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چکیده
با وجود تالش قانونگذاران در جهت تصويب قوانین برابر ،امروزه نابرابری در خصوص کیفیت و میزان
دسترسي به عدالت در جوامع برای زنان همچنان وجود دارد .مسأله اصلي پژوهش پیش روی ،واکاوی
تفاوت در میزان دسترسي به عدالت در میان دادرسان (دارندگان پايه قضاييِ) شاغل در نظام عدالت
کیفری ايران با در نظر گرفتن شاخص جنسیت ميباشد .منظور از دسترسي دادرسان به عدالت در نظام
عدالت کیفری ،مطالعه فرصت های برابر شغلي در نظام مزبور و واکاوی داليل احتماليِ فقدان آن
ميباشد بر اين اساس ،در اين پژوهش از تلفیق دو روش تحلیل محتوای متون مربوط به قوانین ناظر بر
قضاوت در ايران و تحلیل کیفي مردم نگارانه با محوريت «نقش احساسات» و «توزيع قدرت» با روش
گفتمان مردساالرانه بر نظام قضايي ايران است .يافتههای مستخرج از نمونه پژوهيهای انجام شده ،نیز
مهمترين داليل تجربه ی نابرابر زنان شاغل در نظام عدالت کیفری در مقايسه با مردان ميباشد.
همچنین نقش جنسیت در ساير ساختارهای اجتماعي که به بازتولید قدرت و گفتمان مردانه در جامعه
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نمونهگیری در دسترس بهره گرفته شده است .تحلیل قوانین قضاوت ،نشان دهنده استیالی نگرش
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کمک میکند ،نقش برجسته ای در باور زنانِ شاغل در اين عرصه در ناتواني در کسب موقعیت برابر با
مردان همکار خود را دارد .تسلّط مردان بر عرصههای قدرت با تولید گفتمان و استفاده از دانش در
راستای اقناع افکار عمومي ،زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته
است.
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قضاوت ،گفتمان ،ذهنیت ،قدرت ،جنسیت ،نظام عدالت کیفری.
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مقدمه
ارتقاي سطح مهارتهاي اجتماعي زنان و افزایش جمعيت زنان تحصيلکرده موجب شده
است که مانند جوامع دیگر ،در جامعه ایران نيز زنان حضور پویاتري داشته و در سطوح مختلف
نظام اجتماعي ،به عنوان کنشگران اصلي مطرح گردند .مشاغلي که از دوران گذشته به عنوان
مشاغل مردانه معرفي ميشد ،با ظهور انقالب صنعتي و پيامدهاي ناشي از آن ،توسط زنان
اشغال شد؛ نظام عدالت کيفري نيز از تحوالت اشاره شده بيبهره نبوده است؛ حضور زنان به
عنوان قاضي ،پليس ،مددکار اجتماعي و وکيل از جمله تحوالت قابل ذکر در جامعه ایران به
طور عام و نظام عدالت کيفري به طور خاص است که عمر آن به کمتر از یک سده ميرسد؛
تحوالت مزبور به رغم آنچه که در ظاهر اتفاق افتاده ،در بطن خود دچار تعارضات بسياري است
که موجب تفاوت وضعيت این گروه از زنان در نظام عدالت کيفري را فراهم آورده و ضرورت
انجام پژوهشي مستقل در این راستا را آشکار ساخته است .یکي از دالیل تفاوت در کيفيت
دسترسي به عدالت کيفري را ميتوان در جنسيت کنشگران این نظام دانست که به این دليل،
برخورد متفاوتي را در نظام عدالت کيفري تجربه ميکنند .تفاوت مزبور ميتواند شامل طيفهاي
متفاوتي از کنشگران نظام عدالت کيفري اعم از قضات ،وکال ،نيروي پليس ،مددکاران اجتماعي،
متهمان ،محکومان و بزه دیدگان باشد .پژوهش پيش روي با هدف تنویر وضعيت دسترسيِ
کارمندان رسميِ نظام عدالت کيفري در مقام دادرس ،به عدالت انجام گردیده و در پي پاسخ به
این پرسش است که آیا ميتوان وضعيت زنان شاغل در نظام عدالت کيفري ایران را متأثر از
گفتمان ذهنيت  -جنسيت دانست؟ فرضيه اصلي نگارندگان نيز بر این مبناست که گفتمان
مزبور ضمن تأثيرگذاري بر وضعيت گروه مورد مطالعه ،باعث گردیده که در حوزه قضاوت ،زنان
به دالیل غيرواقعي از تصدي این منصب محروم گردیده و حتي تصميمات قضایي آنان نيز
موکول به تأیيد مردان گردد .به نظر ميرسد تفکيک نشدن مفاهيم جنس و جنسيت ،موجب
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بوجود آمدن مفاهيمي نظير مردانه و زنانه در جامعه ميشود و بدین ترتيب مشاغل اداري و غير
اداري ،با همين طبقه بندي ،افراد را از یکدیگر تفکيک ميکنند .از دیرباز برخي مشاغل عنوان
مردانه را با خود یدک مي کشند و زنان با وجود تالش در جهت کسب موقعيت و مقام در این
مشاغل ،تجربه ي متفاوتي را نسبت به مردان همان گروه تجربه ميکنند (روث و همکاران،
.۱)2442
در این پژوهش از تلفيق دو روش بهره گرفته شده است:
الف -تحليل محتواي متون :در این روش بر مبناي تبارشناسي ،متون مربوط به قوانين ناظر
بر قضاوت در ایران ،از منظر ميزان برابري در تصدي مسئوليت هاي قضایي بين زنان و مردان
مورد کنکاش قرار گرفته اند .این مطالعه این توان را دارد که ما را به چرخش گفتمانهاي
جنسيتي مشاغل قضایي در تاریخ حقوقي ایران رهنمون سازد.
ب -تحليل کيفي مرم نگارانه :هدف عمده روش مردم نگاري -که روش اصلي این پژوهش
است -ارائه توصيف عميق از واقعيت تحت بررسي است ( .)Morse, 2001: 98بر اساس این
روش ،پژوهشگر ضمن حضور در محل کار نمونهاي از قضات و دارندگانِ پایه قضایيِ شاغل در
سطح شهرهاي تهران و مشهد بر اساس مصاحبه نيمه استاندارد و مسئله محور ،اطالعات مورد
نظر خود را درباره ميزان فرصتهاي برابر شغلي بين زنان و مردان جمعآوري نموده و آنها را
تحليل نموده است .براي این منظور از یک جدول راهنماي مصاحبه استفاده شده است که
سواالت و مضاميني را به صورت کلي در خصوص ميزان فرصتها و نابرابريهاي شغلي در
حيطه قضایي و تفسير پاسخگویان از آنها در برداشت .در این جدول راهنما دو بعد احساسات و
عواطف و قدرت مد نظر قرار گرفت و بر اساس این دو بعد ،مضاميني براي پرسش از نمونه
آماري ارائه و طراحي گردید (جدول .)۱
جمعيت آماري پژوهش را کليه قضات و دارندگانِ پایه قضایيِ شاغل در سطح شهرهاي
تهران و مشهد تشکيل ميدهند که از این ميان با  ۱۱2به تفکيک جنسيت (مشتمل بر 56
قاضي مرد و  56قاضي زن) در سالهاي  ۱346تا  ۱341به عنوان نمونه آماري مصاحبه انجام
یافته است .الزم به ذکر است که نمونه پژوهي مزبور با کمک از متخصص آمار و به منظور
برآورد حجم آن با کمترین ميزان خطا (کمتر از  3درصد)  -که در روشهاي آماري به آن
خطاي قابل اغماض ميگویند  -برآورد و انجام گردیده است .مصاحبهها پس از ضبط شدن بر
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اساس جدول راهنماي مصاحبه بازنویسي و تحليل شدهاند .نتایج تحليل در هر دو بخش
پژوهش ،به ترتيب در زیر ارائه شده است.
جدول  -1مقولهها يا متغیرهای مورد مطالعه در مصاحبه
مقوله یا متغير مورد مطالعه در مصاحبه

توضيح

بعد احساسات و عواطف

نگرش افراد به تاثير احساسات و عواطف و نقش آن در
رسيدگي قضایي
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قدرت

33

محدودیتهاي شغلي

داشتن محدودیت و نبودي ازادي شغلي

«برابري در فرصت شغلي»

نگرش به ميزان برابري فرصت هاي شغلي قضایي زنان و
مردان و تصدي مشاغل جدي و حساس قضایي و حقوقي

«ميزان رضایت افراد از
سازوکارهاي مساواتگرا در
شغلي»
شامل
الف -احساس استقالل
ب -بهبود وضعيت

رعایت
محيط

نگرش و ارزیابي فرد از رعایت برابري در محيط شغلي
قضایي در دو بعد احساس استقالل و بهبود وضعيت شغلي

 .1تحلیل محتوای متون قوانین از منظر برابری جنسیتی در تصدی مشاغل قضایی
در جوامع سنتي که وظایف و نقشها ي زنان در جامعه محدود به امور خانوادگي و منزل
است تمامي نهادهاي اجتماعي توسط مردان اداره ميشود .زنان جز در امور مربوط به خانواده
نقشي در جامعه ندارند و عالوه بر اینکه در اداره و گردش نهادهاي اجتماعي فاقد قدرت
هستند ،اصوالً مراجعهاي به مراجع عمومي و نهادهاي زیرمجموعه آن نيز ندارند .مردان در این
جوامع نهتنها در ادارهي نهادهاي قدرت نقش دارند بلکه بهعنوان اربابرجوع به سایر بخشهاي
اجتماعي مراجعه و حتي امور اداري مربوط به زنان را سامان ميبخشند.
پذیرش نقش زنان خانهدار در جامعهي مردساالري که مراجعه به ادارات و نهادهاي عمومي
را یا براي زنان نميپسندد یا آن را دچار چالشها و مشکالت بسيار توصيف ميکند موجب
ميشود زنان از چرخهي قدرت کنار گذاشته شوند .عالوه بر اینها ،تقسيم وظایف و مشاغل در
اجتماع به زنانه و مردانه نيز موجب ميشود که زنان به برخي از مشاغل که مردانه محسوب
ميشوند ،دسترسي نداشته باشند و این محروميت تبعيض جنسيتي را ایجاد ميکند .زنان اگر
در این مشاغل مردانه جایگاهي براي خود پيدا کنند ،عالوه بر سختيهاي کار باید با تفکر غالبي
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که آنها را در آن شغل نميپذیرد نيز مبارزه کنند و بدین ترتيب سختي کار براي آنان
دوچندان ميشود .از روزگاران بسيار دور مشاغلي نظير قضاوت در اختيار مردان بوده است و
گفتمان مردساالر این شغل را مردانه معرفي کرده است .در دورههاي خاص تاریخي زنان وارد
این شغل شدهاند و مانند مردان به قضاوت پرداختهاند؛ اما این دورههاي طالیي دستکم در
ایران دوام چنداني نداشته و ذهنيت و گفتمان مردساالر زنان را از حضور در این شغل و به
عبارتي یکي از مشاغل داراي قدرت در جامعه منع نموده است.
براي ارائه تصویري واقعي از نابرابريهاي جنسيتي در حوزه تصدي مشاغل قضایي متون
قضایي ایران مورد تحليل محتوا قرار گرفت .نتایج این تحليل در قوانين قضاوت ،نشان دهنده
نابرابري ميان دو جنس است .در سالهاي قبل از انقالب اسالمي در دورهي مشروطه دو نوع
محکمه قضایي در ایران وجود داشت :محاکم عرفي که زنان باوجود عدم منع از حضور بهعنوان
قاضي به دليل تأثيرپذیري از اوضاع و تفکر غالب جامعه در آن حضور نداشتند و محاکم شرعي که
زنان در آن جایگاهي نداشتند .نخستين قانون مربوط به قضاوت و شرایط قاضي در سال  ۱342به
تصویب رسيد که در آن در مورد جنسيت قاضي هيچ شرطي وجود نداشت بااینحال عدم حضور
زنان بهعنوان قاضي تا سال  ۱391ادامه پيدا کرد (درویشي ،۱34۱ ،صص ۱45و  .)۱46دليل عدم
حضور زنان در این عرصه را مانند غيبت زنان در سایر نهادهاي اجتماعي باید در غلبهي تفکر و
گفتمان مرد محوري جستجو کرد که جایگاه زن را متعلق به منزل ميدانست و حتي براي خروج
و یا عبور و مرور زنان در معابر همراهي یک مرد را ضروري ميدانست .پذیرفتن این جایگاه توسط
زنان و قبول آن بهعنوان یک باور و حقيقت مسلم ناشي از تأثير گفتمان و تکرار آن در جامعه بود
و طبيعي است که در چنين فضایي که زنان تحت استيال و آموزش مردان هستند و تنها راه
ارتباطي آنها با دنياي خارج از منزل مردان بودند ،هيچ تالشي براي برونرفت از این وضعيت
انجام نشود .در طي این سالها تنها گروه اندکي از زنان مبارز به لطف داشتن خانوادههاي
روشنفکر یا تالش خود به دانشگاهها راه پيدا کردند .اولين گروه  5نفر از زنان که پيشتر به آن
اشاره شد در سال  ۱391وارد نظام قضایي ایران شدند و تا سال  ۱357بيش از صد قاضي زن در
محاکم دادگستري ایران مشغول به کار شدند( .مهرپور ،۱357 ،ص )3۱5
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در سال  ۱351و با وقوع انقالب اسالمي دستوري براي تغيير وضعيت زنان داراي رتبه
قضایي صادر شد ۱که پایهي قضایي آنها را به پایهي اداري تبدیل ميکرد و از این رهگذر زنان
بسياري از نظام قضایي ایران حذف یا منتقل به سایر ادارات شدند ،در سال  ۱36۱مرد بودن به
صراحت به یکي از شروط قضاوت اضافه شد 2و این قانون با ادعاي اجماع فقها بر این شرط به
تصویب رسيد و تا سال  3۱363که زنان داراي پایهي قضایي اجازهي حضور در محاکم خاص
مدني و ادارهي سرپرستي را پيدا کردند ،ادامه یافت .در سال  ۱37۱با تصویب مجمع تشخيص
مصلحت نظام 9استفاده از قضات زن در سمت مشاور در دادگاههاي مدني خاص مجاز شد و در
سال  5۱379به زنان اجازهي حضور در سمتهایي نظير مشاور دیوان عدالت اداري ،دادگاههاي
مدني خاص ،قاضي تحقيق ،دفاتر مطالعه حقوقي و تدوین قوانين دادگستري و اداره سرپرستي
داده شد (کریمي ،مظفري ،۱317 ،ص .)94با توجه به این مهم که امکان قضاوت در ایران بر
اساس قانون براي زنان وجود ندارد ناگزیر از بررسي ریشهي فقهي و تاریخي این موضوع هستيم
تا بدانيم که چگونه و بر اساس چه دليلي زنان در این حوزه و خصوصاً نظام عدالت کيفري در
دسترسي به یکي از اصليترین مشاغل آن دچار تبعيض و نابرابري ميشوند.
به استناد اصل  21قانون اساسي ایران هر کس حق دارد شغلي را که به آن تمایل دارد
انتخاب کند و واژهي هرکس شامل تمام زنان و مردان ميشود ،همچنين به استناد اصل ۱63
شرایط قاضي طبق موازین فقهي و بهوسيلهي قانون تعيين ميشود و در ماده واحده قانون
شرایط انتخاب قضات دادگستري مصوب  ،۱36۱ایمان ،عدالت ،تعهد عمل به موازین اسالمي،
وفاداري به نظام ،طهارت مولد ،تابعيت ایراني ،عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا
اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضایي بهعنوان شرایط و صفات قاضي ذکرشده است؛ اما در
همين قانون قضات را قابل انتخاب از ميان مردان واجد شرایط دانستهاند و به عبارتي زنان حتي
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 ۱هيأت وزیران دولت موقت در تاریخ  ۱9مهرماه  ۱351به موجب «تصویب نامه تبدیل رتبه قضایي زنان به رتبه اداري» مقرر داشت« :شرکت
ملي نفت ایران و سایر شرکتهاي وابسته به دولت و سایر مؤسسات دولتي ،بانواني را که با رتبهي قضایي در وزارت دادگستري اشتغال دارند و
رتبه ي آنان از طرف هيأت تصفيه ي آن وزارتخانه تثبيت شده است ،در صورت تقاضاي آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نماید و
رتبههاي آنان را با رعایت مقررات به رتبه ي اداري تبدیل کنند».
 2صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستري مصوب « : ۱36۱قضات از ميان مردان واجد شرایط زیر انتخاب ميشوند »...
 3الیحه الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستري مصوب  ،۱363/۱۱/۱1در تبصره  5به بانوان داراي پایه قضایي واجد
شرایط مذکور در بندهاي ماده واحده اجازه داد تا در دادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان مشاور خدمت نموده و پایه
قضایي خود را حفظ کنند.
 9تبصره  5قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب .۱37۱
 5قانون اصالح تبصره  5قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط استتخاب قضات دادگستريِ مصوّب ( ۱363مصوب )۱379

فرزانه واحد و همکاران

شماره  ،94پایيز ۱944

 ۱آیه  39سوره نساء « :الرِِّجَالُ قَوَِّامُونَ عَلَى النِِّسَاءِ بِمَا فَضَِّلَ اللَِّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى َعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَِّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَِّهُ َاللَِّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَِّ فَعِظُوهُنَِّ وَاهْجُرُوهُنَِّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَِّ َإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَِّ سَبِيلًا إِنَِّ اللَِّهَ کَانَ عَلِيِّا کَبِيرًا»
ترجمه« :مردان داراى والیت بر زنانند از آن جهت که خدا بعضى از ایشان (مردان) را بر بعضى (زنان) برترى داده (قدرت بدنى ،توليدى و اراده
بيشترى دارند) و از آن جهت که از اموال خود نفقه مى دهند ،پس زنانِ شایسته ،فرمان بردارند و نگهدار آنچه خدا (براى آنان) حفظ کرده،
(حقوق و اسرار شوهر) در غياب اویند و (امّا) زنانى که از سرپيچى آنان بيم دارید ،پس (نخست) آنان را موعظه کنيد و (اگر مؤثِّر نشد) در
خوابگاه از آنان دورى کنيد و (اگر پند و قهر اثر نکرد )،آنان را بزنيد (وتنبيه بدنى کنيد) ،پس اگر اطاعت شما را کردند ،بهانهاى بر آنان (براى
ستم و آزار) مجویيد .همانا خداوند بزرگوار و بزرگ مرتبه است».

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

اگر تمامي شروط مندرج در قانون را داشته باشند بازهم نميتوانند قاضي شوند و برخالف
تصریح قانون اساسي بر آزادي انتخاب شغل ،زنان از دسترسي به شغل قضا محروم هستند.
در برخي از کشورهاي اسالمي زنان توانایي قضاوت رادارند و در برخي دیگر بههيچعنوان
امکان قضاوت زنان وجود ندارد؛ اما در ایران وضعيت ميانهاي وجود دارد که زنان در آن امکان
قضاوت را بدون حق صدور راي دارند (رنجبر ،۱319 ،ص  .)66در مورد منع قضاوت توسط
زنان ،نظرات متفاوتي وجود دارد که مهمترین آنها آیات قرآن کریم ،اجماع فقها ،سيره و اصل
عدم والیت است.
۱
آیات مورد استناد مخالفين قضاوت زنان ،آیهي  39سوره نساء است که در آن به تسلط
مردان بر زنان اشاره شده است و عبارت الرجال قوامون النساء را به معناي قيموميت مردان بر
زنان به طور کلي در نظر ميگيرند و به دليل همين سرپرستي تنها مردان هستند که توانایي
قضاوت و صدور حکم رادارند ،برخي فقها نظير عالمه طباطبائي این قيموميت را نهتنها در مورد
مهریه و نفقه بلکه در تمام امور اجتماعي جاري ميدانند و مسائل اجتماعي نظير قضاوت را
بهعنوان جلوهاي از مشارکت اجتماعي بر این قيموميت مبتني ميدانند در مقابل برخي
مفسرین مانند آیتاهلل موسوي بجنوردي حدود این برتري را در لزوم پرداخت نفقه و مهریه از
جانب مرد ميدانند و استدالل ميکنند که این موضوع تنها در روابط زوجين مصداق دارد و در
مورد سایر افراد نظير زنان و مرداني که رابطهي زوجيت در اجتماع ندارند نميتواند صادق باشد
و این آیه را تنها در مقام بيان تکاليف زوجيت و نه داراي اطالق در مورد مسائل اجتماعي یا
قضاوت ميدانند( ،موسوي بجنوردي ،۱377 ،ص  )7در اینجا الزم به ذکر است که اگر این آیه
را در معناي دور آن و به معناي والیت نيز تصور کنيم ،بازهم ایرادي بر قضاوت زنان نميتواند
باشد که زنان را به دليل نداشتن والیت از شغل قضاوت محروم کرد ،زیرا الزمهي قضاوت بر
اساس موازین فقهي و قانون جمهوري اسالمي ایران والیت نيست.
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برخي از فقها به آیه  33سورهي احزاب ۱و توصيه به خانه ماندن زنان و پرهيز از خودآرایي
اشاره ميکنند و آن را دليل بر منع حضور زنان در اجتماع و قضاوت بهعنوان جایگاهي
اجتماعي که نيازمند خروج زنان از منزل است ميدانند؛ اما برخي مفسرین این آیه را تنها به
زنان پيامبر (ص) مرتبط ميدانند (مجلسي۱317 ،ش ،ج ،23ص 334؛ کليني۱343 ،ش ،ج،۱
ص ) 923و معتقدند که زنان براي بسياري از امور واجب خود حتي نيازي به اذن شوهر نيز
ندارند (عالمه حلي۱371 ،ش ،ج  ،3صص۱41-۱44؛ شهيد ثاني۱379 ،ش ،ج  ،1ص 996؛
امام خميني۱317 ،ش ،ج ،2ص  221؛ آیت اهلل گلپایگاني۱9۱3 ،ق ،ج ،2ص .)356آیه 221
سورهي بقره 2یکي دیگر از مستندات مخالفت با قضاوت زنان است که در آن به برتري مردان
اشاره شده است درحاليکه این آیه نيز مربوط به روابط زوجيت و طالق است و حق رجوع را در
طالق رجعي به مردان داده است و بههيچعنوان ارتباطي با برتري مردان ندارد (کریمي و
مظفري ،۱317 ،ص  .)31با مالحظهي آیات مورد استناد مخالفين با حضور زنان بهعنوان قاضي
به تأثير عملکرد جنسيت -ذهنيت پي خواهيم برد که در آن مردانگي مالک برتري و زنانگي
دليل بر جنس دوم بودن است .مفسرین مرد محور حتي آیات قرآني را بهگونهاي تفسير
ميکنند که در آن مردانگي ارزش و مالک محسوب ميشود و بيتوجه به شان نزول آیه و حتي
آیات قبل و بعد آن از آیات الهي نيز مستند براي تداوم سلطهي خود تهيه ميکنند .در هر سه
آیهي فوق به هيچ عنوان بر ،برتري و قيموميت مردان برزنان اشاره نشده است و آنچه باعث
تفسير به مطلوب براي مردان ميشود ،تنها اثر ذهنيت -جنسيت است که حتي گفتمان تفسير
آیات قرآن کریم را دچار تحول مينماید(Wadud, 1990, pp. 113-117) .
یکي دیگر از استداللهاي مخالفين قضاوت زنان بحث اجماع فقها است که با بررسي
ریشهي آن به گفتماني بودن این دليل پي خواهيم برد .در بررسي تاریخي و سابقهي اجماع
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 ۱آیه  33سوره احزاب « :وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَِّ وَلَا تَبَرَِّجْنَ تَبَرُِّجَ الْجَاهِلِيَِّةِ الْأُولَى َأَقِمْنَ الصَِّلَاةَ وَآتِينَ الزَِّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَِّهَ وَرَسُولَهُ إِنَِّمَا یُرِیدُ اللَِّهُ لِيُذْهِ َ
ب
عَنْکُمُ الرِِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَیُطَهِِّرَکُمْ تَطْهِيرًا» ترجمه  « :و در خانههایتان بنشينيد و آرام گيرید (و بيحاجت و ضرورت از منزل بيرون نروید) و
مانند دوره جاهليت پيشين با آرایش و خود آرایي بيرون نيایيد ،و نماز به پا دارید و زکات (مال به فقيران) بدهيد و از امر خدا و رسول اطاعت
کنيد .خدا چنين ميخواهد که هر رجس و آالیشي را از شما خانواده (نبوت) ببرد و شما را از هر عيب پاک و منزه گرداند».
 2آیه  221سوره بقره « :وَالْمُطَلَِّقَاتُ یَتَرَبَِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَِّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا یَحِلُِّ لَهُنَِّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَِّهُ فِي أَرْحَامِهِنَِّ إِنْ کُنَِّ یُؤْمِنَِّ بِاللَِّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَِّ أَحَقُِّ بِرَدِِّهِنَِّ فِي ٰذَلِکَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحا وَلَهُنَِّ مِثْلُ الَِّذِي عَلَيْهِنَِّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِِّجَالِ عَلَيْهِنَِّ دَرَجَةٌ وَاللَِّهُ عَزِیزٌ حَکِيمٌ» .ترجمه « :و
زنهایي که طالق داده شدند از شوهر نمودن خودداري کنند تا سه پاکي بر آنان بگذرد و آنچه را (حيض یا حملي) که خدا در رحم آنها آفریده
کتمان نکنند اگر به خدا و روز قيامت ایمان دارند .و شوهران آنها در زمان عدّه سزاوارترند که آنها را به زني خود رجوع دهند اگر نيّت سازش
دارند ،و زنان را بر شوهران حق مشروعي است چنانچه شوهران را بر زنان ،ليکن مردان را بر زنان افزوني است ،و خدا (بر هر چيز) توانا و
داناست».
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فقهاي شيعه در مورد منع قضاوت زنان باید گفت که این اجماع تا قرن پنج قمري وجود نداشته
است و به عبارتي تا زمان شيخ طوسي شرط مردانگي در قضاوت در آراي هيچیک از فقها
مشاهده نشده است و فقهاي مقدم و نزدیک به دورهي امامان تنها دو شرط عدالت و علم را
براي قاضي الزم ميدانستند و نخستين فقيهي که از آن در کتاب مبسوط خود سخن گفته
است شيخ طوسي است و پسازآن مرد بودن بهعنوان یک شرط اصلي در آثار فقهاي پس از او
آورده شده و شهيد ثاني این شرط را اجماعي معرفي نموده است (پور اسماعيلي ،صادقي ،
 ،۱343ص .)66در فقه ،اجماع یک دليل عقلي است و باید کاشف از قول معصوم باشد و
صرفنظر از اینکه موضوعي را قابل اجماع در نظر تمام فقها بدانيم ،ازنظر عملي کاري دشوار و
غيرممکن به دليل عدم دسترسي به نظرات تمامي فقها ،است در این موضوع با عنایت به فقدان
هرگونه نظري در مورد مرد بودن قاضي قبل از شيخ طوسي و در ميان فقهاي مقدم و نزدیک به
دورهي معصوم غيرممکن است زیرا اگر این اجماع کاشف از قول معصوم بود باید در ميان آثار
بهجامانده از فقهاي مقدم نيز این شرط وجود داشت.
با بررسي اجماع بهعنوان دليل مخالفت با قضاوت زنان به فراروایت بودن این دليل پي
خواهيم برد .دليل ي که حقيقت مطلق و محضي در نهان خود ندارد و تنها با نظر یک نفر
آغازشده و تا امروز به حکومت خود ادامه ميدهد .این دليل را ميتوان ناشي از حکومت
مردساالر در دورههاي مختلف تاریخي دانست که با داعيهي علم و ترویج این ادعا زنان را از
یکي از حقوق مسلم خود یعني حق انتخاب کردن محروم نموده است .در اختيار داشتن قدرت
در فقه توسط مردان بهعنوان اصليترین منبع علمي اسالمي توسط مردان موجب توليد
گفتماني مرد محور شده است که مسائلي را بهعنوان حقيقت مطلق معرفي ميکند و با شالوده
شکني از این حقيقت به تفکر پدرساالر نهفته در آن خواهيم رسيد .همانگونه که ذکر شد حتي
ادعاي اجماع فقهاي شيعه در این مورد محکومبه بطالن است و گفتمان غالب است که موجب
حيات آن در سالهاي متمادي شده است.
از دیگر ادلهي منع قضاوت زنان ميتوان به سيره اشاره نمود که بهنوعي به عرف و عادت
اشاره دارد و با توجه به اینکه در عرف اسالم زنان هيچگاه در تاریخ در مسند قضاوت نبودهاند،
اکنون نيز این اجازه به زنان نباید داده شود .هرچند که سيره بر انتصاب مردان بر قضاوت
گرایش داشته است؛ اما این سيره نميتواند مبناي منع زنان از قضاوت باشد (عسکري،۱349 ،
ص  .)36سيرهاي که مخالفان قضاوت زنان به آن استناد ميکنند متاثر از شرایط اجتماعي و
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محيطي بوده است و تحول در وضعيت اجتماع اسالمي و وضعيت زنان در دنياي کنوني این
استناد را برنميتابد.
اصل حرمت نيز مانند اصل عدم والیت از دیگر دالیل مخالفين است که در برابر اصول
اصالت جواز و اصل اباحه محکومبه شکست است (مروتي ،زرگوش نسب ،۱347 ،ص .)۱56
نقصان عقل که ناشي از پایينتر دانستن زن ازلحاظ عقلي در مقایسه با مردان است از دیگر
دالیل عدم پذیرش زنان در مسند قضا محسوب ميشود که امروزه به دليل رد این اظهارنظر با
استناد به دالیل علمي یا توجيه احساساتي بودن زنان و فقدان قوهي قضاوت بدون دخالت دادن
احساسات مطرح ميشود .این نوع تفکر در آراي متفکرین فقهي نيز وجود دارد .صاحب جواهر
زنان را به دليل نقصان در عقل و کمال شایستهي قضاوت نميدانست(قلي پور ،۱342 ،ص.)77
دالیل فقها و طرفداران منع قضاوت زنان همانطور که بررسي شد فاقد هرگونه دليل محکم و
استنادي قوي است.
آنچه از دالیل فقها برداشت ميشود را ميتوان حاصل طرز فکر و تصور از زن در زمان
مخصوص به خود دانست؛ اما آنچه موجب تداوم این تفکر ميشود ریشههاي تفکر پدرساالري
است که از قدرت گرفتن زنان در جامعه هراس دارد .تفکري که از حضور زنان در اجتماع هراس
دارد و مواجهه با مردان را بهمنزلهي خطري براي زن و حتي مرد تلقي ميکند و همنشيني
زنان با مردان را داراي مفسده ميداند ،مانع از حضور زن در اجتماع ميشود و مسلماً حضور زن
در مسند قضاوت را که الزمهي آن رویارویي با مردان است را دچار اشکال ميبيند و با ارائهي
دالیل بهظاهر فقهي و علمي مانع از دسترسي زنان به عدالت ميشود .تفکر شرط مرد بودن
قاضي نوعي از اعمال قدرت جامعهي مردساالر برزنان است .این نوع تفکر از یک دورهي خاص
تاریخي وارد فقه شده است و در دوران قبل از آن فاقد نص تلقي ميشود و حتي از قرن پنجتا
ده قمري در برخي متون از این شرط اثري نيست و تنها در سه قرن اخير شاهد اتفاقنظر فقها
در این مورد و ادعاي اجماع در آن هستيم (سروش محالتي ،۱342 ،ص  .)51حضور زنان
تحصيلکرده در رشتهي حقوق در دنياي امروز و نشان دادن قابليتهاي فراوان مدیریتي و
اجتماعي زنان در سایر مشاغل و جایگاهها ي اجتماعي نياز به بازنگري در این نوع قوانين را
تشدید ميکند .در ميان فقهاي اهل سنت و برخي از فقهاي شيعه نظر مخالف در مورد اجماع
بر مرد بودن قاض ي وجود دارد و با توجه به این مهم که ماهيت قضاوت اکنون بهطور کامل
دگرگونشده است و شرط اجتهاد قاضي برخالف آنکه در مورد آنهم اجماع وجود داشت از
شرایط انتصاب قضات حذفشده است و درنظرگرفتن مقتضيات و مصالح جامعه اسالمي الزم
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است که فقها و قانونگذاران در این خصوص نيز التفات نظر ویژهاي داشته باشند (خليلي،
 ،۱315ص  .)41حذف شرط اجتهاد به معناي عدول ازنظر اجماعي و اتفاقنظر فقها است و در
مقایسه با مقاومت در برابر عدم حذف شرط مرد بودن و از دریچهي دید فمينيسم پستمدرن
ميتوان بهنوعي دیگر از حکومت تفکر پدرساالر و مرد محور رسيد .اگر قانونگذار عدول ازنظر
مشهور فقها و اجماع را در مورد اجتهاد ميپذیرد و قول خالف در مورد شرط مرد بودن قاضي
که حتي ادعاي اجماع در آن غيرواقعي به نظر ميرسد را نميپذیرد ،دليل آنچه چيزي جز
تداوم قدرت مردانه و مردساالر در جامعه نيست که از مدیریت و اعمال قدرت زنان در جامعه
رويگردان است.
حذف شرط اجتهاد را ميتوان به دليل سلطهي قدرت در مردان دانست که براي ورود
جنس مرد به مواضع اجتماعي حتي از قول مشهور صرفنظر ميکند؛ اما براي ادامهي سلطه
برزنان همين قول و اجماع را بهعنوان دليل و مدرک علم ميکند و بهاینترتيب ستم مضاعفي را
برزنان تحميل ميکند .در حال حاضر بيشتر قضات فاقد شرط اجتهاد هستند و تحت عنوان
قاضي مأذون از قبل رئيس قوه قضائيه عمل ميکنند و به استناد اصل  ۱57قانون اساسي رئيس
قوه قضائيه باید از بين فقهاي جامعالشرایط انتخاب شود (اسدي ،۱349 ،ص  .)۱64با توجه به
چرخش قانونگذار در بحث اجتهاد و کفایت به این مسئله که اجتهاد رئيس قوه و مأذون بودن
از قبل ایشان براي قضاوت کافي است ،به نظر ميرسد که مرد بودن ریاست قوه اگر مرد بودن
مالک قضاوت است ،کافي باشد و زنان نيز بتوانند مأذون از قبل ایشان به قضاوت بپردازند.
ازنظر موازین حقوق بشري منع قضاوت زنان از مصادیق تبعيض حقوق بشري محسوب ميشود
و در اندیشه ي فمينيسم این منع مصداق محروميت از حقوق اجتماعي و مدني زنان است (صفا،
 ،۱34۱ص  .)61محروميت زنان از قضاوت مصداق محروميت دستکم نيمي از جامعهي ایران
از این شغل است که این محروميت با بررسيهاي صورت گرفته هيچ مبنایي جز سلطهي مردانه
و تفکر غلط در مورد زنان و ممانعت از به قدرت رسيدن زنان ندارد .از طرفي منع زنان از
قضاوت به معناي محروميت بيش از دوسوم فارغالتحصيالن رشتهي حقوق است و اگر زنان
ميتوانند به مجلس راه پيدا کنند و در استيضاح رئيسجمهور ایفاي نقش کنند یا در تصویب
یک قانون اثرگذار باشند و از طریق این قانون بتوانند بر تمام جامعه اسالمي حکمراني کنند چه
مانعي براي حضور زنان در مسند قضاوت وجود دارد (درویشي ،۱34۱ ،ص  .)۱46جامعهي
ایراني امروز با گذار از سوي بيقانوني بهسوي قانونمندي و از سنت بهسوي مدرنيته نياز به
حضور پررنگ تمامي افراد خود در عرصههاي مختلف دارد .نيروي انساني از مهمترین
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سرمایههاي یک کشور است و هيچ کشوري بدون پشتوانهي نيروي انساني خود قادر به طي
مسير توسعه نيست .زنان امروز ثابت کردهاند که باوجود تفاوتهاي فيزیکي با مردان داراي
قابليتهاي بسياري هستند و درخشش زنان در سمتهاي مدیریتي و حتي امور سادهي اداري
غيرقابلانکار است.
با گسترش روابط اجتماعي مدرن نيازهاي افراد نيز دستخوش تحول ميشود و مراجعه
بهنظام عدالت بهطورکلي و نظام عدالت کيفري امري گریزناپذیر است .گسترش نظام عدالت
قضایي نيز بدون استفاده از نيروهاي بيشتر انساني ممکن نيست و الزم است که در این حوزه از
زنان نيز استفاده شود .مراجعين بهنظام عدالت کيفري را هردو جنس تشکيل ميدهند و بهتر
است اگر در مرحلهي تصویب قوانين یک نگاه مردانهي صرف وجود دارد و سعي بر آن است که
با اضافه نمودن دیدگاهها و تجارب زنانه قوانين را مبتني بر برابري تصویب نمود ،در مرحلهي
قضا نيز با اضافه نمودن تجارب و جهانبيني زنانه تحولي در دسترسي زنان به عدالت کيفري
ایجاد کرد.
استفاده از قضات زن در محاکم خانواده و پيشبيني لزوم حضور زنان در محکمهي خانواده
هرچند ميتواند گامي مثبت از حضور زنان در محاکم باشد؛ اما در اندیشهي فمينيسم
پستمدرن شکل دیگري بهغيراز برابري و اندیشههاي برابر طلبانه دارد .اساساً زنان براي امور
منزل متخصصتر و ماهرتر از مردان تصور ميشوند و فرض نزدیکي زن به طبيعت و امور منزل
است که قانونگذار را متقاعد ميسازد که در امور مربوط به منزل و خانواده از حضور زنان ولو
در نقش مشاور بهرهمند شوند.
در حال حاضر بهرغم محدودیت براي زنان و در مسند قضاوت زنان مختلفي در نظام قضایي
ایران حضور دارند .معموالً این زنان اجازهي انشا راي را ندارند و اصوالً وظایف محوله و
تصميمهاي آنها تحت نظر یک مرد قرار دارد .با عنایت به این موضوع که قضاوت به معناي
داو ري و حکميت ميان افراد است و زنان چنين اختياري را ندارند زنان در نظام عدالت کيفري
ميتوانند بهعنوان مقام تعقيب و تحقيق و اجراي احکام حضورداشته باشند .حضور زنان در این
عرضه کمي متفاوت از سایر ابعاد نظام عدالت است .زنان در این حوزه تجربيات متفاوتي نسبت
به مردان ،در همان حوزه دارند و حتي مراجعهي افراد با درنظرگرفتن جنسيت آنها متفاوت
است.
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 .2تحلیل کیفی مرم نگارانه از وضعیت دادرسان زن در نظام عدالت کیفری ایران
پس از تبارشناسي گفتمان هاي جنسيتي در دسترسي به مشاغل قضایي بر اساس مرور و
کنکاش متون قانوني و اسناد موجود حقوقي ایران ،براي اطالع از وضعيت دادرسان زن در نظام
عدالت کيفري ایران ،از تحليل کيفي مردم نگارانه استفاده شد .پژوهشگر ضمن حضور در محل
کار  ۱۱2نفر از قضات و دارندگانِ پایه قضایيِ شاغل در سطح شهرهاي تهران و مشهد (مشتمل
بر  56قاضي مرد و  56قاضي زن) بر اساس جدول راهنماي مصاحبه اقدام به مصاحبه نمود.
(جدول  .)۱اطالعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون کایدو و از طریق نرمافزار  Passتحليل
شد .نتایج تحليل مصاحبه هاي انجام یافته بر اساس این دو بعد اصلي «احساسات» و «توزیع
قدرت» در زیر آمده است.
الف -بعد احساسات و عواطف

شماره  ،94پایيز ۱944

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

یکي از فرا روایتهاي موجود در مورد زنان ،احساساتي بودن و نقش پررنگ عواطف زنانه در
تصميمگيريهاي آنهاست .بسياري از افراد ،زنان را فاقد منطق کافي براي تصميمگيري ميدانند
و ابراز احساسات عاطفي زن را امري کامالً طبيعي در زندگي زنان ميدانند .درحاليکه مردان
همواره براي ابراز احساسات و عواطف خود مورد خشم قرار ميگيرند و حتي با برچسبهاي
توهينآميز و حتي زنانه مواجه ميشوند؛ زنان در صورت فوران احساسات لطيف زنانه و عدم
کنترل آن ،نهتنها باخشم جامعه روبرو نميشوند ،بلکه براي ابراز بيشتر آن تشویق هم ميشوند،
بهطوریکه اگر زني طبق انتظار جامعه در یک موضوع احساسي و عاطفي ،دچار هيجان و قليان
احساسات نشود ،از هنجارها و عرف معمول جامعه فاصله گرفته و او را سنگدل و بيعاطفه و یا
حتي مرد مينامند که از کليشهي زن خوب فاصلهي بسياري دارد .بحث احساساتي بودن زنان
و منطقي بودن مردان جز فرا روایتهایي است که نهتنها حقيقت مطلقي در نهان خود ندارد،
بلکه مملو از تناقض به نظر ميرسد و بيش از آنکه یک تفاوت واقعي و حقيقت مطلق در مورد
زنان و مردان باشد ،ناشي از تحميل عقاید و باورهاي مردانه و پدرساالر در جامعه است.
یافته هاي پژوهش حاضر نيز بازتاب چنين نگرشي را به خوبي نشان مي دهد .بر اساس
نتایج پژوهش حاضر ،در نمونه آماري ،قضات مرد  16.66درصد به تأثير و مداخلهي احساسات
در روند دادرسي اشاره نمودند؛ در حاليکه تمامي قضات زن بر عدم اثرگذاري این مقوله بر روند
ر سيدگي اشاره داشتند .در نمونه پژوهشي غير از یک پاسخگوي مرد ،همه مردان بدون
کوچکترین تردیدي ،از ارفاق بيشتر نسبت به متهمان زن و همچنين اثرگذاري عواطف خود بر
روند رسيدگي اظهار نظر کردند .به عبارت دیگر قضات مرد ،با اطالع از اینکه عاطفه و احساس
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عنصر رواني مهمي در ساختار شخصيتي زنان تلقي ميگردد ،به ظور ضمني قضاوت زنان را
تحت تاثير عواطف و احساسات تلقي نموده اند .چنين تلقي نشان ميدهد :
اوالً :گفتمان مرد محور حاکم بر نظام اجتماعي ،احساساتي بودن و حساس بودن به موارد
عاطفي را به صورت مداوم به زنان تلقين ميکند و همانطور که اشاره شد ،یکي از دالیل منع
زنان از قضاوت ،به احساساتي بودن آنها و عدم تصميمگيري منطقي مربوط ميشود.
ثانياً  :تأثير عميق و غيرقابل انکار گفتمان مزبور در ابراز عقيدهي زنان نيز امري مبرهن و
آشکار است؛ چرا که زنان را از ترس مورد قضاوت قرار داده شدن یا مؤاخذه ،از ابراز عواطف
مختلف خود منع ميکند .زنان براي مقاومت در برابر این تفکر ،اثرگذاري یکي از عاديترین
مؤلفهها بر تصميمگيري قضائي را انکار ميکنند؛ درحاليکه مردان بدون هيچگونه تردیدي بر
تأثير آن بر فرآیند دادرسي کيفري اشاره ميکنند.
در تبيين نتایج حاصل از پژوهش حاضر در بعد احساسات باید گفت جامعه با روشهاي
مختلف به زنان آموزش ميدهد که در کنترل احساسات خود نباید سختگيري کنند و مدام به
آنها یادآوري ميکند که مهر مادري و عواطف زن که معموالً با گریه و اشک عجين است ،امري
کامالً طبيعي و عادي براي آنها محسوب ميشود؛ به عبارت دیگر ،کليشههاي احساس -
جنسيت ،زنان را بيشتر از مردان ابرازکنندة احساسات ميدانند ).)Fischer & Manstead, 2000
درحاليکه با عباراتي همچون« :مردان گریه نميکنند  »...همواره سعي بر توصيه به کنترل
عواطف توسط مردان دارد .الزم به ذکر است که محدودهي این ابراز احساسات و آزادي در آن
براي زنان ،در عواطف مثبت و مادر گونه یا عدم کنترل بر گریه است و زنان در صورت بروز
احساس خشم ،توسط افراد اجتماع مورد عتاب قرار ميگيرند ،در مقابل مردان ،براي بروز این
خشم به نوعي مورد تشویق نيز قرار ميگيرند؛ زیرا بروز خشم ،به مردانگي بيشتر منتسب است
تا زنانگي ( .)Shields, 2006, p73با این توصيف ،خشم نيز قلمرو مردان محسوب شده و حق
مسلم و ویژگي ذاتي مردان ،ابراز خشم و وظيفهي زنان سکوت در برابر این خشم توصيف
ميشود .تأثير این فراروایت ها محدود به عواطف اجتماعي بشر نيست و در نقشآفریني زنان و
مردان در اجتماع نيز اثر خود را دارد.
جامعهپذیري زنان که به آنها آموزش داده است که در ابراز احساسات خود هراس و
محدودیتي نداشته باشند ،از واگذاري برخي از نقشهاي اجتماعي به زنان به دليل عدم مدیریت
آنها در کنترل احساسات هراس دارد و در مقابل به دليل وجود همين احساسات آنان را براي
بعضي از نقشهاي اجتماعي مناسب ميداند .اساساً این وضعيت عاطفي و گفتمان حاکم و
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پدرساالر بر خلقوخوي زنان موجب ميشود که به زنان نقشهایي واگذار شود که نيازمند
احساسات است تا منطق و مردها به ایفاي نقش در حوزههاي بپردازند که نياز به خشم دارد.
تمایل به عدالتخواهي و خير در نوع بشر وجود دارد و در این تمایل مرز دوگانهاي به نام زنانه
و مردانه وجود ندارد و این تمایل براي زنان و مردان یکسان فرض ميشود ،ولي برخي عوامل و
تفاوتها بر قضاوت و بينش افراد اثر ميگذارد و همين امر باعث ميشود که زنان جزئينگر تر از
مردان باشند و مردان به کليت یک موضوع نظر داشته باشند؛ اما این امر یک تفاوت عرضي
است و به معناي نقص یا برتري دریکي از دو جنس نيست (ضرابي ،۱34۱ ،ص  .)۱7یکي از
موانع واگذاري شغل قضاوت به زنان عالوه بر موارد پيشگفته ،تأکيد بر احساسات زن است و
این شغل که مردانه تلقي ميشود معموالً در نظر عوام نياز به خشم ،غضب و قاطعيت دارد.
خشم یکي از احساسات بشر است که در زنان و مردان بهصورت مشترک وجود دارد؛ اما
کليشههاي جنسيتي مانع از ابراز آن توسط زنان ميشود.
گفتمان مردساالر حاکم بر نظام عدالت کيفري بهنوعي در مورد احساسات زنان ایده پردازي
ميکند که گویي خشم در وجود مردان یک احساس نيست و تنها این احساسات زنان است که
در حوزهي قضا امري خطرناک محسوب ميشود .زنان شاغل در نظام عدالت کيفري و خصوصاً
بخش قضا براي آنکه مورد عتاب دیگران قرار نگيرند ،ناچار هستند که تا حد ممکن فاقد
احساسات و عواطف زنانه به نظر برسند و با سرکوب احساسات دروني خود را شایستهي شغل و
نقش واگذاري شده به آنها جلوه دهند .حتي در تعریف از خصوصيات و ویژگيهاي دادرس زن
گاه شنيده ميشود که مانند مردان و حتي خشمگينتر از مردان است و به عبارتي تمام تالش
براي نزدیک شدن به ویژگيها ي یک دادرس خوب بودن براي زنان ،نزدیکي به خلقوخوي
مردانه معيار ميشود.
نحوهي نگرش به زنان و جایگاه اجتماعي آنها یکي از مسائل مهم در حوزهي عدالت
کيفري است و در ایران باوجود اختالفات بسيار که به برخي از آنها اشاره شد ،قضاوت زنان
ميتواند گامي مؤثر در حمایت از زنان بزه دیده محسوب شود (بلکنپ ،24۱5 ،ص  ۱)۱49و
زنان حقوقدان توانایي و شایستگي آن رادارند که جو مردساالرانهي حاکم بر نظام عدالت کيفري
را درهمشکسته و به عنصري فعال در نظام عدالت کيفري بدل شوند و همچنين از این توانایي
برخوردار هستند که با درک وضعيت متهم یا شاکي و بزه دیدهي زن به همکاران مرد خود
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کمک کنند و حتي وکالي زن نيز از فشار قرار گرفتن در برابر مرداني که از حاالت و
ویژگيهاي زنان چيزي نميدانند در امان باشند .در نگرش بزه دیدگان زن و متهمان زن نيز
وجود یک دادرس زن ميتواند موجب احساس امنيت و حمایت در آنها شود (عظيم زاده،
 ،۱319ص .)245
با وجود نظریههاي فراوان در خصوص عدم دخالت احساسات در مرحلهي قضا به نظر
ميرسد که دخالت این امر نيز چندان غيرمنطقي نيست زیرا قاضي فارغ از جنسيت خود یک
انسان است که داراي گونههاي مختلف احساسي است و درک شرایط بزه دیده و بزهکار و
عواطف آنها در جرم ارتکابي براي تعيين کيفر مناسب با روحيات و ویژگيهاي فرد یا برائت
وي امري ناپسند محسوب نميشود .عالوه بر آن هيچ مستند علمي مبني بر دخالت ندادن
عواطف و احساسات شخصي قضات مرد در امر قضاوت و تصميمگيريهاي آنها وجود ندارد و
در متون متفاوت به دخيل بودن ویژگيهاي شخصي و اجتماعي (شجاعي ،۱343 ،ص  )241در
تصميمگيري اشارهشده است و توجيه نامناسب بودن زنان براي قضاوت به دليل وجود پررنگ
احساسات در آنها حتي فاقد مبناي علمي است.۱
ب -بعد توزيع قدرت

ا -محدويت های شغلي
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قدرت عبارت از این احتمال است که شخص در یک رابطه اجتماعي قادر به انجام اراده و
خواست خود در خصوص پيگيري هدف هاي کنش ،بي مانعِ مقاومت باشد(.زاهدي ،۱312 ،ص
 .)97بر این مبنا ،براي مطالعه توزیع قدرت در مشاغل قضایي بر اساس متغير جنسيت ،سه
مقوله « :محدویت هاي شغلي»« ،برابري در فرصت شغلي» و «ميزان رضایت افراد از رعایت
سازوکارهاي مساوات گرا در محيط شغلي» مد نظر قرار گرفت.
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هر شغلي در حيطه سلسله مراتب تصميم گيري ،و تعامل با کارکنان دیگر و مراجعه
کنندگان از محدودیت هایي برخوردار است .اما اگر این محدودیت ها بر اساس متغيرهایي
دیگر چون جنسيت ،قوميت ،مذهب و اعتقادات دیني تشدید شود ،مي توان از آن به
تبعيض تعبير نمود .در محدودیت هاي جنسي شغلي ،نوع محدودیت ها و تفسيري که زنان
 ۱براي اطالعات بيشتر بنگرید به:
Dunn, J. R, & Schweitzer, M. E, (2005), Feeling and believing: the influence of emotion on trust, Journal
of personality and social psychology, 88(5), and 736.
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و مردان از آنها دارند با همدیگر متفاوت است .در ميان نمونه آماري 96.66 ،درصد از زنان
شاغل مورد مصاحبه که بهعنوان دادرس در محاکم مختلف کيفري مشغول به کار هستند ،از
وضعيت شغلي خود و محدودیت در تصميمگيري احساس نارضایتي داشتند .اما مردها به
محدودیتي در شغل خود در حيطه تصميمگيري اشاره نداشتند .حدودیتهاي مورداشاره مردها
به محدودیتهاي اخالقي و قانوني مرتبط ميشد درحاليکه در نقطهي مقابل زنان از مادون
بودن و اطاعت محض از مقامهاي مافوقي که بر تصميمات آنها نظارت ميکنند گلهمند هستند.
« -2برابری در فرصت شغلي»

یکي از مهمترین عواملي که در علم مدیریت ،جایگاه خاصي را به خود اختصاص داده
رضایت شغلي است .رضایت شغلي انعکاس مثبت نگرش و احساسات فرد است که نسبت به
شغل خود ابراز ميکند .لوکه ،رضایت شغلي را حالت هيجاني خوشایند و مثبتي ميداند که
حاصل ارزیابي شغلي یا تجربه شغلي فرد است ) .(Locke, 1976, p113از جمله روشهایي که
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در لغتنامه دهخدا «فرصت به معناي نوبت ،موقع ،و مجال» ذکر شده است (دهخدا،
 .)۱335بر این اساس برابري در فرصتهاي شغلي را مي توان شانس مساوي افراد در دست
یافتن به موقعيتهاي شغلي ،نشان دادن توانمنديها و کسب جایگاه متناسب با آن در سلسه
مراتب شغلي تلقي نمود (تامين .)۱315 ،اما وجود نابرابريهاي اجتماعي این فرصتهاي برابر
شغلي را از افراد سلب ميکند .یکي از جلوههاي این نابرابريها در ساختار جنسيتي مشاغل
ظاهر ميشود .این مساله در نتایج پژوهش حاضر نيز مشهود است 17 .درصد از زنان مورد
مصاحبه ،از عدم وجود فرصتهاي برابر در مقایسه با همکاران مرد ،احساس نارضایتي داشتند.
در ميان پاسخگویان مرد داراي سمت قضائي نيز  49.69درصد در مصاحبههاي خود ،به عدم
برابري موقعيت و وضعيت خود با زنان همکار اذعان و تصور تغيير جنسيت همکاران خود و
تغيير در موقعيت فعلي را منفي ارزیابي نمودند.
به نظر مي رسد ارزیابي منفيِ قضات مرد نسبت به تغيير در وضعيت موجود ،به دليل تأثير
اندیشههاي پدرساالرانه در جامعهي ایراني و بهتبع آن نظام عدالت کيفري است که باعث
گردیده اکثریت قضات مرد ،زنان دادرس را داراي توانایيهاي کمتري نسبت به خود دانستند و
نابرابري موجود در موقعيت و وضعيت آنها را نيز عادي و طبيعي قلمداد نمایند.
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ميتوان با توسل به آن ،درجهت تحقق سطح مطلوب رضایتمندي کارکنان یک نهاد یا سازمان
خاص کوشيد ،پيش بيني ساز و کارهاي تضمين کننده برابري جنسيتي در محيط شغلي است.
با وجود تأکيد قوانين مختلف ،مبني بر رفع موانع و تبعيضها در خصوص مشارکت زنان در
فعاليتهاي اجتماعي و محيط کار ،به نظر ميرسد یکي از اصليترین و بارزترین جلوههاي
نابرابري در نظام قضائي ایران ،نظام عدالت کيفري است که وظيفهي خود را در برقراري عدالت
براي همگان  -فارغ از جنسيت و نژاد و زبان و عقيده  -توصيف ميکند ،اما در درون خود ،با
ایجاد نظام سلسله مراتبي ،به این نابرابري ميافزاید .زنان شاغل در نظام عدالت کيفري ،جایگاه
برابري از لحاظ نظري با همکاران مرد خود ندارند؛ چرا که عرصههاي حضور آنها در محکمه،
ميزان امنيت شغلي و فرصتهاي ارتقاي آنها باهم برابر نيست؛ به عنوان نمونه ،جایگاه زنان
دادرس ،از نظر سلسله مراتب اداري ،متفاوت از مردان است و زنان از انشاي رأي و صدور حکم
منع گردیدهاند؛ مواردي که زنان اجازهي تصميمگيري با نظارت یک همکار مرد دارند نيز
نمي تواند تضميني بر برابري جنسيتي در این عرصه باشد و مجموع این امور ،اسباب نارضایتي
شغلي را در زنان داراي پایه قضایي را فراهم آورده است.
درباره « ميزان رضایت افراد از رعایت سازوکارهاي مساوات گرا در محيط شغلي» شامل دو
بعد الف -احساس استقالل ب -بهبود وضعيت ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد  ۱3درصد از زنان
مورد مصاحبه ،در کار قضایي خود احساس استقالل دارند؛ در صورتيکه ميزان احساس استقالل
در مردان به  49.69درصد مي رسد .اما در احساس بهبود وضعيت شغلي ،تفاوتهاي جنسيتي
در مقایسه با مقوله هاي قبلي کمتر است .این ميزان در زنان پاسخگو  19.۱2درصد است اما در
مردان پاسخگو  49.69درصد است.
از جمله پژوهش هایي که پيش از این درباره توزیع قدرت در حيطه مشاغل قضایي بر
مبناي تفاوتهاي جنسيتي انجام یافته است مي توان به پژوهش معظمي اشاره نمود .بخشي از
نتایج این پژوهش ،در راستاي نتایج پژوهش حاضر قرار دارد ) .)Moazami, 2007نتایج پژوهش
معظمي حاکي از آن است که از ميان زنان دادرس شرکتکننده در پژوهش ،اکثر آنها از محيط
کار ،به حاشيه رانده شدن و عدم استفاده از قابليتهاي آنها احساس نارضایتي داشتهاند.
همچنين نظام سلسله مراتبي که آنها را در موقعيت برابر با مردان قرار نميدهد و روابط نابرابر
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قدرت ميان دو جنس و اعمال این قدرت بر تصميمهاي قضایي از دیگر گالیههاي زنان در این
شغل است.۱
روابط قدرت ميان زنان و مردان در حوزهي قضا نيز مانند سایر بخشهاي اجتماعي از توازن
به دور است و از منظر فمينيسم پستمدرن تسلط گفتمان ،ذهنيت -جنسيت و قدرت مرد
محور در این حوزه عالوه بر آنکه مانع قضاوت واقعي و صحيح زنان و صدور راي توسط آنها
ميشود زنان را وادار ميکند که مانند مردان در این حوزه رفتار کنند .مؤلفهي قدرت در این
حوزه به این صورت عمل ميکند که عالوه بر اینکه زنان را در سلسلهمراتب قضائي در جایگاه
پایينتري نسبت به مردان قرار ميدهد ،براي تصميمگيريهاي آن نيز حدومرز تعریف ميکند و
اجراي تصميم زنان دادرس را به تائيد مردان منوط ميکند.
زنان دادرس معموالً در تصميمگيري خود دچار احساس استقالل به معناي واقعي خود
نيستند و عالوه بر اعمال روابط قدرت مردانه بر تصميمگيري احساس ترس از خطا در هنگام
تصميمگيري بر آنها مستولي ميشود .ذهنيت و جنسيتي که نقش فاعل شناسا را براي مردان
منحصر ميکند ،زنان را در این حوزه فاقد صالحيت براي تمييز حق از باطل ميداند و به همين
دليل سعي ميکند با نصب مافوق بر تصميمات زنان نظارت کند .احساس محدودیت و عدم
استقالل در مصاحبههاي صورت گرفته با قضات زن و مقایسهي آن با وضعيت مردان بيانگر
محروميت و عدم دسترسي زنان به موقعيتها ي برابر با مردان است .هرچند که برخي از قضات
مرد از محدودیتهایي در شغل خود سخن گفتند؛ اما محدودیتهاي مورداشاره توسط این
گروه به محدودیتهاي اخالقي و قانوني مرتبط ميشد درحاليکه در نقطهي مقابل زنان از
مادون بودن و اطاعت محض از مقامهاي مافوقي که بر تصميمات آنها نظارت ميکنند گلهمند
هستند.
کليشههاي جنسيتي حاکم بر اداره عمومي و تفکر مردم ،در قضاوت زنان اثر گذاشته و
مردم نيز بر این باور هستند که قضات زن از اعتماد به نفس کمتري نسبت به مردان برخوردار
هستند و تقدیر از خدمات و منزلت اجتماعي قاضي زن با مرد یکسان نيست .با وجود اینکه
امروزه انتظارات عمومي از زنان و جایگاه اجتماعي آنها دستخوش تحوالت بسياري شده و
حقوق و امتيازات زنان نيز در هماهنگي با این انتظارات دچار تحول گردیده است؛ اما همچنان
در مواردي ،به دليل انتظارات و نوع تفکر در مورد زنان  -که در گذشته ریشه دارد  -نابرابري در
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حقوق زنان و مردان وجود دارد که فاقد مبنا و ریشهي عقلي و طبيعي است (صانعي،۱31۱ ،
ص  .)۱92با اینکه بسياري از موانع مربوط به حضور زنان در اجتماع و کسبوکار پس از انقالب
اسالمي در ایران از بين رفته است؛ اما زنان ایراني در این عرصه ،همچنان دچار چالشهاي
فراواني هستند و سرمایه انساني زنان باوجود نظریه توانمندسازي زنان که به کسب مهارت براي
پيشرفت و غلبه بر مشکالت و به فعليت درآوردن قابليتهاي زنان اشاره دارد و محور اصلي آن
برابري جنسيتي است و به دسترسي به منابع ،رفاه و آگاهي و برابري در تمام ابعاد حيات
اجتماعي تأکيد ميکند ،همچنان زنان در عرصهي کسبوکار با مردان برابر نيستند (ابطحي،
 ،۱349ص .)73
پذیرش زنان همکار توسط مردان ،همچنين فرصتهاي اندک ارتقا و ترفيع براي زنان
دادرس بيانگر نابرابري موجود در این حوزه براي زنان است (خدایاري نژاد ،۱313 ،ص.)74
ورود زنان به اجتماع و عرصهي عمومي هرچند نشاندهندهي اثبات توانمندي زنان و ترقي
فرهنگ جامعه است ،ولي فقدان زیرساختهاي الزم در این حوزه ميتواند موجب ورود
آسيبهاي فراوان به آنها شود که بخشي از این آسيبها به نگرش افراد جامعه بستگي دارد.
مسئلهي عدالت بدون درنظرگرفتن جنسيت و خشونت غيرقابلتوصيف است و در مورد زنان
بررسي مسئلهي جنسيت به معناي آسيبشناسي نظام عدالت کيفري در تأمين و دسترسي
عدالت براي زنان در این حوزه است ،۱خشونت عليه زنان امري قدیمي است که در دوران مدرن
شکل دیگري به خود گرفته و یکي از جوالن گاهها ي آن دستگاه قضائي و محيط کار در آن
است که حضور زنان در آن ميتواند داراي پيامدهاي بسياري باشد و اگر زیرساختهاي فرهنگي
در این حوزه وجود نداشته باشد ،زنان در این عرصه دچار آسيبهاي جدي خواهند شد.
یکي از جلوههاي خشونت جنسيتي ،آزارهاي جنسيتي و رواني عليه زنان است که دستگاه
قضائي نيز در امان از آن نيست و زنان را در این حوزه دچار آسيب رواني و جسمي و جنسي
ميکند که در هر زمان و مکان شکل متفاوتي به خود ميگيرد و نظام عدالت کيفري یکي از
محلهاي موردعالقهي تبعيضها است که بهراحتي در محيط کاري آن حقوق زنان تضعيف
ميشود و تحميل عقاید مردان برزنان بهصورت خشونت جنسيتي در آن اتفاق ميافتد(جاوید،
 ،۱342ص  .)۱45گفتمان مردساالر حاکم بر نظام عدالت کيفري عالوه بر آنکه زنان دادرس را
 ۱بنگرید به:
Wallach, M., A, & Kogan, N. (1959), Sex differences and judgment processes 1., Journal of personality,
27(4), 555-564.

فرزانه واحد و همکاران

داراي صالحيت براي اتخاذ تصميم بدون نظارت مردان نميداند ،بر ذهنيت و نگرش کنشگران
این حوزه نيز اثر ميگذارد و اربابرجوع بهنظام عدالت کيفري نيز از این گفتمان مردساالر در
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نتیجهگیری
عدم تفکيک منطقي ميان مفاهيم جنس و جنسيت ،باعث پيدایش مفاهيمي نظير مردانه و
زنانه در جامعه شده که همين امر به نوبه خود ،تفکيک افراد در مشاغل اداري و غير اداري با
همين طبقهبندي را موجب گردیده است .بر همين مبنا ،یکي از دالیل تفاوت در کيفيت
دسترسي به عدالت کيفري را ميتوان در جنسيت کنشگران این نظام دانست که به این دليل،
برخورد متفاوتي را در نظام عدالت کيفري تجربه ميکنند .تفاوت مزبور شامل طيفهاي
متفاوتي از کنشگران نظام عدالت کيفري اعم از قضات ،وکال ،نيروي پليس ،مددکاران اجتماعي،
متهمان ،محکومان و بزه دیدگان است که در این پژوهش بهطور خاص به وضعيت دادرسان
(دارندگان پایه قضایي) پرداخته شد .این کار با بهرهگيري از تلفيق دو روش تحليل محتواي
متون و تحليل کيفي مرم نگارانه انجام یافت .تبارشناسي متون مربوط به قوانين ناظر بر قضاوت
در ایران ،نشان دهنده استيالي گفتمان مردساالري بر نظام حقوقي ایران است .همچنين
تحليل کيفيِ مردم نگارانه یافتههاي مستخرج از مصاحبه با نمونه آماري در ميان دارندگان پایه
قضایيِ شاغل در دادگستريهاي تهران و مشهد در خالل سالهاي  ۱346تا  ۱341بر اساس دو
بعد اصلي «نقش احساسات» و «توزیع قدرت» حاکي از این واقعيت است که سيطره گفتمان
ذهنيت  -جنسيت در نگرش قانونگذاران و متولِّيان نظام عدالت کيفري ایران موجب گردیده که
در حوزه قضاوت ،زنان به دالیل غيرواقعي ،از تصدي این منصب محروم شده و حتي تصميمات
قضایي محدود آنان نيز موکول به تأیيد مردان گردد؛ چرا که مؤلِّفه مرد محوري در گفتمان
مزبور ،عالوه بر دریغ نمودن فرصتهاي مناسب ارتقاي شغلي از قضات زن ،آنان را واجد
شایستگيها ي الزم براي صدور احکام عادالنه نيز نميداند .نقش و غلبه مؤلِّفه مزبور به حدي
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است که نگرش قضات مرد ،وکال و حتي زنان دارنده پایه قضایي را نيز متأثر از خود نموده
است؛ به گونهاي که قضات مرد ،ارزیابي منفي نسبت به تغيير در وضعيت مزبور دارند .بخش
قابل توجّه وکال نيز زنان دادرس را داراي توانایيهاي کافي ،شجاعت و جسارت الزم براي
رسيدگي به یک پرونده کيفري نميدانند و حتي در برخي نمونه پژوهيها مشاهده گردید که
برخي از دادرسان زن نيز نسبت به ميزان قابليتها و توانایيهاي خود نسبته به همکارن مرد،
تردید و ابهام دارند .بدین ترتيب ،وضعيت زنان شاغل در نظام عدالت کيفري ایران  -که مسأله
محوري این پژوهش بود  -با چالش تبعيضِ ناشي از تسلِّط گفتمان مردساالر روبرو است.
ترکيب مؤلفههاي به هم پيوسته و جدایيناپذیر جرمشناسي فمينيسم پست مدرن در
بررسي وضعيت زنان دادرس در نظام عدالت کيفري ایران نيز حکایت از تأثير مستقيم ناشي از
تسلِّط گفتمان ذهنيت  -جنسيت ،در منع زنان از انشاي رأي است که با توجيه دخالت دادن
عواطف زنانه یا عدم قدرت در تمييز حق از باطل ،موجب ميشود که براي زنان ،همواره وظایفي
پایينتر از مردان در نظام عدالت کيفري در نظر گرفته شود.
با توجّه به آنچه گفته شد ،به نظر ميرسد انحصار مناسبات قدرت در چهارچوب نظام
مردانهي عدالت کيفري ،مانع از آن است که زنان به عنوان مدیران کل و تصميمگيرنده گام
اصلي در این نظام ،داراي جایگاه باشند .به نظر نگارندگان ،رفع یا حداقل تقليل آثار وضعيت
مزبور ،مستلزم تغيير در نگرش هاي کالن قانونگذار و متولِّيان نظام عدالت کيفري در وهله
نخست و ایجاد بسترهاي قانو ني متناسب به منظور ارتقاء و تضمين موقعيت شغلي دادرسان زن
در مرتبه بعدي ميباشد .در همين راستا ،پيشنهاد ميگردد که عالوه بر پيشبيني ساز و کار
قانونيِ یکپارچه به منظور تضمين برابري شغلي بين دارندگان پایه قضایي از حيث جنسيت ،در
راستاي اجرایي نمودن این امر ،حسب مورد ،بخشنامه یا دستورالعملهاي الزم نيز از جانب
مقامات ارشد قضایي ،صادر و براي مجموعه دستگاه قضایي و نظام عدالت کيفري کشور ،الزم
االجراء گردد.
منابع:
 .۱ابطحي ،صفي الناز سادات ،۱349 ،توانمندسازي زنان در مشارکت سياسي در ایران :مطالعهي
موردي دوره جمهوري اسالمي ایران ،فصلنامه سياست دانشگاه تربيت مدرس ،پایيز ،شماره  ،7صص
12-65
 .2اسدي ،ليال ،۱319 ،زنان و قضاوت ،مجله راهبردي زنان ،شماره  ،21صص ۱79-۱55

فرزانه واحد و همکاران

شماره  ،94پایيز ۱944

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 .3پور اسماعيلي ،عليرضا ،صادقي ،عليرضا ،۱343 ،نقد نظریه ممنوعيت قضاوت زنان از منظر فلسفه
فقه ،فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمي ،تابستان ،شماره  ،36صص .72-5۱
 .9تامين ،ملوین ،۱315 ،جامعه شناسي قشربندي و نابرابري هاي اجتماعي(نظري و کاربردي) ،ترجمع
عبدالحسين نيک گهر ،تهران ،نشر توتيا.
 .5جاوید ،محمدجواد ،شاه مرادي ،عصمت ،۱342 ،آسيبشناسي حقوق زنان شاغل با محوریت
دستگاه قضایي ،مجله مطالعات راهبردي زنان ،شماره  ،64صص .۱۱4-73
 .6حلِّي (عالمه) ،حسن بن یوسف۱371 ،ش ،قواعد االحکام ،جلد  ،3چاپ  ،۱الجماعه المدرسين بقم
المشرفه ،موسسه النشر االسالمي.
 .7خدا یاري نژاد ،طاهره ،۱313 ،بررسي جایگاه زنان شاغل در نظام عدالت کيفري ایران ،پایاننامه
براي دریافت درجه کارشناسي ارشد ،رشته مطالعات زنان ،دانشگاه تربيت مدرس ،ص 74
 .1دهخدا ،علي اکبر ،۱335 ،لغت نامه دهخدا ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .4خليلي ،عذرا ،۱315 ،قضاوت زنان در نگاه موافقان و مخالفان ،مجله نداي صادق فقه و حقوق
خانواده ،شماره  9۱و  ،92صص ۱44-79
 .۱4الموسوي الخميني( ،امام) ،سيد روح اهلل۱317 ،ش ،تحریرالوسيله ،جلد  ،2چاپ  ،2تهران ،موسسه
تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره).
 .۱۱درویشي ،محمدصادق ،۱34۱ ،بررسي چالشهاي پيش رو براي قضاوت زنان :قضاوت ناگزیر ،مجله
شهر قانون ،زمستان ،شماره  ،9صص  ۱45و ۱46
 .۱2درویشي ،محمدصادق ،۱34۱ ،بررسي چالشهاي پيش رو براي قضاوت زنان :قضاوت ناگزیر ،مجله
شهر قانون ،زمستان ،شماره  ،9صص  ۱45و ۱46
 .۱3رنجبر ،زینب ،۱319 ،قضاوت زنان در ایران و کشورهاي جهان ،مجله بازتاب اندیشه ،شماره ،7۱
صص .64-66
 .۱9زاهدي ،محمدجواد ،۱312 ،توسعه و نابرابري ،تهران ،انتشارات مازیار.
 .۱5سروش محالتي ،محمد ،۱342 ،درآمدي بر بررسي قضاوت زنان ،دو فصلنامه فقه مقارن ،پایيز و
زمستان ،شماره  ،2صص 66-5۱
 .۱6شجاعي ،علي ،۱343 ،تفسير قانون جنایي در پرتو تفسيرشناسي و تحليل گفتمان ،انتشارات
دادگستر ،چاپ  ،۱ص 241
 .۱7شهيد ثاني ،زین الدین بن علي۱379 ،ش ،مسالک األفهام ،جلد  ،1چاپ  ،۱قم ،بنياد معارف
اسالمي.
 .۱1صانعي ،پرویز ،۱31۱ ،حقوق و اجتماع :رابطهي حقوق با عوامل اجتماعي و رواني ،انتشارات طرح نو،
چاپ  ،۱ص ۱92
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 .۱4صفا ،محمدعلي ،۱34۱ ،قضاوت و دادرسي زنان در اسالم ،فصلنامه فقه و تاریخ تمدن اسالمي،
تابستان ،شماره  ،32صص 16-6۱
 .24ضرابي ،ميترا ،۱34۱ ،تحليلي در خصوص قضاوت زنان :امکان یا امتناع ،مجله شهر قانون ،زمستان
شماره  .9ص ۱7
 .2۱عسکري ،رضا ،۱349 ،مباني فقهي ممنوعيت قضاوت زن در اندیشه مشهور فقهاي شيعه ،مجله
رسایل ،تابستان ،شماره  ،3صص 97-4
 .22عظيم زاده ،شادي ،۱319 ،پویایي جلوههاي سياست جنایي در حمایت از زنان بزه دیده خشونت،
مجله حقوقي دادگستري ،پایيز و زمستان ،شماره  52و  ،53صص 252-245
 .23قلي پور ،حسن ،۱342 ،تأملي فقهي پيرامون ادله منع قضاوت زنان ،فصلنامه پژوهشهاي فقه و
حقوق ،تابستان ،شماره  ،32صص 16-64
 .29کریمي ،عباس ،مظفري ،مصطفي ،۱317 ،نگرشي نو به ادلهي ناظر به قضاوت زنان در فقه و رویه
عملي حقوق موضوعه ایران ،زن در توسعه و سياست ،شماره  ،2۱صص 96-25
 .25کليني ،محمّد بن یعقوب۱343 ،ش ،اصول الکافي ،ترجمه حسين استاد ولي ،جلد  ،۱چاپ  ،9قم،
انتشارات دارالثقلين.
 .26گلپایگاني ،محمّد رضا۱9۱3 ،ق ،هدایه العباد ،جلد  ،2چاپ  ،۱قم ،انتشارات دارلقرآن الکریم.
 .27مجلسي ،محمّد باقر بن محمّد تقي۱317 ،ش ،بحاراالنوار ،جلد  ،23چاپ  ،9قم ،انتشارات دارالکتب
االسالميه.
 .21مروتي ،سهراب ،زر گوش نسب ،عبدالجبار ،۱347 ،نگاهي نو به استدالل مخالفان قضاوت زن ،سيره
اصل و اجماع ،پژوهشنامه زنان ،سال  ،4شماره  ،3صص ۱64-۱9۱
 .24موسوي بجنوردي ،سيد محمّد ،۱377 ،اسالم ،خشونت عليه زنان را نمي پذیرد ،ماهنامه حقوق
زنان ،سال  ،3شماره  ،۱صص .5-4
 .34مهرپور ،حسين ،۱357 ،مباحثي از حقوق زن ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات اميرکبير.
 .3۱واحد ،فرزانه ،۱344 ،دسترسي زنان به عدالت کيفري در ایران از منظر جرم شناسي فمينيسم پست
مدرن ،رساله دکتري حقوق کيفري و جرمشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ،گروه حقوق.
منابع انگلیسي:
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