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 چکيده

شغل است و هر  زندگي اجتماعي تمام انسانها آزادي و بالتبع انتخاب آزادانه يكي از وجوه

دارد انتخاب كند.  كه مايل است و به آن مهارت را شخص اعم از زن و مرد حق دارد هر شغلي

قضا در  .هاي اجتماعي كه زنان در آن حضور دارند منصب قضاستمهم فعالیت شاغليكي از م

كساني هم  اسالم از قداست خاصي برخوردار و از منظر مسلمانان جايگاه پیامبران الهي است و

بايست كامالً متقي و پرهیزگار باشند. اما گیرند اعم از زن و مرد ميكه در اين منصب قرار مي

ي اعم فقهاي صالحیت زنان براي تصدي پست قضاوت از جمله امور چالش با توجه به نظرها

بررسي جايگاه قضاوت زنان  از اينرو هدف از اين مقاله برانگیز در فقه امامي و اهل سنت است.

قاضي و در اين پژوهش به معنا و مفهوم قضا،  باشد.در ايران  از لحاظ فقهي و حقوقي مي

تفاوت زن و مرد و قضاوت زنان در نگاه مخالفان، موافقان و عصر حاضر، هاي آن، ويژگي

فوايد الملل و ي قضاوت زن در اسناد حقوق بینتاريخچه قضاوت زنان از لحاظ حقوقي، مسأله

صورت اطالعات اين مقاله به .شودپذيرش قضاوت زن در نظام حقوقي كنوني پرداخته مي

 و اسنادي گردآوري شده است. تحلیلي-توصیفي

 .ايران حقوق، ،فقهقضاوت، زن،  :يديکل واژگان
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 الدن رنجبر حقيقی

 دانشگاه آزاد شهر قدس

 
 نام نويسنده مسئول:
 الدن رنجبر حقيقی

 ايران در زنان قضاوت جايگاه و قضا

http://www.joce.ir/


 79 -62، ص 7991 پاییز،  9، شماره و علوم جزا  حقوق ،فقه

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 مقدمه
حیثیت بشري هاست كه فقدان آن امري فراتر از انكار ها و بومي همه ملتي فرهنگحقوق بشر كه قلمرو جهاني دارد قرين همه

زنان و مراعات تساوي حقوق زن و مرد  حفظ و رعايت حقوق المللي، مسالهامروزه يكي از مسائل جامعه بین .(2831)شاكري و میلكي، است

آيند و از لحاظ حیثیت و و عدم تبیض جنسیت است. اعالمیه جهاني حقوق بشر در ماده يك با اين عنوان كه تمام افراد بشر آزاد به دنیا مي

 (. 2831)بايبوردي، توانند هر شغلي را براي خود برگزينندو مي حقوق با هم برابرند

 حق مرد و زن از اعم شخص هر و است كار و شغل آزادانه انتخاب بالتبع و آزادي انسانها تمام اجتماعي زندگي يكي از وجوهبنابراين  

د و بدان مشغول شود وعلي االصول هیچ مانع ورادعي جز رعايت نظم عمومي كن انتخاب دارد مهارت آن به و است مايل كه را شغلي هر دارد

، صل بیست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانا طبق (.2831، )حشمدارمسیر افراد قرار نداشته باشد نبايد دراخالق حسنه  و

هاي اجتماعي كه زنان در آن حضور دارند منصب مهم فعالیت شاغلميكي از . (2831)اسدي، باشدمياشتغال حقوق فردي هر شخص 

هاي هاي خانواده و بعضاً در برخي سمتدادسرا و مشاور قضايي در دادگاه ،اغلب به عنوان دادياردر نظام قضايي ايران بانوان قاضي  .قضاست

 در كه هم كساني  منصب قضا در اسالم از قداست خاصي برخوردار و از منظر مسلمانان جايگاه پیامبران الهي است و .مديريتي اشتغال دارند

زناني كه داوطلب شغل قضاوت هستند، در سايه حجاب  .بايست كامالً متقي و پرهیزگار باشندميگیرند اعم از زن و مرد رار ميق منصب اين

اما با توجه به نظرهاي فقهاي  .(2831)خدادادي، شوند كه مستلزم توان باالي علمي و عملي استاي ميو عفاف زن مسلمان وارد عرصه

قضاوت از جمله امور چالش برانگیز در فقه امامي و اهل سنت است. بیشتر فقها قائل ي فقه، صالحیت زنان براي تصدي پست ادوار چهارگانه

اند. درباره قضاوت زنان سه رويكرد به عدم جواز قضاوت زناناند و براي اثبات آن به آيات قرآن، روايات، اصل، اجماع و ادله ديگر استناد كرده

جواز قضاوت زنان در اموري كه شهادتشان  -8طور عام؛ جواز قضاوت زنان به -1 طور كلي؛عدم جواز قضاوت زنان به -2: مطرح شده است

اند ي ايشان انتقاد كردهاند، اما فقهاي شیعه و سني بر ادلهي ديگر استناد كردهطرفداران رويكرد اول به آيات و روايات و ادله پذيرفته است. 

ي مرد بودن و قاضي بودن اند. در ادوار چهارگانه فقه، فقها نظرهاي متفاوتي دربارهو برخي از فقها به رد عدم جواز قضاوت زنان پرداخته

اي مهم و در خور توجه است اند. از نظر حقوقي نیز قضاوت زنان مسئلهاند كه هريك از ايشان با ذكر داليل در آثار خود به آن پرداختهداشته

بنابراين در حقوق ايران در مورد قضاوت زنان دو ديدگاه وجود دارد:  .(2831مكاران، شاكري گلپايگاني و ه)داشته استكه فراز و فرودهايي 

توانند قاضي شوند، گروه ديگر نیز معتقدند كه مرد بودن از شرايط قاضي گروهي مرد بودن را از شرايط قاضي برشمرده و معتقدند زنان نمي

توانند در صورت احراز شرايط قضاوت به اين سمت گمارده شوند)كريمي دو مي باشد و هرنبوده و اين در خصوص تفاوتي بین زن و مرد نمي

 (.2831و مظفري، 

جايگاه فرضیه اصلي ما عبارتند از  باشد.مياز لحاظ فقهي و حقوقي  بررسي جايگاه قضاوت زنان در ايران از اين رو هدف اصلي ما 

 باشد:پژوهش بدين شرح ميسواالت اين باشد و قضاوت زنان در ايران به چه نحو مي

 آيا واقعاً دلیل محكمي بر عدم جواز قضاوت زن وجود دارد يا نه؟ -2

 نافذ؟ و است جايز يا باطل، و است حرام اسالم در زن قضاوت آيا -1

 گونه است؟چبررسي جايگاه قضاوت زنان از لحاظ حقوقي و فقهي  -8

 باشد:كارهاي مرتبط با اين مقاله بدين شرح مي

در ادوار فقهي گوناگون براي شخصي كه قصد احراز منصب قضاوت دارد تقريباً كند ( بیان مي2831شاكري گلپايگاني و همكاران)

شرط ذكورت نظرهاي متفاوتي بیان شده است. برخي از فقها ذكورت را از جمله شرايط الزم  يهشرايط مشتركي ذكر شده است، اما دربار

اند. در اين مقاله به بررسي نظرهاي فقهاي اسالم از دوران غیبت صغري تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ايران براي قاضي ذكر كرده

 يهدهد كه شرط ذكورت تا قبل از شیخ طوسي )از فقهاي دورز مطالعات نشان ميقبل و بعد از انقالب پرداخته شده است. نتايج حاصل ا

اول فقه هیچ شرطي از  يهاين مناقشات بوده است. در دور يه، خود آغازكنندخالف اول فقه امامیه( جزو شرايط قاضي نبوده و ايشان در

شود و در اند افزوده ميادي كه ذكورت را از جمله شرايط قاضي ذكر كردهرفته بر میزان افردوم و سوم رفته يهذكورت نبوده است، اما در دور

بینیم. از منظر حقوقي تا قبل از انقالب شرط ذكورت براي قاضي ذكر نشده است، اما تري از دوران قبل ميچهارم نظرهاي متفاوت يهدور

  .كه از شرط اجتهاد عدول شدي اين شرط به شروط قاضي اضافه شد؛ در حال 2832پس از انقالب در سال 

باشند، با توجه به اينكه در برخي كشورهاي اسالمي زنان در حال خدمت در اين مناصب ميكند ميبیان  (2831)گرگاني فیروزجاني

رسیدگي را از آغاز تا قانون كه مراحل  باشد.جواز يا عدم جواز قضاوت زنان يكي از مسايل اختالفي میان فقها، مفسران و قانونگذاران مي

توان نتیجه گرفت كه زنان بتوانند با كسب شرايط و علم و توانايي براي امر قضا، مناصب قضايي دادسرا و محاكم پايان معین كرده است مي

تجديد نظر بدوي با صدور قرارها و احكام غیر قطعي مشغول به كار شوند. از سوي ديگر ذينفع هم در صورت عدم رضايت به حكم آنان با 
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اين مقاله با بررسي آيات و احاديث مورد استناد مخالفین، عدم  خواهي در مرجع باالتر و با دخالت قضات مرد قابل انشاي راي خواهد بود.

 .دهد كه آيات و احاديث حق قضاوت را از زنان سلب ننموده استنشان مي دهد وقضاوت زنان را مورد نقد قرار مي جواز

طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جايز نیست. اين دسته از فقها در ( 2831بهمن پوري)

اند. به تدريج، برخي از محققین قول مشهور را ي ديگر مراجعه كردهتأيید نظرات خود به قرآن كريم، روايات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله

دانند. بدين يخي دلیل اصلي كنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ايشان از حضور در اجتماع مينقد كردند تا جايي كه با نگاهي تار

ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطي به شخصیت ايشان ندارد، بلكه به منشأ تاريخي اجتماعي محرومیت كلي زنان از حضور در اجتماع 

حضور زنان به عنوان قاضي كیفري متناسب شأن زن نیست، اما حضور زن در  مرتبط است. اين پژوهش در پي اثبات اين مطلب است كه

 2832قانون حمايت خانواده مصوب  1ي دعاوي مدني به خصوص دعاوي خانواده منشأ اثرات مثبت است. حضور قاضي مشاور زن در ماده

 .ور زن، بلكه استثنايي براي قضاوت زن استرسد، تعیین قاضي مشاي حمايتي براي زن دارد. به نظر مينوعي نوآوري است و جنبه

ترين مباحث نظام حقوقي ايران، بررسي جايگاه قضاوت زنان در نظام كند يكي از چالشي( بیان مي2838پورجمال و پورپرموز)

فقهي و حقوقي دادرسي ايران است. اين مساله از اين جنبه اهمیت دارد كه امروزه زنان از دانش و درک باالي علمي نسبت به مسائل 

سازد كه آيا براستي نفعي در منع قضاوت زنان در دنیاي امروز وجود دارد؟ در فقه امامیه نظر اند . اين پرسش را مطرح ميبرخوردار گرديده

ي از شدت و مشهور بر عدم جواز قضاوت زنان است. اما اين ديدگاه امروزه بسیار تعديل گرديده و قوانین و نگرش سازمان قضايي در نظام فعل

حدت سابق براي منع قضاوت زنان برخوردار نیست. اولین بار بعد از انقالب اسالمي، در قانون جديد حمايت از خانواده، قوه قضايیه مكلف 

م جواز هاي خانواده استفاده نمايد و اين پرسش مطرح گرديد: آيا بالواقع تابوي عدگرديد از وجود قضاوت زنان در كنار قاضي مرد در دادگاه

هاي فراسوي قضاوت زنان در نظام حقوقي ايران و رويكرد نظام به بررسي چالشقضاوت زنان در حال فروپاشي است يا خیر؟ در اين تحقیق 

 پردازد.هاي اخیر با اين مساله ميدادرسي ايران در سال

از قضاوت زنان و با اين لحاظ كه اكنون در كند با فرض عدم قابلیت خدشه در دالئل فقهي منع جوبیان مي( 2831میلكي)شاكري و 

اي شود، )دادرسي در شرايط آيد دادرسي دو يا سه مرحلهايران غالبا قضاوت محاكم، مجتهد نیستند و از باب تقريب حكم به واقع، الزم مي

ا پايان قانون مشخص كرده است به فعلي( دادرسي از باب قضاوت ضرورت است، لذا با توجه به اين جريان و تشريفات رسیدگي را از آغاز ت

عرفي -ها، هم بتوانند با عنوان قاضيرسد زنان در صورت داشتن شرايط الزم قانوني و عالم بودن به قوانین و قدرت تشخیص موضوعنظر مي

ا همین عنوان در مناصب توانند بهاي مشاوره قضائي، قاضي تحقیق و قاضي اجراي احكام را احراز كنند بلكه همینطور آنها مينه فقط پست

 قضايي دادسرا)داديار، بازپرس، دادستان( و محاكم بدوي با صدور قرارها و احكام غیر قطعي مشغول به كار شوند. زيرا كه ماهیت اين تصمیم

را مطابق با شود و از طرفي هم اگر ذينفع پرونده آن آنها، حتي اگر از طرف قضات مرد هم صادر گردد، حكم به مفهوم شرعي گفته نمي

 اش نداند با تجديد نظرخواهي در مرجع باالتر، با حضور و دخالت قضات مرد به طور قطعي و قابل اجرا انشاي راي خواهد شد.خواسته

پرداخته  هاي آنقاضي و ويژگي ،به معنا و مفهوم قضا هاي بعدي اين مقاله بدين تريتب سازماندهي شده است در بخش دومبخش

در بخش چهارم به  .شودو عصر حاضر پرداخته مي موافقان ،تفاوت زن و مرد و قضاوت زنان در نگاه مخالفانشود. در بخش سوم به مي

ي اعالمیهشامل  المللبین حقوق اسناد در زن قضاوت يمسألهدر بخش پنجم به  شود.تاريخچه قضاوت زنان از لحاظ حقوقي بررسي مي

شود. در بخش اشاره مي المللي رفع تبعیض علیه زناني بینبشر، كنوانسیون محو تمام تبعیضات در مقابل زنان و اعالمیهجهاني حقوق 

 كنیم.كنیم و در نهايت در بخش هفتم نتايج را بیان ميفوايد پذيرش قضاوت زن در نظام حقوقي كنوني را بیان ميششم 

 

 آنهاي قاضی و ويژگی، معناي و مفهوم قضا -1

 معناي و مفهوم قضا -1-1

قضا در لغت بر معاني متعددي چون حكم، حتم، (. 2831واژه قضاوت از كلمه قضا گرفته شده است)شاكري گلپايگاني و همكاران، 

بیان اند و براي هر كدام مصاديقي نیز امر، خلق، فعل، اتمام، فراغ، صنع و ... اطالق شده و برخي بیش از ده معنا براي آن برشمرده

ها را هفت آسمان آسمان؛ ..فَقَضَاهُنََّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ :سوره فصلت آمده است 21به عنوان نمونه در آيه  (.2833اند)يعقوب موسوي، كرده

 (.2831د()امیني، قرار داد )خلق كر

 .است قاضي آنفاعل اسم و يقضي ،قضي از مشتق قضا  لغوي معناي

در  jurisdiction قضا يا»كند معني كلمه قضا يا دادرسي اشاره مي در كتاب ترمینولوژي حقوق در دكتر محمد جعفر لنگرودي

 است معتقد و «.دارد افتا صالحیت كه كسي از حكم صدور واليت :اندكرده تعريف چنین را آن فقه در وفراغ است  لغت به معني ختم و

 .دباشمي غلط رايج معني به قضاوت
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 از ،فعلي يا باشد قولي  اند؛ خواه اين قضاوتيك امردانسته به دادنفیصله معنايبه با قصر، در اصلرا با مد و گاه برخي ديگر، قضا 

 (.2831)حشمدار،  اندنامیده قضا را آن بشر از يا باشد خداوند

منصب قضا يكي از مناصب بزرگي بديل به همزه شده است. « ي»در لسان العرب به معني حكم آمده و اصل آن قضاي بوده كه 

)ص( و امامان معصوم)ع( و از جانب آنان براي فقه جامع الشرايط تعیین شده است)باقران، است كه از جانب خداوند متعال براي پیامبر

2831.) 

خداوند در سوره مائده آيه  .شودمشروعیت قضاوت در كتاب و سنت در آيات و احاديث فراواني آمده است كه به چند مورد اكتفاء مي

شان انیپس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است در م ؛الْحَقِّ مِنَ جَاءکَ عَمَّا أَهْوَاءهُمْ تَتَّبِعْ وَالَ اللَّهُ أَنزَلَ بِمَا بَيْنَهُم فَاحْکُمفرمايد: مي 13

فَاحْکُم بَيْنَهُمْ فرمايد: مي 11ن در همان سوره آيه . همچنیهاشان مرو تا آنچه را از حق بر تو نازل شده استخواهش حكم كن و از پي

 .كنى، پس به عدالت در میانشان حكم كنو اگر داورى مى ؛بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

رضي اهلل عنه را به پیامبر صلي اهلل علیه و سلم در احاديث فراواني امر به قضاوت عادالنه نموده است. براي يك نمونه: ايشان معاذ 

 .كنمكني؟ گفت با كتاب خداوند قضاوت ميعنوان قاضي به يمن فرستاد به او فرمود: چگونه قضاوت مي

كنم و فرمود: اگر آن را نیافتي؟ گفت: با سنت پیامبر صلي اهلل علیه و سلم. فرمود اگر آن را نیافتي؟ گفت: به راي خودم اجتهاد مي

 (.2831م)امیني، كندر اين راه كوتاهي نمي

جزئیات فتوا پیرامون  و شايستگياهلیت داراي  كهكسي شرعاً براي  ،بر حكم واليت»از:  استعبارت امامیهفقهاي قضا در اصطالح 

از واليت است  قضا عبارت دانیمميا با اينكه قضدر تعريف « واليت» فقها از ذكر واژه شايد مراد»گويد: جواهر ميصاحب«. دباش رعيشقوانین 

پیامبر)ص( براي  كه استاي عامه رياستاز شجره  ايو شاخه بوده واليت از مراتب ايمرتبه صحیحقضاوت كه  استواقعیت  اين بیان .نیست

 (.2831حشمدار، «)استمقرر گرديده  حضرتآن معصومو جانشینان 

اند: آن واليت و قدرت شرعي است كه اختصاص به كساني دارد كه نسبت به جزئیات ي در تعريف قضا گفتهبرخي از فقهاي امام

قوانین شرعي اهلیت فتوي دارند و اين واليت نسبت به اشخاص معیني است كه حقوقشان بايد اثبات گردد. برخي قضاوت كردن را همان 

اند كه فصل و خصومت میان ي كه اهلیت آن را داشته باشد. فقهاي حنفي گفتهدانند؛ البته از طرف كسداوري كردن و حكم كردن مي

اند: فصل خصومت بین طرفین دعوي كه توسط حكم خدا ي آنها قضا نام دارد. فقهاي شافعي در تعريف قضاوت گفتهطرفین و قطع منازعه

 (.2831)شاكري گلپايگاني و همكاران، اندكردهگیرد. مالكیه و حنبلیه قضا را بیان حكم شرعي و الزام به آن معنا صرت مي

 

 تعريف قاضی -1-2
ترافع اشتغال دارد، در همین  فصل خصومت و و در كتاب ترمینولوژي حقوق در خصوص اين لغت آمده است: كسي كه به شغل قضا

مدني از قاضي به عناوين  دادرسي كیفري وگردد. همچنین در بعضي از موارد از جمله در قانون مدني، آئین معني دادرس نیز استعمال مي

مستشار قضايي به طور  امین صلح، بازپرس، داديار، دادستان، محتسب، ،فقیه جامع الشرايط در اين معني به حاكم، ديگري نام برده است.

ترين مناصب اجتماعي منصب قضاوت در ديدگاه اسالم يكي از ارزشمندترين و در عین حال خطرناک .(2832)اخباريه، گويندعام قاضي مي

ترين مردم شمرده شده است زيرا به تعبیر امام علي ترين انسانها، و در حالتي ديگر از شقياست. قاضي در حالتي نماينده خدا و با فضیلت

زنند و فاصله اين دو فاصله بهشت و دوزخ گیرند و يا اشقیاء بر آن تكیه ميصیاء در آن قرار مينشیند كه با انبیاء و او)ع( او در جايگاهي مي

است. اين منصب شريف به موازات شرافتش بسیار حساس و خطرناک هم هست و در روايات بسیاري با بیانات گوناگون، حساسیت آن بازگو 

بان قاضي در میان دو پاره آتش قرار دارد تا وقتي كه بین مردم قضاوت كند وقتي شده است در روايتي از پیامبر اكرم)ص( نقل شده است: ز

 (.2831)باقران، رود يا آتش دوزخشود به سوي بهشت ميكه قضاوت كرد معلوم مي

 

 هاي قاضی در فقه اسالمويژگی -1-3

شان به اين شرط تصريح دانند و در كالمبلوغ مي: اولین ويژگي براي قاضي، بلوغ است و اكثر فقها يكي از شرايط قاضي را بلوغ  -2

ها بدان اند؛ البته در كالم اكثر متقدمان از فقها، اين شرط وجود ندارد بلكه آن چه آننموده و نسبت به چنین شرطي ادعاي اجماع كرده

در اين صورت تمام فقها)متقدمان و متاخران(  ها از كمال، بلوغ و رشد استاست؛ لذا اگر بگويیم كه مراد آن اند عبارت از كمالتصريح نموده

 .گردددر اين ويژگي متفق القول هستند و اين شرط براي قاضي مسلم مي

دانند؛ در نتیجه حكم ديوانه آن را براي قاضي الزم و ضروري مي: دومین ويژگي مسلم براي قاضي، عقل است كه تمام فقها عقل -1

برند و گاه گاه در حالت صحت و سالمتي بسر ميگونه اختالفي وجود ندارد، اما در مورد افرادي كه  صحیح و نافذ نیست. در اصل مساله هیچ
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دانند؛ اما لت صحت و سالمتي، نافذ و صحیح مياي قضاوت اين افراد را در حاواري( اختالف نظر وجود دارد. عدهدر حالت جنون)مجنون اد

 .دانندچه در حالت جنون صحیح و نافذ نميه در حالت صحت و سالمتي و چ -اي ديگر از فقها قضاوت اين افراد را عده

هاي قاضي، ايمان است. به اين معنا كه قاضي بايد دوازده امامي باشد؛ در نتیجه قضاوت كافر و فاسق : يكي ديگر از ويژگيايمان -8

 نافذ نیست. 

اند. براي اثبات شرط عدالت در فقها، متذكر اين شرط شده: يكي از شرايط قاضي، عدالت است و اكثر قريب به اتفاق عدالت -1

 .ها را مورد بررسي قرار خواهیم داداند كه ما بطور اجمال آنقاضي، فقها به برخي از روايات و اجماع استناد كرده

 ؛اندذكر كرده : طهارت مولد، در اصطالح فقه و در میان فقها به همان معنايي است كه اهل لغت در كتب لغتطهارت مولد -1

اند، كند و فقها به آن استناد كردهيعني حالل زاده باشد. دلیل اعتبار طهارت مولد تنها دلیلي كه داللت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضي مي

اند. به همین اجماع است. البته اعتبار اين شرط در قاضي، در میان فقهاي متاخر شهرت يافته است، اما قدما به چنین شرطي تصريح نكرده

جهت صاحب جواهر معتقد است كه به مقتضاي عمومات ادله، آن ها نیز)فرزندان نامشروع( داخل اين عمومات هستند. پس از بررسي كالم 

اي اين شرط را از شرايط صحت و نفوذ حكم قاضي ها اختالف نظر وجود دارد. عدهآيد كه در میان آنفقهاي متاخر اين نتیجه بدست مي

زند نامشروع( را اي ديگر از فقها قضاوت چنین شخصي)فردانند؛ اما در مقابل عدهفاقد اين شرط را، الزم و نافذ ميدانند بلكه قضاوت نمي

رسد كه اين دلیل از داليل معتبر اند. ولي به نظر ميين شرط، اجماعي است كه ادعا كردهها نسبت به ادانند و دلیل آنصحیح و نافذ نمي

 .اي از متاخران شهرت يافته استزيرا در كالم متقدمان چنین شرطي وجود ندارد. اين شرط فقط در میان عدهنباشد؛ 

: يكي ديگر از شرايط قاضي، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است همان طور كه بعضي از فقها به آن تصريح علم)اجتهاد( -3

 (.2833)آقاجاني، دله متعددي از آيات و روايات وجود دارداند؛ براي اعتبار شرط اجتهاد در قاضي انموده

 

 و موافقانتفاوت زن و مرد و قضاوت زنان در نگاه مخالفان  -2
 تفاوت زن و مرد -2-1

هاي طبیعي آن دو هاي بین زن و مرد مورد بررسي قرار گیرد، تا معلوم شود قابلیتها و تفاوتصفات، تمايالت، ظرفیت در اين بخش

هاي هر يك از زن و مرد، بايد هماهنگ با طبیعت هر يك از آن دو باشد. اهم تفاوتها به طور مختصر به شرح ذيل مي زيرا مسئولیتچیست؛ 

 :باشد

 .زن مظهر رأفت و عاطفه است و مرد مظهر تعقل و تدبر -2

 .جسم و روح زن ظريف است و جسم و روح مرد زبر و درشت -1

 .تمايل دارد و مرد به تحرک و مجاهدت و كارهاي سختزن به سكون و آرامش بیشتر  -8

 .در زن تمايل به هنر و ادب و كارهاي ظريف غلبه دارد و در مرد تمايل به مسائل فكري و علمي -1

 .رقت و انفعال بر طبیعت زن غلبه دارد و شدت و قوت بر طبیعت مرد غالب است -1

 .غلیان احساسات در زن بیشتر است و در مرد كمتر -3

 .همت زن در تسخیر مرد است و همت مرد در تسخیر جهان -1

حال كه معلوم شد بین زن و مرد در اصل خلقت و طبیعت و حاالت روحي و جسمي، تفاوت وجود دارد، بايد دانست مقتضاي عدالت 

 (.2832)آزيز، اين است كه به هر يك از آن دو وظايفي محول شود كه توانايي تحمل و انجام آنها را داشته باشد

 

 قضاوت زنان در نگاه مخالفان  -2-2

باشند، براي اثبات نظريه خويش به آيات، روايات، اجماع، اصل و برخي ادله ديگر فقهايي كه قائل به عدم جواز قضاوت زنان مي

 .مورد نقد و ارزيابي قرار خواهیم داداند كه در اين بخش ادله مورد استناد فقهاي امامیه و اهل سنت را مشروحاً مطرح كرده، استناد كرده

الرجال قوامون علی فرمايد: كنند كه خداوند ميمي 81برخي فقهاي مخالف قضاوت زن اشاره به سوره نساء آيه : آيات -2

كه خدا  مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري ؛النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم

الرجال گويد: صاحب مجمع البیان مي .(2831)خلیلي،  براي بعضي بر بعضي مقرر داشته و هم به واسطه آنكه مردان از مال خود نفقه دهند

معني اين است كه مردان قیم زنان هستند و در تدبیر و تاديب و تعلیم بر آنها تسلط دارند و ديگري به خاطر اينكه  قوامون علی النساء...؛

را به معناي قیم و صیغه مبالغه آن گرفته و « قوام»عالمه طباطبايي نیز در تفسیر المیزان  دادن مهريه و نفقه زنان به دست مردان است.

 (.2831ردان را زيادي نیروي تعقل و توان طاقت بیشتر در مقابله با سختي دانشته است)كريمي و مظفري، منظور از فضیلت و زيادتي م
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از فقهاي شافعي اولین فقیهي است كه به اين آيه استناد نموده است همچنین عالمه حلي و گلپايگاني نیز به اين آيه استناد  ،ماوردي

گروهي از فقها از اين آيه به عنوان دلیلي براي  (.2831باشد)خلیلي، مي 88ن سوره احزاب آيه . آيه بعدي براي مخالفت قضاوت زنااندنموده

اند در اين آيه از زنان خواسته شده از خانه بیرون نیايد، حال اينكه تصدي امر قضاوت توسط زنان، منع قضاوت زنان استفاده نموده و گفته

 (.2831)كريمي و مظفري، باشدمخالف و مغاير مي مستلزم خروج آنان از خانه است كه اين نص آيه

)ص( و امیرالمؤمنین)ع( استناد  قائالن به عدم جواز قضاوت زنان در تأيید نظريه خويش به رواياتي از رسول اكرم: روايات -1

چون به پیامبر)ص( خبر  كه اندكردهاين حديث را سنايي از ابوبكره، ابوبكره از رسول اهلل )ص( نقل باشد. مي« ابابكره»اند كه حديث نموده

با اينكه اين حديث تنها در كتب . «لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأه» اند، فرمودرسید كه مردم ايران دختر كسري را به پادشاهي پذيرفته

روايت شده، ديده شده  آن هم به طور مرسل« تحف العقول»نیامده و تنها در « اربعه شیعه»خورد و در كتاب روايي اهل سنت به چشم مي

از فقهاي شیعه  .انداست كه بسیاري از فقهاي شیعه و اهل سنت به اين حديث استناد نموده و از آن عدم جواز قضاوت زنان را نتیجه گرفته

قدامه حنبلي اند و ابن شیخ طوسي، شهید ثاني، طبرسي، نجفي و ...، و از فقهاي اهل سنت شربیني و صنعاني كه هر دو شافعي مذهب بوده

روايات در مورد دال بر  .(2831)خلیلي، اندمذهب و... در تأيید نظريه خويش مبني بر عدم جواز قضاوت زنان به اين حديث استناد نموده

عدم اهلیت زنان جهت قضاوت اشاره به وصیت پیامبر به امیرالمومنین علي)ع( است كه مرحوم شیخ صدوق آن را در كتاب من اليحضره 

ال هروله و ال  الفقیه آورده شده است كه فرمود: يا علي، لیس علي النساء و ال جما و ال اذان و ال اقامه و ال عیاد مريض و ال اتباع جنازه و

زه، استالم  الحجر و ال حلق و ال تولي القضاء؛ اي علي بر زن نه جمعه است، نه جماعت، نه اذان، نه اقامه، نه عیادت از مريض، نه تشیع جنا

ناد به جمله نه هروله در سعي صفا و مروه، نه بوسیدن حجر و نه تراشیدن موي سر و نه قضاوت را عهده دار باشند. گروهي از فقها با است

نمايند و معتقدند كه كه پیامبر )ص( در وصیت خود به امام علي )ع( ممنوعیت قضاوت زنان را يادآوري آخر زنان را از قضاوت منع مي

 .(2831 مظفري، و كريمي)كندمي

باشد. مي شود و به معني اتفاق نظر فقهي بر يك حكم شرعياجماع يكي از منابع استنباط حكم شرعي محسوب مي: اجماع -8

 باشد، همترين دلیل بر شرط ذكورت اجماع ميترين و عمدهرسد مهمبه نظر مي .اندفقهاي اسالم اجماع را در رديف سنت و عقل قرار داده

تفاوت اجماع از نظر فقهاي امامیه  .چنان كه شیخ اعظم انصاري تنها دلیل را اجماع دانسته و مقدس اردبیلي اجماع را ثابت ندانسته است

باشد. فقط زماني جوهري و ماهوي با اجماع دانشمندان اهل سنت دارد و از نظر فقهاي شیعه به خودي خود داراي حجیت و اعتبار نمي

كنندگان نیز هیچ )ع( در میان مجمعین باشد و تعداد اجماع تواند بعنوان يكي از منابع استنباط حكم شرعي واقع شود كه قول معصوممي

 .حجیت اجماع ندارد تأثیري در

خداونـد خالق مطلق جهان و جهانیان است، تمام موجودات از جمله انسان در گستره حكومت و سلطنت او و حاكمیت : اصل -1

شود حكم هیچ كس غیر از خداوند بر علي االطالق بر جهان و انسان از آن اوست، و از آن جا كه قضاوت نیز نوعي حكومت محسوب مي

اشد، در واقع اصل عدم حكومت هر كس بر ديگري است و صالحیت افراد براي حكم كردن بین مردم و در واقع خروج از بديگري نافذ نمي

كند در عصر غیبت نیز اين منصب خطیر باشد، اقتضا ميشريعت اسالم كه بر مبناي هدايت بشر استوار مي. باشداين اصل نیازمند دلیل مي

ا جامعه اسالمي دچار هرج و مرج نشود. الزمه حكومت اسالمي در عصر غیبت وجود قاضیان عادل و عالم دار شوند تو مهم را افرادي عهده

باشد از جمله باشد كه به داوري در بین مردم پرداخته، خصومات بین ايشان را حل و فصل نمايند. رواياتي نیز مؤيد اين مطلب ميمي

عبارت . «نا فاجعلوه قاضیا فتحاكموا إلیهن انظروا الي رجل منكم يعلم شیئا من قضايااياكم ان تحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور و لك»

اي از فقها، حكايت از اين دارد كه امام در روايت ديگر از امام صادق )ع( ظاهراً و به عقیده عده« اجعلوا بینكم رجال»و « انظروا الي رجل»

توانند متصدي منصب قضا شوند. در واقع اين روايات عمومات و و بانوان نمي صادق )ع( مردان را جهت تصدي منصب قضا برگزيده است

زنند در نتیجه پیامبر )ص( و ائمه اطالقات وارده را كه داللت بر عدم جواز حكومت كسي بر ديگري دارد، تقیید كرده يا تخصیص مي

كنیم كه آيا قضاوت ند و لیكن در مورد زنان، حداقل شك ميا)علیهم السالم( و مردان با دلیلي كه بیان شد از تحت اين اصل خارج شده

باشد، پس كند؛ لذا اصل عدم حكومت و قضاوت آنان ميباشد يا خیر و چون هیچ دلیلي زنان را از اصل اول خارج نميايشان صحیح مي

 .ل استزنان تحت اصل اولي عدم حكومت شخصي بر شخص ديگر باقي مانده و قضاوت ايشان غیر نافذ و باط

اوت زنان به ادله استحسانیه استناد سنت در اثبات نظـريه عدم جواز قضل برخي از فقهاي شیعه و اه: ادله استحسانيه  -1

ـ بسیاري از فقهاي شیعه از جمله نجفي، شهید ثاني، شیخ طوسي و فقهاي اهل سنت از جمله ابن قدامه،  نقصان عقل زنان. اندنموده

اند و احتماالً مستند اين ن عقل زن نسبت به مرد، و در نتیجه عدم اهلیت او براي تصدي منصب قضا اشاره كردهماوردي و شربیني به نقصا

ممكن است . ...«معاشر الناس ان النساء نواقص االيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول »فرمايد حضرت علي)ع( است كه مي 13فقها خطبه 

اند؛ اما اين برداشت اين سخنان را در مقام تعريض به عايشه كه جنگ جمل را به راه انداخته فرموده 13گفته شود امام علي )ع( در خطبه 

http://www.joce.ir/


 79 -62، ص 7991 پاییز،  9، شماره و علوم جزا  حقوق ،فقه

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 از سخن امام علي )ع( از شأن و مقام ايشان به دور است كه ايشان با توجه به رفتار عايشه اين سخن را به عنوان تعريضي به عايشه و لیكن

 .بصورت كبراي كلي بیان نمايد

اي است كه در آن اختالف افتاده است از امامیه، شافعي و ظاهريه قول به نويسد قیاس از جمله ادلهعالمه حیدري مي: قياس -3

اند، لیكن مناظرات امام صادق )ع( با اما اكثر مذاهب از جمله حنبلي، مالكي و حنفیه بدان احتجاج كرده .حرمت قیاس نقل شده است

طبـق ادله قطعي و شرعي برخي  .داندهاي عقلي معتبر نميسخن است كه حضرت قیاس را در استداللابوحنیفه پیرامون قیاس مبین اين 

از مناصب نظیر امامت، امامت جماعت، مرجعیت تقلید، شهادت در قصاص و قتل و ... به مردان اختصاص دارد و چون قضا از مناصب مهم و 

به صالبت در حكم و كمال و تدبیر دارد، به طريق اولي اين منصب نیز اختصاص به در بسیاري از موارد مهمتر از مناصب فوق است و نیاز 

مردان دارد. ماوردي از فقهاي شافعي و حطاب الرعیني از فقهاي مالكي در نظريه عدم جواز قضاوت زنان، قضاوت را با واليت كبري قیاس 

)خلیلي، اندجايز ندانستهلقا هادت مقايسه نموده و قضاوت زنان را مطاند و عالء الدين كاشاني از فقهاي حنفي نیز قضاوت را با شنموده

2831.) 

 

 قضاوت زنان در نگاه موافقان -2-3

دانند، ابن جرير طبري و ابن حزم ظاهري از اين ها آن را جايز مياند و در تمام زمینهراي كساني كه قضاوت زن را جايز شمرده

 اند.دسته

اينكه اصل در همه چیز اباحه است و هر كسي صالحیت برقراري صلح میان طرفین دعوا را داشته االصل في االشیاء االباحه:  -2

 توانند قاضي بشود و چون زن صالحیت برقرار نمودن صلح میان دو طرف دعوا را دارد لذا صالحیت قاضي شدن را هم دارد. باشد مي

عن رعیته؛ همه شما د كه پیامبر فرمود: كلكم راع و كلكم مسوول انحديثي از امام بخاري و ساير ائمه از ابن عمر روايت كرده -1

اش مسئولیت دارد و هر زني هم مسئول رعیت خويش هستید هر امیر و فرماندهي مسئول رعیت خويش است و هر مردي خود و خانواده

ها را به زن دبیر امور و سرپرستي بچهدر قبال خانوادهاش مسئولیت دارد. وجه استدالل پیامبر واليت و سرپرستي خانه و مديريت و ت

 باشد. ها از جمله قضاوت را دارا ميير واليتسارساند كه زن صالحیت تصدي سپرده است و اين مي

قیاس قضاوت بر نظام حسبه و بازرسي چرا كه هر دو نوعي واليت هستند و تعیین شفاء بنت عبداهلل قريشي از سوي عمر بن  -8

 داد.سمت مسئول بازرسي و نظارت بر بازار مدينه، و اگر چنین چیزي ممنون بود عمر اين كار را انجام نميخطاب رضي اهلل عنه به 

هستند و در فتوا دادن قیاس قضاوت زن بر فتوا دادن چراكه هر كدام نوعي خبر دادن و پرده برداشتن از روي يك حكم شرعي  -1

ها جايز ايز است در جمع امور فتوا دهد براي او قضاوت در همه زمینهمرد بودن شرط گرفته نشده است و همچنان كه براي زن ج

 (.2838است)پورجمال و پورپرموز، 

وَأَنِ احْکُمْ بَيْنَهُمْ فرمايد: سوره مائده است كه مي 13از مهمترين داليلي كه در اثبات جواز قضاوت زنان ارائه شده است آيه  يكي

 بِبَعْضِ يُصِيبَهُمْ أَنْ اللََّهُ يُرِيدُ أَنََّمَا فَاعْلَمْ تَوَلََّوْا فَإِنْعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللََّهُ إِلَيْكَ بِمَا أَنْزَلَ اللََّهُ وَلَا تَتََّبِ

هاي ايشان مباش، و فرستاده میان آنان حكم كن و پیرو خواهشو )تو اي پیغمبر( به آنچه خدا ؛ إِنََّ کَثِيرًا مِنَ النََّاسِ لَفَاسِقُونَوَ ذُنُوبِهِمْ

بینديش كه مبادا تو را فريب دهند و در بعض احكام كه خدا به تو فرستاده تقاضاي تغییر كنند. پس اگر از حكم خدا روي گردانیدند )باک 

. استفاده از اين آيه و نا بسیاري از مردم فاسق و بدكارندخواهد آنها را به عقوبت بعض گناهانشان گرفتار سازد، و همامدار( بدان كه خدا مي

براي اند. بنابراين صرف وجود شرايط الزم شود اين است كه اين آيات اطالق داشته و هیچ شرطي براي قاضي قائل نشدههاي مشابه ميآيه

شد. از سوي ديگر اوت كنند در آيات قرآن به آن تصريح ميتوانند قضبود كه تنها مردان ميانجام تكالیف الهي كافي بوده و اگر بنا بر اين مي

وقتي حكمي به صورت عام يا مطلق آمده باشد و دلیلي بر اختصاص آن به افراد خاص نداشته باشیم، حكم براي همه افرادي است كه واجد 

راختصاص آن به مردان نداريم؛ بنابراين زنان شرايط عامه تكلیف)مانند: عقل، عدالت و ..( هستند. قضاوت نیز يك حكم شرعي است و دلیلي ب

 (.2831)كريمي و مظفري، نیز میتوانند قاضي شوند

 

 قضاوت زن از نگاه فقهاي عصر حاضر -2-4
ه ايشان معتقد به ذكوريت بوده و اين ديدگاه وي پس از انقالب هم تغییري نیافتدر مورد قضاوت زنان، نظر امام خمیني)س( 

 (.2831است)شاه محمدي، 

من فرقي بین زن و مرد  :فرمايندمي اينگونه زنان قضاوت مورد در يت اللّه شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید شیعهآ

تواند، انجام دهد؛ حتي به نظر من ريیس جمهور، دانم... كار كردن زن با حفظ حجاب، عفت، نجابت و كرامت مانعي ندارد و هر كاري مينمي

 (.2833)شجاعي، اگر زني درس بخواند و مرجع شود، چه عیبي دارد. زن مگر بشر نیست. مانعي نداردمرجع، قاضي هم شود، 
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در قاضي شرط نیست و معیار در  شانذكوريت و مرد بودن به نظر ايد: فرمايناز نظر آيت اهلل صانعي در مورد قضاوت زنان اينگونه مي

قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسالمي قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبري بر شرطیت 

قاضي زن  در روايت ابي خديجه عدم شرطیت و صحت« رجل»مرد بودن نداريم و مقتضاي اطالق مقبوله و الغاي خصوصیت از تقیید به 

جواز قضا  همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقیه شرايط باشند، مشمول ادله شانبه عبارت ديگر به نظر اي .مانند قاضي مرد است

و بقیه بیند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت بوده و هستند و عرف و عقال هیچ خصوصیتي و تفاوتي بین قضاي مرد و زن نديده و نمي

داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدي را اعمال نمايد نیاز به روايات كثیره و شرايط مي

 تر و تبیین آن به نحوي كه الغاي خصوصیت نشود، دارد يعني همان طور كه شارع براي جلوگیري از عمل به قیاس كه مطابق باادله واضح

اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كه يعرف الشیعه بتركه العمل بالقیاس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات 

 .(2838)شفقنا، ذلك العمل خرط القتاد

 .ش اشكال ندارددر فرض سوال با شرايط خاص خود فرمايند:در مورد قضاوت زنان اينگونه مي اهلل العظمي نوري همدانيآيت

 .احتیاط واجب آن است كه زنان متصدي مقام قضا نشوند فرمايند:در مورد قضاوت زنان اينگونه مي اهلل العظمي مكارم شیرازيآيت

احتیاط واجب اين است كه زن متصدي مقام قضاوت  فرمايند:در مورد قضاوت زنان اينگونه مي اهلل العظمي موسوي اردبیليآيت

 .نشود

ها جائز نیست حتي اگر مجتهد به طور كلي قضاوت خانمفرمايند: در مورد قضاوت زنان اينگونه مي اهلل العظمي صافي گلپايگانيآيت

 .(2831)ايسنا، باشند

 در نتیجه اگر فقه شیعه را به چهار دوره تقسیم كنیم:

ق(. دوره دوه از زمان شیخ الطائفه  131يابد)شود و تا زمان شیخ الطائفه شیخ طوسي ادامه ميدوره اول از آغاز غیبت صغري آغاز مي

ق(. دوره چهارم از زمان آقا باقر  2113ق(. دوره سوم از عالمه حلي تا زمان آقا باقر بهبهاني ادامه دارد) 113تا زمان عالمه حلي ادامه دارد)

 (.2831)شاكري گلپايگاني و همكاران، هاني تا زمان معاصر ادامه دارد.  بهب

شود و تا زمان شیخ الطائفه شیخ طوسي ادامه دارد. فقهاي طراز اول ان دوره دوره اول از آغاز غیبت صغري آغاز ميفقها دوره اول 

دوره از جمله كتاب معروف فقه الرضا، كه منتسب به امام رضا شخ صدوق، شیخ مفید، علم الهدي و ابو صالح حلبي است. در اثار فقهي اين 

 است اثري از ذكر شرط ذكورت براي قضاوت نیست.

مان عالمه حلي ادامه دارد. شیخ طوسي اولین فقیهي است كه شرط ز فقها دوره دوم كه از زمان شیخ طوسي آغاز شده است و تا

ايشان قاضي بايد عالم، عادل و كامل باشد و از نظر مرد بودن موجب كمال و زن بودن ذكر كرده است. از نظر ذكورت را در كتاب المبسوط 

شود. ابن براج، امین االاسالم طبرسي، صهرشتي، محقق حلي، محقق آبي، ابن حمزه، داند كه موجب اختالل در قضاوت مينقص عضوي مي

دانستند. ابن ادريس حلي و راوندي از فقهاي اين قاضي بودن مي ت را شرطذكورابن زهره و ابن سعید هزلي از جمله فقهايي هستند كه 

اي به قضا نكرده و در اين دروه هستند كه عدم شرط ذكورت را براي قضاوت قائلند و ساالر ديلمي يكي ديگر از فقهاي اين دوره هیچ اشاره

 امر سكوت كرده است. 

ا بهبهاني ادامه دارد. فقهاي طراز اول اين دوره از جمله عالمه حلي، فخر دوره سوم كه از زمان عالمه حلي آغاز شده و تا دوران آق

ت را ذكورالمححققین، شهید اول، فاضل مقداد، ابن فهد حلي، صیمري، شهید ثاني، فیض كاشاني، شیخ حر عاملي، فاضل هندي و سبزواري 

ت ت در بخش قضاوت در مورد شرط ذكورمه حلي نوشته اسدانند و فقط مقدس اردبیلي در شرحي كه بر ارشاد االذهان عالشرط قاضي مي

 پذيرد.در صورت فراهم شدن شرايطي قضاوت بانوان را ميقاضي ترديد و 

شويم بر تعداد ترديد كنندگان بر در اين دوره هر چه به زمان حال نزديكتر ميدوره چهارم از آقا بهبهاني تا عصر حاضر ادامه دارد.  

شود. سید علي طباطبايي آل بحرالعلوم، مال علي كني، مامقاني، سید جواد عاملي، كاشف الغطا، سید زنان افزوده مينظريه عدم جواز قضاوت 

علي طباطبايي، سید محمد مجاهد، نراقي، امام خمیني، گلپايگاني، محقق خويي، هم چنین معرفت و بهجت و مكارم شیرازي معتقدند كه 

دانند. فقهاي میرزاي قمي و شیخ ام قضا نشوند و ذكورت را براي شرط تصدي منصب قضا الزم مياحتیاط واجب آن است كه زن متصدي مق

اعظم انصاري، احمد خوانساري، مالحسینقلي همداني، محمد گیالني، صانعي، بجنوردي، نوري همداني و عبدالكريم موسوي اردبیلي در 

  (.2831اند)شاكري گلپايگاني و همكاران، شرط ذكورت ترديد كرده
 

 از لحاظ حقوقی تاريخچه قضاوت زنان -3

از لحاظ تاريخي در كشور ما قبل از مشروطیت دو نوع محاكم وجود داشته كه شامل محاكم شرعي و محاكم عرفي بود. در هر دو 

ها خودشان میل و خانمشد. البته در محاكم عرفي منع قانوني وجود نداشت و مورد با توجه به موازين شرعي از قضات زن استفاده نمي
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مختلف مربوط به شرايط و چگونگي استخدام قضات قبل از انقالب در قوانین  (.2832نژاد، )اسديرغبتي براي تصدي امر قضا نداشتند

تصويب شد تا  2811شود، از نخستین قوانین استخدامي قضات كه در سال اسالمي، شرط مرد بودن براي اشتغال به شغل قضاوت ديده نمي

باشد و نه در جهت نفي، زن بودن از جهات محرومیت براي احراز شغل قضا بیان شده است، در حالیكه مي 2813آخرين آنها مربوط به سال 

میدانیم در مورد شركت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در رديف محجورين حق راي دادن 

هـ.ق در مورد محرومین از انتخابا مقرر میداشت: اشخاصي كه انتخاب  2811رجب  23ماده سیم نظامنامه انتخابات مصوب  نیز نداشتند،

و آنهايي كه محتاج به قیم شرعي میباشند. و نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اوال: طايفه نسوان، ثانیا: اشخاص خارج از رشد 

گويند: اشخاصي كه از انتخاب شدن محروم هستند: اوال: طايفه اناثیه. ثانیا: تبعه خارجه. از لحاظ قانوني طبق ماده ماده پنجم همام مصوبه می

 .(2813)مهرپور، زنان اين حق را پیدا كردند 21/1/2818واحد قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب 

در كشور ما ادامه داشت تا اينكه در اين سال پنج نفر قاضي زن در دادگستري استخدام شدند و براي آنها  2813سال  نخستین بار

به تعداد قضات زن در كشور ما افزوده شد و بدون هیچ گونه  2811ابالغ قضايي صادر شد. به تدريج و تا قبل از انقالب اسالمي در سال 

 (.2832نژاد، )اسديبه تصدي امر قضا مشغول بودند محدوديتي در مناصب مختلف قضايي

پس از پیروزي انقالب و استقرار نظام جمهوي اسالمي ايران طبعا با اين ديدگاه كه زنان، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اينكه، 

وزيران دولت موقت  استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبديل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتي صورت گرفت، نخستین بار هیات

وان: تصويب نامه درباره تبديل رتبه قضايي بانوان به رتبه اداري تصويب نمود ناي تحت عتصويب نامه 21/1/2813جمهوري اسلمي ايران در 

ؤسسات ها و مكها، وزارتخانهنو طي آن مقرر داشت كه:)شركت ملي نقت ايران و ساير شركتهاي وابسته به دولت، بانك مركزي و ساير با

 دولتي، باواني را كه با رتبه قضايي در وزرات دادگستري اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در

را با رعايت مقررات به رتبه اداري تبديل كنند، در اين  نصورت تقاضاي آنان به آن سازمان يا وزارتخانه منتقل نمايند و رتبه قضايي آنا

ن، قانون شرايط انتخاب قضات در آپس از  .تبديل رتبه نبايد به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزاياي رتبه قضايي منتقلین كاسته گردد(

د بودن شرط قضاوت به حساب آمد و ، مر2832تصويب شد و چنانكه گفتیم به موجب قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال  2832سال 

شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضايي خود را از دست دندند، يا از همان قانون اين شرايط شامل حال قضات شاغل نیز مي 2چون طبق تصره 

 2838در بهمن ماه  الحاقي به ماده واحده شرايط قضات كه 1طبق تبصره . دادگستري بیرون رفتند و يا به كارهاي غیر قضايي گمارده شدند

اي انجام هاي مشاورهتوانند پايه قضايي خود را حفظ كنند ولي در سمتهاي قاضي تصريح شد كه ميتصويب شد در مورد وضعیت خانم

 درتوانند بانوان دارندگان پايه قضايي واجد شرايط مذكور در بندهاي ماده واحده مي)  :داردكنند، تبصره مزبور مقرر ميوظیفه مي

در اين تبصره الحاقي به دو  (دادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمايند و پايه قضايي خود را داشته باشند

افت كنند كه اين امر نوعي يردموضوع در مورد زنان قاضي توجه شده است يكي حفظ پايه قضايي كه براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند 

فقهاي شوراي  اي و عدم اشتغال به قضاوت كند وحقوق مكتسبه آنان بود و ديگري تصريح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره توجه به حفظ

ها به امكان احراز شغل قضايي نگهبان آن قدر در اين امر وسواس داشتند كه محض احتیاط براي اين كه مبادا حفظ پايه قضايي براي خانم

راي اعالم عدم مغايرت اين مصوبه به محلس ارسال داشتند، اين گونه مرقوم نمودند: )... به نظر اكثريت اعضاي با تعبیر شود در پاسخي كه ب

ر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغاير موازين شرع و قانون ان داراي پايه قضايي مطلقا در امبانو 1توجه به اين كه در تبصره 

مجلس و مجمع تشخیص مصلحت  2812ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب سال  1در تبصره  (.اساسي شناخته نشد

د شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن اجتواند از بین بانوان ولزوم مي نظام، پیش بیني شده است كه دادگاه مدني خاص در مواقع

الحاقي به  1به تصويب مجلس شوراي اسالمي و تايید شوراي نگهبان رسیده تبصره  2811طي ماده واحده قانوني كه در سال . داشته باشد

 1تبصره : رح زير اصالح شدشظاهرا در جهت گسترش میدان كار زنان در دستگاه قضايي به  2838قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 

 جهت قضايي پايه با باشندمي 21/21/2832 مصوب دادگشتري قضات انتخاب شرايط واجد كه هم را بانواني تواندمي قضايیه قوه رئیس –

هاي مدني خاص. قاضي تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانین دادگستري و ادگاهد اداري، عدالت ديوان مشاورت هايپست تصدي

شود اين چنانكه مالحظه مي(. دام نمايداداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضايي هستند، استخ

مصوب سال  1ها به مشاغل قضايي بیشتري را مقرر داشته ولي از لحاظ ماهیت امر با تبصره موناتبصره اصالحي با اين كه امكان دسترسي خ

قانون اختصاص تعدادي از در . ها از تصدي قضاوت به معناي خاص آن و حكم دادن محرومندفرقي ندارد براي اين كه باز هم خانم 2838

مجلس شوراي اسالمي اندک  2813قانون اساسي )دادگاه خانواده( مصوب مرداد ماه  12هاي موضوع اصل هاي موجود به دادگاهدادگاه

مقدور با الهر دادگاه خانواده حتي: )ماده واحده قانون مزبور 8شود. طبق تبصره ها ديده ميپیشرفتي شاز لحاظ كیفي در كار قضايي خانم

شود چنانكه مالحظه مي (.حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسیدگي نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد

باز، زنها حق حكم دادن ندارند ولي در صورت امكان، حضور آنها در دادگاه و  ت؛در اين قانون و دادگاه موضوع آن كه دادگاه خانواده اس
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تحولي كه در وضع زنان از اين . ذ نظر مشورتي آنان باشدخم بايد پس از اكمشاوره با آنان الزم دانسته شده و ظاهر اين است كه صدور ح

ها در سمت معاون ها ابالغ قضايي صادر شده بعضيبرخي از خانم حیث صورت گرفته، اين است كه تا سطح دادياري ديوان عالي كشور براي

ي حق راي است و صدور حكم رااه تجديد نظر دارخي هم ابالغ مستشاري دادگبكنند و براي رئیس دادگستري استان انجام وظیفه مي

اين رويه عملي با مقررات قانوني فعلي هاي ديگر نیست كه فقط نظر مشورتي بدهد، احتماال مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاه

 .(2813)مهرپور، داند در تعارض استها مجاز نميراي زنبجمهوري اسالمي كه همچنان قضاوت و راي دادن را 

 

 المللي قضاوت زن در اسناد حقوق بينسألهم -4

نفك حقوق بشر است و به اين لحاظ گیرد جزء اليدانان عقیده دارند كه حقوق زن كه حق اشتغال را نیز دربر مياغلب حقوق

بر اين، اسناد و شود. عالوهي حقوق بشر، حقوق زن را نیز شامل ميالمللي و اسناد و تعهدات آن در زمینهتوان گفت كه تمام موازين بینمي

صويب رسانده كه صرفاً وضعیت سلسله اعالمیه، كنوانسیون و قراردادهايي را به تالمللي حقوق بشر، سازمان ملل متحد يكهاي بینمیثاق

در اسناد  سامان زنان، در كشورهاي مختلف را بنماياند.زنان را مورد توجه قرارداده، تا با چنین رويكردي اهمیت موضوع و وضع نابه

اين شغل به  ي قضاوت به عنوان يك حق مدني و سیاسي مورد توجه قرار گرفته و حقوق برابر زنان با مردان در تصديالمللي مسألهبین

ي جهاني حقوق بشر، كنوانسیون محو تمام تبعیضات در توان به موادي از اعالمیهرسمیت شناخته شده است. در ارتباط با اين موضوع مي

 .المللي استناد كردالمللي رفع تبعیض علیه زنان و ساير اسناد بیني بینمقابل زنان و اعالمیه

 

 ي جهانی حقوق بشراعالميه -4-1

ناپذير براي دفاع از حیثیت و كرامت هاي راهنما و روشنگر در تاريخ بشر است. پیكار خستگيي جهاني حقوق بشر، از متناعالمیه

ها ها و اعالمیهقوانین، بیانیههاي مختلف با حد و مرزهايي مانند قراردادها، مجموعهها و مكانها در زمانانسان و برضد تمام بیدادگري

ي جهاني حقوق بشر تصويب اعالمیه اند.اند و در وجدان بشر و قوانین مكتوب يا مرسوم نقش بستههاي پیروزي اذهانكه نشانهمشخص شده 

ي سلسله قواعد و الزمات اساسي و زيربنايي در جهت حفظ كرامت، حیثیت و شرافت انساني پذيرفته شده و تا امروز به مثابهبه عنوان يك

 باشد.العاده برخودار ميحقوق بشري سازمان ملل متحد از اهمیت و اعتبار فوقمبنا و اساس اسناد 

جا كه شناسايي از آن»ي اين اعالمیه آمده است كه: باشد. در مقدمهماده مي 81ي جهاني حقوق بشر، داراي يك مقدمه و اعالمیه

دهد؛ آنان، اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكیل مي ناپذيري بشري و حقوق يكسان و انتقالي اعضاي خانوادهحیثیت ذاتي كلیه

از آن جا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور 

كند تا جمیع افراد ي ملل اعالم ميام مردم و كلیهي جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تماند؛ مجمع عمومي اين اعالمیهاعالم كرده

ي تعلیم و تربیت، احترام اين حقوق و ي اركان اجتماع، اين اعالمیه را دايماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیلهو همه

ها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین حیاتي آنالمللي، شناسايي و اجراي واقعي و ها توسعه يابد و با تدابیر تدريجي ملي و بینآزادي

 «باشند تأمین شود.ها ميمردم كشورهايي كه در قلمرو آن

 

 1کنوانسيون محو تمامی تبعيضها در برابر زنان -4-2
كه بر به هرگونه تمايز، استثنا يا محدوديت بر اساس جنسیت است »شدن از نظر اين كنوانسیون، تبعیض علیه زنان، به معناي قايل

ي مساوات با مردان... در تمام مندي و اعمال آن حقوق، بر پايهها و بهرههاي اساسي آنشناختن حقوق بشري زنان و آزاديرسمیت

 «بردن اين وضعیت استها اثر مخرب دارد يا اصوالً هدفش از بینهاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمینهزمینه

هاي فوق ي عملي، فرهنگ و سنت رايج كه بر شناسايي و اعمال حقوق مساوي زن با مرد در تمام زمینههرگونه قانون، تصمیم، رويه بنابراين،

 شود.لطمه وارد كند و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداري حقوق مساوي با مرد محروم يا محدود كند، تبعیض محسوب مي

هاي دولت»دارد: ردم در امور مربوط به اشتغال به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفته و مقرر ميبر آن برابري حقوق زن و معالوه

 و مردان تساوي برمبناي كه شود داده اطمینان و دهند انجام اشتغال زمینه در زنان علیه تبعیض  عضو، بايد اقدامات مقتضي را براي رفع

 .«شودمي رعايت... سانيك حقوق زنان،

 

 

                                                           
1 Convention on elimination of all  forms of  discrimination against women(CEDAW ) 
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 المللی رفع تبعيض عليه زناني بيناعالميه -4-3

 1ي رفع تبعیض، قدمي بلند در ارتباط با حقوق زنان برداشت. در م با تصويب اعالمیه2331نوامبر 1سازمان ملل متحد در 

تبعیض  عرف و زنان حقوق يزمینه در اياعالمیه نويسپیش نگارش به كه خواست زن مقام  م مجمع عمومي از كمیسیون2338مبرادس

شود كه ماده است. در مقدمه، به اين نكته اشاره مي 22به تصويب رسید و داراي يك مقدمه و 2331نوامبر 1ي يادشده در اقدام كند. اعالمیه

المیه ي حقوق زنان هستیم. اين مسأله، مبناي تدوين اعهاي بسیاري در زمینهالمللي، هنوز شاهد تبعیضو ساير اسناد بین« منشور»با وجود 

ي موارد تبعیض نسبت به زنان را از بین ببرند. ضمانت اجرايي چنین تعهدي با خواهد كه همههاي عضو ميي دوم، از دولتنیز شد. در ماده

 3ي در مورد حقوق مربوط به تابعیت است و ماده 1ي ي حقوق سیاسي زنان است مادهدرباره 1ي شود. مادهمحقق مي پذيرش اعالمیه

ي حق دسترسي به آموزش و پرورش و ماده 3ي ي جنسي، مادهاستفادهمنع فحشا و سوء 3ي حقوق جزا، ماده 21ي مدني زنان، مادهحقوق 

ها و آيد كه ضمن پذيرش و تأكید بر اصول اعالمیهاز مطالعه و بررسي اين اعالمیه برمي حقوق اقتصادي و اجتماعي را مقرر كرده است. 21

المللي، تبعیضات جنسیتي را كه مانع برقراري حقوق متساوي زنان و مردان شود، امري غیرعادالنه و هاي ديگر بیننسیونها و كنوامیثاق

ها از جلمه حق تصدي مقامات دولتي و احراز ي زمینهشان و مقام انسانیت دانسته و بر حقوق مساوي زن و مرد در همهتجاوز به حريم

 ه است.هاي قضايي، تأكید ورزيدمقام

ها بود كه در بعضي كشورهاي عربي و اسالمي، زنان بر مسند قضا تكیه زده و در ها و كنوانسیونها، میثاقاز بركت همین اعالمیه

برد. به طور مثال زنان لبنان، برخالف اكثر ي سترگ، خطیر و مقدس را به پیش برده و ميتأمین عدالت قضايي دوشادوش مردان اين عهده

م )استقالل لبنان( آغاز شده و اكنون زنان 2318ربي، از حقوق مدني، سیاسي و اجتماعي برخوردارند. اين برخورداري از سال كشورهاي ع

صدارت و رياست  يچون قضاوت، وكالت، وزارت، نمايندگي پارلمان، دبیركل )منشي عممي( حتتوانند در مشاغل مختلف هملبناني مي

 .(1128پوه، )قضاوتجمهوري انجام وظیفه كنند

 

 فوايد پذيرش قضاوت زن در نظام حقوقی کنونی -5
گردد كه هاي مختلف تا حدي معلوم ميي ارائه شده در مورد منع و جواز قضاوت زنان در عصرها و دورهبا بررسي و مداقه در ادله

ديدگاه منع قضاوت زنان با تدقین و نقد ادله حاكم بر ادله ناظر بر منع قضاوت زنان چندان با مصالح جامعه هماهنگي ندارد و عیوب ايرادات 

هاي حقوقي در مورد جواز قضاوت زنان هیچ ترديدي به گردد كه تقريبا تمامي نظامآن بیش از بیش آشكار شد. از سويي ديگر مالحضه مي

خود به همراه داشته باشد، صرف از دهند و در حقیقت اگر بانويي ساير شرايط و ضوابط براي تصدي منصب قضاوت را با خود راه نمي

رسد نگاهي هر چن گذرا بر فوايد آثار مثبت پذيرش قضاوت زنان در جنسیت وي مانع از قضاوت وي نبوده و نیست. با اين حال به نظر مي

 تر نمايد.جامعه بتواند محسنات و آثار مثبت اين امر برجسته

 

 جامعه زنان هاي علمی و عملیاستفاده حداکثري از قابليت -5-1

هاي باالي كه بر پذيرش قضاوت زنان در نظام حقوقي ايران وجود حاكم است، استفاده از تمامي توانايييكي از مهمترين آثار مثبتي 

هاي هاي دانشگاهگردد درصد بااليي از صندليعلمي و عملي در جامعه ايراني است. براساس آمار رسمي كه از سوي نهادهاي ذيربط اعالم مي

هاي نظري و تئوريك دست كم در سالهاي سراسر كشور را زنان جامعه در اختیار دارند و معلوم است كه زنان در امر تحصیالت عالیه و دانش

هاي مرتبط و توان نتیجه گرفت كه اين فزوني را در رشته حقوق و رشتهاند. براساس يك قیاس ساده علمي مياخیر از مردان پیشي گرفته

طوريكه كه به بايد پذيرفت. از همین روي مشخصا امروزه زنان از درک باالي علمي و فني در امر فقه و حقوق برخوردارند؛ بهمشابه نیز 

پردازند. حال پرسش اين است هاي حقوق ميوان گفت بسیاري از زنان همپاي مردان و حتي باالتر از ايشان به فعالیت در زمینهجرئت میت

توانند اي از اين متخصصان را كه ميبرد چرا بايد قسمت عمدهور كمبود متخصص در معناي اخص آن رنج ميهاي كه كشكه در زمان

دستگاه قضايي كشور نمايند را خود بايد محروم نمايیم؟ پر واضح است كه حضور زنان با سواد و داراي هاي بسیاري به ارتقاء علمي كمك

هاي حقوقي و جزايي و ايي كشور، عالوه بر باال بردن بار علمي اين قوه، به بهبود كیفیت دادرسيهاي علمي و عملي باال در دستگاه قضتجربه

 نمايد.همچنین جلوگیري از تضییع حقوق مردم كمك بسزايي مي

 

 تاثير مثبت قضاوت زنان در ماهيت آرا صادره  -5-2
نمايند احساسات و عواطف شديد زنان در مواجه با مسائل وارد ميترين ايراداتي كه مخالفان قضاوت زنان بر اين مساله يكي از اساسي

توانند برداشت دقیق و بدون طوري كه زنان سبب حدوث احساسات قوي در قبال آنچه كه با آن مواجه هستند نميروزمره زندگي است. به

شكالتي كه با آن سروكار دارند به جاي آنكه اين اشتباهي داشته باشند. براي مثال زنان در مقابله با وضعیت خانوادگي اشخاص مجرم و م
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عوامل را از اسباب مخففه مسئولیت كیفري قرار دهند، ممكن است به طور كل اصل جرم شناختن يا نشناختن عمل انجام شده مردد باشند. 

و عواطف زنانه را در منع ايشان از امر  هايي نیز داده شده؛ از جمله اينكه اگر بنا بر اين باشد كه صرف احساساتدر مقابل اين ايراد پاسخ

قضاوت دخیل بدانیم، اين امر را در بسیاري از مردان نیز بايد دخیل دانست؛ چه اينكه اوال مردان نیز داراي احساسات و عواطف هستند و 

ه مراتب از زنان باز مردان  توانند مردان را موجوداتي خشن و بدون حس و درک انساني پنداشت. ثانیا، احساسات و عواطف در برخينمي

به عوامل گوناگوني مانند نوع تربیت خانوادگي، وراثت و ... بستگي دارد. همچنین ادعا شده است كه امروزه زنان با توجه باالتر است و اين امر 

مايند. با اين حال به نظر ما توانند بر احساسات و عواطف نامتعارف خويش غلبه نگذرانند به راحت ميبه دوره كارآموزي و آموزشي كه مي

همین حس زنانه بودن و احساسات و عواطف زنانه الزمه رسیدگي ماهوي در برخي از امور دعاوي است. براي مثال در دعاوي مربوز به امور 

و همچنین شرايط زنان را در مواجه با برخي از مشكالت زندگي خانوادگي الزم است كه كسي بر منصب قضاوت تكیه بزند كه بتواند 

ترين تصمیم را در هاي طبیعي ايشان را درک نموده و حدس بزند و با تكیه بر همین عوالم و عواطف بتواند صحیحاحساسات، كنش و واكنش

 (.2838)پورجمال و پورپرموز، مورد موضوع مطروحه اتخاذ نمايد
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 گيرينتيجه
كار است و هر شخص اعم از زن و مرد حق دارد هر  و شغل انتخاب آزادانهزندگي اجتماعي تمام انسانها آزادي و بالتبع  كي از وجوهي

دارد انتخاب كند و بدان مشغول شود وعلي االصول هیچ مانع ورادعي جز رعايت نظم عمومي و اخالق  كه مايل است و به آن مهارت را شغلي

ي جمهوري اسالمي ايران، اشتغال حقوق فردي هر شخص اصل بیست و هشتم قانون اساس حسنه نبايد در مسیر افراد قرار نداشته باشد.

زناني كه داوطلب شغل قضاوت هستند، در  .هاي اجتماعي كه زنان در آن حضور دارند منصب قضاستمهم فعالیت شاغليكي از مباشد. مي

شوند كه مستلزم توان باالي علمي و عملي است. اما با توجه به نظرهاي فقهاي ادوار اي ميسايه حجاب و عفاف زن مسلمان وارد عرصه

ت. بیشتر فقها قائل به ي فقه، صالحیت زنان براي تصدي پست قضاوت از جمله امور چالش برانگیز در فقه امامي و اهل سنت اسچهارگانه

 گرفته قضا كلمه از قضاوت واژهاند. عدم جواز قضاوت زناناند و براي اثبات آن به آيات قرآن، روايات، اصل، اجماع و ادله ديگر استناد كرده

...  و صنع فراغ، اتمام، فعل، خلق، امر، حتم، حكم، چون متعددي معاني بر لغت در قضا(. 2831 همكاران، و گلپايگاني شاكري)است شده

منصب قضاوت در ديدگاه اسالم يكي از . اندكرده بیان نیز مصاديقي كدام هر براي و اندبرشمرده آن براي معنا ده از بیش برخي و شده اطالق

ترين انسانها، و در حالتي ديگر ترين مناصب اجتماعي است. قاضي در حالتي نماينده خدا و با فضیلتارزشمندترين و در عین حال خطرناک

گیرند و يا یاء در آن قرار مينشیند كه با انبیاء و اوصترين مردم شمرده شده است زيرا به تعبیر امام علي )ع( او در جايگاهي مياز شقي

بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد و زنند و فاصله اين دو فاصله بهشت و دوزخ است. ويژگیهاي قاضي اشقیاء بر آن تكیه مي

شود دوره اول از آغاز غیبت صغري آغاز ميفقها دوره اول را به چهار دوره تقسیم كنیم: در مورد قضاوت زنان اگر فقها باشد. علم)اجتهاد( مي

از و تا زمان شیخ الطائفه شیخ طوسي ادامه دارد. در آثار فقهي اين دوره از جمله كتاب معروف فقه الرضا، كه منتسب به امام رضا است اثري 

المه حلي ادامه دارد. شیخ طوسي فقها دوره دوم كه از زمان شیخ طوسي آغاز شده است و تا زمان عذكر شرط ذكورت براي قضاوت نیست. 

اولین فقیهي است كه شرط ذكورت را در كتاب المبسوط ذكر كرده است. از نظر ايشان قاضي بايد عالم، عادل و كامل باشد و از نظر مرد 

تنها ابن  شود و اكثر فقها شرط ذكورت را تايید وداند كه موجب اختالل در قضاوت ميبودن موجب كمال و زن بودن نقص عضوي مي

دوره سوم كه از زمان عالمه حلي آغاز شده و تا دوران آقا بهبهاني ادامه  ادريس حلي و راوندي به عدم شرط ذكورت را براي قضاوت قائلند.

شته دانند و فقط مقدس اردبیلي در شرحي كه بر ارشاد االذهان عالمه حلي نودارد. فقهاي طراز اول اين دوره نیز ذكورت را شرط قاضي مي

دوره چهارم از آقا  پذيرد.است در بخش قضاوت در مورد شرط ذكورت قاضي ترديد و در صورت فراهم شدن شرايطي قضاوت بانوان را مي

شويم بر تعداد ترديد كنندگان بر نظريه عدم جواز قضاوت بهبهاني تا عصر حاضر ادامه دارد. در اين دوره هر چه به زمان حال نزديكتر مي

هاي استفاده از اين آيه و آيهسوره مائده  13يكي از مهمترين داليلي كه در اثبات جواز قضاوت زنان ارائه شده است آيه  شود.ه ميزنان افزود

اند. بنابراين صرف وجود شرايط الزم براي انجام شود اين است كه اين آيات اطالق داشته و هیچ شرطي براي قاضي قائل نشدهمشابه مي

در ايران قضاوت  شد.توانند قضاوت كنند در آيات قرآن به آن تصريح ميبود كه تنها مردان ميفي بوده و اگر بنا بر اين ميتكالیف الهي كا

در كشور ما ادامه داشت تا اينكه در اين سال پنج نفر قاضي زن در دادگستري استخدام شدند و براي آنها ابالغ  2813نخستین بار سال زنان 

به تعداد قضات زن در كشور ما افزوده شد و بدون هیچ گونه  2811ه تدريج و تا قبل از انقالب اسالمي در سال قضايي صادر شد. ب

پس از پیروزي انقالب و استقرار نظام جمهوي اسالمي ايران طبعا محدوديتي در مناصب مختلف قضايي به تصدي امر قضا مشغول بودند اما 

ماده واحده قانون اصالح  1در تبصره اما ت ندارند، ضمن اينكه، استخدم قضات زن متوفق شد. با اين ديدگاه كه زنان، شرعا حق قضاو

مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش بیني شده است كه دادگاه مدني خاص در مواقع  2812مقررات مربوط به طالق مصوب سال 

، مشاور زن داشته باشد. در نهايت در حقوق ايران، زنها حق حكم دادن تواند از بین بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضاتلزوم مي

ها ابالغ ندارند و تحولي كه در وضع زنان از اين حیث صورت گرفته، اين است كه تا سطح دادياري ديوان عالي كشور براي برخي از خانم

كنند و براي برخي هم ابالغ مستشاري دادگاه تجديد ها در سمت معاون رئیس دادگستري استان انجام وظیفه ميقضايي صادر شده بعضي

هاي ديگر نیست كه فقط نظر مشورتي بدهد، احتماال اين نظر داراي حق راي است و صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاه

يكي از  داند در تعارض است.از نميها مجرويه عملي با مقررات قانوني فعلي جمهوري اسالمي كه همچنان قضاوت و راي دادن را براي زن

هاي باالي علمي و عملي مهمترين آثار مثبتي كه بر پذيرش قضاوت زنان در نظام حقوقي ايران وجود حاكم است، استفاده از تمامي توانايي

 در جامعه ايراني است.
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 .23. شماره 1هاي زنان. دوره ان. پژوهشحقوق اير

ي بر مساله قضاوت زنان از ديدگاه فقها و امام خمیني)ره(. پژوهشكده امام (. نگرش فقه2831شاه محمدي، نرگس. ) [21]

 خمیني)س( و انقالب اسالمي.

 توانند قاضي شوند. دين و انديشه. خبر آنالين. (. آيا زنان مي2838شفقنا. ) [23]

 توانند قاضي، مرجع و رئیس جمهور شوند. روزنامه همدلي.(. زنان مي2833. )شجاعي، نادر [23]

(. واكاري جايگاه قضاوت زنان در فقه امامیه و قانون جمهوري اسالمي. نخستین همايش 2831فیروزجاني، محمد رضا گرگاني. ) [11]

 ملي دانشجويي مطالعات اسالمي.

 شايستگي قضا. كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.(. زن و 1128. )گل حساميپوه حضرتقضاوت [12]

(. نگرشي نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رويه علمي حقوق موضوعه 2831كريمي، عباس. مظفري، مصطفي. ) [11]

 . 1شماره . 3ايران. پژوهش زنان . دوره 

 . 13و  11حقوقي شماره (. بحثي پیرامون قضاوت زن. مجله تحقیقات 2813مهرپور، حسین. ) [18]

 .8مجله تخصصي فقه و اصول. شماره قضاوت زن از ديدگاه فقه شیعه. (. 2833يعقوب موسوي، سید محمد. ) [11]
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