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قاضی لودین

حضور زنان در عرصه اجتماع و سیاست از دید گاه دین مبین اسالم

ازدید گاه دین مبین اسالم مشارکت سیاسی در یک جامعه دموکراتیک حق زنان است .اگر در قران خطابی با
عنوان «یا ایهاالناس» و «یا ایهالذین آمنوا» آمده شامل زنان نیز می شود جز اینکه به دلیل خاص ومعین استثناء
شده باشند بر همین اساس مسولیت اجتماعی زنان نیز بسان مردان است  .شرکت زن در امور اجتماعی قبل از انکه
یک ویژگی اسالمی باشد یک امر انسانی است .
از تاریخ اسالم نیز میتوان به اهمیت حضور زنان در عرصه های اجتماعی پی برد .حضرت سیدنا خدیجه (رض)
اول زنی بود که به ندای پیامبر (ص) لبیک گفت .و اولین شهید امر به معروف ونهی از منکر در اسالم یک زن
بنام «سمیه» مادر عمار بود  .بسیاری از زنان حتی در جنگ های صدر اسالم به عنوان جنگجو شرکت می کردند
به گونه ای که در کتب تراجم باب «غزوالنساء و قتالهن» وجود دارد.
رهبران مذهبی کشور ما که فعالً سر پرستی مردم عهدار هستند کوشش نمایند که در بحث راجع به اندیشه سیاسی
اسالم در مورد زن فقط باید به نصوص ثابط ومحکم و صریح  -استناد واستدالل نماید و متون ضعیف و متحمل را
کنار گذاشت.
مسوالن ورهبران«مذهبی – طالبانی» کشور ما باید خود را اگاه نماید که بسیاری از احکام و فتاوی مربوط به
زمان و مکان خاص خود میباشد و بنابر این با تغیر موجبات  -احکام نیز تغیر می یابند.
رهبران مذهبی «طالبان» ودیگر گروهای جهادی باید بداند که بعضی از آیات قرانکریم خطاب خاص به زنان
پیامبر گرامی ما رسول اکرم صلی هللا علیه واله وسلم احکام خاص خود را داشتند.
دین مبین اسالم برای زنان اجازه میدهد که «حتی مقام مرجعیت  -صدور فتوی  -ریاست امور اداری و قضاوت»
را می توان والزم است که م ٔسولیت آن را زنان به عهده بگیرند  -دلیل شرعی بر نا مشروع بودن ریاست محاکم
«دادگاه» و امور قضایی و صدور حکم توسط قاضی زن وجود ندارد  -چنان چه عمر (رض) « -شفا» دختر
عبدهللا عدویه را به عنوان مامور بازرسی ومراقبت از اوضاع تعین کرد.
همچنان به زنان اجازه داده نشده مقام امامت عظمی یا رهبری عمومی که ریاست دولت است سایر احادیث که در
ذم رهبری زنان وارد شده است دال بر همین موضوع است.
گروهای مذهبی ومسولین دولتی کشور ما باید بداند و درک نماید که حضور زنان در عرصه های سیاسی و در
سطح اجتماع بر اساس اندیشه وحکمت  -موجب سعادت و پیشرفت جامعه خود شده اند و می شوند.
ادامه دارد .
والسالم .
وما علینا االبالغ المبین .
وهللا اکبر وامستقبل لال اسالم
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