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چکیده
درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رايج و پرطرف دارتر 
اين است كه امامت زن در نماز جماعت مردان، علی االطالق ناجايز و در جمع زنان جايز است. در مقابل اين 
نظر، اقوالی ديگر قرار دارد كه يكی قائل به بطالن مطلق و ديگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت 
ش��رايطی امامت زن را درس��ت می داند. قائالن به بطالن مطلق و قائالن به عدم جواز امامت زن � فقط � برای 
مردان، برای اثبات صحت نظر خود به داليل نقلی ای از كتاب، س��نت و اجماع و داليل عقلی اس��تناد نموده اند. 
در مقاب��ل ط��رف داران جواز مطلق و قائالن به جواز امامت زن به ص��ورت مقيد نيز به داليل نقلی ای از جمله 
حديث »ام ورقة« و داليل عقلی اس��تناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح اين مس��ئله مش��خص، به بررسی آرای 
فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه قول قائالن به عدم جواز امامت زن برای 
مردان و جواز آن برای زنان راجح و ساير اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثير القائات و احساسات 

خالی از استدالل مطرح مي شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.

کلیدواژه ها: زن، امامت، نماز جماعت، جمعه، فرض، سنت.

امامت زن در نماز جماعت
 از دیدگاه مذاهب خمسه

مقدمه
عبادات و احكام مربوط به آن، بخش قابل توجهی از 
شريعت را تشكيل مي دهد و غالب جنبه تأسيسی دين 

اين  توجه  جالب  و  است  نمودار  بخش  همين  در  نيز 
عبادتها  به  زيادی  موارد  در  متعال  خداوند  كه  است 
و  خالق  رابطه  يعنی  رابطه؛  نامرئی ترين  از  حاكی  كه 
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مخلوق است، ابعادی اجتماعی بخشيده است. امروزه 
بحث  تربيتی،  علوم  دانشمندان  از دل مشغوليهای  يكی 
از جامعه پذيری انسان است، و آموزش ويژگيهايی كه 
فرد را برای يك زندگی جمعی آماده كند و او را آماده 
پذيرش روابط خالق و سازنده و در عين حال عاطفی 

اجتماعی نمايد، بسيار مهم و قابل توجه است.
در گستره فكر دينی، انسان در ميان مخلوقات خداوند 
مشخصی  تكاليف  و  حقوق  دارای  موجودی  متعال 
و  واجب  مسئوليتها  و  تكاليف  اين  از  تعدادی  است. 
برخی ديگر از ويژگيهای انسان متعالی هستند. اسالم 
انسانها جوامع را  به جهت اينكه معتقد است فرد فرد 
به  آنها  تغيير مسير خود  اصلی  و مسئوليت  مي سازند 
ُر  ُيَغيِّ لَ  اهلَل  »ِإنَّ  مي فرمايد:  كه  آنجا  مي آيند،  حساب 
و  بَِأْنُفِسِهْم«؛1 »خداوند حال  َما  ُروا  ُيَغيِّ َحتَّى  بَِقْوٍم  َما 
آنان  اينكه  نمي دهد، مگر  تغيير  را  وضع هيچ گروهی 
احوال خود را تغيير دهند«،2 مايل است آنها به گونه ای 
تربيت شوند كه بتوانند مسئوليتهای سنگين اجتماعی را 
بپذيرند و با انسانهای ديگر روابطی انسانی برقرار كرده 
و از ظرفيت جامعه پذيری بااليی برخوردار باشند. اين 
مسئله هم در روش اخالقی دين اسالم بيان گرديده و 

هم در نظام فقهی آن محقق است.
لزوم  به  راجع  دينی  دستورات  به  اخالقی  روش  در 
صله رحم، صبر، صدق و مدارا، و در فقه اسالمي به 
دستورات متعددی مانند زكات، انفاق و غيره مي توان 
و  نمازهای جماعت  در  از حضور  بحث  نمود.  اشاره 
جمعه نيز از اين دسته اخير از دستورات و احكام دين 
مبين اسالم است. عبادات، آن هم در مباحث مربوط 
احساس  و  تقرب  و  است،3  دين  اركان  از  نماز،  به 
به حساب  نماز  اصلی  هسته  الهی  پيشگاه  در  حضور 

1 . رعد، 11.
2 . در ترجمه آيات از تفسير نور مصطفی خرم دل استفاده شده است.

3 . از عبداهلل بن عمر روايت ش��ده که گفته اس��ت: از رسول خدا)ص( 
ش��نیدم که می فرمود: »بُنی االسالم علی خمٍس: شهادة أن ال اله اال اهلل 
و أن محمداً رسول اهلل و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم 

رمضان« )صحيح البخاری، ج1، ص11؛ صحيح مسلم، ج1، ص34(.

مي آيد. اما بايد توجه داشت كه اين هسته مركزی كه 
از جنس محبت و وامدار اخالص است، به هيچ وجه 
مانع از توجه به دامنه اجتماعی اين مسئله نشده است و 
ترغيب و تشويق مسلمانان به برپايی اين عبادت عظيم 
در شكل جمعی و با هيئتی خاص در متن جامعه دربر 
باشكوه  و  رسمي  اعالن  و  گوناگون  پيامهای  دارنده 
بر  عالوه  است.  اسالمي  جامعه  در  مسلمانی  حيات 
نشانگر  جمعه،  و  جماعت  نمازهای  در  اينكه حضور 
جانب  از  واحد«  قبله  »تابع  و  مسلمانم«  »من  ندای 
انسان مسلمان است، ساير جنبه های زندگی اجتماعی 
آنها از جمله: اطالع يافتن مسلمانان از احوال يكديگر، 
و  دادن عظمت  نشان  اجتماعی،  مهم  وقايع  از  آگاهی 

ابهت اسالم و غيره را نيز دربر دارد.
به همين خاطر نماز جماعت و مخصوصًا نماز جمعه 
در شريعت اسالمي دارای جايگاهی بس واال است و 
شرايطی خاص برای صحت آن بيان شده است. دليل 
است  نساء  سوره   102 آيه  جماعت  نماز  مشروعيت 
لَة  الصَّ لَُهُم  َفَأَقْمَت  ِفيِهْم  ُكْنَت  »َوِإَذا  مي فرمايد:  كه 
ميانشان  در  كه  »زمانی  َمَعَك«؛  ِمْنُهْم  َطائَِفٌة  َفْلَتُقْم 
بودی و نماز را برايشان برپا داشتی، دسته ای از آنان 
در  حضور  فضيلت  و  اهميت  ايستند«.  نماز  به  تو  با 
نماز جماعت به حدی است كه پيامبر)ص( درباره آن 
فرموده است: »صالة الجماعة تفضل صالة الفذ ]فُرادی[ 

بسبع و عشرين درجة«.4
از مسائل حائز اهميت در نماز جماعت، بحث از امام 
در نماز است و اينكه امام چه كسی و با چه شرايطی 
بايد باشد و آيا هركسی واجد شرايط امامت هست يا 
نه؟ موضوعی كه مقاله حاضر به آن مي پردازد، بحث 
از امامت زنان در نماز است و اينكه آيا زنان می توانند 
امام نماز � چه در نمازهای فرض و چه در نمازهای 

نفل � باشند يا نه؟
ظاهر  به  جنبِش  پيامدهای  از  يكی  امروز  دنيای  در 
طرف دار حقوق زنان، ادعای برابری زنان با مردان در 

4 . صحيح البخاری، ج1، ص131.
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حقوق  از  بشری  حيات  و  زندگی  عرصه های  تمامي 
نمازهای  در  زنان  امامت  از  سخن  است.  تكاليف  تا 
جماعت و جمعه نيز از اين موارِد مورِد ادعای آنها است 
كه آثاري عينی در پی داشته است. از جمله دكتری به 
نام امينه ودود5 به عنوان اولين امام زن در نماز جمعه 
است كه خطبه های آن را در آمريكا و در كنيسه ای6 
در مانهاتِن نيويورك در تاريخ 2005/3/18م برگزار 
نمود.7 وی دليل اين كار را آزادی زن در اسالم عنوان 
نموده است. بعد از اين تاريخ زن ديگری به نام إسراء 
پاكستانی  يا  و  هندی   � آمريكايی  ساله،   39 نعمانی 
االصل، در حياط دانشگاه بوستون8 نماز جمعه را در 
تاريخ 2005/3/25م با پنج نفر ادا نمود و زن ديگری 
نيز به نام تقيه جاكسون9 در همين شهر بوستون از كار 

او تبعيت كرد.
اين قضيه بحثی قابل مناقشه است و فقها و مجتهدان 
مورد  در  و  داده   پاسخ  آن  به  مختلف  عصرهای  در 
جامعه  از  نيمي  كه  آنجا  از  نموده اند.  موضع گيری  آن 
عدم  يا  و  حضور  مي دهند،  تشكيل  زنان  را  اسالمي 
دارنده  دربر  مي تواند  جماعات،  اين  در  آنان  حضور 
آثاری باشد كه به آن اشاره شد. اما بايد توجه داشت 
توقيفی10 است و الزم است  كه عبادات، دارای جنبه 
بدون در نظر گرفتن احساسات و استحسانات عقلی، 
نظريه فقهی فقها را مبنای حركت عبادی قرار داد. قبل 
از ورود به بحث و پرداختن به جواب سؤال، بايد گفت 

5 . ايش��ان استاد دروس اسالمی و اديان دانش��گاه ويرجینیا کومنولث 
آمريکا اس��ت، وی اصالتًا آس��یايی و تبعه آمريکا می باشد. در اين نماز 
زنی به نام س��هیله العصار بدون روسری و پوشش اسالمی اذان گفت و 
امین��ه ودود خطبه جمع��ه را در حالی خواند که مردان و زنان نمازگزار 
� نزديک صد نفر � کنار هم نشس��ته بودند و نماز نیز به همین صورت 

اقامه گرديد.
6 . چون هیچ مسجدی حاضر به همکاری با او نشد.

7. www.Islammemo.cc/kashaf/one_news/
Asp?idnews=765; www.alwatanvoice.com
8 . Boston.
9. www.Islammemo.cc/kashaf/one_news/
Asp?idnews=765; www.alwatanvoice.com

10 . توقیف��ی در برابر اصطالحی اس��ت؛ يعنی واضع آن خداوند متعال 
است، برخالف اصطالحی که واضع آن بشر است.

آنچه از سيره نبوی)ص( به دست مي آيد، حضور زنان 
در نمازهای جماعت مسلمانان است و شواهد بسياری 
برای اين مسئله وجود دارد. از جمله روايتی از فاطمه 
بنت قيس كه مي گويد: »فلما انقضت عدتي سمعت نداء 
جامعٌة،  الصالُة  ينادي  اهلل)ص(  رسول  منادي  المنادي 
اهلل)ص(  رسول  مع  فصليُت  المسجد  إلی  فخرجُت 
فكنُت في صف النساء التي تلي ظهور القوم«11 و نيز 
اين حديث از پيامبر)ص( كه مي فرمايد: »إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلی المسجد فال يمنعها« و »إذا استأذنكم 

نساؤكم بالليل إلی المسجد فائذنوا لهن«.12
جهت  مساجد،  در  زنان  حضور  به  عالقه  همچنين 
به  آنها  از  گهگاه  كه  ممانعتی  و  جماعت  نماز  اقامه 
نيز  باره  اين  در  رواياتی  كه  شد  باعث  مي آمد،  عمل 
خدا  »كنيزان  جمله:  از  شود.  صادر  پيامبر)ص(  از 
كه  بايد  )ولی(  نكنيد  منع  مساجد خدا  به  ورود  از  را 
اين زنان بدون استفاده از بوی خوش از خانه خارج 
شوند«13 و »زنان مؤمن نماز صبح را با پيامبر)ص( به 
جای می آوردند، در حالی كه لباسی كه تمام بدن آنها 
تاريكی  در  زنان  اين  و  داشتند  تن  به  می پوشاند،  را 

بازشناخته نمی شدند«.14
عالوه بر موارد مذكور مي توان به رواياتی اشاره كرد كه 
ذيل آيه 144 سوره بقره راجع به تغيير قبله مسلمانان 
آمده است. در اين روايات آمده كه هنگام تغيير قبله 
به  الرجال«15  مقام  النساء  و  النساء  مقام  الرجال  »قام 
نماز  در  زنان  كه  به دست مي آيد  ادله  اين  از  وضوح 
حضرت  از  منعی  طبعًا  و  مي جستند  شركت  جماعت 
رسول)ص( در اين باره به ايشان نرسيده بود. همچنين 

11 . صحيح مسلم، ج2، ص2262.
12 . ر.ک: صحي��ح البخ��اری، ج1، ص173؛ صحي��ح مس��لم، ج1، 
صص326و327؛ س��نن نس��ائی، ج2، صص42و372؛ السنن الكبری، 

ج5، ص224.
13 . صحيح مس��لم، ج2، ص32؛ س��نن أبی داود، ج1، ص222؛ سنن 
ابن ماج��ه، ج1، ص8؛ احكام النس��اء، ص195؛ بح��ار االنوار، ج87، 

ص354.
14 . احكام النساء، ص192.

15 . ر.ک: الميزان فی تفسير القرآن، ج1، ص334.
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اين امر، از ادله تعيين و تنظيم صفوف )كه زنان پشت 
سر مردان بايستند( و ادله منع استفاده از طيب و بوی 
خوش برای زنان هنگام خروج به سمت مسجد، نيز به 
دست مي آيد كه عالقه مندان مي توانند به بابهای مربوط 

در كتب روايی مراجعه نمايند.16
با توجه به آنچه گفته شد، روشن مي شود كه حضور 
زنان در نمازهای جماعت در عصر رسالت مسّلم است 
و اين سيره و رفتار مسلمانان جهت حضور در نمازهای 
جمعه و جماعت در طول تاريخ نيز حفظ شده است.17 
در  زنان  شركت  اهميت  از  حاكی  مطالب  اين  تمامي 
اجتماعات مذهبی و دينی است كه جنبه عظيم سياسی 

داشته و به صالح امت اسالمي و نظام دينی است.

معنی لغوی و اصطالحی امامت
از نظر لغوی امامت مصدر »أّم، يَؤُم« و به معنای قصد 
كردن و تقدم و پيشی جستن و پيشوا شدن است. به 
امام  يعنی  القوم:  أمَّ  می شود:  گفته   وقتی  مثال  عنوان 
به  امامت  فقها  اصطالح  در  قوم شد.18  آن  پيشوای  و 
دو معنا به كار مي رود؛ امامت كبری و امامت صغری. 
استحقاق  إنها  گفته اند:  كبری  امامت  تعريف  در  فقها 
تصرف عام علی األنام )أی الناس( و هی رياسٌة عامة 
النبی)ص(.19 در تعريف  الدنيا خالفًة عن  الدين و  فی 
امامت صغری نيز گفته اند: امامت صغری همان امامت 
در نماز است، و آن عبارت است از ارتباط و پيوند بين 
نماز يك شخص با شخص ديگر با شرايطی كه شرع 
به شخص در  امام  نموده است، و اطالق  بيان  آنها را 
نماز زمانی جايز است كه شخص ديگری نمازش را با 
نماز او مرتبط نمايد و پيوند دهد و اين ارتباط همان 
درباره  فقها  شد،  گفته  كه  همان طور  است.20  امامت 
16 . البته قابل ذکر است که رواياتی نیز هست که نماز فرادای زن را در 
خانه از جماعت او در مسجد بافضیلت تر می داند )ر.ک: سنن أبی داود، 

ج1، ص223؛ وسائل الشيعة، ج5، ص37(.
17 . برای مطالعه بیشتر ر.ک: )كنوز السنة، ص160(.

18 . تاج العروس، ماده »أم«.
19 . رد المحتار، ج1، صص368و369.

20 . همان.

اينكه آيا زنان مي توانند امام نماز باشند، آرای مختلفی 
ارائه نموده اند، در ادامه به بيان ديدگاههای آنها در اين 

باره خواهيم پرداخت.

در  زن  امامت  به  ناظر  فقهی  اقوال  دسته بندی 
نماز جماعت

آرای فقهای اهل سنت و تشيع در مورد امامت زنان در 
نماز جماعت را به شرح زير مي توان دسته بندی كرد: 
الف( نظر كس��انی كه معتقدند امام��ت زنان به صورت 
مطل��ق جايز نيس��ت، اين قول مالكيه21 و س��ليمان بن 
يس��ار22 اس��ت. برخی از فقه��ای اماميه ني��ز معتقدند 

احتياط واجب آن است كه امام زن نيز مرد باشد.23 
ب( ق��ول گروهی كه معتقدن��د امامت زنان مطلقًا جايز 
اس��ت. كس��انی چون ابن جرير طبری و أبوثور و مزنی 
ش��افعی از متقدم��ان بر اين ب��اور بوده ان��د.24 از ميان 
معاصران نيز دكتر محمد عبدالغنی شامة25 و دكتر محمد 
فيومی26 عضو مجمع بحوث اسالمي در األزهر معتقد به 

صحت امامت زن برای مردان هستند.
ج( گروهی كه ج��واز امامت زن را مقي��د نموده اند.27 

21 . المغنی، ج2، ص36.
22 . معجم فقه الس��لف عترة و صحابة و تابعين، ج1، ص23؛ المسائل 

العبادية و بناء الذات، ص167.
23 . تحرير الوس��يلة، ج1، ص274؛ توضيح المسائل، ص290؛ عروة 
الوثقی، ج1، ص601؛ احكام الواضحة، ص211. البته الزم به ذکر است 
که از میان فقهای اهل تشیع، سید مرتضی و ابن جنید مخالف امامت زنان 
در نماز جماعت هس��تند و صاحب مستند قائل به عدم جواز جماعت 
زنان برای زنان در فرايض هستند )ر.ک: مستند الشيعة، ج5، ص37(.

24 . ني��ل األوط��ار، ج3، صص174، 199و438؛ حلي��ة العلماء، ج2، 
ص170؛ بداية المجتهد، ج4، صص118و255؛ المغنی، ج3، ص438؛ 
المبدع، ج2، ص295؛ الش��رح الكبير، ج2، ص52؛ الموس��وعة الفقهية 
الكويتي��ة، ج6، ص204؛ الفواكه الدوانی، ج1، ص238؛ بدائع الصنائع، 
ج1، ص157؛ المنتق��ی ش��رح الموطأ، ج1، ص235؛ المجموع ش��رح 
المه��ّذب، ج1، ص199؛ ج4، ص255؛ الجامع ألح��كام القرآن، ج1، 

ص356؛ عون المعبود، ج2، ص212؛ سبل السالم، ج2، ص29.
25 . جريدة النبأ، ش��ماره 815، ص5؛ جريدة األس��بوع، شماره 418، 

ص8؛ شماره 422، ص12.
26 . جريدة األسبوع، شماره 418، ص8.

27 . الشرح الكبير، ج2، ص52؛ اإلنصاف، ج3، ص265؛ المغنی، ج3، 
ص438؛ المبدع، ج2، ص295.
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از جمله از امام احمد روايت ش��ده اس��ت كه ايشان به 
امام��ت زن در نماز نفل اج��ازه داده اند، و در قولی نيز 
آمده اس��ت كه امامت زن ب��رای مردان در نماز تراويح 
جايز اس��ت.28 بعضی از ائمه مذهب حنبلی نيز گفته اند 
در غير تراويح هم جايز اس��ت، به ش��رطی كه آن زن 
قارئ باش��د و مردان همه امّی.29 قولی نيز گفته اس��ت 
امامت زن زمانی جايز اس��ت كه در آن جمع ش��خص 
محرمي از محارم زن حضور داش��ته باشد يا يا آن زن 
پير ]مس��ن[ باشد.30 كس��انی كه قائل به صحت امامت 
زن به اين صورت هستند، مي گويند: زن در نماز پشت 
س��ر مردان مي ايس��تد و مردان ب��ه او در تمامي افعال 
نماز اقتدا مي نمايند؛ زيرا اين حالت � پشت سر مردان 

ايستادن �  برای زن بهتر و پوشيده تر است.31
د. نظ��ر گروهی كه معتقدن��د امامت زن در جمع مردان 
جايز نيست و اگر چنين نمازی اقامه شود، باطل است. 
اين قول جمهور علما يعنی حنفيه، ش��افعيه و حنابله و 
اماميه اس��ت؛32 اما از نظر اين گ��روه امامت زن برای 

28 . اإلنصاف، ج2، ص264؛ المبدع، ج2، ص72.

29 . اإلنصاف، ج2، ص265؛ المبدع، ج2، ص72.
30 . المبدع، ج2، ص72.

31 . ش��رح منته��ی اإلرادات، ج1، ص279؛ اإلنصاف، ج2، ص264؛ 
المبدع، ج2، ص72.

32 . الش��رح الكبي��ر، ج2، ص52؛ اإلنص��اف، ج2، ص151؛ المغنی، 
ج3، ص438؛ المبسوط، ج1، ص189؛ الفواكه الدوانی، ج1، ص205؛ 
حلي��ة العلماء، ج2، ص170؛ المجموع ش��رح المهّذب، ج4، ص223؛ 
بداي��ة المجته��د، ج1، ص227؛ المب��دع، ج2، ص72؛ الس��يل الجرار، 
ج1، ص250؛ ني��ل األوط��ار، ج3، ص199؛ المحل��ی، ج3، ص125؛ 
جام��ع الم��دارك، ج1، ص497؛ فتاوی الواضح��ة، صص465-467؛ 
ع��روة الوثقی، ج3، ص184؛ منهاج الصالحي��ن، ج1، ص218؛ تحرير 
الوس��يلة، ج1، ص274؛ جواهر الكالم، ج13، ص336. قابل ذكر است 
ك��ه در كتاب جواهر الكالم آمده اس��ت: »فال يجوز امامة المرأة لهم بال 
خ��الف اجده فيه نقال و تحصي��اًل، بل فی الخالف و المنتهی و التذكره و 
الذكری و الروض و عن غيرها االجماع عليه«. دكتر زيدان در اين باره 
نظ��ری برخالف نظر جمه��ور دارد و امامت زن در منزل را برای مردان 
اهل بيتش � زمانی كه زن قرائتش بهتر و فقيه تر باشد � راجح می داند و 
ايشان در اين حالت زن را به امامت سزاوارتر می داند و در اين قضيه به 
حديث »أم ورقه« استناد نموده است؛ اما امامت زنان را برای مردان در 
مسجد جايز نمی داند و در اين زمينه موافق قول جمهور است )المفصل، 

ج1، ص252(.

زنان جايز است.33

دالیل قائالن به جواز امامت زن
طرف داران جواز امامت زن در نماز برای اثبات نظريه 

خود به داليل منقول و معقول زير استناد نموده اند:
1( دالیل نقلی

احاديث: اين گروه به حديثی كه ابوداود، الدار قطنی، 
استناد  نموده اند،  روايت  امّ ورقه  از  ديگران  و  بيهقی 
شده  روايت  مختلفی  طرق  به  حديث  اين  كرده اند.34 

است، از جمله:
1. روی أبوداود عن الوليد بن جميع عن عبدالرحمن بن 

33 . نظر فقها درباره امامت زن برای زنان به تفصيل زير می باشد: 1- 
امام ش��افعی می گويد: مستحب اس��ت و به احاديث زير استناد می كند: 
��ا أََراَد َغَزاَة بَْدٍر قَالَْت:  الف( اُمَّ َوَرقََة بِْنَت نَْوفٍَل أَتَْت َرُس��وَل اهللِ)ص( لَمَّ
َهاَدَة  ُض الَْمْرَضی، فََلَعلَّ اهللَ أَْن يَْرُزقَنِي الشَّ أَْخُرُج َمَعَك يَا َرُسوَل اهللِ، َوأَُمرِّ
ِهيَدَة،  يَِت الشَّ ي فِي بَْيتِِك، َو أَنِْت َش��ِهيَدٌة«. قَاَل: فَُس��مِّ ، فََقاَل)ص(: »قَرِّ
َوَكاَن َرُسوُل)ص( يَُزوُرَها فِي َوْقٍت فََأَمَرَها أَْن تَُؤمَّ بَِمْن فِي َمْنِزلَِها، َوَجَعَل 
ًخا َكبِيًرا )سنن أبی داود،  نََها َش��يْ ْحَمِن: َوَرأَيُْت ُمَؤذِّ نًا، قَاَل َعْبُد الرَّ لََها ُمَؤذِّ
ج1، ص230(. ب( امامت عايشه و ام سلمه برای زنان: فََقد َكانَت َعائَِشُة 
فِّ َو َكانَت اُمُّ َسَلَمَة تَفَعُلُه َو َجَعَل َرُسوُل  تَُؤمُّ النَِّساَء َو تَِقُف َمَعُهنَّ فِی الصَّ
نًا لََه��ا َو اََمَرَها اَن تَُؤمَّ اَه��لَ َداِرَها فِی الَفَرائِِض  اهللِ)ص( اُلمِّ َوَرقَ��ةَ ُمَؤذِّ
)فقه الس��نة، ج1، ص237(؛ َو قَالَت ُحَجيَرة: اَمَّتنَا اُمُّ َسَلَمَة َزوَجُة النَّبِیِّ 
فِ��ی َصاَلِة الَعصِر فََقاَمت بَينَنَ��ا )الحاوی الكبير، ج2، ص809؛ المجموع 
ش��رح المه��ّذب، ج4، ص199؛ البحر الرائ��ق، ج1، ص372؛ الفتاوی 
الهندي��ة، ج1، ص85؛ ش��رح منتهی اإلرادات، ج21، ص111؛ ش��رح 
فتح القدير، ج2، ص190؛ الموس��وعة الفقهية الكويتية، ج6، ص204(. 
همچنين كس��انی كه قول جواز امامت زن از آنها روايت ش��ده، عايشه، 
ام سلمه، عطا، ثوری و اوزاعی هستند )المغنی، ج2، ص36(. 2- احناف 
معتقد به كراهت هس��تند، اما می گويند چنانچه نماز به امامت زن اقامه 
ش��ود، صحيح اس��ت و زن بايد در وسط بايس��تد )تبيين الحقائق، ج1، 
ص132؛ مجم��ع األنه��ر، ج1، ص325(. 3- امام مالك هم به صورت 
كلی امامت زن را قبول ندارد )المغنی، ج2، ص36(. 4- در ميان فقهای 
اهل تش��يع هم ذكر نموده اند: التصح امام��ة المرأة للرجل و تصح لمثلها 
)فتاوی الواضحة، صص465-467؛ عروة الوثقی، ج3، ص184؛ منهاج 
الصالحين، ج1، ص218؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص345؛ جواهر 
الكالم، ج12، ص337؛ وس��ائل الش��يعة، ج5، ص40(. از ميان علمای 
معاصر شيعه نيز تعداد قابل توجهی قائل به جواز امامت زن برای زنان 
در نمازهای واجب هستند )ر.ك: عروة الوثقی، ج1، صص797و798(. 
از فقه��ای حاضر نيز معتقدند امامت زن برای زنان جايز اس��ت )اجوبة 

االستفتائات، ص120؛ رساله توضيح المسائل، ص237(.
34. بداي��ة المجته��د، ج1، ص118؛ المجموع ش��رح المه��ّذب، ج1، 

ص199؛ الشرح الكبير، ج2، ص52.
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خاّلد عن أم ورقة بلفظ: »و كان رسول اهلل)ص( يزورها 
تؤم  أن  أمرها  و  لها  يؤذن  مؤذنًا  لها  و جعل  بيتها  في 
)امامت كند( أهل دارها«. قال عبدالرحمن فأنا رأيت 

مؤذنها شيخًا كبيراً.35
عن  أمه  عن  جميع  بن  الوليد  عن  الدارقطني  روی   .2
أم ورقة: »أن رسول اهلل)ص( أِذن لها أن يؤذن لها و يقام 

و تؤم نساءها«.36
جميع  بن  الوليد  عن  البيهقي  و  الدارقطني  روی   .3
»أن   � تؤم  كانت  و   � أم ورقة  عن  جدتي  حدثتني 

رسول اهلل)ص( أذن لها أن تؤم أهل دارها«.37
جميع  بن  عبداهلل  بن  الوليد  عن  أيضًا  أبوداود  روی   .4
األنصاري  خاّلد  بن  عبدالرحمن  و  جدتي  حدثتني  قال 
عن أم ورقة بنت نوفل: و فيه »و كانت قد قرأت القرآن 
فاستأذنت النبي)ص( أن تتخذ في دارها مؤذنًا فأذن لها«.38

عن  جميع  بن  الوليد  عن  البيهقي  و  الحاكم  روی   .5
ليلی بنت مالك و عبدالرحمن بن خالد األنصاري عن 
أم ورقة األنصارية: أن رسول اهلل)ص( »كان أمر أن يؤذن 

لها و يقام و تؤم أهل دارها في الفرائض«.39
امامت  بر جواز  اين حديث  به جواز مي گويند  قائالن 
برای  ام ورقه  زيرا  می كند؛  داللت  مردان  برای  زن 
خانواده اش امامت می كرد و برده اش نيز در ميان آنان 
بوده و مؤذن نيز داشته است و همان طور كه عبدالرحمن 
بن خالد راوی حديث گفته، مؤذن او مردی پير و مسن 
بوده است.40 در سبل السالم نيز آمده است: اين حديث 
دليلی بر صحت امامت زن برای خانواده اش است، حتی 
اگر در ميان آنها مرد نيز باشد؛ زيرا با توجه به آنچه 
در حديث ذكر شده، أم ورقه مؤذنی پير داشته است، و 
ظاهراً اين طور به نظر می رسد كه او ]ام ورقه[ برای آن 

35 . سنن أبي داود، ج2، ص206.
36 . سنن الدارقطني، ج3، ص194.

37 . همان، ج4، ص180؛ السنن الكبری، ج3، ص130.
38 . سنن أبي داود، ج2، ص206.

39 . المس��تدرك علی الصحيحين، ج2، ص235؛ السنن الكبری، ج1، 
ص406.

40 . نصب الرأية، ج2، ص31؛ الجامع ألحكام القرآن، ج1، ص356.

پيرمرد و غالم و كنيزانش امامت نموده است.41
قائالن به عدم جواز در نقد و رد استدالل به اين حديث 
و  از چند جهت ضعيف  استناد  مورد  گفته اند، حديث 
اين  در  الف(  جمله:  از  است،  مناقشه  و  بحث  قابل 
الكوفي42 و  الزهري  حديث وليد بن عبداهلل بن جميع 
مالك44  بنت  ليلی  و  انصاري43  خالد  بن  عبدالرحمن 
نيز  درجه  نظر  از  ب(  مي باشند.  مطعون  كه  هستند 
آن هستند.45 ج(  به ضعف  معتقد  ابن ملقن  و  ابن حجر 
از حيث متن نيز اين حديث جای بحث دارد؛ زيرا دار 
قطنی حديث را اين گونه روايت نموده است: »أنها اذن 
لها ان تؤم نساء اهل دارها«، بنابراين منظور از اهل دار 
در حديث مذكور زنان هستند نه مردان46 و از جهت 
ديگر مي توان گفت اذن امامت فقط مخصوص ام ورقه 
بنابراين  برای زنان ديگر جايز نيست.47  بوده است و 
اين گونه مي توان نتيجه گرفت كه قاعده »العبرة بعموم 
اللفظ ال بخصوص السبب«48 در اينجا نمي تواند كاربرد 
پيدا كند و با استناد به اين حديث نمي توان امامت زنان 
را اثبات نمود. د( از سوی ديگر همان طور كه گذشت 
احتجاج  درجه  دارای  فقها  اكثر  نزد  مذكور  حديث 
اين  دارد،  تأمل  اين حديث جای  در  آنچه  اما  است، 
بن  الرحمن  »عبد  بيهقی  و  حاكم  روايت  در  كه  است 
خالد انصاری«49 ذكر شده و در روايتهای ديگر »عبد 
الرحمن بن خاّلد انصاری«50 آمده است و معلوم نيست 

41 . سبل السالم، ج2، ص35.
42 . ر.ک: تهذي��ب الكم��ال، ج31، ص36؛ تهذي��ب التهذيب، ج11، 

ص122؛ نصب الرأية، ج2، ص21.
43 . ر.ک: تهذي��ب الكم��ال، ج17، ص82؛ تقري��ب التهذي��ب، ج1، 

ص339؛ التلخيص الحبير، ج2، ص27؛ نصب الراية، ج2، ص21.
44 . ر.ک: تقريب التهذيب، ج1، ص763.

45 . ر.ک: نصب الراية، ج2، ص21؛ المستدرك علی الصحيحين، ج1، 
ص320، ح687و688؛ السيل الجرار، ج1، ص251؛ التلخيص الحبير، 

ج2، ص27؛ البدر المنير، ج4، ص392.
46 . المغنی، ج2، ص16.

47 . سنن الدارقطنی، ج1، ص279و403؛ المغنی، ج2، ص16.
48 . الوجيز، صص324و325.

49 . المس��تدرك عل��ی الصحيحي��ن، ج2، ص235، ح687؛ الس��نن 
الكبری، ج1، ص406.

50 . سنن أبي داود، ج2، ص206.
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اين  بنابراين  نفر؟  يك  يا  هستند  نفر  دو  اينها  آيا  كه 
حديث از اين نظر نيز دارای اشكال مي باشد و به همين 

خاطر استناد به آن جای بحث و محل مناقشه است.
2( دالیل عقلی

قائالن به جواز عالوه بر داليل نقلی به داليل عقلی نيز 
استناد نموده اند، از جمله:

� از داليل عقلی مورد استناد اين گروه صحت جماعت 
زنان در نماز ميت است.51 براساس آنچه در كتب فقهی 
برای  جنازه  نماز  در  زنی  هرگاه  معتقدند  شده،  ذكر 
آن  اعاده  و  است  صحيح  نماز  آن  كند  امامت  مردان 
بنابراين قائالن اين قول مي گويند: اگر  الزم نيست.52 
امامت زنان در نماز ميت كه جزء فروض كفايی است، 
جايز و صحيح باشد، در ساير نمازها نيز به طريق اولی 

جايز و صحيح است.
� همچنين قائالن اين قول معتقدند نص قرآنی صريحی 
كه امامت زن را برای مردان منع كند، وجود ندارد و 
تؤّمّن  »ال  حديث  اين  جز  پيامبر)ص(  از  هم  حديثی 
امرأة رجاًل«53 و يا »ال تؤم المرأة رجاًل«؛54 ذكر نشده 
است، و آن حديثی است كه صحت آن مورد طعن و 
اشكال واقع شده است.55 قائالن به عدم جواز در رد اين 
قول گفته اند: مضمون اين حديث اين است كه امامت 
مي گردد.56  فتنه  ايجاد  سبب  زيرا  نيست؛  صحيح  زن 

51 . البح��ر الرائق، ج1، ص372؛ الفت��اوی الهندية، ج1، ص85؛ التاج 
و اإلكلي��ل، ج2، ص144؛ ش��رح فت��ح القدير، ج1، ص352؛ حاش��ية 

الطحاوی، ص304.
52 . ال��در المختار، ج1، ص609؛ تبيين الحقائق، ج2، ص163؛ مجمع 
األنه��ر، ج1، ص164؛ رد المحت��ار، ج4، ص��ص257و258؛ حاش��ية 
الطح��اوی، ج1، ص205؛ البح��ر الرائق، ج1، ص372؛ العناية ش��رح 
الهداية، ج2، ص67؛ شرح فتح القدير، ج1، ص352؛ الفقه االسالمی و 

ادلته، ج2، ص342؛ تحفة النبالء، صص27-22.
53 . سنن ابن ماجه، ج1، ص343.

54 . جواهر الكالم، ج13، ص336؛ روض الجنان، ص363.
55 . جريدة النبأ، ش��ماره 815، ص5؛ جريدة األس��بوع، شماره 418، 

ص8.
56 . المجموع ش��رح المه��ّذب، ج4، ص255؛ الجامع ألحكام القرآن، 
ج1، ص168؛ العدة ش��رح العم��دة، ج1، ص90؛ المبدع، ج2، ص68؛ 

حاشية الروض المربع، ج2، ص312.

محقق سبزواری نيز گفته است اينكه امامت زن برای 
مردان جايز نيست، هيچ اختالفی در آن نيست و همه 
آن را ذكر كرده و استناد نموده اند به حديث مذكور از 
پيامبر)ص( و همين طور به اين دليل كه زن مأمور به 
امامت  جواز  و  است  حيا  و  پوشش  رعايت  و  حفظ 

خالف ستر و حيا است.
از  بحث  هنگام  تابعان  و  علما  مي گويند  همچنين   �
شروط امامت، كفايت را به عنوان مهم ترين شرط آن 
اينكه  عنوان نموده اند و در مورد امامت زن و مرد و 
امام مذكر باشد يا مؤنث چيزی نگفته  اند. بنابراين اين 
قضيه برای خطبه جمعه و اذان و نماز جنازه نيز صادق 
است و بر آن قياس مي شود.57 نكته مهمي كه درباره 
اين  صاحبان  كه  است  اين  دارد  وجود  استدالل  اين 
قول مي گويند علما و فقها متعرض شرط ذكورت و يا 
انوثت درباره امام نشده اند و اين در حالی است كه در 
كتابهای فقهی »باب شرايط امام«  به روشنی و وضوح 
بر اين مسئله تأكيد شده و مشخصًا عنوان شده است كه 
علما برای امام قائل به 7 شرط شده اند كه از جمله آنها 
مذكر بودن است،58 و از همين جا بطالن اين استدالل 

و قياس آشكار مي شود. 

دالیل قائالن به عدم جواز امامت زن
برای  امامت  چه   � زن  امامت  عدم صحت  به  قائالن 

مردان و چه زنان � به داليل زير استناد نموده اند:
1( دالیل نقلی

مي فرمايد:  كه  نساء  سوره   34 آيه  به  استناد  آيات: 
بَْعَضُهْم  اهللُ  َل  َفضَّ بَِما  َساء  النِّ َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل  »الرِّ
َعَلى بَْعٍض َو بَِما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَوالِِهْم«؛ »مردان بر زنان 
سرپرستند، بدان خاطر كه خداوند بعضی را بر بعضی 
فضيلت داده است. و نيز بدان خاطر كه از اموال خود 

57 . جريدة النبأ، شماره 815، ص5.
58 . ر.ك: الفق��ه االس��المی و ادلته، ج8، ص��ص301و302؛ االحكام 
الس��لطانية، ص4. همچنين در كتاب الفقه االسالمی و ادلته آمده است: 
فقها بر س��ر اين قضيه كه امام بايد مذكر باش��د، اجماع نموده اند )الفقه 

االسالمی و ادلته، ج8، ص302(.
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خرج مي كنند«. فقها و مفسران59 با استناد به اين آيه 
مردان  حق  را  صغری  و  كبری  امامت  يعنی  امامت؛ 
واژه  مورد  در  آيه  اين  تفسير  در  ابن كثير  مي دانند. 
»قّوام« آورده است: اين واژه يعنی مرد رئيس، بزرگ 
و حاكم زن است و هرگاه از پذيرش حق سرباز زند، 
می تواند او را تنبيه نمايد و اشتغال به منصب پيامبری، 
اختصاص  مردان  به  غيره  و  قضاوت  حاكميت، سمت 
دارد؛ چون مردان باالتر از زنان هستند و جنس مرد 
بهتر از جنس زن است، و مرد فی نفسه از زن بهتر است 

و بر او برتری دارد.60
به  را  »قّوام«  الميزان  تفسير  در  نيز  طباطبايی  عالمه 
معنای قيّم و صيغه مبالغه آن گرفته است و منظور از 
فضيلت و زيادتی مردان را زيادی نيروی تعقل و توان 
و  است  دانسته  سختيها  با  مقابله  در  بيشتر  طاقت  و 
به  منحصر  بر زن  مرد  قيمومت  باره می گويد:  اين  در 
خودش  زوجه  بر  مرد  قيمومت  به  مختص  و  زوجين 
نيست. بلكه اين حكم برای قيمومت جنس مرد بر زن 
در جهات عمومي كه حيات هردو گروه زن و مرد به 
بنابراين جهات  است.  می شود، وضع شده  مربوط  آن 
عمومي اجتماعی، مثل حكومت و قضاوت كه زندگی 
جامعه بر آنها مبتنی است، اداره آنها با نيروی تعّقل كه 
امكان پذير می باشد و  است،  زنان  از  بيشتر  مردان  در 
َساء« مطلق است،61 و  اُموَن َعَلى النِّ َجاُل َقوَّ بنابراين »الرِّ
در نتيجه مهار همه كارهای همگانی اجتماعی را بايد 
عواطف  فرمانروايی  از  آن  در  و  كند  تدبّر  قوی  عقل 
و  حكومت  همچون  كارهايی  و  گردد،  جلوگيری 
قضاوت و جنگ الزم است به دست كسانی داده شود 
آنها  باشد و  آنان ممتاز و عواطفشان ضعيف  كه عقل 

مردان هستند نه زنان.62

59 . األم، ج1، ص164؛ الروض��ة الندي��ة، ج1، ص120؛ أنوار التنزيل 
و أسرار التأويل، ج1، ص184؛ تيسر الكريم الرحمن، ج1، ص101.
60 . تفسير القرآن العظيم، ج1، ص422؛ االحكام السلطانية، ص83.

61 . الميزان فی تفسير القرآن، ج8، ص181.
62 . هم��ان، ج2، ص518؛ كن��ز العرفان فی فقه القرآن، ج2، ص211؛ 

مجمع البيان، ج3، صص74و75.

� آيه 33 سوره احزاب مي فرمايد: »َو َقْرَن ِفي بُُيوِتُكنَّ 
َج الَْجاِهِليَِّة اْلُولَى«؛ »و در خانه های  ْجَن َتَبرُّ َو َل َتَبرَّ
بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم  خود 
ظاهر نشويد و خودنمايی نكنيد«. در اين آيه زنان به 
ماندن در خانه و عدم خروج از منزل جز برای موارد 
از عايشه  امر شده اند.63 در صحيح بخاری  اضطراری 
روايت شده كه پيامبر)ص( فرمود: »قَْد أُِذَن أَْن تَْخُرْجَن 
جواز  آيه،  تأييد  به  نيز  اين حديث   64.» َحاَجتُِكنََّ فِي 
خروج را فقط مختص موارد اضطراری و زمان حاجت 

مي داند.
روايات: از جابر بن عبداهلل روايت شده كه پيامبر)ص( 
ُرَها  َها ُمَؤخَّ ُمَها َو َشرُّ َجاِل ُمَقدَّ فرمود: »َخْيُر ُصُفوِف الرِّ
ُمَها«.65 اين  َها ُمَقدَّ ُرَها َو َشرُّ َو َخْيُر ُصُفوِف النَِّساِء ُمَؤخَّ
جايگاه  و  استقرار  محل  بيان  به  صراحت  به  حديث 
زنان در نماز جماعت اشاره مي نمايد و آن را كه پشت 
سر مردان است، به وضوح بيان مي كند. پس چگونه با 
بر مردان  اين حديث اجازه داده شود كه زنان  وجود 

مقدم شوند و امامت نماز را به عهده بگيرند؟66
� از ابن مس��عود روايت ش��ده كه پيامب��ر)ص( فرمود: 
»أخروه��ن حيث أخرهن اهلل«.67 كس��انی ك��ه به اين 
حديث استناد نموده اند، مي گويند: امر به تأخير زنان و 
اينكه زنان پشت سر مردان قرار بگيرند، در اين حديث 

بر نهی از خواندن نماز پشت سر آنها داللت مي كند.68
� بخاری به س��ند خود از ابوبك��ره صحابی از پدرش 
حديثی را نقل می كند كه پيامبر)ص( فرمود: »قومی كه 
سرنوشت خود را به زنی واگذار كند، هرگز رستگار و 

ج1،  الصنائ��ع،  بدائ��ع  ص205؛  ج1،  الطح��اوی،  حاش��ية   .  63
صص275و276.

64 . صحيح البخاری، ج1، ص67، ح146.
65 . صحي��ح مس��لم، ج1، ص326، ح440؛ س��نن ابن ماج��ه، ج3، 

ص275، ح991.
66 . المحيط البرهانی، ج2، ص131.

67 . فت��ح الب��اری، ج1، ص400؛ نصب الرأي��ة، ج2، ص36؛ المحيط 
البرهانی، ج2، ص131؛ جواهر الكالم، ج13، ص336. ابن حجر اسناد 

آن را صحیح می داند )فتح الباری، ج1، ص400(.
68 . الموسوعة الفقهية الكويتية، ج6، ص204.
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كامياب نخواهد ش��د«.69 علما و فقها برای عدم جواز 
امامت زن به اين حديث تمس��ك جس��ته ، و می گويند 
جامع��ه ای كه اين امور را به زنان بس��پارد، س��رانجام 
خوش��ی نخواهد داشت و از آنجايی كه امامت مقتضی 
امور خطير و فوق طاقت اس��ت، پس زن توانايی انجام 
آن را ن��دارد، و چ��ون زن امامت كب��ری را نمي تواند 
بپذي��رد، به طريق اولی امامت صغری نيز برای او جايز 
نيست.70 رمضان بوطی نيز معتقد است زن برای فعاليت 
سياس��ی و اجتماعی شايس��تگی دارد و در اين زمينه 
تفاوتی بين زن و مرد نيست، مگر در خصوص رياست 
دولت؛ زيرا رئيس دولت در اسالم وظايفی چون جهاد 
و امامت نم��از دارد و مصلحت امت اقتضا دارد كه در 
اين امور مرد مسئوليت بپذيرد؛ البته اين هرگز به معنای 

نقص در ماهيت و شايستگيهای زن نيست.71
� بخاری از انس بن مالك روايت نموده است كه: »أَنَّ 
تَُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُس��وَل اهللِ)ص( لَِطَعاٍم َصنََعْتُه فََأَكَل  َجدَّ
ِمْن��ُه فََقاَل قُوُموا فأَِلَُصلَِّي بُِك��ْم فَُقْمُت إِلَی َحِصيٍر لَنَا قَْد 
اْسَودَّ ِمنْ طُولِ مَا لَبِثَ فَنَضَْحتُُه بَِماٍء فََقاَم َرُسوُل اهللِ)ص( 
َوالْيَتِيُم َمِع��ي َو الَْعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا فََصلَّی بِنَا َرْكَعتَْيِن«.72 
قائالن به عدم ج��واز مي گويند اين حديث و احاديثی 
ش��بيه آن داللت دارند بر اينكه زنان پش��ت سر مردان 

69 . صحيح البخاری، ح4425؛ س��نن نسائی، ج8، ص227. آن  را از 
طري��ق ابوبكرة روايت كرده اند. الجام��ع ألحكام القرآن، ج1، ص168؛ 
الفواك��ه الدوانی، ج1، ص514؛ بداي��ة المجتهد، ج1، صص145و146؛ 
الروضة الندية، ج1، ص120؛ الس��يل الجرار، ج1، ص153؛ الموسوعة 
الفقهي��ة الكويتي��ة، ج6، ص204؛ ج22، ص118. اي��ن حديث به چند 
ش��يوه ديگر نيز نقل ش��ده اس��ت. مانند: »ال يفلح قوم اس��ندوا أمرهم 
إلی إمراة« )مس��ند اإلمام احم��د ابن حنبل، ج5، ص47(؛ »ال يفلح قوم 
تملكهم إمراة« )همان، ج5، ص47؛ المس��تدرك علی الصحيحين، ج4، 
ص��ص524و525(؛ »و ما افلح قوم ولّ��وا أمرهم إمرأة« )المغنی، ج10، 
ص92؛ حاش��ية ال��روض المربع، ج1، ص366(؛ »و م��ا افلح قوم يلی 
أمرهم إمراة« )مسند اإلمام احمد ابن حنبل، ج5، ص50(؛ »ال يفلح قوم 
وليتهم إمرأة« )الخالف، ج13، ص311(؛ »لن يفلح قوم اس��ندوا أمرهم 

إلی إمرأة« )تحف العقول، ص34؛ جواهر الكالم، ج40، ص14(.
70 . المغنی، ج9، ص93؛ الفقه االسالمی و ادلته، ج8، ص6238.

71 . المرأة بين طغيان النظام الغربی، ص36. 
72 . صحيح البخاری، ج1، ص120.

برای نماز مي ايستند و در نتيجه نمي توانند امامت نماز 
را بر عهده بگيرند.

� ام��ام مال��ك و ياران��ش ني��ز ب��ه حدي��ث »خرج 
رسول اهلل)ص( فی أضحی أو فطر الی المصلی فمّر علی 
النس��اء. فقال: »يا معشر النس��اء ما رأيت من ناقصات 
عق��ل و دين أذهب للب الرجل الح��ازم من إحداكّن«. 
قلن: و ما نقصان ديننا و عقلنا يا رس��ول اهلل)ص(؟ قال: 
»أليس ش��هادة المرأة مثل نصف ش��هادة الرجل؟ قلن: 
بل��ی. قال: »فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت 
لم تصّل و لم تصم؟« قلن: بلی. قال: »فذلك من نقصان 
دينها«73 استناد نموده  و گفته اند: زن در شرع به نقصان 
عقل و دين توصيف ش��ده اس��ت، پس امامتش درست 

نيست.74
� ش��يخ صدوق با س��ند متصل از جابر جعفی و او از 
امام باقر چنين نقل می كن��د كه در وصيت پيامبر)ص( 
به حضرت علی، آمده اس��ت: »ای علی! بر زنان اذان، 
اقامه نم��از، نماز جمعه، نماز جماعت، عيادت مريض، 
تش��ييع جنازه، لبيك گفتن با ص��دای بلند، هروله بين 
صفا و مروه، لمس حجراألس��ود، و تراشيدن موی سر، 

و تصدی منصب قضا واجب نيست«.75
اجماع: دليل ديگر قائالن به عدم جواز، اجماع اس��ت. 
آنه��ا مي گويند جمهور علمای س��لف و خلف، بر عدم 
ج��واز امامت زن اتفاق و اجم��اع نموده اند.76 از جمله 
زيلع��ی در تبيين الحقائق می گويد: »اقتدا نمودن به زن 

73 . همان، ج4، ص445. اين حديث را ابوسعید خدری روايت نموده 
است.

74 . الروضة الندية، ج1، ص120؛ تقويم النظر، ج1، ص325.
75 . م��ن اليحضره الفقيه، ج4، ص436؛ بحار االنوار، ج85، ص126؛ 

وسائل الشيعة، ج3، باب20، ح4.
ج1،  الصنائ��ع،  بدائ��ع  ص��ص180و181؛  ج1،  المبس��وط،   .  76
صص140و277؛ التاج و اإلكليل، ج2، ص412؛ المنتقی شرح الموطأ، 
ج1، ص235؛ األم، ج1، ص191؛ ج8، ص116؛ قليوبی و عميرة، ج1، 
ص266؛ المجموع ش��رح المهّذب، ج4، ص151و55؛ اإلنصاف، ج2، 
صص363و365؛ الف��روع، ج1، ص399؛ ج2، ص18؛ جواهر الكالم، 

ج13، ص336؛ المحلی، ج2، ص167.
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در نماز به اجماع ]فقها[ جايز نيس��ت«.77 همچنين اين 
اجم��اع را علم��ای معاصر از جمل��ه: دكتر علی جمعه 
مفتی مصر،78 خانم دكتر سعاد صالح،79 رئيس دانشكده 
علوم اس��المي و عربِی دخت��راِن دانش��گاِه األزهر، و 
دكت��ر قرضاوی نيز ذكر نموده ان��د. همچنين اين اجماع 
رأی مجمع فقه اس��المي جدة80 و نيز شيخ محمد سيد 
طنطاوی81 و رأی مجلس فقهی آمريكای ش��مالی82 و 
انجمن دائمي مجمع فقهای شريعت آمريكا83 است. در 
اي��ن انجمن بر عدم جواز امام��ت زن در نماز جمعه و 
خطبه ه��ای آن و نيز عدم جواز امامت زن برای مردان 
اجماع ش��ده است، و براساس آنچه در كتابهای اصولی 
ذكر ش��ده اجماع يكی از ادله استنباط احكام و حجت 
قطعی اس��ت.84 محقق اردبيلی ني��ز در مجمع الفائدة و 
البرهان اجماع منقول و اخبار را دليل عدم جواز امامت 

زن ذكر مي نمايد.85
2( دالیل عقلی

سيره س��لف يا عدم اصل:86 دليل ديگر قائالن به عدم 
جواز اس��تناد به س��يره يا عدم اصل اس��ت. اين گروه 
مي گويند در هيچ يك از كتابهای معتبر ذكر نشده است 
ك��ه حتی ي��ك نفر از صحابه و تابعين يا س��لف صالح 
امت اس��المي اجازه امامت ب��ه زن برای مردان را داده 
باش��ند. حتی در دورانی كه زنان خ��ود حاكم بوده اند، 
همچون ش��جرة الدر در مصر چنين اتفاقی نيفتاده است 
نه در س��فر و نه در حضر و نه در نمازهای فرض و نه 
در نمازهای نفل و اگر اي��ن كار جايز بود، حتمًا برای 

77 . تببين الحقائق، ج1، ص137.
78 . البيان، ص16.

79.  Http://arabiahram.org-eg/arabi/ahram2005/03/26

80 . www.islamonline.net/arabic/
cortemporary/2005/04
81 . www.masrawy.com/news/2005
82 . www.islamonline.net/arabic/
cortemporary/2005/04

83 . همان.
84 . اصول الفقه االسالمی، ج1، ص538.

85 . مجمع الفائدة و البرهان، ج3، ص250؛ روض الجنان، ص363.
86 . جواهر الكالم، ج13، ص336.

ما ذكر مي شد.87

امامت زن در نماز جمعه
بحث از حضور زنان در نماز جمعه به عنوان مأموم در 
عهد پيامبر)ص( قابل انكار نيست. طبرسی در مجمع 
البيان ذكر نموده است: در يك روز جمعه كه نمازگزاران 
مشغول استماع خطبه های حضرت رسول)ص( بودند، 
وارد  فراوان  سروصدای  با  شام  از  تجاری  كاروانهای 
مي بردند،  سر  به  سالی  قحط  در  كه  مردم  شد.  مدينه 
پيامبر)ص( را رها كرده، به سراغ كاروان رفتند تا مبادا 
فرصت خريد نيازمنديهای خود را از دست بدهند. جابر 
بن عبداهلل انصاري مي گويد: »فلم يبق فی المسجد ااّل 
»لوال هوالء  فرمود:  پيامبر  إمراًة«.  و  إثنا عشر رجاًل 
تعداد  السماء«؛88 »اگر همين  لهم حجارة من  لسّومت 
مي شد«.  نازل  مردم  بر  الهی  عذاب  نمي ماندند،  هم 
ابن مردويه  از  را  روايت  اين  المعانی،  روح  تفسير  در 
بقی  »أنه  مي نويسد:  و  مي كند  نقل  ابن عباس  از  او  و 
فی المسجد عشر رجاًل و سبع نسوة«.89 بنابراين، نقل 
فوق به حضور زنان در جماعت شهادت مي دهد. حتی 
در روايات نيز وارد شده است كه در صدر اسالم حتی 
زنان حائض هم به مصالی جمعه مي رفتند تا »شاهد 

خير و دعوت مسلمانان«90 باشند.
اين مسئله  اهل سنت و شيعه در  فقه  نيز  فقهی  نظر  از 
تقريبًا به نظريه واحدی رسيده اند كه ادله وجوب نماز 
جمعه نسبت به چند دسته ترخيص داده است؛ و يك 
ادله،  لسان  بيان و  بنابراين  آنها زنان هستند.  از  دسته 
عبارت  به  ممانعت؛  ايجاد  نه  است  الزام  و  كلفت  رفع 

87 . بداية المجتهد، ج1، صص145و146؛ سيل الجرار، ج1، ص250؛ 
المفصل، ج1، ص252؛ س��ايت اس��الم آنالين، 2005/3/16م؛ البيان، 

ص6.
88 . الكش��ف و البي��ان، ج9، ص317؛ تفس��ير البغوی، ج8، ص124؛ 
تفس��ير المظه��ری، ج1، ص3901؛ مجمع البي��ان، ج5، ص286؛ بحار 

االنوار، ج22، ص59.
89 . روح المعانی، ج28، ص104.

90 . احكام النساء، صص201و202.
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ديگر وجوب نماز جمعه منوط به ذكورة است نه جواز 
اين  فقها  اتفاق  به  قريب  فتوای  اساس  همين  بر  آن. 
است كه در صورت حضور، نماز جمعه زنان صحيح و 
كفايت از نماز ظهر مي كند.91 بديهی است كه نماز جمعه 
دارای ابعاد وسيعی است، و غير از آنكه حضور در آن، 
مايه تذّكر و تنبّه به تقوی است، مركز تربيت اجتماعی 
انسانها نيز به حساب مي آيد. عالوه بر اينها نماز جمعه 
مظهر اقتدار نظام اسالمي است و حفظ نظام اسالمي و 
تحكيم پايه های آن از اهم وظايف مسلمانان است كه 
اصواًل جنسيت بردار نيست؛ يعنی از اهم وظايفی است 
اما  دارد؛  عهده  بر  بودن  مسلمان  دليل  به  هركس  كه 
مطلب قابل توجه در اينجا اين است كه از هيچ يك از 
اهل علم حتی از كسانی كه امامت زن را در نمازهای 
يوميه جايز دانسته اند، جواز امامت زن در نماز جمعه 
اين  در  همه  كه  مي رسد  نظر  به  و  است،  نشده  نقل 
خصوص قائل به عدم جواز هستند. از حيث استدالل 
نيز عالوه بر داليلی كه از طرف قائالن به عدم جواز 
امامت زن در نماز جماعت بيان شده، داليلی ديگری 

هم در اين زمينه ذكر گرديده است، از جمله:
1( دالیل نقلی

»و  َدَرَجٌة«؛92  َعَلْيِهنَّ  َجاِل  آيه: »َولِلرِّ به  استناد  آيات: 
مردان را بر زنان برتری است«. ماوردی هنگام بحث 
از فضيلت جماعت مردان بر جماعت زنان به اين آيه 
استناد مي كند و مي گويد: جماعت مردان به واسطه اين 

آيه افضل است.93
يَتِيٌم  َو  أَنَا  »َصلَّْيُت  می گويد:  مالك  بن  انس  روايات: 
)ص( َو أُمي أُمُّ ُسَلْيٍم َخْلَفنَا«.94 اين  فِي بَْيتِنَا َخْلَف النَّبِيِّ
حديث داللت می كند بر اينكه زن همراه با مرد در يك 
صف قرار نمي گيرد، هر چند كه هم رديف او در آن صف 
پسرش باشد و سن و سالی هم نداشته باشد. همان طور 
كه ام سليم عمل نموده است و پشت سر پسرش ايستاده 

91 . المغنی، ج2، ص171.
92 . بقره، 228.

93 . الحاوی الكبير، ج2، ص810؛ المحيط البرهانی، ج2، ص132.
94 . صحيح البخاری، ج1، ص255.

پيامبر)ص(  كه  است  حالی  در  قضيه  اين  البته  است. 
مردی را ديد كه به تنهايی و پشت سر نمازگزاران در 
نماز جماعت به صف ايستاده بود، پيامبر)ص( فرمود: 
»ال صالة للذی خلف الصف«،95 و آن مرد را به اعاده 
اين حالت استثنا شده  اما زن در  نمود؛96  امر  نمازش 
است و می تواند به تنهايی صاحب يك صف باشد. به 
است:  آورده  بخاري  صحيح  در  بخاری  خاطر  همين 
آن  به  را  بابی  و  صفًا«  تكون  وحدها  المرأة  »باب: 
اختصاص داده است.97 ابن حجر گفته است: در حديث 
آمده است كه زن همراه با مردان در يك صف واحد 
قرار نگيرد.98 همچنين در صحيح بخاری آمده است: 
»أن عائشه كان يؤّمها عبدها ذكوان من المصحف«.99 
ابن ابی شيبه در المصنف نيز آن را به اين صورت ذكر 
عائشه  أن  مليكة:  ابی  بن  ابی بكر  »عن  است:  نموده 
اعتقت غالمًا لها عن ُدبُر، فكان يّؤمها فی رمضان فی  
قرآن  حافظ  ذكوان  اينكه  خاطر  به  و  المصحف«.100 
نبوده، بنابراين از روی مصحف می خوانده است، و البته 
علم  و  حفظ  مكانت،  در  عايشه  فضيلت  بر  هيچ كس 
اينها براساس حديث  بر ذكوان شك ندارد، و با تمام 
برای  ذكوان  بلكه  ننموده،  امامت  ذكوان  برای  عايشه 
عايشه امامت نموده است و نكته جالب توجه اين است 
است،  وارد شده  تروايح  نماز  باب  در  اين حديث  كه 
پس اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه زمانی كه يك 
عاقالنه  آيا  كند،  امامت  سنت  نماز  در  نمی تواند  زن 
مردان  برای  نماز فرض  در  بگويد زن  كه كسی  است 

امامت نمايد؟!
2( دالیل عقلی

داليل ديگری كه قائالن به عدم جواز امامت زن در نماز 
جمعه به آن استناد نموده اند، داليل عقلی زير است:

� قول به امامت زن در نمازهای جماعت و نماز جمعه 
95 . سنن ابن ماجه، ج1، ص320.
96 . سنن أبی داود، ج1، ص254.

97 . صحيح البخاری، ج3، ص227.
98 . فتح الباری، ج2، ص212.

99 . صحيح البخاری، ج1، ص245.
100 . المصنف، ج2، ص123.
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با آنچه در كتاب خدا و سنت پيامبر)ص( آمده است، 
در تعارض است، و از جمله امور مردود در شريعت 
اسالم مي باشد. پيامبر)ص( در اين باره مي فرمايد: »َمْن 
أَْحَدَث فِی أَْمِرنَا َهَذا َما لَْيَس فِيِه فَُهَو َردٌّ«.101 از مثالهای 
امور  اين  گرديد،  ذكر  قبل  صفحات  در  كه  عينی ای 
اسالمي  فقه  و  شريعت  دستورات  با  مخالف  و  مردود 
دربردارنده  مذكور  جمعه  نماز  مي گردد.  آشكار  كاماًل 
نماز؛  در  مردان  برای  زن  امامت  همچون:  بدعتهايی 
ايراد خطبه جمعه توسط يك زن؛ نماز مردان و زنان 
نماز توسط  اقامه  كنار هم و در يك صف واحد؛  در 
زنان بدون پوشش اسالمي و با سر و موی برهنه، بود.

� از جمله مسائلی كه پيامبر)ص( ما را به انجام آن امر 
مي نمايد، اين است كه در مكان نماز چيزی نباشد كه 
انسان را به خود مشغول نمايد؛ زيرا روايت شده است 
له  مربع  أسود  كساء  قميصة  فی  مرة  صلی  »فقد  كه: 
علمان.102 لها أعالٌم فنظر الی اعالمها نظرة فّلما انصرف 
قال: إذهبوا بقميصی هذه الی إبی جهم إتونی بأبنجانيه 
جهم  ابی   � »ابنجان«103  اسمه  موضع  الی  منسوبة   �
فأنها الهتنی آنفًا عن صالتی«.104 حال سؤال اين است 
كدام يك باعث ايجاد تشويش بيشتر در نماز مي شوند، 

يك لباس يا امامت زنان؟105
بايد متذكر شويم كه جايگاه بلند نماز در بين عبادتهای 
اسالمی، مانع از آن است كه عبادتی را با آن از نظر 
بر  عالوه  نماز،  در  نمود.  مقايسه  شرايط  و  مقدمات 
قصد قربت، كه شرط تمامي عبادات است، توجه كامل 
هرچه  است.  الزم  نماز  انتهای  تا  ابتدا  از  نمازگزار 
دارد.  بيشتری  ارزش  نماز  باشد،  بيشتر  توجه  اين 
كه  چيزی  هر  و  مجسمه  عكس،  وجود  خاطر،  بدين 
اقامه  محل  در  نمازگزار شود،  فكر  پراكندگی  موجب 
نماز جايز نيست. گفته اند در نماز جماعت در صورتی 
101 . فت��ح الب��اری، ج13، ص253؛ س��نن أب��ی داود، ج4، ص329؛ 

صحيح مسلم، ح1718.
102 . لسان العرب، ج7، ص31.

103 . همان، ج2، ص209.
104 . صحيح البخاری، ج5، ص2190.
105 . المحيط البرهانی، ج2، ص132.

را  او  بايد  نمازگزاران  اشتباهی شود،  امام مرتكب  كه 
صدا  كردن  بلند  با  مردان  سازند،  واقف  اشتباهش  به 
از آن  نه  اين  به هم.106 مسلمًا  با زدن دستان  زنان  و 
جهت است كه شنيدن صدای زن حرام است؛ بلكه تنها 
به اين خاطر است كه تمركز نمازگزار محفوظ بماند. 
امامت  از  زن  ممنوعيت  كه  نيست  بعيد  هيچ  بنابراين 
جماعت، در همين راستا صورت پذيرفته باشد؛ چون 
در  مردان  پيشاپيش  زن  يك  گرفتن  قرار  بدون شك 
نماز جماعت، با طبيعت فضای معنوی نماز كه بايد به 
گونه ای باشد كه هرگونه عامل تحريك را از دل انسان 
فكری  پراكندگی  زمينه ساز  و  ندارد  تناسب  كند،  دور 

برای نمازگزاران خواهد بود.
� سيره پيامبر)ص( و خلفای راشدين بر اين امر )يعنی 
در  آنچه  و  است،  بوده  مردان(  برای  زن  امامت  عدم 
سنت پيامبر)ص( آمده، اين است كه مرد است كه برای 
به  تاكنون  پيامبر  از زمان  و  امامت می كند  مرد و زن 
چيزی  مسئله  اين  غير  و  است،  شده  عمل  شيوه  اين 
ذكر نگرديده است. ابن رشد � آنجا كه در مورد امامت 
زن برای مرد صحبت می كند � می گويد: اگر اين كار 
مي شد  عمل  آن  به  پيامبر)ص(  عصر  در  و  بود  جايز 
حتمًا برای ما نقل مي شد.107 و از آنجايی كه اين كار 
جزء محدثات امور است، پس قابل قبول نيست و بلكه 

باطل است.
� دليل ديگر اينكه يكی از شرايط وجوب نماز جمعه، 
مرد بودن )ذكورت( است و نماز جمعه بر زنان واجب 
نيست.108 پيامبر )ص( در اين باره مي فرمايد: »الُْجُمَعُة 
َعْبٌد  أَْربََعًة  إاِلَّ  َجَماَعٍة  فِی  ُمْسلٍِم  ُكلِّ  َعَلی  َواِجٌب  َحقٌّ 

َمْمُلوٌك أَِو اْمَرأٌَة أَْو َصبِیٌّ أَْو َمِريٌض«.109

106 . الفقه المنهجی، ج1، ص166.
107 . بداية المجتهد، ج2، ص21.

108 . كفاي��ة األخيار، ص195؛ الفقه المنهجی، ج1، ص201؛ الخالف، 
ج1، ص594؛ المبسوط، ج2، ص35.

109 . س��نن أب��ی داود، ج1، ص412، ح1069؛ المس��تدرك عل��ی 
الصحيحين، ج1، ص425.
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نتیجه گیري
1. بحث از نماز و مسائل مربوط به آن در زير مجموعه  
عبادات مي باشد كه دارای جنبه توقيفی است. بنابراين 
با استناد به داليلی همچون قاعده اشتراك همه مكلفان 
در احكام و نيز اشتراك زن و مرد در كماالت فطری 
كه در آيات قرآن110 به آن اشاره شده است، نمي توان 
بحث جواز امامت زن برای مردان را مطرح نمود و اين 
مسئله ای نيست كه به عنوان شبهه قابل بحث و طرح 
باشد؛  مرد  و  زن  بين جنس  تبعيض  نشان دهنده  يا  و 
به تكاليف و مسئوليتهايی  با توجه  بلكه شارع حكيم 
كه هريك از زن و مرد دارند و با علم به اين مسئله كه 
كار فرزندپروری جزء تكاليف و واجبات عينی زنان 
بهتر و  بنابراين جهت هرچه  و مادران مسلمان است؛ 
صحيح تر انجام دادن اين مهم، هر آنچه كه زنان را از 
انجام اين تكليف بازدارد، آنان را از انجام آن باز داشته 
و راه را برايشان هموار نموده است، تا وظايف خود را 

به وجه احسن انجام دهند.
2. در بينش اسالمي نيز زن و مرد هردو انسان هستند، 
هويتی يگانه دارند و از گوهری واحد برآمده اند. اسالم 
نه همانند  از مرد مي داند و  نه پست تر  را  طبيعت زن 
او، از آن جهت كه يكی زن است و ديگری مرد، در 
بسياری از جهات طبيعی و غريزی مشابه هم نيستند. 
اين اختالف و عدم تشابه، نه موجب امتياز يكی است 
و نه دليل نقص ديگری. تداوم حيات بشر و نياز زندگی 
نامساوی  ناهمگون و  را  اين دو  او، طبيعت  اجتماعی 
خواسته تا مكمل يكديگر گردند و در تكاپوی زندگی 
هماهنگ با هم. اين تمايزهای طبيعی، ايجاب مي كند، 
پذيرش  و  كيفری  حقوقی،  جنبه های  از  مرد  و  زن 
و  نباشند  يكسان  نيز،  اجتماعی  و  فردی  مسئوليتهای 

تفاوتهايی هرچند اندك، در اين زمينه ها داشته باشند.
با  همساز  و  فطری  است  دينی  اسالم  كه  آنجا  از   .3
طبيعت و سرشت انسان، در برنامه هايی كه برای هدايت 

110 . ر.ک: نح��ل، 97؛ احزاب، 35؛ نس��اء، 95و96؛ يونس، 90؛ آل 
عمران، 195؛ حجرات، 13.

و كمال انسان مي دهد، تفاوتهای موجود را در نظر دارد 
و همان طور كه ذكر گرديد، اين اختالف و عدم تشابه 
دليلی بر وجود تبعيض نيست. از سوی ديگر اصل در 
خداوند  امر  تسليم  انسان  كه  است  آن  بودن  مسلمان 
متعال و پيامبرش)ص( باشد و از پيروی از هوای نفس 
و استحسانهای غير موجه بپرهيزد؛ زيرا در هيچ حالی 
خروج از دايره شريعت اسالم و احكام الهی و تبعيت از 
هوای نفس جايز نيست، همان طور كه در آيه 23 سوره 
جاثيه ذكر شده است. بنابراين اهميت اين امر خصوصًا 
در حوزه عبادات كه توقيفی هستند و قياس، تمثيل و 

استحسان در آنها راه ندارد، دوچندان است.
امامت زن، حديث  به جواز  قائالن  4. عمده استدالل 
»أم ورقه« است كه در آن لفظ »أهل دارها« آمده است. 
عنوان  به  و  دارد  وجود  مناقشه  اين حديث  مورد  در 
اينها  بر  دليل نمي تواند مورد استناد واقع شود. عالوه 
امامت زنان برای مردان در نمازهای فرض و سنت در 
صدر اسالم معمول و متعارف نبوده است، و از همين 
آنچه  نتيجه  در  می شود.  آشكار  آن  بودن  بدعت  جا 
برای  زن  امامت  بطالن  يعنی  معتقدند،  آن  به  جمهور 
مردان و جواز آن برای زنان، به خاطر قوت ادله آن 
راجح است. بنابراين داليل اين قول، برای عدم جواز 
امامت زن در نماز جمعه كه از اساس بر زنان واجب 

نيست، به طريق اولی قابل طرح خواهد بود.
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- قرآن كريم.
- آلوس��ی، محم��ود، روح المعاني في تفس��ير القرآن 
العظي��م و الس��بع المثان��ي، بيروت، داراحي��اء التراث 

العربی، بی تا.
- ابن ابی ش��يبه، ابوبك��ر عبداهلل بن محم��د، المصنف، 
تحقيق: كمال يوس��ف الحوت، رياض، مكتبة الرش��د، 

چاپ اول، 1409ق.
- ابن الده��ان، ابوش��جاع محمد بن علي بن ش��عيب، 
تقوي��م النظر، تحقيق: صالح ب��ن ناصر خزيم، رياض، 

مكتبة الرشد، 1422ق/ 2001م.
- ابن بابوي��ه قم��ی، مع��روف به ش��يخ ص��دوق، من 
اليحض��ره الفقيه، تحقيق: محمدج��واد مغنيه، بيروت، 

داراالضواء، 1413ق.
- ابن حج��ر، ش��هاب الدين احمد بن عل��ي، التلخيص 
الحبير، تحقيق: س��يد عبداهلل هاش��م يمان��ی، بيروت، 

دارالمعرفة، بی تا.
- هم��و، تقري��ب التهذي��ب، تحقي��ق: عبدالوه��اب 
عبداللطيف، بيروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، 1395ق.

- هم��و، تهذي��ب التهذي��ب، دارالفك��ر، چ��اپ اول، 
1404ق/ 1984م.

- همو، فتح الباری بش��رح صحيح البخاری، تحقيق: 
محمدف��ؤاد عبدالباقی، قاهره، دارالريان للتراث، چاپ 

اول، 1407ق.
- ابن حزم اندلس��ی، ابومحمد علی بن محمد، المحلی 

باآلثار، بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا.
- ابن حنب��ل، ابوعبداهلل احمد بن محمد، مس��ند اإلمام 
احمد ابن حنبل، بی جا، مؤسس��ة الرس��الة، چاپ اول، 

1421ق/ 2001م.
- ابن رش��د، محمد بن احمد اندلس��ی، بداية المجتهد 
و نهاي��ة المقتص��د، بيروت، دارالمعرفة، چاپ شش��م، 

1402ق.
- ابن عابدين، س��يد محمدامين افن��دی، الدر المختار 
حاش��ية ابن عابدين، بي��روت، دارالفك��ر، چاپ دوم، 

1412ق.
- هم��و، رد المحت��ار علی الدّر المختار ش��رح تنوير 

األبصار، بيروت، دارالفكر، چاپ دوم، 1386ق.
- ابن قدامه، ابومحمد موفق الدين عبداهلل، الشرح الكبير 

علی متن المقنع، بی جا، دارالكتاب العربی، بي تا.
- همو، المغنی، بيروت، دارالفكر، 1405ق.

- ابن كثير، عمادالدين اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن 
العظيم، تحقيق: عيسی الباجی، مصر، حلبی، 1963م.

- ابن ماجه، ابوعبداهلل محمد بن يزيد، س��نن ابن ماجه، 
تحقيق: محمدفؤاد عبدالباقی، داراحياء التراث العربی، 

بی تا.
- ابن مفلح، ابواس��حاق ابراهي��م بن محمد، المبدع فی 
ش��رح المقنع، بيروت، دارالكت��ب العلمية، چاپ اول، 

1318ق.
- ابن ملقن، س��راج الدين عمر بن علی، البدر المنير فی 
تخريج األحاديث و اآلثار الواقعة فی الش��رح الكبير، 

رياض، دارالهجرة، چاپ اول، 1425ق.
- ابن منظ��ور، محمد بن مكرم، لس��ان العرب، بيروت، 

دارصادر، چاپ سوم، 1414ق.
- ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق ش��رح 
كنز الدقائ��ق، بيروت، دارالكت��ب العلمية، چاپ اول، 

1418ق.
- ابوالمعالی، محمود ب��ن احمد، المحيط البرهانی فی 
فقه النعمانی فقه اإلم��ام ابی حنيفة، بيروت، دارالكتب 

العلمية، چاپ اول، 2004م.
- ابوداود، س��ليمان بن اشعث، سنن أبی داود، بيروت، 

المكتبة العصرية، بی تا.
- ابوطيب، محمدش��مس الحق، عون المعبود ش��رح 
س��نن أبي داود، بيروت، دارالكتب العلمية، چاپ دوم، 

1415ق.
- اردبيل��ی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی ش��رح 
إرشاد األذهان، قم، مؤسسة النشر االسالمی، 1414ق.

- ازه��ری مالكی، ش��هاب الدين، الفواكه الدوانی علی 
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رسالة ابن ابی زيد القيروانی، بيروت، دارالفكر، 1415ق.
- بابرت��ی، محمد ب��ن محم��د، العناية ش��رح الهداية، 

دارالفكر، بی تا.
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- بخاری، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاری، بی جا، 

دارالطوق النجاة، چاپ اول، 1422ق.
- بغوی، ابومحمد حس��ين بن مس��عود، تفسير البغوی، 
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- جريدة النبأ، شماره 815، 2005/4/10م.

- جمع��ه، عل��ی، البي��ان اليش��غل األذه��ان، قاهره، 
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- حر عاملی، محمد بن حس��ن، وس��ائل الش��يعة الی 
تحصيل مقاصد الش��ريعة، قم، مكتبة آيت اهلل مرعشی، 

1405ق.
- حرانی، ابومحمد حسن بن علی، تحف العقول، تهران، 

نشر صدوق، 1365ش.
- حس��ينی حصن��ی، ابوبكر بن محم��د، كفاية األخيار 
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- خرم دل، مصطفی، تفس��ير نور، تهران، نش��ر احسان، 
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- خمينی، روح اهلل، تحرير الوس��يلة، بيروت، س��فارت 

جمهوری اسالمي ايران، 1407ق.
- خن، مصطفی؛ و بغا، مصطفی؛ و شربجی، علی، الفقه 
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دارالحديث، چاپ اول، 1415ق.
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