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 تشكر و قدرداني

مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به كران پروردگار یکتا را كه هستيسپاس بي    

و  .چیني از علم و معرفت را روزیمان ساختهمنشیني رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه

اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهي و ي كه نیک ميتمام آزاد مردان قدرداني از

، بزرگان، و جوانمرداني كه جان و مال خود را در حفظ و علما پیشرفت و سعادت جامعه، هدفي ندارند.

 نمایند.اعتالی این مرز و بوم فدا نموده و مي

ب آقایان دكتر سید حسن عاملي، دكتر جواد بسي شایسته است از اساتید ارجمند، فرهیخته و فرزانه جنا

كه با كرامتي چون  واحدی زاده بویژه حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دكتر بهزاد

های كارساز و خورشید سرزمین دل را روشني بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایي

 سازنده بارور ساختند، تقدیر و تشکر نمایم.

 

 



 د
 

 

 به : تقدیم

 :به  نمایمدر كمال افتخار و امتنان تقدیم مي نامه رااین پایان

 ،(؛حضرت صاحب الزمان )عج منجي عالم بشریت 

 ؛به بارگاه ملکوتي ثامن الحجج 

 ؛به بنیان گذار جمهوری اسالمي ایران و رهبر كبیر انقالب 

  مدظله العالي(؛ایام سید علي خامنهفرزانه امامبه( 

 ؛شهدا و ایثارگران به خانواده معزز 

 ؛به آنان كه در راه كسب دانش راهنمایم بودند 

 د؛دارنبه آنان كه كرامت انساني را پاس مي 

  ؛ورزندایران تالش ميجنگ نرم به آنان كه در سودای 

 ؛ی راهم بودبه آنان كه نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه 

 ی عمل بپوشانمی آنان جامهخواسته الها به من كمک كن تا بتوانم ادای دین كنم و به  

 حسن عاقبت، سالمت و سعادت را برای آنان مقدر نما  پروردگارا . 

 جهت رشد و   خدایا توفیق خدمتي سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش

 .شکوفایي ایران اسالمي عنایت بفرما

  ده، و چشم ما را ضیای خود ده، و  جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خودخداوندا

 .ما را از فضل و كرم خود آن ده كه آن به

 همه را به صابری درمان ده درد          یارب دل ما را تو به رحمت جان ده

 

 داننده تویي هر آنچه داني آن ده     این بنده چه داند كه چه مي باید جست
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 : چكیده

 تربیش، اسالمى انقالب پیروزى از پس سالهاى در كه است مباحثى از ،زن زعامت و والیت بحث     

 مراعات و تحفظ با، ایمان با زنان حضور امکان، سیاسى و اجتماعى زمینه ایجاد با و است شده مطرح

 و طرفداران بحث، این كه شده باعث، جدید موقعیت این. است شده فراهم شرعى تکالیف و آداب

 در. كنند ارائه دالئلى شرعى ادله دیگر و روایات و آیات از خود نظر بر یک هر و باشد داشته مخالفانى

 داللت میزان و شده پرداخته روایات و آیات از، موافقان ادله به، والیت عناىم بیان از پس، نامهپایان این

 شبهات از بخشى گوىپاسخ كه گردیده بیان معصومان سیره گاهآن، گردیده روشن، موضوع بر آنها

 مورد، شده استدالل و استناد آنها به بارهاین در كه روایاتى و آیات و مخالفان ادله سپس. است مخالفان

های بررسي با و. است شده نهاده بررسى و نقد بوته به آنها داللت میزان و گرفته قرار بحث و وجهت

گردد كه والیت زنان و زعامت آنان بر مردان و زنان جز در موارد استثنایي امکان بعمل آمده مشخص مي

ر این فصل نیز گیرد. دپذیر نیست. در فصل بعدی موضوع مرجعیت زنان مورد بحث و بررسي قرار مي

ادله قائلین به ممنوعیت مرجعیت زنان از آیات قرآن، روایات و اجماع مورد بحث و بررسي قرار 

گیرد كه آنها هم با پذیرند مورد واكاوی قرار ميگیرد. سپس دالیل كساني كه مرجعیت بانوان را ميمي

اند. در پایان این د را بیان نمودهاستناد به آیات و روایات و عقل و بعضي از اصول عملیه، استدالت خو

داللتي بر ممنوعیت مرجعیت زنان  ،توان چنین نتیجه گرفت كه مستندات مخالفان مرجعیتفصل هم مي

ندارد و حتي در صورت پذیرفتن بعضي از دالیل مخالفان، فقط قائل به ممنوعیت مرجعیت زنان نسبت 

در احکام عمومي و چه در احکام ویژه زنان اشکالي  به مردان خواهیم بود و مرجعیت زنان برای زنان چه

 نخواهد داشت. واهلل اعلم

 

  ، فتوازن، مرجعیت زن، مفتي والیت :هاواژه کلید
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 مقدمه: 

، اسالم. اندبرآمده واحد گوهرى از و دارند یگانه هویّتى، انسانند دو هر مرد و زن، اسالمى بینش در       

 در، مرد دیگرى و است زن یکى كه جهت آن از او؛ همانند نه و داندمى مرد زا تر پَست نه را زن طبیعت

 یکى امتیاز موجب نه، تشابه عدم و اختالف این .نیستند هم مشابه غریزى و طبیعى جهات از بسیارى

 و ناهمگون را دو این طبیعت، او اجتماعى زندگى نیاز و بشر حیات تداوم. دیگرى نقص دلیل نه و است

، طبیعى تمایزهاى این .هم با هماهنگ زندگى تکاپوى در و گردند یکدیگر مکمل تا خواسته ىنامساو

، نیز اجتماعى و فردى هاىمسؤولیت پذیرش و كیفرى، حقوقى هاىجنبه از مرد و زن، كندمى ایجاب

 عارش كه، غرب دنیاى حتى .باشند داشته هازمینه این در، اندك هرچند هایىتفاوت و نباشند یکسان

 در، بگیرد نادیده را طبیعى و غریزى تفاوتهاى از بسیارى خواهدمى و دهدمى را مرد و زن حقوق تساوى

 دینى اسالم كه جا آن از .كندنمى پیدا را مرد با مساوى حقوق هرگز زن و بازدمى رنگ شعارش عمل

، دهدمى انسان كمال و هدایت براى كه هایىبرنامه در، انسان سرشت و طبیعت با همساز و فطرى است

 برجاى كارهاى و است بسیار تحقیق هاىزمینه زنان، ارتباط با مسائل در .دارد نظر در را موجود تفاوتهاى

 مسائل در زنان والیت .است «والیت و مرجعیت بانوان»، تحقیق بایسته موضوعات جمله فراوان؛ از مانده

 گوناگونى زوایاى داراى كه، موضوع این. است مروزا زاىچالش و دشوار مباحث از، سیاسى -اجتماعى 

 دیدگاه ردّ به و دننمایمى اقامه هایىبرهان خود دیدگاه براى گروه هر و دارد مخالفانى و موافقان، است

 تشکیل زنان را جامعه افراد از نیمى كه است جهت آن از مطلب اهمیت. دنپردازمى خود مخالف گروه

 در آنان حضور و دارند قرار قبولى قابل سطح در علمى جهت از آنان، گذشته فبرخال، امروزه و دهندمى

 تواندمى، اجتماع در آنان مدیریت حق میزان تعیین. است تأثیرگذار بسیار كالن سطح در، جامعه مدیریت

 سىبرر، است نظر و توجه مورد نوشتار این در چهآن. باشد داشته منفى یا مثبت تأثیر، جمع این میان در

 و است بوده بحث مورد، زمان دیر از كه است آن فقهى زوایاى و روایات و آیات انداز چشم از، موضوع

تواند نامه اثبات خواهد شد زن نميدر این پایان .است داشته پى در را گوناگونى برانگیز اختالف مباحث

آمد. در ارتباط با مرجعیت خواهد در فصل دوم والیت داشته باشد مگر در حاالت استثنایي كه شرح آن 

 احکام و مسائل در مردم مرجع و مفتى تواندنمى زن، معاصر فقیهان میان در رایج نظریه بنابرزنان نیز 

زاویه  چند از را موضوع این، سوم در فصل برآنیم ما .باشد خویش عصر علماى اعلم هرچند، گردد دین
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 مرجعیّت و افتاء مقام تصدى از زن آیا شد كه دخواه روشن، بررسى این كنیم. در بررسى و واكاوی÷

مرد است یا  و زن براى اسالمى احکام در زن مرجعیّت شامل، ثبوت فرض به و خیر یا است شده ممنوع

 باشد.فقط برای زنان یا اینکه فقط اختصاص به احکام ویژه زنان مي

 

 ( بیان مسئله:الف

 پیروزى از پس سالهاى در كه است مباحثى زنان ازو همچنین مرجعیت ، زن زعامت و والیت بحث     

 با زنان حضور امکان، سیاسى و اجتماعى زمینه ایجاد با و است شده مطرح تربیش، اسالمى انقالب

حال با این شرایط، این سوال مطرح . است شده فراهم شرعى تکالیف و آداب مراعات و تحفظ با، ایمان

این باب، تا چه میزان بر والیت یا عدم والیت زنان تاكید دارد؟  شود كه روایات و آیات مطروحه درمي

بر والیت و قیمومیت مردان بر زنان به چه میزان است؟ ...« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ »میزان داللت آیه 

مرجع تقلید  توانند مفتي وشود؟ آیا زنان ميدار ميآیا جایگاه فردی و اجتماعي زنان با والیتشان خدشه

 شوند؟ میزان اعتبار حکم شرعي مفتي زن تا چه میزان است و برای چه كساني اعتبار دارد؟

توان به این نکته اشاره كرد كه اصل در مسئله، عدم والیت و عدم های مختلف ميدلیلبا بررسي       

آیات قرآن كریم و  ن به. مگر آنکه دلیلي بر آن اقامه شود. طرفداران جواز والیت ز2وجوب اطاعت است

الرِّجالُ  »آیه، از جمله  4. اما در مقابل، مخالفینِ با والیت زنان، به 1اندتمسک كردهسیره نبوی و علوی 

 أَمْرَهُمُ لَّوْا وَ قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ »، احادیث متعددی مثل احادیث باب القضاء، روایاتي مانند ...«قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ

. كه در نهایت با پاسخ به ادله مخالفان و مرجوح دانستن والیت زنان در بخش 9انداستناد كرده« أَةًامْرَ

های گسترده جامعه به عدم جواز سوق داده های مشخص شده، در خصوص منصبكوچکي از حیطه

 شده است.

                                                           
 274 ص ،2ج ،اسالمي های بررسي حسین، محمد طباطبایي، - 132 ص ، 5ج ،یادداشتها مرتضى، مطهرى،  -2

 -111، ص 93، جبحاراالنوارمجلسي، محمدباقر،  – 24 ص ،29ج همداني، موسوی محمدباقر ترجمه ،المیزان تفسیر حسین؛ محمد طباطبایي؛ -1

 55ص ،4ج ،افيص تفسیر - 327 ص ،1ج ،القرآن تفسیر في االصفي مرتضي، شاه بن محمد كاشانى، فیض

 4ج ،القرآن تفسیر في البیان جامع جریر، بن جعفرمحمد ابي طبری، - 935 ص ،9 ج ،القرآن تفسیر في التبیان حسن، بن محمد طوسي، - 9

 الحراني، الحسن ابومحمد - 232 ص ، 3 ج ،المیزان تفسیر حسین، محمد طباطبایي، - 972ص 9ج ،نمونه تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم - 971ص

 293 ص ،77 ج ،االنوار بحار تقي، محمد بن باقر محمد مجلسي، - 95 ص ،العقول تحف
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های مختلفي ند. و دلیلارا اكثر فقها شرط دانستهمرد بودن مرجع تقلید  ،در موضوع مرجعیت زن نیز      

تواند مفتي شده و مرجع . در این بررسي مشخص خواهد شد كه زن مي2اندنیز در این ارتباط بیان نموده

تقلید برای زنان و برای احکام ویژه بانوان گردد ولي اینکه بتواند مرجع تقلید برای مردان و زنان نیز 

 .1ممنوعیت آن است باشد كه ادله نیز نشان ازگردد جای بسي تأمل مي

 

 سواالت تحقیق:( ب

 ؟چیست زنان مرجعیت و والیت مورد در اسالم نظر 

 ؟والیت و مرجعیت زنان استدالل كردتوان برای اثبات یا نفي مي به كدام آیات 

 اختصاص آن اعتبار حکم شرعي زن مجتهده برای عموم مردان و زنان یا  دلیل عمومیت داشتن

 به زنان چیست؟
 

   تحقیق: نهیشیپ( ج

 یبرا يمجال دیاست كه شا ادیارتباط نوشته شده آنقدر ز نیكه در ا يو مطالب متنوع« زن»مسئله       

در ارتباط با  يانجام شده مطالب قاتیمختصر نباشد؛ اما در خالل تحق نیطرح مباحث مربوط به آن در ا

 نوشته شده است.  ق،یزن و مرد با توجه به موضوع تحق یتفاوتها

است نه نقص و كمال. « تناسب»زن و مرد  یتفاوتها: »سندینوي)ره( میمطهر يمرتض دیعالمه شه    

مشترك  يزندگ یكه قطعاً برا –زن و مرد  انیم یشتریتفاوتها تناسب ب نیقانون خلقت خواسته است با ا

 .9«انحراف از قانون خلقت است به وجود آورد ستنیساخته شده اند و مجرد ز

 نیدر ا يفراوان قاتینوشته شده و تحق يكتابها و مقاالت مفصل و جامع زین «تیوال»تباط با در ار      

سلطنت و  تیتول ت،یمراد از وال»گفته شده  تیلفظ وال رامونیدر آمده است. پ ریراستا به رشته تحر

  .4«است كه مربوط به آن است یزیو هر چ تیو ترب ریملک و مملکت و تدب

                                                           
 اول، شهید - 115ص 2ج ،الوثقي العروه شرح في التنقیح القاسم، ابو خویي، - 955 ص ،25 ج ،المیزان تفسیر حسین، محمد طباطبایي، - 2

 5ص 7 ج ،النافع المختصر شرح في المدارك جامع احمد، خوانساری، موسوی - 1ص ،الشریعه احكام في الشیعه ذکری مکي، بن محمد

 محمد مجلسي، -  33ص ،التقلید و االجتهاد ،(خمیني امام) اهلل، روح الخمیني، موسوی - 122 ص ،2 ج ،الكافي یعقوب، بن محمد كلیني، - 1

 125 ص ،73زمستان ،27 شماره ،نقد کتاب فصلنامه فمینیسم، و زنان فاطمه، رجبي، - 13 ص ،2 ج اراالنو بحار تقي، محمد بن باقر

 252، ص نظام حقوق زن در اسالم ،يمرتض ،یمطهر.  3

 22، ص هیکل تیوالحسن،  دیس ،یيطباطبا يرجهانیم.  4
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 ی)به كسر واو( به معنا تیوِال»گوید: از نظر موارد استعمال مي تیكلمه وال راغب در خصوص     

كار است؛ و گفته شده  کی یاریو صاحب اخت یتصد ی)به فتح واو( به معنا تینصرت است و اما واَل

 «2است یاریو صاحب اخت یآن همان تصد قتیاست و حق يکیهر دو  يكه معن

 ست؛یآن مورد ابتال ن تیكل رایمطرح نشده است؛ ز يث مستقلبح« زنان تیوال»در خصوص بحث       

كه فقها  یاادله شتریدانست كه ب دیبا يبوده است ول ازیآن )مثل قضاوت و...( مورد ن قیمصاد شتریبلکه ب

 یياَعمال وال هرگونهبودن ندارد بلکه  يبه قاض ياند اختصاصمطرح كرده ياشتراط مرد بودن قاض یبرا

در « زنان تیوال»آنان درباره  دگاهید یتوان برايم يبحث بطور كل نیاز ا نیشود. بنابرايشامل م زیرا ن

 برد. ي( پگرید یيامور وال و ی)اعم از قضاوت، رهبر يامور عموم

هاى خود ادله ممنوع بودن والیت عامه و زعامت زن را بیان كرده، سپس شهید مطهرى، در یادداشت      

ان و موافقان به والیت و زعامت زن پرداخته و بدون اظهار نظرى به جریان ملکه سبا به بیان ادله باورمند

 انیقسمت ب 5در  آنها را و كردهدانند اشاره به ادله كسانى كه جایز مى تیاست و در نهانیز اشاره كرده

ع مزایایى در مجموع، یعنى به موجب مجمو»كنند كه يخود عنوان م یيدر اظهارنظر نها شانیا .1كنديم

 .9«كه دو طرف دارند، مرد به حسب خلقت براى حکومت در خانواده ساخته شده، نه زن

كه حکم  يعلت تیعموم»: دیفرمايم «...الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » هیآ لی)ره( در ذیيعالمه طباطبا     

 ست؛یحکم مخصوص شوهران ن نیداللت دارد كه ا بر آن ترتب شده هیدر آ «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ »

نوع مردان به  یخداوند برا یحکم از سو نی. بلکه استیمخصوص مرد بر همسرش ن ،قوام بودن يعنی

 ریدر امور ز نیهر دو دارد قرار داده شده است. بنابرا يكه ارتباط با زندگ ينوع زنان در جهات عموم

مردان مرتبط است مانند  یكه با برتر يو اجتماع يهات عمومدارند: الف( ج تیمومیمردان بر زنان ق

تعقل است كه طبعاً در مردان  بهدو  نیجامعه به آن وابسته است و قوام ا اتیحکومت و قضاوت كه ح

 نیاست. بنابرا يو قوت عقالن يقدرت بدن ازمندینبرد كه ن دانیاز زنان وجود دارد. ب( دفاع در م شتریب

 .4«تام و تمام است ياطالق ی( داراامُونَ عَلَى النِّساءِالرِّجالُ قَوَّ) هیآ

                                                           
  599 ص الواو، كتاب ،القرآن غریب في المفردات محمد، بن حسین اصفهاني، راغب.  1

 132، ص 5، ج یادداشتها ،يمرتض ،یمطهر.  2

 259 ، صنظام حقوق زن در اسالم ،يمرتض ،یمطهر.  3

 232، ص 3ج  ،زانیالم ریتفس ن،یمحمد حس ،یيطباطبا.  4
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 يزنان و فلسفه آن و نقد و بررس تیادله عدم وال انیدر فصلنامه فقه و حقوق، بعد از ب یادر مقاله      

زن مجاز به  ایآ ،یيكه در حاالت استثنا نستیآنچه مهم است ا»دارد:  ياظهار م انیاشکاالت وارده، در پا

باعث شکل گرفتن  یيگفت اگر حاالت استثنا دیدر پاسخ با ر؟یخ ایهست  یيمناصب وال یتصد

متعلق به موضوع مهمتر باشد بدون  يحکم اول تیاسالم از رعا عتیآن در شر تیشود كه رعا يمصلحت

 ستیزن ن ينقصان ذات ،زن تیامر بالاشکال است. فلسفه عدم وال نیا یشک به خاطر تحقق عنوان ثانو

 .2«زن با مرد است اختالطمصالح، اجتناب از  نیمصالح زن و مرد است كه از جمله ا تیرعابلکه 

ارتباط نوشته  نیدر ا يزنان كتاب مستقل تیهمچون وال زین« زنان تیمرجع»در خصوص موضوع      

 جستجو كرد.  دیدر شرط مرد بودن مرجع تقل دیبا زینرا بحث  نینشده است و ا

به حساب  تیرا شرط مرجع تیذكور يمتأخر و معاصر به طور كل یاز فقها یدطرف تعدا کی از     

آورند؛ به عنوان نمونه مرحوم سید محمد كاظم یزدى در عروه الوثقى، در هنگام بیان شرایط مفتى و  يم

یشترط »به حساب آورده است: مرجعیت مرجع تقلید، مرد بودن را در ردیف عدالت و بلوغ از شرائط 

 .1«...البلوغ والعقل واأليمان والعداله والرجوليّهامور:  فى المجتهد

هاى عملیه خود، در موقع بیان شرائط مرجع معاصر، نوعاً به پیروى از ایشان در ابتداى رساله یفقها     

 اند.تقلید، مرد بودن را شرط مسلم گرفته

جتهدى باید تقلید كرد كه مرد و بالغ و ... از م» نویسد:آیت اللّه بروجردى در رساله عملیه خود مى        

 .9«عاقل و... باشد.

اند؛ از نکرده انیرا در شروط اجتهاد ب تیشرط ذكور ون،یاز فقها و اصول يبعض گریاما از طرف د        

       .4...«يعتبر فى المفتى الذى يرجع اليه المقلد مع األجتهاد ان يكون مؤمناً عدالً»صاحب معالم)ره(:  جمله:

ثم اعلم انّ موضوع جواز األفتاء ايضاً عين ما ذكر فانّه اذا اجتهد واستنبط الحكم الواقعى او »امام خمینى)ره(: 

بدانکه شرایط جواز فتوا، همانند شرایط « الظاهرى فكما يجوز له العمل به يجوز له األفتاء به وهذا واضح

اد كند و حکم واقعى یا ظاهرى شرع را اجته دحق اجتهاد است كه از آن یاد شد. وقتى كسى بتوان

این عبارت،  تواند فتوا دهد. این روشن است.تواند بدان عمل كند، مىاستنباط كند، همانطور كه خود مى
                                                           

 295، ص 23، شماره 37پاییز، فصلنامه فقه و حقوق. ارسطا، محمدجواد، والیت زن،  2

    ، احکام تقلید11، مسألهعروةالوثقىطباطبایى، سید محمدكاظم، .  2

 1، احکام تقلید، مسألهرساله توضیح المسائل ن،یحس دیبروجردى، س.  3

 193، ص یمحمد ي، مصحح  علمعالم الدین ن،یالد نیحسن بن ز ،يثان دیابن شه. 4
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با توجه به آن كه ایشان این مطلب را پس از بیان شرایط اجتهاد ذكر كرده و در آن جا مرد بودن را جزء 

 .2راحت دارد بر جواز افتاء زناناست، ص هآن شرایط به حساب نیاورد

 

 ( فرضیات تحقیق:د

 ای جزئي و خاص هاسالم با والیت زنان در مسائل ویژه و اساسي مخالف است؛ اما در والیت

 پذیرد.مخالفتي ندارد؛ در مرجعیت زنان، اسالم، مرجع بودن زن را فقط برای خودش مي

  صرفاً مربوط به روابط خانوادگي و زن و شوهر ...« ءِالرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسا»آیاتي همچون

توان بسط داد و مباحثي همچون والیت و نیست و به مسائل اجتماعي وسیاسي جامعه نیز مي

 مرجعیت مردان بر زنان را از آن استفاده نمود.

 اسالم مرجعیت زنان و اعتبار حکم شرعي زن مجتهده را برای عموم مسلمانان اعم از زن و مرد 

 مي پذیرد.و یا سایر زنان را را نمي پذیرد اما مفتي بودن زن برای خودش 
 

 

 ( اهداف تحقیق:ه

 ارتباط این در سني و شیعه فقهای نظرات بیان و زنان و مردان بر زنان والیت میزان بررسي. 

 بانوان اجتهاد و مرجعیت، والیت به مربوط روایات و آیات شناخت. 

 زنان مرجعیت و اجتهاد، والیت لفانمخا و موافقان ادله واكاوی. 
 

 ( ساماندهي تحقیق:و

 ،گیری تشکیل شده است. در فصل اول، به كلیاتاین تحقیق از یک مقدمه و سه فصل و نتیجه    

درباره والیت زن، ادله مخالفان و موافقان از پرداخته شده و در فصل دوم  ، تعاریف و تفاوتها و...مفاهیم

هایي در نهایت و بعضي اصول عملیه پرداخته سپس با برشماری مصادیق و نمونهطریق آیات و روایات 

درباره مرجعیت زن تحقیق شده و ابتدا ، سومتواند والیت داشته باشد. در فصل شود كه زن نمياثبات مي

مرجعیت زن بیان ادامه، ادله موافقان دالیل ممنوعیت مرجعیت زنان مورد واكاوی قرار گرفته است. در 

احکام اختصاصي و عمومي شود كه مرجعیت زن برای ها و دالیل مختلف اثبات ميشده و با استدالل

 توانایي مقابله با دالیل موافقان را ندارد. ،زنان ایرادی ندارد و ادله مخالفان

                                                           
 33 ، ص1، جالرسائل )امام خمیني(، روح اهلل، ،ينیخم یموسو. 1
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 کلیات: فصل اول
 )مباني، مفاهیم و تاریخچه(
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نیاز از تعاریف والیت در لغت، از كتب مختلف  كلیاتي از مباحث ضروری و مورد در فصل اول،     

بیان شده است. سپس به بیان زوایای والیت و انواع آن  در ادامهارائه شده و تعاریف اصطالحي نیز 

پرداخته شده و سعي گردیده تا اقوال مختلف در باب والیت و قضاوت به صورت مختصر بیان گردد. با 

باشد اصول كلي در مرجعیت مورد بحث ره مرجعیت زنان نیز ميدربا ،توجه به اینکه موضوع مورد بحث

نظر علمای شیعه و سني در ارتباط  ،و واكاوی قرار گرفته و معنای فتوا و مفتي نیز بیان گردیده و در ادامه

 با اجتهاد نیز بیان شده است.

 لغت   معنای والیت در 1-1

 وَلى :گویدمى اللغه مقاییس معجم. است نزدیکى و دنوّ و قرب معناى به «وَلى» ریشه از «والیت»     

: أی« وليٍ بعد تباعد: »یُقال. القرب: الولي، ذالک من. قربٍ على یدلُّ صحیحٌ أصلٌ( الیاء و والالم الواو)

  2«قاربني: »أی «یلیني مما جلس» و «قرب»

 اىفاصله، دو آن میان، سوم ءشى و گیرند قرار هم كنار و چسبیده هرگاه، چیز دو :گویدمى نیز راغب     

 .1كندمى پیدا مفهوم و معنا «ولى» واژه، نگسلد هم از را پیوندشان و نیاورد پدید

 چه و خویش حیات طول در فرد یک نظر از چه، محسوس و مادّه جهان به انسان توجّه كه آنجا از     

 این نخست، انسان كه رسدمى نظر به، است مقدّم فراحسّى امور بر، تاریخ طول در بشرى اجتماع نظر از

 طور به گاه آن، كرده تجربه، اشیا زمانى و مکانى روابط و جسمانیات در را پیوند و پیوستگى هم به

 .است برده بهره آن از مادّى غیر امور در، استعاره

 همه در كه ستا «تولّى»، «والیت»، «والى»، «ولىّ»، «مولى» مانند فراوانى لغات اشتقاق ریشه «وَلى»      

 از برخى براى گاه كه متضادّى یا و مختلف معانى در و دارد وجود پیوستگى هم به و قرابت معناى، آنها

 براى شده گفته معانى .لفظى مشترك نه و اندمعنوى مشترك، همه، شمارندمى «مولى» مثل، هاواژه این

، دولت امارت، امر ملک و امر به قیام، رتدبی، نصرت، محبّت: از است عبارت، لغت كتب در، والیت واژه

 .  9كس هر موطن و شهر، خطّه، سلطان

                                                           
 242 ص ،5 ج ،اللغة مقاييس معجم احمد، فارس، ابن -2

 599 ص الواو، كتاب ،القرآن غريب في المفردات ،محمد بن حسین اصفهاني، راغب  -1

فیروز آبادی، محمد  ؛453 - 455ص ،2 ج ،البحرين مجمع فخرالدین شیخ الطریحي؛ ؛421 - 422 ص ،25 ج ،العرب لسان محمد، منظور، ابن -9

 ؛531 ص ،4 ج ،المحيط القاموس ،بن یعقوب
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 مقوله از، پیوند این و است پیوند و قرابت همان، اصل و ریشه در، والیت؛ شده گفته كه چنان ولى     

 حیثیّات از را اجتماعى هاىگروه و افراد پیوستگى هم به و پیوند. است دوسویه حقیقت یک و اضافه

 پیمان جهت از پیوند، عشق و حبّ  جهت از پیوند، فامیلى قرابت و پیوند: گرفت نظر در توانمى مختلف

 والیت مانند والیت متفاوت انواع كه است پیوند و قرابت متنوع شکلهاى به توجّه با. غیره و تعهّد و

 .آیدمى پدید امر، حکم، عهد، عتق والیت، العمّ  ابن والیت، حَلْف والیت، نصرت والیت، حبّ

 مخصوص لغوىِ وضعِ والیت، مورد هر در كه نیستند والیت براى متنوّع معانى، واقع در، موارد این     

 و تصرّف حق   نوعى موجب، پیوند این كه است مطرح پیوندى و اتحاد رابطه، اینها در بلکه، باشد دارا

 وجود، نیستند پیوند و رابطه این طرف ود از كه كسانى براى، اولویّت این. بود خواهد تدبیر مالکیت

 .2ندارد

 به «بنفسه متعدّى» و واسطهبى مفعول شکل به هرگاه «تولّى. »است «تولّى»، «وَلى» مشتقات از یکى     

 و «2يَتَوَلَّوْنَ الَّذينَ كَفَرُوا» مانند، دهدمى نشان را والیتش قبول و دارد حکایت پیوند و یگانگى از، رود كار

 تقدیراً  یا لفظاً «عن» جرّ  حرف با و واسطه با مفعول شکل به هرگاه و «9يَتَوَلَّوْنَه الَّذينَ عَلَى سُلْطانُهُ ماإِنَّ»

 .4كندمى داللت قرابت و یگانگى ترك و اعراض بر و داشت خواهد سابق با متضاد مفهومى، شود متعدّى

  «5بِالْمُفْسِدين عَليمٌ  اللَّهَ فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنْ» و «5الدُّنْيا الْحَياةَ  إِالَّ يُرِدْ لَمْ وَ ذِكْرِنا عَنْ تَوَلَّى مَنْ عَنْ فَأَعْرِضْ » مانند

 در اصطالح معنای والیت 1-2

البته این بدان معني  .ی لغوی آن نهفته است)والیت( همان حکومت و سرپرستي است كه در ریشه     

در مورد  سپرده شود به طوری كه مردم اصالً به حساب نیایند. نیست كه تمام اختیارات مردم به ولي

ولي در مورد والیتي كه ولي امر  آید،صغیر اصالً به حساب نمي والیتي كه شخص بر اموال صغار دارد،

 .گونه نیست كه مردم هیچ انگاشته شوندبر مردم دارد این
                                                           

  22 - 3 ص ،5 ج و 429 - 421 ص ،5 ج ،القرآن تفسیر في المیزان حسین، محمد طباطبایي، -2

  32 آیه ،مائده سوره - 1

  222 آیه ،نحل سوره -9

  ؛594 ص ،القرآن غریب في المفردات محمد، بن حسین اصفهاني، راغب - 4

  13 آیه ،نجم سوره - 5

  59 آیه ،عمران آل سوره - 5
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علیه است تداعي )محجوریّت( در مولّيی آن برخي )والیت( را به معنای )قیمومیّت( كه الزمه    

مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاكمیت سیاسي  الیت به معنای قیمومیّت،و»د: اناند و نوشتهپنداشته

كه  علیه است،امر در اموال و حقوق اختصاصي شخصي مولّيزیرا والیت حق تصرف وليّ متفاوت است؛

از تصرف در حقوق و اموال خود  دیوانگي و غیره، عقالني،از قبیل عدم بلوغ و رشد  به جهتي از جهات،

در حالي كه حکومت و حاكمیت سیاسي به معنای كشورداری و تدبیر امور مملکتي  محروم است،

  2«است...

منافات  با صراحت سخنان فقها كه بعد خواهد آمد، چنین تعریفي كه نویسنده ارایه داده است،ن ای    

معنای )والیت( در اصطالح و استعمال اسالمي این است: یعني »فرماید: مي مقام معظم رهبری .دارد

جزم و عزم قاطع هست اما استبداد به  ولي خودخواهي نیست؛ حکومتي كه در آن اقتدار حاكمیت هست،

  1«رأی نیست

 آن انواع و والیت زوایاى 1-3

 به تعبیر آن از كه است ومت كلىحک و امر والیت، آن ترینمهم. دارد گوناگونى زوایاى، والیت    

 تمام ولى و حاكم ،زن كه این یعنى ؛است معصوم والیت شیعه عقیده به و كبرى والیت یا كبرى امامت

 و قضاوت و خانه وزارت، شهر مدیریت: مانند است ترپایین محدوده در والیت این گاهى. باشد مسلمین

 .است محدود والیت كه، آن مانند

 مرد شرط ذكر به، كالمى مباحث در آنان متکلمان همچنین و خود فقهى كتب در، امامیه شیعه فقهاى    

 نص و است معصوم امام از سخن، است مطرح كالمى مباحث در چهآن زیرا ؛اندنپرداخته امام بودن

 با، ترینعالم باید كه این مانند، باشد داشته باید حاكم یک كه عالى صفات و وى امامت درباره

: اندگفته و ندانسته جایز افضل بر را مفضول تقدیم، روى این از ؛باشد... و افراد ترینشجاع، ترینتفضیل

 و است افضل بر مفضول تقدیم، او بر هركسى داشتن پیش و است صحابه فرد برترین )ع( على امام

 .ناروا

                                                           
  273ص ،حكومت و حكمت ،مهدی یزدی، حایری -2

  25،ص2973 فروردین 27 شنبه سه اسالمي، جمهوری روزنامه ،سخنراني سید علي، ای،خامنه -1
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 باشد (ع) على كه، را افضل بر مفضول تقدیم، خود البالغهنهج شرح كتاب در، معتزلى الحدید ابى ابن     

 فرزندان و )ع( على حضرت امامت حقانیت اثبات، شیعه متکلمان بحث محور اساساً و. 2است دانسته روا

، شده ارائه امامت از كه تعریفى گرچه، اندكرده عامه و اصلى امامت به تعبیر آن از و است بوده وى

 .باشند داشته مقامى چنین ادعاى آنان ای، شود شامل نیز دیگران را، مواردى در است ممکن

، اصلى امامت 1.«باالصالة الدنيا و الدين امور فى عامة رئاسة هى، االمامة» :اندگفته امامت تعریف در    

 .است دنیوى و دینى امور عمومى ریاست

 یدق و روستا و شهر امامت و قضاوت مانند، است خاص موارد در امامت خروج براى عامه، قید     

 .است مناطق و شهرها بر وى طرف از والیان و امام نایبان كردن خارج براى، باالصاله

 را بودن مرد از بحث، روى این از، آیدنمى بر كس هر عهده از كه است صفاتى داراى امامى چنین    

 كتب و ایتىرو در امام واژه كه زمانى و دانستندمى شده پذیرفته امرى را وى بودن مرد و ندانسته الزم

 .است شده ثابت شانامامت، نص با كه كردندمى معصوم امام بر حمل را آن، رفتهمى كار به فقهى

 والیت. است شده ذكر اقسامى یک هر براى و شده تقسیم كلى قسم دو به والیت، سنت اهل منابع در    

 كه تعریفى. است كبرى امامت، آن ترینمهم كه شده ذكر انواعى عامه والیت براى. خاصه والیت و عامه

 الرئاسة هى و» :اندآورده كبرى امامت براى، سنت اهل متکلمان و علما، كردیم نقل شیعه از امام براى

 و دین پاسدارى براى عالى ریاست آن و« النبى)ص( عن خالفة الدنيا سياسة و الدين حراسة فى العظمى

 .پیامبر از جانشینى به دنیاست

، تعریف این به نگاهى با .9است آن مانند و شهر امارت و جماعت امامت اخراج اىبر عظمى قید     

 .شودمى روشن امامت تعریف با آن همانندى

 والیت، نامه وصیت اجراى نحوه بر نظارت و وصیت بر والیت، وقف بر والیت مانند: خاصه والیت    

 .آن امثال و دیه دریافت یا قصاص انتخاب در خون اولیاء والیت، محجور و قاصر افراد بر

 بر والیت در فقط، نیست مرد و زن بین تفاوتى موارد تربیش در، خاصه والیت در است مسلم چهآن    

 2.است پدرى جد و پدر آن از حق این دختر

                                                           
  9 ص ،2 ج ،البالغه نهج شرح هبةاهلل، بن عبدالحمید الحدید، ابى ابن  2.

  274، ص الكالم علم فى المرام قواعد، ابن میثم، میثم بن علي - 1

  451 ص ،25ج ،يهالكويت الفقهية الموسوعة االسالمي، الفقه المعارف دائرة موسسه  - 9
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 محل بنابراین. رسدنمى نظر به بودن مرد شرط در تردیدى كبرى امامت در، عامه والیت انواع از     

 را عامه والیت اصوالً، سنت اهل علماى از شمارى. است والیت انواع از دیگری هاىمونهن در بحث

 را قاضى بودن مرد شرط، بحث این در فقهاء، است آن ترینمهم قضاوت چون و دانندنمى جایز زن براى

، بوده درگیرى و جنگ با همراه امارت چون. است بوده توجه مورد تربیش موضوع این و اندشده یادآور

 .اندكرده توجه تركم شرط این به، آمدهنمى بر زنان عهده از كلى طور به و

، قانونگذارى مجلس عضویت مثالً. است مطرح عامه والیت از ترىبیش هاىنمونه امروزه البته    

 امنا هیأت ریاست، خصوصى و عمومى شركتهاى مدیریت، شهردارى ریاست، شهر شوراى در عضویت

 و بیمارستانها، هادانشگاه ریاست، هاتعاوني، هاكارخانه و سازمانها، مؤسسات، شركتها یرهمد هیأت و

 .شودمى گیرى تصمیم جمع درباره كه است عامه والیت نوع از كه آن مانند

 ؛است داشته تفاوت بسیار، است مطرح اكنون چهآن با، گذشته در مدیریتها كه است این واقعیت     

 برود دیگر گاهىآب به گاهآب این از ركبمَ با باید، آورد گرد خراج یا زكات خواستهمى كه كسى مانند

 كه است داشته دنبال به مالى و جانى خطرات آمدها و رفت این. است داشته كار و سر متعددى افراد با و

، مغازه وارد ندتوامى راحتى به... و زكات گردآورى مأمور امروزه اما ؛است آمدهنمى بر زنان عهده از

 موارد این، بسیارى در و. بپردازد مالیات تعیین به آمدها در به توجه با و شود كارگاهى هر و كارخانه

 .است حل قابل اجتماعى قراردادهاى برابر

 قضاوت و والیت باب در اقوال 1-4

 قرار محور با، تاس بوده مطرح گذشته از و است قضاوت، بحث موارد ترینمهم از یکى كه جاآن از     

 یک عنوان به، دارد وجود مورداین  در كه اقوالى. كرد بحث را والیت موضوع ادله توانمى آن دادن

 سه، باره این در و. اندكرده مطرح را موضوع این قضاوت بحث در فقهاء چون ؛كنیممى مطرح شاخص

 .است یافته طرح مجال، قول

 در، طوسى شیخ. است شیعه فقهاى بین مشهور قول این .ندارد قضاوت حق مطلق طور به زن. 2    

، دیگرش كتب و 9قواعد در عالمه،  1شرایع در محقق ،2مبسوط و 1خالف كتاب قضاءِ ششم مسأله

 .دیگران و 5شهیدثانى،  4شهیداول

                                                                                                                                                                                
  432 ص همان، - 2

  129ص  5، جالخالف، طوسي، محمد بن حسن - 1
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،  3رشد ابن، 7ماوردى  5فراء ابویعلى، است آمده وى نظر خالف كتاب در كه، شافعى، سنت اهل از     

 .دارند نظرى چنین دیگران و 3قدامه ناب

 شیخ كه دارد نظرى چنین طبرى، سنت اهل علماى از مطلق؛ طور به، نیست شرط قاضى بودن مرد. 1     

 میرزاى، 22الفائده مجمع در اردبیلى محقق عبارات از. است كرده نقل را وى دیدگاه ،خالف در طوسى

 استفاده حدودى تا، نظر این به تمایل  29القضاء فقه در اردبیلى موسوى و 21مدارك در خوانسارى و 22قمى

 .نمایندمى تردید شرط این یادله در كه چرا ؛شودمى

 جایز نیز وى قضاوت، زن شهادت جواز موارد در كه شده نقل ابوحنیفه از كه تفصیل به قول. 9     

 .24است آورده خالف در شیخ را وى نظر. است

، اسالمى دولت و مسلمانان حکومت رئیس كه دارند اجماع، جماعت و سنت اهل رسدمى نظر به      

 نظر اختالف دولت ریاست از تركم هاىمسؤولیت و قاضى در شرط این لزوم در امّا ؛باشد مرد باید

 مرد، المحلّى شهادات كتاب در، حزم ابن. است شده اشاره آنان گوناگون منابع در نکته این به و  25دارند

 گفته شهرها امام و قاضى مانند، كبرى امامت از تركم درباره اما، دانسته اتفاقى را سلمانانم امام بودن

 مدیریت بر و كندمى كبرى امامت بر حمل را «...یفلح لن» پیامبر حدیث و باشد مرد نیست الزم كه است

                                                                                                                                                                                

  927، ص 3ج  ،اإلمامية فقه فى المبسوط، همان -2

  432ص 4، ج التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، محقق حلي، جعفر بن حسن -1

  412 ص 9ج ،الحرام و الحالل معرفة فى األحكام قواعد حسن، حلي، عالمه -9

  55ص  1ج، الدروس الشرعية في فقه اإلمامية -شهید اول، محمد بن مکي - 4

  913، ص المسالک، يالدین بن علي بن احمد عاملي شام زین -5

  52 ص ،السلطانیه االحكام فراء، ابویعلى - 5

  223 ص ،السلطانیه االحكام ماوردى، -7

  452 ص 1ج ،المجتهد بداية رشد، ابن -3

  932 ص ،22ج ،المغنى قدامه، ابن -3

  25، ص21، جمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان محمد، بن احمد اردبیلي، مقدس - 22

  533، ص 1، جالرسائل، میرزای قمي، ابوالقاسم بن محمدحسن -22

  7، ص 5ج  ،المدارك جامع، موسوی خوانساری، احمد -21

  292ص  2ج، القضاء فقه، موسوی اردبیلي، عبد الکریم - 29

  129ص  5، جالخالف، طوسي، محمد بن حسن -24

  494 ص ،السلطه لتولى المراه أهلية مهدى، محمد الدین، شمس -25
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 زن 2«رَعِيتِها عَنْ مَسْؤُولَة هِيَ و هازَوْجِ  مالِ عَلى راعِيةُ المَرْأَةُ» :فرمود كه كندمى استناد نبوى حدیث به زن

 بودن وكیل و وصى، هامالکى: افزایدمى و؛ است خود زیردستان مسؤول و باشدمى همسرش مال محافظ

 كه این و است نشده نقل، موارد برخى در زن ممنوعیت بر شرعى دلیلى و نص و اندداده اجازه را زن

  1.وانهاد او به را حسبه امور یعنى ؛گمارد ربازا بر را شفاء نام به زنى دوم خلیفه

 حکومتى كه امروز، اندنپرداخته جامعه رهبر و امام در شرط این به گذشته در كه، شیعه فقهاى اما     

 مطرح را امام بودن مرد شرط، است شده تشکیل اسالمى احکام اجراى براى، مردم سوى از شیعى و دینى

 دالئلى و مطرح را قاضى بودن مرد لزوم، درگذشته. اندندانسته صالح تحکوم ریاست براى را زن و كرده

 بر دالئلى نیز، شمارى. است استناد قابل نیز زنان ریاست نفى براى كه اندآورده زنان قضاوت نفى در

 نشده اشاره موضوع این به رهبر شرائط در ایران اسالمى جمهورى اساسى قانون در. اندكرده اقامه جواز

 ریاست شرائط در اما. بود خواهد مرد ،رهبر كه اندگرفته مسلم امرى را آن خبرگان رسدمى نظر هب كه

 میان از باید جمهور رئیس» :است آمده 225 اصل در، داشته وجود زنان حضور احتمال كه جمهورى

 .« ... گردد انتخاب باشند زیر شرائط واجد كه سیاسى و مذهبى رجال

 بر شده ذكر هاىدلیل داللت كه این و داد قرار توجه مورد را آن ادله باید، ضوعمو شدن روشن براى    

 .است مقدار چه تا اثبات صورت در، زنان حکومت و قضاوت نفى

 فقط و پردازیمنمى عظمى والیت به و دهیممى قرار خاص محدوده در را بحث، مقال این در ما     

 این چنانچه؟ بشوند قاضى یا و وكیل، ولي توانندمى زنان آیا هك گذاریممى بحث بوته به را زنان والیت

فصل  در كه است مهم مباحث از نیز زن از تقلید و افتا بحث. شودمى هم قسم آن شامل، باشد كافى ادله

 خواهد شد. هبه این موضوع پرداخت سوم

 معنای فتوا و مفتي 1-5

اصل »شده است كه برخي از آن به شرح زیر است:  در معنای فتوا و مفتي تعاریف گوناگوني ارائه     

جوان بانشاط و قوی است. گویي مفتي با بیان فتوا اشکاالت مردم درباره « فتي»است و « فتي»واژه فتیا از 

                                                           
 مستدرك، نوری، حسین بن محمد تقي -155ص  2، جالدینیه االحادیث في العزیزیه اللیالي عوالي، ابن ابي جمهور، محمد بن زین الدین - 2

  155، ص1، ج الشيعة أحاديث جامع، بروجردی، حسین - 143، ص 24، ج المسایل مستنبط و الوسایل

  517، ص 3، جموسوعه احكام االطفال و ادلتها، انصاری، قدرت اهلل -1
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 2«شوند.كند در نتیجه آن احکام تجدید شده و گویا احیاء مياحکام را برطرف ساخته و آنرا تقویت مي

توا با واو و فتحه فاء چیزی است كه فقیه درباره آن فتوا صادر كرده است. گفته فتیا با یاء و ضمه و ف»

و تفالوا الي الفقيه اذا ارتفعوا اليه في »شود من از فقیه در مسئله طلب فتوا كردم سپس او فتوا داد. مي

  1«الفتيا.

 بودن مرد، تقلید مرجع و مفتى شرایط بیان هنگام در، الوثقى عروة در یزدى كاظم محمد سید مرحوم     

 والعقل البلوغ: امور المجتهد فى يشترط» :است آورده حساب به شرائط از بلوغ و عدالت ردیف در را

  9.« والرجوليّة... والعدالة واأليمان

 مرجع شرائط بیان موقع در، خود عملیه هاى رساله ابتداى در ایشان از پیروى به نوعاً ، معاصر فقهای     

 .اندگرفته مسلم شرط را بودن مرد، تقلید

 عاقل و بالغ و مرد كه كرد تقلید باید مجتهدى از ...» :نویسدمى خود عملیه رساله در بروجردى آیةاللّه    

  4«.باشد ...و

 دادن قرار. است موجود عظام آیات بعضي از و امام حضرت عملیه رساله در عبارت این مشابه     

 طورى به. است مرجعیّت براى الزم شرط ،بودن مرد كه رساندمى، بلوغ و عدالت ردیف در( ذكوریت)

 حجت دیگران براى او فتواى و ندارد را افتاء مقام تصدى حق، برسد اجتهاد عالى مقام به زنى اگر كه

 .نیست

 کلى در مرجعیت  اصول 1-6

، شرایط داشتن صورت در مرد همانند نیز زن كه كندمى اقتضاء، آن كلى اصول و اسالم تعالیم روح     

 بررسى و نقد از قبل. بدهد فتوا دیگران براى، تقلید مرجع عنوان به و گردد افتاء مسئولیّت دارعهده بتواند

 اصول این از برخى به داریم گذرا اشاره، دانندنمى جایز زن براى را افتاء مقام تصدى كه كسانى دالئل

 آمد: واهدخ بررسى و نقد ضمن در بیشتر توضیح و كلى

                                                           
  24ص ،العرب لسان محمد، منظور، ابن -2

  2955ص ،البحرین مجمع فخرالدین؛ شیخ الطریحي؛ -1

  تقلید احکام از 11مسأله - 9

  1لهمسأ تقلید احکام -4
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 دانش فراگیرى به مردان هم و زنان هم ؛دارد واالیى و باارزش جایگاه، اسالم در تعلم و تعلیم. 2    

  2«مسلمة و مسلم كلّ  على فريضة العلم طلب» :اندشده ترغیب

 فراگرفتن تواندمى زن كه داده قرار اهمیت از حد آن به تا زنان براى را دین دانش آموختن، اسالم    

 بنیان ابتداء همان از، اسالم گرامى پیامبر كه سنّتى. دهد قرار خود مهریّه عنوان به را دین از خشىب

 هم كه بفهماند، هاارزش به دستیابى مجال نه و دادمى ارزش زن به نه كه، روز آن جاهلیت به تا، گذاشت

 .انمرد با همسان آن به دستیابى در هم و است ارزش زن براى دانش و علم كسب

 آن عالى مراحل پیمودن، ندارد خاص اىطبقه به اختصاص اسالم در دانش آموختن كه طور همان. 1     

 علم كسب در تواندمي، خویش استعداد و توانایى مقدار به هركس. نیست خاص گروهى انحصار در نیز

 زنان وجود .ردم یا باشد زن، یابد دست عالى مراحل به علوم از اىرشته هر در و بکوشد دانش و

 مدعاست. این شاهد نخستین، هاىسده بویژه، اسالم تاریخ در فقیه، محدث، دانشمند

 پذیرفته و صحیح مبانى از برخاسته و آگاهى و بصیرت روى از اگر، آن مسائل و دین در اظهارنظر. 9    

 .مرد یا باشد نز، دارد بر در فراوان پاداش و اجر آن تالشگر براى كه جایز تنها نه، باشد شده

، یابند دست استنباط و اجتهاد عالى مراحل به و بیاموزند دین دانش توانندمى زنان كه پذیرفتیم وقتى     

 نه، بودن مرد یا و زن. بپذیریم باید، است استنباط و اجتهاد حق طبیعى ثمره كه، نیز را نظریه بیان و افتاء

 همگان، روى این از. كاهدمى چیزى علمى اعتبار و قوّت از نه و افزایدمى چیزى علمى اعتبار و قوّت بر

 .است معتبر او خود درباره ،زن مجتهد نظریه و فتوا: دارند نظر اتفاق

 استنباط و اجتهاد براساس، شرعى وظایف و احکام به دستیابى كه جا آن از تقلید؛ جواز عمومیت. 4    

 شرعى وظایف فهم توانایى كه افراد از دسته آن كه است داده اجازه اسالم، نیست ممکن همگان براى

، دیگر شرایط مالحظه با، اندآمده نائل اجتهاد مقام به كه كسانى از ندارند اجتهاد براساس، را خویش

 سیره آنها مهمترین كه تقلید جواز دالئل. دهند قرار خویش عمل مالك را آنان نظر و كنند پیروى

 و خبره به رجوع بر امور تمامى در، عقال سیره زیرا. دارد میتعمو، شرع تأیید مورد و عقالست

 اعتبار دیگران براى را مرد فقیه فتواى كه همانگونه، سیره این و زن یا باشد مرد خواه، است متخصص

 .بخشدمى اعتبار و مشروعیّت نیز را زن فقیه فتواى، دهدمى

                                                           
  277 ص ،2ج ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسى، -2
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، تفاوت این و است متفاوت امور از یارىبس در، مرد و زن طبیعت تکالیف؛ در اشتراك اصل. 5    

 این نسبت كه كرد فراموش نباید ولى، گرددمى شریعت مقررات و احکام از برخى در آنان تمایز موجب

 و تکالیف محور و الهى انذارهاى و تبشیرها مخاطب زیرا. است اندك بسیار تشابه موارد به تمایزها

 و زمین و آسمانها كه را پذیرى مسؤولیت سنگین بار كه اوست این. است انسان، اسالمى دستورات

 عَلَى الْأَمانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا » :گرفت دوش بر، نداشتند را آن پذیرش تحمل، عظمتشان تمامى با، كوهها

 بر را امانت این ما 2...« سانالْإِنْ  حَمَلَهَا وَ  مِنْها أَشْفَقْنَ وَ  يَحْمِلْنَها أَنْ فَأَبَيْنَ  الْجِبالِ  وَ  الْأَرْضِ  وَ السَّماواتِ

 بر امانت آن، انسان .ترسیدند آن از و زدند سرباز آن تحمل از، داشتیم عرضه كوهها و زمین و آسمانها

 …گرفت دوش

 را خود دستورهاى و پیامها، كریم قرآن .دارد تأكید حقیقت این بر اسالمى دستورات و تعالیم جاى جاى

 تمایز هیچ بى، بشر نوع بر هاواژه این كه، كندمى بیان الناس، آدمبنى، انسان: دمانن، فراگیر هایىواژه با گاه

 خطاب مورد و داده قرار هم كنار را دو هر صراحت به گاه شوند ومى اطالق، مرد و زن بین تشخصى و

 أَجْرَهُمْ  لَنَجْزِيَنَّهُمْ  وَ طَيِّبَةً حَياةً  يِيَنَّهُ فَلَنُحْ مُؤْمِنٌ هُوَ وَ  أُنْثى أَوْ  ذَكَر   مِنْ صالِحاً  عَمِلَ مَنْ» :دهدمى قرار خویش

 و خوش زندگى، باشد آورده ایمان اگر، دهد انجام نیکو كار كه مردى و زن هر 1«يَعْمَلُون كانُوا ما بِأَحْسَنِ 

 .كرد خواهیم عطا كردارشان از بهتر پاداشى و داد خواهیم بدو اىپاكیزه

 الْمُسْلِمينَ  إِنَّ » :كشدمى تصویر به گونه این، دیگر آیه در را پیوندى هم و تگىهمبس این تبلور باالخره و

 وَ  الصَّابِراتِ  وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّادِقاتِ  وَ الصَّادِقينَ وَ  الْقانِتاتِ  وَ الْقانِتينَ  وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ  الْمُسْلِماتِ وَ

 وَ الْحافِظاتِ وَ فُرُوجَهُمْ الْحافِظينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الْمُتَصَدِّقينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْخاشِعينَ

 و مسلمان زنان و مسلمان مردان براى خدا 9«.عَظيماً أَجْراً وَ مَغْفِرَةً لَهُمْ اللَّهُ أَعَدَّ الذَّاكِراتِ وَ كَثيراً اللَّهَ الذَّاكِرينَ

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

 صدقه زنان و دهنده صدقه مردان و ترس خداى زنان و ترس خداى مردان و شکیبا زنان و شکیبا مردان

 شرمگاه كه زنانى و كنندمى حفظ را خود شرمگاه كه مردانى و دار روزه زنان و دار روزه مردان و دهنده

                                                           
  71، آیه احزابسوره  -2

  37، آیه نحلسوره  - 1

  95، آیه احزابسوره  - 9
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، كنندمى یاد فراوان را خدا كه زنانى و كنندمى یاد فراوان را خدا كه مردانى و كنندمى حفظ را خود

 .است كرده آماده بزرگ مزدى و آمرزش

، بنابراین. است گردیده بیان یکسان صورت به، الهى هاىارزش و تکالیف اساس، شریفه آیه این در     

 دینى وظائف و تکالیف در اصل، است انسان، اسالمى هاىمسؤولیت و تکالیف رد محور و موضوع چون

 .باشیم داشته اختصاص بر خاص دلیل كه جا آن مگر، باشدمى اشتراك بر

 الذین ایّها یا»: مانند، آمده مذكر هاىصیغه به شرعى خطابات كه مواردى در، اصل همین به توجه با    

 آن مگر، كنندمى عموم بر حمل، باالتفاق، مفسران هم و فقهاء هم(، هم) و( كم: )مذكر ضمائر یا و «آمنوا

 .باشد خاص قرینه كه جا

 باید ،باشیم داشته تردید، مرد یا زن به، شریعت احکام از حکمى اختصاص در كه هرجااینکه  نتیجه      

 دالئل اشتراك؛ لذا باید اثبات دلیل جهت دنبال به نه، برویم اختصاص اثبات براى محکم دلیل سراغ به

 از پوشى چشم براى دالئل این آیا ببینیم تا، كنیم بررسى دقت به، هستند ممنوعیت مدعى كه را كسانى

 ؟نه یا، است كافى ممنوعیت اثبات و اصول این

 اجتهاد از دیدگاه عامه و امامیه 1-7

جایي كه آیه و روایتي نیافتند و رأی دانند یعني آناهل تسنن اجتهاد را به معني رأی و نظر شخصي مي     

و ترجیحات عقلي  كنند و بر اساس قیاس، استحسان، مصالح مرسلهو نظر شخصي خودشان مراجعه مي

بینما رادف الشافعي بینه و » كند:اهلل حکیم نظر شافعي را در رابطه با اجتهاد نقل مي تكنند. آیحکم مي

  2«.واحدبین القیاس، فقال: إنّهما اسمان لمعنيً 

  1شود كه یکي قیاس است.كند: اجتهاد بر سه معني واقع ميبکر رازی را این چنین نقل ميونظر ابي     

آیت اهلل مطهری تحت عنوان اجتهاد ممنوع دیدگاه اهل تسنن در مسأله اجتهاد، با نقدش این چنین      

خودش و رأی خودش وضع كند، این مجتهد حکمي را كه در كتاب و سنت نیست با فکر  دارند:بیان مي

را كه  هد، آنها منابع تشریع و ادلة شرعیداننگویند... اهل سنت آنرا جایز ميرا در اصطالح اجتهاد رأی مي

است در عرض « اجتهاد رأی»گویند: كتاب، سنت و اجتهاد. اجتهاد را كه مقصود همان كنند ميذكر مي

 دهند.كتاب و سنت قرار مي

                                                           
545 ص ،المقارن للفقه عامه اصول حکیم، سید محمد تقي،  -2  
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ی كتاب و سنت تشریع شده محدود و متناهي است و گویند احکامي كه به وسیلهتسنن مي ... اهل     

آیند نامحدود است، پس یک منبع دیگر غیر از كتاب و سنت الزم حال آنکه وقایع و حوادثي كه پیش مي

 . 2كنیمتعبیر مي« اجتهاد رأی»است معین شده باشد برای تشریع احکام الهي و آن همان است كه از او به 

اند از نظر شیعه آن اجتهادی را اما اجتهاد از دیدگاه شیعه غیر از آن است كه اهل سنت مطرح نموده     

ی شیعه اساس اولي این مطلب یعني این كه احکام كه آنها قبول دارند، مشروع نیست. از نظر شیعه و ائمه

نیست؛ اخبار و احادیث زیادی در  كتاب و سنت وافي نیست، پس احتیاج به اجتهاد رأی است، درست

 این زمینه آمده است كه حکم هرچیزی بطور كلي در كتاب و سنت موجود است.

باب الرّد إلي الكتاب و السنة »بابي دارد به این عنوان: « البدع و المقاییس»در كتاب كافي بعد از باب      

 . 1«إال و قد جاء فيه كتابٌ او سنة إنه ليس شئ من الحالل و الحرام و جميع ما يحتاج إليه الناس

پس شیعه اجتهاد را به  9اند.ائمه اهل بیت )ع( از قدیم االیام به مخالفت با قیاس و رأی شناخته شده     

 دانند.ی آن ميمعني مطلق جهد و تالش برای بدست آوردن احکام شرعي از راه ادله

 تفاوت دیدگاه عامه و امامیه در مورد اجتهاد 1-8

 همترین فرقهای این دو نظریه عبارتند از:م

كند، یعني نظر خود را مجتهد از دیدگاه اهل تسنن بر اساس رأی شخصي خودش عمل مي -2

كند و یا مشابهتي كه بین یک مسأله و در استنباط حکم شرعي بر اساس مصلحتي كه درك مي

عه تمام تالش خود را بکار كند. ولي مجتهد از دیدگاه شیبیند، اعمال ميای دیگر ميمسأله

 گیرد كه حکم شرعي را بر اساس ضوابط و قوانین از نصوص شرعي استخراج كنند.مي

شود، در كنار قرآن و سنت از نظر اهل سنت اجتهاد یکي از مصادر احکام شرعي حساب مي -1

به  اش بعد از كتاب و سنت است یعني هنگامي كه نص از قرآن و سنت نیابید نوبتولي درجه

                                                           
  2 .254 ص ،12ج ،آثار مجموعه مرتضي، مطهری، -

 255، ص 12العلم، باب رجوع به كتاب و سنت، به نقل از كتاب مجموعه آثار شهید مطهری، ج ،کافيیعقوب ، ، كلیني  -1

 .255 ص ،12ج ،آثار مجموعه مرتضي، مطهری، -3
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رسد. ولي اجتهاد از نظر شیعه دلیل حکم شرعي نیست، دلیل شرعي از نظر شیعه رأی مي

منحصر است در نصوص شرعي و مجتهد برای پیدا نمودن این نصوص تالش نموده بعد از 

ی استنباط نماید. بنابراین اجتهاد از نظر شیعه همان عملیهبدست آوردنش آنرا بر فروع تطبیق مي

 های شرعي است.یلو جستجوی دل

اعترافي است به كوتاهي و نبود نصوص شرعي در  -اجتهاد رأی -اجتهاد از نظر اهل سنت -9

ی خیلي از مسائل، و اعترافي است به این كه نصوص شرعي اعم از آیات و روایات دربرگیرنده

 .تمام جهات و جوانب حیات انساني نیست، زیرا فروع فرضي و مسائل جدید را شامل نیست

ای از مسائل بسوی آن استناد كنند افتد كه در پارهلذا است كه به ناچار دنبال دلیل دیگری راه مي

 )اجتهاد رأی(.

موضعي كه عمر بن خطّاب بعد از رحلت پیامبر عالیقدر اسالم اتخاذ كرد اهل سنت را در این 

حدیث، یادداشت عمر بعد از رحلت پیامبر )ص( روایت  تفسیرش از اجتهاد خیلي كمک كرد،

 نویسد:ی حدیث را ممنوع نمود. رسول جعفریان مي)كتابت( ومذاكره

كوشید قرآن را حجت بدان و به یکي از اصول فکر خلیفه )عمر بن خطاب( آن بود كه تنها مي

  2«حسبنا كتاب اهلل»همین دلیل اعتنایي به حدیث نداشت، این سخن كه او گفت: 

حدیثي آمده و هیچ معنای جز این ندارد كه نیازی به حدیث در بسیاری از مآخذ تاریخي و 

 1وجود ندارد.

بعضي از اصحاب رأی تا بدانجا پیش رفتند كه حتي در مقابل نص هم ایستادند، این قدر به  -4

كرد یا اجتهاد رأی شان اعتبار دادند، آنجایي كه نصوص با ادركات شخصي آنان تعارض مي

نمودند، چون با آنچه كه خودش درك كرده بودند و مصلحت و كردند و یا طرد ميتأویل مي

آمد، و این بدعت آشکار را موضع گیری بعضي از صحابه در دیدند جور در نميای ميمفسده

 كردند.زمان رسول خدا )ص( كمک نمود آنانکه در برابر نص اجتهاد مي

                                                           
  .33 ص ،خلفاء تاریخ ، رسول ،جعفریان - 2

همان - 1  
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شمار معالم دیني همچون نماز  آن مردم خالفت را در نویسد:ابن ابي الحدید از قول استادش مي

دانستند، بلکه آنرا از امور دینوی و در شمار مسایلي چون امارت بالد، تدبیر جنگ و و روزه نمي

دید مخالفت با نص رسول خدا دانستند و در این موارد نیز اگر مصلحت ميسیاست رعیت مي

ا ابوبکر و عمر در سپاه اسامه شمردند. به عنوان مثال پیامبر )ص( دستور داد ت)ص( را جایز مي

  .2دانستند نرفتندحاضر شوند اما آنان چون آنرا به دولت نمي

راهه رفتند كه قایل به تصویب شدند و گفتند آراء و قائلین به اجتهاد رأی تا بدان حد بي -5

ی آنان در یک مسأله ممکن است درست و صواب و مطابق با واقع باشد و آنچه ظنون مختلفه

 رسد حکم واقعي خداوند است.ظنون مجتهد به آن ميكه 

 

 

                                                           
.31 ص ،21 ج ،البالغه نهج شرح الحدید، ابي ابن - 2  
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 والیت بانوان: فصل دوم
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والیت بانوان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت كه در آن موافقان و مخالفان  در فصل دوم    

قرآن  آیاتچند بخش: ادله خود را در  ،وافقان والیت زنانم اند؛ادله خود را بیان نموده ،والیت زنان

اند. در استدالل خود به آیات قرآن كریم، جریان سنت پیامبر)ص( و سیره امام علي)ع( ارائه نموده ،كریم

ملکه سبأ و آیات مربوط به امر به معروف و نهي از منکر را دلیل و مدرك خود عنوان كرده و در استدالل 

ای حضرت خدیجه)س(، مشاوره با ام به سنت، سیره پیامبر اكرم)ص( در ارتباط با بیعت با زنان، قضای

، سیره امام علي)ع( را در اند. در ادامهسلمه و حضور زنان در جبهه در زمان ایشان بعنوان نمونه ذكر كرده

های خود را بیان جنگ جمل و همچنین در حکومت ایشان شاهد مثال آورده و دالیل و استدالل

؛ در دلیل قرآني، مهمترین دلیل اندبخش ارائه كرده 7ا در . مخالفان والیت زنان نیز ادله خود راندنموده

باشد كه از نگاه تفاسیر مختلف بحث و بررسي خواهد شد و در ادامه به آیات سوره نساء مي 94آنها آیه 

نوع روایت كه هر كدام  7دیگری نیز استناد شده است. بخش بعدی مربوط به ذكر روایات است كه به 

هایي همچون اجماع، ائمه معصومین)ع( است اشاره شده و در ادامه به دلیل دارای چندین حدیث از

 مجموع ادله ذكر شده استناد شده است.و  ارتکاز متشرعه، مذاق شارع، مقتضای اصول عملیه

 ادله موافقان والیت بانوان 2-1

 قرآن کریم آیات  2-1-1

 است روشن. كرد استدالل آنها به زنان یتوال جواز بر توانمى كه دارد وجود آیاتى، كریم قرآن در    

 .داشت نخواهد اعتبار باشد آن مخالف كه خبرى هر، باشد كامل آیات این داللت چنانچه

 سبا ملكه جریان 2-1-1-1

 مردم كه، سبا سرزمین در كرده مشاهده تعجب با كه شده نقل هدهد قول از، نمل سوره در، قرآن در     

  2«تَمْلِكُهُم امْرَأَةً وَجَدْتُ إِنِّي »: كندمى کومتح زنى، پرستند خورشید آن

 .كرد تسلیم به دعوت را او و نوشت جاآن حاكم به اىنامه، حکومت این از آگاهى از پس سلیمان    

 و آورد هم گرد مشورت براى را حکومت بزرگان بلقیس .انداخت سبا ملکه قصر درون در را نامه هدهد

 هر با خوبى به توانندمى كه كردند مطرح را حکومت توانایى و قدرت آنان. كرد خواهى نظر آنان از

                                                           
  .19 آیه ،نمل سوره  - 2
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 قَرْيَةً  دَخَلُوا إِذا الْمُلُوكَ إِنَّ» :گفت اىحکیمانه سخن، ملکه ولى. بپردازند نبرد به و بیفتند در قدرتى

 به را آن شوند آبادى منطقه وارد كه هنگامى پادشاهان 2«يَفْعَلُونَ  كَذلِكَ وَ أَذِلَّةً أَهْلِها أَعِزَّةَ جَعَلُوا وَ أَفْسَدُوها

 .است گونه همین آنان كار )آرى( ؛كنندمى ذلیل را جاآن عزیزان و، كشندمى تباهى و فساد

 تا، شود ارسال سلیمان براى هدایایى، دشمن هجوم خطر از جلوگیرى براى داد دستور، سبا ملکه    

 كه تصمیمى هر كردند اعالم كشور سران و كارگزاران. است حقیقت بالدن یا و دنیاست اهل او آیا ببینند

 .است پذیرش قابل آنان براى بگیرد ملکه

 را سبا ملکه حکومت و كرده مطرح را موضوع این خداوند: است گونه این آیات این به استدالل     

 وارد كه هنگامى در هانپادشا ویژگى درباره را وى آمیز حکمت سخن بلکه. است ننموده معرفى نادرست

 نیز را ملکه درایت و عقل و «یَفْعَلُونَ كَذلِکَ وَ» كرده تأیید، كنندمى ویران را آنها شوندمى مسکونى مناطق

 .است ستوده

: مانند، انددانسته خدا سخن گروهى و بلقیس سخن ادامه را «یفعلون كذلک» مفسران، از شمارى     

 شده نقل عباس بن اهلل و از عبد  5جبیر بن سعید از نظر این و 5قتیبه ابن ،4حویزى، 9كاشانى فیض،  1قمى

: الحسن قال المرآة لقول تصديقا يفعلون كذلك و: قال)ص(  للنبى تعالى اهلل قول هذا عباس ابن قال» است:

 7«ذلك خالف على المفسرين اكثر و يفعلون كذلك وجنوده سليمان ای بلقيس قول هذا

 .است گرفته قرار تأیید مورد نظر اظهار این جهت به سبا ملکه عقل، شد خواهد ذكر كه تىروای برابر     

 جمهورى اساسى قانون تدوین زمان در، اساسى قانون خبرگان مجلس اعضاى از و مفسران از یکى

 به، اسالم در زنان اجتماعى و سیاسى موقعیت بیان براى، قم فیضیه مدرسه در خود سخنرانى در، اسالمى

 مجلس در رسدمى نظر به. است نکرده مخالفت آن با قرآن كه شد یادآور و كرد اشاره سبا ملکه جریان

 .است بوده مطرح موضوع این، اساسى قانون تدوین خبرگان

                                                           
 94 آیه ،نمل سوره - 2
  213، ص 1، جالقمي تفسیر، قمي، علي بن ابراهیم - 1
  55، ص4، جتفسیر صافي، 327، ص 1، جالقرآن تفسیر في االصفي، محمد بن شاه مرتضي كاشانى، فیض - 9
  35، ص 4، جالثقلین نور تفسیر، حویزی، عبد علي بن جمعه - 4
  134، صرآنالق مشكل تاویل، ابن قتیبه، عبد اهلل بن مسلم - 5
  244، ص9، جالقرآن اعراب، نحاس، احمد بن محمد - 5
  227ص ،5ج ،المنثور الدر الدین، جالل سیوطى،، 1377ص  3، جالعظیم القرآن تفسیر، ابن ابي حاتم، عبد الرحمن بن محمد - 7
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 به را خود توانائى و زیركى جااین در سبا ملکه، هستند عقل كم زنان كه است مشهور چهآن برخالف    

 قرآن در، نقل این برابر. است شده معرفى هوشمند و عاقل زنان جزو وى، روایتى در و داده نشان خوبى

 به سبا ملکه از كه گردیده بیان آنها در زنان براى خصلت ده و است شده اشاره زنان به مورد دوازده در

 و ساره براى دارى مهمان و آسیه براى شوق، حواء براى توبه» :است شده ستایش درایتش و عقل جهت

  2«...و خدیجه براى احسان و شعیب( )دختر موسى زن براى حیا و بلقیس براى عقل

 نامهاى مواردى در كه این با، است داده زنان از تن ده به را چیز ده خداوند: كندمى بیان ادامه در     

 .است شده ذكر عقل باز بلقیس اعطائى اما، كرده تغییر شده داده آنان به چهآن با، زنان

. است نبوده مسلمان وى زیرا ؛نیست حجت، سبا ملکه عمل كه اندداده پاسخ استدالل این به شمارى     

 ولى، بود استناد قابل، ماندمى باقى حکومت سر بر، آورد ایمان و شد آشنا سلیمان با كه این از پس اگر

 .باشد داده ادامه خود حکومت به كه نداریم دلیلى ما، سلیمان حضرت از پیروى و خدا به ایمان از پس

 در. سبا ملکه ایمان و كفر به نه، شده خداوند تأیید به استناد، كه آن نخست :گفت باید پاسخ در     

 ناشایست سرزمین آن مردمان عملکرد، است پرستى خورشید و شرك از سخن كه جاآن، داستان همین

 یُخْرِجُ  الَّذی لِلَّهِ یَسْجُدُوا أَالَّ» :آورند وىر یگانه خداى پرستش به كه شده دعوت آنان از و شده انگاشته

 كه خدایى براى كنندنمى سجده چرا 1«.تُعْلِنُون ما وَ تُخْفُونَ ما یَعْلَمُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي ءَالْخَبْ

 .داندمى سازیدمى آشکار را چهآن و كنیدمى پنهان را چهآن و آوردمى بیرون زمین و آسمان در را هانهان

 .شودمى تأیید درایتش و عقل و سبا ملکه سخن «یفعلون كذلک» تعبیر با نمل سوره 94 آیه در اما

، كندمى حکومت ایران مردم بر كسرى دختر شنودمى خدا رسول وقتى كه است چگونه: دیگر آنکه   

 این حدیث به خود نظر نشاندن كرسى به براىهم  ؛ و آنها«إمرأة امرهم ولوا قوم يفلح لن»: فرمایدمى

 ملکه سخنان، تقریر با یا و تأیید با بلکه، ایرادى هیچ بدون كه، سبا ملکه داستان در اما ؛جویندمى استناد

 .نیست استناد قابل، شودمى نقل سبا

 سپس، كرده بیان را زن زعامت و عامه والیت بودن ممنوع ادله خود هاىیاداشت در، مطهرى شهید     

 اشاره نیز سبا ملکه جریان به نظرى اظهار بدون و پرداخته زن زعامت و والیت به باورمندان ادله بیان به

 بیعت. انسانیت ب در مرد و زن تساوى و عدالت اصل. الف :دانندمى جایز كه كسانى ادله» :است كرده

                                                           
  91 ص ،49ج ،بحاراالنوار قر،محمدبا مجلسى، -912، ص 9، جطالب ابى آل مناقب، ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على - 2
  15، آیه نملسوره  - 1
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 از هایىنکته بیان و ملکه از یلتجل با، كرده نقل را سبا ملکه داستان قرآن. بوده ج زنها شركت با اسالم در

 ادارى دستگاه در خود از باید اىطبقه هر. باشد د داشته انتقادى اشاره ترینكوچک كهآن بدون، او زبان

 به واقف كه خودشان از اىطبقه باید نیز زنان. باشد آنها حقوق مدافع تا باشند داشته نماینده، مملکت

 جمع حضور در خطبه و مسجد به زهرا)س( حضرت آمدن .باشند ه داشته مدافع آنهاست دردهاى

  2«.است جواز بر دلیل زینب حضرت خطابه همچنین. خواندن

 منكر از نهى و معروف به امر آیه 2-1-1-2

 آنان از یک هیچ و است شده وارد منکر از نهى و معروف به امر درباره بسیارى آیات، كریم قرآن در     

 در توبه سوره در، است عام طور به اسالمى امت، قرآن مخاطب بلکه ؛دانست مردان ویژه تواننمى را

 وَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ يَنْهَوْنَ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  يَأْمُرُونَ بَعْضً أَوْلِياء بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِناتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ» :فرمایدمى بارهاین

 با مردان 1«حَكيم عَزيز اللّهَ إِنَّ اللّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولئِكَ رَسُولَهُ وَ اللّهَ يُطيعُونَ وَ الزَّكاةَ  يُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ يُقيمُونَ

. دارندمى باز منکر از و كنندمى امر معروف به دیگرند بعضى سرپرستان شانبعضى، ایمان با زنان و ایمان

 را آنان خدا زودى به. كنندمى اطاعت را اشرسول و خدا و پردازندمى را زكات و دارندمى برپا را نماز

 .است حکیم و توانا خداوند. دهدمى قرار خویش رحمت مورد

 «تدبیر در والیت» را جااین در والیت و .9است كرده ترجمه سرپرستان به را «اولیاء» طباطبائى عالمه     

 أَوْلى النَّبِىُّ»آیه  و آیه این در اولیاء و ولى: است معتقد، زعامت و والیت مقاله در ایشان 4.است دانسته

 را آن كسى اگر و است سرپرست و ولى معنى به، 7والیت آیه و  5االمر اولى آیه، 5«أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالمُؤْمِنِینَ

 این در را والیت جماعتى البته» :است كرده منحرف آن اصلى معنى از را واژه، بگیرد دوستى معنى به

 آن اصلى ماده حقیقى معناى از را كلمه كهاین جز ولى، اندگرفته یارى معناى یا دوستى معناى به آیات

  3«.اندنداده انجام كارى اندنموده سلخ

                                                           
  132 ص ، 5ج ،یادداشتها مرتضى، مطهرى، - 2
  72، آیه توبهسوره  - 1
  225 ص ،اسالم در قران حسین؛ محمد طباطبایي؛ - 9
  24 ص ،29ج همداني، موسوی محمدباقر ترجمه ،المیزان تفسیر ؛همان - 4
  5، آیه احزابسوره  - 5
  «مِنْکُمْ  األمْرِ وَُأولِى الرَّسُولَ وَأَطیُعوا اللَّهَ أَطِیعُوا» .53 آیه، نساء هسور - 5
  «راكِعُونَ وَُهمْ الزَّكاةَ وَیؤْتُونَ الصَّالةَ یقِیمُونَ الَّذِینَ آمَُنوا وَالَّذِینَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَِلیکُمُ إِنَّما» .55 آیه، مائده سوره - 7
  274، ص 2، جبررسي های اسالمي، د حسینطباطبایي، محم - 3
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 مؤمنات و مؤمنین» :نویسدمى و است دانسته سرپرستى معنى به جااین در را والیت نیز مطهرى شهید     

 منکر از نهى و معروف به امر؟ كنندمى چه كه ؛هستند دیگر بعض سرپرست و راعى و حامى شانبعضى

 2«كنند.مى

 و شجاعت شرطش اولین، دفاعى هر و، نیست زن و مرد میان فرقى هیچ، حقیقت از دفاع در پس     

 از و باشند آفرین نقش آن در توانندمى خود سهم به یک هر مردان و زنان كه است نیرومندى و قوّت

 براى را والیت این خداوند است شرط والیت، منکر از نهى و معروف به امر مراتب برخى در كه جاآن

 .است شده قائل زنان

 وظیفه، اساس همین بر و دارند والیت یکدیگر بر تفاوتى هیچ بدون، مؤمن مردانِ  و زنان، آیه این در     

 و اجتماعى و سیاسى احکام تمام اجراى گیرپى و نمایند نهى منکر از و نموده معروف به امر دارند

 عملکرد از انتقاد و جامعه درست مدیریت براى حکومت با همکارى و گیرىپى. باشند جامعه اقتصادى

 كار این انجام به باید، زنان چه و مردان چه. ندارد خاصى گروه به اختصاص، حکومتها نادرست و خالف

 بر شر و فاسد افراد چیرگى باعثِ، روایات برابر، امر این در تفاوتى بى جهت همین به. بپردازند مهم

 1.شد خواهد مسلمانان سرنوشت

 لعن به اشاره از پس( ع)على امام از نقلى به و حسین)ع( امام از العقول تحف معروف روایتِ در    

 نباید، مرد و زن از اسالمى جامعه كه شده اشاره آیه این به، مهم امر این ترك جهت به اسرائیلبنى

 أُقِيمَتْ  وَ أُدِّيَتْ إِذَا بِأَنَّهَا لِعِلْمِهِ مِنْهُ فَرِيضَةً الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيِ وَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْأَمْرِ اللَّهُ فَبَدَاءَ» :باشند تفاوتبى

 رَدِّ مَعَ اإلِسْالَمِ إِلَى دُعَاءُ  الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيَ وَ بِالْمَعْرُوفِ األَمْرَ أَنَّ ذَلِكَ وَ صَعْبُهَا وَ  هَيِّنُهَا كُلُّهَا الْفَرَائِضُ اسْتَقَامَتِ

 پس 9«.حَقِّهَا فِى وَضْعِهَا وَ مَوَاضِعِهَا مِنْ الصَّدَقَاتِ أَخْذِ وَ الْغَنَائِمِ وَ ءِالْفَيْ  قِسْمَةِ وَ الظَّالِمِ مُخَالَفَةِ وَ الْمَظَالِمِ

 زیرا ؛است كرده مطرح واجب و فریضه یک نوانع به را منکر از نهى و معروف به امر، آغاز در خداوند

 شودمى داشته برپا، دشوار و آسان از، واجبات تمام، شود پیاده جامعه در و شود ادا آن گاه هر كه داندمى

 و هاستمگری رد با، است اسالم به دعوت، منکر از نهى و معروف به امر كه است جهت آن به این و

 در زكات صرف و آن وجوب موارد از زكات گرفتن و المال بیت نهعادال تقسیم و ستمگر با مخالفت

 .آن حق جایگاه

                                                           
  592 ص ،11ج ،آثار مجموعه مرتضى، مطهرى، - 2
  «لَكُمْ يسْتَجَابُ فَلَا تَدْعُونَ ثُمَّ أَشْرَارُكُمْ عَلَيكُمْ فَيوَلَّى الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْى وَ بِالْمَعْرُوفِ اْلأَمْرَ تَتْرُكُوا لَا»  47  نامه، البالغه نهج - 1
  73ص ،37ج ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسى، - 197، ص تحف العقول، ابن شعبه، حسن بن علي -9
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 الهى احکام اجراى و منکر از نهى و معروف به امر براى را حکومت و دولت تشکیل ما چنانچه     

 این، بود خواهد روشن بسیار، آنان براى حق این اثبات و سیاسى مسائل در زنان مشاركت اهمیت، بدانیم

 كرده بیان خداوند، ندارند والیتى مردان بر زنان، هستند مدعى شمارى چهآن برخالف دهدمى نشان، آیه

 باید، باشد داشته زنان حضور به نیاز شرعى حکم اجراى چنانچه، دارند والیت یکدیگر بر مرد و زن كه

 .شوند حاضر جامعه مدیریتى و اجتماعى سیاسى صحنه در

 امام ظهور از قبل و )ص(پیامبر از پس هاىقیام( ع)صادق امام، نقلى برابر مكنی توجه كه است جالب    

 به امر انگیزه به كه كندمى حمایت آنها از فرموده و كرده معرفى درست و روا صورتى در را عصر

 آن به مشروط را حسن بن اهلل عبد بن محمد از حمایت، جهت همین به. باشد منکر از نهى و معروف

 بن عبداهلل پاسخ در، امام. كند قیام منکر از نهى و معروف به امر براى و نشود مهدویت دعىم كه دانست

 )يعنى هَذَا ابْنَكَ أَنَّ اللَّهِ  عَبْدَ  يَعْنِى تَرَى كُنْتَ إِنْ » :فرمود، كند بیعت محمد با خواست ایشان از كه، حسن

 يَنْهَى وَ بِالْمَعْرُوفِ لِيَأْمُرَ وَ لِلَّهِ غَضَباً  تُخْرِجَهُ أَنْ تُرِيدُ إِنَّمَا كُنْتَ إِنْ وَ انَهُأَوَ هَذَا الَ وَ  بِهِ فَلَيْسَ الْمَهْدِیُّ هُوَ محمد(

 این كه اهلل عبد اى بینىمى اگر 2«.الْأَمْرِ هَذَا فِى ابْنَكَ نُبَايِعُ وَ شَيْخُنَا أَنْتَ وَ دَعُكَنَ  لَا اللَّهِ وَ فَإِنَّا الْمُنْكَرِ عَنِ

 و است( پیامبر از جانشینى و عظمى امامت عنوان به كنندمى بیعت او با و كرده قیام كه )محمد رزندتف

 و هستم مخالف آن با من )و است نرسیده آن وقت و نیست مهدى، او. است مردود، است امت مهدى او

 قیام به منکر از نهى و معروف به امر و خدا براى غَضَب براى را او تو اگر اما. است( باطل اشبیعت

 این در فرزندت با و هستى ما بزرگ زیرا ؛گذاریمنمى تنها را تو ما است( تأیید قابل اش)قیام اىواداشته

  1.كنیممى بیعت كار

 از نهى و معروف به امر براى وى تالش بر، فخ شهید حسین از تجلیل در نیز( ع) جعفر بن موسى     

  4كند. بیعت وى با خواست حضرت از آغاز در كه این با 9ستاد.فر درود او بر و كرد تأكید منکر

 بر و مسؤول و مشترك منکر از ونهى معروف به امر در مرد و زن، شریفه آیه برابر كه این به توجه با     

 سخن اكنون چون و باشند داشته دخالت سیاسى امور مدیریت در دارند حق زنان، دارند والیت یکدیگر

 .بود خواهد اشکالبى زنان دخالت، نیست مطرح عظمى والیت از

                                                           
  177 ص 47 ج و 233ص ،45 ج ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسى، -2
 استناد الشیعه وسائل جهاد كتاب 29 باب روایات به و دانندمى مردود ظهور قبل را اصالحى قیام گونه هر كه است كسانى به مناسب پاسخ این -1
  كنندمى
  «مثله المدينة أهل فى كان ما، المنكر عن ناهياً بالمعروف آمراً صوّاماً صالحاً مسلماً واهلل مضى» -255ص ،43 ج ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسى، - 9
  253همان، ص - 4
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 :نمایدمى الزم نکته دو به توجه، جااین در

، زنان و ندارد جایى مردان بر زنان والیت عدم اصل، منکر از نهى و معروف به امر آیه به توجه با -2     

 بر آن اجراى كه است معروف به امر باب از اسالمى احکام اجراى زیرا ؛دارند والیت حق، مردان همچون

  2.داندمى عینى واجب را آن، آیه این به توجه با، البیانمجمع صاحب، طبرسى و است الزم گروه دو هر

  1.است شمرده عینى واجب را آن نیز طوسى شیخ

 و خدا از اطاعت و زكات پرداخت: است شده ذكر مؤمنان براى دیگر ویژگى چند، آیه ادامه در -1     

 اجراى هم را رسول از اطاعت و انددانسته الهى دستورات به عمل را خدا از اطاعت. خدا رسول

، دیگر مواردى در كه است آن به مشروط دارند زنان كه والیتى، بنابراین. وى حکومتى دستورهاى

 رسید اثبات به مَثَل در، شد ثابت مطلبى چنین اگر كه باشند نکرده محدود را آن پیامبرش یا و خداوند

 باید مورد هر در ما شودمى محدود مورد این در زنان والیت آیه، همین برابر، ندارند قضاوت حق نانز

 دست به، است رسول و خدا فرمان همان كه، را آن شرعى حکم تا، كنیم بررسى را آن مخصوص دالئل

 بعدی به آن خواهیم پرداخت. مباحث؛ كه در آوریم

 سنت  2-1-2

 در زنان حضور مشاركت جواز بیان در. شودمى معصوم تقریر و )سیره( عمل و قول شامل سنت    

 ادله نفى و رد براى كه اندكرده استفاده معصومان سیره از موافقان، اجتماعى - سیاسى هاىصحنه

 ؛برشمرد زنان والیت اصل براى مستقل دلیلى تواننمى را آنها گرچه، است مناسب آنها به توجه، مخالفان

 دربر شد ذكر كه را عامه هاىوالیت از مواردى و رساندمى گوناگون مسائل در را آنان تمشارك اما

 .گیردمى

 نبوى سیره 2-1-2-1

 و شودنمى دیده جامعه كالن مدیریت در زنان حضور از موردى )ص(پیامبر كلى سیره در گرچه     

، نگریستندمى تحقیر دیده به زنان به كه جاهلى فرهنگ تسلط به توجه با كه باشد روشن نکته این شاید

 در خدا رسول، حال عین در اما ؛بپردازند مهم كارهاى به كه بودند نرسیده كافى رشد به زنان هنوز

                                                           
 جعلهما ألنه األعيان فروض من المنكر عن النهى و المعروفب األمر أن على داللة اآلية فى و» ،77ص ،5ج ،البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسى، -2
  «قوم دون منهم قوما يخص لم و المؤمنين جميع صفات من
  247، ص الرشاد طریق إلى الهادى االقتصاد حسن، محمدبن طوسي، - 1
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 حاضر نظامى حتى و اجتماعى و سیاسى هاىصحنه در نددادمى اجازه مسلمان زنان به خاص مواردى

 خود ضمن در و كندمى روشن را پیامبر نگاه هزاوی، موارد این بیان. است مهم خود نوع در كه شوند

 كنند.مى مطرح اجتماعى امور در زنان مشاركت مخالفان كه اشکالهایى و هاشبهه برخى به است پاسخى

 زنان بیعت 2-1-2-1-1

 زنان مشاركت موارد از یکى حضرت، دستور به على )ع( با سپس و خدا )ص( رسول با زنان بیعت     

 در مکه در پیامبر )ص( حضور آخر سال در كه، دوم عقبه بیعت در. است اجتماعى و سیاسى امور در

 دیده نیز زن دو، كردند بیعت خدا )ص( رسول با كه مدینه مردم از مرد 79 جمع در، داد رخ حج ایام

 .2دادند را حضرت با همکارى و وفادارى قول، حضرت آن با بیعت با كه شودمى

 صف به خدا دستور به نیز زنان، كردند بیعت خدا )ص( رسول با مردان كه وقتى، مکه فتح در     

؛ 1است شده ذكر قرآن آیه در كه كرد بیعت مکه زنان با شرائطى با حضرت آن و پیوستند كنندگانبیعت

 آن با، آب در خود دست دادن قرار با نیز زنان و نهاد آن در را خود دست و داد قرار آبى ظرف پیامبر

  .9كردند بیعت حضرت

 با مردان كه دادند دستور، پیامبر)ص(، پیامبر جاى به على)ع( جانشینى اعالن از پس، خم غدیر در      

 كه اىخیمه به زنان آن از پس و كردند چنین مردان، بگویند تبریک على)ع( به و كنند بیعت حضرت آن

  .4گفتند تبریک على به را امامت و رفته داشت قرار آن در حضرت

 بیعت این در زنان حضور از حضرت، كردند بیعت( ع)على با مردم كه، عثمان شدن كشته از پس       

 انگیزشوق حضور از اما ؛شودنمى استفاده زنان خاصِ  بیعت، حضرت سخن از چه گر. است گفته سخن

  .5دارد حکایت مهم رخداد این در آنان

                                                           
     994ص  3ج، الصحابة تمييز في إلصابةعلي،  بن احمد، عسقالني حجر ابن - 2
 يأْتِينَ الَ وَ أَوْالَدَهُنَّ يقْتُلْنَ الَ وَ يزْنِينَ الَ وَ يسْرِْقنَ الَ وَ شَيئاً بِاللَّهِ يشْرِْكنَ الَ أَنْ عَلَى يبَايعْنَكَ الْمُؤْمِنَاتُ جَأَكَ إَِذا النَِّبى أَيهَا يا». 21آیه، ممتحنه سوره - 1

 .«رَحِيم غَفُور اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَُهنَّ اسْتَغْفِرْ وَ فَبَايعْهُنَّ مَعْرُوفً فِى يعْصِينَكَ الَ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ أَيدِيِهنَّ بَينَ يفْتَرِينَهُ بِبُهْتَانً
 913ص  1ج، طبرى تاریخ ،جریر بن محمد، طبری - 9
 522ص 2ج، واالدب هوالسن الكتاب فى الغدير الحسین، عبد، امیني-479ص 1ج ،الباطل وازهاق الحق احقاق ،الدینشریف بن نوراهلل ،شوشتری - 4
 .113خطبه، البالغه نهج - 5
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 پیامبر وزیر خدیجه  2-1-2-1-2

 عالمه .بود پیامبر براى صادقى وزیر او كه است آمده خدیجه توصیف در حدیثى و خىتاری كتب در     

 حامى و وزیر خدیجه 2 «.إلَيْها يَسْكُن كانَ  و، اإلساْلمِ علىَ صِدْق  وَزيرَ خَديجةُ  كانَتْ  و» :نویسدمى مجلسى

 .كردمى تکیه و اعتماد او به حضرت آن و بود پیامبر براى صادقى

  1«االساْلم علَى صِدْق  وزيرَ له كانتْ » :است آورده را تعبیر همین، خدیجه حضرت درباره، مهشا ابن     

 .بود اسالم از حمایت در راستینى حامى پیامبر براى خدیجه

 لَهُ جَعَلَ خَيراً باألميرِ  اهللُ  أرادَ  إذا» :فرمایدمى كه شده نقل حدیثى، وزیر باره در )ص(خدا  رسول از     

 براى، نماید نیکى اراده فرماندهى و امیر به كه زمانى خداوند« 9 ...أعانَهُ ذَكَرَ إنْ و ذَكَرهُ نَسِيَ إنْ دْق صِ  وزيرَ

 .نماید یارى را او باشد یادش به اگر و آرد یادش به، كند فراموش اگر كه دهدمى قرار صادقى همکار او

 در موسى مورد یک در: است رفته كار به، موسى برادر، هارون درباره مرتبه دو قرآن در وزیر واژه     

 دهد قرار وى كمک عنوان به، را هارون برادرش یعنى، خاندانش از شخصى خداوند كه كندمى خواست

  4 «.أَزْرى بِهِ اشْدُدْ  أَخى هارُونَ أَهْلى مِنْ وَزيراً لى اجْعَلْ وَ » :برآید فرعون دعوت عهده از خوبى به تا

 قرار موسى همکار و وزیر را . هارون5«وَزيراً هارُونَ أَخاهُ مَعَهُ جَعَلْنا وَ» :فرمایدمى وندخدا، دوم مورد در

 سوى به، توحید به هارون دعوت براى دو هر، آن از پس و شودمى پذیرفته وى درخواست یعنى .دادیم

 .روندمى فرعون كاخ

 من به كه كس هر» :فرمود داشت، هاشم نىب، خود اقوام از كه دعوتى اولین در نیز خدا)ص( رسول      

 و كرد اسالم اظهار على)ع( تنها كه آن از پس« بود خواهد من جانشین و وصى و وزیر بیاورد ایمان

 چه: فرمود» :طبرى گزارش به و .5كرد معرفى خود وزیر و وصى عنوان به را او، دادند منفى پاسخ دیگران

 «.7بود خواهم تو حامى و وزیر من داد پاسخ على)ع(؟ كندمى حمایت مرا شما از كسى

                                                           
  235ص  5ج  ؛الرسول آل أخبار شرح فى العقول مرآةتقي ،  محمد بن باقر محمد، مجلسي - 2
  415ص  2ج، النبويه السيرة هشام،  بن الملک عبد، هشام ابن - 1
 252حدیث  92، صنهج الفصاحه - 9
 13 آیه، طه سوره - 4
 .95 آیه، فرقان سوره - 5
 111ص 93ج ، بحاراالنوار، محمدباقر، مجلسى - 5
 و أخى يكون ان على األمر هذا على يؤازرنى فأيكم، اليه ادعوكم ان تعالى اهلل أمرنى قد و» 912ص  ، 1ج، طبرى تاریخ ،جریر بن محمد، طبری - 7

 أكون، اهلل نبى يا انا، ساقا أحمشهم و، بطنا اعظمهم و، عينا أرمصهم و، سنا الحدثهم انى و: قلت و، جميعا عنها القوم فاحجم: قال؟ فيكم خليفتى و وصيى
    « .أطيعوا و له فاسمعوا، فيكم خليفتى و وصى و أخى هذا ان: قال ثم، برقبتى فاخذ عليه وزيرك
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 از شما براى است بهتر باشم شما وزیر من: فرمود آمدند على)ع( با بیعت براى مردم كه زمان آن و      

 .2 «أَمِيراً  مِنِّى لَكُمْ خَيْرُ  وَزِيراً  لَكُمْ  أَنَا وَ» .باشم شما فرمانده و امیر كه آن

 سنگین بار معنى به واو كسر به وِزْر از مشتق وزیر: اندكرده ذكر اشتقاق دو وزیر براى لغت كتب در      

 .گیردمى عهده به است سنگین مملکت تدبیر از چهآن سلطان جانب از وزیر یعنى ؛است

، یابند نجات هالكت از تا، برندمى پناه آن به كه شودمى گفته كوهى به وزر. است مشتق وَزَر از دوم     

 با .1شودمى برده پناه وى به و شودمى اعتماد امور در او تدبیر و رأى به كه است كسى معناى به هم وزیر

 بودن مشاور و حامى معنى به وى بودن وزیر، است بوده پیامبر )ص( با مکه در خدیجه كه این به توجه

 .اوست

 سلمه ام با مشاوره 2-1-2-1-3

 خواست مسلمانان از( ص)پیامبر، ندادند را كعبه طواف هاجاز مسلمانان به كفار كه، حدیبیه صلح در     

 خالف بر را آن و نکردند توجه حضرت سخن به مسلمانان. شوند خارج احرام از هستند كه جاهمان در

 با باره این در و مطرح سلمه ام با را موضوع، بود نگران كه، خدا رسول. دانستندمى خود گذشته آداب

 آن برابر مسلمانان آن از پس شوید خارج احرام از خودتان اول: كرد یشنهادپ سلمه ام. كرد مشورت وى

 از و كردند تبعیت پیامبر)ص( از مسلمین و كرد عمل نظر این برابر، نیز پیامبر)ص(. كرد خواهند عمل

  .9شدند خارج احرام

 البارع بالجمال فةموصو سلمه ام كانت» :نویسدمى وى توصیف در، سلمه ام نظر به توجه با حجر ابن    

 .4«رأیها صوابُ و عقلِها وفور على تدلّ الحدیبیة یوم النبى على إشارتها و الصائب الرأى و البالغ العقل و

 روز در پیامبر به وى اشاره و بود درست نظر و كامل عقل و برجسته و تمام جمال داراى زنى سلمه ام

 .اردد او نظر درستى و عقل زیادى بر داللت حدیبیه صلح

 جبهه در زنان حضور 2-1-2-1-4

 مجروحان مداواى به تا بردمى جبهه به را آنان خدا رسول، نبود واجب زنان بر جهاد كه این با    

 .بدهند آب رزمندگان به و بپردازند

                                                           
 .32 خطبه، البالغه نهج - 2
   533ص 7ج، القاموس جواهر من العروس تاج ،محمد بن محمد، زبیدی مرتضي - 1
 597ص  1ج، طبرى تاریخ ،جریر بن محمد، طبری - 9
 425ص  3ج، الصحابة تمييز في إلصابة، علي بن احمد، عسقالني حجر ابن - 4
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 فِى بِالنِّسَاءِ خَرَجَ)ص( اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ» :است نقل چنین تهذیب و كافى كتاب در( ع)صادقین از یکى از

 جنگ به را زنان خدا رسول .2«نَفَّلَهُنّ لَكِنَّهُ وَ شَيْئاً ءِالْفَيْ مِنَ لَهُنَّ يَقْسِمْ لَمْ وَ الْجَرْحَى يُدَاوِينَ حَتَّى الْحَرْبِ

 آنان براى مقدار بلکه، دادنمى آنان به ءفى و غنائم از معینى سهم و كنند مداوا را مجروحین تا بردمى

 .دنمومى تعیین

 جهاد به آنان و كردندمى شركت جنگها در زنان» :است شده نقل عباس ابن از، سنت اهل منابع در     

 شیخ، نکته این به 1«.داشتند غنائم از اىبهره رو این از پرداختندمى مجروحان مداواى به و رفتندمى

 جزو، جبهه در غنیمت از را زنان مندىبهره حلبى صالح ابو و .9است كرده تصریح خالف در طوسى

 ترمیم و اصالح و مریضان پرستارى، مجروحان مداواى به آنان زیرا ؛است دانسته پیامبر)ص( سنتهاى

 .4پرداختندمى مجاهدان وسائل

 ام درباره .پرداختند دفاع و نبرد به زنان، شدند شکست دچار مسلمانان كه، حنین و احد جنگ در     

 شركت هاجنگ در پیامبر)ص( همراه: اندگفته، بود صحابى زنان بزرگان زا كه، كعب دختر، نسیبة عماره

 دشمنان با و بردمى سالح به دست گاهى و پرداختمى مجروحان و مریضان مداواى به و كردمى

 قدم ثابت كه بود كسانى جزو احد در و داشت حضور عقبه بیعت در كه بود زنانى از وى .5جنگیدمى

 در. كرد تجلیل وى از حضرت و برداشت جراحت چهارده و پرداخت پیامبر)ص( از عدفا به و ماند باقى

 .5شد قطع دستش یک كذّاب مسیلمه با نبرد در و داشت حضور حُنَین و القضاء عمرة، حدیبیه، خیبر

 از زنان حقوق درباره و شودمى یاد زنان سخنران عنوان به او از كه، سکن بن یزید دختر، اسماء     

 جنگ در و بوده حاضر مکه فتح در. است شده نقل او از حدیث یک و هشتاد و كرد پرسش بر)ص(پیام

  .7است كشته اشخیمه چوب با را رومیان از نفر نه و داشته شركت یرموك

 دیدند كه بودند ثابت بن حسان حصن در زنان از گروهى، رفتند نبرد به مسلمانان كه خندق جنگ در     

 ترس از كه، ثابت بن حسان از، پیامبر)ص( عمه، صفیه. كندمى جاسوسى یهودى مردى، حصار اطراف در

                                                           
   45ص 5ج، الكافىیعقوب،  بن محمد، كلیني - 2
 915ص  24ج، المذهب تحقیق فى المطلب منتهىیوسف،  بن حسن، حلي عالمه - 1
 .233ص ،  4ج ،الخالف، طوسي، محمد بن حسن - 9
 153ص  حلبى، الفقه فى الكافىنجم ،  بن تقي، حلبي ابوالصالح - 4
    2343ص  4ج،  االصحاب معرفه في االستیعاباهلل،  عبد بن یوسف، البر عبد ابن - 5
 23 ص 3ج( ، المستشرقین و المستعربین و العرب من النساء و الرجال الشهر تراجم قاموس) االعالم، الدین خیر، زركلى - 5
 57 ص ،المومنات النساء اعالم محمد،، حسون - 7
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 و اطالعات یهودان براى وى زیرا، بکشد را او و رفته پایین حصن از خواست، بود نرفته خندق جبهه به

، ستا دشمن با نبرد درگیر هم پیامبر)ص( و دهدمى گزارش را مسلمانان هاىكاستي برخى و بَرَدمى خبر

 حصن از خود، صفیه. شود درگیر یهودى مرد با و برود پایین حصن از نشد حاضر و ترسید حسان امّا

 از. بازگشت حصن به و آورد در پاى از را او و كرد حمله مرد آن به عمودى با پشت از رفت پایین

  .2نپذیرفت حسان هم باز، بپردازد وى لباسهاى وجوىجست به خواست حسان

 (لیه السالم)ععلي امام رهسی 2-1-2-2

 و داده زنان به را مهمى هاىمسؤولیت، حضرت آن كه خوریممى بر مواردى به على)ع( امام سیره در     

 كه است سخنانى برخالف، سیره این و است داده قرار عمل مالك را آنان هاىدیدگاه، خاص موارد در یا

 داشته خاصى جهت حضرت سخنان كه است نآ نشانه این و است شده نقل زنان درباره حضرت از

 .است

 جمل جنگ در 2-1-2-2-1

 عفو مورد و اسیر مروان، شدند كشته زبیر و طلحه، خوردند شکست ناكثین و عایشه، جمل جنگ در     

 همه و كرد اسرا با كریمانه برخورد و نداد را غنائم تقسیم اجازه حضرت آن. گرفت قرار السالم()علیهعلى

 امیرالمؤمنین، مورّخان نقل برابر. داشت روا عایشه به نسبت حضرت را الزم احترام. شدند دآزا آنها

 البته. فرستاد مدینه به كامل احترام و عزت با، زن چهل همراه، را پیامبر همسر، عایشه السالم()علیهعلى

السالم( )علیهعلى ردستو به همه چون، هستند زن وى مستخدمان و همراهان كه شد متوجه مدینه در عایشه

 نشانه این و كردند طى را مدینه به بصره طوالنى مسیر آنان. بودند پوشیده عمامه و كاله مردان مانند

 .است كرده واگذار آنان به را مهمى مسؤولیت چنین كه است زنان به حضرت اعتماد

 عبد قبیله زنان از آنان. نددادمى تشکیل زنان را گروه همه كه شودمى استفاده مفید شیخ گزارش از     

  .1شدند اعزام دست به شمشیر كه بودند هَمْدان و القیس

 كه است آن نشانه، كرده اعزام وى با را مردان چرا كه سفر طول در( ع) على از عایشه شکایت    

 دمفی شیخ گزارش است مهم موضوع كه جاآن از. بودند نامحرم و مرد همه، او تصور به عایشه همراهان

 به داد دستور عایشه به، برود كوفه به گرفت تصمیم( ع) امیرالمؤمنین كه هنگامى و» :كنیممى نقل را

                                                           
  271ص  7ج، الصحابه معرفه في الغابه اسدمحمد،  بن علي، اثیر ابن -7

 .933ص 1ج ، الجوهر معادن و الذهب مروج ،حسین بن علي، مسعودی - 1
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 شمشیر به و پوشاند كاله آنان بر، فرستاد زن چهل عایشه همراه. دید را آن تدارك و بازگردد مدینه

 مسیر در عایشه. ایندنم محافظت سر پشت و چپ، راست از را او داد دستور آنان به و نمود شانمسلح

 فرستاده او با را مردان كه آن جهت به، كردمى نفرین را او و گفتمى بد طالب)ع( ابى بن على به، راه

 و هاعمامه زنان، رسیدند مدینه به وقتى. است نکرده رعایت اشدرباره را خدا رسول حرمت و است

 و مذمت در خود اظهارات از دید را آنان شهعای وقتى شدند وارد عایشه بر و گذاشتند كنار را شمشیرها

 رسول حرمت كه دهد خیر پاداش طالب)ع( ابى بن على به خدا: گفت و شد پشیمان على)ع( سرزنش

 «2.كرد حفظ را خدا

 آمده الذهب مروج در تفاوتهایى با و 9فخرى تاریخ و 1كوفى اعثم ابن الفتوح تاریخ در، گزارش این     

، مردان به آنان تشبّه و زنان براى مردان لباس پوشیدن كه دهدمى نشان، اختالف بدون گزارش ینا .4است

 عهده به انتظامى و نظامى امور در را فرماندهى توانندمى زنان و ندارد شرعى منع عقالئى غرض براى

 .بگیرند

 على)ع( حكومت در زنان به اعتماد 2-1-2-2-2

 جهت به و كرده اعتماد زنان گفته به، حضرت آن كه دارد جودو گزارشهایى امیرالمؤمنین، دوران از      

 او. است قبیل این از، هَمْدانى عماره دختر، سوده جریان. است كرده نصب و عزل را افرادى، اعتماد این

، شکایت این برابر نیز حضرت. كرد شکایت حضرت به، بود شده اعزام آنان منطقه به كه، كارگزارى از

 تحویل بعدى كارگزار به. دارد اختیار در كه اموالى كه خواست او از و كرد عزل منطقه زا را خود كارگزار

 دهد.

 امر تحت، افراد دیگر و است نظام اصلى محور رهبر، اسالمى نظام در كه است الزم نکته این یادآورى    

 كه زمانى. دارد والیت حق او و است رهبرى مسؤولیت طول در آنان هاىمسؤولیت و هستند او فرمان و

. بود خواهد روا كار این، شوند سیاسى صحنه وارد باید زنان كه نماید نیاز احساس اسالمى جامعه رهبرى

                                                           
 إلى أنفذ الكوفة إلى المسير المؤمنين)ع( على أمير زمع لما و - 425، ص البصرة حرب في العترة لسيد النصرة و الجمل ،محمد بن محمد، مفید - 2

 عن يكن و يحفظنها أن أمرهن و السيوف قلدهن و القالنس و العمائم ألبسهن امرأة أربعين معها أنفذ و لذلك فتهيأت المدينة إلى بالرحيل يأمرها عائشة
 اهلل رسول حرمة بى يحفظ لم و الرجال معى بعث بى فعل بما طالب أبى بن علىب افعل اللهم الطريق فى تقول عائشة فجعلت ورائها من و شمالها و يمينها
 أبى ابن اهلل جزى قالت و سبّه و )ع( المؤمنين أمير بذم فرطت ما على ندمت رأتهن فلما معها دخلن و السيوف و العمائم ألقين معها المدينة قدمن فلما ص

 اهلل)ص( رسول حرمة فى حفظ فلقد خيرا طالب
   231طباطبائى ص  مجد تحقیق:، فارسى، الفتوحعلي،  بن محمد، كوفي اعثم بنا - 1
 993ص 1ج، المؤمنین امیر طالب ابى بن على کارگزاران سیماىاكبر،  ذاكرى، على - 9
 933ص 1ج ، الجوهر معادن و الذهب مروج ،حسین بن علي، مسعودی - 4
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 نیز غیرمجتهد نیاز، صورت در اندگفته اما ؛اندكرده ذكر را اجتهاد بسیارى، قاضى شرائط در كه گونههمان

 .نماید قضاوت ماسال دستورات با مطابق و بپردازد قضاوت به تواندمى

 هم، آیات قرآن و ندنكمي استداللابتدا به جریان ملکه سبأ  نتیجه اینکه: موافقان والیت زنان،     

 ،این نظریه حکومت ملکه سبأ را نادرست معرفي نکرده و عقل و درایت ملکه را ستوده است؛ اما مخالفان

باشد. در موضوع امر ای ما قابل استدالل نميقائل به این هستند چون ملکه سبأ مسلمان نبوده عمل او بر

های ارائه شده نشان از آن دارد كه اصل عدم والیت زنان جایي به معروف و نهي از منکر نیز استدالل

ندارد و حتي در بخش مربوط به سنت و سیره پیامبر)ص( و امام علي)ع( نیز ظاهر امر نشان دهنده 

توانند بر دیگران والیت داشته باشند. اما این امور زماني ند و مياست كه زنان نیز مانند مردان هستاین

به آنها  ادامهصحیح خواهد بود كه خدا و رسولش و ائمه طاهرینش آنها را محدود نکرده باشند كه در 

 .شدتر خواهد روشن ادله مخالفیندر  ،شود و نتیجه واقعياشاره مي

 

 ادله مخالفان والیت بانوان 2-2

 ت قرآن کریمآیا 2-2-1

 «...الرجال قوامون علي النساء»آیه شریفه  2-2-1-1

 الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى: »فرمایدنساء مي سوره 94 آیه در متعال خداوند     

 نگهبان و سرپرست، مردان ...« فِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُبَعْض  وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حا

 خاطر به و، است داده قرار دیگر بعضى به نسبت بعضى براى خداوند كه برتریهایى خاطر به، اندزنان

 .كنندمى زنان[ مورد ]در شاناموال از كه انفاقهایى

 عقیده اختالف« هستند زنان قوام مردان» فرماید:يم كه دارد وجود برانگیزی بحث آیه نساء سوره در     

 مردان كه است این آیه منظور گویندمي برخي. وجود دارد مذكور آیه مورد در مفسران فقها و بین زیادی

 كه معنا این به دهدمي نشان را بر زنان مردان برتری مزبور آیه كه معتقدند بعضي. هستند زنان حامي

 دیگر بعضي. هستند مردان حمایت تحت زنان و دارند تسلط برآنان حتي و ستریا زنان امور بر مردان

 به بنا، است دیگر هایآیه مخالف ،نظر این البته كه است ژنتیکي موقعیت از ناشي، برتری این كه معتقدند
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 تمامي را بهآن بعضي كهحالي در، است روابط زناشویي به مربوط برتری این از مفسران دیگر بعضي نظر

 . نظراست همین از ناشي، اجتماعي ازمشاغل بعضي از زنان نمودن محروم. اندداده تعمیم اجتماعي روابط

 برتری این چون. است زنان بر مردان برتری بیانگر صرفا آیه این كه معتقدند قرآن مفسران از بسیاری     

 و بود جامعه ثابت هنجارهای از و واضح امری ،اقتصادی و اجتماعي موقعیت ازلحاظ، دور زمانهای در

 تعقل میزان تفاوت به را مردان و زنان بین موجود تفاوت این ازعلما بسیاری. نبود انگیز شگفت چندان

 نیروی با كه اجتماعي شؤون تمامي به را حکم این ،انددانسته ذاتي امری را آن چون و مرتبط ساخته زنان

 .اندداده تسری ،است مرتبط تفکر و تعقل

 وضعیت چشمگیر تغییر باعث كه آن از ناشي اجتماعي وتغییرات اخیر های دوره در جوامع پیشرفت     

 بسیاری بتدریج .گذاشت اثر نیز آیه از متفکران هایدر برداشت، گشت جوامع در زنان وسیاسي اجتماعي

 قرآن دیگر یاتآ با مغایر را استنباطي چنین حتي و كردند تشکیک زنان بر مردان برتری در ایشان از

 و هدایت و خانواده اموراقتصادی اداره، همسران برابر در مردان مسؤولیت معنای به را آیه و دانستند

 میان در تفسیری چنین چند هر؛ زن كفایتيبي و یا ضعف مرد امتیاز و برتری نه؛ دانستند آن سرپرستي

 .است سابقه دارای هم مفسران و علما قدمای

 «قوام»معنای  2-2-1-1-1

 واژه توضیح در «وكارپردازى محافظت» از همه لغت اهل. است قیام و از ماده مبالغه صیغه« قوام»     

 مشترك دیدگاه این نقل به( قوّامون الرجال) آیه ذیل بیشتر نیز مفسران، اندبرده سود مرد قوامیت و( قوّام)

 و المحافظة بمعنى القیام یجىء قد» :دنویسمى منظور ابن نمونه عنوان به، اندپرداخته شناسان لغت

 از. آیدمى اصالح و محافظت معنى به گاهى( قیام) 2«النساء على قوّامون الرجال» قوله منه و، االصالح

 .هستند زنان بر قوّام مردان: فرمایدمى كه خداوند سخن است قبیل همین

 و يعمد لما السناد و كالعماد، يثبت أى الشىء به لمايقوم اسم القوّام و القيام» :نویسد مى اصفهانى راغب    

 جَعَلَ ) قوله و، یمسککم مما جعلها أى(  1قِياما لَكُمْ  اللَّهُ جَعَلَ الَّتي أَمْوالَكُمُ السُّفَهاءَ تُؤْتُوا ال وَ) كقوله به يسند

                                                           
 .قوم واژه، 22 جلد، العرب لسان محمد، ،منظور ابن - 2
 5آیه  نساءسوره  - 1
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 مقوّماً ثابتاً أى،  1(قیماً دیناً) قوله و …معادهم و معاشهم به یقوم …أی 2(قِياماً  الْحَرامَ الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ

 9«قوامه به ما له المعطى و شىء لکل الحافظ القائم اى( القیوم الحيّ) …معادهم و معاشهم ألمور

 و پایدارى وسیله نام كه سناد و عماد مانند، شود چیزى ثبات سبب كه است چیزى نام، قوام و قیام     

 را آن یعنى «ندهید سفیهان به داده قرار قیام وسیله خداوند كه را خود مال»: آیه مانند، باشدمى استحکام

 داده قرار مردم قیام وسیله را الحرام بیت یعنى كعبه خداوند»: آیه و. است قرار داده شما نگهدارى وسیله

 و بتثا یعنى «پادارنده بر دین»: فرمایدمى خداوند و. است استوار آن بر مردم معاد و معیشت یعنى «است

 چیز هر محافظت به كه كسى یعنى «القیوم الحى». انسانها معاد و معاش به مربوط امور دارنده برپا

 .دهدمى قرار او دراختیار را پایدارى وسیله و پرداخته

 لغت اهل با( قوامون) لغوى تحقیق مقام در، دارد شوهر سرپرستى حق به را نگاه ترینسنتى كه فخررازى

 بأمرها يقوم للذى، قوّامها و المرأة قيّم هذا يقال، باألمر القيام فى مبالغاً يكون لمن اسم قوّامال» :دارد همسویى

 قیّم این شودمى گفته وقتى، پردازدمى كارى به جدیت با كه كسى براى است اسم قوّام 4«.بحفظها يهتمّ  و

 .ورزدمى هتماما او نگهدارى به و پردازدمى او كار به كه است كسى مراد، است زن این

  آیه نزول شان بررسي 2-2-1-1-2

 زهیر ابي زیدبن دختر حبیبه زنش و عمر بن ربیع بن سعد درباره آیه كه آمده سنت اهل تفاسیر در     

 حبیبه .زد كتک را وی او و كرد نافرماني ازسعد حبیبه. بودند انصار از دو هر زید و سعد .است شده نازل

 .است زده را او سعد و اماوداده به را دخترم: كرد عرض سعد. بر)ص( رفتپیام خدمت پدر اتفاق به

 اینک! بازگردید :فرمود (ص)پیامبر اما؛ كنند قصاص كه رفتند آنها! «كنید قصاص: »پیامبر)ص( فرمود

 دیگری چیز خداوند و ایمكرده اراده چیزی ما: »فرمود سپس؛ كرد نازل را آیه این و شد نازل جبرئیل

 مشابه با مضموني حدیث این 5.كرد رفع را قصاص پس .«است بهتر، كرده اراده خدا آنچه و فرموده اراده

 5 .است شده نقل (ص)ازپیامبر نیز دیگر طرق از و

                                                           
 37آیه  مائدهسوره  - 2
 252آیه  انعامسوره  - 1
 .427 ص ،القرآن غریب فى المفرداتحسین، ، اصفهانى راغب - 9
 .33ص  22ج، التفسیرالكبیر، رازى فخر - 4
 299 ص، 5 ج، البیان مجمع، حسن بن فضل، طبرسى - 5
 آیه كه آمده ابوروق قول از و شده نقل سلمه بن محمد دختر خولد زنش و ربیع سعدبن درمورد كلبي طریق از حدیث این، منبع همان در - 5

 آمده روایتي الدرالمنثور از نقل به نیز المیزان تفسیر در .است شده نازل شماس بن قیس بن ثابت شوهرش و ابي بن عبداهلل دختر جمیله درباره
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 زن نشوز موارد از مورد سؤال این شاید: فرمایدمي احادیث این خصوص در طباطبایي عالمه مرحوم     

 را آن «سبیال علیهن فالتبغوا اطعنکم فان» یعني آیه ذیل وگرنه؛ ستا شده دانسته مجاز وی زدن كه بوده

 فرموده ظاهراً اینکه آن و نیز هست دیگری اشکال روایات این درظاهر كه افزایندمي ایشان. كندمي نفي

 زیرا؛ قضاوت نه است مساله حکم و است سائل مساله جواب، قصاص حکم و پیامبر)ص( حضرت

 تشریع، آیه است الزم بنابراین ؛است نبوده حاضر آنجا( شوهرزن: علیهمدعي) دعوا دیگر طرف

؛ باشدنیز نمي نسخ. دارد منافات حضرت آن با عصمت امر این و باشد كرده باطل و راتخطئه پیامبر)ص(

 حضرت احکام از برخي در، احکام رفع و دفع در متعال خداوند. است (عمل از قبل حکم رفع) زیرا

 در نه است حضرت آن حکومت و والیت در احکام همه اینها ولي؛ فرمایدمي تصرف )ص( رسول

 .است باطل تخطئه طرز این چرا كه؛ شرعي احکام و اتتشریع

 علیه باقر حضرت از مردی كه شده نقل روایتي محرز بن ازابراهیم طوسي شیخ تهذیب در همچنین     

؟ دارد حکمي چه!« خودت دست به تو امور: »بگوید زنش به مردی اگر: پرسید من درحضور السالم

 علي قوامون الرجال» است خداوند فرموده؟! گفت چیزی چنین شودمي چگونه: فرمودند حضرت

  2نیست. درست كار این«النساء

 «زنان بر مردان بودن قوام» معنای 2-2-1-1-3

 و شیعه از اعم، مفسران ینب مردان بودن قوام معنای و «النساء علي قوامون الرجال» آیه تفسیر در     

 از مختلف تفسیر 3حدود ، شده بررسي منابع به باتوجه؛ خوردمي چشم به زیادی نظرهای اختالف، سني

 :داد قرار كلي دسته دو در را آنها توانمي كه  1است. شده مزبور آیه

 و زن روابط به را آیه ،است پرداخته زنان نشوز و انفاق مساله به كه آیه ادامه به توجه با افرادی -الف     

 خصوص این در مردان برای را خاص اختیارات و وظایف و اندداده اختصاص خانواده در مرد

 .اندبرشمرده

                                                                                                                                                                                
 الرجال» :شد نازل ایه این و! قصاص: فرمود حضرت.است زده سیلي را وی هك كرد شکایت ازشوهرش و آمد( ص)پیغمبر نزد زني كه است

 .برگشت قصاص اذن بدون زن و...« النساء علي قوامون
 233-237 ص، 3 ج،همداني موسوی محمدباقر ترجمه، المیزان تفسیر ،حسین محمد ،طباطبایي - 2
 قیام ،تدبیر و تادیب، واجبات انجام به زن اجبار و تادیب، سیاست و والیت قح، حمایت و سلطه حق:  از عبارتند مختلف تفاسیر و معاني این- 1
 خانوادگي مصالح اجرای و سرپرستي، خدمتگزاری و سرپرستي، رعیت بر حاكم سرپرستي همانند زن سرپرستي. زنان از حمایت و دفاع و نفقه به
 همگاني اجتماعي جهات در مردان قیمومت و
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 شوهر و زن رابطه مختص را آن، كرده استناد آیه در شده برده بکار الفاظ عموم به گروهي -ب     

 حقوق و امتیازات و كرده لحاظ را بودن« قوام» صفت بشری جامعه در مردان كل برای بلکه؛ دانندنمي

 .اندبرشمرده زنان به نسبت مردان برای را ایویژه

 (خانوادگي مسائل به آیه اختصاص) اول گروه تفاسیر بررسي 2-2-1-1-3-1

 :اندداشته بیان خانواده در مرد برتر نقش و وظایف درمورد مختلفي معاني، دسته این مفسران     

 كه آمده چنین البحریندر كتاب مجمع 2.است زن تادیب حق داشتن معني به مرد بودن امقو -2     

 ممانعت و خانه در او و نگاهداشتن زن كردن ادب و آنها امور تدبیر معني به زنان بر مردان سرپرستي

 معصیتي بر مشتمل كه مادام را همسر فرمانهای كه است موظف نیز زن و است منزل از وی ازخروج

 معنا بدین ؛است تدبیر و تادیب حق داشتن معني به مردان بودن قوام طوسي شیخ نظر به. 1بپذیرد، باشدن

 9.همسرانشان دستورات و الهي دستورات از اطاعت خصوص در زنان به امر به كنندمي قیام مردان كه

 قیام به موظف مردان كه نبیا بدین؛ است داده ارائه آیه از معنایي چنین به نزدیک نیز البیان جامع تفسیر

 دستورات و الهي واجبات از فرمانبرداری راستای در آنها تادیب درخصوص هستند؛ زنانشان امور به

 قوامون الرجال» آیه تفسیر در آنها از یکي در كه كرده استناد هم احادیثي به باره این در 4همسرانشان.

 را زنان دست مردان كه «یؤدبهن و ایدیهن يعل یاخذون ای قال: السری عن» شده گفته «النساء علي

 علي قوامون الرجال» :است آورده عباس ابن از نقل به درحدیثي نیز و. كنندمي ادب را ایشان و گیرندمي

 معنای...« له لما حافظة اهله الي محسنة تكون ان طاعته من به اهلل امرها فيما تطيعه ان عليها امراء ای النساء

 الهي هایفرمان خصوص در را آنها دراینکه هستند خود زنان امیر مردان كه است این مردان بودن قوام

 نیز كنزالعرفان تفسیر. 5وادارند فرمانبرداری به همسر مال ومحافظت خانواده با بودن رفتار نیک مورد در

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

 از كردن ومحافظت زنان از مردان حمایت معنای به را مرد بودن قوام، متفکران از دیگر برخي -1     

 بودن قوام معاني جمله از را زنان از مردان دفاع كه« القرآن الحکام الجامع» مانندمؤلف؛ دانندمي ایشان

                                                           
 554ص  9ج «السياسة و الوالء قيام عليهن لهم ای» ،البحرین مجمع ،ینفخرالد شیخ ،الطریحي - 2
 253 ص، 5 ج ،القرآن الحكام الجامع ،احمد بن محمد، قرطبي - 1
 935 ص، 9 ج، القرآن تفسیر في التبیانحسن،  بن محمد، طوسي - 9
 971ص 4ج ،القرآن تفسیر في البیان جامع ،جریر بن جعفرمحمد طبری، ابي - 4
 منبع انهم - 5
 (السياسة و الوالية قيام عليهن لهم ای: ) 122 ص،  1 ج، القرآن فقه في العرفان کنز ، عبداهلل بن المقداد الدین سیوری، جمال - 5
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 دكتر.  1است دانسته بودن قوام معنای، زنان حفظ به را مردان اهتمام نیز« القرآن غرائب. »2داندمي مردان

 .9است گرفته بودن قوام ازمصادیق، سلطه حق همراه به را حمایت وظیفه نیز خزائلي

 زنان بر مردان بودن قوام معنای را زن اقتصادی امور وتدبیر نفقه بودن دارعهده دیگر دسته -9     

 ای» داندمي همسر هب نفقه پرداخت معنای به، زن از دفاع بر عالوه را مرد بودن قوام قرطبي؛ دانندمي

 . 4«عنهن الذب و عليهن بالنفقة يقومون

 آیه و دانندمي وی سوی از« خانواده سرپرستي» را مرد بودن قوام معنای، متفکران از دیگر دسته -4     

 خانواده: كه آمده چنین نمونه تفسیر در .«زنانند خدمتگزار و سرپرست، مردان» كنند كهمي معنا چنین را

؛ باشد داشته واحدی سرپرست و رهبر باید بزرگ اجتماع همانند یک و است اجتماعي كوچکواحد  یک

 یکي و ندارد مفهومي، گیرند عهده بر را آن مرد مشتركاً و زن كه جمعي دسته وسرپرستي رهبری زیرا

 ،استبداد یرتعب این از منظور» :افزایدتفسیر مي این تبیین در. باشد« معاون» ودیگری خانواده« رئیس» باید

 الزم مشورتهای و مسؤولیتها به توجه با منظم و واحد رهبری منظور بلکه؛ نیست تعدی و اجحاف

 5.«است

 تساوی درباره كه فراواني آیات قرینه به و استعمال موارد به با نظر  5جعفری تقي محمد استاد نظر به    

 مصالح كننده اجرا و سرپرست مرد» كه است این« قوام» معنای آمده، مرد و زن شخصیت ارزش

 مال در تصرف اختیار كه گویندمي را كسي قیم زیرا؛ حقوقي و فقهي اصطالح به قیم نه.« است خانوادگي

 مرد كه است مسلم؛ سفیه و دیوانه، صغیر مانند قیم؛ باشد داشته اختیار در را دیگر كس زندگي توجیه و

 از اجتماعي و مذهبي ،اخالقي، اقتصادی شؤون تمام در زن زیرا ؛ندارد زن بر قیمومتي وجه هیچ به

 حق مزاحم هایشفعالیت كه شده اجتماعي در امور شرط این فقط. است برخوردار اختیار كامل و آزادی

 عهده از باید نیز مرد چنانکه .برآید، دارد مرد برابر در كه وظایفي از عهده باید زن یعني؛ نباشد همسرش

 لزوم علت به ،طرفین برای وظایف این كه ورزندتاكید مي ایشان. برآید، دارد زن در برابر كه وظایفي

 وظایف در طرفین اخالل كمترین با كه است اجتماع عنصر تریناساسي یعني ،خانواده نظام تشکل حفظ

                                                           
 253 ص، 5 ج، القرآن الحكام الجامع احمداالنصاری، بن عبداهلل قرطبي، ابي - 2
 تفسیرآیه ذیل، الفرقان رغائب و لقرآنا غرائب، القمي محمد بن الحسن الدین ابوری، نظامنیش - 1
 55 ص، قرآن احكام محم، خزائلي، - 9
 253 ص5 ج، القرآن الحكام الجامع احمداالنصاری، بن عبداهلل قرطبي، ابي - 4

972ص 9ج ،نمونه تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم - 5  

 172 – 172،ص 22، ج ترجمه و تفسیر نهج البالغه جعفری تبریزی، محمدتقي، - 5
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 مثبت در صورتي خانواده سرپرستي و مدیریت كه افزایندمي حال این با. شد خواهد مختل، خود تركیبي

 اجرای عادی جنبه جز مرد هاخانواده اكثر در ؛باشد مرد سرپرستي به شورایي خانواده درون كه است

 ساالری انسان و ساالری حق به معتقد واقع در جعفری عالمه. ندارد دیگری حاكمیت، خانواده زندگي

 . 2مادرساالری و پدرساالری نه؛ هستند

 دوم گروه تفاسیر بررسي 2-2-1-1-3-2

 و اندكرده اكتفا بطور كلي زن بر مرد سلطه بیان به دسته یک :باشندمي دسته دو گروه این مفسران    

 ایشان نظرات بیان به كه اندداده گسترش همگاني اجتماعي جهات تمام به را مرد قیمومت، دیگر دسته

 :پردازیممي

 نوع اما؛  1اندكرده رعایا تشبیه بر والیان و حکام قیام به زن را بر مرد بودن قوام، تفاسیر بعضي در -2     

 برزنان قوام، مردان» كه شده تفسیر گونهمزبور بدین تشبیه 9تفاسیر بعضي در. اندنداده توضیح را قیام این

 امور بر( حاكم) والي همچنانکه؛ ورزندمي اهتمام وی حفظ در كرده قیام زن امور به یعني، «هستند

 .دارد عهده بر را آنها از دفاع و حمایت، پرداخته ایشان امور فتق و رتق به یعني كندمي قیام خود رعایای

 آن فروع مرد و تعقل قوه زیادی را زن بر مرد قیمومیت علت كه 4طباطبایي عالمه مرحوم -1      

؛ دانندنمي شوهر و زن مورد منحصر به را زن بر مرد قیمومت دامنه، علت این توسعه و عموم از، دانندمي

 یعني، داده پیوند هم به را دو آن زندگي كه جهاتي در تمام را زن نوع تمامي، آن دامنه معتقدند بلکه

، تعقل مساله با جهات این زیرا؛ گیردمي بر در قضاوت و دفاع، حکومت مانند همگاني اجتماعي جهات

 خویش نظر یدتای در عالمه. دارد مستقیم نسبت و ارتباط، است زنان از بیش بالنسبه مردان در كه

؛ است بوده منوال همین بر پیامبر)ص( نیز وعمل اندگرفته كلي را بودن قوام معنای هم روایات: افزایدمي

 چند هر؛ نفرستاد با دشمنان مبارزه برای را آنان گاههیچ و نکرد وقاضي والي، قومي بر را زني هرگز چه

 دخالت حق دستاویز این با مرد و ندارد نافاتم زن فردی حقوق و استقالل با امر این شود كهمي متذكر

 شوهر قیمومت هم همانطور .مختارند ایشایسته كار هر انجام در نیز زنان و ندارد را زن امور تمامي در

                                                           
 به بعد 123، ص 22همان، ج  - 2
 «يقومون عليهن قيام الوالة علي الرعية» 959، ص 2، ج ترجمه تفسیر شریف صافيفیض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي،  - 1
يقوم »؛ 4، ج مع البیان في تفسیرالقرآندر حاشیه تفسیر جاو ، الفرقان رغائب و القرآن غرائب، القمي محمد بن الحسن الدین ابوری، نظامنیش - 9

 «بامرها و يهتم بحفظها كما يقوم الوالي علي الرعية
 به بعد 232، ص  3، ج تفسیر المیزانطباطبایي، محمد حسین،  - 4



44 
 

 و از استقالل را زن یا كند سلب خودش در ملک را زن تصرف و اداره كه نیست طوری همسرش بر

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

 دخالت آنها كه امثال و پرستاری، پرورش و مانند آموزش اجتماعي مشاغل در كه ورزنداستناد مي نبوی

 الزمه را امور این اجازه و نشده مشاهده زنان اشتغال برای منعي هیچگونه ،ندارد آنها با منافاتي عواطف

 معنا. است فرموده عطا زنان به زندگي شؤون در بیشتر خداوند كه دانندمي عملي ستقاللا و اراده آزادی

 عین در و باشند خود مال و جان مالک، نبوده مرد والیت تحت، خود به مربوط امور در زنان كه ندارد

 داشتن اب كه است معنيبي همچنانکه. گردند منع خود و مال ملک اصالح در دلخواه عمل و از اقدام حال

 این از استفاده و اعمال چند هر؛ بکنند كار را این نتوانند، قاضي و والي نزد شهادت ادای حق و ادعا حق

 .نشود وارد ایصدمه وی غیاب یا حضور در شوهر ازحقوق حقي به كه است مجاز حدی تا حقوق

 زنان بر مردان بودن قوام علت بررسي 2-2-1-1-4

 بیان خصوص در كه مختلفي تفاسیر بررسي به باید« مردان بودن قوام» مختلف معاني ذكر از پس     

 نظر مشاهده اختالف مفسران بین سابق همانند مبحث نیز خصوص این در. بپردازیم ،شده امر این علت

 :كرد تقسیم كلي دو گروه به را نظرات این توانمي، شده بررسي منابع به توجه با كه شودمي

 نظر سه آن بیان در كه دانندمي موثر زنان بر مردان بودن در قوام را اساسي لتع یک: اول گروه     

 این دانستن مسلم با دانسته مردان تعقل قوه برتری را علت این مفسران از بعضي: است شده ارائه متفاوت

 و نفقه پرداخت را مرد بودن قوام اساسي علت دیگر ایعده؛ اندكرده مترتب امر این بر را فروعي، فرض

 فیزیولوژی به مربوط طبیعي علت یک از را ناشي آن دیگر دسته و، زن اقتصادی زندگي اداره و مهریه

 .دانندمي زنان و مردان

 دو، شده بیان مردان بودن قوام حکم ذكر پي در بحث مورد آیه در كه تعلیلي دو تبع به: دوم گروه     

 :دانندمي مؤثر خصوص این در را امر

 در«. بعض علي بعضهم اهلل فضل بما: »است داشته روا مورد مردان در خداوند كه الهي فضل -2     

 و علم برتری به را آن غالباً اما؛ است نظر اختالف مفسران بین الهي موهبت و فضل تفسیراین خصوص

 .اندتفسیركرده مرد جسماني نیروی و عقل

 .«انفقوا وبما» دلیل به زنان زندگاني و اقتصادی امور اداره و نفقه و مهر پرداخت دلیل به -1     

 .دانند مي مردان بودن قوام سبب را اساسي علت یک كه اول گروه نظرات بررسي - الف
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 .است مردان بودن قوام سبب آن فروع و مردان تعقل قوه برتری: اول تفسیر     

؛ دارند زنان بر مردان بالطبع كه است ازیامتی و فزوني« اهلل ما فضل» از مراد 2طباطبایي عالمه نظر به     

 زندگي زیرا ؛سنگین و سخت كارهای و شداید تحمل ،هماوردی مانند آن؛ فروع و تعقل قوه زیادی یعني

 این شدیم متذكر قبالً كه همانگونه ؛باشدمي مبتني ظرافت و دلينازك بر و است عاطفي و احساسي زنان

 امور منحصر به قیمومت كه اندگرفته نتیجه مردان یمومتق علت توسعه و عموم از مفسران گروه

 و حکومت، قضاوت مثل ؛گیردمي بر در را تعقل با مرتبط اجتماعي جهات تمام بلکه نیست خانوادگي

 . 1داندمي ایشان در اندیشه و عقل قدرت برتری را مردان بودن قوام دلیل نیز طوسي شیخ. دفاع

 مردان برتری اثبات را در مورد ده از بیش« بعض علي بعضهم اهلل فضل بما» آیه تفسیر در تفاسیر بعضي

 برتری منظور: اندگفته :9است آورده چنین خویش در تفسیر رازی شیخ مثال بعنوان. اندبرشمرده زنان بر

چند  كه دلیل این به؛ است ناقص ودین عقل در زن. است مردان در یقین و دین زیادی نیز و عقل در

؛ است زن گواهي نقصان دلیل به شده گفته همچنین. بگیرد و روزه بخواند نماز تواندنمي ماه رد را روزی

 مردان خداوند كه است كردن جهاد دلیل اند بهگفته ایعده و است مرد یک معادل، دو زن شهادت چون

 نماز دلیل به گویديم ربیع. بمانند خود هایخانه در كرده امر زنان به كه حالي در فرموده جهاد به امر را

 نفقه وجوب آن دلیل كه است معتقد بصری حسن. باشدنمي واجب زن بر كه است جماعت و جمعه

 شرعاً  مرد كه است آن تفضیل بهترین اندگفته هم ایعده. زنان نه باشدمي مردان عهده به كه است

 حق كه سبب بدین اندگفته نیز. دباش تواند داشتهنمي شوهر یک از بیش زن اما، بگیرد زن چهار تواندمي

 دلیل اینکه به اندنیز گفته و 4«بالنساء العدة و بالرجال الطالق» كه آمده حدیث در و است مردان با طالق

 زن دیه چون؛ است ایشان دیه به مردان برتری اندگفته ایعده و است بیشتر مردان االرث سهم و میراث

 هیچ خداوند چون؛ است خالفت و امامت و نبوت مردان رتریب دلیل شده گفته و است مرد دیه نصف

 نقل پیامبر)ص( قول از حدیثي. است نداده قرار خلیفه و امام ایشان از و نفرستاده پیغمبری به را زني

 اموال و مال دارای زن اگر حتي اهلل رسول یا پرسیدند« زوج لها يكن مالم مسكينة المراة: »كه است شده

 ...«النساء علي قوامون الرجال» كه راخواندند آیه این آنگاه و باشد داشته مال چند هر :فرمودند؟ باشد

                                                           
 231، ص 3ج همان،  - 2
 233، ص 9، ج التبیان في تفسیر القرآنطوسي، محمد بن حسن،  - 1
 به بعد 973،ص 1، ترجمه ابوالحسن شعراني ، ج ن في تفسیر القرآنروض الجنان و روح الجناابوالفتوح رازی، حسین بن علي،  - 9

  919ص  24، ج المسائل مستنبط و الوسائل مستدركتقى،  محمد بن حسین نورى،  4 -
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 و علما، انبیا چون، در سواد مردان برتری مثل اندافزوده فوق برمراتب هم دیگری امور، تفاسیر بعضي در

 در والیت تنداش و ایشان به فرزندان انتساب سبب به را مردان همچنین. هستند از مردان غالبا حکما

 است مردان برتری از امورحاكي این تمامي كه افزایند مي و دانندمي زنان از برتر... و رجوع، طالق، نکاح

  2.گرددبرمي مردان قدرت و علم برتری به امور این تمامي مرجع و

، شده رذك زنان بر مردان برتری هاینمونه بعنوان كه مواردی غالب شودمي مالحظه كه همانگونه     

در  زنان بر حاكم اجتماعي احوال و بیانگر اوضاع كه است مواردی آنها از بسیاری چه؛ است پذیرخدشه

 در دانش و سواد غلبه مثل؛ ندارد مصداق جوامع اكثر در اكنون كه است بوده خاصي زمان و جامعه

 شدهمي ایشان اظهارنظر و مشاركت و اجتماعي مسائل از ایشان دوری باعث كه زنان نشینيخانه و مردان

 مثل ندارد وجود ومتاخر معاصر علمای خصوصاً فقها و علما بین نظراتفاق، موارد بعضي در و است

 از بعضي خصوص در و زنان سوی از امور حکومتي در دخالت و شهادت ادای و قضاوت اختصاص

 ارتباط. ایشان بر دفاع و جهاد وجوب، دیه میزان، زوجات تعدد اجازه، مردان االرث سهم میزان مثل آنها

 كرد ارائه توانمي آنها خصوص در دیگری دالیل بلکه نیست روشن مردان تعقل قوه زیادی با احکام این

 روزهای بعضي در نماز خواندن از یا معافیت جمعه نماز وجوب عدم مثل عبادی احکام بعضي در و

 .كرد تشکیک توانمي شدتبه –شده  معرفي زن دین و عقل نقص سبب كه -  سال

 است مرد بودن قوام سبب نفقه و مهر پرداخت: دوم فسیرت

 و دانندمي ایشان امور كفایت و نفقه پرداخت دلیل به زنان رابر مردان بودن قوام، مفسران از بعضي     

 آیه این در تفسیر البیان جامع مثالً؛ است آمده مطلب این تایید در نیز احادیثي، سنت تفاسیراهل بعضي در

 دستورهای و الهي اوامر مطیع كه دهندمي فرمان زنان به مردان یعني: كه است آورده عباس ابن از نقل به

، برتری این دلیل باشند و خویش شوهر مال نگاهدار و رفتار خوش خانواده با یعني؛ باشند شوهرانشان

 . 1است گذاشته مرد عهده به را او امور كفایت و زن به دادن خداوند نفقه كه است آن

 اداره و نفقه پرداخت سبب به مردان بودن قوام اگر كه است شود اینمي متبادر ذهن به كه پرسشي     

 كه صورتي در یا؟ است منتفي نیز او بودن قوام، نفقه پرداخت از مرد عجز در صورت آیا، باشد زن امور

 وابسته و باشد داشته مستقل دارایي، خویش يزندگ تامین ازلحاظ، پرداخته اقتصادی فعالیت به خود، زن

                                                           
 4، در حاشیه جامع البیان ، ج غرائب القرآن و رغائب الفرقاننظام االعرج، حسن بن محمد،  - 2
قوله الرجال قوامون ... يعني امراء عليهاان تطيعه فيما امرها اهلل به عن ابن عباس: »، 4، ج ن في تفسیر القرآنجامع البیاطبری، محمد بن جریر،  - 1

 «من طاعته و طاعته ان تكون محسنة الي اهله حافظة لماله و فضله عليهابنفقته وسعيه.



47 
 

 در همسر و یاور خانواده اقتصادی اوضاع در مثبتي كمک ،حاالت بعضي در حتي و نباشد شوهر انفاق به

 ؟دانست زن بر قوام را مرد توانمي باز هم باشد خانه امور تامین

 اندكرده استنباط «بماانفقوا» به دنبو قوام تعلیل از اول پرسش به پاسخ در سنت اهل علمای از بعضي     

 عقد فسخ حق زن و شودمي زایل بودنش قوام صفت، باشد عاجز همسرش نفقه ازدادن مرد هرگاه كه

 وضوحبه آیه این. است نشده برآورده شرایطي چنین در نکاح ازعقد شرعي مقصود چون؛ دارد را نکاح

 و مالکي علمای رای این و دارد نفقه و پوشاك یهته در مرد اعسار هنگام به نکاح فسخ ثبوت بر داللت

 فَنَظِرَةٌ  عُسْرَة  ذُو كانَ إِنْ وَ» آیه دالیل به شرایطي چنین در كه است آن نظر ابوحنیفه هرچند؛ است شافعي

 . 1شودنمي فسخ نکاح عقد 2«مَيْسَرَة إِلى

 مشترك زندگي در یعني؛ كرد اطاستنب مزبور آیه از توانرا مي انفاق وجوب شیعه علمای نظر به     

 تواننمي را نفقه پرداخت اجرای اما ضمانت، است مرد با اقتصادی امور اداره و نفقه پرداخت مسؤولیت

 باید زن، اول درجه در بلکه ؛بود نخواهد نکاح فسخ اجرای ضمانت، این قطع بطور؛ كرد استنباط آیه از

 مرد، استنکاف صورت در و كند مطالبه اشو قانوني عيشر وظیفه و تعهد دادن بر انجام را مرد اجبار

خواهد  را طالق مطالبه حق زن، پرداخت توانایي عدم یا پرداخت عدم در صورت و 9شد خواهد تعزیر

 .باشد نداشته شوهر انفاق به نیازی، بوده مالي توانایي دارای اقتصادی لحاظ از خود زن چند هر؛ 4داشت

 عدم صورت در آیدنظر مي به، است «مرد بودن قوام» كه كنوني ثبح مورد مساله خصوص در اما

 و بلکه خویش زندگي و كند مبادرت و فعالیت كار به، خود زن كه فرضي در و نفقه پرداخت توانایي

 .است منتفي، خانواده انفاق جهت از الاقل مرد بودن قوام، كند تامین را وی خانواده و مرد زندگي

 است مرد دانستن قوام سبب محض طبیعي لتع یک سوم: وجود تفسیر

 یک، بحث مورد در آیه خانواده سرپرست عنوان به مرد شدن معرفي علت متفکران از بعضي نظر به     

 مقاومت طبیعي علت این؛ «بودن مرد» امتیاز خاص نه و تحکمي و قراردادی نه است محض طبیعي علت

 آنها دائمي آمادگي نیز و طبیعت مزاحم عوامل با ویيرویار و زندگي خشن رویدادهای برابر در مردان

 وضع، بارداری، قاعدگي دوران در زن محدودیت دیگر ازطرف؛ است اقتصادی هایچرخه درگرداندن

                                                           
282، آيه بقرهسوره  - 1  
 به بعد 253، ص 5، ج الجامع الحكام القرآنقرطبي، محمد بن احمد،  - 1
 ، مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس را در مورد این جرم در نظر گرفته استقانون مجازات اسالمي 541ماده  - 9
 مدني قانون 2213 و 2222 مواد - 4
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 علي بعضهم اهلل فضل بما» آیه مضمون امر و همین است گشته امر این غیره سبب و شیردهي، حمل

 زن بر را مرد بودن قیم نه بردمي باالتر زن از را مرد انساني شارز نه قطع بطور آیه این زیرا؛ است« بعض

 با معشیتي مواد و استخراج طبیعت با ارتباط در زن و مرد كه است تفاوتي به ناظر بلکه؛ كندمي مطرح

، نیست زن بر مرد ارزشي تفوق و برتری، آمده آیه این در كه« فضل» كلمه ایشان، نظر به .دارند یکدیگر

 عالم مقابل در مانند مقاومت ؛است خاص نیرویي استعداد و داشتن به مرد اختصاص معنای به بلکه

  2.سازدمعذور مي را زن كه طبیعي هایپدیده بوسیله معذوریت عدم و آن در تصرف برای طبیعت

 .دانند مي مردان بودن قوام سبب را نفقه دادن و الهي امر به فضل: دوم گروه نظرات بررسي - ب

 همین «انفقوا بما» و« بعض علي بعضهم اهلل فضل بما» یعني آیه ادامه به توجه با مفسران از دسته این     

 از آنها یکي. دارد سبب دو، امر این گویندو مي دانندمي زنان بر مردان بودن قوام را علت عامل دو

، است داده برتری ر زنانب متعددی امور در را مردان خداوند زیرا ؛است مردان بر خداوند الهي موهبت

، امامت ،نبوت كه است جهات همین به. عبادات افزوني و نیرو زیادی، تدبیر حسن ،عقل كمال مثل

 قبول مورد امور تمامي در ایشان شهادت و است مردان مختص جهاد، و اسالمي شعایر كردن برپا، والیت

 .دارند زنان به نسبت بیشتری االرث سهم و شودمي واقع

 مسؤولیت اما است زوجین بین مشترك، نکاح ثمرات اینکه با كه است این و است اكتسابي دوم دلیل     

 .1باشدمي مردان عهده به نفقه و مهر پرداخت

 االرث سهم مورد برتری در زنان كه است این در، آیات این نظم وجه: اندگفته مفسران از ایعده     

 .9...«بَعْض  عَلى بَعْضَكُمْ  بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ  ما تَتَمَنَّوْا ال وَ » كه شد نازل هآی این و كردند سؤال ایشان بر مردان

 و نفقه پرداخت مسؤولیت بواسطه كه كندمي بیان ارث در را زنان بر مردان برتری علت خداوند سپس

  4.دگردبر مي زنان به، مردان نصیب برتری فایده پس؛ باشدمي مردان عهده بر كه است مهریه

 این، گیردمي خانواده سرپرستي و رهبری معني به را مرد بودن قوام آنکه از پس 5نمونه تفسیر     

 و و احساس عاطفه نیروی بر تفکر قدرت مانند غلبه؛ داندمي مرد خصوصیات وجود معلول را موقعیت

 خانواده حریم از دومي با و بریزد نقشه و بیندیشد بتواند اولي با كه، بیشتر جسمي نیروی و بنیه داشتن

                                                           
 175-172، ص 22، ج ترجمه و تفسیر نهج البالغه جعفری تبریزی، محمدتقي، - 2
 122، ص1، جکنز العرفان في فقه القرآن؛ فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل، 959، ص 2،ج تفسیر الصافيتضي، فیض كاشاني، محمد بن شاه مر - 1
 91 آیه ،نساءسوره  - 9
 253، ص 5، ج الجامع الحكام القرآن قرطبي، محمد بن احمد، - 4
 972، ص9، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  - 5
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 پرداخت و زندگي هایهزینه پرداختن به راجع و فرزندان زن برابر در او تعهد بعالوه. كند خود دفاع

او  عهده به سرپرستي وظیفه كه دهداو مي به را حق این، فرزند و همسر آبرومندانه زندگي تامین و مهریه

؛ دارد حقیقت همین به اشاره نیز« اموالهم من انفقوا ابم»و« بعض علي بعضهم اهلل فضل بما» آیات .باشد

 نوع مصلحت بنا به خداوند كه است هایيخاطرتفاوت به سرپرستي این» فرمایدمي اول قسمت در زیرا

 كه است تعهداتي بخاطر سرپرستي این نیز» فرمایدمي آخر درقسمت و« است داده قرار آنها میان بشر

 رفع برای سپس« دارند برعهده خانواده و زن برابر در مالي هایپرداخت و كردن مورد انفاق در مردان

 وظیفه این سپردن كه است روشن: افزایدمي هامسؤولیت و تکالیف این بواسطه« زن بر مرد برتری» توهم

 چنین زیرا؛ دیگر جهات به آنها امتیاز سبب نه و آنهاست انساني شخصیت بودن باالتر دلیل نه، مردان به

 از معاون یک انساني شخصیت است ممکن كه همانطور. دارد پرهیزكاری و تقوا به بستگي صرفاً تریبر

 .باشد بیشتر مختلف هایجنبه در رئیس یک

 بر مردان برتری« بعض علي بعضهم اهلل فضل بما» آیه از اگر منظور كه شود مطرح سؤال این شاید     

 خاص ضمیر یا صریح اسم آوردن با چرا - شود تفسیر برتری این كه هرگونه حال -است  بوده زنان

« علیهن فضلهم بما» یا «النساء علي الرجال اهلل فضل بما» ونگفته نشده تصریح امر این بر مونث و مذكر

 :اندگفته پاسخ در و كرده طرح را پرسش این مفسران از بعضي؟ است شده بیان مبهم بصورت بلکه

 برتری زن افراد صنف از زني هر به مرد صنف افراد از هرفردی كه است دلیل این به شاید -الف      

 صرفاً  شده استفاده مذكر ضمیر از« فضلهم»در اینکه و باشد مردان بسیاری از برتر كه زني بسا چه. ندارد

 نحو و صرف قواعد در مؤنث ضمیر و اسم بر مذكر ضمیر و اسم دادن غلبه یعني) تغلیب جهت از

 سبب به: شودمي چنین آیه معني و گیردمي را دربر برتر زنان هم و مردان هم آیه، راینبناب ؛است( عرب

 .است بخشیده برتری دیگر زنان و مردان بعض بر را زنان و مردان از برخي خداوند آنکه

 هر شخصي وفضیلت برتری دیگر صنف بر صنف یک داشتن برتری الزمه كه شده گفته نیز و -ب     

 باشد آن قضیه این الزمه آنکهبي زنانند از برتر مردان یعني؛ باشدنمي دیگر صنف برفرد آن دافرا از فردی

  2 .باشد داشته برتری زنان از هرشخصي بر مردان از شخصي هر كه

 بر جسماني و بنیه تفکر قدرت لحاظ از زناني است ممکن كه شده مطرح فرع این، نمونه تفسیر در     

در  را كلي و نوع بلکه، ندارد نظر نفرات افراد و تک تک به قوانین ولي باشند اشتهامتیاز د خود شوهران

                                                           
 121، ص 1، ج کنز العرفان في فقه القرآن، فاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل - 2



51 
 

 هر  2؛دارند بیشتری آمادگي كار این برای زنان به نسبت مردان كلي نظر از كه نیست شکي و گیردمي نظر

 هآی از - است مدعي عین كه - زنان بر مردان صنف برتری ادعای دیگر، مفسران بعضي نظر به چند

 برای وجهي، وبالعکس باشند زنان بعضي از برتر مردان از بعضي فقط وقتي چون؛ شودنمي استفاده

 . 1ماندنمي باقي دیگر برصنف صنفي برتری

 گیری نتیجه 2-2-1-1-5

 مورد آیه تفسیر در وسني شیعه متفکران و مفسران بین كه شودمي روشن مذكور مباحث به توجه با     

 و و بعد قبل آیات سیاق به توجه با مذكور آیه ،مفسران از بسیاری نظر به؛ ندارد جودنظر واتفاق بحث

 و مسؤولیت حکم وبیانگر باشدمي خانواده در مرد و زن روابط به مربوط، آیه ذیل و رصد حتي

 است خانواده اقتصادی امور تدبیر و معاش و تامین آن از حفاظت و حمایت و خانواده مرد در سرپرستي

 سایر با برداشتي چنین. كرد را استنباط زنان بر مردان برتری حکم مزبور آیه از تواننمي حال هر به و

 آیات از یکزیرا هیچ؛ دارد منافات است انسان فضیلت و برتری هایمالك بیان مقام در كه قرآن آیات

 كار، قرآن در ارزشها مالك. ندارد مرد به اختصاصي، كندمي بیان انسان را درباره هاارزش مالك كه قرآني

: بخصوص مرد یا زن نه شده مطرح« انسان» مورد در امور و این است انساني هایگیریهدف با وكوشش

 ارزش زن برابر در مرد برای كه كرد پیدا قرآن در آیه یک تواننمي حتي و 9«سَعى ما إاِلَّ لِلْإِنْسانِ لَيْسَ»

 و زنان امور بودن دارعهده، مرد بودن قوام فلسفه نیز فقها ظر اكثرن به و. 4كند اثبات را خاصي انساني

 .5است جوامع غالب در مرد اقتصادی ارزش برتری

 بودن قوام حکم بیان از پس، زنان و مردان فضیلت و ذاتي برتری توهم رفع برای، بحث مورد آیه در     

 هستند كه زنهایي شایسته زنهای كه شودمي مطرح زن انساني هایارزش از اوصافي ،مرد سرپرستي و

 قانِتاتٌ  فَالصَّالِحاتُ »؛ باشندمي همسرانشان غیاب در الهي فرمان نگهبان، بوده خدا با ارتباط در همواره

 و مهمتر العاده فوق خانواده نظم اخالل یا برداریدر بهره زن نقش زیرا؛ 5«اللَّه حَفِظَ بِما لِلْغَيْبِ حافِظاتٌ

                                                           
 972، ص 9، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  - 2
 121، ص 1، ج کنز العرفان في فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبد اهلل،  - 1

93، آیه نجمسوره  - 9  

 179، ص 22، ج ترجمه و تفسیر نهج البالغه جعفری تبریزی، محمدتقي، - 4
 ، ترجمه محسن عابدیحدود مشارکت سیاسي زنان در اسالمالدین، محمدمهدی،  شمس - 5

94، آیه نساءسوره  - 5  
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 متوجه را او و سازدمي آگاه، دارد كه نقشي آن به را زن صنف، آیه جهت همین به ؛است مرد از بیشتر

 شده تجربه اصل یک این. داردمي برحذر خانواده اداره در یا كجروی تفاوتيبي از و كندمي مسؤولیتش

دتمند سعا خانواده اعضای اغلب، باتقوا باشد و خردمند، كمال با زن، خانواده در یک اگر كه است

 اندازه هر مرد، باشد بهرهبي تقوا و تدبیر از و انساني مسائل به اعتنابي زن كه صورتي در و بود خواهند

 را زن صنف، آیه علت همین به. بود ناچیز خواهد خانواده در تاثیرش، باشد انساني عظمت اوج در هم

، خانواده اعتدال عامل و اصلي كنر كه كندمي ثابت و كندمي را گوشزد او سازنده هایارزش و توصیف

 . 2است زن

 «دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ لِلرِّجالِ»... :آیه شریفه 2-2-1-2

اى بر عهده و براى زنان، حقوق شایسته 2«وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » 

ارى، و زمردان بر عهده آنان است، و مردان را بر آنان ]به خاطر كارگ مردان است، مانند حقوقى كه براى

 است؛ [ افزونيو غیر این امور حقوقى تدبیر امور زندگى در امر میراث و دیه، گواهى در دادگاه

این جمله بیان دو مطلب است یکى اینکه: زنان و مردان نسبت »در تفسیر احسن الحدیث آمده است:      

قوق و وظائف متقابل دارند، زنان در مقابل مسئولیتى كه بر عهده آنهاست حقوقى بر عهده به یکدیگر ح

مردان دارند، این جمله با این كوتاهى و اختصار داراى معناى وسیعى است و سند شخصیت زن در 

 باشد.اسالم مى

ن مردان و زنان وجود هاى جسمى كه میادیگر اینکه: مردان از زنان برتر هستند، قطع نظر از تفاوت     

دارد، زنان از حیث عاطفه بر مردان برترى دارند و مردان از حیث تفکر، لذا مقدارى از وظائف اجتماعى 

كه نیاز بیشتر به نیروى تفکر دارد و باید دور از احساسات و عاطفه باشد از قبیل اداره میدان جنگ، 

این باره از زنان برتر شده و مردان در  حکومت، قضاوت، سرپرستى خانواده، به عهده مرد گذاشته

چون اداره جامعه اصل مهم زندگى است و مردان از لحاظ جسمى و روحى بدان آمادگى بیشتر باشند مى

   9 «دارند.

                                                           
 175، ص 22، ج ترجمه و تفسیر نهج البالغه جعفری تبریزی، محمدتقي، - 2

113، آیه بقرهسوره  - 1  

     415ص  2، جتفسیر احسن الحدیثقرشي بنابي، علي اكبر،  - 9
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در آیه یاد شده نه به معنای برتری وجودی است و نه به معنای « درجه»اما واقعیت این است كه      

بلکه به یک سلسله اختیارات اشاره دارد كه مرد به عنوان مدیر خانواده از برتری حقوقي به معنای عام، 

تواند به آن برخوردار است. زیرا اوالً آیه در مقام بیان حقوق است نه فضایل وجودی؛ بنابراین درجه نمي

اده آیه در مقام بیان حقوق دو سویه و متقابل زن و شوهر در خانو دوم اینکهمعنای برتری وجودی باشد. 

است نه زنان و مردان به صورت كلي؛ زیرا زن و مرد جدا از خانواده، حقوقي نسبت به یکدیگر ندارند تا 

در آن زمینه برتری برای مردان قائل شویم؛ بنابراین آیه یاد شده در حقیقت بیان دیگری از همان قوامیت 

كند كه این ه را برای مرد اثبات ميمرد بر زن در خانواده است كه نوعي مدیریت و سلطه اداری در خانواد

تنها چیزی است كه در حقوق متقابل مرد و زن، مرد به صورت ویژه از آن برخوردار است. به همین دلیل 

 . 1حق طالق است كه تنها مرد از آن برخوردار است« درجه»كه مقصود از  2اندبعضي گفته

 ...«وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ»آیه شریفه:  2-2-1-3

ي وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِأَ -مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظيمٌ  بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَالً ظَلَّ وَجْهُهُ أَحَدُهُمْ  بُشِّرَ  إِذا وَ » 

 الْخِصامِ غَيْرُ مُبين «3  

س خدا قرار داده مژده جن[ دخترى كه شبیه و هم[ چون یکى از آنان را به ]والدتو ]در صورتى كه     

شود! ]چون عالوه بر اینکه [ پر از اندوه و خشم است، صورتش سیاه مىدهند در حالى كه ]دلش

جنس و فرزند خدا قلمداد دختردارى را دوست ندارد از آن ننگ دارد، اما همین دختر را به عنوان هم

[ مجادله و ور پرورش یافته است و ]هنگاماند[ كه در زر و زیكند!![ آیا كسى را ]شریک خدا قرار دادهمى

 بحث بیانش روشن نیست؟ 

تواند مانع ها ميگفته شده این آیات بیانگر دو نقطه ضعف اساسي در طبیعت زن است كه این ضعف     

های سیاسي شود؛ یکي گرایش به زینت آالت و آرایش و دیگری ضعف منطق در مقام از برخي فعالیت

 جدال و مخامصه.

دارد كه عبارت است از احساسي بودن: این دو ویژگي پرده از یک حقیقت در روح و روان زن بر مي     

و إنما ذكر هذين النعتين ألن المرأة بالطبع أقوى عاطفة و شفقة و أضعف تعقال بالقياس إلى الرجل و هو »

                                                           
 97، صوضع المرأه الحقوقي بین الثابت و المتغیرحسین،  امین، سید محمد - 2
 242، صزن و خانواده در افق وحيجمعي از نویسندگان،  - 1
 23و  27آیات  زخرفسوره  - 9
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عفها في تقرير الحجة المبني على بالعكس و من أوضح مظاهر قوة عواطفها تعلقها الشديد بالحلية و الزينة و ض

این دو صفت كه براى زنان آورده، براى این است كه زن بالطبع داراى عاطفه و شفقت  2«قوة التعقل

ترى از مرد است، و به عکس مرد بالطبع داراى عواطف كمترى و تعقل بیشترى بیشترى و تعقل ضعیف

ى است كه به زینت و زیور دارد، و از تقریر ترین مظاهر قوت عاطفه زن عالقه شدیداست. و از روشن

 حجت و دلیل كه اساسش قوه عاقله است ضعیف است.

بنابراین از آنجا كه فعالیت های سیاسي نیازمند عقالنیت و حسابگری است زن شایستگي مشاركت و     

 سهم گرفتن در امور سیاسي جامعه را ندارد.

 این استدالل از چند جهت قابل نقد است:

بر فرض درستي استدالل، دلیل از دو جهت اخص از مدعاست، زیرا هم بر همه زنان قابل تطبیق      

های سیاسي صدق نیست؛ چرا كه برخي آنان از عقالنیت باالیي برخوردارند و هم در مورد همه فعالیت

 .های گوناگون مشاركت سیاسي همه مثل ریاست جمهوری یا رهبری نیستندكند، زیرا زمینهنمي

كند این استدالل از بنیاد نادرست است؛ زیرا قرآن بینش وتصور اعراب جاهلي را نسبت به زن بیان مي    

 . 1اند كه بیان قرآن اقناعي است نه برهانينه طبیعت واقعي وی را، از این رو برخي گفته

كند نه از عرب حکایت ميیا اگر بیان قرآن ناظر به واقع است، از واقعیت زن در جامعه و نظام تربیتي     

 وضعیت اجتماعي. و تاریخي و جدا از فرهنگ زن به عنوان یک انسان فرا

های روحي او نیست تا بر ها و كاستيبنابراین آیه كریمه در صدد بیان واقعیت وجودی زن و ضعف    

است؛ یعني  اساس آن ناشایستگي زن را در مشاركت سیاسي نتیجه بگیریم یا دست كم از این جهت مبهم

توان به صورت قطعي تعیین كرد كه قرآن نگاه به واقعیت وجودی زن دارد یا به وضعیت خارجي او نمي

 . 9در جامعه و فرهنگ عرب یا به تصور و برداشت عرب از زن

 

                                                           
   32ص  ،23، جتفسیر المیزانطباطبایي، محمد حسین،  - 2
 232، ص 15، ج تفسیر التحریر و التنویرابن عاشور، محمد طاهر،  - 1
 241، ص زن و خانواده در افق وحياز نویسندگان،  جمعي - 9
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  ...«بُيُوتِكُنَّ فِى قَرْنَ وَ»شریفه:  آیه 2-2-1-4

 دوران همچون و، بمانید خود هاىخانه در و  1«الْأُولى الْجاهِلِيَّةِ بَرُّجَ تَ تَبَرَّجْنَ ال وَبُيُوتِكُنَّ  فِى قَرْنَ وَ»

 .نشوید بیرون خودنمایى به، نخستین جاهلیّت

 این. نکنند خودنمایى و تبرج جاهلیت زمان مانند و بمانند خانه در زنان كه دهدمى دستور خداوند      

 ناگزیر كه قضاوت پُست بویژه، سازدنمى مردان با شدن صحبت هم و زنان مدیریت با خداوند دستور

 ؟شوند كالم هم متخاصم با باید

 این روشنى به، این از پیش آیه. است پیامبر زنان مخصوص آیه این: باید گفت كه اوالً پاسخدر      

 به را نکته این. رواست گمانبى، عمومى مصالح در مردان با وگوگفت: دوم اینکه .رساندمى را مطلب

 هاىجنگ در. دریافت پیوسته وقوع به، خدا)ص( رسول فرماندهى به كه هایىجنگ از توانمى روشنى

 جمله از، است بوده شانعهده بر هایىمسؤولیت و داشته حضور نیز زنانى، مشركان با خدا)ص( رسول

 براى كه زنانى یا و. اندشدهمى سخن هم مردان با، مسؤولیت این در گمانبى .مجروحان مداواى

، مردان با شدن سخن هم با جز، آمده تاریخ در شاننام و، اندبرخاسته تالش به، حدیث ضبط و گردآورى

 باید ندارد دوجو ادعا این بر روشنى دلیل قرآن آیات از، مجموع در .بپردازند امر این به اندتوانستهنمى

 .كرد ارزیابى را آنها داللت میزان و رفت ادله دیگر دنبال

 روایات 2-2-2

 از هم و شیعه طریق از هم، روایات این. است شده استناد بسیارى روایات به، زنان والیت نفى براى     

است؛ در این میان برخي از روایات سند معتبری دارند و بعضي دیگر چنین  گردیده نقل سنت اهل طریق

 :نیستند

 «... یُفْلِحَ لَنْ»روایت مشهور  2-2-2-1

 را خود أمر والیت كه قومي شوندنمي رستگار» 1«امْرَأَةً  أَمْرَهُمُ لَّوْا وَ قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ»سول اهلل)ص(: قال ر     

 .« بسپارند زن به

                                                           
 .99 آیه، احزاب سوره - 2

49و93ص، 5ج، مسند حنبل، احمدبن محمد ،ابن حنبل -  1  
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، بدهد قرار زن را اینها أمثال و كلّ مدیر، وزیر، الوزراء رئیسُ، سلطان، وليّ، رئیس، حاكم كه قومي     

 را روایت این .شوندنمي رستگار أبداً یعني؛ كندمي أبد نفي كه هم «لَنْ. »شد نخواهد رستگار أصالً

 از، هیثم بن عثمان از( فتن كتاب در دوّم و مغازی كتاب در أوّل) خود «صحیح» از موضع دو در بخاری

 عَلَيْهِ  اللَهُ  صَلَّي اللَهِ  رَسُولِ مِنْ  سَمِعْتُهَا بِكَلِمَة  اللَهُ نَفَعَنِيَ لَقَدْ : قَالَ .است كرده نقل بَکرَة أبي از، حسن از، عوف

 یک: گویدمي بَکرَهأبي. »مَعَهُمْ فَأُقَاتِلَ الْجَمَلِ بِأَصْحَابِ أَلْحَقَ أَنْ كِدْتُ مَا بَعْدَ جَمَل  أَيَّامَ سَلَّمَ وَ ءَالِهِ( )وَ

 هنگامي، جمل أیّام در شد موجب كه شدم مندبهره و منتفع آن از چنان، شنیدم خدا رسول از كه ایكلمه

 جنگ أمیرالمؤمنین علیه و نزدم جنگ به دست، شوم ملحق جمل أصحاب به هم من بود نزدیک كه

 و( بود بصره أهل رهأبوبک) كردممي حركت بصره أهل تمام با، بودم نشنیده را كلمه این اگر إالّ و «.نکردم

 بَلَغَ  لَمَّا: قَالَ :اینست كلمه آن. جنگیدممي السّالمعلیه أمیرالمؤمنین با وی مساعدت و عائشه ركاب در

 وَلَّوْا قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ: قَالَ ، یكِسْرَ بِنْتَ عَلَيْهِمْ  مَلَّكُوا قَدْ  فَارِس  أَهْلَ أَنَّ، سَلَّمَ وَ )وَءَالِهِ( عَلَيْهِ اللَهُ صَلَّي اللَه رَسُولَ

 خود پادشاه را كسری دختر( ایران) فارس أهل كه رسید خبر خدا رسول به چون: گویدمي» 2 .امْرَأَةً أَمْرَهُمُ

 رستگار قوم آن، بگیرد بدست زن را آنها حکومت و آنها والیت كه قومي: فرمود حضرت، اندداده قرار

 .پاشید هم از زود حکومتشان و سلطنت كه دیدیم لذا و.« گردندينم

 إرشادُ »: مثل، آن شروح جمیع در و، جدید و قدیم «بخاری صحیح» نُسخ جمیع در، حدیث این     

 .است موجود «القاری عُمدةُ» و «السّاری

 اللَهُ عَصَمَنِيَ : قَالَ: كندمي نقل عبارت این با کرهب أبي از قضاء كتاب در دیگر سند به «سنن» در نسائي     

. بِنْتَهُ: قَالُوا؟ اسْتَخْلَفُوا مَنِ: قَالَ؛ كَسْرَی هَلَكَ لَمَّا سَلَّمَ وَ ءَالِهِ[ ]وَ عَلَيْهِ اللَهُ صَلَّي اللَهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتُهُ بِشَيْء 

؟ اندداده قرار او خلیفة را چه كسي، است شده هالك( كسری) ایران پادشاه كه حال: پرسیدند پیغمبر

  1 .امْرَأَةً أَمْرَهُمُ وَلَّوْا قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ: قَالَ؛ را دخترش: گفتند

: گویدمي أبوبکره ذیلش در ولیکن، كندمي نقل نسائي روایت عین به تِرمذِی را روایت این همچنین     

، را )ص( اهلل رسول قول آوردم بخاطر من، داشت را بصره سوی به آمدن قصد و كرد حركت عائشه چون

 به آلوده را خود من و؛ كرد حفظ مرا شنیدم پیغمبر از كه ایكلمه همان به خداوند. «بِهِ اللَهُ فَعَصَمَنِيَ»

                                                           
کتاب  مروزی، نعیم بن حماد، - 52 ، صالمغازیواقدی، محمد بن عمر،  - 9 ، جصحیح البخاریبخاری، ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل،  - 2

 254ص، 4 ، جالفتن
 117 ، صالقضاة آداب ، كتاب3 ج نسآئي سنننسائي، ابوعبدالرحمن احمدبن علي شعیب،  - 1



56 
 

 .است صحیحي و حسن حدیث، حدیث این: گویدمي ترمذی .نکردم السّالم علیه أمیرالمؤمنین با جنگ

 .2«صَحیحٌ حَسَنٌ حَدیثٌ هَذا: أبوعیسَي قالَ»

 تحف» : دراست آمده مختلف عبارات به، است شده روایت )ص( أكرم پیغمبر از كه حقّي كالم این     

 .1«امْرَأَة  إلَي أَمْرَهُمْ أَسْنَدُوا قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ  :ءَالِهِ وَ عَلَيْهِ اللَهُ يصَلَّ قَالَ وَ : أيْضًا وَرَدَ قَدْ وَ»: است آمده «العقول

 أَمْرَهُمْ  أَسْدَوْا قَوْمٌ يُفْلِحَ لَنْ»: است آورده «أَسْدَوْا» به را «أسْنَدُوا» لفظ «العقول تحف» از «بحار» در ولیکن

 مادّة در «نهایه» در أثیر ابن.« سپردند زن به را خود اُمور كه قومي دندگرنمي رستگار هرگز. »9«امْرَأَة إلَي

 وَلَّتْهُمُ  قَوْمٌ لَايَصْلَحُ»: است آورده عبارتاین با نراقي مالّأحمد حاج 4«امْرَأَةٌ قَی مُهُمُ قَوْمٌ أَفْلَحَ مَا»: گوید قَیَمَ

 وَلِيَتْهُمُ  قَوْمٌ يُفْلِحُ لَا»: است آورده عبارت این به «جواهر» در، جواهر صاحب حسن محمّد شیخ .5«امْرَأَةٌ

 قَوْمٌ أَفْلَحَ مَا» :است آورده عبارت این به «العرب لسان» و هروی از «نهایه» تعلیقة در أثیر . ابن5«امْرَأَةٌ

  7«امْرَأَةٌ  قَيِّمَتُهُمُ

 كتب در، سنّي چه و شیعه چه، علماء كه، مستفیض هم و است مشهور هم، حدیث این، به هر حال     

 فقهیّة كتب در فقهاء از بزرگان و؛ اندكرده نقل پیغمبر از را عبارت این( سیره و تاریخ و تفسیر از) خود

 به یتوال و ریاست از بحث هرجا در و. كنندمي استشهاد بدان مواضع از بسیاری در و؛ اندآورده خود

 كنندمي استشهاد همه روایت این به و. خوردمي چشم به كه است روایتي أوّلین، روایت این، آیدمي میان

، بنابراین .فرمود چنین پیغمبر)ص( اینکه بدلیل، بشود جماعتي به نسبت أمری زمامدار تواندنمي زن: كه

 مقبوله روایات جزو را روایت این كه كندمي إیجاب، إجماع حدّ به است بالغ كه مُحقَّق عظیم شهرت

 .كنیم عمل آن طبق و بدهیم قرار

 حکومت مانند، شودمى شامل را زنان مستقل حکومت، حدیث اند به اینکه:برخي استدالل كرده     

 كه امروزى حکومتهاى با این و تگرفمى تصمیم تنهایى به شاه كه پیامبر)ص( زمان در ایران شاهنشاهى

                                                           
 513و  517 ، صفتن از كتاب 75 ، باب4 ، جترمذی سننترمذی، ابوعیسي محمدبن عیسي،  - 2
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در جایي دیگر آمده است: . 2است بوده متفاوت گیرندمى تصمیم شورایى و بوده مستقل قوه سه داراى

شد و رئیس حکومت زني بود كه امور نظامي را اگر در سرزمین فارس كارها بر اساس شورا انجام مي»

ای مربوطه را انجام مي دادند حتماً پیامبر به گونه گذاشت و آنها اموردر اختیار فرماندهان توانمند مي

  1«كرد و...دیگر اوضاع جاری را توصیف مي

در پاسخ باید گفت كه خصوصیت زمان یا مکان صدورحدیث سبب از بین رفتن عمومیت حکم در      

ن حکم را ثبوت و دوام همیشگي ای« لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأه»شود؛ بلکه عبارت آن روایات نمي

برای همیشگي « لن»رساند؛ چون از یک سو نکره در سیاق نفي مفید عموم است و از سوی دیگر واژه مي

كند. از این رو عام بودن احادیث روشن است و مناقشه در داللت روایات بر حرمت بودن داللت مي

طالن آن استدالل كرد. ولي توان به این روایات برای اثبات حرمت والیت زنان و بجاست. بنابراین ميبي

« ملکتم امرأه»و « ملکوا امرهم امرأه»و « ولوا امرهم امرأه»قدر متیقن از این روایات بلکه مفهوم عبارت 

های فرعي منشعب شده از والیت عام و همچنین قضاوت از این همان والیت عام است. اما نفي والیت

 شود.روایات فهمیده نمي

 ینافى ال یفلح بال التعبیر و»: ندارد آن شرعى جواز با منافاتى، فالح عدم معناى دانگفته نیز شمارى     

 خالف اما، است رستگارى عدم با همراه زنان حکومت موارد از بسیارى در، ترروشن تعبیر به 9«الجواز

 را رستگارى است ممکن مواردى در. رساندنمى را آنان تصرف و وضعى حکم ممنوعیت و نیست شرع

 .باشد داشته پى در زنی

 دلیل آن متفاوت نقل و نیامده شیعه منابع در چون، است مرسله آن سند اند:برخي منتقدان نیز گفته    

 . 4است آن ضعف بر دیگرى

 عملى شهرت: اندگفته زیرا ؛نیست درست، كندمى جبران را آن سند ضعف، شهرت كه این ادعاى     

 به اندبوده زنان والیت مخالف كه كسانى، مورد این در است ممکن اما، شودمى سند ضعف جبران باعث

 در آن از متفاوتى هاىنقل كه این بر افزون. نباشد روایت این آنان دلیل و باشند كرده استناد قرآن آیات

                                                           
 34، صأهلية المراه لتولى السلطهشمس الدین، محمد مهدى،  - 2
 43؛ ص السنه النبویه بین اهل الفقه و اهل الحدیثشیخ محمد،  غزالي، - 1
 7ص  5، جمع المدارك فى شرح مختصر النافعجاموسوی خوانساری، احمد،  - 9
 32، صأهلية المراه لتولى السلطهشمس الدین، محمد مهدى،  - 4



58 
 

 در آن مشابه و 2«رَأَة امْ إِلَى أَمْرَهُمْ أَسْنَدُوْا قَوْمٌ اليُفْلِحُ»: است آمده احمد از نقلى در مَثَل در ؛داریم دست

  .است آمده ابوبکره از، 1سند بدون، شیعه منابع

 روایات اختصاص قضاوت به مردان 2-2-2-2

ی ابي خدیجه سالم بن مکرم دانند مانند: معتبرهروایاتي هستند كه قضاوت را مختص مردان مي     

 ولكناكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور و اياكم ان يح»كند كه فرمود: جمّال. وی از امام صادق)ع( روایت مي

 .9«انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه

كیفیت استدالل به این دسته از روایات آن است كه دستور رجوع به قضات، به طور مطلق صادر      

توانست از كلمه رجل ست، در حالي كه امام)ع( به راحتي مينشده است، بلکه مقید به قضات مرد شده ا

تا با اطالق « انظروا من كان منکم یعلم شیئاً من قضایانا...»استفاده نکند و به جای آن، مثالً بفرماید: 

 خودش، هم مردان را شامل شود و هم زنان را.

شده است: سند این روایت،  اشکال: در اشکال بر این استدالل، ضمن پذیرش سند روایت، گفته     

بر ممنوعیت قضاوت برای زن داللت « رجل منکم»صحیح است ولي هیچ بخشي از روایت جز عبارت 

شود. بنابراین، عبارت ندارد. این واژه در لغت عرب از باب تغلیب به طور یکسان بر زن و مرد اطالق مي

است. این مسئله مربوط به لغت است و )یکي از شما( « احدكم»در این روایت به معنای « رجل منکم»

 .4شودهرگز از آن، ممنوعیت قضاوت برای زنان از دیدگاه فقهي استفاده نمي

نقد و بررسي: همان طور كه در بیان اشکال آمده است، كلمه رجل گاهي از باب تغلیب در معنای      

است و مَجاز فقط با وجود دلیل  رود، ولي نکته اینجاست كه تغلیب، مَجازاعم از زن و مرد به كار مي

ای برای این تجوّز )مجازگویي( وجود شود. در موضوع مورد بحث، نه تنها قرینه)قرینه( پذیرفته مي

. تناسب شغل قضاوت با روحیه مردان و عدم 2ندارد، بلکه قرائني برخالف آن موجود است؛ مانند: 

ط زنان، در طول تاریخ اسالم )حتي زناني كه . عدم تصدی منصب قضا توس1تناسب آن با روحیه زنان؛ 

در مقام رفیع علمي و عدالت و تقوای آنان شکي وجود نداشت، همچون حضرت زهرا و حضرت زینب 
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. وجود روایات متعددی )ولو اینکه برخي از آنها سند قوی ندارند(، مبني بر عدم جواز تصدی 9)س( (؛ 

 برای این كار. این منصب توسط زنان و یا عدم صالحیت آنان 

توان احتمال تغلیب در روایات مورد استناد را پذیرفت، بلکه باالتر با وجود چنین قرائني هیچگاه نمي    

شود كه حتي اگر روایتي از این باید گفت: در واقع، این قرائن باعث شکل گیری جوّ تشریعي خاصي مي

در مقبوله عمر بن « من كان منکم»چون تعبیر با الفاظ مطلق در مورد قاضي یا حاكم صادر شده باشد )هم

آمده باشد كه معنای « رجل»كند، تا چه رسد به اینکه در روایت لفظ حنظله(، انصراف به مردان پیدا مي

 شود، مگر با وجود دلیل.حقیقي آن اختصاص به مردان دارد و شامل زن نمي

 روایات ممنوعیت اطاعت از زنان 2-2-2-3

كند، مانند حدیثي كه عبداهلل بن سنان از امام صادق)ع( طاعت كردن از زنان را نهي ميروایاتي كه ا     

نقل كرده است كه آن حضرت به نقل از پدران معصومش فرمود: مردی از همسران خود به نزد 

معاشر »ای پرداخت و در ضمن آن فرمود: امیرالمومنین)ع( شکایت كرد. پس علي)ع( به ایراد خطابه

 ؛ ای مردم! در هیچ حال زنان را اطاعت نکنید...2«تطیعوا النساء علي حال...الناس ال

در روایت دیگری آمده است كه پیامبر اكرم)ص( پیروی و اطاعت از زن را باعث پشیماني دانستند:     

. سند این روایات معتبر است و داللت آنها هم واضح و روشن است؛ زیرا نکره 1«طاعه المرأه ندامه»

، از الفاظ عموم است و مدلول آن، عدم جواز اطاعت از زنان در هر «ال تطیعوا»در سیاق نهي « حالِ »

 حالي است.

اشکال اول: در اشکال بر استدالل به حدیث اول )از دو حدیث پیش گفته(، باید گفت این روایت با     

ه اجرا ندارد؛ زیرا اگر این معنا این فراگیری و گستردگي )از هیچ زني در هیچ امری فرمان نبرید...(، زمین

را بپذیریم، زنان باید از بسیاری امور اداری، اجتماعي و خانوادگي باز داشته شوند كه پایبندی به آن 

دشوار خواهد بود و هیچ فقیهي چنین فتوایي نداده است... منع كلي بودن، حدیث را از عموم به اجمال 

 دهد.سوق مي

اگر این معنا را بپذیریم، زنان باید از بسیاری امور اداری، اجتماعي و »ان كه نقد و بررسي: این بی      

صحیح نیست؛ زیرا، روایت ناظر به نهي از مداخله زنان در امور مختلف « خانوادگي بازداشته شوند
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 نیست تا چنان الزمه فاسدی به دنبال داشته باشد، بلکه ناظر به نهي از اطاعت از زنان است. بنابراین،

معنای روایت آن است كه زنان نباید امر و نهي در امور مختلف را بر عهده داشته باشند و امر و نهي 

یعني اِعمال والیت. پس مطابق روایت، زنان در هیچ امری نباید عهده دار اِعمال والیت باشند و این هم 

ف اداری، اجتماعي، چیزی نیست كه مخالف فتوای فقها باشد، ولي اصل مشاركت زنان در امور مختل

خانوادگي و... با رعایت موازین اسالمي، بدون آنکه اِعمال والیت در آن امور را بر عهده داشته باشند، 

 هیچگونه منعي ندارد.

اشکال دوم: اشکال دیگری كه بر استدالل به حدیث اول مطرح شده است، ادعای انصراف این      

ضاوت یا حکومت، مردم را به اجرای فرمان های الهي حدیث از مواردی است كه یک زن در مقام ق

، به اموری انصراف دارد كه زنان بر «ال تطیعوا النساء علي حال»دعوت كند. به این بیان كه جمله ی 

 2اساس فکر و رأی خود و با انگیزه های نفساني، مردان را به فرمانبرداری فرا خوانند.

گفته در تفسیر روایت پذیرفته شود، آنگاه اختصاص روایت به  نقد و بررسي: اوالً. اگر بیان پیش     

زنان، لغو بلکه ناصواب خواهد بود؛ زیرا اگر یک مرد نیز بر اساس فکر و رأی خود بدون آنکه بیان كننده 

های نفساني، زنان و یا مردان دیگر را به فرمانبرداری فراخواند، احکام الهي باشد و فقط بر پایه انگیزه

بدون شک جایز نیست، در حالي كه روایت، نهي از اطاعت را فقط درباره زنان بیان كرده و  اطاعتش

توان انتظار داشت كه چنین آیا از یک فرد معمولي نیز مي«. ال تطیعوا النساء علي حال»فرموده است: 

الم است و منظور عامي را با چنین عبارت خاصي بیان كند، تا چه رسد به امیرالمؤمنین)ع( كه امیر ك

در جایي كه یک شخص به عنوان قاضي یا حاكم، حکمي صادر  دوم اینکهسلطان فصاحت و بالغت؟! 

گیرد، اطاعت از این حکم در واقع كند، از آنجا كه صدور حکم پس از تشخیص موضوع صورت ميمي

ک موضوع فقط اطاعت از دستور الهي نیست، بلکه اطاعت از دستور كلي الهي پس از تطبیق آن بر ی

مشخص است كه توسط قاضي صورت گرفته است و از آنجا كه قاضي درباره تشخیص موضوع والیت 

توانند تشخیص موضوعي قاضي را نپذیرند دارد، هیچ یک از اصحاب دعوی و حتي اشخاص ثالث نمي

اثر و فقط حکم كلي شرعي را قبول كنند و اصوالً صِرف پذیرش حکم كلي در این گونه موارد، منشأ 

نیست، بلکه تمام اثر ناشي از مترتب دانستن حکم بر یک موضوع خاص است و این نیز همان كاری 
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است كه توسط قاضي یا حاكم، از طریق تشخیص حکم كلي شرعي و سپس موضوع معیّن خارجي و 

 . 2شودآنگاه دستور به اجرای حکم مزبور در خصوص موضوع مورد نظر انجام مي

 زنان عقل اننقص روایات 2-2-2-4

 در یکى، است مطرح تربیش همه از نقل دو اما. بسیارند، هستند زنان عقل ناتمامى گربیان كه روایاتى     

 سخن زنان ایمان و عقل كمبود از و همانندند اىگونه به كه سنت اهل منابع در دیگرى و شیعى منابع

 .گویندمى

. است آمده بخارى صحیح جمله از، سنت اهل منابع در كه است شده نقل روایتى خدا رسول از -2     

 طور به زكات كتاب و 1حیض كتاب در: است كرده نقل باب سه در و مورد سه در را حدیث این بخارى

 نقل اندك هایىتفاوت با، صحابه از تن سه كه است روایت یک نقلها این 4شهادت كتاب در و 9كامل

 سعید ابو از را آن بخارى .است شده ذكر نیز دیگر افراد از نقل به تسن اهل دیگر معتبر منابع در. اندكرده

 بن اهلل عبد از سند دو با االیمان شعب در نیز بیهقى 5عمر بن اهلل عبد از مسلم .است كرده نقل خدرى

 شرط به را وى نقل ذهبى و است داشته نقشى واقعه این در زنش كه مسعود بن اهلل عبد از حاكم .5عمر

 پیامبر، است صحیح عامه نزد سند نظر از كه روایت این در .7است دانسته صحیح مسلم و رىبخا نقل

 را جهنم اهل تربیش زیرا ؛بدهند صدقه: كرد توصیه آنان به، برخورد زنان از جمعى به، عید نماز از بعد

 !دهندمى تشکیل زنان

 مِنْ  رَأَيْتُ مَا، الْعَشِيرَ تَكْفُرْنَ  وَ، اللَّعْنَ كْثِرْنَتُ» :داد پاسخ آنان به گونهاین حضرت ؟علت چه به: پرسیدند آنان

: قَالَ .اللَّهِ رَسُولَ  يَا عَقْلِنَا وَ دِينِنَا نُقْصَانُ مَا وَ : قُلْنَ .إِحْدَاكُنَّ مِنْ الْحَازِمِ الرَّجُلِ لِلُبِّ أَذْهَبَ دِين  وَ  ل عَقْ  نَاقِصَاتِ

 تُصَلِّ  لَمْ حَاضَتْ إِذَا أَلَيْسَ .عَقْلِهَا نُقْصَانِ مِنْ فَذَلِكَ: قَالَ .بَلَى: قُلْنَ .الرَّجُلِ شَهَادَةِ نِصْفِ ثْلَمِ الْمَرْأَةِ شَهَادَةُ أَلَيْسَ

 « 3دِينِهَا نُقْصَانِ مِنْ فَذَلِكَ: قَالَ .بَلَى: قُلْنَ .تَصُمْ لَمْ وَ
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 2451، ح 254، ص 2همان، باب الزكات على االقارب، ج  - 9
 1553، ح 125، ص9همان، باب شهادة النساء، ج - 4
 152، ح  52ص 2، جصحیح مسلمنیشابوری، ابوالحسن مسلم بن حجاج،  - 5
 137ص 4؛و ج  52ص 2، جشعب اإلیمانبیهقي، احمد بن حسین،  - 5
 545ص  4، با تلخیص ذهبى، جالمستدرك على الصحیحین للحاکم ،نیشابوری حاكم - 7
 924، ح 32ص 2، كتاب الحائض باب ترك الحائض الصوم، جصحیح البخاریبخاری، ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل،  - 3
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 ناقص ندیدم من. ورزندمى كفر وى هاىالشت و همسر به نسبت و كنندمى لعن زیاد را دیگران زنان     

 رسول اى: گفتند زنان .زنان شما جز را قاطع و هوشمند مردان عقل بربایند كه دینانى ناقص و عقالن

 .آرى: گفتند ؟نیست مرد گواهى نصف مانند زن هر گواهى آیا: فرمود ؟چیست ما دین و عقل نقصان خدا

 ترك شوند )حیض( ماهیانه عادت دچار زنان كه زمانى آیا: مودفر .است آنان عقل نقصان از این: فرمود

 .است آنان دین كاستى از این: فرمود؟ چرا: گفتند؟ كنندنمى روزه و نماز

 كمبود دینى و عقلى نظر از زنان، خدا رسول فرموده بنابر چون: اندكرده استدالل روایت این به      

 .دارد باال بسیار ذكاوتِ و هوش به نیاز كه مقامى، باشند ادار را والیت مقام توانندنمى پس، دارند

 رَجُلَيْنِ يَكُونا لَمْ فَإِنْ رِجالِكُمْ  مِنْ شَهيدَيْنِ اسْتَشْهِدُوا» :فرمایدمى كه دارد قرآن آیه به اشاره، حدیث این     

 جاى به، گواهى براى 2.«الْأُخْرى إِحْداهُمَا فَتُذَكِّرَ  حْداهُماإِ تَضِلَّ  أَنْ  الشُّهَداءِ مِنَ تَرْضَوْنَ  مِمَّنْ امْرَأَتانِ وَ  فَرَجُلٌ 

 یاد روایت و شریفه آیه این به .بیاورد او یاد به دیگرى، كرد فراموش یکى اگر كه باشد زن دو، مرد یک

 .اندكرده استناد خود فقهى كتابهاى در زنان قضاوت و والیت نفى براى، فقها، شده

 خرد كم را زنان، حضرت كه شده نقل( ع)على امیرالمؤمنین سخنان از فراز دو، غهالبال نهج در -1     

 .است خوانده

 نَوَاقِصُ ، الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ، اإلِيمَانِ نَوَاقِصُ  النِّسَاءَ إِنَّ النَّاسِ مَعَاشِرَ» :فرمایدمى هشتاد خطبه در. الف     

 فَشَهَادَةُ  عُقُولِهِنَّ نُقْصَانُ أَمَّا وَ ، حَيْضِهِنَّ أَيَّامِ فِى الصِّيَامِ  وَ الصَّلَاةِ عَنِ فَقُعُودُهُنَّ إِيمَانِهِنَّ  نُقْصَانُ فَأَمَّا، الْعُقُولِ

 فَاتَّقُوا. الِالرِّجَ مَوَارِيثِ مِنْ الْأَنْصَافِ عَلَى فَمَوَارِيثُهُنَّ حُظُوظِهِنَّ نُقْصَانُ وَأَمَّا، الْوَاحِدِ  الرَّجُلِ كَشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ

! مردم 1«الْمُنْكَرِ  فِى يَطْمَعْنَ ال حَتَّى الْمَعْرُوفِ فِى تُطِيعُوهُنَّ  لَا وَ حَذَر   عَلَى خِيَارِهِنَّ مِنْ وَكُونُوا النِّسَاء شِرَارَ

 نماز از شانبودن معذور، ایمان ناتمامى نشانه. ناتمام ایشان خرد، ناتمام آنان بهره، است ناتمام زنان ایمان

 نسبت، است میراث از آنان سهم بودن نصف، ایشان بهره نقصان و - شانعادت هنگام به - است روزه و

. رود حساب به مرد یک گواهى چون زن دو گواهى كه بُوَد این آنان خرد ناتمامى نشانه و مردان سهم به

 آنان از نیک كار در، نکنند طمع تزش كار در تا و واپایید شاننیکان از را خود و بپرهیزید بد زنان از پس

 .ننمایید اطاعت

                                                           
 .131 آیه، بقره سوره - 2
 خطبه هشتاد، ترجمه دكتر سید جعفر شهیدى نهج البالغه، - 1
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 و بأذًى النّساء تهیجوا وال» :ناسزاگو زنان با رفتار چگونگى در خود سپاهیان به، حضرت سفارش: ب     

 بر زدن با را زنان .2«العقول و االنفس و القوى ضعیفات فانّهنّ، أُمرأَكم سببن و أَعراضکم شَتَمْنَ إنْ

 شانجان و است اندك زنان توان كه، گویند دشنام را تانامیران یا، بریزند را شما چندآبروىهر، مینگیزانید

 .نقصان دستخوش خِردشان و ناتوان

 روایات این فقیهان و، اندكرده مطرح خود فقهى كتابهاى در فقها و نقل بسیارى را روایت این پاسخ      

( ع)على و)ص(خدا رسول سخنان به توجه با: اندگفته نانز والیت مخالفان و دانسته انکار قابل غیر را

 .برگمارد جامعه والیى و مدیریتى هاىپست در را آنان تواننمى زنان درباره

 .شویممى یادآور كه شده داده هایىپاسخ، برداشت و استناد این از

 و است مرسل لبالغها نهج نقل. است شده ارائه مختلفى هاىنقل با( ع)على حضرت روایتِ دو. 2     

 .ندارد اعتبار صحیح سند حد در شیعه براى نیز سنت اهل نقل. ندارند سند آن دیگر منابع

 ناتمام عقل در را زنان كه این با حضرت. نیست آنان ناتوانى گربیان زنان درباره پیامبر)ص( سخن. 1     

 یعنى. شویدمى غالب )ُلبّ( خالص عقل داراى مردان بر شما فرمایدمى زنان به خطاب امّا، دانسته

 تحت را مردان خردمندترین هاتوانایي این و دارند وجود زنان در كه دارد نظر هایىتوانایي به حضرت

 .دهندمى قرار سلطه

 جهت و جنبه بر جنبه این، مواردى در بسا چه و باالست بسیار، زنان عاطفى و احساسى جنبه. 9     

 در كندمى سفارش خود نظامى نیروهاى به( ع)على حضرت جهت همین به. كند غلبه آنان خردورزى

 به كس هر دانندمى دیگر كس هر مانند زنان. ندهند نشان بازتاب، زنان انگیز بر تأثر احساسات برابر

 روبه خود كشته با كه وقتى اما. باشد خود عمل گوىپاسخ باید و شودمى كشته یا كشدمى، برود جنگ

 این كندمى بیان( ع) على امام. است مناسب غیر و نادرست كه آورندمى زبان بر سخنانى ،شوندمى رو

 آنان زیرا، دهند نشان بازتاب زنان سخنان به نسبت نظامى نیروهاى كه نشود باعث زنان احساسات غلبه

 .كندىم غلبه خِردشان بر احساساتشان و ندارند كارى جنگ در شدگان كشته نقش به، مواردى چنین در

 خلف بن اهلل عبد زن، حارث دختر، صفیه. بود اىصحنه چنین شاهد جمل جنگ پایان در خود( ع)على

 ال انى» :فرمود وى پاسخ در على)ع(. «جماعتها كننده متفرق و دوستان قاتل اى» :گفت على به خزاعى

 االحبة قاتل كنت لو و آلنا زوجك و احد يوم عمّك و بدر يوم جدّك قتلت قد و صفيه يا تبغضينى ان الومك

                                                           
 «اْلعُقُولِ وَ الْأَنُْفسِ وَ اْلقُوَى ضَعِیفَاتُ فَإِنَّهُنَّ» .24نامه، مانه - 2
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 جدت زیرا ؛كنمنمى سرزنش را تو من 2«زبير بن عبداهلل و مروان فيها فكان فتفتّش البيوت هذه فى من لقتلت

 تمام، بودم دوستان كشنده اگر من. امكشته اكنون را همسرت و احد روز در را عمویت و بدر روز در را

 آن در مروان و زبیر بن اهلل عبد كردند دیدند تفتیش. كشتممى دانبرده پناه هاخانه این به كه را كسانى

 .هستند هاخانه

 شده ایراد جمل جنگ از پس چون گفت توانمى البالغه نهج در على)ع( امام سخن به راجع. 4      

 با را وى حضرت، شد ذكر كه گونه همان و كنند یاد بدى به عایشه المؤمنینام از نخواستند حضرت

 داراى، زنان دیگر مانند او: گویدمى وى از انتقاد در جا این. فرستاد مدینه به زن چهل همراه كامل ماحترا

 این از برخاسته، پیامبر جانشین با جنگ و خلیفه با جنگ براى وى تصمیم كه است هایىكاستي

 تکالیف و شرع در را خاصى احکام، خود این و. دارد وجود زنان تمام سرشت در كه هاستكاستي

 برداشته آنان از روزه و نماز، خاص ایام در، نیست واجب آنان بر جهاد: است برداشته آنان از را مهمى

 .نشود غفلت گرفتار انسان تا كرد پرهیز هم نیک كار در آنان نیکان پیروى از باید، بنابراین... و است شده

 رسول هاىسفارش و دین احکام به آنان توجهىبى و بود بصیرتىبى از برخاسته عایشه از مردم پیروى

 فالنة امّا و» :فرمود دیگر مورد در حضرت علت همین به. آنان ظرفیت و زنان جایگاه درباره اسالم گرامى

 دست او بر زنانه اندیشه ]عایشه[ زن آن امّا 1«القين كَمِرجَلِ  صدرها فى غال وضِغن النساء رأى فأدركها

 .بتافت آهنگرى كوره چون، كینه اشسینه در و یافت

: فرمایدمى وقتى است بدیهى. نشوند مشکلى چنین گرفتار مردمان دوباره كه بود این حضرت هدف     

 ؛گشته چیره و یافته دست آنان بر زنانه اندیشه كه زنانى از یعنى، نکنید پیروى معروف در آنان نیکان از

 محترم گمانبى نیست زنانه شانرأى و اندیشه و داندیشنمى مذهب و دین، خرد اساس بر كه آنان نظر اما

  .9است

 حضرت سخن اگر و. دارند منکر از نهى و معروف به امر حق قرآنى و وَحیانى هاىآموزه برابر زنان     

 كار به نباید منکر از را آنان نهى و كنیم پیروى نباید معروف در را آنان امر كه بکنیم این بر حمل را

 .ایمداده قرار وَحیانى هاىآموزه و قرآن برابر در را رتحض سخن، بندیم

                                                           
  151ص 1، جمناقب آل ابى طالبابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على،  - 2
 255، خطبه نهج البالغه - 1
 221، ص أهلية المراه لتولى السلطهشمس الدین، محمد مهدى،  - 9
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 یعنى. است مردان عقل از تركم زنان عقل آفرینش در: بگوید خواهدنمى جااین در حضرت. 5     

 و اكتسابى عقل حضرت منظور بلکه، است ناتمام شانعقل كه است اىگونه به آنان وجودى ساختار

 شده بیان بلکه، است نشده زن عقل نقص به تعبیر، قرآن آیه در. است ترمك زنان اكثر در كه است تجربى

 آن امثال و قرض و ستد و داد كار به زنان چون ؛بیاورد یادش به دیگرى كرد فراموش یکى اگر

 با نبودن آشنا و گسترده نشر و حشر نداشتن خاطر به و نداشتند حضور جامعه متن در، پرداختندنمى

 لذا ؛بخورند فریب یا و، ببرند یاد از را گذار تأثیر جزئیات بود ممکن مواردى چنین در... و شگردها

 .ندارد زنان هوش و ذاتى ناتوانى و عقلى بى به ربطى این و شودمى ضمیمه دیگرى گواهى

 مواردى چنین در. بدهند گواهى توانندمى، است مربوط آنان به و دارند تخصص كه مواردى در زنان     

 در زنان مندى توان و آگاهى سطح دهدمى نشان نکته این .2است پذیرش قابل، حتى زن یک گواهى

 .دارد و داشته نقش شرع طرف از صادره احکام

 عقل حضرت: كرد روشن را آن و برداشت پرده حضرت سخن از توانمى نیز دیگر بیانى به: یادآورى     

 نقل گوناگون تعبیرهاى با باره این در حضرت سخنان. اكتسابى عقل و طبیعى عقل داندمى گونه دو را

 .است شده

 عقل: است گونه دو عقل 1«الْمَنْفَعَةِ  إِلَى يُؤَدِّى كِلَاهُمَا وَ التَّجْرِبَةِ عَقْلُ وَ الطَّبْعِ عَقْلُ عَقاْلنِ الْعَقْلُ». الف     

 .برندمى راه سود به دو هر و اكتسابى و تجربى عقل و طبیعى

 :فرمایدمى و كندمى تعریف هاتجربه از استفاده به را عقل، حسن امام به اىنامه در، دیگر سخنى در     

 است آن تجربه بهترین و هاست تجربه حفظ، عقل 9«وَعَظَکَ مَا جَرَّبْتَ مَا خَیْرُ وَ التَّجَارِبِ حِفْظُ الْعَقْلُ وَ»

 حفظ»: شماردمى ِخرَد رأس و اصل را ربهتج حفظ دیگر سخنى در و .بشود تو وعظ و عبرت باعث كه

 بهره تجربه و خرد سود از كه داندمى كسى را شقى، ابوموسى به خود نامه در« 4العقل رأس التجارب

 كه، حضرت سخن شرح در الحدید ابى ابن« 5التجربه و العقل من اوتى ما نفع حرم من الشقى فان» .نبرد

                                                           
  415-414، صص 27، ج مستدرك الوسایل و مستنبط المسایلي، نوری، حسین بن محمد تق - 2
 5، ص75، جبحاراالنوارمجلسي، محمدباقر بن محمدتقي  - 1
 421ص  البالغهنهج - 9
 22242، ش 444ص  ،تصنیف غرر الحكم و درر الكلمآمدی، عبد الواحد بن محمد،  - 4
 التَّجْرِبَةِ  وَ الْعَْقلِ مِنَ أُوتِى مَا نَفْعَ حُرِمَ مَنْ الشَّقِى فَإِنَّ .73 نامه، البالغه نهج  - 5
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 دو به را عقل متکلمان و دانشمندان، حضرت سخن همین ساسا بر: نویسدمى، هاستتجربه حفظ عقل

  .2اندكرده تقسیم اكتسابى و غریزى قسم

 مسموع و مطبوع قسم دو به را عقل حضرت، آن در كه شده نقل( ع)على حضرت از شعرى. ب     

 .است كرده تقسیم

 است اىقوه منظور و دشومى گفته عقل وقت یک :نویسدمى عقل تعریف آغاز در، مفردات در راغب     

 دست به را آن عقلى قوه این با كه دانشى به شودمى گفته عقل گاهى و دانش دریافت براى شده آماده كه

 يَنْفَعُ فَلَا مَسْمُوعَ وَ فمطبوع عقلين: الْعَقْل رَأَيْتَ» :فرمود المؤمنین)ع( امیر جهت همین به و است آورده

 عقل: است گونه دو كه دیدى را عقل .1«مَمْنُوع الْعَيْنِ ضَوْءِ وَ الشَّمْس، تَنْفَعُ لَا كَمَا وعُمَطْبُ يَكُ لَمْ مَسْمُوعَ، إِذَا

 همان، ای نداردفایده طبیعى عقل بدون شنیدنى عقل، واكتسابى( )شنیدنى مسموع و )غریزى( مطبوع

 .نیست چشم نور از استفاده امکان خورشید بدون كه گونه

 مورد را آن نیز فیلسوفان و .9است شده توجه آن به لغت كتابهاى در، اشعار این اهمیت جهت به     

 شده نقل نیز اصولى و حدیثى كتابهاى در و .است آمده نیز اخالقى كتابهاى در و 4اندداده قرار توجه

  .5است

 با، انزن كه است اكتسابى عقل منظور، گویدمى سخن زنان عقل كاستى از حضرت وقتى، بنابراین    

، كنند جبران را كاستى این بتوانند كه زمانى و. اندشده آن دچار، فرهنگى و اجتماعى اوضاع به توجه

 .شوند مشغول كار به خود مندىتوان به توجه با، مناسب مناصب در توانندمى

 زنان والیت کننده نفى روایات 2-2-2-5

 از را آن و است زنان قضاوت و والیت خاص كه پردازیممى روایاتى از نمونه سه به بخش این در     

 :دانندنمى كارها این براى شایسته را آنان و نفى زنان

                                                           
  221ص 25ج ،البالغه نهج شرح اهلل، هبه بن الحمید عبد الحدید، ابي ابن - 2

 577، تحقیق صفوان عدنان داوودى ص المفردات في غریب القرآنراغب اصفهاني، حسین بن محمد،  - 1
، 25، جتاج العروس من جواهر القاموسجلدى؛ مرتضي زبیدی، محمد بن محمد، 5، 959ص 2ج ،مجمع البحرینطریحي؛ شیخ فخرالدین  - 9
 524ص
 542ص ،اسرار الحكم فى المفتتح و المختتمسبزواری، مالهادی بن مهدی،  - 4
؛ األحكام الشافى فى العقائد و األخالق و؛ فیض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي،  55ص 2ج ؛الوافى ،فیض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي - 5
 93ص  2ج
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 وَ جُمُعَةُ النِّسَاءِ عَلَى لَيْسَ عَلِيُّ يا» :فرمود( ع)على به خطاب)ص(پیامبر كه كندمى نقل( ع)باقر امام. 2     

 اسْتِلَامُ  لَا وَ الْمَرْوَةِ وَ الصَّفَا بَيْنَ هَرْوَلَةُ ال وَ جَنَازَة  اتِّبَاعُ  لَا وَ مَرِيض  يَادَةعِ ال وَ  إِقَامَة ال وَ  أَذَانُ ال وَ  جَمَاعَةُ ال

 عِنْدَ قِيمُتُ ال وَ بِالتَّلْبِيَةِ تَجْهَرُ ال وَ الضَّرُورَةِ عِنْدَ إِلَّا تَذْبَحُ ال وَ تُسْتَشَارُ ال وَ الْقَضَاءِ تَوَلِّى ال وَ حَلْقُ ال وَ الْحَجَرِ

 صفا میان هروله و، جنازه تشییع و، بیمار عیادت و اقامه و أذان و، جماعت و جمعه زنان! علىّ یا 2«...قبر

 و، ندارند عهده بر را قضا منصب تصدّى و، ندارند سر تراشیدن و، األسود حجر بر زدن دست و، مروه و

 بر تلبیه به را خود آواز و، كنندنمى ذبح، ضرورت هنگام به جز و، شوندنمى واقع مشورت مورد ایشان

 ...كنندنمى اقامت قبرى كنار در و، آورندنمى

 نکته .گیردنمى قرار السندصحیح روایات ردیف در و نیست قبول قابل، سند جهت از حدیث این     

 مانند ،است وجوب نفى براى نیز برخى و است مکروه كه شده ذكر مواردى، حدیث این در كه این مهم

 و است مستحب مردان بر كه حجر استالم مانند، است استحباب نفى برخى. جمعه نماز در زنان شركت

 مو تراشیدن و ندارد استحباب زنان براى و است مستحب سعى در مردان براى هروله یا. خیر زنان بر

 .كرد اثبات زنان اىبر را قضاوت حرمت تواننمى حدیث این از، بنابراین. است حرام حج در زنان براى

 قضاوت زنان كه حدیث از فراز این توضیح در، الفقیه یحضره ال من بر خود شرح در، اول مجلسى     

 قاضى در اما ؛باشد منصوب قاضى به مربوط حکم این كه است ممکن: نویسدمى، گیرندنمى عهده به را

 تولى ال و» :ندارد اشکالى محرم دانمر یا و زنان براى دانشمند زن قضاوت، امام طرف از منصوب غیر

 فلو، الخاص المنصوب فى أنه الظاهر و، رجال يكون أن القاضى فى يشترط أنّه فى األصحاب ذكره كما القضاء

 و 1«أحوط هو و التعميم يحتمل و، البأس عدم فالظاهر المحارم الرجال أو النساء بين قضت و عالمة كانت

. باشد مرد قاضى است شرط كه این در اندكرده ذكر اصحاب كه گونهباشد آن قضاوت مسؤول، زن نباید

 بین و باشد عالم زنى یک اگر پس. است امام طرف از خاص منصوب قاضى منظور است این ظاهر و

 و دانسته عام را شرط این دارد احتمال و. ندارد اشکال ظاهراً، خود محرم مردان بین یا، كند قضاوت زنان

 .است همراه احتیاط با این و نامحرم[ و محرم مردان ]براى بود زن قضاوت جواز به ئلقا موارد تمام در

 منصوب قاضى به منحصر كه است زن قضاوت جواز عدم در تعمیم، تعمیم از وى منظور نه یا     

 .شودمى شامل نیز را خاص منصوب غیر قاضى و نیست خاص

                                                           
 954، ص 4، جمن ال یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن علي،  - 2
 232، ص21، ج روضة المتقين فى شرح من ال يحضره الفقيهمجلسي، محمد تقي بن مقصود علي،  - 1
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 .كنیممى اشاره نکته چند به جااین در     

، باشد شده نصب معصوم امام طرف از كه است قاضى، مخصوص منصوب قاضى از منظور. الف     

 است عام منصوب برابر در خاص منصوب. بصره در ابواسود و مصر در اشتر مالک، كوفه در شریح مانند

 این از، دیگر موردى در اول مجلسى كه گونه همان، است عام نصب به، امام طرف از فقهاء نصب كه

 شرط كه، جمعه نماز بحث در داماد میر، مَثالً.دارند نظرى چنین نیز فقها دیگر و 2است كرده استفاده عبیرت

 الشتراط االصحاب فى الرادّ بالجملة و» :نویسدمى، شود گزارده وى طرف از منصوب یا امام توسط است

 لشرايط الجامع الفقيه نزّلوا بالجواز لالقو اصحاب لكن، قبله من منصوب او، السالم عليه، باالمام الجمعة صالة

 ضعف و التدبّرا سوء من ذلك خالف توهّم و جميعاً اقوالهم به ماتنطبق على الخاص المنصوب منزلة، الحكم

، هستند غیبت زمان در جمعه نماز برگزارى جواز به قائل كه كسانى رد  بر دلیلى 1«التتبع نقص او التدرّب

 تمام كه گونه آن. دانندمى امام طرف از خاص منصوب منزله به، را حکم ئطِشرا جامع فقیه آنان. نیست

 یا تدبیر بدى از استهوبرخ، باشد داشته توهمى نظر این خالف بر كه كسى و دارد انطباق آن بر اقوال

 .اوست تتبع نقص و مهارت ضعف

 از منصوبى قاضى هر، وى رمنظو، بنابراین. است نکته همین بیان براى مخصوص قید رسدمى نظر به     

 خاص منصوب براى قاضى بودن مرد شرط بلکه، بود نخواهد حکومت در شرعى ولى و حاكم طرف

 .است

 كه نداشته وجود زنان قضاوت نفى براى معتبرى دلیل رسدمى نظر به، اول نکته به توجه با. ب     

 تحکیم قاضى، وى هدف كه است روشن و است دانسته جایز زنان مطلق براى را زنان قضاوت، مجلسى

 .است نبوده

 شرعى منع، كنند قضاوت عموم براى نتوانند زنان كه شودمى باعث چهآن، مجلسى نظر از. ج     

 نامحرمان را آنان صداى كه نمایند قضاوت دیگران براى توانندنمى رو آن از بلکه، نیست آنان قضاوت

 توانندمى خود خویشاوند مردان براى، جهت همین به شوندمى آنان با اختالط به مجبور یا، شنوندمى

 اختالط یا و نداند حرام دیگر شوائب بدون را زن صداى شنیدن اصل كسى اگر، بنابراین .كنند داورى

                                                           
 ، و ال شک فى المنصوب الخاص أما العام كالفقیه124، ص  22همان، ج - 2
 112، ص شارع النجاة و عيون المسائلمد، میرداماد، محمدباقر بن مح - 1
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 به حکم تواندمى، بداند روا، نشود فتنه باعث كه صورتى در و شرعى ضوابط رعایت با مردان با را زنان

 .بدهد وى محدود یتوال و زن قضاوت جواز

 توانمى، نتیجه در. است شده ذكر احتمال یک عنوان به، شد ذكر آن معناى در وجه دو كه، احتیاط. د     

 است مردان براى محدود صورت به زن قضاوتِ جواز به قائل كه است كسانى جزو، اول مجلسى: گفت

 شاگرد وى كه كنم اشاره نیست بد نیز کتهن این به .بود خواهد اشکال بدون، زنان تمام براى او قضاوت و

 از اندیشه این است ممکن و است بوده اردبیلى محقق بنامِ شاگردان از، تسترى حسین بن اهلل عبد شیخ

 مجمع در زن قضاوت بودن ممنوع ادله در كه باشد رسیده اول مجلسى به اردبیلى از، تسترى طریق

  .2است نموده تردید الفائده

 است؛ كرده نقل( ع)باقر امام از جعفى جابر از، خصال كتاب در صدوق شیخ را روایات این مشابه. 1     

 پیشین روایت مانند نیز روایت این 1.«االمارة التولى و»: است آمده «القضاء التولى» از بعد كه اضافه این با

 .ندارد داللت شده مطرح ادعاى بر و است اشکال داراى داللت و سند جهت از

 وى كار تدبیر كه مردى هر 9«مَلْعُون فَهُوَ امْرَأَةُ تُدَبِّرُهُ ء امْرِى كُلُّ(: ع) الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قَالَ الْإِسْنَادِ بِهَذَا وَ». 9     

 در را امورى تدبیر توانندنمى زنان روایت این به توجه با .است ملعون او پس، بگیرد عهده به زنى را

 به كه كسانى پاسخ در .است گونه این نیز والیت و قضاوت. باشد مرد آنان تدس زیر كه بگیرند دست

 هم و است مجهول هم روایت سند گفت باید، اندجسته استناد زنان والیت نبودن روا براى روایت این

 .نیست فقهى حکمى براى استدالل و استناد قابل وجه هیچ به نتیجه در، مرفوعه

 مردان بر زنان نداشتن ممقد گر بیان روایات 2-2-2-6

 آنان خداوند زیرا ؛دهید قرار آخر در را زنان« اهلل أخّرهنّ حیث من أخّروهنّ» :است آمده حدیث در     

 .است داده قرار آخر در را

                                                           
 253، ص 22، جموسوعة طبقات الفقهاءموسسه امام صادق )ع(، گروه علمي،  - 2
جَابِرً الْجُعْفِى قَالَ سَمِعْتُ »  535ص ،خصالابن بابویه، محمد بن علي )صدوق(،  - 943، ص 3، جالوسائلمستدركمحمدتقي، بننوری، حسین - 1

لَا اتِّبَاُع الْجِنَاَزةِ وَ لَا ِإجَْهارُ بِالتَّلْبِيةِ وَ لَا الْهَرْوَلَُة بَيَن  السالم( يقُولُ لَيسَ عََلى النِّسَاءِ أَذَانُ وَ لَا إِقَامَُة وَ لَا جُمُعَةُ َو لَا جَمَاعَُة وَ َلا عِيادَةُ الْمَرِيضِ وَعليهأَبَا جَعْفَر )
مَرْأَُة اْلقَضَاءَ وَ لَا تَُولَّى الْإِمَاَرةَ وَ لَا ُتسْتَشَارُ وَ لَا مُ الْحَجَرِ الَْأسْوَدِ َو لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يقَصِّرْنَ ِمنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تُوَلَّى الْالصَّفَا َو الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَا
 «.تَذْبَحُ إِلَّا مِنَ الِاْضطِرَارِ

 523، ص  5، جالكافيیعقوب،  كلیني، محمد بن - 9
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 در حلى عالمه و 2خالف كتاب در طوسى شیخ، زنان قضاوت و والیت نفى براى حدیث این به      

 بر آنان داشتن مقدم معناى به، مردان بر زنان دادن قرار قاضى: اندگفته و اندكرده استدالل 1الحق نهج

 براى كه ندارید مقدم مردان بر و دهید قرار آخر در را آنان دهدمى دستور حدیث این كه است مردان

 .بیایند زنان نزد قضاوت

 .كرد اشاره توانمى نکته چند به حدیث این به پاسخ در

  9.انددانسته پذیرش قابل غیر و ضعیف را آن سند و مرفوع و شده نقل مسعود ابن از حدیث این .2

 بر. باشد بوده مسعود ابن نظر این است ممکن. است نکرده نقل پیامبر)ص( از را آن مسعود ابن. 1     

 باید و داده قرار آخر در را زنان خدا كه است جاهایى معناى به، باشد شده نقل حدیثى چنین كه فرض

 دلیل مگر، كرد نفى زنان از روایت این با تواننمى را والیت و قضاوت و كرد عمل آنان با گونه نای

، چیست آخر كه این اما ؛دهید قرار آخر در را زنان گویدمى، حدیث این. باشد داشته وجود دیگرى

 .كندنمى بیان را آن حدیث

 قرار آخر در را آنان خداوند كه مکانهایى در یعنى ؛است مکان براى حدیث این در، حیث واژه. 9     

 و قضاوت به ربطى حدیث، بنابراین. مدارید مقدم مردان بر و دهید قرار آخر در را آنان نیز شما، داده

 آن از و است مکان یک در مردان و زنان نماز شیوه به مربوط و ندارد زن سیاسى و اجتماعى مقام

 .اندكرده مختلفى هاىاستفاده

 بابى در را حدیث، الوسائل مستدرك صاحب .بایستند مردان از جلوتر نباید زنان، نماز هنگام در. فال     

  .4داندمى كراهت بر دلیل را آن و كندمى بیان را معنى این كه كرده ذكر

 بطالن باعث زن( با مرد شدن ردیف )هم محاذات نماز كه اندكرده استناد حدیث این به برخى. ب     

 .است دانسته مکروه را آن نورى محدث امّا .5شودمى ردم نماز

 و مردان ایستادن ترتیب و جماعت نماز به ناظر، حدیث این كه شودمى استفاده زیادى منابع از. ج     

 در زیرا ؛نایستند مردان از جلوتر زنان باید آیدمى دست به حدیث این از. است جماعت صفوف در زنان

 ترتیب بدون آغاز در نیز مسلمانان. ایستادندمى عبادت براى مختلط صورت به مردان و زنان، یهود معابد

                                                           
 129ص  5، جالخالفطوسي، محمد بن حسن،  - 2
 و من ولّاها القضاء قدّمها و أخّر الرجال«  551ص الحق و کشف الصدقنهج ، )عالمه حلي(،یوسف بن حسن حلي،  - 1
 45ص 1، جنصب الرایهزیلعي ، جمال الدین،  - 9
 .«بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ المَرَْأةُ تُصَلِّى قُدَّامَهُ أَوْ إَِلى جَانِبِهِ وَ كَذَا المَرَْأةُ إِلَّا بِمَكَّةَ» 999ص  9ج ،الوسائلمستدركمحمدتقي، بننوری، حسین - 4
 277ص  1، جفتح البارىعسقالني، ابن حجر،  - 5
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 جهت همین به .2بایستند زنان از جلوتر نماز در مردان كه شد داده دستور. خواندندمى نماز مرد و زن بین

 شرّها و هاآخر النساء صفوف خیر» :كه است شده نقل دیگران و اهلل عبد بن جابر، ابوهریره از روایاتى

 بدترین و آنان آخر صفهاى زنان صفهاى بهترین 1«آخرها شرّها و أولها الرجال صفوف خیر و اولها

 آخر صفهاى، آن بدترین و آنان اول صفهاى مردان صفهاى بهترین و است آنان اول صفهاى، آنان صفهاى

 .است آنان

 جماعت در زنان كه این براى معتبر در حلى محقق بار اولین براى كه است این توجه جالب نکته     

 شیوه براى 4كتابهایش در عالمه و .9است كرده استناد حدیث این به، بایستند جماعت امام سر پشت باید

، شیعه علماى دیگر، حلّى عالمه و حلّى محقق از پس و است كرده استناد آن به مرد و زن جماعت نماز

 .اندكرده استدالل یثحد این به مرد و زن نماز صفوف ترتیب براى

 به را مردان جماعت امامت توانندنمى زنان كه اندگرفته آن بر دلیل را حدیث این، نیز شمارى. د     

 .كرد استفاده باید دیگر ادله از و نیست آن مدعى كسى كه 5بگیرند عهده

، بگیرد عهده به را دانمر براى جماعت نماز امامت تواندنمى زن وقتى: اندگفته شمارى كه این اما     

 جزو جماعت نماز زیرا ؛نیست درست، بگیرد عهده به را قضاوت و والیت تواندنمى، اولى طریق به پس

 بمانندِ ، آن برابر در زنان كه اجتماعى مسائل با و است خاصى شرایط داراى عبادت و است عبادات

 .است متفاوت، هستند مسؤول، مردان

 زنان با مشورت منوعیتم گربیان روایات 2-2-2-7

 بر سپس كنید مشورت آنان با آمده روایات از اىپاره در. شودمى دیده فراوانى روایات باره این در     

، داشت جنگ قصد وقتى كه بود این )ص( خدا رسول سیره شده نقل یا. نمایید عمل نظرشان خالف

 ادعا این بر نیز افرادى. نمودمى فتمخال آنان نظر با سپس، كردمى جمع مشورت براى را خود زنان

 .اندكرده ارائه تاریخى شواهد

                                                           
 5225ح  243ص  9، جالمصنفشیبه، ابن ابوبکر، ابي - 2
     2222 – 2222، ح 923ص ، 2، جسنن ،محمد ،ترمذی - 1
 493 – 415ص  1، جالمعتبر فى شرح المختصرمحقق حلي، جعفر بن حسن،  - 9
 221ص  1، جمختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، چاپ جدید؛ 425ص  1، جتذكرة الفقهاءهمان،  - 4
 232ص 2، جالمبسوط في فقه االمامیهطوسي، محمد بن حسن،  - 5
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 ذكر متعددى موارد، دیگر منابع در و .2است آمده زنان با مشاورت مذمت در روایاتى البالغه نهج در      

 .است نشده دانسته روا آنان با مشورت یا، شده داده زنان با مشورت از پرهیز دستور كه است شده

 واقع مشورت مورد زنان «التستشار و»: بود آمده چنین، شد ذكر قبل دسته در كه روایتى دو در .2     

 .شوندنمى

 1«خَالَفَهُن ثُمَّ فَاسْتَشَارَهُنَّ نِسَاءَهُ  دَعَا الْحَرْبَ أَرَادَ إِذَا)ص( اللَّهِ رَسُولُ  كَانَ: قَالَ رَفَعَهُ  عَمَّارً بْنِ إِسْحَاقَ». 1     

 را خود زنان داشت نبرد اراده هرگاه كه بود این پیامبر)ص( شیوه: گوید سند بدون عمار بن اسحاق

 .نمودمى مخالفت نظرشان با گاه آن، كردمى مشورت آنان با و خواندمى

 إِلَى يَهُنَّرَأْ فَإِنَّ  النِّسَاءِ  مُشَاوَرَةَ  وَ  إِيَّاكَ  وَ » :فرمایدمى )ع(حسن امام فرزندش به خود نامه در( ع)على. 9     

 و است ناقص و نابودى به رو آنان نظر زیرا، زنان با مشورت از باش حذر بر و 9«وَهْنً إِلَى عَزْمَهُنَّ وَ أَفْنً

 .است سست آنان تصمیم

 وَ  الضَّعْفَ  فِيهِنَّ  فَإِنَّ النِّسَاء مُشَاوَرَةَ وَ  إِيَّاكُمْ » :فرمودمى صادق امام كه شنیدم: گوید خالد بْنِ سلیْمان. 4     

 .دارد وجود ناتوانى و سستى، ضعف آنان در زیرا زنان با مشورت از باشید برحذر 4«الْعَجْزَ  وَ الْوَهْنَ

 .است بركت زنان با مخالفت در 5«الْبَرَكَةُ  النِّسَاءِ خِلَافِ فِى» :فرمود( ع)الْمؤْمنین أمیر. 5     

 عَلَى خِيَارِهِنَّ مِنْ كُونُوا وَ  نِسَائِكُمْ شِرَارِ مِنْ بِاللَّهِ  اسْتَعِيذُوا» :فرمود یارانش برخى به( ع)صادق امام. 5     

 فِى يُشَاوَرْنَ ال النِّسَاء)ص( اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ وَ الْمُنْكَرِ إِلَى فَيَدْعُونَكُمْ الْمَعْرُوفِ فِى تُطِيعُوهُنَّ ال وَ حَذَر 

 و باشید حذر بر آنان برگزیدگان از و خدا به بدتان زنان از ببرید پناه 5«الْقُرْبَى وِىذَ  فِى يُطَعْنَ ال وَ  النَّجْوَى

 پیامبر)ص(، فرمود و نخوانند منکر به را شما تا، ننمایید اطاعت معروف كارهاى در آنان از. كنید پرهیز

 .گرددنمى واقع عتاطا مورد نزدیکان باره در نظرشان و شودنمى مشورت نهان در زنان با: است فرموده

                                                           
 يعُدُّونَ  الْمُنْصِفُ إِالَّ فِيهِ يضَعَّفُ لَا وَ الْفَاجِرُ إِلَّا فِيهِ يظَرَّفُ لَا وَ الَْماحِلُ إِلَّا فِيهِ يقَرَّبُ لَا زَمَانُ النَّاسِ عَلَى يْأتِى» .92 نامه، 435 حکمت، البالغةنهج - 2

 «الْخِصْيانِ تَدْبِيرِ وَ الصِّبْيانِ إِمَاَرةِ وَ النِّسَاءِ بِمَشُورَةِ السُّْلطَانُ يكُونُ َذلِكَ فَعِنْدَ النَّاسِ لَىعَ اسْتِطَالَةً الْعِبَادَةَ  وَ مَنّاً الرَّحِمِ صِلَةَ وَ غُرْماً فِيهِ الصََّدقَةَ
 523، ص 5، ج الكافيكلیني، محمد بن یعقوب،  - 1
 .92 نامه، البالغه نهج - 9
 527ص 5، جالكافيكلیني، محمد بن یعقوب،  - 4
 523ص  همان - 5
 .523ص  همان - 5
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 فِى تُشَاوِرُوهُنَّ ال» :فرمود، آمد میان به زنان از سخن باقر)ع( امام نزد كه آمده مرسلى روایت در. 7     

 نزدیکان درباره آنان از هم نه و نکنید مشورت آنان با نهان در 2«قَرَابَة  ذِى فِى تُطِيعُوهُنَّ ال وَ النَّجْوَى

 .نمایید اطاعت

 مسائل در جامعه افراد با مشورت قرآن در كه گفت توانمى آنها همانند و روایات این به سخپا در     

 آیه در كه، همگانى كارهاى و جامع امور در و .1است گرفته قرار تأكید مورد، مرد و زن از اعم، اجتماعى

 در كه است روشن .9دارند مشاركت حق، نکنید ترك را جلسه پیامبر)ص( اجازه بدون گویدمى قرآن

 مشورت طرف باید، باشند داشته خاصى هاىآگاهى و اطالعات زنان چنانچه، اجتماعى مسائل مشورت

 گرفته قرار توجه مورد مرد و زن فکرى تبادل و مشورت با خانواده مسائل حل قرآن در. گیرند قرار

 جُنَاحَ فَالَ تَشَاوُر   وَ  مِنْهُمَا تَرَاض  عَنْ االًفِصَ أَرَادَا فَإِنْ» :فرمایدمى خداوند، فرزند گرفتن شیر از درباره. است

 مشورت و رضایت با بخواهند مادر و پدر اگر 4«عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ فَالَ أَواْلَدَكُمْ  تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ  إِنْ وَ  عَلَيْهِمَا

 .یستن دو آن بر اشکالى، گیرند باز شیر از سال دو از قبل را فرزندشان، یکدیگر

 و اذن به و پردازندمى پدر نزد در موسى معرفى به دختران، شعیب دختران و موسى داستان در     

، دارد كه هایىشایستگي خاطر به را وى كه خواهندمى پدر از و آورندمى پدر نزد به را او، پدر خواست

؟ دادمى گوش پیشنهادشان به رپیامب شعیب بایدنمى و بودند خرد كم، شعیب دختران آیا .5بگمارد كار به

 را خود دختران خردمندانه پیشنهاد، شعیب یعنى. داد انجام شعیب كه است همان خردمندانه كار ؛خیر یا

 كه بود خردمندانه و زیبا چنان او كار و. دید را آن آفرین سعادت و شیرین و خوش فرجام و پذیرفت

 .بگیرد قرار مسلمانان اجتماعى و ىخانوادگ زندگى سرمشق تا، داده گزارش را آن قرآن

. شد اشاره آن به قبل در كه است نبوى سنت و قرآن آیات خالف بر شده ذكر روایات، بنابراین     

 :داد پاسخ گونه این روایات آن از توانمى، این بر افزون

 استخراج فقهى کمح یک آنها با بتوان كه نیستند قبولى قابل سند داراى روایات این از بسیارى. الف     

 مشورت به مربوط روایت. شد گفته سخن دارند «تستشار ال» تعبیر كه، اول روایت دو درباره. كرد

                                                           
 .523ص  همان - 2
 بینهم شورى أمرهم و  93 آیه، شورى سوره - 1
 «يسْتَْأذِنُوه حَتَّى يذْهَبُوا لَمْ جامِع  أَْمر  عَلى مَعَهُ كانُوا إِذا وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا» 51آیه، نور سوره - 9
 .199 آیه، بقره سوره - 4
 .15 آیه، قصص سوره - 5
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 پنجم روایت همچنین. است اعتبار بى و ندارد سند و است مرسل آنان با مخالفت و زنانش با پیامبر)ص(

 .هستند ضعیف سند نظر از، نیز دیگر روایت چهار. هفتم تا

 مواردى، شد ذكر شماره یک به كه، اول روایت دو در زیرا ؛نیست حرمت بر دلیل مشورت نفى. ب     

 .شودمى دیده كراهت و استحباب نفى از

. ندارد اشکال باشند تجربه و عقل داراى كه زنانى با مشورت كه شده نقل( ع) على از روایتى در. ج     

 وَ  إِيَّاكَ » :است كرده نقل را آن األنوار بحار در مجلسى و است كراجکى الفوائد كنز در روایت اصل

 از باش برحذر 2«وَهَن إِلَى عَزْمَهُنَّ وَ الْأَفَنِ إِلَى يَجُرُّ رَأْيَهُنَّ فَإِنَّ عَقْلِها بِكَمَالِ جَرَّبْتَ مَنْ إِلَّا النِّسَاء مُشَاوَرَةَ

 و سست نظرى داراى آنان زیرا ؛باشى هدریافت را آنان عقل كمال و تجربه كه آنان مگر، زنان با مشورت

 .ناپایدارند تصمیمى

 از دیگر نقلى این است ممکن. است دانسته روا را عاقل و مجرب زنان با مشورت حضرت جادراین    

 براى را تجربه حضرت نیز دیگر موارد در. باشد حضرت از دیگر سخنى است ممکن و باشد 92 نامه

 كه كسانى برترین 1«التَّجارِبِ ذَوُ شَاوَرْتَ مَنْ أفضلُ» :فرمایدمى كه اجآن. است دانسته مناسب مشورت

 .هستند تجربگان با گیرند قرار تو مشورت طرف توانندمى

 مشورت، خدیجه و سلمه ام مانند خود زنان با پیامبر)ص(، شد نقل این از پیش كه گونه همان. د     

 مخالفت به بعد، كردمى مشورت خود زنان با پیامبر)ص( شد ذكر كه روایتى، بنابراین. است كردهمى

 افرادى كه بوده زمانى به مربوط شاید، بگذریم كه آن سند از. سازدنمى حضرت سیره با، پرداختمى

 را دیگران نظر جلسات این در نیز آنان و دهند تغییر را ایشان نظر، حضرت زنان طریق از اندداشته سعى

 آنان نظر با مخالفت صرف كه این نه، است پذیرفتهنمى را آنان نظر پیامبر روى این از ؛اندكردهمى مطرح

 .نمایندمى ابراز را دیگران نظر دانستمى بلکه، است بوده ارزش

 روا، زنان با پنهانى مشورت یا، نهانى جلسه كه شودمى استفاده هفتم روایت و ششم روایت ذیل از. ه     

 خود رقیب است ممکن را آنان چون ؛است نادرست مواردى در نزدیکان ارهدرب آنان دیدگاه و نیست

 .نیست مطلق طور به این و بدانند

                                                           
 «مَنْ جَرَّبْتَ بِكَمَالِ عَقْلً» 159ص 222، ج بحاراالنوارمجلسى، محمدباقر،  - 2
 949ص 3، جمستدرك الوسایلنوری، حسین بن محمد تقي،  - 1
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 سخن و پیامبر)ص( سیره از این و ندارد اشکال زنان با مشورت اصل گفت توانمى نتیجه در     

 خاص شرائط با و عقل و تجربه داراى زنان با باید مشورت این منتهى، شودمى استفاده امیرالمؤمنین)ع(

 .گیرد قرار توجه مورد بایستمى مشورتى هر در نکات این و باشد خاص موارد در و

 از زنان كه زمانى در چون ؛گرفت نظر در نیز را مکان و زمان باید، روایات گونه این با ارتباط در      

 به اگر اما ؛بود خواهد نارسا یزن آنان نظرات، مانده عقب فرهنگى نظر از و هستند بیگانه اجتماعى مسائل

 .بود خواهد سودمند آنان با مشورت، باشند تجربه و كمال داراى و رسیده كافى علمى رشد

 

 

 اجماع 2-2-3

م ولي فقیهان اهل سنت این مسئله را یدر كتابهای علمای گذشته شیعه در این مسئله اجماعي نیافت     

ر این مسئله نزد امامیه این باشد كه شیعه، امامت و والیت اجماع دذكر  عدم علت اند. شایدذكر كرده

داند و سپس برای دیگر عظمي را به نص پیامبر اكرم)ص( برای وصي اول امیرالمومنین علي )ع( ثابت مي

اند كه شود. به همین جهت فقهای امامیه در این مسئله نیاز ندیدهاوصیاء به نص وصي پیشین ثابت مي

 هي كنند.راجع به آن بحث فق

 با والیت زنان  م بر اجماع مخالفاند كه به صورت غیرمستقیالبته بعضي فقها به روایاتي استناد كرده     

 گرچه .2است كرده مطرح را اجماع بار اولین براى الحق نهج در حلّى داللت دارد و ادعا دارند عالمه

 مردن شرط» تعبیر با مسالک در ثانى دیا اینکه شهی. رساندنمى را مطلب این روشنى به عالمه عبارت

 از مستند در نراقى را اجماع این .1است كرده یاد اجماع این ، از«است اتفاق و وفاق مورد قاضى بودن

، مسالک مانند گوناگونى منابع از را آن جواهر صاحب .9است كرده نقل معتمد و الحق نهج و مسالک

 اند. اهل سنت در این مسئله تصریح به اجماع كرده اما علمای .4است كرده نقل ریاض و الحقنهج

تواند امام باشد اجماع دارند هرچند در فقیهان در اینکه زن نمي»قرطبي در تفسیر خود نوشته است:      

   5 «.شود اختالف نظر دارندجواز قضاوت زن در اموری كه شهادتش پذیرفته مي

                                                           
 «.ة القضاءذهبت اإلمامية إلى أنه ال يجوز أن يتولى المرأ». 551ص  ،نهج الحق و کشف الصدقعالمه حلي، حسن بن یوسف،  - 2
 «هو موضع وفاق»  913ص  29، جمسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالمالدین بن علي، شهید ثاني، زین  - 1
 95ص  29، جمستند الشيعة فى أحكام الشريعهنراقي، احمد بن محمد مهدی،  - 9
 21ص ،  42، ج جواهر الكالم فى شرح شرائع اإلسالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر،  - 4
 172، ص2. جالجامع الحكام القرآنقرطبي، محمد بن احمد،  - 5
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و از  2 «.تواند امام باشد اجماع دارنددر اینکه زن نميفقیهان »گوید: امام الحرمین جویني مي     

 . 1به اجماع فقیهان بر این مطلب تصریح كرده است« الفقه علي مذاهب االربعه»معاصرین مولف كتاب 

در پاسخ به ادعای اجماع و دالیل آنها باید گفت كه حجیت اجماع در نزد ما بر این پایه استوار است      

ریح ائمه معصومین)ع( كه به دست علمای متقدم رسیده است باعث اتفاق نظر آنان كه وجود روایات ص

گشته و پس از آن این روایات مفقود شده و فقط فتوای فقیهان باقي مانده كه بر وجود روایات داللت 

كند. زیرا در صورتي كه یک حکم را در میان فتوای فقها مشاهده كنیم و دلیل آنرا هم نتوانیم از مي

شویم كه حتماً این فتوا بر اساس روایات صریحي بوده كه به دست لمات آنها بدست بیاوریم مطمئن ميك

از  ما نرسیده است. و این گونه از فتاوا نشانگر روایاتي است كه در زمان ظلم و استبداد و فشار سیاسي

ن سلسله از علمای گذشته و یا اند. بنابراین دیدگاه فتوای فقها در فروع فقهي كه در كلمات آخریبین رفته

شود حتي در صورت اجماع حجت نیست؛ چون زمان این فتواها به زمان امامان علمای متأخر یافت مي

متصل نیست تا از این راه بتوانیم اتصال حکم را به زمان معصوم به دست آوریم. از این رو نبود اختالف 

صر  متأخرین حجت به معنای علمي این واژه و حتي وجود اجماع در مسائل و فروع مطرح شده در ع

 نیست.

 مقتضای اصول عملیه 2-2-4

آنچه تاكنون بیان شد مقتضای ادله و حجج شرعي سلبي یا ایجابي بود. اما این پرسش مطرح است      

كه اگر فقیه نتواند از ادله اجتهادی به یک نتیجه قطعي در این زمینه دست یابد، مقتضای اصول عملي 

  چیست؟

شود. زیرا والیت همه فقیهان بر این باورند كه در حالت شک، به اصول نفي كننده تمسک مي     

سلطنت و نفوذ رای از اموری است كه به جعل از سوی خدوند و دلیلي كه بیانگر چنین جعلي باشد نیاز 

ه باشد و اگر تواند بر دیگری والیت داشتدارد و هیچ انساني ـ جز در صورت وجود دلیل خاص ـ نمي

در وجود دلیل شک داشتیم، اصل بر عدم والیت و نفوذ حکم انساني بر انسان دیگر است. به نظر 

رسد این سخن صحیح و بدون اشکال است. و تا آنجا كه سراغ داریم شیخ طوسي اولین كسي است مي

 كه به این اصل تمسک كرده است.
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دلیل ما برای ادعای فوق »گوید: اوت برای زنان ميایشان درباره ممنوعیت والیت و حکومت و قض     

این است كه جایز بودن قضاوت برای زنان به دلیل نیاز دارد؛ چون قضاوت یک حکم شرعي است و 

 . 2«هركس مدعي شود كه زن شایستگي قضاوت دارد باید دلیل آنرا نیز ذكر كند

در این »نویسد: به اصل در هنگام شک ميدرباره رجوع « دراسات في والیه الفقیه»نویسنده كتاب      

 . 1«كند زیرا اصل بر عدم ثبوت والیت شخصي بر شخص دیگر استمقام، مجرد شک كفایت مي

البته این سخن در صورتي صحیح است كه عمومات و اطالقات لفظي كه شامل مردان و زنان در      

نین نیست، چون برخي از اطالقات و شئون حکومت، والیت و قضاوت وجود نداشته باشد در حالیکه چ

 شود.عمومات به طور یکسان شامل زن و مرد مي

  4«الفقها حصون االسالم»عالمان وارثان پیامبران هستند؛  9«العلماء ورثه االنبیاء»در روایاتي همچون:      

شود و تا فقیهان دژهای مستحکم اسالم هستند؛ بدون شک این روایات مطلق بوده و شامل زن و مرد مي

ای بر اراده مذكر وجود نداشته باشد، زماني كه ضمیر مذكر و مونث در یک كالم جمع نشده و قرینه

تواند آنها را از اطالق خارج كند. چون در بسیار از موارد ضمیر مذكر بودن ضمایر روایات یاد شده نمي

یا ایها »یاتي كه در ابتدای آن عبارت مذكر، از باب تغلیب در اعم از زن و مرد استعمال شده است؛ مانند آ

 باشد.قرار دارد. زیرا بدون شک مراد از الذین آمنوا جنس زن و مرد هر دو مي« الذین امنوا

كنند اگر در یکي از از طرف دیگر مردم در گفتگوهای روزمره خود قطعاً به اصل اطالق عمل مي     

و شک كنیم كه مراد واقعي گوینده از آن  نصوص، حکمي بر موضوع مطلق و بدون قیدی وارد شود

موضوع، اطالق بوده یا تقیید، روش مردم در سخنان جاری میان خودشان عمل به اصل اطالق است؛ البته 

به شرطي كه مقدمات حکمت ـ كه در اصول ثابت شده است ـ فراهم باشد. علمای اصول این را اصل 
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رود. در این است كه در مقابل اصول عملي به كار مي اطالق مي نامند. اصل اطالق یکي از اصول لفظي

 . 2شودجا نیز مقدمات حکمت فراهم است. و در نتیجه اصل اطالق جاری مي

باشند ای كه در كلمات فقیهان وارد شده حکومت دارند و بر آنها مقدم مياین مطلقات بر اصول نافیه     

ت حکومت و والیت و قضاوت برای زنان است و زیرا در این مسئله موضوع اصول نافیه شک در ثبو

برند اما این رفع شک حقیقي نیست بلکه به سبب این مطلقات به دلیل اصل اطالق این شک را از بین مي

باشد و شارع نیز این سیره ر ا رد نکرده و آنرا امضا نموده است. معتبر بودن این سیره در نزد عقال مي

شوند و با وجود این اطالقات جایي برای مت دارند، و بر آنها مقدم ميپس اطالقات بر اصول نافیه حکو

 . 1ماندرجوع به اصول نافیه یاد شده نمي

 مذاق شارع 2-2-5

اند، مذاق شارع است. مقصود از مذاق یکي از دالیلي كه برای اثبات عدم والیت زن به تمسک كرده     

ه كلي آن در خصوص یک موضوع معیّن است. شارع یا مذاق شرع، روح حاكم بر شریعت و دیدگا

ای باقي نماند و یا امور عمومي شود مذاق شارع آن است كه هیچ ضرر جبران نشدهچنانکه مثالً گفته مي

مردم، مانند بهداشت همگاني، آموزش و پرورش، ایجاد تسهیالتي همچون رساندن آب، برق و گاز به 

 داره كشور، به حال خود رها نشود.مردم و در رأس همه آنها مسئله حکومت و ا

توان گفت: از روح حاكم بر شریعت و مذاق شارع استفاده در تبیین استدالل به مذاق شارع، مي     

شود كه آنچه اسالم به عنوان وظیفه اصلي از زنان خواسته است، رعایت پوشش و عدم اختالط با مي

ست كه عهده دار شدن امور والیتي مانند قضاوت مردان نامحرم و تصدی امور داخل خانه است. واضح ا

و حکومت، با این وظیفه منافات دارد. تصدی چنین اموری نه با روحیه زن سازگار است و نه با وظایف 

تواند امامت نماز جماعت اصیلي كه شارع بر عهده او نهاده است. از مسلّمات فقه اسالم است كه زن نمي

ای زده شود تا الي كه این امکان وجود دارد كه بین او و مأمومین پردهمردان را بر عهده بگیرد، در ح

حجم بدن او در موقع ركوع و سجده دیده نشود و  پس از نماز نیز اگر پرسشي باشد، از پشت پرده از او 
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بپرسند، ولي شارع مقدس اسالم به هیچ وجه و در هیچ صورتي این امر را نپذیرفته است. پس چگونه 

قضاوت و حکومت او یا تصدی مناصب والیي دیگر را كه بسیار بیشتر از امامت نماز، ممکن است 

 مقتضي ارتباط با نامحرم و مراجعه آنان به وی است، پذیرفته باشد؟!

 ارتكاز متشرعه 2-2-6

مقصود از ارتکاز متشرعه، ثبوت و رسوخ یک مفهوم معیّن در ذهن افرادی است كه به شریعت      

توان به احترام قرآن و كعبه در نزد همه مسلمین و و معتقدند. برای ارتکاز متشرعه، مي اسالم پایبند

اند احترام خاص ائمه)ع( در نزد شیعیان مثال زد. فقها در موارد متعددی به ارتکاز متشرعه استدالل كرده

ه آن است كه اند. نکته قابل توجه در ارتکاز متشرعو آن را یکي از راههای كشف حکم شرعي دانسته

شود كه ارتکاز، مبیّن نوع حکم نیز هست، برخالف سیره كه چنین نیست و یک دلیل لبّي محسوب مي

 باید به قدر متیقّن آن اكتفا كرد.

تبیین استدالل به ارتکاز متشرعه در اینجا بدین صورت است كه در ذهن همه افراد پایبند به شریعت،      

دانند. بنابراین، اگر كسي در این مجاز به تصدی سِمت های والیي نمياین نکته نهفته است كه زن را 

 شود.خصوص نظر مخالفي ابراز كند، با انکار و تحاشي متشرعه مواجه مي

شاهد دیگر بر وجود این ارتکاز، آن است كه در هیچ یک از جوامع اسالمي، اعم از شیعه و اهل      

است كه یک زن متصدی حکومت یا قضاوت و یا مناصب  سنّت، در هیچ زماني دیده یا شنیده نشده

والیي دیگر شود. پیامبر )ص(، ائمه)ع(، اصحاب آنان و حتي خلفا و شاهاني كه به نام اسالم حکومت 

اند كه زني را در یکي از این مناصب قرار دهند. البته ای به خود ندادهاند نیز تاكنون چنین اجازهكرده

ا به دلیل عدم حجیت شرعي، مستند ما نیست، ولي نشان دهنده این مطلب واضح است كه عملکرد خلف

ای قوی بوده است كه خلفا نیز از مخالفت است كه ارتکاز متشرعه بر نامشروع بودن والیت زن به اندازه

عباس كه بیش از ششصد سال بر امت اسالمي امیه و بنياند؛ با آنکه در زمان بنيبا آن خودداری كرده

طراز و یا برتر از مردان هم عصر خود كردند زنان زیادی بودند كه هم از حیث علم و فضل، هم حکومت

  2بودند و هم در دربار خلیفه نفوذ قابل توجهي داشتند.

این نکته مورد توجه فقهای شیعه و اهل سنّت قرار گرفته است و در استدالل های خود به آن اشاره 

 اندكرده
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 ینمجموع ادله پیش 2-2-7

ای كه بیان شد، به تنهایي برای اثبات عدم والیت زن كافي شمرده اگر فرض كنیم كه هیچ یک از ادله     

 توانیم با استناد به مجموع من حیث المجموع آنها، این مسئله را اثبات كنیم.نشود، مي

یک دلیل  روشن است كه مجموع چند دلیل ضعیف )بر فرض كه ضعف ادله پیشین پذیرفته شود(،     

آورد. بنابراین، استدالل به مجموع ادله پیش گفته، چینش چند صفر در كنار یکدیگر قوی را به وجود مي

نیست تا نتیجه نهایي نیز صفر باشد، جمع زدن چند عدد كوچک است كه نتیجه آن یک عدد بزرگ 

 خواهد بود.

 

 چند نكته و سوال:

 شود؟ي هم شامل ميآیا ممنوعیت والیت زن، به حالت های استثنای -1

اكنون باید پرسید بر اساس آنچه گذشت، اثبات شد كه زنان مجاز به تصدی مناصب والیي نیستند.       

ها امکان های گوناگون ثابت است و یا اینکه در برخي حالت، در شرایط مختلف و حالتكه آیا این حکم

 اید توجه داشت:تغییر آن وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، به چند نکته ب

اوالً: احکام اسالم، اختصاص به زمان و مکان خاصي ندارد؛ زیرا، دین اسالم جاودانه و جهان شمول       

 است و به این مطلب در آیات و روایات متعددی تصریح شده است.

ل ابداً حالل محمد حال»اند، چنان كه امام صادق)ع( فرموده است: : همه احکام اسالم ثابتدوم اینکه     

  2«الي يوم القيامة ال يكون غيره و ال يجيء غيره

پذیری و پاسخگویي آنها به نیازهای گوناگون انسان و ثالثاً: ثابت بودن احکام اسالم، مانع انعطاف     

های مختلف نیست؛ زیرا شارع اسالم با در نظر گرفتن عناوین راهگشایي مانند: ها و مکانمقتضیات زمان

 ي حرج، تقدیم اهمّ بر مهم، حفظ نظام، مقدمه واجب و... این مهم را تأمین كرده است.الضرر، نف

اند و حکم ثانوی نیز به دنبال پیدایش این البته از آنجا كه حالت های عارضي یا عوارض، مقطعي     

ین رفتن شود، قهراً احکام ثانوی مقطعي خواهند بود نه دائمي و با از بها بر موضوع مترتب ميحالت

 عوارض پیش آمده، احکام ثانوی نیز به دلیل منتفي شدن موضوعشان، منتفي خواهند شد.
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های استثنایي اگر باعث شکل گرفتن مصلحتي گفته، باید گفت كه حالتاینک با توجه به نکات پیش     

د، آنگاه تر باششود كه رعایت آن در نظر شریعت اسالم از رعایت حکم اولي متعلق به موضوع، مهم

بدون شک به دلیل تحقق یک عنوان ثانوی یعني لزوم تقدیم مصلحت اهمّ بر مهم، یک حکم ثانوی پدید 

 شود.آید كه مانع اجرای حکم اولي ميمي

 الف( اصلح بودن زن برای تصدی قضاوت

 بر اساس آنچه گفته شد، یکي از حاالت استثنایي كه ممکن است باعث پیدایش یک مصلحت اهمّ     

الشرایط برای تصدی امور والیي است؛ مانند اینکه هیچ مرد واجد شرایطي كه شود، فقدان مرد جامع

توان قضاوت را تعطیل كرد؛ زیرا تردید نميبتواند متصدی امر قضاوت شود، وجود نداشته باشد. بي

شود. بنابراین، ميتعطیل آن باعث تراكم اختالفات و منازعات در بین مردم و در نهایت، فروپاشي جامعه 

دار آن شود بین اینکه یک مرد فاقد شرایط، متصدی قضاوت شود و یا اینکه یک زن عهدهامر آن دایر مي

شود؛ زني كه به استثنای شرط رجولیت، شرایط دیگر قضاوت را داراست. پس بدین ترتیب باید پرسید 

رایط قضاوت نیستند، كدامیک باید از میان یک مرد و یک زن كه بنا بر فرض، هیچ یک واجد تمامي ش

توان گفت اگر مجموع شرایط موجود در زن بیشتر و مهم تر از متصدی این امر شود؟ در پاسخ مي

مجموع شرایط موجود در مرد باشد، الزم است كه زن مزبور متصدی امر قضا شود؛ زیرا بنا بر فرض، او 

رسد. یا به تعبیر دیگر، در غیراصلح نمي اصلح است و به حکم عقل و شرع، با بودن اصلح نوبت به

شود كه مرد فاقد شرایط به صورت تصدی زن مورد نظر، مصالح عمومي، بهتر و بیشتر از حالتي تأمین مي

 تصدی قضاوت بپردازد.

 ب( تفویض والیت از جانب مردان به زنان

زم برای شخص متصدی از دالیلي كه در مباحث گذشته بیان شد، معلوم شد كه یکي از صفات ال     

اند، واسطه یا باواسطه از خداوند گرفتهوالیت، مرد بودن است. دارندگان والیت نیز كه والیت خود را بي

 به حکم اولي مجاز نخواهند بود به زنان و یا به اشخاص دیگر فاقد شرایط، تفویض والیت كنند.

ذلک از شرایط قضاوت نیستند و مع ولي در خصوص قضاوت مأذون، یعني مرداني كه مجتهد واجد     

سوی ولي فقیه به آنان اذن در قضاوت داده شده است، باید گفت كه اذن و تفویض والیت مزبور، در 

واقع براساس ضرورت و به منظور حفظ مصلحت اهمّ در زمان نبودِ مجتهد واجد شرایط قضا صورت 

مّ یکي از عناوین ثانویه است كه حکم گرفته است و چنان كه پیش از این گفته شد، حفظ مصلحت اه
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آورد. بنابراین بدون وجود چنین مصلحتي تفویض والیت قضا بر مردِ فاقد شرایط ثانوی را به دنبال مي

نیز صحیح و مجاز نخواهد بود. ولي در صورت تحقق مصلحت مزبور به طور مسلّم تفویض والیت 

توضیح اینکه به منظور « الضروره تتقدر بقدرها» یرا قضائي بر مردان مقدم بر تفویض آن بر زنان است، ز

تأمین مصلحت موردنظر یا ضرورت پیش آمده كافي است كه فقط از شرط اجتهاد در قاضي صرف نظر 

شود و دلیلي ندارد كه عالوه بر آن از شرط رجولیت نیز صرف نظر شود. آری اگر مردان غیرمجتهدی كه 

ای كه برای تأمین مصلحت مزبور كافي باشد وجود هستند به اندازه واجد شرایط دیگرِ الزم برای قضاوت

رسد؛ زناني كه غیر از اجتهاد و رجولیت نداشته باشند آنگاه نوبت به تفویض والیت قضایي به زنان مي

 واجد شرایط دیگر قاضي هستند.

 چرا در اسالم، تصدی امور والیي به زنان واگذار نشده است؟ -2

شود، یعني هرجا واجبي ارد كه احکام شرعیه بر مدار مصالح و مفاسد واقعي ميتردیدی وجود ند     

وجود دارد، مبتني بر یک مصلحت واقعي و نفس االمری است و هرجا حرامي تشریع شده است، 

براساس یک مفسدة واقعي بوده است. احکام شرعي دیگر نیز همین طور هستند. بنابراین، عدم جواز 

یک مصلحت واقعي است؛ اعم  یی احکام شرعیه، تأمین كنندهای زنان، مانند بقیهامور والیي برتصدی 

 از اینکه ما بتوانیم آن را تشخیص دهیم و یا نتوانیم.

ای از این مصلحت سعي ما در اینجا آن است كه با تأمالت عقلي و با مراجعه به كتاب و سنّت، گوشه

 واقعي را بازشناسي كنیم:

گونه كه از نظر علمي و تجربة طوالني بشر، گواه بر این معناست كه زن و مرد همان . دستاوردهای2     

های تکویني چنان آشکار است كه جسمي متفاوتند، از حیث روحیه نیز با یکدیگر فرق دارند. این تفاوت

 دهد.از همان آغاز كودكي خود را نشان مي

یکي از دو صنف مرد یا زن نسبت به دیگری از  شود كهها به هیچ وجه باعث نمي. این تفاوت1      

تر تلقي شود؛ زیرا، قرآن به عنوان یک ضابطة كلي و مطلق، مالك برتری در نزد دیدگاه اسالم كامل

 إِنَّا النَّاسُ  أَيُّهَا يا»خداوند را تقوا دانسته است، بدون آنکه در این جهت بین زن و مرد فرقي بگذارد: 

 اى 2«خَبير عَليمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقاكُمْ اللَّهِ  عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً  جَعَلْناكُمْ وَ أُنْثى وَ ر ذَكَ مِنْ خَلَقْناكُمْ

                                                           
 29آیه  حجراتسوره  - 2
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. بشناسید را یکدیگر تا دادیم قرار ها قبیله و ها ملت و آفریدیم زن و مرد یک از را شما ما! مردم

 شماست پرهیزكارترین خدا نزد اشم ترینگرامى تردیدبى

فرماید: . اساس و پایة همة احکام اسالمي، عدالت است. همان گونه كه حضرت علي)ع( مي9      

. بدین ترتیب عالم تشریع، همچون عالم تکوین، بر مبنای عدالت استوار شده 2«العدل حیاه االحکام»

اگرچه درك حُسن عدالت  1«السموات واالرض بالعدل قامت»فرماید: است، چنان كه پیامبر اكرم)ص( مي

از مستقالت عقل عملي است، ولي تشخیص مصادیق عدالت در همة موارد برای عقل آدمي بدون كمک 

شرع ممکن نیست. به همین دلیل، شریعت به یاری عقل شتافته و مصادیق و موارد عدالت را در قالب 

واضح است كه عدالت همواره به معنای تساوی نیست،  ها تبیین كرده است. البتهاحکام شرع برای انسان

بلکه چه بسا تساوی در برخي موارد منجر به ظلم شود؛ مانند تساوی بین عالِم و جاهل یا بین صغیر و 

 شود.كبیر یا بین قادر و عاجز، در تکالیفي كه بر عهدة هریک گذاشته مي

كه: حکم شرعيِ عدم جواز تصدی زنان نسبت به توان چنین نتیجه گرفت . طبق آنچه گفته شد، مي4     

براساس تأمین مصالح واقعي و دوری از مفاسد واقعي است؛  دوم اینکهامور والیي: اوالً عادالنه است؛ 

رسد ثالثاً ناشي از نقصان ذاتي زن نیست، پس این حکم ناگزیر باید علت دیگری داشته باشد. به نظر مي

كه شریعت اسالم برای زن در نظر گرفته است جستجو كرد، وظایف علت مزبور را باید در وظایفي 

مهمي كه انجام آنها با تصدی امور والیي سازگار نیست. توضیح اینکه؛ خداوند متعال به تناسب 

های جسمي و روحي هریک از مرد و زن، حقوقي را برای آنان معیّن كرده است و وظایف و ویژگي

ه است. هدف نهایي از این حقوق و تکالیف، هموار كردن راه تحصیل تکالیفي را بر عهدة آنها گذاشت

اختیاری سعادت دنیا و آخرت، برای زن و مرد است. در این میان، هر امری كه با حقوق و تکالیف اصلي 

زن و مرد منافات داشته باشد و مانعي در راه رسیدن آنان به مال و سعادت باشد، توسط قانونگذار اسالم 

است و پرداختن به آنها ممنوع اعالم شده است. یکي از این امور برای زنان، تصدی مشاغل  معرفي شده

والیي است؛ زیرا، با لزوم حفظ عفاف، حرمت و كرامت زن و تستّر و اجتناب وی از اختالط با مردان 

 نامحرم كه از اصلي ترین وظایف شرعي زن است، منافات دارد.

 

                                                           
 33ص  2، جغرر الحكم و درر الكلم محمد، آمدی، عبد الواحد بن - 2
 593، ص 1، ج تفسیر الصافى ،مرتضي شاه محمدبن كاشاني، فیض - 1
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 ان نامحرم اجتناب کند و خود را پوشیده نگاه دارد؟ چرا زن باید از اختالط با مرد -3

شود و حرمت و كرامت وی را در جامعه پاسخ آن است كه: اوالً این كار باعث حفظ عفاف او مي     

عدم رعایت این امر هم با مصالح زن ناسازگار است و هم با مصالح  دوم اینکهمحفوظ نگاه مي دارد؛ 

شود كه در اثر زن این است كه لطافت و ظرافت روحیة او باعث مي مرد. دلیل ناسازگاری با مصالح

ارتباط با مردان نامحرم و یا پرداختن به اموری كه الزمة آنها ایجاد چنین ارتباطي است )همچون تصدی 

تر زندگي خود بازماند، ولي علت ناسازگاری با امور والیي(، شدیداً آسیب ببیند و از انجام وظایف مهم

ای را كه با یک زن نامحرم اختالط دارد، رد این است كه از یک سو، احتمال افتتان مرد بیگانهمصالح م

كند و از سوی دیگر، در وضعیت مردی كه در دهد و زمینة ارتکاب جرم و گناه را فراهم ميافزایش مي

واضح است كه در  گذارد؛ زیرا،كند، تأثیر منفي بر جای ميكنار چنین زني به عنوان محرم او زندگي مي

یک زندگي مشترك، هرگاه یکي از اعضا دچار مشکلي شود، اعضای دیگر نیز از عواقب آن مصون 

تردید نخواهند ماند. بنابراین، هرگاه زني در اثر اختالط با مردان نامحرم دچار آسیب و مشکالتي شود، بي

اواني را برای شوهر، فرزند و كند و عواقب سوء فراین مشکالت به زندگي داخلي او نیز سرایت مي

 اش به دنبال خواهد آورد.اعضای دیگر خانواده

اش به امام حسین)ع( چنین بیان امیرالمؤمنین)ع( همین مطلب را با سخناني كوتاه و گویا در نامه     

ا بر زن ر 2«و التملک المرأه من امرها ما جاوز نفسها فانّ المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه»كرده است: 

آنچه به او مربوط نیست و از حدّ او فراتر است مسلط مکن؛ زیرا زن )همچون( گیاهي است خوشبو، نه 

كارفرما و مسلط بر امور. تعلیلي كه امیرالمؤمنین)ع( برای سخن خود آورده است و زن را به عنوان 

العله تعمّم و »قاعدة ای است كه براساس گیاهي خوشبو معرفي كرده است، تعلیل بسیار زیبا و سنجیده

 شود:نکات مختلفي از آن استنباط مي« تخصّص

تر از اوالً نشان دهندة دیدگاه اسالم نسبت به زن است كه او را موجودی ضعیف و پست یا ناقص     

شمارد كه هم برخوردار از لطافت و ظرافت است داند، بلکه وی را نشانة زیبایي خلقت الهي ميمرد نمي

 معطری دارد.و هم وجود 

دهد؛ همان گونه كه از یک گل زیبا و خوشبو لزوم محافظت مرد نسبت به زن را نشان مي دوم اینکه     

 باید محافظت كرد.

                                                           
 522، ص 5،  ج ایترجمه كمره ،اصول کافيكلیني، محمد بن یعقوب،  - 2
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كند؛ همان جایگاهي كه یک گل معطر و زیبا در یک ثالثاً جایگاه زن را در جامعة انساني مشخص مي     

 های احتمالي.وظ و مطمئن در برابر آسیبخانه دارد، جایگاهي رفیع و در عین حال محف

گیرد. بدون تردید، هایي است كه بر عهدة یک زن قرار ميرابعاً. نشانگر محدودة وظایف و مسئولیت     

« ریحانه»ها نباید ریحانه بودن زن را به خطر بیاندازد، چنانکه این معنا به خوبي از تقابل بین این مسئولیت

 «.فان المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه»شود: ضرت علي)ع( فهمیده ميدر كالم ح« قهرمانه»و 

بر اساس آنچه گفته شد، هر كاری كه با عفاف و كرامت زن منافات داشته باشد یا باعث اختالط وی      

با مردان بیگانه شود، از نظر شریعت اسالم ممنوع است. از آنجا كه تصدی امور والیي همواره مالزم با 

دهد، در اسالم ممنوع زن با مردان نامحرم است و حفظ عفاف او را در معرض تهدید قرار مي اختالط

شمرده شده است، ولي باید توجه داشت كه این ممنوعیت اختصاص به امور والیي ندارد، بلکه هر امر 

 شود.ای داشته باشد نیز شامل ميدیگری را كه چنین مالزمه

ند باعث ارتقا و تكامل انسان شود و در این صورت آیا تواآیا تصدی اَعمال والیي نمي -4

ممنوع کردن زن از پرداختن به این امور باعث محروم کردن او از امكان رسیدن به چنین 

 کمالي نخواهد شد؟

پاسخ آن است كه اوالً اشتغال به اَعمال والیي، چنین نیست كه همواره باعث رسیدن انسان به یک      

شود، بلکه این مشاغل، اَعمال پرخطری هستند كه در صورت عدم رعایت شرایط  كمال روحي و معنوی

توانند باعث خُسران معنوی و هالكت شخص شوند. چنان كه از امام و اقتضائات دشوارشان، مي

اند و یک دسته در بهشت. اند: سه دسته در آتشصادق)ع( روایت شده است كه قضات، چهار دسته

داند و مردی كه ظالمانه قضاوت كند، جور قضاوت كند، در حالي كه خود مي مردی كه براساس ظلم و

داند، همگي در آتش داند و مردی كه براساس حق قضاوت كند، در حالي كه نميدر حالي كه خود نمي

  2اند و مردی كه بر طبق حق قضاوت كند و خود بداند، در بهشت استجهنم

آورند، پس آنچنان به است كه قاضي عادل را در روز قیامت مي از پیامبر اكرم)ص( نیز نقل شده     

كند، ای كاش بین دو نفر دربارة هستة خرمایي نیز قضاوت شود كه آرزو ميسختي و دقت حسابرسي مي

  1نکرده بود.

                                                           
 427، ص 7ج  همان، - 2
 471ح  ،منتخب ميزان الحكمةمحمدی ری شهری، محمد،  - 1
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توان گفت مشاغل دیگری نیز كه مستلزم تصمیم گیری و اِعمال والیت در خصوص با تنقیح مناط مي     

جان مردم است، همچون منصب قضاوت پرخطرند، بلکه براساس طریق اولویت باید گفت منصب مال و 

رهبری و ریاست جمهوری و ریاست قوة قضائیه كه اهمیتش بسیار بیش از قضاست و تصرفش در اموال 

و نفوس مردم بیش از تصرفي است كه یک قاضي در این موارد دارد، به طور یقین در معرض خطرات 

هیچ كس نیست كه »ی قرار دارند. چنان كه در حدیثي از پیامبر اكرم)ص( آمده است كه فرمود: تربزرگ

شود. پس اگر بر ده نفر یا بیشتر ریاست داده شده باشد، مگر اینکه روز قیامت با دست بسته آورده مي

  2«شودافزوده ميشود و اگر گناهکار باشد، بر غل و زنجیر او نیکوكار باشد، غل و زنجیر از او باز مي

به دلیل پر خطر بودن این مشاغل بوده است كه بسیاری از علمای بزرگ تا زماني كه ضرورت      

بخشیدند. نتیجه آنکه كردند و عطای آن را به لقایش ميكرد، از پرداختن به آنها خودداری ميایجاب نمي

مردان داده شده است ارزیابي كرد، بلکه آنها تصدی چنین مشاغلي را نباید الزاماً به عنوان امتیازی كه به 

 را باید امتحاني سنگین و دشوار دانست كه كمتر كسي سربلند از آنها بیرون مي آید.

ثانیاً: به منظور رعایت كمال عدالت، از آنجا كه ممکن است برخي مردان با تصدی مشاغل خطیری      

ا رعایت موازین اسالمي به درجاتي از كمال همچون قضاوت، حکومت و مشاغل والیي دیگر، همراه ب

آید محروم نشوند، روحي و تقوا برسند، برای اینکه زنان از این امکان كه بسیار دشوار به دست مي

های خداوند متعال جایگزیني را برای آنان در نظر گرفته است كه در عین هماهنگي كامل با ویژگي

 رسند.های دیگر به آن ميهمان كمالي برساند كه مردان از راهتواند آنان را به روحي و جسمي زنان، مي

جایگزین مزبور آن است كه یک زن با مدیریت خردمندانه و دلسوزانة خود در محیط داخلي زندگي      

شود، بهشتي رو ميخانوادگي و صبوری ورزیدن در برابر نامالیماتي كه احیاناً در این راه با آنها روبه

ی همسر و فرزندانش فراهم كند و از این طریق در رشد و تربیت انسان های شایسته و زمیني را برا

چنان مهم كه در روایات اسالمي ای سالم و اسالمي كمال تأثیر را داشته باشد، تأثیری آنساختن جامعه

ترین دیاست؛ زیرا واضح است كه خانواده، بنیاطراز دشوارترین وظایف مردان یعني جهاد دانسته شدههم

ترین نقش شود و كلیدیهای سالم بنا نميهستة زندگي اجتماعي است و جامعة سالم جز بر پایة خانواده

 در خانواده، به عنوان همسر و مادر، بر عهدة زن قرار دارد.
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)نیکو شوهرداری كردن( یاد شده است و از آنجا « حُسن التبعل»از این جایگزین، در روایات با تعبیر      

یک زن، زماني واقعاً همسر خوبي خواهد بود كه مادر خوبي نیز باشد، بنابراین تعبیر حُسن التبعل  كه

 دربردارندة حُسن انجام وظیفة مادری نیز هست.

 نتیجه:

 و وافقانحث برانگیز در اندیشه اسالمي است و ممسئله والیت زن از جمله مسائل بسیار مهم و ب     

، موافقان یلدال ترینمهمكه  اندكرده ارائه دالئلى و شواهد خود نظر براى کی هر، زنان والیت مخالفان

مخالفان والیت  ؛كه اشاره شد بود )ع(حضرت علي  پیامبر گرامي اسالم و و سیره قرآن و سنت آیات

ود كه ب« الرجال قوامون علي النساء»كه مهمترین آنها آیه  اندكردهآیه از آیات قرآن كریم استناد  4زنان به 

های انجام شده اتفاق نظری در این خصوص مشاهده نشد و این آیه به با توجه به تفاسیر و استدالل

توانند به این تنهایي تحمل اثبات عدم والیت بانوان را ندارد؛ آیات دیگر نیز در مجموع دلیل روشني نمي

وع از روایت استناد شده هر كدام ن 7ادعا باشند و همه آنها قابل خدشه است. در بخش روایات نیز كه به 

كننده عدم والیت زنان است؛ استدالل خاص خود را داشته و بخشي از آنها قابل خدشه و بخشي اثبات

باشد كه هیچ مي« لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه»مهمترین روایت نفي كننده والیت بانوان، روایت مشهور 

عدم والیت زنان همچون اجماع نیز بیان شده كه باید  ای به آن وارد نیست. دلیل دیگری برایخدشه

حجیت اجماع در نزد ما بر این پایه استوار است كه وجود روایات صریح ائمه معصومین)ع( كه به گفت 

دست علمای متقدم رسیده است باعث اتفاق نظر آنان گشته و پس از آن این روایات مفقود شده و فقط 

 كند.كه بر وجود روایات داللت مي است فتوای فقیهان باقي مانده

دالیل دیگری همچون مقتضای اصول عملیه، مذاق شارع و ارتکاز متشرعه نیز ذكر شده و      

 های هر كدام نیز جداگانه بحث و بررسي شده است. استدالل

از اگر فرض كنیم كه هیچ یک است كه های بیان شده همگي نشانگر ایناما باید گفت مجموع ادله     

توانیم با استناد به مجموع ای كه بیان شد، به تنهایي برای اثبات عدم والیت زن كافي شمرده نشود، ميادله

 من حیث المجموع آنها، این مسئله را اثبات كنیم.

اگر حاالت استثنایي باعث شکل گرفتن مصلحتي شود كه  ست كها این باید گفتنکته مهمي كه      

تر باشد بدون شک به خاطر ت اسالم از رعایت حکم اولي متعلق به موضوع مهمرعایت آن در نظر شریع
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فلسفه عدم والیت زن نقصان ذاتي زن نیست، بلکه چرا كه  تعلق عنوان ثانوی این امر بالاشکال است.

 رعایت مصالح زن و مرد است كه از جمله این مصالح اجتناب از اختالط زن با مرد است.
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 مرجعیت بانوان: سومفصل 
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مقوله جنسیت و مرجعیت یکي از احکامي است كه محل بحث فقهاست و این پرسش كه اگر زني      

مانع از مرجعیت و حجّیت فتاوای او  ،دارای تمام شرایط الزم برای مرجعیت باشد، آیا صرف زن بودن او

 گذاشته بحث به فصل این در آنچه؟ آیا فتاوای مفتي زن، حتي برای زنان دیگر نیز حجّیت ندارد ؟شودمي

اند؛ ابتدا دالیل هریک از مخالفان و موافقان مرجعیت زنان به آنها استناد كرده كه است دالیلى، شودمى

گیرد كه برای اثبات ادعای خود به آیات مختلف قرآن و روایات مخالفان مرجعیت مورد واكاوی قرار مي

اند؛ سپس شریعت را نیز به آن افزوده دالیلي همچون اجماع و مذاقادامه اند و در گوناگون استناد كرده

  1 آیه شریفه از قرآن كریم و 9ادله موافقان مرجعیت زنان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت كه به 

اند؛ در ادامه به دالیلي همچون عقل، اصل قابلیت قابل، متمسک شده (السالملیه)عروایت از ائمه معصومین

الجواز، قاعده اشتراك همه مکلفان در احکام و در نهایت به سیره پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( و هاصال

 اند.علمای متأخر و معاصر برای اثبات مرجعیت زنان استناد كرده

 ادله مخالفان مرجعیت زنان 3-1

 :کریم قرآن آیات 3-1-1

 :جویند تمسک بدانها مرجعیت زنان ممنوعیت هب قائلین، دارد امکان كه خوریمبر مى آیاتى به، قرآن در

 ...«النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»آیه شریفه:  3-1-1-1

 جهت آن از، مردان  1«.أَمْوالِهِم مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْض  عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ»

 تسلط زنان بر، دهند مى نفقه خود مال از كه جهت آن از و است داده برترى بعضى بر را بعضى خدا كه

 .دارند

 قرار زنان قیّم را مردان خداوند، شریفه آیه این همانطور كه در بحث والیت زنان نیز اشاره شد مطابق     

. است زن بودن تابع و زن بر مرد تسلط قیمومت این الزمه. باشد مردان دست به زنان امور باید و داده

 این و است مردان امور به او قیام و زن از مرد پیروى معناى به، مرجعیت و فتوا مسند در زن گرفتن قرار

 .دارد مخالفت شریفه آیه با
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 من انفقوا بما»: فرماید مى كه شریفه آیه ذیل به توجه در پاسخ به استدالل فوق باید گفت كه با     

 این: فرمایدمى روى این از نظام؛ این در شوهران جایگاه بیان و است خانواده نظام به طمربو آیه« اموالهم

 خانواده نظام چهارچوب در، مرد انفاق، شک بدون. كنندمى مردان كه است انفاقى خاطر به قیمومت

 .نیست زن جنس بر مرد جنس قیمومت بیان مقام در، شریفه آیه بنابراین. است

 مالك زیرا نیست آن به مخصوص ولى، است خانواده نظام به مربوط شریفه آیه، بله: شود گفته اگر     

 مرد فکرى و جسمى برترى اللّه؛ یعنى فضل بما. 1انفاق، . 2:است چیز دو خانواده نظام در مرد قیمومت

 دو هر در مردان. نیست اجتماع و خانواده نظام بین فرقى، باشد فکرى و جسمى برترى مالك اگر. زن بر

 نیاز كه دارد جریان امورى در، زن بر مرد قیمومت، ادعا این پذیرش فرض هستند؛ به زنان امور قیم مورد

، امرى هر در قیمومت، دیگر بیان به. نیست ساخته زنان از كه باشد فکرى و جسمى هاىتوانایي به

 كه این نه .باشدمى خویش علت دائرمدار حکم زیرا، دارد امر آن در زن بر مرد برترى اثبات به احتیاج

 !است زن قیم او كارها همه در پس، دارد زن از بیشترى توانایى، كارها برخى تصدى براى مرد چون

 باشد داشته اىالعاده فوق فکرى و جسمى هاىتوانایي به نیاز كه نیست امورى از، افتاء مقام تصدى     

 احکام استنباط بر قدرت و است علمى توانایى، است مهم مرجعیت در آنچه زیرا نباشد ساخته زنان از كه

 .یابد دست مقام این به تواندمي مرد همانند زن معتقدند، باالتفاق همگان كه، الهى

 او آنچه. كندنمى پیدا خویش مقلدان بر اىسلطه گونههیچ. خداست حکم بیان، مفتى و مرجع كار     

 الهى حکم اعتبار به آیدمى مقلدان براى الزامى و تعهدى گرا و است حرام و حالل بیان، صرفاً، گویدمى

 قیمومت با كه این تا، شودنمى مرد بر زن سلطه موجب افتاء، بنابراین .مفتى فرمان اعتبار به نه، باشدمى

 .باشد داشته منافات زن بر مرد جنس

 نفى نه، كرد خواهد ردانم براى زن مرجعیت نفى شریفه آیه، نکات این همه از پوشى چشم فرض به     

 یا، باشد زنان براى مرجع كه این از است اعم، ذكوریت اشتراط به قائلین كه آن حال. را مرجعیت اصل

 .مردان و زنان
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 ...«دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ لِلرِّجالِ »آیه شریفه:  3-1-1-2

 همانند، است شایسته حقوقى زنان براى 1«دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ لِلرِّجالِ وَ بِالْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ الَّذی مِثْلُ لَهُنَّ وَ»...

 .است مرتبتى زنان بر را مردان ولى، است آنان عهده بر كه اىوظیفه

. است داده برترى زن جنس بر را مرد جنس، شریفه آیه این در خداوند كه پندارند این بر نیز برخى     

، كنند پیروى آنان از مردان باید كه مرجعیت و افتاء: همچون مسندهایى در زن گرفتن قرار با، برترى این

 .است یافته برترى مرد بر زن، صورت آن در زیرا؛ دارد منافات

 شودمى فهمیده خوبى به، آن بعد و قبل آیات نیز و آیه صدر به توجهى اندك پاسخ به این استدالل با     

 چه. است داده امتیاز شوهران به خانواده نظام محدوده در و كندمى بیان را آن مسائل و طالق كه آیه كه

 آیه در جسمى هاىتوانایي از برخى و انفاق خاطر به كه، باشد قیمومتى همان، امتیاز و درجه این، بسا

 .است داده مردان به خداوند، قبل

، باشد تىذا برترى مقصود اگر اما. نیست زن بر مرد ذاتى برترى معناى به( درجه) صورت هر در     

 و خواندمى فرا تبعیت به را دیگران خود اجتهادى و علمى موقعیت از زن كه افتاء بین بود نخواهد فرقى

 معروف به آمر عنوان به یا و دهدمى دستور خود ذكور فرزندان به مادرى موضع از زنى كه جایى آن بین

 .داردمى باز هازشتي از و نموده دعوت هانیکي به را خویش جامعه آحاد، منکر از ناهى و

 مانع، زن بر مرد برترى زیرا است مدعى از اخصّ دلیل، اشکاالت این گرفتن نادیده فرض به     

 .زنان براى زن مرجعیت نه، است مردان براى زن افتاى و مرجعیت

 ...«بُيُوتِكُنَّ في قَرْنَ وَ » آیه شریفه: 3-1-1-3

 آشکار را خود زینتهاى و. بمانید خود هاى خانه در 2«الْأُولى الْجاهِلِيَّةِ  تَبَرُّجَ  بَرَّجْنَتَ ال وَ بُيُوتِكُنَّ  في قَرْنَ وَ »

 .كردند مى جاهلیت زمان در چنانکه، نکنید

 دستور این مطابق خداوند و ندارد آنان به اختصاص لکن، پیامبرند زنان گرچه، شریفه آیه مخاطب     

، بنابراین. است داده فرمان نامحرمان با شد و آمد و ارتباط عدم و شینىنخانه به را مسلمانان زنان، شریف
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 و افتاء مقام و نیست جایز زنان براى آن تصدّى، باشد داشته الهى دستور این با منافات كه كارى هر

 .دارد دنبال به را اجنبى مردان با ارتباط، طبیعى طور به، مرجعیت

 آیه ذیل و صدر به توجه با، مفسران از بسیارى باور ست كه طبقپاسخ این استدالل به این صورت ا     

 این از. الزامى نه است ارشادى فرمانى، عمومیت فرض به و 2دارد پیامبر زنان به اختصاص دستور، شریفه

 زنان شد و آمد حرمت و نشینى خانه وجوب به فتوا، شریفه آیه این ظاهر مقتضاى به فقیهى هیچ، روى

 .است ادهند را جامعه در

 كه( ص)پیامبر زنان گرنه و نیست جامعه از انزوا و نشینى خانه «بیوتکن فى قرن»: از مقصود     

 عمل دستور این به، آن از بعد نه و حضرت آن حیات زمان در نه كدام هیچ، اندشریفه آیه اصلى مخاطبان

 و هاجنگ در، نوعاً، رتحض آن زیرا. است بوده این خالف، نیز( ص)پیامبر خود سیره. اندنکرده

 .است بردهمى همراه را خود همسران از یکى، هامسافرت

 حضورشان به مردان، كردندمى حدیث نقل مردم براى، اند داشته، شد و آمد جامعه در، پیامبر زنان     

 و نهدمى مسجد در پاى والیت از دفاع به سلمه ام بشنوند؛ آنان از را( ص)پیامبر احادیث كه اندرفتهمى

 با همراهى خاطر به كه است عایشه تنها، همه این با …و دهدمى گواهى حاضران و خلیفه حضور در

 فى قرن» شریفه آیه به كه كنندمى نکوهش را او همگان و شودمى مالمت، جمل جنگ در، زبیر و طلحه

 این با مخالفت بر را خویش، عمر روزهاى واپسین در نیز او خود چنانکه است نکرده عمل «بیوتکن

 .كندمى سرزنش دستور

 بر نشینى خانه وجوب، شریفه آیه از مقصود كه است آن دهنده نشان( ص)پیامبر اصحاب تلقى این    

 میان در آن مکانت و احترام كه این است نبوى حریم حرمت حفظ هدف بلکه، نیست( ص)پیامبر زنان

 شریفه بیوتات آفات از كه سوءاستفاده و ورزى طمع ههرگون از تا، ماند باقى همچنان باید، مسلمانان

 .باشد امان در، حضرت آن از پس، است

 مسلمان زنان دیگر و پیامبر زنان براى نشینى خانه وجوب، شریفه آیه از مقصود كه این فرض به      

 را خود ىفتوا، بنشیند خانه در دانشمند و فقیه زنى است ممکن زیرا؛ نیست مدعى بر دلیل باز، باشد

 چنانکه، باشد ارتباط در خود مقلدان یا محارم طریق از كه این یا و بگذارد دیگران اختیار در و بنویسد
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 مقام تصدّى، هستند؛ بنابراین ارتباط در مردم با، بیت خاصّان و فرزندان طریق از، نوعاً هم مرد مراجع

 .ندارد منافات خانه در نشستن با زن براى، مرجعیت و افتاء

 روایات 3-1-2

، ی وجود داردبسیار روایات ،غیر به فتوا از داشتن حذر بر و مفتى ویژگیهاى، افتاء اهمیت درباره      

، روى این است؛ از نشده تصریح روایات این در، اثباتاً و نفیاً، مفتى در ذكوریت شرط خصوص در ولى

، است غیرمستقیم آنها داللت كه تىروایا به خود منظور اثبات براى، مفتى در ذكوریت شرط مدعیان

 :كرد تقسیم ذیل هاىدسته به توانمى را روایات این. اندكرده استدالل

 داورى و قضاوتروایات  3-1-2-1

 استفاده مردان به قضاوت اختصاص آنها از خوبى به كه است روایاتى، قضاء باب در گویندمى     

 بعضکم یحاكم أن ایاكُم صادق)ع(: امام خدیجه از ابى مشهوره» و 2«حنظله بن عمر مقبوله»: مانند. شودمى

 به ایمحاكمه اینکه از . بپرهیزید1قضایانا من یعلم شیئا منکم رجل الي انظروا لکن و اهل الجور، الي بعضاً 

، روایت دو این در «كنید توجه بداند، ما از مطالبي كه میان خودتان از مردی به بلکه ببرید، نزد ستمگران

 مقبوله روایت در، داردمى حذر بر جور قاضیان به مراجعه از را شیعیان كه آن از پس( ع)صادق امام

 ضمیر بر تکیه «منکم رجلٍ الى انظروا ولکن»: فرمایدمى مشهوره در و «منکم كان من ینظران»: فرمایدمى

 تصدّى در مذكر سجن به اسالم كه است عنایتى دهنده نشان «رجل»لفظ  بر تصریح و «منکم» مذكر

، باشد شرط بودن مرد، است خاص و جزئى حکم بیان كه، مردم بین داورى براى وقتى. دارد قضاوت

  .نباشد شرطى چنین به مشروط تواندمي چگونه، مردم عموم ابتالء مورد و است كلى حکم بیان كه، فتوا

 زیرا، است مشکل مردان به ضاوتق روایت برای اختصاص دو این از در پاسخ باید گفت كه استفاده     

 و صیغه به غالباً، عموم خطابات عرب زبان در. باشد غلبه باب از روایت در، «رجل» قید دارد امکان

 .است مرد و زن از اعم مقصود و آمده احادیث و قرآن در كه مذكرى خطابات مانند، آید مى مذكر ضمیر

 بر معمول و اندبوده مرد، قاضیان، زمان آن در زیرا، است زمان متعارف و معمول به ناظر، «رجل» قید یا

 پذیرش بر مبتنى، «رجل» كلمه از اختصاصي استفاده، مهمتر همه از و .كنند قضاوت زنان كه نبوده این

 قضاوت اختصاصي استفاده فرض بر .ندارد مفهوم لقب كه شده مسلّم خود جاى در و است لقب مفهوم

                                                           
 33، ص 23ج  ، الشريعة مسائل تحصيل إلي الشيعة وسائل تفصيل حر عاملي، محمد بن حسن، - 2
 222، ص 23همان، ج - 1
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 فرض به) قضاوت از زن ممنوعیت دارد امکان زیرا، است الفارق مع وتقضا به افتاء قیاس، مردان به

 مجرمین البه و عجز برابر در كه باشد او عطوفت و مهر از سرشار قلب و لطیف روح خاطر به( صحّت

 و اجنبى با گفتگوى و مردان با برخورد، خود ماهیت در قضاوت كه جهت این به یا و درآید زانو به

اشاره  چنانکه، فتوا است؛ ولى ناپسند زن براى امور این شرع در و دارد دنبال به را گونهاین از عوارض

 آن در باید كه است اىمقایسه از مانع، هااحتمال این از هریک. نیست امور این از یک هیچ مستلزم، شد

 قضاوت و ءافتا بین تالزم، مفتى در ذكوریت اشتراط مدعیان از برخى، روى این از .باشد كامل مشابهت

 . 2انددانسته مخدوش را دلیل این و كرده انکار را

 شرط از اسمى، اندكرده استوار حنظله بن عمر مقبوله بر را مفتى شرائط حتى كه فقهاء از برخى     

 .اندنیاورده میان به مفتى در ذكوریت

 امور الفقيه فى يعتبر» :سدنویمى، مفتى شرائط برشمردن هنگام به( ذكرى) كتاب مقدمه در اول شهید     

( افتاء متصدى) فقیه در 1«…والثاني األيمان األول …حنظله بن عمر مقبولة فى عليها نبّه قد عشر ثالثة

 .است داده توجه آنها به حنظله بن عمر مقبوله كه است معتبر چیز سیزده

 نیز و. بردنمى ذكوریت از مىنا كندمى بیان تفصیل به مقبولة به توجه با را شرط سیزده كه این با     

 مقبوله از، را مفتى فقیه در معتبر اوصاف، ما اصحاب» :نویسدمى مفتى شرائط بیان هنگام به كركى محقق

  9«اند گرفته آن مانند و حنظله بن عمر

، تفصیل به، مقبوله همان به اشاره با را مفتى در گانهسیزده شرائط، دیگر جاى در او خود، گاه آن     

  4 .باشد برده ذكوریت شرط از اسمى كه آن بدون، شمردبرمى

 كه بپذیریم و بدانیم مفتى و قاضى شامل را مقبوله حدیث ما اگر حتى كه است آن دهنده نشان، این      

 استفاده آن از ذكوریت شرط اختصاص هم باز، مفتى یا باشد قاضى، است فقیه اوصاف بیان مقام در او

 مدعیان از برخى كه است بوده مدعا اثبات در حدیث دو این بودن ناتمام خاطر به شاید و .شودنمى

 بابى فى المناط وحدة: الخامس» :اندگفته و كرده مطرح دیگر اىگونه به را دلیل همین ذكوریت شرط

                                                           
 115ص 2، جالتنقیح في شرح العروه الوثقيخویي، ابو القاسم،  - 2
 1ص ذکری الشیعه في احكام الشریعه، ،شهید اول، محمد بن مکي - 1
 249، ص2، جرسائلمحقق كركي، علي بن حسین،  - 9
 253 - 257صص 2همان، ج - 4
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 طاشترا اصل كه 2«الخاصّة والروايات لألجماع القضاء فى الرجولة اشتراط معلومية مع واألفتاء القضاء

 به را حکم، مالك وحدت ادعاى با و اندگرفته مسلم روایات و اجماع كمک به را قاضى در ذكوریت

 .اندداده سرایت نیز مفتى

 معلوم آن مدرك چون، تحقق فرض به. است نشده محقق اجماعى، قاضى در ذكوریت شرط بر البته     

 در( اندكرده اشاره ایشان كه خاصه اتروای) هم موجود مدارك و ندارد اعتبارى تنهایى به خود، است

 .ناتوانند ذكوریت شرط اثبات

 است كارى، افتاء و قضاوت بین مناط و مالك وحدت آوردن دست به، اینها تمامى از نظر صرف با     

 یکدیگر به دو این مقایسه از مانع كه است حدّى به، رفت اشارت چنانکه، دو این بین تفاوت زیرا، دشوار

 .است

 رهبرى و والیتروایات  3-1-2-2

، روایات این از برخى در. پردازدمى اسالم در رهبرى ویژگیهاى بیان به كه است روایاتى دیگر دسته     

 و داردمى برحذر زنان رهبرى و والیت به دادن تن از را جامعه و داندنمى رهبرى احراز شایسته را زنان

 نبى حدیث، آنها مهمترین شاید و روایات این جمله از ستا امامت و رهبرى نوعى خود، تقلید مرجعیت

 زنى به خویش كار زمام كه گروهى« إمرأة أمرهم ولُّوا قوم یفلح لن» :فرمایدمى كه است( ص)اكرم

 .نشوند رستگار هرگز، سپارند

 كه دارد تکیه اساسى نکته این بر، دارد حدیثى منابع در كه تعابیرى اختالف با، شریف حدیث این    

، آن از بخشى در یا، باشد نظام رأس در خواه پذیردمى را زن رهبرى كه را جمعیتى و قوم آن(، ص)پیامبر

 اجازه، پیامبرى چنین، طبیعى طور به. نمایدمى مذمت را آنان و دانسته دور به رستگارى و فالح از

 .آید گرفتار اىبلیّه چنین به، خود امت كه دهدنمى

 یعنى. تحریمى نه، است 1ارشادى حکم كه است آن بیانگر «…قوم یفلح لن»: جمله سیاق و سبک      

از  .نیست جایز كه این نه، نگیرد دست در را حکومت زمام زن است بهتر، هاواقعیت از برخى به توجه با

 نه، است حکومت معنى به والیت به مربوط آن محتواى، حدیث صدور موقعیت به توجه با طرف دیگر

                                                           
 127ص 2، جالفقهحسیني شیرازی، محمد،  - 2
 5ص 7، ج جامع المدارك في شرح المختصر النافعاحمد،  موسوی خوانساری، - 1
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 جانشینى و كسرى هالكت خبر كه است فرموده هنگامى( ص)پیامبر را سخن این زیرا. الیتو مطلق

 .2دادند حضرت آن به را او دختر

 در نه رهبرى و مرجعیت زیرا. الفارق مع است قیاسى، مرجعیت و افتاء مورد به حکم تعمیم، بنابراین     

 با ارتباط، حکومت در چون .دارند دنبال به كه تبعاتى و لوازم جهت از نه و یکسانند مسؤولیت نوع

 كه، افتاء در مرجعیت خالف به، ناپذیر اجتناب است امرى حاكم براى عمومى مجامع حضور و مردان

 .دهد انجام را خویش مسؤولیت، دیگران با برخورد و تماس بدون تواندمي مفتى

 جماعت امامتروایات  3-1-2-3

 زنى وقتى، روایات این براساس. كنندمى منع جماعت امامت از را زن كه است روایاتى دیگر دسته     

 در بود خواهد مجاز چگونه، كند پیشوایى محدود جمع براى هم آن، دین موضوعات از یکى در نتواند

 تبعیت زن از نمازشان افعال، از برخى در نتوانند مردم وقتى. گردد آنان راهبر و مقتدا دین مسائل تمامى

 .باشند او پیرو خود دین امور تمام در تواندمي هچگون، نمایند

 او با را عبادتى كه است آن مانع، اسالمى عبادتهاى بین در نماز بلند در پاسخ باید گفت كه جایگاه      

 در مثالً .مرجعیت و افتاء: مانند، عبادى غیر وظائف به رسد چه تا، نمود مقایسه شرائط و مقدمات نظر از

 الزم نماز انتهاى تا ابتدا از نمازگزار كامل توجه، است عبادات تمامى شرط كه، قربت قصد بر عالوه، نماز

 هر و مجسمه، عکس وجود، خاطر بدین. دارد بیشترى ارزش نماز، باشد بیشتر توجه این هرچه. است

 .نیست جائز نماز اقامه محل در، شود نمازگزار فکر پراكندگى موجب كه چیزى

 اشتباهش به را او باید نمازگزاران شود اشتباهى مرتکب امام كه صورتى در جماعت نماز در اندگفته     

 آن از نه ایناست كه  مسلّم. هم به دستان زدن با زنان و، تکبیر به، صدا كردن بلند با مردان، سازند واقف

 نمازگزار تمركز كه است خاطر این به تنها بلکه، است حرام مطلقاً، زن صداى شنیدن كه است جهت

 صورت راستا همین در، جماعت امامت از، زن ممنوعیت كه نیست بعید هیچ بنابراین. بماند محفوظ

 ساز زمینه، جماعت نماز در مردان پیشاپیش زن یک گرفتن قرار شک بدون، چون. باشد پذیرفته

 .بود خواهد نمازگزاران براى فکر پراكندگى

 وجهبى جماعت نماز در امامت به، مردم احکام بیان در پیشوایى و مرجعیت و افتاء مقایسه، نتیجه در     

 جماعت امامت، زیرا؛ باشد تقلید مرجع و مفتى بتواند زنان براى زن باید، مقایسه این مطابق .بود خواهد

                                                           
  197ص 4ج ،نسائى سنن ، احمد بن ابوعبدالرحمن شعیب،  -2
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 شرط مدعیان كه آن حال و .2اند كرده تصریح آن به روایات چنانکه است اشکال بدون، زنان براى زن

 .انددانسته اعم را آن، تىمف در ذكوریت

 اجماع 3-1-3

 .اندداده نسبت ثانى شهید به كه است اتفاقى و اجماع، مفتى در ذكوریت اشتراط دالئل دیگر از     

 الفقيه قضاء ينفذ الغيبة وفى» :اول شهید سخن این از پس، لمعه شرح قضاى كتاب در ثانى شهید مرحوم

 افتاء شرایط توضیح در .است نافذ افتاء شرائط جامع فقیه قضاوت بتغی زمان در 1«األفتاء لشرائط الجامع

، اتفاق به، افتاء شرایط 9 «.اجماعاً المولد وطهارة والعدالة واأليمان والذكورة والعقل البلوغ وهى» :است نوشته

 است هداشت این بر را برخى، شهید سخن پاكزادى؛ این و عدالت، ایمان، ذكوریت، عقل، بلوغ: از عبارتند

 .است مفتى در ذكوریت شرط بر اجماع مدعى بگویند شهید كه

 شرايط فى الروضة من القضاء كتاب اول فى عدّ الثانى الشهيد انّ واعلم» :نویسد مى فصول صاحب     

 اول در ثانى شهید 4«األولين على األجماع وادعى والحرّية والكتابة والنطق المولد وطهارة الذكورية األفتاء

 شمرده مفتى شرایط از را حریّت و نوشتن و گویىسخن بر قدرت، پاكزادى، ذكوریت، روضه قضاء كتاب

  .است كرده اجماع ادعاى( پاكزادى و ذكوریت) اول تاى دو بر و

 از تفصیل به، است ایشان عملیه رساله كه( الرشاد منهج) كتاب در، شوشترى جعفر شیخ مرحوم     

 آنچه بنابر. نیست جایز او از تقلید، باشد زن مجتهد هرگاه. ذكوریت: ششم» :گوید مى سخن مفتى شرائط

   5 «نیست آن بر دیگرى دلیل هرچند. است نموده آن بر اتفاق ادعاى ثانى شهید

 شهید قول از، مفتى شرایط ذكر از پس( كفایةاألصول شرح) عنایةاألصول در، نیز فیروزآبادى مرحوم     

 األجماع فيها تمّ فان المولد وطهارة والذكورة البلوغ اما» :نویسدمى، دهدمى نسبت او به كه اجماعى و ثانى

 اجماع دلیل اگر پاكزادى و ذكوریت و بلوغ اما 5«اعتبارها على يدل ما األدلة من بايدينا فيما فليس واال فهو

                                                           
 از ابواب صلوة الجماعة. 12، باب42ص 5، جتفصیل وسایل الشیعه الي تحصیل مسایل الشریعهحر عاملي، محمد بن حسن،  - 2
 51ص 9صحیح و تحقیق كالنتر، ج، تاللمعة الدمشقيهشهید اول، محمد بن مکي،  - 1
 51ص 9همان، ج - 9
 414ص ،الفصول الغروية في األصول الفقهيةحائری اصفهاني، محمد حسین بن عبد الرحیم،  - 4
 23، صمنهج الرشادشوشتری، جعفر بن حسین بن علي،  - 5
 139،  ص5ج ،عناية األصولروزآبادی، مرتضي، حسیني فی - 5
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، شرائط این اعتبار بر، است دسترس در آنچه از، دیگرى دلیل، نباشد تمام مفتى در شرائط این اعتبار بر

 .نیست مفتى در

، این بر افزون. است ثانى شهید، اجماع منشأ ثابت كنیم كه بود این بزرگان عبارات ذكر از ما منظور     

 دقت با و جهت چند از، دلیل این باید، بنابراین اند.دانسته معتبر دلیل تنها را اجماع این، بزرگان از برخى

 نظر به .خیر یا است صحیح، ثانى شهید به آن استناد آیا كه نکته این بررسى نیز و شود بررسى بیشترى

 .او از پس نه و او از پیش نه، است نیافته تحقق اجماعى چنین، رسدمي

 :دارند مفتى شرایط از سخن جا سه در نوعاً، ما فقهاى

، باشد جرح و قتل جبمو، منکر از نهى كه جایى آن. منکر از نهى و معروف به امر كتاب در. 2     

، افتاء شرائط جامع فقهاى، غیبت زمان در و است امام اذن به مشروط، منکر از نهى مرتبه این: اندگفته

. اندشده متعرض را مفتى شرائط، تفصیل به برخى و اجمال به برخى گاهآن. كنند اجراء را آن توانندمى

 .است نممک باب این در بیشتر سلف فقهاى نظریه به دستیابى

 .تقلید مسائل و احکام در، عملیه هاى رساله ابتداى در. 1     

 .فقه اصول به مربوط هاىنوشته و كتابها در تقلید و اجتهاد مبحث در. 9     

 .است مورد سه این در بزرگان سخنان تتبع بر مبتنى، اجماع ادعاى سقم و صحت اثبات

 

 

 منکر از نهى و بمعروف امر باب. 2

 بویژه، فقهاء نظریه به توانمى كه است مواردى از، فقه در، منکر از نهى و معروف به امر ثمبح     

 جزء را آن، بینجامد قتل و جرح به، منکر از نهى كه جا آن. یافت دست مفتى شرایط درباره گذشته فقهاى

« .كنند اجراء توانند مى فقهاء تنها، غیبت عصر در و باشد( ع)امام اذن به باید» :اندنوشته و دانسته حدود

 ذكر به تنها اند برخىگفته سخن گوناگون، فقهاء، خاص شرایط با یا، باشد مجرى تواندمي فقیهى هر آیا

 ادریس ابن، مراسم در سالر، نهایه در طوسى شیخ، مقنعه در مفید: مانند. اندكرده اكتفا شیعه فقهاى عنوان

 .سرائر در

 شرائع در محقق .اندنکرده ذكر را ذكوریت ولى، اندشده حدود رىمج فقیه صفات متعرض، برخى     

 مآخذها على مطلع باألحكام عارف االّ الناس بين الحكم وال الحدود ألقامة يتعرض ان واليجوز» :نویسدمى
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 كه است جایز كسى براى تنها، مردم بین داورى و حدود اقامه 2«الشرعيه الوجوه على ايقاعها بكيفية عارف

 .باشد شرع موازین طبق، حدود اجراى كیفیت به آگاه و منابع بر مطلع، احکام به اآشن

 امر در حدود مجرى فقیه براى را مفتى صفات كه است كسى اولین(، قواعد) كتاب در، عالمه مرحوم     

و » :است شده متعرض ذكوریت شرط بدون را مفتى صفات و دانسته شرط، منکر از نهى و معروف به

 لصفات استجماعهم بشرط واألفتا واألخماس الزكوات وقسمة الظالمين من األمن مع الناس بين الحكم اءللفقه

 من الفروع من المتجددات األستنباط على والقدرة بالدليل االحكام ومعرفة والعدالة األيمان:وهى المفتى

 تقسیم و. باشند امان در ظالمان از اگر، كنند داورى مردم بین توانندمى، افتاء شرائط واجد فقهاى 1«اصولها

 و دلیل با احکام شناخت، عدالت، ایمان :است مفتى شرایط از. گیرند عهده بر را فتوا و خمس و زكات

، عبارت این ذكر از پس، المقاصد جامع در، كركى محقق .اصول از جدید فروعات استنباط بر توانایى

 كه آن بدون نیز ثانى شهید و دارد را عالمه عبارت همین مشابه لمعه در اول شهید. 9دارد را نظریه همین

 شرایط به بیشتر تفصیل با كه ذكرى كتاب مقدمه در اول شهید. 4است كرده شرح بیفزاید آن بر چیزى

 . 5بردنمى ذكوریت قید از نامى، پردازدمى مفتى

 این از بسیارى كه این با، اندنشده مفتى در ذكوریت شرط متعرض، ثانى شهید تا، ما فقهاى، بنابراین     

 .اندبوده مفتى شرایط بیان مقام در، بزرگان

: گوییممى، است بوده مفتى در ذكوریت شرط وضوح شدت خاطر به، تعرض عدم شود گمان اگر     

 این با. نیست فقهاء پیش، قاضى در آن وضوح پایه به باشد اندازه هر به، مفتى در، ذكوریت شرط روشنى

 به، اندرسیده كه قاضى به، اندنبرده ذكوریت از اسمى مفتى شرایط در كه فقهایى همین از خىبر، حال

 …و لمعه در اول شهید و شرائع در محقق مانند. اندكرده بیان را ذكوریت شرط صراحت

 عملیه هاى رساله. 1

 تخصصى و علمى گونهبه كه آنهایى چه، دارند سخنى تقلید و اجتهاد باب در كه اىعملیه هاىرساله     

 :اندگونه دو، انددرآمده نگارش به آنان فهم سطح در و عموم براى كه آنهایى چه و اندشده عرضه

                                                           
 944، ص 2، جشرایع األسالم، محقق حلي، جعفر بن حسن - 2
 223ص 2، جقواعد األحكامعالمه حلي، حسن بن یوسف،   - 1
 432ص 9، ججامع المقاصد في شرح القواعد جامع المقاصدمحقق كركي، علي بن حسین،  - 9
 423ص 1ج ،الدمشقيه اللمعة شرح فى البهيه الروضة الجبعى، الدین زین عاملى، - 4
 9، صذکری الشیعه في احكام الشریعهي، شهید اول، محمد بن مک - 5
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 ـ الرسائل مجمع در بزرگ شیرازى میرزاى :مانند، آورندنمى مفتى شرایط ردیف در را ذكوریت. 2     

 شخصى :پرسدمى كه كننده سؤال پاسخ در، تقلید و اجتهاد بحث در ـ است مرحوم آن عملیه رساله كه

: است معتبر شرط چند آن در» :دهدمى پاسخ .فرمایید بیان را آن اوصاف و شرایط است التقلید جایز كه

  2«.باشد حيّ كه آن هشتم …باشد بالغ كه آن اول

 به شرایط جزء را ذكوریت، پردازدمى شرایط بیان به تفصیل به و است گویىپاسخ مقام در كه این با     

 آخوند، یزدى محمدكاظم سید، صدر اسماعیل سید: عظام آیات، رساله این بر، ضمناً. آوردنمى حساب

 .اندنیفزوده شرایط این بر چیزى كدام هیچ و دارند حاشیه …و خراسانى

 ذكوریت قید از نامى، تقلید شرایط بیان هنگام در، النجاةسفينة كتاب در اصفهانى ابوالحسن سید مرحوم

، تقلید مرجع است الزم« …اهلل دين فى ورعاً، عادالً، مجتهداً عالماً التقليد مرجع يكون ان يجب» :بردنمى

 1…باشد خدا دین در پرواپیشه و، عادل، مجتهد، عالم

، تحریرالوسیله در همچنین. است نیفزوده را شرط این، نیز النجاةسفينة بر خود حاشیه در امام حضرت     

 را دنیا به فریفتگى عدم كه است حالى در این. آوردنمى، تقلید مرجع شرایط ردیف در را ذكوریت قید

 على مكب غير بل اهلل دين فى ورعاً عادالً مجتهداً عالماً التقليد مرجع يكون ان يجب» .است دانسته شرط

 خدا دین در پرواپیشه، عادل، مجتهد، عالم تقلید مرجع است الزم 9«…تحصيلها على والحريصاً الدنيا

 …نباشد نیز آن كسب بر حریص و دنیا فریفته بلکه، باشد

 در یزدى محمدكاظم سید مرحوم: اند ماننددانسته تقلید مرجع مفتى شرایط از را ذكوریت. 1     

 فارسى. هاىرساله در بزرگان از بسیارى و امام حضرت، عروةالوثقى
 

 اصولى . كتابهاى9

 ذكوریت شرط از یا، مقلَّد شرایط و تقلید و اجتهاد مبحث در، خود اصولى هاىوشتهن در، اصولیین     

 .اندنپذیرفته مبانى براساس و اندبرده یا و اندكرده تردید آن در و اندبرده یا، اندنبرده اسمى

 نظرات اول:   

                                                           
 29، )المحشي(، حاشیه: میرزاى شیرازى، صمجمع الرسائلصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر،  - 2
 از مسائل تقلید 9)المحشي(، مسأله وسیله النجاهاصفهاني، ابو الحسن،  - 1
 از مسائل تقلید 9، مسأله4ص 2، جتحریرالوسیلهخمینى، روح اهلل،  - 9
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 ويكون …التفصيل سبيل على كلها االصول يعلم ان هو المفتى على يكون ان يجب فالذى» :مرتضى سید     

 يحسن حتى، متنزّها، عدالً، صيّناً، ديّناً ورعاً العلوم هذه مع ويكون …االحكام استخراج بطريقة عالماً  ايضاً

 بر. بداند تفصیل به را فقه اصول: كه این است الزم مفتى بر آنچه 2 «وامامته نصيحته اى والسكون تقليده

 و عادل، نگهدار خود، دیندار، پرواپیشه، هادانش این بر وهعال …و باشد آگاه احکام استخراج روش

 .بخش آرامش، پیشواییش و نصایح و باشد نیکو او از تقلید تا، باشد وارسته

 وبطرق االصوليه الدينيّة العقائد بطريق العالم العدل هو الفتوى له[ يسوغ] الذى» :االصول معارج در محقق     

 اصول روش به عالم، عادل كه دهد فتوا تواندمي كسى 1 «.منها االحكام نباطاست وكيفيّة الشرعيه االحكام

 .باشد آگاه آنها از استنباط چگونگى و شرع احکام منابع به نیز و دین عقائد

 كه مفتى 9«…عدالً  مؤمناً يكون ان األجتهاد مع المقلد اليه يرجع الذى المفتى فى يعتبر» :معالم صاحب     

 .باشد …عادل(، شیعه) مؤمن باید، اجتهاد بر عالوه ،است تقلید مرجع

 همانند گویدمى سخن مفتى شرایط از تفصیل به كه این با قوانین كتاب در قمى میرزاى مرحوم     

 . 4گیردمى نادیده را ذكوریت شرط و شده بحث در وارد معالم صاحب

 در خاص اىرساله و است زبانزد لاصو و فقه در او سو نگرىهمه و دقت كه انصارى شیخ مرحوم     

 اشکال بدون را ایمان و عقل، بلوغ، گویدمى سخن مفتى شرایط از تفصیل به و نگاشته تقلید و اجتهاد

 با. شوند بررسى باید كه دانسته شرایطى جزء را …و اعلمیت، حیات شرط مانند را دیگر برخى و دانسته

  5 .بردنمى ذكوریت از اسمى، تفاصیل این

 او الواقعى الحكم واستنبط اجتهد اذا فانّه ذكر ما عين ايضاً األفتاء جواز موضوع انّ اعلم ثم» :خمینى امام     

 شرایط همانند، فتوا جواز شرایط بدانکه 5 «.واضح وهذا به األفتاء له يجوز به العمل له يجوز فكما الظاهرى

 را شرع ظاهرى یا واقعى حکم و كند اداجته بتواند كسى وقتى. شد یاد آن از كه است اجتهاد حق

 .است روشن این. دهد فتوا تواندمي، كند عمل بدان تواندمي خود كه همانطور، كند استنباط

                                                           
 32، ص 1، جالذريعة الى االصول الشريعةعلم الهدی، علي بن حسین،  - 2
 122، صمعارج االصولمحقق حلي، جعفر بن حسن،  - 1
 193، ص معالم الدینبن شهید ثاني، حسن بن زین الدین،  - 9
 144ـ149صص 1، جقوانین األصولمیرزای قمي، ابو القاسم بن محمد حسن،  - 4
 57، چاپ شده در مجموعه رسائل فقهیه واصولیه صاله اجتهاد وتقلیدرسانصارى، مرتضي، شیخ  - 5
 33، ص 1، جالرسائل )امام خمیني(، خمینى، روح اهلل، - 5
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 جا آن در و كرده ذكر اجتهاد شرایط بیان از پس را مطلب این ایشان كه آن به توجه با، عبارت این     

 .زنان افتاء جواز بر دارد صراحت، ستا نیاورده حساب به شرایط آن جزء را بودن مرد

 :دوم نظر

 مهمترین» :نویسدمى، ایشان. است كرده تردید اصول مبانى طبق آن نفى و اثبات در، عراقى ضیاء آقا     

 ولى .است فطرى عقلى حکم این. باشدمى عالم به جاهل رجوع لزوم به عقل حکم، تقلید لزوم بر دلیل

، اعلمیت، عدالت، ایمان، حیات: مانند، تردید مورد ویژگیهاى و اوصاف ثباتا به تواننمى، دلیل این با

  2«پرداخت …و حریّت، ذكوریت

 ذكوریت به گرچه ایشان، بنابراین. كندمى بررسى را حیات و اعلمیت شرط، اوصاف میان از، گاه آن     

 .ندارد سخنى آن نفى یا تاثبا در و داده قرار تردید مورد شرایط ردیف در را آن ولى، دارد اشاره

 سوّم: نظر

 و انکار مورد را آن اعتبار صراحت به ولى، شودمى ذكوریت شرط متعرض كه این با، كمپانى مرحوم     

 وكذلك المرأة تصدى عدم من القضاء فى ورد وما بالخصوص عليها دليل فال الذكورة اما» :دهدمى قرار تردید

 در آنچه و نیست آن اعتبار بر بخصوص دلیل، ذكوریت شرط اما 1«ظاهرة فيها فالحكمة للرجال األمامة فى

، مردان براى زن جماعت امامت در همچنین و شود آن متصدى تواندنمي زن كه است آمده قضاوت

 [كرد قیاس دو این به را فتوا توان نمى] است معلوم دو این حکمت و فلسفه

 

 شود:مى روشن خوبى به لذی نکات فقهاء كلمات در اجمالى تتبع این از

 .است اختالفى مفتى در ذكوریت شرط .2

 (بدانیم اعتقاد عدم دلیل را تعرض عدم كه بنابراین) دانندنمى شرط را ذكوریت فقهاء اكثر .1

 .بود نخواهد اولى طریق به اثبات دلیل، نگیریم اشتراط عدم بر دلیل را تعرض عدم كه این فرض به .9

 سخن این جاى، اینک. بود خواهد اساس و پایهبى بسیار موردى چنین رد اجماع ادعاى، بنابراین     

 دیگر چیز مقصود یا، گفته گزاف آیا؟ است استوار مبنایى چه بر، ثانى شهید اجماع دعواى پس كه است

 ؟است

                                                           
 147ص 4، جنهایة األفكارالدین،  عراقي، ضیاء - 2
 53، صبحوث فى االصولاصفهاني، محمد حسین،  - 1
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، اندداده نسبت او به و اندفهمیده برخى كه شودمى فهمیده همان شهید مرحوم كالم ظاهر از گرچه     

 بیان را فقیهى شرایط خواهدمى وى. نیست وى مقصود ظاهر این كه كندمى داللت شواهد و قرائن، نلک

 را مفتى هاىویژگي وى، دیگر بیان به. فتوا منصب بر كه فقیهى نه، نشیندمى قضاوت منصب بر كه كند

 .مفتى مطلق نه، باشد قاضى كه كندمى بیان

 الجامع الفقيه قضاء ينفذ الغيبة فى و» :كنیم مى نقل را شهید كالم یگرد بار قرائن ارائه از قبل، اینک     

 والبصر والحرية والكتابه، اجماعاً المولد وطهارة والعدالة واأليمان والذكورة والعقل البلوغ وهى األفتاء شرائط

  2...«و واصولها الشرعية االحكام فى واألجتهاد، الذكر وغلبة والنطق، األشهر على

 :قرائن

 دلیل هیچ، قطع طور به كه است آورده شرایط ردیف در را( نطق) و( بصر) شهید، عبارت این در. 2     

 گونه این قاضى در تنها. است نکرده ادعایى چنین كس هیچ و نیست قاضى غیر مفتى در دو این اعتبار بر

 .گیردمى قرار بررسى و بحث مورد اوصاف

 باشد قاضى به مربوط شرایط كه است درست صورتى در این، شمرده شرایط از را اجتهاد، ایشان. 1     

، شهید مانند شخصیتى از اشتباهى چنین و شرایط از نه است موضوع محقق اجتهاد، مفتى در وگرنه

 .نیست پذیرفته

 فقهاى نوعاً كه، منکر از نهى و معروف به امر بحث در، لمعه شرح همین در كه این دیگر شاهد. 9     

 از كه این بدون كرده بیان را مفتى شرایط، نیز او اندكرده بیان جا آن در را مفتى شرایط، شهید زا قبل

 بصفات اتصافهم مع …الناس بين والحكم …الحدود اقامة الغيبة حال للفقهاء ويجوز» :ببرد نامى ذكوریت

 االحكام من الفروع رد على قدرةوال التفصيلى بالدليل الشرعية االحكام ومعرفة والعدالة األيمان وهى المفتى

  1«االحكام ادلة هى التى الكلية والقواعد االصول الى

 شرایط از قضاوت در كه مفتى: بگوییم كه است این، شهید عبارت دو این بین جمع مقتضاى، بنابراین    

 سخن او از، حدود مجرى عنوان به، منکر از نهى و معروف به امر در كه است مفتى از غیر گفته سخن او

 .مفتى دومى و است قاضى اولى. گویدمى

                                                           
 51ص،  9ج ،للمعة الدمشقيهالروضة البهيه فى شرح اعاملى، زین الدین الجبعى،  - 2
 423ص 1همان، ج - 1
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 در كه این با، آوردنمى میان به ذكوریت از اسمى و شمردبرمى را مفتى شرایط المريد منية در شهید. 4     

 .است بوده گیردمى قرار مردم تقلید مرجع كه كسى و مفتى شرایط بیان مقام

. اندكرده ادعایى چنین دیگران نیست شهید به منحصر، قاضى در ذكوریت شرط بر اجماع ادعای. 5     

 دیگرى شاهد تواندمي نیز این، بنابراین. است نشده ادعایى چنین شهید از بعد نه و قبل نه مفتى در ولى

 ادعاى ذكوریت شرط بر و گویدمى سخن مفتى شرایط از شهید، قضاوت باب در وقتى كه این بر باشد

 .است دیگران سخن همان بلکه، بکند جدیدى ادعاى و اىتازه سخن خواهدنمى، كندمى اجماع

 او مقصود بلکه، نیست تقلید مرجع، شهید مقصود كه فهمید خوبى به توانمى قرائن این مجموع از     

 بسیار داده شهید مرحوم عبارت توجیه در فصول صاحب كه را احتمالى، اساس همین بر. است قاضى

 األفتاء شرائط فى الروضة من القضاء كتاب اول فى عدّ الثانى الشهيد انّ واعلم» :شدبامى دقیق و سنجیده

 فيمكن اآلخرين على والشهرة األولين على االجماع وادعى والحريّة والكتابة والنطق المولد وطهارة الذكورية

 قضاى كتاب اول در ثانى شهید كه بدان 2«الظاهر هو كما الفتوى مطلق به يريد وان القضاء باألفتاء يريد ان

 اول شرط دو بر است شمرده مفتى شرایط از را حریت و نوشتن قدرت، نطق، زاد پاكى، ذكوریت، روضه

، مفتى) باشد قضاوت، فتوا از او مقصود شاید. است كرده شهرت ادعاى اخیر شرط دو بر و اجماع ادعاى

 .شودمى فادهاست وى كالم ظاهر از چنانکه. باشد مطلق مفتى شاید و( قاضى

 وجود نیز اجماعى چنین مدعى كه نیست اتفاقى و اجماع تنها نه مفتى در ذكوریت شرط بر، بنابراین     

 و آگاه فقهاء هاىنظریه بر و. است نادرى دوره بزرگ علماى از كه خواجوئى مرحوم، روى این از. ندارد

 و مفتى، مجتهد بین فرق كه آن از پس، است نگاشته مفتى شرایط خصوص در كه اىرساله در، مسلط

 حریت و ذكوریت فقهاء 1«دونها القاضى فى والحرية الذكورية ويعتبرون» :نویسدمى، كندمى بیان را قاضى

 مدرك چون، اجماعى چنین وجود فرض به و .مفتى در نه و مجتهد در نه دانندمى شرط قاضى در تنها را

  .بود نخواهد دلیل تنهایى به خود، مكردی اشاره كه باشد دالیلى است ممکن آن

 شریعت مذاق 3-1-4

 حکم، شریعت مذاق، اینان پندار به. آورندمى دلیل را شریعت مذاق گروهى، بحث مورد مقوله در     

 هنگام در مگر …و سیاسى، اجتماعى كار هرگونه از و بگیرند قرار پرده پس در زنان كه كندمى
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 تمسک، روایاتى و آیات به، نظر این اثبات براى. آنان براى است ضیلتىف این كه برچینند دامن، ضرورت

 همچون و بنشینید خود هاىخانه در 2«الْأُولى الْجاهِلِيَّةِ  تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ال وَ» : شریفه آیه به جمله از. اندجسته

 .نپردازید خودنمایى و گردش به، اولى جاهلیت دوران زنان

 صف در گشتن آشکار میان و نشینى خانه میان توان مى آیا» :است آمده شریفه آیه این تحلیل در     

 عامه امور الزمه كه اینها امثال و محاجه و تخاصم و تنازع و نمودن سخنرانى و برآوردن فریاد و مردان

 بر تکیه با اینان 1«.نمود جمع، شورا مجلس مثل، دارد پى در جدل و بحث كه امورى در مخصوصاً، است

 جایز را او از تقلید و اندكرده ممنوع افتاء منصب احراز از را زن، اندفهمیده خود كه شریعت مذاق

 به قائلین دالیل بر و انددانسته نیز زن فقیه شامل را تقلید جواز دالیل كه این با، اینان از برخى .اندنشمرده

 فتوا آن بر و پذیرفته دلیل تنها عنوان به را شریعت مذاق ولى، اندزده نقد، مفتى در ذكوریت اشتراط

 .اندداده

 دالیل كه آن از پس ایشان :است دیدگاه این ترینجامع و ترینكامل، خویى العظمى آيةاللّه سخن     

 الرجولية انّ على دليل يقم لم اذاً» :گیردمى نتیجه چنین كندمى بررسى و نقد را ذكوریت اشتراط به قائلین

 نه، ایشان نظر بنابر« .والرجال األناث بين الفرق عدم العقالئية والسيرة األطالقات مقتضى بل لمقلّدا فى معتبرة

 مرد و زن همسانى عقالء سیره و اطالقات مقتضاى كه نیست تقلید مرجع در رجولیت اعتبار بر دلیلى تنها

 اعتبار به فتوا، شریعت ذاقم استناد به و نموده نظر صرف مبنى این از گاه آن. است تقلید مرجعیت در

 يعتبر المقلَّد انّ  والصحيح»است  نشمرده جایز وجه هیچ به را زن از تقلید و داده تقلید مرجع در ذكوریت

 من المرغوبة الوظيفة انّ الشارع مذاق من استفدنا قد ألنّا وذلك بوجه المرأة تقليد واليسوغ الرجولية فيه

 انّ الظاهر ومن االمور تلك ينافى فيما التدخل دون البيتيّه األمور تصدىو والتستّر التحجب هى انما النساء

 للمسلمين الرئاسة مقتضى ألنّهما والسؤال الرجوع معرض فى النفس جعل العادة بحسب لالفتاء التصدى

 ماف الجماعة صالة فى للرجال بامامتها يرض ولم كيف ابداً لذلك معرضاً  نفسها المرأة بجعل الشارع واليرضى

 المرتكز األمر وبهذا. للمسلمين الكبرى للزعامة ومتصدية المجتمع لشئون ومديرة بامورهم قائمة بكونها ظنّك
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 العالم الى الجاهل رجوع على الجارية العقالئية السير عن ويردع االطالق يقيد المتشرعة اذهان فى القطعى

  2 «امرأة او كان رجالً مطلقاً

 :ایشان نظر بنابر

 .نیست جایز وجه هیچ به زن از تقلید و است الزم شرط، تقلید مرجع در بودن مرد. 2     

 كارهاى به و كند حفظ را خود پوشش و حجاب دارد وظیفه زن: كه كندمى حکم شریعت مذاق. 1     

 .شود مشغول منزل

 .است شریعت مذاق همین مطابق نیز متدینین و متشرعین ذهنى ارتکاز. 9     

 حفظ كه او اصلى وظیفه با این و دهدمى قرار پاسخ و پرسش مقام در را زن ،افتاء مقام ىتصد. 4     

 راضى امرى چنین به، وجه هیچ به، شارع و دارد منافات، است نامحرمان و مردان از دورى و حجاب

 .نیست

 بین فرقى كه، را نقلى جواز ادله اطالقات هم، متشرعین ذهنى ارتکاز و شریعت مذاق این براساس. 5     

 كنار، دیدنمى مرد و زن بین تفاوتى كه را عقال سیره هم و كنیممى تقیید، گذاشتنمى مرد و زن

 !گذاریممى

 :است استوار پایه دو بر ایشان استدالل خالصه طور به     

 .دارد منافات تستّر و حجاب حفظ با افتاء مقام تصدى. 2     

 قرار مردان دید معرض در را خود و بپردازند منزل كارهاى به زنان: كه كندمى حکم شریعت مذاق. 1     

 .ندهند

 حوادث از درست درك، افتاء مقام تصدى كه ایمگفته كراراً، ایشان كالم نخست بخش با رابطه در     

 و ءافتا مقام( كبرى زعامت) از، ایشان مقصود اگر .است منابع از احکام استنباط و زمان نیازهاى، واقعه

 هر شأن كه این، باشد اجتماعى، سیاسى رهبرى مقصود اگر ندارد؛ و منافاتى پوشش با كه باشد مرجعیت

 و اجتهاد توانایى بر عالوه كه گردد مقام این دارعهده تواندمي كسى تنها بلکه، نیست مفتیى و مرجع

 جهت آن از، باشد زن اىبر منعى اگر ،صورت این در. باشد داشته نیز را الزم هاىویژگي، استنباط

. ندارد احکام در مرجعیت به ارتباطى و است شرط ذكوریت مسلمانان رهبر و امام در كه بود خواهد

 .است شده اشتباه منشأ بسیارى براى، دو این دانستن یکى
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 به را متشرعین و شریعت مذاق ایشان. استدالل اصلى پایه حقیقت در و ایشان كالم دوم بخش اما و     

 اهمیتى عقالء سیره به آن پرتو در توانمى هم و كندمى تقیید را اطالقات هم كه دانندمى قوت از اىایهپ

 كه است گونه همان آیا. است استوار اىپایه چه بر، زن درباره شریعت مذاق دید باید، روى این از !نداد

 كه این یا؟ ماند باز، ضرورت واردم جز به اجتماعى هاىصحنه در حضور از زن باید كنندمى ادعا اینان

 پذیرش با تنها نه، این و است مرد و زن میان حریم رعایت و حجاب حفظ بر، زن درباره، شریعت مذاق

 .بپذیرد را آن، زن باید مواردى در كه، ندارد منافات اجتماعى هاىمسؤولیت

 و مختصر مرورى با تا نیست و نبوده آسان چندان، شریعت مذاق به دستیابى كه داشت توجه باید     

 یافتن در و است پیوسته هم به سیستمى و دستگاه، شریعت. نمود كلى ادعاى بتوان حدیث چند دیدن

 .است غیرممکن و نادرست، شریعت كل از برداشتى و تصویر بدون بخش یک در، شرع مذاق

 و پیامبر افعال و سیره ،كریم قرآن و( ع)معصومان از رسیده فرمایشات باید، موضوع این براى     

به ادله موافقان مرجعیت زنان از  ادامهلذا در . كرد دقت مطالعهبه را متشرع و متدین مسلمانان و( ع)ائمه

 جوانب مختلف خواهیم پرداخت.

 ادله موافقان مرجعیت بانوان 3-2

 آیات قرآن کریم  3-2-1

 توانمي آن آیات اطالق از كه خوریمبر مي مكری قرآن آیاتي از به دین احکام در تقلید جواز برای     

 كرد استفاده زنان منصب مرجعیت تصدی جواز برای

 ...«الذِّکْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا»آیه شریفه:  3-2-1-1

 .جویا شوید پژوهندگان از دانید،نمي اگر پس 1«تَعْلَمُون ال كُنْتُمْ  إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا»

 باید ناگزیر هر موضوعي به نسبت جاهل كه است خرد به حکم ارشاد و كلي قاعده انبی آیه، این     

 اطالق لحاظ هر از آیه این. رجوع نماید امر همان خبره و دانشمند به حل تعیین راه و تشخیص برای

 به زمان منحصر آیه بنابراین،. سؤال مورد به لحاظ چه و مسئول لحاظ به چه و سائل از لحاظ چه دارد،

 گفت و كرد آن استناد به توانمي مکاني و زمان هر در كه كلي است قاعده و اصل یک بلکه نبوده، نزول
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 و باشد زن چه داند،مي كه و دانایي عالم شخص از داند،نمي را آنچه كه الزم است ناداني شخص هر بر

 .شود مرد، جویا چه

 صادق امام از نمودم سؤال :گفت كه است تروای كثیر بن از عبدالرحمن سندی به كافي كتاب در     

ذكر  اهل ما و است( ص)محمد ذكر،»: فرموند ، امام«التعلمون كنتم ان الذكر اهل فاسئلوا»آیه  از( ع)

 فوق، آیه شریفه درباره شده روایت( ع) صادق امام همچنین از. 2«كنند سؤال ما از باید مردم كه هستیم

 سؤال آنان از كه فرموده را امر مردم پروردگار،(. ص) محمد آل آن، هلو ا است ذكر كتاب،»: فرموند امام

  1«پرسش نمایند نادان و جاهل مردم از كه امر نفرموده هرگز و كنند

( ع) معصوم با غیبت كه حاضر زمان در هستند؟ كساني ذكر چه اهل ،(ع) معصوم غیبت زمان در اما     

 رواه الي فیها فارجعوا الواقعه واما الحوادث»فرماید مي( ع) زمان امام صاحب عصر، هستیم، مواجه نیز

 رأی و فتوی صاحبان جزء حدیث، راویان از حاضر، منظور زمان در 9«اهلل حجه انا و حجتي حدیثنا فانّهم

  4نیستند كساني

د، برس واالی فقاهت مرتبه و اجتهاد رفیع مقام به علوم دیني تحصیل با كه شد موفق كسي چنانچه     

 از را خود مسائل و كه احکام است واجب او بر و است موظف كند وگرنهمي استنباط خود را مسائل

 و در ذكرند اهل از اینمونه خود باشند، واجد شرایط كه فقهایي كه چرا بگیرد؛ الشرایط مجتهدی جامع

 ائمه یعني ذكر واقعي اهل به رجوع اند،گرفته( ع) بیت از اهل را خود علوم كه آنان به رجوع حقیقت،

 فرقي هیچ عالم به جاهل رجوع كه در شودمي مالحظه. غیرمستقیم و منتهي باواسطه است،( ع) طاهرین

 .ندارد وجود عالم در جنسیت

 «فِرْقَةٍ... كُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ»آیه شریفه:  3-2-1-2

 گروهى هر از چرا 5«إِلَيْهِمْ  رَجَعُوا إِذا قَوْمَهُمْ لِيُنْذِرُوا وَ  الدِّينِ فِي تَفَقَّهُوالِيَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَة   كُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ»

 .دهند هشدار را خود مردم بازگشتند چون و بیاموزند را خویش دین دانش تا نروند سفر به اى دسته
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 صنف دو ن پیوستهمسلمانا كه است مقتضي چنین اجتماعات اسالمي نظام كه است آن آیه مفاد     

 منظور به گروهي و باشند آماده دفاع نظامي، سالح با دشمنان، خطر منظور دفع به گروهي: باشند

 را دین در فقیهان مذكور، آیه .كنند تالش و قلم، جحد سالح با اسالمي معارف و دیني فراگرفتن علوم

 و قوم انذار در مصدر دین در تفقه با ردانم مانند توانندنیز مي بانوان لذا كند،نمي معرفي به مردان مختص

 احکام بیان متضمن التزامي و داللت مطابقي به انذار اطالق و عموم زیرا قرار گیرند؛ فقهي احکام مرجع

. حرام است به عمل و واجب ترك هنگام در بیان عقاب متضمن انذار بنابراین است، حرام واجب و

 است منکر از نهي و به معروف امر نوعي انذار كه است این شود،گرفته مي مقدمه دو این از كه اینتیجه

 .مردان ندارد به اختصاص منکر از نهي و به معروف امر فریضه و

 ...«الْبینَات منَ أَنزَلْنَا ما یكْتُمونَ الَّذین إِنَّ»آیه شریفه:  3-2-1-3

 ويلْعنُهم اللّه يلعنُهم أُولَئك الْكتَابِ في للنَّاسِ بينَّاه ما بعد من والْهدى الْبينَات منَ أَنزَلْنَا ما يكْتُمونَ الَّذين إِنَّ»

 مردم به برای آسماني كتاب در آنکه از پس را رهنمودهای ما و روشن دالیل كه كساني 1«اللَّاعنُونَ 

 همه و سازددور مي خود رحمت از را آنان و كندمي خدا  لعنتشان كنند،مي كتمان كردیم، بیان روشني

 .كنندلعنت مي را آنان نیز عنت شدگانل

 یا و باشند مرد الهي چه احکام به عالمان همه كه كندمي معروف، بیان به امر وجوب باب از آیه این      

 چرا شد؛ خواهند الهي لعن مستحق كتمان آن، صورت در و دهند انتقال دیگران را به خود دانش باید زن

 كه است كنند، اینمي تضییع را( ع) ائمه و( ص) تبلیغات پیامبر و يمساع اسالمي، معارف كتمان كه با

 رسید، افتاء و مقام اجتهاد به زني، اگر بنابراین داشت. خواهند ابدی را رحمت از حرمان استحقاق

 .برگزینند مرجع تقلید عنوان به را او مجازند نیز و دیگران دهد فتوی تواندمي

 روایات 3-2-2

 :پردازیمدارند، مي استناد قابلیت زنان مرجعیت جواز تصدی برای كه احادیثي تحلیل به ادامه در     
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 عسگری)ع( حسن امام از روایتي 3-2-2-1

 الي منسوب مواله، تفسير المر مطيعاً هواه، علي مخالفاً  لدينه، حافظاً  لنفسه، صائناً  الفقهاء من كان من فاما»   

 كنند تقلید از كسي است الزم مسلمان مردم بر ادوار و فقهای اعصار میان در زماني و عصر هر در 1«االمام

 .باشد خدا امر مطیع و باشد نفساني خود هوای مخالف باشد، دین حافظ نفس باشد، صیانت دارای كه

 مشترك زنان و بین مردان افتاء بنابراین است، نشده مطرح و زن مرد بین تفصیلي هیچ حدیث این در     

 ادعا این بر دلیلي هیچ اینکه با نظر بگیریم، در )ع( جداگانه امام كالم در را شرط رجولیت کهاین مگر است

 تا و اطالق بزنیم بر قیدی دلیل بدون نباید و ظاهر كالم به عمل جز نیست ایچاره وجود ندارد. پس،

 .است باقي خود حال به اطالق باشیم، تخصیص نداشته بر محکم دلیلي كه زماني

است؛  بوده نظر و اختالف بحث محل همواره علما، بین )ع( در عسکری حسن امام تفسیر نتسابا     

بین  در آن وثاقت تفسیر، این قدمت با وجود است. آن سند ضعف تفسیر، این مهم مخالفان دالیل از یکي

 .بوده است بحث مورد گذشته از امامیه علمای

 در كه بود ابن غضائری به معروف غضائری، عبیداله ین بنبن حس احمد تفسیر، وثاقت منتقد نخستین     

 در مذكور فرد دو و كرده كذاب معرفي و ضعیف فردی را استرآبادی بن  قاسم محمد خود، الضعفاء

مجهول  -اندكرده روایت عسکری)ع( حسن از امام پدرانشان از نقل به را تفسیر كه -را  سلسله سند

 دیباجي عبداله احمدبن بن را سهل آن جاعل و دانسته «موضوع»را  تفسیر غضائری ابن است. خوانده

 .1كرده است معرفي

 تفسیر این زیرا السند هستند؛ ضعیف )ع( عسکری امام به تفسیر منسوب گوید روایات خویي مرحوم     

 محمدبن چون الحال مجهول آن اشخاص اثبات طریق است. در نرسیده ما دست اعتماد به قابل طریق به

 كه گونهآن تفسیر را دارند. اگر وجود سیار بن محمد بن و علي محمدبن زیاد یوسف بن اسم استرآبادی،ق

 است. ضعیف تفسیر اثبات صورت طریق این در باشد، كرده نقل از استرآبادی را آن سندیت صدوق شیخ

 كرده را نقل نآ مستدرك در شهرآشوب بن علي كه محمدبن باشد طریقي به تفسیر اثبات اگر طریق اما

 برادر برقي خالد بن حسن :گوید مستدرك صاحب زیرا است؛ آن صحیح سند صورت آن در است،

 اعالم معتمد نجاشي را خالد بن حسن كرده و امالء امام از مستقیماً  را تفسیر كه كسي است محمدبن خالد
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 از شیخ صدوق طریق از كه است تفسیری از امام، غیر تفسیر از منظور بگوییم اینکه كرده است. مگر

 212 در كرده، مهیا را برقي آن خالد كه تفسیری زیرا شود؛مي رد این ادعا اما است. شده نقل استرآبادی

همان  ماست، دست در اكنون كه این تفسیری و است نرسیده ما دست به هرگز این تفسیر و بوده مجلد

  2است نقل شده استرآبادی طریق از كه است مجلدی تک

 تفسیر این به شیعه فقهای بنام و محدثان اكثر اینکه به توجه با اشکال فوق باید گفت كه به در پاسخ     

فقه  و حدیث تفسیر، مباحث الی در البه را آن روایات و نموده تأیید را آن و عمالً  قوالً و كرده اعتنا

 انصاف از به دور عسکری)ع(، حسن امام تفسیر بودن نسبت جعلي كه شودمي روشن نکته این اند،آورده

 اكثر محدثان، از برخي است. چنانچه مشکل هم، آن روایات تمام به صحت التزام ولي است، واقع بیني و

 نهائي پیرامون و تحقیقي نظر عنوان به توانكه مي آنچه 1دانندمي صحیح را تفسیر این تمامي احادیث یا و

 و قواعد با باید و بوده منابع حدیثي سایر همانند كتاب ینا كه این است كرد، ارائه تفسیر این روایات

 .شود سنجیده رجال، حدیث و ضوابط

 با را اجتهاد راه فقیهي كه به رجوع لزوم آن، سندی بحث از نیز، فارغ بحث مورد روایت مفاد مورد در     

 عقل، حکم به تهدیمج از چنین تقلید مسئله و واضح پیموده، الهي از اوامر پیروی و نفس از صیانت

 .ندارد مدخلیتي آن در تقلید جنسیت مرجع و گرددمي ثابت منطق و بنای عقالء اجماع،

  )عج(: صاحب الزمان از یعقوب بن اسحاق روایت -3-2-2-2

 به رویدادها و حوادث در 9«اهلل حجه انا و حجتي فانّهم حديثنا رواه الي فيها فارجعوا الواقعه واما الحوادث» 

  .خدایم حجت و من شما بر من حجت آنان زیرا كنید؛ رجوع حدیث ما نراویا

 نیز لحاظ داللت از 4اندشده معرفي ثقه آن راویان و نیست قابل خدشه سندی لحاظ از مذكور روایت     

 بر فقیه همانا والیت كه روایت مضمون اینکه، بر دارد مضاف وجود فعلي و قولي اجماع آن مضمون بر

 این ذكر از بعد حال 5«انفسهم من بالمومنین أولي»آیه  است مثل ثابت ،كتاب حکم به ست،ا مسلمانان

توان مي حدیثنا اطالق رواه و عمومیت استفاده از با كه بگوییم باید بحث مورد مورد موضوع در مقدمات،

                                                           
 111- 119، صص معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة خویي، ابو القاسم، - 2
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 را اجتهاد برای ممسیر الز زني اگر ندارد. مدخلیتي هیچ و علماء راویان در جنسیت كه رسید نتیجه این به

 .ندارد هیچ منعي او به رجوع پیمود،

 عقل 3-2-3

 وقتي دلیل این عقل است. دارد، استناد قابلیت بانوان تصدی مرجعیت جواز برای كه دالیلي از یکي     

 اساس بر احکام تشریع و اسباب علل زیرا نباشد؛ بانوان افتاء بر منعي جانب شارع، از كه است تمام

 و تنها كند درك را واقعي مصلحت باشد عقل نتوانسته اموری، در بسا، چه است. غالبي اسدو مف مصالح

 حاكي كه اطالقي و عموم گونهنص، هیچ فقدان رغمعلي بحث، این مورد در .كند اندیشه ظاهری مقام در

 عنوان شاهدی به تواندنمي برشمردیم، كه دالیل ممنوعیت، و ندارد وجود باشد، زنان افتاء عدم حجیت از

 .ورزند اصرار موضوع اثبات بر معتبر

 كه كندمي حکم عقل همان رجوع كند، پزشک به بیمار كه میکند حکم عقل سلیم كه طور همان     

 كه اگر طورهمین نیست. یعني مورد این در زن مرد و بین فرقي عقل نظر كند. از مراجعه به عالم جاهل

 است این شود. بنای عقالء رجوع او به باید بود، اعلم هم اگر زني شود، رجوع او به باید بود، اعلم مردی

 .داد ترجیح باید مرد، و چه باشد زن چه را، اعلم آن اعلم، غیر و دیگری باشد اعلم نفر یک اگر كه

 یا هست معتبر تقلید مرجع در «مردی» گوید: آیااینست كه مي 2آنچه از شهید مطهری )ره( نقل شده     

 مرد و زن میان فرقي جهت این در عقالء است، عقالء بناء ،تقلید باب در عمده دلیل ونچ نه؟

 باشد، طبیب دو اگر است، طبیب به كردن رجوع مثل تقلید، مرجع به كردن رجوع چون یعني. گذارندنمي

 اگر و دمر به یا كنند رجوع زن به كه گذارندنمي فرقي عقال باشند، مساوی دو هر و مرد یکي و زن یکي

 اساسي اصل كه عقال بناء نظر از پس دهند،مي ترجیح را زن باشد مرد از حاذقتر و باشد مرد از اعلم زن

 او به باید بود اعلم مردی اگر كه طورهمین[ نیست. ]یعني جهت این در مرد و زن میان فرقي است، تقلید

 ادعا كسي اینکه از غیر نداریم دلیلي چهی ما و كنندمي رجوع او به بود اعلم اگر[ هم] زني شود، رجوع

  .است مرد به منصرف ما ادله كه بکند

 بحث محور با ارتباط در افتاء مقام و مرجعیت موضوع با قضاوت بحث كه دارند تأكید شهید استاد     

 ادله، جهت از هم. دارد فرق قضاء باب با افتاء باب كه است این بیان كه حقیقت این با دارند تفاوت

 اینجا بود، ضعیف روایات همان باالخره آنجا در. نیست اجماع اینجا در هست، اجماع آنجا در چون
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 كه داریم یقین ما كه است این آن دارد و فرق هم دیگر جهت یک. نیست هم ضعیف روایات همان

. تماح نه. امکان حد تا البته. نیاورد بیرون اجتماع متن از را زن امکان حد تا دارد كوشش اسالم

 مرد هست، زن كه جایي در دارد عنایتي اسالم ولي باشد، جور این باید حتم طور به بگوییم خواهیمنمي

 را كار این گویدمي دهند، انجام توانندمي دو هر مرد و زن كه است اجتماعي حاجت یک یا و هست هم

   .باشد اشتهد اشتغال بیشتر خانوادگي كارهای به زن امکان حد تا خواهدمي. بکند مرد

 قضاوت، اینکه: باب آن و پردازدمي بحث، همین از دیگری جهت به توضیح این از پس شهید استاد     

. كشیدن دار به مثل جالدی، مثل است، قلب قساوت شرطش قاضي، اصالً. است احساسات باب مسلّما

 مواقع در دارد الزم اجتماع. گیرندب بدست را دار طناب باید لزوم مواقع در كه دارد الزم را افرادی اجتماع

 انسان عواطف با كه كارهایي این حتماً حاال. بکند تیرباران باید را نفر یک. بکند سنگسار را نفر یک لزوم

 بکند؟ را كار این زن باید حتماً باشد عاطفه از خالي است كار این مجری كه كسي باید و دارد كار و سر

 تأثر نه و مهرباني تأثر نه باشد؛ تأثر از خالي قاضي اینکه به دارد احتیاج بسیار بسیار، قضاوت باب

 هم این. شودمي عرضه قاضي بر كه است كننده عصباني موضوعاتي آیدمي كه موضوعاتي. خشمگیني

 نگیرد.  بدست را قضاوت پست زن بگوییم كه است مؤیدی یک خودش

 نشسته خود خانه در مفتي. دارد كار علم به فقط افتاء افزاید: بابشهید مطهری در ادامه بحث مي     

 باید هم مردم و نویسدمي اشرساله در هم را فتوا. دهدمي فتوا و كندمي فکر كند،مي كار دارد است،

 قلب قساوت دارد احتیاج نه و بزند كله و سر مردم با و بزرگ اجتماع در بیاید دارد احتیاج نه. كنند عمل

 باشد. داشته

 این بر دلیلي هیچ قطع، طور به افتاء باب در كند: بنابراینمي تصریح شهید فقیه آن ترتیب ینبد     

 مرد مانند و است مرد مساوی باشد، دارا را دیگر شرایط اگر زن و است مرد به منحصر «افتاء» كه نداریم

 و است شده عالم و وارد زن یک[ كه] هستیم شرایطي در كنیم فرض اگر و باشد تقلید مرجع تواندمي

 باید فقهي ادله روی. دارد هم را شرایط دیگر و هست هم عادل است، اعلم[ دیگر ی] مردها از زن این

 . 2است واجب زن آن تقلید بلکه و است جایز زن آن از تقلید بگوییم

او  و فکری عقلي یقوا از تعدیل مانع ذاتاً زن بودن عاطفي جنبة»گوید: آیت اهلل جوادی آملي نیز مي     

 و جنبة برخوردار بوده نظری عقل مزبور از اعتدال زن كه است در صورتي نخواهد بود و بحث
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 خردورزیِ نگردد زیرا گاهي و احساس معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و فرزانگي خردورزی

 هایجنبه پوشش آنها تحت فرزانگي و جنبة شده آنان نفساني وناز شؤ مقهور بعضي هم مردان برخي

 باشد. ممکننمي یا مرجعیت قضاوت نیز واجد شرایط مردی چنین حال گیرد و در اینقرار مي نفساني

 اگر در پرتو تمرین، شرایط باشد لیکن عواطف، بیشتر از مردان تعدیل برای زنان تمرین لزوم است

 نسبت ویژه و قضاوت، به مرجعیت چون یادشده هایاز سمت زنان بر محرومیت آید دلیليپدید  مساوی

  2 «.وجود ندارد زنان جامعة به

 قابل قابلیت اصل 3-2-4

 برای كس قابلیتش هر و شود سپرده افراد به قابلیت بر اساس باید مشاغل عقل، بدیهي احکام بنابر     

 است. ترشایسته امامیه آن فقه در زنان مرجعیت بر ناظر ادله تصدی واكاوی یبرا باشد، بیشتر كاری

 برای او توانایي كه است كسي زمامداری برای مردم ترینفرماید شایستهمي این باره در علي)ع( حضرت

 بدیهي حکم همین اینجا در . امام1باشد ترآگاه همه از این باره در خدا اوامر به و بیشتر همه از اداره جامعه

 بلکه در ندارد، اختصاص زمامداری به عقل، این حکم را. تعبدی مطلب یک نه كند،مي را گوشزد عقل

 هر و شودمي است، جاری جامعه اداره درباره نوعي به كه و سیاسي قضایي اجرایي، مناصب همه مورد

 برخالف صورت، این غیر در شود. او سپرده به كار باید باشد، بیشتر منصبي برای تصدی قابلیتش كه كس

 در شرع باشد، جامعه مصلحت و عقل برخالف كاری كه و بود خواهد جامعه مصلحت برخالف عقل و

 به مرجعیت سپردن منصب مورد در مثالً كه نیست بردار عقل، تخصیص بدیهي حکم نیست. این جایز

 .پذیرندتخصیص نمي عقلي احکام كه زیرا تخصیص بزنیم؛ را آن بانوان

 اصاله الجواز 3-2-5

 در گردند. متصدی آن توانندمي باشند، افتاء شرایط كه واجد بانواني گفت باید الجواز اصاله حکم به     

 جواز و احتیاط عدم وجوب حکمش نرسیده، آن حرمت بر آنچه دلیلي اصاله الجواز، اساس بر واقع

نهي  كه زماني تا كه معتقدند حلي مهو عال مرتضي سید صدوق، شیخ جمله از است. فقهای شیعي ارتکاب
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 توجه به با . بنابراین2دانندمي عقل مقتضي را حکم این و جواز است و اباحه اشیاء در اصل باشد، نرسیده

 .داد مرجعیت بانوان جواز به حکم باید الجواز، اصاله

 احکام كه گویندها ميكنند. آن معارضه جواز اصل با اندالجواز خواسته عدم اصاله عنوان با برخي     

 درباره چون و باشند برخوردار از حجیت تا باشد رسیده ما به شارع ناحیه از و باید است توقیفي اسالم

 و است زنان، نامشروع رأی حجیت لذا داریم، دلیل خصوص مردان در تنها سایرین بر مجتهد حجیت رأی

 خود غیر بر شرعي احکام در رأی زنان حجیت جواز عدم اصل، شک، در صورت گوییممي اینکه حداقل

 است.

 مجتهد دو مورد در مثالً كرد مطرح تخییر نیز و تعیین عبارت تعارض بین با توانمي را اشکال این     

غیر  توانیممي آیا كند، آنها مراجعه از یکي به باید نیز مقلد و است از دیگری اعلم یکي كه الشرائط جامع

 نوبت به است، متعین اعلم كه زماني تا گوییمتعیین مي قاعده اساس بر هیم؟د اعلم ترجیح بر را اعلم

 از دست «اعلم» وجود متعین با نتیجه در و است تأمل محل به اختیار، یک هر تقلید زیرا رسد؛نمي تخییر

 از كه آنچه است بگویند ممکن بحث، مورد مسئله در اما .كنیممي رجوع به اعلم و داریممي بر تخییر

 زنان قول به أخذ خصوص و در است مفتي مردان رأی حجیت قبول به یقین، كنیم، مي اتخاذ روایات

 كرد؟  تمسک متعین غیر به توانچگونه مي متعین وجود با و بینیممي را مخیر خود مفتي،

 به و ابتدا از ما كه است صحیح در صورتي جواز عدم اصل كارگیری به اینکه اول است كهپاسخ این     

 و عمومات اطالقات وجود با اما .باشیم كرده شک و زن، مرد از اعم مفتي، حکم حجیت به طور مستقل

 .ماندباقي نمي جواز عدم اصاله موضوع برای دیگر مجالي خبره، اهل به رجوع حجیت

 اعتبار زا دو هر آید ومي پیش تعارض جواز اصل با جواز، اصاله عدم شدن برقرار فرض بر اینکه دوم     

 .جست تمسک دارند، خبره تأكید اهل به رجوع بر كه آیاتي عموم به اطالق باید و شوندمي ساقط

 حالي در باشد، وجود داشته ترجیح واقعاً كه شودمي مطرح در جایي تخییر و تعیین بحث اینکه سوم    

 .نیست زن رأی مفتي حجیت بر ترجیحي ذاتاً مرد، رأی مفتي حجیت در كه

 احكام در مكلفان اشتراك همه قاعده 3-2-6

 دلیلي خاص به افراد آن اختصاص بر و باشد آمده مطلق یا صورت عام به حکمي اگر قاعده، این طبق     

 2هستند عامه تکلیف شرایط دارای كه بود خواهد همه افرادی برای حکم نباشد،

                                                           
 555، ص 1، ج الذریعه، علم الهدی، سید مرتضى،  224، ص االعتقادات ابن بابویه، محمد بن علي، - 2
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 بر هاواژه این كند.مي بیان و الناس آدم بني انسان، چون هایيواژه با گاه را دستورات خود كریم، قرآن     

 و در تکالیف محور و موضوع چون بنابراین، شوند.اطالق مي زن و مرد بین تمایزی هیچ، بيبشر نوع

 آنکه مگر باشد،مي بر اشتراك دیني وظایف و تکالیف در اصل انسان است، نوع اسالمي، هایمسئولیت

به  آن اختصاص بر دلیلي ما و است حکم شرعي یک مرجعیت باشیم. داشته بر اختصاص خاص دلیل

 .باشند تقلید توانند مرجعمي نیز زنان بنابراین نداریم. مردان

  سیره 3-2-7

 اسالمي در جوامع مسلمان زنان فعال حضور. است معصومین فراوان سیره در زنان حضور شواهد     

 :كنیم اشاره مي آنها از برخي به زیر در. است زن اسالم به مترقیانه دیدگاه نشانه

 از یکى قرعه قید به هاجنگ و هامسافرت در( ص)همان طور كه قبالً هم اشاره شد پیامبر الف(     

 بين أقرع سفر الى يخرج ان اراد اذا( ص)اهلل رسول كان» :گویدمى عایشه. بردمى همراه به را خود همسران

 فخرجت سهمى فخرج غزاها غزوة فى بيننا فاقرع. معه( ص)اهلل لرسو بها خرج سهمها خرج فايتهنّ ازواجه

 هرگاه( ص)پیامبر كه بود چنین همواره 1«هودجى فى اُحمل وانا الحجاب نزل ما بعد( ص)اهلل رسول مع

 خود با را او، افتادمى قرعه هركس نام به. انداختمى قرعه خود همسران میان، كردمى مسافرتى قصد

. بودم گرفته قرار محملى در كه حالى در. رفتم پیامبر با، افتاد من نام به قرعه، هاجنگ زا یکى در. بردمى

 رابطه در چه، كندمى تأیید پیامبر)ص( سیره را عایشه سخن .بود حجاب آیه نزول از بعد، جریان این و

 شركت زواتغ از بسیارى در حضرت آن اجازه با كه مسلمانان دیگر زنان به نسبت چه و خود زنان با

 .جستند مى

، توحید درباره مفصّل است اىخطبه. 9انصار و مهاجران جمع در( س)زهرا حضرت سخنرانى ب(     

 از خود ارثیه و فدك درباره حکومت سران با محاجه، احکام، فلسفه(، ص)پیامبر هاىكوشش، نبوّت

 زیرا بوده مأیوس، خود حق گرفتن از كه نموده ایراد را خطبه این حضرت زمانى …و( ص)پیامبر

 آن، بنابراین .است دیده، داشته خلیفه با كه، این از پیش جلسه در، فدك استرداد با را عمر شدید مخالفت

 هدف تنها الاقل و نیست خود حق استرداد خواستار، تفصیل این با هم آن، سخنرانى این از، حضرت

                                                                                                                                                                                
 12 -15صص ،2ج   ،الفقهیه العناوین حسیني مراغي، عبد الفتاح بن علي، - 2
 35، ص 23،جتفسیر المیزان، طباطبایي، محمد حسین، 15، ص 5، جدرالمنثورسیوطى، جالل الدین عبدالرحمن،  - 1
 227ـ37، صص2، تعلیق و تحقیق، محمدباقر موسوى خرسان، جاالحتجاجطبرسي، احمد بن علي،  - 9
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. عمومى مجمع در هم آن، بود مجدد دفاع به نیازى چه، نتیجه عدم و دعوا اقامه وجود با وگرنه نیست

 .داشت شانحق از دفاع به ارتباطى چه، احکام و نبوت، فلسفه، توحید درباره مطالبى بیان، این بر افزون

 پیامبر شده تربیت و عالم زنان پیشواى كه این جز نیست این(، بقدرها تتقدر الضرورات) كه این نه مگر

 .نیست زنان شأن مخالف، امور گونه این كه داندمى، وحى و

، عایشه از حفاظت براى( ع)امیر حضرت طرف از، جمل جنگ از بعد، مسلح زن چهل مأموریت ج(     

، امیر حضرت دستور به: گویدمى راوى قبلي گفته شد؛ مطالبكه این روایت نیز در  .مدینه تا بصره از

 مأموریت چنان، زنان این. كمر بر شمشیر و سر بر عمامه و خود كاله: بودند درآمده مردان شکل به اینان

، زن چهل تجهیز. 2هستند زن اینان كه نشد متوجه، راه مدت تمام در، عایشه كه دادند انجام دقیق را خود

 !دارد بسیار مسائلى از نشان، شهر آن به شهر این از آنان فرستادن و شکل این به هم آن

 قصد به چه، كوفه سمت به را خود دختران و خواهران، همسران( ع)حسین امام بردن همراه به د(     

 به حتى و نداشت ضرورتى، خود همراه به زنان بردن، باشد هركدام، شهادت از آگاهى با چه و حکومت

 رفتن به مصمم كه حال» :گویدمى خیرخواهى سر از حنفیه بن محمد. نبود صالح به، قوم بزرگان نظر

 به را زنان( ع)امام 1«سبایا یراهن ان شاء اللّه ان» :فرمایدمى امام« نبر خود با را كودكان و زنان، هستى

 مشیّت كه داندنمى شرع خالف تنها نه را آن و است خانه چهارچوب از غیر در كه واداشته كارى

 .داندمى شریعت صاحب

 در، انسان. كنند اداء را مدینه مردم حقوق تا فرستادمى را خویش همسر و مادر( ع)صادق امام ه(     

 زین امام كه دارند انسان گردن به حقوقى …و جامعه، خویشان، همسایگان، كندمى زندگى كه اىجامعه

 شركت، مریض عیادت: مانند. است برشمرده را حقوق این از برخى، خود حقوق رساله در( ع)العابدین

 عرض( ع)جعفر بن موسى امام به بینوایان. راوى و بیچارگان گیرى دست، عزا و سرور مجالس در

 آنان مانع من. روندمى بیرون خانه از عزا مجالس در شركت براى، مارد ابن همسر با همسرم: كندمى

، تو عمل این با دانىمى. شوىمى مانع چرا وگرنه نرویم تا بگو، است حرام اگر: گویدمى زنم. شوممى

 .كرد نخواهد ركتش كسى باشیم داشته چنین این مجلسى هم ما اگر

                                                           
 425، تحقیق سید على میرشریفى، صالجَملمفید، محمد بن محمد،  - 2
 13، ص لهوفبن طاوس، علي بن موسي، ا  - 1
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 حقوقى جزء این كنىمى سؤال حقوق از «؟تسألنى الحقوق عن»: فرماید مى( ع)جعفر بن موسى امام

 حقوق تقضيان فروة وام امّى يبعث( ع)ابى كان» :فرمایدمى. دارند یکدیگر گردن به جامعه افراد كه است

 .كنند ایفاء را مدینه مردم حقوق تا فرستادمى، را خود مادر، فروه ام و مادرم پیوسته پدرم 2«المدينة اهل

 خویشاوندان و بستگان حقوق نه، مدینه اهل حقوق هم حقوق و است بوده( ع)امام روش و سیره این

 .است داده قرار خویش بستگان از زنان تریننزدیک عهده به را حقوق اداى( ع)امام، بنابراین. فقط

 امام همسر حمیده كه كندمى نقل روایتى حجاج بن الرحمنعبد از كافى فروع در كلینى مرحوم و(     

. كندمى طرح را سئواالتى، حج با رابطه در حضرت آن محضر در رسیده (ع)صادق امام خدمت (ع)صادق

 پاسخ را او سؤاالت كه آن از پس( ع)امام. كودكان براى حج اعمال انجام چگونگى درباره: جمله از

 مادرش به 1«بصبيانها تصنع كيف فتسألها حميدة تلقى امّه مُر» :فرمایدمى، خیرا سؤال با رابطه در: گویدمى

 .دهند انجام حج اعمال چگونه كودكانمان: كه كند سؤال باره این در او از و رود حمیده پیش بده دستور

 نىكسا جمله از. است دوازدهم امام عمه و( ع)دهم امام خواهر( ع)نهم امام دختر وى. حکیمه ز(     

 آن از را شرعى مسائل. بود شیعیان و حضرت آن بین رابط(، عج)دوازدهم امام غیبت از پس كه است

 شهادت از پس كه است كسانى از، مطهرى عبداهلل بن محمد .كردمى ابالغ شیعیان به و گرفتمى حضرت

 این در تا، رسدمى مخدره آن خدمت به، روى این از، بود گشته متحیّر امامت امر در( ع)عسکرى امام

 :گویدمى(، عج)زمان امام والدت بعد و قبل از مفصلى شرح از پس، حکیمه. بکند سئواالتى او از باره

 آن شام و صبح هر، سوگند خدا به 9«…فاخبركم عنه تسئلون عما لينبئنّى وانه ومساءً صباحاً  ألراه إنّى واهلل»

 شما به هم من و دهدمى خبر من به، كنیدمى سؤال من از شما كه را آنچه او و بینممى را حضرت

  .گویممى

 كه است كسانى از نیز او. است( ع)دهم امام همسر و( ع)عسکرى حسن امام مادر وى محمد. ابى ام     

 داشته برعهده را شیعیان دینى مشکالت و مسائل به گویى پاسخ مسؤولیت(، ع)زمان امام غیبت زمان در

 در رسیدم( ع)نهم امام دختر، حکیمه خدمت به روزى، غیبت زمان در: گویدمى ابراهیم بن محمد .است

 با را خود دینى مشکالت شیعیان، روزگار این» :پرسیدم، داشتم مخدره آن از كه بسیارى سؤاالت ضمن

                                                           
 127، ص9، جالفروع من الكافىكلیني، محمد بن یعقوب،  - 2
 127، ص3، جتفصیل وسایل الشیعه الي تحصیل مسایل الشریعهحر عاملي، محمد بن حسن،  - 49، ص 4همان، ج - 1
 24، ص 52، جبحاراالنوارمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي،  - 9
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 ابى ام الجدّة لىا» :گفت حکیمه« .بود خواهد آنان مسائل گوى پاسخ كسى چه. بگذارند میان در كسى چه

 از گویىمى تو: گویدمى اعتراض حالت با راوى .كنند مراجعه محمد ابى ام زمان امام جدّه به «…محمد

 به او: گویدمى پاسخ در حکیمه ؟است داده قرار خود جانشین و وصى را زنى كه كنم پیروى كسى

 ارقر خود وصى را زینب خواهرش، ظاهر در، نیز( ع)حسین امام چون، است كرده اقتدا( ع)حسین جدش

( ع)زینب به، فرمودمى الحسین بن على را دانش و علوم. بماند محفوظ الحسین بن على جان تا، داد

 . 2كردمى ابالغ مردم به حضرت آن و شدمى منتسب

 دینى مسائل و مشکالت گوى پاسخ(، ع)معصوم امام تأیید و تعیین به هركدام از بزرگواران، بنابراین     

 یک امروز كه كارى. اندرساندهمى مردم به و اندگرفتهمى خود زمان امام از را یند احکام. اندبوده مردم

 امام به گمان و ظن پایه بر، موارد از بسیارى در هم آن، فراوان زحمت و تالش از پس، تقلید مرجع

 .كندمى بیان مردم براى و كندمى منتسب( ع)معصوم

 همسرش. عابده و فقیه، عالمه. است شیعه برجسته زنان از. ىثان شهید همسر على ام( سایر بانوان: ح     

  . 1دهدمى ارجاع او به دین احکام در را زنان و ستایدمى را او

 روایتى مشایخ و اساتید سرور یعنى «المشایخ سیده»به  اول؛ وی شهید دختر الحسن ام فاطمه      

 و صالحه فقیهه، فاضله، عالمه، زني فاطمهمیکند  توصیف چنین را وی« امل اآلمل صاحب». بود موصوف

 ها توصیهزن به و كردمي مدح را او پدرش. را شنیدم او ثنای و مدح مشایخ، از من و بوده است عابده

  9 نمایند. رجوع او به در احکام و كنند اقتداء او به كه كردمي

 و مازندراني مال هادی مادر و نيمازندرا صالح محمد مال وی همسر: مجلسي عالمه دختر بیگم آمنه      

 و زهد بر عالوه بانو این. بودند عصر خویش فضالی و علماء از كه است محمد مازندراني نورالدین مال

 علمای از اكابر كه وی شوهر. داشت زدني مثال و تبحری خاص تفسیر و حدیث و اصول و فقه تقوی در

 را حلي عالمه قواعد كتاب مسائل دشوار جمله از كرد.مي فیض كسب از وی علمي مسائل در است شیعه

 . 4كردپرسش مي او از

                                                           
 ، تحقیق على اكبر غفارى522ص 1، جاکمال الدین محمد بن علي،ابن بابویه،  - 2
 439،ص 9، جاعیان الشیعهامین، سید محسن،  - 1
 239، ص 2، ج تفصیل وسایل الشیعه الي تحصیل مسایل الشریعهحر عاملي، محمد بن حسن،  - 9
 15 ص اول، ، جأصول الفقه حلي بحرالعلوم، محمد، - 4



121 
 

 دوره یک دارای كتب فقهي بر عالوه معاصر، مجتهد و فقیه اصفهاني؛ این بانوی امین نصرت سیده     

عبدالکریم  شیخ عظام آیات را وی اجتهاد مقام است. مجلد 25 در «العرفان مخزن»نام  به قرآن تفسیر

 قرار مکتوب تأیید، مورد مرعشي آیت اهلل و شیرازی محمد كاظم اصفهاني، نجفي مدرضامح حائری،

 2دادند

مرجعیت بانوان نیز همانند والیت زنان دارای موافقان و مخالفاني بود و هر كدام برای در نتیجه:          

ند مخالفان والیت زنان، ای را بیان نمودند؛ مخالفان مرجعیت بانون هماناثبات ادعای خود شواهد و ادله

 نظام به مربوط آیهاند؛ اما همانطور كه در فصل دوم نیز بیان شد، سوره نساء استناد كرده 94به آیه 

و موضوع مرجعیت و افتاء بیان حکم خداست لذا نه  نظام این در شوهران جایگاه بیان و است خانواده

ای مخالفت با مرجعیت زنان باشد. روایات مختلف توانند دلیل محکمي براین آیه و نه دو آیه دیگر نمي

مربوط به قضاوت و داوری، والیت و رهبری و امامت جماعت نیز هر كدام قابل خدشه است. دالیل 

تواند حق مرجعیت بانوان های خاص خود را دارد نميدیگری همچون اجماع و مذاق شارع كه استدالل

 را از آنان بگیرد.

مشروعیت آن را از نظر قواعد اولیه با وجود استناد به دالیل گوناگون، یت زن، فقهای مخالف مرجع     

اند كه هیچ دلیل لفظي معتبری بر ممنوعیت وجود ندارد و مقتضای دلیل اصلي در پذیرفته و اعتراف كرده

باب تقلید، یعني سیره عقال در خصوص رجوع جاهل به عالم، این است كه در احراز مرجعیت میان مرد 

اند، هیچ یک از آیات ای كه موافقان مرجعیت زنان بیان كردهاز ادله؛ از طرف دیگر و زن تفاوتي نباشد

ها نیز حاكي از آن است كه قرآن كریم، قابل خدشه نبوده و ذكوریت در آنها شرط نشده است. روایت

نفس، حافظ  صیانت شروط تقلید از فرد را اختصاص به ذكوریت ندانسته و تقلید از كسي را كه دارای

دلیل  5اند. بقیه و جزو راویان حدیث باشد جایز شمرده و فرقي بین زن و مرد را بیان نکرده بودهدین 

ارائه شده نیز به نوعي بیانگر آن است كه اگر شرایط افتاء در شخصي محرز شد مرد بودن یا زن بودن 

برای مردان اشکال وجود دارد كه فقها تقلید  تأثیری در صدور فتوا از وی ندارد و تنها در مرجع بودن زن

شمارند. پذیرند اما تقلید زن از خودش یا زنان دیگر از یک زن مجتهده را جایز ميمرد از یک زن را نمي

چرا كه اشکاالت مربوط در والیت زنان در این موضوع منتفي است و وظیفه مفتي، فتوا دادن است و 

                                                           
 214 ، ترجمه صادقي اردستاني صالنوادر بن علي، اهللراوندی كاشاني، فضل  - 2



122 
 

های عملیه ی و ارتباط مستقیم با زن مجتهده، فتاوایش را از رسالهتواند بدون مراجعه حضورمقلد مي

 دریافت كند.
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 :نتیجه

مورد بحث یت زنان و همچنین مرجعیت زنان نامه، در دو موضوع والموضوع مورد نظر در این پایان     

های خود را با آیات قرآن استدالل ،موافقان و مخالفان ،و واكاوی قرار گرفت و در هر كدام از موضوعات

وارد شده كریم، روایات، سنت، اجماع و سایر ادله به نوعي بیان كردند و نسبت به هركدام اشکاالت 

گرفت. در نهایت با وجود تضارب آراء و وجود نظرات مختلف در فصول مورد نقد و بررسي قرار 

های بیان شده دلیل، مجموع ین مبین اسالم، طبق نظر دگوناگون باید گفت در موضوع والیت بانوان

اگر است كه دالیل اثبات والیت زنان كافي نبوده و ادله ممنوعیت والیت زنان نیز همگي نشانگر این

ای كه بیان شد، به تنهایي برای اثبات عدم والیت زن كافي شمرده نشود، فرض كنیم كه هیچ یک از ادله

نکته مهمي كه در  من حیث المجموع آنها، این مسئله را اثبات كنیم. ادلهتوانیم با استناد به مجموع مي

اگر حاالت استثنایي باعث شکل گرفتن مصلحتي شود كه  ست كها این باید گفتبحث والیت زنان 

تر باشد بدون شک به خاطر رعایت آن در نظر شریعت اسالم از رعایت حکم اولي متعلق به موضوع مهم

فلسفه عدم والیت زن نقصان ذاتي زن نیست، بلکه چرا كه  امر بالاشکال است. تعلق عنوان ثانوی این

در موضوع  رعایت مصالح زن و مرد است كه از جمله این مصالح اجتناب از اختالط زن با مرد است.

ای ادلهاست و  نکردهمرجعیت بانوان نیز ادله مخالفان هیچ شرطي را برای ذكوریت مفتي و مرجعیت بیان 

ها نیز اند، هیچ یک از آیات قرآن كریم، قابل خدشه نبوده و روایتافقان مرجعیت زنان بیان كردهكه مو

حاكي از آن است كه شروط تقلید از فرد را اختصاص به ذكوریت ندانسته و تقلید از كسي را كه دارای 

بین زن و مرد  ، حافظ دین باشد و جزو راویان حدیث باشد جایز شمرده و فرقيبوده نفس صیانت بوده

ارائه شده نیز به نوعي بیانگر آن است كه اگر شرایط افتاء در شخصي محرز  دالیلاند. بقیه را بیان نکرده

و شد مرد بودن یا زن بودن تأثیری در صدور فتوا از وی ندارد و تنها در مرجع بودن زن برای مردان 

اشکال وجود دارد كه فقها تقلید رد و زن اعتبار حکم شرعي زن مجتهده برای عموم مسلمانان اعم از م

شمارند. پذیرند اما تقلید زن از خودش یا زنان دیگر از یک زن مجتهده را جایز ميمرد از یک زن را نمي

چرا كه اشکاالت مربوط در والیت زنان در این موضوع منتفي است و وظیفه مفتي، فتوا دادن است و 

های عملیه ارتباط مستقیم با زن مجتهده، فتاوایش را از رسالهتواند بدون مراجعه حضوری و مقلد مي

لذا تقلید مردان از زنان صحیح نبوده اما تقلید زنان از زن مرجع چه در مسائل عمومي و چه  دریافت كند.

 .رسدائل ویژه زنان اشکالي به نظر نميسدر م
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 :پیشنهاد

آنچه مسلم است اینست كه  ،نامهرح شده در پایانبا توجه به تحقیقات انجام شده در دو موضوع مط     

، جامع و تخصصيعلمي،  بطورمستقل كتاب خاصي كه  ، بصورتوالیت و مرجعیت زنان در موضوعات

به  ،نامهدر راستای این پایان در تحقیقات انجام شدهاین خالء،  ؛بپردازد وجود ندارد آنهابه  كاربردی

مختصر و كوتاهي در این موضوعات بصورت  تحقیقات روشني مشخص گردید؛ هر چند مقاالت و

، اما قطعاً برای شده اشارهشده و گاهاً در خالل مباحثي همچون قضاوت و... به آنها  نوشتهپراكنده 

لذا پیشنهاد  موجز، مکفي نخواهد بود؛ این مطالبِ ،برداری از آنهافرهنگ سازی این موضوعات و بهره

  گردد:مي

رهنگ پیش رو در جوامع اسالمي و افزایش امکانات تحصیل علم و آگاهي و ارتقاء با توجه به ف     

 ،ها و بالتبعاعم از زنان و مردان و حضور پررنگ زنان در كنار مردان  در اكثر برنامه ،سطح بینش انسانها

های مختلف چه در موضوعات ویژه زنان و چه در موضوعات عمومي افزایش سواالت مختلف در زمینه

ز منبع و برای جلوگیری از ارتباط بیشتر زنان با مردان نامحرم و جهت دریافت پاسخ سواالت خویش ا

شود هر دو موضوع بصورت مستقل و تخصصي با در نظر گرفتن زوایای معتبر اسالمي، پیشنهاد مي

تلفي در مختلف آن مورد تحقیق و بررسي و واكاوی عمیق قرار گیرد و از متون بدست آمده كتابهای مخ

چاپ و نشر شود تا فرهنگ مراجعه زنان در  ،های مرتبط در این ارتباطسني و رشته هایگروه تمام

های والیت زنان نیز آگاهيبه بیشتر شده و نسبت پاسخ سواالت خود از آنها دریافت موضوع مرجعیت و 

  بدست آورند. یبیشتر
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Abstract 

Talk authority and leadership of women, of Issue that suggested that more in 

the years after Islamic Revolution , And with the creation of social and 

political sphere, it is provided to Presence of believing women, with the 

protection and observance of religious rites and duties. This new position, 

make this argument will have proponents and opponents, and every one of 

them can provide evidence from the Quran and Hadith and other religious 

reasons with their mined. 

In this paper, after explaining the meaning of guardianship, the arguments in 

favor from the Verses and hadith hade been investigate. And then, Considered 

and discussed opposition arguments and verses and hadiths that referred to 

theme, and has been Review measure of Implications of their. And with 

Accomplished evaluation, it is Apparent that Women province and their 

leadership Men and women are not allowed except in exceptional cases. In 

The next chapter, we'll discusses about the issue of women's authority. In this 

chapter, the reasons of Prohibition women's authority from the Quran, hadith 

and the consensus is discussed. 

And then the reasons of Women who accept the authority of woman are being 

analyzed that they by predictable to verses and hadiths and Practical Reason 

and certain principles, have expressed their Reasons. At the end of the season, 

we can conclude that the evidence against authority, Prohibition does not 

implicate the authority of women and even accept some of the reasons for 

opposition, just will consider authority to ban women than men and authority 

of Women for Women in the General Provisions and the Special Provisions 

women would be okay. 

Keywords: female authority, female authority, Mufti, decree 

By: M.Alamdarifar 
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