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چکیده
یکی از مسائل فقه االجتماع ،ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر است که خود مشتمل بر مسائل
متعددی از جمله میزان پوشش و کیفیّت آن در مقابل یکدیگر است .وجوب پوشاندن زینت بر زنان
در مقابل مردان نامحرم ،یکی از ریز مسائل این حوزه می باشد .آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار
گرفته ،وظیفه تشخیصی مصادیق این حکم است .چالش اصلی بحث آنجاست که فقیهان ،معیارهایی
مشابه برای زینتی که باید پوشانده شود ،ارائه نموده اند؛ اما هنگامی که درباره مصادیق ،مورد پرسش
واقع شده اند ،اختالفات زیادی پدید آمده است .به ثمر رساندن این پژوهش با بررسی وضعیّت «تقلید
در موضوعات» و «وظیفه تشخیص موضوع» ،صورت گرفته است .تحقیق نشان می دهد که موضوعات
احکام شرعی بر دو قسم است :یا از اختراعات شارع است ،یا این که عرفی یا لغوی است .تشخیص
موضوع در قسم اول ،وظیفه مجتهد و در قسم دوم ،وظیفه مکلّف است .در این راستا وظیفه مقلّدین در
صورت اظهار نظر فقیهان و همچنین وظیفه مکلّف در صورت اضطراب عرف بررسی می شود .این
نوشته به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی به انجام رسیده است.
کلیدواژه :زینت ،مصادیق زینت ،معیار زینت ،تشخیص موضوع
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مقدّمه
بر اساس دالیل فقهی و آراء مراجع تقلید ،بر زنان واجب است که زینت های خود
را از مردان نامحرم بپوشانند .درباره این که زینت به چه معناست ،معموالً معیارهای
مشابهی از سوی فقیهان ارائه شده است؛ اما وقتی مصادیق زینت ،مورد استفتاء واقع می
شود اختالفات بسیار باال می گیرد؛ از اینرو ابهاماتی درباره معیارهای ارائه شده و تطبیق
صل واقع شده
ها شکل میگیرد .اصل مسأله وجوب پوشاندن زینت ،مورد تحقیقات مف ّ
است ،اما در جهت رفع این معضل و برون رفت از آن تحقیقی صورت نگرفته است.
در حالی که چرائی اختالف نظر مراجع در مصادیق مختلف زینت ،مسأله ای است که
هم بر زبان عموم مردم جاری است و هم گاه در محافل علمی به صورت شبهه عدم
آگاهی کافی مراجع نسبت به مسائل عرفی یا ناکارآمدی معیارهای ارائه شده از سوی
ایشان ،مطرح است .از اینرو بررسی دقیق این مسأله و رفع شبهات آن ضروری است.
در این زمینه چند پرسش مرتبط با هم وجود دارد :چرا با آن که در زمینه بیان
معیارها ،اختالفی مشاهده نمی شود اما در حیطه مصادیق ،نظر مراجع متفاوت میشود؟
آیا اساساً مصادیق را باید فقیهان تعیین کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد چاره ای از وجود
این اختالفات نیست؛ اما چنان چه تعیین مصادیق بر عهده فقیه نباشد دو پرسش دیگر
شکل میگیرد :اول آن که در مصادیقی که مراجع تقلید اظهار نظر نموده اند ،وظیفه
چیست؟ دوم آن که اگر بر اساس معیارهای مطرح ،تشخیص مصداق برای مکلّف
ناممکن شد ،چه باید کرد؟ در بیانات فقیهان ،عباراتی یافت میشود که از تحلیل آنها
و استفاده از روش به کار رفته در سایر موارد میتوان به پاسخ این ابهامات دست یافت.
برای به ثمر رساندن این تحقیق بایسته است ابتدا در جهت بیان مسأله ،معیارهای
مطرح در زینت که وجوب پوشاندن از نامحرم دارند و سپس اختالفات میان فقیهان در
زمینه مصادیق چنین زینتی ارائه شود .در گام بعد ،وظیفه تبیین موضوع ،مورد تحقیق
قرار گیرد و در نهآیه ،با بررسی فروع مطرح در این زمینه تکلیف مقلّدین روشن شود.
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 -1معیار زینت در نظر مراجع تقلید
تقریباً تمامی فقیهان برای زینت هایی که واجب است پوشانده شود ،معیار ارائه
نموده اند .گاه یک مورد و گاه چند مورد با هم بیان شده است ولی ظاهر کالم آن
است که حتی اگر یکی از معیارها موجود باشد برای وجوب پوشاندن کافی است؛
ولی برخی هم مانند حسینی سیستانی ،صِرف صدق زینت را برای وجوب پوشاندن
کافی دانسته اند .ایشان درباره لنزهای رنگی ،آرایشی که حالت طبیعی صورت را
داشته باشد ،جوراب رنگ پا ،موهای مصنوعی و  ...صدق زینت را سبب وجوب
پوشاندن از نامحرم دانسته اند (سایت معظمٌ له)؛ این سخن که صدق زینت برای
وجوب پوشش کافی است در جای جای کلمات فقیهان دیگر نیز مشاهده میشود.
اما برخی از ایشان معیارهای دیگری مطرح نموده اند .معیار عدم ایمنی از وقوع در
حرام (سایت آیه اهلل سیستانی) ،موجب فساد یا منشأ فساد یا موجب فتنه بودن (سایت
آیه اهلل مکارم شیرازی؛ بهجت )175/4 :1428 ،جلب توجه افراد (سایت آیه اهلل مکارم
شیرازی؛ بهجت175/4 :1428 ،؛ تبریزی ،بیتا )357/1 :تند و زننده بودن زینت (سایت
آیه اهلل مکارم شیرازی) جلب توجه و تر ّتب مفسده (خمینى248/3 :1422،؛ خامنه ای،
 )304 :1424مهیّج یا تحریک کننده بودن (بهجت175/4 :1428 ،؛ منتظرى ،بیتا:
 335/3؛ صافى گلپایگانی )180/2 :1417 ،بیشترین تکرار را در استفتائات دارد .برخی
به وجود چند مالک تصریح دارند :باید مهیّج نبوده و مفسده هم نداشته باشد و زینت
هم محسوب نشود (فاضل ،بیتا.)451/1 :
در اینباره به نظر می رسد چنان چه فقیه ،معیاری ارائه نموده باشد حتی اگر گاهی
فتوای وی مطلق باشد باید وجود آن معیار جهت حکم ،احراز گردد .به طور مثال،
حسینی سیستانی در یک فتوا بدون هرگونه شرطی ،به کار بردن پودر و وسایل آرایشی
را سبب وجوب پوشاندن صورت می داند؛ اما در پاسخ به استفتائی دیگر ،درباره
آرایشی که با وجود آن ،حالت طبیعی صورت حفظ شود ،معتقد است که اگر زینت
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شمرده نشود ،پوشاندن آن الزم نیست (سایت معظمٌ له) .این دو بیان نشان می دهد که
باید فتوای مطلق فقیه با معیارهای کلّی ای که ارائه نموده است ،تقیید شود .البته این
احتمال هم وجود دارد که در موارد مطلق بودن فتوا ،فقیه ،خود به استظهار عرف
دست زده ،و نظر خود را با تطبیق بر عرف بیان نموده باشد .این نحوه عملکرد در میان
فقیهان مشاهده میشود؛ خصوصاً زمانی که درباره موضوعات خاصّ ،مورد سؤال قرار
میگیرند.

 -2مصادیق زینت در نظر مراجع تقلید
این که در شرایط سؤال ،گاه برخی فقیهان به تطبیق پرداخته ،و در خصوص مسائل
جزئی اظهار نظر مینمایند سبب وجود تنوّع فتوا در خصوص یک مسأله جزئی شده
است.
برای مثال ،سرمه کشیدن ،ابرو چیدن ،انگشتر عقیق ،ساعت ،عینک طبّى زیبا ،از
نظر برخی مانند امام خمینی و مکارم شیرازی به دلیل آن که ظاهراً جزء زینت ممنوع
نیست ،لزوم پوشاندن در برابر نامحرم ندارد (خمینى 929/2 :1424 ،؛ مکارم شیرازی،
 )182 :1428در مقابل ،محمد تقی بهجت در استفتائات جداگانه ،سرمه کشیدن ،حلقه
ازدواج و اصالح ابروان را زینت دانسته و پوشش آنها را واجب میداند (بهجت،
)207/4 :1428؛ جعفر سبحانی نیز با اعتقاد به زینت بودن اصالح ابرو در بانوان ،قائل به
وجوب پوشاندن آنها میشود (سایت آیه اهلل سبحانی) .به عنوان مثالی دیگر ،آرایش به
مقدار خیلى کم  -در حدّى که صورت انسان از بىحالى دربیاید  -از نظر فقیه معاصر،
بهجت فومنی در مقابل نامحرم اشکال دارد (بهجت )205/4 :1428 ،ولی از نظر مکارم
شیرازی اشکالی ندارد (سایت معظمٌ له).
به همین ترتیب ،درباره سایر زینت ها اختالف هایی میان فقیهان دیده میشود .این
مسأله زمانی نیاز جدّی به بررسی را نشان میدهد که مشاهده می شود گاه استظهار
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عرف یا سایر معیارها از نظر برخی مراجع با آن چه مکلّف به آن معتقد است ،متفاوت
می شود؛ مثالً بهجت فومنی معتقد است :شوخى با زن نامحرم غالباً موجب وقوع در
فتنه است (بهجت )213/4 :1428 ،یا این که نگاه مرد نامحرم به زن نامحرم از طریق
تلویزیون به صورت پخش مستقیم و غیر مستقیم ،معرضیّت براى فساد دارد (بهجت،
 .)214/4 :1428به وضوح دیده میشود که اطالق موجود در این دو فتوا با آن چه در
نظر بسیاری از مکلّفین درباره تطبیق بر معیار «وقوع در فتنه» و «معرضیّت برای فساد»
وجود دارد ،متفاوت است .اکنون باید دید محدوده تقلید مک ّلف از مجتهد چیست و
آیا غیر از پذیرش «حکم» مجتهد درباره وجوب پوشاندن زینت بر اساس معیارهای
ایراد شده از سوی ایشان ،وظیفه پذیرش ماهیّت و چیستی «موضوع» ،بر اساس تطبیق بر
معیار هم بر عهده مکلّف قرار دارد یا خیر؟

 -3تقلید در موضوعات
درباره تقلید در موضوعات ،دو دیدگاه صحّت تقلید در موضوعات و عدم صحّت
آن مطرح شده است.
 -1-3دیدگاه اول :عدم صحّت تقلید در موضوعات
این دیدگاه در میان فقیهان طرفداران فراوانی دارد؛ به گونهای که برخی آن را
اجماعی می دانند .شیخ انصاری نگاشته است« :تردیدی نیست در این که تقلید در
مسائل فرعی حتی مسائل کلّی ای مانند مسائل تقلید ،صحیح است همانگونه که
تردیدی در عدم صحّت تقلید در موضوعات خارجی وجود ندارد» (انصاری:1404 ،
)83؛ برخی دیگر نگاشته اند که تقلید در غیر از اصول دین که در مسائلش به یقین نیاز
ال
است و در غیر ضروریات دین مثل وجوب نماز ،روزه ،زکات ،حج یا این که مث ً
نماز صبح دو رکعت است و مانند اینها ،واجب است .ضابطه ک ّلی آن است که تقلید
در هر آن چه از احکام شرعی که علم به آنها ممکن نیست و آن چه تحصیل علم در
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آنها ،عقالً یا شرعاً واجب نیست و در غیر موضوعات خارجی؛ مانند آن که این خمر
است یا این خاک است یا این خاکستر است ،واجب است ،زیرا مرجع این امور ،عرف
است و تقلید در آنها نیست (کاشف الغطاء ،بی تا.)3 :
این مسأله نزد فقها به قدری وضوح دارد که در ضمن استفتائات هم بسیار زیاد به
آن اشاره شده است .مثالً درباره گوشت هایى که از بالد کفر مىآورند ،گفته اند که
اگر شخص احتمال بدهد که واردکننده مسلمان ،ذبح شرعى آن را احراز کرده و در
دسترس مسلمانان قرار داده است ،محکوم به حلیّت است و تشخیص موضوع با خود
مقلّد می باشد (خمینى )502/2 :1422 ،حتی در جایی که تشخیص موضوع ،مشکل
باشد 1تصریح شده است که تشخیص موضوع با مجتهد نیست (همان .)475/3 :در
استفتائی بیان مالک کفر و ایمان به عهدۀ مرجع تقلید و تشخیص موضوع به عهدۀ
مقلد گذاشته شده است (موسوی گلپایگانی .)15/4 :1409 ،در مسأله ای دیگر،
تشخیص این که آیا شطرنج یا فالن موضوع خاص ،از آلت قمار بودن یا لهویّت خارج
شده یا نه ،از وظایف مقلّد دانسته شده است (فاضل ،بیتا )68/2 :و برخی به طور کلّی
گفته اند که «حکم ،قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چیزى است که این
حکم در آن پیاده مىشود .استنباط حکم ،وظیفه مجتهد و تشخیص موضوع ،وظیفه
مکلّف است» (بهجت.)26/1 :1428 ،
 -2-3دیدگاه دوم :صحّت تقلید در موضوعات
در مقابل دیدگاه اول ،گروهی از فقها معتقدند :رأی و نظر فقیه هم در موضوعات
و هم احکام مطلقاً حجّت است؛ اعم از این که نتیجه ای برای حکم کلّی یا جزئی
 .1در استفتائى که از حضرت عالى شده (دربارۀ رانندگانى که به خاطر عدم رعایت مقرّرات راهنمائى و یا در اثر
عدم مهارت به خاطر تصادف باعث قتل افراد مىشوند) مرقوم فرموده اید« :با فرض این که «تخلّف» ،تفریط
نسبت به نفس است حکم شبه عمد را دارد» آیا این حکم به طور مطلق است ،یعنى نظر مبارک بر تفریط بودن
است؟ یا تشخیص به عهدۀ محکمه مىباشد و حضرت عالى با «فرض» حکم فرمودهاید؟ ج -تشخیص موضوع با
اینجانب نیست (خمینی.)475/3 :1422 ،
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باشد .این هر دو از یک وادی هستند .دلیل مطلب آن که چون وظیفه هر حاکمی است
که موضوع حکمش را تشخیص دهد ،بر عهده فقیه نیز چنین وظیفهای هست ،لذا در
موضوعات مستنبط ،فرقی میان کلّی و جزئی وجود ندارد .البته در انتهای مطلب ،امر به
تدبّر شده است! (نائینی.)289 :1421 ،
برخی از مراجع امروزه احتمال داده اند که اعتماد مقلّد به رأی مجتهد در تشخیص
موضوعات خارجی صِرف ،مانند قبله ،زمین ،طهارت مواردی مانند «اسبرتو» و  ...جایز
باشد؛ البته نه از این جهت که مقلّد به تشخیص مجتهد اطمینان حاصل میکند؛
همانگونه که با جستجوی شخصیش اطمینان حاصل میکرد ،بلکه به دلیل احتمال آن
که چنین مواردی هم در اطالقات دالیل تقلید؛ مانند« :فللعوام أن یقلّدوه» داخل است
(حسینی شیرازی.)156/3 :1426 ،
در دائره المعارف فقه مقارن پس از بیان نمونههایی از موضوعات احکام ،بیان شده
است« :معمولًا فقها متکفّل تشخیص موضوع مىشوند و حکم آن را بیان مىکنند .به
یقین اگر تشخیص این موضوعات به دست مقلّدان داده شود ،بسیارى از آنها سردرگم
مىشوند و در تشخیص وظیفۀ خود مىمانند؛ لذا تشخیص این موضوعات را مىتوان
یکى از وظایف فقیهان دانست .البتّه انکار نمىکنیم اگر در میان مردم تیزهوشانى باشند
که قدرت بر تشخیص همه یا بعضى از این موضوعات داشته باشند ،مىتوانند به
تشخیص خود عمل کنند (مکارم شیرازی.)324 :1427 ،
به نظر می رسد نمیتوان به صورت مطلق ،به لزوم تقلید یا عدم لزوم تقلید در
موضوعات معتقد شد ،بلکه شایسته است با بررسی انواع موضوعات و ویژگی های
آنها این تحقیق را به نتیجه رساند .کلمات فقیهان و اصولیان نشان می دهد که
موضوعات ،یکسان نیستند؛ گاه موضوع به گونهای است که فقیه باید حدود و قیود آن
را کامالً از اد ّله استنباط نماید .در برخی موارد ،اظهار نظر عرف ،مالک است و در
برخی ،نظر اهل خبره معتبر است و گاه تشخیص موضوع بر عهده فردی دارای موقعیت
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خاصّ مانند مقام قضاوت یا رهبری جامعه قرار می گیرد و در نهایت ،برخی موارد را
خود مکلّف باید تشخیص دهد .البته آن چه در بیانات فقیهان به آن اشاره شده است،
توجه دادن به مرجع تشخیص موضوع است ،با بررسی این موارد که ارتباط بیشتری با
بحث حاضر دارد ،میتوان انواع کلّی موضوعات را نیز شناخت.

 -4مرجع تشخیص موضوع
 -1-4فقیه
گاه موضوع به گونهای است که خود شارع به بیان قیود و ویژگی های آن اهتمام
ورزیده است .این مطلب یا بدان جهت است که موضوع را خود شارع اختراع نموده
است؛ لذا در عرف وجود نداشته و از اینرو ضروری است تا کامالً موضوع را تبیین
نماید؛ به طور مثال ،در تشخیص موضوعی که خمس در آن واجب است ،شبههای به
این ترتیب پیش آمده است که آیا صدق هر دو عنوان« :اخراج از بحر» و «غوص»
معتبر است یا هر یک ،موضوع مستقلّی است؟ برخی از فقیهان در اینباره به اطالق دو
روایت که در این زمینه وجود دارد ،استناد نموده و هر یک را موضوع مستق ّلی دانسته
اند (خوئی ،بیتا )111 :یا این که علیرغم عرفی بودن موضوع ،شارع جهت اجرا شدن
صحیح احکام ،موضوع مدّنظر خود را کامالً تبیین می نماید؛ به طور مثال ،بیان ویژگی
های «دماء ثالثه» از این قبیل به شمار می رود؛ به گونه ای که اگر این موضوع به دست
مکلّف ،عرف یا اهل خبره سپرده می شد یقین ًا از نتایج متفاوتی برخوردار میگردید.
بنابراین در مواردی که شارع شخصاً ابعاد موضوع را به هر دلیلی تبیین نموده باشد،
اقتضای تعبّد به پذیرش موضوع ،وجود دارد .در این صورت ،فقیه موظّف به استنباط
نظر شارع و مکلّفین ،موظّف به قبول آن هستند.
 -2-4مقامات خاصّ
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گاه موضوع به گونهای است که تشخیص آن بستگی به شناخت یک سری شرایط
خاصّ و احاطه بر جوانب و ابعاد مختلفی در حیطه خاصّی است .معموالً این شناخت
برای کسی حاصل خواهد شد که در زمینه مورد بحث ،مسئولیت اصلی را داشته باشد،؛
در چنین مواردی ،تشخیص موضوع بر عهده فرد از جهت شخصیّت حقوقی اش قرار
میگیرد .برای مثال ،برخی معتقدند در مواردی که حقّ ،در شرع جنبه شخصى دارد اما
به دالیلی جنبه عمومى پیدا کند ،حاکم شرع مىتواند به عنوان مقدمه حفظ نظم ،از
تعزیرات بازدارنده مناسب بهره بگیرد .البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع
است و گاه احتیاج به نظرخواهى از اهل خبره در اینگونه موضوعات دارد (مکارم
شیرازی )380/1 :1427 ،همچنین در مورد مقام قضاوت ،گفته شده است که اگر
قاضى ،مجتهد مطلق جامع الشرائط باشد نظر وى ،هم از جهت استنباط ادله احکام و
هم در تعیین و تشخیص موضوع ،نظرى اجتهادى است (مرعشی شوشتری:1427 ،
.)260/1
ص ،مقام رهبری جامعه است که این مقام ،صالحیّت و
یکی دیگر از مقامات خا ّ
بلکه وظیفه تشخیص موضوع مرتبط با این مقام را دارد .به عنوان نمونه ،در مقام تزاحم
حرج و ضرر نگاشته شده است« :نظر به آن که این هر دو قاعده براى آسایش زندگى
انسانى و عدم مزاحمت در حقوق انسان ها با یکدیگر وضع شده است و دو قاعده
تعبّدى خالص نیستند تا علل و نتایج آنها منحصر در آن باشد که خداوند این حرکت
را از شما مىخواهد ،بنابراین فقیه و یک رهبر اسالمى مىتواند با تشخیص اهمّ و مهم
شئون انسانى و تشخیص موضوع ،حکم به ترجیح نموده ،دو قاعده مزبور را بر طبق
منطق اجتماعى ،مورد بهرهبردارى قرار بدهد (جعفرى.)91 :1419 ،
در استفتائی آمده است« :ما در کشور پاکستان زندگى مىکنیم و در کشور
مذکور ،هیچ نوع تبلیغات اسالمى از طرف کشور صورت نمىگیرد ،بخصوص درباره
مکتب اهل بیت علیهم السّالم به گونهای که بعضى از ادارات تعلیم و تربیت اسالمى
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توسط خود مردم تأسیس شده ،این مراکز بودجه مخصوصى ندارند و از نظر مالى در
مضیقه اند .آیا اجازه مىفرمائید سهم مبارک امام علیه السّالم را به این مراکز تحویل
دهیم؟» در پاسخ آمده است« :با مسئولیت «متصدّى» در تشخیص موضوع و در این که
در غیر مصرف ،صَ رف نشود ،بلکه فقط در تقویت ایمان مؤمنین صرف شود و محلّ
دیگرى از وجوه براى اینها نباشد و گرفتن و صَرف ،از حیث کمیّت و کیفیت در مرئى
و محضر شهود مو ّثقین باشد ،مانعى ندارد» (بهجت.)115/3 :1428 ،
ص با توجه به
چنان که مالحظه میگردد گاه موضوع را صرفاً متصدّی مسؤلیت خا ّ
اشرافی که بر مسائل آن دارد و اقتضائات و شئون آن را درک میکند ،تشخیص
میدهد.
 -3-4اهل خبره
خِبره را به «آشنایی به باطن امور» تعریف نمودهاند (راغب اصفهانی273 :1412 ،؛
سعدى ابوجیب ،)112 :1408 ،اهل خبره به معنای کارشناس است (جمعی از
نویسندگان .)731/1 :1426 ،گاه موضوع به گونهای است که خود مکلّف به دلیل
وجود نکته ای فنّی ،قادر به تشخیص آن نیست .در این موارد ،رجوع به اهل خبره
مطرح است .برخی در این زمینه گفتهاند که رجوع به یک عادل واحد ،کافی است؛
هرچند افاده ظنّ نکند ،ولی اگر غیر عادل متعدد وجود داشته باشد ،ظنّ کافی نیست
بلکه حتماً باید یقین حاصل شود (کاشف الغطاء ،بیتا .)111 :در توضیحی دیگر ،این
تفصیل چنین آمده است :رجوع به اهل خبره یا در مواردى است که علم ،معتبر است یا
در مواردى که ظنّ کفایت مىکند .در موارد اعتبار علم ،شرایطى که در شهادت معتبر
است  -مانند ایمان ،عدالت و تعدّد  -در اهل خبره نیز معتبر است (شهادت) .در موارد
کفایت ظنّ ،شرایط معتبر در شهادت ،در اهل خبره معتبر نیست .گفتۀ کارشناس فاسق
و حتى کافر نیز اگر موجب ظنّ به موضوع گردد ،حجّت است (جمعی از نویسندگان،
.)731/1 :1426
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در این نوع موضوعات ،به دلیل تخصّصی بودن ،از فقیه هم انتظار نمیرود که آنها
را تشخیص داده و در حیطه وظایف وی قرار داده شود .سید عبد االعلی سبزواری،
تشخیص موضوع ضرورت و اضطرار در باب تبدیل وقف را منوط به حکم ثقات اهل
خبره دانسته و تصریح میکند که تشخیص این موارد ،به هیچ وجه از شأن فقیه نیست؛
و شأن فقیه فقط بیان حکم هنگام تحقّق موضوع عرفی است (سبزواری:1413 ،
)37/17؛ بعضی نیز توضیح دادهاند که برای پارهای موضوعات ،خبرگان معروفی
ال عنوان
هستند که جهت تشخیص موضوع باید به آنان  -و نه فقیه  -مراجعه نمود؛ مث ً
«نظر حرام به زن نامحرم» ،از موضوعات مشکلی است که مصادیق پیچیده و مبهمی
دارد؛ مانند نظر به تصویر اجنب ّیه در آئینه یا آب یا تلویزیون(1مکارم شیرازی:1428 ،
.)563/3
در همین راستا ،رجوع به مجتهد در موارد اصول عقلی را این گونه توجیه نمودهاند
که رجوع به مجتهد در این موارد ،از جهت تقلید در حکم شرعی نیست بلکه به جهت
رجوع به وی در تشخیص موضوع حکم عقل است؛ چراکه وی خبره آن است ،لذا
جتی بر تکلیف محتمل اقامه نشده است و حکم
عامّی درباره این که در فالن مورد ،ح ّ
شرعی واقعی یا ظاهری ثابت نشده است ،به مجتهد مراجعه میکند؛ آنگاه عامّی هم
مانند مجتهد ،قضیّه عقلی را ادراک خواهد نمود و اگر فرض شود که مجتهد هم اهل
ادراک احکام مستقلّ عقلی نیست مانعی از رجوع به اهل خبره در این موارد نیست
(خوئی.)439/3 :1417 ،
رجوع به اهل خبره ،در استفتائات هم زیاد مشاهده میشود؛ به طور مثال ،درباره
این که آیا سنگ های کف مسجد الحرام ،مصنوعی است لذا سجده بر آنها صحیح

 .1البته به نظر می رسد در این مورد ،مسأله دارای نکات فنّی غامضی نیست که نیاز به بررسی خبره داشته باشد
بلکه یا حدود این نظر باید بر اساس ادله روشن شود ،یا این که چون موضوع ،عرفی است به قضاوت عرف
سپرده شود.
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نمی باشد یا خیر؟ فرموده اند که این فرع ،مربوط به تشخیص موضوع است؛ اگر دو
نفر ثقۀ عارف ،شهادت به سنگ بودن بدهند ،کافى است (موسویگلپایگانی:1409 ،
 .)510/1همچنین در مسائل پزشکی ،نظر دو پزشک متخصّص مورد وثوق را حجّت
دانسته ،فرموده اند مى توانید رأى آنها را در تشخیص موضوع ،مالک عمل قرار دهید
(همان.)143/3 :1409 ،
 -4-4عرف
عرف ،عبارت است از «قول ،فعل یا ترک فعلی که مردم آن را شناخته و بر آن سیر
میکنند و عادت نامیده می شود» (حکیم .)405 :1418 ،درباره عرف ،دو نکته شایان
ذکر است :اول ،این که از آنجا که عرفِ شهرها و ملیّت های گوناگون ،در زمان های
مختلف ،متفاوت است لذا احکامی که بر موضوعات عرفی وارد شده است ،به تفاوت
عرف های ناشی از زمان و مکان ،متفاوت می شود؛ مثالً مصارف زکات که در آیه
ذکر شده است در اکثر مواضع ،مانند «سبیل اهلل» و «فقیر» ،عرفی است (همان)408 :؛
دوم ،آن که عرف به دو قسم :صحیح و فاسد ،تقسیم میشود .عرف صحیح،آن است
که مردم آن را میشناسند و مخالفتی با نصّ نداشته و تفویت مصلحت یا جلب مفسده
نمیکند؛ مانند توافق عرف بر این که برخی منقوالت ،قابل وقف کردن است؛ و عرف
فاسد ،چیزی است که میان تعدادی از مردم رایج است در حالی که مخالفت با شرع
دارد ،مانند این که عرف بر بعضی معامالت ربوی یا بازی با شطرنج توافق دارد (همان:
.)407
به طور مثال ،فقیهان گفته اند که هرگاه بیع یا اجاره و موارد مشابهی ،موضوع
حکم شرعی قرار بگیرد و سپس در جزئ ّیت یا مانع ّیت چیزی در صدق شرعی موضوع
شکّ شود ،صدق عرفی دلیل بر آن است که همان ،موضوع شرعی است (سبحانی
تبریزی )287/3 :1424 ،زیرا اگر بیع در غیر معنای عرفی معتبر بود ،صحیح نبود که
شارع آن را مهمل گذارد ،در حالیکه به بیان جزئیاتی از مندوبات و مکروهات اهتمام
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زیادی نموده است .از طرفی ،ترک شارع ،اغراء به جهل است که جایز نمی باشد.
محقّق أردبیلی نیز  -البته با یک بیان کلّیتر  -گفته است« :در شریعت ،ثابت است که
هر چه وضع شرعی نداشته باشد ،به عرف احاله داده میشود» (اردبیلی:1403 ،
)304/8؛ به این ترتیب ،تبیین مفهوم موضوع را به عرف احاله دادهاند.
همچنین هرگاه درباره مصداق مفاهیمی نظیر وطن ،صعید ،معدن ،حرز ،أرض
موات و  ...که شریعت آنها را موضوع احکام قرار داده است ،اجمال عارض شود در
همه این موارد ،عرف ،مرجع تطبیق بر مورد است .محقّق أردبیلی درباره حفظ مال
الودیعه می نویسد« :در صورت عدم تعیین کیفیّت حفظ ،باید به همان نحوی عمل شود
که عرف بر آن جاری است ،زیرا اموری که در شرع ،مطلق گذاشته شده و معیّن
نیست باید به عرف ارجاع داد» (اردبیلی)280-279/10 :1403 ،
برخی از پژوهشگران نیز با همین توجه درباره قاعده استناد (رابطه میان افعال با
نتایج) ،تفکیکی در مدرک و مصداق داشته و نگاشته اند :در مورد قواعد اتالف و
تسبیب که یکی از مبانی و اقسام اصلی «رابطه استناد» محسوب میشود ،عرف در
مدرک آن ،به دلیل منصوصیّت موجود ،هیچ مدخلیّتى ندارد و خود نمىتواند معیار و
مالکى در تشخیص مصادیق استناد تل ّقی گردد؛ اما مىتواند در تطبیق این احکام با
مصادیق اقدام نماید (صادقی و میرزایی.)183 :1398 ،
با این توضیح که رجوع به عرف ،در صورت سکوت نص ،است و با توجه به
مثالهای مذکور میتوان گفت در دو مورد «تبیین مفاهیم موضوع» و «تشخیص
مصادیق» ،رجوع به عرف مطلوب است.
 -5-4مکلّف
گاهی گفته میشود که تشخیص موضوع بر عهده خود مکلّف است .این مطلب از
آنجا ناشی میشود که احکام شرعی به صورت قضایای حقیقیّه مطرح میشوند و ناظر
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به افراد خارجی نیستند؛ لذا تشخیص این که موضوع در خارج تحقّق دارد یا خیر؟ با
خود مکلّف است.
قض ّیه حقیقیّه ،قض ّیه ای است که حکم در آن بر موضوع مقدر الوجود بار شده
است؛ لذا حکم بر عناوین قرار میگیرد ،نه بر مصادیق .گوینده این قض ّیه نیاز ندارد که
وجود فعلی موضوع را در خارج ،احراز نماید تا حکم را بر آن قرار دهد؛ بلکه فرض
وجود موضوع ،کافی است هرچند که مصادیقی در خارج داشته باشد ،اما گوینده به
وجود یا عدم آنها نمی نگرد ،بلکه در مثال «اکرم العلماء» ،حکم ک ّلی و قاعده عامّی را
بیان میکند؛ به گونه ای که هر عالمی را بدون تعیین یا تحدید ،شامل شود و خود
مکلّف میتواند به تحدید مصادیق قیام نماید؛ زیرا تشخیص موضوع در قض ّیه حقیق ّیه،
با مکلّف است (اشکنانی.)251/1 :1420 ،
خالصه آن که با توجه به مرجع تشخیص موضوع میتوان موضوعات احکام
شرعی را دو قسم دانست :قسم اول ،مواردی که مفهوم آن شرعی است و از اختراعات
شارع است .قسم دوم ،از اختراعات شارع نیست بلکه عرفی یا لغوی است .مادام که
موضوعی از اختراعات شارع بوده و یا خود شارع نسبت به حدود و ثغور آن اعالم نظر
کرده باشد ،مجتهد موظّف است با دقّت در ادله ،ویژگی های موضوع را کامالً تبیین
نماید.
اگر موضوع به این صورت نباشد گاه به گونهای است که عرف ،حدود آن را
تعیین میکند؛ لذا تشخیص موضوع به عرف واگذار می شود .اما گاه عرف یا شرع،
حدود مفهومی را روشن نموده و شخص در تطبیق بر مصداق دچار تردید میشود .در
اینجا وظیفه خود مکلّف است که تحقیق کرده و جهت تطبیق بر مصداق ،تمام تالش
خود را به کار گیرد .در این موارد ،اگر موضوع پیچیدگی داشته و نیاز به اظهارنظر
خبره باشد ،وظیفه او مراجعه به اهل خبره است و گرنه باید به تشخیص خود عمل کند.
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بنابراین ،این که در کلمات فقیهان دیده میشود گاه تشخیص موضوع را بر عهده
مکلّف قرار می دهند وگاه به عرف یا اهل خبره احاله می دهند و گاهی نیز خود با
دقّت و ریزبینی به تشخیص موضوع می پردازند به دلیل این تفاوت ماهوی میان
موضوعات است.

 -5تشخیص موضوع در مسأله زینت (تطبیق بر مصادیق)
مسأله زینت آنگونه که فقیهان نیز به آن اشاره نموده اند ،مسأله ای عرفی است و با
توضیحی که در مورد انواع موضوعات بیان گردید ،تشخیص آن بر عهده خود مکلّف
است؛ بنابراین فقیه صرفاً موظّف است معیارهایی را که بر اساس آن پوشاندن زینت از
نامحرم واجب است از ادله استنباط کرده و حکم فقهیِ «وجوب پوشش زینت از
نامحرم بر اساس معیارهای مستنبط» را ارائه نماید؛ اما تطبیق مصداق بر این معیارها
وظیفه فقیه نیست ،بلکه وظیفه خود مکلّف است؛ لذا بهتر آن است که فقیه ابتداءً به
تطبیق نپردازد؛ چراکه وجوب تقلید در این موارد هم وجود ندارد.
بنابراین ،هرگاه شخصی در یک مصداق از زینت دچار تردید شده و از مرجع
تقلید خود استفتاء کند و فقیه ،استظهار خود از عرف یا سایر مالک ها را بیان نماید:
اوالً :برای دیگران ،تکلیفی جهت عمل به مفادّ فتوای صادر شده نمیآید؛ زیرا «هر
یک از مجتهد و مقلّد به مؤدّای اماره خودش عمل میکند؛ چراکه شارع در احکام،
تصرّفی به این ترتیب نموده که مؤدّای طرق اجتهادی را احکام فعلی قرار داده است،
به گونهای که آثار بر آنها متر ّتب میشود ولی در موضوعات خارجی تصرّفی نکرده
است» (موسوی قزوینی 567 :1427 ،و .)568برخی در این خصوص تصریح کرده اند
که تشخیص موضوع ،موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در
تشخیص موضوع واجب نیست ،مگر این که به آن تشخیص اطمینان پیدا کند ،یا
موضوع از موضوعاتى باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد» (خمینى:1424 ،
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27/1؛ خامنه ای1 :1424 ،و)2؛ بهجت فومنی نیز در صورت اختالف نظر معتقدند« :در
موضوعات ،مقلّد به نظر خودش عمل مىکند» (بهجت.)36/1 :1428 ،
ثانیاً :کسی که استفتاء نموده تنها به دلیل آن که استظهار عرفی مرجع تقلید خود را
به دلیل ویژگی های خاصّ ایشان ،اطمینانآور میداند ،مورد عمل قرار میدهد .به
عبارت دیگر ،خود مکلّف به دلیل پیچیدگی یا مشاهده تناقضاتی در عرف ،از دریافت
عرف ناتوان شده و به شخصی که وی را در تشخیص عرف در موضوع خاصّی متبحّر
میداند ،مراجعه نموده است .این در واقع ،گونهای از رجوع به اهل خبره است که
مورد تأیید عقال نیز میباشد.

 -6اضطراب عرف
مرجع تعیین حدود بسیاری از موضوعات در عبادات و معامالت ،عرف است اما
گاه جهل به عرف یا اضطراب عرف ،اتفاق میافتد .اضطراب عرف به دلیل اختالف
زمان و مکان یا تعدّد عرف ها به وجود میآید .در بحث زینت و صدق عرفی آن نیز
چه برای مجتهد و چه برای مکلّف ممکن است تعدّد عرف ،پیچیدگی و نهایتاً
اضطراب عرف پیش آمده و مکلّف از تشخیص آن بازماند .اکنون پرسش آن است
که در این موارد چه باید کرد؟
در متون فقهی ،نمونه های متعدّدی از اضطراب عرف و برون رفت از آن مشاهده
می شود .به طور مثال ،در بحث عبادات  -کتاب خمس  -در مورد معدن ابتدا تعریفی
لغوی ارائه شده است و سپس درباره مواردی که تعریف بر آنها صدق میکند اختالف
شده است .میرزای قمّی پس از بیان تفصیلی این اختالفات می گوید که این
مذکورات ،خالی از اشکال نیستند؛ زیرا اشکال در صدق تعریف لغوی است؛ چراکه
حقیقت شرع ّیه ثابت نیست و عرف عامّ درباره آن مضطرب است .اصل ،عدم لحوق
هر چیزی است که در آن شکّ شود (قمّی)288/4 :1417 ،
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در مورد کسی که حجّ پیاده نذر کرده است و مبدأ شروع پیاده روی مشخّص
نباشد به عرف ارجاع شده است و در صورت اضطراب عرف ،به دلیل اجرای اصل
عدم زیاده ،نزدیک ترین شهر به میقات به عنوان مبدأ تعیین می شود (موسوی عاملی،
103/7 :1411؛ نراقی.)101/11 :1415 ،
در مواردی که شناخت مسأله عرفی ،مربوط به معامالت ،قرارداد و امور شبیه به آن
باشد در صورت اضطراب عرف ،اکتفا به اطالق جایز شمرده نشده و امر به تعیین
میشود ،و در صورت اطالق ،حکم به بطالن می آید و در نهایت ،به اصول مراجعه
می شود (کرکی347/13 :1414 ،؛ شهید اول )236/3 :1417 ،و آنجا که عرف های
متعدّد وجود دارد ،راه حلّ ،در انتخاب عرف غالب دیده شده است و سپس با توجه به
ل ،ارائه شده و در نهایت ،به اصول عملی ارجاع شده است
اقتضائات مسأله ،راه ح ّ
(شهید اول.)236/3 :1417 ،
در مسأله زینت میتوان گفت که چنان چه عرف های متعدّد ،وجود داشته باشد
باید به عرف صحیح غالب مراجعه شود و اگر ابهام از تعدّد عرف ناشی نشده باشد
بلکه به دلیل رفتارهای متفاوت عرف باشد ،نوبت به رجوع به اصول عملیّه می رسد؛
اما اصول عمل ّیه در استنباط احکام به کار میآید و از باب قواعد فقه نیست تا مکلّف
هم بتواند تطبیق نموده و بر اساس نتیجه عمل نماید؛ به عالوه ،نمیتوان از مکلّف
انتظار داشت که به استنباط بپردازد.
به نظر میرسد که فقیه در این موارد باید عالوه بر ارائه معیارهایی همچون صدق
عرفی زینت ،احتمال مفسده و  ،...اصل عملی قابل اجرا پس از عدم توانایی در شناخت
و تطبیق کامل معیار را نیز بیان نمایند .در این صورت ،آن چه از احتیاط و برائت که
نزد فقیه در این موارد اعتبار دارد نیز مغفول نخواهد ماند.

نتیجهگیری
از پژوهش حاضر نتایج زیر حاصل آمده است:
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 -1لزوم یا عدم لزوم تقلید در موضوعات ،مطلق نبوده ،وابسته به نوع موضوع است.
 -2وظیفه تشخیص موضوع ،گاه بر عهده فقیه ،مقامات خاصّ ،اهل خبره ،عرف و یا
خود مکلّف است.
 -3با توجه به مرجع تشخیص موضوع ،میتوان موضوعات احکام شرعی را بردو قسم
دانست :قسم اول ،مواردی که از اختراعات شارع است؛ و قسم دوم ،از اختراعات
شارع نیست ،بلکه عرفی یا لغوی است .درباره موضوعی که از اختراعات شارع بوده و
یا این که شارع ،نسبت به حدود و ثغور آن اعالم نظر کرده باشد ،مجتهد موظّف است
که با دقّت در ادلّه ،ویژگی های موضوع را کامالً تبیین نماید؛ در غیر این صورت ،گاه
به گونهای است که عرف ،حدود آن را تعیین میکند؛ لذا تشخیص موضوع به عرف
واگذار میشود.
 -4هرگاه عرف یا شرع ،حدود مفهومی را روشن نموده و شخص در تطبیق بر
مصداق ،دچار تردید شود وظیفه خود مکلّف است که تحقیق کرده و جهت تطبیق بر
مصداق ،تمام تالش خود را به کار گیرد.
 -5در موارد عرفی چنان چه موضوع ،پیچیدگی داشته و نیاز به اظهار نظر خبره باشد،
وظیفه او مراجعه به اهل خبره است؛ وگرنه باید به تشخیص خود عمل کند.
 -6مسأله زینت ،آنگونه که فقیهان نیز به آن اشاره نموده اند ،مسأله ای عرفی بوده که
تشخیص آن بر عهده خود مک ّلف است؛ بنابراین فقیه صرف ًا موظّف است معیارهایی را
که بر اساس آن ،پوشاندن زینت از نامحرم واجب است از ادلّه استنباط کرده و حکم
فقهی «وجوب پوشش زینت از نامحرم بر اساس معیارهای مستنبط» را ارائه نماید؛ اما
تطبیق مصداق بر این معیارها وظیفه فقیه نیست ،بلکه وظیفه خود مکلّف است؛ لذا بهتر
آن است که فقیه ابتداءً به تطبیق نپردازد ،چراکه این موارد ،وجوب تقلید هم ندارد.
 -7در صورت تردید مکلّف در تشخیص یکی از مصادیق زینت و استفتاء از مرجع
تقلید و پاسخ ایشان؛ اوالً :برای دیگران تکلیفی جهت عمل به مفادّ فتوای صادر شده
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نمی آید؛ ثانیاً :کسی که استفتاء نموده است تنها به دلیل آن که استظهار عرفیِ مرجع
تقلید خود را به دلیل ویژگی های خاصّ ایشان ،اطمینانآور میداند مورد عمل قرار
می دهد .این در واقع ،گونه ای از رجوع به اهل خبره است که مورد تأیید عقال نیز
میباشد.
 -8در صورت اضطراب عرف در مسأله زینت ،چنان چه عرف های متعدّد وجود
داشته باشد باید به عرف صحیحِ غالب مراجعه شود و اگر ابهام به دلیل رفتارهای
متفاوتِ عرف باشد ،باید به اصول عملیّه رجوع نمود؛ اما از آنجا که اصول عمل ّیه در
استنباط احکام به کار میآید و از باب قواعد فقه نیست تا مکلّف هم بتواند تطبیق
نماید ،به نظر میرسد که فقیه در این موارد باید عالوه بر ارائه معیارهایی همچون:
صدق عرفی زینت ،احتمال مفسده و  ،...اصل عملی قابل اجرا پس از عدم توانایی در
شناخت و تطبیق کامل معیار را نیز بیان نماید؛ در این صورت ،آن چه از احتیاط و
برائت که نزد فقیه در این موارد اعتبار دارد نیز مغفول نخواهد ماند.
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 انصارى(شیخ) ،مرتضى بن محمدامین (1404ق) ،االجتهاد و التقلید ،قم :بی نا. بهجت فومنی ،محمدتقى (1428ق) ،استفتائات ،ج ،4قم :دفتر حضرت آیه اهلل بهجت. تبریزى ،جواد (بی تا) ،استفتائات جدید ،ج ،1قم :بی نا. جعفرى(عالمه) ،محمدتقى (1419ق) ،رسائل فقهى ،تهران :مؤسسه منشورات کرامت. جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودى (1426ق) ،فرهنگ فقه مطابقمذهب اهل بیت علیهم السّالم ،ج ،1قم :مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت
علیهم السالم.
 حسینى شیرازى ،سید صادق (1426ق) ،بیان الفقه في شرح العروه الوثقى ،ج ،3قم :داراألنصار.
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 حکیم ،محمدتقى (1418ق) ،األصول العامّه للفقه المقارن ،چ ،2قم :بی نا. خامنهاى ،سید على (1424ق) ،أجوبه االستفتاءات ،قم :دفتر معظمٌ له در قم. خمینى(امام) ،سید روح اللّه (1422ق) ،استفتائات ،چ ،5قم :مؤسسه النشر االسالمی. خمینى(امام) ،سید روح اللّه (1424ق) ،توضیح المسائل (محشّى) ،ج2و ،3چ ،8قم :مؤسسه النشراالسالمی.
 خوئى ،سید ابوالقاسم (1417ق) ،قاعده الفراغ و الصحه و ...االجتهاد و التقلید (مصباحاألصول) ،ج ،3چ ،5قم :کتابفروشى داورى.
 خوئى ،سید ابوالقاسم (بی تا) ،المستند في شرح العروه الوثقى ،بی جا :بی نا. راغب اصفهانى ،حسین (1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،قم :دار العلم  -لبنان :الدار الشامیه. سبحانى تبریزى ،جعفر (1424ق) ،إرشاد العقول الى مباحث األصول ،ج ،3قم :بی نا. سبزوارى ،سید عبد األعلى (1413ق) ،مهذّب األحکام ،ج ،17چ ،4قم :مؤسسه المنار  -دفترحضرت آیه اهلل.
 سعدى ابوجیب (1408ق) ،چ ،2القاموس الفقهي لغه و اصطالحاً ،دمشق :دار الفکر. صادقی ،محمد هادی؛ میرزایی ،محمد ( ،)1398ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن،مطالعات فقه و حقوق اسالمی.11-7 ،11 ،
 صافی گلپایگانى ،لطف اهلل (1417ق) ،جامع األحکام ،ج ،2چ ،4قم :حضرت معصومه سالم اهللعلیها.
 صدر ،سیّد محمدباقر (1430ق) ،دروس في اصول الفقه (توضیح الحلقه الثانیه) ،قلم:محمدحسین اشکنانی ،ج ،1قم :بی نا.
 عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکّى (1417ق) ،الدروس الشرعیه في فقه اإلمامیه ،ج ،3قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 فاضل لنکرانى ،محمد (بی تا) ،جامع المسائل ،چ ،11قم :امیر قلم. قزوینى ،سید على (1427ق) ،االجتهاد و التقلید (التعلیقه على معالم األصول) ،قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 قمّى ،میرزا ابوالقاسم (1417ق) ،غنائم األیّام في مسائل الحالل و الحرام ،قم :دفتر تبلیغاتاسالمى حوزه علمیه قم.
 -کاشف الغطاء نجفى ،عباس (بی تا) ،الفوائد الجعفریه ،بی جا :مؤسسه کاشف الغطاء.
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 کاشف الغطاء نجفی ،محمدحسین (بی تا) ،سؤال و جواب ،بی جا :مؤسسه کاشف الغطاء. کرکی(محقق ثانى) ،على بن حسین (1414ق) ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،13چ،2قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 مرعشى شوشترى ،سید محمدحسن (1427ق) ،دیدگاههاى نو در حقوق کیفری اسالم ،چ،2تهران :میزان.
 مکارم شیرازى ،ناصر (1428ق) ،أنوار األصول ،چ ،2قم :بی نا. مکارم شیرازى ،ناصر (1427ق) ،استفتائات جدید ،چ ،2قم :مدرسه امام على بن ابى طالب علیهالسالم.
 مکارم شیرازى ،ناصر (1428ق) ،احکام بانوان ،چ ،11قم :مدرسه امام على بن ابى طالب علیهالسالم.
 منتظرى نجفآبادى ،حسینعلى (بی تا) ،رساله استفتائات ،ج ،3قم :بی نا. موسوی عاملى ،محمد بن على (1411ق) ،مدارك األحکام في شرح عبادات شرائعاإلسالم ،ج ،7بیروت :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 موسوی قزوینى ،سید على (1427ق) ،االجتهاد و التقلید (التعلیقه على معالم األصول) ،قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 موسوی گلپایگانى ،سید محمدرضا (1409ق) ،مجمع المسائل ،ج1و ،4چ ،2قم :دار القرآنالکریم.
 نائینى ،میرزا محمدحسین؛ عراقى ،آقا ضیاء الدین؛ کزازى ،علی (1421ق) ،الرسائل الفقهیه ،قم:مؤسسه معارف اسالمى امام رضا علیه السالم.
 نراقى ،مولى احمد بن محمدمهدى (1415ق) ،مستند الشیعه في أحکام الشریعه ،ج ،11قم:مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
https://www.sistani.org/persian/qa/
https://makarem.ir/index.aspx
http://www.tohid.ir/fa
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