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 01/00/4102                 سعیدی صالح الدین دوکتور

  

   قضاء زن و

  

 (Legislative)ۀ مقننه قوو  (Executive) یهئا، قوۀ اجر(Judiciaryقضائیه )یک قوۀ  هر، دولت مشتمل بر قوای سه گانه
 نس وبیالتواند که برعالوۀ دیگر در چنان  مؤثر عمل کرده میتی یک ازین قوای سه گانه در صور . هرباشد می

 کنترول متقابل در چوکات قانون قرار گرفته و توازن داشته باشند که سبب کنترول، نظارت و بالنس یک دیگر شوند. 

یک  ذشته درگسال  0۱و در  کل  ردرعمل در خالف قانون به طو و  اما درقانون اساسی نافذ کشور ما در افغانستان
کشمکش سیستم دولتداری مدرن و دولتداری خانی و ملکی این توازن به نفع قوۀ اجرائیه برهم خورده و هدف اصلی 

 نس متقابل بخاطر تخلفات ازین اصول چه در قانون و چه در عمل مراعاتبیالایجاد قوای سه گانه برای کنترول و 
 برآورده نشده است. گردیده  که نتیجتاً هدف اصلی نیز ن

سؤال  این حالت خود در پهلوی سایر عوامل مؤثر درین موضوع در عرصه های مختلف دولتداری سبب شده که 
 بودن نظام دیموکراتیک و دیموکراسی بوجود آورده و مطرح شده است. سؤالی که در ذهن مؤثررا در مورد   اساسی

گ ملت مطرح است. بلی به نحوی مستدل مطرح میگردد که  آیا در ذهن پیشتازان جامعه و بخش بزر حتی عده ای

یا این نظام اصالً نظام قابل قبول است؟ درحالیکه نیم بند بودن  نظام دیموکراتیک اصالً به درد ما میخورد و سیستم و
وکراسی و نظام بازار آزاد و عدم تطبیق قوانین قضاءیا، عدم فهم از ُعمق بعضی قضاءیا از جمله خود دیم برخورد با

الزم، مشکل اصلی است. آزادی در اقتصاد بازار آزاد که همه چیز را عرضه و تقاضا تعیین میکند و ساختار های 
رد بخش عمدۀ امور ادفاع از مستهلکین وجود ندارد، حاکمیت قانون اساس کار نیست، قانون معافیت وجود دارد و مو

موارد وظایف قوۀ قضائیه و حتی قوۀ مقننه را  رهبری نمی شوند، در عمل مراجع اجرئیوی حاکمیت در توسط قانون
سال گذشته تخلفات صریح  0۱اجرا کرده اند و در تحلیل ها از تطبیق قانون اساسی نافذ کشور و عمل کرد حکام در 

 عدید صورت گرفته که ایجاب بحث طویل وعریض مستقل را دارد.
به نحوی است که فصل دعاوی  و لـحیا مین عدالت و أمراجعه به قضاء برای تاما به صورت مشخص قضاء و  و

  . نظام غیررسمی )ساختارهای عرفی(یا هم به و  شود مراجعه مینظام رسمی )محاکم( یا به 

 

در  باشند که میالت تخلفات قانونی، اعادۀ حق و تحکیم عد دعاوی، با صالحیت رسیدگی به در اساس محاکم رسمی 
ه اما در عمل زمانیک .نیم قرن اخیر کار شان بیشتر رونق گرفته و مردم ما بیشتر به محاکم دولتی مراجعه میکنند

ضعیف باشد مردم مجبوراً به ساختارهای عرفی گ و قدرت دولتی ضعیف بود و یا در محالتیکه قدرت دولتی کم رن
محاکم رسمی که طوالنی، توان تطبیق ضعیف و ُپر مصرف است، مراجعه مراجعه نموده و به بیشتر قضاء و قضات 

 ضعیف وکم رنگ میشود. 

 

خوانیم.  یم ستره محکمهدولت است که در قانون اساسی نافذ کشور دقیقاً تعریف شده و ما آنرا  کن مستقلر قضائیهقوۀ 
های این محاکم و پروسیجر صالحیت   باشد. می و محاکم خاص ابتدائیه، حاکم استینافمشتمل بر م  ستره محکمه

  .ه استدیتنظیم گردمربوط  در قوانین ئیت قضاآهای اجرا
 

به علت اینکه قوانین ما و عدالت مبتنی بر آن از دین مقدس اسالم منبع گرفته لذا باید به این اصول مراجعه نمود. 
رة سوچنانچه هللا تعالی در  گردیده است.تأئید بارها  )ص( مشروعیت قضاء و حکمیت در احکام الهی و سنت نبوی

ِبْع أَْهَواَءُهمْ » :می فرماید ۱۴المائدة أیة  و حکم کن در بین ایشان به آنچه که ) «َوأَِن اْحُكْم َبْیَنُهْم ِبَما أَْنَزَل هللاُ َوالَ َتتَّ
  (.های ایشان پیروی مکن خداوند فرستاده است و از خواهش

 به همین ترتیب در مورد قضاء در روایات اسالمی آمده است: 
 ترجمه: یک ساعت قضاوت که به عدالت باشد بهتر از عبادت شصت ساله می باشد.  «ان عدل ساعة خیر من عبادة ستین سنۀ»

 :سخن مرکزی این نوشته این است
 

 اشد؟ که بهترین و مناسبت ترین شخص برای منصب قضاء در کشور اسالمی کی میب 
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 ،تقوی سیاسی وشخصیتی با شایستگی مندرج درقوانین نافذ بر جایش اما جنسیت به مفهوم صالحیت مسلکی 
 یا خیر؟ منصب قضاء است وۀ و مرد نیز از معیار های اجرای وظیفـ  زن   
 یا خیر؟ مرد در منصب قضاء اصالً مطرح بوده و یعنی اینکه به صورت مشخص زن و 
 قاضی اعلی و بلند و قاضی سطوح پایین تفاوت دارد ویا خیر؟   و آیا درین صالحیت و شایستگی 

 

 یک مسؤولیت و بار است تا امتیاز.  قضاوت قاضی و قبل از همه باید گفت که

اینجا است که درست خواهد بود این بار و مسؤولیت را به دوش زنان و آن هم درسطوح باالی محاکم گذاشت سؤال 
 یا خیر؟  و

 ۀمعآن گرفته شده اند، جا که قوانین ما از یمطابق به شرع غرای محمد و باید با دید منطقی در مورد ضرورت است 
ما مسلمان است و حاکمیت باید در خدمت مردم باشد، بحث صورت گیرد. تمرکز احساساتی، عاطفی و صرف سیاسی 

 درین راستا بحث دقیق و بجا نیست. 
یم استنباط از احکام دین از کتاب هللا و سنت رسول هللا توسط علمای مجتهد صورت گرفته و میگویند چنانچه گفته آمد

حکم  بنماید وتالش یافتن حکم و فتوای خیر و درست برای حکم شرعی با نیت پاک،  که در استنباط امر و مجتهدی
 :درست را دریابد دو ثواب دارد

 صالحیت آن نیک و خیر با داشتن یکی ثواب جد و جهد، 

  یافتن حق و فتوای درست مطابق شرع. و دوم ثواب رسیدن به حق و   

و اجتهاد های علمای مجتهد اسالمی در طول  فتاویاجتهاد کرده اند و مطابق آن شریعت فعلی ازین فقهایی که لذا 
مسایلی ین این فتاوی را )درها تشکیل شده است و قوانین کشور بهتر بگویم مراجع قانون گذاری ما )پارلمان( بهتر قرن

 را می و قوانین کنند تصویب می که فتاوی وجود داشته باشد( با انتخاب و فیصله در مراجع قانون گذاری انتخاب و
 سازند، حتمی نیست تمام فتوای این فقها وارد باشند. 

 

کنند که قاضی باید مرد باشد اغلب فقها عنوان می یا مرد( مناسب برای منصب قضاء  آنچه به موضوع جنس )زن و
 اما همه فقها این نظر را ندارند.

عالم، عاقل، عادل و بالغ باشد اما از مرد بودن به مسلمان قاضی باید  علمای فقیه به این نظر اند کهعده ای از 
 اند. عنوان یک شرط سخن نگفته

 

 :آرای فقهای اهل سنت پیرامون شرط ذکورت قاضی

 :دانندجایز نمی  قاً زنان را مطلفقهایی که قضاوت 
 

 قهای شافعیف: 
به   برای زنانقضاء را تصدی منصب است که فقهای مذهب شافعی از جمله مذهب اربعه اهل سنت و جماعت 

 دانند از جمله:صورت مطلق جایز نمی 

 ب قضاء را تواند منصکسی می  :کندبیان می  ،را اولین شرط قضاوت دانسته )مرد بودن( اوردی رجولتـم
 .(56، صفحه 0831، یماورد)  به عهده بگیرد که شروط آن را به طور کامل داشته باشد

  ابن ابی الدم شافعی، حجت االسالم غزالی و محمد بن شربینی نیز تصدی منصب قضاء را برای زنان جایز
 .(816، صفحه 2، جلد 0811؛ شربیني، ۴3، صفحه 0 ، جلد ه0212ابنابي الدم، ) دانندنمی

 :دانندجایز نمی  قاً فقهایی که قضاوت زنان را مطل
 

 فقهای مالکی: 
فقهای مذهب مالکی نیز از جمله مذهب اربعه اهل سنت می باشد که آنان نیز تصدی منصب قضاء را برای زنان جایز 

 نمی دانند: 
 از جمله: 

 در شرط ذکورت اختالف کرده نویسد فقیهانمی  ؛دانستهشدن را شرط قاضی  )مرد بودن( ابن رشد ذکورت
 .(811، ص4، جه0213 )ابن رشد، اگر قاضی مرد باشد قضاوت او صحیح است عقیده دارند كه اند و اکثر فقها

  5، ج؛ الرعیني،84۴، ص4، ج)دردیر داننداحمد بن محمد دردیر و حطاب الرعینی نیز قضاوت زنان را جایز نمی ،

 (.31ص
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 فقهای حنبلی:  
 دانند.اربعه اهل سنت است که : زنان را شایسته منصب قضاوت نمی  فقهای حنبلی نیز از جمله مذهب 

 از جمله:

 قوم  ما افلح» کند دلیل ما حدیث نبوی است که فرمودند داند و بیان می ابن قدامه زنان را شایسته قضاوت نمی

 این عده از علما در مورد اینکه اهلیت زنان را برای قضاء مردود می دانند، می فرمایند که:  .«مراهإ و لوا امرهم

  زنان اهلیت حضور در مجلس مردان را ندارند و...،حتی 

  (831، صفحه 00تا، جلد)ابن قدامه، بي  و شهادت زنان تا زمانیکه مردی به آنها ملحق نشود، مورد قبول نیست،  

 00تا، جلدخرقي، بي) دانند و مجدالدین ابوالبرکات نیز ذکورت را شرط قضاوت می خرقی همچنین ابوالقاسم، 

 (.481، ص ه0212؛ ابوالبركات، 835صفحه 
 

 :دانند فقهایی که قضاوت زنان را در مواردی نافذ می
 

 فقهای حنفی: 
 اند،ندانسته  درا بطور مطلق مردواز جمله مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت است که قضاوت زنان  فقهای مذهب حنفی

 :ت از جملهسشود، قضاوت آنان نیز نافذ ابلکه بر این عقیده هستند که در هر جا که شهادت زنان پذیرفته می 
 ه0213)ابن رشد،  «یجوز ان تکون المراه قاضیا فی االموال» کند: نقل می)رح(  ابن رشد مالکی از ابو حنیفه ،

 (.258، صفحه 4جلد 

 ؛ 8، ص1، ج ه0215كاشاني، اند ) انی و قدوری نـیز از این دستهنعالء الدین کاشانی، بـرهان الدین مرغینان همچ

  (. 32، ص2، ج0852؛ قدوري، 262، ص 6، ج0806مرغیناني، 
 

 دانسته و احکام صادر شده توسط  ئزفقهایی که به طور مطلق تصدی منصب قضاوت را توسط زنان جا
 .داندایشان را نافذ و صحیح می 

 ل نق )ص(از رسول اکرم  احادیثيخود  نظریه تأئیدز دانسته و در ئابن حزم ظاهری قضاوت زنان را مطلقاً جا
 :دارد کرده و بیان می

   صحت قضاوت آنان  توان از این اعمالصبی گماردند که می ارسول خدا زنان را به من صحابيتعدادی از
به  را «شفا»زنی به نام  )رض(را نیز نتیجه گرفت؛ از جمله خلیفۀ دوم اسالم امیرالمؤمنین حضرت عمر

توان کارهای مهم مثل قضاوت را خود دلیل بر این است که می  خلیفهاین عمل  و والیت امور بازار گمارد
در باره عدم جواز قضاوت )آیت و حدیثی(  یچ نصینیز به آنها سپرد و در ادامه نیز با استدالل در اینکه ه

 (.641، ص3تا، ج)ظاهري االندلسي، بي  داندزنان وجود ندارد، قضاوت زنان را جائز می 

   یر طبری احکام صادره از طرف زنان را در حوزۀ قضاوت جائز دانسته و از نظر او قضاوت رابن ج
 ،توانند فتوی بدهندکند چون زنان می  وت زنان بیان مینع شرعی ندارد و در تعلیل جواز قضاازنان هیچ م

  (258، ص4، ج ه0206)ابن رشد،  ندارد. ا بر این قضاوت کردن و صدور حکم توسط ایشان مانعینب
در کتب خود نظرات ابن جریر طبری  و ابن قدامه وهبه زحیلی ،شربینی ،ابن عربی ،و فقهایی مثل ماوردی

رط الذکوریه الن المراه یجوز ان تکون مفتیه فیجوز ان تشیعن ابن جریر انه ال حکی» اندو کرده گرا باز
 (.831، ص00تا، ج)ابن قدامه، بي  «یهقاض تکون

   ابو اسحاق ) اند ابن قاسم مالکی و خرقی حنبلی نیز در احصاي شروط قاضی ذکری از مرد بودن نکرده

  (.835، صفحه 00تا، جخرقي، بي ، 020، ص ه0203شیرازی، 
 

بحث قاضی بلند پایه و قاضی محاکم پایین درمورد نیز آنقدر با در نظر داشت کرکتر و خصوصیات انفرادی افراد 
 نیز میتواند منتفی گردد و در حال هر شخص جدی و مطرح نباشد.

رقیق القلب اند و زنان معموالً انسان های می گیرد مورد زندگی و مرگ انسان تصمیم  اما قاضی سطوح بلند که در 
 :ماند که مورد از لحاظ انسانی سؤال مطرح باقی می در

 

 آیا چنین انتخاب برجا خواهد بود؟   
 

تأمین عدالت رقت قلب برای وی  درو باشد جدی زن در تطبیق قانون  لی کهدر حا :درین صورت
 مرفوع خواهد کرد. ئیدر انتخاب زن به مقام بلند قضا مطرح نباشد این شک را نیز
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گردد که قاضی هم حاکم بود و هم امام و هم  بر می یزن به عهد ئیاز اعتراضات در مورد منصب قضابخشی  بلی
داشت و قاضی هم یک قاضی بود و در صورت مصروفیت های توان فزیکی ماهوار بر عهده دولتی را دیگر وظایف 

ازین مسایل به تعدد قضات  بخشیتواند، مطرح بود که  مانع اجرای وظیفه شده می زن و مسایل خانوادگی که سبب و
 واند.ت از وظایف دولتی در تفاوت به زمان گذشته و امکانات بیشتر عصر امروز منتفی شده می بخشی و جدا شدن

 

   خواننده محترم !

فیصد  ۴۴ در شرایط کشور ما وکه مسلماً در شرایط حاکمیت مردم از ارادۀ مردم برخاسته  ئیمراجع عدلی و قضا
 مسلمان اند به صورت قطع باید جوابگوی خواسته ها و ارزش های ملت باشد. 

صرفات ت و تمایالتاز  وبوده و امنیتی کشور باید به قوانین نافذ کشور وفادار  ئیقضا مسلم است که مراجع عدلی و
مردم  خدمت کشور و کشور و در و برای تأمین عدالت مطابق به قوانین نافذ باشدقومی، سمتی، لسانی و سیاسی فارغ 

تواند که ظرفیت های الزم درست را چه از لحاظ مسلکی و چه از لحاظ  شده میمیسر . این زمانی گیردآن قرار 
 زم درموردالپیگیری  بستر های حقوقی در زمینه برابر کرد. این کار تصادفی نمی شود باید تصمیم قاطع سیاسی و

 وجود داشته باشد. 

ضرورت است که برغیر سیاسی بودن، مسلکی بودن و دست محکم حاکمیت قانون تأکید شود. تمام تصامیم اداری 
یمقام عوض و یا قا مانند سخن نهایی باید مراجع قضائی راباید از جانب قضاء قابل بازنگری باشند. هیچ مرجع اداری 

   .نگردد

، مسلکی بودن و بلند بردن ظرفیت های این ارگان به شمول نیرو های امنیتی تدابیر مشخص بودن برای غیر سیاسی
 شکلی و با محتوی باید در نظر گرفته شده و بالفاصله عملی شوند. 

بیرون از اجتماع مانند سمارق روییده باید  اما این غیر سیاسی بودن از جانب دیگر به این معنی نیست که یک شخص
  . اوالً این ممکن نیست. دوم درست هم نیست.شودن مقامات گماشته به رهبری ای

  

ئی اقض تازه نفس در سیستم عدلی وو وارد کردن اشخاص جدید  انرژی وُپر ای دمیدن خون جدید و بریکبار دیگر 
باید نظام ن جداً ضرورت است. تغییر  یا بلند کشیدن افراد تجربه شده که در عمل خدمات صادقانه کرده اند، کشور و

 نجامد. بیاهای مسلکی در کشور  کدر تمام  به تغییر در
 

 گانه توازن قدرت های سه  از جمله هدر کل ضرورت است که در قانون اساسی کشور مشکالت و تناقضات عدید
دولت )قوۀ قضائیه، مقننه و اجرائیه( که موجب  نۀبین نیرو های سه گا رفع گردد. بوجود آوردن توازن مطلوب در

 شود ضرورت جدی است.  نس میبیالکنترول و 

 پایان
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