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  چكيده
اين پژوهش به استدالل مخالفان قضاوت زن به اجماع، سيره واصل پرداخته است، وتالش 

 به طور مستدل مـورد نقـد و   كه مردبودن رادرقاضي شرط كرده اندنموده تا استدالل آنان 
علل  اي كه به آن استناد كرده اندمتأثر از سيره كنكاش قرار دهد، وتأكيد دارد براينكه ؛ يك)

 چيز هر درنيز اصل است كه نمي تواند حجت باشد؛دو) وعوامل فرهنگي وشرايط محيط 
روايات مربوط به ارجاع دادن مـردم بـه    از جهتي ديگر زا و است نه حرمت، اباحه وجواز

،اذن عـام اسـتفاده   علماچون علماوارثان پيامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعـه كنيـد  
اجمـاع نزدشـيعه حجـت ودليـل     ؛سه) كه شامل زن ومردواجد شرايط مي شود د شود مي

كشف كند،مشروط برعدم وجوددليل  (ع) مگراينكه ازرأي امام معتبري به حساب نمي آيد
يه اي ياحديثي تكيه كند،بايدبـه آن أيـه ياحـديث رجـوع     آ قرآني وروايي،اگراجماع روي

متـأخرين اجمـاع داشـتند،آن اجمـاع      و ه اي متقدمين اجماع نداشـتند رمسئل د اگر شود.و
اجمـاع مورداسـتناد،چنين اجمـاعي     چون ازرأي معصوم كشف نمي كنـد،  ،حجيت ندارد

 نشده است.ازدوران غيبت تادوران عالمه حلي ثابت  - ب مدركي است. - است يعني الف
أصـل   سـيره و  ن بـه اجمـاع،  از يافتهاي تحقيق اين است كه استدالل مخالفان قضاوت زنا

  ناتمام است. مخدوش و
  .قضاوت سيره، زنان، اصل، اجماع، :ها  هواژكليد
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  مقدمه  .1
صورت  عملي باهدف شناخت حكم قضاوت زنان در پرتوي اجماع،سيره وأصلاين نوشتار
استدالل فقهايي كه بر ممنوعيت قضاوت زنان بـه اجماع،أصـل وسـيره اسـتناد     گرفته است،

اند مورد نقد وبررسي قرار داده است وبرداشتهاي آنان أز سه مستند مزبور مخـدوش  نموده 
در آغازاستناد آنان به اجماع ارائه گرديده است سـپس تحـت عنوان(ارزيـابي     دانسته است.

اجماع)مورد نقد قرار گرفته است،وبه اين نتيجه رسيده است كه اجماع مزبـورأوال مـدركي   
ثا از زمان غيبت تا دوران عالمه حلـي ثابـت نيست،وبسـياري از    است،ثانيا منقول است وثال

فقهــا بــاچنين اجمــاعي مخالفــت نمــوده انــد ماننــدمحقق اردبيلي،ميــرزاي قمي،محمــدي  
گيالني،شيخ اعظم،مرحوم خوانساري،جوادي آملي وموسوي أردبيلي،بنابر اين نمي توان بـه  

زيرا از رأي امــام چنــين اجمــاعي در راســتاي ممنوعيــت قضــاوت زنــان تمســك جســت؛
  نمي كند.  كشف

دربخش دوم مقاله برداشتهاي فقها از سيره ارائـه گرديـده اسـت، وانـرا نيـز مخـدوش       
  است.  دانسته

در بخش سوم به نقد وبررسي استدالل مخالفان قضاوت زن بـه سـاختار روحـي زنـان     
  پرداخته شده.دربخش چهارم برداشتهاي فقها از أصل بيان گرديده است.

ن، اين مقاله تنها به نقد وبررسي سه مستند مخالفـان قضـاوت زنان(اجماع،سـيره    بنابر اي
واصل) پرداخته است،لذا متعرض دومستندديگر(آيات وروايـات) كـه در مقـاالتي بـه انهـا      
پرداخته شده وخارج از موضوع مقاله ي حاضر است نشده.در  ابتدا به اسـتناد مخالفـان بـه    

نـه بيـان شـده سـپس بـه نقـد وبررسـي اسـتدالل آنـان          هريك از سه مستند به طور جداگا
  شده.  پرداخته

  
  . اهداف پژوهش2

  نقض استدالل مخالفان قضاوت زن به اجماع ،سيره واصل ـ
 اثبات اينكه استدالل مخالفان قضاوت زنان بر اساس درستي تكيه ندارد. ـ
  

  هاي پژوهش فرضيه .3
  مشروعيت قضاوت زن.تبيين عدم صحت استدالل به اجماع ،سيره واصل بر عدم  ـ
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  شناخت خلل واشكال در استدالل مخالفان قضاوت زن. ـ
  

  پژوهش ةپيشين .4
بيشتر مقاالتي كه  در باره قضاوت زنان نوشته شده به آيات وروايات پرداخته اند كه با مقاله 
حاضر تفاوت دارند. به اين مقاالت اشاره مي شود: يك)آيه حليه وقضاوت زن نوشته دكتـر  

؛ب) قضاوت زنان در قـرآن وسـنت نوشـته سـهراب مروتـي       1384مني در سالعابدين مؤ
؛ج) بحثـي پيرامـون قضـاوت زن نوشـته حسـين      1387وعبدالجبار زرگوش نسب در سـال 

؛د) قضاوت وشهادت زنان در مكاتـب فقهـي نوشـته محمـد بهرامـي      1376مهرپور در سال
ه محمد هادي معرفت ؛ ه) بررسي شايستگي زنان براي قضاوت نوشت1381خوشكار در سال

؛ز) قضـا  1384؛و)موانع قضاوت زنان در ايران نوشته جميله كـديور در سـال   1378در سال
  و.. 1381وافتاي بانوان در اسالم نوشته علي اكبر حسني در سال

  
  شناسي پژوهش . روش5

  در اين تحقيق  از روش كتابخانه اي واسنادي با شيوه توصيفي تحليلي بهره برده شده.
 

  پرتوي اجماع قضاوت زنان در. 6
كـه   اي تصدي أمرقضاوت به اجماع تمسك جسته اندربعضي ازفقهابرعدم شايستگي زنان ب

  به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
  

 استدالل مخالفان قضاوت زنان به اجماع 1.6
دليـل مـا براشـتراط ذكوريت،اجمـاع وسـخن       مـي گويـد:  صاحب جـواهر در ايـن زمينـه    

ملتــــي كــــه زمامــــدار وحــــاكم آن زن اســــت  ســــت كــــه فرمــــوده:پيامبر(ص)ا
ــد( ــي،حالل    14/40:  1398نجفي،رستگارنخواهدش ــوده: درقاض ــبزواري فرم ــق س ).محق

)،فقهابراين شـروط  261: 1381سبزواري،زادگي،عدالت ومردبودن بدون خالف شرط است(
ملي تمام اين شروط درسخنانشـان ديـده مـي شود.سـيدمحمد جوادعـا      و اتفاق نظر دارند،

شـروط هفتگانـه از    ي قاضي از جمله مردبودن او مي فرمايـد:  بعدازذكر شروط هفت گانه
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جمله مرد بودن درقاضي بدون خالف است كه اين منقول است حتي دركتاب مسالك،كفايه 
)،.فيض كاشاني شرط مردبـودن قاضـي را   10،ص9حسيني عاملي،بي تا:جومفاتيح الشرايع.(

،:يعنــي شــرط قضــاوت،بلوغ،عقل،ايمان،عدالت،حالل اجمــاعي مــي داند،كــه مــي گويــد 
 3: 1401فــيض كاشــاني،( اســت بــدون هــيچ اختالفــي نــزد مــا زادگي،ذكوريــت وعلــم

)،شهيدثاني زين الدين عاملي ضمن شمارش شروط قاضـي ازجملـه مـرد بـودن مـي      246/
) 14/  3:  413 جبعـي عـاملى،  اين شروط مورد اتفاق واجماع فقهاي اماميـه اسـت (   :گويد

ميرسيدعلي طباطبائي پس از بيـان شـرط ذكوريـت مـي گويـد: مخـالفي درمسـئله يافـت         
- 388/ 2: 1412طباطبـائي، نشده،بلكه دراظهارات گروهي ازفقها اجماع بـرآن قـائم اسـت (   

)،مرحوم خوئي پس ازاينكه سومين شرط قاضي را، مرد بودن يادكرده،مي گويد: بـدون  389
)،نراقــي درموردشــرايط قضــاوت 10/ 1: 1410خــوئي( هرگونــه اخــتالف واشــكال اســت

گفته:ازاين جمله شرط مردبودن است وچونان كه ازمسالك،نهج الحق،مـدارك وديگرمنـابع   
  ).41: 1385(موسوي سنگالخي، برمي آيد اين شرط اجماعي است

  
  ارزيابي اجماع 2.6

:  1979اجماع در صورتي كه به نحوقطع از نظر معصوم كشف كند حجـت اسـت( حكـيم،   
 بـه  حجـت ودليـل معتبـري   نـزد شـيعه   اجماع ) به عبارتي ديگر 92/ 2:  1420؛ مظفر،197

كشف كند،مشروط بر عدم وجـود دليـل قرآنـي     رأي معصوم مگر اينكه ازآيد  حساب نمي
بـه آن   بايد ،اگراجماع روي آيه اي يا حديثي تكيه كند،موافق با نظر اجماع كنندگان وروايي

تنها دريـك صـورت حجيـت دارد    اجماع  آن بحث كرد. آيه ياحديث رجوع شود ودر باره
،ودليل وسنداجماع را معلـوم نباشـد،آن   منعقد گردداجماع در مسئله اي  كهاست  وآن وقتي

كـه آن حـديث    مـي باشـد   حـديثي  بر اساس وقت احتمال داده مي شودكه اجماع ذكرشده
كننده رأي معصوم  وباالخره قطع ويقين مي كنيم كه آن حديث بيان است، بدست ما نرسيده

ــك دوران       ــه نزدي ــلهاي اول ك ــت مگردرنس ــده اس ــل نش ــاع حاص ــوع اجم ــوده،اين ن ب
گر درمسئله اي متقدمين اجماع نداشـتند ومتـأخرين اجمـاع داشـتند،آن     أمعصومين(ع)بود،و

حجيت نداردچون از رأي معصوم كشف نمي كنـد.بنابر  درصورتي كه دخولي باشد  اجماع 
  دم جواز تصدي زن امرقضاوت كامالمخدوش است زيرا:برع ارائه شده اجماع،اين 

زن امور قضـاوت را تـا دوران عالمـه    ادعاي حصول اجماع برعدم جواز تصدي  - الف
هـ . ق) ثابت نيست. و از آغاز غيبت صغري تا زمان شـيخ   728حلي (قدس سره) متوفاي 
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و ابوصـالح   ، هيچ يك از فقهاي بزرگ مانند شـيخ مفيـد، سيدمرتضـي،   460طائفه متوفاي 
اند. و از زمان شيخ طوسـي تـا دوران عالمـه حلـي،      اي به شرط ذكورت ننموده حلبي اشاره

اند كه برخي از فقهاي اين دوره از جمله  فقهاء نسبت به شروط قاضي نظرات متفاوتي داشته
سالر، راونـدي، ابـن زهـره، ابـن ادريـس حلـي شـرط ذكوريـت ضـمن شـروط قاضـي            

  اند. نكرده  ذكر
هـ ق)، تعدادي از فقهـاء   1280ان عالمه حلي تا دوران آقاباقر بهبهاني (متوفاي از دورو

قائل به عـدم   از جمله عالمه حلي، فخرالمحققين، فاضل مقداد، ابن فهد حلي، محقق كركي،
جواز قضاوت زنان شدند، و در اين دوره محقق اردبيلي در نظريه عدم جواز قضاوت زنـان  

  خدشه وارد كرد. 
افـزوده  قضاوت زنـان  آقا باقر بهبهاني تا عصر كنوني ترديددرنظريه عدم جواز  از دوران

شد،ازجمله ترديدكنندگان ميرزاي قمي، مرحـوم خوانساري،مالحسـينقلي همـداني،جوادي    
  و.. آملي،محمدي گيالني،موسوي اردبيلي

يابـد و   ، اجماع تحقق نمـي باشرط مرد بودن در قاضي از  فقهاء ت بعضيبا مخالف -  ب
اعتباري نخواهد داشت، زيرا اجماع بايد مورد توافق تمام علما باشد و هيچ مخالفي وجـود  

  . ،درحاليكه مخالفيني وجود دارد.نداشته باشد
اين اجماع مدركي است، و آنچه در علم اصول معـروف و مسـلم اسـت، اجمـاع      - ج

برنيسـت  ((اجمـاع مـدركي معت  باره مدرك آن بحث كـرد.   در وبايد مدركي حجيت ندارد
بلكه الزم است مدرك اجماع موردتوجه قرارگيرد،وچنان كه گفته شدمهم ترين مدرك آن 
ــت        ــاي زن،بسيارسس ــتن قض ــت آن براعتبارنداش ــت ودالل ــه اس ــن خديج ــت اب رواي

) اجماع مدركي در مقابل اجماع اصـطالحي اسـت كـه حجيـت     6: 1386است))(مرعشي،
ر مسـأله اي كـه در مـورد آن دليـل     ندارد وعبارت اسـت از: اتفـاق نظـر علمـاي شـيعه د     

ومستندلفظي وجود داردوعلم يا احتمال آن هست كه اتفاق كنندگان به آن دليـل يـا اصـل    
به عنوان مدرك مورد نظرخود استنادنموده باشند، در حالي كه اجماع تعبدي يا اصطالحي 
ــه اي كــه كاشــف از قــول، فعــل    ــه گون ازاتفــاق نظــر علمــاي شــيعه در يــك مســأله ب

  ).92/ 2:  1362قريرمعصوم باشد(رك: محقق داماد،ويات
آنچه مسلم است اين اجماع، يك اجماع منقـول اسـت نـه محصـل،واجماع منقـول       - د

فرمايـد:   نسبت به دوران غيبت ارزش ندارد وبرديگران حجت نيسـت، مرحـوم مظفـر مـي    
رت تحقيق اين است كه پيدايش قطع به قول معصوم از طريق اجماع محصل بسيار بـه نـد  
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اي كه با اين نـدرت ارزشـي بـراي بيشـتر اجماعـاتي كـه بـه دسـت          افتد، به گونه اتفاق مي
  ).105/ 2:  1420مظفر،ماند.( آوريم بلكه براي همه آنها نسبت به زمان غيبت باقي نمي مي

اجماعي نزد شيعه حجت است كه بطور قطع از قول معصوم كشف كند. باتوجه به  -  و
و در عصور متأخر مخالفيني  د از غيبت صغري ادعاي اجماع نشده، اينكه در عصور اوليه بع

توانـد از قـول و رأي معصـوم كشـف      وجود داشته، لذا به هيچكدام از طـرق اجمـاع نمـي   
((درموضوع موردبحث يعني ممنوعيت قضاوت براي زن،مسئله اين گونـه نيسـت كـه    كرد.

ذكرنشـده اسـت.بنابراين   شـده باشـدولذا دركتـاب هـاي اوليـه فقهـي        ازمعصوم(ع) گرفته
اجماعيكه دراين باب نقل شده،هرچندافرادي چون صاحب جـواهر هـم بـرآن اعتمـادكرده     

  ).341: 1408باشندنمي توان مفيدفايده باشدومورداستنادقرارگيرد))(منتظري،
اجماع يك منبع و دليل در عرض و كنار قرآن و سنت نيست چنانچه كه شهيد صدر  - ز

اجمـاع يـك منبـع در كنـار قـرآن و سـنت نيسـت و بـر آن تكيـه           فرمايد: (قدس سره) مي
  ). 98م:1978صدر،شود.( نمي

فرمايد:اما اماميه، نيز آن (اجماع) را يكي از ادله بر حكـم شـرعي قـرار     مرحوم مظفر مي
  ). 92/ 2:  1420مظفر،اي صوري و اسمي.(اصول فقه،( اند، لكن فقط از ناحيه داده

فرمايد:منابع اجتهاد همانطوري كه در اصول فقـه ثابـت شـده     ميآيت اهللا جوادي آملي 
عبارتند از: قرآن كريم، سنت معصومين، عقل مبرهن و اجماع. و چون اجماع به هر تقريبي 

گردد، زيرا تا شخص معصوم يا رضاي او حضور نداشته باشد،  كه تقرير شود به سنت برمي
  ).333: 1382جوادي آملي،اجماع معتبر حاصل نمي گردد.(

فقهايي دراجماع خدشه واردكـرده انـدويا بـه جوازقضـاوت زن مطلقـا يادربعضـي        - ح
  مواردقائل شده اند،ازجمله :

ـ محقق اردبيلي مي فرمايد : شرط  ذكوريت  در مواردي كـه زن شايسـتگي آن را     يك
اًَ ندارد ؛ روشن است ولي در مواردي كه چنين نباشد دليل روشني  ارائه نشده كه زن مطلقـ 

حق قضاوت ندارد، و اگر اجماع فقها تا اينجا را شامل  مي شد، جاي بحـث  نبـود، و اگـر    
 أگراجماع  به اين گونه نباشد منع كلي مورد بحث  است؛ زيرا هيچ محذوريتي وجود ندارد 

باشد در موردي كه دو طـرف  متخاصـم زن    برخودارشرائط قضاوت و حكم كردن  اززني 
  ). 15/ 12:  1423مقدس اردبيلي،گوش دهد و قضاوت كند( باشند به گواهي آنها
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ميرزاابوالقاسم قمي گويد: دليلي وجود ندارد كه بگوئيم زنان هيچگاه نمي توانند به   - دو
قضاوت بپردازند، مگر آنكه اجماع به همين گونه پديد آمده باشد  من مي گويم امكان دارد 

ري  منصب  قضاوت به طور كلي باشـد، امـا   اجماع مربوط به اصل  واليت فقيه و عهده دا
در قضاوتهاي  منطقه اي و زير مجموعه اي روشن نيست كه منظور ادعا كنندگان  اجماع ،  

  ).672همو،بي تا:؛680/  2:  1311قمي،اين مورد نيز باشد .(
شيخ انصاري مي فرمايد:نظر قوي اين است كه در صورت استجماع شرائط ديگـر   - سه

حتي مرد بودن شرط قضاوت نمي باشد ؛ اگر چه در برخي روايات  كلمـه   حالل زادگي و 
مرد به كار رفته  است، زيرا  احتمال دارد اين واژه  از باب تغليب به كار رفتـه باشـد. پـس    
عمومات را كه داللت بر جواز  قضاوت هر فرد مي كند،  نمـي توانـد ايـن گونـه روايـات       

  ). 229: 1415انصاري،تخصيص زد.(
مرحوم خوانساري مي فرمايد: مي توان برخي از داليـل يـاد شـده را مخـدوش       - ارچه

اند گروهي كـه زنـان بـر آنـان      دانست، زيرا امكان دارد منظور رسول (ص) از اينكه فرموده
امارت دارند، رستگار نمي شوند فرمان روايي باشد، نه قضاوت ، همچنين تعبير به اليفلح با 

  ).7/ 2: 1405خوانساري، ندارد و نيز  تعبير بر زنان جمعة (جايز بودن ، ناسازگاري 
رسد كه حق با محقق اردبيلي اسـت و دالئـل    فرمايد:بنظر مي ـ محمدي گيالني مي  پنج
غير كافي و نارسا است  اند، اي كه مشايخ بر اعتبار شرط ذكوريت در قاضي ذكر فرموده لفظيه

محمدي رديـد مرحـوم اردبيلـي اسـت.(    و عمده دليل همان اجماع است كـه آنهـم مـورد ت   
  ).57گيالني،بي تا:

اي كـه برخـي از علمـاء بـر اشـتراط       ـ جوادي آملي نيز در اجماع و دالئل لفظيـه   شش
  ).333:  1382جوادي آملي، اند خدشه وارد كرده است ( ذكوريت در قاضي ذكر نموده

نـدجز  اردبيلي مي گويد:همه اين داليـل جـاي خدشـه وبحـث ونظردار     موسوي- هفت
  ).83: 1408اقتضاي اصل.(

نظرات محقـق اردبيلـي و ميـرزاي قمـي  توسـط       سيدضياء مرتضوي بر تفسير - هشت
  مرحوم معرفت مورد نقد وبررسي قرار مي دهد ودر اين زمينه مي گويد:

اين سخن استاد جداً مايه شـگفتي اسـت و از مصـاديق روشـن تفسـير (بمـا اليرضـي        
م محقق اردبيلي. مگر جواز رجوع جاهل به عالم و مسـئله  صاحبه) است به ويژه درباره كال

پرسيدن ولو در مسائل مورد نزاع، مورد ترديد بوده است كه اين دو بزرگوار محـط اجمـاع   
  اصحاب را مربوط به منصب قضا بشمارند؟
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پر واضح است كه مرحوم محقق اردبيلي در همان چيزي تشكيك مي كند كـه ديگـران   
اند. فعل قضاوت به معنايي كه در مقاله آمده است،  مورد اجماع شمردهآن را امري اتفاقي و 

يعني حل مشكل دو نفر كه درباره يك مسئله شرعي به جهت جهل و ندانستن ان اخـتالف  
اند توسط زني كه عالم به احكام است (كه طبعاً نه نياز به اجازه و نصب امـام (ع) دارد   كرده

طلبـد)   رط است و نه ديگر شرايط الزم در قاضي را ميو نه اجتهاد و حتي عدالت در آن ش
آيا جواز آن اصالً جاي ترديد است تا چه رسد به اين كه محقق اردبيلي شهرت بر حرمـت  
آن را بپذيرد و فقط اجماع بر آن را ثابت نداند؟ فقهاي ديگر نيـز از كـالم محقـق اردبيلـي     

فتاح الكرامه كه اشاره به انكـار وجـود   اند و رد كرده اند؛ از جمله صاحب م همين را فهميده
دهـد كـه بـر فـرض      دليل اشتراط ذكورت در كالم محقق اردبيلي مي كند و خود پاسخ مي

اجماعي نيز در ميان نباشد، اما خبر جابر كه با عمل مشهور مشكلي نيز از نظـر سـند نـدارد    
اردبيلي رد مـي كنـد و    آيت اهللا جوادي املي نقد صاحب مفتاح الكرامه بر محقق( كفايت مي كند

نقد صاحب مفتاح الكرامه و مانند وي نسبت به كالم محقق اردبيلي (قده) متوفاي سـال  «فرمايد:  مي
   )351(زن در آينه جالل و جمال ، ص » ق، ناتمام مي باشد. 993

سخن ميرزاي قمي (قده) نيز به روشني پيداست كه ناظر به همان نوع قضاوتي است كه 
اند. و چنان كه تاكيد  جماع بر ممنوعيت تصدي و انجام آن توسط زنان نمودهديگران اعاي ا

شد هيچ گاه صرف بيان مسئله و حل اختالف ميان دو نفر بـه وسـيله بيـان حكـم شـرعي      
توسط كسي كه عالم به احكام شرع باشد چه زن و چه مرد، مورد ترديد نبوده است تا فقيه 

( مرتضـوي،  »اجماع را مربوط به غير آن بدانـد  بزرگواري چون ميرزاي قمي بخواهد محط
1376 :156 -202.(  
  

  سيره . استدالل به 7
سيره بر دو گونـه اسـت؛ گـاهي يقـين وجـود دارد كـه در زمـان        ( برخي از علماء به سيره

معصومين جاري بوده است ورويه ي عملي  مسلمانان وسنت رايج بين آنـان بـه گونـه اي    
به زمان معصوم احراز نمود تا اين كه معصوم يكي از عمـل  است كه مي توان اتصال آن را 

كنندگان بدان بوده يا تقريركننده ي آن باشد، اين نوع از سيره حجيت دارد؛ وگـاهي چنـين   
جرياني احراز نمي گردد ويا اينكه معلوم مي شود كه پس از زمـان معصـومين پديـد آمـده     

در مورد عـدم جـواز تصـدي زن     ).165/  2: 1420است، اين نوع دوم حجيت ندارد(مظفر،
  كه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد:اند امور قضاوت استدالل نموده
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  استدالل مخالفان قضاوت زنان به سيره 1.7
اي كه بر عدم جواز قضاوت زن ذكر كرده،  ابن قدامه از فقهاي حنبلي در دليل چهارم از ادله

اند، لذا  زني را به منصب قضا نصب نكردهگفته: رسول خدا (ص) و هيچ يك از خلفاي وي 
  ).380/  11ابن قدامه،بي تا: معلوم مي شود كه اين كار و أمر جايز نيست.(

سيدمحمد حسين حسيني مي گويد:ترديد در تحقق سيره در اين مورد نيست، بدين معنا 
حاضر بـه  كه مسلمانان ـ از فقها، علما و حكام شيعه و سني ـ از زمان پيامبر (ص) تا زمان   

اين أمر التزام داشتند كه زن را به امارت و قضاوت برنگيزنند و اين امتناع اتفاقي نبوده، بلكه 
به خاطر استناد به سنت حضرت رسول (ص) بـوده اسـت. در هـيچ كجـاي سـنت يافـت       

شود كه زناني منصب قضاوت و واليت داشته باشند، چون در تمام تاريخ مسـلمانان از   نمي
   ).75حسيني،بي تا :بود كه زنان حق تصدي اين مناصب را ندارند.(مسلمات شرعي 

  
  سيره به نقداستدالل 2.7
تواند دليل اثبات امري باشد كه از علل، شرايط، محـيط و عوامـل    سيره در صورتي مي ؛اوال

محيط  گاهي سيره از شرايط،«فرمايد:  فرهنگي آن دوران متأثر نباشد، چنانچه شهيد صدر مي
شود، كه در ايـن صـورت امكـان نـدارد      ، مرتكزات فرهنگي و عوامل متغير ديگر متأثر مي

)  از علل عدم نصب زن 278/  1:  1426صدر،بر گذشته آن باشد.( واقعيت آن دوران دليلي
به عنوان قاضي در دورانهاي گذشته اين است كه قاضي بايد داراي شروط و صفاتي باشـد  
از جمله عالم بودن در نحو، صرف، تفسير، احكام فقهي، برخي اجتهاد نيز شرط كردند و ... 

ما زني داراي چنين شرايطي باشد نبوده بلكـه  در حاليكه در عصور مختلف به استثناء عصر 
و  اكثريت زنان بي سواد بوده اند، و اگر زناني باسواد وجود داشته اند تعدادي اندك بوده اند،

اند، و بايد تعـداد   با مقايسه با مردان در سطح علمي مرداني كه متولي قضاوت شده اند نبوده
اي و شهري گاهي بيش از يك قاضي  طقهمحدود قضات در آن دورانها درنظر داشت؛ در من

انـد و از   وجود نداشته است، و هميشه يك مرد يا چند مرد كه داراي شرايط قضاوت بـوده 
لحاظ علمي و شرايط نسبت به زنان آن شهر برتري داشته اند، وجود داشـته اسـت، و اگـر    

نـد، و غالبـاً   اند در سطح برخي از مردان آن شـهر نبـوده ا   زناني داراي شروط قضاوت بوده
كسي كه متصدي امارت و رياست آن شهر مي شد متعهد قضاوت نيز مي شد، و باتوجه به 
شرايط آن اعصار امير و والي شهر و منطقه بايد از فرماندهي جنگ و لشكركشي برخـوردار  
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مي بود؛ چون جنگ با شمشير و پوشيدن سپر آهنين و ... بود و اين در توان زنـان نبـود، و   
مـي فرماينـد:طبيعت    فـيض ارت و رياست اسب سواري و شترسـواري بود.اسـتاد   الزمه ام

وسرشت عقالي جامعه،مقتضي وعلت است براي اينكه درجامعه رسوم وروابط ومناسـبات  
ومبادالت ومعامالتي،شكل گيردورواج يابدوسيره ي آنان گردد،والزم نيست  عين  اين سيره  

است تحت شرائط ومالبسات آن زمان سـيره   درزمان شارع وجود داشته باشد،وحتي ممكن
  ).20/  6:  1378فيض،به شكل ديگري يافته باشد.(

اند از جمله عمر كه زني به نام شـفا را   برخي از صحابه، زنان را به مناصبي گمارده ؛ثانيا
و كسي كه متولي بازار باشد مي تواند قاضـي باشـد، ابـن حـزم      به واليت امور بازار گمارد،

اي از صحابه رسول خدا (ص) زنان را به مناصبي گماردند كه  ن مي دارد كه: پارهظاهري بيا
مي توان از اين اعمال صحت قضاوت آنان را نيز نتيجه گرفت؛ از جمله خليفه دوم زني بـه  
نام شفا را به واليت امور بازار گمارد و اين عمل خليفه خود دليل بر اين است كه مي توان 

  ).527/  8ابن حزم ظاهري،بي تا : ت را نيز به آنها سپرد.(كارهاي مهم مثل قضاو
در صورتي كه سيره بر أمر وجوديي باشد، جايز بودن و حرام نبودن آن أمر و عمل  ثالثا؛

رسـاند، و در   رساند، و در صورت وجود سيره بر ترك عملي جايز بـودن تـرك آن مـي    مي
د، و داللـت بـر حرمـت نصـب     رسـان  مسئله قضاوت زن جز جايز بودن عدم نصب را نمي

كند. و از شروط حجيت سيره اين است كه شارع مقدس از آن منع نكند در صورتي كه  نمي
  انگيزه منع وردع وجود داشته باشد. 

كنـد   فرمايد: سيره هنگامي كه حجت است، نهايت چيزي كه اقتضا مـي  مرحوم مظفر مي
در صورت وجود سيره بر  ت كند ـ اين است كه بر مشروع بودن عمل و حرام نبودن آن دالل

انجام دادن آن عمل ـ و يا بر مشروع بودن ترك و عدم وجوب آن كـار داللـت نمايـد ـ در      
  .صورت وجود سيره بر ترك آن عمل
انجام دادن يك كار، و حرمت از سيره ي ترك يـك   ياما استفاده كردن وجوب از سيره

كار؛ امري است كه خود سـيره اقتضـاي آن را نـدارد. بلكـه همينگونـه اسـت اسـتحباب و        
كراهت، زيرا عمل ذاتاً و في نفسه مجمل است و داللتي بر بيش از مشروع بـودن فعـل يـا    

بدست مي آيـد و نـه   ترك ندارد ... سيره از آن جهت كه سيره است، نه از آن وجوب فعل 
آيد و نه كراهـت آن   استحباب ـ در سيره ي انجام دادن ـ و از آن نه حرمت فعل بدست مي  

   ).167- 166/  2:  1420مظفر،در سيره ي ترك. (
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  ستدالل به اصل ا .8
كه به شـرح زيـر مـورد كنكـاش     اند برخي بر عدم جواز قضاوت زن به اصل تمسك جسته

  مي گيرد:  قرار
  

  مخالفان قضاوت زن به اصل استدالل 1.8
به اينكه قضاوت در عصر غيبت نياز به اذن امـام (ع) دارد، و هنگـام    برخي اظهار داشته اند

  شك در اذن و اجازه قضاوت براي زنان، اصل عدم اذن و عدم جواز قضاوت آنها است. 
صاحب جواهر مي گويد: در برخي از روايات تصريح به قضاوت مردان شده اسـت، و  

.يعني هنگـامي كـه شـك    )40/  14: 1398نجفي،قل هنگام شك، اصل عدم اذن است. (حدا
كنيم كه آيا امام (ع) به زنان اذن و اجازه قضاوت در عصر غيبت داده است؟ اصل عـدم   مي

  اذن و عدم اجازه قضاوت براي زنان اجرا مي شود. 
ظـر دارنـد جـز    آيت اهللا موسوي اردبيلي گفته: همه اين داليل جاي خدشه و بحث و ن

توان با آن كاري كرد و چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت  مساله اقتضاي اصل كه نمي
كه شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد، نـاگزير بايـد بـه اصـول عمليـه مراجعـه كـرد و        

  ). 1408:83موسوي اردبيلي،پيداست كه مقتضاي اصل در اينجا عدم است. (
يد:شايد بتوان گفت مهمترين دليلي كه براي ممنوعيت زنـان  دكتر حسين مهرپور مي گو

از قضاوت در نوشته هاي بسياري از فقيهان آمده و به عنوان دليل محكـم از آن يـاد شـده،    
اصل عدم است؛ يعني گفته مي شود قضاوت يكي از مناصب واليي و الهي اسـت و كسـي   

مقام واليت و امامت مـأذون در   دار شود كه به نحوي از سوي مي تواند اين منصب را عهده
اين أمر باشد. در رويه عملي پيامبر اكرم (ص) و امامان (ع) مواردي ديده شده كه به مـردان  

اند يا در تعبيرات علما كه براي تصدي قضاوت از سـوي افـراد    حكم و اجازه قضاوت داده
از زن به ميان نيامده است اند و نامي  اند از لفظ مرد استفاده كرده صالح و شايسته به كار برده

و اين أمر حداقل اين شك را ايجاد مي كند كه به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در 
ــرد .(      ــرا ك ــدم را اج ــل ع ــد اص ــك باي ــام ش ــور، مق ــر پ ــاتي  ،1378مه ــه تحقيق مجل

  ،بحثي پيرامون قضاوت زن).6- 26،9و25شحقوقي،
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  وبررسي استدالل به أصل  نقد 2.8
مراد از اصل عدم چيست، موسوي اردبيلي مشخص كرده كه منظور از اصل، در مورد اينكه 

اصل عملي است، و به نظر برخي ديگر، اصل عدم يعني اينكه قضاوت منصبي است كـه از  
و تا وقتي چنـين   ،سوي شارع مقدس بايد اجازه و اذن آن به فرد واجد صالحيت داده شود

يعني هنگام شك در اينكه به زنان اجـازه و   اي محرز نگردد حكم به عدم آن مي شود اجازه
شـود. هـر دو نظـر در مـورد      اذن قضاوت داده شده يا نه، اصل عدم اذن و اجازه جاري مي

  اصل به شرح زير مورد نقد و بررسي قرار مي گيرند. 
شرط تمسك به اصول عمليه نبودن دليل اجتهادي است، لـذا كسـاني كـه احـراز دليـل      

انـد، بـه اصـل تمسـك جسـتند ماننـد        و يا در ادله خدشه وارد نموده اند اجتهادي را نكرده
موسوي اردبيلي كه فرموده همه داليل جاي خدشه و بحث دارند جز مساله اقتضاي اصل و 

  بايد به اصول عمليه مراجعه كرد. (همان)، 
انـد اصـل    اصل عمليي كه بايد به آن تمسـك كـرد معـين نكردنـد جـز اينكـه فرمـوده       

  است.   عدم
صول عمليه عبارتند از: اصل برائـت، اصـل تخييـر، اصـل احتيـاط (اشـتغال) و اصـل        ا

استصحاب. معلوم است كه منظور از اصل اينجا، اصل برائت نيست، زيرا برائـت در جـايي   
شود كه شك بدوي در اصل تكليف باشد، و اصل تخيير نيز منظور نيست چـون   جاري مي

ري مي شود، و اصل احتياط نيز نمي باشد؛ زيرا در صورت تعارض ميان دو دليل الزامي جا
اين اصل در صورتي جاري مي شود كه علم اجمالي به حكم و يا موضوع داشـته باشـيم و   
در جايي است كه اشتغال ذمه به تكليف يقيني داشته باشيم چون اشـتغال يقينـي مسـتدعي    

ل در صورتي جـاري  ماند، و اين اص فراغ يقين است. پس بنابراين تنها اصل استصحاب مي
مي شود و حجت است دو ركن آن و مقومات هفتگانه آن وجود داشته باشند. دو ركـن آن  
عبارتند از: يقين سابق به حكم شرعي و يا موضوع حكم شرعي، و شك الحق در بقـاء آن  
حكم يا موضوع ذي حكم. و در صورتي يكي از دو ركن نداشته باشد جاري نمي شـود، و  

  ات را نداشته باشد حجيت ندارد. اگر يكي از مقوم
در موضوع مورد نظر، يقين و علم به عدم اذن و عدم اجازه قضاوت براي زنان نـداريم،  

شود. و از جهتـي   پس بنابراين يكي از دو ركن وجود ندارد؛ لذا استصحاب عدم جاري نمي
و الفقهاء امناءالرسل، و العلماء ورثه االنبياء ديگر رواياتي عام و مطلق از ائمه صادر شده مانند: 
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 . (حـر  اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انـا حجـه اهللا  
  ). 101/  18: 1403،عاملي

و اختصاص بـه   هركس ـ زن يا مرد ـ مصداق اين احاديث باشد مي تواند قضاوت كند،  
باشند  خواهند قضاوت كنند بايديا فقيه و مجتهد  مردان ندارند، در عصر غيبت كساني كه مي

بگيرند، حداقل احتمال عموميـت اذن از   - گرچه با واسطه - و يا اذن از فقيه و يا از ولي امر
. و اگر منظور از اصل، اصل عملي باشد، شك و ترديد به يقين به عدم اذن آنها فهميده بشود
كند ـ در صورتي كه فرض شود يقيني وجود داشته است ـ بنابراين يكي از  سابق سرايت مي

مقومات استصحاب يعني فعليت شك و يقين وجود نخواهـد داشـت، پـس چنـين اصـلي      
  ل عدم، اصل عملي باشد. حجيت ندارد. اين در صورتي است كه منظور از اص

قضـاوت بـراي    اما اگر منظور از اصل، اصل عدم جواز قضاوت باشد يعني حرام بـودن 
  زنان، بايد گفت :

توان گفت اصل جواز و اباحه است  علم و يقين به چنين حرمتي نداريم ، بلكه مي - يك
). 1979:469حكيم،فرمايند اصـل در اشـياء اباحـه اسـت نـه حرمـت.(       چنانچه اصوليين مي

صالحي نجف أبادي مي گويد: ازانجايي كه هيچ گونه دليل قابل قبولي ازسوي قائالن به منع 
ــه امورجــاري      ــه درهم ــه حكــم اصــالة الجــواز ك ــه نشــده اســت ب ــان ارائ قضــاوت زن
است،بايدگفت:بانواني كه شرايط قضـاوت رادارنـد مـي توانندمتصـدي آن گردند(صـالحي      

  ).47: 1384نجف آبادي،
ات مربوط به ارجـاع دادن مـردم بـه علمـا وفقهاماننـد اينكـه علمـا وارثـان         از رواي- دو

وأمانتداران پيامبرانند ودر حوادث واقعه به علما مراجعه كنيد ، اجازه واذن عام استفاده مـي  
  شودوزنان از آن استثنا نشده اند.

اين اين اصل به معني دوم مبتني بر اين است كه قضاوت از شئون واليت است،بنابر- سه
درحكومت اسالمي هركس بخواهدقضاوت كندبايد از سوي حكومت داراي حكم قضاوت 
داشته باشد اين امري بديهي است وشامل مـردان وزنـان مـي شـود،ومي تـوان گفـت امـر        

  قضاوت باواليت تفاوت دارد ودو أمر هستند.
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  . استدالل به ساختار رواني زن9
  استدالل مخالفان قضاوت زنان 1.9

توانـد   ز علماء به زود رنج و احساساتي بودن زن و ساختار روحي او و اينكـه نمـي  برخي ا
هنگام خصومت و منازعه برخورد مناسب داشته باشـد، بـر عـدم جـواز تصـدي زن امـور       

  قضاوت استدالل نمودند. 
و گفته اند قضاوت داراي تبعاتي است كه بـا شـأن و كرامـت زن سـازگار نيسـت، در      

  وت متانت، بردباري و صالبت و شدت در برخورد با حوادث است.حاليكه از شروط قضا
اي كه مشايخ بر اعتبار شرط ذكوريت  دالئل لفظيه«آيت اهللا محمدي گيالني مي فرمايد: 

غير كافي و نارسا است و عمده دليل همان اجماع است كـه آنهـم     اند، در قاضي ذكر فرمده
ين است كه با تأمل در طبيعت اين منصب و مورد ترديد مرحوم اردبيلي است، بلي انصاف ا

لوازمي را كه در پي دارد روشن مي گردد كه تصدي اين مقام بـا طبـع رقيـق و احساسـات     
  لطيف نوع زنان و كرامتشان دمسازي ندارد.

نشستن زنان بر كرسي قضاوت و داوري با مالحظه تبعات و لـوازمي كـه ايـن منصـب     
ان است و از ارزش و شئونشان كاسته مي كنـد و احيانـاً   منافي با كرامات و طهارت آن  دارد،

  روابط گرم زناشوئي و صميميت خانوادگي را متزلزل مي كند. 
اينكه فقهاء شيعه به اتفاق رجوليت را در قاضي شرط نموده اند و ظاهراً زنان از تصدي 

مقام اين منصب محرومند، حكمي است فطري، نه فقط تنقيص مقام زن نيست، بلكه ترفيع 
  و تكريم شايان تقدير براي آنان است.

و ظاهراً تشكيك محقق اردبيلي در اعتبار اين شرط بلحاظ فقدان ادلـه لفظيـه و اجمـاع    
بمعني مصطلح است وگرنه با مالحظه طبع و شئون زن و طبيعت قضاء و لوازم الينفك آن، 

محمـدي  ».(اهد مانـد هيچ ترديدي در لزوم اعتبار اين شرط در قاضي براي آن بزرگوار نخو
  ).شيخ طوسي مي فرمايد: 58و57گيالني،بي تا :

... زن صالحيت مجادله كردن را ندارد، او نمي تواند در برابر خصم سرسـخت هنگـام   
) شـوكاني  190/ 9منازعه با بيان و استدالل او را دفع كند و پاسخ دهد(طوسي، بي تـا:  

توانـد اسـتدالل و    هنگام مخاصمت نميزن توان اداره امور خود را ندارد، و «مي گويد: 
مجادله كند و خصم را دفع كند ... قتاده گفته، هرگاه زني استدالل كند و دليلي ذكر كند، 

  ).686/  4م:  1994هـ  1415( شوكاني، بر او دليل و حجتي اقامه مي كنند.
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  نقد وبررسي استدالل به ساختار رواني زنان 2.9
با شـئونات و كرامـت زن سـازگار نيسـت و بهتـر اسـت       وجوهي مانند اينكه كار قضاوت 

خودش درگير اين كار نكند، زيرا قضاوت مستلزم سر و صدا و بحث و مجادلـه بـا مـردان    
در حاليكه ساختار روحي زن با  است و نياز به متانت، بردباري، صالبت و حسن تدبير دارد،

ي كنـد و از شـأن او كاسـته    اينها سازگار نيست. لذا چنين كاري به شـأن زن لطمـه وارد مـ   
شيعه حجيت نـدارد،چون ظـن غيرمعتبراسـت كـه      استحسان نزد(  شود، وجوهي استحساني مي

هستند و نمي تواننـد مـالك حكـم     ).197: 1979شارع مقدس ازآن نهي كرده است(رك:حكيم،
عدم جواز قضاوت قرار بگيرند. به نظر بعضي زن پيوسته دست خوش احساسات مي باشد، 
و در گرداب حوادث و پيش آمدهاي ناگوار، به جاي آن كه عقل و تدبير شايسـته بـه كـار    

است، از  آمدها گيرد، مغلوب احساسات شده ، متانت و بردباري را ، كه الزمة مقابله با پيش
دست مي دهد و خود را عاجز و ناتوان مي بيند، از اين رو نمي تواند بـا صـبر و شـكيبايي    

آن چـه در دل   - بر اثر  غلبة احساسات  - درباره پيش آمدها بينديشد لذا نخواهد توانست  
دارد به خوبي و با آرامش روشن سازد، و مطلب حساب شدة خود را، مدلل و مبرهن بيـان  

ين نيـز نقيصـة ديگـري  اسـت كـه زنـان را در گـرداب حـوادث، نـاتوان جلـوه           نمايد.و ا
دهد.بنابر اين ، زن نمي تواند بر كرسي قضاوت تكيه زند و با خصومت ها و درگيريهـا،   مي

آن گونه كه بايد و شايد، برخـورد نمايـد، زيـرا موجـودي زودرنـج و مغلـوب عواطـف و        
مة  برخورد با حوادث ناگوار  اسـت ، خيلـي   احساسات است و متانت و بردباري را كه الز

زود از دست فرو مي نهد، در حالي كه يكي از مهمترين شروط قضاوت به حقّ ، صالبت و 
شدت وحدت ، در برخورد با حوادث و پيشامدها است، كه با ظرافت و لطافت طبع زنـان  

،  ميشايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي، حكومت اسـال  ،سازگارنيست(معرفت
). زني كه در نـاز ونعمـت وزيـور وزينـت     ش 1376، 39،ص ، تابستان  دوم ، شسال دوم 

تربيت يافته، با اين وصف در مقام حجت عاجز وناتوان است؛ زيرا برهان در مقـام مجادلـه   
ــاه      ــيني ش ــان داراي نقصــان عقلند.(حس ــل اســت وزن ــال عق ــه كم ــوط ب ومخاصــمه من

زن تـوان اداره امـور خـود را نـدارد، و     «ي مي گويد: شوكان )460/ 11:  1364عبدالعظيمي،
تواند استدالل و مجادله كند و خصم را دفع كند ... قتاده گفته، هرگـاه   هنگام مخاصمت نمي

هــ   1415زني استدالل كند و دليلي ذكر كند، بر او دليل و حجتي اقامه مـي كنند(شـوكاني،  
ادن حكم عدم جواز و حرمت به شارع ). در پاسخ گفته مي شود: نسبت د686/ 4م. :  1994

مقدس نياز به دليل محكم دارد و صحيح نيست براساس اين وجوه حكم صـادر شـود. در   



  1397سال نهم، شمارة سوم، پاييز  ،نامة زنان پژوهش   156

مورادي كه اطراف متخاصم (مدعي و مدعي عليه) زن باشند حكم متصدي شدن زن امـور  
اوت قضاوت ميان آنها كه منافات با شئونات زن ندارد چگونه است؟ آيا ميان موارد بايد تفـ 

آيد زنـان از   قائل شويم؟ اگر چنين وجوه استحساني مالك و معيار حكم قرار دهيم الزم مي
بسياري از مشاغل اجتماعي منع شوند، بعنوان مثال تبعات و لـوازم كـار يـك اسـتاد زن در     
دانشگاه بيشتر است از تبعاتي كه براي كار قضاوت ذكر كرده اند. قاضـي در جايگـاه خـود    

ي كند اظهارات اطراف متخاصم را مي شنود و حكم صادر مـي كنـد، ولـي    نشسته سئوال م
مي نشـيند خـم مـي     يك استاد هر روز ساعتها با دانشجويان مرد سركار دارد، بلند مي شود،

نويسد با دست و چشم اشاره مي كند، كارش نياز به بيـان و اسـتدالل و    شود روي تخته مي
  زن جايز نيست ولي استادي او جايز است؟ حسن تدبير دارد و ... پس چگونه قضاوت 

يكي از فقها در جواب مخالفان قضاوت زن چنين مي گويد: وصف  ذاتـي اليتغيـر  زن   
اين نيست كه سرگرم  حليه و زيور بوده و در احتجاج هاي عقلي و مناظره هاي  علمـي و   

تربيتي دگرگون  نيز مخاصمه هاي دفاعي غايب و محروم باشد  به طوري كه  با تغيير نظام 
  ).54: 1382نشود(رك:جوادي آملي،

جـواز    همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشـمول ادلـه  
قضا بوده و هستند و عرف و عقال هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و 

داند نه علم و عدالت مرد  يط ميو مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرا ،بيند نمي
و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نيـاز بـه   

 و ادله واضـحتر و تبيـين آن بـه نحـوي كـه الغـاي خصوصـيت نشـود، دارد         ةروايات كثير
 2ه ، متـين ، شـمار   صانعي، ميز گـرد جنسـيت و احكـام مجـازات در اســالم، فصــلنامه  (

  ش).1378، 20،صبهار
آيت اهللا جوادي آملي مي فرمايد: مطلب مهم راجع به قضاي زن كه نبايد مـورد غفلـت   
قرار گيرد اين است كه در براخي احاديث تكليف شاق و صعب قضاء از زن برداشته شـده  
نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضيح انكه برخي از كارهاي دشـوار ماننـد   
وجوب حضور در نماز جمعه هر چند  از فاصله دو فرسخ باشـد، تكليـف و وظيفـة مـرد      
است و چنين تكليف عسيري بر زن نيست و همچنين پذيرفتن مسئوليت سـخت قضـا بـر    

 1382مرد واجب است (گاهي عيني و گاه كفائي) ليكن بر زن  واجب نيست(جوادي آملي،
:350 -349 .(  
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النساء فان رأيهنَّ الي أفن و عـزمهن إلـي    ةاياك و مشاورده((نهج البالغةآم 31در نامه ي 
) بپرهيزاز مشورت با زنان، كه رأي آنان بيمايه وتصـميم  405: 1395...))(صبحي صالح،وهن

. اين روايات وروايات شبيه اين  كه نهي از اطاعت از زن كـرده  اسـت ،    آنان سست است
ندارد، آيا مي توان گفت كه عقل آنان در بخش هيچ گونه انصرافي از زنان محقق ودانشمند 

عقل نظري، چون زنند وتنها به خاطر انوثت بدن آنها همتاي عقل كودكان مي باشـد، وراده  
وتصميم وعزم آنها در بخش عقل عملي سست و ناپايدار است. ويا آن كه اين تعبير ها بـه  

گرانقـدر از تعلـيم    لحاظ غلبه ي خارجي است كه منشأ آن، دور نگـه داشـتن ايـن صـنف    
ومحروم نگه داشتن اين گروه توانمند از تربيت صحيح است، كه از شـرايط درسـت بـراي    
فراگيري آنها در صحنه تعليم وتربيت فراهم شودحتما غلبه بر عكس خواهد شـد وياالاقـل   

وآنچه كه برخي  ).37:  1382غلبه اي در كار نيست تا منشأ نكوهش گردد ( جوادي آملي ،
ا و صاحب نظران به استناد موارد زير ممنوعيت قضـاوت زنـان را توجيـه مـي كننـد      از فقه

  وجوه استحساني هستند نه داليل عقلي. 
در نظام قضايي ايران، قاضي بايد تا حدي از معلومات حقوقي و فقهـي ، امـروزه بـراي    

ي هـم  زنان همانند مردان امري طبيعي است . زنان فارغ التحصيل رشته هاي حقوقي و فقهـ 
مانند مردان ، قدرت فهم مقررات و استنباط مسائل و كشف موضوعات را دارند و امـروزه  
عمالً ورود آنها به جامعه و فعاليت هاي اجتماعي و شغل هـاي اجتمـاعي چـون وكالـت ،     

مهرپور ،مجله تحقيقات قاضي تحقيق ، قاضي اجراي احكام و ... مجاز شناخته شده است (
  ).ش 1378سال .6- 9،ص) 26و  25، شماره ( قضاوت زن بحثي پيرامون حقوقي،

 

 گيري نتيجه .10
ارزيـابي قـرار گرفتـه     دراين مقاله،موضوع قضاوت زن درپرتوي اجماع،سيره وأصل مـورد 

است،وسه مستند علماي مخالف وموافق باقضاوت زنـان مـورد نقـد وبررسـي واقـع شـده       
بـودن را درقاضـي شـرط كـرده انـد      آنـان كـه مـرد    ي اند،وبه نتايجي دست يافته كه بـاآرا 

  دارد.  تفاوت
بامطالعه وبررسي مستندات(اجماع،سيره،أصل)آنها دليل استواري كه بتوان بر اسـاس آن  
تصدي قضاوت توسط زنان واجدشرايط را ممنوع نمايد يافـت نشـد،بلكه بـه ايـن نتيجـه      

يت قضـاوت  رسيده كه استناد به اجماع براي اثبات عدم شايستگي زن براي تصدي مسـئول 
- اجماع منقول است نـه محصل.سـه  - اين اجماع مدركي است.دو- مخدوش است زيرا:يك
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اجماع نزداماميه درصورتي حجت است كه ازرأي ونظر امام(ع) كشف كندوآن همان اجماع 
محصل است،با وجود فقهاي مخالف،راههاي كشف كردن چنين اجماعي از نظرامام ناتمـام  

  ه.ق)ثابت نيست.728دوران غيبت تا دوران عالمه حلي(ممانده است،بلكه حصول اجماع از
استناد به سيره براي ممنوعيت وحرمت قضاوت زنـان نيـز مخـدوش اسـت، زيراسـيره      
هنگامي كه حجت است ، مشروع بودن عمل وحرام نبودن آن را مي رسـاند،ونمي تـوان از   

است سـيره  ونيز ممكن ،سيره حرمت فعل  در صورت وجود سيره برترك آن بدست آورد 
ي تحت شرايط وعوامل فرهنگي ومالبسات زمان ودوراني به شكلي تجلي يابد،ودر دوراني 

  ديگر باتغييرشرايط وبر اساس مقتضيات زمان ومكان به گونه اي ديگرتجلي يابد.
استناد به أصل نيز مورد خدشه قرار گرفته است،زيرا باعنايت  به اذن عام كه از روايـات  

ه علما وفقها مانند علما امانتداران پيامبرانند ودر حوادث واقعـه بـه علمـا    مربوط به ارجاع  ب
مراجعه كنيد اذن عام استفاده مي شودكه شامل زن ومردواجد شرايط مي شود ،بنابراين نمي 

  .توان اصل عدم اذن وعدم جواز وحرمت قضاوت زنان تأسيس كرد
  
  نامه كتاب

 چاپ دوم ،،تحقيق عبدالغفارسليمانرالمحلي باآلثا (بي تا).احمدابومحمد علي بن ابن حزم ظاهري اندلسي، 
  .دارالفكر:،بيروت

،چـاپ  المغنـي علـي مختصـر االمـام ابـن القاسـم       (بي تـا). ابن قدامـه، موفـق الـدين ابومحمـد عبـداهللا     
  .دارالكتب العربي:،بيروتاول

  .مجمع الفكر االسالمي :،قم، چاپ اولقضا و شهادات ق).1415(انصاري، مرتضي
،چـاپ  ، تصحيح و تعليـق السـيد محمـد كالنتر   شرح اللمعه الدمشقيهق). 1396(، زين الدينعامليجبعي 
  .انتشارات علميه :،قمدوم

، قـم: مؤسسـة   ،چـاپ اول مسالك األفهام إلى تنقيح شـرائع اإلسـالم  ق). 1413جبعي عاملي، زين الدين(
  .  المعارف اإلسالمية
   .مركز نشر اسراء :،قم،چاپ اولآينه جالل و جمالزن در  ش).1382(جوادي املي، عبداهللا

 حيم، تصـحيح عبـدالر  وسائل الشيعه الي تحصيل مسـائل الشـريعه  ق).1403(حر عاملي، محمدبن الحسن
  .منشورات المكتبه االسالميه:،طهران،چاپ ششمالرباني الشيرازي

  انتشارات ميقات.ش).تفسير اثني عشري، چاپ اول،تهران: 1364حسيني شاه عبدالعظيمي،حسين(
  ،مشهد : انتشارات عالمه طباطبائي.،چاپ اولرسالة بديعةحسيني طهراني،محمدحسين(بي تا). 

   .نشر دار االحياء بيروت:،،چاپ اولمفتاح الكرامه ).(بي تاحسيني عاملي، سيدمحمد جواد
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موسسـه آل البيـت (ع) للطباعـه     ،قم: ،چاپ دوماالصول العامه للفقه المقارن ).م 1979(حكيم ،محمد تقي
  .والنشر

،چاپ ، تعليق علي اكبر غفاريجامع المدارك في شرح مختصر النافع ).ق 1405(خوانساري، سيد احمد
  .موسسه مطبوعاتي اسماعيليان :، قمدوم

  .نشر مدينه العلم :،قم، چاپ بيست وهشتمتكمله المنهاج ).ق 1410(خوئي، ابوالقاسم
  ،قم :انتشارات جامعه مدرسين. ،چاپ اولكفاية االحكامش).1381سبزواري،محمد باقر(

  ، بيروت: دار الكتب. ،چاپ اولفتح القديرم).  1994هـ  1415شوكاني، محمدبن علي(
  ،تهران:اميدفردا.قضاوت زن درفقه اسالمي،چاپ اولش).1384صالحي نجف آبادي،نعمت اهللا(

بهـار   2متـين ، شـماره ،    اسـالم، فصــلنامه  صانعي، يوسف، ميز گـرد جنسـيت و احكـام مجـازات در
  ش.1378، 20،ص

 ق). نهج البالغه،چاپ اول،قم: منشورات دارالهجره.1395صبحي صالح(
موسسـه نشـر   : ،قمچاپ  هفتم )،دروس في علم االصول (الحلقه الثانيه ).هـ . ق 1426(صدر، محمد باقر

  .المدرسين ةاالسالمي التابعه لجماع
  .دار التعارف للمطبوعات :،بيروت،چاپ پنجمالفتاوي، الواضح ).ق  1398م ـ 1978(صدر، محمدباقر

موسسـه النشراالسـالمي التابعـه     :، قـم ،چـاپ اول  رياض المسائل). ه . ق1412(طباطبائي ، ميرسيد علي
  .لجماعه المدرسين 

قصير، چـاپ  ، تحقيق و تصحيح احمد التبيان في تفسير القرآنطوسي، ابوجعفر محمدبن الحسن(بي تا). 
  دوم،بيروت:دار احياء التراث العربي.

  .انتشارات دانشگاه تهران چاپ دهم،تهران: ،تهران،مبادي فقه و اصول).ش 1378(فيض،عليرضا
  ة.االسالمي ةالمكتب :،قم،چاپ اولمفاتيح الشرائع ).ق 1401(فيض كاشاني، مالمحسن

  .چاپ سنگي تهران:،جامع الشتاتق).- هـ  1311(قمي، ابوالقاسم
  مطبعه دارالخالفه. :،طهران،چاپ اولغنائم االيام (بي تا).قمي، ابوالقاسم 

  ش).مباحثي از اصول فقه،چاپ اول،تهران:مركز نشر علوم اسالمي.1362محقق داماد،سيد مصطفي(
   .(عج)يلمهدا مركز پخش:تهران ،چاپ دوم،قضا و قضاوت در اسالم (بي تا).محمدي گيالني، محمد

ــي ــامه وقضــــاوت زن    ش).1386ن(مرعشي،سيدمحمدحســ ــاره لــــوث وقســ  تحقيقــــي دربــ
،www.hogough85.blogfa.com.  

 ، شسال دوم ،  شايستگي زنان براي قضاوت و مناصب رسمي، حكومت اسالمي ،محمد هاديمعرفت،
  ش. 1376، 39،ص ، تابستان  دوم

 :تهــرانترجمه عليرضــا هــدائي، چــاپ ســوم،، اصــول فقــه ).ق  1420ش ـ   1378(مظفر،محمدرضــا
  .حكمت  انتشارات



  1397سال نهم، شمارة سوم، پاييز  ،نامة زنان پژوهش   160

سـال  .6- 9،ص) 26و  25، شـماره (  بحثي پيرامون قضاوت زن مهرپور،حسين ،مجله تحقيقات حقوقي،
  ش. 1378

،چـاپ  مجمـع الفائـده و البرهـان فـي شـرح ارشـاد االذهان       ).ق  1423(مقدس االردبيلي، سـيد احمـد  
  .موسسه النشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسين  :،قماول

  ،چاپ اول،قم:انتشارات مركزجهاني علوم اسالمي.دراسات في والية الفقيهمنتظري،حسين علي(بي تا).
  .دارالنشر االسالمي :قمفقه القضاء،چاپ اول،).ق  1408م(موسوي اردبيلي، عبدالكري

،قم:انتشـارات مركـز   قضاوت زن ازديدگاه شـيعه،چاپ اول ش).1385موسوي سنگالخي،محمديِعقوب(
  اسالمي.جهاني علوم 

بـراي   نقدي بر مقاله شايسـتگي زنـان    - ( شايستگي زنان براي قضاوتش 1376ء،مرتضوي، سيد ضيا
  .202-  156مجله حكومت اسالمي، صص.، قضاوت ومناصب رسمي) 

 :چـاپ ششـم ،تهـران    ،تحقيق و تعليق محمود القوچـاني  جواهر الكالم، ).ق 1398(نجفي، محمدحسن
  .دارالكتب االسالميه


