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  چكيده 
با فرض عدم قابليت خدشه در دالئل فقهي منع جواز قضاوت زنان و با اين لحاظ كه اكنون در 

آيد دادرسي دو يا سه  الزم مي ، مجتهد نيستند و از باب تقريب حكم به واقع ، ايران غالباً قضات محاكم
كه   لذا با توجه به اين ، دادرسي از باب ضرورت است )دادرسي در شرايط فعلي( ، دشواي  مرحله

رسد زنان در   قانون مشخص كرده است به نظر ميپايان تا آغازجريان و تشريفات رسيدگي را از 
با  ، هم بتوانند ها صورت داشتن شرايط الزم قانوني و عالم بودن به قوانين و قدرت تشخيص موضوع

، قاضي تحقيق و قاضي اجراي احكام را احراز  هاي مشاوره قضايي   عرفي نه فقط پست_قاضي عنوان 
 ، بازپرس ، داديار(توانند با همين عنوان در مناصب قضايي دادسرا  ها مي كنند بلكه همين طور آن

به ماهيت زيرا كه .  ها و احكام غيرقطعي مشغول به كار شوند   و محاكم بدوي با صدور قرار )دادستان
 شود و حكم به مفهوم شرعي گفته نمي حتي اگر از طرف قضات مرد هم صادر گردد، ، ها   اين تصميم آن

 ، خواهي در مرجع باالتر اش نداند با تجديد نظر را مطابق با خواسته  نفع پرونده آن از طرفي هم اگر ذي
  .خواهد شدي أ ريطور قطعي و قابل اجرا انشاه با حضور و دخالت قضات مرد ب

          
    :هاي كليدي  واژه
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  مقدمه 
  هاست ي ملت ها و بومي همه  ي فرهنگ حقوق بشر كه قلمرو جهاني دارد قرين همه

هاي  صالحيت   انكاراين حيث از )١(.امري فراتر از انكار حيثيت بشري است آن فقدان كه
    )٢(.هاست  ملتي  از پيكره ستمگري و نفي نيمي،زنان و تبعيض
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ها    رويكرد تغيير اسالمي به بركت تحّوالت عظيم فكري و نظام جمهوري هر چند در
 كه زنان بتوانند به بسياري از حقوق انساني و اجتماعي برسند ليكن هم رود ميانتظار 

 از.  هاي اجتماعي ممنوع هستند ي برخي مناصب و سمتل از تصّدها در عم چنان آن
، موضوع قضاوت زنان است كه   محافل حقوقي كشورمانمّهماين ميان يكي از مباحث 

  .   آن مطرح استراجع بههاي متفاوتي  ديدگاه
دانيم قوانين و مقررات قبل از پيروزي انقالب اسالمي  گونه كه مي آن
 و اسالمي  انقالب پيروزي با لكن ،جهت براي زنان قائل نبوداز اين  حدوديتيم١٣٥٧

باره از   زنان به يك ، قوانين مصّوب بر مباني فقهي اجراي و گيري ضرورت شكل
تي شدند ولي اكنون با گذشت مّد خاص و حتي عام آن منع  قضاوت رسمي به مفهوم

به مفهوم خاص آن پيروزي انقالب اسالمي هر چند هنوز زنان در جايگاه قضاوت  از
مشغول به خدمت  قاضي عنوان با قوانين الفاظ به ليكن ،اند نگرفته قرار )صاحب حكم(

ديده بر اين باورند كه برخالف منطق است ما   زنان آموزشعموماً.  هستند در جامعه
گيري مجلس شوراي  در تصميم مردم ي نماينده يا و دولت ي بتوانيم اعضاي كابينه

 صالحيت اما نيمك احراز را مناصب اجتماعي غالب و باشيم وم ملتعم اسالمي براي
به هر حال هر چند بنا به مالحظات متعدد اصالحات چندي در  . باشيم نداشته قضاوت
ي  هم چنان زنان از تصّد، قضاوت زنان در ايران صورت پذيرفته استي زمينه

كم قضايي منصب قضاوت به مفهوم شرعي و خاص آن يعني صدور حكم در محا
  . هستند منع

 قانوني قضاوت -ست تا ضمن تشريع سير تاريخي اتالش بر آن در اين مختصر
  .    مقام دادرسي قائل شويم زنان در ايران مراتب خاصي براي زنان در

  
  تحّوالت قانونگذاري قضاوت زنان در ايران  -٢

  ازشي پيقانونگذاري قضاوت زنان در ايران به دو بخش مصّوبات استخدام سير
صورت در ذيل هر يك از قوانين به .  شود و بعد از آن تقسيم مي ١٣٧٥انقالب اسالمي 

   .شود مختصر بررسي مي
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  ١٣٥٧مقررات قبل از انقالب اسالمي  - ١-٢
ها هيچ  دهد كه در آن قوانين و مقررات قبل از پيروزي انقالب اسالمي  نشان مي

اولين قانون استخدام .  ود نداشته استمنعي براي حضور زنان در كادر قضايي وج
 حمل ٢٥قضات كه در آن ذكري از ضرورت مرد يا زن بودن داوطلب نشده بود در 

 به تصويب »صاحب منصبان پاركه قانون استخدام محاكم عدليه و«تحت عنوان  ١٣٠٢
 قوانين ١٣٥٤ و ١٣٤٨ ،١٣٤٧ ،١٣٤٣ ، ١٣٠٦ ، ١٣٠٢هاي  سپس به ترتيب سال.  رسيد

 قانون استخدام زمينهدر اين  .  راجع به استخدام قضات تصويب و اصالح شدمختلفي
 اصالح ١٣٥٤ و ١٣٤٧هاي   كه در سال١٩/٢/٤٣موزي مصّوب آقضات و شرايط كار

كه در هيچ يك بود  ه چهار شرط براي ورود به خدمات قضايي مقرر داشتشده جمعاً
مده بود و در ظاهر اطالق قانون ها از مرد يا زن بودن قضات بحثي به ميان نيا از آن

 قانون مزبور دو قسم افراد از پذيرش نخست ي  در تبصره.شد شامل هر دو گروه مي
 يكي اشخاص محكوم به جنحه و جنايت و ديگري :در مشاغل قضايي محروم بودند

 اعزام قضات و كارمندان اداري ي نامه ينيچنين در آ  هم. افراد معروف به فساد عقيده
 قانون اصالح ٣٨ ي  طبق ماده به خارج كشور كه در چهار ماده و پنج تبصرهممتاز 
 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد نيز ١٣٥٦اي از قوانين دادگستري در سال  پاره

     )٣(.اي به شرط جنسيت داوطلبان اعزام به خارج نشده بود هيچ اشاره
يك از مناصب  زنان هيچ ١٣٤٨، در عمل تا قبل از سال  وجود عدم منع قانوني با

ها داوطلب احراز اين   در توجيه آن شايد بتوان گفت كه خود آن.قضايي را نداشتند
ناشي از آن نبودند و يا اين كه فرهنگ خطير شغل پر فشار و هيجان و مسؤوليت 

ال براي  حضور فّعي  ايران به زنان اجازهي هاي ديني غالب بر جامعه ايراني و باور
 پنج نفر از ١٣٤٨، تا اين كه نخستين بار در سال  داد ن مردان را نميقضاوت در ميا

 موفق به دريافت ابالغ قضايي شدند و از آن پس تا هنگام ،آنان با عنوان قاضي
   )٤(.پيروزي انقالب تعداد بيشتري از زنان به جمع قضات پيوستند

  
  مقررات بعد از انقالب اسالمي  - ٢-٢

اهللا   آيت،ل نشده بود هنوز پيروزي انقالب اسالمي مسّج كه١٣٥٧  بهمن١٢تاريخ  در
گفتگويي با خبرگزاري رويتر و صداي امريكا،  ، در  از مراجع شيعهيكي،  شريعتمداري
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د، چنين نتوانند قاضي شو در پاسخ به اين سوال كه آيا اين درست است كه زنان نمي
ما چنين  ست كه به نظراي نيست و براي قاضي شرايطي ا ساده قضاوت كار: گويد مي

ت قلب ، زنان با رقّ پستي براي زنان مناسب نيست و تمام شرايط در آنان وجود ندارد
ها سازگار   اين كار با طبيعت جسمي و رواني آن،و لطافت جسمي و روحي كه دارند

 ٣٧ تا ٣٦مملكت خود شما كه تاكنون  پرسم در يد ميي، از شما كه اهل آمريكا نيست
 هاي ايالت ها زن بوده است يا تا كنون در  آنزايد چند نفر ا ر داشتهجمهو  رئيس

ايد كه زن  مختلف آمريكا چند نفر استاندار و فرماندار و رئيس شهرباني و غيره دشته
   )٥(... .باشند
 بهمن ١٨تاريخ  اي از زنان قاضي در ، عده اهللا شريعتمداري دنبال اظهارات آيته ب
 ييها  بخش در.  ه چرا زن قاضي نشود؟ به وي اعتراض كردندال كؤ با طرح اين س١٣٥٧

اي از آنان   زن كه عدههفتادثمر بيش از  ال و پر وجود فّع...«: از اعتراضيه آمده است
 سال سابقه دارند خود دليل روشن لياقت و ثمر بخش بودن بانوان قاضي دهبيش از 

انه در برابر مزدوران نشد و حاال ت قلبشان مانع حمله و دفاع مسلحزناني كه رقّ ، است
كودكان   انحصاري و سرنوشت محتوم زنان در پرورشي اهللا از وظيفه حضرت آيت

   )٦(».كنند ياد مي
عمل، با اين  پيروزي  انقالب اسالمي و پيش از تصويب قانون اساسي، در از بعد

ت وزيران نند، هيأ كنگرش و برداشت از دين اسالم كه زنان نبايد در قضاوت دخالت
 ي به رتبهرا  قضايي بانوان ي  تبديل رتبه١٣٥٨ مهرماه ١٤تاريخ  دولت موقت در

هاي  شركت ملي نفت ايران و ساير شركت«: اداري تصويب كرد و طي آن مقرر داشت
 قضايي در وزارت ي ، بانواني را كه با رتبه سسات دولتيؤوابسته به دولت و ساير م

 آن  وزارتخانه تثبيت ي  آنان از طرف هيأت تصفيهي هدادگستري اشتغال دارند و رتب
 شده است در صورت تقاضاي آنان به آن سازمان يا وزارتخانه منتقل نمايد و

  )٧(». اداري تبديل كنندي هاي آنان را با رعايت مقررات به رتبه رتبه
 كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ١٣٥٨ آبان ماه ٢٤، در تاريخ  دنبال آنه ب
 كه شرايط و اوصاف )٨(اساسي   قانون١٦٣، با لحاظ اصل   به تصويب رسيدايران

كند به تعبيري در اين صدد بوده است كه  قاضي را بر طبق موازين فقهي تعريف مي
، از اين جهات كه  همان موقع هم اين اصل.  بيان كند زنان صالحيت قضاوت را ندارند
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است و زنان از انتخاب آزاد مشاغلي تساوي مردم در برابر قانون رعايت نگرديده 
   )٩(.اي قرار داشت ، مورد انتقاد و اعتراض عده مثل قضاوت محرومند

 اجراي ي نامه ، اولين آيين بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 راجع به شرايط كارآموزي به تصويب  ٢٤/٨/٥٩قانون استخدام قضات در تاريخ 

 چهار شرط را نامه در بيان شرايط داوطلبان استخدام جمعاً يين اين آ٢ ي ماده. رسيد
كيدي بر لزوم مرد بودن داوطلبان نشده بود، بلكه أها ت يك از آن بيان كرد كه در هيچ

 ...به همراه داشتن برخي شرايط ديگر از قبيل مذهب اسالمي و صرف ايراني بودن را
اي   با تصويب ماده واحده١٣٦١بهشت  سرانجام قانونگذار در اردي)١٠(.دانست كافي مي

راجع به شرايط انتخاب قضات به تمامي مناقشات و تفسيرهاي دور و نزديك حقوقي 
پايان داد، زيرا در صدر اين ماده آمده است كه قضات از مردان واجد شرايط انتخاب 

  و بدين ترتيب بود كه زنان به طور رسمي از اشتغال به قضاوت منع شدند...شوند مي
  .ي قضاييه به كادر اداري محدود شد و حضورشان در قوه

 هم زنان اگر اين توجيه كه، نظره كه صورت گرفت و ب انتقاداتي به دنبال تحقيقاً
ي قضاييه به كار گرفته شوند به مفهوم شرعي آن قضاوت  تحت عنوان قاضي در قوه

 ١٨/١١/٦٣ در نيست، كادر قضايي در زنان براي حضور مانعي پس كنند نمي صادر حكم و
  كهانتخاب قضات دادگستري به تصويب رسيد به قانون شرايط  تبصره٥الالحاق 

 توانند مي واحده بندهاي ماده در مذكور شرايط واجد قضايي هاي پايه دارندگان بانوان«

خدمت نمايند و  مشاور عنوان به صغار سرپرستي ي اداره و خاص مدني هاي دادگاه در
اصالح مقررات   قانون٥ ي  حتي مطابق تبصره)١١(».دود را داشته باشني قضايي خ پايه

هاي مدني خاص اختيار داده شد   به دادگاه )١٢(،١٣٧١مربوط به طالق مصّوب آبان ماه 
 در .  بانوان واجد شرايط مشاور زن داشته باشندميانتوانند از  در مواقع خاص مي

تصويب رسيد كه  به ٢٩/١/٧٤ مصّوب حياصال ي واحده ماده در اي تبصره زمينه همين
تواند بانواني را هم كه واجد شرايط انتخاب  ي قضاييه مي رئيس قوه «موجب آنه ب

 تمشاور هاي سمت جهت قضايي ي پايه با باشند ١٤/٢/١٣٦١ مصّوب دادگستري قضات
     )١٣(».نمايد  استخدام...، قاضي تحقيق و هاي مدني خاص ، دادگاه ديوان عدالت اداري

 كادر قضايي دادگستري با تصويب شد حضور زنان درو ره روند قانوني رو ب
هاي  هاي موجود به دادگاه  قانون اختصاص تعدادي از دادگاهي  ماده واحده٣تبصره 



  ١٤٢..................................................................................................... ن در ايران جايگاه قضاوت زنا

هر  « بدين صورت ادامه پيدا كرد كه١٣٧٦ قانون اساسي مصّوب ٢١موضوع اصل 
ضايي زن شروع به رسيدگي نموده و المقدور با حضور مشاور ق يدادگاه خانواده حتّ

هر حال هر  ، در )١٤(»احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد
ي قضايي  ، زنان دارندگان پايه اين ماده واحده  در»حتي المقدور« ي هداللت كلمه چند ب

،  اند هاي خانواده به مشاركت گرفته نشده دادگاه ي دربه طور جّد ، در عمل،)قاضي(
حكم   دادرسي و صدوري ها به اداره ، نزديكي آن  مقررات سابقي با مقايسهاً تحقيق

  .  است  بيشتر شده
   

    منظر فقه شيعه قضاوت زنان در
 و   فردوه الي اهللاءفان تنازعتم في شي« با لحاظ آيات متعددي از قرآن از جمله

قاضي  شريح به) ع(رمايش امام علي و ف)١٥(»االخر الرسول ان كنتم تومنون باهللا و اليوم
  و يا)١٦(»شقي نبي او وصي نبي او ، قد جلست مجلسا ال يجلسه اال يا شريح« كه اينه ب

 اتقوا الحكومه« كه، اند كه سليمان بن خالد از ايشان نقل كرده) ع(امام صادق  روايتي از
آيد  دست ميه ب) ١٧(»نبي  المسلمين كنبي اووصي في  بالقضاء العادل العالم  لالمام انما هي

 قضاوت بوده است و آن قدر مهم است كه در) ص(هاي پيامبر اكرم  كه يكي از ويژگي
اين اساس   شايد بر.شمار رفته استه ت بون نبّوؤاسالم قضاوت از مناصب و ش

 اند كه از هكردگيري زيادي  فقهيان دين نسبت به شرايط قضاوت سختكه بوده است 
زعم خود بدين طريق عدالت الهي را محقق ه  بودن قاضي است تا بها مرد  آني جمله

  .  سازند
ولي آيا از اسباب تحقق عدالت مرد بودن قاضي است؟ البته كه اگر دليل معتبر 

،  اي جز آن نيست اين شرط باشد بنا به جلب مصلحت يا دفع مفسده چاره شرعي بر
   )١٨(. اين مصلحت يا مفسده را نشناسيمچند فعالً هر

) .ق .  ه ٤٦٠يمتوف(مطابق با مدارك فقه شيعه احكام فقهي تا قبل از شيخ طوسي 
، لذا به جز  شد به نقل ظاهر و فهم مستقيم از احاديث و روايات براي مردم بيان مي

استناد است اثر ديگري در دست با چند روايت كه در باب منع قضاوت زن  مورد 
 استدالل و تحليل به شرط رجوليت باهاي شيعه اما بعد از شيخ بسياري از فق. نيست

         :شود ها اشاره مي قاضي رسيدند كه به مهمترين آن
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   )١٩(دالئل نقلي -١-٣
  : نقلي در فقه شيعه عبارتند ازي همهمترين منابع ادلّ

  
  ن كريم آقر - ١-١-٣

.  شود  صريح و روشني دائر بر منع قضاوت زنان ديده نميي در قران كريم آيه
  .دانند مي بر منع قضاوت زنان هم حمل را ها آن آيات، برخي تفسير با فقها از برخي ليكن

  »ا في  الحليه و هو الخصام غير مبينؤنشَّو من ُي ا« ١٧ ي  زخرف آيهي  سوره- الف
شود و در خصومت از  و زيور پرورده مي) زينت(آيا كسي كه در زيب : ترجمه

   )٢٠(.حفظ حقوق خود عاجز است
 اند كه زن از لحاظ آفرينش يك انسان است و انسان ذاتاً تفسير اين آيه گفتهدر 

در  جمال انساني را ولي زن اين ،شود شمرده ميباالترين گوهر تابناك جهان خلقت 
 كمال خود را در زندگي صرفاً پردازد و خود فراموش كرده است و به آرايش خود مي

، لذا اين نهد مي ناهموار ي بر همين پايهد را تعالي و رشد خوبيند و  در زر و زيور مي
 متعالي است كه در مقام قضاوت ي  بردباري و انديشهي گونه وصف از زن فاقد جنبه

   )٢١(. در مسائل قضايي ضرورت داردمخصوصاً
هاي ناروا و  ، با لحاظ مباحث قبل و بعد اين آيه كه نسبت دادن رسد نظر ميه ب

  در»هو« و »ينشوا« با توجه به كلمات ست و مخصوصاًمشركانه به خداوند متعال ا
وضوح خطاب آيه شريفه ه كه ب نث ندارد و اينؤاين آيه كه حداقل داللت بر جنس م

  . از بحث قضاوت زنان انصراف داردزنان يا دختران نيستند اساساً
  ».... اهليهج الججن تبرُّ التبرَّ وقرن في بيوتكنَّ و« ٣٢ي   احزاب آيهي سوره -ب

ت پيشين  جاهلّيي هايتان بنشينيد و آرام بگيرد و مانند دوره و در خانه: ترجمه
  ... ي نكنيديآرايش و خودآرا

 مزبور نوشته است اين آيه ي اهللا منتظري در كتاب واليت فقيه در خصوص آيه يتآ
ها كرده و  نشيني آن اشاره دارد كه خداوند امر به لزوم خانه) ص(به زنان پيامبر

ي  تصّدي  ارائهي ن را از آرايش به سبك جاهليت برحذر داشته است زيرا الزمهايشا
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سمت قضاوت بيرون آمدن از منزل و اختالط با مردان است و بر همين اساس جهت 
  )٢٢(. قضاوت را به زنان ندادي رعايت مفاد اين آيه بايد اجازه

 و هقشاالي از منشرح مزبور خه رسد، تفسير و استنباط از اين آيه ب به نظر مي
باشد پس مورد خاص است ) ص(قريب به ذهن نباشد، زيرا اگر خطاب آيه زنان پيامبر

چنين اگر بخواهيم  و ادعاي عموميت آيه به ديگر زنان با مشكل مواجه است و هم
ون اجتماعي نيز ؤآيد در ساير ش دليل اختالط زنان با مردان را مطرح كنيم الزم مي

  . ي دهيم و مانع از اختالط زنان گرديما تسّرحكم اين آيه شريفه ر
  »امون علي النساءجال قّوالّر« ٣٤ ي  نساء آيهي  سوره-ج

  مردان را بر زنان تسلط است : ترجمه
،  ، لذا با قبول قضاوت زنان م زنان هستند نه برعكس مردان قّي،صراحت آيهه ب
  .كنند ها بر مردان قيمومت پيدا مي آن

 بيان آيه حكايت از آن دارد كه موضوع مربوط ي نحوه اه اول و، نگ رسد مي نظره ب
، تا  مسائل خانوادگي است نه روابط اجتماعي خارج از خانواده به روابط زوجين و

طور مفهوم آيه منحصر  همين ، كرد استفهام آن از را زن بر مرد برتري و حاكميت بتوان
ديريت اقتصادي هم فهميده معني مه به قيموميت نيست و از آن مفهوم يقومون ب

زنان  قضاوت اي به نفي ست كه اين آيه هيچ اشاره ااقل آنحّد حال هر در  و)٢٣(شود مي
  . ندارد
  »...لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و« ٢٢٨ ي  بقره آيهي  سوره-د

زنان  ه شوهران را بر كشوهران حقوق مشروعي است چنان زنان را بر: ترجمه
  . ان افزوني خواهد بودزن لكن مردان را بر

تكاليف  حقوق و تساوي زن و مرد در بر داللت طرفي از آيه اين چند هر معني يك به
همين لحاظ  هب ،است دارد ولي از طرف ديگر مردان را از جهاني برتر از زنان دانسته

  . تواند منصب قضاوت را احراز كند توان گفت زن نمي مي
 و ي بين زنيام بيان روابط خانوادگي و زناشورسد، اين آيه هم در مق نظر ميه ب

االرث  ، سهم القمرد است و اگر صحبت از برتري شده مراد برتري در اموري مانند ط
   )٢٤(.اي به ممنوعيت قضاوت زن ندارد هر حال اشاره در ديب باشد وتأيا حق 
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  روايات  -٢- ١-٣
منع قضاوت زنان دارد  جا فقط به برخي از مهمترين رواياتي كه داللت بر اين در

  :كنيم اشاره مي
  »اليفلح قوم وليتهم امراه«: روايت شده كه فرموده است) ص( از پيامبر اكرم - الف
واليت و سرپرستي ها   آناي بر رستگار نخواهند بود قومي كه زن به گونه: ترجمه

وران هنگامي است كه به او گفتند پ ن اين سخن پيامبر درأ، ش اند  آورده.داشته باشد
   )٢٥(.، دختر كسري بعد از فوت پدر به پادشاهي ايران رسيده است دخت

، )٢٦(است كرده تبيين شرط مردبودن قاضي به اين روايت استناد در صاحب جواهر
منع قضاوت  كند و آن را دليل محكمي بر روايت را از بخاري نقل مياين شربيني نيز 

   )٢٧(.شمارد زنان مي
يا علي ليس «: فرمودند) ع(ي به علي ي شده كه ضمن وصايانقل) ص(پيامبر   از-ب

زنان  يا علي بر: ترجمه )٢٨(»تولي القضاء  ال و: ، الي ان قال... جماعه و  علي المراء جمعه و ال
  . وت نيستادار شدن قض  و عهده...اقامه و جماعت، اذان و نماز جمعه، نماز
قبيل  ذكر اموري از از قضاوت در كنار منع و كالم سياق به توجه با ، رسد مي نظر هب
منصرف از صحيح  كه آيد مي دست هب غيره، عيادت مريض و جماعت، و جمعه هاي نماز

 آمده است، روايات هم ديگر اين منع كه مشابه آن در از يا ضعيف بودن خبر، هرگز
ليس : فرمود زيرا اگر منظور نفي قضاوت زنان بود بايد مي شود، حرمت فهميده نمي

  . نه ليس علي النساء...للنساء
  
  دالئل عقلي  - ٢-٣

مهمترين  به كه ستا شده مطرح زنان قضاوت ممنوعيت مورد در مختلفي عقلي دالئل
  .شود  پرداخته ميها آن

 
  دين  ناقص بودن عقل و - الف

الن النساء ناقصات عقل و « :دگوي اين خصوص مي مؤلف كتاب مغني المحتاج در
 توان مي را  همين تعبيرتقريباً.  دين ناقص است و عقل نظر از زن راستي هب :ترجمه )٢٩(»دين
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ناقص بودن :  ترجمه)٣٠(».المنصب مويدا بنقصها عن هذا« :يافت كالم صاحب جواهر در
  .يد ديگري بر ممنوعيت از منصب قضاوت استؤزن م
وليت ، احراز مسؤ يي، با اين لحاظ كه در رابطه بين عقل و مسؤوليت جزا نظره ب

 سالگي زودتر از پسران به نه، پس چرا بايد دختران در سن  كيفري فرع بر عقل است
جا بحثي از ناقص بودن زن  سن مسؤوليت كيفري يعني داشتن عقل برسند؟ در اين

صورت هم دختران بايد بعد از پسران قرار گيرند ولي  القاعده در اين نيست كه علي
نقصان   ائل و مشاغل اجتماعي مانند قضاوت بهبراي محدودكردن دخالت زنان در مس

  . كه تعارض آشكار است)٣١(شود عقل آنان استناد مي
   

  ت عواطف و احساسات شّد -ب
 وجود احساس و علتي امر قضا براي زنان تنها به تصّد عدم موافقت اسالم با

روي محبت  از  ومغلوب آن شودهنگام قضاوت  عواطفي است كه ممكن است زن در
  . گردد  شدن حقوق مظلوم گناه تشخيص دهد و باعث پايمال كاري را بي لسوزي گناهو د
ست كه  ا، مثل اين ، اين دليل خيلي دور و منصرف از موضوع است رسد نظر ميه ب
، خيلي از مردان هستند كه  تواند قاضي شود كه احساساتي نباشد يم كسي مييبگو

قاضي  ، ببريم الؤيم جنسيت را زير سيا بياله چرأ، پس در اين مس باشند احساساتي مي
ي را داريم يها ، ما زني او غلبه نيابد  انديشه كسي است كه احساسات و عواطفش بر

مورد مردان  باشند و عكس اين نيز در م هستند و احساساتي هم نميكه بسيار مصّم
باشد يم اگر كسي شرايط الزم را داشت، خواه مرد ي پس بهتر است بگو. صادق است

    )٣٢(.تواند قاضي بشود ، مي يا زن
  
  اختالط با مردان  -ج

ن زنان نيست زيرا أ، قضاوت منصبي است كه مناسب ش نقل از صاحب جواهربه 
  اليليق لهاانها «: ها شايسته نيست كردن در ميان آن  مردان و صدا بلند نشستن با

   )٣٣(».مجالسه الرجال و رفع الصوت بينهم
 ي شايسته  تنها نه امروزي زنان كه كند ندي به چنين استداللي ايجاب مينظر، پايبه ب 

  بلكه هيچ منصب ديگري را هم نداشته باشند و اساساً،احراز منصب قضاوت نباشند
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 خروج از منزل مراتبي ي به تنهايي حق خروج از منزل را هم نداشته باشند، زيرا الزمه
ر نيست ا سازگي امروزي جامعهمنطق  ست كه بااز حشر و نشر و اختالط با مردان ا

  . شرايط زماني و مكاني خاص است چنين عقيده در و اقتضاي اين
  
  

   سيره -د 
امامان معصوم  و) ص( عملي پيامبر ي قضاوت از مناصب الهي است و در رويه 

 .نامي از زنان به ميان نيامده است  قضاوت داده وي  مردان اجازههمواردي است كه ب
 قضاوت داده نشده است و ي كند كه به زنان اجازه اقل اين شك را ايجاد ميين امر حّدا

  )٣٤(».اقل من الشك و االصل عدم االذنال«:  اجرا كرد مقام شك بايد اصل عدم را در
دست اعراب در دوران صدارت ه تشابه با انحصار قضاوت ب ، اين استناد بي نظره ب

ها  د بودند منصب قضا را تنها به عربسالم خلفا مقّيصدر ا در.  خلفاي اسالمي نيست
ي و قيصري يسلطنت كسرا به واگذار كنند اما همين كه خالفت اسالمي توسعه يافت و

بنابراين   )٣٥(.شرط عرب بودن قاضي از ميان رفت و غير عرب هم قاضي شد ل شدمبّد
رعي داشته باشد يش از اين كه مبنا و توجيه شپرسد وجود چنين منطقي  نظر ميه ب

  . ريشه در تعصبات قومي و دخالت سياست در امور اجتماعي و مدني دارد
     

  ايران  ماهيت قضاوت در
نظام قضايي كنوني اعمال واليت محسوب  قضاوت چيست؟ آيا قضاوت در

  به سبك امروزي همان قضاوت آيا قضاوت ست؟ الوازم قضاوت كدام شود؟ مي
توان همان قضات مصطلح شرعي دانست؟  فعلي را ميآيا قضات  مصطلح فقهي است؟

  ها؟    سؤالاينبه و چندين سوال شبيه 
 آن ختم دادن و ي شده است كه از جملهارائه لغت از قضاوت معاني متعددي  در
 تقريباً  تعبير  يك به ، نيست اش لغوي معني از دور كه آن فقهي مفهوم )٣٦(.است كردن حكم

 كه حكم از كسي) انشاء(واليت صدور  :ست از اقهي عبارتمشترك با ديگر تعابير ف
منظور اثبات   هب  معين اشخاص بين در جزئيات قوانين شرعي مورد در افتا صالحيت

   )٣٧(.نفع دارد نفع ذيه برا ها  حقوق و استيفا آن
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  قوانين جزئيات حكم، واليت، تعريف فوق متضمن مفاهيم متعددي است، مثل
 : اسالمي، واليت و حكم از آن خداوند متعال است- ورهاي ديني در با. شرعي و غيره

 سوره - هو خير الحاكمين: كريم خداوند را بهترين حاكم معرفي كرده است قرآن
؛ كه به اعتقاد مسلمانان واليت و حكمش را از طريق نمايندگان خاص ٨٧ي  اعراف آيه

، با اين  شود م و اعمال مياعال) واجدين شرايط(و نمايندگان عام ) پيامبران و ائمه(
، شخص جامع الشرايطي به نام حاكم يا  ترتيب كه در زمان غيبت نمايندگان خاص

لذا اگر  ، حكومت و واليت دارد و ون و امورؤشي  ولي فقيه از جانب خداوند بر كليه
،  اجراي حكم خداوند باشد نياز به بيان حقيقت وو اي حادث شود  منازعه يا واقعه

  .  اين مقام نيستي را انجام خواهد داد و اوال بالذات كس ديگري شايسته نحاكم آ
شخص  ييتوانا بر العاده فوق و زياد ، حكم به نياز وقايع و منازعات كه جا آن از ليكن 

، بايد به اشخاص  به قضاوترا ، اين صالحيت خود  ناچار حاكم جامعهه ، ب حاكم است
خواهند  اشخاص مي  ترديد چون اين بدون.  ند كگذارنند واكديگري كه بتوانند قضاوت 

نخستين  ،خداوند احكام به تسلط كامل و شناخت دارند بيان را متعال دنخداو  يأر و نظر
ولي در شرايط فعلي .  شود  قضاوت است كه در اصطالح به آن اجتهاد گفته ميي الزمه

 دارد و يا اگر هم هست اسالمي ايران به تعداد الزم مجتهد وجود ني كه در جامعه
اي به  صورت از باب ضرورت چاره ، در اين كنند خود را براي قضاوت داوطلب نمي

اين «)  ره( قول امام خمينيه دعوت و استفاده از غير مجتهد براي قضاوت نيست كه ب
هر  در) ٣٨(».الشرايط تعيين گردند اهللا قضات جامعء امر موقتي و اضطراري است تا انشا

نفسه  دهند و في ي ميأاز جانب او ر حقيقت در و حاكم از نمايندگي هب اشخاص اين حال
 بنابراين دادرسي با چنين سبك و ؛بر مردم يا اصحاب دعوي واليت يا حكومت ندارند

  .     سياقي دادرسي از باب ضرورت است
 قابل توان گفت صرف وجود مجتهد به تعداد ، حتي به تحقيق مي با توصيف فوق 

، بلكه  نندكها صالحيت قضاوت پيدا   اسالمي هم كافي نيست كه آني  در جامعهتوجه
قاضي  كه زيرا ، است  نياز نيز حاكم اذن به اجتهاد بر عالوه اسالمي ي جامعه در قضاوت

، داشتن اذن از جانب   داشتن نمايندگيي كند و الزمه نمايندگي از حاكم عمل ميه ب
قضاوت  به دعوت  مجتهدي از جانب حاكم يا حكومتبنابراين اگر هم. صاحب آن است

  اسالمي است،ي گردد، نه از باب واليت بر مردم كه متعلق به خداوند و حاكم جامعه
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قضاوت  منصب حكومت ي اداره تسهيل در باب از و حاكم از مقامي قائم و نيابت به بلكه
ي يها تا جا ي آنأعتبار ر ا و بداهتاًشود كه لزوماً ي آن ميو متصّدگيرد  را برعهده مي

  . است كه مورد مخالفت حاكم نباشد
 كنوني ايران ي جامعه ، تعريف و ساختار جديد از قضاوت و قاضي در بدون ترديد

؛  شرح بسيار مختصر فوق كامالً منطبق نيسته با منظر فقه از قاضي و قضاوت ب
ين شرط قضاوت ، كه اول اقل اين كه غالب قضات كشور ايران وصف اجتهاد راحّد

خواهد  مي در كشوري كه«باشند قضات مجتهد  اگر هم فرض هب و دارندن ، است اسالمي
الشرايط فتوا   امعج مجتهد قاضي يك وقت هيچ شود اجرا مدّون قوانين سيستم

،   عرفي لحاظ مجتهد نبودن  قاضيه كه ب ديگر اين ،)٣٩(»بنشيند قضا مسند تواند بر نمي
  .يمكناي  آيد دادرسي را حداقل دو مرحله كم به واقع الزم ميمنظور تقريب ح هو ب
 قاضي زيرا ؛ است  متفاوت شرعي قاضي مفهوم با عرفي قاضي مفهوم كه اين اساساً 

اشخاصي كه  حقوق عرفي چه بسا  ولي در؛است) الحكم  بيده من( حكم صاحب شرعي
،  قضايي مشاور ، تحقيق يقاض :مثل ، نيستند حكم صدور به مجاز ،دارند را قاضي عنوان

و اجراي  ، دادستان كه با تصويب ، بازپرس قاضي اجراي احكام و همين طور داديار
توان  تحقيق ميه ي قضايي خواهند بود و ب مقررات و تشكيالت دادسرا دارندگان پايه

ه فتجديدنظر اضا مقام صادركننده احكام قابل محاكم بدوي را در قضات ها اين به جمع
ها  يك از آن رغم ابالغ حكم به طرفين مورد تجديد نظرخواهي هيچ ه اگر هم عليكرد ك
توان گفت كه گويا   در واقع مي. داللت بر تمكين و رضايت به حكم دارد،نگيرد قرار

رسد چون در تمامي اين  هر حال به نظر مي در . است بوده هم ها تصميم قاضي نظر آن
 و مشاركت و حكم قطعي و قابل اجرا ندارندموارد زنان دخالت مستقيم در صدور 

  . مخالفت شرعي نداشته باشد است، ماتمقّد تمهيد و باب تسهيل امور ها از فعاليت آن
ي صادر گردد يها  از موضوعدادعتهر چند اگر احكامي از قضات زن راجع به آن 

 ولي ؛مل استأ هم چنان جاي بحث و ت،كند  بدوي قطعيت پيدا ميي همان مرحله كه در
  كم  اين نوع آرا راجع به امورتوان گفت كه از طرفي چون عموماً اين موارد هم مي در

ها از طريق شعب تشخيص  اهميت است و از طرف ديگر امكان تجديد نظرخواهي آن
و مضاف بر آن از طريق طرح شكايت از قاضي )٤٠(عالي كشور وجود دارد  ديوان

از نظر قانوني امكان رسيدگي ) ٤١(ظامي قضاتمتخلف در دادسرا و دادگاه عالي انت
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 نبايد از امكان قضاوت ،صالح وجود دارد مراجع قضايي ذي ض راي درقد و نمجّد
البته بهترين مسير همان اصالح قانون آيين دادرسي كيفري از . زنان جلوگيري كرد

 ،ستمورد الزم ا اين  محاكم است كه نه فقط درياي كردن تمامي آرا جهت دو مرحله
 كم نظر يك قاضي عموماً صرفه  منطق بشري اقتضاي آن را دارد كه ببلكه اساساً

 بلكه هر كس استحقاق ، قطعي و قابل اجرا نباشد،تجربه و حتي پر تجربه حكم اوليه
 باالتري ي بار ديگر هم به اظهارات يا دفاعيات او در مرحله آن را داشته باشد كه يك

مكان اين فرصت را بدين طريق فراهم اال توان حتي رسيدگي شود و تا آن موقع مي
  قرار اختيار قضات زن نظر جهت  قضاوت در هاي قابل تجديد  پرونده كه صرفاًردك

  . گيرد
، در حقوق ايران اشخاص بسياري در قالب واحدهاي شبه قضايي رسمي مضافاً 

 حكم صادر پردازند و به مفهوم واقعي به حل اختالفات و رسيدگي و احقاق حق مي
شوراهاي  :، مثل خود ندارند با را »قاضي« قانوني اصطالح يا عنوان كه حالي در كنند مي

هاي انتظامي بدوي و تجديدنظر انواع ادارات و  تأ، اعضاي هي ، داوران حل اختالف
حضور  با است ممكن كه هغير و شهرداري ، ثبتي ، گمركي ، مالياتي هاي كميسيون اعضاي
از اين طريق حقي احيا يا تضييع  و گردد اجرا قابل و يينها تصميم خاذاتّ زنان و دخالت

 كه در قالب قوانين علتاين ه  شايد ب. ، ولي هيچ حساسيتي نشان داده نشده است شود
 مردان حل يآرا ها در ي آنأاين جهت كه ره قاضي را ندارند و يا شايد بخاص عنوان 

حاظ باشد كه چون امكان قانوني مراجعه به مراجع اين له گردد و يا شايد ب اعالم مي و
، نوعي  ها آني   پس مراجعه،دادگستري يا ديوان عدالت اداري وجود دارد قضايي نظير

ي است و اگر هم أدادخواهي و نظر اين مراجع در رد يا قبول دخالت قاضي مرد در ر
حقيقت   درست كه اآن العاده نشود كاشف از از اين مراجع تقاضاي رسيدگي فوق

  . بوده است ها آن مقاصد و نظر مسير كنند كه در ها به نظري تمكين مي آن
  

  نتيجه 
 هاي مختلف اجتماعي در عرصه حالي كه براي حضور و مشاركت زنان در در 

رغم مقتضاي تمام  علي غالب فقهاي اسالمي، شريعت و قوانين حاكم منعي نشده است،
كس كه بخواهد  اين كه قاضي هر مبني بر ردآنچه راجع به وجوب قضاوت وجود دا
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با برداشت  اساس كتاب و سنت  قضاوت كند، د و براشيا زن، بايد عادل ب باشد مرد
ي  جامعه در) بيده الحكم( مفهوم شرعي آنه ، قضاوت زنان را ب از آيات و روايات
  . اسالمي نپذيرفتند

حكومت  اگر در  زنان،بودن دالئل منع جواز قضاوت  حال با فرض خدشه ناپذير 
  اسالمي عملي حاكم جامعه ون واليت و قاضي به نيابت ازؤ، قضاوت از ش اسالمي

و اجتهاد شرط الزم قضاوت است و در شرايط فعلي جامعه كه مجتهد داوطلب  كند مي
تواند  ، غير مجتهد هم با داشتن اوصافي مي حاكم ناچار با اذنه قضاوت نيست و ب

خصوص وقايع حقوقي قضاوت كند و از باب تقريب حكم   يا درميان اصحاب اختالف
،  ، قاضي تحقيق  قضاييي به واقع مطابق قانون آيين دادرسي مثل مناصب مشاوره

 قابل قياس و مثل صالحيت مردان غيرمجتهد در   اساساً ، نه تنها قاضي اجراي احكام
اداري  مناصب اين ، يقيحق مفهوم هب تحقيقاً كه است آن از منصرف و نيست حكم صدور

 و هستند تا قضايي و اگر هم زنان بتوانند با داشتن اوصاف خاصي مثل علم به احكام
رسيدگي  تشريفات دانستن و وقايع و منازعات موضوع تشخيص قدرت و ماهوي قوانين

و ) دادستان و ، بازپرس ، اريداد( دادسرا قضايي مناصب در آن ي اداره ييتوانا و
 هر چند در قالب قوانين و . غيرمنطقي نيز قرار گيرندي كم براي صدور آرا محاي اداره

مفهوم شرعي چون صاحب حكم قطعي و ه  ب، عنوان قاضي را دارندعرف اصطالحاً
  .   قابل االجرا نيستند عنوان قاضي را ندارند

شرايط فعلي صالحيت قضاوت به صدور احكام بدوي به زنان   در اگر هم احياناً 
، قابل توجيه  شود از باب ضرورت همانند جائز دانستن قضاوت مردان غيرمجتهدداده 
هاي بدوي قطعي نيست و عدم تجديد نظرخواهي حكم   احكام دادگاه زيرا عموماً؛است

ي ايجاد خواهد أباخته داللت بر تمكين و رضايت وي به وضعيتي دارد كه با صدور ر
 قانوني هم چنان امكان باشد از نظر بدوي قطعي ي مرحله شد و اگر هم حكمي در

  .  العاده وجود دارد طريق فوقه رسيدگي آن ب
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  ها نوشت پي
  مركـز مطالعـات بـين المللـي دانـشگاه          ي  ترجمه  حقوق بشر در اسالم،    ،كوفي عنان  -١

 . ٢ص  ،١٣٧٩ چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران، تهران،

سازمان  انتشارات زن، از تبعيض رفع جهاني اعالميه ٤ ماده تحليل فاطريون، خسرو   -٢
 . ٨ص  ،١٣٥٣ تهران، چاپ اول، زنان ايران،

كـشور، مجموعـه     اعزام قضات و كارمنـدان اداري ممتـاز بـه خـارج از           ي  نامه  آيين -٣
 رســمي ايــران، چــاپ اول، ي ، نــشر شــركت ســهامي روزنامــه١٣٥٦قــوانين ســال 

 .٥٠١، ص ١٣٥٧تهران،

، ١٣٥٧تشارات اميركبير، چاپ اول، تهران،      ان حقوق زن،  مباحثي از  حسين مهرپور،  -٤
 . ٣١٥ص 

ي   هزنامـ وگفتگو با خبرگزاري رويتـرو صـداي آمريكـا، ر          آيت اهللا شريعتمداري در    -٥
 .  ٦ص  ،١٥٧٧٤،١٢/١١/٥٧ ي اطالعات، شماره

، ١٥٧٧٩ ي   اطالعات، شماره  ي  پاسخ زنان قاضي به آيت اهللا شريعتمداري، روزنامه        -٦
 . ٧، ص ١٨/١١/١٣٥٧

ي اداري، مجموعه    ي قضايي زنان به رتبه      ديل رتبه ب ت ي  يران، تصويب نامه  هيأت وز  -٧
ي رسمي ايران، چاپ اول، تهران،        ، نشر شركت سهامي روزنامه    ١٣٥٨قوانين سال   

 .٨٠، ص ١٣٥٩

شـرايط   صـفات و  : ١٣٥٨ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مـصّوب         ٦٣اصل   -٨
 .شود مي قانون معين ي قاضي طبق موازين فقهي به وسيله

  اطالعـات، ي  حقـوق دانـشگاه تهـران، روزنامـه    ي  دانـشجويان دانـشكده  ي اعالميـه  -٩
 .٩ ، ص١٣٥٨ مرداد ٢٢، ١٥٩٢٨ ي شماره

   اجراي قانون استخدام قضات شـرايط كـارآموزي، مجموعـه قـوانين            ي  نامه  آيين -١٠
، ١٣٦٩ تهران، اول، اپچران،  ي رسمي ا  ي  روزنامه سهامي شركت نشر ،١٣٥٩ سال
 .٤٢١ص 

انون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات، مجموعـه قـوانين سـال               ق -١١
 . ٥٧٨، ص ١٣٦٤ رسمي ايران، چاپ اول، تهران، ي ، نشر سهامي روزنامه١٣٦٣
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 ي  ، روزنامـه  ١٣٧١قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، مجموعه قوانين سـال            -١٢
 . ٤٩٠، ص ١٣٧٢رسمي، چاپ اول، تهران 

قضات  استتخاب شرايط قانون به تبصره الحاق پنج   قانون ٥قانون اصالح تبصره     -١٣
ي رسـمي،     ، نشر روزنامـه   ١٣٧٤، مجموعه قوانين سال     ١٣٦٣دادگستري مصّوب   

 .٤٩  ، ص١٣٥٧چاپ اول، تهران، 

 ٢١هاي موضـوع اصـل        هاي موجود به دادگاه     قانون اختصاص تعدادي از دادگاه     -١٤
 رسـمي،   ي  ، روزنامه ١٣٧٦ سال   ، مجموعه قوانين  )دادگاه خانواده (قانون اساسي   

 . ٤٤٣  ، ص١٣٧٧چاپ اول، تهران، 

 .٥٩ ي  نساء، آيهي قرآن كريم سوره -١٥

 ٣  باب ،١٨جلد  العربي،   التراث احيا داروسائل الشيعه،   محمد بن حسن حر عاملي،       -١٦
 . ٧  از ابواب صفات القاضي، ص

  .همان -١٧

هشتم،   سال يدمحسن موسوي گرگاني، پژوهشي در قضاوت زن، فقه اهل بيت،         س -١٨
 . ١٣٨١قم،  ،٣٠ ي شماره

سـنت اسـت     مقصود از اين دالئل مقررات منصوص و مستفاد از ظواهر كتاب  و             -١٩
 .رود كه در مقابل دالئل عقلي به كار مي

 .١٣٧٦،  اي، نشر دفتر فرهنگي نور، چاپ اول استاد مرحوم  الهي قمشه: مترجم -٢٠

، ١٣٧٦سال اول،  ،٢ ي  رهشما دادرسي، ي  ماهنامه زن، قضاوت معرفت، اديهمحمد -٢١
 .٢  ص

صلواتي،  محمود ي  ترجمه اسالمي، حكومت مباني فقهي  منتظري، حسينعلي اهللا آيت -٢٢
 .١١٣  ، ص ١٣٦٩جلد دوم، نشرتفكر، چاپ اول، قم، 

قضاوت زنان،    وكالت، بحثي در   ي  آيت اهللا سيد محمد موسوي بجنوردي، ماهنامه       -٢٣
 .١٣  ،ص١٣٧٩، سال اول، ٤ ي شماره

، ١٣٥٧ تهران، اول، چاپ اميركبير، انتشارات زن، حقوق از مباحثي مهرپور،  حسين   -٢٤
 . ٣٢٦  ص

 كـانون وكـال،     ي  جايگاه زن و حقوق اجتماعي او، مجله       حسين مهرپور، نظري بر      -٢٥
 .١٥٦  ، ص١٣٧١، ٧-٦ي  شماره
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 المـورخ العربـي،    ، طبـع دار   چهـاردهم شيخ محمدحسن نجفي، جواهر الكالم، جلد        -٢٦
 . ٨   صتا، بيروت، بي

الدين محمد بن محمد الخطيب شربيني، مغني المحتاج، جلد ششم، دارالكتب            سشم -٢٧
 . ٢٦٢  تا، ص العلميه، بي

، دارالتعـاريف، بيـروت،   چهـاردهم شيخ محمد صدوق، من اليحضره الفقيـه، جلـد        -٢٨
 .٢٦٣  م، ص١٩٨١

الدين محمد بن محمد الخطيب شربيني، مغني المحتاج، جلد ششم، دارالكتب            شمس -٢٩
 . ٢٦٢  تا، ص لعلميه، بيا

 ، طبـع دار المـورخ العربـي،       چهاردهمشيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكالم، جلد         -٣٠
 .٨  تا، بيروت، ص بي

 حسين مهرپور، مبـاحثي از حقـوق زن، انتـشارات اميركبيـر، چـاپ اول، تهـران،                    -٣١
 .٣٤٦  ، ص١٣٧٥

، ٤ي شماره زنان، قضاوت در بحثي وكالت، ي  ماهنامه بجنوردي، موسوي محمد سيد -٣٢
 .١٣  ص ،١٣٧٩سال اول، 

، طبـع دارالمـورخ العربـي،       چهـاردهم شيخ محمدحسن نجفي، جـواهرالكالم، جلـد         -٣٣
 .٨  يروت، ص بتا، بي

 .همان -٣٤

چاپ اول، تهران،    قضاوت درادوار تاريخ، نشر دانشجو،     علي حجتي كرماني، سير    -٣٥
 .٣٥٠  ، ص١٣٦٩

دانشگاه تهران، چاپ اول جديد،   ، انتشارات   يازدهمنامه، جلد    علي اكبر دهخدا، لغت    -٣٦
 .١٥٥٣٨  ، ص١٣٧٣

 خوانساري، سنگي، چاپ الشتات، ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع    حاج به معروف جيالني -٣٧
 .٧٣٠   ق، ص١٣٢٤تهران، 

و  قـضايي   كميـسيون امـور    ي   ذيـل نامـه    ٢٨/٨/٦٤  مـورخ )  ره(  پاسخ امام خميني   -٣٨
هـاي جديـد در      پور، ديدگاه  حسين مهر   نقل از   ه  حقوقي مجلس شوراي اسالمي، ب    

 .  ١٢٠  ، ص١٣٧٢مسائل حقوقي، انتشارات اطالعات، چاپ اول، 
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 تخصصي ي اندازي بر حدود و اجراي علني آن، مجله       مصطفي محقق داماد، چشم    -٣٩
 . ١٣  ، ص١٣٨٠ دوم، زمستان ي م اسالمي رضوي، شمارهودانشگاه عل

هـاي عمـومي و انقـالب     اه ماده واحده قانون اصالح قانون تشكيل دادگ١٨ ي  ماده -٤٠
 . ١٣٨١مصّوب 

هـاي عمـومي و انقـالب در امـور            قانون آيين دادرسي دادگاه    ٢٣٥ ماده   ٢تبصره   -٤١
  .١٣٧٨كيفري مصّوب 
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  خذ   آ منابع وم
  : مقررات -الف
  .قرآن كريم -١

مجموعـه قـوانين     ،آيين نامه اعزام قضات و كارمندان اداري ممتاز به خارج از كـشور             -٢
 . ١٣٥٧  چاپ اول، تهران، ،ي رسمي ايران روزنامه نشر ،١٣٥٦ لسا

، مجموعــه قــوانين  نامــه اجــراي قــانون اســتخدام قــضات شــرايط كــارآموزي آيــين -٣
    .١٣٩٦ي رسمي ايران، چاپ اول، تهران،  ، نشر روزنامه١٣٥٩سال

، ي اداري   ي قـضايي زنـان بـه رتبـه          نامه هيأت وزيران راجع به تبـديل رتبـه         تصويب -٤
اول،  چاپ ايران، رسمي ي شركت سهامي روزنامه  نشر ،١٣٥٨ قوانين سال  مجموعه
 .١٣٥٩تهران، 

 مجموعه قوانين سال    كيفري، رامور  د انقالب و هاي عمومي   دادرسي دادگاه  آيين قانون -٥
 .١٣٧٩،  ، تهران چاپ اول ي رسمي، ، روزنامه١٣٧٨

 قـانون   ٢١هاي موضوع اصـل      هاي موجود به دادگاه     قانون اختصاص تعدادي از دادگاه     -٦
ي رسمي، چاپ اول،      ، روزنامه ١٣٧٦، مجموعه قوانين سال     ) دادگاه خانواده  (اساسي  
 .٤٤٣  ، ص ١٣٧٧تهران، 

  .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -٧
 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط اسـتتخاب قـضات            ٥انون اصالح تبصره    ق -٨

،  ، چاپ اول   ي رسمي   ، روزنامه ١٣٧٤ين سال   ، مجموعه قوان  ١٣٦٣دادگستري مصّوب   
 .١٣٧٥تهران 

ي   ، روزنامـه  ١٣٧١مجموعـه قـوانين سـال      ،قانون اصالح مقررات مربـوط بـه طـالق         -٩
 .١٣٧٢رسمي، چاپ اول، تهران، 

 مجموعـه قـوانين سـال       ،قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قـضات          -١٠
 .١٣٦٤،  ان، تهر چاپ اول ي رسمي ايران، ، روزنامه١٣٦٣

مجموعه  ،انقالب هاي عمومي و    انون ماده واحده قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه       ق -١١
 . ١٣٨٢، چاپ اول، تهران،  ي رسمي ، روزنامه١٣٨١قوانين سال
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  :كتب و مقاالت -ب
ي  روزنامـه  ،مريكاآگفتگو با خبرگزاري رويتر و صداي   در :شريعتمداري، حسن   اهللا  آيت   

   .١١/٥٧/ ١٢، ١٥٧٧٤ شماره اطالعات،

،   سنگي ، چاپ الشتات جامع :جيالني معروف به حاج ميرزاابوالقاسم بن حسن قمي        -١٢
 .  ق ١٣٢٤،  ، تهران خوانساري

،   ، تهران   ، چاپ اول  دانشجو تاريخ، نشر  ادوار در قضاوت سير: حجتي كرماني، علي   -١٣
١٣٦٩ . 

، هجدهم، جلد   ريعهالش وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل     :حسن بن محمد حرعاملي، -١٤
 .تا ، بي ، بيروت التراث العربي داراحيا

قـضايي و حقـوقي       كميـسيون امـور    ي  پاسخ به نامه   در :، روح اهللا  )امام ره (خميني   -١٥
هاي   دادگاه كتاب در مهرپور نحسي از نقل هب ،٢٨/٨/٦٤ مورخ اسالمي شوراي مجلس

 .١٣٧٢مسائل حقوقي، انتشارات اطالعات، چاپ اول، تهران،  جديد در

 ، ي اطالعــات ، روزنامــهاعالميــه : حقــوق داشـكده تهــران ي دانـشجويان دانــشكده  -١٦
 .  ١٣٥٨ مرداد ٢٢،  ١٥٩٢٨ ي شماره

،   ، چاپ اول جديد     ، انتشارات دانشگاه تهران   يازدهم، جلد   نامه لغت: اكبر دهخدا،علي -١٧
١٣٧٣. 

، ١٥٧٧٩ ره، شما   ي اطالعات   روزنامه: اهللا شريعتمداري  آيت به پاسخ در قاضي زنان -١٨
 .١٣٥٧ بهمن ١٨

  ،  ١٥٩١٨اطالعـات، شـماره      ي  روزنامـه  ،اعالميـه : زن حقـوق  هاي حـامي   ازمانس -١٩
 .١٣٥٨ ردادخ ٩

العلميه،  دارالكتب ششم، جلد ،  لمحتاجا مغني : الخطيب بن محمد الدين شمس ،  شربيني -٢٠
 .  تا بي 

 .  م ١٩٨١،  وت، بير ، دارالتعارف چهارم، جلديحضره الفقيه ال من :محمد صدوق، شيخ -٢١

 مطالعـات بـين المللـي      مركـز  ي  ترجمـه  ،اسـالم  جهـان  در حقوق بشر  :ان، كوفي عن -٢٢
 .١٣٧٩ ،تهران اول، چاپ تهران دانشگاهر نش دانشگاه تهران،

، انتـشارات   اعالميـه جهـاني رفـع تبعـيض از زن      ٤تحليل مـاده     :فاطريون، خـسرو   -٢٣
 .١٣٥٣سازمان زنان ايران، چاپ اول، تهران، 



  ١٥٨..................................................................................................... ن در ايران جايگاه قضاوت زنا

 تخصـصي   ي  ، مجلـه   اندازي برحدود و اجراي علني آن      چشم :د، مصطفي محقق داما  -٢٤
 . ١٣٨٠زمستان  ،   دومي ، شماره دانشگاه علوم اسالمي رضوي

 . ١٣٧٦  ، اول  سال  ،٢  ي شماره   دادرسي،ي ماهنامه ،قضاوت زن:  هادي محمد  معرفت، -٢٥

لـد  ي محمـود صـلواتي، ج       ترجمه ،مباني فقهي حكومت اسالمي    :منتظري، حسينعلي  -٢٦
 .١٣٦٩دوم، نشر تفكر، چاپ اول، قم، 

 .١٣٧٥، ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات اميركبيرمباحثي از حقوق زن :مهرپور، حسين -٢٧

،    كـانون وكـال    ي  ، مجلـه  حقوق اجتمـاعي او    جايگاه زن و   نظري بر  :مهرپور، حسين  -٢٨
 .١٣٧١،  ٧-٦ ي شماره

،   ٤ ي   شماره ،وكالت ماهنامه ، قضاوت زنان  در   بحثي: سيدمحمد بجنوردي، موسوي -٢٩
 .  ١٣٧٩،  سال اول

،   ، سال هشتم    البيت ، فقه اهل    قضاوت زن  پژوهشي در  :  سيدمحسن ،موسوي گرگاني  -٣٠
 . ١٣٨١،  ، قم ٣٠ ي شماره

،   اتـ  ي بـ  المـوخ العربـي،    دار طبـع  ، چهـاردهم  ، جلد الكالم جواهر: محمدحسن نجفي، -٣١
       .م ١٩٨٢،  بيروت


