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چکیده

بحــث قضــاوت زن در اســام یکــی از مباحثــی اســت کــه اندیشــمندان مســلامن 

ــا  ــه ب ــتند ک ــانی هس ــرف کس ــک ط ــرا از ی ــد؛ زی ــادی دارن ــات زی ــون آن اختاف پیرام

توســل بــه مبانــی فقهــی و تعریــف مختــص بــه خــود از قضــاوت، می گوینــد کــه بــرای 

ــاخصه هایی  ــات و ش ــله خصوصی ــک سلس ــام، ی ــت اس ــرف رشیع ــاوت از ط ــر قض ام

ــزۀ آن  ــوه ممی ــن وج ــرد، از مهم تری ــن زن و م ــک بی ــیت و تفکی ــه جنس ــده ک ــه ش ارائ

تلقــی می شــود. چنــان کــه در همیــن راســتا فقهــای حنبلــی، مالکــی و شــافعی و 

ــمرده  ــی ش ــر حتم ــک ام ــی را ی ــودن قاض ــیع، مردب ــل تش ــوم اه ــای دورۀ دوم و س فقه

و ســپردن عهــدۀ قضــاوت بــه زن را درســت منی داننــد. حنفی هــا قضــاوت زن را 

ــدود و  ــد ح ــی مانن ــی و جزای ــای جنای ــز و در قضای ــی جای ــی و مدن ــوارد حقوق در م

ــد کــه قضــاوت  ــی هــم معتقــد ان ــد. از طــرف دیگــر، عده ی قصــاص نادرســت می دانن

قضاوت زن

محمداعظم طارق

 از منظر فقهای اسالم
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زن، ماننــد ســایر حقــوق اجتامعــی از مصادیــق حقــوق شــهروندی و متمــم و مكمــل 

اصــل آزادی عمومــی و جــزو الینفــك حقــوق بــر اســت؛ لــذا هــر فــرد از افــراد بــر، 

حــق دارد کــه از ایــن حــق خــود اســتفاده منــوده و مکلفیــت بــری خــود را در قبــال 

ــه انجــام دهــد. جامع

واژگان کلیدی: زن، قضاوت، فقها، اســام، اهل ســنت و اهل تشیع.
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مقدمه

رشط ذکــورت در موضــوع قضــاوت، یکــی از جنجالی تریــن رشایــط بــه حســاب 

ــان از  ــی زن ــان ها یعن ــی از انس ــامی نیم ــع اس ــی از جوام ــه در برخ ــی رود و در نتیج م

ــم آنجــا كــه ســخن  ــرآن کری ــه  ق ــی ک ــد؛ در حال ــن پســت محــروم مانده ان تصــدی ای

ــن  ــود و محرتم  تری ــمندترین موج ــوان ارزش ــه عن ــر ب ــالت ب ــت و رس ــت، هوی از منزل

مخلــوق می زنــد، بــه موجودیــت هیــچ تفاوتــی میــان مــرد و زن قایــل منی شــود؛ بلكــه 

قــرآن انســانی را گرامی تــر می  دانــد كــه در میــدان زندگــی بــا تقواتــر عمــل كنــد 

ــرد  ــر م ــار ه ــم در كن ــرآن كری ــد. ق ــانی باش ــاخصه های انس ــوی و ش ــادی از تق و من

ــم و  ــران آدم و ابراهی ــد و از هم ــاد می كن ــزرگ ی ــد زن ب ــا چن ــك زن ی ــزرگ، از ی ب

ــت. ــرده اس ــاد ك ــل ی ــت تجلی ــام در نهای ــم الس ــی علیه ــی و عیس ــادران موس م

ــگاه  ــی جای ــت: یک ــوان یاف ــرای زن می ت ــگاه ب ــرآن، دو جای ــه ق ــق ب ــگاه دقی ــا ن        ب

مشــرتك و عمومــی و دیگــر جایــگاه اختصاصــی. در جایــگاه نخســت منی  تــوان 

اســتثنایی بــرای زن یافــت و در ایــن بخــش عملكــرد مــرد و زن یكســان اســت. قــرآن 

ــه  ــان، ب ــش انس ــواره از نق ــرا هم ــت؛ زی ــرده اس ــاره نك ــدان اش ــگاه زن چن ــن جای ــه ای ب

صــورت كلــی در ایــن جایــگاه ســخن می گویــد. لیکــن در جایــگاه اختصاصــی 

زنــان  بــرای  ویژه یــی  مســؤولیت پذیری  و  انســانیت  و  کــامل  از  عالیه یــی  مراتــب 

ــچ  ــودن هی ــرد ب ــه زن و م ــت ك ــر آن اس ــز منایانگ ــات وارده نی ــت. روای ــمرده اس برش

ــری و  ــه رشط برت ــدارد؛ بلك ــری ن ــر دیگ ــی ب ــری یك ــا و برت ــن ارزش ه ــی در تعیی نقش

ــت. ــح اس ــل صال ــوا و عم ــان ها تق ــت انس كرام

       امــروزه جمعیــت زنــان روزبــه روز رو بــه فزونــی نهــاده و بــا تــاش وجدیــت و بــه 

ــد.  ــادرت می ورزن ــامع مب ــف اجت ــای مختل ــح قله ه ــه فت ــتابان، ب ــتمر و ش ــورت مس ص

ــه  ــان، ب ــگاهی زن ــی دانش ــوادی و قبول ــرخ باس ــد ن ــای جدی ــه آماره ــی ب ــگاه اجامل ن

ــرآن  ــل مباحــث را روشــن می ســازد. بناب ــن قبی ــه ای ــی بیانگــر رضورت پرداخــن ب خوب

الزم اســت کــه زنــان در موضوعــات مهــم زندگــی از جملــه در عرصــۀ قضــا نیــز نقــش 

ارزنــده و برازنــده داشــته باشــند. آنچــه در ایــن مقالــه پیرامونــش بحــث می شــود ایــن 

ــی  ــر الزام ــک ام ــام، ی ــای اس ــدگاه فقه ــی از دی ــودن قاض ــا رشط مردب ــه آی ــت ک اس
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ــع  ــر جوام ــم ب ــات حاک ــوم و عنعن ــی از رس ــا ناش ــت ی ــی اس ــوص قطع ــر نص ــی ب مبتن

اســامی؟ بـرای پاسـخ دادن بـه ایـن  پرســش، نگارنــدۀ این مقاله با استفاده از روش 

توصیفی- تحلیلی، این فرضـیه را مـورد بررسـی قرار خواهــد داد که قضــاوت و داوری 

زنــان از نظــر رشیعــت اســام در همــۀ قضایــا مــروع و در کلیــه مــوارد درســت 

می باشــد. لــذا مناســب اســت کــه نخســت فقهــا را در ایــن مــورد بــه دو دســته تقســیم 

ــیع. ــل تش ــای اه ــنت و فقه ــل س ــای اه ــم: فقه منایی

1- آرای فقهای اهل ســنت

ــت:  ــده اس ــه ش ــدگاه ارای ــوع دی ــه ن ــنت س ــل س ــای اه ــب فقه ــورد از جان ــن م در ای

ــه  ــت. ب ــاً مثب ــدگاه کام ــت و دی ــی و نیمه مثب ــدگاه نیمه منف ــی، دی ــاً منف ــدگاه کام دی

ــی  ــد، برخ ــروع می دانن ــاً نام ــان را کام ــاوت زن ــا قض ــی از فقه ــر، برخ ــارۀ دیگ عب

دیگــر در بعضــی مــوارد )حقوقــی( مــروع و در بعضــی مــوارد دیگــر )جزایــی( 

ــات  ــا و موضوع ــه قضای ــه در کلی ــتند ک ــری هس ــی دیگ ــد و عده ی ــروع می پندارن نام

ــۀ  ــا ارای ــک، ب ــد هری ــرز دی ــدگاه و ط ــک دی ــامرند. این ــز می ش ــان را جای ــاوت زن قض

ــردد:  ــل می گ ــرده نق ــورت ف ــه ص ــان ب ــل مطروحه ش دالی

الــف- فقهایــی که قضاوت زنان را مطلقاً جایز منی دانند

ــد. از  ــز منی  دانن ــوان جای ــرای بان ــب را ب ــن منص ــدی ای ــان تص ــافعی: این ــای ش 1. فقه

جملــه: مـــاوردی کــه مردبــودن را اولیـــن رشط قضــاوت دانستـــه، بیــان مــی دارد: کســی 

ــته  ــل داش ــور کام ــه ط ــه رشوط آن را ب ــرد ک ــده بگی ــه عه ــا را ب ــب قض ــی تواند منص مـ

باشــد. )مــاوردی، 1380: ص65( ابــن ابی الــدم شــافعی، )ابــن ابــی دم، 1404، ج۱: 

ــا را  ــب قض ــدی منص ــز تص ــی نی ــن رشبین ــد ب ــی و محم ــام غزال ــت االس ص98( حج

ــی، 1377، ج4: ص375( ــد. )رشبین ــز منی دانن ــان جای ــرای زن ب

ــز ندانســته اند؛  ــان جای ــرای زن ــز تصــدی منصــب قضــا را ب ــان نی 2. فقهــای مالکــی: این

ــان در رشط  ــد: فقیه ــته و می نویس ــی دانس ــورت را رشط قاض ــد ذک ــن رش ــه: اب از جمل

ــد،  ــرد باش ــی م ــر قاض ــه اگ ــد ك ــده دارن ــا عقی ــر فقه ــد و اک ــاف کرده ان ــورت اخت ذک

ــر و  ــد دردی ــن محم ــد ب ــد، ج2: ص377( احم ــن رش ــت. )اب ــح اس ــاوت او صحی قض

حطــاب الرعینــی نیــز قضــاوت زنــان را جایــز منی داننــد. )دردیــر، 1416هــ ، ج6: ص87(
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3. فقهــای حنبلــی : اینــان نیــز زنــان را شایســتۀ منصــب قضــاوت منی داننــد. از جملــه: 

ابــن قدامــه زنــان را شایســتۀ قضــاوت ندانســته و بیــان می کنــد دلیــل مــا حدیــث نبــوی 

ــاری، 1407،  ــَرأًَة«. )بخ ــْم اْم ــْوا أَْمرَُه ــْوٌم َولَّ ــَح قَ ــْن یْفلِ ــد: »لَ ــن می گوی ــه چنی ــت ک اس

ــد، از  ــردان را ندارن ــس م ــور در مجل ــت حض ــان اهلی ــن زن ــزو17:  ص599( همچنی ج

ــا  ــه آن ه ــردی ب ــه م ــی ک ــا زمان ــان ت ــهادت زن ــتند و ش ــودار نیس ــی برخ ــل و زیرک عق

ملحــق نشــود، مــورد قبــول نیســت. )ابــن قدامــه، بی تــا، ج11: ص381( همچنیــن 

ــد.  ــز ذکــورت را رشط قضــاوت می دانن ــرکات نی ــن ابوال ابوالقاســم خرقــی و مجدالدی

) خرقــی، بی تــا، ج1: ص143(

ــای  ــد: فقه ــذ می دانن ــوارد ناف ــی از م ــان را در برخ ــاوت زن ــه قض ــی ک ب- فقهای

ــن  ــر ای ــه ب ــته اند؛ بلک ــردود ندانس ــق م ــور مطل ــه ط ــان را ب ــاوت زن ــب، قض حنفی مذه

ــز  ــان نی ــاوت آن ــود، قض ــه می ش ــان پذیرفت ــهادت زن ــه ش ــا ک ــتند در هرج ــده هس عقی

بـــرهان الدین مرغینانــی می گویــد: »فــکل مــن کان اهــاً  نافــذ اســت. از جملــه: 

للشــهادة یکــون اهــاً للقضــاء و مایشــرتط الهلیــة الشــهادة یشــرتط الهلیــة القضــاء ...«. 

)قــدوری، 1364، ج4: ص84( هرکســی کــه اهلیــت شــهادت را داشــته باشــد، اهلیــت 

ــرای اهلیــت قضــا  ــرای اهلیــت شــهادت رشط اســت، ب ــز دارد و آنچــه ب قضــاوت را نی

نیــز رشط می باشــد. )کاســانی، 1406، ج7: ص3(

ــن نجیــم، عاءالدیــن طرابلیســی، شــیخ نظــام،         عاءالدیــن کاســانی، زین الدیــن اب

ابــن هــامم، صاحــب قــدوری وغیــره نـــیز از ایــن دســته اند. بنابرایــن، هرجــا که شــهادت 

ــز  ــی، قضاوت شــان نی ــی و مســائل حقوق ــد موضوعــات مدن ــان درســت اســت، مانن زن

درســت می باشــد و در مــواردی کــه شهادت شــان قابــل قبــول منی باشــد، ماننــد 

قضایــای جنایــی و واقعــات جزایــی، شهادت شــان نیــز مــردود خواهدبــود. زیــرا 

ــر  ــت ب ــدۀ والی ــه شــامر مــی رود کــه ثابت کنن ــه امــوری ب ــن دو، از جمل هریکــی از ای

غیــر هســتند، چنان کــه شــاهد )بــه موجــب همیــن شــهادتش( حاکــم را ملــزم بــه حکــم 

ــول  ــه قب ــه ســبب حکمــش( خصــم را وادار ب ــان حاکــم )ب ــه( می ســازد و همچن )فیصل

ــن  ــند. ) اب ــت می باش ــاب والی ــی ب ــاب یعن ــک ب ــن دو از ی ــن، ای ــازد؛ بنابرای آن می س

ــر شــهادت قیــاس منــوده  نجیــم، ج6: ص283( بدیــن مفهــوم کــه اینــان قضــاوت را ب
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ــوب  ــوری محس ــر دو از ام ــرا ه ــد؛ زی ــی الزم می پندارن ــرای قاض ــاهد را ب ــط ش و رشای

ــند. ــر می باش ــر غی ــت ب ــر تولی ــه منایانگ ــوند ک می ش

ــر شــهادت اســت؛  ــد کــه منظــور از آن ایــن نیســت کــه قضــا مبتنــی ب        ناگفتــه منان

زیــرا )در ایــن صــورت( بنــای قــوی بــر ضعیــف الزم می آیــد کــه درســت منی باشــد، 

بلکــه مــراد از آن ایــن اســت کــه مرجــع هــردو یــک چیــز اســت کــه آن اتصاف شــان 

ــد  ــدد می جوین ــر م ــک ام ــی از  ی ــر هریک ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــته اس ــط گذش ــه رشای ب

ــم  ــه حک ــت ک ــن نیس ــور از آن ای ــن منظ ــد. همچنی ــهادت می باش ــا رشوط ش ــه هامن ک

قضــا مبنــی بــر حکــم شــهادت اســت؛ بلکــه مــراد از آن ایــن اســت کــه چــون اوصــاف 

شــهادت نــزد مــردم معــروف اســت، لــذا اوصــاف شــهادت، اوصــاف قضــا قــرار داده 

شــده اســت. )هــامن(

ــز  ــان جای ــرای زن ــاوت را ب ــب قض ــدی منص ــق تص ــور مطل ــه ط ــه ب ــی ک ج- فقهای

می داننــد: ابــن حــزم ظاهــری، قضــاوت زنــان را مطلقــاً جایــز دانســته و احــکام 

صادرشــده توســط آنــان را نافــذ و صحیــح می دانــد. او در تأییــد نظریــۀ خــود، 

ــول  ــی رس ــی از صحاب ــه برخ ــی دارد ک ــان م ــرده و بی ــل ک ــرم نق ــول اک ــی از رس احادیث

ــاوت  ــت قض ــامل صح ــن اع ــوان از ای ــه می ت ــد ک ــی گامردن ــه مناصب ــان را ب ــدا، زن خ

آنــان را نیــز نتیجــه گرفــت. از جملــه خلیفــۀ دوم زنــی بــه نــام »شــفا« را بــه والیــت امــور 

ــوان کارهــای  ــن اســت کــه می ت ــر ای ــل ب ــن عمــل خلیفــه، خــود دلی ــازار گــامرد و ای ب

ــه  ــتدالل در این ک ــا اس ــز ب ــه نی ــپرد. در ادام ــا س ــه آن ه ــز ب ــاوت را نی ــل قض ــم مث مه

هیــچ نصــی در بــارۀ عــدم جــواز قضــاوت زنــان وجــود نــدارد، قضــاوت زنــان را جایــز 

می دانــد. )ظاهــری، ج8: ص527( ابــن جریــر طــری، احــکام صــادره از طــرف زنــان 

ــی  ــع رشع ــچ من ــوان، هی ــاوت بان ــر او قض ــته و از نظ ــز دانس ــاوت جای ــوزۀ قض را در ح

ــوی  ــد فت ــان می توانن ــون زن ــد چ ــان می کن ــان بی ــاوت زن ــواز قض ــل ج ــدارد و در تعلی ن

ــدارد.  ــی ن ــان، مانع ــط آن ــم توس ــدور حک ــردن و ص ــن قضاوت ک ــد؛ بنابرای صادرکنن

ــد، 1408 ، ج2: ص463(  ــن رش )اب

ــان  ــاوت زن ــرای قض ــز ب ــاوی نی ــف قرض ــور یوس ــارص، دکت ــامی مع ــه عل       از جمل

در همــه قضایــا چــه جنایــی و چــه حقوقــی، اشــکالی منی بینــد. )قرضــاوی، ج3: 
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ــن قدامــه در  ــه زحیلــی و اب ــی، رشبینــی، وهب ــن عرب ص81( فقهایــی مثــل مــاوردی، اب

ــر  ــن جری ــن اب ــی ع ــد »حک ــو کرده ان ــری را بازگ ــر ط ــن جری ــرات اب ــود نظ ــب خ کت

انــه الیشــرتط الذکوریــه الن املــراه یجــوز ان تکــون مفتیــه فیجــوز ان تکــون قاضیــه.« 

ــای  ــز در احص ــی نی ــی حنبل ــی و خرق ــم مالک ــن قاس ــه، ج11: ص380( اب ــن قدام )اب

ــه  ــیرازی، 1418: ص141( از جمل ــد. )ش ــودن نکرده ان ــری از مردب ــی، ذک رشوط قاض

ــن حــزم ظاهــری و  ــه«، اب ــده اش »الطــرق الحکمی ــر برازن ــم جــوزی در اث ــن قی ــا اب فقه

ــی و چــه  ــه موضوعــات، چــه مســائل حقوق ــر طــری قضــاوت زن را در کلی ــن جری اب

ــی، ج۶: ص746( او  ــد. )زحیل ــت می دانن ــاص( درس ــدود و قص ــی )ح ــای جزای قضای

ــت  ــز درس ــان نی ــاوت آن ــت، قض ــت اس ــان درس ــوای زن ــه فت ــه ک ــد: »هامن گون می گوی

ــۀ  ــت.« در رشح املجل ــاوت اس ــب قض ــر از منص ــوا مهم ت ــب فت ــرا منص ــد؛ زی می باش

ســلیم بــن رســتم بــاز اللبنانــی، نیــز رشط مردبــودن بــرای قضــاوت ذكــر نشــده اســت و 

ــاز: 1923م( ــرای قاضــی رشط نیســت. )ب ــودن ب ــادۀ 1794 آمــده اســت كــه مردب در م

2- نقد و بررسی

ــه  ــدان قــوی ب متأســفانه اســتدالل جمهــور پیرامــون عــدم مروعیــت قضــاوت زن چن

ــتدالل  ــورد اس ــت م ــوام« در آی ــه »ق ــت آن ک ــت: نخس ــد جه ــد. از چن ــر منی رس نظ

ــان اســت.  ــای رسپرســت و نگهب ــه معن ــای حاکــم منی باشــد، بلکــه ب ــه معن جمهــور، ب

طــوری کــه در تفاســیر برخــی از مفــران ماننــد: تفســیر منیــر از دکتــور وهبــه زحیلــی، 

ــایس، ج2:  ــائس، )س ــی س ــکام از محمدعل ــات اح ــیر آی ــی، ج5: ص56( تفس )زحیل

ــکارم  ــه )م ــیر منون ــرازی )رازی، ج10: ص70( و تفس ــر از فخرال ــیر کبی ص318( تفس

ــه حیــث یــک  ــواده ب شــیرازی، ج3: ص471( چنیــن امــری رصاحــت دارد. یعنــی خان

ــت  ــر و رسپرس ــد ره ــزرگ بای ــامع ب ــک اجت ــد ی ــی، هامنن ــک اجتامع ــد کوچ واح

ــرتکاً آن را  ــردو مش ــرد ه ــه زن و م ــی ک ــتی جمع ــری و رسپرس ــرا ره ــد؛ زی ــته باش داش

عهــده دار باشــند، مفهومــی نخواهــد داشــت، در نتیجــه زن یــا مــرد یکــی باید»رئیــس« 

ــد:  ــح می کن ــن جــا ترصی ــرآن در ای ــاون« و تحــت نظــارت او باشــد. ق ــری »مع و دیگ

ــتبداد،  ــر، اس ــن تعبی ــود از ای ــه مقص ــود« البت ــرد داده ش ــه م ــد ب ــتی بای ــام رسپرس »مق

احجــاف و تعــدی نیســت؛ بلکــه منظــور از آن رهــری منظــم، باتوجــه بــه مســؤولیت ها 
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ــر  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز، بی ــای ام ــأله در دنی ــن مس ــت. ای ــوره های الزم اس و مش

ــام کاری  ــور انج ــری( مأم ــأت دونف ــک هی ــا ی ــی )حت ــر هیأت ــه اگ ــت ک ــن تر اس روش

شــوند؛ حتــامً بایــد یکــی از آن دو »رئیــس« و دیگــری »معــاون یاعضــو« باشــد، وگرنــه 

ــن  ــز از همی ــواده، نی ــرد در خان ــتی م ــود. رسپرس ــدا می ش ــا پی ــرج در کار آن ه هرج و م

ــخصیت  ــودن ش ــل باالترب ــه دلی ــردان، ن ــه م ــه ب ــن وظیف ــپردن ای ــه س ــت. البت ــل اس قبی

ــر رصف  ــن ام ــرا ای ــر؛ زی ــان دیگ ــا در جه ــاز آن ه ــبب امتی ــه س ــت و ن ــانی آن هاس انس

ــاون  ــزگاری دارد. هامن طــور کــه شــخصیت انســانی یــک مع ــوا و پرهی ــه تق بســتگی ب

ــرای  ــس ب ــا رئی ــس ممکــن اســت در جنبه هــای مختلفــی بیشــرت باشــد؛ ام از یــک رئی

ــاون خــود شایســته تر اســت. )هــامن( ــه او محــول شــده، از مع رسپرســتی کاری کــه ب

ــان می کنــد،  ــان را بی ــر زن        دوم آن کــه آیه یــی کــه »قوامیــت« و رسپرســتی مــردان ب

ــرد  ــه م ــت ک ــدان اس ــن می ــت و در ای ــی اس ــویی و خانوادگ ــی زناش ــه زندگ ــوط ب مرب

ــچ  ــا هی ــده دارد. ام ــر عه ــواده را ب ــک خان ــۀ کوچ ــؤولیت ادارۀ جامع ــت و مس مدیری

دلیلــی بــرای ممنوع بــودن والیــت و رسپرســتی زنــان بــر مــردان در خــارج از چارچــوب 

ــت،  ــده اس ــت داده نش ــق ریاس ــان ح ــه زن ــه ب ــوردی ک ــا م ــدارد؛ تنه ــود ن ــواده وج خان

ــا رهــری عمومــی اســت. )قرضــاوی، ۱۳۸۴:  ص80( مقــام »امامــت عظــام« ی

       ســوم این کــه منظــور از والیــت در حدیــث رشیــف، والیتــی اســت کــه هــم عــام 

باشــد و هــم تــام )رهــری و والیــت عمومــی ماننــد پادشــاه( و قضــاوت چنیــن نیســت. 

ــاوی«  ــوی در »امدادالفت ــی تهان ــا ارشف عل ــرت موالن ــت ح ــه  حکیم االم ــوری ک ط

و دکتــور یوســف قرضــاوی در »دیدگاه هــای فقهــی معــارص« ترصیــح منوده انــد. 

)هــامن: ص81(

ــه         چهــارم این کــه فیصله هــای قضایــی کــه در رشایــط کنونــی صــورت می گیــرد، ب

ــه صــورت جمعــی اســت. یعنــی تصامیمــی کــه در  صــورت فــردی منی باشــد؛ بلکــه ب

مــورد یــک قضیــه گرفتــه می شــود، بــه صــورت مســتقل و فقــط بــر مبنــای نظــر قاضــی 

ــأت  ــر هی ــت نظ ــرح و تح ــی مط ــۀ قضای ــه در جلس ــردد؛ بلک ــی منی گ ــوط، عمل مرب

ــص  ــه نواق ــرد ک ــورت می گی ــه ص ــس محکم ــدی از رئی ــذ تأیی ــد از اخ ــی و بع قضای

ــه بعــد از بررســی الزم جــران خواهــد شــد. ممکن
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ــه  ــاوت ك ــی قض ــث فقه ــای مباح ــا و ویژگی ه ــه رضورت ه ــه ب ــا توج ــن ب        همچنی

قابلیــت تحقیــق و تجدیــد نظــر و ارائــۀ راه حــل در ایــن زمینــه دارد؛ نیــاز اســت 

اندیشــمندان مســلامن راهکارهــا و راه حل هــای جدیــدی را در زمینــۀ گزینــش قضــات 

ارایــه دارنــد. بــه عبــارۀ دیگــر، از آنجــا کــه ایــن موضــوع از جملــه »متغیــرات« فقهــی 

ــت در  ــه، الزم اس ــود در جامع ــای موج ــت نیازه ــا در نظرداش ــی رود، ب ــاب م ــه  حس ب

ایــن رابطــه نیــز تجدیــد نظــر شــود. یعنــی قضــاوت زنــان در موضوعــات جزایــی ماننــد 

حــدود و قصــاص نیــز نافــذ قــرار داده شــود؛ زیــرا در نظــام قضایــی موجــود، ماهیــت 

قضــاوت دگرگــون شــده و از رشط اجتهــاد قاضــی نیــز کــه فقهــا بــر آن اتفــاق منــوده 

ــز مجــاز شــمرده اند. ــر رضورت، قضــاوت غیرمجتهــد را نی ــد، عــدول شــده و  بناب بودن

       بــه نظــر نگارنــدۀ ایــن ســطور، فقهــای کــرام هیــچ دلیــل قــوی و قانع کننــده 

ــان بیشــرت  ــد، بلکــه اســتناد آن ــه نکرده ان ــورد ارای ــن م ــاب و ســنت، در ای ــر کت ــی ب مبتن

بــه قیــاس و رســوم رایــج در جوامــع اســامی می باشــد کــه ایــن گونــه اســتناد بــا توجــه 

ــن  ــا ای ــی از فقه ــه برخ ــد ک ــد؛ هرچن ــرش منی باش ــل پذی ــوع قاب ــودن موض ــه متغیرب ب

موضــوع را یــک موضــوع اجامعــی پنداشــته اند کــه بنــا بــر موجودیــت اختافــات در 

ــرار دارد. ــش ق ــت پرس ــم تح ــش ه ــه، اجامعی بودن ــن زمین ای

3- دالیل فقهی مردود الشــهادت بودن زن در حدود و قصاص و نقد آن

ــان  ــه« یعنــی عــدم قبــول شــهادت زن ــر ایــن مبحــث الزم اســت کــه »مقیس علی در اخی

نیــز مــورد نقــد و بررســی قــرار گیــرد. فقهــا در رابطــه بــه عــدم پذیــرش شــهادت زنــان، 

ــد: ــه می کنن ــه دلیل ارای ــاً س عمدت

ــائُِكْم  ــْن نَِس ــَة ِم ــَن الَْفاِحَش ِت يَأْتِ ــاَّ ــا: »َوال ــورۀ نس ــۀ ۱۵ س ــم: آی ــران کری ــف- ق ال

ــه  ــب فاحش ــه مرتک ــلامنی ک ــان مس ــه: زن ــْم ...« ترجم ــًة ِمْنُك ــنَّ أَْربََع ــِهُدوا َعلَيِْه فَاْستَْش

)زنــا( می شــوند، بایــد چهــار نفــر مســلامن علیــه آنــان گواهــی دهــد...( و آیــۀ ۴ 

ــَهَداَء...« ترجمــه: ســپس چهــار  ــِة ُش ــوا ِبأَْربََع ــْم يَأْتُ ــمَّ لَ ــم: ».. ثُ ــرآن کری ــور: ق ســورۀ ن

ــات  ــن آی ــم« در ای ــة و منک ــه واژگان »اربع ــد ک ــان می فرماین ــد. آن ــواه آورده نتوانن گ

»نــص« اســت بــر عــدد )چهاربــودن گــواه( و ذکــورت )مردبــودن گــواه(، لــذا شــهادت 

چهارمــرد در موضوعــات جزایــی، از جملــه موضــوع زنــا واجــب بــوده و قبــول 
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شــهادت دو زن بــا ســه مــرد خــاف »نــص« قرآنــی پیرامــون عــدد و معــدود می باشــد. 

ــامم، ج6: ص450( ــن ه )اب

این اســتدال از چند جهت قابل نقد است:

       یکــی این کــه اســتدالل فقهــا از ایــن آیــات، پیرامــون عــدم قبــول شــهادت 

ــظ  ــر لف ــرا اگ ــد، زی ــور دار منی باش ــی برخ ــوت چندان ــی، از ق ــای جنای ــان در قضای زن

»اربعــه و منکــم«، واقعــاً نــص در مــورد مردبــودن شــاهد باشــد، بایــد کلمــۀ »نســاؤکم« 

ــل  ــد، قاب ــی می گردن ــن جنایت ــب چنی ــردان مرتک ــر م ــه اگ ــد ک ــن باش ــر ای ــص ب ــز ن نی

مجــازات منی باشــند، زیــرا در ایــن جــا نســاؤکم آمــده اســت، نــه رجالکــم، همچنیــن 

ــن  ــان چنی ــر آن اســت کــه اگــر زن ــص ب ــز ن ــات...« نی ــون املحصن ــن یرم کلمــۀ »والذی

ــرا در  ــد؛ زی ــرار نگیرن ــت ق ــذه رشیع ــورد مؤاخ ــد م ــد، بای ــردان می زنن ــه م ــی را ب تهمت

مــورد تهمــت زدن زنــان بــر مــردان چیــزی گفتــه نشــده اســت، در حالــی کــه قضیــه از 

ــت. ــض اس ــتباه مح ــره اش ــتداللی یک ــن اس ــوده و چنی ــرار نب ــن ق ای

بنابرایــن، منظــور در ایــن جــا چهــار نفــر مســلامن اســت، نــه چهــار نفــر مــرد. اگــر شــام 

بگوییــد کــه برمبنــای ایــن اســتدالل بایــد شــهادت یــک زن بــا ســه نفــر مــرد نیــز قابــل 

قبــول باشــد، زیــرا او هــم یــک مســلامن اســت، در حالی کــه چنیــن شــهادتی بــه هیــچ 

ــن  ــه چنی ــود ک ــه می ش ــخ گفت ــد. در پاس ــول منی باش ــل قب ــی قاب ــچ کس ــزد هی ــه ن وج

ــت  ــده اس ــر ش ــت ذک ــه رصاح ــر ب ــت دیگ ــرا در آی ــود؛ زی ــاً وارد منی ش ــرادی اص ای

کــه شــهادت دو زن مســاوی بــا شــهادت یــک مــرد اســت. اگــر دوزن بــا ســه مــرد در 

چنیــن موضوعاتــی شــهادت دهنــد، باکــی نخواهــد بــود. ببینیــم اگــر شــهادت زن را در 

چنیــن مــوارد، مــردود مطلــق بدانیــم، پــس در مواقعــی کــه هیــچ مــردی وجــود نداشــته 

ــرد،  ــورت می گی ــی ص ــن جنایت ــم و چنی ــان ک ــت و تعدادش ــود اس ــا اگرموج ــد ی باش

ــود  ــر ش ــی رصف نظ ــن مواقع ــت در چنی ــون رشیع ــق قان ــا از تطبی ــرد؟ آی ــد ک ــه بای چ

یــا کــدام تدابیــری دیگــری گرفتــه شــود؟ در صــورت عــدم پذیــرش شــهادت زن ایــن 

پرسشــی اســت کــه بایــد پاســخ داده شــود.

ــِإْن  ــت: »فَ ــده اس ــره آم ــورۀ بق ــه در س ــری ک ــت دیگ ــات و آی ــن آی ــن ای ــا بی در اینج

ــود،  ــرد نب ــر دو م ــه اگ ــۀ۲۸۲( ترجم ــره: آی ــاِن...« )بق َ ــٌل َواْمَرأَت ــْنِ فََرُج ــا َرُجلَ ــْم يَُكونَ لَ
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ــده  ــع ش ــارض واق ــد، تع ــت می کن ــهادت کفای ــرای ادای ش ــرد و دو زن ب ــک م ــس ی پ

زیــرا محتــوا و مفهــوم ایــن آیــت عــام  و آیــات مــورد اســتناد فقهــا غیرعــام اســت. در 

صــورت وقــوع تعــارض، قاعــده ایــن اســت کــه »یوجــب الحکــم فیــام تناولــه قطعــاً و 

یقینــاً...« ترجمــه: حکــم در متامــی افــرادی کــه آن هــا را دربــر گرفتــه اســت، بــه طــور 

قطــع و یقیــن ثابــت می شــود... )حســامی، بی تــا: ص5(( حتــا این کــه در صــورت 

ــد. ــز می باش ــز جای ــام نی ــه ع ــاص ب ــخ خ ــارض نس تع

ب- روایــت: در خــر آمــده اســت کــه زهــری می گویــد: »از عهــد پیامــر و دو خلیفــۀ 

پــس از وی، ســنت چنیــن اســت کــه شــهادت زنــان در حــدود و قصــاص قابــل قبــول 

ــیبه، ج2: ص43( ــن ابی ش ــد...« )اب منی باش

ایــن خــر نیــز یکــی از آثــار مــورد اســتناد فقهــا پیرامــون عــدم قبــول شــهادت زنــان در 

موضوعــات جنایــی می باشــد. ایــن اثــر نیــز از چنــد لحــاظ قابــل نقــد اســت:

       یکــی این کــه منظــور از ســنت آن نیســت کــه یکــی از منابــع دیــن می باشــد یعنــی 

ــزی  ــر چی ــوع از پیامی ــن موض ــه ای ــه ب ــرا در رابط ــر؛ زی ــر پیام ــار و تقری ــردار، گفت ک

ــادت و  ــم و روش، ع ــا رس ــنت در اینج ــور از س ــت. منظ ــده اس ــت نش ــاً روای رصاحت

ــوم  ــه رس ــری ک ــد؛ بخاط ــده منی توان ــی ش ــل رشع ــادت و روش، دلی ــوده و ع رواج ب

ــد  ــی حجــت شــده می توان ــن زمان ــن. ای ــه دی ــه اســت، ن ــکار زمان ــود اف و عــادات، مول

ــا  ــه ب ــا قطعیــات دیــن تطابــق داشــته باشــد. ایــن خــر، ن ــا ب کــه ناشــی از دیــن باشــد ی

قطعیــات دیــن تطابــق دارد و نــه ناشــی از دیــن اســت؛ زیــرا در هیــچ آیــت و حدیثــی 

ــس  ــت. پ ــیده اس ــات نرس ــه اثب ــزی ب ــن چی ــاً چنی ــی رصاحت ــچ صحاب ــن از هی همچنی

بعیــد بــه نظــر مى رســد كــه فقــط عــدم حضــور زنــان در آن دوران، بــرای شــهادت در 

ــد. ــت بكن ــاد قطعی ــد و ایج ــته باش ــى داش ــلم رشع ــاى مس ــاص، مبن ــدود و قص ح

ــان  ــۀ مکرم ش ــر و دو خلیف ــه پیام ــت ک ــده اس ــن نیام ــر ای ــن خ ــه در ای        دوم این ک

ایــن امــر را ممنــوع قــرار داده بودنــد؛ بــل آمــده اســت کــه عــادت مســتمره چنیــن بــود. 

ــت  ــان، در رشیع ــرای زن ــن کاری ب ــان دادن چنی ــه در آن زم ــد ک ــن الزم منی آی از ای

ــتند. ــان می داش ــاً بی ــان رصاحت ــود، آن ــز منی ب ــاً جای ــرا اگــر واقع ــت؛ زی ــروع اس نام

ــن ابی شــیبه روایــت منــوده اســت، کلمــۀ  ــن خــر کــه اب        ســوم این کــه در لفــظ ای
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ــه در  ــود ک ــته می ش ــس دانس ــی، ج2: ص153( پ ــدارد. )مرغینان ــود ن ــاص« وج »قص

خــر یک نــوع اضطــراب اســت کــه موجودیــت چنیــن چیــزی در روایــت، حجیــت و 

ــث،  ــه حدی ــص آن ب ــت؛ تخصی ــام اس ــت ع ــه آی ــر این ک ــد. دیگ ــوت آن را می کاه ق

زیــادت بــر کتاب اللــه می باشــد کــه ایــن کار بــه خــر واحــد درســت نیســت. بــه بیــان 

ــه خــر واحــد الزم می آیــد کــه  ــه ب دیگــر، از پذیرفــن ایــن خــر، تخصیــص کتاب الل

ــم اصــول اســت.   خــاف اصــول پذیرفته شــدۀ علــامی عل

ــت  ــدم قبولی ــه ع ــه ب ــه در رابط ــاب هدای ــب کت ــه: صاح ــب هدای ــتدالل صاح ج- اس

شــهادت زنــان در حــدود و قصــاص، بــه آیــت ۲۸۲ ســورۀ بقــره: »َواْستَْشــِهُدوا َشــِهيَديِْن 

ــرد از شــام شــهادت بدهــد، اســتدالل  ــر م ــد دونف ــس بای ــْم ...« ترجمــه: پ ــْن رَِجالُِك ِم

منــوده اســت.

این اســتدالل از سه جهت قابل نقد است: 

       یکــی این کــه ایــن آیــت در مــورد موضوعــات و مســائل حقوقــی و مدنــی 

ــود  ــر آن وج ــمت اخی ــه در قس ــی ک ــر رصاحت ــس بناب ــی؛ پ ــی و جنای ــه جزای ــت، ن اس

ــم کــه آیــت عــام  ــول می باشــد. دوم این کــه اگــر بپذیری ــل قب ــان قاب دارد، شــهادت زن

اســت و عمومیــت لفــظ اعتبــار دارد، نــه خصوصیــت ســبب، آیــت رصاحتــاً حاکــی از 

آن اســت کــه شــهادت دونفــر مــرد در چنیــن مــوارد قابــل قبــول اســت، در حالــی کــه 

چنیــن چیــزی درســت نیســت؛ زیــرا رشیعــت اســام در همچــو مــوارد، عــدد چهــار را 

الزمــی قــرار داده اســت. ســوم این کــه در فقــه اســامی موضوعــات و قضایــای داریــم 

کــه شــهادت یــک نفــر حتــا زن، نیــز قابــل قبــول می باشــد و اگــر عــدد دو و ذکــورت 

الزمــی باشــد، بایــد قبــول نشــود.

د- اســتدالل دیگــری کــه در ایــن مــورد از فقهــا وجــود دارد ایــن اســت کــه در شــهادت 

زنــان شــبهه نیابــت اســت. یعنــی شــهادت آن هــا قایم مقــام شــهادت مــردان اســت کــه 

ــه  ــدود ب ــرا ح ــد؛ زی ــول منی باش ــل قب ــان قاب ــبهه شهادت ش ــت ش ــورت موجودی در ص

ــود. ــع می ش ــبهات دف ش

ــده  ــی ش ــتدالل از آیت ــه اس ــری ک ــه خاط ــت. ب ــری اس ــل بازنگ ــز قاب ــتدالل نی ــن اس ای

ــی و  ــات مدن ــات )معام ــه مداین ــزول، ب ــأن ن ــباق و ش ــیاق و س ــاظ س ــه از لح ــت ک اس
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ــدود و  ــی )ح ــات جزای ــرای موضوع ــود آن را ب ــه می ش ــق دارد. چگون ــی( تعل حقوق

ــات  ــه در موضوع ــت ک ــر آن اس ــت دال ب ــباق آی ــرا س ــت. زی ــت دانس ــاص( حج قص

حقوقــی و مســائل مدنــی، موجودیــت دونفــر شــاهدی کــه  مــرد باشــند، رضوری اســت 

و ســیاق آن بــر آن داللــت دارد کــه اگــر دونفــر مــرد موجــود نشــد، شــهادت یــک مــرد 

ــامم، ج6: ص451( ــن ه ــد. )اب ــول می باش ــل قب ــز قاب ــا دو زن نی ب

بــه عبــارت دیگــر، ایــن آیــت از لحــاظ قواعــد اصولــی »ظاهــر« اســت بــر ایــن کــه برای 

قبولیــت شــهادت، در قضایــای حقوقــی موجودیــت دونفــر گــواه مــرد، حتمــی اســت 

ــا دو زن  ــر این کــه اگــر دو نفــر مــرد پیدانشــد، شــهادت یــک مــرد ب و »نــص« اســت ب

ــه صــورت  ــه اســت. ب ــن منظــور ســوق یافت ــرای همی ــرا کام ب ــز مجــاز می باشــد؛ زی نی

دیگــر، در آیــت مــورد اســتناد، دو قاعــدۀ اصولــی قابــل تطبیــق اســت: عبارة النــص و 

ــدد  ــت ع ــی موجودی ــود: یک ــت می ش ــب ثاب ــص« دو مطل ــارت ن ــارةالنص. از »عب اش

ــا  ــد، دو زن ب ــرد پیدانش ــدد م ــن ع ــر همی ــه اگ ــهادت و دوم این ک ــرد( در ادای ش )دوم

ــد. ــد گواهــی دهن ــز می توانن ــرد نی یــک م

ــه در  ــود ک ــت می ش ــرد ثاب ــهادت زن از م ــت ش ــبهه بدلی ــص، ش ــارۀ ن ــاً از اش و غالب

صــورت تعــارض بیــن اشــارت و عبــارت، عمــل بــه عبارةالنــص اولــی و ارجــح 

اشــارة النص. بــه  نســبت  می باشــد 

بنابرایــن، اســتدالل از ایــن آیــت پیرامــون اثبــات شــبهه بدلیــت، عقــاً منطقــی نخواهــد 

بــود. از ایــن لحــاظ موجودیــت شــبهه بدلیــت در شــهادت زنــان در حــدود و قصــاص، 

قابــل نقــد و بازنگــری می باشــد. 

4- آرای فقهای شیعه

الــف- فقهایــی کــه اساســاً بــه ذکــر صفــات قاضــی نپرداخته انــد: در »فقه الرضــا« کــه 

ــات  ــه صف ــاره  یی ب ــه اش ــاً هیچ گون ــد، اساس ــیعه می باش ــی ش ــاب فقه ــن کت قدیمی  تری

ــیع  ــان تش ــد در جه ــع تقلی ــن مرج ــه بزرگ تری ــدوق ک ــیخ ص ــت. ش ــده اس ــی نش قاض

ــاره  یی   ــی اش ــات قاض ــه صف ــه«، ب ــه در »الهدای ــع« و ن ــه در»املقن ــی رود، ن ــامر م ــه ش ب

ــه  ــاره  یی ب ــا اش ــش قض ــز در بخ ــدی نی ــیدمرتضی و راون ــن س ــت. همچنی ــرده اس نك

ــدوق، 1415: ص395( ــد. )ص ــی نكرده ان ــات قاض صف
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ــد: عده یــی از  ب- فقهایــی کــه رشط ذکــورت را جــزو رشوط قاضــی ذکــر نکرده ان

فقهــای شــیعه بــه ذکــر مواصفــات قاضــی پرداخته انــد؛ امــا بــه رشط مردبــودن آن هیــچ 

اشــاره یی ننموده انــد. از ظاهــر کام ایــن فقهــا اســتنباط می شــود کــه آنــان ذکــورت را 

در قاضــی رشط منی داننــد. شــیخ مفیــد می نویســد: »لیــس یثــق احــد بذلــك مــن نفســه 

ــد، 1410:  ــوخه...«. )مفی ــخه و منس ــاب و ناس ــا بالكت ــا عامل ــا كام ــون عاق ــی تك حت

ص721( هیــچ کــس بــه خــود اطمینــان نخواهــد یافــت کــه بــه قضــاوت بپــردازد، مگــر 

آن کــه خردمنــد، کامــل و دانــا بــه کتــاب خــدا و ناســخ و منســوخ آن باشــد. وی ضمــن 

ــود  ــث خ ــۀ بح ــت، در ادام ــرده اس ــر نک ــی ذک ــزو رشوط قاض ــورت را ج ــه ذک آن ک

ــد،  ــته باش ــط را داش ــی رشای ــه زن ــی ک ــد: در صورت ــان می کن ــا بی ــط قض ــون رشای پیرام

ــی،  ــن ابوصــاح حلب ــردازد. همچنی ــه قضــاوت بپ ــدارد کــه ب ــچ محــذوری وجــود ن هی

ــن  ــی، اب ــس حل ــن ادری ــره، اب ــن زه ــراج، اب ــن ب ــی اب ــه«، قاض ــی در »النهای ــیخ طوس ش

حمــزه ، و راونــدی در برشــامری صفــات قاضــی، از رشط مردبــودن قاضــی ذكــری بــه 

ــد.  ــل نیاورده ان عم

ــای  ــی از فقه ــامرند: عده ی ــی می ش ــزو رشوط قاض ــورت را ج ــه ذک ــی ک ج- فقهای

ــر عــدم  ــز ب ــرای تصــدی منصــب قضــا رشط دانســته و دالیلــی نی ــودن را ب شــیعه، مردب

ــاف«  ــوط« و »الخ ــی در »املبس ــیخ طوس ــه ش ــد؛ از جمل ــه كرده ان ــان اقام ــاوت زن قض

ــه شــیعی اســت كــه رشط  ــد. وی نخســتین فقی ــه رشط ذكــورت اشــاره می كن رصیحــاً ب

بــودن ذكــورت را بــرای قاضــی مطــرح كــرده اســت: »رشط الثالــث ان یكــون كامــاً فــی 

امریــن: كامــل الخلقــة و االحــكام … و امــا كــامل االحــكام فــان یكــون بالغــاً،  عاقــاً، 

ــی، 1424، ج8: ص101( و  ــال« )طوس ــاء بح ــا القض ــرأة ال ینقدله ــان امل ــرا ف ــرا ذك ح

ــد.  ــه قضــاوت بپردازن ــد ب ــی منی توانن ــچ حال ــان در هی رصیحــاً اعــام مــی دارد کــه زن

قاضــی ابن الــراج، طرســی، صهرشــتی، قطب الدیــن بیهقــی و محقــق حلــی نیــز قایــل 

ــی  ــه حل ــته اند. عام ــی رشط دانس ــورت را در قاض ــده، ذک ــی ش ــیخ طوس ــوای ش ــه فت ب

نیــز ذكــورت را جــزو رشوط قاضــی دانســته می گویــد: فتــوای فقیهــان شــیعه در مــورد 

ــند.  ــز منی  باش ــان جای ــرای زن ــا ب ــب قض ــدی منص ــه تص ــت ک ــن اس ــان ای ــاوت زن قض

ــ ، ج2: ص201( شــامری از فقهــای شــیعه، از ایــن ســخن عامــه حلــی  )حلــی، 1413 
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برداشــت اجــامع كــرده    و ایــن موضــوع را یــک موضــوع اجامعــی دانســته انــد. 

ــان  ــاوت زن ــواز قض ــدم ج ــر ع ــامع ب ــای اج ــد، ادع ــه بع ــان او ب ــه از زم ــت ک اینجاس

ــن رشــید صیمــری، محقــق  ــه اســت. همچنیــن شــهید اول، فاضــل مقــداد، اب رواج یافت

ــر  ــیخ ح ــانی، ش ــض كاش ــبزواری، فی ــق س ــدی، محق ــل هن ــی، فاض ــهید ثان ــی، ش كرك

ــا  ــی، م ــیدمحمد طباطبای ــی، س ــیدعلی طباطبای ــی، س ــواد عامل ــید محمدج ــی، س عامل

ــیخ  ــی و ش ــا عراق ــی، آقاضی ــی كن ــی ماعل ــی، حاج ــن نجف ــی، محمدحس ــد نراق محم

ــه عــدم جــواز قضــاوت زن اســتند. ــز قایــل ب بهایــی نی

ــد:  ــا ذكــورت را رشط منی دانن ــد منــوده ی ــی كــه در رشط ذكــورت تردی د- فقهای

ــن  ــا در ای ــته ی ــی رشط ندانس ــرای قاض ــودن را ب ــز مردب ــیعه نی ــای ش ــدادی از فقه تع

ــان  ــاوت زن ــواز قض ــدم ج ــه ع ــن ب ــۀ قایلی ــه ادل ــوده و ب ــد من ــک و تردی ــراز ش رشط اب

ــه در  ــت كـ ــی اس ــن كس ــی«، نخستیـ ــدس اردبیل ــه »مقـ ــد. از جمل ــه وارد کرده ان خدش

رشط یادشــده بـــه روشــنی شــک و تردیــد وارد كــرده اســت. وی بــا دیدگاهــی متفــاوت 

ــوده، در  ــد من ــراز تردی ــت، اب ــی رشط اس ــودن قاض ــه مردب ــن  ک ــان در ای ــایر فقیه از س

صــورت فراهم آمــدن رشایــط، قضــاوت بانــوان را می  پذیــرد. وی، فتــوای فقیهــان 

ــامرد و  ــردود می ش ــامع را م ــه، اج ــهرت پذیرفت ــد ش ــان در ح ــاوت زن ــدم قض ــر ع را ب

ــه  ــی ك ــه در آن حوزه ی ــی دارد ك ــان م ــته، بی ــتناد ندانس ــل اس ــر را قاب ــای دیگ دلیل ه

ــی  ــوند، بدیه ــه وارد ش ــت ك ــز نیس ــان جای ــر آن ــاً ب ــد و رشع ــت ندارن ــق دخال ــان ح زن

ــل واضــح  ــن جاهــا، دلی ــر از ای ــا در غی ــز منی باشــد؛ ام ــان جای اســت كــه قضــاوت آن

ــاً  ــم. نهایت ــتنباط كنی ــان را اس ــاوت زن ــواز  قض ــدم ج ــه از آن ع ــم ك ــنی نداری و روش

می تــوان گفــت كــه ایــن نظریــه در بیــن فقهــا مشــهور می باشــد و اگــر اجامعــی 

ــود  ــی وج ــر اجامع ــا اگ ــم؛ ام ــود، می پذیرفتی ــان ب ــاوت زن ــواز قض ــدم ج ــی از ع حاك

ــه طــور مطلــق  ــان ب ــه عــدم جــواز قضــاوت زن نداشــته باشــد در ایــن صــورت حكــم ب

ــی، 1423، ج12: ص15( ــت. )اردبیل ــث اس ــل و بح ــای تأم ج

ــرد؛  ــكال ك ــود اش ــودن بش ــا در رشط مردب ــه بس ــد: »چ ــی می نویس ــم قم ــرزا ابوالقاس می

ــامع و شــناخت دو  ــان در اجت ــاز حضــور آن ــه خاطــر نی ــوای یادشــده بیشــرت ب ــرا فت زی

ــان  ــم زن ــه بگویی ــدارد ك ــود ن ــی وج ــس دلیل ــت. پ ــج نیس ــه رای ــت ك ــوی دعواس س
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ــه پدیــد  ــه همین گون ــد؛ مگــر آن كــه اجــامع ب ــه قضــاوت بپردازن هیــچ گاه منی تواننــد ب

آمــده باشــد. مــن می گویــم امــكان دارد اجــامع مربــوط بــه اصــل والیت فقیــه و 

ــی  ــای منطقه ی ــا در قضاوت ه ــد؛ ام ــی باش ــور كل ــه ط ــاوت ب ــب قض ــده داری منص عه

ــز  ــورد نی ــن م ــامع، ای ــدگان اج ــور ادعاكنن ــه منظ ــت ك ــن نیس ــی روش و زیرمجموعه ی

ــی را  ــود دالیل ــتنباط می ش ــی اس ــرزای قم ــخن می ــی، 1311: ص79( از س ــد.« )قم باش

ــر ایــن  ــه جــز اجــامع نپذیرفتــه، ب ــان اقامــه شــده اســت، ب ــه ناروایــی قضــاوت زن كــه ب

ــاری  ــخ انص ــرد. شیـ ــر منی گی ــاوت را درب ــوارد قض ــام م ــامع مت ــه اج ــت ك ــاور اس ب

ــه  ــی دارد ک ــان م ــت. او بیـ ــرده اس ــد وارد كـ ــی، تردی ــرای قاضـ ــورت ب ــرط ذك در شـ

ــن  ــد؛ لیك ــامع كرده ان ــای اج ــورت ادع ــی و ذك ــا، در رشط حال زادگ ــامری از فقه ش

ــن اســت كــه در صــورت اســتجامع  ــوی ای اگــر اجــامع وجــود نداشــته باشــد، نظــر ق

ــودن رشط قضــاوت منی باشــد؛ اگــر چــه در  ــا مردب ــط دیگــر، حال زادگــی و حت رشای

پاره یــی از روایــات، كلمــۀ )رجــل( بــه كار رفتــه اســت. زیــرا احتــامل دارد ایــن واژه از 

بــاب تغلیــب بــه كار رفتــه باشــد. پــس عمومــات را كــه داللــت بــر جــواز قضــاوت هــر 

ــاری، 1415:  ــص زد. )انص ــات تخصی ــه روای ــن گون ــا ای ــوان ب ــد، منی ت ــخص می كن ش

ص229(

ــوی متســک و  ــث نب ــه اجــامع و حدی ــودن، ب ــرای رشط مردب ــد: »ب خوانســاری می گوی

اســتدالل شــده اســت، در حالــی كــه می تــوان پاره یــی از دالیــل یادشــده را مخــدوش 

ــه  ــی ک ــد گروه ــه فرموده ان ــرم از این ک ــول اك ــور رس ــکان دارد منظ ــرا ام ــت؛ زی دانس

ــاوت.  ــه قض ــد، ن ــی باش ــوند، فرمان روای ــتگار منی ش ــد، رس ــارت دارن ــان ام ــر آن ــان ب زن

همچنیــن تعبیــر بــه »لــن یفلــح« بــا جایزبــودن، ناســازگاری نــدارد و نیــز تعبیــر »بــر زنــان 

ــه آن  ــر ن ــدارد. مگ ــازگاری ن ــاوت، ناس ــودن قض ــا جایزب ــت«، ب ــت نیس ــه و جامع جمع

ــاری، 1405، ج6: ص7( ــد«. )خوانس ــان باش ــت زن ــام جامع ــد ام ــه زن می توان ــت ک اس

5- دالیل فقهی مطرح شــده از جانب فقهای اهل تشــیع و نقد آن

الف- دالیل نقلی

ــا  ــٍض َوِبَ ــَى بَْع ــْم َع ــُه بَْعَضُه ــَل اللَّ ــا فَضَّ ــاِء ِبَ ــَى النَِّس ــوَن َع اُم ــاُل قَوَّ ــرآن: »الرَِّج 1. ق

ــردان  ــه م ــت ك ــده اس ــح ش ــه ترصی ــن آی ــۀ34( در ای ــا: آی ــْم«. )نس ــْن أَْمَوالِِه ــوا ِم أَنَْفُق
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ــد و  ــامنی دارن ــانی و جس ــات نفس ــی از جه ــه در بعض ــری كـ ــت و برتـ ــل فضیل ــه دلی ب

این كــه نفقــه و تأمیــن معیشــت در دســت آن هاســت، بــر زنــان قیمومیــت دارنــد. 

ــخ  ــد. در پاس ــته ان ــۀ آن دانس ــۀ مبالغ ــم و صیغ ــای قی ــه معن ــوام« را ب ــران »ق ــه مف هم

بایــد گفــت: اگــر منصفانــه در ایــن مــورد قضــاوت شــود، اســتناد بــه ایــن آیــۀ رشیفــه 

ــارض  ــاوت دوران ح ــاص قضـ ــعیت خ ــت و وضـ ــا طبیع ــاوت زن ب ــت قض ــر ممنوعی ب

ــه طباطبایــی  نـــمی تواند موجــه باشــد. هامن طــور كــه برخــی از صاحب نظــران از جمل

ــائل  ــن و مس ــط زوجی ــه رواب ــوط ب ــوع، مرب ــه موض ــت ك ــی پیداس ــه خوب ــد، ب می گوین

ــر  ــان برتــری مــردان ب ــم در صــدد بی ــه، قــرآن كری خانوادگــی آن هاســت و در ایــن آی

زنــان در روابــط اجتامعــی نیســت. در ضمــن قیمومــت مــرد بــر زن، منی توانــد از 

ــی وظیفــۀ انفــاق مــرد باعــث ایجــاد حــق قیمومــت  وظیفــۀ انفــاق او ناشــی شــود؛ یعن

مــرد بــر زن نیســت. حداقــل اســتناد بــه ایــن آیــه منی توانــد نافــی قضــاوت زن باشــد. 

ــیرازی، ج5: ص231( ــکارم ش )م

ــٌز  ــُه َعِزي ــٌة َواللَّ ــنَّ َدَرَج ــاِل َعلَيِْه ــُروِف َولِلرَِّج ــنَّ ِبالَْمْع ــِذي َعلَيِْه ــُل الَّ ــنَّ ِمثْ        »...َولَُه

ــان  ــده زن ــر عه ــه ب ــی ك ــر تكلیف ــه ب ــن آن ک ــه، ضم ــن آی ــۀ228( ای ــره: آی َحِكيٌم«.)بق

ــان  ــر زن ــد؛ ولــی مــردان را ب اســت اشــاره دارد، می گویــد کــه ایشــان حقوقــی نیــز دارن

ــان دارنــد. برخــی از  ــه زن درجه یــی اســت یعنــی برتــری و اختیــارات بیشــرتی نســبت ب

ــد منصــب قضــاوت  ــد كــه زن منی توان ــه، می گوین ــا اســتناد از ایــن آی علــامی شــیعه ب

داشــته باشــد. در ایــن مــورد بایــد گفــت کــه ایــن یــک امــر مرهــن اســت كــه واقعــاً 

ــان  ــام بی ــرا در مق ــد؛ زی ــده منی توان ــاوت زن ش ــواز قض ــدم ج ــر ع ــی ب ــه دلیل ــن آی ای

ــط  ــه می خواهــد رواب ــط اجتامعــی. یعنــی ایــن آی ــه رواب روابــط زن و شــوهر اســت، ن

شــخصی و زناشــوئی زن و شــوهر را بیــان کنــد، نــه روابــط اجتامعــی آنــان را. همچنیــن 

ــه انحصــار  ــه ترصیــح در رابطــه ب ــارات مــرد اســت، ن ایــن آیــت بیانگــر وســعت اختی

ــرای وی. حــق قضــاوت ب

ــاب خصــال نقــل كــرده كــه  ــه در كت ــه علی ــر رحمةالل ــام باق ــات: صــدوق از ام 2. روای

ایشــان فرمودنــد: »بــر زنــان، اذان و اقامــه و حضــور در منــاز جمعــه و جامعــت، 

عیــادت مریــض، تشــییع جنــازه، بــا صــدای بلنــد ذكــر لبیــك گفــن)در حــج(، دویــدن 
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بیــن صفــاو مــروه، ملــس حجراالســود و دخــول در كعبــه و ... و عهده دارشــدن 

ــن  ــان ای ــوۀ بی ــیاق و نح ــدوق، 1415: ص87( س ــت...« )ص ــت نیس ــاوت و حكوم قض

ــت  ــه ممنوعی ــه ب ــت، در رابط ــد اس ــورد تردی ــز م ــت آن نی ــه صح ــی ك ــت در حال روای

قضــاوت بــرای زنــان رصاحتــی نــدارد؛ بلكــه ســیاق روایــت در مقــام رفــع یــك سلســله 

تكالیــف از زنــان اســت، بــه گونه یــی كــه هیــچ یــك از فقیهــان شــیعه حكــم بــر حرمــت 

حضــور زنــان در منــاز جامعــت و جمعــه و ... نداده انــد. بنابرایــن، بــه فــرض صحــت 

ــرد. ــتنباط ک ــان را از آن اس ــاوت زن ــت قض ــت و حرم ــوان ممنوعی ــت، منی ت ــن روای ای

       شــیخ مفیــد بــه روایــت ابــن عبــاس، حدیثــی از پیامــر اكــرم  نقــل كــرده اســت كــه 

ــد،  ــق می ش ــوا خل ــر آدم از ح ــت و اگ ــده اس ــق ش ــوا از آدم خل ــود: »ح ــرت فرم ح

ــامً  ــد، حت ــق می ش ــوا از كل آدم خل ــر ح ــود و ... و اگ ــان ب ــت زن ــاق در دس ــا ط هامن

زنــان نیــز می توانســتند ماننــد مردهــا قضــاوت كننــد...« )مفیــد، 1417، ج10: ص342( 

ــاد و  ــه مف ــت ک ــوان گف ــن می ت ــه یقی ــث، ب ــن حدی ــوای ای ــوم و محت ــت در مفه ــا دق ب

محتــوای آن بــه خوبــی نشــان دهندۀ آن اســت كــه صحــت صــدور آن از پیامــر صلــی 

اللــه علیــه و ســلم ثابــت نیســت.

ــوده  ــه  فرم ــه علی ــادق رحمةالل ــام ص ــه ام ــت ك ــول اس ــی منق ــه روایت        از ابی خدیج

اســت: »ایاكــم ان یحاكــم بعضكــم بعضــا الــی اهــل الجــور، ولكــن انظــروا الــی رجــل 

منكــم یعلــم شــیئاً مــن قضایــا نــا فاجعلــوا بینكــم فانــی جعلتــه قاضیــا فتحاكمــوا الیــه...« 

ــه حــكام جــور را ممنــوع قــرار داده  )حرعاملــی، ج18: ص4( ایــن حدیــث مراجعــه ب

ــی  ــام قاض ــرای ش ــن او را ب ــد و م ــود برگزینی ــان خ ــردی را از می ــت م ــوده اس و فرم

ــان رشط  ــام بی ــت در مق ــن روای ــه ای ــود ك ــح می ش ــت واض ــی دق ــرار دادم.  بااندک ق

قضــاوت بــه لحــاظ  مردبــودن یــا زن بــودن نیســت؛ بلکــه ذكــر كلمــۀ »رجــل« از بــاب 

غلبــه اســت، نــه بــه معنــای ذكوریــت و منظــور اصلــی آن نــردن شــكایت نــزد حــكام 

ســتمگر اســت.

ــی  ــوند جامعت ــتگار منی ش ــد: »رس ــه می فرماین ــت ک ــت اس ــام روای ــر اس        از پیام

كــه زنــی بــر آن هــا حكومــت كنــد یــا رسپرســتی آن هــا را زنــی بــر عهــده داشــته باشــد.« 

ــا  ــی ب ــت؛ ول ــال اس ــث مق ــن حدی ــقم ای ــت و س ــورد صح ــه در م ــا این ک ــاری( ب )بخ
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ــام  ــاوت در نظ ــوالً قض ــه اص ــت ك ــد گف ــت آن، بای ــن صح ــرض پذیرف ــه ف ــم ب آنه

قضایــی كنونــی بــا همــه ارزش و اهمیــت آن، اعــامل والیــت محســوب منی شــود كــه 

ــر مــردان ممنــوع باشــد. ــان ب اجــرای آن از ســوی زن

ــان مــورد  ــه ممنوعیــت قضــاوت زن 3. اجــامع: معترتریــن دلیــل نقلــی كــه در رابطــه ب

اســتناد فقهــا قــرار گرفتــه، اجــامع اســت. بســیاری از فقهــا هنگامــی کــه رشایــط قاضــی 

ــن  ــا در ای ــاف فقه ــأله اخت ــردن مس ــن مطرح ک ــد، ضم ــان می دارن ــودن آن را بی و مردب

مــورد، بــه اجــامع آن هــا نیــز اشــاره كــرده و آن را پذیرفتــه انــد. از شــیوۀ بیــان مرحــوم 

مقــدس اردبیلــی در كتــاب مجمع الفائــده و الرهــان چنیــن برمی آیــد کــه وی بــه 

ــرا  ــدارد؛ زی ــان ن ــان اطمین ــاوت زن ــق قض ــع مطل ــه من ــه ب ــامع در رابط ــت اج موجودی

وی گفتــه اســت: »ممنوعیــت زنــان از قضــاوت مشــهور اســت. اگــر مطلــب، اجامعــی 

ــان از قضــاوت، جــای بحــث دارد.«  ــق آن ــه ممنوعیــت مطل ــی نیســت وگرن باشــد، بحث

ــی، ج12: ص231( )اردبیل

ب- دالیل عقلی

ــی کــه نوشــته های بســیاری  ــرای قضــاوت: زمان ــان ب ــت زن ــودن و عــدم اهلی 1. ناقص ب

از فقیهــان و عاملــان دینــی )شــیعه و ســنی( مــورد مطالعــه قــرار گیــرد، دیــده می شــود 

کــه ایشــان بــا تعبیــرات مختلفــه بــه ناقص بــودن زن نســبت بــه مــرد و در نتیجــه بــر عــدم 

ــت  ــه رصاح ــا ب ــت. بعضی ه ــده اس ــاره ش ــی اش ــن مقام ــدی چنی ــرای تص ــت او ب اهلی

ــر تعقــل آن هــا  ــان ب ــۀ احساســات زن ــوان غلب ــد و برخــی دیگــر تحــت عن ذكــر كرده ان

ــف اللئام«  ــاً در »كش ــد. مث ــان كرده ان ــص را بی ــن نق ــردان، ای ــل م ــودن تعق و افزون ب

نوشــتۀ فاضــل هنــدی چنیــن آمــده اســت: »زن هرچنــد ســایر رشایــط قضــاوت را داشــته 

ــر  ــت ب ــف دالل ــای مختل ــه روایت ه ــر این ك ــه خاط ــود؛ ب ــی ش ــد قاض ــد، منی توان باش

ــرد  ــك م ــهادت ی ــادل ش ــا مع ــر آن ه ــهادت دو نف ــن او دارد و ش ــل و دی ــان عق نقص

ــدی، 1416: ص124(  ــوند.« )هن ــت ش ــام جامع ــردان ام ــرای م ــد ب ــت و منی توانن اس

ــود،  ــی ش ــد قاض ــس منی توان ــچ ك ــد:  »هی ــوط می گوی ــاب مبس ــی در كت ــیخ طوس ش

مگــر ایــن كــه ســه رشط را دارا باشــد: علــم، عدالــت و كــامل.« )طوســی، 1417، 

ــد:  ــل باش ــت كام ــد از دو جه ــی بای ــد: »قاض ــامل می گوی ــورد ك ج8: ص38( و در م
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ــامل در  ــد و ك ــا باش ــه بین ــن ك ــی ای ــت یعن ــامل در خلق ــكام؛ ك ــت و در اح در خلق

ــچ وجــه قاضــی  ــه هی ــد ب ــرد باشــد و زن منی توان ــل، آزاد و م ــغ، عاق ــی بال احــكام یعن

شــود.« )هــامن( طباطبایــی در »تفســیر املیــزان« تحــت آیــات مربــوط بــه ارث ســورۀ 

نســا می نویســد: »از نظــر اســام، زن دارای شــخصیت مســاوی بــا شــخصیت مــرد 

ــر  ــدارد، مگ ــی ن ــرد تفاوت ــا م ــد و ب ــات می  باش ــه جه ــل از هم در آزادی اراده و عم

ــرد دارای  ــی و م ــات احساس ــد. زن دارای حی ــی او باش ــع روح ــای  وض ــه مقتض آنچ

ــی اســت، زن از مناصــب قضــاوت و حكومــت و جهــاد، محــروم شــده  ــات عقان حی

اســت، زیــرا ایــن ســه از امــوری اســتند كــه بایــد مبتنــی بــر تعقــل باشــند، نــه احســاس«. 

)طباطبایــی، ج4: ص98(

ــی  ــت تفاوت های ــوان گف ــه می ت ــن رابط ــت: در ای ــدم اهلی ــان و ع ــۀ نقص ــد نظری 2. نق

ــرد از لحــاظ جســمی و روحــی وجــود دارد، طــوری كــه در  ــش زن و م کــه در آفرین

ــاً  ــا را اص ــن تفاوت ه ــت. ای ــدی در آن نیس ــچ تردی ــت، هی ــده اس ــران آم كام متاخ

ــرد.  ــوب ک ــامل محس ــل ك ــری دلی ــص و در دیگ ــل نق ــی دلی ــوان در یك منی ت

       پرســش اینجاســت کــه آیــا نقصــان عقــل و پایین بــودن درجــۀ فهــم و شــعور زن از 

ــر مبنــای آن بتــوان او را از صاحیــت فهــم و تدبیــر  ــا ب نظــر علمــی ثابــت می باشــد، ت

در بعضــی امــور اجتامعــی محــروم دانســت؟ چنانچــه دیــده می شــود همــۀ فقهــا 

ــاور  ــد. در حالــی كــه همیــن فقهــا )فقهــای شــیعه(، بدیــن ب دارایــی چنیــن مفکــوره ان

ــان از  ــان همچن ــل از پــران می باشــد. آن ــد کــه بلــوغ جســمی و فكــری دخــرتان قب ان

ــری در  ــرای تصمیم گی ــاب آورده، او را ب ــه حس ــه ب ــاله را بالغ ــرت 9 س ــر دخ ــاظ عم لح

امــور خــود صالــح و در جرایــم و خطاهــای ارتكابــی نیــز ماننــد یــك مــرد بزرگ ســال  

ــت  ــن اس ــر ای ــش دیگ ــور: 1377( پرس ــد...« )مهرپ ــازات می دانن ــل مج ــؤول و قاب مس

کــه آیــا واقعــاً در وجــود زن قــوت احساســات و عواطــف، تــا حــدی اســت كــه مقــدار 

ــرار داده، وی را از  ــعاع ق ــی، تحت الش ــائل اجتامع ــر او را در مس ــل و تدبی الزم از تعق

ــده دار  ــد عه ــی را نتوانن ــل اجتامع ــی از مشاغــ ــه خیل ــی ك ــه گونه ی ــدازد، ب ــار بین اعتب

ــه در  ــد ك ــان می ده ــد، نش ــرون جدی ــری در ق ــع ب ــۀ جوام ــه تجرب ــال آن ك ــود؟ ح ش

ــات الزم  ــه تحصی ــیاری ك ــان بس ــاوت، زن ــوص قض ــم بخص ــاغل مه ــیاری از مش بس
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ــای  ــته اند موفقیت ه ــته اند، توانس ــه را داش ــی مربوط ــت اخاق ــه و صاحی ــرا گرفت را ف

زیــادی كســب كننــد و عملكردشــان طــوری نبــوده كــه بتــوان گفــت بــه خاطــر نقصــان 

ــه در  ــاری ك ــق آم ــد. طب ــان داده ان ــی نش ــود بی لیاقت ــات، از خ ــۀ احساس ــل و غلب عق

ســال 1370 در هالنــد گرفتــه شــده اســت، حــدود پنجاه درصــد قضــات در ایــن کشــور 

زن اســت و منی تــوان گفــت سیســتم قضایــی ایــن كشــور بــه خاطــر وجــود ایــن همــه 

ــه ویرانــی و فســاد اســت...« )هــامن( قاضــی زن، رو ب

ــه دیگــری کــه فقیهــان راجــع  ــردان: توجی ــا م ــاط ب ــزوم مســتوربودن و عــدم اخت 3. ل

ــات  ــق روای ــن اســت كــه طب ــد، ای ــه می دارن ــه  ممنوعیــت زن از قضــاوت نوشــته ارای ب

ــر  ــود را از نظ ــانند و خ ــود را بپوش ــكان خ ــد حتی االم ــان بای ــامی، زن ــررات اس و مق

مــردان دور نگــه دارنــد و بــا مــردان اختــاط و معــارشت نداشــته باشــند. چــون قضــاوت 

ــد  ــرو بای ــت، از ای ــردان اس ــا م ــاط ب ــزش و اخت ــه اش آمی ــه الزم ــت ك ــی اس وظیفه ی

آن را بــر زنــان ممنــوع كــرد. آیت اللــه منتظــری می گویــد: »از تتبــع در آیــات و 

روایــات چنیــن برمی آیــد كــه زن بــه خاطــر ظرافــت و احتــامل وقــوع در فتنــه، رشعــاً 

از او خواســته شــده كـــــه خــود را در حجــاب قــــرار داده و مســتور ســازد و... و چــون 

ــا آن هــا  ــل مــردان حــارض شــوند و ب ــد در مجالــس و محاف ــر بای ــی و قاضــی ناگزی وال

ــه  ــت كــ ــته نیس ــس شایس ــد، پ ــر آین ــه ب ــام محاج ــود و گاه در مق ــه ش ــخن گفت ــم س ه

ــوع  ــن ن ــا ای ــه ب ــری: ص354( در رابط ــود.« )منتظ ــده دار ش ــب را عهــ ــن مناص زن ای

ــد در  ــال می توان ــر ح ــه ه ــه زن ب ــه ك ــن نكت ــرش ای ــن پذی ــت ضم ــد گف ــتدالل بای اس

معــرض خطــر و فریــب و ایجــاد مفســده واقــع شــود، اگــر قــرار باشــد بــه ایــن توصیــه 

عمــل كــرد، زنــان نــه تنهـــــا از منصــب قضــاوت و والیـــت بلكــه از اكــر شــغل ها بایــد 

محــروم شــوند.

ــورد  ــان م ــاوت زن ــواز قض ــدم ج ــر ع ــیعه ب ــامی ش ــه عل ــری ك ــل دیگ ــیره: دلی 4. س

اســتناد قــرار داده انــد، ســیرۀ مســتمر از زمــان پیامــر)ص( و ایمــۀ معصومیــن)ع( بــر نــدادن 

ــان می باشــد. آقــای حســینی تهرانــی نیــز در بحثــی  مفصــل در  ــه زن ســمت قضــاوت ب

ــن  ــیره در ای ــق س ــدی در تحق ــد: »تردیـ ــاوت زن می گوی ــواز قض ــدم ج ــوص ع خص

ــنی(  ــیعه و س ــكام  ش ــام، و ح ــا، عل ــلامنان )از فقه ــه مس ــا ك ــن معن ــت؛ بدی ــورد نیس م
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ــه امــارت  ــزام داشــتند كــه زن را ب ــه ایــن امــر الت ــا زمــان حــارض ب از زمــان پیامــر)ص( ت

ــه ســنت  ــه خاطــر اســتناد ب و قضــاوت برنگزیننــد و ایــن امتنــاع اتفاقــی نبــوده، بلكــه ب

ــب  ــی منص ــه زنان ــود ك ــت منی ش ــنت یاف ــای س ــت. در هیچ ج ــوده اس ــرت ب آن ح

قضــاوت و والیــت داشــته باشــند، چــون در متــام تاریــخ مســلامنان، از مســلامت 

ــی: ص75( ــد.« )تهران ــب را ندارن ــن مناص ــدی ای ــق تص ــان ح ــه زن ــود ك ــی ب رشع

5. اصــل عــدم جــواز قضــاوت زن یــا اصــل عــدم مــأذون بــودن او: شــاید بتــوان گفــت 

ــیاری از  ــته های بس ــاوت در نوش ــان از قض ــت زن ــرای ممنوعی ــه ب ــی ك ــن دلیل مهم تری

فقیهــان شــیعه آمــده و بــه عنــوان دلیــل محكــم از آن یــــاد شــده، اصــل عــدم اســت. 

ــی  ــت و كس ــی اس ــی و اله ــب والی ــی از مناص ــاوت یك ــه قض ــد ک ــل می گوی ــن اص ای

ــت و  ــام والی ــوی مق ــوی از س ــه نح ــه ب ــود ك ــده دار ش ــب را عه ــن منص ــد ای می توان

امامــت مــأذون در ایــن امــر باشــد. در رویــۀ عملــی پیامــر اكــرم مــواردی دیــده شــده 

ــرای  ــه ب ــی ك ــرات عال ــا در تعبی ــد ی ــاوت داده ان ــازه قض ــم و اج ــردان حك ــه م ــه ب ك

ــرد اســتفاده  ــد، از لفــظ م ــكار برده ان ــح و شایســته ب ــراد صال تصــدی قضــا از ســوی اف

كرده انــد و نامــی از زن بــه میــان نیامــده اســت. ایــن امــر حداقــل ایــن شــك را ایجــاد 

می كنــد كــه بــه زنــان اجــازه قضــا داده نشــده اســت و در مقــام شــك بایــد اصــل عــدم 

ــۀ نقلــی  ــای موســوی اردبیلــی پــس از نقــل ادل را رعایــت كــرد. از فقیهــان معــارص آق

ــل  ــن دالی ــه ای ــد: »هم ــام می گوی ــاوت رسانج ــت زن از قض ــورد ممنوعی ــی در م و عقل

ــا آن  ــد جــز مســألۀ اقتضــای اصــل كــه منی تــوان ب جــای خدشــه و بحــث و نظــر دارن

كاری كــرد و چــون دلیــل عــام و مطلــق در جــواز قضــاوت كــه شــامل زنــان و مــردان 

ــه  ــت ك ــرد و پیداس ــه ك ــه مراجع ــول عملی ــه اص ــد ب ــر بای ــدارد، ناگزی ــود ن ــود وج بش

ــی، 1408: ص54( ــت...« )اردبیل ــدم اس ــا ع ــل در اینج ــای اص مقتض
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نتیجه گیری

از آنچــه گفتــه آمدیــم بــه ایــن نتیجــه می رســیم فقهــای مشــهور اســام، اعــم از فقهــای 

ــی کــه  ــد: فقهای ــه ســه دســته تقســیم شــده ان ــاط ب ــن ارتب ســنی و فقهــای شــیعه، در ای

ــان را در مــواردی  ــد، فقهایــی کــه قضــاوت زن ــز منی دانن ــان را مطلقــاً جای قضــاوت زن

نافــذ می داننــد و فقهایــی کــه بــه طــور مطلــق تصــدی منصــب قضــاوت را توســط زنــان 

ــا در  ــز دانســته و احــکام صادرشــده توســط ایشــان را نافــذ و صحیــح می داننــد. ب جای

ــا توجــه بــه عــدول فقهــا از  نظرداشــت تغییــر اوضــاع و احــوال و رشایــط و همچنیــن ب

اصــول قبلی شــان در رابطــه بــه برخــی از رشوط قضــا )ماننــد علــم، اجتهــاد و عدالــت(، 

ــن  ــده اســت. شــمولیت ای ــی گردی ــر از فقهــا درســت و مــوزون ارزیاب نظــر دســتۀ اخی

ــد و  ــی، مفی ــی و جزای ــم از حقوق ــا اع ــطوح قض ــه س ــانی را در کلی ــم انس ــش عظی بخ

ــد. ــر می باش مؤث

عامــل بــه وجودآمــدن اندیشــۀ محرومیــت زنــان از منصــب قضــا، برخــی روایاتــی اســت 

ــی  ــر مبان ــی ب ــه مبتن ــش از آن ک ــات پی ــن روای ــت. ای ــده اس ــان آم ــدی زن ــع تص در من

اصیــل دینــی بــوده باشــد، متأثــر از رســوم و عنعنــات ناپســند حاکــم بــر جوامــع بــوده 

ــای  ــان در عرصه ه ــور زن ــه و حض ــی در جامع ــط فعل ــر رشای ــه تغیی ــه ب ــا توج ــت. ب اس

مختلــف اجتامعــی، بایــد بــه ایــن موضــوع بــه عنــوان یکــی از مســائل مســتحدثه زمانــه 

»متغیــرۀ فقهــی« نگریســته شــود و بــا ارائــۀ تعریــف نــو از مســأله بــه حــل آن بپردازنــد.

ــای  ــله مراتبی دادگاه ه ــروزی، دارای سلس ــان ام ــاوت در جه ــر قض ــب دیگ        از جان

ــورد  ــات م ــادرۀ قض ــکام ص ــب اح ــده و اغل ــف ش ــی تعری ــتیناف و عال ــی، اس ابتدای

ــت.  ــی را داراس ــد نظرخواه ــت تجدی ــا قابلی ــت ی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــد نظرخواه تجدی

بــه ایــن مفهــوم، بایــد رأی را بــه دادگاه عالــی عطــف داد و می تــوان در محاکــم 

ــا مــردان رشیــک قــرار داد و امــکان اعــامل عمــل قضایــی را متصــور  ــان را ب عالــی زن

ــت  ــتبعاد صاحی ــاوت زن و اس ــت قض ــۀ حرم ــه نظری ــت ك ــن اس ــت ای ــت. حقیق دانس

آن هــا بــرای آن، قبــل از آن كــه مبتنــی بــر دالیــل نقلــی و عقلــی و... باشــد، ناشــی از 

نــوع نگــرش آن هــا و نــوع نگرشــی اســت كــه از قبــل در مــورد زن وجــود داشــته اســت 

ــت. ــوده اس ــم ب ــکار حاک ــی از اف ــر برخ ــه ب ــت ک ــه یی اس ــود اندیش ــا مول ی
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ــان ها  ــوق انس ــه حق ــی ب ــون اساس ــل از قان ــك فص ــامی، ی ــورهای اس ــیار از کش در بس

ــن  ــت ای ــا محدودی ــلب ی ــه س ــاند ک ــود می رس ــن خ ــت. ای ــده اس ــاص داده ش اختص

ــرف  ــک ط ــد، از ی ــکیل می دهن ــان ها را تش ــی از انس ــی بزرگ ــه بخش ــان ک ــق از زن ح

ــا حقــوق مســلم  ــب دیگــر ب ــان محســوب می شــود و از جان ــع ســلب آزادی آن در واق

ــه  ــی ك ــت و قیدوبندهای ــه محدودی ــدارد. هرگون ــی ن ــان ها همخوان ــدۀ انس و پذیرفته ش

ــی از  ــن یك ــای نادیده گرف ــه معن ــود، ب ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــتغال زن ــه اش ــه ب در رابط

ــی  ــوق اجتامع ــه آزادی و حق ــه زدن ب ــان، لطم ــوق آن ــی ترین حق ــن و اساس حیاتی تری

ــود. ــان خواهــد ب ــه آن ــح تبعیــض علی ــان و از مــوارد رصی آن
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ــروت:  ــرتاث، چ۱، بی ــاء ال ــت الحی ــه آل البی ــاء، مؤسس ــین، تذکره الفقه ــی، حس 11. حل

1413ه  ـــ.ق.

ــه(،  ــن قدام ــی اب ــن املغن ــرص )م ــین، املخت ــن الحس ــر ب ــم عم ــی، ابوالقاس 12. خرق

دارالکتــب العربــی، بیــروت: بی تــا.

ــا تعلیقــه:  13. خوانســاری، ســید احمــد، جامع املــدارک فــی رشح املختــرص النافــع، ب

علــی اکــر غفــاری، مؤسســه مطبوعاتــی اســامعیلیان، چ۲، قــم: 1405 ه  ـــ.ق.

14. دردیــر، احمــد بــن محمــد، رشح صغیــر )مــن بلغــه الســالک القــرب املســالک(، 

داراملعرفــه، بیــروت: 1379هـ.خ.

15. راونــدی، ســعیدبن هبه اللــه، فقه القــرآن، كتابخانــۀ آیت اللــه مرعشــی نجفــی، 
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قــم: 1405هـــ.ق.

16. زحیلی، وهبه، التفســیر املنیر، مکتبه عقاریه، کویته، پاکســتان. 

17. ســایس، محمدعلی، تفســیرآیات االحکام، داراحیاءالرتاث العربی.

18. رشبینــی خطیــب، محمــد، مغنی املحتــاج الــی معرفــه معانــی الفــاظ املنهــاج، 

ــروت: 1377هـــ.خ. ــرىب، بی ــرتاث الع ــاء ال داراالحی

ــی:  ــه االول ــه، الطبع ــة الدینی ــه الثقاف 19. شــیرازی، ابواالســحاق، طبقــات الفقهــاء، مكتب

1418هـ.ق.

ــم:  ــه الســام، ق ــام الهــادی علی ــه، مؤسســه االم ــع فی الفق 20. صــدوق، ابوجعفــر، املقن

1415ه ـــ.ق.

21. طوســی، محمد، املبســوط فی فقه االمامیه، صدوق، تهران: 1417ه ـ.خ.

22. ظاهــری االندلســی، ابومحمــد علــی بــن احمــد ســعید بــن حــزم، املحلــی باآلثــار، 

تحقیــق: عبــد الغفــار ســلیامن بنــداری، دارالفکــر، بیــروت.

ــندی  ــی الس ــعید غام مصطف ــو س ــق: اب ــا تعلی ــرص، ب ــین، املخت ــدوری، ابوالحس 23. ق

ــدان: 1364هـــ.خ. ــی، زاه ــی حنف ــمی، کتاب فروش القاس

24. قرضــاوی، یوســف، دیدگاه هــای فقهــی معــارص، ترجمــۀ داکــرت احمدنعمتــی، 

احســان: 1384هـــ.خ. 

25. کاســانی، عاء الدیــن ابوبکــر بــن مســعود، بدائع الصنایــع فی ترتیــب الرایــع، 

ــروت: 1406ه ـــ.ق. ــه، چ۲، بی ــب العلمی دارالکت

26. مــاوردی، ابــو الحســن علــی بــن محمــد بــن حبیــب البــرصی البغــدادی، االحــکام 

الســلطانیه و الوالیــات الدینیــه، قاهــره: 1380هـــ.خ.

ــه بحــث پیرامــون قضــاوت زن،  ــۀ تحقیقــات حقوقــی، مقال ــور، حســین، مجل 27. مهرپ

ش25 و 26: 1377هـ.خ.

28. مفیــد، محمــد، املقنعــه فــی االصــول و الفــروع، مؤسســة النــر االســامی التابعــه 

لجامعــه املدرســین، قــم: 1410هـــ.ق.


