
تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان

در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391
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چکیده
طبق نظر مش��هور فقها مرد بودن در قضاوت ش��رط است و قضاوت زن مطلقًا جايز نيست. اين 
دس��ته از فقها در تأييد نظرات خود به قرآن کريم، روايات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی ديگر 
مراجعه کرده اند. به تدريج، برخی از محققين قول مشهور را نقد کردند تا جايی که با نگاهی تاريخی 
دليل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محروميت ايشان از حضور در اجتماع می دانند. بدين 
ترتيب محروميت زنان از قضاوت ربطی به شخصيت ايشان ندارد، بلکه به منشأ تاريخی اجتماعی 
محروميت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. اين پژوهش در پی اثبات اين مطلب است 
که حضور زنان به عنوان قاضی کيفری متناس��ب ش��أن زن نيست، اما حضور زن در دعاوی مدنی 
به خصوص دعاوی خانواده منش��أ اثرات مثبت اس��ت. حضور قاضی مشاور زن در ماده ی 2 قانون 
حمايت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه ی حمايتی برای زن دارد. به نظر می رسد، 

تعيين قاضی مشاور زن، بلکه استثنايی برای قضاوت زن است.
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مقدمه و بیان مسئله
قضاوت�در�کتاب�های�لغت�معانی�فراوانی�دارد،�از�جمله�در�کتاب�لغت�فراهيدی�به�معنای�
معنای�حکم� به� نيز� مقاييس�اللغه� در� )فراهيدی،1410:�ج5،�ص185(.�همچنين� است� آمده� حکم�
کردن�و�همچنين�به�معنای�ساختن�نيز�آمده�است�)ابن�فارس،�99�:1404(.�يکی�از�شرايط�قضاوت�
مذکر�بودن�است.�ممنوعيت�زنان�از�قضاوت�از�جمله�موضوعاتی�است�که�همواره�به�آن�توجه�شده�
است،�زيرا�از�منظر�فقه�قاضی�شدن�زن�خالف�موازين�شرعی�است�و�اگر�زنان�بخواهند�در�اين�
زمينه�ها�فعاليت�کنند،�حق�رأی�دادن�مستقيم�ندارند.�در�اولين�قانون�حمايت�خانواده�مصوب�
سال�1346،�در�مورد�قضاوت�زنان�سخنی�به�ميان�نيامده�بود،�قانون�حمايت�خانواده���1353-که�
جايگزين�قانون�قبلی�شد-�به�سهم�خود�نوآوری�داشت،�ولی�باز�از�قضاوت�زنان�حرفی�نزده�بود.�
قانون�حمايت�خانواده�مصوب�سال��1391نوآوری�های�زيادی�داشت؛�از�جمله�حضور�قاضی�مشاور�
زن�در�دادگاه�های�خانواده�که�به�نوعی�جنبه�ی�حمايتی�از�زن�را�داشته�است.�سابقه�ی�حضور�زن�
در�چنين�زمينه�هايی�فقط�به�مشاور�بودن�در�دادگاه�های�خانواده�برمی�گردد�که�قاضی�در�صورت�
نياز�به�زن،�با�او�مشورت�می�کرد�و�به�عبارتی�زنان�مشاور�قضايی�بودند.�اگر�چه�در�بين�فقها�در�
مورد�قضاوت�زن�اختالف�نظر�وجود�دارد�و�عده�ای�آن�را�جايز�و�عده�ای�مخالف�شرع�می�دانند،�اما�
بهترين�نظر�جايز�نبودن�زن�در�منصب�قضاوت�است.�در�اين�مقاله�ماده�ی��2قانون�حمايت�خانواده�

مصوب��1391بررسی�می�شود.

1- پیشینه ی تاریخی قضاوت زنان در ایران
در�قوانين�مربوط�به�استخدام�در�کار�قضاوت�که�در�سال��1302تصويب�شد،�شرط�مرد�بودن�
به�چشم�نمی�آمد.�در�سال��5�،1348زن�ابالغ�قضايی�گرفتند�و�از�آن�هنگام�تا�پيروزی�انقالب�
اسالمی�اين�روند�ادامه�داشت�)مهرپور،��314�:1379و315(.�با�پيروزی�انقالب�اسالمی�استخدام�
قضاوت�زن�منع�شد.�در�سال�1367،�تبصره�ای�به�ماده�ی�واحده�ی�شرايط�قضات�اضافه�شد�مبنی�
بر�اينکه�»بانوان�دارنده�ی�پايه�ی�قضايی�واجد�شرايط�می�توانند�در�دادگاه�های�مدنی�خاص�و�اداره�ی�
سرپرستی�صغار�به�عنوان�مشاور�خدمت�نمايند�و�پايه�ی�قضايی�را�داشته�باشند«�)مجموعه��قوانين�
سال1363(.�الحاق�اين�تبصره�در�واقع�تأکيدی�بر�اين�بود�که�زنان�می�توانند�به�امور�مشاوره�ای�
بپردازند�نه�قضاوت.�طی�سال�های�مختلف�شرايط�مربوط�به�قضاوت�زن�تغيير�می�يافت؛�در�سال�
�1374تبصره�ای�به�اين�شرايط�اضافه�شد�مبنی�بر�اينکه�»رئيس�قوه��قضائيه�می�تواند�بانوانی�را�که�
واجد�شرايط�انتخاب�قضات�دادگستری�مصوب��61/12/14می�باشند،�با�پايه�ی��قضايی�جهت�تصدی�
پست�های�مشاورت�ديوان�عدالت�اداری،�دادگاه�های�مدنی�خاص،�قاضی�تحقيق�و�دفاتر�مطالعه�ی�
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حقوقی�و�تدوين�قوانين�دادگستری�و�اداره�ی�سرپرستی�صغار�و�مستشاری�اداره�ی�حقوقی�و�ساير�
اداراتی�که�دارای�پست�قضايی�هستند�استخدام�نمايند«�)مجموعه�قوانين�1374(.�همچنين�طبق�
ماده��21قانون�اساسی��1376»هر�دادگاه�خانواده�حتی�المقدور�با�حضور�مشاور�قضايی�زن�شروع�
به�رسيدگی�نموده�و�احکام،�پس�از�مشاوره�با�مشاوران�قضايی�زن�صادر�خواهد�شد«�)مجموعه�قوانين�
1376(.�عالوه�بر�موارد�ياد�شده،�حضور�زن�در�مشاغل�قضايی�فقط�به�عنوان�مشاور�بود�و�از�آنجا�که�
در�دادگاه�های�خانواده�يکی�از�طرفين�دعوا�زن�بود،�حضور�او�می�توانست�به�او�کمک�کند،�چون�با�
روحيات�و�خواسته�های�زن�آشنا�بود.�پس�وجود�او�در�اين�مشاغل�نوعی�حمايت�به�حساب�می�آمد.

2- معنای لغوی و اصطالحی قضاوت
کلمه�ی�قضاء�در�لسان�العرب�به�معنی�حکم�آمده�و�اصل�آن�قضای�بوده�که�»ی«�تبديل�به�
همزه�شده�است.�قضاء�در�لغت�به�معنای�فيصله�دادن�است�)راغب�اصفهانی،�674�:1404(.�اين�واژه�
در�اقرب�الموارد�به�معنی�فصل�و�حکم�آمده�است�)شرتونی�لبنانی،�1010�:1889(.�قضا�در�معنی�لغوی�
به�معنی�قطع،�فصل،�حکم�و�اداء�آمده�است�که�اداء�در�اصطالح�فقها�به�معنای�تسليم�و�بجا�آوردن�
عمل�واجب�است.�همچنين�به�معنای�جدا�کردن،�فصل�دادن�و�حکم�کردن�نيز�آمده�است�)سعدی،�
�304�:1408و305(.�قضا�در�کتاب�لغت�فراهيدی�به�معنای�حکم�آمده�است�)فراهيدی،1410:�ج5،�
ص185(.�همان�طور�که�ذکر�شد،�قضا�در�لغت�بر�معانی�متعددی�همچون�حکم،�حتم،�امر،�خلق،�
فعل،�اتمام،�فراغ،�صنع�و....�اطالق�شده�است.�برخی�بيش�از�ده�معنا�برای�آن�شمرده�اند�و�برای�هر�

کدام�مصاديقی�نيز�بيان�کرده�اند�)ابن�منظور،�1414:�ج15،�ص186؛�نجفی،�40�:1404(.
معنای�اصطالحی�قضا�چندان�از�معنای�لغوی�آن�دور�نيست.�در�تعريف�فقهی�قضاء�آمده�است:�
»واليت�قضايی�شرعاً�برای�کسی�است�که�اهميت�فتوا�و�حکم�کردن�را�داشته�و�به�قوانين�شرعی�و�
جزئيات�آن�احاطه�داشته�باشد�و�اين�مربوط�به�اشخاص�صالحی�است�که�بتوانند�حقوق�را�بشناسند�
و�حقوق�افرادی�را�استيفا�کنند«�)العاملی،�1413:�ج13،�ص325(.�صاحب�جواهر�در�تعريف�عرفی�قضا�
می�فرمايد:�»قضا�عرفاً�واليت�بر�حکم�شرعی�است�برای�کسی�که�اهليت�فتوی�به�جزئيات�قوانين�

شرعی�را�داشته�باشد«�)نجفی،�8�:1404(.��

3- شرط مرد بودن قاضی در دیدگاه فقها
درباره�ی�شرط�مرد�بودن�قاضی،�فقهای�اماميه�به�چند�دسته�تقسيم�می�شوند:�

گروه اول،�فقيهانی�که�از�قضاوت�زنان،�سخنی�به�ميان�نياورده��و�مرد�بودن�را�جزء�شرايط�
قاضی�ذکر�نکرده�اند.�مرحوم�صدوق،�شيخ�مفيد،�سيد�مرتضی،�ابوصالح�حلبی،�ابن�ادريس�حلی�
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و�شماری�از�فقهای�ديگری،�از�اين�گروه�به�شمار�می�روند.�مرحوم�صدوق�در�المقنع�و�الهدایة�از�
قضاوت�زنان�و�شرط�مرد�بودن�يا�نبودن�قاضی،�سخنی�به�ميان�نياورده�است�)صدوق،�359�:1415؛�
همو،�258�:1418(.�ايشان�در�المقنع�شرايط�قاضی�را�در�بحث�قضاوت�به�تفصيل�برمی�شمارد�و�هر�
يک�را�در�صورت�لزوم،�شرح�و�توضيح�می�دهد،�ولی�از�مرد�بودن�سخنی�به�ميان�نمی�آورد�)صدوق،�
721�:1415(.�سيد�مرتضی�نيز�در�کتاب�های�خود�از�جمله�انتصار�و�الرسائل�و�ناصريات�از�شرط�
مرد�بودن�بحثی�نمی�کند.�ابن�ادريس�نيز�همان�ويژگی�هايی�که�مرحوم�مفيد�در�المقنعه�آورده�با�

اندکی�تفاوت�برای�قاضی�برمی�شمرد،�ولی�باز�شرط�مرد�بودن�را�ذکر�نکرده�است.�
گروه دوم،�گروهی�هستند�که�مرد�بودن�را�جزء�شرايط�قاضی�دانسته�اند.�سردسته�ی�اين�گروه�
مرحوم�شيخ�طوسی�است�و�بيشتر�فقهای�شيعه�تا�عصر�حاضر�به�شرط�مرد�بودن�قاضی�قائل�اند.�
شيخ�طوسی�در�کتاب�الخالف�درباره�ی�شرط�مرد�بودن�قاضی�چنين�می�آورد:�»زنان�نمی�توانند�در�
هيچ�حکمی�از�احکام�داوری�کنند�و�اينکه�نمی�توانند�داوری�کنند�به�اين�دليل�است�که�قضاوت�
حکم�شرعی�است�و�شايستگی�افراد�آن�بايد�به�دليل�شرعی�ثابت�شود«.�از�آن�پس�قاضی�ابن�براج�
در�مهذب1،�ابن�زهره�در�غنيه2،�محقق�حلی�در�شرايع�االسالم�3عالمه�حلی�در�قواعد4،�شهيد�اول�در�
دروس�الشرعيه5،�فيض�کاشانی�در�مفاتيح6،�شهيد�ثانی�در�شرح�لمعه�و�مسالک7،�مرحوم�خوانساری�
در�جامع�المدارک8،�محقق�طباطبايی�در�رياض�المسائل�9و�سيد�جواد�عاملی�در�مفتاح�الکرامه�10مرد�
بودن�را�از�جمله�شرايط�قاضی�برشمرده�اند.�محقق�نجفی�در�جواهر�چنين�می�آورد:�»دليل�شرط�مرد�
بودن،�اجماعی�است�که�شنيده�شد�و�حديث�نبوی�»ال یفلح قوم ولیتهم امرأة«�11و�حديث�نبوی�ديگر�
»ال تتولی المرأة القضاء«12.�مرحوم�شيخ�اعظم�انصاری�در�کتاب�القضاء�و�الشهادات�می�نويسد:�»از�
جمله�شرط�های�قاضی�مرد�بودن�است،�پس�زن�نمی�تواند�داوری�کند«�)دزفولی،�41�:1415(.�شيخ�
انصاری�در�شرط�ذکوريت�برای�قاضی�ترديد�وارد�کرده�است.�به�نظر�او�شماری�از�فقها�در�شرط�
حالل�زادگی�و�ذکورت�اجماع�کرده�اند،�اما�اگر�اجماع�وجود�نداشته�باشد�نظر�قوی�اين�است�که�در�

1- طرابلسی، 1406: ج2، ص599
2- حلبی، 1417: 483

3- حلی، 1408: 66
4- حلی،1419: 421

5- عاملی، 1418: ج2، ص65
6- کاشانی: 246

7- العاملی، 1410: ج3، ص421؛ همو 1413: ج13، ص327
8- خوانساری،1405: ج6، ص7

9- طباطبايی، 1412: ج9، ص 236
10- عاملی، 1419: ج20، ص 15
11- طوسی،1407: ج4، ص213

12- همان:585
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صورت�استجماع�شرايط�ديگر�حالل�زادگی�و�حتی�مرد�بودن�شرط�قضاوت�نيست�)انصاری:�229(.
محقق�اردبيلی�در�مجمع�الفائده�و�البرهان�می�نويسد:�»شرط�مرد�بودن�در�مواردی�که�قضاوت�
زن�انجام�دادن�کاری�را�در�پی�داشته�باشد�که�برای�زن�جايز�نيست،�وجهی�روشن�دارد،�ولی�در�
غير�آن�دليل�روشنی�برای�شرط�مرد�بودن�سراغ�نداريم.�اين�ديدگاه�مشهور�بين�فقهاست.�بنابراين�
اگر�اجماعی�در�مسئله�وجود�داشته�باشد،�آن�را�می�پذيريم،�ولی�اگر�مسئله�اجماعی�نباشد،�ممنوع�
بودن�بانوان�از�داوری�به�طوری�کلی،�جای�بحث�و�گفت�وگو�خواهد�بود�)مقدس�اردبيلی،15�:1403(.�
به�اين�ترتيب�چنين�استنباط�می�شود�که�جايز�بودن�يا�نبودن�قضاوت�بانوان�يک�مسئله�ی�اختالفی�
است�و�درباره�ی�آن�اتفاق�نظری�وجود�ندارد�)دانش�پور،�51�:1381-37(.�مرحوم�آيت�اهلل�العظمی�خويی�
در�کتاب�تكملة�المنهاج�فتوا�داده�است�به�اينکه��ذکورت،�شرط�قضاوت�است�و�در�مبانی�تكملة�
المنهاج�دو�دليل�برای�آن�ذکر�کرده�است؛�اول�اينکه�کسی�با�آن�مخالفت�نکرده�و�دوم�صحيحۀ�
جّمال.�آيت�اهلل�خوئی�اين�دو�دليل�را�به�وصّيتی�که�صدوق�آن�را�از�پيامبر�اکرم�)ص(�نقل�کرده،�
مؤيد�کرده�است.�ايشان�برای�جايز�نبودن�قضاوت�زنان�دليل�ديگری�نمی�شناسد�)خويی،�1410:�
10(.�ميرزا�ابوالقاسم�قمی�می�نويسد:�»چه�بسا�در�شرط�مرد�بودن�بشود�اشکال�کرد.�اينکه�فقط�
مرد�می�تواند�قاضی�شود�بيشتر�به�خاطر�نياز�حضور�آنها�در�اجتماع�و�شناخت�دو�سوی�دعوا�است�
که�رايج�نيست.�پس�دليلی�وجود�ندارد�که�بگوييم�زنان�هيچ�گاه�نمی�توانند�قضاوت�کنند�مگر�آنکه�
اجماع�اين�گونه�پديد�آمده�باشد،�اما�امکان�دارد�اجماع�مربوط�به�اصل�واليت�فقيه�و�عهده�داری�
منصب�قضاوت�به�طور�کلی�باشد؛�ولی�در�قضاوت�های�منطقه�ای�و�زير�مجموعه�ای�روشن�نيست�

که�منظور�ادعا�کنندگان�اجماع�اين�مورد�نيز�باشد�)محقق�قمی،�بی�تا،�79(.

4- بررسی ادله ی جواز قضاوت زنان
قائالن�به�جواز�قضاوت�برای�زنان�به�داليل�زير�استدالل�کرده�اند:

الف( گرچه�به�اين�روايت�برای�اثبات�واليت�و�قضاوت�استدالل�شده�است�اما�برای�قضاوت�نيز�
ُد بُْن یَْحیَی  به�اين�روايت�استناد�شده�است.�در�اين�روايت�آمده�است: مقبوله�عمربن�حنظله؛�»ُمَحمهَّ
ِد بِْن ِعیَسی َعْن َصْفَواَن َعْن َداُوَد بِْن الُْحَصْیِن َعْن ُعَمَر بِْن َحْنَظَلَة  ِد بِْن الُْحَسْیِن َعْن ُمَحمهَّ َعْن ُمَحمهَّ
ِ ع َعْن َرُجَلْیِن ِمْن أَْصَحابِنَا یَُكوُن بَْینَُهَما ُمنَاَزَعٌة فِي َدیٍْن أَْو ِمیَراٍث فَتََحاَکَما إِلَی  قَاَل: َسَألُْت أَبَا َعْبِد اهللهَّ
هََّما یَْأُخُذ ُسْحتًا َو إِْن َکاَن  اُغوِت فََحَكَم لَُه فَِإن ْلَطاِن أَْو إِلَی الُْقَضاِة أَیَِحلُّ َذلَِك فََقاَل َمْن تََحاَکَم إِلَی الطهَّ السُّ
ُ أَْن یُْكَفَر بِِه قُْلُت َکْیَف یَْصنََعاِن قَاَل انُْظُروا إِلَی َمْن َکاَن  اُغوِت َو قَْد أََمَر اهللهَّ هَُّه أََخَذ بُِحْكِم الطهَّ َحقُُّه ثَابِتًا ِلَن
ِمْنُكْم«�عمربن�حنظله�گويد:�»از�امام�صادق�عليه�السالم�پرسيدم:�دو�نفر�از�ياران�مان�در�ميان�شان�
نزاعی�در�دين�يا�ارث�است�و�آن�دو�نزد�حاکم�يا�قاضيان�برای�دادرسی�می�روند؛�آيا�اين�کار�جايز�
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است؟�حضرت�فرمود:�هر�کس�که�به�سوی�طاغوت�رود�تا�او�برايش�حکم�دهد�و�او�حکم�کند،�او�
تنها�حرام�را�می�گيرد-�گرچه�حّقش�ثابت�باشد-�چرا�که�او�حکم�طاغوت�را�گرفته�با�اين�که�خداوند�
عز�و�جل�دستور�داده�است�که�به�طاغوت�کفر�ورزد�)کاشف�الغطاء،�5�:1422؛�فاضل�هندی،�1416:�

ج10،�ص6؛�کلينی،�1407:�ج7،�ص412؛�گيالنی�نجفی،�1401:�ج1،�ص102(.
ب(  داللت�اين�روايت�بر�عدم�اعتبار�قضاوت�زن�بسيار�ضعيف�و�سست�است�در�اين�روايت�
اِل قَاَل قَاَل أَبُو َعْبِد  آمده�است:�ابی�خديجه؛�»َرَوى أَْحَمُد بُْن َعائٍِذ َعْن أَبِي َخِدیَجَة َسالِِم بِْن ُمْكَرٍم الَْجمهَّ
هَّاُکْم أَْن یَُحاِکَم بَْعُضُكْم بَْعضًا إِلَی أَْهلِ الَْجْوِر َو لَِكِن انُْظُروا إِلَی َرُجٍل  اِدُق )ع( إِی ٍد الصهَّ اهلل َجْعَفُر بُْن ُمَحمهَّ
ِمْنُكْم- یَْعَلُم َشْیئًا ِمْن قََضایَانَا فَاْجَعُلوُه بَْینَُكْم فَِإنِّي قَْد َجَعْلتُُه قَاِضیًا فَتََحاَکُموا إِلَْیِه«�ابو�خديجه�گويد:�
»امام�صادق�عليه�السالم�به�من�فرمود:�بپرهيزيد�از�اين�که�بعضی�از�شما�بعضی�ديگر�را�پيش�حاکم�
ستمگر�ببرد.�ولی�بنگريد�به�مردی�از�خودتان�که�چيزی�از�دادرسی�ما�را�می�داند.�او�را�در�ميان�خود�
قاضی�کنيد.�من�او�را�قاضی�قرار�داده�ام�و�برای�دادرسی�نزد�او�برويد.�)انصاری�دزفولی،�47�:1415؛�
طوسی،�1407:�ج4،�ص219؛�مقدس�اردبيلی،�547�:1403؛�صدوق�قمی:�3(�نويسنده�ی�کتاب�ديدگاه�های�
نو�در�حقوق�کيفری�اسالم�در�اين�باره�می�نويسد:�»در�روايت�ابی��خديجه�و�مقبوله�عمربن�حنظله�
کلمه�ی�»من«�آمده�که�شامل�مردان�و�زنان�می�گردد�و�فقط�به�مردان�اختصاص�ندارد�و�ذکر�واژه�ی�
»رجل«�در�روايت�ابی��خديجه�و�نظاير�آن�قيد�غالبی�است�و�چنين�قيدی�موجب�تخصيص�حکم�
به�مردان�نمی�شود«�)شوشتری،1427:�ج2،�ص408(.�اين�دليل�اشکال�هايی�دارد.�از�جمله�اينکه�اين�
دو�روايت�در�مقام�نهی�از�قاضيان�جور�است�نه�در�مقام�بيان�ويژگی�های�قاضی.�همچنين�در�روايت�
ابی�خديجه،�نسبت�به�واژه�ی�»رجل«�هيچ�گونه�الغاء�خصوصيتی�نشده�و�اين�قيد،�قيد�غالبی�نيست.�
در�روايت�ابی�خديجه�به�مرد�بودن�قاضی�تصريح�شده�است�و�اطالق�مقبوله�عمربن�حنظله�با�آن�
مقيد�می�شود.�از�آنجا�که�مردان�متقين�در�مقام�تخاطب�اند،�بنا�بر�رأی�مرحوم�آخوند�و�مرحوم�
مظفر�قدر�متقين�در�مقام�تخاطب،�مانع�از�اطالق�و�سبب�انصراف�می�شود�)خراسانی،�247�:1417(.�
ج(�اطالق�آياتی�که�می�گويد�حکم�»بما انزل اهلل«�باشد؛�همچون�آيه�ی�»أَِن اْحُكْم بَْینَُهْم بَِما 
هََّما  هَّْوا فَاْعَلْم أَن أَنَْزَل اهللُ َو اَل تَتهَّبِْع أَْهَواَءُهْم َو اْحَذْرُهْم أَْن یَْفتِنُوَک َعْن بَْعِض َما أَنَْزَل اهللُ إِلَْیَك فَِإْن تََول
یُِریُد اهللُ أَْن یُِصیبَُهْم بِبَْعِض ُذنُوبِِهْم َو إِنهَّ َکثِیراً ِمَن النهَّاِس لََفاِسُقوَن«�)مائده:�49(.�خطاب�در�اين�آيه،�به�
پيامبر�اکرم�)ص(،�موجب�اختصاص�حکم�به�آن�حضرت�نمی�شود،�زيرا�وجوب�حکم�بما�انزل�اهلل�
اختصاص�به�آن�حضرت�ندارد�)مرعشی،�1379ش:�ج2،�ص186(.�اين�آيه�ی�شريف�و�امثال�آن�در�
مقام�بيان�کيفيت�حکم�است،�نه�شرايط�و�ويژگی�های�حاکم.�بنابراين�در�موضوع�مورد�نظر�اطالقی�
ندارد.�دليل�ديگر�بر�جواز�قضاوت�زنان�آيه�ی��65سوره�ی�نساء�است.�خداوند�در�اين�آيه�می�فرمايد:�
ا قََضْیتَ َو  ُم و َکِفي ما َشَجَر بَْینَُهْم ثُمهَّ ال یَِجُدوا فِي أَنُْفِسِهْم َحَرجًا ِممهّ »فاَل�َو َربِّكَ ال یُْؤِمنُوَن َحتهّی یَُحكِّ
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یَُسلُِّموا تَْسلِیمًا«.�از�ديگر�ادله�ی�مستدل�بر�جواز�قضاوت�بانوان،�اطالق�تمام�آياتی�است�که�داللت�
� دارند�بر�اينکه�حکم�بايد�بما�انزل�اهلل�باشد.�

د( تمسک به اصالة االباحه و اصالة الجواز:�صالح�نجف�آبادی�اعتقاد�دارد�بر�اينکه�هيچ�گونه�
دليل�مقبولی�بر�ممنوعيت�قضاوت�بانوان�وجود�ندارد.�وی�در�اين�مورد�می�گويد:�»با�توجه�به�حکم�
اصالة�الجواز�که�در�همه�ی�کارها�جاری�است،�بايد�گفت:�بانوانی�که�شرايط�را�بيش�از�مردان�يا�
مساوی�با�آنها�دارند،�می�توانند�متصدی�منصب�قضاوت�شوند�و�حکمی�که�صادر�می�کنند،�مشروع�
و�الزم�االجرا�خواهد�بود«�)صالحی�نجف�آبادی،�261�:1384(.�نظر�ايشان�در�موضوع�بحث�جايگاهی�
ندارد،�زيرا�اصالةالجواز�و�اصالة�الجواز�زمانی�جاری�است�که�دخل�و�تصرفی�در�حق�ديگران�به�دنبال�
نداشته�باشند،�چون�عقل�حکم�می�کند�که�هيچ�کس�حق�دخالت�در�سرنوشت�ديگران�را�ندارد�
و�قضاوت�يک�نوع�دخل�و�تصرف�در�امور�ديگران�است.�همچنين�آيات�و�رواياتی�که�قضاوت�را�
کار�پيامبر�)ص(�و�وصی�معرفی�می�کنند�و�ديگران�را�از�آن�بر�حذر�می�دارند،�اصالة�الجواز�را�از�بين�

می�برد�)موسوی�سنگالخی،�125�:1385(.
و( اولویت نسبت جواز نمایندگی زنان در مجلس:�طبق�قوانين�جمهوری�اسالمی�ايران�زنان�
می�توانند�نماينده�ی�مردم�در�مجلس�قانون�گذاری�شوند�و�در�آن�حضور�يابند.�همان�گونه�که�گاهی�
با�پيشنهاد�نمايندگان�مطالبی�به�صورت�قانون�در�مجلس�تصويب�می�شود�و�نظر�آنها�در�سطح�
همه�ی�جامعه�پذيرفته�می�شود،�به�طريق�اولی�بايد�رأی�آنها�در�فصل�خصومت�بين�دو�نفر�نيز�نافذ�
باشد؛�چرا�که�وضع�قانون�يک�کشور،�به�مراتب�مشکل�تر�از�حل�و�فصل�خصومت�بين�دو�يا�چند�فرد�
است.�مشروعيت�يا�عدم�مشروعيت�رأی�نماينده�ی�مجلس�يا�طبق�احکام�اوليه�ی�فقهی�به�تأييد�
فقهای�شورای�نگهبان�می�رسد�و�يا�طبق�احکام�ثانويه�ی�فقهی�در�مجمع�تشخيص�مصلحت�نظام�
بررسی�می�شود.�به�اين�ترتيب�نماينده�ی�مجلس،�يک�مشاور�در�امر�قانون�گذاری�است�نه�کسی�که�

اعمال�نظر�کند.�پس�مشاور�زن�بودن�زنان�در�قضاوت�نيز�مانعی�ندارد�)همان:�127(.

5- اصل در قضاوت زنان
»اصل«�در�لغت�به�معنای�اساس�چيزی�که�بر�آن�مقوم�است�)ابن�فارس،�109�:1404(.�در�
تعريف�اصطالحی�اصل�آن�چيزی�است�که�ديگری�بر�آن�بنا�باشد�و�مقابل�فرع�است�)عبدالرحمان:�
ج1،�ص203(.�قضاوت�حکمی�شرعی�است�و�ثبوتش�برای�زنان�به�دليل�احتياج�دارد�که�وجود�
ندارد�)طوسی،�1407:�ج4،�ص213(.�در�واقع،�اصل�اّولی�نبود�نفوذ�قضاوت�و�حکومت�کسی�بر�کس�
ديگر�است�و�خروج�از�اين�اصل�دليل�می�خواهد.�به�اين�ترتيب�قضاوت�پيامبر�)ص(،�امامان�)ع(�
و�فقيهان�با�دليل�قاطع�و�معتبر�از�اين�اصل�خارج�شده�است،�اما�برای�خروج�قضاوت�زنان�از�اين�
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اصل�دليلی�وجود�ندارد،�پس�در�آن�اصل�باقی�می�ماند�و�بايد�پذيرفت�که�قضاوت�زن�نفوذ�ندارد.�
به�نظر�می�رسد،�مهم�ترين�دليلی�که�تا�کنون�برای�جايز�نبودن�قضاوت�زنان�بيان�شده،�همين�
دليل�است.�به�اين�دليل�پاسخی�داده�شده�است�مبنی�بر�اينکه�همان�دليل�معتبری�که�قضاوت�
فقيهان�را�نافذ�و�جايز�دانسته�و�آن�را�از�اصل�ياد�شده�خارج�کرده�است،�شامل�قضاوت�زنان�نيز�
می�شود،�زيرا�فرض�اين�است�که�قاضی-�چه�مرد�و�چه�زن-�بايد�مجتهد�عادل�و�عاقل�باشد�و�در�
آن�ادلّه�هيچ�فرقی�بين�زن�و�مرد�نيست.�ادلّه�ی�جواز�و�مشروعّيت�قضاوت�در�عصر�غيبت�اطالق�
و�عموميت�دارند،�پس�اصل�ثانوی،�جواز�و�نفوذ�قضاوت�هر�عالم�و�مجتهد�است�و�خروج�از�اين�
مفهوم�به�دليل�خاّصی�نيازمند�است�که�برای�خروج�زن�هيچ�دليلی�وجود�ندارد�)جمعی�از�مؤلفان:�

96(.�پس�زن�نيز�می�تواند�در�منصب�قضاوت�باشد.
در�کتاب�القضاء�خالف�اين�گونه�آمده�است:�»جايز�نيست�زن�در�هيچ�يک�از�احکام�قاضی�باشد«�
)طوسی،1407،�ج213�،6(.�شافعی�نيز�همين�نظر�را�ابراز�نموده،�اما�ابوحنيفه�معتقد�است،�در�هر�مورد�
که�زن�می�تواند�شهادت�بدهد�در�همان�مورد�نيز�می�تواند�قضاوت�کند�و�اين�در�همه�ی�احکام�به�
غير�از�حدود�و�قصاص�است.�ابن�جرير�چنين�بيان�کرده:�»زن�می�تواند�در�تمام�آن�چيزهايی�که�
مرد�قضاوت�می�کند،�قاضی�باشد؛�چرا�که�زن�نيز�می�تواند�مجتهده�باشد،�اما�دليل�ما�اين�است�که�
جواز�قضاوت�زن�نياز�به�دليل�شرعی�دارد،�زيرا�قضاوت�يک�امر�شرعی�است�و�هر�کس�می�گويد�
زن�می�تواند�قضاوت�کند�بايد�بر�مدعای�خود�دليل�شرعی�اقامه�کند«�)طوسی،1407:�ج4،�ص311(.�
اين�در�حالی�است�که�از�پيامبر�اکرم�)ص(�روايت�شده�که�فرمودند:�»هرگز�رستگار�نخواهد�شد�
قومی�که�زنی�حاکم�آنها�باشد«.�گويا�شيخ�می�خواهد�بفرمايد:�»قضاوت�شعبه�ای�از�واليت�است�و�
به�حکم�اين�حديث�همه�ی�شعبه�های�واليت�و�از�جمله�آنها�قضاوت�برای�زن��ممنوع�است«�)صدوق�
قمی:�27(�کسی�که�قضاوت�زن�را�تجويز�کند�او�را�در�رتبه�ی�مقدم�و�مرد�را�در�رتبه�ی�متأخر�قرار�
داده�و�برخالف�اين�حديث�عمل�کرده�است.�اين�استدالل�صحيح�نيست،�زيرا�هنوز�روشن�نشده�
که�زن�در�باب�قضا�در�رتبه�ی�متأخر�است�يا�نه.�پس�اين�استدالل�ناتمام�است�)صالحی�نجف�آبادی،�
25�:1384(.�همچنين�پيامبر�)ص(�فرمودند:�»کسی�که�در�نماز�چيزی�را�از�دست�می�دهد�]برای�
اطالع�ديگران�با�صدای�بلند[�تسبيح�بگويد،�زيرا�که�تسبيح�برای�مردان�است�و�دست�بهم�زدن�
برای�زنان«�)منتظری،�100�:1409(.�منع�زنان�از�تسبيح�برای�اين�است�که�کسی�صدای�زن�را�نشنود�
و�مبادا�فتنه�و�گناه�پيش�آيد.�پس�بايد�زن�از�قضاوت�که�مستلزم�سخن�گفتن�با�بيگانگان�است،�
ممنوع�شود.�اين�استدالل�نيز�ناتمام�است،�زيرا�فرض�بحث�اين�است�که�اگر�زنی�با�رعايت�حد�
باالی�عفاف�می�تواند�قضاوت�کند�و�با�مردان�سخن�بگويد،�باز�هم�قضاوت�برای�وی�جايز�نيست؟�
اين�حديث�بر�ممنوع�بودن�قضاوت�چنين�زنی�داللت�ندارد�)صدوق�قمی:�27و28(.�محقق�حلی�
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در�کتاب�شرايع�االسالم�شرايط�قاضی�را�اين�گونه�بيان�کرده�است:�»در�قاضی�بلوغ،�کمال�عقل،�
ايمان،�عدالت،�پاکزادی،�علم�و�مرد�بودن�شرط�است�و�قضاوت�برای�زن�منعقد�نمی�شود،�گرچه�
تمامی�شرايط�را�داشته�باشد«�)حلی،�1408:�ج4،�صص�67و�68(.�مرحوم�صاحب�جواهر�پس�از�نقل�
کالم�صاحب�شرايع�می�فرمايد:�»در�هيچ�يک�از�شرايط�گفته�شده�اختالفی�وجود�ندارد«.�ايشان�
از�صاحب�مسالک�نقل�می�کند�که�می�فرمايد:�»در�نزد�ما�]اماميه[�اين�شرايط�مورد�وفاق�و�اتفاق�
است.�سپس�هنگام�توضيح�شرايط�در�ارتباط�با�شرط�مرد�بودن�می�فرمايد:�و�اما�مرد�بودن�شرط�
است�بدان�جهت�که�ادعای�اجماع�بر�آن�شده�است«�)نجفی،�14�:1404-12(.�در�کتاب�الفقه�علی�
المذاهب�االربعه��اين�گونه�آمده�است:�»مذاهب�چهارگانه�ی�تسنن�در�اين�معنی�متفق�اند�که�امام�
بايد�مسلمان،�مکلف،�آزاد،�مرد،�عادل،�مجتهد،�شجاع،�صاحب�رأی�صائب�و�در�شنوايی�و�بينايی�و�
گويايی�سالم�باشد«�)منتظری،�416�:1409(.�به�اين�ترتيب،�جايز�نبودن�قضاوت�زنان�مشهور�است.
چنان�که�مالحظه�می�شود،�صالحيت�نداشتن�زن�برای�قضاوت�همچنان�باقی�است.�اگر�شرع�
مقدس�اسالم�به�دليل�متناسب�نبودن�منصب�قضاوت�با�روحيات�زن،�قضاوت�زنان�را�جايز�ندانسته�
است،�به�اين�معنا�نيست�که�زن�به�طور�مطلق�نمی�تواند�قضاوت�کند،�بلکه�بايد�در�مواردی�مثل�
محاکم�خانوادگی�از�نظر�او�استفاده�شود.�بنابراين�آنچه�که�در�ماده�ی��2قانون�جديد�حمايت�خانواده�
آمده،�استثنايی�برای�قضاوت�زنان�است.�قضاوت�زنان�در�صورتی�پذيرفته�است�که�آنها�نيز�حق�
انشاء�رأی�داشته�باشند،�ولی�در�اين�ماده�زنان�فقط�درباره�ی�رأی�صادره�نظر�خود�را�به�قاضی�ارائه�
می�دهند�و�غير�مستقيم�در�رأی�صادر�شده�دخالت�دارند.�از�آنجا�که�اصل�بر�جايز�نبودن�قضاوت�
زنان�است�و�اين�ماده�استثنائی�بر�اين�اصل�است،�بايد�به�قدر�متقين�بسنده�کرد،�اما�با�توجه�به�
ادله�ی�قائلين�به�جواز�قضاوت�زنان�می�توان�گفت،�اصل�بر�جايز�نبودن�قضاوت�زنان�است�و�حضور�

زنان�به�عنوان�قاضی�مشاور�در�محاکم�خانواده�يکی�از�مصاديق�اين�اصل�است.

6- قضاوت زنان در محاکم خانواده
در�ماده�ی��2قانون�حمايت�خانواده��1391آمده�است:�»زن�می�تواند�به�عنوان�قاضی�مشاور�
در�دادگاه�حضور�داشته�باشد�و�نظر�خود�را�ظرف�سه�روز�از�ختم�دادرسی�به�قاضی�تحويل�دهد�و�
قاضی�يا�نظر�او�را�با�ذکر�دليل�رد�می�کند�يا�قبول�می�کند«.�به�اين�ترتيب�حضور�زنان�در�دادگاه�
می�تواند�در�روند�قضاوت�تأثير�گذار�باشد.�از�آنجا�که�در�نظام�دادرسی�اسالم�فقط�يک�قاضی�حضور�
دارد،�در�دادگاه�خانواده�نظر�نهايی�را�قاضی�اعالم�می�کند؛�لذا�به�نظر�می�رسد،�حضور�زن�به�عنوان�
قاضی�مشاور�به�اين�معنا�نيست�که�او�هم�می�تواند�درباره�ی�پرونده�حکم�دهد،�بلکه�می�تواند�نظر�
خود�را�با�قاضی�در�ميان�بگذارد.�قاضی�هم�در�پذيرفتن�نظر�او�يا�رد�آن�دليل�می�آورد.�به�اين�
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ترتيب�نظر�نهايی�را�قاضی�مرد�می�دهد�و�هر�جا�در�قانون�حرف�از�قضاوت�زن�است،�منظور�مشاور�
بودن�و�مشورت�دادن�زن�به�قاضی�است.�

7- حضور زنان در محاکم کیفری 
در�بعضی�از�دادگاه�های�کيفری�که�موضوع�آن�تجاوز�به�عنف�و�يا�سرقت�و�ساير�جرائم�است،�
ممکن�است�زنان�در�زمان�حضور�قاضی�مرد�نتوانند�به�راحتی�اظهارات�خود�را�بيان�و�در�بسياری�
از�موارد�از�حضور�در�دادگاه�خودداری�کنند.�در�چنين�مواردی�حضور�مستشار�زن�به�آنها�کمک�
می�کند�تا�راحت�تر�بتوانند�سخن�خود�را�بازگو�و�از�خود�دفاع�کنند؛�لذا�در�اين�موارد�زنان�بر�حضور�
مستشار�زن�در�چنين�دادگاه�هايی�اصرار�دارند.�هر�چند�حضور�زنان�در�اين�محاکم�به�عنوان�قاضی�
با�طبيعت�و�فطرت�و�روحيه�زنان�مناسب�به�نظر�نمی�رسد�اما�حضور�زنان�به�عنوان�مشاور�در�اين�

محاکم�جهت�استماع�بيانات�متهمان�زن�بسيار�مفيد�و�دارای�اثرات�مثبت�خواهد�بود.

8- حضور مشاور قضایی زن در دادگاه های خانواده 
يکی�از�مواردی�که�داوری�زنان�با�فرض�اشتراط�مرد�بودن�در�قاضی�جايز�است،�داوری�آنها�زير�
نظر�ديگر�داوران�واجد�شرايط�است؛�به�اين�معنا�که�هرگاه�صدور�حکم�بانوان�با�نظارت�قاضيان�
واجد�شرايط�باشد�يا�پس�از�صدور�حکم�آن�را�به�داوران�واجد�شرايط�عرضه�کنند�و�آنها�مهر�
تأييد�بر�چنين�حکمی�بگذارند،�قضاوت�بانوان�جايز�خواهد�بود،�زيرا�اين�حکم،�در�حقيقت�همان�
حکم�قاضی�واجد�شرايط�است�و�تنها�مقدمات�آن�را�داوران�فراهم�کرده�اند.�بهترين�ادله�ای�که�
می�توان�در�اين�مسئله�به�آن�تمسک�کرد،�روايتی�است�از�امام�صادق�)ع(�که�فرمودند:�»لما ولی 
امیرالمؤمنین شریحًا القضاء اشترط علیه أن ال ینفذ القضاء حتی یعرض علیه«�)حسينی�شيرازی،�1425:�
ج�2؟،�ص101(؛�»هنگامی�که�اميرالمؤمنين�علی�)ع(�شريح�را�به�قضاوت�گماشت،�با�وی�شرط�کرد�
تا�زمانی�که�حکم�صادره�از�جانب�او�به�امام�علی�)ع(�عرضه�نشود،�آن�حکم�نافذ�نخواهد�بود«.�اين�
روايت�ظهور�در�آن�دارد�که�می�توان�مقدمات�کار�قضاوت�را�به�دست�افرادی�سپرد�که�برخی�از�
صفات�شرط�شده�در�قاضی�منصوب�را�نداشته�باشند،�البته�به�اين�شرط�که�با�نظارت�افراد�واجد�
شرايط�و�ذی�صالح�باشد.�بنابراين�اگر�قضاوت�بانوان�و�انجام�دادن�مقدمات�صدور�حکم�در�محاکم�
قضايی�تحت�نظر�قاضی�واجد�شرايط�باشد،�با�فرض�اشتراط�مرد�بودن�در�قاضی�هيچ�مانعی�ندارد.�
يکی�از�مصداق�های�اين�موضوع،�بانوانی�هستند�که�در�سمت�مشاور�قضايی�در�دادگاه�های�خانواده�
خدمت�می�کنند.�همچنين�اطالق�آيه�های�»�...و أمرهم شورى بینهم...«�)شوری:�38(�و�»و�شاورهم�
فی�االمر...«�)آل�عمران:�159(�مقتضی�جواز�مشاورت�قضايی�بانوان�هستند.�حاصل�سخن�آنکه،�در�
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اين�گونه�موارد�نيز�می�توان�شرط�مرد�بودن�را�ناديده�گرفت.�در�مقام�مشاوره�ی�قضايی�بودن�و�فراهم�
بودن�مقدمات�قضاوت،�مرد�بودن�شرط�نيست�و�زنان�می�توانند�برای�پيشبرد�قضاوت�در�صدور�
حکم�به�مردان�قاضی�کمک�های�شايسته�ای�کنند،�بلکه�حضور�ايشان�در�دادگاه�های�خانواده�امری�
ضروری�به�نظر�می�رسد،�زيرا�يکی�از�دو�طرف�دعوا،�زن�است�که�با�همجنس�خود�بهتر�می�تواند�
مسائل�مخفی�را�در�ميان�بگذارد�)موسوی�سنگالخی،�152�:1385-146(.�دليل�تجويز�مشاورت�قضايی�
برای�بانوان�اين�است�که�دليل�شرعی�بر�منع�آن�وجود�ندارد�و�اصالة�الجواز�اقتضای�تجويز�آن�را�
دارد.�همچنين�علت�تجويز�نشدن�قضاوت�و�انشاء�حکم�برای�بانوان�اين�است�که�ممنوعيت�قضاوت�

و�انشاء�حکم�قضايی�برای�بانوان�از�مسلمات�فقه�است�)صالحی�نجف�آبادی،�49�:1374(.

9- قانون حمایت خانواده مصوب 1391
در�تبصره�ی�ماده�ی��2قانون�جديد�حمايت�خانواده�آمده�است:�»قوه�قضاييه�موظف�است�ظرف�
پنج�سال�به�تأمين�قاضی�زن�برای�تمامی�دادگاه�ها�اقدام�کند�و�در�اين�مدت�می�توان�از�قاضی�مرد�
واجد�شرايط�قضاوت�استفاده�کند«.�به�نظر�می�رسد،�در�شرايط�فعلی�شمار�قضات�زن�به�اندازه�ای�
نيست�که�بتواند�نياز�دادگاه�های�خانواده�کشور�را�مرتفع�کند.�از�طرفی�معلوم�نيست�قاضی�مشاور�
مرد�واجد�چه�شرايط�و�خصوصياتی�است؟�اگر�منظور�از�اين�ماده�هر�يک�از�قضات�مرد��باشد�
که�شرايط�تصدی�دادگاه�خانواده�را�دارد،�اين�اشکال�پيش�می�آيد�که�ممکن�است�همگی�آنها�
به�انجام�دادن�وظيفه�در�اين�دادگاه�آن�هم�در�سمت�مشاور�تمايل�نداشته�باشند،�در�اين�حالت�
تکليف�قاضی�رسيدگی�کننده�به�پرونده�های�اين�دادگاه�چيست؟�هر�چند�صدر�ماده�ی��2تشکيل�
دادگاه�های�خانواده�را�مستلزم�حضور�قاضی�مشاور�زن�دانسته،�اما�تبصره�ی�اين�ماده�استثنايی�
بر�متن�است�که�بر�اساس�آن�ظرف��5سال�قوه�ی�قضاييه�بايد�قاضی�مشاور�زن�را�برای�همه�ی�
دادگاه�های�خانواده�تأمين�کند�و�در�ادامه�ی�اين�تبصره�مقرر�شده�است�که�در�اين�مدت�می�توان�از�
قاضی�مشاور�مرد�که�واجد�شرايط�تصدی�دادگاه�خانواده�باشد،�استفاده�کرد.�به�کار�بردن�کلمه�ی�
»می�تواند«�حاکی�از�اختيار�قوه�قضاييه�است.�بنابراين�مادام�که�قاضی�مشاور�زن�)ظرف��5سال(�
به�تعداد�کافی�تأمين�نشده�است،�قوه�قضاييه�مکلف�نيست�الزاماً��از�قاضی�مشاور�مرد�استفاده�کند،�
بلکه�قانون�گذار�با�آگاهی�از�مشکالت�قوه�قضاييه�در�تأمين�قاضی�مشاور�مرد،�اين�امر�را�الزامی�
نکرده�است،�در�نتيجه�در�طول�اين��5سال�امکان�تشکيل�دادگاه�های�خانواده�بدون�قاضی�مشاور�

زن�و�مرد�وجود�خواهد�داشت�)نظرات�مشورتی�اداره�ی�حقوقی�قوه�قضاييه(.
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پيش�از�اين،�حضور�زن�در�دادگاه�ها�به�عنوان�مشاور�قاضی�يا�فقط�به�عنوان�مشاور�و�راهنما�
بود�و�از�آنجا�که�در�دادگاه�های�خانواده�يکی�از�طرفين�زن�است�پس�حضور�او�به�عنوان�مشاور�
زن�می�توانست�به�او�کمک�زيادی�کند.�با�تصويب�چنين�ماده�ای�در�قانون�حمايت�خانواده��1391
حضور�زن�از�قبل�پررنگ�تر�شد.�با�توجه�به�اينکه�اين�قانون�با�فراز�و�نشيب�های�زيادی�تصويب�شد�
و�مخالفان�زيادی�داشت،�ممکن�است�اين�قانون�در�سال�های�بعد�تغيير�کند�و�حتی�ممکن�است�
ماده�ای�تصويب�شود�که�زنان�نيز�بتوانند�به�عنوان�قاضی�منصوب�شوند.�بررسی�در�قوانين�گذشته�
نشان�می�دهد�که�تاکنون�ماده�ای�به�موضوع�قضاوت�زنان�در�دادگاه�نپرداخته،�ولی�در�قانون�حمايت�
خانواده��1391ماده�ای�تصويب�شد�که�زن�را�به�عنوان�قاضی�مشاور�در�دادگاه�جای�داد.�مطابق�
اين�قانون�زن�نمی�تواند�مستقيم�در�حکم�دادگاه�دست�داشته�باشد،�ولی�می�تواند�نظر�خود�را�اعالم�
کند�و�به�اين�ترتيب�در�رأی�صادره�ی�قاضی�تأثير�دارد�و�چه�بسا�نظر�او�تأييد�شود.�در�گذشته،�
زنان�بيشتر�قاضی�را�در�باب�موضوع�راهنمايی�می�کردند�و�به�عنوان�مشاور�حضور�داشتند،�ولی�در�
ماده�ی�اخير،�زنان�حتماً�بايد�به�عنوان�قاضی�نظر�مکتوب�خود�را�اعالم�کنند.�برای�اثبات�اينکه�زن�
می�تواند�در�چنين�سمتی�ظاهر�شود،�می�توان�به�ادله�ای�استناد�کرد�که�قضاوت�زن�را�جايز�دانسته�

و�می�گويند�جايز�نبودن�قضاوت�زن،�به�معنای�ممنوع�بودن�آن�نيست.�

10- ماهیت قضاوت زنان
در�ماده�ی��2قانون�جديد�حمايت�خانواده�قانون�گذار�قاضی�را�مکلف�کرده�ابتدا�به�نظر�زن�به�
عنوان�قاضی�مشاور�توجه�و�سپس�حکم�نهايی�را�اعالم�کند.�در�اين�قانون�قاضی�ملزم�است�که�
رأی�مستشار�زن�را�در�نظر�بگيرد،�ولی�ملزم�به�تبعيت�از�آن�نيست.�با�توجه�به�موانع�شرعی�قضاوت�
زنان�و�اينکه�فقط�يک�قاضی�نظر�قطعی�را�در�دادگاه�اعالم�می�کند�و�از�طرف�ديگر،�رد�کردن�
نظر�قاضی�مشاور�زن�بدون�دليل�پذيرفته�نيست،�می�توان�اين�گونه�نظر�داد�که�نظر�قاضی�مشاور�
زن�تا�حدی�می�تواند�تأثير�گذار�باشد�و�نظر�وی�همانند�سمت�هايی�که�پيش�از�اين�در�دادگاه�های�
خانواده�برای�زن�وجود�داشت�و�تنها�در�حد�مشاوره�نيست.�انتقاد�وارد�به�ماده�ی��2اين�است�که�
نظر�قاضی�مشاور�با�ذکر�دليل�از�سوی�قاضی�رد�می�شود.�حال�اگر�بدون�دليل�نظر�قاضی�مشاور�
رد�شود،�به�نظر�می�آيد�تدوين�چنين�ماده�ای�راه�به�جايی�نمی�برد؛�لذا�هر�چند�که�اين�ماده�در�
ظاهر�گامی�مثبت�در�حمايت�از�زنان�به�حساب�می�آيد،�ولی�رد�نظر�مشاور�بدون�دليل�امکان�پذير�

است�و�تکليفی�برای�قاضی�وجود�ندارد!�
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11- مبانی فقهی دال بر صحت داوری و مشاوره ی زنان
به�موجب�روايتی�از�امام�باقر�)ع(�در�زمان�ظهور�حضرت�بقیة�اهلل�)عج(�و�آماده�شدن�شرايط�
محيط�اجتماعی�و�فرهنگی،�زنان�در�خانه�به�قضاوت�می�پردازند�1و�به�مردم�در�زمان�حضرتش�
حکمت�و�دانش�عطا�می�شود�تا�آنجا�که�زنان�در�خانه�هايشان�با�کتاب�خدا�و�سنت�رسول�خدا�)ص(�
قضاوت�می�کنند�)مجلسی:�353(.�اين�روايت�حاکی�است�که�قضاوت�زنان�نزد�ائمه�)ع(�موضوعی�

پذيرفته�شده�و�مطلوب�است�و�منع�شرعی�ندارد�)باقران،�55�:1395(.

12- دیدگاه صاحب نظران درباره ی قضاوت زنان
فقها�و�انديشمندان�حاضر�درباره�ی�قضاوت�زنان�نظرات�متفاوتی�داده�اند.�بسياری�از�ايشان�
قضاوت�زنان�را�در�شرايط�و�چارچوب�خاصی�جايز�و�نافذ�می�دانند�و�برخی�نيز�قضاوت�زنان�را�به�

هيچ�وجه�جايز�نمی�دانند.
حضرت�امام�خمينی�)ره(�می�فرمايد:�»يشترط�فی�القاضی�البلوغ�و�العقل�وااليمان�والعدالة�
و�االجتهاد�المطلق�و�الذکوره�....«�در�قاضی�بلوغ،�عقل،�ايمان،�عدالت�،اجتهاد�و�مرد�بودن�شرط�

است�)موسوی�خمينی:�407(.
آيت�اهلل�مرعشی�نيز�عقيده�دارد،�نفس�جنسيت�مانع�از�قضاوت�نمی�شود�و�اسالم�تکليف�سخت�
قضا�را�از�زنان�برداشته،�نه�آنکه�آنها�را�از�حقوق�اجتماعی�شان�محروم�کند.�در�واقع�نهی�مربوطه�

جنبه�ی�ارشادی�دارد�)علمی،�7�:1379(.
آيت�اهلل�محمد�هادی�معرفت�و�آيت�اهلل�بهجت�ذکورت�را�در�قاضی�شرط�می�دانند،�آيت��اهلل�
صافی�گلپايگانی�ادعای�عدم�خالف�در�شرط�ذکورت�می�کند.�آيت�اهلل�مکارم�شيرازی�امر�قضا�را�به�
شرطی�که�قاضی�ذکور�در�قضيه�انشاء�رأی�کند،�برای�زنان�جايز�می�داند�و�در�نهايت�بنا�بر�احتياط�

واجب�ذکورت�را�در�قاضی�شرط�می�داند�)همو:37(.
آيت�اهلل�جوادی�آملی�می�فرمايد:�»عده�ای�که�به�طور�مشروح�و�مستدل�در�اين�باره�بحث�کرده�اند،�
برای�اشتراط�مرد�بودن�برهان�قطعی�ارائه�نکرده�اند؛�لذا�گاهی�به�اجماع�تمسک�می�کنند�که�فاقد�
شرط�حجيت�و�اعتبار�است�و�گاهی�به�حديث�نبوی�ضعيف�استدالل�می�کنند�که�واليت�به�معنای�
حکومت�زن�را�مانع�فالح�جامعه�می�داند�و�اگر�زن�واجد�شرايط�قضا�از�طرف�ولی�مسلمين�منصوب�
شود،�مشمول�چنان�حديث�ضعيف�نخواهد�بود�و�گاه�به�حديثی�از�پيامبر�)ص(�استناد�می�کنند�
که�حديث�مزبور�تکليف�شاق�و�صعب�قضا�را�از�زن�برداشته�است،�نه�آنکه�او�را�از�حق�قضا�محروم�

کرده�باشد«�)جوادی�آملی،349�:1387(.

1- وتوءتون الحکمه فی زمانه حتی المراة لتقضی فی بيتها بکتاب اهلل و سنه رسول اهلل.
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سيد�عبدالکريم�موسوی�اردبيلی�رئيس�ديوان�عالی�کشور�و�رياست�قوه�قضائيه�در�زمان�حضرت�
امام�)ره(،�پس�از�طرح�ادله�ی�قائالن�به�جايز�نبودن�قضاوت�زنان�بر�آنها�خدشه�وارد�کرده�و�تنها�
بر�يک�دليل�يعنی�»اصل«�اشاره�می�کند�و�در�نهايت�بيان�می�کند�اگر�اصل�نباشد�يا�از�نظر�اصول�
عمليه�مناقشه�پذير�باشد،�جواز�قضاوت�زنان�بعيد�به�نظر�نمی�رسد�)موسوی�اردبيلی،�90�:1423(.�
ايشان�در�گفت�وگويی�با�نشريه�ی�خراسان�به�صراحت�بيان�می�کند�اگر�زن�شرايط�قضاوت�و�توان�

انجام�کار�قضايی�را�داشته�باشد،�قضاوت�برای�او�منع�شرعی�ندارد�)علمی،�7�:1379(.
آيت�اهلل�بجنوردی�از�فقهای�معاصر�نيز�به�جواز�قضای�زن�قائل�است�و�در�پاسخ�مخالفان�که�به�
اصل�جايز�نبودن�قضای�زن�استناد�کرده�اند،�بيان�می�کند:�»االصل�دليل�من�حيث�ال�دليل«؛�يعنی�
اصل�در�جايی�است�که�دليلی�وجود�نداشته�باشد،�اما�در�»مانحن�فيه«�اين�استدالل�مخدوش�
است�و�آيات�و�روايات�وارده،�به�طور�عام�و�مطلق�بر�واجب�بودن�حکم�»بما�انزل�اهلل«�داللت�دارند�
و�اينکه�قاضی�بايد�به�عدالت�حکم�کند.�در�آنها�هيچ�گونه�تقييد�و�تخصيصی�وجود�ندارد�که�
چنين�تکليفی�را�به�مردان�اختصاص�بدهيم؛�در�اين�مورد�نيز�فرقی�بين�زن�و�مرد�نيست.�همان�
طور�که�خطاب�های�»اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة«�شامل�هر�دو�گروه�زن�و�مرد�می�شود«�)موسوی�

بجنوردی،�375�:1380(.�
بنابراين�با�توجه�به�مستندات�و�داليل�و�موازين�شرعی،�واگذاری�مشاوره�به�زنان�در�امور�دادرسی�
همچون�ساير�مشاغل�طبابت�و�وکالت�منعی�ندارد.�هر�چند�در�نظام�کنونی،�زنان�در�دادگستری�
به�عنوان�مشاور�قضايی�حضور�دارند�و�حتی�می�توانند�به�سمت�»قاضی�تحقيق«�منصوب�شوند،�
ولی�باز�هم�از�منصب�قضاوت�محروم�اند.�هر�چند�هنوز�همان�شرايط�ذکر�شده�در�متون�فقهی�
برای�منصب�قضاوت�الزم�دانسته�شده،�اما�حضور�زن�قطعاً�می�تواند�به�قاضی�دادگاه�کمک�کند�تا�

تمامی�جوانب�مربوط�به�خانواده�رعايت�شود�و�در�تصميم�گيری�نيز�تأثيرگذار�باشد.

یافته های پژوهش
-�از�آنجا�که�مستند�قاطعی�برای�جايز�نبودن�قضاوت�زن�وجود�ندارد،�نمی�توان�فقط�با�وجود�
چند�روايت�غيرمسلم�و�استدالل�به�اين�نظر�قائل�شد�و�اينکه�گفته�شده�اين�کار�با�طبيعت�زن�

تناسب�ندارد،�سخن�درستی�نيست.
-�حضور�زن�در�عرصه�های�قضايی�به�خصوص�درباره�ی�مشاور�قضايی�و�ساير�مناصب�از�جمله�
مستشار�ديوان�عدالت�اداری�از�سابقه�و�توانايی�زن�در�اين�منصب�حکايت�دارد�و�زنان�کارآمدی�و�

کفايت�خود�را�در�اين�باره�نشان�داده�اند.
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-�در�قانون�جديد�حمايت�خانواده�رأی�زن�به�عنوان�قاضی�مشاور�زن�در�رأی�دادگاه�بی�تأثير�
نيست.�هر�چند�که�زن�نمی�تواند�مستقيم�حکم�کند،�ولی�رأی�وی�غيرمستقيم�تأثير�گذار�است.�

اين�در�حالی�است�که�در�قانون��1353استفاده�از�رأی�زن�اختياری�بوده�است.
-�حضور�زن�در�دادگاه�به�اين�صورت�است�که�او�ابتدا�بايد�نظر�مکتوب�خود�را�ظرف�سه�روز�از�
ختم�دادرسی�در�پرونده�درج�و�قاضی�هم�با�توجه�و�اشاره�به�نظر�قاضی�مشاور�چنانچه�با�او�مخالف�

باشد،�با�ذکر�دليل�رد�می�کند�و�در�غير�اين�صورت�نظر�قاضی�مشاور�زن�را�می�پذيرد.
-�مشارکت�و�حضور�مشاور�قضايی�زن�در�دادگاه�خانواده،�هم�قاعده�ای�برای�حمايت�از�خانواده�
و�هم�گامی�در�راه�ارتقای�حقوق�زن�و�نقش�مؤثر�وی�در�اداره�ی�جامعه�است.�اقدامی�که�با�توجه�به�
تأکيد�مقام�اول�قوه�قضاييه�بر�افزايش�قضات�دستگاه�قضايی�می�تواند�بيش�از�گذشته�به�آن�توجه�
و�قاضی�مشاور�زن�برای�تمام�دادگاه�های�خانواده�تعيين�شود�)وکالت�آنالين(.�با�توجه�به�موانع�
شرعی�قضاوت�زنان�و�با�توجه�به�اينکه�فقط�يک�قاضی�نظر�قطعی�را�در�دادگاه�اعالم�می�کند�و�
از�طرفی�ديگر�رد�کردن�نظر�قاضی�مشاور�زن�بدون�دليل�پذيرفته�نيست،�انتقاد�وارد�به�اين�ماده�
اين�است�که�اگر�بدون�دليل�نظر�قاضی�مشاور�رد�شود�به�نظر�می�آيد،�تدوين�چنين�ماده�ای�راه�به�
جايی�نمی�برد.�در�ظاهر�شايد�اين�ماده�گامی�مثبت�در�حمايت�از�زنان�به�حساب�آيد،�ولی�از�اين�

نظر�که�ممکن�است�نظر�قاضی�مشاور�زن�بدون�دليل�رد�شود�مبهم�و�بالتکليف�است.



134

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / سال هیجدهم/ شماره 72 / تابستان 1395

منابع 
g قرآن کريم
g  ابن فارس، ابوالحسين احمدبن زکريا 1404. معجم مقاييس اللغه، قم، دفتر تبليغات اسالمی حوزه

علميه قم.
g .ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد 1414. لسان العرب، بيروت، دار احياء التراث العربی
g  انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد 1415. »القضاء و الشهادات«، قم، کنگره جهانی بزرگذاشت

شيخ انصاری.
g .باقران، حسين. »جايگاه مشاور و قاضی زن در حل دعوای خانوادگی«، ش 7، )1395(، پژوهش ملی
g  جمعی از مؤلفان، فقه اهل بيت عليهم السالم، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب

اهل بيت عليهم السالم.
g .جوادی آملی، عبداهلل 1387. زن در آيينه جمال و جالل، تهران، اسراء
g .حسينی شيرازی، صادق 1425. التعليقات علی الشرايع االسالم، قم، اسالم
g .)حلبی، ابن زهره حسن بن علی حسينی 1417. غنيه النزوع، قم، مؤسسه امام صادق)ع
g  حلی )عالمه(، ابو الحسن ابن يوسف بن المطهر االسدی 1419. قواعد االحکام، قم، انتشارات

اسالمی.
g .تحريراالحکام الشرعيه )ط- القديمه(، مشهد، آل بيت عليهم اسالم .����������
g  ،حلی )محقق(، نجم الدين جعفربن حسن 1408. شرايع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، قم

اسماعيليان.
g .خراسانی )آخوند(، محمد کاظم 1417. کفایة االصول، قم، آل البيت االحياء التراث العربی
g .خوانساری، احمدبن يوسف 1405. جامع المدارک، قم، اسماعيليان
g .)1381( ،دانش پور، رضا »قضاوت زنان از ديدگاه صاحب نظران«، روزنامه خراسان
g  .راغب اصفهانی، حسين بن محمد 1404. مفردات الفاظ القرآن، تهران، مرتضوی
g .سعدی، ابوجيب 1408. قاموس الفقی لغه و اصطالحاً، دمشق، دارالفکر
g .شرتونی لبنانی، رشيد 1889. اقرب الموارد، بيروت، مطبعه مرسليه اليسوعيه
g .شوشتری، سيد محمد حسن 1427. ديدگاه نو در حقوق، تهران، ميزان
g .صالحی نجف آبادی، نعمت اهلل، 1384. مسائل مستحدثه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی
g .صانعی، يوسف 1382. مجمع المسائل، قم، ميثم تمار
g .صدوق قمی، محمد علی بن بابويه 1418. الهدایة، قم، امام هادی
g  صدوق قمی، محمدبن علی بن بابويه. من اليحضره الفقيه، قم، انتشارات وابسته به جامعه مدرسين

حوزه علميه قم.
g .صدوق، محمد بن محمد بن نعمان عکبری 1415. المقنعه، قم، امام هادی



135

تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391

g .طباطبايی، حسين 1412. رياض  المسائل، بيروت، دارالهادی
g  طرابلسی، ابن براج قاضی عبدالعزيز 1406. المهذب، قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسين

حوزه علميه قم.
g .طوسی، ابو جعفر 1407. تهذيب  االحکام، تهران، دارالکتب االسالميه
g .عاملی )شهيد اول(، محمدبن مکی. القواعد و الفواعد، قم، کتابفروشی مفيد
g .العاملی )شهيد ثانی(، زين الدين بن علی 1413. مسالک االفهام، قم، المعارف االسالميه
g .1410. شرح لمعه، قم، کتابفروشی داوری ����������
g .عاملی، جوادبن محمدحسين 1419. مفتاح الکرامه، قم، انتشارات وابسته به جامعه مدرسين قم
g .عبدالرحمان، محمود. معجم المصطالحات و االلفاظ الفقهيه
g .)1379( ،علمی، توانا، »قضاوت زنان از نگاه صاحب نظران«، روزنامه خراسان
g  فاضل هندی، محمد ابن حسن 1416. کشف اللثام، قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسين

حوزه علميه قم.
g .فراهيدی، خليل بن احمد 1410. العين، قم، هجرت
g .کاشانی، فيض. الغنائم، قم، کتابخانه آيت اهلل مرعشی نجفی
g .کاشف الغطاء، حسن بن جعفر. 1422. انوارالفقاهه کتاب القضاه، نجف، کاشف الغطاء
g .کلينی، ابوجعفر محمد بن يعقوب 1407. الکافی، تهران، دارالکتب االسالميه
g .گيالنی نجفی، ميرزا حبيب اهلل رشتی 1401. کتاب القضاء، قم، دارالقرآن الکريم
g .مرعشی، محمد 1379. ديدگاه های نو در حقوق کيفری اسالم،تهران، ميزان
g  مقدس اردبيلی، احمدبن محمد 1403. مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه انتشارات اسالمی

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
g .منتظری نجف آبادی، حسين علی 1422. مبانی تكملة المنهاج، قم، احياء آالثار االمام
g  ،منتظری نجف آبادی، حسين علی، 1409، دراسات فی واليه الفقيه و فقه الدوله االسالميه، قم

نشر تفکر.
g .موسوی اردبيلی، عبدالکريم 1423. فقه القضاء، قم، دانشگاه مفيد
g .ميرزای قمی، ابوالحسن، بی تا، جامع الشتات، تهران، موسسه کيهان
g .موسوی بجنوردی، سيد محمد حسن 1380. مجموعه مقاالت فقهی – حقوقی، تهران، عروج
g .موسوی خمينی، روح اهلل. تحريرالوسيله، قم، النشر االسالمی التابعه المدرسين الشرف
g .موسوی سنگالخی، يوسف 1385. قضاوت زن از ديدگاه شيعه، قم، مرکز جهانی اسالمی
g .مهرپور، حسين 1379. مباحثی از حقوق زن، تهران
g .نجفی، محمد حسن 1404. جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم، بيروت، داراالحياء التراث العربی
g .)1380( نوری، حسين علی 1380. »يک استفتاء چند فتوا«، تهران، فصل و وصل


