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  عيانجستاري در داوري زنان از انديشه تا 
  ١سيدباقرسيدي

  چكيده
ي جواز و عدم جـواز قضـاوت توسـط زنـان يكـي از مسـائل مطـرح         از آنجا كه مسأله

و در ، كنوني است و دشمنان نيز آن را دستاويز حمله به اسالم و ارزشهاي آن قرار مي دهند
نظريـه قـائلين بـه جـواز     ، شايسـته مـي نمايـد   ، محافل فرهنگي و علمي نيز مورد توجه اسـت 

تـا روشـن گـردد كـه جايگـاه فقهـي و ارزش و قـوت        ، قضاوت زن به تفصيل پيگيري شود
  علمي آن فتوا چيست؟ و آيا مي توان اين نظريه را همراهي نمود؟

در اين تحقيق با رجوع به اكثر كتب فقهي مشهور از قدما و متاخرين كـه در دسـترس   
ت تبيين خدشه اي كه قـائلين بـر   به نقل و نقد ديدگاههاي آنان پرداخته و سعي در جه، بود

ي عـدم جـواز تصـدي مقـام قضـاوت توسـط زنـان وارد         اجماالً در ادلـه ، جواز قضاوت زن
  .مي شود، اند ساخته و آن را جايز شمرده

اصـل و بـويژه   ، روايـات ، آيـات ، ي چندچون قائلين بر اشتراط ذكورت به ادله، اصوالً
تحليل و ارزيابي انجام شده درباره ادله اي كه در  اما با، اند اجماع استدالل و استشهاد نموده

توانيم با اطمينان بيشتر بگوييم كـه اگـر بـدون پـيش داوري در      كلمات فقهاء عظام آمده مي
خصوص خاستگاه انساني و جايگاه اجتماعي زنان و بدون منظور سـاختن اصـلي ظنّـي و تـا     

ائل اجتمــاعي و تنهــا در همچــون ديگــر مســ، انــدازه اي ســليقه اي بــه عنــوان مــذاق شــرع 
به بررسي شرط ذكورت در تصدي كـار قضـاوت نگريسـته شـود     ، چهارچوب ادله ياد شده

خواهيم ديد دليلي كه بتواند عمومات و اطالقات جواز قضاوت را تخصيص يـا تقييـد بزنـد    
قضـاوت  ، و از اين رو زن در صورتي كه ساير شرايط مربوطه را دارا باشد، در دست نداريم

به عنوان ترك وظيفه امـر بـه معـروف و    ، نظر شرعي معني ندارد بلكه عدم تصدي آن او از
  .امري خالف احتياط خواهد بود، نهي از منكر

  كليديواژگان 
  نقصان ، تفاوت،ذكورت ،قضاوت زن

                                                 
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب. 1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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  شرط ذكورت
ديدگاههاي فقهاء شيعه و اهل سنّت در زمينه شرط ذكورت را مي توان بـه سـه دسـته    

  :زير تقسيم كرد
مطلقاً ديدگاه مشهور فقهاء شيعه و اهـل سـنت و    .مرد بودن براي قاضي شرط است ـ1

عالمه ، )394ص، شرايع االسالم(محقق حلي ، )3/311، خالف(شيخ طوسي ، كساني همانند
، )1/280، شـرح لمعـه  (شهيد ثـاني  )367ص، لمعه(شهيد اول ، )4/289، قواعداالحكام(حلي

سيد علي ) 10/9، مفتاح الكرامه( سيد محمد جواد عاملي، )261ص ، االحكام كفاية(سبزوار
، كشف اللثام(فاضل هندي ، )2/519، مستندالشيعه( نراقي) 2/385، رياض المسائل(طباطبايي

، جـواهر الكـالم  (شـيخ محمدحسـن نجفـي   ، )694ص، المناهل(سيد محمد مجاهد ، )2/322
ابـن  ) 27ص، ام السـلطانيه احك(ماوردي ، )40ص، قضاء و الشهادات(شيخ انصاري ، )40/12

و  )11/131، المهـذب (ابـن بـراج   ، )11/380، مغنـي (ابن قدامه ) 2/449، بداة المجتهد(رشد 
انـد از جملـه حضـرت     بيشتر معاصرين نيز در مباحث فقهي خويش ذكورت را شرط دانسـته 

ي مرحوم حـاجي نـور  ) 1/48، قضاء(اهللا گلپايگاني  آية) 2/132، تحريرالوسيله(امام خميني 
  ...و) 1/10، المنهاج تكملة(اهللا خويي  آية) 17/241، مستدرك الوسائل(

چنانكه از ابن جرير طبـري نقـل شـده كـه مـرد       .مرد بودن براي قاضي شرط نيستـ 2
زيرا زن مي تواند مفتي باشد و از همين روي نيـز جـايز اسـت كـه     ، بودن شرط قاضي نيست

، مجمـع الفائـده  (كسـاني چـون مقـدس اردبيلـي     قاضي باشد و در ميان شيعه نيز از عبـارات  
برمي آيد كه به ) جامع المدارك( و محقق خوانساري) 672ص، غنائم( محقق قمي )12/15

  .اين ديدگاه نظر و بلكه تمايل دارند
چنانكه از ابوحنيفه و پيروانش نقل ، تفاوت نهادن ميان مسائل و موضوعات قضاوتـ 3

نيست مرد بودن را شرط قاضي دانسته انـد و در آنچـه    شده كه در آنچه گواهي زن پذيرفته
 .انـد  م ندانسـته و قضـاوت زن را پذيرفتـه   گواهي زن در آن پذيرفته اسـت ايـن شـرط را الز   

  )11/380، المغني، ابن قدامه :ك.ر(
  ادله موافقين بر اشتراط ذكورت

بـه ادلـه    آن دسته از فقهايي كه به استدالل بر اشتراط ذكورت در قضاوت پرداخته اند
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عدم شايسـتگي زن بـراي ايـن     ـاختصاصي ادله ي جواز قضاوت به مرد   ـ  اصل، اي همچون
تفاوت ساختاري  ـاستشهاد به برخي آيات   ـنقصان شهادت   ـنقصان عقل و دين   ـمسئوليت  
حرمـت   ـعدم صالحيت در امامت جماعت   ـنقصان جايگاه و حرمت اجتماعي   ـزن و مرد  

بـراي  ) ص(ـ دسـتور پيـامبر اسـالم   سخن امام باقر بـر جـابر     ـروايت نبوي   ـسخن گفتن زن  
دستور بـه ايجـاد محـدوديت     ـلزوم پرهيز از زنان و مخالفت با آنان   ـ  عقب نگه داشتن زنان

  .سيره پيامبر اسالم و خلفا و اجماع استدالل و استشهاد نموده اند ـبراي زنان 
  :ش دسته تقسيم كردموارد ياد شده مذكور را مي توان در ش

استشهاد بـه   )ج ،عدم شايستگي و نقصان زن) ب، اصل عدم جواز و فقدان دليل )الف
  .اجماع) و ،سيره پيامبر اسالم و خلفا) ، هروايات )د ،آيات

در اين مقاله تالش بر آن شده تا ابتدا تصويري از مجموعه سخنان فقهاي بزرگوار كه 
سـپس اسـتواري اسـتنادات و استشـهادات آنـان      ، در باب شـرط ذكـورت آمـده بيـان شـود     

  .ارزشيابي و مورد نقد و تحليل قرار گرفته شده باشد
  اصلـ 1

حكم شرعي است كـه سـلطه بـر مـال و جـان ديگـران را بـدنبال        ، از آنجا كه قضاوت
مرحوم شـيخ   .جواز آن نيازمند دليل است و با فقدان آن بايد حكم به عدم جواز نمود، دارد

طوسي در كتاب خالف براي اثبات عدم جواز قضاوت زنان به چند دليل تمسك جسته كه 
  :يكي از آنها عبارت است از

، قضاوت كردن يك حكم شرعي است كه ثبوتش براي زنـان بـه دليـل احتيـاج دارد    «
با اين توضيح كه اصل اولي عدم نفوذ قضاوت و حكومت كسي بر كسـي   .كه وجود ندارد

و ائمه به دليل قاطع ) ص(و قضاوت پيامبر، خواهد مي ر است و خروج از اين اصل دليلديگ
امـا قضـاوت زنـان     .خارج شده است و قضاوت فقيهان نيز با دليل معتبـر خـارج شـده اسـت    

ــدارد ــاقي مــي مانــد و بايــد پــذيرفت كــه قضــاوت زن نفــوذ   ، دليلــي ن پــس در آن اصــل ب
  )6/213، ق1417، شيخ طوسي(».ندارد

فقهــاي معاصــر آقــاي موســوي اردبيلــي پــس از نقــل ادلــه نقلــي و عقلــي در مــورد  از
  :ممنوعيت زن از قضاوت سرانجام مي گويد
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همه اين داليل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مساله اقتضاي اصل كه نمي توان «
، با آن كاري كرد چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت كه شامل زنان و مردان مي شود

ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه كرد و پيداست كه مقتضاي اصل در اينجـا  ، وجود ندارد
  )83ص، ش 1372، موسوي اردبيلي(» .عدم است

  اختصاص ادله جواز قضاوت به مردـ 2
اگر ادله عامه اي بر جواز تصدي مقام قضاوت داشته باشيم كه به گونه اي يكسان شـامل  

اختصـاص  ، را متعرفي شده اند» نصب«مقابل برخي روايات كه موضوع اما در ، شود زن و مرد
لذا عمومات ديگر به اين ، دارد و برخي عمومات و اطالقات نيز منصرف به مرد است» مرد«به 

  )2/519، و مستند الشيعه 2/358، رياض المسائل :ك. ر(وسيله تخصيص مي خورد 
  :ر ابراز مي دارد و آن اينكهمرحوم صاحب جواهر همين مطلب را به گونه اي ديگ

شـيخ  (» .عدم شمول نسـبت بـه زنـان اسـت    ، برداشت از نصوص نصب در زمان غيبت«
  .)40/14، ش 1362، محمد حسن نجفي

، همچنين صاحب وسائل در مشهوره ابن خديجه سالم بن مكرم جمال آورده است كه
  :فرمود) ع(امام صادق

بلكه بنگريد كدام مرد از شـما چيـزي    .مبادا شكايت از همديگر نزد قضات ستم بريد«
، او را ميـان خـود داور قـرار دهيـد كـه مـن او را قاضـي قـرار داده ام         .از احكام ما مي دانـد 
  .)18/4، ق 1414، حر عاملي(»حكميت نزد او بريد

قضاوت براي غير پيـامبر و وصـي   ، چكيده استدالل اين است كه قاعده اقتضا مي كند
هم در مقام آن است كه مشخص كند به كـدام قاضـي شـيعه بايـد      ادله نصب، او حرام باشد
و الزمه اين نكته پذيرش همه مدلول هايي است كه از اين ادلـه بـه دسـت مـي     ، رجوع كرد

 .براي قاضي است كه بـدان تصـريح شـده اسـت    » مرد بودن«يكي از اين مدلول ها قيد  .آيد
مرد ترديد خواهيم كرد از ديگر سـو  اگر اين را به يقيين نپذيريم دست كم در قضاوت غير 

زن ، اصل هم بيرون نبودن و بيرون نشدن زن از قاعده كلي پيش گفته اسـت و بـر ايـن پايـه    
  .براي عهده دار شدن مقام قضاوت اذن ندارد
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  )اصل عدم و فقدان دليل( :نقد و تحليل
  .چند اشكال وارد است 2و1بر استدالالت موارد 

بايـد  ، قضاء قاعده كلي شرط ذكورت استوار و پابرجاسـت  اگر گفته شده در امر :اوالً
چـون اينكـه گفتـه    ، گفت مسلم نيست نتيجه قاعده همان باشد كه از آن برداشت شده است

اسـتفاده مـي شـود و از ايـن روي زن بـراي قضـاوت اذن       » مـرد بـودن  «اند از ادله نصب قيد 
ضوع حكم به لـزوم مراجعـه   در مو» رجل«زيرا آوردن عنوان، توجيهي است نادرست، ندارد

قضات شيعه به جنبه تقابل با مراجعه به ستمگران و حكمرانان و قضات سـتم نظـر دارد و در   
مقام نفي آن است و در حقيقت همه متوجه مراجعه بـه ايـن گـروه از قاضـيان و حكمرانـان      

سـت  داوري طلبيـدن از طـاغوت ا  ، زيرا كه مراجعه به آنان و داوري خواستن از آنان، است
از آنجـا  ، از ديگـر سـو   .درحاليكه خداوند به مومنان فرمان داده كه به طاغوت كفر بورزنـد 

كه در آن زمان قضاوت مردان متعارف بوده و كسي سراغ نداشته كه زن عهده دار قضاوت 
» انظـروا الـي رجـل مـنكم    «:در موضوع و در سخن امام آمده كـه فرمـود  » رجل«عنوان، شود

از اين  .نه از باب تعبد و منحصر كردن قضاوت به مردان، ب غلبه استآمدن اين عنوان از با
  .براي قاضي ندارد» مرد بودن«ادله نصب هيچ داللتي بر اعتبار قيد :روي مي گوييم

از » ينظران من كان منكم قـدروي حـديثنا  «مقبوله عمر بن حنظله به لحاظ عبارت : ثالثاً
مطلق است و اختصاص به » من كان«عبارت ادله نصب شمرده شده و اين درحالي است كه 

چـرا  ، خبر مشهوره ابو خديجه هم نمي تواند در تقييد كننده اين اطـالق باشـد   .مردان ندارد
در آن روايت از باب تقابل با مراجعه به قضاوت ستم و از بـاب غلبـه تصـدي     »رجل«كه قيد

ي شـود دليلـي   به هر روي از آنچـه گذشـت روشـن مـ     .قضاوت مردان در آن روزگار است
مقتضـاي اطالعـات   ، و در مقابل، براي قاضي دردست نيست» مرد بودن«استوار بر لزوم قيد 

از احكام آن است كـه  ، اعم از زن و مرد، وهمچنين مقتضاي قاعده اشتراك همه مكلف ها
  ...ميان زن و مرد هيچ تفاوتي نهاده نشود

  عدم شايستگي زن براي اين مسئوليتـ 3
انجام اين مسئوليت نيازمند هم نشيني و گفتگو بـا مـردان اسـت و ايـن امـر      از آنجا كه 
، ق1416، شـهيد ثـاني  (.لذا آنان نمي توانند عهده دار اين منصب گردنـد  شايسته زنان نيست
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  :چنانكه در حديث آمده) 2/351
براي آنان نيست كـه  ، زنها را درميان گذر حقي نيست و كنار گذر از آن ايشان است«

براي آنـان مسـتحب اسـت بافنـدگي و سـوره نـور        .باالي خانه درآيند يا نوشتن فراگيرندبه 
، ق 1403، عالمـه مجلسـي  (» .فراگرفتن سوره يوسف نيز براي آنها مكـروه اسـت  ، فراگيرند

103/255(  
در نامه اي به فرزنـدش امـام   ) ع(روايت شده كه امام علي) ع(و همچنين از امام صادق

  :اند چنين نوشته) ع(حسن
را ) مانند تدبير امور بيرون از منزل و انجـام كارهـاي اجرايـي   (امور ديگران ، زن نبايد«

اين با حال وي مناسب تر و براي آسوده خاطر بـودنش بهتـر اسـت و سـبب     ، عهده دار شود
حـر  (» .چون زن موجودي لطيـف اسـت نـه مـدير دخـل و خـرج      ، دوام زيبايي اش مي شود

  )14/120، پيشين، عاملي
  نقصان عقل و دين ـ4

مقام قضاء مسئوليتي خطير است و با ساختار وجودي زن از نظر قوت انديشـه و سـطح   
تعهد ديني تناسب ندارد و لذا در بحث شهادت غالباً شهادت دو زن در حكم شهادت يـك  

چنانكه شيخ صـدوق در كتـاب مـن ال يحضـره     ) 2/322، ق 1405، فاضل هندي(.مرد است
در اين ، نزد آن حضرت از همسرش گله كرد) ع(مردي از اصحاب امام علي  :الفقيه آورده

  :هنگام حضرت بلند شد و چنين خطبه خواند
از زنان اطاعت نكنيد و آنان را امين اموال خود قرار ندهيد و تدبير منـزل را  ، اي مردم«

نـابود مـي   ، دزيرا اگر آنان به اراده خويش واگذار شوند و رها گردن، به دست آنان نسپاريد
  )2/183، ق1404، شيخ صدوق(» .شوند و از فرمان الهي سرپيچي مي كنند

  نقصان شهادتـ 5
زن عالوه بر اينكه اساساً در برخي موارد شهادت او پذيرفته نيست هرچند بـه شـهادت   

در موارد ديگر نيز غالباً شهادت او نصـف شـهادت مـرد بـه شـمار مـي       ، ديگران منضم شود
چگونه مي توانـد عهـده دار ايـن مسـئوليت     ، ادت او اين وضعيت را داردكسي كه شه. رود

  :چنانكه فاضل هندي در كشف اللثام في شرح قواعد االحكام مي گويد ؟گردد
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و ، شرط است كه قاضي بالغ و عاقل و مرد و عادل و طهارت مولد و علم داشته باشـد «
ر شـرايط قضـاوت را داشـته    بچه نمي تواند در امر قضاوت دخالت كند و زن هـر چنـد سـاي   

باشد نمي تواند قاضي شود به خاطر اين كه روايات داللت بر نقصان عقل و دين او دارند و 
شهادت دو نفر آنها معادل شهادت يك مرد است و نمي توانـد بـراي مـردان امـام جماعـت      

 »كننـد قضـاوت   آمده است كه زنان نمـي تواننـد  ) ع(چنانكه در خبر جابر از امام باقر .شوند
  )2/322، پيشين، فاضل هندي(

  )نقصان عقل و دين و شهادت، عدم شايستگي زن: (نقد و تحليل
مثـل مـراوده بـا    ، اگر عدم صالحيت زن براي منصب قضا به خـاطر برخـي تبعـات آن   

، روشن است كه با فرض پذيرش اين امر به عنـوان يـك دليـل بـراي حرمـت     ، نامحرم است
گر به خـاطر نقصـان ادعـايي عقلـي و عـدم توانـايي او در       بايد گفت اخص از مدعاست و ا

ايـن نحـو   ، مي باشد، انجام مسئوليت مذكور با توجه به شناختي كه از عنصر زن وجود دارد
موافق با موازين فقهي نمي باشد و اعتباراتي است كه دليل بر اعتبار آنهـا نـداريم و   ، استنباط

بـه  ، در اثبات ناتواناييهاي عقلـي و ايمـاني زنـان   اگر با توجه به آن دسته از روايات است كه 
در حـدي نيسـتند   ، آنها استشهاد مي شود بايد گفت آنها در قوت داللت با سند و يـا هـر دو  

عالوه بر اينكه آنها در تعارض بـا بسـياري از    .كه بتوانند دليلي فقهي براي حكم قرار گيرند
ما در اينكـه هـر    .قرار مي دهد» مردان«با  »همسان«نيز » زنان«اصول اسالمي و انساني اند كه 

يك از زن و مرد به اعتبـار موقعيتهـاي ويـژه اي كـه هـر يـك دارنـد در بسـياري از احكـام          
متفاوتند ترديدي نداريم و اصالً آن را الزمه نقش اجتماعي متفاوت وويـژه هـر يـك از آن    

خي روايات ضعيف يـا قابـل   به خاطر وجود بر، اما اينكه در بعد انسان شناختي، دو مي دانيم
پذيرش آنرا مشـكل بلكـه نـاممكن    ، دست از اصول كلي و عام موجود برداشته شود، توجيه

آورده ) ع(اما مسأله ناقص العقل بودن زنان مستند به روايتي است كه از امام علـي  .مي دانيم
  :داند و ابن ابي الجمهور در كتاب عوالي اللئالي خود آن را اين چنين ذكر مي كن

، ابـي الجمهـور  (» .بهره شان كم و عقلشـان كاسـتي دارد  ، ايمان زنان ناقص، اي مردم«
  ).1/289، ق1403

بـه نقصـان   » نقصان عقلي«اولين نكته اي كه در اين روايت جلب توجه مي كند تفسير 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1390 پاييزوم، سهاي اعتقادي ـ كالمي، سال اول، شماره  فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش / 110

و مسأله شهادت زن نيز استشهاد به قـرآن كـريم اسـت در ايـن      .در قوه ذاكره و حافظه است
سوره مباركه بقره مراجعه شود تا تفسـير قرآنـي اعتبـار     282صورت الزم مي نمايد تا به آيه 

  :آيه مباركه چنين است .شهادت يك زن به اندازه نصف شهادت يك مرد فهميده شود
فرجل وامرتان ممن ترضون من واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين «

  .»...الشهداء ان تضلّ احداهما فتذكر احداهما االخري
ان تضــلّ « :در ســخن خداونــد» ضــالل«همــه مفســرين اتفــاق نظــر دارنــد كــه مــراد از 

از ايـن آيـه پـي مـي بـريم كـه مـراد از عقـل در روايـات           .نسيان و فراموشي است» احداهما
پـس معنـاي ايـن    ، و حافظه با يكديگر فرق دارند مذكور قوه حافظه است و حال آنكه عقل

روايت چيست؟ توضيح اين روايت به دقت و تأمل نياز دارد و صحيح نيست كـه بـه اسـتناد    
زيـرا در مـتن روايـت    ، سريعاً به كمبود عقل زنان نسبت به مـردان حكـم كنـيم   ، اين روايت

كـه مـا امـروزه از واژه     معناي غير از آن چيزي است، قرائني وجود دارد كه مقصود از عقل
  .عقل مي فهميم

اسـت  ) عقل عملـي (عقل به معناي تذكر و قدرت بر تدبير و اداره امور، در اين روايت
كه امري اكتسابي و نتيجه ممارست و كسب دانش و تجربه است و اين غيـر از عقـل نظـري    

 .اده اسـت است كه خداوند به بعضي داده و آنها را به واسطه آن بـر بعضـي ديگـر برتـري د    
  :توضيح نكته ياد شده در قالب چند مثال

توجه يك پزشك به خطرهايي كه سالمتي انسان را تهديد مـي كنـد بيشـتر و بهتـر از     
به خطرهايي كه زراعـت را  چنان كه كشاورز هم بيشتر از يك پزشك ، يك كشاورز است

  .توجه دارد –باد و برف ، باران، مانند آفت هاي گياهي ـكند  تهديد مي
و يك تاجر بيش از يك پزشك و كشاورز به تغيير قيمتهاي بازار آشنايي دارد و سـير  
صعودي قيمت ها را از سير نزولـي آن بـاز مـي شناسـد و تغييـر و تحـوالت بـازار را كـامالً         

از كجـا  ، تشخيص مي دهد و مي داند چه زماني براي خريد و فروش كاال مناسب تـر اسـت  
نشـانه  ، زماني بخرد و چه زماني بفروشد؟ همـه ايـن مـوارد    بخرد؟ به چه كسي بفروشد؟ چه

بلكه تاجر بر اثـر تجربـه و   ، عقل معاشي است كه پزشك و كشاورز از آن برخوردار نيستند
چنان كه كشاورز در مزرعه و پزشـك در برخـورد    .آنها را كسب كرده است، كار در بازار
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ن نمونه از عقـل در هـر گروهـي بـر     اي .با بيماران گوناگون در رشته خود متخصص شده اند
ايـن   .اثر كسب آگاهي و تجربه و ممارست طوالني در رشته كاري خود به دست مـي آيـد  

قـرار  ، كه هديـه الهـي بـه انسـان اسـت     » عقل نظري«نام دارد و در مقابل »عقل تجربي«، عقل
و عقـل تـدبير   ، منظور از عقل در حديث امام علي كه ذكـر آن گذشـت  ، ضمن اينكه .دارد

 .تفـاوت دارد ، فهمـيم  مـي  آگاهي و تجربه است و اين به معنايي كه ما امـروزه از واژه عقـل  
در نهـج  ) ع(را در كـالم امـام علـي    » حافظـه «و » عقـل «اينك به خوبي مي توان ارتباط ميان 

  .البالغه دريافت
  تفاوت ساختاري زن و مردـ 6

يت هـاي اجتمـاعي و   ساختمان وجودي زن به خاطر موقعيـت ويـژه اي كـه در مسـئول    
آن دو از نظر قدرت تصميم گيـري و   .خانوادگي دارد با ساختار وجودي مرد متفاوت است

مغـز و قلـب    .مغز و قلب آنان يكسـان نيسـت  ، در دو سطح متفاوتي قرار دارند، اراده استوار
زن طبيعتـي  ، به همين گونـه اسـت ريـه آن دو   ، مرد از حجم و وزن بيشتري برخوردار است

در عـدم صـالحيت    .غيرخشن دارد و در مقايسه با مرد از مقاومت كمتري برخـوردار اسـت  
  :صاحب الميزان مي گويد، زن براي امر قضاوت

زن بطور متوسط در خصوصيات كمالي مانند مغز و قلب و شريانها و اعصاب و قد و «
» ...داردو در مقابــل نيــروي تعقــل در مــرد بــيش از زن وجــود ... .وزن از مــرد عقــب اســت

  )2/387، ش1363طباطبائي(
  نقصان جايگاه و حرمت اجتماعيـ 7

در » عبـد «مقايسه كرده و گفته اند همـان گونـه كـه    » عبد«برخي از اهل سنت زن را با 
زن نيز ايـن نقصـان را دارد و   ، از جايگاه اجتماعي پائين تري برخوردار است» حر«مقايسه با 

قضـاوت زن نيـز جـايز    ، قضـاوت را عهـده دار شـود   نمـي توانـد منصـب    » عبـد «از آنجا كه 
  )2/449، 1406، ابن رشد(.نيست

  )تفاوت ساختاري و نقصان جايگاه اجتماعي( :نقد و تحليل
آيا قوت احساسات و عواطف در زن تا آن حد است كه آن مقدار الزم از تعقـل  : اوالً

به گونـه اي كـه   ، ار بيندازدو تدبير او را در مسائل اجتماعي تحت الشعاع قرار دهد و از اعتب
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حال آنكه تجربه جوامع بشري در قرون ؟خيلي از مشاغل اجتماعي را نتوانند عهده دار شوند
زنـان بسـياري كـه    ، جديد نشان مي دهد كه در بسياري از مشاغل مهـم بخصـوص قضـاوت   

موفقيـت  توانسـته انـد   ، تحصيالت الزم را فراگرفته و صالحيت اخالقي مربوطه را داشته اند
هاي زيادي كسب كنند و عملكردشان طوري نبوده كه بتوان گفت به خاطر نقصان عقـل و  

چنانكه حسين مهرپور در مقالـه قضـاوت و    .از خود بي لياقتي نشان داده اند، غلبه احساسات
  :زن خود در مجله تحقيقات حقوقي مي نويسد

قضـات در  % 50د ش در هلند گرفته شـده اسـت حـدو    1370طبق آماري كه در سال «
هلند زن هستند و نمي توان گفت سيستم قضايي اين كشورها به خاطر وجود اين همه قاضي 

  .)25ص، 1377، مهرپور(» .زن رو به فساد و ويراني است
 .در قرآن كريم بيش از دويست آيه درباره زنان و روابـط او بـا مـرد وجـود دارد     :ثانياً

و ) 19/اعـراف (تا سكونت در بهشت ) 30/بقره(ت قرآن آفرينش زن و مرد را در آغاز خلق
و اسـتعدادهايي چـون   ) 2/ملـك (در فلسفه آفرينش  .يكسان مي بيند) 123/طه(سپس هبوط
ــي  ــر(روح اله ــت ) 28/حج ــري در خلق ــين(براب ــي  ، )4/ت ــزار ادراك ــل(اب ــرت ، )78/نم فط

 .ذاردميان زن و مـرد تفـاوت نمـي گـ    ) 72/احزاب(وجدان اخالقي و امانت ، )30/روم(الهي
پيشـگامي در ايمـان   ، تقـوا ، علـم ، عمـل صـالح  ، چـون ايمـان  ، چنانكه در ارزش هاي انساني

تفاوتي قائل نشده و شيطان را دشمن انسـان مـي   ) 195/آل عمران(هجرت، جهاد) 13/واقعه(
و خالصه اينكـه خداونـد ارزش و جايگـاه    ) 61/يس(شمارد و زن و مرد را مكمل يكديگر 

  .ر داده و برتري هر يك را بر ديگري بر اساس تقوي دانسته استزن و مرد را يكسان قرا
  استشهاد به برخي آياتـ 8

بر ممنوعيت قضاوت زنان به برخـي از آيـات قـرآن كـريم اسـتدالل شـده اسـت كـه         
  :عبارتند از
  )34/نساء(» ...الرجال قوامون علي النساء«ـ  الف
معناست كه مردان قائم بـه امـر زنـان    صيغه مبالغه از ماده قيام است و بدين » قوام«واژه 

هستند و نسبت به امور آنها متعهدند برخي از اين آيه عموميت قيوميـت مـردان بـر زنـان در     
قاضي طريحـي در كتـاب مجمـع البحـرين گفتـه       .خانواده و بيرون از آن را نتيجه گرفته اند
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  :است
ياسـي دارنـد و   آيه ياد شده بـدين معناسـت كـه مـردان بـه زنـان قيوميـت واليـي و س        «

وجـود مـوهبتي   ، دليل اول :خداوند در اين آيه براي اين مطلب دو دليل نيز اقامه كرده است
حسن تدبير و توان بيشتر در ، همچون كمال عقل، است كه مرد داراست و زن فاقد آن است

قبـول  ، جهـاد ، اقامـه شـعائر  ، امامت و واليت، انجام اعمال و عبادات و به همين جهت نبوت
امري اكتسابي اسـت بـه   ، دليل دوم .به مردان اختصاص يافته است.. .دت در همه امور وشها

 با اينكه هر دو از ازدواج بهره مند، اين معنا كه مردان به زنان نفقه ومهريه پرداخت مي كنند
  )3/564، بي تا، قاضي طريحي(» .مي گردند
  )228/بقره(» ...و للرجال عليهن درجةً « ـ ب

خداوند ميان مردان و زنان در حقـوق و واجبـات برابـري     :گان گفته انداستدالل كنند
ولي خداونـد  ، برقرار كرده و براي هر يك وظايفي قرار داده و حقوقي را تعيين كرده است

قيوميـت   :حقوق مردان را از زنان با يك درجه جدا كرده است و آن درجه عبارت اسـت از 
  :رازي در تفسير كبير گفته استفخر ، در درون خانواده و بيرون از آن

قضـاوت و  ، ارث و شايستگي براي امامـت ، ديه، عقل :مرد بر زن چندين برتري دارد«
  )6/95، ق 1357، فخر رازي( »شهادت
  )18/زخرف(» او من نيشّوا فى الحليه و هو فى الحضام غير مبين« ـ ج

الخصـام غيـر   و هـو فـي   « :خداوند متعال در آن آيه زن را چنين توصيف كـرده اسـت  
قادر بر آشكار كردن داليل روشن نيست و قاضي در قضـاوت  ، يعني در هنگام جدال» مبين

مي بايست حقيقت را آشكار كند و لذا به اين آيه بر عدم مشروعيت قضـاوت زن اسـتدالل   
  ...شده است
  )33/احزاب (» و قرن فى بيوتكن و ال تبرجن الجاهلية االولى«ـ د

همسران پيامبر دستور مي دهد كه در خانه هايشان بمانند و بـدين   خداوند در اين آيه به
از خانه رسول ) ع(به عايشه به خاطر اينكه براي جنگ با امام علي ) ص(جهت اصحاب پيامبر

ولـي  ، اين آيه گرچه همسران پيامبر را مخاطب قرار داده است خرده گرفتند، خدا بيرون آمد
مـي شـود و تنهـا مخصـوص همسـران پيـامبر نيسـت و         حكم آن شامل همه زنان با ايمـان نيـز  
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  ...حكومت و واليت و قضاوت مستلزم خروج از خانه و رفت و آمد ميان مردان است
  )آيات( :نقد و تحليل

انصافاً استناد به اين آيه شـريفه بـه ممنوعيـت    ...) الرجال قوامون علي النساء( ـآيه اول  
نمـي توانـد   ، ضر كه قضاوت مي كننـد قضاوت كه زن با طبيعت خاص بخصوص دوران حا

بيـان  » ...الرجال قوامون علي النساء« :نحوه بيان آيه و احكامي كه بعد از عبارت، مواجه باشد
به خوبي بيانگر اين است كه موضـوع  ، شده همان گونه كه برخي از صاحب نظران گفته اند

قرآن كريم درصـدد بيـان   ، مربوط به روابط زوجين و مسائل خانوادگي است و در اين مقام
مخصوصاً علت دومي كه در آن  .برتري مرد و حاكميت او بر زن در روابط اجتماعي نيست

نمي توانـد مبنـاي قيوميـت اجتمـاعي جـنس      ، يعني وظيفه ي انفاق، به قيوميت مرد بيان شده
افي به عالوه حداقل استدالل به ايـن آيـه نمـي توانـد نـ     ، مرد بر زن در روابط اجتماعي باشد

  .قضاوت زن بر زن باشد
اين آيه در ميان آيات طالق قرار دارد و ايـن  ، اوالً، )للرجال عليهن درج و( ـآيه دوم  

 آيات حقوق و تكاليف زن در درون خانواده را بيان مي كند و براي زنان در برابـر تكـاليفي  
ثانيـاً   .مردان همچنين بر، حقوقي را مشخص مي كند، كه برايشان در خانواده قرار داده شده

در آيـه مجمـل   » درجـه «واژه ، از اين ظهور و برداشت صرف نظر كنيم، اگر در آيه مذكور
طالق و مانند آن است و تعميم آن به ديگر جايگاههاي اجتماعي ، و قدر متيقن از آن .است

و بدون دليل روشن نمي توان اختصاص مردان به واليت و قضـاوت را  ، نيازمند اثبات است
  .كرد اثبات

ايـن آيـه در رد نظـر    ، )اومن نيّشوا فـى الحليـة و هـو فـى الخصـام غيـر مبـين( ـآيه سوم  
مشركيني است كه فرشتگان را دختر خدا مي دانند و سپس بيان مي كند كه دختران و زنان به 

ولي رغبتي به دخالت كردن در نزاع هـا ندارنـد   ، خودآرايي و تجمل ميل فراوان دارند، زينت
توانـد   اما به تنهـايي نمـي  ، اين مطلب درست است .روحياتشان با اينگونه امور سازگار نيستو 

دليل ممنوعيت قضاوت وواليت براي زنان باشد و جايز نيست كه فقيه در مقام فتوا بـه تحـريم   
زيرا خداوند در اين آيه بـه بيـان   ، حكومت و واليت و قضاوت براي زن به اين آيه استناد كند

در حالي كه چه بسـا زنـاني هسـتند كـه در عهـده دار      ، عمومي مرد و زن پرداخته خصوصيات
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از بسياري از مردان برتر مي باشـند  ، شدن امور اجتماعي و سياسي و قضايي و در امر قيموميت
و قطعاً نمي توان از اين آيه استفاده كرد كه هر مردي از هر زنـي برتـر اسـت و زن بـه سـبب      ! 

ايـن آيـه دربـاره زنـان نظيـر كـالم       ، وان تصدي امور اجتمـاعي را نـدارد  اين ويژگي تكويني ت
  .درباره عموم انسان ها اعم از زنان و مردان است...) و و خلق االنسان ضعيفاً(... خداوند 

يـا «آيه پـيش از ايـن   ) ...قرن فى بيوتكن و ال تبرجن تبرج جاهلية االولى( ـآيه چهارم  

اشاره و بلكـه تصـريح بـه همسـران پيـامبر دارد وهمـين       . »..ساءنساء النبى لستّن كاحٍد من الن
بـه صـورت    احتمال براي بطالن استدالل به آيه جهت اثبـات حرمـت خـروج زنـان از خانـه     

بنابراين اگر زن زيبايي هاي خود را نشان ندهد و در صورت ازدواج  .مطلق كفايت مي كند
و مـا فقيهـي كـه بيـرون رفـتن زن از       مي تواند از خانه خارج شود، از شوهرش اجازه بگيرد

خانه با اجازه شوهرش را حرام بداند سراغ نداريم و نيز هيچ فقيهي بيرون رفتن زن مجـرد را  
از اين بيانات روشن مي شود كه در قرآن  .در صورت رعايت موازين شرعي حرام نمي داند

ضـايي زن  كريم هيچ دليلي صريح و روشـن بـر حرمـت تصـدي امـور اداري و سياسـي و ق      
  ».وجود ندارد

  عدم صالحيت در امام جماعتـ 9
با سند خود از عماد بن عمرو و انـس بـن   ، شيخ صدوق در كتاب من ال يحضره الفقيه

از پدرانش نقل كـرده كـه از جملـه توصـيه هـاي      ) ع(از جعفر بن محمد ، از پدرش، محمد
  :اين است) ع(به علي ) ص(پيامبر اكرم 

عيادت ، اقامه، اذان، نماز جماعت، نمازجمعه :هده زنان نيستاين موارد بر ع، اي علي«
تراشيدن سر و عهده ، لمس كردن حجراالسود، هروله بين صفا و مروه، تشييع جنازه، مريض

  )4/364، ق 1404، شيخ صدوق( ».همچنين با آنها مشورت نشود، دار شدن قضاوت
قضـاوت ميـان   ، امامت كندپس وقتي زن شرعاً نمي تواند نماز جماعت را براي مردها 

  .آنان را به طريق اولي نمي تواند عهده دار شود
  )عدم امام جماعت( :نقد و تحليل

را كه مرحوم شـيخ صـدوق بـا همـه طـوالني      ) ع(به امام علي)ص(حديث پيامبر اسالم
به تصريح مرحوم مقدس اردبيلي از حيث سند غير قابل ، اوالً، بودنش در كتاب خود آورده
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، ضعف سند آن به روايت و عمل اصحاب جبران مي شـود ، اگر گفته شود، ثانياً .اعتنا است
عمل مشهور نمي توانـد روايـت ضـعيفي را اعتبـار ببخشـد كـه عمـل        ، بايد در جواب گفت

مشهور محرز گردد و مشهور در فتوايي كه دارند به خبر خبر ضعيف استناد كننـد و ايـن در   
در ايـن  ، دليل ديگري نداشته باشد و ضـمن اينكـه  ، صورتي احراز مي گردد كه فتواي آنان

جا ادله فراوان ديگري وجود دارد كه ممكن است مشهور به يكي از آنها استناد كرده باشند 
پس سند اين روايت قابـل اعتنـا   ، و در نتيجه عمل مشهور به آن خبر ضعيف احراز نمي شود

بپـذيريم كـه سـندش قابـل قبـول      از طرف ديگر اگر از اين مرحله هم تنـزل كنـيم و   ، نيست
  :زيرا، داللتش بر عدم جواز قضاوت زنان آشكار نيست، است

اين است كه بر زنان واجب نيست نه اينكه قضاوت زن » ...ليس على النساء«معناي  :اوالً
ليكن نماز جمعه آنـان  ، همان طور كه حضور در نماز جمعه بر زنان واجب نيست، نافذ نيست

نـه  » لـيس للنسـاء جمعـه   « :مي فرمود، نفي قضاوت زنان بود، اگر منظورهم باطل نيست چون 
اگر از اين سخن دست برداريم باز هم نمي توان داللت ايـن حـديث   ، ثانياً .»ليس علي النساء«

ذكر شـده اسـت كـه قطعـاً     ، زيرا اموري در ذيل اين نفي، بر حرمت قضاوت زنان را پذيرفت
نمي توان حكم كرد به ايـن كـه قضـاوت زن امـري حـرام      بلكه مكروهند و لذا ، حرام نيستند

  )90ص، 1384، آصفي( .زيرا احتمال مكروه بودنش در حد احتمال حرمت است، است
  حرمت سخن گفتن زنـ 10

شيخ طوسي در كتاب خالف بـراي اثبـات عـدم جـواز قضـاوت زنـان بـه چنـد دليـل          
  :نقل مي كند كه) ص(اسالمكه يكي از آنها حديثي است كه از پيامبر ، تمسك جسته است

شـيخ  ( »فـان التسـبيح للرجـال و التصـفيق للنسـاء     ، من فاتـه شـيء فـي صـالته فليسـبح     «
  )6/3/2، 1417طوسي

پيامبر اسالم زنان را از سخن گفتن باز داشته است كـه مبـادا   « :شيخ در ادامه مي گويد
م مشـتمل بـر   كه هـ  –موجب گمراهي مردان گردند و پيداست كه بازداشتن آن از قضاوت 

  )6/214، همان(» .مي شود به طريق اولي استفاده -كالم است و هم به غير كالم
  )حرمت سخن گفتن( :نقد وتحليل

  :زيرا، به گمان ما اين سخنان شيخ طوسي پذيرفته نسيت
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، مجهول است و هيچ راهي بـراي اثبـات اينكـه از پيـامبر صـادر شـده      ، اين جمله: اوالً
  .وجود ندارد
  .و اين نيز مويد عدم صدورش از نبي اكرم است، مفاد آن در فقه ما مطرح نيست :ثانياً
زيرا حـق تسـبيح   ، الزمه آن اين است كه زنان حق تكلم با مردان را نداشته باشند :ثالثاً

زيرا دليـل معتبـر بـر جـواز آن     ، گفتن را ندارند و اين چيزي نيست كه بتوان به آن ملتزم شد
  .داللت مي كند

زيـرا  ، الزمه التزام به آن اين است كه زنان در حضور مردان نتوانند نماز بخوانند: رابعاً
  ...بايد در نماز خود قرائت كنند و ذكر بگويند

، افتنان و گمراهي مردان در صورتي است كه در كنار زن حضور داشـته باشـد   :خامساً
پـس منـع تسـبيح زنـان بـه      ، ولي غالباً چنين نيست كه مرد اجنبي در كنار زن نمازگزار باشد

  .طور مطلق جايز نيست
انكـار ناپـذير   ، هيچ يك از اشكاالت گذشته وارد نباشد ايـن اشـكال  ، به فرض :سادساً

نمي تواند دليل اين باشد كـه  ، است كه منع زنان از گفتن ذكر خاص در نماز يا پس از نماز
، ثانيـاً ، بـراي چـه بـوده   معلـوم نيسـت كـه منـع ذكـر      ، زيـرا اوالً  .زن نمي تواند قضاوت كند

چـرا زن بـراي   ، ثالثاً .قضاوت مالزم با اين نيست كه قاضي زن حرفش را به ديگران بشنواند
  )97ص، 1376، محمدي گيالني(.زنان نتواند قضاوت كند

  )ص(ـ روايت نبوي11
ترمـذي و نسـائي   ، بخـاري ، عمده ترين دليل اين ديدگاه حديث نبوي است كه احمد

لـن يفلـح قـوم ولّـوا امـرهم « :بكره و او از رسول خدا نقل كرده اند كه فرمودهآن را از ابي 

  )3/9، ق 1314، بخاري(» امراة
خداونـد مـرا در    :ابي بكـره مـي گويـد    .اين حديث را بخاري از ابي بكره نقل كرده است

زيرا چيزي نمانـده بـود   ، روزهاي جنگ جمل با حديثي كه از رسول خدا شنيده بودم نجات داد
وقتـي بـه رسـول    : به اصحاب جمل بپيوندم و در كنار آنان بجنگم كه به ياد ايـن حـديث افتـادم   
  :فرمودند، خدا خبر رسيد كه دختر كسري حكومت بر مردم فارس را بدست گرفته است

  )همان( »مردمي كه ولي امرشان را زن قرار دهند هرگز رستگار نخواهند شد«
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  :))ص(روايت نبوي( :نقد و تحليل
روايت كه با تعابير گوناگوني وارد شده و توسـط برخـي از فقهـاي مـا نيـز مـورد        اين

استدالل قرار گرفته و بيشتر از طريق اهل سنت نقل شده اسـت و راوي آن شخصـي بـه نـام     
همگـي از او نقـل كـرده انـد از نظـر داللـت       ، است و كتابهاي حديثي اهل سنت» ابي بكره«

  :داراي اشكاالت زير است
اين احتمـال را قـوت مـي بخشـد كـه ايـن سـخن تنهـا در         ، ضاي صدور حديثف: اوالً

  .خصوص وضعيت سياسي و اجتماعي آن روز و دستگاه سلطنت ساسانيان وارد شده است
را اسـتنباط كـرد تنهـا در محـدوده رهبـري و      » حرمـت «اگر بتوان از اين حـديث  : ثانياً

  .امامت جامعه است
برداشـتي  ، استدالل كرده اند از بيان خارجي و تكـويني كساني كه به اين روايت : ثالثاً

  .تشريحي كرده اند
  .منافاتي با جواز ندارد، عدم فالح: رابعاً

در مسأله حكومت و رهبري بايد توجه كرد كه وضعيت اين زمان با روزگاران  :خامساً
  .گذشته تفاوت زيادي دارد

نـه حكـم   ، ارشـادي اسـت  يك امر عقلي و ، بر فرض صحت، مفاد اين روايت :سادساً
  ...و الزامي شرعي

  خطاب جابر) ع(سخن امام باقرـ 12
مرحوم شيخ صدوق در كتاب خصال از جابر بن يزيد جعفـي روايـت كـرده كـه مـي      

  :مي فرمود) ع(شنيدم امام باقر ، گويد
نـه تشـييع   ، نه عيـادت مـريض  ، نه اقامه، نه اذان، نه جماعت، بر زن نه نماز جمعه است«
و نـه زن عهـده دار مسـئوليت قضـايي مـي شـوند و نـه        ... ، هروله در سعي و مـروه  نه، جنازه

  )2/141، بي تا، شيخ صدوق(»...امارت و حكومتي به او سپرده مي شود
  ))ع(سخن امام باقر: (نقد و تحليل

نگاه به مجموعه جمالت اين روايت نشـان مـي دهـد كـه از نظـر داللـت كـامالً قابـل         
  :زيرا، خدشه است
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بلكه نفـي وجـوب اسـت و    ، بخشي از موارد ياد شده در روايت قطعاً حرام نيست :اوالً
  ...مثل مورد نماز جمعه، حتي نفي استجاب نيز نشده است

در واقع يـك ارفـاق دربـاره زنـان     ، اين احتمال را نيز مي توان داد كه نفي مذكور:ثانياً
  .جمعه چنين است چنانكه در نماز، يعني رفع تكليف است و نه تحريم تصدي، است

توجه به جمالت ياد شده مي فهمانـد كـه شـارع مقـدس بـا عنايـت بـه وضـعيت          :ثالثاً
خانوادگي و اجتماعي زن نخواسته است مسائل دشواري چون بخشي از اعمال حج ، جسمي

  ...يا قضاوت بر دوش او به عنوان يك وظيفه سنگيني كند
  براي عقب نگه داشتن زنان) ص(دستور پيامبرـ 13

از پيـامبر روايـت شـده اسـت كـه در مـورد        :گويـد  شيخ طوسي در كتاب الخالف مي
  :ها فرمود زن

، شـيخ طوسـي  ( »موخّرشـان بداريـد  ، آن سان كه خداوند آنان را موخّر داشـته اسـت  «
  )3/311، پيشين

  )براي عقب نگه داشتن زنان) ص(دستور پيامبر اسالم: (نقد و تحليل
فرض صحت سند آن نمي تواند داللتي بـر مـدعاي   روشن است كه اين سخن حتي با 

زيرا تأكيدي است بر لزوم حفـظ موقعيـت    .مورد بحث درخصوص قضاوت زنان بوده باشد
زنان را از نظر تصدي ، اما اينكه خداوند، زنان در چهارچوبي كه خداوند مقرر فرموده است

ايـن اول  ، ود و به اصطالحبايد در جاي ديگر ثابت ش ؟يا نه مسئوليت قضا نيز بازداشته است
  ...سخن است و لذا تنها در كالم شيخ در خالف به آن استدالل شده است

  ـ مرسله ابن ابي عمير14
اين مرسله را مرحوم شيخ صدوق در روايتي از محمدبن ابي عميـر كـه او هـم از امـام     

از او در رابطه ) ع(مردي از ياران امام علي :صادق نقل فرموده آورده است كه امام فرمودند
  :فرمودند) ع(با زنان سوال كرد كه امام علي

و آنهـا را از امـوال خـود مطلـع     ، در هـيچ حـالتي از زنانتـان اطاعـت نكنيـد     ، اي مردم«
اعمالشان را بـه درسـتي    .آنها را امين اموال خود قرار ندهيد و به آنها اطمينان نكنيد، نسازيد

، دهند و اگر در انجام اعمال خود اختيار داشته باشند به عهد شما وفـا نمـي كننـد   انجام نمي 
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زمـاني كـه شـهوت بـه     ، هيچ صبري ندارند زماني كه نيازمند باشند؛ دين را پاس نمي دارنـد 
  )2/183، پيشين، شيخ صدوق(»...سراغ آنها بيايد

مين شـمردن بـر   هم لزوم اطاعت را در پي دارد و هم ا، روشن است تصدي مقام قضاء
  .بلكه بر جان اين و آن، مال ديگران

  )مرسله( :نقد و تحليل
اين مرسله را هر چند كساني چون مرحوم نراقي در عوائد االيام خـود مـورد اسـتدالل    

مربـوط بـه مسـائل خـانواده و     ، قرار داده اند ولي عالوه بر اينكه سياق و فضاي جمـالت آن 
زندگي شخصي به زناني كه حضرت علي اوصـاف   روابط زن و شوهر و سپردن كامل امور

توانـد لـوازم اطالقهـاي مـذكور در آن را      نمـي  هـيچ فقيهـي  ، مي باشد، آنان را برمي شمارد
و امـين دانسـتن آنـان بـه هـر      ، چگونه مي توان پذيرفت كه اطاعت زنان در هر حال .بپذيرد
  :و به قول استاد مطهري! حرام است، مال

برخالف ضرورت فقه است و قسمت » و ال تأمنوهنّ علي حال«گويد  ميقسمت دوم كه «
  )10ص، 1371، مطهري(» .مربوط به روابط خانوادگي است» ال تطيعوهن علي حال«اول هم 

عالوه بر اينكه جاي اين پرسش باقي است كـه آيـا زنـان همـواره چنـين انـد كـه ايـن         
يت را ناظر بـه جامعـه اي   اگر چنين نيست بايد روا ؟روايت شريف آنان را توصيف مي كند

اما اينكه طبيعت زنان ايـن گونـه   ، شمرد كه نوع زنان آن مشمول اوصاف ياد شده مي باشند
  .اين با اصول قطعي ديگر و موازين كالمي و انسان شناسي اسالمي هماهنگي ندارد، باشد

  )نفسهاال تملك المرأه مايجاوز : روايت: (دستور به ايجاد محدوديت براي زنانـ 15
در نامـه اي بـه فرزنـدش امـام     ) ع(روايت شده كه امير مومنـان علـي  ) ع(از امام صادق

  :چنين نوشتند) ع(حسن
را ) مانند تدبير امور بيرون از منـزل و انجـام كارهـاي اجرايـي    (زن نبايد امور ديگران «

 اين با حال وي مناسب تر و براي آسوده خاطر بـودنش بهتـر اسـت و سـبب    ، عهده دار شود
حـر  (» .چون زن موجودي لطيـف اسـت نـه مـدير دخـل و خـرج      ، دوام زيبايي اش مي شود

  )14/120، 1414، عاملي
محدود تصرفات زنان همان اموري اسـت كـه بـه شـخص خودشـان      ، طبق اين روايت
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  ...برمي گردد و نبايد زمينه اقدامات و متصرفات بيشتر را براي آنان فراهم ساخت
  )يجاد محدوديت براي زناندستور به ا: (نقد و تحليل

روشن است كه روايت مذكور داللتي بر حرمـت قضـاوت توسـط زنـان و يـا حرمـت       
  :زيرا، سپردن مقام قضا به آنان ندارد

اين توصيه مربوط به روابط زندگي و در چهارچوب روابط زن و شوهر مي باشد  :اوالً
  ...و نه بيان كننده يك حكم الزامي اجتماعي

تعليلي كه براي توصيه مذكور آمده نشان مي دهد كه نهي يـا امـر مـذكور يـك      :ثانياً
  .دعوت الزامي نيست

حضرت تأكيد مي كند كه اجازه داده شنود كه زن از حد خويش تجاوز كنـداما   :ثالثاً
معين نشده است و خود عدم تعيين نشان دهنده اين است كه خطـاب  ، اينكه اين حد چيست

او اسـت مـي   » همسر«از آن جهت كه » زن«كه شوهر است و درباره  از آن جهت» شوهر«به 
اما اينكه در چهارچوب خاصي و بر اساس احكام و قـوانين معـين و بـا حصـول سـاير      ، باشد

  ...زن مي باشد كه عهده دار قضا شود يا نه؟ نسبت به آن ساكت است» حد«آيا در ، شرايط
  )هلكت الرجال حيث اطاعت النساء: روايت( :توصيه به مخالفت با زنانـ 16

  :روايت كرده است، بكّار بن عبدالعزيز بن ابي بكر
پيامبر كه سرش در ، شخصي نزد پيامبر اسالم آمد و از پيروزي لشكر حضرت خبر داد

دامان عايشه بود تا اين خبر را شنيد از جاي برخاست و سجده كرد و چون سجده اش تمـام  
و آن شخص به بيان ماجرا پرداخت و درضمن سخنانش دربـاره دشـمن    شد ماجرا را پرسيد

  :در اين هنگام پيامبر اكرم فرمود» .حاكم آنها زن بوده است«: چنين گفت
  )2/519، 1405، نراقي( »هالك مي شوند، هرگاه مردان از زنان اطاعت كنند«

  :مرحوم نراقي بعد از ذكر روايت چنين آورده
مـدارك و  ، نهـج الحـق  ، ودن است و چونـان كـه از مسـالك   از اين جمله شرط مرد ب«

برخي در اين شرط اشكال كرده اند و اشكال  .ديگر منابع برمي آيد اين شرط اجمالي است
زيرا دو روايت صحيح در اين باب قضاوت را به مرد اختصاص مي دهـد  ، آنان سست است

دليل ايـن شـرط    .صيص زدو بايد ديگر احاديثي را كه عموميت دارند به اين دو حديث تخ
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، مبادا در هيچ حالتي از زنان فرمان بريـد ( :مرسله من ال يحضره الفقيه :احاديثي است همانند
از زنان بپرهيزيد و از زنان خوب : (و روايت حسين بن مختار )يا آنان را به مالي امين بداريد

زيد تـا طمـع نبرنـد كـه     نيز حزر كنيد و اگر شما را به چيزي فرمان دهند با آنان مخالفت ور
  )همان(» ).شما را به بدي فرمان دهند

  )توصيه به مخالفت با زنان( :نقد و تحليل
، چنانكـه مـا مـي فهمـيم تاكيـد دارد بـر اينكـه مـرد        ، حديث منقـول از پيـامبر گرامـي   

تـا ايـن   ، عـادت ندهـد  ، همسرش را به تسليم شدن در برابر او و پذيرش نظر او در همه امور
 .تسلط همسرش را بر خـود او فـراهم نسـازد و موجـب سـلب اراده اش نگـردد       حالت زمينه
 .اين است كه زنان را به مخالفت كردن با نظراتشـان عـادت دهيـد   » شاوروهنّ«بنابراين معني

چنانكـه خـود    .بايسـتد  اين عادت دهي به مرد اين امكان را مي دهد تا در برابر خواسـت زن 
ت ايسـتادگي در برابـر برخـي از خواسـته هـايش      زن هم احساس مي كند كه شوهرش قدر

ايشـان را در امـر نيـك    «يعنـي » ال تطيعوهن بالمعروف كي ال يطمعن في المنكـر «رادارد كه 
مقصود از ايـن سـخن آن اسـت كـه     » اطاعت نكنيد تا براي امري ناپسند در شما طمع نكنند

، د طوري كه ايـن كـار  زن را به اطاعت مطلق در برابر او حتي در كار نيك عادت نده، مرد
زيرا تسليم شدن در برابر زن ، اطاعت از خود زن به شمار آيد نه به سبب نيك بودن آن كار

، گاه او را به طمع مي افكند تا با سوء استفاده از اهرم عاطفي و جنسي، و اطاعت مطلق از او
  .شوهرش را به كار ناپسندي وادار كند

زش براي زن خبر نمـي دهـد تـا منظـورش ايـن      از ار) ص(بنابراين حديث پيامبر اكرم
ايـن   .بلكه از طبيعت رابطـه زن و مـرد سـخن مـي گويـد     ، باشد كه براي زن بي ارزش است

حديث به ما مي گويد كه رابطه زن و مرد بايد بر اساس احتياطي باشد كه به زن القـاء كنـد   
  ...يم زن نشودكه شوهرش مي تواند با او مخالفت كند و نيز به مرد بفهماند كه تسل

دوست داريم يك بار ديگـر تاكيـد كنـيم كـه حـديث در صـدد پيشـنهاد تجربـه بـه          «
 »مخالفت در برخي از حاالت است تا در روابط زن و مـرد همـاهنگي و تـوازن ايجـاد شـود     

  )6ص، ش1374، محمدحسين فضل اهللا(
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  و ديگر خلفاء) ص(ه پيامبر اسالم سيرـ 17
ايـن مدعاسـت كـه    ، اي كه به آن استشهاد كـرده انـد  برخي از اهل سنت از جمله ادله 

اگر زن صالحيت رهبري جامعه و يا قضاوت را داشت ما بايد شـاهد مـي بـوديم كـه پيـامبر      
اگـر ايـن امـر جـايز بـود       .منصب قضاوت را به او بسـپارند ، اسالم و نيز الاقل يكي از خلفاء

پس معلوم مـي   .ر نيز اتفاق نيافتدمعموالً امكان ندارد كه در تمام دوران گذشته حتي يك با
شود كه واليت و قضاوت زنان جايز نبـوده اسـت كـه حتـي يـك بـار نيـز صـورت نگرفتـه          

  )9/39، بي تا، ابن قدامه(.است
  )سيره پيامبر اسالم و ديگر خلفاء: (نقد و تحليل

اين احتمال را نبايد از نظر دور داشت كه شرايط موجود آن روز از نظر پـذيرش   :اوالً
مردم و نيز ندرت وجود زناني كه شايستگي اين مسئوليت راداشته باشـند و نيـز محـدوديت    
نياز به قضات متعدد در دادگاههاي مختلف به خاطر بساطتي كه امر قضا و شئوون مرتبط به 
آن داشت زمينه اي فراهم نمـي كـرده اسـت و بـه هـر حـال دليلـي وجـود نـدارد كـه عـدم            

فقط ناشي از عـدم  ) ع(يا امام علي) ص(ان توسط پيامبر اسالم واگذاري مسئوليت قضا به زن
در استدالل بـر اينكـه زن مـي     »)9/429، المحلي(ابن حرم« :عالوه اينكه .جواز آن بوده است

تواند عهده دار برخي مسئوليت ها شود به عمل خليفه دوم استشهاد مي كند كه زني از قـوم  
  .بود به مسئوليت امور حسبه در بازار گمارد را كه از زنان صحابي» شفا«خودش به نام 

نكته ديگر اين است كه مقام قضاوت درگذشته مسئوليت هاي چنـدي را بـدنبال   : ثانياً
چنانكـه   .داشته است و در بسياري موارد قاضي را در رديف خود والي قرار مـي داده اسـت  

محـدوده اختيـارات بـه    قضات روزگار خويش را از نظر ، ق450متوفاي » ماوردي«خبره فن 
  )70ص، ش 1362، ماوردي(.چهار دسته تقسيم كرده و وظايف قضات را بسيار گسترده است

به هر حال اين مسأله قابل بررسي است كه امروزه كه دستگاههاي قضايي با توجـه بـه   
گستردگي كار و تقسيمات و شاخه هاي متعددي كه محـاكم و مراحـل يـك پرونـده پيـدا      

ساً مسأله تفكيك قوا آن را از مسائل اجرايي جامعه اجماالًجدا كرده است كرده است و اسا
حتي اگر دليلي براي ممنوعيت تصدي آن توسط بانوان بـا توجـه بـه شـئوون آن درگذشـته      

  ؟جاري است، اما آيا در شكل كنوني آن نيز آن دليل مثالً سيره، وجود داشته باشد
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  ـ اجماع18
عبـارت هـايي   ، مـرد بـودن بـراي قاضـي آورده انـد     ترين دليلي كه بـراي شـرط    عمده

 .و هماننـد اينهاسـت  » حصول اتفـاق » «موضع وفاق عندنا» «مشهور« »الخالف» «اجماع«چون
مرد بودن را از شرايط قاضي دانسـته و در ايـن   ، چنانكه مرحوم نراقي در كتاب مستندالشيعه

  :مسأله ادعاي اجماع كرده وگفته است
  )17/35، پيشين، نراقي(»كه مرد بودن از شرايط قاضي استهمه علما اجماع دارند «

  :همچنين شهيد ثاني در حاشيه خود در مسالك بر كالم محقق در شرايع مي نويسد
  )13/327، 1416، شهيد ثاني(» .همه اين شرايط مورد اتفاق ما اماميه است«

قرطبـي در  چنانكـه  ، علماي اهل سنت نيز در اين مسأله تصـريح بـه اجمـاع كـرده انـد     
  :تفسير خود نوشته است

  )1/270، م1967، قرطبي( »اجماع دارند، فقيهان در اين كه زن نمي تواند امام باشد«
  )اجماع( :نقد و تحليل

حصول يا ادعاي اجماع تا پيش از عالمه حلي ثابت نيسـت اگـر نگـوييم خـالف      :اوالً
بداند اين خواهد بـود كـه   حداكثر چيزي كه ممكن است كسي آن را ثابت ، آن ثابت است

ولي روشـن اسـت كـه    ، كسي از فقهاء گذشته تصريح به عدم اشتراط ذكورت نكرده است
ظهـور  ، ظهور در عدم اشتراط دارند نه اينكه عدم تصريح به عـدم اشـتراط  ، عدم ذكر شرط

  .در شرطيت داشته باشد
از اتفاق فقيهان در احراز اتفاق فقيهان يك عصر كار آساني نيست چه رسد به احر: ثانياً

بنابراين از كجا و چگونه مي توانيم به اين نتيجه برسـيم كـه همـه فقيهـان     ، همه اعصار گذشته
اهل بيت با همه پراكندگي و كثرتشان و عدم دسترسي به فتاوايشان قضاوت زنان را باطل مي 

  :چنانكه مرحوم مقدس اردبيلي در وجود اجماع تشكيك كرده وگفته است! ؟دانند
مورد قبول است ، اشتراط مرد بودن در مواردي از قضاوت كه زن در آن نقشي ندارد«

هرچنـد ديـدگاه مشـهور عـدم     ، اما در جاهاي ديگر دليل روشني بر ممنوعيت وجود نـدارد 
بنابراين اگردر اين مسأله اجماع وجود داشته باشد جاي مخالفت نيسـت وگرنـه    .جواز است

زيرا در قضاوت و حكم كردن يـك زن ميـان   ، دارد جاي بحث، ممنوعيت به صورت مطلق
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در صورت وجود شرايط قضاوت در وي هيچ مانعي وجود ، دو زن و به استناد شهادت زنان
  )12/15، ق 1416، اردبيلي(» ندارد

عبارتي به  -)3/311(به جز شيخ طوسي در كتاب خالف -و در كلمات فقيهان گذشته
) 377ص(و نهايـه )8/101(د شيخ در كتاب مبسوطاشتراط مرد بودن در قضاوت نشده و خو

مرد بودن قاضـي  ) 721ص(شيخ مفيد هم در كتاب مقنعه .نيز به اين شرط اشاره نكرده است
چنان كه از فقيهان گذشته افرادي ماننـد ابـي صـالح حلبـي در كـافي      ، را شرط نكرده است

مـرد  ، )230ص(لويـة  و سـلّار ديلمـي در المراسـم الع   ) 1/436(و ابن زهره در غنيه) 421ص(
  .بودن را از شرايط قضاوت ندانسته اند

ضـمن اينكـه    .ثابـت نشـده اسـت   ، اجماع فقيهان اماميه در شرط مرد بودن، به هر حال
يكي از شرايط حجيت اجماع اين است كه حلقه هاي اجماع در ميان فقيهان گذشته متصـل  

  .و به هم پيوسته باشد
  نكات پاياني گيري و نتيجه

از آنچه تاكنون گذشت روشن شد كـه بـر شـرط مـرد بـودن قاضـي دليلـي        : اولنكته 
استوار وجود ندارد كه دل را آرامش بخشد و بر اين پايه هيچ اشكالي ندارد كه زن به شرط 

  .برخورداري از شرايط الزم حكم و داوري كند
 نـاقص ، نـاقص العقـل  ، حرمت قضاوت زنان را با توجيهاتي همچون، بعضي: نكته دوم

، نقصان جايگاه و عدم صالحيت آنان دانستند، حق بيرون نيامدن از خانه، الحكم بودن زنان
  :زيرا، اين سخنان درست نيست

زنان حق بيرون رفتن از خانه و سخن گفتن با مردان و نشستن و برخاستن با آنـان   :اوالً
  .را دارند و دست كم نفي قضاوت به بحث و بررسي و دليل نياز دارد

حرمت قضاوت به اين ادله به معناي حرمت خود آن امور اسـت نـه حرمـت نفـي      :ثانياً
الزمه اش اين است كه اگر زن حجاب الزم را رعايت كند و محرمـات ديگـر را    قضاوت و

  .بايد بتواند قضاوت كند، ترك نمايد و تمام شرايط قضاوت را دارا باشد
و مشهور انجام آن را توسـط   منظور از قضاوتي كه مورد بحث قرار گرفت: نكته سوم

زيــرا آنچــه امــروزه در ، قضــاوت متــداول در دنيــاي امــروز نيســت ، زنــان تجــويز نكردنــد
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اسـت كـه بـه    » مـا انـزل اهللا  «و دادگاههاي دنيا مي گذرد از منظر ما قضاوت به ها  يدادگستر
قضــاوت اســالمي اســت كــه بايــد قاضــي مجتهــد  ، بلكــه منظــور از آن، كلــي باطــل اســت

در چنـين وضـعيتي    .س مسائل قضائي باشد و براساس كتاب و سنت قضـاوت كنـد  وكارشنا
  ...قضاوت زن مانند قضاوت مرد جايز و نافذ است: است كه مي گوييم
در حـالي كـه بـا اصـرار بـه قطعـي بـودن شـرط ذكـورت همـواره بايـد             :نكته چهـارم 

پرسشها و  .اشدپاسخگوي پرسشها و جمالتي باشيم كه متوجه محافل علمي و فرهنگي مي ب
هرچند بسـياري نيـز آن را ابـزاري بـراي مخـدوش      ، انتقادهايي كه همه از سر دشمني نيست

به نظر مـي رسـد بـه صـرفه فرهنگـي       .ساختن چهره نوراني اسالم عزيز قرار داده و مي دهند
جامعه ما نيست كه چنين قاطعانه در اين دست از مسائل نظري و فروع فقهي كه ادله روشـن  

  ...به صورت مطلق و فراگير ايستادگي شود، ي بر آن نيستو محكم
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