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 بودن : مذکر شرط هفتم 

در همه قاضیان یا در برخی موارد شناسی شرط فوق همراه با گستره -باید موقعیت فقهی مطابق معمول ابتدا 

ایران، کار بعدی است که  .1مورد گفتگو قرار گیرد. گفتگو از موقعیت این شرط در قانون و رویه قضایی ج.  -

با بحث نیز  سرانجام باید انجام شود. بررسی موقعیت شرعی، با نگاه به ادله کار تفصیلی دیگر است. 

بندی، بیان رأی مختار و نکات الزم جانبی است. هدف ما در این مجال جدا از روشن کردن وضعیت جمع

تماعی و سیاسِی کالن و غیر  و پیرا قضا، روشن کردن تصدی زن در مناصب اجشرط مذکر بودن در قاضی 

 نیز است.  -البته با رعایت اختصاِر غیر مضر  -کالن 

 موقعیت فقهی

ما، مسأله را ماتن بحث توان به اندیشه موافق همراه با اجماع دست یافت. سأله، به راحتی میدر م

های مدرکی یا محتمل المدرک در میان از این رو با این که مناقشه در اجماع 1میداند. « بالخالف و ال اشکال»

مستقل در برخی کلمات  له به عنوان دلیلیمسأمتاخران به یک عرف و هنجار تبدیل شده، اجماع در این 

اندیشه اعتبار یا وجود اجماع را در مسأله مورد تاکید قرار  3منابع مذکور در پاورقی ذیل 2پذیرفته شده است. 

 داده است. 

 شناسی اندیشه اعتبارگستره

م خانواده به طور  در فقه امامیه قاضی به قاضی منصوب و قاضی تحکیم  
َ
تقسیم )بنا بر وجهی( عام و َحک

های جدید که قاضی در سیستمقاضی است.  أذون نیز از تقسیماتشود. چنان که قاضی اصل و قاضی ممی

قاضیان اضافه شده است. قاضی در  کند، پدیده جدیدی است که به صنفاساس قانون مدون حکم می بر

ی نیز، امروزه دادگاه بدوی و قاضی تجدید نظر، قاضی در نظام غیر شورایی و قاضی در نظام شورایی و گروه

 مطرح است و ... 

شود نماید این است که آیا اجماع مورد اشاره شامل همه این اقسام میپرسشی که با توجه به این نکته رخ می

این مسأله از این  اند؟برخی از این اصناف از قاضیان را هدف قرار دادهتنها یا فقیهان صاحب اندیشه اعتبار 

 بینند. شرایط قاضیان را در همه یکسان نمی جهت  حائز اهمیت است که برخی
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و  منصوب اختصاص دادند به همین دلیل برخی از فقیهان قائل به شرطیت اجتهاد در قاضی آن را به قاضی 

در مورد داور خانواده نیز این کشاکش و امثال آن قابل تصویر  4خارج از این دایره دانستند.  قاضی تحکیم را 

توان همه این اقسام را مورد نظر همه مجمعین دانست؛ اصوال برخی از این واضح است که نمی است. 

م و آن چه وجود داشته و مورد نظر عموم این ها مواجهیهای جدیدی است که ما با آناصناف، پدیده

کنند، ای که اقامه میجمعیت بوده است، قاضی مجتهد منصوب و قاضی تحکیم است؛ هر چند از ادله

یی از برخی فقیهان البته استفتا استفاده شرطیت مذکر بودن برای همه اصناف قاضیان شود. ممکن است 

انده کشنیز  از مصادیق جدید که مورد اشاره ما قرار گرفت،  یده است که دامنه شرطیت را به بخشمعاصر ش

 است. 

 :  به متن ذیل توجه کنید 

کند نه برمبنای اجتهاد ان، قاضی مکلف است طبق قانون عمل  .ایر 1ق.ج. 169: با توجه به اصل  استفتاء»

قضایی حالت   از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریبا کار  و 5شخصی

افزون حضور زنان در و با پیشرفت روز باشدکارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره می

 : علوم مختلف از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی بفرمایید مسائل و

 ؟باشد می الف( آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریت شرط الزم برای تصدی امر قضا * 

 دار فصل خصومت شوند؟توانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهب( آیا زنان می* 

در  و ای است )مرحله بدوی و تجدید نظر(مرحله غالبا رسیدگی به دعاوی دوج( با توجه به این که امروزه * 

ها رفا آنکند، به خالف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صمرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می

رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه در 

 توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟این صورت آیا زنان می

و در صورت  نیسترأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی  احکام قابل تجدید نظر، د( با توجه به این که در* 

اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر  نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ 

 توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ماهوی رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می

در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده  ه( اگر ذکوریت در قضا شرط باشد، با توجه به این که* 

شرایط »:  پاسخ توان گفت زنان در این موارد حق قضا دارند؟دهد، آیا میو قاضی نیز بر این اساس حکم می

 6«.قاضی و نحوه قضا در فقه مضبوط است که از جمله شرط ذکوریت است
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و  169اصل  .5

تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال و نمی منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایداگر نیابد با استناد به 

 مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. یا تعارض قوانین 

در این نقل استفاده شد از  .91ونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه(، کد سوال )معاقضایی  -افزار گنجینه آرای فقهی نرم .6
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