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  زن و مرد  يها تفاوت يمبان يرامونپ ييعالمه طباطبا يرينظر تفس يبررس

  زخرف  سوره 18 يهبر آ يدبا تأك
  

 
  * يميقربان ابراه

 
 
  21/06/1400: يافتدر يختار
  06/12/1394: ييداـت اريخـت

  
  :چكيده

بر اشتراك زن و مرد در  يلكه آثار همگون در زن و مرد را دل رغم آن به يزان،مفسر الم يي،طباطباعالمه 
با مرد معتقد است.  ياساما مانند مفسران قبل از خود به ضعف عقل زن در ق داند؛ يم يگوهر انسان

 يعقالن ياتح امرد ر ياتو ح يعاطف ياتزن را ح ياتزخرف ح  سوره 18 يهبا استناد به آ يشانا
 يادبن ينبا مرد است و بر ا يسهتعقل و قوه استدالل زن در مقا يرويدانسته و قائل به ضعف ن

فهم هرچه  ينوشته برا ين. در اكند يم يهتوج يزن و مرد را در فقه اسالم ينب يحقوق يها تفاوت
 يگرتفاده از دالزم و با اس هاي يو پس از بررس يدگرد يمتنظ يلدر چهار دل يشانا يرتفس تر، يقدق

از  يو يو ناتوان ها ينتز يال پرورش زن در البه يزان،كه برخالف نظر الم يدانجام يجهنت ينبه ا يرتفاس
به زن و  يتدر نگرش عصر جاهل يشهر يشترو ب يستزن ن ييرناپذيرو تغ يذات يوصف ي،جدال پرداز

هم  ي،و عمل يعلم يها حكمت يريفراگ با تواند يدارد. زن مانند مرد م ياسالم يرغ يتيترب يها نظام
خود را تحت زعامت عقل درآورد.  يعيطب يو طراوت بخشد، هم قوا يرا تازگ يشتعقل خو  قوه
و تفاوت زن با مرد  يستن يا او مالزمه يو عطوفت ورز يورو ز ينتزن به ز يمند عالقه ينب ينچن هم

 يگرفته از ضعف عقل نشئت توانند ينم يك يچدادن و موضوع قوام بودن مرد ه يدر موضوع ارث، گواه
  آن باشند. ينزن و مب

  .عطوفت، نقصان ينت،زن، ز يي،عالمه طباطبا: هاكليدواژه
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  طرح مسئله
هاي قرآني، زن و مرد در عقل و روح  بر اساس آموزه

آن  واسطه به ) كه انسان72، ص/ 29ملكوتي (حجر/ 
و خالفت بر سرنهاده تا بار  )70تاج كرامت (اسراء/ 

) را به 72سنگين امانت و رسالت الهي (احزاب /
اى نيست  سرانجام روشن رساند، برابرند. در قرآن، آيه

(اميني، عنوان زن بودن نكوهش كند.  كه زن را به
هاي زنان نمونه،  بلكه قرآن بابيان داستان )12: 1390

 زن را نمايان ساخته د وجوديهويت واقعي و ابعا
) قرآن در كنار هر مرد بزرگ و 119: 1419جعفري،(

كند  ياد مي  قديسى از يك زن بزرگ و قديسه
) و تاريخ مذهب و دين را 9/132: 1384(مطهرى، 
صورت  داند؛ اما نه به مؤنّث مي -مذكّر  يك تاريخ

) 17/401اختالط بلكه هر يك در مدار معين (همان، 
مفسران قرآن  اتفاق اخير قريب به  همه تا سده بااين

 نقص ذاتي حتي كريم به نقصان عقل بلكه برخي به
زن قائل بودند؛ فخر رازي با استناد به  طفيلي بودن

آياتي از قرآن به بالهت و طفيلي بودن زن حكم كرده 
آفريدن زنان نعمتي براي مردان است و «گويد:  و مي

ها نيز  تعيين وظيفه براي آناند.  شده آنان براي ما خلق
: 1420» (منظور تكميل نعمت مردان است. به

زنان را در زمره حيوانات  ) و مالصدرا25/77
ها را براي لذت  خداوند آن«گويد:  داده و مي جاي

جنسي و عمل زناشويي در خدمت مردان قرار داده 
  )7/137تا:  بي(» است.

رن ترين مفسر شيعي ق عالمه طباطبايي، برجسته
ي آثار همگون و همانند در  حاضر، هرچند مشاهده

زن و مرد را دليل بر اشتراك زن و مرد در گوهر 
) 4/89: 1390( داند و هم نوع بودن آنان مي انساني

ريزي حيات زن بر نازكي  پي اما ايشان نيز با اعتقاد به
أَ و منْ ينَشَّؤُا في « و نيز با اسناد به آيه و لطافت

لْيبينٍالْحرُ مصامِ غَيي الْخف وه حيات زن را » ةِ و
حيات عاطفي و حيات مرد را حيات عقلي دانسته و 
قائل به ضعف نيروي تعقل و قوه استدالل زن در 

هاي  تفاوت و بر اين بنياد نيز مقايسه با مرد است
حقوقي بين زن و مرد را در فقه اسالمي توجيه 

قوام بودن مرد، دو  يعني به اعتقاد ايشان كنند؛ مي
جاي  االرث مرد و جايگزيني دو زن به برابري سهم

يك مرد، ريشه در فزوني عقل مردان دارد. حال 
الي زينت  سؤال اين است كه آيا پرورش زن در البه

هاي كالمي و  و ناتواني وي از بيان مقصود در نزاع
مخاصمات دفاعي، وصف ذاتي و تغييرناپذير زن 

ودن حيات زن و نقص عقل زن را هستند تا عاطفي ب
هاي حقوقي زن و مرد  نتيجه دهند؟ وانگهي آيا تفاوت

در فقه اسالمي ريشه در ساختار جسماني و طبيعت 
و روح  آنان دارد يا برآمده از هويت انساني خاكي

  است؟ ملكوتي
اوصاف مذكور و نيز با  اين نوشته با فرض ذاتي نبودن

ملكوتي و  روحزن و مرد در عقل و  فرض برابري
 هاي طبيعي تفاوت در ساختار جسماني و ويژگي

نقد و بررسي نظريه تفسيري عالمه طباطبايي در  به
خصوص عاطفي بودن حيات زن و نقص عقل زن در 

مبتني نبودن  وانگهي برقياس با مرد پرداخته 
هاي حقوقي زن و مرد در فقه اسالمي به آن  تفاوت

  دانسته شده است.
آماده قبول علم است عقل گويند به نيرويي كه 
آيد.  دست بهآن نيرو  وسيله بهكي كه راهمچنين به اد

خلق و از  وبرتريندر احاديث از اولي به عقل مطبوع 
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دومي به عقل مسموع تعبير آمده است. (راغب 
  )341/ 1: ق 1404 اصفهاني،

عالمه طباطبايي در تفسير الميزان براى عقل  
 ها آنكه همه  اند نمودهه گوناگونى ارائ هاي تعريف

 1417طباطبايي، «كنند.  ميبازگشت به اين دو معنا 
: گويد ميبراي نمونه ايشان  »19/353؛ 2/247: ق
عقل كه مصدر براى عقَل يعقل است، به معناى «

ادراك و فهميدن چيزى است، البته ادراك و فهميدن 
كامل و تام و به همين سبب، نام آن حقيقتى را كه در 

آن ميان صالح و  وسيله بهنسان وجود دارد و آدمى ا
، گذارد ميفساد، حق و باطل و راست و دروغ فرق 

. البته اين حقيقت مانند نيروى ديدن و اند ناميدهعقل 
شنيدن و حفظ كردن و ساير قواى آدمى كه هريك 

، بلكه اين حقيقت نيستفرعى از فروع نفس اوست 
، ص 1همان، ج عبارت است از نفس انسان مدرِك (

405.(  
منظور از عقل در اين پژوهش عقل مطبوع است كه 
گاهي از آن به عقل فطرى يا عقل غريزى نيز تعبير 

، همان غريزه انسانى است كه او را از ساير كنند مي
حيوانات متمايز ساخته است. مفسر الميزان نيز در 
تفسيرش در چندين مورد اين اصطالح از عقل را 

  )379/ 7؛ 5/255 ست. (همان:اكاربرده  به
بررسي تاريخچه رويكرد ضعف و نقص عقل زنان، 

دهد كه اكثر تحقيقات اسالمي در اين عرصه  نشان مي
مربوط به واكاوي موضوع با محوريت احاديث است. 

توان به موارد زير ي مقاالت در اين حوزه مي ازجمله
تأملي در احاديث نقصان عقل «اشاره نمود: مقاله 

مهدي مهريزي در مجله علوم حديث؛   نوشته» زنان
روايات نقصان عقل و ايمان زنان در بوته «مقاله 

نوشته محمدتقي دياري بيدگلي و » اعتبار سنجي
بررسي «اسمر جعفري در مجله پژوهش ديني؛ مقاله 

روايات نقصان عقل زنان و تطبيق با روايت متخالف 
يثم نوشته م» اين معنا در بستر مطالعات جنسيت

قمشيان در مجله مطالعات راهبردي زنان و مقاالتي 
ديگر كه بيشتر در حوزه روايات و احاديث صورت 

محل بحث   اما در خصوص بررسي آيه پذيرفته است؛
تفسير و مفاهيم: « تنها دو مقاله وجود دارد يكي مقاله

نوشته معصومه » ي زخرف سوره 18  بررسي آيه
زن و «ديگري مقاله  قنبرپور در مجله بينات است و

سوره  18بيني در مقام مخاصمه؛ تأملي در آيه  روشن
نوشته عباس اسماعيلي زاده در مجله » زخرف
  هاي قرآني است.پژوهش

نقصان عقل زنان هم دو كتاب به زبان   زمينه در
خرد زيبا: بررسي شبهه نقصان عقل «فارسي با عنوان 

عقل «ضا رجب نژاد و كتاب نوشته محمدر» زن
توسط يوسف غالمي به رشته تحرير » متفاوت زنان

درآمده است. بررسي اين آثار حاكي از آن است كه 
يابي منشأ تفاوت حقوقي زن و  ها به ريشهمحتواي آن

وانگهي مفسران نيز  اند. مرد در فقه اسالمي نپرداخته
 مانند عالمه طباطبايي ريشه تفاوت حقوقي زن و مرد
را مبتني بر عقلي بودن حيات مرد و احساسي و 

دانند. لذا از اين لحاظ  عاطفي بودن حيات زن نمي
بررسي  پژوهش حاضر نسبت به آثار موجود درباره

  تري است. زخرف، نگاه تازه سوره 18 آيه
تحليلي و با استناد به  -روش انجام تحقيق توصيفي

ديدگاه اصالح  باهدفكه  هستكتب و مقاالت معتبر 
در خصوص نظر اسالم  غيرمسلمانانمسلمانان و 

يابي علت  و ريشه زنهويت حقيقي   درباره
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صورت  هاي حقوقي زن و مرد در فقه اسالمي تفاوت
  پذيرفته است.

نقصان عقل از نگاه  ي عاطفي بودن حيات زن و ادله
  طباطبايي عالمه

  عالمه طباطبايي معتقد است نيروي استدالل و قوه
ن در قياس با مرد ضعيف است؛ زيرا حيات تعقل ز

و حيات  ريزي شده است برشدت عواطف پي زن
مردان، حيات عقلي است. ايشان براي اثبات ادعاي 

محوري اين   آيه( زخرف  سوره 18  خود به آيه
هاي حقوقي زن و مرد در احكامي  به تفاوت نوشته) و

مانند قوام بودن مرد، دو برابري سهم ارث مرد و 
جاي يك مرد در مسئله گواهي  جايگزيني دو زن به

ها را  است كه در ادامه ضمن بازگويي، آن استناد كرده
  موردبررسي قرار خواهيم داد.

زن به زينت و ناتواني از  ي عالقهشدت  اول: يلدل 
 استدالل

أَ و منْ ينَشَّؤُا في «  عالمه طباطبايي در تفسير آيه
آيا كسى را كه در » الْخصامِ غَيرُ مبينٍالْحلْيةِ و هو في 

يابد و به هنگام جدال  ها پرورش مى الي زينت البه
قادر به تبيين مقصود خود نيست (فرزند خدا 

درستي كه  به: «) نوشته است18(زخرف/ خوانيد)؟ مى
خداوند اين دو صفت (پرورش در زينت و عدم 

ذكر  توانايي بر اقامه دليل در محاجه) را براي زن
 و مهرباني بيشتري كرد؛ صنف زن طبيعتاً از عواطف

برخوردار و نيروي تعقل او در  نسبت به صنف مردان
عكس  تر است و جنس مرد به قياس با مرد ضعيف

هاي عواطف سرشار زن،  ترين نشانه است و از روشن
ميل و گرايش شديد او به زيور و زينت و عدم 

يل است كه مبتني توانايي و ضعف او در مقام بيان دل

/ 18: 1390طباطبايي، » (بر نيروي عقالني است.
90(  

    مفهوم واژگان
فهم دقيق آيه درگرو فهم صحيح و درست واژگان آيه 

أَو منْ ينَشَّؤُا في « هاست. لذا در اين بخش واژگان آي
) 18(زخرف/» الْحلْيةِ و هو في الْخصامِ غَيرُ مبينٍ

شده تا در قسمت نقد بتوان با تكيه بر اين  بررسي
  .ارائه نمودي اعتماد بخش نقد قابل

  ها شرح واژه
 -فعل مجهولِ باب تفعيل از ريشه (ن» ينَشَّؤُا«واژه 
به معناي ارتفاع و  ء) است. ريشه نَشَأَ در اصل-ش

بلندي است كه البته در معناي رشد، پرورش و جوان 
) اين 5/429: 1399آيد. (ابن فارس، شدن نيز مي

ريشه در آيه مذكور در باب تفعيل است و به معني 
شده است (راغب اصفهاني،  شده و پرورش داده تربيت
  ).7/64: 1412؛ قرشي، 807: 1412
هاي معدني  جواهرات و سنگداللت بر » حلية« واژة
قيمت؛ مثل طال، نقره، عقيق، فيروزه و زمرد كه  گران
ها  ها در آرايش خود و چيزهايي كه به آن انسان

كنند (فيروزآبادي،  مربوط است از آن استفاده مي
ازنظر مورد از زينت » حليه«). واژه 4/347: 1426

هاي  اي از زينت اخص است: زيرا تنها شامل دسته
  شود. هاي ارزشمند مي ، مثل جواهرات و سنگمنفصل
ص  -مصدر باب مفاعله از ريشه (خ » خصام«واژة 

ها به معناي مجادله و  م) است كه در فرهنگنامه -
شده است.  مخاصمه لفظي و نيز نبرد و پيكار استفاده

: 1426؛ فيروزآبادي، 2/187: 1399(ابن فارس، 
م و ) در كاربردهاي قرآني خصام، اختصا4/52

 مشتقات آن معموالً به معناي نزاع لفظي آمده است؛
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: 1425قطب،  طور كه برخي از مفسران (سيد اما همان
) اشاره 25/182: 1984ابن عاشور، ؛ 5/3181

تواند به معناي نبرد در آيه مذكور مي» خصام«دارند، 
  و پيكار باشد.

هاي تفسيري براي معنا و  در كتاب»: من«موصول 
دو احتمال آمده است: نخست » من«ل مراد از موصو

ها را به زروزيور  پرستان آن كه بت هايي است مراد بت
: 1372؛ طبرسي،9/189تا:  آراستند. (طوسي، بيمي
هايي كه  ) پس معناي آيه، آن است كه آيا بت9/66

غرق در زيور و زينت هستند را شريك خدا 
: دانيد؟ اين احتمال به داليلي درست نيست. (ر. ك مي

  )215: 1388جمشيدي، 
است كه به پندار مشركان، » مالئكه«دوم مقصود 

مؤنث و دختر خدا بودند. اين احتمال موافق با سياق 
و متعين است؛ زيرا آيات قبل و بعد آن را تأييد 

و «فرمايد:  صراحت مي ) به15كند. آيه قبل (آيه  مي
عضي از ؛ يعني مشركان، بجعلُوا لَه منْ عباده جزْءا

و آيه بعد » بندگان را جزء و شريك خدا قراردادند
و جعلُوا الْمالئكَةَ الَّذينَ هم «فرمايد: ) مي19(آيه 

؛ يعني آنان، فرشتگان را كه خود عباد الرَّحمنِ إِناثا
از اين آيه » بندگان خدايند، دختران (او) قراردادند.

» 15«يه در آ» عباد«شود كه مقصود از  فهميده مي
همين  18در آيه » من«اند. درنتيجه مقصود از  مالئكه

ها را مالئكه و دختران خدا  عباد است كه مشركان آن
پنداشتند؛ بنابراين احتمال، معناي آيه آن است كه  مي

آيا شما، دختران (جنس مؤنث) را كه در زروزيور 
  دهيد؟ يابند، شريك خدا قرار مي پرورش مي

ده از اسم موصول آگاه كردن زجمله فوايد استفاا
مخاطب به خطاي خويش است. خداوند متعال در 

قالب هيئت صله و موصول پندار مشركان را بيان كرد 
و براي رفع ابهام از موصول، دو ويژگي جنس مؤنث 

. في الخصام غير مبين را 2. ينشأ في الحليه 1يعني 
ذكر كرد. تا از اين طريق افزون بر ابطال عقيده 

كرده و به او  ، به سبب بطالن نيز اشارهمخاطب
تواند خدا يا  بفهماند: موجودي با اين دو ويژگي نمي

  )216شريك او باشد. (همان، 
  دليل اول بررسي

مزبور را   در آغاز الزم به يادآوري است تفاسير، آيه
 به آن اي اند: دسته از دو حيث موردبررسي قرار داده

مشركان عصر  يكه از باورها هيآ اقيبا توجه به س
اند؛  به چشم جدلي بودن نگريسته دارد، تيحكا امبريپ
و مسلمات  اتيبا استفاده از ذهن ي خداوندعني

را  ها آن يتفكر خراف خواهد يمشركان م موردقبول
عاملى،  ؛ همانند)21/27: 1371محكوم كند. (مكارم،

قطب،  ديس و 4/495: 1421؛ دروزه،7/477: 1360
اي ديگر نگاه مطلق و عام  دسته) 5/1381: 1425

در اين نوشته با توجه  دارند همانند عالمه طباطبايي.
هاي حقوقي زن و مرد را در  به اينكه وي منشأ تفاوت

فقه اسالمي به عقلي بودن حيات مردان و احساسي 
يافت ايشان  رو ره داند. ازاين بودن حيات زنان مي

 شود. مي  بررسي

شان ويژگي اصلي زنان را در دليل اول، اي
برخورداري از عواطف سرشار و ضعف نيروي تعقل 

داند و بر اين باور است كه اين  مي در مقايسه با مرد
ها است. وي از  دو صفت در زنان، مظهر اين ويژگي

وابستگي زياد زن » أَو منْ ينَشَّؤُا في الْحلْيةِ« عبارت
كند و همين امر را  به زيور و زينت را استفاده مي

و »  داند و ازجمله فزوني عواطف، در زنان مي  نشانه
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ضعف عقل زن را استفاده » هو في الْخصامِ غَيرُ مبينٍ
گويد: استدالل و برهان، نيازمند نيروي  كرده و مي

الني زياد است كه زن در مقايسه با مردان در اين عق
براي ارزيابي اين برداشت بايسته  امر ضعيفت ترند.

  است دو مسئله روشن شود؟
شديد زن به زيور و عاطفي بودن   آيا ميان عالقه -1

اي هست تا وابستگي زن به زينت، نمودي  وي مالزمه
 اي بين آن از عاطفي بودن حيات زن باشد يا مالزمه

ها از مختصات خود طبيعي  دو نيست بلكه هردوي آن
  زن هستند؟

زن به زيور و ناتواني وي از بيان  آيا شدت عالقه -2
وصفي ذاتي و حاكي از  هاي كالمي، مقصود در نزاع

تعقل در زن است يا برآمده از خود طبيعي   ضعف قوه
هاي غير اسالمي  آورد تعليم و تربيت نظام زن و ره
  هست؟
هاي عيني،  اول بر اساس واقعيت  وص مسئلهدر خص

بيشتري به زينت و   زن در مقايسه با مرد هم عالقه
زيور دارد و هم سرشار از شفقت و مهرباني است، اما 

مندي زن به  اي بين اين دو نيست تا عالقه مالزمه
زينت، نمودي از عاطفي بودن حيات وي باشد؛ 

تنها سرگرم  سو چه بسيار زناني كه نه چراكه از يك
چنداني هم به آن   زينت و زيور نيستند بلكه عالقه

حال كانون شفقت و مهرباني هستند.  ندارند؛ اما درعين
عالقه به آن در حد اعتدال عيبى براى « ضمن آنكه

شود، بلكه در اسالم روى آن تأكيد  زنان محسوب نمى
) از 21/29: 1371(مكارم شيرازي، » شده است.

ساير مفسران  بين اين دو بود  زمهسوي ديگر اگر مال
كردند.  نيز همين معنا را ازجمله مذكور استنباط مي

كدام از مفسران حتي به آن اشاره هم  كه هيچ درحالي

اند. آري! يكي از مفسران پرورش زن در  نكرده
الي زينت را دليل نقص ذاتي زن دانسته و  البه
ه اگر زن ناقص نبود چه نيازي داشت ك«گويد:  مي

: 1420(فخر رازى، »خود را با زيورآالت بيارايد.
27/624(   

زيرا زن از زيورآالت  اين نظر نيز قابل نقد است؛
و رفتارهاي مهرانگيز  كند تا با خودآرايي استفاده مي
را  ازپيش همسر محبوبش آميزش، بيش و محبت

مجذوب خودساخته و او را براي تالش بيشتر و ايثار 
اي خانواده آماده سازد. در و فداكاري براي اعض

مأموريتى «گويد:  تأييد اين مطلب عالمه مطهري مي
شده اين است كه با پرداختن به  كه به جنس ماده داده

زيبايى و لطف و با خوددارى و استغناي ظريفانه، دل 
جنس خشن را هرچه بيشتر شكار كند و او را از 
مجراى حساس قلب خودش و به اراده و اختيار 

) 19/53: 1384(» در خدمت خود بگمارد.خودش 
انكار  اين واقعيت قابل«نويسد:  ابراهيم اميني نيز مي و

نيست كه فرزندان آن مقدارى كه به مادر نياز دارند به 
پدر نياز ندارند. پدر، بيشتر هزينه زندگى آنان را 

كند، اما عواطف مادر و صبر و حوصله و  تأمين مى
» بچه خيلى مهم است.روش تربيتى اوست كه براى 

)1390 :129(   
آفريني مطلوب در  بنابراين طبيعت زن براي نقش

با قالب و جسمي ظريف و  جايگاه مادري و همسري
مند به زينت و  لطيف و سرشار از عواطف و عالقه

ها نشانه  ويژگي شده است. ولي اين زيور مهندسي
هويت حقيقي زن نيستند؛ زيرا از نگاه قرآن در 

عالوه بر عناصر مادى كه در جماد و   نسانا  سرشت
گياه و حيوان وجود دارد، عنصرى ملكوتى و الهى 
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  وجود دارد. انسان تركيبى از طبيعت و ماوراء طبيعت
) در اين تركيب آن 2/269: 1384مطهري،( است.

روح  كند، اصل اصيلي كه انسانيت انسان را تأمين مي
وادي ؛ ج246/ 6: 1389خميني،( ملكوتي است

) 16: 1384مصباح يزدي، و 258/ 4: 1386آملي،
گرفته  كه پس از تكميل خلقت جسماني به آن تعلق

و زن و مرد در آن ) 29- 28؛ حجر/9(سجده/ 
 :1390 اند. (اميني، برابرند، هردو، انسان و هردو عاقل

   )76: 1388 جوادي آملي، ؛157
اند:  حكيمان نيز در چگونگي اين تركيب گفته

ي انسان است و  ترين مرتبه بيعى، نازلصورت ط«
مرد   ترين مرتبه ي زن است و نازل ترين مرتبه نازل

سوي كمال  است؛ لكن از همين مرتبه نازل، حركت به
گيرد. انسان، موجود متحرك است؛ از  صورت مي

» غيب و تا فنا در الوهيت.  مرتبه طبيعت تا مرتبه
  سيلهو منِ انسان، به«)، 338/ 7: 1389(خميني،

گذرد و به  مى»  خود طبيعى«تكامل عقلى و قلبى از 
  )33: 1391(جعفري، » يابد. راه مى» منِ ملكوتى«

شديد زن به   وي عالقهدوم كه   در خصوص مسئله
هاي كالمي  برهان در نزاع  زيور و ناتواني وي از اقامه

ضعف نيروي تعقل زن در مقايسه با مرد   را نشانه
آور شد كه اين مطلب مورد تأييد داند، بايد ياد مي

اكثر مفسران قبل از عالمه بوده است. 
؛ 9/363: 1420؛ ابوحيان،4/63: 1412(طبرسى،

تا:  حقى برسوي، بي ؛4/243: 1407زمخشري، 
: 1424مغنيه، و 25/132: 1411؛ زحيلي، 8/358
6/541(   

حتي تعدادي از مفسران اين دو ويژگي را دليل نقصان 
فَالْأُنْثَى «گويد:  از آنان مي دانند و يكي ميذاتي زن 

نَاقصةُ الظَّاهرِ والْباطنِ في الصورةِ والْمعنَى، فَيكْملُ 
 نَاهعي ما فمو يلِس الْحا بِلُبهتورصا ورِهظَاه نَقْص

فَإِنَّها ليجبرَ ما فيها منْ نَقْصٍ ... وأَما نَقْص معنَاها 
ضَعيَفةٌ عاجِزَةٌ عنِ الانْتصارِ عنْد الانْتصارِ لَا عبارةَ لَها 

؛ فخر 205- 7/204: 1419(دمشقي، » ولَا همةَ
ها به علل  ) اما اين برداشت624/ 27: 1420رازى،

  پذير هستند: زير آسيب
سرگرم زو نيست كه  اين وصف ذاتي و اليتغير زن -1

هاي  هاي عقلي و مخاصمه احتجاجد و از و زيور شو
بلكه بر اساس تعاليم اسالمي، زن  دفاعي محروم باشد

دارند با فراگيري  صورت يكسان وظيفه به و مرد
هاي  هاي علمي و عملي و تأسي به اسوه حكمت

تازگي و طراوت  تعقل خويش را  بشريت، هم قوه
ها و قواي طبيعي خود را تحت  بخشند، هم كشش

درآورند و براي اهداف صحيح ابزار  عقلزعامت 
گونه در آن تصرف كنند تا در پرتو آن به حيات 

و صدالبته اگر زني يا  انساني دست يابند  شايسته
شود و به تحصيل و تهذيب  مردي سرگرم زينت دنيا

تعقلش رشد   همت نگمارد، نيروي استدالل و قوه
  نكرده و سيره و سخنش حجت نخواهد بود. 

گويد:  د اين سخن يكي از مفسران معاصر ميدر تأيي
اگر زن راه فراگيري علوم و معارف را پيش گيرد و «

زينت دنيا را رها كند، چون مرد سيره و سخنش 
حجت است و اگر مرد راه علوم الهي را رها كند و به 

گونه  ازاين هايي زنزيور دنيا سرگرم شود، همانند 
خارجي است   غلبهخواهد بود و سرّ اين تقسيم، همانا 

هاي غير  تعليم و تربيت نظام ها نارساييكه در اثر 
(جوادي  است.شده  هاي ديگر منتقل اسالمي به نسل

گويد:  عالمه جعفري هم مي )5/326: 1386 آملي،
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طور كامل از عوامل تعليم و تربيت  اگر صنف زنان به«
برخوردار شوند، به جهت داشتن نقش اساسي در 

عم واقعي حيات و برخوردار بودن خلقت و چشيدن ط
از احساسات عالي، با امكان تصعيد احساسات خام 

تر است،  به احساسات عالي كه در صنف زنان قوي
توان ادعا كرد كه زمينه رشد شخصيت انساني در  مي
» تر از اين زمينه در صنف مردان نيست. ها كم زن

  )299/ 11: 1379 جعفري،(
و ذكر  ها همسلماً هدف قرآن از بيان نمون -2

ها، نمايان ساختن ابعاد وجودي انسان براي  داستان
: 1419عالمه جعفري، ( بناي حيات معقول است.

) بر اين بنياد ذاتي بودن اوصاف مذكور در آيه 119
) و 61عمران/ آل( با حضور زن در جريان مباهله

و بيان اوج  )11/مي(تحر زن براي مؤمنان اسوه بودن
) سازگار 44- 29سبأ (نمل/  ملكهدر داستان  عقالنيت

  نيست.
محل بحث از اين زنان انصراف   اگر گفته شود كه آيه

داشته و صفت غالب زنان است، در نقد آن گفتني 
دليل است بلكه با  تنها ادعاي بي است كه اين سخن نه

آياتي كه هر دو صنف زن و مرد را در اوصاف عالي 
رد. داند نيز همخواني ندا برابر مي انساني

در  )35و احزاب/ 195عمران/ ؛ آل14(حجرات/
حتي يك «گويد:  تأييد اين مطلب عالمه جعفري مي

آيه در قرآن وجود ندارد كه در دو موضوع عقل و 
ايمان، مردها را برزنان يا بالعكس زنان را بر مردان 
ترجيح بدهد. آيات قرآني هر دو صنف زن و مرد را 

جعفري، » (داند. در اوصاف عالي انساني مشترك مي
هم  وانگهي مشاهده و تجربه )286/ 11: 1379

مساعد اين معنا است. چه بسيار زناني كه تمايل 

چندانى به زينت ندارند و ازنظر قدرت منطق و بيان 
 )21/28: 1371مكارم شيرازي، ( بسيار قوى هستند

برانگيز زنان  تحسين و تر آنكه حضور گسترده و مهم
ف نيروي تعقل زن هاي مختلف علمي، ضع در عرصه

  كشاند. شدت به چالش مي را به
زن به زيور و   : شدت عالقه توان گفت بنابراين مي

محصول نظام تربيتي غير  عجز وي از اقامه برهان،
اسالمي است. تعدادي از مفسران معاصر ازجمله 

همين رأي را در تفسير اين آيه اهللا  فضلعالمه 
پي » ينشأ«بير از تع«گويد:  ميانتخاب نموده است و 

... كند ميكه قرآن محيط تربيت را بيان  بريم مي
از زندگي اجتماعي،  هايي نمونهكه قرآن در  طور همان

... گذشته از آن، در كند ميزن و مرد را برابر ذكر 
كه  بينيم ميتاريخ و دنياي معاصر، زنان بسياري را 

و داراي  رادارندقدرت مناظره و دفاع از خود 
كه ضعف  دهد مينشان  ها اينهنين هستند. آ اي اراده

ذات آنان نيست، بلكه از شرايط تربيتي   الزمهزنان 
گفت آيه  توان مياين اساس،  . برگيرد مي نشئت

: 1419(» كند ميواقعيت محيط تربيتي زن را بيان 
20/222(  
آن،  زيادي قوه تعقل در مرد و متفرعاتدوم:  دليل

  علت سرپرستي مرد بر زن
بِما فَضَّلَ اللَّه «مفسر الميزان مراد از عبارت  زعم به

الرِّجالُ قَوامونَ علَى «  در آيه »بعضٍ  بعضَهم على
بعضٍ...؛ مردان،   النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم على

سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را 
) زيادي 34ه/بقر(» بر برخى برترى داده است.

شوند؛  است كه بر آن متفرع مي هاي تعقل و چيزي قوه
مثل شدت بأس و تحمل شدايد و قدرت بر كارهاي 
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سنگين و مانند آن. مردان در نيروي تعقل و متفرعات 
زيرا حيات زنان عاطفي است  آن برزنان برتري دارند؛

(همان، » ريزي شده است. ظرافت پي و بر لطافت و
24/343(  

  دوم دليلبررسي 
در ارزيابي اين ديدگاه گفتني است مشهور مفسران 
 قبل از عالمه باكمي اختالف عبارت مذكور را

اند. اعاظم مفسران معتقدند  گونه معنا كرده همين
برزنان تفضيل داده است.  خداوند در عقل مردان را

گويد:  عنوان نمونه شيخ طوسي در تفسير تبيان مي به
علم و عقل برزنان برتري داده خداوند مردان را در «

نيز  البيان ) و صاحب مجمع3/189تا:  (بي» است
مردان در علم و عقل و حسن رأى و «نويسد:  مي

: 1372(طبرسي، » تصميم برزنان برترى دارند.
مردان در كمال «گويد:  ) و فيض كاشاني هم مي3/69

عقل و حسن رأي و زيادي قدرت بر طاعات و 
اما  )1/448: 1415» (دارند. اعمال برزنان برتري

  درستي اين تفسير محل تأمل است؛ چراكه:
دليل و خويش   كدام از اين مفسران بر گفته هيچ -1

 از مقتبس همه احتماالً و اند شاهدي اقامه نكرده
مال محسن  و طوسي شيخ از يانالب . مجمعيكديگرند

 از هم عالمه ظاهراً و گرفته يانالب مجمعكاشاني از 
  .است كرده اقتباس ها ينا

هاي علمي، تدبر، تأمل،  با تالش تعقل  قوه -2
آموزي در  كارگيري تجارب، مشورت و مهارت به

هاي شرعي در  ها و رياضت بخش انديشه و با مراقبت
بنابراين زيادي  رسد؛ بخش عزم و اراده به كمال مي

عقل، فزوني آگاهي و حسن تدبير، اكتسابي هستند؛ 
  بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم على« اهر عبارتظ كه درحالي

 از برتري تكويني و عنايت ويژه الهي به مردان »بعضٍ
  حكايت دارد و نشان از غير اكتسابي بودن آن است. 

عالمه طباطبايي شجاعت، دالوري و تحمل بر  -3
 داند شدايد و مانند اين امور را از متفرعات عقل مي

هاي قرآني  د عيني و آموزهكه طبق شواه درحالي
ها ريشه در ايمان ديني دارد و درواقع  بخش اعظم آن

مؤمنان، پوالدين مردان الهي هستند كه درراه خدا 
خدا  و خدا را دوست دارند و) 4صف/( كنند پيكار مي

وبر كافران مهربان با مؤمنان  هم آنان را دوست دارد
) و بخشي نيز ريشه در 54مائده/( سرسخت هستند

  قدرت بدني مردان دارد. 
مسلم است كه عقل و قدرت فيزيكي توأمان از 

ايستادگي هستند.  هاي اقتدار و شجاعت و مؤلفه
رو نيز قرآن ضمن سفارش به خردورزي و  ازاين

ايجاد رعب  دهد براي پارسايي به مسلمان دستور مي
در توان  در دل دشمن و بازدارندگي آنان هر چه

وانگهي  )60سازيد. (انفال/ داريد نيرو و اسبان فراهم
حاكمان زر و زور نيز براي استضعاف و استعمار 

اي و شگردهاي  سو با تسلط رسانه از يك ها ملت
ها پرده افكنده  و عقل ها ها و چشم تبليغاتي بر گوش

شوند و از  مانع از شنيدن و ديدن نداي حق مي و
ت آنان را از بين برده و مانع از سوي ديگر منابع قدر

شوند. تعامل فرعون  دستيابي آنان به ابزار قدرت مي
از  -عليه السالم-هاي حضرت موسي با روشنگري

اسرائيل از طرف  طرفي و كشتن فرزندان ذكور بني
  ديگر گواه روشني بر اين حقيقت است.

هاي عيني، طبيعت  به بياني ديگر، بر اساس واقعيت
هاي  آفريني مطلوب در مسئوليت نقشمردان براي 
براي حفاظت و حراست از اعضاي  ويژه طبيعي و به
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خانواده و تأمين معاش آنان به تنومندي، صالبت، 
رو نيز  شده است ازاين شجاعت و جسارت آراسته

تمام دنيا به  هاي توليدي در تنها بيشترين فعاليت نه
هاي  ترين مسئوليت دست مردان است بلكه سخت

مي، سياسي و قضائي حتي در جوامع غير اسالمي نظا
  شود.  غالباً به آنان واگذار مي

گويد:  در تأييد اين مطلب يكي از مفسران معاصر مي
توان  البتّه اگر مسائل شعارى را كنار بگذاريم، نمى«

انكار كرد كه معموالً فعاليت توليدى مردان از زنان 
اينكه بيشتر است و اين به دو دليل است: نخست 

مردان غالباً قوت و قدرت بيشترى براى كارهاى 
ها دست برتر در  سنگين دارند و همين امر به آن

دهد و ديگر اينكه مشكالت  مسائل اقتصادى مى
دوران باردارى و شير دادن نوزادان و بزرگ كردن 

ها (هرچند براى دو سه سال باشد) قسمتى از  آن
تخصيص  هاي عمر زنان را به خود بهترين سال

دهد و زنان مقدار زيادي از نيروى جسمانى خود  مى
شايد به همين دليل  دهند. را در اين راه از دست مى

است كه در تمام كشورها، حتّى در كشورهايى كه 
شده و  ها انجام تساوى زن و مرد عمالً در تمام زمينه

مذهب در آنجا حاكميتى ندارد، بسيارى از كارهاى 
بر دوش مردان است و مسئولين  پرمسئوليت و سنگين

طور اكثر از ميان  سياسى و اقتصادى و اجتماعى، به
) 3/298: 1386(مكارم،  »شوند مردان انتخاب مى

قرآن براي فرمانده جنگ افزون بر  تصريح همچنين به
 فزوني آگاهي، قدرت جسماني شرط اساسي است.

 تيو مرجع ياسيس يرهبر يبراالبته  )247بقره/(
 شانيا چراكهاصالت ندارد؛  يقوت و قدرت بدن ي،نيد

را به افراد توانمند  يياجرا هاي مسئوليت تواند مي

(توانمندي  دليل. البته به دو دينما ذيواگذار كرده و تنف
مرد  بايد جامعه يوال )ارتباط با مردم لتسهو و بدني
تر است و به جهت  جسمي ظريف ازنظرزن ولي  باشد

ارتباط  ،و رعايت حجاب يدامن حفظ حريم پاك
مردان با او دشوارتر است: واذا ساَلتُموهنَّ متاعاً 

 :1384،يآمل ي(جواد» فَسألوهنَّ من وراء حجاب
از بكار گيري  امروزه نيز در كل جهان )554 /18

هاي اجرايي به سبب ضعف  افراد سالمند در مسئوليت
شود؛ هرچند كه داراي  قواي جسماني پرهيز مي

  باشند. هاي علمي بيشتري وختهاند
بنابراين تفسير جمله مذكور به تفضيل مردان برزنان 

كه مفسر من  در قوه تعقل داراي ابهام است؛ هم چنان
 ادراك و تعقل برتري در را تفضيل وحي القرآن نيز

بلكه آن را متصل به حاالت  بيند نمي برزنان مردان
و  )237- 7/236 :1419 ،اهللا (فضل داند جسماني مي

، توانمندي طبيعي و بدنيجوادي آملي نيز آن را به 
: 1389وادي، ج( .داند صالبت و مديريت مرد مي

  )554 و 18/553
عالوه بر برتري مردان در  فزوني هاي جسماني و 

توان از زيادي سهم اإلرث  هاي طبيعي مي ويژگي
اخير استفاده   مردان براي تفسير تفضيلِ موردنظر آيه

 سهم ارث مرد را يكي از مصاديق نمود و دو برابري
  برتري مرد بر زن در قرآن دانست. عبارت پاياني آيه

و آيات  كند اخير كه مسئوليت مالي مرد را مطرح مي
و ال تَتَمنَّوا ما فَضَّلَ اهللاُ »  آيهخصوصاً قبل از اين آيه 
و  بعضٍ للرِّجالِ نَصيب مما اكْتَسبوا   بِه بعضَكُم على

خوبي   قرينه )،32 (بقره/ »للنِّساء نَصيب مما اكْتَسبنَ
سو به اين حقيقت  بر اين معنا است. اين آيه از يك

 تصريح دارد كه در هر دو صنف مرد و زن، مالك
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كه  حقيقى، فضايل اخالقى و معنوى است، درصورتي
جعفري ( با آزادى و تالش به دست آورده باشند

) و از سوي ديگر آنان را از 2/185: 1392تبريزي،
هايي كه خداوند براى بعضى نسبت  تمنّي برخورداري

  كند.  به بعض ديگر عنايت كرده، نهي مي
تواند مورد تمنّي قرار  روشن است اموري كه مي

بگيرد، فزوني ارث است و شأن نزول آيه نيز شاهد 
در شأن نزول اين آيه در تفاسير  اين معنا است.

(ص) عرض كرد:  پيامبرأم سلمه به « خوانيم: مي
كنند و سهم  جنگ نمي ها و زنكنند  مردان جنگ مي

ما مرد بوديم، جنگ  كاش ايما در ارث، نصف است. 
به او رسيدند ما هم به آن  مردها آنچهكرديم و  مي
خوانيم:  و همچنين در شأن ديگري مي» رسيديم مي
كاش  يا مردها گفتندي ارث نازل شد  كه آيه هنگامي«

ها نيز چنين بود  اجر و پاداش معنوى ما نسبت به آن
كاش مجازات و كيفرهاى ما نصف  وزنان گفتند اي

طور كه سهم ارث ما نيمى  مجازات مردان بود؛ همان
، طبرسي، 3/299: 1422(ثعلبى، »ها است. از ارث آن

1372 :3/63(  
واجب و زيادي قوه تعقل مرد  هزينه هايسوم:  دليل

  سبب دو برابري سهم ارث مرد
عالمه طباطبايي دليل دو برابري سهم ارث مرد نسبت 

داند: يكي زيادي نيروي تعقل  به زن را دو چيز مي
مهريه و نفقه؛  مانند هزينه هاي واجبمرد و ديگري 

و أما كون سهم الرجل في الجملة ضعف سهم المرأة «
الرجل على المرأة بحسب تدبير  فقد اعتبر فيه فضل

الحياة عقال و كون اإلنفاق الالزم على عهدته،... فإن 
» حياته حياة تعقلية و حياة المرأة إحساسية عاطفية

  )4/215(همان: 
  

  سوم بررسي دليل
هاي  توجيه دو برابري سهم ارث مرد به دليل مسئوليت

عصمت و  بيت اهلروايات مالي مرد، مستظهر به 
اما تعليل آن به فزوني قوه تعقل  است؛ ع)( طهارت

زيرا اگر مبناي تقسيم ارث عقل  محل تأمل است؛
سو بايد سهم افراد ضعيف العقل به نصف  باشد از يك

ارث ببرند  تقليل يابد. همچنين نبايد مجنون و سفيه
گونه فتوا نداده است. از  كه هيچ فقيهي اين درحالي

معصومين حكمت آن در روايات  سوي ديگر،
شده و از عقل سخني به ميان  صورت شفاف بيان به

  نيامده است.
دو برابري سهم ارث مرد از آغاز اسالم در اذهان 
مردم بوده و گاه بيگاه از پيشوايان اسالم در اين زمينه 

غالباً ع) (هاي ائمه اطهار  پاسخ كردند، هايى مي پرسش
خداوند مخارج «به يك مضمون است و آن اينكه 

مردان گذارده  ي عهدهدگى و پرداخت مهر را بر زن
 را بيشتر قرار داده ها آنبه همين جهت سهم  .است
عنوان  ) به3/292: 1374(مكارم شيرازي، »است.
شده كه در  الرضا (ع) نقل از امام على بن موسي نمونه

اينكه سهم زنان نصف سهم «پاسخ اين سؤال فرمود: 
طر است كه زن اين خا به  مردان از ميراث است

گيرد و مرد ناچار  كند چيزى مي كه ازدواج مى هنگامي
ي زندگى زنان بر  عالوه هزينه است چيزى بدهد. به

  كه زن در برابر هزينه دوش مردان است، درحالي
(شيخ حر » زندگى مرد و خودش مسئوليتى ندارد.

  ) 26/95: 1409عاملى، 
مه انديشمندان اسالم نيز بر اساس رهنمودهاي ائ

دانند؛ عالمه  ميرا همين امر  آن حكمت )(ع اطهار
مزيتي اقتصادي كه در اينجا «مصباح يزدي مي گويد: 
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به مرد تعلّق گرفته است، با توجه به مزاياي اقتصادي 
كه نصيب زن شده قابل توجيه است. مرد مخارجِ 

همسر، هزينه زندگي  ي مهريهفراواني بر عهده دارد: 
اخت مزد كارهاي زن مانند اعضاي خانواده، پرد

كه  داري (درصورتي شيردهي، پرستاري فرزند، خانه
زنان  ي عهدهكه بر  مطالبه كند) و موارد ديگر؛ درحالي

هيچ خرجي نيست. مرد براي تحصيل درآمدي كه 
 ي سرمايههمه مخارج باشد، بايد  بتواند پاسخگوي اين

نِ بيشتري در اختيار داشته باشد تا با به كار انداخت
آن، سود كافي به دست آورد. پيدا است كه 

االرث بيشتر، مرد را دررسيدن به اين مقصود  سهم
  )259: 1391( »كند. كمك مي
مبناى تسهيم در ارث، لزوم رعايت تناسب و بنابراين 

. او است خانوادگي تعادل حقوق هر كس با وظايف
هاي زندگي به  تأمين هزينه شايان ذكر است كه

فخر و مباهات براي   ط مرد، هم مايهشايستگي توس
او است، هم آرامش خاطر، رضايتمندي و 

ازپيش زن را در پي دارد و اين  پذيري بيش مسئوليت
  سبب فزوني عالقه همسران نسبت به هم و مايه دو

عالمه مطهري  شود و به تعبير استحكام خانواده مي
مالحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و اينكه «

صورت خرج كننده براى زن باشد  واره بايد بهمرد هم
و باألخره مالحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب 

رو اسالم  شود... ازاين استحكام علقه خانوادگى مى
دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد 

» االرث ببرد. شده است، مرد دو برابرِ زن سهم
)1384 :19/238(  

عاطفي بودن او سبب  و ضعف عقل زن چهارم: دليل
  جاي يك مرد در مسئله گواهي  جايگزيني دو زن به

مفسر الميزان عاطفي بودن حيات زن را سبب معادل 
بودن دو زن با يك مرد در گواهي دادن دانسته و در 

شهادت كه عبارت از تشريح «گويد:  تبيين آن مي
زباني، تحمل و ضبط رخداد است. ازنظر فطري از 

دهنده  شود كه يكي از افراد تشكيل سي پذيرفته ميك
اجتماع به شمار آيد و دين اسالم كه دين فطرت 
است، زن و مرد را در تشكيل جامعه دخيل دانسته 
وزنان را هم مشمول احكام اجتماعي ازجمله مشمول 

داند. لذا زنان را در اقامه شهادت با  حكم شهادت مي
نيز به آنان داده  مردان سهيم و حق اداي شهادت را

است؛ اال اينكه چون اجتماعي را كه اسالم به وجود 
عقل   آورده، مجتمعى است كه ساختمانش بر پايه

نهاده شده و زنان چون انسانِ عاطفي هستند، از اين 
حق به زنان نصف مردان داده است. بنابراين شهادت 

» دو نفر از زنان معادل يك نفر از مردان خواهد بود.
  )6/204 ،(همان

  چهارم بررسي دليل
جاي يك مرد در گواهي  تعليل جايگزيني دو زن به

 ها، به عاطفي بودن زن و مترتب كردن منزلت دادن
  پذيرش نيست: اجتماعي زن به آن به علل زير قابل

هاي طبيعي زن است؛  فزوني عواطف از ويژگي -ا
كه هويت انساني انسان به عقل و روح  درحالي

ملكوتي است كه زن و مرد در آن برابرند و شأن و 
منزلت اجتماعي انسان نيز اكتسابي و وابسته به 

هاي  شكوفايي عقل در پرتو ايمان ديني و تالش
 علمي و آراستگي به فضايل انساني است. 

إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و « اساس صريح آيه بر -2
جامعه اسالمي بر   شالوده )90نحل/ »(الْإِحسانِ

ريزي شده است نه عدل  هاي عدل و احسان پي پايه
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) تنها؛  هستند  زيمصداق دو چ ازنظرعدل و عقل (عقلِ
 نيرالمؤمنيام يها در آموزهچيز،  يكمفهوم  ازنظراما 

 يدر جا زيمعناست كه هر چ ني(ع) عدالت به ا
األُمور  ضَعيالعدل ُ « :خودش گذاشته شود

در توصيف امام  )437ح (نهج البالغه/ »مواضعها
 يهو الّذ« :كند يمعنا م گونه نيهم زيعقل را نعاقل، 

ييالشَّ ضَعء هعواضيزياست كه هر چ يعاقل كس ؛م 
) و نيز 235ح  نهج البالغه/.»(خود نهد جاي بهرا 

 ؛الْعدلُ الْإِنْصاف، و الْإِحسانُ التََّفضُّلُ« فرموده است:
ها برسانى و  عدل آن است كه حق مردم را به آن

 ص(همان، » ها تفضل كنى. احسان آن است كه بر آن
231(  

عنوان همسر،  در خانواده به درست است زن و مرد
عنوان  بهها، تكاليف و حقوق متفاوتي دارند؛ اما  نقش

دو عضو از اجتماع بزرگ خارج از كانون خانواده، 
جايگاه، منزلت، حقوق و رسالت يكساني دارند؛ يعني 

دارند  تنها حق بلكه وظيفه طور يكسان نه زن و مرد به
هاي علمي و عملي خود  هم تمام استعدادها و ظرفيت

را شكوفا سازند، هم از مواهب خلقت استفاده كنند، 
 ر.ك:( زندگي شركت نمايند.  ههم در مسابق

تأييد اين مطلب  در )160-159 /19، 1384مطهري،
اسالم زن و «گويد:  يكي از انديشمندان معاصر مي
داند كه در پيدايش،  مرد را دو ركن اجتماع مى

گيرى از جامعه نقشى مشترك  تشكيل، اداره و بهره
كنند و از نتايج  دارند. زن و مرد در جامعه زندگى مى

طور  ب اجتماع صالح و آثار بد جامعه فاسد، بهخو
  )17: 1390(امينى،» مندند. مساوى بهره

پيامبري اغماض كنيم كه حكايت از   اگر از مسئله -3
عنايت ويژه خداوند به شخص پيامبران دارد و در اين 

منَ النَّعيمِ « زمينه در فرازي از دعاي ندبه مي خوانيم:
الَ لَه ولَا اضْمحاللَ، بعد أَنْ شَرَطْت الْمقيمِ الَّذي لَازو

علَيهِم الزُّهد في درجات هذه الدنْيا الدنيةِ وزخْرُفها 
 ،بِه فاءالْو منْهم تملعو ،كذل رِجِها، فَشَرَطُوا لَكزِبو

رَ الْعلي والثَّناء الْجلي، فَقَبِلْتَهم وقَرَّبتَهم وقَدمت لَهم الذِّكْ
 متَهفَدر و ،يِكحبِو متَهكَرَّمو ،كَتَكالئم هِملَيع طْتبأَهو

كلْمقرآن در  )104/  99 : 1403مجلسي،  »(بِع
گواهي دادن هيچ فرقي   جز مسئله به مسائل اجتماعي

در  ميان زن و مرد نگذاشته است و ساير اختالفات كه
آيه در قرآن موجود است همه ناظر به  80بيش از 

  ) 294: 1391مصباح يزدي، ( مسائل خانوادگي است.
گواهي دادن نيز بر فزوني نيروي تعقل يا   مسئله

 كند؛ منزلت اجتماعي مرد داللت نمي باالتري شأن و
ها آنچه بايسته است، دقت  گواهي دادن  زيرا در مسئله

ها  وكاست ديده كم زگويي بيدر ضبط و تحمل آن و با
استدالل و برهان كه مبتني   ها است نه اقامه و شنيده

  بر نيروي تعقل است. 
مسئله «گويد:  تأييد اين مطلب عالمه مطهري مي در

جاي يك مرد در باب شهادت را هيچ  دو زن به
پاي اين حساب گذاشت كه عقل زن  شود به نمى

كار ندارد،  تر است، چون اصالً شهادت باعقل ضعيف
زن. در شهادت،   باعقل  مرد كار دارد و نه  باعقل  نه

وفصلش باعقل باشد.  چيزى نيست كه بخواهد حل
اى بيا بگو كه آن را  گويند چيزى را كه ديده مى
آن را اى بيا بگو كه  ام؛ چيزى را كه شنيده ديده
) و همو معتقد 400- 29/399: 1384» (ام. شنيده
احساس و عدالت و حفظ  باب شهادت باب« است:

است، باب عقل نيست. شهادت عقلى مثل شهادت 
متخصص فنى از قبيل طبيب كه جنبه استنباطى دارد؛ 
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موارد اسالم تفاوتى قائل نشده است،  گونه ايندر 
فرقى ميان مرد و  ظاهراًيعنى ازنظر رأى اهل خبره 

: يگردو چيز د ماند ميزن نيست (حتى در فتوا). باقى 
احساس هم تفاوتى نيست.  ازنظرحفظ. احساس، 

پس علت، جنبه حفظ و نسيان زن است. ظاهر آيه 
گويد: أن تضلّ احديهما فتذكّر  هم همين را مى

   )298/ 5 همان،(.»رىاحديهما االخ
اشتغال هميشگي و اوليه زن مسلمان  به بياني ديگر،

منزل و قلت حضور وي در معامالت، سبب   ادارهبه 
قرآن كريم شده است.  در تعدد شاهداحتياط قضايي 

بدهي) براي پيشگيري از اختالف در ( دين  در آيه
و استَشْهُِدوا «فرمايد:  دين و معامالت غير نقدي مي

شَهيدينِ منْ رِجالُم فَانْ لَم يكونا رجلين رجل و 
امراَتانِ ممن ترْضَونَ من الشّهداء أن تَضلَّ احديهما 

و دو شاهد از مردانتان را به » كِّرَ احديهما االخْريفَتُذ
پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو  .شهادت طلبيد

] رضايت  زن، از ميان گواهانى كه [به عدالت آنان
]  داريد [گواه بگيريد] تا [اگر] يكى از آن دو [زن

(بقره/  ] ديگر، وى را يادآورى كند. فراموش كرد، [زنِ
282( 

 در» أَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذَكِّرَ إِحداهما الْأُخْري»  هجمل
مرد در  جاي يك به دو زنجايگزيني  مقام تعليلِ
به معناي  يا» ضلّن تَأ« عبارت .است گواهي دادن

شود  مربوط ميبه فراموشي  درنتيجهاست كه  شدن گم
عمدي و ناشي  تواند مييا به معني گمراهي است كه 

داشتن عواطف و احساسات خويش و ناديده از مقدم 
. هر دو احتمال از سوي مفسران گرفتن حق باشد

جنبه عاطفي كه مقتضاي طبيعت « :شده است بيان
تر است. لذا  مادري و همسري است، در زن قوي

بسا عاطفه، بر زن چيره شود و او را از خط  چه
عدالت، در گواهي دادن منحرف سازد، لذا يك نفر 

شده تا از تحت تأثير قرار گرفتن او  او ضميمهديگر به 
؛ مكارم 1/448: 1424(مغنيه، » جلوگيري كند.

اهللا، همان:  و عالمه فضل 2/287شيرازي، همان: 
كثيري از مفسران نيز آن را به معنا فراموشي ) 5/133
: 1372 طبرسي ؛2/373تا:  (طوسي، بي دانند مي
: 1407زمخشري،  ؛1/363: 1416زجاج،؛ 2/683
؛ 1/307: 1415فيض كاشاني، ؛ 1/326

و  3/82: 1369؛ طيب، 1/535: 1415بحرانى،
  ) 1/535: 1375قريشي بنابي،

نظر دارند.  البته مفسران در علت فراموشي اختالف
مفسران متقدم منشأ آن را ضعف و نقص عقل زن 

سبب آن را ضعف معاصر  دانستند ولي مفسران مي
كه از  مانند گواهي در اموريزن حافظه و قوه ذاكره 

محمد عبده  ؛دانند كاري زنان خارج است، مي  حوزه
علت صحيح اين امر اين : «نوشته استدر تفسير آيه 

است كه شأن زن اشتغال به معامالت و امور مالى 
او در اين زمينه ضعيف است ولى   حافظهنيست و لذا 

 اش حافظه در رسيدگى به امور منزل كه شغل اوست 
 چه و زن چه بشر طبع اصوالً و است تر قوى مرد از

 سروكار ها آن با كه امورى در كه است گونه اين مرد،
 داشته ياد به را آن توانند هتر مىب و بيشتر دارند
 آملي جوادي) 3/104: 1414 رشيد رضا،(».باشند
 شهادت حكم در زن تا دو شهادت«: نوشته است نيز
 عقل و انديشه  مسئله به اين اما است؛ مرد يك

 و كند مي ذكر را آن نكته قرآن خود. گردد برنمي
در حكم شهادت  زن تا دو شهادت اينكه فرمايد مي

يك مرد است، نه براي آن است كه زن عقلش ناقص 
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اش  تذكر و حافظه به اين خاطر است كه است، بلكه
مشغول كارهاي خانه، تربيت بچه و  چون و كم است

اي كه  ممكن است آن صحنه ،مشكالت مادري است
بنابراين بايد دو تا زن در  ؛ديده است، فراموش كند

اين جريان حضور پيدا كنند تا اگر يكي يادش رفت، 
   )347: 1386( ».ديگري او را متذكر كند

 را زنى آن البته اسالم«گويد:  مي هم مطهريشهيد 
 اشتغال كه كند مى عمل اسالم دستور طبق كه گويد مى
 و دارى بچه و داخلى كارهاى به بيشتر اش ىسرگرم و

 جور اين و دارى شوهردارى و خانه و فرزند تربيت
 يا برادرش مثالً كه بيرون مسائل و چيزهاست
 آن در و كردند اى معامله باهم ها همسايه يا شوهرش
 موضوعاتى از نبود، يا بود گونه اين قراردادشان معامله
 مورد طبعاً چون. نيست او موردتوجه طبعاً كه است

  آيه است. ضعيف آنجا در حفظ او نيست، توجهش
اش روى موضوع حفظ و ضبط است؛  قرآن هم تكيه

اش روى ايمان  اش روى عقل است و نه تكيه نه تكيه
  )29/401( »و عدالت.

  مسئلهجاي يك مرد در  بنابراين جايگزيني دو زن به
به ضعف عقل  مربوطدر دادوستدها  ها دادن گواهي

كاري و رعايت احتياط  نيست بلكه از باب محكم
احساسات يا  ي غلبهبيشتر به جهت پيشگيري از 

هرچند كه از ميان  دادوستدها است. فراموشي زن در
اين دو احتمال با توجه به برابري زن و مرد در 

و ظاهر آيه كه تذكر معموالً درجايي به كار  عدالت
داند و فراموش كند، احتمال رود كه فرد چيزي را ب مي

اشتغال وافر زن به مسائل تر است. پس  دوم صحيح
سو و  از يكو تامل او در امورات زندگي  خانگي

اقتصادي و اجتماعي  هاي يانقلّت حضور وي در جر

تواند سبب احتياط قضايي در تعدد  از سوي ديگر مي
  .شاهد شود

  گيري نتيجه
از طبيعت مادي و  از نگاه قرآن انسان موجود تأليفي

روح ملكوتي است؛ اما هويت حقيقي انسان به عقل و 
 روح ملكوتي است كه زن و مرد در آن برابرند.

حيات شايسته انسان حيات معقول است كه زن و مرد 
دارند  تنها حق بلكه وظيفه صورت يكسان نه به

طبيعت زن براي  حياتشان را عاقالنه سامان دهند.
جايگاه همسري و مادري به ايفاي نقش مطلوب در 
شده و  بيشتر به زينت آراسته  فزوني عواطف و عالقه

وابستگي زن به زينت  اي بين آن دو نيست تا مالزمه
   عاطفي بودن حيات وي باشد.  نشانه

ها و ناتواني وي از  الي زينت پرورش زن در البه
هاي كالمي وصفي تغييرناپذير  ي برهان در نزاع اقامه

بلكه ريشه در نگرش عصر جاهليت به  نيست در زن
هاي تربيتي غير اسالمي  نظام زن دارد و محصول

هاي  خداوند سبحان مردان را در ارث و فزوني است.
هاي طبيعي برزنان برتري داده  جسماني و ويژگي

است؛ اما برتري آنان برزنان در نيروي تعقل در 
م در منطق اسالم معيارِ تقسي اي از ابهام است. هاله

هاي مالي مرد و  ارث عقل نيست بلكه مسئوليت
برابري ارث مرد  تأمين مخارج منزل، حكمت دو

 وي ت حضورمنزل و قلَّ  ادارهزن به  است. اشتغال
احتياط  و مستلزمِ درداد وستدها، محتملِ فراموشي

  .استقضايي در تعدد شاهد 
  منابع

  كريم قرآن -
  البالغه نهج -
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 )، ق 1405 الدين، ( زينابن أبي جمهور، محمد بن  -
، عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية

  دار سيد الشهداء للنشر.  :، قم تحقيق مجتبي عراقى
،  ق) 1404ابن شعبه حراني، حسن بن علي، ( -

تحقيق علي  ،تحف العقول عن آل الرسول (ص)
  دفتر انتشارات اسالمي. :اكبر غفاري،  قم

معجم مقاييس ق)،  1410ابن فارس، احمد، ( -
  داراالسالميه. :، لبنانةاللغ

تفسير ق)، 1419( كثير، اسماعيل بن عمر ابن -
 تحقيق محمد حسين شمس الدين،  ،القرآن العظيم

 .دار الكتب العلمية :روتيب

تفسير )،  ق 1420( عاشور، محمدطاهر، ابن -
  مؤسسة التاريخ العربي. : ، بيروتالتحرير و التنوير

ق)،  1408حسين بن على، (ابوالفتوح رازى،  -
، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن

بنياد پژوهشهاى  :آستان قدس رضوى،مشهد
  اسالمي.

ق)، 1420ابوحيان، محمدبن يوسف، ( -
 : بيروت ، تحقيق جميل، صدقى محمد،البحرالمحيط 

  دار الفكر.
البحر ق)،  1420( ابوحيان، محمد بن يوسف، -

  دار الفكر. :، لبنانحيط فى التفسيرالم
آشنايى با وظايف و ، )1390( ، امينى، ابراهيم -

دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه   :، قم حقوق زن
  قم.

البرهان ق)،  1415(  ، بحرانى، هاشم بن سليمان -
موسسة   قم  تحقيق بنياد بعثت،  ،في تفسير القرآن

 البعثة.

لكشف والبيان؛ ق)، ا1422( ثعلبي، احمدبن محمد -

دارإحياء التراث  :بيروتتحقيقابي محمدعاشور، 
  العربي.

شرح و تفسير )، 1379جعفري، محمدتقي،(  -
  دفتر نشرفرهنگ اسالمي. :تهران، البالغه نهج

قرآن نماد  ق)،  1419 جعفرى تبريزى، محمد تقى،( -
موسسه تدوين و نشر آثار  :تهران ،حيات معقول

  عالمه.
مجموعه ،  )1391 زى، محمد تقى، (جعفرى تبري -

موسسه تدوين و نشر  :تهران ، آثار عرفان اسالمى
  آثار عالمه.

جستاري )، 1388جمشيدي، اسداهللا وهمكاران،( -
مؤسسه آموزشي و  :، قمدر هستي شناسي زن

  پژوهشي امام خميني (ره).
 سي،شنا دين)، 1387( جوادي آملي، عبداهللا، -

مركز نشر  :تحقيق محمد رضا مصطفي پور، قم
  اسراء.

، تحقيق سرچشمه انديشه)، 1386(  ،_______ -
  مركز نشر اسراء. :قمعباس رحميان، 

، تحقيق فطرت در قرآن)، 1384( ،_______ -
  مركز نشر اسراء. :قم محمد رضا مصطفي پور،

، تحقيق علي تسنيم )،1389( ،_______ -
  مركز نشر اسراء. :قم اسالمي،

زن در آينه جالل و )، 1388( ،_______ -
  مركز نشر اسراء. :، تحقيق محمود لطيفي، قمجمال

تفسير انسان به )، 1389( جوادي آملي، عبداهللا، -
مركز  :، تحقيق محمد حسين الهي زاده، قمانسان

  نشر اسراء.
شخصيت و حقوق )، 1389،( حسيني، سيد ابراهيم -

  دفتر نشر معارف. :، تهرانزن
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بي تا) حقى برسوى، اسماعيل بن مصطفى، ( -
  دارالفكر. :بيروت ،تفسيرروح البيان

تفسير نور ق)، 1415حويزى، عبدعلى بن جمعه،(  -
  اسماعيليان . :، قمالثقلين

 شرح چهل حديث،  )1380اهللا،( خمينى، روح -
تنظيم و نشر آثار  موسسه : ، قم(اربعين حديث)

  امام خمينى (س).
 :تهران  ،صحيفه امام،  )1389اهللا،(  خمينى، روح -

  موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س).
زنان و سه پرسش )، 1395داودي، سعيد، ( -

  طالب (ع).امام علي بن ابي :قم ،اساسي
: التفسير الحديث)،  ق 1421 دروزه، محمد عزه،( -

دارالغرب   :بيروت ،حسب النزولترتيب السور 
  اإلسالمي.

إرشاد ق)،  1412ديلمى، حسن بن محمد،( -
  . الشريف الرضي :، قمالقلوب

،  ق)1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد،( -
، تحقيق صفوان عدنان  مفردات ألفاظ القرآن

  دار الشامية. : داوودى، بيروت
ق)، تفسير القرآن الحكيم 1414رضا، محمد رشيد( -

  دار المعرفة. :روتيبشهير بتفسير المنار، ال
اعراب  ق)، 1416زجاج، ابراهيم بن سرى،(  -

  دار التفسير. :قم، تحقيق ابراهيم ابيارى، القرآن
التفسير المنير في ق)،  1411زحيلي، وهبه،( -

  دار الفكر. :سوريه، العقيدة و الشريعة و المنهج
لكشاف اق)،  1407زمخشرى، محمود بن عمر،( -

عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل فى 
  دار الكتاب العربي. :لبنان، وجوه التأويل

 زيبايي نژاد، محمد رضا و محمدتقي سبحاني، -

در آمدي بر نظام شخصيت زن در )، 1379(
  دارالثقلين. :، قماسالم

مفتاح م)،  1937بكر،( سكّاكي، يوسف بن أبي -
  الكُتُب العلميه.، بيروت: دار العلوم

 :، قماقرب المواردق)،  1403شرتوتي، سعيد،(  -
  مكتبه آيت اهللا مرعشي نجفي.

 جامع األخباربى تا)، شعيري، محمد بن محمد،(  -
  مطبعة حيدرية. :، نجف(للشعيري)

، كتاب فروشي رهبر خردبي تا)، شهابي، محمود، ( -
  خيام، بي جا.

،  ق) 1409 شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،(  -
، تصحيح مؤسسة آل البيت عليهم وسائل الشيعة

  مؤسسة آل البيت عليهم السالم. :قم ، السالم
الحكمة بي تا)، صدر الدين شيرازي، محمد، ( -

مكتبه  :قم، االسفار العقلية االربعة  المتعالية فى
  مصطفوي.

الميزان  ق)، 1390 طباطبايى، سيد محمدحسين،( -
مؤسسة األعلمي   :بيروت  في تفسير القرآن،

  للمطبوعات.
مجمع البيان في ،  )1372( طبرسى، فضل بن حسن، -

يزدى طباطبايى و    اهللا ، تصحيح فضلتفسير القرآن
  ناصر خسرو. : تهرانهاشم رسولى، 

تفسير جوامع ق)، 1412طبرسى، فضل بن حسن،( -
مركز  :قم، تصحيح ابوالقاسم گرجى، الجامع

  وزه علميه.مديريت ح
تفسير جوامع ق)، 1412طبرسى، فضل بن حسن، ( -

  حوزه علميه قم. :، قمالجامع
جامع البيان )،  ق 1412طبرى، محمد بن جرير،( -

  دار المعرفة. : بيروت ،فى تفسير القرآن
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التبيان في بي تا)، (  طوسي، محمد بن حسن، -
تصحيح احمد حبيب عاملى،  ، تفسير القرآن

  دار إحياء التراث العربي.  :بيروت
)، اطيب البيان ش 1369طيب، سيد عبدالحسين،( -

  اسالم. :تهران، في تفسير القرآن
تهران، ، تفسير عاملى)، 1360عاملى، ابراهيم، ( -

  كتابفروشى صدوق.
دراسة و نقد في مسائل )، 1365فاضلي، محمد،(  -

  مؤسسة مطالعات فرهنگي. :، تهرانهامةبالغية 
التفسير  ق)،  1420فخر رازى، محمد بن عمر،( -

دار إحياء التراث   :بيروتالكبير (مفاتيح الغيب)، 
  العربي.

من   ق)، 1419( ، فضل اهللا، سيد محمد حسين -
  دار المالك. : بيروت،  وحى القرآن

،  ق) 1415 فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى،( -
، مقدمه و تصحيح حسين اعلمى، تفسير الصافي

  مكتبة الصدر. : تهران
،   قاموس قرآن،  )1371اكبر،( قرشى بنابى، على -

  دار الكتب اإلسالمية. : تهران
 :بيروت، فى ظالل القرآنق)، 1425سيد قطب، ( -

  دار الشروق.
، الكافي  ق)، 1407( كلينى، محمدبن يعقوب، -

 : علي اكبر غفارى و محمدآخوندى، تهرانتصحيح 
  دار الكتب اإلسالمية.

 ،، بحار األنوار باقر بن محمد تقىمجلسى، محمد  -

،  محقق / مصحح: جمعى از محققان ق)،  1403(
  دار إحياء التراث العربي  :بيروت

مرآة العقول في مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، -
الكتب دار  :، تهرانشرح أخبار آل الرسول

  اإلسالمية.
،  تفسير المراغىبي تا)، ( ، مراغى، احمد مصطفى -

  دار الفكر. : بيروت
)، به سوي خود 1384 مصباح يزدي، محمد تقي -

موسسه آموزشي و پژوهشي امام  :، قمسازي
  خميني ره.

ها و  )، پرسش1391( مصباح يزدي، محمدتقي، -
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  :، قمها پاسخ

  .خميني (ره)
التحقيق في كلمات ق)، 1417مصطفوي، حسن، ( -

  فرهنگ و ارشاد اسالمي. وزرات :تهران ،القرآن
مجموعه آثار استاد ،  )1384( ، مطهرى، مرتضى -

  صدرا. :تهران، شهيد مطهرى
، التفسير الكاشفق)، 1424مغنيه، محمدجواد، ( -

  دار الكتاب اإلسالمي. :قم
 ،تفسير نمونه)، 1371( زى، ناصر،مكارم شيرا -

  دار الكتب اإلسالمية. :تهران
پيام امام امير   )،1386( مكارم شيرازى، ناصر،- -

  دار الكتب االسالميه. :تهران ، المومنين عليه السالم
، ترجمه لذات فلسفه)، 1373( ويل دورانت، -

  علمي و فرهنگي. :عباس زرياب، تهران


