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 چکیده
امـري   نظـام اجتمـاعی و سیاسـی    کـردن  مـد اکار راستايمشارکت سیاسی زنان در 

به حقـوق  بر اساس مبانی فقهی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران . است مقبول
را  نـان ، آداشتهنگاهی متفاوت اجتماعی آنان  ـ  طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی

موظـف  نیل بـه آن   برايبه رسمیت شناخته و قواي حاکم را به بسترسازي مقتضی 
وجود بسترهاي قانونی براي مشارکت سیاسـی زنـان، در عمـل    رغم   به. استکرده 
جا که  از آن. هاي ساختاري بر سر راه این مشارکت وجود دارد اي از محدودیت پاره

 ایفـا را هـاي فقهـی نقـش اصـلی      برداشت است،مبناي قانون اساسی فتاواي فقهی 
از  تیـ مرجع و قضـاوت  حکومت، موضع در را زنان ،برداشت فقهی رایج. کنند می

اما با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنـی بـر اجتهـاد     ،داند باب والیت انتصابی متصدي نمی
  .دهد میزن را در باب والیت انتخابی ارتقا  گاهیجازمان و مکان، 

  .، حقوق سیاسی، قانون اساسی ایرانزن، مبانی فقهی، والیت انتخابی :ها کلیدواژه
  

  لهئبیان مس .1
از مباحـث مهـم در آن    انو حقوق زن هاي کشورها اصول و ارزش ةدهند قانون اساسی نشان

اسـت و بـراي     مـرد و زن   متوجـه   بسیاريسان  یک  اجتماعی  هاي در اسالم مسئولیت. است
جز والیـت انتصـابی بـه دلیـل      ،یابندحضور  ها عرصه ۀزنان این حق وجود دارد که در هم
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 بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران   18

  

چنین زنان حق  هم. است  شده  آن  جایگزین  دیگري  مهم  تکالیف  که متقابالً شتکلیف سنگین
جـز   را دارند و اصل شرکت آنان بـه ) والیت انتخابی(شرکت در مسائل حکومتی و سیاسی 

  .فقهاست تر بیش مقبولدر موارد حکومت و قضاوت 
قانون اساسی جمهوري اسالمی بر اساس مبانی فقهی تشیع شرایط حضور زنان را در جامعـه  

هـاي سـاختاري    هـا بـا محـدودیت    ا در عمل مشارکت زنان در این عرصـه ، اماست کردهتسهیل 
مواجه است و باید با توجه به ظرفیت فقه پویا و شناخت روابط حـاکم بـر سیاسـت، اجتمـاع و     

مجتهد باید براي استخراج حکم بـا شـناخت دقیـق    « ؛ زیرااقتصاد حکم آن را استخراج کرد
  ).98 /21: 1369خمینی، (» ود احاطه داشته باشدروابط اقتصادي، اجتماعی به مسائل زمان خ

منطقی به بررسی و نقد مبانی فقهی حقوق سیاسی زنـان در   ـ  این مقاله با روش تحلیلی
  .پردازد قانون اساسی می

  
  تحلیل مفاهیم پژوهش .2

 .)216: 1376جعفري لنگـرودي،  ( شود قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می
هاي سیاسی از لحاظ حقـوقی   حقوق سیاسی تفسیر پدیده«: )political rights( سیاسیحقوق 

حقـوقی اسـت کـه شـرایط      ۀمجموعحقوق سیاسی زنان  بنابراین ؛)49: 1372عالم، (» است
سیاسی  و اي مطرح کند که قدرت احراز مناصب و مشاغل اجتماعی حضور زنان را به گونه

حـق تسـاوي در    ۀارائ«جاي   ههاي آن شرایط موازنه را ب زمینه پیش همۀد و در نرا داشته باش
یعنـی   ،لحـاظ انسـان بـودن و زن بـودن      و حقوقی که زن بـه  کردهمعرفی » شرایط نامساوي

   ).571: 1374شایگان، (بیان کند  استبراي زندگی انسانی خود بدان نیازمند  شجنسیت
  

  هاي آن شرط  بررسی مفهوم مشارکت سیاسی، اهمیت و پیش .3
ارسـطو  . سیاست و علم آن عمري به قـدمت تـاریخ دارد   ۀموضوع مشارکت در عرص ۀسابق

میل . تر افراد در اخذ تصمیم سیاسی دانسته است تر یا بیش آن را مشارکت کم نخستمعیار 
گـذارد و    رفتاري است که اثر می )political participation(مشارکت سیاسی «: گوید میبرات 

  ).16: 1375مصفا، (» یا قصد تأثیرگذاري بر نتایج حکومتی را دارد
عالوه بر تعیین سرنوشت فردي، سرنوشت  ،منظور از مشارکت مردم این است که خداوند

همـۀ   ؛ بنابراین)29: 1377عمید زنجانی، (ها تفویض کرده است  انسانجمعی را نیز به خود 
  ).101: 1378فیرحی، ( اند سئول پیامدهاي زندگی سیاسی و اجتماعی خویشمؤمنان م



 19   پور مریم شریفو  لک غالمرضا بهروزي

  

وجود دارد که باید نسبت » سیاست«و » مشارکت«دو جزء » مشارکت سیاسی«در مفهوم 
تنهـا توصـیه بـه مشـارکت اسـت، بلکـه        نهدر جزء اول، . دینی روشن شود  ۀجامعآن دو با 

در این جزء، موانع عمومـاً ناشـی از   . برد ؤال میاعتنایی به آن مسلمان بودن فرد را زیر س بی
هـاي مربـوط بـه     اند، اما در جزء دوم، یعنی جنبه نیافتگی  توسعهتجربگی، استبدادزدگی و  بی

نظري نیز وجود دارند که  ةبر اشکاالت مربوط به جزء اول، مشکالت عدید افزونسیاست، 
جدیـد بـا مفهـوم سیاسـت در نگـرش اسـالمی        ةدوربه تفاوت بنیانی مفهـوم سیاسـت در   

در نگرش جدید، سیاست امري غیردینی و صرفاً انسانی و دنیـوي اسـت، امـا در    . اند راجع
سیاست نیز سه بعد انسانی، دنیـوي و   ۀمقولنگرش اسالمی، انسان داراي روح الهی است و 

از بیـان شـده   و اهمیت مشارکت سیاسی در اسالم در کنـار نمـ  ) 9- 7: همان( داردتوحیدي 
 اسـت  هاي آن شرط پیشو آزادي، برابري و انتقادپذیري از ) 168/ 15: 1369خمینی، (است 

  ).50 - 46: 1390کالنتري و دیگران، (
  

  مشارکت مردمی در اسالم ۀحیط .4
قـانون   وها حتی در انتخاب رهبـر، مشـارکت جمعـی وجـود دارد      حوزه ۀهمدر اسالم در 

). 41- 30: 1377علیخـانی،  (است شده مشارکت را متذکر  اساسی در اصول متعددي اهمیت
حکومـت،   گونـاگون هـاي   در حـوزه  ،شود ایشان مشخص می) ع(امام علی  ةسیربا بررسی 

ها نیاز به ابزارهاي خاص دارد کـه بـا    اند که عملی ساختن آن جایگاه مهمی براي مردم قائل
آراي مردم فقـط   به البته ؛)159: همان(شرایط زمانی و مکانی در هر دوره متغیر خواهند بود 

تبعیت از احکام الهی است کـه   ۀعرصامراهللا  ۀحیطوگرنه  ،شود توجه میامرالناس  ۀحیطدر 
  ).66 - 63: 1390کالنتري و دیگران، (آراي مردم در آن دخالتی ندارد 

  
  مبانی فقهی مشارکت سیاسی زنان .5

، از جملـه  شود میمفهوم حکمی بحث  چنددربارة در بررسی مبانی فقهی مشارکت سیاسی 
واجبات کفایی، مسئولیت متقابل دولت و مردم یا نصیحت رهبران جامعه، رضایت عمـومی،  

سیاسی ـ اجتماعی وجود ندارد که در یکی از این   ئلۀمسواجب و هیچ  ۀمقدمبیعت و اصل 
سیاسـی در اسـالم   مشارکت  ةواژ ۀالبت ؛نگنجد) مبانی قرآنی، روایی، نظري و فقهی(قلمروها 

عنوان نشده است، اما عناوینی هست که همان معناي مشارکت انسان در تعیـین سرنوشـت   
  .شود میها پرداخته  جا به بیان آن در این. رساند میرا  اش اجتماعی و سیاسی
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  بیعت 5.1
هرچند مشروعیت حکومت دینی از سوي خداوند نیازي به قبول یا نفی مردمی نـدارد،  

اسـت   مـد نظـر  در فقه سیاسی اسـالم  ) رضایت و مشارکت همگانی(مقبولیت عمومی 
یکی از مفاهیمی که در فرهنگ سیاسی اسالم موقعیـت  ). 39: 1388اردبیلی،  ةزاد عظیم(

بخش مهمـی از تـاریخ سیاسـی تمـدن      شکه اخذ یا شکستن استبیعت  داردشاخصی 
هاي  نشانهبیعت زنان در تاریخ اسالم از ). 105: 1378دیلمی، (اسالمی را رقم زده است 

بیعت به ). 142: 1390اردبیلی،  ةزاد عظیم(بارز مشارکت سیاسی زنان در اسالم بوده است 
ین بستري براي مشارکت عمومی در عصر غیبت دو نقـش مهـم شناسـایی واجـد    منزلۀ 

یعنی به فعلیت  ،شرایط، انتخاب فرد اصلح و فراهم ساختن امکانات براي دولت حاکم
  ).147: 1382سجادي، (رساندن صالحیت رهبري را ایفا می کند 

  
  مسئولیت متقابل مردم و دولت 5.2

دینی تکلیفی است که با حقـوق سیاسـی   اندیشۀ متقابل حکومت و مردم در رابطۀ 
ائمـۀ  نصیحت مردم به ). 129: همان(می منافاتی ندارد شهروندان در حکومت اسال

گاه به شکل انتقاد است و گاه با تأکید و تمجید، گاه علنی و گاه مخفی و مسلمانان 
گزیننـد   اجراي قـانون برمـی  براي مسئوالنی را زیرا  ؛گاه شرکت در انتخابات است

نیز حق ملت شمرده شده است  ضاحیاست که طور همان ؛)38: 1377عمید زنجانی، (
زیرا هر فرد ؛ استبلکه تکلیف  ،تنها حق نهمشارکت  ،؛ بنابراین)409: تا بیخمینی، (

سرنوشت خود و دیگران حساس  دربارةدر مقابل خود، خدا و جامعه موظف است که 
 یاد شـده اسـت  » نصح«با عنوان  قرآناز این مسئولیت در ). 3: 1385منصورنژاد، (باشد 

  ).135: تا بیعمید زنجانی، (
  

  واجب کفایی 5.3
 ءجـز دارنـد  نیـاز  درصد از اموري کـه بـه مشـارکت جمعـی      99اسالمی حدود  ۀدر جامع

بـراي   بنـابراین  ؛شـوند  اند که بدون وجود وسایل و ابزارهاي الزم انجام نمی واجبات کفایی
ـ ا از ؛اسـت  نیاز تأمین آن به مشارکت سیاسی مردم  ةحـوز مشـارکت سیاسـی در    ،يرو نی

  ).35: همان( رود به شمار میواجبات کفایی  ءجزشریعت اسالم 
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  رضایت و خشنودي عموم مردم 5.4
یعنـی  » رضـی العامـه  «مفهـوم  . در فقه اسالم مسئوالن باید رضایت عمومی را در نظر گیرند

احـراز رضـایت   هـاي   راهو یکی از » رضایت عمومی استوار باشد ۀپاینظام سیاسی باید بر «
  ).39: 1377عمید زنجانی، (عمومی مشارکت جمعی مردم است 

  
  واجب ۀمقدماصل  5.5

موجـب  طور که اصل تأسیس حکومت از ضروریات عقلی اسـت، مقـدماتی هـم کـه      همان
جـا کـه    و از آن آینـد  می شماراز جمله واجبات ضروري به  ،شود میثبات سیاسی حکومت 

به « ،رعایت حقوق مشارکتی مردم ،ثبات حکومت استمشارکت سیاسی موجب استمرار و 
  ).24: 1388مقیمی، (آید  می شمار، از واجبات شرعی به »تبع

) 38: شورا(، شورا )26: 1373ناصح علوان، ) (2: مائده(فکري اجتماعی  یاري و هم هم
   )104: آل عمـــران(، امـــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر  )119: 1382ســـجادي، (
) 34: نسـاء (و اطاعـت جمعـی   ) 33: رعـد (جمعـی  ارادة ، )37: 1377عمید زنجـانی،  (
انسان، عامۀ از جمله مبانی قرآنی مشارکت و اصول نفی سلطه، خالفت ) 34-33: همان(

به شمار  ، آزادي اختیار انسان نیز از مبانی نظري مشارکتشبه تعیین سرنوشت نیاز انسان
ایـن مبـانی هـیچ دلیلـی بـر       یو در تمام) 143-133: 1390اردبیلی،  ةزاد عظیم( آیند می

  .ها وجود ندارد جداسازي زنان از این مسئولیت
  

  با مردان شانواع مشارکت سیاسی زنان و تفاوت .6
مشـارکت در  . اند کردهمحققان مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح توده و نخبگان تحلیل 

ها و استفاده از حق رأي مربـوط   شرکت در انتخابات، انجمنسطح توده به اشکالی از جمله 
مانند  ،مشارکت در سطح نخبگان. انجامد زنان و جامعه می میانشود که به افزایش ارتباط  می

زنانی در مراتـب تحصـیالت عـالی و بـا      ۀحیطمعموالً در  ،حضور در قواي مقننه یا مجریه
حضور در وضعیت اخذ تصمیم بـراي جامعـه    اش ترین ویژگی تعهد اجتماعی است که مهم

  ).67- 66 :1377علیخانی، (است 
متغیر وابسـته در سـطح خـرد نشـان      منزلۀبررسی تفاوت در مشارکت مردان و زنان به 

مشارکت سیاسی  میاناختالف  سبباشتغال  و هاي تعلیم و تربیت دهد بازآوري، فرصت می
ت سیاسی زنـان تـابعی از نظـام مشـارکت     در سطح کالن نیز مشارک. شود زنان و مردان می
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طور که عوامل سطح خرد ناشـی از   هاست و همان آن میانمستقیم  ۀرابطسیاسی در جامعه و 
تفـاوت   و ، در سطح کالن نیز نگرش نخبگان، نظام قانونیاند عوامل ساختاري نظام سیاسی

  ).63- 61: 1375مصفا، ( آیند به شمار میها از عوامل مهم  فرصت میان
 ۀعرصـ ترین پیامد مشـارکت سیاسـی زنـان در سـطح خـرد، تواناسـازي زنـان در         مهم

تر جامعـه و   بستگی بیش اخذ تصمیم، همیند افرشهروندي سیاسی و در سطح کالن، تقویت 
اي از تـاریخ زنـان از    دورهالبته در هیچ  ؛)65- 64 :همان( ستها هاي متفاوت آن بیان خواسته

 ۀانقالب اسـالمی ایـران نقطـ    ،با این حال ؛ندا همحروم نبود اًحضور سیاسی و اجتماعی مطلق
  ).95: 1383ار، گطغران(اجتماعی زنان است  ـ حقوق سیاسی ۀزمینعطفی در 

  
  زن در قانون اساسی ایران .7

شناخت صحیح حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی مبتنی بر فقه اسـالمی، فهـم   براي 
تفــاوت حقــوقی زن و مــرد ضــروري  صــحیح و سیســتمی از حقــوق زن در اســالم و

هاي طبیعی، اجتماعی و  ، اما تفاوتبرابرندزن و مرد در بعد انسانی  ،در اسالم. نماید می
 و نه مشابه دارنـد برابر حقوقی بنابراین  ؛)27-23: 1389حسینی، (ناشی از وحی دارند 

بودن اختالفـات  آمیز  توجه به این نکات توهم ظالمانه و تبعیض). 66- 64: 1383طغرانکار،(
خداونـد ایـن تـوازن حـق و     . سازد کن می حقوقی زن و مرد را در نظام حقوقی اسالم ریشه

 عهـدة زنان همانند حقوقی است که براي مردان بـر   براي«: تکلیف را چنین بیان کرده است
  ).33- 27: 1389حسینی، ) (228: بقره(» است آنان

زن و مـرد و   میـان مـوارد اشـتراك    سان در مقتضاي عدالت تعیین حقوق و تکالیف یک
در مـوارد   ،هـاي آن دو  ظرفیـت متناسب با استعدادها و  اما ،وضع حقوق و تکالیف ناهمانند

غیرمنطقی  ها در فرایند تقسیم کار تفاوتانگاري  نادیدهطور که  همان ؛هاست آن میاناختالف 
  ).191 - 188: 1385جمعی از نویسندگان، (است 

کـه در   به طـوري ؛ بر قوانین اسالم است ابتناویژگی خاص قانون اساسی ایران 
شود فتاواي معتبر فقهی اسـت   استناد می ها به آنموارد خأل قانونی منبع دیگري که 

محتواي اصول قانون اساسی را اسـالم و   ؛ بنابراین)103-74: 1385گرجی،  ةزاد حسن(
  .دهد را جمهوریت تشکیل می آن شکل

و جایگاه بلند انسانی زنـان در  ) تشابه حقوقی و نه تساوي آن(بحث برابري حقوقی مبه 
قانون اساسـی اسـتیفاي حقـوق     ۀمقدمدر . است شدهاصول متعددي از قانون اساسی توجه 
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ناروا و ایجاد  هاي زنان و فراهم کردن امکانات الزم، در بند نهم از اصل سوم به رفع تبعیض
تأمین حقوق و امنیت قضایی عادالنه بـراي   به از اصل سوم 14بند  در و براي همگان  امکان

  .همه تصریح شده است
و اسـت  قـانون   برابـر بدون تفاوت جنسـیتی در   برابرنیز متضمن حقوق  20و  19اصل 

  ).42- 1: 1358مجلس خبرگان، ( کند میدولت را موظف به تأمین حقوق زن  21اصل 
بـه حـق برخـورداري از تـأمین      29در اصـل   بـه حـق اشـتغال،    28گذار در اصل  قانون

افراد جامعـه   ۀهمبه حق آموزش و پرورش رایگان و همگانی براي  31اجتماعی و در اصل 
مواد قانونی در حقوق سیاسی  ۀزمیندر  ،؛ بنابراین)18: 1372حجتی اشرفی، (کند  تصریح می

  ).171: 1372کار، (بهتري قرار داریم  گاهیجابه مراتب در  اجراي قوانین در مقایسه با زنان
  

  زنان در قانون اساسی ایران حقوق سیاسی .8
شدنی  آن به دو نحو بیان ةهاي سیاسی زنان و گستر با توجه به قانون اساسی، حقوق و آزادي

) ب ؛)بند هشـتم اصـل سـوم   (مردم در تعیین سرنوشت خویش  ۀمشارکت عام) الف: است
  ).56اصل (در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش  ها نحاکمیت انسا

  
  حقوق انتخاباتی 1. 8

از لحاظ قانونی ممنوعیتی براي زنان وجود نـدارد   ،در حقوق انتخاب کردن و انتخاب شدن
البتـه طبیعـی اسـت حضـور زنـان در مقـام        ؛انـد  هـایی نیـز در ایـن مـوارد داشـته      و تجربه
با مردان، زمان نسبتاً زیادي الزم   در مقایسه ،و استهایی مواجه  شونده با محدودیت انتخاب

از سـوي  امـا   کنند،است تا بتوانند تجربیات ضروري سیاسی را براي رقابت با مردان کسب 
 ةویژهاي  تشکیل سازمان. اند داشته آمیزي کننده مشارکت تحسین ، زنان در مقام انتخابدیگر

فـراهم   آنان رابرابر  حضور کامالً که امکان استزنان نوع دیگري از مشارکت سیاسی زنان 
  ).160- 153: 1383طغرانکار،( کند می

  
  مناصب و مقامات سیاسی 8.2

از  شـان کـه اغلب  شـده اسـت  از مناصب در سطح کالن کشوري مشروط به شـرایطی   برخی
 ةند، اما با برخی تغییرات فرهنگی و اجتماعی، ضرورت تجدید نظر دربارمتأثر موازین فقهی

. شـود  برخی مسائل حقوقی زنان با توجه به ظرفیت اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان مطرح می
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جز نمایندگی مجلس شوراي اسالمی و یـک مـورد وزارت، تـاکنون     به ،در این مناصب مهم
امکـان   ،فارغ از بحـث حضـور عملـی زنـان     ،؛ بنابرایناند نشدهزنان موفق به حضور عملی 

  .شود بررسی می ها در این زمینه شانحضور

  رهبري 8.2.1
قانون اساسی در توصیف شرایط رهبر، بدون اشاره به شرط مرد بـودن،   109اصول پنجم و 

جـا کـه بـر     اشـاره دارد و از آن » صالحیت علمی الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقـه «به 
زیـرا   ؛تپذیر نیس اساس فقه شیعه رهبر مقام والیت دارد، حضور زنان در این منصب امکان

 فقها در این همۀکه تقریباً  است» مرد بودن«یکی از شرایط احراز منصب قضاوت و والیت، 
  ).46: 1376الدین،  شمس(باره اجماع دارند  

  جمهوري  ریاست 8.2.2
انتخاب رئـیس جمهـور بایـد از میـان رجـال مـذهبی و        ،قانون اساسی 115بر اساس اصل 

 اشارهسیاسی واجد شرایط خاص باشد و صراحتاً به جواز و منع حضور زنان در این پست 
 ،دیدگاه نخست: امکان حضور زنان در این پست وجود دارد ةدرباردو دیدگاه  .است کردهن

حکومت نیست، بلکـه در  وکالت و یکی از شئون  فقطبا این استدالل که ریاست جمهوري 
) مردان در مقابل زنـان (رجل را به معناي لغوي و لفظی  ،ارتباط نزدیک با مقام والیت است

 داند و به همین دلیل با توجه به مسلّمات فقه اسـالمی، بـراي زنـان حـق حکومـت      می
  ). 201: 1384نیا،  قربان؛ 153: 1383طغرانکار، (قائل نیست ) ریاست جمهوري(

با این استدالل که ریاست جمهوري در واقع مقام وکالت ملت است، رجل  ،دیدگاه دوم
گیـرد و مـرد بـودن را     میمذهبی در نظر  ـ  سیاسی ۀبرجستهاي مهم و  شخصیترا به معنی 

در نتیجه زنـان در صـورت شایسـتگی     .داند براي احراز منصب ریاست جمهوري الزم نمی
، اما نظر مجلـس خبرگـان   )202: 1384نیا،  قربان؛ 40: 1376معرفت، (توانند به آن برسند  می

توانست  مقنن می ،اگر زنان نیز منظور بودند بر این باورندزیرا آنان  ؛رهبري خالف آن است
کـه   نـه ایـن   ،استفاده کند» هاي مهم سیاسی و مذهبی شخصیت«یا » بزرگان« ماننداز تعابیري 

بر اسـاس مبـانی فقهـی و     ،برخی محققان اوربه ب ، اما)199 :همان(کار ببرد   رجال را به ةواژ
زیـرا   ؛توانند به مقام والیت انتخـابی برسـند   زنان می ،والیت انتصابی و انتخابی میانتفاوت 

 ؛)40: 1376معرفت، (به دلیل مسئولیت سنگین، نقص نیست  ،معافیت زن از والیت انتصابی
امامت، رسالت و نبـوت، مقـام والیـت     ۀپشتوان. نه رسالت ،کمال براي والیت است چراکه
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ممکـن   و) سـایت اسـراء  : 1390جوادي آملی، (زن و مرد نیست  میاناست که در آن فرقی 
  .است زن نیز موضوع والیت انتخابی واقع شود

  وزارت و نمایندگی مجلس شوراي اسالمی 8.2.3
 حضور نداشتن ،نابراین؛ بگونه منع قانونی ندارد هیچدهد که  میزنان در این موارد نشان تجربۀ 

بلکه به دلیل ساختار  است؛ ها در گذشته به لحاظ موانع قانونی و فقهی نبوده زنان در این پست
  ).قانون اساسی 32و  30، 6 اصول(اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بوده است 

  مقامات عالی قضایی و نیروهاي مسلح 8.2.4
، مقام رهبري یک نفر مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی، مـدیر و مـدبر   157به موجب اصل 

اما به  ،کند که البته قید ذکوریت نداشته قضائیه تعیین می ةقورئیس  در مقامرا براي پنج سال 
را بـه ذهـن متبـادر    » مرد بـودن «، »آگاهی به امور قضایی«و » اجتهاد«لحاظ فقهی درج شرط 

یرا در فقه رایج امامیه، اجتهاد و قضاوت خاص مردان است و زنان راهی بـه ایـن   ز ؛کند می
در مورد ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل نیـز همـین شـروط برقـرار      .حوزه ندارند

 29/1/74البتــه قــانون انتخــاب قضــات در تــاریخ  ؛)145: 1384عالیــی رحمــانی، (اســت 
 براي اند که واجد شرایط را بانوانی قادر استقضائیه  ةصورت تغییر یافت که رئیس قو بدین

  ).5: 1376، سالم ۀروزنام( کندامور قضایی غیر از ریاست دادگاه و صدور حکم انتخاب 
اه پاسداران استخدام زنان فقط براي مشاغل درمانی و بهداشتی و مشاغلی در ارتش و سپ

 ،مناصب منع قانونی دارد ۀبقیت و در شده اس  مجاز دانسته استزنان  کارگیري که مستلزم به
اسـت و بـانوان در آن    نشـده اي بـه جنسـیت    اما در شرایط عضویت نیروي انتظامی اشـاره 

  .حضور دارند

  عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي نگهبان 8.2.5
 در مقـام چنـین عضـویت در شـوراي نگهبـان      عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و هم

هاي دیگري مانند مـدیریت   جز این مناصب، پست به. نداردمنع قانونی دان براي زنان  حقوق
صدا و سیما، عضویت در شوراي عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان نیز وجود دارند که بـا  

اما از نظر قانونی و فقهی منعـی   ،ها حضور نداشته است که تاکنون هیچ زنی در آن وجود این
ها را بایـد در   زنان در آننداشتن عملی  ۀدلیل تجرب. ها وجود ندارد براي حضور زنان در آن

هـا و   ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی جامعـه، حساسـیت ایـن پسـت     مانندمسائل دیگري 
هاي ضروري  شرط جو کرد که پیشو تر مدیریتی جست هاي پایین ه زنان در رد نداشتن   تجربه
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هاي اخیر زمینه براي جذب زنـان   البته در سال ؛اعمال مدیریت براي زنان فراهم نشده است
  .فراهم شده است ،مانند پلیس و دادیار ،تر هاي پایین در عرصه

مانند اجتهاد، قضـاوت و مرجعیـت    ،جا که پاي مسئولیت سنگین اجتماعی باید گفت آن
کـه از   ، نـه آن انـد  زنان از پذیرش آن معـاف  ،آید به میان می شانها و مشکالت به دلیل مشقت

زن و مـرد هـر دو ارزش و    ،؛ بنـابراین )21- 18: 1382مصـباح یـزدي،   (حقی محروم باشند 
در والیت میـان   وو کمال معنوي نیز به والیت اختصاص دارد  دارند معنويمنزلت علمی و 

 ؛)165: 1383جـوادي آملـی،   (اهللا باشـند   تواننـد ولـی   زن و مرد تفاوتی نیست و هر دو مـی 
کـه دارنـد از مسـئولیت مرجعیـت و قضـاوت       اي هاي طبیعـی  ویژگی علتبنابراین زنان به 

و این منافاتی با تحصیل علم فقه و اجتهاد نـدارد و بـه فتـواي بسـیاري از مراجـع       اند معاف
توانند براي سایر زنان مرجع تقلید شوند و زنان دیگـر از وي پیـروي کننـد     بزرگ، زنان می

  ).380: 1377جوادي آملی، (
  

  فقهی در باب ممنوعیت زنان از تصدي امور حکومتی و ریاست دولتاقوال  .9
» رجولیـت «انـد و بـه شـرط     نکـرده قبول حکومت از جانب زن بحث  ۀلئمسدربارة فقیهان شیعه 

در شرایط حاکم، رجولیت را از شـرایط امـام یـا     ،اما محققان معاصر امامیه، اند نپرداختهحاکم نیز 
). 46: 1376الـدین،   شمس(دانند  جایز نمیرا اند و قرار داشتن زن در رأس قدرت  دادهولی قرار 

دانسـته  است که رجولیت را یکی از شرایط اساسی براي قضاوت اي  ادلهمبناي این استدالل 
، لـزوم مـرد   )اجمـاع  يبا ادعـا (قضاوت  امر زنان به يتصد نبودن مشروع جۀینت در واست 

 و انـد  کـرده  شک شرط نیا در فقها از يا البته عده ؛است دهیدولت به اثبات رس سیبودن رئ
اند به جواز قضاوت زن نظـر دهنـد    نتوانستهاما  ،اند برده سؤال ریز را زن قضاوت مطلق ینف
جـواز قضـاوت زن ادعـاي    نداشـتن  نظر فقیهانی کـه بـه   ؛ بنابراین )23- 21: 1379مهرپور، (

زیرا در  است؛ به ریاست حکومت قرار گرفتهجواز تصدي زن نداشتن اند مبناي  اجماع کرده
ترین شئون والیت است و شرط رجولیت در قاضی بـه هـر    فقه امامیه قضاوت یکی از مهم

علتی که باشد موجب شرط دانستن این خصوصـیت در والیـت و ریاسـت حکومـت نیـز      
  .، سنت و روایات، اجماع و استحساناتقرآن: اند بخشاین دالیل چهار . شود می

  
  دالیل قرآنی 9.1

  :اند آوردهبرخی از فقها این آیات را دلیل 
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اختیار برتر ذکرشـده در ایـن آیـه همـان     ): 228 :بقره(» و للرجال علیهن درجه« ۀآی) الف
 ).69: 1376الدین،  شمس(مردان است  ویژةحق حکومت دانسته شده که 

 همـۀ آیـه بـه    این درقیمومیت ذکرشده ): 34 :نساء(» الرجال قوامون علی النساء« ۀآی) ب
، بـه  یابـد  مـی معتقدند اگر زن با مردان قوام  است؛ زیرا هاي زندگی سرایت داده شده عرصه

عالئـی رحمـانی،   (نیز عاجز خواهـد بـود    شانشئون مردم و حل مشکالت ةادارطور اولی از 
 ).109: 1377؛ رئوف، 30- 24: 1384
بـا توجـه بـه    ): 33 :احزاب(» االولیو قرن فی بیوتکن و ال تبرجن تبرج الجاهلیه « ۀآی) ج

بیرون رفتن از خانه و اختالط با مردان انتصاب زنان به ریاست حکومت  ۀالزم ،مفاد این آیه
  ).27: 1384عالئی رحمانی، (است که این آیه از آن نهی کرده است 

اول را در مقام بیان روابط زوجـین و حـق و تکلیـف     ۀآیگروه مقابل این نظریه، داللت 
عمومیت بخشیدن بـه   برايدوم را  ۀآیو داللت ) 69: 1376الدین،  شمس(داند  میها  آن میان

سـوم و اخـتالط    ۀآیـ و میان داللت ) 11: 1377رئوف، (کند  میموارد نفی  ۀبقیتعلیل آیه در 
  ).27: 1384عالئی رحمانی، (بیند  نمیبا نامحرمان تالزمی 

  
  سنت و روایات 9.2

ها در زمـان   با وجود برخی توانایی ،زنانند که ا هاستناد کرد) ص( امبرعملی پی ةسیربرخی به 
ایشان، متصدي هیچ منصب حکومتی یا سیاسی نشدند و این دال بر ایـن اسـت کـه زنـان     

کـه   بـر ایـن باورنـد   اي نیـز   عـده  ،در مقابـل ). 30: همـان (صالحیت این مناصب را ندارند 
فعالیت سیاسی امـروز و مـدنظر مـا متفـاوت     مشارکت و فعالیت سیاسی در صدر اسالم، با 

هاي سیاسی  فعالیت ةدایرزنان در صدر اسالم نیز از چند هر ؛)38: 1376الدین،  شمس(است 
غایب نبودند و فقط به دلیل مشکالت خاص منصب ریاست حکومت اسالمی از آن معاف 

ـ     که چنان .اند شده ران آمـده  در گزارش یونیسف از وضعیت زنـان در جمهـوري اسـالمی ای
گرچـه در   ،مناصب مهم دولتی منـع قـانونی و فقهـی نداشـته     تر بیشتصدي زنان در  ،است

  ).98: 1379پارسا مقدم، (برخی موارد به آن عمل نشده است 
  :از جمله ؛این فقها به احادیثی نیز اشاره دارند ،عالوه بر آیات

گـز رسـتگار   فرماید قـوم فـارس چـون حـاکم زن دارنـد هر      حدیث نبوي که می) الف
از ابوبکره در کتب روایی شیعه و سنی نقل شـده   گوناگوناین حدیث به اشکال . شوند نمی

  ).27: 1384عالئی رحمانی، (است 
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از جملـه نمـاز    ،کـه برخـی وظـایف    مبنی بر این) ع(روایتی از امام محمد باقر ) ب
جمعه و جماعـت، عیـادت مـریض، قضـاوت، حکومـت از زنـان سـاقط شـده اسـت          

 ).81: 1376الدین،  شمس(
 ).84: همان(با زنان و ذکر آثار آن  نکردن روایاتی مبنی بر نقصان عقل، مشورت) ج

انـد   دانسـته را از حیث سـند ضـعیف یـا مرسـل      مذکورمخالفان این نظریه روایات 
  ).333 -331: 1379مهرپور، (

  
 اجماع 9.3

براي لزوم مرد بـودن حـاکم بـه     آنان تر بیشند و ا هوالیت زن نپرداخت ۀلئفقهاي شیعه به مس
اجماع است و بـه آیـات و روایـات     شان یعنی معتبرترین دلیل نقلی ؛کنند اجماع استدالل می

ضعف داللت یا سند روایات، باز فتوا به ممنوعیت قضاوت  ۀشبهاند و در برابر  استناد نکرده
 ۀاولیزیرا در متون  رند؛داشک  شادعاي اجماع و حجیتبه اي از فقها نیز  عدهاما  ،اند زن داده

جا که اجماع کاشـف از قـول معصـوم     فقهی سخنی از ممنوعیت قضاوت زن نیست و از آن
 ،در نتیجـه . شود میوجود اجماع تردید در  جب.م متون اولیه، ی درنبودن چنین حکم ،است
ترین دلیل فقهی مبنی بر منـع اشـتغال زنـان بـه قضـاوت و ریاسـت حکومـت         قوي ةدربار

  ).337: همان(ی مطرح است مناقشات
  

  وجوه استحسانی 9.4
آنان با مباحث  نبودن را دلیل سازگار شان هاي جسمی و روحی برخی طبیعت زنان و تفاوت

در نتیجه زنـان صـالحیت    ،اما اگر چنین باشد ،)114: 1376الدین،  شمس(اند  سیاسی دانسته
هـاي   خیریـه و سـازمان  هـاي   جمعیـت یک از مناصب مانند مجلس شورا،  عضویت در هیچ

اي نیز ضرورت حفظ حجـاب و پوشـش را مـانعی بـراي      عده. نهاد را نخواهند داشت مردم
  .اي وجود ندارد مالزمهاین دو  میان ، اما منطقاً)117: همان(دانند  تصدي پست سیاسی می

  
  فقهی مشروعیت زنان در تصدي امور حکومتی و ریاست دولت ۀبررسی ادل .10

یابی به باب افتاء، اجتهاد و مرجعیت تقلید بـه   مشروعیت زنان را براي دستبرخی ادله 
  :رساند اثبات می
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  میکر قرآن 10.1
کند  آموزي و تقلید در احکام دین بدون تصریح به زن یا مرد بودن تأکید می آیاتی که به علم

  .)43: نحل ؛122: توبه ؛159: بقره(
  

  سیره و سنت عملی 10.2
مرجـع حـل مسـائل     ،و ام سـلمه ) س( حضرت زهرا مانند ،اري از زناندر صدر اسالم بسی

گویی به مسائل شیعیان را در زمان غیبت  برخی زنان نیز مسئولیت پاسخ. اند فقهی مردم بوده
تخصـص،   ۀمثاببلکه به  ،اجتهاد و فقاهت جنسیتی نبوده ۀلئپس نگرش آنان به مس ؛ندا هداشت

  ).48 - 9: 1384عالئی رحمانی، ( آمده است می شمار  بهها  انسان همۀاي از علم براي  شاخه
 

  دلیل عقلی 10.3
در ایـن زمینـه   جاهل به عالم است که جنسیت در آن دخیل نیسـت و   ۀمراجعدانایی مالك 

والیـت  (در بـاب حکومـت    ؛ بنـابراین )157: همـان (شـود   نمیتفاوتی میان زن و مرد دیده 
 ؛نیسـت منـع فقهـی   ورود زنان به این عرصـه   برايو قضاوت، ) انتخابی، نه والیت انتصابی

از . هیچ دلیلی بر این نداریم که افتاء منحصـر بـه مـرد اسـت     اًدر باب افتاء قطعکه   چنان هم
قلیـد از آن زن  ت ،فقهی ۀبنا بر ادل ،دیدگاه شهید مطهري اگر زنی از مردها اعلم و اعدل باشد

  ).159: 1375مطهري، (جایز و بلکه واجب است 
 
  موانع مشارکت و حضور زنان .11

  ).53: 1375مصفا، (اند  موانع مشارکت سیاسی زنان موانع ساختاري و غیرساختاري
 

  موانع ساختاري 11.1
  :قرارند شوند و بدین به ساختارهاي کالن کشور مربوط می

در تدوین ) گرا و تجددگرا سنت(هاي فقهی متفاوت  برداشت: ساختار سیاسی) الف
تسلط فکري بر این باورند که برخی . گیري دارد و حتی تفسیر قانون اساسی تأثیر چشم

حقوق سیاسی زنان در  ةگرایانه در میان فقها آثار متفاوتی را در تعیین حوز دیدگاه سنت
بـر سـر   بسیاري ست و موانع در قوانین عادي جامعه داشته ا ،قانون اساسی و به تبع آن
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بـه   اما، )120-96: 1385فتوحی، (راه ایفاي حقوق سیاسی زنان در ایران گذاشته است 
با التزام به اصول الیتغیـر   ،گرا و تجددگرا یادشده باید رسد هر دو دیدگاه سنت نظر می

و  الهی و استفاده از اجتهاد مبتنی بر عنصر زمـان و مکـان، راه را بـر هـر گونـه افـراط      
  .تفریط ببندند

 .اسـت سنت و فرهنگ یکی از موانع مشارکت سیاسی در جامعه : ساختار فرهنگی) ب
زن بایـد از   بـر ایـن باورنـد کـه    داننـد و   برخی ایفاي حقوق زنان را محصولی وارداتی مـی 

خـوانی   اما این دیدگاه با سـنت اسـالمی هـم    ،)680: 1374نیا،  فرزین(سیاست دوري گزیند 
اکنون نیز با تکیـه بـر قـانون     و هم اند داشتهزنان در صدر اسالم مناصب سیاسی  زیرا ؛ندارد

  .توان به رشد حقوق سیاسی زنان امیدوار بود اساسی می
حقوق سیاسی  منافیکارشناسان برخی قوانین داخلی را  برخی: ساختار قانون مدنی) ج

شـوند   بطن قانون اساسی یادآور مـی هایی را در  کاستی ،رو  و از این اند دانسته زنان در ایران
اصـول   ۀپایـ چه باید در نظر داشت آن است که قانون اساسی بـر   ، اما آن)171: 1372کار، (

 ،؛ بنـابراین اسالمی مدون شده است که بخش حقوق زنان نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت  
تـا موجـب    صالح بیـان شـود   ذيافراد  از طریقاز طریق قانونی و  شانباید حدود و شرایط

  .تضییع حقوق زنان نشود
سوادي و دسترسی  بیعوامل در ساختار اجتماعی نظیر برخی : ساختار اجتماعی) د

آمیـز   تبعـیض هـاي   نگـرش هاي کاري برابر با مـردان،   فرصتمحدود به آموزش، فقدان 
، مسئولیت در خانواده، مزاحمت و خشونت، مانع مشارکت زنـان در   اجتماعیفرهنگی، 

شـود   ساختارهاي اجتماعی یافـت مـی   تر بیشکه کم و بیش در  شود میزندگی عمومی 
این معضل نیازمند کار فرهنگی مداوم، درازمـدت و حمایـت   ). 31: 1384منوچهریان، (

  .طلبد میکه همت دولت و مردم را  استدولت از زنان 
  

  موانع غیرساختاري 11.2
جـا کـه    از آن). 71: 1387نجاریـان،   بنیجاللی و (این موانع شامل موانع فیزیولوژیکی است 

هـاي متناسـب بـا     مسئولیت ةعهدبتوانند از  یکدارند تا هرهایی  تفاوتزن و مرد در خلقت 
روانی و ظرافت خلقتی و ) زاد و ولد(مسئولیت طبیعی سبب خود برآیند، بسیاري از زنان به 

تـري در ایـن    باید قوانین محکم ،؛ بنابراین)150: 1375مطهري، (تمایلی به کار کردن ندارند 
  .زمینه وجود داشته باشد تا آنان از فعالیت سیاسی و اجتماعی حذف نشوند
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  گیري نتیجه .12
این بخش ، داشته است ش سهم بزرگىحقوقاعادة که اسالم در احیاى شخصیت زن و  اینبا 
اصل جواز  فقها در .نقد شده استپردازان  برخى از نظریهاز طریق تر  هاى اسالم بیش آموزهاز 

تصدى برخـى از  اما ، اجماع دارندحضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط 
  .و قضاوت محل بحث است) ت انتخابیوالی(مانند مرجعیت، حکومت  ،ها مسئولیت

ناپـذیرى از   صب رهبري و والیت انتصابی، دلیل خدشـه جز من دهد میاین نوشتار نشان 
ها از جانـب زن در دسـت    مسئولیتتصدى این  نداشتن  ، سنت و اجماع بر مشروعیتقرآن

پس از پیروزي انقـالب اسـالمی در بسـیاري از     دارندکه تخصص کافی ی البته زنان .نیست
حضـور زنـان بـا ضـوابط      بـراي از نظر اسالم هیچ منعی  زیرا ؛کنند آفرینی می ها نقش صحنه

ضرورت اجتهاد مبتنی بر زمان و  بنابراین ؛اسالمی در محیط اجتماعی و سیاسی وجود ندارد
مکان، لزوم حمایت دولت از قوانین حمایتی زنان در مقـام اجـرا، کمـک بـه تغییـر برخـی       
ساختارهاي غلط فرهنگی، اجتمـاعی و سیاسـی از جملـه عوامـل مهـم در اجـراي حقـوق        

  .استزنان در جامعه  سیاسی
زنـان بایـد در فعالیـت    «: م فرمودنـد فقیـه مسـلّ   در مقـام ) ره(ه امام خمینـی  ک  چنان

البته با حفـظ آن چیـزي کـه اسـالم فرمـوده       ؛دوش مردان باشند اجتماعی و سیاسی هم
تـوان بـه ایـن مـوارد      اجرایی می هاي پیشنهاداز جمله ). 67 /15: 1368خمینی، ( »است

هـاي   برداري از تمامی ظرفیـت  ضرورت اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان و بهره :کرداشاره 
حقوق سیاسـی  زمینۀ ها در  گذاري کالن دولت ریزي و سیاست ؛ برنامه)ع(فقه اهل بیت 

  .پشتیبانی از زنان برجسته براي ورود به مدیریت کالن کشور زنان؛
  
  منابع

  .کریم قرآن 
ـ ). 1376(» ي مروري بر حقوق زنان در قانون مـدنی ایـران  گزارشی از دومین نشست همایش ادوار«  ۀروزنام

  .173ش  ،سالم
ـ ا یاسـالم  يجمهـور  در زنان تیوضع گزارش ).1379( پارسا مقدم، مژگان صـندوق کودکـان    :، تهـران رانی

  ).یونیسف(سازمان ملل متحد 
  .گنج دانش :ترمینولوژي حقوق، تهران ).1376(جعفري لنگرودي، محمدجعفر 

 نظـام  در زنـان  سیاسی مشارکت مسئلۀ پیرامون تحلیلی). 1387(نجاریان  محمود و صفورا بنی جاللی،
  .مرکز اطالعات و آمار شوراي فرهنگی اجتماعی زنان: ، تهرانایران حقوقی ـ سیاسی
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  ).ره( آموزشی پژوهشی امام خمینی ۀمؤسس :، قمحقوقۀ فلسف نامۀ درس ).1385( جمعی از نویسندگان
  .اسراء :، قمجمال و جالل ۀنیآئ در زن ).1377( عبداهللا جوادي آملی،

  .اسراء :، قمشهیاند مینس ).1383( جوادي آملی، عبداهللا
  .)javadi.esra.ir(سایت اسراء  :، قماخالق درس ).1390(جوادي آملی، عبداهللا 

  .گنج دانش ۀخان کتاب :، تهرانیمدن یاساس قانون ).1372( حجتی اشرفی، غالمرضا
بررسی و نقد حقـوق سیاسـی زنـان در قـانون اساسـی جمهـوري       «). 1385(زادة گرجی، فرشته  حسن

: نامۀ کارشناسی ارشد حقوق، تهران ، پایان»اسالمی ایران همراه با مقایسۀ تطبیقی پنج کشور اسالمی
  .دانشگاه تهران

  .دفتر نشر معارف :، قمزن حقوق و تیشخص ).1389(حسینی، سیدابراهیم 
  ).ره(مرکز نشر آثار حضرت امام  :، تهرانالهی ـسیاسی  نامۀ وصیت ).1368(اهللا  خمینی، روح
  .سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی: ، تهراننور فۀیصح). 1369(اهللا  خمینی، روح
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :، تهرانهیفق یول اراتیاخت و شئون ).تا بی(اهللا  خمینی، روح

  .4، ش حوزه شۀیاند ،»اسالم و غرب ۀمشارکت سیاسی در اندیش« ).1378(دیلمی، احمد 
  .قطره :محسن آرمین، تهران ترجمۀ، زن سیاسی مشارکت ).1377(رئوف، هبه 

  .بوستان کتاب :، قماسالم یاسیس شۀیاندتحزب در  یمبان ).1382(سجادي، سید عبد القیوم 
  .2، ش 9، س یخارج استیس، »مفهوم مطلق حقوق زن« ).1374(شایگان، فریده 

، ترجمـۀ محسـن عابـدي،    اسـالم  در زنـان  یاسیس مشارکت حدود). 1376(الدین، محمدمهدي  شمس
  .بعثت: تهران

  .انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی :، تهرانزنان اجتماعی ـ سیاسی حقوق ).1383(طغرانگار، حسن 
 .نشر نی :، تهرانسیاست علم بنیادهاي ).1372(عالم، عبدالرحمان 

مبانی فقهی و حقوقی لزوم مشارکت سیاسی زن مسلمان در مـوج بیـداري   « ).1390(اردبیلی، فائزه  ةزاد عظیم
  .1، ش یاسالم يداریب مطالعات ۀنام ، دوفصل»اسالمی

 :، تهـران غـرب  و اسالم منظر از زنان حقوق یقیتطب مطالعۀ ).1388(خسروي لیال و  اردبیلی، فائزه ةزاد عظیم
  .نهاد ریاست جمهوري ةمرکز امور زنان و خانواد

  .4، ش رانیا زنان ،»نید نظر از زنان یاسیس مشارکت گستردةمیزان «. )1384(عالئی رحمانی، فاطمه 
  .نشر سفیر :، تهرانسیاسی مشارکت مقاالت مجموعه ).1377( علیخانی، علی اکبر

، یاسـ یس مشـارکت  مقـاالت  مجموعه، »یاسیس مشارکت یفقه ابعاد«).1377(عمید زنجانی، عباسعلی 
  .سفیر: تهران

ـ ا یاسـالم  يجمهـور  یاساسـ  قـانون  اتیکل یفقه یمبان ).تا بی(عمید زنجانی، عباسعلی  جهـاد   :، تهـران رانی
  .دانشگاهی

 س،یانگلـ  س،یسـوئ  کشـور  سـه  و یالملل نیب اسناد با سهیمقا در زنان یاسیس حقوق« ).1385(فتوحی، مهسا 
  .کارشناسی ارشد حقوق بشرنامۀ  پایان، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، »فرانسه

  .2، ش 9س ، یخارج تسایس، »فرهنگی ایران ۀنقش آموزش زنان در توسع« ).1374(نیا، زیبا  فرزین
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 ۀتوسـع مقـاالت تحـزب و    مجموعـه ، »عهیش مذهب در حزب یکالم و یفقه یمبان« ).1378(فیرحی، داوود 
  .همشهري :، تهران3 ، جیاسیس
  .روز نو :، تهرانزن حقوق یبازپژوه ).1384(نیا، ناصر و همکاران  قربان

  .روشنگران و مطالعات زنان :، تهرانرانیا کار بازار در زنان ).1372(کار، مهرانگیز 
 ۀمدي بر مبـانی مشـارکت در اندیشـ   ادر« ).1390(انوریان اصل  حامد سیدحسن قاضوي و ،کالنتري، ابراهیم

  .26، ش یاسالم انقالب مطالعات ۀنام ، فصل»اسالماسی یس
  .نشر معارف :، تهرانایران اسالمی جمهوري اساسی قانون ).1358(مجلس خبرگان 

  ).ره( آموزشی پژوهشی امام خمینی ۀمؤسس :، قمقرآن در زن حقوق ).1382(مصباح یزدي، محمدتقی 
  .چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ۀمؤسس :، تهرانایران در زنان سیاسی مشارکت ).1375(مصفا، نسرین 

  .صدرا :، قماسالم در زن حقوق نظام ).1375(مطهري، مرتضی 
، یاسـالم  حکومت ۀنام ، فصل»شایستگی زنان براي قضاوت و مناصب رسمی« ).1376(معرفت، محمدهادي 

  .4ش 
، به ینید يساالر مردممجموعه مقاالت  ،»ساالري دینی حق رأي در مردم گاهیجا« ).1388(مقیمی، غالمحسین 

  .دفتر نشر معارف :، قم1اهتمام محمدرضا مرندي، ج 
  .یونسکو :، تهرانزن یاجتماع یاسیس تیترب ).1384(منوچهریان، مهرانگیز 

ـ  نظر از زن حقوق از یمباحث ).1379(مهرپور، حسین  ـ  نیمـواز  و یفقهـ  یمبـان  ،یداخل ـ  نیب  :، تهـران یالملل
  .اطالعات

  .احسان :محمد صالح امینی، تهران ۀ، ترجماسالم در یاجتماع يها يهمکار ).1373( علوان، عبداهللاناصح 
  



 

  


