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برخـی فقیهـان معاصـر معتقدند: »زن نمی تواند مفتی و مرجع مردم در مسـائل 
و احـکام دیـن گـردد، هرچند اعلم علمـای عصر خویش باشـد.« برآنیم این موضوع 

را از چنـد نـگاه بررسـی کنیم، که مهم تریـن آن ها عبارتنداز:
1. مرجعیت زن در احکام اسامی برای زن و مرد؛

2. مرجعیت زن در احکام اسامی برای زنان؛
3. مرجعیت زن برای زنان در احکام ویژه زنان.

بررسی 
و

تحلیل 
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برخـی فقیهـان معاصـر معتقدنـد: »زن نمی تواند 
مفتـی و مرجـع مردم در مسـائل و احـکام دین گردد، 
هرچنـد اعلـم علمای عصر خویش باشـد.« برآنیم این 
موضـوع را از چنـد نگاه بررسـی کنیم، کـه مهم ترین 

آن هـا عبارتنداز:
1. مرجعیـت زن در احـکام اسـامی بـرای زن و 

؛ مرد
2. مرجعیت زن در احکام اسامی برای زنان؛

3. مرجعیت زن برای زنان در احکام ویژه زنان.
زن و مرد در بینش اسـالمی، هر دو انسـانند، 

هوّیتی یگانه دارند و از گوهری واحد برآمده اند. 

اسالم، طبیعت زن را نه پست تر از مرد می داند 

و نـه هماننـد او. بـدان سـبب یكـی زن اسـت و 

دیگـری مـرد، در بسـیاری از جهـات طبیعـی و 

غریزی مشـابه هم نیسـتند. اختالف و نیز عدم 

تشـابه، نه موجب امتیاز یكی اسـت و نه دلیل 

نقـص دیگـری. تداوم حیات بشـر و نیاز زندگی 

اجتماعـی او طبیعـت ایـن دو را ناهمگـون و 

نامسـاوی خواسـته تـا مكمـل یك دیگر گردند و 

در تكاپـوی زندگـی هماهنگ با هم باشـند. این 

تمایزهـای طبیعـی، ایجـاب می كنـد، زن و مرد 

از جنبه هـای حقوقـی، كیفری و 

پذیـرش مسـئولیت های فـردی 

و اجتماعـی نیز یكسـان نباشـند 

و تفاوت هایـی هرچنـد انـدك، 

در ایـن زمینه ها داشـته باشـند. 

ایـن موضـوع در دنیـای غـرب، 

كـه شـعار تسـاوی حقـوق زن و 

مـرد را می دهنـد و می خواهنـد 

بسـیاری از تفاوت هـای غریـزی 

و طبیعـی را نادیـده بگیرنـد، در عمـل شـعارش 

رنـگ می بـازد و زن هرگـز حقوق مسـاوی با مرد 

را پیـدا نمی كنـد.

از آن جـا كـه اسـالم دینـی اسـت فطـری 

و هم سـاز بـا طبیعـت و سرشـت انسـان، در 

برنامه هایـی كـه بـرای هدایـت و كمـال انسـان 

می دهـد، تفاوت هـای موجـود را در نظـر دارد. 

از  برخـی  در  مـرد،  و  زن  بیـن  تفاوت هـای 

دسـتورها و تعالیـم اسـالمی، از همیـن مبنـا 

نشـئت می گیـرد. مثـاًل در بیان مسـئولیت ها و 

تكالیـف انسـان سـه نـوع حكـم وجـود دارد:

  1. احكامـی كـه عمومی انـد، از هركـس كـه 

شـرایط تكلیف را داشـته باشـد، خواسـته شـده 

اسـت، زن باشـد یـا مرد؛

  2. احكامـی كـه به لحاظ ویژگی های روحی 

و جسـمی هریـك از زن و مـرد، بـه یكی از آن دو 

اختصاص یافته اسـت؛ 

  3. احكامـی كـه لـزوم انجـام آن از زنـان 

برداشـته شـده اسـت، ولـی در صـورت انجـام، 

كاری شایسـته تحقـق یافتـه و  هماننـد مـردان 

مسـتحق پـاداش خواهنـد بـود. 

بـا این پیش فرص، مرجعّیت 

پذیـرش  یعنـی  احـكام،  در 

مسـئولیت افتا، جزء كدام یك از 

سـه نوع وظایف یاد شـده اسـت. 

آیـا )افتـا( همانند اكثـر تكالیف 

و احـكام اسـالمی، زن و مـرد در 

انجام آن یكسانند؟ یا اختصاص 

بـه مـردان دارد و اگر زنی به مقام 

اجتهـاد و اسـتنباط نایـل شـد و 

زن و مــرد در بینــش اســامی، هــر 
دو انســانند، هوّیتــی یگانــه دارنــد 
برآمده انــد.  واحــد  گوهــری  از  و 
اســام، طبیعــت زن را نــه پســت تر 
هماننــد  نــه  و  می دانــد  مــرد  از 
او. بــدان ســبب یکــی زن اســت 
از  بســیاری  در  مــرد،  دیگــری  و 
جهــات طبیعــی و غریــزی مشــابه 

هــم نیســتند. 
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اهـل نظـر در مسـائل اسـالمی شـد، نظریـه اش 

تنهـا بـرای خـودش اعتبـار دارد و نمی توانـد 

به عنـوان مفتـی و مرجـع تقلیـد بـرای دیگـران 

فتـوا بدهـد. یـا این كـه بر زنان الزم نیسـت خود 

را بـه زحمـت اندازنـد و مـدارج عالـی اجتهـاد را 

طـی كننـد، تا بـه منصب افتا دسـت یابند، ولی 

اگـر زنـی ایـن زحمـت را بـر خـود روا داشـت و 

توانایـی اجتهـاد و اسـتنباط احـكام اسـالمی را 

پیـدا كـرد، فتـوا و نظریـه اش نه تنهـا برای خود 

بلكـه بـرای دیگـران نیـز اعتبـار 

و  اصطالحـی  تعبیـر  بـه  دارد. 

علمـی آن، نخواسـتن پذیـرش 

مسـئولیت افتـا از زنـان، رخصت 

اسـت نـه عزیمت.

سـیدمحمد  مرحـوم 

كاظم یـزدی در عـروة الوثقـی، در 

شـرایط مفتـی و مرجـع تقلیـد، 

مردبـودن را در ردیـف عدالـت و 

بلـوغ از شـرایط برشـمرده اسـت: 

»یشـترط یف املجهتـد امـور: البلـوغ 
والعقـل واإلمیان والعدالـة والرجولّیة 
.«1 فقهای معاصر، نوعًا به پیروی 
از ایشـان در ابتـدای رسـاله های 

عملیه خود، در موقع بیان شرایط مرجع تقلید، 

مرد بودن را شـرط مسـّلم می دانند. نظیر آیةالّله 

بروجردی، كه در رسـاله عملیه خود می نویسـد: 

» از مجتهـدی بایـد تقلیـد كـرد كـه مـرد، بالـغ ، 

عاقـل و باشـد.«2 مشـابه ایـن عبـارت در رسـاله 

عملیـه حضـرت امـام و سـایر آیـات عظـام نیـز 

آمده اسـت. قراردادن )ذكورت( در ردیف عدالت 

و بلوغ، می رسـاند كه مردبودن شـرط الزم برای 

مرجعّیـت اسـت، بـه گونه ای كـه اگـر زنـی بـه 

مقـام عالـی اجتهـاد رسـید ، حـق تصـدی مقام 

افتـا را نـدارد و فتـوای او بـرای دیگـران حجـت 

نیسـت، هرچنـد آن دیگـران زنان باشـند و حتی 

در مسـائل اختصاصی خود آنان باشـد، چنان كه 

برخـی بـر ایـن مطلـب تصریـح كرده انـد: مثـاًل 

سـؤال شـد: آیا زن می تواند مرجع تقلید شـود؟ 

مرجـع تقلیـد زنان در مسـائل مختـص به آن ها 

می فرمایـد:  درجـواب  چطـور؟ 
تقلیـد از زن صحیـح نیسـت.3

  دالیل جواز
  روح تعالیـم اسـالم و اصـول 

كـه  اقتضـا می كنـد  آن،  كلـی 

زن نیـز هماننـد مـرد در صـورت 

داشـتن شـرایط، بتواند عهده دار 

مسـئولّیت افتا گـردد و به عنوان 

مرجـع تقلیـد، بـرای دیگران فتوا 

دهد. قبل از نقد و بررسـی دالیل 

كسـانی كـه تصـدی مقـام افتـا 

را بـرای زن جایـز نمی داننـد، بـه 

برخـی از ایـن اصـول كلی اشـاره 

گـذرا داریـم و توضیـح بیشـتر در ضمـن نقـد و 

بررسـی خواهـد آمد:

  1. تعلیم و تعلم در اسـالم جایگاه با ارزش 

و واالیی دارد؛ كه زنان و هم مردان به فراگیری 

دانش ترغیب شـده اند:

»طلـب العلـم فریضـة علـی كّل مسـلم و 

مسـلمة.«4 اسـالم، آموختن دانش دین را برای 

اســـام  در  دانـــش  آموختـــن 
اختصـــاص بـــه طبقـــه ای خـــاص 
نـــدارد؛ پیمـــودن مراحـــل عالـــی 
گروهـــی  انحصـــار  در  دانـــش 
بـــه  هركـــس  و  نیســـت  خـــاص 
اســـتعداد  و  توانایـــی  مقـــدار 
كســـب  در  می توانـــد  خویـــش 
علـــم و دانـــش بکوشـــد و در هـــر 
بـــه مراحـــل  از علـــوم  رشـــته ای 
عالـــی دســـت یابـــد، زن یـــا مـــرد 
باشـــد. وجـــود زنـــان دانشـــمند، 
محـــدث و فقیـــه در تاریـــخ اســـام 
نخســـتین  ســـده های  به ویـــژه 

مدعاســـت. ایـــن  شـــاهد 
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زنـان تـا بـه آن حد از اهمیت قرار 

داده كـه زن می توانـد فراگرفتـن 

بخشـی از دین را به عنوان مهرّیه 

خود قرار دهد. سـّنتی كه پیامبر 

گرامـی اسـالم از همان ابتدا 

بنیان گذاشـت تا به جاهلیت آن 

روز كـه نـه بـه زن ارزش مـی داد 

بـه  دسـت یابی  مجـال  نـه  و 

ارزش هـا، بفهمانـد كـه هم كسـب علم و دانش 

و نیـز دسـتیابی بـه آن، همسـان با مـردان برای 

زن ارزش اسـت.

 2. آموختـن دانـش در اسـالم اختصـاص به 

طبقـه ای خـاص نـدارد؛ پیمـودن مراحـل عالـی 

دانـش در انحصـار گروهـی خـاص نیسـت و 

هركـس بـه مقـدار توانایـی و اسـتعداد خویش 

می تواند در كسب علم و دانش بكوشد و در هر 

رشـته ای از علـوم بـه مراحـل عالی دسـت یابد، 

زن یـا مـرد باشـد. وجود زنان دانشـمند، محدث 

و فقیـه در تاریـخ اسـالم به ویـژه سـده های 

نخسـتین شـاهد ایـن مدعاسـت، كـه در ایـن 

نوشـتار بـه نمونه هایـی از آنـان اشـاره خواهـد 

. شد

 3. اظهارنظـر در دیـن و مسـائل آن؛ اگـر از 

روی بصیـرت و آگاهـی و برخاسـته از مبانـی 

صحیـح و پذیرفتـه شـده باشـد، نـه تنهـا جایـز 

كـه بـرای تالش گـر آن اجـر و پـاداش فـراوان 

در بـردارد، زن یـا مـرد باشـد. وقتـی پذیرفتیـم 

كـه زنـان می تواننـد دانـش دیـن بیاموزنـد و به 

مراحـل عالـی اجتهـاد و اسـتنباط دسـت یابند، 

افتـا و بیـان نظریـه را نیـز كه ثمـره طبیعی حق 

اجتهـاد و اسـتنباط اسـت، بایـد 

بپذیریـم. زن و یـا مـرد بـودن، نه 

بـر قـّوت و اعتبـار علمـی چیزی 

می افزایـد و نـه از قـّوت و اعتبـار 

علمـی چیـزی می كاهـد. از ایـن 

رو، همـگان اتفـاق نظـر دارند كه 

فتـوا و نظریـه مجتهـد زن درباره 

خـود او معتبـر اسـت.

 4. عمومیـت جـواز تقلیـد؛ از آن جـا كـه 

دسـت یابی به احكام و وظایف شـرعی براساس 

اجتهاد و اسـتنباط برای همگان ممكن نیست، 

اسـالم اجازه داده اسـت كه آن گروه از افراد كه 

توانایی فهم وظایف شـرعی خویش را براسـاس 

اجتهـاد ندارنـد، از كسـانی كـه به مقـام اجتهاد 

نائـل آمده انـد، با مالحظه شـرایط دیگر، پیروی 

كننـد و نظـر آنـان را مـالك عمـل خویـش قـرار 

دهنـد. دالیـل جـواز تقلیـد كه مهم تریـن آن ها 

سـیره عقال و مورد تأیید شـرع اسـت، عمومیت 

دارد؛ زیرا سـیره عقال در تمامی امور بر رجوع به 

خبره و متخصص اسـت، خواه مرد باشـد یا زن 

و ایـن سـیره، همان گونـه كه فتوای فقیه مرد را 

بـرای دیگـران اعتبـار می دهد، فتـوای فقیه زن 

را نیـز مشـروعّیت و اعتبار می بخشـد.

  5. اصل اشـتراك در تكالیف؛ طبیعت زن و 

مـرد، در بسـیاری از امـور متفـاوت اسـت و این 

تفـاوت، موجـب تمایـز آنان در برخی از احكام و 

مقـررات شـریعت می گردد، ولـی نباید فراموش 

كـرد كـه نسـبت ایـن تمایزهـا بـه موارد تشـابه 

بسـیار انـدك اسـت، زیـرا مخاطـب تبشـیرها و 

انذارهـای الهـی و محـور تكالیف و دسـتورهای 

ــر قــّوت و  ــه ب ــودن، ن ــا مــرد ب زن و ی
اعتبــار علمــی چیــزی می افزایــد و 
نــه از قــّوت و اعتبــار علمــی چیــزی 
همــگان  رو،  ایــن  از  می كاهــد. 
اتفــاق نظــر دارنــد كــه فتــوا و نظریــه 
ــر  ــاره خــود او معتب مجتهــد زن درب

اســت.
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اسـالمی، انسـان اسـت. این همان اسـت كه بار 

سـنگین مسـئولیت پذیری را كـه آسـمان ها و 

زمیـن و كوه هـا، با تمامی عظمت شـان، تحمل 

پذیـرش آن را نداشـتند، بـر دوش گرفـت:

ْرِض 
َ ْ
ـَماَواِت َوال  الَسّ

َ
َماَنـَة َعـى

َ ْ
ـا َعَرْضَنـا ال

ّ
    »ِإَن

َهـا 
َ
ل ـا َوَحَ ْشـَفْقَن ِمْنَ

َ
ـا َوأ َنَ

ْ
ِمل ْن َيْ

َ
َبـْنَ أ

َ
َبـاِل َفأ ِ

ْ
َوال

ْنَسـاُن ... «؛5 ِ
ْ

اإل
  قائـالن به اشـتراط ذكـورت در مرجعیت، به 

دالیلی اسـتناد می كنند. 

  الف(آیات قرآن كریم
آیاتـی كـه امـكان دارد قائالن بـه ممنوعیت 

بدان هـا تمسـك جویند:

 اهلَلُّ 
َ

ـل
ّ

ـا َفَض َسـاِء ِبَ  الِنّ
َ

اُمـوَن َعـى  َقَوّ
ُ

َجـال  1. »الِرّ
ـْم«؛8 ْمَواِلِ

َ
ْنَفُقـوا ِمـْن أ

َ
ـا أ ِبَ ٰ َبْعـٍض َو َ

َبْعَضُهـْم َعـى
  تصـدی مقـام افتا، از اموری نیسـت كه نیاز 

بـه توانایی های جسـمی و فكری فوق العاده ای 

داشـته باشـد كـه از زنـان بـر نیاید، زیـرا آنچه در 

مرجعیت مهم اسـت، توانایی علمی و قدرت بر 

اسـتنباط احـكام الهی می باشـد، كـه همگان با 

اتفـاق نظرمعتقدنـد زن همانند مرد می تواند به 

ایـن مقـام برسـد. زیـرا كار مرجـع و مفتی، بیان 

حكم خداسـت. هیچ گونه سـلطه ای بر مقلدان 

خویـش پیـدا نمی كند. آنچـه او می گوید، صرفًا 

بیان حالل و حرام اسـت و اگر تعهدی و الزامی 

بـرای مقلـدان می آیـد بـه اعتبـار حكـم الهـی 

می باشـد، نـه بـه اعتبار فرمان مفتـی. بنابراین، 

افتـا موجـب سـلطه زن بـر مـرد نمی شـود، تـا 

این كـه بـا قیمومـت جنـس مرد بـر زن منافات 

داشـته باشد.

  بـه فـرض چشم پوشـی از همـه ایـن نكات، 

آیـه شـریفه نفـی مرجعیـت زن بـرای مـردان 

خواهـد كـرد، نـه نفـی اصـل مرجعیـت را. حـال 

آن كـه ادعـای قائـالن به اشـتراط ذكـورت، اعم 

از این  اسـت كه مرجع برای زنان باشـد، یا زنان 

و مـردان.

وِف  ْعـُر َ ِبالْ ـَنّ  ْيِ
َ
َعل ـِذي 

َّ
ال  

ُ
ِمْثـل ـَنّ  ُ َولَ  …« .2  

َدَرَجـٌة«؛9 ـَنّ  ْيِ
َ
َعل َجـاِل  َوِللِرّ

ِة  اِهِلَیّ َ َج الْ ْجَن َتَبُرّ  َتَبَرّ
َ

َنّ َول
ُ

َن ِف ُبُیوِتک   3. »َوَقْر
«؛10 َلٰ و

ُ ْ
ال

 در خانه هـای خـود بمانیـد و زینت های خود 

را آشـكار نكنیـد، چنان كـه در زمـان جاهلیـت 

می كردنـد.

  مخاطـب آیـه، گرچـه زنـان پیامبرنـد، لكـن 

اختصـاص بـه آنـان ندارد و خداونـد مطابق این 

دسـتور، زنـان مسـلمانان را بـه خانه نشـینی و 

عدم ارتباط و آمدوشـد با نامحرمان فرمان داده 

اسـت. بنابرایـن، هـر كاری كـه منافـات بـا این 

دسـتور الهی داشـته باشـد، تصّدی آن برای زنان 

جایـز نیسـت و مقـام افتـا و مرجعیـت، بـه طور 

طبیعـی، ارتبـاط بـا مـردان اجنبـی را بـه دنبـال 

دارد.

 پاسـخ: طبـق بـاور بسـیاری از مفسـران، بـا 

توجـه بـه صـدر و ذیـل آیـه، دسـتور اختصـاص 

بـه زنـان پیامبـر دارد و بـه فـرض عمومیـت، 

فرمانـی ارشـادی اسـت نـه الزامـی. از ایـن رو، 

هیـچ فقیهـی بـه مقتضـای ظاهر ایـن آیه، فتوا 

به وجوب خانه نشـینی و حرمت آمدوشـد زنان 

در جامعـه را نـداده اسـت.

ن یف بیوتکن« خانه نشـینی و    مقصود از: »قر

انـزوا از جامعـه نیسـت و گرنه زنان پیامبركه 
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مخاطبـان اصلـی آیـه هسـتند، هیچ كـدام نـه 

در زمـان حیـات و نـه بعـد آن حضـرت، بـه ایـن 

 دسـتور عمـل نكرده انـد. سـیره خـود پیامبـر

نیـز، چنان كـه اشـاره خواهـد  شـد، خـالف ایـن 

بـوده اسـت، زیـرا آن حضـرت نوعـًا در جنگ هـا 

و مسـافرت ها یكـی از همسـران خـود را همـراه 

می بردنـد.

آمدوشـد،  جامعـه  در   ،پیامبـر زنـان   

داشـته اند، بـرای مـردم نقـل حدیـث می كردند، 

مـردان بـه حضورشـان می رفته اند كـه احادیث 

پیامبـررا از آنـان بشـنوند. ام سـلمه بـه دفاع 

از والیـت پـای در مسـجد می نهـد و در حضـور 

خلیفـه و حاضـران گواهـی می دهـد و بـا ایـن 

همـه، تنهـا عایشـه اسـت كـه بـرای همراهی با 

طلحـه و زبیـر، در جنگ جمل، مالمت می شـود 

و همـگان او را نكوهـش می كننـد كـه بـه آیـه 

ن یف بیوتکـن« عمـل نكـرده اسـت،  شـریفه: »قـر

چنان كـه او نیـز خـود را در واپسـین روزهـای 

عمـرش بـر مخالفـت بـا ایـن دسـتور سـرزنش 

می كنـد. ایـن تلقـی اصحـاب پیامبـر نشـان 

می دهـد مقصـود آیـه، وجـوب خانه نشـینی بر 

زنـان پیامبرنیسـت، بلكه هدف حفظ حرمت 

حریـم نبـوی اسـت. 

 بـه فـرض این كـه مقصـود از آیـه شـریفه، 

وجـوب خانه نشـینی بـرای زنـان پیامبـر و دیگر 

زنان مسـلمان باشـد ، باز دلیل بر مدعا نیسـت، 

زیرا ممكن اسـت زنی فقیه و دانشـمند در خانه 

بنشـیند، فتـوای خـود را بنویسـد و در اختیـار 

دیگـران بگـذارد و یـا این كـه از طریـق محـارم یا 

مقلـدان خـود در ارتبـاط باشـد، چنان كه مراجع 

مـرد هـم نوعًا، از طریـق فرزندان و خاّصان بیت، 

بـا مـردم در ارتبـاط هسـتند. بنابرایـن، تصـّدی 

مقـام افتـا و مرجعیـت، برای زن با نشسـتن در 

خانـه منافـات ندارد.

  ب(روایات و احادیث
  دربـاره اهمیـت افتا، ویژگی های مفتی و بر 

حذرداشـتن از فتوا به غیر روایات بسـیار اسـت، 

ولی درباره شرط ذكورت در مفتی، نفیًا و اثباتًا، 

در ایـن روایـات تصریح نشـده اسـت. از این رو، 

مدعیـان شـرط ذكـورت در مفتـی، بـرای اثبـات 

منظـور خـود بـه روایاتـی اسـتدالل كرده انـد كه 

داللـت آن ها غیر مسـتقیم اسـت . ایـن روایات 

را می تـوان بـه ترتیـب ذیل تقسـیم كرد:

   1. قضاوت و داوری
   در بـاب قضـا، روایاتـی اسـت كـه به خوبـی 

از آن هـا اختصـاص قضاوت به مردان اسـتفاده 

می شـود. ماننـد: »مقبولـه عمربـن حنظلـه«11 و 

»مشـهوره ابی خدیجه«12 در این دو روایت، امام 

صـادق پـس از آن كـه شـیعیان را از مراجعـه 

بـه قاضیـان جـور بـر حـذر مـی دارد، می فرماید: 

»ینظران من کان منکم« و در مشهوره می فرماید: 
وا ال رجـٍل منکـم« تكیـه بـر ضمیـر  »ولکـن انظـر
مذكـر )منكـم( و تصریـح بـر لفـظ )رجل( نشـان 

دهنده عنایتی اسـت كه اسـالم به جنس مذكر 

در تصّدی قضاوت دارد. وقتی برای داوری بین 

مـردم، كـه بیـان حكـم جزئـی و خـاص اسـت، 

مردبـودن شـرط باشـد، فتـوا، كـه بیـان حكـم 

كلـی اسـت و مـورد ابتالی عموم مـردم، چگونه 

می توانـد مشـروط به چنین شـرطی نباشـد.

 پاسخ: استفاده اختصاص قضاوت به مردان 
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از ایـن دو روایت، مشـكل اسـت، 

زیـرا امـكان دارد قیـد »رجـل« در 

روایـت از بـاب غلبـه باشـد. در 

زبـان عـرب خطاب هـای عموم، 

غالبـًا بـه صیغـه و ضمیـر مذكـر 

خطاب هـای  ماننـد  می آیـد، 

مذكـری كـه در قـرآن و احادیـث 

آمـده و مقصـود اعـم از زن و مرد 

اسـت. یـا قیـد »رجـل« ناظـر بـه 

معمـول و متعـارف زمان اسـت، 

زیـرا در آن زمـان قاضیـان مـرد 

بوده انـد و معمـول بـر این نبوده 

كـه زنـان قضاوت كنند. و از همه 

مهم تـر، اسـتفاده اختصـاص از 

كلمـه  »رجل« مبتنـی بر پذیرش 

مفهوم لقب اسـت و در جای خود مسـّلم شـده 

كـه لقـب مفهوم نـدارد.

 بـر فـرض اسـتفاده اختصـاص قضـاوت بـه 

مردان، قیاس افتا به قضاوت مع الفارق اسـت، 

زیـرا امـكان دارد ممنوعیـت زن از قضـاوت )بـه 

فـرض صّحـت( بـرای روح لطیف و قلب سرشـار 

از مهـر و عطوفـت او باشـد كـه در برابـر عجـز و 

البـه مجرمـان بـه زانـو درآیـد یـا برای  این باشـد 

كـه قضـاوت در ماهیـت خود، برخـورد با مردان 

و گفت وگـوی بـا اجنبـی را بـه دنبـال دارد و در 

شـرع ایـن امـور بـرای زن ناپسـند اسـت. ولـی 

چنان كـه اشـاره شـد، مسـتلزم هیچ یـك از این 

امـور نیسـت. هریـك از ایـن احتمال هـا، مانـع 

از مقایسـه ای اسـت كـه بایـد در آن مشـابهت 

مدعیـان  از  برخـی  ایـن رو،  از  باشـد.  كامـل 

اشـتراط ذكـورت در مفتی، تالزم 

بیـن افتـا و قضـاوت را انـكار 

كـرده و ایـن دلیـل را مخـدوش 

دانسـته اند.13و برخـی از فقها كه 

حتـی شـرایط مفتـی را بر مقبوله 

عمربـن حنظله اسـتوار كرده اند، 

اسـمی از شـرط ذكورت در مفتی 

بـه میان نیاورده اند. نظیرشـهید 

اول در مقدمـه كتـاب ذكـری بـه 

هنـگام برشـمردن شـرایط مفتی 

می نویسـد: 

ثة عشـر   یعتبـر یف الفقیـه امـور ثال
قـد نّبـه عليـا یف مقبولـة عمـر بـن 
حنظلـه… الول المیـان والثـاین؛14

افتـا(  )متصـدی  فقیـه  در   

سـیزده چیز معتبـر اسـت كـه مقبولـه عمربـن 

حنظلـه بـه آن هـا توجـه داده اسـت.

 با این كه سیزده شرط را با توجه به مقبولة به 

تفصیـل بیـان می كند نامـی از ذكورت نمی برد. 

محقـق كركـی نیزبـه هنگام بیان شـرایط مفتی 

می نویسـد: »اصحـاب مـا، اوصـاف معتبـر در 

فقیـه مفتـی را از مقبولـه عمربن حنظله و مانند 

آن گرفته اند.«15 آن گاه، او در جای دیگر شـرایط 

سیزده گانه در مفتی را با اشاره به همان مقبوله، 

بـه تفصیـل برمی شـمرد، بـدون آن كه اسـمی از 

شـرط ذكـورت بـرده باشـد.16این گونه فهمیـده 

می شـود كـه حتـی اگـر مـا حدیـث مقبولـه را 

شـامل قاضـی و مفتـی بدانیـم و بپذیریم كه او 

در مقام بیان اوصاف فقیه اسـت، قاضی باشـد 

یـا مفتـی، باز هم اختصاص شـرط ذكورت از آن 

بــه فــرض این كــه مقصــود از آیــه 
خانه نشــینی  وجــوب  شــریفه، 
بــرای زنــان پیامبــر و دیگــر زنــان 
بــر  دلیــل  بــاز  باشــد ،  مســلمان 
مدعــا نیســت، زیــرا ممکــن اســت 
زنــی فقیــه و دانشــمند در خانــه 
بنشــیند، فتــوای خــود را بنویســد 
و  بگــذارد  دیگــران  اختیــار  در  و 
یــا  محــارم  طریــق  از  این كــه  یــا 
مقلــدان خــود در ارتبــاط باشــد، 
، از 

ً
چنان كــه مراجــع مــرد هــم نوعــا

طریــق فرزنــدان و خاّصــان بیــت، 
هســتند.  ارتبــاط  در  مــردم  بــا 
و  افتــا  مقــام  تصــّدی  بنابرایــن، 
مرجعیــت، بــرای زن بــا نشســتن 

نــدارد. در خانــه منافــات 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

22
اسـتفاده نمی شـود. و شـاید بـرای ناتمام بـودن 

ایـن دو حدیـث در اثبـات مدعـا بـوده اسـت كه 

برخـی از مدعیـان شـرط ذكورت همیـن دلیل را 

بـه گونـه ای دیگـر مطرح كـرده و گفته اند:

مـع  واإلفتـاء  القضـاء  بـایب  یف  املنـاط  وحـدة 
لإلمجـاع  القضـاء  یف  الرجولـة  اشـتراط  معلومیـة 

17 وایات اخلاّصـة. والر
 ایشـان اصـل اشـتراط ذكـورت در قاضـی را 

بـه كمـك اجمـاع و روایـات مسـّلم گرفته اند و 

بـا ادعـای وحـدت مـالك، حكم را بـه مفتی نیز 

سـرایت داده،انـد. البتـه در بحـث زن و قضاوت 

خواهیـم آورد كـه بـر شـرط ذكـورت در قاضـی، 

اجماعی محقق نشـده اسـت و به فرض تحقق، 

چـون مـدرك آن معلـوم اسـت، خود بـه تنهایی 

اعتبـاری نـدارد و مـدارك موجـود هـم )روایات 

خاصـه كـه ایشـان اشـاره كرده انـد( در اثبـات 

شـرط ذكـورت ناتواننـد. بـا صرف نظـر از همـه 

این هـا، به دسـت  آوردن وحـدت مـالك و مناط 

بیـن قضـاوت و افتـا، كاری دشـوار اسـت، زیـرا 

تفـاوت بیـن ایـن دو, چنان كـه 

اشـاره شـد، چنان اسـت كه مانع 

از مقایسـه ایـن دو بـه یك دیگـر 

ست. ا

   2. والیت و رهبری 
   دسـته دیگـر روایاتـی اسـت 

كـه بـه بیان ویژگی هـای رهبری 

در اسـالم می پـردازد. در برخـی 

از ایـن روایـات، زنان را شایسـته 

احـراز رهبـری نمی داند و جامعه 

را از تـن دادن بـه والیت و رهبری 

زنـان برحـذر مـی دارد و مرجعیـت تقلیـد، خـود 

نوعـی رهبـری و امامـت اسـت. از جملـه ایـن 

روایـات و شـاید مهم تریـن آن هـا، حدیـث نبی 

وا 
ُّ
اكرماسـت كـه می فرمایـد: »لـن یفلـح قـوم ول

أمرهـم إمـرأة؛18 گروهـی كـه زمـام كار خویـش به 
زنـی سـپارند، هرگز رسـتگار نشـوند.«

  ایـن حدیـث شـریف، بـا اختـالف تعابیـری 

كـه در منابـع حدیثی دارد، بر این نكته اساسـی 

تكیـه دارد كـه پیامبـر، آن قـوم و جمعیتی را 

كـه رهبـری زن را می پذیـرد خـواه در رأس نظام 

باشـد، یا در بخشـی از آن، از فالح و رسـتگاری 

بـه دور دانسـته و آنـان را مذمـت می نمایـد. به 

طـور طبیعـی، چنیـن پیامبری اجـازه نمی دهد 

كـه امـت خـود، بـه چنیـن بلّیـه ای گرفتـار آید. 

وازآن جایی كه این حدیث، از نظر سـند، بسـیار 

ضعیـف اسـت و در منابـع روایـی معتبر شـیعه 

نیامـده و تنهـا شـیخ طوسـی در كتـاب خـالف 

بـرای نفـی قضـاوت زن بـه آن تمّسـك جسـته 

اسـت و دیگـران هـم در كتاب هـای فقهـی این 

حدیـث را از آن بزرگـوار نقل كرده 

انـد. بسـیاری از علمـا و محققان 

اهل سـّنت، بر سـند این روایت، 

را  آن  راویـان  و  گرفتـه  خـرده 

تضعیـف كرده انـد. 

     نقد این دو دسته از احادیث
  1. مخالـف نـص آیـات قرآن 
اسـت؛ حدیثـی كـه مخالف قرآن 

باشـد، طبـق ضابطـه مسـّلم در 

حدیث شناسـی، بایـد آن را كنـار 

نـدارد.  اعتبـاری  كـه  گذاشـت 

شرط ذكورت در قاضی، اجماعی 
فرض  به  و  است  نشده  محقق 
معلوم  آن  مدرك  چون  تحقق، 
است، خود به تنهایی اعتباری 
هم  موجود  مدارك  و  ندارد 
كه ایشان اشاره  )روایات خاصه 
كرده اند( در اثبات شرط ذكورت 
همه  از  صرف نظر  با  ناتوانند. 
این ها، به دست  آوردن وحدت 
ماك و مناط بین قضاوت و افتا، 

كاری دشوار است.
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 توضیـح این كـه ایـن حدیـث، بـه پیامبـر

نسـبت داده شـده كـه آن حضرتفرمودنـد: 

»جامعـه ای كـه زنـان در آن رهبـری و والیـت 

داشـته باشـند، بـه رسـتگاری نمی رسـد.« اگـر 

مقصـود روایـت، والیـت و رهبـری بـه معنـای 

حكومت باشد، با نمونه ای كه قرآن از حاكمیت 

زن در عصـر حضـرت سـلیمان نقـل می كند، 

مخالـف اسـت؛ زیـرا خداونـد، از زنـی سـخن 

می گویـد كـه حاكـم علی االطـالق قـوم خویش 

بـوده و بـا درایـت و بینش صحیـح، جامعه خود 

را بـه صـالح و سـعادت رهبـری كـرده اسـت19 و 

طغیـان علیـه پیامبـران الهـی بسـان فرعون 

و نمـرود نداشـته اسـت. قرآن كریم بـا یادآوری 

این نمونه، و آن هم با ذكر تفاصیل و جزئیات, 

در كنـار ده هـا مـأل و متـرف و مسـتكبر، نـه تنها 

سـتایش از روش ایـن زن در حكومـت می كند، 

بلكـه تأییـد ضمنـی از او، به عنوان حاكم و رهبر 

جامعه است. و اگر مقصود حدیث، نفی والیت 

از زنـان در امـور جزئـی جامعـه باشـد، در ایـن 

صـورت محتـوای حدیـث، بـا ایـن آیـه شـریفه 

مخالف اسـت:

ْوِلَیـاُء َبْعـٍض 
َ
ْؤِمَنـاُت َبْعُضُهـْم أ ُ ْؤِمُنـوَن َوالْ ُ   »َوالْ

ـِر…«؛20
َ

ْنک ُ ـْوَن َعـِن الْ َیْنَ وِف َو ْعـُر َ وَن ِبالْ ُمـُر
ْ
َیأ

   3. بـا توجـه بـه موقعیـت صـدور حدیـث، 

محتـوای آن مربـوط بـه والیـت بـه معنـای 

حكومـت اسـت نـه مطلـق والیـت؛ زیـرا ایـن 

سـخن را پیامبرهنگامـی فرمـوده اسـت كـه 

خبر هالكت كسـری و جانشـینی دختر او را به 

آن حضـرت دادنـد.22 بنابرایـن، تعمیم حكم به 

مـورد افتـا و مرجعیت، قیاس مع الفارق اسـت، 

زیـرا مرجعیـت و رهبـری نـه در نوع مسـئولیت 

یكسـانند و نـه از جهـت لـوازم و تبعاتـی كـه به 

دنبـال دارنـد. چـون در حكومت، ارتباط با مردان 

و حضـور مجامـع عمومـی بـرای حاكـم امـری 

اجتنـاب ناپذیـر اسـت، بـه خـالف مرجعیت در 

افتـا، كـه مفتی می تواند بدون تماس و برخورد 

بـا دیگـران، مسـئولیت خویـش را انجـام دهد.

 3. امامت جماعت
  روایاتـی دراین بـاره  اسـت كـه زنـان را از 

امامـت جماعـت منـع می كننـد. براسـاس این 

نـوع روایـات، وقتـی زنـی نتوانـد در یكـی از 

موضوعـات دیـن، آن هـم بـرای جمـع محـدود 

پیشـوایی كنـد، چگونـه مجـاز خواهـد بـود در 

تمامـی مسـائل دیـن مقتدا و راهبـر آنان گردد. 

وقتی مردم نتوانند در برخی از افعال نمازشـان 

از زن تبعیـت نماینـد، چگونـه می تواند در تمام 

امـور دیـن خـود پیـرو او باشـند.

  مقایسـه افتـا و مرجعیـت و پیشـوایی در 

بیـان احـكام مـردم، به امامـت در نماز جماعت 

توجیهـی نـدارد. مطابـق ایـن مقایسـه، باید زن 

بـرای زنـان بتوانـد مفتـی و مرجع تقلید باشـد، 

زیـرا امامـت جماعـت زن بـرای زنـان بـدون 

اشـكال اسـت، چنان كـه روایـات بـه آن تصریح 

كرده انـد.23 و حـال آن كه مدعیان شـرط ذكورت 

در مفتـی، آن را اعـم دانسـته اند.

   ج( اجماع
  از دیگـر دالیـل اشـتراط ذكـورت در مفتـی، 

اجمـاع و اتفاقـی اسـت كـه بـه شـهید ثانـی 

نسـبت داده انـد.

مرحـوم شـهید ثانـی در كتـاب قضای شـرح 
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یف الغیبة  لمعه پس از این سـخن شـهید اول: »و
ینفـذ قضـاء الفقیـه الامـع لشـرائط الفتـاء؛«24در 
زمـان غیبـت قضـاوت فقیـه جامع شـرایط افتا 

نافـذ اسـت.« در توضیـح شـرایط افتـا نوشـته 

ست: ا

   وهـی البلـوغ والعقـل والذکـورة والمیـان والعدالة 
وطهـارة املولد امجاعا؛25

   شـرایط افتـا، بـه اتفـاق، عبارتنـداز: بلـوغ، 

عقـل، ذكـورت، ایمـان، عدالـت و پـاك زادی.

  ایـن سـخن شـهید، برخـی را بـر این داشـته 

اسـت كه بگویند: شـهید مدعی اجماع بر شـرط 

ذكـورت در مفتی اسـت.

صاحب فصول می نویسد:

کتـاب  اول  یف  عـّد  الثـاین  الشـهید  اّن  واعلـم   
یـة  وضـة یف شـرایط الفتـاء الذکور القضـاء مـن الر
وادعـی  یـة  واحلّر والکتابـة  والنطـق  املولـد  وطهـارة 

الولـن؛26 عـى  المجـاع 
 شـهید ثانـی در اول كتـاب قضـای روضـه، 

ذكـورت، پـاك زادی، قـدرت بـر سـخن گویی و 

نوشـتن و حرّیـت را از شـرایط 

مفتـی شـمرده و بـر دو تـای اول 

ادعـای  پـاك زادی(  و  )ذكـورت 

اجمـاع كـرده اسـت.

مرحوم شیخ جعفر شوشتری، 

در كتاب منهج الرشـاد كه رسـاله 

عملیه ایشـان اسـت، به تفصیل 

و  مـی  آورد  مفتـی  شـرایط  از 

ذكوریـت.  »ششـم:  می گویـد: 

هرگاه مجتهد زن باشـد، تقلید از 

او جایز نیسـت. بنابر آنچه شهید 

ثانـی ادعـای اتفـاق بـر آن نموده اسـت. هرچند 
دلیـل دیگـری بر آن نیسـت.«27

  مرحـوم فیروزآبـادی نیـز در عنایةاألصـول 

شـرایط  ذكـر  از  پـس  كفایةاألصـول(  )شـرح 
مفتـی، از قـول شـهید ثانـی و اجماعـی كه به او 

نسـبت می دهـد، می نویسـد:

 امـا البلـوغ والذکـورة وطهـارة املولـد فـان مّت فيـا 
المجـاع فهـو وال فلیـس فیمـا بایدینـا مـن الدلـة مـا 

یـدل عـى اعتبارهـا؛28
 امـا بلـوغ و ذكـورت و پـاك زادی اگـر دلیـل 

اجمـاع بـر اعتبـار ایـن شـرایط در مفتـی تمـام 

نباشـد، دلیـل دیگـری، از آنچـه در دسـت رس 

اسـت، بر اعتبار این شـرایط، در مفتی نیسـت.

برخـی از بـزرگان، ایـن اجمـاع را تنهـا دلیـل 

معتبـر دانسـته اند. بنابراین بایـد این دلیل را از 

چنـد جهـت و بـا دقت بیشـتری بررسـی شـود و 

نیز بررسـی كرد كه آیا اسـتناد اجماع به شـهید 

ثانـی، صحیـح اسـت یـا خیـر. بـه نظـر نگارنده، 

چنیـن اجماعـی نـه پیـش از او و نـه پـس از او 

تحقـق نیافته اسـت.

 بـا بررسـی آثـار فقهـا، نـكات 

ذیـل به خوبـی روشـن می شـود:

   1. شـرط ذكـورت در مفتـی 
اسـت؛ اختالفی 

  2. بیشـتر فقهـا ذكـورت را 
)بنابراین كـه  نمی داننـد  شـرط 

عـدم تعـرض را دلیل عدم اعتقاد 

بدانیـم(؛

   3. بـه فـرض این كـه عـدم 
تعـرض را دلیـل بـر عدم اشـتراط 

نــوع  در  نــه  رهبــری  و  مرجعیــت 
از  نــه  و  یکســانند  مســئولیت 
بــه  كــه  تبعاتــی  و  لــوازم  جهــت 
دنبــال دارنــد. چــون در حکومــت، 
ارتبــاط بــا مــردان و حضــور مجامــع 
امــری  كــم  حا بــرای  عمومــی 
اجتنــاب ناپذیــر اســت، بــه خــاف 
مفتــی  كــه  افتــا،  در  مرجعیــت 
می توانــد بــدون تمــاس و برخــورد 
بــا دیگــران، مســئولیت خویــش را 

دهــد. انجــام 
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نگیریـم, دلیـل اثبـات بـه طریـق اولـی نخواهد 

. د بو

 بنابرایـن ادعـای اجمـاع در چنیـن مـوردی 

بسـیار بـی پایـه و اسـاس خواهـد بـود. اینـك، 

جـای این سـخن اسـت كه پس دعـوای اجماع 

شـهید ثانـی، بـر چـه مبنایـی اسـتوار اسـت؟ 

آیـا گـزاف گفتـه یـا مقصـود چیـز دیگـر اسـت؟ 

گرچـه از ظاهـر كالم مرحـوم شـهید همـان 

فهمیـده می شـود كـه برخـی فهمیده انـد و بـه 

او نسـبت داده اند، لكن قراین و شـواهد داللت 

می كنـد كـه این ظاهر مقصود وی نیسـت. وی 

می خواهـد شـرایط فقیهـی را بیـان كنـد كـه بر 

منصـب قضـاوت می نشـیند، نـه فقیهـی كه بر 

منصـب فتـوا. بـه بیـان دیگـر، وی ویژگی هـای 

مفتـی را بیـان می كنـد كـه قاضـی باشـد، نـه 

مطلـق مفتـی را.

   د( مذاق شریعت
 گروهـی مـذاق شـریعت را دلیـل می آورنـد. 

بـه پنـدار اینـان، مذاق شـریعت، 

حكـم می كنـد كـه: زنـان در پس 

پـرده قـرار بگیرند و از هرگونه كار 

اجتماعـی، سیاسـی و مگـر در 

هنـگام ضرورت، دامـن برچینند 

كـه ایـن فضیلتـی اسـت بـرای 

آنـان. بـرای اثبـات ایـن نظریـه، 

تمسـك  روایاتـی  و  آیـات  بـه 

جسـته اند. از جملـه بـه آیـه:

ْجـَن  َتَبَرّ  
َ

َول ـَنّ 
ُ

ُبُیوِتک ِف  َن  »َوَقـْر
«؛ َلٰ و

ُ ْ
ال ـِة  اِهِلَیّ َ الْ َج  َتَبـُرّ

در خانه های خود بنشـینید و 

همچـون زنـان دوران جاهلیـت اولی، به گردش 

و خودنمایـی نپردازید.

 در تفسـیر و تحلیـل آیـه یادشـده برخـی 

آورده انـد: »آیـا می تـوان میـان خانه نشـینی 

و میـان آشكارگشـتن در صـف مـردان و فریـاد 

بـرآوردن و سـخنرانی نمـودن و تنـازع و تخاصم 

و محاجـه و امثـال این هـا كـه الزمه امـور عامه 

اسـت، مخصوصـًا در امـوری كه بحث و جدل در 

پی دارد، مثل مجلس شورا جمع نمود.«29اینان 

بـا تكیـه بر مذاق شـریعت كه خـود فهمیده اند، 

زن را از احـراز منصـب افتـا ممنـوع كرده انـد و 

تقلیـد از او را جایـز نشـمرده اند.

 برخـی دیگـر بـا این كـه دالیل جـواز تقلید را 

شامل فقیه زن نیز دانسته اند و بر دالیل قائالن 

بـه اشـتراط ذكـورت در مفتـی، نقـد زده اند، ولی 

مـذاق شـریعت را تنهـا دلیل پذیرفتـه می دانند 

و بـر آن فتـوا داده انـد. دراین بـاره سـخن آیةالّله 

العظمـی خوئـی، كامل تریـن و جامع ترین این 

نوع دیدگاه اسـت. ایشان پس از 

آن كـه دالیـل قائـالن به اشـتراط 

ذكـورت را نقـد و بررسـی می كند 

چنیـن نتیجـه می گیرد:

 مل یقـم دلیـل عـى اّن الرجولیـة 
ً
اذا

مقتـی  بـل  ـد 
ّ
املقل یف  معتبـرة 

ئیة عدم  الطالقات والسـیرة العقال
والرجـال. نـاث  ال بـن  ق  الفـر

 بنابـر نظـر ایشـان، نـه تنهـا 

رجولیـت  اعتبـار  بـر  دلیلـی 

كـه  نیسـت  تقلیـد  مرجـع  در 

مقتضـای اطالقات و سـیره عقال 

آیــا می تــوان میــان خانه نشــینی 
صــف  در  آشکارگشــتن  میــان  و 
مردان و فریاد برآوردن و سخنرانی 
و  تخاصــم  و  ع  تنــاز و  نمــودن 
محاجــه و امثــال این هــا كــه الزمــه 
 در 

ً
امــور عامــه اســت، مخصوصــا

ــی  ــدل در پ ــث و ج ــه بح ــوری ك ام
دارد، مثــل مجلــس شــورا جمــع 
نمــود.« اینــان بــا تکیــه بــر مــذاق 
كــه خــود فهمیده انــد،  شــریعت 
زن را از احــراز منصــب افتــا ممنــوع 
جایــز  را  او  از  تقلیــد  و  كرده انــد 

نشــمرده اند.
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هم سـانی زن و مـرد در مرجعیـت تقلید اسـت. 

آن گاه از این مبنا صرف نظر نموده و به اسـتناد 

مذاق شـریعت، فتوا به اعتبار ذكورت در مرجع 

تقلیـد داده و تقلیـد از زن را بـه هیچ وجـه جایـز 

نشـمرده اسـت:

ـد یعتبـر فیـه الرجولیة ولیسـوغ 
َّ
والصحیـح اّن املقل

تقلیـد املـرأة بوجـه وذلـك لّنـا قـد اسـتفدنا مـن مـذاق 
الشـارع اّن الوظیفـة املرغوبـة مـن النسـاء امنـا هـی 
دون  البیتّیـه  المـور  وتصـدی  والتسـّتر  التحجـب 
اّن  الظاهـر  ومـن  المـور  تلـك  ینـایف  فیمـا  التدخـل 
التصـدی لالفتـاء حبسـب العـادة جعـل النفـس یف 
الرئاسـة  والسـؤال لّنمـا مقتـی  الرجـوع  معـرض 
نفسـها  املـرأة  جبعـل  الشـارع  ولیـریض  للمسـلمن 
 کیـف ومل یرض بامامهتا للرجال 

ً
 لذلـك ابـدا

ً
معرضـا

ة الماعـة مفـا ظّنـك بکونـا قامئـة بامورهـم  یف صـال
ومدیـرة لشـئون املجتمـع ومتصدیـة 
للمسـلمن.  الکبـری  للزعامـة 
هبذا المر املرتکز القطعی یف اذهان  و
املتشـرعة یقیـد الطـالق ویـردع عن 
یـة عى رجوع  ئیـة الار السـیر العقال
 کان 

ً
 رجـال

ً
الاهـل ال العـامل مطلقـا

او امـرأة.30
بنابر نظریات ایشان:

مرجـع  در  مردبـودن   .1    
تقلیـد، شـرط الزم اسـت و تقلید 

از زن هرگـز جایـز نیسـت؛

  2. مـذاق شـریعت حكـم 
دارد  وظیفـه  زن  كـه:  می كنـد 

حجـاب و پوشـش خـود را حفـظ 

كند و به كارهای منزل مشـغول 

شـود؛

   3. ارتكاز ذهنی متشـرعان و متدینان نیز 
مطابق همین مذاق شـریعت اسـت؛

   4. تصدی مقام افتا زن را در مقام پرسش 
و پاسـخ قـرار می دهـد و این بـا وظیفه اصلی او 

كـه حفـظ حجـاب و دوری از مردان و نامحرمان 

اسـت، منافـات دارد و شـارع، هرگـز بـه چنیـن 

امری راضی نیسـت؛

   5. براسـاس ایـن مـذاق شـریعت و ارتـكاز 
ذهنـی متشـرعان، هـم اطالقـات ادلـه جـواز 

نقلـی را تقییـد می كنیـم كـه فرقـی بیـن زن و 

مـرد نمی گذاشـت، و هـم سـیره عقـال را كنـار 

می گذاریـم كـه تفاوتـی بین زن و مرد نمی دید.

به اجمال اسـتدالل ایشـان بر دو پایه اسـتوار 

است: 

   1. تصـدی مقـام افتـا، بـا 
حفـظ حجـاب و تسـّتر منافـات 

دارد؛

   2. مـذاق شـریعت حكـم 
می كنـد كـه زنـان بـه كارهـای 

در  را  خـود  و  بپردازنـد  منـزل 

معـرض دیـد مردان قـرار ندهند.

  درباره بخش نخسـت سـخن 

كـه  كرده ایـم  اشـاره  ایشـان، 

تصدی مقام افتا، درك درسـت از 

حـوادث واقعـه، نیازهای زمان و 

اسـتنباط احكام از منابع اسـت. 

اگـر مقصـود ایشـان، از )زعامـت 

كبـری( مقـام افتـا و مرجعیـت 

باشـد كـه بـا پوشـش منافاتـی 

 در اسام, زن افزون بر مسئولیت 
اداره خانـه و تربیـت فرزنـدان، كـه 
اوسـت،  وظایـف  مهم تریـن  از 
مسـئولیت های  از  بسـیاری  در 
اجتماعـی بـا مـردان شـریك اسـت 
انجـام  و  می كنـد  نقـش  ایفـای  و 
او  ناخـواه،  و  خـواه  وظایـف  ایـن 
را از حصـار خانـه بـه صحنه هـای 
اجتمـاع می كشـاند. ایـن نـه تنهـا 
كـه  عفـاف  و  حجـاب  حفـظ  بـا 
منافـات  اوسـت،  دیگـر  وظیفـه 
بهتـر  انجـام  در  را  او  كـه  نـدارد 
مسـئولیت های اجتماعـی یـاری 
می كنـد. آری، آنچـه منافـات دارد 
وجوب خانه نشـینی زن اسـت كه 
 اسـام آن را نخواسـته اسـت.

ً
ابـدا
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نـدارد و اگـر مقصود رهبری سیاسـی, اجتماعی 

باشـد، این كه شـأن هر مرجع و مفتی نیسـت، 

بلكـه تنهـا كسـی می توانـد عهده دار ایـن مقام 

گـردد كـه عالوه بـر توانایی اجتهاد و اسـتنباط، 

ویژگی هـای الزم را نیـز داشـته باشـد. در ایـن 

صـورت، اگـر منعـی بـرای زن باشـد، از آن جهت 

خواهـد بـود كـه در امـام و رهبـر مسـلمانان 

ذكـورت شـرط اسـت و ارتباطـی بـه مرجعیـت 

در احـكام نـدارد. یكـی دانسـتن ایـن دو، بـرای 

بسـیاری منشـأ اشـتباه شـده اسـت.

  و امـا بخـش دوم كالم و در حقیقـت پایـه 

اصلـی اسـتدالل ایشـان كـه مـذاق شـریعت و 

متشـرعان را بـه پایـه ای از قـوت می داننـد كـه 

هـم اطالقـات را تقییـد می كنـد و هـم می توان 

در پرتـو آن بـه سـیره عقـال اهمیتـی نـداد!

 از ایـن رو، بایـد دیـد مـذاق شـریعت دربـاره 

زن، بر چه پایه ای اسـتوار اسـت. آیا همان گونه 

اسـت كه اینان ادعا می كنند باید زن از حضور 

در صحنه هـای اجتماعـی بـه جز موارد ضرورت، 

بازماند؟ یا این كه مذاق شـریعت، درباره زن، بر 

حفـظ حجـاب و رعایـت حریـم میـان زن و مـرد 

اسـت و این، نه تنها با پذیرش مسـئولیت های 

اجتماعـی منافـات نـدارد، بلكه در مـواردی باید 

زنـان آن را بپذیرنـد. بایـد توجـه داشـت كـه 

دسـت یابی بـه مـذاق شـریعت، چنـدان آسـان 

نبـوده و نیسـت تـا بـا مـروری مختصـر و دیدن 

چنـد حدیـث بتوان ادعای كلی نمود. شـریعت، 

دسـتگاه و سیسـتمی بـه هم پیوسـته اسـت و 

در یافتـن مـذاق شـرع، در یـك بخـش بـدون 

تصویـر و برداشـتی از كل شـریعت، نادرسـت و 

غیرممكـن اسـت. بـرای این موضـوع، افزون بر 

سـخنانی از معصومـان و قـرآن كریـم، سـیره 

و افعـال پیامبـر و ائمـه و مسـلمانان متدین 

و متشـرع را نیـز مطالعـه كـرد. بایـد دیـد زنـان 

پیامبـرو امامـان و نزدیـكان آنـان چگونـه 

عمـل می كرده انـد. رفتـار زنـان در صدر اسـالم، 

چگونـه بـوده اسـت. آیـا پـس از پذیـرش دیـن 

اسـالم، همـه فعالیت های اجتماعـی را به كنار 

نهـاده و انـزوا گزیده اند؟ یـا افزون بر اداره خانه، 

در بسـیاری از مـوارد، در اداره جامعـه، شـریك 

مـردان بوده انـد و در صحنه هـای اجتماعـی 

حضـور می یافته انـد. و تنهـا بـه روابـط خـود با 

مـردان حریـم داده اند.

 در اسالم, زن افزون بر مسئولیت اداره خانه 

و تربیـت فرزنـدان، كـه از مهم تریـن وظایـف 

اوست، در بسیاری از مسئولیت های اجتماعی 

با مردان شـریك اسـت و ایفای نقش می كند و 

انجـام ایـن وظایف خواه و ناخواه، او را از حصار 

خانـه بـه صحنه هـای اجتمـاع می كشـاند. این 

نـه تنهـا بـا حفـظ حجـاب و عفـاف كـه وظیفـه 

دیگـر اوسـت، منافـات نـدارد كـه او را در انجـام 

بهتـر مسـئولیت های اجتماعی یـاری می كند. 

آری، آنچـه منافـات دارد وجـوب خانه نشـینی 

زن اسـت كه ابدًا اسـالم آن را نخواسـته اسـت.
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