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  چکیده: 

ي مشارکت اجتماعی زنان، یکی از محورهاي حضور اجتماعی مرجعیت  مسالهگیري در خصوص  موضع
شیعه در ایران در طی دوران معاصر بوده است. این حضور اجتماعی غالباً با ابراز مخالفت با گسترش 

همراهی و همنوایی برآیند ها شاهد  ي مشارکت اجتماعی زنان همراه بوده، اما در برخی برهه دایره
ي پیش رو، به بررسی سیر تغییر و  حاکم بر مرجعیت با افزایش حضور اجتماعی زنان هستیم. مقاله

ي اخیر  سده ي مذکور در نیم تحول در مواضع و موقعیت مرجعیت شیعه در ایران در مواجهه با مساله
عیت با این مساله، تاثیر غیرقابل ي مرج پرداخته است. مفروض این مقاله این است که نوع مواجهه

مصاحبه با «هاي  در این بررسی از روشي ایرانی دارد.  انکاري بر منزلت اجتماعی مرجعیت در جامعه
 استفاده شده است. بر مبناي این بررسی، »اي ي اسنادي و کتابخانه مطالعه« و» مطلعان و متخصصان

  .گفت سخن زنان سائلم حل در مرجعیت کارآمدي نسبی افزایش از توان می
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  . مقدمه1

هاي گوناگون اجتماعی، اقتصادي  هاي اخیر شاهد گسترش روزافزون حضور و مشارکت زنان در عرصه ي ایرانی طی دهه جامعه
فرهنگی و خودباوري زنان از جمله عوامل موثر بر این و سیاسی بوده است. افزایش سطح تحصیالت زنان، کاسته شدن از موانع 

هاي متعددي مواجه بوده و هست. بخش مهمی از این موانع به  روند بوده است. با این حال، سیر مذکور با موانع و چالش
توان از  ي عام، می گردد که ارتباط چندانی با فقه اسالمی ندارند، اما در کنار این زمینه اي بازمی هاي سنتی و اجتماعی زمینه

هاي فقهی و حقوقی به عنوان یکی از چندین مانع گسترش مشارکت اجتماعی زنان نام برد. اگر این انگاره را در کنار  نارسایی
درصد متقاضیان  60دهند و بیش از  اکنون زنان قریب به نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می این واقعیت قرار دهیم که هم

شگاهی از میان دختران هستند، و در نتیجه مسائل زنان تاثیر قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی ایران دارد، تحصیالت عالی دان
مخاطب مستقیم احکام و فتاواي فقهی مراجع تقلید در  یابد. ي زنان وضوح بیشتري می گاه اهمیت رویکرد فقها به مساله آن

ي ایرانی هستند؛ مابقی  کردگان عالی جامعه درصد از تحصیل 60خصوص مسائل زنان، حدود نیمی از کل جمعیت و بیش از 
افراد جامعه نیز مخاطبان غیرمستقیم احکام و فتاواي فقهی مراجع تقلید در خصوص مسائل زنان هستند؛ چرا که آراي فقهی 

رد مراجع تقلید به دهد. با این وصف، روشن است که رویک هاي ایرانی را تحت تاثیر قرار می در خصوص زنان، تمام خانواده
ها و مسائل زنان، شاخصی  مسائل زنان، نقش مهمی در منزلت اجتماعی ایشان داشته باشد. ناتوانی مراجع تقلید در حل چالش

انجامد؛ در مقابل، توانمندي مراجع در  از ناکارآمدي فقه اسالمی در حل مسائل تلقی شده و به افول منزلت اجتماعی ایشان می
رود و موجب  ي مسائل زنان، شاخصی از ظرفیت و کارآمدي فقه اسالمی به شمار می هاي نوین و راهگشا در حوزه حل ي راه ارائه

  شود.  ارتقاي منزلت مرجعیت در نزد این بخش وسیع از جامعه می

                                                             
  شناسی دانشگاه تهران  . استادیار گروه جامعه 1
  ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران التحصیل کارشناسی . فارغ 2



  
  ي اخیر سده ي حیات مرجعیت در نیم هاي چهارگانه . دوره2

اختی خود را به لحاظ زمانی، به پنجاه سال اخیر و به لحاظ مکانی، به ایران شن هاي تاریخی و جامعه ي بررسی دایره این مقاله
  اي، نقاط عطف چندي را پشت سر نهاده است:  محصور نموده است. مرجعیت شیعه در چنین دامنه

 ه)  اهللا بروجردي (آخرین حلقه از زنجیره درگذشت آیتي مراجع تام  
 اهللا خمینی به نجف   قیام پانزده خرداد و اندکی بعد، تبعید آیت  
 و تغییر در نظم سیاسی حاکم 1357ماه  انقالب بهمن  
 اهللا خمینی و پایان یافتن دوران تالزم والیت فقیه و مرجعیت  درگذشت آیت 
 ي سابق (آیات گلپایگانی و اراکی) و آغاز دور جدیدي از تعدد مراجع و فعل و انفعال مرجعیت  درگذشت مراجع طبقه

  با حکومت
ي ایران به طور کلی، و به طور ویژه، مرجعیت را از جهات گوناگون  هاي وسیعی از جامعه هر یک از این نقاط عطف، بخش

حیات هایی مواجه ساخته است. بر مبناي این نقاط عطف،  (وضعیت اجتماعی، سازمان درونی و موقعیت سیاسی) با دگرگونی
  ایم:  ي اصلی تقسیم کرده رهرا به چهار دو ي اخیر مرجعیت شیعه در نیم سده

  )1325-1340اهللا بروجردي ( دوران مرجعیت واحد آیت .1
  1357اهللا بروجردي تا پیش از انقالب  دوران تعدد مرجعیت از درگذشت آیت .2
اهللا  تا درگذشت آیت 1357(از انقالب  ي نخست جمهوري اسالمی؛ مالزمت والیت فقیه و مرجعیت مرجعیت در دوره .3

 خمینی)
ان تعدد مرجعیت پس از انقالب: دوران تفکیک والیت فقیه و حاکمیت سیاسی از مرجعیت (از درگذشت تداوم دور .4

  اهللا خمینی تا زمان حاضر)  آیت
اند؛ از جمله نهضت  در دل خود، تالطمات سیاسی ـ اجتماعی زیادي را دیده ارگانهچههاي  ناگفته پیداست که هر یک از دوره

و اوج گرفتن  1342ي نخست، قیام پانزده خرداد  در دوره 1332مرداد  28کودتاي  ملی شدن صنعت نفت و اندکی بعد
 1376ي سوم و اندکی بعد جنبش دوم خرداد  ي ایران و عراق در دوره ساله ي دوم، جنگ هشت هاي سیاسی در دوره کشمکش

اجتماعی و سیاسی در زمان خود  ي چهارم. هر یک از این رویدادها نمایانگر رخدادهاي مهم در دوره 1388و تحوالت سال 
اند، عدم بروز  بندي قرار نگرفته اند؛ اما دلیل آنکه مبناي دوره شک تاثیر و تاثراتی با نهاد دین و مرجعیت نیز داشته بوده و بی

 ي مذکور، به توسط هر یک از نقاط عطف دگرگونی بنیادین در سازمان درونی مرجعیت بر اثر این تحوالت است. چهار دوره
، به چرخشی  گانه هاي سه شوند و هر یک از بزنگاه ذکر شده، دوران متمایزي در حیات مرجعیت شیعه در ایران محسوب می

قابل توجه در سازمان درونی و جایگاه اجتماعی ـ سیاسی مرجعیت انجامیده است که از این حیث، آنها را از دیگر رویدادهاي 
  سازد. می ي ایرانی متمایز ي اخیر جامعه سده نیم
  
  . روش پژوهش3

گردد.  می» اي ي اسنادي و کتابخانه مطالعه«و » مصاحبه با متخصصان«پژوهش حول دو روش ي این  مورد استفادهروش 
هاي  ها، هم متاثر از نوع مساله و هدف پژوهش است (که مشتمل بر مسائلی نظیر فقدان پژوهش انتخاب این روش

باشد) و هم ناشی از  ی است، میي طولی و تاریخ که نوعی مطالعه» سیر تحول«شناختی پیشین و تاکید بر استخراج  جامعه
ي همان فقدان مطالعات پیشین است. براي نمونه، چنانچه از  ها نیز عمدتاً زاییده هاي تحقیق؛ این محدودیت محدودیت

را نسبت به مشارکت اجتماعی زنان مرجعیت  نظرگاههایی که   شناختی یا پیمایش هاي جامعه هاي سی و چهل مطالعه دهه
تر  هاي اخیر نیز صورت گرفته بود، کار ما بسیار ساده ود، و چنین مطالعاتی به طور منظم در طی دههبسنجد در دسترس ب

ي تطبیقی نتایج این مطالعات پرداخته و سیر تحول مورد نظر را استخراج نماییم. اما چنانکه  شد؛ کافی بود به مقایسه می
ي ایران وارد  ر پژوهش ماست، حتی علوم اجتماعی نیز در جامعهي آغازین موردنظ که تقریباً دهه 1330ي  دانیم در دهه می



ي مرجعیت،  گردد سنجش سیر تحول نه فقط در مساله ها سبب می اند. این محدودیت شده ها تدریس نمی نشده و در دانشگاه
ا باید قید مطالعات هاي دوچندان مواجه گردد. بنابراین ناگزیر ی شناختی دیگري، با دشواري که اصوال در هر موضوع جامعه

اي درصدد استفاده  هاي مقطعی بسنده نمود، یا به گونه ي سیر تحولی هستند را زد و به تعریف پژوهش طولی که تبیین کننده
ایم و روش جایگزین ما براي انجام  ي دوم را انتخاب کرده از امکانات موجود براي بررسی سیر برآمد. ما در این پژوهش گزینه

اي بنا شده است. روشن است  ي اسنادي و کتابخانه ي مصاحبه با متخصصان و همچنین مطالعه وف، بر دو پایهي موص مطالعه
توانند  اي نیز نمی هاي میدانی و مشاهده پذیر نیست. از سوي دیگر روش هاي پیمایشی در این موضوع امکان که استفاده از روش

ي خود را بر  ار گرفته شوند. در نتیجه کامالً منطقی است که مطالعهي مورد بررسی، به ک  براي ترسیم خط سیر یک مساله
هاي مستخرج از نظریات مطلعان و متخصصان بحث مرجعیت بنا  هاي تاریخی و از سوي دیگر، داده مبناي اسناد و گزارش

  نماییم.
ارائه » اي اسنادي ـ کتابخانه ي مطالعه«و » متخصصان با مصاحبه«شناختی  در ادامه توصیفی کوتاه از مهمترین مبادي روش

  گردد.  می
  
  . مصاحبه با متخصصان 1. 3

آید. روش مصاحبه با متخصصان به  ي مرجعیت بدست می هاي پژوهش ما از خالل گفتگو با متخصصان در حوزه بخشی از داده
شونده،  نگارانه به مصاحبه  نامه هاي زندگی استاندارد است که در آن، بر خالف مصاحبه ي نیمه ي موزر و ناگل، نوعی مصاحبه گفته

شود. متخصصان نه  ي خاص توجه می اش به عنوان متخصص در یک حوزه به سبب قابلیتنه به عنوان یک کل یا شخص، بلکه 
شوند. چالش اصلی در این روش، محدود  ي نمایندگان یک گروه در نمونه گنجانده می به عنوان یک مورد منفرد، بلکه به منزله

ـ است. متخصصانی که ما در این ی زنان و مشارکت اجتماعشونده به موضوع مورد بررسی ـ در اینجا مرجعیت  کردن مصاحبه
  باشند:  پژوهش براي مصاحبه مدنظر داریم، مشتمل بر سه گروه می

 االمکان فعالیت مستقیم در دفاتر و بیوت  ي علمیه (و حتی نخست علما و روحانیانی که در حال فعالیت در حوزه
ن منتسب به بیوت مراجع تقلید تشکیل نظران را روحانیا باشند. بخشی از این صاحب مراجع عظام تقلید) می

اي از این  هاي نماینده هاي موجود درون مرجعیت، دیدگاه دهند. در این راستا تالش شده که از تمامی گرایش می
دست متخصصان در جریان پژوهش انعکاس یابد. بخش دیگري از این صاحب نظران، علمایی هستند که براي 

هاي علمیه فعال بوده و اکنون، خود در مسیر مرجعیت قرار دارند.  جعیت و حوزهسالیان مدید در امور مربوط به مر
ي پایگاه اجتماعی  تري آنان نسبت به مساله تر و ذهنی نظران دیدگاه درونی ویژگی اصلی این دسته از صاحب

 مرجعیت است. 
 عند، ولی به تدریج از متن حوزه هاي علمیه به طور نسبی مطل دوم، روحانیونی که از مناسبات درونی مرجعیت و حوزه

هاي دانشگاهی، اجتماعی و سیاسی اشتغال  هاي دیگري نظیر فعالیت و نهادهاي رسمی دینی فاصله گرفته و در عرصه
ي مرجعیت و سیر تحول آن، نسبت به  تر آنها درباره نظران، دیدگاه بیرونی و عینی دارند. ویژگی این دسته از صاحب

 است. ي نخست  متخصصان دسته
 ي مرجعیت به  ي متخصصان، پژوهشگرانی هستند که پیش از این در خصوص مساله و در نهایت، سومین دسته

 اند.  مطالعه پرداخته و دستاوردي در قالب مقاله، کتاب و ... ارائه کرده
یدگاه درونی و ذهنی هاي این پژوهش با طیفی از متخصصان است که در یک سر آن علما و روحانیان با د بدین ترتیب مصاحبه

قرار دارند و در سر دیگر آن، پژوهشگران (عمدتاً دانشگاهی) با نگرش بیرونی و عینی. مشخصات و سوابق این متخصصان در 
  ي این پژوهش آمده است.   یک بخش ضمیمه

هاي  انایی و قابلیتي صاحب تو تر به منزله شونده بیش ترین مشکل این مصاحبه، مشکل هدایت است؛ چرا که فرد مصاحبه مهم
اند، در مصاحبه با متخصصان، هدف عمدتاً تحلیل  شناسان گفته ي یک شخص. چنانکه روش خاصی مورد توجه است تا به منزله

  ). 1387ي محتویات دانش متخصصان است.(فلیک، اووه،  و مقایسه



متخصص در  7ایم که از این تعداد  ستهي مرجعیت بهره ج متخصص و مطلع در حوزه 15در این پژوهش، در مجموع از دیدگاه 
نفر داراي  9باشند. از بین این متخصصان،  متخصص نیز از گروه سوم می 5متخصص از گروه دوم و  3زمره گروه نخست، 
باشند (دو تن  نفر نیز داراي تحصیالت دانشگاهی می 4نفر داراي سطح تحصیالت حوزوي سطح و  3خارج، تحصیالت حوزوي 

  اند).  ه طور مشترك هم در حوزه و هم در دانشگاه تحصیل کردهاز متخصصان ب
  
  یافته (پرسشنامه) ي ساخت . مصاحبه2. 3

با استفاده از این مصاحبه، ایم.  یافته استفاده کرده ي ساخت از مصاحبهبراي آگاهی از دیدگاه متخصصان، ما در این پژوهش 
هاي مربوط به  ي پژوهش به لحاظ معیارها و شاخص هاي چهارگانه توجه به نیاز پژوهش به مقایسه و تطبیق دقیق دوره

مشتمل بر یک شاخص (پاسخگویی به  . این پرسشنامهضرورت داشته است ،اعی زنانبا مشارکت اجتم مرجعیتي  مواجهه
) است که طی آن از متخصصان مورد مصاحبه ي زنان هاي جاري در حوزه در حل مسائل و چالش جعامسائل زنان : کارآیی مر

بندي  را از شدت شاخص مذکور بر طبق درجه ي پژوهش، ارزیابی خود هاي چهارگانه درخواست شده در هر یک از دوره
 اینآمده است. استفاده از  1یر شماره در تصو  پرسشنامهاین اي از  نمونه زیاد تا هیچ بیان کنند. اي از خیلی گانه شش

ها  ي تفسیرپذیري داده ها، دامنه ي وضعیت دوره شود که هنگام استخراج نتایج و مقایسه اي در این موضوع سبب می پرسشنامه
  توسط پژوهشگر محدوتر شده و نتایج از دقت بیشتري برخوردار شوند. 

  

  
  متخصصان شده به اي از پرسشنامه ارائه : نمونه 1تصویر 

  
  اي ي اسنادي ـ کتابخانه . مطالعه3. 3

پژوهش اسنادي، پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، مانند آرشیوها یا آمار رسمی است. بسیاري از اوقات، 
برند. میان این دو نوع روش تحقیق، تمایزهایی وجود دارد.  کار می اي را مرادف با پژوهش اسنادي به اصطالح تحقیق کتابخانه

لعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقّق قرار نداشته و غالباً اي، مطا منظور از مطالعات کتابخانه
باشند،  ها موجود می هاي پیشین که در کتابخانه گردد و محقّق از اسناد و مدارك زمان اي دور یا نزدیک می مربوط به گذشته

فویه یا تحقیق درباره سهم اقشار مختلف اجتماعی عنوان مثال، تحقیق در زمینه طبقات اجتماعی عصر ص کند. به استفاده می
 در انقالب مشروطیت ایران. 

ها، مجالت،  ها، روزنامه ها در قالب نامه اي است. اسناد، تنوع وسیعی از داده پژوهش اسنادي فراگیرتر از تحقیق کتابخانه
هاي مختلف، نتایج سرشماري و آمارها، اسناد  هاي اداري، نقشه ها، گزارش نامه ها و بخش ها، پوسترها، دستورالعمل اعالمیه

هاي  ها، حساب نامه هاي شخصی، وصیت ها، یادداشت هاي امتحان، زندگینامه مربوط به تولد، ازدواج، طالق، خدمت سربازي، ورقه
هاي شفاهی نظیر  هها، فیلم و عکس، و انواع داد ها، قراردادها، تصاویر، نقاشی نامه بانکی، اسناد مالکیت، دفترچه تلفن، شهادت

هاي  گردد. بنابراین، در پژوهش اسنادي، قالب شده روي نوارهاي کاست، فیلم یا دیسک نوري را شامل می گفتارهاي ثبت
کارگیري صرف  تر از به باشد و به همین نسبت نیز روش پژوهش اسنادي کاربردي گسترده ها بسیار متنوع می موجود براي داده

  . در تحقیقات تاریخی دارد
هاي  ي آن به دوره دوره سهي مرجعیت هستیم که  ي ذکرشده دوره چهارما در پژوهش خود، به سبب اینکه درصدد بررسی 

اي و اسنادي به طور نسبی بهره جوییم.  ي زمانی بایستی از روش تحقیق کتابخانه گردد، طبعاً به سبب فاصله پیشین بازمی



هاي تاریخی وزارت اطالعات و مرکز اسناد انقالب اسالمی  ك توسط دفتر بررسیشده از روي اسناد ساوا هاي تدوین  مجموعه
اهللا گلپایگانی به روایت  ي آیت نامه اهللا خوانساري به روایت اسناد ساواك، زندگی اهللا میالنی به روایت اسناد، آیت (نظیر آیت

 بخشی هاي مشتمل بر تاریخ شفاهی، ها و مجموعه نامه ، زندگیاسناد، تاریخ شفاهی انقالب، انقالب اسالمی به روایت اسناد و ...)
  دهند.  دوم مرجعیت را تشکیل میاول و ي  ها از منابع اسنادي ما براي دوره

  
  ي اجتماعی  . زمینه4

ي تاریخی و  هاي چهارگانه نسبت به مسائل زنان بپردازیم، توجه به زمینه پیش از آنکه به بررسی رویکرد مرجعیت در دوره
 اهللا آیت مرجعیت دوران جامعه در و حکومت مرجعیت، کنش هم بر«اي با عنوان  رسد. در مقاله اجتماعی ضروري به نظر می

ي مسائل زنان  هاي نوسازي در حوزه ي فقها و روحانیان با رضاشاه بر سر برخی برنامه به تفصیل پیرامون منازعه» بروجردي
تزریق دفعتی  ي حکومت وقت در تحمیل سبک خاصی از پوشش و تالش براي گرانه ایم. رویکرد اجباري و سرکوب سخن گفته

هاي فرهنگی پایین و مشارکت بخشیدن تصنعی زنان در  اي با شاخصه ي تساوي حقوقی زن و مرد در ذهنیت جامعه انگاره
هاي تدریجی، داوطلبانه و مشارکتی نظیر توانمندسازي زنان، به بروز تنازعی جدي  ي اجتماعی به جاي استفاده از روش عرصه

هاي اجتماعی در طی حکومت پهلوي که از منظر علما  امعه انجامید. افزایش تدریجی آزاديهاي سنتی ج میان حاکمان و بخش
رفته این ذهنیت را ایجاد کرد که مشارکت زنان در  رفت، رفته بندوباري به شمار می مرادف با افزایش فساد و فحشا و بی

فساد و بی بندوباري است. این ذهنیت نقش  ي گسترش هاي حکومتی، به مثابه ها و برنامه ي اجتماعی در قالب طرح عرصه
حال، تقلیل مخالفت مراجع  ي اجتماعی داشت. با این هاي مستمر مراجع تقلید با مشارکت زنان در عرصه مهمی در مخالفت

ت هاي وقت، موجب نادیده گرفتن بخشی از واقعیا هاي تحمیلی حکومت آفرینی سیاسی ـ اجتماعی زنان، به برنامه تقلید با نقش
ي جامعه باید  هاي فقه سنتی نیز به عنوان عاملی بالقوه در مخالفت مراجع تقلید با ایفاي نقش زنان در عرصه گردد. آموزه می

سازي توسط زنان را نیز   داند، مآالً هرگونه تصمیم ي فقه سنتی که قضاوت زنان را مجاز نمی مطمح نظر قرار گیرد. انگاره
سازي در اشکال خرد و جزئی نظیر راي دادن باشد؛ خواه در اشکال کالن نظیر انتخاب  ین تصمیمکند؛ خواه ا نامشروع تلقی می

ي مجلس، رئیس دولت یا عضو کابینه صورت گیرد. بدین ترتیب، فروکاستن مخالفت مراجع تقلید یا  شدن به عنوان نماینده
ازاي درونی نیز  ت؛ بلکه این مخالفت داراي یک مابهآفرینی زنان، تنها متاثر از اقدامات رژیم پهلوي نبوده اس گسترش نقش

خواندند  باشد؛ چه آنکه به رغم سرنگونی حکومت پهلوي و جلوگیري از آنچه مراجع تقلید مظاهر فساد و بی بندوباري می می
ي سیاسی ـ  صههاي بیشتر زنان در عر آفرینی یا نمایش رقص و آواز زنان) مخالفت مراجع سنتی با نقشحجابی  (نظیر بی

ي مشارکت  ي مرجعیت با مساله ي مواجهه ت. با این مقدمه اکنون به بررسی نحوهاجتماعی همچنان به قوت خود باقیس
  پردازیم.  می ي مذکور هاي چهارگانه اجتماعی زنان در دوره

  
  اي  ي اسنادي ـ کتابخانه هاي حاصل از مطالعه . یافته5
  
  ي مشارکت زنان ردي و مسالهاهللا بروج مرجعیت واحد آیت .1 .5

ماه  ي انتخابات در دي ي مشارکت زنان در انتخابات، یک مرتبه همزمان با تدوین الیحه ي نخست پژوهش، مساله در طی دوره
ي قابل توجه این است که  نکتهاهللا بروجردي و دیگر علما به محاق رفت.  مطرح گردید که بالفاصله با ابراز مخالفت آیت 1331
ي انتخابات، هیچ سخنی از امکان مشارکت زنان در انتخابات نرفته بود؛ بلکه مسکوت نهاده شدن این مساله در  حهدر الی
هاي مدنی زنان به دولت دکتر مصدق شده بود که طی آن خواهان فراهم  ي انتخابات باعث اعتراض نهادها و انجمن الیحه

ي آتی  حساسیت مراجع تقلید وقت در خصوص احتمال آنکه در الیحه 1آوردن امکان مشارکت زنان در انتخابات شدند.
هاي مشابه آنها، بی آنکه در متن الیحه  به حدي است که همین دو نامه و زمزمه ،انتخابات به زنان حقوق سیاسی اعطا گردد

ه مهاجرت از قم به عتبات و اهللا بروجردي تا حدي بود که تهدید ب واکنش آیتدارد.  انعکاس یابد، مراجع را به واکنش وامی
ي اسالم  در کشور اسالمی، امري که مخالف احکام ضروریه«صدور فتوا نمودند و در نهایت با ارسال پیامی اعالم نمودند که 



اهللا  اهللا صدرالدین صدر و آیت اهللا بروجردي و دیگر مراجع تقلید قم نظیر آیت هاي آیت مخالفت». االجرا نیست است، ممکن
  ي انتخابات به زنان حق مداخله داده نخواهد شد.  اي سبب شد که دولت اعالم نماید در الیحه کمره حجت کوه

به سبب زن بودن مطرح شدن تشکیل مجلس موسسان براي انتخاب اشرف پهلوي به عنوان ولیعهد محمدرضاشاه نیز احتماالً 
  اهللا بروجردي و دیگر علما قرار گرفت:  مورد مخالفت آیت وي

 در خواستند مى که بود شاه خواهر والیتعهدى قضیه دستگاه، برابر در بروجردى، اهللا آیت گیرى موضع دیگر از نهنمو«
 با را مساله شما: گفتند پدرم مرحوم به گلپایگانى، اهللا آیت با خمینى امام. برسانند تصویب به را آن مؤسسان، مجلس

 به اى نامه. است موافق امر، با این بروجردى، اهللا آیت که اند کرده شایع زیرا، بگذارید میان در بروجردى، اهللا آیت
 شدید مخالفت پاسخ، در ایشان. کردند امضاء گلپایگانى اهللا آیت و خمینى امام حضرات و شد نوشته بروجردى اهللا آیت

 با مصاحبه: 43-44 حوزه ي مجله( »نشد عملى خالف کار نتیجه، این در. کردند امر اعالن با این را خود صریح و
   ).گلپایگانی صافی علی اهللا آیت

هفتم قانون اساسی مشروطه  و سی اصلالبته گویا این امر با قانون اساسی مشروطه نیز مغایرت داشته است؛ زیرا در 
 در. بود خواهد باشد االصل ایرانی مادرش که پادشاه بزرگتر پسر با والیتعهدي« :شده در حکومت رضاشاه) آمده است (بازبینی
 خواهد عمل به ملی شوراي مجلس تصویب و شاه پیشنهاد حسب بر ولیعهد تعیین باشد، نداشته ذکور اوالد پادشاه که صورتی

 با والیتعهد حقاً آید وجود به پادشاه براي پسري که موقعی هر در ولی. نباشد قاجار خانواده از ولیعهد که آن بر مشروطه. آمد
اهللا بروجردي و دیگر علما با انتخاب اشرف پهلوي به عنوان ولیعهد، از  رسد که مخالفت آیت اما به نظر نمی. .»بود خواهد او

موضع مغایرت این تصمیم با قانون اساسی بوده؛ بلکه این مخالفت از همان موضع فقهی که تصدي مقامات حکومتی توسط 
   کرد برخاسته است. زنان را نامشروع تلقی می

اي  اهللا بروجردي قائل به نوعی تسامح بوده است؛ به گونه این نکته نیز شایان ذکر است که در خصوص مسائل زنان، شخص آیت
کننده به مرکز  ي ایشان در هامبورگ) که در خصوص نوع مواجهه با زنان مراجعه که در پاسخ به پرسش آقاي محققی (نماینده
نمایند؛ اما بالفاصله به آقاي محققی تذکر  گیري می کنند، توصیه به آسان نمی اسالمی هامبورگ که حجاب خود را رعایت

 »کرده است زحجابى را با آقاى بروجردى باب بى یندممکن است برخى بگو یراهم محفوظ باشد، ز یرتعب ینهم«شوند که  می
، ایشان به عنوان زعیم و مرجع تقلید ي شخصی اما فارغ از این رویهاالسالم بدال).  : مصاحبه با حجت43- 44ي حوزه  (مجله

دانستند و چه بسا مخالفت شدید  عامه خود را موظف به پاسداري از حریم فقه جعفري و تامین نظر دیگر علما و روحانیان می
 ي شخصی، متاثر از همین جایگاه مرجعیت عامه بوده است. فارغ ي اعطاي حقوق سیاسی به زنان، بیش از رویه ایشان با مساله

آفرینی سیاسی ـ  ي نخست پژوهش، هیچ انعطاف و موافقتی با نقش از این مسائل، آنچه به روشنی پیداست، مرجعیت طی دوره
  پردازد.  اجتماعی زنان نشان نداده و از موضع فقهی به مخالفت با این امر نیز می

  
  ي مشارکت زنان . تعدد مرجعیت و مساله2. 5

ي  ي نخست ندارد. در آغاز این مرحله نیز طرح الیحه ي دوم پژوهش، تفاوت بنیادینی با دوره وضعیت عمومی حاکم بر دوره
ي مراجع  جانبه هاي ایالتی و والیتی که طی آن به زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود، با مخالفت همه انجمن

گردد. گرچه در این دوره  آفرینی سیاسی ـ اجتماعی زنان بدل می ت مرجعیت با نقشتقلید وقت، به سرفصل دیگري در مخالف
ي  هاي ظریف در نوع رویکرد به مساله اهللا خمینی نماد آن بود، شاهد بروز برخی تفاوت با تولد مرجعیت سیاسی که آیت
ي دوم پژوهش و آغاز  به پایان دورهها که در آغاز جزئی و نامحسوس بود با نزدیک شدن  مشارکت زنان هستیم. این تفاوت

  گردد.  ي سوم به امري کامالً محسوس بدل می دوره
شونده و  هاي ایالتی و الیتی از سه جهت مورد اعتراض قرار گرفت: نخست، بخشیدن جایگاه انتخاب ي انجمن الیحه

داي سوگند منتخبان، و سوم حذف شرط کننده به زنان؛ دوم، استفاده از کتاب آسمانی به جاي قرآن کریم در خصوص ا انتخاب
حال نوع رویکرد و شدت اعتراض مراجع تقلید نسبت به این سه مورد یکسان نیست.  شوندگان. با این مذهب اسالم از انتخاب
شان،  گیري اصلی تري دارند، جهت اهللا خوئی که گرایش غیرسیاسی اهللا حکیم و آیت اهللا گلپایگانی، آیت برخی مراجع نظیر آیت

اهللا شریعتمداري،  مراجعی نظیر آیت). 25-33:  1، ج.1374(اسناد انقالب اسالمی، مخالفت با اعطاي حق انتخاب به زنان است 



کنند. اما نوع  اهللا محمدصادق روحانی، نیز به طور همزمان بر هر سه مورد مذکور اعتراض می اهللا نجفی مرعشی و آیت آیت
هاي این دو مرجع  اهللا میالنی، واجد تفاوت نسبی با دیگر مراجع تقلید است؛ تلگراف آیتاهللا خمینی و همچنین  ي آیت مواجهه

شده که اوالً تنها علت مخالفت با اعطاي حق راي به زنان، حرمت فقهی ذکر نشده، بلکه به غیرقانونی  اي تنظیم تقلید به گونه
ي اعطاي حق راي به  یاً علت بنیادین مخالفت مراجع با مسالهثان 2).80:  1 صحیفه امام، ج(بودن این امر نیز استناد شده است 

  ).192ص: ؛ همان، 80ص:، 1 جصحیفه امام،(زنان، نه نفس راي دادن زنان، بلکه تبلیغی و انحرافی بودن آن اعالم گردیده است 
اي حق انتخاب شدن و رسد و تمامی مراجع تقلید بر غیرشرعی بودن اعط ها در بدو امر جزئی به نظر می گرچه این تفاوت

ها، عمق  تفاوتخوانند، اما به تدریج،  ورزند و برابري حقوقی بین زن و مرد را نامشروع می انتخاب کردن به زنان تاکید می
در یک  1342ماه  اهللا خمینی در دیدار با دانشجویان عضو انجمن اسالمی دانشگاه تهران، در اردیبهشت یابد. آیت بیشتري می

، 1 صحیفه امام، ج( خواند کند و تنها حق انتخاب شدن آنها را غیرشرعی می اب کردن زنان را بالمانع عنوان میگام، حق انتخ
ي سوم (پیروزي انقالب) از رویکرد فقهی پیشین فراتر  ي دوره ي دوم پژوهش و آستانه تا اینکه ایشان در اواخر دوره  ).192ص: 

هایی که مردان امکان مشارکت  گویند و مشارکت زنان در تمامی عرصه سخن میرفته، به صراحت از تساوي حقوقی زن و مرد 
، 181، 70: 5؛ همان، ج480، 436، 364، 247، 472، 457، 371:  3 صحیفه امام، ج(نمایند  در آن دارند را مشروع عنوان می

هاي سنتی مرجعیت چنین رویکردي  اهللا خمینی مختص ایشان است و در الیه روشن است که این مواضع آیت ).520، 217
ي پیروزي انقالب، در هیچ فرصتی  و حتی در آستانه 1357تا  1342هاي  اهللا گلپایگانی در طی سال پذیرفتنی نیست. آیت

هاي ایشان موارد مختلفی از وضعیت حجاب زنان و  اعتراض 3کند. انتقاد از وضعیت زنان تحت حکومت پهلوي را فراموش نمی
هاي مختلف اجتماعی و آموزشی تا اعطاي حق طالق به زنان، انتخاب وزاري زن و  اختالط جنسیتی زنان و مردان در محیط

 15،سند3پیوست 3، سند1پیوست 15و14: اسناد1382امامی، محمدمهدي، (شود  حجاب را شامل می ي دختران بی رژه
. با )15پیوست 3، سند14پیوست 3،8، اسناد8پیوست 7،10،11،15، اسناد6پیوست 2،4،5،6، اسناد5پیوست 10، سند4وستپی

ي اجتماعی ـ سیاسی پس از  ي مشارکت زنان در عرصه اهللا خمینی در فراهم آوردن زمینه چنین مختصاتی، توانایی آیت
نظر به جایگاه برتر ایشان به عنوان رهبر سیاسی قابل  با عطفگیري حکومت جمهوري اسالمی، تنها  پیروزي انقالب و شکل

گیري حکومت پساانقالبی موفق  تا زمان شکل 1357ي کوتاه از اوایل سال  تحلیل است. مرجعیت سیاسی طی یک دوره
رغم مواضع سخت و  شود که رویکرد فقهی خود در خصوص مشارکت زنان را غلبه بخشد و دیگر مراجع تقلید به می

  گزینند.  ناپذیر پیشین خود، همراهی یا سکوت برمی عطافان
ي مرجعیت با این مساله پدید آورد و تنها با اتکاي  ي عطفی در مواجهه ي مشارکت زنان، نقطه اهللا خمینی به مساله رویکرد آیت

از انقالب مورد هاي مختلف سیاسی و اجتماعی پس  به جایگاه برتر سیاسی ایشان بود که مشارکت نسبی زنان در عرصه
ي خود نیز بار دیگر بر لزوم مشارکت برابر  نامه اهللا خمینی در وصیت آیت 4هاي سنتی حوزه و مرجعیت قرار گرفت. پذیرش الیه

  هاي درونی روحانیان با این رویکرد، انتقاد کرد:  هاي مختلف جامعه تاکید ورزید و با صراحت از مخالفت زنان در عرصه
هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر، و  وان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در صحنهما مفتخریم که بان«

هایى که توطئه  و از محرومیت ... همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند
م و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسالم و قرآن بر آنها بلکه بر اسال

اطالع  بعضى آخوندهاى بى متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و
  ).397-398:  21 صحیفه امام، ج» (اند از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده

هاي  در مقابل مشارکت زنان در عرصه» اطالع از مصالح مسلمین آخوندهاي بی«آفرینی  اهللا خمینی به مانع ي آیت اشاره
اند. کوتاه سخن آنکه  هاي فقهی رقیب در این خصوص واقف بوده گوناگون، حاکی از این واقعیت است که ایشان به نگرش

هاي  ینی نماد آن بود) در حل چالشاهللا خم ي سوم پژوهش، به لحاظ ارتقاي توان مرجعیت (بخشی از مرجعیت که آیت دوره
ي زنان در امور سیاسی ـ  ي مداخله اي که هرگونه رود. رویکرد فقهی روي مشارکت زنان، جهشی آشکار به شمار می پیش

اهللا  ي رویکرد فقه سیاسی آیت کرد، طی دورانی کوتاه، در سایه اجتماعی را به سبب نامشروع بودن قضاوت زنان، تخطئه می
مفکران ایشان قرار گرفت و موجب ارتقاي کارآمدي فقه شیعه در اذهان جامعه شد. گرچه همچنان موانع فقهی خمینی و ه



ي دوم به  داده در طی گذار از دوره رخي زنان وجود دارد، اما روشن است که تحول  آفرینی گسترده نیرومندي در مقابل نقش
  توجه و بنیادي است.  سوم پژوهش، قابل

  
  ي مشارکت زنان متاخر و مساله . مرجعیت3. 5

اهللا خمینی و خالء نسبی جایگاه ایشان، و همچنین آغاز برخی انتقادها نسبت به  ي چهارم پژوهش، با درگذشت آیت در دوره
برد، بار دیگر  ي فکري ایشان را زیر سوال می فقیه که به طور کلی پروژه اهللا خمینی در خصوص والیت ي سیاسی آیت نظریه

اهللا منتظري و شاگردان  اهللا خمینی نظیر آیت سنتی در خصوص مساله زنان جایگاه مسلطی پیدا کرد. مالزمان آیتمرجعیت 
آفرینی آنها انجامید، نتوانستند خالء حاصل از  اهللا صانعی به سبب تحمیل شرایط بیرونی که به تضعیف نقش ایشان نظیر آیت

آفرینی زنان را نیز در بر  ي نقش ي ایشان در خصوص اسالم اجتماعی که مساله اهللا خمینی را پر نمایند و پروژه درگذشت آیت
و  »ي حقوق رساله«اهللا منتظري در  هاي آیت دیدگاهگرفت، را استمرار بخشیده و مورد بازخوانی و ارتقا قرار دهند. گرچه  می

در  صادقی تهرانی و ، جناتیصانعی مراجعی نظیر آیاترویکرد فقهی و همچنین » حکومت دینی و حقوق انسان«ي  رساله
ي چهارم  نجامد در دورها ي مسائل زنان که بیش از پیش به برابري حقوقی زن و مرد و ارتقاي وضعیت اجتماعی زنان می حوزه

دهد.  ي فراروي این رویکرد را نمی فقهی مرجعیت سنتی، اجازه مسلطپژوهش قابل توجه است، اما روشن است که جایگاه 
اهللا صافی گلپایگانی از سطح وزیر به سطوح  آیت با ابراز مخالفت مراجع سنتی نظیر 1376عضویت زنان در کابینه، در سال  

 رفع کنوانسیون پیوستن ایران بهي مجلس ششم دایر بر  ت سازمان محیط زیست کاهش یافت. مصوبهتر نظیر ریاس پایین
ي زنان بود. در مواجهه با این مساله نیز نوعی  زنان نیز یکی دیگر از نقاط عطف مرجعیت در مواجهه با مساله حقوق از تبعیض

ه این کنوانسیون با شرط تحفظ را بالمانع تلقی رخ نمود؛ در حالی که برخی مراجع پیوستن ب جعامرمواضع دوپارگی در 
کردند، مخالفت برخی مراجع وقت به چالشی آشکار در این خصوص انجامید. مجلس ششم بر تصویب این کنوانسیون اصرار  می

دن این صورت گرفته با آن را داراي خاستگاه سیاسی و نه فقهی عنوان کرد. اما شوراي نگهبان با رد کرهاي  ورزید و  مخالفت
و پس از انتخابات بحث انگیز  1388ي مسائل زنان پایان داد. تا اینکه در سال  اي دیگر در حوزه مصوبه بر مناقشه

اي در حیات جمهوري اسالمی رخ داد و دولت برآمده از این انتخابات که چند سال پیش  سابقه جمهوري دهم، اتفاق کم ریاست
فعاالن حقوق زنان و علما را برانگیخته انجامید، مخالفت  که به تبعیض بیشتر علیه زنان می ي حمایت از خانواده ي الیحه با ارائه

اهللا صافی  هاي نهان و آشکار مراجعی نظیر آیت رغم مخالفت بود، به حامی و مدافع سرسخت مشارکت زنان بدل شد و به
ي کابینه نمود و بدین ترتیب براي نخستین بار در طی اهللا مکارم شیرازي، اقدام به معرفی وزیر زن برا گلپایگانی و آیت

؛ 73772: خبر ، کد1388شهریورماه  7(خبرگزاري ایلنا،  حاکمیت جمهوري اسالمی زنان به جایگاه وزارت دست یافتند
    5).75630: خبر ، کد1388شهریورماه  15خبرگزاري ایلنا، ؛ 8806120359 ، کدخبر:1388شهریورماه  12خبرگزاري فارس، 

 قضاوت، حقّي زن و مرد، به رسمیت شناختن  اهللا صانعی در مسائلی نظیر برابري دیه ي چهارم پژوهش، فتاواي آیت در دوره
 اهللا آیت سایت وب(، حق ازدواج دائم بدون اذن پدر براي دختر زن براى غیره و جمهورى رئیس فقیه، والیت والیت، مرجعیت،

و بسیاري از  )زنان مجله خبرنگار مصاحبهزنان؛ همان:  حقوق پیرامون سؤاالتی زنان، حقوق بخش قدیمی، ي نسخه صانعی،
که واجد به رسمیت شناختن حقوق این مرجع تقلید و مراجع نوگراي دیگر نظیر آیات جناتی و صادقی تهرانی فتاواي دیگر 

ها با این مرجع  و حتی موجب افزایش مخالفت  تحقق نیافتهزنان در مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی است، گرچه در عمل 
روي مشارکت  هاي پیش هاي آن را براي حل چالش این احکام از منابع فقه شیعه ظرفیتاما نفس استخراج  6تقلید شده است،

اند، نوعی ارتقاي نسبی در کارآمدي  دهد و اینکه این قبیل فتاواي فقهی از سوي یک مرجع تقلید مطرح شده زنان نشان می
داشت که فضاي غالب بر مرجعیت در  شود. با این همه، نباید از نظر دور فقه حوزوي در خصوص مسائل زنان محسوب می

   7کند. ي سیاسی و اجتماعی مقاومت می آفرینی بیشتر زنان در عرصه نقش ي چهارم پژوهش، همچنان در مقابل دوره
  
  هاي حاصل از مصاحبه با متخصصان (پرسشنامه) . یافته6



ي ارزیابی این  ارائه گردید که نتیجه متخصص و مطلع در امور مرجعیت 15ي این پژوهش همچنان که گفته شد به  پرسشنامه
  ول و نمودار زیر نمایان است. امتخصصان از شاخص کارآمدي مرجعیت در پاسخگویی به مسائل زنان در قالب جد

  
  ها دوره

  طبقات
  ي چهارم دوره  ي سوم دوره  ي دوم دوره  ي نخست دوره

  درصدترکیبی  درصد  درصد ترکیبی  درصد  درصد ترکیبی  درصد  درصد ترکیبی  درصد
  26.7  هیچ

86.7  
0.0  

85.7  
0.0  

26.7  
0.0  

 13.3  0.0  50.0  33.3  خیلی کم  33.3

 20.0  26.7  35.7  26.7  کم

  20.0  20.0  46.7  46.7  7.1  7.1  6.7  6.7  متوسط
 6.7  زیاد 

6.7  
7.1 

7.1  
20.0  

26.7  
46.7 

خیلی   46.7
  0.0  6.7  0.0  0.0  زیاد 

 100.0 100.0 100.0  100.0  جمع

 15 15  14  15  تعداد کل

  0  0  1  0  پاسخ بی
  
 

 ي معادل تقریبی طبقه میانگین 
 خیلی کم  1.3333 نخست دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 کم  1.7143 دوم دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 متوسط  3.0667 سوم دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 متوسط 3.0000 چهارم دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 ي اخیر سده : نتایج حاصل از ارزیابی متخصصان در خصوص کارامدي مرجعیت در پاسخگویی به مسائل زنان در نیم 1جدول 

  
 

  
  ي اخیر کارآمدي مرجعیت در پاسخگویی به مسائل زنان در نیم سده: نمودار تقریبی ارزیابی متخصصان از  2تصویر 

  
کارآیی مراجع در ي مشارکت اجتماعی زنان ( جداول و نمودار فوق به طور نسبی نمایانگر سیر تحول دیدگاه مرجعیت در مساله

ي نخست تا سوم کامال  شود، سیر از دوره باشد. همچنان که مالحظه می یمي زنان)  هاي جاري در حوزه حل مسائل و چالش



ي سوم، با جهش و تفاوتی قابل توجه در کارآیی مرجعیت همراه است. با این  ي دوم به دوره صعودي بوده است. گذر از دوره
هاي متخصصان، به شکل محسوسی،  ي سوم به چهارم، این شاخص اندکی با افول همراه شده است. ارزیابی حال از دوره

ي دوم به سوم پژوهش با تسلط  کند. گذار از دوره را پشتیبانی و تایید میاي  ي اسنادي و کتابخانه ههاي حاصل از مطالع یافته
اهللا خمینی مالزم است که به سبب دیدگاه ایشان در خصوص لزوم مشارکت اجتماعی و سیاسی  نسبی نگرش فقهی آیت

ي  باشیم. پس از درگذشت ایشان و طی دوره ي زنان و جایگاه رهبري سیاسی، شاهد سیر صعودي در شاخص می جانبه همه
ي فقهی، با کاهشی نسبی در این شاخص روبرو  چهارم، به سبب تقویت مجدد فقه سنتی و مراجع تقلید وابسته به این نحله

ي  شویم. افزون بر این، نباید از نظر دور داشت که بر مبناي ارزیابی متخصصان، کارآمدي مرجعیت در مواجهه با مساله می
) فراتر نرفته است که این امر 06/3ي سوم) از حد متوسط (میانگین ارزیابی:  مشارکت اجتماعی زنان، در بهترین حالت (دوره

ي مشارکت اجتماعی زنان هنوز به حداکثر  تواند این نتیجه را در پی داشته باشد که مرجعیت شیعه در مواجهه با مساله می
  ظرفیت و کارآمدي خود نرسیده است. 

  
  . موخره 7

توان از افزایش نسبی کارآمدي مرجعیت در حل مسائل زنان سخن گفت. از این  ي اخیر، می ساله با در نظر گرفتن سیر پنجاه
گردد که بسیاري از حد و مرزها و موانع  عطفی در این سیر محسوب می ي سوم پژوهش نقطه و دوره 1357حیث، انقالب 

اجتماعی زنان را درنوردید و کارآیی فقه شیعه را در این حوزه به نمایش گذاشت. آفرینی سیاسی و  پیشین در خصوص نقش
هایی در دوران متاخر مواجه گردید و آراي فقهی  ي چهارم پژوهش، با دشواري در دوره ي برخی مراجع نوگرایانههاي  تالش
 اهللا محمدابراهیم جناتی و و مراجع نوگراي دیگر نظیر آیترود،  اهللا خمینی به شمار می اهللا صانعی که از شاگردان آیت آیت
حال به نظر  توانست در مرجعیت هژمونی الزم را ایجاد کند. با ایني مسائل زنان، ن در حوزه تهرانی صادقی محمد اهللا آیت
  دهد. رسد سیر مذکور به طور کلی رو به رشد است. جدول زیر طرحی کلی از سیر مذکور را نمایش می می
  

  هاي پژوهش برخی                                               دوره
  سوم  دوم  اول  آفرینی زنان  هاي مشارکت و نقش شاخص

  چهارم
  رویکرد نوگرا  رویکرد سنتی

  مشارکت سیاسی زنان
  +  +  +  -  -  حق انتخاب کردن 

  +  -  -  -  -  هاي رده اول) حق انتخاب شدن (مسئولیت
  +  +  +  -  -  هاي سطوح متوسط و پایین) حق انتخاب شدن (مسئولیت

  حقوق اجتماعی زنان 

  +  -  +  -  -  حق طالق مشروط زنان 
  +  -  +  -  -  اختالط در محیط آموزش 
  +  -  +  -  -  اختالط در محیط اشتغال

  -  -  -  -  -  اجباري نبودن پوشش زنان
  ي پژوهش هاي چهارگانه ي مرجعیت با مسائل زنان در طی دوره : سیر مواجهه2جدول 

  برآیند مرجعیت با شاخص است)ي همنوایی برآیند مرجعیت با شاخص و عالمت منفی حاکی از مخالفت  دهنده (عالمت + نشان
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  به دکتر مصدق که در مطبوعات انعکاس یافته بود، چنین آمده است: » شوراي زنان ایران«هاي زنان با عنوان  ي یکی از تشکل به عنوان مثال در نامه.  1
زنان ایران متفقا نسبت به قانون جدید معترض و بدین وسیله از دولت ملی جناب آقاي دکتر محمد مصدق تقاضا دارند که هنگام «

ي زنان را به آنها باز دهند؛ زیرا زنان ایران در تمام امور، دوشادوش مردان به نفع ملک و  شده در قانون انتخابات، حقوق پایمال  تجدیدنظر
  ). 478:  1379(منظوراالجداد، محمدحسین، » اند پرستی خود را به منصه ي ظهور رسانیده میهن اقدام نموده و فداکاري و میهن

  اي به دکتر مصدق خواهان استیفاي حقوق سیاسی شدند:  ي ادبیات دانشگاه تهران نیز طی نامه یان دانشکدهبه طور مشابه، دانشجو
ي خود را به دست  شده ي نسوان انتظار داشتیم در زمان حکومت آن جناب، حقوق پایمال وزیر محبوب ایران! ما جامعه جناب آقاي نخست«

ي  ي انتخابات تجدید خواهد شد، ما طبقه ند زندگی کنیم. مخصوصاً از زمانی که مسلم شد الیحهآورده و مانند زنان ملل راقیه ي دنیا سربل
ي مهجورین و دیوانگان نخواهند بود و در وضع فعلی که خوشبختانه  نسوان حتم داشتیم در زمان حکومت آن جناب، زنان ایران، در زمره

:  1379(منظوراالجداد، محمدحسین، » سرشکستگی ملی خالص خواهیم شد داراي حکومت ملی هستیم، از قید عبودیت آزاد و از این
478 .(  

نامه تاکید شده است و اعالم مخالفت ایشان عمدتاً از  اهللا خمینی نیز بیش از پیش بر غیرقانونی بودن تصویب ها و سخنان بعدي آیت . در میان تلگراف 2
  نامه با قانون اساسی و دیگر قوانین است.  ي مغایرت تصویب ناحیه

هاي مختلف مورد  اهللا گلپایگانی به وضعیت زنان از جنبه سند، اعتراض آیت 20یش از . در میان اسناد مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش، در ب 3
  گردد.  ترین محور اعتراض ایشان به رژیم شاه تلقی می اي که این مساله، پررنگ انتقاد قرار گرفته است؛ به گونه

اندیشی سیاسی است. برخی  ی زنان، چیزي فراتر از مصلحتاهللا خمینی نسبت به مشارکت اجتماعی ـ سیاس رسد تفاوت رویکرد آیت به نظر می.  4
اندیشی سیاسی ایشان  هاي قبل و بعد از انقالب را به مصلحت ي مشارکت زنان در دوره اهللا خمینی در خصوص مساله گرایش دارند که تفاوت رویکرد آیت



                                                                                                                                                                                             
ي  دهد که پذیرش مشارکت زنان در عرصه بانی فقهی ایشان نشان میحال نگرشی دقیق به م و قرار گرفتن در جایگاه قدرت سیاسی نسبت دهند. با این

اهللا خمینی قائل به اولویت احکام اجتماعی اسالم بر احکام فردي و فرعی بود و بر همین اساس در طی  ارتباط با این مبانی نیست. آیت اجتماعی بی
ي بسیار فقه جاري با رویکرد اجتماعی  ایشان در خصوص فاصلهانتقاد کرد.  هاي علمیه فقیه نجف، بارها از وضعیت جاري مرجعیت و حوزه دروس والیت

 تفاوتى به دهم مى توجه را شما است، حد چه تا شود مى معرفى اسالم عنوان به چه آن و اسالم میان فرق شود معلوم کمى که این براى«گوید:  اسالم می
 که عملیه، هاى رساله با است، اسالم دستورات و احکام منابع که حدیث، کتابهاى و قرآن: هست عملیه هاى رساله با حدیث، کتب و »قرآن« میان که

 نسبت. دارد تفاوت بکلى باشد، داشته تواند مى اجتماعى زندگانى در که اثرى و جامعیت لحاظ از شود، مى نوشته مراجع و عصر مجتهدین توسط
 در را اسالم احکام همه و است کتاب پنجاه حدود که حدیث کتاب دوره یک از! است بیشتر هم یک به صد نسبت از آن، عبادى آیات با قرآن اجتماعیات

 به مربوط همه بقیه است اخالقیات به مربوط هم احکام از مقدارى است، پروردگار به نسبت انسان وظایف و عبادات به مربوط کتاب چهار سه دارد، بر
بخشی به احکام اجتماعی اسالم در  ). اولویت11تا :  الخمینی، روح اهللا، بی (موسوي» است جامعه تدبیر و سیاست و حقوق، اقتصادیات، اجتماعیات،

  هاي مختلف (از جمله زنان) را نیز در پی دارد.  اهللا خمینی، تبعاتی نظیر پذیرش مشارکت اجتماعی گروه رویکرد فقهی آیت
رح مجدد . این نکته شایان ذکر است که غالب فعاالن زنان، این اقدام دولت را تاکتیکی و براي تحت الشعاع قرار دادن مسائل دیگر تحلیل کردند. ط 5

ر شرایط کند و به فراخو ي واحدي در خصوص مسائل زنان استفاده نمی ي حمایت از خانواده در دولت دهم نیز نشان داد که این دولت از رویه الیحه
  کند.   اقدام می

اهللا صانعی براي تصدي جایگاه  ي این تشکل روحانی مبنی بر عدم صالحیت آیت ي قم، صدور اطالعیه ي علمیه ي مدرسین حوزه . برخی اعضاي جامعه 6
نه سازي براي صدور این اطالعیه مرجعیت را به آراي فقهی شاذ ایشان از جمله در خصوص مسائل زنان نسبت دادند. گرچه این آراي فقهی نیز در زمی

داراي خاستگاه سیاسی و نه فقهی بوده و خارج از مدار و وظایف یک تشکل روحانی به ناظران، این اطالعیه  بسیاري ازي  تاثیر نبوده، اما به عقیده بی
  رود.  شمار می

 تشیع مرکز که قم در آیند می متأسفانه«ي انتخاب استاندار زن، موضع تندي اتخاذ کردند:  طرح زمزمهو با  1388اهللا صافی گلپایگانی در سال  . آیت 7
 شرع خالف چنین این که کنید جنگ پیامبر و قرآن با که خواهید می مگر کنیم؛ می منصوب زن استاندار ها استان از بعضی براي که کنند می اعالم است،

 ، کدخبر:1388مهرماه  23(خبرگزاري ایلنا،  »هستید؟ مخالف دین مسلّمات و خدا احکام با آیا کنید؟ بازي لج خواهید می کسی چه با شما گویید؟ می
83085.(   



  سیر تحول مواضع مراجع تقلید شیعه 
  ي اخیر سده در ایران در نیم زناني مشارکت اجتماعی  درباره

  
   1شریعتیدکتر سارا 

  2کمال رضوي
  چکیده: 

ي مشارکت اجتماعی زنان، یکی از محورهاي حضور اجتماعی مرجعیت  مسالهگیري در خصوص  موضع
شیعه در ایران در طی دوران معاصر بوده است. این حضور اجتماعی غالباً با ابراز مخالفت با گسترش 

همراهی و همنوایی برآیند ها شاهد  ي مشارکت اجتماعی زنان همراه بوده، اما در برخی برهه دایره
ي پیش رو، به بررسی سیر تغییر و  حاکم بر مرجعیت با افزایش حضور اجتماعی زنان هستیم. مقاله

ي اخیر  سده ي مذکور در نیم تحول در مواضع و موقعیت مرجعیت شیعه در ایران در مواجهه با مساله
عیت با این مساله، تاثیر غیرقابل ي مرج پرداخته است. مفروض این مقاله این است که نوع مواجهه

مصاحبه با «هاي  در این بررسی از روشي ایرانی دارد.  انکاري بر منزلت اجتماعی مرجعیت در جامعه
 استفاده شده است. بر مبناي این بررسی، »اي ي اسنادي و کتابخانه مطالعه« و» مطلعان و متخصصان

  .گفت سخن زنان سائلم حل در مرجعیت کارآمدي نسبی افزایش از توان می
  

  کلمات کلیدي: 
  مرجعیت شیعه، مشارکت اجتماعی ـ سیاسی زنان. 

  
  . مقدمه1

هاي گوناگون اجتماعی، اقتصادي  هاي اخیر شاهد گسترش روزافزون حضور و مشارکت زنان در عرصه ي ایرانی طی دهه جامعه
فرهنگی و خودباوري زنان از جمله عوامل موثر بر این و سیاسی بوده است. افزایش سطح تحصیالت زنان، کاسته شدن از موانع 

هاي متعددي مواجه بوده و هست. بخش مهمی از این موانع به  روند بوده است. با این حال، سیر مذکور با موانع و چالش
توان از  ي عام، می گردد که ارتباط چندانی با فقه اسالمی ندارند، اما در کنار این زمینه اي بازمی هاي سنتی و اجتماعی زمینه

هاي فقهی و حقوقی به عنوان یکی از چندین مانع گسترش مشارکت اجتماعی زنان نام برد. اگر این انگاره را در کنار  نارسایی
درصد متقاضیان  60دهند و بیش از  اکنون زنان قریب به نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می این واقعیت قرار دهیم که هم

شگاهی از میان دختران هستند، و در نتیجه مسائل زنان تاثیر قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی ایران دارد، تحصیالت عالی دان
مخاطب مستقیم احکام و فتاواي فقهی مراجع تقلید در  یابد. ي زنان وضوح بیشتري می گاه اهمیت رویکرد فقها به مساله آن

ي ایرانی هستند؛ مابقی  کردگان عالی جامعه درصد از تحصیل 60خصوص مسائل زنان، حدود نیمی از کل جمعیت و بیش از 
افراد جامعه نیز مخاطبان غیرمستقیم احکام و فتاواي فقهی مراجع تقلید در خصوص مسائل زنان هستند؛ چرا که آراي فقهی 

رد مراجع تقلید به دهد. با این وصف، روشن است که رویک هاي ایرانی را تحت تاثیر قرار می در خصوص زنان، تمام خانواده
ها و مسائل زنان، شاخصی  مسائل زنان، نقش مهمی در منزلت اجتماعی ایشان داشته باشد. ناتوانی مراجع تقلید در حل چالش

انجامد؛ در مقابل، توانمندي مراجع در  از ناکارآمدي فقه اسالمی در حل مسائل تلقی شده و به افول منزلت اجتماعی ایشان می
رود و موجب  ي مسائل زنان، شاخصی از ظرفیت و کارآمدي فقه اسالمی به شمار می هاي نوین و راهگشا در حوزه حل ي راه ارائه

  شود.  ارتقاي منزلت مرجعیت در نزد این بخش وسیع از جامعه می

                                                             
  شناسی دانشگاه تهران  . استادیار گروه جامعه 1
  ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران التحصیل کارشناسی . فارغ 2



  
  ي اخیر سده ي حیات مرجعیت در نیم هاي چهارگانه . دوره2

اختی خود را به لحاظ زمانی، به پنجاه سال اخیر و به لحاظ مکانی، به ایران شن هاي تاریخی و جامعه ي بررسی دایره این مقاله
  اي، نقاط عطف چندي را پشت سر نهاده است:  محصور نموده است. مرجعیت شیعه در چنین دامنه

 ه)  اهللا بروجردي (آخرین حلقه از زنجیره درگذشت آیتي مراجع تام  
 اهللا خمینی به نجف   قیام پانزده خرداد و اندکی بعد، تبعید آیت  
 و تغییر در نظم سیاسی حاکم 1357ماه  انقالب بهمن  
 اهللا خمینی و پایان یافتن دوران تالزم والیت فقیه و مرجعیت  درگذشت آیت 
 ي سابق (آیات گلپایگانی و اراکی) و آغاز دور جدیدي از تعدد مراجع و فعل و انفعال مرجعیت  درگذشت مراجع طبقه

  با حکومت
ي ایران به طور کلی، و به طور ویژه، مرجعیت را از جهات گوناگون  هاي وسیعی از جامعه هر یک از این نقاط عطف، بخش

حیات هایی مواجه ساخته است. بر مبناي این نقاط عطف،  (وضعیت اجتماعی، سازمان درونی و موقعیت سیاسی) با دگرگونی
  ایم:  ي اصلی تقسیم کرده رهرا به چهار دو ي اخیر مرجعیت شیعه در نیم سده

  )1325-1340اهللا بروجردي ( دوران مرجعیت واحد آیت .1
  1357اهللا بروجردي تا پیش از انقالب  دوران تعدد مرجعیت از درگذشت آیت .2
اهللا  تا درگذشت آیت 1357(از انقالب  ي نخست جمهوري اسالمی؛ مالزمت والیت فقیه و مرجعیت مرجعیت در دوره .3

 خمینی)
ان تعدد مرجعیت پس از انقالب: دوران تفکیک والیت فقیه و حاکمیت سیاسی از مرجعیت (از درگذشت تداوم دور .4

  اهللا خمینی تا زمان حاضر)  آیت
اند؛ از جمله نهضت  در دل خود، تالطمات سیاسی ـ اجتماعی زیادي را دیده ارگانهچههاي  ناگفته پیداست که هر یک از دوره

و اوج گرفتن  1342ي نخست، قیام پانزده خرداد  در دوره 1332مرداد  28کودتاي  ملی شدن صنعت نفت و اندکی بعد
 1376ي سوم و اندکی بعد جنبش دوم خرداد  ي ایران و عراق در دوره ساله ي دوم، جنگ هشت هاي سیاسی در دوره کشمکش

اجتماعی و سیاسی در زمان خود  ي چهارم. هر یک از این رویدادها نمایانگر رخدادهاي مهم در دوره 1388و تحوالت سال 
اند، عدم بروز  بندي قرار نگرفته اند؛ اما دلیل آنکه مبناي دوره شک تاثیر و تاثراتی با نهاد دین و مرجعیت نیز داشته بوده و بی

 ي مذکور، به توسط هر یک از نقاط عطف دگرگونی بنیادین در سازمان درونی مرجعیت بر اثر این تحوالت است. چهار دوره
، به چرخشی  گانه هاي سه شوند و هر یک از بزنگاه ذکر شده، دوران متمایزي در حیات مرجعیت شیعه در ایران محسوب می

قابل توجه در سازمان درونی و جایگاه اجتماعی ـ سیاسی مرجعیت انجامیده است که از این حیث، آنها را از دیگر رویدادهاي 
  سازد. می ي ایرانی متمایز ي اخیر جامعه سده نیم
  
  . روش پژوهش3

گردد.  می» اي ي اسنادي و کتابخانه مطالعه«و » مصاحبه با متخصصان«پژوهش حول دو روش ي این  مورد استفادهروش 
هاي  ها، هم متاثر از نوع مساله و هدف پژوهش است (که مشتمل بر مسائلی نظیر فقدان پژوهش انتخاب این روش

باشد) و هم ناشی از  ی است، میي طولی و تاریخ که نوعی مطالعه» سیر تحول«شناختی پیشین و تاکید بر استخراج  جامعه
ي همان فقدان مطالعات پیشین است. براي نمونه، چنانچه از  ها نیز عمدتاً زاییده هاي تحقیق؛ این محدودیت محدودیت

را نسبت به مشارکت اجتماعی زنان مرجعیت  نظرگاههایی که   شناختی یا پیمایش هاي جامعه هاي سی و چهل مطالعه دهه
تر  هاي اخیر نیز صورت گرفته بود، کار ما بسیار ساده ود، و چنین مطالعاتی به طور منظم در طی دههبسنجد در دسترس ب

ي تطبیقی نتایج این مطالعات پرداخته و سیر تحول مورد نظر را استخراج نماییم. اما چنانکه  شد؛ کافی بود به مقایسه می
ي ایران وارد  ر پژوهش ماست، حتی علوم اجتماعی نیز در جامعهي آغازین موردنظ که تقریباً دهه 1330ي  دانیم در دهه می



ي مرجعیت،  گردد سنجش سیر تحول نه فقط در مساله ها سبب می اند. این محدودیت شده ها تدریس نمی نشده و در دانشگاه
ا باید قید مطالعات هاي دوچندان مواجه گردد. بنابراین ناگزیر ی شناختی دیگري، با دشواري که اصوال در هر موضوع جامعه

اي درصدد استفاده  هاي مقطعی بسنده نمود، یا به گونه ي سیر تحولی هستند را زد و به تعریف پژوهش طولی که تبیین کننده
ایم و روش جایگزین ما براي انجام  ي دوم را انتخاب کرده از امکانات موجود براي بررسی سیر برآمد. ما در این پژوهش گزینه

اي بنا شده است. روشن است  ي اسنادي و کتابخانه ي مصاحبه با متخصصان و همچنین مطالعه وف، بر دو پایهي موص مطالعه
توانند  اي نیز نمی هاي میدانی و مشاهده پذیر نیست. از سوي دیگر روش هاي پیمایشی در این موضوع امکان که استفاده از روش

ي خود را بر  ار گرفته شوند. در نتیجه کامالً منطقی است که مطالعهي مورد بررسی، به ک  براي ترسیم خط سیر یک مساله
هاي مستخرج از نظریات مطلعان و متخصصان بحث مرجعیت بنا  هاي تاریخی و از سوي دیگر، داده مبناي اسناد و گزارش

  نماییم.
ارائه » اي اسنادي ـ کتابخانه ي مطالعه«و » متخصصان با مصاحبه«شناختی  در ادامه توصیفی کوتاه از مهمترین مبادي روش

  گردد.  می
  
  . مصاحبه با متخصصان 1. 3

آید. روش مصاحبه با متخصصان به  ي مرجعیت بدست می هاي پژوهش ما از خالل گفتگو با متخصصان در حوزه بخشی از داده
شونده،  نگارانه به مصاحبه  نامه هاي زندگی استاندارد است که در آن، بر خالف مصاحبه ي نیمه ي موزر و ناگل، نوعی مصاحبه گفته

شود. متخصصان نه  ي خاص توجه می اش به عنوان متخصص در یک حوزه به سبب قابلیتنه به عنوان یک کل یا شخص، بلکه 
شوند. چالش اصلی در این روش، محدود  ي نمایندگان یک گروه در نمونه گنجانده می به عنوان یک مورد منفرد، بلکه به منزله

ـ است. متخصصانی که ما در این ی زنان و مشارکت اجتماعشونده به موضوع مورد بررسی ـ در اینجا مرجعیت  کردن مصاحبه
  باشند:  پژوهش براي مصاحبه مدنظر داریم، مشتمل بر سه گروه می

 االمکان فعالیت مستقیم در دفاتر و بیوت  ي علمیه (و حتی نخست علما و روحانیانی که در حال فعالیت در حوزه
ن منتسب به بیوت مراجع تقلید تشکیل نظران را روحانیا باشند. بخشی از این صاحب مراجع عظام تقلید) می

اي از این  هاي نماینده هاي موجود درون مرجعیت، دیدگاه دهند. در این راستا تالش شده که از تمامی گرایش می
دست متخصصان در جریان پژوهش انعکاس یابد. بخش دیگري از این صاحب نظران، علمایی هستند که براي 

هاي علمیه فعال بوده و اکنون، خود در مسیر مرجعیت قرار دارند.  جعیت و حوزهسالیان مدید در امور مربوط به مر
ي پایگاه اجتماعی  تري آنان نسبت به مساله تر و ذهنی نظران دیدگاه درونی ویژگی اصلی این دسته از صاحب

 مرجعیت است. 
 عند، ولی به تدریج از متن حوزه هاي علمیه به طور نسبی مطل دوم، روحانیونی که از مناسبات درونی مرجعیت و حوزه

هاي دانشگاهی، اجتماعی و سیاسی اشتغال  هاي دیگري نظیر فعالیت و نهادهاي رسمی دینی فاصله گرفته و در عرصه
ي مرجعیت و سیر تحول آن، نسبت به  تر آنها درباره نظران، دیدگاه بیرونی و عینی دارند. ویژگی این دسته از صاحب

 است. ي نخست  متخصصان دسته
 ي مرجعیت به  ي متخصصان، پژوهشگرانی هستند که پیش از این در خصوص مساله و در نهایت، سومین دسته

 اند.  مطالعه پرداخته و دستاوردي در قالب مقاله، کتاب و ... ارائه کرده
یدگاه درونی و ذهنی هاي این پژوهش با طیفی از متخصصان است که در یک سر آن علما و روحانیان با د بدین ترتیب مصاحبه

قرار دارند و در سر دیگر آن، پژوهشگران (عمدتاً دانشگاهی) با نگرش بیرونی و عینی. مشخصات و سوابق این متخصصان در 
  ي این پژوهش آمده است.   یک بخش ضمیمه

هاي  انایی و قابلیتي صاحب تو تر به منزله شونده بیش ترین مشکل این مصاحبه، مشکل هدایت است؛ چرا که فرد مصاحبه مهم
اند، در مصاحبه با متخصصان، هدف عمدتاً تحلیل  شناسان گفته ي یک شخص. چنانکه روش خاصی مورد توجه است تا به منزله

  ). 1387ي محتویات دانش متخصصان است.(فلیک، اووه،  و مقایسه



متخصص در  7ایم که از این تعداد  ستهي مرجعیت بهره ج متخصص و مطلع در حوزه 15در این پژوهش، در مجموع از دیدگاه 
نفر داراي  9باشند. از بین این متخصصان،  متخصص نیز از گروه سوم می 5متخصص از گروه دوم و  3زمره گروه نخست، 
باشند (دو تن  نفر نیز داراي تحصیالت دانشگاهی می 4نفر داراي سطح تحصیالت حوزوي سطح و  3خارج، تحصیالت حوزوي 

  اند).  ه طور مشترك هم در حوزه و هم در دانشگاه تحصیل کردهاز متخصصان ب
  
  یافته (پرسشنامه) ي ساخت . مصاحبه2. 3

با استفاده از این مصاحبه، ایم.  یافته استفاده کرده ي ساخت از مصاحبهبراي آگاهی از دیدگاه متخصصان، ما در این پژوهش 
هاي مربوط به  ي پژوهش به لحاظ معیارها و شاخص هاي چهارگانه توجه به نیاز پژوهش به مقایسه و تطبیق دقیق دوره

مشتمل بر یک شاخص (پاسخگویی به  . این پرسشنامهضرورت داشته است ،اعی زنانبا مشارکت اجتم مرجعیتي  مواجهه
) است که طی آن از متخصصان مورد مصاحبه ي زنان هاي جاري در حوزه در حل مسائل و چالش جعامسائل زنان : کارآیی مر

بندي  را از شدت شاخص مذکور بر طبق درجه ي پژوهش، ارزیابی خود هاي چهارگانه درخواست شده در هر یک از دوره
 اینآمده است. استفاده از  1یر شماره در تصو  پرسشنامهاین اي از  نمونه زیاد تا هیچ بیان کنند. اي از خیلی گانه شش

ها  ي تفسیرپذیري داده ها، دامنه ي وضعیت دوره شود که هنگام استخراج نتایج و مقایسه اي در این موضوع سبب می پرسشنامه
  توسط پژوهشگر محدوتر شده و نتایج از دقت بیشتري برخوردار شوند. 

  

  
  متخصصان شده به اي از پرسشنامه ارائه : نمونه 1تصویر 

  
  اي ي اسنادي ـ کتابخانه . مطالعه3. 3

پژوهش اسنادي، پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد، مانند آرشیوها یا آمار رسمی است. بسیاري از اوقات، 
برند. میان این دو نوع روش تحقیق، تمایزهایی وجود دارد.  کار می اي را مرادف با پژوهش اسنادي به اصطالح تحقیق کتابخانه

لعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقّق قرار نداشته و غالباً اي، مطا منظور از مطالعات کتابخانه
باشند،  ها موجود می هاي پیشین که در کتابخانه گردد و محقّق از اسناد و مدارك زمان اي دور یا نزدیک می مربوط به گذشته

فویه یا تحقیق درباره سهم اقشار مختلف اجتماعی عنوان مثال، تحقیق در زمینه طبقات اجتماعی عصر ص کند. به استفاده می
 در انقالب مشروطیت ایران. 

ها، مجالت،  ها، روزنامه ها در قالب نامه اي است. اسناد، تنوع وسیعی از داده پژوهش اسنادي فراگیرتر از تحقیق کتابخانه
هاي مختلف، نتایج سرشماري و آمارها، اسناد  هاي اداري، نقشه ها، گزارش نامه ها و بخش ها، پوسترها، دستورالعمل اعالمیه

هاي  ها، حساب نامه هاي شخصی، وصیت ها، یادداشت هاي امتحان، زندگینامه مربوط به تولد، ازدواج، طالق، خدمت سربازي، ورقه
هاي شفاهی نظیر  هها، فیلم و عکس، و انواع داد ها، قراردادها، تصاویر، نقاشی نامه بانکی، اسناد مالکیت، دفترچه تلفن، شهادت

هاي  گردد. بنابراین، در پژوهش اسنادي، قالب شده روي نوارهاي کاست، فیلم یا دیسک نوري را شامل می گفتارهاي ثبت
کارگیري صرف  تر از به باشد و به همین نسبت نیز روش پژوهش اسنادي کاربردي گسترده ها بسیار متنوع می موجود براي داده

  . در تحقیقات تاریخی دارد
هاي  ي آن به دوره دوره سهي مرجعیت هستیم که  ي ذکرشده دوره چهارما در پژوهش خود، به سبب اینکه درصدد بررسی 

اي و اسنادي به طور نسبی بهره جوییم.  ي زمانی بایستی از روش تحقیق کتابخانه گردد، طبعاً به سبب فاصله پیشین بازمی



هاي تاریخی وزارت اطالعات و مرکز اسناد انقالب اسالمی  ك توسط دفتر بررسیشده از روي اسناد ساوا هاي تدوین  مجموعه
اهللا گلپایگانی به روایت  ي آیت نامه اهللا خوانساري به روایت اسناد ساواك، زندگی اهللا میالنی به روایت اسناد، آیت (نظیر آیت

 بخشی هاي مشتمل بر تاریخ شفاهی، ها و مجموعه نامه ، زندگیاسناد، تاریخ شفاهی انقالب، انقالب اسالمی به روایت اسناد و ...)
  دهند.  دوم مرجعیت را تشکیل میاول و ي  ها از منابع اسنادي ما براي دوره

  
  ي اجتماعی  . زمینه4

ي تاریخی و  هاي چهارگانه نسبت به مسائل زنان بپردازیم، توجه به زمینه پیش از آنکه به بررسی رویکرد مرجعیت در دوره
 اهللا آیت مرجعیت دوران جامعه در و حکومت مرجعیت، کنش هم بر«اي با عنوان  رسد. در مقاله اجتماعی ضروري به نظر می

ي مسائل زنان  هاي نوسازي در حوزه ي فقها و روحانیان با رضاشاه بر سر برخی برنامه به تفصیل پیرامون منازعه» بروجردي
تزریق دفعتی  ي حکومت وقت در تحمیل سبک خاصی از پوشش و تالش براي گرانه ایم. رویکرد اجباري و سرکوب سخن گفته

هاي فرهنگی پایین و مشارکت بخشیدن تصنعی زنان در  اي با شاخصه ي تساوي حقوقی زن و مرد در ذهنیت جامعه انگاره
هاي تدریجی، داوطلبانه و مشارکتی نظیر توانمندسازي زنان، به بروز تنازعی جدي  ي اجتماعی به جاي استفاده از روش عرصه

هاي اجتماعی در طی حکومت پهلوي که از منظر علما  امعه انجامید. افزایش تدریجی آزاديهاي سنتی ج میان حاکمان و بخش
رفته این ذهنیت را ایجاد کرد که مشارکت زنان در  رفت، رفته بندوباري به شمار می مرادف با افزایش فساد و فحشا و بی

فساد و بی بندوباري است. این ذهنیت نقش  ي گسترش هاي حکومتی، به مثابه ها و برنامه ي اجتماعی در قالب طرح عرصه
حال، تقلیل مخالفت مراجع  ي اجتماعی داشت. با این هاي مستمر مراجع تقلید با مشارکت زنان در عرصه مهمی در مخالفت

ت هاي وقت، موجب نادیده گرفتن بخشی از واقعیا هاي تحمیلی حکومت آفرینی سیاسی ـ اجتماعی زنان، به برنامه تقلید با نقش
ي جامعه باید  هاي فقه سنتی نیز به عنوان عاملی بالقوه در مخالفت مراجع تقلید با ایفاي نقش زنان در عرصه گردد. آموزه می

سازي توسط زنان را نیز   داند، مآالً هرگونه تصمیم ي فقه سنتی که قضاوت زنان را مجاز نمی مطمح نظر قرار گیرد. انگاره
سازي در اشکال خرد و جزئی نظیر راي دادن باشد؛ خواه در اشکال کالن نظیر انتخاب  ین تصمیمکند؛ خواه ا نامشروع تلقی می

ي مجلس، رئیس دولت یا عضو کابینه صورت گیرد. بدین ترتیب، فروکاستن مخالفت مراجع تقلید یا  شدن به عنوان نماینده
ازاي درونی نیز  ت؛ بلکه این مخالفت داراي یک مابهآفرینی زنان، تنها متاثر از اقدامات رژیم پهلوي نبوده اس گسترش نقش

خواندند  باشد؛ چه آنکه به رغم سرنگونی حکومت پهلوي و جلوگیري از آنچه مراجع تقلید مظاهر فساد و بی بندوباري می می
ي سیاسی ـ  صههاي بیشتر زنان در عر آفرینی یا نمایش رقص و آواز زنان) مخالفت مراجع سنتی با نقشحجابی  (نظیر بی

ي مشارکت  ي مرجعیت با مساله ي مواجهه ت. با این مقدمه اکنون به بررسی نحوهاجتماعی همچنان به قوت خود باقیس
  پردازیم.  می ي مذکور هاي چهارگانه اجتماعی زنان در دوره

  
  اي  ي اسنادي ـ کتابخانه هاي حاصل از مطالعه . یافته5
  
  ي مشارکت زنان ردي و مسالهاهللا بروج مرجعیت واحد آیت .1 .5

ماه  ي انتخابات در دي ي مشارکت زنان در انتخابات، یک مرتبه همزمان با تدوین الیحه ي نخست پژوهش، مساله در طی دوره
ي قابل توجه این است که  نکتهاهللا بروجردي و دیگر علما به محاق رفت.  مطرح گردید که بالفاصله با ابراز مخالفت آیت 1331
ي انتخابات، هیچ سخنی از امکان مشارکت زنان در انتخابات نرفته بود؛ بلکه مسکوت نهاده شدن این مساله در  حهدر الی
هاي مدنی زنان به دولت دکتر مصدق شده بود که طی آن خواهان فراهم  ي انتخابات باعث اعتراض نهادها و انجمن الیحه

ي آتی  حساسیت مراجع تقلید وقت در خصوص احتمال آنکه در الیحه 1آوردن امکان مشارکت زنان در انتخابات شدند.
هاي مشابه آنها، بی آنکه در متن الیحه  به حدي است که همین دو نامه و زمزمه ،انتخابات به زنان حقوق سیاسی اعطا گردد

ه مهاجرت از قم به عتبات و اهللا بروجردي تا حدي بود که تهدید ب واکنش آیتدارد.  انعکاس یابد، مراجع را به واکنش وامی
ي اسالم  در کشور اسالمی، امري که مخالف احکام ضروریه«صدور فتوا نمودند و در نهایت با ارسال پیامی اعالم نمودند که 



اهللا  اهللا صدرالدین صدر و آیت اهللا بروجردي و دیگر مراجع تقلید قم نظیر آیت هاي آیت مخالفت». االجرا نیست است، ممکن
  ي انتخابات به زنان حق مداخله داده نخواهد شد.  اي سبب شد که دولت اعالم نماید در الیحه کمره حجت کوه

به سبب زن بودن مطرح شدن تشکیل مجلس موسسان براي انتخاب اشرف پهلوي به عنوان ولیعهد محمدرضاشاه نیز احتماالً 
  اهللا بروجردي و دیگر علما قرار گرفت:  مورد مخالفت آیت وي

 در خواستند مى که بود شاه خواهر والیتعهدى قضیه دستگاه، برابر در بروجردى، اهللا آیت گیرى موضع دیگر از نهنمو«
 با را مساله شما: گفتند پدرم مرحوم به گلپایگانى، اهللا آیت با خمینى امام. برسانند تصویب به را آن مؤسسان، مجلس

 به اى نامه. است موافق امر، با این بروجردى، اهللا آیت که اند کرده شایع زیرا، بگذارید میان در بروجردى، اهللا آیت
 شدید مخالفت پاسخ، در ایشان. کردند امضاء گلپایگانى اهللا آیت و خمینى امام حضرات و شد نوشته بروجردى اهللا آیت

 با مصاحبه: 43-44 حوزه ي مجله( »نشد عملى خالف کار نتیجه، این در. کردند امر اعالن با این را خود صریح و
   ).گلپایگانی صافی علی اهللا آیت

هفتم قانون اساسی مشروطه  و سی اصلالبته گویا این امر با قانون اساسی مشروطه نیز مغایرت داشته است؛ زیرا در 
 در. بود خواهد باشد االصل ایرانی مادرش که پادشاه بزرگتر پسر با والیتعهدي« :شده در حکومت رضاشاه) آمده است (بازبینی
 خواهد عمل به ملی شوراي مجلس تصویب و شاه پیشنهاد حسب بر ولیعهد تعیین باشد، نداشته ذکور اوالد پادشاه که صورتی

 با والیتعهد حقاً آید وجود به پادشاه براي پسري که موقعی هر در ولی. نباشد قاجار خانواده از ولیعهد که آن بر مشروطه. آمد
اهللا بروجردي و دیگر علما با انتخاب اشرف پهلوي به عنوان ولیعهد، از  رسد که مخالفت آیت اما به نظر نمی. .»بود خواهد او

موضع مغایرت این تصمیم با قانون اساسی بوده؛ بلکه این مخالفت از همان موضع فقهی که تصدي مقامات حکومتی توسط 
   کرد برخاسته است. زنان را نامشروع تلقی می

اي  اهللا بروجردي قائل به نوعی تسامح بوده است؛ به گونه این نکته نیز شایان ذکر است که در خصوص مسائل زنان، شخص آیت
کننده به مرکز  ي ایشان در هامبورگ) که در خصوص نوع مواجهه با زنان مراجعه که در پاسخ به پرسش آقاي محققی (نماینده
نمایند؛ اما بالفاصله به آقاي محققی تذکر  گیري می کنند، توصیه به آسان نمی اسالمی هامبورگ که حجاب خود را رعایت

 »کرده است زحجابى را با آقاى بروجردى باب بى یندممکن است برخى بگو یراهم محفوظ باشد، ز یرتعب ینهم«شوند که  می
، ایشان به عنوان زعیم و مرجع تقلید ي شخصی اما فارغ از این رویهاالسالم بدال).  : مصاحبه با حجت43- 44ي حوزه  (مجله

دانستند و چه بسا مخالفت شدید  عامه خود را موظف به پاسداري از حریم فقه جعفري و تامین نظر دیگر علما و روحانیان می
 ي شخصی، متاثر از همین جایگاه مرجعیت عامه بوده است. فارغ ي اعطاي حقوق سیاسی به زنان، بیش از رویه ایشان با مساله

آفرینی سیاسی ـ  ي نخست پژوهش، هیچ انعطاف و موافقتی با نقش از این مسائل، آنچه به روشنی پیداست، مرجعیت طی دوره
  پردازد.  اجتماعی زنان نشان نداده و از موضع فقهی به مخالفت با این امر نیز می
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ي  ي نخست ندارد. در آغاز این مرحله نیز طرح الیحه ي دوم پژوهش، تفاوت بنیادینی با دوره وضعیت عمومی حاکم بر دوره
ي مراجع  جانبه هاي ایالتی و والیتی که طی آن به زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود، با مخالفت همه انجمن

گردد. گرچه در این دوره  آفرینی سیاسی ـ اجتماعی زنان بدل می ت مرجعیت با نقشتقلید وقت، به سرفصل دیگري در مخالف
ي  هاي ظریف در نوع رویکرد به مساله اهللا خمینی نماد آن بود، شاهد بروز برخی تفاوت با تولد مرجعیت سیاسی که آیت
ي دوم پژوهش و آغاز  به پایان دورهها که در آغاز جزئی و نامحسوس بود با نزدیک شدن  مشارکت زنان هستیم. این تفاوت

  گردد.  ي سوم به امري کامالً محسوس بدل می دوره
شونده و  هاي ایالتی و الیتی از سه جهت مورد اعتراض قرار گرفت: نخست، بخشیدن جایگاه انتخاب ي انجمن الیحه

داي سوگند منتخبان، و سوم حذف شرط کننده به زنان؛ دوم، استفاده از کتاب آسمانی به جاي قرآن کریم در خصوص ا انتخاب
حال نوع رویکرد و شدت اعتراض مراجع تقلید نسبت به این سه مورد یکسان نیست.  شوندگان. با این مذهب اسالم از انتخاب
شان،  گیري اصلی تري دارند، جهت اهللا خوئی که گرایش غیرسیاسی اهللا حکیم و آیت اهللا گلپایگانی، آیت برخی مراجع نظیر آیت

اهللا شریعتمداري،  مراجعی نظیر آیت). 25-33:  1، ج.1374(اسناد انقالب اسالمی، مخالفت با اعطاي حق انتخاب به زنان است 



کنند. اما نوع  اهللا محمدصادق روحانی، نیز به طور همزمان بر هر سه مورد مذکور اعتراض می اهللا نجفی مرعشی و آیت آیت
هاي این دو مرجع  اهللا میالنی، واجد تفاوت نسبی با دیگر مراجع تقلید است؛ تلگراف آیتاهللا خمینی و همچنین  ي آیت مواجهه

شده که اوالً تنها علت مخالفت با اعطاي حق راي به زنان، حرمت فقهی ذکر نشده، بلکه به غیرقانونی  اي تنظیم تقلید به گونه
ي اعطاي حق راي به  یاً علت بنیادین مخالفت مراجع با مسالهثان 2).80:  1 صحیفه امام، ج(بودن این امر نیز استناد شده است 

  ).192ص: ؛ همان، 80ص:، 1 جصحیفه امام،(زنان، نه نفس راي دادن زنان، بلکه تبلیغی و انحرافی بودن آن اعالم گردیده است 
اي حق انتخاب شدن و رسد و تمامی مراجع تقلید بر غیرشرعی بودن اعط ها در بدو امر جزئی به نظر می گرچه این تفاوت

ها، عمق  تفاوتخوانند، اما به تدریج،  ورزند و برابري حقوقی بین زن و مرد را نامشروع می انتخاب کردن به زنان تاکید می
در یک  1342ماه  اهللا خمینی در دیدار با دانشجویان عضو انجمن اسالمی دانشگاه تهران، در اردیبهشت یابد. آیت بیشتري می

، 1 صحیفه امام، ج( خواند کند و تنها حق انتخاب شدن آنها را غیرشرعی می اب کردن زنان را بالمانع عنوان میگام، حق انتخ
ي سوم (پیروزي انقالب) از رویکرد فقهی پیشین فراتر  ي دوره ي دوم پژوهش و آستانه تا اینکه ایشان در اواخر دوره  ).192ص: 

هایی که مردان امکان مشارکت  گویند و مشارکت زنان در تمامی عرصه سخن میرفته، به صراحت از تساوي حقوقی زن و مرد 
، 181، 70: 5؛ همان، ج480، 436، 364، 247، 472، 457، 371:  3 صحیفه امام، ج(نمایند  در آن دارند را مشروع عنوان می

هاي سنتی مرجعیت چنین رویکردي  اهللا خمینی مختص ایشان است و در الیه روشن است که این مواضع آیت ).520، 217
ي پیروزي انقالب، در هیچ فرصتی  و حتی در آستانه 1357تا  1342هاي  اهللا گلپایگانی در طی سال پذیرفتنی نیست. آیت

هاي ایشان موارد مختلفی از وضعیت حجاب زنان و  اعتراض 3کند. انتقاد از وضعیت زنان تحت حکومت پهلوي را فراموش نمی
هاي مختلف اجتماعی و آموزشی تا اعطاي حق طالق به زنان، انتخاب وزاري زن و  اختالط جنسیتی زنان و مردان در محیط

 15،سند3پیوست 3، سند1پیوست 15و14: اسناد1382امامی، محمدمهدي، (شود  حجاب را شامل می ي دختران بی رژه
. با )15پیوست 3، سند14پیوست 3،8، اسناد8پیوست 7،10،11،15، اسناد6پیوست 2،4،5،6، اسناد5پیوست 10، سند4وستپی

ي اجتماعی ـ سیاسی پس از  ي مشارکت زنان در عرصه اهللا خمینی در فراهم آوردن زمینه چنین مختصاتی، توانایی آیت
نظر به جایگاه برتر ایشان به عنوان رهبر سیاسی قابل  با عطفگیري حکومت جمهوري اسالمی، تنها  پیروزي انقالب و شکل

گیري حکومت پساانقالبی موفق  تا زمان شکل 1357ي کوتاه از اوایل سال  تحلیل است. مرجعیت سیاسی طی یک دوره
رغم مواضع سخت و  شود که رویکرد فقهی خود در خصوص مشارکت زنان را غلبه بخشد و دیگر مراجع تقلید به می

  گزینند.  ناپذیر پیشین خود، همراهی یا سکوت برمی عطافان
ي مرجعیت با این مساله پدید آورد و تنها با اتکاي  ي عطفی در مواجهه ي مشارکت زنان، نقطه اهللا خمینی به مساله رویکرد آیت

از انقالب مورد هاي مختلف سیاسی و اجتماعی پس  به جایگاه برتر سیاسی ایشان بود که مشارکت نسبی زنان در عرصه
ي خود نیز بار دیگر بر لزوم مشارکت برابر  نامه اهللا خمینی در وصیت آیت 4هاي سنتی حوزه و مرجعیت قرار گرفت. پذیرش الیه

  هاي درونی روحانیان با این رویکرد، انتقاد کرد:  هاي مختلف جامعه تاکید ورزید و با صراحت از مخالفت زنان در عرصه
هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر، و  وان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در صحنهما مفتخریم که بان«

هایى که توطئه  و از محرومیت ... همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند
م و مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و دشمنان و ناآشنایى دوستان از احکام اسالم و قرآن بر آنها بلکه بر اسال

اطالع  بعضى آخوندهاى بى متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و
  ).397-398:  21 صحیفه امام، ج» (اند از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده

هاي  در مقابل مشارکت زنان در عرصه» اطالع از مصالح مسلمین آخوندهاي بی«آفرینی  اهللا خمینی به مانع ي آیت اشاره
اند. کوتاه سخن آنکه  هاي فقهی رقیب در این خصوص واقف بوده گوناگون، حاکی از این واقعیت است که ایشان به نگرش

هاي  ینی نماد آن بود) در حل چالشاهللا خم ي سوم پژوهش، به لحاظ ارتقاي توان مرجعیت (بخشی از مرجعیت که آیت دوره
ي زنان در امور سیاسی ـ  ي مداخله اي که هرگونه رود. رویکرد فقهی روي مشارکت زنان، جهشی آشکار به شمار می پیش

اهللا  ي رویکرد فقه سیاسی آیت کرد، طی دورانی کوتاه، در سایه اجتماعی را به سبب نامشروع بودن قضاوت زنان، تخطئه می
مفکران ایشان قرار گرفت و موجب ارتقاي کارآمدي فقه شیعه در اذهان جامعه شد. گرچه همچنان موانع فقهی خمینی و ه



ي دوم به  داده در طی گذار از دوره رخي زنان وجود دارد، اما روشن است که تحول  آفرینی گسترده نیرومندي در مقابل نقش
  توجه و بنیادي است.  سوم پژوهش، قابل
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اهللا خمینی و خالء نسبی جایگاه ایشان، و همچنین آغاز برخی انتقادها نسبت به  ي چهارم پژوهش، با درگذشت آیت در دوره
برد، بار دیگر  ي فکري ایشان را زیر سوال می فقیه که به طور کلی پروژه اهللا خمینی در خصوص والیت ي سیاسی آیت نظریه

اهللا منتظري و شاگردان  اهللا خمینی نظیر آیت سنتی در خصوص مساله زنان جایگاه مسلطی پیدا کرد. مالزمان آیتمرجعیت 
آفرینی آنها انجامید، نتوانستند خالء حاصل از  اهللا صانعی به سبب تحمیل شرایط بیرونی که به تضعیف نقش ایشان نظیر آیت

آفرینی زنان را نیز در بر  ي نقش ي ایشان در خصوص اسالم اجتماعی که مساله اهللا خمینی را پر نمایند و پروژه درگذشت آیت
و  »ي حقوق رساله«اهللا منتظري در  هاي آیت دیدگاهگرفت، را استمرار بخشیده و مورد بازخوانی و ارتقا قرار دهند. گرچه  می

در  صادقی تهرانی و ، جناتیصانعی مراجعی نظیر آیاترویکرد فقهی و همچنین » حکومت دینی و حقوق انسان«ي  رساله
ي چهارم  نجامد در دورها ي مسائل زنان که بیش از پیش به برابري حقوقی زن و مرد و ارتقاي وضعیت اجتماعی زنان می حوزه

دهد.  ي فراروي این رویکرد را نمی فقهی مرجعیت سنتی، اجازه مسلطپژوهش قابل توجه است، اما روشن است که جایگاه 
اهللا صافی گلپایگانی از سطح وزیر به سطوح  آیت با ابراز مخالفت مراجع سنتی نظیر 1376عضویت زنان در کابینه، در سال  

 رفع کنوانسیون پیوستن ایران بهي مجلس ششم دایر بر  ت سازمان محیط زیست کاهش یافت. مصوبهتر نظیر ریاس پایین
ي زنان بود. در مواجهه با این مساله نیز نوعی  زنان نیز یکی دیگر از نقاط عطف مرجعیت در مواجهه با مساله حقوق از تبعیض

ه این کنوانسیون با شرط تحفظ را بالمانع تلقی رخ نمود؛ در حالی که برخی مراجع پیوستن ب جعامرمواضع دوپارگی در 
کردند، مخالفت برخی مراجع وقت به چالشی آشکار در این خصوص انجامید. مجلس ششم بر تصویب این کنوانسیون اصرار  می

دن این صورت گرفته با آن را داراي خاستگاه سیاسی و نه فقهی عنوان کرد. اما شوراي نگهبان با رد کرهاي  ورزید و  مخالفت
و پس از انتخابات بحث انگیز  1388ي مسائل زنان پایان داد. تا اینکه در سال  اي دیگر در حوزه مصوبه بر مناقشه

اي در حیات جمهوري اسالمی رخ داد و دولت برآمده از این انتخابات که چند سال پیش  سابقه جمهوري دهم، اتفاق کم ریاست
فعاالن حقوق زنان و علما را برانگیخته انجامید، مخالفت  که به تبعیض بیشتر علیه زنان می ي حمایت از خانواده ي الیحه با ارائه

اهللا صافی  هاي نهان و آشکار مراجعی نظیر آیت رغم مخالفت بود، به حامی و مدافع سرسخت مشارکت زنان بدل شد و به
ي کابینه نمود و بدین ترتیب براي نخستین بار در طی اهللا مکارم شیرازي، اقدام به معرفی وزیر زن برا گلپایگانی و آیت

؛ 73772: خبر ، کد1388شهریورماه  7(خبرگزاري ایلنا،  حاکمیت جمهوري اسالمی زنان به جایگاه وزارت دست یافتند
    5).75630: خبر ، کد1388شهریورماه  15خبرگزاري ایلنا، ؛ 8806120359 ، کدخبر:1388شهریورماه  12خبرگزاري فارس، 

 قضاوت، حقّي زن و مرد، به رسمیت شناختن  اهللا صانعی در مسائلی نظیر برابري دیه ي چهارم پژوهش، فتاواي آیت در دوره
 اهللا آیت سایت وب(، حق ازدواج دائم بدون اذن پدر براي دختر زن براى غیره و جمهورى رئیس فقیه، والیت والیت، مرجعیت،

و بسیاري از  )زنان مجله خبرنگار مصاحبهزنان؛ همان:  حقوق پیرامون سؤاالتی زنان، حقوق بخش قدیمی، ي نسخه صانعی،
که واجد به رسمیت شناختن حقوق این مرجع تقلید و مراجع نوگراي دیگر نظیر آیات جناتی و صادقی تهرانی فتاواي دیگر 

ها با این مرجع  و حتی موجب افزایش مخالفت  تحقق نیافتهزنان در مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی است، گرچه در عمل 
روي مشارکت  هاي پیش هاي آن را براي حل چالش این احکام از منابع فقه شیعه ظرفیتاما نفس استخراج  6تقلید شده است،

اند، نوعی ارتقاي نسبی در کارآمدي  دهد و اینکه این قبیل فتاواي فقهی از سوي یک مرجع تقلید مطرح شده زنان نشان می
داشت که فضاي غالب بر مرجعیت در  شود. با این همه، نباید از نظر دور فقه حوزوي در خصوص مسائل زنان محسوب می

   7کند. ي سیاسی و اجتماعی مقاومت می آفرینی بیشتر زنان در عرصه نقش ي چهارم پژوهش، همچنان در مقابل دوره
  
  هاي حاصل از مصاحبه با متخصصان (پرسشنامه) . یافته6



ي ارزیابی این  ارائه گردید که نتیجه متخصص و مطلع در امور مرجعیت 15ي این پژوهش همچنان که گفته شد به  پرسشنامه
  ول و نمودار زیر نمایان است. امتخصصان از شاخص کارآمدي مرجعیت در پاسخگویی به مسائل زنان در قالب جد

  
  ها دوره

  طبقات
  ي چهارم دوره  ي سوم دوره  ي دوم دوره  ي نخست دوره

  درصدترکیبی  درصد  درصد ترکیبی  درصد  درصد ترکیبی  درصد  درصد ترکیبی  درصد
  26.7  هیچ

86.7  
0.0  

85.7  
0.0  

26.7  
0.0  

 13.3  0.0  50.0  33.3  خیلی کم  33.3

 20.0  26.7  35.7  26.7  کم

  20.0  20.0  46.7  46.7  7.1  7.1  6.7  6.7  متوسط
 6.7  زیاد 

6.7  
7.1 

7.1  
20.0  

26.7  
46.7 

خیلی   46.7
  0.0  6.7  0.0  0.0  زیاد 

 100.0 100.0 100.0  100.0  جمع

 15 15  14  15  تعداد کل

  0  0  1  0  پاسخ بی
  
 

 ي معادل تقریبی طبقه میانگین 
 خیلی کم  1.3333 نخست دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 کم  1.7143 دوم دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 متوسط  3.0667 سوم دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 متوسط 3.0000 چهارم دوره به مسائل زنان در ییپاسخگو

 ي اخیر سده : نتایج حاصل از ارزیابی متخصصان در خصوص کارامدي مرجعیت در پاسخگویی به مسائل زنان در نیم 1جدول 

  
 

  
  ي اخیر کارآمدي مرجعیت در پاسخگویی به مسائل زنان در نیم سده: نمودار تقریبی ارزیابی متخصصان از  2تصویر 

  
کارآیی مراجع در ي مشارکت اجتماعی زنان ( جداول و نمودار فوق به طور نسبی نمایانگر سیر تحول دیدگاه مرجعیت در مساله

ي نخست تا سوم کامال  شود، سیر از دوره باشد. همچنان که مالحظه می یمي زنان)  هاي جاري در حوزه حل مسائل و چالش



ي سوم، با جهش و تفاوتی قابل توجه در کارآیی مرجعیت همراه است. با این  ي دوم به دوره صعودي بوده است. گذر از دوره
هاي متخصصان، به شکل محسوسی،  ي سوم به چهارم، این شاخص اندکی با افول همراه شده است. ارزیابی حال از دوره

ي دوم به سوم پژوهش با تسلط  کند. گذار از دوره را پشتیبانی و تایید میاي  ي اسنادي و کتابخانه ههاي حاصل از مطالع یافته
اهللا خمینی مالزم است که به سبب دیدگاه ایشان در خصوص لزوم مشارکت اجتماعی و سیاسی  نسبی نگرش فقهی آیت

ي  باشیم. پس از درگذشت ایشان و طی دوره ي زنان و جایگاه رهبري سیاسی، شاهد سیر صعودي در شاخص می جانبه همه
ي فقهی، با کاهشی نسبی در این شاخص روبرو  چهارم، به سبب تقویت مجدد فقه سنتی و مراجع تقلید وابسته به این نحله

ي  شویم. افزون بر این، نباید از نظر دور داشت که بر مبناي ارزیابی متخصصان، کارآمدي مرجعیت در مواجهه با مساله می
) فراتر نرفته است که این امر 06/3ي سوم) از حد متوسط (میانگین ارزیابی:  مشارکت اجتماعی زنان، در بهترین حالت (دوره

ي مشارکت اجتماعی زنان هنوز به حداکثر  تواند این نتیجه را در پی داشته باشد که مرجعیت شیعه در مواجهه با مساله می
  ظرفیت و کارآمدي خود نرسیده است. 

  
  . موخره 7

توان از افزایش نسبی کارآمدي مرجعیت در حل مسائل زنان سخن گفت. از این  ي اخیر، می ساله با در نظر گرفتن سیر پنجاه
گردد که بسیاري از حد و مرزها و موانع  عطفی در این سیر محسوب می ي سوم پژوهش نقطه و دوره 1357حیث، انقالب 

اجتماعی زنان را درنوردید و کارآیی فقه شیعه را در این حوزه به نمایش گذاشت. آفرینی سیاسی و  پیشین در خصوص نقش
هایی در دوران متاخر مواجه گردید و آراي فقهی  ي چهارم پژوهش، با دشواري در دوره ي برخی مراجع نوگرایانههاي  تالش
 اهللا محمدابراهیم جناتی و و مراجع نوگراي دیگر نظیر آیترود،  اهللا خمینی به شمار می اهللا صانعی که از شاگردان آیت آیت
حال به نظر  توانست در مرجعیت هژمونی الزم را ایجاد کند. با ایني مسائل زنان، ن در حوزه تهرانی صادقی محمد اهللا آیت
  دهد. رسد سیر مذکور به طور کلی رو به رشد است. جدول زیر طرحی کلی از سیر مذکور را نمایش می می
  

  هاي پژوهش برخی                                               دوره
  سوم  دوم  اول  آفرینی زنان  هاي مشارکت و نقش شاخص

  چهارم
  رویکرد نوگرا  رویکرد سنتی

  مشارکت سیاسی زنان
  +  +  +  -  -  حق انتخاب کردن 

  +  -  -  -  -  هاي رده اول) حق انتخاب شدن (مسئولیت
  +  +  +  -  -  هاي سطوح متوسط و پایین) حق انتخاب شدن (مسئولیت

  حقوق اجتماعی زنان 

  +  -  +  -  -  حق طالق مشروط زنان 
  +  -  +  -  -  اختالط در محیط آموزش 
  +  -  +  -  -  اختالط در محیط اشتغال

  -  -  -  -  -  اجباري نبودن پوشش زنان
  ي پژوهش هاي چهارگانه ي مرجعیت با مسائل زنان در طی دوره : سیر مواجهه2جدول 

  برآیند مرجعیت با شاخص است)ي همنوایی برآیند مرجعیت با شاخص و عالمت منفی حاکی از مخالفت  دهنده (عالمت + نشان
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  به دکتر مصدق که در مطبوعات انعکاس یافته بود، چنین آمده است: » شوراي زنان ایران«هاي زنان با عنوان  ي یکی از تشکل به عنوان مثال در نامه.  1
زنان ایران متفقا نسبت به قانون جدید معترض و بدین وسیله از دولت ملی جناب آقاي دکتر محمد مصدق تقاضا دارند که هنگام «

ي زنان را به آنها باز دهند؛ زیرا زنان ایران در تمام امور، دوشادوش مردان به نفع ملک و  شده در قانون انتخابات، حقوق پایمال  تجدیدنظر
  ). 478:  1379(منظوراالجداد، محمدحسین، » اند پرستی خود را به منصه ي ظهور رسانیده میهن اقدام نموده و فداکاري و میهن

  اي به دکتر مصدق خواهان استیفاي حقوق سیاسی شدند:  ي ادبیات دانشگاه تهران نیز طی نامه یان دانشکدهبه طور مشابه، دانشجو
ي خود را به دست  شده ي نسوان انتظار داشتیم در زمان حکومت آن جناب، حقوق پایمال وزیر محبوب ایران! ما جامعه جناب آقاي نخست«

ي  ي انتخابات تجدید خواهد شد، ما طبقه ند زندگی کنیم. مخصوصاً از زمانی که مسلم شد الیحهآورده و مانند زنان ملل راقیه ي دنیا سربل
ي مهجورین و دیوانگان نخواهند بود و در وضع فعلی که خوشبختانه  نسوان حتم داشتیم در زمان حکومت آن جناب، زنان ایران، در زمره

:  1379(منظوراالجداد، محمدحسین، » سرشکستگی ملی خالص خواهیم شد داراي حکومت ملی هستیم، از قید عبودیت آزاد و از این
478 .(  

نامه تاکید شده است و اعالم مخالفت ایشان عمدتاً از  اهللا خمینی نیز بیش از پیش بر غیرقانونی بودن تصویب ها و سخنان بعدي آیت . در میان تلگراف 2
  نامه با قانون اساسی و دیگر قوانین است.  ي مغایرت تصویب ناحیه

هاي مختلف مورد  اهللا گلپایگانی به وضعیت زنان از جنبه سند، اعتراض آیت 20یش از . در میان اسناد مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش، در ب 3
  گردد.  ترین محور اعتراض ایشان به رژیم شاه تلقی می اي که این مساله، پررنگ انتقاد قرار گرفته است؛ به گونه

اندیشی سیاسی است. برخی  ی زنان، چیزي فراتر از مصلحتاهللا خمینی نسبت به مشارکت اجتماعی ـ سیاس رسد تفاوت رویکرد آیت به نظر می.  4
اندیشی سیاسی ایشان  هاي قبل و بعد از انقالب را به مصلحت ي مشارکت زنان در دوره اهللا خمینی در خصوص مساله گرایش دارند که تفاوت رویکرد آیت



                                                                                                                                                                                             
ي  دهد که پذیرش مشارکت زنان در عرصه بانی فقهی ایشان نشان میحال نگرشی دقیق به م و قرار گرفتن در جایگاه قدرت سیاسی نسبت دهند. با این

اهللا خمینی قائل به اولویت احکام اجتماعی اسالم بر احکام فردي و فرعی بود و بر همین اساس در طی  ارتباط با این مبانی نیست. آیت اجتماعی بی
ي بسیار فقه جاري با رویکرد اجتماعی  ایشان در خصوص فاصلهانتقاد کرد.  هاي علمیه فقیه نجف، بارها از وضعیت جاري مرجعیت و حوزه دروس والیت

 تفاوتى به دهم مى توجه را شما است، حد چه تا شود مى معرفى اسالم عنوان به چه آن و اسالم میان فرق شود معلوم کمى که این براى«گوید:  اسالم می
 که عملیه، هاى رساله با است، اسالم دستورات و احکام منابع که حدیث، کتابهاى و قرآن: هست عملیه هاى رساله با حدیث، کتب و »قرآن« میان که

 نسبت. دارد تفاوت بکلى باشد، داشته تواند مى اجتماعى زندگانى در که اثرى و جامعیت لحاظ از شود، مى نوشته مراجع و عصر مجتهدین توسط
 در را اسالم احکام همه و است کتاب پنجاه حدود که حدیث کتاب دوره یک از! است بیشتر هم یک به صد نسبت از آن، عبادى آیات با قرآن اجتماعیات

 به مربوط همه بقیه است اخالقیات به مربوط هم احکام از مقدارى است، پروردگار به نسبت انسان وظایف و عبادات به مربوط کتاب چهار سه دارد، بر
بخشی به احکام اجتماعی اسالم در  ). اولویت11تا :  الخمینی، روح اهللا، بی (موسوي» است جامعه تدبیر و سیاست و حقوق، اقتصادیات، اجتماعیات،

  هاي مختلف (از جمله زنان) را نیز در پی دارد.  اهللا خمینی، تبعاتی نظیر پذیرش مشارکت اجتماعی گروه رویکرد فقهی آیت
رح مجدد . این نکته شایان ذکر است که غالب فعاالن زنان، این اقدام دولت را تاکتیکی و براي تحت الشعاع قرار دادن مسائل دیگر تحلیل کردند. ط 5

ر شرایط کند و به فراخو ي واحدي در خصوص مسائل زنان استفاده نمی ي حمایت از خانواده در دولت دهم نیز نشان داد که این دولت از رویه الیحه
  کند.   اقدام می

اهللا صانعی براي تصدي جایگاه  ي این تشکل روحانی مبنی بر عدم صالحیت آیت ي قم، صدور اطالعیه ي علمیه ي مدرسین حوزه . برخی اعضاي جامعه 6
نه سازي براي صدور این اطالعیه مرجعیت را به آراي فقهی شاذ ایشان از جمله در خصوص مسائل زنان نسبت دادند. گرچه این آراي فقهی نیز در زمی

داراي خاستگاه سیاسی و نه فقهی بوده و خارج از مدار و وظایف یک تشکل روحانی به ناظران، این اطالعیه  بسیاري ازي  تاثیر نبوده، اما به عقیده بی
  رود.  شمار می

 تشیع مرکز که قم در آیند می متأسفانه«ي انتخاب استاندار زن، موضع تندي اتخاذ کردند:  طرح زمزمهو با  1388اهللا صافی گلپایگانی در سال  . آیت 7
 شرع خالف چنین این که کنید جنگ پیامبر و قرآن با که خواهید می مگر کنیم؛ می منصوب زن استاندار ها استان از بعضی براي که کنند می اعالم است،

 ، کدخبر:1388مهرماه  23(خبرگزاري ایلنا،  »هستید؟ مخالف دین مسلّمات و خدا احکام با آیا کنید؟ بازي لج خواهید می کسی چه با شما گویید؟ می
83085.(   
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