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سياسي

مجلس
دو هفته
تعطیل شد

به گزارش ایرنا ،مسعود پزشکیان جلسه علنی بعدی خانه ملت را روز سه شنبه  19اردیبهشت ماه اعالم کرد.
وی گفت :دستور جلسه نیز همان دستور هفتگی اعالمی خواهد بود.قرار است نمایندگان مجلس جهت سرکشی به حوزه های انتخابیه خود بروند و در عین حال برخی
از نمایندگان در هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا عضو هستند.براساس قانون وظیفه نظارت بر انتخابات شهر و روستا برعهده مجلس شورای
اسالمی است.براساس برنامه اعالمی توسط هیات رییسه مجلس،خانه ملت روز  19و  20اردیبهشت ماه جلسه علنی دارد و سپس نمایندگان بار دیگر با توجه به حضور در
انتخابات شوراها به حوزه های انتخابیه خود خواهند رفت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن ،سفیران کشورهای اسالمی و اقشار مردم:

شرکت در انتخابات پیش رو از مظاهر مهم حضور پرطراوت
مردم در صحنه است

به گزارش ایلنا ،رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار مســئوالن نظام ،قشــرهای مختلف
مردم و سفیران کشورهای اسالمی ،با تبریک
عید ســعید مبعث به ملت عزیــز ایران و همه
مسلمانان جهان خاطرنشان کردند :بعثت رسول
خاتم در دنیای غرق در تاریکی و جهل و ظلم

و غرور رخ داد و پیامبر گرامی اســام با دعوت
به نور یعنی تشکیل حکومتی متکی بر عدل و
انصاف و وحدت و ایســتادگی در مقابل ظلم،
نشــان داد برنامه بعثت در همه جوامع بشری
و در همــه دورانها ،قابل تحقق و اجراســت و
می تواند زیرساخت تشکیل عظیم ترین تمدن

بشری قرار گیرد.
ایشــان با تأکید بر نیاز عمیق بشریت امروز
به برنامه بعثت ،شــناخت افکار عمومی جهان
را از معنی و مفهوم بعثت بسیار مهم برشمردند
و افزودند :بعد از تشکیل جمهوری اسالمی که
رشحهای از رشحات حکومت نبوی در آن جلوه
کرد ،دشمنان جوامع بشری ،خصومت و مبارزه
با منشــأ این حرکت عظیم یعنی اسالم را در
دستور کار جدی قرار دادند.
ایشان افزودند :تشکیل گروههای تروریستی
به نام اسالم و تفرقه انگیزی میان کشورهای
اسالمی از جمله در عراق و سوریه و بحرین و
یمن از توطئههای امریکای ظالم و رژیم خبیث
صهیونیستی برای مقابله با اسالم است.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند :البته ظالمان
جهانی با جمهوری اســامی بیشــتر از دیگر
کشــورهای مسلمان دشمنند اما مشکل اصلی
اصل اسالم است و این واقعیت را باید همه
آنها ِ
مسلمانان درک کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای درک علت
دشمنی مستکبران با اسالم را وظیفه مسئوالن
کشورهای اسالمی خواندند و افزودند :دولتهای
اسالمی باید بفهمند که هدف امریکا از همراهی
با یک کشــور اسالمی و دشمنی با یک کشور
دیگر ،جلوگیری از وحدت جهان اسالم و مانع

تراشی بر ســر راه درک مشترک مسلمانان از
منافع جوامع اسالمی است.
رهبــر انقــاب با ابــراز تأســف از توفیق
سیاســتهای تفرقه افکنانــه امریکاییها در
منطقه افزودند :غارتگران دستشــان در جیب
برخی کشورهای منطقه است و برای ادامه این
کار ،سعی می کنند جمهوری اسالمی یا ایران
تشیع را دشمن آنها جلوه دهند اما همه باید
یا ّ
این نکته را درک کنیم که اتحاد و ایســتادگی
در مقابل زورگویان ،راه پیشرفت جهان اسالم
است..
رهبر انقالب اســامی« ،ایمــان و اتحاد و
حضور در صحنه» ملت را عامل شــجاعت و
ایستادگی جمهوری اسالمی برشمردند و تأکید
پیش رو از مظاهر
کردند :شــرکت در انتخابات ِ
مهم حضور پر طراوت مردم در صحنه است.
ایشــان با اشــاره به ابعاد مختلف انتخابات
افزودند :شرکت در انتخابات در نظام اسالمی،
وظیفه مردم و تبلور «شأن و حق و قدرت» آنان
در شکل دهی به رأس اجرایی حکومت است،
ایستادگی یکپارچه ملت ،جسارت
ضمن اینکه
ِ
دشمن و توانایی تحرک و تعرض را از او سلب
می کند.
رهبر انقالب اسالمی ،سیاستهای مشترک
و تهدید آمیز همه مســئوالن گذشــته و حال

آمریکا را در مخالفت با ملت ایران ،نشانه نیت
خباثت آلود مسئوالن همه جریانهای سیاسی
این کشــور دانســتند و افزودند :امریکایی ها
در همــه زمانها برای ضربــه زدن به ایران هر
کاری می توانستند انجام دادهاند اما همه بدانند
هر کســی علیه ملت ایران تعرض کند ،بدون
تردید ،به ضرر خودش تمام می شــود چرا که
عکس العمل ملت ایران در مقابل این حرکت،
مستحکم خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،آینده مردم ایران
را به فضل الهی ،و در پرتو ایمان و ایســتادگی
ملت ،بهتر از گذشــته خواندند و تأکید کردند:
باید این «ایمان ،اتحاد ،ایستادگی و حضور در
صحنه» را حفظ کرد و با اســتفاده از تواناییها
و ظرفیتهای داخلی و برنامــه ریزی عاقالنه،
ساخت درونی نظام را چنان مستحکم کرد که
دشمن از توطئه هایش مأیوس شود و دست از
دشمنی بردارد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان از نامزدهای
انتخابات خواستند در تبلیغات و برنامه هایشان
به مردم یــک قول دهند :قول بدهند که برای
پیشرفت کشور ،توســعه اقتصادی و باز کردن
گره هــا ،به بیرون از مرزها ،نگاه نخواهند کرد
بلکه به توانایی های ملت و ظرفیتهای کشــور
چشم می دوزند.

علی ربیعی وزیر کار ،تعاون و رفاه:

مدعیان پرداخت یارانه  ۲۵۰هزار تومانی معنای اعداد و رقم را نمیدانند

وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفــت :نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری که مدعی پرداخت یارانه ۲۵۰
هزار تومانی هستند به نظر میرسد که معنای اعداد و رقم
را نمیدانند و فراموش کردهاند که در این جامعه زمانی در
پی گران شدن نرخ دالر و عبور آن از مرز هزار تومان چه
بر سر کارگران آمد.
بــه گزارش خبرنــگار ایلنا ،علی ربیعــی در خصوص
مطالبه ماههای اخیر جامعه کارگری از دولت در خصوص
بازپسگیری الیحه اصالح قانون کار از مجلس شورای
اسالمی گفت :تصور دولت این بود که میتواند با کمک
شــرکای اجتماعی از طریق الیحه مذکور قانون کنونی
کار را مــورد بازبینی قرار دهد اما اتحاد گروههای صنفی
کارگری در خصوص بازپسگیری این الیحه باعث شد
که دولت در این تصمیم خود تجدیدنظر کند.
ربیعــی افزود :به همین دلیل بنا به خواســته کارگران

دولت برای بازپسگیری الیحه مذکور از مجلس شورای
اســامی اقدام کرده اســت و در عین حال امیدوار است
که با همکاری گروههای اجتماعی از جمله تشــکلهای
صنفی کارگــری بتواند زمینه اصالح این قانون را فراهم
کند.
او با بیان اینکه براساس همین آرمانهای انقالب باید
همواره به یاد مستضعفان و دستگیری و توجه نسبت به
آنها بود افزود :در جریان نام نویسی اخیر نامزدهای ریاست
جمهوری شاهد بودیم که برخی افراد صحبت از پرداخت
یارانه  ۲۵۰هزار تومانی کردهاند و یا عدهای مدعی شدند
که میلیونها کارگر کار خود را از دســت دادهاند .به نظر
میرسد که گویندگان این صحبتها معنای اعداد و رقم
را نمیدانند و فراموش کردهاند که در این جامعه زمانی در
پی گران شدن نرخ دالر و عبور آن از مرز هزار تومان چه
بر سر کارگران آمد.

رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در تهران:

قانون خطقرمز فعالیت انتخاباتی
اصالحطلبان است

رییس ســتاد انتخاباتی حسن روحانی در تهران از قانون به عنوان خط قرمز اصالحطلبان
در فعالیتهای انتخاباتی یاد کردو گفت:هر فرد یک ســتاد اســت .این بدان معنی است که
به نظرات مردم اهمیت میدهیم و هر شــخص که استعداد و خالقیت داشته باشد باید به او
میدان داده شود.به گزارش خبرنگار ایلنا ،مرتضی حاجی در سمینار آموزشی وتوجیهی مدیران
و عوامل اجرایی ســتادهای انتخاباتی ائتالف اصالحطلبان مناطق  ۲۲گانه تهران با تبریک
عید ســعید مبعث گفت :کار ما و مردم فقط به زمان انتخابات ختم نمیشود .قبل از آن باید
به این یقین برسیم که فرد امانتدار است .ما صیغه برادرخواندگی با کسی نداریم و اگر فرد
خالف قول و قرار خود و خالف اصل امانتداری عمل کند ،رای خود را پس میگیریم.
حاجی با اشــاره به انتخابات پیشرو ،اظهار کرد :کارمان سخت است و باید بدانیم که کار
راحتــی در پیشرو نداریم .نباید در باد پیروزی مجلس بمانیم چراکه آن موفقیتی بود که در
شــرایط خاص به وجود آمد.رییس ســتاد انتخاباتی روحانی در تهران با تاکید بر لزوم جدی
گرفتن کارزار انتخاباتی گفت :هر فرد یک ســتاد اســت .این بدان معنی است که به نظرات
مــردم اهمیت میدهیم .ما خود را نباید از مردم باالتر بدانیم .هر شــخص که اســتعداد و
خالقیت داشــته باشد باید به او میدان داده شود.او از قانون به عنوان خط قرمز اصالحطلبان
در فعالیتهای انتخاباتی یاد کرد و گفت :نباید به بهانه رســیدن به پیروزی قانون را زیر پا
بگذاریم .رفتار جوانمردانه بسیار مهم است و رفتار اجتماعی ما باید الگوی باشد.
وزیــر آموزش و پرورش دولت اصالحات با بیان اینکه بزرگ ما ســیدمحمد خاتمی معلم
اخالق اســت ،اظهار کرد :احترام گذاشتن به دیگران ،حفظ حرمت ،تعظیم کردن به جوانان،
احترام به افراد فرودســت ،اعمالی است که آقای خاتمی در کمال فروتنی انجام میدهد .ما
شاگرد او هســتیم پس باید مثل او عمل کنیم .رییس ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی در
سال  ۷۶یادآور شد :در آن زمان آقای خاتمی تاکید میکرد اگر رقیب کارخالف قانون انجام
داد ما مقابله به مثل نکنیم ،رفتار اجتماعی ما باید بر اســاس قانون باشــد .ما باید فضا را باز
بگذاریم ،به جوانان بها بدهیم ،قانون را رعایت کنیم.رییس ستاد انتخاباتی روحانی تاکید کرد:
دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری هر کدام جایگاه خودشان را دارند و
نباید کثرت نامزدهای انتخاباتی در شوراها باعث شود انتخابات ریاست جمهوری در سایه قرار
بگیرد وحتما باید نگاه ویژهای برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.

وزیــر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت
یازدهم برنامههای خوبی برای برقراری عدالت اجتماعی
از اقشــار مختلف جامعه خصوصــ ًا دهکهای کمتوان
صورت گرفت افزود :از دیگر برنامههای جدی دولت برای
ســال  ۹۶بهبود وضعیت معیشــتی مزد بگیران شاغل و
بازنشسته است.
عضــو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه دولت در
قالب یک بسته اشتغالزایی قصد دارد از تمامی فرصتهای
موجود برای ایجاد اشــتغال پایدار استفاده کند افزود :در
همین راستا بنا داریم از طریق هدایت اعتبارات مربوط به
بیمه بیکاری و سرمایهگذاری آن به بازار کار زمینه جذب
و اشتغال جویندگان شغل را فراهم کنیم.
او افزود :در همین راستا در نخستین جلسه شورای عالی
اشــتغال برای سال  ۹۳مصوب شــد در این خصوص از
کارآفرینان تا نهایت حمایت صورت بگیرد.

عبدالواحد موسویالری وزیر کشور دولت اصالحات:

لیست نامزدهای اصالحطلبان برای انتخابات شوراها تا ۱۵اردیبهشت اعالم میشود

نائــب رییس شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان با بیان اینکه ســهمیه  ۵۰درصدی
برای حضور زنان و جوانان در لیســت انتخابات
شــوراها در نظر گرفته شده اســت ،گفت :هنوز
تصمیمی برای سر لیستی گرفته نشده و شاید سر
لیستی نداشته باشیم .ما طرفدار جمهور هستیم و
لیست ما جمهوری است.
به گــزارش ایلنــا حجتاالســام عبدالواحد
موســویالری درباره انتشار لیست اصالحطلبان
برای شورای شــهر و معرفی شهردار همزمان با
انتشــار این لیســت گفت :تمام تالش مجموعه
شــورای عالــی سیاســتگذاری و اصالحطلبان
این اســت که نظرات کارشناســی تا اول هفته
آینده داده شــود تا مــا بتوانیــم چهاردهم و یا
پانزدهم اردیبهشــت ماه لیســت را رسم ًا اعالم
کنیم.
نائــب رییس شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان در ادامه افزود :اینکه گفته میشــود
شهردار همزمان با انتشار لیست معرفی شود چنین
چیزی صحت ندارد و بیشــتر میتوان گفت شبیه
یک شوخی است.
او درباره رد صالحیت برخی از اصالحطلبان در
برخی از اســتانها از سوی اعضای هیات نظارت

انتخابات شــورای شــهر عنوان کرد :یکســری
اقداماتــی ازجملــه صحبت با هیــات نظارت و
فراکسیون امید درباره اینکه بتوانیم افرادی را که
رد صالحیت شدند بدون هیچگونه نگاه سیاسی به
عرصه انتخابات بازگردانیم را انجام دادهایم.
وزیر کشــور دولت اصالحات خاطرنشان کرد:
صرف ًا نباید رد صالحیتها براســاس مناســبات
سیاسی صورت گیرد.
او در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه
عدهای وعده انتخاباتی پوپولیستی مانند افزایش
یارانه تا  ۲۵۰هزار تومان را میدهند گفت :شــاید
این وعدهها اثر موقتی داشــته باشد اما مردم باید
بدانند که برخالف واقعیت اســت .باالخره کشور
یکســری تواناییها ،ظرفیتها و منابع مشخصی
دارد ،دادن چنین وعدههایی کاله گذاشتن بر سر
مردم است.
موســوی الری در ادامه با بیان اینکه عدهای
عنوان میکنند  ۲۰۰یا  ۲۵۰هزار تومان یارانه به
مردم پرداخت میکنند ،اظهار داشت :این افراد باید
بدانند که درآمدهای کشور مشخص است و محل
صرف هزینهها نیز باز هم مشــخص است .مگر
اینکــه بخواهیم همه کارهای زیربنایی را تعطیل
کنیم و به مردم یارانه چند برابر بدهیم.

او درباره سهمیه  ۵۰درصدی زنان و جوانان در
لیست ائتالفی نیز عنوان کرد :سهمیه  ۵۰درصدی
برای حضور زنان و جوانان در نظر گرفته شده البته
ما این سهمیه را به شرط این اختصاص میدهیم
که آنها مانند آقایان دارای تخصص باشند.
نائــب رییس شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان تاکید کرد :تخصص تنها محدود به
زنان نمیشوند بلکه همه کسانی که میخواهند در
اداره شهر و شورای شهر نقشی داشته باشند باید
دارای تخصص باشند.
او ادامه داد :هنوز تصمیمی برای ســر لیستی
گرفته نشــده و شاید سر لیستی نداشته باشیم .ما
طرفدار جمهور هستیم و لیست ما جمهوری است.
موسویالری درباره قرار گرفتن افراد در لیست
 ۲۱نفره بــا بیان اینکه  ۸۰۰نفــر رزومه خود را
به شــورای عالی ارائه دادند گفت :افراد براساس
شــاخصههایی که تعیین شــده اســت انتخاب
میشود .شورای شــهر و مدیریت شهری دارای
تخصصهای فراوانی اســت که باید در گزینش
افراد این نکته لحاظ شود .کسانی که در لیست ۲۱
نفره قرار نمیگیرند باید همواره از لیست حمایت
کنند و پشت سر نامزدها باشند .این شورای شهر
باید نماد تخصص و دقت باشد.

ی سیاستگذاری اصالحطلبان :
حسن رباطی ،مسئول ستاد انتخابات تهران شورای عال 
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به گزارش ایســنا ،حســن رباطی
در ســمینار آموزشــی توجیحــی
مدیران ســتادهای انتخاباتی ائتالف
اصالحطلبان در مناطق ٢٢گانه شهر
تهران اظهار کرد :دو انتخابات مهم
پیــش روی ما قــرار دارد و ما قصد
داریــم در تهران موفقیت گذشــته
را تکرار کنیم.تهران گســتردگی و
جمعیتــی بیش از  6میلیــون واجد
شرایط رای دارد و یک ایران کوچک
است .وی ادامه داد:هر نفر یک ستاد
است شعار ماست.امیدواریم حرکت و
موجی را به راه بیندازیم مانند اسفند
 . 94وی افــزود :معموال در دور دوم

انتخابــات ما با ریــزش رای مواجه
هســتیم اما در ســال  95این اتفاق
نیفتاد و موفقیت سال  94تکرار شد.
ایــن فعــال سیاســی همچنین
گفت:شــعار اصــاح طلبــان برای
این دوره  1+21اســت.آقای حاجی
بــه عنــوان رئیس ســتاد انتخابات
اصالحطلبان تهران انتخاب شــده
اســت ،مــا در این ســتاد از جوانان
مختصــص اســتفاده خواهیم کرد
طبق قول قبلــی که به عزیران داده
بودیم.امیدوارم بتوانیم شــعار هر نفر
یک ســتاد را به عرصه اجرا بیاوریم.
همچنین حسن اســماعیلی رئیس

کمیته مناطق شــهر تهران اصالح
طلبــان نیز تصریح کــرد :انتخابات
یکی از شاخصه های دمکراسی است
و اراده مردم جز در پای صندوق های
رای که مسالمت آمیز است نمی تواند
تحقق یاید .وی ادامه داد:متاسفانه ما
سالهایی را سپری کردیم که کشور
به سمت و ســوی دیگری رفت ،ما
شاهد خسارات بی شــماری بودیم.
این فعال سیاســی گفت:ما خواهان
رقابتی سالم و پر شور هستیم ،از نیمه
دوم فرودین فعالیتهای خودمان را
آغاز کردیم .مــا در مناطق  22گانه
تهــران از اصالح طلبــان برای امر

مهمی چون انتخابات دعوت کردیم.
وی افزود:فعالیــت های انتخاباتی
اصــاح طلبــان باید معطــوف به
برنامههای شــورای عالی سیاســت
گذاری اصالح طلبان که ریاست آن
را ســید محمد خاتمی بر عهده دارد
و امیر کبیر ایران آیت اهلل هاشــمی
رفســنجانی در این امر بسیار تاکید
داشــتند باشــد.این فعال سیاسی در
پایــان گفت:ما قصد داریــم زمینه
حضــور حداکثری مــردم تهران را
فراهم کنیم تا در گام ســوم شــاهد
انتخاب دوباره سید حسن روحانی و
پیروزی تمامی افراد حاضر باشیم.
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یادداشت

در باب معنای
رجال سیاسی
زهرا ربانی املشی  -پژوهشگر دینی
اصل یکصد و پانزدهم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران« :رئیسجمهور باید از میان
رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد»...واژه «رجال» به چه معناست؟
آیا فقط به مرد اطالق شده و هیچ زنی نمی تواند رئیس جمهور شود؟ نظر بسیاری ازجمله شورای
نگهبان این اســت که رجل فقط به مردان اطالق می شود .آیا این نوع برداشت درست است یا
اینکه رجال به معنی شخص است و زن و مرد را شامل می شود؟ با دالیل متعدد می توان ثابت
کرد که رجال سیاسی به معنای فقط مردان نیست.
دلیل اول:
اگر منظو ِر قانون گذار در قانون اساسى فقط مردان بود ،لزومى به استفاده از كلمه رجال نبود و
در ایران فارسی زبان از كلمه مردان استفاده مى شد .عالوه بر این ،در قانون نبايد ابهام و اجمال
باشد .لذا منظور از «رجال سیاسی» فقط «مردان» نيست؛ رجال كلمه اى عربى است كه فقط به
معناى مردان نيست بلکه به بزرگان ،نخبگان و عقالی جامعه گفته می شود.
دلیل دوم ،وجود قاعده تغلیب در زبان عربی:
در ادبیات عرب قاعده ای وجود دارد به نام قاعده تغلیب؛ در زبان عربی صیغه مذکر با صیغه
مؤنّــث تفاوت دارد ولی طبق قاعده تغلیب ،هرگاه مخاطبین یک کالم ،تعدادی مذ ّکر و تعدادی
مؤنّث باشند ،خطابها با لفظ مذ ّکر گفته می شوند؛ مث ً
ال اگر کسی وارد جمعی مر ّکب از مردان و
زنان شود می گوید سالم علیکم.
بنابراین طبق قاعدۀ «تغلیب» ،افعال و ضمایر را وقتی برای هر دو گروه زنان و مردان به کار
میبرند ،از واژگان مذکر اســتفاده میکنند .مثل «یا ایها الذین» که هم شامل مردان میشود و
هم زنان :الذین آمنوا ،الذین کفروا ،الذین ظلموا.....برای مثال می توان به آیات زیر توجه کرد:
يع َع َم َل َعام ٍِل ِم ْن ُك ْم م ِْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأنْ َثى
اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَنِّي َل ُأضِ ُ
 آیه  195آل عمران « :ف َْاس َت َج َ
ُ
َ
ِين َه َاج ُروا َو ُأخْ ِر ُجوا م ِْن دِيا ِره ِْم َو ُأو ُذوا فِي َســبِيلِي َوقَاتَ ُلوا َو ُقتِ ُلوا ل َك ِف َّر َّن
بَ ْع ُض ُك ْم م ِْن بَ ْع ٍ
ض فَالَّذ َ
ات ت َْج ِري م ِْن ت َْحتِ َها ْ َ
الل َو َّ
النْ َها ُر ثَ َوابًا م ِْن ِع ْن ِد َّ
الل ِع ْن َد ُه ُح ْس ُــن
َع ْن ُه ْم َســيئَاتِ ِه ْم َو َ ُل ْد ِخلَ َّن ُه ْم َج َّن ٍ
اب»« :پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد و فرمود كه من عمل هيچ صاحب عملى
ال َّث َو ِ
از شــما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد تباه نمىكنم پس كســانى كه هجرت كرده و از
خانههاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و جنگيده و كشته شد ه اند بديهايشان را از آنان
مىزدايم و آنان را در باغهايى كه از زير آن نهرها روان اســت درمىآورم [اين] پاداشى است از
جانب خدا و پاداش نيكو نزد خداســت» .مطلب جالب توجه در اینجا استفاده ازکلمه «الذین»
است و با اینکه کلمه مذکر است برای زنان و مردان به کار رفته است.
ات م ِْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأنْ َثى َو ُه َو ُم ْؤم ٌِن ف َُأولَئ َ
ون الْ َج َّن َة»« :و
الصال َِح ِ
یا در آیهَ « :و َم ْن َي ْع َم ْل م َِن َّ
ِك َي ْدخُ ُل َ
كســانى كه كارهاى شايسته كنند مرد باشند يا زن ،در حالى كه مؤمن باشند آنان داخل بهشت
مىشــوند» (سوره نســاء آیه)۱۲۴در این آیه هم ضمیر «هو» که برای مذکر است ،و نیز واژۀ
«مؤمن» و فعل مضارع «یدخلون» که مذکر اســت ،هم برای مرد و هم برای زن استفاده شده
است .در قرآن کلمه رجل گاهی به معنی مرد خاصی و گاهی به عنوان شخص آورده شده است.
و منظور نوع بشر است اعم از زن و مرد .در این آیات معنی کلمه رجال به هیچ وجه نمیتواند
فقط مردان باشد بلکه به معنی بزرگان ،نخبگان ،و عقالی جامعه است.
نمونه آیاتی که از کلمه رجل میتوان به «شخص» تعبیر کرد و شامل زن و مرد می شود:
(آیه  ۷۶سورۀ نحل)َ :وضَ َر َب َّ
ين أَ َح ُد ُه َما أَبْ َك ُم َل ي ْق ِد ُر َعلَى شَ ي ٍء َو ُه َو َك ٌّل َعلَى
الل َم َث ًل َر ُجلَ ِ
ْ
ِيم .واژۀ
يس َت ِوي ُه َو َو َم ْن يأ ُم ُر ب ِالْ َع ْد ِل َو ُه َو َعلَى صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
َم ْو َل ُه أَي َن َما ي َو ِّج ْه ُه َل ْيأ ِت ب ِخَ ي ٍر َه ْل ْ
«رجلین» می تواند به معنای «دو شخص» باشد که یکی شخص گنگی است و یکی موال که
هر دوی آنها هم می توانند هم زن باشند و هم مرد(-.آیه 4سوره احزاب)َ « :ما َج َع َل َّ
الل ل َِر ُج ٍل م ِْن
ين فِي َج ْو ِفهِ»« :خداوند در درون هیچ مردی دو قلب قرار نداده است» .اگر قرار باشد رجل را
َقلْ َب ِ
به معنی مرد بگیریم پس خداوند در درون زنان دو قلب قرار داده اســت؟(-آیه 23سوره احزاب):
ال َص َد ُقوا َما َعا َه ُدوا َّ
ِين ِر َج ٌ
الل َعلَي ِه َف ِم ْن ُه ْم َم ْن ق ََضى ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ي ْنتَظِ ُر َو َما بَ َّدلُوا
«م َِن الْ ُم ْؤ ِمن َ
ت َْبد ً
ِيل»« :و از مؤمنان اشخاصی هستند که به راست آورند آنچه راکه با خدا پیمان بسته بودند،
پس دستهیی از ایشان عهد خود را سپری کردهاند ،و دستهیی دیگر در انتظارند و پیمان خود را
به چیزی مبدل نساختهاند و با چیزی مبادله نکردهاند».آیا این قابل قبول است که رجال در این
آیه فقط مردان باشنذ و واژۀ «رجال» ،زنان را شامل نشود؟ وقتی خدای سبحان در قرآن کریم
میفرماید «من المؤمنین» ،مرادش زنان و مردان مؤمن اســت« -.فِي بُيوتٍ أَذ َِن َّ
الل أَ ْن ت ُْرف ََع
يع َع ْن ِذ ْك ِر َّ
الِ ،ر َج ٌ
الل َوإِقَا ِم
يس ّبِ ُح لَ ُه فِي َها ب ِالْغ ُُد ِّو َو ْال َص ِ
ال َل ُتلْ ِهي ِه ْم ت َِج َار ٌة َو َل بَ ٌ
َوي ْذ َك َر فِي َها ْاس ُم ُه َ
ْ
َ
الص َ
وب َوالبْ َصا ُر»« :خانه هایی که خدا اجازه داده
ــا ِة َوإِي َتا ِء ال َّز َكا ِة يخَ ا ُف َ
ون ي ْو ًما تَ َت َقلَّ ُب فِي ِه الْ ُق ُل ُ
َّ
است که منزلتی رفیع یابند و اسم او در آنها برده شود ،بامدادان و شامگاهان ،در آن خانهها مردانی
هستند (اشخاصی از زنان و مردان) که نه تجارتی و نه خرید و فروشی ایشان را از یاد خدا به چیز
دیگری سرگرم نمیکند ،و نیز از برپاداشتن نماز و دادن زکوة ،ایشان از روزی بیمناکند که دلها
و دیدگان منقلب و باژگونه گردند» .آیا فقط مردان هستند که تجارت می کردند و خدا را از یاد
نمیبردند؟ و زنان از این دایره خارجند؟ حضرت خدیجه(س) از مصادیق بارز این آیه شریفه است.
َاس َألُوا أَ ْه َل ال ِّذ ْك ِر إِ ْن
(آیه ۴۳ســورۀ نحل)َ « :و َما أَ ْر َســلْ َنا م ِْن ق َْبل َِك إِ َّل ِر َج ًال نُوحِي إِلَي ِه ْم ف ْون»« :ما نفرستادیم پیش از تو مگر اشخاصی را از که به آنها وحی می کنیم پس
ُك ْن ُت ْم َل تَ ْعلَ ُم َ
بپرســید از اهل دانش اگر نمیدانید» .آیا خداوند فقط به مردان وحی می کرده و به زنان وحی
نمی شــده است؟ در مورد حضرت مریم در آیات  42و  43ســوره آل عمران می خوانیمَ « :وإِ ْذ
قَالَ ِت الْ َم َلئ َِك ُة َيا َم ْر َي ُم إِ َّن َّ َ
ِين َيا َم ْر َي ُم ا ْق ُنتِي
اص َطف ِ
اص َطف ِ
َاك َعلَى ن َِسا ِء الْ َعالَم َ
َاك َو َط َّه َر ِك َو ْ
الل ْ
ِين»« :و [ياد كن] هنگامى را كه فرشتگان گفتند اى مريم
ل َِر ِ
بِّك َو ْاس ُ
ــجدِي َو ْار َكعِي َم َع ال َّرا ِكع َ
خداوند تو را برگزيده و پاك ســاخته و تو را بر زنان جهان برترى داده اســت اى مريم فرمانبر
پروردگار خود باش و ســجده كن و با ركوعكنندگان ركوع نما» .در این آیات خداوند با مریم با
اب َو َعلَى ْ َ
اف ِر َج ٌ
ون
ال ْع َر ِ
ال َي ْع ِر ُف َ
زبان وحی سخن میگوید(- .آیه 46سوره اعراف)َ « :وبَ ْي َن ُه َما ح َِج ٌ
ون»« :و ميان آن
اب الْ َج َّن ِة أَ ْن َس َل ٌم َعلَ ْي ُك ْم لَ ْم َي ْدخُ ُلو َها َو ُه ْم َي ْط َم ُع َ
ــيم ُاه ْم َونَا َد ْوا أَ ْص َح َ
ُك ًّل ب ِسِ َ
دو [گروه] حايلى اســت و بر اعراف مردانى هستند كه هر يك [از آن دو دسته] را از سيمايشان
مىشناسند و بهشتيان را كه هنوز وارد آن نشده ولى بدان اميد دارند آواز مى دهند كه سالم بر
شما» .آیا می توان تصور کرد که در اعراف فقط مردان باشند؟ آیا امیدواران ورود به بهشت فقط
مردان هستند؟و در آیه  ۱۰۸سوره توبه می خوانیمَ :
س َعلَى ال َّت ْق َوى
«لتَق ُْم فِي ِه أَبَ ًدا لَ َم ْسجِ ٌد ُأ ِّس َ
ون أَ ْن َي َت َط َّه ُروا َو َّ ُ
م ِْن أَ َّو ِل َي ْو ٍم أَ َحقُّ أَ ْن تَقُو َم فِي ِه ِر َج ٌ
ين»« :هرگز در آن
الل ُيحِ ُّب الْ ُم َّط ِّه ِر َ
ال ُيحِ بُّ َ
جا نايست چرا كه مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده سزاوارتر است كه در آن [به
نماز] ايستى [و] در آن مردانى اند كه دوست دارند خود را پاك سازند و خدا كسانى را كه خواهان
پاكى اند دوســت مى دارد» .در آن مساجدی که پایههایش بر پرهیزگاری نهاده شده اشخاصی
(از زنان و مردان) هســتند که دوست دارند پاکیزه شوند .آیا تزکیه و طهارت روح به قشر خاص
جامعه یعنی مردان اختصاص دارد؟ آیا در مســاجد زنان تزکیه نمی شوند؟ یا اینکه باید بگوییم
رجال شــامل زن و مرد می شــود و اختصاص به مردان ندارد.آموزه های قرآن را نباید در یک
گروه جنســی محدود و محصور کنیم و کلمه «رجال» ،هم به معنای مردان است و هم زنان و
این ویژگی که بر پیمان خود باقی بمانند ،هم متعلق به زنان است و هم مردان .آیات قرآن زن
و مرد را دارای حقوق مساوی دانسته است و از نظر قرآن زن و مرد حق و تکلیف یکسانی دارند
چرا که-1 :زن و مرد از نظر شخصیت و جایگاه انسانی ،در نظر قرآن کریم در یک ردیف قرار
داده است و از کرامت ذاتی یکسان برخوردارند" :لقد کرمنا بنی آدم"
 -2زن و مرد در فرائض و واجبات و محرمات و مســئولیت ها و تکالیف مســاویند( .به جز
ِين
ِين َوالْ ُم ْسل َِماتِ َوالْ ُم ْؤ ِمن َ
چند مورد که به تفاوت فیزیولژیکی آنان مربوط اســت) «إِ َّن الْ ُم ْسلِم َ
ات
ِين َوالْخَ اشِ َع ِ
الصاب َِر ِ
َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ين َو َّ
الصا ِد َقاتِ َو َّ
ِين َو َّ
ِين َوالْقَانِتَاتِ َو َّ
ات َوالْخَ اشِ ع َ
الصاب ِ ِر َ
الصا ِدق َ
ات َوالْقَانِت َ
ين َّ َ
الل
ِين َو َّ
ِين َوالْ ُم َت َص ِّد َقاتِ َو َّ
وج ُه ْم َوالْ َحاف َِظاتِ َوال َّذا ِك ِر َ
الصائ َِماتِ َوالْ َحافِظِ َ
الصائِم َ
َوالْ ُم َت َص ِّدق َ
ين ُف ُر َ
َكث ًِيرا َوال َّذاك َِراتِ أَ َع َّد َّ ُ
الل لَ ُه ْم َم ْغف َِر ًة َوأَ ْج ًرا َعظِ ي ًما»« :مردان و زنان مســلمان و مردان و زنان با
ايمان و مردان و زنان عبادتپيشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان
فروتن و مردان و زنان صدق ه دهنده و مردان و زنان روز ه دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و
زنانى كه خدا را فراوان ياد مى كنند خدا براى همه آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته
است»( .سوره احزاب آیه)35
نتیجه :طبق این آیات و ادله و البته آیات بسیار دیگر ،رجال به معنی کلمه مرد نیست بلکه زن
و مرد هر دو را شامل میشود؛ لذا چنانچه زنی از شخصيت ها ،بزرگان و برجستگان آگاه به مسائل
و مدير و مدبّر ،داراى حســن سابقه و امانت و تقوى ،مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسالمى
ايران و مذهب رسمى كشور داشته باشیم باید بتواند رئیس جمهور شود .والسالم.

