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ال کند ولی فی نفسه ابهام چندانی ندارد؛ مطرح شده در سؤ  جواب، گویا نخواسته خود را درگیر جزئیاتاین  

و از  -باشد، باید شرایط قاضی  قاضیدار آن شرعی مطرح باشد و عهده قضاوت  با این توضیح که هر جا 

تقریبا کار قضایی حالت کارشناسی داشته و از : » لحاظ گردد. لکن این که گفته شد -جمله آنها مذکر بودن 

کنند ، قابل مناقشه است؛ قضات مأذون رسما انشای رأی می«باشدع بر قوانین مقرره میباب تطبیق موضو 

شود و  چنان که کارشناسی کارشناسان گاه از صرف کارشناسی خارج می و کارشان، صرف تطبیق نیست،

بیند ت میای را برخالف مقررار پلیس که کار رانندهیکند، نظی و انشای حکم میکارشناس، اقدام به اصدار رأ

 پردازد. دو راننده در تصادف، به داوری میکند یا در دعوای بین و اتومبیل وی را متوقف می

 گرها در اعتبار مذکر بودنبرخی اما و ا 

 :  در کنار اندیشه اعتبار برخی تردیدها نیز در مسأله وجود  دارد؛ به عنوان مثال محقق اردبیلی فرموده است

. و اما فی غیر ذلک فلم نعلم له دلیال واضحا، فی ما لم یجز للمرأة فیه امر ذکورة فذلک ظاهر اما اشتراط ال»

 
 
فال بأس و اال فالمنع بالکلیة محل بحث؛ اذ ال محذور فی حکمها  نعم ذلک هو المشهور. فلو کان اجماعا

 1«.مکمثال بشیء مع اتصافها بشرائط الحبشهادة النساء مع سماع شهادتهن بین المرأتین 

 : اندبرخی در مناقشه بر  وجود و اعتبار اجماع در مسأله گفته

  م لماالصحاب خصوصا القدماء منهان »
 
و المقنع و للفقه المأثور کالهدایة  ةیتعرضوا للمسألة فی کتبهم المؤد

 2«.فقه الرضا... 

بودن را از شرایط  یا مرد قاضی بحث نکرده کنند که یا از شرایط برخی از پژوهشگران از منابع زیادی یاد می

 اند. قضاوت قرار نداده

اند که اند لکن به شروطی اشاره کردهضمنا باید توجه کرد که هر چند برخی مستقال به این شرط اشاره نکرده

که در برخی متون   «کامل العقل و الرأی»یا « کمال»نظیر شرط اند؛ آن را هادی به اعتبار مذکر بودن دانسته

: علم، عدالت و کمال. ابن  : قاضی باید سه شرط داشته باشد فرمایدعنوان مثال ابن حمزه می آمده است. به

 : گویدکند و در توضیح آن میط را ذکر میو براج نیز همین شر 

  اما کونه کامال، و»
 
؛ الن المراد به کامل الخلقة و االحکام ...و اما کمال العقل، بان یکون بالغا

 
 ، ذکرا

 
ا ، حر 

 3«.ال تنعقد لها القضاء علی حالالمرأة 

 

 

 

                                                           
 .21 ، ص21 ، جمجمع الفائدة و البرهان. 1

 .51 ص ،2 ج ،فقه القضاء  .2
 .215 و 211 ص : همان، ر.ک .3



 
 

 a-alidoost.irآدرس سایت:  ..... 186 ..... استاد علیدوست، خارج فقه، شرایط قاضی/مذکر بودن

 شود. توجه کنید: از برخی کلمات نیز برگزاری مسأله با تردید استفاده می

ن الخطب ان هذا  و ال تقوم علی اثبات المدعی.  -کما تری  -هذه االدلة » ای عدم تصدیها  -الذی یهو 

النصب  مقتضی االصل و لیس فی المقام دلیل عام او مطلق یرکن الیه فی جواز القضاء و -للقضاء 

ا الخراج النساء من بینهم الی دلیل معتبر فی التخصیص و ازاء هذالنساء حتی نحتاج  لعموم الرجال و 

المقتضی، فال بد من ان نرجع الی االصول العملیة فی تحقیق مثل ذلک. و لو ال االصل او ان ناقشنا 

 4«.فی ما یجوز للمرأة فیه امرفیه، لم یبعد الجواز 

 اشتراط مذکر بودن و فقه اهل تسنن

 :  فرمایدو در ادامه می 6دهدمی -علی االطالق  - به شافعی نسبت اشتراط 5شیخ طوسی

: یجوز ان تکون قاضیة فی ما یجوز ان تکون شاهدة فیه و هو جمیع االحکام اال  قال ابوحنیفةو »

: یجوز ان تکون قاضیة فی کل ما یجوز ان یکون الرجل قاضیا  و قال ابن جریر 7القصاص.  الحدود و

 8«.فیه؛ النها تعد من اهل االجتهاد

 قضایی ج.ا.ایراناشتراط مذکر بودن در قضا و پیرا قضا در قانون و رویه 

 :  داردمقرر می 21/1/2632ای مصوب در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ماده واحده

 شوند. واجد شرایط زیر انتخاب می مردانقضات از میان 

 : آمده است 15/2/41و اصالحی  21/6/36الحاقی  1  البته در تبصره
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مغنی  ؛111 ص السراج الوهاج،؛  164 ص ،1 ج الوجیز، ؛211 ص ،1 ، جکفایة االخیار؛ 221 ، ص1 ج حلیة العلماء،. 6

و  214 ص ،1 ، جتبیین الحقائق؛ 215 ص ،1 ، جالمیزان الکبری ؛212 ص ،12 ج المجموع، ؛641 ص ،1 ج المحتاج،

 .213 ص ،23 ج ،الحاوی الکبیر

تبیین  ؛122 ص ،6 ج اللباب، ؛ 111 ص ،1 ج شرح فتح القدیر، ؛111 ص ،1 ج الهدایة المطبوع مع شرح فتح القدیر، .7

  ؛214 ص ،1 ج ،الحقائق
 
بدایة  ؛614 ص ،22 ج ،الشرح الکبیر ؛612 ص ،22 ج البن قدامة، المغنی ؛115 ، ص5 ج ،یالمحل

نیل  ؛215 ص ،1 ج المیزان الکبری، ؛212 ص ،12 ج المجموع، ؛221 ص ،1 ج ،حلیة العلماء ؛115 ص ،1 ج المجتهد،

 .213 ص ،23 ج ،الحاوی الکبیر ؛31 ص للماوردی، االحکام السلطانیة ؛231 ، ص5 ج االوطار،

 ص ،12 ج المجموع، ؛221 ص ،1 ج حلیة العلماء، ؛614 ص ،22 ج ،الشرح الکبیر؛ 612 ص ،22 البن القدامة، ج المغنی .8

 .213 ص ،23 ج الحاوی الکبیر، ؛115 ص ،1 ج ،بدایة المجتهد ؛215 ص ،1 ج ،المیزان الکبری ؛212


