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چکیده
یکی از چالشیترین مباحث در نظام حقوقی ایران ،بررسی جایگاه قضاوت زنان در نظام دادرسی ایران است .این مسأله
از این جنبه اهمیت دارد که امروزه زنان از دانش و درک باالی علمی نسبت به مسائل فقهی و حقوقی برخوردار گردیدهاند و
این پرسش را مطرح می سازد که آیا براستی نفعی در منع قضاوت زنان در دنیای امروزی وجود دارد؟ در فقه امامیه نظر
مشهور بر عدم جواز قضاوت زنان است .اما این دیدگاه امروزه بسیار تعدیل گردیده و قوانین و نگرش سازمان قضایی در
نظام فعلی از شدت و حدت سابق برای منع قضاوت زنان برخوردار نیست .اولین بار بعد از انقالب اسالمی ،در قانون جدید
حمایت از خانواده ،قوه قضاییه مکلف گردید از وجود قضات زن در کنار قاضی مرد در دادگاههای خانواده استفاده نماید و
این پرسش مطرح گردید :آیا بالواقع تابوی عدم جواز قضاوت زنان در حال فروپاشی است یا خیر؟ در این تحقیق به بررسی
چالشهای فراسوی قضاوت زنان در نظام حقوقی ایران و رویکرد نظام دادرسی ایران درسالهای اخیر با این مسأله میپردازیم.
واژگان کلیدی :فقه ،حقوق ،قضاوت ،زن ،نظریات جدید.

 - 1استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز.
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 -1اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از مهمترین مسائل در حوزه فقه و آیین دادرسی در حقوق ایران بحث مربوط به موضوع قضاوت زن در جامعه
اسالمی و نطام حقوقی ایران است .این بحث با توجه به تحوالت و نوآوریهایی که در قوانین اخیر التصویب مانند قانون
جدید حمایت از خانواده متحقق شده است ،اهمیت بیشتری پیدا نموده است؛ به عبارتی با تصویب ماده  2قانون جدید
حمایت از خانواده و تکلیف دادگاهها در استفاده از قاضی مشاور زن در کنار قاضی زن و مکلف شدن قوه قضاییه به تأمین
قاضی زن در بازه زمانی  5ساله ،این بحث بیش از پیش قوت گرفته است که آیا قضاوت زن در دین مبین اسالم موافق اصول
است؛ و در غیر اینصورت مقرره موضوع ماده  2قانون جدید حمایت از خانواده بر چه مبنا و منطقی استوار است؟
امروزه اهمیت بررسی و مطالعه نگرشهای جدید درباره قضاوت زنان در نظام حقوقی ایران اهمیتی انکار ناپذیر دارد،
چرا که به دلیل اقتضائات عصر حاضر و نیازهای متعدد نوظهور جویای کار در عرصههای اشتغال و فعالیتهای اجتماعی و
حضور زنان به طور گسترده در زمینههای مختلف تنشها و دعاوی و منازعات متعددی به دنبال داشته است .به نظر میرسد
که حضور زنا ن متخصص و متبحر در امر قضاوت و حل و فصل دعاوی نقش بی بدیل دارد و از همین رو ضرورت تحقیق
حاضر بیش از پیش مالحظه میگردد.
 -2دیدگاههای کلی در مورد جواز قضاوت زنان در فقه
قبل از آنکه به بررسی رویکردهای جدید در مورد مسأله قضاوت زنان بپردازیم ،بهتر آن است که ابتدا به طور خالصه و
مجمل به شناخت دو دیدگاه اصلی در مورد جواز یا عدم جواز قضاوت زنان بپردازیم .در فقه اسالمی دو دیدگاه کلی در
مورد قضاوت زنان وجود دارد که اولی که دیدگاه مشهور نیز هست ،مبتنی بر عدم جواز قضاوت زنان بوده و دیگر دال بر
جواز آن است.
نظرات فقه ا درباب قضاوت زنان مختلف است بعضی معتقد به جواز و بعضی به عدم جواز آن رأی داده اند بعضی
برای آن حدودی تعیین کرده وآن را مقید ساخته و بعضی بدون هیچ حد ومرزی آن را جائز دانسته اند .رأی اول :دستهای از
فقها که قضاوت زنان را جایز نمیدانند و آنها عبارتند از :مالکیه ،شافعیه ،حنابله ،زیدیه ،اباضیه و امامیه.

 1-2دالیل مخالفین
مخالفین قضاوت زنان در اسالم ادلهای را برای اثبات ادعای خود را مطرح نمودهاند که اهم آنها به این شرح است:
الف -آیه  3۴سوره نساء« :الرجالُ قوَامونَ علیَ النساءِ بِما فضَّل اهللُ بَعضَهم عَلی بَعض ٍبما اَنفقوا من اموالهم ...علت
استدالل به این آیه این است که خداوند مردان را بر زنان مسلط قرار داده و سرپرستی زنان را بر عهده آنها نهاده پس والیت
زنان بر مردان جائز نیست و عهده دار شدن قضاوت به وسیله زنان نوعی قوامیت بر مرد است و این خالف منطوق آیه است.
امام ماوردی بعد از استناد به این آیه گفته است جائز نیست که زنان بر مردان قوام باشند .ابن کثیر می گوید :مرد سرپرست
زن است یعنی رئیس و بزرگ و حاکم بر او و هرگاه زن دچار کجی در منش و حرکت گردید مرد مربی اوست لذا مردان بر
زنان برتری دارند و مرد بهتر از زن است به همین علت نبوت و پیامبری به مردان اختصاص یافته است و منصب قضاوت هم
از آن جمله است( .طبرسی )75 ،1379
ب -حدیث امام بخاری به نقل از ابوبکر رضی اهلل عنه که پیامبر فرمود :لن یُفلِح قومٌ وَلوّ أمرَهُم امراة ً :قومی که امور
خود را به زنان بسپارد رستگار نمیشود (طوسی.)202 ،1378 ،
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بر اساس این دیدگاه ،پیامبر (صلی اهلل علیه و سلم) به عدم رستگاری قومی که امور خود را به زنان بسپارند حکم داده
است بدون شک قضاوت هم از بزرگترین امور در رابطه با والیت و سرپرستی است و دوری گزیدن از چیزی که موجب عدم
رستگاری است واجب است لذا سپردن امر قضاوت به زنان جایز نیست .یکی از فقها در این ارتباط میگوید :در این حدیث
دلیل عدم شایستگی زنان برای والیت و سرپرستی امور آمده است و این که سپردن احکام عمومی مسلمانان به زنان جایز
نیست اگرچه در خانه ی شوهر ،زن عهده دار مسئولیت منزل است و نهایتا ً اینکه دوری گزیدن از کاری که موجب عدم
رستگاری است واجب است (الحرالعاملی 1۴1۴ه.ق)5 ،
ج -حدیثی که ابوداوود و ابن ماجه از برید رضی اهلل عنه روایت کردهاند که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود:
«القضاة ُثالثة واحدٌ فی الجنه و اثنان فی النار ».قاضیان سه گروهند یک گروه در بهشت و دو گروه در جهنم هستند اما گروهی
که در بهشتند عبارتند از کسانی که حق را شناخته و بدان قضاوت می کنند و گروهی که حق را شناخته ودر قضاوت به آن
عمل نمیکنند و همچنین گروهی که جاهالنه به امر قضاوت میپردازند در جهنم هستند.
 2-2دالئل موافقین
رأی دوم،رأی کسانی است که قضاوت زنان را جایز شمردهاند و در تمام زمینهها آن را جائز میدانند که ابن جریر
طبری و ابن حزم ظاهری از این دستهاند.
الف -األصل فی األشیاء اإلباحة :اینکه اصل در همه چیز اباحه است و هر کسی صالحیت برقراری صلح میان طرفین
دعوا را داشت ه باشد می تواند قاضی هم بشود وچون زن صالحیت برقرار نمودن صلح میان دو طرف دعوا را دارد لذا
صالحیت قاضی شدن را هم دارد.
ب -حدیثی که امام بخاری و سائر ائمه از ابن عمر روایت کرده اند که پیامبر فرمود« :کلکم راع و کلکم مسوؤل عن
رعیته» همه شما مسئول رعیت خویش هستید هر امیر و فرماندهی مسئول رعیت خویش است و هر مردی در قبال خود و
خانواده اش مسئولیت دارد و هر زنی هم در قبال خانواده اش مسئولیت دارد .وجه استدالل پیامبر والیت و سرپرستی خانه و
مدیریت و تدبیر امور و سرپرستی بچه ها را به زن سپرده است و این می رساند که زن صالحیت تصدی سایر والیتها از
جمله قضاوت را دارا می باشد (ابن قدامه ،بیتا.)116 ،
ج -قیاس قضاوت بر نظام حسبه وبازرسی چرا که هر دو به نوعی والیت هستند به تعیین شفاء بنت عبداهلل قریشی از
سوی عمربن خطاب رضی اهلل عنه به سمت مسئول بازرسی و نظارت بر بازار مدینه ،واگر چنین چیزی ممنوع بود عمر این
کار را انجام نمیداد (ابن قدامه ،بیتا.)202 ،
د -قیاس قضاوت زن بر فتوا دادن چرا که هر کدام نوعی خبر دادن و پرده برداشتن از روی یک حکم شرعی هستند و
در فتوا دادن مرد بودن شرط گرفته نشده است و همچنان که برای زن جایز است در جمع امور فتوا دهد برای او قضاوت در
همه زمینه ها جائز است (جعفری.)51۴ ،1365 ،
-3رویکرد نظریات جدید معاصرین بر مسأله قضاوت زنان:
فقهای و اندیشمندان حاضر نیز پیرامون قضاوت زنان نظرات مختلف و متفاوتی ارائه دادهاند .بسیاری از ایشان قضاوت
زنان را در شرایط و چهارچوب خاصی جایز میدانند و برخی نیز قضاوت زنان را به طور مطلق جایز نمیدانند .حضرت امام
خمینی (ره) میفرمایند «:یشترط فی القاضیالبلوغ و العقل و االیمان و العداله و االجتهادالمطلق و اذکوره ( »...موسوی خمینی
 ،1382ج)۴07 ،2
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آیتاهلل جوادی آملی میفرماید «:عدهای که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نمودهاند ،برهان قطعی برای
اشتراط مرد بودن ارائه نکردهاند؛ لذا گاهی به اجماع تمسک میکنند که فاقد شرط حجیت و اعتبار است و گاهی به حدیث
نبوی ضعیف استدالل میکنند که خصوص والیت به معنای حکومت زن را مانع فالح جامعه میداند و اگر زن واجد شرایط
قضاء از طرف ولی مسلمین منصوب گردد ،مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاه به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)
استناد میکنند که حدیث مزبور تکلیف شاق و صعب قضا را از زن برداشته است ،نه آنکه او را از قضاء محروم نموده باشد.
(جوادی آملی )3۴9 ،1378
همچنین آیتاهلل محمدی گیالنی ،ضمن رد کردن ادله قائلین به عدم جواز قضاوت زنان بیان میکند ...«:این گونه احکام
بهانهای برای دشمنان اسالم و زمینهای برای وارد کردن این تهمت شده است که از دیدگاه اسالم زن باید همواره خانه نشین
باشد و حق رأی و اظهارنظر ندارد و او را بهره آزادی نیست ،گروگان خانه و در زندان زندگی مرد است و از عقل و
خردمندی بیبهره است .لیکن از دیدگاه اسالم زن را بهایی همسان مرد است؛ وی از همان حقوقی برخوردار است که مرد
برخوردار است و همان تکلیفی بر اوست که بر مرد است( ».محمدی گیالنی )7۴ ،1386
آیتاهلل صانعی نیز با تأکید بر اینکه اسالم از نظر شخصیتی نه یک مورد و دو مورد ،بلکه در دهها مورد به بازگو نمودن
شخصیت زن پرداخته ،این گونه بیان میدارد «:به نظر من از نظر اسالم ،اقرار زن ،قضای زن ،مرجعیت و رهبری او همه
پذیرفته شده و مسلم است ذکورت در قاضی شرط نیست هرچند قاضی ،قاضی کارشناس نباشد و قاضی مستنبط از ادله
باشد» (علمی )9 ،1379
آیتاهلل مرعشی نیز عقیده دارد ...« :نفس جنسیت مانع از تصدی امر قضاوت نمیشود و اسالم تکلیف سخت قضاوت
را از زنان برداشته ،نه آنکه آنان را از حقوق اجتماعی خود محروم نماید و در واقع نهی مربوطه جنبهیارشادی دارد( ».علمی
)9 ،1379
آیت اهلل بجنوردی از فقهای معاصر نیز قائل به جواز قضای زن است و در پاسخ مخالفان که به اصل عدم جواز قضای
زن استناد کردهاند ،بیان میدارد «:االصل دلیل من حیث ال دلیل» یعنی اصل در جایی است که دلیلی وجود نداشته باشد .اما در
مانحنفیه این استدالل مخدوش است و آیات و روایات وارده ،به طور عام و مطلق داللت بر واجب بودن حکم «بماانزل اهلل»
دارند و اینکه قاضی باید به عدالت حکم کند .در آنها هیچ گونه تقیید و تخصیصی وجود ندارد که چنین تکلیفی را به مردان
اختصاص بدهیم؛ در این مورد نیز فرقی بین زن و مرد نیست( ».موسوی بجنوردی )۴۴5 ،1381
همانطور که خطابهای «اقیمواالصاله و اتوا الزکوه» شامل هر دو گروه زن و مرد میشود( .موسوی بجنوردی ،1381
 )375آیتاهلل نوری همدانی نیز بیان میکند  ...«:قضاوت زنان و دخالت آنها در مراحل امور قضایی در صورتی که با تنظیم
برنامهای از طرف حاکم اسالمی صورت گیرد و در چهارچوب موازین اسالمی تنظیم شود ،جایز است» (نوری  1۴07ه.ق،
)۴0
لیکن در همین مصاحبه آیتاهلل محمد هادی معرفت و آیت اهلل بهجت ذکوریت را در قاضی شرط میدانند .آیتاهلل
صافی گلپایگانی ادعای عدم خالف در شرط ذکوریت مینماید .آیتاهلل مکارم شیرازی امر قضاء را به شرطی که قاضی ذکور
در قضیه انشاء رأی نماید ،برای زنان جایز میداند و نهایتاً بنا بر احتیاط واجب ذکوریت را در قاضی شرط میداند( .موسوی
بجنوردی  ،1381ص )375
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور و ریاست سابق قوه قضاییه پس از مطرح نمودن ادله
قائالن به عدم قضاوت زنان بر آنها خدشه وارد نموده است و تنها بر یک دلیل یعنی «اصل» اشاره میکند و در نهایت بیان
میکند «:،اگر اصل نباشد یا از نظر اصول عملیه قابل مناقشه باشد ،جواز قضاوت زنان بعید به نظر نمیرسد(».موسوی اردبیلی
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 1۴23ه.ق )90 ،ایشان در گفتگویی صراحتاً بیان میکند ،اگر زن شرایط قضاوت و توانان انجام کار قضایی را داشته باشد،
قضاوت برای او منع شرعی ندارد( .صابریان)17 ،1381 ،
 -4ادله و رویه عملی ناظر بر جواز قضاوت زنان
پس از بررسی دالیل ناظر بر منع جواز قضاوت زنان و پاسخگویی به آنها و همچنین مطالعه نظرات فقهای معاصر در
باب جواز قضاوت زنان؛ و در نهایت اثبات این امر که هیچ یک از ادله داللتی بر منع قضاوت زنان ندارند ،در این مبحث به
بررسی دالیل ناظر جواز قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی میپردازیم.
 1-4ادله ناظر بر جواز قضاوت زنان
ادله ناظر بر جواز قضاوت را باید در دو بعد مورد مطالعه قرار داد.چ
 1-1-4اطالق ادله ناظر بر قضاوت
یکی از مهمترین دالیلی که در اثبات جواز قضاوت زنان ارائه شده است آیه  ۴9سوره مائده است که خداوند در این آیه
میفرماید «:و ان احکم بینهم بما انزل اهلل» بدین معنی که «:و باید در میان آنها طبق آن چه خداوند نازل کرده حکم کنی»...
استفادهای که از این آیه و آیات مشابه میشود ،این است که این آیات اطالق داشته و هیچ شرطی برای قاضی قائل
نشدهاند .بنابراین صرف وجود شرایط الزم برای انجام تکلیف الهی کافی بوده و اگر بنا براین میبود که تنها مردان میتوانند
قضاوت کنند ،در آیات قرآن بدان تصریح میشد .از سوی دیگر ،وقتی حکمی به صورت عام و مطلق آمده باشد و دلیلی بر
اختصاص آن به افراد خاص نداشته باشیم ،حکم برای همه افرادی است که واجد شرایط عامه (مانند :عقل و عدالت و )...
هستند .قضاوت نیز یک حکم شرعی است و ما دلیلی بر اختصاص آن به مردان نداریم؛ بنابراین زنان نیز میتوانند قاضی
شوند( .محمدی گیالنی )5 ،1386
ممکن است ایراد شود که در جایی که میتوان از اطالقات و عمومات آیه و روایات استفاده کرد که دلیلی بر تخصیص
یا تقیید آن ها در دست نباشد؛ این در حالی است که دالیل متعددی بر منع قضاوت زنان ارائه شده است .در پاسخ این گروه
باید گفت دالیل استنادی آنان آن گونه که ادعا میکنند داللتی بر منع زنان از قضاوت نداشته و در مبحثهای قبلی به یکایک
آنها پاسخ داده شد؛ بنابراین در جایی که هیچ دلیل قابل قبولی جهت منع افراد از انجام کاری نداریم باید به اطالق ادله پایبند
بوده و از آن تبعیت نمود.
 2-1-4اصاله الجواز
همانطور که قبالً نیز گفته شد از آنجایی که هیچ گونه دلیل قابل قبولی از سوی قائالن به منع قضاوت زنان ارائه نشده
است ،به حکم اصاله الجواز که در همه امور جاری است ،باید گفت :بانوانی که شرایط قضا را دارند میتوانند متصدی آن
گردند( .موسوی اردبیلی 1۴23 ،ق )۴7 ،در واقع بر اساس اصاله الجواز «:آن چه دلیلی بر حرمت آن نرسیده ،حکمش عدم
وجوب و جواز ارتکاب است ».فقهای شیعه از جمله شیخ صدوق ،سید مرتضی ،و عالمه حلی معتقدند که تا زمانی که نهیی
نرسیده باشد ،اصل در اشیاء اباحه است و این حکم را مقتضی عقل میدانند( .صابری  )532 ،1381بنابراین با توجه به این که
در مسئله قضاوت زنان هیچ گونه دلیل قابل قبولی در جهت منع آنان ار قضاوت ارائه نگردیده است ،لذا با توجه به مقتضای
اصل جواز ،حکم به جواز قضاوت زنان نموده و بدون دلیل نمیتوان این اصل را نادیده گرفت.
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 2-4رویه عملی ناظر بر جواز قضاوت زنان در حقوق ایران
با تمامی اختالف نظرهایی که در مورد جواز یا ممنوعیت قضاوت زنان در فقه اسالمی وجود دارد ،ولی باید دانست که
به سبب وجود جنبهی کاربردی برای این امر ،همهی استداللها و ادلههای ارائه شده زمانی مفید فایده خواهد بود که در رویه
عملی نظام حاکم بردادرسی ایران تأثیر داشته باشد .قبل از انقالب و در سالهای نزدیک به وقوع انقالب اسالمی مردم ایران،
زنان منع قانونی برای قضاوت را نداشتند .بدین معنا که قانونگذار آن زمان بر اساس نظر فقهایی رفتار میکرد که اعتقاد
داشتند زنان را با وجود سایر شرایط تنها به صرف اینکه زن هستند نمیتوان از تصدی منصب قضاوت ممنوع ساخت .با این
حال تغییرو تحوالتی که در پی وقوع انقالب اسالمی در نظام سیاسی و قضایی ایران رخ داد باعث گردید که زنان به طور کلی
از تصدی مناصب قضایی و داشتن پایههای قضایی محروم گردند .به طوری که همهی بانوانی که قبل از این به منصب قضا
اشتغال داشتند طی تصویبنامه از طرف شورای انقالب به مشاغل دیگر دولتی انتقال یافتند .بر اساس اصل  163قانون اساسی
در اردیبهشت ماه سال  1361قانون شرایط انتخاب قضات از تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت .در این قانون مرد بودن
از جمله شرایط برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بیان شده است «:قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می-
شوند»...
در واقع قانونگذار ما در سال  61با تصویب این قانون از نظر مشهور فقها که البته ادعای اجماع نیز بر آن میشود،
پیروی نموده است .تبصره  1قانون مذکور مقرر نموده بود که این شرایط شامل حال قضات شاغل قبل از تصویب این قانون
نیز میشود .در واقع با وجود این تبصره زنان قاضی ،سمت قضایی خود را از دست دادند .هرچند که در زمان اجرای قانون
فوقالذکر زنان قاضی همگی به سمت دادیاری ،تغییر سمت داده بودند که از جهت شرعی نیز شغل آنها بالاشکال بود ،اما قوه
قضاییه ...آنان را به رتبه اداری در ردیف سایر کارکنان اداری دادگستری به کار گمارد.
پس از تالشهای فراوانی که صورت گرفت شاهد این هستیم که جهتگیری قوانین تغییر کرد و در نخستین گام در
سال  1362قانونی تصویب گردید که به موجب آن بانوان دارندگان پایهی قضایی میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره
سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند.
در سال  1371نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود که دادگاه مدنی خاص میتواند از بین بانوان واجد شرایط
قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
در سال  137۴یکسری مشاغل دیگر به مشاغل فوق اضافه گردید ،که بانوان میتوانند این مشاغل را نیز احراز نمایند
مشاغلی از قبیل :مشاور دیوان عدالت اداری ،دادگاههای مدنی خاص ،قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین
دادگستری و اداره سرپرستی صغار و ...
در حال حاضر با اینکه نص قانونی وجود ندارد و همان گونه که برخی مدعی هستند که برخالف قوانین مملکتی است؛
زنان به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر انتخاب شدهاند که به اتفاق رئیس شعبه تجدیدنظر مبادرت به صدور رأی مینمایند
که این تغییر و تحوالت میتواند نشانگر تغییر اساسی دیدگاه مسئولین قضایی کشور نسبت به قضاوت زنان باشد.
با تشکیل شورایهای حل اختالف شهر و روستا ،قوه قضاییه یک گام دیگر جهت ورود زنان به مشاغل قضایی برداشت
چرا که زنان نیز مانند مردان در این شورا فعالیت و در موارد مقتضی مبادرت به صدور رأی مینمایند.
آخرین گام نیز این گونه برداشته شده است؛ در ماده  2قانون جدید حمایت از خانواده که دو سال از تصویب و اجرایی
آن نمیگذرد ،بر ضرورت استفاده از قضات زن در دادگاه خانواده تأکید شده است .برخالف قانون تشکیل دادگاههای مدنی
خاص ،در قانون جدید حمایت خانواده دادگاههای خانواده مکلف گردیدهاند که در اصدار آرای خود در هر حال از قضات
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مشاور بانو استفاده نمایند .البته ضمانت اجرای این تکلیف در قانون مشخص نگردیده است؛ اما به نظر میرسد در صورتی که
چنین تکلیفی رعایت نشود ،حکم صادره فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد از موارد نقض حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر
خواهد بود.
ناگفته نماند که در دو سال اخیر نیز نزدیک به  80قاضی زن در دانشگاه علوم قضایی تهران در حال گذراندن دوره
کارآموزی قضاییه هستندو تعدادی از آنها نیز با ابالغ رئیس قوه قضاییه در دادسرا به عنوان معاون دادستان ،بازپرس و دادیار
مشغول به فعالیت هستند .در گزارشی که در این راستا تهیه شده است به گفته معاون جذب نیروی انسانی قوه قضاییه اعالم
کرده است که با دستور رئیس قوه قضائیه میتوان از زنان در مناصب قضایی نیز استفاده کرد .البته چندین قاضی زن اکنون در
دادگاههای خانواده به عنوان مشاور کار خود را شروع کردهاند.
 -5فواید پذیرش قضاوت زنان در نظام حقوقی کنونی
با بررسی و مداقه در ادلهی ارائه شده در مورد منع و جواز قضاوت زنان در عصرها و دورههای مختلف تا حدی معلوم
میگردد که ادله ناظر بر منع قضاوت زنان چندان با مصالح جامعه هماهنگی ندارد و عیوب و ایرادات دیدگاه منع قضاوت
زنان با تدقیق و نقد ادله حاکم بر آن بیش از پیش آشکار شد .از سویی دیگر مالحظه میگردد که تقریباً تمامی نظامهای
حقوقی در مورد جواز قضاوت زنان هیچ تردیدی به خود راه نمیدهند و در حقیقت اگر بانویی سایر شرایط و ضوابط برای
تصدی منصب قضاوت را با خود به همراه داشته باشد ،صرف جنسیت وی مانع از قضاوت وی نبوده و نیست .با این حال به
نظر می رسد نگاهی هرچند گذرا بر فواید و آثار مثبت پذیرش قضاوت زنان در جامعه بتواند محسنات و آثار مثبت این امر را
برجستهتر نماید.
 1-5استفاده حداکثری از قابلیتهای علمی و عملی جامعه زنان
یکی از مهمترین آثار مثبتی که بر پذیرش قضاوت زنان در نظام حقوقی ایران وجود حاکم است ،استفاده از تمامی
تواناییهای باالی علمی و عملی در جامعه ایرانی است .بر اساس آمار رسمی که از سوی نهادهای ذیربط اعالم میگردد
درصد باالیی از صندلیهای دانشگاههای سراسر کشور را زنان جامعه در اختیار دارند و معلوم است که زنان در امر تحصیالت
عالیه و دانشهای نظری و تئوریک دست کم در سالهای اخیر از مردان پیشی گرفتهاند .بر اساس یک قیاس ساده علمی می-
توان نتیجه گرفت که این فزونی را در رشته حقوق و رشتههای مرتبط و مشابه نیز باید پذیرفت .از همین روی مشخصاً
امروزه زنان از درک باالی علمی و فنی در امر فقه و حقوق برخورداند؛ به طوری که به جرئت میتوان گفت بسیاری از زنان
همپای مردان و حتی باالتر از ایشان به فعالیت در زمینههای مختلف رشته حقوق میپردازند .حال پرسش این است که در
زمانهای که کشور ما از کمبود متخصص در معنای اخص آن رنج میبرد چرا باید قسمت عمدهای از این متخصصان را که
میتوانند کمک های بسیاری به ارتقاء علمی دستگاه قضایی کشور نمایند را خود باید محروم نماییم؟ پرواضح است که
حضور زنان با سواد و دارای تجربه های علمی و عملی باال در دستگاه قضایی کشور ،عالوه بر باال بردن بار علمی این قوه ،به
بهبود کیفیت دادرسی های حقوقی و جزایی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مردم کمک بسزایی مینماید.
 2-5تأثیر مثبت قضاوت زنان در ماهیت آرا صادره
یکی از اساسیترین ایراداتی که مخالفان قضاوت زنان بر این مسأله وارد مینمایند احساسات و عواطف شدید زنان در
مواجه با مسائل روزمره زندگی است .به طوری که زنان به سبب حدوث احساسات قوی در قبال آنچه که با آن مواجه هستند

43

فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسالمی  /سال هفتم  /شماره  / 20پاییز 93

نمیتوانند برداشت دقیق و بدون اشتباهی داشته باشند .برای مثال ،زنان در مقابله با وضعیت خانوادگی اشخاص مجرم و
مشکالتی که با آن سرکار داشته اند به جای آنکه این عوامل را از اسباب مخففه مسئولیت کیفری قرار دهند ،ممکن است به
طور کل در اصل جرم شناختن یا نشناختن عمل انجام شده مردد باشند( .شریعتی ،1393 ،ج )199 ،2در مقابل این ایراد
پاسخ هایی نیز داده شده؛ از جمله اینکه اگر بنا بر این باشد که صرف احساسات و عواطف زنانه را در منع ایشان از امر
قضاوت دخیل بدانیم ،این امر را در بسیاری از مردان نیز باید دخیل دانست؛ چه اینکه اوالً مردان نیز دارای احساسات و
عواطف هستند و نمیتوان مردان را موجوداتی خشن و بدون حس و درک انسانی پنداشت .ثانیاً ،احساسات و عواطف در
برخی از مردان به مراتب از زنان باالتر است (شریعتی ،1393 ،ج )207 ،2و این امر به عوامل گوناگونی مانند :نوع تربیت
خانوادگی ،وراثت و  ...بستگی دارد .همچنین ادعا شده است که امروزه زنان با توجه به دورههای کارآموزی و آموزشی که
میگذرانند به راحتی میتوانند بر احساسات و عواطف نامتعارف خویش غلبه نمایند( .شریعتی ،1393 ،ج ،2ص  )207با این
حال به نظر ما همین حس زنانه بودن و احساسات و عواطف زنانه الزمه رسیدگی ماهوی در برخی از امور و دعاوی است.
برای مثال در دعاوی مربوط به امور خانوادگی الزم است که کسی بر منصب قضاوت تکیه بزند که بتواند شرایط زنان را در
مواجه با برخی از مشکالت زندگی و همچنین احساسات ،کنش و واکنشهای طبیعی ایشان را درک نموده و حدس بزند و با
تکیه بر همین عوالم و عواطف بتوانند صحیحترین تصمیم را در موضوع مطروحه اتخاذ نماید .برای مثال ،چه کسی میتواند
منکر این قضییه باشد که زنان بهتر از مردان میتوانند عسر و حرج یک زن در زندگی مشترک را درک کرده و مبتنی بر آن
حکم به طالق را صادر نمایند؟ چه کسی میتواند این موضوع راکتمان نماید که بسیاری از قضات مرد ،بالخص زمانی که
سالهای متمادی درگیر کار طاقت فرسای قضایی بودهاند و به برکت نظام دادرسی عمومی که در سالهای گذشته اختراع و ابدا
گردیده بود در هر موضوعی تجربه رسیدگی را داشتهاند ،هرگز نخواهند توانست آنگونه که باید و شاید در ماهیت امر
پرونده ای خانوادگی که یک طرف آن بانویی است که از نظر روانشناختی و جامعه شناختی در تقابل با مرد است رسیدگی
ماهوی نماید.
نتیجهگیری
فقها شیعه در مورد مسأله قضاوت زنان به نظر واحدی دست نیافتهاند و همانطور که گفته شد اکثر فقهای متقدم بر آنند
که زنان را از امر قضاوت منع نمایند .با این وجود با مطالعه منابع معتبر فقهی مالحظه میشود رفته رفته این مساله که آیا زنان
نیز میتوانند به مثابه مردان قضاوت نماید ،دستخوش تغییرات فراوانی شده است .به طوری که امروزه مالحظه میگردد برخی
از فقهای متأخر چنین منعی را برای زنان در جامعه اسالمی در نظر نمیگیرند ،بلکه اعتقاد دارند با وجود سایر شرایط در زنان،
صرف زن بودنشان مانع از اشتغال ایشان به امر خطیر قضاوت نخواهد بود .بالواقع ،به اعتقاد این دسته از فقها احادیث و
روایاتی که فقها به عنوان ادله منع زنان ذکر مینمایند هیچ کدام صراحتاً زنان را از قضاوت منع نمینمایند ،بلکه به گفته
ایشان ،با وجود این ادله و فرض اعتبار آنها ،تنها بار تکلیف قضاوت از روی دوش بانوان برداشته میشود و نه اینکه گفته
شود زنان را از اشتغال به قضاوت منع نماید؛ زیرا اسقاط تکلیف عینی امری از افراد خاص ،به منزله حرمت آن نیست و بین
حرمت و تکلیف راه بسیاری است و دست کم اینکه اباحه را میتوان در این بین یافت.رویه عملی نظام دادرسی ایران را در
مورد این مسأله باید در دو بازه زمانی متفاوت مورد مطالعه قرار داد .قبل از انقالب زنان از حیث شرط ذکوریت منعی در
تصدی مصب قضاوت نداشتند و در عمل چندین زن در شعب مختلف اقدام به رسیدگی قضایی میکردند .بعد از وقوع
انقالب اسالمی به سبب تحوالت سیاسی و حقوقی گستردهای که در نظام جمهوری اسالمی ایران ایجاد گردید ،زنان از
اشتغال به امر قضاوت ممنوع گردیدند .این تفکر در راستای پیاده نمودن تفکرات فقه امامیه در سیستم دادگستری ایران بوده
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جایگاه قضاوت زنان در حقوق ایران با بررسی رویکرد قانون جدید حمایت از خانواده

است .با بخشنامه ای که از سوی شورای انقالب ابالغ گردید ،پایه بانوان قاضی به پایه اداری تبدیل گردید و بسیاری از آنها به
وزارت خانههای دیگر منتقل گردیدند.
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