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نقش جنسیت
در افـتــا و مـرجعـــیـت

در فقه و شـریعت اسـامی، زن و مرد در برخی حقوق و وظایف با یک دیگر متفاوت اند، 
که منشـأ بسـیاری از آن ها تفاوت های 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 تحریف دیگر، جنسـیت با ارزشـمندی حقیقی 
انسـان نـزد خداونـد رابطه ای نـدارد و تفاوت های زن و مرد درحقیقت اصـول و قواعدی برای 
تنظیـم روابـط اجتماعـی آدمـی اسـت. تفاوت هـای جسـمی و روحـی زن و مـرد گرچه موجب 
برتری و امتیاز یکی بر دیگری نمی شـود؛ اما ممکن اسـت سـبب تفاوت در تکالیف و پذیرش 

مسـئولیت های فـردی و اجتماعی گردد. 
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در فقـه و شـریعت اسـامی، زن و مـرد در برخـی 
حقـوق و وظایـف بـا یک دیگـر متفاوت انـد، کـه 
منشـأ بسـیاری از آن هـا تفاوت هـای جسـمی و روحی 
زن و مـرد اسـت. تفـاوت زن و مـرد از نظـر طبیعـی و 
غریـزی، موجـب برتـری یکی بـر دیگـری در جهات 
ارزشـی نیسـت؛ بلکه زندگی اجتماعی بشـر، نیازمند 
دو طبیعـت متفـاوت اسـت تا با تکمیـل و هماهنگی با 
یک دیگـر، هرکدام از آن ها به کمال مطلوب برسـند. 
بـه تحریـف دیگـر، جنسـیت بـا ارزشـمندی حقیقـی 
انسـان نـزد خداونـد رابطـه ای نـدارد و تفاوت هـای 
زن و مـرد درحقیقـت اصـول و قواعـدی بـرای تنظیـم 
روابـط اجتماعـی آدمـی اسـت. تفاوت های جسـمی و 
روحـی زن و مـرد گرچه موجـب برتری و امتیاز یکی بر 
دیگری نمی شـود؛ اما ممکن اسـت سـبب تفاوت در 
تکالیـف و پذیـرش مسـئولیت های فـردی و اجتماعی 

گردد. 
 بیان مسئله

در فقـه اسـالمی، مـوارد فراوانـی از تفـاوت 

زن و مـرد در احـکام شـرعی بـه چشـم می خورد 

و گسـترۀ آن، احـکام فـردی و اجتماعـی را در 

برمی گیـرد. 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، 

پژوهـش  و  پرسـش  موضـوع 

فقیهـان قـرار گرفتـه اسـت. آیـا 

جنسـیت تأثیری در دسـت یابی 

به قدرت اسـتنباط احکام شرعی 

از منابـع معتبـر دارد؟ بـر فـرض 

کـه زنـان نیـز هماننـد مـردان بتواننـد بـه درجه 

اجتهـاد برسـند، آیـا افتـا و فتـاوای زن بـرای 

دیگـران نیـز حجـت اسـت و قابلیـت عمـل دارد 

یـا فقـط بـرای خـودش حجـت اسـت؟ بـر فرض 

کـه رجولیـت و مردبـودن در حجیـت فتـوا تأثیر 

داشـته باشـد، آیا می توان تأثیر حداکثری آن را 

نپذیرفـت و فتـاوای مفتـی زن را برای خصوص 

زنـان حجـت دانسـت؟ آیا می تـوان بین منصب 

افتـا و مرجعیـت تقلیـد در اصطـالح امـروزی 

تفکیـک قائـل شـد؟ امروزه مرجع تقلید شـئون 

گوناگونـی دارد کـه یکـی از آن هـا منصـب افتـا 

و بیـان احـکام شـرعی برای دیگران اسـت؛ ولی 

برخـی از آن هـا دارای جنبـۀ والیـی و تصـرف 

در امـور دیگـران اسـت؛ همچـون صـدور حکم، 

تصـرف در وجوهـات شـرعیه، امـوال مشـتبه 

و مجهول المالـک، والیـت بـر ممتنـع، غایـب، 

کـودک و دیوانـه. 

بـر فـرض که مانعی بـرای حجیت فتوای زن 

وجـود نداشـته باشـد، آیـا دیگر مناصـب والیی 

مراجـع تقلیـد نیـز بـرای زن مجتهد ثابت اسـت 

یـا بـر فـرض جعل نشـدن والیت 

برای زنان، گسـترۀ نفوذ تصرفات 

او به فتوا محدود می شـود؟ این 

پرسـش ها نمونـه ای از مسـائلی 

آن هـا  بررسـی  بـا  کـه  اسـت 

میـزان  و  حـدود  بـه  می تـوان 

تأثیـر جنسـیت در اجتهـاد، افتـا 

و مرجعیـت تقلیـد دسـت یافت. 

مسـئلۀ اعتبار مردبودن در مرجع 

تقلیـد و اعتبـار نداشـتن آن، در 

در فقــه اســامی، مــوارد فراوانــی 
احــکام  در  مــرد  و  زن  تفــاوت  از 
می خــورد  چشــم  بــه  شــرعی 
و  فــردی  احــکام  آن،  گســترۀ  و 
اجتماعــی را در برمی گیــرد. یکــی 
از مســائلی كــه در فقــه اســتداللی 
ح شــده، نقــش و  و فتوایــی مطــر
تأثیــر جنســیت در اجتهــاد، افتــا و 

اســت. مرجعیــت 
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رسـاله های عملیـۀ فقهـای متأخـر به روشـنی 

ذکـر شـده و در برخـی کتاب های اسـتداللی نیز 

بررسـی شـده اسـت؛ اما فقهای قدیم یا به این 

مسـئله نپرداخته انـد و یـا عبـارات آن هـا داللت 

روشـنی بـر ایـن مسـئله ندارد. در ایـن پژوهش 

سعی شده تا حد امکان آرای فقهای امامیه - از 

گذشـته تاکنون - به دسـت آید و بررسـی شـود. 

برخـی فقها مسـئلۀ جواز یـا ممنوعیت مراجعه 

بـه فقیـه زن را در کتاب هـای فقهـی در مبحـث 

اجتهاد و تقلید و در ذیل شـرایط مفتی و مرجع 

تقلیـد آورده و برخـی دیگـر در کتاب های اصول 

فقـه ذکـر کرده انـد. هرچنـد در کتاب های فقهی 

معمواًل این مسـئله در باب اجتهاد و تقلید ذکر 

شـده؛ ولـی برخـی آن را در کتاب »امربه معروف 

و نهی ازمنکـر« یـا کتـاب »القضـاء« یـا کتـاب 

»الجهـاد« آورده اند. 

در ایـن نوشـتار بـا تفکیـک مفهومـی بیـن 

واژه هایـی هم چـون »اجتهـاد«، 

سـعی  »مرجعیـت«  و  »افتـا« 

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 

تفکیـک  اسـت،  تقلیـد  مرجـع 

بـرای  از آن هـا  برخـی  شـده و 

زنـان نیـز مجـاز دانسـته شـده و 

در برخـی دیگـر بـه مرجـع تقلید 

مرد محدود شـده اسـت. عالوه بر 

این، روشـن شـده است نگاه بسیاری از فقها که 

مرجعیـت تقلیـد را بـرای زنان جایز ندانسـته اند 

بـه شـئون والیـی مراجـع بـوده و چـون والیـت 

را بـرای زن ثابـت نمی دانسـته اند، مرجعیـت را 

نیـز از او سـلب کرده انـد. در مقابـل، کسـانی که 

قائـل بـه حجیـت فتوای زن بوده انـد، به ادّله ای 

همچـون سـیرۀ عقـال اسـتناد کرده اند کـه صرفًا 

جـواز مراجعـه بـه فتـوای زن را ثابـت می کنـد 

و بـا آن ادلـه نمی تـوان شـئون والیـی را بـرای 

زنـان ثابـت دانسـت. بنابراین الزم اسـت ضمن 

بررسـی ادلـۀ هـر دو گـروه، بـه میـزان داللت هر 

دلیـل و نتیجـه ای کـه می تـوان از آن ها گرفت، 

توجـه داشـت.

بررسی واژگان
 1. اجتهاد

دربـارۀ ریشـه واژۀ »اجتهـاد« در لغـت، دو 

دیـدگاه میـان پژوهش گـران وجـود دارد: در 

از  لغـت  اول، اجتهـاد در  نظـر 

مادۀ »َجهد« مشـتق شـده که به 

معنای مشقت و سختی2 است و 

در ایـن صورت اجتهاد به معنای 

تحمـل مشـقت اسـت.3 در نظـر 

دوم، اجتهـاد از ریشـۀ »ُجهد« به 

معنـای طاقـت و توان4 و اجتهاد 

بـه معنـای بذل الوسـع، یعنـی 

به کارگیـری همـۀ تـوان اسـت.5 

اجتهـاد در اصطـالح فقها عبارت 

اسـت از کوشـش برای اسـتنباط 

احـکام شـرعی از منابـع معتبـر 

آن.6 اگرچـه معانـی متفاوتـی از 

كــه مرجعیــت  از فقهــا  بســیاری 
جایــز  زنــان  بــرای  را  تقلیــد 
والیــی  شــئون  بــه  ندانســته اند 
را  بــوده و چــون والیــت  مراجــع 
بــرای زن ثابــت نمی دانســته اند، 
ســلب  او  از  نیــز  را  مرجعیــت 
كســانی  مقابــل،  در  كرده انــد. 
كــه قائــل بــه حجیــت فتــوای زن 
همچــون  ــه ای 

ّ
ادل بــه  بوده انــد، 

ســیرۀ عقــا اســتناد كرده انــد كــه 
بــه فتــوای   جــواز مراجعــه 

ً
صرفــا

زن را ثابــت می كنــد و بــا آن ادلــه 
نمی تــوان شــئون والیــی را بــرای 

دانســت. ثابــت  زنــان 
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اجتهـاد ارائـه شـده اسـت، همۀ فقهـا اتفاق نظر 

دارنـد کـه در حصـول اجتهـاد، تفاوتی بین زن و 

مرد نیست و هر انسانیـ  چه زن و چه مرد - که 

دارای قوۀ اسـتنباط شـد، می تواند در تشـخیص 

احکام و وظایف شـرعی بر اسـاس نظر و اجتهاد 
خـود عمـل کند.7

 2. مفتی و افتا
در بسـیاری از متـون فقهـی، واژۀ »مفتـی« 

مـرادف بـا مجتهـد و مسـتنبط بـه کار مـی رود. 

»فتـوا« در اصطـالح، حکـم کلـی الهـی اسـت.  

مفتـی و مجتهـد، حکـم شـرعی کلـی در رابطـه 

بـا اعمـال مکلفـان را با اسـتناد به ادلـۀ ثابت در 

اصـول فقـه بیـان می کند. فتوا ممکن اسـت به 

صـورت اخبـار و خبـر دادن باشـد؛ مثل »شـراب 

حـرام اسـت« یـا بـه صورت دسـتور بیان شـود؛ 

مثـاًل »گوشـت خـوک نخوریـد«. فقیـه بـرای 

دسـت یابی بـه فتـوا، ادلـۀ شـرعیه را فحـص و 

بررسـی کامـل می کنـد و بـه حکمـی از احـکام 

شـرعیه، علـم یـا ظـن می یابـد، آن گاه نظـر خود 

را بیـان می کنـد. بنابرایـن، فتـوا اظهارنظر فقیه 

در مسـائل شـرعی و احکام الهی اسـت و تفاوت 

آن بـا اجتهـاد، در إخبـار و اعـالم حکم شـرعی از 
جانـب مجتهد اسـت.8

   بـا ایـن توضیـح روشـن می شـود کـه افتـا 

و پاسـخ دادن بـه سـؤال هاي فقهـی، کمالـی 

باالتـر از اجتهـاد و فقاهـت نیسـت و تنهـا نکتۀ 

متفـاوت در آن، وظیفـه و مسـئولیت خطیـر 

افتـا و پذیـرش مسـئولیت اسـت؛ بـه بیـان 

دیگـر، جایـگاه افتـا و بیـان احـکام الهی، حق و 

امتیـازی نیسـت تـا بررسـی شـود کـه ایـن حق 

بـرای مـرد و زن بـه طور مسـاوی قرار داده شـده 

یـا آن دو متفاوت انـد؛ بلکـه فتـوا دادن بـرای 

دیگـران، درحقیقـت پذیـرش مسـئولیت اعمال 

شـرعی دیگران اسـت که در روایات اسـالمی از 

پذیـرش چنیـن مسـئولیتی نهـی شـده اسـت؛9 

مگـر در مـواردی کـه نپرداختـن بـه آن موجـب 

نابودی و اضمحالل احکام شـرعی شـود و برای 

عمـل مکلفـان بـه حـد ضرورت اجتماعی برسـد 

و بـه گونـه ای وجـوب کفایـی پیـدا کنـد.

 3. مرجعیت و تقلید
اجتهـاد، افتـا و فتـوا از بـاب رجـوع جاهل به 

عالـم و غیرمتخصـص بـه متخصـص از ابتـدای 

ظهـور اسـالم و عصـر رسـالت و حضـور امامـان 

معصـوم وجود داشـته اسـت و مـردم افزون 

بـر رجـوع بـه معصومـان - به دسـتور ایشـان 

- بـه برخـی فقهـای معاصـر ایشـان نیـز مراجعه 

می کردنـد؛10 ولـی نهـاد مرجعیـت - بـه معنـای 

سـده های  در  اسـت.  نوظهـور   - آن  امـروزی 

اخیـر، نهـاد مرجعیـت بـه محکم تریـن پایـگاه 

دینـی و حـوزوی و سـرمایه ای تأثیرگـذار در 

جهـان تشـیع تبدیل شـده اسـت. مراجـع تقلید 

حـوزۀ کاری خـود را بـه فتـوا در احـکام فـردی و 

اجتماعـی منحصـر ندیـده و ضمـن برخورداری 

از عقالنیـت، بصیـرت و شـجاعت کوشـیده اند 

در مسـائل سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و 

فرهنگـی، موضع گیـری نماینـد و افکار عمومی 

را جهت دهـی کننـد. فقهـا از گذشـته تاکنـون 

بـا عبارت هـای مختلـف، شـئون و مناصـب 

گوناگونـی را بـرای فقیـه بیـان کرده انـد11  که در 

چنـد عنـوان کلـی جـای می گیرند، كـه عبارتند 
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از: افتـا و بیـان احکام الهی؛ منصوب بودن فقها 

از سـوی معصومـان بـرای تصرفـات والیـی؛ 

نیابـت و وکالـت فقهـا از امـام معصـوم؛ كه 

تعاريـف هركـدام بـه روشـنی آمـده اسـت.

  4. قضا
فقهـا در آغـاز »کتاب القضـا«12 بـرای بیـان 

مفهـوم لغـوی »قضـا«، معانی بسـیاری را برای 

آن ذکـر می کننـد کـه ایـن مـوارد را بایـد صرفـًا 

مـوارد اسـتعمال ایـن واژه دانسـت.13 یکـی از 

معانـی کـه در کتاب هـای لغـت بـرای قضا ذکر 

شـده، حکـم کـردن و الـزام اسـت.14فقها بـرای 

معنـای اصطالحـی قضـا، سـه تعریـف بیـان 

کرده انـد: برخـی قضـا را »والیـت مخصـوص« 

بـرای قاضـی می داننـد. از میـان ایـن فقهـا 

می تـوان بـه شـهید اول،15 شـهید ثانی در کتاب 

مسـالک،16 سـیدمحمدجواد عاملـی،17 محقـق 

رشـتی18 و صاحـب ریاض19 اشـاره کـرد. گروهی 

دیگـر مثـل شـهید ثانـی در کتـاب روضـه،20 

آیـة اهلل گلپایگانـی21 و امـام خمینـی22 قضـا را 

بـه »حکم کـردن بیـن مـردم« تعریـف می کنند. 

دسـتۀ سـوم قضـا را بـه معنـای رفـع خصومـت 

طـرف  دو  بیـن  دشـمنی  و 
می داننـد.23

بـا توجـه بـه تفاوت هایـی که 

بیـن بـاب افتا و بـاب قضا وجود 

دارد، روشـن اسـت که نمی توان 

یک دیگـر  بـا  را  بـاب  دو  ایـن 

قیـاس کـرد و احـکام یک باب را 

بـه دیگـری سـرایت داد و اثبـات 

کـرد؛ ازاین رو اسـتناد برخی فقها 

بـه اشـتراط ذکـورت در قاضـی و سـرایت آن بـه 

بـاب افتـا، عملی ناصواب اسـت کـه در مباحث 

آینـده بـه آن پرداختـه خواهد شـد؛ زیـرا ممکن 

اسـت سـلب منصب قضاوت از زنان بر این مبنا 

باشـد که والیتی برای زنان جعل نشـده اسـت؛ 

درحالی کـه بـاب افتـا مسـتلزم إعمـال والیـت 

نیسـت تا این منصب هم بر اسـاس آن مبنا از 
زنان سـلب شـود.24

  5. والیت
»والیـت« در زبـان عربـی هـم به کسـر »و« و 

هـم بـه فتـح آن به کار رفته اسـت.25 ابن فارس 

بدون اشـاره به این دو کاربرد، تمام کاربردهای 

مـادۀ »َوْلـی« را بـه »ُقْرب« که بـه معنای قرابت 

و پیوسـتگی اسـت، باز می گرداند.26 واژۀ والیت 

در متـون فقهـی و غیرفقهی کاربردهای فراوانی 

دارد. والیـت در فقـه، حکـم وضعـی در مقابـل 

حکـم تکلیفـی اسـت کـه موضـوع احکامـی 

تکلیفـی ماننـد جـواز تصـرف ولـّی و ممنوعیت 

کتـاب  در  می گیـرد.  قـرار  دیگـران  تصـرف 

عروة الوثقی، والیت چنین تعریف شـده اسـت: 
»والیـت یعنـی حکومـت و سـلطۀ یک شـخص 

نسـبت بـه جان، مال یـا برخی از 
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 تصمیم گیـری نـدارد و 

در  را  فقیــه  شــأن  فقهــا  برخــی 
ســنخ  از  تقلیــد  و  افتــا  مســئلۀ 
ایــن  بــا  دانســته اند؛36  والیــت 
از  برخــی  مقلــدان  كــه  توضیــح 
اذن  بــا  بایــد  را  خــود  تصرفــات 
كــه  مرجــع تقلیــد انجــام دهنــد 
ایــن صــورت، والیــت مرجــع  در 
می شــود. ثابــت  آنــان  بــر  تقلیــد 
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تصرفـات افـراد در امـور دیگران نافذ نیسـت.28 

طبـق ایـن اصـل، هیـچ فـردی حـق تدبیـر، 

سرپرسـتی، اسـتیال، تصمیم گیـری و ایجـاد 

محدودیـت بـرای دیگری نـدارد. مقتضای اصل 

عـدم والیـت از نظـر وضعی، نافذنبـودن احکام 

و قوانین جعل شـدۀ شـخص بر دیگران و از نظر 

تکلیفـی، عـدم وجوب اطاعـت دیگران از احکام 

صادرۀ شـخص اسـت. برای اثبات این اصل، به 

ادلـۀ عقلـی و نقلـی اسـتناد شـده کـه از ذکر آن 

در این جـا صرف نظـر می کنیـم.29 هرچنـد اصل 

اولّيه، عدم والیت شـخص بر دیگران اسـت، اما 

بـر اسـاس توحیـد ربوبـی به حکم عقـل، والیت 

تکوینـی و تشـریعی از آن خداسـت و اوسـت 

کـه بـر تمام مخلوقات، والیت و اسـتیال دارد.30 

در عیـن حـال، خداونـد می توانـد ایـن والیـت 

را بـه غیـر خـود اعطـا کنـد. بـه حکـم آیـات و 

روایـات، خداونـد بـه برخی پیامبـران والیت 

تکوینـی و تشـریعی اعطـا کـرده اسـت؛ ماننـد 

حضـرت ابراهیـم،31 حضـرت داود،32 و 

پیامبر اسـالم.33 این والیـت به امیرمؤمنین 

علـی 34 و سـایر امامـان  معصـوم 35 نیـز 

اعطا شـده اسـت. بنابراین اّدعای ثبوت والیت 

و سرپرسـتی بـه طـور مطلـق یـا در محـدود ۀ 

خـاص بـرای هـر فرد و گـروه، ازآن جاکه مخالف 

اصـل و قاعـدۀ اولّیـه اسـت، بـه دلیـل خـاص و 

قطعـی نیـاز دارد.

برخـی فقهـا شـأن فقیـه را در مسـئلۀ افتـا 

و تقلیـد از سـنخ والیـت دانسـته اند؛36 بـا ایـن 

توضیـح کـه مقلـدان برخـی از تصرفـات خـود 

را بایـد بـا اذن مرجـع تقلیـد انجـام دهنـد کـه 

در ایـن صـورت، والیـت مرجـع تقلیـد بـر آنـان 

ثابـت می شـود. بـر فـرض کـه چنیـن والیتـی 

ثابـت باشـد، در برخـی مـوارد، از نـوع والیـت 

اذنـی اسـت؛ ماننـد اذن مرجع تقلیـد در اموری 

امـوال  تصـرف وجوهـات شـرعیه،  همچـون 

مجهول المالـک و رسـیدگی بـه امـور غایـب. در 

برخـی مـوارد نیز از نوع والیت اسـتقاللی اسـت 

مثـل رسـیدگی بـه امـور کـودک و دیوانـه. در 

مباحـث آینده بررسـی خواهد شـد کـه آیا افتا و 

مرجعیـت از بـاب والیت اسـت یا نه؟ هم چنین 

از نقـش جنسـیت در تصـدی ایـن منصب بحث 

می شـود.

  آرای فقها در مسئلۀ حجیت فتوای زن
بحـث از اجتهـاد و شـرایط حجیـت فتـوا در 

سـخنان فقها و اصولیان به صورت پراکنده ذکر 

شـده اسـت؛ با وجود این در سـه موضع بیشـتر 

می تـوان بـه آرای فقهـا دسـت یافـت: در کتـاب 

»امربه معـروف و نهی ازمنکـر« در مـوردی کـه 

نهی ازمنکـر موجـب قتـل و جـرح باشـد، فقهـا 

معتقدنـد ایـن مرتبـه از نهـی منکر، مشـروط به 

اذن امـام معصـوم اسـت و در زمـان غیبـت، 

فقیهـان دارای صالحیـت فتـوا می تواننـد آن 

را اجـرا کننـد. آن گاه برخـی به اجمـال و برخـی 

به تفصیـل، شـرایط مفتـی را متعـرض شـده اند. 

فقهـا در بحـث از اجتهـاد و تقلیـد در اصـول فقه 

و در ابتـدای رسـاله های عملیـه، در احـکام و 

مسـائل تقلیـد نیـز بـه ایـن بحـث پرداخته انـد. 

شـاید علـت پراکندگـی مباحـث فقهـا بـه ایـن 

جهـت باشـد کـه عنـوان مرجع و مفتـی در متن 

آیـات و روایـات به عنـوان موضوع واحد نیامده 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

35
اسـت و فقهـا در هـر بابـی از ابواب فقه، شـرایط 

فقیه را به طورمسـتقل بحث و بررسـی کرده اند؛ 

زیرا ممکن اسـت شـرایط فقیه در باب قضاوت 

بـا شـرایط او در بـاب اجـرای حـدود یـا شـرایط 

وی در بـاب امربه معـروف و نهی ازمنکـر و یـا در 

بـاب اجتهـاد و تقلیـد متفـاوت باشـد. بنابراین 

افـزون بـر اینکـه بایـد دقـت کنیم شـرایط فقیه 

در یـک بـاب فقهـی را بـه ابـواب دیگـر سـرایت 

ندهیـم، بایـد بکوشـیم اگر شـرایط خاصی برای 

فقیـه در یـک بـاب فقهـی همچـون قضـاوت یا 

حـدود وجـود دارد، به طورمسـتقل و جداگانـه از 

آن بحـث شـود.

فقهـای شـیعه درواقع یا بـه حجیت و اعتبار 

فتـوای زن قائل انـد و یـا آن را حجت نمی دانند؛ 

امـا بـه دلیل روشـن نبودن عبارات ایشـان، الزم 

اسـت به چهار گروه تقسـیم شـوند: اول، اساسـًا 

بـه ذکـر صفـات مفتـی و مجتهـد نپرداخته اند. 

شـیخ مفیـد،37 شـیخ طوسـی،38 سـالر39 و 

ابن ادریـس حلـی40 از ایـن گروه هسـتند. 

    دوم، با بیان شـرایط مفتی، شـرط ذکورت 

را در میـان ایـن شـرایط ذکـر نکرده انـد. سـید 

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

اول،44 محقـق ثانـی،45 صاحـب معالم،46 فیض 

کاشـانی،47 میـرزای قمـی،48 شـیخ انصـاری،49 
سیدابوالحسن اصفهانی50 و آیه اهلل بروجردی51 

از ایـن دسـته اند. بـا توجـه بـه این کـه این فقها 

درصـدد بیـان شـرایط مفتـی بوده انـد و در عین 

حـال، شـرط مـرد بـودن را در ضمـن این شـروط 

ذکـر نکرده انـد، ممکن اسـت شـرط نبـودن آن را 

بـه ایشـان نسـبت داد. گرچـه برخـی معتقدنـد 

عـدم تعـرض فقها به این شـرط به خاطر شـدت 

وضـوح آن بـوده اسـت52 ولـی نمی تـوان ایـن 

توجیـه را پذیرفـت؛ زیرا نزد فقها وضوح اشـتراط 

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

وضـوح آن در قاضـی نیسـت. بنابرایـن برخی از 

همیـن فقهایـی کـه در شـرایط مفتـی نامـی از 

ذکـورت نبرده انـد، وقتـی بـه قاضی رسـیده اند، 

به صراحـت شـرط ذکـورت را بیـان کرده اند.53 

سـوم، فقهایـی هسـتند کـه به شـرط ذکورت 

و مردبـودن در مفتـی تصریـح کرده انـد. بـه نظر 

می رسـد نخسـتین کسـی کـه شـرط ذکـورت 

را از شـرایط مفتـی ذکـر کـرده، شـهید ثانـی در 

شـرح لمعـه اسـت. شـهید اول در کتـاب لمعه، 
قضاوت فقیهی که شـرایط افتا را داشـته باشـد 

در عصـر غیبـت امـام معصـوم جایـز و نافـذ 

یف الغیبـة ینفـذ قضـاء الفقیـه الامـع  می دانـد: »و

لشـرائط اإلفتـاء«.54 شـهید ثانـی در شـرح ایـن 
متـن، ذکـورت را در کنـار بلـوغ، عقـل، ایمـان و 

مـوارد دیگـر شـرط می دانـد؛55 امـا خواهـد آمد 

کـه شـهید ثانـی در ایـن عبـارت در صـدد بیـان 

شـرایط فقیهی اسـت که افزون بر منصب افتا، 

منصـب قضـاوت نیـز دارد؛ نـه آن فقیهـی کـه 

صرفـًا عهـده دار منصـب فتواسـت. ایشـان در 

برخـی دیگـر از آثار خـود، میان مجتهد، مفتی و 

قاضـی تمایـز قائل می شـود و ذکـورت و حریت 

را تنهـا در قضـاوت شـرط می دانـد.56 

    چهارم، فقهایی هسـتند که مردبودن را در 

حجیـت فتـوای فقیه شـرط نمی داننـد. فقهایی 

همچـون شـهید ثانـی57 و صاحـب جواهـر58 بـا 

تفکیـک بیـن افتـا و منصـب قضـاوت، ذکورت 
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را تنهـا در قضـاوت شـرط می داننـد، نـه در افتا. 

صاحـب جواهـر در رسـالۀ عملیـۀ خـود نیز برای 

جـواز تقلیـد، شـرط مـرد بـودن را بـرای مفتـی و 

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 

حجیـت آن و حتـی شـک در حجیـت، مسـاوی 

قطـع بـه عـدم حجیـت اسـت.60 در محـل بحث 

نیـز شـک در جـواز تقلیـد از زن بـه شـک در 

حجیـت فتـوای او بـاز می گـردد. درک صحیـح 

قاعـدۀ »عدم حجیت امارات مشـکوک االعتبار« 

مبتنـی بـر فهـم درسـت معنـای حجیت اسـت. 

محقـق خراسـانی حجیـت را بـه منجزیـت و 

معذریـت و بـه تعبیر دیگر قابلیِت اسـتناد معنا 

کـرده اسـت؛61 مثـاًل گفته می شـود: »خبر واحد 

حجـت اسـت« یعنـی در مقـام احتجـاج هـم از 

ناحیـۀ مولـی و هم از ناحیۀ مکلف قابل اسـتناد 

اسـت؛ بـا ایـن توضیـح کـه اگـر خبـر واحـد 

دربردارنـدۀ حکمـی الزامـی باشـد، قابل اسـتناد 

از جانـب مولـی بـر مکلـف اسـت و اگر متضمن 

حکمـی ترخیصـی باشـد، قابل اسـتناد مکّلف بر 

مولـی اسـت. بنابرایـن بایـد اعتبـار یـک دلیـل 

اثبـات شـود تـا بتوان بـه آن اسـتناد و احتجاج 

کـرد و صـرف اعتبـار واقعـی آن تـا زمانـی کـه 

بـرای مکلف کشـف نشـود، کافی نیسـت. برای 

اصـل عـدم حجیـت به ادلـۀ دیگری نیز اسـتناد 

شـده اسـت؛ ماننـد آیـۀ نهـی از افتـرا62 و نهـی 

از تبعیـت غیرعلـم63 کـه درحقیقـت تأکیدی بر 

قاعـده و اصـل اولیـه عـدم حجیت انـد. در محل 

بحـث بـا شـک در حجیـت فتـوای زن و این کـه 

آیـا مکلـف می توانـد با اسـتناد به فتـوای زن بر 

مولـی احتجـاج کنـد، بـه عـدم حجیـت و عـدم 

قابلیـت اسـتناد بـه آن حکم می شـود؛ درنتیجه 

شـک در جـواز تقلیـد از زن، شـک در اعتبـار و 

حجیت فتوای اوسـت و در ضمن همان قاعدۀ 

کلـی قـرار می گیرد.

گفتنی است که حکم شک در حجیت اگرچه 

عدم حجیت است؛ ولی این قاعده در جایی 

است که سبب دیگری برای لزوم عمل به اماره و 

دلیل مشکوک وجود نداشته باشد. براین اساس 

اگر فرض شود زنی اعلم و مردی مجتهد، ولی 

غیراعلم باشد و هریک در مواردی فتوای الزامی 

فتوایی  مورد  آن  در  دیگری  و  باشند  داشته 

نداشته باشد یا فتوای او ترخیصی باشد، چون 

علم اجمالی به اعتبار یکی از دو اماره وجود 

دارد، باید احتیاط کرد و هردو تکلیف احتمالی 

را رعایت نمود؛ زیرا یا فتوای مرد غیراعلم اعتبار 

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

غیرمعتبر باشد و از سوی دیگر احتمال دارد با 

توجه به اعلمیت زن، فتوای مرد غیراعلم اعتبار 

نداشته، بلکه فتوای زن اعلم معتبر باشد.64 

نتیجه این که در فرض اعلمیت زن از مردان 

نمی توان بر اساس قاعدۀ عدم اعتبار امارات 

مشکوک، به بی اعتباری فتوای زن حکم نمود؛ 

بلکه مقتضای قاعده، لزوم احتیاط و رعایت 

فتوای اوست؛ یا به دلیل این که در شبهات 

پیش از فحص باید احتیاط کرد و یا به دلیل 

وجود علم اجمالی به اعتبار یکی از چند اماره 

مشکوک  تفصیلی  طور  به  هریک  اعتبار  که 
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است. ولی در فرض اعلمیت مرد 

مجتهد از زن یا تساوی آن دو، 

مقتضای قاعده ای که بیان شد، 

و  است  زن  فتوای  بی اعتباری 

در موارد دوران امر بین تعیین 

مقتضای  حجیت،  در  تخییر  و 

لزوم  و  تعیین  عقلی،  قاعدۀ 

احتیاط است.

بنـا برايـن برخـی از فقهـا65 در 

مقـام اسـتدالل بـر عـدم حجیت 

فتـوای زن به طورمطلـق بـه اصالة التعییـن در 

دوران امر بین تعیین و تخییر تمسک کرده اند، 

صحیـح نیسـت؛ بلکـه در صـورت اعلمیـت زن، 

مقتضـای قاعـده، احتیـاط و رعایـت فتوای زن 

اسـت؛ مگـر فتـاوای مجتهـد مـرد که بـر خالف 

فتـوای زن اعلـم، مطابـق بـا احتیاط باشـد.

  مناصب والیی زن
در گذشته در تبیین مفهوم والیت بیان شد 

که اصل اولیه، والیت نداشتن شخص بر دیگری 

است. خداوند والیت ذاتی بر همه موجودات 

دارد و اوست که می تواند والیت را برای دیگران 

جعل کند. بنابراین در هر موردی که ادعای 

خروج از اصل عدم والیت شود، باید به دلیل 

محکم و یقین آوری استناد شود. از میان ادّله و 
روایاتی که تحت عناوینی هم چون »خلفاء«،66 

»علمــاء«،67 »حاکـم«،68 »حکام«،69 »فقهاء«،70 

»حصون االسالم«،71 »رواة احادیث«72 و... والیت 

را در جامعه ثابت می کند، آنچه مسّلم و قدر 

متیقن است، ثبوت والیت برای مردان است؛ لذا 

دلیل قطعی برای خروج از مقتضای اصل برای 

زنان وجود ندارد و با وجود شک 

در خروج از اصل اولّیه، والیت 

زنان هم چنان تحت شمول اصل 

در  می ماند.  باقی  والیت  عدم 

تبیین اصل اولیه در جواز تقلید 

از زن، مقتضای قاعده در صورت 

حجیت  عدم  حجیت،  در  شک 

حجیت  در  شک  بلکه  است؛ 

مساوی با قطع به عدم حجیت 

است. در این مسئله نیز چون 

جواز والیت زنان مستند به دلیل قطعی نیست، 
باید به عدم مشروعیت آن قائل شد.73

در تقریر قاعدۀ اولیه در والیت زن دو بیان 

دیگر نیز مطرح شده است. برخی معتقدند که 

هرچند اصل اولیه عدم والیت شخص بر دیگری 

است؛ ولی با ادّله مذکور، نوع انسان اعّم از زن 

و مرد از تحت این اصل اولّیه خارج می شود، 

عناوینی  دیگر،  تعبیر  به  نه خصوص مردان. 

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

ناظر به حقیقت این عناوین است بدون دخیل 

بودن جنسیت. در توضیح این مدعا گفته شده 

است: با شک در این که آیا نوع انسان یعنی 

انسان البشرط، از تحت اصل اولیه عدم والیت 

خارج شده یا انسان با قید مرد بودن خارج شده 

است؟ اصل برائت عقلی و نقلی نسبت به قید 

زاید )مرد بودن( جاری شده و در نتیجه نوع 

انسان، اعم از مرد و زن از تحت شمول اصل عدم 

والیت خارج می شود.74در مطلبي دیگر چنین 

آمده است که گرچه اصل اولیه بر عدم والیت 

است؛ ولی در ادله نقلی، افرادی با ویژگی های 

عــدم  بــر  اســتدالل  مقــام  در 
حجیــت فتــوای زن به طورمطلــق 
بــه اصالة التعییــن در دوران امــر 
تمســک  تخییــر  و  تعییــن  بیــن 
نیســت؛  صحیــح  كرده انــد، 
زن،  اعلمیــت  صــورت  در  بلکــه 
و  احتیــاط  قاعــده،  مقتضــای 

اســت زن  فتــوای  رعایــت 
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خاص، دارای والیت معرفی شده اند که عمومات 

و اطالقات این ادّله به طور یک سان، مرد و زن 

را دربرمی گیرد و دلیلی بر اختصاص آن ها به 

مردان وجود ندارد.

در اشـکال بـه بیـان اول می تـوان گفـت کـه 

اواًل، اصـل برائـت در جایـی جـاری می شـود که 

شـک در اصـل تکلیـف یـا تکلیـف زايـد داشـته 

باشـیم؛ درحالى کـه مسـئلۀ اثبـات والیت برای 

یک شـخص، حکم وضعى اسـت نه تکلیفى. به 

تعبیر دیگر ما در پی این هسـتیم که آیا والیت 

کـه یـک حکم وضعى اسـت، بـراى زن نیز جعل 

شـده اسـت یـا خیـر؟ آنچه کـه به طـور یقینى و 

مسـلم از تحت شـمول اصل عدم والیت خارج 

شـده، مـردی اسـت کـه واجـد شـرایط معینـى 

باشـد؛ همچـون فقاهـت و عدالـت، امـا خـروج 

شـخص مؤنـث مشـکوک اسـت. مسـتدل بایـد 

دلیلـی اقامـه کنـد کـه به طـور مسـّلم و یقینـی 

شامل زن بشود و او را از اصل اولیه خارج کند. 

ثانیًا، نوع انسـان و به تعبیر مستشـکل، انسـان 

البشـرط در خارج وجود ندارد و جایگاه آن فقط 

در عالـم ذهـن اسـت. آنچـه که در خـارج وجود 

دارد یـا انسـان مذکر اسـت یا مؤنـث. اصل عدم 

والیـت نیـز ناظـر بـه همین انسـان هاى موجود 

در خـارج اسـت. بدیـن ترتیـب اصـل مزبـور دو 

دسـته افـراد پیـدا مى کنـد: افـراد مذکـر و افـراد 

مؤنـث؛ یعنـى اصـل، عـدم والیـت افـراد مذکـر 

بـر دیگـران اسـت؛ همان طـور کـه اصـل، عـدم 

والیـت افـراد مؤنث بـر دیگران اسـت. به عبارت 

دیگـر، بـر طبـق اصـل اولـى، نـه شـخص مذکـر 

مى تواند ولى باشـد و نه شـخص مؤنث. خروج 

هـر کـدام از اصـل عـدم والیـت، نیـاز بـه دلیـل 

قطعـی دارد.75 ایـن بحـث نظیـر مبحـث والیت 

مؤمنیـن در فـرض فقـدان فقیه جامع الشـرایط 

اسـت. بـا توجـه بـه اصـل عـدم والیـت، شـک 

می کنیـم کـه آیا عنـوان »مؤمـن« از اصل عدم، 

خارج شـده اسـت یـا خصوص »مؤمـن عادل«؟ 

شـیخ انصـاری در ایـن بحـث آورده اسـت که در 

مخالفـت بـا اصـل عدم، باید بـه مصداق اخص، 
یعنـی مؤمن عـادل، اکتفـا کرد.76

    مطلـب دوم نیـز پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا 

همان طـور کـه اشـاره شـد، در ادلـۀ مذکـور، 

عناوینـی همچـون خلفـا، حاکـم، حـّکام، فقهـا 

و ... آمـده اسـت کـه هرچنـد از نظـر مفهـوم 

لغـوی اختصاصـی به مـرد ندارند، ولـی با توجه 

بـه نکاتـی کـه ذکـر خواهـد شـد، انصـراف بـه 

خصـوص مـرد پیدا می کند و اطـالق آن ها برای 

اعـم از زن و مـرد شـکل نمی گیـرد. بـه تعبیـر 

دیگـر اسـتناد بـه اطـالق یـک دلیـل در صورتـی 

صحیـح اسـت کـه قرینـه ای برخـالف اطالق که 

مانع انعقاد آن شـود، وجود نداشـته باشـد و یا 

بـر طبـق دیدگاه برخی اصولیـان، قدر متیقن در 

مقام تخاطب وجود نداشـته باشـد.77 در ادامه 

بـه قرائنـی اشـاره می شـود کـه می تـوان آن هـا 

را قرینـه ای برخـالف اطـالق عناویـن خاصـه 

دانسـت و والیـت را بـرای خصـوص مـرد ثابـت 

کـرد و یـا ایـن قرايـن را باعـث شـکل گیری قـدر 

متیقـن در مقـام تخاطب و اختصاص اطالقات 

بـه مرد دانسـت.

نکتـه اول: در برخـی از روایـات مثـل روایـت 

ابی خدیجـه سـالم بن مکرم در کتـاب کافـی78 و 
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هم چنیـن روایـت او در کتـاب تهذیـب79 حکـم 

و قضـاوت کـه یکـی از روشـن ترین مناصـب 

والیـی اسـت، بـا ذکـر عنـوان »رجل« بـه مردان 

اختصـاص پیـدا کرده اسـت. برخی معتقدند که 

واژۀ »رجل« در این جا موضوعیت و خصوصیتی 

نداشـته و شـامل زن و مـرد می شـود و ذکـر آن 

از بـاب تغلیـب اسـت. در لغـت عـرب گاهـی 

عبـارت »رجـل منکـم« بـه معنـای »احدکم« به 
کار مـی رود و شـامل مـرد و زن می شـود.80

در پاسـخ به این ادعا می توان گفت که اواًل، 

قاعدۀ اصولی در قیودی که در ادلۀ شرعی به کار 

مـی رونـد، موضوعیت و خصوصیت آن هاسـت 

و الغـاي خصوصیـت و دست برداشـتن از یـک 

قیـد، برخـالف قاعـده اسـت و نیـاز بـه دلیـل 

قطعـی دارد. بنابرایـن به صرف احتمال شـمول 

عنـوان رجـل بـرای مرد و زن، نمی توان از آن قید 

دسـت برداشـت. بـه تعبیر دیگـر، هرچند گاهی 

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

بـه کار مـی رود؛ ولی تغلیب، اسـتعمال مجازی 

است و مجاز نیاز به قرینه دارد و در محل بحث 

چنیـن قرینـه ای وجـود نـدارد. ثانیـًا، در روایت 

محـل بحـث، قرائنـی وجـود دارد کـه بـا توجـه 

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

مـرد حمـل کـرد. 1. شـغل قضـاوت از مشـاغل 

سـنگین و پرمسـئولیت اسـت کـه متناسـب بـا 

ویژگی هـای جسـمی و روحـی مـردان اسـت نه 

زنـان؛ 2. عـدم تصـدی منصـب قضاوت توسـط 

زنـان در طـول تاریـخ اسـالم؛ بـا این کـه در طول 

تاریـخ، زنـان عالـم، عادل و با تقوا وجود داشـته 

اسـت؛ 3. وجـود روایـات دیگـری کـه بـر عـدم 

جـواز یـا عـدم صالحیـت زنـان بـرای مناصـب 

والیـی داللـت دارنـد. بنابرایـن بـا وجـود ایـن 

قرائـن، نـه تنهـا نمی تـوان احتمـال تغلیـب را 

پذیرفـت؛ بلکـه وجـود آن ها باعث شـکل گیری 

واقعیتـی می شـود کـه حتـی اگـر در روایتـی 

بـا الفـاظ مطلـق از برخـی شـئون والیـی مثـل 

قضـاوت و حکومـت یـاد شـده باشـد، انصـراف 

بـه مـردان پیـدا می کنـد؛ چـه رسـد در چنیـن 

روایاتـی کـه لفـظ رجـل آمده و معنـای حقیقی 
آن بـه مـردان اختصـاص دارد.81

نکتـه دّوم: در رابطـه بـا جایـگاه و کیفیـت 

تعامـل بـا زنـان، عـالوه بـر برخـی آیـات قـرآن، 

چندیـن گـروه از روایـات وجـود دارد که هرچند 

نمی تـوان سـند و داللت همـۀ آن ها را پذیرفت، 

ولـی درعین حـال می تـوان از مجمـوع آن هـا به 

عـدم ثبـوت شـئون والیی برای زنـان، اطمینان 

پیـدا کـرد؛ یـا حداقـل ایـن آیـات و روایـات 

پرشـمار، مانـع انعقـاد اطـالق در ادلـۀ جعـل 

والیت شده و شمول آن ها را برای اعّم از مردان 

و زنـان مشـکوک می کنـد. بـا وجـود شـک، بـه 

عـدم حجیـت آن هـا حکم می شـود، مگر در قدر 

متیقـن آن هـا کـه خصـوص مرد اسـت.

    نکتـه سـّوم: عالوه بـر آیـات و روایاتـی کـه 

اشـاره شـد، از برخـی دیدگاه هـای فقهـی هـم 

می تـوان بـه عـدم جعـل والیـت بـرای زن و یـا 

حداقـل مشـکوک بودن آن بـرای زن پـی بـرد؛ 

مثـل دیـدگاه مشـهور فقهـا مبنی بـر عدم جعل 

والیـت بـرای مـادر، در ازدواج دختـر باکـره82 و 

فرزنـد صغیـر،83 عـدم جـواز جعـل وصـی بـرای 

صغیـر از سـوی مـادر،84 عدم جعـل والیت برای 
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مـادر در تصـرف امـوال کـودک،85 عـدم والیـت 

مـادر بـر اموال کودک حتی در فرض فقدان پدر، 
جـّد پـدری، وصـّی و حاکم.86

نتیجـه: همان گونـه کـه اشـاره شـد، اصـل 

اولیـه عـدم والیـت احـدی بـر دیگـران اسـت؛ 

هم چنیـن روایـات متعـددی وجـود دارنـد کـه 

شـئون والیی همچون قضاوت را از زنان سـلب 

می کننـد کـه هرچنـد به تنهایی قابلیت اسـتناد 

ندارنـد؛ امـا درمجمـوع صالحیـت دارنـد کـه به 

عنـوان قرینـه ای موجـب تشـکیک در اطالقات 

و عمومـات ثبـوت والیـت شـوند کـه درنتیجـه 

بایـد بـه قـدر متیقـن آن هـا کـه ثبـوت والیـت 

بـرای مـردان اسـت، بسـنده کـرد. به بیـان دیگر 

در علم اصول اثبات شـده اسـت یکی از مواردی 

کـه الفـاظ عـام و مطلـق دچـار اجمـال شـده و 

نمی تـوان بـه اطـالق و عمـوم آن هـا اخـذ کـرد، 

بلکـه بایـد بـه قدر متیقن آن عمل کرد، در جایی 

اسـت کـه اصطالحًا »ما یصلـح للقرینّیه« وجود 

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 ادلـه ای کـه بـر والیت 

نداشـتن زنـان بـه آن ها اسـتناد 

والیـت  بـر  دلیلـی  اگـر  شـده، 

نداشـتن زنـان نباشـند، حداقـل 

مانـع  کـه  هسـتند  قرینـه ای 

اسـتناد بـه عمـوم و اطـالق ادلۀ 

ثبوت والیت خواهند شـد و درنتیجه نمی توان 

به عموم و اطالق آن ها برای اثبات والیت برای 

زنـان اسـتناد کـرد و والیـت زنـان در ذیـل اصـل 

اولیـۀ عـدم والیـت باقـی خواهـد مانـد و بـرای 

زنـان والیـت اثبات نمی شـود. بنابراین می توان 

بیـن شـئون گوناگون مرجـع تقلید تفکیک کرد 

و آنچـه مسـتلزم والیـت نیسـت، مانند حجیت 

فتـوا را بـرای زنـان نیـز ثابت دانسـت؛ ولی آنچه 

والیـت بـر امـور و شـئون دیگـران را در بـر دارد، 

بـرای زنـان نفـی کرد.

  6 . ادلۀ قائالن به حجت نبودن فتوای زن
در کلمـات فقهـا بیـن شـئون مختلـف فقیه 

تفکیک نشـده اسـت و برخی از آن ها با اسـتناد 

بـه دسـته ای از ادلـه، مرجعیـت تقلیـد را از زنان 

سـلب کـرده و برخـی دیگـر ثابـت کرده انـد. در 

حالی کـه برخـی از ایـن ادله صرفًا شـئون والیی 

را از زن سـلب می کنـد و بـا آن هـا نمی تـوان 

شـئون غیر والیی مثل افتا را از زنان سـلب کرد 

و برخـی دیگـر به ادله ای اسـتناد 

کرده انـد کـه فقط می تواند شـأن 

افتـا را کـه از شـئون غیروالیـی 

اسـت، بـرای زن ثابـت کنـد در 

خواسـته اند  آنـان  کـه  حالـی 

مرجعیت تقلید را با همه شـئون 

آن از جمله شـئون والیی را برای 

زن ثابـت کننـد.  فقهایـی کـه به 

عـدم جـواز مرجعیـت زن قائـل 

همچـون  ادّلـه ای  بـه  شـده اند 

آیـات، روایـات و مـذاق شـارع 

اسـتناد کرده انـد:

اصــل اولیــه عــدم والیــت احــدی بر 
دیگــران اســت؛ هم چنیــن روایــات 
متعــددی وجــود دارنــد كــه شــئون 
از  را  قضــاوت  همچــون  والیــی 
زنــان ســلب می كننــد كــه هرچنــد 
اســتناد  قابلیــت  به تنهایــی 
ندارنــد؛ امــا درمجمــوع صاحیــت 
قرینــه ای  عنــوان  بــه  كــه  دارنــد 
اطاقــات  در  تشــکیک  موجــب 
و عمومــات ثبــوت والیــت شــوند 
كــه درنتیجــه بایــد بــه قــدر متیقــن 
بــرای  والیــت  ثبــوت  كــه  آن هــا 

كــرد. مــردان اســت، بســنده 
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  الف( آیات قرآن
برای عدم جواز تقلید از زن به برخی از آیات 

قرآن مانند آیۀ قوامیت88، درجه89، خصام90 و 

از  این جا  در  که  است  استناد شده  شهادت91 

بررسی تفصیلی آن ها اجتناب می کنیم92 و تنها 

به مهم ترین آن ها یعنی آیه قوامیت می پردازیم.

خداونـد طبـق ایـن آیـه، مـردان را قّیـم و 

زنـان قـرار داده اسـت. مقتضـای  سرپرسـت 

آیـه ایـن اسـت کـه مـرد نمی توانـد از زن تقلیـد 

کنـد؛ زیـرا اگـر فتوای زن حجیت داشـته باشـد، 

افـراد دیگـر ازجملـه مـردان از او تقلید و پیروی 

خواهنـد کـرد و درنتیجـه او قیـام به امور مردان 

خواهد داشـت و این با آیۀ شـریفه منافات دارد. 

جایـز نبـودن تقلید زنان از فقیه زن نیز با اجماع 

مرکـب اثبات می شـود؛ با ایـن توضیح که تمام 

افـرادی کـه حجیـت فتـوای زن را قبـول ندارند، 

بیـن تقلیـد مـردان و زنـان تفصیـل نداده انـد و 

عـدم جـواز تقلیـد مـردان از مجتهـد زن و جـواز 

تقلیـد زنـان از او، احـداث قـول 

ثالـث و اصطالحـًا مخالفـت بـا 
اجمـاع مرکب اسـت.93

 برخـی دیگـر بـا تمسـک بـه 

نفـی  پـی  در  اولویـت،  قیـاس 

و  اجتمـاع  در  زنـان  والیـت 

هم چنیـن ممنوعیـت مرجعیت 

زن بوده انـد؛ بـا ایـن توضیـح که 

منطـوق آیـه بـا جعـل والیـت 

مـردان بـر زنـان، والیـت زنـان بر 

مـردان را در محیـط خانـواده کـه 

کوچک تریـن نهـاد اجتماعـی به 

شـمار می رود، نفی کرده اسـت. عرف بر اسـاس 

اولویـت قطعـی از چنیـن عبارتـی درک می کند 

کـه والیـت زنـان بر مردان در امـور اجتماعی نیز 

منتفـی اسـت. بـه سـخن دیگر در ذیـل این آیه، 

علـت قوامیـت مردان بـر زنـان، افضلیت مردان 

بر زنان بیان شـده اسـت؛ دربارۀ مالک افضلیت 

بـه امور گوناگونی همچـون رجحان عقل، تدبیر 

و توانایـی جسـمی مـردان بـر زنان اشـاره شـده 

اسـت. مـالک افضلیـت هـر چیـزی کـه باشـد، 

در عرصـۀ اجتمـاع نیـز مـردان بـر زنـان قوامیت 

خواهنـد داشـت و تصـدی زنـان در مناصبی که 

موجـب قوامیـت و والیـت آنان بر مردان شـود، 
منتفـی خواهد بـود.94

بـه نظـر می رسـد، نمی تـوان با اسـتناد به آیۀ 

قوامـون، عـدم حجیت فتـوای زن را اثبات کرد؛ 

زیـرا هرچنـد ماهیت قوامیـت در این آیه، نوعی 

والیـت بـه معنـای اعتبـار اذن اسـت، یعنی زن 

بایـد در برخـی امـور هماننـد خـروج از منزل، از 

شـوهرش اذن بگیـرد؛ ولی رجوع 

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 

بیـان حکـم الهـی، صرفـًا حـالل 

و حـرام الهـی را بیـان می کنـد و 

هیچ گونـه سـلطه و والیتـی بـر 

مقلـدان خویـش نمی یابد. تعهد 

و الزامـی کـه از فتوای مجتهدان 

بـرای مقلـدان حاصـل می شـود، 

بـه اعتبـار حکـم الهـی اسـت، نه 

برخــی دیگــر بــه ادلــه ای اســتناد 
كرده انــد كــه فقــط می توانــد شــأن 
غیروالیــی  شــئون  از  كــه  را  افتــا 
در  كنــد  ثابــت  زن  بــرای  اســت، 
خواســته اند  آنــان  كــه  حالــی 
مرجعیــت تقلیــد را بــا همــه شــئون 
آن از جملــه شــئون والیــی را بــرای 
ــه  ــه ب ــی ك ــد.  فقهای ــت كنن زن ثاب
عــدم جــواز مرجعیــت زن قائــل 
همچــون  ــه ای 

ّ
ادل بــه  شــده اند 

ع  شــار مــذاق  و  روایــات  آیــات، 
كرده انــد اســتناد 
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بـه اعتبـار بیان و الزام مفتـی؛ بنابراین با افتای 

زن، سـلطه و والیتی برای او ایجاد نمی شـود تا 

بـا قوامیـت و والیت مرد منافات داشـته باشـد.

افـزون بـر ایـن، محدودۀ قوامیت مـرد بر زن 

بـه خانـواده منحصـر اسـت؛ بدین معنـا که مرد 

فقـط در محیـط خانـواده بـر زن سرپرسـتی و 

قوامیـت دارد، نـه در اجتماع و مسـئولیت های 

اجتماعـی؛ بنابرایـن اگـر زن بـه مقـام اجتهاد و 

افتـا برسـد، فتـوادادن او بـرای مـردم و عمل به 

فتـاوای او بـا قوامیـت مـرد در محیـط خانـواده 

منافاتـی نخواهد داشـت. هم چنین با تمسـک 

بـه ایـن آیـه و ضمیمه کـردن اجمـاع مرکـب 

نمی تـوان عـدم حجیـت فتاوای زن را برای زنان 

دیگـر نتیجـه گرفـت؛ زیـرا مانعیـت مخالفت با 

اجمـاع مرکـب و ایجـاد نظریـۀ جدیـد - بر فرض 

پذیـرش - در جایـی اسـت کـه هـردو اجمـاع 

تعبدی باشـند و نظر معصوم مطابق یکی از آن 

دو باشـد؛ درحالی کـه در محـل بحـث - بـر فرض 

کـه دو اجمـاع تصـور شـود - هـردو مدرکی انـد، 

نـه تعبـدی؛ بدیـن معنـا کـه مـدرک و مسـتند 

هریـک از مجمعیـن روشـن اسـت. بـا ایـن 

وجـود نمی تـوان دو اجماع را تعبدی دانسـت و 

مخالفـت بـا هـردو را نـاروا. درنتیجـه اگر کسـی 

قائـل شـود کـه فتـاوای زن، حداقـل بـرای زنان 

حجت اسـت، با اجمـاع مرکب منافاتی نخواهد 

داشـت و اصطالحـًا احـداث قـول ثالث نیسـت.

   ب( روایات
بـرای ممنوعیـت زنـان از مقـام افتا و حجت 

نبـودن فتـوای آنـان بـرای دیگـران بـه چنـد 

دسـته از روایـات اسـتناد شـده اسـت. مفـاد و 

مضمـون ایـن روایـات، گاه بـر تفـاوت زنـان بـا 

مـردان در برخـی حوزه هـا داللـت داشـته و گاه 

بـه گونـه ای از جایـگاه ارزشـی زنـان فروکاسـته 

و بـه تنقیـص آنـان اشـاره کرده انـد. بایـد توجه 

 داشـت کـه فهم صحیـح روایـات معصومان

افـزون بـر بررسـی سـندی و داللـی، بایـد بـر 

درک درسـت شـرایط زمانـی و مکانـی در عصـر 

صـدور روایـات نیـز مبتنی باشـد. توجـه به این 

مسـئله در خصـوص روایـات مربـوط بـه شـأن 

و جایـگاه زنـان از اهمیـت بیشـتری برخـوردار 

اسـت؛ زیرا پیش از ظهور اسـالم، فرهنگ غالب 

در میـان مـردم جزیرة العـرب و نواحـی دیگـر، 

روحیـۀ اشـرافی گری و تحقیـر زن بـوده اسـت 

کـه رسـوبات فکـری ایـن فرهنگ، سـال ها پس 

از ظهـور اسـالم نیـز در میـان مـردم باقـی مانده 

بـود. براین اسـاس ذهنیـت راویـان در کیفیـت 

نقل بی تأثیر نبوده اسـت؛ از همین رو مشـاهده 

می شـود کـه در قـرآن کریـم بـه صـورت متواتـر 

نقـل شـده و مسـلمانان بـر نقـل عیـن الفاظ آن 

تأکیـد داشـته اند، مضامینـی کـه از آن هـا بـه 

نوعـی تحقیـر یـا تنقیـص زنان اسـتفاده شـود، 

بـه چشـم نمی خـورد؛ امـا در روایـات که تحفظ 

تامـی دربـارۀ نقـل عیـن الفـاظ آن نبـوده و نقل 

به معنا می شـده اسـت، این گونه امور مشـاهده 

می شـود. هم چنیـن در رابطـه بـا روایاتـی کـه 

بیانگـر جایـگاه زنان انـد، افزون بـر دقت در متن 

روایـات و سـخنان معصومـان الزم اسـت به 

سـیره و روش برخـورد آن بزرگـواران بـا زنـان و 

به ویـژه بـا همسـران و دختـران خـود نیـز توجه 

داشـت. سـیره و عمل کـرد معصومـان در 
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بسیاری موارد در فهم صحیح روایات مربوط به 

زنـان نقـش به سـزایی دارد. در ادامه چند دسـته 

از روایـات کـه ممکـن اسـت در منـع تقلیـد از 

زنان به آن ها اسـتناد شـود، بررسـی می گردند.95 

ایـن روایـات را می تـوان بـه چهار گروه تقسـیم 

کـرد:1. روایاتـی کـه ناظـر بـه نـوع آفرینش زنان 

و تفـاوت زنـان بـا مـردان اسـت، نظيـر روايات: 

الـف( روایـات نقصـان عقـل زنـان؛  ب( روایات 

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

2. روایاتـی کـه بر محدودیـت زنان برای تصدی 

مناصـب والیـی یا اجتماعـی داللت دارند، مثل:  

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

قضاوت و داوری؛ ج( منع زنان از تصمیم گیری 

بـرای دیگـران؛  د( منـع زنـان از امامت جماعت.  

3. روایاتـی کـه ناظـر بـه نحـوۀ تعامـل بـا زنـان 

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

پرهیـز از مشـورت بـا زنـان؛  ج( 

عقـب نگه داشـتن 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 می کننـد. 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 می تواننـد در عیـن رعایـت 

پوشـش و دسـتورهای الزامـی و ترجیحی دیگر 

در تعامـل بـا نامحرمـان، بـه اسـتنباط احـکام 

شـرعی بپردازنـد و نتایـج تحقیقـات خـود را بـه 

عنـوان فتـوا در اختیـار دیگـران قـرار دهنـد.

  مذاق شارع
بـرای ممنوعیـت زن از احـراز منصـب افتـا و 

عدم جواز تقلید از او به مذاق شـریعت اسـتناد 

شـده اسـت. طبـق ایـن دلیـل، وظیفۀ مناسـب 

بـرای زنـان از دیـدگاه شـرع، پوشـش و تسـّتر و 

اشـتغال بـه امـور منزل اسـت؛ ازایـن رو پذیرش 

هرگونـه کار و مسـئولیتی کـه موجـب کوتاهی 

و بازمانـدن از انجـام وظیفـۀ اصلـی آنان شـود، 

جایـز نیسـت. بـا توجه بـه این که تصـّدی مقام 

افتـا بـا وظیفـۀ اصلـی زن منافـات دارد، بایـد از 

آن پرهیز شـود.

آیة اهلل خوئی در بحث شرایط مفتی و مرجع 

دالیـل  آن کـه  از  پـس  تقلیـد، 

قائـالن به اشـتراط ذکورت را نقد 

و در آن مناقشـه می کنـد، چنین 

نتیجـه می گیـرد کـه هیچ دلیلی 

بـر لـزوم مـرد بودن مفتـی وجود 

نـدارد؛ بلکـه اطـالق 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، 

شـرط  مفتـی،  در  را  ذکـورت 

می شـمارد و تقلیـد از زن را جایز 

نمی داند.96بـه نظر می رسـد، این 

آیــات و  بــه مجمــوع  بــا مراجعــه 
كــه در رابطــه بــا شــأن،  روایاتــی 
منزلــت و الگوهــای ارزشــی بــرای 
زن صــادر شــده اســت، می تــوان 
بــه  ع  شــار كــه  یافــت  اطمینــان 
نیســت.  راضــی  زن  مرجعیــت 
ممکــن اســت مقصــود، مجموعــۀ 
آیــات و روایــات فراوانــی باشــد كــه 
احــکام  متفــاوت،  مضامیــن  بــا 
زنــان  بــرای  غیرالزامــی  و  الزامــی 
ــوع  ــاد مجم ــه مف ــد ك ــان می كنن بی
پوشــیدگی،  بــر  كیــد  تأ آن هــا 
و  نداشــتن  اجتماعــی  حضــور 
بــا  نداشــتن  اختــاط  و  ارتبــاط 

اســت. نامحــرم 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

44
دلیـل نیـز پذیرفتنـی نیسـت؛ زیـرا اگـر مقصود 

ایشـان ایـن باشـد که همۀ شـئون فقیـه، حتی 

شـأن افتا نیز برای زنان ثابت نیسـت، نمی توان 

بـه دلیـل مـذاق شـارع چنیـن ادعایـی را ثابـت 

دانسـت و اگـر مقصودشـان خصـوص مناصـب 

والیـی فقیـه اسـت، مـا هـم قبـول داریـم کـه 

چنیـن مناصبـی بـرای زنـان ثابـت نیسـت.

در رابطـه بـا کیفیـت کشـف مـذاق شـارع بر 

عـدم جـواز افتـا و مرجعیـت زنـان، دو احتمـال 

وجـود دارد: یـک، دسـت یابی به مذاق شـریعت 

از طریـق اولویـت. بـا ایـن توضیـح کـه وقتـی 

شـارع راضـی نیسـت زن امـام جماعـت شـود، 

به طریق اولـی راضـی بـه مرجعیت او نیسـت.97 

در نقـد ایـن دلیـل باید توجه داشـت که جایگاه 

ویـژۀ نمـاز در میـان عبادت های اسـالمی، مانع 

از آن اسـت کـه عبادتـی را بـا آن از نظر مقدمات 

و شـرایط مقایسـه نمود؛ تا چه رسـد به وظایف 

غیرعبـادی، ماننـد افتـا و مرجعیـت. مثـاًل در 

درصورتی کـه  جماعـت  نمـاز 

امـام مرتکـب سـهو و اشـتباهی 

شـود، نمازگـزاران بایـد او را بـه 

اشـتباهش آگاه کننـد، مـردان با 

بلنـد کـردن صدا بـه تکبیر و زنان 

بـا زدن دسـتان بـه هـم. مسـّلم 

اسـت کـه این حکـم از آن جهت 

نیسـت کـه شـنیدن صـدای زن، 

مطلقـًا حـرام اسـت؛ بلکه ممکن 

اسـت بـه ایـن دلیـل باشـد کـه تمرکـز نمازگـزار 

محفـوظ بمانـد. بنابرایـن هیـچ دور نیسـت که 

ممنوعیـت زن از امامـت جماعـت، در همیـن 

راسـتا صـورت پذیرفتـه باشـد؛ زیـرا قـرار گرفتن 

یـک زن پیشـاپیش مـردان در نمـاز جماعـت، 

نمازگـزاران  بـرای  پراکندگـی فکـر  زمینه سـاز 

خواهـد بـود.98 بـه بیـان دیگـر امامـت زن برای 

مـردان در نمـاز جماعـت با طبیعـت فضای نماز 

کـه بایـد به گونه ای باشـد که عوامـل تحریک را 

از دل انسـان دور کند و تمام توجه انسـان را به 
خداونـد منصـرف کند، تناسـب نـدارد.99

بنابرایـن بیـن منع امامـت جماعت زن برای 

مـردان و عـدم حجیت فتوای او هیچ مالزمه ای 

نیسـت. افـزون بـر ایـنـ  بنـا بـر فتوای مشـهور 

فقهـا100ـ  امامـت جماعت زن برای زنان، صحیح 

اسـت. بـا توجـه بـه جـواز امامـت جماعـت زن 

بـرای زنان، روشـن می شـود که زنـان، منع ذاتی 

از امـام جماعـت شـدن ندارند؛ بلکـه ممنوعیت 

آن هـا صرفـًا مربوط به امامت برای مردان اسـت 

کـه امـکان دارد وجه ممنوعیت آن - همان گونه 

کـه اشـاره شـد - مالحظـۀ جنبـۀ عبـادی نمـاز و 

دوری از عوامـل غفلت از خداوند 

و توجـه بـه امور دنیایی باشـد. 

مـذاق  بـه  دوم، دسـت یابی 

شـارع از مجموعـۀ احـکام. بـا 

ایـن توضیـح کـه بـا مراجعـه به 

مجمـوع آیـات و روایاتـی کـه 

و  منزلـت  شـأن،  بـا  رابطـه  در 

الگوهـای ارزشـی بـرای زن صادر 

شـده اسـت، می تـوان اطمینـان 

یافت که شـارع به مرجعیت زن راضی نیسـت. 

ممکن اسـت مقصود، مجموعۀ آیات و روایات 

فراوانـی باشـد که با مضامیـن متفاوت، احکام 

گاهی  عقــا در امــوری كــه از آن ها آ
كارشناســان رجــوع  ندارنــد، بــه 
و بــه نظــر آن هــا عمــل می كننــد. 
عقــا در ایــن رجــوع، فرقــی بیــن 
متخصــص مــرد و متخصــص زن 
ک و معیــار  نمی گذارنــد؛ زیــرا مــا
تخصــص  و  خبرویــت  رجــوع، 

آن هاســت
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الزامـی و غیرالزامـی بـرای زنـان بیـان می کننـد 

کـه مفـاد مجمـوع آن هـا تأکیـد بر پوشـیدگی، 

حضـور اجتماعـی نداشـتن و ارتبـاط و اختالط 

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 می شود.

گفتنـی اسـت کـه مالزمـه ای 

بین تقلید از زن و بین معاشرت 

زن و مـرد نامحـرم، مخصوصـًا 

معاشـرتی کـه نکوهش شـده، وجود نـدارد؛ زیرا 

همان گونـه کـه در حـال حاضـر تقلیـد از مردان 

فقیـه بـر زنـان واجـب اسـت، درعین حـال عمل 

بـه ایـن وظیفـه مسـتدعی مباشـرت ایشـان در 

رجـوع بـه فقهـا بـرای سـؤال و اسـتفتا نیسـت؛ 

بلکـه معمـواًل زنـان بـر واسـطه ها کـه عمدتـًا 

شـوهران، پـدران، بـرادران و محـارم دیگـر آنـان 

هسـتند، اعتمـاد می کننـد و تقلیـد مـردان از 

زنـان نیـز مسـتدعی اختالط و معاشـرت آنان با 

یک دیگـر نیسـت؛ چراکـه مـردان نیـز می توانند 

بـه واسـطۀ محـارم خـود ماننـد همسـر، مـادر، 

خواهـر و محـارم دیگـر از فتـوای مرجـع خـود 

آگاه شـوند. هم چنیـن دسـت یابی بـه فتـاوای 

فقیـه زن - همان گونـه کـه تاکنون معمول بوده 

ـ از راه کتاب هـا و رسـاله هایی کـه بـرای تبییـن 

وظایـف شـرعی تنظیـم می شـود، امکان پذیـر 

اسـت. افـزون بـر اینکـه در عصـر حاضـر بـا 

پیشـرفت امکانـات ارتباطـی ماننـد پایگاه های 

اطالع رسـانی، کانال هـا و شـبکه ها در فضـای 

مجـازی، شـبکه های تلویزیونـی و ماهـواره ای، 

فتـاوای مرجـع تقلیـد به سـادگی در دسـت رس 

مراجعـۀ  بـه  نیـازی  و  اسـت 

حضـوری نیسـت.

افـزون بـر آن، چنانچـه مانـع 

و مشـکل اصلـی در تقلیـد مردان 

از زنـان، اختـالط 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 

جـاری نیسـت و بایـد در ایـن مسـئله قائـل بـه 

تفصیـل شـد و تقلیـد زنان از مرجـع تقلید زن را 

پذیرفـت. به ویـژه بـا توجـه بـه این کـه در فرض 

تقلیـد زنـان از مرجـع تقلیـد زن، در آشـنایی بـا 

وظایف شـرعی و پرسـش احکام خود، از آزادی 

و آسـودگی ای برخـوردار می شـوند کـه چه بسـا 

ایـن آزادی، آسـودگی و دقـت در فـرض سـؤال 

ایشـان از مـردان محـرمـ  تـا چه رسـد بـه مردان 

نامحـرمـ  وجـود نـدارد. هم چنین ممکن اسـت 

ادعـا شـود بـرای زنـان نوعـی خبرگـی در فهـم 

احـکام متعلـق بـه زنـان وجود دارد کـه مردانـ  

بـه دلیـل احسـاس نکـردن بعضی حـاالتـ  این 

خبرگـی را ندارنـد.

  7. ادلۀ قائالن به حجیت فتوای زن
قائالن به حجیت فتاوای زنان برای مدعای 

خود به ادله متعددی از آیات قرآن و روایات 

استناد کرده اند که از بررسی آن ها در این جا 

اجتناب می کنیم و تنها به مهم ترین دلیل آنان 

در بیــن فقهــا و اصولیــان مبانــی 
متفاوتــی در تبییــن ســیره عقــا 
وجــود دارد كــه بــر طبــق برخــی از 
ســیره  بــر  تی  اشــکاال مبانــی،  آن 
عقــا بــر رجــوع بــه متخصــص و 
عــدم تفکیــک بیــن زن و مــرد، وارد 

شــده اســت .
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یعنی سیرۀ عقال بر اعتبار نظر 

اهل خبره و متخصصان هر رشته 

کارشناسان  نداشتن  تفاوت  و 

مرد و زن، اشاره می کنیم. 

عقـال در امـوری کـه از آن هـا 

آگاهـی ندارنـد، بـه کارشناسـان 

رجـوع و بـه نظـر آن هـا عمـل 

می کننـد. عقـال در ایـن رجـوع، 

فرقـی بیـن متخصـص مـرد و 

متخصـص زن نمی گذارنـد؛ زیـرا 

مـالک و معیـار رجـوع، خبرویت 

و تخصص آن هاسـت، نه جنسـیت آنان. فقیه و 

مفتی درحقیقت متخصص و خبره در مسائل و 

احکام شرعی است و عقال در مراجعه به او فرقی 

بیـن مـرد و زن نمی گذارنـد. به ویـژه بـا توجه به 

این کـه در زمـان معصومان و سـال ها پس از 

آن، فتوای مجتهدان بر طبق روایت و نقل عین 

احادیـث بـوده و مردم همان گونه که در پذیرش 

روایـت، تفاوتـی میـان زن و مـرد قائل نبوده اند 

و از راویـان زن نیـز روایت هـا را می پذیرفته انـد، 

در پذیـرش فتـوای زنـان نیـز کـه بـا نقـل متـن 

احادیـث بـوده، تأمـل نمی کرده انـد.101 بـا توجه 

بـه این کـه در زمان معصومان به فتوای زنان 

مراجعـه می شـده و آنـان از ایـن عمـل اطـالع 

داشـته اند؛ درعین حـال از چنیـن سـیره ای منع 

و ردع نکرده انـد، از تقریـر ایشـان می تـوان بـه 

حجیـت ایـن سـیره پـی بـرد.102در بیـن فقهـا و 

اصولیـان مبانـی متفاوتی در تبیین سـیره عقال 

وجـود دارد کـه بـر طبـق برخـی از آن مبانـی، 

اشکاالتی بر سیره عقال بر رجوع به متخصص و 

عدم تفکیک بین زن و مرد، وارد 

شـده اسـت کـه در این جـا از ذکر 

آن هـا اجتناب کرده و به مباحث 
تفصیلـی ارجـاع می دهیم.103

  نتیجه 
بین  باید  مرجعیت  باب  در 

والیت،  افتا،  اجتهاد،  ابواب 

قضاوت و حکم تفاوت گذاشت 

و نمی توان تمام احکام، شرایط 

و ویژگی های آن ها را به یک دیگر 

سرایت داد؛ بلکه در هر مورد باید 

احکام و شرایط آن ها به طور جداگانه بررسی 

شود. از مباحث گذشته روشن شد که اگر صرف 

افتا و بیان احکام شرعی در نظر گرفته شود، 

دلیلی بر اختصاص آن به مردان وجود ندارد و 

ادله ای که بر لزوم شرط ذکورت ذکر شده، برای 

این مدعا کافی نیست و بر فرض پذیرش، فقط 

بر ممنوعیت رجوع مردان به زن فقیه داللت 

دارند و هیچ مانعیتی برای رجوع زنان به زن 

فقیهی که دارای شرایط دیگر افتاست، ندارند. 

مهم ترین دلیل بر حجیت فتوای زنان، وجود زنان 

صاحب فتوا در عصر معصومان و رجوع مردم 

 به فتاوای آنان است که از سوی معصومان

ردع و منع نشده است. به بیان دیگر سیرۀ عقال 

بر رجوع غیرمتخصص به متخصص است، با 

صرف نظر از جنسیت متخصص. این سیره در 

زمان معصومان به فعلیت رسیده و منعی 

از آن نشده است. بر فرض که دربارۀ فعلیت 

آن مناقشه شود، این سیره به اندازه ای شیوع 

داشته که مردم آن را در آینده در امور شرعی و 

حجیــت  بــر  دلیــل  مهم تریــن 
فتــوای زنــان، وجــود زنان صاحب 
و   معصومــان عصــر  در  فتــوا 
آنــان  فتــاوای  بــه  مــردم  رجــوع 
 اســت كــه از ســوی معصومــان
بــه  اســت.  نشــده  منــع  و  ردع 
ــر رجــوع  بیــان دیگــر ســیرۀ عقــا ب
متخصــص  بــه  غیرمتخصــص 
اســت، بــا صرف نظــر از جنســیت 

. متخصــص
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مسائل تقلید نیز سرایت دهند و اگر سرایت آن 

به امور شرعی و تقلید در خصوص متخصص 

زن موردرضایت شارع نبوده، باید ردع می شده 

است؛ درحالی که نه تنها ردعی نشده؛ بلکه در 

برخی موارد ارجاعاتی نیز به زنان صورت گرفته 

که بر رضایت معصومان از چنین سیره ای 

داللت دارد یا دست کم 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 به ویژه در 

زمـان فعلـی لحاظ شـود که به گونـه ای 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 

اسـت، جهت دهـی امور سیاسـی و اجتماعی یا 

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

والیـت نداشـتن هیچ کـس بـر دیگـران، اثبـات 

چنیـن والیتـی به دلیل خاص نیاز دارد و چنین 

دلیلـی دربـارۀ زنـان وجـود ندارد.
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