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سر مقالهسر مقاله                                          مهدی شمس الدینمهدی شمس الدین
ــی  ــروزه در نظــام حقوق ــن و درخشــان، ام ــه ای بســیار که ــا عقب ــه ب ــم فق عل

کشــور جمهــوری اســامی ایــران  نقــش اساســی را ایفــا مــی کنــد. میــان حقــوق 

و فقــه تفــاوت هــا و روابطــی هایــی وجــود دارد.

ــول اســت. مســائل مــورد بحــث در فقــه و  ــد علــت و معل رابطــه آنهــا از مانن

ــخاص در  ــط اش ــر رواب ــم ب ــد حاک ــوع قواع ــای مجم ــه معن ــدون ) ب ــوق م حق

ــاظ  ــا از لح ــان آنه ــت می ــن حال ــت. در ای ــت اس ــر و دول ــا يکديگ ــه و ب جامع

ــرار اســت. ــن وجــه برق ــوم و خصــوص م ــی، عم رابطــه منطق

روشــن اســت کــه چنانچــه مســائل اختصاصــی حقــوق را نیــز در حیطــه اقتــدار 

اســتنباط  فقهــا قــرار دهیــم، در ایــن صــورت ممکــن اســت نســبت میــان آنهــا 

ــک،  ــدون ش ــی ب ــردد. ول ــاوی برگ ــی تس ــا حت ــق ی ــوص مطل ــوم و خص ــه عم ب

ــن  ــاص م ــام و خ ــل ع ــدون، از قبی ــوق م ــه و حق ــث در فق ــورد بح ــائل م مس

وجــه اســت. در بیشــر کشــورهای اســامی، رصف نظــر از ایــن کــه حکومتــی 

مذهبــی بــر آن حاکــم باشــد یــا خیــر، فقهــی کــه قــرن هــا مــورد پذیــرش ایــن 

ــن  ــرای تدوی ــع، ب ــن مناب ــم تری ــی از مه ــوان یک ــه عن ــت، ب ــرار داش ــع ق جوام

مقــررات حاکــم بــر آن جامعــه قــرار گرفت.ایــران قبــل از انقــاب نیــز از ایــن 

دســته کشــورها بــوده کــه علــی رغــم آن کــه هنــگام برداشــن گام هــای اولیــه 

بــرای تدویــن قوانیــن بــه ســبک جدیــد، حکومتــی مذهبــی در رأس امــور نبــود، 

امــا بســیاری از قوانیــن، نظیــر قانــون مدنــی ، بــا الهــام از همیــن احــکام فقهــی 

تدویــن گشــت. ایــن نشــان از نفــوذ عمیــق فقــه در بنیــان و ریشــه ایــران دارد.

بــا عنایــات پــروردگار بــار دیگــر توفیــق شــد و شــاره جدیــدی از نرشیــه علمــی 

اجتاعــی اســتصحاب دانشــگاه تهــران منتــرش گردیــد. امیــد اســت کــه بتــوان در 

راه پیرشفــت و توســعه علــم فقــه و حقــوق قدمــی برداشــته شــود.

ــک و  ــزان تربی ــه عزی ــت هم ــد هجــری شمســی، خدم ــرا رســیدن ســال جدی ف

تهنیــت بــاد. در پرتــو الطــاف بیکــران  ایــزد منــان ، ســامتی و بهــروزی، طــراوت 

و شــادکامی، عــزت و کامیابــی را آرزومندیــم.
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ماهیت رشط در عقد-قسمت دوم                          فاطمه فاحتی شهاب الدینیفاطمه فاحتی شهاب الدینی
یادآورییادآوری

ــه دو دســته ی "رشوط مســتقل"  ــی ب ــه طــور کل ــد ب ــا عق ــط ب ــل دانســتیم رشوط مرتب ــس از اینکــه در بخــش قب ــه دو دســته ی "رشوط مســتقل"    پ ــی ب ــه طــور کل ــد ب ــا عق ــط ب ــل دانســتیم رشوط مرتب ــس از اینکــه در بخــش قب    پ

ــی  ــز معرف ــد نی ــن عق ــرای رشوط ضم ــف ب ــدی مختل ــیم بن ــوند و دو تقس ــی ش ــیم م ــد" تقس ــن عق ــی و "رشوط ضم ــز معرف ــد نی ــن عق ــرای رشوط ضم ــف ب ــدی مختل ــیم بن ــوند و دو تقس ــی ش ــیم م ــد" تقس ــن عق و "رشوط ضم

ــا عقــد مرتبطشــان چگونــه تحلیــل  ــا عقــد مرتبطشــان چگونــه تحلیــل منودیــم، در بخــش بعــد بایــد بدانیــم رابطــه ی حقوقــی هرکــدام از ایــن رشوط ب منودیــم، در بخــش بعــد بایــد بدانیــم رابطــه ی حقوقــی هرکــدام از ایــن رشوط ب

مــی شــود.مــی شــود.

بخش دوم: رابطه ی میان رشط و عقدبخش دوم: رابطه ی میان رشط و عقد

ــا توجــه بــه قصــد طرفیــن، رشط مســتقل  ــا توجــه بــه قصــد طرفیــن، رشط مســتقل در ارتبــاط بــا رشط مســتقل هانطــور کــه پیــش تــر گفتــه شــد، مــی تــوان ب در ارتبــاط بــا رشط مســتقل هانطــور کــه پیــش تــر گفتــه شــد، مــی تــوان ب

را عقــدی جداگانــه محســوب کــرد و یــا آن را رشط ضمــن عقــد دانســت.را عقــدی جداگانــه محســوب کــرد و یــا آن را رشط ضمــن عقــد دانســت.

ــا عقــد و مســاله ای کــه بــر انعقــاد و انحــال آن تاثیــر مــی  ــا عقــد و مســاله ای کــه بــر انعقــاد و انحــال آن تاثیــر مــی      درمــورد رشط ضمــن عقــد، اهمیــت رابطــه ی رشط ب      درمــورد رشط ضمــن عقــد، اهمیــت رابطــه ی رشط ب

گــذارد، توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه هنــگام انعقــاد عقــد اگــر رشط را عقــدی مســتقل بدانیــم کــه در عــرض عقــد گــذارد، توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه هنــگام انعقــاد عقــد اگــر رشط را عقــدی مســتقل بدانیــم کــه در عــرض عقــد 

ــا وجــودی  ــی باشــد و ی ــوض" م ــک بخــش از ع ــد "ی ــن عق ــا رشط ضم ــه آی ــاره ی اینک ــی شــود، درب ــد م ــی منعق ــا وجــودی اصل ــی باشــد و ی ــوض" م ــک بخــش از ع ــد "ی ــن عق ــا رشط ضم ــه آی ــاره ی اینک ــی شــود، درب ــد م ــی منعق اصل

ــا  ــان فقه ــردد، در می ــی گ ــوب م ــی محس ــی، فرع ــد اصل ــدات عق ــه تعه ــبت ب ــدات آن نس ــه تعه ــت ک ــتقل" اس ــا "مس ــان فقه ــردد، در می ــی گ ــوب م ــی محس ــی، فرع ــد اصل ــدات عق ــه تعه ــبت ب ــدات آن نس ــه تعه ــت ک ــتقل" اس "مس

ــت.  ــم آن اس ــا در حک ــه و ی ــورد معامل ــی از م ــان "رشط" جزی ــی از فقیه ــر برخ ــه نظ ــود دارد." ب ــر وج ــاف نظ ــت. اخت ــم آن اس ــا در حک ــه و ی ــورد معامل ــی از م ــان "رشط" جزی ــی از فقیه ــر برخ ــه نظ ــود دارد." ب ــر وج ــاف نظ اخت

ایشــان در مقــام اســتدالل گفتــه انــد: هانگونــه کــه در برابــر هــر جزئــی از مبیــع، بخشــی از مثــن قــرار گرفتــه، در ایشــان در مقــام اســتدالل گفتــه انــد: هانگونــه کــه در برابــر هــر جزئــی از مبیــع، بخشــی از مثــن قــرار گرفتــه، در 

ــه ای بخــرد و در ضمــن آن  ــد کــه شــخص خان ــرد. چــه تفــاوت مــی کن ــز قســمتی از مثــن قــرار مــی گی ــر رشط نی ــه ای بخــرد و در ضمــن آن براب ــد کــه شــخص خان ــرد. چــه تفــاوت مــی کن ــز قســمتی از مثــن قــرار مــی گی ــر رشط نی براب

ــن  ــن معی ــه مث ــاور را ب ــه ی مج ــه و باغچ ــدا خان ــا از ابت ــد ی ــدار باش ــک خری ــاور آن مل ــه ی مج ــه باغچ ــد ک ــن رشط کن ــن معی ــه مث ــاور را ب ــه ی مج ــه و باغچ ــدا خان ــا از ابت ــد ی ــدار باش ــک خری ــاور آن مل ــه ی مج ــه باغچ ــد ک رشط کن

ــاد، هــان، ص 330330(( ــد؟ ") ســید مصطفــی محقــق دام ــداری کن ــاد، هــان، ص خری ــد؟ ") ســید مصطفــی محقــق دام ــداری کن خری

ــا عقــد مرتبــط اســت و در انگیــزه ی طرفیــن موثــر اســت و حتــی ممکــن  ــا عقــد مرتبــط اســت و در انگیــزه ی طرفیــن موثــر اســت و حتــی ممکــن امــا بــه نظــر مشــهور فقهــا، اگرچــه رشط ب امــا بــه نظــر مشــهور فقهــا، اگرچــه رشط ب

ــن مثــن و  ــوع معاوضــه بی ــزی جــز وق ــد، چی ــول عق ــا مدل ــر داشــته باشــد، ام ــن تاثی ــادی و کمــی عوضی ــن مثــن و اســت در زی ــوع معاوضــه بی ــزی جــز وق ــد، چی ــول عق ــا مدل ــر داشــته باشــد، ام ــن تاثی ــادی و کمــی عوضی اســت در زی

ــود. ) هــان، ص 332332(( ــا جزیــی از آن نخواهــد ب ــود. ) هــان، ص مثمــن نیســت، بنابرایــن رشط در حکــم عوضیــن ی ــا جزیــی از آن نخواهــد ب مثمــن نیســت، بنابرایــن رشط در حکــم عوضیــن ی

ــرارداد و بطــان  ــای تعهــدات ناشــی از عقــد، نقــض ق ــگام ایف ــه در هن ــری اســت ک ــن بحــث اث ــت ای ــرارداد و بطــان بیشــرین اهمی ــای تعهــدات ناشــی از عقــد، نقــض ق ــگام ایف ــه در هن ــری اســت ک ــن بحــث اث ــت ای بیشــرین اهمی

ــم، هنگامــی کــه رشط، منحــل  ــه بدانی ــم، هنگامــی کــه رشط، منحــل و انحــال آن رخ مــی دهــد. اگــر رشط ضمــن عقــد را بخشــی از مــورد معامل ــه بدانی و انحــال آن رخ مــی دهــد. اگــر رشط ضمــن عقــد را بخشــی از مــورد معامل

ــاده ی 441441   ــق م ــه مطاب ــه اســت و طــرف معامل ــن رفت ــه" از بی ــورد معامل ــع بخشــی از "م ــا باطــل شــود، در واق ــاده ی و ی ــق م ــه مطاب ــه اســت و طــرف معامل ــن رفت ــه" از بی ــورد معامل ــع بخشــی از "م ــا باطــل شــود، در واق و ی

ــه نســبت قســمتی کــه بیــع واقــع شــده اســت قبــول کنــد  ــا ب ــه را فســخ منایــد و ی ــد معامل ــه نســبت قســمتی کــه بیــع واقــع شــده اســت قبــول کنــد قانــون مدنــی، مــی توان ــا ب ــه را فســخ منایــد و ی ــد معامل قانــون مدنــی، مــی توان

ــورد  ــد م ــی توان ــا م ــه در اینج ــاری ک ــد. خی ــرداد کن ــن را اس ــت مث ــوده اس ــل ب ــع باط ــه بی ــمتی ک ــه قس ــبت ب ــورد و نس ــد م ــی توان ــا م ــه در اینج ــاری ک ــد. خی ــرداد کن ــن را اس ــت مث ــوده اس ــل ب ــع باط ــه بی ــمتی ک ــه قس ــبت ب و نس

ــه" اســت. ــار "تبعــض صفق ــرد، خی ــرار گی ــه" اســت.اســتفاده ق ــار "تبعــض صفق ــرد، خی ــرار گی اســتفاده ق

ــا بطــان آن، بــه اســتناد  ــا بطــان آن، بــه اســتناد ایــن در حالــی اســت کــه اگــر رشط را جزیــی از مــورد معاملــه ندانیــم، در صــورت انحــال و ی ایــن در حالــی اســت کــه اگــر رشط را جزیــی از مــورد معاملــه ندانیــم، در صــورت انحــال و ی

ــرده  ــتفاده ک ــف رشط" اس ــار "تخل ــم از خی ــی توانی ــواد، م ــن م ــده در ای ــر ش ــط ذک ــرده  در رشای ــتفاده ک ــف رشط" اس ــار "تخل ــم از خی ــی توانی ــواد، م ــن م ــده در ای ــر ش ــط ذک ــواد 235235، ، 239239و  و  240240 در رشای ــواد م م

ــا  ــا ب ــهور فقه ــر مش ــد نظ ــی رس ــر م ــه نظ ــم. ب ــدون رشط آن بپذیری ــه را ب ــا معامل ــم و ی ــخ منایی ــه را فس ــا و معامل ــا ب ــهور فقه ــر مش ــد نظ ــی رس ــر م ــه نظ ــم. ب ــدون رشط آن بپذیری ــه را ب ــا معامل ــم و ی ــخ منایی ــه را فس و معامل

ــی فرعــی در قــرارداد  ــه نیســت، بلکــه جزی ــی از مثــن معامل ــق بیشــری دارد و رشط جزی ــی فرعــی در قــرارداد سیســتم حقوقــی مــا تطاب ــه نیســت، بلکــه جزی ــی از مثــن معامل ــق بیشــری دارد و رشط جزی سیســتم حقوقــی مــا تطاب

ــی، اگــر منحــل شــود، راه حــل مناســب  ــوان رشط ضمــن عقــد اصل ــه عن ــی کــه عقــد دوم ب ــی، اگــر منحــل شــود، راه حــل مناســب اســت. بنابرایــن در صورت ــوان رشط ضمــن عقــد اصل ــه عن ــی کــه عقــد دوم ب اســت. بنابرایــن در صورت

ــار  ــردد، خی ــی گ ــاد م ــرارداد ایج ــرف ق ــرای ط ــا ب ــه در اینج ــاری ک ــم و خی ــا رشط بدانی ــه آن را تنه ــت ک ــن اس ــر ای ــار ت ــردد، خی ــی گ ــاد م ــرارداد ایج ــرف ق ــرای ط ــا ب ــه در اینج ــاری ک ــم و خی ــا رشط بدانی ــه آن را تنه ــت ک ــن اس ــر ای ت

ــود. ــف از رشط خواهــد ب ــود.تخل ــف از رشط خواهــد ب تخل

همچنیــن بایــد دانســت کــه هــر عقــدی تابــع قواعــد مربــوط بــه خــود اســت و در ایــن مــورد تفاوتــی منــی کنــد کــه همچنیــن بایــد دانســت کــه هــر عقــدی تابــع قواعــد مربــوط بــه خــود اســت و در ایــن مــورد تفاوتــی منــی کنــد کــه 

ــوان رشط ضمــن عقــد اجــاره ای  ــه عن ــع ب ــال، اگــر یــک عقــد بی ــوان مث ــه عن ــا فرعــی. ب ــی باشــد و ی ــن عقــد، اصل ــوان رشط ضمــن عقــد اجــاره ای ای ــه عن ــع ب ــال، اگــر یــک عقــد بی ــوان مث ــه عن ــا فرعــی. ب ــی باشــد و ی ــن عقــد، اصل ای

ــر اســاس  ــز ب ــود و در صــورت فســخ، عقــد اجــاره نی ــارات مختــص بیــع خواهــد ب ــر اســاس منعقــد شــود، عقــد بیــع دارای خی ــز ب ــود و در صــورت فســخ، عقــد اجــاره نی ــارات مختــص بیــع خواهــد ب منعقــد شــود، عقــد بیــع دارای خی

خیــار تخلــف از رشط، بــرای طــرف قــرارداد قابــل فســخ خواهــد بــود.خیــار تخلــف از رشط، بــرای طــرف قــرارداد قابــل فســخ خواهــد بــود.

نتیجه گیری

انــواع رشط در عقــد، یکــی از مســائلی اســت کــه در قراردادهــای امــروزی، کاربــرد بســیار زیــادی دارد و مطالعــه در آن، 

ــد خــاء هــای  ــن نهــاد در سیســتم حقوقــی مــا، مــی توان ــد توجــه داشــت کــه وجــود ای بســیار راه گشــا مــی باشــد. بای

ــتقل« و »رشط  ــد. »رشط مس ــر کن ــند پ ــی باش ــد م ــد عق ــی از چن ــا ترکیب ــه غالب ــروزی ک ــای ام ــیاری را در قرارداده بس

ضمــن عقــد« نهادهایــی مشــابه »قراردادهــای مختلــط« )Mixed contract( در حقــوق غــرب اســت و شایســته اســت کــه 

بــدان پرداختــه شــده و اهمیــت آن نادیــده گرفتــه نشــود. در واقــع، زمانــی بســیار قدیــم تــر از وقتــی کــه رضورت وجــود 

ــا میشــد،  ــه بن ــه ی فق ــر پای ــه ب ــی ک ــاد رشط در قراردادهای ــد احســاس شــود، نه ــط« در حقــوق جدی »قراردادهــای مختل

وجــود داشــت. 

رشط همــراه بــا عقــد بــه دو صــورت رشط ابتدایــی یــا مســتقل و رشط ضمــن عقــد یــا رشط تبعــی منعقــد مــی گــردد کــه 

رشط ابتدایــی، هانطــور کــه گفتــه شــد مــورد قبــول اغلــب فقهــا منــی باشــد لکــن بــا تدقیــق در مبانــی آن بــه نظــر مــی 

رســد مانعــی بــرای پذیرفــن آن بــه عنــوان عقــدی مســتقل و یــا رشط ضمــن عقــد وجــود نــدارد.

رشط ضمــن عقــد، علیرغــم اینکــه مــی توانــد مشــکل انعقــاد چنــد عقــد در قــراردادی واحــد را حــل کنــد، بایــد در نظــر 

گرفتــه شــود کــه همیشــه نهــادی اســت فــرع بــر عقــد اصلــی و منــی توانــد دقیقــا معــادل نهــادی ماننــد »عقــد مختلــط« 

باشــد، چــرا کــه عقــد مختلــط تلفیقــی اســت از چنــد عقــد کــه در عــرض یکدیگــر منعقــد مــی شــوند و همــه ی آن هــا 

اصلــی محســوب شــده و بخشــی از مــورد معاملــه مــی باشــند؛ بدیــن معنــی کــه در عقــود مختلــط، اگــر یکــی از عقــود 

منحــل شــود، خیــاری کــه بــرای طــرف معاملــه ایجــاد مــی شــود، خیــار تخلــف از رشط نخواهــد بــود، بلکــه ایــن انحــال 

بــه منزلــه ی از بیــن رفــن بخشــی از مثــن اســت و خیــاری کــه بــرای طــرف معاملــه ایجــاد مــی گــردد خیــار تبعــض صفقــه 

خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده و بــرای حفــظ هــدف قانونگــذار از تعییــن عقــود معیــن، مــی تــوان گفــت رشوط ضمــن 

عقــد یکــی از پرکاربردتریــن نهادهــای حقــوق قراردادهــای ایــران اســت کــه مــی تــوان از آن بــرای انعقــاد پیچیــده تریــن 

معامــات اســتفاده منــود.  
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الفــارق، اثــر دکــر محمــد جعفــر جعفــری لنگرودی،حقــوق دان معــارص)۱۴۰۱_۱۳۰۲( گــرد آوری و نگاشــته شــده اســت. 

ایــن اثــر، یــک دایره املعــارف عمومــی حقوقــی محســوب مــی شــود کــه در آن اصاحــات و تعابیــر فقهــی و حقوقــی بــه 

ترتیــب حــروف الفبــاء بــا ســبکی خــاص تبییــن و ترشیــح شــده اســت.  

 شــیوه تدویــن ایــن اثــر، متفــاوت از ســایر آثــار مشــابه اســتاد همچــون ترمینولــوژی حقــوق و دانشــنامه ی حقوقــی اســت؛ 

چنانچــه در مجموعــه، دکــر جعفــری لنگــرودی، عــاوه بــر ارائــه تعریــف جامــع و کامــل از واژه یــا اصطــاح مزبــور، بــه 

طــور اســتداللی بــه بیــان مســائل، فــروض و فروعــات مرتبــط بــا آن پرداختــه و نیــز بــه نظریــات ســایر حقوقدانــان و فقهــای 

شــیعه و بعضــاً اهــل ســنت بــا ذکــر منبــع اشــاره می منایــد.

وی در اثر دیگر خود ،یعنی کتاب )علم حقوق در گذر تاریخ( در خصوص الفارق چنین می نویسد:

]بدون تردید با ارائه دو کتاب دوره ای عظیم ))مفتاح الکرامه فی رشح قواعد العامه

همچنین،جواهرالــکام فــی رشح رشایــع االســامفقه شــیعه در میــان مذاهــب خمســه اســامی در مقــام نخســت قــرار گرفتــه 

ــور نوشــته  ــاب مذک ــر از دو کت ــع گشــت و ســهل الوصــول ت ــارق رف ــاب الف ــور در کت ــر مذک اســت، لکــن اشــکاالت دو اث

شــده.از جملــه امتیــازات الفــارق بــر مفتــاح الکرامــه و جواهــر الــکام ؛ تدویــن مــا مل یــدّون اســت کــه اهــّم آن امتیــازات 

محســوب می گردد.مــرور بــر مذاهــب خمســه امتیــاز دیگــر اســت.وانگهی مقایســه بــا حقــوق و فقــه رم در الفــارق صــورت 

گرفتــه کــه جواهــر و مفتــاح خالــی از آن اســت.فاصله گرفــن از ضعــف متثیــل و اطنــاب ممــّل و ایجــاز مخــّل از دیگــر نقــاط 

قــوت الفــارق اســت...فلذا ســومین هــرم علم)الفارق(،بســی رفیــع تــر و اســتوار تــر در کنــار دو هــرم مذکور)جواهرالــکام 

و  و مفتــاح الکرامــه( بــر جــای خــود قــرار گرفتــه اســت.

 همچنیــن در بخشــی بــا عنــوان »الفــارق« بــه بیــان وجــه متایــز دیدگاهــش در ایــن کتــاب بــا ســایر نظــرات خــود و دیگــران 

می پــردازد. در واقــع، اســاس کاِر ایــن کتــاب بــر »اظهارنظــر و فصل الخطــاب« اســت.

این کتاب در بیست و ششمین دوره جایزه کتاب سال، عنوان برترین کتاب را در رشته حقوق از آن خود کرد. 

معرفی شخصیت/جناب آقای دکر سید محمد هاشمی                  مهدی شمس الدینمهدی شمس الدین

جنــاب آقــای دکــر ســید محمــد هاشــمی متولــد ســال 1320 هجــری شمســی در شــهر قــم اســت.  حقــوق دان و وکیــل 

دادگســری  بــود. وی عضــو شــورای عالــی کمیســیون حقــوق بــرش اســامی و عضــو گــروه کار بازداشــت های خودرسانــه 

کمیســیون حقــوق بــرش ســازمان ملــل متحــد نیــز بــود. از ایشــان بــه عنــوان پــدر حقــوق عمومــی ایــران یــاد مــی شــود و 

آثــار بســیار گرانبهایــی از ایشــان بــه یــادگار مانــده اســت. جنــاب آقــای دکــر ســید محمــد هاشــمی تحصیــات ابتدایــی و 

متوســطه خــود را در قــم گذراندنــد. . ســپس وارد دانشــگاه تهــران شــدند و مــدرک کارشناســی خــود را در رشــتٔه حقــوق از 

دانشــکدٔه حقــوق دانشــگاه تهــران گرفتنــد و بــرای تحصیــل در رشــتٔه حقــوق عمومــی بــه پاریــس ســفر کردنــد. تحصیــات 

تکمیلــی را ابتــدا در انســتیتوی فرانســوی روابــط بین املللــی و مــدرک دکــری خــود را از دانشــگاه ســوربن فرانســه دریافــت 

کردنــد. بعــد از اخــذ مــدرک دکــری در هــان دانشــگاه بــه ســمت هیئــت علمــی درآمدنــد.

اســتاد هاشــمی اثــار ارزشــمندی در زمینــه حقــوق اساســی و حقــوق بــرش تألیــف منــوده انــد کــه امــروزه از آنهــا بــه عنــوان 

منبــع درســی در دانشــگاه هــا تدریــس مــی شــود؛ ماننــد :

1_حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران )جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام(

۲ ـ حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران )جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی(

۳ ـ حقوق برش و آزادی های اساسی

۴ ـ نگرش بر قانون کار جمهوری اسامی ایران )حقوق کار(

۵- حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی

6_ حقوق کار

دکر سید محمد هاشمی در طول عمر پر برکت خود فعالیت های اداری و اجرایی مختلفی داشتند. من باب مثال :

رسپرستی و ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی – سازمان امور اداری و استخدامی کشور -اسفند ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹

رسپرستی و ریاست مجتمع آموزش عالی قم )دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران( دانشگاه تهران – اسفند ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲

مشاور حقوقی رئیس جمهور – ریاست جمهوری – ۱۳۶۱–۱۳۶۸

مشاور حقوقی ریاست جمهوری – ریاست جمهوری – ۱۳۶۸–۱۳۸4

عضو کمیسیون حقوق برش اسامی در کانون وکا مرکز. 

ــاش  ــی ت ــی تأســیس دانشــگاه فاراب ــه کشــور بازگشــتند، در پ ــس از اینکــه ب ــای دکــر ســید محمــد هاشــمی پ ــاب آق جن

ــری در  ــوق در مقطــع کارشناســی ارشــد و دک ــی از گرایش هــای حق ــوان یک ــی را  به عن ــوق عموم ــه رشــته حق ــد ک منودن

دانشــگاه های ایــران ایجــاد کننــد . طبــق مکتــب حقوقــی ایشــان قانــون اساســی تنظیــم قــدرت و تضمیــن آزادی اســت. 

ــزۀ  ــب جای ــش، کس ــه ۱ دان ــی درج ــان علم ــب نش ــرد : کس ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــان می ت ــز ایش ــه جوای از جمل

ــی از  ــوری بخش ــت جمه ــال ۱۳۷۵ از ریاس ــاب س ــزۀ کت ــب جای ــوری و کس ــت جمه ــال ۱۳۷۳ از ریاس ــتۀ س ــاب شایس کت

ــهید  ــگاه ش ــته دانش ــام بازنشس ــتاد مت ــه ۳۲ و اس ــمی دارای رتب ــد هاش ــید محم ــتاد س ــان است.اس ــی ایش ــات علم توفیق

بهشــتی می باشــند. 

متاسفانه در تاریخ 21 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی در سن 81 سالگی، به دیار باقی شتافتند. 
روحشان قرین رحمت الهی باد...



قضاوت زنان در فقه شیعه                                                بنت الهدی براریبنت الهدی براری
حقــوق اختــاف در قضــاوت زنــان تــا قــرن پنجــم هجــری در میــان فقهــای شــیعه ســابقه نداثتــه اســت. تــا ایــن قــرن، هیــچ حقــوق اختــاف در قضــاوت زنــان تــا قــرن پنجــم هجــری در میــان فقهــای شــیعه ســابقه نداثتــه اســت. تــا ایــن قــرن، هیــچ 

یــک از متــون فقهــی معتــرب شــیعه، مــرد بــودن یــا رجولیــت را رشط تصــدی امــر قضــا قــرار نــداد. امــا از ایــن زمــان بــه بعــد یــک از متــون فقهــی معتــرب شــیعه، مــرد بــودن یــا رجولیــت را رشط تصــدی امــر قضــا قــرار نــداد. امــا از ایــن زمــان بــه بعــد 

اکــر فقهــا در بیــان رشایــط قاضــی معتقــد بــه رجولیــت شــدند از جملــه  شــهید ثانــی،، در احصــا رشایــط قاضــی چنیــن مــی اکــر فقهــا در بیــان رشایــط قاضــی معتقــد بــه رجولیــت شــدند از جملــه  شــهید ثانــی،، در احصــا رشایــط قاضــی چنیــن مــی 

فرمایــد  »قضــا بــه معنــی حکــم کــردن بیــن مــردم از واجبــات کفایــی اســت کــه بــا حضــور امــام معصــوم وظیفــه امــام(ع( فرمایــد  »قضــا بــه معنــی حکــم کــردن بیــن مــردم از واجبــات کفایــی اســت کــه بــا حضــور امــام معصــوم وظیفــه امــام(ع( 

یــا نایــب وی مــی باشــد و در عــر کنونــی کــه محــر غیبــت امــام اســت ایــن ســمت بــه فقیــه جامــع رشایــط افتــا  تنفیــذ یــا نایــب وی مــی باشــد و در عــر کنونــی کــه محــر غیبــت امــام اســت ایــن ســمت بــه فقیــه جامــع رشایــط افتــا  تنفیــذ 

گردیــده اســت و ایــن رشایــط عبارتنــد از بلــوغ، عقــل، رجولیــت و ...  . محقــق حلــی نیــز نظــر بــه وجــوب همیــن رشایــط گردیــده اســت و ایــن رشایــط عبارتنــد از بلــوغ، عقــل، رجولیــت و ...  . محقــق حلــی نیــز نظــر بــه وجــوب همیــن رشایــط 

بــرای قاضــی داشــته اســت. همچنیــن صاحــب جواهــر در رشح رشایــع نظــر محقــق را تاییــد مــی منایــد. شایســتگی زنــان بــرای قاضــی داشــته اســت. همچنیــن صاحــب جواهــر در رشح رشایــع نظــر محقــق را تاییــد مــی منایــد. شایســتگی زنــان 

بــرای قضــاوت از جملــه موضوعاتــی اســت کــه مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران قــرار گرفتــه و صاحــب نظــران حــوزه بــرای قضــاوت از جملــه موضوعاتــی اســت کــه مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران قــرار گرفتــه و صاحــب نظــران حــوزه 

هــای فقــه، حقــوق، علــوم قرآنــی و حدیــث و ... تــاش کــرده انــد تــا شایســتگی زنــان را بــرای تصــدی منصــب قضــاوت هــای فقــه، حقــوق، علــوم قرآنــی و حدیــث و ... تــاش کــرده انــد تــا شایســتگی زنــان را بــرای تصــدی منصــب قضــاوت 

مدلــل و مســتند ســاخته، ادلــه دیــدگاه مقابــل را نقــد کننــد.مدلــل و مســتند ســاخته، ادلــه دیــدگاه مقابــل را نقــد کننــد.

ــه حــوزه ی  ــم شاهنشــاهی ب ــش از ســقوط رژی ــی پی ــه اندک ــی اســت ک ــه موضوعات ــان از قضــاوت از جمل ــت زن ــه حــوزه ی ممنوعی ــم شاهنشــاهی ب ــش از ســقوط رژی ــی پی ــه اندک ــی اســت ک ــه موضوعات ــان از قضــاوت از جمل ــت زن ممنوعی

مقــررات کشــور راه یافــت و پــس از انقــاب نیــز مانــدگار شــد؛ زیــرا قانــون گــذار در نگاهــی بــه فقــه در راســتای انطبــاق مقــررات کشــور راه یافــت و پــس از انقــاب نیــز مانــدگار شــد؛ زیــرا قانــون گــذار در نگاهــی بــه فقــه در راســتای انطبــاق 

قوانیــن بــا رشع، تصــدی زنــان بــر منصــب قضــاوت را مخالــف موازیــن رشعــی تشــخیص داد و بنابرایــن بســیاری از زنــان قوانیــن بــا رشع، تصــدی زنــان بــر منصــب قضــاوت را مخالــف موازیــن رشعــی تشــخیص داد و بنابرایــن بســیاری از زنــان 

پیــش از انقــاب عهــده دار منصــب قضــاوت شــده بودنــد نیــز از کار برکنــار شــدند و از آن هنــگام تاکنــون زنــی بــه عنــوان پیــش از انقــاب عهــده دار منصــب قضــاوت شــده بودنــد نیــز از کار برکنــار شــدند و از آن هنــگام تاکنــون زنــی بــه عنــوان 

قاضــی اســتخدام نشــده اســت یــا اگــر زنانــی در قــوه قضاییــه اســتخدام شــده انــد، راســا حــق انشــاء رای ندارنــد.قاضــی اســتخدام نشــده اســت یــا اگــر زنانــی در قــوه قضاییــه اســتخدام شــده انــد، راســا حــق انشــاء رای ندارنــد.

ادلّه فقهی منع قضاوت زنان و نقد آن هاادلّه فقهی منع قضاوت زنان و نقد آن ها

دالیل فقهی منع قضاوت بانوان دو دسته هستند: دسته ی اول دالیـل نقلـی هسـتند و دسته ی دوم دالیل عقلی.دالیل فقهی منع قضاوت بانوان دو دسته هستند: دسته ی اول دالیـل نقلـی هسـتند و دسته ی دوم دالیل عقلی.

ادلّه نقلیادلّه نقلی

دالیل نقلی موضوع را تحت سه عنوان قرآن، روایات و اجاع مورد بررسی قرار می دهند.دالیل نقلی موضوع را تحت سه عنوان قرآن، روایات و اجاع مورد بررسی قرار می دهند.

 نقد اجاع: نقد اجاع:

عمــوم فقهیــان امامیــه شــهید ثانــی،  انصــاری، از مــرد بــودن بــه عنــوان یکــی از رشایــط اثباتــی جهــت تصــدی منصــب عمــوم فقهیــان امامیــه شــهید ثانــی،  انصــاری، از مــرد بــودن بــه عنــوان یکــی از رشایــط اثباتــی جهــت تصــدی منصــب 

قضــاوت یــاد کــرده انــد و در مقابــل زنــان را شایســته قضــاوت منــی داننــد. بنابرایــن مــی تــوان ایــن نظــر را نظــر اجاعــی قضــاوت یــاد کــرده انــد و در مقابــل زنــان را شایســته قضــاوت منــی داننــد. بنابرایــن مــی تــوان ایــن نظــر را نظــر اجاعــی 

فقهیــان دانســت، در حالــی کــه از زمــان عامــه حلــی اجــاع در ردیــف دیگــر دلیــل هــا قــرار گرفتــه و اتفــاق نظــر فقیهانــی فقهیــان دانســت، در حالــی کــه از زمــان عامــه حلــی اجــاع در ردیــف دیگــر دلیــل هــا قــرار گرفتــه و اتفــاق نظــر فقیهانــی 

کــه از نیمــه دوم قــرن پنجــم تــا اواخــر قــرن هفتــم مــی زیســته انــد، بــه عنــوان دلیــل مســتقل بــر ناروایــی قضــاوت زنــان کــه از نیمــه دوم قــرن پنجــم تــا اواخــر قــرن هفتــم مــی زیســته انــد، بــه عنــوان دلیــل مســتقل بــر ناروایــی قضــاوت زنــان 

مطــرح گردیــده و تــا زمــان حــارض ادامــه دارد؛ زیــرا فقیهــان نزدیــک بــه دوره امامــان تنهــا از دو رشط بنیــادی و اساســی مطــرح گردیــده و تــا زمــان حــارض ادامــه دارد؛ زیــرا فقیهــان نزدیــک بــه دوره امامــان تنهــا از دو رشط بنیــادی و اساســی 

مــرح در آیــات و روایــات )عدالــت وعلــم( یــاد کــرده انــد، ولــی بــا گذشــت زمــان و همســو بــا گســرش و تغییــر روزگار، مــرح در آیــات و روایــات )عدالــت وعلــم( یــاد کــرده انــد، ولــی بــا گذشــت زمــان و همســو بــا گســرش و تغییــر روزگار، 

رشح و بســط احــکام مختلــف فقهــی و از جملــه بــاب قضــا، فقیهــان رشایــط دیگــر را انــدک انــدک بــرای قاضــی برشــمردند رشح و بســط احــکام مختلــف فقهــی و از جملــه بــاب قضــا، فقیهــان رشایــط دیگــر را انــدک انــدک بــرای قاضــی برشــمردند 

و بدیــن ترتیــب برخــی از رشایــط قاضــی بــر پایــه برداشــتهای فقیهــان وارد فقــه گشــت. بــه طــور کلــی نگاهــی بــه آثــار و بدیــن ترتیــب برخــی از رشایــط قاضــی بــر پایــه برداشــتهای فقیهــان وارد فقــه گشــت. بــه طــور کلــی نگاهــی بــه آثــار 

فقهــی متقــدم روشــن مــی ســازد کــه در برخــی، رشایــط قاضــی شــارش نشــده اســت؛ و برخــی فقیهــان نیــز کــه دربــاره ی فقهــی متقــدم روشــن مــی ســازد کــه در برخــی، رشایــط قاضــی شــارش نشــده اســت؛ و برخــی فقیهــان نیــز کــه دربــاره ی 

رشایــط قاضــی ســخن گفتــه انــد، بــه رشط مــرد بــودن قاضــی نپرداختــه انــد؛ ماننــد: شــیخ طوســی، ابــن حمــزه طوســی، و رشایــط قاضــی ســخن گفتــه انــد، بــه رشط مــرد بــودن قاضــی نپرداختــه انــد؛ ماننــد: شــیخ طوســی، ابــن حمــزه طوســی، و 

ابــن ادریــس حلــی. شــیخ طوســی، نخســتین فقیــه شــیعی اســت کــه رشط مــرد بــودن را بــرای قاضــی بیــان داشــته اســت. ابــن ادریــس حلــی. شــیخ طوســی، نخســتین فقیــه شــیعی اســت کــه رشط مــرد بــودن را بــرای قاضــی بیــان داشــته اســت. 

ایشــان در کتــاب »مبســوط« از ایــن رشط ســخن گفتــه اســت. شــیخ طوســی، در حالــی کــه در کتــاب «نهایــه« از ایــن رشط ایشــان در کتــاب »مبســوط« از ایــن رشط ســخن گفتــه اســت. شــیخ طوســی، در حالــی کــه در کتــاب «نهایــه« از ایــن رشط 

ســخنی بــه میــان منــی آورد. بنابرایــن از نبــودن ایــن رشط در کتاب»نهایــه« مــی تــوان دریافــت کــه ایــن رشط در زمــان ســخنی بــه میــان منــی آورد. بنابرایــن از نبــودن ایــن رشط در کتاب»نهایــه« مــی تــوان دریافــت کــه ایــن رشط در زمــان 

امامــان وجــود نداشــته اســت؛ زیــرا کتــاب »نهایــه«، یــک کتــاب فقهــی روایــی اســت و شــیخ طوســی، روایــات پیشــوایان امامــان وجــود نداشــته اســت؛ زیــرا کتــاب »نهایــه«، یــک کتــاب فقهــی روایــی اســت و شــیخ طوســی، روایــات پیشــوایان 

را بــه عنــوان فتــوا در ایــن کتــاب گنجانــده اســت. ازایــن رو، مــی تــوان گفــت کــه ایــن رشط، برداشــت و اســتنباط پیــروان را بــه عنــوان فتــوا در ایــن کتــاب گنجانــده اســت. ازایــن رو، مــی تــوان گفــت کــه ایــن رشط، برداشــت و اســتنباط پیــروان 

شــیخ بــوده کــه فقیهــان پــس از شــیخ بــه پیــروی از او در کتــب خــود آورده انــد، زیــرا در تاریــخ فقــه شــیعه، دوره پــس از شــیخ بــوده کــه فقیهــان پــس از شــیخ بــه پیــروی از او در کتــب خــود آورده انــد، زیــرا در تاریــخ فقــه شــیعه، دوره پــس از 

شــیخ طوســی بــه عــر مقلــده معــروف اســت کــه در فقیهــان ایــن دوره کمــر بــه تفقــه و اجتهــاد مــی پرداختنــد و رصفــاً شــیخ طوســی بــه عــر مقلــده معــروف اســت کــه در فقیهــان ایــن دوره کمــر بــه تفقــه و اجتهــاد مــی پرداختنــد و رصفــاً 

بــه بیــان آراء شــیخ طوســی بســنده مــی کردنــد. در نتیجــه بعیــد نیســت کــه رشط مــرد بــودن قاضــی نیــز از همیــن دوره بــه بیــان آراء شــیخ طوســی بســنده مــی کردنــد. در نتیجــه بعیــد نیســت کــه رشط مــرد بــودن قاضــی نیــز از همیــن دوره 

از فقــه اهــل ســنت بــه فقــه شــیعه راه یافتــه باشــد؛ زیــرا فقــه شــیعه خاســتگاهی ســنی دارد و در دوره متقدمــان فقیهــان از فقــه اهــل ســنت بــه فقــه شــیعه راه یافتــه باشــد؛ زیــرا فقــه شــیعه خاســتگاهی ســنی دارد و در دوره متقدمــان فقیهــان 

شــیعه آراء خــود را در کنــار فقــه اهــل ســنت بیــان مــی کردنــد و از دوره شــیخ بــه بعــد فقــه شــیعه از فقــه اهــل ســنت شــیعه آراء خــود را در کنــار فقــه اهــل ســنت بیــان مــی کردنــد و از دوره شــیخ بــه بعــد فقــه شــیعه از فقــه اهــل ســنت 

جــدا شــده و بــا حفــظ هــان ســاختار یــا تعدیــل آن طــی ســالها بــه تکامــل رســیده اســت.           جــدا شــده و بــا حفــظ هــان ســاختار یــا تعدیــل آن طــی ســالها بــه تکامــل رســیده اســت.           

 ادله عقلی ادله عقلی

مهمرتین ادله ي عقلی که می توان از آنها منع قضاوت زنان را استنباط کرد عبارتند از: مهمرتین ادله ي عقلی که می توان از آنها منع قضاوت زنان را استنباط کرد عبارتند از: 
الف- داللت سیره مسلمین بر عدم جواز تصدی مناصب حکومت و قضاوت براي زن؛الف- داللت سیره مسلمین بر عدم جواز تصدی مناصب حکومت و قضاوت براي زن؛

 ب- ناقص العقل بودن زنان براي تصدي مناصب حکومت؛ ب- ناقص العقل بودن زنان براي تصدي مناصب حکومت؛
در فقــه امامیــه در مــورد قضــاوت زنــان دو دیــدگاه وجــود دارد: مشــهور فقهــاء معتقدنـــد کـــه زن منــی توانـــد، در فقــه امامیــه در مــورد قضــاوت زنــان دو دیــدگاه وجــود دارد: مشــهور فقهــاء معتقدنـــد کـــه زن منــی توانـــد، 
قاضــی باشــد. در مقابــل، گروهــی دیگــر معتقدنــد کــه جنســیت خصوصیتــی در قضــاوت نــدارد. نتیجــه بحــث قاضــی باشــد. در مقابــل، گروهــی دیگــر معتقدنــد کــه جنســیت خصوصیتــی در قضــاوت نــدارد. نتیجــه بحــث 
ایــن کــه ادلــه نقلــی و عقلــی بــراي اثبــات عــدم نفــوذ قضــاوت زنــان تــام نیســت و بــا ایــن کــه تناســب ایــن ایــن کــه ادلــه نقلــی و عقلــی بــراي اثبــات عــدم نفــوذ قضــاوت زنــان تــام نیســت و بــا ایــن کــه تناســب ایــن 
کار بــا روحیــه زنـــان کمــرت از مــردان اســت ولــی از ایــن استحســان بیــش از مرجوحیــت اســتفاده منــی شــود و کار بــا روحیــه زنـــان کمــرت از مــردان اســت ولــی از ایــن استحســان بیــش از مرجوحیــت اســتفاده منــی شــود و 
منــی تــوان آن را منــاط حکـــم بــه حرمــت تکلیفــی و یــا وضعــی قــرار داد. بایــد اذعــان کــرد کــه منــع قضــاوت منــی تــوان آن را منــاط حکـــم بــه حرمــت تکلیفــی و یــا وضعــی قــرار داد. بایــد اذعــان کــرد کــه منــع قضــاوت 
توســط زنــان بیــش از آن کــه مبتنــی بـــر دالیــل و توجیهــات محکــم نقلــی و عقلــی باشــد، مولــود نــوع نگــرش توســط زنــان بیــش از آن کــه مبتنــی بـــر دالیــل و توجیهــات محکــم نقلــی و عقلــی باشــد، مولــود نــوع نگــرش 
و ذهنیتهایــی اســت کــه در ســابق نســـبت بـــه زن وجــود داشــته و قابلیتهــاي اجتامعــی او یــا بــه لحــاظ غلبــه و ذهنیتهایــی اســت کــه در ســابق نســـبت بـــه زن وجــود داشــته و قابلیتهــاي اجتامعــی او یــا بــه لحــاظ غلبــه 
تکفــر مبتنــی بــر ناقــص العقــل بــودن او یــا بـــه جهـــت ایــن نــوع نگــرش اســت کــه عمــده خاصیــت زن دفــع تکفــر مبتنــی بــر ناقــص العقــل بــودن او یــا بـــه جهـــت ایــن نــوع نگــرش اســت کــه عمــده خاصیــت زن دفــع 
نیــاز جنســی مــرد و فراهــم کــردن آرامــش و ســکون اوســت و بــا ایــن دیــد بــاز شـــدن پـــاي او بـــه جامعــه و نیــاز جنســی مــرد و فراهــم کــردن آرامــش و ســکون اوســت و بــا ایــن دیــد بــاز شـــدن پـــاي او بـــه جامعــه و 
انجــام کارهــاي اجتامعــی همــواره خطــر فریــب خــوردن و فریــب دادن مــردان و ایجــاد محیــط غیراخالقــی را انجــام کارهــاي اجتامعــی همــواره خطــر فریــب خــوردن و فریــب دادن مــردان و ایجــاد محیــط غیراخالقــی را 
در پــی دارد و لــذا بایــد حتــی االمــکان او را در محیــط بســته و دور از انظــار نگــه داشــت و بــا ایــن دیــد اســت در پــی دارد و لــذا بایــد حتــی االمــکان او را در محیــط بســته و دور از انظــار نگــه داشــت و بــا ایــن دیــد اســت 
کــه در ابتــدا بــا هــر نــوع تحــول و دگرگونــی در مــورد وضــع موجــود زن مخالفــت و مقاومـــت مـــی شـــده و کــه در ابتــدا بــا هــر نــوع تحــول و دگرگونــی در مــورد وضــع موجــود زن مخالفــت و مقاومـــت مـــی شـــده و 
پـــس از مـــدتی موضــوع عــادي و قابــل قبــول مــی گشــته اســت. مــا در ایــن مقالــه دیدیــم که هـــیچ یـــک ادله پـــس از مـــدتی موضــوع عــادي و قابــل قبــول مــی گشــته اســت. مــا در ایــن مقالــه دیدیــم که هـــیچ یـــک ادله 
ي منقـــول و معقـــول یــاراي مقاومــت در برابــر مقتضیــات روز را ندارنــد و منــی تواننــد منــع قضــاوت توســط ي منقـــول و معقـــول یــاراي مقاومــت در برابــر مقتضیــات روز را ندارنــد و منــی تواننــد منــع قضــاوت توســط 

نســوان را ثابــت کننــد. بنـــابراین زنــان نیــز مــی تواننــد همپــاي مــردان مراتــب قضــا را طــی کننــد. نســوان را ثابــت کننــد. بنـــابراین زنــان نیــز مــی تواننــد همپــاي مــردان مراتــب قضــا را طــی کننــد. 
فردگرایی در فقه شیعه و فقدان رویکرد اجتاعی به فقهفردگرایی در فقه شیعه و فقدان رویکرد اجتاعی به فقه

گرایــش فقــه فردگــرا، هــم در روش اجتهــاد و هــم در بینــش فقیهــان ایــن پنــدار را رشــد داده کــه فقــه 
ــا هــامن بینــش  ــه مســائل اجتامعــی ب ــان احــکام و تکالیــف فــردی اســت و در نتیجــه توجــه ب تنهــا بی
فــرد محــوری مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. در واقــع، فقــه فردگــرا همــواره بــه دنبــال تعییــن تکلیــف فــرد 
مســلامن اســت و توجــه بــه عامــل زمــان و مــکان و مصلحــت در فقــه و اجتهــاد بــا نگاهــی اجتامعــی 
بــه نصــوص در ایــن نــوع رویکــرد مغفــول مــی مانــد. اســتیالی طوالنــی مــدت فقــه فردگــرا طــی قرنهــای 
گذشــته بــر فقــه و اجتهــاد اســالمی موجــب عــدم توجــه بــه مســائل اجتامعــی و تاثیــر زمــان و مــکان 
بــر موضوعــات در بیــن فقهــای شــیعه شــده اســت، در حالــی کــه بنــا بــه گفتــه ســید محمدباقــر صــدر 
ــا دیــن در  ــان ب ــار مؤمن ــر ســازی رفت ــرود: یکــی براب ــه ســوی دو هــدف پیــش ب ــد ب حرکــت اجتهــاد بای
عرصــه زندگــی فــردی و دیگــر برابــر ســازی در عرصــه زندگــی اجتامعــی. در صورتــی کــه اجتهــاد شــیعه در 
مســیر تاریخــی خــود کــه در دامــن تشــیع زیســته، بیشــرتین هــدف خــود را هــامن عرصــه نخســتین)فرد 
گرایــی( قــرار مــی دهــد و بــس؛ مجتهــد در البــالی فعالیــت بــرای اســتنباط احــکام، در ذهــن خــود چهــره 
فــرد والبتــه بیشــرت مــرد مســلامنی را مجســم مــی کنــد کــه مــی خواهــد روش و رفتــار خــود را بــر نظریــه 
اســالم دربــاره زندگــی منطبــق گردانــد، نــه ایــن کــه چهــره جامعــه مســلامنی را مجســم منایــد کــه مــی 

خواهــد زندگــی و روابــط خــود را بــر بنیــاد اســالم  پــرورش دهــد.

بدیــن ترتیــب تلقــی و برداشــت مجتهــد از مســأله فردگرایــی یــا جمــع گرایــی در برداشــت اواز احادیــث نیــز تأثیــر خواهــد بدیــن ترتیــب تلقــی و برداشــت مجتهــد از مســأله فردگرایــی یــا جمــع گرایــی در برداشــت اواز احادیــث نیــز تأثیــر خواهــد 

نهــاد. فقیهــی کــه جامعــه را اصــوالً اعتبــاری و بــدون حکــم و بــه دور از نظــر اصلــی شــارع تلقــی کنــد و اســالم را دیــن نهــاد. فقیهــی کــه جامعــه را اصــوالً اعتبــاری و بــدون حکــم و بــه دور از نظــر اصلــی شــارع تلقــی کنــد و اســالم را دیــن 

فــردی مــی دانــد، طبعــاً قاعــده الرضر را بــه نفــی رضر شــخصی منحــر مــی ســازد و انتظــاری از نصــوص بــرای ارائــه راه فــردی مــی دانــد، طبعــاً قاعــده الرضر را بــه نفــی رضر شــخصی منحــر مــی ســازد و انتظــاری از نصــوص بــرای ارائــه راه 

ــه نگاهــی اجتامعــی دارد، نصــوص را هــم از  ــی ک ــه فقیه ــی ک ــی جهــت مشــکالت اجتامعــی نخواهــد داشــت در حال ــه نگاهــی اجتامعــی دارد، نصــوص را هــم از حلّ ــی ک ــه فقیه ــی ک ــی جهــت مشــکالت اجتامعــی نخواهــد داشــت در حال حلّ

همیــن دریچــه مــی نگــرد و تفســیر مــی کنــد و الرضر را قاعدهــای اجتامعــی مــی بینــد کــه رصفــاً نفــی حکــم منــی کنــد همیــن دریچــه مــی نگــرد و تفســیر مــی کنــد و الرضر را قاعدهــای اجتامعــی مــی بینــد کــه رصفــاً نفــی حکــم منــی کنــد 

ــی  ــی اجتامعــی و فقه ــع گرای ــه، نوعــی واق ــس منظــور از رویکــرد اجتامعــی در فق ــد،  پ ــی کن ــز م ــات حکــم نی ــه اثب ــی بلک ــی اجتامعــی و فقه ــع گرای ــه، نوعــی واق ــس منظــور از رویکــرد اجتامعــی در فق ــد،  پ ــی کن ــز م ــات حکــم نی ــه اثب بلک

حقوقــی اســت کــه در عیــن توجــه بــه بســرتهای اجتامعــی مبتنــی بــر زمــان و مــکان، جایــگاه هنجارهــای برتــر و گذشــته حقوقــی اســت کــه در عیــن توجــه بــه بســرتهای اجتامعــی مبتنــی بــر زمــان و مــکان، جایــگاه هنجارهــای برتــر و گذشــته 

را نیــز کتــامن منــی کنــد.را نیــز کتــامن منــی کنــد.

در ایــن رویکــرد فقیــه و بــه طریــق اولــی حقوقــدان بایــد ارتبــاط و همبســتگی حقــوق و جامعــه را بپذیــرد و قبــول کنــد در ایــن رویکــرد فقیــه و بــه طریــق اولــی حقوقــدان بایــد ارتبــاط و همبســتگی حقــوق و جامعــه را بپذیــرد و قبــول کنــد 

کــه روابــط و نیازهــای اجتامعــی دگرگــون مــی شــود و در نتیجــه آن و بــه همــراه آن بایــد دگرگونیهــای حقوقــی روی دهــد کــه روابــط و نیازهــای اجتامعــی دگرگــون مــی شــود و در نتیجــه آن و بــه همــراه آن بایــد دگرگونیهــای حقوقــی روی دهــد 

و در نتیجــه ایــن تحــوالت فقیهــان نیــز بــه تغییــر فتــاوای خــود در حــوزه فقــه اجتامعــی پرداختــه و احــکام متناســب بــا و در نتیجــه ایــن تحــوالت فقیهــان نیــز بــه تغییــر فتــاوای خــود در حــوزه فقــه اجتامعــی پرداختــه و احــکام متناســب بــا 

مقتضیــات زمانــی و مکانــی صادرکننــد.مقتضیــات زمانــی و مکانــی صادرکننــد.

ــان  ــان بی ــی فقیه ــاوت و مرتق ــتنباط متف ــکان و اس ــان و م ــر و زم ــم در تأثی ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ــز ب ــی نی ــدس اردبیل ــان مق ــان بی ــی فقیه ــاوت و مرتق ــتنباط متف ــکان و اس ــان و م ــر و زم ــم در تأثی ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ــز ب ــی نی ــدس اردبیل مق

میدارد:»هیــچ حکمــی کلیــت نــدارد؛ زیــرا روشــن اســت کــه احــکام بــه اعتبــار خصوصیــات، اوضــاع، احــوال، زمانهــا، مکانهــا و میدارد:»هیــچ حکمــی کلیــت نــدارد؛ زیــرا روشــن اســت کــه احــکام بــه اعتبــار خصوصیــات، اوضــاع، احــوال، زمانهــا، مکانهــا و 

اشــخاص مختلــف، تغییــر میکننــد و امتیــاز عاملــان و فقیهــان، از غیــر آنهــا بــه واســطه اســتخراج همیــن اختالفــات و انطبــاق اشــخاص مختلــف، تغییــر میکننــد و امتیــاز عاملــان و فقیهــان، از غیــر آنهــا بــه واســطه اســتخراج همیــن اختالفــات و انطبــاق 

آن بــر مصادیقــی اســت کــه از رشع مقــدس گرفتــه مــی شــود.«آن بــر مصادیقــی اســت کــه از رشع مقــدس گرفتــه مــی شــود.«

تقلیدگراییتقلیدگرایی

هامنطــور کــه در پیشــرت گفتــه شــد رشط مــرد بــودن قاضــی اولیــن بــار توســط شــیخ طوســی بیــان شــده اســت و پــس از هامنطــور کــه در پیشــرت گفتــه شــد رشط مــرد بــودن قاضــی اولیــن بــار توســط شــیخ طوســی بیــان شــده اســت و پــس از 

ــد. بیگــامن فقــه شــیعه مرهــون تــالش هــای شــیخ  ــاد کردهان ــد از ایشــان از ایــن صفــت ی ــه تقلی ــد. بیگــامن فقــه شــیعه مرهــون تــالش هــای شــیخ ایشــان دیگــر فقیهــان ب ــاد کردهان ــد از ایشــان از ایــن صفــت ی ــه تقلی ایشــان دیگــر فقیهــان ب

طوســی اســت، ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بایــد بــه تقلیــد رصف روی آورد و در مقــام فتــوا نیــز بــه احتیــاط کــردن طوســی اســت، ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بایــد بــه تقلیــد رصف روی آورد و در مقــام فتــوا نیــز بــه احتیــاط کــردن 

ــا یــک قــرن پــس از شــیخ طوســی، فقیهــان شــیعه بــه اســتنباط هــای شــیخ بســنده کردنــد  ــا یــک قــرن پــس از شــیخ طوســی، فقیهــان شــیعه بــه اســتنباط هــای شــیخ بســنده کردنــد بســنده کــرد، هــر چنــد کــه ت بســنده کــرد، هــر چنــد کــه ت

ــاز ایســتاد و از رهگــذر  ــن یــک قــرن فقــه از پویایــی و تحــرک ب ــد. در ای ــر خــالف نظــر او منــی گفتن ــه ای ب ــاز ایســتاد و از رهگــذر و حتــی جمل ــن یــک قــرن فقــه از پویایــی و تحــرک ب ــد. در ای ــر خــالف نظــر او منــی گفتن ــه ای ب و حتــی جمل

ایــن رکــود، فقــه و اجتهــاد خســارت ســنگینی را متحمــل شــدند کــه جــران آن بــر مجتهــدان ســخت و دشــوار شــد و حتــی ایــن رکــود، فقــه و اجتهــاد خســارت ســنگینی را متحمــل شــدند کــه جــران آن بــر مجتهــدان ســخت و دشــوار شــد و حتــی 

پیامدهــای نامطلــوب و ناپســند آن پــس از قرنهــا هنــوز بــه چشــم مــی خــورد کــه اگــر آن رکــود و ایســتایی در فقــه وجــود پیامدهــای نامطلــوب و ناپســند آن پــس از قرنهــا هنــوز بــه چشــم مــی خــورد کــه اگــر آن رکــود و ایســتایی در فقــه وجــود 

نیامــده بــود امــروزه فقــه از شــکوفایی بیشــرت و گســرتده تــری برخــوردار بــود.نیامــده بــود امــروزه فقــه از شــکوفایی بیشــرت و گســرتده تــری برخــوردار بــود.

بــاز بــودن بــاب اجتهــاد در فقــه شــیعه از مهمرتیــن ویژگیهــای ایــن مکتــب اســت و راز پویایــی و بــه روز بــودن را نیــز بایــد بــاز بــودن بــاب اجتهــاد در فقــه شــیعه از مهمرتیــن ویژگیهــای ایــن مکتــب اســت و راز پویایــی و بــه روز بــودن را نیــز بایــد 

در همیــن ویژگــی جســت. پــس فقیــه امــروز نبایــد از نقــد اجــامع یــا قــول مشــهور بهراســد؛ چــه بســیاری از اجامعــات نقــل در همیــن ویژگــی جســت. پــس فقیــه امــروز نبایــد از نقــد اجــامع یــا قــول مشــهور بهراســد؛ چــه بســیاری از اجامعــات نقــل 

شــده، یــا اجــامع اصطالحــی نیســت و کاشــف از رای معصــوم نخواهــد بــود. شــده، یــا اجــامع اصطالحــی نیســت و کاشــف از رای معصــوم نخواهــد بــود. 

عدم تغییر نگرش فقیهان نسبت به زنعدم تغییر نگرش فقیهان نسبت به زن

عــدم تغییــر نــوع نگــرش فقیهــان نســبت بــه زنــان ســبب شــده تــا در طــول تاریــخ زن همــواره محکــوم بــه «ناقــص عقــل عــدم تغییــر نــوع نگــرش فقیهــان نســبت بــه زنــان ســبب شــده تــا در طــول تاریــخ زن همــواره محکــوم بــه «ناقــص عقــل 

بــودن« باشــد. بــه بــاور فقیهــان، متامــی احادیــث و روایاتــی کــه زنــان را مذمــت مــی کنــد و از مشــاوره بــا آنــان برحــذر بــودن« باشــد. بــه بــاور فقیهــان، متامــی احادیــث و روایاتــی کــه زنــان را مذمــت مــی کنــد و از مشــاوره بــا آنــان برحــذر 

مــی دارد و یــا آنــان را شایســته مقــام قضــاوت منــی دانــد بــر فــرض صحــت و اعتبــار روایتهــای مربوطــه ناظــر بــه ذات و مــی دارد و یــا آنــان را شایســته مقــام قضــاوت منــی دانــد بــر فــرض صحــت و اعتبــار روایتهــای مربوطــه ناظــر بــه ذات و 

طبیعــت زنــان اســت؛ از ایــن رو ضمــن احــرتام بــه فقیهانــی کــه بــه رصاحــت از حــق زن در تصــدی مقــام قضــاوت دفــاع کرده طبیعــت زنــان اســت؛ از ایــن رو ضمــن احــرتام بــه فقیهانــی کــه بــه رصاحــت از حــق زن در تصــدی مقــام قضــاوت دفــاع کرده 

انــد، همــه ی فقیهــان اعــم از متقدمــان و متاخــران و نیــز معــارصان در موضــوع قضــاوت زنــان و موضوعــات مشــابه راجــع انــد، همــه ی فقیهــان اعــم از متقدمــان و متاخــران و نیــز معــارصان در موضــوع قضــاوت زنــان و موضوعــات مشــابه راجــع 

بــه حقــوق زنــان دیــدگاه مشــابهی دارنــد بــدون آن کــه تفــاوت زمانــی و مکانــی بــر دیــدگاه آنــان تأثیــری گذاشــته باشــد.بــه حقــوق زنــان دیــدگاه مشــابهی دارنــد بــدون آن کــه تفــاوت زمانــی و مکانــی بــر دیــدگاه آنــان تأثیــری گذاشــته باشــد.

بــه دیگــر ســخن، فقیهــان بــه زن بــه عنــوان وســیله ای بــرای دفــع غرایــز جنســی مــی نگرنــد کــه بــه دلیــل نقصــان عقــل بــه دیگــر ســخن، فقیهــان بــه زن بــه عنــوان وســیله ای بــرای دفــع غرایــز جنســی مــی نگرنــد کــه بــه دلیــل نقصــان عقــل 

و در معــرض فســاد بــودن و یــا موجــب فســاد جامعــه شــدن بایــد از حقــی کــه خداونــد بــرای زن و مــرد بــه یــک انــدازه و در معــرض فســاد بــودن و یــا موجــب فســاد جامعــه شــدن بایــد از حقــی کــه خداونــد بــرای زن و مــرد بــه یــک انــدازه 

مقــرر فرمــوده اســت محــروم باشــد. ایــن دســته فقیهــان بــرای روشــن ســاخنت درســتی نظــر خــود دربــاره نقصــان عقــل زن مقــرر فرمــوده اســت محــروم باشــد. ایــن دســته فقیهــان بــرای روشــن ســاخنت درســتی نظــر خــود دربــاره نقصــان عقــل زن 

بــه رساغ روایاتــی مــی رونــد کــه بــر ایــن ســخن مهــر تاییــد مــی زنــد و حتــی خــود را بــی نیــاز از ســنجش آن روایــات یافتــه بــه رساغ روایاتــی مــی رونــد کــه بــر ایــن ســخن مهــر تاییــد مــی زنــد و حتــی خــود را بــی نیــاز از ســنجش آن روایــات یافتــه 

و بــه محــک عقــل منــی ســنجند.و بــه محــک عقــل منــی ســنجند.

جالــب ایــن کــه ایــن نــوع نگــرش در تضــاد بــا آمــوزه هــای قرآنــی اســت؛ زیــرا قــرآن رصاحتــا از رسشــت مشــرتک زن و مــرد جالــب ایــن کــه ایــن نــوع نگــرش در تضــاد بــا آمــوزه هــای قرآنــی اســت؛ زیــرا قــرآن رصاحتــا از رسشــت مشــرتک زن و مــرد 

ســخن گفتــه اســت و در آمــوزه هــای اســالم اصالــت بــا روح آدمــی اســت نــه بــدن و متــام حقیقــت انســان روح او اســت، ســخن گفتــه اســت و در آمــوزه هــای اســالم اصالــت بــا روح آدمــی اســت نــه بــدن و متــام حقیقــت انســان روح او اســت، 

ــوط  ــدن مرب ــه ب ــز رضورت دارد در نتیجــه اختــالف و تفاوتهــای زن و مــرد از جنســیت ناشــی شــده کــه ب ــدن نی ــوط اگرچــه ب ــدن مرب ــه ب ــز رضورت دارد در نتیجــه اختــالف و تفاوتهــای زن و مــرد از جنســیت ناشــی شــده کــه ب ــدن نی اگرچــه ب

اســت، حــال آن کــه در دیــن مبیــن اســالم حقیقــت روح مــی باشــد و روح انســان مجــرد اســت و مذکــر و مؤنــث نــدارد. اســت، حــال آن کــه در دیــن مبیــن اســالم حقیقــت روح مــی باشــد و روح انســان مجــرد اســت و مذکــر و مؤنــث نــدارد. 

کوتــاه ســخن آن کــه غالــب ســخنان فقیهــان راجــع بــه زنــان، ناظــر بــه زنــان موجــود در جامعــه اســت نــه ناظــر بــه جنــس کوتــاه ســخن آن کــه غالــب ســخنان فقیهــان راجــع بــه زنــان، ناظــر بــه زنــان موجــود در جامعــه اســت نــه ناظــر بــه جنــس 

زن در جمیــع ادوار و چنیــن نگرشــی نســبت بــه زن در دیــن اســالم منــع شــده و رســالت دیــن اســالم حفــظ حقــوق و ارزش زن در جمیــع ادوار و چنیــن نگرشــی نســبت بــه زن در دیــن اســالم منــع شــده و رســالت دیــن اســالم حفــظ حقــوق و ارزش 

زن بــوده اســت و همیــن امــر راه را بــرای بدخواهــان بــاز کــرده کــه بــر ایــن طبــل بکوبنــد کــه نــگاه اســالم بــه زن نگاهــی زن بــوده اســت و همیــن امــر راه را بــرای بدخواهــان بــاز کــرده کــه بــر ایــن طبــل بکوبنــد کــه نــگاه اســالم بــه زن نگاهــی 

انســانی و رحامنــی نیســت.انســانی و رحامنــی نیســت.

نتیجهنتیجه

امــر قضــاوت در اســالم اهميــت ويژهــاي دارد تــا جايــي كــه بـيشتـــر فقهـــا در كتـــب خـــود بـــايب جداگانــه بــه آن اختصــاص امــر قضــاوت در اســالم اهميــت ويژهــاي دارد تــا جايــي كــه بـيشتـــر فقهـــا در كتـــب خـــود بـــايب جداگانــه بــه آن اختصــاص 

داده انــد. فقهــا بــراي قــايض رشايــط گوناگــون را در نظــر گرفتـــه انـــد؛ از جملــه مــرد بــودن قــايض، امــا بــا بــرريس در كتــب داده انــد. فقهــا بــراي قــايض رشايــط گوناگــون را در نظــر گرفتـــه انـــد؛ از جملــه مــرد بــودن قــايض، امــا بــا بــرريس در كتــب 

فقهــي موجــود بــه ايــن نتيجــه رســيديم كـــه شـــرط ذكــورت قــايض در ميــان متقدمــان و متأخــران فقهــاي شــيعه و فقهــاي فقهــي موجــود بــه ايــن نتيجــه رســيديم كـــه شـــرط ذكــورت قــايض در ميــان متقدمــان و متأخــران فقهــاي شــيعه و فقهــاي 

حــارض از مســائل اختالفـــي اســت و شــيخ طــويس نخســتني فقيــه شــيعي اســت كــه ذكــورت را رشط قضــاوت دانســـته اســـت. حــارض از مســائل اختالفـــي اســت و شــيخ طــويس نخســتني فقيــه شــيعي اســت كــه ذكــورت را رشط قضــاوت دانســـته اســـت. 

فقهــاي ديگــر بــا اســتناد بــه ايشــان در رشط مذكــور ادعــاي اجمـــاع كـــرده انـــد؛ هرچنـــد ايشـــان از اجــامع ســخني نگفتــه فقهــاي ديگــر بــا اســتناد بــه ايشــان در رشط مذكــور ادعــاي اجمـــاع كـــرده انـــد؛ هرچنـــد ايشـــان از اجــامع ســخني نگفتــه 

اســت. پــس تحقــق اجــامع در ايــن قضيــه منتفــي اســت. همچنــني بــا بررســـي ادلــة مخالفــان قضــاوت زنــان اعــم از آيــات، اســت. پــس تحقــق اجــامع در ايــن قضيــه منتفــي اســت. همچنــني بــا بررســـي ادلــة مخالفــان قضــاوت زنــان اعــم از آيــات، 

روايــات، و اصــل مالحظــه مــي شــود كـــه مســـتند قابـــل پذيــرش قطعــي در ايــن بــاره وجــود نــدارد و عــدم جــواز قضــاوت روايــات، و اصــل مالحظــه مــي شــود كـــه مســـتند قابـــل پذيــرش قطعــي در ايــن بــاره وجــود نــدارد و عــدم جــواز قضــاوت 

زنــان از مســلامت فقهــي نيســـت و مــورد اختــالف اســت؛ پــس بــه نظــر مــي رســد بــا توجــه بــه اصــل اصالة الجـــواز قضـــاوت زنــان از مســلامت فقهــي نيســـت و مــورد اختــالف اســت؛ پــس بــه نظــر مــي رســد بــا توجــه بــه اصــل اصالة الجـــواز قضـــاوت 

زنـــان و صــدور حكــم از طريــق ايشــان بــه رســميت شــناخته شــود. بــه هــر حــال، دربــارة جــواز يــا عــدم جــواز قضــاوت زنــان زنـــان و صــدور حكــم از طريــق ايشــان بــه رســميت شــناخته شــود. بــه هــر حــال، دربــارة جــواز يــا عــدم جــواز قضــاوت زنــان 

دو ديــدگاه وجــود دارد؛ برخــي قائـــل بــه جوازنــد و برخــي قائــل بــه عــدم جــواز قضــاوت زنــان. بــر همــني اســاس اســت كــه دو ديــدگاه وجــود دارد؛ برخــي قائـــل بــه جوازنــد و برخــي قائــل بــه عــدم جــواز قضــاوت زنــان. بــر همــني اســاس اســت كــه 

در قانــون مـــا، كــه برگرفتــه از فقــه ماســت، دربــارة ايــن مســئله مناقشــات فــراواين وجــود دارد؛ چنانچــه در آغـــاز پــروزي در قانــون مـــا، كــه برگرفتــه از فقــه ماســت، دربــارة ايــن مســئله مناقشــات فــراواين وجــود دارد؛ چنانچــه در آغـــاز پــروزي 

انقــالب اســالمي كالً زنــان را از قضــاوت منــع كردنــد و پــس از آن كــم كــم اصالحــايت در ايــن بــاره اعــامل شــد. از آنجــا كــه انقــالب اســالمي كالً زنــان را از قضــاوت منــع كردنــد و پــس از آن كــم كــم اصالحــايت در ايــن بــاره اعــامل شــد. از آنجــا كــه 

داليــل محكــم و قابــل توجهــي بـــراي منـــع قضـــاوت زنـــان در دســت نيســت، مني تــوان زنــان را از دســتيايب به حق خــود منع داليــل محكــم و قابــل توجهــي بـــراي منـــع قضـــاوت زنـــان در دســت نيســت، مني تــوان زنــان را از دســتيايب به حق خــود منع 

كــرد. هـمچنـــني بـــا توجـــه بـــه اينكــه در قوانــني موضوعــة ايــران دربــارة قضــاوت از رشط اجتهــاد عدول شــده و قضــات بايد كــرد. هـمچنـــني بـــا توجـــه بـــه اينكــه در قوانــني موضوعــة ايــران دربــارة قضــاوت از رشط اجتهــاد عدول شــده و قضــات بايد 

بــا رشايــط خــاص و در چهارچــوب قانــون بــه صــدور حكــم بپردازنــد تــا احكـــام از وحـــدت رويـــة قانــوين برخــوردار باشــند بــا رشايــط خــاص و در چهارچــوب قانــون بــه صــدور حكــم بپردازنــد تــا احكـــام از وحـــدت رويـــة قانــوين برخــوردار باشــند 

و صــدور حكــم بــه صــورت شــخيص صــورت پذيــرد، منعـــي از دخالـــت زنــان در امــر قضــا بــه ويــژه دربــارة مســائل زنــان و و صــدور حكــم بــه صــورت شــخيص صــورت پذيــرد، منعـــي از دخالـــت زنــان در امــر قضــا بــه ويــژه دربــارة مســائل زنــان و 

خانــواده وجــود نـــدارد؛ زيـــرا قـانونگـــذاران مـــا بــه راحتــي از رشط اجتهــاد، كــه يــي از رشوط متفــق القــول در بــاب رشوط خانــواده وجــود نـــدارد؛ زيـــرا قـانونگـــذاران مـــا بــه راحتــي از رشط اجتهــاد، كــه يــي از رشوط متفــق القــول در بــاب رشوط 

قــايض و از رشوطــي اســت كــه از ابتــداي دوران فقــه شــيعي بــه آن در كتــب فقهــي اشــاره شــده اســت عــدول كــرده انــد، قــايض و از رشوطــي اســت كــه از ابتــداي دوران فقــه شــيعي بــه آن در كتــب فقهــي اشــاره شــده اســت عــدول كــرده انــد، 

امــا دربــارة قضــاوت زنــان قائــل بــه آن نيســتند. در طــول ســالهايي كــه بــه زنــان اجـــازة تحصـــيل و توامننــد شــدن داده شــد، امــا دربــارة قضــاوت زنــان قائــل بــه آن نيســتند. در طــول ســالهايي كــه بــه زنــان اجـــازة تحصـــيل و توامننــد شــدن داده شــد، 

زنــان كارآمــدي و كفايتشــان را در ســـطوح گونـــاگون علمـــي و عملـــي نشــان داده انــد؛ بنابرايــن بــه جاســت كــه بــا توجــه به زنــان كارآمــدي و كفايتشــان را در ســـطوح گونـــاگون علمـــي و عملـــي نشــان داده انــد؛ بنابرايــن بــه جاســت كــه بــا توجــه به 

رضورتهــاي اجتامعــي در امــر قضــاوت زنـــان تجديــد نظــر انديشــمندانه و محققانــه اي صــورت گــرد.رضورتهــاي اجتامعــي در امــر قضــاوت زنـــان تجديــد نظــر انديشــمندانه و محققانــه اي صــورت گــرد.



تبییــن و اثبــات عــدم وجــود بــی عدالتــی بیــن حقــوق زن و مــرد در فقــه و حقــوق 

اســامی و دیــدگاه اســتاد شــهید مطهــری      /       محســن آقاجانــی حمــزه کائــیمحســن آقاجانــی حمــزه کائــی
ــان  ــاوت می ــه تف ــش اول ب ــه در بخ ــده ک ــام ش ــنادی انج ــگارش اس ــه روش ن ــد ب ــت داری ــه در دس ــی ک ــان متن ــاوت می ــه تف ــش اول ب ــه در بخ ــده ک ــام ش ــنادی انج ــگارش اس ــه روش ن ــد ب ــت داری ــه در دس ــی ک متن
ــه، تبییــن وجــود عدالــت در  ــه، تبییــن وجــود عدالــت در تســاوی و تشــابه و عدالــت و اهمیــت عدالــت پرداختــه شــد کــه هــدف مقال تســاوی و تشــابه و عدالــت و اهمیــت عدالــت پرداختــه شــد کــه هــدف مقال
مســائل حقوقــی  و فقهــی بیــن زن و مــرد اســت. ســپس چنــان کــه خواهیــد دیــد بــه مســائل حقوقــی  و فقهــی بیــن زن و مــرد اســت. ســپس چنــان کــه خواهیــد دیــد بــه ۲۲ مســئله بــا اســتناد  مســئله بــا اســتناد 
بــه آیــه قــرآن و قوانیــن بــود پرداختــه شــد. مســئه اول پیرامــون آیــه بــه آیــه قــرآن و قوانیــن بــود پرداختــه شــد. مســئه اول پیرامــون آیــه ۳۴۳۴ ســوره نســاء  الرجــال قوامــون علــی  ســوره نســاء  الرجــال قوامــون علــی 
النســا... بــود کــه ابتــدا عــدم کــم ارزشــی زن و ســپس برتــری مــرد و اقــوال آن تبییــن شــد. در مســئله دوم بــه النســا... بــود کــه ابتــدا عــدم کــم ارزشــی زن و ســپس برتــری مــرد و اقــوال آن تبییــن شــد. در مســئله دوم بــه 
مبحــث پــر چالــش در حــوزه حــق طــاق پرداختیــم و مبحــث پــر چالــش در حــوزه حــق طــاق پرداختیــم و ۲۲ نکتــه را مــورد توجــه قــرار دادیــم کــه اوال حــق طــاق  نکتــه را مــورد توجــه قــرار دادیــم کــه اوال حــق طــاق 
اختصــاص بــه مــرد نــدارد و زن طبــق رشایطــی مــی توانــد از ایــن حــق اســتفاده کنــد و ثانیــا هرگــز ایــن حــق اختصــاص بــه مــرد نــدارد و زن طبــق رشایطــی مــی توانــد از ایــن حــق اســتفاده کنــد و ثانیــا هرگــز ایــن حــق 
بــی دلیــل و یــا بــدون انجــام وظایــف از ســوی مــرد قابــل اســتفاده نیســت. عدالــت در حقــوق متقابــل زن بــی دلیــل و یــا بــدون انجــام وظایــف از ســوی مــرد قابــل اســتفاده نیســت. عدالــت در حقــوق متقابــل زن 
و مــرد بــه عنــوان دو رکــن عــامل هســتی جایگاهــی بســیار ویــژه دارد. در قــرآن آمــده: تنهــا انســان اســت کــه و مــرد بــه عنــوان دو رکــن عــامل هســتی جایگاهــی بســیار ویــژه دارد. در قــرآن آمــده: تنهــا انســان اســت کــه 
دارای مقــام کرامــت  میباشــد ؛پــس بــرای چنیــن انســانی برخــورداری از حقــوق ویــژه امــری طبیعــی اســت و دارای مقــام کرامــت  میباشــد ؛پــس بــرای چنیــن انســانی برخــورداری از حقــوق ویــژه امــری طبیعــی اســت و 
رابطــة مســتقیمی بیــن اســتعدادها و توانایــی هــای او بــا حقــوق او دارد. از نظــر قــرآن جنســیت مهم نیســت ، رابطــة مســتقیمی بیــن اســتعدادها و توانایــی هــای او بــا حقــوق او دارد. از نظــر قــرآن جنســیت مهم نیســت ، 
بلکــه مــاک درنــزد خداونــد تقــوا اســت. زن و مــرد اگــر چــه از نظــر جنســیت متفاوتنــد ولــی از نظر انســانیت بلکــه مــاک درنــزد خداونــد تقــوا اســت. زن و مــرد اگــر چــه از نظــر جنســیت متفاوتنــد ولــی از نظر انســانیت 
برابــر هســتند. اســام بــر اســاس تفــاوت هــای فراوانــی میــان زن و مــرد از لحــاظ جســمی، روانــی، احساســی و برابــر هســتند. اســام بــر اســاس تفــاوت هــای فراوانــی میــان زن و مــرد از لحــاظ جســمی، روانــی، احساســی و 
بــر پایــه "فطــرت" انســانی، حقــوق خویــش را وضــع منــوده اســت و بــا عنایــت بــه ایــن تفــاوت هــا، حقوقــی بــر پایــه "فطــرت" انســانی، حقــوق خویــش را وضــع منــوده اســت و بــا عنایــت بــه ایــن تفــاوت هــا، حقوقــی 

بــرای زن و حقوقــی بــرای مــرد قائــل شــده اســت.بــرای زن و حقوقــی بــرای مــرد قائــل شــده اســت.
آیا این تفاوتها بیانگر وجود نگرش تبعیض آمیز بین زن و مرد در نظام حقوقی اسام نیست؟آیا این تفاوتها بیانگر وجود نگرش تبعیض آمیز بین زن و مرد در نظام حقوقی اسام نیست؟

 آیا این تفاوتها، هانطور که برخی افراد پنداشته اند، بر خاف عدالت اسامی نیست؟ آیا این تفاوتها، هانطور که برخی افراد پنداشته اند، بر خاف عدالت اسامی نیست؟
 اگــر بپذیریــم کــه آمــوزه هــای اســامی عقانــی هســتند، پــس ایــن احــکام و مقــّررات چگونــه قابــل تبییــن  اگــر بپذیریــم کــه آمــوزه هــای اســامی عقانــی هســتند، پــس ایــن احــکام و مقــّررات چگونــه قابــل تبییــن 

و توجیــه اســت؟و توجیــه اســت؟
یکــی از نــکات مهمــی کــه در ارزیابــی نظــام حقوقــی نادیــده گرفتــه مــی شــود، ایــن اســت کــه قواعــد و یکــی از نــکات مهمــی کــه در ارزیابــی نظــام حقوقــی نادیــده گرفتــه مــی شــود، ایــن اســت کــه قواعــد و 
مقــررات حقوقــی بــرای تنظیــم روابــط اجتاعــی اســت و نــه بــه منظــور ارزش گــذاری. لــذا در ایــن مقالــه مقــررات حقوقــی بــرای تنظیــم روابــط اجتاعــی اســت و نــه بــه منظــور ارزش گــذاری. لــذا در ایــن مقالــه 
بنــا داريــم تــا بــه تبيــن وجــود عدالــت در برخــي از حقــوق زن و مــرد بــه صــورت مســئله محــور بپردازیــم.بنــا داريــم تــا بــه تبيــن وجــود عدالــت در برخــي از حقــوق زن و مــرد بــه صــورت مســئله محــور بپردازیــم.

تفاوت عدالت و تساوي و تشابهتفاوت عدالت و تساوي و تشابه
ــه   ــايل ک ــت. در ح ــه« اس ــی موضع ــی ء ف ــع کل ش ــا )وض ــا « و ی ــتحقاق ه ــت اس ــی »رعای ــه معن ــدل ب ــه  ع ــايل ک ــت. در ح ــه« اس ــی موضع ــی ء ف ــع کل ش ــا )وض ــا « و ی ــتحقاق ه ــت اس ــی »رعای ــه معن ــدل ب ع
ــد  ــخصی در كار نباش ــه ی ش ــچ ماحظ ــه هی ــه اي ک ــه گون ــن ب ــر گرف ــر در نظ ــه را براب ــي هم ــاوی يعن ــد تس ــخصی در كار نباش ــه ی ش ــچ ماحظ ــه هی ــه اي ک ــه گون ــن ب ــر گرف ــر در نظ ــه را براب ــي هم ــاوی يعن تس
یعنــی ماحظــات طبقاتــی همــه علــی الســویه باشــند. در ايــن ميــان تســاوی، غیــر از تشــابه اســت . تســاوی، یعنــی ماحظــات طبقاتــی همــه علــی الســویه باشــند. در ايــن ميــان تســاوی، غیــر از تشــابه اســت . تســاوی، 
برابــری اســت و تشــابه، یکنواختــی . اســام هرگــز امتیــاز و ترجیــح حقوقــی و ارزشــی بــرای مــردان نســبت برابــری اســت و تشــابه، یکنواختــی . اســام هرگــز امتیــاز و ترجیــح حقوقــی و ارزشــی بــرای مــردان نســبت 
ــه  ــه  ب ــری ک ــف بیش ــل تکالی ــه دلی ــا ب ــده ت ــث ش ــف باع ــق و تکلی ــازم ح ــا ت ــت; ام ــل نیس ــان قائ ــه زن ــه ب ــه  ب ــری ک ــف بیش ــل تکالی ــه دلی ــا ب ــده ت ــث ش ــف باع ــق و تکلی ــازم ح ــا ت ــت; ام ــل نیس ــان قائ ــه زن ب
عهــده مــردان گذاشــته شــده، مســئولیت و اختیــار بیشــری بــرای آنــان هــم قائــل باشــد . اســام بــا تشــابه عهــده مــردان گذاشــته شــده، مســئولیت و اختیــار بیشــری بــرای آنــان هــم قائــل باشــد . اســام بــا تشــابه 
و یکنواختــی حقــوق آن هــا مخالــف اســت )مطهــری، .(و یکنواختــی حقــوق آن هــا مخالــف اســت )مطهــری، .(13691369 در حــايل  عدالــت اقتضــا مــی کنــد تــا تفــاوت  در حــايل  عدالــت اقتضــا مــی کنــد تــا تفــاوت 
هایــی كــه خــواه ناخــواه در اجتــاع هســت تابــع اســتعدادها و لیاقتهــا باشــد. مقتضــای عدالــت ایــن اســت هایــی كــه خــواه ناخــواه در اجتــاع هســت تابــع اســتعدادها و لیاقتهــا باشــد. مقتضــای عدالــت ایــن اســت 
كــه دانشــجویانی در یــك امتحــان رشكــت مــی كننــد، بــه هــر كــدام هــان منــره ای داده شــود كــه مســتحق كــه دانشــجویانی در یــك امتحــان رشكــت مــی كننــد، بــه هــر كــدام هــان منــره ای داده شــود كــه مســتحق 
آن منــره اســت. مقتضــای عدالــت ایــن نیســت كــه بــه همــه مســاوی منــره داده شــود و گفتــه شــود بایــد بــه آن منــره اســت. مقتضــای عدالــت ایــن نیســت كــه بــه همــه مســاوی منــره داده شــود و گفتــه شــود بایــد بــه 
همــه یــك طــور منــره داده شــود وااّل تبعیــض مــی شــود و تبعیــض ظلــم اســت.  در نتيجــه عدالــت بــه بيــان همــه یــك طــور منــره داده شــود وااّل تبعیــض مــی شــود و تبعیــض ظلــم اســت.  در نتيجــه عدالــت بــه بيــان 
امرياملونــن)ع( يعنــي:  )اَلَْعــْدُل یََضــُع االُمــوَر َمواِضَعهــا (عــدل هــر چیــزی را در جــای و محــل خــود قــرار مــی امرياملونــن)ع( يعنــي:  )اَلَْعــْدُل یََضــُع االُمــوَر َمواِضَعهــا (عــدل هــر چیــزی را در جــای و محــل خــود قــرار مــی 

دهــد. نفرمــود عــدل همــه را در یــك حــد و یــك درجــه و یــك صــف قــرار مــی دهــد.دهــد. نفرمــود عــدل همــه را در یــك حــد و یــك درجــه و یــك صــف قــرار مــی دهــد.
پــس از تبیــن مفاهیــم مــورد نظــر وارد مســائل و چالــش هایــی خواهیــم شــد کــه شــاید در وهلــه اول بــه پــس از تبیــن مفاهیــم مــورد نظــر وارد مســائل و چالــش هایــی خواهیــم شــد کــه شــاید در وهلــه اول بــه 
ذهــن خواننــده نــا عدالتــی  متبــادر شــود ولــی پــس از تعقــل و ســیر در تفاســیر و چیدمــان اســتدالل عقلــی ذهــن خواننــده نــا عدالتــی  متبــادر شــود ولــی پــس از تعقــل و ســیر در تفاســیر و چیدمــان اســتدالل عقلــی 
آن ، متوجــه وجــود عدالــت  متناســب بــا حقــوق و اختیــارات هــر کــدام از زن و مــرد مــی شــویم. لــذا بایــد آن ، متوجــه وجــود عدالــت  متناســب بــا حقــوق و اختیــارات هــر کــدام از زن و مــرد مــی شــویم. لــذا بایــد 
ــه  ــان ک ــتیم و چن ــانی نیس ــاوی و یکس ــال تس ــه دنب ــائلی  ب ــن مس ــز در چنی ــه هرگ ــیم ک ــته باش ــت داش ــه دق ــان ک ــتیم و چن ــانی نیس ــاوی و یکس ــال تس ــه دنب ــائلی  ب ــن مس ــز در چنی ــه هرگ ــیم ک ــته باش ــت داش دق
گفتیــم، تســاوی را بــا عدالــت مــرادف منــی دانیــم. در ادامــه مباحــث بــه دو مــورد از مــوارد برتــری مــردان و گفتیــم، تســاوی را بــا عدالــت مــرادف منــی دانیــم. در ادامــه مباحــث بــه دو مــورد از مــوارد برتــری مــردان و 

زنــان و رشح آنــان مــی پردازیــم کــه بســیار مبتــا بــه اســت.زنــان و رشح آنــان مــی پردازیــم کــه بســیار مبتــا بــه اســت.
مسئله اول:مسئله اول:

 برتری مردان بر زنان که از بررسی آیه  برتری مردان بر زنان که از بررسی آیه ۳۴۳۴ سوره نساء مستفاد می شود: سوره نساء مستفاد می شود:
ــاُت  الَِح ــْم َفالصَّ ــْن أَْمَوالِِه ــوا ِم ــا أَنَْفُق ــٍض َوِبَ ــَىٰ بَْع ــْم َع ــُه بَْعَضُه ــَل اللَّ ــا َفضَّ ــاِء ِبَ ــَى النَِّس ــوَن َع اُم ــاُل َقوَّ ــاُت الرَِّج الَِح ــْم َفالصَّ ــْن أَْمَوالِِه ــوا ِم ــا أَنَْفُق ــٍض َوِبَ ــَىٰ بَْع ــْم َع ــُه بَْعَضُه ــَل اللَّ ــا َفضَّ ــاِء ِبَ ــَى النَِّس ــوَن َع اُم ــاُل َقوَّ الرَِّج
ــعِ  ــنَّ ِف الَْمَضاِج ــنَّ َواْهُجُروُه ــوزَُهنَّ َفِعظُوُه ــوَن نُُش ِت تََخاُف ــاَّ ــُه َوال ــَظ اللَّ ــا َحِف ــِب ِبَ ــاٌت لِلَْغْي ــاٌت َحاِفظَ ــعِ َقانَِت ــنَّ ِف الَْمَضاِج ــنَّ َواْهُجُروُه ــوزَُهنَّ َفِعظُوُه ــوَن نُُش ِت تََخاُف ــاَّ ــُه َوال ــَظ اللَّ ــا َحِف ــِب ِبَ ــاٌت لِلَْغْي ــاٌت َحاِفظَ َقانَِت

ــريًا. ــا كَِب ــَه كَاَن َعلِيًّ ــِبيًا إِنَّ اللَّ ــنَّ َس ــوا َعلَْيِه ــَا تَْبُغ ــْم َف ــإِْن أَطَْعَنكُ ــنَّ َف بُوُه ــريًا.َوارْضِ ــا كَِب ــَه كَاَن َعلِيًّ ــِبيًا إِنَّ اللَّ ــنَّ َس ــوا َعلَْيِه ــَا تَْبُغ ــْم َف ــإِْن أَطَْعَنكُ ــنَّ َف بُوُه َوارْضِ
در  آیه چند نکته قابل توضیح است:در  آیه چند نکته قابل توضیح است:

اول بحــث آزادی زن: عامــه طباطبایــی در ذیــل تفســیر ایــن آیــه مــی فرمایــد : بیهقــی از اســاء دخــر یزیــد اول بحــث آزادی زن: عامــه طباطبایــی در ذیــل تفســیر ایــن آیــه مــی فرمایــد : بیهقــی از اســاء دخــر یزیــد 
ــادرم  ــدر و م ــت: پ ــد و گف ــود. آم ــع اصحــاب نشســته ب ــرب در جم ــزد پیغم ــه ن ــد ک ــی کن ــل م ــادرم االنصــاری نق ــدر و م ــت: پ ــد و گف ــود. آم ــع اصحــاب نشســته ب ــرب در جم ــزد پیغم ــه ن ــد ک ــی کن ــل م االنصــاری نق
بفدایت؛مــن بــه منایندگــی از طــرف زنــان بــه نــزد تــو مــی آیــم و فدایــت شــوم؛می دانــم کــه هیــچ زنــی در بفدایت؛مــن بــه منایندگــی از طــرف زنــان بــه نــزد تــو مــی آیــم و فدایــت شــوم؛می دانــم کــه هیــچ زنــی در 
مــرشق و مغــرب عــامل نیســت مگــر بــه همیــن رایــی کــه مــن دارم. خداونــد تــو را بــه حقیقــت بــر مــرد و مــرشق و مغــرب عــامل نیســت مگــر بــه همیــن رایــی کــه مــن دارم. خداونــد تــو را بــه حقیقــت بــر مــرد و 
زن مبعــوث منود،مــا نیــز بــه تــو و خدایــی کــه تــو را فرســتاده بــود ایــان آوردیــم، مــا طایفــه زنــان محــدود زن مبعــوث منود،مــا نیــز بــه تــو و خدایــی کــه تــو را فرســتاده بــود ایــان آوردیــم، مــا طایفــه زنــان محــدود 
و محصــور و خانــه نشــین شــا هستیم،شــهوات شــا را رفــع مــی کنیــم،اوالد شــا را حمــل مــی منائیم،شــا و محصــور و خانــه نشــین شــا هستیم،شــهوات شــا را رفــع مــی کنیــم،اوالد شــا را حمــل مــی منائیم،شــا 
مــرد هــا بــر مــا برتــری دارید،منــاز جمعــه و جاعــت مــی توانیــد بخوانید،عیــادت مریــض و تشــییع جنــازه مــرد هــا بــر مــا برتــری دارید،منــاز جمعــه و جاعــت مــی توانیــد بخوانید،عیــادت مریــض و تشــییع جنــازه 
مــی توانیــد برویــد، و از مــس حج،حــج دیگــری مــی توانیــد بــه جــا بیاوریــد و از همــه مهمــر در راه خــدا بــه مــی توانیــد برویــد، و از مــس حج،حــج دیگــری مــی توانیــد بــه جــا بیاوریــد و از همــه مهمــر در راه خــدا بــه 
جهــاد مــی رویــد... در ایــن صــورت مــا اموالشــان را حفــظ مــی کنیــم و لباسهایشــان را آمــاده و اوالدشــان را جهــاد مــی رویــد... در ایــن صــورت مــا اموالشــان را حفــظ مــی کنیــم و لباسهایشــان را آمــاده و اوالدشــان را 
تربیــت مــی کنیــم. آیــا در اجــر و ثواب،رشیــک مــردان نیســتیم؟ پــس از ایــن ســخن،پیامرب اکــرم او را تشــویق تربیــت مــی کنیــم. آیــا در اجــر و ثواب،رشیــک مــردان نیســتیم؟ پــس از ایــن ســخن،پیامرب اکــرم او را تشــویق 
کــرد و اورا ســفارش بــه دســتیابی رضایــت همــر منــود و فرمــود ایــن را بــه گــوش بقیــه زنــان هــم برســان.کــرد و اورا ســفارش بــه دســتیابی رضایــت همــر منــود و فرمــود ایــن را بــه گــوش بقیــه زنــان هــم برســان.

از ایــن مثــال حدیثــی کــه یــک زن خدمــت پیغمــرب مــی رســد و از او دربــاره مســائل دیــن  ســوال مــی کنــد، از ایــن مثــال حدیثــی کــه یــک زن خدمــت پیغمــرب مــی رســد و از او دربــاره مســائل دیــن  ســوال مــی کنــد، 
در مــی یابیــم کــه مــراوده آنهــم بــا ولــی امرشــان ممنــوع نبــوده و ایــن بــه معنــی حریــت و آزادی زن اســت.در مــی یابیــم کــه مــراوده آنهــم بــا ولــی امرشــان ممنــوع نبــوده و ایــن بــه معنــی حریــت و آزادی زن اســت.

از طرفــی وجــود ســختی هایــی بــرای زنــان در خانــه همچــون شــوهر داری معــادل جهــادی اســت کــه مــردان از طرفــی وجــود ســختی هایــی بــرای زنــان در خانــه همچــون شــوهر داری معــادل جهــادی اســت کــه مــردان 
در معرکــه انجــام مــی دهنــد و خداونــد رجحانــی بیــن خانــه داری زن و جهــاد در راه خــدا قــرار نــداده و ایــن در معرکــه انجــام مــی دهنــد و خداونــد رجحانــی بیــن خانــه داری زن و جهــاد در راه خــدا قــرار نــداده و ایــن 
ارزش زن را نشــان مــی دهــد. لــذا ایــن آیــه در صــدد محــدود کــردن زنــان و یــا پاییــن آوردن ارزش او چــه ارزش زن را نشــان مــی دهــد. لــذا ایــن آیــه در صــدد محــدود کــردن زنــان و یــا پاییــن آوردن ارزش او چــه 

در خانــواده و چــه در جامعــه نیســت.در خانــواده و چــه در جامعــه نیســت.
ــی  ــن ف ــلطون علیه ــا مس ــی النس ــون عل ــال قوام ــه: واملعنی؛الرج ــی گفت ــوم طربس ــردان: مرح ــری م ــی دوم برت ــن ف ــلطون علیه ــا مس ــی النس ــون عل ــال قوام ــه: واملعنی؛الرج ــی گفت ــوم طربس ــردان: مرح ــری م دوم برت
التدبیــر و التادیــب و الریاضــه و التعلیــم بــا فضــل اللــه بعضهــم علــی بعــض. ســپس ایشــان مــی گویــد: ایــن التدبیــر و التادیــب و الریاضــه و التعلیــم بــا فضــل اللــه بعضهــم علــی بعــض. ســپس ایشــان مــی گویــد: ایــن 

بیــان ســبب تولیــت و حاکمیــت مــردان بــر زنــان اســت.بیــان ســبب تولیــت و حاکمیــت مــردان بــر زنــان اســت.
برخــی از مفریــن اســامی در توجیــه مــاک برتــری و والیــت مــردان بــر زنــان بــه نــکات زیــر اشــاره کــرده برخــی از مفریــن اســامی در توجیــه مــاک برتــری و والیــت مــردان بــر زنــان بــه نــکات زیــر اشــاره کــرده 

انــد:انــد:
ــردان  ــر م ــتند./جهاد ب ــوی ترهس ــان ق ــه از زن ــت ک ــردان اس ــت م ــه عقانی ــای برتری،جنب ــاک ه ــی از م ــردان یک ــر م ــتند./جهاد ب ــوی ترهس ــان ق ــه از زن ــت ک ــردان اس ــت م ــه عقانی ــای برتری،جنب ــاک ه ــی از م یک
(. "وجــوب  (. "وجــوب  احــزاب اشــاره کــرده )َوقــرَن فــی بیوتکــنَّ واجــب شــده و زنــان از آن معــاف انــد چنــان کــه آیــه واجــب شــده و زنــان از آن معــاف انــد چنــان کــه آیــه ۳۳۳۳ احــزاب اشــاره کــرده )َوقــرَن فــی بیوتکــنَّ
مهــر و نفقــه کــه بایــد بــه زنــان بپردازنــد". حــق طــاق ور اختیــار مــردان قــرار داده شــده لــذا در قــرآن مــردان مهــر و نفقــه کــه بایــد بــه زنــان بپردازنــد". حــق طــاق ور اختیــار مــردان قــرار داده شــده لــذا در قــرآن مــردان 

دربــاره طــاق دربــاره طــاق ۷۷ مرتبــه مــورد خطــاب واقــع شــده انــد. مرتبــه مــورد خطــاب واقــع شــده انــد.

یکی از نیاز های طبیعی و فطری زنان نیاز به رسپرستی،والیت و قیمومت مردان است و لذا پیامب اکرم فرمود:یکی از نیاز های طبیعی و فطری زنان نیاز به رسپرستی،والیت و قیمومت مردان است و لذا پیامب اکرم فرمود:
زنان بی شوهر،مسکین و قابل ترحم اند،گرچه دارایی فراوانی داشته باشند.زنان بی شوهر،مسکین و قابل ترحم اند،گرچه دارایی فراوانی داشته باشند.

در بیــان رســول خــدا )ص( برتــری مــردان بــر زنان،چــون برتــری آســان برزمیــن و آب نســبت بــه زمیــن شــمرده شــده و در بیــان رســول خــدا )ص( برتــری مــردان بــر زنان،چــون برتــری آســان برزمیــن و آب نســبت بــه زمیــن شــمرده شــده و 
حیــات و شــادابی و بــاروری زنــان بــه وجــود مــردان  نســبت داده شــده اســت. چنانکــه زمیــن بــا وجــود آب زندگــی مــی حیــات و شــادابی و بــاروری زنــان بــه وجــود مــردان  نســبت داده شــده اســت. چنانکــه زمیــن بــا وجــود آب زندگــی مــی 

یابــد بــه هــان صــورت اگــر مــردان نبودنــد زنــان آفریــده منــی شــدند.یابــد بــه هــان صــورت اگــر مــردان نبودنــد زنــان آفریــده منــی شــدند.
نظــام خانــواده در اســام وظیفــه حفــظ و حراســت و تامیــن امــور مــادی و معنــوی و روحــی زنــان و فرزنــدان بــه عهــده نظــام خانــواده در اســام وظیفــه حفــظ و حراســت و تامیــن امــور مــادی و معنــوی و روحــی زنــان و فرزنــدان بــه عهــده 

مــردان اســت . مــردان اســت . 
از انتخــاب جملــه اســمیه و صیغــه مبالغــه در "الرجــال قوامــون" اســتفاده می شــود کــه صفــات رشــد در اعــال وجــودی از انتخــاب جملــه اســمیه و صیغــه مبالغــه در "الرجــال قوامــون" اســتفاده می شــود کــه صفــات رشــد در اعــال وجــودی 
از طریــق آفریــدگار عــامل موهبتــی اســت کــه بــر پایــه مصالــح جامعــه بــرشی و همچنیــن مصالــح کلــی نظــام خانــواده در از طریــق آفریــدگار عــامل موهبتــی اســت کــه بــر پایــه مصالــح جامعــه بــرشی و همچنیــن مصالــح کلــی نظــام خانــواده در 

وجــود مــرد نهــاده شــده اســت. وجــود مــرد نهــاده شــده اســت. 
همچنین عامه قشیری در تفسیر لطایف االشارات در بحث و بررسی آیه الرجال می گوید:همچنین عامه قشیری در تفسیر لطایف االشارات در بحث و بررسی آیه الرجال می گوید:

 بــار مســئولیت اداره امــور زنــان بــه مــردان ســپرده شــده و دلیــل آن فزونــی قــدرت و قــوت روحــی مــادی مــردان اســت  بــار مســئولیت اداره امــور زنــان بــه مــردان ســپرده شــده و دلیــل آن فزونــی قــدرت و قــوت روحــی مــادی مــردان اســت 
چــرا کــه معیــار تکلیــف و حمــل بــار مســئولیت از نظــر عقــل بــرش هــان قــدرت علمــی و فیزیکــی و بلنــدی همــت اســت.چــرا کــه معیــار تکلیــف و حمــل بــار مســئولیت از نظــر عقــل بــرش هــان قــدرت علمــی و فیزیکــی و بلنــدی همــت اســت.

ــا توجــه بــه معنــی لغــوی مــاده قــوم می گویــد بــه کســی کــه تدبیــر همــه امــور دیگــری را  ــا توجــه بــه معنــی لغــوی مــاده قــوم می گویــد بــه کســی کــه تدبیــر همــه امــور دیگــری را مرحــوم عامــه طباطبایــی ب مرحــوم عامــه طباطبایــی ب
برعهــده دارد اطــاق مــی گــردد.برعهــده دارد اطــاق مــی گــردد.

در نتیجــه چنــان کــه گذشــت در مــی یابیــم اوال آیــه در صــدد برتــری از لحــاظ ارزشــی نیســت بلکــه اوال زنــان را محــرم در نتیجــه چنــان کــه گذشــت در مــی یابیــم اوال آیــه در صــدد برتــری از لحــاظ ارزشــی نیســت بلکــه اوال زنــان را محــرم 
ــری مــردان  ــه از برت ــا مــراد آی ــار منته ــده و هــم رفت ــان را در جامعــه آزاد گذاشــته هــم از لحــاظ عقی ــا آن ــری مــردان شــمرده و ثانی ــه از برت ــا مــراد آی ــار منته ــده و هــم رفت ــان را در جامعــه آزاد گذاشــته هــم از لحــاظ عقی ــا آن شــمرده و ثانی
ــه رصف  ــال دارد ک ــه دنب ــی را ب ــردان مســئولیت های ــاش م ــه هــان ت ــان ک ــی اســت چن ــور اجتاع ــام ام ــری در انج ــه رصف برت ــال دارد ک ــه دنب ــی را ب ــردان مســئولیت های ــاش م ــه هــان ت ــان ک ــی اســت چن ــور اجتاع ــام ام ــری در انج برت

ــواده و زن مــی شــود. ــواده و زن مــی شــود.خان خان
لــذا بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام شــده مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه قــّوام بــودن شــوهر بــر زن بــه بــه معنــای حــق لــذا بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام شــده مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه قــّوام بــودن شــوهر بــر زن بــه بــه معنــای حــق 
مدیریــت و رسپرســتی در خانــواده اســت و مــرد و ظیفــه حفــظ و رعایــت مصالــح زندگــی خانوادگــی در آن محــدوده ای مدیریــت و رسپرســتی در خانــواده اســت و مــرد و ظیفــه حفــظ و رعایــت مصالــح زندگــی خانوادگــی در آن محــدوده ای 

کــه رشع معیــن منــوده را بــر عهــده داشــته و ایــن بــا برتــری جویــی وســلطه طلبــی ناســازگار اســت. کــه رشع معیــن منــوده را بــر عهــده داشــته و ایــن بــا برتــری جویــی وســلطه طلبــی ناســازگار اســت. 
مســئله قّوامّیــت فقــط در رابطــه بــا زوجیــن مطــرح شــده و جنــس مــردان بــر جنــس زنــان قوامّیتــی داشــته و تنهــا شــوهران مســئله قّوامّیــت فقــط در رابطــه بــا زوجیــن مطــرح شــده و جنــس مــردان بــر جنــس زنــان قوامّیتــی داشــته و تنهــا شــوهران 
بــر زنــان خــود قّوامّیــت دارنــد و قلمــرو و محــدوده ی ایــن مدیریــت و رسپرســتی منحــر در خانــواده اســت و امــکان بــر زنــان خــود قّوامّیــت دارنــد و قلمــرو و محــدوده ی ایــن مدیریــت و رسپرســتی منحــر در خانــواده اســت و امــکان 

تــّری آن بــه جامعــه وجــود نــدارد.تــّری آن بــه جامعــه وجــود نــدارد.
مسئله دوم:حق طاق که به مردان داده شده است و نوعی برتری مردان به شار می رود.مسئله دوم:حق طاق که به مردان داده شده است و نوعی برتری مردان به شار می رود.

ــاز هــم  ــان داده مــی شــد ب ــذا اگــر حــق طــاق بــه زن ــاز هــم اوال آنکــه وجــود هــر حــق جمعــی نیازمنــد یــک مدیــر اســت و ل ــان داده مــی شــد ب ــذا اگــر حــق طــاق بــه زن اوال آنکــه وجــود هــر حــق جمعــی نیازمنــد یــک مدیــر اســت و ل
ایــن ســخن بــه میــان مــی آمــد کــه نتیجــه چنیــن کاری برتــری زنــان بــر مــردان اســت و حــال آنکــه انتخــاب یــک مدیــر ایــن ســخن بــه میــان مــی آمــد کــه نتیجــه چنیــن کاری برتــری زنــان بــر مــردان اســت و حــال آنکــه انتخــاب یــک مدیــر 
دالیــل منطقــی دارد و نــگاه ارزشــی بــه ایــن نــوع مســائل نشــده اســت. در ابتــدا بــه ایــن فرضیــات مــی تــوان اشــاره کــرد دالیــل منطقــی دارد و نــگاه ارزشــی بــه ایــن نــوع مســائل نشــده اســت. در ابتــدا بــه ایــن فرضیــات مــی تــوان اشــاره کــرد 

در مدیریــت حــق طــاق:در مدیریــت حــق طــاق:
1-1-حق طاق به دست مردان باشد. حق طاق به دست مردان باشد. 

2-2-حق طاق به دست زن باشد . حق طاق به دست زن باشد . 
3-3-هر دو به طور مستقیم این حق را دارا باشند . هر دو به طور مستقیم این حق را دارا باشند . 

4-4-این حق به دست هر دو به صورت اشراکی باشد . این حق به دست هر دو به صورت اشراکی باشد . 
5-5-اصاً حق طاق وجود نداشته باشد . اصاً حق طاق وجود نداشته باشد . 

در بررســی ایــن مــوارد مــی توانیــم متوجــه بشــویم کــه فــرض پنجــم صحیــح نیســت زیــرا گاهــی اوقــات جدایــی و گسســن در بررســی ایــن مــوارد مــی توانیــم متوجــه بشــویم کــه فــرض پنجــم صحیــح نیســت زیــرا گاهــی اوقــات جدایــی و گسســن 
ایــن رابطــه بــه صــاح طرفیــن اســت؛ فــرض چهــارم هــم معقــول نیســت چــون طــاق بــه عنــوان یــک حــال مبغــوض و ایــن رابطــه بــه صــاح طرفیــن اســت؛ فــرض چهــارم هــم معقــول نیســت چــون طــاق بــه عنــوان یــک حــال مبغــوض و 
بــه منزلــه یــک راه خروجــی اضطــراری اســت کــه نبایــد مســدود شــود بلکــه بایــد در حــد معقــول محــدود شــود فــرض بــه منزلــه یــک راه خروجــی اضطــراری اســت کــه نبایــد مســدود شــود بلکــه بایــد در حــد معقــول محــدود شــود فــرض 
دوم هــم بــا توجــه بــه احساســات و عواطــف فــراوان خانــم هــا عــاوه بــر اینکــه آمــار طــاق را بــا بــاال  مــی بــرد باعــث دوم هــم بــا توجــه بــه احساســات و عواطــف فــراوان خانــم هــا عــاوه بــر اینکــه آمــار طــاق را بــا بــاال  مــی بــرد باعــث 

سســتی کانون محبــت خانــواده نیــز مــی گــردد . سســتی کانون محبــت خانــواده نیــز مــی گــردد . 
در نتیجــه بهریــن فــرض صــورت اول اســت امــا محدودیــت هایــی بــرای مــرد در اعــال ایــن حــق در رشیعــت و قانــون در در نتیجــه بهریــن فــرض صــورت اول اســت امــا محدودیــت هایــی بــرای مــرد در اعــال ایــن حــق در رشیعــت و قانــون در 
نظــر گرفتــه شــده کــه مانــع از ضایــع شــدن حقــوق خانــم هــا مــی گــردد عــاوه بــر ایــن در رشایطــی نیــز زن حــق طــاق نظــر گرفتــه شــده کــه مانــع از ضایــع شــدن حقــوق خانــم هــا مــی گــردد عــاوه بــر ایــن در رشایطــی نیــز زن حــق طــاق 
دارد کــه مانــع ظلــم بــه وی می شــود ماننــد طــاق وکالتــی طــاق قضایــی و طــاق توافقــی بنابرایــن چنیــن نیســت کــه راه دارد کــه مانــع ظلــم بــه وی می شــود ماننــد طــاق وکالتــی طــاق قضایــی و طــاق توافقــی بنابرایــن چنیــن نیســت کــه راه 
بــه کلــی بــرای زن بســته باشــد نکتــه دیگــر اینکــه ایــن مســئله از احــکام امضایــی رصف نیســت و شــارع در آن تاســیس بــه کلــی بــرای زن بســته باشــد نکتــه دیگــر اینکــه ایــن مســئله از احــکام امضایــی رصف نیســت و شــارع در آن تاســیس 
هایــی دارد و عــاوه بــر آن  احــکام امضایــی شــارع نیــز ماننــد احــکام تاسیســی ثبــات و دوام دارد و قابــل تغییــر نیســت .هایــی دارد و عــاوه بــر آن  احــکام امضایــی شــارع نیــز ماننــد احــکام تاسیســی ثبــات و دوام دارد و قابــل تغییــر نیســت .

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسام این مسئله را به خوبی بیان می کند و می فرماید:شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسام این مسئله را به خوبی بیان می کند و می فرماید:
 اینکــه در صــورت طبیعــی و در رشایــط معمــول حــق طــاق در اختیــار مــرد اســت امــا  زن نیــز می توانــد در مــواردی و  اینکــه در صــورت طبیعــی و در رشایــط معمــول حــق طــاق در اختیــار مــرد اســت امــا  زن نیــز می توانــد در مــواردی و 
طبــق برخــی رشایطــی حــق طــاق داشــته باشــد از جملــه اینکــه واگــذاری حــق طــاق را بــه شــکل وکالــت از مــردم دریافــت طبــق برخــی رشایطــی حــق طــاق داشــته باشــد از جملــه اینکــه واگــذاری حــق طــاق را بــه شــکل وکالــت از مــردم دریافــت 
کننــد و بــرای اینکــه مــرد بتواننــد از ترکیــب خــود رصف نظــر کنــد و حــق تفویــض را از زن ســلب کنــد و بــه صــورت وکالــت کننــد و بــرای اینکــه مــرد بتواننــد از ترکیــب خــود رصف نظــر کنــد و حــق تفویــض را از زن ســلب کنــد و بــه صــورت وکالــت 

باعــزل رشط ضمــن عقــد الزم مــی کنــد . باعــزل رشط ضمــن عقــد الزم مــی کنــد . 
بنابرایــن از نظــر فقــه اســامی، زن بــه صــورت طبیعــی حــق طــاق نــدارد امــا بــه صــورت قــراردادی یعنــی بــا رشایــط ضمــن بنابرایــن از نظــر فقــه اســامی، زن بــه صــورت طبیعــی حــق طــاق نــدارد امــا بــه صــورت قــراردادی یعنــی بــا رشایــط ضمــن 
عقــد مــی توانــد داشــته باشــد در برخــی مــوارد محاکــم قضایــی نیــز اختیــارات الزم را بــه دســت می گیــرد و آن در صورتــی عقــد مــی توانــد داشــته باشــد در برخــی مــوارد محاکــم قضایــی نیــز اختیــارات الزم را بــه دســت می گیــرد و آن در صورتــی 
کــه مــرد نــه بــه وظایــف همــری و جلــب نظــر و رضایــت زن اهمیــت می دهــد و نــه بــه طــاق رضایــت می دهــد . زیــرا کــه مــرد نــه بــه وظایــف همــری و جلــب نظــر و رضایــت زن اهمیــت می دهــد و نــه بــه طــاق رضایــت می دهــد . زیــرا 
اگــر مــرد میخــواد بــا زوجــه زندگــی کنــد بایــد از او بــه خوبــی نگهــداری کنــد حقــوق او را ادا منایــد امــا تعهــد داشــته باشــد اگــر مــرد میخــواد بــا زوجــه زندگــی کنــد بایــد از او بــه خوبــی نگهــداری کنــد حقــوق او را ادا منایــد امــا تعهــد داشــته باشــد 

و اگــر رسزندگــی بــا او را نــدارد بــه خوبــی و نیکــی او را طــاق دهــد .و اگــر رسزندگــی بــا او را نــدارد بــه خوبــی و نیکــی او را طــاق دهــد .
اســتاد شــهید مطهــری بــه نقــل از رســاله فقیــه برجســته عامــه حلــی مــی نویســد: اگــر مــرد از انجــام تعهــدات خــود نســبت اســتاد شــهید مطهــری بــه نقــل از رســاله فقیــه برجســته عامــه حلــی مــی نویســد: اگــر مــرد از انجــام تعهــدات خــود نســبت 

بــه زن  شــانه خالــی کــرده و از طــاق نیــز خــودداری کنــد تکلیــف زن چیســت و چگونــه بایــد بــا مــرد مقابلــه شــود ؟بــه زن  شــانه خالــی کــرده و از طــاق نیــز خــودداری کنــد تکلیــف زن چیســت و چگونــه بایــد بــا مــرد مقابلــه شــود ؟
در اینجــا دو راه فــرض مــی شــود: یــک اینکــه حاکــم رشعــی حــق دخالــت داشــته باشــد بــا اجــرای طــاق کار را یکــره کنــد در اینجــا دو راه فــرض مــی شــود: یــک اینکــه حاکــم رشعــی حــق دخالــت داشــته باشــد بــا اجــرای طــاق کار را یکــره کنــد 

و دیگــر اینکــه زن نیــز بــه نوبــه خــود از انجــام تعهــدات خــود در برابــر مــرد خــودداری مناینــد.و دیگــر اینکــه زن نیــز بــه نوبــه خــود از انجــام تعهــدات خــود در برابــر مــرد خــودداری مناینــد.
)فاذا طلقتم النسا فبلغن اجلهن فامسکوهن بعروف...( بقره آیه )فاذا طلقتم النسا فبلغن اجلهن فامسکوهن بعروف...( بقره آیه ۲۳۲۲۳۲

از ایــن آیــه یــک اصــل کلــی اســتفاده مــی شــود و آن اینکــه هــر مــردی در زندگــی خانوادگــی یکــی از دو راه را بایــد انتخاب از ایــن آیــه یــک اصــل کلــی اســتفاده مــی شــود و آن اینکــه هــر مــردی در زندگــی خانوادگــی یکــی از دو راه را بایــد انتخاب 
کنــد یــا متــام حقــوق و وظایــف را به خوبــی شایســتگی انجــام دهــد یــا علقــه زوجیــت را قطــع و رهــا منایــد.کنــد یــا متــام حقــوق و وظایــف را به خوبــی شایســتگی انجــام دهــد یــا علقــه زوجیــت را قطــع و رهــا منایــد.

 شــق ســوم یعنــی اینکــه زن را طــاق ندهــد و بــه خوبــی شایســتگی هــم از او نــگاه داری نکنــد از نظــر اســام وجــود  شــق ســوم یعنــی اینکــه زن را طــاق ندهــد و بــه خوبــی شایســتگی هــم از او نــگاه داری نکنــد از نظــر اســام وجــود 
نــدارد . در نتیجــه از مجمــوع ایــن مــوارد بــه خوبــی و بــه صــورت قاطــع مــی  تــوان فهمیــد کــه اســام هرگــز بــه مــرد ظــامل نــدارد . در نتیجــه از مجمــوع ایــن مــوارد بــه خوبــی و بــه صــورت قاطــع مــی  تــوان فهمیــد کــه اســام هرگــز بــه مــرد ظــامل 
و زورگــو اجــازه منــی دهــد کــه از حــق طــاق ســوء اســتفاده کنــد و زن را بــه عنــوان یــک محبــوس نگهــداری کنــد لــذا از و زورگــو اجــازه منــی دهــد کــه از حــق طــاق ســوء اســتفاده کنــد و زن را بــه عنــوان یــک محبــوس نگهــداری کنــد لــذا از 
ایــن آیــات و مــوارد دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت: اول آنکــه بــه وجــود حــق طــاق و دادن ایــن حــق بــه مــرد اختصــاص ایــن آیــات و مــوارد دو نکتــه حائــز اهمیــت اســت: اول آنکــه بــه وجــود حــق طــاق و دادن ایــن حــق بــه مــرد اختصــاص 
بــه او نــدارد و زن هــم چنیــن حقــی در رشایــط خــاص خواهــد داشــت و نکتــه دوم اینکــه مــرد بــا وجــود داشــن ایــن حــق بــه او نــدارد و زن هــم چنیــن حقــی در رشایــط خــاص خواهــد داشــت و نکتــه دوم اینکــه مــرد بــا وجــود داشــن ایــن حــق 

در هــر زمانــی امــکان اســتفاده از آن یــا ســوء اســتفاده را نــدارد .در هــر زمانــی امــکان اســتفاده از آن یــا ســوء اســتفاده را نــدارد .

نتیجه گیرینتیجه گیری
از مجمــوع ایــن دو مســئله بــر مــی آیــد کــه نــگاه فقــه اســامی و قوانیــن اوال هرگــز بــر اســاس ارزش نبــوده و در جایــی از مجمــوع ایــن دو مســئله بــر مــی آیــد کــه نــگاه فقــه اســامی و قوانیــن اوال هرگــز بــر اســاس ارزش نبــوده و در جایــی 
کــه ابتــده بــه ذهــن انســان برتــری مــرد متبــادر مــی شــود مــواردی وجــود دارد کــه نفــع زن بــه وضــوح دیــده مــی شــود. کــه ابتــده بــه ذهــن انســان برتــری مــرد متبــادر مــی شــود مــواردی وجــود دارد کــه نفــع زن بــه وضــوح دیــده مــی شــود. 
از طرفــی برتــری مــردان بــر زنــان بــه گونــه ای کــه گفتــه شــده کــه هرگــز تبعیــض نبــوده و آنچــه گویــای وجــود عدالــت در از طرفــی برتــری مــردان بــر زنــان بــه گونــه ای کــه گفتــه شــده کــه هرگــز تبعیــض نبــوده و آنچــه گویــای وجــود عدالــت در 
ایــن امــور اســت تــازم حــق و تکلیــف و مســئولیتی اســت کــه انجــام مــی گیــرد لــذا طبیعتــا بــه ایــن علــت کــه مرد،فطرطــاً ایــن امــور اســت تــازم حــق و تکلیــف و مســئولیتی اســت کــه انجــام مــی گیــرد لــذا طبیعتــا بــه ایــن علــت کــه مرد،فطرطــاً 
ــن مــرد اســت کــه در  ــد درنتیجــه ای ــه زن ادا کن ــد حــق خــود را نســبت ب ــذا بای ــر عهــده دارد ل ــواده را ب ــن مــرد اســت کــه در مســئولیت خان ــد درنتیجــه ای ــه زن ادا کن ــد حــق خــود را نســبت ب ــذا بای ــر عهــده دارد ل ــواده را ب مســئولیت خان

خدمــت زن و امــور مــادی خانــواده خواهــد بــود.خدمــت زن و امــور مــادی خانــواده خواهــد بــود.


