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  لهئطرح مس -1

هاي مکتب اهل  فقه شیعه در پرتو آموزه

بیت(ع) و بنا بر اجتهاد بر طبق قرآن، سنت و 

نظیـري دارد. از   تعقل، استحکام و پویـایی بـی  

ــاگون    ــوعات گون ــائل و موض ــه مس ــن رو ب ای

  زداید. گوید و شبهات را می مستدل پاسخ می

ا عدم جواز مرجعیت زنـان  جواز ی  مسئله

از موضوعاتی است که فقهاي شیعه از دیربـاز  

اند. این موضوع،  درباره آن اختالف نظر داشته

امروزه با توجه به باسواد شـدن بیشـتر زنـان،    

ــرد و    ــوق زن و م ــاوي حق ــدن تس مطــرح ش

ــاوري   زن ــاالري (فمینیســم)، گســترش فن س

ها،  ارتباطات و تعامل گسترده با سایر فرهنگ

هاي اجتمـاعی   ور چشمگیر زنان در عرصهحض

و اهمیــت امــر مرجعیــت تقلیــد، در جوامــع  

اسالمی مورد توجه جدي واقع شده است. در 

این باره شبهات و ابهاماتی مطـرح اسـت کـه    

ضــرورت دارد بــه نحــو مســتدل و بــه دور از  

  تعصب، به آن پاسخ داده شود.

در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو 

د دارد: نظر مشهور در میان فقهـا  دیدگاه وجو

توانـد مرجـع تقلیـد     نمـی  بر این است که زن

باشد. در مقابل طیف دیگر معتقدند کـه مـرد   

و در ایــن  بـودن از شــرایط مرجعیـت نیســت  

  خصوص زن و مرد مساوي هستند.

  فرضیه ایـن پـژوهش، عـدم اتقـان ادلـه     

استنادي فقیهان در نفی مرجعیت زنان است. 

استداللی فقهاي شـیعه را    از این رو، ابتدا ادله

در مخالفت با مرجعیت زنان به صورت شفاف 

و با دالیل متقن نقد خواهیم کرد و سپس بـه  

دوم   بررسـی و تحلیــل دالیــل فقهــاي دســته 

پردازیم. در نهایت دالیل گـروه دوم را بـه    می

ــان  عنــوان نظــري منط ــا ضــروریات زم بــق ب

  .پذیریم می

ــت  -2 ــل ممنوعی ــل دالی تحلی

  مرجعیت زنانتصدي 

دالیلی که مدعیان منع مرجعیـت زنـان   

اند، بعد از ذکر و چگونگی  به آنها استناد کرده

. این خواهد شداستدالل به آنها، تحلیل و نقد 

دالیل، سه دسـته هسـتند: آیـات، احادیـث و     

  اجماع.

  دلیل نخست: آیات -2-1

خـوریم کـه    در قـرآن بـه آیـاتی بـر مـی     

ــک   ــا تمســ ــه آنهــ ــانعین، بــ ــرده مــ کــ

ــینی ــی،  (حسـ ــا 140، ص 1399طهرانـ ) تـ

  استدالل خود را اعتبار بخشند:

النِّساء بِما فَضَّلَ  الرِّجالُ قَوامونَ علَى« -1

 َبِمـا أنفَقُـواْ مـنْ    اللّـه بعضَـهم علَـى بعـضٍ و    

  ).  34(نساء: » أموالهِم
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ند؛ به دلیـل آنکـه   ا مردان سرپرست زنان

خدا برخی از ایشان را بر برخی برتـري داده و  

  دهند. نیز به دلیل آنکه از اموالشان نفقه می

مطابق این آیه، قیمومت زنان بـه دسـت   

تحقـق ایـن قیمومـت،      مردانشان است. الزمه

تبعیت زن از مرد است. حال اگـر زن، مرجـع   

تقلید باشد، به معناي پیروي مرد از زن است 

گیرد. بنـابراین   و با این آیه در تعارض قرار می

  تواند در جایگاه مرجعیت قرار گیرد. زن نمی

این آیه در آثار فقهـی   .پاسخ استدالل

، اسـت (ابـن بـراج   در کتاب نکاح به کار رفته 

، 1389؛ فخرالمحققین، 225، ص 2ج ،1406

، ج 1401؛ موسوي گلپایگـانی،  169، ص 2ج 

) و بنــابراین مربــوط بــه نهــاد    45اول، ص 

 -خانواده است و براي منع زنان از امر سیاسی

اجتمــاعی اجتهــاد، قابلیــت اســتناد را نــدارد. 

قوام بـر غیـر بـه معنـاي     «شیخ طوسی گوید: 

ــل امــور وي از طریــق انفــاق      و تهیــه تکف

اش (مانند لباس و خـوراك)   ضروریات زندگی

َبِمـا أنفَقُـواْ    و«است. از سوي دیگر با توجه به 

، این آیه، صـرفاً دالّ بـر وجـوب    »أموالهِم منْ

، ص 6ج  ،1387(شـیخ طوسـی،   » نفقه است

2  .(  

مذکور صرفاً یکی از آثـار زوجیـت را     آیه

کنـد و آن سرپرسـتی زوج اسـت بـر      بیان می

ــاملیدر  )1(زوجــه. ــده:  تفســیر ع ــه«آم   جمل

اختالف طبیعی بین زن و مرد  الرِّجالُ قَوامونَ

شود که چون ساختمان مـرد بـه    را متذکر می

هاي زندگی  آمادگی براي انجام سختی  واسطه

توانـد کارهـاي سـنگین     برتري دارد، لـذا مـی  

زنــدگانی را تحمــل کنــد. بــه همــین جهــت  

کنـد، بـا زن    فـراهم مـی  موظف است از آنچه 

شریک شود و از سرمایه و درآمد خـود بـه او   

ــه   ــن جمل ــد و در ای ــز بده ــوق و نی ــیچ تف ه

ي براي مرد تصدیق نشده است به جـز  امتیاز

ــق  ــاربري مش ــان ب ــدگیهم ــاملی، » ات زن (ع

). بنابراین قرار گـرفتن  396، ص 2ج  ،1363

ــال« ــر » الرج ــاء«در براب ــر »النس ، زن در براب

  زن در برابر مرد.نه  ،شوهر است

از طـرف دیگــر، مرجعیــت باعــث ایجــاد  

شـود،   قیمومت بین مقلد و مرجع نمـی   رابطه

مرجع تقلید بـا تـوان علمـی خـود، احکـام را      

کند. حـال اگـر تعهـد و التزامـی      استنباط می

دلیل تسـلیم   شود، این به براي مقلد فراهم می

در مقابل اوامر الهی است و نه شخص مرجـع  

  تقلید.    

2 - »و  رُوفعهِنَّ بِالملَیي عثْلُ الَّذنَّ ملَه

الِ ولرِّجل جرهِنَّ دلَی228(بقره: » هع.(  

زنـان    و مانند همان وظایفی که بر عهده

  به طور شایسته به نفع آنـان بـر عهـده    ،است

برتـري    مردان است و مردان بـر آنـان درجـه   

  دارند.



ن
زنا

ت 
عی

ج
مر

ر 
ر ب

اظ
ه ن

دل
ي ا

او
اک

و
 

یه
ام

 ام
قه

ر ف
د

 

 

 

214 

تقدند کـه  برخی با استناد به این آیه، مع

مردان بر زنان برتري دارند و حـال اگـر زنـی،    

مرجع تقلید شد، ایـن زن بـر مـردان برتـري     

اسـت  یابد که این با نـص قـرآن در تضـاد     می

  ).127، ص 1399طهرانی،   (حسینی

در ایـن آیـه   » هدرج« .پاسخ استدالل

 للرِّجالِ و«به معناي قیمومت و والیت است. 

همــان قیمومــت بــر زنــان و  »هعلَــیهِنَّ درجــ

والیت بر آنهاست کـه تکلیـف مـردان اسـت.     

بعید نیست منظور از این درجه و برتري که «

خدا نسبت به زنان بـراي مـردان قائـل شـده     

است، اختیار طالق و رجوع است کـه بـا مـرد    

ــی ). 58، ص 2، ج 1362(نجفــی، » باشــد م

تفـوق مـرد در   «گویـد:   تفسیر عاملیصاحب 

نایی فکـري و بـدنی اوسـت بـراي     این آیه، توا

هـاي مـادي و معنـوي و اگـر      انجام نیازمندي

زنی پیدا شود که بر بسـیاري از مـردان برتـر    

، 1363(عاملی، » باشد، نقص این حکم نیست

اي  براي هـر فـرد و طبقـه   ). «436ج اول، ص 

در حد استعداد و کارش، بر دیگـران آنچنـان   

نـد و  باشد که دیگران بـر او دار  حقی ثابت می

همیت تبادل حق اسـت، نـه   اعدل حقیقی در 

تساوي آن؛ زیرا تساوي در حقوق بـا اخـتالف   

هــاي طبیعـــی   در اســتعدادها و ســـاختمان 

توان تساوي زن  باشد. آیا می برخالف عدل می

را با مرد در کسب و درآمد و انفـاق و مـرد را   

» با زن در حمـل و حضـانت، عـدل دانسـت؟    

  ).138، ص 2، ج 1358(طالقانی، 

بنابراین حکم مذکور در این آیه مـانع از  

نـان در پرتـو   آن نخواهد بود که تعـدادي از ز 

  تري نائل گردند. عالیدانش و تقوي به مقام 

3 - »و    کُنَّ وـوتیـی بنَ   لَـا  قَـرْنَ فـرَّجتَب

یلاهالْج رُّج33(احزاب: » هتَب.(  

هایتـان قـرار بگیریـد و ماننـد      و در خانه

هـاي خـود را آشـکار     جاهلیت، زینـت روزگار 

  مکنید.

مطابق این آیه، زنان به نشستن در خانه 

انـد. اگـر زنـان منصـب اجتهـاد را       مأمور شده

دار شوند، نـاگزیر بایـد از منـزل خـارج      عهده

  شوند و با نامحرمان اختالط کنند.

اول اینکـه مفسـرین    .پاسخ اسـتدالل 

معتقدند که زنان پیـامبر (ص) مخاطـب آیـه    

ند و به دیگر زنان ارتباطی ندارد؛ چرا که هست

یـا نسـاء   «پیشـین صـریحاً تعبیـر بـه       در آیه

آمــده و ایـن آیــه عطـف بــه آن و در   » النبـی 

  ).305، ص 16سیاق آن است (طباطبایی، ج 

قَـــرْنَ فـــی  و«دوم اینکـــه مقصـــود از 

نشــینی و انــزواي از اجتمــاع  ، خانــه»بیــوتکُنَّ

(ص) که مخاطبـان  نیست و گرنه زنان پیامبر 

اصلی این آیه هستند، هیچکدام نـه در زمـان   

حیات آن حضـرت و نـه بعـد از آن، بـه ایـن      

اند. پیامبر (ص) همواره در  دستور عمل نکرده
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ها یکی از همسران خود را  ها و مسافرت جنگ

  برده است. همراه می

ســوم اینکــه از طــرف دیگــر، مرجعیــت  

یـرا  نشـینی در تضـاد نیسـت؛ ز    تقلید با خانـه 

اي، فتواي خود را بنویسـد   ممکن است فقیهه

و در اختیار دیگـران بگـذارد. چنانکـه امـروزه     

مراجع مرد هم نوعاً از طریق اوالد و شاگردان 

هـاي اینترنتـی بـا مـردم در      خود و یا سـایت 

ارتباط هستند. امروزه سایت اینترنتـی فقهـا،   

تــوان از طریــق  حکــم بیــت آنهــا را دارد: مــی

تائات خود را مطرح کرد و پاسخ اینترنت استف

آن را دریافــت کــرد یــا وجــوه شــرعی را بــه  

  حساب بانکی فقیه واریز کرد. 

بنابراین این آیه نیز چون آیات پیشـین،  

  کند.   ادعاي منع مرجعیت زنان را اثبات نمی

  م: احادیثدلیل دو -2-2

در خصوص اختصـاص مرجعیـت تقلیـد    

نقـل نشـده    براي مردان، نفیاً یا اثباتاً، حدیثی

است. از این رو، مدعیان شرط ذکوریت بـراي  

مرجعیت، به روایـاتی دیگـر کـه در مبـاحثی     

کننـد. در   چون قضا یا والیت است، استناد می

  پردازیم: زیر به تحلیل ادعاي آنان می

ابی خدیجه از امام صـادق    صحیحه  – 1

ایاکُم أن یحاکم بعضکم بعضاً الـی اهـل   «(ع): 

نظـروا الـی رجـل مـنکم یعلـم      الجور، و لکن ا

، 6ج  ،1365طوسـی،   (شیخ» شیئا من قضایانا

  ).13، ص 27ج ،1414عاملی، ؛ حر219ص 

اي بــه نــزد  بپرهیزیـد از اینکــه محاکمــه 

ــه مــردي از میــان   ســتمگران ببریــد، بلکــه ب

  ه کنید.دتان که مطالبی از ما بداند، توجخو

با استناد بـه  مدعیان منع مرجعیت زنان 

گویند که اگر مسـند مرجعیـت    یت ماین روای

باالتر از این مسند قضا نباشد، حداقل مساوي 

با آن است. پس وقتـی در قضـاوت، رجولیـت    

شرط است، باید در مرجعیت نیز شرط باشـد؛  

چرا که قاضی با تتبع در منابع شرعی، حکـم  

ــان     ــداعیین بی ــین مت ــاص را ب ــوعی خ موض

کند و مرجع تقلید نیز بـا تتبـع در منـابع     می

رعی، حکم موضوعات را براي افراد اجتمـاع  ش

، 1410کنـد (خـویی،    و مقلدین خود بیان می

  ).225ص 

مرحــوم اول اینکــه . پاســخ اســتدالل

امـا  «در پاسخ به استدالل فوق گویـد:   خویی

شود به این وجه که أخـذ   این استدالل رد می

در موضــوع حکــم از جهــت » رجــل«عنــوان 

تعـارف در  تقابل با حکام جور بوده و غالـب م 

اسـت، بنـابراین أخـذ    » رجولیت«بحث قضاء 

عنـوان رجولیــت از بـاب غلبــه اسـت و نــه از    

جهت تعبد و حصر قضاوت به مردان. حال بـا  

توجه به این بیانـات، خبـر ابـی خدیجـه، بـر      

اعتبار رجولیـت در قضـاء داللـت نـدارد، چـه      
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(خـویی،  » رسد به داللـت رجولیـت بـر افتـاء    

ي نیـز بـر ایـن    ). شیخ انصار225، ص 1410

  باور است که این حدیث مفهـوم نـدارد و واژه  

(انصـاري،   شـود  رجل بر مورد غالب حمل می

  ).229، ص 1415

در خبر مـذکور  » رجل«  دوم اینکه کلمه

به صورت لقب به کار رفته و لقـب بـه اتفـاق    

اصــولیین مفهــوم و حجیــت نــدارد (جنــاتی، 

  ).252، ص 1382

لن یفلـح  «حدیث پیامبر اسالم (ع):  - 2

(ابـن شـعبه حرّانـی،    » قوم ولّوا امـرهم امـرأه  

، ص 5ج ، 1401؛ بخـــــاري، 35 ص ،1404

136.(  

مردمی که زمامداري اموراتشان به دست 

  زنان باشد، رستگار نخواهند شد.

با استناد بـه  مدعیان منع مرجعیت زنان 

ــ ــن روای ــه را  ای ــامبر (ص) جامع ــد پی ت گوین

دارد از اینکه والیتش را بـه دسـت    میبرحذر 

زنان بسپارد. مرجعیت تقلید نیز نوعی والیـت  

  و امامت بر امت است.

اول اینکه ایـن روایـت   . پاسخ استدالل

راویـان    در کتب روایی اهل سنّت و به وسـیله 

توانـد   ضعیف نقل شـده اسـت. بنـابراین نمـی    

حجت باشد، تنها چیزي کـه شـاید بتـوان در    

دیث گفت اینکه شـیخ طوسـی   اعتبار سند ح

) و ابـــن  213، ص 6، ج 1417( خـــالفدر 

) بـه  35، ص 1404( تحـف العقـول  شعبه در 

ــه انــد. ایــن در  مرســل آن را نقــل کــرده  گون

صورتی است که بگوییم در ایـن دو کتـاب از   

طریق شیعه نقل شده، اما اگر گفتـیم همـان   

حدیث اهل سنت است که در ایـن دو کتـاب   

ن مقدار اعتبـار را هـم از   نقل شده است، همی

  دهد. دست می

دوم اینکه فارغ از ضعف سـند، از لحـاظ   

داللت نیز ناتمام اسـت. ایـن حـدیث مخـالف     

قرآن است و فاقد اعتبـار. توضـیح آنکـه ایـن     

اي از حاکمیت زنـان در دوران   حدیث با نمونه

سلیمان نبی (ع) که در قرآن نقل شده است، 

نمـل    مبارکـه   سـوره  23  منافات دارد. در آیه

إنِّــی وجــدت امــرَأه تَملکُهــم و «خــوانیم:  مــی

 ـیمظع رْشا علَهو ءن کُلِّ شَیم تیو در »أوت .

آیات این سـوره تفصـیل داسـتان بیـان       ادامه

شده است. خداوند از زنـی (بـه نـام بلقـیس)     

گوید که حاکم مطلق قـوم خـویش    سخن می

ــا درایــت صــحیح، جام  ــوده و ب خــود را   عــهب

و أوتیـت مـن   «  کرده است. جمله مدیریت می

 ءو  وصـف وسـعت مملکـت (سـبأ)    » کُلِّ شَـی

عظمت سلطنت آن زن اسـت. قـرآن بـا ذکـر     

ــت     ــن زن در حکوم ــه، از روش ای ــن نمون ای

  کند. سرزمین سبأ ستایش می

سوم اینکه عدم فـالح منافـاتی بـا جـواز     

جـامع  ندارد. این تعبیري اسـت کـه صـاحب    

والتعبیر بـال یفلـح   «کند که  بیان می مداركال

، ص 6، ج 1405(خوانساري، » الینافی الجواز

). یعنی اینکه گفته شود جماعتی کـه زنـی   7

شـود، ایـن    بر آنها حکومت کند، رستگار نمـی 
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اي بـا عـدم جـواز     رستگار نشدن، هیچ مالزمه

 ندارد. 

وصیت امام علـی (ع) بـه فرزنـدش     - 3

ك و مشاوره النساء فـانّ  وایا«امام حسن (ع): 

(نهـج  » یهنّ الی أفـن و عـزمهنّ الـی وهـن    رأ

 ،1404؛ ابن شعبه حرّانی، 3/56تا،  البالغه، بی

  ).86 ص

از مشورت با زنـان بپرهیـز کـه رأیشـان     

  سست است و تصمیمشان ناپایدار.

با استناد بـه  مدعیان منع مرجعیت زنان 

که مشـورت بـا    ت گویند که در جاییاین روای

ممنوع باشد، به طریـق اولـی، مرجعیـت    زنان 

  تر است، ممنوع خواهد بود. آنان که حساس

ایـن روایـت از لحـاظ    . پاسخ استدالل

سند، معتبر است، ولی از نظـر داللـت ناتمـام    

پـذیر   است و به تنهایی در این مسئله اسـتناد 

نیست. چرا که نهـی از مشـورت بـا زنـان بـر      

م علی فرض تمام بودن به روایت دیگري از اما

ایـاك و مشـاوره   «(ع) مقید است که فرمـود:  

(مجلسـی،   »النساء الّا من جرّبت بکمال عقـلٍ 

). یعنــی از مشــورت 253، ص 100، ج 1403

با زنان بپرهیز، مگر زنانی که کمال عقل آنان 

  را با تجربه احراز کرده باشی.

دانیم که منظور از مشورت، اسـتفاده   می

شــونده  از فکـر و تخصـص و آگــاهی مشـورت   

وضـوعات خاصـی،   ماست، حال اگر زنـانی در  

آگاهی و تخصص بیشـتري از مـردان داشـته    

باشند، چرا از آنان اسـتفاده نشـود؟ آیـا ایـن     

برخالف حکـم عقـل نیسـت کـه اسـتفاده از      

زنان، فقط به دلیل زن بودن   تخصص و تجربه

ممنوع باشد، حتی آنجـا کـه بـیش از مـردان     

  آگاهی داشته باشند؟

  یل سوم: اجماعدل -2-3

داللـت بـر شـرط ذکوریـت      اجماعی که

مجتهد دارد، ابتدا از شـهید ثـانی نقـل شـده     

و فـی الغیبـه ینفـذ    «است. شهید اول گویـد:  

(شـهید  » قضاء الفقیه الجامع لشـرائط االفتـاء  

ــانی در  79، ص 1411اول،  ــهید ث ــاه ش ) آنگ

شرح عبارت شهید اول، شرایط افتاء را چنین 

البلوغ و العقل و الذکوره  و هی«کند:  بیان می

» و االیمان و العداله و طهـاره المولـد اجماعـاً   

اهللا  ). آیـت 62، ص 3، ج 1410(شهید ثـانی،  

مـالك  «گویـد:   شرح عروهصادق شیرازي در 

در افتاء و قضاوت یکی است و به دلیل اجماع 

و روایات خاص، مسلم و قطعی اسـت کـه زن   

» توانـد متصـدي منصـب قضـاوت شــود     نمـی 

  ).283یرازي، ص (ش

الواقـع، اجمـاعی در ایـن مسـئله      اما فـی 

نیست و مقصـود شـهید ثـانی، بیـان شـرایط      

نشـیند.   فقیهی است که بر منصب قضاوت می

به عبارت دیگـر، ذکوریـت از شـرایط قاضـی     

است اجماعاً، اما در شرایط مفتـی کـه قاضـی    

  نباشد، اجماعی بر ذکوریت نیست. 
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ی، ایـن  از طرف دیگر، قبل از شـهید ثـان  

اجماع در میان فقهـاي شـیعه مطـرح نبـوده     

اجمـاع کاشـف از   تواند حکایت از  است و نمی

الزم بـه ذکـر اسـت     رأي معصوم داشته باشد.

که شـرط ذکوریـت در مرجـع تقلیـد، بـراي      

اولین بار توسـط شـهید ثـانی در قـرن دهـم      

  )، اعتبار شد. قه  911-966هجري قمري (

ي کلـی  بند در نگاره زیر، طی یک تقسیم

دیدگاه فقهاي امامیه را در مورد اعتبار شـرط  

  کنیم:   ذکوریت در افتاء بیان می

این دسته از فقهاء با آنکه در مقام بیان شـرایط مرجـع   

تقلید بودند، اصالً متعرض شـرط ذکوریـت یـا مانعیـت     

؛ 227، ص 1418اند (شیخ صـدوق،   شرط اناثیت نشده

 ؛ شــیخ799-800، صــص 2، ج 1348ســید مرتضــی، 

ــی،  ــص 8، ج 1387طوس ــی،  98-99، ص ــه حل ؛ عالم

ــص 1413 ــرالمحققین، 525-526، ج اول، صــ ؛ فخــ

، ج اول، 1409؛ محقق حلـی،  399، ج اول، ص 1389

  ).490، ص 3، ج 1408؛ محقق کرکی، 260ص 
ی
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گروهی از فقهـاء، ذکوریـت را در مرجـع تقلیـد شـرط      

؛ صـانعی،  224-225، صـص  1410(خویی،  اند ندانسته

  ).20، ج اول، ص 1387
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گروهی از فقهـاء، ذکوریـت را در مرجـع تقلیـد شـرط      

اند. اولین فقیهی که این شـرط را اعتبـار کـرد،     دانسته

ــت (نراقــی،     ــانی اس ــهید ث ؛ 35، ص 17، ج 1419ش

 روحانی، ؛ حسینی9، ج اول، ص 1409یزدي،  طباطبایی

تـا، ص اول؛   ؛ موسوي خمینی، بی5، ج اول، ص 1414

، ج اول، 1386منتظري، ؛ 40، ج اول، ص 1391حکیم، 

 ).8تا، ص  بهجت، بی؛ 23ص 

انـد   گروهی از فقها، از شرط ذکوریت مفتی اسمی نبرده

؛ فاضـل تـونی،   244تـا، ص   (حسن بن زین الـدین، بـی  

 ).29، ص 1415به بعد؛ انصاري،  241، ص 1412

انـد، امـا در    روهی از فقها، شرط ذکوریت را یاد کـرده گ

انـد (عراقـی،    اعتبار آن در مرجـع تقلیـد تردیـد کـرده    

 ).68تا، ص  ؛ اصفهانی، بی241-247، صص 4، ج 1405

فوق، نتایج زیـر حاصـل    نگاره  با مالحظه

  شود: می

شـرط   ،بر اساس تتبعی که انجام شـد  -

ذکوریت را اولین بار شهید ثانی مطرح کـرده  

است  و فقهاي پـیش از او ایـن شـرط را یـاد     

ــر ایــن   نکــرده انــد، چنانکــه برخــی از فقهــا ب

؛ 424، ص 1286اصـفهانی،   اعتقادند (حـائري 

ــتري،  ــادي، 18، ص 1318شوشــ ؛ فیروزآبــ

  ).293، ص 6، ج 1392

ذکوریت در مفتی و مرجع تقلید شرط  -

ــل ــتالف ا مح ــی از اخ ــت و گروه ــا س ، فقه

  دانند. ذکوریت را شرط نمی

در نتیجه، ادعـاي اجمـاع در مـورد مـرد     

پایـه و اسـاس اسـت.     بودن مرجع تقلیـد، بـی  

شود، داللـت بـر    آنچه از این اجماع حاصل می

آن دارد که این اجماع از نوع منقـول اسـت و   

ل.  نه محص  

 جـواز تصـدي  تحلیل دالیل  -3

  مرجعیت زنان

ي مرجعیت زنان دالیلـی  تصدواز براي ج

بـه   زیـر نقلی و عقلی ذکر شده اسـت کـه در   

  تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

  دلیل نخست: آیات -3-1

براي جواز تقلید در احکام دین به آیـاتی  

خـوریم کـه از اطـالق آن     از قرآن کریم برمـی 
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تـوان بـراي جـواز تصـدي منصـب       آیـات مـی  

  مرجعیت زنان استفاده کرد:

ــذِّکْرِ إِن کُنــتُم الَ فَاســألُواْ« -1 ــلَ ال أَه 

  ).43(نحل: » تَعلَمون

دانید، از پژوهنـدگان جویـا    پس اگر نمی

  شوید.

کلـی و ارشـاد بـه      این آیه، بیـان قاعـده  

حکم خرد اسـت کـه جاهـل نسـبت بـه هـر       

موضوعی ناگزیر باید براي تشخیص و تعیـین  

همان امـر رجـوع     راه حل به دانشمند و خبره

نماید. این آیه از هر لحاظ اطالق دارد، چـه از  

لحاظ سائل و چه به لحاظ مسئول و چـه بـه   

لحاظ مورد سؤال. بنـابراین، آیـه منحصـر بـه     

کلی   زمان نزول نبوده، بلکه یک اصل و قاعده

توان بـه آن   است که در هر زمان و مکانی می

استناد کرد و گفت بر هر شخص نـادانی الزم  

دانـد، از شـخص عـالم و     است که آنچه را نمی

داند، چه زن باشـد و چـه مـرد،     دانایی که می

  جویا شود.

ــاب  ــافیدر کتــ ــندي از  کــ ــه ســ بــ

کثیر روایـت اسـت کـه گفـت:      بن عبدالرحمن

 ســؤال نمــودم از امــام صــادق (ع) از آیــه     

امام . »تَعلَمون فَاسألُواْ أَهلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم الَ«

است و ما اهـل ذکـر    (ص) کر محمدفرمود: ذ

هســتیم کــه مــردم بایــد از مــا ســؤال کننــد 

همچنــین  .)210، ج اول، ص 1367(کلینـی،  

  آیــه  از امـام صـادق (ع) روایـت شـده دربـاره     

فوق. امام فرمود: کتـاب ذکـر اسـت و      شریفه

اهل آن آل محمـد (ص). پروردگـار، مـردم را    

امر امر فرموده که از آنان سؤال کنند و هرگز 

نفرموده که از مردم جاهـل و نـادان پرسـش    

  ).  295، ج اول، ص 1367نمایند (کلینی، 

اما در زمان غیبت معصوم (ع)، اهل ذکر 

چه کسانی هستند؟ در زمـان حاضـر کـه بـا     

غیبت معصوم (ع) نیز مواجه هستیم، صـاحب  

ــی  ــان (ع) م ــام زم ــر ام ــد:  عص ــا «فرمای و أم

رواه حدیثنا، الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی 

ــه اهللا ــا حج (حرعــاملی،  »فــانّهم حجتــی و ان

). در زمـــان حاضـــر، 140، ص 27، ج 1414

منظور از راویان حدیث، جزء صاحبان فتوي و 

، 40، ج 1363رأي کســانی نیســتند (نجفــی، 

). 99، ص 1418خمینـــی،  ؛ موســـوي19ص 

چنانچه کسی موفق شد که با تحصـیل علـوم   

واالي   و مرتبـه دینی به مقـام رفیـع اجتهـاد    

کند  فقاهت برسد، مسائل را خود استنباط می

و گرنه موظف است و بر او واجـب اسـت کـه    

ــدي    ــود را از مجتهـ ــائل خـ ــام و مسـ احکـ

الشرایط بگیرد؛ چرا که فقهایی که واجد  جامع

اي از اهـل ذکرنـد و    شرایط باشند، خود نمونه

در حقیقت، رجوع به آنان که علوم خـود را از  

اند، رجـوع بـه اهـل ذکـر      ) گرفتهاهل بیت (ع

طاهرین (ع) اسـت، منتهـی     واقعی یعنی ائمه
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شـود کـه    باواسطه و غیرمستقیم. مالحظه می

ــی در    ــیچ فرق ــالم ه ــه ع در رجــوع جاهــل ب

     جنسیت عالم وجود ندارد.    

 فَلَـو  هوما کَانَ الْمؤْمنُونَ لینفرُواْ کَآفَّ« -2

فـی  لیتَفَقَّهواْ  همنْهم طَآئفَ هالَ نَفَرَ من کُلِّ فرْقَ

هِمواْ إِلَیعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذیلینِ وتوبه: » الد)

122  .(  

مؤمنان وظیفه ندارند که همـه رهسـپار   

هاي نبرد شوند و از دستیابی به دانـش   میدان

اي گروهی نـزد   باز مانند، پس چرا از هر فرقه

انـش دیـن بیاموزنـد و    رونـد تـا د   پیامبر نمی

آنـان   ،هنگامی که به سوي قومشان بازگشتند

را از مخالفت با احکـام الهـی هشـدار دهنـد،     

  باشد که آنان بترسند.   

مفاد آیه آن اسـت کـه نظـام اجتماعـات     

اسالمی چنین مقتضـی اسـت کـه مسـلمانان     

پیوسته دو صنف باشـند: گروهـی بـه منظـور     

  ادهدفع خطر دشمنان، بـا سـالح نظـامی، آمـ    

دفاع باشند و گروهـی بـه منظـور فراگـرفتن     

علوم دینی و معارف اسـالمی بـا سـالح قلـم،     

  جهد و تالش کنند. 

مذکور، فقیهان در دین را مختص به   آیه

ــی نمــی ــز   مــردان معرف ــانوان نی ــذا ب ــد، ل کن

توانند ماننـد مـردان بـا تفقـه در دیـن در       می

مصدر انذار قوم و مرجـع احکـام فقهـی قـرار     

زیرا عمـوم و اطـالق انـذار بـه داللـت      گیرند؛ 

مطابقی و التزامی متضمن بیان احکام واجـب  

و حرام اسـت، بنـابراین انـذار متضـمن بیـان      

عقاب در هنگام ترك واجب و عمل بـه حـرام   

اي که از ایـن دو مقدمـه گرفتـه     است. نتیجه

شود، این اسـت کـه انـذار نـوعی امـر بـه        می

امـر بـه     معروف و نهی از منکر است و فریضه

معروف و نهی از منکـر اختصـاص بـه مـردان     

  ندارد.   

نزَلْنَـا مـنَ   أَیکْتُمـونَ مـا    إِنَّ الَّـذینَ « -3

ی     الْبینَات والْهدى من بعد ما لنَّـاسِ فـل نَّـاهیب

اللّه منُهلعی کتَابِ أُولَـئنُونَ الْکاللَّاع منُهلْعیو «

  ).159(بقره: 

کسانی که دالیل روشن و رهنمودهـاي   

ما را پس از آنکه در کتاب آسمانی براي مردم 

کنند، خـدا   کتمان می ،به روشنی بیان کردیم

کند و آنان را از رحمت خود دور  لعنتشان می

شدگان نیز آنان را لعنت  لعنت  سازد و همه می

  کنند. می

این آیه از باب وجـوب امـر بـه معـروف،     

عالمان به احکـام الهـی     همه کند که بیان می

(چه مرد باشند و یا زن) بایـد دانـش خـود را    

به دیگران انتقال دهنـد و در صـورت کتمـان    

آن، مستحق لعن الهی خواهند شد؛ چـرا کـه   

با کتمان معارف اسالمی، مسـاعی و تبلیغـات   

کننـد،   پیامبر (ص) و ائمه (ع) را تضـییع مـی  

دي این است که استحقاق حرمان از رحمت اب
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را خواهند داشت. بنابراین اگر زنی، بـه مقـام   

توانـد فتـوي دهـد و     اجتهاد و افتاء رسید، می

دیگـران نیــز مجازنــد او را بـه عنــوان مرجــع   

  تقلید برگزینند.

  م: احادیثدلیل دو -3-2

در زیر به تحلیل احادیثی که براي جـواز  

تصدي مرجعیت زنان قابلیـت اسـتناد دارنـد،    

  پردازیم: می

ري (ع): تی از امـام حسـن عسـک   روای -1

فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً «

لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعـاً المـر مـواله،    

(تفسیر منسوب الی االمام » فللعوام أن یقلدوه

 ،1409ابی محمد الحسن بن علی العسـکري،  

، ص 27ج  ،1414؛ حرّعـــــــاملی، 300 ص

131.(  

ن فقهــاي در هـر عصــر و زمـانی در میــا  

اعصار و ادوار بر مردم مسـلمان الزم اسـت از   

نـد کـه داراي صـیانت نفـس     نکسی تقلیـد ک 

باشد، حافظ دین باشد، مخالف هواي نفسـانی  

  خود باشد و مطیع امر خدا باشد.

در این حدیث هیچ تفصیلی بـین مـرد و   

زن مطرح نشـده اسـت، بنـابراین افتـاء بـین      

شـرط  مردان و زنان مشترك است. مگر اینکه 

رجولیت را در کالم امام (ع) جداگانه در نظـر  

بگیریم، با اینکه هیچ دلیلی بر این ادعا وجود 

اي نیست جز عمل به ظـاهر   ندارد. پس، چاره

کالم و نباید بـدون دلیـل قیـدي بـر اطـالق      

بزنیم و تا زمانی که دلیلی محکم بر تخصیص 

  نداشته باشیم، اطالق به حال خود باقی است.  

  دياشکال سن

(ع)  ريکانتساب تفسیر امام حسـن عسـ  

ــث و   ــل بحـ ــواره محـ ــا، همـ ــین علمـ در بـ

نظر بوده اسـت. یکـی از دالیـل مهـم      اختالف

بـا   .مخالفان این تفسیر، ضعف سند آن اسـت 

وجود قدمت این تفسـیر، وثاقـت آن در بـین    

امیـه از گذشـته مـورد بحـث بـوده      علماي ام

  .  است

بـن   نخستین منتقد وثاقت تفسیر، احمد

غضـائري، معـروف بـه ابـن      لهعبیدا بن حسین

بـن   خود، محمـد  الضعفاءبود که در  غضائري

اب اسم اسـترآبادي را فـردي ضـعیف و کـذ    ق

    هرفــی کــرده و دو فــرد مــذکور در سلســلمع

که تفسیر را به نقل از پدرانشـان از   - سند را

مجهـول   -اند  ري روایت کردهکامام حسن عس

را  غضـــائري تفســـیرخوانـــده اســـت. ابـــن 

ــوع« ــل آن را  » موضـــ ــته و جاعـــ دانســـ

معرفـی کـرده    دیباجی الهعبد بناحمد بن سهل

    ).256-257 صص ،1380(عالمه حلی، است 

تفســیر روایـات  «مرحـوم خـویی گویــد:   

السـند   ضـعیف  ري (ع)امـام عسـک  منسوب به 

هستند؛ زیرا این تفسیر به طریق قابل اعتماد 

به دست ما نرسیده است. در طریق اثبـات آن  
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قاسـم   الحال چـون محمـدبن   اشخاص مجهول

زیـــاد و  محمـــدبن بـــن اســـترآبادي، یوســـف

سیار وجود دارند. اگـر تفسـیر    بن محمد بن علی

گونه که شـیخ صـدوق سـندیت آن را از     را آن

استرآبادي نقل کـرده باشـد، در ایـن صـورت     

طریق اثبـات تفسـیر ضـعیف اسـت. امـا اگـر       

طریـق اثبـات تفسـیر بـه طریقـی باشـد کــه       

آن را  مستدركشهرآشوب در  بن علی دبنمحم

ــند آن    ــورت س ــرده اســت، در آن ص ــل ک نق

گویـد:   مسـتدرك صحیح است؛ زیرا صـاحب  

خالد کسـی   خالد برقی برادر محمدبن بن حسن

است که تفسیر را مستقیماً از امام امالء کرده 

خالد را نجاشی معتمد اعالم کـرده   بن و حسن

سیر امام، است. مگر اینکه بگوییم منظور از تف

غیــر از تفســیري اســت کــه از طریــق شــیخ  

صدوق از استرآبادي نقل شده است. امـا ایـن   

شود؛ زیرا تفسیري که خالد برقـی   ادعا رد می

مجلـد بـوده و ایـن     120آن را مهیا کرده، در 

ایـن  تفسیر هرگز به دست ما نرسیده است و 

ه اکنون در دسـت ماسـت، همـان    تفسیري ک

یق استرآبادي نقل دي است که از طرتک مجل

-223 صــص ،1410(خــویی، » شــده اســت

222.(  

  پاسخ به اشکال

ثان و فقهـاي  اکثر محدبا توجه به اینکه 

بنام شیعه به این تفسیر اعتنا کـرده و قـوالً و   

عمــالً آن را تأییــد نمــوده و روایــات آن را در 

ــیر،   ــث تفس ــه الي مباح ــه  الب ــدیث و فق ح

سـبت  ن شود کـه  این نکته روشن می ،اند آورده

ري، بـه  کجعلی بودن تفسیر امام حسـن عسـ  

ولی التزام بـه   ،بینی است دور از انصاف و واقع

. صحت تمـام روایـات آن هـم، مشـکل اسـت     

ثان، اکثـر و یـا تمـامی    چنانچه برخی از محد

ــی  ــن تفســیر را صــحیح م ــث ای ــد احادی  دانن

ــوري 28ج اول، ص  ،1403(مجلســــی،  ؛ نــ

ــ). 199، ص 5ج  ،1416طبرســی،   هآنچــه ک

تــوان بــه عنــوان نظــر تحقیقــی و نهــائی  مـی 

ن تفسـیر ارائـه کـرد، ایـن     پیرامون روایات ایـ 

ایــن کتــاب هماننــد ســایر منــابع اســت کــه 

حدیثی بوده و باید با قواعد و ضوابط حـدیث  

  .و رجال، سنجیده شود

در مورد مفـاد روایـت مـورد بحـث نیـز،      

فارغ از بحث سندي آن، لزوم رجوع به فقیهی 

اجتهاد را با صیانت از نفس و پیروي از که راه 

تقلیـد از    اوامر الهی پیموده، واضـح و مسـئله  

چنین مجتهدي به حکم عقل، اجمـاع، بنـاي   

گـردد و جنســیت   عقـالء و منطـق ثابـت مـی    

  مرجع تقلید در آن مدخلیتی ندارد.     

روایت اسحاق بن یعقـوب از صـاحب    -2

رجعوا و أما الحوادث الواقعـه فـا  «الزمان (عج): 

فیها الی رواه حدیثنا، فانّهم حجتی و انا حجه 
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ــدوق،  » اهللا ــیخ صـــ ؛ 484 ص ،1405(شـــ

  ).140، ص 27ج  ،1414عاملی، حر

حـدیث  در حوادث و رویدادها به راویـان  

ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شـما و  

  ت خدایم.من حج

ــل   روایــت مــذکور از لحــاظ ســندي قاب

اند  معرفی شدهخدشه نیست و راویان آن ثقه 

ــدوق،   ــیخ ص ــاظ 485، ص 1405(ش ). از لح

داللت نیز بر مضمون آن اجماع قولی و فعلـی  

) 190، ص 11، ج 1363وجـود دارد (نجفـی،   

مضاف بر اینکـه، مضـمون روایـت کـه همانـا      

والیت فقیه بر مسلمانان است، به حکم کتاب 

أولـی بـالمومنین مـن    «  ثابت است، مثل آیـه 

  ).6(احزاب:  »انفسهم

حال بعد از ذکر این مقـدمات، در مـورد   

موضوع مورد بحث باید بگوییم که با اسـتفاده  

تـوان   مـی  »رواه حدیثنا«از عمومیت و اطالق 

به این نتیجه رسید که جنسـیت در راویـان و   

علماء هیچ مدخلیتی نـدارد. اگـر زنـی مسـیر     

الزم براي اجتهاد را پیمود، رجوع بـه او هـیچ   

  منعی ندارد.

  ل سوم: عقلدلی -3-3

یکی از دالیلی کـه بـراي جـواز تصـدي     

مرجعیـت بـانوان قابلیــت اسـتناد دارد، عقــل    

است. این دلیل وقتی تمام است که از جانـب  

شارع، منعی بر افتاء بانوان نباشد؛ زیرا علـل و  

اســباب تشــریع احکــام بــر اســاس مصــالح و 

مفاسد غالبی است. چه بسا، در امـوري، عقـل   

ت واقعی را درك کنـد و  نتوانسته باشد مصلح

  تنها در مقام ظاهري اندیشه کند. 

رغـم فقـدان نـص،     در مورد بحـث، علـی  

گونه عموم و اطالقی کـه حـاکی از عـدم     هیچ

حجیت افتاء زنان باشد، وجود ندارد و دالیـل  

تواند به عنـوان   ممنوعیت، که برشمردیم، نمی

  شاهدي معتبر بر اثبات موضوع اصرار ورزند.

باب تقلیـد، بنـاي عقـالء     دلیل عمده در

ــوي ــت (موسـ ــی،  اسـ ؛ 63، ص 1418خمینـ

طور که عقـل   ). همان204، ص 1410خویی، 

کند که بیمار به پزشک رجوع  سلیم حکم می

کند که جاهـل بـه    کند، همان عقل حکم می

عالم مراجعه کند. از نظر عقل فرقی بین مـرد  

طور که  و زن در این مورد نیست. یعنی همین

م بود، باید به او رجوع شود، اگر اگر مردي اعل

زنی هم اعلم بود، باید به او رجوع شود. بنـاي  

عقالء این است که اگر یک نفر اعلـم باشـد و   

دیگري غیر اعلم، آن اعلم را، چـه زن باشـد و   

  چه مرد، باید ترجیح داد.

دلیل چهـارم: تمسـک بـه     -3-4

  اصل قابلیت قابل

ـ  ر بنابر احکام بدیهی عقل، باید مشاغل ب

اساس قابلیت به افراد سپرده شود و هر کـس  

قابلیتش براي کاري بیشتر باشد، براي تصدي 
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تر است. حضرت علی (ع) در ایـن   آن شایسته

تـرین مـردم بـراي     شایسـته «فرمایـد:   باره می

  زمامداري کسی است که توانایی او براي اداره

جامعه از همه بیشتر و به اوامـر خـدا در ایـن    

تـا،   البالغه، بـی  (نهج» تر باشد اهباره از همه آگ

  ).  151، ص 3ج 

امام در اینجا همین حکم بدیهی عقل را 

کند، نه یک مطلب تعبدي را. ایـن   گوشزد می

حکم عقل، به زمامداري اختصاص ندارد، بلکه 

ــورد همــه ــی، قضــایی و    در م مناصــب اجرای

جامعه است،   اداره  سیاسی که به نوعی درباره

کس که قـابلیتش بـراي    شود و هر جاري می

تصدي منصبی بیشتر باشـد، بایـد کـار بـه او     

سپرده شود. در غیر این صورت، برخالف عقل 

و برخالف مصلحت جامعه خواهد بود و کاري 

که برخالف عقل و مصلحت جامعه باشـد، در  

شرع جایز نیسـت. ایـن حکـم بـدیهی عقـل،      

بردار نیست که مثالً در مورد سپردن  تخصیص

ت بـه بـانوان آن را تخصـیص    منصب مرجعیـ 

ــیص     ــی تخص ــام عقل ــه احک ــرا ک ــزنیم؛ زی ب

  پذیرند. نمی

دلیل پـنجم: تمسـک بـه     -3-5  

  الجواز اصاله

الجواز باید گفت بانوانی که  به حکم اصاله

تواننـد متصـدي    واجد شرایط افتاء باشند، می

الجواز، آنچه  آن گردند. در واقع بر اساس اصاله

حکمـش عـدم    دلیلی بر حرمت آن نرسـیده، 

وجوب احتیاط و جواز ارتکـاب اسـت. فقهـاي    

شیعی از جمله شیخ صدوق، سـید مرتضـی و   

عالمه حلی معتقدند که تـا زمـانی کـه نهـی     

نرسیده باشد، اصـل در اشـیاء اباحـه و جـواز     

داننـد   است و این حکم را مقتضـی عقـل مـی   

). بنابراین بـا توجـه   532، ص 1381(صابري، 

کم بـه جـواز مرجعیـت    الجواز، باید ح به اصاله

  بانوان داد.   

  مناقشه

ــوان  ــا عن ــی ب ــدم  برخ ــاله ع ــواز  اص الج

اند با اصل جواز معارضـه کننـد. آنهـا     خواسته

گویند که احکـام اسـالم تـوقیفی اسـت و      می

شارع به مـا رسـیده باشـد تـا از       باید از ناحیه

حجیت   حجیت برخوردار باشند و چون درباره

ــر ســایرین تنهــا د  ر خصــوص رأي مجتهــد ب

مردان دلیـل داریـم، لـذا حجیـت رأي زنـان،      

گـوییم در   نامشروع است و حداقل اینکـه مـی  

صورت شک، اصـل، عـدم جـواز حجیـت رأي     

  زنان در احکام شرعی بر غیر خود است.

تعارض «توان با عبارت  این اشکال را می

نیز مطرح کرد. مـثالً در  » بین تعیین و تخییر

ه یکی اعلم از الشرائط ک مورد دو مجتهد جامع

دیگري است و مقلد نیز باید بـه یکـی از آنهـا    

توانیم غیراعلم را بر اعلـم   مراجعه کند، آیا می

ــده   ــاس قاع ــر اس ــیم؟ ب ــرجیح ده ــین   ت تعی
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که اعلم متعین است، نوبت  گوییم تا زمانی می

رسد؛ زیـرا تقلیـد هـر یـک بـه       به تخییر نمی

اختیار، محل تأمل است و در نتیجه با وجـود  

داریم و به  ین (اعلم) دست از تخییر بر میمتع

  کنیم.   اعلم رجوع می

مورد بحـث، ممکـن اسـت      اما در مسئله

کنیم، بـه   بگویند آنچه که از روایات اتخاذ می

یقین، قبول حجیت رأي مردان مفتی اسـت و  

در خصوص أخذ به قول زنان مفتـی، خـود را   

بینـیم و بـا وجـود متعـین چگونـه       مخیر مـی 

  غیر متعین تمسک کرد؟ توان به می

  پاسخ

کارگیري اصل عدم جواز در  اول اینکه به

صورتی صحیح است که ما از ابتدا و بـه طـور   

مستقل به حجیت حکم مفتی، اعـم از مـرد و   

زن، شک کرده باشیم. اما با وجود اطالقـات و  

عمومات حجیت رجوع به اهل خبـره، دیگـر،   

مجالی براي موضوع اصـاله عـدم جـواز بـاقی     

  ماند. نمی

دوم اینکه بر فرض برقـرار شـدن اصـاله    

آیـد   عدم جواز، با اصل جواز تعارض پیش می

شـوند و بایـد بـه     و هر دو از اعتبار ساقط مـی 

اطالق عموم آیاتی که بر رجوع به اهل خبـره  

  تأکید دارند، تمسک جست.

ســوم اینکــه بحــث تعیــین و تخییــر در 

شود که واقعاً تـرجیح وجـود    جایی مطرح می

داشـته باشـد، در حـالی کـه در حجیـت رأي      

مفتـی مـرد، ذاتــاً ترجیحـی بـر حجیــت رأي     

  مفتی زن نیست.  

اشتراك   دلیل ششم: قاعده -3-6

  مکلفان در احکام  همه

طبق این قاعده، اگر حکمـی بـه صـورت    

عام یا مطلق آمده باشد و بر اختصاص آن بـه  

  افراد خاص دلیلی نباشـد، حکـم بـراي همـه    

  بـود کـه داراي شـرایط عامـه     افرادي خواهـد 

، ج 1417مراغــی،  تکلیــف هســتند (حســینی

). قـرآن کـریم، دسـتورات    20-26اول، صص 

آدم و  هایی چون انسان، بنی خود را گاه با واژه

ها بـر نـوع بشـر،     کند. این واژه الناس بیان می

ــی ــالق    ب ــرد و زن اط ــین م ــایزي ب ــیچ تم ه

شوند. بنابراین، چون موضـوع و محـور در    می

هاي اسالمی، نـوع انسـان    کالیف و مسئولیتت

است، اصـل در تکـالیف و وظـایف دینـی بـر      

باشد، مگر آنکـه دلیـل خـاص بـر      اشتراك می

مرجعیت یـک حکـم   اختصاص داشته باشیم. 

شرعی است و ما دلیلی بـر اختصـاص آن بـه    

تواننـد   مردان نداریم. بنـابراین زنـان نیـز مـی    

  مرجع تقلید باشند.
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اشـتراك زن و  دلیل هفـتم:   -3-7

  مرد در کماالت فطري

ــرد از   ــرآن کــریم، زن و م ــه تصــریح ق ب

خلقت واحد برخـوردار (نسـاء، آیـه اول) و در    

کماالت فطري مشترك هسـتند. مـوارد زیـر    

هایی از تجلی کماالت در زنـان و اعـالم    نمونه

توانایی آنان در بر عهده گرفتن مناصبی چون 

  مرجعیت است:

زنان از شناخت برهانی و  شناخت حق:

عقلـی حـق برخـوردار هسـتند و حـق بــودن      

کنند؛ بـه   اسالم را با حجت و برهان درك می

از بعضی مردان » اَفقه«طوري که بعضی زنان 

  ).44و نمل،  90اند (یونس،  دانسته شده

هـا بـا کمـال     انسـان  کسب معنویـت: 

یابنـد (حجـرات،    معنوي بر یکدیگر برتري می

ی از ایمان، فضـیلت و تقـوي،   گردان ). روي13

و  13ضعف عقـل و خـرد اسـت (بقـره:       نشانه

). تعالی در معنویـت، کمـال خردمنـدي    130

است که بعضی زنان براي مـؤمنین مثـال زده   

). زنان و مـردان در  12و  11اند (تحریم:  شده

امور موصـوف بـه ارزش و فضـیلت، مشـترك     

ــران:  ــاء: 195هســتند (آل عم ؛ 96و  95؛ نس

؛ 40؛ غـافر:  35؛ احـزاب:  97؛ نحل: 19 اسراء:

). تشخیص فضـیلت،  1-3؛ عصر: 13حجرات: 

حجت بر آن و ضـرورت کسـب فضـائل      اقامه

تواند برهانی باشد که گاهی زنان بر مردان  می

  ).9؛ قصص: 44کنند (نمل:  غلبه پیدا می

نقش علـم در رشـد و    پیشرفت علمی:

تعالی، غیر قابل انکار و تحصیل علم در اسالم 

به مـردان اختصـاص داده نشـده و پیشـرفت     

قابل توجه زنان در کسب علم و سبقت ایشان 

بر مردان، در سنجش با شرایط مساوي، قـوت  

  قواي ادراکی و عقلی زنان را بیانگر است.     

دلیل هشـتم: تمسـک بـه     -3-8

  و معصومین (ع) پیامبر (ص)  سیره

معصـومین    شواهد حضور زنان در سـیره 

عـال زنـان مسـلمان در    حضور ففراوان است. 

اسـالم    دیدگاه مترقیانـه   نشانه جوامع اسالمی

در زیر بـه برخـی از آنهـا اشـاره     است. به زن 

  کنیم:   می

هـاي   ها و مسافرت پیامبر (ص) در جنگ

خود همواره به قیـد قرعـه یکـی از همسـران     

، 5ج  ،1365برد (سـیوطی،   همراه میخود را 

ایـن   ).51، ص 23ج  تـا،  ؛ طبرانی، بی25ص 

بیانگر اهمیتی اسـت کـه پیـامبر (ص) بـراي     

ــی و   ــدادهاي سیاسـ ــان در رویـ ــور زنـ حضـ

ــد.  ابــن اثیــر در کتــاب اجتمــاعی قائــل بودن

  از هـزار نفـر از زنـان صـحابه      بـیش  هاسدالغاب

د، کـه مصـادر فقـه و    بـر  نام مىرا رسول خدا 

اند و هـر   بوده  حدیث و تفسیر و تاریخ و سیره

کــدام ماننــد مردهــا بــه علــوم مختلــف وارد  
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د. ام سلمه، ام اسلم، ام جمیل، ام رعله، ان بوده

نسیبه بنت الحارث، معاذه غفاریه، ام الدرداء و 

اسماء بنت عمیس از مشهورترین این صـحابه  

  به بعد). 389، ص 5بودند (ابن اثیر، ج 

تاریخی خود   (س) در خطبهفاطمه زهرا 

خطاب به مهاجرین و انصار، مضـامین عمیـق   

توحید، نبوت، تاریخ اسالم، فلسـفه، احکـام و   

ــه ــی    ارثی ــد (ص) را بیــان م کنــد  آل محم

  ).1387(منتظري، 

طور که مردم را براي اخذ  ائمه (ع) همان

احکام شرعی و وظایف الهی به مـردان ارجـاع   

شـرایط نیـز ارجـاع    دادند، به زنـان واجـد    می

دادنــد، ماننــد حضــرت زینــب (س) کــه  مــی

ها مرجع احکام الهی بودند و براي مـردم   سال

کردنـد و ایـن    حالل و حرام را بیان میاحکام 

مسئولیت از جانب امام حسین (ع) بـه زینـب   

ــدم،    ــوي مق ــود (موس ــده ب  ص(س) داده ش

218.(  

امام صادق (ع) نیز مـردم را بـه حمیـده    

مـاي روزگـار خـود بـود و در     مصفاه که از عل

داد (حرعاملی،  فقاهت تبحر داشت، ارجاع می

  ).286، ص 11، ج 1414

نقل اسـت کـه هنگـام     تفسیر عیاشیدر 

تن یـاران   313ظهور حضرت مهدي (عج)، از 

نفـر، از بـانوان هسـتند (عیاشـی، ج      50امام، 

). این بیـانگر اهمیتـی اسـت کـه     65اول، ص 

  ع) دارند.زنان در انقالب حضرت مهدي (

گزارش کوتـاهى از تعـدادى از   در ادامه، 

  م:کنی نقل مى بانوان فقیه و مجتهد

وي از اکـابر   ام علی همسر شهید اول:

و فضالي زنان عصر خویش بود و در علم فقه 

تبحري کامل داشـت. شـهید اول، بسـیاري از    

احکـام دینـی بـه وي ارجـاع     زنان را در فهـم  

  ).483، ص 3ج داد (امین،  می

 دختر شـهید اول: اطـمه ام الحسن فـ

یعنى سـرور اسـاتید    »المشایخ سیده«وي به 

امـل  موصـوف بـود. صـاحب    ومشایخ روایتـى  

فاطمـه  «کنـد:   وي را چنین توصیف میاآلمل 

زنی عالمه، فاضله، فقیهه، صالحه و عابده بوده 

ــاي او را    ــدح و ثن ــایخ، م ــن از مش اســت و م

هـا   کرد و بـه زن  شنیدم. پدرش او را مدح می

کـرد کـه بـه او اقتـداء کننـد و در       توصیه می

(حرعاملی، ج اول، » احکام به او رجوع نمایند

  ).193ص 

وي  آمنه بیگم دختر عالمـه مجلسـی:  

همسر مال محمد صالح مازندرانی و مادر مـال  

ــد    ــدین محم ــال نورال ــدرانی و م ــادي مازن ه

مازندرانی است که از علمـاء و فضـالي عصـر    

و عالوه بر زهـد و تقـوي   خویش بودند. این بان

در فقه و اصـول و حـدیث و تفسـیر تبحـري     

زدنی داشـت. شـوهر وي کـه از     خاص و مثال
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اکابر علماي شیعه اسـت در مسـائل علمـی از    

کـرد. از جملـه مسـائل     وي کسب فـیض مـی  

عالمه حلی را از او پرسش  قواعددشوار کتاب 

؛ 26، ج اول، ص 1363کــرد (بحرالعلــوم،  مـی 

  ).71، ص 2قمی، ج 

ایـن   سـیده نصـرت امـین اصـفهانی:    

بانوي فقیه و مجتهد معاصر، عـالوه بـر کتـب    

فقهی داراي یـک دوره تفسـیر قـرآن بـه نـام      

مجلـد اسـت. مقـام     15در  »مخزن العرفـان «

اجتهاد وي را آیـات عظـام شـیخ عبـدالکریم     

حائري، محمدرضـا نجفـی اصـفهانی، محمـد     

اهللا مرعشی مـورد تأییـد    کاظم شیرازي و آیت

، 1378اردسـتانی،   کتوب قرار دادند (صادقیم

  ).  124ص 

دالیــل منــع و   در مجمــوع، بــا مالحظــه

جواز تصدي مرجعیت زنان باید قائل بـه ایـن   

نظر شد که افتاء نیز مانند وظایف دیگر، بـین  

مرد و زن مشترك است و دلیلی بر اختصاص 

آن به مردان وجـود نـدارد. اگـر زنـی شـرایط      

تواند فتوي بدهد  باشد، می الزم افتاء را داشته

و دیگران (اعم از زنان یا مردان) نیـز مجازنـد   

  او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزینند.

  فرجام 

در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو 

دیدگاه وجود دارد: مشهور فقهاء معتقدند که 

تواند مرجع تقلیـد باشـد. در مقابـل،     زن نمی

جنســـیت گروهـــی دیگـــر معتقدنـــد کـــه 

  خصوصیتی در مرجع تقلید ندارد.

شــده بـراي دیــدگاه نخســت   اقامــه  ادلـه 

اند از کتاب، سنت و اجماع. تحلیل این  عبارت

ادله نشان داد کـه هـیچ یـک توانـایی اثبـات      

منع تصدي مرجعیت زنـان را ندارنـد.     فرضیه

اند از کتاب،  دیدگاه دوم، عبارت  در مقابل ادله

ـ   ه اصـل قابلیـت   سنت، بناي عقالء، تمسـک ب

اشـتراك    قابل، تمسک به اصاله الجواز، قاعده

مکلفان در احکام، اشتراك زن و مـرد در    همه

معصومین و   کماالت فطري و تمسک به سیره

  متشرعین.

اي اسـت کـه بـه     مرجعیت زنان، مسـئله 

اي  هــایی کـه بـه گونــه   اسـتناد آراء و دیـدگاه  

طلبد؛  برانگیز است، حکمی نو می جدي چالش

ــان و     حک ــان و مک ــر زم ــه عنص ــه ب ــی ک م

هـا در پیونـدها و روابـط حـاکم بـر       دگرگونی

جامعه توجهی جدي داشته باشد؛ حکمی کـه  

  هــاي فزاینــده پاســخگوي شــبهات و پرســش

ایران باشد؛ حکمی که زنـان را از روي    جامعه

جنسیت (زن بودن) از حقوق بدیهی خود بـاز  

  ندارد.

علم معیار در جواز مرجعیت باید عدالت، 

  مندي از قـوه  و معرفت به علوم اسالمی و بهره

استنباط احکام باشد. مالحظه شـد کـه هـیچ    

دلیل معتبري بر اشتراط مرد بودن در مرجـع  
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ــاي   تقلیـــد وجـــود نـــدارد و مقتضـــاي الغـ

خصوصیت از تقیید رجـل در برخـی روایـات،    

عدم شرطیت و صحت مرجعیت زنـان اسـت.   

م اسـالمی  به عبارت دیگر، همه عالمان به علو

ــرایط    ــاقی ش ــت و ب ــدال، وثاق ــه داراي اعت ک

جـواز اجتهـاد هسـتند و      باشند، مشمول ادله

عرف و عقالء، هیچ خصوصیت و تفاوتی بـین  

بینـد و منـاط را علـم،     زن و مرد ندیده و نمی

دانـد، نــه علــم و   شـرایط مــی   عـدالت و بقیــه 

عدالت رجـل بـه مـا هـو رجـل و شـارع اگـر        

عمال کند، نیـاز بـه   بخواهد چنین تعبدي را ا

تر و تبیین آنهـا بـه    واضح  روایات کثیره و ادله

  نحوي که الغاي خصوصیت نشود، دارد.

  

   پانوشت

البته بحث ریاست و سرپرستی زوج بر زوجه قیود و . 1

  سـوره  19  حدودي نیز در قرآن خورده اسـت. در آیـه  

بحـث تفصـیلی   ». وعاشـروهنّ بـالمعروف  «نساء آمده: 

  طلبد.  پیرامون این موضوع، مجالی دیگر می

  

  فارسی و عربی منابع

اسد الغابـه فـی    تـا)،  الحسن (بی ابی عزالدینابن اثیر،  .1

(دوره  ، قم: انتشارات اسماعیلیان،5، ج معرفه الصحابه

 جلدي). 5

، بالمهذ، ق)ه  1406عبـدالعزیز ( ابن براج طرابلسی،  .2

 .جلدي) 2(دوره   ، قم: مؤسسه النشر االسالمی،2ج 

تحف العقول عن آل )، قه  1404ابن شعبه حرانی ( .3

 ، قم: مؤسسه النشر االسالمی، چاپ دوم.الرسول (ص)

، بحوث فی االصـول تا)،  اصفهانی، محمد حسین (بی .4

 قم: مؤسسه النشر االسالمی.

یـروت:  ، ب3، ج الشـیعه  اعیـان تا)،  امین، محسن (بی .5

 دارالتعاریف للمطبوعات.

، قم: شهادات قضاء و)، قه  1415انصاري، مرتضی ( .6

 مطبعه باقري، چاپ اول.

رجال السید ش)، ه  1363بحرالعلوم، محمد مهدي ( .7

 ، ج اول، تهران: مکتبه الصـادق، چـاپ اول،  بحرالعلوم

 جلدي). 4(دوره 

 صـحیح ، )قه  1401( بخاري، محمـد بـن اسـماعیل    .8

 جلدي). 8بیروت: دارالفکر، (دوره  ،5ج ، البخاري

(عربـی)،   توضیح المسائلتا)،  بهجت، محمد تقی (بی .9

 قم: انتشارات شفق، چاپ دوم.

تفسیر منسوب الی االمام ابی محمد الحسن بـن   .10

)، قـم: مدرسـه االمــام   قه  1409( علـی العســکري 

 المهدي (عج)، چاپ اول.

ــراهیم (   .11 ــد اب ــاتی، محم ــالهش)، ه  1382جن ي  رس

ــیح  ــتفتائاتتوض ــائل: اس ــارات 3، ج المس ، انتش

 انصاریان، چاپ اول.

، فصولق)، ه  1286حائري اصفهانی، محمد حسین ( .12

 جا: چاپ سنگی. بی

، ج اول، امل اآلمل ،تـا)  (بی عاملی، محمد بن حسنحر .13

 جلدي). 2بغداد: مکتب االندلس، (دوره 

تفصـیل  ، ق)ه  1414( عاملی، محمـد بـن حسـن   حر .14

 11ج  ،تحصیل مسائل الشّریعهیعه الی وسائل الش

چـاپ  آل البیت (ع) الحیاء التـراث،  مؤسسه قم:  ،27و 

 جلدي). 30(دوره دوم، 

معـالم الـدین و مـالذ    تـا)،   حسن بن زین الدین (بی .15

 ، قم: مؤسسه النشر االسالمی.المجتهدین
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منهـــاج ق)، ه  1414روحـــانی، محمـــد ( حســـینی .16

 2(دوره ، ج اول، مکتبه االلفین، چاپ دوم، الصالحین

 جلدي).

 رسـاله ق)، ه  1399طهرانی، محمد حسین ( حسینی .17

، النساء علی قوامون الرجال آیه تفسیر فی بدیعه

 تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.

العناوین ق)، ه  1417مراغی، میرعبـدالفتاح (  حسینی .18

، ج اول، قم: مؤسسه النشـر االسـالمی، چـاپ    الفقهیه

 جلدي). 2اول، (دوره 

العــروه مستمســک ق)، ه  1391حکــیم، محســن ( .19

 جلدي). 14، ج اول، نجف: مکتبه اآلداب، (دوره الوثقی

، 6، ج جامع المداركق)، ه  1405خوانساري، احمد ( .20

 جلدي). 7(دوره  تهران: مکتبه الصدوق، چاپ دوم،

االجتهـاد و التقلیـد    ق)،ه  1410خویی، ابوالقاسم ( .21

، قم: دارالهادي، من التنقیح فی شرح العروه الوثقی

 چاپ سوم.

الذریعه الـی  ش)، ه  1348الهـدي (  سید مرتضی علم .22

، تحقیـق توسـط ابوالقاسـم گرجـی،     االصول الشریعه

 جلدي). 2(دوره  2تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج 

، ج الدر المنثـور ق)، ه  1365سیوطی، جالل الدین ( .23

 جلدي). 6(دوره  ، بیروت: دارالمعرفه، چاپ اول،5

 1411الدین مکی العاملی ( شهید اول، محمد بن جمال .24

 ، دارالفکر، قم، چاپ اول.اللمعه الدمشقیهق)، ه 

ق)، ه  1410( العـاملی  ین الجبعـی الـد  شهید ثانی، زین .25

، قـم: انتشـارات   3ج  ،)شرح اللمعـه البهیه (الروضه 

 جلدي). 10داوري، چاپ اول، (دوره 

ج مــنهق)، ه  1318شوشــتري، جعفــر بــن حســین ( .26

 ، تهران: کتابفروشی خوانساري، چاپ سنگی.الرشاد

القمـی   بابویـه  بـن  الحسـین  بن علی شیخ صدوق، محمدبن .27

، قــم: کمـال الــدین و تمــام النعمــه ق)،  ه 1405(

 مؤسسه النشر االسالمی.

القمـی   بابویـه  بـن  الحسـین  بن علی شیخ صدوق، محمدبن .28

 ، قم: دارالهادي، چاپ اول.الهدایهق)، ه  1418(

ه  1365( علی بن حسن سی، ابی جعفر محمدبنشیخ طو .29

الکتب االسـالمیه،  ، قم: دار6ج ، تهذیب االحکام، ش)

 جلدي). 10(دوره چاپ چهارم، 

ه  1417( علی بن حسن محمدبنشیخ طوسی، ابی جعفر  .30

مؤسسه نشر اسالمی، چـاپ اول،   ، قم:6ج ، خالف، ق)

 جلدي). 6(دوره 

ه  1387( علی بن حسن محمدبنشیخ طوسی، ابی جعفر  .31

، قـم: مکتبـه   8و  6ج ، مبسوط فی فقه االمامیه، ق)

 جلدي). 8(دوره  مرتضویه،

، بیـروت:  شرح عروه الـوثقی تا)،  شیرازي، صادق (بی .32

 دارالصادق.

عقــل و اســتنباط ش)، ه  1381صــابري، حســین ( .33

 ، مشهد: نشر آستان قدس رضوي.فقهی

هفتــاد زن ش)، ه  1378اردسـتانی، احمـد (   صـادقی  .34

، مجموعه مقاالت منتشر شده در روزنامه ثراوي حدی

 زن، تهران: انتشارات قله.

، ج اول، مجمع المسائلش)، ه  1387صانعی، یوسف ( .35

 2قم: انتشـارات میـثم تمـار، چـاپ چهـاردهم، (دوره      

 جلدي).

، 2، ج پرتوي از قرآنش)، ه  1358طالقانی، محمود ( .36

 6تهــران: شــرکت ســهامی انتشــار، چــاپ اول، (دوره  

 جلدي).

المیزان فی تفسیر تا)،  طباطبایی، محمد حسین (بی .37

 20مؤسسه النشر االسالمی، (دوره  ، قم:16، ج القرآن

 جلدي).

العـروه  ، ق) ه 1409( یـزدي، محمـدکاظم   طباطبایی .38

 مؤسسـه االعلمـی، چـاپ دوم    ج اول، بیروت:، الوثقی

 جلدي). 4(دوره ، (ط.ق.)
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عجـم  المتـا)،   ایـوب (بـی   احمـدبن  بـن  طبرانی، سلیمان .39

 25، قـاهره: مکتبـه ابـن تیمیـه، (دوره     23، ج الکبیر

 جلدي).

و  1ج ، تفسیر عاملی، ش)ه  1363( عاملی، ابـراهیم  .40

 جلدي). 8(دوره کتابخانه صدوق، چاپ اول،  ، تهران:2

دین (  عراقی، ضیاء .41 ، 4، ج نهایه االفکارق)، ه  1405اـل

 جلدي). 4قم: مؤسسه النشر االسالمی، (دوره 

مطهراالسدي  بن یوسف بن عالمه حلی، ابی منصورالحسن .42

، نجـف: چـاپ   رجال العالمـه الحلـی  ق)، ه  1380(

 بحرالعلوم. 

مطهراالسدي  بن یوسف بن عالمه حلی، ابی منصورالحسن .43

، ج اول، قـم: مؤسسـه   قواعد االحکـام ق)،  ه 1413(

 جلدي). 3النشر االسالمی، چاپ اول، (دوره 

، ج تفسیر العیاشـی تا)،  مسعود (بی عیاشی، محمدبن .44

 جلدي). 2اول، تهران: مکتبه العلمیه االسالمیه، (دوره 

ق)،  ه 1412البشـروي (  محمـد  بـن  فاضل تونی، عبداهللا .45

 ، قم: مؤسسه مجمع الفکر االسالمی، چاپ اول.الوافیه

 یوســف بــن حســن محمــدبن طالــب المحققین، ابــیفخــر .46

ایضاح الفوائد فی شـرح اشـکاالت    ،ق)ه  1389(

چـاپ اول،  ج اول و دوم، قم: مطبعه العلمیه، ، واعدالق

 .جلدي) 4(دوره 

عنایه االصول فی ق)، ه  1392فیروزآبادي، مرتضی ( .47

، تهران: دارالکتب االسالمیه، 6، ج شرح کفایه االصول

 جلدي). 6چاپ دوم، (دوره 

، فقه و اصـول  مباديش)، ه  1371فیض، علیرضـا (  .48

دانشگاه تهران، چـاپ  تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات 

 پنجم.

، تهـران:  2، ج الکنی و االلقـاب تا)،  قمی، عباس (بی .49

 جلدي). 3مکتبه الصدر، (دوره 

جامع المقاصد ق)، ه  1408الحسـین (  بن کرکی، علی .50

، قم: مؤسسـه آل البیـت (ع)،   3، ج فی شرح القواعد

 جلدي). 13چاپ اول، (دوره 

 1367اسحاق ( بن یعقوب جعفرمحمدبن رازي، ابی کلینی .51

دار الکتـب االسـالمیه،   ج اول، تهران: ، الکافی)، شه 

 جلدي). 8(دوره چاپ سوم، 

و  1ج ، بحاراالنوار ،ق)ه  1403( مجلسی، محمد باقر .52

 110(دوره چــاپ دوم، ، بیـروت: مؤسسـه الوفـاء،    100

 جلدي).

دین جعفـر بـن حسـن      .53  محقق حلی، ابوالقاسم نجـم اـل

مسائل الحالل و شرایع االسالم فی ، ق)ه  1409(

انتشارات اسـتقالل، چـاپ دوم،    ج اول، تهران: ،الحرام

 جلدي). 4(دوره 

خطبه حضـرت  ش)، ه  1387علی ( منتظري، حسین .54

، قم: نشر خردآوا، چـاپ  فاطمه زهرا و ماجراي فدك

 ششم.

ــین .55 ــري، حسـ ــی ( منتظـ ــالهش)، ه  1386علـ   رسـ

، ج اول، تهران: نشر سـایه، چـاپ چهـارم،    استفتائات

 جلدي). 2(دوره 

ــاد و ق)، ه  1418اهللا ( خمینــی، روح موســوي .56 االجته

تنظیم و نشر آثار امام خمینـی (س)،    ، مؤسسهالتقلید

 چاپ اول. 

، توضـیح المسـائل  تـا)،   اهللا (بی خمینی، روح موسوي .57

تهران: سـازمان چـاپ و نشـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد      

 اسالمی، چاپ نهم.

کتــاب ق)، ه  1401گلپایگــانی، محمدرضــا ( موســوي .58

، ج اول، قم: دارالقرآن الکریم، چـاپ اول، (دوره  القضاء

 جلدي). 2

، ج )الحسین (ع مقتلتا)،  مقدم، عبدالرزاق (بی موسوي .59

 اول، قم: دارالکتاب االسالمی، چاپ پنجم.
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، 2، ج تفسیر آسانش)، ه  1362جواد (محمد نجفی، .60

ــاپ اول، (دوره    ــالمیه، چ ــی اس ــران: کتابفروش  15ته

 جلدي).

، ج الکالمجـواهر ش)، ه  1363نجفی، محمدحسن ( .61

، تهران: دارالکتب االسالمیه، چاپ سوم، (دوره 40و  11

 جلدي). 43

مسـتند  ق)، ه  1419محمدمهـدي (  نراقی، احمـدبن  .62

 ، مشهد: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.یعهالش

خاتمه مستدرك ق)، ه  1416طبرسی، حسین ( نوري .63

البیـت (ع)، چـاپ اول،   ، قم: مؤسسه آل 5، ج الوسائل

 جلدي). 6(دوره 

تا)، تحقیق توسط شیخ محمد عبـده،   (بی نهج البالغه .64

  جلدي). 4، بیروت: دارالمعرفه، (دوره 3ج 


