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Abstract
Judgment is one of the social special positions
which Islamic jurists disagree about the issue of
occupying it by women. Scholars rely on the
Qur’an, Sunnah, consensus and intellectual
evidences to prove their own idea. The condition
of being a male for a judge was first raised by
Sunni jurists. Sheikh Tūsī was the first Shiite
scholar who accepted it, as such before him there
was no trace of this condition in Shiite
jurisprudence. Allameh Hillī firstly was attributed
to the idea of consensus on the masculine
condition for a judge, as he thought that the
women’ judgment would result in social problems
and sedition. Many jurists and scholars followed
Sheikh al-Tā'ifa (Tūsī) in this issue, and even later
jurists claimed consensus on it. Shahīd 'Awwal in
Lum'ah, the author of Miftāh al-Kirāmah, the
author of Jawāhir, Sheikh Ansārī, and others say
that women may only arbitrate (tahkīm). This
research analyzes Islamic documents, using the
descriptive-analytical method. Findings show that
the prohibition of female judging in Islamic
jurisprudence is not definitive, nor an Islamic
necessary and definite rule. Most Islamic jurists
do not accept getting the judge position for
women, regarding their ijtihad and inference.
They only accept the position of tahkīm
(arbitration) which does not conclude the
condition of being a man. Therefore, it is not the
case that a woman does not have the right to judge.
The issue of the possibility of sedition is also a
mutual affair for both men and women, which is
not specific to the profession of judgment. The
inherent and natural differences between men and
women in judicial affairs, like other social
occupations, play the least role.

چکیده
 که برای حضور زن در این شغل،قضاوت از حِرَف خاص جامعه بوده
، سنت، میان فقهای اسالمی اختالف می باشد و هر گروه به قرآن
 شرط ذکورت قاضی اولین بار در فقه.اجماع و عقل استناد می نمایند
اهل تسنن مطرح گردید و در بین شیعیان شیخ طوسی نخستین فردی
بود که این شرط را پذیرفت و قبل از او اثری از این شرط در فقه شیعه
 عالمه حلّی اولین شخصی است که اجماع درباره شرط ذکورت.نبود
 به وی منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشکالت اجتماعی و،قاضی
 بسیاری از فقهاء در شرط مذکور از شیخ الطائفه.فتنه انگیزی دانست
 شهید اول در.پیروی نموده و حتی فقهای متأخرادعای اجماع کردند
 مَسند...  صاحب جواهر و شیخ انصاری و، صاحب مفتاح الکرامة،لمعه
 این تحقیق.قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته اند
تحلّیلی به واکاوی مستندات اسالمی پرداخته و به-با روش توصیفی
 به صورت قطعی و،نظر می رسد ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسالم
 بلکه اکثر فقهای،مسلّم نبوده و از احکام ضروری و قطعی اسالم نیست
اسالمی تصدّی منصب قضاوت زن را از روی اجتهاد نپذیرفته و تنها
،برخی زن را در مَسند قاضی تحکیم و داوری که شرط مرد بودن ندارند
.پذیرفته اند و لذا اینگونه نیست که زن حق قضاوت نداشته باشد
ّ امری دوسویه میان زن و مرد بوده که خاص،مبحث احتمال فتنه
حرفه قضاوت هم نیست و تفاوت های ذاتی و طبیعی زن و مرد در
. همچون سایر مشاغل اجتماعی کمترین نقش را داراست،امور قضایی
 قاضی، منابع فقه، اجتهاد، منصب قضاوت، زن:کلیدواژهها
.تحکیم
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بیان مسأله
انسان در جامعه بشری ،از کودکی تا بزرگسالی درگیر اﺧﺘﻼﻓات ﻓراوانی با دﯾﮕران است و از اﯾﻦ
رو ،درصدد شناﺧت بﻬﺘرﯾﻦ راه مواجﻬه با اﯾﻦ اﻓراد و رﻓع مشکﻼت اجﺘماعی ﺧوﯾش است که ﯾکی از
مﻬمﺘرﯾﻦ راهکارها نظام قضاﯾی است .وظیفه قضاوت راسﺘیﻦ که از ارکان مﻬم اجرای قسط و عدل و
حفظ حقوق مردم است پیشﮕیری از ﺧونرﯾزی و هﺘک ناموس و تجاوز به جان و مال و آبروی
انسانﻬاست .قضاوت در دﯾﻦ مبیﻦ اسﻼم از اهمیت وﯾژه ای برﺧوردار است و آﯾات عدﯾده ای از قرآن
کرﯾم از جمله آﯾه  94سوره مبارکه مائده ،قضاوت بر طبق موازﯾﻦ الﻬی را الزمه رعاﯾت حقوق مسلمیﻦ
و آﯾه  72سوره ص ،جاﯾﮕاه رﻓیع قضاوت را از درجات انبیاء و اوصیاء دانسﺘه است .از حضرت
محمّد(ص) نقل شده است« :مَﻦ طَلَبَ قَضَا َء المُسلِمِیﻦَ حَﺘّى ﯾَنَالَهُ ثُمّ غَلَبَ عَدلُهُ جَورَهُ ﻓَلَهُ الجَنّةُ وَمَﻦ غَلَبَ
جَورُهُ عَدلَهُ ﻓَلَهُ النارِ»{هرکس در پی قضاوت مسلمیﻦ باشد تا اﯾنکه بدان ناﯾل شود سپس به گونهای
باشدکه عدالت و دادگرﯾش بر سﺘم او چیره شود بﻬشت ازآن او است و هرکس در اﯾﻦ سمت ،سﺘمش بر
عدالﺘش چیره باشد آتش دوزخ ازآن او است}و به رواﯾت عبداهلل بﻦ ابی اوﻓی پیامبر(ص) ﻓرمود «:أنَّ
اللَّهَ مَعَ الْقَاضِی مَا لَمْ ﯾَجُرْ ﻓَإذَا جَارَ تَخَلِّی عَنْهُ وَ لَزِمَهُ الشَّیطَانُ » به راسﺘی ﺧداوند با قاضی است و رحمت
او شامل اوست مادام که ظلم و سﺘم نکرده باشد و هرگاه ظلم کرد ﺧداوند او را رها میکند و شیطان
مﻼزم او ﺧواهد شد.
بر اساس کﺘب لغت ،کلمه «قضا» معانی گوناگونی چون حکم ،امر ،حﺘم ،ﺧلق ،ﻓعل ،اراده ،اتمام،
ﻓراغ و الزام و صنع و ...را شامل می گردد(ابﻦمنظور،8941 ،ج 811 ،81؛ شرتونی،8941 ،ج 848 ،7؛
حسینی زبیدی،8944 ،ج741 ،84؛ ﻓیروزآبادی،8941 ،ج  )121 ،9که در زبان ﻓارسی معنای مصدری
اﯾﻦ کلمه ﯾعنی «قضاوت» مورد اسﺘفاده قرار گرﻓﺘه است.
هرﯾک از ﻓقﻬای اسﻼم تعرﯾف ﺧاصّی برای واژة «قضا» ارائه دادهاند .شیخ انصاری قائل به اﯾﻦ است
که در عرف ﻓقﻬا دو معنی برای قضا مﺘداول است -8 :حکم کردن بر وجه مخصوص  -7والﯾت شرعیه
بر حکم مذکور (انصاری)772 ،8981 ،صاحب جواهر در تعرﯾف قضا میگوﯾد« :قضا عرﻓاً والﯾت بر
حکم شرعی است برای کسی که اهلیت ﻓﺘوی به جزئیات قوانیﻦ شرعی را داشﺘه باشد( ».نجفی،
،8117ج)1 ،94
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شﻬید اول نیز در تعرﯾف قضا چنیﻦ میگوﯾد« :وَ هُوَ وِلَاﯾَةٌ شَرعِیَّةٌ عَلَی الحُکمِ ﻓِی المَصَالِحِ العَامَّةِ مِﻦ قِبَلِ
اإلمَامِ» (شﻬید اول )811 ،8989 ،همانطوری که مشاهده میشود مشﻬور ﻓقﻬا ،قضاوت را ﯾک منصب
رسمی و با عنوان «والﯾة القضاء» مطرح ساﺧﺘهاند و آن را از شؤون والﯾت عامّه دانسﺘهاند .تساهل و
تسامح از بﻦ ماﯾه های دﯾنی در بررسی احواالت بشری است و رسول گرامی اسﻼم (ص) بر انﮕیخﺘه
شدن ﺧود را براساس سمحة و سﻬلة معرﻓی نموده است؛ « بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیةِ السَّمْحَةِ السَّﻬْلَةِ » (
مجلسی،8941،ج،19ص 811؛طرﯾحی،8117،ج ،1ص)98؛ پس سﻬل بودن شرﯾعت اسﻼمی بدﯾﻦ
معناست؛ ﺧداوندی که زمام تشرﯾع و قانونﮕذاری در دست اوست ،أحکام مشقت بار و طاقتﻓرسا بر
دوش بندگان ﺧوﯾش ننﻬاده است تا منجر به عسر و حرج نشود ﯾا تکلیف بماالﯾطاق نباشد و لذا هر زن
و هر مرد بر اساس نظام آﻓرﯾنش گرچه تفاوت هاﯾی در غراﯾز ،ظرﻓیت ها و قابلیت های جسمی و
روحی میان اﯾشان هست اما مسئولیت های هر مسلمان همچون مباحث أحکام دﯾﻦ هر دو قشر زن و
مرد را دربر می گیرد و لذا ﺧداوند مﺘعال ،مﺘناسب و با عناﯾت به اﯾﻦ تفاوت ها احکام را بر انسانﻬا بار
نموده است .از دﯾرباز دو دﯾدگاه درباره تساوی( نه تشابه) زن و مرد وجود داشﺘه است:
 -8زن با مرد از نظر انسان بودن و تعقل و آموزش در شراﯾط ﯾکسان برابری دارد گرچه هر کدام دارای
غراﯾز و تفاوت های ذاتی و طبیعی ﺧاص ﺧوﯾش هسﺘند-7 .زن به عنوان جنس دوم مطرح است.
بسیار پر واضح است که دﯾدگاه اول با آنچه در قرآن مطرح شده است در ﯾک راسﺘا است(سوره نساء:
آﯾه  ،8سوره قصص :آﯾه ،2سوره نمل :آﯾات  79و 91و)...و دﯾدگاه دوم در تضاد با آﯾات قرآنیست که
احﺘرام نقوش زن هنﮕام بارداری و ﯾا مادر بودن و ﯾا تعقل و دراﯾت نیکوی زن را که با مرد در اصل
ﺧلقت ﯾکسانست مطرح می سازد(.سوره األحقاف:آﯾه  ،81سوره اعراف:آﯾه،814سوره نمل :آﯾات 18
19و)...با مطالعه و بررسی آﯾات قرآن و رواﯾات و کﺘب تارﯾخی و ﻓقﻬی هیچ سند معﺘبری مبنی بر ذکر شرط
مذکر بودن قاضی در زمان معصومیﻦ(ع) به دست نرسیده است و چه بسا بر اساس رواﯾت مذکور ،ﺧداوند
مﺘعال زن و مرد را در درﯾاﻓت انجام امور مرتبط به عنوان قاضی ﯾکسان قرار داده است تا با دارا بودن
شراﯾط قضاوت و دانش قوانیﻦ مرتبط ،زن و مرد با عقل و دراﯾت ﺧدادادی بﺘوانند به امر قضاوت بپردازند
و در اﯾﻦ منصب ،امکان تشخیص رأی مناسب با موضوعات را بر اساس قوانیﻦ داشﺘه باشند .لذا می توان
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گفت شرط مذکر بودن قاضی ﯾا امری اجﺘﻬادی از جانب ﻓقﻬاء بوده است مثل شیخ طوسی که نخسﺘیﻦ
ﻓرد در بیﻦ شیعیان است که بنابر بررسی آثار اهل تسنﻦ شرط ذکورت قاضی را پذﯾرﻓﺘه است و ﯾا عده
ای از ﻓقﻬاء از باب تبعیت از شیخ الطائفه و ﯾا بنابر برداشﺘﻬای شخصی و مﻼحظات ﺧاص ﺧوﯾش نسبت
به مسﺘندات ﻓقﻬی درباره زنصورت گرﻓﺘه است .به اﯾﻦ ترتیب روند مذکور ،موجب پذﯾرش شرط مذکر
بودن قاضی توسط اکثر ﻓقﻬاء و درنﻬاﯾت از شروط قاضی در نظام قضاﯾی و ممانعت زنان از تصدی
منصب قضاوت گردﯾده است.
هدف از اﯾﻦ تحقیق ابﺘدا بازاندﯾشی دﯾدگاه ﻓقﻬاء درباره جواز ﯾا عدم جواز زنان در تصدی پست قضاوت
وسپس شناﺧت انواع قضاوت و چﮕونﮕی امکان داوری و قاضی تحکیم برای زنان می باشد و لذا به
ترتیب به اﯾﻦ دو مبحث پرداﺧﺘه می شود .در اﯾﻦ پژوهش تﻼش شده است تا با توجه به نظرات شاﺧص
ﻓقﻬای ﻓرﯾقیﻦ ،صﻼحیت زنان برای قضاوت که از مباحث مﻬم ﻓقﻬی و حقوقی است شناﺧﺘه شود.
 -1دیدگاه فقهای فریقین درباره شرط مذکر بودن قاضی
ﻓرآﯾند قضاوت در آموزه های دﯾنی اسﻼم ،از اهمیت ﻓوق العاده ای برﺧوردار است و قاضی باﯾد
وﯾژگی ها و شراﯾط وﯾژه ای داشﺘه باشد تا بﺘواند مﺘصدی اﯾﻦ مسئولیت ﺧطیر شود .کسانی شاﯾسﺘه مَسند
قضاوت هسﺘند که دارای وﯾژگیهای ﺧاصّی چون بلوغ ،عقل ،اسﻼم ،اﯾمان ،علم ،عدالت ،حﻼلزادگی،
کمال ﺧلقت و بیناﯾی باشد که تواناﯾی درﯾاﻓت اﯾﻦ صفات در بیﻦ زن و مرد مساوﯾست ولی عده ای از
ﻓقﻬاء اسﻼمی قائل به شرط ذکورت قاضی شده اند و لذا زن را از تصدّی منصب قضاوت منع می نماﯾند.از
بیﻦ چﻬار مذهب اهل تسنﻦ ،ﻓقیﻬان شاﻓعی و حنبلی و مالکی ،ذکورت برای قاضی را شرط الزم و لذا
قضاوت زن را ممنوع اعﻼم می نماﯾند اما ابوحنیفه و ساﯾر ﻓقﻬای اﯾﻦ مذهب ،در اموری که شﻬادت زن
پذﯾرﻓﺘه است ،قضاوت زن را جاﯾز شمرده ولی در حدود و قصاص مجاز نمی دانند(.مﻬرپرور ،8124
( .)177گیﻼنی)8111،8 ،البﺘه بعضی از ﻓقﻬاء ،شرط مذکر بودن قاضی را تأﯾید ننموده و به مسﺘندات
قائلیﻦ به شرط مذکور نقد زده و با پاسخ ﻓقﻬی رد نموده اند و بنابراﯾﻦ امر قضاوت را برای زنان جاﯾز
دانسﺘه اند مثل محمّد بﻦ جرﯾر طبری ،ابﻦ حزم ظاهری ،ابﻦ طراز شاﻓعی ،ابﻦ القاسم و رواﯾﺘی از امام
مالک و نیز ﺧوارج قضاوت زنان را جاﯾز می دانند(.ابﻦ رشد،8947 ،ج114 ،7؛ ابﻦ قدامه،8941 ،ج،88
114؛ ماوردی ،بی تا11 ،؛ ابﻦ حزم ،بی تا ،ج974 ،4؛ قرطبی،8448 ،ج811 ،81؛ ابﻦ عربی ،بی تا،ج،7
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811؛ عسقﻼنی،8941 ،ج92 ،81؛ سباعی ،بی تا )11 ،اما دسﺘه سومی از ﻓقﻬاء نیز قائل به تفصیل در
شرط ذکورت شده و ضمﻦ تأﯾید دﯾدگاه مواﻓقیﻦ جواز قضاوت زن مطالب دﯾﮕری اﻓزوه اند .اکنون نمونه
هاﯾی از آراء و نظرات ﻓقﻬ ای مواﻓق و مخالف شرط ذکورت قاضی در ﻓقه اسﻼم و قائﻼن به تفصیل در
شرط مذکور از ﻓقﻬای عامّه و امامیّه مطرح می شود :از دﯾرباز تصدّی منصب قضاوت زن مورد بحث و
مناقشه بوده است و در کل ،سه دﯾدگاه مخﺘلف مخالف و مواﻓق و قائل به تفصیل درباره شرط ذکورت
قاضی مطرح شده است که در اﯾنجا بیان می شود:
شرط مرد بودن قاضی از ابﺘدا در ﻓقه اهل سنت در کنار شراﯾطی چون بلوغ ،عقل و علم ،بهعنوان ﯾکی
از شروط الزم برای قاضی مطرح بوده است(.ابوﯾعلی8941 ،ق)و مشﻬور ﻓقﻬای اهل سنت بر ممنوع بودن
زنان از قضاوت ﻓﺘوا دادهاند .ﻓقﻬای شاﻓعیمذهب بر عدم جواز تصدی اﯾﻦ منصب برای زنان شده چنانچه
ماوردی اولیﻦ ﻓقیﻬی است که قائل است« :از شراﯾط قضاوت ،شرط نخست ،مرد بودن است و اﯾﻦ شرط
از آن جﻬت است که زنان ،کمال پذﯾرش مسؤولیتهای اجﺘماعی را ندارند ،هرچند که مکلف هسﺘند و
بر گفﺘههای اﯾشان أحکامی بار میشود( »...ماوردی ،8114 ،ج( )11 ،7ابﻦابیالدم الشاﻓعی،8949،ج،8
 )41و (شربینی ،8122،ج )121 ،9ﻓقﻬای مالکی مذهب از جمله ابﻦرشد نیز بر اﯾﻦ عقیده اند(.ابﻦرشد،
،8941ج)122 ،7ﻓقﻬای حنبلیمذهب ،ازجمله ابﻦ قدّامه بر شرط مردبودن قاضی تأکید دارند(.ابﻦقدامه،
 ،8111ج)14 ،4بر اﯾﻦ اساس دﯾدگاه غالب ﻓقﻬای اهل سنّت ،مرد بودن از شراﯾط تصدی منصب قضاست
و زن علی رغم دارا بودن ساﯾر شراﯾط،هرگز امکان تصدّی منصب قضاوت را ندارد( .شیرازی،8412 ،ج،7
718؛ هیﺘمی،8181،ج841 ،84؛ ابوﯾعلی99 ،8941 ،؛ طﻬطاوی،8421 ،ج991 ،7؛ ابﻦ رشد،8941 ،ج،7
122؛ شربینی،8122،ج121 ،9؛ ماوردی  ،8114،ج11 ،7؛ابﻦ قدامه،8941،ج )114 ،88در مقابل
ابوجعفر طبری ،قضاوت را برای زنان به صورت مطلق جاﯾز می داند و می گوﯾد :در همه اموری که مرد
حق قضاوت دارد ،زن نیز می تواند قضاوت کند؛ زﯾرا قضاوت نیاز به اجﺘﻬاد دارد و زن می تواند اجﺘﻬاد
کند و ﻓﺘوا بدهد .پس در همه امور می تواند قضاوت کند(.طوسی،8974،ج ،188، 1مسئله  )1ابوحنیفه
حد وسط دو دﯾدگاه را مدنظر داشﺘه و معﺘقد است در اموری که شﻬادت زن مورد پذﯾرش است  ،قضاوت
زن هم مجاز است(.همان)
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در ﻓقه شیعه ،از آغاز غیبت صغری تا زمان شیخ الطائفه ،ﻓقیﻬان اﯾﻦ دوره چون شیخ صدوق(،8981
 )141و شیخ مفید( )278 ،8129و علم الﻬدی( )911 ،8981و ابوصالح حلبی ﻓقیه و مﺘکلم امامی در قرن
چﻬارم و پنجم هجری قمری بوده اند که در کﺘابﻬاﯾشان شرط مذکر بودن قاضی نیامده است ،حﺘی در
کﺘاب معروف ﻓقه الرضا که منﺘسب به امام هشﺘم(ع) می باشد .با بررسی بیشﺘر مشخص شده است که
اﺧﺘﻼف در قضاوت زنان تا قرن پنجم هجری در میان ﻓقﻬای شیعه سابقه نداشﺘه است .تا اﯾﻦ قرن،
هیچیک از مﺘون ﻓقﻬی معﺘبر شیعه ،مرد بودن ﯾا رجولیت را شرط تصدی امر قضا قرار نداده بودند.
(راوندی،8941 ،ج89-1 ،7؛ حکیم پور 781 :8117 ،؛ مفید ،بی تا88 ،؛ طوسی ،8117 ،ج771 ،7؛
ابﻦ ادرﯾس )817 ،8988 ،اگرچه شیخ طوسی در کﺘاب دﯾﮕر ﺧود می نوﯾسد« :المَرأةُ لَاﯾَنعَقِدُ لَﻬَا القَضَاءُ
بِحَالٍ وَ قَالَ بَعضَﻬُم ﯾَجُوزُ أن تَکُونَ المَرأةُ قَاضِیَةً وَ األوَّلُ األصَّحُ» (طوسی :8118 ،ج )848 ،1لذا از اﯾﻦ
زمان به بعد اکثر ﻓقﻬا در بیان شراﯾط قاضی معﺘقد به رجولیت شدند از جمله «شﻬید ثانی» در احصاء
شراﯾط قاضی چنیﻦ می ﻓرماﯾد« :قضا به معنی حکم کردن بیﻦ مردم از واجبات کفاﯾی است که با حضور
امام معصوم وظیفه امام(ع) ﯾا ناﯾب وی می باشد و در عصر کنونی که عصر غیبت امام است اﯾﻦ سمت
به ﻓقیه جامع الشراﯾط اﻓﺘاء تنفیذ گردﯾده است و اﯾﻦ شراﯾط عبارتند از بلوغ ،عقل ،رجولیت و( »...شﻬید
ثانی ،بی تا :ج )18 ،1شیخ طوسی نخسـﺘیﻦ ﻓقیه شیعی است کـه شـرط ذکـورت را در کﺘـاب المبسوط
و ﺧﻼف ﺧود ذکر می نماﯾد ،گرچه در کﺘاب النﻬاﯾة(طوسی ،8979،ج )144 ،7که قبل از اﯾﻦ دو کﺘاب
نوشﺘه است اثری از شرط ذکورت دﯾده نمی شود .شیخ طوسی می نوﯾسد :قاضی باﯾد عادل  ،عالم ،کامل
باشد و از نظر او مرد بودنموجب کمال است و زن بودن را نقص عضوی می دانـد که موجب اﺧﻼل در
قضاوت میشود .سپس اﻓرادی چون صاحب کﺘاب المؤتلف (طبرسی ،)8984،صاحب کﺘاب شراﯾع
اإلسﻼم (حلّی ،)8941،و صاحب کﺘاب قواعد األحکام(حلّی )8981 ،تحت تأثیر شیخ طوسی ،در مﺘون
ﻓقﻬی ﺧود ،شرط مرد بودن را مﺘذکر شده اند ،اما در برﺧی مﺘون دﯾﮕر اﯾﻦ شرط دﯾده نمی شود( .محﻼتی
 )8147،تعدادی از ﻓقﻬاءدرباره شرط ذکورت ،ادعای اجماع نموده اند( .ابوﯾعلی8941 ،؛ نجفی8981 ،؛
عﻼمه حلّی )8984 ،و گروهی اﯾﻦ شرط را منقول دانسﺘه اند(.ﻓیض کاشانی ،بی تا؛ ﻓاضل هندی ،بی تا)
برﺧی ﻓقﻬاء مخالف شرط ذکورت قاضی هسﺘند(.موسوی بجنوردی ،8114 ،ص121؛ موسوی اردبیلی،
44 ،8971؛ محمّدی گیﻼنی )8122،و مشﻬور ﻓقﻬاء قائـل به ممنوعیـت مطلق قضـاوت زنان بوده و
بـرای اﯾﻦ نظـر ﺧود به برﺧـی از آﯾـات قـران ،رواﯾـات ،اجمـاع و ادله عقلی و مذاق شـرﯾعت و سـیره
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و تراکم ظنون تمسـک نموده انـد (.طبرسـی،191 ،ج181 ،7؛ حلّی،8114 ،ج12 ،9؛صﻬرشﺘی ،بی تا،
172؛ حلّی ،8114 ،ج12 ،9؛ طباطباﯾی149 ،8977،؛ انصاری98،؛ سبزواری ،بی تا ،ج98 ،72؛ ﺧوﯾی،
 ،8971ج81 ،98؛ ابﻦ ادرﯾس حلّی،8988،ج ،819 ،7راوندی ،8941 ،ج)89-1 ،7برﺧی ،تمسک به
تراکم ظنون را مورد ﺧدشه قرار داده و می گوﯾند«:اگر ﻓﺘواﯾی از سوی ﯾک ﻓقیه در مورد ﯾک مسئله
صادر شود ،وقﺘی ﻓقیه دﯾﮕری همچون ﺧود او با وی در آن رأی مواﻓق درآمد ،ظﻦّ مزبور تقوﯾت
میشود.اما به دور از شأن ﻓقﻬاست که بدون دلیل شرعی ،ﻓﺘوا دهند .قابل ذکر است که ﻓﺘوای ﻓقیه به
جﻬت اﯾﻦکه بیشﺘر از دالﯾل ظنی حاصل میشود ،نمیتواند به جﻬت تراکم ظنون ،موجب ﯾقیﻦ و قطع شود،
مﮕر در موارد اندک(.ذهنى تﻬرانى ،8941،ج)978 ،7اما ﻓقﯾﻬانی هسﺘند همانند میرزای قمی ،محقـق
اردبیلی و آﯾـت اهلل موسـوی اردبیلـی در ﺧصوص منصب قضاوت زن ،قائل به نظرﯾـه تفصیل شـده و
اﯾشان برای ﻓﺘوای به جواز قضاوت زن ،مانعی در قرآن و رواﯾات ندﯾده اند و تنﻬا نﮕرانی آنﻬا ،مخالفت
با اجماع ﯾا شﻬرت بوده است و چون اجماع را به عنوان « دلیل لبّی» ﻓاقد اطﻼق ﯾا عموم دانسﺘه اند،
محدوده قدر مﺘیقﻦ را مشخص نموده و با اسﺘناد کردن به آن ،راه را برای قضاوت زنان در موارد دﯾﮕر
باز نموده اند (.انصاری8981 ،؛ مجلسی8941 ،؛ مقدس اردبیلی8124 ،؛ قمی )8111 ،و به ندرت ﻓقیﻬانی
هسﺘند همانند سﻼر دﯾلمی( )8989که درباره شرط ذکورت قاضی در تألیفﻬای ﺧوﯾش سکوت اﺧﺘیار
کرده

اند.

اﯾﻦ مطالب مشخص می نماﯾد که مسئله شرط ذکورت در ﻓقه ،کامﻼً تحت تأثیر اقوال و آراء پیشینیان
بوده است .شرط ذکورت قاضی ،چنانچه از سوی معصومیﻦ(ع) مورد تأﯾید قرار گرﻓﺘه باشد تبعیت از آن
قطعی و مسلّم است و در اﯾﻦ صورت حﺘی اگر در ادله اﯾﻦ شرط مناقشاتی هم وجود داشت ،مسلمانان
ملزم به پذﯾرش آن می باشند و از آنجاﯾی که هیچ رد پاﯾی از چنیﻦ تأﯾیدی به دست نیامده است لذا
چنیﻦ تسالمی قابل اثبات نبوده و اجﺘﻬاد در اﯾﻦ باره با محدودﯾت مواجه نیست(.محﻼتی )8147،امروزه
ﻓقﻬا و اندﯾشمندان نیز پیرامون قضاوت زنان نظرات مﺘفاوتی ارائه کردهاند .بسیاری از اﯾشان قضاوت
زنان را در شراﯾط و چﻬارچوبی ﺧاص جاﯾز و ناﻓذ میدانند و برﺧی نیز قضاوت زنان را تحت هیچ
عنوان جاﯾز نمیدانند .حضرت امام ﺧمینی (ره) میﻓرماﯾد«:ﯾُشﺘَرَطُ ﻓِی القَاضِی البُلُوغُ وَ العَقلُ وَ األﯾمَانُ
وَ العَدَالةُ وَ اإلجﺘِﻬَادُ المُطلَقُ وَ الذُّکُورُهُ ( »....موسوی ﺧمینی ،بیتا ،ج)942 ،7
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آﯾه اهلل جوادی آملی میﻓرماﯾد :عدهای که به طور مشروح و مسﺘدل درباره شرط ذکورت بحث نمودهاند،
برهان قطعی برای اشﺘراط مرد بودن ارائه نکردهاند؛ لذا گاهی به اجماع تمسک میکنند که ﻓاقد شرط
حجیت و اعﺘبار است و گاهی به حدﯾث نبوی ضعیف اسﺘدالل دارند که ﺧصوص والﯾت به معنای
حکومت زن را ،مانع ﻓﻼح جامعه میداند و اگر زن واجد شراﯾط قضا ،از طرف ولی مسلمیﻦ منصوب
گردد ،مشمول چنان حدﯾث ضعیفی نخواهد بود؛ و گاه به حدﯾثی از پیامبر(ص) اسﺘناد مینماﯾند که
حدﯾث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا را از زن برداشﺘه است ،نه آنکه او را از حق قضا محروم نموده
باشد(.جوادی آملی)194 ،8121 ،
همچنیﻦ آﯾه اهلل محمّدی گیﻼنی ضمﻦ رد کردن ادله قائﻼن به عدم جواز قضـاوت زنان بیان میکند که
اﯾﻦ گونه احکام بﻬانهای برای دشمنان اسﻼم و زمینهای برای وارد کردن اﯾﻦ تﻬمت شده است که از دﯾدگاه
اسﻼم ،زن باﯾد همواره ﺧانهنشیﻦ باشد و حق رأی و اظﻬار نظر ندارد و او را بﻬرهای از آزادی نیست،
گروگان ﺧانه و در زندان زندگی مرد است و از عقل و ﺧردمندی بیبﻬره است .لیکﻦ از دﯾدگاه اسﻼم
زن را بﻬاﯾی همسان مرد است؛ وی از همان حقوقی برﺧوردار است که مرد برﺧوردار است و همان
تکالیفی بر اوست که بر مرد است(.محمّدی گیﻼنی)8122،
آﯾه اهلل صانعی نیز با تأکید بر اﯾنکه اسﻼم از نظر شخصیﺘی نه ﯾک مورد و دو مورد ،بلکه در دهها مورد
به بازگو نمودن شخصیت زن پرداﺧﺘه ،اﯾﻦ گونه بیان میکند به نظر مﻦ از نظر اسﻼم ،اقرار زن ،قضای
زن ،مرجعیت و رهبری او همه پذﯾرﻓﺘه شده و مسلم است و ذکورت در قاضی شرط نمیباشد هر چند
قاضی ،قاضی کارشناس نباشد و قاضی مسﺘنبط از ادله باشد (ﺧلیلی)8111 ،
آﯾه اهلل مرعشی نیز عقیده دارد نفس جنسیت مانع از قضاوت نمیشود و اسﻼم تکلیف سخت قضا را از
زنان برداشﺘه ،نه آنکه آنان را از حقوق اجﺘماعیاشان محروم نماﯾد و در واقع نﻬی مربوطه جنبه ارشادی
دارد (همان)
آﯾه اهلل بجنوردی از ﻓقﻬای معاصر نیز قائل به جواز قضای زن است و در پاسخ مخالفان که به اصل عدم
جواز قضای زن اسﺘناد نمودهاند ،بیان میکند «األصلُ دَلِیلٌ مِﻦ حَیثُ لَا دَلیِلَ» ﯾعنی اصل در جاﯾی است
که دلیلی وجود نداشﺘه باشد .اما در «مَا نَحﻦُ ﻓِیهِ» اﯾﻦ اسﺘدالل مخدوش است و آﯾات و رواﯾات وارده،
به طور عام و مطلق داللت بر واجب بودن حکم «بِمَا أنزَلَ اهللُ» دارند و اﯾنکه قاضی باﯾد به عدالت حکم
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کند .در آنﻬا هیچ گونه تقیید و تخصیصی وجود ندارد که چنیﻦ تکلیفی را به مردان اﺧﺘصاص بدهیم؛ در
اﯾﻦ مورد نیز ﻓرقی بیﻦ زن و مرد نیست( .موسوی بجنوردی)122 ،8114 ،
همان طور که ﺧطابﻬای « أَقِیمُوا الصَّﻼ َة وَ آتُوا الزَّکاةَ » شامل هر دو گروه زن و مرد میشود» (موسوی
بجنوردی )121 ،8114 ،آﯾة اهلل نوری همدانی نیز بیان میکند قضاوت زنان و دﺧالت آنان در مراحل
امور قضاﯾی در صورتی که با تنظیم برنامهای از طرف حاکم اسﻼمی صورت گیرد و در چﻬارچوب
موازﯾﻦ اسﻼمی تنظیم شود ،جاﯾز است (نوری)94 ،8114 ،
لیکﻦ در همیﻦ مصاحبه ،آﯾة اهلل محمّد هادی معرﻓت و آﯾة اهلل بﻬجت ،ذکورت را در قاضی شرط میدانند،
آﯾه اهلل صاﻓی گلپاﯾﮕانی ادعای عدم ﺧﻼف در شرط ذکورت مینماﯾد .آﯾه اهلل مکارم شیرازی امر قضا
را به شرطی که قاضی ذکور در قضیه انشاء رأی کند ،برای زنان جاﯾز میداند و نﻬاﯾﺘاً بنا بر احﺘیاط
واجب ،ذکورت را در قاضی شرط میداند( .موسوی بجنوردی)121 ،8114 ،
سید عبد الکرﯾم موسوی اردبیلی رئیس دﯾوان عالی کشور و رﯾاست قوه قضائیه در زمان حضرت امام
(ره) ،پس از مطرح نمودن ادله قائﻼن به عدم قضاوت زنان بر آنﻬا ﺧدشه وارد نموده است و تنﻬا بر ﯾک
دلیل ﯾعنی «اصل» اشاره میکند و در نﻬاﯾت بیان میکند اگر اصل نباشد ﯾا از نظر اصول عملیه قابل
مناقشه باشد ،جواز قضاوت زنان بعید به نظر نمیرسد (موسوی اردبیلی )44 ،8971 ،اﯾشان در گفﺘﮕوﯾی
با نشرﯾه ﺧراسان صراحﺘاً بیان میکند که اگر زن شراﯾط قضاوت و توان انجام کار قضاﯾی را داشﺘه باشد
قضاوت برای او منع شرعی ندارد (دانش پور)2 ،8118 ،
با اﯾنکه اکثر ﻓقﻬاء قائل به شرط ذکورت قاضی هسﺘند اما مسأله مذکر بودن قاضی را عده ای دالّ بر
تبعیض میان زن و مرد و برتری مردان بر زنان در قوانیﻦ اسﻼم مطرح نموده اند و قائل شده اند که حق
قضاوت و داوری از زنان گرﻓﺘه شده است و ﻓقط مخﺘصّ مردان است.
مطابق قانون شراﯾط انﺘخاب قضات دادگسﺘری مصوب  ،8118قضات از بیﻦ مردان واجد شراﯾط انﺘخاب
می گردند .تصرﯾح بر کلمه «مردان» در صدر اﯾﻦ ماده واحده ،زنان را از تصدی منصب قضاوت منع کرده
است ،چه بسا اگر اﯾﻦ شرط نبود ،بسیاری از زنان به جﻬت شاکله طبیعی وجود زنانه ﺧوﯾش میل به
منصب قضاوت نداشﺘه و ﯾا در حدود داوری های بیﻦ مباحث زنان و امور اﯾنﮕونه بسنده می نمودند و
تﻬییج نشده و به اثبات ﺧود و دراﯾت و تعقل ﺧوﯾش در برابر مردان مدعی برنمی آمدند و لذا به نظر می
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رسد که ﺧیلی از اعﺘراضات بانوان با همراهی دﯾدگاه مواﻓق تصدی قضاوت زن در میان برﺧی از ﻓقﻬاء
و همچنیﻦ روشنفکران حامی زنان ،بر علیه اﯾﻦ تبعیض آشکار به جﻬت انحصارطلبی مردان در امر
قضاوت صورت پذﯾرﻓﺘه است .بدﯾﻬی است که اﻓراد چه زن و چه مرد ،چنانچه نسبت به منصب قضاوت
شراﯾط کامل را نداشﺘه باشند ،می باﯾست از اﯾﻦ مﻬم چشم بپوشند و جاﯾﮕاه رﻓیع قضاوت را به اهلش
بسپارند .امام ﺧمینی(ره) می ﻓرماﯾد :که اگر کسی بداند ﺧودش شخص مجﺘﻬد عادل جامع شراﯾط نیست
ولی مردم به او مراجعه کنند برای امر قضا ،او مجاز نیست که مﺘصدی امر قضا بشود و تصدی امر قضا
بر او حرام است .اگر چه مردم اعﺘقاد داشﺘه باشند که او جامع الشراﯾط است .پس اﯾﻦ مورد از دسﺘه
شراﯾط احرازﯾست  (.موسوی ﺧمینی،8144 ،ج)941 ،7
 -2دالیل فقهاء موافق شرط ذکورت قاضی و نقد آنها توسط مخالفین این شرط
در اﯾنجا به ذکر نمونه های مشﻬور از دالﯾل ﻓقﻬاء از آﯾات و رواﯾات و دالﯾل عقلی و اجماع درباره شرط
ذکورت برای قاضی به صورت ابﺘدا ذکر دلیل مواﻓق با شرط مذکور و سپس نقد آن دلیل توسط مخالف
پرداﺧﺘه می شود و لذا با ذکر هر دلیل ،در ذﯾل آن ،نقد آن نیز مطرح می شود:
-2-1آیات
دلیل اول) آﯾه  19سوره نساء«:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا ﻓَضَّلَ اللّهُ بَعْضَﻬُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ
مِﻦْ أَمْوَالِﻬِمْ» .ابﻦ کثیر در تفسیر اﯾﻦ آﯾه در مورد واژه «قوّام» قائل بر رﯾاست مرد و حاکمیﺘش بر زن
است و اﺧﺘیار دارد هرگاه زن از پذﯾرش حق سرباز زند ،او را تنبیه کند .منصب پیامبری ،حاکمیت،
قضاوت ،و غیره را مخﺘص مردان می داند زﯾرا مرد ﻓی نفسه بﻬﺘر از زن است و بر او برتری دارد(.ابﻦ
کثیر، 8411،ج977 ،8؛ شوکانی، 8981 ،ج714 ،8؛ ماوردی ،بی تا)11 ،
نقد اول)آﯾه  19از سوره نساء مربوط به مسائل و روابط ﺧانوادگی و سرپرسﺘی ﺧانواده است .مردان
آنچه مورد نیاز زنان است همچون نفقه ،پوشاک ،و مسکﻦ را تأمیﻦ می نماﯾند ،و واژه «قوّامون» تأکید
بر وظیفه اصلی مردان است(.شوکانی،8981،ج)118 ،8آﯾاتی که در قرآن درباره قضاوت بیان شده است
عام بوده و ﻓاقد شرط ذکورت برای قاضی است(مائده94:؛71؛ نحل )44:با توجه به بنای کﻼم الﻬی که
درباره مباحث احکام مطرح می گردد و عنوان کلمه رجل از باب تغلیب می باشد و احکام زن و مرد را
دربرمی گیرد و بنابراﯾﻦ صرف وجود شراﯾط الزم برای انجام تکالیف الﻬی کاﻓی بوده و اگر بنا ،بر انحصار
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مسند قضاوت برای مردان بود می باﯾست در آﯾات قرآن بدان تصرﯾح می شد .از طرﻓی چون حکم به
صورت عام ﯾا مطلق آمده است و دلیلی بر اﺧﺘصاص آن به مردان موجود نیست لذا زن نیز قادرست
قاضی شود.
دلیل دوم)آﯾه  771سوره بقره «و َلَﻬُﻦَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْﻬِﻦَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْﻬِﻦَّ دَرَجَه وَ اللّهُ عَزِﯾزٌ
حَکُیمٌ»عده ای از علماء نوعی امﺘیاز و برتری مرد نسبت به زن را از اﯾﻦ آﯾه درک نموده اند و لذا منصب
قضاوت را ﺧاصّ مردان دانسﺘه اند نه زنان .مرد را از حیث تفکر واالتر از زن و زن را به ﺧاطر غلبه
احساساتش پاﯾیﻦ تر از مرد قلمداد نموده و لذا تنﻬا مردان الﯾق وظاﯾف اجﺘماعی بزرگ چون امور
جنگ ،حکومت ،قضاوت و سرپرسﺘی ﺧانواده هسﺘند(.شمس الدﯾﻦ ،8981،ج)27 ،7
نقد دوم) آﯾه  771سوره بقره ،درباره حقوق مﺘقابل زوجیﻦ و میزان اﺧﺘیارات مرد در ﺧانواده است نه
نفی قضاوت از زن .ماوردی اﯾﻦ آﯾه را درباره حقوق نکاح و ازدواج می داند(.قرطبی،8448،ج،1
871؛رشید رضا ،بی تا ،ج)148 ،7
دلیل سوم) آﯾه  81سوره زﺧرف«أَوَ مَﻦ ﯾُنَشَّأُ ﻓِی الْحلّیه وَ هُوَ ﻓِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِیﻦٍ« ،شوکانی میﮕوﯾد:
اﯾﻦ آﯾه به ناتوانی زن در اداره امور ﺧوﯾش داللت دارد و درصورت هر گونه تعرّض ،قدرت مقابله و
اقامه دلیل و حجّت در او نیست و اﯾﻦ به سبب عقل ناقص و سست رأی بودن وی می باشد(.شوکانی،
 ،8981ج )111 ،9زندگی کردن در زﯾنت و رﻓاه از معاﯾب و امور مذموم و از نوع زندگانی دﺧﺘران در
حجله است .بر مردان الزم است که از آن اجﺘناب کنند جنان که عمر بﻦ ﺧطاب گفﺘه است :غذاهای
ﺧشک و زبر بخورﯾد ،لباس های سفت و ﺧشﻦ بپوشید و همانند قوم معد در سخﺘی زندگی کنید(.مراغی،
بی تا ،ج)22 ،71
نقد سوم) آﯾه  81سوره زﺧرف اشاره به رسم جاهلیت مردم جزﯾره العرب دارد که دﯾدگاه اﯾشان به زن
منفی و تحقیرآمیز بود لذا آﯾه سوالی توبیخی است که آﯾا در جامعهٴ شما زن ارزشی ندارد و همیﻦ موجودِ
بیارزش(از دﯾدگاه مردم دوره جاهلیت) را برای ﺧدا قائل شدﯾد که ﺧدا دارای دﺧﺘر است و برای
ﺧودتان پسر(که از دﯾد مردم جاهلیت ارزشمندست) انﺘخاب میکنید( .طبری،8174،ج21 ،74؛ ﻓخر
رازی ،ج)747 ،72بنابراﯾﻦ موضوع اصلی نشان دادن نسبﺘﻬای نادرست در دوره جاهلیت و در حقیقت
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کوبیدن اﯾشان به جﻬت دﯾدگاه نادرست به زن می باشد زﯾرا زن و مرد آﻓرﯾده ﺧدا هسﺘند و در نزد ﺧدا
ﯾکسان می باشند.
دلیل چهارم)آﯾات  894و  814سوره صاﻓات«:ﻓَاسْﺘَفْﺘِﻬِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَنَاتُ وَ لَﻬُمُ الْبَنُونَ * أَمْ ﺧَلَقْنَا الْمَلَائِکَه
إِنَاثًا وَ هُمْ شَاهِدُونَ» قرطبی می گوﯾد :از آنجاﯾی که در اﯾﻦ آﯾه زنان مورد سرزنش واقع شده و از مردان
پست تر هسﺘند ،لذا توان پذﯾرش مسؤولیت قضاوت را ندارند(.قرطبی، 8448،ج)12 ،71درحالیکه
ﺧداوند مﺘعال در آﯾات بعد تأکید می ﻓرماﯾد« :أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِیﻦَ» ﻓرزند دﺧﺘر و پسر ﯾکسانند
و هیچ ﯾک بر دﯾﮕری برتری ندارند.
نقد چهارم) آﯾات  814- 894سوره صاﻓات به سنت های زشت دوره جاهلیت و ادعای مشرکیﻦ اشاره
دارد که ﺧداوند را صاحب ﻓرزند دﺧﺘر(ﻓرشﺘﮕان الﻬی) که از دﯾدگاه اﯾشان ﻓرودست است ﺧوانده و
جنس پسر را که برتر و با ارزش می دانسﺘند به ﺧود نسبت می دادند( .طبری ،8174 ،ج12 ،71؛ مراغی،
بی تا ،ج)11 ،71
 -2-2روایات
دلیل اول)حدﯾثی از قول پیامبر(ص) نقل شده است که ﻓرمود « :لَﻦْ ﯾُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ إمْرَأَةً
»(طیالسی ،8984،ج881 ،1؛ ابﻦ حنبل ،بی تا ،ج11 ،1و97و92و14؛ بخاری ،8971،ج ،811 ،1ج،1
42؛ ترمذی ،8978،ج،114 ،1ج )172 ،9جامعه ای که اﯾﻦ والﯾت را به زنان بسپارد ،سرانجام ﺧوشی
نخواهد داشت .تمسک ﻓقﻬاء و علماء به اﯾﻦ حدﯾث ،موجب شد تا عدم جواز زن در امر قضاوت رقم
ﺧورد و بر اساس اﯾﻦ حدﯾث ،قضاوت از مصادﯾق بارز والﯾت شناﺧﺘه شد( .ابﻦ قدامه ،8941،ج14 ،4؛
زحیلی،8414،ج)171 ،1چون نبوت ﺧاص مردان است و همینطور سلطنت و حکومت و قضاوت؛ پس
از اﯾﻦ جﻬت مرد بر زن اﻓضل است و بنابراﯾﻦ زن حق قضاوت ندارد)ابﻦ کثیر ،8411،ج )947 ،8احادﯾث
بسیاری در مذمت زنان وارد شده است که حدﯾث مذکور ﯾکی از آنﻬاست .حلقه مشﺘرک اصلی رواﯾت،
ابوبکره بوده و او برای طفره رﻓﺘﻦ از حضور در جنگ جمل به نفع هر ﯾک از طرﻓیﻦ ،رواﯾﺘی را از
پیامبر(ص) نقل می کند که عﻼوه بر تقبیح زنان ،عدم حضور ﺧود را نیز توجیه نماﯾد.
نقد اول) بر اساس حدﯾث « لَﻦْ ﯾُفْ ِلحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ إمْرَأَةً» مناﻓاتی با قضاوت زن دﯾده نمی شود؛ زﯾرا
اﯾﻦ حدﯾث مربوط به ﺧﻼﻓت و امامت است .پیامبر(ص) ﻓرمود « :کُلُّکُم راعٍ َو کُلُّکُم مَسئولٌ ﻓَاالِمام راعٍ
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وَ هُوَ مَسئولٌ و الرَّجُلُ راعٍ عَلی اَهلِه وَ هُوَ مَسئُولٌ وَ المَرئَةُ راعِیَةٌ عَلی بَیتِ زَوجِﻬا وَ عَلی وُلدِه ﻓَکُلُّکُم
مَسئوُلٌ عَﻦ رَعیَﺘِهِ» (بخاری ،8971،ج ،1باب نکاح) «همه شما نسبت به آنچه عﻬده دار شده اﯾد مسئولید،
زمامدار و امام مسئول ملّت ،مرد مسئول ﺧانواده ،زن مسئول امور منزل و ﻓرزندان است پس هر کس
نسبت به انجام وظاﯾف و حقوقی که به او واگذار شده مسئول است» با توجه به اﯾنکه حضرت محمّد(ص)
در اﯾﻦ رواﯾت ،سرپرسﺘی و تدبیر امور ﺧانه را به زن سپرده است لذا زن شاﯾسﺘﮕی تصدی مقام قضا را
نیز دارد .عده ای از ﻓقیﻬان عامّه همچون ابﻦ حزم می گوﯾد :مالکیه نیز وکالت و وصاﯾت زن را جاﯾز می
دانند(.ابﻦ حزم ،بی تا،ج 194 ،4؛ عسقﻼنی ،8941 ،ج)92 ،81
دلیل دوم)حدﯾثی از پیامبر(ص( نقل شده است که ﻓرمود« :و إذَا کَانَ اُمَراؤکُمْ شِرَارَکُمْ ،و أغْنِیَاؤکُمْ بُخَﻼءکُمْ،
وَ اُمُورُکُمْ إلى نِسَائکُمْ؛ ﻓَبَطْﻦُ األرْضِ ﺧَیْرٌ لَکُمْ مِﻦْ ظَﻬْرِهَا»قومی که سرنوشت ﺧود را به زنی واگذار کند
هرگز رسﺘﮕار و کامیاب نخواهد شد .هرگاه اشرار امیران شما باشند ،و ثروتمندان شما بخیل باشند و
زمام ا مورتان به دست زنان و در اﺧﺘیار آنان باشد ،زﯾر زمیﻦ برای شما بﻬﺘر از روی آن است .ترمذی(
،8978ج)118 ،1آن را از طرﯾق ابوهرﯾره،رواﯾت کرده است و شیخ البانی در صحیح و ضعیف ترمذی
گفﺘه است که اسنادش«ضعیف» است .ماوردی نیز گفﺘه است:وقﺘی مؤنث بودن ،زن را از امام جماعت
منع می کند ،در حالی که امامت نماز برای ﻓاسق جاﯾز است و ﻓاسق که در امامت نماز ،بر زن ترجیح
دارد ،جاﯾز نیست که زن مﺘصدی منصب قضاوت گردد .عﻼوه بر اﯾﻦ نقص انوثت مانند امامت امت ،مانع
انعقاد والﯾت می شود( .ماوردی ،بی تا)11 ،
نقد دوم) اوالً چون راوﯾان حدﯾث ابی بکره و عثمان بﻦ هیثم و اسحاق بﻦ حسﻦ حربی هسﺘند مورد
اعﺘماد محدثیﻦ نمی باشند ،لذا سند حدﯾث ضعیف است(عسقﻼنی ،8447 ،ج811 ،2؛ ذهبی ،بی تا ،ج،8
 )844و ثانیاً از نظر داللت نمی تواند اسﺘداللی محکم و مﺘقﻦ برای منع قضاوت زن باشد( ،عسقﻼنی،
، 8447ج )984 ،8و ثالثاً در اﯾﻦ حدﯾث تصرﯾح به والﯾت و زمامداری شده؛ و منظور از امور ،حاکمیت
و رهبری جامعه مطرح است .ابﻦ حزم در المحلّی می گوﯾد :اﯾﻦ حدﯾث محدود به بحث ﺧﻼﻓت است و
در ساﯾر امور جاری ،نیست(ابﻦ حزم ،بی تا ،ج )914 ،4اﯾﻦ حدﯾث از جانب پیامبر(ص) در مورد وضعیت
سیاسی و اجﺘماعی اﯾران آن زمان در دوره ساسانیان بوده است و جنبه عام ندارد( .طبری، 8448 ،ج،8
941؛ عسقﻼنی، 8941 ،ج)91 ،81در نﺘیجه ،موقعیت صدور حدﯾث،ﺧاص و صرﻓاً در مورد ﺧاندان
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کسری بوده است و اﯾﻦ قضیه بر مسلمانان قابل تعمیم نیست.ﺧداوند مﺘعال در آﯾات  74تا  99سوره
نحل اشاره به زنی دارد که حاکم علی االطﻼق قومش است و براساس عقل و دراﯾت و بینش صحیح
ﺧوﯾش موجب رسﺘﮕاری جامعه ﺧود و هداﯾﺘشان شده است و در مقابل از نمرود و ﻓرعون نام می برد
که به سﺘیز و ﻓﺘنه با رسوالن بر حق پرداﺧﺘه و از دسﺘورات الﻬی سرباز زدند و موجب هﻼکت قومشان
شدند .ﺧداوند مﺘعال سیاست و حکومت آن زن(ملکه سباء) را تأﯾید و سﺘوده است پس ردّ تصدّی منصب
قضاوت زن به جﻬت مرد نبودن و ادعای پاﯾیﻦ بودن تعقل زنان با ﻓرماﯾشات قرآن کرﯾم تناسب ندارد.
قابل ذکر است احادﯾث مذمّت زنان در مورد زنانی ﺧاص و ﯾا عملکرد نادرست آن زنان در مقاطعی از
زمان مطرح بوده ولی گه گاه توأم با سخﺘﮕیری و حﺘی تعصب بی جا نسبت به جنس زن به طور کل به
جنس زن تسرّی داده شده است.لکﻦ اﯾنﮕونه رواﯾات ﺧاص زنان نبوده و در مورد بسیاری از مردان در
طول تارﯾخ اسﻼم مطرح شده است مثل زﯾاد بﻦ أبیه « إنّ رَسُولى أﺧْبَرَنى بِعَجَب زَعَمَ أَنّکَ قُلْتَ لَهُ ﻓیما
بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ :إنّ االْکْرادَ هاجَتْ ِبکَ َﻓکَسَرَتْ عَلَیْکَ کَسیراً مﻦَ الْخِراجَ وَقُلْتَ لَهُ :ال تَعَلَّم بِذلِکَ أمیرَالْمُؤْمِنیﻦَ
وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً لَئِﻦْ بَلَغَنِی أَنَّکَ ﺧُنْتَ مِﻦْ ﻓَیْءِ الْمُسْلِمِیﻦَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً ،لَأَشُدَّنَّ عَلَیْکَ
شَدَّةً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَﻓْرِ ،ثَقِیلَ الظَّﻬْرِ ،ضَئِیلَ الْأَمْرِ؛ وَ السَّلَام»« ﻓرسﺘاده مﻦ چیز تعجب آورى را به مﻦ ﺧبر
داد او مىگوﯾد« :تو اﯾﻦ سخﻦ را به عنوان ﯾک راز به او گفﺘهاى که منطقهای سرکشى و از پرداﺧﺘﻦ
بسیارى از مالیات ﺧوددارى کردند و گفﺘهاى :اﯾﻦ سخﻦ را به امیر مؤمنان علیه السﻼم نﮕو؛ به ﺧدا
سوگند مى ﺧورم ،سوگندى از روی صدق که اگر به مﻦ ﺧبر برسد که در غناﯾم مسلمانان به اندک ﯾا
بسیار ﺧیانت کردهاى ،چنان بر تو سخت بﮕیرم که کمماﯾه مانى و بار هزﯾنه عیال بر دوشت سنﮕینى کند
و حقیر و ﺧوار شوى »ولی حﺘی رواﯾات عمومی از امام على(ع) که صفات زشت را مذمّت می نماﯾند با
توجه به اﯾنکه در آن زمان ،اکثرﯾت زنان باالتفاق ﺧانه نشیﻦ بودند و در کل کارهای اجﺘماعی برعﻬده
مردان بوده است ،در حقیقت مخاطب رواﯾات بیشﺘر مردان بوده اند و لذا ﺧصوصیات منفی آنان مطرح
می شده است تا ﺧود را اصﻼح نماﯾند .به عنوان مثال :در مذمّت صفت زشت «عُجب» در جائى مىﻓرماﯾد
« العُجبُ رَأسُ الجَﻬلِ » اساس نادانى انسان همان ﺧودپسندى اوست و ﯾا « العُجبُ ﯾُفسِدُ العَقلَ »
ﺧودپسندى عقل آدمى را ﻓاسد مىکند « اإلعجابُ ﯾَمنَعُ االزدِﯾادَ »ﺧودپسندى مانع ﻓزونى است « قَدْ
ﺧاطَرَ بِنَفْسِهِ مَﻦِ اسْﺘَغْنى بِرَأﯾِهِ » آنکس که با رأى ﺧود احساس بى نیازى کند به کام ﺧطرها اﻓﺘاد« .
عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ » ﺧودپسندى ﯾکى از حسودان عقل است و بسیارى دﯾﮕر از رواﯾات
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که در مذمت عُجب و ﺧود پسندى از حضرت على(ع) وارد شده است از قبیل اﯾنکه ﺧودپسند عقل
ندارد و ﯾا ﺧودپسند احمق است(.سیّد رضی ،8141،کلمات قصار) از اﯾﻦ دست برای مردان ﺧاص و ﯾا
مردانی که عملکرد نادرست داشﺘه اند مطرح بوده است ولی آن رواﯾات مانع از پذﯾرش مردان برای
قضاوت در نظر گرﻓﺘه نمی شود!
دلیل سوم) تفکر و عقیده اکثر ﻓقﻬاء بر اﯾﻦ مسأله اسﺘوارست که ﻓقه تنﻬا بیان تکلیف و أحکام ﻓردی است
و لذا توجه به مسائل اجﺘماعی با همان بینش ﻓرد محوری همراه است که در نﺘیجه ﻓقط به تعییﻦ تکلیف
ﻓرد مسلمان پرداﺧﺘه و از توجه به ساﯾر عوامل زمان و مکان و مصلحت در ﻓقه و اجﺘﻬاد با نﮕاه اجﺘماعی
به نصوص مورد غفلت قرار می گیرد .گرچه بررسیﻬا نشان از آن دارد که ﻓقیﻬان به اجمال بر توجّه به
زمان و مکان و تأثیرات آن بر احکام اتّفاق نظر داشﺘهاند.
نقد سوم) اسﺘناد به قاعده« الیُنکُرُ تَغَیَّرُ األحکام بِﺘَغَیُّرِ األزمَانِ»(زرقاء ،8414 ،ج)772 ،8تغییر ﯾکی از
قانونﻬای غیر قابل انکار است .مرحوم شﻬید اوّل نیز در قواعد ضمﻦ تصرﯾح به تغییرات و تأثیرات زمان
و مکان مىنوﯾسد «:ﯾَجُوزُ تَغِییرُ األحکام بِﺘَغَیُّرِ العَادَات ،کَمَا ﻓِى النُقُودِ المُﺘِعَارِﻓَةُ وَ األوزَانُ المُﺘَدَاوَلَةُ وَ
نَفَقَاتُ الزَّوجَات وَ األقَارِبُ ﻓَإنَّﻬَا تَﺘبِعُ عَادَةً ذَلِکَ الزَّمَانَ الَّذِی وَقَعَت ﻓِیِهِ» تغییر أحکام با تغییر آداب و
عرف جامعه جاﯾز است ،همچنان که در مسکوکات و اوزان مﺘداول در جامعه اﯾﻦ چنیﻦ است و همیﻦطور
نفقهاى که اﺧﺘصاص به زوجات دارد و نفقه اقارب و بسﺘﮕان .در حقیقت اعطاى نفقه تابع شراﯾط و آداب
و رسوم زمانى است که در آن واقع مىشود .ناگفﺘه پیداست که طبق نظر شﻬید اوّل و به طور کلى امامیّه،
دگرگونى عادات و رسوم ،موجب دگرگونى موضوعات شده و به تبع تغییر موضوعات ،أحکام نیز دچار
تغییر مىگردد  .که هیچ کس کوچکﺘرﯾﻦ شک و تردﯾدی در آن ندارد و همه ،اﯾﻦ جنب و جوش و پوﯾش
به سوی کمال را در همه اﻓراد و اجزای جامعه به روشنی احساس می کنند(.شﻬید ثانی ،8981 ،ج ،8
 )818اکثر ﻓقﻬا و اصولیون نیز در مورد تأثیر زمان در تلقی از أحکام شرع و لزوم بازنﮕری در آنﻬا اتفاق
نظر دارند و توجه به آنرا امری ضروری برشمرده اند .قابل ذکر است که منظور از تغییر زمان از دﯾدگاه
ﻓقﻬاء اﯾﻦ است که در تغییر ﻓﺘوا مؤثر است؛ تغییر انسان همراه با تغییر زمان است؛ زﯾرا زمان و لحظاتی
که اکنون در آن به سر می برﯾم با زمان هاﯾی که پیشینیان ما در آن زندگی می کرده اند بسیار مﺘفاوت
است و اکنون مسائلی نو و جدﯾد برای مردم آشکار شده است .در نﺘیجه در اﯾﻦ حالت باﯾد مفﺘی ،مراعات
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تغییر زمان را بنماﯾد ،و بر ﯾک روﯾکرد ﻓقﻬی ،ثابت قدم نماند(.قراﻓی، 8199 ،ج )822 ،8با توجه به
گذشت زمان و دگرگونی اوضاع و شراﯾط ،تبدّل و تغییر در أحکام ،امری گرﯾز ناپذﯾر است و در نﺘیجه
قاعده مذکور به عنوان اصلی اساسی در مبحث قضاوت زنان می تواند به کار گرﻓﺘه شود.
 -2-3دالیل عقلی
دلیل اول)در تاﯾید عدم جواز قضاوت زن ،علما و ﻓقﻬای اهل تسنﻦ به ناقص العقل بودن زن و عدم اهلیت
و سست رأی بودنش اسﺘناد کرده اند(.ابﻦ قدامه ،8941 ،ج ،)47 ،84پیامبر(ص) ﻓرمود :ﯾَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
تَصَدَّقْﻦَ ﻓَإِنِّی أُرِﯾﺘُکُﻦَّ أَکْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» ﻓَقُلْﻦَ :وَبِمَ ﯾَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ« :تُکْثِرْنَ اللَّعْﻦَ ،وَتَکْفُرْنَ العَشِیرَ ،مَا
رَأَﯾْتُ مِﻦْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِﯾﻦٍ أَذْ َهبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِﻦْ إِحْدَاکُﻦَّ» ،قُلْﻦَ :وَمَا نُقْصَانُ دِﯾنِنَا وَعَقْلِنَا ﯾَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ« :أَلَیْسَ شَﻬَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَﻬَادَةِ الرَّجُلِ « قُلْﻦَ :بَلَى ،قَالَ« :ﻓَذَلِکِ مِﻦْ نُقْصَانِ عَقْلِﻬَا،
أَلَیْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْﻦَ :بَلَى ،قَالَ« :ﻓَذَلِکِ مِﻦْ نُقْصَانِ دِﯾنِﻬَا»(بخاری  ،8971،ج،8
)881و اشخاصی با احﺘرام و تحت عنوان شدّت و حدّت داشﺘﻦ احساسات زن ،او را در منصب قضاوت
نپذﯾرﻓﺘه اند .پیامبر(ص) در ﯾکی از اعیاد در مسیر حرکت به سمت مسجد زنانی را مشاهده نمود و
ﻓرمود«:ای گروه زنان صدقه دهید و بسیار اسﺘغفار نماﯾید زﯾرا مﻦ بیشﺘرِ شما را اهل دوزخ دﯾدم ،زنی
میان زنان که صاحب نظر بود گفت :ای رسول ﺧدا چرا ما بیشﺘر اهل دوزخ هسﺘیم؟ ﻓرمود :شما بیشﺘر
لعنت میکنید و نسبت به شوهرانﺘان ناسپاسی میکنید ،و هیچ موجود ناقص عقلی ندﯾدهام مانند شما عقلِ
کاملِ مردِ دوراندﯾش را از میان ببرد ،زنان گفﺘند :نقصان در عقلمان و دﯾنمان چﮕونه است؟ ﻓرمود :نقصان
در عقل همان شﻬادت دو زن برابر با شﻬادت ﯾک مرد و نقصان در دﯾﻦ هم اﯾامی میگذرد و (به ﺧاطر
عادت ماهانه) نماز نمیﺧوانید و روزهی رمضان را نمیگیرﯾد( .ماوردی ،بی تا)11 ،
نقد اول) احادﯾثی که نقص عقل به زن نسبت داده است تا از منصب قضاوت برکنار رود؛ اگر قضا با
شﻬادت قیاس شود ،مخالف نص صرﯾح قرآن کرﯾم است؛ آﯾه  717سوره بقره «:أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما ﻓَﺘُذَکِّرَ
إِحْداهُمَا الْأُﺧْری » که دلیل عدم تساوی شﻬادت زن و مرد را «نسیان» اعﻼم کرده است و نه نقصان
عقل؛ زﯾرا شﻬادت دادن با شرکت داشﺘﻦ در صحنه ،شرح صحیح واقعه همانﮕونه که اتفاق اﻓﺘاده است
ﯾعنی گزارش حقیقت و راسﺘیﻦ بر اساس امانﺘداری انجام می پذﯾرد نه بر اساس تعقّل (.مﻬرپور8124 ،
) 111،
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دلیل دوم) بر اساس آﯾه  81سوره زﺧرف« أَ وَ مَﻦْ ﯾُنَشَّؤُا ﻓِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ ﻓِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبیﻦٍ » مطرح
شده است که زنان در زﯾور آالت پرورش ﯾاﻓﺘه اند و با توجه به عقیده مادﯾنه بودن ﻓرزندان ﺧدا اﯾﻦ آﯾه
مطرح گردﯾد .چنیﻦ کسی اهلیت قضاوت ندارد .بنابر اسﺘنباط از مجموع آرای تفسیری مذکور ،ناتوانی
از وﯾژگی های زن است ،در حالی که آﯾه کرﯾمه حلیة ،واقعیت تارﯾخ بشر و وضعیت ﻓعلی زنان با نظر
مفسران تطبیق ندارد .صنعانی در تفسیر آﯾه مذکور گفﺘه است :هرگاه زنی ﺧواست برای سخﻦ ﺧود،
حجّت آورد،حجّت علیه او بیان شده است(.صنعانی،ج812 ،1؛زمخشری ،ج91 ،9؛ طبری ،ج29 ،88؛
ﻓخررازی ،ج  )829 ،89مفسرﯾﻦ عصر حاضر نیز همیﻦ تفسیر را در نظر گرﻓﺘه اند(.زحیلی ،ج817 ،71؛
مراغی ،ج )22 ،71بیشﺘر مفسرﯾﻦ «ﺧِصامِ» را به معنای«إقامه حجّت» و تواناﯾی کﻼمی و قدرت اسﺘدالل
در دﻓاع از حقوق ﺧوﯾشﺘﻦ و مبیﻦ را به معنای«آشکار و روشﻦ» تفسیر کردهاند  .مفسرﯾﻦ مﺘقدم هم
جملة «وَ هُوَ ﻓِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبیﻦٍ»را به ناتوانی زن در دﻓاع از ﺧوﯾشﺘﻦ و اقامة حجت تفسیرکردهاند.
نقد دوم) ﺧداوند بلند مرتبه بارها در قرآم بیان می کند که زن و مرد دارای ﺧلقت واحد و در کماالت
ﻓطری ﯾکسان هسﺘند و نمونه های تجلّی إقامه حجّت زنان در قرآن کرﯾم عبارتست از:بعضی زنان از
بعضی مردان اﻓقه هسﺘند(.سوره های ﯾونس44 :؛ نمل99 :؛قصص )4 :زن و مرد را در امور موصوف به
ارزش و ﻓضیلت ،مشﺘرک هسﺘند (.سوره های آل عمرآن841 :؛ نساء 41 :و 41؛ اسراء84 :؛ نحل42:؛
احزاب11:؛ غاﻓر94 :؛حجرات81:؛عصر)1-8:در بعضی آﯾات ،ﺧداوند مﺘعال کمال ﺧردمندی بانوانی را
برای مومنیﻦ مثال زده است (.سوره تحرﯾم88 :و)87و آﯾاتی بر برهان زنان و چیرگی اﯾشان بر مردان به
واسطه حجّت دقیق ﺧوﯾش مطرح است (.سوره نمل99:؛قصص )4:و سﺘودن حضرت مرﯾم که صفت کمال
قانﺘیﻦ به اﯾشان ارزانی شده است .لذا آﯾه حلیة صرﻓاً با بیان وﯾژگی های ﺧلقت زنان  ،در مقام احﺘجاج
بر عدم امکان ﻓرزندی زنان برای ﺧداوند مﺘعال است .لذا عدم شاﯾسﺘﮕی زنان برای قضاوت از اﯾﻦ آﯾه
اسﺘنباط نمی شود و نمی تواند به عنوان دلیل ممنوعیت قضاوت برای زن اسﺘفاده گردد ..مﻼک صحت و
سقم اندﯾشهها ،قرآن کرﯾم است و نباﯾد قرآن با نظرات ﻓردی توضیح داده شود(.مومنی-889 ،8111،
)884
دلیل سوم) ﻓقﻬاء نسبت عدم اهلیت زن برای قضاوترا مطرح کرده اند و گفﺘه اند که زنان دسﺘخوش
احساسات ﺧوﯾش هسﺘند و در گرداب حوادث و پیشآمدهای ناگوار ،مغلوب احساسات شده و از
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احساسات ﺧود تبعیت میکنند؛ لذا با توجه به اﯾﻦ صفات ،زنان اهلیت اﯾﻦ را که مﺘصدی امر مﻬم قضاوت
بشوند ،ندارند.
نقد سوم) گرچه از لحاظ جسمی و میزان تحمل سخﺘیﻬا عادتاً مردان بیش از زنان قدرت دارند و مقاوم
هسﺘند و اﯾﻦ امری انکارناپذﯾرست ولی اسﺘثناء وجود دارد و لذا بسیاری از زنان تواناﯾی دارند که سخﺘیﻬا
را چون مردان قوی تحمل نموده و طاقت بسیاری در برابر شدائد از ﺧود بروز دهند .با توجه به اﯾنکه
قرآن کرﯾم تأکید دارد که اصل ﺧلقت زن و مرد ﯾکی است ،و در زﯾربنای آﻓرﯾنش مساوی هسﺘند و
اﯾنﮕونه نیست که ﯾکی را در ﺧلقت بر دﯾﮕری برتری داده باشد و ﺧداوند مﺘعال عامل برتری انسان را
براساس میزان تقوی و قرب الﻬی بیان نموده است؛ پس می توان نﺘیجه گرﻓت که گرچه زن و مرد با
ﯾکدﯾﮕر مﺘفاوت هسﺘند اما اﯾﻦ تفاوتﻬا دلیل نقص ﯾکی و کمال دﯾﮕری نیست .زن دارای احساسات قوی
است ولی دلیل بر پاﯾیﻦ بودن عقل وی نمی باشد و امروزه دانشمندان تأﯾید کرده اند که حﺘی در امر
آموزش و ﯾادگیری  ،دﺧﺘران و زنان بیش از پسران و مردان موﻓقیّت دارند و چه بسا در صدر اسﻼم به
علت ﻓرهنگ زمانه و دور نﮕﻬداشﺘه شدن زنان از تحصیل ،کمﺘر شاهد ﻓعالیّت زنان بوده اند؛ معذلک
مواردی را تارﯾخ از ﻓعالیّﺘﻬای زنان به ثبت رسانده است .بر اساس دﯾدگاه روانشناسان تفاوتﻬای هوشی
بیﻦ زن و مرد ناشی از جداﯾی و محرومیت زنان از محیطﻬای کاری علوم و صنعت و جامعه است( .گنجی،
)744، 8129
دلیل چهارم) قائﻼن به ممنوعیت قضاوت زن ،به لزوم پوشش زن و عدم جواز مصاحبت وی با مردان
نامحرم تأکید و تکیه نموده و می گوﯾند از آنجاﯾی که حرﻓه قضاوت ،مسﺘلزم گفت و شنود و رﻓت و آمد
با مردان است ،لذا قضاوت زن ممنوع است(ابﻦ قدامه،8941 ،ج)84،47و عنوان می کنند که مسﺘور بودن
زن و عدم جواز حضور و ﻓعّالیّت او در اجﺘماع و عدم اﺧﺘﻼط وی با مردان ،سدّی در جﻬت پیشﮕیری
از ﻓساد و تباهی جامعه است(زﯾدان )741 ،8112 ،و مطرح می کنند که حدﯾثی از رسول اکرم(ص)است
که میﻓرماﯾد« :مَﻦ ﻓَاقَدَ شَی ﻓِی صَلَوَتِهِ ﻓَلیَسبَحُ ﻓَإنَّ الﺘَسبِیحَ لِلرَجَالِ وَ الﺘَصفِیقَ لِلنِسَاءِ» (طوسی8982 ،ه،
ج ،1ص )789و اسﺘدالل میکنند که چنانچه پیغمبر(ص) زنان را از تسبیح گفﺘﻦ منع می نماﯾد تا مبادا
نامحرمی صدای اﯾشان را بشنود و باعث تحرﯾک و ﻓﺘنه شودد ،به طرﯾق اولی قضاوت زن نیز ممنوع
است؛ چون قضاوت مسﺘلزم سخﻦ گفﺘﻦ بیﻦ ﺧصوم و بلند کردن صدا در حضور اجنبی است.
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نقد چهارم) اوالً دلیل ﻓوقالذکر أﺧص از مدعی است چون مدعی اﯾﻦ است که زن مطلقاً جاﯾز به قضاوت
نیست به جﻬت اﯾنکه الزمه قضاوت زنان ،مراوده با نامحرمان می باشد ،حال در صورتی که طرﻓیﻦ
دعوی و شﻬود زن باشند اﯾﻦ دلیل مردود است چون نامحرمی در میان نیست تا حرمت مراوده حاصل
گردد .ثانیاً بر ﻓرض پذﯾرش صحت سند حدﯾث که تصفیق زنان (دست بر هم زدن) در نماز داللت اﯾﻦ
حدﯾث بر حرمت شنیدن صدای زن بر مردان است ازآنجاﯾیکه حدﯾث مربوط به زنان نمازگزار میباشد
لذا مقﺘضای اطﻼق نصوص شرعی درباره اذان و اقامه زن اﯾﻦ است که اگر زنان اذان و اقامه را با صدای
بلند بﮕوﯾند و به گوش نامحرمان برسد هیچ اشکالی ندارد و کفاﯾت از اذان میکند.ثالثاً در جامعه کنونی
در بسیاری از مشاغل زنان با مردان همکار هسﺘند و الجرم با اﯾشان مراوده داشﺘه و هم صحبت میشوند
و زنان در ترﯾبونهای مخﺘلف به سخﻦ گفﺘﻦ میپردازند و صدای اﯾشان را نامحرمان میشنوند و ﻓقﻬا
حکم به حرمت آن ندادهاند ،حال چﮕونه است که هنوز هم برﺧی از ﻓقﻬا هنﮕام بحث از قضاوت زنان
به اﯾﻦ حدﯾث که نه تنﻬا سندش ضعیف است ،بلکه داللت آن بر حرمت شنیدن صدای زنان توسط مردان
به طور مطلق ،و نﺘیجه گیری حرمت قضاوت زن ،ضعیف به نظر میرسد .امیﻦ االسﻼم طبرسی با ذکر
سندی از ابﻦ ابی الحدﯾد و چند سند دﯾﮕر احﺘجاج حضرت ﻓاطمه(س) بر ابوبکر را در مسأله ﻓدک نقل
کرده ،و بیان مینماﯾد حضرت زهرا(س) برای اثبات حق ﺧود در حضور مﻬاجران و انصار به کﺘاب ﺧدا
اسﺘدالل نموده ،با اسﺘناد به اصول قوانیﻦ ﻓقه با ابوبکر به احﺘجاج پرداﺧﺘه شﻬود اقامه ﻓرمودند و در
ابطال عاﯾشه و عمر بیّنه اقامه نمودند( .طبرسی ،8111 ،ج  .)18 ،8جدال و احﺘجاج پاره تﻦ
پیامبر(ص) ﯾکی از قوﯾﺘرﯾﻦ گواهی ها بر اﯾﻦ حقیقت است که جاﯾز است زنان در جمع مردان حضور
ﯾابند و با آنان بحث و مجادله کنند .آن جا که حضرت زهرا(س) برای اثبات ارث ﺧود آﯾاتی محکم به
میان آورده ،چنان دالﯾلی اقامه میکنند که نه انکارشدنی است و نه نپذﯾرﻓﺘنی و میﻓرماﯾد :آﯾا به عمد
کﺘاب ﺧدا را وا نﻬادﯾد و پشت سر اﻓکندﯾد ،آن جا که کﺘاب میگوﯾد«:وَ وَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ» ﯾا در داسﺘان
زکرﯾا و از زبان او میگوﯾد «:ﻓَﻬَبْ لی مِﻦْ لَدُنْکَ وَلِیًّا*ﯾَرِثُنی وَ ﯾَرِثُ مِﻦْ آلِ ﯾَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّ»
سپس میﻓرماﯾد :آﯾا ﺧداوند آﯾهای وﯾژه بر شما ﻓرسﺘاده که پدرم از آن بی ﺧبر بوده است ﯾا آنکه شما
از پدر و پسر عم مﻦ به عموم و به ﺧصوص کﺘاب آگاهتر هسﺘید و ﯾا آنکه میگوﯾید پیروان دو آﯾیﻦ
جداگانه از هم دﯾﮕر ارث نمیبرند؟! الزام زن به رعاﯾت پوشش بر طبق موازﯾﻦ اسﻼمی و عدم اﺧﺘﻼط
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با نامحرم توجیه مناسبی در ممنوعیت قضاوت زن نیست زﯾرا و حضور آنﻬا در مکانﻬا و اجﺘماعات محل
حضور مردان باشد؛ زﯾرا کلیه مشاغل اجﺘماعی مسﺘلزم اﺧﺘﻼط با مردان و حضور در جلسات مردانه
است و لذا هیچ تفاوتی میان شغل قضاوت و ساﯾر مشاغل اجﺘماعی نیست .نمونه ﻓعالیّت زن در قرآن
کرﯾم نشاندهنده آن است که زن امکان ﻓعالیّت اجﺘماعی را دارد همانند دﺧﺘران شعیب(ع) که مانند مردان
چوپانی می کردند .زنانی که در زمان پیغمبر(ص) برای پرسﺘاری و مداوای مجروحیﻦ راهی میدان جنگ
می شدند (زﯾدان)817 ،8112 ،
دلیل پنجم) ﻓقﻬای عامّه در ممنوعیت قضاوت زن به سیره عملی پیامبر(ص)و صحابه اﯾشان اسﺘناد و
تأکید دارند که چنانچه زن صﻼحیت رهبری جامعه ﯾا قضاوت را می داشت می باﯾست درتارﯾخ نمونه
ای درج شده باشد ولی حﺘی ﯾک مورد هم ﯾاﻓت نشد ،لذا عدم جواز والﯾت و قضاوت زن نﺘیجه گرﻓﺘه
می شود(.ابﻦ قدامه،8941 ،ج )47 ،84در نظرﯾه عدم جواز قضاوت زنان ﻓقﻬاء ،سیره پیامبر(ص) و
جانشینان اﯾشان (ائمه و ﺧلفا) در عدم دادن سمت قضاوت به زنان مورد اسﺘناد قرار گرﻓﺘه است و اﯾنکه
اگر قضاوت زنان جاﯾز بود ،حداقل نمونه ای باﯾد گزارش می گردﯾد .موﻓق الدﯾﻦ ابﻦ قدامه مینوﯾسد:
«ﻓِیمَا بَلَغَنَا ،وَلَوْ جَازَ ذَلِکَ لَمْ ﯾَخْلُ مِنْهُ جَمِیعُ الزَّمَانِ غَالِبًا» (ابﻦ قدامه ،8112 ،ج )114 ،88وهبه زحیلی
نیز مینوﯾسد «به همیﻦ دلیل نه پیامبراکرم(ص) و نه احدی از ﺧلفاﯾش و نه کسی بعد از آنﻬا زنی را
قاضی ﯾا والی قرار ندادند (زحیلی ،8944،ج )17 ،1صالح عبد الغنی محمد ،شمس الدﯾﻦ ابﻦ قدامه و
تعدادی از ﻓقﻬای شیعه نیز از اﯾﻦ دسﺘهاند (همو111 ،؛ بﻬرامی ﺧوشکار)21 ،8118 ،
نقد پنجم) در نقد نظرﯾه عدم جواز قضاوت زنان ﻓقﻬاء ،به دلیل سیره پیامبر(ص) و جانشینان اﯾشان (ائمه
و ﺧلفا) در عدم دادن سمت قضاوت به زنان و گزارش نشدن حﺘی ﯾک نمونه ،اوالً چنانچه پیامبر(ص)
و جانشینان اﯾشان ،به زنی منصب قضاوت ندادند ،چه بسا زمان و مکان نیازی نداشﺘه و اجﺘماع آنروز
پذﯾرای چنیﻦ منصبی برای زن نبوده است زﯾرا حضرت محمّد(ص) در میان امّﺘی مبعوث گردﯾد که
دﺧﺘران ﺧوﯾش را زنده به گور می کردند و زنان از دﯾدگاه جاهلیت برابر مردان نبودند و بسیاری از
عادات و ﻓرهنگ جاهلیت به واسطه پیامبر(ص) دگرگون شد .ثانیاً حکم موضوعی در آن زمان که همه
چیز برعﻬده قاضی بود و کنﺘرل امور نیز سیسﺘم واحد و دقیقی نداشت را نمی توان با همان موضوع در
تحوّالت و گسﺘرده شدن سیسﺘم قضاﯾی جﻬان امروز سنجید چرا که زن امروز با ﻓرا گرﻓﺘﻦ دانش قوانیﻦ
و دارا بودن کلیه شروط قاضی تواناﯾی دارد تا همدوش مردان به منصب قضاوت بپردازد و در چﻬارچوب
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ﺧاص حکم دهد.ثالثاً دکﺘر علی جمعه مفﺘی اعظم دانشﮕاه األزهر در مصاحبه با روزنامه القبص چاپ
کوﯾت میگوﯾد ﯾکی از زنان پیامبر(ص)در میان زنان قضاوت میکرد( .معلمی)2 ،8117 ،
در بحث سیره رسول ﺧدا(ص) ،قابل ذکر است که شراﯾط موجود آن زمان ،و نوع نﮕاه به زن در اقشار
گوناگون اعراب ،و عدم نیاز به تعدد قاضی همه و همه در عدم واگذاری مسؤولیت قضاوت به زنان دﺧیل
بوده است وگرنه نمونه هاﯾی از مسئولیت گرﻓﺘﻦ زنان نشان از مجاز بودن ﻓعالیّت زنان دارد به عنوان
نمونه عمر بﻦ ﺧطاب ،کارحسبه را در ﯾکی از بازارها به زنی به نام «شفا» سپرد(زﯾدان)714 ،8112 ،و
ﯾا عدم مخالفت پیامبر(ص) با سمراء بنت نﻬیک اسدﯾه که در بازار امر به معروف و نﻬی از منکر می کرد
و برای انجام کار ﺧود ،با تازﯾانه ای که در دست داشت ﺧاطیان را شﻼق میزد(.ابﻦ عبدالبر ،8987،ج،9
 )111ﺧلیفه دوم ،شفاء بنت عبد اللّه عدوی را بر امر بازار گماشت(إبﻦ حزم ،بی تا،ج )974 ،4که مراقبت
بر بازار همان«حسبه» است و کامﻼً مرتبط با امر قضاوتست؛ زﯾرا هر دو جزء والﯾت عامّه هسﺘند ،که
امام ﯾا ناﯾب امام ،آنرا به اشخاص عالم و عادل مزﯾّﻦ به حسﻦ اﺧﻼق واگذار می نماﯾد تا از حقوق و
مصالح مردم حفاظت کنند .بنابراﯾﻦ عللی که شغل محﺘسب را در مورد زن جاﯾز می داند همان عللی
است که قضاوت زن را مجاز می نماﯾد( .ابراهیمی ) 171 ،8111،اﯾﻦ عده از ﻓقﻬاء قائل هسﺘند که ﻓﺘوا
دادن برای زنان جاﯾز است و قضاوت نیز به ﻓﺘوا دادن قیاس می شود؛ زﯾرا اساس قیاس در اسﻼم بر
وجود علت است ،و علتِ جوازِ ﻓﺘوایِ زن علم و آگاهی او به مسائلی است که از وی سؤال می شود.
پس چنانچه زن نسبت به أحکام قضاوت و مسائل آن آگاهی کامل داشﺘه باشد ،قضاوتش نیز صحیح
است(.إبﻦ قدامه، 8941 ،ج114 ،88؛ إبﻦ عربی ،بی تا،ج 811 ،7؛ جصاص،8171 ،ج811 ،81؛ إبﻦ
رشد، 8947،ج)114 ،7
 -2-4اجماع بر شرط ذکورت
دلیل اول) مﻬم ترﯾﻦ دلیلی که ﻓقﻬا برای ممنوعیت قضاوت زنان به آن تمسک جسﺘه انـد اجمـاع اسـت.
نقد اول) بر اساس آنچه بسیاری از محققیﻦ عنوان کرده اند ،تا پیش از عﻼمه حلّی ،هیچکس ادعای
اجماع ننموده است و اﯾﻦ نکﺘه حائز اهمیّت است که حﺘی ﺧود شیخ طوسی هم در کﺘاب ﺧﻼف ﺧود،
برای اثبات ممنوعیت قضاوت زن در برابر نظر مخالف حنفیه ،بـه اجماع اسﺘناد نکرده است درحالیکه
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او معموال در صورت وجود اجماع ،به اجماع اسﺘناد مـی نمـود و در کﺘاب قضای ﺧﻼف ،هفده بار
اجماع را به عنوان دلیل قرارداده است(محمّدی گیﻼنی )71 ،8111،اما در مورد شرط ذکورت برای
قاضی ،سخنی از اجماع به میان نیاورده و به ادلّه دﯾﮕر اسﺘناد جـسﺘه اسـت .بنـابراﯾﻦ بی تردﯾـد
ممنوعیت قضاوت زنان تا زمان شیخ طوسی اجماعی نبوده اسـت .بر ﻓرض پذﯾرش چنیﻦ اجماعی ،اﯾﻦ
اجماع معﺘبر نمی باشد ،زﯾرا اجمـاع تعبـدی نبوده ،بلکـه اجمـاع مدرکی است و اجماع مدرکی معﺘبر
نیست .رابعاً الزم است مدرک اجماع مورد توجه قرار گیـرد و چنـان کـه مطرح شد مﻬمترﯾﻦ مدرک
آن ،رواﯾت ابﻦﺧدﯾجه است و داللت آن بر اعﺘبار نداشﺘﻦ قضاوت زن ،بسیار سـست
است(.مرعشی )1 ،8111،نظر بر اﯾنکه درﺧصوص قضاوت زن ،همواره بیﻦ ﻓقﻬا اﺧﺘﻼف نظر بوده و در
عصر حاضر نیز اﯾﻦ اﺧﺘﻼف به چشم میخورد ،لذا ادعای اجماع به چنیﻦ حکمی مورد قبول نمی باشد.
آﯾت اهلل مرعشی در اﯾﻦ ﺧصوص می ﻓرماﯾد« :اجماع مورد اسﺘناد در اﯾﻦ مقام اوالً ثابت نیست؛ زﯾرا در
کلمات قدمای اصحاب چنیﻦ اجماعی دﯾده نمی شود ،بلکه اﯾﻦ اجماع از زمان عﻼمه حلّی مطرح شده
است .ثانیاً اجماع مذکور ،اجماع مدرکی است و اجماع تعبدی نبوده و اجماع مدرکی ﻓی نفسه حجت
نیست» (مرعشی ،8121،ش )74 ،82-81مقدس اردبیلی ،شیخ اعظم انصاری ،میرزای قمی و مرحوم
ﺧوانساری قائل به جواز قضاوت زنان میباشند؛ لذا با وجود اقوال مخالف در موضوع مورد بحث ،اجماع
مورد نظر از حجیت ساقط بوده ،قابل اسﺘناد نمیباشد.
دلیل دوم) ﻓقﻬاء و علمای ﻓقه اسﻼمی به وﯾژه مﺘأﺧرﯾﻦ اعﻼم اجماع درباره شرط ذکورت قاضی نموده
اند.در منابع به عﻼمه حلی نسبت داده اند که وی بر شرط ذکورت ادعای اجماع نمود و نوشت«:ذَهَبَت
اإلمَامِیَةُ إلی أنَّهُ لَاﯾَجُوزُ أن ﯾَﺘَوَلَّی المَرأةَ القَضَا وَ قَالَ أبُوحَنِیفَةُ ﯾَجُوزُ»(حلّی)111 ،8417،
نقد دوم) احراز اتفاق و اجماع ﻓقﻬای ﯾک عصر کار آسانی نیست ،چه رسد به احراز اتفاق ﻓقﻬا در همه
اعصار گذشﺘه .زﯾرا اوالً در زمانﻬای گذشﺘه شیعیان و علما بسیار زﯾاد بوده اند .ثانیاً برﺧی از علما
مخفیانه زندگی می کرده اند .لذا می توان مدعی شد دسﺘرسی به ﻓﺘاوای ﻓقﻬای شیعه در زمانﻬای گذشﺘه
که در حال تقیّه می زﯾسﺘه اند از پی بردن به نظرات و اﻓکارشان در عصر حاضر مشکلﺘر می باشد .پس
نه تنﻬا اجماع محصل ،قابل تحقق نیست ،بلکه اجماع منقول هم ممکﻦ نمی باشد .البﺘه اگر معلوم شود،
اجماع منقول در مورد قضاوت زنان واقعیت دارد ،بعید است سودمند باشد؛ زﯾرا اوالً اجماع در عصر
غیبت نمی تواند کاشف از نظر معصوم(ع) باشد ،مﮕر بنابر حجیت اجماع لطفی ،که اﯾﻦ نوع اجماع را
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برﺧی از ﻓقﻬا قبول ندارند .ثانیاً همه ﻓقﻬاﯾی که اجماع را در عصر غیبت حجت می دانند ،اجماعی را
قبول دارند که کاشف از نظر معصوم(ع) بوده که تعبّدی محض باشد .اما اجماعی که از ادلّه دﯾﮕر است و
اﯾﻦ احﺘمال هست که اجماع کنندگان بر اساس آن اتفاق نظر پیدا کرده اند؛ احﺘمال عقﻼﯾی است و نمی
تواند کاشف از نظر معصوم(ع) باشد(.موسوی گرگانی ،8118،ش )11 ،74بر اساس آنچه در منابع به
عﻼمه حلّی نسبت داده شده است که وی بر شرط ذکورت ادعای اجماع نمود و نوشت«:ذَهَبَت اإلمَامِیَةُ
ضا وَ قَالَ أبُوحَنِیفَةُ ﯾَجُوزُ»(حلّی8417،م)111 ،اوالً کلمه اجماع در اﯾﻦ
إلی أنَّهُ لَاﯾَجُوزُ أن ﯾَﺘَوَلَّی المَرأةَ القَ َ
عبارت وجود ندارد و ثانیاً کﺘاب«نﻬج الحق» را عﻼمه حلّی در بحثﻬای کﻼمی نسبت به اهل تسنﻦ
نﮕاشت و درصدد تﺘبّع در اقوال ﻓقﻬای امامیه نبوده است و درحقیقت به نقد آرای عامّه پرداﺧﺘه اند و
ثالثاً جمله«ذَهَبَت اإلمَامِیَةُ» به معنای اجماع نیست کمااﯾنکه صاحب مفﺘاح الکرامه به صاحب رﯾاض
اشکال گرﻓﺘه است که چرا از جمله «ذَهَبَت اإلمَامِیَةُ» در کﺘاب نﻬج الحق برداشت اجماع نموده
است؟«لیس ﻓیه إجماع و إنّما ﻓیه ذَهَبَت اإلمَامِیَةُ»(عاملی،8984 ،ج)81 ،81
 -3قائالن به تفصیل درباره شرط ذکورت قاضی
بعضی از ﻓقﻬاء اهل سنت درباره منصب قضاوت زن ،علی رغم نظرات مخالف و مواﻓق قضاوت زن،
قائل به تفصیل گردﯾده و اعﺘقاد دارند در اموری که شﻬادت زن قابل پذﯾرش است ،قضاوتش صحیح
است و در ساﯾر مواردی که مانند حدود و قصاص که شﻬادت زن مقبول نمی اﻓﺘد ،قضاوت زن پذﯾرﻓﺘه
نیست(.ابﻦ رشد،8947،ج،7ص114؛ ابﻦ قدامه ،8941 ،ج114 ،88؛ ماوردی ،بی تا11 ،؛ ابﻦ حزم ،بی
تا،ج974 ،4؛ قرطبی ،8448 ،ج811 ،81؛ ابﻦ عربی ،بی تا ،ج811 ،7؛ عسقﻼنی،8941 ،ج)92 ،81
قائﻼن به تفصیل درباره قضاوت زنان عﻼوه بر تأﯾید نظرات مواﻓقان اﯾﻦ مسأله ،نظرات دﯾﮕری نیز به
شرح ذﯾل اعﻼم می نماﯾند:
الف)تمامی اﻓراد چه زن و چه مرد در هر مقام و شغل در قبال اﻓراد تحت تکفل و نسبت به رعیت ﺧود
مسئول هسﺘند و می باﯾست به وظاﯾف ﺧوﯾش مسئوالنه بپردازند.
ب)حل و ﻓصل دعاوی از مصادﯾق امر به معروف و نﻬی از منکر است و ذکورت و مرد بودن در آن شرط
نیست( .ابراهیمی)172 ،8111 ،
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ج) اسﺘناد به قاعده «األصل ﻓی األشیاء اإلباحه»(سیوطی )811، 8441 ،اصل در هرچیزی مباح بودن و
جاﯾز بودن آن است و اﯾﻦ قاعده می رساند که داﯾره محرمات در شرﯾعت اسﻼمی بسیار محدود می باشد،
بنابراﯾﻦ هر کسی چه زن و چه مرد درصورتی که صﻼحیت برقراری صلح بیﻦ طرﻓیﻦ دعوا را دارا باشد،
قاضی هم می تواند بشود .بانوانی که شراﯾط قضا را دارا هسﺘند ،قادرند مﺘصدی منصب قضاوت شوند
مشروط براﯾنکه همچون مردان از ﺧطوط و چارچوب کلی و مقرر در شرﯾعت اسﻼمی ﺧارج نﮕردند.
د)اﻓرادی چون نعمت اهلل صالحی نجف آبادی می گوﯾند :قضاوت زن در ﻓقه اسﻼمی مسئله ای حساس
است ودر بیﻦ ﻓقﻬا مورد اﺧﺘﻼف و بحث جدی واقع شده است و در نظر اﯾشان کسانی که قضاوت زن را
حرام و غیرناﻓذ دانسﺘه اند زن را تحقیر کرده اند که اسﻼم آن را نخواسﺘه است .اﯾشان کﺘابی با عنوان
کﺘاب «قضاوت زن در ﻓقه اسﻼمی» و مقاالتی چند درباره قضاوت زن ﻓراهم نموده است.وی می گوﯾد:
با توجه به حکم اصالةالجواز که در همه کارها جارﯾست ،باﯾد گفت :بانوانی که شراﯾط قضاوت را بیش
از مردان ﯾا مساوی با آنﻬا دارند ،می توانند مﺘصدّی منصب قضاوت شوند(.صالحی نجف آبادی)8119 ،
-4انواع قضاوت
«ﻓـعـل قـضاوت» :که صرﻓا «انجام عمل قضائى» است ،ﯾعنى ﻓصل ﺧصومت و حل مشکل مورد
نزاع میان دو نفر ،که هرکس عالم به أحکام شرع باشد میتواند مشکل دو ﻓردی را که درباره ﯾک مسئله
شـرعـى  -بـه جـﻬـت جﻬل و ندانسﺘﻦ  -اﺧﺘﻼف نمودهاند ،حل نماﯾد و راه حل اﺧﺘﻼف را به آنان
ارائه دهد(.صالحی مازندرانی )8119 ،قاضی بر اساس مآﺧذ ﻓقﻬی و حقوقی ،شامل قاضی «منصوب» و
همچنیﻦ قاضی «منﺘخب» ﯾا«تحکیم» است.
 -9-8امام معصوم (ع)  ،قاضی را به قضاوت برمی گزﯾند که شامل نصب ﺧاص برای ﯾک منطقه وﯾژه
و نصب عام که در عصر غیبت ،تمامی قضات بر اساس نصب عام قضاوت مینماﯾند« .تصدى منصب
قضا» به معناى والﯾت بر انجام عمل قضائى است و با عنوان «منصب رسمى» در حکومت اسﻼمی مطرح
است(.معرﻓت)8121،آنچه مورد اتفاق ﻓقﻬاست و ذکورﯾت را قاطعانه در آن شرط کردهاند ،همیﻦ معناست
که از شئون والﯾت عامه میباشد.
 -9-7قاضی تحکیم« :قاضِیُ الﺘَّحکِیمِ هُوَ شَخصٌ أو اشخَاصٌ ،ﯾَﺘَرَاضَی بِهِ أو بِﻬِم ،طَرَﻓَا النِزَاع ،أن ﯾَﺘَرَاﻓَعا
عِندَهُ أو عِندَهُم وَ أنَّ ﯾَقبَلُ قَولَهُ أو قَولَﻬُم وَ ﯾَعمَلُ بِذَلِکَ» (موسوی اردبیلی )842 - 841 ،8971 ،ﻓردی
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است که طرﻓیﻦ نزاع تواﻓق کنند که او را برای داوری میان ﺧود برگزﯾنند ،بدون اﯾنکه اﯾﻦ انﺘخاب ﺧاص
و ﯾا عام از سوی امام باشد .لذا امکان دارد که قاضی تحکیم بیش از ﯾک تﻦ باشد .مبنای ﻓقﻬی و
مشروعیت قضاوتِ قضات انﺘخابی براساس رواﯾت معروف «ابی ﺧدﯾجه» از امام صادق (ع)
است ...«:لَکِﻦ انْظُرُوا اِلَی رَجُلٍ مِنْکُم ﯾَعْلَمُ شَیْئاً مِﻦ قَضَاﯾَانَا ﻓَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُم ﻓَاِنِّی قَدْ جَعَلْﺘُهُ قَاضِیاً ﻓَﺘَحَاکَمُوا
اِلَیْهِ» (حرّ عاملی ،بیتا ،ج ،9 ،81ح)1
بعضی از ﻓقﻬا قائل هسﺘند که منظور از اﯾﻦ رواﯾت ،قاضی ابﺘداﯾی ﯾعنی قاضی منصوب نیست ،بلکه همان
قاضی تحکیم منﺘخب طرﻓیﻦ دعواست .آﯾت اهلل ﺧوﯾی می ﻓرماﯾد :هر کس که اصحاب دعوا وی را حَکَم
قرار دهند ،امام نیز وی را قاضی قرار داده است(ﺧوﯾی ،8942 ،ج)88 ،8شاﯾد بﺘوان گفت که قضاوت
امری مساوی در تقسیم میان زن و مرد دارای شراﯾط دانش قضاوت و آگاه به قوانیﻦ مربوطه است که
در صورت صحیح انجام پذﯾرﻓﺘﻦ ،مورد تأﯾید معصومیﻦ(ع) نیزﺧواهد بود.
در حال حاضر ،تمام قضات دادگسﺘری ،قاضی مأذون هسﺘند که گرچه واجد شراﯾط ﻓقﻬی قضاء نیسﺘند
اما از سوی حاکم مسلمیﻦ ﯾعنی ولی ﻓقیه برای قضاوت إذن گرﻓﺘه اند .کمبود قاضی در دسﺘﮕاه قضاﯾی
و اﯾنکه انﺘخاب قضات تنﻬا از میان مجﺘﻬدﯾﻦ صورت پذﯾرد ،امری غامض بوده و لذا به اشخاص آگاه به
علوم قضاﯾی که دارای اﺧﻼق شاﯾسﺘه می باشند ولی به درجه اجﺘﻬاد نائل نشده اند تجوﯾز می شود که
در حدود إذن ﯾا بر طبق قوانیﻦ موضوعه به حل و ﻓصل مراﻓعات پرداﺧﺘه و بر اساس قوانیﻦ حکم دهند.
 -5مفهوم لغوی و اصطالحی قاضی تحکیم
با توجه به اﻓزاﯾش مشکﻼت اﻓراد و ﻓراوانی رجوع آنﻬا به دادگاهها ،اسﻼم اﯾﻦ روش زﯾبا و پرﻓاﯾده
را بنیان گذاشﺘه است که بدان واسطه اگر طرﻓیﻦ دعوا ،بدون قضاوت نﺘوانند به ﻓصل ﺧصومت بپردازند،
الزم نیست به نظام قضاﯾی روی آورند ،بلکه براساس نظر مشﻬور ﻓقیﻬان شیعه میتوانند ﺧارج از دسﺘﮕاه
قضاﯾی به انﺘخاب ﺧود ،ﻓرد واجد شراﯾطی را برگزﯾده و احقاق حق و ﻓصل ﺧصومت را از اﯾﻦ طرﯾق
پیﮕیری کنند .حکم اﯾﻦ حَکَم دارای آثار حقوقی ﺧواهد بود .اﯾﻦ طرح که در ﻓقه ،مراجعه به قاضی
تحکیم نامیده میشود( .نجفی )877-878 ،8119 ،تحکیم :مصدر از رﯾشه حکم است .حکم در لغت به
معنای قضاوت و دادرسی و در اصل به معنای منع و بازداشﺘﻦ است و در اصطﻼح ،در معنی تفوﯾض
قضاوت به کسی است (ﻓیّومی)891 ،8941 ،
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قاضی تحکیم :ﻓقیﻬان شیعه در تعرﯾف و برﺧی قیود آن اندکی با هم اﺧﺘﻼف دارند ولی از مجموع آنﻬا به
دست میآﯾد که قاضی تحکیم ،ﻓردی جامع شراﯾط قضاوت ولی غیرمنصوب از ناحیه مﺘولی قضاست که
توسط طرﻓیﻦ دعوی برای دادرسی برگزﯾده میشود (حلّی، 8114 ،ج741 ،9؛ حلّی ،بیتا118 ،؛ حلّی،
984/1 :8984؛ شﻬید ثانی،8981 ،ج 17 ،81؛ طباطبائی،8977 ،ج 84 ،81؛ طوسی،8118 ،ج 819 ،1؛
بدوی899 ،8984 ،؛ سنﮕلجی12 ،8119 ،؛ محمّدی گیﻼنی92 ،8114 ،؛ باقر موسوی824 ،8984 ،؛
انصاری844 ،8128 ،ـ744؛ موسوی سنﮕﻼﺧی811 ،8111 ،؛ جعفری لنﮕرودی،8121 ،ج )119 ،7
تشابه قضاوت و تحکیم اﯾﻦ است که هر دو ،راه حل ﻓصل ﺧصومت و منازعات بیﻦ مردم هسﺘند و به
همیﻦ ﺧاطر در بسیاری از احکام مشابهاند( .بدوی )899 ،8984 ،اگر چه قاضى تحکیم عنوانى نو ظﻬور
در قوانیﻦ اﯾران به شمار مىرود ولى چندﯾﻦ قرن سابقه در علم ﻓقه دارد .از اﯾﻦ رو با عناﯾت به ﺧاسﺘﮕاه
آن باﯾسﺘه است که در اﯾﻦ باره بحثى ﻓقﻬى همراه با جنبههاى حقوقى آن ،انجام پذﯾرد .از ﯾک
سوى سیاست صحیح قضاﯾى اقﺘضاء مىکند که دسﺘﮕاه عدالت قضاﯾى تا حد امکان از تراکم پرونده ها
جلوگیرى کرده و با سرعت همراه با دقت به آنﻬا رسیدگى کند و با کمﺘرﯾﻦ هزﯾنه و نیروى انسانى به حل
و ﻓصل دعاوى بپردازد ،و از سوﯾى دﯾﮕر ،اﻓزاﯾش روزاﻓزون جمعیت و به وجود آمدن شرائط و امکانات
جدﯾد با پیچیدگیﻬاﯾى که دارند و شﺘاب هرچه بیشﺘر زندگى مادى ،موجب گردﯾده که اجحاف به حقوق و
ارتکاب جرائم نیز اﻓزاﯾش ﯾابد و اﯾﻦ امر طلب مىکند که مردم براى تامیﻦ حقوق ﺧوﯾش بیشﺘر به دسﺘﮕاه
قضاﯾى روى آورند .در نﺘیجه موجب تراکم پروندهها در دسﺘﮕاه قضاﯾى مىشود که اﯾﻦ
ﺧود ،عوارض دﯾﮕرى را درپى دارد از جمله ،سبب مىشود که دسﺘﮕاه قضاﯾى نﺘواند سرعت و دقت
مطلوب را داشﺘه باشد .عﻼوه بر اﯾﻦ تراکم پروندهها از نظر مالى نیز براى دسﺘﮕاه قضاﯾى بسیار هزﯾنه
بردار است.
از اﯾﻦ روى اگر بﺘوان سیاسﺘى را به کار گرﻓت که حﺘی المقدور از مراجعه مردم به دادگاه جلوگیرى کند،
امرى مطلوب و پسندﯾده است .با توجه به مطالب ﯾادشده است که سیاست جناﯾى جدﯾد که تحت عنوان
«جنبش سیاست دﻓاع اجﺘماعى» مطرح است و از جمله جدﯾدترﯾﻦ مکاتبى است که به شیوه علمى به
مبارزه با بزهکارى برﺧواسﺘه ،در راسﺘاى نیل به اهداف ﻓوق سیاست «قضا زداﯾى» را مطرح کرده است.
قضازداﯾى سیاسﺘى است که کوشش مىکند تا طرﻓیﻦ دعوى را در موارد گوناگون از قیود مداﺧﻼت
قضاﯾى برهاند و در صدد ارائه راه حلهاى منطقى و صحیح براى ﻓصل ﺧصومت است.
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از جمله نﺘاﯾج روشﻦ پذﯾرﻓﺘﻦ قاضى تحکیم اﯾﻦ است که باعث همکارى و تعاون اصحاب دعوا در
جﻬت ﻓصل ﺧصومت مىشود و موجب کاهش تنشهاى به وجود آمده میان آنﻬا مىگردد ،چرا که بر
ﺧﻼف نظام قضاﯾى تداﻓعى که ﯾکى به عنوان ﺧواهان شکاﯾت مىکند و دﯾﮕرى به
عنوان ﺧوانده به دادگاه احضار مىشود و اﯾﻦ امر باعث کشمکش و تعارض میان اصحاب دعوا شده و
در برﺧى موارد موجب حاضر نشدن در موعد معیﻦ در دادگاه مىگردد و در نﺘیجه دادرسى را طوالنى
و کسل کننده مىنماﯾد ،اما در قضاوت قاضی تحکیم ،اصحاب دعوا قبل از مراجعه به قاضى تحکیم ناچار
از تواﻓق و تصالح هسﺘند و اﯾﻦ امر از جﻬت روانى در حل دعوا کمک شاﯾان توجﻬى مىکند .مىتوان
گفت اﯾﻦ راه حل نوعى سیاستﺧصوصى کردن امر قضاوت است که در جﻬت دستﯾاﻓﺘﻦ به
ﯾک نظام رسیدگى سرﯾع و دقیق ،همراه با کاهش هزﯾنه و نیروى انسانى ،امرى پذﯾرﻓﺘنى و پسندﯾده
است( .قماشی774 ،8121 ،؛ باقر موسوی)828 ،8984 ،
 -6تفاوت قضای تحکیم با قضای رسمی و عام
در اﯾنجا به تفاوتﻬای مربوطه اشاره می گردد:
 ) 8در قضای تحکیم انﺘصاب قاضی از سوی امام ﯾا کسی که مجاز بدان باشد شرط نیست ،برﺧﻼف
قضای منصوب.
 ) 7در قضای تحکیم رضاﯾت طرﻓیﻦ منازعه قبل از صدور حکم نسبت به داوری و حکمیت شرط الزم
است ،ولی در دادرسی قاضی منصوب ،رضاﯾت شرط نیست.
 )1به نظر برﺧی از ﻓقﻬای شیعه و اکثر اهل سنت ،قلمرو قضای تحکیم دعاوی مالی است و حکمیت در
امور کیفری و عقوبات جاﯾز نمیباشد( .ابﻦ عاشور(7888م) جواز تحکیم در مسائل حقوق و مالی و
عدم جواز تحکیم در مسائل کیفری(.حلّی)984، 8981 ،
 )9قاضی منصوب برای الزام طرﻓیﻦ به پذﯾرش حکم و اجرای آن ،حق اسﺘفاده از امکانات الزامآور نظیر
حبس و دﯾﮕر تعزﯾرات را دارند ،ولی قاضی تحکیم چنیﻦ اﺧﺘیاری ندارد.
 ) 1والﯾت قاضی منصوب ،اعم از قضای تحکیم است؛ زﯾرا والﯾت قاضی منصوب امﺘداد دارد (انصاری،
)748 ،8128
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در اﯾنکه آﯾا تمام شروط معﺘبر قاضی منصوب ،در قاضی تحکیم نیز شرط است ،در میان ﻓقﻬا اﺧﺘﻼف
نظر وجود دارد .شماری از ﻓقیﻬان همه شروط معﺘبر مربوط به قاضی منصوب را در قاضی تحکیم نیز
شرط میدانند و تفاوت قاضی تحکیم با قاضی منصوب را تنﻬا درعدم نصب و إذن قاضی تحکیم
میشمارند .ﻓقیﻬانی چون شیخ طوسی( ،8118ج)819 ،1؛ محقق حلّی(،8941ج )14 ،9؛ محقق
اردبیلی(،8982ج  )82 ،87و شﻬید ثانی( ،8984ج  )91 ،1از قائﻼن اﯾﻦ قول هسﺘند.
 -7شرایط و فوائد قضاوت قاضی تحکیم
درباره رأی قاضی تحکیم در ﻓقه ،غالب ﻓقﻬا معﺘقدند که شراﯾط قاضی تحکیم همانند شراﯾط قاضی
منصوب است .شﻬید ثانی در اﯾﻦ باره گفﺘه است که «بدان که بنابر اتفاق نظر علماء شراﯾطی که برای
منصوب لحاظ می شود برای قاضی تحکیم نیز شرط می گردد» و در کﺘاب روضه گفﺘه است» :برشمردن
جمیع شراﯾط ﻓﺘوی شرطی است اجماعی ،و همیﻦ طور شرط بلوغ ،عقل ،حﻼل زاده بودن ،حاﻓظه قوی
و عدالت»(شﻬید ثانی)14 ،8984 ،محقق حلّی بر اﯾﻦ باور است که برای قاضی تحکیم شراﯾط قاضی
منصوب نیز شرط است (محقق حلّی)118 ،8941 ،شﻬید اول نیز بیان داشﺘه است که «جمیع شراﯾط الزم
است»(شﻬید اول ،بی تا)14 ،
در حقوق اسﻼمی به طور کلی اعﺘقاد بر اﯾﻦ است که همة شراﯾط الزم برای قاضی منصوب اعم از شراﯾط
عمومی مانند بلوغ و عقل و شراﯾط اﺧﺘصاصی که عمدتاً اسﻼم ،عدالت و اجﺘﻬاد است ،برای قاضی تحکیم
نیز ضروری است .تنﻬا اسﺘثناء لزوم وجود إذن از سوی امام ﯾا ﻓقیﻬی که حکومت به دست اوست ،می
باشد(.جنیدی )11،8114 ،برﺧی ﻓقﻬا با توجه به اﯾنکه برای قاضی اعم از منصوب و تحکیم شرط اجﺘﻬاد
قائل شده اند ،ﻓرض وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت را منﺘفی می دانند ،چون با عناﯾت به شرط
اجﺘﻬاد در قضاوت همة ﻓقﻬای جامع الشراﯾط از امام معصوم(ع) در دوران غیبت ،همة آنﻬا قاضی منصوب
هسﺘند ،ازاﯾﻦ رو در اﯾﻦ دوران قاضی واجد شراﯾط ولی غیرمنصوب وجود ندارد تا اصحاب دعوا او را
به عنوان تحکیم برگزﯾنند .از جمله ﻓقﻬای معﺘقد به اﯾﻦ روﯾکرد می توان از جبعی عاملی و مقدس اردبیلی
نام برد .در مقابل برﺧی دﯾﮕر از ﻓقﻬا از جمله شیخ طوسی و آﯾت اهلل ﺧوﯾی وجود قاضی تحکیم در
عصر غیبت را پذﯾرﻓﺘه اند(.حبیب نژاد و بخرد) 111 ،8141 ،اﻓزون بر اﯾﻦ ،آﯾت اهلل ﺧوﯾی شرط اجﺘﻬاد
در قاضی تحکیم را الزم نمی داند(.ﺧوﯾی ،بی تا) 71 ،برﺧی نیز معﺘقدند آنچه برای اﯾشان مﻼک است،
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حکم به حق و عدالت است ،ﺧواه از روی اجﺘﻬاد باشد ﯾا از روی تقلید (السند)14 ،8911 ،بنابراﯾﻦ و به
طرﯾق اولی برای قضاوت تحکیمی نیز شرط اجﺘﻬاد روا نیست .به زعم دکﺘر محمود قیّوم زاده مداﺧلة
حاکم در ﻓرآﯾند انﺘخاب و شراﯾط قاضی تحکیم به نحوی که امروزه در نظام قضاﯾی راﯾج است ،وجود
نداشﺘه است .اما برﺧی شراﯾط که در مورد شراﯾط قاضی تحکیم به وﯾژه در ﻓقه امامیه آورده شد ،از
جمله طﻬارت مولد ،عدالت ،اﯾمان و تقوا و صدور احکام منصفانه بر پاﯾه موازﯾﻦ دﯾنی و ﻓقﻬی ،اصولی
مشﺘرک در احصای شراﯾط قضاوت تحکیمی هسﺘند و اﯾﻦ موارد در طول دوران رسیدگی باﯾد مراعات
می شده است و عدم اجرای آن در نﻬاﯾت موجب بی اعﺘباری رأی قاضی تحکیم و به طرﯾق اولی صدور
حکم غیرشرعی می شده است که اجرای آن توسط حاکم شرع امکان پذﯾر نبوده است (.قیّوم زاده و
مظفّری)942 ،8944 ،
اصوالً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و درﯾاﻓت اﺧطارﯾه و احضارﯾه رضاﯾت ندارند.
مردم ترجیح می دهند در محیط های دوسﺘانه تری نسبت به دادگاهﻬا و با آرامش بیشﺘر به حل و ﻓصل
اﺧﺘﻼف ﻓی مابیﻦ ﺧود و ساﯾرﯾﻦ و با دﺧالت و نظر ﻓردی مورد وثوق که در عیﻦ حال مطّلع هم باشد،
بپردازند .ﯾکی از علمای معاصر ،قضاوت تحکیمی را مشروط به حکم دادن نمیداند ،بلکه معﺘقـد است
رضاﯾت طرﻓیﻦ در آن کاﻓی میباشد .اﯾشان می نوﯾسد دو نفر که با هم در امر مـالی ﯾـا غیرمـالی دعوا
و اﺧﺘﻼف نماﯾند و با هم تواﻓق کنند برای ﻓیصله دادن به اﺧﺘﻼف ،ﯾک نفر را به عنوان حکـم و داور
انﺘخاب نموده نزد آن شخص اﺧﺘﻼف ﺧـود را مطـرح نماﯾنـد و بـه آنچـه وی حکـم کند رضاﯾت
دهند ،البﺘه شخص منﺘخب ،غیرقاضی منصوب از ناحیه امام باشد ،اﯾـﻦ ﻓعـل ﯾعنـی حَکـَمگردانیدن دو
نفر شخص ثالث را ،و به آن تحکیم میگوﯾند و آن شخص ثالث را قاضـی تحکـیم مـینامنـد ،ﯾعنی
قاضی که با تحکیم و انﺘخاب دو نفر مﺘخاصم برگزﯾده شده است(.محمـدی گیﻼنی)8114 ،
 -8امکان قضاوت تحکیم در اسالم از دیدگاه فریقین
قضاوت تحکیم به وسیله ﻓقﻬای اهل سنت مطرح شد و وجﻬش هم اﯾﻦ است که می گوﯾند هر انسانی
بر ﺧودش والﯾت دارد و چون اﯾﻦ چنیﻦ است لذا انسان می تواند امور ﺧودش را به کسی که اهلیّت
دارد بسپارد بنابراﯾﻦ طرﻓیﻦ دعوی و اﺧﺘﻼف از بابت اﯾنکه بر ﺧودشان والﯾت دارند می توانند تواﻓق
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کنند و ﻓردی را که اهلیّت قضاوت دارد او را به عنوان قاضی ﺧودشان قرار دهند و قضاوت آن شخص
به انﺘخاب طرﻓیﻦ نزاع مشروعیّت پیدا می نماﯾد در اﯾنکه اﯾﻦ شخص که قاضی تحکیم می شود آﯾا الزم
هست همه شراﯾط قاضی منصوب را داشﺘه باشد ﯾا ﺧیر ،از نظر ﻓقه امامیه شﻬید ثانی در شرح لمعه
ﻓرمودند :به غیر از نصب همه شراﯾط را باﯾد داشﺘه باشد ﯾعنی مجﺘﻬد باشد ،مرد باشد و بقیه شراﯾطی را
که برای قاضی شدن ﯾک ﻓرد ذکر کرده اند مشﻬور ﻓقیﻬان ،مشروعیت قاضی تحکیم را پذﯾرﻓﺘه و دالﯾلی
از کﺘاب و سنت بر آن اقامه کردهاند .برﺧی بر آن ادعای شﻬرت و الﺧﻼف (حلّی ،8941 ،ج9،14؛ شﻬید
ثانی،8981 ،ج  )117 ،81و برﺧی دﯾﮕر بر آن ادعای اجماع کردهاند (طوسی،8118 ،ج 798 ،1؛ شﻬید
ثانی،8981 ،ج9 ،74؛ نجفی،8117 ،ج )74 ،94عﻼوه بر اﯾﻦ ،گفﺘه شده که در زمان صحابه مسئله قاضی
تحکیم اتفاق اﻓﺘاده و کسی آن را انکار نکرده است( .شﻬید ثانی،8981 ،ج )117 ،81؛ حﺘی برﺧی به
وقوع آن ،در زمان پیامبر(ص) نیز تصرﯾح نمودهاند( .ﻓاضل هندی،8979 ،ج)1 ،84
در مورد قلمرو قضای تحکیم ،اکثر ﻓقﻬای اهل سنت برآن هسﺘند که قاضی تحکیم حق دﺧالت و حکم
در مسائل کیفری و عقوبات شرعی را ندارد ،دلیل اﯾشان اﯾﻦ است که اﯾﻦ امر موجب تفوﯾت حق قاضی
منصوب می شود .مسأله قاضی تحکیم در ﻓقه اهل سنت عیناً آن گونه ای نیست که در ﻓقه امامیه مطرح
شده است؛ امکان دارد که در ﻓقه اهل سنت همه آن شراﯾطی که قاضی منصوب می باﯾست داشﺘه باشد،
آن را در قاضی تحکیم شرط ندانند.
 -9قاضی تحکیم در دوران غیبت
پارهای از ﻓقیﻬان با عناﯾت به اﯾنکه در قاضی بهطور مطلق (ﺧواه منصوب و ﺧواه تحکیم) اجﺘﻬاد را
شرط دانسﺘهاند ،ﻓرض وجود قاضی تحکیم را در عصر غیبت منکر شدهاند؛ زﯾرا با توجه به شرط
اجﺘﻬاد در قضاوت ،همه ﻓقیﻬان جامعالشراﯾط از امام (ع) در دوران غیبت ،قاضی منصوب هسﺘند و در
نﺘیجه اﯾﻦ دوران قاضی واجد شراﯾط ولی غیرمنصوب وجود ندارد تا اصحاب دعوی او را بهعنوان تحکیم
برگزﯾنند .ازجمله اﯾﻦ ﻓقیﻬان شﻬیدثانی (عاملی،8984 ،ج  ،)22 ،1مقدس اردبیلی (اردبیلی،8982 ،ج،87
 ،)82صاحب رﯾاض (طباطباﯾی،8977 ،ج  )84 ،81و آﯾتاهلل ﺧوانساری (،8119ج  )84 ،1میباشند.
در مقابل ،برﺧی از ﻓقیﻬان وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت را پذﯾرﻓﺘهاند؛ از جمله مرحوم صاحب
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جواهر (نجفی،8117 ،ج 74 ،94ـ ،)14شیخ طوسی (طوسی،8118 ،ج  )798 ،1و آﯾتاهلل ﺧوﯾی
(،8949ج )4 ،8
 -11قلمرو کاربرد قاضی تحکیم
از دﯾدگاه ﻓقه ،اطﻼق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم اقﺘضا میکند که وی بﺘواند هم در دعاوی حقوقی
و هم در دعاوی کیفری قضاوت کند .در اﯾﻦ باره میتوان به رواﯾت ابیﺧدﯾجه از امام صادق (ع) اشاره
کرد (حرّ عاملی ،بیتا،ج )9 ،81بابررسی رواﯾات مقبوله عمر بﻦ حنظله و رواﯾت ابی ﺧدﯾجه درباره
قضاوت به نظر می رسد که مقﺘضای اطﻼق مقبوله و الغای ﺧصوصیت از تقیید به رجل در رواﯾت ابی
ﺧدﯾجه آنچه حاصل می گردد :عدم شرطیت و صحّت قضاوت زنان مانند مردان است (صانعی،8117 ،
ج)141 ،7اما رواﯾت ابی ﺧدﯾجه و مقبوله عمر بﻦ حنظله اطﻼق دارند و کلمه «مﻦ» شامل مردان و زنان
میشود و اﺧﺘصاص به مردان ندارد و ذکر واژه «رجل» در رواﯾت ابی ﺧدﯾجه و نظاﯾر آن از باب تغلیب
است و چنیﻦ قیدی موجب تخصیص حکم به مردان نمیشود (.همان) همچنیﻦ اسﺘدالل به اﯾﻦ مطلب،
ﺧالی از مناقشه نیست؛ چراکه تعبیر به «رجل منکم» برای ﺧارج کردن زنان و کودکان نیست؛ بلکه از
جﻬت مقابله با مردان سﺘمﮕر است که از رجوع به آنها نﻬی شده است ( ﺧوﯾی ) 19 ،8111 ،و چنانچه
ذکر واژه «رجل» از باب تغلیب بوده است؛ پس تمسک به مفﻬوم رجل در اﯾنجا ،همانند تمسک به
«مفﻬوم لقب» است که قطعاً حجیﺘی ندارد (مظفر ،8981 ،ج )817 ،8به سخﻦ دﯾﮕر اگر برای ما عموم ﯾا
اطﻼقی در جعل والﯾت و قضاوت وجود داشﺘه باشد ،تخصیص ﯾا تقیید آن به اﯾﻦ حدﯾث ،مشکل ﺧواهد
بود ( منﺘظری )118 ،8941 ،ﯾکی از احکام بدﯾﻬی عقل اﯾﻦ است که باﯾد مشاغل بر اساس قابلیت به
اﻓراد سپرده شود و هر که قابلیﺘش برای کاری بیشﺘر باشد ،برای تصدی آن شاﯾسﺘهتر است .حضرت
علی دراﯾﻦباره میﻓرماﯾد « :شاﯾسﺘهترﯾﻦ مردم ،برای زمامداری کسی است که تواناﯾی او برای اداره
جامعه از همه بیشﺘر و به امور ﺧدا دراﯾﻦباره از همه آگاهتر باشد » ( سیدرضی ،8141،ﺧطبه ،742
111-112؛ ﺧطبه  )111 ،781امام در اﯾنجا همیﻦ حکم بدﯾﻬی را گوشزد می نماﯾد ،نه ﯾک مطلب تعبّدی
را .اﯾﻦ حکم عقﻼً به زمامداری اﺧﺘصاص ندارد؛ بلکه در مورد همه منصبهای اجراﯾی ،قضاﯾی ،ﻓرهنﮕی،
صنعﺘی و ...که به نوعی به اداره جامعه مربوط میشوند ،جاری است و هرکس که قابلیﺘش برای تصدی
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منصبی بیشﺘر باشد ،باﯾد کار به او سپرده شود .در غیر اﯾﻦ صورت برﺧﻼف عقل و ﺧﻼف مصلحت جامعه
ﺧواهد بود و کاری که برﺧﻼف عقل و مصلحت جامعه باشد در شرع جاﯾز نیست .اﯾﻦ حکم بدﯾﻬی عقل
هم قابل تخصیص نیست که مثﻼً در مورد سپردن قضاوت به بانوان آن را تخصیص بزنیم؛ زﯾرا که احکام
عقلی تخصیص نمیپذﯾرند.
با بررسی حکمیت میان زن و شوهر مشخص می شود که بر اساس آنچه ﺧداوند مﺘعال در سوره نساء
آﯾه  11میﻓرماﯾد « :إِنْ ﺧِفْﺘُمْ شِقاقَ بَیْنِﻬِما ﻓَابْعَثُوا حَکَماً مِﻦْ أَهْلِهِ َو حَکَماً مِﻦْ أَهْلِﻬا إِ ْن ﯾُرﯾدا إِصْﻼحاً
ﯾُوَﻓِّقِ اللَّهُ بَیْنَﻬُما  »...و اگر از جداﯾی و شکاف میان دو همسر بیم داشﺘه باشید ،ﯾک داور از ﺧانواده
شوهر و ﯾک داور از ﺧانواده زن انﺘخاب کنید (تا به کار آنﻬا رسیدگی کنند) اگر اﯾﻦ دو داور تصمیم به
اصﻼح داشﺘه باشند ،ﺧداوند به تواﻓق آنﻬا کمک ﺧواهند کرد.
حال درباره اﯾﻦ دونفر اﺧﺘﻼفنظر شده است که آﯾا داور تحکیم هسﺘند ﯾا وکیل .شماری از بزرگان نظر
اول را پذﯾرﻓﺘند(نجفی،8117 ،ج  )789، 18و برﺧی هم نظر دوم را برگزﯾدهاند(سبحانی تبرﯾزی،8981 ،ج
)881 ،8به هر صورت ،چه گزﯾنش اﯾﻦ دو نفر از باب تحکیم باشد و چه از باب توکیل ،مردبودن در آن
شرط نیست و زنان نیز می توانند به اﯾﻦ امر بپردازند ،زﯾرا که مرد بودن در داور تحکیم شرط نیست.
همچنیﻦ تمسک به اطﻼق نصوص ـ بهوﯾژه آﯾه کرﯾمه پیشیﻦ ـ شرط توکیل را نفی میکند .عﻼوهبر اﯾﻦ،
اگر آن دو را داور تحکیم بدانیم ،میتوان با اﯾﻦ آﯾه کرﯾمه و رواﯾات مربوطه مشروعیت قاضی تحکیم را
اسﺘفاده کرد .همچنیﻦ با تمسک به اطﻼق آنﻬا میتوان بر عدم اشﺘراط مرد بودن در قاضی تحکیم اسﺘدالل
نمود.
 -11زن در مسند قاضی تحکیم
از نظر جنسیت ،زن میتواند عﻬدهدار امر داوری شود و همینطور نیازی به شرط طﻬارت مولد و اﯾمان
نیست و حال آنکه در قاضی تحکیم ،رعاﯾت شرطهای ﯾادشده الزامی است .همیﻦطور بنا بر نظرﯾه
کسانی که اجﺘﻬاد را از شرطهای ضروری قضاوت میدانند وجود آن در داور لزومی ندارد .بنابر اﯾﻦ
میتوان نﺘیجه گرﻓت که داور با قاضی تحکیم از سه جﻬت تفاوت دارد )8 :قلمرو و صﻼحیت رسیدگی.
 )7شخصیت )1 .شراﯾط(.قماشی )719 ،8121 ،مطالب درمورد قاضی تحکیم ،صفات قاضی تحکیم،
وﯾژگیها و ﻓوائد قاضی تحکیم و قلمرو کاربرد قاضی تحکیم بیان شد و میتوان نﺘیجه گرﻓت که قضاوت
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زنان در جاﯾﮕاه قاضی تحکیم ،جاﯾز است .اﻓزون بر آن ﻓقیﻬانی چون شﻬید اول در لمعه ،صاحب مفﺘاح
الکرامه ،صاحب جواهر و شیخ انصاری قائل هسﺘند که که مرد بودن در قاضی تحکیم شرط نیست.
نوﯾسنده ﻓقه القضاء میگوﯾد« :پس از مﻼحظه و بررسی اقوال درﯾاﻓﺘم که قائﻼن به اشﺘراط صفت مردبودن
در قاضی تحکیم ،دلیل ﺧاصی بر ادعاﯾشان اقامه نکردهاند ،بنابر اﯾﻦ آنچه در مسئله مورد بحث مﻬم
میباشد آن است که قاضی باﯾد توانا و صالح برای داوری و اقامه عدل باشد؛ به اﯾﻦ معنا که دارای صفاتی
باشد که حل و ﻓصل دعوا به آن نیاز دارد و اﯾﻦ نسبت به نفس دعوی و زمان و شراﯾط آن مﺘفاوت
میشود .در پارهای موارد ،قاضی باﯾد مجﺘﻬد و ﺧبیر باشد و در بسیاری از موارد مجﺘﻬد بودن الزم نیست،
همانﮕونه که لزومی ندارد داور تحکیم در همه موارد مرد باشد ،بلکه واجب است قاضی تحکیم در برﺧی
موارد مرد و در برﺧی موارد زن باشد(».موسوی اردبیلی،8971 ،ج  )872 ،8نوﯾسنده «مبانی القضاء و
الشﻬادات» مینوﯾسد« :شرطهاﯾی که در قاضی منصوب ـبراساس ادله نصب و مقﺘضای اصل عدم نفوذ
پس از شک در نفوذ حکم -بهدست میآﯾد ،مشمول قاضی تحکیم نمیشوند و اصل نیز به اطﻼقاتی که
در مسئله وجود دارد ،از میان برداشﺘه میشود و ادله نصب هم نمیتواند آن اطﻼقات را مقید سازد،
چراکه اطﻼقات در باب قاضی تحکیم ،از داﯾره ادلّه نصب ﺧارج بوده و ربطی به هم ندارند و به اﯾﻦ
ترتیب نه مردبودن در قاضی تحکیم شرط است و نه مجﺘﻬد بودن(».انصاری)92- 91 ،8981 ،
به نظر میرسد که دﯾدگاه اﯾشان درست باشد ،چراکه ادلّه ممنوع بودن قضاوت زنان ،به والﯾت بر قضا و
قاضی منصوب انصراف دارد ،نه ﻓعل قضا و قاضی تحکیم و در نﺘیجه اطﻼقات ادلّهای که به آن مشروعیت
قاضی تحکیم ثابت میشود ،ﺧالی از معارض باقی میماند .بنابر اﯾﻦ اطﻼقات مزبور ،حاکم بر اصل بوده
و مقﺘضای آن جواز قضاوت بانوان در جاﯾﮕاه قاضی تحکیم است .به همیﻦ دلیل ،قضاوت بانوان بهعنوان
قاضی تحکیم –اگر حرام و محذور دﯾﮕری را درپی نداشﺘه باشد -ﻓینفسه جاﯾز است.
نتیجه گیری
منصب قضاوت ،ﯾکی از مناصب بسیار حساس و مﻬم در نظام حقوقی اسﻼم است و مسئولیت ناشی
از آن بسیار سنﮕیﻦ میباشد؛ چراکه جان و مال و آبروی اﻓراد و ﺧانوادهها ،به رأی و نظر قاضی بسﺘﮕی
دارد و بر اساس آنچه گذشت زن نیز مانند مرد ،امکان داشﺘﻦ شراﯾط قاضی چون بلوغ ،عقل ،اسﻼم،
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اﯾمان ،علم ،عدالت ،حﻼلزادگی ،کمال ﺧلقت و بیناﯾی را دارد و درباره شرط ذکورت به نظر می رسد
ﻓقﻬای شیعه بر اساس اجﺘﻬاد ﺧوﯾش که مسﺘندات آنﻬا قابل تعدﯾل است و ﯾا بر اساس تبعیت از شیخ
طوسی(کﺘاب ﺧﻼف) و همراهی با شﻬرت ﻓﺘواﯾی و عدم مخالفت با ادعای اجماع  ،شرط ذکورت را برای
قاضی تأﯾید نموده اند و لذا امری اجﺘﻬادی از جانب ﻓقﻬا و ﯾا تبعیت از شﻬرت ﻓﺘواﯾی است وگرنه اﯾنﮕونه
نیست که ممنوعیّت زن از تصدّی منصب قضاوت از احکام ضروری اسﻼم باشد .زﯾرا اوالً بر اساس قرآن
کرﯾم ،هیچ آﯾهای وجود ندارد که به طور مسﺘقیم و به روشنی شاﯾسﺘﮕی زنان را برای قضاوت نﻬی نماﯾد.
ﻓقط در قرآن کرﯾم جمﻼتی است که مبیّﻦ توصیه های اﺧﻼقی است و حداکثر می توان از آن ها مرجوح
بودن قضاوت را ،برای نوع زنان اسﺘنباط نمود .اما تحرﯾم قضاوت زنان حﺘی برای کسانی که شراﯾط
علمی و اﺧﻼقی آن را نداشﺘه باشند ،از قرآن درﯾاﻓت نمی شود ثانیاً در ﻓقه اسﻼمی ،نخست ﻓقه اهل
تسنﻦ شرط ذکورت را برای قاضی ،در کﺘب ﻓقﻬی عامّه مطرح کرده است زﯾرا مﺘون ﻓﺘواﯾی ﻓقه شیعه
همچون مقنعه شیخ مفید و نﻬاﯾه شیخ طوسی و کاﻓی ابوصﻼح تا قرن پنجم ،ﻓاقد شرط ذکورت قاضی
بوده است و رﻓﺘه رﻓﺘه از از ﻓقه عامّه مﺘأثر گردﯾده است ثالثاً بحث اجماع درباره شرط ذکورت بر
مبنایﻓقﻬایشیعه ،منوط به حضور رأیمعصوم (ع)در میان آن است و قوام اجماع ،بـه آن میباشد .ثبـوت
اجمـاع درشرط ذکورت برای قاضی ،بـهگونهای که کشف شود مسأله از سوی معصوم(ع) نقل شده و
دست به دست گشﺘه ،کار دشواری است و حﺘـی ﺧود شیخ طوسی هم در کﺘاب ﺧﻼف ﺧود برای اثبات
ممنوعیت قضاوت زن بـه اجماع اسﺘناد نکرده است.
قاضی تحکیم ،ﻓردی داری جامع شراﯾط قضاوت ،ولی غیرمنصوب از ناحیه مﺘولی قضاست ،که
توسط طرﻓیﻦ دعوی برای دادرسی برگزﯾده میشود .شماری از ﻓقیﻬان همه شرطهای معﺘبر در قاضی
منصوب را ،در قاضی تحکیم نیز شرط میدانند و تفاوت قاضی تحکیم با قاضی منصوب را ،تنﻬا درعدم
نصب و إذن قاضی تحکیم میشمارند .مشﻬور ﻓقیﻬان ،مشروعیت قاضی تحکیم را پذﯾرﻓﺘه و دالﯾلی از
کﺘاب و سنت بر آن اقامه کردهاند .برﺧی بر آن ادعای شﻬرت و الﺧﻼف و برﺧی دﯾﮕر بر آن ادعای
اجماع کردهاند .قضاوت بانوان بهعنوان قاضی تحکیم -اگر حرام و محذور دﯾﮕری را در پی نداشﺘه
باشد -ﻓینفسه جاﯾز است .زﯾرا از عبارت ﻓقیﻬان اﯾﻦ چنیﻦ برمیآﯾد که آنﻬا مرد بودن را از شروط قاضی
تحکیم ندانسﺘهاند .از دﯾدگاه اکثر ﻓقﻬاء زن می تواند داوری و داوری در قشر زنان داشﺘه باشد و از نﺘاﯾج
روشﻦ پذﯾرﻓﺘﻦ زن به عنوان قاضی اعم از قاضی مأذون و قاضی تحکیم ﯾا داوری در اﯾﻦ زمان که پرونده
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های دادگسﺘری ﻓراوان و نیازمند رسیدگی کامل و دقیق هسﺘند اﯾﻦ است که به وﯾژه در قشر زنان باعث
همکاری اصحاب دعوی ،درجﻬت ﻓصل ﺧصومت و موجب کاهش تنشهای بهوجود آمده میان آنﻬا
میگردد .بدﯾﻬی است که بحث حصول ﻓﺘنه در امر قضاوت ،ﺧاصّ قشر زنان نبوده و قشر مردان از آن
مبرّا نیسﺘند همانﮕونه که مباحث ذاتی و طبیعی بیﻦ زن و مرد در امور قضاﯾی همچون ساﯾر مشاغل
اجﺘماعی مثل قانونﮕذاری و آموزش و تدرﯾس و بانکداری و غیره ،کمﺘرﯾﻦ نقش را داراست .با توجه به
نظرات گوناگون در مبحث قضاوت زن به نظر می رسد که ممنوعیت قضاوت زن در ﻓقه اسﻼم به صورت
قطعی و مسلّم نبوده و از احکام اسﻼم نیست و ما نمی توانیم آن را به عنوان ﯾک حکم مسلّم و ضرورت
دﯾﻦ اسﻼم بدانیم و اﯾنکه زنان مﺘصدّی امر قضاوت بشوند ﯾا نشوند براساس اجﺘﻬاد ﻓقﻬاء رقم ﺧورده
است نه ﯾک امر ضرورت دﯾﻦ ،و اﯾنﮕونه نیست که زنان حق قضاوت نداشﺘه باشند.
منابع
القرآن الکرﯾم.مﺘرجم:آﯾت اهلل ناصر مکارم شیرازی.
ابﻦابیالدم الشاﻓعی ،ابراهیم بﻦ عبداهلل( .)8949ادب القضاء .تحقیق محبی هﻼل سرحان .بغداد :مطبعة
االرشاد.
ابﻦ ادرﯾس حلّی ،أبوجعفر محمّد( .)8988السرائر الحاوی لﺘحرﯾر الفﺘاوی ،ج ،7قم :مؤسسه النشر اإلسﻼمی
الﺘابعة لجماعةالمدرسیﻦ.
ابﻦ بدران ،عبدالقادر( .)8948المدﺧل إلی مذهب اإلمام احمد بﻦ حنبل.تحقیق عبداهلل بﻦ عبدالمحسﻦ،
بیروت :مؤسسة الرسالة.
ابﻦ حزم(اندلسی)( .)8118ابی محمّد بﻦ احمد ،المحلّی ،ج، 4مصر :دارالطباعه المنیرﯾه.
ابﻦ حنبل ،احمد(بی تا) .مسند احمد .بیروت :نشر داراإلحیاء الﺘراث العربی.
ابﻦرشد ،محمّد بﻦ رشد قرطبی( .)8941بداﯾة المجﺘﻬد و نﻬاﯾة المقﺘصد .بیروت :دار القلم.
ابﻦ عاشور( .)7888الﺘحرﯾر و الﺘنوﯾر ،بیروت :مؤسسة الﺘارﯾخ.
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ابﻦ عبدالبر ،أبوعمر(.)8987اإلسﺘیعاب ﻓی معرﻓة األصحاب ،بیروت :دارالجیل.
إبﻦ عربی مالکی ،محمد بﻦ عبد اللّه(بی تا) .أحکام القرآن .بی جا :مطبعة عیسی حلبی.
ابﻦقدامه ،عبداهلل ابﻦ احمد( .)8111المغنی .بیجا :دارالمنار.
ابﻦقولوﯾه ،جعفر بﻦ محمّد( .)8979کامل الزﯾارات .قم :نشر الفقاهه .چ.1
ابﻦ کثیر ،عمادالدﯾﻦ( .)8411تفسیرالقرآن العظیم .مصر :عیسی الباجی الحلبی.
ابﻦمنظور ،محمّد بﻦ مکرم( .)8941لسان العرب .بیروت :دار الفکر.
ابراهیمی ،محمود( .)8111زن در اندﯾشه اسﻼمی.تﻬران :نشر احسان.
ابوﯾعلی ابﻦ الفراء ،محمّد( .)8941األحکام السلطانیة .تصحیح محمد حامد ﻓقی مصر :مطبعة مصطفی
الباجی.
اردبیلی ،موسی احمد .)8982( ،مجمع الفائده و البرهان .قم :دﻓﺘر انﺘشارات اسﻼمی.
اردبیلى ،عبدالکرﯾم موسوى ( .)8474ﻓقه القضاة .ج  ، 8قم :مؤسسة النشر الجامعه المفید.

انصاری ،حمید( .)8128مبانی ﻓقﻬی شراﯾط قاضی .بیجا :بینا.
انصاری ،مرتضی بﻦ محمّدامیﻦ( .)8981القضاء و الشﻬادات .قم :کنﮕره جﻬانی بزرگداشت شیخ اعظم
انصاری.
باقر موسوی ،محسﻦ( .)8984القضاء و النظام القضائی عند االمام علی علیه السﻼم .بیروت :الغدﯾر.
بخاری،محمّدبﻦ اسماعیل( .)8971الجامع الصحیح المسمی بصحیح البخاری .بیروت :دارالصادر.
بدوی ،اسماعیل ابراهیم( .)8984نظام القضاء االسﻼمی .کوﯾت :جامعه الکوﯾت.
تبرﯾزی ،میرزاجواد( .)8981أسس القضاء و الشﻬادة .قم :مؤسسة امام صادق(ع).
تجلیل تبرﯾزی ،ابوطالب( .)8111معجم الثقات .قم :مؤسسة النشر االسﻼمی.
ترمذی ،محمدبﻦ عیسی( .)8978سنﻦ ترمذی و هو الجامع الصحیح .بیروت :دارالفکر.
جعفری لنﮕرودی ،محمّدجعفر( .)8121مبسوط در ترمونولوژی حقوق .تﻬران :گنج دانش.
جصاص ،أبوبکر( .)8171أحکام القرآن .قاهرة :المطبعة البﻬیئة المصرﯾة و طبع األوقاف المصرﯾة.
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جنیدی ،لعیا ( .)8114قانون داوری تجاری بیﻦ المللی از درﯾچه حقوق اسﻼمی .پژوهش نامه مﺘیﻦ :ش
 ،84بﻬار،صص.811-872
جوادی آملی ،عبداهلل( .)8121زن در آﯾینه جمال و جﻼل ،قم :اسراء.
حبیب نژاد،احمد؛بخرد،مصطفی( .)8141بررسی ﻓقﻬی تراﻓع نزد محاکم غیر اسﻼمی.ﻓصلنامه پژوهشﻬای
ﻓقﻬی:دوره،81ش،7صص.111-198
حرّ عاملی ،محمّد بﻦ حسﻦ(بیتا) .وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشرﯾعة .بیروت :دار احیاء الﺘراث
العربی.
حسینی عاملی،محمّد جواد( .)8984( .)8148مفﺘاح الکرامة ﻓی شرح قواعد العﻼمة .قم :دﻓﺘر انﺘشارات
اسﻼمی.
حسینی زبیدی ،محمّدمرتضی( .)8944تاج العروس .بیروت :مکﺘبه الحیات.
حکیم پور ،محمد( .)8117زن در کشاکش سنت و تجدد .چ اول ،تﻬران :نشر نغمه نواندﯾش.
حلّی ،جعفر بﻦ حسﻦ( .)8941شراﯾع االسﻼم ﻓی مسائل الحﻼل و الحرام .چ ،7قم :مؤسسة اسماعیلیان.
حلّی ،حسﻦ بﻦ ﯾوسف( .)8984قواعد االحکام .قم :مؤسسة نشر اسﻼمی.
ــــــــــ ( .)8121مخﺘلف الشیعة ﻓی احکام الشرﯾعة .قم :مکﺘب االعﻼم االسﻼمی.
ــــــــــ ( .)8114اﯾضاح الفوائد ﻓی شرح قواعد .قم :المطبعة العلمیة.
ــــــــــ(.)8417نﻬج الحق .بیروت:دارالکﺘاب اللبنانی.
حیدر،علی( .)8988درر الحکّام شرح مجلة األحکام .بی جا :دارالکﺘب العربیة.
ﺧلیلی ،عذرا( .)8111قضاوت زنان در نﮕاه مخالفان و مواﻓقان .ندای صادق :شماره  98و ،97بدون ذکر
صفحات.
ﺧمینی ،روح اهلل( .)8144تحرﯾرالوسیلة .چ،7نجف :دار الکﺘب العلمیة.
ـــــــــــ ( .)8144القضاء .تﻬران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ﺧمینی (ره).
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ﺧوانساری ،سیداحمد( .)8119جامع المدارک ﻓی شرح مخﺘصر الناﻓع .قم :مؤسسة اسماعیلیان.
دانش پور ،رضا( .)8118قضاوت زنان از دﯾدگاه صاحب نظران.روزنامه ﺧراسان.
ذهبی ،شمس الدﯾﻦ( .بی تا) .سیر األعﻼم و النبﻼء ،تحقیق شعیب األرناؤوط و بشار عواد ،بیروت:
دارالرسالة.
ذهنى تﻬرانى ،محمّدجواد( .)8941تشرﯾح المقاصد ﻓی شرح الفرائد ،ج  ،7ص  ،978چاپ اول ،قم :نشر
حاذق.
دﯾلمی ،ابی علی حمزه بﻦ عبد العزﯾز سـﻼر(بی تا) .المراسـم العلوﯾـة ﻓـی احکـام النبوﯾة .بیروت :دار
الحـق الطباعـة.
راوندی ،قطب الدﯾﻦ سعید بﻦ عبداهلل( )8941ﻓقه القرآن .قم :مکﺘبة آﯾت اهلل المرعشی النجفی.
رسﺘمی ،سﻬیﻼ( .)8147سخنرانی :بررسی حکم قضاوت زنان.دانشﮕاه کردسﺘان.
رشیدرضا ،محمّد(بی تا) .تفسیر المنار ،بیروت :دارالمعرﻓة.
رضی ،سیّد( .)8141نﻬج البﻼغة .ترجمه علینقی ﻓیضاالسﻼم ،تصحیح صبحی صالح ،چاپ اول ،قم:
چاپخانه سپﻬر.
رملی منوﻓی ،محمّد بﻦ احمد( .)8112نﻬاﯾة المحﺘاج الی شرح المنﻬاج .مصر :شرکة مکﺘبة ومطبعة مصطفی
البابی.
زحیلی ،وهبه( .)8414الفقه االسﻼمی و أدلّﺘه .ط ،1دمشق :دارالفکر.
زرقاء ،احمد( .)8414شرح القواعدالفقﻬیة ،دمشق :دارالقلم.
زﯾدان ،عبدالکرﯾم( .)8982المفصّل ﻓی أحکام المرأة والبیت المسلم ﻓی الشرﯾعة اإلسﻼمیة .بیروت :مؤسسة
الرسالة.
زﯾدان ،عبدالکرﯾم .)8111( ،حقوق و تکالیف زن در اسﻼم .تحقیق :سﻬیﻼ رسﺘمی .تﻬران :نشر احسان.
سباعی ،مصطفی( بی تا) .المرأة بیﻦ الفقه و القانون ،بیروت :المکﺘب السﻼمی.
سبحانى تبرﯾزى ،جعفر( .)8981نظام القضاء و الشﻬادة ﻓی الشرﯾعة اإلسﻼمیة .قم :مؤسسة اإلمام صادق(ع).
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ــــــــــــــــ(.)8979إرشاد العقول الى مباحث األصول ،مقرر :حاج عاملى ،محمّد حسیﻦ ،قم:
مؤسسه امام صادق(ع) ،چاپ اول.
سبزواری ،محمد بﻦ باقر بﻦ محمد(بی تا).کفاﯾة األحکام اإلسﻼمیّة .اصفﻬان :مرکز نشر اصفﻬان(مدرسه
صدر مﻬدوی).
سنﮕلجی ،محمّد( .)8119قضا در اسﻼم .چ ،9تﻬران :انﺘشارات دانشﮕاه تﻬران.
سند ،محمّد( .)8911الحاکمیّة بیﻦ النص و الدﯾمقراطیّة ،بیروت :ناشر األمیرة.
سیوطی ،جﻼل الدﯾﻦ( .)8441األشباه و النظائر ،بیروت :دارالکﺘاب العربی.
شربینی ،محمّدبﻦ ﺧطیب( .)8122مغنی المحﺘاج الی معرﻓه معانی الفاظ المنﻬاج .بیروت :دار احیاء الﺘراث
العربی.
شرتونی اللبنانی ،سعید ( .)8941أقرب الموارد .قم :کﺘابخانة آﯾتاهلل مرعشی نجفی.
شمس الدﯾﻦ ،محمّد مﻬدی( .)8981أهلیة المرأة لﺘولی السلطة ،بیروت :مؤسسة المنار.
شوکانی ،محمد بﻦ علی( .)8981ﻓﺘح القدﯾر .بیروت :دارالکﺘب العلمیة.
عسقﻼنی ،ابﻦ حجر( .)8941ﻓﺘح الباری بشرح صحیح البخاری،ط ،9بیروت :دار الﺘراث العربی.
شیرازی ،أبوإسحاق( .)8412المﻬذّب،بیروت :دارالفکر.
صالحی مازندرانی ،محمّد(.)8119تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل  828قانون اساسی،ﻓقه و
حقوق:شماره،2زمسﺘان،صص.814-811
صالحی نجفآبادی( .)8119قضاوت زن در ﻓقه اسﻼمی،بی جا :انﺘشارات امید ﻓردا.
صاوی ،احمد بﻦ محمّد( .)8141بلغة السالک ألقرب المسالک .بیروت :دارالمعرﻓه.
صدوق ،محمّد بﻦ علی بﻦ حسیﻦ( .)8111مﻦ الﯾحضره الفقیه .قم :مؤسسة نشر اسﻼمی
صﻬرشﺘی،جعفر(بی تا) .إصباح الشیعة.قم :مؤسسة امام صادق(ع).
طباطبائی ،علی( .)8977رﯾاض المسائل .قم :مؤسسة آل البیت.
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طبری ،محمّد بﻦ جرﯾر( .)8174الﺘفسیر الطبری .مصر :دار السعاده ،مصر.
ــــــــــــــــــ( .)8448تارﯾخ الطبری ،چ  ،1بیروت :دار الکﺘب العلمیة.
طرﯾحی ،ﻓخرالدﯾﻦ بﻦ محمّد( .)8117مجمع البحرﯾﻦ .تﻬران :چاپ احمد حسینی.
طوسی ،محمّد بﻦ حسﻦ( .)8118المبسوط ﻓی ﻓقه االمامیة .بیجا :المکﺘبه المرتضوﯾه.
ـــــــــــــــــــ ( .)8111تﻬذﯾب األحکام .تﻬران :دارالکﺘب االسﻼمیه.
ـــــــــــــــــــ ( .)8942الخﻼف ،قم :دﻓﺘر انﺘشارات اسﻼمی.

طﻬطاوی ،رﻓاعه( .)8421األعمال الکاملة.دراسة و تحقیق:محمّد عمّاره ،بیروت :مؤسسة العربیةللدراسات
والنشر.
طیالسی،سلیمان بﻦ داود(.)8984مسند ابی داودطیالسی.تحقیق عبداهلل بﻦ عبدالمحسﻦ ترکی،مصر :مرکز
البحوث و الدراسات العربیة اإلسﻼمیة.
عاملی جُبَعی(شﻬید ثانی) ،زﯾﻦالدﯾﻦ بﻦ علی بﻦ احمد( .)8984الروضة البﻬیئة .قم :انﺘشارات داوری.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)8981مسالک األﻓﻬام الی تنقیح شرائع اإلسﻼم.
قم :موسسة المعارف االسﻼمیة.
عاملی(شﻬید اول) .محمّد بﻦ مکی(بی تا) .الدروس الشرعیة ﻓی ﻓقه اإلمامیة .بیروت :دار الﺘراث الدار
اإلسﻼمیّة.
عسقﻼنی ،ابﻦ حجر( .)8941ﻓﺘح الباری بشرح صحیح البخاری .چ ،9بیروت :دار الﺘراث العربی.
علم الﻬدی(سید مرتضی)،ابی القاسم الحسیﻦ بﻦ علی( .)8982ناصرﯾات .بیروت :مؤسسة نشر اإلسﻼمی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .)8982اإلنﺘصار .بیروت :مؤسسة الﻬدی.
علمی ،توانا( .)8124قضاوت زنان از نﮕاه صاحب نظران .روزنامه ﺧراسان.
ﻓاضل هندی ،محمّد بﻦ حسﻦ( .)8979کشف اللثام عﻦ قوائد األحکام .قم :مؤسسة نشر اسﻼمی.
ﻓخر رازی ،محمّد(بی تا) .الﺘفسیرالکبیر .بیروت :دار اإلحیاء الﺘراث العربی.
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ﻓیض کاشانی ،محمد بﻦ شاه مرتضی( .)8948مفاتیح الشرائع .محقق:سید مﻬدی رجاﯾی،قم :کﺘابخانه
عمومی آﯾت اهلل مرعشی نجفی.
ــــــــــــــــــــــــــــــ( .)8981األصفی ﻓی تفسیر القرآن ،قم :اسﻼمی دﻓﺘر انﺘشارات .
ﻓیّومی ،احمد بﻦ محمّد( .)8941المصباح المنیر .قم :منشورات دارالﻬجرة.
ﻓیروزآبادی ،مجدالدﯾﻦ( .)8941قاموس المحیط .بیروت :دار المعرﻓة.
قراﻓی،شﻬاب الدﯾﻦ( .)8199الفروق ،بیروت :دارالکﺘب.
قرطبی ،محمّد( .)8448الجامع ألحکام القرآن .بیروت :مؤسسة الﺘارﯾخ العربی.
قماشی ،محمّدسعید( .)8121قاضی تحکیم ﯾا سیاست ﺧصوصی سازی قضاوت .ﻓقه اهل بیت :مؤسسة
ﻓقه اهل بیت .سال سوم .شماره.84
قمی ،علی بﻦ ابراهیم( .)8949تفسیر القمی .قم :دارالکﺘاب.
قمی ،میرزا ابوالقاسم( .)8111رسائل المیرزای قمی .محقق عباس تبرﯾزﯾان،قم :انﺘشارات بوسﺘان کﺘاب.
قیّوم زاده ،محمود؛مظفّری ،احسان(.)8944قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم در ﻓقه و حقوق موضوعه.
پژوهش های ﻓقﻬی :دوره ،82شماره، 7تابسﺘان.
گنجی ،حمزه( .)8129روان شناسی تفاوت های ﻓردی.چ ،9تﻬران :بعثت.
ماوردی ،علی بﻦ محمّد( .)8114أحکام السلطانیة و الوالﯾات الدﯾنیة .بیروت :دار الکﺘب العلمیة.
ــــــــــــ( .)8974الحاوی الکبیر .بیروت :انﺘشارات دارالفکر.
محﻼتی ،محمد سروش( .)8147درآمدی بر بررسی قضاوت زنان .دوﻓصلنامه ﻓقه مقارن :سال اول ،شماره
دو،پاﯾیز،صص.11-18
مجلسی ،محمدتقی( .)8941روضة المﺘقیﻦ ،قم :مؤسسة ﻓرهنﮕی اسﻼمی کوشانپور.
مجلسی ،محمّد باقر( .)1403بحاراالنوار الجامعة لدرر اﺧبار األئمة األطﻬار علیﻬم السﻼم  ،بیروت :مؤسسه
الوﻓاء.
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محمّدی گیﻼنی ،محمّد( .)8114قضا و قضاوت در اسﻼم .چ ،7تﻬران :ساﯾه.
ــــــــــــــــــــــ( .)8122بررسی شرط مرد بودن مفﺘی ،ﻓصلنامه ﻓقه اهل بیت :بﻬار،شماره
،81صص.884-11
ــــــــــــــــــــــ( ، )8111شاﯾسﺘﮕی زنان برای عﻬده دار شدن قضاوت.
مراغی ،احمد( .بی تا) .تفسیر المراغی ،بیروت :دار احیاء الﺘراث العربی.
مرعشی ،محمّد حسﻦ ( .)8121داوری زن در اسﻼم ،ﻓصلنامه مجله قضاﯾی و حقوق دادگسﺘری :نشر
روزنامه رسمی ،پائیز و زمسﺘان.
مرعشی ،محمّدحسیﻦ ( .)8111تحقیقی درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس اردبیلی(ره) .
مرغینانی،شیخ اإلسﻼم برهان الدﯾﻦ( .)8984الﻬداﯾة شرح بداﯾة المبﺘدی.بیروت :دارالکﺘب العلمیة.
مروتی،سﻬراب؛زرگوش نسب،عبدالجبار( .)8112قضاوت زنان در قرآن وسنت.پژوهش زنان :دوره،1
شماره،7تابسﺘان،صص.79-1
معرﻓت ،محمّد هادی( .)8127شاﯾسﺘﮕى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى.نشرﯾه حکومت اسﻼمی:
دوره ،7شماره ،7صص.14-91
معلمی ،سید محمود(.)8117آزادی انسان حجاب انسانی و قضاوت زنان .مشﻬد ،روزنامه ﺧراسان.
مفید ،محمدبﻦ النعمان(بی تا) .المقنعه ،قم :انﺘشارات مکﺘبة الداوری.
مقدس اردبیلی ،احمد بﻦ محمّد( .)8124مجمع الفائده و البرهان ﻓی شرح ارشاد األذهان.قم :الجماعة
المدرسیﻦ ،مؤسسة النشر اإلسﻼمی.
موسوی اردبیلی ،عبدالکرﯾم( )8971ﻓقه القضاء .چ ،7قم :دانشﮕاه مفید.
ــــــــــــــــــــــــــ( .)8941ﻓقه القضاء .قم :منشورات مکﺘبة امیرالمومنیﻦ(ع).
موسوی بجنوردی ،محمّد( .)8118مجموعه مقاالت ﻓقﻬی حقوقی و اجﺘماعی ،چاپ اول ،تﻬران:
پژوهشکده امام ﺧمینـی(ره)و انقﻼب اسﻼمی.
موسوی ﺧوﯾی ،ابوالقاسم ( .)8141تکملة المنﻬاج الصالحیﻦ .چ ،7قم :چاپخانه علمی.
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ـــــــــــــــــــــ( .)8949مسﺘند العروة (کﺘاب النکاح) .نجف :مطبعة اآلداب.
ـــــــــــــــــــــ( .)8971القضاء و الشﻬادات ،قم :مؤسسة الخوئی اإلسﻼمیة.
موسوی ﺧمینی ،روحاهلل(بیتا) .تحرﯾر الوسیلة .تﻬران :مکﺘبة علمیة االسﻼمیة.
موسوی سنﮕﻼﺧی ،سید محمّد ﯾعقوب( .)8111قضاوت زن از دﯾدگاه ﻓقه شیعه .قم :انﺘشارات مرکز جﻬانی
علوم اسﻼمی.
موسوی گرگانی ،محسﻦ( .)8118پژوهشی در قضاوت زن.ﻓصلنامه تخصصی ﻓقه اهل بیت(ع) ،سال هشﺘم،
ش ،14تابسﺘان ،صص.842-14
مومنی ،عابدﯾﻦ( .)8111آﯾه حلیة و قضاوت زن .مقاالت و بررسیﻬا :دﻓﺘر ،17زمسﺘان،صص.877-841
مﻬرپور ،حسیﻦ( .)8124مباحثی از حقوق زن.چ ،8تﻬران :انﺘشارات اطﻼعات.
نجاشی ،احمد بﻦ علی( .)8942رجال النجاشی .قم :موسسة النشر االسﻼمی.
نجفی ،زﯾﻦالعابدﯾﻦ(.)8119سیسﺘم قضاﯾی به روش قاضی تحکیم از منظر ﻓقه شیعه .مقاالت و بررسیها:
دانشکده الﻬیات و معارف اسﻼمی دانشﮕاه تﻬران .دﻓﺘر  22ﻓقه.
نجفی ،محمّدحسﻦ( .)8117جواهر الکﻼم ﻓی شرح شراﯾع اإلسﻼم .چ ،1تﻬران :دارالکﺘب االسﻼمیة.
نراقی ،احمد بﻦ محمّد مﻬدی( .)8984مسﺘندالشیعة ﻓی أحکام الشرﯾعة .قم :مؤسسة آل البیت.
نوری ،حسینعلی( .)8114ﯾک اسﺘفﺘاء چند ﻓﺘوا .تﻬران :ﻓصلنامه ﻓصل و وصل.
هیثمی ،ابﻦ حجر(.)8181حواشی عبدالحمید الشروانی وأحمد بﻦ قاسم العبادی علی تحفة المحﺘاج بشرح
المنﻬاج .قاهرة :مکﺘبة احمد الباجی الحلبی.
ساﯾت اﯾنﺘرنﺘیwww.hoghough85.blogfa.com
ساﯾت اﯾنﺘرنﺘی www.Aftabb.ir

