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را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب  بانوانیتواند رئیس قوه قضائیه می» 

های مشاورت دیوان عدالت اداری، تصدی پستد با پایه قضایی جهت نباشمی 41/2/4634

تدوین قوانین دادگستری و اداره  ، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی وهای مدنی خاصدادگاه

تی که دارای پست قضایی هستند، استخدام سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر ادارا

 «.نماید

، به دعاوی طالق، نکاح، نفقه، مهریه، امور حسبی مانند نصب امین و دادگاه مدنی خاصتوضیح: 

 کند. قیم و...رسیدگی می

دادگاه خانواده با : » ماده دو چنین آمده است 4/42/4634در قانون حمایت خانواده مصوب 

گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه تشکیل می مشاور زنالبدل و قاضی حضور رئیس یا دادرس علی

روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا، اظهار نظر و مراتب را در پرونده 

درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنان چه با نظر وی 

 «.دلیل نظریه وی را رد کند مخالف باشد، با ذکر 

 قاضی زن مشاور لزوم حضور » :در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، هر چند گفته شده

در دادگاه تجدید نظر که به تجدید  مخصوص دادگاه خانواده است، 4634خ. . ق. ح. 2در ماده 

 «پیش بینی نشده است زن قاضی مشاور کند، حضور نظرخواهی از آرای دادگاه خانواده رسیدگی می

 ؛ لکن برخی خبرهای موثق داللت بر حضور زنان در دادگاه تجدید نظر دارد! 

 : خوانیمچنین مینیز در تبصره ماده فوق 

های قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه»

از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده تواند خانواده اقدام کند و در این مدت می

 «.باشد، استفاده کند

باالستقالل به ما  -به معنای شرعی آن  -ه قضایی در قضاوت زن البته تا االن گزارشی از قانون یا روی  

 نرسیده است. 

به نحو ایجاب کلی خارج از قضاوت شرعی دانست؛ چنان که در  توانلکن موارد فوق الذکر را نمی

 و اصدار حکم و رأی نیست.  ه موارد آن، قضاوت به معنای انشا هم

ها مبنی بر جستجوگر را به برخی گشایش فقیهان معاصر نیز ممکن است منضبطجستجو از فتاوای 

 ا به دست ما رسیده است. تجویز قضاوت زن در مساله هدایت کند. در این باره برخی گزارشه

به هر حال با نبود ضرورت و اتفاق تعبدی فقهی آن چه باید با آن مساله شروع و ختم شود، اسناد 

 گردد. شرعی است که در مجال آتی مطرح می
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 موقعیت شرعی اعتبار مذکر بودن قاضی و بررسی اسناد آن

و برخی وجوه عقلی واستحسانی سنت و روایات از قرآن،  -به جز اجماع  -ن باره به اسنادی در ای
با تمسک شده است. با توجه به این که مورد نظر ما در مسأله تنها مسأله قضاوت بانوان نیست 

 :  کنیم، بدین قرارتوجه و حوصله بیشتری اسناد مربوطه را دنبال می

 ادله نفی

 قرآن .1

 : توجه کنید

* الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم: * - تعالی -قال الله  الف(
 (.61 : )النساء

 :  در وجه استدالل گفته شده

الحکومة،  النساء و الزم القیمومة السلطة و لما کان القضاء نوعا من الوالیة وان للرجال قیمومة علی »
خالف فلو تقرر ان تتوفی المرأة القضاء لکان لها بمقتضی ذلک الوالیة والحکومة علی الرجال و هذا 

فة موقو  -علی ما قیل  -یة علی عدم أهلیة المرأة للقضاء إن داللة اآل  .... المطلوب من اآلیة الکریمة
: المسلطون علیهن فی التدبیر والتادیب والریاضة والتعلیم والقیمومة  بمعنی« قوامون»علی أن تکون 

بما فضل »بمعنی الوالیة و تکون عامة لجمیع الشؤون و لیست مختصة بالزوجیة و أن یکون المراد 
عموم »الطباطبائی : جعل الفضیلة له تشریعا و  تکوینا  فی قوة العقل و التدبیر. قال العالمة « الله

غیر مقصور علی « الرجال قوامون علی النساء: » الحکم المبنی علیها أعنی قولههذه العلة یعطی أن 
بل الحکم مجعول لقبیل الرجال علی قبیل النساء من الجهات العامة التی ترتبط بها حیاة  ... االزواج

قوم به الرجال علی النساء و علی هذا و کل ذلک مما ی کجهتی الحکومة والقضاء ...  القبیلین جمیعا ... 
 1.ذو إطالق تام« النساءقوامون علی الرجال : » فقوله

* )سورة و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و  الله عزیز حکیمو من اآلیات ایضا * (هــ  ب
:  (؛ وجه استدالل این است42 : )زخرف* غیر مبینفی الحلیة و هو فی الخصام  من ینشؤ  (؛ أو222:  البقرة

ان اآلیة حاکیة عن طباع النساء و انها ظریفة میالة الی الزینة فاقدة لمنطق قوی فی مقام الخصام، »
 *و قرن فی بیوتکن و ال تبرجن تبرج الجاهلیة االولی؛ *«مع ان القضاء یقتضی قوة فی التفکیر و اثبات الحق

 (.66 : )احزاب

تمسک شده است که طلق ریاست و مدیریت والیی زن به برخی آیات دیگر نیز گاه برای نفی مالبته  
( وجه 21 - 22:  ...* )نمل انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت آیاتی مثل آیه ملکه سبأ * جای گفتگو دارد. 

 2استدالل روشن است. 
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