


شناسنامه
کتاب: زن می تواند مرجع تقلید باشد؟! نام 

 ناشر: خط هشت
نوبت چاپ: اول، 1396

شابک: 978-600-8393-59-7
تیراژ: 1000 جلد

یال قیمت: 150000 ر
گرافیک    045-33460942 کانون زرین  طراحی و صفحه آرایی: 

 سرشناسه : علمداری  فر، محمد،   1358 -     
ه امکان مرجعیــت برای بانوان / 

ّ
 عنــوان و نــام پدیدآور : زن می تواند مرجع تقلید باشــد؟!: بررســی ادل

محمد علمداری فر.
 مشخصات نشر : اردبیل: خط هشت  ، 1396.  

 مشخصات ظاهری : 186 ص.  
یال     شابک :   7-59-8393-600-978 :   150000 ر

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 موضوع : زنان )فقه(

)Women )Islamic law : موضوع 
 موضوع : مراجع تقلید

Maraje taqlid* : موضوع 
 موضوع : اجتهاد و تقلید

Ijtihad and taqlid* : موضوع 
   BP189 /کنگره :     1396 9ز8ع  رده بندی 

 رده بندی دیویی :      297/36   
کتابشناسی ملی :  5092026    شماره 



ه امکان مرجعّیت برای بانوان
ّ
بررسی ادل

محمد علمداری فر

زنمیتواند
مرجعتقلیدباشد؟



فهرست

6 مقدمه	مولف	
11 	 کلیات	 فصل	اول:	
12 معنای فتوا و مفتی 
14 کلی در مرجعیت   اصول 
18 اجتهاد از دیدگاه عامه و امامیه 
20 تفاوت دیدگاه عامه و امامیه در مورد اجتهاد 
23 اقوال در ابواب مختلف روایات  
27 ه	مخالفان	مرجعیت	زنان	

ّ
فصل	دوم:	ادل

28 کریم  1- آیات قرآن 
28 آیه شریفه »الرجال قوامون علی النساء...« 
52 ْیِهّنَ َدَرَجٌة« 

َ
آیه شریفه: »...ِللّرِجاِل َعل

54 آیه شریفه: »َو َقْرَن فی  ُبُیوِتُکّنَ ...« 
56 2- روایات 
57 روایات قضاوت و داورى 
66 روایات والیت و رهبرى 
67 روایات امامت جماعت 
81 گر مقدم نداشتن زنان بر مردان  روایات بیان 

84 روایات بیان گر ممنوعیت مشورت با زنان 



فهرست

90 3- اجماع 

103 4- مذاق شریعت 

109 ه	موافقان	مرجعیت	زنان	
ّ
فصل	سوم:	ادل

110 کریم   1- آیات قرآن 

111 ْکِر...«  ِ
ّ

ْهَل الذ
َ
وا أ

ُ
آیه شریفه: »َفْسَئل

146 ُکّلِ ِفْرَقٍة...«  ْو ال َنَفَر ِمْن 
َ
آیه شریفه: »َفل

152 بیَنات...« 
ْ
َنا مَن ال

ْ
نَزل

َ
ذین یْکُتموَن ما أ

َّ
 ال

َ
آیه شریفه: »ِإّن

159 2-  روایات 

159 روایتی از امام حسن عسگری؟ع؟ 

روایت اسحاق بن یعقوب از صاحب الزمان ؟جع؟:         162

162 3- عقل 

166 4- اصل قابلیت قابل 

167 5- اصاله الجواز 

169 ک همه مکلفان در احکام  6- قاعده اشترا

170 7- ســیـــــــره  

178 جمع	بندی:	

180 منابع	و	مآخذ	



ن می تواند مرجع تقلید بـاشـــد؟! ز

-  6 -

مقدمه مولف:

در بینــش اســامی، زن و مــرد هــر دو انســانند، هوّیتــی یگانــه دارنــد و از 

گوهــرى واحد برآمده اند. اســام، طبیعت زن را نه َپســت تــر از مرد می داند و 

کــه یکی زن اســت و دیگرى مرد، در بســیارى از  نــه هماننــد او؛ از آن جهــت 

جهــات طبیعــی و غریزى مشــابه هم نیســتند. ایــن اختاف و عدم تشــابه، 

نــه موجــب امتیاز یکی اســت و نه دلیل نقــص دیگرى. تداوم حیات بشــر و 

ى خواسته تا  نیاز زندگی اجتماعی او، طبیعت این دو را ناهمگون و نامساو

مکمــل یکدیگــر گردند و در تکاپوى زندگی هماهنــگ با هم. این تمایزهاى 

کیفرى و پذیرش  طبیعــی، ایجاب می کند، زن و مــرد از جنبه هاى حقوقی، 

تفاوت هایــی  و  نباشــند  نیــز، یکســان  و اجتماعــی  فــردى  مســؤولیت هاى 

هرچند اندک، در این زمینه ها داشــته باشــند. حتی دنیاى غرب، که شــعار 



هفلهم همدقم

-  7 -

ى حقوق زن و مرد را می دهد و می خواهد بسیارى از تفاوتهاى غریزى  تســاو

و طبیعــی را نادیده بگیرد، در عمل شــعارش رنــگ می بازد و زن هرگز حقوق 

ى با مرد را پیدا نمی کند. مساو

عامــه شــهید مرتضــی مطهــری؟هر؟ می نویســند: »تفاوتهــای زن و مــرد 

»تناسب« است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوتها 

کــه قطعــًا بــرای زندگی مشــترک ســاخته  تناســب بیشــتری میــان زن و مــرد   

یستن انحراف از قانون خلقت است به وجود آورد«1. شده اند و مجرد ز

یاد  که در این ارتباط نوشــته شــده آنقدر ز مســئله »زن« و مطالب متنوعی 

کــه شــاید مجالــی برای طــرح مباحــث مربوط بــه آن در ایــن مختصر  اســت 

نباشــد؛ امــا در خال تحقیقات انجام شــده مطالبی در ارتبــاط با تفاوتهای 

زن و مرد با توجه به موضوع تحقیق، نوشته شده است.

کــه اســام دینــی اســت فطــرى و همســاز بــا طبیعت و سرشــت  از آن جــا 

انســان، در برنامه هایــی که بــراى هدایت و کمال انســان می دهد، تفاوتهاى 

کتاب بســیار  موجــود را در نظــر دارد. در ارتبــاط بــا مســائل زنــان، زمینه هاى 

کارهاى برجاى مانده فراوان؛  است و 

از جملــه موضوعــات بایســته تحقیــق، »مرجعیــت بانــوان« اســت. ایــن 

گونی اســت، موافقان و مخالفانــی دارد و هر  کــه داراى زوایــاى گونا موضــوع، 

گــروه بــراى دیــدگاه خــود برهان هایــی اقامــه می نماینــد و بــه رّد دیــدگاه گروه 

کــه نیمی از  مخالــف خــود می پردازنــد. اهمیــت مطلب از آن جهت اســت 

1  - مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسام، ص 161
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افراد جامعه را زنان تشــکیل می دهند و امروزه، برخاف گذشــته با گســترش 

حوزه هــای علمیــه خواهران، آنان از جهت علمی در ســطح قابــل قبولی قرار 

کان بسیار تأثیرگذار است. آن چه  دارند و حضور آنان در جامعه، در سطح 

در این نوشــتار مورد توجه و نظر اســت، بررســی موضوع، از چشــم انداز آیات 

کــه از دیر زمان، مورد بحث بوده اســت و  و روایــات و زوایــاى فقهی آن اســت 

گونی را در پی داشته است.  گونا مباحث اختاف برانگیز 

یت را  کلــی ذکور از یــک طــرف تعــدادی از فقهــای متأخر و معاصــر به طور 

شــرط مرجعیــت به حســاب می آورند؛ بــه عنــوان نمونه مرحوم ســید محمد 

کاظم یزدى در عروه الوثقی، در هنگام بیان شرایط مفتی و مرجع تقلید، مرد 

بودن را در ردیف عدالت و بلوغ، از شرائط مرجعیت به حساب آورده است: 

»یشترط ىف املجهتل اهورم ادبلوغ وادعفل واألمیان وادعلادم وادرجمدّیم...«1.

ى از ایشان در ابتداى رساله هاى عملیه خود،  فقهای معاصر، نوعًا به پیرو

گرفته اند. در موقع بیان شرائط مرجع تقلید، مرد بودن را شرط مسلم 

آیت اهّلل بروجردى در رســاله عملیه خود می نویســد: »... از مجتهدى باید 

که مرد و بالغ و عاقل و... باشد.«2. کرد  تقلید 

یت را در شــروط  امــا از طــرف دیگــر بعضــی از فقها و اصولیون، شــرط ذکور

اجتهاد بیان نکرده اند؛ از جمله: 

صاحــب معالم؟هر؟: »یعتبر ىف املفــى ادذى یرجع ادیم املفلل هع األجهتاد ان 

1  - طباطبایی، سید محمدکاظم، عروةالوثقی، مسأله22، احکام تقلید   
2  - بروجردى، سید حسین، رساله توضیح المسائل، احکام تقلید، مسأله2
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 علاًل...«1.  
ً
یکون هؤهنا

امــام خمینی؟هر؟: »ثم اعلم اّن موضوع جواز األفتاء ایضًا عین ما ذکر فاّنه 

اذا اجتهــد واســتنبط الحکــم الواقعــی او الظاهــرى فکمــا یجوز لــه العمل به 

یجوز له األفتاء به وهذا واضح« بدانکه شرایط جواز فتوا، همانند شرایط حق 

اجتهاد است که از آن یاد شد. وقتی کسی بتواند اجتهاد کند و حکم واقعی 

کند،  که خود می تواند بدان عمل  کند، همانطور  یا ظاهرى شرع را استنباط 

می توانــد فتوا دهد. این روشــن اســت. ایــن عبارت، با توجه به آن که ایشــان 

کــرده و در آن جا مــرد بودن را  ایــن مطلــب را پــس از بیان شــرایط اجتهاد ذکر 

جزء آن شرایط به حساب نیاورده است، صراحت دارد بر جواز افتاء زنان2.

علــی اّی حــال، بــا توجــه بــه اینکــه مقولــه جنســیت و مرجعیــت یکــی از 

گر زنی  که ا که همیشه محل بحث فقها بوده و این پرسش ها  احکامی است 

دارای تمام شــرایط الزم برای مرجعیت باشــد، آیا صرف زن بودن او، مانع از 

مرجعیت و حّجیت فتاوای او می شــود؟ آیا فتاوای مفتی زن، برای مردان یا 

حتی برای زنان دیگر نیز حّجیت ندارد؟ 

کتاب روشن خواهد شد و به بحث گذاشته می شود، دالیلی  آنچه در این 

است که هریک از مخالفان و موافقان مرجعیت زنان به آنها استناد کرده اند؛ 

که بــرای اثبات  ی قــرار می گیرد  کاو ابتــدا دالیــل مخالفان مرجعیت مــورد وا

کرده اند و در  گون اســتناد  گونا ادعــای خــود به آیات مختلف قــرآن و روایات 

1 - ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، معالم الدین، مصحح  علی محمدی، ص 239
2 - موسوی خمینی، روح اهّلل، )امام خمینی(، الرسائل، ج2، ص 99
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ادامه دالیلی همچون اجماع و مذاق شــریعت را نیز به آن افزوده اند؛ ســپس 

که به  گرفت  ادلــه موافقــان مرجعیت زنــان مورد بحث و بررســی قرار خواهــد 

کریــم و تعــدادی از روایــات از ائمــه معصومین ؟مهع؟ متمســک  آیاتــی از قــرآن 

شده اند؛ در ادامه به دالیلی همچون عقل، اصل قابلیت قابل، اصاله الجواز، 

ک همــه مکلفان در احــکام و در نهایــت به ســیره پیامبر؟ص؟ و  قاعــده اشــترا

ائمــه معصومیــن؟ع؟ و علمــای متأخــر و معاصر برای اثبــات مرجعیت زنان 

استناد کرده اند. سعی شده در برخی ادله، ضمن تبیین و توضیخ مخالفت 

ها، نســبت به پاســخ به اشــکاالت مطالبی نوشــته شــود و در نهایت، جمع 

کــه موجبــات مرضی ذات  بیــن ادلــه و نظر نهایی نوشــته شــده اســت. امید 

گیرد. یتعالی قرار  بار

والسام علی من اتبع الهدی

محمد علمداری فر

اردبیل - 1396



 فصل اول:
کـلیــات
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اشاره:     

یف مرجعیت  کلیاتی از مباحث ضروری و مورد نیاز از تعار در فصل اول، 

در لغت، از کتب مختلف ارائه شده سپس به بیان اصول کلی در مرجعیت 

اشــاره شــده و در ادامــه، نظــر علمــای شــیعه و ســنی در ارتبــاط بــا اجتهاد و 

تفاوت دیدگاه عامه و امامیه در این مورد نیز بیان شده است.

معنای فتوا و مفتی

که برخی از آن  گونی ارائه شــده اســت  گونا یف  در معنای فتوا و مفتی تعار

به شــرح زیر اســت: »اصل واژه فتیا از »فتی« اســت و »فتی« جوان بانشــاط و 

گویی مفتی با بیان فتوا اشکاالت مردم درباره احکام را برطرف  قوی است. 

گویا احیاء  ســاخته و آنرا تقویت می کند در نتیجه آن احکام تجدید شــده و 
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می شــوند.«1 »فتیا با یاء و ضمه و فتوا با واو و فتحه فاء چیزی اســت 

گفته می شود من از فقیه در مسئله  کرده است.  که فقیه درباره آن فتوا صادر 

کــردم ســپس او فتــوا داد. »و تفادــما ایل ادففیــم اذا ارتفعــما ادیــم ىف  طلــب فتــوا 

ادفتیا.«2 

کاظم یزدى در عــروة الوثقی، در هنگام بیان شــرایط  مرحوم ســید محمــد 

مفتــی و مرجــع تقلیــد، مــرد بــودن را در ردیــف عدالــت و بلــوغ از شــرائط بــه 

حســاب آورده است: »یشترط ىف املجهتل اهورم ادبلوغ وادعفل واألمیان وادعلادة 
وادرجمدّیة... .«3 

ى از ایشــان در ابتداى رســاله هــاى عملیه  فقهــای معاصــر، نوعــًا به پیــرو

گرفته اند. خود، در موقع بیان شرائط مرجع تقلید، مرد بودن را شرط مسلم 

آیــةاهّلل بروجــردى در رســاله عملیه خــود می نویســد: »... از مجتهدى باید 
که مرد و بالغ و عاقل و... باشد«.4  کرد  تقلید 

مشــابه این عبارت در رســاله عملیه حضرت امام و بعضی از آیات عظام 

که  یت( در ردیف عدالت و بلوغ، می رســاند  موجود اســت. قرار دادن )ذکور

گر زنــی به مقام  مــرد بــودن، شــرط الزم بــراى مرجعّیت اســت. به طــورى که ا

عالی اجتهاد برسد، حق تصدى مقام افتاء را ندارد و فتواى او براى دیگران 

حجت نیست.

1 - ابن منظور، محمد، لسان العرب، ص14 
2 - الطریحی؛ شیخ فخرالدین؛ مجمع البحرین، ص1365 

3  - مسأله22 از احکام تقلید 
4 - احکام تقلید مسأله2 
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کلی در مرجعیت  اصول 

که زن نیز همانند مرد  کلی آن، اقتضاء می کند  روح تعالیم اسام و اصول 

گردد و به عنوان  در صورت داشــتن شرایط، بتواند عهده دار مسئولّیت افتاء 

مرجع تقلید، براى دیگران فتوا بدهد. قبل از نقد و بررســی دالئل کســانی که 

یم به برخی از  گــذرا دار تصــدى مقام افتاء را براى زن جایز نمی دانند، اشــاره 

کلی و توضیح بیشتر در ضمن نقد و بررسی خواهد آمد: این اصول 

1- تعلیم و تعلم در اسام، جایگاه باارزش و واالیی دارد؛ هم زنان و هم مردان 
 هسلم و هسلمة«1 

ّ
یضة عىل کل به فراگیرى دانش ترغیب شده اند: »طلب ادعلم  ر

اسام، آموختن دانش دین را براى زنان تا به آن حد از اهمیت قرار داده که 

گرفتن بخشی از دین را به عنوان مهرّیه خود قرار دهد. سّنتی  زن می تواند فرا

گرامی اســام، از همان ابتداء بنیان گذاشــت، تــا به جاهلیت آن  کــه پیامبر 

کــه نــه بــه زن ارزش مــی داد و نــه مجال دســتیابی به ارزش هــا، بفهماند  روز، 

کــه هــم کســب علم و دانــش براى زن ارزش اســت و هــم در دســتیابی به آن 

همسان با مردان.

که آموختن دانش در اســام اختصاص به طبقه اى خاص  2- همــان طور 

ندارد، پیمودن مراحل عالی آن نیز در انحصار گروهی خاص نیست. هرکس 

1 - مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج1، ص 177 
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کسب علم و دانش بکوشد  به مقدار توانایی و استعداد خویش، می تواند در 

و در هر رشــته اى از علوم به مراحل عالی دســت یابد، زن باشــد یا مرد. وجود 

یخ اســام، بویژه ســده هاى نخســتین،  زنان دانشــمند، محدث، فقیه در تار

شاهد این مدعاست.

گاهی و برخاسته  ى بصیرت و آ گر از رو 3- اظهارنظر در دین و مسائل آن، ا

که براى تاشگر آن اجر  از مبانی صحیح و پذیرفته شده باشد، نه تنها جایز 

و پاداش فراوان در بر دارد، زن باشد یا مرد.

کــه زنان می توانند دانــش دین بیاموزند و بــه مراحل عالی  وقتــی پذیرفتیــم 

اجتهاد و اســتنباط دســت یابنــد، افتاء و بیان نظریه را نیــز، که ثمره طبیعی 

حق اجتهاد و اســتنباط اســت، باید بپذیریم. زن و یا مرد بودن، نه بر قّوت و 

اعتبــار علمی چیزى می افزاید و نه از قــّوت و اعتبار علمی چیزى می کاهد. 

ى، همــگان اتفــاق نظر دارند: فتوا و نظریه مجتهــد زن، درباره خود  از ایــن رو

او معتبر است.

کــه دســتیابی بــه احــکام و وظایــف  4- عمومیــت جــواز تقلیــد؛ از آن جــا 

شــرعی، براســاس اجتهــاد و اســتنباط براى همگان ممکن نیســت، اســام 

که توانایی فهم وظایف شرعی خویش  که آن دسته از افراد  اجازه داده است 

که به مقــام اجتهاد نائــل آمده اند، با  کســانی  را، براســاس اجتهــاد ندارنــد از 

ک عمــل خویش قرار  کننــد و نظر آنــان را ما ى  ماحظــه شــرایط دیگــر، پیــرو

دهند. دالئل جواز تقلید که مهمترین آنها سیره عقاست و مورد تأیید شرع، 

عمومیت دارد. زیرا سیره عقا، در تمامی امور بر رجوع به خبره و متخصص 
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است، خواه مرد باشد یا زن و این سیره، همانگونه که فتواى فقیه مرد را براى 

دیگران اعتبار می دهد، فتواى فقیه زن را نیز مشروعّیت و اعتبار می بخشد.

ک در تکالیــف؛ طبیعــت زن و مــرد، در بســیارى از امــور  5- اصــل اشــترا

متفاوت است و این تفاوت، موجب تمایز آنان در برخی از احکام و مقررات 

شــریعت می گــردد، ولــی نباید فرامــوش کرد که نســبت این تمایزهــا به موارد 

تشــابه بســیار اندک اســت. زیرا مخاطب تبشــیرها و انذارهاى الهی و محور 

تکالیــف و دســتورات اســامی، انســان اســت. ایــن اوســت که بار ســنگین 

مسؤولیت پذیرى را که آسمانها و زمین و کوهها، با تمامی عظمتشان، تحمل 

ــماواِص َو   ادّسَ
َ

هاَنَة َعىل
َ ْ
ا َعَرْضَنا األ

َ
پذیرش آن را نداشــتند، بر دوش گرفت: » ِإّن

ْنســان ...«1 ما این  ِ
ْ

َها ال
َ
ل ْشــَفْفَن ِهْنا َو َحَ

َ
َنا َو أ

ْ
ِمل ْن َیْ

َ
َبــْنَ أ

َ
بــاِل َ أ ِ

ْ
ْرِض َو ال

َ ْ
األ

کوهها عرضه داشتیم، از تحمل آن سرباز زدند  امانت را بر آسمانها و زمین و 

گرفت… و از آن ترسیدند. انسان، آن امانت بر دوش 

کید دارد. قرآن  جاى جاى تعالیم و دســتورات اســامی بر این حقیقــت تأ

گیر، مانند: انســان،  گاه بــا واژه هایــی فرا کریــم، پیامهــا و دســتورهاى خــود را 

کــه این واژه هــا بر نوع بشــر، بی هیــچ تمایز و  بنــی آدم، النــاس بیــان می کنــد، 

کنار  گاه بــه صراحت هــر دو را  تشــخصی بیــن زن و مــرد، اطاق می شــوند و 

َکٍر   ِهْن َذ
ً
 صاِلــا

َ
هــم قــرار داده و مــورد خطاب خویش قــرار می دهد: »َهْن َعِمل

کاُنما  ْحَســِن ها 
َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ْم أ ُ َیّنَ َنْجِز

َ
َبًة َو د ُم َحیاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
ْنــى  َو ُهــَم ُهْؤِهــٌن َ ل

ُ
ْو أ

َ
أ

1 - سوره احزاب، آیه 72 
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گــر ایمان آورده باشــد،  کار نیکــو انجام دهد، ا کــه  ــون «1 هــر زن و مــردى 
ُ
َیْعَمل

کیزه اى بدو خواهیم داد و پاداشــی بهتر از کردارشــان عطا  زندگــی خــوش و پا

کرد. خواهیم 

گونه به  و باالخــره تبلور این همبســتگی و هــم پیوندى را در آیه دیگــر، این 

فاِنتَن 
ْ
ْؤِهناِص َو اد ُ ْؤِهنَن َو الْ ُ ْسِلماِص َو الْ ُ ْسِلمَن َو الْ ُ تصویر می کشد: » ِإّنَ الْ

اِشــعَن َو 
ْ

اِبراِص َو ال یــَن َو ادّتَ اِبر اِدقــاِص َو ادّتَ اِدقــَن َو ادّتَ فاِنتــاِص َو ادّتَ
ْ
َو اد

اِ ظَن 
ْ

اِئــاِص َو ال اِئــَن َو ادّتَ قــاِص َو ادّتَ َتَتّلِ ُ قــَن َو الْ َتَتّلِ ُ اِشــعاِص َو الْ
ْ

ال

ــْم َهْغِفَرًة َو  ُ  اهَّلُل لَ
َ

َعــّل
َ
ِکــراِص أ ا

َ
 َو ادّذ

ً
َکثیــرا یــَن اهَّلَل  ِکر ا

َ
اِ ظــاِص َو ادّذ

ْ
وَجُهــْم َو ال ُ ُر

.«2 خــدا بــراى مردان مســلمان و زنان مســلمان و مــردان مؤمن و 
ً
 َعظیمــا

ً
ْجــرا

َ
أ

زنان مؤمن و مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستگوى و زنان 

راســتگوى و مردان شــکیبا و زنان شــکیبا و مردان خداى ترس و زنان خداى 

تــرس و مــردان صدقــه دهنده و زنــان صدقه دهنــده و مــردان روزه دار و زنان 

که شرمگاه خود  که شرمگاه خود را حفظ می کنند و زنانی  روزه دار و مردانی 

را حفــظ می کننــد و مردانــی که خدا را فــراوان یاد می کننــد و زنانی که خدا را 

کرده است. فراوان یاد می کنند، آمرزش و مزدى بزرگ آماده 

صــورت  بــه  الهــی،  ارزش هــاى  و  تکالیــف  اســاس  شــریفه،  آیــه  ایــن  در 

گردیــده اســت. بنابراین، چون موضــوع و محــور در تکالیف و  یکســان بیــان 

مســؤولیت هاى اســامی، انسان اســت، اصل در تکالیف و وظائف دینی بر 

1  - سوره نحل، آیه 97 
2  - سوره احزاب، آیه 35 
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که دلیل خاص بر اختصاص داشته باشیم. ک می باشد، مگر آن جا  اشترا

بــا توجــه بــه همین اصــل، در مــواردى که خطابات شــرعی بــه صیغه هاى 

مذکــر آمــده، ماننــد: »یا اّیا ادذین آهنــما« و یا ضمائر مذکر: )کــم( و )هم(، هم 

که قرینه  فقهاء و هم مفسران، باالتفاق، حمل بر عموم می کنند، مگر آن جا 

خاص باشد.

که در اختصاص حکمی از احکام شــریعت، به زن یا  نتیجه اینکه هرجا 

مرد، تردید داشــته باشــیم، باید به سراغ دلیل محکم براى اثبات اختصاص 

ک؛ لذا باید دالئل کســانی را که  یم، نه به دنبال دلیل جهت اثبات اشــترا برو

مدعــی ممنوعیــت هســتند، به دقت بررســی کنیــم، تا ببینیم آیــا این دالئل 

کافی است، یا نه؟ براى چشم پوشی از این اصول و اثبات ممنوعیت 

اجتهاد از دیدگاه عامه و امامیه

اهل تســنن اجتهاد را به معنی رأی و نظر شــخصی می دانند یعنی آنجایی 

کــه آیــه و روایتــی نیافتند و رأی و نظر شــخصی خودشــان مراجعــه می کنند و 

بــر اســاس قیــاس، استحســان، مصالــح مرســله و ترجیحــات عقلــی حکــم 

می کننــد. آیــت اهّلل حکیــم نظــر شــافعی را در رابطــه بــا اجتهاد نقــل می کند: 
»بینما رادف ادشا عی بینم و بن ادفیاس،  فالم إّنما امسان ملعیًن واحل«.1 

ونظــر ابی بکــر رازی را ایــن چنیــن نقــل می کند: اجتهــاد بر ســه معنی واقع 

1 -  حکیم، سید محمد تقی، اصول عامه للفقه المقارن، ص 545
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که یکی قیاس است.1  می شود 

عامــه شــهید آیــت اهّلل مطهــری تحت عنــوان اجتهاد ممنوع دیــدگاه اهل 

تسنن در مسأله اجتهاد، با نقدش این چنین بیان می دارند: مجتهد حکمی 

کند، این  کتاب و سنت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع  که در  را 

را در اصطــاح اجتهاد رأی می گویند... اهل ســنت آنــرا جایز می دانند، آنها 

که ذکــر می کننــد می گویند: کتاب، ســنت و  منابــع تشــریع و ادلــة شــرعیه را 

کتاب و  که مقصود همان »اجتهاد رأی« اســت در عرض  اجتهاد. اجتهاد را 

سنت قرار می دهند.

کتاب و ســنت تشــریع  که به وســیله ی  ... اهل تســنن می گویند احکامی 

شــده محدود و متناهی اســت و حال آنکه وقایع و حوادثی که پیش می آیند 

نامحدود اســت، پس یک منبع دیگر غیر از کتاب و ســنت الزم است معین 

که از او به »اجتهاد  شــده باشــد برای تشــریع احکام الهی و آن همان اســت 

رأی« تعبیر می کنیم2. 

که اهل سنت مطرح نموده اند  اما اجتهاد از دیدگاه شیعه غیر از آن است 

که آنها قبول دارند، مشروع نیست. از نظر شیعه  از نظر شیعه آن اجتهادی را 

کتاب و سنت  که احکام  و ائمه ی شیعه اساس اولی این مطلب یعنی این 

وافــی نیســت، پس احتیاج به اجتهاد رأی اســت، درســت نیســت؛ اخبار و 

کلی در  کــه حکم هرچیزی بطــور  یــادی در این زمینه آمده اســت  احادیــث ز

1 -  همان منبع
2 - مطهری، مرتضی، مجموعه آثار،  ج20، ص 164-  
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کتاب و سنت موجود است.

کافــی بعــد از باب »ادبــلع و املفاییــس« بایب دارد بم ایــن عنمانم  کتــاب  در 

ل و الرام و مجیع ها یتاج  »باب ادّرد إیل ادکتاب و ادسنة إنم دیس ئش هن الال

کتاٌب او سنة«1.  إدیم ادناس إال و قل جاء  یم 

ائمــه اهــل بیــت؟ع؟ از قدیــم االیام بــه مخالفت بــا قیاس و رأی شــناخته 

شــده اند.2 پس شــیعه اجتهاد را به معنی مطلق جهد و تاش برای بدســت 

آوردن احکام شرعی از راه ادله ی آن می دانند.

تفاوت دیدگاه عامه و امامیه در مورد اجتهاد

مهمترین فرقهای این دو نظریه عبارتند از:

1- مجتهــد از دیــدگاه اهــل تســنن بر اســاس رأی شــخصی خــودش عمل 

که  می کند، یعنی نظر خود را در اســتنباط حکم شــرعی بر اساس مصلحتی 

درک می کنــد و یــا مشــابهتی که بین یک مســأله و مســأله ای دیگــر می بیند، 

اعمال می کند. ولی مجتهد از دیدگاه شیعه تمام تاش خود را بکار می گیرد 

کــه حکم شــرعی را بر اســاس ضوابــط و قوانین از نصوص شــرعی اســتخراج 

کنند.

2- از نظــر اهــل ســنت اجتهــاد یکــی از مصــادر احــکام شــرعی حســاب 

کتاب مجموعه آثار شــهید  کتاب و ســنت، به نقل از  کافی، العلم، باب رجوع به  کلینی، یعقوب،   - 1
مطهری، ج20، ص 165

2 - مطهری، مرتضی، مجموعه آثار،  ج20، ص 165.
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کتاب و ســنت اســت  کنار قرآن و ســنت ولی درجه اش بعد از  می شــود، در 

کــه نص از قرآن و ســنت نیابیــد نوبت به رأی می رســد. ولی  یعنــی هنگامــی 

اجتهاد از نظر شــیعه دلیل حکم شــرعی نیســت، دلیل شــرعی از نظر شــیعه 

منحصــر اســت در نصوص شــرعی و مجتهد برای پیدا نمــودن این نصوص 

تــاش نمــوده بعد از بدســت آوردنــش آنرا بر فــروع تطبیق می نمایــد. بنابراین 

اجتهــاد از نظــر شــیعه همــان عملیــه ی اســتنباط و جســتجوی دلیل هــای 

شرعی است.

کوتاهی و  3- اجتهــاد از نظر اهل ســنت- اجتهاد رأی- اعترافی اســت به 

که نصوص  نبود نصوص شرعی در خیلی از مسائل، و اعترافی است به این 

شــرعی اعــم از آیــات و روایات دربرگیرنــده ی تمام جهــات و جوانب حیات 

انسانی نیست، زیرا فروع فرضی و مسائل جدید را شامل نیست.

کــه به ناچــار دنبال دلیــل دیگــری راه می افتــد که در پــاره ای از  لــذا اســت 

کنند )اجتهاد رأی(. مسائل بسوی آن استناد 

کــه عمر بــن خّطاب بعد از رحلــت پیامبر عالیقدر اســام اتخاذ  موضعــی 

کرد،  عمر بعد از  کمک  کرد اهل ســنت را در این تفســیرش از اجتهاد خیلی 

کره ی حدیث را  رحلت پیامبر؟ص؟ روایت حدیث، یادداشــت )کتابت( ومذا

ممنوع نمود. رسول جعفریان می نویسد:

که تنها می کوشید قرآن  یکی از اصول فکر خلیفه )عمر بن خطاب( آن بود 

که  را حجت بدان و به همین دلیل اعتنایی به حدیث نداشت، این سخن 
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کتاب اهَّلل«1  گفت: »حسبنا  او 

یخی و حدیثی آمده و هیــچ معنای جز این ندارد  در بســیاری از مآخــذ تار
که نیازی به حدیث وجود ندارد.2

کــه حتــی در مقابــل  4- بعضــی از اصحــاب رأی تــا بدانجــا پیــش رفتنــد 

نــص هــم ایســتادند، این قــدر بــه اجتهاد رأی شــان اعتبــار دادنــد، آنجایی 

کــه نصــوص با ادرکات شــخصی آنان تعارض می کرد یا تأویــل می کردند و یا 

کــرده بودنــد و مصلحت و  طــرد می نمودنــد، چــون بــا آنچه که خــودش درک 

گیری  مفســده ای می دیدند جــور در نمی آمد، و این بدعت آشــکار را موضع 

بعضــی از صحابــه در زمان رســول خــدا؟ص؟ کمک نمود آنانکــه در برابر نص 

اجتهاد می کردند.

ابن ابی الحدید از قول اســتادش می نویســد: آن مردم خافت را در شــمار 

معالــم دینــی همچون نماز و روزه نمی دانســتند، بلکه آنــرا از امور دینوی و در 

شمار مسایلی چون امارت باد، تدبیر جنگ و سیاست رعیت می دانستند 

گر مصلحت می دید مخالفت با نص رســول خدا؟ص؟ را  و در ایــن مــوارد نیز ا

جایــز می شــمردند. به عنــوان مثال پیامبر؟ص؟ دســتور داد تا ابوبکــر و عمر در 

سپاه اسامه حاضر شوند اما آنان چون آنرا به دولت نمی دانستند نرفتند3. 

که قایل به تصویب  5- قائلیــن بــه اجتهاد رأی تا بدان حد بی راهــه رفتند 

یخ خلفاء، ص 88.  1  - جعفریان، رسول، تار
2 - همان 

3 - ابن ابی الحدید، شرح نهج الباغه، ج 12، ص 82- 
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گفتنــد آراء و ظنــون مختلفــه ی آنــان در یــک مســأله ممکن اســت  شــدند و 

کــه ظنــون مجتهــد به آن  درســت و صــواب و مطابــق بــا واقــع باشــد و آنچــه 

می رسد حکم واقعی خداوند است.

اقوال در ابواب مختلف روایات 

که بصورت مستقیم نسبت  کتب مختلف روایی برخی ابواب هستند  در 

بــه مرجعیــت اشــاره ای نــدارد لکــن بــا محــور قــرار دادن آن دســته از روایات 

کرد. می توان ادله مخالفان و موافقان موضوع مرجعیت زنان را بحث 

روایاتی که اطاعت کردن از زنان را نهی می کند، مانند روایتی از امام حسن 

کــه در هر عصر و زمانی در میان فقهــای اعصار و ادوار بر مردم  عســگری؟ع؟ 

کــه دارای صیانت نفس باشــد،  کننــد  مســلمان الزم اســت از کســی تقلیــد 

حافظ دین باشــد، مخالف هوای نفسانی خود باشد و مطیع امر خدا باشد؛ 

که می فرماید:  یا روایت مشهور اسحاق بن یعقوب از صاحب الزمان ؟جع؟ 

واه حلیثنا« که هیــچ قیدی در زن یا  »واهــا الــمادث ادماقعم  ارجعــما  هیا ایل ر

مرد بودن رواه حدیث نیاورده است.

یا بالعکس روایاتی که بیان گر ناتمامی عقل زنان هستند؛ همچنین روایات 

که از آن برای نفی مرجعیت زنان اســتفاده می شــود؛  کننده والیت زنان  نفی 

گر مقدم نداشــتن زنــان بر مردان و یا روایــات بیان گر ممنوعیت  روایــات بیان 

مشــورت بــا زنــان و همچنین روایاتی که بــه بیان ویژگیهاى رهبرى در اســام 

می پــردازد. در برخی از این روایات، زنان را شایســته احراز رهبرى نمی داند و 
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جامعــه را از تــن دادن به مرجعیت و رهبــرى زنان برحذر می دارد و مرجعیت 

کــه خــود نوعی رهبــرى و امامت اســت بــدان اســتدالل می کنند؛ یا  تقلیــد، 

که زن را از امامت جماعت منع می کنند و... . دسته دیگر از روایاتی 

که از  از مهمتریــن دســته از روایــات مــورد بحــث، قضــاوت زنان می باشــد 

کــه در این مورد وجــود دارد، بــه عنوان یک  گذشــته مطــرح اســت،  اقوالــی را 

شاخص مطرح می کنند؛ چون فقهاء در بحث قضاوت این موضوع را مطرح 

کرده اند که در فصل دوم، بصورت مصداقی به آن اشاره خواهد شد. لکن در 

یم: این بخش به سه قول می پرداز

1- زن به طور مطلق حق قضاوت ندارد. این قول مشهور بین فقهاى شیعه 

است. شیخ طوسی، در مسأله ششم قضاِء کتاب خاف1 و مبسوط2، محقق 

کتــب دیگرش، شــهیداول5، شــهیدثانی6 و  در شــرایع3، عامــه در قواعــد4 و 

دیگران.

ى آمده است، ابویعلی  از اهل ســنت، شــافعی، که در کتاب خاف نظر و

1  - طوسی، محمد بن حسن، الخاف، ج6 ص 213 
2 - همان، المبسوط فی فقه اإلمامیة، ج 8، ص 307 

3 - محقق حلی، جعفر بن حسن، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4 ص480 
4 - عامه حلی، حسن، قواعد األحکام فی معرفة الحال و الحرام، ج3 ص 421 
5  - شهید اول، محمد بن مکی- الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة، ج2 ص 65 

6 - زین  الدین بن علی بن احمد عاملی شامی، المسالک، ص 328 
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فراء1  ماوردى2، ابن رشد3، ابن قدامه4 و دیگران چنین نظرى دارند.

2- مرد بودن قاضی شــرط نیســت، به طور مطلق؛ از علماى اهل ســنت، 

ى را نقل  کــه شــیخ طوســی در خــاف، دیــدگاه و طبــرى چنیــن نظــرى دارد 

کــرده اســت. از عبارات محقــق اردبیلی در مجمع الفائــده5، میرزاى قمی6 و 

خوانسارى در مدارک7 و موسوى اردبیلی در فقه القضاء8  تمایل به این نظر، 

که در ادله ی این شرط تردید می نمایند. تا حدودى استفاده می شود؛ چرا 

که در موارد جواز شــهادت  کــه از ابوحنیفه نقل شــده  3- قــول بــه تفصیل 

ى را شیخ در خاف آورده است9. ى نیز جایز است. نظر و زن، قضاوت و

کــه رئیس حکومت  بــه نظر می رســد اهل ســنت و جماعت، اجماع دارند 

مســلمانان و دولت اســامی، باید مرد باشــد؛ اّما در لزوم این شرط در قاضی 

یاســت دولت اختاف نظر دارند10  و به این نکته  کم تر از ر و مســؤولیت هاى 

گــون آنــان اشــاره شــده اســت. ابن حــزم، در کتاب شــهادات  گونا در منابــع 

ــی، مــرد بــودن امــام مســلمانان را اتفاقــی دانســته، امــا دربــاره کم تــر از 
ّ
المحل

1  - ابویعلی فراء، االحکام السلطانیه، ص 60 
2 - ماوردى، االحکام السلطانیه، ص 109 

3 - ابن رشد، بدایة المجتهد، ج2 ص 460 
4 - ابن قدامه، المغنی، ج11، ص 380 

5  - مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، ج12، ص15 
6 - میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، الرسائل، ج2، ص 598 

7 - موسوی خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج 6، ص 7 
8  - موسوی اردبیلی، عبد الکریم، فقه القضاء، ج1 ص 130 

9 - طوسی، محمد بن حسن، الخاف، ج6 ص 213 
10 - شمس الدین، محمد مهدى، أهلیة المراه لتولی السلطه، ص 434 
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که الزم نیســت مرد  گفته اســت  کبــرى، مانند قاضی و امام شــهرها  امامــت 

کبــرى می کند و بر  باشــد و حدیــث پیامبــر »دــن یفلــح...« را حمل بر امامــت 

ُة راِعیُة َعىل 
َ
مدیریــت زن بــه حدیــث نبوى اســتناد می کنــد که فرمــود: »اَلــْرأ

ة َعْن َرِعیهِتا«1 زن محافظ مال همســرش می باشــد 
َ
ْوِجها و ِهَی َهْســُؤود هــاِل َز

و مســؤول زیردســتان خود اســت؛ و می افزاید: مالکی ها، وصی و وکیل بودن 

زن را اجازه داده اند و نص و دلیلی شــرعی بر ممنوعیت زن در برخی موارد، 

نقل نشده است.

امــا فقهاى شــیعه، درگذشــته، لزوم مرد بــودن قاضی را مطــرح و دالئلی در 

نفــی قضــاوت زنــان آورده انــد که بــراى نفــی مرجعیت زنــان نیز قابل اســتناد 

کرده اند.  است. شمارى، نیز دالئلی بر جواز اقامه 

1  - ابــن ابــی جمهــور، محمد بــن زین الدین، عوالــی اللیالی العزیزیــه فی االحادیــث الدینیه، ج1 ص 
255- نــوری، حســین بــن محمــد تقــی، مســتدرک الوســایل و مســتنبط المســایل، ج 14، ص 248 - 

بروجردی، حسین، جامع أحادیث الشیعة، ج 2، ص255 



 فصل دوم:
ادّله مخالفان 
مرجعیت زنان
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اشاره:

که  ی قرار می گیرد  کاو در ایــن فصل، ادله مخالفــان مرجعیت زنان مورد وا

گون اســتناد  گونا بــرای اثبــات ادعای خود بــه آیات مختلف قــرآن و روایات 

کرده انــد و در ادامــه، دالیلــی همچــون اجمــاع و مــذاق شــریعت را نیــز به آن 

افزوده اند.

کریم 1- آیات قرآن 

آیهشریفه»الرجالقوامونعلیالنساء...«

ساِء   ادّنِ
َ

اُهوَن َعىل  َقّمَ
ُ

جال خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء می فرماید: »ادّرِ

اِلاُص قاِنتاٌص  ــْم َ ادّتَ ْهماِلِ
َ
ْنَفُفما ِهْن أ

َ
 اهَّلُل َبْعَضُهــْم َعىل  َبْعٍض َو ِبــا أ

َ
ــل

َ
ِبــا َ ّض

َغْیــِب ِبا َحِفَظ اهَّلُل ...« مردان، سرپرســت و نگهبــان زنان اند، به 
ْ
حاِ ظــاٌص ِلل
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کــه خداوند براى بعضی نســبت به بعضی دیگــر قرار داده  خاطــر برتریهایــی 

که از اموال شان ]در مورد زنان[ می کنند. است، و به خاطر انفاقهایی 

در ســوره نســاء آیه بحــث برانگیزی وجــود دارد که می فرمایــد: »مردان قوام 

یادی بین فقها و مفســران در مورد آیه مذکور  زنان هســتند« اختاف عقیده ز

وجــود دارد. برخــی می گوینــد منظــور آیــه این اســت که مــردان، حامــی زنان 

که آیه مزبور برتری مردان را بر زنان نشــان می دهد  هســتند. بعضی معتقدند 

یاســت و حتی برآنان تســلط دارند و زنان  که مردان بر امور زنان ر به این معنا 

که این برتری، ناشــی  تحت حمایت مردان هســتند. بعضی دیگر معتقدند 

که البتــه این نظر، مخالف آیه های دیگر اســت،  از موقعیــت ژنتیکی اســت 

بنا به نظر بعضی دیگر از مفسران این برتری مربوط به روابط زناشویی است، 

در حالی کــه بعضــی آن را بــه تمامی روابط اجتماعی تعمیــم داده اند. محروم 

نمودن زنان از بعضی ازمشاغل اجتماعی، ناشی از همین نظراست. 

بســیاری از مفســران قــرآن معتقدند که این آیه صرفا بیانگــر برتری مردان بر 

زنــان اســت. چون این برتری در زمانهــای دور، ازلحاظ موقعیت اجتماعی و 

اقتصادی، امری واضح و از هنجارهای ثابت جامعه بود و چندان شــگفت 

انگیز نبود. بســیاری ازعلما این تفاوت موجود بین زنان و مردان را به تفاوت 

میــزان تعقــل زنــان مرتبــط ســاخته و چــون آن را امری ذاتــی دانســته اند، این 

ی تعقل و تفکر مرتبط اســت،  که با نیرو حکم را به تمامی شــؤون اجتماعی 

تسری داده اند.

که  پیشــرفت جوامــع در دوره هــای اخیر وتغییــرات اجتماعی ناشــی از آن 
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باعث تغییر چشــمگیر وضعیت اجتماعی وسیاسی زنان در جوامع گشت، 

یج بسیاری از ایشان در  در برداشت های متفکران از آیه نیز اثر گذاشت. بتدر

برتری مردان بر زنان تشکیک کردند و حتی چنین استنباطی را مغایر با آیات 

دیگر قرآن دانستند و آیه را به معنای مسؤولیت مردان در برابر همسران، اداره 

اموراقتصادی خانواده و هدایت و سرپرســتی آن دانســتند؛ نه برتری و امتیاز 

مرد یا ضعف و بی کفایتی زن؛ هر چند چنین تفسیری در میان قدمای علما 

و مفسران هم دارای سابقه است.

معنای »قوام«

»قــوام« صیغــه مبالغه و از ماده قیام اســت. اهل لغــت همه از »محافظت 

وکارپردازى« در توضیح واژه )قّوام( و قوامیت مرد ســود برده اند، مفســران نیز 

بیشــتر ذیل آیــه )الرجال قّوامون( به نقل این دیدگاه مشــترک لغت شناســان 

پرداخته انــد، بــه عنــوان نمونه ابــن منظور می نویســد: »قل جیــیء ادفیام بعین 

املحا ظة و االصالح، و هنم قمدم »ادرجال قّماهون عىل ادنساء«1 )قیام( گاهی به 

معنــی محافظــت و اصاح می آید. از همین قبیل اســت ســخن خداوند که 

می فرماید: مردان قّوام بر زنان هستند.

راغب اصفهانی می نویسد: »ادفیام و ادفّمام اسم ملایفمم بم ادىشء أى یثبم، 

ى  
َّ
ُم اد

ُ
ک

َ
ْهماد

َ
ــَفهاَء أ کفمدــم )َو ال ُتْؤُتما ادّسُ کادعمــاد و ادســناد ملا یعمل و یســنل بم 

1  - ابن منظور، محمد، لسان العرب، جلد 11، واژه قوم.
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َبْیَم 
ْ
ْعَبَة اد

َ
ک

ْ
 اهَّلُل اد

َ
ــْم ِقیاها1(  أى جعلها مما میســککم، و قمدم )َجَعل

ُ
ک

َ
 اهَّلُل د

َ
َجَعــل

 
ً
(3، أى ثابتا

ً
 قیما

ً
 (2 أی… یفمم بم هعاشــهم و هعادهــم… و قمدم )دینا

ً
ــراَم ِقیاها َ

ْ
ال

 ألهور هعاشــهم و هعادهم… )الّی ادفیــمم( اى ادفامئ الا ظ دکل ىشء و 
ً
هفّمهــا

املعطی دم ها بم قماهم«4

که ســبب ثبــات چیزى شــود، مانند عماد  قیــام و قــوام، نام چیزى اســت 

که نام وســیله پایدارى و اســتحکام می باشــد، مانند آیه: »مال خود  و ســناد 

کــه خداونــد وســیله قیام قــرار داده به ســفیهان ندهید« یعنی آن را وســیله  را 

نگهــدارى شــما قرار داده اســت. و آیــه: »خداوند کعبه یعنی بیــت الحرام را 

وســیله قیام مردم قرار داده اســت« یعنی معیشــت و معاد مردم بر آن اســتوار 

اســت. و خداونــد می فرماید: »دین بر پادارنــده« یعنی ثابت و برپا دارنده امور 

که به محافظت  مربوط به معاش و معاد انسانها. »الحی القیوم« یعنی کسی 

هر چیز پرداخته و وسیله پایدارى را دراختیار او قرار می دهد.

کــه ســنتی ترین نــگاه را به حــق سرپرســتی شــوهر دارد، در مقام  فخــررازى 

تحقیــق لغــوى )قوامون( بــا اهل لغت همســویی دارد: »ادفّمام اســم ملن یکون 

 ىف ادفیــام باألهــر، یفال هــذا قّی املــرأة و قّماهها، دلذى یفــمم بأهرها و یمّت 
ً
هبادغــا

حبفظها.«5 قّوام اسم است براى کسی که با جدیت به کارى می پردازد، وقتی 

1  - سوره نساء آیه 5
2  - سوره مائده آیه 97
3  - سوره انعام آیه 161

4  - راغب اصفهانی، حسین، المفردات فی غریب القرآن، ص 417.
5  - فخر رازى، التفسیرالکبیر، ج10 ص 88.
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کار او می پردازد  که به  کسی است  گفته می شود این قّیم این زن است، مراد 

و به نگهدارى او اهتمام می ورزد.

بررسی شان نزول آیه 

کــه آیه درباره ســعد بــن ربیع بن عمــر و زنش  در تفاســیر اهــل ســنت آمــده 

ید هــر دو از انصار  یدبن ابی زهیر نازل شــده اســت. ســعد و ز حبیبــه دختــر ز

ی را کتک زد. حبیبه به اتفاق پدر  کــرد و او و بودنــد. حبیبه ازســعد نافرمانی 

کرد: دخترم را به اوداده ام و سعد او را  خدمت پیامبر؟ص؟ رفت. سعد عرض 

کنند؛  که قصاص  کنید«! آنها رفتند  زده است. پیامبر؟ص؟ فرمود: »قصاص 

کرد؛  اما پیامبر؟ص؟ فرمود: بازگردید! اینک جبرئیل نازل شــد و این آیه را نازل 

کرده ایم و خداوند چیز دیگــری اراده فرموده و  ســپس فرمــود: »ما چیــزی اراده 

آنچــه خدا اراده کرده، بهتر اســت.« پس قصــاص را رفع کرد.1 این حدیث با 
مضمونی مشابه و از طرق دیگر نیز ازپیامبر؟ص؟ نقل شده است. 2

مرحــوم عامه طباطبایی در خصوص این احادیث می فرماید: شــاید این 

ی مجاز دانسته شده است؛ وگرنه  که زدن و مورد سؤال از موارد نشوز زن بوده 

تبغوا علیهن سبیا« آن را نفی می کند. ایشان  ذیل آیه یعنی »فان اطعنکم فا

1  - طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 5، ص 133
2  - در همــان منبــع، ایــن حدیــث از طریــق کلبی درمورد ســعدبن ربیــع و زنش خولد دختــر محمد بن 
که آیه درباره جمیلــه دختر عبداهّلل بن ابی و شــوهرش ثابت بن  ســلمه نقــل شــده و از قول ابوروق آمــده 
که زنی  قیس بن شماس نازل شده است. در تفسیر المیزان نیز به نقل از الدرالمنثور روایتی آمده است 
ی را سیلی زده است.حضرت فرمود: قصاص! و این  نزد پیغمبر؟ص؟ آمد و ازشوهرش شکایت کرد که و

ایه نازل شد: »الرجال قوامون علی النساء...« و زن بدون اذن قصاص برگشت.
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که درظاهر این روایات اشکال دیگری نیز هست و آن اینکه ظاهرًا  می افزایند 

فرمــوده حضــرت پیامبر؟ص؟ و حکم قصاص، جواب مســاله ســائل اســت و 

حکم مساله است نه قضاوت؛ زیرا طرف دیگر دعوا )مدعی علیه: شوهرزن( 

آنجا حاضر نبوده اســت؛ بنابراین الزم اســت آیه، تشریع پیامبر؟ص؟ راتخطئه 

کرده باشــد و این امر با عصمت آن حضرت منافات دارد. نســخ نیز  و باطل 

نمی باشــد؛ زیــرا )رفــع حکــم قبل از عمــل( اســت. خداوند متعــال در دفع و 

رفــع احکام، در برخی از احکام حضرت رســول؟ص؟ تصــرف می فرماید؛ ولی 

اینها همه در احکام والیت و حکومت آن حضرت اســت نه در تشــریعات و 

که این طرز تخطئه باطل است. احکام شرعی؛ چرا 

همچنین در تهذیب شــیخ طوســی ازابراهیم بن محرز روایتی نقل شده که 

گر مردی به زنــش بگوید:  مــردی از حضــرت باقر؟ع؟ درحضــور من پرســید: ا

»امــور تــو به دســت خــودت!« چه حکمــی دارد؟ حضــرت فرمودنــد: چگونه 

گفــت؟! خداوند فرموده اســت »ادرجــال قماهون عىل  می شــود چنیــن چیزی 
کار درست نیست.1  ادنساء«این 

معنای »قوام بودن مردان بر زنان«

در تفســیر آیــه »ادرجــال قماهون عىل ادنســاء« و معنای قوام بــودن مردان بین 

یادی به چشم می خورد؛  مفســران، اعم از شــیعه و ســنی، اختاف نظرهای ز

1  - طباطبایی، محمد حســین، تفســیر المیزان، ترجمه محمدباقر موســوی همدانی،ج 8، ص 187-
188



ن می تواند مرجع تقلید بـاشـــد؟! ز

-  34 -

باتوجــه بــه منابــع بررســی شــده، حــدود 9 تفســیر مختلــف از آیه مزبور شــده 

کلی قرار داد: که می توان آنها را در دو دسته  است.1  

الف- افرادی با توجه به ادامه آیه که به مســاله انفاق و نشــوز زنان پرداخته 

اســت، آیــه را به روابــط زن و مرد در خانــواده اختصاص داده انــد و وظایف و 

اختیارات خاص را برای مردان در این خصوص برشمرده اند.

کــرده، آن را  گروهــی بــه عمــوم الفــاظ بــکار بــرده شــده در آیه اســتناد  ب- 

مختص رابطه زن و شــوهر نمی دانند؛ بلکه برای کل مردان در جامعه بشــری 

صفــت »قــوام« بودن را لحاظ کرده و امتیازات و حقوق ویژه ای را برای مردان 

نسبت به زنان برشمرده اند.

گروه اول )اختصاص آیه به مسائل خانوادگی( بررسی تفاسیر 

مفســران ایــن دســته، معانــی مختلفــی درمورد وظایــف و نقش برتــر مرد در 

خانواده بیان داشته اند:

کتــاب  1- قــوام بــودن مــرد بــه معنــی داشــتن حــق تادیــب زن اســت.2 در 

مجمع البحریــن چنین آمده که سرپرســتی مردان بر زنــان به معنی تدبیر امور 

ی از  کــردن زن و نگاهداشــتن او در خانــه و ممانعــت ازخــروج و آنهــا و ادب 

منزل اســت و زن نیز موظف اســت که فرمانهای همســر را مادام که مشــتمل 

1  -ایــن معانــی و تفاســیر مختلــف عبارتند از : حق ســلطه و حمایت، حق والیت و سیاســت، تادیب 
و اجبــار زن بــه انجــام واجبــات، تادیــب و تدبیر، قیام به نفقــه و دفاع و حمایت از زنان. سرپرســتی زن 
کم بر رعیت، سرپرستی و خدمتگزاری، سرپرستی و اجرای مصالح خانوادگی و  همانند سرپرستی حا

قیمومت مردان در جهات اجتماعی همگانی
2  - الطریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، »ای لهم علیهن قیام الوالء و السیاسة« ج3 ص 564
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بر معصیتی نباشــد، بپذیرد1. به نظر شــیخ طوســی قوام بودن مردان به معنی 

که مردان قیام می کنند به امر  داشــتن حق تادیب و تدبیر اســت؛ بدین معنا 

به زنان در خصوص اطاعت از دســتورات الهی و دســتورات همسرانشــان.2 

تفسیر جامع البیان نیز نزدیک به چنین معنایی از آیه ارائه داده است؛ بدین 

که مردان موظف به قیام به امور زنانشــان هســتند؛ درخصوص تادیب  بیــان 

آنها در راســتای فرمانبرداری از واجبات الهی و دستورات همسرانشان.3 در 

که در یکی از آنها در تفسیر آیه »ادرجال  کرده  این باره به احادیثی هم استناد 

گفته شــده »عن ادســریم قال ای یاخــذین عىل ایلین و  قماهون عىل ادنســاء« 

کــه مردان دســت زنــان را می گیرند و ایشــان را ادب می کننــد. و نیز  یؤدهبــن« 

درحدیثــی به نقل از ابن عباس آورده اســت: »ادرجال قماهون عىل ادنســاء ای 

اهــراء علهیــا ان تطیعــم  یما اهرهــا اهَّلل بم هــن طاعتم ان تکون حمســنة ایل اهلم 

که مردان امیر زنان خود  حا ظة ملا دم...« معنای قوام بودن مردان این اســت 

هستند دراینکه آنها را در خصوص فرمان های الهی در مورد نیک رفتار بودن 

کنزالعرفان  با خانواده ومحافظت مال همســر به فرمانبرداری وادارند4. تفسیر 

نیز سیاست به معنای تادیب را از معانی قوام بودن مرد دانسته است.5 

2- برخــی دیگــر از متفکــران، قــوام بــودن مرد را بــه معنای حمایــت مردان 

1  - قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الحکام القرآن، ج 5، ص 168
2  - طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 385

3  - طبری، ابی جعفرمحمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج4 ص372
4  - همان منبع

کنــز العرفان فی فقه القــرآن، ج 2، ص 211 : )ای لهم  5  - ســیوری، جمــال الدیــن المقــداد بن عبداهّلل، 
علیهن قیام الوالیة و السیاسة(
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کــردن از ایشــان می داننــد؛ مانندمؤلــف »الاهع الحکام  از زنــان ومحافظــت 

کــه دفاع مردان از زنــان را از جمله معانی قوام بــودن مردان می داند1.  ادفــرآن« 

»غرائــب ادفــرآن« نیز اهتمام مردان را به حفظ زنان، معنای قوام بودن دانســته 

اســت2.  دکتر خزائلی نیز وظیفه حمایت را به همراه حق ســلطه، ازمصادیق 

گرفته است3. قوام بودن 

3- دســته دیگــر عهده دار بودن نفقــه وتدبیر امور اقتصــادی زن را معنای قوام 

بودن مردان بر زنان می دانند؛ قرطبی قوام بودن مرد را عاوه بر دفاع از زن، به معنای 

پرداخت نفقه به همسر می داند »ای یفمهون بادنففة علهین و ادذب عنن«4. 

4- دســته دیگر از متفکران، معنای قوام بودن مرد را »سرپرســتی خانواده« 

ی می داننــد و آیــه را چنیــن معنــا می کننــد که »مردان، سرپرســت  از ســوی و

کــه: خانــواده یک واحد  و خدمتگــزار زناننــد.« در تفســیر نمونــه چنیــن آمده 

کوچک اجتماعی اســت و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرســت 

کــه زن و مرد  واحــدی داشــته باشــد؛ زیــرا رهبری وسرپرســتی دســته جمعی 

گیرنــد، مفهومی نــدارد و یکــی باید »رئیــس« خانواده  مشــترکًا آن را بــر عهــده 

ودیگری »معاون« باشــد. در تبیین این تفســیر می افزاید: »منظور از این تعبیر 

اســتبداد، اجحــاف و تعــدی نیســت؛ بلکــه منظور رهبــری واحــد و منظم با 

1  - قرطبی، ابی عبداهّلل بن احمداالنصاری، الجامع الحکام القرآن، ج 5، ص 168
2  - نیشابوری، نظام الدین الحسن بن محمد القمی، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ذیل تفسیرآیه

3  - خزائلی، محم، احکام قرآن، ص 65
4  - قرطبی، ابی عبداهّلل بن احمداالنصاری، الجامع الحکام القرآن، ج 5ص 168
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توجه به مسؤولیتها و مشورتهای الزم است.«1

به نظر استاد محمد تقی جعفری2  با نظر به موارد استعمال و به قرینه آیات 

ی ارزش شخصیت زن و مرد آمده، معنای »قوام« این  فراوانی که درباره تساو

کننده مصالح خانوادگی است.« نه قیم به  که »مرد سرپرســت و اجرا  اســت 

کــه اختیار تصرف در  اصطــاح فقهــی و حقوقی؛ زیرا قیم کســی را می گویند 

کس دیگر را در اختیار داشــته باشــد؛ مانند قیم صغیر،  مال و توجیه زندگی 

کــه مرد بــه هیچ وجــه قیمومتــی بر زن نــدارد؛  دیوانــه و ســفیه؛ مســلم اســت 

زیــرا زن در تمــام شــؤون اقتصــادی، اخاقی، مذهبــی و اجتماعــی از آزادی 

و اختیــار کامــل برخوردار اســت. فقط این شــرط در امور اجتماعی شــده که 

فعالیت هایش مزاحم حق همســرش نباشــد؛ یعنی زن باید از عهده وظایفی 

کــه در برابــر مرد دارد، برآیــد. چنانکه مرد نیز باید از عهــده وظایفی که در برابر 

که این وظایف برای طرفین، به علت  کید می ورزند  زن دارد، برآید. ایشان تا

که  لزوم حفظ تشکل نظام خانواده، یعنی اساسی ترین عنصر اجتماع است 

کمترین اخال طرفین در وظایف ترکیبی خود، مختل خواهد شد. با این  با 

کــه مدیریت و سرپرســتی خانواده در صورتی مثبت اســت  حــال می افزایند 

کثر خانواده ها مرد جز  که درون خانواده شــورایی به سرپرســتی مرد باشد؛ در ا

کمیت دیگری ندارد. عامه جعفری  جنبه عادی اجرای زندگی خانواده، حا

در واقع معتقد به حق ســاالری و انســان ســاالری هســتند؛ نه پدرســاالری و 

1 - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج3 ص370 
2  - جعفری تبریزی، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج الباغه، ج 11،ص 270 – 271
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مادرساالری1. 

گروه دوم بررسی تفاسیر 

گروه دو دســته می باشــند: یک دســته بــه بیان ســلطه مرد بر  مفســران ایــن 

کتفــا کرده اند و دســته دیگر، قیمومت مــرد را به تمام جهات  زن بطــور کلــی ا

یم: که به بیان نظرات ایشان می پرداز گسترش داده اند  اجتماعی همگانی 

1- در بعضی تفاسیر، قوام بودن مرد را بر زن به قیام حکام و والیان بر رعایا 

کرده انــد2؛  اما نــوع این قیام را توضیــح نداده اند. در بعضی تفاســیر3  تشــبیه 

که »مردان، قوام برزنان هستند«، یعنی به  تشبیه مزبور بدین گونه تفسیر شده 

کم(  ی اهتمام می ورزند؛ همچنانکه والی )حا کــرده در حفظ و امــور زن قیام 

بــر امــور رعایای خــود قیام می کنــد یعنی به رتــق و فتق امور ایشــان پرداخته، 

حمایت و دفاع از آنها را بر عهده دارد.

یادی قوه  2- مرحــوم عامــه طباطبایــی4 که علت قیمومیت مرد بــر زن را ز

تعقــل مرد و فروع آن می دانند، از عموم و توســعه ایــن علت، دامنه قیمومت 

مرد بر زن را منحصر به مورد زن و شــوهر نمی دانند؛ بلکه معتقدند دامنه آن، 

که زندگی آن دو را به هم پیوند داده، یعنی  تمامــی نــوع زن را در تمام جهاتی 

1  - همان، ج 11، ص 208 به بعد
2  - فیــض کاشــانی، محمــد بن شــاه مرتضی، ترجمه تفســیر شــریف صافــی، ج 1، ص 353 »یقومون 

علیهن قیام الوالة علی الرعیة«
3  - نیشــابوری، نظام الدین الحســن بن محمد القمی، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، و در حاشــیه 

کما یقوم الوالی علی الرعیة« تفسیر جامع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 4؛ »یقوم بامرها و یهتم بحفظها 
4  - طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 8، ص 181 به بعد
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جهــات اجتماعی همگانی مانند حکومــت، دفاع و قضاوت در بر می گیرد؛ 

زیــرا ایــن جهات با مســاله تعقل، که در مردان بالنســبه بیش از زنان اســت، 

ارتباط و نسبت مستقیم دارد. عامه در تایید نظر خویش می افزاید: روایات 

کلــی گرفته اند وعمل پیامبر؟ص؟ نیــز بر همین منوال  هــم معنــای قوام بودن را 

بوده است؛ چه هرگز زنی را بر قومی، والی وقاضی نکرد و هیچ گاه آنان را برای 

که این امر با استقال و  مبارزه با دشــمنان نفرســتاد؛ هر چند متذکر می شــود 

حقوق فردی زن منافات ندارد و مرد با این دســتاویز حق دخالت در تمامی 

امــور زن را نــدارد و زنــان نیــز در انجام هر کار شایســته ای مختارنــد. همانطور 

کــه اداره و تصــرف زن را در  هــم قیمومــت شــوهر بر همســرش طوری نیســت 

کنــد یــا زن را از اســتقال و حفظ حقــوق اجتماعی و  ملــک خــودش ســلب 

فردی خود و دفاع از آن باز دارد. در خصوص این جنبه از مساله هم به سیره 

کــه در مشــاغل اجتماعــی مانند آمــوزش و پرورش،  نبــوی اســتناد می ورزنــد 

پرســتاری و امثــال آنها که دخالت عواطف منافاتــی با آنها ندارد، هیچگونه 

منعی برای اشتغال زنان مشاهده نشده و اجازه این امور را الزمه آزادی اراده 

و اســتقال عملی می دانند که خداوند در بیشــتر شــؤون زندگی به زنان عطا 

کــه زنان در امور مربوط به خــود، تحت والیت مرد  فرمــوده اســت. معنا ندارد 

نبوده، مالک جان و مال خود باشند و در عین حال از اقدام و عمل دلخواه 

که با  گردنــد. همچنانکه بی معنی اســت  در اصــاح ملــک و مال خــود منع 

کار را  داشــتن حق ادعا و حق ادای شــهادت نزد والی و قاضی، نتوانند این 

که به  بکنند؛ هر چند اعمال و اســتفاده از این حقوق تا حدی مجاز اســت 
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ی صدمه ای وارد نشود. حقی ازحقوق شوهر در حضور یا غیاب و

بررسی علت قوام بودن مردان بر زنان

پــس از ذکــر معانــی مختلــف »قــوام بــودن مــردان« بایــد به بررســی تفاســیر 

یم. در این خصوص  مختلفی که در خصوص بیان علت این امر شده، بپرداز

که با  نیز همانند مبحث ســابق بین مفســران اختاف نظر مشــاهده می شود 

کلی تقســیم  گروه  توجــه به منابع بررســی شــده، می توان این نظــرات را به دو 

کرد:

که  گروه اول: یک علت اساسی را در قوام بودن مردان بر زنان موثر می دانند 

در بیان آن ســه نظر متفاوت ارائه شــده است: بعضی از مفسران این علت را 

برتری قوه تعقل مردان دانسته با مسلم دانستن این فرض، فروعی را بر این امر 

کرده اند؛ عده ای دیگر علت اساســی قوام بودن مرد را پرداخت نفقه  مترتب 

و مهریه و اداره زندگی اقتصادی زن، و دســته دیگر آن را ناشــی از یک علت 

طبیعی مربوط به فیزیولوژی مردان و زنان می دانند.

کــه در آیه مورد بحــث در پی ذکــر حکم قوام  گــروه دوم: بــه تبــع دو تعلیلــی 

بودن مردان بیان شده، دو امر را در این خصوص مؤثر می دانند:

کــه خداوند در مورد مردان روا داشــته اســت: »با  ضل اهَّلل  1- فضــل الهــی 

بعضهــم عــىل بعــض«. در خصــوص تفســیراین فضــل و موهبــت الهــی بیــن 

ی  مفســران اختــاف نظر اســت؛ امــا غالبــًا آن را به برتــری علم و عقــل و نیرو

جسمانی مرد تفسیرکرده اند.
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2- بــه دلیــل پرداخــت مهر و نفقه و اداره امور اقتصــادی و زندگانی زنان به 

دلیل »وبما انفقوا.«

که یک علت اساســی را ســبب قوام بودن  گروه اول  الف - بررســی نظرات 

مردان می دانند.

تفسیر اول: برتری قوه تعقل مردان و فروع آن سبب قوام بودن مردان است.

بــه نظــر عامه طباطبایی1 مراد از »ما فضل اهّلل« فزونی و امتیازی اســت که 

یادی قوه تعقل و فروع آن؛ مانند هماوردی،  بالطبع مردان بر زنان دارند؛ یعنی ز

کارهــای ســخت و ســنگین؛ زیــرا زندگی زنان احساســی و  تحمــل شــداید و 

که قبًا  عاطفــی اســت و بر نازک دلــی و ظرافت مبتنی می باشــد؛ همانگونــه 

گــروه مفســران از عمــوم و توســعه علــت قیمومــت مردان  متذکــر شــدیم ایــن 

که قیمومت منحصر بــه امور خانوادگی نیســت بلکه تمام  گرفته انــد  نتیجــه 

جهــات اجتماعی مرتبط با تعقل را در بر می گیرد؛ مثل قضاوت، حکومت و 

دفاع. شــیخ طوســی نیز دلیل قوام بودن مردان را برتری قدرت عقل و اندیشه 

در ایشان می داند2. 

بعضی تفاسیر در تفسیر آیه »بما فضل اهّلل بعضهم علی بعض« بیش از ده 

مــورد را در اثبــات برتری مردان بر زنان برشــمرده اند. بعنوان مثال شــیخ رازی 

گفته اند: منظور برتــری در عقل و نیز  در تفســیر خویــش چنین آورده اســت3: 

1  - همان، ج 8، ص 182
2  - طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 188

3  - ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ترجمه ابوالحسن 
شعرانی، ج 2،ص 378 به بعد
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یادی دین و یقین در مردان اســت. زن در عقل ودین ناقص اســت؛ به این  ز

کــه چند روزی را در ماه نمی تواند نماز بخواند و روزه بگیرد. همچنین  دلیــل 

گواهی زن اســت؛ چون شــهادت دو زن، معادل  گفته شــده به دلیل نقصان 

کــه خداوند  یــک مــرد اســت و عــده ای گفته اند بــه دلیل جهاد کردن اســت 

مــردان را امــر به جهاد فرموده در حالی که بــه زنان امر کرده در خانه های خود 

که بر زن واجب  بمانند. ربیع می گوید به دلیل نماز جمعه و جماعت است 

نمی باشــد. حســن بصری معتقد است که دلیل آن وجوب نفقه است که به 

گفته اند بهترین تفضیل آن است  عهده مردان می باشد نه زنان. عده ای هم 

کــه مــرد شــرعًا می تواند چهار زن بگیــرد، اما زن بیش از یک شــوهر نمی تواند 

داشــته باشــد. نیــز گفته انــد بدین ســبب که حق طــاق با مردان اســت و در 

حدیــث آمــده که »ادطــالق بادرجال و ادعلة بادنســاء«1 و نیــز گفته اند به دلیل 

اینکه میراث و سهم االرث مردان بیشتر است و عده ای گفته اند برتری مردان 

گفته شــده دلیل  به دیه ایشــان اســت؛ چون دیه زن نصف دیه مرد اســت و 

برتــری مــردان نبوت و امامت و خافت اســت؛ چون خداونــد هیچ زنی را به 

پیغمبری نفرستاده و از ایشان امام و خلیفه قرار نداده است. حدیثی از قول 

یج« پرســیدند  که: »املراة هســکینة هامل یکن هلا ز پیامبر؟ص؟ نقل شــده اســت 

گــر زن دارای مال و اموال باشــد؟ فرمودند: هــر چند مال  یــا رســول اهّلل حتــی ا

که »ادرجال قماهون عىل ادنساء...« داشته باشد و آنگاه این آیه راخواندند 

در بعضــی تفاســیر، امــور دیگــری هــم برمراتــب فــوق افزوده اند مثــل برتری 

1 -   نورى، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، ج 14 ص 323 
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مردان در ســواد، چون انبیا، علما و حکما غالبا از مردان هســتند. همچنین 

مــردان را بــه ســبب انتســاب فرزنــدان بــه ایشــان و داشــتن والیــت در نکاح، 

کی  که تمامی این امورحا طاق، رجوع و... برتر از زنان می دانند و می افزایند 

از برتــری مردان اســت و مرجع تمامــی این امور به برتری علــم و قدرت مردان 
برمی گردد.1 

که بعنوان نمونه های برتری  که ماحظه می شــود غالب مواردی  همانگونه 

مردان بر زنان ذکر شده، خدشه پذیر است؛ چه بسیاری از آنها مواردی است 

کم بر زنان در جامعه و زمان خاصی  کــه بیانگــر اوضاع و احوال اجتماعی حا

کثر جوامع مصداق ندارد؛ مثل غلبه ســواد و دانش  کنون در ا بوده اســت که ا

که باعث دوری ایشــان از مســائل اجتماعی و  در مردان و خانه نشــینی زنان 

مشــارکت و اظهارنظر ایشان می شده است و در بعضی موارد، اتفاق نظر بین 

علمــا و فقهــا خصوصًا علمای معاصــر ومتاخر وجود نــدارد مثل اختصاص 

قضــاوت و ادای شــهادت و دخالــت در امــور حکومتــی از ســوی زنــان و در 

خصوص بعضی از آنها مثل میزان سهم االرث مردان، اجازه تعدد زوجات، 

یادی قوه  میــزان دیــه، وجوب جهــاد و دفاع بر ایشــان. ارتباط این احکام بــا ز

تعقل مردان روشن نیست بلکه دالیل دیگری در خصوص آنها می توان ارائه 

کــرد و در بعضــی احــکام عبادی مثل عدم وجوب نمــاز جمعه یا معافیت از 

خوانــدن نمــاز در بعضــی روزهــای ســال  - که ســبب نقص عقــل و دین زن 

کرد. معرفی شده – به شدت می توان تشکیک 

1  - نظام االعرج، حسن بن محمد، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، در حاشیه جامع البیان، ج 4
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تفسیر دوم: پرداخت مهر و نفقه سبب قوام بودن مرد است

بعضــی از مفســران، قــوام بــودن مــردان رابر زنــان به دلیــل پرداخــت نفقه و 

کفایت امور ایشــان می دانند و در بعضی تفاســیراهل سنت، احادیثی نیز در 

تاییــد این مطلب آمده اســت؛ مثًا جامع البیان در تفســیر ایــن آیه به نقل از 

ابــن عبــاس آورده اســت که: یعنــی مردان به زنــان فرمان می دهنــد که مطیع 

اوامر الهی و دســتورهای شوهرانشــان باشــند؛ یعنی با خانواده خوش رفتار و 

که خداوند  نگاهدار مال شــوهر خویش باشــند و دلیل این برتری، آن اســت 

گذاشته است1.  کفایت امور او را به عهده مرد  نفقه دادن به زن و 

گــر قوام بــودن مردان  که ا کــه به ذهــن متبادر می شــود این اســت  پرسشــی 

بــه ســبب پرداخــت نفقــه و اداره امــور زن باشــد، آیــا در صــورت عجــز مرد از 

پرداخــت نفقه، قوام بودن او نیز منتفی اســت؟ یــا در صورتی که زن، خود به 

فعالیت اقتصادی پرداخته، ازلحاظ تامین زندگی خویش، دارایی مســتقل 

داشــته باشــد و وابســته بــه انفــاق شــوهر نباشــد و حتــی در بعضــی حاالت، 

کمــک مثبتی در اوضاع اقتصادی خانواده و یاور همســر در تامین امور خانه 

باشد باز هم می توان مرد را قوام بر زن دانست؟

بعضی از علمای اهل ســنت در پاســخ به پرســش اول از تعلیل قوام بودن 

که هــرگاه مرد ازدادن نفقه همســرش عاجز  کرده اند  بــه »بماانفقوا« اســتنباط 

1  - طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، »عن ابن عباس: قوله الرجال قوامون 
... یعنی امراء علیهاان تطیعه فیما امرها اهّلل به من طاعته و طاعته ان تکون محســنة الی اهله حافظة 

لماله و فضله علیهابنفقته وسعیه.«
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باشــد، صفت قوام بودنش زایل می شــود و زن حق فســخ عقد نکاح را دارد؛ 

چــون مقصــود شــرعی ازعقد نکاح در چنین شــرایطی برآورده نشــده اســت. 

ایــن آیــه به وضوح داللت بر ثبوت فســخ نکاح به هنگام اعســار مــرد در تهیه 

ک و نفقه دارد و این رای علمای مالکی و شــافعی اســت؛ هرچند نظر  پوشــا

کاَن ُذو ُعْســَرٍة  کــه در چنین شــرایطی به دالیل آیــه »َو ِإْن  ابوحنیفــه آن اســت 

َ َنِظَرٌة ِإیل  َهْیَسَرة«1 عقد نکاح فسخ نمی شود2. 

کرد؛  بــه نظر علمای شــیعه وجــوب انفاق را می تــوان از آیه مزبور اســتنباط 

یعنــی در زندگی مشــترک مســؤولیت پرداخت نفقه و اداره امــور اقتصادی با 

مرد است، اما ضمانت اجرای پرداخت نفقه را نمی توان از آیه استنباط کرد؛ 

بطور قطع این، ضمانت اجرای فسخ نکاح نخواهد بود؛ بلکه در درجه اول، 

زن باید اجبار مرد را بر انجام دادن تعهد و وظیفه شرعی و قانونی اش مطالبه 

کنــد و در صــورت اســتنکاف، مــرد تعزیــر خواهــد شــد3 و در صــورت عــدم 

پرداخت یا عدم توانایی پرداخت، زن حق مطالبه طاق را خواهد داشت4؛ 

هــر چنــد زن خــود از لحــاظ اقتصــادی دارای توانایــی مالــی بوده، نیــازی به 

انفــاق شــوهر نداشــته باشــد. امــا در خصوص مســاله مورد بحــث کنونی که 

»قوام بودن مرد« اســت، به نظر می آید در صورت عدم توانایی پرداخت نفقه 

1 - سوره بقره، آیه 280 
2  - قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الحکام القرآن، ج 5، ص 168 به بعد

3  - مــاده 642 قانــون مجــازات اســامی، مجازات ســه ماه و یک روز تــا پنج ماه حبــس را در مورد این 
گرفته است جرم در نظر 

4  - مواد 1111 و 1129 قانون مدنی
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کــه زن خــود، بــه کار و فعالیت مبادرت کنــد و زندگی خویش و  و در فرضــی 

ی را تامین کند، قوام بــودن مرد الاقل از جهت  بلکــه زندگــی مــرد و خانواده و

انفاق خانواده، منتفی است.

تفسیر سوم: وجود یک علت طبیعی محض سبب قوام دانستن مرد است

بــه نظــر بعضــی از متفکــران علــت معرفی شــدن مرد بــه عنوان سرپرســت 

خانــواده در آیــه مورد بحث، یک علت طبیعی محض اســت نــه قراردادی و 

تحکمــی و نــه امتیاز خاص »مــرد بودن«؛ این علت طبیعــی مقاومت مردان 

یارویی بــا عوامل مزاحم طبیعت و نیز  یدادهای خشــن زندگی و رو در برابــر رو

آمادگــی دائمــی آنهــا درگردانــدن چرخه های اقتصادی اســت؛ ازطــرف دیگر 

محدودیــت زن در دوران قاعدگــی، بــارداری، وضع حمل، شــیردهی و غیره 

ســبب این امر گشــته اســت و همین امــر مضمون آیه »بما فضــل اهّلل بعضهم 

علی بعض« اســت؛ زیرا این آیه بطور قطع نه ارزش انســانی مرد را از زن باالتر 

که  می برد نه قیم بودن مرد را بر زن مطرح می کند؛ بلکه ناظر به تفاوتی اســت 

مرد و زن در ارتباط با طبیعت و استخراج مواد معشیتی با یکدیگر دارند. به 

که در این آیه آمده، برتری و تفوق ارزشی مرد بر زن  کلمه »فضل«  نظر ایشان، 

نیست، بلکه به معنای اختصاص مرد به داشتن استعداد و نیرویی خاص 

اســت؛ ماننــد مقاومــت در مقابــل عالم طبیعت بــرای تصــرف در آن و عدم 
که زن را معذور می سازد.1  یت بوسیله پدیده های طبیعی  معذور

گروه دوم: امر به فضل الهی و دادن نفقه را سبب قوام  ب - بررسی نظرات 

1  - جعفری تبریزی، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج الباغه، ج 11، ص 275-270
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بودن مردان می دانند.

این دســته از مفســران بــا توجه به ادامه آیه یعنی »بــا  ضل اهَّلل بعضهم عىل 

بعض« و »با انففما« همین دو عامل را علت قوام بودن مردان بر زنان می دانند 

و می گوینــد ایــن امــر، دو ســبب دارد. یکــی از آنهــا موهبــت الهــی خداونــد 

بــر مــردان اســت؛ زیــرا خداوند مــردان را در امور متعــددی بر زنــان برتری داده 

یــادی نیــرو و افزونی عبــادات. به  کمــال عقل، حســن تدبیــر، ز اســت، مثــل 

همین جهات اســت که نبوت، امامت، والیت، برپا کردن شــعایر اســامی و 

جهاد، مختص مردان است و شهادت ایشان در تمامی امور مورد قبول واقع 

می شود و سهم االرث بیشتری نسبت به زنان دارند.

نــکاح، ثمــرات  اینکــه  بــا  کــه  ایــن اســت  و  کتســابی اســت  ا  دلیــل دوم 

  مشــترک بیــن زوجین اســت امــا مســؤولیت پرداخت مهر و نفقــه به عهده ی

 مردان می باشد1.

عده ای از مفســران گفته اند: وجه نظم این آیات، در این اســت که زنان در 

مورد برتری ســهم االرث مردان بر ایشــان سؤال کردند و این آیه نازل شد که »َو 

ْم َعىل  َبْعٍض...«2. سپس خداوند علت برتری 
ُ

 اهَّلُل ِبِم َبْعَضک
َ

ل
َ

ْما ها َ ّض ال َتَتَمّنَ

که بواســطه مســؤولیت پرداخت نفقه و  مردان بر زنان را در ارث بیان می کند 

که بر عهده مردان می باشد؛ پس فایده برتری نصیب مردان، به  مهریه اســت 

کاشــانی، محمد بن شــاه مرتضی، تفســیر الصافی،ج1، ص 353؛ فاضل مقداد، مقداد بن  1  - فیض 
کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، ص211 عبد اهّلل، 

2  - سوره نساء، آیه 32
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زنان بر می گردد.1 

تفســیر نمونــه2 پــس از آنکــه قوام بــودن مرد را بــه معنی رهبری و سرپرســتی 

خانــواده می گیــرد، ایــن موقعیت را معلــول وجود خصوصیات مــرد می داند؛ 

ی  ی عاطفه و احســاس و داشــتن بنیه و نیرو ماننــد غلبــه قدرت تفکر بر نیرو

کــه بــا اولــی بتوانــد بیندیشــد و نقشــه بریــزد و بــا دومــی از  جســمی بیشــتر، 

حریــم خانــواده خــود دفــاع کند. بعــاوه تعهــد او در برابر زن و فرزنــدان راجع 

بــه پرداختــن هزینه های زندگــی و پرداخت مهریه و تامیــن زندگی آبرومندانه 

همســر و فرزنــد، ایــن حــق را بــه او می دهــد که وظیفه سرپرســتی بــه عهده او 

باشد. آیات »با  ضل اهَّلل بعضهم عىل بعض« و»با انففما هن اهماهلم« نیز اشاره 

بــه همیــن حقیقــت دارد؛ زیــرا در قســمت اول می فرماید »این سرپرســتی به 

که خداوند بنا به مصلحت نوع بشــر میان آنها قرار  خاطرتفاوت هایی اســت 

داده اســت« و درقســمت آخر می فرماید »نیز این سرپرســتی بخاطر تعهداتی 

کــردن و پرداخت هــای مالــی در برابــر زن و  کــه مــردان در مــورد انفــاق  اســت 

خانواده برعهده دارند« ســپس برای رفع توهم »برتری مرد بر زن« بواســطه این 

تکالیــف و مســؤولیت ها می افزایــد: روشــن اســت که ســپردن ایــن وظیفه به 

مــردان، نــه دلیل باالتر بودن شــخصیت انســانی آنهاســت و نه ســبب امتیاز 

آنهــا بــه جهــات دیگر؛ زیــرا چنین برتــری صرفًا بســتگی به تقــوا و پرهیزکاری 

که ممکن است شخصیت انسانی یک معاون از یک رئیس  دارد. همانطور 

1  - قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الحکام القرآن، ج 5، ص 168
2  - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص370
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در جنبه های مختلف بیشتر باشد.

گر منظور از آیه »با  ضل اهَّلل بعضهم عىل  که ا شــاید این ســؤال مطرح شــود 

بعــض« برتــری مــردان بر زنان بوده اســت - حــال هرگونه که این برتری تفســیر 

شــود - چــرا بــا آوردن اســم صریــح یــا ضمیر خــاص مذکــر و مونث بــر این امر 

تصریــح نشــده ونگفتــه »بها  ضــل اهَّلل ادرجــال عىل ادنســاء« یا »بــا  ضلهم 

علهین« بلکه بصورت مبهم بیان شده است؟ بعضی از مفسران این پرسش 

گفته اند: کرده و در پاسخ  را طرح 

الــف- شــاید به این دلیل اســت که هرفردی از افراد صنــف مرد به هر زنی 

که برتر از بســیاری مردان باشــد  از افراد صنف زن برتری ندارد. چه بســا زنی 

و اینکــه در»فضلهــم« از ضمیــر مذکر اســتفاده شــده صرفًا از جهــت تغلیب 

)یعنی غلبه دادن اســم و ضمیر مذکر بر اســم و ضمیر مؤنث در قواعد صرف 

و نحــو عرب( اســت؛ بنابراین، آیــه هم مردان و هم زنان برتــر را دربر می گیرد و 

معنــی آیه چنین می شــود: به ســبب آنکه خداوند برخی از مــردان و زنان را بر 

بعض مردان و زنان دیگر برتری بخشیده است.

کــه الزمه برتری داشــتن یک صنف بــر صنف دیگر  ب- و نیــز گفتــه شــده 

برتری وفضیلت شــخصی هر فردی از افراد آن برفرد صنف دیگر نمی باشــد؛ 

که هر شخصی از  یعنی مردان برتر از زنانند بی آنکه الزمه این قضیه آن باشد 
مردان بر هرشخصی از زنان برتری داشته باشد. 1 

کــه ممکن اســت زنانــی از لحاظ  در تفســیر نمونــه، ایــن فــرع مطــرح شــده 

کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 212 1  - فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهّلل، 
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قدرت تفکر و بنیه جسمانی بر شوهران خود امتیاز داشته باشند ولی قوانین 

کلــی را در نظــر می گیرد و  بــه تــک تــک افراد و نفــرات نظر نــدارد، بلکه نــوع و 

کار آمادگی  کــه از نظــر کلی مردان نســبت بــه زنان بــرای ایــن  شــکی نیســت 

بیشــتری دارند؛1  هر چند به نظر بعضی مفســران، دیگر ادعای برتری صنف 

مردان بر زنان - که عین مدعی اســت - از آیه اســتفاده نمی شود؛ چون وقتی 

فقط بعضی از مردان برتر از بعضی زنان باشند وبالعکس، وجهی برای برتری 

صنفی برصنف دیگر باقی نمی ماند2. 

ى مرد از  گرفتن زن در مســند فتوا و مرجعیت، به معناى پیرو بنابراین قرار 

زن و قیام او به امور مردان است و این با آیه شریفه مخالفت دارد.

در پاســخ بــه اســتدالل فــوق بایــد گفت که بــا توجه بــه ذیل آیه شــریفه که 

مــی فرمایــد: »با انففــما هن اهماهلــم« آیه مربوط بــه نظام خانواده اســت و بیان 

ى می فرماید: این قیمومت به خاطر  جایگاه شــوهران در این نظام؛ از ایــن رو

که مــردان می کنند. بدون شــک، انفــاق مــرد، در چهارچوب  انفاقــی اســت 

نظام خانواده اســت. بنابراین آیه شــریفه، در مقام بیــان قیمومت جنس مرد 

بر جنس زن نیست.

گر گفته شود: بله، آیه شریفه مربوط به نظام خانواده است، ولی مخصوص  ا

ک قیمومت مــرد در نظــام خانواده دو چیز اســت:  1-  بــه آن نیســت زیــرا ما

ک  گر ما انفــاق، 2- بمــا فضل اهّلل؛ یعنی برترى جســمی و فکرى مــرد بر زن. ا

1  - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، ص 371
کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 212 2  - فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهّلل، 
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برتــرى جســمی و فکــرى باشــد، فرقی بیــن نظام خانــواده و اجتماع نیســت. 

مــردان در هــر دو مــورد قیــم امــور زنــان هســتند؛ بــه فــرض پذیرش ایــن ادعا، 

قیمومــت مــرد بر زن، در امورى جریان دارد که نیاز به توانایی هاى جســمی و 

که از زنان ساخته نیست. به بیان دیگر، قیمومیت در هر امرى،  فکرى باشد 

احتیــاج بــه اثبات برترى مرد بــر زن در آن امر دارد، زیرا حکــم دائرمدار علت 

خویــش می باشــد. نــه ایــن که چون مــرد براى تصــدى برخی کارهــا، توانایی 

کارها او قیم زن است! بیشترى از زن دارد، پس در همه 

نتیجه:

کار مرجــع و مفتــی، بیــان حکم خداســت. هیچ گونه ســلطه اى بر مقلدان 

خویــش پیــدا نمی کند. آنچــه او می گوید، صرفًا، بیان حال و حرام اســت و 

گــر تعهــدى و الزامی براى مقلدان می آید به اعتبار حکم الهی می باشــد، نه  ا

به اعتبار فرمان مفتی. بنابراین، افتاء موجب ســلطه زن بر مرد نمی شــود، تا 

که با قیمومت جنس مرد بر زن منافات داشته باشد.  این 

کــه نیاز بــه توانایی هاى جســمی و  تصــدى مقــام افتــاء، از امــورى نیســت 

که از زنان ســاخته نباشــد زیــرا آنچه در  فکــرى فــوق العاده اى داشــته باشــد 

مرجعیــت مهــم اســت، توانایــی علمــی اســت و قدرت بــر اســتنباط احکام 

که همگان باالتفــاق، معتقدند زن همانند مــرد می تواند به این مقام  الهــی، 

دست یابد.

به فرض چشــم پوشــی از همــه این نکات، آیه شــریفه، نفــی مرجعیت زن 
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کــه قائلین به  کــرد، نه نفی اصــل مرجعیــت را. حال آن  بــراى مــردان خواهــد 

کــه مرجع بــراى زنان باشــد، یــا زنان و  یــت، اعــم اســت از ایــن  اشــتراط ذکور

مردان.

»
ٌ

َدَرَجة جاِلَعَلْیِهّنَ آیهشریفه:»...ِللّرِ

ّنَ َدَرَجٌة «1 و براى زنان،  هْیِ
َ
جاِل َعل وِف َو ِللّرِ ْعُر َ ــّنَ ِبالْ هْیِ

َ
ِذی َعل

َّ
 اد

ُ
ــّنَ ِهْثل ُ »َو لَ

که براى مــردان بر  حقــوق شایســته اى بر عهــده مردان اســت، مانند حقوقــی 

عهــده آنان اســت، و مردان را بر آنان ]بــه خاطر کارگزارى، و تدبیر امور زندگی 

گواهی در دادگاه و غیر این امور حقوقی [ افزونی است؛ در امر میراث و دیه، 

در تفســیر احســن الحدیث آمده اســت: »این جمله بیان دو مطلب است 

یکی اینکه: زنان و مردان نســبت به یکدیگر حقوق و وظائف متقابل دارند، 

که بر عهده آنهاست حقوقی بر عهده مردان دارند،  زنان در مقابل مسئولیتی 

کوتاهــی و اختصار داراى معناى وســیعی اســت و ســند  ایــن جملــه با ایــن 

شخصیت زن در اسام می باشد.

دیگــر اینکــه: مــردان از زنان برتر هســتند، قطــع نظر از تفاوت هاى جســمی 

کــه میان مــردان و زنان وجود دارد، زنان از حیث عاطفه بر مردان برترى دارند 

و مــردان از حیــث تفکــر، لذا مقــدارى از وظائف اجتماعی که نیاز بیشــتر به 

ى تفکر دارد و باید دور از احساسات و عاطفه باشد از قبیل اداره میدان  نیرو

گذاشته شده  جنگ، حکومت، قضاوت، سرپرستی خانواده، به عهده مرد 

1 - سوره بقره، آیه 228 
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و مردان در این باره از زنان برتر می باشند چون اداره جامعه اصل مهم زندگی 

است و مردان از لحاظ جسمی و روحی بدان آمادگی بیشتر دارند.«1  

پاسخ:

کــه »درجــه« در آیــه یاد شــده نه بــه معنــای برتری  امــا واقعیــت ایــن اســت 

وجــودی اســت و نــه بــه معنــای برتری حقوقــی به معنــای عام، بلکــه به یک 

کــه مرد به عنوان مدیر خانــواده از آن برخوردار  سلســله اختیارات اشــاره دارد 

اســت. زیــرا اواًل آیــه در مقام بیان حقوق اســت نه فضایل وجــودی؛ بنابراین 

درجــه نمی توانــد به معنای برتری وجودی باشــد. دوم اینکه آیه در مقام بیان 

حقــوق دو ســویه و متقابــل زن و شــوهر در خانواده اســت نه زنــان و مردان به 

صورت کلی؛ زیرا زن و مرد جدا از خانواده، حقوقی نسبت به یکدیگر ندارند 

تا در آن زمینه برتری برای مردان قائل شویم؛ بنابراین آیه یاد شده در حقیقت 

که نوعی مدیریت  بیان دیگری از همان قوامیت مرد بر زن در خانواده است 

کــه ایــن تنها چیزی  و ســلطه اداری در خانــواده را بــرای مــرد اثبــات می کنــد 

کــه در حقــوق متقابــل مــرد و زن، مرد بــه صــورت ویــژه از آن برخوردار  اســت 

اســت. بــه همیــن دلیل بعضــی گفته اند2 که مقصــود از »درجــه« حق طاق 

که تنها مرد از آن برخوردار است3.  است 

گر  در هــر صــورت )درجــه( بــه معنــاى برتــرى ذاتی مــرد بــر زن نیســت. اما ا

کبر، تفسیر احسن الحدیث، ج 1 ص 425     1  - قرشی بنابی، علی ا
2  - امین، سید محمد حسین، وضع المرأه الحقوقی بین الثابت و المتغیر، ص37

3  - جمعی از نویسندگان، زن و خانواده در افق وحی، ص140
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کــه زن از موقعیت  مقصــود برتــرى ذاتــی باشــد، فرقی نخواهــد بود بیــن افتاء 

علمی و اجتهادى خود دیگران را به تبعیت فرا می خواند و بین آن جایی که 

زنــی از موضــع مادرى به فرزندان ذکور خود دســتور می دهــد و یا به عنوان آمر 

بــه معــروف و ناهی از منکر، آحاد جامعــه خویش را به نیکی ها دعوت نموده 

و از زشتی ها باز می دارد.

بــه فــرض نادیــده گرفتن این اشــکاالت، دلیل اخّص از مدعی اســت زیرا 

برترى مرد بر زن، مانع مرجعیت و افتاى زن براى مردان اســت، نه مرجعیت 

زن براى زنان.

ْرَنفیُبُیوِتُکّنَ ...«
َ
آیهشریفه:»َوق

یل«1 در خانه هاى خود بمانید.  و
ُ ْ
ِة األ اِهِلّیَ

ْ
َج ال ْجَن َتَبّرُ ّنَ َو ال َتَبّرَ

ُ
»َو َقْرَن ىف  ُبُیمِتک

و زینتهاى خود را آشکار نکنید، چنانکه در زمان جاهلیت می کردند.

مخاطــب آیــه شــریفه، گرچه زنــان پیامبرنــد، لکن اختصــاص به آنــان ندارد 

و خداوند مطابق این دســتور شــریف، زنان مســلمانان را به خانه نشینی و عدم 

ارتباط و آمد و شد با نامحرمان فرمان داده است. بنابراین، هر کارى که منافات 

با این دستور الهی داشته باشد، تصّدى آن براى زنان جایز نیست و مقام افتاء و 

مرجعیت، به طور طبیعی، ارتباط با مردان اجنبی را به دنبال دارد.

پاسخ:

1 2- سوره احزاب، آیه 33 
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پاسخ این استدالل به این صورت است که طبق باور بسیارى از مفسران، 

با توجه به صدر و ذیل آیه شریفه، دستور اختصاص به زنان پیامبر دارد1 و به 

ى، هیچ فقیهی  فرض عمومیت، فرمانی ارشــادى اســت نه الزامی. از این رو

به مقتضاى ظاهر این آیه شریفه، فتوا به وجوب خانه نشینی و حرمت آمد و 

شد زنان در جامعه را نداده است.

گرنه  مقصــود از: »قــرن فی بیوتکن« خانه نشــینی و انزوا از جامعه نیســت و 

زنــان پیامبــر؟ص؟ که مخاطبــان اصلی آیه شــریفه اند، هیچ کدام نــه در زمان 

حیات آن حضرت و نه بعد از آن، به این دســتور عمل نکرده اند. ســیره خود 

پیامبر؟ص؟ نیز، خاف این بوده اســت. زیرا آن حضرت، نوعًا، در جنگ ها و 

مسافرت ها، یکی از همسران خود را همراه می برده است.

زنــان پیامبــر، در جامعــه آمــد و شــد، داشــته اند، بــراى مردم نقــل حدیث 

کــه احادیــث پیامبــر؟ص؟ را از  می کردنــد، مــردان بــه حضورشــان می رفته انــد 

آنان بشــنوند؛ ام ســلمه به دفاع از والیت پاى در مســجد می نهد و در حضور 

خلیفــه و حاضــران گواهی می دهد و… با این همه، تنها عایشــه اســت که به 

خاطــر همراهــی با طلحه و زبیر، در جنگ جمل، مامت می شــود و همگان 

که به آیه شــریفه »قرن فی بیوتکن« عمل نکرده اســت  او را نکوهش می کنند 

چنانکــه خــود او نیــز در واپســین روزهــاى عمر، خویــش را بر مخالفــت با این 

دستور سرزنش می کند.

که مقصــود از آیه  ایــن تلقــی اصحــاب پیامبر؟ص؟ نشــان دهنده آن اســت 

1  - طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 16، ص 365
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شــریفه، وجوب خانه نشــینی بر زنــان پیامبر؟ص؟ نیســت، بلکه هدف حفظ 

کــه احترام و مکانت آن در میان مســلمانان،  حرمــت حریم نبوى اســت این 

که از آفات  باید همچنان باقی ماند، تا از هرگونه طمع ورزى و سوءاســتفاده 

بیوتات شریفه است، پس از آن حضرت، در امان باشد.

به فرض این که مقصود از آیه شریفه، وجوب خانه نشینی براى زنان پیامبر 

و دیگر زنان مسلمان باشد، باز دلیل بر مدعی نیست؛ زیرا ممکن است زنی 

فقیه و دانشمند در خانه بنشیند، فتواى خود را بنویسد و در اختیار دیگران 

که از طریق محارم یا مقلدان خود در ارتباط باشــد، چنانکه  بگذارد و یا این 

مراجــع مــرد هــم نوعــًا، از طریق فرزنــدان و خاّصان بیــت، با مــردم در ارتباط 

هســتند؛ بنابرایــن، تصــّدى مقــام افتــاء و مرجعیــت، براى زن با نشســتن در 

خانه منافات ندارد.

2- روایات

دربــاره اهمیــت افتــاء، ویژگیهــاى مفتی و بــر حذر داشــتن از فتــوا به غیر، 

یــت در مفتــی،  روایــات بســیاری وجــود دارد، ولــی در خصــوص شــرط ذکور

ى، مدعیــان  نفیــًا و اثباتــًا، در ایــن روایــات تصریــح نشــده اســت؛ از ایــن رو

یــت در مفتی، براى اثبــات منظور خود به روایاتــی که داللت آنها  شــرط ذکور

کرده اند. این روایات را می توان به دسته هاى  غیرمســتقیم اســت، اســتدالل 

کرد: ذیل تقسیم 



م فادفان هرجعیم دنان 
ّ
 تل دوممادد

-  57 -

روایات قضاوت و داورى

می گوینــد در بــاب قضــاء، روایاتــی اســت که بــه خوبی از آنهــا اختصاص 

قضاوت به مردان استفاده می شود و هیچ دلیلی بر قضاوت زنان وجود ندارد 

کرده و مرجعیت زنان را نیز زیر ســوال می برند؛  و از این مســتندات اســتفاده 

حال به چند روایت در این باب پرداخته و پاسخ هایی ارائه می گردد:

کــه از امــام صــادق؟ع؟ دربــاره دو نفــر از  1- »مقبولــه عمــر بــن حنظلــه« 

دوستانمان )یعنی شیعه( که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به 

که آیا این رواست؟  کردم  کرده بودند، ســؤال  قضات براى رســیدگی مراجعه 

ــْم .... 1 باید نگاه کنند ببینند از شــما 
ُ

کاَن ِهْنک ایشــان فرمودنــد: َیْنُظــراِن َهْن 

کرده... که حدیث ما را روایت  کسی است  چه 

کــم بعضکم  ُکــم أن یا 2- »مشــهوره ابــی خدیجــه از امــام صــادق؟ع؟: ایا

وا ایل رجــل هنکم یعلم شــیئا هــن قضایانا2.   ایل اهــل الــور، و دکــن انظــر
ً
بعضــا

کمه ای به نزد ستمگران ببرید، بلکه به مردی از میان  بپرهیزید از اینکه محا

کنید« که مطالبی از ما بداند، توجه  خودتان 

1  - حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 18، ص 99 
َیْرَضْوا 

ْ
حکاَمنا... َفل

َ
ى َحدیَثنــا َو َنَظَر ِفی َحاِلنا َو َحراِمنا َو َعَرف أ ْن َقْد َرو کاَن ِمْنُکْم ِمَمّ –) َیْنُظــراِن َمــْن 

ِکمًا. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما اســتخف بحکم اهّلل  ْیُکْم حا
َ
ُتُه َعل

ْ
ِبِه َحَکمًا. فإّنی َقْد َجَعل

و علینا رد و الراد علینا الراد علی اهّلل و هو علی حد الشرک(
2  - همان، ج18، ص100
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کــه شــیعیان را از مراجعــه  در ایــن دو روایــت، امــام صــادق؟ع؟ پــس از آن 

بــه قاضیان جــور بر حذر مــی دارد، در روایــت مقبوله می فرمایــد: »ینظران هن 

وا ایل رجٍل هنکــم« تکیه بر  کان هنکــم« و در مشــهوره می فرمایــد: »ودکــن انظــر

ضمیــر مذکــر »منکــم« و تصریــح بر لفظ »رجل« نشــان دهنده عنایتی اســت 

کــه اســام به جنــس مذکر در تصــّدى قضــاوت دارد. وقتی بــراى داورى بین 

که  که بیان حکم جزئی و خاص اســت، مرد بودن شــرط باشــد، فتوا،  مردم، 

کلی اســت و مورد ابتاء عموم مردم، چگونه می تواند مشــروط به  بیان حکم 

چنین شرطی نباشد. 

پاسخ:    

در پاسخ باید گفت که استفاده از این دو روایت برای اختصاص قضاوت 

به مردان مشــکل اســت، زیرا امکان دارد قید »رجل«، در روایت از باب غلبه 

باشــد. در زبان عرب خطابات عموم، غالبًا به صیغه و ضمیر مذکر می آید، 

ماننــد خطابــات مذکــرى که در قــرآن و احادیــث آمده و مقصود اعــم از زن و 

مرد است.

یــا قیــد »رجــل«، ناظر بــه معمــول و متعارف زمان اســت، زیــرا در آن زمان، 

کنند. و از همه  که زنان قضاوت  قاضیان، مرد بوده اند و معمول بر این نبوده 

کلمه »رجل«، مبتنی بر پذیرش مفهوم لقب  مهمتر، اســتفاده اختصاصی از 

که لقب مفهوم ندارد. بر فرض اســتفاده  م شــده 
ّ
اســت و در جاى خود مســل
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اختصاصــی قضــاوت به مــردان، قیاس افتــاء به قضاوت مع الفارق اســت، 

زیــرا امــکان دارد ممنوعیــت زن از قضــاوت )بــه فــرض صّحــت( بــه خاطــر 

کــه در برابر عجز و البه  روح لطیــف و قلب سرشــار از مهر و عطوفت او باشــد 

که قضاوت در ماهیت خود، برخورد  مجرمین به زانو درآید و یا به این جهت 

گفتگوى با اجنبی و عوارض از این گونه را به دنبال دارد و در شرع  با مردان و 

این امور براى زن ناپســند اســت؛ ولی فتوا، چنانکه اشاره شد، مستلزم هیچ 

یک از این امور نیســت. هریک از این احتمال ها، مانع از مقایســه اى اســت 

ى، برخی از مدعیان اشــتراط  کامل باشــد. از این رو که باید در آن مشــابهت 

یــت در مفتــی، تــازم بیــن افتــاء و قضاوت را انــکار کرده و ایــن دلیل را  ذکور

مخدوش دانسته اند1. 

برخــی از فقهــاء که حتی شــرائط مفتــی را بر مقبوله عمر بن حنظله اســتوار 

یت در مفتی به میان نیاورده اند. کرده اند، اسمی از شرط ذکور

کتــاب )ذکرى( به هنگام برشــمردن شــرائط مفتی،  شــهید اول در مقدمــه 

ثة عشــر قل نّبــم علهیا ىف هفبمدــة عمر بن  می نویســد: »یعتبــر ىف ادففیــم اهور ثال

حنظلم… األیل األمیان وادثاین…«2 در فقیه )متصدى افتاء( ســیزده چیز معتبر 

که مقبوله عمر بن حنظله به آنها توجه داده است. است 

با این که ســیزده شــرط را با توجه به مقبولة به تفصیل بیان می کند نامی از 

کرکی به هنگام بیان شرائط مفتی می نویسد:  یت نمی برد. و نیز محقق  ذکور

1  - خویی، ابو القاسم، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج1 ص225
2  - شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ص2
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»اصحــاب مــا، اوصــاف معتبر در فقیه مفتــی را، از مقبوله عمــر بن حنظله و 

گرفته اند«1  مانند آن 

گاه، خــود او در جــاى دیگر، شــرائط ســیزده گانه در مفتی را با اشــاره به  آن 

یت  همان مقبوله، به تفصیل، برمی شــمرد، بدون آن که اســمی از شرط ذکور

برده باشد. 2 

گر ما حدیث مقبوله را شامل قاضی  که حتی ا این، نشان دهنده آن است 

کــه او در مقام بیــان اوصاف فقیه اســت، قاضی  و مفتــی بدانیــم و بپذیریــم 

یت از آن اســتفاده نمی شــود.  باشــد یــا مفتی، باز هم اختصاص شــرط ذکور

و شــاید بــه خاطر ناتمــام بودن این دو حدیث در اثبات مدعا بوده اســت که 

کرده و  گونه اى دیگر مطرح  یت همین دلیل را به  برخی از مدعیان شرط ذکور

گفته انــد: »الاهسم وحلة املناط ىف بایب ادفضاء واأل تاء هع هعلمهیة اشــتراط 

یت  وایــاص الاّصــة«3 که اصل اشــتراط ذکور ادرجمدــة ىف ادفضــاء دألمجــاع وادر

در قاضــی را بــه کمــک اجماع و روایات مســلم گرفته اند و بــا ادعاى وحدت 

ک، حکم را به مفتی نیز سرایت داده اند. ما

یت در قاضی، اجماعی محقق نشــده اســت. به فرض  البته بر شــرط ذکور

تحقــق، چــون مــدرک آن معلــوم اســت، خــود بــه تنهایــی اعتبــارى نــدارد و 

کرده اند( در اثبات شرط  که ایشــان اشاره  مدارک موجود هم )روایات خاصه 

کرکی، علی بن حسین، رسائل، ج1، ص143 1  - محقق 
2  - همان، ج1 صص167 - 168

3  - حسینی شیرازی، محمد، الفقه، ج1 ص217
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یت ناتوانند. ذکور

ک و مناط بین  بــا صــرف نظر از تمامی اینها، به دســت آوردن وحدت مــا

قضاوت و افتاء، کارى اســت دشــوار، زیرا تفاوت بین این دو، چنانکه اشاره 

که مانع از مقایسه این دو به یکدیگر است. شد، به حّدى است 

که پیامبر؟ص؟خطاب به علی؟ع؟ فرمود: »یا  3- امام باقر؟ع؟ نقل می کند 

یٍض  َذاُن َو ال ِإَقاَهة َو ال ِعَیاَدة َهِر
َ
اَعُة َو ال أ َعُة َو ال مَجَ َســاِء مُجُ  ادّنِ

َ
ْیَس َعىل

َ
َعىِلُّ د

ُق َو ال 
ْ
َجِر َو ال َحل َ ُم الْ

َ
 اْســِتال

َ
َوِة َو ال ْر َ َفا َو الْ ُة َبْنَ ادّتَ

َ
َود َباُع َجَناَزٍة َو ال َهْر  اّتِ

َ
َو ال

ِبَیِة َو ال ُتِفُی 
ْ
ل َهُر ِبادّتَ ْ َ

یَرِة َو ال ت ُر
َ

 ِعْنَل ادّض
َّ

َفَضاِء َو ال ُتْسَتَشاُر َو ال َتْذَبُح ِإال
ْ
یّلِ اد َتَم

ِعْنَل قبر...«1 یا علّی! زنان جمعه و جماعت، و أذان و اقامه و عیادت بیمار، 

و تشــییع جنــازه، و هرولــه میان صفا و مروه، و دســت زدن بر حجر األســود، و 

تراشیدن سر ندارند، و تصّدى منصب قضا را بر عهده ندارند، و ایشان مورد 

مشورت واقع نمی شوند، و جز به هنگام ضرورت، ذبح نمی کنند، و آواز خود 

کنار قبرى اقامت نمی کنند... را به تلبیه بر نمی آورند، و در 

پاسخ:  

ایــن حدیــث از جهــت ســند، قابــل قبــول نیســت و در ردیــف روایــات 

که در این حدیث، مواردى ذکر  صحیح الســند قرار نمی گیرد. نکته مهم این 

که مکروه است و برخی نیز براى نفی وجوب است، مانند شرکت زنان  شده 

1  - ابن بابویه، محمد بن علی، من ال یحضره الفقیه، ج4، ص364
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در نماز جمعه. برخی نفی استحباب است، مانند استام حجر که بر مردان 

مستحب است و بر زنان خیر. یا هروله براى مردان در سعی مستحب است 

و بــراى زنــان اســتحباب ندارد و تراشــیدن مو براى زنان در حج حرام اســت. 

کرد. بنابراین، از این حدیث نمی توان حرمت قضاوت را براى زنان اثبات 

مجلســی اول، در شــرح خــود بر مــن ال یحضره الفقیــه، در توضیح این فراز 

که زنان قضاوت را به عهده نمی گیرند، می نویســد: ممکن اســت  از حدیث 

کــه ایــن حکم مربوط به قاضی منصوب باشــد؛ اما در قاضی غیر منصوب از 

طرف امام، قضاوت زن دانشمند براى زنان و یا مردان محرم اشکالی ندارد: 

کــره األصحــاب ىف أّنــم یشــترط ىف ادفــاىض أن یکــون  کمــا ذ یل ادفضــاء  »و ال تــم

کانم عاملة و قضم بن ادنســاء  رجــال، و ادظاهــر أنــم ىف املنتمب الــاص،  لم 

أو ادرجــال املحــارم  ادظاهــر علم ادبأس، و یتمل ادتعمی و هــم أحمط«1 و نباید 

که شرط  کرده اند در این  که اصحاب ذکر  زن، مسؤول قضاوت باشد آن گونه 

اســت قاضی مرد باشــد. و ظاهر این اســت منظور قاضی منصوب خاص از 

کند، یا  گر یک زنی عالم باشــد و بین زنــان قضاوت  طــرف امام اســت. پس ا

بین مردان محرم خود، ظاهرًا اشــکال ندارد. و احتمال دارد این شــرط را عام 

دانســته و در تمــام مــوارد قائــل به جواز قضــاوت زن بود ]براى مــردان محرم و 

نامحرم[ و این با احتیاط همراه است.

که  ى از تعمیــم، تعمیــم در عــدم جــواز قضاوت زن اســت  یــا نــه منظــور و

منحصــر بــه قاضی منصوب خاص نیســت و قاضی غیــر منصوب خاص را 

1  - مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج 12، ص191
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نیز شامل می شود.

در این جا به چند نکته اشاره می کنیم:

کــه از طرف  الــف- منظــور از قاضــی منصــوب مخصوص، قاضی اســت 

کوفه، مالک اشتر در مصر  امام معصوم نصب شــده باشــد، مانند شــریح در 

و ابواســود در بصــره. منصــوب خاص در برابر منصوب عام اســت که نصب 

گونه که مجلســی اول در  فقهــاء از طــرف امــام، به نصب عام اســت، همــان 

کرده اســت1 و دیگر فقها نیز چنین نظرى  موردى دیگر، از این تعبیر اســتفاده 

که شــرط اســت توســط امام یا  دارند.َمثــًا، میــر داماد در بحث نماز جمعه، 

گزارده شــود، می نویســد: »و بالملــة الراّد ىف االصحاب  ى  منصوب از طرف و

ة المعــة باالهــام، علیــم ادســالم، او هنتــمب هــن قبلــم، دکــن  الشــتراط صــال

اصحــاب ادفــول بالــماد نّزدــما ادففیــم الاهع دشــرایط الکــم، هنزدــة املنتمب 

 و تمّهم خالف ذدک هن ســمء ادتلّبرا و 
ً
الــاص عــىل هاتنطبق بــم اقماهلم مجیعــا

که قائل به جواز برگزارى  کسانی  ضعق ادتلّرب او نفص ادتتبع«2 دلیلی بر رّدِ 

نماز جمعه در زمان غیبت هســتند، نیســت. آنان فقیه جامع شــرائِط حکم 

که تمام اقوال بر  گونه  را، به منزله منصوب خاص از طرف امام می دانند. آن 

که بر خاف این نظر توهمی داشته باشد، برخواسته  کسی  آن انطباق دارد و 

از بدى تدبیر یا ضعف مهارت و نقص تتبع اوست.

بــه نظر می رســد قیــد مخصوص بــراى بیان همیــن نکته اســت. بنابراین، 

کالفقیه 1  - همان، ج10، ص 214، و ال شک فی المنصوب الخاص أما العام 
2  - میرداماد، محمدباقر بن محمد، شارع النجاة و عیون المسائل، ص 220
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کــم و ولی شــرعی در حکومت  ى، هــر قاضــی منصوبــی از طرف حا منظــور و

نخواهد بود، بلکه شرط مرد بودن قاضی براى منصوب خاص است.

ب- با توجه به نکته اول، به نظر می رسد دلیل معتبرى براى نفی قضاوت 

کــه مجلســی، قضــاوت زنــان را بــراى مطلق زنــان جایز  زنــان وجــود نداشــته 

ى، قاضی تحکیم نبوده است. که هدف و دانسته است و روشن است 

کــه زنــان نتوانند بــراى عموم  ج- از نظــر مجلســی، آن چــه باعث می شــود 

قضــاوت کنند، منع شــرعی قضاوت آنان نیســت، بلکــه از آن رو نمی توانند 

کــه صــداى آنــان را نامحرمان می شــنوند، یا  بــراى دیگــران قضــاوت نماینــد 

مجبور به اختاط با آنان می شــوند به همین جهت، براى مردان خویشــاوند 

گر کســی اصل شــنیدن صداى زن را  خود می توانند داورى کنند. بنابراین، ا

بدون شوائب دیگر حرام نداند و یا اختاط زنان را با مردان با رعایت ضوابط 

شــرعی و در صورتــی که باعث فتنه نشــود، روا بدانــد، می تواند حکم به جواز 

ى بدهد. قضاوت زن و والیت محدود و

که دو وجه در معناى آن ذکر شد، به عنوان یک احتمال ذکر  د- احتیاط، 

شــده اســت. در نتیجه، می توان گفت: مجلسی اول، جزو کسانی است که 

قائــل بــه جواز قضاوِت زن به صورت محدود براى مردان اســت و قضاوت او 

براى تمام زنان، بدون اشــکال خواهد بود. به این نکته نیز بد نیســت اشــاره 

گردان بناِم محقق  گرد شیخ عبد اهّلل بن حسین تسترى، از شا ى شا کنم که و

اردبیلی بوده اســت و ممکن اســت این اندیشــه از طریق تسترى، از اردبیلی 

به مجلســی اول رســیده باشد که در ادله ممنوع بودن قضاوت زن در مجمع 
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الفائده تردید نموده است1. 

کتاب خصال، از جابر جعفی از  4- مشابه این روایات را شیخ صدوق در 

یل ادفضاء« آمده  تم امــام باقر؟ع؟ نقل کرده اســت؛ با ایــن اضافه که بعد از »ال

یل االهارة«.2  تم است: »و ال

پاسخ: 

این روایت نیز مانند روایت پیشــین از جهت ســند و داللت داراى اشکال 

است و بر ادعاى مطرح شده داللت ندارد.

ُة َ ُهــَم 
َ
ــُرُه اْهــَرأ ى ٍء ُتَلّبِ  اْهــِر

ُّ
ُکل ْؤِهِنــَن؟ع؟م  ُ ِهیــُر الْ

َ
 أ

َ
ْســَناِد َقــال ِ

ْ
ــَذا ال 5- »َو هِبَ

ى را زنی بــه عهده بگیرد، پــس او ملعون  کــه تدبیــر کار و ُعــون«3 هــر مــردى 
ْ
َهل

است. با توجه به این روایت زنان نمی توانند تدبیر امورى را در دست بگیرند 

گونه است. که زیر دست آنان مرد باشد. قضاوت و والیت نیز این 

گروه علمی، موسوعة طبقات الفقهاء، ج11، ص 168 1  - موسسه امام صادق؟ع؟، 
2  - نــوری، حســین بن محمدتقی، مستدرک الوســائل، ج8، ص349 - ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی 
یــَس 

َ
ل  

ُ
یُقــول َجْعَفٍر)علیه الســام(  َبــا 

َ
أ َســِمْعُت   

َ
َقــال ُجْعِفــی 

ْ
ال »َجاِبــًر  )صــدوق(، خصــال، ص585  

ِجَنــاَزِة --<
ْ
َبــاُع ال  اّتِ

َ
یــِض َو ال َمِر

ْ
 ِعیــاَدُة ال

َ
 َجَماَعــُة َو ال

َ
 ُجُمَعــُة َو ال

َ
 ِإَقاَمــُة َو ال

َ
َذاُن َو ال

َ
َســاِء أ ــی الّنِ

َ
 َعل

 
َ

َکْعَبِة َو ال
ْ
 ال

ُ
 ُدُخول

َ
ْســَوِد َو ال

َ ْ
َحَجِر األ

ْ
ُم ال

َ
 اْســِتا

َ
َمْرَوِة َو ال

ْ
َفا َو ال ــُة َبیــَن الّصَ

َ
َهْرَول

ْ
 ال

َ
ِبیــِة َو ال

ْ
ل  ِإْجَهــاُر  ِبالّتَ

َ
َو ال

 ِمَن 
َّ

َبُح ِإال
ْ

 َتذ
َ

 ُتْسَتَشاُر َو ال
َ

َماَرَة َو ال ِ
ْ

ی اإل
َّ
 ُتَول

َ
َقَضاَء َو ال

ْ
ُة ال

َ
َمْرأ

ْ
ی ال

َّ
 ُتَول

َ
ْرَن ِمْن ُشُعوِرِهّنَ َو ال َما یَقّصِ

َ
ُق ِإّن

ْ
َحل

ْ
ال

ااِلْضِطَراِر«.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، ص 518  -  3
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پاسخ:    

کــه بــه ایــن روایــت بــراى روا نبودن والیــت زنان اســتناد  در پاســخ کســانی 

جسته اند، باید گفت سند روایت هم مجهول است و هم مرفوعه، در نتیجه 

به هیچ وجه قابل استناد و استدالل براى حکمی فقهی نیست.

روایاتوالیتورهبرى

دسته دیگر روایاتی است که به بیان ویژگیهاى رهبرى در اسام می پردازد. 

در برخــی از ایــن روایات، زنان را شایســته احراز رهبــرى نمی داند و جامعه را 

از تــن دادن بــه والیــت و رهبرى زنان برحذر مــی دارد و مرجعیت تقلید، خود 

نوعــی رهبــرى و امامت اســت از جملــه این روایات و شــاید مهمتریــن آنها، 

ما أهرهــم إهرأة« 
ُّ
کــه می فرماید: »دــن یفلح قــمم ود کرم؟ص؟ اســت  حدیــث نبــی ا

کار خویش به زنی سپارند، هرگز رستگار نشوند. که زمام  گروهی 

که در منابع حدیثی دارد، بر این  این حدیث شریف، با اختاف تعابیرى 

که رهبرى زن را  که پیامبر؟ص؟، آن قوم و جمعیتی را  نکته اساسی تکیه دارد 

می پذیرد خواه در رأس نظام باشــد، یا در بخشــی از آن، از فاح و رســتگارى 

بــه دور دانســته و آنــان را مذمت می نماید. به طور طبیعــی، چنین پیامبرى، 

گرفتار آید. که امت خود، به چنین بلّیه اى  اجازه نمی دهد 

پاسخ:    

که حکم ارشادى1  سبک و سیاق جمله: »دن یفلح قمم…« بیانگر آن است 

1  - موسوی خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج 7 ص6
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اســت، نــه تحریمــی. یعنی با توجه بــه برخــی از واقعیت ها، بهتر اســت زن، 

که جایز نیســت. از طــرف دیگر  زمــام حکومــت را در دســت نگیــرد، نه ایــن 

بــا توجه بــه موقعیت صدور حدیــث، محتواى آن مربوط بــه والیت به معنی 

حکومت اســت، نه مطلق والیت یا مرجعیت یا هرمعنای مشــابه دیگر. زیرا 

کت کســرى و  کــه خبر ها ایــن ســخن را پیامبــر؟ص؟ هنگامــی فرموده اســت 

جانشینی دختر او را به آن حضرت دادند1.

بنابراین، تعمیم حکم به مورد افتاء و مرجعیت، قیاسی است مع الفارق. 

زیــرا مرجعیــت و رهبــرى نــه در نوع مســؤولیت یکســانند و نــه از جهت لوازم 

کــه بــه دنبال دارند. چــون در حکومــت، ارتباط با مــردان و حضور  و تبعاتــی 

کم امرى است اجتناب ناپذیر، به خاف مرجعیت  مجامع عمومی براى حا

کــه مفتــی می توانــد بدون تمــاس و برخورد بــا دیگران، مســؤولیت  در افتــاء، 

خویش را انجام دهد.

روایاتامامتجماعت

کــه زن را از امامــت جماعــت منــع می کننــد.  دســته دیگــر روایاتــی اســت 

براســاس ایــن روایات، وقتــی زنی نتوانــد در یکی از موضوعــات دین، آن هم 

براى جمع محدود پیشوایی کند، چگونه مجاز خواهد بود در تمامی مسائل 

دین مقتدا و راهبر آنان گردد. وقتی مردم نتوانند در برخی از افعال، نمازشان 

از زن تبعیت نمایند، چگونه می تواند در تمام امور دین خود پیرو او باشند.

1 -  شعیب، ابوعبدالرحمن بن احمد، سنن نسائی، ج4 ص237 
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پاسخ:    

که جایگاه بلند نماز در بین عبادتهاى اسامی، مانع  گفت  در پاسخ باید 

کــه عبادتــی را با او از نظر مقدمات و شــرائط مقایســه نمــود، تا چه  آن اســت 

رســد به وظائــف غیر عبادى، ماننــد: افتاء و مرجعیت. مثــًا در نماز، عاوه 

بر قصد قربت، که شــرط تمامی عبادات اســت، توجه کامل نمازگزار از ابتدا 

تا انتهاى نماز الزم اســت. هرچه این توجه بیشــتر باشد، نماز ارزش بیشترى 

کندگی  که موجب پرا دارد. بدین خاطر، وجود عکس، مجســمه و هر چیزى 

فکر نمازگزار شود، در محل اقامه نماز جائز نیست.

کــه امــام مرتکــب اشــتباهی شــود  گفته انــد در نمــاز جماعــت در صورتــی 

کردن صدا، به  نمازگزاران باید او را به اشتباهش واقف سازند، مردان با بلند 

م است که این نه از آن جهت است 
ّ
تکبیر، و زنان با زدن دستان به هم. مسل

کــه شــنیدن صــداى زن، مطلقًا حرام اســت، بلکــه تنها به این خاطر اســت 

کــه تمرکز نمازگــزار محفوظ بماند. بنابراین هیچ بعید نیســت که ممنوعیت 

زن، از امامت جماعت، در همین راستا صورت پذیرفته باشد. چون، بدون 

شــک قــرار گرفتــن یــک زن پیشــاپیش مــردان در نمــاز جماعت، زمینه ســاز 

کندگی فکر براى نمازگزاران خواهد بود. پرا

در نتیجه، مقایســه افتاء و مرجعیت و پیشــوایی در بیان احکام مردم، به 

امامــت در نمــاز جماعت بی وجه خواهــد بود. مطابق این مقایســه، باید زن 

بــراى زنــان بتواند مفتی و مرجع تقلید باشــد؛ زیرا، امامت جماعت زن براى 
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کرده اند1. و حال آن  زنان، بدون اشکال است چنانکه روایات به آن تصریح 

یت در مفتی، آن را اعم دانسته اند. که مدعیان شرط ذکور

روایات ممنوعیت اطاعت از زنان

که عبداهّلل  کردن از زنان را نهی می کند، مانند حدیثی  که اطاعت  روایاتی 

که آن حضرت به نقل از پدران  کرده است  بن سنان از امام صادق؟ع؟ نقل 

معصومــش فرمود: مردی از همســران خود به نزد امیرالمومنین؟ع؟ شــکایت 

کرد. پس علی؟ع؟ به ایراد خطابه ای پرداخت و در ضمن آن فرمود: »هعاشــر 

تطیعما ادنساء عىل حال...«2؛ ای مردم! در هیچ حال زنان را اطاعت  ادناس ال

نکنید...

ی و اطاعت از زن  کرم؟ص؟ پیــرو کــه پیامبر ا در روایــت دیگری آمده اســت 

را باعــث پشــیمانی دانســتند: »طاعم املرأه نلاهم«3. ســند ایــن روایات معتبر 

است و داللت آنها هم واضح و روشن است؛ زیرا نکره »حاِل« در سیاق نهی 

»ال تطیعوا«، از الفاظ عموم است و مدلول آن، عدم جواز اطاعت از زنان در 

هر حالی است.

اشــکال اول: در اشــکال بــر اســتدالل بــه حدیــث اول )از دو حدیث پیش 

گیــری و گســتردگی )از هیچ زنی در  گفتــه(، بایــد گفــت این روایت بــا این فرا

1  - حر عاملی، محمد بن حســن، تفصیل وســایل الشــیعه الی تحصیل مســایل الشریعه، ج5 ص40، 
باب20 از ابواب صلوة الجماعة.

2  - مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحاراالنوار، ج103، ص254، ب5، ح1
3  - نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، ج 14، ص 262
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گر ایــن معنا را بپذیریم،  هیــچ امــری فرمان نبریــد...(، زمینه اجرا ندارد؛ زیرا ا

زنان باید از بســیاری امور اداری، اجتماعی و خانوادگی باز داشــته شــوند که 

پایبندی به آن دشوار خواهد بود و هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است... 

کلی بودن، حدیث را از عموم به اجمال سوق می دهد. منع 

گر این معنا را بپذیریم، زنان باید  که »ا نقد و بررســی اشــکال اول: این بیان 

از بســیاری امــور اداری، اجتماعــی و خانوادگــی بازداشــته شــوند« صحیــح 

نیســت؛ زیــرا، روایــت ناظر به نهــی از مداخله زنــان در امور مختلف نیســت 

تا چنان الزمه فاســدی به دنبال داشــته باشــد، بلکه ناظر به نهی از اطاعت 

که زنان نبایــد امر و نهی در  از زنــان اســت. بنابراین، معنای روایت آن اســت 

امــور مختلــف را بر عهده داشــته باشــند و یکــی از مصادیق مهــم امر و نهی، 

مرجعیت و دادن فتوا برای مقلدین است. پس مطابق روایت، زنان در هیچ 

که از آن بوی اطاعت بیاید  کاری باشند  امری نباید عهده دار 

که بر اســتدالل بــه حدیث اول مطرح شــده  اشــکال دوم: اشــکال دیگــری 

اســت، ادعــای انصــراف ایــن حدیــث از مواردی اســت که یــک زن در مقام 

کند. به  قضــاوت یــا حکومــت، مــردم را به اجــرای فرمان هــای الهی دعــوت 

کــه جملــه ی »ال تطیعــوا النســاء علی حــال«، به امــوری انصراف  ایــن بیــان 

کــه زنــان بر اســاس فکر و رأی خــود و با انگیزه های نفســانی، مردان را به  دارد 
فرمانبرداری فرا خوانند.1

گر بیان پیش گفته در تفسیر روایت پذیرفته  نقد و بررسی اشکال دوم: اواًل. ا

1  -  واثقی راد، محمدحسین، سیره معصومین علیهم السام، ص192
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گر  شود، آنگاه اختصاص روایت به زنان، لغو بلکه ناصواب خواهد بود؛ زیرا ا

کننده احــکام الهی  یــک مــرد نیز بر اســاس فکــر و رأی خود بدون آنکــه بیان 

باشــد و فقــط بــر پایــه انگیزه های نفســانی، زنــان و یا مــردان دیگر را بــه تقلید 

که روایــت، نهی از  فراخوانــد، اطاعتــش بدون شــک جایز نیســت، در حالی 

اطاعت را فقط درباره زنان بیان کرده و فرموده اســت: »ال تطیعما ادنســاء عىل 

حــال«. آیــا از یــک فــرد معمولــی نیز می تــوان انتظار داشــت که چنیــن منظور 

کند، تا چه رسد به امیرالمؤمنین؟ع؟  عامی را با چنین عبارت خاصی بیان 

کــه امیــر کام اســت و ســلطان فصاحــت و باغــت؟! دوم اینکــه در جایــی 

کــم، حکمی صادر می کنــد، از آنجا  کــه یک شــخص به عنــوان قاضی یا حا

کــه صدور حکم پس از تشــخیص موضــوع صورت می گیــرد، اطاعت از این 

حکم در واقع فقط اطاعت از دســتور الهی نیســت، بلکه اطاعت از دســتور 

که توسط قاضی  کلی الهی پس از تطبیق آن بر یک موضوع مشــخص اســت 

کــه قاضی درباره تشــخیص موضــوع والیت  گرفتــه اســت و از آنجــا  صــورت 

دارد، هیــچ یــک از اصحــاب دعــوی و حتــی اشــخاص ثالــث نمی تواننــد 

تشخیص موضوعی قاضی را نپذیرند و فقط حکم کلی شرعی را قبول کنند 

گونه موارد، منشأ اثر نیست، بلکه  کلی در این  و اصواًل ِصرف پذیرش حکم 

تمام اثر ناشــی از مترتب دانســتن حکم بر یک موضوع خاص است و این نیز 

کلی  کم، از طریق تشخیص حکم  که توسط قاضی یا حا کاری است  همان 

شــرعی و ســپس موضوع معّین خارجی و آنگاه دســتور به اجرای حکم مزبور 
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در خصوص موضوع مورد نظر انجام می شود1. 

روایات نقصان عقل زنان

که بیان گر ناتمامی عقل زنان هســتند، بسیارند. اما دو نقل از همه  روایاتی 

که  بیش تر مطرح است، یکی در منابع شیعی و دیگرى در منابع اهل سنت 

کمبود عقل و ایمان زنان سخن می گویند. گونه اى همانندند و از  به 

1- از رســول خدا روایتی نقل شــده است که در منابع اهل سنت، از جمله 

صحیح بخارى آمده است. بخارى این حدیث را در سه مورد و در سه باب 

کتاب  کامل3 و در  کتاب زکات به طور  کتاب حیض2 و  کرده است: در  نقل 

که سه تن از صحابه، با تفاوت هایی  شــهادت4 این نقلها یک روایت اســت 

انــدک نقــل کرده اند. در منابع معتبر دیگر اهل ســنت به نقل از افراد دیگر نیز 

کرده است. مسلم از  ذکر شــده اســت. بخارى آن را از ابو ســعید خدرى نقل 

عبد اهّلل بن عمر5 بیهقی نیز در شعب االیمان با دو سند از عبد اهّلل بن عمر6. 

کــه زنش در این واقعه نقشــی داشــته اســت و  کــم از عبــد اهّلل بــن مســعود  حا

ى را به شــرط نقل بخارى و مســلم صحیح دانســته اســت7. در  ذهبی نقل و

1  - ارسطا، محمد جواد، والیت زن، فصلنامه فقه و حقوق، شمار 18، ص 123
2  -  بخــاری، ابوعبداهّلل محمدبن اســماعیل، صحیح البخــاری، کتاب الحائض باب ترک الحائض 

الصوم، ج1، ص90، ح 304  
3  -  همان، باب الزکات علی االقارب، ج1، ص 154، ح 1462

4  - همان، باب شهادة النساء، ج3، ص206، ح2658
5  - نیشابوری، ابوالحسن مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج1 ص61، ح 250

6  - بیهقی، احمد بن حسین، شعب اإلیمان، ج1 ص61 ؛و ج 4 ص297
کم، با تلخیص ذهبی، ج4 ص 645 کم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین للحا 7  - حا
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که از نظر ســند نزد عامه صحیح اســت، پیامبر بعد از نماز عید،  این روایت 

به جمعی از زنان برخورد، به آنان توصیه کرد: صدقه بدهند؛ زیرا بیش تر اهل 

جهنم را زنان تشکیل می دهند!

َن  ِثْر
ْ

آنان پرسیدند: به چه علت؟ حضرت این گونه به آنان پاسخ داد: »ُتک

ُجِل  ّبِ ادّرَ
ُ
ْذَهَب ِلل

َ
ْیُم ِهْن َناِقَتاِص َعْفٍل َو ِدیٍن أ

َ
َعِشیَر، َها َرأ

ْ
َن اد ُفْر

ْ
ْعَن، َو َتک

َّ
ادل

ْیَس 
َ
د

َ
م أ

َ
 اهَّلِل. َقال

َ
َنم َو َها ُنْفَتاُن ِدیِنَنا َو َعْفِلَنا َیا َرُســول

ْ
. ُقل ُکــّنَ ــاِدِم ِهــْن ِإْحَلا َ الْ

م َ َذِلــَک ِهْن ُنْفَتاِن 
َ

. َقال
َ

ــَنم َبىل
ْ
ُجِل. ُقل  ِنْتِق َشــَهاَدِة ادّرَ

َ
ِة ِهْثــل

َ
ــْرأ َ

ْ
َشــَهاَدُة ال

م َ َذِلــَک ِهــْن 
َ

. َقــال
َ

ــَنم َبــىل
ْ
ْ َتُتــْم. ُقل ِ َو ملَ

ّ
ْ ُتَتــل ْیــَس ِإَذا َحاَضــْم ملَ

َ
د

َ
َعْفِلَهــا. أ

ا1«  ُنْفَتاِن ِدیِنَ

کفر  ى  یاد لعن می کنند و نسبت به همسر و تاش هاى و زنان، دیگران را ز

کــه بربایند عقل مردان  می ورزنــد. مــن ندیدم ناقص عقــان و ناقص دینانی 

هوشــمند و قاطع را جز شــما زنان. زنان گفتند: اى رسول خدا نقصان عقل و 

گواهی مرد نیســت؟  گواهی هر زن مانند نصف  دین ما چیســت؟ فرمود: آیا 

گفتند: آرى.

که زنــان دچار  فرمــود: ایــن از نقصــان عقــل آنــان اســت. فرمــود: آیا زمانــی 

گفتنــد: چرا؟  عــادت ماهیانــه )حیض( شــوند تــرک نمــاز و روزه نمی کنند؟ 

کاستی دین آنان است. فرمود: این از 

به این روایت اســتدالل کرده اند: چون بنابر فرموده رســول خدا، زنان از نظر 

کتاب الحائــض باب ترک الحائض  1  - بخــاری، ابوعبــداهّلل محمدبن اســماعیل، صحیح البخاری، 
الصوم، ج1 ص90، ح 304
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عقلــی و دینــی کمبود دارنــد، پس نمی تواننــد مقام مرجعیت را دارا باشــند، 

که نیاز به هوش و ذکاوِت بسیار باال دارد. مقامی 

کــه می فرماید: »اْسَتْشــِهُلوا َشــهیَلْیِن  ایــن حدیث، اشــاره به آیــه قرآن دارد 

ْن 
َ
ــَهلاِء أ

ُ
ْن َتْرَضْوَن ِهَن ادّش تاِن مِمَّ

َ
 َو اْهَرأ

ٌ
ْنِ َ َرُجل

َ
منــا َرُجل

ُ
ْ َیک ــْم َ ِإْن ملَ

ُ
ِهــْن ِرجاِلک

گواهی، بــه جاى یک مرد، دو  ى «.1 براى  ْخر
ُ ْ
ــا األ َر ِإْحلاُهَ  ِإْحلاُهــا َ ُتَذّکِ

َّ
َتِضــل

گر یکی فراموش کرد، دیگرى به یاد او بیاورد. به این آیه شــریفه  زن باشــد که ا

کتابهــاى فقهی خود  و روایــت یــاد شــده، فقها، بــراى نفی قضــاوت زنــان در 

کرده اند. استناد 

2- در نهــج الباغــه، دو فراز از ســخنان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نقل شــده 

کم خرد خوانده است. که حضرت، زنان را 

َســاَء َنَماِقــُص اِلمَیاِن، ...«2   الــف- در خطبــه هشــتاد می فرماید: »... ِإّنَ ادّنِ

ایمان زنان ناتمام است

ب- ســفارش حضــرت، بــه ســپاهیان خــود در چگونگــی رفتــار بــا زنــان 

1  - سوره بقره، آیه 282.
َســاَء َنَواِقُص   الّنِ

َ
اِس ِإّن 2  - نهج الباغه، خطبه هشــتاد، ترجمه دکتر ســید جعفر شــهیدى )َمَعاِشــَر الّنَ

َیاِم ِفی  ِة َو الّصِ
َ

ــا ا ُنْقَصــاُن ِإیَماِنِهّنَ َفُقُعوُدُهّنَ َعِن الّصَ ّمَ
َ
ُعُقوِل، َفأ

ْ
ُحُظوِظ، َنَواِقــُص ال

ْ
اإِلیَمــاِن، َنَواِقــُص ال

ــا ُنْقَصاُن ُحُظوِظِهّنَ  ّمَ
َ
َواِحِد، َوأ

ْ
ُجِل ال َکَشــَهاَدِة الّرَ َتْیِن 

َ
ا ُنْقَصاُن ُعُقوِلِهّنَ َفَشــَهاَدُة اْمَرأ ّمَ

َ
، َو أ ــاِم َحْیِضِهــّنَ ّیَ

َ
أ

 
َ

ٍر َو ال
َ

ی َحذ
َ
َســاء َوُکوُنوا ِمْن ِخَیاِرِهــّنَ َعل ُقوا ِشــَراَر الّنِ

َ
َجاِل. َفاّت یِث الّرِ ْنَصــاِف ِمْن َمَواِر

َ ْ
ــی األ

َ
یُثُهــّنَ َعل َفَمَواِر

ُمْنَکِر( مردم! ایمان زنان ناتمام اســت، بهره آنان ناتمام، 
ْ
ی ال َیْطَمْعَن ِفی ال َمْعــُروِف َحّتَ

ْ
ُتِطیُعوُهــّنَ ِفــی ال

خرد ایشان ناتمام. نشانه ناتمامی ایمان، معذور بودن شان از نماز و روزه است - به هنگام عادت شان 
- و نقصان بهره ایشان، نصف بودن سهم آنان از میراث است، نسبت به سهم مردان و نشانه ناتمامی 
گواهی یک مرد به حساب رود. پس از زنان بد بپرهیزید و خود  گواهی دو زن چون  که  خرد آنان این ُبَود 

کار نیک از آنان اطاعت ننمایید. کار زشت طمع نکنند، در  را از نیکان شان واپایید و تا در 



م فادفان هرجعیم دنان 
ّ
 تل دوممادد

-  75 -

نفــس و ادعفول«1. تــوان زنان اندک  گو: »...  اّنــّن ضعیفــاص ادفمى و اال ناســزا

است و جان شان ناتوان و ِخردشان دستخوش نقصان.

پاسخ:    

پاســخ ایــن روایت ها را بســیارى نقل و فقها در کتابهــاى فقهی خود مطرح 

کرده انــد، و فقیهــان این روایات را غیــر قابل انکار دانســته و مخالفان والیت 

گفته انــد: بــا توجه به ســخنان رســول خــدا؟ص؟و علی؟ع؟ دربــاره زنان  زنــان 

نمی توان آنان را در پست هاى مدیریتی و والیی جامعه برگمارد.

که یادآور می شویم. از این استناد و برداشت، پاسخ هایی داده شده 

1- دو روایِت حضرت علی؟ع؟ با نقل هاى مختلفی ارائه شده است. نقل 

نهج الباغه مرســل اســت و منابع دیگر آن ســند ندارند. نقل اهل ســنت نیز 

براى شیعه در حد سند صحیح اعتبار ندارد.

2- ســخن پیامبر؟ص؟ درباره زنان، بیان گر ناتوانی آنان نیســت. حضرت با 

کــه زنــان را در عقل ناتمام دانســته، اّما خطــاب به زنان می فرماید شــما  ایــن 

ــّب( غالــب می شــوید. یعنــی حضــرت به 
ُ
بــر مــردان داراى عقــل خالــص )ل

که در زنــان وجود دارند و این توانایی ها خردمندترین  توانایی هایــی نظر دارد 

مردان را تحت سلطه قرار می دهند.

در  بســا  چــه  و  باالســت  بســیار  زنــان،  عاطفــی  و  احساســی  جنبــه   -3

کم، فاّنهّن ضعیفات 
َ
مرأ

ُ
عراضکم و سببن أ

َ
1  - همان، نامه14- )وال تهیجوا الّنســاء بأًذى و إْن َشــَتْمَن أ

ى شــما را بریزند، یــا امیران تان را  القــوى و االنفــس و العقــول( زنــان را بــا زدن بر مینگیزانیــد، هرچندآبرو
که توان زنان اندک است و جان شان ناتوان و ِخردشان دستخوش نقصان. گویند،  دشنام 
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کنــد. به همین  مــواردى، ایــن جنبــه بر جنبه و جهــت خردورزى آنــان غلبه 

جهــت حضــرت علی؟ع؟ به نیروهاى نظامی خود ســفارش می کنــد در برابر 

احساســات تأثر بر انگیز زنان، بازتاب نشان ندهند. زنان مانند هر کس دیگر 

می دانند هر کس به جنگ برود، می کشــد یا کشــته می شود و باید پاسخ گوى 

عمل خود باشد. اما وقتی که با کشته خود روبه رو می شوند، سخنانی بر زبان 

که نادرســت و غیر مناســب است. امام علی؟ع؟ بیان می کند این  می آورند 

که نیروهاى نظامی نســبت به ســخنان  غلبه احساســات زنان باعث نشــود 

کشته شدگان  زنان بازتاب نشان دهند، زیرا آنان در چنین مواردى، به نقش 

کارى ندارند و احساساتشان بر ِخردشان غلبه می کند. در جنگ 

علی؟ع؟ خود در پایان جنگ جمل شــاهد چنین صحنه اى بود. صفیه، 

گفــت: »اى قاتــل  دختــر حــارث، زن عبــد اهّلل بــن خلــف خزاعــی بــه علــی 

ى فرمــود: »من  کننــده جماعتهــا«. علــی؟ع؟ در پاســخ و دوســتان و متفــرق 

تــو را ســرزنش نمی کنــم؛ زیــرا جــدت را در روز بــدر و عمویــت را در روز احد و 

که  کشــنده دوستان بودم، تمام کسانی را  گر  کنون کشته ام من ا همســرت را ا

کردند دیدند عبد اهّلل بن زبیر و  به این خانه ها پناه برده اند می کشتم. تفتیش 

مروان در آن خانه ها هستند..«1 

4- راجع به ســخن امام علی؟ع؟ در نهج الباغه می توان گفت چون پس 

1  - ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج2 ص262 )انی ال الومک ان 
تبغضینــی یــا صفیه و قــد قتلت جّدک یوم بدر و عّمک یوم احد و زوجــک اآلن و لو کنت قاتل االحبة 

لقتلت من فی هذه البیوت فتفّتش فکان فیها مروان و عبداهّلل بن زبیر(
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از جنگ جمل ایراد شــده حضرت نخواســتند از ام المؤمنین عایشه به بدى 

ى را با احتــرام کامل همراه  یــاد کننــد و همــان گونــه که ذکر شــد، حضــرت و

ى می گوید: او مانند دیگر  چهــل زن بــه مدینه فرســتاد. این جا در انتقــاد از و

ى بــراى جنــگ بــا خلیفه و  کــه تصمیــم و زنــان، داراى کاســتی هایی اســت 

جنــگ بــا جانشــین پیامبر، برخاســته از این کاستی هاســت که در سرشــت 

تمام زنان وجود دارد. و این خود، احکام خاصی را در شرع و تکالیف مهمی 

را از آنان برداشــته اســت: جهاد بر آنان واجب نیســت، در ایام خاص، نماز و 

ى نیکان آنان در  روزه از آنان برداشــته شــده اســت و... بنابراین، باید از پیرو

گرفتار غفلت نشود. کرد تا انسان  کار نیک هم پرهیز 

ى مــردم از عایشــه برخاســته از بی بصیرتــی بــود و بی توجهــی آنــان به  پیــرو

احکام دین و سفارش هاى رسول گرامی اسام درباره جایگاه زنان و ظرفیت 

آنــان. بــه همین علت حضــرت در مورد دیگر فرمود: »و اّهــا  النة  أدرکها رأى 

َکِمرَجِل ادفن«1 اّما آن زن ]عایشــه[ اندیشه زنانه  ادنســاء وِضغن غال ىف صلرها 

کوره آهنگرى بتافت. کینه، چون  بر او دست یافت و در سینه اش 

هــدف حضــرت این بود که دوباره مردمان گرفتار چنین مشــکلی نشــوند. 

ى نکنید، یعنی  بدیهی است وقتی می فرماید: از نیکان آنان در معروف پیرو

از زنانــی که اندیشــه زنانه بر آنان دســت یافته و چیره گشــته؛ امــا نظر آنان که 

بر اســاس خرد، دین و مذهب می اندیشــند و اندیشه و رأى شان زنانه نیست 

1  - نهج الباغه، خطبه 156
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بی گمان محترم است1. 

زنــان برابــر آموزه هــاى َوحیانــی و قرآنــی حــق امــر به معــروف و نهــی از منکر 

گــر ســخن حضرت را حمل بــر این بکنیم که امر آنــان را در معروف  دارنــد. و ا

کار بندیم، ســخن حضرت  کنیم و نهی آنان را از منکر نباید به  ى  نباید پیرو

را در برابر قرآن و آموزه هاى َوحیانی قرار داده ایم.

کم تر از  5- حضــرت در این جــا نمی خواهد بگویــد: در آفرینش عقل زنــان 

عقل مردان است. یعنی ساختار وجودى آنان به گونه اى است که عقل شان 

کثر  کتسابی و تجربی است که در ا ناتمام است، بلکه منظور حضرت عقل ا

زنان کم تر است. در آیه قرآن، تعبیر به نقص عقل زن نشده است، بلکه بیان 

کار داد و  گــر یکــی فراموش کرد دیگرى به یــادش بیاورد؛ چون زنان بــه  شــده ا

ســتد و قــرض و امثــال آن نمی پرداختند، در متن جامعه حضور نداشــتند و 

گسترده و آشنا نبودن با شگردها و... در چنین  به خاطر نداشتن حشر و نشر 

مــواردى ممکن بود جزئیــات تأثیر گذار را از یاد ببرند، و یا فریب بخورند؛ لذا 

گواهــی دیگــرى ضمیمــه می شــود و این ربطی به بــی عقلی و ناتوانــی ذاتی و 

هوش زنان ندارد.

زنان در مواردى که تخصص دارند و به آنان مربوط است، می توانند گواهی 

گواهی یک زن حتی، قابل پذیرش اســت2. این  بدهنــد. در چنین مــواردى 

گاهــی و توان مندى زنــان در احــکام صادره از  نکتــه نشــان می دهد ســطح آ

1  - شمس الدین، محمد مهدى، أهلیة المراه لتولی السلطه، ص 102
2  - نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، ج17، صص 425-424 
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طرف شرع نقش داشته و دارد.

یادآورى: به بیانی دیگر نیز می توان از سخن حضرت پرده برداشت و آن را 

کتســابی.  روشــن کرد: حضرت عقل را دو گونه می داند عقل طبیعی و عقل ا

گون نقل شده است. گونا سخنان حضرت در این باره با تعبیرهاى 

ى ِإیَل  ــا ُیــَؤّدِ ُهَ
َ

ِکال َبــِة َو  ْجِر  ادّتَ
ُ

ْبــِع َو َعْفــل  ادّطَ
ُ

 َعْفــالِن َعْفــل
ُ

َعْفــل
ْ
الــف- »اد

کتســابی و هر  ْنَفَعــِة«1 عقــل دو گونه اســت: عقل طبیعی و عقل تجربی و ا َ الْ

دو به سود راه می برند.

در ســخنی دیگر، در نامه اى به امام حســن، عقل را به استفاده از تجربه ها 

ْبَم َها  َجــاِرِب َو َخْیــُر َهــا َجّرَ  ِحْفــُظ ادّتَ
ُ

َعْفــل
ْ
تعریــف می کنــد و می فرمایــد: »َو اد

َوَعَظــَک«2 عقــل، حفــظ تجربه هاســت و بهترین تجربه آن اســت که باعث 

عبــرت و وعــظ تو بشــود. و در ســخنی دیگر حفظ تجربه را اصــل و رأس ِخَرد 

می شــمارد: »حفظ ادتجارب رأس ادعفل3« در نامه خود به ابوموســی، شــقی را 

کــه از ســود خــرد و تجربه بهــره نبرد. » ان ادشــى هــن حرم نفع  کســی می دانــد 

ىت هــن ادعفــل و ادتجربــم4« ابــن ابــی الحدید در شــرح ســخن حضرت،  هــا او

که عقل حفظ تجربه هاســت، می نویســد: بر اســاس همین ســخن حضرت، 

کتســابی تقســیم  بــه دو قســم غریــزى و ا دانشــمندان و متکلمــان عقــل را 

1  - مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی بحاراالنوار، ج75، ص6
2  - نهج الباغه ص 402

3  - آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 444، ش 10141
ْجِرَبِة َعْقِل َو الّتَ

ْ
وِتی ِمَن ال

ُ
ِقی َمْن ُحِرَم َنْفَع َما أ

َ
 الّش

َ
4  -  نهج الباغه، نامه 78. َفِإّن
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کرده اند1. 

که در آن، حضرت عقل را به  ب- شــعرى از حضرت علی؟ع؟ نقل شــده 

کرده است. دو قسم مطبوع و مسموع تقسیم 

راغــب در مفــردات، در آغاز تعریف عقل می نویســد: یک وقت عقل گفته 

یافت دانــش و گاهی  می شــود و منظــور قوه اى اســت که آماده شــده بــراى در

عقل گفته می شــود به دانشــی که با این قوه عقلی آن را به دست آورده است 

َعْفــل عفلنم مفطبوع َو 
ْ
ْیَم اد

َ
و بــه همین جهــت امیر المؤمنین؟ع؟ فرمــود: »َرأ

ــْمس، َو َضْمِء 
َ

 َتْنَفُع ادّش
َ

َکَمــا ال ْ َیــُک َهْطُبوُع   َیْنَفــُع َهْســُموَع، ِإَذا ملَ
َ

َهْســُموَع َ ــال

گونه اســت: عقــل مطبــوع )غریزى( و  کــه  دو  ُنــوع«2. عقــل را دیــدى  َعــْنِ مَمْ
ْ
اد

کتســابی(، عقل شــنیدنی بدون عقل طبیعی فایده  ای  مســموع )شنیدنی وا

که بدون خورشید امکان استفاده از نور چشم نیست. گونه  ندارد، همان 

کتابهاى لغت به آن توجه شــده است3.  به جهت اهمیت این اشــعار، در 

و فیلســوفان نیــز آن را مورد توجه قــرار داده اند4 و در کتابهاى اخاقی نیز آمده 

کتابهاى حدیثی و اصولی نیز نقل شده است5.  است. و در 

1  - ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه اهّلل، شرح نهج الباغه، ج16 ص102 
2  - راغب اصفهانی، حســین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودى 

ص 577
3  - طریحــی؛ شــیخ فخرالدیــن مجمع البحرین، ج1 ص353، 6جلــدى؛ مرتضی زبیدی، محمد بن 

محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، ج15، ص504
4  - سبزواری، ماهادی بن مهدی، اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم، ص640

5  - فیــض کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضــی، الوافــی؛ ج1 ص55 ؛ فیــض کاشــانی، محمد بن شــاه 
مرتضی، الشافی فی العقائد و األخاق و األحکام؛ ج1 ص 39
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کاســتی عقل زنان سخن می گوید، منظور عقل  بنابراین، وقتی حضرت از 

کــه زنان، بــا توجه بــه اوضــاع اجتماعــی و فرهنگــی، دچار  کتســابی اســت  ا

کننــد، می توانند در  کاســتی را جبــران  کــه بتوانند این  آن شــده اند. و زمانــی 

کار  مناصــب مناســب از جملــه مرجعیــت، بــا توجــه بــه توان مندى خــود به 

مشغول شوند.

گرمقدمنداشتنزنانبرمردان روایاتبیان

وهّن هــن حیث أّخرهّن اهَّلل« زنــان را در آخر قرار  در حدیــث آمده اســت: »أّخر

دهید؛ زیرا خداوند آنان را در آخر قرار داده است.

به این حدیث براى نفی مرجعیت و قضاوت زنان، شیخ طوسی در کتاب 

گفته اند: قاضی  کرده انــد و  خــاف1 و عامــه حلی در نهج الحق2 اســتدالل 

که این  قرار دادن زنان بر مردان، به معناى مقدم داشــتن آنان بر مردان اســت 

ید که  حدیــث دســتور می دهد آنان را در آخر قرار دهیــد و بر مردان مقدم ندار

براى قضاوت نزد زنان بیایند.

پاسخ:    

کرد. در پاسخ به این حدیث به چند نکته می توان اشاره 

1-این حدیث از ابن مســعود نقل شــده و مرفوع و سند آن را ضعیف و غیر 

1  - طوسی، محمد بن حسن، الخاف، ج6 ص 213
ها 

ّ
2  -  حلــی، حســن بــن یوســف، )عامــه حلــی(، نهج الحــق و کشــف الصــدق ص562 « و مــن وال

القضاء قّدمها و أّخر الرجال
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قابل پذیرش دانسته اند.1 

2- ابن مســعود آن را از پیامبر؟ص؟ نقل نکرده اســت. ممکن است این نظر 

که چنین حدیثی نقل شده باشد، به معناى  ابن مسعود بوده باشد. بر فرض 

گونه با آنان عمل  جاهایــی اســت که خدا زنان را در آخر قــرار داده و باید این 

کرد، مگر  کــرد و قضــاوت و مرجعیــت را نمی تــوان با ایــن روایت از زنان نفــی 

دلیــل دیگرى وجود داشــته باشــد. این حدیــث، می گوید زنــان را در آخر قرار 

که آخر چیست، حدیث آن را بیان نمی کند. دهید؛ اما این 

که  3- واژه حیث، در این حدیث براى مکان اســت؛ یعنی در مکانهایی 

خداونــد آنان را در آخر قرار داده، شــما نیــز آنان را در آخر قرار دهید و بر مردان 

ید. بنابراین، حدیث ربطی بــه قضاوت و مقام مرجعیت یا مقام  مقــدم مدار

سیاســی زن ندارد و مربوط به شــیوه نماز زنان و مردان در یک مکان اســت و 

کرده اند. از آن استفاده هاى مختلفی 

الــف- در هنــگام نمــاز، زنــان نبایــد جلوتــر از مــردان بایســتند. صاحــب 

که این معنی را بیان می کند  کرده  مستدرک الوسائل، حدیث را در بابی ذکر 

کراهت می داند2.  و آن را دلیل بر 

ب- برخــی بــه این حدیث اســتناد کرده اند که نماز محــاذات )هم ردیف 

شــدن مــرد بــا زن( باعث بطان نمــاز مرد می شــود3. اّما محدث نــورى آن را 

یلعی، جمال الدین، نصب الرایه، ج2 ص46 1  - ز
ُة 

َ
ُجِل َو الَمْرأ ِة الّرَ

َ
َکَراَهِة َصا 2  - نوری، حســین بن محمدتقی، مستدرک الوســائل، ج3 ص 333 »َباُب 

َة«.
َ

 ِبَمّک
َّ

ُة ِإال
َ
ا الَمْرأ

َ
َکذ ی َجاِنِبِه َو 

َ
ْو ِإل

َ
اَمُه أ

َ
ی ُقّد ِ

ّ
ُتَصل

3  - عسقانی، ابن حجر، فتح البارى، ج2 ص 177
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مکروه دانسته است.

یادى استفاده می شود که این حدیث، ناظر به نماز جماعت  ج- از منابع ز

و ترتیب ایستادن مردان و زنان در صفوف جماعت است. از این حدیث به 

دســت می آیــد باید زنان جلوتر از مردان نایســتند؛ زیــرا در معابد یهود، زنان و 

مردان به صورت مختلط براى عبادت می ایســتادند. مســلمانان نیز در آغاز 

بــدون ترتیــب بین زن و مرد نماز می خواندند. دســتور داده شــد که مردان در 

نمــاز جلوتــر از زنــان بایســتند1. به همین جهــت روایاتی از ابوهریــره، جابر بن 

که: »خیر صفوف النســاء آخرها و شــّرها  عبد اهّلل و دیگران نقل شــده اســت 

اولهــا و خیــر صفــوف الرجــال أولهــا و شــّرها آخرهــا«2 بهتریــن صفهــاى زنان 

صفهاى آخر آنان و بدترین صفهاى آنان، صفهاى اول آنان اســت و بهترین 

صفهاى مردان صفهاى اول آنان و بدترین آن، صفهاى آخر آنان است.

کــه براى اولیــن بــار محقق حلــی در معتبر  نکتــه جالــب توجــه این اســت 

که زنــان در جماعت باید پشــت ســر امــام جماعت بایســتند، به  بــراى ایــن 

کتابهایش4 براى شــیوه نماز  کــرده اســت3. و عامــه در  ایــن حدیث اســتناد 

ی و عامه 
ّ
جماعــت زن و مــرد به آن اســتناد کرده اســت و پس از محقــق حل

ی، دیگر علماى شیعه، براى ترتیب صفوف نماز زن و مرد به این حدیث 
ّ
حل

1  - ابی شیبه، ابن ابوبکر، المصنف، ج3 ص 149 ح 5115
2  - ترمذی، محمد، سنن، ج1، ص319، ح 1001 – 1000    

3  - محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2 ص 426 – 438
4  - همان، تذکرة الفقهاء، ج2 ص 415، چاپ جدید؛ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2 ص 

112
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کرده اند. استدالل 

د- شــمارى نیــز، ایــن حدیــث را دلیل بــر آن گرفته انــد که زنــان نمی توانند 

امامــت جماعــت مردان را به عهده بگیرند1 که کســی مدعی آن نیســت و از 

کرد. ادله دیگر باید استفاده 

گفته اند: وقتــی زن نمی توانــد امامت نمــاز جماعت  که شــمارى  امــا ایــن 

بــراى مــردان را بــه عهــده بگیرد، پس بــه طریق اولــی، نمی توانــد مرجعیت را 

بــه عهده بگیرد، درســت نیســت؛ زیرا نمــاز جماعت جزو عبادات اســت و 

عبــادت داراى شــرایط خاصی اســت و با مســائل مرجعیــت و اجتهاد و افتا 

متفاوت است.

روایاتبیانگرممنوعیتمشورتبازنان

در این باره روایات فراوانی دیده می شــود. در پاره اى از روایات آمده با آنان 

کنیــد ســپس بر خاف نظرشــان عمــل نمایید. یا نقل شــده ســیره  مشــورت 

کــه وقتــی قصد جنگ داشــت، زنــان خــود را براى  رســول خــدا؟ص؟ ایــن بود 

مشــورت جمــع می کرد، ســپس با نظــر آنان مخالفــت می نمود. افــرادى نیز بر 

کرده اند. یخی ارائه  این ادعا شواهد تار

در نهج الباغه روایاتی در مذمت مشــاوره با زنان آمده اســت2. و در منابع 

1  - طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه االمامیه، ج1 ص180
ُف   یَظّرَ

َ
َماِحُل َو ال

ْ
 ال

َّ
ُب ِفیِه ِإال  یَقّرَ

َ
اِس َزَماُن ال ی الّنَ

َ
ِتی َعل

ْ
2  - نهج الباغة، حکمت 485، نامه 31- »یأ

ِعَباَدَة 
ْ
ِحِم َمّنــًا َو ال ــَة الّرَ

َ
َدَقــَة ِفیِه ُغْرمــًا َو ِصل وَن الّصَ

ُ
ُمْنِصــُف یُعــّد

ْ
 ال

َ
ــُف ِفیــِه ِإاّل  یَضّعَ

َ
َفاِجــُر َو ال

ْ
 ال

َّ
ِفیــِه ِإال

ِخْصیاِن«
ْ
ْبیاِن َو َتْدِبیِر ال َساِء َو ِإَماَرِة الّصِ َطاُن ِبَمُشوَرِة الّنِ

ْ
ل اِس َفِعْنَد َذِلَک یُکوُن الّسُ ی الّنَ

َ
ًة َعل

َ
اْسِتَطال
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که دستور پرهیز از مشورت با زنان داده  دیگر، موارد متعددى ذکر شده است 

شده، یا مشورت با آنان روا دانسته نشده است.

که در دســته قبل ذکر شــد، چنین آمده بود: »و التستشار«  1- در دو روایتی 

زنان مورد مشورت واقع نمی شوند.

ْرَب َدَعا ِنَساَءُه  َ َراَد الْ
َ
 اهَّلِل؟ص؟ِإَذا أ

ُ
َکاَن َرُسول م 

َ
اًر َرَ َعُم َقال 2- »ِإْسَحاَق ْبِن َعّمَ

َفُهن«1 اسحاق بن عمار بدون سند گوید: شیوه پیامبر؟ص؟ 
َ
َّ َخاد ُ

َ اْسَتَشاَرُهّنَ ث

کــه هرگاه اراده نبرد داشــت زنان خود را می خواند و با آنان مشــورت  ایــن بــود 

گاه با نظرشان مخالفت می نمود. می کرد، آن 

َک  ا 3- علی؟ع؟ در نامه خود به فرزندش امام حسن؟ع؟ می فرماید: »َو ِإّیَ

ْ ــًن َو َعْزَهُهــّنَ ِإیَل َوْهــًن«2 و بــر حــذر باش از 
َ
ــّنَ ِإیَل أ َیُ

ْ
َســاِء َ ــِإّنَ َرأ َو ُهَشــاَیَرَة ادّنِ

مشــورت بــا زنــان، زیرا نظــر آنان رو بــه نابودى و ناقــص اســت و تصمیم آنان 

سست است.

ُکْم َو  ا که امــام صادق می فرمــود: »ِإّیَ گوید: شــنیدم  4- ســلْیمان ْبــِن خالد 

َعْجَز«3 برحذر باشید از مشورت 
ْ
َمْهَن َو اد

ْ
ْعَق َو اد

َ
َساء َ ِإّنَ ِ هِیّنَ ادّض ُهَشاَیَرَة ادّنِ

با زنان زیرا در آنان ضعف، سستی و ناتوانی وجود دارد.

َبَرَکــةُ«4 در مخالفت با 
ْ
َســاِء اد ِف ادّنِ

َ
مْؤمنیــن؟ع؟ فرمــود: »ىِف ِخال

ْ
5- أمیــر ال

زنان برکت است.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص518  -  1
2  - نهج الباغه، نامه 31.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5 ص517  -  3
4  - همان ص 518



ن می تواند مرجع تقلید بـاشـــد؟! ز

-  86 -

6- امــام صــادق؟ع؟ بــه برخــی یارانــش فرمــود: »اْســَتِعیُذوا ِبــاهَّلِل ِهــْن ِشــَراِر 

ْم 
ُ

وِف َ َیْلُعمَنک ْعُر َ  َحَذٍر َو ال ُتِطیُعمُهّنَ ىِف الْ
َ

ُکمُنما ِهْن ِخَیاِرِهّنَ َعىل ْم َو 
ُ

ِنَســاِئک

ْجَمى َو ال ُیَطْعَن  َن ىِف ادّنَ َســاء ال ُیَشــاَیْر  اهَّلِل؟ص؟ادّنِ
ُ

 َرُســول
َ

 َقال
َ

ِر َو َقال
َ

ْنک ُ ِإیَل الْ

یَب«1 پنــاه ببریــد از زنان بدتان به خــدا و از برگزیدگان آنان بر حذر  ُفــْر
ْ
ىِف َذِوى اد

کارهاى معروف اطاعت ننمایید، تا شــما را  کنید. از آنان در  باشــید و پرهیز 

به منکر نخوانند و فرمود، پیامبر؟ص؟ فرموده اســت: با زنان در نهان مشــورت 

نمی شود و نظرشان در باره نزدیکان مورد اطاعت واقع نمی گردد.

که نزد امام باقر؟ع؟ سخن از زنان به میان آمد،  7- در روایت مرسلی آمده 

ْجَمى َو ال ُتِطیُعمُهّنَ ىِف ِذى َقَراَبٍة«2 در نهان با آنان  وُهّنَ ىِف ادّنَ فرمود: »ال ُتَشــاِیُر

مشورت نکنید و نه هم از آنان درباره نزدیکان اطاعت نمایید.

پاسخ:    

در پاســخ بــه ایــن روایات و همانند آنها می توان گفت که در قرآن مشــورت 

گرفته  کید قرار  با افراد جامعه در مســائل اجتماعی، اعم از زن و مرد، مورد تأ

که در آیه قــرآن می گوید بدون  کارهــاى همگانی،  اســت3. و در امــور جامع و 

اجازه پیامبر؟ص؟ جلســه را ترک نکنید، حق مشــارکت دارند4. روشــن اســت 

گاهی هاى  کــه در مشــورت مســائل اجتماعــی، چنانچــه زنــان اطاعــات و آ

1  - همان ص 518.
2  - همان ص 518.

3  - سوره شورى، آیه 38  و أمرهم شورى بینهم
َهُبوا 

ْ
ْم یذ

َ
ْمٍر جاِمٍع ل

َ
کاُنوا َمَعُه َعلــی أ ذیَن آَمُنوا ِباهّلِل َو َرُســوِلِه َو ِإذا 

َّ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
َما ال

َ
4  - ســوره نــور، آیــه62 »ِإّن

ِذُنوه«
ْ
ی یْسَتأ َحّتَ
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گیرند. در قرآن حل مســائل  خاصی داشــته باشــند، باید طرف مشــورت قرار 

خانــواده بــا مشــورت و تبــادل فکــرى زن و مــرد مورد توجــه قرار گرفته اســت. 

َراَدا ِ َتــااًل َعْن َتَراٍض 
َ
گرفتن فرزند، خداونــد می فرماید: »َ ِإْن أ دربــاره از شــیر 

 ُجَناَح 
َ
ْواَلَدُکْم َ ال

َ
ْن َتْســَتْرِضُعما أ

َ
َرْدُتْ أ

َ
َمــا َو ِإْن أ هْیِ

َ
 ُجَناَح َعل

َ
َمــا َو َتَشــاُیٍر َ ــال ِهْنُ

گر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشورت یکدیگر، فرزندشان را  ْم«1 ا
ُ

ْیک
َ
َعل

گیرند، اشکالی بر آن دو نیست. قبل از دو سال از شیر باز 

در داســتان موســی و دختــران شــعیب، دختــران بــه معرفــی موســی در نزد 

پــدر می پردازنــد و بــه اذن و خواســت پــدر، او را بــه نزد پــدر می آورنــد و از پدر 

کار بگمارد2. آیا  که دارد، به  ى را به خاطر شایســتگی هایی  که و می خواهند 

دختران شــعیب، کم خرد بودند و نمی باید شــعیب پیامبر به پیشنهادشــان 

کار خردمندانه همان اســت که شــعیب انجام داد.  گــوش مــی داد؟ یا خیــر؛ 

یعنی شــعیب، پیشنهاد خردمندانه دختران خود را پذیرفت و فرجام خوش 

که  کار او چنان زیبا و خردمندانه بود  و شیرین و سعادت آفرین آن را دید. و 

گزارش داده، تا سرمشــق زندگی خانوادگی و اجتماعی مســلمانان  قرآن آن را 

قرار بگیرد.

که در  بنابراین، روایات ذکر شــده بر خاف آیات قرآن و ســنت نبوى است 

گونه پاسخ داد: قبل به آن اشاره شد. افزون بر این، می توان از آن روایات این 

الــف- بســیارى از ایــن روایات داراى ســند قابــل قبولی نیســتند که بتوان 

1  - سوره بقره، آیه 233.
2  - سوره قصص، آیه 25.
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کــه تعبیر »ال  کــرد. دربــاره دو روایت اول،  بــا آنهــا یک حکم فقهی اســتخراج 

گفتــه شــد. روایت مربــوط به مشــورت پیامبــر؟ص؟ با  تستشــار« دارنــد ســخن 

زنانــش و مخالفــت بــا آنان مرســل اســت و ســند نــدارد و بــی اعتبار اســت. 

همچنیــن روایت پنجم تا هفتم. چهار روایت دیگر نیز، از نظر ســند ضعیف 

هستند.

ب- نفی مشورت دلیل بر حرمت نیست؛ زیرا در دو روایت اول، که به یک 

کراهت دیده می شود. شماره ذکر شد، مواردى از نفی استحباب و 

کــه داراى عقل  ج- در روایتــی از علــی؟ع؟ نقل شــده که مشــورت با زنانی 

کراجکی اســت و  کنز الفوائد  و تجربه باشــند اشــکال ندارد. اصل روایت در 

 َهْن 
َّ

َساء ِإال َک َو ُهَشاَیَرَة ادّنِ ا مجلسی در بحار األنوار آن را نقل کرده است: »ِإّیَ

َ ِن َو َعْزَهُهّنَ ِإیَل َوَهن«1 برحذر باش 
َ ْ
ــّرُ ِإیَل األ ّنَ جَیُ َیُ

ْ
ــاِل َعْفِلها َ ِإّنَ َرأ َ

َ
ْبــَم ِبک َجّرَ

یافته باشی؛ زیرا  از مشورت با زنان، مگر آنان که تجربه و کمال عقل آنان را در

آنان داراى نظرى سست و تصمیمی ناپایدارند.

دراین جــا حضــرت مشــورت بــا زنان مجــرب و عاقل را روا دانســته اســت. 

ممکن اســت این نقلی دیگر از نامه 31 باشــد و ممکن اســت ســخنی دیگر 

از حضرت باشــد. در موارد دیگر نیز حضرت تجربه را براى مشــورت مناسب 

جاِرِب«2 برترین   َهْن َشاَیْرَص َذُو ادّتَ
ُ

دانســته اســت. آن جا که می فرماید: »أ ضل

گیرند با تجربگان هستند. که می توانند طرف مشورت تو قرار  کسانی 

ْبَت ِبَکَماِل َعْقًل« 1  - مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 100 ص253 »َمْن َجّرَ
2  - نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسایل، ج8 ص343
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د- پیامبــر؟ص؟ بــا زنــان خود ماننــد ام ســلمه و خدیجه، مشــورت می کرده 

که ذکر شــد پیامبر؟ص؟ با زنان خود مشورت می کرد،  اســت. بنابراین، روایتی 

که  بعــد بــه مخالفت می پرداخت، با ســیره حضرت نمی ســازد. از ســند آن 

که افرادى سعی داشته اند از طریق زنان  یم، شاید مربوط به زمانی بوده  بگذر

حضــرت، نظــر ایشــان را تغییــر دهند و آنان نیــز در این جلســات نظر دیگران 

ى پیامبــر نظر آنــان را نمی پذیرفته اســت، نه  را مطــرح می کرده انــد؛ از ایــن رو

ایــن که صرف مخالفت با نظر آنان ارزش بوده اســت، بلکه می دانســت نظر 

دیگران را ابراز می نمایند.

که جلسه نهانی،  هـ - از ذیل روایت ششم و روایت هفتم استفاده می شود 

یا مشورت پنهانی با زنان، روا نیست و دیدگاه آنان درباره نزدیکان در مواردى 

نادرســت اســت؛ چــون آنان را ممکن اســت رقیب خود بداننــد و این به طور 

مطلق نیست.

در نتیجه می توان گفت اصل مشــورت با زنان اشــکال ندارد و این از سیره 

پیامبر؟ص؟ و سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ استفاده می شود، منتهی این مشورت 

باید با زنان داراى تجربه و عقل و با شــرائط خاص و در موارد خاص باشــد و 

گیرد. این نکات در هر مشورتی می بایست مورد توجه قرار 

گرفت؛ چون  گونه روایات، باید زمان و مکان را نیز در نظر  در ارتباط با این 

که زنان از مسائل اجتماعی بیگانه هستند و از نظر فرهنگی عقب  در زمانی 

کافی رسیده و  گر به رشد علمی  مانده، نظرات آنان نیز نارسا خواهد بود؛ اما ا

کمال و تجربه باشند، مشورت با آنان سودمند خواهد بود. داراى 
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3- اجماع

یــت در مفتــی، اجمــاع و اتفاقی اســت که به  از دیگــر دالئــل اشــتراط ذکور

شهید ثانی نسبت داده اند. مرحوم شهید ثانی در کتاب قضاى شرح لمعه، 

ىف ادغیبة ینفذ قضاء ادففیم الاهع دشــرائط  پس از این ســخن شــهید اول: »و

األ تــاء«1 در زمــان غیبــت قضاوت فقیــه جامع شــرائط افتاء نافذ اســت. در 

توضیــح شــرایط افتــاء نوشــته اســت: »وهــی ادبلــوغ وادعفــل وادذکــورة واألمیان 

«. 2 شــرایط افتاء، بــه اتفاق، عبارتنــد از: بلوغ، 
ً
وادعلادــة وطهــارة املمدــل امجاعا

کزادى؛ این ســخن شــهید، برخی را بر  یــت، ایمــان، عدالــت و پا عقــل، ذکور

یت در مفتی  که بگویند شهید مدعی اجماع بر شرط ذکور این داشته است 

است.

کتاب  صاحــب فصــول مــی نویســد: »واعلــم اّن ادشــهیل ادثــاین عــّل ىف ایل 

یة وطهــارة املمدل وادنطق وادکتابة  وضة ىف شــرایط األ تاء ادذکور ادفضــاء هن ادر

کتاب قضاء روضه،  یة وادعی األمجاع عىل األودن«3 شــهید ثانی در اول  والّر

کزادى، قدرت بر سخن گویی و نوشتن و حرّیت را از شرایط مفتی  یت، پا ذکور

کرده است.  کزادى( ادعاى اجماع  یت و پا شمرده و بر دو تاى اول )ذکور

که رساله عملیه  کتاب )منهج الرشاد(  مرحوم شــیخ جعفر شوشــترى، در 

یت.  ایشــان اســت، به تفصیل از شرائط مفتی سخن می گوید: »ششم: ذکور

کانتر، ج3 ص62 1  - شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه، تصحیح و تحقیق 
2  - همان، ج3 ص62

یة فی األصول الفقهیة، ص424 3  - حائری اصفهانی، محمد حسین بن عبد الرحیم، الفصول الغرو
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هــرگاه مجتهــد زن باشــد، تقلیــد از او جایــز نیســت. بنابــر آنچه شــهید ثانی 

ادعاى اتفاق بر آن نموده است. هرچند دلیل دیگرى بر آن نیست« 1  

کفایةاألصــول( پــس از  مرحــوم فیروزآبــادى نیــز، در عنایةاألصــول )شــرح 

ذکــر شــرایط مفتی، از قول شــهید ثانــی و اجماعی که به او نســبت می دهد، 

می نویسد: »اها ادبلوغ وادذکورة وطهارة املمدل  ان ّت  هیا األمجاع  هم واال  لیس 

کزادى  یــت و پا  یمــا بایلینــا هن األددــة ها یلل عىل اعتبارهــا«2 اما بلوغ و ذکور

گر دلیل اجماع بر اعتبار این شرائط در مفتی تمام نباشد، دلیل دیگرى، از  ا

آنچه در دسترس است، بر اعتبار این شرائط، در مفتی نیست.

پاسخ:    

کنیــم منشــأ اجماع،  کــه ثابت  منظــور مــا از ذکــر عبــارات بــزرگان ایــن بود 

شــهید ثانــی اســت. افزون بر ایــن، برخی از بــزرگان، این اجمــاع را تنها دلیل 

معتبر دانسته اند. بنابراین، باید این دلیل، از چند جهت و با دقت بیشترى 

که آیا اســتناد آن به شهید ثانی، صحیح  بررســی شــود و نیز بررسی این نکته 

اســت یا خیر. به نظر می رســد، چنین اجماعی تحقق نیافته است، نه پیش 

از او و نه پس از او.

فقهاى ما، نوعًا در سه جا سخن از شرایط مفتی دارند:

که نهــی از منکر،  کتــاب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر. آن جایــی  1- در 

1  - شوشتری، جعفر بن حسین بن علی، منهج الرشاد، ص18
2  - حسینی فیروزآبادی، مرتضی، عنایة األصول، ج6،  ص293
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گفته اند: این مرتبه نهی از منکر، مشــروط به اذن  موجب قتل و جرح باشــد، 

امام است و در زمان غیبت، فقهاى جامع شرائط افتاء، می توانند آن را اجراء 

کننــد. آن گاه برخــی به اجمال و برخــی به تفصیل، شــرائط مفتی را متعرض 

شده اند. دستیابی به نظریه فقهاى سلف بیشتر در این باب ممکن است.

2- در ابتداى رساله هاى عملیه، در احکام و مسائل تقلید.

3- در مبحــث اجتهــاد و تقلیــد در کتابهــا و نوشــته هاى مربــوط به اصول 

فقه.

اثبــات صحت و ســقم ادعــاى اجماع، مبتنــی بر تتبع ســخنان بزرگان در 

این سه مورد است.

1- باب امر به معروف و نهی از منکر

که می توان  مبحث امر به معروف و نهی از منکر، در فقه، از مواردى اســت 

گذشــته درباره شــرایط مفتی دســت یافت. آن  به نظریه فقهاء، بویژه فقهاى 

کــه نهــی از منکــر، به جــرح و قتل بینجامــد، آن را جــزء حدود دانســته و  جــا 

نوشــته اند: »بایــد بــه اذن امــام؟ع؟ باشــد و در عصــر غیبت، تنهــا فقهاء می 

کنند.« آیا هر فقیهی می تواند مجرى باشد، یا با شرایط خاص،  توانند اجراء 

کتفا  گفته اند برخی تنها به ذکر عنوان فقهاى شیعه ا گون ســخن  گونا فقهاء، 

کرده اند. مانند: مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، سار در مراسم، ابن 

یس در سرائر. ادر

یت را ذکر  برخــی، متعــرض صفات فقیه مجرى حدود شــده اند، ولی ذکور
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قاهة اللود وال  نکرده اند. محقق در شــرائع می نویســد: »والجیود ان یتعــرض أل

الکم بن ادناس ااّل عارف باألحکام هطلع عىل هآخذها عارف بکیفیة ایفاعها 

کســی جایز  عىل ادمجمه ادشــرعیم«1 اقامه حدود و داورى بین مردم، تنها براى 

گاه به کیفیت اجــراى حدود،  کــه آشــنا به احکام، مطلــع بر منابــع و آ اســت 

طبق موازین شرع باشد.

مرحــوم عامــه، در کتــاب )قواعد(، اولین کســی اســت که صفــات مفتی 

را بــراى فقیــه مجــرى حدود در امر به معروف و نهی از منکر، شــرط دانســته و 

یت متعرض شده است: »و دلففهاء الکم  صفات مفتی را بدون شرط ذکور

بــن ادنــاس هــع األهــن هــن ادظاملن وقســمة ادزکــماص واألمخــاس واأل تا بشــرط 

اســتجماعهم دتفــاص املفــى وهیماألمیــان وادعلادــة وهعر ــة االحــکام بادلدیل 

یع هن اصمهلا«2 فقهاى واجد شرائط  وادفلرة عىل األستنباط املتجلداص هن ادفر

گر از ظالمــان در امان باشــند. و  کننــد، ا افتــاء، می تواننــد بیــن مــردم داورى 

گیرند. از شرایط مفتی است: ایمان،  تقسیم زکات و خمس و فتوا را بر عهده 

عدالــت، شــناخت احــکام با دلیل و توانایی بر اســتنباط فروعــات جدید از 

کرکــی، در جامع المقاصد، پــس از ذکر این عبــارت، همین  اصــول. محقــق 

نظریــه را دارد3. شــهید اول در لمعــه مشــابه همیــن عبــارت عامــه را دارد و 

شهید ثانی نیز بدون آن که چیزى بر آن بیفزاید شرح کرده است4. شهید اول 

1  - محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع األسام، ج1، ص344
2  - عامه حلی، حسن بن یوسف،  قواعد األحکام، ج1 ص119

کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3 ص490 3  - محقق 
4  - عاملی، زین الدین الجبعی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج2 ص418
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که با تفصیل بیشتر به شرایط مفتی می پردازد، نامی  کتاب ذکرى  در مقدمه 

یت نمی برد1.  از قید ذکور

یــت در مفتی  بنابرایــن، فقهــاى مــا، تــا شــهید ثانــی، متعــرض شــرط ذکور

کــه بســیارى از ایــن بــزرگان، در مقــام بیــان شــرایط مفتی  نشــده اند، بــا ایــن 

بوده اند.

یت در  گــر گمــان شــود عــدم تعــرض، به خاطر شــدت وضــوح شــرط ذکور ا

یت، در مفتی، به هر اندازه  مفتی بوده اســت، می گوییم: روشــنی شــرط ذکور

باشــد بــه پایه وضوح آن در قاضی، پیش فقهاء نیســت. بــا این حال، برخی 

یت نبرده اند، به قاضی  که در شــرایط مفتی اســمی از ذکور از همین فقهایی 

کرده اند. مانند محقق در  یت را بیــان  که رســیده اند، به صراحت شــرط ذکور

شرائع و شهید اول در لمعه و…

2- رساله هاى عملیه

کــه در بــاب اجتهــاد و تقلیــد ســخنی دارنــد، چــه  رســاله هاى عملیــه اى 

که براى  کــه به گونه علمی و تخصصی عرضه شــده اند و چه آنهایی  آنهایــی 

گونه اند: عموم و در سطح فهم آنان به نگارش درآمده اند، دو 

یــت را در ردیــف شــرایط مفتی نمی آورند، مانند: میرزاى شــیرازى  1- ذکور

بزرگ در مجمع الرسائلـ  که رساله عملیه آن مرحوم استـ  در بحث اجتهاد 

که جایــز التقلید  که می پرســد: شــخصی  کننــده  و تقلیــد، در پاســخ ســؤال 

1  - شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، ص3
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است شرایط و اوصاف آن را بیان فرمایید. پاسخ می دهد: »در آن چند شرط 

که حّی باشد.«1  که بالغ باشد… هشتم آن  معتبر است: اول آن 

با این که در مقام پاسخ گویی است و به تفصیل به بیان شرایط می پردازد، 

یــت را جــزء شــرایط بــه حســاب نمــی آورد. ضمنًا، بــر این رســاله، آیات  ذکور

عظام: ســید اسماعیل صدر، ســید محمدکاظم یزدى، آخوند خراسانی و… 

کدام چیزى بر این شرایط نیفزوده اند. حاشیه دارند و هیچ 

مرحوم ســید ابوالحسن اصفهانی در کتاب سفینة النجاة، در هنگام بیان 

یت نمی بــرد: »جیب ان یکــون هرجع ادتفلیل  شــرایط تقلیــد، نامــی از قید ذکور

 ىف دیــن اهَّلل…« الزم اســت مرجــع تقلیــد، عالــم، 
ً
، عــاداًل، یرعــا

ً
 جمهتــلا

ً
عاملــا

مجتهد، عادل، و پرواپیشه در دین خدا باشد…2

حضــرت امــام در حاشــیه خود بر ســفینة النجاة نیــز، این شــرط را نیفزوده 

یت را در ردیف شــرایط مرجع  اســت. همچنین در تحریرالوســیله، قید ذکور

کــه عــدم فریفتگی بــه دنیا را شــرط  تقلیــد، نمــی آورد. ایــن در حالــی اســت 

 ىف دین 
ً
 عاداًل یرعا

ً
 جمهتلا

ً
دانســته اســت. »جیب ان یکون هرجع ادتفلیل عاملا

 عــىل حتتیلها…«3 الزم اســت مرجع 
ً
یتا اهَّلل بــل غیــر هکــب عىل ادلنیــا والحر

تقلید عالم، مجتهد، عادل، پرواپیشــه در دین خدا باشــد، بلکه فریفته دنیا 

کسب آن نیز نباشد… و حریص بر 

1  - صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، مجمع الرسائل، )المحشی(، حاشیه: میرزاى شیرازى، ص13
2  - اصفهانی، ابو الحسن، وسیله النجاه )المحشی(، مسأله3 از مسائل تقلید

3  - خمینی، روح اهّلل، تحریرالوسیله، ج1 ص4، مسأله3 از مسائل تقلید
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یت را از شــرایط مفتی مرجع تقلید دانســته اند مانند: مرحوم سید  2- ذکور

محمدکاظــم یــزدى در عروةالوثقــی، حضــرت امــام و بســیارى از بــزرگان در 

رساله هاى فارسی.

کتابهاى اصولی  -3

اصولیین، در نوشته هاى اصولی خود، در مبحث اجتهاد و تقلید و شرایط 

کرده اند و  یت اسمی نبرده اند، یا برده اند و در آن تردید  د، یا از شرط ذکور
َّ
مقل

یا برده اند و براساس مبانی نپذیرفته اند.

نظرات اول: 

کلها  ســید مرتضــی: » ادذى جیــب ان یکون عىل املفــى هم ان یعلــم االصول 

یفة اســتخراج االحکام… ییکون   بطر
ً
 عاملا

ً
عىل ســبیل ادتفتیــل… ییکون ایضا

، علاًل، هتنّزها، حى یسن تفلیله وادسکون اى 
ً
، صّینا

ً
 دّینا

ً
هع هذه ادعلمم یرعا

که: اصول فقه را به تفصیل  نتیحتم واهاهتم« 1 آنچه بر مفتی الزم اســت این 

گاه باشــد و… عــاوه بــر ایــن دانش هــا،  بدانــد. بــر روش اســتخراج احــکام آ

پرواپیشــه، دینــدار، خــود نگهدار، عادل و وارســته باشــد، تا تقلیــد از او نیکو 

باشد و نصایح و پیشواییش، آرامش بخش.

یق  محقق در معارج االصول: »ادذى ]یسوغ[ دم ادفتمى هم ادعلل ادعامل بطر

ق االحکام ادشــرعیم وکیفّیة اســتنباط االحکام  ادعفائــل ادلینّیــة االصمدیم یبطر

یعة الی االصول الشریعة، ج2، ص 80 1  - علم الهدی، علی بن حسین، الذر
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که عادل، عالم به روش اصول عقائد دین و  کسی می تواند فتوا دهد  هنا.« 1 

گاه باشد. نیز به منابع احکام شرع و چگونگی استنباط از آنها آ

صاحب معالم: »یعتبر ىف املفى ادذى یرجع ادیم املفلل هع األجهتاد ان یکون 

 عــلاًل…«2 مفتــی که مرجع تقلید اســت، عــاوه بر اجتهــاد، باید مؤمن 
ً
هؤهنــا

)شیعه(، عادل… باشد.

که به تفصیل از شــرایط مفتی  کتاب قوانین با این  مرحوم میرزاى قمی در 

یت  ســخن می گوید همانند صاحب معالم وارد در بحث شــده و شرط ذکور

را نادیده می گیرد3. 

مرحــوم شــیخ انصــارى که دقت و همه ســو نگرى او در فقــه و اصول زبانزد 

اســت و رســاله اى خاص در اجتهاد و تقلید نگاشــته و به تفصیل از شــرایط 

مفتی ســخن می گوید، بلوغ، عقل و ایمان را بدون اشــکال دانســته و برخی 

که باید  دیگــر را ماننــد شــرط حیات، اعلمیــت و… را جزء شــرایطی دانســته 

یت نمی برد. 4  بررسی شوند. با این تفاصیل، اسمی از ذکور

کــر  اّنم اذا   عن ها ذ
ً
امــام خمینــی: »ث اعلــم اّن همضوع جــماد األ تاء ایضــا

ى  کا جیــود دم ادعمل بــم جیود دم  اجهتــل واســتنبط الکــم ادماقعــی او ادظاهر

األ تــاء بــم وهــذا واضــح.« 5 بدانکــه شــرایط جــواز فتــوا، هماننــد شــرایط حق 

1  - محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج االصول، ص200
2  - بن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، معالم الدین، ص 239

3  - میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن، قوانین األصول، ج2 صص243ـ244
4  - مرتضی، شیخ انصارى، رساله اجتهاد وتقلید، چاپ شده در مجموعه رسائل فقهیه واصولیه ص57

5  - خمینی، روح اهّلل، )امام خمینی(، الرسائل، ج2، ص 99
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اجتهاد است که از آن یاد شد. وقتی کسی بتواند اجتهاد کند و حکم واقعی 

کند،  که خود می تواند بدان عمل  کند، همانطور  یا ظاهرى شرع را استنباط 

می تواند فتوا دهد. این روشن است.

که ایشــان این مطلــب را پس از بیان شــرایط  ایــن عبــارت، بــا توجه بــه آن 

کرده و در آن جا مرد بودن را جزء آن شــرایط به حســاب نیاورده  اجتهــاد ذکــر 

است، صراحت دارد بر جواز افتاء زنان.

نظر دوم:

کرده اســت.  آقا ضیاء عراقی، در اثبات و نفی آن طبق مبانی اصول تردید 

ایشــان، می نویســد: »مهمترین دلیل بر لزوم تقلید، حکــم عقل به لزوم رجوع 

جاهــل بــه عالم می باشــد. این حکم عقلی فطرى اســت. ولی بــا این دلیل، 

نمی تــوان به اثبات اوصــاف و ویژگیهاى مورد تردیــد، مانند: حیات، ایمان، 
یت، حرّیت و… پرداخت«1  عدالت، اعلمیت، ذکور

گاه، از میــان اوصــاف، شــرط اعلمیــت و حیــات را بررســی می کنــد.  آن 

یت اشــاره دارد، ولــی آن را در ردیف شــرایط  گرچــه به ذکور بنابرایــن، ایشــان 

مورد تردید قرار داده و در اثبات یا نفی آن سخنی ندارد.

نظر سّوم:

یــت می شــود، ولــی بــه  کــه متعــرض شــرط ذکور کمپانــی، بــا ایــن  مرحــوم 

صراحــت اعتبــار آن را مورد انــکار و تردید قرار می دهد: »اهــا ادذکورة  ال ددیل 

1  - عراقی، ضیاء  الدین، نهایة األفکار، ج4 ص247
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علهیــا بالتمص وها یرد ىف ادفضــاء هن علم تتلى املرأة وکذدک ىف األهاهة 

یت، دلیل بخصــوص بر اعتبار  دلرجــال  الکة  هیــا ظاهرة«1 اما شــرط ذکور

آن نیســت و آنچه در قضاوت آمده اســت که زن نمی تواند متصدى آن شود 

و همچنیــن در امامــت جماعــت زن بــراى مردان، فلســفه و حکمت این دو 

کرد[ معلوم است ]نمی توان فتوا را به این دو قیاس 

از این تتبع اجمالی در کلمات فقهاء نکات ذیل به خوبی روشن می شود:

یت در مفتی اختافی است. شرط ذکور

که عــدم تعرض را دلیل  یت را شــرط نمی دانند )بنابراین  کثــر فقهــاء ذکور ا

عدم اعتقاد بدانیم(

که عدم تعرض را دلیل بر عدم اشــتراط نگیریم، دلیل اثبات  به فرض این 

به طریق اولی نخواهد بود.

بنابرایــن، ادعــاى اجماع در چنین موردى بســیار بی پایه و اســاس خواهد 

که پس دعواى اجماع شهید ثانی، بر چه  بود. اینک، جاى این سخن است 

گفته، یا مقصود چیز دیگر است؟ گزاف  مبنایی استوار است؟ آیا 

کــه برخــی  کام مرحــوم شــهید همــان فهمیــده می شــود  گرچــه از ظاهــر 

که  فهمیده اند و به او نســبت داده اند، لکن، قرائن و شــواهد داللت می کند 

ى می خواهد شــرایط فقیهی را بیان کند که  ى نیســت. و این ظاهر مقصود و

که بر منصب فتــوا. به بیان دیگر،  بــر منصب قضاوت می نشــیند، نه فقیهی 

که قاضی باشد، نه مطلق مفتی. ى ویژگی هاى مفتی را بیان می کند  و

1  - اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی االصول، ص68
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کنیم: »و ىف ادغیبة  کام شهید را نقل می  اینک، قبل از ارائه قرائن بار دیگر 

ینفــذ قضــاء ادففیم الاهع شــرائط األ تاء وهــی ادبلوغ وادعفــل وادذکورة واألمیان 

یــة وادبتر عىل األشــهر، وادنطق  ، وادکتابم والر
ً
وادعلادــة وطهــارة املمدــل امجاعــا

وغلبة ادذکر، واألجهتاد ىف االحکام ادشرعیة واصمهلا و...«1 

قرائن:

1- در این عبارت، شــهید )بصر( و )نطق( را در ردیف شــرایط آورده است 

کــه بــه طــور قطع، هیچ دلیــل بر اعتبار ایــن دو در مفتی غیر قاضی نیســت و 

هیچ کس چنین ادعایی نکرده است. تنها در قاضی این گونه اوصاف مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد.

2- ایشــان، اجتهاد را از شــرایط شــمرده، این در صورتی درســت است که 

شــرایط مربوط به قاضی باشــد وگرنه در مفتی، اجتهاد محقق موضوع است 

نه از شرایط و چنین اشتباهی از شخصیتی مانند شهید، پذیرفته نیست.

3- شاهد دیگر این که در همین شرح لمعه، در بحث امر به معروف و نهی 

از منکر، که نوعًا فقهاى قبل از شهید، شرایط مفتی را در آن جا بیان کرده اند 

یت نامی ببرد: »یجیود  که از ذکور کرده بدون این  او نیز، شــرایط مفتی را بیان 

دلففهاء حال ادغیبة اقاهة اللود… والکم بن ادناس… هع اتتا هم بتفاص 

املفى وهی األمیان وادعلادة وهعر ة االحکام ادشــرعیة بادلدیل ادتفتیىل وادفلرة 

1  - عاملی، زین الدین الجبعی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج3، ص62
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یع هن االحکام ایل االصول وادفماعل ادکلیة ادى هی اددة االحکام«1  عىل رد ادفر

بنابراین، مقتضاى جمع بین این دو عبارت شهید، این است که بگوییم: 

که در امر  گفته غیر از مفتی اســت  که در قضاوت از شــرایط او ســخن  مفتی 

به معروف و نهی از منکر، به عنوان مجرى حدود، از او سخن می گوید. اولی 

قاضی است و دومی مفتی.

یت  4- شــهید در منیة المرید شــرایط مفتی را برمی شــمرد و اسمی از ذکور

کــه در مقام بیان شــرایط مفتی و کســی که مرجع  بــه میــان نمــی آورد، بــا این 

تقلید مردم قرار می گیرد بوده است.

یت در قاضی، منحصر به شــهید نیســت  5- ادعای اجماع بر شــرط ذکور

کرده انــد. ولــی در مفتــی نه قبــل و نه بعد از شــهید  دیگــران چنیــن ادعایــی 

چنین ادعایی نشــده اســت. بنابراین، این نیز می تواند شــاهد دیگرى باشد 

که وقتی در باب قضاوت، شــهید از شــرایط مفتی سخن می گوید و بر  بر این 

یــت ادعاى اجماع می کند، نمی خواهد ســخن تــازه اى و ادعاى  شــرط ذکور

جدیدى بکند، بلکه همان سخن دیگران است.

که مقصود شــهید، مرجع  از مجمــوع ایــن قرائن می  تــوان به خوبــی فهمید 

تقلید نیست، بلکه مقصود او قاضی است. بر همین اساس، احتمالی را که 

صاحب فصول در توجیه عبارت مرحوم شهید داده بسیار سنجیده و دقیق 

وضة ىف  کتاب ادفضاء هــن ادر می باشــد: »واعلــم اّن ادشــهیل ادثاین عــّل ىف ایل 

ّیة وادعی االمجاع  یة وطهارة املمدل وادنطــق وادکتابة والر شــرائط األ تاء ادذکور

1  - همان، ج2 ص418
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یل بم  یل باأل تاء ادفضاء وان یر ین  یمکن ان یر عىل األودن وادشــهرة عىل اآلخر

هطلق ادفتمى کما هم ادظاهر«1 بدان که شهید ثانی در اول کتاب قضاى روضه، 

کی زاد، نطق، قدرت نوشــتن و حریت را از شــرایط مفتی شــمرده  ذکوریت، پا

کرده  اســت بر دو شــرط اول ادعاى اجماع و بر دو شــرط اخیر ادعاى شــهرت 

اســت. شــاید مقصود او از فتوا، قضاوت باشــد )مفتی، قاضی( و شاید مفتی 

مطلق باشد. چنانکه از ظاهر کام وى استفاده می شود.

یــت در مفتــی نه تنها اجمــاع و اتفاقی نیســت که  بنابرایــن، بــر شــرط ذکور

ى، مرحــوم خواجوئی که  مدعــی چنیــن اجماعــی نیز وجــود ندارد. از ایــن رو

گاه و مســلط، در  از علمــاى بــزرگ دوره نادرى اســت. و بر نظریه هاى فقهاء آ

کــه در خصوص شــرایط مفتی نگاشــته اســت، پــس از آن که فرق  رســاله اى 

یة  ین ادذکور بین مجتهد، مفتی و قاضی را بیان می  کند، می نویســد: »ییعتبر

یــت و حریت را تنها در قاضی شــرط  یــة ىف ادفــاىض دونــا«2 فقهــاء ذکور والر

می دانند نه در مجتهد و نه در مفتی. و به فرض وجود چنین اجماعی، چون 

مدرک آن ممکن اســت دالیلی باشــد که اشــاره کردیم، خود به تنهایی دلیل 

نخواهد بود. 

یة فی األصول الفقهیة، ص424 1  - حائری اصفهانی، محمد حسین بن عبد الرحیم، الفصول الغرو
2  - خواجوئی، محمد اسماعیل، رساله شرائط مفتی، چاپ شده در خواجویی، اسماعیل بن محمد 

حسین، الرسائل الفقهیه، ج2 ص474
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4- مذاق شریعت

در مقولــه مــورد بحــث، گروهی مــذاق شــریعت را دلیل می آورنــد. به پندار 

اینــان، مــذاق شــریعت، حکــم می کند که زنــان در پس پرده قــرار بگیرند و از 

کار اجتماعی، سیاســی و… مگر در هنــگام ضرورت، دامن برچینند  هرگونه 

کــه ایــن فضیلتی اســت براى آنان. براى اثبــات این نظر، به آیــات و روایاتی، 

یل «1  و
ُ ْ
ِة األ اِهِلّیَ

ْ
َج ال ْجَن َتَبّرُ تمسک جسته اند. از جمله به آیه شریفه : »َو ال َتَبّرَ

گردش  در خانه هاى خود بنشینید و همچون زنان دوران جاهلیت اولی، به 

ید. و خودنمایی نپرداز

در تحلیــل ایــن آیــه شــریفه آمده اســت: »آیا می تــوان میان خانه نشــینی و 

گشــتن در صف مــردان و فریــاد بــرآوردن و ســخنرانی نمودن و  میــان آشــکار 

تنازع و تخاصم و محاجه و امثال اینها که الزمه امور عامه است، مخصوصًا 

کــه بحــث و جدل در پــی دارد، مثل مجلس شــورا، جمع نمود.«2  در امــورى 

که خــود فهمیده انــد، زن را از احراز منصب  اینــان با تکیه بر مذاق شــریعت 

افتــاء ممنــوع کرده اند و تقلید از او را جایز نشــمرده اند. برخی از اینان، با این 

کــه دالیــل جــواز تقلید را شــامل فقیه زن نیز دانســته اند و بر دالیــل قائلین به 

یت در مفتی، نقد زده اند، ولی مذاق شــریعت را به عنوان تنها  اشــتراط ذکور

دلیل پذیرفته و بر آن فتوا داده اند.

کامل ترین و جامع ترین این دیدگاه اســت:  ســخن آیةاهّلل العظمی خویی، 

1  - سوره احزاب، آیه 33 
2  - حسینی تهرانی، سید محمدحسین، رساله بدیعه، ص143
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یت را نقد و بررسی می کند  که دالیل قائلین به اشتراط ذکور ایشان پس از آن 

ل بل 
ّ
 مل یفم ددیل عــىل اّن ادرجمدیة هعتبــرة ىف املفل

ً
چنیــن نتیجــه می گیــرد: »اذا

نــاث وادرجال.« بنابر  ق بن األ ئیــة علم ادفر هفتــى األطالقاص وادســیرة ادعفال

نظــر ایشــان، نــه تنهــا دلیلــی بر اعتبــار رجولیــت در مرجــع تقلید نیســت که 

مقتضــاى اطاقــات و ســیره عقــاء همســانی زن و مــرد در مرجعیــت تقلید 

اســت. آن گاه از ایــن مبنــی صــرف نظــر نموده و به اســتناد مذاق شــریعت، 

یــت در مرجــع تقلید داده و تقلیــد از زن را بــه هیچ وجه  فتــوا بــه اعتبــار ذکور

ل یعتبر  یم ادرجمدیة والیسوغ تفلیل املرأة 
َّ
جایز نشمرده است »وادتحیح اّن املفل

بمجم وذدک ألّنا قل اســتفلنا هن هذاق ادشــارع اّن ادمظیفة املرغوبة هن ادنســاء 

امنــا هی ادتحجب وادتســّتر وتتلى األهور ادبیتّیــم دین ادتلخل  یما یناىف تلک 

االهــور وهــن ادظاهر اّن ادتتلى دال تاء حبســب ادعادة جعــل ادنفس ىف هعرض 

ادرجوع وادســؤال ألّنما هفتى ادرئاســة دلمســلمن والیرىض ادشارع جبعل املرأة 

ة الماعة کیــق ومل یرض باهاههتا دلرجــال ىف صال  
ً
 دذدک ابلا

ً
 نفســها هعرضــا

وهتتلیــة املجتمــع  دشــئون  وهلیــرة  باهورهــم  قائــة  بکمنــا  ظّنــک  مفــا    

هبذا األهــر املرتکــز ادفطعی ىف اذهان املتشــرعة  ى دلمســلمن. ی  دلزعاهــة ادکبــر

الاهــل رجــوع  عــىل  یــة  الار ئیــة  ادعفال ادســیر  عــن  ییــردع  االطــالق   یفیــل 
کان او اهرأة« 1   

ً
 رجال

ً
 ایل ادعامل هطلفا

بنابر نظر ایشان:

1- مرد بودن در مرجع تقلید، شــرط الزم اســت و تقلید از زن به هیچ وجه 

1  - خویى، ابو القاسم، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج1، ص226
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جایز نیست.

2- مــذاق شــریعت حکــم می کنــد که: زن وظیفــه دارد حجاب و پوشــش 

کارهاى منزل مشغول شود. کند و به  خود را حفظ 

3- ارتــکاز ذهنــی متشــرعین و متدینین نیز مطابق همین مذاق شــریعت 

است.

4- تصــدى مقام افتاء، زن را در مقام پرســش و پاســخ قــرار می دهد و این 

کــه حفظ حجــاب و دورى از مردان و نامحرمان اســت،  بــا وظیفــه اصلی او 

منافات دارد و شارع، به هیچ وجه، به چنین امرى راضی نیست.

5- براســاس این مذاق شــریعت و ارتکاز ذهنی متشــرعین، هم اطاقات 

که فرقی بین زن و مرد نمی گذاشت، تقیید می کنیم و هم  ادله جواز نقلی را، 

یم! کنار می گذار که تفاوتی بین زن و مرد نمی دید،  سیره عقا را 

به طور خاصه استدالل ایشان بر دو پایه استوار است:

1- تصدى مقام افتاء با حفظ حجاب و تسّتر منافات دارد.

کارهاى منزل بپردازند و خود  که: زنان به  2- مذاق شریعت حکم می کند 

را در معرض دید مردان قرار ندهند.

پاسخ:    

کــرارًا گفته ایم که تصــدى مقام  در رابطــه بــا بخــش نخســت کام ایشــان، 

افتــاء، درک درســت از حــوادث واقعــه، نیازهاى زمــان و اســتنباط احکام از 

گر مقصود ایشــان، از )زعامت کبرى( مقــام افتاء و مرجعیت  منابــع اســت. ا
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گر مقصود رهبرى سیاســی، اجتماعی  باشــد که با پوشــش منافاتی ندارد؛ و ا

که شــأن هر مرجــع و مفتیی نیســت، بلکــه تنها کســی می تواند  باشــد، ایــن 

که عاوه بر توانایی اجتهاد و استنباط، ویژگی هاى  گردد  عهده دار این مقام 

گر منعی براى زن باشد، از آن جهت  الزم را نیز داشته باشد. در این صورت، ا

یت شــرط اســت و ارتباطی به  که در امام و رهبر مســلمانان ذکور خواهــد بود 

مرجعیت در احکام ندارد. یکی دانستن این دو، براى بسیارى منشأ اشتباه 

شده است.

و امــا بخــش دوم کام ایشــان و در حقیقــت پایه اصلی اســتدالل. ایشــان 

کــه هم اطاقات  مــذاق شــریعت و متشــرعین را به پایــه اى از قوت می دانند 

را تقییــد می کنــد و هــم می تــوان در پرتــو آن به ســیره عقــاء اهمیتی نــداد! از 

ى، باید دید مذاق شــریعت درباره زن، بر چه پایه اى اســتوار است. آیا  این رو

همــان گونه اســت که اینــان ادعا می کنند باید زن از حضــور در صحنه هاى 

که مذاق شــریعت، درباره  اجتماعــی به جــز موارد ضرورت، باز ماند؟ یا این 

زن، بــر حفــظ حجــاب و رعایت حریم میان زن و مرد اســت و این، نه تنها با 

که در مواردى باید زن، آن  پذیرش مسؤولیت هاى اجتماعی منافات ندارد، 

را بپذیرد.

که دســتیابی به مذاق شــریعت، چندان آســان نبوده و  باید توجه داشــت 

کلی نمود.  نیســت تا بــا مرورى مختصر و دیــدن چند حدیث بتوان ادعــاى 

شــریعت، دســتگاه و سیستمی به هم پیوســته است و در یافتن مذاق شرع، 

در یک بخش بدون تصویر و برداشتی از کل شریعت، نادرست و غیرممکن 
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است.

بــراى این موضوع، باید فرمایشــات رســیده از معصومــان؟ع؟ و قرآن کریم، 

ســیره و افعــال پیامبــر و ائمــه؟ع؟ و مســلمانان متدیــن و متشــرع را به دقــت 

کرد. مطالعه 
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 فصل سوم:
ادّله موافقان 
مرجعیت زنان
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اشاره:

در فصــل ســوم، ادلــه موافقــان مرجعیــت زنــان مورد بررســی قــرار می گیرد؛ 

موافقان این بحث با پرداختن به آیات و روایات و برخی ادله دیگر ســعی در 

اثبات امکان مرجعیت برای بانوان هستند. 

کریم  1- آیات قرآن 

یم که کریم بــر می خور  بــرای جــواز تقلیــد در احــکام دیــن به آیاتــی از قــرآن 

مرجعیــت منصــب  تصــدی  جــواز  بــرای  می تــوان  آیــات  آن  اطــاق   از 

کرد. زنان استفاده 
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ْکِر...« آیه شریفه: »َفْسَئُلوا أَْهَل الذِّ

گر نمی دانید، از پژوهندگان  ُمون «1 پس ا
َ
ُکْنمُتْ ال َتْعل ْکِر ِإْن   ادّذِ

َ
ْهل

َ
ما أ

ُ
»َ ْســَئل

جویا شوید.

مقدمه

کریــم دو آیــه به نام آیات »اهل ذکر« معروف شــده اســت. آیه اول،  در قــرآن 

 
َ

ْهل
َ
ما أ

ُ
هِیْم َ ْسَئل

َ
 ِرجااًل ُنمحی ِإد

َ
نا ِهْن َقْبِلک ِإاّل

ْ
ْرَسل

َ
آیه 43 سوره نحل: »َو ها أ

ُمــوَن؛ و پیــش از تــو ]هــم[ جــز مردانی که بدیشــان وحی 
َ
کْنــمُتْ ال َتْعل کــِر ِإْن  ادّذِ

کتاب های  گر نمی دانیــد، از پژوهنــدگان  گســیل نداشــتیم. پــس ا می کردیم 

 
َ
ــک ِإاّل

َ
نا َقْبل

ْ
ْرَســل

َ
آســمانی جویــا شــوید«. آیــه دوم، آیــه 7 ســوره انبیــا: »َو هــا أ

ُمون؛ و پیــش از تو ]نیز[ 
َ
کْنــمُتْ ال َتْعل کِر ِإْن   ادّذِ

َ
ْهــل

َ
ما أ

ُ
هِیْم َ ْســَئل

َ
ِرجــااًل ُنمحــی ِإد

گــر نمی دانید از  کــه به آنان وحی می کردیم گســیل نداشــتیم. ا جــز مردانــی را 

کتاب های آسمانی بپرسید«. پژوهندگان 

که مشــهود اســت متن هر دو آیه یکســان اســت، مگر در حرف  همان گونه 

که آیه 43 سوره نحل واجد آن و آیه 7 سوره انبیا فاقد آن است. درباره  »ِمن« 

آیات یادشــده چند مســئله شایســته تتبع، پژوهش، تحلیل و بررسی است. 

کــه مخاطــب، چه کســانی هســتند. به  نخســت ایــن پرســش مطرح اســت 

عبارت دیگر، پرسشگر از اهل ذکر کدامین افرادند. مسئله دیگر آن است که 

مســئول و سؤال شــونده، یعنی آنان که اهل ذکر نامیده شده اند، کیان اند. در 

1  - سوره نحل، آیه 43
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مرحله بعد، این پرسش مطرح است که: اصل پرسش چیست؟ پرسشگران 

که  چه مســائلی را از اهل ذکر بپرســند؟ بر اهل فن و پژوهش پوشــیده نیست 

دست یابی به پاسخ پرسش های مزبور، از سویی منوط به لحاظ دقیق ظاهر 

گرفتن شــأن نزول ها و  و ســیاق آیــات اســت و از ســوی دیگر منوط بــه در نظر 

روایات واردشــده اســت. همچنین، در فرآیند این تحقیق الزم است به تمام 

کافی و وافی، توجه شود. شرایط و بایسته های منطق تفسیر قرآن، به صورت 

در خصــوص تبییــن مفهــوم و مصادیق »اهل ذکر« از طریق شــیعه و ســنی 

احادیث متعدد و مختلفی نقل شده است. مدلول برخی از این احادیث با 

مفاد آیات اهل ذکر، که مبتنی بر ظاهر و سیاق است، سازگار نیست. بعضی 

که مقصــود از اهل ذکــر، پیشــوایان معصوم اند.  از روایــات، بیانگــر آن اســت 

گر بر اساس شأن نزول و سیاق آیات، اهل ذکر غیرمعصوم را نیز شامل  حال ا

گرچه  کرد؟  شود، چگونه می توان تنافی بین مفاد آیات و مفاد روایات را حل 

کنــون درباره »اهــل ذکر« به مناســبت آیات مد  مفســران دو فرقــه، از دیربــاز تا

کرده اند، اما به صورت تحقیق  گونی مطرح  گونا نظــر، مباحث و تحلیل های 

مستقل نیست. زیرا در ضمن تفسیر ترتیبی و بیان مطالب دیگر انجام شده 

است.

1- شأن نزول

طبری در تفسیر جامع البیان از ابن عباس چنین نقل می کند:

که خداوند متعــال، حضرت محمد؟ص؟ را بــه پیامبری مبعوث  هنگامــی 
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که  گفتنــد: خداونــد عظیم تــر از آن اســت  کردنــد و  کــرد عرب هــا آن را انــکار 

بشــری مثل ایشــان فرســتاده او باشــد. ذات باری تعالی در رّدِ انکار آنان، آیه 

43 سوره نحل را نازل فرمود.1 

مقاتــل بن ســلیمان معتقد اســت این آیه درباره ابوجهــل، ولید بن مغیره و 

ی تعجب و انکار اظهار  عقبة بن أبی معیط نازل شــده اســت. این افراد از رو

داشتند مگر ممکن است خدای سبحان فرشتگان را رها کند و فردی از بشر 
که می خورد و می آشامد به عنوان رسول خویش برگزیند.2 را، 

که می گفتند  فخر رازی نیز می گوید یکی از شبهات منکران نبوت این بود 

گر او  که فرســتاده اش از جنس انســان باشــد. ا مقام خداوند برتر از آن اســت 

کسی را به ســوی ما بفرستد حتمًا فرشــته ای را می فرستاد. زیرا  می خواســت 

علم، قدرت، مهابت و ســایر توانمندی های فرشــته به مراتب افزون تر از بشــر 

اســت. از ایــن رو آفریدگار حکیم فرشــته را بــه عنوان رســول انتخاب می کند 

نه انســان را. این شــبهه در آیات دیگر نیز )انعام: 8؛ مؤمنون: 33؛ فرقان: 7( 

آمده است3.

فخر رازی با استفاده از آیات، شبهه را با چند وجه، پاسخ می دهد:

ئکــه، آیــه ای باهر بــود و در صــورت ایمان نیاوردن،  وجــه	اول: فرســتادن ما

خــدای  خواســته  کــه  می شــد  قطعــی  آنــان  کــت  ها و  عــذاب   نــزول 

1 - الطبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.ج14ص75
2 - البلخی، مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت: دار احیاء التراث العربی ج2 ص470

3 -  الــرازی، فخرالدیــن محمــد، مفاتیــح الغیب، بیــروت: دار احیاء التــراث العربی، الطبعــة الثالثة.
ج20 ص210
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مهربان نبود.

وجــه	دوم: آنــان ظرفیــت مشــاهده فرشــته را نداشــتند و به محــض دیدن، 

جان تهی می کردند.

ی  ئکــه باعث ســلب اختیار آنــان می گردیــد و از رو وجــه	ســوم:	ارســال ما

اجبار ایمان می آوردند و این مخالف بنای آفرینش انسان بود1.

ی، زمخشری، ابن جوزی، ابوحیان،  سایر مفسران اهل سنت، نظیر بیضاو

حقــی بروســوی، قرطبــی، ثعالبــی، ســیوطی، آلوســی، زحیلــی و ... نیــز بــا 

گفتار مقاتل بن ســلیمان، طبری و فخر رازی را بیان  عبارت هــای مختلف، 

داشته اند2 

طبرسی در مجمع البیان درباره شأن نزول آیه مذکور می گوید:

ایــن مطلب، در پاســخ مشــرکین مکه اســت که بشــر بــودن پیامبــر را منکر 

که رســول باید از جنــس خود مردم  می شــدند. خداونــد خاطرنشــان می کند 

باشــد، تــا مــردم او را ببیننــد و با او گفت وگــو کنند و ســخنش را درک کنند. 

کــه بــه جــای یــک بشــر، یــک فرشــته، بــه عنوان  بنابرایــن، صحیــح نیســت 

کند3. یت پیدا  رسالت، مأمور

ی در تفسیر جوامع الجامع نیز می گوید: و

1 -   همان: ج12 ص487
ابوحیــان، ج 6  ابن الجــوزی، ج2 ص561؛  الزمخشــری، ج2 ص607؛  ی،ج3 ص22؛  البیضــاو  -  2
ص533؛ الحقی البرسوی، ج5 ص38؛ القرطبی، ج1ص/108؛ الثعالبی، ج3 ص420؛ السیوطی،ج 

4 ص118؛ اآللوسی، ج7 ص386؛ الزحیلی، ج14 ص142 
3 - طبرسی، فضل بن حسن. تفسیر جوامع الجامع، ج6 ص557
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کّفار قریش است که گفتند: سزاوار نیست خداوند رسالت  این آیه متوجه 

گــذار کند )لذا خداوند اینجا خاطرنشــان  بــر مــا را به انســانی مثل خودمان وا

که پیامبر باید از جنس خود مردم باشد، و این سّنت پیشینه  ساخته است 

کنند(1.  گفت وگو  ما است، تا مردم او را ببینند و با او 

کاشــانی، شــّبر، قمی مشــهدی، ما  ســایر مفســران شــیعه، از قبیل فیض 

کاشــانی، ابوالفتــوح رازی، طباطبایی، مکارم شــیرازی و دیگران، با  فتح اهّلل 

گفته طبرسی را یادآور شده اند2.  گون،  گونا بیان های 

در المیزان در توضیح شأن نزول آیه مد نظر آمده است:

که قبًا اشــاره  کتب،  کیفیت ارســال رســل و انزال  خداوند متعال به بیان 

که دعوت دینی،  داشت، بازگشت نموده است تا برای مشرکین روشن سازد 

دعوتــی عــادی و معمولی اســت، با این تفاوت که خداونــد به صاحبان این 

که صاح دنیــا و آخرت  دعــوت وحــی می فرســتد، و به وســیله وحی، آنچــه 

مردم اســت به ایشــان می رســاند. هیچ یک از فرســتادگان خدا ادعا نکرده و 

که دعوت  کتاب های فرستاده شده از ناحیه خدا ادعا نشده  در هیچ یک از 

کــه هر چیــزی را مقهور می ســازد و اراده  دینــی ظهــور قدرت غیبیه ای اســت 

که می تواند نظام عالم را بر هم زند و سنت اختیار را باطل  تکوینیه ای است 

ْم شــاَء اهَّلُل ها 
َ
کنــد و مــردم را مجبــور به قبول نمایــد تا در پاســخش بگویند: »د

1 - طبرسی، فضل بن حسن. تفسیر جوامع الجامع، ج2 ص289
2 - الفیض الکاشــانی، ج3 ص136؛ الشــبر،ج1 ص270؛ قمی مشــهدی، ج7 ص210؛ کاشــانی، ج5 

ص191؛ ابوالفتوح رازی، ج12 ص14؛ الطباطبائی، ج12 ص256؛ مکارم شیرازی،ج11 ص241
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ً

 ِرجاال
َّ

نا ِهْن َقْبِلک ِإال
ْ
ْرَسل

َ
َعَبْلنا ِهْن ُدوِنِم ِهْن ىَش ٍء«. و بنابراین، جمله »َو ها أ

هِیْم« ســیاقش حصر رســالت اســت بر بشــر عادی و معمولی، منتها 
َ
ُنمِحی ِإد

بشری که به او وحی می شود، و این حصر، در قبال ادعای مشرکین است که 

کند نظام طبیعت را نقض  گر خداوند بشری را فرستادۀ خود  می پنداشــتند ا

کرده اختیار و استطاعت را از بین برده است1. 

در تفســیر نمونه، شــأن نزول به تفصیل آمده و خاصه آن چنین اســت: آیه 

شــریفه بــه یکی از اشــکال های مشــرکان پاســخ می گوید. آنهــا می گفتند چرا 

برای اباغ رسالت فرشته نازل نشده است؟ خداوند در پاسخ آنها می فرماید 

که وحی به آنها  ما پیش از تو نیز رسوالنی فرستادیم و این رسوالن جز مردانی 

فرستاده می شد نبودند. آری این رسوالن از جنس بشر بودند، با تمام غرایز و 

عواطف انســانی، دردهای آنها را از همه بهتر تشــخیص می دادند و نیازهای 

که هیچ فرشــته ای نمی تواند از این  آنها را به خوبی درک می کردند، در حالی 

گاه شــود و آنچه را در درون انســان ها می گذرد به وضوح درک  امــور به خوبــی آ

کنــد. بــه طــور حتم، مــردان وحی وظیفــه ای جز اباغ رســالت نداشــتند؛ کار 

ی  آنها گرفتن وحی و رســاندن به انســان ها از طرق عادی بود، نه اینکه با نیرو

خارق العــاده االهــی، و بــر هــم زدن همــه قوانین طبیعــت، مــردم را مجبور به 

گر چنین می کردند ایمان آوردن  قبول دعوت و ترک همه انحرافات کنند، که ا

گر  کید و تأیید این واقعیت می افزاید: »ا افتخار و تکامل نبود. سپس برای تأ

1 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12 ص256 
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ید و از اهل اطاع بپرسید1«  این موضوع را نمی دانید برو

گذشــت، دو آیه 43 نحل و 7 انبیا، درباره اهل ذکر اســت.  که  همان گونه 

عمده مباحث مفسران در آیه 43 نحل مطرح شده  است. عده ای از مفسران 

در تفســیر آیه 7 انبیا، تفســیر را به آیه 43 نحل احاله داده اند، برخی خاصه 

کرده اند. لذا تفسیر آیه 7 انبیا  گروهی همان ها را تکرار  مطالب را آورده اند، و 

گانه مطرح و بررسی نشد. البته از مطالب مهم و مرتبط با بحث غفلت  جدا

نکردیم و به بررسی آنها پرداختیم.

2- مفهوم شناسی ذکر

لغت شــناس شــهیر و پیش کســوت، خلیــل فراهیــدی می نویســد: »ذکر به 

معنای حفظ شیء است2«. 

یشــه اتخاذ شــده است؛  ابن فارس نیز می گوید از ســه حرف »ذ، ک، ر« دو ر

که مذکر )نر( در مقابل  یکی در مقابل فراموشی و دیگری به آن معنایی است 

مؤنث )ماده( از آن مشتق می شود3. 

یشه باز می گردد و  مصطفوی معتقد است همه مشتقات این واژه به یک ر

به معنای یادآوری و در مقابل غفلت و فراموشی است4. 

راغــب معتقــد اســت مقصــود از »ذکــر«، گاهــی هیئتــی از نفس اســت که 

1 - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ج11 ص241
2 -  فراهیدی، خلیل، کتاب العین، ج5 ص346

3 -  ابن الفارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ص368
کلمات القرآن،،ج3 ص319  4 - مصطفوی، حسن، التحقیق فی 
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گرفته پیشــین را در ذهن حاضر می کند و  انســان به واســطه آن، اطاعات فرا

گاهی به معنای حضور شیء در قلب است1.  آنها را به یاد می آورد و 

شــیخ طوســی می گویــد ذکر، ضد ســهو اســت و بــه همین دلیل علــم، ذکر 

نامیــده می شــود. در واقــع، هــر علمــی از تذکــر و یــادآوری حاصــل می شــود. 

کار  بنابرایــن، ذکــر بــه منزلــه ســبب و علــم، مســبب اســت و به جــای آن بــه 

می رود2. بر اســاس نقل طبرســی، اصل این ســخن به رمانی، زجاح و ازهری 

بازگشت می کند3.

بــا توجه به ســخنان دانشــمندان لغت و تفســیر، که نمونه هایــی از آن نقل 

شد، واژه »ذکر« از سه معنا خارج نیست:

1- حفظ و نگهداری مطلب در ذهن؛ 

2- یادآوری مطلب یادگرفته شده، خواه با قلب یا زبان یا هر دو؛

3- نر بودن موجود زنده.

معنای ســوم از محل بحث خارج اســت. زیرا با ظاهر و ســیاق آیات اهل 

گونه ای معنای اول را نیز  ذکر، ســازگار نیســت. به نظر می رسد معنای دوم به 

شامل می شود. چون یادآوری مطلب بعد از یادگیری و نگهداری آن در ذهن 

است.

طبــق مفــاد آیات ذکر، پرسشــگران باید از اهل ذکر بپرســند و پاســخ آنان را 

1 - الراغب االصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص 328
2 -  الطوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6384

3 -  طبرسی، فضل بن حسن مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج6 ص557
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که  گاهی اســت  که پاســخ اهل ذکر، نوعــی اطاع و آ بشــنوند. روشــن اســت 

گرفته اند و در ذهنشــان نگه داشــته اند و هنگام  گذشــته آن را یاد  ایشــان در 

گاهی  کــه فرآیند ذکر، ســبب علــم و آ پرســش آن را بــه یــاد آورده انــد. از آنجــا 

گاه مسبب به ســبب نام گذاری شده و به علم، ذکر اطاق می گردد.  اســت، 

گاهی و به تبــع آن ذکر، در صورت اطاق، مقید به  بدیهــی اســت که علم و آ

گاهی را در بر می گیرد.  هیچ قیدی نمی شود و مفهوم وسیعی دارد و هرگونه آ

کید  گیری معنای آن، تأ گر حرف »ال« در »الذکر« برای جنس باشد فرا حال ا

و تشدید می شود.

گاه در آیات و  آنچــه بیان شــد، بر اســاس تحلیل معنای لغوی اســت؛ امــا 

کرم؟ص؟، تورات و غیر آن تفســیر شــده  روایــات، کلمــه »ذکــر« به قرآن، پیامبر ا

کرده ایم«؛  یج نازل  کر1؛ بی تردید، ما این قرآن را به تدر َنا ادّذِ
ْ
د ُن َنّزَ ْ َ

ا ن
َ
است: »ِإّن

کر2؛ در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم«  ُبوِر ِهْن َبْعِل ادّذِ َفْل کَتْبنا ىِف ادّزَ
َ
»د

فن3؛ در حقیقت، به  ُمّتَ
ْ
 ِلل

ً
کرا ُفْرقاَن َو ِضیــاًء َو ِذ

ْ
یَن اد َفــْل آَتینــا ُهمیس َو هاُر

َ
؛ »د

موسی و هارون فرقان دادیم و ]کتابشان[ برای پرهیزگاران روشنایی و اندرزی 

است« چون تورات مشتمل بر حکمت، موعظه و عبرت است و خدای را به 

یاد آدمی می اندازد، ذکر نامیده شده است4.

1 -سوره حجر آیه 9
2 - سوره انبیا آیه 105 
3 - سوره انبیا آیه 48 

4 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،  ج14ص296 
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یکــْم آیــاِص اهَّلل1ِ؛ راســتی که خدا 
َ
ــما َعل

ُ
کــرا َرُســماًل یْتل یکــْم ِذ

َ
 اهَّلُل ِإد

َ
ل ْنــَز

َ
»َقــْل أ

که آیات روشنگر خدا را بر  ســوی شــما تذکاری فرو فرستاده اســت؛ پیامبری 

گر ایشــان ذکر  شــما تاوت می کند« مراد از ذکر، حضرت محمد؟ص؟ اســت. ا

نامیده شــده، چون رســول وسیله تذکر و یادآور خدا و آیات او است2. در این 

باره در چندین تفســیر روایی، احادیث متعددی از معصومان؟ع؟ نقل شده 

که منظور از »ذکر«،  یادی آمده  است. مثًا فیض کاشانی می گوید در اخبار ز

رسول اهّلل است3. امام رضا؟ع؟ در مناظره ای با مأمون با استدالل می فرماید: 

کرم؟ص؟ است4« »مراد از ذکر در اهل الذکر، پیامبر ا

عامه طباطبایی معتقد است ذکر به معنای حفظ شیء یا استحضار آن 

اســت. ظاهرًا اصل در ذکر، ذکر قلبی اســت و چون لفظ، معنا را بر قلب القا 

گفته می شــود. ذکر به همین اعتبار در قرآن اســتعمال  می کند ذکر لفظی هم 

گر ذکر بدون قید باشد معنایش یاد خدا است.  شــده اســت. در عرف قرآن، ا

کتــب آســمانی را ذکر  کریــم، وحی نبــوت و  بــه همیــن دلیــل اســت که قــرآن 

خوانده است و آیات شاهد بر این معنا بسیار است. بنابراین، قرآن کریم ذکر 

است، همچنان که کتاب نوح، صحف ابراهیم، تورات موسی، زبور داوود و 

کتاب های آسمانی اند، نیز ذکرند5. که همه  انجیل عیسی؟ع؟، 

1 - سوره طاق آیه های10 و11 
2 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج19 ص325 

3 - الفیض الکاشانی، ما محسن، تفسیر الصافی، ج3 ص137 
4 - بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج3ص426 

5 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج12 ص258 
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گاهی  گیر اســت و شــامل هرگونــه علم و آ گرچــه معنای ذکر، گســترده و فرا

می شــود، امــا در تفســیر آیــات الزم اســت ظواهر و ســیاق آیات، شــأن نزول و 

اخبــار واردشــده، مضاف الیــه ذکــر، یعنــی اهل، اصــول جهانــی، همگانی و 

جاودانگــی قــرآن و ســایر قرائن، لحاظ شــود و ســپس نظــر نهایی ابــراز گردد. 

که هم مشــتمل بر مورد نزول باشد  کرد  گونه ای تفســیر  البته باید این واژه را به 

و هــم بــه زمان و مکان خاصی منحصر نشــود. تفصیل این مســئله در بخش 

بیان مراد از اهل ذکر، پیگیری می شود.

3- مخاطب آیات

در اینکــه خداونــد متعــال در آیــات اهــل ذکــر، چه کســانی را خطــاب قرار 

داده، مفسران دیدگاه های مختلفی بیان داشته اند:

کرم؟ص؟ است1. نظر	اول: بر اساس تفسیر شیخ طوسی، مخاطب پیامبر ا

که نبوت رســول خدا را منکر شــدند  نظــر	دوم: مشــرکان مکه، مخاطب اند 

که فرســتاده اش بشــر باشــد؛ چرا فرشــته ای  و گفتند خدا بزرگ تر از آن اســت 

نفرستاد؟ شیخ طوسی، مغنیه، ابوحیان، قرطبی و عده ای دیگر قائل به این 

نظرند2.

نظر	سوم: بر اساس نظر مقاتل بن سلیمان، ابوجهل، ولید بن مغیره و عقبة 

بن معیط مخاطب اند3.

1 - الطوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج6 ص384 
2 - طبرسی، ج13ص263؛ المغنیه، ج4 ص517؛ ابوحیان، ج6 ص533؛ القرطبی، ج11 ص108 

3 - البلخی، مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج2 ص470 
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کرده انــد، در  ی و آلوســی، قریــش را ذکــر  نظــر	چهــارم: زمخشــری، بیضــاو

کــه الهیجی، قمی مشــهدی، ما فتــح اهّلل کاشــانی، ثعالبی و حقی  صورتــی 

کفــار قریــش را نــام برده اند. فخــر رازی و زحیلی، منکــران نبوت را  بروســوی، 

مخاطب دانسته اند. ابن جوزی، مشرکان قریش و ابن کثیر و مراغی، عرب ها 

گــروه مشــرکان قریش،  یــا منکــران آنــان؛ طبــری، طبق اختــاف روایــات، دو 

گروه منکران عرب، مشرکان قریش و  عرب ها یا منکرانشــان را؛ ســیوطی ســه 

اهل تورات را نام برده اند1. 

عامه طباطبایی درباره مخاطب آیه می نویسد:

ُموَن« این اســت که خطاب 
َ
کْنمُتْ ال َتْعل کِر ِإْن   ادّذِ

َ
ْهــل

َ
ما أ

ُ
ظاهــر جمله »َ ْســَئل

که خطاب در جمات قبل تنها  به رســول خدا؟ص؟ و قومش باشــد، هرچند 

بــه رســول خدا؟ص؟ بود، و لیکن در آنهــا نیز معنا متوجه همه بود، پس در این 

ی  کــس راه خود را شــناخته و پیرو جملــه خطــاب را بایــد عمــوم گرفت تا هر 

که از حقیقت دعوت نبوی خبر ندارند، مانند مشرکین، به اهل  کند، و آنان 

علــم مراجعــه نموده از ایشــان بپرســند، و اما آن کس که ایــن معنا را می داند 

که دیگــر غنــی و بی نیاز از  ی،  گروندگان بــه و ماننــد خــود رســول خــدا؟ص؟ و 

ســؤال هســتند. بعضــی گفته انــد: خطــاب در آیــه فقــط متوجــه به مشــرکین 

که منکر دعــوت نبوی بودند، و همان هــا باید به اهل  اســت. زیــرا آنان بودند 

ی، ج3 ص227؛ اآللوســی، ج7 ص386؛ شــریف الهیجــی،  1 - الزمخشــری، ج2 ص607؛ البیضــاو
کاشــانی، ج5 ص191؛ الثعالبــی، ج3 ص420؛ الحقــی  ج2 ص716؛ قمــی مشــهدی، ج7 ص210؛ 
ابن الجــوزی، ج2 ص561؛  الزحیلــی،ج14 ص142؛  الــرازی، ج20 ص210؛  البرســوی، ج5 ص38؛ 

ابن الکثیر، ج4 ص492؛ المراغی، ج14 ص88؛ الطبری، ج14 ص75؛ السیوطی، ج4 ص118. 
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که بدون  علــم مراجعــه نمــوده بپرســند، و لیکن الزمه ایــن حرف این اســت 

کار رفته باشد1. هیچ نکته ای در آیه التفات از فرد به جمع به 

بــا عنایــت بــه تبییــن مســتدل عامــه طباطبایــی، نظــر اول، یعنــی نظــر 

شــیخ طوســی، بــا تکمیــل، تثبیت می شــود. بــر اســاس اصــول جاودانگی و 

همگانی بودن قرآن، بایسته آن است که مخاطب آیه به زمان و مکان خاصی 

منحصر نشــود. بنابراین، نظر اول با توضیحات یادشــده جامع اســت و سایر 

نظرها را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

4- پرسش از اهل ذکر

کافران و مشــرکان در مســیر ســتیزه جویی بــا پیامبران،  یکی از شــگردهای 

کرده اســت.  گون بود. قرآن در چندین آیه آنها را مطرح  گونا بهانه جویی های 

که چرا او بشر است و فرشته نیست2. بهانه قوم نوح این بود 

کــه او انســانی مانند انســان های دیگر  بــه حضــرت هود اشــکال می کردند 

که از خوردنی ها و آشامیدنی های آنان می خورد و می آشامد. اطاعت  است 

بشر از بشری مثل خودش، موجب خسران است3.

همیــن ایرادهــا را نیز به پیامبر اســام می کردند: چــرا پیامبر غذا می خورد؟ 

کــه همراه او  چــرا در بازارهــا راه مــی رود؟ چــرا فرشــته ای همــراه او نازل نشــده 

1 -  طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12ص257
2 - سوره مؤمنون آیه 24 

3 - همان -آیه 33 
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که مقام واالی نبّوت به یک انســان  کند؟1  آیا باورکردنی اســت  مردم را انذار 

گردد؟  گذار  وا

کافران و مشرکان با مطرح کردن این بهانه ها نه تنها خود ایمان نمی آوردند، 

بلکــه تــاش بر ممانعــت از ایمان ورزی دیگران داشــتند. در برخــی آیات، به 

ئکه بودند حتمًا  ی زمین، به جای انسان ما گر رو که ا آنان پاســخ داده شــده 

ک 
َ
گر همراه پیامبر مل فرستاده خدا فرشته بود. در برخی دیگر مطرح شده که ا

کتشــان  یدند، حجت تمام و عذاب و ها کفر می ورز نازل می شــد و آنان باز 

قطعی بود2.

بر اساس آیات یادشده، سّنت االهی در مسئله پیامبری و هدایت انسان ها 

چنین مقرر شــده که فردی از جنس خودشــان به عنوان پیامبر ارســال شــود، 

نه اینکه پیامبر فرشته باشد. »دلیل همگونی رهبر و پیروان روشن است؛ زیرا 

او باید در رفتار و کردار، الگو و اســوه باشــد. این تنها در صورتی ممکن است 

که دارای همان غرایز، احساســات، ساختمان جسمی و روحی باشد، وگرنه 

کــه نه شــهوت جنســی دارد و نه به مســکن، لباس، غــذا و غیر آن  فرشــته ای 

نیازمند است، هیچ گاه نمی تواند برای انسان ها سرمشق باشد3«.

که نوع شــبهه از نظر عامه طباطبایی با نظر ســایر مفســران  گفتــه نمانــد  نا

ی با توجه به آیه 35 سوره نحل، مشرکان را مطلق مشرکان  متفاوت است. و

1 - سوره فرقان آیه 7
2 -  سوره انعام آیه 8 

3 - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه،  ج12 ص291 
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که شــبهه آنــان اســتحاله نبــوت اســت، برخاف  نــه مشــرکان مکــه دانســته 

کرده اند1. که آن  را محدود به مشرکان مکه تلقی  دیگران 

که  در آیات اهل ذکر نیز همین مســئله مطرح اســت. بنابراین، آن پرسشی 

که آیا پیامبر خدا، بشــر اســت یا فرشــته؟  باید از اهل ذکر پرســید این اســت 

کرده انــد. ظاهر و  گوشــزد  کثــر قریب بــه اتفاق مفســران این مطلب را  تقریبــًا ا

ســیاق آیات مّد نظر و ســایر آیات یادشــده نیز مؤید آن اســت. اما بر اســاس 

گرچه مورد نزول آیات اهل ذکر از حیث پرســش، همان  نظر برخی مفســران، 

پرسش پیش گفته است2.

گیر اســت و خصوصیت شــأن  امــا آیــات، بیانگــر قاعــده ای ُعقایــی و فرا

نزول باعث تخصیص عموم و اطاق آیه نمی شــود. در تفســیر صافی بعد از 

که پرسش،  نقل اخبار مربوط به آیه آمده اســت: »از اخبار اســتفاده می شــود 

شــامل هر اشــکال و هر پرسشی است و مخصوص رســل نیست«. در تفسیر 

ید نیز اشــاراتی هســت3. آیه بیانگر قانون کلی ُعقایی درباره رجوع  روان جاو

کــه برخی ایــن آیــه را دلیل بر  کــرده  جاهــل بــه عالــم اســت4. فخــر رازی نقــل 

وجــوب و حّداقــل جواز رجــوع مجتهد به مجتهد دیگر دانســته اند5.  از ظاهر 

1 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12ص256 
2 - الرازی، ج2 ص210 ؛ اآللوسی، ج7 ص386 

3 - الفیض الکاشــانی، ما محســن، تفســیر الصافی، ج3 ص137؛ ثقفی تهرانی، محمد، تفسیر روان 
ید، ج3 ص288  جاو

4 - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه،  ج13 ص361 
5 - الرازی، فخرالدین محمد، مفاتیح الغیب، ج20 ص211 
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گرفته اســت1.   ی آیه را دلیل وجوب تقلید از علما  که و کام قرطبی برمی آید 

در تفسیر روح البیان آمده است که آیه اشاره دارد به اینکه باید در مجهوالت 

کرد. از غزالی پرســیدند: این احاطه بر اصول و فروع علوم را  به علما مراجعه 

چگونــه به دســت آوردی؟ او در پاســخ آیــه اهل ذکر را خوانــد؛ یعنی از طریق 

پرسش از دانشمندان، آن احاطه حاصل شد2. 

5- مصداق اهل ذکر

در اینکــه منظــور از اهل ذکر چه کســانی اســت، در تفاســیر اقــوال متعدد و 

کتب تفســیر، فقط آرا نقل شــده و  متفاوتی بیان شــده اســت. در تعدادی از 

قــول خاصی انتخاب نشــده اســت، ماننــد: روض الجنان، مخــزن العرفان، 

تفسیر شّبر، جامع البیان، البحر المحیط و الجامع الحکام القرآن3. 

که آن اقوال عبارت اند از: اما در تفاسیر دیگر قول خاص نیز اّتخاذ شده، 

نظر	اول: مقصود از اهل ذکر، دانشمندان یهود و نصارا است. از ابن عباس 

ی شــّدت  کــه منظور اهل کتاب اســت. مشــرکان از رو و مجاهــد نقــل شــده 

که یهود و  دشمنی با پیامبر، آن حضرت را تکذیب می کردند؛ اما اخباری را 

گفته  کتاب های خود می دادند تصدیق می کردند و لذا به مشــرکان  نصارا از 

کتاب بپرسند. این نظر در تفاسیری مانند جوامع الجامع، الدر  شده از اهل 

1 - القرطبی، محمد )1364(. الجامع الحکام القرآن،  ج11 ص272 
2 - الحقی البرسوی، اسماعیل )بی تا(. تفسیر روح البیان، ج5 ص38 

3 - ابوالفتــوح رازی، ج12 ص14؛ امیــن، ج7 ص196؛ الشــبر، ج1 ص270؛ الطبــری، ج14 ص75؛ 
ابوحیان، ج6 ص533؛ القرطبی، ج11 ص108 
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المنثور، تفسیر ابن کثیر، جواهر الحسان، روح البیان، تفسیر مراغی و التفسیر 

المنیر برگزیده شده است1. 

فخر رازی می گوید یهود و نصارا مراد اســت. ســپس اضافه می کند از آنجا 

کــه ایــن آیــه مربــوط به واقعــه ای خــاص اســت، بنابراین، اســتدالل بــه آیه بر 

وجــوب مراجعــه عامی به عالــم یا مجتهد به مجتهد دیگر درســت نیســت. 

عامــه طباطبایــی در نقــد نظر فخر رازی می گوید الزمه این ســخن رازی این 

رَســلَنا ِهن َقبِلک( به 
َ
اســت که بدون هیچ نکته ای در آیه خطاب به فرد )َها ا

کرده باشد2.  وا( تغییر 
ُ
خطاب به جمع )َفاسَئل

یخدانان، مقصود اســت.  کتاب یا تار که اهل  در تفســیر انوار التنزیل آمده 

کتاب منظور اســت. این قول،  که مؤمنــان از اهل  در فتــح القدیر بیان شــده 

به اعمش و ابن جبیر منســوب اســت. ابوحیان معتقد است این نظر درست 

کتابِی مسلمان شــده را نمی پذیرند. آلوسی،  نیســت. زیرا مشرکان شــهادت 

اســتدالل ابوحیان را پاســخ داده اســت3.  بعضی مانند مقاتل بن ســلیمان 

گذشته دانسته،  کتب  گفته اند اهل ذکر، اهل تورات اند. ابن کثیر آنان را اهل 

زحیلی گفته آنها اهل علم یا اهل کتب ماضیه هستند4.  در اینکه اهل ذکر، 

دانشــمندان اهل کتاب زمان رســول خدا؟ص؟ را شــامل می شود هیچ شک و 

1 - طبرســی، ج2 ص289؛ الســیوطی، ج4 ص119؛ ابن الکثیــر، ج4 ص492؛ الثعالبی، ج3ص420؛ 
الحقی البرسوی، ج5 ص38؛ المراغی، ج14 ص89؛ الزحیلی، ج14 ص143 

2 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12ص257 
ج6  ابوحیــان،  ص197؛  ج3  الشــوکانی،  ص227؛  ج3  ی،  البیضــاو ص122؛  ج22  الــرازی،   -  3

ص533؛ اآللوسی، ج7 ص386 
4 - البلخی، ج2 ص470؛ ابن الکثیر، ج4 ص492؛ الزحیلی، ج14 ص143 
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بحثی نیســت. زیرا آیه به طور قطع مورد نزول را در بر می گیرد، اما مســئله این 

که آیا اهل ذکر منحصر در آنها اســت؛ یا اینکه آیه، از این حیث عام و  اســت 

گیر؛ یعنی رجوع جاهل به عالم  مطلق اســت و بیانگر یک قاعده ُعقایی فرا

کمل و اتم آن، پیشــوایان معصوم اند؟ این مسئله در ادامه  اســت و مصداق ا

بررسی می شود.

گاه و  یخ گذشــتگان آ نظر	دوم: مقصود از اهل ذکر، کســانی اســت که از تار

مطلع باشــند. شــیخ طوسی این قول را به رمانی، زجاج و ازهری نسبت داده 

اســت. طبرســی نیــز آن را به عنوان یکــی از اقوال ذکر می کند. در تفســیر روان 

یــد آمده اســت: »اهل ذکر به حســب مســائل و ســؤال کنندگان مختلف  جاو

یخ اســت«. طبری، بر اســاس اختاف  می شــود. اینجا مناســب، علمای تار

کســانی  روایــات، چنــد قول نقــل می کنــد و در یکی از آنهــا می گوید اهل ذکر 

کتب پیشینیان را می خوانند. فخر رازی این نظر را به عنوان قول  که  هستند 

یخ  ســوم شمرده اســت. در برخی دیگر از تفاسیر نیز، اهل ذکر به دانشمند تار

تفسیر شده است1. 

نظــر	ســوم: مقصود از اهل ذکر، اهل قرآن اســت. زیرا بر اســاس آیه شــریفه، 

 
َ

ل اِس هــا ُنّزِ کــَر ِلُتَبــَن ِللّنَ یک ادّذِ
َ
نــا ِإد

ْ
ْنَزد

َ
یکــی از اســامی قــرآن ذکر اســت: »أ

هِیْم؛ این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم، تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان 
َ
ِإد

1 - الطوسی، ج6 ص384؛ طبرسی، ج7 ص65؛ ثقفی تهرانی، ج3 ص541؛ الطبری، ج14 ص75؛ 
الرازی، ج20 ص211؛ خسروانی، ج5 ص173 
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نازل شده است توضیح دهی1«

ید  طبرســی، طبری، ابن کثیر، ابن جوزی و تعدادی دیگر این قول را از ابن ز

کرده اند. ابن کثیر می گوید اینکه قرآن، ذکر است قابل قبول؛ اما در اینجا  نقل 

درســت نیســت. زیرا وقتی مشــرکان، منکر قرآن اند چگونه برای اثبات آن به 

کننــد2.  امــا ابوالفتــوح رازی و قرطبی آن را بــه ابن عباس  اهــل قــرآن مراجعــه 

گفته اند می توان اهل ذکر را بر  کاشانی و آلوسی   فتح اهّلل 
ّ

استناد داده اند3. ما

کرد4. اما فخــر رازی این نظر را بعید می داند. زیرا مشــرکان،  اهــل قــرآن حمل 

قــرآن و اهلــش را قبول نداشــتند تا اینکــه از آنان بپرســند و بپذیرند5. محمد 

کرده: »ادذکرم ادفرآن، و آل رســول اهَّلل؟ص؟ أهل  بن مســلم از امام باقر؟ع؟ روایت 

گفته اند  ید  ادذکر؛ ذکر، قرآن اســت و اهل بیت، اهل ذکرند6«  أبوجعفر و ابن ز

که می گوید مقصود از اهل ذکر،  اهل قرآن مراد اســت؛ اما این قول و آن قولی 

کافران، ســخن مؤمنان را تکذیب  مســلمانان اســت، تضعیف می شود؛ زیرا 

گزارش مؤمنان برای آنان حّجت نیست7.  می کنند و لذا 

کــه قرآن، ذکر و اهــل قرآن هم اهل  در المیزان آمده اســت: »درســت اســت 

ذکرند؛ اما اراده این معنا از آیه با اتمام حجت نمی ســازد. زیرا معنا ندارد به 

1 - سوره نحل آیه 44 
2 - طبرسی، ج6 ص557؛ الطبری، ج14 ص75؛ ابن الکثیر، ج4 ص492؛ ابن الجوزی، ج2 ص561 

3 -  ابوالفتوح رازی، ج12 ص42؛ القرطبی، ج11 ص108
کاشانی، ج5 ص191؛ اآللوسی، ج7 ص386   - 4

5 - الرازی، فخرالدین محمد، مفاتیح الغیب، ج22 ص122 
6 - بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج3 ص426 
7 - ابوحیان، محمد، البحر المحیط فی التفسیر، ج6 ص533 
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ید از  گر نمی دانید برو گفته شــود ا که نبوت پیامبر؟ص؟ را قبول ندارند  کســانی 

پیروان او بپرسید1« 

کثر قریب به اتفاق تفاســیر  نظــر	چهــارم: اهــل بیت پیامبر اهــل ذکرنــد. در ا

شــیعه، این نظر نقل شــده اســت. در تفاســیر روایی امامیه نظیر تفسیر قمی، 

کنز الدقائق، احادیث  کوفی، عیاشــی، البرهان، نور الثقلین، صافی و  فرات 

کــه مقصــود از اهــل ذکر، فقــط اهل  کــه بیانگــر آن اســت  فراوانــی نقــل شــده 

بیت انــد2. حتــی برخی از مفســران اهل ســّنت نیــز این نظر را نقــل کرده اند3. 

آلوســی می گویــد برخــی از امامیه معتقدند مــراد از »اهل ذکــر« اهل بیت؟ع؟ 

اســت، بــه دلیــل روایــت جابــر و محمد بــن مســلم از ابوجعفــر. ظاهــر روایت 

یه از انس، موافق با نظر امامیه اســت. اما این نظر درســت نیســت4.  ابن مردو

ابن کثیر نیز می گوید:

که اهل ذکر ما هستیم، صحیح نیست. منظور ایشان  قول ابی جعفر؟ع؟، 

از ما، اّمت اسامی است. زیرا از همه امت های پیشین اعلم است. علمای 

که بر ســنت مســتقیم  اهل  بیت پیامبر از بهترین علما هســتند، تا هنگامی 

پایــدار باشــند. ماننــد علــی، ابن عبــاس، فرزنــدان علــی، حســن، حســین، 

یســمان متین  که به ر زین العابدیــن، محمــد باقر، جعفر صادق و امثال آنان 

1 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12ص259 
کوفی، ج1 ص235؛ ابن شهرآشوب، ج2 ص49؛ بحرانی، ج3 ص423؛  2 - قمی، ج2 ص 68؛ فرات 

العروسی الحویزی، ج3 ص55؛ الفیض الکاشانی، ج3 ص138؛ قمی مشهدی، ج7 ص310 
3 - الطبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج17 ص5 

4 - اآللوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج7 ص386 
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االهی چنگ زده اند1.

ید و با همان استدالل رد می کند.  البته ابن کثیر، این قول را مانند قول ابن ز

یعنی اصل ســخن صحیح است، ولی در آیه منظور نیست؛ چون مخالف، 

کــه انکار کرده در اثباتش به آن مراجعه نمی کند )همان(. طبرســی  چیــزی را 

می گویــد بر اســاس یکی از اقوال، اهل ذکر اهل بیــت پیامبرند. از علی؟ع؟ و 

کام  که اهل ذکر، ما هســتیم. پشــتیبان این قول،  امام باقر؟ع؟ روایت شــده 

یکْم 
َ
 اهَّلُل ِإد

َ
ل ْنَز

َ
خداوند متعال اســت که پیامبر؟ص؟ را ذکر نامیده اســت: »َقْل أ

که رسول است سوی شما فرو فرستاده3«  کرا َرُسماًل؛2 به راستی خدا تذکاری  ِذ

در مجامــع روایــی شــیعه، روایات متعددی نقل شــده اســت. مثًا کلینی 

کافــی، یــک بــاب بــه عنوان »اهــل الذکــر« اختصــاص داده و 9 حدیث از  در 

کرده اســت4.   رســول خدا؟ص؟، امام باقر، امام صادق و امام ســجاد؟ع؟ ذکر 

که در جلد  یادی از طریق شــیعه و ســّنی به این مضمون وارد شــده  روایات ز

ســوم ملحقــات احقــاق الحــق، ص482 به بعد، نقل شــده اســت. در جلد 

23 بحاراالنوار، ص172 به بعد، حدود شــصت روایت در این باره نقل شــده 

کــه موجــب اطمینان و  گونــه ای اســت  کثــرت احادیــث بــه  اســت؛ تعــدد و 

کسب تحصیل وثاقت سندی  وثاقت به صدور حاصل می گردد و نیازی به 

نیست. روایات چند دسته اند: در دسته اول، ذکر به قرآن، در دسته دوم، ذکر 

1 - ابن الکثیر، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، ج4 ص492 
2 - سوره طاق آیات 10 و 11 

3 - طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج7 ص65 
4 - الکلینی، محمد، الکافی، ج1 ص210 
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به حضرت محمد؟ص؟ و در هر دو دسته، اهل ذکر به ائمه اطهار تفسیر شده 

اســت. در دســته ســوم به صراحــت »اهل ذکــر« منحصر در امامان؟ع؟ شــده 

است1. برای نمونه دو حدیث ذکر می شود:

کردم مــردم گمان  محمــد بــن مســلم می گوید به حضــرت باقر؟ع؟ عــرض 

گر آنها باشــند شــما را به  دارنــد اهــل ذکــر، یهود و نصارا هســتند. امام فرمود ا

دیــن خــود فرا می خوانند. هرگز نشــاید پروردگار، شــما را به پرســش از افرادی 

کنند و به دین یهود و نصارا برگردانند.  که شما را از اسام خارج  فرمان دهد 

کرد و فرمود: ما ائمه اهل  ســپس آن  حضرت با دســت به سینه مبارک اشــاره 

ذکر هستیم و مردم باید از ما بپرسند2. 

در حدیــث دیگــری آمده اســت حضــرت رضا؟ع؟ در مجلــس مأمون، که 

علمــای عراق و خراســان حاضر بودند، فرمود ما ائمــه معصومین اهل ذکریم 

کــه خداونــد امــر بــه پرســش از آنان کرده اســت. علمــا عرض کردنــد مقصود 

پروردگار از اهل ذکر، دانشمندان یهود و نصارا است. امام فرمود پناه به خدا 

گر مراد، آنها باشند ما را به دین خود می خوانند و می گویند  از این سخنان. ا

دین ما افضل و نیکوتر از دین اســام اســت. مأمون گفت پس مقصود از ذکر 

کــرم؟ص؟ و اهــل آن، ما ائمه  چیســت و اهــل آن کیســت. فرمــود ذکر، رســول ا

هســتیم. خداونــد ایــن موضوع را در ســوره طاق، آیه 10 و 11، به روشــنی بیان 

1 - همان ج1 ص210 و 211 
2 - الحّر العاملی، محمد، وسائل الشیعة، ج27 ص63 
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کرده است1. 

نظــر	پنجــم:	مــراد از اهــل ذکر، اهل علــم و دانش اســت. مفســرانی که آرای 

مختلــف در مســئله را نقــل کرده اند، این نظــر را نیز در زمره آرا شــمرده اند. در 

تفســیر مفاتیــح الغیــب، قــول زجاج بــه عنوان قــول چهارم ذکر شــده که اهل 

علم و تحقیق منظور اســت2.  قرطبی معتقد اســت علما در لزوم تقلید عوام 

از آنان، هیچ اختاف نظری ندارند، و مراد از اهل ذکر دانشــمندان اســت3. 

شــریف الهیجــی می نویســد: »اهــل علــم و دانش منظــور اســت4«. گرچه در 

اخبــار، اهــل ذکــر به ائمه اطهار؟ع؟ تفســیر شــده و مردم به پرســش از ایشــان 

مأمورند نه از علمای یهود و نصارا؛ اما صدر و ذیل آیه با پرســش از ائمه؟ع؟ 

تناســب نــدارد. بایــد اهــل ذکر بــر معنایی اعــّم حمل شــود و اینکــه، روایات 

مصادیق جلیه را بیان می کند5. در اخبار شــیعه تفســیر به ائمه شده و مکرر 

گفته انــد ایــن اخبــار بیان مصداق اتم می کنــد و منافاتی با عمــوم آیه ندارد و 

ُموَن« ارشــاد به حکم 
َ
کْنــمُتْ ال َتْعل که باشــد. »ِإْن  مــراد، اهــل اطاع اســت؛ هر 

عقل، یعنی رجوع جاهل به عالم، است6.

گاهــان را در بر می گیرد  بــدون شــک، اهــل ذکر از نظــر مفهوم لغوی، تمــام آ

1 - صدوق، محمد بن بابویه، عیون اخبار الرضا، ج1 ص239 
2 - الحقی البرســوی، اســماعیل، تفســیر روح البیان، ج5 ص38؛ الرازی، فخرالدین محمد، مفاتیح 

الغیب، ج20 ص211 
3 - القرطبی، محمد، الجامع الحکام القرآن،ج11 ص272 

4 - شریف الهیجی، محمد، تفسیر شریف الهیجی، ج2 ص716 
ید، ج 3 ص541  5 - ثقفی تهرانی، محمد، تفسیر روان جاو

6 - طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج8 ص128 
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و آیــه بیانگــر یــک قانــون کلــی ُعقایــی دربــاره رجوع جاهــل به عالم اســت، 

کلیت  کتــاب بودند ولی ایــن، مانع  هرچنــد مصــداق آیه، دانشــمندان اهل 

قانــون نیســت. به همین دلیل، دانشــمندان و فقهای اســام بــه این آیه برای 

گر می بینیم  کرده اند. ا مســئله »جواز تقلید از مجتهدان اســامی« اســتدالل 

کــه از طــرق اهــل بیت؟ع؟ به ما رســیده، اهل ذکر بــه علی؟ع؟ یا  در روایاتــی 

سایر امامان اهل بیت؟ع؟ تفسیر شده به معنای انحصار نیست، بلکه بیان 

کلی است1. واضح ترین مصداق های این قانون 

شــایان ذکر اســت که دیدگاه عامه طباطبایی با ســایر مفســران در آیه 43 

ی این آیه را پاســخی به شــبهه مشــرکان مکه  ســوره نحل، متفاوت اســت. و

ندانســته، بلکــه آن  را پاســخ بــه ادعــای مطلق مشــرکان دانســته اســت. زیرا 

هِیْم« حصر رســالت 
َ
 ُنمِحی ِإد

ً
 ِرجاال

َّ
نا ِهْن َقْبِلــک ِإال

ْ
ْرَســل

َ
ســیاق جملــه »َو ها أ

که به او وحی می شــود. این حصر در  بر بشــر عادی و معمولی اســت، بشــری 

گر خداوند بشــری را فرستاده  قبال ادعای مشــرکان اســت که می پنداشــتند ا

خــود قانــون نظام طبیعت را نقض کرده و اختیار و اســتطاعت را از بین برده 

کتاب های  که در هیچ یک از  اســت. خداوند برای مشــرکان روشــن می کند 

که دعوت دینی ظهور قدرت غیبیه  فرستاده شــده از ناحیه خدا ادعا نشــده 

که می تواند نظام عالم را بر هم زند و ســنت اختیار  و اراده تکوینیه ای اســت 

ْم شاَء اهَّلُل 
َ
کند تا در پاسخش بگویند: »د کند و مردم را مجبور به قبول  را باطل 

1 - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج13 ص361 
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ها َعَبْلنا ِهْن ُدوِنِم ِهْن ىَش ٍء ...1« به همین دلیل، عامه طباطبایی برداشــت 

بیشــتر مفســران، مثل فخر رازی، آلوسی، طبرســی و ... را، که سیاق آیه را رد 

شبهه »مشرکان مکه یا قریش« می دانند، نقد می کند و می گوید:

اواًل این سخن با سیاق آیه انطباق ندارد. ثانیًا قبًا هم از خصوص مشرکان 

قریش چنین پنداری نقل نشــده تا آیه ناظر به آن باشــد. ثالثًا تنها سخنی که 

ْم 
َ
از مشــرکان نقل شــده )مطلق مشــرکان، نه مشــرکان قریش( همان جمله: »د

که سیاقش اثبات استحاله  شــاَء اهَّلُل ها َعَبْلنا ِهْن ُدوِنِم ِهْن ىَش ٍء ...2«  اســت 

ئکه به میان نیامده است3. نبوت است و در آن سخنی از رسالت ما

بررســی نظرهای یادشــده: ازمیــان نظرهای پیش گفته، نظــر پنجم صحیح 

گروه  اســت و منظور از اهل ذکر، مطلق اهل علم و دانش اســت و منحصر به 

خاصی نمی شود. زیرا:

1- بر اســاس تحقیقی که در قســمت مفهوم شناســی صورت گرفت، یکی 

از وجوه واژه »ذکر«، مشــتمل بر معنای علم و دانش اســت، و معنای مناسب 

با دو آیه اهل ذکر همین معنا اســت. لفظ »الذکر« در آیه شــریفه، بدون هیچ 

قیــدی و مطلــق اســت و ظاهــرًا »ال« آن بــرای جنــس اســت؛ بنابرایــن، اهل 

گاهان در  گســترده اســت و همه دانشــمندان و آ ذکر دارای مفهومی وســیع و 

زمینه های مختلف را شامل می شود.

1 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12 ص256 
2 - سوره نحل آیه 35 

3 - همان 
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2- بر اســاس اصل جاودانگی و همگانی بودن قرآن و رعایت منطق تفســیر 

قــرآن، آیــات اهــل ذکــر بیانگــر قانونی کلی اســت و مختــص به زمــان، مکان 

و افــراد خاصــی نمی شــود1. در حقیقــت، آیــات مذکــور، بیان کننــده قاعــده 

ُعقایی رجوع جاهل به عالم است. عامه طباطبایی می گوید آیه، ارشاد به 

یک اصل عام عقایی اســت و آن وجوب رجوع جاهل به اهل خبره اســت. 

که این حکم، تعبدی، تشــریعی و مولوی نیســت و به طایفه و  روشــن اســت 

گرچــه مراد از  گــروه ویــژه ای اختصــاص نــدارد2. مرحوم خویی معتقد اســت 

کلی بر مصداق  کتاب است، اما این از باب تطبیق  »اهل ذکر« علمای اهل 

ی با اســتفاده  اســت. شــأن نزول، عمومیت آیات قرآن را محدود نمی کند. و

گر آیه با مرگ کســی که درباره او نازل شــده  از روایــت امــام باقــر؟ع؟ می گوید ا

گر آیه را محــدود به مورد نزولش  بمیــرد، هــر آیینه قرآن هم مرده اســت. یعنی ا

کنیم آیه می میرد. در این صورت، آیات قرآن جاودانه نخواهد بود، در حالی 

که قرآن مانند خورشــید و ماه در جریان  که در روایت امام صادق؟ع؟ اســت 

کرده است3.  ی با این سخن خود تنافی بین مفاد آیه و اخبار را رفع  است. و

که جاهل در خصوص هر  کلی و ارشــاد به حکم خرد اســت  آیه بیان قاعده 

گزیر برای تشــخیص و تعیین راه حل  که به آن نیاز داشــته باشــد نا موضوعی 

به دانشــمند همان امر رجوع، و به نظر او اعتماد می کند و این اصل ُعقایی 

1 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1ص58 
2 - همان: ج12ص259، ص 262 

3 - طباطبایــی الحکیــم، محمــد ســعید، المحکم فی أصــول الفقه، ج3 ص254؛ مجلســی، محمد 
باقر، بحار االنوار الجامعة لدرر االخبار االئمة االطهار،  ج35 صص404-403 
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در هــر زمینــه قابــل انطباق اســت و اختصاص بــه قوم خاصی نــدارد1. حتی 

برخــی از مفســران فراتــر از آن گفته اند آیه به حکم عقل ارشــاد دارد، نه قاعده 

ُعقایی2.

که شــأن نزول آیات، مشــرکان  گرچه در بخش های پیشــین بیان شــد   -3

قریش اســت که از باب ســتیزه جویی با رســول خدا؟ص؟ دنبال بهانه و شبهه 

کــه: مگــر ممکــن اســت کســی از جنــس انســان، فرســتاده پــروردگار  بودنــد، 

کتاب بپرسند؛ اما به هیچ وجه  گفته شد مسئله را از اهل  باشد؟ لذا به آنان 

کلی آیه نیســت، البته آیه به طور حتم مورد نزول  مورد نزول، مخصص حکم 

را شــامل می شــود. اهل کتاب، یهود، نصارا و غیر آنان، که هم زمان با رســول 

گاه بودند مصداقی از مصادیق اهل ذکر  کرم بودند، چون از پاســخ پرســش آ ا

کتاب بودن، خصوصیت ندارد.  محسوب می شدند. اهل 

در تفسیر نمونه آمده است:

گاهان و اهل اطاع را در زمینه های  که همه آ اهل ذکر مفهوم وسیعی دارد 

گر بســیاری از مفســرین اهل ذکــر را در اینجا به  مختلــف شــامل می شــود، و ا

که اهل ذکر  کرده اند نه به این معنا اســت  کتاب تفســیر  معنای علمای اهل 

کلی بر مصداق  مفهوم محدودی داشته باشد، بلکه در واقع از قبیل تطبیق 

اســت؛ زیــرا ســؤال دربــاره پیامبران و رســوالن پیشــین و اینکه آنهــا مردانی از 

جنــس بشــر بــا برنامه هــای تبلیغــی و اجرایــی بودنــد قاعدتــًا می بایســت از 

1 - حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار درخشان، ج9 ص458 
2 - طیب، ج8 ص128؛ المدرسی، ج6 ص60 
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که آنها  دانشــمندان اهل کتاب و علمای یهود و نصارا بشــود، درست است 

بــا مشــرکان در تمــام جهــات هم عقیــده نبودند، ولــی همگــی در این جهت 

کــه بــا اســام مخالفــت داشــتند، هماهنــگ بودنــد. بنابراین، علمــای اهل 

کتاب برای بیان حال پیامبران پیشــین منبع خوبی برای مشــرکان محسوب 

می شدند1.

کلی دارد و منطبق بر مصادیق  4- اهــل ذکر و اهل علــم و دانش، مفهومی 

گاه به بشــر بــودن انبیا  کتاِب آ کــه اهل  گــون اســت. همان گونه  گونا فــراوان و 

یخدان، فقیه، عالم دینی، و بلکه  یکی از مصادیق آن اســت. همچنین، تار

کدام  هر دانشمند و متخصصی، مصداق های مختلف اهل ذکرند. زیرا هر 

مصداق اهل علم اند. »به همین دلیل دانشمندان و فقهای اسام به این آیه 

کرده اند2« برای مسئله »جواز تقلید از مجتهدان اسامی« استدالل 

فخر رازی این اســتدالل را بعید دانســته اســت. زیرا آیه خطابی شــفاهی و 

در واقعــه ای خــاص بوده و مربــوط به یهود و نصارای آن زمان اســت3. گرچه 

 
َ

ْهل
َ
ما أ

ُ
ضعف کام فخر، روشــن و بی نیاز از توضیح اســت، اما جمله »َ ْســَئل

کِر« از هر لحاظ اطاق دارد، از لحاظ سائل، مسئول و موضوع سؤال، اعم  ادّذِ

از معارف اسامی، احکام، وظایف دینی، که باید از اهل ذکر پرسیده شود4.

در المیزان نیز آمده است:

1 - مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج11 ص242 
2 - همان: ج13 ص361

3 - الرازی، فخرالدین محمد، مفاتیح الغیب، ج22 ص122 
4 - حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار درخشان،  ج9 ص458 
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با توجه به سیاق و مورد نزول آیه، مخاطب مشرکان هستند، و مراد از »اهل 

ذکر« اهل کتاب مخصوصًا یهودیان اند. با قطع نظر از مورد نزول آیه از روایات 

کرده که هم ســائل، هم  که آیه شــریفه مطلب عامــی را بیان  چنیــن برمی آیــد 

که مخاطب مشرکان  مسئول و هم مسئول عنه در آن عام است. به این معنا 

که نســبت به معارف حقیقی  کســی  نیســتند، بلکه همه مســلمانان اند؛ هر 

جاهــل اســت. مســئول عنه هــم اصل شــک در رســالت نیســت، بلکه همه 

مسائل دینی است1.

5- چنانچــه در مباحث پیش گفته تبیین شــد، طبــق آیات متعدد پیامبر 

کرم؟ص؟، قرآن و تورات ذکر نامیده شده است. همچنین، در روایات فراوان،  ا

رسول خدا؟ص؟، ذکر و امامان معصوم؟ع؟، اهل ذکر محسوب شده اند. وجود 

کمل  کرم؟ص؟، قرآن و کتب آســمانی از مصادیق بارز، اتّم و ا مقــّدس پیامبــر ا

کامل ترین و  ذکر و دربردارنده علوم االهی هســتند. پیشوایان معصوم؟ع؟ نیز 

برترین مصداق اهل ذکرند. بر اســاس آنچه گذشــت، تطبیق آیات اهل ذکر، 

در مصادیــق مختلــف بــا هیــچ اشــکالی روبه رو نمی شــود و با مفهــوم کلی و 

عــام اهــل ذکــر نیز منافاتی نــدارد. گاه مصداق آن، اهل کتــاب، و گاه فقیه و 

عالــم دینــی و غیر آن اســت. بــه طور قطع و حتــم، امام معصــوم کامل ترین و 

برتریــن مصــداق آن اســت. این مطلــب، همان قاعده جری و تطبیق اســت 

کرده و به آن تمسک جسته است2.  که طباطبایی بارها در المیزان از آن یاد 

1 - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12ص284 
2 - طباطبایی، ســید محمد حســین، المیزان فی تفســیر القرآن، ج 1ص266؛ ج2ص29؛ ج3ص70؛ 
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کــه در قواعــد تفســیر قــرآن مطــرح اســت نظــام  یکــی از مباحــث مهمــی 

چندمعنایی در ساختارهای چندوجهی قرآن است. یکی از قواعد این نظام، 

قاعده داللت استقالی و غیراستقالی است. عامه طباطبایی در این باره 

می گویــد: »هــر جمله از جمات قرآنــی به تنهایی حقیقتــی را می فهماند و با 

که دارد، از حقیقتی دیگر خبر می دهد. مستند این قاعده  هر یک از قیودی 

روایات اســت و آن ســّری اســت که اســراری در آن نهفته اســت1«. بر اســاس 

قاعــده مزبــور، جمله »فاســئلوا اهل الذکــر« به صورت مســتقل، بر حکم کلی 

و عــام داللــت دارد و بــه صــورت غیرمســتقل و با لحاظ جمــات قبل و بعد 

آن، همچنین ســیاق آیات، حکم مورد نزول را بیان می کند و هر دو داللت، 

صحیح، حجت و قابل استناد است.

گر پیشــوای معصوم، برترین مصداق اســت، چــرا در برخی  یــک	پرســش: ا

روایــات، اهــل ذکــر فقــط در امامان معصــوم انحصار یافتــه و از دیگــران نفی 

شده است؟ چنانچه در روایت محمد بن مسلم از امام باقر؟ع؟ و در حدیث 

گر اهل  امــام رضــا؟ع؟ آمــده بود. حتی در روایات مذکور اســتدالل شــده که ا

کرده و به دین خود  کتاب، اهل ذکر باشــند آنان افراد را از دین اســام خارج 

فرا می خوانند. چنین دســتوری از خداوند متعال صادر نمی شــود و شایسته 

شأن او نیست.

کــه حدیــث دارای دو بخِش متن  پاســخ: بر اهل پژوهش پوشــیده نیســت 

ج4ص348؛ ج5ص137؛ ج12ص177، 309 و ... 
1 - همان: ج1ص20؛ ج10ص99 
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یان آن  است. حدیث قابل  و ســند اســت. متن، سخن نقل شده و ســند، راو

اســتناد، شــرایطی دارد، از جمله باید ســند آن، معتبر، متن آن، بی نقص، و 

داللتــش تمام باشــد. قبل از اســتدالل به روایت باید ســند و متــن آن نّقادی 

یاد اســت اطمینــان به صدور  شــود. در بحــث مد نظــر، چون تعداد روایات ز

حاصل می شود. بنابراین، از نقد و ارزشیابی سند رفع ید می شود.

اما در خصوص نقد متن، چند مطلب شایسته تأمل است: 

1- روشن است که روایات یادشده بیانگر حصر اهل ذکر در ائمه اطهار؟ع؟ 

اســت؛ امــا ایــن حصــر، حصــر مطلــق نیســت، بلکه حصــر اضافی و نســبی 

اســت. مؤید بلکه دلیل بر آن، اســتداللی اســت که در آن دو روایت آمده بود 

کتاب مطرح شــده اســت.  که مســئله اخراج از اســام و دعوت به دین اهل 

کرده؛ زیرا پرســش  که پرســش ها تغییر پیدا  این اســتدالل دلیل بر آن اســت 

زمان پیامبر درباره بشــربودن فرســتاده خدا بوده و پرسشگر نیز مشرکان معاند 

بوده اند. به طور طبیعی پاسخ گو باید نزد پرسشگر محل اعتماد باشد. اما در 

زمان امام باقر؟ع؟ و امام رضا؟ع؟، طبق صریح حدیث، پرسشــگر مســلمان 

کــه حّداقــل کــف اعتقــادات اســام را دارد و بــه حضرت  اســت؛ مســلمانی 

محمــد؟ص؟ بــه عنــوان یکــی از انســان های برگزیــده االهــی و آخریــن پیامبــر 

پروردگار اعتقاد می ورزد. بنابراین، پرســش او بشــربودن پیامبر نیســت. پس 

گر  کنــد. حال ا کرده باید پاســخ گو نیــز تغییر  چــون پرســش و پرسشــگر تغییــر 

پاســخ را فقط معصوم؟ع؟ می داند فقط از معصوم؟ع؟ هم باید پرســش شود 

نه شخص دیگر.
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2- بدون شــک آیات قرآن باید به نحوی تفســیر شود که مورد نزول را شامل 

شــود. این مطلب را باید به عنوان اصلی اساســی مّد نظر داشت. اصل مزبور 

و اصــل جاودانگــی و همگانی بودن قرآن از هنگام نزول به بعد، دلیل و قرینه 

اضافی بودن حصر در روایات مذکور است1.

3- از یــک ســو، ظاهر و ســیاق روایــات اهل ذکر، همچنیــن روایات مربوط 

کــه مصادیــق آغازین  بــه شــأن نــزول و اصــول پیش گفتــه، دلیل بر آن اســت 

کتــاب بوده انــد. از ســوی دیگــر، احادیث  اهــل ذکــر، بی تردیــد علمــای اهل 

متعــدد بیان کننــده حصــر اهل ذکــر در ائمــه اطهــار؟ع؟ اســت. بنابراین، دو 

دلیــل متعارض انــد. بــه منظــور رفع یــد از هر دو دلیــل یا یکی از آنهــا مجّوزی 

وجود ندارد. فقط یک صورت باقی می ماند و آن، جمع بین دو دلیل است. 

شــاهد و قرینه جمع بین آنها، اصول یادشــده، روایات شأن نزول و وضعیت 

و فضای زمان نزول اســت. این شــواهد و قرائن، ظاهر و سیاق آیات را تأیید، 

کیــد و تثبیــت می کنــد و دلیــل بــر اضافی و نســبی بودن حصر اهــل ذکر در  تأ

امامان معصوم است. بنابراین، اهل ذکر در معصومان منحصر است؛ اما نه 

به صورت مطلق، بلکه به صورت اضافی و نسبی.

کــه نظرهای اول، دوم،  از مباحــث پیش گفته این نتیجه به دســت می آید 

ســوم و چهارم هر کدام به تنهایی کامل، بدون اشــکال و صحیح نیست، به 

کثر قریــب به اتفاق اقوال مفســران را در گســتره خود  خــاف نظــر پنجــم، که ا

جــای می دهــد و باعــث حــذف و رفــع یــد از هیچ دلیلــی، اعم از ظاهــر آیه و 

1 - اسعدی، محمد؛ و همکاران، آسیب شناسی جریان های تفسیری، ج1 ص12 
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روایــت، نمی شــود، بلکــه ایــن نظــر، مقتضــای جمع عرفــی مقبول بیــن ادله 

مختلــف دارای تعارض ظاهری اســت. هم مورد نزول بــه عنوان مصداق آیه 

باقــی می مانــد و هم امام معصوم؟ع؟ برترین مصداق اهل ذکر تلقی می شــود 

که مفاد برخی از آنها  و از روایات و از اصل حصر اهل ذکر در اهل بیت؟ع؟، 

است، صرف نظر نمی شود.

نتیجه:

در تفســیر آیــات اهــل ذکر، چند مســئله مطرح و بررســی شــد: تبیین شــأن 

نــزول، مفهوم شناســی واژه »ذکــر«، اطاقات ذکــر در قرآن، تعییــن مخاطب و 

پرسشــگر، مشخص شــدن پرســش و پاسخ گو. مسئله اساســی بین مفسران، 

تعییــن مــراد از اهــل ذکــر اســت. طبــق ظاهــر و ســیاق آیــات، زمان، مــکان و 

کتاِب آن زمان  فضــای نزول و روایــات مربوط به آن، مقصود از اهل ذکر، اهل 

اســت. امــا در مجامــع روایــی و تفاســیر روایی، اخبــار فراوانی وجــود دارد که 

کــه منظــور از اهل ذکــر، ائمه اطهــار؟ع؟ هســتند. در تعداد  بیانگــر آن اســت 

معتنابهی از آنها، اهل ذکر در امامان معصوم؟ع؟ انحصار یافته و از غیر آنان 

نفی شده است.

در مقام حّل مســئله یادشــده، دو دســته دلیــل متقابــل رخ می نماید: یک 

که اهل ذکر فقط پیشــوایان معصوم انــد، با این  کید داللــت دارد  دســته بــا تأ

گــر اهل ذکــر، اهــل کتاب باشــند باعث اخــراج مســلمانان از  کــه ا اســتدالل 

ی آوری بــه دینشــان می شــوند. الزمــه پذیرش صــد درصدی این  اســام و رو
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دلیل، خروج مورد نزول از شــمول آیات اســت و این، به هیچ وجه پذیرفتنی 

کثر مفســران، به ویژه اهل ســنت، این روایات  نیســت. به دلیل این محذور، ا

کرده اند. کرده و بر معنای نادرستی حمل  گرفته یا حصر آن را رّد  را نادیده 

مفســران، امر را دائر مدار بین دو چیز دانســته اند؛ یا از شــأن نزول بگذرند و 

بگویند آیات مورد نزول را شــامل نمی شــود یا از روایات مربوط به اهل بیت و 

کنند.  حصر اهل ذکر در ایشان صرف نظر 

اما راه حّل درســت و صحیح آن اســت که بر اســاس اصول و قواعد تفســیر 

گر  و نیــز مطابــق قوانیــن تعــادل و تراجیح و راه حل تعــارض بین ادله باشــد. ا

سند و داللت ادله دو طرف تمام باشد و ضوابط و قواعد، اجازه حذف یک 

طــرف یــا هر دو طــرف را ندهد، به ناچار باید با اســتفاده از قرائن و ادله دیگر، 

در ظاهــر یکــی از دو طرف تصرف کرد. بــا اّتخاذ نظر صحیح، فقط از اطاق 

کّل روایات. در  حصــر روایــات صرف نظر می شــود، نــه از اصل حصــر و نــه از 

ایــن صــورت، حصر اهل ذکــر در اهل بیت؟ع؟، حصر اضافی و نســبی تلّقی 

می شــود. اســتدالل در ذیــل روایــات مذکور قرینــه و مؤید آن اســت. عاوه بر 

قواعد حل تعارض ادله، قاعده جری و تطبیق و نیز قاعده داللت استقالی 

گذشت، دلیل این نظر است1. که تفصیل آن  و داللت غیراستقالی، 

که  کلی و ارشاد به حکم خرد است  به هر صورت، این دو آیه، بیان قاعده 

گزیر باید برای تشخیص و تعیین راه حل به  جاهل نسبت به هر موضوعی نا

دانشمند و خبره همان امر رجوع نماید. این آیه از هر لحاظ اطاق دارد، چه 

1 - فصلنامه علمی، تخصصی »پژوهشنامه امامیه« دوره 1، شماره 2، زمستان 1394
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از لحاظ ســائل و چه به لحاظ مســئول و چه به لحاظ مورد ســؤال. بنابراین، 

آیــه منحصــر بــه زمان نزول نبوده، بلکــه یک اصل و قاعده کلی اســت که در 

گفت بر هر شخص نادانی الزم  کرد و  هر زمان و مکانی می توان به آن استناد 

کــه می داند، چه زن  کــه آنچه را نمی داند، از شــخص عالــم و دانایی  اســت 

باشد و چه مرد، جویا شود.

در کتاب کافی به ســندی از عبدالرحمن بن کثیر روایت اســت که گفت: 

تعلمون«،  کنمت ال ســؤال نمودم از امام صادق؟ع؟ از آیه » اســئلما اهل ادذکر ان 

امــام فرمونــد: »ذکــر، محمد؟ص؟ اســت و ما اهل ذکر هســتیم که مــردم باید از 

کنند« . همچنین از امام صادق؟ع؟ روایت شــده درباره آیه شریفه  ما ســؤال 

فــوق، امــام فرموند: »کتاب، ذکر اســت و اهــل آن، آل محمــد؟ص؟. پروردگار، 

که از مردم جاهل  کنند و هرگز امر نفرموده  که از آنان سؤال  مردم را امر فرموده 

و نادان پرسش نمایند«  

امــا در زمــان غیبــت معصوم؟ع؟، اهل ذکر چه کســانی هســتند؟ در زمان 

کــه بــا غیبت معصــوم؟ع؟ نیــز مواجه هســتیم، صاحب عصــر، امام  حاضــر 

واه حلیثنا  اّنم  زمــان؟ع؟ می فرماید »واها المادث ادماقعم  ارجعــما  هیا ایل ر

یان حدیث، جزء صاحبان  حجى و انا حجم اهَّلل«  در زمان حاضر، منظور از راو

کسانی نیستند. فتوی و رأی 

که با تحصیل علوم دینی بــه مقام رفیع اجتهاد  کســی موفق شــد  چنانچه 

و مرتبه واالی فقاهت برســد، مســائل را خود اســتنباط می کند وگرنه موظف 

اســت و بــر او واجــب اســت که احکام و مســائل خــود را از مجتهــدی جامع 
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کــه فقهایی که واجد شــرایط باشــند، خــود نمونه ای از  الشــرایط بگیــرد؛ چــرا 

اهــل ذکرنــد و در حقیقــت، رجــوع بــه آنان که علــوم خــود را از اهل بیت؟ع؟ 

گرفته انــد، رجــوع به اهل ذکــر واقعی یعنــی ائمه طاهرین؟ع؟ اســت، منتهی 

که در رجوع جاهل به عالم هیچ  باواســطه و غیرمســتقیم. ماحظه می شــود 

فرقی در جنسیت عالم وجود ندارد.

ٍة...«
َ
ِفْرق ُکّلِ َفَرِمْن

َ
ن َلْوال

َ
آیهشریفه:»ف

وا َقْمَهُهْم ِإذا  یِن َو ِلُیْنِذُر ُهما ىِف ادّلِ
َ

ْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفّف ِ ِ ْرَقٍة ِهْنُ
ّ

ُکل ــْم ال َنَفــَر ِهْن 
َ
»َ ل

گروهی دسته اى به سفر نروند تا دانش دین خویش را  ْم «1 چرا از هر  هْیِ
َ
َرَجُعما ِإد

بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند.

شأن نزول

کــه پیامبر؟ص؟ به ســوی  کــه هنگامــی  در شــأن نــزول ایــن آیــه آمــده اســت 

و  اســتثنای منافقــان  بــه  میــدان جهــاد حرکــت می کــرد، همــه مســلمانان 

معــذوران به همــراه او به میدان جهاد حرکــت می کردند، پس از آنکه آیاتی در 

مذمــت منافقــان نازل شــد و متخلفــان غزوه تبوک را مورد ســرزنش قــرار داد، 

مؤمنان با جدیت بیشــتری در میدان های جهاد حاضر می شــدند، حتی در 

جنگ هایی که خود پیامبر شرکت نمی کرد همه مؤمنان به جهاد می رفتند و 

که در غیر ضرورت،  کرد  پیامبر را تنها می گذاشتند، این آیه نازل شد و اعام 

1  - سوره توبه، آیه 122
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شایســته نیست همه مســلمانان به سوی میدان جنگ بروند بلکه گروهی در 

مدینــه بماننــد، و معارف و احکام اســام را از پیامبر بیاموزند، و به دوســتان 

مجاهدشان پس از بازگشت تعلیم دهند1. 

که منظور از تفقه  عامه طباطبایی معتقد است از آیه نفر به دست می آید 

در دیــن، فهمیــدن همه معــارف دینی )اصول و فروع( اســت نه فقط احکام 

که از عبارت »ولینذروا قومهم:  عملی)فقه اصطاحی(. او استدالل می کند 

که انذار بــا بیان فقه اصطاحی،  و قــوم خــود را انذار کنند« به دســت می آید 

صورت نمی گیرد، بلکه احتیاج به بیان اصول عقاید و دیگر معارف دارد2. 

که وظیفه  گفته عامه طباطبایی از این آیه به دســت می آید  همچنیــن به 

کردن برای جهاد، از طلبه علوم دینی برداشته شده است3. کوچ 

علم آمــوزی بــه  اســام  کــه  کرده انــد  برداشــت  آیــه  ایــن  از  نیــز   برخــی 

گیــری   اهمیــت می دهــد زیــرا آیــه عــده ای را از جهــاد منــع می کنــد تــا بــه فرا

 دانش بپردازند4. 

ه در دین
ّ

تفق

که می توانــد مرحله  تفقــه در دیــن به معنــای فهمیــدن تأویل دین5 اســت 

1 -  مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، 13۸۰ش، ج۸، ص1۸۹
2 - طباطبایى، المیزان، بیروت، ج۹، ص4۰4

3 - همان 
4 - مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 13۸۰ش، ج۸، ص1۹4 

ی 
َ
ویل أ

ْ
ْهه فــی التأ یَن و َفّقِ ْمــه الّدِ ِ

ّ
5 - دعــا النبــی، صلــی اهّلل علیه و ســلم، البن عبــاس فقال: اللهم َعل

ه و معناه. لسان العرب، ج13، ص522- 
َ
یل و

ْ
ْمه تأ َفّهِ
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 ای فراتر از علم به دین و شــناخت مســائل و مبانی آن باشــد. لذا قرآن کریم و 

روایــات معصومیــن؟مهع؟ حکم بــه وجوب کفایی و لزوم دســتیابی به تفقه در 

کیده فرموده  اند. کرده  و بر لزوم تبعیت عملی از فقهاء تأ دین را صادر 

که: آنچه از آیه نفر مبنی بر وجوب تفقه و تقلید بر می آید این است 

؛ بــا اســتفاده از لــوالی تحضیضیــه در »فلوال نفــر من کل فرقــة طائفة«، 
ً
اوال

وجوب نفر برای تفقه استفاده شده است.

کــه بــا توجــه به  ؛	»لیتفقهــوا فــی الدیــن« بــه عنــوان غایــت نفــر اســت 
ً
ثانیــا

وجوب نفر، وجوب تفقه نیز اســتفاده می شــود تا هر کدام از نافرین؛ بر اساس 

اســتعداد خــود بــه فهــم و فقه دین دســت یافته و بر اســاس فقه خــود مردم را 

کــدام با دیگری در  انــذار نماینــد. طبیعی اســت که میــزان و صحت فهم هر 

یک سطح نخواهد بود اما با این حال خداوند متعال، انذار هر کدام از فقهاء 

را حجت دانســته به تبعیت از آنها دســتور داده است. البته این سخن ناظر 

یافت و فهم شــخصی متفاوت اســت زیرا در تفقه  به هرمنوتیک نبوده و با در

کم بــر آن بــوده و از هر گونه  دینــی، آنچــه ضابطــه اســتنباط اســت، قواعد حا

تأویل، تفسیر و برداشت شخصی مبّری می باشد. قابل توجه اینکه؛ روایات 

ْم 
ُ

ْیک
َ
کرده و فرموده  اند: »َعل کید  معصومیــن؟مهع؟ نیز بر وجوب تفقه در دین تأ

ْ َیْنُظِر اهَّلُل   ْم ىِف ِدیِن اهَّلِل، ملَ
َ

ْ َیَتَفّف ُم َهْن ملَ
َ
؛ َ ِإّن

ً
ْعَرابا

َ
مُنما أ

ُ
 َتک

َ
ِم  ىِف ِدیِن اهَّلِل، َو ال

ُ
َفّف ِبادّتَ

.1»
ً

ُم َعَمال
َ
ْ ُیَزّکِ د ِفَیاَهِة، َو ملَ

ْ
ْیِم َیْمَم اد

َ
ِإد

وا قمههم« غایت تفقه واجب و نفر واجب است، بر این اساس،  ؛»دینذر
ً
ثالثا

کافی، ج1، ص75   - 1
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انذار قوم نیز واجب خواهد شــد. البته انذار به معنای اباغ بوده و مراد از آن 

ترساندن نمی باشد1. 

؛	حذر در »لعلهم یحذرون« غایت نفر و تفقه و انذار واجب است، لذا 
ً
رابعا

گــردد. البته  بــه اســتناد داللت آیــه، وجوب حذر از انذار فقیه اســتنباط می  

که منظور از حذر، حذر عملی اســت لذا توقع و مطلوب خداوند  توجه شــود 

که مردم بعد از آنکه احکام الهی برای آنها بیان شد، عمًا متحذر  این است 

شوند و این حذر و پرهیز جز با عمل به فتوای فقیه تحقق پیدا نمی  کند. چرا 

کــه مــراد از حذر عملی؛ حجیــت فتوای مجتهد و لزوم قبــول قول مجتهد به 

ک نمی باشد. صورت عملی بوده و صرف التزام قلبی ما

کردن از بــاب داللت مطابقه و گاهی از جهت داللت تضّمن  گاهــی انذار 

که بیان شــد، آیه شــریفه  گاهــی از طریــق داللــت التــزام اســت. همانگونه  و 

گر مجتهدی بــر حرمت و یا  صراحــت در وجــوب انــذار برای فقیــه دارد، لذا ا

وجــوب مطلبــی فتــوا داد، آن فتــوا بــه داللت تضمــن، حکم الهی محســوب 

می  شود و عدم اتیان آن، مستوجب عقاب خواهد بود.

کــه در صدر اول  که فقاهــت و اجتهادی  ســوال: شــاید برخی به ایــن بیان 

در زمــان پیامبر اســام؟ص؟ و ائمــه معصومین ؟مهع؟ مطرح بوده اســت، غیر از 

کــه در زمانهــای متأخر مورد نظر می باشــد؛ چون  فقاهــت و اجتهادی اســت 

فقاهت و اجتهاد در صدر به صورت ســؤال از معصومین بوده اســت و در آن 

صل اإِلنــذار اإِلعام. 
َ
و غیره و أ

َ
1 - الُمْنــِذر: المعِلــم الــذی ُیْعــّرف القــوَم بما یکون قــد دَهَمهم من َعــُدّو أ

لسان العرب، ج5، ص203
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زمان اجتهاد مصطلح مد نظر نبوده است. بنابراین، آیه بر انذار فقیه داللت 

کند؛ بلکه، آیه بر حّجیت نقل روایت  ندارد تا بر حّجیت فقاهت هم داللت 

و حجیــت خبــر واحد داللــت دارد و انذار فقیه در اینجا به معنی نقل روایت 

که از معصومین ؟مهع؟ شنیده است. است به همان صورتی 

کــه اواًل؛ از آنجــا که در آیه شــریفه، عنوان فقاهــت در وجوب  پاســخ اینکــه 

ر اخــذ شــده اســت، آیــه با نقــل روایــت و حجیت خبــر واحــد ارتباطی 
ّ

تحــذ

ی بــه معنی روایت  نــدارد. دلیــل اول اینکــه، در حّجیت روایــت، التفات راو

ی، فقیه هم باشد؛ زیرا در نقل  شــرط نشــده اســت، تا چه رســد به این که راو

ی، چیز دیگری معتبر نیســت و دوم اینکه الزم نیســت  روایت، جز وثاقت راو

ی با صرف  ی صــدق کند؛ چون هرگز راو کــه عنــوان فقیه در نقل روایت بر راو

نقــل تعــدادی روایت ولو اینکــه معنی آنها را هم بداند، مســتحق عنوان فقیه 

که علم به یک یا چند حکم، در صدق عنوان  نخواهد بود؛ زیرا روشن است 

فقاهــت کفایــت نمی کنــد، در حالیکه روایت او صحیح اســت؛ نتیجه این 

که آیه شــریفه، ارتباطی بــه حّجیت روایت ندارد. و از ســویی، وظیفه  اســت 

یــان، نقــل روایت بــوده . وظیفــه فقهاء، تفریــع اصول اســت چنانچه امام  راو

که تفریع  یُع«1.توجه شــود  ْفِر ُم  ادّتَ
ُ

ْیک
َ
ُصوِل َو َعل

ُ ْ
َفاُء األ

ْ
ْیَنا ِإد

َ
رضا؟ع؟ فرمود: »َعل

کاری تخصصــی بــوده و از عهده ناقــان حدیث و عــوام مردم خارج  اصــول 

است.

ی دلیل،  ثانیــًا؛ ماهیــت فقاهــت و اجتهــاد به معنــی معرفت احــکام از رو

1 - وسائل الشیعة، ج 27، ص62 
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که حقیقت آن با تغییر زمان متفاوت نمی شــود و در زمان  امر واحدی اســت 

حاضــر و صــدر اول یکــی اســت و در این معنــی اختافی وجود نــدارد؛ بلکه 

تفاوت اجتهاد امروز و صدر اول در صعوبت و سهولت است؛ چون تفقه در 

صدر اول، به شــنیدن حدیث بوده اســت و متوقف بر علوم و مقدمات مورد 

گر چــه نیل به مرتبه اجتهاد  نیــاز فعلــی نبوده اســت. اما در زمانهای متأخر، ا

یادی متوقف اســت، ولی این فرق بــه معنی متغیر بودن معنی  بــر مقدمات ز

اجتهاد نمی باشــد. البته مســأله تعارض بین اخبار، هم در اجتهاد مصطلح 

ی، در مورد تعارض  مطرح اســت و هم در اعصار ســابق بوده است. از این رو

اخبــار، بیــن اجتهاد ایــن زمان با آن زمان فرقی نیســت؛ لــذا ادعای مغایرت 

مفهوم اجتهاد در امروز و صدر اول هم وجهی ندارد1. 

نتیجه اینکه؛ بر اســاس آیه نفر، تفقه و انذار واجب کفایی اســت لذا الزمه 

ایــن وجــوب، تبعیت و حــذر عملی عوام از فقهاء نیز واجب گردیده اســت. 

که نگاه اولین اســام بر تفقه بوده و کسانی  توجه به این نکته ضروری اســت 

کــه از اســتعانة تفقــه برخوردارند را بر این امر دعوت کرده اســت. از ســویی  را 

کــه دارای  کــدام از فقهاء  بــاب تقلیــد را بــاز گذاشــته و رجوع مقلدیــن به هر 

گانه  گذاشــته اســت تا مردم بتوانند به تشــخیص آ اعلمیت می باشــد را باز 

یافت نمایند. لذا میتــوان همین نوع از تقلید  خــود، احکام شــان را از آنــان در

گاهی می باشد را نوعی از تفقه در مرحله نازل تر دانست. که بر پایه علم و آ

1 - التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص 88 و تهذیب االصول، ج 3، ص 167. 
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استدالل برای جواز تقلید

برخــی از مفســران و فقیهــان، دربــاره جایــز بــودن تقلید بــه این آیه اســتناد 

که بر ضرورت ســفر برای تفّقه در امر دین داللت  کرده اند. به نظر آنان آیه نفر، 

دارد، از دالیــل قرآنــی تقلیــد غیرعالمــان از فقیهــان و عالمــان اســت. آنــان 

گیــری تعلیمات اســام و رســاندن آن به دیگران در مســائل  کــه فرا معتقدنــد 

ی از آنها، همان تقلید است1؛ لذا آیه مذکور، فقیهان در  فروع دین و لزوم پیرو

دین را مختص به مردان معرفی نمی کند و بانوان نیز می توانند مانند مردان با 

گیرند؛ زیرا عموم  تفقه در دین در مصدر انذار قوم و مرجع احکام فقهی قرار 

و اطــاق انــذار بــه داللــت مطابقی و التزامــی متضمن بیان احــکام واجب و 

حــرام اســت، بنابرایــن انــذار متضمــن بیان عقــاب در هنگام تــرک واجب و 

عمل به حرام است. 

نَزْلَنامَناْلبیَنات...«
َ
ذینیْکُتموَنماأ

َّ
ال آیهشریفه:»ِإّنَ

اِس ىف  اه دلّنَ لى هن بعل ها بیّنَ
ْ

بیَنــاص واهل
ْ
َنا هَن اد

ْ
نَزد

َ
ُتمــوَن ها أ

ْ
ذیــن یک

َّ
»ِإّنَ اد

عُنوَن«2 کســانی که دالیل روشــن و 
َّ

عُنــم ادال
ْ
ئــک یلعُنــم اهَّلل ییل

َ
ود

ُ
کَتــاِب أ

ْ
اد

رهنمودهــای مــا را پــس از آنکه در کتاب آســمانی برای مردم به روشــنی بیان 

کتمان می کنند، خدا  لعنتشــان می کند و آنان را از رحمت خود دور  کردیم، 

می سازد و همه لعنت شدگان نیز آنان را لعنت می کنند.

1 - مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، 1380ش، ج8، ص194 
2  - سوره بقره، آیه 159
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در آغاز توضیح این آیه، الزم است به شأن نزول آن اشاره نمائیم.

برخی از مســلمانان همچون »معاذبن جبل« و »ســعدبن معاذ« و »خارجة 

که ارتباط  ید«، پرسشهایی از دانشمندان یهود در بارة مطالبی از تورات  بن ز

بــا ظهــور پیامبر؟ص؟داشــت کردنــد، آنهــا واقــع مطلــب را کتمان نمودنــد و از 

توضیح آنها خودداری می کردند، آیه فوق در باره آنها نازل شــد و مســئولیت 

کرد. گوشزد  کتمان حق را به آنها 

ی ســخن در این آیه )طبق شــأن نزول( به علمای یهود است ولی  گرچه رو

کتمان  کلی و عمومــی در بــارة  کــه یک حکــم  ایــن معنــا، هرگــز مفهــوم آیه را 

کــرد. آیــه فوق ایــن افــراد را با  کننــدگان حــق بیــان می کنــد محــدود نخواهــد 

شــدیدترین لحن مورد ســرزنش قرار داده، می گوید کسانی که با دالئل روشن 

آیــات هدایــت را کتمان می کنند خداوند آنها را لعنت می کند، نه فقط خدا 

کنندگان نیز آنها را لعنت می کنند. بلکه همة لعنت 

که هــم خداوند هــم تمامــی بندگان  از ایــن آیــه بخوبــی اســتفاده می شــود 

کتمــان حق، عملی  کار بیزارنــد، و به تعبیر دیگر  خــدا و فرشــتگان او از ایــن 

که خشــم تمامی طرفداران حق را بر می انگیزد چه خیانتی از این برتر  اســت 

که امانتهای اوســت به خاطر منافع شــخصی  که دانشــمندان، آیات خدا را 

گمراهی بکشانند. کنند و مردم را به  کتمان  خویش 

جملــة »هــن بعل ها بّینــاه دلناس ىف ادکتاب« اشــاره به این حقیقت اســت 

کاری مردان خدا را در نشــر  گونه افراد در واقع زحمات پیامبران و فدا که این 

آیات پروردگار با این عمل خود بر باد می دهند.
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کیــد، دو مرتبه  ضمنــًا بایــد توّجه داشــت که کلمــه »یلعن« که بــه خاطر تأ

در آیــه ذکــر شــده و بــا توّجــه بــه این کــه به صــورت فعل مضــارع آمده اســت، 

معنــی اســتمرار دارد، معنــای آیه چنین می شــود: لعــن و نفرین خــدا و تمام 

لعن کنندگان برای همیشــه و به طور دائم متوجه کســانی است که حقایق را 

کتمان می کنند.

در زمینــه کتمــان، موضوعات متعددی قابل بررســی اســت که به برخی از 

موارد به اختصار اشارت می رود.

کتمان موارد 

کتمان عبارتند از: برخی از موارد 

کتمان نبوت. الف- 

کتمان آیات و نشانه های نبوت  کتمان، در قرآن مربوط به  بیشــترین آیات 

گرفته  کــه توســط علمــای یهــود و نصــاری صــورت  پیامبــر اسام؟ص؟اســت 

است.

کتمان امامت و والیت. ب- 

کرم؟ص؟نیست بلکه کسانی که در بارة جانشین  کتمان، تنها دربارة رسول ا

کرده و می کنند نیز مشــمول عمومات نهی از  کتمان حقیقت  واقعی پیامبر، 

کتمان می شوند.

یخ خود محو و مســیر آیــات را تحریف و  آنانکــه غدیــر خم را در تفســیر و تار

توجیــه می کننــد و مردم را به جای امام معصوم به ســراغ دیگران می فرســتند 
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کتمان حقیقت شده اند. دچار 

کتمان شهادت. ج- 

یکــی دیگــر از موارد کتمان، خودداری از شــهادت در حقوق مردم اســت، 

کــه اطــاع از حقــوق دیگــران دارنــد موظفنــد بــه هنــگام دعــوت بــه  افــرادی 

شــهادت، کتمان شــهادت ننمایند چرا که کتمان شهادت از گناهان بزرگ 

کریم می فرماید:»وال تکتموا الشــهادة و من یکتمها  محســوب می شــود، قرآن 

کند قلبش  کتمــان  کتمان نکینــد زیرا هر کس  فاّنــه آثــم قلبه«، وشــهادت را 

گناهکار است1. 

کتمان دانش. د- 

کلــی از آیات کتمان می توان اســتفاده کرد که اخفای هر چیزی که  به طــور 

کتمان محسوب می شود. مردم نیاز شدیدی به درک آن دارند از مصادیق 

پیامبــر؟ص؟ فرمود: »هن ســئل عن علــم یعلمم  کمت، لم یــمم ادفیاهم بلجام 

گاه از دانشــمندان چیزی را که می دانند ســؤال کنند و او کتمان  هن نار«، هر 

نماید روز قیامت افساری از آتش بر دهان او می زنند.

کتمان انگیزه های 

که به چند نمونة آن اشاره می شود. کتمان، انگیزه های متعددی دارد 

1- تعصب نابجای دینی.

کلی حفظ منافع شخصی. 2- حفظ مقام و موقعیت اجتماعی و به طور 

1 - سوره بقره آیه 283 
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3- تــرس و نداشــتن شــهامت در برابــر تهدیدهــای خارجــی و یــا تــرس از 

رسوایی و شکست.

کتمان حق اقسام 

گردد: کتمان حق به صورتهای مختلفی ممکن است واقع 

1- با سکوت و سخن نگفتن در جایی که باید سخن گفت و حق را اظهار کرد.

کردن حقایق و سخنان صریح و روشن. 2- توجیه 

3- سرگرم کردن مردم به امور جزئی و غافل ساختن آنها از مسائل اساسی.

کردن چهرة حق. 4- آمیختن حق و باطل به منظور پنهان 

قرآن می فرماید: »وال تلبســما الق بادباطل و تکتممالق و انمت تعلمون«، حق 

کتمان نکنید1.  را با باطل نپوشانید و حقیقت را با این که می دانید 

کتمان حق آثار و پیامدهای 

کشــی هاى فراوان در جوامع انســانی  که از دیر زمان باعث حق  موضوعــی 

کتمان حق اســت،  گردیده، و اثرات مرگبار آن تا امروز هم ادامه دارد مســاله 

گفتیم بدون  که  گرچه در حادثه خاصی نازل شــد ولی همانگونه  آیات فوق 

کار دارند. که سهمی در این  کسانی است  شک حمات آن متوجه همه 

تهدید و مذمتی که در آیه مورد بحث نسبت به کتمان کنندگان حق آمده 

که این  در قرآن منحصر به فرد اســت، چرا چنین نباشــد؟ مگر نه این اســت 

که  عمل زشت می تواند امتها و نسلهائی را در گمراهی نگهدارد؟ همانگونه 

1 - سوره بقره آیه 42 
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اظهار حق می تواند مایه نجات امتها بشود.

کنند در واقع  کتمان می  که حق را  انســان فطرتا خواهان حق اســت و آنها 

جامعه انسانی را از سیر تکامل فطرى باز می دارند.

گر به هنگام ظهور اسام و بعد از آن، دانشمندان یهود و نصارى در مورد  ا

کــرده بودند و آنچــه را در این زمینه خود  کامل  گرى  بشــارتهاى عهدین افشــا

کوتاهی  گذاردند ممکن بود در مدت  می دانســتند در اختیار سایر مردم می 

گرد آیند، و از برکات این وحدت برخوردار شوند. هر سه ملت زیر یک پرچم 

کتمــان آیات خــدا و نشــانه هــاى نبوت  کتمــان حــق مســلما منحصــر بــه 

نیســت بلکــه اخفــاى هــر چیزى که مــردم را می توانــد به واقعیتی برســاند در 

کلمه درج است . مفهوم وسیع این 

کرد، مصداق  گرى  که باید سخن گفت و افشا گاه سکوت در جائی  حتی 

که مردم نیاز شــدیدى به درک  کتمان حق می شــود، و این در موردى اســت 

گاه می توانند با بیان حقیقــت این نیاز مبرم  واقعیتــی دارنــد و دانشــمندان آ

را برطرف سازند.

کــردن حقایق در مســائل مــورد ابتاى مردم، مشــروط  بــه تعبیــر دیگر افشــا 

به ســؤ ال نیســت، و اینکه نویســنده تفســیر المنــار در ذیل آیه مــورد بحث از 

که ســؤ ال از چیزى شــود  کرده : کتمان مخصوص   جائی اســت  بعضی نقل 

درست به نظر نمی رسدبه خصوص اینکه قرآن تنها از مساءله کتمان سخن 

گوید، بلکه بیان و تبیین حقایق را نیز الزم می شــمرد، و همین اشــتباه  نمی 

شــاید ســبب شــده که جمعــی از دانشــمندان از بازگو کردن حقایــق لب فرو 
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که قرآن  بندنــد بــه عــذر اینکه کســی از آنها ســؤ الی نکرده اســت، در حالــی 

گوید: و اذ اخــذ اهَّلل هیثاق ادذین اوتــما ادکتاب دتبیننــم دلناس و ال  مجیــد مــی 

کتاب آســمانی بــه آنها داده شــده پیمان  کــه  کســانی  تکتممنــم : خداونــد از 

کتمان ننمائید1.  کنید و  که آن را حتما براى مردم بیان  گرفته است 

این نکته نیز قابل توجه اســت که گاه ســرگرم ساختن خلق خدا به مسائل 

جزئــی و فرعــی که ســبب شــود مســائل اصلی و حیاتــی را فرامــوش کنند نیز 

گر فرضا تعبیر کتمان حق شــامل آن نشود بدون  نوعی کتمان حق اســت، و ا

کتمان حق در آن وجود دارݣݣد2. ک و فلسفه تحریم  شک ما

بــه هــر حــال، این آیه از بــاب وجوب امر بــه معروف، بیــان می کند که همه 

عالمان به احکام الهی چه مرد باشــند و یا زن، باید دانش خود را به دیگران 

کتمان آن، مســتحق لعن الهی خواهند شــد؛ چرا  انتقال دهند و در صورت 

کــه با کتمان معارف اســامی، مســاعی و تبلیغات پیامبــر؟ص؟ و ائمه؟ع؟ را 

تضییع می کنند، این است که استحقاق حرمان از رحمت ابدی را خواهند 

گر زنی، به مقام اجتهاد و افتاء رسید، می تواند فتوی دهد  داشت. بنابراین ا

و دیگران نیز مجازند او را به عنوان مرجع تقلید برگزینند.

1 - سوره آل عمران آیه 187 
2 -  تفسیر نمونه، جلد 1، صفحه : 551
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2-  روایات

که برای جواز تصدی مرجعیت زنان قابلیت  در ادامــه به تحلیل احادیثی 

یم: استناد دارند، می پرداز

روایتیازامامحسنعسگری؟ع؟

 عىل هماه، 
ً
 دلینم، فادفــا

ً
 دنفســم، حا ظــا

ً
کان هــن ادففهاء صائنا » اهــا هــن 

 الهــر هــماله، تفســیر هنســمب ایل االهــام«1 در هر عصــر و زمانــی در میان 
ً
هطیعــا

که  کنند  فقهــای اعصــار و ادوار بر مردم مســلمان الزم اســت از کســی تقلید 

دارای صیانت نفس باشــد، حافظ دین باشــد، مخالف هوای نفســانی خود 

باشد و مطیع امر خدا باشد.

در ایــن حدیث هیچ تفصیلی بین مرد و زن مطرح نشــده اســت، بنابراین 

افتــاء بین مردان و زنان مشــترک اســت مگر اینکه شــرط رجولیــت را در کام 

گانــه در نظــر بگیریــم، بــا اینکه هیچ دلیلــی بر ایــن ادعا وجود  امــام؟ع؟ جدا

ندارد. پس، چاره ای نیست جز عمل به ظاهر کام و نباید بدون دلیل قیدی 

بــر اطــاق بزنیــم و تا زمانــی که دلیلــی محکم بر تخصیص نداشــته باشــیم، 

اطاق به حال خود باقی است.

انتساب تفسیر امام حسن عسکری؟ع؟ در بین علما، همواره محل بحث 

و اختاف نظر بوده اســت؛ یکی از دالیل مهم مخالفان این تفســیر، ضعف 

ســند آن اســت. با وجود قدمت این تفسیر، وثاقت آن در بین علمای امامیه 

1  - حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، ج 27، ص 131
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گذشته مورد بحث بوده است. از 

نخســتین منتقد وثاقت تفســیر، احمد بن حســین بــن عبیداله غضائری، 

معروف به ابن غضائری بود که در الضعفاء خود، محمد بن  قاسم استرآبادی 

را فــردی ضعیــف و کذاب معرفی کرده و دو فرد مذکور در سلســله ســند را - 

که تفســیر را به نقل از پدرانشــان از امام حســن عسکری؟ع؟ روایت کرده اند- 

مجهول خوانده اســت. ابن غضائری تفســیر را »موضوع« دانسته و جاعل آن 

کرده است1. را سهل بن احمدبن عبداله دیباجی معرفی 

گوید روایات تفســیر منســوب به امام عسکری؟ع؟ ضعیف  مرحوم خویی 

الســند هســتند؛ زیرا این تفســیر به طریق قابل اعتماد به دســت ما نرســیده 

اســت. در طریــق اثبات آن اشــخاص مجهول الحال چون محمدبن قاســم 

یــاد و علــی بــن محمــد بن ســیار وجود  اســترآبادی، یوســف بــن محمدبــن ز

گر تفســیر را آن گونه که شــیخ صدوق سندیت آن را از استرآبادی نقل  دارند. ا

گر طریق  کرده باشد، در این صورت طریق اثبات تفسیر ضعیف است. اما ا

که محمدبن علی بن شهرآشوب در مستدرک  اثبات تفســیر به طریقی باشد 

کــرده اســت، در آن صورت ســند آن صحیح اســت؛ زیرا صاحب  آن را نقــل 

مســتدرک گوید: حســن بن خالد برقی برادر محمدبن خالد کســی است که 

کرده و حســن بــن خالد را نجاشــی معتمد  تفســیر را مســتقیمًا از امــام امــاء 

کــرده اســت. مگر اینکه بگوییم منظور از تفســیر امام، غیر از تفســیری  اعــام 

که از طریق شــیخ صدوق از استرآبادی نقل شده است. اما این ادعا  اســت 

1 - ابن غضائری، احمد بن حسین، الرجال، صص 156 
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کرده، در 120 مجلد بوده و  که خالد برقی آن را مهیا  رد می شود؛ زیرا تفسیری 

کنون در دست  که ا این تفسیر هرگز به دست ما نرسیده است و این تفسیری 

که از طریق استرآبادی نقل شده است1  ماست، همان تک مجلدی است 

کثــر محدثان و  در پاســخ بــه اشــکال فوق بایــد گفت که با توجــه به اینکه ا

کرده و قواًل و عمًا آن را تأیید نموده و  فقهای بنام شــیعه به این تفســیر اعتنا 

روایــات آن را در البــه الی مباحث تفســیر، حدیث و فقــه آورده اند، این نکته 

روشــن می شــود که نســبت جعلی بودن تفســیر امام حســن عسکری؟ع؟، به 

دور از انصاف و واقع بینی است، ولی التزام به صحت تمام روایات آن هم، 

کثر و یــا تمامــی احادیث این  مشــکل اســت. چنانچــه برخــی از محدثــان، ا

که می تــوان به عنوان نظر تحقیقی و نهائی  تفســیر را صحیح می دانند2 آنچه 

پیرامون روایات این تفســیر ارائه کرد، این اســت که این کتاب همانند ســایر 

منابع حدیثی بوده و باید با قواعد و ضوابط حدیث و رجال، سنجیده شود.

در مــورد مفــاد روایت مــورد بحث نیز، فارغ از بحث ســندی آن، لزوم رجوع 

ی از اوامر الهی پیموده،  بــه فقیهــی که راه اجتهاد را با صیانت از نفس و پیرو

واضح و مسئله تقلید از چنین مجتهدی به حکم عقل، اجماع، بنای عقاء 

و منطق ثابت می گردد و جنسیت مرجع تقلید در آن مدخلیتی ندارد.

1  - خویی، ابو القاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، صص 223 -222
2  - مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار االنوار )ترجمه موسوی همدانی( ج 1، ص 28
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روایتاسحاقبنیعقوبازصاحبالزمان؟جع؟:

واه حلیثنا  اّنــم حجى و انا حجم  »واهــا الــمادث ادماقعم  ارجعــما  هیا ایل ر

کنیــد؛ زیــرا آنــان  یــان حدیــث مــا رجــوع  یدادهــا بــه راو اهَّلل«1 در حــوادث و رو

حجت من بر شما و من حجت خدایم. 

یان آن ثقه معرفی  روایت مذکور از لحاظ ســندی قابل خدشــه نیست و راو

شــده اند2 از لحــاظ داللت نیز بر مضمون آن اجماع قولــی و فعلی وجود دارد 

که همانا والیت فقیه بر مســلمانان اســت،  مضاف بر اینکه، مضمون روایت 

یل باملمهنن هن انفســهم«3 حال بعد  به حکم کتاب، ثابت اســت مثل آیه »أو

که با اســتفاده  از ذکر این مقدمات، در مورد موضوع مورد بحث باید بگوییم 

که جنســیت  از عمومیت و اطاق رواه حدیثنا می توان به این نتیجه رســید 

گر زنی مســیر الزم برای اجتهاد را  یــان و علمــاء هیچ مدخلیتی ندارد. ا در راو

پیمود، رجوع به او هیچ منعی ندارد.

3- عقل

کــه برای جــواز تصــدی مرجعیت بانــوان قابلیت اســتناد  یکــی از دالیلــی 

که از جانب شــارع، منعی بر  دارد، عقل اســت. این دلیل وقتی تمام اســت 

افتــاء بانــوان نباشــد؛ زیرا علل و اســباب تشــریع احــکام بر اســاس مصالح و 

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــی، ص484، حرعاملــی، محمــد بن حســن، تفصیل وســایل   -  1
الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، ج27، ص140

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ص 485  -  2
3  - سوره احزاب، آیه6  



م هما فان هرجعیم دنان
ّ
 تل سممم ادد

-  163 -

مفاســد غالبی اســت. چه بســا، در اموری، عقل نتوانســته باشــد مصلحت 

کنــد و تنها در مقام ظاهری اندیشــه کند. در مورد این بحث،  واقعــی را درک 

کی از عدم حجیت  علی رغــم فقدان نص، هیچ گونــه عموم و اطاقی که حا

افتاء زنان باشد، وجود ندارد و دالیل ممنوعیت، که برشمردیم، نمی تواند به 

عنوان شاهدی معتبر بر اثبات موضوع اصرار ورزند.

کــه بیمار به پزشــک رجوع کند،  که عقل ســلیم حکم میکند  همــان طــور 

همــان عقــل حکم می کند که جاهل به عالــم مراجعه کند. از نظر عقل فرقی 

گــر مردی اعلم بود،  که ا بیــن مــرد و زن در این مورد نیســت. یعنی همین طور 

گر زنی هم اعلم بود، باید به او رجوع شود. بنای عقاء  باید به او رجوع شود، ا

گر یک نفر اعلم باشــد و دیگری غیر اعلم، آن اعلم را، چه زن  که ا این اســت 

باشد و چه مرد، باید ترجیح داد.

آنچه از شــهید مطهری؟هر؟ نقل شــده1 اینست که می گوید: آیا »مردی« در 

مرجع تقلید معتبر هست یا نه؟ چون دلیل عمده در باب تقلید، بناء عقاء 

اســت، عقــاء در ایــن جهت فرقــی میان زن و مــرد نمی گذارنــد. یعنی چون 

گر دو طبیب  رجوع کردن به مرجع تقلید، مثل رجوع کردن به طبیب است، ا

که  ی باشند، عقا فرقی نمی گذارند  باشد، یکی زن و یکی مرد و هر دو مساو

گر زن اعلم از مرد باشــد و حاذقتر از مرد باشــد  کنند یا به مرد و ا به زن رجوع 

که اصل اساســی تقلید اســت،  زن را ترجیح می دهند، پس از نظر بناء عقا 

1  - پیام زن : بهمن 1371، شماره 11 – به نقل از پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری، 
http://www.mortezamotahari.com
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گر مردی  فرقــی میان زن و مرد در این جهت نیســت. ]یعنــی[ همین طور که ا

گر اعلم بــود به او رجوع می کنند و  اعلــم بــود باید به او رجوع شــود، زنی ]هم[ ا

کــه ادله ما منصرف به  یم غیر از اینکه کســی ادعا بکند  مــا هیــچ دلیلی ندار

مرد است. 

که بحث قضاوت با موضــوع مرجعیت و مقام  کید دارند  اســتاد شــهید تأ

افتاء در ارتباط با محور بحث تفاوت دارند با این بیان که حقیقت این است 

که باب افتاء با باب قضاء فرق دارد. هم از جهت ادله، چون در آنجا اجماع 

هست، در اینجا اجماع نیست. در آنجا باالخره همان روایات ضعیف بود، 

اینجا همان روایات ضعیف هم نیست. یک جهت دیگر هم فرق دارد و آن 

که اسام کوشش دارد تا حد امکان زن را از متن  یم  که ما یقین دار این است 

اجتمــاع بیــرون نیاورد. البتــه تا حد امکان. نــه حتمــا. نمی خواهیم بگوییم 

بــه طــور حتــم باید این جور باشــد، ولی اســام عنایتــی دارد در جایی که زن 

کــه زن و مرد هر  هســت، مــرد هم هســت و یا یــک حاجت اجتماعی اســت 

کار را مرد بکنــد. می خواهد تا حد  دو می تواننــد انجــام دهند، می گویــد این 

کارهای خانوادگی بیشتر اشتغال داشته باشد.   امکان زن به 

اســتاد شــهید پــس از ایــن توضیــح بــه جهــت دیگــری از همیــن بحــث، 

ما باب احساســات اســت. اصًا 
ّ
می پردازد و آن اینکه: باب قضاوت، مســل

قاضــی، شــرطش قســاوت قلب اســت، مثل جــادی، مثل به دار کشــیدن. 

کــه در مواقــع لــزوم بایــد طنــاب دار را بدســت  اجتمــاع افــرادی را الزم دارد 

بگیرنــد. اجتمــاع الزم دارد در مواقــع لزوم یک نفر را سنگســار بکند. یک نفر 
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را بایــد تیربــاران بکنــد. حــاال حتمًا این کارهایی که با عواطف انســان ســر و 

کار اســت خالی از عاطفه باشــد حتمًا  که مجری این  کســی  کار دارد و باید 

کار را بکند؟ باب قضاوت بســیار، بســیار احتیاج دارد به اینکه  باید زن این 

قاضــی خالــی از تأثر باشــد؛ نه تأثر مهربانی و نه تأثر خشــمگینی. موضوعاتی 

کــه می آیــد موضوعاتــی عصبانی کننده اســت که بر قاضی عرضه می شــود. 

این هم خودش یک مؤیدی اســت که بگوییم زن پســت قضاوت را بدســت 

نگیرد. 

کار دارد.  شــهید مطهری در ادامه بحث می افزاید: باب افتاء فقط به علم 

کار می کنــد، فکــر می کنــد و فتــوا  مفتــی در خانــه خــود نشســته اســت، دارد 

می دهــد. فتــوا را هم در رســاله اش می نویســد و مردم هم بایــد عمل کنند. نه 

کله بزند و نه احتیاج دارد  احتیاج دارد بیاید در اجتماع بزرگ و با مردم سر و 

قساوت قلب داشته باشد.

بدیــن ترتیــب آن فقیــه شــهید تصریــح می کنــد: بنابرایــن در بــاب افتاء به 

یــم که »افتاء« منحصر به مرد اســت و زن  طــور قطــع، هیــچ دلیلی بر این ندار

ی مرد اســت و مانند مرد می تواند مرجع  گر شــرایط دیگر را دارا باشــد، مســاو ا

گر فرض کنیم در شــرایطی هســتیم ]که[ یــک زن وارد و عالم  تقلیــد باشــد و ا

شده است و این زن از مردها ]ی دیگر[ اعلم است، عادل هم هست و دیگر 

ی ادله فقهی باید بگوییم تقلید از آن زن جایز اســت و  شــرایط را هم دارد. رو

بلکه تقلید آن زن واجب است1. 

1  - همان منبع.
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آیــت اهّلل جــوادی آملــی نیز می گویــد: »جنبة  عاطفی  بــودن  زن  ذاتــاً  مانع  از 

که   تعدیــل  قــوای  عقلــی  و فکــری  او نخواهــد بــود و بحــث  در صورتی  اســت  

زن  مزبــور از اعتــدال  عقل  نظــری  برخوردار بوده  و جنبة  خــردورزی  و فرزانگی  

گاهــی   معتبــر در قضــا و مرجعیــت، مقهــور عاطفــه  و احســاس  نگــردد زیــرا 

خردورزِی  برخی  مردان  هم  مقهور بعضی  از شؤ ون  نفسانی  آنان  شده  و جنبة  

فرزانگــی  آنهــا تحت  پوشــش  جنبه های  نفســانی  قرار می گیــرد و در این  حال  

 چنین  مردی  نیز واجد شــرایط  قضاوت  یا مرجعیت  نمی باشد. ممکن  است  

لیکــن   باشــد  مــردان   از  بیشــتر  عواطــف،  تعدیــل   بــرای   زنــان   تمریــن    لــزوم  

ی  پدیــد آیــد دلیلــی  بــر محرومیــت  زنــان  گــر در پرتــو تمریــن، شــرایط  مســاو  ا

  از ســمت های  یادشــده  چــون  مرجعیــت  و قضــاوت، بــه  ویــژه  نســبت  بــه  

جامعه  زنان  وجود ندارد.« 1 

4- اصل قابلیت قابل

بنابــر احــکام بدیهی عقل، مشــاغل باید بر اســاس قابلیت به افراد ســپرده 

ی ادله  کاو کاری بیشــتر باشد، برای تصدی وا کس قابلیتش برای  شــود و هر 

ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه آن شایســته تر اســت. حضرت علی؟ع؟ 

در ایــن بــاره می فرمایــد شایســته ترین مــردم برای زمامداری کســی اســت که 

توانایــی او بــرای اداره جامعه از همه بیشــتر و به اوامر خــدا در این باره از همه 

کتاب نقد، شماره 17، زمستان79، ص 215 1  - رجبی، فاطمه، زنان و فمینیسم، فصلنامه 
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گوشــزد می کند، نه  گاه تر باشــد1. امــام در اینجا همین حکم بدیهی عقل را  آ

یک مطلب تعبدی را. این حکم عقل، به زمامداری اختصاص ندارد، بلکه 

که به نوعــی درباره اداره  در مــورد همــه مناصب اجرایی، قضایی و سیاســی 

که قابلیتش برای تصدی منصبی  کس  جامعه اســت، جاری می شــود و هر 

بیشــتر باشــد، باید کار به او سپرده شود. در غیر این صورت، برخاف عقل و 

کاری که برخاف عقل و مصلحت  برخاف مصلحت جامعه خواهد بود و 

جامعه باشد، در شرع جایز نیست. این حکم بدیهی عقل، تخصیص بردار 

که مثًا در مورد ســپردن منصب مرجعیت به بانوان آن را تخصیص  نیســت 

که احکام عقلی تخصیص نمی پذیرند. بزنیم؛ زیرا 

5- اصاله الجواز

بــه حکــم اصالــه الجواز باید گفــت بانوانی که واجد شــرایط افتاء باشــند، 

می تواننــد متصــدی آن گردند. در واقع بر اســاس اصاله الجــواز، آنچه دلیلی 

بر حرمت آن نرســیده، حکمش عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکاب است. 

فقهای شــیعی از جمله شیخ صدوق، سید مرتضی و عامه حلی معتقدند 

که تا زمانی که نهی نرســیده باشــد، اصل در اشــیاء اباحه و جواز است و این 

حکــم را مقتضــی عقــل می داننــد2. بنابرایــن بــا توجه بــه اصاله الجــواز، باید 

حکم به جواز مرجعیت بانوان داد.

1  - نهج الباغه، برگرفته از خطبه 131، ترجمه مرحوم دشتی، ص247
2  - ابن بابویه، محمد بن علی، االعتقادات، ص 114، علم الهدی، سید مرتضی، الذریعه، ج 2، ص 665
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برخــی بــا عنــوان اصالــه عــدم الجــواز خواســته اند با اصــل جــواز معارضه 

کننــد. آنهــا می گوینــد که احکام اســام توقیفی اســت و باید از ناحیه شــارع 

به ما رســیده باشــد تا از حجیت برخوردار باشند و چون درباره حجیت رأی 

یم، لــذا حجیت رأی  مجتهــد بر ســایرین تنهــا در خصوص مــردان دلیل دار

زنان، نامشروع است و حداقل اینکه می گوییم در صورت شک، اصل، عدم 

جواز حجیت رأی زنان در احکام شرعی بر غیر خود است.

کرد  این اشکال را می توان با عبارت تعارض بین تعیین و تخییر نیز مطرح 

که یکی اعلم از دیگری است و مقلد  مثًا در مورد دو مجتهد جامع الشرائط 

نیــز بایــد به یکی از آنها مراجعه کند، آیــا می توانیم غیر اعلم را بر اعلم ترجیح 

دهیــم؟ بــر اســاس قاعده تعییــن می گوییم تا زمانــی که اعلم متعین اســت، 

نوبــت بــه تخییــر نمی رســد؛ زیرا تقلیــد هر یک بــه اختیار، محل تأمل اســت 

یــم و به اعلم  و در نتیجــه بــا وجــود متعیــن »اعلم« دســت از تخییر بــر می دار

رجــوع می کنیــم. اما در مســئله مورد بحث، ممکن اســت بگویند آنچه که از 

روایات اتخاذ می کنیم، به یقین، قبول حجیت رأی مردان مفتی اســت و در 

خصــوص أخــذ به قول زنان مفتی، خــود را مخیر می بینیم و بــا وجود متعین 

کرد؟  چگونه می توان به غیر متعین تمسک 

کــه اول اینکــه بــه کارگیــری اصل عــدم جــواز در صورتی  پاســخ این اســت 

که ما از ابتدا و به طور مستقل به حجیت حکم مفتی، اعم از  صحیح است 

مرد و زن، شک کرده باشیم. اما با وجود اطاقات و عمومات حجیت رجوع 

به اهل خبره، دیگر مجالی برای موضوع اصاله عدم جواز باقی نمی ماند.
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دوم اینکــه بــر فــرض برقرار شــدن اصاله عدم جــواز، با اصل جــواز تعارض 

پیــش می آید و هر دو از اعتبار ســاقط می شــوند و باید به اطــاق عموم آیاتی 

کید دارند، تمسک جست. که بر رجوع به اهل خبره تأ

که واقعًا ترجیح  سوم اینکه بحث تعیین و تخییر در جایی مطرح می شود 

که در حجیت رأی مفتی مرد، ذاتًا ترجیحی بر  وجود داشته باشد، در حالی 

حجیت رأی مفتی زن نیست.

ک همه مکلفان در احکام 6- قاعده اشترا

گــر حکمــی بــه صــورت عام یــا مطلق آمــده باشــد و بر  طبــق ایــن قاعــده، ا

اختصاص آن به افراد خاص دلیلی نباشــد، حکم برای همه افرادی خواهد 
که دارای شرایط عامه تکلیف هستند1 بود 

قرآن کریم، دستورات خود را گاه با واژه هایی چون انسان، بنی آدم و الناس 

بیــان می کنــد. این واژه ها بر نوع بشــر، بی هیــچ تمایزی بین مــرد و زن اطاق 

می شــوند. بنابرایــن، چــون موضــوع و محــور در تکالیــف و مســئولیت های 

ک  اســامی، نوع انســان اســت، اصــل در تکالیــف و وظایــف دینی بر اشــترا

می باشد، مگر آنکه دلیل خاص بر اختصاص داشته باشیم. مرجعیت یک 

یــم. بنابراین  حکم شــرعی اســت و مــا دلیلی بر اختصــاص آن به مردان ندار

زنان نیز می توانند مرجع تقلید باشند.

1  - حسینى مراغى، عبد الفتاح بن على، العناوین الفقهیه،  ج 1، صص26- 2۰
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7- ســیـــــــره 

شــواهد حضــور زنان در ســیره معصومین فراوان اســت. حضــور فعال زنان 

مسلمان در جوامع اسامی نشانه دیدگاه مترقیانه اسام به زن است. در زیر 

به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف- همان طور که قبًا هم اشاره شد پیامبر؟ص؟ در مسافرت ها و جنگ ها 

به قید قرعه یکی از همســران خود را به همراه می برد. عایشــه می گوید: »کان 

واجــم  ایهتّن خرج ســهمها  رســول اهَّلل؟ص؟ اذا اراد ان خیــرج ایل ســفر أقــرع بــن از

وة غزاها  خرج ســهمی  خرجم  خرج هبا رســول اهَّلل؟ص؟ هعم.  اقرع بیننا ىف غز

حــل ىف همدجی«1 همــواره چنین 
ُ
هــع رســول اهَّلل؟ص؟ بعــل ها نزل الجــاب وانا ا

کــه پیامبــر؟ص؟ هرگاه قصد مســافرتی می کــرد، میان همســران خود قرعه  بــود 

می انداخــت. بــه نــام هرکــس قرعه می افتــاد، او را با خــود می بــرد. در یکی از 

که در محملی قرار  جنگ هــا، قرعه بــه نام من افتاد، با پیامبر رفتم. در حالی 

گرفته بودم. و این جریان، بعد از نزول آیه حجاب بود. سخن عایشه را سیره 

پیامبر؟ص؟ تأیید می کند، چه در رابطه با زنان خود و چه نسبت به زنان دیگر 

مسلمانان که با اجازه آن حضرت در بسیارى از غزوات شرکت می جستند.

ب- ســخنرانی حضــرت زهرا؟اهع؟ در جمــع مهاجران و انصــار2. خطبه اى 

کوشــش هاى پیامبــر؟ص؟، فلســفه،  اســت مفّصــل دربــاره توحیــد، نبــّوت، 

1  - ســیوطی، جال الدین عبدالرحمن، درالمنثور، ج5، ص 25، طباطبایی، محمد حســین، تفســیر 
المیزان،ج18، ص96

2  - طبرســی، احمــد بــن علــی، االحتجــاج، تعلیــق و تحقیــق، محمدباقــر موســوى خرســان، ج1، 
صص97ـ107
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احکام، محاجه با ســران حکومت درباره فدک و ارثیه خود از پیامبر؟ص؟ و… 

گرفتن حق خود، مأیوس بوده  که از  زمانی حضرت این خطبه را ایراد نموده 

زیــرا مخالفت شــدید عمر را با اســترداد فدک، در جلســه پیــش از این، که با 

خلیفه داشــته، دیده اســت. بنابراین، آن حضرت، از این سخنرانی، آن هم 

با این تفصیل، خواستار استرداد حق خود نیست و الاقل تنها هدف نیست 

وگرنه با وجود اقامه دعوا و عدم نتیجه، چه نیازى به دفاع مجدد بود، آن هم 

در مجمع عمومی. افزون بر این، بیان مطالبی درباره توحید، فلسفه، نبوت و 

که )الضرورات  احکام، چه ارتباطی به دفاع از حق شان داشت. مگر نه این 

تتقــدر بقدرهــا(، ایــن نیســت جز این که پیشــواى زنــان عالم و تربیت شــده 

گونه امور، مخالف شأن زنان نیست. که این  پیامبر و وحی، می داند 

یــت چهــل زن مســلح، بعــد از جنــگ جمل، از طــرف حضرت  ج- مأمور

امیــر؟ع؟ بــراى حفاظــت از عایشــه، از بصــره تا مدینــه. که این روایــت نیز در 

ى می گوید: به دســتور حضرت امیــر، اینان به  گفتــه شــد؛ راو مطالــب قبلــی 

شــکل مــردان درآمده بودند: کاه خود و عمامه بر ســر و شمشــیر بــر کمر. این 

یت خــود را دقیق انجام دادند که عایشــه، در تمام مدت  زنــان، چنــان مأمور

که اینان زن هستند1. تجهیز چهل زن، آن هم به این شکل  راه، متوجه نشد 

و فرستادن آنان از این شهر به آن شهر، نشان از مسائلی بسیار دارد!

د- بــه همــراه بردن امام حســین؟ع؟ همســران، خواهران و دختــران خود را 

گاهی از شــهادت، هرکدام  بــه ســمت کوفه، چه به قصــد حکومت و چه با آ

1  - مفید، محمد بن محمد، الَجمل، تحقیق سید علی میرشریفی، ص415
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باشــد، بــردن زنــان بــه همــراه خــود، ضرورتی نداشــت و حتــی به نظــر بزرگان 

قــوم، بــه صــاح نبود. محمــد بن حنفیــه از ســر خیرخواهی می گویــد: »حال 

کــودکان را بــا خود نبــر« امــام می فرماید:  کــه مصمــم بــه رفتن هســتی، زنان و 

کــه در غیر  کارى واداشــته  »ان اهَّلل شــاء ان یراهــن ســبایا«1 امــام؟ع؟ زنان را به 

که مشــّیت  از چهارچــوب خانــه اســت و آن را نه تنها خاف شــرع نمی داند 

صاحب شریعت می داند.

هـــ  - امــام صــادق؟ع؟ مادر و همســر خویش را می فرســتاد تــا حقوق مردم 

که زندگی می کند، همســایگان،  کنند. انســان، در جامعــه اى  مدینــه را اداء 

خویشان، جامعه و… حقوقی به گردن انسان دارند که امام زین العابدین؟ع؟ 

در رساله حقوق خود، برخی از این حقوق را برشمرده است. مانند: عیادت 

مریض، شــرکت در مجالس ســرور و عزا، دســت گیرى بیچارگان و بینوایان. 

ى به امام موســی بن جعفر؟ع؟ عرض می کند: همسرم با همسر ابن مارد،  راو

بــراى شــرکت در مجالس عزا از خانه بیرون می روند. من مانع آنان می شــوم. 

یم وگرنه چرا مانع می شــوى. می دانی  گر حرام اســت، بگو تا نرو زنم می گوید: ا

کســی شــرکت  گر ما هم مجلســی این چنین داشــته باشــیم  با این عمل تو، ا

کرد. نخواهد 

امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ مــی فرماید: »عــن الفــوق تســأدین؟« از حقوق 

سؤال می کنی این جزء حقوقی است که افراد جامعه به گردن یکدیگر دارند. 

1  -  ابن طاوس، علی بن موسی، لهوف، ص 28
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وة تفضیان حفوق اهل امللینة«1 پدرم  می فرماید: »کان ایب؟ع؟ یبعث اّهی وام  ر

پیوسته مادرم و ام فروه، مادر خود را، می فرستاد تا حقوق مردم مدینه را ایفاء 

کنند. این ســیره و روش امام؟ع؟ بوده است و حقوق هم حقوق اهل مدینه، 

نه حقوق بســتگان و خویشاوندان فقط. بنابراین، امام؟ع؟ اداى حقوق را به 

عهده نزدیک ترین زنان از بستگان خویش قرار داده است.

کافــی از عبدالرحمــن بــن حجــاج روایتی نقل  کلینــی در فــروع  و- مرحــوم 

می کند که حمیده همســر امام صادق؟ع؟ خدمت امام صادق؟ع؟ رســیده 

در محضر آن حضرت در رابطه با حج، ســئواالتی را طرح می کند. از جمله: 

کــودکان. امام؟ع؟ پــس از آن که  دربــاره چگونگــی انجــام اعمــال حج بــراى 

ســؤاالت او را پاســخ می گوید: در رابطه با سؤال اخیر، می فرماید: »ُهر اّهم تلى 

کیق تتنــع بتبیانا«2 به مادرش دســتور بــده پیش حمیده  حیــلة  تســأهلا 

رود و از او در ایــن بــاره ســؤال کند که: کودکانمان چگونــه اعمال حج انجام 

دهند.

ى دختر امام نهم؟ع؟ خواهر امام دهم؟ع؟ و عمه امام دوازدهم  ز- حکیمه. و

اســت. از جمله کســانی اســت که پس از غیبت امام دوازدهم؟جع؟، رابط 

بین آن حضرت و شــیعیان بود. مســائل شــرعی را از آن حضرت می گرفت و 

به شیعیان اباغ می کرد. محمد بن عبداهّلل مطهرى، از کسانی است که پس 

کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی، ج3، ص217  -  1
2  - همان، ج4، ص43 - حر عاملی، محمد بن حســن، تفصیل وســایل الشیعه الی تحصیل مسایل 

الشریعه، ج8، ص207
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ى،  گشــته بود، از این رو از شــهادت امام عســکرى؟ع؟ در امر امامت متحّیر 

به خدمت آن مخدره می رسد، تا در این باره از او سئواالتی بکند. حکیمه، 

پــس از شــرح مفصلی از قبل و بعد والدت امــام زمان؟جع؟، می گوید: »واهَّلل 

 وهســاًء وانــم دینبئــیّن عمــا تســئلون عنــم  اخبرکــم…«1 به خدا 
ً
إیّن ألراه صباحــا

ســوگند، هــر صبــح و شــام آن حضرت را می بینــم و او آنچه را که شــما از من 

سؤال می کنید، به من خبر می دهد و من هم به شما می گویم. 

ى مادر امام حســن عســکرى؟ع؟ و همســر امام دهم؟ع؟  ام ابی محمد. و

که در زمان غیبت امام زمان؟ع؟، مسؤولیت  کســانی اســت  اســت. او نیز از 

پاســخ گویی به مســائل و مشــکات دینی شــیعیان را برعهده داشته است. 

محمد بن ابراهیم می گوید: در زمان غیبت، روزى به خدمت حکیمه، دختر 

که از آن مخدره داشــتم،  امــام نهم؟ع؟ رســیدم در ضمن ســؤاالت بســیارى 

پرســیدم: »این روزگار، شیعیان مشــکات دینی خود را با چه کسی در میان 

بگذارند. چه کسی پاسخ گوى مسائل آنان خواهد بود.« حکیمه گفت: »ایل 

ى با  الــّلة ام ایب حممــل…« به جّده امام زمان ام ابی محمد مراجعه کنند. راو

کنــم که زنی را وصی  ى  حالــت اعتــراض می گوید: تو می گویی از کســی پیرو

و جانشــین خــود قرار داده اســت؟ حکیمه در پاســخ می گویــد: او به جدش 

کرده است، چون امام حسین؟ع؟ نیز، در ظاهر، خواهرش  حسین؟ع؟ اقتدا 

ینب را وصی خود قرار داد، تا جان علی بن الحســین محفوظ بماند. علوم  ز

ینب؟ع؟ منتســب می شــد و آن  و دانــش را علــی بن الحســین می فرمود، به ز

1  - مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحاراالنوار، ج51، ص14
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حضرت به مردم اباغ می کرد1. 

بنابراین، هرکدام از بزرگواران به تعیین و تأیید امام معصوم؟ع؟، پاسخ گوى 

مشــکات و مســائل دینــی مــردم بوده انــد. احــکام دیــن را از امام زمــان خود 

که امروز یک مرجع تقلید، پس  کارى  می گرفته اند و به مردم می رســانده اند. 

از تــاش و زحمت فراوان، آن هم در بســیارى از مــوارد، بر پایه ظن و گمان به 

امام معصوم؟ع؟ منتسب می کند و براى مردم بیان می کند.

ح- ســایر بانوان: ام علی همســر شهید ثانی. از زنان برجسته شیعه است. 

عالمه، فقیه و عابده. همســرش او را می ســتاید و زنان را در احکام دین به او 

ارجاع می دهد2.  

ی به »ســیده المشــایخ« یعنی سرور  فاطمه ام الحســن دختر شــهید اول؛ و

ی را چنین  اســاتید و مشــایخ روایتــی موصــوف بود. »صاحــب امل اآلمــل« و

توصیــف میکنــد فاطمــه زنی عالمه، فاضلــه، فقیهه، صالحــه و عابده بوده 

اســت و من از مشــایخ، مدح و ثنای او را شــنیدم. پدرش او را مدح می کرد و 

به زن ها توصیه می کرد که به او اقتداء کنند و در احکام به او رجوع نمایند. 3 

ی همسر ما محمد صالح مازندرانی و  آمنه بیگم دختر عامه مجلسی: و

مادر ما هادی مازندرانی و ما نورالدین محمد مازندرانی است که از علماء 

و فضــای عصــر خویش بودند. این بانو عاوه بــر زهد و تقوی در فقه و اصول 

کبر غفارى کمال الدین، ج2 ص501، تحقیق علی ا 1  - ابن بابویه، محمد بن علی، ا
2  - امین، سید محسن، اعیان الشیعه، ج3،ص483

3  - حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، ج 1، ص 193
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کابر  ی که از ا و حدیث و تفســیر تبحری خاص و مثال زدنی داشــت. شوهر و

ی کسب فیض می کرد. از جمله  علمای شــیعه است در مســائل علمی از و

کتاب قواعد عامه حلی را از او پرسش می کرد1 . مسائل دشوار 

ســیده نصرت امین اصفهانی؛ این بانوی فقیه و مجتهد معاصر، عاوه بر 

کتب فقهی دارای یک دوره تفســیر قرآن به نام »مخزن العرفان« در 15 مجلد 

ی را آیات عظام شیخ عبدالکریم حائری، محمدرضا  است. مقام اجتهاد و

کاظــم شــیرازی و آیــت اهّلل مرعشــی مــورد تأیید،  نجفــی اصفهانــی، محمــد 
مکتوب قرار دادند2

در نتیجــه: مرجعیــت بانــوان نیــز هماننــد والیــت زنــان دارای موافقــان و 

کدام بــرای اثبات ادعای خود شــواهد و ادلــه ای را بیان  مخالفانــی بــود و هر 

نمودنــد؛ مخالفــان مرجعیت بانون همانند مخالفــان والیت زنان، به آیه 34 

کرده اند؛ اما همانطور که در فصل دوم نیز بیان شــد، آیه  ســوره نســاء اســتناد 

مربوط به نظام خانواده اســت و بیان جایگاه شــوهران در این نظام و موضوع 

مرجعیــت و افتــاء بیــان حکــم خداســت لــذا نــه ایــن آیــه و نــه دو آیــه دیگــر 

نمی تواننــد دلیــل محکمی بــرای مخالفت بــا مرجعیت زنان باشــد. روایات 

مختلــف مربــوط به قضــاوت و داوری، والیــت و رهبــری و امامت جماعت 

کــدام قابــل خدشــه اســت. دالیل دیگــری همچــون اجمــاع و مذاق  نیــز هــر 

که استدالل های خاص خود را دارد نمی تواند حق مرجعیت بانوان را  شارع 

1  - بحرالعلوم، محمد، أصول الفقه حلی، ج اول، ص 26
کاشانی، فضل  اهّلل بن علی، النوادر، ترجمه صادقی اردستانی ص 124 2  - راوندی 
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از آنان بگیرد.

گــون،  گونا فقهــای مخالــف مرجعیــت زن، بــا وجــود اســتناد بــه دالیــل 

که هیچ دلیل  کرده اند  مشروعیت آن را از نظر قواعد اولیه پذیرفته و اعتراف 

لفظــی معتبــری بــر ممنوعیت وجــود نــدارد و مقتضای دلیل اصلــی در باب 

که  تقلیــد، یعنی ســیره عقــا در خصوص رجــوع جاهل به عالم، این اســت 

در احــراز مرجعیــت میــان مــرد و زن تفاوتی نباشــد؛ از طرف دیگــر از ادله ای 

کــه موافقــان مرجعیت زنان بیان کرده اند، هیچ یک از آیات قرآن کریم، قابل 

کی از  یت در آنها شــرط نشــده اســت. روایت ها نیــز حا خدشــه نبــوده و ذکور

یت ندانســته و تقلید  که شــروط تقلید از فرد را اختصاص به ذکور آن اســت 

یان حدیث  کــه دارای صیانت نفــس، حافظ دین بوده و جــزو راو از کســی را 

باشــد جایز شــمرده و فرقی بین زن و مرد را بیان نکرده اند. بقیه 5 دلیل ارائه 

گر شرایط افتاء در شخصی محرز شد  که ا شــده نیز به نوعی بیانگر آن اســت 

ی ندارد و تنها در مرجع بودن  مــرد بــودن یا زن بودن تأثیری در صدور فتوا از و

که فقها تقلید مرد از یک زن را نمی پذیرند  زن برای مردان اشکال وجود دارد 

اما تقلید زن از خودش یا زنان دیگر از یک زن مجتهده را جایز می شــمارند. 

چرا که اشکاالت مربوط در والیت زنان در این موضوع منتفی است و وظیفه 

مفتــی، فتــوا دادن اســت و مقلــد می تواند بــدون مراجعه حضــوری و ارتباط 

کند. یافت  مستقیم با زن مجتهده، فتاوایش را از رساله های عملیه در



ن می تواند مرجع تقلید بـاشـــد؟! ز

-  178 -

جمع بندی:

موضــوع مــورد نظــر در این کتــاب، در موضوع مرجعیت زنــان مورد بحث و 

کــدام از موافقان و مخالفان، اســتدالل های خود را  گرفــت و هر  ی قــرار  کاو وا

کردند  کریم، روایات، ســنت، اجماع و ســایر ادله به نوعی بیان  با آیات قرآن 

و نســبت به هرکدام، اشــکاالت وارد شــده مورد نقد و بررســی قرار   گرفت. در 

گون باید  گونا نهایت با وجود تضارب آراء و وجود نظرات مختلف در فصول 

یت  گفت در موضوع مرجعیت بانوان، ادله مخالفان هیچ شرطی را برای ذکور

کــه موافقــان مرجعیت زنان  مفتــی و مرجعیــت بیــان نکرده اســت و ادله ای 

کریم، قابل خدشه نبوده و روایت ها نیز  کرده اند، هیچ یک از آیات قرآن  بیان 

یت ندانسته  که شــروط تقلید از فرد را اختصاص به ذکور کی از آن اســت  حا

کــه دارای صیانــت نفس بــوده، حافظ دین باشــد و جزو  و تقلیــد از کســی را 

یــان حدیــث باشــد جایز شــمرده و فرقــی بین زن و مــرد را بیــان نکرده اند.  راو
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گر شــرایط افتاء در  کــه ا بقیــه دالیــل ارائــه شــده نیز بــه نوعی بیانگر آن اســت 

ی ندارد و  شــخصی محرز شــد مرد بودن یا زن بودن تأثیری در صدور فتوا از و

تنهــا در مرجــع بودن زن برای مردان و اعتبار حکم شــرعی زن مجتهده برای 

که فقها تقلید مرد از یک  عموم مسلمانان اعم از مرد و زن اشکال وجود دارد 

زن را نمی پذیرنــد امــا تقلید زن از خودش یا زنــان دیگر از یک زن مجتهده را 

جایز می شــمارند. لــذا وظیفه مفتی، فتوا دادن اســت و مقلد می تواند بدون 

مراجعه حضوری و ارتباط مستقیم با زن مجتهده، فتاوایش را از رساله های 

یافــت کند. لــذا تقلید مردان از زنان صحیح نبــوده اما تقلید زنان  عملیــه در

از زِن مرجع چه در مســائل عمومی و چه در مســائل ویژه زنان اشکالی به نظر 

نمی رسد.

»والملهَّلل رب ادعاملن«
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جعفــری، محمــد تقی، شــرح و تفســیر نهــج الباغــه، دفتر نشــر فرهنگ  �

اسامی، تهران،  ١٣٧6 

جمعی از نویسندگان، زن و خانواده در افق وحی، بوستان کتاب، قم، 1391 �

جــوادی آملــی، عبــد اهّلل، زن در آینــه جــال و جمــال، مرکز نشــر اســراء،  �
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مطهرى، مرتضی، مجموعه آثار، ج22، انتشارات صدرا، تهران، 1383 �

نظام حقوق زن در اسام، انتشارات صدرا، تهران، 1385 �

یادداشتها، ج5، انتشارات صدرا، تهران، 1382 �

مکارم شــیرازی، ناصر، تفســیر نمونه، انتشــارات دارالکتب االســامیه،  �

تهران، چاپ 24، 1375

مهریزی، مهدی، زن در سخن و سیره امام علی؟ع؟، انتشارات بهاران،  �

تهران، 1381

موســوی خمینــی، روح اهّلل،)امــام خمینــی(، تبیان دفتــر8، )جایــگاه زن در  �

اندیشــه امام خمینی(، موسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی؟هر؟، تهران، 

1378

همایونــی، علویــه، زن مظهــر خاقیــت اهّلل، انتشــارات اســامی، تهــران،  �

1377

ب( منابع عربی:

اآللوســی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت:  �

دار الکتب العلمیة.

کتابخانه  � ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبةاهّلل، شرح نهج الباغه، 

حضرت آیت اهّلل العظمی مرعشی نجفی؟هر؟، قم، 655ق.
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ابــن اثیــر، محمــد، النهایة فــی غریــب الحدیث و األثر، مؤسســه  �

مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ؛ 1367

ابــن ســعد، محمــد بن ســعد، الطبقــات الکبــری، دار الکتــب العلمیه  �

بیروت، 1405 ق
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ابن الجوزی، ابوالفرج )1422(. زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت: دار  �

الکتاب العربی

ابــن فــارس، احمــد بن فــارس، معجــم مقاییــس اللغة، مکتــب االعام  �

االسامی، قم، بی تا

ابن قتیبه، عبد اهّلل بن مسلم، تاویل مشکل القرآن، دار الکتب العلمیه،  �

بیروت، بی تا

کثیر، اسماعیل بن عمردار، تفسیر القرآن العظیم، الکتب العلمیه،  � ابن 

بیروت، بی تا

ابن منظور؛ محمد، لســان العرب، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول،  �

بیروت، 1408 ق

کتابخانه  � ابــن میثــم، میثــم بــن علــی، قواعــد المــرام فــی علــم الــکام، 

حضرت آیت اهّلل العظمی مرعشی نجفی؟هر؟، قم، بی تا

کتابفروشــی  � ابوالفتــوح رازی، شــیخ جمال الدین، تفســیر روح الجنان، 

اسامیه، تهران، 1398 ه.ق.
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انصــاری، قــدرت اهّلل، موســوعه احــکام االطفال و ادلتهــا، مرکز  �

فقهی أئمه اطهار؟ع؟، قم، بی تا

بخــاری، محمــد بــن اســماعیل، صحیــح بخــاری، مکتبــة العصریــه،  �

بیروت، چاپ اول. 1417 ق

حائــری اصفهانی، محمدحســین بن عبدالرحیم، الفصــول، دار احیاء  �

العلوم االسامیه، قم، بی تا

حّر عاملی، محمد حســن، وســائل الشــیعة، دار احیاء التــراث العربی،  �

بیروت، 1403ق

حسینی تهرانی، سید محمدحسین، رساله بدیعه، انتشارات حکمت،  �

تهران، بی تا
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