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چکیده
درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است .نظر رایج و پرطرفدارتر
این است که امامت زن در نماز جماعت مردان ،علیاالطالق ناجایز و در جمع زنان جایز است .در مقابل این
نظر ،اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطالن مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت
ش��رایطی امامت زن را درس��ت میداند .قائالن به بطالن مطلق و قائالن به عدم جواز امامت زن ـ فقط ـ برای
مردان ،برای اثبات صحت نظر خود به دالیل نقلیای از کتاب ،س��نت و اجماع و دالیل عقلی اس��تناد نمودهاند.
در مقاب��ل ط��رفداران جواز مطلق و قائالن به جواز امامت زن به ص��ورت مقید نیز به دالیل نقلیای از جمله
حدیث «ام ورقة» و دالیل عقلی اس��تناد نمودهاند .مقاله حاضر با طرح این مس��ئله مش��خص ،به بررسی آرای
فقهی ناظر به آن میپردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائالن به عدم جواز امامت زن برای
مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات
خالی از استدالل مطرح ميشود ،مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.
کلیدواژهها :زن ،امامت ،نماز جماعت ،جمعه ،فرض ،سنت.

مقدمه
نیز در همین بخش نمودار است و جالب توجه این
عبادات و احکام مربوط به آن ،بخش قابل توجهی از است که خداوند متعال در موارد زیادی به عبادتها
شریعت را تشکیل ميدهد و غالب جنبه تأسیسی دین که حاکی از نامرئیترین رابطه؛ یعنی رابطه خالق و

 . 1رعد.11 ،
 . 2در ترجمه آیات از تفسیر نور مصطفی خرمدل استفاده شده است.
 . 3از عبداهلل بن عمر روایت ش��ده که گفته اس��ت :از رسول خدا(ص)
ٍ
خمس :شهادة أن ال اله اال اهلل
ش��نیدم که میفرمود« :بُنی االسالم علی
و أن محمدا ً رسول اهلل و إقام الصالة و إیتاء الزکاة و حج البیت و صوم
رمضان» (صحيح البخاری ،ج ،1ص11؛ صحيح مسلم ،ج ،1ص.)34

بودی و نماز را برایشان برپا داشتی ،دستهای از آنان
با تو به نماز ایستند» .اهمیت و فضیلت حضور در
نماز جماعت به حدی است که پیامبر(ص) درباره آن
فرموده است« :صالة الجماعة تفضل صالة الفذ [فُرادی]
4
بسبع و عشرین درجة».
از مسائل حائز اهمیت در نماز جماعت ،بحث از امام
در نماز است و اینکه امام چه کسی و با چه شرایطی
باید باشد و آیا هرکسی واجد شرایط امامت هست یا
نه؟ موضوعی که مقاله حاضر به آن ميپردازد ،بحث
از امامت زنان در نماز است و اینکه آیا زنان میتوانند
امام نماز ـ چه در نمازهای فرض و چه در نمازهای
نفل ـ باشند یا نه؟
ِ
جنبش به ظاهر
در دنیای امروز یکی از پیامدهای
طرفدار حقوق زنان ،ادعای برابری زنان با مردان در
 . 4صحیح البخاری ،ج ،1ص.131
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مخلوق است ،ابعادی اجتماعی بخشیده است .امروزه
یکی از دلمشغولیهای دانشمندان علوم تربیتی ،بحث
از جامعهپذیری انسان است ،و آموزش ویژگیهایی که
فرد را برای یک زندگی جمعی آماده کند و او را آماده
پذیرش روابط خالق و سازنده و در عین حال عاطفی
اجتماعی نماید ،بسیار مهم و قابل توجه است.
در گستره فکر دینی ،انسان در میان مخلوقات خداوند
متعال موجودی دارای حقوق و تکالیف مشخصی
است .تعدادی از این تکالیف و مسئولیتها واجب و
برخی دیگر از ویژگیهای انسان متعالی هستند .اسالم
به جهت اینکه معتقد است فرد فرد انسانها جوامع را
ميسازند و مسئولیت اصلی تغییر مسیر خود آنها به
حساب ميآیند ،آنجا که ميفرماید« :إ َِّن َ
اهلل لَ ُيغ َِّي ُر
َما بِق َْو ٍم َح َّتى ُيغ َِّي ُروا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم»؛« 1خداوند حال و
وضع هیچ گروهی را تغییر نميدهد ،مگر اینکه آنان
احوال خود را تغییر دهند» 2،مایل است آنها به گونهای
تربیت شوند که بتوانند مسئولیتهای سنگین اجتماعی را
بپذیرند و با انسانهای دیگر روابطی انسانی برقرار کرده
و از ظرفیت جامعهپذیری باالیی برخوردار باشند .این
مسئله هم در روش اخالقی دین اسالم بیان گردیده و
هم در نظام فقهی آن محقق است.
در روش اخالقی به دستورات دینی راجع به لزوم
صله رحم ،صبر ،صدق و مدارا ،و در فقه اسالمي به
دستورات متعددی مانند زکات ،انفاق و غیره ميتوان
اشاره نمود .بحث از حضور در نمازهای جماعت و
جمعه نیز از این دسته اخیر از دستورات و احکام دین
مبین اسالم است .عبادات ،آن هم در مباحث مربوط
به نماز ،از ارکان دین است 3،و تقرب و احساس
حضور در پیشگاه الهی هسته اصلی نماز به حساب

ميآید .اما باید توجه داشت که این هسته مرکزی که
از جنس محبت و وامدار اخالص است ،به هیچ وجه
مانع از توجه به دامنه اجتماعی این مسئله نشده است و
ترغیب و تشویق مسلمانان به برپایی این عبادت عظیم
در شکل جمعی و با هیئتی خاص در متن جامعه دربر
دارنده پیامهای گوناگون و اعالن رسمي و باشکوه
حیات مسلمانی در جامعه اسالمي است .عالوه بر
اینکه حضور در نمازهای جماعت و جمعه ،نشانگر
ندای «من مسلمانم» و «تابع قبله واحد» از جانب
انسان مسلمان است ،سایر جنبههای زندگی اجتماعی
آنها از جمله :اطالع یافتن مسلمانان از احوال یکدیگر،
آگاهی از وقایع مهم اجتماعی ،نشان دادن عظمت و
ابهت اسالم و غیره را نیز دربر دارد.
به همین خاطر نماز جماعت و مخصوص ًا نماز جمعه
در شریعت اسالمي دارای جایگاهی بس واال است و
شرایطی خاص برای صحت آن بیان شده است .دلیل
مشروعیت نماز جماعت آیه  102سوره نساء است
الصال َة
«و ِإ َذا ُك ْن َت ِفي ِه ْم َف َأق َْم َت لَ ُه ُم َّ
که ميفرمایدَ :
َف ْل َتق ُْم َطائِفَةٌ ِم ْن ُه ْم َم َع َ
ك»؛ «زمانی که در میانشان
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تمامي عرصههای زندگی و حیات بشری از حقوق
تا تکالیف است .سخن از امامت زنان در نمازهای
جماعت و جمعه نیز از این موار ِد مور ِد ادعای آنها است
که آثاري عینی در پی داشته است .از جمله دکتری به
نام امینه ودود 5به عنوان اولین امام زن در نماز جمعه
6
است که خطبههای آن را در آمریکا و در کنیسهای
در مانهاتنِ نیویورک در تاریخ 2005/3/18م برگزار
نمود 7.وی دلیل این کار را آزادی زن در اسالم عنوان
نموده است .بعد از این تاریخ زن دیگری به نام إسراء
نعمانی  39ساله ،آمریکایی ـ هندی و یا پاکستانی
االصل ،در حیاط دانشگاه بوستون 8نماز جمعه را در
تاریخ 2005/3/25م با پنج نفر ادا نمود و زن دیگری
نیز به نام تقیه جاکسون 9در همین شهر بوستون از کار
او تبعیت کرد.
این قضیه بحثی قابل مناقشه است و فقها و مجتهدان
در عصرهای مختلف به آن پاسخ داده و در مورد
آن موضعگیری نمودهاند .از آنجا که نیمي از جامعه
اسالمي را زنان تشکیل ميدهند ،حضور و یا عدم
حضور آنان در این جماعات ،ميتواند دربر دارنده
آثاری باشد که به آن اشاره شد .اما باید توجه داشت
که عبادات ،دارای جنبه توقیفی 10است و الزم است
بدون در نظر گرفتن احساسات و استحسانات عقلی،
نظریه فقهی فقها را مبنای حرکت عبادی قرار داد .قبل
از ورود به بحث و پرداختن به جواب سؤال ،باید گفت
 . 5ایش��ان استاد دروس اسالمی و ادیان دانش��گاه ویرجینیا کومنولث
آمریکا اس��ت ،وی اصالت ًا آس��یایی و تبعه آمریکا میباشد .در این 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
ـ نزدیک صد نفر ـ کنار هم نشس��ته بودند و نماز نیز به همین صورت
اقامه گردید.
 . 6چون 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

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

آنچه از سیره نبوی(ص) به دست ميآید ،حضور زنان
در نمازهای جماعت مسلمانان است و شواهد بسیاری
برای این مسئله وجود دارد .از جمله روایتی از فاطمه
بنت قیس که ميگوید« :فلما انقضت عدتي سمعت نداء
المنادي منادي رسول اهلل(ص) ينادي الصال ُة جامعةٌ،
فصليت مع رسول اهلل(ص)
فخرجت إلى المسجد
ُ
ُ
11
فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم» و نیز
ُ
این حدیث از پیامبر(ص) که ميفرماید« :إذا استأذنت
أحدكم امرأته إلى المسجد فال يمنعها» و «إذا استأذنكم
12
نساؤكم بالليل إلى المسجد فائذنوا لهن».
همچنین عالقه به حضور زنان در مساجد ،جهت
اقامه نماز جماعت و ممانعتی که گهگاه از آنها به
عمل ميآمد ،باعث شد که روایاتی در این باره نیز
از پیامبر(ص) صادر شود .از جمله« :کنیزان خدا
را از ورود به مساجد خدا منع نکنید (ولی) باید که
این زنان بدون استفاده از بوی خوش از خانه خارج
شوند» 13و «زنان مؤمن نماز صبح را با پیامبر(ص) به
جای میآوردند ،در حالی که لباسی که تمام بدن آنها
را میپوشاند ،به تن داشتند و این زنان در تاریکی
14
بازشناخته نمیشدند».
عالوه بر موارد مذکور ميتوان به روایاتی اشاره کرد که
ذیل آیه  144سوره بقره راجع به تغییر قبله مسلمانان
آمده است .در این روایات آمده که هنگام تغییر قبله
«قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال» 15به
وضوح از این ادله به دست ميآید که زنان در نماز
جماعت شرکت ميجستند و طبع ًا منعی از حضرت
رسول(ص) در این باره به ایشان نرسیده بود .همچنین
 . 11صحیح مسلم ،ج ،2ص.2262
 . 12ر.ک :صحی��ح البخ��اری ،ج ،1ص173؛ صحی��ح مس��لم ،ج،1
صص326و327؛ س��نن نس��ائی ،ج ،2صص42و372؛ السنن الکبری،
ج ،5ص.224
 . 13صحیح مس��لم ،ج ،2ص32؛ س��نن أبیداود ،ج ،1ص222؛ سنن
ابنماج��ه ،ج ،1ص8؛ احکام النس��اء ،ص195؛ بح��ار االنوار ،ج،87
ص.354
 . 14احکام النساء ،ص.192
 . 15ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.334

 . 16البته قابل ذکر است که روایاتی نیز هست که نماز فرادای زن را در
خانه از جماعت او در مسجد بافضیلتتر میداند (ر.ک :سنن أبیداود،
ج ،1ص223؛ وسائل الشیعة ،ج ،5ص.)37
 . 17برای مطالعه بیشتر ر.ک( :کنوز السنة ،ص.)160
 . 18تاج العروس ،ماده «أم».
 . 19رد المحتار ،ج ،1صص368و.369
 . 20همان.

المه��ذّ ب ،ج ،1ص199؛ ج ،4ص255؛ الجامع ألح��کام القرآن ،ج،1
ص356؛ عون المعبود ،ج ،2ص212؛ سبل السالم ،ج ،2ص.29
 . 25جریدة النبأ ،ش��ماره  ،815ص5؛ جریدة األس��بوع ،شماره ،418
ص8؛ شماره  ،422ص.12
 . 26جریدة األسبوع ،شماره  ،418ص.8
 . 27الشرح الکبیر ،ج ،2ص52؛ اإلنصاف ،ج ،3ص265؛ المغنی ،ج،3
ص438؛ المبدع ،ج ،2ص.295
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این امر ،از ادله تعیین و تنظیم صفوف (که زنان پشت اینکه آیا زنان ميتوانند امام نماز باشند ،آرای مختلفی
سر مردان بایستند) و ادله منع استفاده از طیب و بوی ارائه نمودهاند ،در ادامه به بیان دیدگاههای آنها در این
خوش برای زنان هنگام خروج به سمت مسجد ،نیز به باره خواهیم پرداخت.
دست ميآید که عالقهمندان ميتوانند به بابهای مربوط
16
دستهبندی اقوال فقهی ناظر به امامت زن در
در کتب روایی مراجعه نمایند.
با توجه به آنچه گفته شد ،روشن ميشود که حضور نماز جماعت
زنان در نمازهای جماعت در عصر رسالت مس ّلم است آرای فقهای اهلسنت و تشیع در مورد امامت زنان در
و این سیره و رفتار مسلمانان جهت حضور در نمازهای نماز جماعت را به شرح زیر ميتوان دسته بندی کرد:
جمعه و جماعت در طول تاریخ نیز حفظ شده است 17.الف) نظر کس��انی که معتقدند امام��ت زنان به صورت
تمامي این مطالب حاکی از اهمیت شرکت زنان در مطل��ق جایز نیس��ت ،این قول مالکیه 21و س��لیمان بن
اجتماعات مذهبی و دینی است که جنبه عظیم سیاسی یس��ار 22اس��ت .برخی از فقه��ای امامیه نی��ز معتقدند
23
احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.
داشته و به صالح امت اسالمي و نظام دینی است.
ب) ق��ول گروهی که معتقدن��د امامت زنان مطلق ًا جایز
اس��ت .کس��انی چون ابنجریر طبری و أبوثور و مزنی
معنی لغوی و اصطالحی امامت
ؤم» و به معنای قصد ش��افعی از متقدم��ان بر این ب��اور بودهان��د 24.از میان
«أم ،یَ ُ
از نظر لغوی امامت مصدر ّ
کردن و تقدم و پیشی جستن و پیشوا شدن است .به معاصران نیز دکتر محمد عبدالغنی شامة 25و دکتر محمد
عنوان مثال وقتی گفته میشود :أ َّم القوم :یعنی امام فیومی 26عضو مجمع بحوث اسالمي در األزهر معتقد به
و پیشوای آن قوم شد 18.در اصطالح فقها امامت به صحت امامت زن برای مردان هستند.
27
دو معنا به کار ميرود؛ امامت کبری و امامت صغری .ج) گروهی که ج��واز امامت زن را مقی��د نمودهاند.
فقها در تعریف امامت کبری گفتهاند :إنها استحقاق
 . 21المغنی ،ج ،2ص.36
تصرف عام علی األنام (أی الناس) و هی ریاس ٌة عامة  . 22معجم فقه الس��لف عترة و صحابة و تابعین ،ج ،1ص23؛ المسائل
فی الدین و الدنیا خالفة عن النبی(ص) 19.در تعریف العبادیة و بناء الذات ،ص.167
ً
 . 23تحریر الوس��یلة ،ج ،1ص274؛ توضیح المسائل ،ص290؛ عروة
امامت صغری نیز گفتهاند :امامت صغری همان امامت الوثقی ،ج ،1ص601؛ احکام الواضحة ،ص .211البته الزم به ذکر است
در نماز است ،و آن عبارت است از ارتباط و پیوند بین که از میان فقهای اهلتشیع ،سید مرتضی و ابنجنید مخالف امامت زنان
در نماز جماعت هس��تند و صاحب مستند قائل به عدم جواز جماعت
نماز یک شخص با شخص دیگر با شرایطی که شرع
زنان برای زنان در فرایض هستند (ر.ک :مستند الشیعة ،ج ،5ص.)37
آنها را بیان نموده است ،و اطالق امام به شخص در  . 24نی��ل األوط��ار ،ج ،3صص199 ،174و438؛ حلی��ة العلماء ،ج،2
نماز زمانی جایز است که شخص دیگری نمازش را با ص170؛ بدایة المجتهد ،ج ،4صص118و255؛ المغنی ،ج ،3ص438؛
المبدع ،ج ،2ص295؛ الش��رح الکبیر ،ج ،2ص52؛ الموس��وعة الفقهیة
نماز او مرتبط نماید و پیوند دهد و این ارتباط همان
الکویتی��ة ،ج ،6ص204؛ الفواکه الدوانی ،ج ،1ص238؛ بدائع الصنائع،
20
امامت است .همانطور که گفته شد ،فقها درباره ج ،1ص157؛ المنتق��ی ش��رح الموطأ ،ج ،1ص235؛ المجموع ش��رح

از جمله از امام احمد روایت ش��ده اس��ت که ایشان به زنان جایز است.
امام��ت زن در نماز نفل اج��ازه دادهاند ،و در قولی نیز
آمده اس��ت که امامت زن ب��رای مردان در نماز تراویح دالیل قائالن به جواز امامت زن
جایز اس��ت 28.بعضی از ائمه مذهب حنبلی نیز گفتهاند طرفداران جواز امامت زن در نماز برای اثبات نظریه
در غیر تراویح هم جایز اس��ت ،به ش��رطی که آن زن خود به دالیل منقول و معقول زیر استناد نمودهاند:
امی 29.قولی نیز گفته اس��ت  )1دالیل نقلی
قارئ باش��د و مردان همه ّ
امامت زن زمانی جایز اس��ت که در آن جمع ش��خص احادیث :این گروه به حدیثی که ابوداود ،الدار قطنی،
محرمي از محارم زن حضور داش��ته باشد یا یا آن زن بیهقی و دیگران از ّامورقه روایت نمودهاند ،استناد
پیر [مس��ن] باشد 30.کس��انی که قائل به صحت امامت کردهاند 34.این حدیث به طرق مختلفی روایت شده
زن به این صورت هستند ،ميگویند :زن در نماز پشت است ،از جمله:
س��ر مردان ميایس��تد و مردان ب��ه او در تمامي افعال  .1روى أبوداود عن الوليد بن جميع عن عبدالرحمن بن
نماز اقتدا مينمایند؛ زیرا این حالت ـ پشت سر مردان
 . 33نظر فقها درباره امامت زن برای زنان به تفصیل زیر میباشد-1 :
31
ایستادن ـ برای زن بهتر و پوشیدهتر است.
امام ش��افعی میگوید :مستحب اس��ت و به احاديث زير استناد میکند:
د .نظ��ر گروهی که معتقدن��د امامت زن در جمع مردان الف) ا ُ َّم َو َرقَ َة ب ِ ْن َت ن َ ْوفَلٍ أَتَ ْت َر ُس� َ
�ول اهللِ(ص) ل َ َّم��ا أَ َرا َد َغ َزا َة ب َ ْد ٍر قَال َ ْت:
َ
َ
أَ ْخ ُر ُج َم َع َ
ك يَا َر ُس َ
ض ال ْ َم ْر َضى ،فَ َل َع َّل اهلل أ ْن يَ ْر ُزقَنِي الشَّ َها َد َة
ول اهللَِ ،وأُ َم ِّر ُ
جایز نیست و اگر چنین نمازی اقامه شود ،باطل است.
ال(ص)« :ق َِّري فِي ب َ ْيتِ ِ
ِيد ٌة» .ق َ
 ،فَ َق َ
ِيد َة،
َال :ف َُس�� ِّميَ ِت الشَّ ه َ
كَ ،و أَنْ ِت َش��ه َ
این قول جمهور علما یعنی حنفیه ،ش��افعیه و حنابله و
ور َها فِي َوق ٍ
َان َر ُس ُ
ْت ف ََأ َم َر َها أَ ْن تَ ُؤ َّم ب َِم ْن فِي َم ْن ِزل ِ َهاَ ،و َج َع َل
َوك َ
ول(ص) يَ ُز ُ
َ
امامیه اس��ت؛ 32اما از نظر این گ��روه امامت زن برای ل َ َها ُم َؤ ِّذنًا ،ق َ
ِيرا (سنن أبیداود،
َال َع ْب ُد َّ
الر ْح َمنِ َ :و َرأ ْي ُت ُم َؤ ِّذن َ َها َش�ْ�ي ًخا َكب ً
33
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سال نهم
شماره -35بهار 1393

 . 28اإلنصاف ،ج ،2ص264؛ المبدع ،ج ،2ص.72
 . 29اإلنصاف ،ج ،2ص265؛ المبدع ،ج ،2ص.72
 . 30المبدع ،ج ،2ص.72
 . 31ش��رح منته��ی اإلرادات ،ج ،1ص279؛ اإلنصاف ،ج ،2ص264؛
المبدع ،ج ،2ص.72
 . 32الش��رح الکبی��ر ،ج ،2ص52؛ اإلنص��اف ،ج ،2ص151؛ المغنی،
ج ،3ص438؛ المبسوط ،ج ،1ص189؛ الفواکه الدوانی ،ج ،1ص205؛
حلی��ة العلماء ،ج ،2ص170؛ المجموع ش��رح المهذّ ب ،ج ،4ص223؛
بدای��ة المجته��د ،ج ،1ص227؛ المب��دع ،ج ،2ص72؛ الس��یل الجرار،
ج ،1ص250؛ نی��ل األوط��ار ،ج ،3ص199؛ المحل��ی ،ج ،3ص125؛
جام��ع الم��دارک ،ج ،1ص497؛ فتاوی الواضح��ة ،صص467-465؛
ع��روة الوثقی ،ج ،3ص184؛ منهاج الصالحی��ن ،ج ،1ص218؛ تحریر
الوس��یلة ،ج ،1ص274؛ جواهر الکالم ،ج ،13ص .336قابل ذکر است
ک��ه در کتاب جواهر الکالم آمده اس��ت« :فال یجوز امامة المرأة لهم بال
خ�لاف اجده فیه نقال و تحصی�لاً ،بل فی الخالف و المنتهی و التذکره و
الذکری و الروض و عن غیرها االجماع علیه» .دکتر زیدان در این باره
نظ��ری برخالف نظر جمه��ور دارد و امامت زن در منزل را برای مردان
اهلبیتش ـ زمانی که زن قرائتش بهتر و فقیهتر باشد ـ راجح میداند و
ایشان در این حالت زن را به امامت سزاوارتر میداند و در این قضیه به
حدیث «أمورقه» استناد نموده است؛ اما امامت زنان را برای مردان در
مسجد جایز نمیداند و در این زمینه موافق قول جمهور است (المفصل،
ج ،1ص.)252

ج ،1ص .)230ب) امامت عايشه و امسلمه برای زنان :فَ َقد کَانَت َعائ ِ َش ُة
فع ُل ُه َو َج َع َل َر ُس ُ
ول
اء َو تَ ِق ُف َم َع ُه َّن فِی َّ
الص ِّف َو کَانَت ا ُ ُّم َس َل َم َة تَ َ
تَ ُؤ ُّم الن َِّس َ
ال ِّم َو َرق ََ��ة ُم َؤ ِّذن ًا ل َ َه��ا َو ا َ َم َر َها اَن تَ ُؤ َّم ا َ َ
اهللِ(ص) ُ
ه��ل َدا ِر َها فِی الف ََرائ ِ ِ
ض
َ
َ
ُ
َ
وج ُة النَّب ِِّی
ز
ة
م
ل
س
م
ا
ا
ن
ت
م
ا
ة:
یر
ج
ح
ت
ل
َا
ق
و
ص)237؛
ج،1
،
الس��نة
(فقه
َ
ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ َ َ
َ
فِ��ی َص َ
امت بَینَنَ��ا (الحاوی الکبیر ،ج ،2ص809؛ المجموع
ال ِة َ
العص ِر فَ َق َ
ش��رح المه��ذّ ب ،ج ،4ص199؛ البحر الرائ��ق ،ج ،1ص372؛ الفتاوی
الهندی��ة ،ج ،1ص85؛ ش��رح منتهی اإلرادات ،ج ،21ص111؛ ش��رح
فتح القدیر ،ج ،2ص190؛ الموس��وعة الفقهیة الکویتیة ،ج ،6ص.)204
همچنین کس��انی که قول جواز امامت زن از آنها روایت ش��ده ،عايشه،
امسلمه ،عطا ،ثوری و اوزاعی هستند (المغنی ،ج ،2ص -2 .)36احناف
معتقد به کراهت هس��تند ،اما میگویند چنانچه نماز به امامت زن اقامه
ش��ود ،صحیح اس��ت و زن باید در وسط بایس��تد (تبیین الحقائق ،ج،1
ص132؛ مجم��ع األنه��ر ،ج ،1ص -3 .)325امام مالک هم به صورت
کلی امامت زن را قبول ندارد (المغنی ،ج ،2ص -4 .)36در میان فقهای
اهلتش��یع هم ذکر نمودهاند :التصح امام��ة المرأة للرجل و تصح لمثلها
(فتاوی الواضحة ،صص467-465؛ عروة الوثقی ،ج ،3ص184؛ منهاج
الصالحین ،ج ،1ص218؛ مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،2ص345؛ جواهر
الکالم ،ج ،12ص337؛ وس��ائل الش��یعة ،ج ،5ص .)40از میان علمای
معاصر شیعه نیز تعداد قابل توجهی قائل به جواز امامت زن برای زنان
در نمازهای واجب هستند (ر.ک :عروة الوثقی ،ج ،1صص797و.)798
از فقه��ای حاضر نیز معتقدند امامت زن برای زنان جایز اس��ت (اجوبة
االستفتائات ،ص120؛ رساله توضیح المسائل ،ص.)237
 .34بدای��ة المجته��د ،ج ،1ص118؛ المجموع ش��رح المه��ذّ ب ،ج،1
ص199؛ الشرح الکبیر ،ج ،2ص.52

 . 35سنن أبيداود ،ج ،2ص.206
 . 36سنن الدارقطني ،ج ،3ص.194
 . 37همان ،ج ،4ص180؛ السنن الکبری ،ج ،3ص.130
 . 38سنن أبيداود ،ج ،2ص.206
 . 39المس��تدرك على الصحيحين ،ج ،2ص235؛ السنن الکبری ،ج،1
ص.406
 . 40نصب الرأیة ،ج ،2ص31؛ الجامع ألحکام القرآن ،ج ،1ص.356

 . 41سبل السالم ،ج ،2ص.35
 . 42ر.ک :تهذي��ب الكم��ال ،ج ،31ص36؛ تهذي��ب التهذيب ،ج،11
ص122؛ نصب الرأية ،ج ،2ص.21
 . 43ر.ک :تهذی��ب الكم��ال ،ج ،17ص82؛ تقري��ب التهذي��ب ،ج،1
ص339؛ التلخيص الحبير ،ج ،2ص27؛ نصب الراية ،ج ،2ص.21
 . 44ر.ک :تقريب التهذيب ،ج ،1ص.763
 . 45ر.ک :نصب الراية ،ج ،2ص21؛ المستدرك علی الصحیحین ،ج،1
ص ،320ح687و688؛ السيل الجرار ،ج ،1ص251؛ التلخيص الحبير،
ج ،2ص27؛ البدر المنير ،ج ،4ص.392
 . 46المغنی ،ج ،2ص.16
 . 47سنن الدارقطنی ،ج ،1ص279و403؛ المغنی ،ج ،2ص.16
 . 48الوجیز ،صص324و.325
 . 49المس��تدرك عل��ى الصحيحي��ن ،ج ،2ص ،235ح687؛ الس��نن
الکبری ،ج ،1ص.406
 . 50سنن أبيداود ،ج ،2ص.206
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امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه

خ ّ
الد عن أمورقة بلفظ« :و كان رسولاهلل(ص) يزورها
في بيتها و جعل لها مؤذن ًا يؤذن لها و أمرها أن تؤم
(امامت کند) أهل دارها» .قال عبدالرحمن فأنا رأيت
ً 35
مؤذنها شيخ ًا كبيرا.
 .2روى الدارقطني عن الوليد بن جميع عن أمه عن
أمورقة« :أن رسولاهلل(ص) أ ِذن لها أن يؤذن لها و يقام
36
و تؤم نساءها».
 .3روى الدارقطني و البيهقي عن الوليد بن جميع
حدثتني جدتي عن أمورقة ـ و كانت تؤم ـ «أن
37
رسولاهلل(ص) أذن لها أن تؤم أهل دارها».
 .4روى أبوداود أيض ًا عن الوليد بن عبداهلل بن جميع
قال حدثتني جدتي و عبدالرحمن بن خ ّ
الد األنصاري
عن أمورقة بنت نوفل :و فيه «و كانت قد قرأت القرآن
38
فاستأذنت النبي(ص) أن تتخذ في دارها مؤذن ًا فأذن لها».
 .5روى الحاكم و البيهقي عن الوليد بن جميع عن
ليلى بنت مالك و عبدالرحمن بن خالد األنصاري عن
أمورقة األنصارية :أن رسولاهلل(ص) «كان أمر أن يؤذن
39
لها و يقام و تؤم أهل دارها في الفرائض».
قائالن به جواز ميگویند این حدیث بر جواز امامت
زن برای مردان داللت میکند؛ زیرا امورقه برای
خانوادهاش امامت میکرد و بردهاش نیز در میان آنان
بوده و مؤذن نیز داشته است و همانطور که عبدالرحمن
بن خالد راوی حدیث گفته ،مؤذن او مردی پیر و مسن
بوده است 40.در سبل السالم نیز آمده است :این حدیث
دلیلی بر صحت امامت زن برای خانوادهاش است ،حتی
اگر در میان آنها مرد نیز باشد؛ زیرا با توجه به آنچه
در حدیث ذکر شده ،أمورقه مؤذنی پیر داشته است ،و
ظاهرا ً این طور به نظر میرسد که او [امورقه] برای آن

پیرمرد و غالم و کنیزانش امامت نموده است.
قائالن به عدم جواز در نقد و رد استدالل به این حدیث
گفتهاند ،حدیث مورد استناد از چند جهت ضعیف و
قابل بحث و مناقشه است ،از جمله :الف) در این
حدیث ولید بن عبداهلل بن جميع الزهري الكوفي 42و
44
عبدالرحمن بن خالد انصاري 43و ليلى بنت مالك
هستند که مطعون ميباشند .ب) از نظر درجه نیز
ابنحجر و ابنملقن معتقد به ضعف آن هستند 45.ج)
از حیث متن نیز این حدیث جای بحث دارد؛ زیرا دار
قطنی حدیث را اینگونه روایت نموده است« :أنها اذن
لها ان تؤم نساء اهل دارها» ،بنابراین منظور از اهل دار
در حدیث مذکور زنان هستند نه مردان 46و از جهت
دیگر ميتوان گفت اذن امامت فقط مخصوص امورقه
بوده است و برای زنان دیگر جایز نیست 47.بنابراین
اینگونه ميتوان نتیجه گرفت که قاعده «العبرة بعموم
اللفظ ال بخصوص السبب» 48در اینجا نميتواند کاربرد
پیدا کند و با استناد به این حدیث نميتوان امامت زنان
را اثبات نمود .د) از سوی دیگر همانطور که گذشت
حدیث مذکور نزد اکثر فقها دارای درجه احتجاج
است ،اما آنچه در این حدیث جای تأمل دارد ،این
است که در روایت حاکم و بیهقی «عبد الرحمن بن
خالد انصاری» 49ذکر شده و در روایتهای دیگر «عبد
الرحمن بن خلاّ د انصاری» 50آمده است و معلوم نیست
41

که آیا اینها دو نفر هستند یا یک نفر؟ بنابراین این
حدیث از این نظر نیز دارای اشکال ميباشد و به همین
خاطر استناد به آن جای بحث و محل مناقشه است.
 )2دالیل عقلی
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محقق سبزواری نیز گفته است اینکه امامت زن برای
مردان جایز نیست ،هیچ اختالفی در آن نیست و همه
آن را ذکر کرده و استناد نمودهاند به حدیث مذکور از
پیامبر(ص) و همینطور به این دلیل که زن مأمور به
حفظ و رعایت پوشش و حیا است و جواز امامت
خالف ستر و حیا است.
ـ همچنین ميگویند علما و تابعان هنگام بحث از
شروط امامت ،کفايت را به عنوان مهمترین شرط آن
عنوان نمودهاند و در مورد امامت زن و مرد و اینکه
امام مذکر باشد یا مؤنث چیزی نگفتهاند .بنابراین این
قضیه برای خطبه جمعه و اذان و نماز جنازه نیز صادق
است و بر آن قیاس ميشود 57.نکته مهمي که درباره
این استدالل وجود دارد این است که صاحبان این
قول ميگویند علما و فقها متعرض شرط ذکورت و یا
انوثت درباره امام نشدهاند و این در حالی است که در
کتابهای فقهی «باب شرایط امام» به روشنی و وضوح
بر این مسئله تأکید شده و مشخص ًا عنوان شده است که
علما برای امام قائل به  7شرط شدهاند که از جمله آنها
مذکر بودن است 58،و از همین جا بطالن این استدالل
و قیاس آشکار ميشود.
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قائالن به جواز عالوه بر دالیل نقلی به دالیل عقلی نیز
استناد نمودهاند ،از جمله:
ـ از دالیل عقلی مورد استناد این گروه صحت جماعت
زنان در نماز میت است 51.براساس آنچه در کتب فقهی
ذکر شده ،معتقدند هرگاه زنی در نماز جنازه برای
مردان امامت کند آن نماز صحیح است و اعاده آن
الزم نیست 52.بنابراین قائالن این قول ميگویند :اگر
امامت زنان در نماز میت که جزء فروض کفایی است،
جایز و صحیح باشد ،در سایر نمازها نیز به طریق اولی
جایز و صحیح است.
ـ همچنین قائالن این قول معتقدند نص قرآنی صریحی
که امامت زن را برای مردان منع کند ،وجود ندارد و
تؤم ّن
حدیثی هم از پیامبر(ص) جز این حدیث «ال ّ
ال» 53و یا «ال تؤم المرأة رج ً
امرأة رج ً
ال»؛ 54ذکر نشده
است ،و آن حدیثی است که صحت آن مورد طعن و
اشکال واقع شده است 55.قائالن به عدم جواز در رد این
قول گفتهاند :مضمون این حدیث این است که امامت
زن صحیح نیست؛ زیرا سبب ایجاد فتنه ميگردد 56.دالیل قائالن به عدم جواز امامت زن
قائالن به عدم صحت امامت زن ـ چه امامت برای
 . 51البح��ر الرائق ،ج ،1ص372؛ الفت��اوی الهندیة ،ج ،1ص85؛ التاج مردان و چه زنان ـ به دالیل زیر استناد نمودهاند:
و اإلکلی��ل ،ج ،2ص144؛ ش��رح فت��ح القدیر ،ج ،1ص352؛ حاش��یة
الطحاوی ،ص.304
 . 52ال��در المختار ،ج ،1ص609؛ تبیین الحقائق ،ج ،2ص163؛ مجمع
األنه��ر ،ج ،1ص164؛ رد المحت��ار ،ج ،4ص��ص257و258؛ حاش��یة
الطح��اوی ،ج ،1ص205؛ البح��ر الرائق ،ج ،1ص372؛ العنایة ش��رح
الهدایة ،ج ،2ص67؛ شرح فتح القدیر ،ج ،1ص352؛ الفقه االسالمی و
ادلته ،ج ،2ص342؛ تحفة النبالء ،صص.27-22
 . 53سنن ابنماجه ،ج ،1ص.343
 . 54جواهر الکالم ،ج ،13ص336؛ روض الجنان ،ص.363
 . 55جریدة النبأ ،ش��ماره  ،815ص5؛ جریدة األس��بوع ،شماره ،418
ص.8
 . 56المجموع ش��رح المه��ذّ ب ،ج ،4ص255؛ الجامع ألحکام القرآن،
ج ،1ص168؛ العدة ش��رح العم��دة ،ج ،1ص90؛ المبدع ،ج ،2ص68؛
حاشیة الروض المربع ،ج ،2ص.312

 )1دالیل نقلی

آیات :استناد به آیه  34سوره نساء که ميفرماید:
«الر َج ُ
ون َع َلى ال ِّن َساء بِ َما َف َّض َل اهللُ بَ ْع َض ُه ْم
ال ق ََّوا ُم َ
ِّ
َ
َ
َع َلى بَ ْع ٍ
ض َو بِ َما أن َفقُو ْا ِم ْن أ ْم َوالِ ِه ْم»؛ «مردان بر زنان
سرپرستند ،بدان خاطر که خداوند بعضی را بر بعضی
فضیلت داده است .و نیز بدان خاطر که از اموال خود
 . 57جریدة النبأ ،شماره  ،815ص.5
 . 58ر.ک :الفق��ه االس�لامی و ادلته ،ج ،8ص��ص301و302؛ االحکام
الس��لطانیة ،ص .4همچنین در کتاب الفقه االسالمی و ادلته آمده است:
فقها بر س��ر این قضیه که امام باید مذکر باش��د ،اجماع نمودهاند (الفقه
االسالمی و ادلته ،ج ،8ص.)302

 . 59األم ،ج ،1ص164؛ الروض��ة الندی��ة ،ج ،1ص120؛ أنوار التنزیل
و أسرار التأویل ،ج ،1ص184؛ تیسر الکریم الرحمن ،ج ،1ص.101
 . 60تفسیر القرآن العظیم ،ج ،1ص422؛ االحکام السلطانیة ،ص.83
 . 61المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص.181
 . 62هم��ان ،ج ،2ص518؛ کن��ز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،2ص211؛
مجمع البیان ،ج ،3صص74و.75

 . 63حاش��یة الطح��اوی ،ج ،1ص205؛ بدائ��ع الصنائ��ع ،ج،1
صص275و.276
 . 64صحیح البخاری ،ج ،1ص ،67ح.146
 . 65صحی��ح مس��لم ،ج ،1ص ،326ح440؛ س��نن ابنماج��ه ،ج،3
ص ،275ح.991
 . 66المحیط البرهانی ،ج ،2ص.131
 . 67فت��ح الب��اری ،ج ،1ص400؛ نصب الرأی��ة ،ج ،2ص36؛ المحیط
البرهانی ،ج ،2ص131؛ جواهر الکالم ،ج ،13ص .336ابنحجر اسناد
آن را صحیح میداند (فتح الباری ،ج ،1ص.)400
 . 68الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،ج ،6ص.204
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خرج ميکنند» .فقها و مفسران 59با استناد به این آیه
امامت؛ یعنی امامت کبری و صغری را حق مردان
ميدانند .ابنکثیر در تفسیر این آیه در مورد واژه
«قوام» آورده است :این واژه یعنی مرد رئیس ،بزرگ
ّ
و حاکم زن است و هرگاه از پذیرش حق سرباز زند،
میتواند او را تنبیه نماید و اشتغال به منصب پیامبری،
حاکمیت ،سمت قضاوت و غیره به مردان اختصاص
دارد؛ چون مردان باالتر از زنان هستند و جنس مرد
بهتر از جنس زن است ،و مرد فی نفسه از زن بهتر است
60
و بر او برتری دارد.
«قوام» را به
عالمه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان ّ
معنای قیّم و صیغه مبالغه آن گرفته است و منظور از
فضیلت و زیادتی مردان را زیادی نیروی تعقل و توان
و طاقت بیشتر در مقابله با سختیها دانسته است و
در این باره میگوید :قیمومت مرد بر زن منحصر به
زوجین و مختص به قیمومت مرد بر زوجه خودش
نیست .بلکه این حکم برای قیمومت جنس مرد بر زن
در جهات عمومي که حیات هردو گروه زن و مرد به
آن مربوط میشود ،وضع شده است .بنابراین جهات
عمومي اجتماعی ،مثل حکومت و قضاوت که زندگی
جامعه بر آنها مبتنی است ،اداره آنها با نیروی تع ّقل که
در مردان بیشتر از زنان است ،امکانپذیر میباشد و
«الر َج ُ
ون َع َلى ال ِّن َساء» مطلق است 61،و
ال ق ََّوا ُم َ
بنابراین ِّ
در نتیجه مهار همه کارهای همگانی اجتماعی را باید
عقل قوی تدبّر کند و در آن از فرمانروایی عواطف
جلوگیری گردد ،و کارهایی همچون حکومت و
قضاوت و جنگ الزم است به دست کسانی داده شود
که عقل آنان ممتاز و عواطفشان ضعیف باشد و آنها
62
مردان هستند نه زنان.

«و ق َْر َن ِفي بُ ُيو ِت ُك َّن
ـ آیه  33سوره احزاب ميفرمایدَ :
َو اَل َت َب َّر ْج َن َت َب ُّر َج الْ َجا ِه ِل َّي ِة أْ ُ
الولَى»؛ «و در خانههای
خود بمانید و همچون جاهلیت پیشین در میان مردم
ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید» .در این آیه زنان به
ماندن در خانه و عدم خروج از منزل جز برای موارد
اضطراری امر شدهاند 63.در صحیح بخاری از عايشه
روایت شده که پیامبر(ص) فرمود« :قَ ْد أُ ِذ َن أَ ْن تَ ْخ ُر ْج َن
اجتِ ُك ََّن» 64.این حدیث نیز به تأیید آیه ،جواز
فِي َح َ
خروج را فقط مختص موارد اضطراری و زمان حاجت
ميداند.
روایات :از جابر بن عبداهلل روایت شده که پیامبر(ص)
«خ ْي ُر ُص ُف ِ
الر َج ِ
ال ُم َق َّد ُم َها َو َش ُّر َها ُم َؤخَّ ُر َها
فرمودَ :
وف ِّ
َو َخ ْي ُر ُص ُف ِ
وف الن َِّسا ِء ُم َؤخَّ ُر َها َو َش ُّر َها ُم َق َّد ُم َها» 65.این
حدیث به صراحت به بیان محل استقرار و جایگاه
زنان در نماز جماعت اشاره مينماید و آن را که پشت
سر مردان است ،به وضوح بیان ميکند .پس چگونه با
وجود این حدیث اجازه داده شود که زنان بر مردان
66
مقدم شوند و امامت نماز را به عهده بگیرند؟
ـ از ابن مس��عود روایت ش��ده که پیامب��ر(ص) فرمود:
«أخروه��ن حيث أخرهن اهلل» 67.کس��انی ک��ه به این
حدیث استناد نمودهاند ،ميگویند :امر به تأخیر زنان و
اینکه زنان پشت سر مردان قرار بگیرند ،در این حدیث
68
بر نهی از خواندن نماز پشت سر آنها داللت ميکند.
ـ بخاری به س��ند خود از ابوبک��ره صحابی از پدرش
حدیثی را نقل میکند که پیامبر(ص) فرمود« :قومی که
سرنوشت خود را به زنی واگذار کند ،هرگز رستگار و
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کامیاب نخواهد ش��د» 69.علما و فقها برای عدم جواز
امامت زن به این حدیث تمس��ک جس��ته ،و میگویند
جامع��های که این امور را به زنان بس��پارد ،س��رانجام
خوش��ی نخواهد داشت و از آنجایی که امامت مقتضی
امور خطیر و فوق طاقت اس��ت ،پس زن توانایی انجام
آن را ن��دارد ،و چ��ون زن امامت کب��ری را نميتواند
بپذی��رد ،به طریق اولی امامت صغری نیز برای او جایز
نیست 70.رمضان بوطی نیز معتقد است زن برای فعالیت
سیاس��ی و اجتماعی شایس��تگی دارد و در این زمینه
تفاوتی بین زن و مرد نیست ،مگر در خصوص ریاست
دولت؛ زیرا رئیس دولت در اسالم وظایفی چون جهاد
و امامت نم��از دارد و مصلحت امت اقتضا دارد که در
این امور مرد مسئولیت بپذیرد؛ البته این هرگز به معنای
71
نقص در ماهیت و شایستگیهای زن نیست.
ـ بخاری از انس بن مالک روایت نموده است که« :أَ َّن
َج َّدتَ ُه ُم َل ْي َك َة َد َع ْت َر ُس� َ
�ول اهللِ(ص) ل ِ َط َعا ٍم َصنَ َع ْت ُه ف ََأ َك َل
ِم ْن�� ُه فَ َق َ
�م فَ ُق ْم ُت إِلَى َح ِصي ٍر لَنَا قَ ْد
ال قُ ُ
وموا فَلأِ ُ َص ِّل َي ب ِ ُك� ْ
ام َر ُس ُ
ول اهللِ(ص)
ْاس َودَّ ِمنْ طُولِ مَا لَبِثَ فَنَض َْحتُ ُه ب ِ َما ٍء فَ َق َ
72
يم َم ِع��ي َو ال ْ َع ُجو ُز ِم ْن َو َرائِنَا ف ََصلَّى بِنَا َر ْك َعتَ ْينِ ».
َوالْيَتِ ُ
قائالن به عدم ج��واز ميگویند این حدیث و احادیثی
ش��بیه آن داللت دارند بر اینکه زنان پش��ت سر مردان
 . 69صحیح البخاری ،ح4425؛ س��نن نسائی ،ج ،8ص .227آن را از
طری��ق ابوبکرة روایت کردهاند .الجام��ع ألحکام القرآن ،ج ،1ص168؛
الفواک��ه الدوانی ،ج ،1ص514؛ بدای��ة المجتهد ،ج ،1صص145و146؛
الروضة الندیة ،ج ،1ص120؛ الس��یل الجرار ،ج ،1ص153؛ الموسوعة
الفقهی��ة الکویتی��ة ،ج ،6ص204؛ ج ،22ص .118ای��ن حدیث به چند
ش��یوه دیگر نیز نقل ش��ده اس��ت .مانند« :ال یفلح قوم اس��ندوا أمرهم
إلی إمراة» (مس��ند اإلمام احم��د ابنحنبل ،ج ،5ص)47؛ «ال یفلح قوم
تملکهم إمراة» (همان ،ج ،5ص47؛ المس��تدرک علی الصحیحین ،ج،4
ص��ص524و)525؛ «و ما افلح قوم ولّ��وا أمرهم إمرأة» (المغنی ،ج،10
ص92؛ حاش��یة ال��روض المربع ،ج ،1ص)366؛ «و م��ا افلح قوم یلی
أمرهم إمراة» (مسند اإلمام احمد ابنحنبل ،ج ،5ص)50؛ «ال یفلح قوم
ولیتهم إمرأة» (الخالف ،ج ،13ص)311؛ «لن یفلح قوم اس��ندوا أمرهم
إلی إمرأة» (تحف العقول ،ص34؛ جواهر الکالم ،ج ،40ص.)14
 . 70المغنی ،ج ،9ص93؛ الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،8ص.6238
 . 71المرأة بین طغیان النظام الغربی ،ص.36
 . 72صحيح البخاری ،ج ،1ص.120

برای نماز ميایستند و در نتیجه نميتوانند امامت نماز
را بر عهده بگیرند.
ـ ام��ام مال��ک و یاران��ش نی��ز ب��ه حدی��ث «خرج
فمر علی
رسولاهلل(ص) فی أضحی أو فطر الی المصلی ّ
النس��اء .فقال« :یا معشر النس��اء ما رأیت من ناقصات
إحداکن».
عق��ل و دین أذهب للب الرجل الح��ازم من
ّ
قلن :و ما نقصان دیننا و عقلنا یا رس��ولاهلل(ص)؟ قال:
«ألیس ش��هادة المرأة مثل نصف ش��هادة الرجل؟ قلن:
بل��ی .قال« :فذلک من نقصان عقلها ،ألیس إذا حاضت
لم ّ
تصل و لم تصم؟» قلن :بلی .قال« :فذلک من نقصان
دینها» 73استناد نموده و گفتهاند :زن در شرع به نقصان
عقل و دین توصیف ش��ده اس��ت ،پس امامتش درست
74
نیست.
ـ ش��یخ صدوق با س��ند متصل از جابر جعفی و او از
امام باقر چنین نقل میکن��د که در وصیت پیامبر(ص)
به حضرت علی ،آمده اس��ت« :ای علی! بر زنان اذان،
اقامه نم��از ،نماز جمعه ،نماز جماعت ،عیادت مریض،
تش��ییع جنازه ،لبیک گفتن با ص��دای بلند ،هروله بین
صفا و مروه ،لمس حجراألس��ود ،و تراشیدن موی سر،
75
و تصدی منصب قضا واجب نیست».
اجماع :دلیل دیگر قائالن به عدم جواز ،اجماع اس��ت.
آنه��ا ميگویند جمهور علمای س��لف و خلف ،بر عدم
ج��واز امامت زن اتفاق و اجم��اع نمودهاند 76.از جمله
زیلع��ی در تبیین الحقائق میگوید« :اقتدا نمودن به زن
 . 73همان ،ج ،4ص .445این حدیث را ابوسعید خدری روایت نموده
است.
 . 74الروضة الندیة ،ج ،1ص120؛ تقویم النظر ،ج ،1ص.325
 . 75م��ن الیحضره الفقیه ،ج ،4ص436؛ بحار االنوار ،ج ،85ص126؛
وسائل الشیعة ،ج ،3باب ،20ح.4
 . 76المبس��وط ،ج ،1ص��ص180و181؛ بدائ��ع الصنائ��ع ،ج،1
صص140و277؛ التاج و اإلکلیل ،ج ،2ص412؛ المنتقی شرح الموطأ،
ج ،1ص235؛ األم ،ج ،1ص191؛ ج ،8ص116؛ قلیوبی و عمیرة ،ج،1
ص266؛ المجموع ش��رح المهذّ ب ،ج ،4ص151و55؛ اإلنصاف ،ج،2
صص363و365؛ الف��روع ،ج ،1ص399؛ ج ،2ص18؛ جواهر الکالم،
ج ،13ص336؛ المحلی ،ج ،2ص.167

در نماز به اجماع [فقها] جایز نیس��ت» 77.همچنین این ما ذکر ميشد.
اجم��اع را علم��ای معاصر از جمل��ه :دکتر علی جمعه
مفتی مصر 78،خانم دکتر سعاد صالح 79،رئیس دانشکده امامت زن در نماز جمعه
علوم اس�لامي و عربیِ دخت� ِ
�ران دانش��گا ِه األزهر ،و بحث از حضور زنان در نماز جمعه به عنوان مأموم در
دکت��ر قرضاوی نیز ذکر نمودهان��د .همچنین این اجماع عهد پیامبر(ص) قابل انکار نیست .طبرسی در مجمع
رأی مجمع فقه اس�لامي جدة 80و نیز شیخ محمد سید البیان ذکر نموده است :در یک روز جمعه که نمازگزاران
طنطاوی 81و رأی مجلس فقهی آمریکای ش��مالی 82و مشغول استماع خطبههای حضرت رسول(ص) بودند،
انجمن دائمي مجمع فقهای شریعت آمریکا 83است .در کاروانهای تجاری از شام با سروصدای فراوان وارد
ای��ن انجمن بر عدم جواز امام��ت زن در نماز جمعه و مدینه شد .مردم که در قحط سالی به سر ميبردند،
خطبهه��ای آن و نیز عدم جواز امامت زن برای مردان پیامبر(ص) را رها کرده ،به سراغ کاروان رفتند تا مبادا
اجماع ش��ده است ،و براساس آنچه در کتابهای اصولی فرصت خرید نیازمندیهای خود را از دست بدهند .جابر
ذکر ش��ده اجماع یکی از ادله استنباط احکام و حجت بن عبداهلل انصاري ميگوید« :فلم یبق فی المسجد الاّ
قطعی اس��ت 84.محقق اردبیلی نی��ز در مجمع الفائدة و إثنا عشر رج ً
ال و إمرا ًة» .پیامبر فرمود« :لوال هوالء
لسومت لهم حجارة من السماء»؛« 88اگر همین تعداد
البرهان اجماع منقول و اخبار را دلیل عدم جواز امامت
ّ
85
هم نميماندند ،عذاب الهی بر مردم نازل ميشد».
زن ذکر مينماید.
در تفسیر روح المعانی ،این روایت را از ابنمردویه
 )2دالیل عقلی
سیره س��لف یا عدم اصل 86:دلیل دیگر قائالن به عدم و او از ابنعباس نقل ميکند و مينویسد« :أنه بقی
جواز اس��تناد به س��یره یا عدم اصل اس��ت .این گروه فی المسجد عشر رج ً
ال و سبع نسوة» 89.بنابراین ،نقل
ميگویند در هیچیک از کتابهای معتبر ذکر نشده است فوق به حضور زنان در جماعت شهادت ميدهد .حتی
ک��ه حتی ی��ک نفر از صحابه و تابعین یا س��لف صالح در روایات نیز وارد شده است که در صدر اسالم حتی
امت اس�لامي اجازه امامت ب��ه زن برای مردان را داده زنان حائض هم به مصالی جمعه ميرفتند تا «شاهد
باش��ند .حتی در دورانی که زنان خ��ود حاکم بودهاند ،خیر و دعوت مسلمانان» 90باشند.
همچون ش��جرة الدر در مصر چنین اتفاقی نیفتاده است از نظر فقهی نیز فقه اهلسنت و شیعه در این مسئله
نه در س��فر و نه در حضر و نه در نمازهای فرض و نه تقریب ًا به نظریه واحدی رسیدهاند که ادله وجوب نماز
در نمازهای نفل و اگر ای��ن کار جایز بود ،حتم ًا برای جمعه نسبت به چند دسته ترخیص داده است؛ و یک
دسته از آنها زنان هستند .بنابراين بیان و لسان ادله،
 . 77تببین الحقائق ،ج ،1ص.137
رفع کلفت و الزام است نه ایجاد ممانعت؛ به عبارت
 . 78البیان ،ص.16
87

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

 . 83همان.
 . 84اصول الفقه االسالمی ،ج ،1ص.538
 . 85مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،3ص250؛ روض الجنان ،ص.363
 . 86جواهر الکالم ،ج ،13ص.336
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79. Http://arabiahram.org-eg/arabi/ahram2005/03/26

 . 87بداية المجتهد ،ج ،1صص145و146؛ سیل الجرار ،ج ،1ص250؛
المفصل ،ج ،1ص252؛ س��ایت اس�لام آنالین2005/3/16 ،م؛ البیان،
ص.6
 . 88الکش��ف و البی��ان ،ج ،9ص317؛ تفس��یر البغوی ،ج ،8ص124؛
تفس��یر المظه��ری ،ج ،1ص3901؛ مجمع البی��ان ،ج ،5ص286؛ بحار
االنوار ،ج ،22ص.59
 . 89روح المعانی ،ج ،28ص.104
 . 90احکام النساء ،صص201و.202
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دیگر وجوب نماز جمعه منوط به ذکورة است نه جواز
آن .بر همین اساس فتوای قریب به اتفاق فقها این
است که در صورت حضور ،نماز جمعه زنان صحیح و
کفایت از نماز ظهر ميکند 91.بدیهی است که نماز جمعه
دارای ابعاد وسیعی است ،و غیر از آنکه حضور در آن،
مایه تذ ّکر و تنبّه به تقوی است ،مرکز تربیت اجتماعی
انسانها نیز به حساب ميآید .عالوه بر اینها نماز جمعه
مظهر اقتدار نظام اسالمياست و حفظ نظام اسالمي و
تحکیم پایههای آن از اهم وظایف مسلمانان است که
اصو ً
ال جنسیت بردار نیست؛ یعنی از اهم وظایفی است
که هرکس به دلیل مسلمان بودن بر عهده دارد؛ اما
مطلب قابل توجه در اینجا این است که از هیچیک از
اهل علم حتی از کسانی که امامت زن را در نمازهای
یومیه جایز دانستهاند ،جواز امامت زن در نماز جمعه
نقل نشده است ،و به نظر ميرسد که همه در این
خصوص قائل به عدم جواز هستند .از حیث استدالل
نیز عالوه بر دالیلی که از طرف قائالن به عدم جواز
امامت زن در نماز جماعت بیان شده ،دالیلی دیگری
هم در این زمینه ذکر گردیده است ،از جمله:
 )1دالیل نقلی
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«ولِ ِّلر َج ِ
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َجةٌ »؛« 92و
آیات :استناد به آیهَ :
مردان را بر زنان برتری است» .ماوردی هنگام بحث
از فضیلت جماعت مردان بر جماعت زنان به این آیه
استناد ميکند و ميگوید :جماعت مردان به واسطه این
93
آیه افضل است.
َ
يم
روایات :انس بن مالک میگویدَ :
«صلَّ ْي ُت أنَا َو يَتِ ٌ
94
فِي ب َ ْيتِنَا َخ ْل َف النَّبِ ِّي(ص) َو أُميأُ ُّم ُس َل ْي ٍم َخ ْل َفنَا» .این
حدیث داللت میکند بر اینکه زن همراه با مرد در یک
صف قرار نميگیرد ،هر چند که همردیف او در آن صف
پسرش باشد و سن و سالی هم نداشته باشد .همانطور
که امسلیم عمل نموده است و پشت سر پسرش ایستاده
 . 91المغنی ،ج ،2ص.171
 . 92بقره.228 ،
 . 93الحاوی الکبیر ،ج ،2ص810؛ المحیط البرهانی ،ج ،2ص.132
 . 94صحیح البخاری ،ج ،1ص.255

است .البته این قضیه در حالی است که پیامبر(ص)
مردی را دید که به تنهایی و پشت سر نمازگزاران در
نماز جماعت به صف ایستاده بود ،پیامبر(ص) فرمود:
«ال صالة للذی خلف الصف» 95،و آن مرد را به اعاده
نمازش امر نمود؛ 96اما زن در این حالت استثنا شده
است و میتواند به تنهایی صاحب یک صف باشد .به
همین خاطر بخاری در صحیح بخاري آورده است:
«باب :المرأة وحدها تکون صف ًا» و بابی را به آن
اختصاص داده است 97.ابنحجر گفته است :در حدیث
آمده است که زن همراه با مردان در یک صف واحد
قرار نگیرد 98.همچنين در صحیح بخاری آمده است:
99
یؤمها عبدها ذکوان من المصحف».
«أن عائشه کان ّ
ابن ابیشیبه در المصنف نیز آن را به این صورت ذکر
نموده است« :عن ابیبکر بن ابی ملیکة :أن عائشه
اعتقت غالم ًا لها عن ُدبُر ،فکان ی ّؤمها فی رمضان فی
المصحف» 100.و به خاطر اینکه ذکوان حافظ قرآن
نبوده ،بنابراین از روی مصحف میخوانده است ،و البته
هیچکس بر فضیلت عايشه در مکانت ،حفظ و علم
بر ذکوان شک ندارد ،و با تمام اینها براساس حدیث
عايشه برای ذکوان امامت ننموده ،بلکه ذکوان برای
عايشه امامت نموده است و نکته جالب توجه این است
که این حدیث در باب نماز تروایح وارد شده است،
پس اکنون این سؤال مطرح ميشود که زمانی که یک
زن نمیتواند در نماز سنت امامت کند ،آیا عاقالنه
است که کسی بگوید زن در نماز فرض برای مردان
امامت نماید؟!
 )2دالیل عقلی

دالیل دیگری که قائالن به عدم جواز امامت زن در نماز
جمعه به آن استناد نمودهاند ،دالیل عقلی زیر است:
ـ قول به امامت زن در نمازهای جماعت و نماز جمعه
 . 95سنن ابنماجه ،ج ،1ص.320
 . 96سنن أبیداود ،ج ،1ص.254
 . 97صحیح البخاری ،ج ،3ص.227
 . 98فتح الباری ،ج ،2ص.212
 . 99صحیح البخاری ،ج ،1ص.245
 . 100المصنف ،ج ،2ص.123

 . 101فت��ح الب��اری ،ج ،13ص253؛ س��نن أب��یداود ،ج ،4ص329؛
صحیح مسلم ،ح.1718
 . 102لسان العرب ،ج ،7ص.31
 . 103همان ،ج ،2ص.209
 . 104صحیح البخاری ،ج ،5ص.2190
 . 105المحیط البرهانی ،ج ،2ص.132

 . 106الفقه المنهجی ،ج ،1ص.166
 . 107بدایة المجتهد ،ج ،2ص.21
 . 108کفای��ة األخیار ،ص195؛ الفقه المنهجی ،ج ،1ص201؛ الخالف،
ج ،1ص594؛ المبسوط ،ج ،2ص.35
 . 109س��نن أب��یداود ،ج ،1ص ،412ح1069؛ المس��تدرک عل��ی
الصحیحین ،ج ،1ص.425

73

امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه

با آنچه در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) آمده است،
در تعارض است ،و از جمله امور مردود در شریعت
«م ْن
اسالم ميباشد .پیامبر(ص) در این باره ميفرمایدَ :
َ
َ
س فِي ِه فَ ُه َو َر ٌّد» 101.از مثالهای
أ ْح َد َث فِى أ ْم ِرنَا َه َذا َما ل َ ْي َ
عینیای که در صفحات قبل ذکر گردید ،این امور
مردود و مخالف با دستورات شریعت و فقه اسالمي
کام ً
ال آشکار ميگردد .نماز جمعه مذکور دربردارنده
بدعتهایی همچون :امامت زن برای مردان در نماز؛
ایراد خطبه جمعه توسط یک زن؛ نماز مردان و زنان
در کنار هم و در یک صف واحد؛ اقامه نماز توسط
زنان بدون پوشش اسالمي و با سر و موی برهنه ،بود.
ـ از جمله مسائلی که پیامبر(ص) ما را به انجام آن امر
مينماید ،این است که در مکان نماز چیزی نباشد که
انسان را به خود مشغول نماید؛ زیرا روایت شده است
که« :فقد صلی مرة فی قمیصة کساء أسود مربع له
أعالم فنظر الی اعالمها نظرة ف ّلما انصرف
علمان 102.لها
ٌ
قال :إذهبوا بقمیصی هذه الی إبی جهم إتونی بأبنجانیه
ـ منسوبة الی موضع اسمه «ابنجان» 103ـ ابی جهم
فأنها الهتنی آنف ًا عن صالتی» 104.حال سؤال این است
کدامیک باعث ایجاد تشویش بیشتر در نماز ميشوند،
105
یک لباس یا امامت زنان؟
باید متذکر شویم که جایگاه بلند نماز در بین عبادتهای
اسالمی ،مانع از آن است که عبادتی را با آن از نظر
مقدمات و شرایط مقایسه نمود .در نماز ،عالوه بر
قصد قربت ،که شرط تمامي عبادات است ،توجه کامل
نمازگزار از ابتدا تا انتهای نماز الزم است .هرچه
این توجه بیشتر باشد ،نماز ارزش بیشتری دارد.
بدین خاطر ،وجود عکس ،مجسمه و هر چیزی که
موجب پراکندگی فکر نمازگزار شود ،در محل اقامه
نماز جایز نیست .گفتهاند در نماز جماعت در صورتی

که امام مرتکب اشتباهی شود ،نمازگزاران باید او را
به اشتباهش واقف سازند ،مردان با بلند کردن صدا
و زنان با زدن دستان به هم 106.مسلم ًا این نه از آن
جهت است که شنیدن صدای زن حرام است؛ بلکه تنها
به این خاطر است که تمرکز نمازگزار محفوظ بماند.
بنابراین هیچ بعید نیست که ممنوعیت زن از امامت
جماعت ،در همین راستا صورت پذیرفته باشد؛ چون
بدون شک قرار گرفتن یک زن پیشاپیش مردان در
نماز جماعت ،با طبیعت فضای معنوی نماز که باید به
گونهای باشد که هرگونه عامل تحریک را از دل انسان
دور کند ،تناسب ندارد و زمینهساز پراکندگی فکری
برای نمازگزاران خواهد بود.
ـ سیره پیامبر(ص) و خلفای راشدین بر این امر (یعنی
عدم امامت زن برای مردان) بوده است ،و آنچه در
سنت پیامبر(ص) آمده ،این است که مرد است که برای
مرد و زن امامت میکند و از زمان پیامبر تاکنون به
این شیوه عمل شده است ،و غیر این مسئله چیزی
ذکر نگردیده است .ابنرشد ـ آنجا که در مورد امامت
زن برای مرد صحبت میکند ـ میگوید :اگر این کار
جایز بود و در عصر پیامبر(ص) به آن عمل ميشد
حتم ًا برای ما نقل ميشد 107.و از آنجایی که این کار
جزء محدثات امور است ،پس قابل قبول نیست و بلکه
باطل است.
ـ دلیل دیگر اینکه یکی از شرایط وجوب نماز جمعه،
مرد بودن (ذکورت) است و نماز جمعه بر زنان واجب
نیست 108.پیامبر (ص) در این باره ميفرماید« :ال ْ ُج ُم َع ُة
اج ٌب َع َلى ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم فِى َج َما َع ٍة إِ َّ
َح ٌّق َو ِ
ال أَ ْرب َ َع ًة َع ْب ٌد
109
َم ْم ُل ٌ
ِيض».
وك أَ ِو ْام َرأَ ٌة أَ ْو َصبِ ٌّى أَ ْو َمر ٌ
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نتیجهگيري
 .1بحث از نماز و مسائل مربوط به آن در زیر مجموعه
عبادات ميباشد که دارای جنبه توقیفی است .بنابراین
با استناد به دالیلی همچون قاعده اشتراک همه مکلفان
در احکام و نیز اشتراک زن و مرد در کماالت فطری
که در آیات قرآن 110به آن اشاره شده است ،نميتوان
بحث جواز امامت زن برای مردان را مطرح نمود و این
مسئلهای نیست که به عنوان شبهه قابل بحث و طرح
و یا نشاندهنده تبعیض بین جنس زن و مرد باشد؛
بلکه شارع حکیم با توجه به تکالیف و مسئولیتهایی
که هریک از زن و مرد دارند و با علم به این مسئله که
کار فرزندپروری جزء تکالیف و واجبات عینی زنان
و مادران مسلمان است؛ بنابراين جهت هرچه بهتر و
صحیحتر انجام دادن این مهم ،هر آنچه که زنان را از
انجام این تکلیف بازدارد ،آنان را از انجام آن باز داشته
و راه را برایشان هموار نموده است ،تا وظایف خود را
به وجه احسن انجام دهند.
 .2در بینش اسالمي نیز زن و مرد هردو انسان هستند،
هویتی یگانه دارند و از گوهری واحد برآمدهاند .اسالم
طبیعت زن را نه پستتر از مرد ميداند و نه همانند
او ،از آن جهت که یکی زن است و دیگری مرد ،در
بسیاری از جهات طبیعی و غریزی مشابه هم نیستند.
این اختالف و عدم تشابه ،نه موجب امتیاز یکی است
و نه دلیل نقص دیگری .تداوم حیات بشر و نیاز زندگی
اجتماعی او ،طبیعت این دو را ناهمگون و نامساوی
خواسته تا مکمل یکدیگر گردند و در تکاپوی زندگی
هماهنگ با هم .این تمایزهای طبیعی ،ایجاب ميکند،
زن و مرد از جنبههای حقوقی ،کیفری و پذیرش
مسئولیتهای فردی و اجتماعی نیز ،یکسان نباشند و
تفاوتهایی هرچند اندک ،در این زمینهها داشته باشند.
 .3از آنجا که اسالم دینی است فطری و همساز با
طبیعت و سرشت انسان ،در برنامههایی که برای هدایت
 . 110ر.ک :نح��ل97 ،؛ احزاب35 ،؛ نس��اء95 ،و96؛ یونس90 ،؛ آل
عمران195 ،؛ حجرات.13 ،

و کمال انسان ميدهد ،تفاوتهای موجود را در نظر دارد
و همانطور که ذکر گردید ،این اختالف و عدم تشابه
دلیلی بر وجود تبعیض نیست .از سوی دیگر اصل در
مسلمان بودن آن است که انسان تسلیم امر خداوند
متعال و پیامبرش(ص) باشد و از پیروی از هوای نفس
و استحسانهای غیر موجه بپرهیزد؛ زیرا در هیچ حالی
خروج از دایره شریعت اسالم و احکام الهی و تبعیت از
هوای نفس جایز نیست ،همانطور که در آیه  23سوره
جاثیه ذکر شده است .بنابراین اهمیت این امر خصوص ًا
در حوزه عبادات که توقیفی هستند و قیاس ،تمثیل و
استحسان در آنها راه ندارد ،دوچندان است.
 .4عمده استدالل قائالن به جواز امامت زن ،حدیث
«أمورقه» است که در آن لفظ «أهل دارها» آمده است.
در مورد این حدیث مناقشه وجود دارد و به عنوان
دلیل نميتواند مورد استناد واقع شود .عالوه بر اینها
امامت زنان برای مردان در نمازهای فرض و سنت در
صدر اسالم معمول و متعارف نبوده است ،و از همین
جا بدعت بودن آن آشکار میشود .در نتیجه آنچه
جمهور به آن معتقدند ،یعنی بطالن امامت زن برای
مردان و جواز آن برای زنان ،به خاطر قوت ادله آن
راجح است .بنابراین دالیل این قول ،برای عدم جواز
امامت زن در نماز جمعه که از اساس بر زنان واجب
نیست ،به طریق اولی قابل طرح خواهد بود.

كتابنامه
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 قرآن کریم. آلوس��ی ،محم��ود ،روح المعاني في تفس��ير القرآنالعظي��م و الس��بع المثان��ي ،بیروت ،داراحی��اء التراث
العربی ،بیتا.
 ابنابیش��یبه ،ابوبک��ر عبداهلل بن محم��د ،المصنف،تحقيق :کمال یوس��ف الحوت ،رياض ،مکتبة الرش��د،
چاپ اول1409 ،ق.
 ابنالده��ان ،ابوش��جاع محمد بن علي بن ش��عيب،تقوي��م النظر ،تحقيق :صالح ب��ن ناصر خزيم ،رياض،
مكتبة الرشد1422 ،ق2001 /م.
 ابنبابوی��ه قم��ی ،مع��روف به ش��یخ ص��دوق ،منالیحض��ره الفقیه ،تحقیق :محمدج��واد مغنیه ،بیروت،
داراالضواء1413 ،ق.
 ابنحج��ر ،ش��هابالدين احمد بن عل��ي ،التلخیصالحبیر ،تحقيق :س��ید عبداهلل هاش��م یمان��ی ،بیروت،
دارالمعرفة ،بیتا.
 هم��و ،تقری��ب التهذی��ب ،تحقي��ق :عبدالوه��ابعبداللطیف ،بیروت ،دارالمعرفة ،چاپ دوم1395 ،ق.
 هم��و ،تهذي��ب التهذي��ب ،دارالفك��ر ،چ��اپ اول،1404ق1984 /م.
 همو ،فتح الباری بش��رح صحیح البخاری ،تحقيق:محمدف��ؤاد عبدالباقی ،قاهره ،دارالریان للتراث ،چاپ
اول1407 ،ق.
 ابنحزم اندلس��ی ،ابومحمد علی بن محمد ،المحلیباآلثار ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 ابنحنب��ل ،ابوعبداهلل احمد بن محمد ،مس��ند اإلماماحمد ابنحنبل ،بیجا ،مؤسس��ة الرس��الة ،چاپ اول،
1421ق2001 /م.
 ابنرش��د ،محمد بن احمد اندلس��ی ،بداية المجتهدو نهاي��ة المقتص��د ،بيروت ،دارالمعرفة ،چاپ شش��م،
1402ق.
 ابنعابدین ،س��ید محمدامین افن��دی ،الدر المختارحاش��یة ابنعابدین ،بی��روت ،دارالفک��ر ،چاپ دوم،

1412ق.
الدر المختار ش��رح تنویر
 هم��و ،رد المحت��ار علی ّاألبصار ،بیروت ،دارالفکر ،چاپ دوم1386 ،ق.
 ابنقدامه ،ابومحمد موفقالدین عبداهلل ،الشرح الکبیرعلی متن المقنع ،بیجا ،دارالکتاب العربی ،بيتا.
 همو ،المغنی ،بیروت ،دارالفکر1405 ،ق. ابنکثیر ،عمادالدین اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآنالعظیم ،تحقيق :عیسی الباجی ،مصر ،حلبی1963 ،م.
 ابنماجه ،ابوعبداهلل محمد بن یزید ،س��نن ابنماجه،تحقیق :محمدفؤاد عبدالباقی ،داراحیاء التراث العربی،
بیتا.
 ابنمفلح ،ابواس��حاق ابراهی��م بن محمد ،المبدع فیش��رح المقنع ،بیروت ،دارالکت��ب العلمیة ،چاپ اول،
1318ق.
 ابنملقن ،س��راجالدین عمر بن علی ،البدر المنیر فیتخریج األحادیث و اآلثار الواقعة فی الش��رح الکبیر،
ریاض ،دارالهجرة ،چاپ اول1425 ،ق.
 ابنمنظ��ور ،محمد بن مکرم ،لس��ان العرب ،بیروت،دارصادر ،چاپ سوم1414 ،ق.
 ابننجیم ،زینالدین بن ابراهیم ،البحر الرائق ش��رحکنز الدقائ��ق ،بیروت ،دارالکت��ب العلمیة ،چاپ اول،
1418ق.
 ابوالمعالی ،محمود ب��ن احمد ،المحیط البرهانی فیفقه النعمانی فقه اإلم��ام ابیحنیفة ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة ،چاپ اول2004 ،م.
 ابوداود ،س��لیمان بن اشعث ،سنن أبیداود ،بیروت،المکتبة العصریة ،بیتا.
 ابوطيب ،محمدش��مس الحق ،عون المعبود ش��رحس��نن أبيداود ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،چاپ دوم،
1415ق.
 اردبیل��ی ،احمد ،مجمع الفائدة و البرهان فی ش��رحإرشاد األذهان ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی1414 ،ق.
 -ازه��ری مالکی ،ش��هابالدین ،الفواکه الدوانی علی
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رسالة ابنابیزید القیروانی ،بیروت ،دارالفکر1415 ،ق.
 بابرت��ی ،محمد ب��ن محم��د ،العنایة ش��رح الهدایة،دارالفکر ،بیتا.
 باجی ،ابوولید سلیمان ،المنتقی شرح الموطأ ،قاهره،دارالکتاب االسالمی ،چاپ دوم ،بیتا.
 بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،بیجا،دارالطوق النجاة ،چاپ اول1422 ،ق.
 بغوی ،ابومحمد حس��ین بن مس��عود ،تفسیر البغوی،بیجا ،دارطیبة ،چاپ اول1417 ،ق.
 بوطی ،رمض��ان ،المرأة بین طغی��ان النظام الغربی ولطائف التشریع الربانی ،دمشق ،دارالفکر1996 ،م.
 بهوتی ،منصور بن یونس بن صالحالدین ،شرح منتهیاإلرادات ،بیجا ،عالم الکتب ،چاپ اول1414 ،ق.
 بیآزار شیرازی ،عبدالکریم ،المسائل العبادیة و بناءال��ذات ،تهران ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اس�لامی،
چاپ اول1429 ،ق.
 بیضاوی ،ناصرالدین ،أنوار التنزیل و أس��رار التأویل،بیروت ،دارالکتب العلمیة1988 ،م.
 بیهق��ی ،ابوبک��ر احمد بن حس��ین ،الس��نن الکبری،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ سوم2003 ،م.
 ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق احمد ،الکشف و البیان،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،چاپ اول1422 ،ق.
 جری��دة األس��بوع ،ش��ماره 2005/3/28 ،418م؛شماره 2005/4/25 ،422م.
 جریدة النبأ ،شماره 2005/4/10 ،815م. جمع��ه ،عل��ی ،البی��ان الیش��غل األذه��ان ،قاهره،دارالمقطم ،چاپ اول1425 ،ق.
 جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ،احکام النساء،بیروت ،دارالفکر1409 ،ق.
 حاکم نیش��ابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علیالصحیحی��ن ،بی��روت ،دارالکتب العلمی��ة ،چاپ اول،
1411ق1990 /م.
 حر عاملی ،محمد بن حس��ن ،وس��ائل الش��یعة الیتحصیل مقاصد الش��ریعة ،قم ،مکتبة آیت اهلل مرعشی،

1405ق.
 حرانی ،ابومحمد حسن بن علی ،تحف العقول ،تهران،نشر صدوق1365 ،ش.
 حس��ینی حصن��ی ،ابوبکر بن محم��د ،کفایة األخیارفی حل غایة اإلختصار ،دمش��ق ،دارالخیر ،چاپ اول،
1994م.
 خامنهای ،س��ید عل��ی ،اجوبة االس��تفتائات ،تهران،امیرکبیر ،چاپ سيزدهم1383 ،ش.
 خرمدل ،مصطفی ،تفس��یر نور ،تهران ،نش��ر احسان،چاپ پنجم1386 ،ش.
 خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوس��یلة ،بیروت ،س��فارتجمهوری اسالمي ایران1407 ،ق.
 خن ،مصطفی؛ و بغا ،مصطفی؛ و شربجی ،علی ،الفقهالمنهجی علی مذهب اإلمام الش��افعی ،تهران ،احسان،
چاپ اول1999 ،م.
 خوانساری ،احمد ،جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع ،تعلیق :علیاکبر غفاری ،قم ،اس��ماعیلیان ،چاپ
دوم1405 ،ق.
 خویی ،ابوالقاسم ،منهاج الصالحین و تکملة المنهاج،تهران ،لطفی1397 ،ق.
 دارقطنی ،علی بن عمر ،سنن الدارقطنی ،مصر ،بینا،1386ق.
 زبیدی ،محمدمرتضی ،ت��اج العروس ،بیجا ،مطبعةالخیرة1205 ،ق.
 زحیلی ،وهبه ،اصول الفقه االسالمی ،تهران ،احسان،1375ش.
 همو ،الفقه االسالمي و ادلته ،بیروت ،دارالفکر ،چاپچهارم ،بیتا.
 زیدان ،عبدالکریم ،المفصل فی احکام المرأة و البیتالمسلم فی الشریعة اإلسالمیة ،بیروت ،مؤسسة الرسالة،
1417ق.
 همو ،الوجیز فی اصول الفقه ،تهران ،احسان1419 ،ق. زیعل��ی ،ابومحمد عبداهلل ابنیوس��ف ،نص��ب الرأیةألحادی��ث الهدایة ،تحقيق :ایمن صالح ش��عبان ،قاهره،
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دارالحدیث ،چاپ اول1415 ،ق.
 زیلع��ی ،عثمان ب��ن علی ،تبیین الحقائق ش��رح کنزالدقائ��ق ،قاه��ره ،مطبعة الکبری األمیری��ة ،چاپ اول،
1313ق.
 س��ابق ،سید ،فقه الس��نة ،بیروت ،دارالکتاب العربی،چاپ دوم1397 ،ق.
 سرخس��ی ،محم��د بن احم��د ،المبس��وط ،بیروت،دارالمعرفة1414 ،ق.
 سعدی ،عبدالرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمنفي تفس��ير كالم المنان ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ
اول1420 ،ق2000 /م.
 سیواسی ،کمالالدین محمد ابنعبدالواحد ،شرح فتحالقدیر ،بیروت ،بینا ،چاپ اول1415 ،ق.
 س��یوری ،فاضل مقداد ،کنز العرف��ان فی فقه القرآن،تهران ،داراحیاء آلثار1313 ،ق.
 ش��افعی ،محمد بن ادریس ،األم ،بیروت ،دارالمعرفة،1410ق.
 ش��وکانی ،محمد بن علی ،الس��یل الج��رار ،تحقيق:محمود ابراهیم زاید ،بی��روت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ
اول1405 ،ق.
 هم��و ،نیل األوطار ،قاه��ره ،دارالحدیث ،چاپ اول،1413ق.
 ش��یخیزاده ،عبدالرحمن بن محمد ،مجمع األنهر فیشرح ملتقی األبحر ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 صاف��ی گلپایگان��ی ،توضی��ح المس��ائل ،قم ،نش��رنیلوفرانه1385 ،ش.
 صدر ،س��ید محمدباقر ،فت��اوی الواضحة ،قم ،صدر،1423ق.
 صنعانی ،محمد بن اس��ماعیل ،س��بل السالم ،بیجا،دارالحدیث ،بیتا.
 طباطبایی ،س��ید محمدحس��ین ،المیزان فی تفس��یرالقرآن ،بیروت ،مؤسسة األعلمی1983 ،م.
 طبرس��ی ،فضل بن حس��ن ،مجمع البی��ان ،تصحیح:ابوالحس��ن ش��عرانی ،تهران ،المکتبة االسالمیة ،چاپ

چهارم1390 ،ق.
 طحاوی ،احم��د بن محمد ،حاش��یة الطحاوی علیمراقی الفالح ش��رح نور اإلیضاح ،بی��روت ،دارالکتب
العلمیة ،چاپ اول1418 ،ق1997 /م.
 طوس��ی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،الخالف ،قم ،نشراسالمي للمالیین1424 ،ق.
 عاصم��ی ،عبدالرحم��ن بن محمد ،حاش��یة الروضالمربع زاد المستنقع ،بیجا ،بینا ،چاپ اول1397 ،ق.
 عاملی ،زینالدین بن علی ،روض الجنان في ش��رحإرشاد األذهان ،قم ،بوستان کتاب1380 ،ش.
 غزالی ،محمد ،کنوز السنة ،قاهره ،دارنهضة1998 ،م. قرطبی ،ابوعبداهلل محمد ب��ن احمد ،الجامع ألحکامالقرآن ،بيروت ،دارالفکر1414 ،ق.
 قفال ،س��يفالدين محمد بن احمد ،حلية العلماء فيمعرف��ة مذاهب الفقه��اء ،تحقيق :ياس��ين احمد ابراهيم
درادكة ،بیروت ،مؤسسة الرسالة1980 ،م.
 قلیوبی ،احم��د بن احمد؛ و عمیرة ،احمد ،حاش��یتاقلیوبی و عمیرة علی ش��رح المحل��ی لمنهاج الطالبین،
بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ اول1417 ،ق.
 قنّوج��ي ،ابوالطي��ب محمد صديق خان بن حس��ن،الروضة الندية ش��رح الدرر البهية ،بیروت ،دارالمعرفة،
بیتا.
 کاس��انی ،ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع فی ترتیبالشرائع ،بیجا ،دارالکتب العلمیة ،چاپ دوم1406 ،ق.
 کتانی ،محمدمنتصر ،معجم فقه السلف عترة و صحابةو تابعین ،مکه ،جامعة أمالقری1410 ،ق.
 کنوی ،محمد ب��ن عبدالحی ،تحفة النبالء فی جماعةالنساء ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ اول2002 ،م.
 لجنة العلماء برئاسة نظامالدین بلخی ،الفتاوی الهندیة،بیروت ،دارالفکر ،چاپ دوم1310 ،ق.
 لنکرانی ،فاضل ،احکام الواضحة ،قم ،مرکز فقه االئمةاالطهار ،چاپ پنجم1424 ،ق.
 م��اوردی ،ابوالحس��ن عل��ی ب��ن محم��د ،االحکامالسلطانیة ،قاهره ،دارالحدیث ،بیتا.
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 همو ،الحاوی الکبیر فی فقه مذهب االمام الش��افعی،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ اول1419 ،ق.
 مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،مؤسسة دارالوفاء،1403ق.
 مرداوی ،ابوالحس��ن عل��ی بن س��لیمان ،اإلنصاف،تحقي��ق :محمدحامد فق��ی ،بیروت ،داراحی��اء التراث
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