نقش جنسیت
در افـتــا و مـرجعـ ـیـت

مهدی سجادی امین*

در فقه و شـریعت اسلامی ،زن و مرد در برخی حقوق و وظایف با یک دیگر متفاوتاند،
که منشـأ بسـیاری از آن ها تفاوتهای جسـمی و روحی زن و مرد اسـت .تفاوت زن و مرد از
نظـر طبیعـی و غریـزی ،موجـب برتری یکی بر دیگری در جهات ارزشـی نیسـت؛ بلکه زندگی
اجتماعـی بشـر ،نیازمنـد دو طبیعـت متفـاوت اسـت تـا بـا تکمیـل و هماهنگی بـا یک دیگر،
هرکـدام از آن هـا بـه کمـال مطلوب برسـند .به تحريف دیگر ،جنسـیت با ارزشـمندی حقیقی
انسـان نـزد خداونـد رابطهای نـدارد و تفاوتهای زن و مرد درحقیقت اصـول و قواعدی برای
تنظیـم روابـط اجتماعـی آدمـی اسـت .تفاوتهـای جسـمی و روحـی زن و مـرد گرچه موجب
برتری و امتیاز یکی بر دیگری نمیشـود؛ اما ممکن اسـت سـبب تفاوت در تکالیف و پذیرش
مسـئولیتهای فـردی و اجتماعی گردد.
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در فقـه و شـریعت اسلامی ،زن و مـرد در برخـی

کـه زنـان نیـز هماننـد مـردان بتواننـد بـه درجه

حقـوق و وظایـف بـا یک دیگـر متفاوتانـد ،کـه

اجتهـاد برسـند ،آیـا افتـا و فتـاوای زن بـرای

منشـأ بسـیاری از آن هـا تفاوتهـای جسـمی و روحی

دیگـران نیـز حجـت اسـت و قابلیـت عمـل دارد

زن و مـرد اسـت .تفـاوت زن و مـرد از نظـر طبیعـی و

یـا فقـط بـرای خـودش حجـت اسـت؟ بـر فرض

غریـزی ،موجـب برتـری یکی بـر دیگـری در جهات

کـه رجولیـت و مردبـودن در حجیـت فتـوا تأثیر

ارزشـی نیسـت؛ بلکه زندگی اجتماعی بشـر ،نیازمند

داشـته باشـد ،آیا میتوان تأثیر حداکثری آن را

دو طبیعـت متفـاوت اسـت تا با تکمیـل و هماهنگی با

نپذیرفـت و فتـاوای مفتـی زن را برای خصوص

یک دیگـر ،هرکدام از آن ها به کمال مطلوب برسـند.

زنـان حجـت دانسـت؟ آیا میتـوان بین منصب

بـه تحريـف دیگـر ،جنسـیت بـا ارزشـمندی حقیقـی

افتـا و مرجعیـت تقلیـد در اصطلاح امـروزی

انسـان نـزد خداونـد رابطـهای نـدارد و تفاوتهـای

تفکیـک قائـل شـد؟ امروزه مرجع تقلید شـئون

زن و مـرد درحقیقـت اصـول و قواعـدی بـرای تنظیـم

گوناگونـی دارد کـه یکـی از آن هـا منصـب افتـا

روابـط اجتماعـی آدمـی اسـت .تفاوتهای جسـمی و

و بیـان احـکام شـرعی برای دیگران اسـت؛ ولی

روحـی زن و مـرد گرچه موجـب برتری و امتیاز یکی بر

برخـی از آن هـا دارای جنبـۀ والیـی و تصـرف

دیگری نمیشـود؛ اما ممکن اسـت سـبب تفاوت در

در امـور دیگـران اسـت؛ همچـون صـدور حکم،

تکالیـف و پذیـرش مسـئولیتهای فـردی و اجتماعی

تصـرف در وجوهـات شـرعیه ،امـوال مشـتبه

گردد.

و مجهولالمالـک ،والیـت بـر ممتنـع ،غایـب،

بیان مسئله

کـودک و دیوانـه.

در فقـه اسلامی ،مـوارد فراوانـی از تفـاوت

بـر فـرض که مانعی بـرای حجیت فتوای زن

زن و مـرد در احـکام شـرعی بـه چشـم میخورد

وجـود نداشـته باشـد ،آیـا دیگر مناصـب والیی

و گسـترۀ آن ،احـکام فـردی و اجتماعـی را در

مراجـع تقلیـد نیـز بـرای زن مجتهد ثابت اسـت
یـا بـر فـرض جعل نشـدن والیت

برمیگیـرد .یکـی از مسـائلی که
در فقه استداللی و فتوایی مطرح
شـده ،نقش و تأثیر جنسـیت در
اجتهـاد ،افتـا و مرجعیت اسـت.
این مسـئله از زوایـای گوناگون،
موضـوع پرسـش و پژوهـش
فقیهـان قـرار گرفتـه اسـت .آیـا
جنسـیت تأثیری در دسـت یابی
به قدرت اسـتنباط احکام شرعی
از منابـع معتبـر دارد؟ بـر فـرض

در فقــه اســامی ،مــوارد فراوانــی
از تفــاوت زن و مــرد در احــکام
شــرعی بــه چشــم میخــورد
و گســترۀ آن ،احــکام فــردی و
اجتماعــی را در برمیگیــرد .یکــی
از مســائلی کــه در فقــه اســتداللی
و فتوایــی مطــرح شــده ،نقــش و
تأثیــر جنســیت در اجتهــاد ،افتــا و
مرجعیــت اســت.

برای زنان ،گسـترۀ نفوذ تصرفات
او به فتوا محدود میشـود؟ این
پرسـشها نمونـهای از مسـائلی
اسـت کـه بـا بررسـی آن هـا
میتـوان بـه حـدود و میـزان
تأثیـر جنسـیت در اجتهـاد ،افتـا
و مرجعیـت تقلیـد دسـت یافت.
مسـئلۀ اعتبار مردبودن در مرجع
تقلیـد و اعتبـار نداشـتن آن ،در

بررسـی شـده اسـت؛ اما فقهای قدیم یا به این

بـه شـئون والیـی مراجـع بـوده و چـون والیـت

مسـئله نپرداختهانـد و یـا عبـارات آن هـا داللت

را بـرای زن ثابـت نمیدانسـتهاند ،مرجعیـت را

روشـنی بـر ایـن مسـئله ندارد .در ایـن پژوهش

نیـز از او سـلب کردهانـد .در مقابـل ،کسـانی که
قائـل بـه حجیـت فتوای زن بودهانـد ،به ّ
ادلهای

سعی شده تا حد امکان آرای فقهای امامیه  -از
گذشـته تاکنون  -به دسـت آید و بررسـی شـود.

ً
صرفا
همچـون سـیرۀ عقلا اسـتناد کردهاند کـه

برخـی فقها مسـئلۀ جواز یـا ممنوعیت مراجعه

جـواز مراجعـه بـه فتـوای زن را ثابـت میکنـد

بـه فقیـه زن را در کتابهـای فقهـی در مبحـث

و بـا آن ادلـه نمیتـوان شـئون والیـی را بـرای

اجتهاد و تقلید و در ذیل شـرایط مفتی و مرجع

زنـان ثابـت دانسـت .بنابراین الزم اسـت ضمن

تقلیـد آورده و برخـی دیگـر در کتابهای اصول

بررسـی ادلـۀ هـر دو گـروه ،بـه میـزان داللت هر

فقـه ذکـر کردهانـد .هرچنـد در کتابهای فقهی

دلیـل و نتیجـهای کـه میتـوان از آن ها گرفت،

ً
معموال این مسـئله در باب اجتهاد و تقلید ذکر

توجـه داشـت.

شـده؛ ولـی برخـی آن را در کتاب «امربهمعروف

بررسی واژگان
 .1اجتهاد

و نهیازمنکـر» یـا کتـاب «القضـاء» یـا کتـاب
«الجهـاد» آوردهاند.

دربـارۀ ریشـه واژۀ «اجتهـاد» در لغـت ،دو

در ایـن نوشـتار بـا تفکیـک مفهومـی بیـن

دیـدگاه میـان پژوهش گـران وجـود دارد :در

واژههایـی هم چـون «اجتهـاد»،
«افتـا» و «مرجعیـت» سـعی
شـده اسـت تـا دیـدگاه فقهـا در
هـر مـورد کشـف شـود .پـس از
دسـت یابی بـه آرا و ادلـۀ فقهـا،
بـر جـواز یـا عدم جـواز مرجعیت
زن و نقـد و بررسـی آن هـا ،بیـن
شـئون گوناگونـی کـه بـر عهـدۀ
مرجـع تقلیـد اسـت ،تفکیـک
شـده و برخـی از آن هـا بـرای
زنـان نیـز مجـاز دانسـته شـده و
در برخـی دیگـر بـه مرجـع تقلید
مرد محدود شـده اسـت .عالوه بر

نظـر اول ،اجتهـاد در لغـت از
بســیاری از فقهــا کــه مرجعیــت
تقلیــد را بــرای زنــان جایــز
ندانســتهاند بــه شــئون والیــی
مراجــع بــوده و چــون والیــت را
بــرای زن ثابــت نمیدانســتهاند،
مرجعیــت را نیــز از او ســلب
کردهانــد .در مقابــل ،کســانی
کــه قائــل بــه حجیــت فتــوای زن
ّ
بودهانــد ،بــه ادلــهای همچــون
ســیرۀ عقــا اســتناد کردهانــد کــه
ً
صرفــا جــواز مراجعــه بــه فتــوای
زن را ثابــت میکنــد و بــا آن ادلــه
نمیتــوان شــئون والیــی را بــرای
زنــان ثابــت دانســت.

مادۀ «جَ هد» مشـتق شـده که به
معنای مشقت و سختی 2است و
در ایـن صورت اجتهاد به معنای
تحمـل مشـقت اسـت 3.در نظـر
دوم ،اجتهـاد از ریشـۀ ُ
«جهد» به
معنـای طاقـت و توان 4و اجتهاد
بـه معنـای بذلالوسـع ،یعنـی
بهکارگیـری همـۀ تـوان اسـت.

5

اجتهـاد در اصطلاح فقها عبارت
اسـت از کوشـش برای اسـتنباط
احـکام شـرعی از منابـع معتبـر
آن 6.اگرچـه معانـی متفاوتـی از

شماره پنجم

ذکـر شـده و در برخـی کتابهای اسـتداللی نیز

مرجعیـت تقلیـد را بـرای زنان جایز ندانسـتهاند

تابستان و پاییز 1397

رسـالههای عملیـۀ فقهـای متأخـر بهروشـنی

این ،روشـن شـده است نگاه بسیاری از فقها که

31
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اجتهـاد ارائـه شـده اسـت ،همۀ فقهـا اتفاقنظر

بـرای مـرد و زن بـه طور مسـاوی قرار داده شـده

دارنـد کـه در حصـول اجتهـاد ،تفاوتی بین زن و

یـا آن دو متفاوتانـد؛ بلکـه فتـوا دادن بـرای

مرد نیست و هر انسانی ـ چه زن و چه مرد  -که

دیگـران ،درحقیقـت پذیـرش مسـئولیت اعمال

دارای قوۀ اسـتنباط شـد ،میتواند در تشـخیص

شـرعی دیگران اسـت که در روایات اسلامی از

احکام و وظایف شـرعی بر اسـاس نظر و اجتهاد

پذیـرش چنیـن مسـئولیتی نهـی شـده اسـت؛

خـود عمـل کند.

9

مگـر در مـواردی کـه نپرداختـن بـه آن موجـب

7

 .2مفتی و افتا

نابودی و اضمحالل احکام شـرعی شـود و برای

در بسـیاری از متـون فقهـی ،واژۀ «مفتـی»

مـرادف بـا مجتهـد و مسـتنبط بـه کار مـیرود.
«فتـوا» در اصطلاح ،حکـم کلـی الهـی اسـت.

عمـل مکلفـان بـه حـد ضرورت اجتماعی برسـد
و بـه گونـهای وجـوب کفایـی پیـدا کنـد.

 .3مرجعیت و تقلید

مفتـی و مجتهـد ،حکـم شـرعی کلـی در رابطـه

اجتهـاد ،افتـا و فتـوا از بـاب رجـوع جاهل به

بـا اعمـال مکلفـان را با اسـتناد به ادلـۀ ثابت در

عالـم و غیرمتخصـص بـه متخصـص از ابتـدای

اصـول فقـه بیـان میکند .فتوا ممکن اسـت به

ظهـور اسلام و عصـر رسـالت و حضـور امامـان

صـورت اخبـار و خبـر دادن باشـد؛ مثل «شـراب

معصـوم وجود داشـته اسـت و مـردم افزون

حـرام اسـت» یـا بـه صورت دسـتور بیان شـود؛

بـر رجـوع بـه معصومـان - به دسـتور ایشـان

ً
مثلا «گوشـت خـوک نخوریـد» .فقیـه بـرای

 -بـه برخـی فقهـای معاصـر ایشـان نیـز مراجعه

دسـت یابی بـه فتـوا ،ادلـۀ شـرعیه را فحـص و

میکردنـد؛ 10ولـی نهـاد مرجعیـت  -بـه معنـای

بررسـی کامـل میکنـد و بـه حکمـی از احـکام

امـروزی آن  -نوظهـور اسـت .در سـدههای

شـرعیه ،علـم یـا ظـن مییابـد ،آنگاه نظـر خود

اخیـر ،نهـاد مرجعیـت بـه محکمتریـن پایـگاه

را بیـان میکنـد .بنابرایـن ،فتـوا اظهارنظر فقیه

دینـی و حـوزوی و سـرمایهای تأثیرگـذار در

در مسـائل شـرعی و احکام الهی اسـت و تفاوت

جهـان تشـیع تبدیل شـده اسـت .مراجـع تقلید

آن بـا اجتهـاد ،در إخبـار و اعلام حکم شـرعی از

حـوزۀ کاری خـود را بـه فتـوا در احـکام فـردی و

جانـب مجتهد اسـت.

8

اجتماعـی منحصـر ندیـده و ضمـن برخورداری

بـا ایـن توضیـح روشـن میشـود کـه افتـا

از عقالنیـت ،بصیـرت و شـجاعت کوشـیدهاند

و پاسـخ دادن بـه سـؤال هاي فقهـی ،کمالـی

در مسـائل سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و

باالتـر از اجتهـاد و فقاهـت نیسـت و تنهـا نکتۀ

فرهنگـی ،موضعگیـری نماینـد و افکار عمومی

متفـاوت در آن ،وظیفـه و مسـئولیت خطیـر

را جهتدهـی کننـد .فقهـا از گذشـته تاکنـون

افتـا و پذیـرش مسـئولیت اسـت؛ بـه بیـان

بـا عبارتهـای مختلـف ،شـئون و مناصـب

دیگـر ،جایـگاه افتـا و بیـان احـکام الهی ،حق و

گوناگونـی را بـرای فقیـه بیـان کردهانـد که در

امتیـازی نیسـت تـا بررسـی شـود کـه ایـن حق

چنـد عنـوان کلـی جـای میگیرند ،كـه عبارتند

11

نیابـت و وکالـت فقهـا از امـام معصـوم؛ كه

آینـده بـه آن پرداختـه خواهد شـد؛ زیـرا ممکن

تعاريـف هركـدام بـه روشـنی آمـده اسـت.

اسـت سـلب منصب قضاوت از زنان بر این مبنا

 .4قضا

باشـد که والیتی برای زنان جعل نشـده اسـت؛

فقهـا در آغـاز «کتابالقضـا» 12بـرای بیـان

درحالیکـه بـاب افتـا مسـتلزم إعمـال والیـت

مفهـوم لغـوی «قضـا» ،معانی بسـیاری را برای
ً
صرفـا
آن ذکـر میکننـد کـه ایـن مـوارد را بایـد

نیسـت تا این منصب هم بر اسـاس آن مبنا از

مـوارد اسـتعمال ایـن واژه دانسـت 13.یکـی از

زنان سـلب شـود.
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 .5والیت

معانـی کـه در کتابهـای لغـت بـرای قضا ذکر

«والیـت» در زبـان عربـی هـم به کسـر «و» و

شـده ،حکـم کـردن و الـزام اسـت14.فقها بـرای

هـم بـه فتـح آن به کار رفته اسـت 25.ابنفارس

معنـای اصطالحـی قضـا ،سـه تعریـف بیـان

بدون اشـاره به این دو کاربرد ،تمام کاربردهای
«و ْلـی» را بـه ُ
«ق ْرب» که بـه معنای قرابت
مـادۀ َ

بـرای قاضـی میداننـد .از میـان ایـن فقهـا

و پیوسـتگی اسـت ،باز میگرداند 26.واژۀ والیت

میتـوان بـه شـهید اول 15،شـهید ثانی در کتاب

در متـون فقهـی و غیرفقهی کاربردهای فراوانی

مسـالک 16،سـیدمحمدجواد عاملـی 17،محقـق

دارد .والیـت در فقـه ،حکـم وضعـی در مقابـل

رشـتی 18و صاحـب ریاض 19اشـاره کـرد .گروهی

حکـم تکلیفـی اسـت کـه موضـوع احکامـی

روضـه20،

ولـی و ممنوعیت
تکلیفـی ماننـد جـواز تصـرف
ّ

آیـةاهلل گلپایگانـی 21و امـام خمینـی 22قضـا را

تصـرف دیگـران قـرار میگیـرد .در کتـاب

بـه «حکم کـردن بیـن مـردم» تعریـف میکنند.

عروةالوثقی ،والیت چنین تعریف شـده اسـت:

دسـتۀ سـوم قضـا را بـه معنـای رفـع خصومـت

«والیـت یعنـی حکومـت و سـلطۀ یک شـخص

کردهانـد :برخـی قضـا را «والیـت مخصـوص»

دیگـر مثـل شـهید ثانـی در کتـاب

و دشـمنی بیـن دو طـرف
میداننـد23 .

بـا توجـه بـه تفاوتهایـی که
بیـن بـاب افتا و بـاب قضا وجود
دارد ،روشـن اسـت که نمیتوان
ایـن دو بـاب را بـا یک دیگـر
قیـاس کـرد و احـکام یک باب را
بـه دیگـری سـرایت داد و اثبـات
کـرد؛ ازاینرو اسـتناد برخی فقها

نسـبت بـه جان ،مال یـا برخی از
برخــی فقهــا شــأن فقیــه را در
مســئلۀ افتــا و تقلیــد از ســنخ
والیــت دانســتهاند؛ 36بــا ایــن
توضیــح کــه مقلــدان برخــی از
تصرفــات خــود را بایــد بــا اذن
مرجــع تقلیــد انجــام دهنــد کــه
در ایــن صــورت ،والیــت مرجــع
تقلیــد بــر آنــان ثابــت میشــود.

شـئون فـرد دیگر»27.

اصـل عـدم والیـت شـخص بـر
دیگران
اصـل و قاعـدۀ عـام شـرعی

و عقلـی ،عـدم والیـت شـخصی
بـر شـخص دیگـر اسـت .هیـچ
انسـانی بـر انسـان دیگـر والیـت
و حـق تصمیمگیـری نـدارد و
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از سـوی معصومـان بـرای تصرفـات والیـی؛

بـاب افتـا ،عملی ناصواب اسـت کـه در مباحث
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از :افتـا و بیـان احکام الهی؛ منصوب بودن فقها

بـه اشـتراط ذکـورت در قاضـی و سـرایت آن بـه
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تصرفـات افـراد در امـور دیگران نافذ نیسـت28.

در ایـن صـورت ،والیـت مرجـع تقلیـد بـر آنـان

طبـق ایـن اصـل ،هیـچ فـردی حـق تدبیـر،

ثابـت میشـود .بـر فـرض کـه چنیـن والیتـی

سرپرسـتی ،اسـتیال ،تصمیمگیـری و ایجـاد

ثابـت باشـد ،در برخـی مـوارد ،از نـوع والیـت

محدودیـت بـرای دیگری نـدارد .مقتضای اصل

اذنـی اسـت؛ ماننـد اذن مرجع تقلیـد در اموری

عـدم والیـت از نظـر وضعی ،نافذنبـودن احکام

همچـون تصـرف وجوهـات شـرعیه ،امـوال

و قوانین جعلشـدۀ شـخص بر دیگران و از نظر

مجهولالمالـک و رسـیدگی بـه امـور غایـب .در

تکلیفـی ،عـدم وجوب اطاعـت دیگران از احکام

برخـی مـوارد نیز از نوع والیت اسـتقاللی اسـت

صادرۀ شـخص اسـت .برای اثبات این اصل ،به

مثـل رسـیدگی بـه امـور کـودک و دیوانـه .در

ادلـۀ عقلـی و نقلـی اسـتناد شـده کـه از ذکر آن

مباحـث آینده بررسـی خواهد شـد کـه آیا افتا و

در این جـا صرفنظـر میکنیـم 29.هرچنـد اصل

مرجعیـت از بـاب والیت اسـت یا نه؟ هم چنین

اوليه ،عدم والیت شـخص بر دیگران اسـت ،اما
ّ

از نقـش جنسـیت در تصـدی ایـن منصب بحث

بـر اسـاس توحیـد ربوبـی به حکم عقـل ،والیت

میشـود.

تکوینـی و تشـریعی از آن خداسـت و اوسـت
کـه بـر تمام مخلوقات ،والیت و اسـتیال دارد.

آرای فقها در مسئلۀ حجیت فتوای زن

30

بحـث از اجتهـاد و شـرایط حجیـت فتـوا در

در عیـن حـال ،خداونـد میتوانـد ایـن والیـت

سـخنان فقها و اصولیان به صورت پراکنده ذکر

را بـه غیـر خـود اعطـا کنـد .بـه حکـم آیـات و

شـده اسـت؛ با وجود این در سـه موضع بیشـتر

روایـات ،خداونـد بـه برخی پیامبـران والیت

میتـوان بـه آرای فقهـا دسـت یافـت :در کتـاب

تکوینـی و تشـریعی اعطـا کـرده اسـت؛ ماننـد

«امربهمعـروف و نهیازمنکـر» در مـوردی کـه

و

نهیازمنکـر موجـب قتـل و جـرح باشـد ،فقهـا

پیامبر اسلام 33.این والیـت به امیرمؤمنین

معتقدنـد ایـن مرتبـه از نهـی منکر ،مشـروط به

علـی 34 و سـایر امامـانمعصـوم 35 نیـز

اذن امـام معصـوم اسـت و در زمـان غیبـت،

اعطا شـده اسـت .بنابراین ّ
ادعای ثبوت والیت

فقیهـان دارای صالحیـت فتـوا میتواننـد آن

و سرپرسـتی بـه طـور مطلـق یـا در محـدودۀ

را اجـرا کننـد .آنگاه برخـی بهاجمـال و برخـی

خـاص بـرای هـر فرد و گـروه ،ازآن جاکه مخالف

بهتفصیـل ،شـرایط مفتـی را متعـرض شـدهاند.

اصـل و قاعـدۀ اولیّ ـه اسـت ،بـه دلیـل خـاص و

فقهـا در بحـث از اجتهـاد و تقلیـد در اصـول فقه

قطعـی نیـاز دارد.

و در ابتـدای رسـالههای عملیـه ،در احـکام و

حضـرت ابراهیـم،

31

حضـرت داود،

32

برخـی فقهـا شـأن فقیـه را در مسـئلۀ افتـا

مسـائل تقلیـد نیـز بـه ایـن بحـث پرداختهانـد.

و تقلیـد از سـنخ والیـت دانسـتهاند؛ 36بـا ایـن

شـاید علـت پراکندگـی مباحـث فقهـا بـه ایـن

توضیـح کـه مقلـدان برخـی از تصرفـات خـود

جهـت باشـد کـه عنـوان مرجع و مفتـی در متن

را بایـد بـا اذن مرجـع تقلیـد انجـام دهنـد کـه

آیـات و روایـات به عنـوان موضوع واحد نیامده

زیرا ممکن اسـت شـرایط فقیه در باب قضاوت

توجیـه را پذیرفـت؛ زیرا نزد فقها وضوح اشـتراط

بـا شـرایط او در بـاب اجـرای حـدود یـا شـرایط

ذکورت در مفتی ،به هر اندازه که باشـد ،به پایۀ

وی در بـاب امربهمعـروف و نهیازمنکـر و یـا در

وضـوح آن در قاضـی نیسـت .بنابرایـن برخی از

بـاب اجتهـاد و تقلیـد متفـاوت باشـد .بنابراین

همیـن فقهایـی کـه در شـرایط مفتـی نامـی از

افـزون بـر اینکـه بایـد دقـت کنیم شـرایط فقیه

ذکـورت نبردهانـد ،وقتـی بـه قاضی رسـیدهاند،

در یـک بـاب فقهـی را بـه ابـواب دیگـر سـرایت

بهصراحـت شـرط ذکـورت را بیـان کردهاند53.

ندهیـم ،بایـد بکوشـیم اگر شـرایط خاصی برای

سـوم ،فقهایـی هسـتند کـه به شـرط ذکورت

فقیـه در یـک بـاب فقهـی همچـون قضـاوت یا

و مردبـودن در مفتـی تصریـح کردهانـد .بـه نظر

حـدود وجـود دارد ،بهطورمسـتقل و جداگانـه از

میرسـد نخسـتین کسـی کـه شـرط ذکـورت

آن بحـث شـود.

را از شـرایط مفتـی ذکـر کـرده ،شـهید ثانـی در

فقهـای شـیعه درواقع یا بـه حجیت و اعتبار

شـرح لمعـه اسـت .شـهید اول در کتـاب لمعه،

فتـوای زن قائلانـد و یـا آن را حجت نمیدانند؛

قضاوت فقیهی که شـرایط افتا را داشـته باشـد

امـا بـه دلیل روشـن نبودن عبارات ایشـان ،الزم
ً
اساسـا
اسـت به چهار گروه تقسـیم شـوند :اول،

در عصـر غیبـت امـام معصـوم جایـز و نافـذ

بـه ذکـر صفـات مفتـی و مجتهـد نپرداختهاند.
شـیخ

مفیـد37،

شـیخ

طوسـی 38،سلار39

و

ابنادریـس حلـی 40از ایـن گروه هسـتند.

میدانـد« :و یف الغیبـة ینفـذ قضـاء الفقیـه اجلامـع
لشـرائط اإلفتـاء» 54.شـهید ثانـی در شـرح ایـن

متـن ،ذکـورت را در کنـار بلـوغ ،عقـل ،ایمـان و
مـوارد دیگـر شـرط میدانـد؛ 55امـا خواهـد آمد

دوم ،با بیان شـرایط مفتی ،شـرط ذکورت

کـه شـهید ثانـی در ایـن عبـارت در صـدد بیـان

را در میـان ایـن شـرایط ذکـر نکردهانـد .سـید

شـرایط فقیهی اسـت که افزون بر منصب افتا،

مرتضی 41،محقق حلی 42،عالمه حلی 43،شـهید

منصـب قضـاوت نیـز دارد؛ نـه آن فقیهـی کـه
ً
صرفـا عهـدهدار منصـب فتواسـت .ایشـان در

49

برخـی دیگـر از آثار خـود ،میان مجتهد ،مفتی و

بروجردی51

قاضـی تمایـز قائل میشـود و ذکـورت و حریت

اول 44،محقـق ثانـی 45،صاحـب معالم 46،فیض
کاشـانی 47،میـرزای قمـی 48،شـیخ انصـاری،
سیدابوالحسن اصفهانی 50و آیه اهلل

از ایـن دسـتهاند .بـا توجـه بـه این کـه این فقها

را تنهـا در قضـاوت شـرط میدانـد56.

درصـدد بیـان شـرایط مفتـی بودهانـد و در عین

چهارم ،فقهایی هسـتند که مردبودن را در

حـال ،شـرط مـرد بـودن را در ضمـن این شـروط

حجیـت فتـوای فقیه شـرط نمیداننـد .فقهایی

ذکـر نکردهانـد ،ممکن اسـت شـرط نبـودن آن را

57

همچـون شـهید ثانـی و صاحـب جواهـر بـا

بـه ایشـان نسـبت داد .گرچـه برخـی معتقدنـد

تفکیـک بیـن افتـا و منصـب قضـاوت ،ذکورت

58

شماره پنجم

فقیه را بهطورمسـتقل بحث و بررسـی کردهاند؛

وضـوح آن بـوده اسـت 52ولـی نمیتـوان ایـن

تابستان و پاییز 1397

اسـت و فقهـا در هـر بابـی از ابواب فقه ،شـرایط

عـدم تعـرض فقها به این شـرط به خاطر شـدت
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را تنهـا در قضـاوت شـرط میداننـد ،نـه در افتا.

بحـث بـا شـک در حجیـت فتـوای زن و این کـه

صاحـب جواهـر در رسـالۀ عملیـۀ خـود نیز برای

آیـا مکلـف میتوانـد با اسـتناد به فتـوای زن بر

جـواز تقلیـد ،شـرط مـرد بـودن را بـرای مفتـی و

مولـی احتجـاج کنـد ،بـه عـدم حجیـت و عـدم

مجتهـد مطرح نکرده اسـت.

59

قاعدۀ اولیه در جواز تقلید از زن

در علم اصول اثبات شـده اسـت که مقتضای

قاعده در فرض شـک در حجیت یک دلیل ،عدم

قابلیـت اسـتناد بـه آن حکم میشـود؛ درنتیجه
شـک در جـواز تقلیـد از زن ،شـک در اعتبـار و
حجیت فتوای اوسـت و در ضمن همان قاعدۀ
کلـی قـرار میگیرد.

حجیـت آن و حتـی شـک در حجیـت ،مسـاوی

گفتنی است که حکم شک در حجیت اگرچه

قطـع بـه عـدم حجیـت اسـت 60.در محـل بحث

عدم حجیت است؛ ولی این قاعده در جایی

نیـز شـک در جـواز تقلیـد از زن بـه شـک در

است که سبب دیگری برای لزوم عمل به اماره و

حجیـت فتـوای او بـاز میگـردد .درک صحیـح

دلیل مشکوک وجود نداشته باشد .برایناساس

قاعـدۀ «عدم حجیت امارات مشـکوکاالعتبار»

اگر فرض شود زنی اعلم و مردی مجتهد ،ولی

مبتنـی بـر فهـم درسـت معنـای حجیت اسـت.

غیراعلم باشد و هریک در مواردی فتوای الزامی

محقـق خراسـانی حجیـت را بـه منجزیـت و

داشته باشند و دیگری در آن مورد فتوایی

ِ
قابلیت اسـتناد معنا
معذریـت و بـه تعبیر دیگر

نداشته باشد یا فتوای او ترخیصی باشد ،چون

کـرده اسـت؛61
ً
مثلا گفته میشـود« :خبر واحد

علم اجمالی به اعتبار یکی از دو اماره وجود

حجـت اسـت» یعنـی در مقـام احتجـاج هـم از

دارد ،باید احتیاط کرد و هردو تکلیف احتمالی

ناحیـۀ مولـی و هم از ناحیۀ مکلف قابلاسـتناد

را رعایت نمود؛ زیرا یا فتوای مرد غیراعلم اعتبار

اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه اگـر خبـر واحـد

دارد؛ بنا بر این که فتوای  -زن هرچند اعلم -

دربردارنـدۀ حکمـی الزامـی باشـد ،قابلاسـتناد

غیرمعتبر باشد و از سوی دیگر احتمال دارد با

از جانـب مولـی بـر مکلـف اسـت و اگر متضمن
ّ
مکلف بر
حکمـی ترخیصـی باشـد ،قابلاسـتناد

توجه به اعلمیت زن ،فتوای مرد غیراعلم اعتبار
نداشته ،بلکه فتوای زن اعلم معتبر باشد.

مولـی اسـت .بنابرایـن بایـد اعتبـار یـک دلیـل

نتیجه این که در فرض اعلمیت زن از مردان

اثبـات شـود تـا بتوان بـه آن اسـتناد و احتجاج

نمیتوان بر اساس قاعدۀ عدم اعتبار امارات

کـرد و صـرف اعتبـار واقعـی آن تـا زمانـی کـه

مشکوک ،به بیاعتباری فتوای زن حکم نمود؛

بـرای مکلف کشـف نشـود ،کافی نیسـت .برای

بلکه مقتضای قاعده ،لزوم احتیاط و رعایت

اصـل عـدم حجیـت به ادلـۀ دیگری نیز اسـتناد

فتوای اوست؛ یا به دلیل این که در شبهات

شـده اسـت؛ ماننـد آیـۀ نهـی از افتـرا 62و نهـی

پیش از فحص باید احتیاط کرد و یا به دلیل

از تبعیـت غیرعلـم 63کـه درحقیقـت تأکیدی بر

وجود علم اجمالی به اعتبار یکی از چند اماره

قاعـده و اصـل اولیـه عـدم حجیتانـد .در محل

که اعتبار هریک به طور تفصیلی مشکوک

64

است .ولی در فرض اعلمیت مرد
مجتهد از زن یا تساوی آن دو،
مقتضای قاعدهای که بیان شد،
در موارد دوران امر بین تعیین
و تخییر در حجیت ،مقتضای
قاعدۀ عقلی ،تعیین و لزوم
احتیاط است.

زنان هم چنان تحت شمول اصل
عدم والیت باقی میماند .در
تبیین اصل اولیه در جواز تقلید
از زن ،مقتضای قاعده در صورت
شک در حجیت ،عدم حجیت
است؛ بلکه شک در حجیت

بنـا برايـن برخـی از فقهـا در

مساوی با قطع به عدم حجیت

مقـام اسـتدالل بـر عـدم حجیت

است .در این مسئله نیز چون

65

فتـوای زن بهطورمطلـق بـه اصالةالتعییـن در
دوران امر بین تعیین و تخییر تمسک کردهاند،

جواز والیت زنان مستند به دلیل قطعی نیست،
باید به عدم مشروعیت آن قائل

شد73.

صحیـح نیسـت؛ بلکـه در صـورت اعلمیـت زن،

در تقریر قاعدۀ اولیه در والیت زن دو بیان

مقتضـای قاعـده ،احتیـاط و رعایـت فتوای زن

دیگر نیز مطرح شده است .برخی معتقدند که

اسـت؛ مگـر فتـاوای مجتهـد مـرد که بـر خالف

هرچند اصل اولیه عدم والیت شخص بر دیگری
است؛ ولی با ّ
اعم از زن
ادله مذکور ،نوع انسان ّ

فتـوای زن اعلـم ،مطابـق بـا احتیاط باشـد.

مناصب والیی زن

و مرد از تحت این اصل اولیّ ه خارج میشود،

در گذشته در تبیین مفهوم والیت بیان شد

نه خصوص مردان .به تعبیر دیگر ،عناوینی

که اصل اولیه ،والیت نداشتن شخص بر دیگری

همچون خلفا ،علما و ...که ادله آن آمده است،

است .خداوند والیت ذاتی بر همه موجودات

ناظر به حقیقت این عناوین است بدون دخیل

دارد و اوست که میتواند والیت را برای دیگران

بودن جنسیت .در توضیح این مدعا گفته شده

جعل کند .بنابراین در هر موردی که ادعای

است :با شک در این که آیا نوع انسان یعنی

خروج از اصل عدم والیت شود ،باید به دلیل
محکم و یقینآوری استناد شود .از میان ّ
ادله و

انسان البشرط ،از تحت اصل اولیه عدم والیت

روایاتی که تحت عناوینی هم چون «خلفاء»،

خارج شده یا انسان با قید مرد بودن خارج شده

66

است؟ اصل برائت عقلی و نقلی نسبت به قید

70

زاید (مرد بودن) جاری شده و در نتیجه نوع

«حصوناالسالم»« 71،رواة احادیث» 72و ...والیت
ّ
مسلم و قدر
را در جامعه ثابت میکند ،آنچه

انسان ،اعم از مرد و زن از تحت شمول اصل عدم
والیت خارج میشود74.در مطلبي دیگر چنین

متیقن است ،ثبوت والیت برای مردان است؛ لذا

آمده است که گرچه اصل اولیه بر عدم والیت

دلیل قطعی برای خروج از مقتضای اصل برای

است؛ ولی در ادله نقلی ،افرادی با ویژگیهای

«علمــاء»« 67،حاکـم»« 68،حکام»« 69،فقهاء»،

تابستان و پاییز 1397

بیاعتباری فتوای زن است و

در مقــام اســتدالل بــر عــدم
حجیــت فتــوای زن بهطورمطلــق
بــه اصالةالتعییــن در دوران امــر
بیــن تعییــن و تخییــر تمســک
کردهانــد ،صحیــح نیســت؛
بلکــه در صــورت اعلمیــت زن،
مقتضــای قاعــده ،احتیــاط و
رعایــت فتــوای زن اســت

در خروج از اصل اولیّ ه ،والیت

شماره پنجم

زنان وجود ندارد و با وجود شک

37

38

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

هـر کـدام از اصـل عـدم والیـت ،نیـاز بـه دلیـل

خاص ،دارای والیت معرفی شدهاند که عمومات
و اطالقات این ّ
ادله بهطور یک سان ،مرد و زن

قطعـی دارد 75.ایـن بحـث نظیـر مبحـث والیت

را دربرمیگیرد و دلیلی بر اختصاص آن ها به

مؤمنیـن در فـرض فقـدان فقیه جامعالشـرایط

مردان وجود ندارد.

اسـت .بـا توجـه بـه اصـل عـدم والیـت ،شـک

در اشـکال بـه بیـان اول میتـوان گفـت کـه

میکنیـم کـه آیا عنـوان «مؤمـن» از اصل عدم،

ً
اوال ،اصـل برائـت در جایـی جـاری میشـود که

خارج شـده اسـت یـا خصوص «مؤمـن عادل»؟

شـک در اصـل تکلیـف یـا تکلیـف زايـد داشـته

شـیخ انصـاری در ایـن بحـث آورده اسـت که در

باشـیم؛ درحالىکـه مسـئلۀ اثبـات والیت برای

مخالفـت بـا اصـل عدم ،باید بـه مصداق اخص،

یک شـخص ،حکم وضعى اسـت نه تکلیفى .به

یعنـی مؤمن عـادل ،اکتفـا کرد.

76

تعبیر دیگر ما در پی این هسـتیم که آیا والیت

مطلـب دوم نیـز پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا

کـه یـک حکم وضعى اسـت ،بـراى زن نیز جعل

همانطـور کـه اشـاره شـد ،در ادلـۀ مذکـور،

شـده اسـت یـا خیـر؟ آنچه کـه بهطـور یقینى و

ّ
حـکام ،فقهـا
عناوینـی همچـون خلفـا ،حاکـم،

مسـلم از تحت شـمول اصل عدم والیت خارج

و  ...آمـده اسـت کـه هرچنـد از نظـر مفهـوم

شـده ،مـردی اسـت کـه واجـد شـرایط معینـى

لغـوی اختصاصـی به مـرد ندارند ،ولـی با توجه

باشـد؛ همچـون فقاهـت و عدالـت ،امـا خـروج

بـه نکاتـی کـه ذکـر خواهـد شـد ،انصـراف بـه

شـخص مؤنـث مشـکوک اسـت .مسـتدل بایـد
ّ
مسـلم و یقینـی
دلیلـی اقامـه کنـد کـه بهطـور

خصـوص مـرد پیدا میکند و اطلاق آن ها برای
اعـم از زن و مـرد شـکل نمیگیـرد .بـه تعبیـر
دیگـر اسـتناد بـه اطلاق یـک دلیـل در صورتـی

شامل زن بشود و او را از اصل اولیه خارج کند.
ً
ثانیا ،نوع انسـان و به تعبیر مستشـکل ،انسـان

صحیـح اسـت کـه قرینـهای برخلاف اطالق که

البشـرط در خارج وجود ندارد و جایگاه آن فقط

مانع انعقاد آن شـود ،وجود نداشـته باشـد و یا

در عالـم ذهـن اسـت .آنچـه که در خـارج وجود

بـر طبـق دیدگاه برخی اصولیـان ،قدر متیقن در

دارد یـا انسـان مذکر اسـت یا مؤنـث .اصل عدم

مقام تخاطب وجود نداشـته باشـد 77.در ادامه

والیـت نیـز ناظـر بـه همین انسـانهاى موجود

بـه قرائنـی اشـاره میشـود کـه میتـوان آن هـا

در خـارج اسـت .بدیـن ترتیـب اصـل مزبـور دو

را قرینـهای برخلاف اطلاق عناویـن خاصـه

دسـته افـراد پیـدا مىکنـد :افـراد مذکـر و افـراد

دانسـت و والیـت را بـرای خصـوص مـرد ثابـت

مؤنـث؛ یعنـى اصـل ،عـدم والیـت افـراد مذکـر

کـرد و یـا ایـن قرايـن را باعـث شـکلگیری قـدر

بـر دیگـران اسـت؛ همان طـور کـه اصـل ،عـدم

متیقـن در مقـام تخاطب و اختصاص اطالقات

والیـت افـراد مؤنث بـر دیگران اسـت .بهعبارت

بـه مرد دانسـت.

دیگـر ،بـر طبـق اصـل اولـى ،نـه شـخص مذکـر

نکتـه اول :در برخـی از روایـات مثـل روایـت

مىتواند ولى باشـد و نه شـخص مؤنث .خروج

ابیخدیجـه سـالمبنمکرم در کتـاب کافـی 78و

والیـی اسـت ،بـا ذکـر عنـوان «رجل» بـه مردان

قرائـن ،نـه تنهـا نمیتـوان احتمـال تغلیـب را

اختصـاص پیـدا کرده اسـت .برخی معتقدند که

پذیرفـت؛ بلکـه وجـود آن ها باعث شـکلگیری

واژۀ «رجل» در این جا موضوعیت و خصوصیتی

واقعیتـی میشـود کـه حتـی اگـر در روایتـی

نداشـته و شـامل زن و مـرد میشـود و ذکـر آن

بـا الفـاظ مطلـق از برخـی شـئون والیـی مثـل

از بـاب تغلیـب اسـت .در لغـت عـرب گاهـی

قضـاوت و حکومـت یـاد شـده باشـد ،انصـراف

عبـارت «رجـل منکـم» بـه معنـای «احدکم» به

بـه مـردان پیـدا میکنـد؛ چـه رسـد در چنیـن

کار مـیرود و شـامل مـرد و زن میشـود80.

روایاتـی کـه لفـظ رجـل آمده و معنـای حقیقی

ً
اوال،
در پاسـخ به این ادعا میتوان گفت که

آن بـه مـردان اختصـاص دارد81.

قاعدۀ اصولی در قیودی که در ادلۀ شرعی بهکار

دوم :در رابطـه بـا جایـگاه و کیفیـت
نکتـه ّ

مـی رونـد ،موضوعیت و خصوصیت آن هاسـت

تعامـل بـا زنـان ،علاوه بـر برخـی آیـات قـرآن،

و الغـاي خصوصیـت و دست برداشـتن از یـک

چندیـن گـروه از روایـات وجـود دارد که هرچند

قیـد ،برخلاف قاعـده اسـت و نیـاز بـه دلیـل

نمیتـوان سـند و داللت همـۀ آن ها را پذیرفت،

قطعـی دارد .بنابرایـن به صرف احتمال شـمول

ولـی درعینحـال میتـوان از مجمـوع آن هـا به

عنـوان رجـل بـرای مرد و زن ،نمیتوان از آن قید

عـدم ثبـوت شـئون والیی برای زنـان ،اطمینان

دسـت برداشـت .بـه تعبیر دیگـر ،هرچند گاهی

پیـدا کـرد؛ یـا حداقـل ایـن آیـات و روایـات

کلمـۀ «رجـل» از بـاب تغلیب در اعم از زن و مرد

پرشـمار ،مانـع انعقـاد اطلاق در ادلـۀ جعـل

بـهکار مـی رود؛ ولی تغلیب ،اسـتعمال مجازی

اعم از مردان
والیت شده و شمول آن ها را برای ّ

است و مجاز نیاز به قرینه دارد و در محل بحث
ً
ثانیـا ،در روایت
چنیـن قرینـهای وجـود نـدارد.

و زنـان مشـکوک میکنـد .بـا وجـود شـک ،بـه
عـدم حجیـت آن هـا حکم میشـود ،مگر در قدر

محـل بحـث ،قرائنـی وجـود دارد کـه بـا توجـه

متیقـن آن هـا کـه خصـوص مرد اسـت.

بـه آن هـا الزم اسـت واژۀ «رجـل» را بـر خصوص

سـوم :عالوهبـر آیـات و روایاتـی کـه
نکتـه
ّ

مـرد حمـل کـرد .1 .شـغل قضـاوت از مشـاغل

اشـاره شـد ،از برخـی دیدگاههـای فقهـی هـم

سـنگین و پرمسـئولیت اسـت کـه متناسـب بـا

میتـوان بـه عـدم جعـل والیـت بـرای زن و یـا

ویژگیهـای جسـمی و روحـی مـردان اسـت نه

حداقـل مشـکوک بودن آن بـرای زن پـی بـرد؛

زنـان؛  .2عـدم تصـدی منصـب قضاوت توسـط

مثـل دیـدگاه مشـهور فقهـا مبنی بـر عدم جعل

زنـان در طـول تاریـخ اسلام؛ بـا این کـه در طول

والیـت بـرای مـادر ،در ازدواج دختـر باکـره 82و

تاریـخ ،زنـان عالـم ،عادل و با تقوا وجود داشـته

فرزنـد صغیـر ،عـدم جـواز جعـل وصـی بـرای

اسـت؛  .3وجـود روایـات دیگـری کـه بـر عـدم

صغیـر از سـوی مـادر 84،عدم جعـل والیت برای

83
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و قضـاوت کـه یکـی از روشـنترین مناصـب

والیـی داللـت دارنـد .بنابرایـن بـا وجـود ایـن

تابستان و پاییز 1397

هم چنیـن روایـت او در کتـاب تهذیـب 79حکـم

جـواز یـا عـدم صالحیـت زنـان بـرای مناصـب
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مـادر در تصـرف امـوال کـودک ،عـدم والیـت

ثبوت والیت خواهند شـد و درنتیجه نمیتوان

مـادر بـر اموال کودک حتی در فرض فقدان پدر،

به عموم و اطالق آن ها برای اثبات والیت برای
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ّ
وصـی و حاکم.
جـد پـدری،
ّ

زنـان اسـتناد کـرد و والیـت زنـان در ذیـل اصـل
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نتیجـه :همانگونـه کـه اشـاره شـد ،اصـل

اولیـۀ عـدم والیـت باقـی خواهـد مانـد و بـرای

اولیـه عـدم والیـت احـدی بـر دیگـران اسـت؛

زنـان والیـت اثبات نمیشـود .بنابراین میتوان

هم چنیـن روایـات متعـددی وجـود دارنـد کـه

بیـن شـئون گوناگون مرجـع تقلید تفکیک کرد

شـئون والیی همچون قضاوت را از زنان سـلب

و آنچـه مسـتلزم والیـت نیسـت ،مانند حجیت

میکننـد کـه هرچنـد بهتنهایی قابلیت اسـتناد

فتـوا را بـرای زنـان نیـز ثابت دانسـت؛ ولی آنچه

ندارنـد؛ امـا درمجمـوع صالحیـت دارنـد کـه به

والیـت بـر امـور و شـئون دیگـران را در بـر دارد،

عنـوان قرینـهای موجـب تشـکیک در اطالقات

بـرای زنـان نفـی کرد.

و عمومـات ثبـوت والیـت شـوند کـه درنتیجـه

 . 6ادلۀ قائالن به حجت نبودن فتوای زن

بایـد بـه قـدر متیقـن آن هـا کـه ثبـوت والیـت

در کلمـات فقهـا بیـن شـئون مختلـف فقیه

بـرای مـردان اسـت ،بسـنده کـرد .به بیـان دیگر

تفکیک نشـده اسـت و برخی از آن ها با اسـتناد

در علم اصول اثبات شـده اسـت یکی از مواردی

بـه دسـتهای از ادلـه ،مرجعیـت تقلیـد را از زنان

کـه الفـاظ عـام و مطلـق دچـار اجمـال شـده و

سـلب کـرده و برخـی دیگـر ثابـت کردهانـد .در
ً
صرفا شـئون والیی
حالی کـه برخـی از ایـن ادله

بلکـه بایـد بـه قدر متیقن آن عمل کرد ،در جایی
ً
اصطالحا «ما یصلـح للقرینیّ ه» وجود
اسـت کـه

را از زن سـلب میکنـد و بـا آن هـا نمیتـوان

نمیتـوان بـه اطلاق و عمـوم آن هـا اخـذ کـرد،

شـئون غیر والیی مثل افتا را از زنان سـلب کرد
و برخـی دیگـر به ادلهای اسـتناد

داشـته باشـد؛ بـه ایـن معنـا که
گرچـه قرینـه بـودن یـک دلیـل
اثبات نشـده؛ ولـی همین مقدار
کـه صالحیـت قرینـه بـودن را
داشـته باشـد ،مانع انعقاد اطالق
و عمـوم خواهـد شـد 87.در محل
بحـث نیـز ادلـهای کـه بـر والیت
نداشـتن زنـان بـه آن ها اسـتناد
شـده ،اگـر دلیلـی بـر والیـت
نداشـتن زنـان نباشـند ،حداقـل
قرینـهای هسـتند کـه مانـع
اسـتناد بـه عمـوم و اطلاق ادلۀ

اصــل اولیــه عــدم والیــت احــدی بر
دیگــران اســت؛ همچنیــن روایــات
متعــددی وجــود دارنــد کــه شــئون
والیــی همچــون قضــاوت را از
زنــان ســلب میکننــد کــه هرچنــد
بهتنهایــی قابلیــت اســتناد
ندارنــد؛ امــا درمجمــوع صالحیــت
دارنــد کــه بــه عنــوان قرینــهای
موجــب تشــکیک در اطالقــات
و عمومــات ثبــوت والیــت شــوند
کــه درنتیجــه بایــد بــه قــدر متیقــن
آنهــا کــه ثبــوت والیــت بــرای
مــردان اســت ،بســنده کــرد.

کردهانـد کـه فقط میتواند شـأن
افتـا را کـه از شـئون غیروالیـی
اسـت ،بـرای زن ثابـت کنـد در
حالـی کـه آنـان خواسـتهاند
مرجعیت تقلید را با همه شـئون
آن از جمله شـئون والیی را برای
زن ثابـت کننـد .فقهایـی کـه به
عـدم جـواز مرجعیـت زن قائـل
شـدهاند بـه ّ
ادلـهای همچـون
آیـات ،روایـات و مـذاق شـارع
اسـتناد کردهانـد:

الف) آیات قرآن
قرآن مانند آیۀ قوامیت ،88درجه ،89خصام 90و

کـه والیـت زنـان بر مردان در امـور اجتماعی نیز

شهادت 91استناد شده است که در اینجا از

منتفـی اسـت .بـه سـخن دیگر در ذیـل این آیه،

بررسی تفصیلی آنها اجتناب میکنیم 92و تنها

علـت قوامیـت مردان بـر زنـان ،افضلیت مردان

به مهمترین آنها یعنی آیه قوامیت میپردازیم.

بر زنان بیان شـده اسـت؛ دربارۀ مالک افضلیت

خداونـد طبـق ایـن آیـه ،مـردان را قیّ ـم و

بـه امور گوناگونی همچـون رجحان عقل ،تدبیر

سرپرسـت زنـان قـرار داده اسـت .مقتضـای

و توانایـی جسـمی مـردان بـر زنان اشـاره شـده

آیـه ایـن اسـت کـه مـرد نمیتوانـد از زن تقلیـد

اسـت .ملاک افضلیـت هـر چیـزی کـه باشـد،

کنـد؛ زیـرا اگـر فتوای زن حجیت داشـته باشـد،

در عرصـۀ اجتمـاع نیـز مـردان بـر زنـان قوامیت

افـراد دیگـر ازجملـه مـردان از او تقلید و پیروی

خواهنـد داشـت و تصـدی زنـان در مناصبی که

خواهنـد کـرد و درنتیجـه او قیـام به امور مردان

موجـب قوامیـت و والیـت آنان بر مردان شـود،

خواهد داشـت و این با آیۀ شـریفه منافات دارد.

منتفـی خواهد بـود.
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جایـز نبـودن تقلید زنان از فقیه زن نیز با اجماع

بـه نظـر میرسـد ،نمیتـوان با اسـتناد به آیۀ

مرکـب اثبات میشـود؛ با ایـن توضیح که تمام

قوامـون ،عـدم حجیت فتـوای زن را اثبات کرد؛

افـرادی کـه حجیـت فتـوای زن را قبـول ندارند،

زیـرا هرچنـد ماهیت قوامیـت در این آیه ،نوعی

بیـن تقلیـد مـردان و زنـان تفصیـل ندادهانـد و

والیـت بـه معنـای اعتبـار اذن اسـت ،یعنی زن

عـدم جـواز تقلیـد مـردان از مجتهـد زن و جـواز

بایـد در برخـی امـور هماننـد خـروج از منزل ،از

تقلیـد زنـان از او ،احـداث قـول
ً
اصطالحـا مخالفـت بـا
ثالـث و
اجمـاع مرکب اسـت.
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برخـی دیگـر بـا تمسـک بـه
قیـاس اولویـت ،در پـی نفـی
والیـت زنـان در اجتمـاع و
هم چنیـن ممنوعیـت مرجعیت
زن بودهانـد؛ بـا ایـن توضیـح که
منطـوق آیـه بـا جعـل والیـت
مـردان بـر زنـان ،والیـت زنـان بر
مـردان را در محیـط خانـواده کـه
کوچکتریـن نهـاد اجتماعـی به

شـوهرش اذن بگیـرد؛ ولی رجوع
برخــی دیگــر بــه ادلــهای اســتناد
کردهانــد کــه فقــط میتوانــد شــأن
افتــا را کــه از شــئون غیروالیــی
اســت ،بــرای زن ثابــت کنــد در
حالــی کــه آنــان خواســتهاند
مرجعیــت تقلیــد را بــا همــه شــئون
آن از جملــه شــئون والیــی را بــرای
زن ثابــت کننــد .فقهایــی کــه بــه
عــدم جــواز مرجعیــت زن قائــل
ّ
شــدهاند بــه ادلــهای همچــون
آیــات ،روایــات و مــذاق شــارع
اســتناد کردهانــد

مقلـد بـه مفتی و مرجع تقلید ،از
بـاب رجوع بـه خبره و متخصص
اسـت ،نه از باب والیت .به بیان
دیگـر مرجـع تقلیـد و مفتـی بـا
ً
صرفـا حلال
بیـان حکـم الهـی،
و حـرام الهـی را بیـان میکنـد و
هیچگونـه سـلطه و والیتـی بـر
مقلـدان خویـش نمییابد .تعهد
و الزامـی کـه از فتوای مجتهدان
بـرای مقلـدان حاصـل میشـود،
بـه اعتبـار حکـم الهـی اسـت ،نه
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برای عدم جواز تقلید از زن به برخی از آیات

اولویـت قطعـی از چنیـن عبارتـی درک میکند
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شـمار میرود ،نفی کرده اسـت .عرف بر اسـاس
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بـه اعتبـار بیان و الزام مفتـی؛ بنابراین با افتای

مضمـون ایـن روایـات ،گاه بـر تفـاوت زنـان بـا

زن ،سـلطه و والیتی برای او ایجاد نمیشـود تا

مـردان در برخـی حوزههـا داللـت داشـته و گاه

بـا قوامیـت و والیت مرد منافات داشـته باشـد.

بـه گونـهای از جایـگاه ارزشـی زنـان فروکاسـته

افـزون بـر ایـن ،محدودۀ قوامیت مـرد بر زن

و بـه تنقیـص آنـان اشـاره کردهانـد .بایـد توجه

بـه خانـواده منحصـر اسـت؛ بدین معنـا که مرد

داشـت کـه فهم صحیـح روایـات معصومان

فقـط در محیـط خانـواده بـر زن سرپرسـتی و

افـزون بـر بررسـی سـندی و داللـی ،بایـد بـر

قوامیـت دارد ،نـه در اجتماع و مسـئولیتهای

درک درسـت شـرایط زمانـی و مکانـی در عصـر

اجتماعـی؛ بنابرایـن اگـر زن بـه مقـام اجتهاد و

صـدور روایـات نیـز مبتنی باشـد .توجـه به این

افتـا برسـد ،فتـوادادن او بـرای مـردم و عمل به

مسـئله در خصـوص روایـات مربـوط بـه شـأن

فتـاوای او بـا قوامیـت مـرد در محیـط خانـواده

و جایـگاه زنـان از اهمیـت بیشـتری برخـوردار

منافاتـی نخواهد داشـت .هم چنین با تمسـک

اسـت؛ زیرا پیش از ظهور اسلام ،فرهنگ غالب

بـه ایـن آیـه و ضمیمه کـردن اجمـاع مرکـب

در میـان مـردم جزیرةالعـرب و نواحـی دیگـر،

نمیتـوان عـدم حجیـت فتاوای زن را برای زنان

روحیـۀ اشـرافیگری و تحقیـر زن بـوده اسـت

دیگـر نتیجـه گرفـت؛ زیـرا مانعیـت مخالفت با

کـه رسـوبات فکـری ایـن فرهنگ ،سـالها پس

اجمـاع مرکـب و ایجـاد نظریـۀ جدیـد  -بر فرض

از ظهـور اسلام نیـز در میـان مـردم باقـی مانده

پذیـرش  -در جایـی اسـت کـه هـردو اجمـاع

بـود .برایناسـاس ذهنیـت راویـان در کیفیـت

تعبدی باشـند و نظر معصوم مطابق یکی از آن

نقل بیتأثیر نبوده اسـت؛ از همین رو مشـاهده

دو باشـد؛ درحالیکـه در محـل بحـث  -بـر فرض

میشـود کـه در قـرآن کریـم بـه صـورت متواتـر

کـه دو اجمـاع تصـور شـود  -هـردو مدرکیانـد،

نقـل شـده و مسـلمانان بـر نقـل عیـن الفاظ آن

نـه تعبـدی؛ بدیـن معنـا کـه مـدرک و مسـتند

تأکیـد داشـتهاند ،مضامینـی کـه از آن هـا بـه

هریـک از مجمعیـن روشـن اسـت .بـا ایـن

نوعـی تحقیـر یـا تنقیـص زنان اسـتفاده شـود،

وجـود نمیتـوان دو اجماع را تعبدی دانسـت و

بـه چشـم نمیخـورد؛ امـا در روایـات که تحفظ

مخالفـت بـا هـردو را نـاروا .درنتیجـه اگر کسـی

تامـی دربـارۀ نقـل عیـن الفـاظ آن نبـوده و نقل

قائـل شـود کـه فتـاوای زن ،حداقـل بـرای زنان

به معنا میشـده اسـت ،اینگونه امور مشـاهده

حجت اسـت ،با اجمـاع مرکب منافاتی نخواهد
ً
اصطالحـا احـداث قـول ثالث نیسـت.
داشـت و

میشـود .هم چنیـن در رابطـه بـا روایاتـی کـه
بیانگـر جایـگاه زنانانـد ،افزون بـر دقت در متن

ب) روایات

روایـات و سـخنان معصومـان الزم اسـت به

بـرای ممنوعیـت زنـان از مقـام افتا و حجت

سـیره و روش برخـورد آن بزرگـواران بـا زنـان و

نبـودن فتـوای آنـان بـرای دیگـران بـه چنـد

بهویـژه بـا همسـران و دختـران خـود نیـز توجه

دسـته از روایـات اسـتناد شـده اسـت .مفـاد و

داشـت .سـیره و عمل کـرد معصومـان در

زنـان نقـش به سـزایی دارد .در ادامه چند دسـته

در تعامـل بـا نامحرمـان ،بـه اسـتنباط احـکام

از روایـات کـه ممکـن اسـت در منـع تقلیـد از

شـرعی بپردازنـد و نتایـج تحقیقـات خـود را بـه

ایـن روایـات را میتـوان بـه چهار گروه تقسـیم

مذاق شارع

کـرد .1:روایاتـی کـه ناظـر بـه نـوع آفرینش زنان

بـرای ممنوعیـت زن از احـراز منصـب افتـا و

و تفـاوت زنـان بـا مـردان اسـت ،نظيـر روايات:

عدم جواز تقلید از او به مذاق شـریعت اسـتناد

الـف) روایـات نقصـان عقـل زنـان؛ ب) روایات

شـده اسـت .طبـق ایـن دلیـل ،وظیفۀ مناسـب

سـفاهت زنان؛ ج) سـلب رأی و اندیشـه از زنان.

ّ
تسـتر و
بـرای زنـان از دیـدگاه شـرع ،پوشـش و

 .2روایاتـی کـه بر محدودیـت زنان برای تصدی

اشـتغال بـه امـور منزل اسـت؛ ازایـنرو پذیرش

مناصـب والیـی یا اجتماعـی داللت دارند ،مثل:

هرگونـه کار و مسـئولیتی کـه موجـب کوتاهی

الـف) منـع از والیـت و رهبـری؛ ب) منـع از

و بازمانـدن از انجـام وظیفـۀ اصلـی آنان شـود،

قضاوت و داوری؛ ج) منع زنان از تصمیمگیری

ّ
تصـدی مقام
جایـز نیسـت .بـا توجه بـه این که

بـرای دیگـران؛ د) منـع زنـان از امامت جماعت.

افتـا بـا وظیفـۀ اصلـی زن منافـات دارد ،بایـد از

 .3روایاتـی کـه ناظـر بـه نحـوۀ تعامـل بـا زنـان

آن پرهیز شـود.

اسـت ،ماننـد :الـف) پرهیز از اطاعـت زنان؛ ب)

آیة اهلل خوئی در بحث شرایط مفتی و مرجع

پرهیـز از مشـورت بـا زنـان؛ ج)
عقـب نگهداشـتن زنـان ،هیـچ
روایـت معتبری بـا این مضمون
وجـود نـدارد؛ بلکـه یـک حکـم
فقهـی اسـت کـه زنـان در نماز بر
مردان مقدم نباشـند .4 .روایاتی
کـه کیفیـت حضـور اجتماعـی
زنـان را بیـان میکننـد .روایـات
بسـیاری بـا مضامیـن گوناگـون
بر لزوم پوشـیدگی و تسـتر زنان
داللـت دارنـد؛ ولـی ایـن روایات
نیـز هیـچ داللتـی بـر حجیـت
نداشـتن فتـوای زنـان ندارنـد.
زنـان میتواننـد در عیـن رعایـت

تقلیـد ،پـس از آن کـه دالیـل
بــا مراجعــه بــه مجمــوع آیــات و
روایاتــی کــه در رابطــه بــا شــأن،
منزلــت و الگوهــای ارزشــی بــرای
زن صــادر شــده اســت ،میتــوان
اطمینــان یافــت کــه شــارع بــه
مرجعیــت زن راضــی نیســت.
ممکــن اســت مقصــود ،مجموعــۀ
آیــات و روایــات فراوانــی باشــد کــه
بــا مضامیــن متفــاوت ،احــکام
الزامــی و غیرالزامــی بــرای زنــان
بیــان میکننــد کــه مفــاد مجمــوع
آنهــا تأ کیــد بــر پوشــیدگی،
حضــور اجتماعــی نداشــتن و
ارتبــاط و اختــاط نداشــتن بــا
نامحــرم اســت.

قائلان به اشـتراط ذکورت را نقد
و در آن مناقشـه میکنـد ،چنین
نتیجـه میگیـرد کـه هیچ دلیلی
بـر لـزوم مـرد بودن مفتـی وجود
نـدارد؛ بلکـه اطلاق ادلـۀ لـزوم
تقلیـد و هم چنین سـیرۀ عقال بر
تفاوت نگذاشـتن بین مرد و زن
در مسـئلۀ تقلیـد و رجـوع عالـم
بـه جاهـل اسـت .وی در ادامـه
بـا اسـتناد بـه مـذاق شـریعت،
ذکـورت را در مفتـی ،شـرط
میشـمارد و تقلیـد از زن را جایز
نمیداند96.بـه نظر میرسـد ،این
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عنـوان فتـوا در اختیـار دیگـران قـرار دهنـد.

شماره پنجم
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پوشـش و دسـتورهای الزامـی و ترجیحی دیگر
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دلیـل نیـز پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا اگـر مقصود

راسـتا صـورت پذیرفتـه باشـد؛ زیـرا قـرار گرفتن

ایشـان ایـن باشـد که همۀ شـئون فقیـه ،حتی

یـک زن پیشـاپیش مـردان در نمـاز جماعـت،

شـأن افتا نیز برای زنان ثابت نیسـت ،نمیتوان

زمینهسـاز پراکندگـی فکـر بـرای نمازگـزاران

بـه دلیـل مـذاق شـارع چنیـن ادعایـی را ثابـت

خواهـد بـود 98.بـه بیـان دیگـر امامـت زن برای

دانسـت و اگـر مقصودشـان خصـوص مناصـب

مـردان در نمـاز جماعـت با طبیعـت فضای نماز

والیـی فقیـه اسـت ،مـا هـم قبـول داریـم کـه

کـه بایـد به گونهای باشـد که عوامـل تحریک را

چنیـن مناصبـی بـرای زنـان ثابـت نیسـت.

از دل انسـان دور کند و تمام توجه انسـان را به

در رابطـه بـا کیفیـت کشـف مـذاق شـارع بر

خداونـد منصـرف کند ،تناسـب نـدارد99.

عـدم جـواز افتـا و مرجعیـت زنـان ،دو احتمـال

بنابرایـن بیـن منع امامـت جماعت زن برای

وجـود دارد :یـک ،دسـت یابی به مذاق شـریعت

مـردان و عـدم حجیت فتوای او هیچ مالزمهای

از طریـق اولویـت .بـا ایـن توضیـح کـه وقتـی

نیسـت .افـزون بـر ایـن ـ بنـا بـر فتوای مشـهور

شـارع راضـی نیسـت زن امـام جماعـت شـود،

فقهـا 100ـ امامـت جماعت زن برای زنان ،صحیح
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اسـت .بـا توجـه بـه جـواز امامـت جماعـت زن

در نقـد ایـن دلیـل باید توجه داشـت که جایگاه

بـرای زنان ،روشـن میشـود که زنـان ،منع ذاتی

ویـژۀ نمـاز در میـان عبادتهای اسلامی ،مانع

از امـام جماعـت شـدن ندارند؛ بلکـه ممنوعیت
ً
صرفـا مربوط به امامت برای مردان اسـت
آن هـا

و شـرایط مقایسـه نمود؛ تا چه رسـد به وظایف

کـه امـکان دارد وجه ممنوعیت آن  -همانگونه

بهطریقاولـی راضـی بـه مرجعیت او نیسـت.

از آن اسـت کـه عبادتـی را بـا آن از نظر مقدمات
ً
مثلا در
غیرعبـادی ،ماننـد افتـا و مرجعیـت.

کـه اشـاره شـد  -مالحظـۀ جنبـۀ عبـادی نمـاز و

نمـاز جماعـت درصورتیکـه
امـام مرتکـب سـهو و اشـتباهی
شـود ،نمازگـزاران بایـد او را بـه
اشـتباهش آگاه کننـد ،مـردان با
بلنـد کـردن صدا بـه تکبیر و زنان
ّ
مسـلم
بـا زدن دسـتان بـه هـم.
اسـت کـه این حکـم از آن جهت
نیسـت کـه شـنیدن صـدای زن،
ً
مطلقـا حـرام اسـت؛ بلکه ممکن

دوری از عوامـل غفلت از خداوند
عقــا در امــوری کــه از آنها آ گاهی
ندارنــد ،بــه کارشناســان رجــوع
و بــه نظــر آنهــا عمــل میکننــد.
عقــا در ایــن رجــوع ،فرقــی بیــن
متخصــص مــرد و متخصــص زن
نمیگذارنــد؛ زیــرا مــا ک و معیــار
رجــوع ،خبرویــت و تخصــص
آن هاســت

و توجـه بـه امور دنیایی باشـد.
دوم ،دسـت یابی بـه مـذاق
شـارع از مجموعـۀ احـکام .بـا
ایـن توضیـح کـه بـا مراجعـه به
مجمـوع آیـات و روایاتـی کـه
در رابطـه بـا شـأن ،منزلـت و
الگوهـای ارزشـی بـرای زن صادر
شـده اسـت ،میتـوان اطمینـان

اسـت بـه ایـن دلیـل باشـد کـه تمرکـز نمازگـزار

یافت که شـارع به مرجعیت زن راضی نیسـت.

محفـوظ بمانـد .بنابرایـن هیـچ دور نیسـت که

ممکن اسـت مقصود ،مجموعۀ آیات و روایات

ممنوعیـت زن از امامـت جماعـت ،در همیـن

فراوانـی باشـد که با مضامیـن متفاوت ،احکام

کـه مفـاد مجمـوع آن هـا تأکیـد بر پوشـیدگی،

مجـازی ،شـبکههای تلویزیونـی و ماهـوارهای،

حضـور اجتماعـی نداشـتن و ارتبـاط و اختالط

فتـاوای مرجـع تقلیـد بهسـادگی در دسـت رس

نداشـتن بـا نامحـرم اسـت .از
مجموعـۀ ایـن ادلـه ،نارضایتـی
شـارع مقـدس بـه تصـدی افتا و
مرجعیت برای زنان كه مسـتلزم
حضـور در اجتمـاع و ارتبـاط بـا
نامحرم اسـت ،فهمیده میشود.
گفتنـی اسـت کـه مالزمـهای

در بیــن فقهــا و اصولیــان مبانــی
متفاوتــی در تبییــن ســیره عقــا
وجــود دارد کــه بــر طبــق برخــی از
آن مبانــی ،اشــکاالتی بــر ســیره
عقــا بــر رجــوع بــه متخصــص و
عــدم تفکیــک بیــن زن و مــرد ،وارد
شــده اســت .

بین تقلید از زن و بین معاشرت
ً
مخصوصـا
زن و مـرد نامحـرم،

حضـوری نیسـت.
افـزون بـر آن ،چنانچـه مانـع
و مشـکل اصلـی در تقلیـد مردان
از زنـان ،اختلاط بیـن آنـان و
نامحرمـان باشـد و فـرض شـود
کـه چنیـن مشـکلی در تقلیـد از
مـردان وجـود ندارد ،این اشـکال
در تقلیـد زنـان از مرجع تقلید زن

معاشـرتی کـه نکوهش شـده ،وجود نـدارد؛ زیرا

جـاری نیسـت و بایـد در ایـن مسـئله قائـل بـه

همانگونـه کـه در حـال حاضـر تقلیـد از مردان

تفصیـل شـد و تقلیـد زنان از مرجـع تقلید زن را

فقیـه بـر زنـان واجـب اسـت ،درعینحـال عمل

پذیرفـت .بهویـژه بـا توجـه بـه این کـه در فرض

بـه ایـن وظیفـه مسـتدعی مباشـرت ایشـان در

تقلیـد زنـان از مرجـع تقلیـد زن ،در آشـنایی بـا

رجـوع بـه فقهـا بـرای سـؤال و اسـتفتا نیسـت؛
ً
ً
عمدتـا
معمـوال زنـان بـر واسـطهها کـه
بلکـه

وظایف شـرعی و پرسـش احکام خود ،از آزادی
و آسـودگیای برخـوردار میشـوند کـه چهبسـا

شـوهران ،پـدران ،بـرادران و محـارم دیگـر آنـان

ایـن آزادی ،آسـودگی و دقـت در فـرض سـؤال

هسـتند ،اعتمـاد میکننـد و تقلیـد مـردان از

ایشـان از مـردان محـرم ـ تـا چه رسـد بـه مردان

زنـان نیـز مسـتدعی اختالط و معاشـرت آنان با

نامحـرم ـ وجـود نـدارد .هم چنین ممکن اسـت

یک دیگـر نیسـت؛ چراکـه مـردان نیـز میتوانند

ادعـا شـود بـرای زنـان نوعـی خبرگـی در فهـم

بـه واسـطۀ محـارم خـود ماننـد همسـر ،مـادر،

احـکام متعلـق بـه زنـان وجود دارد کـه مردان ـ

خواهـر و محـارم دیگـر از فتـوای مرجـع خـود

بـه دلیـل احسـاس نکـردن بعضی حـاالت ـ این

آگاه شـوند .هم چنیـن دسـت یابی بـه فتـاوای

خبرگـی را ندارنـد.

فقیـه زن  -همانگونـه کـه تاکنون معمول بوده

 .7ادلۀ قائالن به حجیت فتوای زن

ـ از راه کتابهـا و رسـالههایی کـه بـرای تبییـن

قائالن به حجیت فتاوای زنان برای مدعای

وظایـف شـرعی تنظیـم میشـود ،امکانپذیـر

خود به ادله متعددی از آیات قرآن و روایات

اسـت .افـزون بـر اینکـه در عصـر حاضـر بـا

استناد کردهاند که از بررسی آن ها در این جا

پیشـرفت امکانـات ارتباطـی ماننـد پایگاههای

اجتناب میکنیم و تنها به مهمترین دلیل آنان

تابستان و پاییز 1397

اسـت و نیـازی بـه مراجعـۀ
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الزامـی و غیرالزامـی بـرای زنـان بیـان میکننـد

اطالعرسـانی ،کانالهـا و شـبکهها در فضـای
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عدم تفکیک بین زن و مرد ،وارد

یعنی سیرۀ عقال بر اعتبار نظر
اهل خبره و متخصصان هر رشته
و تفاوت نداشتن کارشناسان
مرد و زن ،اشاره میکنیم.
عقلا در امـوری کـه از آن هـا
آگاهـی ندارنـد ،بـه کارشناسـان
رجـوع و بـه نظـر آن هـا عمـل
میکننـد .عقلا در ایـن رجـوع،
فرقـی بیـن متخصـص مـرد و

مهمتریــن دلیــل بــر حجیــت
فتــوای زنــان ،وجــود زنان صاحب
فتــوا در عصــر معصومــان و
رجــوع مــردم بــه فتــاوای آنــان
اســت کــه از ســوی معصومــان
ردع و منــع نشــده اســت .بــه
بیــان دیگــر ســیرۀ عقــا بــر رجــوع
غیرمتخصــص بــه متخصــص
اســت ،بــا صرفنظــر از جنســیت
متخصــص .

شـده اسـت کـه در این جـا از ذکر
آن هـا اجتناب کرده و به مباحث
تفصیلـی ارجـاع میدهیم.

103

نتیجه

در باب مرجعیت باید بین

ابواب اجتهاد ،افتا ،والیت،
قضاوت و حکم تفاوت گذاشت
و نمیتوان تمام احکام ،شرایط

متخصـص زن نمیگذارنـد؛ زیـرا

و ویژگیهای آن ها را به یک دیگر

ملاک و معیـار رجـوع ،خبرویت

سرایت داد؛ بلکه در هر مورد باید

و تخصص آن هاسـت ،نه جنسـیت آنان .فقیه و

احکام و شرایط آن ها به طور جداگانه بررسی

مفتی درحقیقت متخصص و خبره در مسائل و

شود .از مباحث گذشته روشن شد که اگر صرف

احکام شرعی است و عقال در مراجعه به او فرقی

افتا و بیان احکام شرعی در نظر گرفته شود،

بیـن مـرد و زن نمیگذارنـد .بهویـژه بـا توجه به

دلیلی بر اختصاص آن به مردان وجود ندارد و

این کـه در زمـان معصومان و سـالها پس از

ادلهای که بر لزوم شرط ذکورت ذکر شده ،برای

آن ،فتوای مجتهدان بر طبق روایت و نقل عین

این مدعا کافی نیست و بر فرض پذیرش ،فقط

احادیـث بـوده و مردم همانگونه که در پذیرش

بر ممنوعیت رجوع مردان به زن فقیه داللت

روایـت ،تفاوتـی میـان زن و مـرد قائل نبودهاند

دارند و هیچ مانعیتی برای رجوع زنان به زن

و از راویـان زن نیـز روایتهـا را میپذیرفتهانـد،

فقیهی که دارای شرایط دیگر افتاست ،ندارند.

در پذیـرش فتـوای زنـان نیـز کـه بـا نقـل متـن

مهمترین دلیل بر حجیت فتوای زنان ،وجود زنان

احادیـث بـوده ،تأمـل نمیکردهانـد 101.بـا توجه

صاحب فتوا در عصر معصومان و رجوع مردم

بـه این کـه در زمان معصومان به فتوای زنان

به فتاوای آنان است که از سوی معصومان

مراجعـه میشـده و آنـان از ایـن عمـل اطلاع

ردع و منع نشده است .به بیان دیگر سیرۀ عقال

داشـتهاند؛ درعینحـال از چنیـن سـیرهای منع

بر رجوع غیرمتخصص به متخصص است ،با

و ردع نکردهانـد ،از تقریـر ایشـان میتـوان بـه

صرفنظر از جنسیت متخصص .این سیره در

حجیـت ایـن سـیره پـی بـرد102.در بیـن فقهـا و

زمان معصومان به فعلیت رسیده و منعی

اصولیـان مبانـی متفاوتی در تبیین سـیره عقال

از آن نشده است .بر فرض که دربارۀ فعلیت

وجـود دارد کـه بـر طبـق برخـی از آن مبانـی،

آن مناقشه شود ،این سیره به اندازهای شیوع

اشکاالتی بر سیره عقال بر رجوع به متخصص و

داشته که مردم آن را در آینده در امور شرعی و
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به امور شرعی و تقلید در خصوص متخصص

ق ،2ص )215و صاحـب المعالـم (ابـن شـهیدثانی،

زن موردرضایت شارع نبوده ،باید ردع میشده

معالمالـدین ،ص )238را نـام بـرد.

برخی موارد ارجاعاتی نیز به زنان صورت گرفته
که بر رضایت معصومان از چنین سیرهای
داللت دارد یا دستکم بر نبود منع ذاتی زنان از
تصدی چنین منصبی داللت دارد که عدم شیوع
خارجی مراجعه به زنان به دلیل ندرت مصداق
خارجی بوده است.
امـا اگـر شـئون دیگـر مرجعیـت بهویژه در
زمـان فعلـی لحاظ شـود که به گونـهای مالزم با
جعـل والیـت و تصـرف در امـور دیگـران اسـت،
ماننـد قضـاوت ،تصـرف در وجوهـات شـرعیه،
اذن در تصـرف در امـوال مشـتبه ،صـدور حکم،
تولـی موقوفاتـی کـه متولـی خـاص ندارنـد،
نگـه داری از امـوال مسـلمانی که غایب یا قاصر

جوهـری ،صحاحاللغـة ،ج ،1ص.395
 . 5افـرادی همچـون صـدر (دروس فـی علماالصـول،
ج ،1ص ،)57مطهـری (مجموعهآثـار ،ج ،20ص،)28
حسـینی فیروزآبـادی (عنایةاالصـول ،ج ،6ص )162در
ایـن گـروه جـای دارند.
 . 6صدر ،دروس فی علماالصول ،ج ،1ص.58
 . 7همو ،بحوث فی علماألصول ،ج ،3ص.68
 . 8مغنیه ،فقهاالمام الصادق(ع) ،ج ،6ص.60
َ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ
ـد و ل تجعل
 ...« . 9و اهـرب ِمـن الفتيـا هربـك ِمـن الس ِ
َّ
ََََ َ َََ
ـاس» (حـر عاملـی ،وسائلالشـیعة،
رقبتـك عتبـة ِللن ِ
ج ،27ص.)172
 . 10ر.ک :حــر عاملــی ،وسائلالشــیعة ،ج،27
ص 138ـ .148
 . 11ر.ک :قاسـمی و دیگـران ،فقیهـان امامـی و

اسـت ،جهتدهـی امور سیاسـی و اجتماعی یا

عرصههـای والیـت فقیـه ،ج ،1ص62ـ.83

تشـکیل حکومـت و ،...بـا توجـه به اصـل اولیۀ

 .12نجفی ،جواهرالکالم ،ج ،40ص.7

والیـت نداشـتن هیچکـس بـر دیگـران ،اثبـات

 . 13برخی از آن ها عبارتاند از :حکم بین مردم،
اعالم و اخبار ،خلق و ایجاد ،حتم و ّ
البدیت ،امر ،فعل و

دلیلـی دربـارۀ زنـان وجـود ندارد.

عمل ،اتمام عمل ،فراغ ،وصیت ،موت و مرگ ،وفا ،اراده

چنیـن والیتـی به دلیل خاص نیاز دارد و چنین

پی نوشت:
* استادیار گروه فقه و حقوق ،مرکز تحقیقات زن و خانواده
 . 1اسـتادیار گـروه فقـه و حقـوق ،مرکـز تحقیقـات زن و
خانـواده.
 . 2ابنفـارس ،معجـم مقاییساللغـة ،ج ،1ص486؛
جوهـری ،صحاحاللغـة ،ج ،1ص.395
 . 3از ایـن گـروه میتـوان فاضـل تونـی (الوافیـه
فـی اصولالفقـه ،ص ،)243آخونـد خراسـانی

(ابنمنظور ،لسانالعرب ،ج ،15ص186ـ.)189
 .14ابنفـارس ،معجـم مقاییساللغـة ،ج ،5ص99؛
ابنمنظـور ،لسـانالعرب ،ج ،15ص186؛ ابناثیـر،
النهایـة ،ج ،4ص.78
 . 15شهید اول ،الدروسالشرعیه ،ج ،2ص.65
 . 16شهید ثانی ،مسالکاألفهام ،ج ،13ص.325
 . 17حسـینی عاملـی ،مفتاحالکـرامه( ،ط-القدیمـه)،
ج ،10ص.2
 . 18رشتی ،كتابالقضا ،ج ،1ص.26
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است؛ درحالیکه نهتنها ردعی نشده؛ بلکه در

 . 4ابنفـارس ،معجـم مقاییساللغـة ،ج ،1ص486؛

شماره پنجم

مسائل تقلید نیز سرایت دهند و اگر سرایت آن

(کفایةاالصـول ،ص ،)463عراقـی (نهایةاالفـکار ،ج،4
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

 .19طباطبایی کربالیی ،ریاضالمسائل ،ج ،15ص.5

 .40ابنادریس ،السرائر ،ج ،2ص.25

 .20شهید ثانی ،الروضةالبهیه ،ج ،2ص.71

 . 41علمالهدی ،الذریعة ،ج ،2ص323ـ.324

 .21گلپایگانی ،كتابالقضا ،ج ،1ص.11

 . 42محقق حلی ،شرائعاالسالم ،ج ،1ص.313

 .22خمینی ،تحریرالوسیله ،ج ،2ص.384

 . 43عالمـه حلی ،إرشـاداألذهان ،ج ،1ص353؛ همو،

 .23گلپایگانی ،كتابالقضا ،ج ،1ص.10

قواعداألحـكام ،ج ،1ص 525و .526

 . 24ر.ک :خواجویـی مازندرانـی ،الرسـائلالفقهیة،

 . 44شهید اول ،ذكریالشیعة ،ج ،1ص.42

رسـالة فـی شـرایطالمفتی ،ج ،2ص.474

 . 45محقـق كركـی ،رسـائل المحقـق الكركـی ،ج،1

 .25ابناثیر ،النهایه ،ج ،5ص228؛ جوهری ،الصحاح،

ص 143و168؛ همـو ،جامعالمقاصـد ،ج ،3ص.490

ج ،2ص1832؛ فیروزآبـادی؛ القاموسالمحیـط ،ج،4

 . 46ابن شهیدثانی ،معالمالدین ،ص.244

ص466؛ ابنمنظور ،لسـانالعرب ،ج ،15ص.405

 . 47فیض كاشانی ،مفاتیحالشرائع ،ج ،2ص.52

 .26ابنفارس ،معجم مقاییساللغة ،ج ،6ص141ـ.142

 . 48میرزای قمی ،قوانیناألصول ،ج ،2ص243ـ.244

« .27الوالیة هی االمارة والسـلطنة علی الغیر في نفسـه

 . 49شـیخ انصـاری ،مجموعـة رسـائل فقهیـة و اصولیة،

أو مالـه أو أمـر مـن أمـوره» (طباطبایـی یـزدی ،تكملـة

ص83ـ57؛ همـو ،سـراجالعباد ،ص26ـ19؛ همـو،

العروةالوثقـی ،ج ،2ص.)2

صراطالنجـاة ،ص39ـ.30

 .28نراقـی ،عوائداألیـام ،ص529؛ شـیخ انصـاری،

 .50اصفهانـی ،وسـیلةالنجاة (مـع حواشـی اإلمـام)،

كتابالمكاسـب ،ج ،3ص.546

ص9؛ همـو ،ذخیرةالعبـاد ،ص.2

 . 29ر.ک :سـجادی امیـن ،اذن ّ
ولـی در ازدواج باکـره،

 .51بروجردی ،مجمعالرسائل ،ص.20

ص.93-99

 . 52ر.ک :نجفی عراقی ،المعالمالزلفی ،ص45؛ سیفی

 . 30جوادیآملـی ،والیتفقیـه ،ص49؛ خمینـی،

مازندرانی ،دلیل تحریرالوسیلة ،والیةالفقیه ،ص.176

االجتهـاد و التقلیـد ،ص.18

 .53نجفـی« ،زن و مرجعیـت» ،کاوشـی نـو در فقـه،

 . 31بقره ،آيه .124

پیششـماره اول ،بهمـن  ،1372ص.54-53

 . 32ص ،آيه .26

 .54شهید ثانی ،الروضةالبهیة ،ج ،3ص.62

 . 33احزاب ،آيه 6و .36

 .55همان.
ّ
« .56ویعتبـر الذكوریـة والحریـة فـي القاضـي دونهمـا»

 .34مائده ،آيه .55

َ ُ َْ
ض َط َاع ِـة
 .35کلینـی ،الكافـی ،ج ،1ص ،187بـاب «فـر ِ
َْ
«مـا َن َّـص ُ
ال ِ َّئ ِـة» ،ح 9 ،8 ،7و  16و ج ،1صَ ،288بـاب َ
اهَّلل
َّ
ُ َ َْ
ًَ
َع َّـز َو َجـل َو َر ُسـول ُه َعلى ال ِ َّئ ِـة َو ِاحـدا ف َو ِاحـدا» ،ح.3

 . 58نجفی ،جواهرالكالم ،ج ،40ص.22

 . 36اشـتهاردی ،مداركالعـروة ،ج ،1ص148؛ آملـی،

 . 59همو ،مجمعالرسائل ،ص24ـ.5

مجمع األفـكار ،ج ،5ص.69

 .60آخوند خراسانی ،كفایةاالصول ،ص279ـ.280

 .37شیخ مفید ،المقنعة ،ص.810

 .61همان.

 .38شیخ طوسی ،النهایة ،ص300ـ.301
ّ
 .39سالر دیلمی ،المراسمالعلویه ،ص.261

(شـهید ثانـی ،رسـائل الشـهید الثانـی ،ج ،2ص.)778
 . 57شهید ثانی ،رسائل الشهید الثانی ،ج ،2ص.778

ُْ ُ َ َ ُ َ َ َ
ْ
اهَّلل َتف َت ُر َون» (یونس.)59 :
« . 62قل
آهَّلل أ ِذ َن لك ْم أ ْم عل ِ
ْ
َ َُْ
ََْ َ َ
« . 63و ال تقف ما ليس لك ِب ِه ِعلم» (اسراء.)36 :

ص .36 -33

أصولالفقـه ،ج ،5ص.434

 . 65نجفی عراقی ،المعالمالزلفی ،ص.45
 . 67کلینـی ،الكافـی ،ج ،1ص32و فیـض کاشـانی،
الوافـی ،ج ،15ص.179
 . 68کلینی ،الكافی ،ج ،1ص.67
 . 69نوری ،مستدرك الوسائل ،ج ،17ص.321
 . 70حرعاملی ،وسائلالشیعة ،ج ،27ص.131
 . 71کلینی ،الكافی ،ج ،1ص.38
 . 72حرعاملی ،وسائلالشيعة ،ج ،27ص.140

 . 92ر.ک ،سـجادی امیـن؛ زنـان ،افتـا و مرجعیـت،

 .73پیـروز ،بررسـی فقهـی مدیریـت زنـان در مناصـب

ص .69 -43

سیاسـی ،ص.101

 . 93اردكانـی ،االجتهـاد والتقلیـد ،ص74؛ سـیفی

ّ
 .74شمسالدینّ ،
أهليةالمرأة لتولی السلطه ،ص.157

مازندرانـی ،دلیل تحریرالوسـیلة ،والیةالفقیه ،ص148؛

 . 75ارسطا «،زن و مشارکت سیاسی» ،ص.164
ّ
باألخـص منها،
« . 76فیجـب األخـذ فـي مخالفة األصل

حسـینی شـیرازی ،بیانالفقـه ،ج ،3ص.90
 . 94سیفی مازندرانی ،دلیل تحریرالوسیلة ،والیةالفقیه،

و هـو العـدل» (شـیخ انصـاری ،كتابالمكاسـب ،ج،3

ص146ـ .148

ص.)565

 . 95برای بررسـی تفصیلی این روایات ،ر.ک :سـجادی

 .77آخوند خراسانی ،كفایةاألصول ،ص.247

امیـن؛ زنان ،افتـا و مرجعیت ،ص.129-74

 . 78کلینی ،الكافی ،ج ،7ص.412

 . 96خویـی ،موسـوعة اإلمـام الخویـی ،ج،1

 . 79شیخ طوسی ،تهذیباالحكام ،ج ،6ص.303

ص 1 8 7ـ .1 8 8

 .80آصفی« ،زن و والیت سیاسى و قضایى« ،ص .79

 . 97خویی ،موسوعة اإلمام الخویی ،ج ،1ص.188

 .81ارسطا« ،والیت زن» ،ص.123
ّ
 . 82ر.ک :سـجادی امیـن ،اذن ولـی در ازدواج باکـره،

 . 98نجفـی« ،زن و مرجعیـت» ،کاوشـی نـو در فقـه،
پیششـماره اول ،بهمـن  ،1372ص.45

ص.370-379

 .99فضلالله ،دنیاالمرأة ،ص.126

 . 83خویـی ،موسـوعة اإلمام الخوئـی ،ج ،33ص199؛

 .100عالمه حلی ،مختلفالشیعة ،ج ،3ص.59

شـبیری زنجانـی ،كتـاب نـكاح ،ج ،11ص-3825

 .101آملی ،مجمعاالفكار ،ج ،5ص.68

.3828

 .102صدر ،االجتهاد والتقلید ،ص.107

 . 84انصـاری ،موسـوعة أحـكام األطفـال و أدلتها ،ج،2

 . 103ر.ک :سـجادی امیـن؛ زنـان ،افتـا و مرجعیـت،

ص.532

ص.233-197

 . 85همان ،ج ،2ص.163
 . 86نجفی ،جواهرالكالم ،ج ،26ص.103
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 . 66صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.420

ّ ُ
ون َع َل ّ
سـاء بـا َف َّض َل ُ
جـال َق َّو ُام َ
اهَّلل
«الر
ِ
الن ِ ِ
 . 88نسـاء ،آيـه ِ :34
َ
َ ََُْ
َْ َ ُ ْ َ َْ
ْ
ْ
ْ
والم».
ـض و ِبـا أنفقوا ِمـن أم ِ ِ
بعضهـم على بع ٍ
َ
َ
جال َعل ْ ِي َّن َد َر َجة».
 . 89بقره ،آيه « :228و ِل ّ ِلر ِ
َ
ْ
ْ ْ
ُ
َ َّ ُ
صام
الل َي ِة َو ه َو ِف ِ
 . 90زخـرف ،آيه « :18أ َو َم ْن ُينشـؤا ِف ِ
ال ِ
َ ُ
بني».
غ ْي ُر م ٍ
ُ َ َ
 . 91بقره ،آيه َ َ ُ ْ َ ْ :282
جالك ْم ف ِإ ْن ْل
«استش ِـهدوا شـهيد ْي ِن ِم ْن ِر ِ
َ
ُّ َ َ ْ َ َّ
َ َ َ
َي ُكونـا َر ُج َل ْ َ ُ ٌ َ ْ
داءِ أن ت ِضل
تـان ِ ّم ْـن ت ْرض ْـو َن ِم َـن الشـه ِ
ِ
ين ف َرجـل و ام َرأ ِ
ْ ُ َ ُ َ ّ َ ْ َُ ُْ ْ
ِإحداهـا فتذ ِكـر ِإحداها الخرى».

شماره پنجم

 . 64ر.ک :سـجادی امیـن؛ زنـان ،افتـا و مرجعیـت،

ّ
 . 87مظفـر ،اصولالفقـه ،ج ،1ص196؛ حلـی،
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