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 بررسی ادله اثبات و نفیمقتضای تحقیق با بیان مبانی بحث و نقد و 

های  مسأله مورد گفتگو در قالب مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت و تصدی زنان برای پست
بر دیگران از کالن مسائلی است که ورود فنی به آن، دقت،  کلیدی و مشوب به والیت و امارت  

فنقول  است.  احتیاط و حوصله خاصی می طلبد؛ چنان که  طرح مقدمات و مبانی چندی را مقتضی
 : نستعین -تبارک و تعالی  -و بالله 

 مبانی گفتگو

 مقصود ما از بحث فارغ از جهات غیر دخیل .1

، از مسائل مقدار حضور و  کیفیتزنان در جامعه،   اصل حضوِر نهادینه و قانونیدانند که همگان می
بودن آن در  های اخیر است. پیامدهای حضور و عدم حضور نیز عالوه بر مطرحمهم معاصر و سده

شناسان، ، جامعه سیاسی، همیشه مورد نظر فرهیختگانمجامع احساسی، غیر علمی و گاه 
فقیهان بوده است و از این طریق، بحث مشروعیت آن نیز مطرح شده  -تا حدودی  -حقوقدانان و 

ر نظلکن آن چه مورد ، هایی بوده استها و تفریطواضح است که در طرح ناصحیح آن، افراط است. 
 «ادله شرعی»گفتگوی فقهی و بررسی ادله شرعی در این باره است. البته منظور از   ما است،

عناصر به حق از  -به تعبیر ما  -مباشر، نیست بلکه تمام آن چه که خصوص ادله نقلی عام یا خاِص 
 جزو ادله است.  شود(در مسأله است )در آینده توضیح داده می دخیل

این گونه مسائل به خصوص ادله نقلی چه عام که به راحتی منطبق بر مورد قصر نظر فقیهانه در 
 شود و چه خاص که خود بخود منطبق است، از آفات این گونه گفتگوهاست! 

 )برخی مسلم انگاری های ناموجه( شناسی گفتگوها در این مسألهآسیب .2

در رسیدن به حکم تنها  قصر نظر بر ادله مباشر و غفلت از عناصر و اسناد غیر مباشر لکن دخیل
ای معین در مسأله ناپذیر و  ضرورت انگاشتن گزارهاجماع پنداری شکست آسیب این گفتگوها نیست. 

نیز آسیب دیگر است. ما قبال اطالق اجماع ادعا شده بر منع قضاوت زن را مورد تردید قرار دادیم 
این سخن از فقیه مورد توجه میرزای والبته بعدا به برخی مخالفتهای دیگر نیز برخوردیم؛ از جمله 

 : فرمایدقمی است که می

ة الحفظ و النطق مطلقا؛ ألن العلل المذکورة لها من عدم بما یشکل فی اشتراط الذکورة و غلبو ر »
ن النسوان من ذلک غالبا الحتیاجه الی البروز و تمییز الخصوم و الشهود

ّ
غیر مطردة فال وجه  ... تمک

لعدم الجواز مطلقا اال ان ینعقد االجماع مطلقا. اقول: و یمکن ان یکون االجماع بالنظر الی اصل 
ان احتملته بعض   کومات خاصة فلم یعلم ذلک من ناقلهح أما اختیار الوالیة و المنصب عموما و 

  1العبارات فاالشکال ثابت فی االشتراک مطلقا. 
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فقیهان اجماع مطلق در مسأله ادعا گردیده و مورد پذیرش واقع شده و این در حالی است که از برخی 
ه، عموم اجماعات را به دلیل مدرکی بودن یا احتمال است، با این که در فقهشان در غیر این مسأل

 2کنند! مدرک بازنشسته می

 نمونه هایی از مسلم انگاری / مشکالت انجمن های ایالتی و والیتی

 : متن ذیل نیز قابل تامل است

ها، استاندار زن کنند که برای بعضی از استانآیند در قم که مرکز تشیع است، اعالم میمتاسفانه می»
؟ گویید خواهید با قرآن و پیامبر جنگ کنید که این چنین خالف شرع میمگر میکنیم، منصوب می

 3«.بازی کنید؟ آیا با احکام خدا و مسلمات دین مخالف هستید؟جخواهید لشما با چه کسی می

ده وجه مخالفت  مخالف محترم دقیقا و در واقع چه بو و البته این که مقصد اعالم کنندگان چه بوده 
برای  - احیانا –ظاهر عبارت این است که نصب زنان کند. است ما را از ظاهر عبارت منصرف نمی

رسول و مخالفت با احکام مسلم دین حنیف است. باید دید آیا تصدی این استانداری جنگ با خدا و 
 پست به حسب ادله شرعی از سوی زنان مخالف ضرورت و تسالم دین است؟ به اعتقاد ما چنین 

ای قبل از این فتوا و گفته دارد. جستجو از تاری    خ این  پیشینه -گویا   -نیست. تسالم انگاری این حکم 
شمسی در ایران و مطرح شدن  1331دهد که با تدوین الیحه انتخابات در دی ماه گونه گزارش می

ته قابل توجه بزرگانی امثال آیت الله بروجردی حساسیت نشان دادند. نک مشارکت زنان در انتخابات
این است که در الیحه انتخابات هیچ سخنی از امکان مشارکت زنان در انتخابات نرفته بود، بلکه 
مسکوت نهاده شدن این مسأله در الیحه انتخابات باعث اعتراض نهادها و انجمن های مدنی زنان به 

در انتخابات  دولت دکتر مصدق شده بود که طی آن خواهان فراهم آوردن امکان مشارکت زنان
 شدند. 

حساسیت مراجع تقلید وقت در خصوص احتمال آنکه در الیحه آتی انتخابات به زنان حقوق 
و زمزمه های مشابه آن ها، بی آنکه در متن  4سیاسی اعطا شود، به حدی است که همین دو تا نامه

احدی بود که تهدید به میدارد واکنش آیت الله بروجردی تالیحه انعکاس یابد، مراجع را به واکنش وا
در کشور »مهاجرت از قم به عتبات و صدور فتوا کردند و در نهایت با ارسال پیامی اعالم نمودند که 

 5«.اسالمی امری که مخالف احکام ضروریه اسالم است، ممکن االجرا  نیست

 ،ین مسأله داشتهالبته مخالفت آیة الله بروجردی را میتوان حمل بر اصل مسأله نکرد و از تبعاتی که ا
موضع   سخن  گفت لکن به هر حال این سخن گفتن ها شاید نتواند از ظهور این نوع عبارات و

 ها جلوگیری کند. گیری
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