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  سير تحول حق راي از نظر تحصيالت، جنسيت، سن در ايران، فرانسه، آمريكا
 
 
 
 
 
 
 
 

  :چكيده
يكي از بنياني ترين حق هاي بشري حق رأي همگاني مي باشد كه از گذشته تا كنون و از كشوري به كشور 

شاخصه هايي كه طبق آن در گذشته حق رأي محدود مهمترين . ديگر چهره هاي متفاوتي به خود ديده است
سال ها پس از برقراري روش . باشدگرديده مسائل مربوط به جنسيت افراد، سن آنان و تحصيالت ميمي

انگيزه اساسي محروميت زنان از . انتخابات، حق راي برحسب فرهنگ مرد ساالري در انحصار مردان قرار داشت
بود كه در اكثر جوامع عالم در مورد نقش زنان به وجود آمده و در فرهنگ ها مداخله درامور جامعه، بينشي 

صيالت افراد، طبق قوانين حق رأي منحصر به كساني است كه از سواد همچنانكه در مورد تح .رسوخ كرده بود
گر با نمود ديگر محدوديت حق رأي مربوط به قشري از جامعه مي باشد كه ا. خواندن و نوشتن بهره مند باشند

بينشي روشن به آن بنگريم محدوديت در اين زمينه به عنوان يك محدوديت مشروع جلوه مي نمايد اين 
. باشدمحدوديت مربوط به سن افراد است كه مبناي آن داشتن قدرت تصميم گيري توسط رأي دهندگان مي

يافت و شامل اقشار وسيعي  بعدها حق رأي براثر آگاهي مردم و جنبش هاي دموكراتيك مرحله به مرحله تعميم
در دنياي امروز همراه با توسعهء حق رأي بوده است و پيشرفت تفكر دموكراتيك در طول زمان، . از جامعه گرديد

تاريخ تحوالت و تكامل حق رأي برحسب كشورها متفاوت . گرايش به سمت گسترش حلقه رأي دهندگان است
لذا در تحقيق حاضر به مطالعه تطبيقي تحوالت حق رأي در سه كشور ايران، فرانسه و امريكا خواهيم  است،

  .پرداخت
  
  
  
  
  
  

  رأي دهندگان، جنسيت، تحصيالت، سنانتخابات، حق رأي،  :  كلمات كليدي
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  :مقدمه
قوانين انتخاباتي .شودانتخابات يكي از شاخص هاي توسعه سياسي و مفسر نقش مردم در حكومت محسوب مي 

اجراي آن و ميزان مشاركت مردم در انتخابات مبين رابطه حكومت و مردم و ترسيم كننده وضعيت اجتماعي ,
انتخابات مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان تا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت 1.است

معني فنون گزينش و شيوه هاي مختلف تعيين نمايندگان است از اين ديدگاه انتخابات به .تدبير شده است
اراده شهروندان راديو در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان ,ابزاري است كه مي توان به وسيله آن .

با آنكه از ايام باستان گاهگاه نشانه هايي از دخالت مردم در گزينش مسؤالن به چشم مي خورد ليكن .اعمال نمود
يد گفت اساس انديشه اي كه فن گزينش را به عنوان موجه ترين و مشروع ترين ابزار وصول به قدرت و هم با

امري جديد است زيرا پيش از اينها فرمانروايان جوامع نيز از ,چنين رايج ترين شيوه اعمال اراده مردم قرار داد 
رنگ و شكل افراد قابل انتخاب كردن ,مراض ا,يعني همان گونه كه اقليم,زمره داده هاي طبيعي تلقي مي شدند 

انديشه حاكميت .فرمانروايان نيز در اكثر جوامع توسط جبري خارج از اراده مردم بر آنان تحميل مي شد,نبودند 
مختصر اصل وراثت .در اغلب نقاط عالم غلبه داشت,ماوراءالطبيعه اي با ريشه مشترك و صور كم و بيش متفاوت 

شمار نخستين سنگ بناي .نه انتخاب و گزينش,فرمانروايي و يا انتقال قدرت به مي رفت عامل اصلي كسب مسند
انتخابات در در بريتانيا گذارده شد اما استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن در قرون هفدهم و 

نظريه حاكميت ملي  هجدهم با پذيرش نظريه نماينده ساالري و ايجاد رژيم هاي نماينده اي و متعاقب ظهور
  2.انجام پذيرفت

عملي تشريفاتي و :از اصلي ترين ابزار انتخابات رأي مي باشد كه طبق تعريف دكتر قاضي رأي عبارتست از 
اين .حقوقي كه شهروندان با انجام آن طبق ضوابط و شرايط قانوني به گزينش نماينده يا نمايندگان مي پردازند

جهت ارائه بياني جامع تر .ه بعد اصلي آن  يعني انخابات راديو در بر مي گيرد تعريف يك بعد رأي است كه البت
عملي كه توسط آن در رأي دهنده در تعيين نمايندگانش شركت :رأي راديو مي توان به اين صورت تعريف نمود,

ه پرسي نيز به اين ترتيب تعريف رأي شامل هم.مي نمايد يا درباره يك متن مشخص نظرش راديو ابراز مي نمايد
در .حق رأي امروزه به عنوان يكي از شناخته شده ترين اصول دموكراسي و حقوق بشر مورد توجه است.مي شود

اصلي كه به موجب آن انتخابات بايد تحت .واقع قرن بيستم مصادف بوده با ظهور بين المللي اصل انتخابات آزاد 
اعالميه هاي حقوقي كه كه حق رأي راديو .ان تضمين گرددشرايطي انجام پذيرد كه آزادي ابراز اراده رأي دهندگ
 25عماده ..اعالميه جهاني حقوق بشر 21از ماده  3بند :صراحتاَ به رسميت شناخته اند كم نيستند از جمله

اولين پروتكل الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقوق  3ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و يا ماده 
  :ي زيادي رابراي رأيبرشمرد ند  جملهويژگي ها....بشرو

                                                            
.١٥، ص١٣٧٨انقالب اسالمی، تهران، مجيد، سائلی کرده ده، سير تحول قوانين انتخاباتی مجلس در ايران، چاپ اول، مرکز.١  
.٢١٣، ص١٣٨٤، نشر ميزان، تهران، ٢١سيد ابوالفضل، قاضی، بايسته های حقوق اساسی، چاپ.٢  
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مستقيم بودن مانند انتخابات رئيس جمهور فرانسه  و يا غير مستقيم بودن مانند انتخاب رئيس جمهور )الف
آمريكا و در ايران نيز در مدت زمان نسبتاَ طوالني قبل از انقالب براي انتخابات مجلس شوراي ملي و نيز 

  .سناتورها وجود داشت
طبق نظر مونتسكيو اگر رأي آشكار باشذ مردم عادي مي توانند از راهنمايي :دن يا آشكار بودنمخفي بو)ب

نخبگان و سرشناسان بهتر بهره ببرند اما اين ايراد راديو دارد كه بر آزاذي انتخابات لطمه وارد ميكند چون ممكن 
فرانسه به اين ويژگي اشاره شده است و قانون اساسي  3در اصل .رأي دهد ... تهديد و,است عده اي در اثر فشارها

تضمين گرديده است كه استفاده از خلوت خانه هاي انتخاباتي و نيز پاكتي كه  1913ژوئيه  29توسط قانون 
قانون اساسي اصل مخفي بودن را تصريح كرده  63در ايران نيز اصل .بتوان رأي را در آن  نهاد اجباري نمود

  .است
تعلق )مردان(در ابتدا حق رأي محدود به طبقه خاصي از جامعه و يا به جنس خاصي:همگاني يا محدود بودن )ج

مثالَ در اولين قانون انتخاباتي ايران كه به نظامنامه انتخابات اصنافي مشهور است شش طبقه از 3.مي گرفت 
مالكين و ,ر تجا,اعيان و اشراف,علما و طالب ,شاهزدگان و قاجاريه:مردم ايران راديو واجد رأي مي شناخت

  4.اصناف
تنظيم كنندگان قوانين و حتي رهبران انقالبي علي االصول با سپردن بي ,در ابتداي نهضت تدوين قانون اساسي 

به همين دليل بر آن محدوديتهايي از جمله .محاباي سرنوشت حكومت به دست عوام الناس موافق نبودند
ه در اين تحقيق سير تحولي سه محدوديت اعمال نمودند ك... شايستگي و,نژادي مالي,جنسي,سني

  .آمريكا و فرانسه بررسي مي گردد,جنسي و سني در سه كشور ايران ,)شايستگي(تحصيالتي
 :تحوالت مربوط به شرط تحصيالت - 1

در اين شيوه ديد حق رأي طبق قوانين منحصر به كساني .شرط تحصيالت در قالب شايستگي جاي مي گيرد
عده اي با تكيه بر :نوشتن بهره مند باشند كه در اين باره دو گروه نظر مي دهنداست كه از سواد خواندن و 

محروم كردن بيسوادان از حق رأي راديو ,مطلق دموكراسي و گستردگي دامن آن بر كليه افراد و اعضاي جامعه 
ي كه عضو خالف عدالت اجتماعي و برابري حقوقي انسانها مي داند و چنين استدالل مي كنند كه كليه كسان

جامعه و از عناصر شكيل دهنده مفهوم كلي ملت هستند بايد بتوانند در صورت بندي اراده عمومي شركت كنند 
در حالي كه اينگونه محدوديت ها افراد راديو به دو دسته شهروند كه در متن جامعه جاي دارند و غير شهروند 

معي كه بيسوادان نسبت به باسوادان در اكثريت در جوا. كه خارج از آن زندگي مي كنند تقسيم خواهد كرد 
فراوان قرار دارند دموكراسي به نوعي اليگارشي اجتماعي تبديل مي شود به گونه اي كه مردم زمامداران را از آن 
خود نخواهند شمرد و فهم مسائل اجتماعي و درست انديشيدن و گزينش مطلوب تنها به سواد مربوط نيست 

  .م و بيش منافع و سود ومصلحت خود راديو درك مي كنندبلكه افراد در عمل ك

                                                            
.  ٢٩-٤٥، ص١٣٨٢جواد، تقی زاده، تأملی بر حق رأی در ايران با نگاهی بر حقوق فرانسه، نشريه حقوق اساسی،شماره اول، پاييز .١  
٢٥٥همان، صمجيد، سائلی کرده ده، .١  
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كتب و وسايل خبري ديگر به حقايق ,اما گروه دوم معتقدند كه رأي دهنده بايد بتوانند از راه مطبوعات 
موضوعات و معضالت علم و احاطه حاصل كند و خود آزادانه بي آنكه تحت نفوذ دولت يا گروه هاي خصوصي يا 

ديگر اينكه هدف از انتخابات اين است . ود به انجام وظيفه بسيار مهم رأي دادن مبادرت ورزد افراد ديگر واقع ش
كه نخبگان جامعه و شايسته تران بتوانند بر حسب قابليت هاي خود به مقام نمايندگي مجلس و مناصب اجرايي 

از رهگذر انتخابات مرغوب  نايل آيند و هر چه رأي دهندگان دست چين تر و قابل تر باشند محصول گزينش... و
  .تر و از لحاظ سياسي مطلوب تر مي شود

اما در دنياي امروز گرايش به سمت گسترش حلقه رأي دهندگان است چون صرف شركت در انتخابات از سوي 
مردم نوعي تربيت شهروندي تلقي مي شود و چنين باور دارند كه مردم در اثر تمرين و ممارست در آخر دست 

اما كشورهايي هستند كه كه در قوانين خود .صواب راديو از ناصواب و صالح راديو از فساد تميز دهند  مي توانند
درجه اي از سواد راديو شرط رأي دادن قرار داده اند و با توجه به اينكه تقريباَ افراد در اكثر نقاط عالم امروئه 

نين با گسترش رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي تقريباَ از حداقل سواد براي انتخاب درست برخوردارند و هم چ
دليل ديگري . درك افراد از انتخاب باالتر رفته در نتيجه طيف وسيعي از افراد قابليت رأي دادن را دارا شده اند

كه طرفداران انتخابات عمومي اقامه مي كنند اين است كه همان طور ي كه نظام وظيفه افراد ذكور مملكت را 
اميت ارضي و استقالل كشور شريك و سهيم مي كند انتخابات عمومي نيز تمام افراد مردم را به در دفاع از تم

  .انتخابات عمومي عالقمند ساخته و وسايل وجود و بقاي كشور را  فراهم مي سازد
 250ش رأي دهندگان مي بايست صاحب زميني به ارزش .ه 1288ژوئيه  24در ايران بر اساس قانون انتخابات 

تومان ماليات به خزانه دولت پرداخت كنند اما  10تومان درآمد داشته باشند و يا  50ن باشند و يا ساالنه توما
  .افرادي كه تحصيالت عاليه داشتند از اين شرط معاف بودند

ش همه افرادي كه شرايط رأي دهي و قدرت خواندن و نوشتن را  .ه 1290نوامبر  4ر اساس قانون انتخابات ب
به موجب آن همه ايرانيان . ش اصالح شد .ه1294آوريل 25اين قانون در روز .توانستند رأي بدهند  مي,داشتند

هر چند كه عده اي معتقد بودند كه بي سوادان مي بايست .اعم از باسواد و بي سواد حق رأي دادن را پيدا كردند 
راء مي توانستند به انحاءمختلف آنها از حق رأي دادن محروم باشند چون نامزدهاي انتخاباتي براي جمع آوري آ

اين قانون تا زمان پيروزي انقالب اسالمي مجري بود و در اجازه اجراي نظامنامه انتخاب مجلس .راديو بفريبند
در قوانيني كه پس از پيروزي انقالب .سنا هيچ شرطي براي تحصيالت رأي دهندگان در نظر گرفته نشده بود

  .دوديتي از لحاظ تحصيالت براي رأي دهندگان قائل نشداسالمي به تصويب رسيد هيچ مح
در بعضي قوانين انتخاباتي نيروي فكري و عقلي الزم براي شركت در انتخابات از ميزان سواد افراد اندازه گيري 

رابطه سواد با قواي دماغي اگر هم مسلم نباشد با اطالعات سياسي و اجتماعي و سياسي شخص كه . مي شود
در كشورهايي كه اكثريت قريب . صحيح در امور عمومي و درك احتياجات عامه است مالزمه دارد الزمه قضاوت

به اتفاق آنان فاقد سواد باشند شرط سواد موجب خواهد شد كه نمايندگان اقليتي معدود زمام امور را به دست 
مثالَدر ايالت متحده .نظر به همين موارد در كشورهاي مختلف روش هاي مختلفي اتخاذ گرديده است.گيرند 

براي اين منظور در برخي اياالت خواندن و درك .آمريكا رأي دهنده بايد دليلي بر اطالعات عمومي ابراز كند 
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مفاهيم قانون اساسي مالك آزمايش است و در بعضي ديگر گواهي تحصيالت ابتدايي و در ساير ايالتها راه و روش 
  5.ديگري متداول مي باشد

ه هم هيچ شرط محدود كننده اي مبني بر محدوديت تحصيالت نيامده و در واقع مبين اين است در كشور فرانس
 .كه افراد توانايي شركت در انتخابات راديو دارا هستند بدون تبعيض تحصيالتي

 حق رأي زنان - 2

  :زن در دوران باستان - 1- 2
  :وضع زندگي زنان دراين دوران -1-1- 2

آثار زندگي و وضع حقوقي مردم كشورهاي باستان معلوم گشته اصول  بر اساس بررسي هاي دانشمندان در
زندگي اجتماعي ايرانيان از نظرعدالت پروري و احترام به شخصيت انسان بر پايه اي بلند و ارجمند قرار داشته 

خصوصيات اخالقي و بلند نظري ايرانيان دوره ي باستان سبب احترام و . كه سرمشق ملل جهان گرديده است
در ايران هيچگاه رژيم بردگي حاكم نبود و اگر غالماني نزد افراد . وق قابل شناسايي براي زنان آن روزگار  بودحق

متكمن بودند براي آنان هم حقوق و احترامي قائل بودند و با آنان مثل خدمه آزاد و افراد خانواده رفتار مي 
پايه ي احترام به حقوق و شخصيت آنان استوار بوده در چنين وضعي مسلم است كه رفتار با زنان نيز بر . كردند
آنچه از تواريخ و . حيات عالي و قابل ستايش ايرانيان در دوره ي هخامنشيان به اوج عظمت خود رسيد.است

مدارك علمي معتبر به دست آمده تاريخ زندگي زنان ايراني با نام ماندانا آغاز مي شود، مادري كه  كوروش كبير 
از آن زمان تا عصر حاضر حقوق و شخصيت زن ايراني را اگر مورد بررسي قرار دهيم بسيار جالب . وردرا به دنيا آ

  .و پر فراز و نشيب است
در آغاز اجتماعات اوليه بشر كانون خانواده  مركز قدرت قبيله بود،چون زن هم در خانه و هم در بيرون از آن با 

مايحتاج زندگي تالش مي نمود، در نتيجه اين دو فعاليت بر  مرد در كارشركت مي جست و براي به دست آوردن
مرد كه فقط در خارج از خانه فعاليت مي كردپيشي چست و تعادل قدرت به طور طبيعي به سود زن متمايل 

  .از اين زمان اغاز دوره مادر شاهي نمايان گرديد. شد
روف سفالين   بود، مي بايست در كوه ها به زن در فالت ايران گذشته از اين كه نگهبان آتش و شايد مخترع ظ 

نخستين تالش زن براي . جستجوي ريشه هاي خوردني نباتات يا جمع آوري ميوه هاي وحشي بپردازند
در همان حال كه مرد در پيشرفت به سوي تمدن اندك . كشاورزي در قطعه زمين هاي رسوبي انجام گرفت

درنتيجه عدم تعادلي در نقش زن و مرد به وجود آمد و . ياري شدپيشرفتي كرده بود، زنان موفق به ابداعات بس
در اين جوامع سيستم مادر شاهي يا مادر ساالري برقرار . برخي جوامع اساس تفوق زن بر مرد قرار گرفت

سفال هاي منقوش كه در اثر كاوش هاي باستان شناسي ايران به دست آمده ويژگي ممتاز مردم اين .بود
ولي به تدريج كه . زنان ايراني را نسبت به ساير مردم نقاط دنيا آن زمان نشان مي دهدسرزمين به خصوص 

زراعت و صنعت پيشرفت نمود و مفصل تر شد و عايدي خانواده بيشتر گرديد جنس قوي استيالي خود را بر آن 

                                                            
. ٣۶٢ص, ١٣٧٦جعفر، بوشهری، حقوق اساسی،چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، . ١  
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كه تا آن زمان از  قدرت مرد زيادتر شدتا جايي كه اتقال ارث. وسعت داد و سيادت اقتصادي زن را از او گرفت
و خانواده پدر شاهي به منزله واحد اقتصادي و قانوني و . طريق زن صورت مي گرفت به اختيار مرد در آمد

  .سياسي و اخالقي شناخته شد
  :حقوق زن از نظر اعتقادات مذ هبي ايرانيان باستان -2- 1- 2

است زن ومرد از يك نطفه تكوين يافته و  بر اساس آيين زرتشت كه اساس اعتقادات ايرانيان قديم بر آن استوار
به عالوه اهورامزدا با آنها به يك زبان سخن مي گويد و قانون و دستور واحدي براي زندگي . يكسان مي دانستند
در دوره ي هخامنشيان با زن بر مبناي عدالت و مردمي رفتار مي كردند و زن از احترام . آنان مقرر مي داشت
در كتاب تاريخ ايران باستان نوشته مشيرالدوله نقل شده كه اراده شاه و ملكه در اين زمان . شايسته برخوردار بود

ماندانا مادر . در رديف هم بوده و زنان دربار داراي نفوذ فراوان بودند و پادشاهان از ايشان حرف شنوي داشتند
. ستري و حق وحقيقت آموختكوروش كه بايد او را مادر ايران لقب داد كسي است كه به پسرش آيين دادگ

قدرت و نفوذ زناني چون آتوسا دختر كوروش به حدي بود كه مي توان گفت پس كوروش و داريوش در تاريخ 
زنان در اين دوره در تمام مشاغل شركت داشته اند و . اين سلسله حتي مردان هم به آن عظمت نرسيده است

در دوره ي سلطنت داريوش دوم و اردشير و ديگر . دليل آن الواحي است كه در تخت جمشيد كشف شده است
به طور خالصه زن در اين دوره . پادشاهان هخامنشي آمده كه ملكه ها آزادانه در امور سياسي دخالت مي كردند

در امور مملكت و سياست، در سرنوشت ميدان جنگ ،تعليم وتربيت ، اقتصاد ، حل وفصل مشكالت زندگي، 
در دوره ي ساساني وضع اجتماعي و حقوق زن اگرچه به . ين نقش اساسي داشته اندقضاوت و كيفر دادن مجرم

  .حد مرد نبود ولي بازهم از حقوق و امتيازات بسيار بهره مند مي گرديد
  حقوق زن پس از ورود اسالم به ايران  - 2- 2

ا با اسارت از خانواده جدا مي با عقايد بربريت كه هنوز  با آن ها بوده زنان ايراني ر. اعراب بر ايران مسلط شدند
مانعي به وجود بياورند تا . 2آنان در منزل زنداني كنند .1: ايرانيان براي محافظت زنان دو راه داشتند. كردند

بنابراين خاطره ي موجوديت زن به تدريج فراموش شد تا آن جا كه كنار . اعراب نتوانند زنان ايراني را ببينند
روز به روز در اثر . مور اعم از اجتماعي، مدني، سياسي و غيره جزء رسوم و آداب درآمدگذاشتن زنان در كليه ي ا

مورخين، اين . دور نگه داشتن زن از اجتماع  جهل و ناداني، زن را احاطه كرده و وضع زن ايراني بدتر مي شد
  . دوران را براي زن ايراني قرون خاموشي نام نهادند

ا و طبقات دوره ي صفويه، منابع تقريباَ چيز زيادي نگفته اند اما قدر مسلم در مورد زنان شهري همه ي قشره
شركت -آشپزي، نظافت، بچه داري و بافتن و دوختن لباس -آن است كه اغلب زنان در فعاليت هاي مولد خانگي

ل جامعه جدا البته زنان طبقات باال اغلب كار نمي كرده اند، زنان شهري نيز حجاب داشته اند و از ك.داشته اند
بعضي زنان تحت آموزش خواندن و نوشتن قرار مي : كدي در مورد سده ي نوزدهم ايران مي نويسد. بوده اند

زنان بنا به تعليم . گرفتند و در زمينه هاي بهداشت و درمان، مذهبي و تجاري به جامعه كمك مي كرده اند
و نيز اين مسئله كه زن متأهل مي «ي اين امرشريعت اسالم، نصف مردان ارث مي برند، هرچند به گفته ي كد
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توانسته اموال خويش را براي خود نگاه دارد، زن ايراني را تا قبل از قرن مزبور در وضعيتي بهتر از زنان غرب قرار 
  6.»مي داده است

م يا ش، در دوره ي قاجار ارباب حق داشته دختران رعيت را به عقد دائ1289/م1910به گزارش پاولوويچ در سال
به رغم اين عمل . موقت خود در آورد، فقه شيعه نيز اين زناشويي را به شرط رضايت، درست مي دانسته است

. نادرست، زنان روستا از لحاظ جنسيت خود، در مقايسه با زنان حجاب دار شهري محدوديت كمتري داشته اند
ران دهقان اروپايي به فعاليت هاي خود مي زنان و دختران دهقان ايراني همانند زنان و دخت« :فريزر مي نويسد

به تدريج كه فعاليت هاي پيشه وري و صناعي در طول سده ي نوزدهم كاهش « :گيلبار مي نويسد. »پردازند
زنان ايالت و عشاير بيش از . »يافت، زنان نيز صنعت خانگي را رها كردند و دوشادوش در مزرعه به كار پرداختند

زنان ايالتي برخالف زنان شهري و روستايي چندان به . ليت هاي اقتصادي مداخله داشتندساير زنان ايران در فعا
. بدين ترتيب از خيلي جهات خاصه از لحاظ منزلت و پايگاه و فعاليت با مردان برابر بودند. حجاب مقيد نبودند

  .سخن مي گويد» آزادي به مراتب بيشتر آنان در مقايسه با زنان شهري« لمبتون از
در زمان سلطنت . ش از انقالب مشروطه از زنان ايران جزء عده كمي كسي سواد خواندن و نوشتن نداشتپي

اجازه ي تأسيس به شرطي . ناصرالدين شاه آمريكاييان درصدد داير كردن يك مدرسه دخترانه در تهران برآمدند
ترويج آموزش و . ته باشندبه آمريكاييان داده شد كه حق پذيرفتن هيچ دختر مسلمان در آن مدرسه نداش

زنان در طيف كامالَ . پرورش در ميان زنان ايراني يكي از عوامل عمده ي تغيير سيماي اجتماعي ايران گرديد
حضورشان . گسترده و چشمگيري در انقالب مشروطه فعاليت مي كردند و تقريباَ همگي در اردوي انقالب بودند

ثبت  1290دي- نشيني هاي تهران، تظاهرات تبريز و مقاومت آذر در اغلب رويداد هاي كليدي و از جمله بست
زني در ميدان توپخانه ماليي را كه در حال سخنراني بود ترور كرد و در همانجا توقيف و در جا اعدام . شده است

همه ي شواهد حاكي از فعاليت پرشور و پويايي است كه احتماالَ از همه ي طبقه هاي جامعه شهري بوده . شد
  .ي عمدتاَ متوسط و متوسط باال مي آمده اندول
در هنگامي كه مجاهدين تهران را فتح كردند، زنان به نشانه ي مشروطه خواهي در بيرون از خانه يك پرچم  

ولي آرزوي . زنان ايران همه جا به طور مؤثر در صف انقالبيون شركت كردند. كوچك قرمز حمل مي كردند
از آزادي فقط يك دسته از مردم آن هم به . انقالبي به مرحله ي عمل در نيامدآزادي خواهان از ايجاد چنين 

صورت ناقص توانستند برخوردار شوند و طبقه ي زنان به همان وضع قبل انقالب در منزل باقي ماندند و 
 ولي انقالب مشروطه فرصت هاي تازه اي براي زنان. كوچكترين توجهي به خواسته و حقوق انساني آنان نشد

اجتماعي و ادبي را در اختيار زن ايراني گذاشت و به خصوص - امكان فعاليت هاي سياسي. ايراني به وجود آورد
  .زنان سعي  كردند با انتشار نشرياتي، زنان را در شناساندن حقوق و موقعيت خود روشن سازند. امكان تحصيل 

ديدار رضاشاه از تركيه، كه در آنجا نيز مصطفي ، بالفاصله پس از 1313اقدام براي بهبود موقعيت زنان، در سال 
مؤسسات آموزشي، به ويژه دانشگاه تهران درهاي خود را به روي . كمال به اقدام مشابهي دست زده بود، آغاز شد

اماكن عمومي ماند سينما ها، كافه ها و هتل ها در صورت تبعيض قائل شدن بين . دختران و پسران باز كردند
                                                            

۶۵،مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،ص١٣٨۶جان فوران، تاريخ تحوالت اجتماعی ايران، ترجمه احمد تدين، چاپ هفتم،.١  
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سازمان هاي فرهنگي كه بيشتر جايگزين انجمن زنان . ست جريمه هاي سنگيني پرداخت كنندزن و مرد مي باي
مهم تر از همه ي اينها، رضاشاه، . وطن پرست و حزب سوسياليست شده بودند، دوباره به فعاليت پرداختند

ا همسران ، مقامات عالي رتبه اگر ب1314پس از سال . دستور كشف حجاب داد و پوشيدن چادر ممنوع ساخت
كاركنان .بدون حجاب خود در ميهماني هاي رسمي حضور نمي يافتند، احتماالَ مقام خود رااز دست مي دادند

رده پايين حكومت نيز، مثل رفتگران، اگر همرا زنان بي حجاب خود در خيابان ها اصلي به گردش نمي 
ردم اين اقدام را نه آزادي زنان بلكه پس شگفتي آور نبود كه بيشتر م. پرداختند، جريمه و مجازات مي شدند

افزون بر . ولي با وجود اينها، قانون هنوز هم در امور مهم، مردان را برتر مي دانست. نوعي سركوب قلمداد كنند
زنان در دوره محمد رضا پهلوي بر  7.اين زنان هم چنان از حق رأي و نامزدي در انتخابات عمومي محروم بودند

به موجب قانون خانواده در . واهانه ي شاه به پيشرفت هاي قابل توجهي نايل شدنداثر اقدامات تجدد خ
از نظر سياسي، در امر نمايندگي محدوديت . زنان در امر زنا شويي و كار داراي حقوق قانوني شدند. ش1346سال

در . وجود داشت و گروه هاي مستقل زنان در سازمان زنان ايران به رياست اشرف ادغام شدند
بر . زن در مجلس شورا حضور داشتند 17م سه زن در كابينه، چهار زن در مجلس سنا و 1974/ش1353الس

تعداد زنان در نيروي كار افزوده شد؛ اقتصاد خانواده و پيدا شدن فرصت هاي شغلي جديد، بر مشاركت زنان در 
  نيروي كار افزوده شد 

در . لب موارد اين نقش در راستاي خطوط طبقاتي بودسر انجام، زنان سهم مهمي در انقالب داشتند و در اغ
تظاهرات گسترده هزاران زن چادري پيشاپيش صفوف جمعيت حركت مي كردند و با اين كار ضمن اين كه 

اينها عمدتاَ زنان بازاري، زنان طبقه :كدي مي نويسد. خطر را به جان مي خريدند از دامنه ي خطر مي كاستند
  8.زنان در شوراهاي كارگري نيز حضور داشتند اما تعدادشان زياد نبود. بودندهاي پايين و دانشجويان 

مسئله ي حق راي زنان كه در ايران پس از تأسيس مجلس شوراي ملي مطرح شد در مبحث جداگانه اي بحث  
  .خواهد شد

  :حق رأي زنان - 3- 2
و تالش مي كنيم سير تحول  در اين مبحث به موضوع اصلي تحقيق كه بررسي حق راي مي باشد برمي گرديم

براي اين كه الزم نباشد كه هر كشوري .حق راي زنان را در سه كشور بزرگ ايران،فرانسه، و آمريكا بررسي كنيم
بدين لحاظ نياز .درگفتار جداگانه اي بررسي شود ما گفتار ها بر اساس دوره هاي زماني تقسيم بندي مي كنيم

ك باشد، لذا مبنا را جنگ جهاني دوم قرار مي دهيم و موضوع را در دو به تاريخي داريم در هرسه كشور مشتر
حق راي زنان بعد از جنگ دوم  - حق راي زنان قبل از جنگ دوم جهاني  و گفتار دوم- گفتار به ترتيب گفتار اول

 .جهاني بررسي خواهيم كرد

  :حق رأي زنان قبل ازجنگ دوم جهاني -1- 3- 2

                                                            
١٧٩، نشر نی، ص١٣٨۶ابراهيم فتاحی، چاپ داوزدهم، يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد . ١  
۵٠٢جان فوران، پيشين،.١  



www.haghgostar.ir 
9

. انتخابات، حق راي برحسب فرهنگ مرد ساالري در انحصار مردان قرار داشتسال ها پس از برقراري روش 
انگيزه اساسي محروميت زنان از مداخله درامور جامعه، بينشي بود كه در اكثر جوامع عالم در مورد نقش زنان به 

شت، اجازه تفاوتي كه بين نقش زنان و مردان، در اذهان رسوخ دا. وجود آمده و در فرهنگ ها رسوخ كرده بود
لذا زنان، بايستي فقط به فعاليت هاي درون خانه اي .نمي داد كه آنان را چون اينان در همه امور برابر شناسند

نخستين مكاني كه در . بپردازند و مردان مسئوليت ساير مسايل و از آن جمله اقدامات سياسي را بر عهده بگيرند
متعاقب آن تا . بود1890يالت وايومينگ آمريكا، در سالآن طبق قانون، حق راي به زنان، اعطا گرديد، ا

جنگ جهاني اول به وقوع مي  1914در سال  9.تعداد ديگري از اياالت آمريكا از آن پيروي نمودند 1908سال
در اين جنگ  زنان به ويژه در امور پشتيباني نقش مؤثري را ايفا مي كنند به گونه اي كه جامعه جهاني . پيوندد

بنابراين بسياري از كشورها براي سپاس گذاري از زنان حق مشاركت سياسي را براي آنان . نان مي گرددوام دار آ
بيش از دو هزار زن آمريكايي به دولت 1820در كشور اياالت متحده آمريكا در سال . به رسميت مي شناسند

اين .راي برابر با مردان شدنداياالت متحده آمريكا تقاضانامه اي ارائه كردند و در آن خواستار اعطاي حق 
آليس پين و هريت استنتون بلچ دو زن آمريكايي بودند كه در .تقاضانامه مورد اعتناي دولت آمريكا واقع نشد

جنبش حق راي زنان به يك جنبش  1848در سال . مبارزات زنان در بريتانيا و آمريكا شركت فعال داشتند
در . د اولين كشوري بود كه حق راي زنان را به رسميت شناخت، نيوزيلن1893در سال . اجتماعي تبديل شد

زنان آمريكا راهپيمايي ها و تظاهرات وسيعي را در نيويورك، ماسوچوست و نيو جرسي سازمان  1920سال 
ويلسون رئيس جمهور  وقت اياالت متحده، نوزدهمين متمم قانون اساسي  را به  1920سر انجام در سال . دادند

: اند كه براساس آن تمام زنان اياالت متحده براي اولين بار حق راي برابر با مردان مي يابندمجلس سنا رس
دولت اياالت متحده يا هريك از ايالت ها حق راي شهروندان اياالت متحده را به لحاظ جنسيت نفي يا محدود "

  ".نمي نمايد
سه تاريخ مهم اين دوره  طوالني را . استدوره ي استقرار راي همگاني  1974تا1848در كشور فرانسه از سال 

در پايان پادشاهي لويي فيليپ، بورژوازي دوباره كاهش ماليات : 1848مارس  5ابتدا تاريخ . بارز مي كند
گيزو، نخست . انتخاباتي به منظور مشاركت دادن هرچه بيشتر مستخدمان دولت را درخواست مي نمايد

راي پاداش موفقيت اجتماعي "براي او. نيني حق راي را رد مي نمايدوزيروقت، به صورت متناوب گشايش اين چ
، 1830رد اصالح و در نتيجه عدم گسترش حق راي باعث مي شود تا دوباره، همانند سال. "است نه يك حق

، انقالب فراگير شد و يكي از مهم ترين مطالبات انقالبيون حق 1848در فوريه . به وقوع بپيوندد 1848انقالب
از اين . آن را اعالم مي نمايند و فقط براي مردان 1848مارس 5يعني راي همگاني بود كه با شتاب از راي، 

. امپراتوري دوم راي همگاني را حذف نمي نمايد. تاريخ، ديگر به هيچ وجه از راي همگاني مردان رويگرداني نشد
يي دروغين جهت دهد، ولي راي او تالش مي كند تا راي همگاني را توسط كانديداتوري هاي رسمي و كذا

همگاني با نهادينه شدن به پيش مي رود و به عنوان پايه ي تغيير اساسي چهره ي امپراتوري دوم در دوره 

                                                            
  ٣٠٠ابو افضل قاضی، پيشين، ص.١
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در اين كشور  بعد از جنگ .تاريخ مهم ديگر در گفتار بعد بررسي خواهد شد10. قرار مي گيرد 1869تا1860ي
تصويب كرد ولي مجلس سنا ،چون اكثريت با راديكال ها بود ، از جهاني اول،مجلس نمايندگان حق راي زنان را 

تاييد اين مصوبه خودداري كرد، زيرازنان  بيشتر به محافظه كارها گرايش داشتند و راديكال ها از اين موضوع 
  . بيم داشتند

يافت و  مجلس نمايندگان در تهران گشايش)م1907(ش.ه1285در ايران پس از پيروزي انقالب مشروطه در سال
مردم ايران براي نخستين بار با انتخاب نمايندگان خود براي حضور در مجلس شوراي ملي  در امور سياسي 

به تصويب رسيد و با عنوان نظام . ش1285نخستين نظام نامه انتخابات در سال .  مشاركت مستقيم پيدا كردند
زنان را به تربيت از حق سياسي و اجتماعي  5و 3بند هاي اول از مواد . نامه انتخابات اصنافي شناخته مي شود

در واقع كوچكترين شخصيتي . شركت در انتخابات و داشتن نماينده در مجلس شوراي ملي محروم مي ساخت
براي زنان قائل نبودند حتي زحمت اين كه به وسيله  ماده اي جداگانه زنان را ار حق مشروع خود محروم كنند 

در رديف ديوانگان و مجرمين به حساب آوردند و در واقع انقالب مشروطه به معني واقعي به خود ندادند و آنان را 
علت محروميت 11.خود تحقق نيافت و هيچ وقت قوانيني كه به نفع اكثريت جامعه ي ايراني باشد وضع نگرديد

ي و برداشت جامعه عصر قاجار به شدت سنتي و تعصبات مذهب: فرهنگ -1زنان از حق راي در اين نظام نامه 
هاي ديني بر فكر و ذهن اكثر مردم حاكم بود و مردم سخت آداب و سنن و رسوم ملي و شعاير مذهبي را رعايت 

فرهنگ مرد منشي و مرد ساالرانه ي جامعه ي سنتي ايران ديدگاهي تحقير آميز نسبت به زنان . مي كردند
رهاي عمومي و به خصوص فرهنگ  و عرف باو. داشت و مجال فعاليت  سياسي براي آنان باقي نمي گذاشت

ديدگاه حاكم اين بود كه زن مايه ي فساد است، حق . سياسي اقتضا مي كرد چنين محروميتي وجود داشته باشد
نمي تواند خير و صالح خود را . قضاوت، اداره ي خانواده، اظهارنظر، امام جماعت شدن و صدور فتوا را ندارد

  . د جامعه اي را اداره كندتشخيص دهد، پس چگونه مي توان
چون پيش نويس اولين قانون انتخابات مجلس از قوانين انتخاباتي و : تاثير حقوق اساسي كشور هاي اروپايي - 2

  .اساسي كشور هاي اروپايي الگو برداري شده بود و در آن قوانين زنان از حق انتخاب كردن و شدن محروم بودند
حضور محدود داشتند، خود را شرعاَ و عرفاَ مستحق چنين محروميتي مي زنان اگرچه در انقالب مشروطه  - 3

دانستند و آن را براي خود پذيرفته بودند و از اين بابت احساس حقارت، ناراحتي وجدان و عدم رضايت نمي 
 . كردند

ه محمد در اين جلس. نظام نامه انتخابات به بحث و بررسي گذاشته شد 4در دور دوم مجلس شوراي ملي ماده ي
تقي وكيل الرعايا نماينده ي مردم همدان از حق راي زنان پشتيباني كرد و در مخالفت با نظام نامه ي انتخابات 
سخن گفت و سپس ذكاءالملك فروغي و سيد حسن مدرس در مجلس سخن گفتند و حق راي زنان را مورد 

خوبي حقوق زنان را حفظ مي كند و سيد حسن مدرس استدالل كرد كه قوانين موجود به . نكوهش قرار دادند
هشدار داد كه اعطاي حق راي به زنان به بي ثباتي سياسي و فساد مذهبي و هرج و مرج اجتماعي خواهد 
                                                            

١٣٨٣، تابستان٢دومينک روسو، آزادی سياسی و حق رای در فرانسه، مترجم جواد تقی زاده، نشريه حقوق اساسی، شماره.١  
٧٧، ص ١٣٤٩- ٥٠، مهر الملوک زند پور، اثر انقالب سفيد بر حقوق زن. ٢   
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به تصويب رسيد كه به موجب بند يك از  1288در دومين نظام نامه انتخابات دو درجه اي كه در سال.انجاميد
عالوه بر علل ديگر دو علت . از حق انتخاب شدن و كردن محروم بودند باز هم زنان 8و بند دوم از ماده  5ماده 

  : ديگر براي محرومييت زنان از حق راي در اينجا ذكر گرديده است
مبناي تدوين دومين نظام نامه، اولين نظام نامه بوده است و در نظام نامه اخير زنان از حق راي محروم - 1

وين شد موضوع حق راي زنان به وسيله تدوين كنندگان جدي تلقي بودندوچون دومين نظام نامه به سرعت تد
  . نگرديد

حمايت هاي علماي نجف از انقالبيون و مليون بود و تدوين كنندگان مي خواستند كه اين حمايت ها هم  - 2
در هيچ يك از اسناد و مدارك مربوط به انقالب مشروطيت ديده نشده كه زنان به اين .چنان باقي بماند

جريده حبل المتين . در هر حال زنان در انقالب مشروطيت فعال بودند. ميت اعتراض يا انتقادي كرده باشندمحرو
در يكي از برخورد ها بين اردوي انقالبي معروف ستارخان با لشكريان شاه بين كشته شدگان انقالبي ":مي نويسد

  12".زن مشروطه طلب در لباس مردانه پيدا شده است20جنازه 
  :حق رأي زنان بعد از جنگ دوم جهاني -2- 3- 2

بعد از اين جنگ . ادامه پيدا مي كند 1945آغازوتا سال  1939جنگ دوم با حمله آلمان به لهستان در سال  
با توجه به موضوع تحقيق كه بررسي شرايط . اكثر كشور هاي جهان حق راي را براي زنان به رسميت شناختند

ايران،آمريكا و فرانسه است لذا شرايط اين سه كشور را بعد از جنگ بررسي مي كنيم راي دهندگان در سه كشور 
  .و از پرداختن به كشور هاي ديگر خودداري مي كنيم

همان طور كه قبال اشاره شد در كشور فرانسه سه تاريخ از نظر حق راي همگاني اهميت دارد كه به يك مورد در 
در اين تارخ حق راي به زنان گسترش . 1944آوريل  21هم عبارت است از دومين تاريخ  م. گفتار قبل اشاره شد

فرانسه . فرانسه يكي از آخرين كشورهاي بزرگ غربي است كه حق راي را به زنان اعطا نموده است. پيدا مي كند
ايد به امور زنان ب. ابتدا داليلي كه به برداشت از نقش زن در اجتماع مربوط هستند. براي اين تاخير داليلي داشت

خانگي وخصوصي بپردازند و در نتيجه نمي توانند در امور عمومي نظر داشته باشند، پس شايسته انجام كارويژه 
از زماني كه ملت خود اشخاصي را كه شايسته انجام كارويژه راي دادن هستند را تعيين مي .راي دادن نيستند

شاركت در امور عمومي نيست بلكه بايد به امور خصوصي نمايد، آزاد است تا لحاظ نمايد كه كار ويژه ي زن م
كليسا هم نقش بسيار مهمي را به عنوان ترمزبراي شناسايي حق راي زنان ايفا نمود، حتي بررسي مي . بپردازد

به عالوه بايد اضافه نمود كه در دوران جمهوري سوم، چپ راديكال در . نمود كه آيا زن داراي روح است يا خير
باتوجه به برداشت هاي فلسفي اش، چپ راديكال موافق حق راي زنان بود، ولي . ي گرفتار شده بوديك دوگانگ

راديكال ها هيچ وقت نخواستند حق راي را به زنان اعطا كنند؛ زيرا زنان هنوز بيشتر از مردان تحت نفوذ كليسا 
مطابق فرمان . ت را تسهيل نمايدبودند و جناح چپ مي ترسيد تا با دادن حق راي به زنان، پيروزي جناح راس

به زنان حق داده شد در انتخابات  1944آوريل 21حكومت جمهوري موقت فرانسه به رهبري شارل دوگل مورخ
                                                            

١٨٨و١٤٠- ١٤١مجيد سائلی کرده ده، پيشين، صص. ١  
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مقرر مي  1957قانون اساسي فرانسه مصوب3اصل . مجلس ملي راي دهند و به نمايندگي انتخاب شوند
ه سن قانوني رسيده اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند كليه ي اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه ب..."دارد

  13."حق شركت در انتخابات را دارند
سال قرار داده شد كه در فصل  18مي باشد، كه در اين سال سن بلوغ انتخاباتي 1974تاريخ مهم ديگر سال 

  .جداگانه اي بحث خواهد شد
  .اعطا كرده بود 1920كشور آمريكا پيش از اين حق راي به زنان در سال  

طرح اعطاي حق راي به زنان از سوي نمايندگان حزب توده در مجلس ارائه ) م1944(ش1322در ايران درسال
وقتي مشاوران دكتر . دكتر محمد مصدق در قانون انتخاباتي هم چنان زنان را از حق راي محروم دانسته بود. شد

وندان برابرند اعطاي حق راي به زنان را پيشنهاد كردند، مصدق با اين استدالل كه در قانون اساسي همه ي شهر
. علما با حمايت طالب، بزرگان اصناف اعتراض كردند كه در شرع اسالم حق راي فقط به مردان داده شده است

چرا كه آنان بايد در خانه . آيت اهللا كاشاني نيز تاكيد كرد كه دولت بايد از دادن حق راي به زنان جلوگيري كند
اين در حالي است كه در شريعت . نند و به وظيفه ي اصلي خودشان يعني خانه داري و پرورش فرزند بپردازندبما

اسالم زن ومرد در عبادات، احكام، عقايد، اخالق يكسان و در عمل با ترك آنها يكسان پاداش و كيفر خواهند 
شده و بزرگترين دليل حق مداخله ي زنان  زن در دين اسالم از لحاظ حقوق اجتماعي با مرد برابر دانسته. داشت

زن در اسالم حق آزادي نطق و خطابه و حق فعاليت . در امور سياسي و اجتماعي بيعت گرفتن پيامبر از زنان بود
در مسجد مدينه ) س(براي دفاع از حقوق حقه ي خود را دارا مي باشد، دليل اين مطلب خطبه ي حضرت فاطمه

هنگامي كه طالب براي مخالفت و اعتراض با پيشنهاد  14.در كوفه و شام است) س(و خطبه هاي حضرت زينب
 3/11/1341در روز . اعطاي حق راي به زنان به خيابان ها ريختند؛ يك نفر كشته و داوزده تن مجروح شدند

دست  از كار 6/11/1341گروه بي شماري از بانوان كارمند و شاغل به عنوان اعتراض به عدم شركت در رفراندوم 
كشيدند و در مدارس آموزگاران و دبيران براي دانش آموزان به جاي درس از قانون اساسي ايران و اعالميه ي 

اليحه ي انجمن هاي ) م1962(ش1341در سال . جهاني حقوق بشر و لزوم اعاده ي حقوق بانوان صحبت نمودند
اليحه زنان براي نخستين بار اجازه ي  ايالتي و واليتي در هيات دولت ايران به تصويب رسيد بر اساس اين

امام خميني جلسه اي در قم تشكيل دادند و سر . شركت در انتخابات ونامزد شدن براي انتخابات را پيدا كردند
انجام تصميم به ارسال تلگراف به محمد رضا شاه پهلوي در جهت مخالفت با سه بند اليحه ي انجمن هاي ايالتي 

محمد رضا پهلوي تصميم گيري در اين مورد را به دولت .حق راي به زنان گرفتند و واليتي از جمله اعطاي
علم در يك سخن راني حركت هاي عليه ي اين اليحه را حركات مرتجع و مخالف ترقي . اسداهللا علم واگذار كرد

يستند بلكه با نيز در يك سخن راني در قم تاكيد كردند كه با ترقي زنان مخالف ن) ره(امام خميني. زنان دانست
مشاركت سياسي و اجتماعي ) ره(با اين حال در آستانه ي پيروري انقالب اسالمي امام . فحشا مخالف هستند

قانون اساسي  20و در اصل . زنان را مطابق اسالم تلقي كردند و زنان را تشويق به مشاركت سياسي نمودند
                                                            

١٧٤دومينک روسو،پيشين، ص.١  
٧٧مهرالملوک زندپور،پيشبن،ص.٢  
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ن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي افراد ملت اعم از ز "جمهوري اسالمي ايران مقررشد
در هيچ يك .  "همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند

  . از قوانين انتخاباتي مصوب بعد از انقالب، براي شركت زنان در انتخابات هيچ محدوديتي قرار داده نشده است
ء بوتان، برونئي، عربستان سعودي و واتيكان ديگر كشورها حق زنان براي شركت در انتخابات را به امروزه به جز

  .رسميت شناخته اند
  :پروين اعتصامي براي نشان دادن رنج هاي چندين ساله زنان اسير و محروم ايران چنين مي سرايد

  روزي و پريشاني نبودزن در ايران پيش از اين گويي كه ايراني نبود    پبشه اي جز تيره 
  زندگي و مرگش اندر كنج عزلت مي گذشت      زن چو بود آن روزها گر زآنكه زنداني نبود
  كس چو زن اندر سياهي قرن ها منزل نكرد     كس چون زن در معبد سالوس زنداني نبود

  در عدالت خانه انصاف زن شاهد نداشت          در دبستان فضيلت  زن  دبستاني  نبود
  ادخواهي زنان مي ماند عمري بي جواب        آشكارا  بود  اين بيداد و  پنهاني  نبودد

  بس كسان را جامه و چوب و شباني بود ليك   در نهاد جمله گرگي بود و چوپاني نبود
  نور دانش را ز چشم زن نهان مي داشتند       اين ندانستن زپستي و گران جاني نبود

  ن بود ليك            به هر زن هرگز نصيبي زين فراواني نبودميوه هاي دكه دانش فراوا
  در قفس آرميد و در قفس مي داد جان       در گلستان نام از اين مرغ گلستاني نبود

 تحوالت مربوط به سن - 3

  :تحوالت قبل از جنگ دوم جهاني -1- 3
فرمان تدارك ) م 1906(شمسي  1285مظفرالدين شاه پس از صدور فرمان مشروطيت در سال : ايران   

نظامنامهء انتخابات مجلس شوراي ملي را صادر نمود؛ طبق دستور وي در مدرسهء عالي نظام كه به طور موقت 
ن وشاهزادگان، براي انعقاد مجلس شوراي ملي معين گرديده بود يك كميسيون سيصد نفري مركب از وزرا و اعيا

شهريور سال  17آنها قانون را تنظيم كردند و در . قاجار، علما، تجار، صنعت گران و مالكان ونجباء تشكيل شد
از طرف شاه توشيح وابالغ گرديد، نظامنامهء انتخابات محصول كار چند ماههء ) م 1906سپتامبر8(ش 1285

خواه و جناح استبدادي اعضاي مجلس مذكور بود و مجلس موقتي و نتيجهء مبارزات و مناقشات جناح آزادي 
به موجب اين قانون كه از قانون انتخابات آلمان الهام گرفته بود . دومين سند مشروطيت ايران محسوب مي شود

: فرم انتخابات طبقاتي بود يعني مردم از نظر انتخابات شش طبقه شدند؛ مادهء اول اين قانون مقرر مي دارد
شاهزادگان و : ملت در ممالك محروسهء ايران از اياالت و واليات بايد از طبقات زير باشندانتخاب كنندگان 

شرايط اين شش طبقهء . قاجاريه، علماي اعالم وطالب، اعيان و اشراف، تجار، مالكين و مالحين و اصناف
. 3ومان داشته باشدت1000هر مالك بايد الاقل ملكي به ارزش . 2سال تمام 25. 1:مذكورالفوق عبارت بودند از
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. هريك از تجار وصنعت گران بايد صاحب يك مغازه باشد؛ و براي سه طبقهء ديگر هيچ قيدي قرار داده نشده بود
  15.بود بيست وپنج سالتمامبنابر مطالب فوق شرط سني براي رأي دادن در قانون مذكور 

آن را لغو و نظامنامهء  1285انتخابات سال آزادي خواهان پس از فتح تهران، به دليل معايب و نواقص نظامنامهء 
به تصويب كميسيون مخصوصي رسيد، مطابق ) 1909ژوئيه24(ش  1288جديدي تنظيم كردند  كه در سال 

داشته باشند، در صورتيكه به موجب نظامنامهء  بيست سال سناين نظامنامه رأي دهندگان  مي بايست الاقل 
  16.ج سال سن ضروري بودسابق براي شركت در انتخابات بيست وپن

 1911نوامبر4(ش  1290پس از دو سال اجرا ملغي گرديد و قانون جديدي در سال  1288نظامنامهء انتخابات 
رسيد؛ در اين قانون سن رأي دهندگان تغييري نكرد و ) دورهء دوم(تنظيم و به تصويب مجلس شوراي ملي ) م

  17.باقي ماند بيست سالسن قانوني براي هر رأي دهنده 
هرايالت متناسب با . م  در اياالت متحدهء آمريكا سن رأي دهندگان يكسان نبود 1970تا ابتداي دههء : آمريكا

شرايط خود و برداشت از قانون يك حداقل سن الزم، براي شركت در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحدهء 
در  1960را تعيين كرده بودند؛ به عنوان مثال در دههء آمريكا ويا انتخابات كنگرهء اياالت متحدهء آمريكا 

مي توانستند در انتخابات شركت كنند در حاليكه در آالسكا  هجده سالجورجيا و كنتاكي، جوانان با حداقل 
 بيست و يك سالبود، بقيهء ايالت ها نيز به جوانان با حداقل  بيست سالو در هاوايي  نوزده سالاين سن 

  18.انتخابات را مي دادند اجازهء شركت در
م حكومت سلطنت مشروطه را در فرانسه ملغي و حكومت  1793ژوئن  24قانون اساسي مصوب : فرانسه  

را با پاره اي اصالحات سر  1789اوت  26جمهوري را برقرار نمود كه اصول مندرج در اعالميهء حقوق بشر مورخ 
بيست و يك بيست وچهار ماده بود كه در مادهء چهار سن اين قانون داراي صد و . لوحهء خود قرار داده بود

  19.را به عنوان شرط انتخاب كردن مقرر نموده بود سال
پيش بيني شده بود عدول كرده و  1793از انتخابات عمومي و مستقيم كه در قانون اساسي  1795قانون اساسي 

بر طبق . ستقيم و دو درجه مقرر نمودرا غير م) شوراي پانصد نفري و مجلس شيوخ(انتخابات اعضاي مجلسين 
، بيست و يك سال سنبراي شركت در انتخابات درجهء اول،  1795مادهء هشت از فصل دوم قانون ساسي 

داشتن سواد وحرفه، تولّد در فرانسه و اقامت در حوزهء انتخابيه و پرداخت ماليات مستقيم ضروري بود و براي 
، بايستي مستأجريامالك اموال غيرمنقول بيست وپنج سال سنوه برشركت درانتخابات درجهءدوم،اشخاص عال

  20.بوده باشند

                                                            
  ٢٩٠-٢٩١علی وفادار، حقوق اساسی و تحوالت سياسی، چاپ اول، انتشارات شروين، صص . ١
٢٩٢همان، ص . ٢  
  ٢٩۴همان، ص.١ 

18. Oxford university press 
٧٤، ص١٣٣٦قاسم قاسم زاده، حقوق اساسی فرانسه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، . ٣   
٨٤همان، ص. ٤  
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هر مردي كه در خاك : كه در اثر كودتاي ناپلئون تنظيم گرديد، مقرر مي دارد 1799دسامبر  13قانون اساسي 
ثبت ، اسم خود را در محل تولد خويش به بيست و يك سال كاملفرانسه متولد شده و پس از رسيدن به سن 

رسانده و يك سال در فرانسه سكونت كند تبعهء فرانسه شناخته شده و حق رأي دارد؛ بنابراين سن بلوغ سياسي 
  .در اين قانون بيست و يك سال اعالم شده بود

تصويب گرديد كه قوهء مقننه را به مجلس  1814ژوئن  4بعد از سقوط ناپلئون، قانون اساسي جديدي در 
و مجلس اعيان واگذار مي نمود؛ اعضاي مجلس مبعوثان از طرف مردم انتخاب مي شدند، براي ) ملي(مبعوثان 

اين شرايط به اندازه . بودو پرداخت سيصد فرانك ماليات مستقيم الزم  سي سال سنرأي دادن داشتن الاقل 
اعضاي مجلس . اي سنگين بود كه از سي ميليون جمعيت فرانسه، فقط حدود صدهزار نفر حق رأي داشتند

  .اعيان از طرف پادشاه تعيين مي شدند
در مجلس مبعوثان، حق رأي اختصاص به اشخاصي داشت كه  1831اوت  14به موجب قانون انتخابات مورخ 

داشته و دويست  بيست و پنج سال سنساير شرايط مقرر در قانون مزبور، مي بايست  عالوه بر واجد بودن
اين بود كه شركت در انتخابات  1831يكي از داليل الغاء قانون اساسي . فرانك ماليات مستقيم مي پرداختند

مأخذ به مجلس مبعوثان فقط به اشخاصي داده مي شد كه دويست فرانك ماليات مستقيم مي پرداختند و اين 
اندازه اي سنگين بود كه از سي ميليون جمعيت فرانسه درآن زمان، حدود دويست هزارنفر حق شركت 

  .درانتخابات را داشتند
به تصويب مجلس مؤسسان فرانسه رسيد مقرر شد كه  1848نوامبر  4بنابراين، در قانون اساسي جديدي كه در 

پرداخت ماليات با شش ماه اقامت در حوزهء انتخابيه، از  بدون بيست و يك سالگيتمام اتباع فرانسه در سن 
  21).به موجب اين قانون قوهء مقننهء فرانسه مجلس واحدي بود. (حق رأي برخوردارند

پارلمان فرانسه از دو مجلس تشكيل مي شد كه اولي را مجلس مبعوثان و دومي  1875به موجب قانون اساسي 
مبعوثان از طرف اياالت و بعضي مستعمرات انتخاب مي شدند،  اعضاي مجلس. را مجلس سنا مي ناميدند
بيست و يك براي انتخاب كردن، عالوه بر تابعيت  و پاره اي شرايط ديگر، داشتن . انتخابات مستقيم و سرّي بود

در مورد اعضاي مجلس سنا، . و تولد در حوزهء انتخابيه ويا شش ماه اقامت در آن حوزه ضروري بود سال سن
براي انتخاب . ي را خود مجلس سنا مادام العمر و بقيه را اياالت و پاره اي مستعمرات انتخاب مي كردندتعداد

اعضاي موقتي مجلس سنا، در هر ايالت هيئت مخصوصي مركب از نمايندگان آن ايالت در مجلس مبعوثان و 
حوزه تشكيل مي گرديد و فردي اعضاي انجمن هاي ايالتي و اعضاي انجمن هاي واليتي و نمايندگان بلوكات آن 

  22.را انتخاب مي نمودند
  :تحوالت بعد از جنگ دوم جهاني -2- 3

                                                            
١٤٤و١٤٣- ١٢٩-١٠١همان، صص. ١  
١٥٧همان، ص. ١  
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قانون اجراي نظامنامهء . پارلمان ايران، عالوه بر مجلس شوراي ملي داراي مجلس ديگري به نام سنا بود: ايران
صويب و دولت را مأمور در مجلس شوراي ملي ت) م 1949( 1328ارديبهشت  14انتخابات مجلس سنا در تاريخ 

نمود كه قانون مزبور را به موقع اجرا گذاشته ومجلس سنا را تشكيل دهد، براساس اين قانون سن رأي دهندگان 
  23.باشد بيست و پنج سال تمامبراي انتخاب اعضاي اين مجلس، بايد الاقل 

سن بلوغ سياسي را بر دارا بودن  1358پس از انقالب اسالمي، قانون انتخابات مصوب شوراي انقالب در سال 
قرار داده بود، اين امر توسط مجلس شوراي اسالمي مورد تغيير قرار گرفت، به اين صورت كه  شانزده سال تمام

شرط سني شركت در انتخابات را ورود قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، ) م 1984( 1362\12\9درتاريخ 
  . تعيين كرد پانزده سال تمامبه سن شانزده سالگي  يا 

منوط كرد  شانزده سال تماممجلس پنجم رسيدن به بلوغ سياسي را بر دارا بودن ) م 1999( 1378در سال 
اسالمي مصوب  اين امر كمترازيكسال معتبر بود يعني به موجب قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي

شايد . كاهش داده شد پانزده سال تمامسن بلوغ انتخاباتي دوباره بر دارا بودن ) م 2000( 1379\8\25
قراردادن شانزده سال تمام براي برخورداري از حق رأي توسط شوراي انقالب در آن شرايط انقالبي كه گرايش به 

وانان انقالب پذير استفاده به عمل آيد، قابل توجيه پايين آوردن حداقل سن رأي دهنده است تا از پشتيباني ج
باشد اما كاهش دادن سن بلوغ سياسي توسط قانونگذار به پانزده سالگي ويا حتي تنظيم احتمالي آن بر شانزده 

مجلس شوراي اسالمي مي خواهد با اين امر مشاركت جوانان را در انتخابات و . سال تمام موجه به نظر نمي رسد
ر آنها را در حيات سياسي ايران تقويت كند ولي مشاركت در رأي دادن نيازمند رسيدن به يك بلوغ و نقش مؤثرت

پختگي فكري است كه معموالً كمتر اتفاق مي افتد كه در شرايط عادي در نوجوانان پانزده يا شانزده ساله تحقق 
ليت سياسي دانسته مشخص نيست، چون از عالوه براين علت اينكه قانونگذار پانزده سال تمام را معيار اه. يابد

سال قمري است از اين زاويه اهليت  15سال قمري و در ذكور  9لحاظ مقررات شرعي، سن اهليت در اناث 
سال شمسي و اهليت تقاضا  18سال شمسي براي ذكور و اناث و اهليت تقاضاي ورود به تابعيت ايران  18استيفا 

سال شمسي  15شمسي معتبر مي باشد، لذا مشخص نيست پيش بيني  سال 25براي خروج از تابعيت ايران 
سن   قانون انتخابات  12/10/1385در اصالحيه خوشبختانه  24.مبتني بر چه معيار يا ارزيابي علمي بوده است

  .راي دهندگان به هجده سال تمام افزايش يافته است
براي انتخاب رئيس ) م 1985( 1364\4\5به موجب قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران مصوب 

مادهء سوم آين نامهء . در نظر گرفته شده بود) اتمام پانزده سال شمسي(جمهور نيز ورود به سن شانزده سالگي 
نيز داشتن پانزده سال تمام را براي رأي دهندگان الزم دانسته است  1361\7\18داخلي مجلس خبرگان مصوب 

  .پرسي شرط ورود به سن شانزده سالگي را ذكر كرده است قانون همه 14و هم چنين مادهء 

                                                            
393، ص1374، حقوق اساسي و تحوالت سياسي، چاپ اول، انتشارات شروين، تهران، علي وفادار. ٢  

٩٢، ص١٣٤٣تهران، , حبيب دادفر، پارلمان، انتشارات اطالعات.١   
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انتخاب ) م 2007( 1385\10\12قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مورخ  27اصالحي مادهء  2اما طبق بند 
قانون انتخابات رياست  36اصالحي مادهء  2و نيز طبق بند . داشته باشند هجده سال تمامكنندگان بايد 

و سن رأي در . اعالم شده است هجده سال تمامشرط سني  1385\10\13ان مورخ جمهوري اسالمي اير
دهمين انتخابات رياست جمهوري كشور جمهوري اسالمي ايران با وجود مذاكرات بسيار بين دولت و نمايندگان 

پس در حال حاضر سن رأي دهندگان براي انتخاب . ملت هجده سال باقي ماند و به تصويب مجلس رسيد
سال تمام است؛ اما مجلس خبرگان به دليل اينكه آيين نامهء خاص و  18مجلس و رياست جمهوري  اعضاي

  25.مستقل خود را دارد همان شرط داشتن پانزده سال تمام را مقرر نموده است
م در آمريكا سن رأي دهندگان  1970همچنانكه گفته شد قبل از جنگ جهاني دوم و تا ابتداي دههء: آمريكا  

ظهور جنبش ضد جنگ بر سن رأي دهندگان تأثير گذاشت، گروهي از جوانان در . الت مختلف يكسان نبوددر ايا
سالگي مجبور هستند براي وطن بجنگند و در  18تظاهرات خياباني عليه جنگ ويتنام فرياد مي زدند كه چرا در 

اين اعتراضات . گي صبر كننداين راه كشته شوند اما براي تعيين سرنوشت كشور بايد تا سن بيست و يك سال
كنگرهء اياالت متحدهء آمريكا پيشنهاد الحاق يك اصالحيه به  1971آنچنان شديد بود كه سر انجام در سال 

قانون اساسي اياالت متحدهء آمريكا را به تصويب رساند، در اين اصالحيه حداقل سن رأي دهندگان در سراسر 
 1971ژوئن  30شت، اصالحيهء اصل بيست وششم قانون اساسي در تعيين گ هجده سالاياالت متحدهء آمريكا 

به تصويب مجالس قانونگذاري دوسوم ايالت ها رسيد و جنبهء قانوني به خود گرفت، اين در حالي بود كه تنها 
مارس اين پيشنهاد از تصويب كنگره گذشته بود؛ بدين ترتيب سريعترين مصوبهء  23پنج هفته قبل از آن در 

  26.سال تعيين كرد 18قانون اساسي اياالت متحدهء آمريكا، سن رأي دهندگان را حداقل  اصالحيهء
حق رأي شهروندان ": بند اول اصالحيهء اصل بيست وشش قانون اساسي اياالت متحدهء آمريكا مقرر مي دارد

و بند . "تغيير استاياالت متحدهء آمريكا كه هجده سال به باال سن دارند توسط دولت فدرال و اياالت غير قابل 
كنگره اختيار اعمال اين قانون را دراياالت متحدهء آمريكا با قانونگذاري بجا محفوظ مي ": دوم آن اشعارمي دارد

  27.دارد
مطابق مادهء ": در رابطه با سن مقرر مي دارد1946اكتبر  5قانون انتخابات مجلس ملي فرانسه مورخ : فرانسه  
قانون اساسي فرانسه كليهء اتباع بالغ فرانسه اعم از زن و مرد با رعايت شرايط مقرر قانوني از حقوق مدني و  4

سياسي بهره مند مي باشند و چون قانون مدني فرانسه كساني را بالغ مي داند كه داراي بيست و يك سال سن 
اما به . رسيده باشند سن بيست و يك سالگيرو حق رأي اختصاص به اشخاصي دارد كه به  مي باشند از اين

اشخاصي كه داراي بعضي نشان هاي دولتي مي باشند در سن هجده سالگي         1946ماه مه  2موجب قانون 

                                                            
25www.google .com 
26Oxford university press 

اياالت متحه آمريکا. ا.ق٢۶اصل. ٢  
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ياسي بيست و بدين ترتيب براي مدت زمان طوالني سن رسيدن به بلوغ س. مي توانند از حق رأي استفاده كنند
  28.يك سالگي تعيين شده بود

در      1974پيرو وعدهء انتخاباتي آقاي والري ژيسكاردستن كه در تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال 
اين  1974ژوئيه  5را ذكر نمود، قانون مورخ  هجده سال تمامبرنامه هايش پايين آوردن سن بلوغ سياسي به 

ين تاريخ هاي متفاوت، شاهد گسترش مداوم رأي در اثر فشار خياباني هستيم يعني در ا. امر را به تصويب رسانيد
همواره فشارهاي وارده بر اثر تظاهرات و اعتراضات خياباني منجر به اجبار حاكمان به گسترش دامنهء تحول حق 

  29.رأي شده است
رأي گيري ثبت نام كنند، اخيراً  به دليل اينكه در فرانسه براي شركت در انتخابات رأي دهندگان بايد قبل از

در حال حاضر در فرانسه بر . سال تمام مي رسند به صورت خودكار ثبت نمي شوند 18تمامي جواناني كه به 
سال تمام رسيده اند و از حقوق مدني و سياسي  18قانون اساسي اتباع فرانسوي كه به سن  3اساس مادهء 

مي باشند، همانطور كه مادهء فوق اشعار مي دارد نظام انتخابات  برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا
فرانسه همگاني است و كليهء شهروندان فرانسوي بدون لحاظ جنسيت، مذهب، رنگ، پوست، نژاد و طبقهء 

ذكر حداقل سن در . اجتماعي حق شركت در انتخابات را دارند ولي حداقل سن الزم هجده سال قيد شده است
سي حاكي از توجه خاص قانونگذار به اين متغير است، در نظام حقوقي فرانسه به جاي متغير متن قانون اسا

  30.تعداد شركت كنندگان، كيفيت مشاركت افراد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است
 باتوجه به جميع مطالب فوق الزم به ذكر است تعيين سن بلوغ سياسي مي تواند در مقايسه با بلوغ مدني به     

گونه هاي متعددي در نظر گرفته شود، بلوغ سياسي مي تواند با بلوغ مدني همزمان باشد، مثل فرانسه كه سن 
بلوغ سياسي با بلوغ مدني هردو هجده سال است، بلوغ سياسي مي تواند احياناً پس از بلوغ مدني تعيين گردد، 

شوراي ملي دارا بودن بيست سال تمام ونيز  در ايران قبل از انقالب اسالمي جهت رأي دادن در انتخابات مجلس
جهت رأي دادن در انتخابات مجلس سنا بيست وپنج سال تمام شرط بود، در آن زمان بلوغ مدني با داشتن 

  31.هجده سال تمام حاصل مي شد
  
  
  
  
  

                                                            
٢٦٨قاسم قاسم زاده، پيشين، ص. ٣  
٨٥حبيب دادفر، پيشين، ص. ١  
، 1385، زمستان، 7و6ن در ايران و فرانسه، نشريه حقوق اساسي، شماره ي بزرگ مهري، مجيد، بررسي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگا. . ٢  
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  :نتيجه گيري
پيشرفت تفكر دموكراتيك در طول زمان، همراه با توسعهء حق رأي بوده است، در قرن نوزدهم و بيستم مبارزات 
سياسي در كشورها بيشتر در سوي گسترش دايرهء حق رأي و مشاركت دادن گروههاي وسيعي از مردم در 

مار معدودي از اعيان و اشراف و بايد دانست در ابتدا حق رأي و انتخاب كردن منحصر به ش. انتخابات بوده است
پرداخت مبلغي ماليات مستقيم به دولت به عنوان : عبارت بود از) حق انتخاب كردن(اين امتياز . افراد ممتاز بود

، داشتن عناويني از قبيل عناوين دانشگاهي، يا برخورداري از سواد )حق رأي مالياتي(عوارض يا ماليات انتخاباتي 
گاهي نيز فقط مردان از اين حق بهره . علق داشتن به طبقات خاص مانند روحانيت ونجباءخواندن و نوشتن يا ت

مند بوده اند ولي بعدها حق رأي براثر آگاهي مردم و جنبش هاي دموكراتيك مرحله به مرحله تعميم يافت و 
است، حق رأي تاريخ تحوالت و تكامل حق رأي برحسب كشورها متفاوت . شامل اقشار وسيعي از جامعه گرديد

با پذيرش زنان در انتخابات عمومي مستقر شد،  1954و در فرانسه در سال  1918همگاني در انگلستان در سال 
در آمريكا پذيرش حق رأي عمومي از چند دهه بيشتر نيست، قبل از اين تاريخ سياهان از حق رأي و انتخاب 

عوارض انتخاباتي يا آزمايش معلومات افراد از قبيل كردن به مجالس مقننه محروم بودند برخي قوانين از قبيل 
توانايي خواندن قانون اساسي آنها را از شركت در انتخابات محروم مي كرد به طور كلي مي توان گفت حق رأي 

  . عمومي از دستاوردهاي تازهء دموكراسي مي باشد
صورت گرفت و همچنين ساير .. .با بررسي هايي كه دراين تحقيق بر روي شرايط سني،جنسيتي و تحصيالت و

بررسي ها نشان مي دهد كه اقبال عمومي بيشتر معطوف به اين سمت است كه ميزان مشاركت مردم در 
انتخابات افزايش يافته، در نتيجه سيستم رأي گيري محدود به سمت سيستم رأي گيري همگاني سوق داده 

  .     شده است
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