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  چکیده
 و مـذهبی  رجـال اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان  قانون» 115« به موجب صدرِ اصل

 قـانونیِ  جواز عدم به قائل عبارت، این لغويِ معناي به اشاره با اي انتخاب شود. عده سیاسی
 بـه  را»  رجـال « کلمـۀ  صـاحبنظران  از تعـدادي  مقابـل،  در. هسـتند  زنان جمهوريِ ریاست

 شـرایط  سـایر  احـراز  صـورت  در که اند عقیده این بر و کرده معنا »برجسته هاي شخصیت«
 زنـان  جمهـوري  ریاسـت  بـراي  قانونی منع هیچگونه اساسی، قانون» 115« اصل در مندرج
 در نگهبـان  شـوراي  تفسـیري  ي نظریـه  اعـالم  عـدم  میـان،  ایـن  در. داشت نخواهد وجود

  .  است کرده تر پیچیده را موضوع مذکور، عبارت معناي خصوص
 مـذاکرات  زنان، جمهوري با ریاست مخالفین و موافقین دالیل به اشاره از پس مقاله، این در

 منظـور  بـه  و گرفتـه  قـرار  بررسـی  مورد اساسی قانون نهایی بازنگري مجلس در مطروحه
جمهـوري  ریاست پست احراز شرایط رابطه، این در اسالمی کشورهاي دیگر موضعِ درك 

 مطـرح  ایـده  ایـن  نهایـت،  در. شـد  خواهـد  تبیین کشورها، این از برخی اساسی قوانین در
 امکـان  بـه  قائل توان می و نبوده مردان به منحصر» 115« اصل در رجال ي کلمه که شود می

 .شد زنان جمهوري ریاست قانونیِ

  .جمهوري، قانون اساسی، زنان، مردان ،  شرایط ریاست، رجال»115«اصل  :ها کلیدواژه
  
  مقدمه .1

جمهوري ثبـت  منظورِ نامزدي در انتخابات دوره دوازدهم ریاستفردي که به  1636از میان 
) که صالحیت هیچیک از آنها مـورد  1396فرودین  27نفر زن بودند (ایسنا،  137نام کردند، 

تائید شوراي نگهبان قرار نگرفت. با این حال، شوراي نگهبان، براي رد صـالحیت هیچیـک   
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 03/03/1396، تاریخ پذیرش: 26/01/1396تاریخ دریافت: 
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ماننـد ادوار   1ننموده و بدین ترتیب در این دوره نیزآنها استناد » زن بودن«از بانوان مذکور به 
قـانون اساسـی اعـالم نظـر     » 115«در اصـل  » رجـل «تفسـیر عبـارت    گذشته در خصـوص 

رجـال  «). بر ایـن اسـاس، کماکـان مفهـوم عبـارت      229: 1390زاده،نکرد(رستمی و موسی 
نون انتخابـات  قـا » 35«مـاده  » 1«قانون اساسی و بنـد  » 115«که در اصل »  مذهبی و سیاسی

ریاست جمهوري  مورد اشاره قرار گرفته است، مورد مناقشه اسـت. در راسـتاي حـل ایـن     
هـاي کلـی   ) سیاسـت 10) بند(5اختالف نظر فقهی و حقوقی، مقام معظم رهبري طیِ جزء (

معیارها و شرایط  ، شوراي نگهبان را مکلف نمودند تا24/7/1395انتخابات ابالغی در تاریخ 
کنـد. بـا ایـن حـال تـا کنـون        تعریف و اعالمرا  تشخیص رجل سیاسی، مذهبیالزم براي 

ــوص ر     ــن خص ــود در ای ــیري خ ــۀ تفس ــذکور نظری ــوراي م ــت   ش ــوده اس ــه ننم ا ارائ
  ).1  :1396(جاللی،

ي تفسـیري از شـوراي نگهبـان، اهمیـت بحـث و      بنا به آنچه گفته شد، در غیابِ نظریه
شود. در این راستا، در ادامه، نخسـت،  یتعمق حقوقی در خصوص این موضوع، دوچندان م

) قانون اساسی را به معناي مردان دانسـته و  115در اصل (» رجال«به دالیلِ کسانی که کلمه 
-کنیم و سپس، اسـتدالل قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوري زنان هستند، اشاره می

» مرد بـودن «معنا کرده و »  اشخاص سرشناس و برجسته«را به » رجال«هاي افرادي که کلمه 
دانند، مطرح خواهیم نمود. در مبحث سـوم، مـذاکرات   جمهور نمیرا در زمرة شرایط رییس

مطروحه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و مبحث چهارم بـه  
 بررسیِ تطبیقیِ قوانین اساسی برخی کشورهاي اسالمی در رابطه با ریاست جمهوري زنـان، 

ــه     ــیِ ادل ــس از بررس ــت، پ ــت. در نهای ــد یاف ــاص خواه ــالفین  اختص ــوافقین و مخ ي م
) قانون اساسی 115در اصل (» رجلیت«جمهوري زنان، تالش خواهد شد که معناي  ریاست

  تبیین گردد.
  

  دالیل مخالفان با ریاست جمهوري زنان .2
ذیل سه محور کلی ذیل  تواندالیل قائلین به عدم جوازِ قانونی ِریاست جمهوري زنان را می

  ارائه کرد؛
، "زنـان "به معنـاي  "نساء "در مقابل  "مردان "به معناي  "رجال "نخست، از نظر لغوي 

جمهوري حتما باید از میان مردان باشـند (هاشـمی،    حکایت از آن دارد که داوطلبان ریاست
ذهبی معنـی  هدف اصلی قانون اساسی از ذکر رجال مـ «). بر اساس این دیدگاه، 270: 1382
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: 1377(وفادار، » جمهوري انتخاب شوندتوانند به ریاستلغوي آن است. در نتیجه زنان نمی
داراي معنـایی   "رجـال "کلمـۀ  «کننـد کـه   چنین اسـتدالل مـی  ). قائلین به این نظر، این560

دانیم که اصل بر این است که کلمات در معانی حقیقـی خـود بـه کـار     مشخص است و می
اي داللت بر آن کنـد.  نانچه معناي مجازي مدنظر گوینده باشد، الزم است قرینهاند و چرفته

بـوده و در   "رجـال "بنابراین اصل بر آن است که منظـور قانونگـذار معنـاي حقیقـی کلمـه      
صورتی که معناي مجازي آن یعنی افراد شاخص و برجسته در مذهب و سیاست بوده باشد 

  ).281: 1371(نجفی اسفاد و محسنی، » ارائه شود اي بر این معنیمقتضی است تا قرینه
ریاست جمهوري نوعی اعمال والیت است و بـا توجـه بـه اینکـه در فقـه شـیعه        ،دوم

جمهـور باشـند   تواننـد رئـیس  والیت منحصر به مردان است لذا، زنـان از نظـر اسـالم نمـی    
  ).  99، 1379(منتظري، 

سـوره   34در آیـه   از عمومیت علت  مرحوم عالمه طباطبایی می نویسد:در همین زمینه 
حکمی که مبتنی بر آن علت است یعنی قیم بودن مردان بر زنان که  به دست می آید  2نساء

عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست که مـردان تنهـا بـر    
ل شـده  همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه حکمی براي نوع مردان و بر نوع زنـان جعـ  

). آیت اهللا منتظري نیز در کتاب مبانی فقهی حکومـت اسـالمی در   343تا:  المیزان، بیست (ا
مختلفـی   هفده روایـت تالش براي اثبات عدم جواز شرعی زمامداريِ زنان، پس از اشاره به 

)، اعـالم  120-131: 1369منتظـري،  (انـد   در مورد نفی زمامداري زنان نقـل نمـوده   که فقها
 از مجموع روایاتی که پیرامون نهـی از زمامـداري زنـان وارد شـده اسـت، قطـعِ      ه دارد ک می

  ).  129(همان:اجمالی حاصل می شود که برخی از آنها از معصومین صادر شده است 
اي از والیـت اسـت و   اهللا مقتدایی مبنی بر اینکه ریاست جمهوري شـاخه نظرِ آیتاعالم

) و همچنین نظر 108: 1385ن شرط است (کدیور،بنابراین در ریاست جمهوري نیز مرد بود
جمهـور  مرحوم عمید زنجانی مبنی بر اینکه اختیارات اجرایی و اقتـدارات حکـومتی رئـیس   

)، نیـز در  184:  1362نوع والیت و حاکمیت همراه است (عمیدزنجانی،معموالً با اعمال یک
  همین گروه جاي دارند.

هـاي زنـان و مـردان در نظـام     اره به تفـاوت سوم، مخالفین ریاست جمهوري زنان با اش
آفرینش از یک سو و خطیر بودن وظیفه حکومت از سوي دیگر، اعالم می دارنـد کـه ایـن    

: 1379هاي جسمی و روحی زنـان ناسـازگار اسـت (منتظـري،     مسئولیت سنگین با  ظرافت
ري نهـایی  ). استداللِ آقاي جواد فاتحی  نماینده حوزه کردستان در مجلس بـازنگ 110-109
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چون عاطفه و احساسات در زن قوي و «قانون اساسی نیز بر همین اساس مطرح شده است؛ 
عقل کم است (اعتراض نمایندگان) روي این اصل خواسته اسـت حکومـت و قضـاوت در    
اسالم به زن نرسد و این از مسلّمات فقه اسالم است و اصل قیام ما از چهارده قرن قبل روي 

(صـورت مشـروح   » رسـد ر بوده است که در اسالم حکومت به زن نمـی همین برنامه استوا
  ). 1771: 1364مذاکرات مجلس نهایی بازنگري قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 

پس از تبیینِ اجمالی دالیل مخالفین با ریاست جمهوري زنـان در ادامـه، ادلـه مـوافقین     
  گیرد.مورد بررسی قرار  می

  
  یاست جمهوري زناندالیل موافقان با ر .3

باشـد. نخسـت،   گرفته توسط این گروه، بیشتر ناظر بر سه محـورِ ذیـل مـی   مباحث صورت
، دوم، تفاوت ریاست جمهوري با اعمال والیت  یا جواز شـرعیِ  »رجال«معناي عرفیِ کلمۀ 

  والیت بانوان، سوم، مقتضیات اصل مساوات و جواز.
بجنـوردي بـا تأکیـد بـر اینکـه عـدم       در خصوص معناي کلمۀ رجال، آیت اهللا موسوي 

ها، بزرگان و ي این کلمه به شخصیتي اشارهمردان قرینه استفاده قانونگذار اساسی از کلمه
قـانون اساسـی آمـده    » 115«در اصل » رجال«گیرد که  عبارت افراد برجسته است، نتیجه می

داهللا امـامی نیـز بـا    ). دکتـر اسـ  3: 1376شود (موسوي بجنوردي،اطالق نمی» مردان«فقط بر 
اتخاذ همین رویکرد، در پاسخ به سوال کمیته زنان مجلـس شـوراي اسـالمی در خصـوص      

در معناي » 115«مذکور در اصل » رجل«معناي کلمه رجال، اعالم داشتند که به نظر اینجانب 
وجه ). با ت9: 1384مطلق به کار رفته و ناظر به هر انسان اعم از ذکور یا اناث است (گرامی، 

از لحـاظ  «دارد به اینکه دکتر سید حسین صفایی نیز در پاسخ به سوال کمیته مذکور، بیان می
شرعی و فقهی تـا آنجـا کـه اینجانـب اطـالع دارد منعـی بـراي انتخـاب زنـان بـه سـمت            

» باشـند وجـود نـدارد   » 115«جمهور در صورتی که واجد شـرایط مـذکور در اصـل     رئیس
  داند. نمی» مرد بودن«به » ناظر«را » رجل بودن«ز شرط (همان)، لذا این حقوقدان نی

جمهـوري نـوعی   از سوي دیگر، با توجه به اینکه به باورِ بیشتر صاحبنظران اگر ریاسـت 
)، 1374:33اعمال والیت تلقی شود، زنان از تصدي این سمت محروم خواهند بود (مهرپور،

جمهـوري  اند ثابت کنند که ریاستلذا برخی از موافقین با ریاست جمهوري زنان در تالش
. در همین راستا، آیـت اهللا سـید حسـین موسـوي تبریـزي اعـالم       باشداز والیت متمایز می

جمهـور شـدن   آنچه مسلم است نه در شرع نه در فقه هیچگونه منعی براي رئـیس «دارد.  می
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ـ   و  اءخانمها وجود ندارد و اختالف نظر فقها در خصوص امکان والیت امت، قضـاوت، افت
» هاست که حتـی آن هـم بـه نظـر حقیـر دلیـل محکمـی نـدارد        مرجعیت تقلید براي خانم

).اعالم نظر خانم گرجـی، تنهـا نماینـده زن مجلـس بررسـی      1383آبان  5(خبرگزاري مهر، 
نهایی قانون اساسی مبنی بر اینکه ریاست جمهوري به معناي والیت و در مرتبه رهبریـت و  

اجرایی و یک وکالـت اسـت. (صـورت مشـروح مـذاکرات      امامت نیست بلکه یک قدرت 
  توان در همین راستا نگریست. ) را نیز می1770: 1364مجلس بررسی نهایی قانون نهایی، 

جمهوري زنان، به جاي استدالل در نکته قابل تأمل اینکه برخی دیگر از موافقین ریاست
عـدم  «، بر »الیت با قضاوتعدم مالزمه و«یا » اعمال والیت نبودن ریاست جمهوري«جهت 

 کنند تا به استدالل کسانی که معتقدنـد، تأکید می» ممنوعیت شرعی والیت و قضاوت بانوان
ـ   زنان نمیهاي مبسوط فقهی، بر اساس بحث« مت حاکمیـت بـه خصـوص در    توانند بـه س

توان )، پاسخ دهند. در این زمینه می581: 1375(یزدي،» سطح ریاست جمهوري دست یابند
مـن دالیلـی کـه در روایـات آورده     براي خـود  «اهللا بهشتی اشاره کرد که ؛ اعالم نظر آیت به

شود که زن نمی تواند زمامدار و رییس جمهور باشد کافی نیست و هیچ وقت هم کـافی   می
نبوده است. از ابتدا که در این مساله به صورت بررسی اجتهادي تحقیق کردم، دالیـل بـرایم   

ي عالمـه  عقیـده   ).46-49: 1382نیا،  ؛ هدایت34-35: 1377(بهشتی، » غیر کافی بوده است
توان بر پایه کتاب، سنت و وجوه استحسانی ثابت کـرد کـه   نمی« الدین مبنی بر اینکه شمس

: 1376الـدین، توان ارزیابی کرد (شمسرا نیز در همین راستا می» رئیس دولت باید مرد باشد
از جمله فقیهانی است که قائل به جواز قضـاوت و والیـت    ). آیت اهللا صانعی نیز120-119

گوید؛ همانگونه که شرط ذکوریت در مرجعیت و والیـت شـرط نیسـت در    زنان بوده و می
). بـر همـین اسـاس، وي در مصـاحبه بـا      298:1380قضاوت هم نیست (آیت اهللا صـانعی،  

اقتصـادي مثـل مردهـا    زنان در حقوق اجتماعی، سیاسـی و  «گوید؛ روزنامۀ آساهی ژاپن می
  ).  109: 1385(کدیور، » جمهور و ولی فقیه بشودتواند رئیسهستند و لذا زن می

دارند مقتضیات اصل یکی دیگر از دالیلی که موافقین با ریاست جمهوري زنان ابراز می
ها از هیچ کـاري   انسان این مقدمه است کهصل جواز مبتنی بر جواز و اصل مساوات است. ا

ستند و از هیچ حقی محروم نمی باشند، مگر آنکه ممنوعیت یا محرومیـت صـریحاً   ممنوع نی
در قانون ذکر شده باشد. شأن قانونگذار، تحدید اراده افراد و بیان مرز اختیارات آنان اسـت  
که به وسیله امر و نهی مقصود خود را بیان می کند. وجود الزامات قانونی (امر و نهی و هـر  

کند) محتاج نص قانون است نه عدم الزامات قانونی (جعفري  ا محدود میچه اختیار انسان ر
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). بدین ترتیب، وقتی قانونگذار شرایطی را براي تصدي بعضی مناصب 66: 1370لنگرودي، 
از رسـیدن بـه ایـن مناصـب      کسانی که واجد شرایط مذکور نیستندکند، حکومتی وضع می

 ).29: 1385(هدایت نیا، شوند محروم می
 از اصول مهم در قوانین بین المللی و قوانین داخلی استمساوات،  اصلوي دیگر، از س

تصریح شده است. بـه موجـب مـاده    اعالمیه جهانی حقوق بشر  و هفت ي یک در مادهکه  
آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هـم   تمام افراد بشر آزاد به دنیا می« ي مذکور؛یک اعالمیه

همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بـدون  «اعالمیه؛ م آن ماده هفتو وفق  »برابرند
تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هـر تبعیضـی   
که ناقض اعالمیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که براي چنین تبعیضی به عمل آید، به 

میثـاق بـین المللـی حقـوق مـدنی ـ        26ماده  ».وندمند ش طور مساوي از حمایت قانون بهره
قانون باید هر گونـه تبعیضـی   «کند:  سیاسی نیز ضمن بر شمردن انواع و ابعاد برابري بیان می

را منع و براي کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوي علیـه هـر نـوع تبعـیض خصوصـاً از      
ر، اصل و منشـأ ملـی یـا    حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگ

در نظـام حقـوقی جمهـوري     ».اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضـمین بکنـد  
همه افراد ملت اعم از زن و مـرد  «دارد؛ ) قانون اساسی اشعار می 20(صل اسالمی ایران نیز ا

یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی و  
لذا، طبق قانون اساسی اصل بر تساوي حقوق » فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند
نیـز بـه برابـري یـا      انون اساسـی ق 119در اصل زن و مرد است مگر خالف آن ثابت شود. 
باشـند از    که  و قبیله  از هر قوم  ایران  مردم« دارد: مساوات اشاره شده است. این اصل بیان می

در این ».امتیاز نخواهد بود  ها سبب و مانند این  ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ  يمساو  حقوق
اصل اگر چه از جنسیت نام برده نشده، ولی موارد مذکور نیز از باب نمونه بوده و حصـري  

 21اصـل   مطـابق به خوبـی معـلوم می شود. همچنین » ها و مانـند ایـن«نبودن آن از عبارت 
  اسـالمی   موازین  با رعایت  جهات  را در تمام  زن  حقوق  است  موظف  دولت««قانون اساسی؛ 

  زن  رشد شخصیت  مساعد براي  هاي  ایجاد زمینه -1دهد:   نماید و امور زیر را انجام  تضمین
حقوق معنوي زن که باید توسط دولـت (بـه معنـاي    ».او؛ و...  و معنوي  مادي  و احیاء حقوق

شود، مصادیق فراوانی دارد که بی گمان، حق انتخاب شدن به عنوان » حیاا«و » تضمین«عام) 
بنـابراین، اصـل مسـاوات و برابـري      (همان). رییس جمهور یکی از مصادیق مهم آن است.

   کند که زنان نیز مانند مردان بتواند براي ریاست جمهوري داوطلب شوند. ایجاب می
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بـراي تفسـیر   اند کـه  وري زنان بر این عقیدهجمهبنا به آنچه گفته شد موافقین با ریاست
) باید به اصل تساوي و جواز مراجعـه کـرده و آن را نـاظر    115واژه مجمل رجال در اصل (

  به مطلق انسانها فارغ از جنسیت آنها بدانیم.  
ــاره ــس از اش ــا    پ ــالفین ب ــوافقین و مخ ــث م ــلیِ مباح ــاي اص ــه محوره ــالی ب ي اجم

مذاکرات مجلس بازنگري نهایی قـانون اساسـی بـه عنـوان     جمهوري زنان، در ادامه  ریاست
، مـورد بررسـی قـرار    »رجـال «ي کاشف قصد قانونگـذار اساسـی از بـه کـار بـردن کلمـه      

  گرفت. خواهد
  

 . مذاکرات مجلس بازنگري نهایی4
) به عنوان هفتمین موضوع در نشست شصت و چهارم 1/88قانون اساسی (اصل  115اصل 

قانون اساسی مطرح شد. ابتدا، متنِ پیشنهادي براي این اصل، بـدین  مجلس بازنگري نهایی 
رئیس جمهور باید ایرانی االصل، تابع ایران، داراي مذهب رسمی کشور و مروج «شرح بود؛ 

». آن، مومن به مبانی جمهوري اسالمی ایران، مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد
ازنگري قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران،    (صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی ب

). بررسیِ مذاکرات مجلس بازنگري نهایی قانون اساس حاکی از آن است کـه  1766: 1364
آقاي عضدي و خانم گرجی به عنوان مخالف وآیت اهللا منتظري و آقاي جواد فاتحی، تحت 

با توجه به اینکـه  براي ریاست جمهوري، سخن گفتند. » مرد بودن«عنوان موافقِ درجِ شرط 
تحصـیل حاصـل بـودن ایـن لفـظ      » مـرد «آقاي عضدي دلیل مخالفت خود را با آوردن لفظ 

)، لذا به نظر میرسد دلیل مخالفت مشارالیه نه امکانِ تصـدي پسـت   1767عنوان نمود (همان:
ــداهت  ریاســت ــه ب ــاور ایشــان ب ــان، بلکــه ب ــودن  جمهــوري توســط زن ضــرورت مــرد ب

  بود.  جمهور رییس
جمهـور، مخالفـت کـرد،    دیگر از کسانی که با ذکر کلمه مرد در عداد شرایط رئیسیکی 

جمهوري نه والیـت،  خانم گرجی، تنها نمایندة زن مجلس خبرگان بود. به عقیدة او، ریاست
بلکه نوعی قدرت اجرایی و وکالت بوده و بنابراین منحصر به مردان نیست. همچنین وي بـا  

جمهـوري توسـط رهبـر، تصـریح کـرد کـه چنانچـه        ریاست اشاره به ضرورت تنفیذ حکم
جمهوري زنان با اسالم مخالف باشد، رهبر قادر است حکم ریاست جمهوري زنـان  ریاست

  ).1770را امضاء نکند (همان:
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براي رئیس جمهور، آیت اهللا منتظري » مرد بودن«اما قائلین به ضرورت تصریح به شرط 
یت اهللا منتظري براي این امـر را مـی تـوان در قالـب دو     و آقاي جواد فاتحی بودند. دالیل آ

  استدالل اصلی ذیل خالصه کرد؛
نخست، فقهاي شیعه بر منحصر بودن والیت و حکومت به مردان اجماع دارند فلذا، این 

  موضوع از مسلمات فقه است.
دوم، حکومت حق نیست بلکه مسئولیتی سنگین است که  اسالم آن به لحاظ اهمیـت و  

  ).1768اش بر دوش زنان نگذاشته است (همان: سختی
جمهور، مبـاحثش را  آقاي فاتحی به عنوان دومین موافق اصلِ مشتمل بر مرد بودن رئیس

حول سه محور عدم توانایی زنان براي حکومت و قضاوت به لحاظ قوي بودن احساسـات  
فقـه ودر   و کم بودن عقل، عدم جواز والیت و قضاوت زنان بـه عنـوان یکـی از مسـلمات    

  نهایت، مالزمۀ ریاست جمهوري با والیت و قضاوت عنوان نمود (همان).  
پس از سخنان موافقین و مخالفین، اصل مذکور به رأي گذاشته شد که بار اول به علـت  

گیري مخدوش اعالم نفر)، نتیجۀ رأي 62رأي) با تعداد حاضرین ( 68تفاوت تعداد کل آرا (
براي بار دوم به رأي گذاشته شد. در مرتبه دوم نیز با توجه بـه  شده و در نتیجه اصل مذکور 

رأي به قرعه خـارج شـده و در    2نفر بودند،  62رأي و تعداد حاضرین  64اینکه تعداد آراء 
نهایت این اصل با چهل و پنج راي موافق، هشت مخالف و نه ممتنـع بـه تصـویب نرسـید     

  ).  1772(همان: 
ورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بازنگري قـانون  نکته حائز اهمیت اینکه حسب ص

اساسی جمهوري اسالمی ایران، آقاي صافی یکـی از نماینـدگان مجلـس بـازنگري قـانون      
االشاره، در اعتراض به عدم تصویب این اصل، اعالم اساسی در هنگام خروج از جلسه فوق

(همان). با توجه » دمعلوم می شود این مجلس احکام مسلم اسالم را هم قبول ندار«داشت؛ 
به اعالم نظر موافقین اصل مذکور مبنی بر اینکه شرط مرد بودن رئیس جمهور از مسـلمات  

الذکر را ناشی از عدم اعتقـاد  رسد آقاي صافی عدم تصویب اصل  فوقفقه است، به نظر می
ر نمایندگان به به ضرورت مرد بودن رئیس جمهور قلمداد کرده و با توجه به اینکـه انحصـا  

  دانسته است، به این موضوع معترض بوده است.حکمرانی به مردان را از مسلمات فقه می
با عنایت به عدم تصویب اصـل یادشـده، هیـات رئیسـه، همـان روز در اصـل مـذکور        

) و اصل پیشنهادي جدید را در جلسه بعدازظهر (نشست 106: 1385تغییراتی داده (کدیور، 
(اصـل   1/88گذارد. بـر ایـن اسـاس، اصـل     رأي می شصت و پنجم)، بدون بحث مجدد به
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جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسـی کـه   رئیس«شود؛ ) به این شرح پیشنهاد می115
االصل، تابع ایران، مدیر و مـدبر، داراي حسـن   واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی

اسـالمی ایـران و مـذهب رسـمی     سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهـوري  
صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بازنگري قانون اساسی جمهوري اسـالمی  » ( کشور
). این اصل با پنجاه و دو نفر موافق، چهار نفر مخالف و چهار نفر ممتنع، 1364:1796ایران، 

کـه در  ). نکته قابل توجه اینکه رئیس مجلس با اشاره بـه این 1797شود. (همان: تصویب می
نشست شصت وچهارم  در خصوص اصل مذکور زیاد بحث شده است، به اعتراض آقـاي  
پروش مبنی بر اینکه این اصل جدید بوده و قاعـدتاً یـک موافـق و مخـالف بایسـتی در آن      

توان بـه نـوعی حـاکی از ارادة    نهد که این امر را میکردند، وقعی نمیخصوص صحبت می
» رجـل سیاسـی ومـذهبی   «تبیین و تصـریح بـه معنـاي    هیئت رئیسه مجلس نسبت به عدم 

کنـد؛  دانست. اعالم نظر شهید بهشتی در این زمینه نیز صحت این اسـتدالل را تقویـت مـی   
متن اصلی به گونه اي تنظیم شده بود که به صراحت حق انتخاب شدن را از زنـان سـلب   «

نیاورد. بعضی از فقهاي می نمود. به دلیل مخالفت جمع قابل توجهی از اعضا، این متن رأي 
حاضر در جلسه نیز با آن متن اولیه مخالف بوده اند؛ به همین دلیل آن متن از دستور خـارج  
شد و متن فعلی به جاي آن مطرح گردید. بنابراین، عرض من این است که قـانون اساسـی   

الً راجـع  قدرمسلّم را گفته است؛ یعنی رجال مذهبی می توانند زمامدار باشند و فع  فعلی آن
به زنان مسأله را مسکوت گذاشته است تا وقتی که زمینه فقـاهتی گسـترده آن بـه صـورت     
» روشـن آمــاده شـود. در آن موقــع مـی تــوان ایــن را مطـرح کــرد و بـه تصــویب رســاند     

  ). 34: 1377 بهشتی،(
 

  تطبیقی ۀ. مطالع5
جمهـوري زنـان،   ستبا توجه به اینکه یکی از دالیل مطروحه توسط برخی از مخالفان با ریا

باشد، لـذا در ایـن گفتـار، منـدرجات قـوانین      مغایرت این امر با موازین فقهی و اسالمی می
اساسیِ برخی کشورهاي اسالمی از جمله جمهوري اسالمی افغانستان، جمهـوري اسـالمی   
پاکستان، جمهوري ترکیه، جمهوري سوریه و جمهـوري عـراق در خصـوص شـرایط الزم     

ر رابطــه بـا امکـانِ قــانونیِ   گیـرد تـا د  مــورد بررسـی قـرار مــی   جمهـوري جهـت ریاسـت  
  جمهوري زنان در کشورهاي فوق، اعالم نظر گردد.  ریاست



 قانون اساسی 115در اصل  »رجال«تأملی حقوقی بر معناي    50

 ریاسـت  بـراي  کـه  قانون اساسی جمهوري اسالمی افغانستان؛ شخصـی » 62« طبق ماده 

 :باشد می ذیل شرایط واجد شود، می کاندید جمهوري

 را دیگـري  کشـور  تابعیـت  و بـوده  افغـان  والـدین  از متولـد  و مسلمان افغانستان، تبعه-1

  باشد. نداشته
 .نباشد کمتر سال چهل از وي سن شدن کاندید روز در -2
 مـدنی  حقـوق  از حرمـان  یـا  و جنایت بشري، ضد جرایم ارتکاب به محکمه طرف از -3

 3 .باشد نشده محکوم

ــودن بــراي    ــانون اساســی افغانســتان، شــرط مــرد ب ــر ایــن اســاس، در ق ــاي ب نامزده
  جمهوري، درج نشده است. ریاست

جمهـوري بـراي زنـان در پاکسـتان نیـز خاطرنشـان       در خصوص امکانِ قانونیِ ریاست
شود که  اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی پاکسـتان، شـرایط شخصـیِ     می

جمهور را صرفاً محدود به مسلمان بودن، حـداقل سـن چهـل و پـنج سـال و وجـود       رئیس
قـانون  » 51«شایان ذکـر اسـت کـه در اصـل      4عضویت در مجلس ملی نموده است. شرایط

پـردازد، شـرط   اساسی جمهوري اسالمی پاکستان که به شرایط عضویت در مجلس ملی می
  5مرد بودن درج نگردیده است.

قانون اساسی ایـن  » 101«جمهوري در جمهوري ترکیه، ماده در رابطه با شرایط  ریاست
جمهور با دارا بودن چهل سال تمام و تحصیالت عالی از میان ماید؛   رئیسنکشور مقرر می

ها و صفات الزم براي انتخـاب شـدن بـه    اعضاي مجلس ترکیه یا با برخورداري از  ویژگی
دربـاره   6عنوان نماینده مجلس، از میان شهروندان ترك از جانب مـردم انتخـاب مـی شـود.    

نمایـد؛ هـر تـرك کـه     ) همین قانون اشعار می76ه (شرایط الزم براي نمایندگی مجلس، ماد
داراي بیست و پنج سال تمام باشد می تواند به عنوان نماینده مجلس ترکیه انتخـاب شـود..   
بر این اساس، در ترکیه نیز شرط جنسیت براي رئیس جمهور وجود ندارد. شایان ذکر است 

، اصالح برخی از مواد قانون 2017آوریل سال  15که  علیرغم اینکه  به موجب  همه پرسی 
کننـدگان در  ) مـورد موافقـت اکثریـت شـرکت    101اساسی جمهوري ترکیه از جمله مـاده ( 

پرسی قرار گرفت، لیکن تغییرات ماده مذکور ناظر به شرط جنسیت رئیس جمهور نبود  همه
 ).2017(شاهین،

ـ   84در جمهوري عربی سوریه نیز به موجب ماده    امزد مقـام قانون اساسی این کشـور، ن
، داراي همسر سوري، اقامت حداقل ده ساله در  سوریه  ي، تبعه باید عرب  جمهوري  ریاست
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شایان  7.باشد  و سیاسی  مدنی  تمتع از حقوق  اهلیتو داراي   تمام  سال  چهل  سوریه ، داراي
جمهـوري   قانون جدید انتخابـات ریاسـت  » 30«ذکر است که شرایط جدیدي که طبق ماده 

جمهوري درج شده است، مشـتمل بـر شـرط جنسـیت     براي ریاست 2014ریه مصوب سو
  ).2014باشد (کالین، نمی

قـانون   68در رابطه با شرایط قانونیِ نامزدهاي ریاست جمهوري در عراق نیز، طبق ماده 
  نامزدهاي ریاست جمهوري باید شرایط زیر را دارا باشنداساسی عراق، 

  ـ از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد.  1
  ـ شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و چهل سال او تکمیل شده باشد.  2
اي خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشد و سالمت و پایداري، عـدالت،  ـ از وجهه  3

  اخالص به میهن در او مشهود باشد.
   8.کوم نشده باشدمحرایم مشتمل بر رذایل اخالقی ـ به ارتکاب ج 4

جمهوري شـرط  بر این اساس، مشاهده می شود که در جمهوري عراق نیز براي ریاست
  جنسیت ذکر نشده است. 

بنا به آنچه گفته شد در قوانین اساسی کشورهاي افغانسـتان، پاکسـتان، سـوریه، عـراق،     
  باشد.جمهوري زنان با منع قانونی مواجه نمیترکیه، ریاست

  
  مخالفین بررسی دالیل .6

جمهوري زنان عمـدتاً حـول سـه    قبالً اشاره شد که ادلۀ  حقوقی و فقهیِ مخالفین با ریاست
) قـانون اساسـی؛ مالزمـۀ بـین     115در اصـل ( » رجـل «محور اصلیِ تفسـیرِ  لفظـیِ معنـاي    

جمهوري با اعمال والیت، اجماع فقها بر عـدم جـواز والیـت و حکمرانـی زنـان و       ریاست
جمهـوري  ی روحی و جسمی زنان براي انجام مسئولیت خطیر ریاسـت همچنین عدم توانای

  گیرد.چرخد. بر این اساس، در ادامه این سه موضوع مورد بررسی قرار میمی
در اصـل  » رجـال «همانگونه که که در مباحث قبلی گفته شد، در خصوص معناي کلمه 

  قانون اساسی، دو دیدگاه عمده مطرح است؛» 115«
بی رجال به معنی مردان، جمع رجل به معنی مرد اسـت. در نتیجـه،   نخست، در زبان عر

زنان فاقد شرایط ریاست جمهوري هستند. به باور این گروه، معنـی حقیقـی و موضـوع لـه     
ها و برجستگان نیازمند به قرینه رجال مردان است و معانی دیگر مجازي  از جمله شخصیت
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ر متیقن اکتفا نمود (نجفـی اسـفاد و محسـنی،    هستند و در موارد شک نیز باید به اصل و قد
) به خاطر عدم استفاده از قرینه صارفه، رجل حمل بـر  115). بنابراین، در اصل (281: 1371

شود. این گروه در پاسخ به کسـانی کـه علـت عـدم درج      معنی حقیقی خود یعنی مردان می
اسـتفاده  جلـوگیري از سـوء   شوند، دلیل این امر رادر اصل مذکور را جویا می» مردان«کلمه 

اهللا یـزدي در ایـن بـاره اعـالم     دانند. به عنوان نمونـه، آیـت  کشورهاي غربی و مخالفین، می
بیـان   ،اي بـراي دیگـران نشـود   تر که سوژهبراي آنکه این مطلب با تعبیري سنگین«دارد؛  می

  ).  581: 1375(یزدي،» انتخاب شدرجال تعبیر ، شود
) معنی لغـوي رجـال اراده   115اند که در اصل (اي بر این عقیدهدر مقابل گروه اول، عده

نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته و اعم از زنان و مـردان اسـت. در   
جمهور شوند. قائلین به ایـن دیـدگاه، بـر ایـن      توانند رئیس نتیجه، زنان نیز همانند مردان می

ه در کنار کلمه رجال اسـمی از زنـان آورده نشـده    باورند که در مبانی فقهی اسالم هر جا ک
هـا  است، این عبارت به معناي اشخاص است.بنابراین، رجال در قانون به معناي شخصـیت 

). همچنین این گروه اینگونه استدالل میکنند که در قـانون اساسـی   79است نه مردان(جناتی،
رجال وجود نداشت و مستقیما از  اگر منظورِ نظر مردان بود، دیگر لزومی به استفاده از کلمه

شد. چرا که در تـدوین قـانون، حـال هـر قـانونی کـه باشـد، نبایـد          کلمه مردان استفاده می
  ).3: 1376قانونگذار بیانی به کار ببرد که ابهام و اجمال داشته باشد (موسوي بجنوردي، 

بیشتر مواقع  ، در»رجال«ي دو گروه فوق، بایستی گفت که اگرچه  کلمۀ در  بررسی ادله
شود، لیکن در موارد زیادي به معناي مطلقِ انسان و در برخی مواقع نیـز  به مردان اطالق می

) بـار در قـرآن   25به مفهوم اشخاص برجسته به کار رفته است. به عنوان نمونـه ایـن لفـظ (   
عـامِ  بار در معنـاي  » 7«و » مردان«) مرتبه به معناي 18کریم عنوان شده است که از آن میان (

 37 10سـوره توبـه،   108 9سوره جـن،  6بار عبارتند از آیات  7زنان و مردان آمده است. این 
  15سوره اعـراف   48و  14سوره اعراف 46 13سوره ص، 62 12سوره احزاب، 23 11سوره نور،

ــوارد، کلمــه رجــال    ــز در برخــی م ــرآن کــریم نی ــابراین در ق ــايِ لفظــی خــود . بن در معن
  است. نرفته کار به

از سوي دیگر، تأمل در مذاکرات مطروحه در نشست شصت و چهارم و شصت پـنجم  
) در آن مورد بحث قرار گرفته است، مبین این 115مجلس بازنگري قانون اساسی که اصل (

رئیس جمهور، » مرد بودن«نکته است که در نشست شصت و چهارم، اصلِ مشتمل بر شرط 
را » مرد بـودن «جلس بازنگري قانون اساسی، شرط به تصویب نرسید. متعاقباً هیئت رئیسه م
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تغییر داده و اصل مذکور را بدون اجازه جهت صحبت موافق و مخالف، در » رجل بودن«به 
گذارد. در نهایت، اصـل اصـالحی جدیـد، بـه تصـویب      نشست شصت و پنجم به رأي می

و » بـودن مـرد  «رسد. بر این اساس، با توجه به عدم تصـویبِ اصـل مشـتمل بـر شـرط       می
توان ادعا کرد که مراد نمایندگان جمهور، میرئیس» رجل بودن«تصویب اصل متضمن شرط 

نبوده اسـت  » مردان«معناي لفظیِ آن یعنی » رجال«مجلس بازنگري قانون اساسی از عبارت 
جمهور را زیرا چنانچه این معنا را در ذهن داشتند اصل مشتمل بر ضرورت مرد بودن رئیس

رسد هیئت رئیسه مجلس مذکور، از یک سـو بـا   دند.  با این حال، به نظر میکرتصویب می
جمهـور و از  براي رئیس» مرد بودن«عنایت به عدم موافقت اکثریت نمایندگان با درج شرط 

جمهوري زنـان در آن  هاي برخی از فقها در خصوص ریاستسوي دیگر با درك حساسیت
را » رجـل «ن اصل بر آن بودند که معناي عبـارت  در ای» رجل«برهۀ تاریخی، با درج عبارت 

عقیـده بـود کـه    توان با ایـن نظـر هـم   مجمل و تفسیربردار باقی بگذارند. بر این اساس، می
در اصل صدوپانزدهم قانون اساسی » رجل سیاسی«گذار اساسی به درج عبارت مبهم  قانون«

هـاي موجـود    ن زمان بـه جنجـال  در آ» مدار ابهام فضیلت«با قراردادن این تا کند  مبادرت می
در زمان موعود با تفسـیر آن،  تا تکلیف موضوع را به آیندگان بسپارد داده و زمان خود پایان 

ترین  هاي ورود زنان را به مهم زمینه ،چه به صورت رسمی یا غیررسمی و تلویحی و ضمنی
  ).1: 1396د (جاللی،انتخابات سیاسی کشور فراهم کن

قـانون   115در اصـل  » رجـال «یکی از دالیل درج عبارت مـبهم   همانگونه که گفته شد
اجماع فقها بر عدم جواز ریاست جمهـوري  »  توان  اعالمِ نظرِ مخالفین مبنی براساسی را می

  دانست. بر این اساس، در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.»  زنان
وري زنـان، ایـن   در پاسخ به ادعاي اجماع فقهاي شیعه بـر عـدم جـواز ریاسـت جمهـ     

  اهللا بهشتی راهگشا خواهد بود کهنظرِ  آیت اعالم
در این که خانم ها می توانند رییس جمهور باشند یا خیر، در میان فقهـا، چـه در میـان    

اي آن را مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت. عـده 
  ).48: 1382نیا، نمی دانستند (هدایتاي منطبق با موازین اسالم می دانستند و عده

جمهـوري زنـان را   در این رابطه بایستی توجه داشت که کسانی که عدم جـواز ریاسـت  
گذارنـد کـه   داننـد بـر ایـن امـر صـحه مـی      مورد اجماع همه فقها و از مسـلمات فقـه مـی   

جمهوري موضوعی جدید و از مستحدثات است لیکن آن را در زمره اعمال والیـت   ریاست
دارنـد کـه در   ر داده و سپس با ادعاي اجماع فقها بر عدم جوازِ والیت زنـان، اعـالم مـی   قرا
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بایست صحت دو ادعـا مـورد   جمهوري منحصر به مردان است. در پاسخ، میاسالم ریاست
جمهوري نوعی اعمال والیت است. دوم، فقها بـر  نقد و بررسی قرار گیرد؛ نخست، ریاست

  اجماع دارند.عدم جواز والیت  زنان، 
گردد که با توجه بـه  جمهوري با اعمال والیت، خاطرنشان میدر رابطه با مالزمه ریاست

  در جمهـوري اسـالمی    حـاکم   قواي   «دارد؛ تم قانون اساسی اشعار میپنجاه و هف  اصلاینکه 
  امـر و امامـت    طلقهم  زیر نظر والیت  که  قضائیه  و قوه  مجریه  ، قوه مقننه  عبارتند از: قوه  ایران
یکصـد و   و با عنایت به اینکه اصـل ...» گردند می  اعمال  قانون  این  آینده  اصول  بر طبق  امت

  رسـمی   مقـام   جمهـور عـالیترین    رئـیس   ،رهبري  از مقام  پس«نیز تصریح می کند؛  سیزدهم
  کـه   جـز در امـوري  را   مجریـه   قوه  و ریاست  اساسی  قانون  اجراي  و مسئولیت  است کشور

، لذا قانون اساسی بین والیت امر و امامت »رددا  شود، بر عهده  مربوط می  رهبري  مستقیماً به
امت که منحصر به ولی فقیه است با ریاست قوه مجریه و مسئولیت اجراي قانون اساسی که 

  جمهور است، تمایز قائل شده است. شأن رئیس
  حضرت  تغیب  ر زماند«جم قانون اساسی با بیان اینکه همچنین با توجه به اینکه اصل پن

بـر    امـت   امر و امامـت   والیت        نایرا  اسالمی در جمهوري " فرجه  تعالی  اهللا  عجل"عصر   ولی
یکصـد و    اصل  طبق  که  ، مدیر و مدبر است ، شجاع زمان  به  ، آگاه تقوي و با  عادل  فقیه  عهده
گـذارد کـه والیـت در نظـام حقـوقی      ، بر ایـن امـر صـحه مـی    »گردد  می  دار آن  عهده هفتم

جمهوري اسالمی ایران اختصاص به فقها دارد و با عنایـت بـه اینکـه طبـق قـانون اساسـی       
باشد، لذا قانونگـذار اساسـی   جمهور نمیجمهوري اسالمی ایران، فقاهت جزو شرایط رئیس

  گذارد. ه میجمهوري با والیت صحي ریاستنیز بر عدم مالزمه
جمهـوري از  بنا به آنچه گفته شد،  با توجه به انتخـابی بـودن رئـیس جمهـور، ریاسـت     

  باشد. مصادیق امور اجرائی و وکالت بوده و ماهیتاً با والیت متفاوت می
جمهوري بـا والیـت، شـایان ذکـر اسـت کـه حتـی در        علیرغم عدم مالزمۀ بین ریاست

کم نیز بین فقها اجماع وجـود نـدارد. بـه عنـوان     خصوص ضرورت مرد بودن زمامدار و حا
الدین  صراحتاً ادعاي اجماع فقها بر انحصار قضاوت و والیت به مـردان  نمونه عالمه شمس

  ). و106: 1376الدین، کنند (شمسرا رد می
فقیه فرزانه محقق اردبیلی ادلۀ قائلین به شرط مرد بودن قاضی را کافی ندانسته و بـر آن  

اه اجماعی بودن این شرط ثابت نشود ظاهراً دلیلی بر جایز نبودن قضاي زن است که هرگ
  ). 389: 1381در مسائلی که ورود زن به آن مسائل شرعاً حرام گردیده نداریم (بجنوردي، 
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به منظور تبیین عدم اجماع فقها بر انحصار والیت و حکومت به مردان، در ادامه به طور 
  ي نسـاء کـه بـه    سوره مبارکـه  34فقهاي مختلف در رابطه با آیه اجمالی به تفاسیر متفاوت

  شود.عنوان یکی از دالیل عدم جواز زمامداريِ زنان، ذکر شده است، اشاره می
مردان، سرپرست زنانند، بـه دلیـل آنکـه خـدا برخـی از      « سوره نساء، 34به موجب آیه 

اي از عـده  ».اموالشان خرج مـی کننـد   نیز] به دلیل آنکه از  [  ایشان را بر برخی برتري داده و 
در قیمومـت  » الرجـال قوامـون علـی النسـاء    «جمله  معتقدنداهللا گلپایگانی فقها همچون آیت

در مردان بر زنان ظهور دارد و الزمه قیمومت، سلطنت مردان و حکومت بر زنان است. آنان 
د شـده و بـر قیمومـت    خاص میان زن و شوهر وار  آیه در مورد رابطه«پاسخ به این نظر که 

چگونه ممکن است زن «کنند:  ، بیان می»زوج بر زوجه داللت دارد نه قیمومت مردان بر زنان
در منزل خود و بر شوهر خود قیمومت و سلطنت نداشـته باشـد ولـی در بیـرون منـزل بـر       

  ).44: 1تا: ج (گلپایگانی، بی» مردان دیگر قیمومت و سلطنت داشته باشد؟
این آیه در صورتی می تواند «ی صاحبنظران اسالمی بر این باورند که از سوي دیگر برخ

به معناي » النّساء«و » الرّجال«دلیلی بر نفی صالحیت زنان براي حکومت باشد که اوالً، واژه 
به معناي والیت و سلطنت باشد؛ که در این صورت معنـاي  » قوام«مردان و زنان؛ ثانیاً، واژه 

در حـالی کـه ایـن    ». مردان ولّی زنان بوده و بر آنـان مسـلط هسـتند   «آیه چنین خواهد بود: 
واژه  زیرا بـه بـاور برخـی فقهـا،     برداشت از آیه در هر دو مورد به شدت مورد تردید است

رجال به معناي شوهران (ازواج) و واژه نساء به معناي همسران است. آنچه این برداشـت را  
 مقصود کهرساند  می  است. این جمله» م علی بعضبما فضل اهللا بعضه«جمله  ،تایید می کند

 فضّلهم بما: فرمود می باید بود مراد معنا این اگر زیرا نیست؛ زنان همه بر مردان همه قیمومت
 معلـوم  آیه ادامه در »اموالهم من انفقوا بما« يجمله از همچنین). 564 :1367 طریحی،( »علیهنّ

-41: 1385(هدایت نیا، شود قران کریم در صدد بیان رابطه خاص میان زن و شوهر است می
اگر زن در مقابل مرد و مرد در « اند: در این رابطه نوشته ).  در همین راستا، برخی از فقها 40

مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است، هرگز مرد قـوام و قـیم زن نیسـت و زن هـم در     
د نیست. بلکه قیمومت مربوط به موردي است که زن در مقابـل شـوهر و   تحت قیمومت مر

الرجـال  «. بنابراین از دیـد ایـن فقهـا،    )391: 1375(جوادي آملی، » شوهر در مقابل زن باشد
 ).1393:(همان» قوامون علی النساء، مربوط به زن در مقابل شوهر است، نه زن در مقابل مرد

نیـز بیـان    اهللا سـبحانی  اهللا منتظري و آیتها از جمله آیتبرخی دیگر از فقهمین برداشت را 
سید کاظم حـائري در همـین    ).58ق: 1418؛ سبحانی، 117-116: 1369کرده اند (منتظري، 

نویسد؛ در اسالم قوامیت و والیت براي جنس مرد نسبت به جنس زن ثابت نبوده رابطه می
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نشده است. بلکه صرفا والیت مـرد بـر    و به عنوان مثال والیت برادر نسبت به خواهر اثبات
 ).76ق: ه.1415(حائري،  16زن در زندگی خانوادگی قابل اثبات است

عالوه بر موارد فوق، خاطرنشان می شود که با توجه به اینکـه فقهـایی همچـون عالمـه     
سید جعفر ابن ابـی   17مجلسی، میرزا ابوالقاسم ابن حسن گیالنی قمی از فقهاي عصر قاجار،

 19از شاگردان عالمه بحرالعلـوم، شـیخ فضـل اهللا نـوري،     18دارابی بروجردي کشفیاسحاق 

بـه   میرزا حسن شیرازي، حاج شیخ عبدالکریم حائري یزدي و آیـت اهللا محمـدعلی اراکـی   
ادله فقهی، نحوه خاصی از حکومت را براي زمان غیبـت، بـه    اند که طور کلی بر این عقیده

بنابراین حتی به ادعايِ اجماع فقها در مورد خصـوص  )، 24: 1415(اراکی،  دست نمی دهد
حکومت و والیت در زمان غیبت بایستی به دیده شک نگریست چه رسد به اجماع آنان در 

  خصوص شرایط حاکم از جمله جنسیت وي. 
در پایان در پاسخ به استدالل برخی مخالفین مبنی بر عـدم توانـایی جسـمی، روحـی و     

سـازد کـه تعـدادي از صـاحبنظران     جمهـوري، خاطرنشـان مـی   اجتماعی زنان براي ریاست
اهللا صانعی و دکتر اسداله امامی قائل بـه امکـان   اله، آیتحقوقی و فقهی همچون عالمه فضل

باشند. به عنوان مثال دکتر امامی در احراز توانایی الزم توسط زنان براي احراز این پست می
دارد کـه در  اي اسالمی این گونه اعالم مـی نظر مشورتی خود براي کمیته زنان مجلس شور

نظام خلقت زنان و مردان هـر دو در انسـانیت مشـترکند، لـذا در برخـورداري از حقـوق و       
توان بین آنها تفاوتی قائل شد و تبعیض یا تفاوت در این زمنیه عقالً و مزایاي اجتماعی نمی

 35سوره نسا و آیـه   2و  1آیات  منطقاً قابل دفاع نیست. بر همین اساس، ایشان  با اشاره به
از سوره نمل بـه ایـن نتیجـه     44تا  20از اعراف و آیات  33تا  19از سوره احزاب و آیات 

یابی به مقامات عالیه معنوي و احراز رسد که  از جهت فضیلت و کرامت انسانی و دستمی
مـی،  گـردد (گرا صالحیت علمی بـین زن و مـرد تفـاوتی در آیـات مـذکور مالحظـه نمـی       

اهللا از فقهاي شیعه نیز در بـاب صـالحیت زنـان    ). آیت اهللا سید محمدحسین فضل8:1384
دار شدن مسئولیت ریاست وحکومت کشور، با استناد به تصویري که قرآن کریم براي عهده

کند (فضـل اهللا،  کند، ادعاي عدم توانایی زنان براي حاکمیت را رد میاز ملکه سبا ترسیم می
او ضمن رد دالیلی که ناظر به ناسازگاري طبیعت زن به علت ضعف یا نقصان ) . 28: 1378

  گوید،عقل با ریاست دولت است می
گیرد. بنـابراین زن هـم   ضعف به زن اختصاص ندارد بلکه زن و مرد را بالسویه دربر می

هاي تواند  با چیرگی بر عوامل ضعف درونی توانمندي و قوه عقالنی خود را عرصهمی
  ).59داري به تصویر بکشد (همان: هاي اجتماعی و حکومتو اداري و کشاکشعملی 
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  گیري نتیجه. 7
اصل مساوات نیز برابري مردان و زنان در دستیابی به سمت هـاي   ضايِتمقبا توجه به اینکه 

در صـورت   جمهـوري زنـان  از، امکانِ ریاسـت اصل جو مقتضايِبوده و  سیاسی و اجتماعی
توان زنان را از حق انتخاب شـدن بـه   در صورتی میبنابراین تنها  اشد.بعدم منع قانونی می

که قانون به صراحت آن را بیان نموده باشد. به عبـارت  جمهور، محروم ساخت عنوان رئیس
دیگر، نیازي به بیان صالحیت زنان براي احراز سمت ریاست جمهوري در قـانون نیسـت.   

اشـد. در ایـن رابطـه،    ب  صالحیت آنـان در قـانون مـی   بلکه آنچه محتاج بیان است ذکر عدم 
مشروح مذاکرات مجلس بازنگري نهایی قانون اساسی حاکی از آن است که نمایندگان ایـن  

رئیس جمهور را تصویب نکردند. متعاقبـاً هیـات   » مرد بودن«مجلس اصل مشتمل بر شرط 
» مـردان «به جـاي  را » رجل سیاسی مذهبی«رئیسه مجلس در اصل پیشنهادي جدید عبارت 

-هاي برخی از فقها و متدینینِ آن زمان در خصـوص ریاسـت  درج نمود تا هم به حساسیت
ي تفسیر این عبارت را در آینده بـاز بگـذارد کـه ایـن     جمهوري زنان دامن نزند و هم دامنه

بر این اساس، روشن است که قصد قانونگذار از  اصل مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
جمهـور  ، اشـاره بـه جنسـیت رئـیس    »115«در اصل » رجال مذهبی و سیاسی«ارت عبدرج  

دست آویزي بـراي دسـت برداشـتن از اصـل     نبوده است. بنابراین نمی توان این عبارت را 
به استناد آن زنان توانمندي را که واجد سایر شرایط منـدرج در   و جواز و مساوات قرار داد

  محروم ساخت.جمهور انتخاب شدن به عنوان رئیسقانون اساسی هستند از حق  115اصل 
جمهـوري زنـان، در بـین فقهـا در خصـوص      همچنین برخالف ادعاي مخالفین ریاست

انحصار والیت و حکمرانی به مردان اجماع وجود نـدارد زیـرا کسـانی همچـون آیـت اهللا      
ه حکومـت  اراکی، آیت اهللا حائري و... اصوالً بر این باورند که فقه شیعه در خصوص نحـو 

در عصر غیبت مقرره و حکـم خاصـی نـدارد و فقهـایی همچـون محقـق اردبیلـی، عالمـه         
اله و آیت اهللا صانعی قائل به  شرط مرد بودن براي ولـی و حـاکم   الدین، عالمه فضل شمس

ي جمهوري زنان در خصوص اجمـاع همـه  باشند. بر این مبنا، استدالل مخالفان ریاستنمی
  و قضاوت به مردان را نیز میتوان با دیده تردید نگریست.  فقها بر انحصار والیت

جمهـور در قـانون   صرفنظر از مراتب فوق، تأمل در شرایط، وظایف و اختیارات رئـیس 
جمهوري (ریاسـت  اساسی مبین آن است که قانونگذار بین شأن رهبري (والیت) و ریاست

در نظـام حقـوقی جمهـوري     قوه مجریه) به روشنی قائل به تفکیک شده است. از ایـن رو  
اي با والیت و قضاوت نداشته و جزو امـور اجرایـی   جمهوري مالزمهاسالمی ایران ریاست
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جمهوري مغایر نظرِ برخی از فقها شود و بنابراین انتخاب زنان به ریاستکشور محسوب می
در مبنی بر عدم جواز والیت زنان نیست. در همین راستا، ذکر این نکته ضروري اسـت کـه   

هاي حاکمیتی و اجراییِ وزارت، معاونت و مشـاورت  سالهاي اخیر، زنان زیادي براي سمت
ریاست جمهوري، سفارت، نمایندگی مجلس شـوراي اسـالمی، شـهرداري، شـوراي شـهر      

هاي اجتمـاعی زنـان و آمـادگی    اند که این امر حاکی از رشد تواناییمنتصب و منتخب شده
  باشد. مشاغل حساس و مهم اجرایی به این قشر می ذهنی و فکري جامعه براي سپردن

قانون اساسی، اعـالم  » 115«در اصل » رجال«به هر رو، تنها راه رفع  قطعیِ ابهام از کلمۀ 
هـاي کلـی   ) سیاسـت 10) بنـد( 5نظر تفسیري شوراي نگهبان است که با توجـه بـه جـزء (   

  ر بلکه تکلیفی قانونی است. انتخابات ابالغی مقام معظم رهبري، اکنون دیگر نه یک اختیا
شوراي نگهبـان جهـت اعـالم     10/8/1395در پایان،  با توجه به فراخوان عمومیِ مورخ 

امیـد   20،»رجل مذهبی و سیاسـی «تفسیرِ عبارت  در خصوصپیشنهادهاي مستدل نظرات و 
  است مقاالتی از این دست، در این زمینه مثمر ثمر واقع شود.

 
 

  ها نوشت پی
خانم  اعظم طالقانی، از فعـاالن سیاسـی قبـل و    در دوازدهمین دوره اانتخابات ریاست جمهوري،  .1

، براي سومین »رجل سیاسی«بعد از انقالب، به منظورِ روشن شدن تفسیر شوراي نگهبان از کلمه 
) 1396فروردین  30نام کرد (ایسنا، انتخابات ریاست جمهوري ثبتبار متوالی براي کاندیداتوري 

که شوراي نگهبان با رد صالحیت ایشان به استناد مدیر و مدبر نبـودن از اظهـار نظـر صـریح در     
ریاست جمهوري بـراي زنـان    جواز یا عدم جواز قانونیِو بالتبع » رجل سیاسی«خصوص معناي 

 ).1396فرودین  19خودداري کرد (اعتماد، 
2. هِمالونْ أَما أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَی بع مضَهعب ا فَضَّلَ اللَّهبِم اءلَی النِّسونَ عامالُ قَوالرِّج «... 
  قابل مشاهده در سایت وزارت عدلیه افغانستان به نشانی .3

http://moj.gov.af/fa/page/legal-frameworks/168329941684 

  المللی ریاست جمهوري به نشانیمشاهده در سایت مرکز امور حقوقی بینقابل  .4
http://nahad.govir.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Instruction&CategoryID=f8ae9a

1b-d655-4654-887d-52874fd56c52&WebPartID=d8ffcb8f-323f-42a5-b83d-efb138f3829&ID= 

57b9b70b-33ea-42c4-a2e8-f49452bd7ff1 

  به نشانی؛قابل مشاهده در سایت سایت مجلس شوراي ملی پاکستان . 5
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http://na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf 

  ؛قابل مشاهد در سایت مجلس ترکیه به نشانی .6
https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf 

 www.voltairenet.org/article173035.html ،قابل مشاهده در سایت .7
  جمهوري عراق به نشانی ذیل؛ي قابل مشاهده در سایت وزارت داخله .8

 http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf 

 وأَنَّه کَانَ رِجالٌ منَ الْإِنْسِ یعوذُونَ بِرِجالٍ منَ الْجِنِّ فَزَادوهم رهقًا. 9
منْ أَولِ یومٍ أَحقُّ أَنْ تَقُوم  فیه رِجالٌ یحبـونَ أَنْ یتَطَهـرُوا   لَا تَقُم فیه أَبدا لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى  . 10

 واللَّه یحب الْمطَّهرِینَ
11 .وخَافُونَ یالزَّکَاةِ ی إِیتَاءلَاةِ وإِقَامِ الصو کْرِ اللَّهنْ ذع عیلَا بةٌ وارجت الٌ لَا تُلْهِیهِما رِجم  یـهف تَتَقَلَّب

ارصالْأَبو الْقُلُوب 
 وما بدلُوا تَبدیلًا منَ الْمؤْمنینَ رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَیه فَمنْهم منْ قَضَى نَحبه ومنْهم منْ ینْتَظرُ .12
13. دالًا کُنَّا نَعا لَنَا لَا نَرَى رِجقَالُوا منَ الْأَشْرَارِوم مه 
م علَیکُم لَـم  وبینَهما حجاب وعلَى الْأَعرَاف رِجالٌ یعرِفُونَ کُلا بِسیماهم ونَادوا أَصحاب الْجنَّۀِ أَنْ سلَا .14

 یدخُلُوها وهم یطْمعونَ
 فُونَهم بِسیماهم قَالُوا ما أَغْنَى عنْکُم جمعکُم وما کُنْتُم تَستَکْبِرُونَ ونَادى أَصحاب الْأَعرَاف رِجالًا یعرِ .15
انّ القوامیۀ لیست ثابتۀ فی االسالم لجنس الذکر علی جنس االنثی و لذا ال قوامیۀ لالخ علی االخت  .16

 .مثالً، و انما هی ثابتۀ فی خصـوص الحیاة العائلیۀ للزوج علی الزوجۀ
، با مقدمه و "ارشادنامه"هجري قمري)، 1348براي اطالعات بیشتر نک: میرزاي قمی، ابوالقاسم( .17

تصحیح حسن قاضی طباطبائی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، تبریز، جلد 
  .365 -383. صص 3بیستم، شماره 

رویاروئی هاي اندیشه گـران ایرانـی بـا     براي اطالعات بیشتر نک: حائري، عبدالهادي، نخستین .18
  .342 -351، صص 1376رویه تمدن بورژوازي غرب، تهران: انتشارات امیرکبیر 

براي اطالعات بیشتر نک: ترکمان، محمد، رسائل، اعالمیه ها، مکتوبات و روزنامـه شـیخ شـهید     .19
  .110 -111، صص 1362فضل اهللا نوري، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، جلد اول، 

  به آدرس 1395آبان  10رسانی شوراي نگهبان، مورخ  قابل مشاهده در سایت اطالع. 20
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=bf423863-97e0-

4726-9d81-469068f7f561&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3&Cate gory 

ID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b  
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  نامه کتاب
  فهرست منابع چاپی

الفقیه، قـم: انتشـارات   ، جلد دوم؛ مساله فی والیت کتاب البیع هجري قمري). 1415اراکی، محمدعلی(-1
  در راه حق.

، جلـد  رسائل، اعالمیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شـهید فضـل اهللا نـوري   ). 1362ترکمان، محمد ( -2
  اول،  تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  . کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، تهران:حقوق اسالم).1370( جعفري لنگرودي، محمد جعفر-3
ــی، محمــد -4 ــیش). «1396(جالل ــان پ ــر شــوراي نگهب ــه شــرق، شــماره ، روزن»دســتی ب  23، 2837ام

  .  1396 فروردین
    .مرکز نشر اسراء ، چاپ اول، قم:ن در آینه جالل و جمالز). 1375( جوادي آملی، عبداهللا-5 
ــان مــی).«1379جنــاتی، محمــدابراهیم (-6 ــیس آیــا زن ــه خراســان، »جمهــور شــوند تواننــد رئ ، روزنام

 .11/12/79 تاریخ
  ی.مجمع الفکراالسالم ، چاپ اول، قم:القضاء فی الفقه االسالمیه.ق).  1415( حـائري، سیـد کاظم-7
نخستین رویاروئی هاي اندیشه گران ایرانی بـا رویـه تمـدن بـورژوازي     ). 1376حائري، عبدالهادي ( -8

  ، تهران: انتشارات امیرکبیر .غرب
تهیه و تنظیم بنیاد نشـر آثـار و    ،انی نظري قانون اساسیمب).1377( حسینی بهشتی، سید محمد حسین-9

  .انتشارات بقعه ، چاپ اول، تهران:اندیشه هاي شهید آیت اهللا دکتر بهشتی
قانون اساسی جمهوري اسـالمی   115تحلیل حقوقی اصل ). «1390پور، میثم (رستمی، ولی و موسی-10

سیاسـی،  ه دانشکده حقـوق و علـوم   ، مجل، فصلنامه حقوق»جمهورایران در خصوص شرایط رئیس
 .225-240، صص 1390، بهار 1، شماره 2دوره 

  ). موسسه امام صادق (ع ، قم:هنظام القضاء و الشهاد). ه.ق 1418( سبحانی، جعفر-11
، ترجمه محسـن عابـدي،   حدود مشارکت سیاسی زنان در اسالم). 1376الدین، محمد مهدي (شمس-12

  تهران: انتشارات بعثت.
اهللا االحکام (مطابق با فتاواي مرجع عالیقدر حضـرت آیـت  منتخب). 1380صانعی، آیت اهللا یوسف (-13

  قم: انتشارات میثم تمار. العظمی صانعی)،
  .مؤسسۀ النشر االسالمی، قم: تفسیر المیزانتا). (بی طباطبایی، سید محمد حسین-14
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمیقم: ، چاپ دوم، مجمع البحرین). 1367( طریحی، فخرالدین-15
، چـاپ  مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران ). 1362عمید زنجانی، عباسعلی (—16

  برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزي جهاد دانشگاهیاول، تهران: انتشارات واحد فوق
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جمـه عبـدالهادي   ، ترنقش و جایگـاه زن در حقـوق اسـالمی   ). 1378اهللا، سید محمد حسین (فضل--17
  فقهی زاده، تهران: انتشارات دادگستر.

ــانریاســت). «1385کــدیور، جمیلــه (-18 ، فــروردین و اقتصــادي -اطالعــات سیاســی، »جمهــوري زن
  .102-111.صص 224و  223، شماره 1385اردیبهشت 

ـ  مجلـه حقـوق زنـان   ، »جمهوري زنان در ابهـام رئیس). «1384زادگان، اشرف (گرامی--19 ان ، مهـر و آب
  .9-6، صص 26، شماره 1384

  ، جلد اول، قم: دارالقران الکریم.کتاب قضا).بی تا( گلپایگانی، سید محمد رضا-20
، جلد دوم (امامت و رهبري)، ترجمه و تقریر محمـود  حکومت اسالمی). 1379منتظري، حسینعلی (-21

 صلواتی، تهران، نشر تفکر.
 چـاپ اول، قـم:   ، ترجمه محمود صـلواتی، اسالمی بانی فقهی حکومتم). 1369(منتظري، حسینعلی-22

  .نشر تفکر
نظري بر مقام زن و حقوق اجتماعی او از دیدگاه قران کریم، حقوق بشـر و  ). 1374مهرپور، حسین (-23

  ، چاپ اول، تهران: انتشارات اطالعات.موضع جمهوري اسالمی ایران
، تهـران:  حقـوقی و اجتمـاعی   مجموعـه مقـاالت فقهـی،   ). سـید محمـد،   1381موسوي بجنوردي (-24

  پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی.
، جلـد اول،  حقوق اساسی جمهوري اسـالمی ایـران  ). 1371نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید (-25

  المللی المهدي.چاپ اول، تهران: انتشارات بین
مؤسسـه  چـاپ اول، تهـران:   ، ندیشه هاي حقوقی شهید بهشـتی ا). 1382( ، فرج اهللاگنجی هدایت نیا-26

  .فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
سـال   ، نشریه مطالعات راهبـردي زنـان،  »جمهوري زنان؟ریاست). «1385اله (هدایت نیا گنجی، فرج-27

  26-60. صص 31هشتم، شماره 
ــی( -28 ــادار، عل ــی   ). 1377وف ــوالت سیاس ــی و تح ــوق اساس ــحق ــران:  ، جل ــاپ اول، ته د دوم، چ

  شروین.  انتشارات
، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران: حاکمیـت و نهادهـاي سیاسـی   . )1382هاشمی، سید محمد (-29

  جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات میزان.
  

  فهرست منابع الکترونیکی
نفـر کاندیـداي انتخابـات ریاسـت جمهـوري       1636ي؛نام انتخابات ریاسـت جمهـور   آمار نهایی ثبت -1

، قابــــل دسترســــی در آدرس 26/1/1396ایــــران (ایســـنا)،  ،خبرگزاري دانشــــجویان شـــدند 
http://www.isna.ir/news/96 1/5/1396. تاریخ خرین بازیابی؛  
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ــی بــراي ریاســت  -2 ــانی: هــیچ زن ــداد،  اعظــم طالق ــود؟ خبرگــزاري روی ــدیر و مــدبر نب جمهــوري م
. تاریخ آخـرین  http://www.rouydad24.ir/fa/news/54299، قابل دسترس در آدرس 9/2/1396مورخ

  .20/4/1396بازیابی؛ 
، 30/1/1396دانشـجویان ایـران (ایسـنا)،    بیانیۀ اعظم طالقانی درباره تعریف رجل سیاسی، خبرگزاري  -3

ــی در آدرس   ــل دسترســـ ــرین  http://www.isna.ir/news/96013013942قابـــ ــاریخ آخـــ . تـــ
  .22/4/1396 بازیابی؛

 ، جـام جـم آنالیـن،   کوشد تـا انتخابـات موضـوع رجـل سیاسـی را روشـن کنـد        شوراي نگهبان می -4
ــورخ ــی در آدرس23/11/1395مــ ــل دسترســ ــرین   .http://jjo.ir/LVQAtC، قابــ ــاریخ آخــ تــ

  16/5/1396 بازیابی؛
شهروندان جمهوري اسـالمی ایـران    فراخوان شوراي نگهبان جهت بهره مندي از نظرات کارشناسان و-5

ل ، قابــ10/8/1395رسـانی شـوراي نگهبـان، ،    ،سـایت اطــالع در راسـتاي سیاسـتهاي کلـی انتخابات   
  دسترسی در آدرس؛

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=bf423863-97e0-4726-

9d81-469068f7f561&WebPartID=6d09f0b5-ba72-4511-9dc4-b46930f2a2c3& 
CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b 

 .28/4/1396تاریخ آخرین  بازیابی؛ 
). جلـد  1364جمهوري اسالمی ایـران (  بررسی نهایی قانون اساسی صورت مشروح مذاکرات مجلس-6

 دوم، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی. قابل دسترسی در آدرس؛
http://majlesekhobregan.ir/fa/pdf/tadvin_qaanoon_asaasi/qaanoon-e_asaasi-3.pdf 

  30/4/1396تاریخ آخرین بازیابی؛ 
 جمهوري اسالمی افغانستان، قابل مشاهده در سایت وزارت عدلیه افغانستان بـه آدرس؛  قانون اساسی-7

http://moj.gov.af/fa/page/legal-frameworks/168329941684،14/4/1396آخرین بازیابی؛  تاریخ  
سـایت مجلـس شـوراي ملـی پاکسـتان       قانون اساسی  جمهوري اسالمی پاکستان، قابـل مشـاهده در  -8

  آدرس؛ به
 http://na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf.   29/4/1396تاریخ آخرین بازیابی؛  
  ؛قانون اساسی جمهوري ترکیه، قابل مشاهده در سایت مجلس ملی ترکیه  به آدرس-9
 https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf.   20/4/1396تاریخ آخرین بازیابی؛  

  قانون اساسی جمهوري سوریه، قابل مشاهده در سایت-10
 www.voltairenet.org/article173035.html.   16/4/1396تاریخ آخرین بازیابی؛  

  آدرس ي جمهوري عراق بهقانون اساسی جمهوري عراق، قابل مشاهده در سایت وزارت داخله-11
 http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf  9/4/1396. تاریخ آخرین بازیابی؛.  
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