
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي ديني درباره مشاركت زنان در انتخابات جدال
  اي مروري بر مقاالت محمد باقر مجتهد كمره

  ) ش1342 – 1339(
  

  رسول جعفريان: مقدمه و تحقيق
  

  1)ش1331 – 1290از (پيشينه حق رأي زنان 
فضاي فرهنگي حاكم بر جامعه و موقعيت زن در جامعه ايراني، به قانون اساسي مشروطه ايران، صراحتي درباره عدم مشاركت زنان نداشت، اما با توجه به 

بعدها اين جمله در قانون اساسي كه مجلس شوراي ملي نماينده . هاي بعد مطرح نشد صورت طبيعي مشاركت زنان و حق رأي آنان در  جريان مشروطه و دهه
ند حق رأي داشته باشند، گرچه همان طور كه خواهيم ديد، مخالفان بر اين باور بودند كه توان ايران است، چنين تعبير شد كه زنان نيز مي» قاطبه اهالي مملكت«

هاي جامعه  هرچه بود، حتي تا پنجاه سال بعد از مشروطه هم، غالب شخصيت. اين تعبير  اشاره به آن است كه نماينده هر شهري در واقع نماينده تمام ملت است
 باور نداشتند و تنها پيشگاماني از ميان زنان و مردان، بيشتر به پيروي از غرب كه به تدريج رأي زنان را مطرح كرده بود، در هاي مردم، به چنين امري و حتي توده

   2.گفتند اين باره سخن مي
اي  ود، اما هيچ زمينهنم يك بار در دوره دوم مجلس شوراي ملي، محمد تقي وكيل الرعايا، نماينده همدان، بحث حق رأي زنان را مطرح كرد كه شگفت مي

دور دوم، جلسه ( ق 1329سخنان مدرس پس از وكيل الرعايا در جلسه روز هشتم شعبان . براي پذيرش نداشت و مرحوم سيد حسن مدرس با آن مخالفت كرد
  :چنين بود) 280
مستضعفين و . است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشندبرهان اين است كه امروز ما هر چه تأمل مى كنيم مى بينيم خداوند قابليت در اينها قرار نداده «

الرجال قوامون عالى اند كه عقول آن ها استعداد نداردو گذشته از اين كه در حقيقت نسوان در مذهب اسالم ما در تحت قيومتند  مستضعفات و آن ها از آن نمره
ديگران بايد حفظ حقوق زن ها را . ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. ر تحت قيومتند در تحت قيوميت رجال هستندو مذهب رسمى ما اسالم است آن ها دالنساء

  .»اي بود كه اجماالً عرض شد اين مسئله. بكنند كه خداوند هم در قرآن مى فرمايد در تحت قيوميت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دينى هم دنيوى
                                                 

نوشته ساره عسكري، سياوش (» الفان حق رأي زنان براي شركت در انتخاباتجدال موافقان و مخ«اي حاوي ده سند تحت عنوان  در شماره هشتم مجله پيام بهارستان مقاله. 1
). اگر نشده باشد(مطمئنا اسنادي ديگري هم هست و فكر مي كنم هنوز جاي نوشتن يك پايان نامه در اين موضوع خالي است .  چاپ شده است668 ـ 639صص ) شوهاني
  . در اين باره منتشر شده است، ارائه و تحليل خواهد كرد1339اري از نوشته هاي ديني را كه در سال  حاضر ضمن اشارتي به پيشينه حق رأي زنان، شم نوشته

  
  .هاي موجود در غرب درباره حق رأي زنان را در ويكيپديا ذيل همين عنوان مشاهده فرماييد سيري درباره ديدگاه. 2
  



  . توان به هيچ صورتي بر وي خرده گرفت گي و موقعيت خاص زن در آن محيط بود و اساسا نميگفتار مدرس منبطق با شرايط خاص فكري، ديني، فرهن
 گريخته از سوي برخي از زنان يا حاميان حقوق آنان در مطبوعات طي چند دهه پس از مشروطه درباره حق رأي زنان مطرح  هايي كه جسته گزارشي از ديدگاه

 فاطمه سياح، مقاله اي با 1324در سال . اي در اين باره تنظيم و مجلس چهاردهم مطرح كرد ن حزب توده ماده واحده فراكسيو3.شد، در مقاله جاللي آمده است
 در مجله آينده منتشر كرد و كوشيد تا به استداللهايي كه درباره عدم شايستگي زن براي مشاركت در انتخابات طرح شده، پاسخ  »زن و انتخابات در ايران«عنوان 
  4.دهد
 ش طرح گرديد، زماني كه دولت دكتر مصدق در صدد بود تا قانون جديدي براي انتخابات 1331دي تر تحول در اين زمينه در جريان رويدادهاي سال ج

ها و طومارها، سبب  نامهطرح اين بحث در مطبوعات و . در اينجا بود كه شماري از مخالفان و موافقان به ميدان آمده و مطالبي در اين باره ابراز كردند. تدوين كند
ترين مطلب را سيد باقر جاللي موسوي به عنوان نطق قبل از دستور در روز  در اين زمينه مفصل. هاي پيش از دستور مطرح شود شد تا مسأله در مجلس و نطق

استفاده از اختياراتش مطرح كرد، كساني به دنبال دهد كه در جريان قانون انتخابات جديد كه دكتر مصدق با  اين سخنان نشان مي.  مطرح كرد1331 دي ماه 11
در اين سخنراني اشاره به صدور . ها انتشار يافت در اين باره مقاالتي هم در روزنامه. طرح بحث حق رأي زنان بوده و حتي تظاهراتي نيز در بهارستان برگزار كردند

اي از مسائل مطرح شده در اين باره را در مجلس هفدهم نشان  به هر حال، اين نطق، گوشه. برخي از فتاوا نيز  شده است كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد
  .دهد مي

مطابق قانون اختياراتى كه ازطرف مجلس شوراى ملى بجناب آقاى دكترمصدق داده شده است چند روزپيش قانون جديد انتخابات تدوين و براى ... «
دى كه در اثر انتشار آن بوجود آمده و از چند جهت واجد اهميت است بحث درباره حقوق بانوان وحق انتخاب به اظهارنظرعمومى منتشرشده است و مسأله جدي

دانم  آنان است، چون اين بحث به مجلس شوراى ملى نيز كشيده شده است و حتى استناد به اصل دوم وهشتم قانون اساسى ومتمم آن بعمل آمده است الزم مي
  :عرض برسانمتوضيحاتى دراين باره ب

گويد مجلس شوراى ملى  كه در اصل دوم قانون اساسى مندرج است و مى» قاطبه اهالى«اوال آن طوري كه من استنباط ميكنم منظور قانونگذار از جمله 
 روشن است، زيرا در زمان تدوين نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه درامور معاشى وسياسى كشورخود دخالت دارند، كلمه رابط فيما بين جملتين كامال

اند تا بتوانند در امور انتخاباتى مداخله نمايند، مضافاً به اينكه فرمان  اين قانون بلكه تاكنون هيچگاه از زنان ايران درامور سياسى كشورخود دخالت نداشته
  .ايد از طبقه مردان باشندمشروطيت كه مبناى مشروطيت ما و قانون اساسى است صراحتا بيان مى نمايد كه منتخبين ب

ثانيا اصل هشتم قانون اساسى نبايد براى كسى سوء تفاهم ايجاد نمايد، زيرا مقصود از اين اصل تساوى حقوق اهالى مملكت در مقابل قوانين دولتى از قوانين 
يل بر صحت اين مدعى عمل وسيره، ادوار قانونگذارى بوده حقوقى وجزايى مى باشد كه تاكنون معتبر و مجرى است و ناظر به انتخابات نخواهد بود و بهترين دل

كه از بدو تدوين قانون اساسى تاكنون جز مردان دخالت در امر انتخابات نداشتند و اين تفسير عملى كه ازدوره واضعين قانون اساسى باقيمانده است كاشف 
ن اساسى و اصل هشتم قانون متمم آن ابهام وترديدى ايجاد شود، بايد مقررات موضوعه ازمنظور قانون گذارمى باشد، وبعالوه الاقل اگر در فهم اصل دوم قانو

شود، نظر پنج نفر مجتهد  اصل دوم متمم قانون اساسى رفع ابهام نمايد، يعنى در چنين مواقعى كه مسائل پيچيده و غامضى از نظر مذهب در مجلس مطرح مى
حال كه اين اصل برخالف . سازد، ولى متأسفانه اين چنين اصل اساسى، سالها است كه متروك وتعطيل شده استطراز اول قاطع بوده وابهام وترديد را مرتفع 

گويد مشروطيت كال وجزءاً تعطيل بردارنيست، تعطيل شده است، از نظراصول حكومت كشور ايران در  منطوق صريح اصل هفتم متمم قانون اساسى كه مي
  .اند وبزودى در دسترس عمومى قرارخواهدگرفت مراجع تقليد صاحب نظر بود، چنانچه دراين زمينه فتاوى دادهمسائل مذهبى بايد منتظر فرامين 

درچنين موقعيت خطيرى چرا ما نبايد بفكرچاره و درمان هزاران بدبختى وبيكارى وبيمارى وفالكت مردم اين مملكت اسالمى باشيم ! آقايان نمايندگان محترم
صفايى رونوشت فتاوى آقايان را دادم خدمتتان خواهش (بندد بشويم  جال كه مسلما طرح آن بصالح كشور نيست و ملت ازآن طرفى نمىو وارد يك مسئله پرجن

 اين. بسيارخوب، امروز روزى نيست كه در مقابل مسئله پر اهميتى كه با حيات جامعه ومملكت ما بستگى دارد به موضوع تشنّج آورى بپردازيم) ميكنم بخوانيد
كه روزپنجشنبه در جلوى بهارستان نمودارگرديده، ناقوس خطر بود و مسلما اگر اين هياهو و جنجال ادامه يابد بعيد نيست، دامنه آن توسعه پيداكند و  اي  صحنه

ورود زن در انتخابات، نه ).  استصفايى صحيح(شوند  توانم به جرأت قسم بخورم كه استعمارگران انگلستان فقط ازاين هياهو و جنجال وتشنّج بهره مند مى مي
بنده در عين حالى كه به . تنها بارى از دوش جامعه ما برنمى دارد بلكه بر مشكالت ما با مخالفتى كه اكثريت قريب باتفاق ملت ايران با آن دارند، خواهد افزود
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بزرگ مادرى دارم و درعين حالي كه زنان را مربى ومعلم اخالق فرزندان پيروى از ديانت اسالم كه مبناى آن برفطرت بشرى قراردارد، كمال احترام را به مقام 
دانم، بايد بگويم كه دين اسالم  دانم، در عين حالي كه عزّت و شوكت جامعه اسالم را در گرو آسايش زنان مي يعنى مراحل اوليه رشد و زندگى دختران وپسران مي

شناسم وآن را مضرّ  باشد و با اين حال طرح مسأله شركت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب مىضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترين صورت ممكن مى 
چرا به نام حقوق زن در مملكتى كه هنوز مردم آن با هيوالى استعمار سينه به سينه ايستاده و نبرد ... دانم به حال وحدت جامعه و بالنتيجه مخل به پيروزى مي

داريم و راهنماى ما جز صداقت و راستى چيز ديگر نيست، پس چرا به  نماييم؟ اگر به دنبال حقوق زن قدم بر مي صبانيت وعصيان توليد مىكنند، هيجان و ع مى
 در همين تهران هزاران زن). صفايى صحيح است(زنند نيستيم  فكرهزاران زن ديگر كه در منجالب سقوط و بدنامى و در گرداب عفن عفت فروشى دست پا مى

مگر دام راه آنان جز . مگراينها زنان اجتماع نيستند وحق زندگى آبرومندانه ندارند. كنند به صورت موهنى كه هر ايرانى متعصب ومسلمان را مى لرزاند ارتزاق مي
ردن اين عوامل شويم، يعنى بيكارى فقر و فساد وبيچارگى ونظامات غلط اجتماعاى چيز ديگرى بوده است؛ و بايد گفت بهتراست بيش ازهركارى در صدد ازبين ب

  5.»عدالتى برآئيم وفقر و بي
 جاللي موسوي كه نتوانسته بود در نطق پيشگفته روز قبل، متن نامه هاي حضرت آيت اهللا 1331بر اساس گزارش روزنامه اطالعات در روز پانزدهم دي ماه 

  :را روزنامه در صفحه هفتم روز مذكور درج كرده استبروجردي، آيت اهللا صدر و آيت اهللا حجت را قرائت كند، متن آن ها 
  :  نامه حضرت آيت اهللا سيد صدرالدين صدر

  . خدمت حضرت مستطاب آيت اهللا آقاي حاج مير سيد محمد بهبهاني دامت بركاته
تلواً تصديع . ري به اسالم و مسلمين خواستارمبه عرض عالي مي رساند همواره از خداوند متعال سالمتي و عزت وجود محترم و تأييد و توفيق را براي خدمتگزا

دهد با آن كه در طرح قانوني اليحه انتخابات كه اخيراً از طرف جناب نخست وزير در معرض افكار عمومي قرار داده شده، صريحاً اجازه مداخله در انتخابات به  مي
شود و مطالبي در بعضي جرائد  هايي از بعض اطراف شنيده مي  ولي چون اخيراً زمزمهباشد، زنها داده نشده است و اين امر از هر جهت مورد تحسين و تقدير مي

گردد، مقتضي است حضرت عالي متذكر فرماييد كه اين صحبتها و مطالب موجب تزلزل و ترديد جناب آقاي نخست وزير و مصادر امر نگردد، زيرا اين امر  نشر مي
و السالم عليكم و رحمه اهللا و . باشد و در كشور اسالمي به حول و قوه الهي اجرا نمي گردد د محرم و غير مشروع مييعني مداخله زنها در انتخابات به جهاتي چن

  . بركاته
  : به دنبال آن نامه كوتاه آيت اهللا بروجردي، و همين طور آيت اهللا حجت آمده و در انتها از قول آقاي بهبهاني آمده است

. اند فوق را به حقير مرقوم و صريحا عدم جواز شركت زنان را در انتخابات اعم از وكيل نمودن و وكيل شدن حكم فرمودهشود شرح  به طوري كه مالحظه مي
  6.حقير هم بالصراحه به اطالع اولياء امور رسانيده

، و دهم دي ماه همان سال مالحظه 1331ه توان در  روزنامه اطالعات هفتم دي ما اي از آن را مي بحث شركت و عدم شركت زنان آن زمان داغ بوده و نمونه
همانجا آمده .  درج شده و وي به عنوان مخالف در اين باره سخن گفته است1331خالصه مقاله حاج سراج انصاري در شماره اخير يعني روز دهم دي ماه . كرد
امه رسيده كه اولي را حجت االسالم آقاي شهرستاني و چهارصد نفر ديگر دو نامه طومار مانند نيز درباره مخالفت با شركت زنان در انتخابات به اداره روزن: است

اتحاديه بازرگانان و . »نماييم ما ملت مسلمان ايران با شركت نسوان در امور انتخاباتي مخالف هستيم و تنفر خود را اعالم مي: اند امضاء كرده و در آن نوشته
  .»حاضرند ثابت كنند كه عدم دخالت نسوان در انتخابات به نفع كشور است«ده و تأكيد كردند كه اي دا وران تهران نيز در اين باره اطالعيه پيشه

  .ها نيز به پايان رسيد ماجراي اصالح قانون انتخابات دردولت مصدق منتفي شد و اين بحث
  

  1343 – 1339مسأله حق رأي زنان در سالهاي 
برگزاري يك . كا به سمت وسويي بود كه گويي قرار است تغييراتي در اوضاع سياسي كشور داده شود تحت فشار دولت امري1339فضاي سياسي ايران در سال 

 و اندكي بعد، دخالت شاه براي وادار كردن نمايندگان منتخب به استعفاي دسته جمعي، زمينه انتخابات ديگري را دي 1339معنا و صوري در مرداد  انتخابات بي
  . دوره اول را اقبال و اين دوره را شريف امامي برگزار كرد.  افتتاح شد1339دنبال آن مجلس بيستم در دوم اسفند ماه آن سال فراهم كرد كه به 

                                                 
  .1331مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره هفدهم، جلسه يازدهم دي ماه  . 5
  
  .7، ص7993، ش 1331روزنامه اطالعات، پانزدهم دي ماه . 6
  



 14آشفتگي در اوضاع سياسي داخلي و باالگرفتن اعتراضات معلمان به رهبري محمد درخشش كه مشكل رفاهي و حقوق داشتند، سبب شد تا شريف امامي در 
. ها پيگير آن بودند، منجر به فشار وي بر شاه براي انحالل مجلسين شد شد امريكايي طرح نخست وزيري علي اميني كه گفته مي. ا دهد استعف1340ارديبهشت 

  7.اين كار صورت گرفت و اميني نخست وزير اصالحات شد
  .ضاي انتخاباتي در ايران براي دوره بيستم پديد آمده بود است كه ف1339فضاي مقاالتي كه در اينجا ارائه شده است، مربوط به ماههاي آبان تا اسفند سال 

اين مسأله سد ورود زنان را به عرصه انتخابات .  به زنان حق رأي داده شد1341 مهرماه 16در جريان انجمنهاي ايالتي و واليتي، بر اساس مصوبه دولت در 
تر از آن، طرح بحث برداشتن شرط اسالم از ميان انتخاب كنندگان و شوندگان بود كه  مهم. كرد شكست و زمينه را براي اصالح قانون انتخابات فراهم مي مي

امام خميني در سخنراني خود با اشاره به بحثهايي در ارتباط با آزادي زنان . صداي معترضان ديني را درآورد و بدين ترتيب دو مسأله در كنار هم مطرح گرديد
. با اين كارهاي غلط مخالفيم. ما با اين فحشا مخالفيم. ما با ترقي زنها مخالف نيستيم«: گفتند) 1343رديبهشت  ا25(ق 1383شد، در دوم ذي حجه  مطرح مي

  8.»شود  مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست مي مگر مردها در اين مملكت آزادند كه زن ها داشته باشند؟
يافت يا اسناد انقالب اسالمي توان در كتاب  صره انتخابات صادر شد كه برخي از آنها را ميهاي متعددي در  باره ورود زنان به ع در آن روزها، اطالعيه

... «  و اين نامه ايشان به شاه با اين تعبير كه 9.»متن نامه آيت اهللا العظمي گلپايگاني درباره انتخابات بانوان در مجلس«براي نمونه . سرنخي از آنها به دست آورد
 10.»مخصوصا در مورد شرط اسالم و مرد بودن انتخاب شونده و و انتخاب كننده باعث نگراني و سوء انعكاس شده است... ي ايالتي و واليتي ها تصويبنامه انجمن

ه آيت اهللا  در نامه ديگري از آيت اهللا گلپايگاني اشارات بيشتري به اين موضوع وجود دارد از جمله اين ك11.چنين است در نامه آيت اهللا مرعشي خطاب به علم
پس از رحلت ايشان هم كه مذاكره دخالت نسوان در انجمن شهر اصفهان به ميان آمد، مورد اعتراض علماي اعالم اصفهان و «بروجردي مخالف اين رويه بوده و 

12.»اهالي محترم آنجا و حقير واقع و اجرا نشد
   

در اين باره در يك . ركت دادن نسوان در انتخابات مخالف قانون اساسي هست يا نه هم مطرح شده بود اين بود كه آيا ش1331يكي از بحثهايي كه از سال 
هاي رژيم شاه منتشر شد، مطالب جالب توجهي در اين باره  متن مفصل كه به عنوان اعالميه مراجع تقليد، با امضاي تمامي مراجع برجسته  درباره قانون شكني

وكيل تهران، وكيل همه ملت است و وكيل قم نيز وكيل همه ملت « معناي مرد و زن، بلكه به اين معناست كه نه به» قاطبه اهالي مملكت«تفسير . آمده است
از صدر  « به عالوه اگر اين برداشت هيئت وزراء درست باشد كه عدم شركت زنان مخالف قانون اساسي است بايد گفت. »است نه وكيل حوزه انتخابيه خود

نتيجه آن كه تمام مصوبات آن مجالس هم خالف . »اي مجلس شورا برخالف قانون اساسي تشكيل شده و قانونيت نداشته استمشروطيت تاكنون تمام دوره ه
اسالم «از نظر علما . »ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات كثيره است و مخالف شرع مطاع است«البته اينها بحث هاي قانوني بود واال از نظر علما . قانون است

 بانوان را در تمام جهات بيش از هر كس نموده و احترام به حيثيت اجتماعي و اخالقي آنها موجب شده است كه از اين نحو اختالط مخالف با عفت و مراعات
دولت، مذهب «كه با اين حال، اين اطالعيه تأكيد مي كرد . »تقواي زن جلوگيري كند نه آن كه خداي نخواسته آنان را مانند محجورين و محكومين قرار داده

                                                 
  . به بعد256ص ) 1388ايرج اميني، تهران، (بر بال بحران، :  كار آمدن اميني شد بنگريد درگزارش اين دوره و آنچه را كه منجر به روي. 7
  
اصالحات آمريكايي و قيام پانزده : اي از تحليلهايي كه درباره مواضع موجود انقالبيون درباره طرح مسأله حق رأي زنان توسط رژيم پهلوي مطرح شده بنگريد در به نمونه. 8

  122 ـ 119، صص )1381جي، تهران، عباس خل(خرداد، 
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  .26همان، ص. 10
  
  .47، 29همان، ص. 11
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دهد كه گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتي كه هر كس به  رسمي كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانسها اجازه مي
   13 .»ليفش را تعيين كرده استتساوي حقوق زن در ارث و طالق و مثل اينها كه جزء احكام ضروري اسالم است معتقد باشد و لغو نمايد، اسالم تك

قضيه مداخله نسوان در امر انتخابات، مستلزم محرمات و مفاسد كثيره و برخالف شرع مقدس اسالم «آقاي آيت اهللا مرعشي در بانيه ديگري تأكيد كرد كه 
  14.»است

  . اكنون اندكي به عقب برگرديم
تر   جدي1339در مجلس هفدهم مطرح شد، مسكوت ماند تا آن كه بحث از اصالحات در همان طور كه اشاره كرديم بحث هاي مربوط به حق رأي زنان كه 

همين . هاي شهري و مجلس مطرح شده بود بر اساس آنچه انتشار يافته، مدتها پيش از تصويب انجمن هاي ايالتي و واليتي، بحث حضور زنان در انجمن. شد
زن « انتشار يافته كتابي با عنوان 1339 وقت قم درباره اين موضوع و مباحثي كه در مطبوعات در سال مباحث در مطبوعات بود كه سبب شد تا شماري از فضالي

اين كتاب توسط چندتن از فضالي حوزه علميه قم در . در اين باره بنويسند، امري كه نشانگر باال گرفتن ماجرا به لحاظ تبليغاتي و اقبال عمومي دارد» و انتخابات
با هدايت آيت اهللا مكارم شيرازي به راه افتاد كه اين اثر، نخستين كتابي بود » دانيم از اسالم چه مي«آن زمان، سلسله انتشاراتي با عنوان . د نوشته ش1339سال 

 و 15ب نقل شده مطل1339 /13/9 باشد، زيرا در منابع كتاب از كيهان با تاريخ 1339چاپ كتاب بايد در دي يا بهمن سال . كه تحت آن عنوان به چاپ رسيد
  16.ت در روزنامه تجدد ايران چاپ شده، ياد شده اس1339اي كه در اواخر اسفند سال  چنان كه خواهيم ديد، از كتاب مزبور در مقاله

                                                

 مكارم آيت اهللا. زين العابدين قرباني، محمد مجتهد شبستري، علي حجتي كرماني، عباسعلي عميد زنجاني، حسين حقاني: نويسندگان آن عبارت بودند از
. چهار نفر آنان در حال حاضر در عرصه فرهنگ و سياست فعال هستند. شناسيم هر پنج تن را كه از فضالي وقت بودند مي. اي بر آن نوشت شيرازي هم مقدمه

 كرماني از نويسندگان فعال آيت اهللا قرباني امام جمعه رشت، آقاي محمد شبستري با داشتن گرايش روشنفكري از لباس روحانيت درآمده، مرحوم علي حجتي
چهل چهل تا هفتاد، آيت اهللا عميد زنجاني از حقوق دانان بنام و رئيس سابق دانشگاه تهران و حجت االسالم و المسلمين حسين حقاني از علماي قم كه مدتي 

  .رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه الزهراء را داشت
هاي مطالعات و افكار خود را به  ه نويسندگان اين كتاب را وادار كرد قلم را به دست گرفته و با همفكري كامل، فرآوردهآنچ«: در مقدمه مؤلفان آمده است

اي از رجال كشور و جمعي از صاحبان مطبوعات، دست به  اي از خانمها با استفاده از پشتيباني عده صورت اين كتاب منتشر سازند، اين بود كه اخيرا دسته
ايي براي راه يافتن به مجلس شورا زده و به اصطالح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ايران و نماينده آنان معرفي ه فعاليت

نويسندگان  « .» استاين تبليغات كم كم مسأله حقوق زنان را به عنوان موضوع روز درآورده، به طوري كه در محافل مختلف مورد گفتگو قرار گرفته«. »كنند مي
هاي سياسي و تبليغاتي، خالي از هرگونه تعصب و احساساتي، اين موضوع را از نظرهاي مختلف، علمي، اجتماعي، اخالقي و  اين كتاب، بدون توجه به جنبه

  .»اند اسالمي مورد بحث و بررسي قرار داده
 شركت زنان در انتخابات از نظر اسالم، بخش  :تمدن و آزادي زنان، بخش سوم: دومچرا زن حق حكومت ندارد؟ بخش : بخش اول: هاي كتاب عبارتند از بخش
  .  نتايج شركت زنان در انتخابات و به طور كلي آثار سوء آزادي فعلي زنان : اين هم داليل بانوان راجع به شركت در انتخابات، بخش پنجم :چهارم

اند، پرداخته شده و از جمله درباره بيعت   ركت زنان در انتخابات، به عنوان داليل ديني به آن استناد كردهدر فصل سوم، به داليلي كه برخي از قائالن به جواز ش
فتواي مفصلي هم از . زنان با پيامبر و اين كه اين امر نه به معناي رأي دادن بلكه به معناي پذيرفتن احكام اسالمي از طرف آنهاست، سخن گفته شده است

البته در آن فتوا اصل . نقل شده است) 323 ـ 314، صص 3، ش 4سال (باره منتخب شدن به عنوان عضو پارلمان به نقل از مجله االسالم دانشگاه االزهر در
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  . اين مقاله مطالب آن تحليل و مسأله به دليل طرح بحث وزارت زنان در دولت نهم، مورد استناد جدي قرار گرفته استجالب است كه در.  انتشار يافته است1343
  



ند شركت زن در انتخابات جايز دانسته شده، اما نماينده شدن او بر اساس روايت معروف و منسوب به حضرت رسول كه امتهايي كه رياستشان را به زنان بسپار
  17.شوند، نفي كرده است هيچ گاه رستگار نمي

 در روزنامه تجدد ايران نوشت، قدري به لحاظ تاريخي، 1339اي از آبان ماه بلكه آذرماه  اين احتمال كه كتاب مزبور عليه مقاالتي باشد كه محمد باقر كمره
  .اي ارائه خواهيم داد در اينجا گزارشي مقاالت كمره. نمايد بعيد مي

  
  )1342 – 1331(اي از حق رأي زنان  محمد باقر مجتهد كمرهدفاع  

از شاگردان حاج شيخ عبدالكريم در آغاز تأسيس حوزه علميه قم بود كه )  سالگي95 در تهران به سن 12/3/1374درگذشته ) (پژوهش(اي  محمد باقر كمره
اي پس از شهريور بيست، در تهران، به نوشتن مقاالت متعددي در نشريات  كمره. پس از چند سال به نجف رفت و اندكي پيش از سقوط رضاشاه به ايران بازگشت

وي كه افكار . اسالمي مشغول شده و آثاري كه عمدتا ترجمه متون مذهبي و ارائه مقاالتي در شرح برخي از مفاهيم اسالمي در رنگ و لعاب جديد بود منتشر كرد
 مرداد به ترجمه متون شيعي روي آورد تا آن كه 28 همراه جمعي به گنگره صلح وين رفت و پس از كودتاي 1331گرايانه داشت، در سال  اسالمي اما اندكي چپ

  . فعال شده به نوشتن مقاالتي در مطبوعات به ويژه روزنامه تجدد ايران مشغول شد1339بار ديگر در جريان تحوالت سال 
اين .  مقاالت زير آمده، از همان جواني در حوزه علميه به نوعي كج سليقگي شهرت داشتوي كه مقيم شهر ري بود، فردي نوگرا و چنان كه در يكي از

  18.رود تعبيري است كه معموال براي افراد متفاوت به كار مي
ر نوع نگاه به  افزون بر آن كه اشارتي به باز شدن اندك فضاي سياسي ايران در آن سال دارد، نشانگ1339نگارش مقاالتي در دفاع از رأي زنان در سال 

گرايش وي به اصالحات تا بدانجا رسدي كه جريان طرح لوايح ششگانه شاه با عنوان انقالب سفيد طر ح . مسائل اصالحي است كه از ديرباز به آنها عالقه داشت
 كرده و به اين ترتيب رو در روي نهضت روحانيون وي با استناد به منابع ديني از لوايح مذكور دفاع. انتشار داددفاع از حق ملت ايران اي با عنوان  شد كتابچه

آاليش بود و باقي ماند، و بعدها نيز  با اين حال، به دليل آن كه مدركي دال بر وابستگي او به پهلوي وجود نداشت، و به عالوه زندگيش بسيار ساده و بي. ايستاد
گفتني است كه وي همشاگردي امام خميني در درس .  به ويژه در حوالي انقالب مرور نشدديگر حمايتي از رژيم پهلوي ندارد، اين مسأله از اذهان زدوده شده و

افزون بر آن نوگرايي او به هيچ روي شباهتي با آنچه كه درباره . مرحوم حاج شيخ عبدالكريم و به لحاظ علمي و درسي به ويژه اجتهاد موقعيت استواري داشت
توجه وي به متون حديثي به ويژه ترجمه كتاب . هاي سني بود، مطرح نبود طرح بود و آن شبهه تأثير پذيري از انديشهافرادي مانند شريعت سنگلجي يا خرقاني م

  .دهد هاي خاص شيعي نشان مي اصول كافي و آثار صدوق تعبد وي را به دانش
اين امر به ويژه به دليل آن كه به مسأله دين ارتباط . دبا توجه به آنچه در مقدمات اين بحث گذشت، ديديم كه حق رأي زنان در ايران شناخته شده نبو

از آنجايي . در واقع، به عنوان يك فرع سياسي مهم مانند اصل مشروطه، نيازمند آن بود تا در چهارچوب شرع و احكام اسالمي توجيه شود. يافت، اهميت داشت مي
درباره مشروطه هم .  اين باره به ويژه ارائه استداللهاي شناخته شده و استوار وجود نداشتكه در فقه اصيل ما، باب سياست چندان مفتوح نبود، تجربه خاصي در

آنچه در اين دوره به كمك اين متون . كردند يافتند تمسك كرده، اصل مشروطه را با بيعت و آيات شوري ثابت مي شاهد بوديم كه موافقان به هر شاهدي كه مي
اي له يا عليه مشروطه و فروع آن و از جمله   اين معنا كه تالش شد تا از دل سيره نبوي يا علوي و سيره ديگر امامان، ادلهبه. بود» تاريخ اسالم«سياسي آمد، 

  . مجلس و انتخابات و سپس نقش زنان در انتخابات دست و پا شود
كه در كتاب زن و انتخابات به اين قبيل استداللها داده شده، برگي هايي  اي در اين باره در مقاالت آتي خواهيد ديد، به ضميمه پاسخ آنچه از استداللهاي كمره

اساس اين قبيل استداللها به دليل نبود سابقه آن در فقه از يك طرف، . از كاربرد سياسي تاريخ اسالم براي اثبات برخي از فروع سياسي به لحاظ شرعي است
هاي جدي كه در متون فقهي امثال  به عبارت ديگر موشكافي. له، به طور معمول سست بودسياسي شدن صرف مسأله از طرف ديگر و نيز حالجي نشدن آن اد

  .آمد شد در اينجا وجود نداشت و اغلب نه از ديد تخصصي بلكه براي عامه مردم به نگارش در مي مكاسب شيخ انصاري براي بسياري از امور ديده مي

شد كه به رغم آن كه در قانون  به واقع، از نظر آنان، اين مسأله به قدري واضح تلقي مي. طه منتفي بوددرباره شركت زنان در انتخابات، مسأله در عصر مشرو
سيد حسن مدرس و بعدها دكتر مصدق و آيت . دانستند اساسي صراحتي درباره عدم شركت زنان در انتخابات نبود، اما همه آن را تلقي به قبول كرده و مسلم مي
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  .كند نوشته و لذا آن مطالب را تكرار نمي
  



به جز چند استثناء از آغاز دهه . هاي ايراني در آن دوره مخالف چنين امري بودند در واقع بايد گفت اكثريت مردم و شخصيت. الفان بودنداهللا كاشاني همه از مخ
  . رسيد1339سي اندكي مسأله مطرح شد و به ويژه در مطبوعات ادامه يافت تا به سال 

نوشت كه از ميان مقاالت نه گانه وي، سه مقاله به نوعي به نقش تجدد ايران تي در روزنامه اي سلسله مقاال در اين شرايط بود كه محمد باقر مجتهد كمره
  . شد زنان در انتخابات يا به اصطالح حق رأي زنان مربوط مي

ر ادامه، به انتشار انتشار اين مقاالت و نگارش آن توسط يك روحاني كه البته سابقه نوگرايي هم داشت، سبب اعتراض شماري از نويسندگان گرديد كه د
  .دهد اي در نشريه هفتگي تجدد ايران شد، چيزي كه محتواي اصلي نوشته حاضر را تشكيل مي مقاالت اعتراضي عليه كمره

 باره هست، اما در برخي ديگر از آنها اشاراتي در اين. اي تنها سه يا چهار مقاله به اين موضوع ارتباط دارد همان طور كه اشاره شد، از نه قسمت مقاالت كمره
به بخش دوم مقاله تا اين لحظه دسترسي پيدا نكردم كه البته ارتباطي هم با موضوع ما ندارد، چنان چه بخش . در اينجا هفت قسمت آن مقاالت درج شده است

  .باقي مقاالت درج شده است. نهم هم كه هيچ ارتباطي با اين موضوع نداشت، از اين جا حذف شد
 بخش نشريات 119 شماره  هاي اندكي كه در اختيار من بود، در مجموعه  چاپ شده و شمارهتجدد ايراند اين مقاالت در روزنامه همان طور كه عرض ش

  .شود كتابخانه مجلس نگهداري مي
 كه دكتر مصدق قانون 1331 شود كه وي در اين باره از سال ش آورده معلوم مي1342 چاپ فروردين ماه دفاع از حق ملت ايران از آنچه در كتابچه كتابچه 

آن . درج كرده استدفاع از حق ملت ايران آن زمان بيانيه اي در اين باره نوشته و خالصه آن را در كتابچه . جديد انتخابات را نوشت، همين باور را داشته است
اي در كتابچه مزبور  در اينجا ابتدا آن چه را كه كمره. ان آمده استبيانيه را در اختيار نداريم، اما خالصه آن در سطور نخست كتابچه دفاع از حق ملت مسلمان اير

  .آورده نقل كرده، سپس مقاالت او را در تجدد ايران خواهيم ديد و آنگاه واكنشهاي به آن را در قالب چندين رديه مرور خواهيم كرد
  
  

  19اصالح قانون انتخابات
آقاي دكتر مصدق هم قانوني به عنوان قانون اصالح قانون انتخابات به مجلس معاصر حكومت خود . اين ماده به اين عنوان كلي، سابقه بحث طوالني دارد

  .اي اين بود كه حق رأي اختصاص به مردان با سواد داشته باشد پيشنهاد كرد و نكته جالب اين قانون هشت ماده
  :اين بوداش  اي در انتقاد از آن منتشر كردم كه خالصه پس از انتشار آن، من بيانيه

مجلس شوراي ملي بايد اساس يك حكومت ملي باشد، حكومت ملي فشرده هرچه بيشتر آراء مردم كشور است كه به وسيله نمايندگان خود در مجلس 
  .شود منعكس مي

م بوده و در بيعت غدير زنان را با اين كه اسالم در بيعت عقبه كبري كه پرشورترين مواقف اسال(كشوري كه نيمي از مردمش بانوان هستند، حق رأي ندارند 
اگر رأي منحصر به همان باسوادها باشد، در صورتي كه صدي هشتاد و پنج مردم كشور بيسوادند، و ) شركت داده و حق بيعت بسيار پرمعناتر از حق انتخاب است

ترين وجهي و به حق بايد اين قانون را  شرافي است با زشتعده سواددار هم بيشتر همان اعيان و اشرافند، حكومتي كه در نتيجه آن بوجود آيد، يك حكومت ا
  .خوشبختانه اين قانون با همه نفوذي كه پشت سر داشت به تصويب نرسيد. قانون فساد انتخابات ناميد

 عنوان كلي اصالح قانون انتخابات بنابرين اين. اي به مردم وعده دادند و نشان ندادند در حكومت آقاي دكتر اميني هم يك قانون اصالح انتخابات شانزده ماده
اي نيست و اصالح اين قانون از جهات گوناگون در هر زماني و نزد هر دسته اي از نظري بايست اصالح شود و تغيير  كه روي آن رأي گرفته شده است، چيز تازه
  .اوضاع كشور و دنيا آن را ايجاب كرده است

و براي صحت اين موضوع شرح تخابات، اين ماده تطبيق خاصي به خود گرفته و مورد بحث شده، آري، امروز پس از اعالم حق شركت بانوان در ان
  :مختصري بيان مي كنيم

انتخاب وكيل مجلس شوري در حقيقت خود، تصرّف و اجراي سلطه در احوال و اموال شخصي و مشترك است، زيرا در كشور براي هر فردي احوال و اموال 
مثال مردي يا زني، ملكي دارد و بايد به امضاي خودش مالياتي بپردازد يا اين كه . ي در احوال و اموال عمومي كشور هم شركت داردمختص وجود دارد و هر فرد

  .هر زن و مرد در معادن كشور، در راه آهن كشور و غيره و غيره شريكند و بايد هر گونه تصرّف در اينها به اجازه آنان صورت گيرد
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 دارد نسبت به همه افراد در همه احوال و اموال مختص و مشترك طبق مقررات ديني و قانون اساسي، مصلحت بيني كند و به جاي يك مجلس شوري وظيفه
دهد وكالي مجلس از نظري كه  همه موكالن خود امضا بدهد و آن را بر وجه احسن انجام دهد، يعني همان تصرّفي كه هر كس در حال و مال خود انجام مي

  .توانند با هم همĤواز باشند ها خود مردم نمي دهد، زيرا به واسطه كثرت افراد و دوري مسافت  به هم كمك كنند انجام ميبايد مردم
بنابر اين انتخاب وكيل در ماهيت خود بيشتر جنبه حقوقي دارد تا جنبه سياسي و حقيقت آن اجرا و تدبير و تسلط هر فردي است در حال و مال خود و هر 

  . در آن صاحب نظر باشد و زنان هم اين حق را به فطرت و وجدان و قوانين كلي اسالمي دارندفردي بايد
دارد و اسالم هم اين حق فطري و وجداني را در عموم بشريت تقويت كرده » علي انفسهم«كه در بعضي تعبيرات » الناس مسلطون علي اموالهم«مانند قانون 

  .ق استقالل داده استاست و به زنان در احوال و اموال خود ح
اش او را به شوهر داد يا در مال او تصرف كرد و چون قوانين مجلس راجع به احوال و اموال افراد  اجازه شود بي نمي. يك زن بالغه عاقله مختار نفس خود است

شود مانند اين است كه زني را به وكالت از طرف مردي است بايد هم مرد و هم زن از راه انتخاب وكيل بدان امضا دهند و قانوني كه به امضاي مردها فقط وضع 
  .براي او عقد كنند و اجازه خود زن الزم نباشد

  .شود اكنون براي صحت و شرعيت مداخله زنان در انتخابات به چند دليل از كتاب و سنت اشاره مي
  

  دليل از كتاب آسماني
  .  بعضٍ لِلرِّجالِ نَصيب مِما اكْتَسبوا و لِلنِّساءِ نَصيب مِما اكْتَسبن هِ بعضَكُم علىو ال تَتَمنَّوا ما فَضَّلَ اهللاُ بِ): 32: نساء( ـ 1

مرد آرزوي مزاياي خلقي و يا تشريعي زن را نكند و زن آرزوي مزاياي امتيازات خلقي و (آرزو نكنيد آنچه را كه خداوند شماها را بهم برتري داده : ترجمه
  .بهره مردانست آنچه را به دست خود كسب كنند و بهره زنانست آنچه را به دست خود كسب كنند)  را كندتشريعي مرد

اكتساب بدست آوردن هر فايده مادي و معنويست و انتخاب وكيل و فعاليت سياسي يكي از فوايد مهمه انسان است و . يعني رقابت بايد در امور اكتسابي باشد
  . و زن را در اكتساب فوايد مساوي دانستهدر اينجا به طور عموم مرد

آيا پروردگار مردان و زنان يكي : آمد و عرض كرد) ص(نماينده زنان حضور رسول خدا : طبرسي ـ رحمه اهللا ـ در شأن نزول آيه گويدمجمع البيان در تفسير 
ترسيم كه خيري نداشته  ما مي. برد برد و نام ما را نمي قرآن نام مردان را مينيست و تو بر ما همه از زن و مرد فرستاده او نيستي؟ ما را چه رسيده كه خداوند در 

  .باشيم و نيازي به ما نباشد و اين آيه نازل شد
فرستادند و مطالبه حقوق مساوي كردند و ) ص(خود اين حديث داللت دارد كه زنان نماينده انتخاب كردند و آن نماينده هم يك زني بود و حضور پيغمبر 

  .ب مساعد براي آنان نازل شدجوا
و آنها كه پروردگار خود پذيرايند و كار ) 38شوري (ها بركنارند و هنگام خشم گرفتن گذر كنند  و آن كساني كه از گناهان بزرگ و هرزگي): 37: شوري( ـ 2

  .خود را به شوري گذارند در ميان خود و آنچه بدانها روزي كنيم انفاق كنند
  : اخالقي و امور اجتماعي و عبادي مسلمانان را در شش ماده خالصه كرده است و تشريع فرمودهدر اين دو آيه كليات

  . ـ كناره گيري از گناهان بزرگ و هرزگي خالف عفت1
  .ادبيها و موجبات خشم وغضب  ـ گذشت و در خورد از بي2
  . ـ پذيرش از پروردگار و طاعت حضرت دادار3
  . اسالمي ـ محافظت بر نماز و اداي فريضه4
  . ـ شور با يكديگر در همه امور زندگاني5
  . ـ انفاق و اعانت از دست آورد و دارايي6

اند مانند مرحوم آيت اهللا حاج ميرزا حسين نائيني ـ رحمه اهللا ـ به اين آيه استدالل كردند و اين دو  فقهايي كه براي جواز و بلكه وجوب مشروطه كتاب نوشته
چون سوره در مكه نازل شده و در اوج نفوذ (ر مطلق بيان كرده و تعبير به صيغه مذكر براي تغليب و رعايت عرف عرب جاهلي است آيه اين شش حكم را به طو

و ) شمردند و نام زن بردن در نظر آنها بسيار زشت بوده و اين هم خود يك نكته قابل توجه است براي فهم تعبيرات قرآن مجيد جاهليت كه زن را انسان نمي
  .صود اختصاص نيست، چنان چه شيوه قرآن مجيد است در اكثر آيات متعرّضه براي بيان احكاممق

اي پيغمبر هرگاه زنان با ايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت كند كه چيزي را شريك خدا نگيرند و دزدي نكنند و زنان نكنند و فرزندان خود را ): 12: ممتحنه( ـ 3
  . اندر ميان دست و پاي خود افترائي بزنند و تو را در هيچ كار خوبي نافرماني نكنند، با آنها بيعت كننكشند و بهتاني نياورند كه



   پس اين بيعت گرفتن از مؤمنه چه منظوري دارد؟. توجه به اين نكته الزم است كه متعلق حكم، زنان مؤمنه است و در ايمان همه چيز هست
است در اجراي احكام و اين يك مقام سياسي و  اجتماعي مهمي است كه باالترين پايه رشد و تكامل ) ص(يغمبر جز اين نيست كه منظور تعهد همكاري با پ

  .»چون كه صد آمد نود هم پيش ماست«ملي است و از شركت در انتخابات پارلماني بسيار باالتر است و بايد گفت 
با انقالب سقيفه وضع : بكر و بعد از آن صرف نظر شد، در جواب گوييم  در دوران خالفت ابياگر گويند با تشريع صريح بيعت با زنان در اين آيه مباركه چرا

) ع(ارتجاع به دوران جاهليت در محيط اسالم پديد آمد كه عقب راندن زنان از اجتماعي يك گوشه آن است و سرّ قيام حضرت فاطمه در حمايت از امير المؤمنين 
ايم و از خوانندگان تقاضا داريم  شيخ بزرگوار صدوق نگاشتهشرح خصال را در مقدمه جلد دوم ) س( جامع احوال فاطمه هم بيان همين موضوع است و ما شرح

بدانجا رجوع كنند و در اين موضوع تأمل كامل بنمايند و علت اين كه علي ـ عليه السالم ـ در بيعت بعد از عثمان خود، زنان را شركت نداد اكتفاي بهمان بيعت 
  .هاي كوچكتر از آن را مانند نماز تراويح نتوانست از ميان بردارد آنها بوده و به عالوه اين موضوع در محيط ارتجاعي آن روز قابل حل نبوده، چنان كه بدعتغدير 
مطلقه شما فرزندان شما را شير دادند، مزد آنها را بدهيد و با هم بخوشي مشورت ، اگر زنان  فَإِنْ أَرضَعنَ لَكُم فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ و أْتَمِرُوا بينَكُم بِمعرُوف): 6: طالق( ـ 4
  ).در اينجا به زنان حق مشورت داده شده است(كنيد 
يعني پدر كودك و (ا رضايت هر دو فَإِنْ أَرادا فِصاالً عنْ تَراضٍ مِنْهما و تَشاورٍ فَال جناح علَيهِما،  اگر خواستند كودك خود را از شير ببرند ب): 233: بقره( ـ 5

  .و شور با يكديگر بر آنها باكي نيست) مادر شيرده او
در اين آيه بايد خوب تأمل كرد كه چگونه خداوند حق كامل و متساوي براي زن درباره طفلش رعايت كرده و رضا و رأي او را در برابر پدر كه ولي اوست 

  .منظور داشته است
  

  )ع(م دليل از سنت ثابت معصو
   ـ شركت بانوان در بيعت عقبه كبري1

موضوع اين بيعت قرارداد قبول پناهندگي پيغمبر به عنوان رهبر نهضت اسالم و تشكيل نيروي مسلح براي حمايت اسالم در برابر قريش و عموم قبايل بت 
  . العرب بود پرست جزيرة

شرايطي بسيار محرمانه انجام شود كه نه قريش بفهمند و نه عبداهللا بن ابي بن سلول رئيس مطلق اين بيعت بايد در . اند هاي قبايل مدينه متعهدان آن، نماينده
  . يثرب و همگنان او كه همراه كاروان مدينه به حج آمدند

  .از مالحظه اين امور اهميت سياسي و اجتماعي و موقعيت خطرناك آن آشكار است
هاي بيتوته حجاج در مني انجام شد و با اين شرايط سنگين چند تن از بانوان مدينه به عنوان يك دسته از  اين بيعت در محيط پرغوغاي مني، نيمه شبي از شب

  .بانوان مبارز و سياستمدار در آن شركت داشتند و پيغمبر اسالم آنها را پذيرفت
براي شب وسط ايام ) ص( به حج رفتيم و با رسول خدا گويد ما كعب مي):  طبع مصر265، ص 1ج ( ترجمه مي كنيم سيره ابن هشامما نص اين تاريخ را از 

وعده داشتيم، عبداهللا بن عمرو بن حرام كه او را ابوجابر  )ص(پس از فراغت از حج در همان شب كه با رسول خدا : گويد. وعده گذاشتيم)  ذي حجه12(تشريق 
داشتيم ولي تنها با او وارد صحبت  ن كه ما كار خود را از مشركين و قوم خود نهان ميبا اي. گفتند و يكي از سران و اشراف مدينه بود با خود هراه برداشتيم مي

خواهيم با اين مقام كه داري فردا هيزم دوزخ باشي و او را به اسالم دعوت كرديم و از  تو يكي از سروران و اشراف ما هستي و ما نمي! شديم و گفتيم اي اباجابر
  . او مسلمان شد و با ما در بيعت عقبه شركت كرد و نقيب انتخاب شد: گويد. لع نموديممط) ص(وعده مالقات با رسول خدا 

 داشتيم به مانند پرنده قطار به  )ص(اي كه با رسول خدا  آن شب با همسفران خود در سربنه هاي خود خوابيديم تا چون يك سوم شب گذشت براي وعده: گويد
هفتاد و سه مرد بوديم و دو بانو همراه بودند به نام نسيبه دختر كعب و اسماء دختر . مه در ميانه گردنه مني جمع شديمآرامي و نهاني يكي دوتا بيرون رفتيم تا ه

  .عمرو بن عدي
يعت بيعت عقبه كبري با تعهد نبرد انجام شد و خدا در اين وقت به رسولش براي قيام مسلحانه اجازه داده بود و شروطي جز شروط ب: گويد  مي273و در ص 

با ) ص(زيرا در آن تاريخ خداوند به رسول خدا اجازه نبرد نداده بود و چون در اين عقبه دوم اين اجازه را داشت رسول خدا . عقبه اولي به نام بيعت نسائيه داشت
ت و اين شرط را از طرف خدا با آنها نمود و در آنان قرار داد جنگ با همه مخالفان را از احمر و اسود منعقد نمود و خود هم متعهد آن شد و از آنها هم تعهد گرف

  .برابرش براي آنها متعهد بهشت گرديد
 بيعت كردند و هفتاد و سه  )ص(ابن اسحاق گفته، اينها نام كساني است كه در عقبه حضور داشتند از قبائل اوس و خزرج و همه با رسول خدا : تا آن كه گويد

  ). ابن هشامپايان نقل از سيره(مرد بودند و دو زن 



   شركت بانوان در بيعت غدير خم– 2
  .در بحار و كتب ديگر خود نقل كرده است) ره(اخبار آن را مرحوم مجلسي 

  :هاي جهاد مانند خيبر و غيره  ـ شركت دادن پيغمبر بانوان را در جبهه3
من با جمعي از : كرده است و نامش را هم برده كه اين بانو گويداميه بنت ابي الصلت از يك بانوي غفاريه نقل : گويد) 232، ص 2ج  (تاريخ ابن هشامدر 

قصد خيبر ) ص(پيغمبر (خواهيم به همراه شما در اين سفري كه در پيش داريد شركت كنيم  ما مي! يا رسول اهللا: و گفتم) آمديم(بانوان بني غفار نزد رسول خدا 
  . اهللابركة علي  :فرمود) ص(رسول خدا .  به مسلمانان بكنيمتا زخمدارها را درمان كنيم و هر كمكي از ما برآيد) داشت

خيبر را گوشد سهمي هم از غنيمت آن به ما داد و اين گلوبند ) ص( چون رسول خدا :تا آن كه گويد. من به همراه آن حضرت رفتم و دختر نوجواني بودم: گويد
  .كنم  هرگز آن را از خود جدا نميبيني برداشت و به دست خود به گردن من انداخت و من كه بگردنم مي

كشيد و به نام هر كدام  رفت ميان زنان خود قرعه مي به سفر جهاد مي) ص(چون پيغمبر : عايشه گويد: گويد  مي ط مصر203، ص 2سيره ابن هشام ج  ـ 3
  . به نام من اصابت كرد و مرا به همراه خود بردبرد و چون به جنگ بني مصطلق رفت به شيوه خود قرعه كشيد و كرد او را با خود به سفر مي اصابت مي

  . بود )ص(زنان حرم خود را به جبهه پرشور و پرخطر كربال برد احياي اين سنت جدش رسول خدا ) ع(و شايد سرّ اين كه امام مظلوم حضرت ابي عبداهللا 
المي است دليل موقعيت اجتماعي بانوان است در نظر اسالم، زيرا  ـ تجويز شركت بانوان در جماعت و نماز جمعه كه يك اجتماع سياسي و عبادي مهم اس4

  .روند جمعه و جماعت از نظر اسالم اهم امور اجتماعي و بلكه سياسي به شمار مي
  

  دليل عقلي در اين مسأله
  .انستتوان زنان را از آن مهجور د بيان كردم كه انتخابات نحوه تصرّف در حال و مال مختص و مشترك است و نمي: الف
  .تعقل سراسر مردم جهان به اين نتيجه رسيده كه زن حق شركت در انتخابات را دارند: ب
  .اند اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان جهان اين اصل را پذيرفته: ج

  توان عقالي بشر را تخطئه كرد و همه مسلمانان جهان را خطاكار دانست؟ در اين صورت چگونه مي
  .شود اه براي بانوان سبب مداخله زنان فاسد در كارها ميباز شدن اين ر: مي گويند

  چرا بايد ميان يك ملت مسلمان زنان فاسدي وجود داشته باشد و چرا شماها آنان را از راه درست ارشاد نكرديد؟: گوييم مي
ارزش كردن تا آنجا كه بشريت خود  زن و او را بيسلب شخصيت . گوييم خود اين سلب حق باعث بيچارگي زنان شده و بسا كه آنها را به فساد كشانده ما مي

  .را، مسلماني خود را گم كند، باعث فساد شده و اين راه حل خود بهترين وسيله دفع ريشه فساد است
  چرا بانوان صالحه و با عفّت در اين باره پيشقدم نباشند و ميدان عمل را به ديگران واگذارند؟

با هم شانه .... دان مخلوط هستند و صبح تا شب در انبوه بازار و بيمارستان و اتوبوس و مسجد و امامزاده و مشاهد مشرفه ودر اجتماعي كه بانوان پيوسته با مر
  شود؟ شوند اگر در هر چهار سال يكبار در يك هيئت محفوظ و منظم يك ورقه رأي در صندوق انتخابات بريزند چه خالفي واقع مي به شانه ظاهر مي

  .اي زنان با ايمان و با عفت همه گونه خودداري و مستوريت در اين جريان قابل امكانستگوييم بر ما مي
  .شوند عفتي كشيده نمي آيند و به اوضاع ننگين بي گوييم اگر بانوان به حق خود برسند و داراي شخصيت شوند به صورت عروسك در نمي ما مي

از شماره (به چاپ رسيده تجدد ايران راجع به انتخابات بحث كردم و در روزنامه وزين اده نامه سرگشمن در ضمن يك سلسله مقاالتي كه به عنوان يك 
ام و هر كه بخواهد بهتر و بيشتر به اين موضوع  بحث مفصلي درباره جواز بلكه لزوم شركت بانوان در انتخابات نموده)  به بعد1339 آذر 17، منتشره از 127 ـ 122

  .روشن شود بدانجا رجوع كند
  

  اي در روزنامه تجدد امروز و واكنشها مقاالت كمره
اي با عنوان نامه سرگشاده است كه چهار مقاله آن درباره حق رأي زنان است و همان طور كه عرض شد،  آنچه مالحظه خواهيم كرد چندين مقاله از كمره

وي در اين مقاالت نيز شبيه آنچه را كه از نظر شما در بحث . ورده شده استبراي تكميل فضاي بحث، سه مقاله ديگر او هم از قبل و بعد از بحث مربوط به ما، آ
طبعا با آن نظم و . انتخابي از كتابچه دفاع از حق ملت مسلمان ايران گذشت، مطرح كرده و گهگاه استداللهاي ديگري بر آنها افزوده يا مطالبي را كم كرده است

  .انضباط نيست، اما از جهاتي تازگي دارد



اي با فرهنگ تاريخ اسالم، مباني فقهي و متون شيعي آشنايي داشت و در اين باره نوآوريهايي عرضه كرد كه بعدها مورد استناد ديگران هم   ترديد كمرهبدون
نبوي، در سمت و سوي هاي قرآني و  از جمله اين كه آموزه. شود كه محل تأمل است اي هم يافت مي اي گاه نكات تازه در همين مقاالت روزنامه. قرار گرفت

مطرح كردن زن به عنوان يك عنصر فعال در جامعه بود در حالي كه به قول وي، انقالب ارتجاعي سقيفه، و بازگشت عقايد جاهلي سبب شد تا زن دوباره به 
  :نويسد وي مي. هاي ديني اصيل سربرآورد، عقايد منحط به نام اسالم طرح شود محاق رفته و به جاي آن كه آموزه

چون طرفداران عهد جاهليت بنياد يك ارتجاع پيگيري را در محيط اسالمي نهاد و دوران بني اميه آن را تا حد احياي نيمه كامل رسوم جاهليت كه متضمن 
لزل گرديد و آنچه مسلم سلب حقوق حقه بانوان بود توسعه دارد كم كم آن لياقت مادري كه اسالم به بار آورد از ميان رفت و خرده خرده نهضت اسالمي دچار تز

است كه مردان قرن اول اسالمي كه در دامن مادراني تربيت شدند كه پيغمبر اسالم آنها را پرورش داده بود ديگر در تاريخ اسالم تجديد نشدند جز در موارد 
  .خصوصي كه موج اجتماعي ندارد

نتخابات چنان نيست كه سبب برباد رفتن عفت او شود، اشكالي كه نوع منتقدين وي به عالوه، تالش كرد نشان دهد به لحاظ اجتماعي، حضور زن در عرصه ا
مطرح كرده و بيشتر از اين زاويه كه چون غرب در مجموع با عرضه كردن زن گرفتار فساد و تباهي شده، و همزمان زنان نيز در عرصه انتخابات حضور دارند، 

 در اين باره داده شد بنگريم، خواهيم ديد كه فشاري كه برابر 1331به فتاوايي كه از سوي مراجع در سال اگر . بنابرين، اين دو الزم و ملزوم يكديگر هستند
 اين مبحث تقريبا به كنار گذاشته شد، و اين 1357اي وجود داشته بسيار سنگين بوده است، اما آنچه مهم است اين كه، در آستانه انقالب اسالمي در سال  كمره

 با اين امر مخالفت كرده بود، معناي آن غير اسالمي دانستن آن 42 – 41آن، نشان از آن داشت كه رهبري انقالب، حتي اگر در سال دست كم در يك وجه 
درباره اين مطلبي است كه اخيرا . ها توسط شاه با توجه به گرايش به فسادي كه در آن دولت مشاهده مي شده، بوده است نبوده و صرفا به دليل اجراي اين برنامه

  .اصالحات ارضي نيز گفته شده است
داده بهتر است، چاپ و  رسد مدير روزنامه، منتخبي از آنها را كه تشيخص مي اي چندين رديه نوشته شده كه به نظر مي هاي كمره به هر حال در برابر نوشته

آنچه از . به عوارض و پيامدهاي حضور بيشتر زن در سياست و اجتماع استاي و برخي نيز اشاره  برخي از اين مطالب پاسخ به استداللهاي كمره. منتشر كرده است
در جواب ايشان : نويسد مدير مي. اي به عنوان نقد براي روزنامه فرستاده شده است هاي فحش گونه زيادي عليه كمره نظر مدير قابل توجه است آن كه نامه

ما با اصل نظر  آقاي : نويسد كه البته در جاي ديگري مي...! نويسد دي در لباس علم چنين و چنان ميهايي رسيده كه غالبا دشنام و ناسزاست كه چرا آخون نوشته
  . اين كه اين امر روي مصلحت بوده يا باور وي، روشن نيست. اي موافق نبوده و نيستيم كمره

اي كه شخص مغرض و   استدالل سفيهانه محمد باقر كمرهشما چرا: نويسد تندترين نقدها متعلق به شيخ محمد علي انصاري واعظ است كه در جايي مي
  ؟»نماييد اطالعيش بر همه معلوم است به عنوان تساوي حقوق و ستودن شركت آنان در انتخابات چاپ و درج مي سوابق ربط با بيگانه و بي

 حاج شيخ عبدالكريم حائري بود، به طوري كه ناقد ديگري به نام اي شناخته شده و از شاگردان بنام ه وجه است، زيرا او چهر اي بي ترديد وي در بيسوادي كمره
اي باشد كه در درس شيخ االكبر آيت  اي همان كمره تأثير حقير از اين جهت است كه اگر اين شخص آقاي شيخ محمد باقر كمره: نويسد اسداهللا روحاني زاده، مي

در انتخابات را فتوا داده شد حقيقتا جاي تأسف و تأثر است كه شركت و آزادي زنان   حاضر مي )هرحمت اهللا علي(اهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي 
اي همان شخص است  ه جهت بود، زيرا كمر ترديد وي هم بي! اي باشد از نظر مقام علمي و كتبي كه تأليف نموده و حاضر است، شك و ظن دارم كه اين آن كمره

  .مي از درس مرحوم حائري به نجف رفت و در آنجا نيز به تحصيل ادامه داده آثاري در كاظمين منتشر كردكه پس از چندين سال استفاده عل
از نظر مدير تجدد ايران، فردي محترم و مجتهد . اي مطالب ديگري هم براي روزنامه مي نوشته است اي مناسب بوده و لذاست كه كمره  رابطه مدير با كمره

  .دوبار بخاطر چاپ نقدها، به ويژه اگر نقد تندي بوده، عذرخواهي كرده استبوده و به همين دليل يكي 
اي به وابستگي  متهم كردن كمره. اند، اما آنچه مسلم است، ادبيات نقادانه آنهاست كه بعضا تند و تيز است تر و برخي از كوتاه جواب داده ناقدين برخي مفصل

ها كه برخي از آنها در اين قبيل نقدها طبيعي است، از مواردي  ها و كنايه سليقگي در كنار انتقادات ديگر و طعنهبه استعمار، همين طور متهم كردن به او به كج 
  .است كه در اين واكنشها وجود دارد

م بيعت با رأي روشن هايي است كه به استداللهاي وي در زمينه طرح مسأله بيعت زنان داده شده و تالش شده است تا تفاوت مفهو اما آنچه مهم است، پاسخ
  .شود
  

  اي محمدباقر مجتهد كمره/  )1(يك نامه سرگشاده 
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  .اند به عموم عالقمندان مشروطيت ايران خصوص كساني كه مكرر سوگند وفاداري به آن ياد كرده



حكومت مشروطه از آن نظر در . توان گفت يك رژيم زنده و قابل توجهي است كند و مي  كه اداره ميمشروطيت يك رژيمي است كه ميليونها بشر و ملتهايي را
فرستند و به اين وسيله خودش بر خودش حكومت  هايي دمكراسي است كه ملت با انتخاب آزاد نمايندگان خود را براي اداره امور خود به پارلمان مي شمار رژيم

آيد  ومت مشروطه با آزادي و عموميت انتخابات مجلس شوراي نسبت مستقيم دارد، و به همين نظر با درجات متعددي بوجود مينيروي دموكراسي و حك. كند مي
نسبت . كه مي توان حداقل آن را ده و اكثر آن را صد شمرد و حكومتهاي اين رژيم از ده درصد تا نود در صد  ممكن است از دموكراسي بهره مند باشند

مت مشروطه با رژيم هاي مختلف دموكراسيهاي ديگر كه با نيروي تازه نفسي به جهان آمده و در پيشرفت هستند قابل سنجش عميقي است و ما دموكراسي حكو
به مطالعه نوع دموكراسي در هند همسايه و اندونزي نوزاد مسلمان جلب مي در مقام شرح آن نيستيم و به طور خالصه نظر خوانندگان محترم را 

  . كنيم
احمد سوكارنو و مثال نهرو  دو مردي كه در صف مقدم مبارزه با . راه انديشه و نوع دموكراسي اين دو منطقه مالحظه زمامداران با وفا و  ملت بزرگ آنهاست

اين . يك زندگاني مستقل كشاندنداستعمار رنجها بردند تا ملت بزرگ و پهناور متنوعي را از مشيمه استعمار  لخت و خون آلود بيرون كشيدند و به سوي سعادت و 
اي  نكته قابل توجه است كه با همه كوشش مخالفين دروني و بروني و خودي و بيگانه روز به روز هم آهنگي آنها با ملت و ملت با آنها بيشتر شد و هيچ وسيله

  .ل است كه اين ملت ها در سرنوشت خود كامال فعاليت دارنداي ميان رهبران وفادار و ملت آنها به وجود آورد و اين خود دلي نتوانست شكاف ويران كننده
اي، تاكنون روي دو پا لنگان و دست به عصا پيش مي رفت و  اين سازمان سه پايه). مجلس شورا، طراز اول، مجلس سنا(مشروطيت ايران بر سه پايه بنا شده 

البته در شرايط . نده، جريان امور به طور فورماليته هم از امضاي ملت ايران بر كنار استحاال با اين كه مشروطيت كالً و جزئاً تعطيل بردار نيست سر يك پا ما
هايي كه براي اين  فعلي بوجود آمدن مجلس شورايي كه بتوان متكي به انتخابات آزاد دانست بسيار مشكل است و مساعي چند ساله آقاي دكتر اقبال و همه نقشه

حاال من خواستم بپرسم كه آيا يك نقشه .  نتوانست مجلسي كه متكي به انتخابات آزاد و لو ظاهرا آزاد باشد بوجود آوردكار كشيده شده بود نقش بر آب شد و
  معتدلي براي اصل اين موضوع يعني ترتيب و تنظيم انتخابات سالم و بالنسبه آزاد وجود ندارد؟

  ). محترم بدينوسيله كسب اجازه و معذرت مي خواهيممقاله فوق با كمي جرح و تعديل چاپ شده از نويسنده : تجدد ايران(
  

  ]در اختيار نبود[ آذر 3قسمت دوم 
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  در ضمن بحث چند كلمه انتقاد فكاهي

. اي نتراشيده باشند زندگي روزانه خرج تازهشود كسي چندي از محيط تهران بيرون رود و چون برگردد چيز تازه و نوظهوري به چشمش نخورد و براي  كمتر مي
  .اند در انديشه شدم كه يعني چه گيري نوكي كه در آورده اي نظر مرا جلب رد و به اندازه هاي كفاشي، كفاشهاي تازه نوك نيزه من چون به تهران بازگشتم در مغازه

 خوش نما و بادوام و حكم خرج لباسي است كه قالب تن و اندام باشد و بهتر با مدسازان لباسهاي امروزه بيشتر روي اين صل تكيه مي زنند كه لباس راحت و
برد، هم اقتصاديست و هم زيبا  در اين صورت راحت و دوام بيشتري دارد و پارچه كمتري مي. پستي و بلندي و پيچ و خم اعضاء موافق باشد و آنها را نمايش دهد

تي است و احسن التقويم است نمايش مي دهد، پنجه هاي انساني كه تكيه گاه ثقل تن است پهن و از پنج چون پيكر انسان را كه زيباترين نقشه هاي هس
اي كه در كفش بانوان  ه انگشت آفريده شده كه به سمت انگشت بزرگ انحرافي دارد و كما بيش اين شكل طبيعي مورد نظر كفاشان بوده و اكنون اين نوك نيز

  رد؟تعبيه شده است چه منظوري دا
اند كه به كمك اسلحه باستاني كمان ابرو و تير مژگان از حقوق خود دفاع  تقليد است، تفنن است يا سياست؟ شايد اين اسلحه تازه را در اختيار بانوان گزارده

  . نكشانندتر خود آشنا شوند و آنها را به كلوخ زار و امور فرعي كنند، ولي پيش از آن كه اسلحه بردارند بهتر است با حقوق مهم
اي از مصاحبه راديويي با يك خانمي را شنيدم كه پس از شيرين زبانيها خود رشته سخن را به  چند روز پيش بود كه راديوي همسايه گوش مرا دزديد و نيمه

متوجه نبود كه اين دو . عميقي داشتموضوع اختيار طالق دست مردهاست و مرد مي تواند چند زن بگيرد كشانيد و از قانون مدني در هر دو موضوع گله نازآلود 
توان انگشت در كرد و  ماده از آيين اسالم است و نص قرآن مجيد و تا دين رسمي كشور دين اسالم است و مذهب جعفري به اين قوانين صريح و هم مفيد نمي

...  نه فرهنگ و مجامع تباه كن سينما و شب نشيني و مهمانيها وبهانه گرفت و تقصير مفاسد خانوادگي را كه همه آنها در خيابان گردي خانمها و روش آموزش زنا
  . است بگردن قانون قرآن گذاشت و راديوي ملت اسالمي را وسيله اين تبليغات مسيحي مĤب كرد

رسد و ناچار به  ستخوان ميماند و كاردش به ا به عالوه موضوع اختيار طالق در برابر مهر و خرج و هرچه سنگيني است كه به عهده شوهر است و بسا در مي
  . كند شود و خود را راحت مي اقدام طالق مي



طالق هميشه يك انتخار خاندانيست و هيچ شوهري تا بيچاره نشود زن خود را طالق نمي دهد يا اگر بنا باشد قانون مدني از اين نظر اصالح شود بايد در 
عهده شوهر بردارد و در صورتي كه اختيار طالق به دست زن افتد يا به رضايت طرفين موكول شود  موضوع مهر و هزينه زوجه هم تجديد نظر كند و آنها را از 

  .تحميل مهر و هزينه زندگي بر شوهر ستم آشكاري است
اي  انند و آن را وسيلهكش شود و همه مردم مترقي با هر نيرو و قدرتي كه دارند خود را در پناه دموكراسي مي امروز در سراسر دنيا طرفداري از دموكراسي مي

  دانند براي سعادت و پيشرفت جامعه خود مي
اسالم بيش از همه شرايع و مسالك آزادي و سلطه اشخاص را بر حقوق حقه خود تأمين كرده و خصوص نسبت به زنان توجه شاياني نموده و آنها را در برابر 

وردند و از  ورند و زنان هم از آنچه كسب كنند بهره مردان از آنچه كسب كنند بهره) 32 نساء آيه سورة(فرمايد  مردان نسبت به حقوق خود آزاد و مستقل دانسته مي
  .اين جهت فرقي ميان آنها نيست
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دموكراسي . د را نبازي و خود خير همه جويي و در همه خير خوددموكراسي حكومت بر خويشتن و با همدگر خوش زيستن، با ميليونها و ميلياردها بسازي و خو

تركيب الفاظ معمولي براي اداي مقاصد و . كنند به هر يك از اين تفسيرها يك نظم و تركيب بشري است كه به زبان ادبي از آن به سهل و ممتنع تعبير مي
. شود  با فهم و طبع عمومي بشر است و با پذيرش و دلنشيني عموم آزمايش ميچون سروكارش. كشد سخنوري بسي دقيق است و تا سر حد سحر و اعجاز مي

شمارند چون  سخن كه فن مادرزادي هر ملتي است در تركيب ادبي سهل و ممتنع كار استادان بسيار نادري است كه آنان را ستارگان تاريخ ادب و نوابغ فن مي
  ...سعدي و شكسپير و هوگو و

هر . شود تر آزمايش مي فراد معمولي بشر براي تحصيل مقاصد هرچه بيشتر انساني و با پذيرش عموم و فوايد هرچه بيشتر و عموميدموكراسي نظمي است در ا
اده از دوران بسيار كهن بشر به دنبال نظم و تركيب انساني بهتري در جستجو و تكاپو افت. تر است تر دارد دموكراسي نظم و تركيبي پذيرش بيشتر و فوايد عمومي

  .قوانين سولون، جمهوريت افالطون، كد ناپلئون و در اين عصر منشور سازمان ملل در كنار نظم هاي شرايط متعدد در تاريخ بشر نتيجه اين تالشها بوده است
 ديگران را داشته باشد و در گير خود براي جستجوي يك نظم انساني كه بتواند همه افراد را در سرنوشت خود بكار اندازد و هر كس با خود بشر در كوشش پي

در رژيم مشروطه . يك محيط ميليوني و ميلياردي تشريك مساعي و همكاري متبادل كند به اين نتيجه رسيد كه آراء و نظريات همه را تا حد ممكن متمركز نمايد
كند به اين  د بالغ رشيد دارد و در محيط پهناوري زندگي ميملتي كه ميليونها فر. اين مقصود از راه انتخابات آزاد و تشكيل صحيح مجلس شوراي ملي ميسر است

تواند همراز شود و در صالح انديشي خود مشورت نمايد رأي اكثريت امضاي صريح قانوني است كه تصويب شده و اقليت مخالف هم با پذيرش خود آن  وسيله مي
كند و چون منظور درك مصلحت عمومي است بناچار اقليت بايد در  ده عقل درك ميرا امضاء كرده است و رش اين است كه صد عقل و فكر حقيقت را بهتر از 

رسد و حكومت خود بر خود كه جوهر  پرتو عقل اكثريت اذعان كند كه مصلحت همان است و اقليت درك نكرده و به اين ترتيب قانون به امضاي همه افراد مي
  .شود دموكراسي هست محقق مي
  :انون آنها را در مال و حال خود مختار دانسته در چنين رژيمي بايد وكيل پارلماني داشته باشند، زيرازنان بالغه و رشيده كه ق

  . شريك تمام اموال و احوال مشترك كشورند و هيچ تصرفي بي امضاي آنها مشروع نيست.1
اي اين قوانين امضا نداشته باشند هر تصرفي در مال آنها غصب و اگر زنها پ.... بسياري از قوانين در موضوع اموال شخصي است، چون ماليات و عوارض و . 2

  ].است[و نامشروع 
  .بسياري از قوانين راجع به احوال شخصيه است چون ثبت آمار و اسناد و غيره و اگر زنها آن را امضاء نكنند اجراي آن بر آنها زور است و ناحق و ستم. 3

هرچه ) 36: شوري(فرمايد  مي. ا بيان بليغ و جامعي در اصول سازماني اسالم گنجانيد و زنان را هم كنار نكردقرآن مجيد هم اين اصل بشري را تشريع كرد و ب
آنان كه ) 37(تر است براي كساني كه ايمان دارند و به پروردگار خود توكل كنند  مندي شما در دنيا است و آنچه نزد خداست بهتر و پاينده به شما دادند براي بهره

آنها كه از پروردگارشان پذيرايند و نماز خوانند و كارشان به مشورت با هم ) 38(هاي بزرگ بركنارند و در گاه خشم به گذشت و نرمش گرايند   و هرزگياز گناه
  .باشد و از آنچه روزي شوند خرج عموم كنند

  .ار مؤكد و بليغ و عمومي مقرر شدهنظام مشورت عمومي در اين سوره زمان پي ريزي سازمان اسالم بوده است و اين موضوع بسي
  .تمام اين سوره پرمعنا و اسرار آميز شوري ناميده شده يعني يك فصل اسالم مشورت عمومي است. 1
  .دهد اجراء كارهاي عمومي را منحصر به مشورت كرده چون امر مصدر مضافه به همه است و مصدري شوري بر آن حمل شده و معني حصر مي. 2



 و كارها را در شمار ايمان و تقوي و تكل و نماز از اركان مسلماني دانسته و وظيفه طبقه خاصي ندانسته و هر فرد مسلماني را بدان امر كرده مشورت عمومي. 3
 چه در و به اصل بشري دموكراسي كه محصول هزارها سال تالش فكري و تعقل بشريت هم آهنگي نموده و از اين راه فرقي ميان مرد و زن نگذاشته، چنان

در اينجا سؤال مي شود چرا برخالف اصل . ترين حقوق هر انسان مكلفي است، مرد باشد يا زن ايمان و تقوي و توكل و نماز فرقي ندارند، رأي انتخابي بديهي
م شده وااسفا از اين ستم صريح دموكراسي و عموم رساي قرآن مجيد زن از انتخاب وكيل مجلس براي اصالح امور مالي و حالي مشترك و مخصوص خود محرو

  .و ناحق و مخالفت با قرآن مجيد
  .كنيم اند و توان گفت بررسي مي آنچه در اين زمينه گفته

  : ـ ممنوعيت از نظر قانون اساسي يا قانون انتخابات1
يد متضمن امضاي خود او باشد و جعل قانون قانون اساسي و قانون مدني تعرّض به مال و حال هر كسي را قدغن كرده مگر به حكم قانون كه بناچار با: جواب

  .شود يا بايد تفسير شود وقتي قانون به تناقض برخورد يا ملغي مي. براي مال و حال زنها بدون امضاي آنها با اين مواد و مشابهات آن تناقض دارد
  : ـ مخالف عرف و عادت گذشته است2

اين . كردند و اسالم قدغنكرد و زن را محترم شمرد و وارد اجتماع كرد ود مفتخرانه زنده به گور ميدر جاهليت دختران نوزاد را به حكم عرف و عادت خ: جواب
  .به وجود آمده استبر اثر ارتجاع دستگاه سقيفه بني ساعده محروميت زنان از انتخاب هم شباهت به عمل جاهليت دارد كه 

  :توانند وكيل صالح را بشناسند اند و نمي  ـ زنها در خانه3
  .توانند يك شخص حاضر صالح را بشناسند را بشناسند و با وسيله كمتري مي) ع(چگونه زنها با بايد خداي ناديده و امام غائب : جواب

  : ـ زنها مكلف به عفت و حجابند و شركت در انتخابات با اين وظيفه مخالف است4
كنند چه عيب دارد كه با همان وضع ظرف چند سال   در مجالس روضه شركت ميروند و بيشتر اوقات زنان مقدسي كه هر روز سه بار به مسجد مي: جواب

اكثر بانوان اين كشور در شهر و ده با . يا اساسا صندوق جداگانه داشته باشنديك ورقه رأي زير چادر بگيرند و از پشت پرده در صندوق بيندازند يكبار 
رسد؟ واي از اين  از انداختن يك ورقه رأي در صندوق چه نقصي به عفت آنها مي... سايند و بهم ميها و ميان وسائل نقليه  مردان مخلوط هستند و در مغازه

  .داري كنند و وقت اين كار را ندارند گويند بانوان بايد خانه مثل اين كه مي! سفسطه و هوچي گري
  :شود نبايد زنها رأي بدهند  ـ چون در انتخابات تقلب مي5

ربايد و  آن مخدره ديد اين مدرك زيورش را مي. ت به عذري كه آن غارتگر كوفي دشت كربال براي ربودن زيور دختر امام مظلوم آورداين بسيار شبيه اس :جواب
ظالمي اگر . مبادا ديگري آن را بربايد: كني؟ گفت پس چرا ستم مي: فرمود. براي ستمي كه به شما ذريه پيمبر مي كنم: كني؟ گفت چرا گريه مي: فرمود. گريد مي

 در پايان به استقبال قصه كيهان نقل در .نه آن كه حق زنها را به حساب ظالم يسق كردستم كرد و حق مردها را به تقلب برد بايد جلوي او را گرفت 
  .   روزنامه وزين تجدد ايران اين قصه را نقل مي كنم130شماره 

به مرجع تقليد معاصر او مرحوم ميرزاي قمي ـ اعلي اهللا مقامه ـ . فطار روزه ماه رمضان كنندگويند برخي خودشيرينها خواستند براي فتحعلي شاه كسب اجازه ا
  .مستدعي است براي رفع اين مفسده اجازه دهيد افطار كند. شاه در حال روزه عصباني مي شود و بسا حكم به قتل و شكنجه متهمان بيگناه مي دهد: نوشتند

  .ه را بگيرد و عصباني هم نشودخير آقا جان شاه روز: در جواب نوشت
  .مجلس شورا باشد و بانوان هم رأي بدهند و تقلب هم در انتخابات نشود! آقاي كيهان

آيا چه وزني دارند مرداني كه در دامن زناني سفيه . محروميت بانوان از انتخاب وكيل پارلماني جز حكم به سفاهت آنان و تسليم شدن به استعمار وجهي ندارد
را از جبين اين كشور پرافتخار باستاني و و اين لكه سفاهت نماي در انظار بين المللي آيا وقت آن فرا نرسيده كه اوليا امور به خود آينده و . وندپرورده ش

  .دار استعمار را در هم شكنند اسالمي پاك كنند و اين دسيسه ريشه
ايم  ما كرارا نوشته. وافق و مخالف در مسأله شركت نسوان در امور اجتماعي و اداري طبع شدشرح فوق از نظر آزادي نشر عقايد و آراي م: يادداشت تجدد ايران

 هستند و ثانيا  داري و تدبير منزل هستند و آنها كه داعيه انتخاب كردن يا انتخاب شدن دارند اوال انگشت شمار و شناخته شده كه زنان ايراني پاي بند خانه
م زنان اين در و آن در بدوند، ثالثا مسأله انتخابات از لحاظ مردها به معنا و مفهوم خود هنوز سالها بايد مورد بحث و گفتگو باشد و صالحيت آن را ندارند كه به نا

ه اي جواب دارد و آنچ گذرد آلوده نشوند به هر حال استدالالت آقاي كمره بگذاريد زنان ايراني به آنچه مي: ايم نكته قابل توجه همانست كه نوشته
كنيم و خود نيز در  اند تمام و كمال نيست و بنابرين اگر اهل اصطالح و استدالل نفيا و اثباتا در موضوع فوق مطالبي بنويسند چاپ مي نوشته

  . اين ابواب باز هم نكات الزم و مؤثر خواهيم نگاشت
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به عقيده من انتخاب وكيل . شود كه نبايد زنان در امور اجتماعي دخالت كنند آيد با اين جمله روبرو مي  شركت بانوان در انتخابات به ميان ميهر وقت سخن از

نظر تاريخ اسالم ولي ما موضوع دخالت بانوان در امور اجتماعي از نظر اسالم و از . پارلماني مانند وكيل محاكماتي يك امر حقوقي است نه يك امر اجتماعي
  .كنيم بررسي مي

در وصف سيره ابن هشام تاريخ معتبر . پيغمبر عظيم الشأن اسالم مبعوث شد و اول كسي كه به او معتقد شد بانوي حرم او خديجه كبري اول زن اسالم بود
اينجا خديجه مقام . ورده بود و درك ار او وزير او بود گويد خديجه دختر خويلد آن حضرت را تصديق كرد در هرچه از جانب خدا آ103 ص 1خديجه كبري در ج 

  .وزارت در امر نبوت دارد
  .كرد اول مظهر اجتماعي اسالم جماعت بود و حضرت خديجه كبري سالها در غربت اسالم بدنبال پيغمبر در مالء عام قريش در جماعت شركت مي

چون احساس . در هنگامي كه خباب بن ارت دفتر سوم سوره طه را به آنها مي آموخت. ردعمر قصد خانه خواهر و داماد خود ك: 211 ص 1سيره ابن هشام ج 
اي نهان شده و فاطمه بنت خطاب دفتر را برداشت و زير زانوي خود گذاشت، اما عمر هنگام ورود آواز خباب را شنيده  ورود عمر را كردند خباب آموزگار در گوشه

   شنيدم چه بود؟ اين همهمه كه :چون وارد شد گفت. بود
  اي؟ چيزي نشنيده

عمر زد، سر او را . فاطمه به دفاع از شوهر برخاست. داماد خود سعيد بن زيد را زير كتك گرفت. به خدا چرا، به من خبر رسيده كه شما پيرو دين محمد شديد
عمر . هرچه از دستت بر آيد بكن. و به خدا و رسولش ايمان آورديمآري ما هر دو مسلماني گرفتيم : چون كار به اينجا رسيد خواهر و دامادش به او گفتند. شكست

در ضمن اين جريان خباب به او خبر داد كه پيغمبر . از اين صراحت لهجه و منظره دلخراش خواهر برجا خشك شد و از كرده پشيمان و خود نيز راه اسالم گرفت
  .اي نزديك كوه صفا انجمني دارند با جمعي اصحابش در خانه

اي پهلوي صفا انجمني دارد مركب از چهل تن زنان و مرداني كه حمزه و ابوبكر و علي بن ابي   عمر گفته بودند كه امروز پيغمبر در خانه :ش از اين گويدپي
  .طالب با آنها هستند

چند تن بانو هم شركت در غمبر بيعت كردند اي سران مدينه در سايه كوه عقبه با پي در بيعت عقبه كبري كه نيمه شبي در وضع پر هراس و بسيار محرمانه
  ).سيره ابن هشام، در فصل بيعت عقبه كبري(، يعني متعهد شدند بيعت نمودند

زني از ...  جمعي از بانوان مسلمان در غزوه خيبر با رسول خدا شركت كردند و پيغمبر از غنيمت خيبر به آنها بهره دارد : گويد232 سيره ابن هشام ص 2در ج 
آن حضرت به (روي همراه باشيم  قصد داريم با شما در اين سوي كه مي! فار گويد با جمعي از زنان بني غفار خدمت رسول خدا آمديم و گفتيم يا رسول اهللابني غ

. من دختركي بودم نورس. مبا آن حضرت حركت كردي: گويد. علي بركتِ اهللا: فرمود. براي پرستاري زخمداران و كمك تا هرچه توانيم به مسلمانان) رفت خيبر مي
  . ...و رسول خدا مرا پشت سر خود بر شتر سوار كرد

پس از فتح مكه كه حكومت قريش سقوط كرد و حكومت اسالم بر سراسر جزيره مسلط شد و همه سران عرب با پيغمبر اسالم بيعت كردند بيعت زنان مؤمنه 
  . سوره ممتحنه12در آيه . رسما در قرآن مجيد تشريع شد

  .در بحار و سائر كتب بدان تصريح شده.  غدير خم هم مرد و زن در بيعت با اميرالمؤمنين شركت كردنددر
برد و در  كرد او را همراه خود مي كشيد و نام هر كدام اصابت مي رسول خدا قصد سفر مي كرد ميان زنهاي خود قرعه مي:  گويد203 ص 2سيره ابن هشام ج 

  .عايشه درآمدغزوه بني مصطلق قرعه به نام 
  اگر اينها امور اجتماعي نيست پس امور اجتماعي چيست؟. اين روش اسالم بوده با زنهاي مسلمان

شك نيست كه پس از پيغمبر، . ولي ترديد ندارد كه پس از وفات رسول خدا اين وضع متوقف شد و علتش ماهيت ارتجاعي كودتاي سقيفه بني ساعده بود
كه هدفش متعددي داشت  جنبه هاي ارتجاعي عمر انجام شداين كودتا كه به رهبري مؤثر . ناميم  آن را كودتاي صحابي ميانقالبي در اسالم پديد شد كه

برخي دانشمندان اخير مصر چون . اند متكلمين شيعه اين ارتجاع را بيشتر از نظر خالفت اسالمي بررسي كرده.  احياي رسوم جاهليت و شعارهاي مليت عرب بود
شود   و توجه به اين انقالب از نظر حقوق بانوان هم بسيار مورد اهميت است و مالحظه مي  عاليلي آن را از نظر عصبيت قبايلي مورد بررسي قرار دادهشيخ عبداهللا

  .كه با آن تقدم بانوان در شؤون زندگي در دوران خود پيغمبر پس از استقرار خالفت خلفا ديگر نامي از آنها نيست
كرد و نگهداشتن  با افتخار دختران نوزارد را زير خاك مي. و براي آنها حق حيات هم معتقد نبودتمام حقوق بانوان را لگدمال كرده بود عرب در جاهليت 

و همدوش مردان تا مقام بيعت يپغمبر و امام كه عالي ترين اسالم با وضع معجزآسايي بانوان را شريك اجتماع كرد . شمرد دختر را ننگ و عار مي



جات بشري است باال برد ولي انقالب سقيفه چراغ حق و آزادي مشروع زنان را فرو كشيد و اين اصل عمري در محيط اسالم يك سنت ثابت شد و كمتر كسي در
 ابزار زندگي به هم بدان متوجه گرديد و تقيه و نفوذ اين شيوه عمري در محيط اسالم سبب دوري بانوان از حقوق شايسته آنها گرديد و نسوان به عنوان يك

چي آنها را به شيوه ديگري وسيله استفاده لذات و  صورتهاي مختلف بكار برده شدند نه به عنوان يك ركن مؤثر بشريت و در دوران اخير هوسرانان مستعمره
يه شگفت و تأسف است كه كشورهاي اسالمي بسيار ما... شهوات خو نمودند و به راه ديگري كه شايسته مقام آنها نيست بردند، آوازه خواني، رقاصي، سينما و

سد اين ارتجاع عمري را شكستند و بحق بانوان اعتراف كردند ولي بانوان كشور پرافتخار ايران تا هنوز در پشت اين سد جاهليت بنياد معطل و ... سوريه و مصر و 
  .سرگردانند

كوشيد تا خود را فدا كرد و شايد يك علتش اين بود كه فشار ارتجاع ) ع(دستور علي فاطمه زهرا دختر پاك پيغمبر به در برابر ارتجاع سقيفه بني ساعده 
داد كه بايد دختر پاك و مقدسه زهرا در سفر پر خطر كربال بار يك مبارزه پي گير و پرغمي را  شد و اين نتيجه را مي اين كودتاي صحابي، بيشتر به بانوان وارد مي

اسالم و قرآن نسبت به مقصود و هدف ما از اين بحث اين است كه .  آن همه تجمل رنج و فداكاري بار ديگر نمايان كندبه دوش كشد و موقعيت نسوان را با
و مقامات حقيقي و آبرومند زنان از نظر معنوي حقوق و آزادي مراعات حقيقت را تا آنجا كه شايد دنياي امروز هم بدان نرسيده نموده است 

ن محرز داشته و برخالف اظهارات نادانان به حقايق اسالم يا دشمنان مغرض اين آيين مقدس هيچ فشار و اختناق و تحقيري به بانوان حقوقي و آزادي را براي آنا
و هم ايران آيا سببش نااليقي خود آنها است و اين درست نيست زيرا زنان اسالم . روا ندانسته اگر حق آبرومندي آنها زير پا رفته بايد فكر كنند كه چه سبب دارد

كه آنها را از دير زماني به اين هاي استعمار لعنتي است  يا اين كه سبب دسيسهاي از خود نشان دادند  در مواقع حساس تاريخ دور و نزديك شهات اليقانه
ه خواني و رقاصيشان ساخته من اين نمونه روز انداخته و به عوض آشنا كردن آنها به حقوق آبرومند و معنويه خود ابزار مبتذل و رسواي سينما و كاباره و آواز

شد و اين بانوي هندي با مردان قوي  در همان تاريخي كه نمايندگي هند همسايه در سازمان ملل به رياست خواهر نهرو اداره مي. دهم دلخراش را به دست مي
تو خود  كه وكيل براي اداره امور مملكتي خود معين كند يا نه آيا زن ايراني حق داردانداخت در اين كشور بحث بر سر اين بود كه  پنجه دنيا پنجه مي

  . آذر هم براي بانوان قابل توجه است18انتخاباتي راديو ايران در روز جمعه پخش نمايشنامه سخن پراكني در اين زمينه . حديث مفصل بخوان از اين مجمل
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  بررسي موضوع از نظر روانشناسي: زن يكي از دو ركن بشريت است
  . به اين رپورتاج مختصر دقت كنيد. دوران جاهليت زن را از همه مزايا و حقوق بشريت بر كنار كرد و بلكه حق حيات را هم از او گرفت

  .شد ـ دختران نوزاد را بايد زنده بگور كرد و سرافراز بود يا نگهداشت و ننگين 1
  .بردند هاي شتر و گاو و گوسفند سروپاي برهنه زير آفتاب رنج مي  ـ دختران كوچه رو دنبال رمه2
  .دادند جو آنها را به زور به اجرت مي رسيدند و خريداريان استفاده رفتند و سر بازارها به فروش مي  ـ دختران جوان در جنگهاي قبايلي به اسيري مي3
  ).نكاح شغار(شدند   و برادران مبادله مي ـ در زناشويي ميان پدران4
دانند كه پس از استفاده بايد درآورد در آستانه خانه  پا مي اي عربها باديه زنان خود را كفش  ـ در خانه شوهر يك ابزار معمولي زندگي بودند و هنوز هم پاره5

  .انداخت
  .شد و به بهانه تجديد عده ممكن بود عمري معلق بماند  مطلقه ميهاي متعدد از ايالء و ظهار و غير  ـ زن به اندك بهانه و به صيغه6
  .گرفت  ـ به عنوان زن پدر شوهر مرده در تسلط اجباري پسر شوهر قرار مي7
  . ـ كسب او از آن خانواده و از ارث به كلي محروم بود8

ه كرده بود و از اوصاف و مزاياي عاليه بشريت كه عفت و اين سلب حقوق سياسي و اقتصادي و محو شخصيت جنس لطيف در محيط عرب او را خود باخت
  .خودداري در زن سر آمد آنهاست به كلي دور ساخته بود و سراسر عربستان را در يك منجالب فساد و هرزگي كشانده بود

  .شدند  ـ زنها آشكارا به فحشاء كشانده مي1
  .ادي بودهاي مختلط و برهنه همه جا تا بدور خانه مقدس كعبه ع  ـ رقص2
كه در تاريخ عرب جاهلي آنها را ذوات كردند  هاي خود نصب مي هاي بزرگي بر سرخانه هاي معروف حتي قريش پرچم  ـ زنهاي متشخص از خاندان3

  .اند اند و هنده بانوي معروف ابوسفيان را هم از آنها شمرده االعالم ناميده



كردند و داستان ابوسفيان با سميه   خود را در كنار زنها ديگران سپري مي ـ رجال متشخص عرب امثال ابوسفيان شبهاي خوشگذراني4
  .مادر زياد زن شبان طائف معروف است

قرآن در نهضت مقدس و معجز منش خود به خوبي اين حقيقت را درك كرد و يك فصل اساسي برنامه  اصالحي او طرفداري از زن و دفاع از حقوق و حيثيات 
زنيم آياتي كه در زنها بحث كرده است همه و همه جنبه دفاع از حقوق زن دارد و تفسير آن نيازمند كتاب جداگانه اي   وقتي قرآن را ورق ميما. برباد رفته او بود

تر، و در قرآن است و به عالوه در آيات چندي قرآن زن را ستوده و خصوص به عنوان مادر او را رديف پدر كه خداوندگار زميني خاندانست درآورد و قدري هم جلو
  .زن را مثل اعالي جامعه مؤمنان معرفي كرد) 12 و 11تحريم، (مجيد 

  .الف ـ در ماده زن فرعون كه به نفع حق با يك ديكتاتور خدايي خواه چون فرعون در بن تخت و درون بستر او مبارزه و فداكاري كرد
پيغمبر اسالم هم در شعار معروف مثلث خود نسوان را .  روي تابيد و عيسي را آوردب ـ در ماده مريم بنت عمران كه تا آنجا عفت ورزيد كه روح خدا در

  :سر اين توجه عميق قرآن و اسالم به جنس لطيف بر باد رفته زن اين است كه. محبوب خود اعالن كرد
تواند سير  ريت تا هر دو در موقعيت خود بر سرپا نايستند بشريت نميو اين دو ركن بش 20 إِنَّا خَلَقْناكُم مِنْ ذَكَرٍ و أُنْثى:  ـ زن يكي از دو ركن بشريت است1

  .تكاملي خود را به نهايت رساند و مقاصد اجتماع انساني را آشكار كند
دوران  ـ بانوان مادران جامعه بشرند و شخصيت افراد وابسته وجدان شخصيت آنهاست در علم روانشناسي ثابت است كه نهاد و اخالق دروني مادران در 2

شود و با شير  هاي دست و دامن و زبانشان با طبع كودكان عجين مي جنين از سراسر تن آنها و در دوران شير خوردن از پستان آنان و در دوران كودكي از نوازش
  .اندرون شد و با جان بدر رود

مادر نماز دوست فرزند نماز . تجربي بسيار كمياب و در حكم معدوم استگردد و تخلّف از اين ناموس طبيعي و  و هر ملكه و نهادي كه دارند به فرزند منتقل مي
تخلّف از طرف فرزند به واسطه غلبه عوامل محيط ممكن است، ولي از طرف ديگر به آساني . دهد آورد و مادر خداجو فرزند خدا جو پرورش مي دوست به بار مي

. و مادر معتقد فرزند معتقد و مسلمان، مادر با شخصيت فرزند با شخصيت. خواره خواره، فرزند مي ادر ميآورد و م زن بد اخالق فرزند بد اخالق بار مي. ممكن نيست
اسالم از هر سه جهت در تربيت مادران اسالمي عصر رسالت موفق شد و از اين مادران با . شخصيت ايماني و حقوقي و علمي: وجدان شخصيت سه قسم است

 بار آمد و همين فرزندان رشيد در دوران فتوحات اسالمي به ميدان هاي مبارزه فُرْس و روم آمدند و همه جا پيش رفتند و در شخصيت بود كه فرزنداني رشيد به
چون طرفداران عهد جاهليت بنياد يك ارتجاع پيگيري را در محيط . مدت كوتاهي خود را به دو سوي خاور دور و باختر وسطي و اقصا معموره افريقا رسانيدند

كم كم آن لياقت مادري كه مي نهاد و دوران بني اميه آن را تا حد احياي نيمه كامل رسوم جاهليت كه متضمن سلب حقوق حقه بانوان بود توسعه دارد اسال
مادراني تربيت و خرده خرده نهضت اسالمي دچار تزلزل گرديد و آنچه مسلم است كه مردان قرن اول اسالمي كه در دامن اسالم به بار آورد از ميان رفت 

  .شدند كه پيغمبر اسالم آنها را پرورش داده بود ديگر در تاريخ اسالم تجديد نشدند جز در موارد خصوصي كه موج اجتماعي ندارد
مادري . كنندتوانند شخصيت حقوقي داشته باشند كه مادران آنها اين شخصيت حقوقي را در خود درك  آموزد فرزنداني مي اين مطالعه و درس تاريخ به ما مي

پس . پرورد فرزندش به اشكال مي تواند پي به حق خود ببرد و دنبال آن برود كه با حس محروميت از ابتدائي ترين حقوق انساني فردي در دورن و دامن خود مي
يه است و كساني هم كه هنوز دموكراسي و حكومت ملي در مراحل اولها سال حكومت مشروطه و بيست دوره مجلس شوراي ملي در اين كشور  از ده

هنوز روح حساس و شعور انتخاباتي . اند و به وظايف و مسؤوليت هاي خود آشنا هستند در شهرستانها گرد انجمنهاي نظات و جزو آنند كمتر به حقيقت آن متوجه
شود در  تي است كه از مادرها به فرزندان منتقل ميدر مردم بسيار ناتوان است و كمتر كسي است متوجه انجام اين وظيفه باشد و اين حالت بر اثر حس محرومي

ايست كه در آينده يك روح دموكراسي در محيط بوجود آيند و گرنه  نتيجه مووضع اعالن حق شركت بانوان در انتخابات يك اثر بين المللي و خارجي دارد و زمينه
  . بانواندر حال حاضر بيشتر مردها هم از صندوق انتخابات روگردانند تا برسد به 

آقاي دكتر اقبال در مدت چند سال زمامداري مقدمات مفصلي براي انتخابات چيد و در موقع شروع انتخابات هم زحمت شهرستانگردي را بر خود هموار كرد و 
ا دور و ور صندوقها خلوت بود كه پشت بلندگو فريادها زد و به وسيله راديو هم به همه جا پخش شد و به گوش همه رسيد، باز هم وقتي صندوق گذاشتند تا آنج

نسبت به اعالميه آراء متهم به تقلب در انتخابات گرديد و بر اثر اين همه هياهو جز در چند شهرستان و آن هم در ميان دستجات معدودي هيچ جوشش و جنبشي 
  .صور استفاده موقتي كنندكه بتوان موج عمومي مردم شناخت ديده نشد،گرچه ممكن است بعضي مقامات از اين خمود و جمود ت
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كه رستم يلي بود در سيستان ـ (ولي براي آينده كشور بسي خطرناك است، زيرا امروز بشريت در يك دوران نهضت و تعقل اجتماعي وارد شده ديگر دوراني 
دار شده، و روابط  ر دايره زندگي وسيع و دامنهاي د نيازمندي ملتها به اندازه. هاي فردي گذشته است دوره احساسات و دوره سلطه) منش كردمش رستم داستان

و با بايد خود مردم كارهاي اجتماعي خود را بفهمند . تواند انجام بدهد و تدبير كند ها بهم پيوسته كه يك فرد هرچه هم مقتدر و دلسوز باشد نمي ملت
  .ر نيستاخالص به آن كمك كنند و اين امر بدون ايجاد يك حس حقوق اجتماعي و دموكراسي ميس

امروز ما به وضعي گرفتاريم كه اگر صدها درس و سند حق شركت در انتخابات به همه افراد اين كشور بدهيم باز هم تا سالها و سالها كُمِيت اجتماعي ما لنگ 
  .است، ولي اين تنها راهي است كه ممكن است ما را در آينده از پذيرش خود باختگي هاي ديگري و بدتري نجات دهد

  
  مؤلف؟: وان و انتخاباتبان

  محمدعلي انصاري
  )2، 1، ص1339 دي ماه 1، پنج شنبه 124تجد ايران، ش (

  .شود اي به دفتر روزنامه رسيده كه به نام آزادي آراء و عقايد به درج آن مبادرت مي مقاله زير در رد نظر  آقاي كمره
 موافق نبوده و نيستيم و چاپ سلسله مقاالت ايشان از نظر طرح مطلب و بحث و فحص است اي ايم ما با اصل نظر  آقاي كمره چنان چه قبال نيز توضيح داده

انتظار داريم صاحبان نظران، مطالب را حتي االمكان قلّ و دلّ با رعايت . گذاريم و روي اين نظر مقاالت موافق و مخالف را چاپ و در دسترس عالقمندان مي
  .نزاكت تهيه و براي طبع ارسال دارند

  
  جناب آقاي مدير محترم روزنامه تجدد ايران

  .پس از سالم و عرض ارادت تصديع مي دهد
. مزيد تشكر است. اي در آن جريده شريفه امر به درج فرمايند خواهشمند است به حسب وظيفه مطبوعاتي شرح ضميمه را در جواب مقاله آقاي محمد باقر كمره

  .انصاري. االحقر م
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
مقاالتي تنظيم و منتشر گرديد كه اينجانب به حسب وظيفه در اين مورد مقاله » بانوان و انتخابات«اي، تحت عنوان  چندي قبل در ستون كرسي آزاد روزنامه

به قلم شخصي به » شادهنامه سرگ«اي تحت عنوان  مقاله» تجدد ايران«بحث مزبور در روزنامه مذكور خاتمه پذيرفت، ولي چند روز قبل در روزنامه . داشتم
  .در امر انتخابات مطالعه شداي در موضوع تساوي حقوق زن و مرد  نام محمد باقر كمره

مشار اليه قائل است كه مداخله زنان در امر انتخابات اجراي عدالت اجتماعي است ولي معلوم نيست اجراي عدالت اجتماعي يعني چه؟ اگر مقصود تساوي 
برداري هر يك از زن و مرد به قدر صالحيت او و رسيدن هر يك به حقوق فطري  ماعي و تنفيذ قانون درباره هر ضعيف و قوي و بهرهحقوق در اجراي عدالت اجت

كه خوشبختانه اسالم قوانين عادالنه حدود و حقوق همه را معلوم و معين فرموده و احتياج به تصويب و تثبيت و طبيعي و مشروع خويشتن 
ها  چي ارزش است و بدون ترديد اين نغمه سوء مستعمره و اگر خالف مقررات الهي قانوني وضع شود به هيچ وجه قابل قبول نبوده، و بيقانون مجددي نيست، 

 اينها از آثار سياست كهنه. اي گلوي حيات و حاكميت ما را فشار دهند و بدين وسيله اعصاب ما را تخدير نمايند خواهند هر زماني به دسيسه است كه مي
هايي است كه براي از بين بردن قدرت ملي و اقتصادي و غصب اراضي و ذخائر طبيعي، يك عده دشمنان دوست نما را در گوشه و كنار كشور گماشته و  همان

شما چرا استدالل سفيهانه ! آقاي مدير روزنامه تجدد ايران. كنند هرچندي يك بار به وسيله اين آلت هاي بي اراده از هيچ گونه سوء قصد و تحريكي مضايقه نمي
اطالعيش بر همه معلوم است به عنوان تساوي حقوق و ستودن شركت آنان در انتخابات چاپ  اي كه شخص مغرض و سوابق ربط با بيگانه و بي محمد باقر كمره

دانند اقامه صحبت   اراده مردان ميغرض و نظري كه زنان را از جهادت عديده محكوم به چرا از افكار و عقايد دانشمندان بينماييد؟  و درج مي
روي بركنار  فيلسوف برودون، زنها را از نظر عقل و وجدان و حس تشخيص ضعيف از مرد و هميشه او را در افراط و تفريط و از عدالت و ميانهكنيد؟  و دليل نمي

  . ت مرد باشدكند كه زن بايد در دايره حكم و اطاع داند و قائل است عدالت و طبيعت هر دو حكم مي مي
اي كه دايره آزادي و سعي  محض صالح و سعادت جامعه بر هر فرد الزم است مراقبت حال زن را نموده و در خانه: گويد تولستوي مي

  . است، او را محجوب بدارد تا از اختالل نظام ايمن گردد



 به تربيت اوالد و تدبير خانه مشغول نموده و وسائل تستّر و حياء بر مردان الزم است زنان را : گويد فيلسوف شهير ابن سينا در كتاب سياست خود مي
او را مهيا نمايند كه اگر زن بيكار و به تدبير منزل مشغول نباشد قهرا ميل به نمايش و اسراف در زينت و لهو نموده و بدين وسيله از وظيفه طبيعيه خود خارج شده 

توان حتي يك  و مخصوصا براي نمونه نمياسالم در تمام مراحل مشورت با زنان را قدغن كرده  باالتر از همه. كند و مخالفت با حقوق و كرامات مرد مي
و در امر شهادت نيز اسالم شهادت دو نفر زن را برابر با يك . با زني يا زناني در امور لشكري و كشوري مشورتي كرده باشد) ص(مورد پيدا كرد كه پيغمبر اسالم 

  .اند مام مراجع اسالم نيز به نص آيات و احاديث معتبر در اين عقيده متفقداند و ت نفر مرد مي
و مسلم آن است كه تساوي جنسين در حقوق و مداخله كردن زنان در امور سياسي و پرمسؤوليت باعث فساد و ضعف و انقراض جامعه است، و بر هر عاقلي 

عواطف زن براي پرورش نوزاد امور سياسي و كارهاي خشن هيچ گونه سازش ندارد و واضح است كه لطافت و سست عهدي و شفقت و رحم و رقّت زن با 
و با ميدان جنگ و قتل و خونريزي و امور مشكل فني و صنعتي مناسبت ندارد و اگر به ندرت زناني پيدا شوند كه بر مشكالت فائق ظريفي ساخته شده است 

اي و زناني كه داعيه وكالت و وزارت دارند تعدادشان از عدد انگشت  كه طرفداران عقيده آقاي محمد باقر كمرهكما اين (آيند اين ندرت خارق العاده بسيار كم است 
براي آن كه شغل قضاوت دهند  بسياري كشورهاي متمدن هنوز اجازه شغل قضاوت به زنان نميدر دنياي كنوني ) دست و پاي ايشان بيشتر نيست

ز هر جهت با ساختمان طبقه زن مغاير است و زنان قادر نيستند در مواقع حساس جلو عواطف خود را گرفته و با استقامت دقت و استقامت خاصي الزم دارد كه ا
شود كه در حقيقت امر كامال دقيق شوند و در كتب فقها  رأي قضاوت نمايند بلكه در برابر منظره حزيني حس رحم و شفقت آنان به شدت تحريك شده و مانع مي

به عالوه تمام مصلحين و سياستمداران نامي دنيا و عموم كساني كه اثر . ن بزرگ حتي به نص آيات و احاديث معتبر بسيار اين معنا تأييد شده استو دانشمندا
صد اختراعات و ها و فتوحات و نود و پنج در اند و تمام كارهاي اجتماعي و كشورگشايي نيك و عميقي در اجتماع بشري از خود باقي گذاشتند همه مرد بوده

ها و فسادها و خونريزيها و اشتباهات مهم  و اتفاق اكثر فتنهاكتشافات همين اروپايي كه زنان آن وارد اجتماعات هستند به دست مردان انجام شده است 
كشور ما آزادي مختصر در همين . به شهادت تاريخ دست زناني در آن دخيل و عامل مؤثر بوده است... و تصميمات مضر و خطرناك و انقراضها و

نمونه و ثمرات هم آهنگي زنان با مردان كه به صورت هاي زننده همه روزه جزء . آنها و دخالت دادن آنها در امور اداري يكي از عوامل مهم سقوط اخالق است
ن نغمه بود كه دختران و نواميس كشور را به در چند سال قبل همي. شود مدعي است هاي حوادث بعضي مطبوعات مالحظه مي مشاهدات است و در جرايد و ستون

اي ميل دارند مجددا آ  هاي دسته جمعي وسيله عياشي يك عده بوالهوس قرار داده و گويا آقاي كمر ها و متينگ هاي حزبي و گردش همين عناوين در كميته
اند  وز به جاي جوانان تحصيل كرده پشت ميز ادارات را اشغال نمودهبه عالوه اگر به وضع زناني كه امر). زهي تصور باطل زهي خيال محال(نصحنه تجديد شود 

آشنا شويد خواهيد دانست كه همين عده قليل تا چه اندازه موجب ركود كارهاي اداري شده و چقدر در وضع اجتماعي ما سوء اثر بخشيده است و از اينجا پي 
 جنس لطيف و شدي التĤثر افتد چه اندازه ممكن است با يك چشمك و نگاه مملكتي را به هاي مهمي به دست اين هاي حساس و شغل خواهيد برد كه اگر پست
از طرفي تشويق زنان به امور اداري آنان را از اداره امور خانواده و پرورش فرزند كه فلسفه زندگي و پايه و اساس خون و آتش بكشانند 
مور اداري و سياسي شركت مي كنند به فرض آن كه وقت اضافي هم داشته باشند ديگر به پرورش و عمال ديده شده بانواني كه در ادارد  اجتماع است باز مي
و با وجود تجليلي كه در دنيا از مقام شامخ مادر هاي بزرگ وارد آورده  دهند و اين موضوع لطمه بزرگي به اساس اجتماع و خانواده فرزند عالقه نشان نمي

داري و تربيت  اي از مقام مقدس مادري جداً اعراض دارند و كارهاي اداري را بر امور خانه ن عقيده آقاي محمد باقر كمرهبا كمال تأسف طبقات طرفداراشود  مي
زيرا سطح فكرشان . كنند كنند خدمت به ميهن عزيز مي گر تصور مي هاي موهوم و عقايد بي اساس يك مشت مغرض و مفسد اخالل فرزند ترجيح داده و به حرف

  . اند نوز درست وظيفه مقدس طبيعي خود را درك نكرده و نفهميدههپايين و 
و ناگفته نماند كساني كه مدعي هستند زن و مرد از لحاظ امور اجتماعي و حقوق و وظائف بايد از هر حيث مساوي باشند بايد تفوق و برتري زنان را بر مردان 

آيد، لهذا زنان را بايد  الف خود را انجام بدهد چون مرد از عهده وظائف سنگين مادري بر نميتواند تمام كارهاي جنس مخ نيز قائل باشند؛ زيرا اگر زن مي
نيرومندتر از مردان بدانند و حال آن كه به داليل علمي ثابت شده كه زنان از لحاظ جسمي و روحي و جميع جهات كوچكتر و ضعيف تر و عاجزتر و ناتوان تر از 

  .اي بر خالف موازين اسالمي سندان سرد كوبيدن است بيعي و هر داعيهو مخالفت با قوانين طمردانند 
   

  ) 7(يك نامه سرگشاده 
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  معماي تجديد انتخابات
  چند كلمه با آقاي مدير محترم روزنامه تجدد ايران



شود آنچه به ناروا به اينجانب نسبت داده عاري از حقيقت و كذب  عرض مي درج شده است 124راجع به مقاله جوابيه از حق انتخاب بانوان كه در شماره 
و روش انتقاد و همه عاري از منطق استدالل محض و افتراء است و در موقع خود قابل تعقيب و اعالم جرم و باقي مطالب بيشتر از موضوع بحث خارج است و 

انما : كند، كفار قريش هم در برابر منطق قرآن گفتند  عقل و قرآن به اثبات مطلب بهتر كمك ميخوشمزه اين است كه اين گونه جوابها در برابر منطق آهنين
  .يعلمه بشر

براي اين كه حزب حقيقي با ملت پيوسته است البته انتخابات بر اساس حزب روش روشني دارد، در عرصه انتخابات نام حزبهايي است و نام منفرداني، 
در . اي دارد و رأي دادن به هر كانديداي حزبي رأي به همه افراد كانديداي حزب است و رأي به برنامه منظم آن است  و برنامهو مصالح كشور را سنجيده است

نا نتيجه هم اگر شمار حائز اكثريت از يك حزبي به مجلس رفت هم فكري دارند و قدرت اجراي برنامه اصالحي خود را دارند، ولي افراد پراكنده تا به فكر هم آش
  .شوند و توافقي كنند و قدمي بردارند هيهات است

هاي زنده چون هند و اندونزي پايه استواري دارند و شنيده نشده، پس از اجراي انتخابات و تعيين اكثريت وكالي خود فوت شوند و فنش  اما حزبهاي ملت
بات قرار گيرد و عقب نشيني كند ومورد مسؤوليت قرار نگيرد و باز هم مثل اين سرسام آور است كه حزبي به اين آشكاري مورد حمله اتهام تقلب در انتخا. گردند

  .وارد معركه جديدي شودكه هيچ نشده 
اينجاست كه موضوع گيج كننده است و جمله تجديد انتخابات و تجديد فعاليت . اگر تقلّب بود كدام خيانت از اين بدتر، و اگر نبود كدام مظلوميت از اين بدتر

  .ون يك معماري بهت آوري استحزب ملي
. شوند زيرا اثرهاي بدي دارد كه تا نسلها گرفتار آن ميفكأنّما قَتَل النّاس جميعا، تقلّب در انتخابات، بازي با سرنوشت يك ملتي است و همان جنايتي كه 

نوبي بار آوردند كه آنها را فرسنگها پرتاب كرد و به ري براي همين تقلب در انتخابات جلو چشم آمريكاييها چنان لرزشي در كره ج دارودسته سينگمان
گيرند، حزبي  و تناقضات است كه مردم در برابر يك معماي مثلث قرار ميولي در سرزمين عجائب هاي معروفي دچار ساخت و هنوز هم دنبال دارد  سرنوشت

  ...!بود و نبود، انتخاباتي كرد و نكرد، هم بسيار خادم بود و هم بسيار خائن
تناقض يكي از محاالت اوليه است و در علوم رياضي و هندسه، در شمار مبادي اوليه و رقم درشت علوم متعارفه است، ولي اين تناقض محال و ناشدني در 

از تاريخ يا ما قبل هاي محال بافي همين جهل و ناداني بوده است كه در آغ موضوع داستانهاي خرافي و افسانه. ظلمت جهل و ناداني قابل تحقق و امكان است
  . التاريخ ميان بيشتر ملتها وجود داشته و كتابهاي افسانه و تاريخ از آن انباشته است

وكيل منتخب پس از صدور اعتبار نامه . موضوع ديگري كه در اينجا قابل توجه است اين است كه بر كناري وكالي انتخاب شده به چه صورتي درآمده است
تنها مجلس بايد درباره او نظر بگيرد و او را نپذيرد يا رد كند و اگر هم استعفا داد باز هم مجلس . روكارش با مجلس شورا متشكله استانجمن نظار مربوط، فقط س

  .وضع انتخابات متوقف، از نظر قانون بغرنج تر است. است كه بايد استعفاي او را بپذيرد يا رد كند
ماند تا طبق دستور  چون شخصي با شرايطي مقرر براي حج يا عمره محرم شود در حال احرام مي. رام باشديك مسأله اي در فقه است كه عبارت از حلّ اح

قريب صد نفر نمايندگان دوره بيستم مجلس احرام زيارت . آيد مقرري از حال احرام خارج شود و در غير اين صورت به هيچ عنوان از وضع احرام منعقد بيرون نمي
به در اين موضوع هم معماهاي متعددي وجود دارد كه حل صحيح آن را بايد . را كه مجلس شوراست بستند و چگونه اين پيوند را گسستندكعبه آمال خود و ملت 

  .كنيم ما نقش منفردين را در انتخابات و مجلس شوراي در قسمت هشتم اين نامه ان شاءاهللا بيان مي. حواله كردتيغ برنده حضرت عباس 
  زبان اجانب 
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  سيد مرتضي برقعي

اي در آن روزنامه طبع شده بود كه وقتي مطالعه كردم غرق تعجب  نوشته محمد باقر كمره» يك نامه سرگشاده«در دو سه هفته اخير دو يادداشت تحت عنوان 
اگر اين مقاله را يك نفر محصل، يعني جوان . كرده و بر ضد اسالم سروصدايي راه بياندازدشدم كه چرا شخصي، آن هم در جامه روحانيت چنين سخن پراكني 

لكن در اين لباس بودن و اين گونه جمالت بر روي كاغذ آوردن از انصاف و حقيقت بدور است و آن را جز غرض و دشمني . نوشت آن قدرها مهم نبود امروزي مي
  .توان دانست  نميبا دستورات و قوانين اسالم چيز ديگري

نويسنده در تمام مقاله خود، هدفي را دنبال كرده كه نه تنها بزرگان و پيروان اسالم اكثريت با آن مخالفند بلكه كالم چنين اشخاص را پوچ و بي اساس دانسته 
كنند و نظريه خود را با چند جمله توخالي در   مياين گونه اشخاص هر روز آهنگي ساز. دهند ها جز پوزخند و تمسخر جواب ديگري نمي و در برابر اين نوشته

  .غافل از آن كه به اين نحو فكر در طلبش بيخبرانند. گذارند تا به اين واسطه شهرتي در بين مردم پيدا كنند ميروشنفكران معرض افكار عمومي يا به قول خود 



شوند و عليه آن به مبارزه قلمي  مال و آرزوهاي خود قوانين آسماني را منكر ميدانم اين بيماري از كي و كجا در مردم ايجاد شده كه براي نيل به آ نمي
  .دانند كه سخن بايد آزمايش شود پردازند و نمي مي

نكنيم آثار شوم فساد خارجي در زندگي ما مردم مسلمان رسوخ كرده اگر متوجه نشده و جلوي تهاجمات را نگيريم و ريشه مقاصد نارواي آنها را از بيخ و بن بر
  .ها و فساد بيشتر خواهد شد باعث خرابي

اي هست و به آن اعتقاد داريم، اما اينها چه ربطي به شركت  ما هيچ مخالفت نداريم كه از دستورات اكيد اسالم مشورت كردن است و در قرآن هم چنين سوره
  زنان در امور اجتماعي دارد؟ 

پرسد، چرا زنها بر خالف نص  در موارد عديده منع كرده اما اين آقا در جاي ديگر مقاله خود مي» نز«اسالم همكاري و همفكري مردان را با جنس متضاد 
  .قرآن بايد از انتخاب كردن و كيل و انتخاب شدن محروم باشند و از اين ستمهاي ناروا به قول خودش شكايت دارد

تصريح بر اين موضوع باشد وجود ندارد و هيچ كدام از مفسرين، چه شيعه و چه سني، اخباري اي كه  اوال در قرآني كه ما مسلمانها به آن اعتقاد داريم چنين آيه
  .اند كه صريحاً و يا به كنايه بياني راجع به اين امر داشته باشد از ائمه و معصومين ما در تفاسير خود ذكر نكرده

ت كه زن صالحيت شركت در امور اجتماعي آن هم يك امر خطيري مثل انتخابات و در ثاني چون به تجربه براي فالسفه اسالمي و غير اسالمي ثابت شده اس
  . را ندارد در اين صورت قانون اساسي اجازه شركت و دخالت را به آنها نداده است

 به چشم خود نديده و نخواسته است هاي زنان را ها و انجمن گويا جمعيت. گويد چه اشكالي دارد زني با چادر و چارقد بيايد و رأي خود را در صندوق بيندازد مي
  .چگونگي آنها را بيان كنند

كردند مگر در دو  گيري مي اي بايد بداند در صد اسالم بانوان خاندان رسالت هميشه و در همه از دخالت در اموري كه به مردان مربوط بود كناره آقاي كمره
يكي آن كه بعد از رحلت رسول اكرم، فاطمه ـ عليها السالم ـ براي . لسي شركت كرده باشندجايي ديگر سراغ نداريم كه براي احتجاج و خطابه در مجا. مورد

ديگر بعد از واقعه عاشورا كه زينب ـ سالم اهللا . احقاق حق و روشن كردن امر مشتبه شده بر مردم آن هم از فرط ضرورت شكايت خود را به مجمع عمومي برد
آن وقت به بيعت كردن زنان در اوائل اسالم تصريح . غيان ظلم دستگاه اموي سخناني در بني راه گوشزد مردم كردعليها ـ براي روشن كردن خالفكاري و ط

  .داند كه بيعت آنها جنبه سوگند و وفاداري به دين را داشته نه آن كه زنها خود را در اجتماع مردان شركت داده باشند، براي حل و فصل امور كند و نمي مي
و در خاتمه هم به اين نويسنده تذكر . هاي آينده خواهيم نگاشت اگر وقتي بود ان شاءاهللا در شماره. ين آقا هر كدام بحثي جداگانه مي خواهدباري نظريات ا

  .دهم كه از مركب غفلت فرود آي و بدان، در همه حال خداي يگانه پشتيبان رسوم عقاليي اسالم است مي
  

  بانوان و انتخابات 
  4 ، 1ص ) 126اره تجدد ايران، شم(

  )مدير روزنامه حبل المتين ايران(نگارش سيد اسداهللا روحاني زاده 
  اذا فسد العالم فسد العالم

  .به نام خداوند بخشنده بخشاينده
  ...ماند شود كه حقيقتا هاج و واج مي سازيهايي روبرو مي گاهي شخصي در اين دوره وانفسا با صحنه! آقاي مدير

  .خوانم شود، همه مطالب آن را مي عالقه مفرط به قرائت روزنامه تجدد ايران از نظر تنوع مقاالت كه اكثرا وسيله نويسندگان مبرّز تهيه مينگارنده از آنجا كه 
 نويسند كه باعث تأثير نامه سرگشاده مطالبي مياي در مقاالت تقديمي به آن جريده شريفه تحت عنوان  چند هفته است كه آقاي محمد باقر كمره

اي باشد  اي همان كمره تأثير حقير از اين جهت است كه اگر اين شخص آقاي شيخ محمد باقر كمره. نگارنده و هر فرد مسلمان معتقد و با ايمان گرديده
ت كه شركت و آزادي شد حقيقتا جاي تأسف و تأثر اس  حاضر مي )رحمت اهللا عليه(كه در درس شيخ االكبر آيت اهللا العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي 

  .اي باشد از نظر مقام علمي و كتبي كه تأليف نموده و حاضر است شك و ظن دارم كه اين آن كمرهدر انتخابات را فتوا داده زنان 
ب خداپسندانه به جواولي به هر حال، هر كه باشد، ناچار چون اقدام به عملي كرده كه منهيات صريح ديني دارد و اين بحث واجب كفايي نيست كه تنها 

اي هر مسلمان متدين و مكلفي ناراحت و عصباني كرده و توده مسلمانان چه مرد و  آقاي كمره! بتوان اكتفا نمود، بلكه فتوايدانشمند محترم آقاي انصاري 
هاي   كه در اثر زحمات و زجرها و ستمنمايد كه عليه ايراد ايشان از حق مشروع خود و صاحب شرع مقدس اسالم  كه او را موظف مي چه زن، يعني آن بانواني

اجازه ساختن يك مسجد در مقابل كردند و امروز هم  منافقين و معاندين كه آنها نيز به تحريك دربار امپراتوري عظيم روم براي تخريب پايه دين اقدام مي



اي از مسلمانان نماها به طور غير  به اغفال و تطميع عدهو به وسائطي كه در دست دارند ! اند هزاران كليسا به مسلمانان در آن مكان و ديار نداده
  .دانند سازند و راه كار را خوب مي محسوس و دقيقا مشغول و هر كس را از راه هوا و هوس و تمايالتش وارد مي

 خود به دستياري چه اشخاص، خلق اهللا را دانند كه ابليس لعين بنا به اعتراف اي اگر همان شخص مورد نظر باشند، مي باري آقاي كمره. از مطلب دور نيفتيم
 آن 123توانند مؤثر واقع شوند و چون ضمن مقاله شماره  اندازد و آلت فعل آن كيانند، ليكن همان آلت هاي فعل در عباداهللا مخلصون نمي اغفال و بدام هوس مي

) ص(شود اوال در مسجد رسول اهللا  ه با ابوبكر برده شده كه ناچار عرض ميام االئمه در مورد محاكم) س(روزنامه نام ملكه دنيا و آخرت حضرت صديقه طاهره 
براي اثبات حق مالكيت در اسالم و غصب خالفت شوهر بزرگوارش و معرفي آنهايي كه پيغمبر درباره آنها نفرين فرموده، ) س(اي زدند و حضرت فاطمه  پرده

 ليكن من در اينجا يك سؤال  )نبوده..... موضوع سخن پراكني و خطابه و نطاقي و(خود را ثابت فرمود ناچار مطالب خود را به سمع مسلمانان رسانيد و حقانيت 
فاطمه پاره تن من است و براي چه اقدامي پس از آن كه آن مرد نابينا از خانه علي بن : در مقابل چه سؤالي و جوابي فرمود) ص(فعال از ايشان دارم كه رسول اهللا 

  .پدرت به قربانت و تو پاره تن مني: دختر خود حضرت فاطمه را بوسيد و فرمود )ص(رسول اهللا ج شد خار) ع(ابي طالب 
  گوييد؟ به عالوه، درباره آياتي كه در قرآن حدود و حقوق زنان را مشخص و تعيين فرموده چه مي

  من از بيگانگان هرگز ننالم
  كه بر ما هرچه كرد آن آشنا كرد

اطالع روي هوا و هوس و هواي نفس ايرادي كنند، شگفت آن است كه آنهايي كه از بيت المال مسلمين  ان كم تجربه و بياي جو شگفت نيست اگر عده
  .كنند منحرف شوند ارتزاق مي

به نظر خوانندگان عزيز و هاي بعد حقايقي چند  هاي روزنامه زياده از حد اشغال نشود تا همين جا خاتمه داده و ان شاءاهللا در شماره  فعال از نظر اين كه ستون
  ).تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد. (محترم خواهيم رسانيد

  
  چرا گرفتار افراط و تفريطيم

  : سرمقاله دوم
  )4، 1ص ) (به قلم مدير روزنامه تجدد ايران) (1339 دي ماه 15 پنج شنبه 126ش (

  ...!در اختالف نظر گرفتار تفريط و غرض. گيريم ما چرا اين طوريم؟ در موافق گويي و مجيز خواني راه افراط مي
اين دليل ضعف است و نشانه انحطاط . گذشت كم رحم و بيدر مديحه سرايي ذليل و بي مقدار و پست، در كوبيدن حريف اگر فرصت يافتيم 

  ...!اخالق و زبوني يك قوم
به اصطالح روشن فكر و تجدد خواه، معتقد است كه اگر زنان در  اي مردي است معمر و درس خوانده آقاي كمرهمن باب مثل . موارد خيلي است

با اين كه معترف است كه اساسا مسأله رأي و رأي . ام من با ايشان صحبت كرده. داند انتخابات صاحب رأي و نظر باشند بد نيست، آن را مفيد و الزم مي
اش همانهاست كه نوشته و من به عنوان آزادي فكر و بحث   بدهند يا ندهند، مع هذا عقيدهدادن و رأي گرفتن مطرح نيست تا وارد اين بحث بشويم كه زنها رأي

  .آن را چاپ كردم
  ...! نويسد  چنين و چنان ميچرا آخوندي در لباس علمهايي رسيده كه غالبا دشنام و ناسزاست كه  در جواب ايشان نوشته

فرض كنيم آقاي . پرند كه ضرورت ندارد به شاخ و برگهايي مينويسند،   دور از استقالل مياش ضعيف و اين نوشته ها اكثرا جواب نيست، پايه و مايه
  ...!خواهيم نه نيش و تعرّض و نزاع لفظي از راست گو و راست نويس برهان و منطق و باالخره مطلب مي. اي چپ گو و چپ نويس است كمره

دو بيت از اما آن شخص كه با تلفن به عنوان ناشناس گذرد   لحاظ خوانندگان به تدريج ميهايي كه در بحث فوق رسيده، آنچه قابل درج است، از نوشته
كه فردوسي و سعدي و ساير اوال بايد توجه كرد فردوسي و يكي از سعدي در تكدير و تخفيف زن به قول خودش يادآوري كرد و در شماره گذشته چاپ شد 

  :ثانيا چرا از فردوسي مثال اين بيت را نخوانيماند آن نظم و نثر در چه حال و احوال بوده، و  يا نوشتهگويندگان و شعرا اگر در نظم و نثر چيزي گفته 
  زنان را بود بس همين يك هنر 

  نشينند و زايند شيران نر
. ندگي را لطف و ارزشي نيستاگر زن نبود بشر كجا بود؟ بي زن ز. اي است محرز و مسلّم به هر حال احترام و تأثير عميق وي در امر اجتماع، مسأله

  ....سازد و چنان سياست پيش گرفته حرفي است مورد بحث و تأمل اما دخالت در امور اداري و سياسي كشور و ملتي كه چنين اداره مي
  



  21)8(يك نامه سرگشاده 
  1339 دي 15 ، 126روزنامه تجدد ايران ش 

  نقش منفردين در انتخابات و مجلس
.  آقاي عزيزم من با زبان خودمان كه عقل و قرآن است موضوع را كامال ثابت و مدلّل كردم125انوان در انتخابات مندرجه در شماره راجع به جوابيه شركت ب

ندان خود كنم و به د به دست خود كار مي. من افتخار دارم كه زندگانيم چون آينه صاف است و چون طال پاك. نيازي نبود كه شما با زبان اجانب آن را تأييد كنيد
  .تر مطالعه كنيد و با چشم بازتري به اسالم و جهان نگريد كنم بيشتر درس بخوانيد و عميق خورم تا حق را بگويم و به شما سفارش مي مي

ت به تصويب رساندن توانند برنامه ورزيده و سنجيده كانديداي خوبي را داشته باشند و در مجلس هم قدر گرچه كانديداهاي منفرد در انتخابات و در مجلس نمي
  .برنامه شخصي خود را در صورتي كه تنظيم كرده باشند ندارند، ولي در كانديداي منفرد دو خاصيت موجود است كه از نظر پارلماني مورد اهميت است

ست كه وقتي قانوني مورد بحث خاصيت اقليت در مجلس شورا اين ا. يكي از اصول مؤثر پارلماني در محيط آزادي وجود اقليت استدقت در انتقاد ـ  ـ 1
. كند مي آيد عيوب و نواقص آن را زير پرده  نمايد، عالقه و عشقي كه بدان پديد مي كند در جامه معشوقه اكثريت جلوه مي شود و اكثريت از آن طرفداري مي مي

و عين الرضا عن كل :  زبان عرب اين شعر ضرب المثل استدر. روي همين اصل مثَلهايي به وجود آمده. اين خاصيت طبيعي عالقه و عشق به هر موضوعي است
  . كند يعني نگاه از روي پسند و شيفتگي از درك هر عيبي ناتوانست ـ ولي نگاه از روي خشم بديها را پديدار مي.  و لكن عين السخط تبدي المساويا–عيب كليلة 

اي است روي عيوب زن و  جواني پرده] شهوت[چون شبق . بگيرد، و پير را نبر خر بخردكه جوان را نبر زن : در زبان پارسي هم اين ضرب المثل معروف است
بنابر همين اصل اقليت مخالف كه از عالقه و شوق موفقيت نسبت به قانون مورد بحث بر . اي است روي عيوب مركب سواري نياز شديد پير به وسيله سواري پرده

تر  ند و آن را مورد انتقاد قرار دهد و بدين وسيله اشكاالت آن برطرف گردد و اين خاصيت در يك وكيل منفرد روشنتواند عيوب آن را درك ك كنار است، بهتر مي
  .است
حزب . گنجد فوق العاده دارند و افكار آنها در قالب تفكر عمومي كه ميزان يك تفكر حزبي است نميبعضي افراد هستند كه قدرت ابتكار فكري  ـ 2

نوابغ كه داراي فكر فوق العاده هستند در برابر فكر عمومي .  محيط است، زيرا توافق افراد هزاري تا ميلوني حزب در اين زمينه ميسر استمظهر يك تفكر عادي
 گونه افراد در هر ملتي اين. توانند به آساني فكر بلند خود را به افراد حزب بقبوالنند و آنها هم نمي. تواند در تفكر با آنها هم افق باشد عموم نمي. حزب محكومند

كني، روشن است كه اين  به همين جهت در تاريخ اجتماعي و صنعتي جهان كه مطالعه مي. كم و بيش وجود دارند و همين افراد مصدر تحول و تبدل تاريخند
آينده از نقطه محدود آنها برخاسته و فكر عمومي عصر . اند و در عصر خود كمتر مورد توجه عمومي بودهنوابغ ليدرهاي عصر آينده دوران خود هستند 

  .توسعه پيدا كرده
توانند با سطح عمومي تفكر حزبي  شود و كساني كه نمي كند و وسيله بروز افكار عاليه آنها مي پذيرش منفرد در انتخابات و مجلس، جايي براي اين افراد باز مي
  .ا در زمينه مساعد افكارش مورد پذيرش شوندهم عنان باشند به صورت منفرد در پارلمانها آشكار مي شوند و بس

  .ام  و قصد انجام وظيفه در اين رستاخيز ملي را در سر پرورانيدهاي دارم من هم براي انتخابات دوره كنوني مجلس شوراي ملي انديشه
اي است كه در چهارده ماده تنظيم  هشود و يك قسمت آن برنام كه در چهار قسمت منظم مييك سلسله نطق هاي انتخاباتي دارم من در اين زمينه 

  .ام كرده
  .يعني با تطبيق دو برنامه با آنها همكاري كنم. اي كنم با هر جمعيت و يا فرد وارد در انتخابات كه برنامه داشته باشد حاضرم ائتالف برنامه

قانون اساسي پايه قانون اساسي كشور محدود باشد ارچوبه ياد آوري اين نكته هم الزم است كه موضوع انتخابات و برنامه هاي مربوط به آن بايد در چه
  .كنوني جريان مشروطه و دموكراسي معمولي كشور ايران است

  .به عقيده من بايد نطقهاي انتخاباتي و تبليغات انتخاباتي هم در چهارچوبه قانون اساسي محدود باشد
برنامه و اجراي هرچه صحيح تر انتخابات و پي گيري آرمان ملي خود است كه ترقي هاي معمولي نيست بلكه طرح  هدف من اشغال كرسي مجلس و استفاده

است به وضعي كه يك واحده زنده و مؤثر در جامعه بشريت جلوه گر شود و به جاي چشم و ابروي پيكره كلي انساني كه وطن و كشور اسالمي عزيز ايران 
  .محبوب بزرگ من است بيشتر از من دلبريايي كند

  

                                                 
  .آوريم اي و اين كه ادامه آن سلسله مقاالت است مي  مربوط نيست و صرفا براي آشنايي با ديدگاه هاي مرحوم كمره »بانوان و انتخابات«اين بخش به بحث . 21
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داليلي براي تساوي . اي مجتهد به نظرم رسيد  يك نامه سرگشاده از آقاي محمد باقر كمره1339 آذر ماه 24 پنج شنبه 123رساند در شماره  به عرض عالي مي

اگر زن . يعني نبوت حضرت را تصديق كند. ود از خديجه همسر خودش اظهار عقيده خواستهدرباره نبوت خ) ص(حقوق زنان مرقوم فرموده بود كه پيغمبر اكرم 
  .كرد بود خديجه را داخل به اين موضوع نمي داخل به اجتماع نمي

 صوم و صالت و حج چطور كه در. زن و مرد در اين باره مساوي است. نبوت از اصول ديني است. اوال ما زن را به كلي از اجتماع خارج نمي كنيم: جواب
  .خديجه وزارت در امر نبوت دارد.  ـ در هرچه از جانب خدا آورده بود در كار او خديجه وزير او بود2. مساوي هستند واجب است به هر دو

فالن : فرمود مي. مي كردبا علي بن ابي طالب عليه السالم هم مصلحت ن) ص(در امر نبوت و قانونگذاري پيغمبر اكرم . اين موضوع غير عقاليي است: جواب
  ). 4سوره النجم آيه ) ( إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى(هيچ كس حق دخالت نداشت . چيز را حرام كردم يا حالل كردم

  .كرد ، خديجه در مالء عام قريش در جماعت شركت مي) ص( ـ در موقع مسافرت پيغمبر اكرم 3
فقط جهاد زن . كنند زنها در زمان ما هم مسافرت مي. اگر از نامحرم محفوظ كند خود را، چه مانع دارد. فرمودمسافرت زن را كدام از علماي اسالم حرام : جواب
كدام تاريخ يا روايت ديده شده كه از زنان پيغمبر يا از زنان اصحاب در سنگر ايستاده جنگ . شود مثل مردان در جبهه جنگ كند يعني زن سرباز نمي. حرام بود

  . از عظمت اسالم است كه غيرت دارد و خالصه زن محدود است و مثل مردان نيستنداند؟ اين كرده
  .الي آخر. آموخت  ـ عمر قصد خانه خواهر و داماد خود كرد كه خباب بن ارت سوره طه را به آنها مي4

طلب ) ص(قال رسول اهللا .. حصيل نوشتن و خواندن كندشود بايد زن ت اين كه دليل نمي. اند قرآن آموختن براي زنان حرام است علماي اسالم كي گفته: جواب
  .مراد از علم فريضه است نه اين كه مثل زمان ما زنان هر روز يك نامه به يك عاشق همكالسي خود بنويسند. مسلمةالعلم فريضة علي كل مسلم و

  . بيعت كردندچندين بانو شركت در.  ـ در سايه كوه عقبه زنان و مردان به پيغمبر اسالم بيعت كردند5
  .امر نبوت هم از تكليفات است. در جواب اول گفته شده كه زنان در تكليف شرعي با مردان شراكت دارند: جواب

  .شركت كردند و پيغمبر به آنها هم از غنيمت خيبر بهره داد) ص( ـ جمعي از بانوان مسلمانان در غزوه خيبر با رسول خدا 6
زنان هم در . غنيمت هم داده مي شد. كردند و مانعي ندارد نه براي جهاد مثل مردان پرستاري زخمداران زنان خدمت ميدر جواب سوم گفته شد براي : جواب

  كدام از علماي اسالم گفته زن را اجير بگيريد مزد ندهيد يا اجرت مثل ندهيد؟. مزد الزم است. اند اند، خدمت كرده آنجا زحمت كشيده
  .يغمبر بيعت گرفت ـ بعد از فتح مكه از زنان پ7

  .فرق ندارد. زن هم در اين باره مكلفه است. امر نبوت از تكليفات است. اين هم ذكر شد: جواب
  . ـ در غدير خم مرد و زن با علي بيعت كردند8

  .امامت هم اهميت دارد. موضوع امامت است: جواب
  .برد كرد او را همراه خود مي  هر كدام اصابت مينام. كشيد هاي خود قرعه مي ميان زن. كرد  ـ پيغمبر اسالم قصد سفر مي9

  .ما گفتيم كه مسافرت زن با شوهر خود چه مانع دارد. اينها تكرارات است: جواب
ن دختر كرد و نگهداشت  ـ عرب در جاهليت تمام حقوق بانوان را لگدمال كرده بود براي آنها حق حيات هم معتقد نبود با افتخار دختران نوزاد را زير خاك مي10

  .شمردند را ننگ و عار مي
خير االمور اوسطها نه . اسالم حقوق زن را محترم شمرده، كسوت، نفقه، ارث، ديه قتل الي آخر. عرب حق زنان را ضايع كرده بودند. بلي درست است: جواب

  . ز زن اجازه بگيرندنه مثل عرب در جاهليت در زير خاك كنند نه زمان ما كه در مستراح رفتن هم ا. افراط و نه تفريط
  . ـ اسالم بانوان را شريك اجتماع كرد و همدوش مردان تا مقام بيعت كرد11

  .در مقام بيعت درست است نه در همه چيز: جواب
  . ـ فاطمه زهرا خود را فدا كرد براي دفع فشار ارتجاع از بانوان12

چون اساس دوازده امام را فاطمه . ارتجاع را به عالم بفهماند.... خواست  مي. هميت داردقضيه امامت ا. كرد فاطمه زهرا از علي بن ابي طالب دفاع مي: جواب
  .قضيه امامت خارج از ما نحن فيه است. خواست مستقر كند و كرد مي) س(
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  شيخ محمدعلي انصاري واعظ
 تحت عنوان نامه سرگشاده به قلم آقاي روزنامه تجدد ايرانندگان محترم اطالع دارند و خاطر مباركشان مستحضر است، چندي است در به طوري كه خوان

شود كه براي اهل دين و غيرت و مردم با شعور  اي در تساوي حقوق زن و مرد و لزوم شركت زنان در انتخابات مقاالتي تنظيم و منتشر مي محمد باقر كمره
داند و به اصطالح آزادي زنان و لزوم شركت در كليه  نامبرده مداخله زنان را در امر انتخابات اجراي عدالت اجتماعي مي. وجب نهايت تعجب و كمال تأسف استم

نوان دلسوزي و  پاك كردن لكه امور اجتماعي را رسما فتوي داده است و تعجب در ايران است كه مشار اليه اخيراً درد دين و حس وطن خواهي پيدا كرده و به ع
داند و حال آن كه در مقاله گذشته عرض شد كه اسالم طي قوانين عادالنه جامعي  رسوايي از چهره مسلمين مداخله بانوان را در امور مهم اجتماعي ضروري مي

يب و تثبيت قانون مجددي نيست و تا حدي كه مصلحت حدود وحقوق همه را معلوم و درخور استعداد و شايستگي هر كس معين فرموده است و احتياجي به تصو
بوده اسالم به بانوان آزادي داده است و در هيچ يك از مذاهب مختلفه عالم و مسلكها و مرامهاي سياسي به اين اندازه براي زنان حق و ارزش و اهميت قائل 

يعني در . بر عدم مصلحت عمومي با نظريه اسالم و قرآن نيز به كلي مغاير استكند و عالوه   مي حكايت از بي اطالعي وياي  و نظريه آقاي كمره. اند نشده
ها و ستاره هاي هاليوود و هجوم به  طبيعي و ديني و معرفي و تقليد از رقاصهو اعراض از وظيفه مقدس اسالم تشويق زنان و دختران بيگناه به بي بند و باري 

قطع نسل و سيه روزي ابدا تجويز نشده است و حقا نبايد عقيده و سليقه شخصي را به نام اسالم جلوه داد و دور از ها و مراكز رقص و فساد و فحشا و  نمايش خانه
  . انصاف است كسي در لباس اسالم و روحانيت باشد و خالف انتظار، به اسالم و روحانيت خيانت كند

 و پشتيبان حيثيت و شرافت و استقالل و منافع  )ص(وس دين و سنن سيد المرسلين آري روحاني حقيقي بايد حامي و مدافع از اسالم و قرآن و نگهبان نام
شمارند و  مسلمانان در حقيقت اين افراد را روحاني مي دانند و افكار اين درسته را محترم مي. مسلمانان و باالخره شريف و خداپرست و بيدار و متقي و پارسا باشد

  .اند و بس براي اين درست ارزش قائل
  .محال است كسي بتواند اغراض شخصي و نقشه هاي سياسي خود را در قالب دين و قرآن بر جامعه تحميل نمايد. امروز مسلمين بيدارند

  پيروان حضرت مسيح و شايد نظر شما به زنان افسار گسيخته اروپاي كنوني،. براي اثبات نظريه شما از نظر اسالم و قرآن دليلي موجود نيست! آقاي محترم
قانون مسيحيت در دنياي كنوني است كه خوشبختانه مسيحيت را شريعتي باقي نمانده تا تكليف و دستور و مقام و ارزشي درباره آنها منظور باشد و تمام مفاسد 

مسلمانان . يسي استدنياي كنوني مسيحيت كه بدبختانه اثرات شوم آن به سرتاسر جهان اسالم سرايت نموده است در اثر تحريف كتاب و شريعت حضرت ع
مخصوصا زنان مسلمه بايد بدانند راه و روشي را كه زنان مسيحي اروپا در هر عصر و زماني داشته و اكنون دارند متكي به وحي الهي و آيين آسماني نبوده و 

ه يك آيين منقرض را وسيله رسيدن به اغراض بلكه يك سلسله مقررات و قوانيني است كه از مغزهاي يك عده از كشيشان دنيا پرست و جاه طلب آنها ك. نيست
بوده و ) ص(برخالف زنان مسلمان كه از صدر اسالم الي زماننا هذا تابع مقررات و قوانين محكم قرآن و شريعت غرّاي احمدي . اند تراوش نموده شخصي قرار داده

چي ننموده بودند و تا وقتي عوامل اجباري نباشد هيچ فرد با ايماني از حقيقت تا آن زمان كه سياست بيگانگان در مسلمين نفوذ نداشت از دين و آيين خود سرپي
منتهي وضع هرج و مرجي را كه به نام آزادي به وجود آوردند . اي كه مغاير با فطرت و دين باشد جدا مخالف است شود و با هر نغمه ووجدان خود منصرف نمي

  .ته و همه كس همه كاره استبند و باري و فضولي را جزء واجبات قطعي شناخ بي
نما به نام دلسوزي  گويد و روحاني معلم موسيقي تفسير قرآن ميكند،  ادعاي پيغمبري ميدهد، وكيل دادگستري  فتوا در دين ميرونامه نويس بي سواد 

  !ي آزادندبحمداهللا همه در جميع علوم و فنون متبحر و براي دخالت در تمام شؤون اجتماع. زند تيشه به ريشه دين مي
 ميليون 650تواند بخواند يكي از احكام مسلم قرآن را انكار يا تحريف نموده و به كتاب آسماني  مثال اگر روزنامه نويسي كه يك سطر قرآن را درست نمي

ست و به نص صريح قرآن بانوان فروشي ممنوع ا و يا للعجب كه اگر به حسب انجام وظيفه پيشواي مسلمانان بگويد ميحمله و اهانت كند آزاد است مسلمان 
ها بايد برچيده شود، يا فرق ضاله حق تبليغ و تظاهر ندارند، چون اين انتقاد مخالف با ذوق و سليقه مادي و شهوي است مي گويند  بايد محفوظ باشند يا قمارخانه

  آخوند را به سياست چه؟
  ....بريد و هكذا  ملت را به قهقرا ميزند كه چرا گويد كجاي قرآن نوشته سومي گريبان چاك مي ديگري مي



هاي روحي و جسمي ماهيانه، هم آبستن  داري و قطع نظر از كسالت اگر افرادي بخواهند زنان، عالوه بر كارهاي سنگين خانه. به هر حال از مطلب دور نشويم
 كنند، هم شوفري كنند، هم شوهردار باشند، هم خلبان باشند، هم شوند، هم بزايند، هم شير دهند، هم فرزندان رشيد سالمي تربيت كنند، هم در ادارات خدمت

  .آيد و اين چنين زنني را خدا هم نيافريده است كشتيبان شوند، هم وسيله سرگرمي و هم اسباب انس و عياشي باشند، اين رويه با هيچ منطقي جور در نمي
ائتالف و همكاري در انتخابات :  و تيتر فرعي4، 1 ص 127در روزنامه تجدد ايران شماره ) 9(يك نامه سرگشاده : اي با عنوان در اينجا بخش نهم مقاله كمره(

  ) چاپ شده كه چون مناسبتي با بحث ما نداشت حذف شد2، 1 ص 128زمينه نطق هاي انتخاباتي روزنامه تجدد ايران شماره 
  

  از مقاالت وارده حبل المتين و مقاله اذا فسد العالم فسد العالم
  4 ، 1، ص 128ايران شماره تجدد 

به امضاي مدير حبل المتين ايران چاپ شده بود و در آن يكي از روحانيون عالي مقام را كه به حمايت و طرفداري از ... اي به عنوان اذا فسد  هفته پيش مقاله
  .انتقاد قرار داده استد مورد باش آزادي و آزادي خواهي در عصر ما همانند بهبهاني و طباطبايي و خياباني در صدر مشروطيت مي

خواهم وارد ماهيت دعوا بشوم وليكن اين عنوان مرا و شايد بسياري از كساني كه به تاريخ مشروطيت ايران و سرانجام حزن انگيز آن وارد باشند متأثر  من نمي
  .ساخت و بنوشتن اين چند كلمه و يادآوري يك قسمت از اين تاريخ واداشت

يكي از آزاديخواهان بنام و انجام دهنده خدمات بسيار به مشروطيت بود و ليكن دروان سيد حسن كاشاني مدير حبل المتين ايران شادانيم كه  همه مي
  . همين مرد آزاديخواه دو سال پس از پيروزي مشروطيت، آري فقط پس از دو سال به دست وزارت عدليه مشروطه ايران محكوم و زنداني گرديد

چاپ مصر در همان روزگار نوشت علت حقيقي اين محكوميت همانا انتقام استبداد طلباني بود كه در  طور كه روزنامه حكمت با كمال تأسف همان
  .دستگاه دولت مشروطه باقي مانده و صاحب نفوذ بودند

ه دست مستبدين ساخته شده خودداري چون مشروطه خواهان به مجرد پيروزي ظاهري مغرور گرديده از تصفيه دستگاهي كه ب. اين معنا كامال صحيح بود
كردند و همين دستگاه بود كه مرحوم حسن حبل المتين را در سال سوم مشروطيت به جرم آزادي خواهي محكوم كرد و دليل اين مطلب امضاهائي است كه زير 

  .كنم حكم محكوميت حبل المتين ديده مي شود و من از يادآوري آن نامها خودداري مي
اي به عنوان اذا فسد العالم فسد العالم چاپ شده بود  پرسيد كه جرم حبل المتين چه بود؟ جواب ساده آن است كه در روزنامه حبل المتين مقاله حال از خود مي

ل پيش نوشته خوب دقت كنيد آن مقاله در چهل و هفت سا. كرد و در آن به برخي از روحانيون كه خود را آلت دست مرتجعين وقت قرار داده بودند نصيحت مي
  .شده بود

اما تأسف من از چيز ديگري است و آن اين كه ديده سرنوشت آزاديخواهان آشنا كردم تا اينجا شما را با قسمتي از تاريخ حزن انگيز مشروطيت و 
 همان حبل المتين و با همان عنوان اما اين اي به نام اند كه مقاله ايم و يا ما را به كجا كشانيده شود پس از نيم قرن مشروطيت چگونه ما ترقي معكوس كرده مي

  .گردد بار در برداشتن مطالبي درست به عكس آن مقاله منتشر مي
  . تواند با مراجعه به تاريخ جرايد ايران ذيل كلمه حبل المتين امضاها را ببيند خواننده مي

  
  منزوي

اي مجتهد  مقام علمي و احترام جناب آقاي محمد باقر كمره. درج مقاله مزبور نموديمبه نام آزادي انتشار افكار در شماره گذشته مبادرت به : تجديد ايران
  .سرجاي خود محفوظ و از هر حيث قابل توجه است

  
  بانوان و انتخابات 

  ). بهمن ماه6، پنج شنبه 129تجدد ايران، ش (
  نگارش سيد اسداهللا روحاني زاده

  !دد ايرانجناب آقاي طباطبائي مدير محترم جريده شريفه تج
اند، مبني بر اين كه انتقاد نگارنده را به شخصي كه به  اي دفاع نموده از جناب آقاي شيخ محمد باقر كمره» منزوي« آن نامه ملي شخصي به نام 128در شماره 

مؤيد االسالم مدير حبل المتين در زمان نام روحانيت، انتخاب بانوان و شركت آنها را در انتخابات محق دانسته سزاوار ندانسته و روي اصل اين كه مرحوم 



را به مخالفين مشروطيت عنوان نموده، آقاي منزوي ايشان را مانند آيت اهللا بهبهاني و طباطبائي مفتيان و سران نهضت .... مشروطيت اين جمله اذا فسد 
  .مشروطيت قلمداد نموده است كه خيلي باعث حيرت و تعجب گرديد

  .بايد آقاي منزوي و ساير عالقمندان را از اين اشتباه در آورده و بعد داخل بحث شوم» الكالم يجرّ الكالم«ناچار نگارنده به مصداق 
اي، قبل از تنظيم مقاله كذايي، از نظر مقام علمي ايشان مانند ساير علماي اعالم و حجج اسالم ـ كثر اهللا امثالهم ـ مورد احترام اينجانب بود و  اوال آقاي كمره

ليكن نظر ايشان را له آزادي زنان در امر انتخابات كه نهي صريح ) با اين كه در حوزه علميه معروف به كج سليقگي بودند(نمودم  تأليفات ايشان استفاده ميحتي از 
 به حكم وظيفه يا فريضه ديني دارد ديدم كه باور كنيد كه اگر اين عمل خداي نكرده از طرف هر يك از بني اعمامم كه از آيات و حجج اسالمند سرزده بود نيز

حق را بگوييد اگر بر ضرر خودتان هم باشد، درباره ايشان هم اجرا » قولوا الحق و لو علي انفسهم« : مبارزه نموده و دستور مولي الموحدين عليه السالم را كه فرمود
  .كردم مي 

هدف مقدس سران مشروطيت مانند مرحومين آيت اهللا بهبهاني و طباطبائي و اي توجه ندارند كه  ثانيا جاي تعجب است كه آقاي منزوي مدافع آقاي كمره
هاي ديكتاتوري و خان خاني و ملوك  اند و به علت مبارزه شرافتمندانه عليه دستگاه استبداد و زور و قلدري و حكومت ساير علماي اعالم كه ايشان را نام نبرده

مسلمانان و هزاران بي ناموسي و عمليات شرم آور و برقراري عدالت اجتماعي و تأسيس مجلس شوراي ملي، الطوايفي و جلوگيري از سفك دماء و زجر زاجر بر 
آن مجلسي كه نمايندگان حقيقي مردم در محيط آزاد به خانه ملت روند و حكومت مركزي هم با آراي طبيعي نمايندگان ملت انتخاب شوند و به عالوه پنج نفر از 

شود حضور داشته و هر كدام كه مخالف با قواعد دين مقدسه اسالم باشد طرح و رد  ور و بررسي هر يك از مواد معنونه كه پيشنهاد ميعلماي طراز اول براي غ
  ). اصل دوم از قانون اساسي. (نمايند و اين هيئت علما، رأيشان مطاع خواهد بود

 قوامون علي  النساء  :اند آيا پيشوايان ما گفته. بينيد بيندازند ا در كورانهايي كه ميبلي هدف سران مشروطيت حفظ حقوق اسالم بود نه اين كه زنان مسلمان ر
  !الرجال

اين چه . ها راه يابند آخر كي هدف سران مشروطيت اين بود كه زنا در مجلس. گرديد شويد و اگر بيداريد چرا هشيار نمي اگر خوابيد چرا بيدار نمي!  اي مسلمانان
  داريد؟  كه به مقام روحانيت و به علماي صدر مشروطيت روا ميتهمت و افترائي است

  اي چنين نظريه دهد؟  روي چه مأخذ شرعي و يا قانون اساسي آقاي كمره. خواهند داخل معركه شوند يك عده زنان بوالهوس مي
  . داند در هر حال ملت ايران اين اقدامات را ذنب اليغفر مي

  
  زن دوش به دوش مرد

  2، 1، ص 1339 بهمن 6، 129ماره تجدد ايران، ش
  كريم عجم پور از آبادان 

  ؟...اين مسأله سالهاست در كشورهاي ديگر حل شده و اما در كشور ما
 شده و حضرات از داخل عبا و ردا به رخ هم كشيده و با هم جنگ و جدال آخوندها و مجتهديناي است كه ستونهاي روزنامه تجدد ايران صحنه  چند هفته

  .اند زه برخاستهبه مبار
گويد نبايد اين  و ديگري مي.  و حق داشته باشد در اموري كه مربوط به زندگي اوست دخالت كنددر انتخابات شركت كندگويد زن بايد آزاد باشد و  يكي مي

  .الي آخرشخصي در جامه روحانيت به چنين سخن پراكني پرداخته است خورد كه  طور باشد و افسوس مي
  .اي از مردان وطن ما بايد خود را از تمدن امروز دور نگه دارند و افكار و ا عمال آنها همان باشد كه در عهد عتيق بوده است تا كي عدهدانم   نمي من

خي فرمايد فرزندان خود را براي فرداي خودشان تربيت كنيد نه امروز، جاي بسي تأسف و تعجب است كه بر وقتي حضرت علي پيشواي بزرگ عالم بشريت مي
  خواهند حقايق را آن طور كه هست درك كنند اند و نمي افراد در دنيايي از بي خبري فرو رفته

بريم كه زنها در بسياري از امور مردها را پشت  سپري شده و ما امروز در عالمي بسر مي» نشينند و زايند شيران نر«شان فقط اين بود كه  دوراني كه زنها وظيفه
  .اند ه شوون اجتماعي وارد گشته و مثمر ثمر شدهاند و در كلي سر گذاشته

ساير . آرايند و خود را چون عروسكهاي كوكي ميتقليد از اعمال زشت و كثيف ستارگان سينماست بگذريم از يك عده قليل زناني كه فكر و ذكرشان 
چرخانند و  ها را مي داري و هوشياري كامل چرخ زندگاني خانوادهشان شرط است و همين ها هستند كه با بي زنها انسانهاي پاك و شريف جامعه هستند كه تعظيم

  .بخشند به كانون بشريت جال و صفاي خاص مي



اند و براي طلب حق خود و خروج از دنياي جهل و تاريخي  امروز ديگر بيدار شدهآخوندها و آشيخ ها و االحقرها هم همان زنهاي . زن ديگر ضعيف نيست
شود و در بين اين طبقه دانشمندان با ارزش و چيره  هم اكنون صدها جمعيت خيريه و انجمن هاي عام المنفعه به دست زنها اداره مي. زنند دست به مبارزه مي

  .شوند دستي يافت مي
يه افتخار و سربلندي فراوان اند كه بردن نام هر يك از آنها ما خواهند قبول كنند كه از بين آخوندهاي واقعي مرداني در همين سرزمين قد علم كرده آقايان نمي

  .هر كس آخوند شد كه نبايد خود را از كليه شوون و اجتماعات زنده و مترقيانه امروز بدور نگه دارد. است
. پوشند گذارند و لباده نمي  آيا اظهار عقيده كردن درباره آزادي زنان مختص طبقه است كه لباس آخوندي به تن ندارند و ريش نمي اين چه طرز فكري است؟

زن نبايد در تعيين نويسيد كه زن بايد در بند اسارت باشد زن نبايد قدم در ميان اجتماع بگذارد،  داريد و مي گوييد و قلم بر مي گشاييد و مي شما وقتي زبان مي
شيد اگر مادرتان يا خواهرتان يا يكي از ك خجالت نمي. كشيد از مادر و خواهران خود كه در منزل و در اطرافتان هستند خجالت نميسرنوشت خود دخالت كند 

راستي بخواند و بوضع ترحم آميزي به شما بنگرد؟ زنان قوم وخويشتان كوره سوادي داشته باشد و مقاله شما را كه چكيده مغز پوچ و افكار منحط شماست 
  .كه شما قابل ترحم هستيد
ماشاءاهللا براي ايد و  قد كشيده. ايد ايد و در نتيجه كوشش و زحمات آنها بزرگ شده مند گشته هاي مادر و  خواهر بهره از محبت. ايد شما از مادر زائيده شده

اگر واقعا نسبت به مادر و  خواهر خود و زنان عفيف و شريف احترام قائل . آن وقت امروز احترام براي اين مادر و خواهر قائل نيستيدايد  خودتان مرد شده
عدم شما به ز . بگور كنيد تا ديگر نباشيد كه قدر شناسي كنيد زمين را گود بكنيد و دراز به دراز در آن بخوابيد و خودتان را زندههاي خود  نيستيد برويد با دست

  .وجودتان است
ند هم نيستم، آخو. ايمان راسخ به وجود خدا و احترام كامل به مردان بزرگ اسالم دارممسلمان معتقد به قرآن و ائمه اطهار، من جواني هستم ايراني 

كنم ايمان و افكارم نسبت به وجود مقدس خدا از بسياري از آخوندنماها بيشتر باشد و اينهايي را هم كه  فكر مي. لباس روحانيت هم متأسفانه در تن ندارم
  .هايي بود كه نتوانستم در دل نگهدارم نوشتم عقده

كشورهاي ديگر حتي كشورهاي كوچك و دهات و مزارع حل شده، اما افسوس و هزار مسأله برابري زن و مرد و زن دوش به دوش مرد سالهاست كه در 
اند سروكله بزنيم كه زن ديگر حيوان نيست كه بشود او را در قفس زندان كرد و عمر  افسوس كه ما بايد هنوز با معدود از كساني كه آخوند لباس روحانيت پوشيده

  .رقي وپيشرفت صرف اين قبيل مسائل نماييمگرانبهاي خود را به عوض بكار بردن در راه ت
هرچه باشد بزرگواري شما بيشتر . حساب نخواهيد كرد) ها جمع ملعون( ان شاءاهللا كه مرا جزو مالعين .خداي نخواسته تند باشمببخشيد اگر يك وقت 

  .همين. وحانيت و چه در لباس غير روحانيتچه در لباس رزن دوش به دوش مرد است و ان شاءاهللا تعالي باز هم از من قبول خواهيد كرد كه 
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  زنان را همين بس بود يك هنر                                                   نشينند و زايند شيران نر
به طوري كه مضمون . اي درج شده بود كه الزم دانستم اجماال جوابي به آن بنويسم مقالهزن دوش به دوش مرد جدد ايران تحت عنوان  ت129در شماره 

  :مقاله حاكي است نويسنده معتقد است برتري مردان بر زنان با زندگي امروز به هيچ وجه سازگار نيست و دوران
نمايند،  حمايت ميالرجال قوامون علي النساء اند و آنها كه در لباس روحانيت از   مردها را پشت سر گذاشتهسپري شده، و زنان در بسياري از امور حتي

  .نهند ديگر پيشرفت نخواهد داشت منطقشان منسوخ و اين كهنه افكار كه نام ديانت بر آن مي
نه تنها ما بلكه تمام بچه .... مردك بو گرفته هستيشود   معلوم ميمن كه از مذهب و مسلك تو به هيچ وجه اطالع ندارم ولي آنچه از قرائن...! آقاي 
  .دانند هاي ترا مسخره تلقي نموده و پاسخ آن را بر خود ننگ مي سرائي سواد و بازيگوش هم ياوه هاي بي مسلمان

هاي شما  مثَل نوشته. روغهاي شاخدارتان جواب بگويممتحيرم كه كدام يك از اشتباهات و افتراآت و د. ولي چه بايد كرد كه كلوخ انداز را پاداش سنگ است
 و همچنين  »الرجال قوامون علي النساء« مگر آيه آقاي مسلمان و معتقد به قرآن. اند خسن و خسين هر سه دختران مغاويه: گفت مثل آن كسي است كه مي

و آيات ديگر نظير آن در قرآن كريم ساخته » اطيعواهللا و اطيعوا الرسول« و آيه  »ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«و آيه » جةللرجال عليهن در«
  آخوندهاست؟



اند، در طول مدت چهارده قرن،  ها و صدها كتاب علمي تأليف نموده و تفسيرها بر قرآن نوشته آيا هزاران نفر از فحول علماي گذشته و كنوني كه هر يك ده
عقل و سواد هيچ كدام حتي به قدر شما المي و زهاد و اتقيا، مغزشان پوچ و فكرشان منحط و درك حقايق ننموده و همه اين علما و حكما و فالسفه اس

  نداشتند كه تشخيص حقوق و وظيفه زن و مرد را بدهند؟
چموش هوسباز و غافل از مبدأ و معاد بار و ننگين امروزي يك مشت مردم  حق داريد از منطق ديانت و روحانيت برنجيد و انتقاد كنيد، زيرا با زندگي نكبت

  .منافات دارد
اگر شما تسليم محيط آلوده و كثيف بوديد و به وضع محسوس و مفاسد حاصله از هماهنگي زن و مرد در اجتماع فعلي عالقه نداشتيد، اگر ابتداي امر آخوندي 

كرديد و آخوندها را مورد حمله و احكام خدا را منسوخ   منحط و كهنه قلمداد نميمادرت را طبق موازين شرعي به عقد پدرت درآورده بود، شما منطق دين را منطق
  .كرديد و كهنه تعبير نمي

گوييد علي عليه  كاريهايي را صحه بگذاريد و مي خالف) ع(خواهيد با فرمايشات تحريفي از قول علي  كنم كه شما مي تعجب مي) ع(شيعه پيرو علي ... آقاي 
) ع(اي معلوم الحال از قول علي  چگونه در كشوري كه منسوب به علي عليه السالم است، عده. رزندان خود را براي فرداي خودشان تربيت كنيدفرمايد ف السالم مي

  كنند؟ جعل حديث و مغلطه كاري و عليه هدف و مقاصد آن حضرت تفسير به رأي مي
 النساء فان رأيهن علي عفن و عزمهن علي وهن؛ يعني بپرهيز ةاياك و مشاور: فرمايد شما چرا حديث مشهور و خطبه محكم آن حضرت را كه مي! آقاي محترم

نويسيد؟ مگر اين همان  را در باب توجيه و پيروي قرآن نمي) ع(از مشورت با زنان، زيرا رأي زنان پست و عزم آنان سست است، و هزاران سخنان ديگر علي 
مثل (آيا فرموده است از احكام آن اعراض كنيد يا زماني كه نماز و روزه بين مردم متروك شد . هللا اهللا في القرآنا  :فرمود وجود مقدس نيست كه تا دم مرگ مي

در معرض دختران و بانوان خود را ولنگ و واز  آن را به فرزندان خود تعليم ننماييد يا روزگاري كه مردم نادان به قهقهرا و بي بندوباري برگشتند  )امروز
   لذت همگان قرار دهيد؟ استفاده و

دهند سند و مأخذ معين ندارد و تا به حال در  در صورتي كه اين خبر به اين كيفيت كه به علي عليه السالم نسبت مي. بريد چرا به غلط اين جمله را بكار مي
  .هيچ يك از كتب معتبر ديده نشده است و نزد ارباب عقل و علم و منطق قابل قبول نيست

كند  طي اين حديث و بيان محكم اعالم خط مياگر پيغمبر اكرم را قبول داريد . ةلن يفلح قوم ولّوا عليهم امرأ: ت كه حضرت پيغمبر فرمودولي حديثي اس
  . زمامداري و هر گونه واليت و فرمانروايي زن بر خالف مصالح عموم است: فرمايد و مي

  ؟....سالهاست در كشورهاي ديگر حل شده اما در كشور ما تساوي حقوق زن و مردايد مسأله  شما قائل! آقاي نويسنده
دانيم، پس معنا ندارد مقلد ديگران  اوال ما ايرانيان صرف نظر از خصوصيات ملي و نژادي در كليه امور اجتماعي و ديني، خود را گل سرسبد مي! آقاي روشنفكر

و اگر در بعضي كشورها مختصرا داشته باشند تشريفاتي است كه علت  مساوي ندارند به طور كلي حقوقدر صورتي كه در هيچ كشوري زنان يا مردان . شويم
و به تقليد كوركورانه راه را عوضي تسليم شهوات شدند آن هم وجود مردان ضعيف النفسي مانند شما بودند كه تحت تأثير تمدن مصنوعي فريبنده درآمدند و 

  . رفتند
و آن را بيش از يك كنند  در كشور هندوستان گاو را هم پرستش ميكنم  ه روسيه مي فرستد، بنده عرض ميبه عالوه اگر كشور هندوستان سفير زن ب

» مني«دهند، و بعضي  و فرقه ديگر آلت رجوليت را مورد ستايش قرار ميمالند  بول او را تبرّكاً به سر و روي خود ميگذارند و  رئيس جمهور احترام مي
  .اند پرست

   در كشور هندوستان خدايان سنگي و فلزي دارند آيا ما هم بايستي داشته باشيم؟شويد يا هستيد؟  اين عقايد ميآيا شما هم تسليم
آيا هيچ يك از كشورهاي غير اسالمي به استناد قوانين اسالم فكري را بر خود تحميل نموده است كه . آخر آقاي نويسنده، هر ملتي مرام و مقررات خاصي دارد

خالصه بايد گفت اگر دنيا پر . ايم مقدار و مقلد شده كه اين قدر بي مسلك و فرومايه و بيدانم تعصب مذهبي و غرور ملي ايرانيان كجا رفت  نمي. ما بكنيم
  .سفير و وكيل و وزير زن الزم نداريمما ملت قرآن از سفير كبير زن، وكيل زن، وزير زن، قاضي زن بشود، 

شود و در ميان جنس لطيف  افراد برجسته كه بتوانند مسؤوليت هاي سنگين اجتماعي را به عهده بگيرند اصال يافت نميخواهم بگويم در طبقه زنان،  من نمي
دهد كه به  شود لكن در نهايت قلت و ندرت، و هيچ عقلي اجازه نمي البته يافت مي. با رجال دوش بدوش بروند ابداً محال نيستافراد سرسختي كه بتوانند 

ضي ـ كه النادر كالمعدوم است ـ قوانين محكمه عمومي را غير نافذ يا مقيد ساخته و نظام اجتماعي بشر را بيش از اين به گرداب هرج و مرج و خطر خاطر افراد فر
  . اندازند



جنس سست عهد و رقيق و عالوه بر اينها جنس سرسخت و غليظ تا به حال در امر زمامداري و انتخابات چه رشادت و شهامتي به خرج داده كه بعد از اين 
  ؟...لطيف

  آنجا كه عقاب پر بريزد
  از پشه الغري چه خيزد؟

داري مسؤوليت هاي سنگين را  گوييم به شهادت وضع طبيعي ساختمانشان، زنان صالحيت دخالت در امور مهمه اجتماعي و عهده از همه اينها گذشته، ما مي
راي عهده داري مشاغل معلوم و مخصوصي به وجود آورده و ارزش و افتخارات آنها را از راه ديگر تثبيت نداشته و اصوال خالق متعال و دست طبيعت آنان را ب

  .فرموده است
 عرضه داشته و 22)چهار شب جمعهاز كتاب (اي از اقوال علماي عصر را كه متكي به داليل حسي و وجداني است  اينك براي اثبات مدعاي خود خالصه

  .گذارم شرافت خودتان ميقضاوت را به عهده عقل و 
  . گرم بيشتر از زن است113اند، دماغ مرد  وزن دماغ زن و مرد متوسط الخلقه كه سنجيده . 1
  . سانتيمتر مكعب كوچكتر از مرد است54از زنان . مقرّ قوه عاقله زن و مرد كه قسمت مقدم دماغ است، سنجيده شد . 2
  . گرم است110 گرم و سال دهم 50د در سال اول تول. تفاوت وزن دماغ زن و مرد. 3
  .باشد استخوان بندي زن در تركيبات شيميايي استحكامش كمتر از استخوان مرد مي. 4
  .حجم عضالت زن به طور متوسط يك سوم كمتر از حجم عضالت مرد است. 5
  . تعيين شده است1400 و در مرد 1300حداكثر وزن جمجمه در زن . 6
  . گرم تحديد شده است300 گرم و در مرد 230ط وزن قلب زن به طور متوس. 7

به عالوه تفاوت هاي زياد ديگري هم در نر و ماده سلسله حيوانات از حيث هيكل، قدرت، قيافه، عادت، صدا، طيران، رنگ آميزي، وطبيعت موجود است كه در 
  . شود اينجا از ذكر آن خودداري مي

. نسبت مجموع قواي مرد به مجموع قواي زن نسبت سه بر دو است و يك ثلث قوه مرد بيشتر است: گويد يمابتكار نظام فيلسوف بروون در كتاب موسوم به 
گويد چون جامعه بشري از سه عنصر علم و عمل و عدالت تأسيس شده، پس قدر حقيقي براي مرد و زن مثل نسبت سه در سه بر دو در دو در  بعد از آن كه مي

  .به اين سبب توازن و تساوي ميان قواي مرد و زن وجود ندارد . 8 باشد بر 27دو يعني مثل نسبت 
شود تساوي حقوق و آزادي زن يعني چه و زنها چگونه باشند تا با مردها مساوي و آزاد  اي كه بين زن و مرد مشاهده مي اكنون با اين همه اختالفات شديده

  .باشند
يا يا هر دو بزايند يا هر دو آبستن شوند و آبستن نمايند يا هر دو حائض شوند سبيل درآورند مثال هر دو با حجاب يا بي حجاب باشند يا هر دو ريش و 

اگر به تازه جوان يا سوداي شوهري كه دارند خواهند بروند  وضع خلقت هر دو يكي گردد و يا مقصودتان از آزادي زنان آن است كه مثل مردان هر كجا مي
اگر زنان از مردان خود حامله دين سازان قرن بيستم  يا همخوابي خود قبول كنند؟ يا فكرتان آن است كه مثل رعنايي مايل شدند آن را هم به همسري

آخر اختيار طالق دادن مردان را داشته باشند؟ نشدند، در تخم گيري از هر جواني كه مورد پسندشان باشد آزاد باشند آيا نظرتان اين است كه زنان هم 
آفرينش آل سفيهانه پررويي و زورگويي به دستگاه  تواند چنين قانوني بگذارد؟ آيا اين ايده ست؟ آيا در هيچ كشوري هيچ ذي شعوري ميمقصود از اين آزادي چي

   .و ناموس طبيعت نيست
باشد كه به طور قطع  اگر خداي نكرده به فرض محال چنين معنايي مراد  دانم مقصود واقعي شماها از اين طرفداري و منطق قلمبه چيست؟ من هنوز نمي

باز هم جاي آن است كه به . ايد زده و آبروي عقال و رجال اجتاعي و سياسي عصر تلويزيون را بر باد دادهكوس رسوايي خودتان را بر سر بازار انسانيت 
  وامونَ علَى النِّساءالرِّجالُ قَ:  قرن قبل فرمود14يا پاينده باد همان كتاب آسماني كه فرياد بزنيم زنده باد اسالم صداي بلند 

براي تأمين اغراض زنند و  آن بچه مزلفهايي كه دم از تساوي حقوق زن و مرد مي. يعني مردان به حكم فطرت و طبيعت نسبت قيموميت به زنان دارند 
بيعي موجوده بين زن و مرد برقرار خود جار و جنجال دارند هر وقت دست قدرتشان توانست مساوات و تعادلي بين اين همه اختالفات طشخصي و شهوي 

                                                 
  .بخش مفصلي از اين نوشته درباره ديدگاه هاي اسالم درباره زن است.  ش مناطرات مؤلف با يك مبلغ بهايي است1313كتاب چهار شب جمعه از جالل دري، چاپ . 22
  



توانند عليه افكار  نمايد آن وقت ا صل تساوي حقوق زن و مرد مطلوب آنها در اين كشور قابل پشتيباني و اجراء و مفهوم صحيح و عاقالنه داردو در آن موقع مي
  .مغز پوچ و افكار منحط استكر روحانيت چكيده طرز فمستدل عموم عقال و فالسفه عالم عليه تمام شرايع و اديان قلم بردارند، بنويسند 

  
  :از جمله. هايي نيز براي روزنامه تجدد ايران رسيده بود نامه» زنان دوش به دوش مردان«در ارتباط با نوشته 

  :آقاي عجم پور بخوانند: از دزفول
 عجم پور كه معلوم است فردي است مجرّد و عذب، خود را به وجه آقاي. از مقام عالي استدعاي درج اين حقايق را دارم) مدير تجدد(حضرت آقاي طباطبائي 
  .احسن به جامعه معرفي نمود

پور شما كارتان تجارت است، پس حق نداريد نسبت به مجتهدين و حقوق و حدود قرآن و اسالم  آقاي عجم. نمايد عجم پور در قرآن و احكام اسالم مداخله مي
  و هو حسبي و نعم الوكيل . و اجازه نداريم وارد اين بحث شويمتوانيم  من و شما نمي. فضولي نماييد

  .سيد عبدالمطهر ركني
آقاي عجم پور در اين باره اين نامه را به روزنامه . پور فرستاده و سخت به او حمله كرده بوده است اي براي خود عجم شخصي نيز به نام عبدالحسين تقوي نامه

  :نوشته است
   محترم تجدد ايرانجناب آقاي طباطبائي مدير

ام  اي كه در شماره اخير آن روزنامه نوشته اي از طرف يك نفر به نام حاج شيخ عبدالحسين تقوي برايم رسيد كه در آن به خاطر مقاله امروز نامه. پس از سالم
اند كه جواب مرا در شماره  و به هر حال تهديد كردهده مخالفت با روحانيون و اسالم بواند كه من منظوم از آن مقاله  آقايان خيال كرده. ناسزا داده شده است

  .آينده روزنامه خواهند داد
ام در روزنامه چاپ شود تا رفع هر گونه سوء تفاهم بشود و هر جوابي هم  اي را كه به عنوان آقاي تقوي نوشته كنم امروز مقرّر فرماييد نامه من از شما تقاضا مي

  .دهم، چون خصومت خاصي با آقايان ندارم ولي من جوابي به آنها نمي. يدكه داشته باشند امر به درج فرماي
  جناب آقاي حاج شيخ عبدالحسين تقوي

  .دارم پس از عرض سالم، رسيد نامه شما را اعالم مي
هاي ناروا بدهد  طور نسبتبراي من جاي بسي تأسف است كه مرد با تقوا و دانشمندي چون جنابعالي از روي تعصب به يك جوان همدين و هموطن خود اين 

به عمق مقاله من توجه و فرامين دين مبين اسالم هستند تر از اين هستم كه شما و آقايان بازاريان تهران كه همگي متقي و متكي به دستورات  و متأسف
تگي با حقيقت زندگي دارد، شما را تا اين حد ناراحت و كردم بيان موضوعي كه بس فكر نمي. ام نفرموده و آن را توهيني به جامعه روحانيون حقيقي پشتيباني نموده

  .عصباني سازد
اي كه آن را مايه افتخار و  شما هر جوابي كه به مقاله من بدهيد و در روزنامه تجدد ايران چاپ شود، از طرف من بال جواب خواهد ماند، چون من با طبقه

وچك تر از آنم كه چنين هدف شومي داشته باشم و البته آنچه را كه همان يكبار نوشتم عقيده و دانم سر جنگ ندارم، و من خيلي ك سربلندي دنياي اسالم مي
  . ايد كه اين طور تكفير فرمودهام  مرتكب گناه غير قابل بخشش هم نشدهام درباره زن و مرد بوده و  نظريه

از خداوند خواهانم و براي شنيدن نصايح و شان مذهب بزرگ اسالم مقاصد مقدس و درخموفقيت شما را در اشاعه دستورات آسماني پروردگار و پيشبرد 
  .اندرزهاي صميمانه و برادرانه شما حاضرم و بدانيد قلب من هميشه همراه همان آخوندها و روحانيون حقيقي و واقعي است

  
  زن و انتخابات

  2، 1، ص 1339 اسفند 11، پنج شنبه 132تجدد ايران، شماره 
  بريزيسيد هادي خسروشاهي ت

  جناب آقاي طباطبائي مدير محترم روزنامه تجدد ايران
شود كه به نظر من ارزش تجدد ايران، بيشتر از آن است كه   مي اتفاقا نوع مقاالت روزنامه شما قابل مطالعه و استفاده است، ولي متأسفانه گاهي مقاالتي ديده

  .دد ايران لطمه بزندآنها را چاپ كند و شايد نشر آنها از جهاتي هم به پرستيژ تج
 درج شده بود كه از سرتاسر آن پيدا بود كه غرض  )اگر اسم مستعار نباشد(پور  از آقاي كريم عجم» !زدن بدوش مرد«اي تحت عنوان  در شماره قبل مقاله

  .خواهد دق دلي درآورد اصالحي در كار نيست، بلكه مي



زيرا طوري مقاله خود را نوشته است كه گويي اشتباهي ندارد ! افي داشته و اجازه اجتهاد هم گرفته استنويسنده آن مقاله مثل اين كه در علوم اسالمي تبحر ك
  .او نبايد جزو مالعين شمرده شود. دهد بدون برو برگرد است، بالخصوص كه خود مدعي است مسلمان و قرآن است و فتوايي هم كه مي

اگر انتخاباتي واقعا در كار (در اسالم ندارد و نظريه اسالم را درباره زن و مسائل اجتماعي، زن و انتخابات ولي مقاله ايشان مي رساند كه اطالعي از حقوق زن 
دانستند كه با فحش و مسخره كردن،  شدند و مي داند و اگر از اسالم خبري داشتند، الاقل محرمانه وارد بحث مي را نمي... زن و حكومت، زن و طالق، و!) باشد
  ...توان موضوعي را ثابت كرد ي از پيش برد و نميتوان كار نمي

را تكفير نموده و آنها را براي ابد خانه نشين كند، » ها و آخوندها و االحقرها آشيخ«خواهم به اين آقاي محترمي كه خواسته با مقاله خود  من نمي! ببخشيد
ن بحث كرده و به آن جوابي بگوييم، بلكه چند كلمه از قماش همان حرفهايي كه در اي را مطرح نكرده بود كه ما در اطراف آ جواب بنويسم، زيرا ايشان مسأله

اي  اي تحويل داده بودند، و همچو مقاله سرهم كرده و مقاله... ايم و شود، از قبيل اين كه دنيا پيشرفت كرده و ما هنوز عقب مانده خيلي از موارد استعمال مي
  . ي ندارد كه روي آن بحث شودتصديق بفرماييد كه ارزش علمي و اجتماع

مگر آزادي كنيم؟  چرا عقايد كمونيستي را چاپ نميمنظور من از اين نامه اين بود كه اگر قرار است چرندياتي به نام آزادي عقايد چاپ و منتشر شود 
پور   آقاي عجم دهيد كه محمالتي مانند مقاله ازه ميعقيده براي همه نيست، و اگر قرار نيست كه مسائل و مباحثي كه به صالح اجتماع نيست چاپ شود، چرا اج

   است، چاپ بشود؟ بودن خود را ثابت كرده» عجم«كه در مقاله خود 
را كه اخيرا به زن و انتخابات مطلع شود، الزم است كتاب ... در هر صورت، براي اين كه از نظريه اسالم درباره حقوق زن، و زن و مسائل اجتماعي و

من به نوبه خود ضمن تقدير از عمل خداپسندانه آقايان . ر از رفقاي فاضل و نويسنده و روشنفكر ما نوشته شده و منتشر گشته است، مطالعه كنندهمكاري پنج نف
اند و  اختهحجتي كرماني، عميد زنجاني، حسين حقاني كه اين كتاب را نوشته و حقايقي را روشن س] علي[شبستري، ] محمد مجهتد[قرباني، ] زين العابدين[

كنم كه اين كتاب را به دست آورده، بدون تعصب مطالعه كند، و بعد منصفانه قضاوت  خواهش مي» عجم«خوشبختانه به زبان ساده هم نوشته شده است، از آقاي 
راي استفاده خوانندگان محترم خود درج شود كه اگر صالح بدانيد فصولي از آن را در نامه گرامي تجدد ايران ب نمايد، و يك جلد از كتاب براي شما ارسال مي

  .با تقديم احترامات. نماييد 
  

  مفهوم آزادي و تساوي حقوق چيست
  خواهند گويند و چه مي زنان ايران چه مي

  عزيزاهللا حامي
  4، 1، ص 131تجدد ايران، شماره 

اي هفتگي تهران راجع به زنان ايران نوشتم، عنوان آن چنين ه كنم چند سطر مطلبي كه سال گذشته در يكي از نامه درست به خاطرم نيست، ولي تصور مي
رود و معتقد بودند كه مي بايست اين  اي به شمار مي گفتند، مطلب معقول و پخته  كه آن مقاله مختصر را خوانده بودند مي دوستاني. خواهند زنان ايران چه مي: بود

  .يشتري است شروع و دنبال كنم كه داري وزن و ارزش بتجدد ايران تجزيه و تحليل را در 
  .ماند اش لنگ مي اما من معتقد بودم كه در اوضاع و احوال كنوني و نبودن امكانات الزم اين قبيل گفتگوها صورت شعر و غزلي دارد كه كميت شاعر در قافيه

ب آقاي طباطبائي در يادداشتي بدان اشارت كرده بودند، هاي اخير تجدد ايران، همان طور كه جنا چنان چه از ميان مطالب و مقاالت مخالف و موافق شماره
در حالي كه اصل گفتگو، اين همه بحث و قيل و . استدالل و منطق، تحت الشعاع تعصبات و اغراض قرار گرفته و هو و جنجال بر دليل و برهان غلبه يافته است

توانيم بدون سر و صدا و توسل به حربه تهمت و افترا  ر آن صورت است كه ما ميد. قال را ايجاب نمي كند، ولي مشروط به اين كه كج سليقگي بخرج ندهيم
  .موضوع را در چند سطر بيان كنيم

ببينيم آزادي چيست و گفتگوي اصلي پيرامون آزادي و تساوي حقوق است و در اين مورد الزم است قبل از هر چيز به مفهوم آزادي و تساوي توجه كرده 
  .ر حقوق اجتماعي چه معنايي دارددتساوي زنان و مردان 

آزادي عبارت است از فراهم بودن امكان فعاليت و دخالت در امور اجتماعي براي همگان و برخورداري از مزاياي زندگي و حقوق طبيعي، يعني افراد يك جامعه 
  .دي و معنوي ديگران در امان باشندتوانند با فراغ خاطر زيست كرده و از تحميالت ما در هر موقعيت و شرايطي كه قرار دارند، مي

تساوي در حقوق هم مفهوم مشابهي با آنچه كه ذكر شد دارد و معناي آن اين است كه امتيازات نژادي و طبقاتي در استفاده از حقوق اجتماعي مدخليت نداشته 
  .باشد، يعني هركس به اندازه كار و كوشش خود از مزاياي زندگي انساني برخوردار گردد



ترين تعبير آن عبارت از مزد مساوي در  كنيم نيست و ساده ي در حقوق، ارتباطي با تساوي در خصوصيات جسماني ندارد و آن طور كه ما تعبير و تفسير ميتساو
 طبقاتي يا جنسي و نظاير آن گيرد و به بهانه امتيازات برابر كار مساوي، يعني هر كس توانست باري را به مقصد برساند همان اجرت را دريافت دارد كه ديگري مي

  .كه زاده قضاوت هاي يك طرفه است، مانع كار و كوشش ديگران نشويم و امكان رشد و فعاليت را از يكديگر سلب نكنيم
يا محدوديت گيرد و الزمه زندگي اجتماعي است و اين موضوع ارتباطي با آزادي  تقسيم كار و انتخاب حرفه و شغل بر طبق ذوق و صالحيت افراد صورت مي

كنند و عقل و منطق حكم مي كند كه  وانگهي دخالت در امور و شؤون اجتماعي حق همه افراد و طبقاتي است كه در آن اجتماع زيست مي. ها ندارد افراد و خانواده
  .و عقول و افكار گذاشته نشودعموم طبقات در اظهار نظر و سليقه مربوط به خود و اجتماعشان ذي حق باشند و قيد و بندي بر دست و پاي افراد 

 و اختالف جنسي به حساب نياوردن و به عنوان ناقص عقل بودن از اجتماع كنار گذاشتن كار درستي نيست و در اين صورت طبقه را به جرم زن بودن
تر است تا به واقع بيني و منطقي  نستن به مغالطه شبيههاي دسته جمعي دا امر توالد و تناسل يا خانه داري و تربيت فرزند را مغاير اظهار عقيده و شركت در فعاليت

  .فكر كردن
. ناميم اي است براي درك و ضبط و سنجش و تشخيص مطالب و مسائل علمي و اجتماعي و آنچه را كه ما به نام عقل مي وسيلهسلولهاي مغزي انسان 

اندوزد و از آن براي رد يا پذيرش افكار و عقايد تازه   و قرار گرفتن در جريانات ميتجربياتي است كه يك فرد در طول زندگي به نسبت برخورد با وقايع و حوادث
كند و عدم تجربه و كفايت زنان در امور اجتماعي زاده محروميت و عدم مداخله به شمار مي رود نه فقدان شايستگي و لياقت ذاتي و اين موضوع  استفاده مي

  .ان خام و بي تجربه هم در اين زندگي تعدادشان كم نيستچنان چه مرداختصاص به طبقه نسوان ندارد 
دو استدالل طرفين در اين مورد به مسخره و استهزاء شباهت . طبقه بندي افراد از نقطه نظر موقعيت علمي و معنوي اختصاص به گروه زنان و مردان ندارد

فالن حمال بي سواد حق شركت در انتخابات را دارد اما : گويند زنان ميد پز هوس وكالت و وزارت دارن هاي شله گويند خاله خانباجي مردها مي. دارد
  .فالن زن دكتري كه استاد دانشگاه است ندارد

بايست در مقايسه تشابه و تناسب را از ياد نبرد و مردان فهميده و تحصيل كرده را با زنان دانشمند و با تجربه سنجيد  اين مقايسه و سنجش درست نيست و مي
هاي سياسي عالم و جاهل آراء  به عالوه از نطقه نظر كميت دخالت در امور اجتماعي و فعاليت. طرازشان مقايسه كرد ان عقب مانده و كم تجربه را با زنان همو مرد

  .تواند داشته باشد مساوي دارند و راي استاد دانشگاه كميت بيشتري نمي
كوشند تا زنان را كم ارزش تر از مردان و خالصه   استناد به اخبار و احاديث يا نصوص كتب ديني ميدر اين مبحث بد نيست به عنوان پرسش از كساني كه با

ناقص عقل معرفي كنند اين مطلب را يادآور شوم كه مساوي بودن زن و مرد در برابر قصاص و ديات و حدود اسالمي، استدالل آنها را نقض و بلوغ زنان در نه 
  .رساند  تكاليف شرعي، خالف اين گفته را به ثبوت ميسالگي و مكلف شدن به انجام

يعني مجازات مجرم صغير يا سفيه و مجنون با . پيوندد زيرا مجازات مساوي در برابر جرم مساوي قرار دارد و جرم مساوي در شرايط مساوي به وقوع مي
  .نمايد دي نظير زنان و سرقت داللت بر تساوي عقل و درايت طرفين ميمجازات مجرم بالغ و رشيد و عاقل برابر نيست و تساوي مجازات زن و مرد در موار

شوند و رشد عقالني  شناسد، يعني زنان زودتر از مردن عاقل مي و مردان را در پانزده سالگي بالغ و مكلف ميفقه شيعه زنان را در نه سالگي در مورد بلوغ 
شوند دخترها در نه  بود و آنچه را كه پسرها در پانزده سالگي موفق به درك و موظف به اجراي آن ميآنان قادر به تشخيص بد و خوب و تميز حق از باطل خواهد 

بايست باشد به جاي آوردن فرايض و  اند نه زنان، مگر اين كه بگوييم بر خالف آنچه مي مردن ناقص عقل: كنند و با اين ترتيب بايستي گفت سالگي درك مي
ف شاق و تحميلي است كه خواه ناخواه افراد مجبور به اطاعت و تبعيت از آن هستند و مردان جامعه اين تكليف شاق و تحميلي را اعمال ديني هم از جمله تكالي

  .اند اند از دوش خود به دوش زنان انتقال داده و آن ها را شش سال زودتر از خود مجبور و مكلف ساخته تا آنجا كه توانسته
فته شد جنبه پرسش و استفهام از متتبعين و افراد مطلع و آشنا به مسائل ديني را دارد نه جنبه انتقاد يا جواب گويي به بيان قسمت اخير همان طور كه گ

  .مخالفين نهضت بانوان
  ):3، ص 133تجدد ايران، :  (از خوزستان

  !جناب آقاي عزيزاهللا
زن گوهري گران بها و بي نظير است و بايد در حفظ اين گوهر . باشد  محترم ميزن معزز و. نه تابع هوا و هوسباشيم  ما تابع قرآن كتاب مقدس آسماني مي

  .شريف كوشيد تا از شر دشمنان محفوظ بماند ان شاءاهللا
جدد ايران اوال چرا اصرار داريد كه اين مقاالت بي ارزش را در نامه وزين ت. مقاله جنابعالي مندرجه در جريده وزين تجدد ايران موضوع آزادي زنان قرائت شد

ثالثا ما مسلمانان پيرو قرآن مجيد . كه حامي قرآن عظيم است مندرج فرماييد؟ ثانيا خودتا صراحتا در آخرين سطور مقاله اقرار به عدم عقل خودتان فرموديد



و شريف است و زن محترم است و گوهري رابعا ما مسلمانان اقرار و اعتراف داريم كه زن عزيز . باشيم و كتاب خدا حجاب را براي زنان واجب شمرده است مي
  7/12/3923ركني خوزستاني . با تقديم احترامات. باشد و بايد در حفظ و حراست اين موجود مبارك و عزيز سعي بليغ نماييم نظير مي گرانبها و بي

  
  
  
  
  
 

 

                                                 
  .يادداشتي نوشته است) 2، 1، ص1339 اسفند 25 (133عجم پور به طور كوتاه در شماره . 23
  


