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 چکیده
که برای حضور زن در این شغل جامعه بوده،  حِرَف خاصقضاوت از 

، سنتقرآن ،  بهمی باشد و هر گروه  اختالف ای اسالمیفقهمیان 

می نمایند. شرط ذکورت قاضی اولین بار در فقه استناد  عقلاجماع و 

و در بین شیعیان شیخ طوسی نخستین فردی  گردیداهل تسنن مطرح 

بود که این شرط را پذیرفت و قبل از او اثری از این شرط در فقه شیعه 

نبود. عالمه حلّی اولین شخصی است که اجماع درباره شرط ذکورت 

قاضی، به وی منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشکالت اجتماعی و 

ء در شرط مذکور از شیخ الطائفه فتنه انگیزی دانست. بسیاری از فقها

پیروی نموده و حتی فقهای متأخرادعای اجماع کردند. شهید اول در 

لمعه، صاحب مفتاح الکرامة، صاحب جواهر و شیخ انصاری و ... مَسند 

این تحقیق  قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته اند.

ه سالمی پرداخته و بتحلّیلی به واکاوی مستندات ا-با روش توصیفی

نظر می رسد ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسالم، به صورت قطعی و 

مسلّم نبوده و از احکام  ضروری و قطعی اسالم نیست، بلکه اکثر فقهای 

اسالمی تصدّی منصب قضاوت زن را از روی اجتهاد نپذیرفته و تنها 

د، ندارنبرخی زن را در مَسند قاضی تحکیم و داوری که شرط مرد بودن 

پذیرفته اند و لذا اینگونه نیست که زن حق قضاوت نداشته باشد. 

مبحث احتمال فتنه، امری دوسویه میان زن و مرد بوده که خاصّ 

حرفه قضاوت هم نیست و تفاوت های ذاتی و طبیعی زن و مرد در 

 امور قضایی، همچون سایر مشاغل اجتماعی کمترین نقش را داراست. 

اجتهاد، منابع فقه، قاضی  قضاوت،منصب  زن، :هاکلیدواژه

 تحکیم.

  
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. 
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 بیان مسأله

 یناز ااست و  انیگرد با فراوانی تختالفاا از کودکی تا بزرگسالی درگیر انسان در جامعه بشری،

خویش است که یکی از  رفع مشکالت اجتماعیو  ادفرااین  با جههاموراه  بهترین درصدد شناخترو، 

مهم اجرای قسط و عدل و  ارکانز وظیفه قضاوت راستین که ا. مهمترین راهکارها نظام قضایی است

جان و مال و آبروی ه موس و تجاوز بیزی و هتک ناراز خون پیشگیری است مردم حفظ حقوق

ت و آیات عدیده ای از قرآن اس یژه ای برخورداراهمیت و قضاوت در دین مبین اسالم از  انسانهاست.

سوره مبارکه مائده، قضاوت بر طبق موازین الهی را الزمه رعایت حقوق مسلمین  94کریم از جمله آیه 

از حضرت  درجات انبیاء و اوصیاء دانسته است.، جایگاه رفیع قضاوت را از صسوره  72و آیه 

ثُمّ غَلَبَ عَدلُهُ جَورَهُ فَلَهُ الجَنّةُ وَمَن غَلَبَ  یَنَالَهُ  حَتّى المُسلِمِینَ مَن طَلَبَ قَضَاءَ » محمّد)ص( نقل شده است:

ای ونهگه ب هرکس در پی قضاوت مسلمین باشد تا اینکه بدان نایل شود سپس}«جَورُهُ عَدلَهُ فَلَهُ النارِ

بر  ستمش ،ستم او چیره شود بهشت ازآن او است و هرکس در این سمت باشدکه عدالت و دادگریش بر

 نَّأ »:بر)ص( فرمودروایت عبداهلل بن ابی اوفی پیامه و ب{عدالتش چیره باشد آتش دوزخ ازآن او است

راستی خداوند با قاضی است و رحمت ه ب«  انُطَشَّیلَزِمَهُ ال وَ هُی عَنْارَ تَخَلِّا جَذَإجُرْ فَا لَمْ یَ ی مَاضِاللَّهَ مَعَ الْقَ

 شیطانکند و کرد خداوند او را رها می که ظلم و ستم نکرده باشد و هرگاه ظلماو شامل اوست مادام 

   شد. خواهد او مالزم

اراده، اتمام، معانی گوناگونی چون حکم، امر، حتم، خلق، فعل، « قضا»بر اساس کتب لغت، کلمه 

؛ 848، 7،ج 8941؛ شرتونی، 811، 81،ج 8941منظور، فراغ و الزام و صنع و... را شامل می گردد)ابن

( که در زبان فارسی معنای مصدری 121، 9،ج 8941؛ فیروزآبادی، 741، 84،ج8944حسینی زبیدی، 

 مورد استفاده قرار گرفته است.« قضاوت»این کلمه یعنی 

اند. شیخ انصاری قائل به این است ارائه داده« قضا»م تعری  خاصّی برای واة  هریک از فقهای اسال

والیت شرعیه  -7حکم کردن بر وجه مخصوص  -8که در عرف فقها دو معنی برای قضا متداول است: 

قضا عرفاً والیت بر »گوید: (صاحب جواهر در تعری  قضا می772، 8981بر حکم مذکور )انصاری، 

ی، )نجف« برای کسی که اهلیت فتوی به جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد.حکم شرعی است 

 (      1، 94،ج8117
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وَ هُوَ وِلَایَةٌ شَرعِیَّةٌ عَلَی الحُکمِ فِی المَصَالِحِ العَامَّةِ مِن قِبَلِ »گوید: شهید اول نیز در تعری  قضا  چنین می

شود مشهور فقها، قضاوت را یک منصب شاهده میطوری که م( همان811، 8989)شهید اول، « اإلمَامِ

اند. تساهل و اند و آن را از شؤون والیت عامّه دانستهمطرح ساخته« والیة القضاء»رسمی و با عنوان 

تسامح از بن مایه های دینی در بررسی احواالت بشری است و رسول گرامی اسالم )ص( بر انگیخته 

« )  هْلَةِمْحَةِ السَّبُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیةِ السَّ »ی نموده است؛ شدن خود را براساس سمحة و سهلة معرف

(؛ پس سهل بودن شریعت اسالمی بدین 98، ص1،ج8117؛طریحی، 811،ص19،ج8941مجلسی،

 فرسا برمعناست؛ خداوندی که زمام تشریع و قانونگذاری در دست اوست، أحکام مشقت بار و طاقت

منجر به عسر و حرج نشود یا تکلی  بماالیطاق نباشد و لذا هر زن دوش بندگان خویش ننهاده است تا 

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 

وند متعال، متناسب و با عنایت به این تفاوت ها احکام را بر انسانها بار مرد را دربر می گیرد و لذا خدا

 نموده است. از دیرباز دو دیدگاه درباره تساوی) نه تشابه( زن و مرد وجود داشته است:

زن با مرد از نظر انسان بودن و تعقل و آموزش در شرایط یکسان برابری دارد گرچه هر کدام دارای  -8

 زن به عنوان جنس دوم مطرح است.-7ای ذاتی و طبیعی خاص خویش هستند. غرایز و تفاوت ه

بسیار پر واضح است که دیدگاه اول با آنچه در قرآن مطرح شده است در یک راستا است)سوره نساء: 

و...(و دیدگاه دوم در تضاد با آیات قرآنیست که 91و  79، سوره نمل: آیات 2، سوره قصص: آیه8آیه 

هنگام بارداری و یا مادر بودن و یا تعقل و درایت نیکوی زن را که با مرد در اصل  احترام نقوش زن

 18،سوره نمل: آیات 814، سوره اعراف:آیه81خلقت یکسانست مطرح می سازد.)سوره األحقاف:آیه 

 و...(19-

 طبا مطالعه و بررسی آیات قرآن و روایات و کتب تاریخی و فقهی هیچ سند معتبری مبنی بر ذکر شر

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 

دازند ند به امر قضاوت بپرشرایط قضاوت و دانش قوانین مرتبط، زن و مرد با عقل و درایت خدادادی بتوان

و در این منصب، امکان تشخیص رأی مناسب با موضوعات را بر اساس قوانین داشته باشند. لذا می توان 

گفت شرط مذکر بودن قاضی یا امری اجتهادی از جانب فقهاء بوده است مثل شیخ طوسی که نخستین 
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عده  ذکورت قاضی را پذیرفته است و یافرد در بین شیعیان است که بنابر بررسی آثار اهل تسنن شرط 

ای از فقهاء از باب تبعیت از شیخ الطائفه و یا بنابر برداشتهای شخصی و مالحظات خاص خویش نسبت 

به مستندات فقهی درباره زنصورت گرفته است. به این ترتیب روند مذکور، موجب پذیرش شرط مذکر 

اضی در نظام قضایی و ممانعت زنان از تصدی بودن قاضی توسط اکثر فقهاء و درنهایت از شروط ق

 منصب قضاوت گردیده است. 

 وتاتصدی پست قض درزنان  هدف از این تحقیق ابتدا بازاندیشی دیدگاه فقهاء درباره جواز یا عدم جواز

وسپس شناخت انواع قضاوت و چگونگی امکان داوری و قاضی تحکیم برای زنان می باشد و لذا به 

مبحث پرداخته می شود. در این پژوهش تالش شده است تا با توجه به نظرات شاخص  ترتیب به این دو

 شناخته شود. از مباحث مهم فقهی و حقوقی استکه صالحیت زنان برای قضاوت  فقهای فریقین،
  
 دیدگاه فقهای فریقین درباره شرط مذکر بودن قاضی -1

فوق العاده ای برخوردار است و قاضی باید  فرآیند قضاوت در آموزه های دینی اسالم، از اهمیت    

ویژگی ها و شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند متصدی این مسئولیت خطیر شود. کسانی شایسته مَسند 

زادگی، های خاصّی چون بلوغ، عقل، اسالم، ایمان، علم، عدالت، حاللقضاوت هستند که دارای ویژگی

ی دریافت این صفات در بین زن و مرد مساویست ولی عده ای از کمال خلقت و بینایی باشد که توانای

فقهاء اسالمی 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 

عالم می نمایند اما ابوحنیفه و سایر فقهای این مذهب، در اموری که شهادت زن قضاوت زن را ممنوع ا

، 8124پذیرفته است، قضاوت زن را جایز شمرده ولی در حدود و قصاص مجاز نمی دانند.)مهرپرور 

(البته بعضی از فقهاء، شرط مذکر بودن قاضی را تأیید ننموده و به مستندات 8111،8(. )گیالنی، 177

ه شرط مذکور نقد زده و با پاسخ فقهی رد نموده اند و بنابراین امر قضاوت را برای زنان جایز قائلین ب

محمّد بن جریر طبری، ابن حزم ظاهری، ابن طراز شافعی، ابن القاسم و روایتی از امام دانسته اند مثل 

، 88ج،8941امه، ؛ ابن قد114، 7ج،8947ابن رشد، قضاوت زنان را جایز می دانند.) مالک و نیز خوارج

، 7جتا، ؛ ابن عربی، بی811، 81ج،8448؛ قرطبی، 974، 4ج تا، ؛ ابن حزم، بی11تا،  ؛ ماوردی، بی114
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اما دسته سومی از فقهاء نیز قائل به تفصیل در  (11تا،  ؛ سباعی، بی92، 81،ج8941نی، ال؛ عسق811

دیگری افزوه اند. اکنون نمونه  شرط ذکورت شده و ضمن تأیید دیدگاه موافقین جواز قضاوت زن مطالب

هایی از آراء و نظرات فقهای موافق و مخال  شرط ذکورت قاضی در فقه اسالم و قائالن به تفصیل در 

و امامیّه مطرح می شود: از دیرباز تصدّی منصب قضاوت زن مورد بحث و   شرط مذکور از فقهای عامّه

و موافق و قائل به تفصیل درباره شرط ذکورت  مناقشه بوده است و در کل، سه دیدگاه مختل  مخال 

 قاضی مطرح شده است که در اینجا بیان می شود: 

عنوان یکی و علم، به عقل ،بلوغ از ابتدا در فقه اهل سنت در کنار شرایطی چونقاضی مرد بودن شرط 

(و مشهور فقهای اهل سنت بر ممنوع بودن ق8941، ه است.)ابویعلیاز شروط الزم برای قاضی مطرح بود

مذهب بر عدم جواز تصدی این منصب برای زنان شده چنانچه اند. فقهای شافعیزنان از قضاوت فتوا داده

از شرایط قضاوت، شرط نخست، مرد بودن است و این شرط »ماوردی اولین فقیهی است که قائل است: 

های اجتماعی را ندارند، هرچند که مکل  هستند و از آن جهت است که زنان، کمال پذیرش مسؤولیت

، 8،ج8949ی،الدم الشافعابی( )ابن11، 7، ج8114)ماوردی، « شود...های ایشان أحکامی بار میبر گفته

رشد، رشد نیز بر این عقیده اند.)ابن( فقهای مالکی مذهب از جمله ابن121، 9، ج8122( و )شربینی،41

امه، قدمذهب، ازجمله ابن قدّامه بر شرط مردبودن قاضی تأکید دارند.)ابن(فقهای حنبلی122، 7،ج8941

دن از شرایط تصدی منصب قضاست (بر این اساس دیدگاه غالب فقهای اهل سنّت، مرد بو14، 4، ج8111

، 7ج،8412 شیرازی،و زن علی رغم دارا بودن سایر شرایط،هرگز امکان تصدّی منصب قضاوت را ندارد. )

، 7،ج8941؛ ابن رشد، 991، 7ج،8421 طهطاوی،؛ 99، 8941 ابویعلی، ؛841، 84ج،8181،هیتمی ؛718

( در مقابل 114، 88،ج8941،قدامهابن ؛11، 7، ج8114؛ ماوردی ،121، 9،ج8122؛ شربینی،122

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 

(  ابوحنیفه 1، مسئله 188، 1،ج8974ضاوت کند.)طوسی،کند و فتوا بدهد. پس در همه امور می تواند ق

حد وسط دو دیدگاه را مدنظر داشته و معتقد است در اموری که شهادت زن مورد پذیرش است ، قضاوت 

 زن هم مجاز است.)همان(

، 8981چون شیخ صدوق) ، فقیهان این دورهلطائفها شیخ نماز تا یصغر غیبت زغااز آدر فقه شیعه، 

قرن  در امامی متکلم و فقیه ( و ابوصالح حلبی911، 8981( و علم الهدی)278، 8129مفید)( و شیخ 141

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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مذکر بودن قاضی نیامده است، حتی در  طشربوده اند که در کتابهایشان  پنجم هجری قمری و چهارم

 با بررسی بیشتر مشخص شده است که. ضا که منتسب به امام هشتم)ع( می باشدکتاب معروف فقه الر

اختالف 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. 

؛ 771، 7ج ،8117؛ طوسی، 88 ،تا ؛ مفید، بی 781: 8117پور،  حکیم؛ 89-1، 7،ج8941راوندی، )

 اءُ ضَا القَهَلَ دُقِنعَ ایَلَ رأ ُالمَ»نویسد:  ( اگرچه شیخ طوسی در کتاب دیگر خود می817 ،8988ابن ادریس، 

از این  لذا( 848، 1: ج8118)طوسی، « حُصَّاأل لُوَّاأل وَ ةً یَاضِقَ رأ ُالمَ ونَکُن تَأ وزُجُم یَهُعضَبَ الَ قَ وَ الٍحَبِ

ر احصاء د« شهید ثانی»زمان به بعد اکثر فقها در بیان شرایط قاضی معتقد به رجولیت شدند از جمله 

قضا به معنی حکم کردن بین مردم از واجبات کفایی است که با حضور »فرماید:  شرایط قاضی چنین می

باشد و در عصر کنونی که عصر غیبت امام است این سمت  امام معصوم وظیفه امام)ع( یا نایب وی می

)شهید  «شرایط افتاء تنفیذ گردیده است و این شرایط عبارتند از بلوغ، عقل، رجولیت و...البه فقیه جامع 

 طلمبسوا باـکترا در  رتوـکذ طرـش هـک فقیه شیعی است تینـنخس طوسی شیخ ( 18، 1تا: ج ثانی، بی

( که قبل از این دو کتاب 144، 7، ج8979نماید، گرچه در کتاب النهایة)طوسی،می  کرذ دخو  فخالو 

 لکام ،عالم،  دلعا باید قاضی نوشته است اثری از شرط ذکورت دیده نمی شود. شیخ طوسی می نویسد:

در  لخالا موجب که دـندا می یعضو نقصرا  دنبوو زن  ستا لکما موجبدنبو دمر او نظراز  و باشد

(، صاحب کتاب شرایع 8984. سپس افرادی چون صاحب کتاب المؤتل  )طبرسی،دمیشو وتقضا

( تحت تأثیر شیخ طوسی، در متون 8981(، و صاحب کتاب قواعد األحکام)حلّی، 8941اإلسالم )حلّی،

فقهی خود، شرط مرد بودن را متذکر شده اند، اما در برخی متون دیگر این شرط دیده نمی شود. )محالتی 

؛ 8981؛ نجفی، 8941دی از فقهاءدرباره شرط ذکورت، ادعای اجماع نموده اند. )ابویعلی، ( تعدا8147،

( و گروهی این شرط را منقول دانسته اند.)فیض کاشانی، بی تا؛ فاضل هندی، بی تا( 8984عالمه حلّی، 

موسوی اردبیلی، ؛ 121، ص8114موسوی بجنوردی، برخی فقهاء مخال  شرط ذکورت قاضی هستند.)

( و مشهور فقهاء قائـل به ممنوعیـت مطلق قضـاوت زنان بوده و 8122محمّدی گیالنی،؛ 44، 8971

بـرای این نظـر خود به برخـی از آیـات قـران، روایـات، اجمـاع و ادله عقلی و مذاق شـریعت و سـیره 

بی تا،  ،صهرشتی؛12، 9،ج8114؛ حلّی، 181، 7،ج191، یـطبرس و تراکم ظنون تمسـک نموده انـد.)

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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؛ خویی، 98،  72؛ سبزواری، بی تا، ج98؛ انصاری،149، 8977؛ طباطبایی،12، 9، ج8114، حلّی ؛172

(برخی، تمسک به 89-1، 7، ج8941، راوندی، 819، 7،ج8988،حلّی یسادر بنا ؛81، 98، ج8971

در مورد یک مسئله  فقیه اگر فتوایی از سوی یک»را مورد خدشه قرار داده و می گویند: تراکم ظنون

موافق درآمد، ظنّ مزبور تقویت  دیگری همچون خود او با وی در آن رأی فقیه وقتی ،صادر شود

به  فقیه فتوای . قابل ذکر است کهدهند فتوا ،دلیل شرعی ست که بدونفقها از شأن دور به .اماشودمی

شود،  قطع و یقین تواند به جهت تراکم ظنون، موجبشود، نمیکه بیشتر از دالیل ظنی حاصل میجهت این

 همانند میرزای قمی، محقـق یهانی هستندفق (اما978، 7، ج8941،ذهنى تهرانى.)مگر در موارد اندک

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 

یا عموم دانسته اند،  فاقد اطالق« دلیل لبّی» با اجماع یا شهرت بوده است و چون اجماع را به عنوان 

محدوده قدر متیقن را مشخص نموده و با استناد کردن به آن، راه را برای قضاوت زنان در موارد دیگر 

( و به ندرت فقیهانی 8111؛ قمی، 8124مقدس اردبیلی،  ؛8941؛ مجلسی، 8981) انصاری، .باز نموده اند

( که درباره شرط ذکورت قاضی در تألیفهای خویش سکوت اختیار 8989دیلمی) رسالهستند همانند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  کرده اند.                                                                                                                    

نیان اء پیشیاین مطالب مشخص می نماید که مسئله شرط ذکورت در فقه، کامالً تحت تأثیر اقوال و آر

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 

به دست نیامده است لذا  ملزم به پذیرش آن می باشند و از آنجایی که هیچ رد پایی از چنین تأییدی

امروزه  (8147چنین تسالمی قابل اثبات نبوده و اجتهاد در این باره با محدودیت مواجه نیست.)محالتی،

بسیاری از ایشان قضاوت  .انددهکرفقها و اندیشمندان نیز پیرامون قضاوت زنان نظرات متفاوتی ارائه 

هیچ تحت دانند و برخی نیز قضاوت زنان را خاص جایز و نافذ می یزنان را در شرایط و چهارچوب

 انُ مَیألا وَ قلُ العَ وَ وغُلُی البُاضِی القَفِ طُ رَشتَ یُ»:فرمایدحضرت امام خمینی )ره( می. دانندجایز نمی عنوان

 (942، 7تا، ج)موسوی خمینی، بی....«  هُورُکُالذُّ وَ قُطلَالمُ ادُهَجتِاإل وَ ةُالدَالعَ وَ

اند، بحث نمودهشرط ذکورت ای که به طور مشروح و مستدل درباره عده :فرمایدآملی میآیه اهلل جوادی 

کنند که فاقد شرط اند؛ لذا گاهی به اجماع تمسک میبرهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده

http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
http://aminsearch.com/doc/13029436/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-(%D8%B8%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%85)-%D9%88-(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-
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که خصوص والیت به معنای  دارندحجیت و اعتبار است و گاهی به حدیث نبوی ضعی  استدالل 

از طرف ولی مسلمین منصوب  ،داند و اگر زن واجد شرایط قضازن را، مانع فالح جامعه می حکومت

که  ندنمایص( استناد می)و گاه به حدیثی از پیامبر؛ نخواهد بود یگردد، مشمول چنان حدیث ضعیف

 هحدیث مزبور تکلی  شاق و صعب قضا را از زن برداشته است، نه آنکه او را از حق قضا محروم نمود

 (194، 8121)جوادی آملی، .باشد

 هک کندگیالنی ضمن رد کردن ادله قائالن به عدم جواز قضـاوت زنان بیان می یهمچنین آیه اهلل محمّد

ای برای وارد کردن این تهمت شده است که از دیدگاه ای برای دشمنان اسالم و زمینهاین گونه احکام بهانه

ای از آزادی نیست، نظر ندارد و او را بهره شد و حق رأی و اظهارنشین بازن باید همواره خانه ،اسالم

بهره است. لیکن از دیدگاه اسالم گروگان خانه و در زندان زندگی مرد است و از عقل و خردمندی بی

زن را بهایی همسان مرد است؛ وی از همان حقوقی برخوردار است که مرد برخوردار است و همان 

 (8122محمّدی گیالنی،.)مرد است تکالیفی بر اوست که بر

ها مورد آیه اهلل صانعی نیز با تأکید بر اینکه اسالم از نظر شخصیتی نه یک مورد و دو مورد، بلکه در ده

کند به نظر من از نظر اسالم، اقرار زن، قضای به بازگو نمودن شخصیت زن پرداخته، این گونه بیان می

باشد هر چند ده و مسلم است و ذکورت در قاضی شرط نمیزن، مرجعیت و رهبری او همه پذیرفته ش

 (8111، خلیلیقاضی، قاضی کارشناس نباشد و قاضی مستنبط از ادله باشد )

شود و اسالم تکلی  سخت قضا را از آیه اهلل مرعشی نیز عقیده دارد نفس جنسیت مانع از قضاوت نمی

محروم نماید و در واقع نهی مربوطه جنبه ارشادی  اشانزنان برداشته، نه آنکه آنان را از حقوق اجتماعی

 ان(دارد )هم

آیه اهلل بجنوردی از فقهای معاصر نیز قائل به جواز قضای زن است و در پاسخ مخالفان که به اصل عدم 

 یعنی اصل در جایی است« لَلیِا دَلَ  یثُن حَمِ یلٌلِدَ صلُاأل»کند اند، بیان میجواز قضای زن استناد نموده

این استدالل مخدوش است و آیات و روایات وارده، « یهِفِ حنُنَ  امَ»اما در  .دلیلی وجود نداشته باشد که

دارند و اینکه قاضی باید به عدالت حکم « اهللُ لَ نزَأا مَبِ»به طور عام و مطلق داللت بر واجب بودن حکم 

یم؛ در را به مردان اختصاص بده کند. در آنها هیچ گونه تقیید و تخصیصی وجود ندارد که چنین تکلیفی

 (122، 8114)موسوی بجنوردی،  .این مورد نیز فرقی بین زن و مرد نیست
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)موسوی « شودشامل هر دو گروه زن و مرد می« آتُوا الزَّکا َ  وَ أَقِیمُوا الصَّال َ » همان طور که خطابهای 

اوت زنان و دخالت آنان در مراحل کند قض( آیة اهلل نوری همدانی نیز بیان می121، 8114بجنوردی، 

ای از طرف حاکم اسالمی صورت گیرد و در چهارچوب امور قضایی در صورتی که با تنظیم برنامه

 (94، 8114موازین اسالمی تنظیم شود، جایز است )نوری، 

انند، دذکورت را در قاضی شرط می ،اهلل بهجت ةاهلل محمّد هادی معرفت و آی ةلیکن در همین مصاحبه، آی

نماید. آیه اهلل مکارم شیرازی امر قضا اهلل صافی گلپایگانی ادعای عدم خالف در شرط ذکورت میآیه 

داند و نهایتاً بنا بر احتیاط رأی کند، برای زنان جایز می ءرا به شرطی که قاضی ذکور در قضیه انشا

 (121، 8114موسوی بجنوردی، ) .داندذکورت را در قاضی شرط می ،واجب

سید عبد الکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه در زمان حضرت امام 

)ره(، پس از مطرح نمودن ادله قائالن به عدم قضاوت زنان بر آنها خدشه وارد نموده است و تنها بر یک 

ند اگر اصل نباشد یا از نظر اصول عملیه قابل ککند و در نهایت بیان میاشاره می« اصل»دلیل یعنی 

ایشان در گفتگویی  (44، 8971رسد )موسوی اردبیلی، مناقشه باشد، جواز قضاوت زنان بعید به نظر نمی

اگر زن شرایط قضاوت و توان انجام کار قضایی را داشته باشد  که کندبا نشریه خراسان صراحتاً بیان می

 (2، 8118رد )دانش پور، قضاوت برای او منع شرعی ندا

الّ بر دمذکر بودن قاضی را عده ای مسأله  هستند اماقاضی  ذکورت با اینکه اکثر فقهاء قائل به شرط

ق ح قائل شده اند که و قوانین اسالم مطرح نموده اندتبعیض میان زن و مرد و برتری مردان بر زنان در 

 .استمردان  فقط مختصّ گرفته شده است و انزنقضاوت و داوری از 

، قضات از بین مردان واجد شرایط انتخاب 8118مطابق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 

در صدر این ماده واحده، زنان را از تصدی منصب قضاوت منع کرده « مردان»گردند. تصریح بر کلمه  می

 د زنانه خویش میل بهچه بسا اگر این شرط نبود، بسیاری از زنان به جهت شاکله طبیعی وجو است،

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 

تصدی قضاوت زن در میان برخی از فقهاء  رسد که خیلی از اعتراضات بانوان با همراهی دیدگاه موافق

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 
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شم بپوشند و جایگاه رفیع قضاوت را به اهلش شرایط کامل را نداشته باشند، می بایست از این مهم چ

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 

اشته باشند که او جامع الشرایط است. پس این مورد از دسته بر او حرام است. اگر چه مردم اعتقاد د

 (941، 7،ج8144شرایط احرازیست .) موسوی خمینی، 

 دالیل فقهاء موافق شرط ذکورت قاضی و نقد آنها توسط مخالفین این شرط -2

درباره شرط و دالیل عقلی و اجماع  در اینجا به ذکر نمونه های مشهور از دالیل فقهاء از آیات و روایات

ذکورت برای قاضی به صورت ابتدا ذکر دلیل موافق با شرط مذکور و سپس نقد آن دلیل توسط مخال  

 پرداخته می شود و لذا با ذکر هر دلیل، در ذیل آن، نقد آن نیز مطرح می شود:

 آیات-1-2

لَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّ:»سوره نساء 19آیه  دلیل اول(

ن ز یتش بررد و حاکمریاست م قائل بر« قوّام». ابن کثیر در تفسیر این آیه در مورد واةه «مِنْ أَمْوَالِهِمْ

منصب پیامبری، حاکمیت،  .دکناز پذیرش حق سرباز زند، او را تنبیه زن هرگاه اختیار دارد است و 

ن اب.)از زن است و بر او برتری داردبهتر مرد فی نفسه می داند زیرا مردان  را مختصیره قضاوت، و غ

 (11تا،  ؛ ماوردی، بی714، 8ج، 8981؛ شوکانی، 977، 8ج، 8411کثیر،

از سوره نساء مربوط به مسائل و روابط خانوادگی و سرپرستی خانواده است. مردان  19آیه نقد اول(

 تأکید« قوّامون»، و واةه می نمایندآنچه مورد نیاز زنان است همچون نفقه، پوشاک، و مسکن را تأمین 

ه است آیاتی که در قرآن درباره قضاوت بیان شد(118، 8،ج8981شوکانی،.)وظیفه اصلی مردان است بر

با توجه به بنای کالم الهی که  (44:؛ نحل71؛94:مائده)برای قاضی است ذکورت شرط فاقدو  بودهعام 

درباره مباحث احکام مطرح می گردد و عنوان کلمه رجل از باب تغلیب می باشد و احکام زن و مرد را 

انحصار ر بوده و اگر بنا، ب برای انجام تکالی  الهی کافی الزمبنابراین صرف وجود شرایط دربرمی گیرد و 

ه حکم ب چون طرفی شد. از ن تصریح میبداآیات قرآن ود می بایست در مردان ب مسند قضاوت برای
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 نیز قادرست زن لذانیست موجود دلیلی بر اختصاص آن به مردان  است وصورت عام یا مطلق آمده 

 .قاضی شود

ذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَه وَ اللّهُ عَزِیزٌ و َلَهُنَّ مِثْلُ الَّ»سوره بقره  771آیه دلیل دوم(

ب منص لذا و را از این آیه درک نموده اندنوعی امتیاز و برتری مرد نسبت به زن  ءای از علما عده«حَکُیمٌ

 زن را به خاطر غلبهو واالتر از زن از حیث تفکر را مرد  را خاصّ مردان دانسته اند نه زنان.قضاوت 

 امور بزرگ چونوظای  اجتماعی ش پایین تر از مرد قلمداد نموده و لذا تنها مردان الیق احساسات

 (27، 7ج، 8981،شمس الدینهستند.) جنگ، حکومت، قضاوت و سرپرستی خانواده

نه  استواده اختیارات مرد در خان میزانو  زوجینحقوق متقابل سوره بقره، درباره  771آیه  نقد دوم(

، 1،ج8448قرطبی،می داند.)حقوق نکاح و ازدواج را درباره آیه این نفی قضاوت از زن. ماوردی 

 (148، 7ج تا، رشید رضا، بی؛871

، شوکانی میگوید: »أَوَ مَن یُنَشَّأُ فِی الْحلّیه وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ»سوره زخرف 81آیه  دلیل سوم(

درصورت هر گونه تعرّض، قدرت مقابله و و یش داللت دارد اداره امور خوانی زن در این آیه به ناتو

، شوکانیبودن وی می باشد.) و سست رأیناقص  عقلاقامه دلیل و حجّت در او نیست و این به سبب 

( زندگی کردن در زینت و رفاه از معایب و امور مذموم و از نوع زندگانی دختران در 111، 9، ج8981

است. بر مردان الزم است که از آن اجتناب کنند جنان که عمر بن خطاب گفته است: غذاهای حجله 

خشک و زبر بخورید، لباس های سفت و خشن بپوشید و همانند قوم معد در سختی زندگی کنید.)مراغی، 

 (22، 71بی تا، ج

به زن  ایشان دیدگاهکه  داردمردم جزیره العرب  رسم جاهلیتسوره زخرف اشاره به  81آیه  نقد سوم(

 موجودِ  نهمی و ندارد ارزشی زن شما ٴآیا در جامعهکه  سوالی توبیخی استآیه تحقیرآمیز بود لذا منفی و 

 برای و است دختر دارای خدا که شدید قائل خدا برای را ارزش)از دیدگاه مردم دوره جاهلیت(بی

؛ فخر 21، 74،ج8174طبری،). کنیدمی انتخاب پسر)که از دید مردم جاهلیت ارزشمندست( خودتان

(بنابراین موضوع اصلی نشان دادن نسبتهای نادرست در دوره جاهلیت و در حقیقت 747، 72رازی، ج

کوبیدن ایشان به جهت دیدگاه نادرست به زن می باشد زیرا زن و مرد آفریده خدا هستند و در نزد خدا 

 یکسان می باشند.
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فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّکَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِکَه :»صافاتسوره  814و  894آیات دلیل چهارم(

واقع شده و از مردان  سرزنشزنان مورد قرطبی می گوید: از آنجایی که در این آیه  «إِنَاثًا وَ هُمْ شَاهِدُونَ

(درحالیکه 12، 71ج، 8448قرطبی،.)دنتوان پذیرش مسؤولیت قضاوت را ندار لذا، پست تر هستند

سانند فرزند دختر و پسر یک« أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِینَ» خداوند متعال در آیات بعد تأکید می فرماید:

 و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند.

اشاره  نیو ادعای مشرک دوره جاهلیتزشت  یسنت ها بهسوره صافات  814- 894آیات  نقد چهارم(

 و دهنا( که از دیدگاه ایشان فرودست است خوفرشتگان الهیدختر)فرزند که خداوند را صاحب دارد 

مراغی، ؛ 12، 71، ج8174طبری، ) که برتر و با ارزش می دانستند به خود نسبت می دادند. را پسرجنس 

 (11، 71، جتا بی

 روایات -2-2

 مْرَأَ ً إلَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ  »: نقل شده است که فرمود (ص)پیامبر از قولحدیثی دلیل اول(

، 1، ج811، 1، ج8971؛ بخاری،14و92و97و11، 1؛ ابن حنبل، بی تا، ج881، 1، ج8984طیالسی،«)

بسپارد، سرانجام خوشی  انیت را به زنالای که این و جامعه (172، 9،ج114، 1، ج8978؛ ترمذی،42

موجب شد تا عدم جواز زن در امر قضاوت رقم  ،این حدیث فقهاء و علماء بهتمسک  .نخواهد داشت

؛ 14، 4ج، 8941،ابن قدامهالیت شناخته شد. )قضاوت از مصادیق بارز و بر اساس این حدیث،و خورد 

پس  ؛و همینطور سلطنت و حکومت و قضاوتاست (چون نبوت خاص مردان 171، 1ج،8414زحیلی،

احادیث  (947، 8ج، 8411،ابن کثیر(حق قضاوت نداردزن ن از این جهت مرد بر زن افضل است و بنابرای

حلقه مشترک اصلی روایت، از آنهاست.  که حدیث مذکور یکی است وارد شدهبسیاری در مذمت زنان 

برای طفره رفتن از حضور در جنگ جمل به نفع هر یک از طرفین، روایتی را از  اوابوبکره بوده و 

  .دینقل می کند که عالوه بر تقبیح زنان، عدم حضور خود را نیز توجیه نما )ص(پیامبر

را ؛ زیدیده نمی شودا قضاوت زن منافاتی ب «مْرَأَ ًإلَنْ یُفِْلحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ  »حدیث بر اساس  نقد اول(

کُلُّکُم مَسئولٌ فَاالِمام راعٍ  کُلُّکُم راعٍ وَ  » پیامبر)ص( فرمود:فت و امامت است. الاین حدیث مربوط به خ

کُم وَ هُوَ مَسئولٌ و الرَّجُلُ راعٍ عَلی اَهلِه وَ هُوَ مَسئُولٌ وَ المَرئَةُ راعِیَةٌ عَلی بَیتِ زَوجِها وَ عَلی وُلدِه فَکُلُّ
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ولید، همه شما نسبت به آنچه عهده دار شده اید مسئ»، باب نکاح( 1، ج8971)بخاری،« هِ تِعیَمَسئوُلٌ عَن رَ

زمامدار و امام مسئول ملّت، مرد مسئول خانواده، زن مسئول امور منزل و فرزندان است پس هر کس 

 (صبا توجه به اینکه حضرت محمّد)« نسبت به انجام وظای  و حقوقی که به او واگذار شده مسئول است

ضا را ی تصدی مقام قزن شایستگ است لذا را به زن سپرده خانهسرپرستی و تدبیر امور روایت، در این 

 مالکیه نیز وکالت و وصایت زن را جایز میمی گوید:  ابن حزم عده ای از فقیهان عامّه همچون دارد.نیز 

 (92، 81، ج8941؛ عسقالنی، 194، 4.)ابن حزم، بی تا،ج دانند

شِرَارَکُمْ، و أغْنِیَاؤکُمْ بُخَالءکُمْ، إذَا کَانَ اُمَراؤکُمْ  و» فرمود:که نقل شده است  )ص)حدیثی از پیامبردلیل دوم(

قومی که سرنوشت خود را به زنی واگذار کند «األرْضِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْ ظَهْرِهَا اُمُورُکُمْ إلى نِسَائکُمْ؛ فَبَطْنُ  وَ

هرگاه اشرار امیران شما باشند، و ثروتمندان شما بخیل باشند و  .هرگز رستگار و کامیاب نخواهد شد

 )ترمذی. مورتان به دست زنان و در اختیار آنان باشد، زیر زمین برای شما بهتر از روی آن استزمام ا

آن را از طریق ابوهریره،روایت کرده است و شیخ البانی در صحیح و ضعی  ترمذی (118، 1ج،8978

زن را از امام جماعت  ،مؤنث بودنی ماوردی نیز گفته است:وقت .است «ضعی »که اسنادشاست گفته 

بر زن ترجیح  ،کند، در حالی که امامت نماز برای فاسق جایز است و فاسق که در امامت نماز منع می

مانع  ،وه بر این نقص انوثت مانند امامت امتالمتصدی منصب قضاوت گردد. عزن جایز نیست که  ،دارد

  (11تا،  ماوردی، بی. )شود می الیتانعقاد و

چون راویان حدیث ابی بکره و عثمان بن هیثم و اسحاق بن حسن حربی هستند مورد  اوالً نقد دوم(

، 8؛ ذهبی، بی تا، ج811، 2، ج8447ضعی  است)عسقالنی، حدیث اعتماد محدثین نمی باشند، لذا سند 

نی، العسق)ی محکم و متقن برای منع قضاوت زن باشد، اللتواند استد ت نمیاللاز نظر د( و ثانیاً 844

و زمامداری شده؛ و منظور از امور، حاکمیت  الیتدر این حدیث تصریح به و( و ثالثاً 984، 8ج، 8447

 و استفت الگوید: این حدیث محدود به بحث خ . ابن حزم در المحلّی میجامعه مطرح استو رهبری 

در مورد وضعیت  )ص(این حدیث از جانب پیامبر (914، 4جتا،  ابن حزم، بینیست)در سایر امور جاری، 

، 8ج، 8448طبری، ) بوده است و جنبه عام ندارد.ساسانیان  در دوره زمانسیاسی و اجتماعی ایران آن 

(در نتیجه، موقعیت صدور حدیث،خاص و صرفاً در مورد خاندان 91، 81ج، 8941نی، ال؛ عسق941

سوره  99تا  74آیات  در نیست.خداوند متعالتعمیم قابل کسری بوده است و این قضیه بر مسلمانان 

صحیح  درایت و بینش براساس عقل و و استقومش  االطالقکه حاکم علی  داردزنی  اشاره بهنحل 
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 می برد نمرود و فرعون نام و در مقابل از ه استدش و هدایتشان رستگاری جامعه خود موجب یشخو

ان زدند و موجب هالکت قومشرسوالن بر حق پرداخته و از دستورات الهی سرباز  به ستیز و فتنه باکه 

ب پس ردّ تصدّی منص است ( را تأیید و ستودهملکه سباءآن زن) و حکومت سیاستشدند. خداوند متعال 

قضاوت زن به جهت مرد نبودن و ادعای پایین بودن تعقل زنان با فرمایشات قرآن کریم تناسب ندارد. 

ا عملکرد نادرست آن زنان در مقاطعی از قابل ذکر است احادیث مذمّت زنان در مورد زنانی خاص و ی

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 

نّ رَسُولى أخْبَرَنى بِعَجَب زَعَمَ أَنّکَ قُلْتَ لَهُ فیما إ »یه طول تاریخ اسالم مطرح شده است مثل زیاد بن أب

یرَالْمُؤْمِنینَ أمبَیْنَکَ وَبَیْنَهُ: إنّ االْکْرادَ هاجَتْ ِبکَ َفکَسَرَتْ عَلَیْکَ کَسیراً منَ الْخِراجَ وَقُلْتَ لَهُ: ال تَعَلَّم بِذلِکَ 

لَئِنْ بَلَغَنِی أَنَّکَ خُنْتَ مِنْ فَیْءِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً، لَأَشُدَّنَّ عَلَیْکَ وَ إِنِّی أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً صَادِقاً 

فرستاده من چیز تعجب آورى را به من خبر  «»شَدَّ ً تَدَعُکَ قَلِیلَ الْوَفْرِ، ثَقِیلَ الظَّهْرِ، ضَئِیلَ الْأَمْرِ؛ وَ السَّلَام

ای سرکشى و از پرداختن اى که منطقهتو این سخن را به عنوان یک راز به او گفته»گوید: داد او مى

به خدا  اى: این سخن را به امیر مؤمنان علیه السالم نگو؛بسیارى از مالیات خوددارى کردند و گفته

خورم، سوگندى از روی صدق که اگر به من خبر برسد که در غنایم مسلمانان به اندک یا سوگند مى

ند مایه مانى و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینى کاى، چنان بر تو سخت بگیرم که کمسیار خیانت کردهب

که صفات زشت را مذمّت می نمایند با امام على)ع( ولی حتی روایات عمومی از « و حقیر و خوار شوى

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 

اید فرمدر جائى مى «عُجب»ت صفت زشت در مذمّان مثال: می شده است تا خود را اصالح نمایند. به عنو

 «العُجبُ یُفسِدُ العَقلَ » اساس نادانى انسان همان خودپسندى اوست و یا « العُجبُ رَأسُ الجَهلِ » 

قَدْ » خودپسندى مانع فزونى است «اإلعجابُ یَمنَعُ االزدِیادَ   »کند خودپسندى عقل آدمى را فاسد مى

 »آنکس که با رأى خود احساس بى نیازى کند به کام خطرها افتاد. « مَنِ اسْتَغْنى بِرَأیِهِ  سِهِ بِنَفْ خاطَرَ 

خودپسندى یکى از حسودان عقل است و بسیارى دیگر از روایات « عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ 

ت از قبیل اینکه خودپسند عقل على)ع( وارد شده اسحضرت جب و خود پسندى از که در مذمت عُ
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، کلمات قصار( از این دست برای مردان خاص و یا 8141.)سیّد رضی،ندارد و یا خودپسند احمق است

مردانی که عملکرد نادرست داشته اند مطرح بوده است ولی آن روایات مانع از پذیرش مردان برای 

 قضاوت در نظر گرفته نمی شود! 

ثر فقهاء بر این مسأله استوارست که فقه تنها بیان تکلی  و أحکام فردی است تفکر و عقیده اک دلیل سوم(

و لذا توجه به مسائل اجتماعی با همان بینش فرد محوری همراه است که در نتیجه فقط به تعیین تکلی  

 یفرد مسلمان پرداخته و از توجه به سایر عوامل زمان و مکان و مصلحت در فقه و اجتهاد با نگاه اجتماع

ه به اجمال بر توجّه ببه نصوص مورد غفلت قرار می گیرد. گرچه بررسیها نشان از آن دارد که فقیهان 

 د.اناتّفاق نظر داشته بر احکام زمان و مکان و تأثیرات آن

یکی از (تغییر 772، 8، ج8414زرقاء، «)انِزمَألا رِیُّغَتَبِ ألحکاما رُیَّغَتَ  رُنکُ الیُ »استناد به قاعدهنقد سوم( 

مرحوم شهید اوّل نیز در قواعد ضمن تصریح به تغییرات و تأثیرات زمان . قانونهای غیر قابل انکار است

 وَ  ةُلَوَادَتَالمُ انُاألوزَ وَ ةُفَارِعَتِالمُ ودِقُ ى النُا فِمَات، کَادَالعَ رِیُّ غَتَاألحکام بِ ییرُغِتَ وزُجُیَ »د:نویسو مکان مى

اب و با تغییر آد أحکامتغییر  «هِیِ ت فِعَقَی وَذِالَّ انَمَالزَّ کَلِذَ  ًادَعَ عُتبِا تَهَإنَّفَ بُارِاألقَ وَات وجَالزَّ اتُقَفَنَ

طور عرف جامعه جایز است، همچنان که در مسکوکات و اوزان متداول در جامعه این چنین است و همین

اى که اختصاص به زوجات دارد و نفقه اقارب و بستگان. در حقیقت اعطاى نفقه تابع شرایط و آداب نفقه

بق نظر شهید اوّل و به طور کلى امامیّه، ناگفته پیداست که ط د.شوو رسوم زمانى است که در آن واقع مى

دگرگونى عادات و رسوم، موجب دگرگونى موضوعات شده و به تبع تغییر موضوعات، أحکام نیز دچار 

که هیچ کس کوچکترین شک و تردیدی در آن ندارد و همه، این جنب و جوش و پویش   .گرددتغییر مى

، 8، ج 8981)شهید ثانی، کنند. روشنی احساس می به سوی کمال را در همه افراد و اجزای جامعه به

 ن نیز در مورد تأثیر زمان در تلقی از أحکام شرع و لزوم بازنگری در آنها اتفاقواکثر فقها و اصولی (818

کر است که منظور از تغییر زمان از دیدگاه اند. قابل ذ شمردهردارند و توجه به آنرا امری ضروری ب نظر

 حظاتیلکه در تغییر فتوا مؤثر است؛ تغییر انسان همراه با تغییر زمان است؛ زیرا زمان و  ء این استفقها

فاوت اند بسیار مت کرده هایی که پیشینیان ما در آن زندگی می بریم با زمان که اکنون در آن به سر می

دید برای مردم آشکار شده است. در نتیجه در این حالت باید مفتی، مراعات است و اکنون مسائلی نو و ج

توجه به با ( 822، 8ج، 8199قرافی، .)ثابت قدم نماند ،تغییر زمان را بنماید، و بر یک رویکرد فقهی

http://lib.eshia.ir/27583/1/270#_ftn3
http://lib.eshia.ir/27583/1/270#_ftn3
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تیجه و در ناست  رامری گریز ناپذی ،تبدّل و تغییر در أحکام ،گذشت زمان و دگرگونی اوضاع و شرایط

  به کار گرفته شود. می تواندبه عنوان  اصلی اساسی در مبحث قضاوت زنان مذکور  قاعده

  یل عقلیالد -3-2

بودن زن و عدم اهلیت العقل اقص تسنن به ن علما و فقهای اهل، زن وتقضا در تایید عدم جوازدلیل اول(

ا مَعْشَرَ النِّسَاءِ یَ : فرمود( ص)، پیامبر(47، 84، ج8941ابن قدامه، .)انداستناد کرده  شو سست رأی بودن

رَ، مَا تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَکْفُرْنَ العَشِی»فَقُلْنَ: وَبِمَ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « تَصَدَّقْنَ فَإِنِّی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَعَقْلِنَا یَا «حَازِمِ مِنْ إِحْدَاکُنَّرَأَیْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ أَذَْهبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ ال

فَذَلِکِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، »قُلْنَ: بََلى، قَالَ:  » أَلَیْسَ شَهَادَ ُ المَرْأَ ِ مِثْلَ نِصْ ِ شَهَادَ ِ الرَّجُلِ »رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: 

، 8ج ،8971،بخاری «)فَذَلِکِ مِنْ نُقْصَانِ دِینِهَا»قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: « صَلِّ وَلَمْ تَصُمْأَلَیْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُ

زن، او را در منصب قضاوت  احساسات(و اشخاصی با احترام و تحت عنوان شدّت و حدّت داشتن 881

 مشاهده نمود ورا  یمسجد زنانمسیر حرکت به سمت در  یکی از اعیاددر  (ص). پیامبرنپذیرفته اند

ی گروه زنان صدقه دهید و بسیار استغفار نمایید زیرا من بیشترِ شما را اهل دوزخ دیدم، زنی ا»فرمود:

میان زنان که صاحب نظر بود گفت: ای رسول خدا چرا ما بیشتر اهل دوزخ هستیم؟ فرمود: شما بیشتر 

د شما عقلِ ام ماننود ناقص عقلی ندیدهکنید، و هیچ موجکنید و نسبت به شوهرانتان ناسپاسی میلعنت می

کاملِ مردِ دوراندیش را از میان ببرد، زنان گفتند: نقصان در عقلمان و دینمان چگونه است؟ فرمود: نقصان 

خاطر ه گذرد و )بدر عقل همان شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد و نقصان در دین هم ایامی می

 (11تا،  ماوردی، بی) .دگیریی رمضان را نمیوزهو ر دخوانیعادت ماهانه( نماز نمی

ا با قض اگر؛ نقص عقل به زن نسبت داده است تا از منصب قضاوت برکنار روداحادیثی که  نقد اول(

أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ   »سوره بقره: 717است؛ آیه کریم شهادت قیاس شود، مخال  نص صریح قرآن 

 انو نه نقص اعالم کرده است «نسیان»شهادت زن و مرد را  عدم تساویدلیل که «  الْأُخْری إِحْداهُمَا

همانگونه که اتفاق افتاده است  شرح صحیح واقعه، شرکت داشتن در صحنهشهادت دادن با  زیراعقل؛ 

 8124مهرپور، .) بر اساس امانتداری انجام می پذیرد نه بر اساس تعقّل راستینو یعنی گزارش حقیقت 

،111 ) 
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مطرح «  أَ وَ مَنْ یُنَشَّؤُا فِی الْحِلْیَةِ وَ هُوَ فِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبینٍ  »زخرفسوره  81بر اساس آیه  (دلیل دوم

در زیور آالت پرورش یافته اند و با توجه به عقیده مادینه بودن فرزندان خدا این آیه  زناناست که شده 

 ناتوانی، مذکور تفسیریاز مجموع آرای  استنباط بنابرمطرح گردید. چنین کسی اهلیت قضاوت ندارد. 

 نظر بازنان  فعلی وضعیت و بشر تاریخ واقعیتکریمه حلیة،  آیه که حالی درویژگی های زن است،  از

صنعانی در تفسیر آیه مذکور گفته است: هرگاه زنی خواست برای سخن خود، ندارد.  تطبیق مفسران

؛ 29، 88؛ طبری، ج91، 9؛زمخشری، ج812، 1حجّت آورد،حجّت علیه او بیان شده است.)صنعانی،ج

؛ 817، 71( مفسرین عصر حاضر نیز همین تفسیر را در نظر گرفته اند.)زحیلی، ج829، 89فخررازی، ج 

 استدالل قدرت و کالمی تواناییو « إقامه حجّتمعنای» به را  «خِصامِ» مفسرین ( بیشتر22، 71مراغی، ج

  هم متقدم مفسرین.  کردهاند « تفسیرآشکار و روشنمعنای» به را  مبین و خویشتن حقوق از دفاع در

 تفسیرکردهاند. حجت اقامة و خویشتن از دفاع در زن به ناتوانی «راوَ هُوَ فِی الْخِصامِ غَیْرُ مُبینٍ» جملة

زن و مرد دارای خلقت واحد و در کماالت خداوند بلند مرتبه بارها در قرآم بیان می کند که نقد دوم( 

فطری یکسان هستند و نمونه های تجلّی إقامه حجّت زنان در قرآن کریم عبارتست از:بعضی زنان از 

( زن و مرد را در امور موصوف به 4؛قصص: 99؛ نمل: 44بعضی مردان افقه هستند.)سوره های یونس: 

؛ 42؛ نحل:84؛ اسراء: 41و  41؛ نساء: 841ارزش و فضیلت، مشترک هستند.) سوره های آل عمرآن: 

(در بعضی آیات، خداوند متعال کمال خردمندی بانوانی را 1-8؛عصر:81؛حجرات:94؛ غافر: 11احزاب:

(و آیاتی بر برهان زنان و چیرگی ایشان بر مردان به 87و88ریم: برای مومنین مثال زده است.) سوره تح

( و ستودن حضرت مریم که صفت کمال 4؛قصص:99واسطه حجّت دقیق خویش مطرح است.) سوره نمل:

 احتجاج مقام در،  زنان خلقت های ویژگی بیان با صرفاً قانتین به ایشان ارزانی شده است. لذا آیه حلیة

 آیه این از برای قضاوت زنان شایستگی عدم لذا است. متعال خداوند برای زنان فرزندی امکان عدم بر

 و صحت مالک و نمی تواند به عنوان دلیل ممنوعیت قضاوت برای زن استفاده گردد..شود نمی  استنباط

-889، 8111)مومنی،.شود داده توضیح فردی نظرات با قرآن نباید واست کریم  قرآن ،هاندیشها سقم

884) 

ش دستخو برای قضاوترا مطرح کرده اند و گفته اند که زنان زن عدم اهلیتفقهاء نسبت  سوم( دلیل

از  و مغلوب احساسات شده ،مدهای ناگوارآهستند و در گرداب حوادث و پیشخویش احساسات 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=18
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=43&AID=18
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کنند؛ لذا با توجه به این صفات، زنان اهلیت این را که متصدی امر مهم قضاوت احساسات خود تبعیت می

  .بشوند، ندارند

جسمی و میزان تحمل سختیها عادتاً مردان بیش از زنان قدرت دارند و مقاوم  از لحاظگرچه  نقد سوم(

ا و لذا بسیاری از زنان توانایی دارند که سختیه هستند و این امری انکارناپذیرست ولی استثناء وجود دارد

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 

دیگری برتری داده باشد و خداوند متعال عامل برتری انسان را  اینگونه نیست که یکی را در خلقت بر

ا زن و مرد ب براساس میزان تقوی و قرب الهی بیان نموده است؛ پس می توان نتیجه گرفت که گرچه

 ات قویزن دارای احساسنیست. دلیل نقص یکی و کمال دیگری  تفاوتهااین  اما متفاوت هستند یکدیگر

بودن عقل وی نمی باشد و امروزه دانشمندان تأیید کرده اند که حتی در امر است ولی دلیل بر پایین 

آموزش و یادگیری ، دختران و زنان بیش از پسران و مردان موفقیّت دارند و چه بسا در صدر اسالم به 

علت فرهنگ زمانه و دور نگهداشته شدن زنان از تحصیل، کمتر شاهد فعالیّت زنان بوده اند؛ معذلک 

ی روانشناسان تفاوتهای هوش دیدگاهبر اساس را تاریخ از فعالیّتهای زنان به ثبت رسانده است.  مواردی

، گنجی. )بین زن و مرد ناشی از جدایی و محرومیت زنان از محیطهای کاری علوم و صنعت و جامعه است

8129 ،744) 

مردان  باجواز مصاحبت وی و عدم زن  پوششلزوم ، به زن وتن به ممنوعیت قضائالقا دلیل چهارم(

آمد  گفت و شنود و رفت و ، مستلزمقضاوت و می گویند از آنجایی که حرفه نامحرم تأکید و تکیه نموده

د که مستور بودن کنن (و عنوان می84،47ج،8941ابن قدامه، )ممنوع است زنقضاوت لذا با مردان است، 

 در جهت پیشگیریی سدّ ،با مردانوی  ختالطاو عدم  اجتماع درو فعّالیّت او حضور  جوازو عدم  زن

)ص(است حدیثی از رسول اکرمو مطرح می کنند که  (741، 8112زیدان، )از فساد و تباهی جامعه است

، ه8982)طوسی، « ءِاسَلنِلِ یقَصفِالتَ وَ الِجَلرَلِ یحَسبِالتَ إنَّفَ حُسبَلیَفَ هِتِوَلَی صَی فِشَ دَاقَن فَمَ» :فرمایدمی که

مبادا  تا نماید زنان را از تسبیح گفتن منع می چنانچه پیغمبر)ص(که  کنند( و استدالل می789ص ،1ج

ع ن نیز ممنوزد، به طریق اولی قضاوت شودتحریک و فتنه  باعثرا بشنود و  ایشانصدای  مینامحر

 .بین خصوم و بلند کردن صدا در حضور اجنبی استمستلزم سخن گفتن  قضاوت چون؛ است
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مدعی این است که زن مطلقاً جایز به قضاوت  است چونخص از مدعی أالذکر اوالً دلیل فوق  ارم(نقد چه

طرفین  در صورتی که، حال می باشدمراوده با نامحرمان  ،الزمه قضاوت زنان به جهت اینکه یستن

حاصل حرمت مراوده  چون نامحرمی در میان نیست تا مردود استدعوی و شهود زن باشند این دلیل 

تصفیق زنان )دست بر هم زدن( در نماز داللت این  حدیث کهبر فرض پذیرش صحت سند  ثانیاً گردد.

اشد بحدیث مربوط به زنان نمازگزار میاست ازآنجاییکه حدیث بر حرمت شنیدن صدای زن بر مردان 

اقامه را با صدای مقتضای اطالق نصوص شرعی درباره اذان و اقامه زن این است که اگر زنان اذان و لذا 

در جامعه کنونی ثالثاً .کندبلند بگویند و به گوش نامحرمان برسد هیچ اشکالی ندارد و کفایت از اذان می

ند شودر بسیاری از مشاغل زنان با مردان همکار هستند و الجرم با ایشان مراوده داشته و هم صحبت می

ا شنوند و فقهو صدای ایشان را نامحرمان می پردازندهای مختل  به سخن گفتن میو زنان در تریبون

اند، حال چگونه است که هنوز هم برخی از فقها هنگام بحث از قضاوت زنان نداده آن حکم به حرمت

ضعی  است، بلکه داللت آن بر حرمت شنیدن صدای زنان توسط مردان ش به این حدیث که نه تنها سند

 امین االسالم طبرسی با ذکر .رسد، ضعی  به نظر میحرمت قضاوت زننتیجه گیری به طور مطلق، و 

سندی از ابن ابی الحدید و چند سند دیگر احتجاج حضرت فاطمه)س( بر ابوبکر را در مسأله فدک نقل 

نماید حضرت زهرا)س( برای اثبات حق خود در حضور مهاجران و انصار به کتاب خدا کرده، و بیان می

ول قوانین فقه با ابوبکر به احتجاج پرداخته شهود اقامه فرمودند و در استدالل نموده، با استناد به اص

(. جدال و احتجاج پاره تن 18، 8، ج 8111)طبرسی،  .نه اقامه نمودندابطال عایشه و عمر بیّ

ها بر این حقیقت است که جایز است زنان در جمع مردان حضور ی یکی از قویترین گواه پیامبر)ص(

و مجادله کنند. آن جا که حضرت زهرا)س( برای اثبات ارث خود آیاتی محکم به  یابند و با آنان بحث

مد فرماید: آیا به عکنند که نه انکارشدنی است و نه نپذیرفتنی و میمیان آورده، چنان دالیلی اقامه می

تان یا در داس« اوُدَدَ سُلَیْمَانُ وَرِثَ وَ»:گویدکتاب خدا را وا نهادید و پشت سر افکندید، آن جا که کتاب می

« اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّ وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ یَرِثُنی*مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا فَهَبْ لی :»گویدزکریا و از زبان او می

ای ویژه بر شما فرستاده که پدرم از آن بی خبر بوده است یا آنکه شما آیا خداوند آیه :فرمایدسپس می

 گویید پیروان دو آیینتر هستید و یا آنکه میسر عم من به عموم و به خصوص کتاب آگاهاز پدر و پ

ط الو عدم اخت پوشش بر طبق موازین اسالمیبه رعایت  الزام زن !برند؟جداگانه از هم دیگر ارث نمی

و حضور آنها در مکانها و اجتماعات محل نیست زیرا  ممنوعیت قضاوت زن توجیه مناسبی در نامحرمبا 
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ط با مردان و حضور در جلسات مردانه الاجتماعی مستلزم اختکلیه مشاغل حضور مردان باشد؛ زیرا 

نمونه فعالیّت زن در قرآن هیچ تفاوتی میان شغل قضاوت و سایر مشاغل اجتماعی نیست.  لذااست و 

ان مانند مرد ( کهع)دختران شعیبتماعی را دارد همانند کریم نشاندهنده آن است که زن امکان فعالیّت اج

 میدان جنگ ین راهیمداوای مجروحپرستاری و برای در زمان پیغمبر)ص( زنانی که  می کردند.چوپانی 

 (817، 8112زیدان، ) می شدند

اد و استن شانه ایو صحاب(ص)پیامبر یسیره عملزن به ممنوعیت قضاوت  عامّه درفقهای  دلیل پنجم(

می بایست درتاریخ نمونه داشت را می  حیت رهبری جامعه یا قضاوتالزن ص که چنانچه أکید دارندت

 نتیجه گرفتهیت و قضاوت زن الویافت نشد، لذا عدم جواز هم  مورد حتی یکای درج شده باشد ولی 

سیره پیامبر)ص( و  ء،در نظریه عدم جواز قضاوت زنان فقها (47، 84ج،8941 ابن قدامه،می شود.)

اینکه  وقرار گرفته است سمت قضاوت به زنان مورد استناد  در عدم دادنجانشینان ایشان )ائمه و خلفا( 

 :دنویسموفق الدین ابن قدامه میگزارش می گردید. باید  نمونه ایاقل حداگر قضاوت زنان جایز بود، 

وهبه زحیلی ( 114، 88، ج8112)ابن قدامه، « نْهُ جَمِیعُ الزَّمَانِ غَالِبًاجَازَ ذَلِکَ لَمْ یَخْلُ مِ  فِیمَا بَلَغَنَا، وَلَوْ »

و نه احدی از خلفایش و نه کسی بعد از آنها زنی را  )ص(به همین دلیل نه پیامبراکرم»نویسد نیز می

صالح عبد الغنی محمد، شمس الدین ابن قدامه و ( 17، 1، ج8944قاضی یا والی قرار ندادند )زحیلی،

 (21، 8118؛ بهرامی خوشکار، 111اند )همو، عدادی از فقهای شیعه نیز از این دستهت

 سیره پیامبر)ص( و جانشینان ایشان )ائمهبه دلیل  ء،نظریه عدم جواز قضاوت زنان فقها نقد در نقد پنجم(

پیامبر)ص(  چنانچه اوالًو گزارش نشدن حتی یک نمونه، سمت قضاوت به زنان  در عدم دادنو خلفا( 

نیازی نداشته و اجتماع آنروز زمان و مکان چه بسا  ند،دادقضاوت نمنصب زنی به  ،و جانشینان ایشان

پذیرای چنین منصبی برای زن نبوده است زیرا حضرت محمّد)ص( در میان امّتی مبعوث گردید که 

ن نبودند و بسیاری از دختران خویش را زنده به گور می کردند و زنان از دیدگاه جاهلیت برابر مردا

 همهآن زمان که  در ثانیاً حکم موضوعیعادات و فرهنگ جاهلیت به واسطه پیامبر)ص( دگرگون شد. 

 را نمی توان با همان موضوع در نداشتدقیقی امور نیز سیستم واحد و کنترل  بود وقاضی  رعهدهچیز ب

ن زن امروز با فرا گرفتن دانش قوانیکه چرا  جهان امروز سنجید سیستم قضاییتحوّالت و گسترده شدن 

 و در چهارچوب و دارا بودن کلیه شروط قاضی توانایی دارد تا همدوش مردان به منصب قضاوت بپردازد
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دکتر علی جمعه مفتی اعظم دانشگاه األزهر در مصاحبه با روزنامه القبص چاپ .ثالثاً خاص حکم دهد

 (2، 8117علمی، م) .کردنان قضاوت میدر میان ز)ص(گوید یکی از زنان پیامبرکویت می

اقشار به زن در  نوع نگاهو  زمان،شرایط موجود آن  رسول خدا)ص(، قابل ذکر است کهسیره  در بحث

ل دخی عدم واگذاری مسؤولیت قضاوت به زنانقاضی همه و همه در نیاز به تعدد  و عدماعراب،  گوناگون

زنان نشان از مجاز بودن فعالیّت زنان دارد به عنوان  بوده است وگرنه نمونه هایی از مسئولیت گرفتن

(و 714، 8112زیدان، )سپرد «شفا»حسبه را در یکی از بازارها به زنی به نام کارعمر بن خطاب، نمونه 

 ی کردمدر بازار امر به معروف و نهی از منکر که سمراء بنت نهیک اسدیه با  (ص)پیامبرعدم مخالفت  یا

، 9، ج8987،ابن عبدالبر.)ق میزدالرا ش خاطیان ای که در دست داشت ، با تازیانهخود و برای انجام کار

مراقبت ( که 974، 4،جتا إبن حزم، بی)شفاء بنت عبد اللّه عدوی را بر امر بازار گماشت ( خلیفه دوم،111

ه ند، کهست هیت عامّالو ءامر قضاوتست؛ زیرا هر دو جز مرتبط با الًاست و کام «حسبه»بر بازار همان

د تا از حقوق و نمای ق واگذار میالحسن اخ مزیّن بهدل الم و عا، آنرا به اشخاص عمامامام یا نایب ا

عللی داند همان  زن جایز می در موردکه شغل محتسب را عللی ند. بنابراین کناظت فمصالح مردم ح

فتوا فقهاء قائل هستند که  ( این عده از 171، 8111،ابراهیمی. )درا مجاز می نمایقضاوت زن  ست کها

ر م بسالشود؛ زیرا اساس قیاس در ا دادن برای زنان جایز است و قضاوت نیز به فتوا دادن قیاس می

شود.  به مسائلی است که از وی سؤال می او وجود علت است، و علتِ جوازِ فتوایِ زن علم و آگاهی

کامل داشته باشد، قضاوتش نیز صحیح پس چنانچه زن نسبت به أحکام قضاوت و مسائل آن آگاهی 

؛ إبن 811، 81ج،8171؛ جصاص، 811، 7 جتا، إبن عربی، بی؛ 114، 88ج، 8941إبن قدامه، .)است

 (114، 7،ج 8947رشد،

 اجماع بر شرط ذکورت -4-2

 ت.ـسا عاـجما دـنا جسته تمسکآن  به نناز وتقضا ممنوعیت ایبر فقها که لیلید مهم ترین دلیل اول(

 یعااد حلّی، هیچکس عالمهاز  پیش تا ،اند دهکر انعنو محققیناز  ریبسیابر اساس آنچه  اول(نقد 

 ،دخو فخال بکتادر  هم طوسی شیخ حتی خود که ستا حائز اهمیّت نکته ینو ااست  دهننمو عجماا

است درحالیکه  دهنکر دستناا عجماا هـب ،حنفیه مخال  نظر برابرزن در  وتقضا ممنوعیت تثباا ایبر

 ربا ههفد ،فخال یقضا بکتادر و  دوـنم یـم دستناا عجماا به، عجماا دجوو رتصودر  معموالاو 
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ذکورت برای  طشر ردمودر اما  (71، 8111محمّدی گیالنی،ست)داده اارقر لیلد انعنو بهرا  عجماا

د ـیدتربی  یناابرـبنت. ـسا ستهـج دستناا یگرد لّهادبه و  وردهنیابه میان  عجمااز ا سخنی قاضی،

 این ،یعجماا چنین شپذیر ضفر بر ت.ـسا دهنبو جماعیا طوسی شیخ نماز تا نناز وتقضاممنوعیت 

 معتبر کیرمد عجماو ا ستا کیرمد عاـجما هـبلک بوده،ن یدـتعب عاـجما ایرز ،نمی باشد معتبر عجماا

 رکمد مهمترینمطرح شد  هـک ناـچنو  درـگی ارقر توجه ردمو عجماا رکمد ستا زمال رابعاً نیست.

ست ـس ربسیازن،  وتقضا شتناند رعتباا برآن  اللتو د ستا بنخدیجها یتروا ،آن

نظر بر اینکه درخصوص قضاوت زن، همواره بین فقها اختالف نظر بوده و در  (1، 8111است.)مرعشی،

د. باش عصر حاضر نیز این اختالف به چشم میخورد، لذا ادعای اجماع به چنین حکمی مورد قبول نمی

اجماع مورد استناد در این مقام اوالً ثابت نیست؛ زیرا در »فرماید:  آیت اهلل مرعشی در این خصوص می

ه شدشود، بلکه این اجماع از زمان عالمه حلّی مطرح  قدمای اصحاب چنین اجماعی دیده نمیکلمات 

نبوده و اجماع مدرکی فی نفسه حجت و اجماع تعبدی  استاست. ثانیاً اجماع مذکور، اجماع مدرکی 

( مقدس اردبیلی، شیخ اعظم انصاری، میرزای قمی و مرحوم 74 ،82-81، ش8121،)مرعشی« نیست

باشند؛ لذا با وجود اقوال مخال  در موضوع مورد بحث، اجماع ی قائل به جواز قضاوت زنان میخوانسار

 .باشدمورد نظر از حجیت ساقط بوده، قابل استناد نمی

فقهاء و علمای فقه اسالمی به ویژه متأخرین اعالم اجماع درباره شرط ذکورت قاضی نموده  دلیل دوم(

 تبَ هَذَ»اند.در منابع به عالمه حلی نسبت داده اند که وی بر شرط ذکورت ادعای اجماع نمود و نوشت:

  (111، 8417حلّی،«)وزُجُیَ  ةُفَینِوحَأبُ الَقَ ا وَضَالقَ رأ َالمَ وَلَّی تَیَن أ وزُجُیَ الَ هُنَّأ یإل ةُیَ امِاإلمَ

احراز اتفاق و اجماع فقهای یک عصر کار آسانی نیست، چه رسد به احراز اتفاق فقها در همه  نقد دوم(

اند. ثانیاً برخی از علما  اعصار گذشته. زیرا اوالً در زمانهای گذشته شیعیان و علما بسیار زیاد بوده

توان مدعی شد دسترسی به فتاوای فقهای شیعه در زمانهای گذشته  اند. لذا می کرده مخفیانه زندگی می

اشد. پس ب اند از پی بردن به نظرات و افکارشان در عصر حاضر مشکلتر می زیسته که در حال تقیّه می

 باشد. البته اگر معلوم شود، نه تنها اجماع محصل، قابل تحقق نیست، بلکه اجماع منقول هم ممکن نمی

مورد قضاوت زنان واقعیت دارد، بعید است سودمند باشد؛ زیرا اوالً اجماع در عصر اجماع منقول در 

ا که این نوع اجماع ر ،باشد، مگر بنابر حجیت اجماع لطفی )ع(تواند کاش  از نظر معصوم غیبت نمی
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دانند، اجماعی را  برخی از فقها قبول ندارند. ثانیاً همه فقهایی که اجماع را در عصر غیبت حجت می

و  ه دیگر استدی محض باشد. اما اجماعی که از ادلّ بوده که تعبّ )ع(قبول دارند که کاش  از نظر معصوم

 اند؛ احتمال عقالیی است و نمی که اجماع کنندگان بر اساس آن اتفاق نظر پیدا کردههست این احتمال 

نچه در منابع به بر اساس آ (11، 74ش ،8118باشد.)موسوی گرگانی، )ع(تواند کاش  از نظر معصوم

 ةُ یَامِت اإلمَبَهَذَ»عالمه حلّی نسبت داده شده است که وی بر شرط ذکورت ادعای اجماع نمود و نوشت:

(اوالً کلمه اجماع در این 111م، 8417حلّی،«)وزُجُیَ ةُفَینِوحَأبُ الَقَ ا وَضَ القَ رأ َالمَوَلَّی تَیَن أ وزُجُیَالَ هُنَّأ یإل

را عالمه حلّی در بحثهای کالمی نسبت به اهل تسنن « نهج الحق»ثانیاً کتابعبارت وجود ندارد و 

نگاشت و درصدد تتبّع در اقوال فقهای امامیه نبوده است و درحقیقت به نقد آرای عامّه پرداخته اند و 

 ضبه معنای اجماع نیست کمااینکه صاحب مفتاح الکرامه به صاحب ریا« ةُ یَامِت اإلمَ بَهَذَ»ثالثاً جمله

در کتاب نهج الحق برداشت اجماع نموده  «ةُیَامِت اإلمَبَهَذَ»اشکال گرفته است که چرا از جمله 

 (81، 81،ج8984عاملی، «)ةُیَامِ ت اإلمَبَهَذَ لیس فیه إجماع و إنّما فیه »است؟

 قائالن به تفصیل درباره شرط ذکورت قاضی -3

 ،مخال  و موافق قضاوت زن بعضی از فقهاء اهل سنت درباره منصب قضاوت زن، علی رغم نظرات     

ح ، قضاوتش صحیقابل پذیرش است زن در اموری که شهادت اعتقاد دارندو گردیده قائل به تفصیل 

ه تپذیرف زن، قضاوت می افتدمقبول ن زن حدود و قصاص که شهادت مانند سایر مواردی که است و در

 ؛ ابن حزم، بی11تا،  ماوردی، بی ؛114، 88، ج8941؛ ابن قدامه، 114،ص7،ج8947،ابن رشدنیست.)

 (92، 81،ج8941نی، ال؛ عسق811، 7جتا،  عربی، بی ؛ ابن811، 81، ج8448قرطبی،  ؛974، 4جتا،

نیز به  دیگریقائالن به تفصیل درباره قضاوت زنان عالوه بر تأیید نظرات موافقان این مسأله، نظرات 

 شرح ذیل اعالم می نمایند:

ال (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 وظای  خویش مسئوالنه بپردازند.

بودن در آن شرط حل و فصل دعاوی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و ذکورت و مرد ب(

 (172، 8111ابراهیمی، )نیست. 
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مباح بودن و  اصل در هرچیزی (811، 8441سیوطی، «)باحهإلشیاء األصل فی األا»استناد به قاعده  ج(

، دد می باشمی بسیار محدوالدایره محرمات در شریعت اس و این قاعده می رساند که آن است جایز بودن

، ا باشدرحیت برقراری صلح بین طرفین دعوا را داالصکه  رصورتیچه زن و چه مرد د کسی هربنابراین 

 ندمنصب قضاوت شوند متصدی قادرند، ا هستبانوانی که شرایط قضا را دار. بشودمی تواند قاضی هم 

 .دگردنی خارج نالماز خطوط و چارچوب کلی و مقرر در شریعت اس مشروط براینکه همچون مردان

قضاوت زن در فقه اسالمی مسئله ای حساس  صالحی نج  آبادی می گویند:د(افرادی چون نعمت اهلل 

کسانی که قضاوت زن را  ایشاناست ودر بین فقها مورد اختالف و بحث جدی واقع شده است و در نظر 

ان . ایشان کتابی با عنوحرام و غیرنافذ دانسته اند زن را تحقیر کرده اند که اسالم آن را نخواسته است

و مقاالتی چند درباره قضاوت زن فراهم نموده است.وی می گوید: « وت زن در فقه اسالمیقضا» کتاب

با توجه به حکم اصالةالجواز که در همه کارها جاریست، باید گفت: بانوانی که شرایط قضاوت را بیش 

 (8119از مردان یا مساوی با آنها دارند، می توانند متصدّی منصب قضاوت شوند.)صالحی نج  آبادی، 

 انواع قضاوت-4

است، یعنى فصل خصومت و حل مشکل مورد « انجام عمل قضائى»که صرفا «: فـعـل قـضاوت»    

تواند مشکل دو فردی را که درباره یک مسئله نزاع میان دو نفر، که هرکس عالم به أحکام شرع باشد می

و راه حل اختالف را به آنان اند، حل نماید اختالف نموده  -بـه جـهـت جهل و ندانستن  -شـرعـى  

و « منصوب»قاضی شامل فقهی و حقوقی، بر اساس مآخذ قاضی ( 8119ارائه دهد.)صالحی مازندرانی، 

 .است« تحکیم»یا« منتخب»قاضی همچنین 

 برای یک منطقه ویژه نصب خاص  رمی گزیند که شاملبه قضاوت ب، قاضی را امام معصوم )ع(  -8-9

 تصدى منصب»ند. نمایقضات بر اساس نصب عام قضاوت میتمامی بت، عصر غیکه در  و نصب عام

در حکومت اسالمی مطرح « منصب رسمى»به معناى والیت بر انجام عمل قضائى است و با عنوان « قضا

اند، همین معناست (آنچه مورد اتفاق فقهاست و ذکوریت را قاطعانه در آن شرط کرده8121است.)معرفت،

 باشد.عامه میکه از شئون والیت 
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عا افَرَتَیَ نأاع، زَا النِفَ رَم، طَهِو بِأ هِی بِاضَرَتَ ، یَاصٌشخَاو أ خصٌشَ وَ هُ یمِحکِ التَّ  یُ قاضِ»قاضی تحکیم:  -7-9

ی فرد( 842 - 841 ،8971)موسوی اردبیلی، « کَلِذَ بِ لُعمَیَ م وَلَهُوو قَ أ هُولَقَ لُقبَیَ نَّأ م وَهُندَو عِأ هُندَعِ

اب خاص این انتخ اینکه بدون برگزینند،را برای داوری میان خود  او توافق کنند کهاست که طرفین نزاع 

. مبنای فقهی و باشد تن یک از بیش تحکیم قاضی لذا امکان دارد که. باشد امام سوی و یا عام از

( ع) صادق امام از «خدیجه ابی»روایت معروف  براساسمشروعیت قضاوتِ قضات انتخابی 

اکَمُوا حَ انْظُرُوا اِلَی رَجُلٍ مِنْکُم یَعْلَمُ شَیْئاً مِن قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُم فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَ لَکِن  :»...است

 (1، ح9، 81ج ،تاعاملی، بی )حرّ« اِلَیْهِ

همان ت، بلکه نیس منصوب یعنی قاضی ابتدایی قاضی روایت، این از منظور قائل هستند کهبعضی از فقها 

 حَکَم ار وی دعوا اصحاب که کس هر آیت اهلل خویی می فرماید: ست.طرفین دعوا منتخبقاضی تحکیم 

شاید بتوان گفت که قضاوت (88، 8ج ،8942 خویی،)است داده قرار قاضی را وی نیز امام دهند، قرار

دانش قضاوت و آگاه به قوانین مربوطه است که امری مساوی در تقسیم میان زن و مرد دارای شرایط 

 در صورت صحیح انجام پذیرفتن، مورد تأیید معصومین)ع( نیزخواهد بود.

 ستندنی قضاء فقهی شرایط هستند که گرچه واجدقاضی مأذون  ،تمام قضات دادگستریدر حال حاضر، 

 قضایی هدستگا مبود قاضی درک .اند گرفته إذن قضاوت برای فقیه یعنی ولی مسلمین حاکم سوی از اما

ه ب اشخاص آگاهبه  لذا امری غامض بوده و، صورت پذیردن یت تنها از میان مجتهدانتخاب قضا و اینکه

 هتجویز می شود ک نائل نشده اند اجتهاد درجه به می باشند ولی دارای اخالق شایسته یی کهقضا علوم

 ند.هدحکم بر اساس قوانین و پرداخته مرافعات حل و فصل نین موضوعه به قوا یا بر طبق إذن حدود در

 مفهوم لغوی و اصطالحی قاضی تحکیم  -5

ها، اسالم این روش زیبا و پرفایده با توجه به افزایش مشکالت افراد و فراوانی رجوع آنها به دادگاه     

را بنیان گذاشته است که بدان واسطه اگر طرفین دعوا، بدون قضاوت نتوانند به فصل خصومت بپردازند، 

ستگاه توانند خارج از دیعه میالزم نیست به نظام قضایی روی آورند، بلکه براساس نظر مشهور فقیهان ش

این طریق  قضایی به انتخاب خود، فرد واجد شرایطی را برگزیده و احقاق حق و فصل خصومت را از

پیگیری کنند. حکم این حَکَم دارای آثار حقوقی خواهد بود. این طرح که در فقه، مراجعه به قاضی 

در از ریشه حکم است. حکم در لغت به ( تحکیم: مص877-878، 8119شود. )نجفی، تحکیم نامیده می
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معنای قضاوت و دادرسی و در اصل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطالح، در معنی تفویض 

 ( 891، 8941قضاوت به کسی است )فیّومی، 

قاضی تحکیم: فقیهان شیعه در تعری  و برخی قیود آن اندکی با هم اختالف دارند ولی از مجموع آنها به 

آید که قاضی تحکیم، فردی جامع شرایط قضاوت ولی غیرمنصوب از ناحیه متولی قضاست که یدست م

؛ حلّی، 118تا، ؛ حلّی، بی741، 9،ج 8114شود )حلّی، توسط طرفین دعوی برای دادرسی برگزیده می

؛ 819، 1،ج 8118؛ طوسی، 84، 81،ج 8977؛ طباطبائی، 17، 81،ج 8981؛ شهید ثانی، 1/984: 8984

؛ 824، 8984؛ باقر موسوی، 92، 8114؛ محمّدی گیالنی، 12، 8119؛ سنگلجی، 899، 8984وی، بد

( 119، 7،ج 8121؛ جعفری لنگرودی، 811، 8111؛ موسوی سنگالخی، 744ـ844، 8128انصاری، 

تشابه قضاوت و تحکیم این است که هر دو، راه حل فصل خصومت و منازعات بین مردم هستند و به 

اگر چه قاضى تحکیم عنوانى نو ظهور  (899، 8984اند. )بدوی، ر بسیاری از احکام مشابههمین خاطر د

 تگاهخاس به عنایت با رو این از. دارد فقه علم در سابقه قرن چندین ىول رودمى به شمار قوانین ایران در

 یک از. پذیرد انجام آن، حقوقى هاىجنبه با همراه فقهى بحثى باره این در که است بایسته آن

 پرونده ها تراکم از امکان حد تا قضایى عدالت دستگاه که کندمى اقتضاء قضایى صحیح سیاست سوى

ه حل رین هزینه و نیروى انسانى بکمت با و کند رسیدگى آنها به دقت با همراه سرعت با و کرده جلوگیرى

 اتامکان و شرائط آمدن وجود به و جمعیت و فصل دعاوى بپردازد، و از سویى دیگر، افزایش روزافزون

 و حقوق رچه بیشتر زندگى مادى، موجب گردیده که اجحاف بهه بشتا و دارند که پیچیدگیهایى با جدید

 دستگاه به بیشتر خویش حقوق تامین کند که مردم براىز افزایش یابد و این امر طلب مىنی جرائم ارتکاب

شود که این ها در دستگاه قضایى مىهپروند تراکم موجب نتیجه در. آورند روى قضایى

 دقت و سرعت نتواند قضایى دستگاه که شودمى سبب جمله، از دارد درپى را دیگرى عوارض خود،

 هزینه یاربس قضایى دستگاه براى نیز مالى نظر از هاپرونده تراکم این بر عالوه. باشد داشته را مطلوب

 .است بردار

 کند، رىجلوگی دادگاه به مردم مراجعه از حتی المقدور که گرفت کار از این روى اگر بتوان سیاستى را به

 عنوان تحت که جدید جنایى سیاست که است یادشده مطالب به توجه با. است پسندیده و مطلوب امرى

از جمله جدیدترین مکاتبى است که به شیوه علمى به  و است مطرح «اجتماعى دفاع سیاست جنبش»
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. است کرده مطرح را «زدایى قضا» سیاست مبارزه با بزهکارى برخواسته، در راستاى نیل به اهداف فوق

کند تا طرفین دعوى را در موارد گوناگون از قیود مداخالت ت که کوشش مىاس سیاستى قضازدایى

 است. فصل خصومت هاى منطقى و صحیح براىقضایى برهاند و در صدد ارائه راه حل

 رد اصحاب دعوا باعث همکارى و تعاون از جمله نتایج روشن پذیرفتن قاضى تحکیم این است که

 بر که چرا گردد،مى آنها میان آمده وجود به هاىتنش کاهش موجب و شودمى فصل خصومت جهت

به  دیگرى و کندمى شکایت خواهان به عنوان یکى که تدافعى قضایى نظام خالف

 و شده اصحاب دعوا میان تعارض و کشمکش باعث امر این و شودمى احضار دادگاه به خوانده عنوان

 طوالنى را دادرسى نتیجه در و گرددمى دادگاه در معین موعد در نشدن حاضر موجب موارد برخى در

 ناچار تحکیم قاضى به مراجعه از قبل اصحاب دعوا قاضی تحکیم، قضاوت در اما نماید،مى کننده کسل و

توان کند. مىو این امر از جهت روانى در حل دعوا کمک شایان توجهى مى هستند تصالح و توافق از

 به یافتندست جهت در که است قضاوت خصوصى کردن امرگفت این راه حل نوعى سیاست

 دیدهپسن و پذیرفتنى امرى انسانى، نیروى و هزینه کاهش با همراه دقیق، و سریع رسیدگى نظام یک

 (828، 8984؛ باقر موسوی، 774، 8121)قماشی،  است.
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 در اینجا به تفاوتهای مربوطه اشاره می گردد:    

( در قضای تحکیم انتصاب قاضی از سوی امام یا کسی که مجاز بدان باشد شرط نیست، برخالف 8

 قضای منصوب.

( در قضای تحکیم رضایت طرفین منازعه قبل از صدور حکم نسبت به داوری و حکمیت شرط الزم 7

 ست، ولی در دادرسی قاضی منصوب، رضایت شرط نیست.ا

( به نظر برخی از فقهای شیعه و اکثر اهل سنت، قلمرو قضای تحکیم دعاوی مالی است و حکمیت در 1

جواز تحکیم در مسائل حقوق و مالی و  م(7888)عاشور ابنباشد. )امور کیفری و عقوبات جایز نمی

 (984، 8981، حلّی.)یرعدم جواز تحکیم در مسائل کیف

ظیر آور ن( قاضی منصوب برای الزام طرفین به پذیرش حکم و اجرای آن، حق استفاده از امکانات الزام9

 حبس و دیگر تعزیرات را دارند، ولی قاضی تحکیم چنین اختیاری ندارد.
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 ( والیت قاضی منصوب، اعم از قضای تحکیم است؛ زیرا والیت قاضی منصوب امتداد دارد )انصاری،1

8128 ،748 ) 

در اینکه آیا تمام شروط معتبر قاضی منصوب، در قاضی تحکیم نیز شرط است، در میان فقها اختالف 

نظر وجود دارد. شماری از فقیهان همه شروط معتبر مربوط به قاضی منصوب را در قاضی تحکیم نیز 

ن قاضی تحکیم دانند و تفاوت قاضی تحکیم با قاضی منصوب را تنها درعدم نصب و إذشرط می

(؛ محقق 14، 9،ج 8941(؛ محقق حلّی)819، 1، ج8118شمارند.  فقیهانی چون شیخ طوسی)می

 ( از قائالن این قول هستند. 91، 1، ج 8984( و شهید ثانی)82، 87،ج 8982اردبیلی)

 

 شرایط و فوائد قضاوت قاضی تحکیم -7

قاضی  شرایطقاضی تحکیم همانند  شرایط کهی قاضی تحکیم در فقه، غالب فقها معتقدند أره دربار    

که برای  رایطیشبدان که بنابر اتفاق نظر علماء »هید ثانی در این باره گفته است که شمنصوب است. 

مردن شبر«و در کتاب روضه گفته است:  «گرددی م طرشود برای قاضی تحکیم نیز ش منصوب لحاظ می

زاده بودن، حافظه قوی ل بلوغ، عقل، حال شرطر طو رطی است اجماعی، و همینشفتوی  شرایط عجمی

قاضی  شرایطحلّی بر این باور است که برای قاضی تحکیم  قمحق(14، 8984هید ثانی، ش«)و عدالت

 شرایط الزم عجمی»ته است که شهید اول نیز بیان دا(ش118، 8941حلّی،  قمحق)است  شرطمنصوب نیز 

 (14بی تا،  ل،اوهید ش«)است

 رایطشبرای قاضی منصوب اعم از  شرایط الزمطور کلی اعتقاد بر این است که همة  به اسالمیدر حقوق 

، عدالت و اجتهاد است، برای قاضی تحکیم اسالماختصاصی که عمدتاً  شرایطعمومی مانند بلوغ و عقل و 

 یمذن از سوی امام یا فقیهی که حکومت به دست اوست، إلزوم وجود  ءنیز ضروری است. تنها استثنا

جتهاد ا شرطبرخی فقها با توجه به اینکه برای قاضی اعم از منصوب و تحکیم  (11،8114جنیدی، باشد.)

 رطشون با عنایت به چدانند،  اند، فرض وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت را منتفی می دهشقائل 

قاضی منصوب  در دوران غیبت، همة آنها )ع(از امام معصوم طالشرایع اجتهاد در قضاوت همة فقهای جام

ولی غیرمنصوب وجود ندارد تا اصحاب دعوا او را  شرایطرو در این دوران قاضی واجد  هستند، ازاین

دبیلی جبعی عاملی و مقدس اراز توان  عنوان تحکیم برگزینند. از جمله فقهای معتقد به این رویکرد می به
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خویی وجود قاضی تحکیم در  اهلل یخ طوسی و آیتشنام برد. در مقابل برخی دیگر از فقها از جمله 

اجتهاد  شرطخویی  اهلل بر این، آیت (افزون 111 ،8141نژاد و بخرد،  حبیب.)عصر غیبت را پذیرفته اند

است،  مالک (برخی نیز معتقدند آنچه برای ایشان 71 ،تا خویی، بی.)داند نمی الزمدر قاضی تحکیم را 

بنابراین و به (14 ،8911السند، )د یا از روی تقلید شو عدالت است، خواه از روی اجتهاد با حقحکم به 

اخلة مد دکتر محمود قیّوم زادهزعم  بهت. اجتهاد روا نیس شرطاولی برای قضاوت تحکیمی نیز  طریق

جود و نحوی که امروزه در نظام قضایی رایج است، قاضی تحکیم به شرایطیند انتخاب و آحاکم در فر

از  ،شددر فقه امامیه آورده  به ویژه قاضی تحکیم شرایطکه در مورد  شرایطته است. اما برخی شندا

موازین دینی و فقهی، اصولی  هجمله طهارت مولد، عدالت، ایمان و تقوا و صدور احکام منصفانه بر پای

دگی باید مراعات و این موارد در طول دوران رسی ی هستندقضاوت تحکیم شرایطمشترک در احصای 

 اولی صدور طریق اعتباری رأی قاضی تحکیم و به است و عدم اجرای آن در نهایت موجب بی می شده

.) قیّوم زاده و پذیر نبوده است امکان شرعحاکم  توسطاست که اجرای آن می شده  شرعیحکم غیر

 ( 942 ،8944مظفّری، 

مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه رضایت ندارند.  اصوالً

صل ف و تری نسبت به دادگاهها و با آرامش بیشتر به حل های دوستانه دهند در محیط مردم ترجیح می

، م باشدلع هبا دخالت و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطّ و سایرین و فی مابین خود اختالف

 است دـمعتق بلکه ،نددانمیدادن  حکم به وطمشررا  تحکیمی وتقضا ،معاصر یعلمااز  یکیند. بپرداز

 اعود الیـغیرم اـی الیـم مردر ا هم با که نفردو  نویسدمی  نیشا. امیباشد کافیدر آن  طرفین ضایتر

و داور  مـحک انعنو بهرا  نفر یکف، ختالا بهدادن  فیصله ایبر کنند فقاتو هم باو  نمایند فختالو ا

 ضایتر کند مـحکوی  هـچنآ هـبو  دـنماین حرـمطرا  دوـخ فختالا شخصآن  دنز دهنمو بنتخاا

دو  ننیددامگرـَحَک یـیعن لـفع نـیا ،باشد مماا ناحیهاز  بمنصو غیرقاضی ،منتخب شخص لبتها ،هندد

 یعنی، دـینامنـم یمـتحک یـقاضرا  ثالث شخصو آن  میگویند تحکیمو به آن را،  ثالث شخص نفر

 (8114 ،گیالنی یدـست.)محما هشد هبرگزید متخاصم نفردو  بنتخاو ا تحکیم با که قاضی

 امکان قضاوت تحکیم در اسالم از دیدگاه فریقین  -8
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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 

د توافق وانندارد بسپارد بنابراین طرفین دعوی و اختالف از بابت اینکه بر خودشان والیت دارند می ت

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 

شهید ثانی در شرح لمعه هست همه شرایط قاضی منصوب را داشته باشد یا خیر، از نظر فقه امامیه 

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 

؛ شهید 9،14، ج8941عای شهرت و الخالف )حلّی، اند. برخی بر آن اداز کتاب و سنت بر آن اقامه کرده

؛ شهید 798، 1،ج 8118اند )طوسی، ( و برخی دیگر بر آن ادعای اجماع کرده117، 81،ج 8981ثانی، 

بر این، گفته شده که در زمان صحابه مسئله قاضی ( عالوه 74، 94،ج8117؛ نجفی، 9، 74،ج8981ثانی، 

(؛ حتی برخی به 117، 81،ج 8981ار نکرده است. )شهید ثانی، تحکیم اتفاق افتاده و کسی آن را انک

 (1، 84،ج8979اند. )فاضل هندی، وقوع آن، در زمان پیامبر)ص( نیز تصریح نموده

در مورد قلمرو قضای تحکیم، اکثر فقهای اهل سنت برآن هستند که قاضی تحکیم حق دخالت و حکم 

ایشان این است که این امر موجب تفویت حق قاضی  در مسائل کیفری و عقوبات شرعی را ندارد، دلیل

شود. مسأله قاضی تحکیم در فقه اهل سنت عیناً آن گونه ای نیست که در فقه امامیه مطرح منصوب می

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.

 قاضی تحکیم در دوران غیبت -9

طور مطلق )خواه منصوب و خواه تحکیم( اجتهاد را ای از فقیهان با عنایت به اینکه در قاضی بهپاره    

اند؛  زیرا  با توجه به شرط اند، فرض  وجود  قاضی تحکیم را در عصر غیبت منکر شدهشرط دانسته

امام )ع( در دوران غیبت، قاضی منصوب هستند و در الشرایط از اجتهاد در قضاوت، همه فقیهان جامع

یم عنوان تحکنتیجه این دوران قاضی واجد شرایط ولی غیرمنصوب وجود ندارد تا اصحاب دعوی او را به
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، 87،ج8982(، مقدس اردبیلی )اردبیلی، 22، 1،ج 8984برگزینند. ازجمله این فقیهان شهیدثانی )عاملی، 

باشند. ( می84، 1،ج 8119اهلل خوانساری )( و آیت84، 81،ج 8977(، صاحب ریاض )طباطبایی، 82

اند؛ از جمله مرحوم صاحب در مقابل، برخی از فقیهان وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت را پذیرفته

اهلل خویی ( و آیت798، 1،ج 8118(، شیخ طوسی )طوسی، 14ـ74، 94،ج 8117جواهر )نجفی، 

 (4، 8،ج 8949)

 

 رد قاضی تحکیمقلمرو کارب -11

 کند که وی بتواند هم در دعاوی حقوقیاز دیدگاه فقه، اطالق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم اقتضا می    

خدیجه از امام صادق )ع( اشاره توان به روایت ابیو هم در دعاوی کیفری قضاوت کند. در این باره می

بن حنظله و روایت ابی خدیجه درباره ( بابررسی روایات مقبوله عمر 9، 81تا،جکرد )حرّ عاملی، بی

قضاوت به نظر می رسد که مقتضای اطالق مقبوله و الغای خصوصیت از تقیید به رجل در روایت ابی 

، 8117خدیجه آنچه حاصل می گردد: عدم شرطیت و صحّت قضاوت زنان مانند مردان است )صانعی، 

شامل مردان و زنان « من»الق دارند و کلمه (اما روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله اط141، 7ج

در روایت ابی خدیجه و نظایر آن از باب تغلیب « رجل»شود و اختصاص به مردان ندارد و ذکر واةه می

شود.) همان( همچنین استدالل به این مطلب، است و چنین قیدی موجب تخصیص حکم به مردان نمی

برای خارج کردن زنان و کودکان نیست؛ بلکه از « منکمرجل »خالی از مناقشه نیست؛ چراکه تعبیر به 

( و چنانچه  19، 8111ها نهی شده است ) خویی، جهت مقابله با مردان ستمگر است که از رجوع به آن

از باب تغلیب بوده است؛ پس تمسک به مفهوم رجل در اینجا، همانند تمسک به « رجل»ذکر واةه 

( به سخن دیگر اگر برای ما عموم یا 817، 8، ج8981ارد )مظفر، است که قطعاً حجیتی ند« مفهوم لقب»

اطالقی در جعل والیت و قضاوت وجود داشته باشد، تخصیص یا تقیید آن به این حدیث، مشکل خواهد 

( یکی از احکام بدیهی عقل این است که باید مشاغل بر اساس قابلیت به 118، 8941بود ) منتظری، 

ت. حضرت تر اسقابلیتش برای کاری بیشتر باشد، برای تصدی آن شایسته افراد سپرده شود و هر که

ترین مردم، برای زمامداری کسی است که توانایی او برای اداره شایسته» فرماید: باره میعلی دراین

 ،742 ، خطبه8141سیدرضی،« ) تر باشد باره از همه آگاهجامعه از همه بیشتر و به امور خدا دراین

( امام در اینجا همین حکم بدیهی را گوشزد می نماید، نه یک مطلب تعبّدی 111 ،781 خطبه ؛112-111
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های اجرایی، قضایی، فرهنگی، را. این حکم عقالً به زمامداری اختصاص ندارد؛ بلکه در مورد همه منصب

صدی رای تشوند، جاری است و هرکس که قابلیتش بنوعی به اداره جامعه مربوط میصنعتی و... که به 

منصبی بیشتر باشد، باید کار به او سپرده شود. در غیر این صورت برخالف عقل و خالف مصلحت جامعه 

خواهد بود و کاری که برخالف عقل و مصلحت جامعه باشد در شرع جایز نیست. این حکم بدیهی عقل 

که احکام  زنیم؛ زیراهم قابل تخصیص نیست که مثالً در مورد سپردن قضاوت به بانوان آن را تخصیص ب

 پذیرند.عقلی تخصیص نمی

با بررسی حکمیت میان زن و شوهر مشخص می شود که بر اساس آنچه خداوند متعال در سوره نساء 

حاً حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِْن یُریدا إِصْال وَ  إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ »فرماید: می 11آیه 

و اگر از جدایی و شکاف میان دو همسر بیم داشته باشید، یک داور از خانواده ...« یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما 

شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید )تا به کار آنها رسیدگی کنند( اگر این دو داور تصمیم به 

 رد. اصالح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک خواهند ک

نظر شده است که آیا داور تحکیم هستند یا وکیل. شماری از بزرگان نظر حال درباره این دونفر اختالف

،ج 8981اند)سبحانی تبریزی، ( و برخی هم نظر دوم را برگزیده789، 18،ج 8117اول را پذیرفتند)نجفی، 

باب توکیل، مردبودن در آن (به هر صورت، چه گزینش این دو نفر از باب تحکیم باشد و چه از 881، 8

توانند به این امر بپردازند، زیرا  که مرد بودن در داور تحکیم شرط نیست. شرط نیست و زنان نیز می

بر این، وهکند. عالویژه آیه کریمه پیشین ـ شرط توکیل را نفی میهمچنین تمسک به اطالق نصوص ـ به

ن آیه کریمه و روایات مربوطه مشروعیت قاضی تحکیم را توان با ایاگر آن دو را داور تحکیم بدانیم، می

توان بر عدم اشتراط مرد بودن در قاضی تحکیم استدالل استفاده کرد. همچنین با تمسک به اطالق آنها می

 نمود.

 زن در مسند قاضی تحکیم -11

مولد و ایمان  دار امر داوری شود و همینطور نیازی به شرط طهارتتواند عهدهاز نظر جنسیت، زن می  

طور بنا بر نظریه های یادشده الزامی است. همیننیست و حال آنکه در قاضی تحکیم، رعایت شرط

دانند وجود آن در داور لزومی ندارد. بنابر این های ضروری قضاوت میکسانی که اجتهاد را از شرط
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قلمرو و صالحیت رسیدگی. ( 8توان نتیجه گرفت که داور با قاضی تحکیم از سه جهت تفاوت دارد: می

( مطالب درمورد قاضی تحکیم،  صفات قاضی تحکیم، 719، 8121( شرایط.)قماشی، 1( شخصیت. 7

ه قضاوت توان نتیجه گرفت کها و فوائد قاضی تحکیم و قلمرو کاربرد قاضی تحکیم بیان شد و میویژگی

ن شهید اول در لمعه، صاحب مفتاح بر آن فقیهانی چوزنان در جایگاه قاضی تحکیم، جایز است. افزون 

الکرامه، صاحب جواهر و شیخ انصاری قائل هستند که  که مرد بودن در قاضی تحکیم شرط نیست. 

پس از مالحظه و بررسی اقوال دریافتم که قائالن به اشتراط صفت مردبودن »گوید: نویسنده فقه القضاء می

اند، بنابر این آنچه در مسئله مورد بحث مهم ردهدر قاضی تحکیم، دلیل خاصی بر ادعایشان اقامه نک

باشد آن است که قاضی باید توانا و صالح برای داوری و اقامه عدل باشد؛ به این معنا که دارای صفاتی می

باشد که حل و فصل دعوا به آن نیاز دارد و این نسبت به نفس دعوی و زمان و شرایط آن متفاوت 

اضی باید مجتهد و خبیر باشد و در بسیاری از موارد مجتهد بودن الزم نیست، ای موارد، قشود. در پارهمی

همانگونه که لزومی ندارد داور تحکیم در همه موارد مرد باشد، بلکه واجب است قاضی تحکیم در برخی 

مبانی القضاء و »( نویسنده 872، 8،ج 8971موسوی اردبیلی، «)موارد مرد و در برخی موارد زن باشد.

هایی که در قاضی منصوب ـبراساس ادله نصب و مقتضای اصل عدم نفوذ شرط»نویسد: می« داتالشها

شوند و اصل نیز به اطالقاتی که آید، مشمول قاضی تحکیم نمیدست میبه -پس از شک در نفوذ حکم

ازد، تواند آن اطالقات را مقید سشود و ادله نصب هم نمیدر مسئله وجود دارد، از میان برداشته می

چراکه اطالقات در باب قاضی تحکیم، از دایره ادلّه نصب خارج بوده و ربطی به هم ندارند و به این 

 (92- 91، 8981انصاری، «)ترتیب نه مردبودن در قاضی تحکیم شرط است و نه مجتهد بودن.

ضا و یت بر قرسد که دیدگاه ایشان درست باشد، چراکه ادلّه ممنوع بودن قضاوت زنان، به والبه نظر می

وعیت ای که به آن مشرقاضی منصوب انصراف دارد، نه فعل قضا و قاضی تحکیم و در نتیجه اطالقات ادلّه

ماند. بنابر این اطالقات مزبور، حاکم بر اصل بوده شود، خالی از معارض باقی میقاضی تحکیم ثابت می

عنوان به همین دلیل، قضاوت بانوان بهو مقتضای آن جواز قضاوت بانوان در جایگاه قاضی تحکیم است. 

 نفسه جایز است.فی -اگر حرام و محذور دیگری را درپی نداشته باشد–قاضی تحکیم 

 نتیجه گیری
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منصب قضاوت، یکی از مناصب بسیار حساس و مهم در نظام حقوقی اسالم است و مسئولیت ناشی 

ها، به رأی و نظر قاضی بستگی باشد؛ چراکه جان و مال و آبروی افراد و خانوادهاز آن بسیار سنگین می

اسالم،  دارد و بر اساس آنچه گذشت زن نیز مانند مرد، امکان داشتن شرایط قاضی چون بلوغ، عقل،

زادگی، کمال خلقت و بینایی را دارد و درباره شرط ذکورت به نظر می رسد ایمان، علم، عدالت، حالل

فقهای شیعه بر اساس اجتهاد خویش که مستندات آنها قابل تعدیل است و یا بر اساس تبعیت از شیخ 

شرط ذکورت را برای  طوسی)کتاب خالف( و همراهی با شهرت فتوایی و عدم مخالفت با ادعای اجماع ،

قاضی تأیید نموده اند و لذا امری اجتهادی از جانب فقها و یا تبعیت از شهرت فتوایی است وگرنه اینگونه 

رآن قنیست که ممنوعیّت زن از تصدّی منصب قضاوت از احکام ضروری اسالم باشد. زیرا اوالً بر اساس 

. مایدنروشنی شایستگی زنان را برای قضاوت نهی  ای وجود ندارد که به طور مستقیم و بههیچ آیه ،کریم

 جوحمر ها ن از آنمی توا حداکثر و است اخالقی های ن توصیهفقط در قرآن کریم جمالتی است که مبیّ

 رایطش که کسانی برای حتی زنان قضاوت تحریم اما. نمود استنباط زنان نوع برای را، قضاوت بودن

نمی شود ثانیاً در فقه اسالمی، نخست فقه اهل  دریافت قرآن از باشند، نداشته را آن اخالقی و علمی

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 ابوصالح تا قرن پنجم، فاقد شرط ذکورت قاضی 

 رب درباره شرط ذکورت عجماااز فقه عامّه متأثر گردیده است ثالثاً بحث بوده است و رفته رفته از 

 توـثب میباشد.آن  هـب ع،جماا امقوو  ستا آن نمیادر )ع( ممعصورأی رحضو به طمنو ،شیعهیفقهایمبنا

و  هشد نقل)ع( ممعصو یسواز  مسأله دشو کش  که ایهگونهـب شرط ذکورت برای قاضی،در عاـجما

 تثباا ایبر دخو فخال بکتادر  هم طوسی شیخ دخو یـحتو  ستا اریشود رکا ،گشته ستد به ستد

 ست. ا دهنکر دستناا عجماا هـبزن  وتقضا ممنوعیت

قاضی تحکیم، فردی داری جامع شرایط قضاوت، ولی غیرمنصوب از ناحیه متولی قضاست، که 

های معتبر در قاضی همه شرطشود. شماری از فقیهان توسط طرفین دعوی برای دادرسی برگزیده می

دانند و تفاوت قاضی تحکیم با قاضی منصوب را، تنها درعدم منصوب را، در قاضی تحکیم نیز شرط می

شمارند. مشهور فقیهان، مشروعیت قاضی تحکیم را پذیرفته و دالیلی از نصب و إذن قاضی تحکیم می

ت و الخالف و برخی دیگر بر آن ادعای اند. برخی بر آن ادعای شهرکتاب و سنت بر آن اقامه کرده
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اگر حرام و محذور دیگری را در پی نداشته -عنوان قاضی تحکیم اند. قضاوت بانوان بهاجماع کرده

ی آید که آنها مرد بودن را از شروط قاضنفسه جایز است. زیرا از عبارت فقیهان این چنین برمیفی -باشد

هاء زن می تواند داوری و داوری در قشر زنان داشته باشد و از نتایج از دیدگاه اکثر فق اند.تحکیم ندانسته

روشن پذیرفتن زن به عنوان قاضی اعم از قاضی مأذون و قاضی تحکیم یا داوری در این زمان که پرونده 

های دادگستری فراوان و نیازمند رسیدگی کامل و دقیق هستند این است که به ویژه در قشر زنان باعث 

وجود آمده میان آنها های بهحاب دعوی، درجهت فصل خصومت و موجب کاهش تنشهمکاری اص

گردد. بدیهی است که بحث حصول فتنه در امر قضاوت، خاصّ قشر زنان نبوده و قشر مردان از آن می

مبرّا نیستند همانگونه که مباحث ذاتی و طبیعی بین زن و مرد در امور قضایی همچون سایر مشاغل 

قانونگذاری و آموزش و تدریس و بانکداری و غیره، کمترین نقش را داراست. با توجه به  اجتماعی مثل

نظرات گوناگون در مبحث قضاوت زن به نظر می رسد که ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسالم به صورت 

ت رقطعی و مسلّم نبوده و از احکام اسالم نیست و ما نمی توانیم آن را به عنوان یک حکم مسلّم و ضرو

دین اسالم 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.

(. ادب القضاء. تحقیق محبی هالل سرحان. بغداد: مطبعة 8949عبداهلل)الدم الشافعی، ابراهیم بن ابیابن

 االرشاد.

 سالمیإلنشر االمؤسسه ، قم: 7ج، الحاوی لتحریر الفتاوی السرائر (.8988)محمّدأبوجعفر ، حلّی ابن ادریس

 التابعة لجماعةالمدرسین.

.تحقیق عبداهلل بن عبدالمحسن، (. المدخل إلی مذهب اإلمام احمد بن حنبل8948ابن بدران، عبدالقادر)

 بیروت: مؤسسة الرسالة.

 .دارالطباعه المنیریه :،مصر 4ی، جابی محمّد بن احمد، المحلّ (.8118)ابن حزم)اندلسی(

 ابن حنبل، احمد)بی تا(. مسند احمد. بیروت: نشر داراإلحیاء التراث العربی.
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 القلم.نهایة المقتصد. بیروت: دار (. بدایة المجتهد و 8941رشد، محمّد بن رشد قرطبی)ابن

 .مؤسسة التاریخ :التحریر و التنویر، بیروت (.7888)ابن عاشور

 . لی: دارالجروتیاألصحاب، ب ةمعرف یف عابیستاإل(.8987ابن عبدالبر، أبوعمر)

 .یحلب یسیع ةمطبعبی جا:  .(. أحکام القرآنتای محمد بن عبد اللّه)ب ،یمالک یإبن عرب

 جا: دارالمنار. (. المغنی. بی8111اهلل ابن احمد)قدامه، عبدابن

 .1(. کامل الزیارات. قم: نشر الفقاهه. چ8979قولویه، جعفر بن محمّد)ابن

 مصر: عیسی الباجی الحلبی.. لعظیما آنلقرا. تفسیر(8411عمادالدین) ،کثیر بنا

 ار الفکر.(. لسان العرب. بیروت: د8941منظور، محمّد بن مکرم)ابن

 (. زن در اندیشه اسالمی.تهران: نشر احسان.8111ابراهیمی، محمود)

(. األحکام السلطانیة. تصحیح محمد حامد فقی مصر: مطبعة مصطفی 8941ابویعلی ابن الفراء، محمّد)

 الباجی.

 (. مجمع الفائده و البرهان. قم: دفتر انتشارات اسالمی.8982اردبیلی، موسی احمد، )

 .النشر الجامعه المفید ةسسؤم :، قم 8ج   .فقه القضا(. 8474)بدالکریم موسوى اردبیلى، ع

 نا.جا: بی(. مبانی فقهی شرایط قاضی. بی8128انصاری، حمید)

(. القضاء و الشهادات. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم 8981انصاری، مرتضی بن محمّدامین)

 انصاری. 

 و النظام القضائی عند االمام علی علیه السالم. بیروت: الغدیر.  (. القضاء8984باقر موسوی، محسن)

 (. الجامع الصحیح المسمی بصحیح البخاری. بیروت: دارالصادر.8971بخاری،محمّدبن اسماعیل)

 (. نظام القضاء االسالمی. کویت: جامعه الکویت.8984بدوی، اسماعیل ابراهیم)

 الشهاد . قم: مؤسسة امام صادق)ع(.(. أسس القضاء و 8981تبریزی، میرزاجواد)

 (. معجم الثقات. قم: مؤسسة النشر االسالمی.8111تجلیل تبریزی، ابوطالب)



 22/  0011پاییز و زمستان  -شماره دوم -سال چهارم -دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

 

 .  لفکردارا بیروت:لصحیح. ا لجامعا (. سنن ترمذی و هو8978عیسی) محمدبن ی،ترمذ

 (. مبسوط در ترمونولوةی حقوق. تهران: گنج دانش.8121جعفری لنگرودی، محمّدجعفر)

 (. أحکام القرآن. قاهر : المطبعة البهیئة المصریة و طبع األوقاف المصریة.8171أبوبکر) جصاص،

ش  :متین هنام پژوهش اسالمی.حقوق  هاز دریچ بین المللیقانون داوری تجاری (. 8114)جنیدی، لعیا 

 .811-872، بهار،صص84

 .اسراء :زن در آیینه جمال و جالل، قم (.8121)جوادی آملی، عبداهلل

(. بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیر اسالمی.فصلنامه پژوهشهای 8141حبیب نژاد،احمد؛بخرد،مصطفی)

 .111-198،صص7،ش81فقهی:دوره

ث ة. بیروت: دار احیاء التراعیمسائل الشر لیتحص یال ةعیوسائل الشتا(. حرّ عاملی، محمّد بن حسن)بی

 العربی.

ة. قم: دفتر انتشارات قواعد العالم فی شرح مفتاح الکرامة (.8984(. )8148حسینی عاملی،محمّد جواد)

 اسالمی. 

 (. تاج العروس. بیروت: مکتبه الحیات.8944حسینی زبیدی، محمّدمرتضی)

 .نشر نغمه نواندیشتهران:  ،چ اول .زن در کشاکش سنت و تجدد (.8117)پور، محمد حکیم

 ، قم: مؤسسة اسماعیلیان.  7حالل و الحرام. چ(. شرایع االسالم فی مسائل ال8941حلّی، جعفر بن حسن)

 (. قواعد االحکام. قم: مؤسسة نشر اسالمی. 8984حلّی، حسن بن یوس )

 (. مختل  الشیعة فی احکام الشریعة. قم: مکتب االعالم االسالمی. 8121ــــــــــ )

 (. ایضاح الفوائد فی شرح قواعد. قم: المطبعة العلمیة.8114ــــــــــ )

 (.نهج الحق. بیروت:دارالکتاب اللبنانی.8417ــــــ)ــــ

 (. درر الحکّام شرح مجلة األحکام. بی جا: دارالکتب العربیة.8988حیدر،علی)

،بدون ذکر 97و  98مخالفان و موافقان. ندای صادق: شماره نگاه  در قضاوت زنان(. 8111)اعذر، خلیلی

 صفحات.
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 ،نج : دار الکتب العلمیة.7(. تحریرالوسیلة. چ8144خمینی، روح اهلل)

 .(رهمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )تهران،  (. القضاء.8144ـــــــــــ )

 (. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. قم: مؤسسة اسماعیلیان.8119خوانساری، سیداحمد)

 (. قضاوت زنان از دیدگاه صاحب نظران.روزنامه خراسان.8118دانش پور، رضا)

تحقیق شعیب األرناؤوط و بشار عواد، بیروت:  األعالم و النبالء، ری(. ستای . )بنیشمس الد ،یذهب

 دارالرسالة.

نشر  :قم ،، چاپ اول978، ص 7تشریح المقاصد فی شرح الفرائد، ج  (.8941)ذهنى تهرانى، محمّدجواد

 .حاذق

دار بیروت:   .لنبویا ماـحکا یـف ةـلعلویا مـسالمرا )بی تا(.رالـس لعزیزا عبد بن هحمز علی بیا ،یلمید

 ة.ـلطباعا قـلحا

 ( فقه القرآن. قم: مکتبة آیت اهلل المرعشی النجفی.8941راوندی، قطب الدین سعید بن عبداهلل)

 (. سخنرانی: بررسی حکم قضاوت زنان.دانشگاه کردستان.8147رستمی، سهیال)

 دارالمعرفة.رشیدرضا، محمّد)بی تا(. تفسیر المنار، بیروت: 

چاپ اول ،قم:  صالح، صبحی تصحیح االسالم،علینقی فیض (. نهج البالغة. ترجمه8141رضی، سیّد)

 چاپخانه سپهر.

(. نهایة المحتاج الی شرح المنهاج. مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی 8112رملی منوفی، محمّد بن احمد)

 البابی. 

 لفکر.دارادمشق:  ،1ط لّته.دو أالسالمی ا لفقها(. 8414زحیلی، وهبه)

 (. شرح القواعدالفقهیة، دمشق: دارالقلم.8414زرقاء، احمد)

(. المفصّل فی أحکام المرأ  والبیت المسلم فی الشریعة اإلسالمیة. بیروت: مؤسسة 8982زیدان، عبدالکریم)

 الرسالة.
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 .نشر احسان :تهران. یرستم الیسه حقیق:ت .زن در اسالم  یحقوق و تکال (.8111) م،یعبدالکر دان،یز

 ی.: المکتب السالمروتیالفقه و القانون، ب نیب  (. المرأتای ) بیمصطف ،یسباع

 (. نظام القضاء و الشهاد  فی الشریعة اإلسالمیة. قم: مؤسسة اإلمام صادق)ع(.8981)سبحانى تبریزى، جعفر

قم: ، ى، محمّد حسینإرشاد العقول الى مباحث األصول، مقرر: حاج عامل(.8979ــــــــــــــــ)

 .چاپ اول مؤسسه امام صادق)ع(،

سبزواری، محمد بن باقر بن محمد)بی تا(.کفایة األحکام اإلسالمیّة. اصفهان: مرکز نشر اصفهان)مدرسه 

 صدر مهدوی(.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 9(. قضا در اسالم. چ8119سنگلجی، محمّد)

 النص و الدیمقراطیّة، بیروت: ناشر األمیر . (. الحاکمیّة بین8911سند، محمّد)

 .ی: دارالکتاب العربروتیاألشباه و النظائر، ب (.8441سیوطی، جالل الدین)

(. مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج. بیروت: دار احیاء التراث 8122شربینی، محمّدبن خطیب)

 العربی. 

 اهلل مرعشی نجفی. (. أقرب الموارد. قم: کتابخانة آیت8941شرتونی اللبنانی، سعید )

 (. أهلیة المرأ  لتولی السلطة، بیروت: مؤسسة المنار.8981شمس الدین، محمّد مهدی)

 (. فتح القدیر. بیروت: دارالکتب العلمیة.8981شوکانی، محمد بن علی)

 ی.دار التراث العرب :روتیب ،9ط،یالبخار حیشرح صحب ی(. فتح البار8941عسقالنی، ابن حجر)

 (. المهذّب،بیروت: دارالفکر.8412شیرازی، أبوإسحاق)

قانون اساسی،فقه و  828(.تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 8119صالحی مازندرانی، محمّد)

 .814-811،زمستان،صص2حقوق:شماره

 بی جا: انتشارات امید فردا.،قضاوت زن در فقه اسالمی (.8119)آبادیصالحی نج 

 (. بلغة السالک ألقرب المسالک. بیروت: دارالمعرفه.8141صاوی، احمد بن محمّد)

 (. من الیحضره الفقیه. قم: مؤسسة نشر اسالمی8111صدوق، محمّد بن علی بن حسین)
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 صهرشتی،جعفر)بی تا(. إصباح الشیعة.قم: مؤسسة امام صادق)ع(.

 ض المسائل. قم: مؤسسة آل البیت. (. ریا8977طباطبائی، علی)

 . مصر: دار السعاده، مصر. یالطبر ریتفسال (.8174)طبری، محمّد بن جریر

 یة.: دار الکتب العلمروتیب، 1 چ ،یالطبر خیتار(. 8448ــــــــــــــــــ)

 .چاپ احمد حسینی :تهران .مجمع البحرین (.8117)فخرالدین بن محمّد، طریحی

 جا: المکتبه المرتضویه. (. المبسوط فی فقه االمامیة. بی8118طوسی، محمّد بن حسن)

 (. تهذیب األحکام. تهران: دارالکتب االسالمیه. 8111ـــــــــــــــــــ )

 .دفتر انتشارات اسالمی :الخالف، قم (.8942ـــــــــــــــــــ )

تحقیق:محمّد عمّاره، بیروت: مؤسسة العربیةللدراسات (. األعمال الکاملة.دراسة و 8421طهطاوی، رفاعه)

 والنشر.

(.مسند ابی داودطیالسی.تحقیق عبداهلل بن عبدالمحسن ترکی،مصر: مرکز 8984طیالسی،سلیمان بن داود)

 البحوث و الدراسات العربیة اإلسالمیة.

 قم: انتشارات داوری. (. الروضة البهیئة.8984)الدین بن علی بن احمدزین)شهید ثانی(، عاملی جُبَعی

(. مسالک األفهام الی تنقیح شرائع اإلسالم. 8981ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 قم: موسسة المعارف االسالمیة.

عاملی)شهید اول(. محمّد بن مکی)بی تا(. الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة. بیروت: دار التراث الدار 

 اإلسالمیّة.

  ی.دار التراث العرب: روتیب، 9چ ی.البخار حیبشرح صح یفتح البار (.8941ابن حجر) عسقالنی،

 (. ناصریات. بیروت: مؤسسة نشر اإلسالمی.8982علم الهدی)سید مرتضی(،ابی القاسم الحسین بن علی)

 (. اإلنتصار. بیروت: مؤسسة الهدی.8982ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 (. قضاوت زنان از نگاه صاحب نظران. روزنامه خراسان.8124نا)علمی، توا
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 (. کش  اللثام عن قوائد األحکام. قم: مؤسسة نشر اسالمی.8979فاضل هندی، محمّد بن حسن)

 فخر رازی، محمّد)بی تا(. التفسیرالکبیر. بیروت: دار اإلحیاء التراث العربی.

الشرائع. محقق:سید مهدی رجایی،قم: کتابخانه (. مفاتیح 8948فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی)

 عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی.

 . راتنتشاا فترد سالمیاقم:  آن،لقرا تفسیر فی صفیاأل .(8981)ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. المصباح المنیر. قم: منشورات دارالهجر . 8941فیّومی، احمد بن محمّد)

 موس المحیط. بیروت: دار المعرفة. (. قا8941فیروزآبادی، مجدالدین)

 (. الفروق، بیروت: دارالکتب.8199قرافی،شهاب الدین)

 (. الجامع ألحکام القرآن. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.8448قرطبی، محمّد)

(. قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت. فقه اهل بیت: مؤسسة 8121قماشی، محمّدسعید)

 .84شمارهفقه اهل بیت. سال سوم. 

 (. تفسیر القمی. قم: دارالکتاب. 8949قمی، علی بن ابراهیم)

 (. رسائل المیرزای قمی. محقق عباس تبریزیان،قم: انتشارات بوستان کتاب.8111قمی، میرزا ابوالقاسم)

عه. قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم در فقه و حقوق موضو(.8944قیّوم زاده، محمود؛مظفّری، احسان)

 .،تابستان 7شماره،82ه دورای فقهی: پژوهش ه

 ، تهران: بعثت.9(. روان شناسی تفاوت های فردی.چ8129گنجی، حمزه)

 (. أحکام السلطانیة و الوالیات الدینیة. بیروت: دار الکتب العلمیة.8114ماوردی، علی بن محمّد)

 (. الحاوی الکبیر. بیروت: انتشارات دارالفکر.8974ــــــــــــ)

(. درآمدی بر بررسی قضاوت زنان. دوفصلنامه فقه مقارن: سال اول ،شماره 8147مد سروش)محالتی، مح

 .11-18دو،پاییز،صص

 قم: مؤسسة فرهنگی اسالمی کوشانپور. ،(. روضة المتقین8941محمدتقی) ،مجلسی
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مؤسسه  :بیروتطهار علیهم السالم ، األ ةئملدرر اخبار األ ةحاراالنوار الجامعب (.1403)مجلسی، محمّد باقر

 .الوفاء

 ، تهران: سایه.7(. قضا و قضاوت در اسالم. چ8114محمّدی گیالنی، محمّد)

: بهار،شماره بررسی شرط مرد بودن مفتی، فصلنامه فقه اهل بیت (.8122ــــــــــــــــــــــ)

 .884-11،صص81

  .وتقضاعهده دار شدن  ایبر نناز شایستگی( ، 8111)ــــــــــــــــــــــ

 ی.التراث العرب اءی: دار احروتیب ،یالمراغ ری(. تفستای حمد. )با ،یمراغ

نشر : داوری زن در اسالم، فصلنامه مجله قضایی و حقوق دادگستری(. 8121) رعشی، محمّد حسنم

  .روزنامه رسمی، پائیز و زمستان

  . (رهبیلی)ارد سمقد نظرزن و  وتقضاو  قسامهو  ثلو رهبادر تحقیقی .(8111) مرعشی، محمّدحسین

 (. الهدایة شرح بدایة المبتدی.بیروت: دارالکتب العلمیة.8984مرغینانی،شیخ اإلسالم برهان الدین)

، 1(. قضاوت زنان در قرآن وسنت.پژوهش زنان: دوره8112مروتی،سهراب؛زرگوش نسب،عبدالجبار)

 .79-1،تابستان،صص7شماره

.نشریه حکومت اسالمی: اى قضاوت و مناصب رسمىشایستگى زنان بر(. 8127معرفت، محمّد هادی)

 .14-91،صص7،شماره 7دوره 

 .مشهد، روزنامه خراسان .آزادی انسان حجاب انسانی و قضاوت زنان(.8117)معلمی، سید محمود

 .انتشارات مکتبة الداوری: المقنعه، قم)بی تا(. النعمان مفید، محمدبن

لفائده و البرهان فی شرح ارشاد األذهان.قم: الجماعة (. مجمع ا8124مقدس اردبیلی، احمد بن محمّد)

 المدرسین، مؤسسة النشر اإلسالمی.

 ، قم: دانشگاه مفید. 7( فقه القضاء. چ8971موسوی اردبیلی، عبدالکریم)

 (. فقه القضاء. قم: منشورات مکتبة امیرالمومنین)ع(.8941ــــــــــــــــــــــــــ)
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: تهران، مجموعه مقاالت فقهی حقوقی و اجتماعی، چاپ اول .(8118موسوی بجنوردی، محمّد)

 .خمینـی)ره(و انقالب اسالمی پژوهشکده امام

 ، قم: چاپخانه علمی. 7(. تکملة المنهاج الصالحین. چ8141موسوی خویی، ابوالقاسم )

 (. مستند العرو  )کتاب النکاح(. نج : مطبعة اآلداب.8949ـــــــــــــــــــــ)

 (. القضاء و الشهادات، قم: مؤسسة الخوئی اإلسالمیة.8971ــــــــــــ)ـــــــــ

 تا(. تحریر الوسیلة. تهران: مکتبة علمیة االسالمیة.اهلل)بیخمینی، روحموسوی 

(. قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه. قم: انتشارات مرکز جهانی 8111موسوی سنگالخی، سید محمّد یعقوب)

 علوم اسالمی.

(. پژوهشی در قضاوت زن.فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت)ع(، سال هشتم، 8118گانی، محسن)موسوی گر

 . 842-14، تابستان، صص14ش

 .877-841،زمستان،صص17(. آیه حلیة و قضاوت زن. مقاالت و بررسیها: دفتر 8111مومنی، عابدین)

 ، تهران: انتشارات اطالعات.8(. مباحثی از حقوق زن.چ8124مهرپور، حسین)

 (. رجال النجاشی. قم: موسسة النشر االسالمی.8942جاشی، احمد بن علی)ن

ها: (.سیستم قضایی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه. مقاالت و بررسی8119العابدین)نجفی، زین

 فقه. 22دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران. دفتر 

 ، تهران: دارالکتب االسالمیة. 1. چسالماإل شرایع الکالم فی شرح جواهر(. 8117نجفی، محمّدحسن)

 (. مستندالشیعة فی أحکام الشریعة. قم: مؤسسة آل البیت.8984نراقی، احمد بن محمّد مهدی)

 .فصلنامه فصل و وصل: تهران .یک استفتاء چند فتوا (.8114)نوری، حسینعلی

سم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح (.حواشی عبدالحمید الشروانی وأحمد بن قا8181هیثمی، ابن حجر)

 المنهاج. قاهر : مکتبة احمد الباجی الحلبی.
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