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مقدمهع
مرجعیـت، مهم تریـن جایگاه مذهبی اجتماعی در جامعه شـیعی اسـت. فقیهی 
کـه مـردم در احـکام دیـن به وی مراجعه و از او تقلید می کننـد، مرجع تقلید نامیده 
می شـود، یعنـی شـیعیان اعمـال دینی خـود را بر اسـاس نظریـات فقهی)فتـاوای( آن 
مجتهـد انجـام می دهنـد و معمـواًل وجوهـات شـرعی خود را به شـخص مرجع  و یـا نمایندگان او 

می پردازنـد. این گونـه پیروی کـردن از یـک عالم دینـی، تقلید نامیده می شـود.2
مرجعیـت یـک مقـام انتصابـی نیسـت! بدیـن معنا که با حکمی، کسـی به مقـام مرجعیت  منصـوب گردد و 
بـرای همیـن حکـم نیـز افـرادی از وی تقلیـد نمایند. در آموزه های شـیعه کسـی مرجع می شـود که شـیعیان او 
را بـا راه هایـی کـه بیـان شـده،  به عنوان مرجع تقلیـد بپذیرند. از این رو، راه های شـناخت مرجـع تقلید معرفی 
شـده اسـت، کـه  عبارتنـداز: علم شـخصی، بینه شـرعی) این که دو نفر کسـی را به عنوان اعلـم معرفی کنند(، 
شـهرت بـه اعلمیـت3 یـا این کـه گروهی از عالمان؛ شـخصی را معرفی کنند و از سـخن ایشـان بـرای مقِلد علم 

شود.4  حاصل 

)بررسی جواز و عدم جواز مرجع تقلیدشدن زنان(



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

51
 در کتاب هـای فقیهـان آمـده اسـت کـه از 

مجتهـدى بايـد تقليـد كرد كه مـرد، بالغ، عاقل، 

شـيعه دوازده امامـى، حـالل زاده، زنـده و عـادل 

باشـد و نيـز بنابـر احتيـاط واجـب، حريـص بـه 
دنيـا نباشـد و از مجتهـدان ديگـر اعلـم باشـد.5

 پرسـش بسـیاری از متدینـان مـرد و زن 

ایـن اسـت، چـرا  از زنانـی کـه قـدرِت اجتهـاد 

از متـون دینـی را دارا هسـتند، مرجـع تقلیـد 

نمی شـوند؟! هم چنيـن از خانم هـا نیز کسـانی 

بـه درجـه اجتهاد و مقامات بسـیار باالی علمی 

رسـیده اند، ماننـد مرحومـه خانـم امیـن؛ لیکن 

شـرط »مردبـودن« مرجـع، مانـع در مرجعیـت 

زنـان اسـت؟! 

   در اين بـاره بایـد دو مسـئله را جـدا کـرد 

و  بـراى روشن شـدن مطلـب، بایـد بدانیـم کـه 

مرجعیـت مـورد بحـث، بـر دوگونـه اسـت: 

1. تصـدى مرجعیـت که بـه معناى والیت بر 

انجام اعمال اجتماعی و تصدی امور  مسلمین  

اسـت، کـه ایـن  نـوع نگـرش  بـا عنـوان منصب 

رسـمى در تشـکیالت مذهبـی و 

دینـی در میـان شـیعیان مطرح 

است؛

در  فتـوا  صـدور  فعـل   .2

فروعـات فرعیـه فقهیه، که صرفًا 

انجـام عمـل اجتهـادی و رأی 

فقهـی اسـت، یعنى پاسـخ گویی 

اجتهـادی از منابـع و ادلـه فقهی 

به  مسـائل شـرعی  و مسـتحدثه  

مقلـدان و مریـدان. 

آنچـه در میـان فقهای شـیعه 

ادعـا می شـود کـه اتفـاق آراى فقها را داراسـت، 

شـیعه  مرجعیـت  شـرط  ذکوریـت  این کـه  

می باشـد، کـه همـان معنـاى نخسـت اسـت و 

از شـئون والیت عامه اسـت! البته این مسـئله 

جای بحث دارد و این نوشته متکفل بررسی این 

ادعـا می باشـد، کـه آیـا ادلـه کافـی  در این مورد 

سـندًا و داللتـًا وجـود دارد یـا نـه؟! ایـن مطلـب 

را در ادامـه بـر اسـاس ادلـه اجتهادی)کتـاب، 

سـنت، اجماع و مذاق شـریعت(  اشاره خواهیم 

گرفت.  

 دالیل منع
1.کتاب

خداوند در قرآن می فرمايد:

اهلَلُّ   
َ

ـل
ّ

َفَض ـا  ِبَ َسـاِء  الِنّ  
َ

َعـى اُمـوَن  َقَوّ  
ُ

َجـال »الِرّ
ـْم ...«6 ْمَواِلِ

َ
ْنَفُقـوا ِمـْن أ

َ
ـا أ ِبَ ٰ َبْعـٍض َو َ

َبْعَضُهـْم َعـى
مطابـق ایـن آیـه شـریفه، خداونـد مـردان را 

قّیـم زنـان قـرارداده و بایـد امـور زنـان به دسـت 

مـردان باشـد. الزمـه ایـن قیمومـت تسـلط مرد 

بـر زن و تابع بـودن زن اسـت. 

قرارگرفتـن زن در مسـند فتـوا 

و مرجعیـت، بـه معنـاى پیـروى 

مـرد از زن و قیـام او بـه امـور 

مـردان اسـت واین مطلـب با آیه 

شـریفه مخالفـت دارد.

َجاِل  در بـاره این آیه و آیه: »ِللِرّ

گفـت  بایـد  َدَرَجـٌة«7  ـَنّ  ْيِ
َ
َعل

كـه: اواًل، ایـن آیـات اختصـاص 

و  دارد  خانوادگـی  مسـائل  بـه 

حکـم عمومـی از آن اسـتخراج 

متدینــان  از  بســیاری  پرســش   
از  چــرا   اســت،  ایــن  زن  و  مــرد 
زنانــی كــه قــدرِت اجتهــاد از متــون 
مرجــع  هســتند،  دارا  را  دینــی 
هم چنیــن  نمی شــوند؟!  تقلیــد 
بــه  كســانی  نیــز  خانم هــا  از 
درجــه اجتهــاد و مقامــات بســیار 
بــاالی علمــی رســیده اند، ماننــد 
لیکــن  امیــن؛  خانــم  مرحومــه 
شــرط »مردبــودن« مرجــع، مانــع 

اســت؟!  زنــان  مرجعیــت  در 
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نمی شـود. لـذا تسـلط مـرد بر زن 

منحصـر در زندگـی خانوادگـی 

اسـت، امـا در زندگـی اجتماعـی 

تفاوتی میان زن و مرد نیسـت.8 

ثانیـًا، آیـه در مسـائل خانوادگی 

در خانـه مشـترک  و مدیریـت 

اسـت، البتـه ایـن مدیریـت مـرد 

را مشـروط بـه دو شـرط فضـل و 

انفـاق کـرده اسـت و در صورتـی 

که یکی از این دو شـرط نباشـد، 

ایـن قوامیـت از بیـن مـی رود.

بنابرایـن در  صورتی کـه زن طالق 

بگیـرد مـرد غریبـه بـه زن غریبـه 

نفقـه نمی دهـد و قوامیـت هـم  

وجودنـدارد. بدین سـان می تـوان گفـت کـه در 

خـارج از منـزل، در همـه نقش هـای زندگی اعم 

از سیاسـی، اقتصادی، آموزشـی و ... هیچ گونه 

تفاوتـی بیـن زن و مـرد نیسـت.9  ثالثًا، مقصود 

از درجه در سـوره بقره منزلت اسـت.منزلت مرد 

در خانـه ایـن اسـت که او مسـلط )قـوام( بر  زن 

اسـت، یعنـی امـر زن )فقـط در خانـه( به دسـت 

اوسـت کـه هـر زمـان بخواهـد، می توانـد از زن 

بهـره جویـد و زن حـق امتنـاع نـدارد.10 رابعـًا، 

ِ ِفرَقٍة 
ّ

ول َنَفَر ِمن ُکل
َ
اطالقات و عموماِت آيه: » َفل

لوا 
َ
یِن11  و یا آیه: » َفسـأ ُهوا ِف الّدِ

َ
ِمُنم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفّق

ُمـوَن«12  هم چنين: »َهل 
َ
کـِر ِإن ُکنـُم ل َتعل  الّذِ

َ
هـل

َ
أ

ُموَن«.13 دال  
َ
ُموَن َو الذیَن لَیعل

َ
َیسَتوی الذیَن َیعل

بـر اجتهـاد زن و مـرد، پرسـش جاهـل از عالـم و 

فضـل و برتـری عالـم بـر جاهل بدون اشـتراط و 

در نظر گرفتـن جنسـیت اسـت.

البته مسـئله تمسـک به عام 

در شبهات مصداقیه، در این فراز  

بـی مورد اسـت، چـون مخصص 

لفظـی متصل و منفصل در آیات 

یادشـده وجود نـدارد و مخصص 

لفظـی نیـز در صورتی کـه مـورد 

باشـد،  بدیهـی  عقلـی  شـبهه 

می تـوان بـر آن تکیـه نمـود.14 و 

در مسـئله مـورد بحـث این گونه 

نیسـت و از سـوی دیگـر، مـوارد 

بسـيارى عمومـات و اطالقـات 

هسـت كـه فقهـا بـا اسـتفاده از 

آن، حكـم مسـائل مسـتحدثه را 

چنان كـه  مى كننـد،  اسـتنباط 

ازعمومـات،  مسـئله  حكـم  »اخـذ  گفته انـد: 

يكـى از مـوارد اعمـال اجتهـاد اسـت.«15 و ایـن 

عمومـات و اطالقـات ابای از تخصیص و تقیید 

دارنـد.

2. سنت
الف( داوری

در بـاب قضـا و قضـاوت، روایاتـى ماننـد: 

مقبولـه عمربن حنظلـه و مشـهوره ابى خدیجـه 

 وجود دارد که  در این دو روایت، امام صادق

پـس از آن کـه شـیعیان را از مراجعه به قاضیان 

جـور برحـذر مـى دارد، آنـان  ارجـاع بـه راویـان  

شـیعه می دهـد. 

در روایـت مقبولـه مى فرمایـد: »ینظـران مـن 

کان منکـم« و در مشـهوره مـى فرمایـد: »ولکـن 
وا ال رجـٍل منکـم« بـر ایـن اسـاس،  عـده ای  انظـر
بـر ایـن باورنـد که تکیه بر ضمیـر مذکر )منکم( 

از  مانــع   
ً
ذاتــا زن  عاطفی بــودن 

فکــری  و  عقلــی  قــوای  تعدیــل 
می توانــد  هــم  زن  و  نیســت  او 
عقــل  اعتــدال  از  مــرد  چــون 
نظــری بــر خــوردار باشــد و جنبــه 
در  معتبــر  فرزانگــی  و  خــردورزی 
قضــا و مرجعیــت، مقهور عاطفه و 
احســاس او نگــردد، البتــه ممکــن 
اســت كــه بانــوان بیشــتر از مــردان 
نیــاز بــه تمریــن تعدیــل عواطــف 
اثــر  در  گــر  ا امــا  باشــند،  داشــته 
پدیــد  مســاوی  شــرایط  تمریــن 
آمــد دلیلــی بــر محرومیــت زنــان از 
نداریــم. شــده  یــاد  ســمت های 
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و تصریـح برلفـظ )رجـل( نشـان دهنده عنایتـى 

اسـت که اسـالم به جنس مذکر در مسـئله قضا 

و  تصّدى قضاوت دارد. وقتى براى داورى بین 

مـردم، کـه بیـان حکـم جزئى و خـاص، بین دو 

و یـا چنـد نفـر هسـت، مردبـودن شـرط باشـد، 

فتـوا، کـه بیـان حکـم کلـى  الهی اسـت و مورد 

ابتـالي عمـوم مردم می باشـد، چگونه مى تواند 

مشـروط به چنین شـرطى نباشـد. 

صاحـب جواهـر نیـز بـا توجـه بـه ایـن نـوع 

روایـات؛ در شـرایط قاضـی و این کـه مردبـودن 

از شـرایط  قضـاوت می باشـد، ادعـای عـدم 

خـالف کـرده اسـت و ایشـان  بـرای ادعای خود 

ویژگـِی روحـِی انفعالـی و تأثیرپذیـری در قبال 

عواطـف و احساسـات را مبنـا قـرار داده و بـه 

نوعـی بـه قیـد احتـرازی روی آورده و معتقـد 

اسـت کـه زنـان زودتـر از مـردان دسـت خوش 

انفعـاالت نفسـانی؛ مثـل شـادی، نگرانی، گریه 

و خنـده می شـوند و بدیهی  اسـت که واقع بینـی 

در داوری، در فضایـی پیـدا می شـود کـه آدمـی 

مسـلط بـر عواطف باشـد. از آن جا کـه در رهگذر 

زعامـت دینـی،  هدایـت اّمـت و قضـاوت در 

مسـائل، به ویـژه اجـرای حـدود و قصـاص مورد 

نظـر اسـت در   ایـن  راه، نیازمنـد بـه قاطعیـت و 

قبـول پیامدهـای آن اسـت.16 بـا ایـن اسـتدالل 

بـه مخالفـت بـا تصدی گـری زنـان در منصـب 

قضـاوت می پـردازد. 

دربـاره نظـر صاحـب جواهـر  بایـد اشـاره كرد 

جنبه عاطفی بودن زن ذاتًا مانع از تعدیل قوای 

عقلـی و فکـری او نیسـت و زن هـم می توانـد 

چون مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشـد 

و جنبـه خـردورزی و فرزانگـی معتبـر در قضـا و 

مرجعیـت، مقهـور عاطفـه و احسـاس او نگردد، 

البتـه ممکـن اسـت که بانـوان بیشـتر از مردان 

نیـاز بـه تمریـن تعدیل عواطف داشـته باشـند، 

اما اگر در اثر تمرین شـرایط مسـاوی پدید آمد 

دلیلـی بـر محرومیـت زنـان از سـمت های یـاد 

شـده نداریـم.17 برخـی از فقهـای معاصـر بر این 

باورنـد کـه چـه بسـا زنانـی باشـند کـه در اراده و 

قـوت قلـب خود، به مراتب بهتر از مردان باشـند 
کـه بـه آن هـا زنـان پوالدین گفته می شـود.18

امـا دربـاره روایـات مقبولـه و مشـهوره بایـد 

اذعـان کـرد کـه: اواًل، ایـن روایات،برخـى بـا 

ضعـف یـا ارسـال سـند رو بـه رو هسـتند؛ ثانیًا، 

بـه حـد اسـتفاضه نیـز نرسـیده اند.

اگـر مـا بـرای پیامبـر ختمـی مرتبت سـه 

شـأن رسـالت و نبـوت، قضـاوت، والیـت و 

حکومـت قائـل باشـیم و ایـن شـئون را در زمان 

غیبـت بـرای فقیهان با عنوان تبلیغ دین نبوی، 

قضـاوت و والیـت –حکومت، معتقد باشـیم؛19  

در   ایـن   صـورت مرجعیـت علمی در حوزه تبلیغ 

دیـن نبـوی خواهد؛ فرض کنیـم زمانی، یک زن 

بـا مـدد الهـی از مـردان زمـان خود فهـم بهتری 

از دیـن داشـته باشـد، چنان کـه در عرصه هـای 

دیگر علمی این مسـئله مشـاهده شـده اسـت، 

مثـاًل زنـی نابغـه ریاضی، شـیمی و سـلول های 

بنیادیـن و.... هسـت؛ آیـا در  ایـن  صـورت بایـد 

بـه اسـتناد روایاتـی مثل مقبوله و مشـهوره که 

دربـاره قضـاوت می باشـد، مانـع از مرجعیـت 

علمـی زنـان بشـویم؟! و از اصـل اساسـِی رجوع 

جاهل به عالم دسـت بکشـیم؟! از همه مهم تر 
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این کـه اگـر زنـی خود مجتهد باشـد الجـرم باید 

به نظر خود عمل کند و این مسـئله بر می گردد 

بـه این کـه مکلـف یـا باید خـود عالم بـه احکام 

باشـد و یـا تقلیـد نمـوده و یـا احتیـاط نمایـد، 

پـس از یک سـو، در صورتی کـه زنـی مجتهـده و 

عالمـه باشـد قطعـًا از خـود تقلیـد می کنـد  و از 

سـوی دیگر، نصوص قوی بر عدم رجوع به وی، 

در متـون مـا وجـود نـدارد و بـا روایـات ضعیف 

و مرسـل قضاوت،عـدم رجـوع مـورد تاییـد قرار 

نمی گیـرد. پـس دلیلی بر منـع مرجعیت وجود 

نـدارد. از سـوی دیگـر، روایاتـی وجـود دارد کـه 

بـرای رجـوع قیـدی مثـل رجل ندارنـد، نظير: 

واة  ر إل  فيـا  فارجعـوا  الواقعـة  احلـوادث  وأّمـا 
حّجـة اهلل  وأنـا  علیکـم  حّجـي  فإّنـم  حدیثنـا؛ 

  20 عليـم.
ب( رهبری

دربـاره رهبـری عامـه سـخن رسـول بزرگـوار 

اسـالم، کـه مـى فرمایـد:

مرهـم إمـرأه؛ گروهـى کـه 
َ
ـوا أ

ُّ
»لـن یفلـح قـوم َول

زمام کار خویش به زنى سـپارند،  هرگز رسـتگار 

نشـوند.« فقهـا عمومـًا در این بـاره بـه روایتـى 

اسـتناد جسـته اند کـه جنبه اخبـاری و تاریخى 

دارد و از آن انشـای حکـم نمی تـوان اسـتخراج 

کـرد و  از پیغمبـر اکـرم در 

و  تاریخـى  کتاب هـاى  برخـی 

حدیثـى در خصـوص تکیـه زدن 

پوران دخـت بـر اریکـه سـلطنت 

خسـروپرویز 21 روایتـی بـا ایـن 

آمـده  تحف العقـول  در  تعبیـر 

أسـندوا  قـوم  یفلـح  »لـن  اسـت:  

أمرهـم ال امـرأة«22. ایـن حدیث از لحاظ سـندی، 
ضعیف به شـمار می رود  و از این لحاظ حدیث 

مذکـور اعتبـار نـدارد.23 و  از نظـر داللـت نیـز 

اّواًل، فضـای صـدور حدیث، این احتمال را قوت 

می بخشـد کـه ایـن سـخن تنهـا در خصـوص 

وضعیـت سیاسـی و اجتماعـی ایـران آن روز و 

دسـتگاه سـلطنت ساسـانیان وارد شـده اسـت.

 ثانیًا، اگر بتوان از این حدیث »حرمت« را 

استنباط کرد! تنها در محدوده رهبری و امامت 

جامعه است، چنان که صاحب جامع المدارک، 

نیز همین مناقشه را در امر قضا نموده است:  

کـر، فـان التولیـة  میکـن املناقشـة یف بعـض مـا ذ و
ظاهـرة یف الرئاسـة غیـر القضـاء و التعبیـر بالیفلـح 
کـذا التعبیـر بلیـس عـى النسـاء ل  ل ینـایف الـواز و 
 مجاعة مع النسـاء.24

ّ
ینافیـه، أل تـری اّن املـرأة تصى

 ثالثًا، از یک واقعیت خارجی و تکوینی )لن 

یفلـح ( کـه حدیـث ناظر به آن اسـت، برداشـتی 

تشـریعی می کننـد. به عبارت دیگر، این حدیث 

می رسـاند: زنان توان پذیرش این مسـئولیت را 

ندارند، و اسـتدالل کنندگان می گویند: بنابراین 

نبایـد بـر عهـده بگیرنـد. ولـی می تـوان جریـان 

ملکـه سـبأ را کـه باعث رسـتگاری خـود و مردم 

خـود شـد بـه عنـوان نمونـه ای معـارض ذکـر 
کرد.25

 رابعـًا، عـدم فـالح، منافاتی 

بـا جـواز نـدارد، چنان كـه از زبان 

خوانسـاری در سـطور يادشـده 

»والتعبیـر  شـد  اشـاره  بدان هـا 
الـواز«.26 لینـایف  بالیفلـح« 

 خامسـًا، در مسئله حکومت 

عرصه هــای  تمــام  در  زن  عقــل 
كــه در آن حضــور دارد ،  علمــی 
كمتــر از عقــل مــرد نیســت، از آیــات 
و روایــات نیــز اســتفاده می شــود 
و زن  مــرد  بیــن عقــل  فرقــی  كــه 

نــدارد. وجــود 
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و رهبـری نیـز چنان کـه شـهید 

اسـت،  کـرده  اشـاره  مطهـری 

وضعیـت ایـن زمان بـا روزگاران 

دارد   زیـاد  تفـاوت  گذشـته 

امـروز  کـه  شایسـتگی هایی 

اسـت بـا شایسـتگی هایی که در 

گذشـته بـوده فـرق دارد.27 

 سادسـًا، ایـن نـوع حدیـث، 

قابـل تصدیـق نیسـت، زیـرا این 

حدیث بر خالف چیزی است که 

مـا آن را در خارج)جامعـه( مشـاهده می کنیـم، 

زیـرا آنچـه در خـارج مشـاهده می شـود، ایـن 

اسـت کـه عقـل زن در تمـام عرصه هـای علمـی 

که در آن حضور دارد ، کمتر از عقل مرد نیست، 

از آیـات و روایـات نیـز اسـتفاده می شـود کـه 

فرقـی بیـن عقـل مـرد و زن وجود نـدارد.28 

 سـابعًا، نکتـه دیگـری که بایـد در احادیثی 

این چنینـی، مـورد توجـه قـرار داد و شـهید 

مطهـری نیـز بـه آن توجـه داده29 این اسـت که 

مفـاد ایـن روایـات، برفـرض صحـت، یـک امـر 

عقلـی و ارشـادی اسـت و نـه حکـم شـرعی 

الزامـی، و ایـن می توانـد بیان دیگری از اشـکال 

سـوم باشـد.

 ج( امامت جماعت
روایاتـى دیگـر کـه زن را از امامـت جماعـت 

منـع مى کننـد، در حدیث طوالنـی وصیت های 

یَس 
َ
پبامبـر به علی آمده اسـت: »یا عـى، ل

َقَضـاء 
ْ
ّلِ ال  َتـَو

َ
و  ل اَعـٌة ... َ  مَجَ

َ
َعـٌة َو ل َسـاِء مُجُ  الّنِ

َ
َعـى

...«.30 جمعـه و جماعـت ذکر شـده اسـت.
ايـن حدیـث از نظـر سـند ضعیـف اسـت، 

چراکـه بـا نـگاه بـه محتوا نشـان 

می دهـد کـه از نظـر داللـت نیـز 

قابـل خدشـه اسـت؛ زیـرا اّواًل، 

در  یادشـده  مـوارد  از  بخشـی 

روایت، قطعًا حرام نیسـت، بلکه 

نفـی وجـوب اسـت و حتـی نفی 

اسـتحباب نیز شـده اسـت، مثل 

مـورد نمـاز جمعـه و جماعـت. و 

روشـن اسـت که »نفـی« موجود 

ّل القضاء« حتی  تو در جملـه »ول

اگـر بـه معنـاي »نهـی« باشـد. از آن جـا کـه در 

سـیاق جمالتـی قـرار گرفتـه کـه برخـی قطعـًا 

حرمـت ندارنـد، لـذا نمی تـوان آن را ظاهـر در 

حرمـت دانسـت. بنابراین جملـه مذکور با حکم 

»کراهـت« نیـز سـازگار خواهـد بـود و همیـن 

مقـدار احتمـال، امـکان اسـتدالل بـرای حرمت 

را سـلب می کنـد.

 ثانیـًا، ایـن احتمـال را نیـز می تـوان داد 

کـه نفـی مذکـور، یعنـی رفع تکلیف اسـت و نه 

تحریـم تصـّدی، چنان که در نمـاز جمعه چنین 

اسـت، به ویـژه کـه با تعبیـر »عى النسـاء« آمده 

است و نه »للنساء«. چون جمله در واقع چنین 

ّل القضاء« »تصّدی  اسـت: »لیس عى النسـاء تو

امـر قضـا بـر عهـده زن نیسـت«.  همان گونه که 

نمـاز جمعـه بـر زنـان واجب نیسـت.31 بـه بیان 

مرحـوم خوانسـاری تعبیر »لیس علی النسـاء« 

منافاتـی بـا جـواز ندارد، زیرا: »أالتـری ان المرأة 
تصلـی جماعة مع النسـاء.«32

3. اجماع فقها
بـدون  و  مطلـق  به طـور  امامیـه  فقهـاى 

حجیــت اجمــاع منــوط بــه كشــف 
زمــان  در  آن  ثبــوت  از  اجمــاع 
معصومــان اســت كــه دســت 
بــه دســت شــده، از زمــان ایشــان 
گــر این گونــه  بــه رســیده باشــد. ا
بــر  دلیلــی  هیچ گونــه  نباشــد، 
ایــن  در  و  نیســت  آن  حجیــت 
كــه  نیســت  تفاوتــی  مســئله 
ســکوتی. یــا  باشــد  قولــی  اجمــاع 
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زن  کـه:  دارنـد  اشـاره  اسـتثنا 

را  قضـاوت  شایسـتگى  هرگـز 

نـدارد، و در هیچ یـک از احـکام 

قضـاوت  نمى توانـد  قضايـى 

نمایـد و در ایـن مسـئله ادعـای 

اجمـاع کرده اند.33فقیهان حکم 

قضـاوت را در مسـئله مرجعیـت 

می دهنـد.  تسـری  نیـز  زنـان 

بدین سـان حکـم منـع درباره تصـدی مقام افتا 

و مرجعیـت زنـان را صـادر می کننـد و ذکوریـت 

را شـرط اصلـی مرجعیـت می داننـد.  امـا درباره 

اجمـاع دو خدشـه وارد اسـت:

 اواًل، اجمـاع یادشـده، مدرکـى اسـت و 

شـیخ انصـاری  دربـاره دو شـرط »طهارت مولد« 

و »ذكـورت« مى نويسـد:

وامـا طهارة املولـد و الذکـوره فقـد ادعی غیر واحد 
عـدم اخلـالف یف اعتبارهـا ولـوله قـوى املصیـر ال 
سـائر  اسـتجماع  فـرض  مـع  الول  اعتبـار  عـدم 
الشـرائط بـل ال عـدم اعتبـار الثـاين و ان اشـتمل 
کـر الرجـل لمـکان حله عى  وایـات عـى ذ بعـض الر
ود مـورد الغالـب فـال خيصـص بـه العمومات.34  الـور
و اگر اجماع منقول باشـد، نمى توان علم به 

صـدور حكـم از ناحيـه امام را به دسـت آورد، 

چرا که حجیت اجماع منوط به کشـف اجماع از 

ثبوت آن در زمان معصومان اسـت که دسـت 

بـه دسـت شـده، از زمـان ایشـان بـه مـا رسـیده 

باشـد. اگـر این گونـه نباشـد، هیچ گونـه دلیلـی 

بـر حجیـت آن نیسـت و در این مسـئله تفاوتی 

نیسـت که اجماع قولی باشـد یا سـکوتی.35 

 ثانیًا: در مسـئله مورد نظر، مخالف اجماع 

نیـز وجـود دارد، مثـل مقـدس 

اردبیلى و ... .36 لذا دلیل اجماع 

هـم بـر فـرض تمامیـِت اتفـاق 

دیـن،  فقیهـان  همـه  واقعـی 

احتمـال اسـتناد آنـان بـه یک یا 

چنـد وجه یادشـده مطرح اسـت 

و چنیـن اجماعـی فاقـد شـرط 
حجیـت و اعتبـار اسـت.37

 4. مذاق شریعت
آیة الّلـه خوئـى، پـس از آن کـه دالئـل قائالن 

بـه اشـتراط ذکـورت را نقـد و بررسـى مى کنـد 

چنیـن نتیجـه مى گیـرد:

ئیه عدم  بل مقتی الطالقات و السیره العقال
ناث والرجال.38  ق بن ال الفر

امـا ایشـان از ایـن نظـر بر می گـردد و معتقد 

اسـت کـه مـذاق شـریعت بر منـع تقلیـد از زن، 

اسـتوار اسـت و زن نمی توانـد مرجعیـت اعالی 

شـیعیان را برعهده بگیرد. لذا بنابر نظر ایشـان:

1. مردبودن در مرجع تقلید، شرط الزم است؛

2.مـذاق شـریعت حکـم مى کنـد کـه زن 

وظیفـه دارد حجـاب و پوشـش خـود را حفـظ 

کنـد و بـه کارهـاى منـزل مشـغول شـود؛

3. ارتـکاز ذهنـى متشـرعان و متدینـان نیـز 

مطابـق همیـن مذاق شـریعت اسـت؛

4. تصـدى مقـام افتا، زن را در مقام پرسـش 

و پاسـخ قـرار مى دهـد و این بـا وظیفه اصلى او 

کـه حفـظ حجـاب و دورى از مردان و نامحرمان 

اسـت، منافات دارد؛

5. براسـاس مـذاق شـریعت و ارتـکاز  ذهنى 

متشـرعان، نیـز اطالقات ادله جـواز تقلید را، که 

و مرد بودن در زعامت دینی شرط 
گر همه شـرایط زعامت  نیسـت و ا
دینـی را یـک زن مسـلمان داشـته 
باشـد، می توانـد مانند مـرد، زعیم 
زن بـودن  صـرف  و  گـردد  دینـی 

نمی توانـد مانـع آن باشـد.
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فرقى بین زن و مرد نمی گذاشت، 

تقیید مى کنیم.39 

دربـاره نظـر يادشـده می توان 

شـریعت  مـذاق  کـه  گفـت 

چیسـت؟ و چگونـه ایـن عنـوان 

می توانـد به عنـوان منبعـی و یـا 

ادلـه ای بـرای اسـتنباط باشـد؟ 

و امـا سـیره متشـرعه کـه اعـم از 

ارتـکاز ذهنـی و رفتـار و عمل کرد 

پیـروان شـریعت و دیـن اگـر در 

زمان معصوم باشـد، آن سـیره به سـبب امضای 

معصوم حجت اسـت، اما اگر سـیره متشـرعه از 

زمـان معصومـان متاخر باشـد، آن سـیره حجت 

نیسـت.40 و در صورتی کـه زن بتوانـد حجـاب و 

کرامـت را بـا حضـور در اجتمـاع حفـظ نمایـد، 

می توانـد متصدی همه پسـت های ) سیاسـی، 

اجتماعـی و مرجعیـت علمی( گردد و در تصدی 

این پسـت ها میان مرد و زن هیچ گونه تفاوتی 

نیسـت.41و مـرد بـودن در زعامـت دینـی شـرط 

نیسـت و اگـر همه شـرایط زعامـت دینی را یک 

زن مسـلمان داشـته باشـد، می تواند مانند مرد، 

زعیـم دینـی گـردد و صـرف زن بـودن نمی تواند 

مانع آن باشـد.42 

و از همـه مهم تـر مقتضـای اصـل آن اسـت 

کـه در صـورت عـدم وجـود دلیـل، شـک و جهل 

در موضوعـی، رجـوع  بـه قاعـده کلـی و قانونـی 

کـه همـان اصـل باشـد، صـورت گیـرد و مقتضا 

نیـز عـدم تفـاوت میـان مـرد و زن در مقـام افتا 

هسـت. از سـوی دیگـر، مقتضـای اطالقـات نیز 

عـدم اشـتراط رجولیـت در مرجعیـت و افتـا 

می باشـد، اگـر اطـالق شـمولی 

را در این جـا در نظـر بگیریـم کـه 

در مسـئله مـورد بحـث نیز رجوع 

جاهـل بـه عالـم اسـت و شـامل 

مـرد و زن می شـود43 و این کـه 

نتیجـه  مقدمات حکمت شـامل 

جمیـع افـراد می شـود. از سـوی 

دیگـر، بنـای عقالئیـه دال  بر این 

اسـت که در زمان  شـک و جهل،  

و  عالـم می نماینـد  بـه  رجـوع 

فرقـی نمی کنـد کـه این عالم مرد و یا زن باشـد. 

مطلب آخر
بـا بررسـی های منابع و ادلـه فقهی، می توان 

نتیجه گرفت که آن ادله یا از لحاظ سـند و یا از 

لحـاظ داللـی، توان منـع مرجعیت زنان را ندارند 

و در ایـن صـورت، اصـل بر جواز افتا و مرجعیت 

زنان می باشـد و از سـوی دیگر، اگر زن مسلمان 

تمـام شـرایط مرجعیـت را دارا باشـد، می توانـد 

متصـدی ایـن عنـوان باشـد؛ زیـرا ادلـه رجـوع 

جاهـل بـه عالـم، میـان زن و مرد، فرقـی ننهاده 

و تنهـا دلیـل قابـل قبـول در بدو امر کـه علما بر 

ایـن مطلـب اقامـه کرده انـد، اجماع می باشـد، 

کـه حجیـت  اجمـاع نیز به سـختی قابل تبیین 

اسـت. البتـه ایـن مسـئولیت در  صورتی کـه بـا 

کرامت و منزلت در تعارض باشـد، و یا اشـتغال 

زن بـه امـور مرجعیت مانع تداوم کیان خانواده 

و حفـظ نسـل باشـد در ایـن ضـرورت، اصـل بـر 

تـداوم نسـل و بقای خانواده اسـت.    

گــر زن مســلمان تمــام شــرایط  ا
چــرا  باشــد،  دارا  را  مرجعیــت 
متصــدی ایــن عنــوان  نشــوند؟ 
بــه  ادلــه رجــوع جاهــل  چرا كــه  
فرقــی  مــرد،  و  زن  میــان  عالــم، 
ــل قبــول  ننهــاده و تنهــا دلیــل قاب
ایــن  بــر  علمــا  كــه  امــر  بــدو  در 
مطلــب اقامــه كرده انــد، اجمــاع 
كــه حجیــت  اجمــاع  مــی باشــد، 
نیــز بــه ســختی قابــل تبییــن اســت. 
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