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Abstract 
It seems (Q. 2:282) to be one of the Qur’anic verses that, in its transition process to the 
modern period, has brought to mind a kind of gender discrimination between men and 
women, according to which the value of women’s testimony has been halved compared to 
men. Many Qur’anic exegetes, willingly or unwillingly, have suggested readings based on 
gender presuppositions against women, claiming their suffering from some negative human 
attributes such as lack of intellect, poor memory, and inability to record events. These 
readings were considerably popular until the beginning of the 14th/ 20th century. However, 
in the transition to the modern period and the rise of contemporary emerging questions, 
socio-cultural contexts have been provided to distance oneself from interpretive traditions 
and propound up-to-date readings of this verse. Taking a comparative approach, the present 
research thus attempts to study the different possibilities for the interpretation of the verse in 
question, focusing on three modern Qur’anic exegeses, namely al-Manār, al-Mīzān, and Min 
Waḥy al-Qurʾān. It shows that the exegetes of the mentioned interpretations have tried to 
offer some new understandings of the (Q. 2:282), appropriate to modern questions and 
contemporary needs, of course, through taking three different ways. 
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سوره    ٢٨٢ هي آ يقي تطب ريبا مردان؛ تفس  اسي كاهش ارزش شهادت زنان در ق
 القرآن يو مِن وح زان ي المنار، الم ر يبقره با تمركز بر تفاس 

 رزادیش  نیمحمدحس|      رزادی محمدحسن ش|       انیم یحک  محمدیعل|       ین یحس  بیمحمود ط دیس
یخ   ۱۴۰۰/ ۰۹/ ۱۳پذیرش:    تاریخ |        ۱۴۰۰/ ۰۹/ ۱۳:  اصالح   تاریخ |        ۱۴۰۰/ ۰۵/ ۱۱دریافت:    تار

 چكيده

مردان و   ان ي م   ي ت ي جنسـ  ي از نابرابر   ي اسـت كه در انتقال به دوره مدرن، نوع  ي ات ي سـوره بقره، از آ  ٢٨٢  ه ي آ 

با مردان، به نصــف كاهش   اس ي آن، ارزش شــهادت زنان در ق  ي زنان را به اذهان متبادر ســاخته كه بر مبنا 

چون: نقصان در    يي ها ي ژگ ي مدعا كه زنان، موصوف به و   ن ي با طرح ا  ر، ي از عالمان تفس  ي ار ي اـست. بس   افته ي 

بر   ي مبتن  يي ها ناخواســته، خوانش   ا ي در ثبت حوادث هســتند، خواســته   ي عقل، ضــعف در حافظه و ناتوان 

  ار ي بسـ  ، ي ها تا آسـتانه سـده چهاردهم هجر خوانش   ن ي اند. ا زنان عرضـه كرده   ه ي عل   ي ت ي جنسـ   ي داور ارزش 

 - ي فرهنگ  ي ها نه ي زم   ، ي نوظهور عـصر  ي ها ـسش در گذار به دوره معاـصر و مطرح ـشدن پر   رواج داـشته، اما 

نت   ي برا   ي اجتماع  فراهم آمده    ه ي آ   ن ي روزآمد از ا   ي ها خوانش   يي دا ي و پ   ي ر ي تفسـ   ي ها فاصـله گرفتن از ـس

 ي ا ه القرآن، امكان   ي و ِمن وح  زان ي المنار، الم  ر ي با تمركز بر تفاســ   شــود ي پژوهش، تالش م   ن ي اســت. در ا 

مطالعه گردد.   ي ق ي تطب  كرد ي افكنده شــده اســت، با رو   ش ي پ   فه ي ر شــ   ه ي آ   ن ي كه درباره ا   ي ر ي مختلِف تفســ 

متفاوت،   ر ي گرفتن ـسه مسـ   ش ي تا با پ  اند ده ي برده، كوشـ نام  ر ي كه ـصاحبان تفاسـ  دهد ي پژوهش حاـضر، نـشان م 

 عرضه كنند.   ي عصر   ي ازها ي ها و ن متناسب با پرسش  فه، ي شر   ه ي نو از آ  ي فهم 

ــ  ي برابر :  واژگان كليدي  ــ  ض ي تبع   ، ي ت ي جنس ــ   م، ي قرآن كر  ، ي ت ي جنس محمد عبده، عالمه   ، ي ق ي تطب   ر ي تفس

    اهللا. عالمه فضل  ، يي طباطبا 
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  مقدمه

در   اش يافته كه صـورت سـاخت   ١بيش از يك سـده اسـت كه انديشـه «برابري جنسـيتي» 

ــالم راه ـياف   غرب  ــت، ـبه جـهان اسـ   اجتـماعي  - ـته و ـبه ـيك گفتـمان فكري ـمدرن ـپدـيد آـمده اسـ

ته    تر بيش غالب و فراگير در  ده اـست. پيروان اين انديـشه كه عمدتاً وابـس لمان بدل ـش جوامع مـس

ــم  ــتند، مدعي   ٢به جريان فكري فمينيسـ   ،بهبود و ارتقاي جايگاه زنان در جامعه باهدف اند هسـ

هاي متمادي بر  هايي گام بردارند كه در طول سده ها و نابرابري ير رفع تبعيض كوـشند در مس مي 

  ) Giddens, 2009, p. 615(  . زنان تحميل شده است 

هاي دين  هاي رايج در جوامع اسالمي، با اثرپذيري از آموزه ت بخشي از سن كه  از آن جا 

مبين اـسالم ـشكل گرفته اـست، اين پرـسش مهم در انتقال به دوره معاـصر مطرح گرديد كه آيا 

ــالمي،   ــورهاي اس ــيتي در كش ــأت گرفته از آموزه تبعيض و نابرابري جنس ين  يا ا   هاي ديني نش

ــته  هاي بومي جوا چون فرهنگ  هم ديني  برون   اي عوامل ها از پاره نابرابري  ــلمان برخاسـ مع مسـ

و    قرآن كريم گويي به اين پرسـش، بازخواني آيات بهترين شـيوه براي پاسـخ   ترديد اسـت؟ بي 

  اند. هاست كه به مسائل مرتبط با زنان پرداخته بررسي دقيق آن بخش از آموزه 

ــماري به مقابله با  پ آيات  كه آن رغم  به  ــنت رش ــت س ــش براي اس يفاي  هاي جاهلي و كوش

زنان اختصــاص يافته اســت، برخي از تجددگرايان به معدود آياتي اشــاره    رفته ازدســت   حقوق 

ــيتي مـيان مردان و زـنان را ـبه ذهن    اـند ـكه در ـبادي امر، نوعي كرده  ابرابري و تبعيض جنسـ از ـن

  هاي قرآني را مردـساالرانه و منافيـسازند. آنان با اـستناد به اين دـست از آيات، آموزه متبادر مي 

ــتنباط كرده حقوق زنان معرفي نمو  ــالم ده و چنين اس ــدد   ، اند كه دين اس ايجاد يك نظام  درص

لـسله  (منوچهريان،    . ن در موقعيتي فرادـست نـسبت به زنان بوده اـست مراتبي براي نـشاندن مردا ـس

  ) ٣٥ص ، ش   ١٣٤٢

هاي تفـسيري در جهان اـسالم  اي از برداـشت گـسترده   حجم از نـصوص قرآني،    نظر ـصرف 

يتي عليه زنان پديد آمده   هاي ارزش داوري كه مبتني بر   هم بزرگي در ايجاد بدبيني  جنـس اند، ـس

هاي  كارويژه   ترين مهم اند. از همين رو، يكي از با زنان داـشته   هاي قرآنِي مرتبط نـسبت به آموزه 

 
1. Gender  equality. 
2.  Feminism. 



  ی و ِمن وح زان یالمنار، الم ری سوره بقره با تمرکز بر تفاس ۲۸۲ هی آ یقیتطب  ریبا مردان؛ تفس اسیزنان در ق کاهش ارزش شهادت

  القرآن 

 |    
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شـناسـي تفسـيرنويسـي در تاريخ جهان اسـالم توان آسـيب تفسـيرپژوهي در دوره معاصـر را مي 

توان در آيات مرتبط با زنان پي شـناسـي را مي كه بخشـي از اين آسـيب   از آن جا قلمداد كرد. 

اين آيات   ترين مهم اذ روش تفـسير تطبيقي، يكي از جـست، در اين پژوهش قـصد داريم، با اتخ 

  را به بحث گذاريم. 

  مسأله بيان

ــلي  توان در ا مي ر   قرآن كريم برانگيز مرتبط ـبا زـنان در  ترين مـباـحث ـچالش يكي از اصـ

اين آيه شــريفه را در انتقال به دوره مدرن، در عِداد  چه آن بقره ســراغ گرفت.   ســوره   ٢٨٢آيه 

برانگيز جاي داده، عباراتي اســـت كه از نابرابري ارزش شـــهادت زنان با مردان آيات مناقشـــه 

خن به ميان مي  ِھیَدْیِن ِمْن ِرَجاِلُکْم َفِإْن َلْم َیُکوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َو  َو ...  ﴿ آورد:  ـس ِھُدوا ـشَ َتـشْ اِن  اْمَرأتَ  اـسْ
َر ِإْحَداُھَما األْخَری  لَّ ِإْحَداُھَما َفُتَذِکّ َھَداِء أْن َتضـــِ ْوَن ِمَن الشـــُّ ْن َتْرضـــَ ت منقول در بنا بر رواي .  ﴾ ...   ِممَّ

ــير قمي  ــتمل بر  اين ،  تفس ــت كه دو حكم در همين فقره جاي    پانزده آيه مش ــرعي اس حكم ش

  گونهاين ، خداوند متعال مؤمنان را اين فقره پايه ). بر  ٩٤ص ،  ١ج ، ق   ١٤٠٤گرفته اـست (قمي،  

شـاهد از مردان را دهند، دو  ديگر وام مي  كه هرگاه تا سـرآمدي معين به يك  فرموده سـفارش  

 رد و دو زن را كه موردِ پســندشــانو اگر به دو مرد دســترســي ندارند، يك م   به گواهي گيرند 

گري او را يادآور شـود. بر  ند، گواه گيرند تا اگر يكي از زنان دچار فراموشـي گرديد، دي هسـت 

شود كه در ر با ـشهادت يك مرد محاسبه مي اين اـساس، ـشهادت دو زن در محاكم اـسالمي براب 

  اي از نابرابري جنسيتي ميان زنان و مردان را به اذهان متبادر سازد. تواند گونه خودش مي  نوع 

ــأله بيش از متن آيه،   چه آن  ــيده، مجمو   مس ــم كش ــيتي را پيش چش اي از عه تبعيض جنس

روايات فريقين اـست كه با اـستدالل به كاهش ارزش ـشهادت زنان به نـصف، نقـصان عقل زنان 

  ؛ ٨٦ص ،  ١ج ،  م   ١٩٥٥؛ مـسلم بن حجاج،  ١١٦ص ،  ١ج  ، ق   ١٤٠٧بخاري،  (   اند را نتيجه گرفته 

). اين نظرگاه با ورود به حلـقات  ٣٩١ص ،  ٣ج ،  ق   ١٤١٣،  بابويه ابن ؛  ٤١٨ص  ، ق   ١٤١٥طبري،  

ــي فريقين  ــيرنويسـ ــت بر مجموعه   ، تفسـ ــير اثر بگذارد و    هاي اي از خوانش توانسـ عالمان تفسـ

هاي تفسـيري مبتني بر فرودسـتي زنان نسـبت به مردان را سـامان  سـان، موجي از برداشـت بدين 

ــران را ـنام آورد ـكه ـبا   گروهي توان  دـهد. در ـتأيـيد اين ـمدـعا، مي  ــتـناد ـبه اين حكم    از مفسـ اسـ
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ــرعي،  ــتنباط كرده برتريِ   شـ ص ،  ١ج ، ق   ١٤٠٨(ابن العربي،   . اند نوع مردان بر نوع زنان را اسـ

  ) ٧٣٤ص ،  ٢ج ،  ق   ١٤٢٠بوحيان اندلسي،  ؛ ا ٩٥ص ،  ٧ج ،  ق   ١٤٢٠؛ فخر رازي،  ٢٥٤-٢٥٣

هاي  حاضــر تالش خواهيم كرد امكان  در پژوهش با نظر به اهميت مفاد اين آيه شــريفه،  

د گرد ي برخوردار مي تر بيش اين مطالعه زماني از ارزش  را بكاويم.    باره دراين مختلف تفسيري  

ران در تفسـير اين آيه شـريفه را در گذار به دوره معاصـر نيز رصـد مفسـ   كه بتوانيم تغيير روش 

گيرد، نحوه عملكرد توجـه قرار مي   چـه بيش از همـه در كـانون آن نمـاييم. در اين پژوهش،  

سـاز در اسـت؛ تفاسـيري شـاخص و جريان  رآن ِمن وحي الق و    الميزان ،  المنار صـاحبان تفاسـير  

هاي مختلف اما اثرگذار در تاريخ علوم و فرهنگ اـسالمي  ق به بوم تعل جهان اـسالم كه به دليل 

ــ از  ــ يعني مصر، ايران و لبنان ـ . با ابتنا بر اين  اند برآورده متفاوتي سر    هاي هرمنوتيك موقعيت  ـ

ت بخش از پژوهش، خ  ناسـي مي   واهيم توانـس برده از سـنت  نام   تفاسـير   زان اثرپذيري ضـمن بازـش

ــيري، نوآوري  ــه در  ها آن هاي  مطالعات تفسـ پذير از آيه متناســـب با هاي توجيه خوانش  عرضـ

  نوظهور را كشف نماييم.   هاي فكري مان گفت 

  شناسي پژوهشروش

ي ابعاد روش  من بررـس ير تطبيقي»، مراحل اجراي آن در در اين بخش، ـض ناختي «تفـس ـش

  توضيح خواهيم داد.   اختصار به اين پژوهش را 

  يك روش مطالعاتي مثابهبهتطبيقي  ريتفس .١

يرپژوهان  ان مي   ، مرور بر آثار تفـس ير تطبيقي/ مقارن» را يك نـش دهد كه اغلب آنان «تفـس

ــته و  ــيري پنداش ــلوب تفس ــوعي مطرح    رديف هم آن را    اس ــير تحليلي، اجمالي و موض با تفاس

، ق   ١٤٣٣؛ خالدي،  ٥٤- ٥٢ص ، ق   ١٤٢٦؛ مسلم،  ١٧- ٩ص ، ق   ١٤٠٢كومي،   نك. (  ١اند كرده 

اـيه  ). بر  ٣٢- ٣١ص   ه مـقام ـپ ــير و نحوه نـگارش و    ـتدوين   اين طرز تلقي، «تطبيقي بودن» ـب تفسـ

ــه آن به مخاطبان بازمي  ــير  گردد و هيچ ارتباطي ب عرض ــول فهم و تفس آيات پيدا ا فرآيند حص

 
یک    . ١ را  تطبیقی»  «تفسیر  به صراحت  تفسیری نجارزادگان  و    اسلوب  ترتیبی  تفاسیر  کنار  در  آن  جایابِی  اما  است،  نخوانده 

  )١٣ص  ،  ش   ١٣٨٣کند. (نک. نجارزادگان،  این گمانه را تقویت می موضوعی،  
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ا عـناـيت ـبه اين واقعـيت ـكه   ـكه )؛ درـحالي ٨٠- ٧٩ص  ،  ش  ١٣٩٣،  كـند (جليلي و ديگران نمي  ـب

علوم انســاني شــكل گرفته اســت (طيب  در حوزه    ١تفســير مقارن با الهام از مطالعات تطبيقي 

ير   جديد  ي روشـ  بايد تفـسيريِ نوپديد را   گونه  اين )،  ٢٢٣ص ، ش   ١٣٨٩،  حـسيني  در دانش تفـس

در آثار تفســـيرپژوهان معاصـــر رخ داده،    چه آن آورد. بر اين اســـاس،   حســـاب به  قرآن كريم 

ــيري» اســـت.  ــلوب تفسـ ــيري» به «اسـ ــتن تفســـير مقارن از پايه «روش تفسـ   چنين همفروكاسـ

ف  متعار  ار مكاتب يا رويكردهاي تفسيري تفسير مقارن در كن   براي جانمايي هاي اخير  كوشش 

زيرا باشـــد؛ تواند مقرون به توفيق  ) نيز نمي ٣١- ٢٧ص ، ش   ١٣٩٤،  (نك. عســـكري و ديگران 

اســت،   برآورده علوم انســاني ســر   شــناســي طبيقي» از ســاختار كالن روش «مطالعه ت   كه درحالي 

ــيري  ا رويكردـهاي تفسـ ــاع از ـتاريخ، فرهـنگ و    ، مـكاـتب ـي ــلـمان   اوضـ اجتـماعي جوامع مسـ

ي، اشعري  ا مكتب تفسيري شيعي، سن تفسير تطبيقي ب   رديف كردن هم اند. از همين رو، برخاسته 

ــير اثري، عقلي و قرآن به قرآن، كامالً ناهمگون بلـكه   رديف كردن هم ا و معتزله، يـ  آن با تـفاسـ

  نادرست است. 

روش تحقيق در حوزه علوم انســـاني، به ســـه دســـته اصـــليِ «تاريخي»،    كه اين با نظر به 

، پارادايم  نزديك اي  توان انتظار داشــت كه در آينده شــود، مي «تطبيقي» و «تحليلي» تقســيم مي 

ــه جديدي از  ــيري بر مبناي س ــير    گانه مطالعات تفس ــير تاريخي» و «تفس ــير تطبيقي»، «تفس «تفس

فت: يكي از گانه بايد گ سه   بندي گيري اين تقسيم از علل شكل   تحليلي» شكل بگيرد. در سخن 

ــت ـكه بتوانـند در   گران پژوهش روي  ـهاي فرا ترين ـچالش مهم  ــاني آن اسـ مواجـهه ـبا    علوم انسـ

ص ، ش   ١٣٩١فهم فائق آيند (پاكتچي،    بر الگوهاي خودكارشـده   شـان، العه مط   موضـوع مورد 

هايي كه  سـت؛ خوانش ها هاي رايج و مسـلط از پديده نش ، خوا اين الگوها ). مقصـود از ٤٦-٤٤

ان اغلب متخ  ته ك ي   ـص يحها  از آن ند و  نگر مي   ها به آن علمي، به ديده قبول   رـش   در تبيين و توـض

هاي مســلط خوانش   درســتي توان بر  ين نظرگاه، زماني مي ا پايه ند. بر  كن مي   ها اســتفاده پديده 

ــازي، نقصــي حكم نمود كه آن خوانش   .نشــان ندهند   از خود   ها در صــورت واكاوي و واس

  ) ٧٤- ٤٦ص ، ش   ١٣٩١(پاكتچي،  
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اني  ها براي رهايي از اند كه يكي از كارآمدترين ـشيوه به تجربه دريافته   ، عالمان علوم انـس

ــده  ــت ـكه    ، الگوـهاي خودـكارشـ ـهاي  ـبا ـپدـيده   موردنظر را در قـياس  گر ـپدـيده پژوهش آن اسـ

ديگر بســـنجد. اين نوع از پژوهش كه در عرصـــه علوم انســـاني، به «پژوهش تطبيقي»   مشـــابه 

رســان  زه تفســيرپژوهي نيز ياري تواند در حو مي   )، ٣٥ص ، ش   ١٣٩١بردار اســت (پاكتچي،  نام 

د. بر   يوه باـش اس اين ـش يرپژوه مي   اـس نت مطالعاتي، تفـس هاي مختلف  تواند از طريق مواجهه با ـس

يري كه در پيرامون آيات ـشكل گرفته اـست، زمينه را براي غلبه بر الگ  دهتفـس   وهاي خودكارـش

ــه با بررســـي مقاي  فهم فراهم آورد؛ به اين شـــكل كه او  دو يا چند برداشـــت تفســـيري،    اي سـ

ســان، قادر شــود با زاره قرآني را آشــكار ســازد و بدين تفســيري از يك گ   مختلف هاي  امكان 

فهم    براي غلبه بر الگوهاي خودكارشــده الزم   هاي مســلط، امكان و واســازي خوانش   واكاوي 

گيري يك روش ـشكل   ـساز تواند زمينه مي   ، مطالعاتي   اين ـشيوه در دانش تفـسير را فراهم آورد. 

  تفسيري جديد در جهان اسالم گردد كه «تفسير تطبيقي» نام دارد. 

  اجراي پژوهش مراحل .٢

مِن وحي  و    الميزان ،  المنار   سـنگ گران قصـد داريم با تمركز بر تفاسـير   ، در اين پژوهش 

 بقره را به بحث گذاريم كه از كاهش ارزش شــهادت زنان در قياس با مردان  ٢٨٢، آيه القرآن 

هاي متقدم و ميانه  سده   هاي تفسيري انش خو  اين مهم، بررسي دادن  م انجا گويد. براي  سخن مي 

ــريـفه   ـبا   تواـند مي   ، اين بخش از مـطالـعه زيرا  دور نخواـهد ـماـند؛    ازنظر هجري درـباره اين آـيه شـ

ســنت تفســيري  هاي متمادي، هاي تفســيري در طول ســده برداشــت   بررســي ســير تطوري 

هاي  بررسـي تفصـيلي ديدگاه در گام بعد،   اين آيه قرآني را آشـكار سـازد.   گرفته درباره شـكل 

ــل  ــتور كار قرار خواهد گرفت. عبده، طباطبايي و فض ــريفه در دس در اين   اهللا درباره اين آيه ش

مطالعات تفســيري جهان    ســنت از  اين ســه دانشــمند   توان ميزان اثرپذيري مي   ، بخش از مطالعه 

تفـسيري    ـسنت ـسان، نـشان داد كه اين تفاـسير تا چه اندازه از اـسالم را به نمايش گذاـشت و بدين 

  اند. نوشته شده فاصله گرفته و با رويكرد عصري   سنت اند و يا از اين  اثر پذيرفته 
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  هاي متقدم هجري هاي تفسيري در سدهخوانش

ــ  ــده مرور بر تـفاسـ ــت كه جز مـعدودي از   ، هاي اول تا پنجم هجري ير سـ گوياي آن اسـ

ــران (  ــاص،    نك. مفس ــورآبادي،  ٢٤٥ص  ، ٢ج  ، ق   ١٤٠٥جص )،  ٢٤٦ص ،  ١ج ، ش   ١٣٨٠؛ س

 بقره  ٢٨٢آيه   اللفظي در تفســير ، يك رويكرد شــرح آنان بدون هيچ ســوگيري عليه زنان  اغلب 

اين رويكرد تفسـيري، مفسـران پايه ند. بر  ا ده تنها به توضـيح ظاهر آيه بسـنده نمو   اتخاذ كرده و 

حكم شــرعي برآيند، از اين مطلب ســخن   هاي صــدور زمينه وجوي  در جســت   كه آن بدون  

ــريفه رانده  ــت تا   ، اند كه آيه شـ ــهادت يك مرد ِاعالم كرده اسـ ــهادت دو زن را برابر با شـ شـ

ــورتي  ــي گرد آ يكي از    ـكه درصـ ـــهادت دـچار فراموشـ ـبه او   د، ديگري يـ ـنان در مـقام اداي شـ

ــليـمان،  ـيادآوري نـماـيد. (  ؛  ١٨٤ص ، ١ج ،  م   ١٩٨٠؛ فراء،  ٢٢٩ص  ، ١ج ، ق   ١٤٢٣مـقاـتل بن سـ

  ) ٣٥٦ص  ، ١ج  تا،  ماوردي، بي 

اند بيش از پرداختن به مفاد افزون بر اين، اغلب عالمان تفـسير در اين بازه زماني، تمايل داـشته 

ترين موضوعاتي كه در اين زمينه  گذارند. ازجمله مهم ادبي آن را به بحث   - هاي زباني آيه، ويژگي 

ــيل موردبحث قرار گرفته، وجوه مختلف ِاعرابي براي « به  َتان   َو  َفَرُجٌل تفص
َ
ــران  اْمَرأ ــت كه مفس » اس

ج  تا،  ؛ طوـسي، بي ٨١ص  ،  ٣ج  ،  ق   ١٤١٢اند (طبري،  بر چهار وجِه ِاعرابي براي آن پيـشنهاد داده بالغ 

). اختالف قرائات، از ديگر مســائلي اســت كه  ٢٣٦ص  ،  ١ج  تا،  رماني، بي القراء ك ؛ تاج ٣٧٣ص  ،  ٢

ه يكي از مهم  ه خود جـلب كرده ـك ان اين دوره را ـب الـم ب ـع ه اغـل ترين آن، خوانش «ان» در  توـج

؛ ٣٦٤- ٣٦٣ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٠٨زجاج،  ( تركيب «ان تـضّل»، به دو ـصورت فتح و كـسر همزه اـست. 

  ) ٧٠ص  ،  ق   ١٤١٩،  ؛ عكبري ١٣٧ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٢١نحاس،  

ر» اشـاره كرد كه هم به قرائات در واژه «فتذك   چه گفته آمد، بايد به اختالف آن   در ادامه 

ّدد و    ـصورت به و هم    نـصب و رفع پاياني  ّدد مـش ابوليث ـسمرقندي،  اـست (  تالوت ـشده   غير مـش

 ان). آن ٣٧١ص  ،  ٢ج تا، ؛ طوسي، بي ٢٩٤ص  ، ٢ج  ، ق   ١٤٢٢؛ ثعلبي،  ١٨٦ص  ،  ١ج ،  ق   ١٤١٦

اند  ـــ از اتباع تابعان ـــ نظر داشته   ن بن عيينه سفيا   اند، به ديدگاه غير مشّدد خوانده «فتذكر» را   كه 

اين پايه، «فتذكر» به اين   ر» اـست. بر ريـشه با «ذََكر» به معناي «جنس ن هم   ، كه معتقد بود «فتذكر» 

با يك مرد    ايه پ هم ديگر ملحق شــوند،   ســت كه اگر دو زن در مقام اداي شــهادت به يك معنا 

-٩٢٠ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٢٩طالب،  ؛ مكي بن ابي ٢٤٥ص ،  ٢ج ، ق   ١٤٠٥گردند (جصــاص،  مي 
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با اين استدالل    ، متقدم   از مفسران برخي ديگر    كه )؛ درحالي ٣٥٦ص  ،  ١ج  تا، ؛ ماوردي، بي ٩٢١

ــريفه  ــت، اين نظرگاه در تقابل با «   ، كه «فتذكر» در آيه شـ ــل» قرار گرفته اسـ ــيري را  تضـ تفسـ

؛ سمعاني،  ٢٩٥ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٤٢٢؛ ثعلبي، ٨٣ص  ،  ٣ج  ،  ق   ١٤١٢(طبري،   . اند ت شمرده نادرس 

  ) ٢٨٥- ٢٨٤ص  ، ١ج  ، ق   ١٤١٨

  هاي ميانه هجري در سده  ي هاي تفسيرخوانش

هاي  ، گوياي آن اســت كه ســنتهاي شــشــم تا ســيزدهم هجري مرور بر تفاســير ســده 

هاي ميانه تداوم يافته  چنان با قوت در تفاـسير ـسده  هاي متقدم، هم گرفته در ـسده ـشكل   تفـسيري 

ــت؛ ـبا اين تـفاوت ـكه اغـلب ـعالـمان در اين ـبازه زـماني  ـــيده   ، اسـ اـند وجهي براي ـكاهش  كوشـ

گيري يك گفتمان  ان از شــكل نشــ  . عطف توجه به اين تغيير روش، بيابند  دت زنان ارزش شــها 

ــيري  ــده   تفس ــران خواه پايه هاي مياني دارد كه بر نوپديد در س ــوند  ناخواه ملزم مي آن، مفس ش

رعي  زمينه  دور يك حكم ـش راني غافل ماند  هاي ـص ف كنند؛ گرچه نبايد از اندك مفـس را كـش

ه ت  ــيري نمي ـك ان تفسـ ه اين گفتـم ـب د و هم ن  ان    دهـن ه چـن د عالـق ت   مـن ـــن ه پيروي از سـ اي  ـب ـه

؛ حســني واعظ،  ٧٧١- ٧٦٩ص  ، ١ج  ، ش   ١٣٧١ميبدي،    نك. (   . ند هســت   تفســيرنويســيِ متقدمان 

  ) ٥٤٨- ٥٤٧ص ،  ١ج ،  ق   ١٤١٨؛ ثعالبي،  ٣٣ص ، ش   ١٣٨١

  نقصان عقل زنان  .١

ديم  ه   ترين متون ـق ا ـيك مرد، ثـبت ـب ادت دو زن ـب ـــه اري شـ ل برابرانـگ اره دالـي ده درـب آـم

وب به پيام  ت كه بر اكرم ( بر  منـس اس   ص) اـس هادت  آن،   اـس ان، زنان به دليل نقصـان عقل ـش از   ـش

؛  ٥٦١ص ،  ١ج ، ق   ١٤١٩ابن كثير،  اـست (   مردان برخوردار ـشهادت  در قياس با   تري كم زش  ار 

ــيوطي،   برخي از ٥٦٤- ٥٦٣ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤١٦؛ بحراني،  ٣٧١ص  ،  ١ج  ،  ق   ١٤٠٤سـ ). نيز 

ــير بدون يادكرد از اين روايات، اما تحت تأثير   ــخن  ها آن عالمان تفس ــان عقل زنان س ، از نقص

  ١٩٩٩اند (ـشيخ علوان،  براي كاهش ارزش ـشهادت زنان تلقي كرده رانده و آن را عامل اـصلي  

ــاني،  ٩٤ص ،  ١ج ،  م  ــريف الهيجي،  ١٧٤ص ،  ١ج ، ق   ١٣٧٣؛ كاشـ ص ،  ١ج ، ش   ١٣٧٣؛ شـ

نگاري ارزش شــهادت دو زن با يك به ديدگاهي اشــاره كرد كه برابرا   ). فراتر، بايد ٢٨٨-٢٨٧
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ج ،  ق   ١٤١٩(ابن عجيبه،   . زنان بازگردانده اـست  به نقـصان عقل و هم به نقـصان دين   مرد را هم 

  ) ٣١٤ص ،  ١

گفتمان فكري فمينيســم در دو ســده اخير، بر جرياناتِ    كه آن رغم  شــايان ذكر اســت، به 

ظرگاه ن  ، به عالمان معاصــر بســياري از  گاني جهان اســالم اثرگذار بوده، شــاهد آنيم كه انديشــ 

 بقره  ٢٨٢به خوانش آنان از آيه اين نظرگاه  به ديده قبول نگريسته و    هم چنان ن  نقصان عقل زنا 

ــت  ؛  ٣٦١ص  ، ١ج ،  ق  ١٣٩٨؛ ثقفي تهراني،  ١٠٥ص  ، ١ج ،  ق   ١٤١٧(نووي،   . جـهت داده اسـ

، ش   ١٣٨١؛ جوادي آملي،  ٤٤٦- ٤٤٣ص  ،  ٥ج  ،  ق  ١٣٨٣دروزه،    نـقد اين نظرـگاه، ـنك. براي  

  ) ٣٧٤- ٣٦٧ص 

  حافظه ضعيف زنان  .٢

از   ، بيش تر نـسبت به مردان داـشتن حافظه ـضعيف زنان به دليل   مفـسران، برخي از به اعتقاد  

؛ قطب راوندي، ٦٨٣ص ،  ٢ج  ،  ش   ١٣٧٢گيرند (طبرســي،  قرار مي   آنان در معرض فراموشــي 

). بر اين اســاس، وجود دو زن ٢١٦- ٢١٥ص ،  ١ج ، ق   ١٤١٥؛ خازن،  ٤٠٢ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٠٥

ـــهادت در   ــتـباه مي   ، مـقام اداي شـ را ـتا ـحد زـيادي فرو بـكاـهد و    تواـند احتـمال بروز خـطا و اشـ

ــان، زمينه را براي ا بدين  ــان س ــير حقاق حقوق انس ــمن ها فراهم آورد. برخي از عالمان تفس  ، ض

ان   ـهاي بيولوژـيك ، ـبه ويژگي ـپذيرش اين نظرـگاه  ـــته   زـن ــتـناد جسـ ا اسـ د ـت وجهي براي بروز   اـن

باعث   ، زنان   اند كه ســـردي و رطوبت مزاج ريافته نان بيابند. آنان چنين د فراموشـــي در عموم آ 

ــود مي  ــي   شـ ار فراموشـ ان دـچ د (فخر رازي،  ـكه آـن اي مكرر گردـن ؛  ٩٥ص  ،  ٧ج  ،  ق   ١٤٢٠ـه

ضمن پذيرش اين  ، آن اـست كه برخي از مفـسران معاصر   جالب   ). ١٠٠ص ، ش   ١٣٦٩كاـشفي،  

ا مردان فراموش  ـب ان در قـياس  د،  ـكارت نظرـگاه ـكه زـن ه رـن افـت اعـي اـهدف اقـن د را ـب   ـهاي علم ـجدـي

ــان     روازآن زنان كه علم جديد اثبات كرده اســت    ند: ا . آنان مدعي اند شــاهد آورده مخاطبانش

ــي دچار مي  ــان در قياس با مردان كوچك بيش از مردان به فراموش ــوند كه مغزش ــتش   .تر اس

  ) ٣٦٩ص ،  ١ج  ، ق   ١٤٠٢؛ كرمي،  ٣٠٢ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٢٤(حسيني شيرازي،  
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  زنان در ثبت و ضبط حوادث  يناتوان  .٣

رويدادها    ، از ناتواني زنان در ثبت و ضـــبط هاي مياني برخي از مفســـرانِ متعلق به ســـده 

ه مـيان آورده و آن را   ــخن ـب ـــهادت زـنان  سـ اـند (مـقدس قلـمداد كرده عـلت ـكاهش ارزش شـ

متعلق   بـسياري از عالمان ).  ٢١٨ص ، ١ج  ، ق   ١٤١٣؛ ابن ابي جامع، ٤٤٦ص  ، ق   ١٣٨٦اردبيلي،  

  ١٤١٨(قاسـمي،   اند. را پذيرفته و در تفاسـيرشـان بازتاب داده هاي متأخر نيز اين نظرگاه به سـده 

  ) ١٦١ص  ، ١ج  ، ق   ١٤١٧؛ صابوني،  ٥٧٧ص ،  ٢ج  ، ق   ١٤٢٠؛ ابن عاشور،  ٢٣٥ص  ، ٢ج  ، ق 

 هســه ديدگا با تلفيق    ، از مفســران فريقين  گروهي   بايد خاطرنشــان ســاخت كه  انجام ســر 

هادت  گفته، خوانش پيش  هادت يك مرد را عرضـه هاي تركيبي از داليل برابري ـش دو زن با ـش

ر،  ؛ شـــب ٥٢ص ،  ٢ج ، ق   ١٤١٩؛ فاضـــل مقداد،  ١٦٤ص ،  ١ج ، ق   ١٤١٨(بيضـــاوي،   اند. كرده 

  ) ٢٨٦ص  ، ١ج  ، ق   ١٤٠٧

  در انتقال به دوره معاصر  ي هاي تفسيرخوانش

فراگير در جهان   ر، به يك گفتمان فكري خي انديشـه فمينيسـم در دو سـده ا  كه آن رغم  به 

ــالم  ــاهد آنيم كه    اسـ ــت، شـ ــده اسـ ــير  اي عده تبديل شـ   ، بدون در نظر گرفتن از عالمان تفسـ

كه   اند مياني روي آورده  هاي هاي ســده ديدگاه   اقتضــائات دوره مدرن، به واگويه  و   ها موقعيت 

ــعف ها آن بر مبناي   ــان در عقل، ض ــهادت زنان به دليل نقص در حافظه و ناتواني در   ، ارزش ش

ــت (  ــف كاهش يافته اس ــبط حوادث، به نص ــتار، بخش   نك. ثبت و ض ). در نقطه  ٥همين نوش

نظر  دادن هرگونه  مقابل، بايد از مفســراني ياد كرد كه به پيروي از ســنت تفســيري متقدمان، از 

بسنده  ترجمه مختصري از آيه  آوردن و به   رفته درباره داليل كاهش ارزش شهادت زنان طفره 

  ١٣٧٦؛ جعفري،  ١٨٠- ١٧٩ص  ،  ٢ج  ،  ق   ١٣٩٨؛ نجفي،  ٥٣ص  ،  ق   ١٤١٩(سبزواري،   اند. كرده 

  ) ٤٧ص ،  ٢ج ، ش 

پذير از آيه اشـــاره كرد كه  هاي توجيه گيري موجي از خوانش ، بايد به شـــكل بين دراين 

ش اين رو پايه . بر  اعتنا نبوده اســـت در جهان اســـالم بي هاي فكري نوظهور  ت به گفتمان نســـب 

با هاي تفســـيريِ جديد متناســـب  اند با طرح امكان از مفســـران تالش كرده   اي عده تفســـيري،  

  نگاري شــهادت دو زن با يك مرد را عاري از هرگونه ارزشاقتضــائاتِ عصــري، داليل برابرا 
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ــيتي عليه ز  ــيخ محمد عبده، عالمه طباطبايي و عالمه    ترديد بي  نان تبيين نمايند. داوري جنسـ شـ

  توان قلمداد كرد. مي   اهللا را از سرآمدان اين جريان تفسيري فضل 

  يك چرخش هرمنوتيكي  مثابهبهالمنار از آيه    خوانش  .١

يخ محمد عبده نظرگاه  آنان را كه نقـصان عقل يا غلبه رطوبت و ـسردي در مزاج زنان  ـش

هادت زنان اعالم كرده را عل  ت مي ت كاهش ارزش ـش مرد. او اند، نادرـس اهدان    حافظه كه  ـش ـش

ها ـــ اعم از مردان و  داند، معتقد است همه انسان مي   يح شهادت عامل در اداي صح   ترين مهم  را 

ــ تنها قادرند اموري را با دقت زنا  روزانه به آن اـشتغال    ـصورت به فراوان به ذهن بـسپارند كه  ن ــ

داري هستند،  مرتبط با خانه و خانه   مسائل  كه هماره درگير زنان به دليل آن ر اين اساس، دارند. ب 

ــاـئل مي  ـــيار بهتر ين ا  توانـند مسـ  ـكهآن از مردان ـبه ـخاطر بـياورـند. در برابر، ـبه دلـيل    چنيني را بسـ

صادي  است، عموم زنان از اشتغال به مبادالت اقت   دهي به مسائل مالي غالباً بر عهده مردان ن ساما 

ـــهادت    درنتيـجه، آـنان از تواـنايي ؛  اطالعـند ده و از چـندوچون آن بي دور ـمانـ  ـكافي براي اداي شـ

كه   فرموده خداوند متعال چنين تـشريع    ؛ به همين جهت، در حوزه مـسائل مالي برخوردار نيـستند 

اي مرتبط با مفاد ـشهادت را از ياد مـسأله مؤمنان، دو زن را به گواهي گيرند تا اگر يكي از آنان 

  ) ١٠٤ص  ، ٣ج  ،  م   ١٩٩٠. (رضا،  ُبرد، ديگري او را متذكر گردد 

ينيان متمايز  ترين ويژگي نظرگاه مهم  ، آن اـست كه او علت ـساخته عبده كه آن را از پيـش

نقـصان عقل يا ـسردي و رطوبت   مانند هاي ذاتي  ي از ويژگي كاهش ارزش ـشهادت زنان را ناشـ 

ــان دـهد ـكه مجموـعه مزاج نمي  ـــيات ـتاريخي  ـحاالت اي از  داـند. او تالش دارد نشـ   -و مقتضـ

ــت   ، اجتماعي  ــده اس ــائل مالي و    كه موجب ش ــاركت در مس ــور در اجتماع و مش زنان از حض

هاي مالي را ـ  ـشهادت در عرـصه اداي    طور عارـضي ـصالحيت درنتيجه، به اقتـصادي بازبمانند و 

شود كه  تنها باشند ــــ از دست بدهند. در ادامه، عبده اين نكته مهم را يادآور مي   كه درصورتي 

ــائل مالي و  هرچند امروزه برخي از زنان در جوامع غربي اين بخت را يافته  اند كه در حوزه مس

يار اندك اـست، نمي تعداد آنا   كه آن به دليل   ند، فعال مـشاركت جوي   طور به اقتـصادي   توان  ن بـس

زيرا آن را منافي با حكم شـرع مبني بر برابرانگاري شـهادت دو زن با يك مرد در نظر گرفت؛ 
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ــ نه ويژگي   هاي نوعي م شـرعي متناسـب با ويژگي احكا  ــ وضـع  افراد ـــ هاي شـخصـي آنان ـــ

  ) ١٠٤ص ،  ٣ج ،  م   ١٩٩٠. (رضا، شوند مي 

ــيخ محمد عبده برمي   گونه آن  بندي  او را باورمند به لزوم پاي   چه آن آيد، كه از كالم شـ

عموم زنان   هم چنان به برابرانگاري شهادت دو زن با يك مرد كرده، آن است كه در زمانه او،  

اند؛  ـصادي و مالي بيگانه بوده اجتماع دور مانده و نـسبت به مـسائل اقت   فعال در عرـصه   از حـضور 

ــت كه هرگاه زنان را  ١، او   گرايانه هاي نواعتزال كه ديدگاه درحالي  از اين ظرفيت برخوردار اس

ــه فعاليت   توانمند  ــرع مبني بر  در عرص ــد از تداوم اجراي حكم ش هاي اجتماعي بيابد، قادر باش

ــف جلوگيري نـماـيد. نموـنه ـبارز از اتـخاذ اين رويكرد   ـــهادت زـنان ـبه نصـ نو ـكاهش ارزش شـ

آن زوجات در دوران معاـصر بازجـست؛  تعدد  مـسأله توان در نظرگاه او نـسبت به را مي   اعتزالي 

ورزد كه اسـاسـاً  مطالعات تفسـيري، بر اين مطلب تأكيد مي  جا كه او در تقابل با سـنت ديرپاي 

تعدد زوجات در زمانه حاضــر جايز نيســت. او معتقد اســت، تعدد زوجات در صــدر اســالم از 

ان  ار زـي ددي برخوردار بوده و آـث د متـع ا خود فواـي ه امروزه ـب اري را ـك ه همراه دارد، در پي   ـب ـب

مترتّب بر   اي از مفاسـد قضـايي در مصـر، پاره   نداشـته اسـت. عبده با اسـتناد به برخي از محاكم 

مرد تعدد زوجات را برمي  ا،   . ـش ) و چنين نتيجه  ٣٠٣- ٢٩٨  و  ٢٨٧- ٢٨٦ص  ، ٤ج  ، م   ١٩٩٠(رـض

ــر  گيرد ـكه ـبا نظر ـبه واقعـيت مي  تـعدد زوـجات منع   حكم ـبه از عـمل   ـباـيد ـهاي اجتـماعي در مصـ

  صورت گيرد. 

از فرهنگ عصـــر نزول    قرآن كريم پذيري اثر به   ، ســـو كه نومعتزليان از يك ا نظر به اين ب 

ــوي ديگر، به  باور دارند  ــياري از احكام    مندي تاريخ و از س ــالمي  بس معتقدند (نك. گلي و  اس

بيـناـنه ارزـيابي كرد ـكه بر   واقع توان اين انتـظار را ـكامًال)، مي ١٢٠- ١١٩ص  ،  ش  ١٣٨٩،  ديگران 

اجتماعيِ يك   - هاي فرهنگي زمينه   كه درصــورتي ، قرآن مباني كالمي عبده در تفســير    اســاس 

  تضـــائاتتغيير آن حكم متناســـب با اق حكم شـــرعي دچار تغييرات بنيادين گردد، زمينه براي  

ــالمي ـكه  تغيير ـجايـگاه زـنان د   آـيد. بر اين ـپاـيه، در پي راهم مي نوـپدـيد ف  ر برخي از جوامع اسـ

 
،  ق   ١٤٠٩؛ سلمان،  ١٤٨- ١٤٧  و   ١٢٦  ، ٧٠ص  ،  ق   ١٤٠٣،  باره تعلق عبده به جریان نواعتزالی، نک. رومی در   آگاهی برای    .١

  ، سراسر اثر. ش   ١٣٩٧؛ میراحمدی،  ٣٣٧- ٣٣٣ص  
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شــغلي براي زنان   - هاي مناســب تحصــيلي ها براي ايجاد فرصــت گســترده دولت   معلول تالش 

هاي اجتماعي مهيا شــده اســت. در نان در عرصــه آ   زمينه براي حضــور فعال و اثرگذار  اســت، 

مالت اقتصــادي، به معا   ازجمله هاي گوناگون اجتماعي  ، مشــاركت در عرصــه وضــعيتي چنين  

ه "جزئي از   ه ي ز   تجرـب ـــت دل مي   "  سـ ان ـب ــود و  عموم زـن ه براي افزايش ارزش  درنتيـجه شـ ، زميـن

  آيد. شهادت زنان برابر با مردان فراهم مي 

ايان ذكر اـست، نظرگاه عبده به دليل  يار ه با گفتمان   كه آن ـش و   م هاي فكري مدرن بـس ـس

هاي پسـين بر جاي گذارد. ضـمن نسـل   ثري ماندگار بر جريان تفسـيرنويسـي اسـت، توانسـت ا 

؛  ٧٥ص ،  ٣ج ،  م   ١٩٨٥مراغي،  را پذيرفتند ( اين نظرگاه ل ســنت  از مفســران اه  گروهي   كه آن 

)، در برخي از تفاـسير  ١١١- ١١٠ص  ، ٣ج  ، ق   ١٤١٨؛ زحيلي،  ٤٤٥ص ،  ٥ج  ، ق   ١٣٨٣دروزه،  

ر گرديد. ( ن   عنوان به اماميه نيز  بزواري،  ظرگاه مختار بازنـش وي ـس ؛  ٤٦٧ص ،  ٤ج ، ق   ١٤٠٩موـس

  ) ٦٤٤،  ٦٢٨ص ،  ١٢ج  ، ش   ١٣٨٩؛ جوادي آملي، ٤٨٠- ٤٧٩ص ،  ١ج ،  ق   ١٤١٩مدرسي،  

  اهللا از نابرابري در ارزش شهادتهاي طباطبايي و فضلخوانش  .٢

آيه بســنده كرده و از   اللفظي ، به توضــيح شــرح بقره   ٢٨٢ســير آيه عالمه طباطبايي در تف 

ه زمينه   ث درباره هرگونه بح  آوردن  رع مبني بر برابرانگاري ـش دور حكم ـش ادت دو زن هاي ـص

، او حال بااين ).  ٤٣٥- ٤٣٤ص  ، ٢ج  ، ق   ١٤١٧طباطبايي،  نظر كرده اســـت ( با يك مرد صـــرف 

»  ن «كالم في معني الـشهادهفـصلي مختـصر با عنوا ـسوره مائده،    ١٠٩تا   ١٠٦تفـسير آيات   دراثناي 

داليل كاهش ارزش ـشهادت زنان اختـصاص داده درباره  گـشوده و چند ـسطر از آن را به بحث 

جهان   و ملل شــود كه زنان در بســياري از اقوام مهم را يادآور مي   اســت. او در آغاز، اين نكته 

كه ـشهادتـشان  آن چه رـسد به   ـشدند، ، عـضوي از جامعه محـسوب نمي روم و يونان باـستان  مانند 

ــالم   ـكه معتبر ارزـيابي گردد؛ درـحالي  ـكه براي زـنان ارزش و كراـمت آن ـبه دلـيل    ، دين مبين اسـ

ناپذير از جامعه بشــري دانســته و شــهادتشــان را چونان  جدايي   انســاني قائل اســت، آنان را جزء 

هادت دو زن را بر  هادت يك مرد در نظر  مردان معتبر قلمداد كرده؛ با اين تفاوت كه ـش ابر با ـش

  گرفته است. 



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار و تابستان  ۱، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۲۰

http://ptt.qom.ac.ir 

ــيح اين ـنابرابري، ـبه ويژگي  ــتـناد  ـهاي روان عالـمه طـباطـبايي در توضـ ـــناختي زـنان اسـ شـ

ــت مي  ــده    ، غلـبه ـعاطـفه بر تعـقل در عموم زـنان   ـكه   جوـيد و معتـقد اسـ اين حكم    ـكه موـجب شـ

اني را بر پايه دين اســالم قصــد دارد جامعه ايم   كه آن شــرعي وضــع گردد. از منظر او، به دليل 

ها  تا مبادا حقوق انسان   ادت زنان را به نصف كاهش داده ارزش شه   ناچار به بنيان نهد،   عقالنيت 

  ) ٢٠٤ص  ، ٦ج  ، ق   ١٤١٧. (طباطبايي،  به دليل عواطف و احساسات زنانه تضييع گردد 

ت    ١٤٠٢با عالمه طباطبايي (د.   زمان هم ) نيز كه  ق   ١٤٠٠محمدجواد مغنيه (د.   گفتني اـس

بود، به اين نظرگاه گراييد كه  در لبنان   قرآن كريم  )، مشـغول به نگارش تفسـيري عصـري از ق 

شـــهادتشـــان به نصـــف كاهش يافته    ترند، ارزش قياس با مردان عاطفي  در  كه آن زنان به دليل  

احتمال آن   ، كاشف ال و  الميزان تأليف تفاسير    زماني هم ).  ٤٤٧ص ،  ١ج ، ق   ١٤٢٤است (مغنيه،  

د، تا حد زيادي منتفي مي  ازد؛ را كه يكي از ديگري اين نظرگاه را وام گرفته باـش حال،  بااين   ـس

باره  دراين مغنيه و طباطبايي    هاي تفـسيري اهللا از ديدگاه ه فـضل توان از اثرپذيري عالم مي  به قطع 

ترند، تأكيد  ن عاطفي اين نظرگاه كه زنان در قياس با مردا   اهللا ضـــمن قبول ســـخن راند. فضـــل 

مدعي اســـت طبيعت    ورزد كه نبايد اين ويژگي را به يك نقص در نهاد زنان تعبير كرد. او مي 

ــار از عواطفي مي نقش مادري،   زنانگي به همراه  ــرش ــازد كه هرچند به زنان را س خود  خوديس

مند اـست،  ازد  را در مقام اداي ـشهادت، از جاده آنان   تواند مي  ارزـش و مانع از  انـصاف خارج ـس

ــل  ــل   ؛ ١٧٠- ١٦٩ص ،  ٥ج ، ق   ١٤١٩اهللا،  تحقق عدالت در جامعه گردد (فض ، ق   ١٤١٧اهللا،  فض

ــل ).  ٢٨ص  ــاس، فضـ ــريح مي ، بر  دنيا المرأه اهللا در كـتاب  بر همين اسـ كند كه  اين مطلب تصـ

ـــهادت   انتـخاب  گيرد ـكه زميـنه براي برـپايي ـعداـلت  مي   انـجام ـبا اين ـهدف    ، دو زن براي اداي شـ

كند كه  اي از احكام شــرعي اشــاره مي در جامعه فراهم آيد. او در تأييد مدعايش، به مجموعه 

ص ، ق   ١٤١٨اهللا،  (فضل   شود. نه يك مرد ـــ معتبر دانسته مي ، شهادت دو مرد ـــ  ها اساس آن بر  

  ). ١٦- ١٥ص  ، ق   ١٤٢٥اهللا،  ؛ فضل ١١٦

ــل  ــوره   ٢٨٢اي بحث درباره آيه دراثن اهللا  عالمه فض ــريع و  س ــلي با عنوان «التش بقره، فص

اي مهم درباره سازوكار تشريع احكام را بازگويد.  تا نكته  ئص النوعيه العامه» ترتيب داده الخصا 

ــمن ـپذيرش اين م  ــيوه او در آـغاز، ضـ ــي و تربيتي طـلب ـكه شـ ــي  ، جوامع   ـهاي آموزشـ   نقشـ
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كل تعيين  پذيرد كه برخي  ه و مردانه دارد، اين واقعيت را مي هاي زنان ويژگي   گيري كننده در ـش

احسـاسـات خويش را كنترل  سـان مردان، ه قادرند به يابند ك پرورش مي   اي گونه به گاه    ، از زنان 

اـپذير كنـند. در برابر، اين واقعـيت نيز انـكار  ــت ـكه ـگاه برخي از مردان   ـن تربـيت    اي گوـنه ـبه   ، اسـ

اـسي   ـصورت به زنان،   مانند ـشوند كه مي  اهللا  ، فـضلباوجوداين كنند.  انديـشند و رفتار مي مي   احـس

ــب با   ورزد بر اين نكـته تأكـيد مي  ــرعي، متناسـ مومي مردان و زنان هاي ع ويژگي  كه احكام شـ

ــريع مي  ــاس، ـبه دلـيل تشـ ــوـند. بر اين اسـ ترـند،  عموم زـنان در قـياس ـبا مردان ـعاطفي   ـكه آن   شـ

برابر با شــهادت يك مرد در نظر  خداوند متعال چنين حكم كرده اســت كه شــهادت دو زن 

اهللا ــــ برخالف عالمه  فضل   ناگفته نماند ).  ١٧٢- ١٧٠ص ،  ٥ج ، ق   ١٤١٩اهللا،  گرفته شود (فضل 

ـعاطـفه و    ـكه جنـبه آن رغم  ، ـبه ) ٢٣٠- ٢٢٩ص  ،  ٤ج ،  ق  ١٤١٧طـباطـبايي،    ـنك. طـباطـبايي ــــــ ( 

داند كه مانع از رشــد ي قدرتمند نم   اي اندازه به آن را   كند، وجود زنان را انكار نمي  احســاس در 

). از منظر ٢٢٣- ٢٢٢ص ،  ٢٠ج ، ق   ١٤١٩اهللا،  پا با مردان شـود (فضـل فكري و عقالني زنان هم 

ته  رـصه فعال در ع   ني بر منع زنان از حـضور هاي ديرپا مب او، اگر ـسنت  هاي اجتماعي كنار گذاـش

ــود و زميـنه  ان هم   ـهاي آموزش و پرورش شـ اـفت ـكه د،  چون مردان فراهم آيـ   زـن درخواهيم ـي

ــه   توانمـندي  ان در عرصـ ــت  تر كم ـهاي مختلف علمي، اجرايي و ـمديريتي،  زـن   .از مردان نيسـ

  ) ٧١ص  ، ق   ١٤١٧اهللا،  ؛ فضل ٢٣٦- ٢٣٥ص ،  ٧ج ،  ق   ١٤١٩،  اهللا (فضل 

ايان ذكر اسـت، نظرگاه عالمه طباطبايي را مي  از تفاسـير معاصـر اهل    بسـياري توان در ـش

ــراغ گرفت (  ــنت نيز س ج ،  ق   ١٤١٧؛ طنطاوي،  ٣٨٢- ٣٨١ص ،  ٢ج ،  ق   ١٤٢٤يب،  خط   نك. س

،  الكاشف  و  الميزان   مانند   اين نظرگاه را از تفاسير امامي،   )؛ گرچه معلوم نيست آنان ٦٤٩ص  ،  ١

مه  اند. برخي از تفاســير اماميه نيز نظرگاه عال به ديدگاهي مشــابه دســت يافته   يا خود   وام گرفته 

، ٢ج  ، ش   ١٣٧٤،  اند (مكارم ـشيرازي در تفـسير آيه برگزيده مختار   عنوان نظرگاه طباطبايي را به 

ــر ٣٨٧ص   د  انـجام ). سـ اـي ــران اـمامي    اي ـعده ، نـب ا درهم كردناز مفسـ  را از قلم اـنداـخت ـكه ـب

ـعامالت و  معتـقدـند هم آـگاهي ـناچيز زـنان از حوزه م   ، الميزان و    المـنار ـهاي مـندرج در  دـيدـگاه 

ارزش شهادتشان در قياس با مردان،  ت كه ت آنان، موجب ـشده اسـ بر ـشخـصي   هم غلبه عواطف 
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ــف كاهش يابد  ــادقي تهراني،  ٢٦٩ص  ، ٢ج  ،  ش   ١٣٦٢(طالقاني،   . به نص ، ٤ج  ، ش   ١٣٦٥؛ ص

  ) ٤٥٦ص ،  ١ج ، ش   ١٣٨٣؛ قرائتي،  ٣٧١- ٣٧٠ص 

  نتيجه

ترين هجمه  كوچك   تر عالمان تفســير بدون م هجري، بيش قرن اول تا پنج   در بازه زماني 

  ـسوره  ٢٨٢هادت دو زن با يك مرد بنا بر آيه ارزش شـ   همـساني به ـشخـصيت و جايگاه زنان، از 

مفســران   ي ميانه هجري، شــاهد تغيير روش ها در گذار به ســده   كه درحالي  ند؛ ســخن راند  بقره 

غالب در تفـسيرنويـسي جهان اـسالم    ا پايان قرن ـسيزدهم هجري، گفتمان كم ت هـستيم كه دـست 

ت. د  كل داده اـس ير باهدف را ـش ف زمينه  ر اين دوره، عالمان تفـس رع كـش هاي صـدور حكم ـش

نقصــان در  ، دچار مبني بر كاهش ارزش شــهادت زنان به نصــف، مدعي شــدند كه عموم زنان 

  ند. اني در ثبت و ضبط حوادث هست عقل، ضعف در حافظه و ناتو 

  اوضــاع و اقتضــائاتتوجه به  از مفســران بدون  تعدادي در انتقال به دوره مدرن، هرچند  

ــالم،   ــيري   ـهاي ـبه تكرار دـيدـگاه   هم چـنان نوـپدـيد در جـهان اسـ ــده   تفسـ ــرار سـ ـهاي مـياـنه اصـ

هاي  پذير از آيه متناسـب با گفتمان هايي توجيه ورزيدند، برخي ديگر تالش كردند خوانش مي 

يخ محمد عبده با اتخاذ رويكردي جامعه عرضـ فكري مدرن  انه، ه نمايند. ـش ناـس اليل ـصدور  د   ـش

جويد. به باور مي تقســيم وظايف ميان زنان و مردان در طول تاريخ پي   حكم شــرع را در نحوه 

ان در اغـلب اي   او،  اريخي ـكه زـن ــور در اجتـماع و مشـــارـكت در   ن واقعـيت ـت جوامع، از حضـ

مـسائل   اند، موجب گرديد كه عموم آنان از چندوچون ه داـشته ـشده مبادالت اقتـصادي دور نگا 

 -شــهادت در اين عرصــه را   هي چنداني نداشــته باشــند و صــالحيت اداي تجاري آگا مالي و  

آن است كه عبده   گر بيان  مسأله،   از دست بدهند. اين شيوه از تحليل   - تنها باشند    كه درصورتي 

هادت   شـان دهد كه نبايد داليل نابرابري ن   برخالف سـنت مطالعات تفسـيري، كوشـيد  ارزش ـش

اين   كه تغييرناپذير اســـت. بر پايه  وجو كرد جســـت هاي ذاتي زنان  ي زنان و مردان را در ويژگ 

د كه اگر حـضور فعال توان چنين اـستنباط كر نواعتزالي اـست، مي طرز تلقي كه منبعث از افكار  

ه  ي از تجربه هاي اجتماعي هم در عرـص ادي، به بخـش ائل مالي و اقتـص دن در مـس   چون درگير ـش
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ــته  ــود،    زيس ــهادت زنان برابر با مردان  آرام آرام عموم زنان بدل ش زمينه براي افزايش ارزش ش

  گردد. مهيا مي 

  ايگونهبه   ، ـشهادت زنان   مـسأله در تقابل با ديدگاه عبده، نحوه مواجهه عالمه طباطبايي با  

ايشـــان با اتخاذ رويكردي    كند. شـــمول تعبير مي صـــورت جهان به اســـت كه حكم شـــرع را 

ترين عامل براي كاهش  اصـلي  ، ناسـانه، مدعي اسـت غلبه عاطفه بر تعقل در عموم زنان شـ روان 

ــت. بر   ــف اس ــهادت آنان به نص   هايكه عالمه ويژگي آن اين طرز تلقي، به دليل  پايه ارزش ش

ــرع دخيل مي  ــدور حكم شـ ــب با رواني زنان را در صـ بيند، امكان هرگونه تغيير در آن متناسـ

مانا هسـتند كه   اموري پايا و   ، هاي رواني ويژگي زيرا سـازد؛  منتفي مي اقتضـائات دوره مدرن را 

اهللا نيز ضـمن پذيرش اين مطلب مايد. عالمه فضـل ن ان ناشـدني مي جه  تغييرشـان در عموم زنان 

ان از مردان ـعاطفي  ان مؤثر قلـمداد ـكه زـن ـــهادت زـن د، اين ويژگي را در ـكاهش ارزش شـ ترـن

ه برخالف ع ك مي  اوت ـك ا اين تـف ـب د؛  اين ويژگي ـن ايي،  اطـب ه طـب ه را    الـم اـن ك ويژگي زـن ه ـي ـن

  كند. پرورش زنان ارزيابي مي   در حوزه  هاي ديرپا اصيل، بلكه محصول سنت   شناختي روان 
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  منابع
  . قرآن کریم   

 الکریم.   دارالقرآن قم:   ، الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز   )، ق  ۱۴۱۳(   ن ی حس ابن ابی جامع، علی بن  

 قم: دفتر انتشارات اسالمی.  ، یحضره الفقیه من ال  )، ق   ۱۴۱۳(   ی عل ، محمد بن  بابویه ابن 

یر و التنویر  )، ق   ۱۴۲۰طاهر ( ابن عاشور، محمد بن    التاریخ العربی.   ، بیروت: مؤسسه التحر

 قاهره: حسن عباس زکی.   ، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید   )، ق   ۱۴۱۹محمد ( ابن عجیبه، احمد بن  

 الجیل. ، بیروت: دار حکام القرآن ا  )، ق  ۱۴۰۸عبدالله ( ابن العربی، محمد بن  

 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه تفسیر القرآن العظیم  )، ق   ۱۴۱۹عمر ( ابن کثیر، اسماعیل بن  

 الفکر. ، بیروت: دار البحر المحیط فی التفسیر  )، ق  ۱۴۲۰(   وسف ی ابوحیان اندلسی، محمد بن  

 الفکر. ، بیروت: دار العلوم بحر   )، ق   ۱۴۱۶محمد ( لیث سمرقندی، نصر بن  ابو 

 تهران: بعثت.  ، البرهان فی تفسیر القرآن   )، ق   ۱۴۱۶هاشم ( بحرانی، سید  

 بیروت: دار ابن کثیر.  ، الجامع الصحیح  )، ق   ۱۴۰۷(   بخاری، محمد بن اسماعیل 

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا التأویل سرار انوار التنزیل و ا  )، ق   ۱۴۱۸عمر ( بیضاوی، عبدالله بن  

 ع). صادق ( دانشگاه امام  تهران:    ، حوزه علوم قرآن و حدیث   بر تکیه روش تحقیق با   )، ش  ۱۳۹۱(   پاکتچی، احمد 

 . بیروت: مؤسسه علوم القرآن   ، غرائب التفسیر و عجائب التأویل  تا)، (بی  القراء کرمانی، محمود تاج 

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن  )، ق   ۱۴۱۸( محمد  ثعالبی، عبدالرحمان بن  

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا الکشف و البیان عن تفسیر القرآن   )، ق  ۱۴۲۲(   م ی ابراه ثعلبی، احمد بن  

 تهران: برهان.   ، تفسیر روان جاوید  )، ق   ۱۳۹۸محمد ( ثقفی تهرانی،  

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا حکام القرآن ا  )، ق  ۱۴۰۵(   ی عل جصاص، احمد بن  

 قم: هجرت.   ، تفسیر کوثر   )، ش  ۱۳۷۶(  عقوب ی جعفری،  

ید هدایت و   یه جلیلی، ـس کر  انـس یر مقارن/ تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان»،   )، ش  ۱۳۹۳(   ی عـس نامه «تفـس پژوهـش

 . ۸۴- ۶۷ص  ، ۴شماره  سال دوم، ،  تفسیر و زبان قرآن 

 قم: اسراء.  ، زن در آینه جالل و جمال   )، ش  ۱۳۸۱عبدالله ( جوادی آملی، 

 قم: اسراء.   ، تسنیم  )، ش  ۱۳۸۹(  جوادی آملی، عبدالله 

 تهران: میراث مکتوب.   ، دقائق التأویل و حقائق التنزیل   )، ش  ۱۳۸۱محمود ( حسنی واعظ، 

 العلوم. ، بیروت: دار األذهان  الی تقریب القرآن    )، ق   ۱۴۲۴محمد ( حسینی شیرازی، سید  

 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه لباب التأویل فی معانی التنزیل (تفسیر الخازن)  )، ق   ۱۴۱۵محمد ( خازن، علی بن  

یه   )، ق  ۱۴۳۳عبدالفتاح ( خالدی، صالح   النفائس. ، اردن: دار و التطبیق  التفسیر الموضوعی بین النظر

 الفکر العربی. ، بیروت: دار التفسیر القرآنی للقرآن   )، ق  ۱۴۲۴(   م ی عبدالکر خطیب، 

 . ، قاهره: دار احیاء الکتب العربیه التفسیر الحدیث   )، ق  ۱۳۸۳عزت ( دروزه، محمد  
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 للکتاب.  ، قاهره: الهیئه المصریه العامه المنار  )، م   ۱۹۹۰(   د ی رش رضا، محمد  

 . ، ریاض: مؤسسه الرساله فی التفسیر  العقلیه الحدیثه منهج المدرسه    )، ق  ۱۴۰۳عبدالرحمان ( رومی، فهد بن  

 بیروت: عالم الکتب.   ، عرابه معانی القرآن و ا  )، ق  ۱۴۰۸(   م ی ابراه زجاج،  

 الفکر. ، بیروت: دار یر التفسیر المن   )، ق  ۱۴۱۸(  ی مصطف بن    زحیلی، وهبه 

 . ارالتعارف ، بیروت: د تفسیر القرآن  ارشاد األذهان الی   )، ق  ۱۴۱۹(  الله سبزواری، محمد بن حبیب 

 المعال.   ، کویت: مکتبه الشیخ محمد بن عبدالوهاب   رشید رضا و دعوه   )، ق  ۱۴۰۹عبدالله ( سلمان، محمد بن  

 الوطن. ، ریاض: دار القرآن تفسیر  )، ق   ۱۴۱۸(   سمعانی، منصور بن محمد 

 تهران: فرهنگ نشر نو.   ، تفسیر سورآبادی  )، ش   ۱۳۸۰محمد ( سورآبادی، عتیق بن  

 . الله مرعشی م: کتابخانه آیت ق   ، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور   )، ق  ۱۴۰۴بکر ( عبدالرحمان بن ابی سیوطی،  

 لفین. ، کویت: مکتبه اال الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین  )، ق  ۱۴۰۷عبدالله ( شبر، سید  

 تهران: نشر داد.  ، تفسیر شریف الهیجی   )، ش  ۱۳۷۳(   ی عل شریف الهیجی، محمد بن  

 . ، مصر: دار رکابی الفواتح اإللهیه و المفاتح الغیبیه   )، م  ۱۹۹۹الله ( لوان، نعمت شیخ ع 

 قاهره: دار الصابونی.   ، التفاسیر   صفوه   )، ق  ۱۴۱۷(   ی محمدعل صابونی،  

 قم: فرهنگ اسالمی.   ، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن   )، ش  ۱۳۶۵محمد ( صادقی تهرانی، 

 تهران: شرکت سهامی انتشار.   ، پرتوی از قرآن  )، ش  ۱۳۶۲محمود ( طالقانی، سید  

 قم: دفتر انتشارات اسالمی.  ، المیزان فی تفسیر القرآن   )، ق   ۱۴۱۷(   ن ی محمدحس طباطبایی، سید  

 تهران: ناصرخسرو.   ، فی تفسیر القرآن   البیان مجمع   )، ش  ۱۳۷۲حسن ( طبرسی، فضل بن  

 . بیروت: دارالمعرفه  ، جامع البیان فی تفسیر القرآن   )، ق  ۱۴۱۲(  ر ی جر طبری، محمد بن  

 قم: کوشانپور.   ، ع) (   طالب مسترشد فی امامه علی بن ابی ال   )، ق  ۱۴۱۵(  ر ی جر طبری، محمد بن  

 . ، قاهره: دار نهضه مصر التفسیر الوسیط للقرآن الکریم   )، ق   ۱۴۱۷محمد ( طنطاوی، 

 التراث العربی. حیاء ، بیروت: دار ا التبیان فی تفسیر القرآن  تا)، (بی   طوسی، محمد بن حسن 

 ، قم: بوستان کتاب. ۸ج ،  قرآن کریم   المعارف دائره «تفسیر تطبیقی»،    )، ش  ۱۳۸۹محمود ( ، سید  طیب حسینی 

های تفـسیر  پژوهش ـشناـسی»،  «تفـسیر تطبیقی؛ معنایابی و گونه  )، ش   ۱۳۹۴ـشاکر (   محمدکاظم  ری، انـسیه و عـسک 

 . ۳۲- ۹ص  ،  ۲شماره  سال اول،  ،  تطبیقی 

 . ، ریاض: بیت االفکار الدولیه عراب القرآن التبیان فی ا  )، ق   ۱۴۱۹عکبری، ابوالبقاء ( 

 قم: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی.  ، کنز العرفان فی فقه القرآن  )، ق   ۱۴۱۹مقداد ( فاضل  

 حیاء التراث العربی. ا بیروت: دار    ، مفاتیح الغیب  )، ق   ۱۴۲۰عمر ( فخر رازی، محمد بن  

 للکتاب.   ، قاهره: الهیئه المصریه العامه معانی القرآن  )، م  ۱۹۸۰(   اد ی ز فراء، یحیی بن  

 الثقلین. ، بیروت: دار الحقوقی  قرائه جدیده لفقه المرأه  )، ق   ۱۴۱۷(   ن ی محمدحس الله، سید  فضل 

 المالک. وت: دار بیر  ، دنیا المرأه  )، ق   ۱۴۱۸(   ن ی محمدحس الله، سید  فضل 
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 المالک. بیروت: دار ، ِمن وحی القرآن  )، ق   ۱۴۱۹(   ن ی محمدحس الله، سید  فضل 

 المالک. ، بیروت: دار تأمالت اسالمیه حول المرأه   )، ق  ۱۴۲۵(   الله، سید محمدحسین فضل 

 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه محاسن التأویل  )، ق   ۱۴۱۸(   ن ی الد قاسمی، جمال 

 هایی از قرآن. تهران: مرکز فرهنگی درس  ، تفسیر نور  )، ش   ۱۳۸۳محسن ( قرائتی، 

 الله مرعشی. ، قم: کتابخانه آیت فقه القرآن  )، ق  ۱۴۰۵الله ( به  قطب راوندی، سعید بن ه 

 الکتاب. ، قم: دار تفسیر قمی   )، ق  ۱۴۰۴(   م ی ابراه قمی، علی بن  

 تهران: اسالمیه.  ، المنهج   خالصه  )، ق  ۱۳۷۳(  الله کاشانی، فتح 

 تهران: اقبال.   ، مواهب علیه   )، ش  ۱۳۶۹(  ی عل کاشفی، حسین بن  

 قم: چاپخانه علمیه.  ، التفسیر لکتاب الله المنیر  )، ق   ۱۴۰۲محمد ( کرمی، 

 الهدی. ، قاهره: دار التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم  )، ق   ۱۴۰۲(   د ی س کومی، احمد 

ن  ف ی گلی، جواد و حـس ی نومعتزله»،  «جریان   )، ش  ۱۳۸۹(   ان ی وـس ناـس ال اول، معرفت کالمی ـش ماره  ، ـس ص  ، ۳ـش

۱۱۵-۱۴۲ . 

 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه العیون   النکت و  تا)، (بی   ماوردی، علی بن محمد 

 تهران: دار محبی الحسین.   ، ِمن ُهدی القرآن  )، ق   ۱۴۱۹(   ی محمدتق مدرسی، سید  

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا تفسیر المراغی  ، م)  ۱۹۸۵(  ی مصطف مراغی، احمد  

 القلم. ق: دار دمش   ، مباحث فی التفسیر الموضوعی   ، ق)  ۱۴۲۶(  ی مصطف مسلم، 

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا الصحیح   ، م)  ۱۹۵۵(  حجاج مسلم بن  

 . ، تهران: دارالکتب االسالمیه التفسیر الکاشف   ، ق)  ۱۴۲۴محمدجواد ( مغنیه، 

 حیاء التراث العربی. ، بیروت: دار ا التفسیر  ، ق)  ۱۴۲۳(   مان ی سل مقاتل بن  

 مرتضوی.   فروشی کتاب تهران:   ، حکام القرآن زبده البیان فی ا  ، ق)  ۱۳۸۶احمد ( مقدس اردبیلی، 

 . ، تهران: دارالکتب االسالمیه تفسیر نمونه  ، ش)  ۱۳۷۴ناصر ( مکارم شیرازی، 

 . : جامعه الشارقه شارجه   ، فی علم معانی القرآن و تفسیره   الهدایه الی بلوغ النهایه  ، ق)  ۱۴۲۹طالب ( مکی بن ابی 

تهران: سازمان    ، حقوق زن   ازنظر انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران    ، ش)   ۱۳۴۲(  ز ی مهرانگ منوچهریان، 

 داوطلبان حمایت خانواده. 

 . البیت ، بیروت: مؤسسه اهل مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن   ، ق)  ۱۴۰۹(   ی عبداالعل موسوی سبزواری، سید  

 تهران: امیرکبیر.  ، برار االسرار و عده اال کشف  ، ش)  ۱۳۷۱(   ن ی دالد ی رش میبدی،  

ه   ، ش)  ۱۳۹۷عبدالله ( میراحمدی،   ال دهم،  ، عقل و دین محمد عبده»،    نو اعتزالی های  «بازخوانی اندیـش ماره  ـس ـش

 . ۵۰- ۲۵ص  ، ۱۹

 قم: مرکز جهانی علوم اسالمی.   ، تفسیر تطبیقی   ، ش)  ۱۳۸۳الله ( فتح نجارزادگان، 

 تهران: انتشارات اسالمیه.  ، تفسیر آسان   ، ق)  ۱۳۹۸محمدجواد ( نجفی، 
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 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه عراب القرآن ا  ، ق)   ۱۴۲۱محمد ( نحاس، احمد بن  

 . ، بیروت: دارالکتب العلمیه مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید   ، ق)   ۱۴۱۷عمر ( نووی، محمد بن  
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