
  
  
  

  هاي مفسران نگاهی به دیدگاه
   در قرآنانزن) شهادت( گواهیدر مورد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خانی احمد رضا حسن

 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
مباحث فقهی سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله  جمله از

قص قضیه شهادت و گواهی در استراتژي فقه ژورنالیستی طرح نا. گواهی است
جا پیش رفته که  این مسئله تا بدان. باعث به وجود آمدن این جنجال شده است

تا زنانه و این خود انگارند  بسیاري رویکرد غالب قرآن و فقه اسالمی را مردانه می
لف متون هاي مخا هاي افراطی و نواندیشی ها، دگراندیشی فهمیباعث برخی کژ

  .گردد شریعت می
 282 هآیترین دلیل براي اثبات نابرابري شهادت زنان و مردان در قرآن،  مهم
را به  اختالف   علت و فلسفهبوده ون یو د که موضوع آن قرضاست  بقره  سوره

 ،مفسران در بیان علت این ضاللت. ها تعلیل کرده است ضاللت در ناحیه زن
افظه، عاطفی بودن، عدم اشتغال زنان به امور مواردي چون کاستی عقل و ح

آنچه در . اند که بیشتر بر حدس و گمان مبتنی است را بیان نموده... تجاري و 
شود، ارائه و تحلیل نظرات مفسران و صاحبنظران اسالمی  این نوشتار دنبال می

   .در خصوص علت و فلسفه تفاوت گواهی زن و مرد است

  :ها کلید واژه
  تفاوت زن و مرد/ آیه دین/ گواهی زن
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  پیش گفتار
ده و بـه آن اثـر   طرح نموشهادت را مموضوع  قرآن کریم در احکام نورانی خود       

و زنان فـرق نگذاشـته و    شهادت مردان و در این رابطه میان .حقوقی بخشیده است 
  . بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است

ــ  3؛  2/طـالق : ـ طالق 2؛  106 /مائده: ـ وصیت 1 (در قرآن کریم در چهار مورد     
هود سـخن بـه    و تعـداد شـ  گواهی از 282/بقره: ـ دین4؛  15/ نساء ،13 و   4/نور: زنا

 زن و میـزان ارزش آن    گـواهی مـشخص از    بـه طـور     آن    که یـک مـورد     میان آمده 
  :باشد  سوره بقره می282آیه  که شده است  صحبت

واستَشْهِدوا شَهِیدینِ مِن ِرّجالِکُم فَإِن لَّم یکُونا رجلَینِ فَرَجلٌ وامرَأَتانِ مِمنْ تَرْضَـونَ مِـنَ            ...(
   )282/بقره() أَنْ تَضِلَّ إِحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما الْأُخْرَىالشُّهداءِ

و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو ! شاهد بگیرید) بر این حقّ(خود را ) عادل(و دو نفر از مردان «
 زن، بایـد بـا هـم    و ایـن دو ! (زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید 

  »... .تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند)  قرار گیرندشاهد
اي از مقررات در مـورد داد و           سلسله ،ترین آیۀ قرآن است     از این آیه که طوالنی    

 7علی بن ابراهیم به سـند خـود از حـضرت صـادق            . گردد  ستد مالی استفاده می   
 282باشـد و در آیـه     می حکم شرعی500در سوره بقره   «: روایت کرده که فرمودند   

   )1/397بروجردي، (» . حکم است15سورة مذکور 
ظاهر آیـه   . از جمله این احکام گرفتن دو شاهد عالوه بر نوشتن و کتابت است            

ــان ــریفه همچن ــسران   ش ــی از مف ــه برخ ــی، (ک ــان ) 3/291قرطب ــوي (و فقیه موس
 دو زن   گواهیکه  اند، این است      به آن اشاره کرده   ) 1/399؛ راوندي،   297/گلپایگانی،

شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد  و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می       
 دو زن و یک گواهی این دو مرد قبول است و گواهیکه در صورت وجود دو مرد، 

  . مرد تأثیري ندارد
هـاي بـین شـهادت زن و مـرد از            مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفـاوت        

انـد کـه گـاه بـا هـم           ند و به بیان علت اختالف پرداختـه       ا ستهاي خاص نگری   دریچه
 زن بـه  گـواهی از آنجا که بحـث      .  است تفکیکهمپوشانی داشته و گاه از هم قابل        
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 همین آیه   پیرامون نیز   ها دیدگاه بسیاري از    ، سوره بقره آمده   282طور شفاف در آیه     
 تحقیـق ره بـه  در ادامـه ضـمن اشـا      . شکل گرفته و در واقع تفسیر ایـن آیـه اسـت           

  .یل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت به تحل، مفسرینهاي دیدگاه
  

   در فلسفه احکامتحقیقممنوعیت  .1
 معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات مفسران و اندیشمندان دینیبرخی 

  . باشندتسلیم محض باید  بوده و بندگان تنها در برابر آنها پنهانشرعی 
وجه به طرح اشکالی ت  سوره بقره و با282 ذیل آیه »القرآناحکام  «ابن عربی در    
  : دگوی  می»خريما األُهحداکر أذّتُما فَحداه إن تضلّأ« در مورد عبارت

فالجواب فیه اهللا سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمۀ و اوفی بالمصلحۀ «
 عربی، ابن(» .لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمۀ وانواع المصالح فی االحکام

1/255(  
کند و او خود به حکمت کار  خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع می«

تر از همه است و ملزم نیست مردم را  خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه
  ».از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید

 گـواهی  دو زن برابر     گواهیال که چرا    در پاسخ به این سؤ    » الکاشف«در تفسیر   
  :گوید رد است، مییک م

ـ 2ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ 1: هایی داده شده است در برابر آن پاسخ«
ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین . مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است

بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم 
ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ 3. حسوب شودمزاجی ـ گرچه زن باشدـ یک شاهد م

هاي خود را تحت کنترل  این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش
تر  و لذا براي اداي شهادت که از لوازمش نفوذناپذیري است، مناسب(دارد 
ترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه  ـ ولی کامل4.)است

  ».یمحکمت آن را نفهم
  :نویسد سپس می
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 بیش از شهادت ده مرد  یک زنت اشاره کنیم که گاه قاضی از گفتهزیباس«
تواند به علم خویش  در این صورت قاضی می. کند عادل علم و اطمینان پیدا می

» .ت داخلی دعوي است، عمل کندکه برآمده از قوانین و خصوصیا
  ) 1/442مغنیه،(

 و علت احکام و مقررات شـرعی بـر       بال حکمت    نباید دن   اصوالً به اعتقاد ایشان  
 این است که از روي ادله شرعی حکم خدا را           ، آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم      .آمد

 نه وظیفه و نه در بسیاري ی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام ول،بیاوریم  دسته ب
ـ   طریق کتاب و سنت حکم شریعت  همین که از.از موارد در توان ماست دسـت  ه ب

د، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیـه آن               آم
اي   خفیـه  هاي حکم الهی مبتنی بر حکمت      چه اینکه ممکن است   . حکم نباید بر آمد   

  . درك نباشد  باشد که براي انسان قابل
   :فرمایند می چنین اي مصاحبه در استاد دکتر گرجی

ومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لز«
 نه ، دلیل آن است،دنبال آن باشیمه توانیم در مسائل فقهی ب دیگر آنچه ما می

 روزنامه ،گرجی(» . علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است
  )6، ص1377 /25/11 ،145ش ،زن

 ر علت و حکمت   باید گفت اصوالً تجسس و تفحص د      اما در مورد این دیدگاه      
ـ          د و منـافعی کـه در اجـراي آن     و فلسفه احکام و دستورات آسمانی با بررسی فوای

سان که همیشه پیشوایان ادیان   بدان، امري است فطري؛گردد میدستورات عاید بشر 
  . شد میطرف سئوال واقع شده و افکار و آیینشان مورد تفتیش افکار عمومی واقع 

عیت احکام از مصالح و مفاسد نفس االمري و واقعی در فقه امامیه نیز اصل، تب«
است و نیز قاعده مالزمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در 
مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست 

همت » علل الشرایع« به تدوین کتاب ;که فقیه ناموري چون شیخ صدوق
هایی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده،  ایتگماشته و رو

. ها را دریابد جا گردآوري نموده و کوشیده است برخی از این حکمت  در یک



 

 

210 

هم
زد

شان
ال 

س
 /

اره
شم

 
61

  / 
هار

ب
  

13
89

 

هاي قطعی بسیاري از احکام  ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و مالك
 نصوص میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشري نیست، بلکه از طریق

  )84/ قربان نیا،(» .توان مالك تام و علت را کشف نمود شرعی می
   :دنویس شهید مطهري در این مورد می

به عالوه قوانین اسالمی به اصطالح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی «
به این معنا . است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است

صد مخفی و رمزي ندارد که بگوید حکم خدا به این  صد درکه جنبه مرموز و 
ها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه  حرف
ام، بر  کند که هر چه قانون من وضع کرده نه، اسالم اساساً خودش بیان می. است

اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به 
الق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک اخ

  . امور به اصطالح مرموزي که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست
مش هست، و به کند به مصالح و مفاسدي که در احکا بینیم قرآن اشاره می ما می

د پیغمبر و ائمه از صدر اسالم، خو.  ضروریات اسالم استجزء] این امر[عالوه 
 ضروریات شیعه و اکثریت اهل کردند و جزء ها را براي احکام بیان می فلسفه
گوید  ـ و شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت ـ این است که می] است[تسنن 

احکام بر مبناي مصالح و مفاسد نفس االمریه است؛ یعنی بر مبناي مصالح و 
ستم قانون گذاري اسالم راهی براي مفاسد واقعی است و به همین دلیل در سی

عقل باز شده است؛ یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد 
گذاري راه  واقعی و نفس االمري است، وسیله شده که در اصل سیستم قانون

  )28-27/ 2مطهري، اسالم و مقتضیات زمان، (» .براي عقل وجود داشته باشد
 گاهی ما به علـت و یـا سـبب         »مصالح و مفاسد  «در این   توجه داشت   البته باید   

خوریم کـه در روایـات اسـالمی بـه      میحکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم بر       
 مراد از علت حکم چیزي اسـت کـه حکـم            .شود میعنوان علل الشرایع از آنها یاد       

) فلـسفه حکـم  (دائر مدار آن است، اما حکمت حکـم         ) نفیاً و اثباتاً  (وجوداً و عدماً    
یاً و اثباتـاً   اما حکم نف، است که در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته چیزي
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 بین ایـن دو بـسیار مـشکل و نیازمنـد       دقت کافی در تشخیص    .دائر مدار آن نیست   
  )86/ 1رضایی، . (اجتهاد علمی است

گر چه شارع مقدس در مواردي علت حکم        نکته قابل توجه دیگر این است که        
 لکن در موارد زیادي مـا  ،ی از آن اشاره نموده است     های  حکمت را بیان فرموده یا به    

را متعبد به احکام نموده است که با نظر بـه حکمـت شـارع و خبـر صـادق امـین،         
گونه احکام نیز کامالً عقالیی است و تعبدي بودن معنایش این است که   پذیرش این 

بت بـدانها  م عقالیی تعبدي است، یعنی بر اساس تعقل و حکم عقـل نـس             ااین احک 
   .ورزیم میتعبد 
  

 در عـصر نـزول و مقطعـی بـودن           دور بودن زن از مسائل مالی و اجتمـاعی         .2
  احکام

برخی مفسران شأن و جایگاه زن را در امور مـرتبط بـا تربیـت فرزنـد و انجـام         
 در امور مربـوط بـه حـوادث اجتمـاعی         گواهیدانند و از آنجا که       میوظایف منزل   

ی و حتی بصري و سمعی زن ز حیطه اشتغاالت فکري و ذهنیابد و خارج ا مینمود 
  .  بر این موضوع ندارنداي  احاطهاست، از این رو

   :چنین آمده» المنار«در تفسیر 
اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت زنان، زنان در  برخی مفسران گفته«

ه معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد ب
برخی هم علت آن را . االیمان بودن آنان است حساب آمده، ناقص العقل و ناقص 

حافظگی و سرعت  اند که نتیجه آن کم غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته
  » .فراموشی است، ولی اینها توجیه درستی نیست

  : کند که گفته است  از استاد خود شیخ محمد عبده نقل میگاه آن
نها االشتغال بالمعامالت المالیۀ و نحوه أ المراة لیس من شنّو السبب الصحیح ا«

مور تکون کذلک فی األ ال من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفۀ و
 من طبع البشر نّإقوي ذاکرة من الرجل یعنی أها فیها ی هی شغلها فانّالمنزلیۀ التّ

رشید (» ...و یکثر اشتغالهم بهای تهمهم مور التّرهم لألن یقوي تذکّأ  و اناثاًذکراناً
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  )110-3/109رضا، 
علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معامالت و امور مالی «

 ولی در رسیدگی به امور منزل ،نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است
تر است و اصوالً طبع بشر چه زن و چه  اش از مرد قوي  حافظه،که شغل اوست

ین است که در اموري که مبتال به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بیشتر مرد، ا
تواند آن را به یاد داشته باشد، و مناط وضع قوانین و جعل احکام  و بهتر می

مالحظه غلبه اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با 
ها  ست، لذا در این زمینهعدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معامالتی ا

ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همین مالحظه، 
  ».شهادت دو نفر آنها مساوي یک مرد قرار داده شده است

   :گوید وي براي پاسخ اشکال مقدر می
ه جانب فی هذا العصر باالعمال المالیۀ فانّ ینافی ذلک اشتغال بعض نساء األو ال«
» .لیل ال یعول علیه و االحکام العامۀ انما تناط باالکثر فی االشیاء و باالصل فیهاق
  )همان(
کشورها منافاتی با این حکم و  اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از«

 مناط حکم بر غلبه وضع موجود ،طور که گفتیم  زیرا همان؛فلسفه آن ندارد
  » .است

 وضع عارضی کید کرده و  ضوع تأ نیز بر این مو    جمعی از صاحب نظران اسالمی    
را که موجب دور بودنشان از مـسائل و رویـدادهاي       زنان  مربوط به موقعیت عملی     

موجب برقراري چنـین حکـم      ،اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست         
  . اند متفاوتی دانسته

بـه تناسـب   بسیاري از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفري        ایشان معتقدند   
ـ اعـم  ند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینـی   والت اجتماعی قابل تغییرتح

 مقتضیات در نظر گرفتن باشد که بدون اتواند به این معن نیز نمیـ از کتاب و سنت  
در مورد . طور مطلق ثابت تلقی گردنده زمان و مکان و بی هیچ توجیه قابل فهمی ب   

هاي جسمی و روحی کـه        رغم تفاوت  بهپندار است که    زنان نیز این نگرش بر این       
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بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقـل و شـعور، نقـصان و عقـب              
ن مبنا حکم متفاوت را بـر او بـار   آماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر   

  وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بـودن از تعلـیم و       بلکه،  کرد
طور عارضـی نـه ذاتـی    ه  بیعتاًهاي اجتماعی، طب  تربیت الزم و جدا بودن از فعالیت      

داشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفـاوتی           تر از مردان نگه    آنان را عقب  
شـود کـه اگـر زنـان توانـستند امکانـات و               ولی این دلیل نمی    ،براي آنها وضع کرد   

کار اندازند و نقص عارضی    ه   خود را ب   دست آورند و استعداد ذاتی    ه  هایی ب  فرصت
 بلکه در سطح گسترده و  ،صورت محدود و موردي   ه  را مرتفع نمایند و این امر نه ب       

تـوان گفـت نظـر       باشند و مـی      باز همان احکام پابرجا و ثابت      ،غالب صورت گیرد  
 بتواند مقبـول  1اگر این نگرش.  این نوع احکام نبوده استمشارع نیز بر ثبات و دوا     

هایی که هم اکنون در توجیه و اجراي قوانین اسالمی   بسیاري از دشواري،قع شودوا
 زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهـد  گواهیله ئ از جمله مس   ،وجود دارد 

  )20/، رزش شهادت زن در قوانین و مبانى فقهى، امهرپور. (شد
   :نگارد مییکی دیگر از نویسندگان در این مورد چنین 

از نظر جامعه » واستشهدوا شهیدین من رجالکم«: فرماید راز آیه که میاین ف«
 چه آنکه هنگامى که زن در جامعه خانه نشین باشد و در ،شناسى معتبر نیست

 اغلب آنچه که در کوچه و بازار و سفر و حضر دیده ،پس پرده زندگى کند
ت دوم این که قسم  مرد است و این حکم بر اغلب جارى شده است، چنان،شود می

حسینی (» . ناظر به اغلب است،آیه هم با توجه به استداللى که در آن آمده است
  ) 109/نژاد،

گونـه   ایشان در ادامه دلیل فراموشکارى اغلب زنان در عصر نزول قـرآن را ایـن        
  : کند که بیان می

اى که  حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه«
اندازد و در نتیجه به  زار کار راه نداشته باشد، حافظه خود را به کار نمیدر با

دیده یا شنیده را از یاد   باز،کند یکند و یا اگر اعتنا م یبیند توجه نم آنچه می
 قرآن کریم وجود دو زن را به جاى یک مرد الزم دانسته است تا اگر ،برد می



 

 

214 

هم
زد

شان
ال 

س
 /

اره
شم

 
61

  / 
هار

ب
  

13
89

 

ر آن را به یاد او بیاورد و این حکم یک زن آنچه را دیده از یاد برد، آن زن دیگ
 )همان(» . اغلب جارى شده استيهم باز بر بنا

کنـد و مفـاد و    مـی  با نگاه روان شناسانه و جامعـه شناسـانه آیـه را تفـسیر           وي
که در جـاى دیگـر از        داند، چنان  میمضمون این آیه را مخصوص عصر نزول قرآن         

کنـد کـه    مـی ر عصر کنونى، تصریح  با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان د     شکتاب
  : گوید میاین احکام به صورت قضیه خارجى است، آنجا که 

با این شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسالم تغییر یافته است و بدیهى است که «
است که در جامعه یا در » قضیه خارجى«چون این احکام هم به اصطالح منطق 

 اغلب جاى خود را به حکم به  آن حکم بر،کند زمان و مکان خاص صدق می
   )110/همان، (».دهد تساوى می

 کم کم تبدیل ،ى که بین زن و مرد در برخى احکام وجود داشته          یها یعنى تفاوت 
  . به تساوى و برابرى شده است

 بـه   عتقدند که محدود کردن محتـواي آیـه        م اي از دیگر سو در مقابل ایشان عده      
بـه عبـارتی آیـه،    . شـود   هرگز در آیه یافت نمیاي دارد که عصر نزول، نیاز به قرینه   

گوید و عصري بودن را مـالك ایـن    گویا از سرشت و خلقت تکوینی زن سخن می  
  . داند قانون نمی
هاي الزم برخوردار باشد، هرگز ماهیـت او بـه     زن هر چند هم از دانش    بنابراین

تأثیر احساسات  و او همچنان عاطفی و تحت        کند  ها تغییر پیدا نمی     خاطر این دانش  
گونه که مربوط    است و این نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آینده نیست؛ همان            

  )359-358/ داودي، . (باشد به آب و خاك و منطقۀ جفرافیایی خاصی نمی
گونه تفسیر و استفاده از قرآن کریم مخـالف بـا مبنـاى بـدیهى و        این از این رو  

مفـسرین  ، یعنى علمـا، فقهـا و    این فنناسالم است و تمام متخصصضرورى دین ا  
 : اند، زیرا چنین تفسیرى از آیه نکرده

 قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانى است، کتاب هدایت، قـانون و احکـام           :الًوا
  وباشـد   میبدون هیچ گونه محدودیت مکانى و زمانى  و  براى تمام افراد بشر است      

 . شود می خوبى روشن  به، که در قرآن کریم آمدهیاتباین مطلب از خطا
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رض عـ  متف فقه با استناد به روایـات معتبـر   در ابواب مختل    فقیهان مسلمان  :اًنیثا
هـاى اجتمـاعى در صـدر         فعالیـت  اگر مشارکت ضعیف زنان در    . اند این حکم شده  

 و نـه  بـود اسالم موجب جعل این حکم بود و حکـم مزبـور از قـضایاى خـارجى          
ر بعدى که به سـبب گـسترش اسـالم و           در اعصا  :حقیقى، چرا ائمه معصومین   

 افزایش چشمگیر حضور زنان در فعالیـت        باعثارتباط مسلمانان با سایر ملل عالم       
 اند؟ حال ما با چه مـستند       شاره نکرده ، در این حکم تجدید نظر یا ا        گردید اجتماعى

   از یک حکم قرآنى چشم پوشى کنیم؟يمعتبر
رسـد، نـوعی نـسبیت و تغییـر          میاز طرف دیگر آنچه که از این نظریه به ذهن           

. دائمی در احکام الهی است که دگرگونی مستمر شرایط اجتمـاعی عامـل آن اسـت    
صاحبان این نظریه تغییر و تحول دائمی در احکام را الزمه توجه به مقتضیات زمان          

  . دانند میو مکان در جعل و وضع احکام 
  

   غلبه عواطف و احساسات در زنان.3
 زنان در برخی مواضع و نیز قبـول معادلـه     گواهی عدم قبول    بسیاري از مفسران  

. دانند میدو زن در برابر یک مرد را ناشی از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنان             
به اعتقاد ایشان اسالم در تنظیم و جعل قوانین جامعه اسالمی تعقل را بر عواطف و     

به همین احساسات هستند، دهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار  میاحساسات غلبه 
 مالحظه این حقایق در جعل و وضع قوانین از سـوي شـارع نـه تنهـا داراي                خاطر

  .  بلکه کامالً عقالنی است،مبناي طبیعی
 که فشردة آن چنـین  به طور مشروح این بحث آمده» من وحی القرآن«در تفسیر  

   :است
اه باید گرفت و علت اینکه در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن را گو«

أن «: در واقع دو زن قائم مقام یک مرد است، آن است که خود قرآن فرموده
اساس این مطلب آن است که جنبه . »خريما فتذکّر احداهما األ إحداهتضلُ

زن به خاطر . تر است عاطفی که مقتضاي طبیعت مادري است، در زن قوي
همان .  به عاطفه سرشار داردهاي مادرانه نیاز سرشت مادري و انجام مسئولیت
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گونه که زن در عرصه همسري نیاز به طبیعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا 
چه بسا عاطفه بر زن چیره شود و او را از خط عدالت در گواهی دادن منحرف 

زند؛ زیرا  اي به کرامت و شخصیت زن نمی سازد و البته این مسئله هیچ لطمه
ن امري ضد ارزش نیست، بلکه به وي بها و ارزشی عاطفه هرگز در شخصیت ز

این طبیعت و سرشت مربوط به نوع زنان است که عنصر نوعی . دهد فراوان می
شود با کمبود عاطفی در زن این اساس را به  زن سرشار از عاطفه است و لذا نمی

هم زد و اگر هم با تالش و علل اجتماعی جنبه عاطفی در زن ضعیف شود، باید 
هاي  فت که این سرشت جدا نشدنی در بعضی از مواقع حساس و جایگاهپذیر

شود که براي  کند و همین سبب می شود و کارش را می ساز بیدار می سرنوشت
حفظ جانب عدالت، ما به همان سرشت نخستین زن و مرد نگاه کنیم و بر اساس 

  )5/133فضل اهللا، من وحی القرآن، (» .آن قانون وضع کنیم
   : آمده است»ر نمونهتفسی«در 

اما اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که «
زن موجودي است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر 

مکارم (» .دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیري کند
  )2/287شیرازي، 

   : آمده است»انوارالعرفان« در تفسیر
گونه امور و شهادت به آن  هاي خاصی که دارد، به ضبط این زیرا زن با انگیزه«

شود، از  نماید و بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع می کمتر دقت می
شود تا اگر یکی اشتباه کرد و یا تحت تأثیر  رو یک نفر دیگر به او اضافه می  این

گري از او جلوگیري به عمل آورد تا وي به متن وقایع بازگشته قرار گرفت، دی
  )4/551داور پناه،(» .و درست گواهی دهد

   : چنین است»فی ظالل القرآن «چکیده سخن سید قطب در تفسیر
الزم است؛ مقبول نزد مردم و یا ) مرضی(به هنگام شهادت، دو شاهد مقبول «

اه وجود دو شاهد مقبول را ناممکن ولی از آنجا که شرایط گ. مقبول نزد طرفین
سازد، شارع مقدس در شریعت آسان خود، از زنان نیز براي شهادت کمک  می
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  . گرفته است
اما اینکه چرا در ابتدا مردان را نامزد شهادت کرده است، بدان جهت است که 

کنند و زن محتاج  مردان در اجتماع سالم اسالمی با کارها دست و پنجه نرم می
او مجبور نخواهد شد تا . ت که براي زندگی و امرار معاش خود کار کندآن نیس

براي به دست آوردن چند لقمه نان یا چند درهم پول، مادري و زن بودن خودش 
را از دست بدهد و وظیفه واجب خویش را در تربیت و پرورش پربهاترین چیز 

  . نهد نده ـ وابراي آینده انسانیت ـ یعنی فرزندان شایسته و سازنده نسل آی
خالف آنچه در اجتماع  اي رخ نخواهد نمود؛ بر در نظام سالم اسالمی چنین پدیده

ولی در هر صورت زمانی که دو مرد . شود ناسالم و منحرف امروز دیده می
اما اینکه . شود جهت شهادت پیدا نشوند، با یک مرد و دو زن این مهم عملی می

، خود آیه علت آن را دقیقاً توضیح چرا دو زن به جاي یک مرد الزم است
این بدان جهت است که : گوید آیه می. بندد دهد و راه را بر حدس و گمان می می

سید (» .کند اگر یکی از آن دو زن به گمراهی افتاد، دیگري او را یادآوري می
  )335/قطب،

   :گوید  زن میتسپس سید قطب پیرامون علل گمراهی و ضالل
در . ه در کم آگاهی زن از موضوع معامالت و عقود داردگاه این مسئله ریش«

ها را به خاطر بسپارد تا به هنگام اداي  کاري تواند تمام دقایق و ریزه نتیجه نمی
و گاه به این دلیل . شهادت، درست همه آنچه را که واقع شده است گواهی دهد

ادري است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیري دارد؛ چرا که وظیفه مهم م
هاي او کامالً  طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته چنین می
این طبیعت که از آن سخن . این از فضل الهی است بر طفل و مادر او. توجه کند

گیرد، با تأثیرپذیري  می رفت و در زن وجود دارد و همه حاالت زن را در بر
اسازگار است و اینکه خداوند دو الزم براي شهادت در باب معامالت و عقود ن

» .استزن را به جاي یک مرد قرار داده است، براي تضمین همین نکته 
  ) 336/همان،(
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هما ار احـد  هما فتذکّ ا احد أن تضلّ « جمله   ذیل یید این دیدگاه   مطهري در تأ   شهید
نخـست ایـن احتمـال را بررسـی      . کنند  دو احتمال را به تفصیل مطرح می       »االخري

 عدم برابري، ریشه در توان هر یک از زن و مرد در حفظ و ضبط دارد و کنند که می
 ناشـی از  مـسئله نشینند کـه ممکـن اسـت ایـن      آن گاه به ارزیابی احتمالی دیگر می 

 عـدول   اول از تقویت احتمـال      ایشان در پایان بحث   . برتري احساسات بانوان باشد   
   ؛اند  متمایل شدهدوم کرده به تفسیر

 جمله مذکور در مقام بیان علت این است ،ان گونه که گذشتتوضیح اینکه هم«
را چگونه باید معنا » ان تضلّ«که چرا باید دو زن جایگزین یک مرد شود؟ تعبیر 

شود و یا  کنیم؟ آیا به معناي گم شدن است که در نتیجه مربوط به فراموشی می
واطف و تواند عمدي و ناشی از مقدم داشتن ع ي گمراهی است که میابه معن

 هر دو از »شهادت و قضاوت«. احساسات خویش و نادیده گرفتن حق باشد
لی هستند که با احساسات انسان زیاد سر و کار دارد؛ زیرا انسان وقتی در ئمسا

دهد و  کسی شهادت می» لَه« به ]در حقیقت [،دهد مورد حقوق شهادت می
اند که   را گفتهدر موضوع زن این مطلب. دهد شهادت می] دیگر[کسی » علیه«

 ولی ،زن و مرد از لحاظ غرایز درست است که یک مشابهاتی میان آنها هست
مثالً حس عالقه به فرزند را ... از لحاظ عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است

اش بیشتر  شود گفت زن عالقه در این عالقه به فرزند نمی. مرد دارد، زن هم دارد
. مند است زن نیز به شوهر عالقه. مند است شوهر به زن عالقه. از مرد است

ولی یک . شود گفت عالقه زن به مرد بیشتر است از عالقه مرد به زن طبعاً نمی
تر  عواطف زن در این موارد از عواطف مرد قوي] و آن اینکه[چیز دیگر هست 

در این گونه موارد . التأثر است  یعنی حالت زن، زن سریع؛ مقصود این است؛است
 زودتر به غلیان ،تر است به عبارت دیگر جوشان. تر است د تأثرش سریعاز مر

 یعنی اگر خبر یک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با اینکه ؛آید می
 ولی مادر زودتر به ،مند باشد در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر عالقه

 زن، هم از لحاظ محبت .شود زودتر منبعث می. آید آید و به حرکت می جوش می
التأثرتر است و به همین دلیل هم زود اشکش جاري  و هم از لحاظ خشم سریع
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  ».گرید شود و می می
   :کند سپس استاد اضافه می

باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، یعنی ممکن است زن در «
ات زن یک مورد که باید شهادت بدهد، حقیقت یک جور حکم بکند، ولی احساس

خواهد شهادت   یعنی آن کسی که حقیقت را می؛آنجا جور دیگري حکم بکند
شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک  تمام می] دیگري[بدهد که علیه آن 

این نه مربوط به ضعف عقل است . اي کافی است که روح او را منقلب کند گریه
 حالت  بلکه مربوط به این،و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف عدالت

ما بعضی از مردها را . این در میان خود مردها هم هست. احساساتی بودن است
این معنایش این نیست که اینها احساساتی هستند . گوییم مردهاي احساساتی می

شان از مردهاي دیگر یو عقلشان از مردهاي دیگر کمتر است، یا ایمان و تقوا
  ». بیشتر است بلکه جوشش و تأثیر آنها از دیگران،کمتر است

کنند که به احتمال بسیار قوي       گیري می  استاد شهید پس از این توضیحات نتیجه      
براي این اسـت کـه زن بیـشتر از مـرد متـأثر              « زن و مرد     گواهیعلت عدم برابري    

زن  مطهري،(. شود و این امري است که به برتري احساسات زن مربوط می» شود می
  )13-12/، گواهی و

   :دنویس میدر این موضوع  اهللا  فضلعالمه
در مقابل شهادت یک شهادت دو زن ـ توانیم براى این قانون الهى  دلیلى که مى«

ها و اختالفات،  ت، فضاى درگیري این است که در برخى حاال،ذکر کنیمـ مرد 
البته این حالتى . کند عاطفه انسان را به حمایت از این متّهم یا آن مدعى وادار مى

] یا مظلوم نمایى[ویژه اینکه ما معموالً تحت تأثیر مظلومیت ه  ب،انسانى است
در این زمینه، زن به . آنکه در ماهیت دعوا دقّت و تأمل کنیم  بى،گیریم قرار مى

اش از مرد، طبیعتاً بیشتر تحت تأثیر   عاطفى و احساسهتر بودن جنبـ لحاظ قوى
 بودن، همسر بودن و گیرد و این طبیعت حال اوست و مقتضاى مادر قرار مى

 . مؤنّث بودن او
 این است که شهادت یک زن ،نکته دقیقى که ناگزیر از تأمل در آن هستیم
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مکمل شهادت دیگرى است و همین موضوع گاه در شهادت مردان نیز مشاهده 
چرا . دو شاهد عادل باید گواهى بدهند» بینه«بینیم که در  مثالً مى. شود مى

گوییم این شرط، نوعى  ى کافى نیست؟ در جواب مىشهادت یکى به تنهای
 بنابراین در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد .احتیاط در رعایت عدالت است

آیا مفهوم این سخن . گردد شود و به شهادت یک نفر اکتفا نمى عادل پذیرفته نمى
آن است که در مقام دعوا، هر کدام از این دو به لحاظ شخصیت انسانى، کاستى 

ى است که مبادا کار  احتیاط و محکمهلـئ ما، مسهلـئخیر، مس!  نقصان دارند؟و
شود،  اما اینکه گفته نمى].  نه تعیین ارزش شخصیتى شاهدان[عدالت ضایع شود 

: فرمود7باید بگویم این مسئله محل اختالف است، زیرا امیرالمؤمنین على
بنابراین شهادت . رود  خون انسان مسلمان به هدر نمى؛»الیبطل دم امرئ مسلم«

البته در برخى از شرایط شهادت زن مقبول . زن در این مورد پذیرفته است
 مثل شهادت نسبت به زنا، زیرا غالب حدود بازدارنده است و اسالم هم ؛نیست

. ها را به سمت این موضوع گرایش دهد مایل نیست که توجه و اهتمام انسان
، »شود حدود به خاطر شبهات لغو مى؛  بالشبهاتأالحدود تدر«ه فقهى قاعد

رد و ناچیزى از عدم پذیرش البته موارد بسیار خُ. برخاسته از این نگرش است
شهادت زن وجود دارد که دلیل آن، وجود خصوصیاتى است که در خود موضوع 

هایى  شهادت زن به تن،لى که مختص زنان استئهمچنین در برخى مسا. است
به  آن است که هاین امر نشانـ. شود و نیازى به شهادت مرد نیست پذیرفته مى

، ]از دید اسالم[شود، زن  رغم همه شبهاتى که پیرامون این مسئله مطرح مى
برداشتى «، همایش اهللا فضل(» .انسانى است که از حقوق کامل برخوردار است

   )»تازه از فقه حقوقى زن
 

  قوه ضبط  ضعف نسبی حافظه و .4
 ، غیر قابل انکـار بـین زن و مـرد   هاي  یکی از تفاوت،به اعتقاد برخی از مفسران   

این مطلـب نـزد بـسیاري از        . تفاوت از حیث قواي دماغی، عقالنی و عاطفی است        
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عالمان دینی مسلم انگاشته شده است و براي اثبات مدعاي خـویش از احادیـث و               
  . آورند شاهد میروایات 

  : خوانیم  چنین می»مجمع البیان« سوره بقره از کتاب 282در تفسیر آیه 
؛ باید به جاي یک مرد دو زن گواه )خريما األحداهر إما فتذکّحداه ألُن تضّأ(«

، باشند که اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، دیگري به یاد او بیاورد ـ ربیع
 بدون »تذکر«سدي، ضحاك و بیشتر مفسرین ـ و بنا به قرائت کسانی که  

طور خواهد بود و یادآوري به این صورت  اند نیز معناي آن همین تشدید خوانده
به یاد داري که آن روز که گواهی دادیم چنین بود و در «است که به او بگوید 

و نکته . تا اینکه به یاد او بیاید» حضور ما فالن مرد یا فالن زن نیز وجود داشت
بودن زنان بیان شده است، این است که زنان اینکه این مطلب فقط در مورد گواه 

  )130/ 4و3طبرسی، (» .نوعاً بیش از مردان فراموش کارند
   : آمده است»تفسیر المنیرال«در 

از نظر طبیعی . تر است آید که حافظه زن از مرد ضعیف از این آیه به دست می«
مرد کمتر نیز چنین است؛ در علوم طبیعی ثابت شده که وزن مغز زن از وزن مغز 

  )367/ 1زحیلی، (» .است
   : آمده است»تقریب القرآن«در تفسیر 
گونه که در  تنها به این دلیل دو زن معادل یک مرد به حساب آمده که زن همان«

علم روز ثابت شده، از جهت حافظه ضعیف است و در نتیجه بیش از مرد 
  )36/ 3حسینی شیرازي، (» .فراموشی دارد

  : آمده است»قرآنمن هدي ال«در تفسیر 
دلیلش آن است که زن به جهت اشتغاالت دیگري که دارد، گاه آنچه را دیده «

کند، بنابراین الزم است بر تعداد شاهدان زن افزوده شود تا این نقص  فراموش می
  )48/ 1مدرسی، (» .به نوعی جبران گردد

  : آمده است»تفسیر راهنما«در 
» ان تضل«جمله ] زیرا[نسبت به مردان؛ احتمال بیشتر لغزش و فراموشی زنان «

هاشمی (» .در مقام تعلیل براي جایگزینی دو زن به جاي یک مرد است
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  )29/ 2رفسنجانی، 
  :خوانیم می »روان جاوید«در تفسیر 
این براي آن است که زن به سبب ضعف عقل و ادراك ممکن است فراموش «

ر دو با کند و ه ا متذکر می زن دیگر او رید یا اشتباه کند که در این صورتنما
 و این معنا را که در واقع علت تعدد شاهد است، در نمایند هم اداي شهادت می

 نقل کرده است، چون 7از امیرالمؤمنین) 675ص(تفسیر امام حسن عسکري 
پس علت . گوید و باید یکی کافی باشد اگر شاهد عادل باشد، عمداً دروغ نمی

  )360/ 1ثقفی تهرانی، (» .تعدد، عروض سهو و نسیان است
  : نویسد بانو مجتهده امین می

شاید غلبه فراموشی در زن یکی از اسراري باشد که در شهادت، دو زن را «
  )449/ 2امین، نصرت بیگم، (» .اند مقابل یک مرد قرار داده

   :در توضیح و تبیین آیه مذکور در تفسیر شریف الهیجی چنین آمده
 اختیار دو زن است در شهادت به جاي یک مرد، و علت) ماحداهأن تضلُ إ(«

الجل اراده ان تضل «ناصبه است و تقدیر کالم چنین است که » أن«کلمه 
؛ یعنی گردانیده شد دو زن به منزله یک مرد از جهت اراده آنکه چون »احداهما

  نسیان که در جبلتفراموش کند یکی از آن دو زن به واسطه نقصان عقل و غلبه
، پس به یاد بیاورد یکی از آن دو زن )فتذکر احداهما االخري(میر یافته زنان تخ

  )287/ 1الهیجی، (» .دیگري را
   :نویسد باره می  جوادي آملی در اینآیت اهللا 
اما این به مسئله اندیشه و . شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است«

فرماید اینکه شهادت  یکند و م خود قرآن نکته آن را ذکر می. گردد عقل برنمی
دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است، نه براي آن است که زن عقلش ناقص 

دو تا زن براي این است که . اش کم است است، بلکه براي اینکه تذکر و حافظه
گردد،  هر دو در صحنه حضور داشته باشند که این به ضعف حافظه و ذاکره برمی

 زن مشغول کارهاي خانه، تربیت بچه و براي این است که. نه به ضعف عقل
. اي که دیده است، فراموش کند لذا ممکن است آن صحنه. مشکالت مادري است
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بنابراین باید دو تا زن در این جریان حضور پیدا کنند تا اگر یکی یادش رفت، 
  )346/لی،جوادي آم(» .دیگري او را متذکر کند

/ 2 (، آسـان )512/ 1  (ثنی عـشري ، ا)150/ 2 (در تفاسیري چون منهج الصادقین   
 و) 122/ 1 (، مواهـب علیـه    )76/ 3 (اطیب البیان  ،)532/ 1 (، احسن الحدیث  )177

افظه با هم و یا هر یـک بـه    ، وجود کاستی عقل و کمی ح      )209/ 1 (کشف الحقائق 
  .  علت گرفته شده استتنهایی

   :فرمایند می چنین نیز مطهري شهید
این . کنند  ویژگی دیگري نیز براي آن ذکر می،دعالوه بر شرط عدالت در شاه«

 بتواند ، یعنی از نظر حافظه ضعیف نباشد؛شرط عبارت از حافظه و ضبط است
این خصوصیت به ویژه در بحث خبررسانی . مطلب را به خوبی در ذهن بسپارد

 مورد توجه قرار گرفته است و عالوه بر شرط ،که در فقه و اصول مطرح است
اگر راوي فردي باشد که عدالت او . باشد» ضباط«ند راوي باید ا عدالت گفته
بخش نباشد و زیاد   ولی قوه حافظه او چندان خوب و رضایت،مسلم باشد

  . دانند  دیگر گفته او را معتبر نمی،فراموش کند
توان   آیا می،در بحث کنونی نیز از آنجا که شهادت مربوط به امري حسی است

زن از مرد کمتر است و از همین روي شهادت او با گفت ضبط و قوه حافظه 
  )12-13/مطهري، زن و گواهی،  (»کند؟ شهادت مرد برابري نمی

  :کند دو توجیه میاز استاد شهید پاسخ مثبت این سؤال را مبتنی به یکی 
 ،، به طور کلی حفظ و ضبط زن از مرد کمتر استاًاساس ]بگوییم[یکی اینکه «

خواهد شهادت بدهد حفظ و ضبطش   این جوري که میلئدر مسا] فقط [،یا نه
انسان به هر موضوعی که زیاد توجه دارد، موضوعاتی که   یعنی؛کمتر است

 ولی در ،اش هست، در آن موضوعات حفظ و ضبطش خوب است مورد عالقه
ماند، چون مورد  اش نیست، کمتر به یادش می موضوعاتی که مورد عالقه

که از جمله همین است (شود   مورد شهادت واقع میلی کهئمسا. اش نیست عالقه
اي است که از حدود کارهاي زن خارج   مسئله،)که در اینجا ذکر شده است

   )همان(» .است؛ کارهاي بیرونی است
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ا در   ر  زنی که بر اساس احساس وظیفه مهم خویش، تالش عمـده خـود             طبیعتاً
ان گونـه کـه اسـتاد شـهید      هم،چارچوب خانواده و تربیت فرزندان قرار داده است       

ل بیرونـی کـه مـثالً بـرادرش یـا شـوهرش یـا               ئتوجهش بـه مـسا     «،اند ور شده آیاد
اند و در آن معامله، قراردادشان ایـن طـور           اي کرده  ها با یکدیگر یک معامله     همسایه

چـون  ] و[ مـورد توجـه او نیـست    بود یا آن طور بود، از موضوعاتی است که طبعاً       
کـه  [آیه قـرآن هـم   .  حفظش در این مورد ضعیف است   ،ت مورد توجهش نیس   طبعاً

اش روي عقل است، نه  اش روي حفظ و ضبط است؛ نه تکیه       تکیه] این گونه فرمود  
 ؛»هما االخـري  ار احد هما فتذکّ اأن تضلّ احد  « :فرمود. اش روي ایمان و عدالت     تکیه

» . بیـاورد  آن دیگري به یـادش ، نه یکی تا اگر دیگري به یادش نبود     ،دو تا زن باشد   
   )همان(

شوند که اغلب مفسرین نیز ایـن جملـه را مربـوط بـه               ور می آشهید مطهري یاد  
آن گـاه در    . انـد  البته بعضی از مفسرین نیز احتمال قبلی را پذیرفته        . اند نسیان دانسته 

  :کند  تأکید میپایان این بخش مجدداً
م است، لزوم به هر حال لزوم گواهی دو زن در موقعی که شهادت یک مرد الز«

کما اینکه مربوط به ضعف عدالت . گواهی دو زن مربوط به ضعف عقل نیست
 یعنی ،ل حقوقیئیا مربوط به این است که حفظ زن، الاقل در مسا. هم نیست

لی که خارج از محیط خانوادگی و خارج از محیط کار زن است، از مرد ئمسا
 یا .کند این را بیان می» هما االخرياهما فتذکر احداأن تضل احد«کمتر است و 

 مربوط به این است که احساسات او غلیان بیشتري دارد و احساسات ]بلکه [،نه
کند که اگر من اینجا خالف را  کند و فکر می او، زود او را از حقیقت منحرف می

  ) همان (»... براي اینکه ترحمی کردم، رحمی کردم و،بگویم بهتر است
 امر را مربوط به احساسات قابل توجـه در زنـان         ایشان این  ،چنان که گذشت  و  

  .دانند می
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  نقصان ذاتی زن.5
  تر بودن عقل و درك و شعور زن را نسبت        پایین ،از صاحب نظران    دیگر جمعی

 زن گـواهی  نصف بودن ارزش  اند و اساساً   به مرد فلسفه وضع چنین حکمی دانسته      
 به احادیثی نیـز  اانند و بر این معند بودن زنان میبه مرد را دلیل ناقص العقل   نسبت

خطـاب بـه زنـان       نمایند کـه    نقل می  9 حدیثی از پیامبر اکرم     مثالً .کنند استناد می 
 سـؤال  9 و وقتی زنان از پیامبر    »تر است  دین و عقل شما از مردان ناقص      « :فرمود

ـ     «:  فرمـود  ایـشان کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟         خـاطر  ه  نقـصان دیـن ب
و نقصان عقـل   ) ایام حیض ( از نماز و روزه در چند روز در ماه است            محروم بودن 

شـیخ  (» . مـرد اسـت    گـواهی  هر یک از شـما نـصف         گواهیبدین جهت است که     
  )391/ 3صدوق، 

گیرد و   مورد تکیه دیگران قرار می  که غالباً   فوق  توضیح تحلیل  شهید مطهري در  
   :دفرمای میچنین  ،کنند اسالم را متهم می

گوید به اینکه شهادت دو   می،داند العقل می  اسالم چون زن را ناقصگویند می«
شود و آن این  زن برابر است با شهادت یک مرد و یک چیزي اینجا اضافه می

پس .  غیر انسان است باانسان» ما به االمتیاز«عقل جوهر انسانیت است و  :است
نصف موجود » ازما به االمتی«موجودي که از لحاظ این جوهر و از لحاظ این 

وقتی انسانیت انسان به عقل باشد !  پس آن موجود، نصف انسان است،دیگر باشد
و اینجا از لحاظ شهادت، عقل زن مساوي با نیمی از عقل مرد شمرده شده است، 

این حرفی است . پس در اسالم انسانیت زن مساوي است با نیمی از انسانیت مرد
  )13-12/،زن وگواهیمطهري،  (».نویسند ها می که اغلب در کتاب

 مختلفی بیان شده که ما به جهت اختصار به   هاي در مورد نقص عقل زن دیدگاه     
  :کنیم می از آنها اشاره 2چند مورد

  
  اولدیدگاه 

 اى تکـوینى  اى اجتماعى و فرهنگى اسـت، نـه پدیـده          نقص عقل در زنان پدیده    
 . و کمبـودى در عقـل ندارنـد       یعنى در واقع زنان هـیچ نقـصان        ؛)17 /امین، قاسم، (
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 بـراى   صاحبان این دیدگاه معتقدند که مردان در به وجود آوردن محیطى نامناسـب            
 تغییر شرایط و روابط اجتماعى بنابراین. اى ایفا کردند   نقش ظالمانه  رشد عقلى زنان  

اى   پدیـده روایـات در نتیجه، نقص عقل زنان در   . تواند این کاستى را جبران کند      مى
ه شرایط اجتماعى خاص است، نه ویژگى عمومى زنان و چه بسا زنـان در       مربوط ب 

ردیـف    هـم ، که با برخـوردارى از رشـد عقلـى       عصر جدید در شرایطى قرار گیرند     
  . مردان قرار گیرند

  
  دومدیدگاه 

ـ  مندى از قوه عقل یکـسان      د در بهره  اند که زن و مر     گروه دیگر بر این عقیده      ،دان
حساسات و عواطف که الزمـه زنـدگى زناشـویى و ایفـاى نقـش            اما به دلیل غلبه ا    

 بنابراین. مادرى و همسرى است، جنبه تعقلى زن در مقایسه با مرد کمتر فعال است    
 امـا احـساسات قـوى زنانـه در     ، بـه طـور یکـسان از عقـل برخوردارنـد     زن و مرد 

 )121-117/ ،عالیـى رحمـانى   (. کنـد  گیرى از عقل، گاه به مثابه مانع عمل مـى          بهره
جا که احساسات سرشارِ زن ممکن است مـانع از    ، از آن  گواهیبدین منظور در باب     

اتخاذ موضعى صحیح گردد، انضمام شـاهدى دیگـر بـه منظـور حـصول اطمینـان                  
بر طبق این نظر، در صورتى که زن احساسات سرشار خود را          . بینى شده است   پیش

این نظریه بر تفاوت زن     . اهد گرفت مهار کند، از قواى عقالنى برابر با مرد بهره خو         
گذارد و به این نکته باور دارد که وضعیت طبیعى           و مرد در امرى تکوینى صحه مى      

ـ  کـارکرد عقالنـى    احـساسى وى بـر  اى است که معموالً جنبـه  زن به گونه  ثیر أاش ت
  . گذارد مى

  
  سومدیدگاه 

ده است و براى لب گرفته شدر این دیدگاه، عقل به معناى قوه ضبط و حفظ مطا
لَم یکُونَـا رجلَـینِ فَرَجـلٌ وامرَأَتَـانِ مِمـنْ         ...(؛  شود  از قرآن استشهاد آورده مى     ااین معن 

 محـل   .)282/بقـره ()...تَرْضَونَ مِنَ الشُّهداءِ أَنْ تَـضِلَّ إِحـداهما فَتُـذَکِّرَ إِحـداهما األخْـرَى             
. باشـد   مـى )... إِحـداهما فَتُـذَکِّرَ إِحـداهما األخْـرَى     أَنْ تَـضِلَّ  (استشهاد در آیه، قسمت     
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گیـرد کـه زن      تـه و نتیجـه مـى      را به معنـاى فراموشـى گرف      » تضلّ«صاحب دیدگاه،   
 بنابراین. ورى کندآکار است و نیازمند به یک زن دیگرى است که او را یاد             فراموش

  البالغه نیز  در نهج  7 علی صاحب دیدگاه معتقد است که محتواى سخن حضرت       
  )30-28/  ،مصطفوى(. ورى و ضبط زن، نصف مرد استآاین است که حفظ و یاد

  
   چهارمیدگاهد

اسـتدالل و درك  این دیدگاه نقصان عقل زنان را در حوزه عقل نظرى، در قـوه              
یعنى زنان در استدالل و درك مسائل پیچیده نقـصان          (داند    مى مسائل پیچیده علمى  

ل پیچیـده  ئه زنان در قوه استدالل و درك مساکه مردان نسبت بو قائل است  ) دارند
 )أَومنْ ینَشَّأُ فِی الْحِلْیۀِ وهـو فِـی الْخِـصامِ غَیـرُ مبِـینٍ             (  و به آیه   ترند  قوى علمى، غالباً 

یابد و به هنگام جدال قادر به تبیـین   ها پرورش مى آیا کسى را که در البالى زینت     « )18/زخرف(
 ؛90/ 18، طباطبـایى (. کننـد  استـشهاد مـى   »)خوانیـد  فرزنـد خـدا مـى    (د نیست   مقصود خو 

  )74/ 9، طبرسى

  
  پنجمدیدگاه 

  . کنیم چند واژه را معنا مىابتدا که این دیدگاه روشن شود،  براى این
فّلِ درك انسان از جهان اى است که متک  مراد از عقل نظرى، قوه: عقل نظرى -1

از جملـه   و ترتیب مقدمات براى استنتاج امور نظـرى        که درك بدیهیات   واقع است 
  . ستآنها

بـه کمـک   .  عقل عملى به معناى درك حسن و قُبح اشیاء است   : عقل عملى  -2
اى  در تعریف دیگر، عقل عملى قوه.  تشخیص داد  توان خیر را از شرّ     عقل عملى مى  

ها  ز زشتىها و دورى ا است که عالوه بر درك حسن و قبح، تحریک به انجام نیکى        
  . را نیز بر عهده دارد

 قدرت برنامه ریزى براى رسیدن بـه هـدف مطلـوب را عقـل              : عقل ابزارى  -3
  . ابزارى یا عقل معاش گویند
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منـدى از قـواى عقالنـى بـا یکـدیگر یکـسان              زن و مرد در بهره    در این دیدگاه    
اى  ههـاى ویـژ   جا که در طرح حکیمانه عالم تکـوین بـراى فعالیـت         زن از آن  . نیستند

. مردان ندارد انتخاب شده است، نیازى به برخوردارى از استعداد عقالنى مساوى با        
 قابـل   عقل ابزارى، عقل نظرى و عقل عملى       اوت عقالنى زن و مرد در سه مرتبه       تف

؛ 141/ 18، طباطبایى(. تصور است که هر کدام باید جداگانه مورد بررسى قرار گیرد
  )185/، جوادى آملى؛ 299-290/ 11، جعفرى

  
  ششمدیدگاه 

 به معانى متعـددى آمـده   دو کاربرد دارد؛ اگر چه در لغت   در شرع، عقل حداقل   
  )459-458/ 11ابن منظور،  (:است
در این جنبه و کاربرى زن و مـرد اشـتراك دارنـد و امکـان         3 :فهم و ادراك   ـ1

در . سـت ندارد که زن نفهمد یا کمتر از مرد بفهمد؛ زیرا خالف حکمت پروردگار ا            
موظف کرده کـه در موضـوعات   ) اعم از زن و مرد(بسیارى از آیات، خداوند ما را       

 سوره  164 آیه،  سوره زخرف  3 آیه مختلف عقل خودمان را به کار گیریم، از جمله        
و نیز در آیات زیادى کسانى که عقل خودشان را به کار           سوره حدید  17 آیه و   بقره
 سـوره   22 آیـه ،  سوره یـونس   100  از جمله آیه   اند،  توبیخ و مذمت شده    ،گیرند نمى
  .سوره بقره 171 آیه و انفال

اکنون با توجه به این دو دسته از آیات و با توجه به اطالق و شمول این آیـات              
فهمند، این خطابـات   فهمند و یا دقیق نمى نسبت به زن و مرد، اگر بگوییم زنان نمى    

نها را به چیزى موظـف کـرده کـه در     نسبت به زنان لغو خواهد بود؛ زیرا خداوند آ        
ترى نیاز دارد، بگوییم زنـان از  کر بیشلى که تعقل و تفئیا در مسا(آنها نیست اختیار  

. باشـد  گویى مـى    ولى خداى حکیم منزه از لغو      ،)عقل و فهم کافى برخوردار نیستند     
  .زن و مرد هیچ تفاوتى ندارند) فهمیدن( باید بگوییم در این جنبه در نتیجه

هـاى عقـل تـدبیر و اندیـشیدن در امـور و        یکى از جنبـه  :تدبیر و مدیریت  ) ب
حـضرت  . شـود  این معنا و کـاربرد نیـز از روایـات اسـتفاده مـى             . باشد مدیریت مى 

ال وحدة اوحـش مـن العجـب وال عقـل          مال اعود من العقل و     ال «:فرماید  مى 7على
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تر از عقـل نیـست و هـیچ         اى پایدار  هیچ سرمایه «؛  )113البالغه، خطبه  نهج (»کالتدبیر
تر از خودبینى نیست و هـیچ فکـرى ماننـد اندیـشیدن و تـدبیر و             تنهایى وحشتناك 

  ».نگرى نیست آینده
سن التـدبیر        ءأدل شى «: فرماید نیز مى  ؛ )1/341حکیمـی،    (» على غزارة العقـل حـ

  ».بهترین دلیل براى شکوفایى عقل، نیکو اندیشیدن است«
قل که همان تدبیر و مـدیریت باشـد، بیـان شـده             در این احادیث، جنبه دیگر ع     

 از نقص   7است و این همان جنبه و کاربردى است که در فرمایش حضرت على            
 به جهت مصالحى، زنان در جنبه تـدبیرى  .ضعف آن درباره زنان گفته شده است     و  

رستى خانه بـه مـرد واگـذار شـده     به همین سبب، سرپ   . عقل ضعف و نقصان دارند    
 جنبـه  .)34/نـساء ()...لُ قَوامونَ علَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم علَى بعضٍ     الرِّجا( ؛است

  . تدبیرى عقل در مردان قوى است
به معناي فهم (نقصان عقل زنان  به طور مسلم ، شهید مطهري تصریح استاد طبق  

 را ایـن    تواند درست باشد و علت عدم صحت این تحلیـل          نمی) و درك و استنباط   
  :دهد گونه توضیح می

 شهادت به معقول ؛ به چیزي که ارتباط ندارد عقل استبراي اینکه باب شهادت«
شهادت، شهادت به محسوس .  شهادت هم نیست، معتبر هم نیست،جایز نیست

. ها به طور کلی شهادت در مورد محسوسات است اصالً در برابر شهادت. است
. ن جریان را دیدم یا فالن جریان را شنیدمکه یک کسی بگوید فال] یعنی این[
  ».معقوالت مربوط به معلومات است] در حالی که[

   :دهند ه میئس براي توضیح بیشتر مثالی را اراسپ
 اگر استنباط ،اگر فرض کنید ما دو نفر طبیب داشته باشیم؛ یکی مرد و یکی زن«

ا در اینجا اگر طبیب مرد یک چیز باشد و استنباط طبیب زن یک چیز دیگر، م
بگوییم رأي دو طبیب زن مساوي با یک طبیب مرد است، این معنایش این است 

] یعنی. [معقول یعنی استنباط. تر از معقول مرد است که معقول زن ضعیف
اند دو تا زن مساوي با  تر از استنباط مرد است و چون گفته استنباط زن ضعیف

  . مساوي است با عقل یک مردشود عقل دو زن   پس معلوم می،یک مرد است
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چنین چیزي داریم ) هاي عقلی یعنی در باب شهادت(ولی ما نه در باب معقوالت 
و لهذا اگر کسی مریض باشد و بخواهد به طبیب مرد مراجعه کند یا به طبیب 

و نه این جور . کند مرد باشد یا زن  فرق نمی]دیگر[زن، اگر گفتند طبیب حاذق، 
 ».رأي است] بلکه[اسمش هم شهادت نیست . تچیزها اسمش شهادت اس

  )11-12/مطهري، زن و گواهی،(
توان به   را نمیگواهی مسئلهکنند که  گیري می در پایان ارزیابی این فرضیه، نتیجه

  :باطی به آن ندارد و به قول استادچون ارت. پاي قوت و ضعف عقل گذاشت
چیزي نیست که بخواهد حل و .  نه با عقل زن کار دارد،نه با عقل مرد کار دارد«

چیزي .  بیا بگو که آن را دیدم،گوید چیزي را که دیدي می. فصلش با عقل باشد
  )همان (». این اصالً مربوط به عقل نیست. بیا بگو که این را شنیدم،را که شنیدي
   :این زمینه فرموده اند عالمه فضل اهللا در

ت ندارد؛ عقل یک توان و به نظر من عالم شهادت ارتباطی به عالم عقالنی«
حالت فکري است، در حالی که شهادت یک احساس طبیعی است و به وثوق در 

ممکن است انسانی . شهادت ارتباط کلی با مقوله عقل ندارد. نقل ارتباط دارد
او در شهادت خود مثالً . که عقل کامل ندارد، شهادت درست یا نادرستی بدهد

در گفتارش صادق باشد، شرایط شهادت محقق وقتی . »گونه دیدم این«گوید  می
نقصان عقل . پیداست این تعلیق شهادت انسجامی با عنوان نقصان ندارد. شود می

یعنی اینکه امکان و توان فکري زن از مرد کمتر است، در حالی که شهادت 
اینکه برخی گفته اند قدرت عاطفه زن بیشتر است، . ارتباط به این موضوع ندارد

قدر  ممکن است انسانی آن. عاطفی زن به معناي کاستی عقل او نیستاین بعد 
عاطفی باشد که در یک مسئله تصرفی غیر عقالنی بکند، اما این مورد ثابت 

 )224/کدیور،(» .کند که او دچار نقصان عقل است نمی
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  :ها نوشت پی
 :ام جزائی و اجتماعی اسـالم بنگریـد  براي مالحظه این نوع نگرش در مورد احک        . 1

- سال نهم، فروردین، کیان، بستر معنوي و عقالیی علم فقه، محمد،مجتهد شبستري
  .46ش  ،1378اردیبشهت 

 . این مورد در کتاب زن از دیدگاه نهج البالغه آمده است بحث مفصل در . 2
یسمعونَ کَالم اللَّهِ ثُم (: گوید  قرآن مى.غت و قرآن به معناى فهم آمده استدر ل .3

شنوند و بعد از آن که فهمیدند  ؛ آیات خدا را مى)75/بقره()ه مِنْ بعدِ ما عقَلُوهیحرِّفُونَ
  . کنند تحریفش مى
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