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  درآمدي بر بررسي قضاوت زنان

  1محمد سروش محالتي
  )9/9/1392: ، تاريخ پذيرش22/12/1391: تاريخ دريافت(

  

  چكيده

بررسي مسئله جواز يا عدم جواز قضاوت زنان، معموالً با نقل استداللهاي مربوطه آغاز 

ولي اين مقاله در وهله اول به تحليل . رسدبندي آنها به پايان مي با نقد و جمع شده و

هاي ورود اين مسئله به فقه همراه با پيشينه تاريخي آن پرداخته و سپس به نقل آن ريشه

، چگونه به »شرط ذكورت«استداللها نظر دارد و در صدد آشكار كردن اين مسئله است كه 

اي تحت عنوان گونه كه مثالً مسئلها از آغاز تدوين فقه، همانفقه وارد شده است و آي

، مطرح »شرايط قاضي«، مطرح شده، مسئله ديگري هم تحت عنوان »شرايط امام جماعت«

- بوده است؟ در اين بررسي، مسئله ذكورت قاضي در فقه اماميه، با نگاه اجمالي به فقه اهل

اي شرط ذكورت، در منابع  د كه در دورهشوگيرد و آَشكار ميسنت مورد توجه قرار مي

تلقي شده ) فاقد نص(اي فقهي شيعه، مطرح نبوده و سپس در متون فقهي به عنوان مسئله

از اين رو بررسي . انددانسته» اجماعي«در عين حال برخي متأخران، اين شرط را . است

د تحقيق قرار اجتهادي اين شرط، موكول به آن است كه سير تاريخي مسئله در فقه، مور

گرفته تا معلوم گردد كه اين شرط را بايد به عنوان يك شرط مسلّم كه در ادوار مختلف 

مورد قبول فقها بوده و از سوي همه آنها مورد تأييد قرار داشته و قهراً با موافقت معصوم، 

در اين صورت حتي اگر در ادله اين شرط هم مناقشاتي وجود . مالزمه دارد، تلقي كرد
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ته باشد، باز بايد آن را پذيرفت و يا چنين تسالمي قابل اثبات نبوده و اجتهاد در اين داش

  .باره با محدوديت مواجه نيست

 .سنتقضاوت، زنان، اجماع، عدم خالف، نصب، اهل :هاكليدواژه

  
  مقدمه

سنت است و گرايش غالب در هردو، عدم قضاوت زنان از مسائل مورد بحث در فقه اماميه و اهل

. استداللهايي كه در اين باره صورت گرفته، غالباً مشترك است. مشروعيت قضاوت زنان است

  :عمده اين استداللها عبارت است از

اصل عدم جواز؛ برخي از فقها، از زمان شيخ طوسي با تمسك به اين اصل، به عدم جواز . 1

، در تبيين اين اصل، امور اگر مقصود از جواز، جواز وضعي باشد. قضاوت براي زن اعتقاد دارند

قضاوت، حكمي شرعي است كه جواز آن، «: نويسدشيخ طوسي مي. مختلفي بيان شده است

توان اگر مقصود از جواز، حكم تكليفي باشد، مي). 3/311ق، 1407طوسي، (» نيازمند دليل است

الجواز  چون قضاوت نوعي تصرف در مال و جان ديگران است، در اين قبيل موارد اصالة: گفت

  .وجود ندارد

 علَى بعضَهم اللَّه فَضَّلَ بِما النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ«، به خصوص آيه قرآنبرخي از آيات . 2
كه شئون مختلف سرپرستي را به مردان اختصاص ) 34نساء، (» ... أَموالهِم منْ أَنْفَقُوا وبِما بعضٍ

 .داده است

- ابن(» و ال تولّي المرأة القضاء«: كندكه قضاوت زن را نفي مي) ص(از پيامبر اكرم رواياتي. 3

ال يفلح  «: داندو يا به طور كلي واليت او را موجب عدم فالح جامعه مي) 4/585ق، 1404بابويه، 

 ).6/231ق، 1407طوسي، (» قوم وليتهم امرأة

درباره زنان ... ت، امام جماعت و احكام مختلفي كه در شرع در بحث شهادت زنان، والي. 4

دهد مقام قضاوت با جايگاهي كه اسالم براي زن قائل است، در تعارض وجود دارد و نشان مي

 .است
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 .عدم سنخيت ويژگيهاي رواني زنان با كار دشواري مانند قضاوت. 5

هاي ورود هولي پيش از بررسي تفصيلي اين ادله از ديدگاه فقه مقارن، ابتدا بايد به تحليل ريش

  .اين مسئله به فقه پرداخت و پيشينه تاريخي آن را مورد بررسي قرار داد

  
  پيشينه تاريخي

مطرح بوده و در رديف بلوغ، عقل » شرايط قاضي«اي تحت عنوان سنت از آغاز مسئلهدر فقه اهل

كه در  مفهوم اين اشتراط، آن است. هم به عنوان يك شرط نام برده شده است» ذكورت«و علم از 

شرع، اين شرايط براي قاضي مقرر شده است و هر مقامي كه حق نصب قضات را دارد، بايد اين 

ق، 1406ماوردي، : ك.ر(شرايط را رعايت نموده و افراد واجد شرايط را به اين سمت منصوب كند 

65.(  

اي ئلهو نائب ايشان، مس) ع(سنت به دليل دسترسي به معصومدر فقه اماميه، برخالف فقه اهل

شيخ  المقنعهو نيز  )ع(فقه الرضاتحت اين عنوان در آغاز و همچنين در كتب فقهاي متأخر همچون 

براي دوره خود و دوره غيبت، افرادي را براي ) ع(به اعتقاد آنان، ائمه. مفيد مطرح نبوده است

منكم ممن  من كان«: اند و البته اين افراد منصوب، داراي صفات خاصي هستندقضاوت نصب كرده

ولي اين شرايط از حكم ). 1/67ق، 1405كليني، (» ...قد روي حديثنا و نظر في حاللنا و حرامنا 

در حالي كه در نظر عامه، اين شرايط . شود و متأخر از نصب ائمه استحكومتي ائمه، استنباط مي

  .شود و متقدم بر نصب استاز احكام شرعي استنباط مي

فصل خصومت كردن و «: گويدبحث امر به معروف و نهي از منكر مي مثالً شيخ مفيد در پايان

وي در بحث قضا هم . »اندداوري نمودن و ديگر شئون قضاوت را ائمه به فقهاي شيعه تفويض كرده

يكون عاقالً كامالً عالماً «: دهد كه در  تفويض چه شرايطي در نظر گرفته شده استتوضيح مي

  ).821-810ق، 1413مفيد، (» ...اً عن محارم اهللا بالكتاب عارفاً بالسنة، ورع

به بعد مورد بحث و بررسي  خالفرسد اين شرط از زمان شيخ طوسي در  كتاب به نظر مي

كند و در كتاب جهاد، فرد شايسته ، در بحث از قضا اشاره مينهايهقرار گرفته است، اما شيخ در 
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است و ائمه اين ) ع(كند كه قضاوت حق امامدر آنجا هم تصريح مي. قضاوت را معرفي كرده است

اما الحكم بين الناس و القضا بين المختلفين فال يجوز ايضا الّا لمن «: اندكار را به فقها محول كرده

اذن له سلطان الحق في ذلك و قد فوضوا ذالك الي فقهاء شيعتهم في حال اليتمكنون فيه من توليه 

  ).301ق، 1400طوسي، (» بنفوسهم

كردند مثالً ين مرحله، فقها آنچه را كه در دليل نصب، ذكر شده بود، به عنوان شرط ذكر ميدر ا

كردند كه مجتهدان، منصوب در روايت قبلي، استفاده مي» نظر في حاللنا و حرامنا«آنها از تعبير 

ون به خصوص چ. ماندهستند و قهراً آنچه كه از آن در دليل نصب نام برده نشده بود، مسكوت مي

در آن مرحله، فتاوي معموالً فراتر از نصوص روايي نبود، بنابراين چيزي بيش از آنچه كه در 

 كافيشيخ مفيد،  مقنعهاز اين رو، در . گرديدروايات مورد تصريح قرار گرفته باشد، مطرح نمي

ذكورت  ادريس، مسئله ابن سرائرسالر و  مراسمزهره، ابن غنيهشيخ طوسي،  نهايهابوالصالح حلبي، 

در حالي كه در همه اين متون، موضوع قضاوت مطرح شده . قاضي، نفياً و اثباتاً مطرح نشده است

مسكوت » ذكورت«چه اينكه در اين متون، در حالي شرط . و بر قضاوت فقها، تأكيد شده است

  .مورد تحليل  قرار گرفته و بر آن تأكيد شده است» فقاهت و اجتهاد«مانده كه شرط 

، شرط ذكورت در قاضي، به فقه شيعه مبسوطو  خالفشيخ طوسي با تأليف كتابهاي  از زمان

سنت بود اين اعتنا، معلول نوعي التفات به فقه اهل. گرددكند و در متون فقهي مطرح مي راه پيدا مي

آوردند و حتي از پيشوايان فقه خود، در اين باره فتاوايي كه از قبل، اين شرط را در متون خود مي

در قالب همان  نهايهتحول اين دوره، مديون شيخ طوسي است كه پس از تأليف . كردندنقل مي

وي در كتاب . سبك رايج فقها، با دو سبك جديد، به بررسي مسائل جديدي در فقه پرداخت

-، فقه تفريعي را پايهمبسوط، فقه تطبيقي بين اماميه و فقهاي ديگر را دنبال  كرد و در كتاب خالف

نمود و به هر حال او در اين دو سبك، ناچار بود كه موضع فقه اماميه را در برابر مسئله  گذاري

شرط ذكورت در قاضي، روشن كند؛ زيرا اگر تاكنون اين مسئله در فقه شيعه مسكوت مانده بود، 

شد، الزم بود، شيخ نظر خود سنت در اين باره نقل مي، فتواي فقهاي اهلخالفولي اينك چون در 

هم چون بنا بود كه به ذكر مسائل مطرح شده در متون قبل  مبسوطدر اين باره اعالم كند و در  را



  زنان درآمدي بر بررسي قضاوت

   
55

اند، براساس مباني فقه شيعه بسنده نكرده و حكم مسائل تفريعي را كه فقهاي ديگر، مطرح كرده

 مبسوطاو خود در مقدمه . بيان كند، بنابراين ضرورت داشت تا درباره شرط ذكورت نيز نظر دهد

اند و از اين رو فقه اماميه را كوچك مخالفان به ما قلت فروع و مسائل را نسبت داده«: گويدمي

- پردازم و اكثر فروعي را كه مخالفان ذكر كردهشمارند و من در اين كتاب به استيفاي مسائل ميمي

طوسي، ( »نمايم كنم و به اقتضاي مذهب اماميه و اصول آن، نظر خود را بيان مياند، ذكر مي

  ).1/3ش، 1387

سنت كه برخي قضاوت زن و نقل فتواي علماي اهل خالفشيخ طوسي با طرح مسئله در كتاب 

ال يجوز أن تكون «: اند، فتواي خود را بيان كرد و گفترا جايز دانسته و برخي با آن مخالفت كرده

: گفتفه بود كه مي، اين نفي كلي در برابر تفصيل ابوحني»المرأة قاضية في شيء من االحكام

تواند در شود، جايز است، بنابراين او ميقضاوت زن در مواردي كه شهادت او پذيرفته مي

  .اختالفات مالي قضاوت كند، ولي در قصاص و حدود، حق قضاوت ندارد

دليلنا ان جواز ذلك يحتاج «: شيخ طوسي، سپس دليل خود را بر عدم جواز ذكر كرد و گفت

ق، 1407طوسي، (» ضا حكم شرعي، فمن يصلح له يحتاج الي دليل شرعيالي دليل، ألن الق

6/213.(  

استدالل شيخ اين است كه منصب قضاوت بايد از سوي شرع تعيين شود و كسي داراي 

شايستگي براي اين منصب است كه دليلي براي صالحيت او از سوي شرع وجود داشته باشد و 

-بنابراين قضاوت كردن براي آنان جايز نبوده و زن نميچون چنين دليلي براي زنان وجود ندارد، 

  .تواند قاضي شود

اند؛ يعني چون دليلي بر فقهاي بعد از شيخ طوسي، اين نوع استدالل را استناد به اصل دانسته

شود جواز وجود ندارد، به اقتضاي اصل عدم واليت و عدم نصب، حكم به عدم جواز مي

  ).694تا، طباطبايي، محمد، بي(

گونه استدالل، مبتني بر آن است كه هيچ دليلي براي اثبات گونه كه آشكار است اينهمان

صالحيت زنان براي قضاوت وجود ندارد، چه اينكه شيخ متقابالً هيچ دليلي هم براي محروم كردن 
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و  كرداستناد نمي» اصل«زنان از قضاوت در اختيار ندارد؛ زيرا اگر چنين دليلي وجود داشت، او به 

اش در كتاب داد، ولي شيخ در اينجا برخالف رويهيا حداقل، اصل را در رديف دليل قرار مي

دليلنا «: كند و برخالف مسائل قبل و بعد، به جاي آنكه بگويددليل اقامه نمي مبسوطو  خالف

. آورديكند و نه نامي از اخبار اماميه به ميان منه به اجماع استناد مي» اجماع الفرقه و اخبارهم

  .گذارداي ندارد و آن را مسكوت ميو وجوه عقلي هم اشاره قرآنهمچنان كه به آيات 

است و حكم آن در منابع معتبر فقه » غير منصوص«اي پس از نظر شيخ، قضاوت زن، مسئله

توان فهميد كه چرا اين مسئله در متون فقهي آن دوره، ذكر شود و از همين جا مي اماميه يافت نمي

يا همان فقه روايي و منصوص » اصول ملتقاة«و » فقه مأثور«گرديده؛ زيرا آن متون، به نمي

 نهايهمثالً شيخ طوسي كتاب . اختصاص داشته و قضاوت زن، خارج از اين قلمرو قرار داشته است

اند، را به همين غرض و در همين چهارچوب تأليف كرد تا همه آنچه را كه اصحاب روايت كرده

اند، يك جا جمع كرده و اصول مسائلي را كه فقها در كتب خود به شكل پراكنده آورده آوريجمع

و ذكرت جميع  النهايهو كنت عملت علي قديم الوقت كتاب «: كند، بدون آنكه متعرّض تفريع شود

ما رواه اصحابنا في مصنفاتهم و اصولها من المسائل و فرقوه في كتبهم و لم اتعرض للتفريع علي 

طوسي، (» و اوردت جميع ذلك او اكثره بااللفاظ المنقوله حتي ال يستوحشوا من ذلك... سائل الم

  ).1/2ش، 1387

آن را  نهايهرسد، به ناچار بايد در اي مانند قضاوت زن ميبر اين اساس شيخ، وقتي به مسئله

حكم آن را اي غير مأثور و فاقد نص، هم، به عنوان مسئله مبسوطو  خالفمسكوت گذارد و در 

چند روايت هم در عدم صالحيت زنان  خالفالبته شيخ در ). 8/101همان، (از اصل استخراج كند 

جرير خواهد به ابوحنيفه و ابناو مي). 3/311ق، 1407طوسي، (براي قضاوت نقل كرده است 

منابع شما چگونه با وجود اين روايات كه در : اند، بگويدطبري كه قائل به جواز قضاوت زن شده

) ص(مگر پيامبر! دهيد كند، فتوي به جواز ميخودتان وجود دارد و از قضاوت زنان منع مي

، روايات نبوي از خالفشيخ در مقدمه ). 6/231همان، (» اليفلح قوم وليتهم امرأة«: نفرموده است

آن نيست  از اين رو، نقل چنين رواياتي، به معناي. كندسنت را در مقام احتجاج، نقل ميطريق اهل
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كساني كه نقل اين . كه شيخ فتواي خود را مبتني بر اين روايات كرده و آنها را معتبر شمرده است

  .انداند، از اين نكته غفلت كردهروايات را به معني عمل به اين روايات و استناد به آنها شمرده

  
  اجماع بر شرط ذكورت

به همين دليل هم آن را  2.اندي دانستهبسياري از فقها، شرط ذكورت را در فقه شيعه، اجماع

در كتابهاي استداللي متأخران، فراوان از . اندفايده تلقي كردهپذيرفته و مناقشه در ادله ديگر را بي

  :انداجماع در اين مسئله سخن به ميان آمده و آن را به فقهاي پيشين نسبت داده

 كفايهشهيد ثاني،  مسالكشمارد، از ي مي، عالوه بر آنكه خود مسئله را اجماعمفتاح الكرامه -

  ).10/9ق، 1419عاملي، (كند فيض كاشاني هم نقل مي مفاتيحسبزواري و 

عالمه حلي، نقل اجماع دارد  نهج الحقشهيد ثاني و  مسالكهم از  رياض المسائل -

 ).2/35تا، طباطبايي، علي، بي(

كند ل اجماع بر شرط ذكورت مينق» معتمد«از  نهج الحقو  مسالكهم عالوه بر  مستند -

 ).17/35ق، 1415نراقي، (

 ).4/12ق، 1416نجفي، (كند هم به اجماع تصريح مي جواهر -

يك از آنها، دقيق نبوده و ادعاي دهد كه هيچولي مراجعه به منابع اصلي اين نقلها نشان مي

دانسته » موضع وفاق« ، شرط ذكورت رامسالكمثالً شهيد ثاني در ! شوداجماع در آنها ديده نمي

مسائل . است و وفاق در برابر خالف است و به معني آن است كه در آن اختالفي وجود ندارد

وفاقي، مسائلي نيست كه الزاماً از سوي همه فقها مطرح شده باشد و هيچ فقيهي آن را مسكوت 

. ه با آن مالزمه دارداز اين رو، مورد وفاق بودن، نه به معني اجماعي بودن است و ن. نگذاشته باشد

گيرد كه از عدم خالف  قرار مي» اجماع«و » عدم خالف«اي بين در رتبه» موضع وفاق« جواهردر 

                                           
براي قول به جواز مطلق  االحكام السلطانيهدر برخي منابع عامه نيز، شرط ذكورت اجماعي تلقي شده است، مثالً ماوردي در  .2

 ).65ق، 1406ماوردي، : ك.ر(» و ال اعتبار يقول يرده االجماع«: گويدقضاوت زن، ادعاي اجماع دارد و در رد آن مي
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بال خالف اجده فيه، بل في المسالك انه موضع وفاق، بل في «: تر استباالتر و از اجماع، پايين

  ).21/339همان، : ك.ر. 29/186همان، (» غيرها االجماع عليه

و در كتابهاي ديگر  3از تعبيرات رايج در ادبيات فقهي شهيد ثاني است» موضع وفاق«عبير البته ت

رسد شهيد ثاني با استفاده از اين تعبير، در صدد آن است كه خود را به نظر مي. چندان شايع نيست

  .رددر تنگناي ادعاي اجماع قرار ندهد و استقصاي تام در همه متون و فتاوي را از عهده خود بردا

. مادون اجماع قرار دارد و نبايد آن را به معني اجماع دانست» وفاق«هم، مانند » اتفاق«تعبير 

فاضل (استفاده كرده است » اتفاق«، به جاي اجماع، از واژه كشف اللثامدر شرط ذكورت هم 

في «: و صاحب جواهر در جاي ديگر به اين تفاوت توجه داده است) 10/18ق، 1416هندي، 

  ).34/279ق، 1416نجفي، (» االتفاق عليه، بل عن بعضهم االجماع عليه لثامكشف ال

در حالي كه در اين  4اند،نيز نسبت داده مفاتيحو  كفايهمتأسفانه متأخران به اشتباه، اجماع را به 

. استفاده شده و ادعاي اجماع مطرح نگرديده است» عدم خالف«دو كتاب نيز صرفاً از تعبير 

يشترط فيه البلوغ و العقل و االيمان، «: چنين است كفاية االحكامزواري در عبارت محقق سب

الريب فيه و الخالف و كذا اشتراط العدالة و الظاهر انه ال خالف في اشتراط طهارة المولد و 

  ).2/247تا، سبزواري، بي(» الذكورة و اتفاق االصحاب علي اعتبار الشرايط المذكورة منقول

-ار است در اينجا سبزواري ادعاي اجماع ندارد و حتي اتفاق را هم ادعا نميگونه كه آشكهمان

بسنده كرده و در همين حد هم، جزم و » عدم خالف«وي صرفاً به . داندمي» منقول«كند و صرفاً 

فيض كاشاني هم برخالف نسبتي كه به او داده شده، . داندقطع ندارد و آن را ظاهراً بدون خالف مي

  ).3/247تا، فيض كاشاني، بي(پا را فراتر نگذاشته است » عدم خالف«نيست و از مدعي اجماع 

و » عدم خالف«كند، همين انگيزتر آنكه صاحب جواهر وقتي اصل مسئله را مطرح ميشگفت

: گويداتفاق و موضع وفاق را از ديگران نقل كرده، ولي در ادامه يكباره تعبير را تغيير داده و مي

  ).14و40/12ق، 1416نجفي، (جماع كردم برايت گزارش ا

                                           
 .بار از اين واژه استفاده كرده است 13دود وي در مسالك ح .3

 .باشد و در چاپ فعلي آن، اين بحث وجود نداردنيز نقل شده است كه در دسترس نمي معتمداجماع، از كتاب  .4
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اند كه وي بر شرط ذكورت، ادعاي اجماع كرده در همين منابع، به عالمه حلي نيز نسبت داده

ذهبت االماميه الي انه اليجوز أن يتولي المرأة القضا و قال «: عبارت مورد نظر اين است. است

  ).563م، 1982حلي، (» ...ابوحنيفه يجوز 

، داللت بر نهج الحقشود، چه اينكه چنين عبارتي در كتاب ديده نمي» اجماع«در اين عبارت 

سنت نوشته شده و اكثر آن اتفاق نظر هم ندارد؛ زيرا اين كتاب با گرايش كالمي، در نقد مباني اهل

اميه عالمه در اين كتاب، در صدد تتبع در اقوال فقهاي ام. به بحثهاي كالمي اختصاص يافته است

سنت را با توجه به آنچه در فقه اماميه معروف و مشهور نبوده، بلكه او آراي فقهاي مشهور اهل

او هرگز در صدد ارائه . كندرا تكرار مي» ذهبت االماميه«است، نقد كرده است و پيوسته عبارت 

به معني  به هر حال ذهبت االماميه. سنت نبوده استفهرستي از اجماعيات اماميه در برابر اهل

اين اعتراض را به صاحب رياض دارد كه چرا از  مفتاح الكرامهاجماع نيست؛ چه اينكه صاحب 

ليس فيه «: برداشت اجماع كرده و به عالمه نسبت اجماع داده است نهج الحقذهبت االماميه در 

  ).16/15ق، 1419عاملي، (» اجماع و انما فيه ذهبت االماميه

اي را اجماعي تلقي كرد، در حالي كه توان مسئلهساساً چگونه مينظر از اين مناقشات، اصرف

شود و بزرگاني مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد در بسياري از متون قدما، اثري از آن ديده نمي

؟ با وجود اينكه در غالب اين !اندمرتضي و ابوالصالح حلبي، در آثار خود آن را مطرح نكرده

به عالوه چطور شرط ذكورت اجماعي است و از . اضي مطرح استمتون، بحث قضا و شرايط ق

، به خالفسوي همه اصحاب مورد تأييد و تصريح بوده است، در حالي كه شيخ الطائفه در كتاب 

چنان نيست كه پيوسته در  خالفتحقق چنين اجماعي، اشاره و استناد ندارد؟ مگر شيوه شيخ در 

پس در اين مسئله آن را مطرح نكرده است؟ به خصوص كه  برد،نام مي» اجماع«از » اخبار«كنار 

او در مقدمه اين كتاب تصريح كرده كه به بيان تحقق اجماع يا وجود اختالف در مسائل خواهد 

به معناي  خالفاجماع در كتاب » عدم ذكر«با اين قراين ). 1/45ق، 1407طوسي، (پرداخت 

  .اجماع از نظر شيخ طوسي است» عدم تحقق«
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- ابن غنيهادريس و ابن سرائربر آن، پس از شيخ هم، اين شرط، در برخي از كتابها مانند  عالوه

زهره، مورد توجه قرار نگرفت و در رديف اوصاف و شرايط قاضي از آن نام برده نشد تا حداقل 

با توجه . بتوان گفت كه مثالً در قرن ششم اجماع فقهاي اماميه بر لزوم اين شرط تحقق يافته است

چيزي فراتر از ) 2/70ق، 1417شهيد اول، (در كالم شهيد اول » اطباق السلف«ه اين قراين، ب

  .تلقي كرد 5»اجماع منقول«نيست و نبايد آن را » عدم الخالف«و » وفاق«، »اتفاق«

اوالً؛ اعتبار و حجيت اجماع : از سوي ديگر در تحقيقات اصولي متأخران به اثبات رسيده است

يعني مسائل اصلي فقه كه در بين قدماي فقها، مطرح شده و مسلّم تلقي گرديده، » اصول متلقاة«به 

اي را از اصحاب ائمه اخذ دهد كه آنان چنين مسئلهاختصاص دارد؛ زيرا تسالم بين قدما، نشان مي

اند و قهراً مورد تأييد ائمه بوده است، ولي در مسائل تفريعي و استنباطي كه فقها بر مبناي نموده

كند و حجت دهند، اتفاق و اجماع آنها، حكايت از رأي معصوم نميأمالت اجتهادي خود نظر ميت

هاي متأخر، اجماع، تحقق از اين رو حتي اگر بپذيريم كه در دوره). 544ق، 1415منتظري، (نيست 

، وطمبس: داشته است، ولي عدم ذكر اين مسئله در كتب فتوايي قدما و ذكر آن در كتب تفريعي مانند

شرط  خالفثانياً؛ از زماني كه شيخ الطائفه، در كتاب . سازداعتبار ميهرگونه اجماع فرضي را بي

آن را بيان نمود، هيچ استداللي در كتب  نهج الحقذكورت را مطرح كرد، تا موقعي كه عالمه در 

راً در اين استدالل شيخ كه قه. اصحاب درباره اين شرط به جز اصل عدم جواز پيدا نشده است

اند، فقهاي بعد نيز مؤثر بوده، به معناي آن است كه نزد جماعتي از قدما كه به اين شرط قائل شده

است و در اين صورت حتي اگر اجماعي هم واقعاً وجود داشته باشد، اجماع » اصل«دليل مسئله 

اند قبول كردهدر حقيقت همه آنها . بر فرع فقهي نيست، بلكه اجماع بر استفاده از يك قاعده است

آنان اين قاعده را در مورد . كه اگر دليلي بر جواز وجود نداشته باشد، بايد قائل به عدم جواز شد

                                           
كه آن را به  -، خود، بدان دست نيافته، بلكه فقيهي ديگرفقيهباشد، اجماعي است كه مي اجماع محصلاجماع منقول كه مقابل . 5

مبحث حجج و امارات سخن رفته در ، اصول فقهاز آن در . ل كرده استبدون واسطه يا با واسطه براي وي نق -دست آورده

 .تاس
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اند، ولي آيا اين اجماع در استناد به قاعده بدان معنا است كه قضاوت زنان، مورد استناد قرار داده

  !است؟» عدم دليل«برايش احراز شد، باز هم محكوم قاعده » وجود دليلي«اگر فقيهي 

شود، مثالً صاحب جواهر كه اعتناي اي از فقهاي متأخر ديده مياين نكته در تحليلهاي عده

دارد كه بسياري از اجماعات قدما، به زيادي به اجماعات منقوله دارد، با كمال انصاف، اذعان مي

وجود » يك قاعده«اق بر معني اتفاق نظر آنها بر يك فرع فقهي نيست، بلكه آنها در مواردي كه اتف

شوند، هرچند چنين چيزي را در متون مي» اجماع«داشته باشد، در فروعات و تطبيقات آن، مدعي 

ان كثيراً من اجماعات القدما بمعني االتفاق علي القواعد الكلية التي تكون «: فتوايي نديده باشند

  ).13/80ق، 1416نجفي، (» مدركاً لبعض االحكام الجزئيه

  
  د به عدم خالفاستنا

در ميان فقهاي متأخر، شيخ انصاري از نادر فقيهاني است كه در اين مسئله به نقلهاي اجماع كه در 

، وجود دارد و همراه با مسامحه است، مستند الشيعهو  جواهر الكالم، مفتاح الكرامهآثاري مانند 

او در . را مطرح نكرده استاعتماد ننموده و با دقت در كلمات فقها، ادعايي بيش از عدم الخالف 

درباره شرط ذكورت، دليل كافي براي » عدم الخالف«يكي آنكه : اين باره به دو نكته پرداخته است

پذيرفتن اين شرط است و ديگر آنكه غير از عدم الخالف هيچ دليل معتبر ديگري براي اين شرط 

از عدم الخالف، راه براي فتوي  گيرد كه با صرف نظربنابراين شيخ انصاري نتيجه مي. وجود ندارد

و اما طهارة المولد و الذكورة فقد ادعي «: به عدم اشتراط اين شرط و قبول قضاوت زنان باز است

غير واحد عدم الخالف في اعتبارهما، و لواله قوي المصير الي عدم اعتبار االول مع استجماع ساير 

  ).229ق، 1415، ء و الشهاداتالقضاانصاري، (» الشرايط بل الي عدم اعتبار الثاني

اين ديدگاه شيخ انصاري در نقدپذيري همه ادله از يك سو و در اعتماد به عدم خالف از سوي 

شود كه چگونه شيخ انصاري ديگر قابل اهميت است و به خصوص موجب طرح اين سؤال مي

شمارد؟ در ميبراي عدم الخالف هم مثل اجماع حجيت قائل است و آن را براي فتوا دادن كافي 

پاسخ به سؤال به مبناي خاص . وجود ندارد) عدم الخالف(حالي كه دليل خاصي براي حجيت 
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شود، شواهدي وجود دارد كه شيخ از جمله كساني است كه شيخ درباره حجيت ظن مربوط مي

هرت شمارد و به همين دليل است كه براي شتمايل به انسداد دارد و بنابراين ظن مطلق را معتبر مي

توان شهرت هم مانند عدم خالف فاقد دليل خاص براي اعتبار است و نمي. هم اعتبار قائل است

است » مفيد ظن«دانست، ولي شيخ حاضر نيست چنين طرقي را كه » ظنون خاصه«آنها را از 

فاالنصاف ان الحجة «: بردناديده انگارد، او گاه از شهرت يا اجماع منقول به عنوان حجت نام مي

ق، 1415، المكاسبانصاري، (» ن المسألة هي الشهرة المحققه و االجماع و المحكّي عن التذكرهم

): 3/143ق، 1415، الطهارةانصاري، : ك.ر. 5/71همان، (كند و به آن استدالل مي) 3/280

، البته شيخ هرگونه اجماع محكي و يا »العمل علي المشهور الفاده الظن بصدور روايه التهذيب«

-مي» افاده ظن«شمارد، بلكه آن را دائر مدار ه شهرت ولو در ميان متأخران را حجت نميهرگون

اگر عدم «: فرمايددر نهايت در مسئله مورد بحث مي). 5/334ق، 1415، المكاسبانصاري، (داند 

ق، 1415، القضاء و الشهاداتانصاري، (» توان به عدم اشتراط ذكورت قائل شدخالف نباشد، مي

229.(  

  
  اجتهاد متأخران

اي از فقهاي شيعه، ترديدهايي را درباره كليت شرط ذكورت در قاضي در چهار قرن اخير، عده

اند، از نظر آنها، داليلي كه از كتاب، سنت و عقل براي اعتبار اين شرط ذكر شده، قانع مطرح كرده

سوي ديگر وجود شهرت و  اند، ازكننده نبوده است، بنابراين به طور كلي اين شرط را تأييد نكرده

يا ادعاي عدم خالف يا اجماع، آنان را از نفي كلي اين شرط بازداشته است و در نتيجه سعي 

اند كه با انتخاب يك راه ميانه، قلمرو اين شرط را محدود و مقيد نموده و حداقل در مواردي كرده

حل كه در كلمات آنها به ه راهدر اينجا به عنوان نمونه س. قضاوت زنان را مجاز و مشروع شمارند

شود تا نشان داده شود كه بسياري از فقها، براي فتواي به جواز قضاوت خورد، ذكر ميچشم مي

اند و تنها نگرانيشان، مخالفت با اجماع يا شهرت بوده است ديدهو روايات نمي قرآنزن، مانعي در 

اند كه اند، بنابراين سعي كردهعموم دانستهفاقد اطالق يا » دليل لبي«: و چون اجماع را به عنوان
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محدوده قدر متيقن را مشخص نموده و با استناد كردن به آن، راه را براي قضاوت زنان در موارد 

  :اندرا هم مانع ندانسته» اصل عدم مشروعيت«آنها براي قول به جواز، حتي . ديگر باز كنند

خاص اختصاص داده و فتواي اصحاب  مال محمدتقي مجلسي، شرط ذكورت را به نصب) الف

داند، بنابراين قضاوت زنان را در مواردي كه موجب حرام ديگري از قبيل اختالط  را ناظر به آن مي

ذكر االصحاب انه يشترط في القاضي ان يكون رجالً و «: داندبا اجانب نباشد، بدون اشكال مي

بين النساء أو الرجال المحارم فالظاهر الظاهر انه في المنصوب الخاص، فلو كانت عالمة و قضت 

  ).12/191ق، 1399مجلسي، (» عدم البأس

مال احمد اردبيلي، در اين مورد ترديد كرده و نفي مطلق قضاوت زن را زير سؤال برده است ) ب

شود، شود و با شهادت زنان ثابت ميو اين را معقول دانسته كه در اموري كه مربوط به زنان مي

ر شرايط قضاوت را دارند، بتوانند حكم بدهند، ولي در عين حال اظهار داشته اگر زناني كه ساي

اجماع بر اين امر باشد، او هم تسليم اجماع است، ولي در غير اين صورت ممنوعيت كلي زنان 

اما اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز «: توان اكتفا كردقابل بحث بوده و به شهرت نمي

مر، و اما في ذلك فال نعلم له دليالً واضحاً نعم ذلك هو المشهور، فلو كان اجماعاً فال للمرأة فيه ا

  ).2/15ق، 1416اردبيلي، (» بحث، و الّا فالمنع بالكليه محل بحث

ميرزاي قمي، ادله شرط ذكورت را قابل مناقشه دانسته و براي فتوا به عدم جواز قضاوت ) ج

ولي . وجود داشته باشد» عدم جواز مطلق«مگر آنكه اجماع بر  داند،زنان به طور كلي، كافي نمي

نسبت به قضاوت : گويداو به وجود چنين اجماعي باور و اعتقاد ندارد، از اين رو در ادامه مي

خاص بدون اينكه منصب عام قضاوت داشته باشد، وقوع اجماع بر شرط ذكورت، معلوم نيست و 

يشترط في القاضي الذكورة اجماعاً، و ربما يشكل في «: دليلي بر ممنوعيت زنان وجود ندارد

غير مطردة ... اشتراط الذكوره مطلقاً ألن العلل المذكورة لها من عدم تمكن النسوان من ذلك غالباً 

فال وجه لعدم الجواز مطلقا الّا أن ينعقد االجماع مطلقا، اقول و يمكن أن يكون االجماع بالنظر الي 

قمي، (» المنصب عموماً، اما في حكومات خاصة فلم يعلم ذلك من ناقله اصل اختيار الوالية و

  ).2/599ش، 1385
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اينك در صدد بررسي تفصيلي هريك از اين ديدگاهها نيستيم، ولي اين نقلها گوياي آن است كه 

از اين رو فقيهي كه . مسئله شرط ذكورت در فقه، كامالً تحت تأثير اقوال و آراء پيشينيان بوده است

هايي بگشايد، امكان ارائه نظريه فقهي جديد تواند با جستجو و تتبع در فتواي اصحاب، دريچهب

  .برايش وجود خواهد داشت

  
  نتيجه

الصالح، شرط ابو كافيشيخ طوسي و  نهايهشيخ مفيد،  مقنعهدر متون فتوايي فقه شيعه، مثل . 1

  .ذكورت براي قاضي مطرح نشده است

ه پس از متون فتوايي، تدوين شده و متأثر از فقه عامه است، شرط در متون تفريعي فقهي ك. 2

 .ذكورت مطرح شده است

 .شيخ طوسي اين شرط اجماعي تلقي نشده است خالفو  مبسوطدر متون تفريعي، مثل . 3

-در متون پس از آن، تا قرن دهم، گاه اين شرط ذكر شده و گاه اثري از اين شرط ديده نمي. 4

  .شود

كردند، ولي احياناً تعبير م فقها از تعبير اجماع درباره شرط ذكورت، استفاده نميتا قرن ده. 5

 .عدم خالف و اتفاق وجود داشته است

نيز درباره اين شرط، به معني ادعاي » موضع وفاق«يا » عدم خالف«به كار بردن واژه . 6

 .اجماع نيست

آميز بوده و معموالً به معناي سامحهتعبير اجماع درباره اين شرط در سه قرن اخير، تعبيري م. 7

 .عدم خالف به كار رفته است

اگر بپذيريم كه شرط ذكوريت، واقعاً از پشتوانه اجماع برخوردار است، ولي اين مسئله داراي . 8

 .تواند مانعي از تحقيق آزادانه و اجتهاد در ادله باشدخصوصيتي است كه حتي وجود اجماع نيز نمي

شرط ذكوريت و يا » بديهي بودن«جانبه اين مسئله ابتدا بايد ذهنيت براي بررسي همه. 9

ضروري فقه بودن و يا قطعي و مورد تسالم بودن آن در بين اصحاب را، مورد داوري قرار داد و تا 



  زنان درآمدي بر بررسي قضاوت

   
65

بررسي اجمالي اين مقاله . اين ذهنيت وجود دارد، امكان تحقيق در اين مسئله اساسي وجود ندارد

 .هاي استوار و قابل دفاعي برخوردار نيستن ذهنيتي از پايهدهد كه چنينشان مي
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