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چکیده
در کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرنن دارد مییشره مروانقی

مفرای ینی

داشته است .عده ای از موانقی  ،حضور زنان در عنصه مای مدینیتی را بنای بن مر زدن مناسرتاج سنتریتی ز
می دانند .از نگاه آنان زنان در طول تاریخ نن دست بوده اند حضور آنان در ای عنصه مرا ،مر نشرانگن ر بره
اصالح بودن ضعیت زنان است م زمینه ای بنای آن .از سوی دیگرن مردینیت مرای کرالن کشرور ترا حرد د
زیادی ،گننتار نگاه مای مندانه است مدینان نیی توانند مشکالج نیازمای سامعه زنان یا امییت توسه بره آن
را به درستی درک کنند .از ای ر حضور زنان در مدینیت مرای کرالن ،زمینره ای برنای توسره من ره ب ترن بره
مشکالج ای قشن را ننام خوامد کند .نوا ری ای پژ مش در آغراز در نرو نگراه بره نترا ای نق ری مترا
سیاسی استیاعی حضور زنان از دیدگاه سامعهشناسی تاریفی است که ای متا

را در زمینره استیراعی خرود

مورد بنرسی قنار می دمد سپس با دیدی تازه متایه ریاست سی وری  ،منسعیت شرورای نگ تران حضرور
زنان در ای عنصه ما را در سای ای پس از انقالب تحلی میکند .در نتیجه از منظنی صننا نق ی کالمری ناصرله
گننته بتتن استیاعی پیامدمای حقوقی ای نتا ا را بنرسی می کنرد .در نتیجره یی ره اساسری ایر پرژ مش
بنرسی تحلی شنط ذکوریت بنای کتب مناصب سیاسی  ،حقوقی استیاعی ؛ منسعیت ریاسرت سی روری
شورای نگ تان در سی وری اسالمی اینان است تا بتواند رامگشای پژ مش مای پیش ر باشد.
اژگان کلیدی :شرط ذکوریت ،ریاست جمهوری ،مرجعیت ،قضاوت ،فتوا ،فقها ،قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران.
* کارشناس ارشد حقوق عیومی دانشگاه آزاد اسالمی احد دما ند
** عضو میئت علیی دانشگاه آزاد اسالمی احد ت نان غنبنویتنده متئول
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ریاست جمهوری و شرط ذکوریت
پس از مقا رمتنى ،ر یس سی ور عایى تنی مقا رسیى کشور اسرت مترئوییت
اسناى قانون اساسى ریاست قوه مجنیه را ،سرز در امرورى کره مترتقییا بره رمترنى
منبوط مى شود ،بن ع ده دارد .زرا توسط ر یس سی ور تعیری مرى شروند ریاسرت
میأج زینان با ر یس سی ور است که برن کرار زیرنان نظرارج دارد .ر ریس سی رور
متئوییت امور بننامه بودسه امور استفدامى کشرور را مترتقییا برن ع رده دارد.
بودسه سا نه کشور از طنف د یت ت یه مى شرود .بنرابنای  ،تتیری
قانونى دا طلتان ریاسرت سی رورى ،برناى تشرفی

تشرنیا شرنایط

شایترتگان ایر منخرب خ یرن،

ضن رى بایتته مى نیاید .بناساس اص نوق یکى از م

تنی شنایط ر یس سی ور

ای است که باید از «رسال مذمتى سیاسى» باشد.
بنخى از نویتندگان در توسیه امکان قانونى تخدى پتت ریاسرت سی رورى برناى
زنان معتقدند که قانونگذار از کلیه رسال ،معناى مجازى آن ،یعنى شفخیت ما

نه

ماى مذمتى سیاسى را قخد کنده است نه معناى یغوى آن؛ زینا اصول قرانون اساسرى
م تّن متی یکدیگنند با توسه به بند  14اصر سرو
بیانگن یز

میینری اصر بیترت کره

بنابنى مند در پیشگاه قانون است ،ای نکته به دست مى آید که میه انرناد

ملت اع از زن مند یکتان در حیایت قانون قنار دارند با رعایت مروازی اسرالمى
از میه حقوق انتانى ،سیاسى ،اقتخادى ،استیاعى ننمنگى بنخوردارند میینی برا
توسه به ای که بناى نیایندگى مجلس شوراى اسالمى مجلرس ختنگران عضرویت
در شوراى نگ تان میأج د یت سنتیت شنط نیتت ،مى توان نتیجه گننت که منظور
از رسال در اص یکخد پانزدم قانون اساسى معناى حقیقرى آن ،یعنرى سرنس مرند
نیتت .آنان بن عقیده اند که احناز پتت ریاست سی ورى متتنرى برن انتفراب اسرت
متناى انتفاب نیز کایت است که از نظن شنعى ذکوریت در آن شنط نیترت اصرو
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پدیده ریاست سی ورى پدیده نوی ورى است که احکا
آن بیان نشده است.

شنایط نق ى خاصرى برناى

2

در مقاب  ،گن مى بن ای با رند که کلیه رسال در اص یکخد پانزدم (به معناى
مندان) در بنابن نتاء (به معناى زنان) به کار رنته اسرت مرناد از آن مرندان مرذمتى
سیاسى است نه

نه ما شفخیت ماى مذمتى سیاسى ،به میی دیی شرام زنران

نیى شود 3.در صورج تندید در استعیال ی ظ در معناى حقیقى یرا مجرازى ا  ،اصر ،
استعیال آن در معناى حقیقى است تا قنینه صارنه ق عى سرود نداشرته باشرد ،بایرد
کلیه رسال بن معناى حقیقى ا  ،یعنى مندان ،حی شود در اص یکخرد پرانزدم
دیگن اصول قانون اساسى ،نی قنینه صارنه ق عى سود ندارد .از ای ر  ،به یرامن
اص یکخد پانزدم عی مى شود.
باید توسه داشت که بند  14اص سو

اص بیتت ق.ا م لق نیترتند ،بلکره مقیرد

به رعایت موازی اسالمى مى باشند .به میی دییر اگرن برناى ت ترین اصر یکخرد
پانزدم به اصول مزبور مناسعه مى شود ،باید قید م

آن د  ،یعنى مروازی اسرالمى را

نیز در نظن گننت.
از سوى دیگن ،با مناسعه به مذاکناج مجلس ختنگان تد ی قانون اساسى ای نکتره
به دست مى آید که مناد آنان از رسرال ،معنراى حقیقرى یغروى آن اسرت نره معنراى
مجازى آن ،شاید شنایط محد دیت ما تنگناماى آن ر ز اسازه نیى داد که برناى
تخدى مقا ریاست سی ورى به شنط ذکوریت ،تخنیا شود .از ای ر  ،برا توسره بره
مخایا آن ر ز کشور از تعتین رسال مذمتى سیاسى است اده شده اسرت ترا حتاسریت
ک تنى بنانگیفته شود .به یژه که از نگاه مش ور نق ا،

یت حکومرت مفخرو

مندان است ریاست سی ورى م صننا کایت نیتت تا سنتیت در آن شنط نتاشرد،
2

کار ،م نانگیز ( ،)1376حقوق سیاسی زنان ،ت نان ف ر شنگنان م ایعاج زنان،

3

گنامی زادگان ،اشنف(  « .)1384ر یس سی وری زنان در اب ا » مجله حقوق زنان  ،م ن آبان  ،1384 ،شیاره
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بلکه مامیت ریاست سی ورى ،حکومت از شرو ن

یرت اسرت ،بره میری دییر ،

ذکوریت در آن شنط مى باشد .میینی به موسب اص نرود مشرت قرانون اساسرى،
منسع ت تین اصول قانون اساسى ،شوراى نگ تان است ای شورا صالحیت میچ یرک
از دا طلتان زن را در م تیی د ره ریاست سی ورى تأیید نکند که بره نظرن مرى رسرد
علت آن بیش تن به دیی زن بودن آنان بوده است.

4

منظور از رسال در شنایط ر یس سی وری یتت؟
در نگاه اسیایی به ص ت رس در اص  115موضو مند بودن ر یس سی وری بره
ذم متتادر می شود  .اما عده ای از حقوقدانان انناد در ت تین اژه رس در اص یراد
شده معتقدند که رسال در ای اص بن معنی یغوی حقیقی خود به کار نننته است یرذا
منظور از آن مندان نیتت بلکه رسال به معنی شفخیت ما انناد شراخ
ای بنداشت شام زنان نیز می شود.

اسرت برا

5

از نظن متون مذمتی نظین قنآن نیز علی رغ اینکه در موارد متعددی رسال به معنرای
مند بودن در مقاب زنان بکار رنته اما در عی حال در مواردی نیز رسرال بره معنری
اشفا

به کار رنته می توان گ ت که خا

مندان نیتت.

ز به ذکن است از منظن شورای نگ تان که بن اساس اص  98قرانون اساسری تن را
منسع قانونی ت تین قانون اساسی است  ،منوز ت تین رسیی از ایر

اژه در اصر 115

ارا ه نگندیده نانکه دکتن کدخدا ی سفنگوی شورای نگ تان در ای زمینه می گویرد :
« شورای نگ تان میچ گاه رس سیاسی را ت تین نکنده من ه تا کنرون م رنح شرده
صننا از سوی نشنیاج ن ادمای حقوقی بوده اسرت » .برن ایر اسراس مرند برودن از
شنایط کاندیدامای ریاست سی وری نیتت نانکه سفنگوی شورای نگ تان می گویرد
 « :در گذشته م از قشن بانوان کتانی بودند که ثتت نا کندند شورای نگ تان در ای
زمینه نظن خاصی ندارد منع خاصی م
4
5

سود ندارد ،قانون خاصی م نتتت به ثترت

سید محید ماشیى ،حقوق اساسى سی ورى اسالمى اینان ،1379 ،ج ،2

336

مدنی ،سید سالل ایدی «.)1374( .حقوق اساسی ن ادمای سیاسی» .اپفانه عالمه طتاطتایی.
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نا

بنرسی صالحیت بانوان سود ندارد ...شورای نگ تان میچ گراه بره صرنف اینکره

نندی که ثتت نا کنده مند است یرا زن ای رار نظرن نکرنده اسرت مرن گراه زنری رد
صالحیت شده به خاطن نداشت صالحیت عیومی بوده است» .

6

دالیل صالحیت زنان برای ریاست جمهوری
اصل جواز
اص سواز متتنی بن د مقدمه است .مقدمه ا ل ،ایر کره انترانمرا از مریچ کراری
مینو نیتتند از میچ حقی محن

نیی باشند ،مگرن آنکره مینوعیرت یرا محن میرت

صنیحا در قانون ذکن شده باشد .شأن قانونگذار ،تحدید اراده انناد بیان منز اختیراراج
آنان است که به سیله امن ن ی مقخود خود را بیان می کند .سرود ایزامراج قرانونی
(امن ن ی من ه اختیار انتان را محد د می کند) محتاج ن

قانون اسرت نره عرد

ایزاماج قانونی 7.بدی تنتیب ،قتی قانونگذار شنای ی را بنای تخدی بعضری مناصرب
حکومتی ضع می-کند ،با ای کار بنخی از رسیدن به ای مناصب محن

میشوند .بره

عنوان مثال ،در اص  109ق.ا .سه شنط در مورد ص اج رمتن ذکن شده است:
 صالحیت علیی ز بنای انتا در ابواب مفتلف نقه؛ عدایت تقوای ز بنای رمتنی امت اسال ؛ بینش صحیا سیاسی استیاعی ،تدبین ،شجاعت ،مدینیت قدرج کرانی برنایرمتنی».
 با توسه به ای اص میتوان نتیجه گننت که انناد ناقد ایر شرنایط نیری تواننردرمتن شوند .میینی معلو می شود که سز شنایط مذکور ،مریچ شرنط دیگرنی برنای
رمتنی ز نیتت .مثال شنط منسعیت بنای رمتنی ،ز نیتت؛ زینا اگرن ایر شرنط
ز می بود ،باید در قانون ذکن می شد.مقدمه د  ،در قانون اساسی مند بودن در ردیف
6

(شورای نگ تان  :ر یس سی ور شدن زنان منعی ندارد  ،پایگاه ختنی تحلیلی ننار ( ) 1388/1/22،یوح نشنده

پنسیان ،اداره مشا ره ن اد رمتنی ،کد)100115289/4 :
7

 -سع نی ینگن دی ،محید سع ن (  .) 1370حقوق اسال  ،اپ ا ل ،ت نان :کتابفانه گنج دانش.
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شنایط رییس سی ور ذکن نشده ،یا زن بودن به عنوان مرانعی برنای ریاسرت سی روری
بیان نشده است .در اص  115ق.ا .شنایط رییس سی ور بیان شده است یری در میران
شنایط مذکور در ای اص  ،شنط مند بودن دیده نیری شرود.از ایر د مقدمره معلرو
می شود زنان نیز مانند مندان در صورج دارا بودن شنایط مذکور در اص  115ق.ا .مری
توانند دا طلب ریاست سی وری شوند.
نقد و بررسی
اص سواز در مواردی صحیا قابر قتول است .یکر استرنراد به اصر  115ق.ا.
بنای اثتاج صالحیت زنان بنای ریاست سی وری متتنی بن ای است کره ،اژه «رسرال»
در اص  115ق . 1.ناین به سنتیت نتاشد ،آن طور که قا لی بره عرد صرالحیت زنران
بنای ریاست سی وری به ای

اژه استناد میکنند .اگن اژه «رسرال» نراین بره سنتریت

باشد ،در ای صورج استد ل به اص سواز س ی نفوامد داشت.
اصل مساوات
اص متا اج از اصول م

در قوانی بی اییللی قوانی داخلی است ،مانند آنیره

که در ماده ی یک اعالمیه س انی حقوق بشن آمده است« :تیا انرناد بشرن آزاد بره دنیرا
می آیند از یحاظ حیثیت حقوق با م بنابنند» .میینی در ماده م ت آن آمده است:
« میه در بنابن قانون متا ی متتند حق دارند برد ن تتعریو بایترویه از حیایرت
قانون بنخوردار شوند .میه حق دارند در مقاب من تتعیضی که نراقو اعالمیره حاضرن
باشد بن علیه من تحنیکی که بنای نی تتعیضی به عیر آیرد ،بره طرور مترا ی از
حیایت قانون ب نهمند شوند».
ماده  26میثاق بی اییللی حقوق مدنی ر سیاسی نیرز ضری برن شریندن انروا
بنابنی بیان میکند« :قانون باید من گونه تتعیضی را منع بنای کلیه اشفا

ابعراد

 ،حیایرت

موثن متتا ی علیه من نو تتعیو خخوصا از حیث نژاد ،رنگ ،سنس ،زبان ،مذمب،
ع قاید سیاسی عقاید دیگن ،اص

منشأ ملی یا استیاعی ،مکنت ،نتب یا من ضعیت
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دیگن تضیی بکند» .در اص  119ق .1.نیز به بنابنی یا متا اج اشاره شده اسرت .ایر
اص بیان میدارد:
«مند اینان از من قو

قتیله که باشند از حقوق متا ی بنخوردارند رنگ ،نرژاد،

زبان مانند ای ما ستب امتیاز نفوامد بود».
در ای اص اگن ه از سنتیت نا بنده نشده ،یی موارد مذکور نیز از براب نیونره
بوده حخنی نتودن آن از عتارج « مانرند ایرر مرا» بره خوبرری معررلو مری شرود.
میینی م ابق اص  21ق.ا:
«د یت مویف است حقوق زن را در تیا س اج با رعایت موازی اسالمی تضریی
نیاید امور زین را انجا دمد -1 :ایجاد زمینه مای متاعد بنای رشرد شفخریت زن
احیاء حقوق مادی معنوی ا ؛ .»...
حقوق معنوی زن که باید توسط د یت (به معنرای عرا ) «تضریی » «احیرا» شرود،
مخادیق ننا انی دارد که بی گیان ،حق انتفاب شدن به عنوان ریریس سی رور یکری از
مخادیق م

آن است .یذا با توسه به اص  56ق.ا .که بیان میدارد« :حاکییت م لق برن

س ان انتان از آن خداست م ا  ،انتان را بن سننوشت استیراعی خرویش حراک
ساخته است .میچکس نییتواند ای حق ای ی را از انتان سلب کند یا در خدمت منرانع
نند یا گن می خا

قنار دمد ملت ای حق خداداد را از طنقی که در اصول بعد می

آید اعیال می کند» .ن ی صالحیت زنان بنای ریاست سی وری ،در حقیقت سرلب ایر
حق ای ی از آنان قنار دادن آن در اختیار گن می خا

(مندان) است .بنابنای  ،اصر

متا اج بنابنی ایجاب می کند که زنان نیز مانند مندان بتواند بنای ریاست سی روری
دا طلب شوند.

8

8

مین ،سید احید( .پاییز «.)1383کا شی در م و رسال مذمتی سیاسی» ،مامنامه معننت.
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دالیل عدم صالحیت زنان برای ریاست جمهوری
ظهور لفظ رجال در «مرد»
به موسب اص  115ق.ا .رییس سی ور باید از «رسال مذمتی سیاسی» باشرد .بره
عقیده بعضی ،اژه «رسال» سیع کلیه «رَسُ » به معنای «مند» اسرت در مقابر و اژه
«نتاء» به معنای «زنان» قنار می گیند .بنابنای از نظن قانون اساسی ریریس سی رور بایرد
مند باشد زن حتی با سود تیا شنایط نیی تواند رییس سی ور شود .بعضی بن ایر
عقیدهاند:
«کلیه رسال دارای معنای مشفخی است می دانی اص بن ای است کره کلیراج
در معانی حقیقی خود بکار رنته اند

نانیه معنای مجازی مد نظن گوینده باشرد ،ز

است قنینه ای د یت بن آن نیاید .بنابنای اص بن آن است که منظور قانونگذار معنرای
حقیقی کلیه رسال بوده در صرورتی کره معنرای مجرازی آن یعنری انرناد شراخ
بنستته در مذمب سیاست بوده باشد ،مقتضی است تا قنینه ای برن ایر معنری ارا ره
گندد»

9

میک است سوال شود ،اگن مقخود از عتارج «رسال مرذمتی سیاسری» در اصر
 115ق . 1.مند است ،نا قانونگذار بنای بیان مقخود خود یعنی ن ری صرالحیت زنران
بنای ریاست سی وری ،از کلیه مند کره د یرتش برن مقخرود ،اضرا صرنیا اسرت
است اده نکنده به سای آن عتارج د پ لوی «رسال مذمتی سیاسی» را بره کرار برنده
است؛ در پاسخ بعضی ای ار داشته اند:
«تخور بنداشت ا یی از ای عنوان ای است که باید از مشامین معاریف مرذمتی
سیاسی باشد .معیو کلیه رسال مذمتی یا سیاسی به کتانی می گویند که از شر نج
زیادی در ای د بفش بنخوردار باشد .در صورتی که م لب در اینجا به ایر صرورج
نیتت .مذاکناج ختنگان ا ل قانون اساسی به ر شنی نشران مری دمرد مر خرود از
نزدیک در مت گ تگوما بود که بحث ا ل متایه رسوییّت بود یعنی ر یس سی ور باید
9

میان
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مند باشد در سیتت حکومت اسالمی زنان نییتوانند به سیت حاکییت به خخرو
در س ا ریاست سی وری دست یابند ای امن در بحث مای متتوط نق ی بیان شرده
است .امّا بنای آنکه ای م لب با تعتینی سنگی تن که سروژه ای برنای دیگرنان نشرود
بیان شود ای تعتین انتفاب شد که ر یس سی ور باید از میان رسرال مرذمتی سیاسری
که اسد شنا ط زین باشند انتفاب شود»

10

بنابنای در عتارج نوق ضی اقنار بره ایر کره بنداشرت ا ییره از عترارج «رسرال
مذمتی سیاسی» مند بودن نیتت ،دییر ر یگندانری قانونگرذار از ی رظ مرند ر ی
آ ردن به عتارج «رسال مذمتی سیاسی» را مخایا نظا

س ه بی اییللی آن عنروان

کندهاند .نویتنده دیگنی در میی ارتتاط بیان میکند:
« نانیه مناد قانونگذار از عتارج رسال ،صرننا مررندان باشرد برا سرود آن برره
ب نه گینی از رسال ر ی آ رده باشد ،در ای حایت باید گ ت بیشتن مدنش آن بوده ترا
از عتارتی است اده نیاید که قانون اساسی در ای زمینه از حیث س رانی دیردگاه مرای
م نح در سامعه بی اییللی مورد اعتناض یا انتقاد قنار نگیند»

11

نقد و بررسی
دییلی که به آن اشاره شد ،م یتنی

تن ا دیی حقوقی ن ری صرالحیت زنران برنای

ریاست سی وری است که مفای ان به آن استناد کندهاند؛ یی بنرسی مای به عی آمده
نشان می دمد که عتارج «رسال مذمتی سیاسی» بن خالف آنیه که در قت بیان شرد،
ناین به سنتیت نیتت .دیی است اده از عتارج «رسال مذمتی سیاسی» به سرای کلیره
مند نیز پیشگینی از سوء است اده بیگانگان کتب س ه بری اییللری نتروده اسرت یرا
حداق دییلش نقط ای نتوده است .از مشن ح مذاکناج نی بن می آید که نظنیه عد
صالحیت زنان بنای ریاست سی وری ،مورد قتول سیع قاب توس ی از اعضای مجلس
10

نج ی شیخ محیدحت  .) 1981( ،سوامن ایکال نی شنح شنایع ا سال  ،بین ج ،دار احیاء ایتناث ایعنبی،

11

 -تتفینی،محید علی،)1395(،پینامون قانون اساسی سی وری اسالمی اینان،سلد ،1اپ ا ل،ت نان:سنمدی

ت نان :انتشاراج بعثت.

45
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ختنگان قانون اساسی نتوده حتی بعضی از نق ای مجلس ختنگران نیرز برا قرنار دادن
کلیره مند در مت اص 115ق.ا .مفایف بوده به آن رأی نرداده انرد .در مرورد اصرر
115ق.ا .پیش نویس مای متعددی در دست است .در مت پیش نویس ا ییره اصر 115
به طور کوتاه آمده بود:
تابع اینان باشد»

« -رییس سی ور باید متلیان ،اینانی ا ص

12

مت پیشن ادی گن ه بنرسی اصول نیز به صورج زین است:
 « رییس سی ور باید اینانی ا ص  ،تابع اینان ،دارای مذمب رسیی کشور من ّجآن ،موم به متانی سی روری اسرالمی ایرنان دارای حتر سرابقه امانرت تقروی
باشد»

13

میانطور که مشامده می شود ،در میچکردا از د مرت نروق ،راسرع بره سنتریت
م لتی نیامده است .در ادامه سلتراج  ،مرت مرای دیگرنی نیرز پیشرن اد شرد .یکری از
پیشن ادما که شنط مند بودن را تخنیا کنده بود ،نی است:
 « رییس سی ور باید اینانی ا ص  ،تابع اینان ،دارای مذمب رسیی کشور من ّجآن ،موم به متانی سی وری اسالمی اینان ،مند دارای حت سابقه امانرت تقروی
باشد»

14

در مورد ای مت رأی گینی به عی آمد ،یی نتیجه مفد

اعرال گندیرد .نایرب

رییس سلته در مورد نتیجه رأی گینی بیان نیود:
«م ای رأی گینی را مفد
ه علت مفد

میدان

بنای اطال نتیجه را اعال می-کن که بره

است .نتیجه رأی گینی؛ عده حاضن در منگا أخذ رأی شخت د

ن ن ،تعداد ک آراء شخت مشت رأی ،آراء موانق

م ت رأی ،آراء مفایف نره

12

مشن ح مذاکناج مجلس بنرسی ن ایی قانون اساسی سی وری اسالمی اینان :1364 ،ج،4
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13

میان

14
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رأی ،آراء میتنع د ازده رأی .با ای که از نظن موازی نتیجه ر ش اسرت ،یری بره مرن
حال رأی گینی مفد

است»

15

به میی دیی  ،مت نوق بار دیگن بره رأی گذاشرته شرد .ایشران مرت پیشرن ادی را
مجددا بنای أخذ رأی قنا ت نیود .در مشن ح مذاکناج مت قنا رت شرده بره صرورج
ذی نق شده است:
 « رییس سی ور باید اینانی ا ص  ،تابع اینان ،دارای مذمب رسیی کشور من ّجآن ،موم به متانی سی وری اسالمی اینان دارای حت سابقه امانت تقوی باشد»

16

نکتهی قاب توسه در مت نوق ای است که کلیه مند در آن دیده نیی-شود ،به نظن
برودن

می رسد ای کلیه در تایپ انتاده است .زینا انتظار می ر د که پرس از مفرد
17

رأی گینی أخذ رأی مجدد ،میان مت به رأی گذاشته شود ،نه مت دیگن  .به میی

15

میان طور که مشامده می شود ،متنی که در آن ی ظ مند به صناحت ذکن شده است ،نه ن ن مفایف د ازده ن ن

میتنع داشته است .بدی تنتیب ،ای که بعضی نویتندگان گ ته اند« :در میان سه متنی که به رأی گذاشته شد ،تن ا
در ای مت ی ظ مند به کار رنت در رأی گینی میچ مفای ی سود نداشته است» نادرست می باشد .دیی
نتیجه گینی غلط اشتتاه ناحش ،نق نادرست ناق

نی

مشن ح مذاکناج است .ایشان سفنان نایب رییس سلته

(ش ید ب شتی) را که ما به طور کام نق کنده ای  ،نی نق نیوده اند« :م ای رأی گینی را مفد

میدان

بنای اطال نتیجه را اعال می کن  :عده حاضن در منگا أخذ رأی شخت د ن ن ،تعداد ک آراء شخت
مشت ،موانق
است» (مین:1383 ،

پنج ن ن ،میتنع د ازده ن ن .با ای که نتیجه ر ش است ،با ای حال رأی گینی مفد
مت ،ص

 .) 14-15در ای نق (که به صورج نق متتقی است) ،موارد متعددی از

انتادگی تغیین در عتارج مشامده می شود که با مقایته آنیه که به طور کام نق شد ،ر ش می شود .ایشان
با حذف عتارج «نه رأی مفایف» که در ای سند سود دارد ،نی نتیجه گننته اند که میچیک از اعضا با ذکن
کلیه مند در اص  115مفایف نتوده اند .در حایی که بد ن احتتاب د ازده رأی میتنع نیز ای مت نه ن ن مفایف
داشته است).
16
17

-میان

بنابنای  ،ای که بعضی در مقا نتیجه گینی گ ته اند« :در ای مت که شنط مند بودن ریاست سی وری از آن

حذف شده بود به تخویب ننسید» صحیا نیی باشد.
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دیی  ،ش ید ب شتی بیان نیود« :بار دیگن اص بنای رأی گینی قنا ت می-شود».18به مرن
حال ،در رأی گینی مجدد ،مت پیشن ادی به تخرویب ننسرید نتیجره رأی گیرنی بره
شنح ذی اعال گندید:
«نتیجه رأی گینی مجدد ،عده حاضن منگا أخذ رأی شخت د ن رن ،تعرداد کر
آراء شخت

ار رأی (د رأی به قید قنعه خارج شرد) ،موانرق

مفایف مشت رأی ،میتنع نه رأی ،تخویب نشد»
در ن ایت در سلته بعدی مت دیگنی تنظی

ر

پرنج رأی،

19

به رأی گذاشته شد که ای مرت نیرز

به شنح زین است:
«رییس سی ور باید از میان رسال مذمتی سیاسی کره اسرد شرنایط زیرن باشرند،
انتفاب گندد:
اینانی ا ص  ،تابع اینان ،مدین مدبن ،دارای حت سابقه امانت تقوی ،موم
معتقد به متانی سی وری اسالمی اینان مذمب رسیی کشور»
ای مت با پنجاه د موانق،

ار مفایف،

20

ار میتنع به تخویب رسید  .یامنا

دیی عد تخویب مت پیشن ادی قتلی ،سود کلیه مند در آن بوده است که صرالحیت
زنان را بنای ریاست سی وری ن ی می کند .ایتته به نظرن بعضری از اعضرا ،ایر مترئله
سز احکا متل اسال است .به میی دیی  ،یکی از اعضای نقیه سلته ،در اکنش به
عد تخویب مت پیشن ادی ،بیان میدارد« :معلو می شود ایر مجلرس احکرا مترل
اسال را م قتول ندارد» .نکته قاب توسه ای است که بعضی از اعضرای نقیره مجلرس
ختنگان قانون اساسی نیز مفایف ذکن شنط مند بودن در مرت اصر بروده انرد .شر ید
ب شتی به عنوان نایب رییس اداره کننده سلته در ای راب ه ننمودند:

18

مشن ح مذاکناج مجلس بنرسی ن ایی قانون اساسی سی وری اسالمی اینان :1364 ،ج،3

1772

مشن ح مذاکناج مجلس بنرسی ن ایی قانون اساسی سی وری اسالمی اینان :1364 ،ج،3

1772

مشن ح مذاکناج مجلس بنرسی ن ایی قانون اساسی سی وری اسالمی اینان :1364 ،ج،3

1772

19
20

شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری  ،قضاوت و مجلس خبرگان 251...

« در ای که خان ما می توانند رییس سی ور باشند یا خیرن ،در میران نق را ،ره در
میان مناسع

ه در میان نقی ان مجلس ختنگان ،نظن یکتانی سود نداشت .عرده ای

آن را من تق با موازی اسال می دانتتند عده-ای نیی دانتتند» 21به من حال ،به دیی
عد موانقت اعضای مجلس ختنگان با بودن کلیه مند در مت اصلی ،مرت دیگرنی ،برا
عتارج «رسال مذمتی سیاسی» به رأی گذاشته شد بره تخرویب رسرید .از مشرن ح
مذاکناج نیی توان دییلی استفناج نیود که معلو شرود بره ره دییر عترارج «رسرال
مذمتی سیاسی» در اصر  115ق.ا.گنجانرده شرد .متاحرث سلتراج کییتریون مرای
مجلس ختنگان نیز در دستنس نیتت .خوشتفتانه ش ید ب شتی کره در تیرا سلتراج
حضور داشته سلتاج را اداره می نیودند ،در بعضی سفنان خود به ای م لب اشاره
کنده علت را ای گونه بیان نیودهاند:
«قانون اساسی نا ار بود م ابق رأی اکثنیت د سو کر نیاینردگان کره تقنیترا بره
صورج معدل نیایشگن رأی اکثنیت د سو مند مرا باشرند تنظری شرود ترا پشرتوانه
اسالمی اعتقادی دینی آن محک باشد

ون رأی نیا رد ،مت بره صرورتی تنظری

شد که انشاءاهلل در آینده اگن ای بینش که می تواند گتتنده تن شود ،حیایرت د سرو
مند را به دست آ رد ،آن قت راه بنای ای منظور میوار شود.
به نظن می رسد در ابتدا ،مت اصلی به گونه ای تنظی شده بود که به صرناحت حرق
انتفاب شدن را از زنان سلب می نیود .به دیی مفای ت سیع قابر تروس ی از اعضرا،
ای مت رأی نیا رد .بعضی از نق ای حاضن در سلته نیز با آن مت ا ییه مفرایف بروده
اند؛ به میی دیی آن مت از دستور خارج شد مت نعلی به سرای آن م رنح گندیرد.
بنابنای  ،عنض م ای است که قانون اساسی نعلی آن قدرمتلّ را گ تره اسرت؛ یعنری
رسال مذمتی می توانند زمامدار باشند نعال راسع به زنان متأیه را مترکوج گذاشرته

21

مدایت نیا ،ننج اهلل« )1382( ،اندیشه مای حقوقی ش ید ب شتی» ،چ ا ل ،موسته ننمنگی دانش اندیشه

معاصن.
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است تا قتی که زمینه نقامتی گتتنده آن به صورج ر ش آماده شود .در آن موقع می
توان ای را م نح کند به تخویب رساند»

22

بدی تنتیب معلو می شود ،قانونگذار خواسته است نظن اکثنیرت اعضرای مجلرس
ختنگان را تامی نیاید به میی دیی از عتارتی است اده نیوده که صالحیت مرندان را
بنای ریاست سی وری اثتاج در عی حال نانی صالحیت زنان نیز نتاشرد .در نتیجره،
در قانون اساسی سی وری اسالمی اینان ،کلیه یا عتارتی که د یت برن عرد صرالحیت
زنان بنای ریاست سی وری باشد ،سود ندارد.
میان طور که در متاحث قت بیان شد ،مقتضای اص سواز ای است که زنران ماننرد
مندان بتوانند ر یس سی ور شوند مقضای اص متا اج نیز بنابنی مندان زنران در
دستیابی به سیت مای سیاسی استیاعی است .بنرابنای تن را انرنادی را مری تروان از
حقوق سیاسی استیاعی محن

نیود که قانون به صناحت آن را بیان نیوده باشد .بره

عتارج دیگن ،نیازی به بیان صالحیت زنان برنای احرناز سریت ریاسرت سی روری در
قانون نیتت .بلکه آنیه محتاج بیان است ذکن عد صالحیت آنان در قانون میباشد کره
در ای خخو

م لتی بیان نشده است.

زنان و تصدی گری سیاسی در آیینه فقه امامیه
بحث از سواز یا حنمت تخدیگنی زنان در عنصه امور عیرومی بنع رده گرننت
مناصب سیاسی اداری در س ا کالن سامعره کره مترتلز سنپنسرتی زنران برن قشرن
عیده ای از انناد سامعه؛ اع از زنان مندان است از متاحث نوپیدا در نقه شیعه بوده
بنخالف زمان ای گذشته که موضوعی بنای طرنح محلّری از ابرتال در سامعره نداشرته
است در عخن حاضن در سرای امروری مییرون :تتلیغراج سریع سنیران نیینیتر ،
تأثیناج رسرانهمرای ننامن قرهای ،حضرور بریسرابقه زنران در عنصرهمرای متنروّ
استیاعی ،ایگومای عیلی حضور زنان در عنصهمای سیاسیر استیاعی کرالن سامعره
22

مدایت نیا ،ننج اهلل( ،اس ند «.)1381نقد بنرسی یحه اصالح قانون تعیی حد د یایف اختیاراج ریاست

سی وری» ،مامنامه ر اق اندیشه.
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در کشورمای غین اسالمی گنایش بتریار زنران بره عنصر دانرش انرد زی ،حتّری در
مواردی که در عنف به مندان اختخا

دارد ،موضوعی م ر

امن ز ،اقع شده است گن ه نیایجیله میتوان نا

مرورد ابرتال در سامعره

نشانی از بحث حضرور زنران

در بنخی عنصه مای استیاعی؛ مانند منسعیت قضا ج در نقره شریعه یانرت ،امّرا برا
توسّه به اینکه ای گونه متاحث ،نییتواند پیشینهای به س رت تخردی گرنی زنران در
عنصهمای سیاسیر استیاعی محتوب شود ،یذا بحث نوق با ننض ضرن رج طرنح
آن در عنصه نظا سیاسی شیعه در عخن غیترت بلکره اسرنای آن در بنخری مناصرب
استیاعی ر سیاسی انگارة نقدان پیشینه علیی برنای آن در عنصره نقره شریعه ،مرورد
بنرسی قنار خوامد گننت.
در راستای درک صحیاتن از موضو مورد بحث بایرد گ رت کره مروارد مشرارکت
سیاسى زنان در عنصه سامعه ،گتتنه سیعی را دربن میگیند که بنخی از م تنی آن ا
عتارتند از:
 ر حضرور در مجرامع قانونگرذاری سیاسرتگذاری؛ از قتیر مجلرس شرورا
شوراماى دیگن.
 ر ر تخرردى منخرربمرراى مرردینیتى ،ررون ریاسررت د یررت ،زارج ،ریاسررت
سازمان ای د یتی تخدی مناصتی ،ون مدین کلّی.
 ر شنکت در انتفاباج بنگزیدن انناد به س ت اداره امور اساسی سامعه.
 ر حضور در مجامع عیومی ،تشک ما ،استیاعاج احزاب سیاسى.
با توسه به اینکه متحث مورد نظن ای تحقیق ،نتتت به مشارکت زنان در مرن کردا
از موارد نوق ،تعیی نداشته بلکه بنرسی من کدا از موارد نوق ،نیازمنرد گونرهمرا
ر یکندمای مت ا تی از بحث نو ادیّه است ،موضو بحث به قتر د ّ از مشرارکت
زنان ،اختخا
میشود.

یانته از آن به تخدیگنی زنران در عنصره عیرومی استیرا  ،یراد
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ادله عدم منع
بنای عقال
بنای عقال از سیله د یلی اسرت کره مریتروان برن سرواز تخردیگرنی زنران در
عنصهمای عیومی ،بدان استناد کند؛ بلکه ای دیی  ،بهعنروان تن را دییر در نرزد عیرو
مند تلقّی می شود برن اسراس آن ،عقرال برن ایر با رنرد کره مریتروان از زنران در
عنصه مای سیاسی ر استیاعی است اده کند .عقال بن ای با رند که در اداره امرور سامعره
میبایتت به کتی که از دانش متناسب با آن بنخوردار بوده قادر به انجرا آن اسرت
مناسعه کند در ای میان ،ننقی بی مند زن نیتت .م ابق ای معنا ،سوامع بتریاری
در عخن حاضن از یننیت زنان به مانند مندان در اداره سامعه ،است اده کنده بتیاری از
امور سامعه را به آن ا میسپارند .بلکه نارغ از من ق نظنی ،با توسه به اسرت اده از زنران
در عنض مندان در بتیاری از مناصب مدینیتی کالن سپندن زما امرور بفشری قابر
اعتناء به زنان در س ان غنب ر بلکه شنق ر اثتاج نیایجیله توانایی اداره امور توسّرط
آن ا ،ای من رق در اذمران رسرو یانرت کره زنران نیری بایترت از تخردیگرنی در
عنصهمای استیاعی محن

مانده از یننیت آن ا در ای خخو

است اده نشود .ای

قضیه در عخن حاضن به گونه ای رشد یانته است که بنخالف زمان ای گذشته که قرا لی
به منع تخدیگنی زنان ،بن کنسی غلته نشتته منکنی آن ،موضعی ان عایی داشرتند،
با تغیین گ تیان غایب ،به حضور حداکثنی زنران در عنصرهمرای استیراعی ر سیاسری،
منکنی من ق سواز تخدیگنی زنان در عخن حاضن ،در حایت ان عرال قرنار گننتره
میبایتت در مقاب ای گ تیان غایب ،نتتت به ای قضیه ،پاسفگو باشند.
قرآن
در راستای سواز تخدیگنی زنان در عنصهمای عیومی می توان به بنخری آیراج
قنآن ،استناد کند به تعتین درست تن پاسخ استد ل به آیاج عرد سرواز را داد.اینِّسَرال
قَوَّامُونَ عَلَى اینِّتَاء بویَا نَضَّ َ ایلّهُ بَعْضَ ُ ْ عَلَى بَعْوٍ َبویَا أَن َقواْ» (نتراء()34 :)4؛ مرندان
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از آن س ت که خدا بعضى را بن بعضى بنتنى داده است از آن س ت که از مال خرود
ن قه مىدمند بن زنان ،تتلط دارند.
در راستای استد ل بن مدّعا باید گ ت ،م ابق ای آیه کره در نضرای امرور خرانواده
بیان شده است خدا ند امور زندگى زنان را به مندان ،اگذار کنده است گن ره م راد
آی شنی ه در خخو

قییومیت مندان بن زنان در عنص خانواده است ،اما با توسه بره

ا یویت ق عیه میتوان ای گونه ای ار داشت که اگن اداره امور خانواده ر که گترتنهای
محد د داشته متو ییت اندکی را بن ع ده میگذارد رر از زنران سرلب شرده اسرت،
گونه مىتوان متو ییت قشرن عظییری از سامعره کره مترتلز خندمنردی توانرایی
بیشتنی است را بن ع ده آنان ن اد .ازای ر  ،میتوان از ایر آیره ،بره قاعردهای کلّری
دست یانت که م ابق آن منگونه ینگى زنان برن مرندان در حروزه مردینیت ،منت رى
خوامد بود که از آن سیله ،بلکه از م تنی مخادیق آن میتوان به سپندن متو ییت
اداره بفش عظییی از سامعه ر اع از زنان مندان ر به زنان اشاره کند.
من ند در خخو

ای آیه ای گونه ای ار شده است که با توسه به نقنه «بویا أَن َقواْ

م ْ أَمْوَای و ْ» ،مناد از قییومیت ،سنپنستی مند برن خرانواده اسرت کره آن مر در سرایه
ن قه ای است که مندان در خانواده بن ع ده دارند ،اما مناد از ای آیه ،نه قییومیت سنس
مند بن زن؛ بلکه قییومیت مند به عنوان سنپنسرت خرانواده اسرت کره در سرایه ترأمی
حوایج اعضای خانواده صورج میگیند

23

ایتته در پاسخ به ای اشکال میتوان گ ت که گن ه آیر نروق در خخرو
خانواده نازل شده است ،امّا بدان اختخا
خانواده ،د

نظرا

ندارد؛ زینا مرالک قییومیرت مرند در نظرا

یز است که عتارتند از «ان اق» «بیرا نضّر اهلل» کره مریتروان از آن بره

بنتنی ایی بنای مند در حوزهمایی از قتی بنتنی ستریی نکرنی یراد کرند .طتیعری
است م ابق ای مالک ،ننقی میان نظا خانواده استیا نتوده ،بلکه با توسه به امییت

23

سوادی آملی ،عتداهلل «.)1378( .یت نقیه» ( یت نقامت عدایت) ،چ ا ل ،ق  ،منکز نشن اسناء.
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ا یویت سامعه ،میتوان از ضن رج سنپنستی مندان بنای تخدی امرور سامعره یراد
کند:
شنط سنپنستى مدینیت ،ییاقت تأمی

اداره زندگى است به ای س ت مندان،

نه تن ا در امور خانواده؛ بلکه در امور استیاعى ،قضا ج سنگ نیرز برن زنران مقدّمنرد،
«بویا نَضَّ َ ایلَّهُ»« ،بویا أَنْ َقوا» به ای خاطن ن نمود« :قوامون على از اس »؛ زینا مترأیه
زناشویى است خدا ای بنترنى را مفخرو

ز سیّت ،مفخو

خانره قرنار نرداده

است
ادله منع (عدم جواز)
روایات
در مجامع ر ایی شیعه ام سنّت در خخو

استد ل بن عد سواز تخدیگنی

زنان به ر ایاج بتیاری ،استناد شده است گن ه تعداد ای ر ایاج بتیار بروده مرن
کدا از آن ا از حیث د یت سند با یکدیگن مت ا ج متتند ،امرا مریتروان آن را را در
ند دسته ،مورد بنرسی قنار داد:

ذی

. 1دستهای از ر ایاج بن ای معنرا اسرتوار مترتند کره رسریدن زنران بره مناصرب
استیاعی ،موستاج بدبفتی عقب ماندگی سامعه را ننام خوامرد آ رد کره بره عنروان
نیونه یک ر ایت از آن آمده است:
ر «ی ی لا قو

یوا أمنم إمناة» رستگار نفوامد شد سیاعتی کره امرن (حکومرت)

آنان را زنی به ع ده بگیند.24
در خخو

صد ر ای ر ایت از پیامتن گنامری اسرال (

) در صرحیا بفرارى از

«أبوبکنة» ای گونه نق شده است که ی مىگوید:
م سفنى از پیامتن اکن (

) شنیده بود که در ایا سنگ سیر برناى مر بتریار

م ید بود؛ نا که نزدیک بود به یشگن سی بپیوند
24

میناه آن ا ر در بنابرن علرى( )رر

اب منظور ،ابی ای ض سیال ایدی مید ب مکن ( 1405ق)« .یتان ایعنب» ،چ ا ل ،دار احیاء ایتناث

ایعنبی.
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بجنگ

آن سف  ،ای بود که قتى ای ختن به پیغیتن اکن (

) رسید که گن مرى از

اینانیان دختن کتنی را به پادشامى بنگزیدهانرد ،ننمرود :مرن قرو

ملّترى کره زنرى را

زمامدار خود کنند ر ى رستگارى را نفوامند دید .میی امن ستب شد تا یشگن سی را
که در حقیقت ،عایشه بن آنان حکومت مىکند ،رما ساز .
ای ر ایت؛ گن ه در خخو

شنایط سیاسی ر استیراعی زمران «ساسرانیان» ،ارد

شده است به ن ی تخدیگنی زنان در آن عخن عنایرت دارد ،امّرا اختخاصری بره آن
مورد ندارد میتواند بنای میه زمان ا مکان ا صادق بوده دییلی بن ن ی مشن عیت
تخدیگنی زنان به شیار آید؛ زینا:
ا  :ر ایت نوق ،به صورج قضی حقیقیه نه خارسیه ،استعیال شده است م ید
حکیی کلّی عا است که در قایب استعیال نکنه (قو ٌ) در سیاق ن ی (یَ یَ لَا) آمرده
است که بن من نق ه ،قو

قتیلهای ،ساری خوامد بود.

ثانیا :بن ننض ،ای ر ایت در خخو

مورد خاصی نق شرده باشرد ،بایرد گ رت:

م ابق اصول پذیننته شده نق ی ،ر د یک ر ایت در خخو

موردی خا

 ،آن را به

میان مورد ،محد د نییکند.
ثایثا :ن

را ی از ر ایت ر که ای حک کلّی را بن مخداق زعامت عایشه در سنرگ

سیر  ،سرراری دانتررت رر نیررز اختخررا

مقتضررای ایر ر ایررت ،برره مررواردی ررون

تخدیگنی در قایب رمتنی ک ّ سامعه توسّط زنران ،کره از سروی پیرامتن(

) برنای

دختن کتنی من ی بنشینده شد را ن ی کنده تخدیگنی ای کیتن از آن را مر رر در
قایب سنپنستی گن ه بنپاکنندگان سنگ سی توسرط عایشره رر دربنمریگیرند؛ بلکره
اطالق اژه

یت بن «قو » ،گن همای موسود در سامعه را دربنگننته اختخا

ریاست ک ِّ سامعه را مند د میشیارد؛ نانکه مقتضای ای ر ایت ،اختخرا

بره
و آن ،بره

زنانی ون عایشه را نیز منت ی خوامد دانتت.
من ند بنخی در صدد ایقای ای نکته بنآمدند کره نرو اسرتعیال اژهمرا در ایر
ر ایت (ی ی لا قو ) ،م ید حک ارشادی بوده شار با ای بیان ،در صردد حکر بره
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تحنی ای امن نتوده است بنخی عد ای الح (عد رستگاری) را با سواز یک یز در
تنانی ندانتته اند ،یک باید گ ت اگن نگویی کره ایر

اژه در صردد تحرنی ایر گونره

سنپنستیماست ،اق باید گ ت که ای کار در نزد شار  ،مورد رضایت نتروده ،بلکره
استعیال اژة «ی » ،بن ای عد رضایت منسوحیّت تأکید مینیاید. 25
. 2دست دیگنی از ر ایاج،

یت سنپنستی بن سامعه را از سنس مونرث ،منت ری

دانتتهاند.
ر «سابن سع ی از اما باقن( ) نق میکند که میننمرود :برن زنران ،اذان اقامره
سیعه سیاعت عیادج منیو تشییع سنازه یتیک گ ت با صدای بلند ر در حرج
ر د بره کعتره

ر به من یه د یدن بی ص ا من ه دست ماییدن به حجنا سرود

سن تناشیدن نیتت ،مگن قییی کندن مقداری از مو زن به ع ده نییگیند ر نتایرد بره
26

ع ده بگیند ر قضا ج حکومت را مورد مشورج قنار نییگیند»

ای ر ایت نیز که در راستای د یت بن مدّعای نوق ،مورد است اده قنار گننته اسرت،
زنران ،از آنران

در صدد ایقای ای نکته است که بتیاری از امور به خاطن شنایط خرا

بنداشته شده است که از آن سیله میتوان به اذان اقامه ،نیاز سیاعت سیعه اشاره
کند.
یک سدا از مورد قضا ج در ای ر ایت که اسیا نقی ان بن عد مشرن عیت زنران
در تخدی آن سود دارد ،در ساین موارد مذکور در ر ایت ،دییلی بن تحرنی آن سرود
ندارد

نانیه پیداست ،بنداشته شردن ایر امرور از زنران ،بره معنرای رنرع سروب

استحتاب یا حک به کنامت بوده به معنای حنمت انجا آن از سوی زنران نیترت .در
ن ایت ،باید گ ت حک موسود در ایر ر ایرت ،از قتیر حکر تکلی ری بروده م یرد
کنامت انجا ای امور توسط زنان است در راسرتای انرادة حکر

ضرعی بره معنرای

اشتناط شنط مندبودن بنای تخدی امور اسنایی نیتت.
25

خوانتاری ،سید احید ( 1405ق)«.سامع اییدارک» ،چ د  ،ت نان ،مکتت ایخد ق.

26

مجلتی ،محید باقن ( 1403ق« .).بحار ا نوار» ،د  ،بین ج ،موست ایوناء.
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. 3دستهای از ر ایاج ،با بنشیندن ا صانی بنای زنران ،از مشرورجکرندن برا آنران
بازداشتهاند .ای ر ایاج از د سو مریتواننرد در راسرتای اسرتد ل برن مردّعای عرد
مشن عیت تخدیگنی زنان ،مورد اسرت اده قرنار گیننرد؛ زیرنا از یرک سرو ،ا صراف
بنشینده شده بنای زنان ،آنان را از عنصه صالحیت تخدیگنی امور سامعره ،خرارج
میکند از سوی دیگن ،با عنایت به قاعدة ا یویّت ،میتوان ای گونه استد ل کند کره
قتی زنان به عنوان اننادی شایتته به س ت مشورج ر کره امرنی غیرن ایزامری بروده
تتعاج اندکی را به میناه داردر  ،معننی نشدهاند ،به طنیق ا یی از آنان نیریتروان بره
س ت اموری ون تخدیگنی مدایت بفش عیدهای از سامعه است اده کند.
ر «ایّاک

مشا رةَ اینّتاء نإنَّ نی َّ ایضعفُ ایوم

ایعَجرز» از مشرا ره برا زنران

بپنمیزید .میانا در زنان ،ضعف ،ستتی ناتوانی است.
اذا کانت امناؤک خیرارک

اغنیراؤک سریحا ک

ا رض خین یک م ب ن ا اذا کانت امناؤک شنارک
ایی نتا ک نت

ا رض خین یک م ی نما.

امرورک شروری بیرنک نظ رن
اغنیراؤک بفال کر

امرورک

27

ر «ایّاکَ مشا رةَ اینتاء نإنَّ رای ُ َّ ایى أن ٍ» از مشا ره با زنان بپنمیزیرد؛ زیرنا رأی
آن ا به ستتی میگناید.
ر «زمانی مند را ننا میگیند که مقنب نیی گندد در آن ،مگن سرف

ری

سایرب

شینده نیی شود ،مگن ناسن ضعیف نیری شرود ،مگرن انرناد برا انخراف در آن زمران.
صرردقهدادن ،ختررارج محترروب مرریگررندد صررله رح ر  ،منررت عتررادج ،سرریل
بنتنی سویی بن مند  .در آن زمان ،حکومت با مشرورج زنران ننمرانن ایی کودکران
تدبین خواسگان اداره میگندد»
. 4به موازاج ر ایاج دست سوّ  ،ر ایاتی قنار دارند که نه به بحرث تخردیگرنی،
عنایت داشته نه مشورج با زنان را مد نظن قنار میدمند ،بلکه تن ا ا صرانی را برنای
27

کاشانی محید حت نیو 1401( ،ق) .م اتیا ایشنایع ،مجیع ذخا ن ا سالمی  ،اپ خیا  ،ق ،
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زنان بنمیشینند که ای

یژگیما ،شایتتگی آنان بنای سنپنستی امور عیومی سامعه

را زین سوال میبند.
ر «ای مند ! میانا زنان؛ م از نظن اییان م از س ت ب نه م از مومترت عقر
در رتتهای کیتن از مندان قنار دارند ...پس از زنان بد بپنمیزیرد مناقرب نیکران آنران
باشید .در کارمای نیک ،تتلی آنان نتاشید ترا در کارمرای برد ،انتظرار اطاعرت از شریا
نداشته باشند»

28

عال ه بن موارد نوق باید گ ت دییلی بن اینکه از اطاعت زنان در امور معرن ف ،منرع
کنده باشد ،سود ندارد .سینه عیلی ام بیت( ) نیز در ای راسرتا قرنار نردارد امر
بیت عاییان صایا ،میواره نتتت به امرور معرن ف از سروی زنران شایترته ،تیکری
میکندهاند
. 5دستهای از ر ایاج در ای نقنه ،مورد اشاره قنار میگیند که از اطاعت تردبین
زنان ،منع کنده آن را غین مجاز اعال داشتهاند.
ر «ک ُّ امنئ تدبّنه امنأة ن رو ملعرون» مرن مرندی کره زنری ا را اداره کنرد ،ملعرون
است.29
ر «طاع ایینأةو ندام » (میان،

)130؛ اطاعت از زن ،موسب پشییانی است.

ر «معاشن ایناس ت یعوا اینتاء على حالٍ

تأمنوم َّ على مالٍ» ای مرند ! در مریچ

حایی از زنان اطاعت نکنید آنان را بن مایی امی قنار ندمید.
بهنظن میرسد ر ایاج نوق که اطاعت از زنان به صورج م لق ر در امرور خرانواده
سامعه در امور معن ف یا م لق امور ر را ،منع کندهاند ،میبایتت برا عنایرت بره
مجیوعه ادیّه عقلی نقلی ،مقیّد کنده مناد از ای ر ایاج ،اطاعت در امور منکن بروده
به صورتی ،مقید است که بن من ق عق مداری ،من تق نتوده از باب رسو به خترنه

28

ن جایتالغه ،خ ت 80

29

 .حنّ عاملی ،محید ب ایحت (بیتا) «.سا

ایشیع » ،بین ج ،دار احیاء ایتناث ایعنبی.121.
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نتاشد ،گننه در صورج ان تاق آن بن عق

بنای عقال ارسا به زنان از باب رسو

به ختنه کارشناس ،منعی در اطاعت مشورج با آنان نیتت.
بنابنای  ،در سیع بندی ن

م اد ر ایاج به سرز ر ایرت ا ل در خخرو

زنان در عنصه سامعه ،میتوان ای گونه عنضه داشت که یرامن ر ایتری خرا

سایگراه
 ،مرناد

شار تلقّی نیی شود؛ بلکه ن یی سامع از ای ر ایاج ،می تواند نیایانگن دیدگاه شنیعت
در ای خخو

باشد که بن ای اساس ،گن ره ذاج تخردی گرنی زنران رر یرو زنران

ننمیفته کارشناس ر بنا بن دیدگاه بنخی ر ایاج ،مجاز شینده شده است ،یکر م راد
ای ر ایاج میتواند بهخاطن ر ایاتی دیگن که حضور زنان را مورد منرع قرنار دادهانرد،
مقیّد شده به خاطن عل

عواملی مانند :شرنایط ر حری نیزیکری زنران ،امتیرا بره

سایگاه محوری زنان در خانواده احتیال بن ز نتاد ر در صورج حضور پنشیار زنان
در مجامع مناصب عیومی ر مشیول حک به منسومیت کنامت شود.
اجماع
از سیله ادیهای که بن عد مشن عیت تخدیگنی زنان ،مورد استناد قرنار گننتره،
اسیاعی است که از سوی نقی ان شیعه ام سنت بن عرد شایترتگی احرناز تخردی
مناصب سیاسی از سوی زنان ای ار در موردی ون قضا ج که شعتهاى از ریاسرت
یت مىباشد ،ادعا شده است.

30

یک در پاسخ میبایتت ای گونه ای ار داشت که:
ا  :ثتوج اسیا محخّ در ای خخو

30

 ،معلو نیتت.

منتظنی ،حتینعلی«.)1369( ،متانی نق ی حکومت اسالمی» .چ ا ل ،ق  ،نشن ت کن.
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ثانیا :اسیا منقول مورد ادعا نیز قاب نقو است؛ ره اینکره در قترال ایر اسیرا
ای گونه ای ار شده است که شنط ذکوریت رسوییت در مث قضا ج نیرز ترا قتر از
شیخ طوسى م نح نتوده است

31

ثایثا :اسیا نوق ،در خخو

مقوی قضا ج ،مورد ادّعا قنار گننته است که اخر

از مدّعا ر تخدی گنی زنان در عنصهمای عیومی ر است با عنایت به اینکره اسیرا ،
دیی یتّی است دیی یتّی ،تابع قدر متیقّ است ،پس باید قدر متیقّ از موارد اسیا را
اخذ کند در غین از مورد قدر متیقّ نییتوان بره اسیرا  ،اسرتناد کرند بره خروبی
پیداست که قدر متیقّ از اسیا  ،مقویه قضا ج است از مورد اسیرا نیریتروان بره
ساین موارد تتنّی کند.

نتیجهگیری
با توسه به اینکه مقتضایو اص متا اج نیز بنابرنی مرندان زنران در دسرتیابی بره
سیت مای سیاسی استیاعی بوده مقتضایو اص سرواز ،امکرانو ریاسرت سی روری
زنان در صورج عد منع قانونی می باشد .بنابنای تن را در صرورتی میتروان زنران را از
حق انتفاب شدن به عنوان ر یس سی ور ،محن

ساخت که قانون بره صرناحت آن را

بیان نیوده باشد .به عتارج دیگن ،نیازی به بیران صرالحیت زنران برنای احرناز سریت
ریاست سی وری در قانون نیتت.بلکه آنیه محتاج بیان است ذکن عد صالحیت آنران
در قانون می باشد .در ای راب ه ،مشن ح مذاکناج مجلس بازنگنی ن ایی قانون اساسی
حاکی از آن است که نیایندگان ای مجلس اص مشتی بن شرنط «مرند برودن» ر ریس
سی ور را تخویب نکندند .متعاقتا میاج « مند بودن » مجلس اص مشرتی برن شرنط«
مندان » را به سای « رس سیاسی مذمتی » به سای «مرندان» درسره نیروده ترا مر بره
31

منتظنی ،حتینعلی«.)1369( ،متانی نق ی حکومت اسالمی» .چ ا ل ،ق  ،نشن ت کن.
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حتاسیت مای بنخی از نق ا متدینی آن زمان در خخو

ریاسرت سی رور زنران

ساین مناصب خ ین سیاسی دام نزند م دامنه ی ت تین ای عتارج را در آینرده براز
بگذارد که ای اص مورد تخویب نیایندگان قنار گننت .بن ای اسراس ،ر شر اسرت
که قخد قانونگذار از از درج عتارج «رسال مذمتی سیاسی» در اص « ،»115اشاره بره
سنتیت ر یس سی ور نتوده است بنابنای نیی توان ایر عترارج را دسرت آ یرزی را
بنای دست بنداشت بنداشت از اص سواز متا اج قرنار دارد بره اسرتناد آن زنران
توانیندی را سد شناین مندرج اص  115قانون اساسی متتند .از حق انتفاب شدن بره
عنوان ر یس سی ور محن

ساخت .

میینی بنخالف ادعای مفای ی ریاست سی وری زنان ،در بی نق ا در خخرو
انحخار

یت حکینانی به مندان اسیا

سود ندارد زینا کتانی مییرون آیرت اهلل

اراکی ،آیت اهلل حا نی  ...اصو بن ایر با رنرد کره نقره شریعه در خخرو

نحرو ه

حکومت در عخن غیتت مقنره حک خاصی ندارد نق ایی مییون محقق اردبیلری،
عالمه شیس ایدی  ،عالمه نضالیه آیت اهلل صانعی قا

به شنط مند بودن بنای یری

حاک نیی باشند .بن ای متنا ،استد ل مفای ان ریاست سی روری زنران در خخرو
اسیا میه ی نق ا بن انحخار

یت قضا ج به مندان را نیز میتوان برا دیرده تندیرد

نگنیتت.
صنننظن از مناتب نوق ،تأم در شرنایط ،یرایف اختیراراج ر ریس سی رور در
قانون اساسی متی آن است که قانونگذار بی شأن رمتنی ( یت) ریاست سی وری
(ریاست قوه مجنیه) ختنگان رمتنی به ر شنی قا

به ت کیک شده است .از ایر ر

در نظا حقوقی سی روری اسرالمی ایرنان ریاسرت سی روری مالزم رای برا

یرت

قضا ج نداشته سز امور اسنایی کشور محتوب می¬شود بنابنای انتفراب زنران
به ریاست سی وری مغاین نظن بنخی از نق ا متنی بن عد سواز

یت زنان نیترت .در

میی راستا ،ذکن ای نکته ضن ری است که در سای ای اخین  ،زنان زیادی بنای سریت
مای حاکییتی اسنایری زارج ،معا نرت مشرا رج ریاسرت سی روری ،سر ارج،
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نیایندگی مجلس شورای اسالمی ،ش نداری ،شورای ش ن منتخب منتفرب شرده انرد
که ای امن حاکی از رشد توانایی مای استیاعی زنان آمادگی ذمنری نکرنی سامعره
بنای سپندن مشاغ حتاس م

اسنایی به ای قشن می باشد .

به من ر  ،تن ا راه رنع ق عی اب ا از کلی «رسرال» در اصر  115قرانون اساسری ،
اعال نظن ت تینی شورای نگ تان است که با توسه به (  )5بند(  ) 10سیاست مای کلی
انتفاباج ابالغی مقا معظ رمتنی ،اکنون دیگن نره یرک اختیرار بلکره تکلی ری قرانونی
است.
تاکنون شورای نگ تان که م تن قانون اساسی می باشرد مشرف

نکرنده اسرت کره

معنای اژه رسال کدا یک از ای د دیدگاه می باشد تراکنون در تیرا مرواردی کره
شورای نگ تان دا طلتان زن را رد صالحیت کنده است ،به موارد دیگن غیرناز زن برودن
آن ا استناد کنده صناحتا شنط مند بودن را تایید یا رد نکنده است.
با توسه به ادیه ی بیان شده از سوی من د دیدگاه میینی با توسه بره قاعرده ی
تغلیب که به نظن مینسد درای اص
پذین

اژه رسال ازباب تغلیب ذکن شرده باشردکه بیرانگن

دیدگاه موانقان ریاست سی وری زنان نیایندگی در مجلس ختنگران اسرت

با توسه به آن ه در مورد حقوق زن در" بند ج ماده 4مراده " 11اعالمیره ی س رانی
رنع تتعیو از زن آمده است ،امید اسرت ایرنان بره ایر کنوانتریون بپیونردد .بره نظرن
اینجانب دیدگاه موانقان ریاست سی وری قاب پذین

است .من نرد عرده ای مترای

ذمنی،استیاعی،ننمنگی حقوقی رامانع ازرسیدن به ای منخب بنای زنران میداننرد امرا
نییتوان ای متای رابه تیامی زنان تتنی داد.درمنصورج شایترته اسرت کره شرورای
نگ تان درراستای ت تینقانون اساسی ای متیله راکامال ر ش کند.
اعیال

یت در نظا سی وری اسالمی اینان با توسه بره سراختار حقروقی نظرا

سی وری اسالمی اینان ،منحخن در شف
خا

به معنای نق ی متویی

« یی نقیه» است سراین مقامراج بره طرور

یت نتاشند؛ بنابنای ریاست سی وری زنان بنا بن ایر
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استد ل پذیننته شده است .ادیه موانقان ریاست سی وری زنان به صورج خالصره بره
ای
شنح است - 1 :یت نقط محد د به مقا رمتنی بوده که رمتنی نیز سردا از مقرا
ریاست سی وری است بلکره مقرا برا تن در رأس مرن قردرج در نظرا سی روری
اسالمی قنار دارد.
-2کلیه «رسال» که در اص  115قرانون اساسری آمرده ،کرامال ریشره عننری دارد...
رسال به معنی بزرگان ،نفتگان شفخی ا در اقع عقرالی سامعره اسرت- 3 .اصر ،
بنابنی زن مند در احناز پتت ا مشاغ است محد دیت زنان سنته اسرتثنایی دارد
که تن ا باید در سایی آن را اعیال کند که بدان تخنیا شده باشد- 4 .اینکه برا تعتیرنی
ینیف در اص  115قانون اساسی مقا ریاست سی روری بره مرندان اختخرا

یانتره

است ،صننا به یحاظ رعایت مخلحت مق عی میلکت بوده نه به س رت اسرت رعایرت
شود به طنیق مترل بایرد زنران را از نیاینردگی مجلرس شرورای اسرالمی یرا تخردی
زارتفانه نیز منع کند.
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