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چکیده
رهبری  همچون  واليی،  مناصب  تصدی  جواز  عدم  يا  جواز  اسالمی،  فقه  در  بحث  مورد  مسائل  از  يكی 
حكومت توسط بانوان است. در اين نوشتار با روش توصيفی - تحليلی به بررسی تطبيقی اين مسئله در فقه 
مذاهب اسالمی و حقوق ايران پرداخته می شود. در فقه مذاهب اسالمی جز يك فرقه )شبيبيه(، همگی قائل 
به عدم جواز تصدی اين منصب توسط زنان می باشند. نظام حقوقی ايران به بهترين نحو بين حاكميت قواعد 
شرع )اراده خداوند( و قواعد موضوعه )اراده مردم( آشتی برقرار كرده و مديريت جامعه بر مبنای قواعد 
شرعی را بر عهده ولی فقيه و مديريت بر مبنای قواعد موضوعه را بر عهده رهبر منتخب مردم قرار داده است 
و ممنوعيت تصدی زنان را صرفًا در بعد فقهی و آن هم منصب واليت فقيه برمی شمارد. از جهت حقوق 

موضوعه ممنوعيتی در اين خصوص ديده نمی شود.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 35-48 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: رهبری، والیت، بانوان، فقه مقارن، حقوق موضوعه.
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مقدمه
حِق داشتن شغل دلخواه، يكی از مهم ترين حقهای انسان 
است كه هم در اسالم و هم در اسناد حقوقی مورد توجه 
قرار گرفته است و در اين خصوص تفاوتی نيز بين زن 
و مرد ديده نمی شود. چنان كه در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ايران، به برابری جنسيتی1 و حق بر داشتن شغل 
در خصوص  اين،  وجود  با  است.  شده  تأكيد  دلخواه2 
اسالم،  در  زنان  توسط  واليی  مناصب  تصدی  امكان 
بنابراين مسئله ای كه  ديدگاههای متفاوتی وجود دارد. 
اسالمی،  مذاهب  منظر  از  كه  است  اين  می شود  مطرح 
آيا زنان جواز تصدی مناصب واليی را دارند؟ تقريبًا 
مناصب  بر عدم جواز تصدی  اسالمی  مذاهب  اكثريت 
واليی توسط زنان متفق هستند، اما آيا از منظر حقوقی، 
كشورهای اسالمی و به خصوص ايران، اين قاعده فقهی 

را در نظام حقوقی خود مورد توجه قرار داده اند؟
ابتدا ديدگاههای  به پاسخ، ضروری است  برای رسيدن 
مذاهب اسالمی را در دو قالب موافقان و مخالفان بيان و 
ادله آنها را ارزيابی كرد، تا نظريه دقيق تر در اين زمينه ارائه 
شود. سپس ضمن بررسی وضعيت كشورهای اسالمی تابع 
شريعت اسالمی، در نهايت منصب واليت و رهبری در 

نظام جمهوری اسالمی ايران مورد بررسی قرار گيرد.

 تصدی منصب والیت و رهبری توسط بانوان در
فقه مقارن

در مورد حكم تصدی رهبری جامعه توسط زنان، دو قول 
وجود دارد كه برخی قائل به جواز تصدی آن و برخی 

ديگر قائل به عدم جواز تصدی آن برای زنان هستند.
1( ادله قائالن به جواز

فرقه »شبيبيه«3 از خوارج، قائل به اين ديدگاه هستند 
1. اصول 19و20.

2. اصل 28.
3. شــبيبيه فرقه ای از خوارج اســت كه به خاطر منسوب بودن به شخصی به 
نام »شبيب بن يزيد شــيبانی« بدين نام مشهور گشته اند. شبيب بن يزيد كه از 
سربازان و طرف داران شخصی به نام »صالح المّسرح« بود، پس از مرگ صالح، 
طبق سفارش او به جانشينی صالح انتخاب می شود و رهبری خوارج را بر عهده 
می گيرد. مهم ترين اختالف شبيب با صالح بر سر امامت زنان بود كه شبيب قائل 
به جواز آن بود و صالح آن را رد می كرد. پس از مرگ شبيب، امامت به زنی به 

نام »غزاله« می رسد )ر.ك: الفرق بين الفرق، صص92-89(.

كه زن می تواند در همه شئون دولتی، اعم از رهبری و 
غير رهبری، مشغول به كار شود و ادله زير را مطرح 

می نمايند:
الف( قرآن كریم

بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  »َوالُْمْؤِمُنوَن  می فرمايد:  خداوند 
َأْولَِیاُء بَْعٍض َیْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر«؛4 
به  كه  يكديگرند  دوستان  باايمان  زنان  و  مردان  »و 
ناپسند  كارهای  از  و  وامی دارند  پسنديده  كارهای 
َأَقاُموا  اْلَْرِض  ِفي  نَّاُهْم  َمكَّ ِإْن  »الَِّذیَن  بازمی دارند«، 
َعِن  َونََهْوا  بِالَْمْعُروِف  َوَأَمُروا  َكاَة  الزَّ َوَآَتُوا  َلَة  الصَّ
آنان  به  زمين  در  چون  كه  كسانی  »همان  الُْمْنَكِر«؛5 
و  می دهند  زكات  و  می دارند  برپا  نماز  دهيم  توانايی 
ناپسند  كارهای  از  و  وامی دارند  پسنديده  كارهای  به 
َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  َآَمُنوا  الَِّذیَن  اهللُ  »َوَعَد  و  بازمی دارند« 
الَِحاِت لََیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن  الصَّ
ِمْن َقْبِلِهْم«؛6 »خدا به كسانی از شما كه ايمان آورده و 
كارهای شايسته كرده اند وعده داده است كه حتمًا آنان 
را در اين سرزمين جانشين ]خود[ قرار دهد، همان گونه 
]خود[  جانشين  بودند  آنان  از  پيش  كه  را  كسانی  كه 

قرار داد«.
اين فرقه معتقدند آيات وارده در اين باره عام بوده و 
خداوند حاكميت بندگان را روی زمين در صورتی كه 
ايمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند، مشروع 
دانسته است و نمی توان در اين زمينه ميان زن و مرد 

تفاوتی قائل شد.
اواًل؛  داشت:  بيان  می توان  فوق  مطلب  با  رابطه  در 
بيان  را  آيات، شرايط و صفات رهبری حكومت  اين 
نمی كنند، بلكه در صدد بيان اين هستند كه همه مردم 
جدا از جنسيت خود، در بنای يك حكومت و اجتماع 
و اصالح آن مشترك و يكسان هستند و در اين رابطه 
زن يا مرد بودن معنايی ندارد. ثانيًا؛ اگر در آيات دقت 
گردد، مصادر با صيغه جمع مذكر به كار رفته اند و اين 

4. توبه، 71.
5. حج، 41.
6. نور، 55.
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ثالثًا؛  بر زن و مرد داللت كند.  باشد و  نمی تواند عام 
از آنجا كه در قرآن و سنت و ديگر ادله های شرعی، 
نصوصی مبنی بر عدم جواز تصدی منصب حاكميت يا 
بانوان وارد شده است، مي توان  رهبری جامعه توسط 
نصوص  ديگر  توسط  و  نيستند  عام  آيات  اين  گفت: 

مقيد شده اند.7
همچنين در رابطه با داستان ملكه سبا كه فرمانروايی 
نقل  هدهد  زبان  از  كريم  قرآن  بود،  يمن  در  مقتدر 
ُكلِّ  ِمْن  َوُأوِتَیْت  َتْمِلُكُهْم  اْمَرَأًة  َوَجْدُت  می كند: »ِإنِّي 
َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظیٌم«؛8 »من ]آنجا[ زنی را يافتم كه 
بر آنها سلطنت می كرد و از هر چيزی به او داده شده 
بود و تختی بزرگ داشت«. آنان معتقدند خداوند در 
قرآن، قصه اين زن را ذكر كرده است كه در آخر تسليم 
امر خدا می شود و دين او را می پذيرد، اما در خصوص 
اينكه بعد از تسليم در مقابل دين خدای يگانه، آيا از 
ذكر  چيزی  قرآن  در  خير؟  يا  می رود  كنار  حاكميت 
نشده و همين سكوت قرآن بر جواز حاكميت و رياست 
دارد؛ زيرا  زنان شايسته داللت  تبع آن ديگر  به  و  او 
قرآن هرگز وی را مورد سرزنش قرار نداده، بلكه او در 
قرآن مدح شده است. پس همه اينها بر جواز حاكميت 

او و ديگر زنان دارای صالحيت داللت دارد.9
در پاسخ به اين مطلب می توان بيان داشت: استدالل به 
اين داستان تاريخی دارای اشكال است: چون اين عمل 
قوم كافران بوده كه قرآن در مورد آن قوم از زبان هدهد 
ْمِس ِمْن ُدوِن  می گويد: »َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َیْسُجُدوَن لِلشَّ
اهلِل«؛10 »او و قومش را چنين يافتم كه به جای خدا 
به خورشيد سجده می كنند«، پس استناد به عمل گروه 
كه  كرده اند  نقل  برخی  البته  نيست.  جايز  غيرمسلمان 
ملكه سبا ايمان آورده و با حضرت سليمان)ع( ازدواج 
كرده است11 كه اين عمل حضرت سليمان)ع(، بر جواز 

7. والية المرأة فی الفقه اإلسالمی، ص141.
8. نمل، 23.

9. المرأة و مسئلة اإلمارة، صص66و67.
10. نمل، 24.

11. زاد المسير، ج3، ص365.

می توان گفت: چنين  در جواب  دارد.  كار داللت  اين 
نقلهايی صحيح نيست و برخی از مفسران و محدثان آن 
را جزء اسرائيليات به شمار آورده اند و معتقدند چنين 

روايات و نقلهايی قابل اعتماد نيستند.12
ب( روایات

إِلَی  َجاَء  َرُجاًل  أَنَّ  ُعَمَر  ابِْن  »َعِن  ابن عمر:  روايت 
)ص(، فََقاَل: يَا َرُسوَل اهللِ أَيُّ النَّاِس أََحبُّ إِلَی اهللِ؟  النَّبِيِّ
َوأَيُّ اأْلَْعَماِل أََحبُّ إِلَی اهللِ؟ فََقاَل َرُسوُل اهللِ)ص(: أََحبُّ 
اأْلَْعَماِل  أََحبُّ  َو  لِلنَّاِس،  أَنَْفُعُهْم  تََعالَی  اهللِ  إِلَی  النَّاِس 
إِلَی اهللِ تََعالَی ُسُروٌر تُْدِخُلُه َعَلی ُمْسلٍِم، أَْو تََكِشُف َعْنُه 
َعْنُه ُجوًعا«؛13 »از  تَْطُرُد  أَْو  َديْنًا،  َعْنُه  أَْو تَْقِضي  ُكْربًَة، 
ابن عمر روايت شده است كه شخصی پيش پيامبر)ص( 
نزد  از مردم  آمد و گفت: ای رسول خدا، كدام گروه 
خدا دوست داشتنی تر هستند؟ و كدام اعمال نزد خدا 
ارزشمند هستند؟ پس پيامبر)ص( فرمود: محبوب ترين 
مفيدتر  براي خلق خدا  كه  است  نزد خدا كسي  مردم 
باشد و پسنديده ترين عمل نزد خدا اين است كه قلب 
مسلماني را شاد كني، يا پريشانی اش را برطرف سازي، 
يا قرضش را ادا كني و يا گرسنگی اش را دور نمايي«.

افراد  بهترين  شرايط  مذكور  روايت  معتقدند  فرقه  اين 
تفاوتی در جنسيت  و  را مطرح می سازد  نزد خداوند 
آنان وجود ندارد. در پاسخ به اين مطلب می توان بيان 
داشت: اواًل؛ اين روايت ضعيف است؛ زيرا در سند آن 
كه  دارد  ابي سراج« وجود  بن  نام »ُسكين  به  شخصی 
تضعيف شده است و نيز شخصی به نام »عبدالرحمن بن 
قيس الضبي« وجود دارد كه متروك است.14 ثانيًا؛ بر 
فرض صحت روايت، می توان گفت: از آنجا كه نصوص 
شده  وارد  بانوان  رهبری  جواز  عدم  بر  دال  صريحی 

است، ديگر نمی توان به چنين رواياتی استناد كرد.
روايت ابن ابی سليم: »َعْن أَبِي بَْلٍج يَْحيَی بِْن أَبِي ُسَلْيٍم، 
أَْدَرَكِت  قَْد  َكانَْت  َو  نَِهيٍك،  بِْنَت  َسْمَراَء  َرأَيُْت  قَاَل: 

12. الجامع ألحكام القرآن، ج13، ص210.
13. المعجم الكبير، ج12، ص453.

14. مجمــع الزوائــد، ج8، ص191؛ سلســلة األحاديــث الضعيفة و 
الموضوعة، ج8، ص86.
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بِيَِدَها  َغلِيٌظ،  ِخَماٌر  َو  َغلِيٌظ،  ِدْرٌع  َعَلْيَها  )ص(:  النَّبِيَّ
َعِن  تَْنَهی  َو  بِالَْمْعُروِف،  تَْأُمُر  َو  النَّاَس،  ُب  تَُؤدِّ َسْوٌط 
الُْمْنَكِر«؛15 »ابی بلج يحيی بن ابی سليم روايت می كند: 
زنی به نام سمراء بنت نهيك را ديدم، زمان پيامبر)ص( 
و  درشت  روسری  و  چادر  وی  بود،  كرده  درك  را 
آن  با  كه  بود  تازيانه ای  در دستش  می پوشيد.  ضخيم 
مردم را ادب می كرد. وی، مردم را به نيكيها سفارش 

می كرد و از بديها بازمی داشت«.
اين گروه معتقدند زنی از صحابه به عنوان يكی از آمران 
به معروف در بازارها می گشت و مردم را امر به معروف 
و نهی از منكر می كرد و در برخی مواقع با تازيانه ای 
كه در دست داشت، مردم را می زد.16 آنان بدين باورند 
از آنجا كه اين زن در زمان خود پيامبر)ص(، واليت 
حسبه به وی واگذار شده بود و پيامبر)ص( او را تأييد 
كرده و هيچ گاه او را از اين كار منع نكرده بود، می توان 
گفت: برای زنان جايز است كه اين مناصب را تصدی 

كنند.
روايت  اواًل؛  می گردد:  بيان  مطلب  اين  به  پاسخ  در 
يحيی  سماع  دارد:  اشكال  سندی  جهت  از  مذكور 
زيرا  نيست؛  ثابت  نهيك  بنت  سمراء  از  ابی سليم  بن 
هم عصر او نبوده است، بلكه ابوبلج جارية بن بلج از 
او سماع داشته كه مجهول است، برخی او را با يحيی 
نشده  ثابت  هرگز  ثانيًا؛  گرفته اند.  اشتباه  ابی سليم  بن 
است كه پيامبر)ص(، يا يكی از خلفای راشدين، واليت 
حسبه در امور بازار را به شخصی بسپارد، آن هم به 
يك زن.17 ثالثًا؛ بر فرض صحت روايت و وجود چنين 
اين زن  پيامبر)ص(، می توان گفت:  قضيه ای در زمان 
فقط در مورد امر به معروف و نهی از منكر زنان و امور 
مربوط به آنان اشتغال داشته و كار او در حيطه مردها 
نبوده است.18 رابعًا؛ اگر روايت مذكور را صحيح بدانيم، 
باز می توان گفت: در مورد خالفت و رهبری و امامت 

15. المعجم الكبير، ج24، ص311.
16. التراتيب اإلدارية، ج1، ص240.

17. إظهار الحق و الصواب في حكم الحجاب، ص704.
18. التراتيب اإلدارية، ج1، ص240.

زن نمی توان به روايت مذكور استناد كرد و خارج از 
بحث ما است؛ زيرا اشتغال برای امر به معروف و نهی 
از منكر را نمی توان با رهبری يك جامعه مقايسه كرد.

2( ادله قائالن به عدم جواز
شافعيه22  مالكيه،21  حنفيه،20  اماميه،19  فقهای  جمهور 
و حنابله23 قائل به عدم جواز تصدی منصب رهبری 
توسط زنان هستند و مرد بودن را در تصدی اين منصب 

شرط دانسته اند، ادله آنان از اين قرار است:
الف( قرآن كریم

خداوند می فرمايد: »َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْیِهنَّ بِالَْمْعُروِف 
]وظايفی[  همان  مانند  »و  َدَرَجٌة«؛24  َعَلْیِهنَّ  َجاِل  َولِلرِّ
آنان  نفع  به  شايسته  طور  به  است،  زنان  عهده  بر  كه 
]بر عهده مردان[ است و مردان بر آنان درجه برتری 
به آيه مذكور،  استناد  با  به عدم جواز  قائالن  دارند«. 
اين  و  داده  برتری  زنان  بر  را  مردان  معتقدند خداوند 
مردان هستند كه بر جامعه رياست و حكومت می كنند. 
همچنين اين آيه در ميان آيات طالق قرار دارد و اين 
آيات، حقوق و تكاليف زن در درون خانواده را بيان 
نيز  طالق،  آيات  ميان  در  آيه  اين  وقوع  كه  می كنند 
مؤيد اين برداشت است.25 پس آيه عموميت ندارد و 

نمی شود آن را به ديگر موارد سرايت داد.
در مقابل می توان بيان نمود: اواًل؛ آيه مذكور عام بوده 
و وجود لفظ »درجه« در آيه به معنای فضيلت مردان 
باالتر از  بيشتر و  بر زنان  بر زنان بوده و حق مردان 

19. الخالف، ج6، صص213و214؛ شــرائع اإلســالم، ج4، ص59؛ 
الدروس الشرعية، ج2، ص65؛ مسالك األفهام، ج13، صص327و328؛ 

رياض المسائل، ج15، ص8؛ جواهر الكالم، ج40، ص14.
20. رد المحتار، ج1، ص548.

21. بداية المجتهد، ج4، ص243؛ شــرح مختصر خليل، ج2، ص44؛ 
حاشية الدسوقی، ج4، ص21.

22. الحاوي الكبير، ج2، ص327؛ البيان، ج13، ص21؛ مغنی المحتاج، 
ج5، ص418؛ أســنی المطالب، ج4، ص108؛ تحفــة المحتاج، ج9، 
ص75؛ نهاية المحتاج، ج7، ص409؛ حاشية البجيرمي، ج4، ص204.
23. المبدع في شرح المقنع، ج8، ص146؛ كشاف القناع، ج6، ص159.

24. بقره، 228.
25. »زن و واليت سياسی و قضايی«، ص57.
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حق زنان بر مردان است.26 ثانيًا؛ در جواب اينكه گفته 
شده چون آيه در ميان آيات طالق قرار گرفته است، 
احتمال اختصاص آن به روابط خانوادگی وجود دارد، 
می توان گفت: اين ادعا قياسی مردود و مع الفارق است؛ 
زيرا نمی شود گفت كه هر آيه ای در قرآن كه در ميان 
آياتی مشخص وارد شده، با آن آيات هم خوانی داشته 
حكم  و  دارد  ربط  آيات  همان  به  و  بوده  هم سنخ  و 
به اشكال فوق  بار می شود. در پاسخ  او  بر  آن آيات 
می توان بيان نمود: واژه »درجه« در آيه، مجمل است 
و قدر متيقن آن، داشتن حق طالق و مانند آن است و 
تعميم آن به ديگر جايگاههای اجتماعی نيازمند اثبات 
است؛ بدون دليل روشن نمی توان اختصاص واليت به 

مردان را اثبات كرد.27
اُموَن  َقوَّ َجاُل  »الرِّ می فرمايد:  ديگر  جای  در  خداوند 
َل اهلل بَْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض َوبَِما َأْنَفُقوا  َساِء بَِما َفضَّ َعَلى النِّ
ِمْن َأْمَوالِِهْم«؛28 »مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه 
]نيز[  برتری داده و  بر برخی  ايشان را  از  خدا برخی 
به  قائالن  می كنند«.  خرج  اموالشان  از  آنكه  دليل  به 
عدم جواز با استناد به آيه مذكور، معتقدند در اين آيه، 
مردان قيم زنان در همه امور معرفی شده اند و خداوند 
پس  است.  داده  قرار  مردان  قيموميت  تحت  را  زنان 
می توان گفت: مردان، سرپرست اداره امور زنان بوده و 
ديگر زنان نمی توانند رهبری و حاكميت جامعه ای را 
بر عهده گيرند كه مردان در آن هستند. پس با استناد 
به اين آيه، معتقد به عموميت قيموميت مردان بر زنان 

هستند.
اين استدالل مشكل دارد؛ زيرا مفسران در شأن نزول 
انصار  از  زنی  شأن  در  مذكور  آيه  گفته اند:  آيه  اين 
نازل شده كه از دستورات شوهر خود نافرمانی كرده 
و شوهرش وی را كتك زده بود كه بعدها با شكايت 
به پيامبر)ص(، ايشان دستور قصاص شوهر را صادر 
اما اين آيه نازل می شود و قصاص از شوهر  می كند، 

26. مجمع البيان، ج2، ص575.
27. »زن و واليت سياسی و قضايی«، ص57.

28. نساء، 34.

برداشته می شود.29 پس با توجه به آنچه بيان شد، آيه 
زندگی  حوزه  در  زنان  بر  مردان  قيموميت  به  مذكور 
زناشويی اشاره كرده و به روابط خانوادگی اختصاص 

دارد و شامل ديگر حوزه ها نمی شود.
اواًل؛  داشت:  بيان  می توان  فوق  اشكال  مقابل  در 
در  قيموميت  شامل  فقط  كه  است  لفظی  »قوامون« 
از  و  دارد  عام  مفهومی  و  نمی شود  خانوادگی  مسائل 
قوام و قيموميت، معنای واليت امر نيز فهميده می شود. 
ثانيًا؛ درست است كه آيه در مورد واقعه ای خانوادگی 
آيه  مفهوم  كه  نيست  آن  بر  دال  اما  است،  شده  نازل 
ديگر  به  قابل سرايت  و  باشد  واقعه  همين  به  مختص 
مسائل نباشد، بلكه مطابق قواعد فقهی، اصل در احكام 
اين است كه مقتضی عموم هستند و خطاب آنها عام 
بيان  اصوليان  و  فقها  كه  فقهی  قاعده  اين  مانند  است. 
داشته اند: »العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب«؛30 
»اعتبار به گستردگي لفظ است، نه خصوصيت مورد«. 
ثالثًا؛ برخی اين شأن نزول و داستان را كذب می دانند 
و معتقدند روايات متواتر وارده، گواه بر اين است كه 
پيامبر)ص( هيچ گاه به انجام دادن كاری يا بيان كردن 
حكمی كه هنوز بر وی وحی نشده بود، اقدام نمی كرد.31
همچنين خداوند فرموده است: »َوَقْرَن ِفي بُُیوِتُكنَّ َوَل 
خانه هايتان  در  »و  اْلُولَى«؛32  الَْجاِهِلیَِّة  َج  َتَبرُّ ْجَن  َتَبرَّ
زينتهای  قديم  جاهليت  روزگار  مانند  و  گيريد  قرار 
خود را آشكار مكنيد«. قائالن به عدم جواز، با استناد 
به آيه مذكور، معتقدند خداوند در اين آيه  دستور داده 
كه زنان در معرض عموم آشكار نشوند و از آنجا كه 
تصدی منصب رهبری مستلزم قرار گرفتن آنان در ديد 
نمی توانند  زنان  گفت:  می توان  بنابراين  است،  عموم 

متصدی اين منصب شوند.
در اين رابطه می توان استدالل نمود كه احكام بيان شده 
29. جامــع البيان، ج8، ص291؛ مجمع البيــان، ج3، ص68؛ الجامع 

ألحكام القرآن، ج5، ص168؛ تفسير القرآن العظيم، ج2، ص256.
30. األشــباه و النظائــر، ج2، ص139؛ القواعــد و الفوائد األصولية، 

صص320-318.
31. تفسير كنز الدقائق، ج3، ص397.

32. احزاب، 33.

آثار خانوادگی و اجتماعی رفق و مدارا از منظر فریقین
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در آيه، اختصاص به زنان پيامبر)ص( دارد و نمی توان 
از آن عدم جواز  به ديگر زنان سرايت داد و  آن را 
تصدی منصب رهبری را دريافت كرد. در جواب اين 
وهله  در  آيه  است  درست  می گردد:  بيان  موضوع 
اين  ليكن  است،  پيامبر)ص(  به همسران  اول خطاب 
يك حكم عام بوده و تكيه و اشاره آيه بر همسران 

پيامبر)ص(، برای تأكيد بيشتر نسبت به آنان است.33
همچنين از آنجا كه حكومت مستلزم خروج از خانه 
و رفت و آمد ميان مردان است، ممكن است برای نفی 
شود.34  استدالل  آيه  اين  به  جامعه  در  زنان  رهبری 
زنان  به  اختصاص  آيه  اين  گفت:  می توان  مقابل  در 
پيامبر)ص( دارد و عموميت نداشته و همچنين قيدی 
وجود ندارد كه بتوان آن را به ديگر زنان سرايت داد؛ 
كه  بودند  زمان  از  برهه ای  در  پيامبر)ص(  زنان  زيرا 
احتمال تعرض فاسقان و منافقان همواره وجود داشت 
خانه  در  آنان  كه  می كند  امر  خداوند  خاطر  بدين  و 
بمانند35 و با توجه به سياق آيه و احتمال اختصاص 
از  زنان  منع  برای  نمی توان  پيامبر)ص(،  زنان  به  آيه 
تصدی منصب رهبری جامعه به آيه مذكور استدالل 

كرد.
ب( روایات

اْمَرأًَة«؛36  أَْمَرُهُم  َّْوا  َول قَْوٌم  يُْفلَِح  »لَْن  ابوبكره:  روايت 
»قومی كه زنی بر آنان حكومت كند، رستگار نخواهند 
شد«. اين روايت كه بيشتر در منابع اهل سنت ذكر شده 
و بعد به منابع شيعه راه يافته، يكی از روايات مشهور 
در مذمت رياست زنان است. قائالن به عدم جواز با 
استناد به اين روايت، بدين باورند كه زنان نمی توانند 
به واليت سياسی و منصب باالی حكومتی منصوب 

شوند.
در اين رابطه دو اشكال وارد است: اواًل؛ اين روايت 

33. األمثل فی تفسير كتاب اهلل المنزل، ج13، ص235.
34. »زن و واليت سياسی و قضايی«، ص58.

35. مبادی نظام الحكم فی اإلسالم، صص431و432.
36. صحيح البخاری، ج9، ص55؛ سنن الترمذی، ج4، ص527؛ سنن 

النسائی، ج8، ص227؛ السنن الكبری، ج10، ص201.

ايران  پادشاه  پوران، دختر كسری  داستان  به  مربوط 
كسری  دختر  دريافت  پيامبر)ص(  وقتی  كه  است 
است،  گرفته  عهده  بر  را  فارس  قوم  فرمانروايی 
به  را  نمی توان آن  فرمود.37 پس  بيان  را  اين روايت 
زمانهای ديگر و همچنين به همه زنان سرايت داد. در 
پيامبر)ص(  گفت: هرچند  می توان  اشكال  اين  مقابل 
آن روايت را در مورد جانشينی دختر كسری و واليت 
نيست  آن  مختص  ولی  است،  كرده  بيان  مردم  بر  او 
ثانيًا؛  دارد.  ارتباط  اعصار  همه  در  زنان  ديگر  به  و 
ولی  شده،  شناخته  صحيح  اهل سنت  در  روايت  اين 
به روايت  نمی شود  بنابراين  است،  اماميه ضعيف  نزد 
ضعيف احتجاج كرد. در مقابل اين اشكال نيز می توان 
به  اماميه  كتابهای  در  روايت  اين  گرچه  نمود:  بيان 
نقل  و  شهرت  ولی  است،  نشده  ذكر  مسند  صورت 
جبران  را  آن  سند  ضعف  پيامبر)ص(،  از  آن  فراوان 
می كند و انسان به صدور آن از پيامبر)ص( اطمينان 

پيدا می نمايد.38
أَبِی  َعْن  َعائٍِذ  بُْن  أَْحَمُد  »َرَوی  ابوخديجه:  روايت 
َعْبِداهلل  أَبُو  قَاَل  قَاَل  اِل  الَْجمَّ ُمْكَرٍم  بِْن  َسالِِم  َخِديَجَة 
بَْعُضُكْم  يَُحاِكَم  أَْن  إِيَّاُكْم  اِدُق)ع(  الصَّ ٍد  ُمَحمَّ بُْن  َجْعَفُر 
ِمْنُكْم  َرُجٍل  إِلَی  انُْظُروا  لَِكِن  َو  الَْجْوِر  أَْهل  إِلَی  بَْعضًا 
يَْعَلُم َشْيئًا ِمْن قََضايَانَا فَاْجَعُلوُه بَْينَُكْم فَِإنِّی قَْد َجَعْلتُُه 
قَاِضيًا فَتََحاَكُموا إِلَْيِه«؛39 »احمد بن عائذ از ابوخديجه 
نقل كرده است كه امام صادق)ع( فرمود: مبادا كسی 
از شما ستمگران را بر خود حاكم كند، بلكه به دنبال 
مردي از خود كه احكام ما را می داند، بگرديد و او 
را بين خودتان َحَكم قرار دهيد. من چنين فردي را 
مراجعه  او  به  اختالفات  در  پس  دادم،  قرار  قاضی 
كه در  آنجا  از  معتقدند  به عدم جواز،  قائالن  كنيد«. 
روايت ذكر شده كه مردی از خود را حاكم قرار دهيد، 
پس می توان گفت: زن نمی تواند رياست داشته باشد، 

37. حقوق اإلنسان فی اإلسالم، ص68.
38. »زن و واليت سياسی و قضايی«، ص62.

39. من اليحضره الفقيه، ج3، صص2و3.
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يا قاضی شود و حكم براند. در اين رابطه می توان اين 
واژه »رجل« در  از  منظور  كه  كرد  را مطرح  اشكال 
روايت، همان طور كه در لغت عرب نيز وجود دارد، 
از باب تغليب است و به صورت يكسان بر زن و مرد 

داللت می كند.
ج( اجماع

جامعه،  در  بانوان  رهبری  جواز  عدم  به  قائالن 
بانوان،  توسط  منصب  اين  تصدی  ممنوعيت  معتقدند 
مورد اجماع فقهای اسالمی از گذشته تاكنون بوده و 
هست40 و اجماع خود دليلی مستقل از داليل تشريع 
يكجا  صورت  به  امت  همه  زيرا  می شود؛  محسوب 
مطلب  اين  به  پاسخ  در  نمی كنند.  اجماع  خطايی  بر 
فقهای امت  بايد همه  اواًل؛ در اجماع  می توان گفت: 
مسئله  در  كه  حالی  در  باشند،  متفق  آن  بر  اسالمی 
به عدم جواز هستند،  قائل  فقها  اكثر  مذكور، هرچند 
اما برخی فرق، قائل به جواز آن هستند. پس با وجود 
مخالفت برخی فرق و مذاهب، ديگر اجماعی صورت 
نگرفته است. ثانيًا؛ وقتی ديگر ادله مانند قرآن و سنت 
برای عدم جواز رهبری زنان مطرح شده است، ديگر 
اجماع مدركی خواهد بود كه جمهور فقها و اصوليان 

آن را نامعتبر می دانند.41
د( عقل

فقها در مسائل مختلف، مانند حضور در صفوف آخر 
به سفر  مردان، همراه محرم  از  نماز جماعت و جدا 
جنسشان  حساسيت  خاطر  به  را  زنان   ،... و  رفتن 
آنان را در جامعه  نامحرمان و خطراتی كه  و وجود 
تهديد می كند، نسبت به خروج آنان از خانه حساسيت 
نشان داده و برای خروج آنان احكامی وضع كرده اند، 
پس از آنجا كه منصب رهبری جامعه بيشتر از ديگر 
موارد منجر به خروج زن و در نتيجه در معرض خطر 
قرار گرفتن او می شود، بنابراين می توان گفت كه عقل 

سليم رأی به ماندن زن در خانه می دهد.42
40. الجامع ألحكام القرآن، ج1، ص270؛ الفصل في الملل و األهواء 

و النحل، ج4، ص89.
41. فرهنگ تشريحی اصطالحات اصول، ص49.

42. والية المرأة فی الفقه اإلسالمی، ص125.

 تصدی منصب والیت و رهبری توسط بانوان در
نظام حقوقی ایران

كه  است  اين  شده،  استنباط  فقهی  مباحث  از  آنچه 
امكان تصدی پست واليت توسط زنان وجود ندارد. 
با بررسی قوانين اساسی كشورهای اسالمی و حداقل 
كشورهايی كه تحت حاكميت قواعد اسالمی هستند، 
ممنوعيتی  كشورها،  بيشتر  در  تقريبًا  كه  درمی يابيم 
و  حكومت  رياست  پست  تصدی  در  زنان  برای 
وجود  هم  اگر  و  نمی شود  ديده  كشور  رياست  حتی 
داشته باشد، اين ممنوعيت نه از جهت شرعی، بلكه 
از جهات ديگر، از جمله موروثی بودن آن حكومت 
است. در مصر كه نظام آن جمهوری است43 و اسالم 
دين و آيين حاكم بر اين كشور است،44 هر شهروند 
رئيس  شرايط  در  و  است45  نامزدی  حق  دارای 
جمهوری،46 منعی برای زنان پيش بينی نشده و بلكه 
حتی تشكيل حزب براساس اصول و مبادی جنسی 
آن  نظام  كه  افغانستان  در  است.47  دانسته  ممنوع  را 
همانند ايران، جمهوری اسالمی است و دين آن دين 
مقدس اسالم است48 و هيچ قانونی نمی تواند مخالف 
معتقدات و احكام اسالم باشد،49 شرايطی كه در ماده 
بيان  جمهوری  رياست  كانديدای  خصوص  در   62
است.  نكرده  پيش بينی  زنان  برای  ممنوعيتی  شده، 
جمهوری  كه  پاكستان  برای  وضعيت  اين  همچنين 
اسالمی است، به همين منوال بوده و شرط مرد بودن 
در  است.  نشده  بيان  آن  اساسی  قانون   41 اصل  در 
است،50  كشور  اين  رسمی  دين  اسالم  كه  نيز  عراق 
در شرايط مقرر در ماده 66 قانون انتخابات رياست 
جمهوری،51 برای رياست جمهوری مرد بودن شرط 

43. ماده 1 قانون اساسی مصوب 2014م.
44. ماده 2.

45. ماده 55.
46. مواد 136-133.

47. ماده 6.
48. ماده 2 قانون اساسی مصوب 1382ش.

49. ماده 3.
50. اصل 4.

51. مصوب 1394/10/19ش.
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رئيس  اينكه  به  توجه  با  نيز  سوريه  در  است.  نشده 
جمهور بايد متديّن به دين اسالم باشد و فقه اسالمی 
شرايط  باب  در  است،52  قانون گذاری  اساسی  منبع 
رئيس جمهور،53 مرد بودن شرط نشده است و بلكه 
دولت برابر اصل 45 مكلف شده »هرگونه تسهيالت 
الزم را جهت شركت فعال زنان در امور سياسی ... و 
مشاركت فعال آنان ... مرتفع نمايد«. در عمان نيز با 
توجه به اسالمی بودن نظام آن54 و اينكه دولت اسالم 
و شريعت اسالمی اساس قانون گذاری است،55 گرچه 
زنان نمی توانند پادشاهی اين كشور را به دست گيرند، 
نظام  بلكه  نيست،  شرع  جهت  از  ممنوعيت  اين  اما 
حكومت پادشاهی وراثتی است كه در پسران از نسل 
سعيد بن سلطان است.56 در كويت نيز با اينكه دين آن 
اسالم بوده و شريعت اسالم منبع اصلی قانون گذاری 
است،57 چون نظام پادشاهی است، اميرنشينی موروثی 
بوده و اميران از دودمان مبارك الصباح و از فرزندان 

ذكور انتخاب خواهند شد.58
واقع  در  است.  ديگر  گونه ای  به  وضعيت  ايران  در 
و  اسالمی  نظام  بين  ايران  اساسی  قانون  واضعان 
كرده اند.  برقرار  آشتی  كنونی  مردم ساالر  نظامهای 
به  مسلمان  انديشمندان  ديدگاههای  در  را  مهم  اين 
عالمه  ديدگاه  بررسی  با  چنان كه  می بينيم.  وضوح 
نائينی و امام خمينی)ره(، درمی يابيم كه بين ماهيت 
معتقدند  آنان  شده اند.  قائل  تمايز  حكومت  شكل  و 
آنچه بايد حفظ شود، ماهيت اسالمی حكومت است 
به  رسيدن  برای  ابزاری  می تواند  حكومت  شكل  و 
ماهيت و هدفی باشد كه اسالم از تشكيل حكومت 
مدنظر داشته است. نائينی می گويد: آنچه مهم است، 
حكومت  تشكيل  از  اسالم  كه  است  هدفی  ماهيت 
داشته است و شكل حكومت به هر نحوی كه باشد 

52. اصل 2 قانون اساسی فوريه 2012م.
53. اصول 83و84.

54. ماده 1 قانون اساسی 21 جمادی اآلخر 1417ق.
55. ماده 2.
56. ماده 5.

57. ماده 2 قانون اساسی مصوب 1962م.
58. ماده 4.

به  دارد.59  ضرورت  كند[  تأمين  را  ماهيت  ]بتواند 
همين خاطر وی از راهكارهای امروزی برای حفظ 
تا  است:  معتقد  وی  می كند.  استفاده  شريعت  نظام 
عادل(  افراد  )حكومت  معصوم  حكومت  كه  زمانی 
]كه  قانون  اواًل؛  حكومت  تشكيل  در  ندارد،  وجود 
برای  است،  شرعی  قواعد  محتوا  ولی  قانون  شكل 
تا  شود،  وضع  فتاوی[  تشتت  و  تعدد  از  جلوگيری 
و  حقوق  همچنين  و  حاكم  تكاليف  و  استيال  حدود 
از  مركب  هيئتی  ثانيًا؛  كند.  تأمين  را  ملت  آزادی 
عقال و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت ]به جای 
هيئت متشكل از مجتهدان[ تشكيل شود60 و مواردی 

از اين قبيل.
امام خمينی)ره( نيز ديدگاهی مشابه آن مطرح كرده  و 
ساختارهای جديد را در نظام اسالمی گنجانده است. 
وی به دو ويژگی كلی حكومت مطلوب اشاره می كند: 
و  قواعد  ابتنای  ديگری  و  مردم  آرای  به  اتكا  يكی 
موازين اسالمی. ايشان ساختارهايی چون جمهوری 
نهاد،  مهم ترين  به عنوان  جمهوری  رياست  بودن، 
مردم  نمايندگان  از  متشكل  اسالمی  شورای  مجلس 
به عنوان عصاره زحمتهای ملت مسلمان، و در رأس 

تمام نهادها جمهوری اسالمی را مطرح كرده است.
با انقالب اسالمی و برپايی نظام جمهوری اسالمی، در 
عمل نيز به نوعی بين اين دو آشتی برقرار شد. بُعد 
جمهوری كه برگرفته از نظامهای مردم ساالر امروزی 
است، با قواعد اسالمی جمع شده است. اين آشتی را 
و شريعت،  قانون  مختلف چون  مسائل  در  می توانيم 
مجلس متشكل از نمايندگان مردم برای تصميم گيری 
در امور عمومی، رياست جمهوری با شرايط اسالمی، 

شوراها و غيره ببينيم.
فقيه  واليت  و  رهبری  بحث  ساختارها  اين  از  يكی 
بين  می توان  اساسی  قانون  دقيق  بررسی  با  است. 
زيرا  شد؛  قائل  تمايز  فقيه  واليت  و  جامعه  رهبری 
قانون اساسی اصطالحات و واژگانی چون  اواًل؛ در 

59. تنبيه األمة و تنزيه الملة، ص46.
60. همان، ص15.
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مطلقه  »واليت  و  امت«62  »امامت  امت«،61  »واليت 
از  كه  تعريفی  به  توجه  با  است.  رفته  كار  به  فقيه«63 
واژه »امت«، »واليت امر« و »واليت مطلقه« می شود، 
می توان گفت: فراسرزمينی بوده و با ويژگيهای قانون 
سازگار  است،  سرزمينی  درون  كه  دولتها  حاكميت  و 
نيست. بنابراين رهبر يك جامعه نمی تواند برای تابعان 
برای  كند.  صادر  تكليف  و  دستور  ديگر  كشورهای 
اساسی،  قانون  در  واژگان  اين  كارگيری  به  توجيه 
بايد بين واليت فقيه و رهبری جامعه تمايز قائل شد. 
انتخاب  به  اينكه  از  اصل 107، پس  انتهای  در  ثانيًا؛ 
رهبری جامعه توسط مجلس خبرگان می پردازد، مقرر 
همه  و  امر  واليت  خبرگان،  منتخب  »رهبر  می دارد: 
داشت«.  بر عهده خواهد  را  آن  از  ناشی  مسئوليتهای 
ثالثًا؛ برخی از وظايف را رهبر از باب رهبری جامعه 
انجام می دهد و برخی ديگر را از باب واليت فقيه. از 
به صدور حكم حكومتی  می توان  آن  مهم ترين  جمله 
يكی  به عنوان  قانون  حاكميت  به  توجه  با  كرد.  اشاره 
از اصول مردم ساالری، حتی رهبر جامعه نيز نمی تواند 
يا  قانون اساسی دستور  به خصوص  قانون و  برخالف 
واليت  حاكميت  به  توجه  با  اما  نمايد.  حكمی صادر 
در  وی،  توسط  عمومی  مصالح  تشخيص  و  فقيه 
فراتر  حتی  می تواند  كند،  اقتضا  مصلحت  كه  صورتی 
از شرع نيز حكم حكومتی صادر نمايد و اين اختيار 
از  اگر  رابعًا؛  رهبری.  نه  و  است  فقيه  واليت  باب  از 
باب رهبری يا رياست كشور در نظامهای مردم ساالر 
امروزی نظر افكنيم، با توجه به اصل حاكميت قانون بر 
تمامی امور، وظايف وی بايد محصور در قانون اساسی 
باشد و اختيارات مازاد بر آنچه در قانون اساسی برای 
فقيه،  مطلقه  واليت  باب  از  را  است  شده  تعيين  وی 
برای  می توان  نظام،  مصلحت  حفظ  جهت  در  هم  آن 
وی پيش بينی كرد. گرچه اثبات اين موضوع مدنظر ما 
نيست، ولی بايد گفت: برای توجيه مسائل فوق يكی از 

61. اصل 5.
62. اصول 5و57.

63. اصل 57.

راهكارها اين است كه بين اين دو منصب تمايز قائل 
شويم كه در حال حاضر اين دو سمت در يك شخص 

جمع شده است.
حال با فرض جدايی اين دو سمت از يكديگر، آيا زنان 
مي توانند سمت رهبری جامعه )و نه واليت فقيه( را بر 
عهده گيرند؟ اگر قائل به نظريه انتخاب رهبری باشيم 
رهبری  اينكه  به  توجه  با  انتخاب(،  نظريه  به  )قائالن 
جامعه انتصابی شرع نيست و بلكه منتخب مردم است، 
آيا براساس نظر اين گروه می توان قائل به جواز تصدی 
مباحث  به  توجه  با  شد؟  زنان  توسط  رهبری  منصب 
فقهی در باب ممنوعيت زنان در تصدی منصب واليت، 
می توان گفت: ممنوعيتی كه در شرع وجود دارد، در 
خصوص منصب واليی است و در مناصب غيرواليی 
و منتخب مردم ـ كه بيش از هر چيز، شرط مقبوليت 
توسط مردم مطرح استـ  منعی برای زنان وجود ندارد. 
در  به خصوص  زمينه،  اين  در  بيشتر  مداقه  برای  البته 
حقوق ايران، بهتر است اين سمت را با منصب رياست 
جمهوری كه منتخب مردم است و شرط مقبوليت برای 

وی نيز مطرح است، قياس كرد.
اصول  از  هيچ يك  در  ايران،  اسالمی  جمهوری  در 
صالحيت  واجد  مردان  صراحت  به  اساسی،  قانون 
حضور  نفی  در  كه  نشده اند  دانسته  مسئوليتها  برای 
اساسی  قانون  از  آنچه  بلكه  شود،  استناد  آن  به  زنان 
برای  انسان  را  مالك  كه  است  اين  می شود،  استنباط 
كسب مسئوليت قرار داده و همه افراد اجتماع را برای 
تمام مراحل تصميم گيری سياسی و سرنوشت اجتماعی 
اساسی،  قانون  مقدمه  در  حتی  است.  دانسته  مسئول 
طاغوتی  نظام  در  كه  بيشتری  ستم  دليل  به  را  زنان 
متحمل شده اند، بيشتر برای استيفای حقوقشان ذی حق 
تعيين  برای  مردم  عامه  مشاركت  و  است  دانسته 
وظايف  از  را  خويش  اجتماعی  و  سياسی  سرنوشت 
دولت جمهوری اسالمی ايران برشمرده است كه موظف 
است همه امكانات را برای امور مذكور فراهم نمايد.64 

64. مقدمه و بند 8 اصل 3 قانون اساسی.
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برای  زنان  جواز  بر  اصل  گفت:  می توان  رو،  اين  از 
تصدی مناصب است، مگر خالف آن ثابت شود.

واليی  مناصب  همان  شده اند،  منع  آن  از  زنان  آنچه 
اما بحث بر سر ساير پستها و از جمله پست  است. 
 115 اصل  در  مقرر  قيد  است.  جمهوری  رياست 
كه  مذهبی«  و  سياسی  »رجل  يعنی  اساسی؛  قانون 
بين  اختالف نظر  باعث  است،  جمهور  رئيس  شرط 
جمهوری  رياست  پست  تصدی  جواز  باب  در  علما 
شايد  را  اختالف  اين  ريشه  است.  شده  زنان  توسط 
ساختار  كه  داد  نسبت  مشروطيت  دوران  به  بتوان 
جديد نظام؛ يعنی ساختار برگرفته از غرب، از جمله 
)و  مردم  نمايندگان  از  متشكل  قانون گذاری، مجلس 
نه مجتهدان(، پستهای انتخابی و غيره در كنار قواعد 
اسالمی برای اولين بار شكل گرفت. اين امر، با توجه 
به عدم حاكميت فقهای اماميه تا قبل از اين دوران، 
خيلی مسئله مطرحی نبود، ولی از دوران مشروطيت 
از اهميت اساسی برخوردار شد، به خصوص كه برخی 
فضل اهلل  شيخ  بودند.  پستها  اين گونه  تشكيل  مخالف 
نوری معتقد بود: »در امور عامه وكالت صحيح نيست 
امور  در  تكلم  يعنی  است؛  شرعيه  باب  باب،  اين  و 
عامه و مصالح عمومی ناس مخصوص است به امام 
يا نواب عام او و دخالت غير آنها در اين امور حرام 
امام است«.65  و  پيامبر)ص(  نمودن منصب  و غصب 
ايشان همچنين معتقد بود: »اعتبار به رأی اكثريت آرا 

به مذهب اماميه غلط و بدعت در دين است«.66
به تدريج اراده مردم در امور عمومی پذيرفته شد، اما 
ظهور آن در انتخاب مناصبی چون نمايندگی مجلس و 
رياست جمهوری و امثال آن در كنار منصب رهبری، 
چالشهايی به وجود آورد. يكی از اين موارد، تسری 
به تصدی  زنان  و عدم جواز  مناصب  اين  به  واليت 
جنسيتی  برابری  بيان  و  شرعی  لحاظ  از  پستها  اين 
در قانون اساسی از طرف ديگر بود. اگرچه در عمل 
تصدی برخی از پستها توسط زنان، از جمله نمايندگی 

65. رسائل، اعالميه و مكتوبات شهيد شيخ فضل اهلل نوری، ص67.
66. همان، ص106.

و وزارت تا حدودی و مناصب اداری، مورد مخالفت 
و  نگارش  نحوه  به  توجه  با  اما  نگرفت،  قرار  فقها 
قيد  و   115 اصل  به خصوص  اساسی،  قانون  تدوين 
ابتدای  از  اختالف  اين  مذهبی«،  و  سياسی  »رجل 
انقالب مطرح شد كه آيا زنان می توانند تصدی پست 
رياست جمهوری را بر عهده گيرند؟ اين قيد در قانون 
انتخابات رياست جمهوری مصوب 1360/4/13 نيز 

بيان شد.
در سال 1376ش حدود نه نفر از زنان كانديد رياست 
جمهوري بودند كه رد صالحيت شدند. اگرچه شورای 
نگهبان به صراحت از تريبون عمومی اعالم نكرد كه 
را  جمهوری  رياست  برای  شدن  كانديدا  حق  زنان 
ندارند و اين رد صالحيت به خاطر جنسيت آنان بوده 
است، اما اظهار نظرهای پراكنده مبنی بر عدم جواز 
توسط برخی از اعضای شورای نگهبان ديده می شد.67

به رغم طرح استفساريه از شورای نگهبان در تمامی 
اصل  در  عبارت »رجل«  تفسير  ادوار، در خصوص 
115 قانون اساسی، شورای مذكور اعالم نظر نكرد.68 
جلسه  در  نگهبان  شورای  اخير  تفسير  در  حتی 
هم  باز  مذكور،  قيد  خصوص  در   1396/10/20
جنسيت مشخص نشده است. يكی از داليل اصلی آن 
احتياط نهاد مزبور و اختالف نظر فقهی در خصوص 

موضوع مورد نظر است.
داليل  خصوص  اين  در  هركدام  مخالفان  و  موافقان 
متعددی ارائه می كنند. مخالفان، تفسير لفظی از واژه 
لغوی »رجل«،  معنای  معتقدند  و  داده  ارائه  »رجل« 
است.  »زنان«  يعنی  »نساء«؛  مقابل  در  »مردان« 
مرد  بايد  حتمًا  جمهوری  رياست  داوطلبان  بنابراين 

67. چنان كه در انتخابات مجلس هفتم، ســخنگوی شــورای نگهبان 
)غالمحســين الهام( در پاسخ به ســؤال يك خبرنگار مبنی بر تفسير 
خود از رجال، اعالم كرد كه بــه نظر او مردان واجد صالحيت برای 
رياست جمهوری هستند و برداشت وی از »رجل« جنس »مرد« بود 

)روزنامه شرق، 1383/1/3ش(.
68. »تحليل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 

در خصوص شرايط رئيس جمهور«، ص229.
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بايد  باشد،  مدنظر  آن  مجازی  معنای  اگر  و  باشند69 
قرينه ای بر اين معنی ارائه شود.70 همچنين مخالفان، 
به واليی بودن پست رياست جمهوری استناد می كنند 
و معتقدند زنان حق تصدی پست واليی را ندارند.71 
برخی از مخالفان اين ممنوعيت را در جهت حمايت 
رياست جمهوری  پست  معتقدند  و  كرده  بيان  زن  از 
دارای مسئوليتهای سنگين بوده و با ظرافتهای جسمی 

و روحی زن سازگار نيست.72
در مقابل عده زيادی از انديشمندان از جمله آيت اهلل 
تبريزی،  موسوی  حسين  سيد  بجنوردی،73  موسوی 
اسداهلل امامی و سيد حسين صفايی قائل به امكان تصدی 
پست رياست جمهوری توسط زنان هستند.74 موافقان 
بين منصب رهبری كه واليت است و رياست جمهوری 
كه وكالت است، تمايز قائل شده و در رد داليل مخالفان 
بيان كرده اند كه قرينه اينكه زنان می توانند تصدی پست 
عرفی  معنای  گيرند،  عهده  بر  را  جمهوری  رياست 
»رجال« است كه به معنای شخصيت به كار می رود و 
قرينه ديگر اصل مساوات و برابری جنسيتی در قانون 
در  مذكور  معتقدند »رجل«  همچنين  است.  اساسی75 
اصل 115 به معنای مطلق به كار رفته و ناظر به هر 

انسان اعم از ذكور يا اناث است.76
مباح  اصل  و  شرعی  ممنوعيت  عدم  به  ديگر  برخی 
بودن استناد كرده و معتقدند: »نمی توان بر پايه كتاب، 
سنت و وجوه استحسانی ثابت كرد كه رئيس دولت 
بايد مرد باشد«.77 برخی حتی فراتر رفته و ذكوريت 
را برای پست واليت هم شرط نمی دانند.78 با توجه 
69. حقوق اساســی جمهوری اســالمی ايران: حاكميت و نهادهای 

سياسی، ص270.
70. حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، ص281.

71. مبانی فقهی حكومت اسالمی، ص99.
72. همان، ص110.

73. مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، ج2.
74. »رياست جمهوری زنان در ابهام«، ص9.

75. اصول 3، 19، 20و22.
76. »رياست جمهوری زنان در ابهام«، ص9.

77. حدود مشاركت سياسی زنان در اسالم، ص120.
78. منتخب األحكام، ص298.

به نظرات موافقان و مخالفان، می توان گفت: اختالف 
جمهوری  رياست  پست  بودن  واليی  سر  بر  اصلی 
است. اما با تعمق در قانون اساسی پی می بريم پست 
رياست جمهوری از مستحدثات بوده و مبنای شرعی 
ندارد، بنابراين بين اين دو پست تفاوت وجود دارد. 
تفاوت اول از جهت وظايف است. مقايسه اصول 57 
فقيه  واليت  كه  می دهد  نشان  اساسی  قانون   113 و 
چهارچوب  در  دارد،  رهبری  منصب  در  ظهور  كه 
شرع دارای اختيارات مطلق بوده كه بنا به مصلحت 
جمهور  رياست  ولی  بگيرد،  تصميم  می تواند  جامعه 
اساسی  قانون  اجرای  مسئول  هم  ـ  اجرايی  مسئول 
و هم رئيس قوه اجرايی كشور ـ است. تفاوت دوم 
در نحوه انتصاب اين دو است. اصل 5 قانون اساسی 
واليت فقيه را منصبی انتصابی و اصل 114 رياست 
انتخابی می داند. تفاوت سوم از  جمهوری را منصبی 
جهت جايگاه دو پست مزبور است. برابر اصل 113 
واليت فقيه به عنوان باالترين مقام و در واقع رئيس 
می باشد.  مقام  دومين  جمهور  رئيس  و  است  كشور 
را  جمهور  رئيس  برخی  تا  شده  باعث  عامل  همين 
از  وكالت  شأن  و  بدانند  اجرايی  مدير  نوعی  صرفًا 
سوی ولی فقيه را برای رئيس جمهور در نظر گيرند: 
رهبری  با  و واليت  نيست  هم  اينجا واليت  در   ...«
است و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرايی و 
يك وكالت است ...«.79 تفاوت ديگر از جهت شرايط 
تصدی هريك از اين دو پست است. برابر اصول 5 و 
110 قانون اساسی، ولی فقيه بايد فقيه عادل، باتقوا، 
شجاع و غيره باشد، ولی برای رئيس جمهور فقاهت 
منصب  جمهوری  رياست  بنابراين  نيست.80  شرط 
وكالت است و نه واليت، و چون انتخابی مردم است، 
شرط اصلی آن، انتخاب وی از طريق انتخابات است 
و اگر اكثريت مردم وی را بپذيرند، فرقی از جهت زن 

79. صورت مشــروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران، ج3، ص1770.

80. اصل 115.
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يا مرد بودن ندارد.81

نتیجه گیری
1. از بين مذاهب اسالمی، فرقه ای منسوب به خوارج 
به نام »شبيبيه«، قائل به جواز تصدی منصب رهبری 
توسط بانوان بوده و معتقدند زن می تواند در باالترين 
مناصب دولتی ايفای نقش كند و در اين باره به برخی 

از آيات قرآن و روايات استناد ورزيده اند.
2. جمهور فقهای مذاهب اسالمی، قائل به عدم جواز 
دارند،  كه  ويژگيهايی  به خاطر  زنان  معتقدند  و  بوده 
بر  را  جامعه  حاكميت  و  رياست  رهبری،  نمی توانند 
عهده گيرند و در اين باره به ادله نقلی و عقلی استناد 

جسته اند.
عدم  شده،  بيان  قول  دو  ميان  از  می رسد  نظر  به   .3
جواز تصدی منصب رهبری جامعه توسط زنان قول 
راجح باشد؛ زيرا برخی از آيات و روايات و همچنين 
عقل به عدم جواز آن اشاره داشته و برخی از ادله نيز 

در پی تأييد آن برآمده اند.
4. تقريبًا بيشتر كشورهای اسالمی، منعی برای زنان 
در تصدی پست رياست جمهوری قائل نيستند و اگر 
هم در برخی موارد قدرت به دست ذكور می رسد، نه 
بودن قدرت  از جهت وراثتی  بلكه  از جهت شرعی، 

81. »شايستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی«، ص56.

قواعد  حاكميت  نيز  ممنوعيت  عدم  اين  دليل  است. 
حقوق موضوعه بر نظام آن كشورها است.

اراده خداوند  بين  نوعی  به  اسالمی  در جمهوری   .5
به  توجه  با  است.  شده  برقرار  آشتی  مردم  اراده  و 
»واليت  مانند  اساسی  قانون  در  مطرح  عبارات 
امت«، »واليت مطلقه فقيه« و غيره از يك طرف و 
ويژگيهای قانون از جمله حاكميت آن تا مرز سرزمين 
كشور از طرف ديگر، بايد بين دو منصب واليت فقيه 
واليت  هم  كشور  رئيس  شد.  قائل  تمايز  رهبری  و 
مردم،  اراده  براساس  هم  و  دارد  عهده  بر  را  جامعه 
به عنوان رهبر جامعه برگزيده شده است و از دو شرط 
مشروعيت و مقبوليت برخوردار است. ممنوعيت زنان 
در تصدی امر واليت صرفًا از جهت فقهی است و از 
جهت حقوقی با توجه به قياس آن با منصب رياست 
جمهوری، به نظر می رسد كه منعی برای زنان در اين 

خصوص وجود نداشته باشد.
و  جمهوری  رياست  پست  بين  اساسی  تفاوتهای   .6
اين  بين  نزديك  شباهت  به رغم  دارد.  وجود  رهبری 
دو، پست رياست جمهوری وكالت بوده و نه واليت و 
بيشتر قدرت اجرايی است، پس منعی برای تصدی آن 

توسط زنان وجود ندارد.

- قرآن كريم.
بن  زكريا  الطالب،  روض  شرح  في  المطالب  أسنی   -

محمد انصاری، بيروت، دارالكتاب اإلسالمی، بی تا.
- األشباه و النظائر، عبدالوهاب بن علی سبكی، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1411ق.
- إظهار الحق و الصواب في حكم الحجاب و التبرج و 
السفور و الخلوة بالمرأة األجنبية و سفرها بدون محرم 
السلف  آثار  و  السنة  و  الكتاب  في ضوء  االختالط  و 
الصالح، سعيد بن علی قحطانی، رياض، مطبعة سفير، 

بی تا.

مكارم  ناصر  المنزل،  اهلل  كتاب  تفسير  فی  األمثل   -
ابی طالب)ع(،  بن  علی  امام  مدرسه  قم،  شيرازی، 

1379ش.
احمد  بن  محمد  المقتصد،  نهاية  و  المجتهد  بداية   -

ابن رشد حفيد، قاهره، دارالحديث، 1425ق.
- البيان فی مذهب اإلمام الشافعی، يحيی بن ابی  الخير 

عمرانی، بيروت، دارالمنهاج، 1421ق.
محمد  بن  احمد  المنهاج،  شرح  في  المحتاج  تحفة   -
الكبری،  التجارية  المكتبة  مصر،  هيتمی،  ابن حجر 

1357ق.

  کتابنامه
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- »تحليل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری 
جمهور«،  رئيس  شرايط  خصوص  در  ايران  اسالمی 
دوره  مجله حقوق،  پور،  موسی  ميثم  و  رستمی  ولی 

41، شماره 1، 1390ش.
بن  محمد  الغرائب،  بحر  و  الدقائق  كنز  تفسير   -
و  فرهنگ  وزارت  تهران،  مشهدی،  قمی  محمدرضا 

ارشاد اسالمی، 1368ش.
ابن كثير،  عمر  بن  اسماعيل  العظيم،  القرآن  تفسير   -

بيروت، دارالكتب العلمية، 1419ق.
نائينی،  محمدحسين  الملة،  تنزيه  و  األمة  تنبيه   -
كتاب،  بوستان  قم،  ورعی،  جواد  سيد  تصحيح: 

1388ش.
جرير  بن  محمد  القرآن،  تأويل  فی  البيان  جامع   -

طبری، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420ق.
قرطبی،  احمد  بن  محمد  القرآن،  ألحكام  الجامع   -

قاهره، دارالكتب المصرية، 1384ق.
- جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم، محمدحسن 

نجفی، بيروت، دارإحياء التراث العربي ، 1404ق.
- حاشية الدسوقی علی الشرح الكبير، محمد بن احمد 

دسوقی، بيروت، دارالفكر، بی تا.
بن  سليمان  المنهج،  شرح  علی  البجيرمي  حاشية   -
محمد بجيرمی، مصر، مصطفی البابی الحلبی، 1369ق.

الشافعی،  اإلمام  مذهب  فقه  فی  الكبير  الحاوي   -
العلمية،  دارالكتب  بيروت،  ماوردی،  محمد  بن  علی 

1419ق.
- حدود مشاركت سياسی زنان در اسالم، محمدمهدی 
بعثت،  تهران،  عابدی،  محسن  ترجمه  شمس الدين، 

1376ش.
ج2:  ايران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  حقوق   -
تهران،  هاشمی،  محمد  سياسی،  نهادهای  و  حاكميت 

ميزان، 1382ش.
مرتضی  ايران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  حقوق   -
نجفی اسفاد و فريد محسنی، تهران، الهدی، 1379ش.

- حقوق اإلنسان فی اإلسالم، علی عبدالواحد وافی، 

قاهره، دار نهضة مصر، 1979م.
يزدی،  مصباح  محمدتقی  قرآن،  در  زن  حقوق   -
خمينی)ره(،  امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه  قم، 

1382ش.
- الخالف، محمد بن حسن طوسی، قم، دفتر انتشارات 

اسالمي، 1407ق.
- الدروس الشرعية فی فقه اإلمامية، محمد بن مكی 

شهيد اول، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.
- رد المحتار علی الدر المختار، محمدامين بن عمر 

ابن عابدين، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
فضل اهلل  شيخ  شهيد  مكتوبات  و  اعالميه  رسائل،   -

نوری، محمد تركمان، تهران، رسا، 1362ش.
ابهام«، اشرف گرامی  - »رياست جمهوری زنان در 

زادگان، مجله حقوق زنان، شماره 26، 1384ش.
بالدالئل،  األحكام  تحقيق  في  المسائل  رياض   -
آل  مؤسسة  قم،  طباطبايی،  محمدعلي  بن  علی  سيد 

البيت)ع( إلحياء التراث، 1418ق.
علی  بن  عبدالرحمن  التفسير،  علم  في  المسير  زاد   -

ابن جوزی، بيروت، دارالكتاب العربی، 1422ق.
محمدمهدی  قضايی«،  و  سياسی  واليت  و  »زن   -

آصفی، مجله فقه اهل بيت، شماره 42، 1385ش.
أثرها  و  الموضوعة  و  الضعيفة  األحاديث  سلسلة   -
رياض،  البانی،  ناصرالدين  محمد  األمة،  في  السيئ 

دارالمعارف، 1412ق.
مصر،  ترمذی،  عيسی  بن  محمد  الترمذی،  سنن   -

مصطفی البابي الحلبي، 1395ق.
بيروت،  بيهقی،  حسين  بن  احمد  الكبری،  السنن   -

دارالكتب العلمية، 1424ق.
- سنن النسائی، احمد بن شعيب نسائی، حلب، مكتب 

المطبوعات اإلسالمية، 1406ق.
- »شايستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی«، 
شماره  اسالمی،  حكومت  مجله  معرفت،  محمدهادی 

4، 1376ش.
- شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، جعفر بن 
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حسن محقق حلی، قم، اسماعيليان ، 1408ق.
خرشی،  عبداهلل  بن  محمد  خليل،  مختصر  شرح   -

بيروت، دارالفكر، بی تا.
بخاری،  اسماعيل  بن  محمد  البخاری،  صحيح   -

دمشق، دارطوق النجاة، 1422ق.
نهايی  بررسی  مجلس  مذاكرات  مشروح  صورت   -
اداره  تهران،  ايران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
شورای  مجلس  عمومی  روابط  و  فرهنگی  امور  كل 

اسالمی، 1364ش.
بغدادی،  طاهر  بن  عبدالقاهر  الفرق،  بين  الفرق   -

بيروت، داراآلفاق الجديدة، 1402ق.
- فرهنگ تشريحی اصطالحات اصول، عيسی والئی، 

تهران، نشر نی، 1392ش.
- الفصل في الملل و األهواء و النحل، علی بن احمد 

ابن حزم، قاهره، مكتبة الخانجي، بی تا.
من  بها  يتعلق  ما  و  األصولية  الفوائد  و  القواعد   -
األحكام الفرعية، علی بن محمد بعلی، صيدا ـ بيروت، 

المكتبة العصرية، 1420ق.
يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف   -

بهوتی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
- مبادی نظام الحكم فی اإلسالم، عبدالحميد متولی، 

اسكندريه، منشأة المعارف، 1978م.
- مبانی فقهی حكومت اسالمی، حسينعلی منتظری، 

ترجمه محمود صلواتی، قم، تفكر، 1369ش.
- المبدع في شرح المقنع، ابراهيم بن محمد ابن مفلح، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
حسن  بن  فضل  القرآن ،  تفسير  في  البيان  مجمع   -

طبرسی، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.
- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، علی بن ابی بكر هيثمی، 

قاهره، مكتبة القدسی، 1414ق.
- مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، 
سيد محمد موسوی بجنوردی، ج2، تهران، پژوهشكده 

امام خمينی و انقالب اسالمی، 1381ش.
- المرأة و مسئلة اإلمارة، رحمت اهلل طارق، پاكستان، 

ادارة ادبيات إسالمية، 1986م.
- مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم، زين الدين 
بن علی شهيد ثانی، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمية، 

1413ق.
قاهره،  طبرانی،  احمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم   -

مكتبة ابن تيمية، 1415ق.
المنهاج،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلی  المحتاج  مغنی   -
دارالكتب  بيروت،  شربيني،  خطيب  احمد  بن  محمد 

العلمية، 1415ق.
الفقيه، محمد بن علی ابن بابويه، قم،  - من اليحضره 

دفتر انتشارات اسالمی، 1413ق.
تمار،  ميثم  قم،  صانعی،  يوسف  األحكام،  منتخب   -

1380ش.
اإلدارية،  التراتيب  المسمی  النبوية  الحكومة  نظام   -
محمدعبدالحی بن عبدالكبير كتانی، بيروت، داراألرقم 

بن أبی األرقم، بی تا.
المنهاج، محمد بن احمد  المحتاج إلی شرح  نهاية   -

رملی، بيروت، دارالفكر، 1404ق.
- والية المرأة فی الفقه اإلسالمی، حافظ محمد انور، 

رياض، داربلنسية، 1420ق.
ناس،  تهران،  خمينی،  روح اهلل  سيد  فقيه،  واليت   -

1364ش.
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