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در پرتو : ى زنان سياسحقوقِ 

  آراء موافقان و مخالفان

   1محمد روشن
 2محمد صادقي
  3زاده خولنجاني مصطفي شفيع

 
 

  چكيده
را نسبت به مردان متفاوت نموده است و بدين سبب نحوه برخـورداری  های جنسيتى، موقعيت زنان تفاوت

سياسى زنـان در قـرن  -با توجه به تحّوالت حقوقى. ى همواره مورد بحث بوده است سياسزنان از حقوقِ 

ل نوين، المل و نظام حقوق بين به فراخور تقابل نظام حقوقى اسالم. معاصر، اين فرايند در حال تعديل است

اين نوشتار به بررسى . دانان قرار گرفته است حقوق سياسى زنان از موضوعات اختالفى ميان فقها و حقوق

بـا نقـد آراء های جنسيتى و نقش آن در برخورداری از حقـوق سياسـى بـرای زنـان، همـراه  تفاوت مبانى

مطلـق حقـوق  شده، تفاوت ها داللت بر آن دارد كه از مبانى مطرح يافته. موافقان و مخالفان پرداخته است

مندی از حقـوق سياسـى از جملـه   بهرهو مرد قابل استنباط نيست و از اين رو، برای زنان حقّ  سياسى زن

گانه و مجلس خبرگان، شوراها و حتّـى، امكـان  اب شدن، عضويت در قوای سهحق انتخاب كردن و انتخ

  .ترين منصب حكومتى نيز وجود دارد تصّدی عالى

  .، قضاوت، مناصب سياسىسياسى ، حقوق، رجوليتزن :ها واژه كليد

                                                           
 .دانشگاه شهيد بهشتى عضو هيئت علمى پژوهشكده خانواده .١
  .)ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  دانشجوی كارشناسى ارشد حقوق. ٢
  .)ع(خصوصى دانشگاه امام صادق  حقوقدانشجوی كارشناسى ارشد . ٣
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  مقدمه

متعـدد در  هايى اسـت كـه دارای آثـار و اجتماعى در زمرۀ مقوله سياسى  برخورداری از حقوقحقّ 

باشد؛ بدين سبب رابطه وثيقى بين امكان برخورداری از ايـن حقـوق و آثـار  های حقوقى مى نظام

اصوًال اين امر كه همواره بـه تناسـب مباحـث گونـاگون و بـه . شود متناسب ناشى از آن ديده مى

مى قـرار دارنـد كـه اند در زمـره مفـاهي ، مطرح بودههای مختلف در زمينه حقوق زن دنبال نظريه

ترين حادثه ربـع اول قـرن بيسـتم،  توان گفت بزرگ قدمتى نسبتًا طوالنى دارند، به نحوی كه مى

  )27: 1369مطهری، . (بوده است همانا دگرگونى وضع زنان

ای بنا بر مصالح زندگى اجتماعى، حكـومتى وجـود دارد و مطـابق تعـاليم عاليـه  در هر جامعه

برخورداری از  از اين رو، وجود حكومت و حق ١.ز اين ضرورت كامًال تصريح شده استاسالمى ني

ترين اديـان و  بـه عنـوان كامـل – ديـن اسـالم. الزم اسـت و مـردان برای زنان سياسى حقوق

حقـوق «توانـد در قبـال مسـئله مهمـى چـون  نمى –اجتمـاعى بشـريتترين برنامه زندگى  جامع

در ايـن نوشـتار، . سكوت كرده و فاقد چارچوب و ايده منسـجمى باشـد» حقوق زن«و » سياسى

حقـوقى آراء موافقـان و مخالفـان ايـن موضـوع بـا  -سعى ما بر اين است كه به بررسـى فقهـى

ايگاه حقوق سياسى زنان در نظام حقـوقى اسـالمى بـا تحليلى، پرداخته و ج -رويكردی توصيفى

  .های دينى تبيين شود آموزه استناد به مبانى

در اسالم به نـوعى در ايـن  بشر در زمان معاصر، همواره حقوق زن در پى رواج گفتمان حقوق

های  هـای سياسـى مبتنـى بـر انديشـه ای عليه نظام نظام حقوقى محل مناقشه و به عنوان حربه

تـوان  های پرداختن به آن را مى ترين ضرورت از اين رو يكى از مهم. اسالمى، محسوب شده است

هـا  از تقابـل آن های حقوقى و مشكالتى دانسـت كـه نسبت ميان اين نظام حقوقى با ساير نظام

  .شود ناشى مى

                                                           
: دارند نهج البالغه در مورد لزوم استقرار حكومت و تولّى امر توسط حاكم بيان مى 40در خطبه ) ع(حضرت على . ١

مردم نيازمند بـه حـاكم «: » يْسَتْمتُِع ِفيَها الْكاِفرُ ِإنُه َال ُبد لِلناِس ِمْن َأِميٍر َبر َأْو َفاِجٍر يْعَمُل ِفى ِإْمَرتِِه الُْمْؤِمُن َو «

ی  خواه آن حاكم نيكوكار باشد يا فاجر هستند تا در حكومت او مؤمن كار خويش را انجام دهد و كافر نيز بهـره

  ) 48: 1414نهج البالغه، (. »خود را ببرد
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با توجه به اين كه دين اسالم نقش اساسى و مهمـى در تعريـف و اجـرای معيارهـای الزم در 

روابط اجتماعى دارد، از طرفى به تئوری پردازی در زمينه مفاهيم حقـوقى و از جملـه آن مفـاهيم 

های سياسى و حقوقى متحـّول كنـونى بـه طـور  ديگر نظام اقدام نموده و از طرف خانواده حقوق

دانـان اسـالمى در تبيـين ايـن  در اين ميان وظيفه حقوق. ها را ندارد كامل توان پذيرش اين ايده

هـای حقـوقى  پارادايم بس خطير و مهم است تا با بازشناسى اين مفاهيم، در جهت پر كردن خأل

  .نمايندموجود در اين عرصه نقش بسزايى را ايفا 

را بـه كلّـى از ورود در كارهـای  در اين زمينه نظرات متفاوتى وجود دارد؛ برخـى فقيهـان زن

كنند؛ برخى ميان زن و مرد در انجام كارهای اجتماعى هيچ تفاوتى قائل نيستند  اجتماعى منع مى

انـد كـه در ادامـه ايـن  دانند و برخى نيز قائل به تفصيل شـده و زن را در انجام هر كاری آزاد مى

عملـى ناشـى از  در حقوق اسالمى، آثـار زنان سياسى حقوق نوشتار به بررسى، تبيين و نقد مبانى

ن های حقـوق سياسـى زنـان در آراء موافقـان و مخالفـا حقوق سياسى زنان و مصاديقى از تفاوت

  .خواهيم پرداخت

  در حقوق اسالمى زنان سياسى حقوق مبانى. 1

اشـاره  در نظـام حقـوقى اسـالم اجتماعى زنـان -سياسى حقوق در اين مبحث به برخى از مبانى

  :اند از كنيم كه عبارت مى

بـدون ترديـد،  آزادی تعيين سرنوشت و اصل برابری و كرامت، شرط تحقق هدف خلقت؛ حقّ 

و اين امر در صورتى  ١هدف اصلى خلقت هستى، هدفى اخالقى يعنى خدا گونه شدن انسان است

او صـورت پـذيرد، در  در عين اختيـار و آزادی اراده مالك شرافت و كرامت انسان خواهد بود كه

به همين علت، خداوند متعال عـالوه . غير اين صورت اصوًال مسئوليت و ثواب و عقاب معنا ندارد

بر اين كه انسان را به لحاظ تكوينى و فلسفى آزاد آفريده است، به لحاظ تشريعى نيز در بسـياری 

  .عمل داده استاز موارد به او آزادی 

در زمـان كنـونى، در جامعـه در كنار مردان، ضامن بقای نظام اسـالمى اسـت؛  مشاركت زنان

اسالمى در موارد فراوانى مشاركت زنان در مديريت كالن اجرايى كشـورها از جملـه در مجـالس 

                                                           
ْنَس ِإال لِيْعُبُدونِ « .١  .»و جن و انس را نيافريدم، مگر برای اين كه من را بنـدگى كننـد«: » َو َما َخَلْقُت الِْجن َو اْإلِ

 ) 56: ذاريات(
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های  خصوص ايـن كـه در مسـئوليتبه . شود ادارات مشاهده مى و رياست) پارلمان(گذاری  قانون

ها مشغول  ها، درمان بيماران بيمارستان بسيار حساس و ضروری چون تربيت در مدارس و دانشگاه

  .هستند

در كنار مردان، تضمينى در جهت رسيدن به اهداف نظام سياسى اسالم اسـت؛  مشاركت زنان

ايشـان  های سياسـى، حضـور زنـان را حـق بايد در ضمن نفى مالك جنسيت را در زمينه فعاليت

هـا حـق  خانم... «: برخى در اين زمينه معتقدند. دانست و حتى آن را نوعى تكليف به حساب آورد

دين اسالم دين سياسـى اسـت كـه همـه ...  دارند در سياست دخالت كنند و تكليفشان اين است

ايشـان دخالـت در مقـّدراِت اساسـى ) 15: 10، ج1369موسوی خمينـى، ( .»چيزش سياسى است

بايـد در  زن... «: دارنـد اند و بيـان مى مملكت را از وظايف زنان در پيشبرد اهداف نهضت دانسـته

– شـماها...  زن آدم سـاز اسـت؛ زن مربـى انسـان اسـت. مقّدرات اساسى مملكت دخالت بكنـد
ايد اكنون هم باز بايد در پيـروزی  ايد و سهيم بوده ها نقش اساسى داشته گونه كه در نهضت همان

مملكـت از . سهيم باشيد و فراموش نكنيد كه هر موقع كه اقتضا كند، نهضت كنيد و قيـام كنيـد

 )302 - 301: 6، ج1369موسوی خمينى، ( .»خود شماست

ف و نهى از منكر، مسـتلزم از جمله اصل مسئوليت همگانى و امر به معروانجام وظايف دينى؛ 

مشاركت در نظام سياسى و اجتماعى است؛ يعنى، از آن جا كـه مسـلمانان بـر طبـق  داشتن حق

تعاليم دينى، وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و اقامه قسط و عدل داشته و نبايـد نسـبت بـه 

ها مستلزم اين است كه  و امثال آناين وظايف . تفاوت باشند گذرد، بى آنچه در جامعه اسالمى مى

هايى را نيز داشته باشند، چنان كه اصوًال شرط داشـتن مسـئوليت، دارا بـودن  حق چنين مشاركت

باشد؛ بنابراين، اگر مردم در نظام سياسى اسـالم دارای چنـين وظـايفى  حق و آزادی انجام آن مى

  .نيز برخوردار باشند هستند، پس بايد از حق و آزادی عمل در جهت انجام اين امور

  زنان سياسى عملى ناشى از حقوق آثار. 2

عمـومى  انتخاب در مراجعـه بـه آراء از جمله، حقّ  بانوان سياسى در اين مقال، به برخى از حقوق

پـردازيم و در مبحـث  مى) 3 .2(و حّق تصّدی امور حاكميتى ) 2 .2(، حّق اصالح حاكميت )1 .2(

حقوقى محـّل بحـث و  -پردازيم كه در آراء فقهى مى بعد به مصاديقى بارز از حقوق سياسى زنان

  .نزاع است
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 ه آرای عمومىانتخاب در مراجعه ب و حق زنان. 1. 2

زنان برشمرد؛ دين  سياسى توان به عنوان حداقل حقوق در انتخاِب نظاِم حاكم را مى شركت زنان

تبيين و تحلّيـل . اسالم شركت زنان در اين عرصه را بيش از چهارده قرن پيش امضا نموده است

يقت است كه زنان عالوه بر تالش برای برپايى نظام اسـالمى، تاريخ عصر رسالت گويای اين حق

طبق مقّررات و قواعد مربوط به آن زمان، همانند مردان در عرصه انتخـاب حـاكم و بيعـت بـا او 

گرفـت،  و بـه دسـتور ايشـان انجـام مى) ع( حضور داشتند و چون اين عمل در ارتباط با معصـوم

 زنان در عرصه انتخاب و تأييد حاكم و داشتن اين حـقتواند مؤيدی قوی بر اهميت مشاركت  مى

  .الهى باشد

 و اصالح حاكميت زنان. 2. 2

در طول تاريخ، به ويژه تاريخ اسالم، ايفای نقش ايشان در مصاف  های حضور زنان از ديگر عرصه

با حاكمان نااليق و ستمگر است؛ از آن جايى كه وظيفه احيای امر به معروف و نهـى از منكـر از 

 تـرين منكـر در صـحنه حيـات مقابلـه بـا بزرگ ١و مرد در قرآن كريم است، شترك زنتكاليف م

از وظايف مسلّم هر زن و مـرد مسـلمانى  –ى حاكميت ظلم و ستم و دستگاه جوريعن – اجتماعى

  ٢.است

 و تصّدی مناصب حكومتى زنان. 3. 2

اسـت كـه از  از مباحث مطرح در عرصه مشاركت سياسى، موضوع تولّى امر حكومت توسط زنـان

نظران اسالمى بوده و در منابع فقهى، اعّم از شيعه و سنّى، كمتر بـه آن  ديرباز مورد توجه صاحب

، پذيرش باالترين منصب اجرايـى اسـت »تصّدی مناصب حكومتى«منظور از . پرداخته شده است

امعه ايجـاب رعايت مصالح فرد و ج. گردد تعبير مى» َاماَرت«كه گاهى در متون اسالمى، از آن به 

                                                           
ٌة يْدُعوَن ِإلَى الَْخيِر َو يْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يْنَهْوَن َعِن الُْمْنكِر َو ُأولئِكُهُم ا«. ١ بايـد در «: » لُْمْفلُِحونَ َو لَْتكْن ِمْنكْم ُأم

ه خير فرا خواند و به نيكى فرمان دهـد و از كـار ناشايسـت بـاز دارد و هـم آنـان ميان شما گروهى باشند كه ب

  ) 104: عمران آل(» .اند رستگاران

ـَاله َويْؤُتـونَ َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْولِياء َبْعٍض يْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويْنَهـْوَن َعـِن الُْمنَكـِر َويِقيُمـو«. ٢ َن الص 

َكاةَ  بعضى بر بعض ديگر سرپرستى و نظارت دارند؛ امر بـه معـروف و افراد با ايمان جامعه از مردان و زنان» الز ،

  )71: توبه( .پردازند دارند و زكات مى نهى از منكر كنند و نماز را بپا مى
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مورد توجه قـرار » صالحيت«كند در واگذاری مناصب و از جمله زمامداری و حكومت، مالِك  مى

قابـل ) اصل مالك بودن صالحيت برای تصّدی امور(رغم اين كه اين اصل عقلى  ولى على. گيرد

گونه امور مختّص به مردان است، ولى آنچه در مقـام عمـل،  تخصيص نيست كه بتوان گفت، اين

تر رخ داده است، اين است كه معموًال مردان گوی سـبقت و صـالحيت را در ايـن زمينـه از  بيش

بنابراين، ضروری است تا جهت تبيين بيشتر تصدی مناصب حكومتى توسط زنان و . اند زنان ربوده

  .دهيم های مخالفان و موافقان حكومت زنان را در مباحث بعدی مورد ارزيابى قرار مى طرح ديدگاه

  در آراء موافقان و مخالفان زنان سياسى های حقوق مصاديقى از تفاوت. 3

 آيد تا ضمن بررسى برخى از مصاديق بارز از حقـوق با عنايت به توضيحاتى كه ارائه شد، الزم مى

واضح است كه به دليل محـدوديت، تنهـا بـه ذكـر و بررسـى . دهيمرا مورد ارزيابى قرار  سياسى

، عضويت در قوه مقننـه و شـورای نگهبـان )1 .3( برخى از موارد از قبيل اجتهاد و مرجعيت زنان

، عضويت در قوه قضاييه و تصّدی امر قضا از جانـب زنـان )3 .3(، عضويت در قوه مجريه )2 .3(

سـنجى تحقـق  و در نهايـت امكان) 5 .3(لـس خبرگـان و سـاير شـوراها ، عضويت در مج)4 .3(

  .اكتفا شده است) 6 .3(ترين منصب حكومتى برای زنان  عالى

  اجتهاد و مرجعيت زنان. 1. 3

خدا از طريق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتـى  اخبار از حكم«منظور از مقام اجتهاد و فتوا، 

: 13، ج1377محمدی گيالنى، (» شود اين كه اين فتوا، مدلول نص است يا منتهى به نص مىبه 

برای تصـّدی مرجعيـت تقليـد، دو نظـر وجـود دارد؛ برخـى  در زمينه اهليت زنان. باشد مى) 101

دينـى نيـز زنـان را بـه فقـه اجتهـادی  معتقدند اسالم، نه تنها با اجتهاد موافق است، بلكه مبانى

  .اند فراخوانده است و در مقابل برخى با تصّدی مرجعيت تقليد از جانب زنان، مخالفت نموده

در اجتهاد و مرجعيت هستند و معتقدند كه  غالب فقهای اهل سنت متمايل به قبول اهليت زن

آيـد كـه  سخنان اهل سنّت چنين بـر مى از بررسى«در واقع . جنسيت در اين زمينه مطرح نيست

آنان، دانايى و آگاهى را ميزانى برای تصّدی مقام افتاء و مرجعيت دانسته و جنسيت خاصى در آن 

در ميـان ) 167: 1، ج1374؛ ابن قـيم، 49: تا ؛ ابن حزم، بى370: 1380جناتى، (» .اند لحاظ نكرده

محقـق . (انـد وريت را در مرجعيت تصريح نكردهفقهای اماميه نيز، فقهای متقدم و متأخر، لزوم ذك

از ايـن رو، فقهـای ) 490: 1411؛ محقق كركـى، 119: تا ؛ عالمه حلّى، بى344: 1، ج1403حلّى، 

اند، اّمـا برخـى  اماميه تا زمان شهيد ثانى متعرض شرط ذكوريت نسبت به مقـام مرجعيـت نشـده
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اسـت و بـر » عدالت«و » ايمان«دو شرط معتقدند كه شرط ذكوريت مفتى نيز از نظر عقال مانند 

و اّدعای اختصاص به نـّص » مرد«اين شرط دليل روشنى به جز اّدعای انصراف اطالقات ادلّه بر 

  )43: 1، ج1404حكيم، . (از ادلّه به مرد، وجود ندارد

افته جوی قائالن به اين شرط بوده است و بر كسى دست ني و صاحب فصول كه در مقام جست

شهيد ثانى در آغاز كتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن «: است، مگر شهيد ثانى و بيان نموده است

زادگى، قدرت بـر سـخن گفـتن و نوشـتن و حريـت را از  بيان شرايط افتاء، شرط ذكوريت، حالل

. شرايط افتاء شمرده بر دو شرط اول اّدعای اجماع و بر سه شرط اخير اّدعای شهرت كـرده اسـت

شود، ممكن اسـت مقصـود شـهيد از افتـا،  ابراين، همچنان كه از ظاهر كالم چنين فهميده مىبن

بر فـرض ايـن كـه مـرادش . باشد و ممكن است مطلق فتوا اعّم از قضا و غير قضا باشد قضاوت

گـران معتبـر مطلق فتوا باشد، آيا اين شرايط، مطلقًا در فتوا معتبر است و يا در مقام افتاء برای دي

است؟ ظاهرًا، اين شرايط در مقام افتاء برای ديگران معتبر است، نه در مقام مطلق فتوا و دليل آن 

  )393: 1404ايوان كيفى، . (روشن است

مبنى بر اين كه از رجوع به حكـام ) ع(برخى ديگر در اين زمينه با استناد روايتى از امام صادق 

اند، معتقدند  و ارجاع امر را به مردی از ميان خود سفارش نمودهاند  جور برای داوری امر نفى كرده

در باب قضـا را دارد و اگـر منصـب افتـاء بـاالتر از  كه اين حديث داللت بر اعتبار شرط رجوليت

حكمى شخصى بين دو يا چند نفر برای رفع » قضا«منصب قضاء نباشد، مساوی با آن است؛ زيرا 

باشد؛ بنـابراين  حكمى كلّى است كه مورد ابتال عامه مسلمين مى» فتوا«كه  الىدرح تخاصم است،

موسـوی . (اگر رجوليت در باب قضاء معتبر باشد، بايد به طريق اولى در باب فتوا نيز معتبـر باشـد

در » رجـل«رسد؛ زيـرا اخـذ عنـوان  اّما قبول اين نظر دشوار به نظر مى) 224: 1، ج1410خويى، 

از داوری ) ع(اجعه به حكّام جور به جهت مقابله با حكّام جور بـوده اسـت و امـام موضوع عدم مر

بردن نزد آنان منع نموده است و آن چه كه در باب قضا متعـارف و غالـب بـوده اسـت، رجوليـت 

قاضى بوده است؛ بنابراين، اخذ عنوان رجوليت از باب غلبه اسـت نـه بـه خـاطر تعبّـد و انحصـار 

از اين رو، به فرض پذيرش اين كه قضاء و فتوا از يـك بـاب باشـند، لـزوم . برای مردان قضاوت

رجوليت در باب قضا از اين حديث قابل استنباط نيست؛ لذا، دليلى وجـود نـدارد كـه رجوليـت در 

. باشد مى و مردان مرجع تقليد معتبر باشد، بلكه مقتضای اطالق و سيره عقال، عدم فرق بين زنان

 )110: 13، ج1377محمدی گيالنى، (
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را در مـوارد  توان جواز و ثبوت اهليت و جواز تصّدی مرجعيت تقليد برای زنان به طور كلى مى

  :زير خالصه كرد

جمله  دارند كه ازرجواز تقليد در احكام از اطالق برخوبرخى از آيات قرآن كريم در جهت اثباِت  .1

اشاره ) 159: بقره( ٣، آيه كتمان)43: نحل( ٢، آيه ذكر)122: توبه( ١توان به آيه نفر اين آيات مى

  .نمود

جملـه  در. ، داللت بر اين امر دارد)ع( و ائمه معصومين) ص(سيره و سنّت عملى پيامبر اعظم  .2

د را از مفاسـد كه از فقها كه خود را از شرور و معاصى، دين خـوهر«اين احاديث آن است كه، 

نفسانيه و شيطانيه حفظ نمايد و با هوای نفس خويش مخالفت كند و فرمان بردار موالی خود 

به كند،  در رخدادهايى كه پيشامد مى« ٤؛».جايز است كه از تقليد او كنندپس برای عوام . باشد

مسايل مستحدثه اند كه مردم در  بنابراين، ائّمه سفارش نموده ٥؛». راويان حديث ما رجوع كنيد

شود و  و مرد را شامل مى به راويان كالم ايشان مراجعه كنند و بديهى است كه اطالق آن زن

  .دهد شود، ترديدی به خود راه نمى عرف نيز در اين كه اين، شامل زن و مرد مى

و سؤال  دليل عقلى مبنى بر لزوم رجوع جاهل به عالم؛ بنای عقال در باب رجوع جاهل به عالم .3

شود، از طرفى از سوی شارع نيز ردعى صورت  الشرايط نيز مى جامع شامل زنان» اهل ِذكر«از 

عالوه بر اين تمامى فقها بر اين امر اذغان دارند و تنها برخى . نگرفته است تا آن را مقيد سازد

  )62: 3، ج1387جبلى عاملى، . (تاء است، از زمرۀ شرايط افمعتقدند كه بلوغ، عقل و رجوليت

                                                           
نْهُ◌ْم َطائَفه ليَتفَ     َفَلْو َال َنَفَر ِمن كلُ «. ١ ُهْم َيْحـَذُرونِفْرَقه ميِن َو لِينِذُرواْ َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ ِإلَْيِهْم لََعل ُهواْ فِى الدو «: »ق

ای كـوچ  كوچ كننـد، پـس چـرا از گروهـى از آنـان طايفـه) به سوی جهاد(مؤمنان را وظيفه نيست كه همگى 

 ».ها از معاصى برحذر باشند ر كنند، شايد آنكنند تا در دين آگاهى يابند و چون باز گشتند، قوم خود را انذا نمى
كِر ِإن كنُتْم َال َتْعَلُمون«. ٢ دانيد، از اهل ذكر و آگاهان بپرسيد اگر خود نمى«:»َفْسَ◌لُواْ َأْهَل الذ. «  

٣. » اُه لِلنِذيَن يكُتُموَن َما َأْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَناِت َو الُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبين ُ ِإن ال كسـانى «:»اِس ِفى الْكَتاِب ُأولئِك يْلَعُنُهُم اّهللاٰ

كننده ما را كه نازل كرديم، پس از آنكه در كتاب آسـمانى بـراى مـردم روشـن  گر و هدايت را كه داليل روشن

 ».كند ها را لعنت مى كنند، خداوند آن ايم، كتمان مى ساخته
مجلسى، (»لدينه، مخالفأ لهواه، مطيعأ ألمر مواله فللعوام أن يقلدوهاما من كان من الفقهاء صائبَا لنفسه، حافظأ « .٤

  )88: 51. ، ج.ق1403

  )977: 11، ج.1393حرعاملى، (»فأما الحوادث الواقعه فأرجعوا فيها الى رواه احاديثنا«. ٥
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و مرد وجود ندارد و در تأييـد ايـن نظـر،  از منظر بنای عقال در باب افتاء و تقليد تفاوتى ميان زن

برخى معتقدند كه واجب است كه مرجع تقليد، عالم، مجتهد، عادل و پرهيزكار در دين خدا باشـد، 

موسـوی . (تر اين كه طالب و حريص بر دنيا و در پى مال و مقام آن نباشد بلكه به احتياط نزديك

را شـرط مرجعيـت » رجوليـت«در اين عبـارت  چنان كه پيدا است، ايشان،) 5: 1تا، ج خمينى، بى

اسـت؛  در مرجع همانند شرط عدالت) مرد بودن(برخى نيز معتقدند كه اعتبار رجوليت . اند ندانسته

و ) دانند و نه شـرط رجوليـت را منظور اين است كه عقال نه شرط عدالت را الزم مى(در نزد عقال 

روشنى ـ غير از ادعای انصراف اطالقات ادلّه به مرد و اختصاص برخى از ادلّـه  بر اين شرط دليل

 )43: 1، ج1391حكيم، . (به مرد ـ وجود ندارد

در مرجـع » رجوليت«ای كه برای شرط  اّهللاٰ العظمى خويى پس از نقد و ايراد برخى از ادله آيت

تقليد اقامه نشده است، بلكه مقتضى اطالق ادلّه و تقليد معتقدند كه دليلى بر شرط رجوليت مرجع 

. تفاوتى وجود ندارد سيره عقال داللت بر اين دارد كه در تصّدی اين مسئوليت ميان مردان و زنان

حال اين است كه شرط مرد بودن در مرجـع تقليـد  اّما، درعين) 226: 1، ج1410موسوی خويى، (

شود كه وظيفـه مـورد انتظـار از زنـان،  فحوای كالم شارع استنباط مى دانند؛ زيرا از تر مى صحيح

داری امور داخلى منزل است، نه وارد شدن در امـوری كـه بـا ايـن  حفظ حجاب و پوشش و عهده

اش اين اسـت كـه خـود را در معـرض  داری افتاء برای مردم الزمه وظيفه ناسازگاری دارد و عهده

: 1، ج1410موسـوی خـويى، . (شارع به اين كار راضى نيسـته ك درحالى مراجعه مردم قرار دهد،

و  را از همـه مشـاغل رسد كه ذيل كالم ايشان مستلزم آن اسـت كـه بايـد زن به نظر مى) 226

مناصب اجتماعى محروم نماييم؛ زيرا ميان اين منصب با بقيه مناصب و مشاغل اجتمـاعى ماننـد 

ر مدرسه، حوزه علميه و دانشـگاه و همچنـين، درمـان بيمـاران بيمارسـتان و تربيت نسل جديد د

ثمرۀ عملـى آن بـه وضـوح كه  درحالى اموری كه حتى مختّص به ايشان است، نيز محروم شوند،

  .ايم درك است و نيروی اقتصادی تقريبًا نيمى از جامعه استفادۀ بهينه را نبرده قابل

الزم به تصريح است كه خطابات شارع در اين زمينه عـام به عنوان آخرين كالم در اين بحث 

اّهللاٰ را كشف و بدان  است و بنا بر اصل اولى، همه آحاد انسانى، بايد از روی اجتهاد شخصى حكم

عمل نمايند، ولى از باب رخصت و ترفيۀ حال خاطر عموم و لزوم عدم تعطيلى سـاير احتياجـات و 

ه حوايج انسانى، اين امر حائز اهميت، از وجوب نفسـى و عينـى بـه همچنين، ضرورت پرداختن ب

ماننـد مـردان از سـويى مكلّـف و از  كفايى تغيير يافته است؛ بنابراين، بر اساس اصل اولى، زنـان
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باشـند و بـدين جهـت،  سوی ديگر، وجوب كفايى به تحصيل اوامر و نواهى الهى برای اجتهاد مى

حال آن كه همگان، اين نوع ضرورت را . از خطابات شارع دليل متقن الزم استبرای خروج آنان 

و  بر خالف عدالت) محروم كردن زنان از قاعدۀ مورد بحث(اند و اين شيوه  از شارع استنباط نكرده

  .تساوی بين انسان به ما هو انسان است

ن انسان از اهليت تمتـع و بـا بلـوغ و رشـد دارای اهليـت و زنده متولّد شد از اين رو، با حيات

باشـد؛ بنـابراين،  و تكليف و ايفای آن مى به معنای برخورداری از حق» اهليه االداء«استيفاء و يا 

بايست دليلى متقن و خالف اصل ارائه نمـود  برای تقييد دامنه شمول و اطالق اهليت به ناچار مى

  .اثبات باشد قابل) و اجتماعى سياسى از حقوق مكان برخورداری زنانرّد ا(تا اين مهم 

  عضويت در قوه مقننه و شورای نگهبان. 2. 3

گانه و شـوراها از  با توجه به اين كه مناصب حكومتى و حاكميتى از جمله عضويت در قـوای سـه

فقهى اختالف وجـود نـدارد و بـه نـوعى  باشد، در اين موارد، در مبانى مىزمرۀ مسايل مستحدثه 

شـود، اّمـا در عرصـۀ تجربـۀ عملـى نظـام  سالبه به انتفاع موضوع به اين نحو مذكور قلمـداد مى

اسـت  های مختلف به فعليت رسيده گونه موارد از جنبه ، امكان تصّدی اينجمهوری اسالمى ايران

  .كه در اين مبحث و مباحث آتى مصاديقى از آن را تبيين خواهيم نمود

شرايط و كيفيت انتخابات را قانون  ١،اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 62به موجب اصل 

 قانون انتخابات مجلس شـورای اسـالمى، مصـّوب هفـتم آذر 28معين خواهد كرد و مطابق ماده 

 برای نامزدی و نمايندگى مجلس شورای اسالمى، شرط جنسيت لحاظ نشده است و زنان 1378٢

توانند نماينده مجلس شورای اسالمى شوند؛ زيرا نماينـدگى در  نيز با دارا بودن شرايط مذكور، مى

ين رو زنان نيـز گذاری است و از ا قوه مقننه در حقيقت به منزله وكالت از جانب مردم برای قانون

                                                           
  شـوند تشـكيل  مـى  انتخـاب  مخفـى  و بـا رأی  طـور مسـتقيم  به  كه  ملت  از نمايندگان  اسالمى  شورای  مجلس. ١

 .خواهد كرد  معين  را قانون  انتخابات  و كيفيت  شوندگان  و انتخاب  كنندگان  شرايط انتخاب. گردد مى
اعتقاد و التزام عملى به اسالم و نظام مقدس  .1: انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد دارای شرايط زير باشند«. ٢

اساسـى و اصـل  ابراز وفاداری بـه قـانون .3. تابعيت كشور جمهوری اسالمى ايران .2.جمهوری اسالمى ايران

نداشـتن سـوء شـهرت در حـوزه  .5. حداقل مدرك فوق ديـپلم و يـا معـادل آن .4. مترقى واليت مطلقه فقيه

حداقل سن سى سال تمام  .7. جسمى در حّد برخورداری از نعمت بينائى، شنوائى و گويائى سالمت .6. انتخابيه

 .»و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
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گـذاری و تصـّدی منصـب تشـريع بـرای مسـايل  توانند از جانب عامه مردم وكالـت در قانون مى

در مورد امكان عضويت زنان در شورای نگهبان نيز آن چه كـه از اصـل . موضوعه را داشته باشند

وجـه شـرط  شود، اين اسـت كـه بـه هيچ استنباط مى ١قانون اساسى جمهوری اسالمى ايران 91

ای تعيين شده است كه اختصاص به مردان  جنسيتى وجود ندارد و شرايط و صفات اعضاء به گونه

از جملـه اعضـای شـورای  91ندارد؛ بنابراين، هيچ منعى وجود ندارد كه زنان واجد شرايط اصـل 

  .نگهبان باشند

  عضويت در قوه مجريه. 3. 3

در اجتمـاع  صـاديق حضـور زنـانوزارت، به شكل كنونى آن در زمـرۀ مسـايل مسـتحدثه و از م

بر مشروعيت مصاديق حضـور  توان حكم با توجه به مشروعيت حضور زنان مى. شود محسوب مى

ايشان داد، مگر اين كه در مواردی خاص منعى خاص وجود داشته باشد و از نظر قانونى نيز هـيچ 

دينى اين مهم واجد  منظر مبانىاگر از چراكه  رد؛منعى برای احراز اين سمت توسط زنان وجود ندا

، غيرشرعى و اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 96٣و  4٢گونه اشكال بود به موجب اصول هر

شد و عدم رد شورای نگهبان، به منزلۀ مشروعيت حضور زنان در جامعه  يا خالف شرعى احراز مى

  .ترين شئون اجتماعى است حتى در عالىو 

                                                           
ملـى بـا آنهـا،   شـورای  مجلس  مصوبات  مغايرت  از نظر عدم  اساسى  و قانون  اسالم  از احكام  منظور پاسداری  به. ١

  مقتضـيات  به  و آگاه  عادل  نفر از فقهای  شش -1: شود  مى  زير تشكيل  با تركيب  نگهبان  یشورا  نام  به  شورايى

،  حقوقى  مختلف  های ، در رشته نفر حقوقدان  شش -2.  است  رهبری  با مقام  عده  اين  انتخاب. روز  و مسائل  زمان

شـوند و بـا   مـى  معرفـى  اسالمى  شورای  مجلس  به  قضائيه  قوه  رئيس  وسيله  به  كه  مسلمانى  حقوقدانان  از ميان

 .گردند  مى  انتخاب  مجلس  رای
هـا بايـد بـر  كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادی، اداری، فرهنگى، نظـامى، سياسـى و غيـر اين. ٢

اساسى و قـوانين و مقـررات ديگـر  انوناين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول ق. اساس موازين اسالمى باشد

 .حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسالمى با احكام اسالم بـا اكثريـت فقهـای شـورای نگهبـان و . ٣

  .كثريت همه اعضای شورای نگهبان استاساسى بر عهده ا ها با قانون تشخيص عدم تعارض آن
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  عضويت در قوه قضاييه و تصّدی امر قضا از جانب زنان. 4. 3

قـوه قضـاييه  شرايط احـراز رياسـت ١اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 157به موجب اصل 

را » رجوليـت«گذار در قانون اساسـى  شود كه قانون تنباط مىگونه اس تعيين شده است و از آن اين

با اين وجود، از موضوعات مهمى كه همواره در . برای تصّدی رياست قوه قضاييه ذكر نكرده است

اسـت و البتـه  برای قضـاوت به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسى صالحيت زنان فقه و حقوق

بنا بر نظـر  – بايد توجه داشت كه احراز پست رياست قوه قضاييه تعارضى با منع زنان از قضاوت

  .رياست قوه قضاييه پستى اداری استچراكه  ندارد؛  –مشهور

شـده نشـان  های انجام مـورد تأييـد نيسـت، اّمـا بررسـى زنان بنا بر نظر مشهور فقها، قضاوت

را در قاضـى شـرط دانسـته و » رجوليـت«مشـهور فقهـا . دهد كه داليل آنان قابل نقد اسـت مى

جا كه قضاوت از مناصب مهم و از شـئون نبـّوت،  دانند، ولى از آن را مطلقًا جايز نمى قضاوت زنان

های اخير بيشتر مورد نظـر  شود و نظريه جواز قضاوت زنان، در سال و فقاهت محسوب مىامامت 

توانـد در حـل  دانان قرار گرفتـه اسـت، نگـرش مجـدد علمـى بـه ايـن مقولـه، مى فقها و حقوق

  .های كنونى فقهى، حقوقى و اجتماعى و حتى سياسى مؤثر واقع شود چالش

دد كه شيخ طوسـى بـرای نخسـتين بـار در كتـب پيش از ورود به بحث الزم است، متذكر گر

را از زمرۀ شروط قاضى بر شمرده است، ولى صاحب » رجوليت«، شرط »الخالف«و » المبسوط«

انـد و بـرای  جواهر با بيان اين كه اين شرط از شروطى است كه اهل سنّت برای قاضى يـاد كرده

. داند را مردود مى» رجوليت«اند، نظر راجع به شرط  آن دليلى جز استحسان يا قياس باطل نياورده

 )21: 40، ج1362نجفى، (

اين ) 101: 8، ج1387شيخ طوسى، . (، مرد بودن استبه اعتقاد شيخ طوسى از شرايط قضاوت

ت، را ذكـر نكـرده اسـ» قاضى رجوليت«مسئلۀ ) 337: 1400شيخ طوسى، (» النّهايه«كه وی در 

بيانگر آن است كه اين مسئله از مسايل مبتال به در عصر معصوم نبوده است و نّص خاص نيز در 

توان گفت كه ايـن شـرط، برداشـت و  قالب يك روايت مستند، برای آن وجود ندارد؛ بنابراين، مى

                                                           
  و اجرايـى  و اداری  امور قضـايى  در كليه  قضائيه  قوه  های  مسئوليت  منظور انجام  به: يكصد و پنجاه و هفتم  اصل .١

  رئيس  عنوان  به  سال  پنج  مدت  و مدير و مدبّر را برای  امور قضايى  به  و آگاه  نفر مجتهد عادل  يك  رهبری  مقام

 . است  قضائيه  قوه  مقام  ترين عالى  نمايد كه  مى  تعيين  قضائيه  قوه
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يـز اند و فقيهان عصر، تدوين روشمند فقه ن استنباط اصحاب بوده است و آنان به طرح آن پرداخته

  )108: 1376الّدين،  شمس. (اند از ايشان نقل كرده

گونه برشمرد كه  توان اين قاضى را مى» رجوليت«به طور كلّى آراء فقهای اماميه در باب شرط 

اند و با ذكر شـرايط  فقهايى از جمله شيخ مفيد، ابوالصالح، ابن ادريس كه به اين مباحث نپرداخته

همچون عاقل، كامل، عالم به كتاب و سنّت، زاهد در دنيا، پرهيزكار از محارم و حريص بر  قاضى

بسياری از كتـب تـا زمـان شـيخ . اند نكرده زنان ای به مجاز نبودن قضاوت تقوا بودن، هيچ اشاره

توان به المقنع و  ها مى طوسى و حتّى پس از او دربرگيرندۀ نظرات اين فقيهان است و در ميان آن

فقهـايى . الهدايه، مقنعه، انتصار و ناصريات، جواهر الفقه كافى، سرائر، نهايه االحكـام اشـاره كـرد

اند، معتقدنـد كـه قضـا  دانسته» اصل«ا به عنوان چون شيخ طوسى كه مجاز نبودن قضات زنان ر

امام است و تنها زمانى دادرسى درست است كـه صـالحيت  شرعى و نيازمند اذن حكم) قضاوت(

نداريم، پس قضـاوت  دادرسى با دليل شرعى ثابت شده باشد و چون دليلى بر صّحت قضاوت زن

  )382-381: 1381موسوی بجنوردی، . (با تمسك به اصاله عدم الجواز، جايز نيست زنان

انـد؛ شـهيد  ادعای اجمـاع كرده برای منصب قضاوت ای از فقها بر صالحيت نداشتن زنان عّده

، اتفاق نظـر بلكـه »رجوليت«ه شرط از جمل ترين شرايط قاضى ثانى معتقد است كه در مورد مهم

تـرين  ادعای اجماع از سوی ايشان، مبنای نظر فقهای پس از او به عنـوان مهم. اجماع وجود دارد

اين در حالى اسـت ) 381: 1381موسوی بجنوردی، . (قاضى قرار گرفته است» رجوليت«دليل در 

شود،  زيرا در كلمات قدما چنين اجماعى ديده نمى كه اجماع مورد استناد در اين مقام ثابت نيست؛

بلكه اين اجماع از زمان عالمه حلّى مطرح گرديده است و همچنين، اجماع مذكور اجماع مـدركى 

نفسه حجت نيست؛ زيرا، اصـوليين در مبحـث اجمـاع،  است، نه اجماع تعبدی و اجماع مدركى فى

نفسه كاشف  اجماع تعبدی اجماعى است كه فى .اند آن را به دو قسم تعبدی و مدركى تقسيم كرده

است، ولى اجماع مدركى آن است كه مجمعين در فتوای خـود هرچنـد ) ع(از قول امام و معصوم 

اند، اّما آن را مستند به دليلى ديگر از كتاب و سنت دانسـته و در حقيقـت در  استناد به اجماع كرده

بلكه مدرك آن مستند اجماع است و بديهى است  اند، چنين اجماعى، به نفس اجماع استناد نكرده

كه در چنين صورتى الزم است، مستند اجماع قيد گردد و در ما نحن فيه بر فـرض آنكـه اجمـاع 

نفسه اعتبـار نـدارد و  باشد فى تمام باشد و ليكن چون اجماع مذكور مستند به بعضى از روايات مى

 )114: 2تا، ج ظّفر، بى؛ م406-405: 2، ج1416مكارم شيرازی، (حجت نيست 
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اند؛  ، قضاوت آنان را مجاز شمردهزنان برخى از فقهای معاصر شيعه با رّد ادلّه مخالفان قضاوت

را زير سؤال بـرده و در امـوری كـه  از ميان فقهای اماميه محقق اردبيلى نفى مطلق قضاوت زن

نانى را كه حائز ديگر شرايط قضاوت باشند را صـالح بـرای قضـاوت شهادت زنان پذيرفته شود، ز

 )322: 1379مهرپور، . (دانسته است

ندارند؛ ايشان بـرای نظـر خـويش  به قضاوت اشتغال حق اند كه زنان برخى فقها بر اين عقيده

در مورد آيات قرآن به آيـه . باشند اند كه آيات قرآن، روايات، اجماع و عقل مى داليلى را ذكر كرده

» ارسـال قـوانين علـى اال«در تبيـين، معنـى . كنند استناد مى ٢سوره بقره 228و  ١سوره نساء 34

و تعليم بر زنان تسلّط دارند و ايـن بـه دو  معتقدند كه مردان قيم زنان هستند و در تدبير و تأديب

دليل است؛ يكى به خاطر بهره بيشتری كه مردان از حيث علـم و عقـل و حسـن رأی و تصـميم 

، 1379طبرسـى، . (زنان به دست مردان است و نفقه دارند و ديگری به خاطر اين كه دادن مهريه

ه اين آيه بر قيموميت و سرپرستى مردان بـر زنـان داللـت دارد و ايشان معتقدند ك) 75-74: 3ج

ها مبتنى است،  بنابراين جهات عمومى اجتماعى مثل حكومت و قضاوت كه زندگى جامعه بر آن«

طباطبـايى، (» .باشـد ها با نيروی تعقل كه در مردان بيشتر از زنان است، امكان پـذير مى اداره آن

لوم است سپردن حكومت و واليت در امور به زنان با مفـاد ايـن حال آن كه مع) 354: 4، ج1411

بـا  كند كه استناد اين آيه شريفه بر ممنوعيت قضـاوت زنـان مى آيه منافات دارد، اّما منطق حكم

چراكـه  طبيعت و وضعيت خاصى كه قضاوت، مخصوصًا در دوران حاضر دارد، قابل توجيه نيست؛

ضوع اين آيه مربوط به روابط زوجين و مسايل خانوادگى اسـت و قـرآن كـريم در مقـام بيـان مو

در روابط اجتماعى نيست و نحوه بيان آيـه و احكـامى كـه در آن  برتری مرد و حاكميت او بر زن

مخصوصـًا . آمده به خوبى بيانگر اين است كه موضوع مربوط به زوجين و مسايل خانوادگى است

توانـد مبنـای قيموميـت  علّت دومى كه در آيه برای قيموميت مرد بيـان شـده يعنـى انفـاق نمى

؛ موسـوی بجنـوردی، 327: 1379مهرپـور، . (اجتماعى جنس مرد بر زن در روابط اجتماعى باشـد

، بى ؛ فضل388: 1381   )33: تا اّهللاٰ

                                                           
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َو بَِما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَوالِِهمْ «. ١ َل اّهللاٰ َساِء بَِما َفضاُموَن َعَلى الن َجاُل َقو اند  مردان سرپرست زنان«:»الر

  .»ها در برابر برخى ديگر داده است يى كه خداوند به آنها به سبب برتری

َجاِل َعَليِهن َدَرَجةٌ «. ٢ بِالَْمْعُروِف َو لِلر از (است هم پـای آن چـه ) حقوقى(به طور شايسته  برای اين زنان«:»َعَليِهن

  .»ها مرتبتى است شان است و مردان را بر آن بر عهده) تكاليف
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اقتضا دارد كه تنها  بر زنان اند كه درجه برتر مردان سوره بقره نيز بيان داشته 228در مورد آيه 

توان داللت بـر ممنوعيـت  روشن است كه از اين آيه هم نمى. ايشان بر زنان واليت داشته باشند

و وجـود  و شوهر زنان را استنباط نمود، به ويژه آن كه اين آيه نيز در مقام بيان روابط زن قضاوت

ها است كه در اين رابطه به نوعى اختيـارات بيشـتر بـرای مـرد  و تكليف برای هر يك از آن حق

اشاره شده و به لحاظ منطقى و مفهومى و به طريق التزامى داللتى بر منع قضـاوت بـرای زنـان 

  )328-327: 1379مهرپور، . (ندارد

ذان، نماز جماعت و جمعـه، عيـادت مـريض، تشـييع اقامه ا بر زنان«در روايت آمده است كه 

اين در حالى است كه سند اين روايـت  ١».و همچنين، تصّدی امر قضا و حكومت نيست... جنازه، 

اعتماد نيست و ظاهرًا اين روايت شيخ صدوق از روايات اهل سنّت اسـت و از روايـات شـيعه  قابل

نيست و به عالوه در سندش افراد مجهولى هستند؛ بنابراين، اين روايت چنـان ضـعيف و مهمـل 

  )90 :30تا، ج موسوی گرگانى، بى. (اعتنا نيست است كه اصًال قابل

مورد استناد فقها قرار گرفته، اجماع  زنان يكى از معتبرترين داليل كه برای ممنوعيت قضاوت

است، ولى وجود اجماع و حجيت اجماع نقل شده، ترديد وجود دارد؛ زيـرا در برخـى متـون اوليـه 

سـخنى بـه ميـان نيامـده  نانفقهى مثل نهايه شيخ طوسى و مقنعه مفيد، از ممنوعيت قضاوت ز

اجماع مورد استناد در اين مقام اوًال، ثابت نيست؛ زيرا در كلمات قدمای اصحاب «است؛ بنابراين، 

ثانيـأ، . شود، بلكه اين اجماع از زمان عالمه حلّـى مطـرح گرديـده اسـت چنين اجماعى ديده نمى

نفسـه حجـت  ع تعبـدی نبـوده و اجمـاع مـدركى فىباشد و اجما اجماع مذكور، اجماع مدركى مى

  )20: 1375مرعشى، (» .نيست

به داليلى عقلى از جمله مانع بودن احساسات زنـان از  زنان برخى از فقها برای منع از قضاوت

: 13، ج1408الجبعى العـاملى، (در مجلس مردان  قضاوت صحيح و كراهت بلند كردن صدای زن

گونـه اسـتدالل نمـود كـه بـاال بـردن  در پاسخ به اين دليل نيز بايستى اين. اند اشاره نموده) 329

صدای زن در مجلس مردان، حرام نيست، بلكه طريقه صحبت كردن زن مـوثر در مقـام اسـت و 

                                                           
١ .» اِن َعِن الَْحَسِن ْبِن َعلِى الَْعْسكِری عَ ُمَحم ِد ُد ْبُن َعلِى ْبِن الُْحَسيِن ِفى الِْخَصاِل َعْن َأْحَمَد ْبِن الَْحَسِن الَْقط ْن ُمَحم

ِد ْبِن ُعَماَرَة َعْن َأبِيِه َعْن َجابِِر ْبِن يِزيَد الُْجْعِفى ـَد  ْبِن َزكِريا الَْبْصِری َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحم َقاَل َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر ُمَحم

َو َال َجَماَعٌة َو َال ِعيـاَدُة الَْمـِريِض َو َال اتَبـاُع  -ْبَن َعلِى الَْباِقَر ع يُقولَُليَس َعَلى النَساِء َأَذاٌن َو َال ِإَقاَمٌة َو َال ُجُمَعةٌ 

َماَرةَ َو َال َتَولى الَْمْرَأُة الَْقَضاَء َو ...  الَْجَنائِزِ    )273: 1375شيخ صدوق، (. »َال َتلِى اْإلِ
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ع بـه بـه عـالوه، در رّد اسـتدالل راجـ. باشد همچنين، الزمه قضاوت باال بردن صدا بر مردم نمى

تر است، اّما بـه منزلـه  احساسات و عواطف زنان نيز بايد گفت كه اگر چه احساسات در زنان قوی

ضعف قوای عقلى آنان نيست؛ در واقع ايشان در برخورد با موضوعات بر خالف مـردان، در وهلـه 

  .نمايند ها استفاده مى نخست، از احساسات خويش برای پاسخ به آن

الزمـه چراكـه  با ادلّه اثبات مرجعيت ايشان يكسـان اسـت؛ زنان اوتهمچنين، ادلّه اثبات قض

باشـد؛ بنـابراين، بـرای  در قضـاوت مى مرجعيت، افتاء است و صدور فتوا نيز شبيه به صدور حكم

رجوع نمود ) 1 .3(توان ادلّه مربوطه در بحث اجتهاد و مرجعيت زنان  تفصيل آراء در اين زمينه مى

توان گفت كه قضاوت در اسالم از زنان سلب شده است؛ زيرا هـيچ  و چنين نتيجه گرفت كه نمى

تـوان  دليلى در متون دينى ما وجود ندارد كه آن را از زنان سلب كرده باشد؛ بنابراين، نه تنهـا نمى

خواهـد؛ در  راهت آن نيز جرئت مىدر اسالم حرام است، بلكه فتوا دادن به ك گفت كه قضاوت زن

  )105 :30ج :تا محمدی گيالنى، بى. (توانند قاضى شوند نتيجه زنان نيز مى

 صـفات و شـرايط قاضـى«: كنـد تصريح مى اساسى جمهوری اسالمى ايران قانون 163اصل 

تعيين صفات و شرايط قاضى، طبـق مـوازين » .شود طبق موازين فقهى به وسيله قانون معين مى

شرعى و فقهى، بر عهده قانون عادی و مجلس شورای اسالمى گذاشته شده است و بـه موجـب 

قضـات از «: تصريح دارد 14/12/61ماده واحده قانوِن شرايط انتخاب قضات دادگستری، مصّوب 

بنابراين، با توجه به اين ماده واحده بايد قائل  ١؛»... شوند شرايط زير انتخاب مى ميان مردان واجد

اند كه اين ممنوعيـت، بـر اسـاس نظـر مشـهور  منع شده ، از تصّدی منصب قضاوتشد كه زنان

انون اصـالح ، تحت عنوان ماده واحده قـ1374البته طبق قانون مصّوب سال . فقهای اماميه است

: 1363قانون الحاق پنج تبصره به قانون شـرايط انتخـاب قضـات دادگسـتری مصـّوب  5تبصره 

تواند بانوانى را هم كه واجد شرايط انتخـاب قضـات دادگسـتری مصـوب  رئيس قوه قضائيه مى«

ری، ادا های مشـاورت ديـوان عـدالت باشند با پايه قضايى جهت تصدی پسـت مى 14/02/1361

های مدنى خاص، قاضى تحقيق و دفاتر مطالعات حقـوقى و تـدوين قـوانين دادگسـتری و  دادگاه

پسـت قضـائى هسـتند، اداره سرپرستى صغار و مستشاری اداره حقوقى و ساير اداراتى كـه دارای 

  ٢.»استخدام نمايد

                                                           
 .1/3/1361، مورخه 10855روزنامه رسمى، شماره. ١
 .27/2/1374، مورخه 14621روزنامه رسمى، شماره .٢
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هـای موجـود بـه  ادگاهاختصاص تعـدادی از د ماده واحده قانون 3همچنين، به موجب تبصره 

المقـدور بـا  هر دادگاه خـانواده حتى«؛ )دادگاه خانواده(قانون اساسى  21های موضوع اصل  دادگاه

، شروع به رسيدگى نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايى زن حضور مشاور قضايى زن

، 01/12/1391خانواده، مصّوب  قانون حمايت 58، ماده 10كه البته طبق بند  ١.»صادر خواهد شد

قـانون اساسـى  21هـای موضـوع اصـل  های موجود بـه دادگاه قانون اختصاص تعدادی از دادگاه

قانون مذكور، كماكـان دادگـاه خـانواده بـا حضـور  2نسخ شده است، اّما در ماده ) دادگاه خانواده(

  ٢.شود البدل و قاضى مشاور زن تشكيل مى ا دادرس علىرئيس ي

نيز امری متصّور و ممكن الوقوع گـردد و بـا توجـه بـه  زنان رسد قضاوت بنابراين، به نظر مى

قـوه  رياسـتبـه  قضايى، تصّور امكان تصّدی زن رويكرد فعلى مبنى بر انتصاب زنان به مشاغل

وكيل و عسگری، (قضائى است  قضاييه محال نيست، ضمن اين كه وظايف اين مقام فاقد ماهيت

، اّما آن چيزی كه نبايد در اين ميان به ورطه فراموشى سپرده شـود ايـن اسـت كـه )518: 1387

ش اجتهادی و به شيوه شعارگونه و اظهارنظر و تقنين در چنين موضوعاتى، نبايد ذوقى و بدون رو

  .طلبد را مى) فقيهانه(شك كاری كارشناسانه  ای باشد و بى سليقه

  عضويت در مجلس خبرگان و ساير شوراها. 5. 3

نيز به اصول مختلفى از جمله اصل هفـتم، اصـل يـك  اساسى جمهوری اسالمى ايران در قانون

از مجموع اين . خوريم كه به اهميت شورا اذعان نموده است چهارم بر مى صدم و اصل يك صد و

كيفيت اجرای شورا در قانون اساسى و نظام حقوقى ايـران بـه دو صـورت «: توان گفت اصول مى

متصّور است؛ يكى به عنوان بازوی مديريت و مغز متفكر ارشادی و اهرمى برای كنترل مـديريت 

عميـد ( .»های مـديريتى دار وظـايف مسـئوليت م گيرنـده و عهـدهو ديگری به عنوان مقام تصمي

  )224: 1385زنجانى، 

                                                           
  .3/6/1376، مورخه 15287روزنامه رسمى، شماره .١

 خانواده با حضور رئـيس يـا دادرس علـى البـدل و قاضـى مشـاور زندادگاه «: از خانواده اليحه حمايت 2ماده  .٢

روز از ختم دادرسى به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا  3قاضى مشاور بايد ظرف . گردد تشكيل مى

اشـاره و  قاضى انشاء كننده رأی بايد در دادنامه به نظر قاضى مشاور. اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج كند

 .»ی وی را رد كند چنان چه با نظر وی مخالف باشد با ذكر دليل نظريه
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توانند در شوراهای  در شوراها مانعى وجود ندارد و زنان مى ، برای عضويت زناندر قوانين ايران

نيـز بـه موجـب  در مورد مجلس خبرگان رهبری. شهر و روستا عضويت و مشاركت داشته باشند

توانند به درجه اجتهاد برسـند؛ بنـابراين،  انتخابات خبرگان، از آن جا كه زنان نيز مى قانون 2ماده 

منعى برای عضويت در اين مجلس برای ايشان وجود ندارد؛ همان طور كـه در دوره اّول مجلـس 

  )272-271: 1383شجاعى، . (ضو آن مجلس رأی آوردبه عنوان ع خبرگان رهبری، يك زن

  ترين منصب حكومتى برای زنان سنجى تحقّق عالى امكان. 6. 3

  . پردازيم ترين منصب حكومتى مى در اين مبحث به بررسى و سنجش امكان تصّدی عالى

رئـيس «دارد كـه  اشـعار مـى اساسى جمهوری اسالمى ايـران اصل يك صد و پانزدهم قانون

واژه » : ...جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زيـر باشـند انتخـاب گـردد

گرديـده  از جانـب زنـان جمهـوری موجب اختالف نظر در زمينه امكان تصّدی رياسـت» رجال«

تدالل مخالفاِن تصّدی منصب رياست جمهوری از جانـب زنـان خـويش را بـدين عمده اس. است

، ترتيب خالصه نمود كه اوًال، اتّفاق علمای شيعه و سنّى بر اين است كه مسئله واليت و قضاوت

ثانيًا، طبيعت زنان به لحاظ نيرومند بودن عاطفـه و احساسـات و كـم بـودن . باشد ويژه مردان مى

دو ديـدگاه مطـرح » رجـال«با پذيرش اين مسئوليت تناسب ندارد؛ بنـابراين، در مـورد واژه عقل 

  :است

 در نتيجه، زنـان. ای عربى است و به معنى مردان، جمع َرُجل به معنى مرد است واژه» رجال« .1

دارای معنای مشخصى اسـت و » رجال«هستند؛ بنابراين، كلمه  جمهوری فاقد شرايط رياست

انـد و چنانچـه معنـای  كاررفته دانيم اصل بر اين است كه كلمات در معانى حقيقى خـود به مى

بنـابراين، اصـل بـر آن . ای داللت بر آن نمايـد مجازی مّد نظر گوينده باشد، الزم است قرينه

بوده و در صورتى كه معنای مجـازی » رجال«كلمه گذار معنای حقيقى  است كه منظور قانون

ای بـر  آن يعنى افراد شاخص و برجسته در مذهب و سياست بوده باشد، مقتضى است تا قرينه

؛ عميـد 270: 1382؛ هاشـمى، 281: 1371نجفـى اسـتاد و محسـنى، . (اين معنى ارائه گـردد

در معنـى لغـوی و حقيقـى خـود » رجـال«؛ بنابراين، )560: 1377؛ وفادار، 184تا،  زنجانى، بى

  .كاررفته و به معنى مردان است؛ لذا، زنان از شمول آن خارج هستند به) معنى موضوع له(
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بـه معنـى اشـخاص سرشـناس و » رجال«نشده، بلكه  اراده» رجال«در اين اصل معنى لغوی  .2

توانند  در نتيجه، زنان نيز همانند مردان مى. است و مردان رو، اعّم از زنان برجسته است؛ از اين

كاررفته و به معنى افـراد  به) غير موضوع له(رجال در معنى مجازی چراكه  جمهور شوند؛ رئيس

را شـامل زنـان سرشـناس نيـز » رجل«بايست لفظ  ها است؛ بنابراين، مى برجسته و شخصيت

  .بدانيم

چـون در بـاب «گونه تفسير نمود كه  توان اين را مى زنان جمهوری مبنای نظری مخالفان رياست

در ارتباط با صفات قاضى اين مبحث به صورت گسترده مطـرح گرديـده و حتّـى اّدعـای  قضاوت

های  ای از شـعبه قضـاوت شـعبهاجماع بر ضرورت مرد بودن قاضى شده است، با توّجه به اينكـه 

هـای  های آن است، شايد بتـوان دليل ترين شعبه حكومت و نشانى از شئون واليت و بلكه از مهم

، 1379منتظـری، (» .ضرورت مرد بودن قاضى را در باب اصل حكومت نيز مورد اسـتناد قـرار داد

وظـايف خطيـری  های آن از جمله قضـاوت، در شـمار حكومت با همه شعبه«همچنين، ) 99: 2ج

شـود و كوتـاهى در انجـام دادن  است كه به سرنوشت همه مردمان و مقـّدرات آنـان مربـوط مى

آورد و انجـام دادن ايـن  هـای بسـيار بـه بـار مـى های آن، چه رسـد بـه تقصـير، زيان مسئوليت

 ها اگرچه به عواطف نيز نيازمند است، بسى بيشتر به عقل و تـدبير و دّقـت و حوصـله و مسئوليت

توّجه به پايان كارها نيازمند است، چنانكه بر اهلش پوشيده نيست؛ گذشته از آن، حكومت مستلزم 

گمان گذاشتن چنين باری به دوش زنان، با ظرافت جسمى  ها و مشكالت بسيار است و بى سختى

 ،1379منتظـری، (. »ها منافات دارد و روحى آنان و نيازشان به سكون و آرامش و فرار از درگيری

  )110-109: 2ج

در . اند شـده از جانـب زنـان جمهوری در مقابل نظر فوق، برخى قائل به امكان تصّدی رياست

ها، نخبگان و بزرگـان و رياسـت  را شخصيت» رجال«واقع، موافقان رياست جمهوری زنان معنى 

؛ 1770: 3، ج1364گرجـى، . (دانند نه واليـت و حكومـت جمهوری را وكالت و قدرت اجرايى مى

  )161-160: 1390؛ روشن، 230: 1374مهرپور، 

را در كتـب خـود  برخى معتقدند كه فقهای اماميه، نه تنها مسئله قبول حكومـت از جانـب زن

متكلمـان . انـد حـاكم نيـز نپرداخته» رجوليـت«های فقهى خود به شرط  اند، بلكه در بحث نياورده

را » رجوليـت«اند،  اند و به شرايط حاكم نيز پرداخته معاصر اماميه كه در مورد حكومت بحث كرده

اند؛ چـون  اند و قـرار گـرفتن زن را در رأس قـدرت جـايز نشـمرده از شرايط امام يا والى قرار داده
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ومت را كه معيـار تعيـين بـا انتخـاب باشـد، متكلّمان اماميه شرايط الزم برای حاكم يا رئيس حك

اند و در فقه نيز مسايل سياسى حكومت از سوی فقيهان بررسـى نشـده اسـت، بـه  بررسى نكرده

توان مـّدعى  از همين رو نمى. پرداخته نشده است –از جمله مرد بودن – شرايط معتبر برای حاكم

بـوده  –تا چه رسـد بـه اجمـاع – شد كه شرط مرد بودن برای حاكم يا رئيس دولت، مورد وفاق

بنابراين، هر كس دربـاره لـزوم . است؛ زيرا از هيچ فقيهى در اين زمينه سخنى شنيده نشده است

حاكم و رئيس دولت، بى آنكه به اجماع استدالل كند يا امكان استدالل داشته باشـد، » رجوليت«

 با حاكميت يا رياسـت قضاوت تنها به دعوی اجماع بر سر لزوم مرد بودن قاضى و مالزمه داشتن

 )106-104: 1376الدين،  شمس. (كند دولت استناد مى

برای عهده  اّهللاٰ از ديگر فقهای شيعه نيز در باب صالحيت زنان اّهللاٰ سيد محمدحسين فضل آيت

در قـرآن ) بلقـيس(عرفى شدن ملكـه سـبا و حكومت كشور، به استناد م گرفتن مسئوليت رياست

ريزی و هوشـمندی برتـری نسـبت بـه مـردان  كريم به عنوان زنى كه از توانايى عقلى و برنامـه

دهـد،  به مـا نشـان مى –از بلقيس – اين تصوير كه قرآن كريم«: نويسد برخوردار بوده است، مى

تواند چنان باشد كه بـر اسـاس آن،  نمايانگر چه ديدگاه اسالمى است؟ و آيا اصوًال اين ديدگاه مى

هـای مسـئوالنه نـاقص و  را شايسته حاكميت نـدانيم و عقـل او را بـرای حضـور در موقعيت زن

،  فضل(» ناكارآمد تلقى كنيم؟ ايشان ضـمن رّد داليلـى كـه نـاظر بـه ناسـازگاری ) 28: 1378اّهللاٰ

هـا،  زن در برخى حالت«: ت، معتقدندطبيعت زن به علّت ضعف يا نقصان عقل با رياست دولت اس

بـه زن اختصـاص نـدارد، » ضعف«. عقل و علم بيشتری نسبت به مردان از خود نشان داده است

پس از چيرگـى ) ردهمچون م(تواند  بنابراين، زن هم مى. گيرد بلكه زن و مرد را بالسويه در بر مى

زن در جهان كنونى توانسـته ...  نى نقاط قوتى را در وجود خويش فراهم آوردبر عوامل ضعف درو

های اجتمـاعى و  های عملى و اداری و كشاكش است توانمندی و قوه عقالنى خويش را در عرصه

،  فضـل(» .داری در مواضع متعدد و جوانب گوناگون، بـه تصـوير بكشـاند حكومت ؛ )59: 1378اّهللاٰ

صـالحيت زنـان نسـبت بـه گيری نهايى، هيچ مانع فقهى يا حقوقى برای  بنابراين، در يك نتيجه

  .وجود ندارد احراز سمت رياست جمهوری

ترين منصب حكومتى نيـز برخـى بـرای اثبـات عـدم مشـروعيت  در مورد امكان تصّدی عالى

  :اند به تمسك نموده واليت برای زن
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جـا  اند، اّما از آن اّدعای اجماع كرده برای زن برخى بر عدم جواز تصّدی منصب رهبری: اجماع .1

به صورت مشخص و مجـّزا مطـرح و مـورد بحـث نبـوده  كه امارت و حكومت در فقه اماميه

گونه مسايل مستحدثه كه تنها در برخى از كتب متـأخرين  است؛ بنابراين، ادعای اجماع در اين

  .ردمطرح شده است، مبنای مقبولى ندا

 انـد ايـن آيـه بـر ؛ گفته»اّهللاٰ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعـضٍ  ارسالُ قوانيَن َعلَى اِال به ما فضل«: آيات .2

داللت دارد و معلوم است سپردن حكومـت و واليـت در  ت و سرپرستى مردان بر زنانيقيموم

ن هزينه و اداره زنـدگى، چون مسئول تأمي«امور به زنان با مفاد اين آيه منافات دارد؛ بنابراين، 

به ايـن معنـا » ... ارساُل قوانينَ «و جمله ...  مرد است، سرپرستى داخله منزل هم با مرد است

آيـه مربـوط بـه ...  كارها را در بيرون انجام دهيد...  ای مردها، شما قّوام منزل باشيد، است كه

در حقيقت در چنين مواردی زن است كه بـر ...  ل مرداست نه زن در مقاب در مقابل شوهر زن

  )367-366: 1378جوادی آملى، . (مرد قيم است

َجاِل َعلَيِهن َدَرَجةٌ « بِالَْمْعُروِف َو لِلر ِذی َعلَيِهنمِثُْل ال ؛ گفته شده اسـت كـه درجـه برتـر »لَُهن

رسد،  حال آن كه به نظر مى. اقتضا دارد كه تنها ايشان بر زنان واليت داشته باشند مردان بر زنان

است و اگر بخـواهيم از آن  اين آيه در صدد بيان قاعده عام نيست، بلكه تنها ناظر به نهاد خانواده

آيد و تخصيص  ىبه نحو عموم، قيموميت مردان بر زنان را استنباط نماييم، تخصيص اكثر الزم م

؛ زيرا در بسياری از موارد مـردان بـر زنـان قيموميـت )234: 2تا، ج مظّفر، بى(اكثر نيز قبيح است 

ندارند و اگر هم به فرض داللت آيه و استدالل فوق را بپذيريم، آيه تنهـا بـر ايـن نكتـه داللـت 

  .توانند بر مردان قيموميت داشته باشند كند كه زنان نمى مى

، به برخى از روايات از جملـه روايـات مورد عدم جواز تصّدی حكومت از جانب زن در: روايات .3

ها يا  ، استدالل شده است كه همگى آنمبنى بر عدم امكان تصّدی منصب قضاء از جانب زنان

ونه به عنوان نم. اند از جهت سند و يا از جهت داللت و يا از هر دو جهت ضعيف و قابل خدشه

شما از اين كه در اختالفـات بـه «اند مبنى بر اين كه  استناد نموده) ع(به روايتى از امام صادق 

اهل جور مراجعه كنيد، بپرهيزد؛ بلكه بنگريد مردی از ميان خودتان را كـه چيـزی از قضـايا و 

ضـى قـرار داند او را به عنوان قاضى ميان خود برگزينيد كه من او را بر شما قا احكام ما را مى
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استدالل ايشان بـه ايـن روايـت كـه امـام  ١.»به او رجوع كنيد دادم پس برای داوری و حكم

چنين است كه قاضى لزومًا بايد » برگزينيد...  بنگريد مردی از ميان خودتان را«: فرموده است

در اين حـديث منظـور نشـده  به عنوان شرط در قضاوت» رجوليت«حال آن كه . باشد» مرد«

البتـه، در . است، بلكه روايت در صدد اين است كه مردم را از مراجعه به قضات جـور بـاز دارد

و با توجه به ) 4 .3(در مباحث پيشين به تفصيل بحث نموديم  زمينه ادلّه راجع به قضاوت زنان

تـر نـاظر بـه ادلّـه مـرتبط بـا  از جانب زنان بيش هبریاين كه ادلّه مخالفان تصّدی منصب ر

  .نماييم باشد؛ از اين رو، از تصريح مجدد آن خودداری مى قضاوت از جانب زنان مى

در تأييد اين استدالل كه مفهوم روايت فوق الزامًا ناظر به مردان نيسـت، بلكـه بـه معنـای يـك 

در روايـت » رجـل«عالم به احكام باشد؛ از اين رو، كلمه  )ع(فردی است كه از منظر امام معصوم 

شك در صورتى كه آن لفظى نـاظر  فوق، در اصطالح اصوليين، فاقد مفهوم وصف است؛ زيرا، بى

به مورد غالب مفهوم باشد، برای تقييد مفهوم آن لفظ نيازمند قرينـه خـاص بـر آن تقييـد اسـت 

وضوع مورد بحث، به علّت عدم وجود قرينه خـاص مبنـى از اين رو، در م ٢؛)21: 1تا، ج مظّفر، بى(

خـارج نمايـد، ادلّـۀ  را از شمول ايـن حكـم» زن«باشد و » مرد«ناظر به » رجل«بر اين كه لفظ 

قائالن به روايت فوق مبنى اختصاص آن به مردان مخدوش است؛ زيـرا، در ايـن روايـت، شـارع 

بـوده اسـت و از آن ) عدم رجوع به حاكمان جور و رجوع بـه مسـلمانان(صرفًا در مقام بيان حكم 

  .توان حكم روايت را صرفًا ناظر به مردان دانست نمى

اند اين است كه از جهت علمى، برخالف مردان،  دليل ديگری كه بر مّدعای مزبور آورده: عقل .4

بر تعقـل و تـدبير آنـان غالـب  به احساسات و عواطف آميخته است و اين صفت طبيعت زنان

است؛ از اين رو، سپردن زمام حكومت به دست زنان يعنـى سـپردن آن بـه دسـت عواطـف و 

را  اش اين است كه زن اگر صحت اين دليل را بپذيريم، الزمه. احساسات، كه كاری ناروا است

                                                           
اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلـم شـيئا مـن قضـايانا فـاجعلوه «. ١

  )18: 4ج، تا حر عاملى، بى(. »بينكم، فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه

داللة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة و ال شك فى عدم الداللة عند وجـود ال شك فى «. ٢

القرينة على ذلك مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذی يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا و عدما نحو قوله 

قا إذ يفهم منه أن وصف الربائـب بأنهـا تعالى و ربائبكم التى فى حجوركم فإنه ال مفهوم لمثل هذه القضية مطل

فى حجوركم ألنها غالبا تكون كذلك و الغرض منه اإلشعار بعلة الحكم إذ إن الالتى تربى فـى الحجـور تكـون 

  .»كالبنات
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 تـوانيم از تفـاوت ين، نمىهمچنـ. از همه مشاغلى كه به تعقل و تدبير نياز دارد، محروم سازيم

هـای  شرعى نيـز اسـتنباط كنـيم؛ زيـرا، مالك ها را در حكم طبيعى ميان زن و مرد تفاوت آن

ها و اين كه در متن حكم يا روايتى ديگری از معصـوم  احكام به علّت تعبدی بودن بسيار از آن

  .استناد نمود يا اين كه مالك سازی كرد ها توان بد ان ها اشاره نشده است، نمى بدان

 از مشـاغل شود كـه دليـل قـاطعى بـرای محروميـت زن های اخير، ظاهر مى از مجموع استدالل

وجود ندارد؛ رجوع به اصول  اجتماعى و مناصب دينى و سياسى مانند مرجعيت، حكومت و قضاوت

نيـز مبـين همـين مطلـب اسـت كـه شـرط  اساسى جمهوری اسـالمى ايـران قانون 5٢و  109١

 بـرای زنـان) رهبـری(ذكر نگرديده اسـت؛ بنـابراين، اصـل انتصـاب در ايـن سـمت » رجوليت«

عامه برای ايشان، متصّور  فقهى، امكان تصّدی رياست محدوديتى نخواهد داشت و فارغ از مبانى

  )161: 1390روشن، . (است

  گيری نتيجه

در آرای  زنـان سياسى حقوق و مصاديق از تفاوت ، آثارنوشتار حاضر، ضمن بررسى و تبيين مبانى

فقهى و حقوقى انديشمندان اسالمى، به نتايج زيردست يافته است؛ مطابق مبانى حقـوق سياسـى 

امر بـه معـروف و نهـى از منكـر و (زنان در انديشه اسالمى، مواردی از جمله انجام وظايف دينى 

ای نظـام اجتمـاعى  آزادی تعيين سرنوشت فردی و اجتماعى و حفظ و تداوم بقـ، حقّ )آموزی علم

توان به نحـو  جامعه اسالمى، عالوه بر مردان در مورد زنان نيز جاری و ساری است؛ بنابراين، نمى

ها را مختص به مردان دانست و زنان را بـه نحـو مطلـق از  گونه امور و آثار ناشى از آن مطلق اين

ی از حقوق سياسى، از جمله همچنين، با توجه به اين كه امكان برخورداری از بسيار. آن منع نمود

شود؛ از اين جهت،  تصّدی مناصب مختلف حكومتى و حاكميتى از مسايل مستحدثه محسوب مى

تـوان  گونه از حقوق دارای قوام الزم نيسـت و مى مبانى و ادلّۀ كافى برای منع زنان از تصّدی اين

                                                           
و تقـوای الزم بـرای  عـدالت.2.صالحيت علمى الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.1«: شرايط و صفات رهبر .١

. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى بـرای رهبـری.3.امت اسالم بریره

  .»تر باشد مقدم است در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه دارای بينش فقهى و سياسى قوی

واليت امر و امامـت امـت  ايران ، در جمهوری اسالمى)عجل اّهللاٰ تعالى فرجه(در زمان غيبت حضرت ولى عصر . ٢

بر عهده فقهى عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر اسـت كـه طبـق اصـل يـك صـد و هفـتم 

  .گردد دار آن مى عهده
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وه بـر، ادلّـه ذكـر شـده در عـال. انتقادات فراوانى بر ادلّه مخالفان حضور سياسى زنان وارد نمـود

توان در اثبات نظر موافقان حضور سياسى زنان تصريح نمود كه در  مباحث مختلف اين نوشتار، مى

، )سياسـى و اجتمـاعى(گونه مناصـب  مبانى حقوق عمومى، مالك حائز اهميت جهت تصّدی اين

اين مناصب بـه گونه مناصب است و در اختصاص يا شمول  اصل بر لزوم صالحيت متصّديان اين

، با مراجعـه بـه اصـول مختلـف از منظر حقوق ايران. مردان يا زنان، تصريح به ميان نيامده است

، ادعـای 163و  157، 115، 109، 91، 5اساسى جمهوری اسالمى ايران، از جملـه اصـول  قانون

  .گردد رای زنان تقويت مىنگارندگان، مبنى بر امكان تصّدی مناصب مختلف سياسى ب

  منابعفهرست 
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 دمشق، دارالفكر للطباعه و النشرمقدمه معجم فقهتا،  ابن حزم، ابو محمد، بى ،.  
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  ،ترجمـه علـى كرمـى، تهـران، 3، جمجمـع البيـان، 1379طبرسى، شيخ ابوعلى الفضل بن الحسـن ،

  .انتشارات فراهانى

 چاپ سّوم، تهران، المكتبـه 8، جالمبسوط فى فقه اإلماميه، 1387، محمد بن حسن، طوسى، ابو جعفر ،

  .المرتضويه إلحياء اآلثار الجعفريه

 -------  ،1400 ،چاپ دّوم، بيروت، دارالكتاب العربىالنهايه فى مجرد الفقه و الفتاوی ،. 
 نا جا، بى سنگى، بى، چاپ قواعد االحكام تا، عالمه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر، بى.  

  ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، اساسى ايران ، حقوق1385عميد زنجانى، عباسعلى.  

 ســيد محمدحســين،  فضــل ، اســالمى، ترجمــه عبــدالهادی  در حقــوق و جايگــاه زن ، نقــش1378اّهللاٰ

  .زاده، تهران، دادگستر فقهى

 سيد محمدحسين، بى فضل ،   .، بيروت، دارالمالكتأمالت االسالمى حول المرأهتا،  اّهللاٰ

  ،اساسى جمهوری اسـالمى  صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون، 1364گرجى، منيژه

  .، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شورای اسالمى، چاپ اول3، جايران

  ،بيروت، داراحياء الثراث العربى51، جبحاراالنوار، 1403مجلسى، محمد باقر ،.  

  ،چـاپ دوم، بيـروت، 1، جشـرايع االسـالم، 1403محقق حلّى، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسـن ،

  .دارالضواء

  ،آل البيـت  مؤسسـه، قم، 3، ججامع المقاصد فى شرح القواعد، 1411محقق كركى، على بن عبدالعالى

  .عليهم االسالم

  ،مجله فقـه اهـل بيـت، فارسـى: ، در»بررسى شرط ذكوريت مفتى«، 1377محمدی گيالنى، محمد ،

  .السالم المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت عليهم ، چاپ اول، قم، مؤسسه دائره13ج

 مجلـه فقـه اهـل : ، در»برای عهده دار شدن قضاوت شايستگى زنان« تا، محمدی گيالنى، محمد، بى

المعــارف فقــه اســالمى بــر مــذهب اهــل بيــت،  ، چــاپ اول، قــم، مؤسســه دائره30، جبيــت، فارســى

  .السالم عليهم

  ،يى و حقـوقفصـلنامه مجلـه قضـا: ، در»در اسـالم داوری زن«، 1375مرعشى، سـيد محّمدحسـن 

  .، پاييز و زمستان18-17جا، نشر روزنامه رسمى، شماره  ، بىدادگستری

  ،تهران، انتشارات صدرادر اسالم زن نظام حقوق، 1369مطهری، مرتضى ،.  
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 قم، انتشارات اسماعيليان2، جاصول الفقهتا،  مظّفر، محّمدرضا، بى ،.  

  ،قم، انتشارات نسل جوان2، احمد قدسى، جانوار االصول، تقريرات، 1416مكارم شيرازی، ناصر ،.  

  ،ترجمه و تقرير، محمود صلواتى تهران، نشر تفكر2، جحكومت اسالمى، 1379منتظری، حسينعلى ،. 
  ،تهران، پژوهشكدهمجموعه مقاالت فقهى، حقوقى و اجتماعى، 1381موسوی بجنوردی، سيد محمد ، 

  .امام و انقالب اسالمى

  ، ، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظـيم و نشـر 10و5، جصحيفه نور، 1369موسوی خمينى، سيد روح اّهللاٰ

  موسوی خمينى، آثار

 ------- چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم2و1، جتحرير الوسيلهتا،  ، بى ،.  

  ،چاپ سوم، قم، دارالهادی1، جى شرح العروه الوثقىالتنقيح ف، 1410موسوی خويى، سيد ابوالقاسم ،.  

 ج، مجله فقه اهل بيت، فارسى: ، در»زنان پژوهشى در قضاوت«تا،  موسوی گرگانى، سيد محسن، بى ،

  ).المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بيت، عليهم االسالم ، چاپ اول، قم، مؤسسه دائره30

  ،چـاپ اول، المللى و موضع جمهوری اسـالمى ايـران بشر در اسناد بين حقوق، 1374مهرپور، حسين ،

  .تهران، اطالعات

 -------  ،1379 ،المللـى فقهـى و مـوازين بين مبـانى: از منظر حقوق داخلى زن مباحثى از حقوق ،

  .اول، تهران، اّطالعات چاپ

  ،چـاپ اول، اساسـى جمهـوری اسـالمى ايـران حقـوق، 1371نجفى استاد، مرتضى و فريد محسنى ،

  .المللى المهدی تهران، انتشارات بين

  ،چاپ دوم، تهران، انتشارات شرويناساسى و تحوالت سياسى حقوق، 1377وفادار، على ،.  

  ، چـاپ دوم، تهـران، اساسى در نظم حقوقى كنـونى قانون، 1387وكيل، امير ساعد و پوريا عسگری ،

  .مجد

  ،چـاپ هفـتم، تهـران، نشـر 2، جاساسى جمهوری اسالمى ايـران حقوق، 1382هاشمى، سيد محمد ،

  .ميزان


