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  و قضاوت زن ةيلحآيه 
 

 ١٭عابدين مؤمني
  دانشگاه تهرانياراستاد

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يش نهايريخ پذيرتا ـ٣٠/١١/١٣٨٤ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

 وغالب مذاهب فقهی اسالمی صالحيت و شايستگی زن برای قضاوت را نفی 
آيه در نقد عقيده اين  .كننداستناد مي ةيل حبه آيهراي اثبات اين نظر ببرخي 

 تزيين و ، کسی که در زر و حرير،که صورت  به اين.جاهليت وارد شده است
تواند فرزند مبين است چگونه میخصومت غيريافته و در خودآرايي پرورش 

 به خودآرايي و غيرمبين  و اشتغالةيلحدر خدا باشد؟ با حمل پرورش زن 
که قرآن شايستگی شده  از آيه استنباط ،بودن در خصومت بر نقص و عيب
شدن رفتارهای يرا تزيين موجب عاطفیز ،زن برای قضاوت را نفی کرده است

خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع زنان و غيرمبين بودن در 
نقد نقص و عيب بودن پرورش در برخي مفسرين ضمن .  استمخاصمهدر 

و غيرمبين بودن  ت به معنای جنگ، خصومهای زنزينت و نماياندن توانايي
 لذا آيه بر نفی شايستگی زن برای .اندرا از آيه تلقي كردهبه معنای آن 

 . يست نقيصه زن نگربيان ندارد و داللتقضاوت 
 

 . غير مبين، خصام،ةيلح ، قضاوت، شايستگی،زن   هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 در مذاهب فقهی مسلمانان و نظر اکثر قريب به اتفاق فقهای اسالم در ،ديدگاه غالب

 دو نظر ، در مقابل اين ديدگاه".زن مجاز به قضاوت نيست"مورد قاضی اين است که 
________________________________________________________ 

  Email: abedinmomeni@ut.ac.ir                     ۰۲۱ـ۸۸۷۴۲۶۳۲ : فاكس۰۲۱ـ۸۸۷۴۲۵۷۴ :تلفن ٭  



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              عابدين مؤمني                                                                           

 

١٠٤

 به ، قضاوت زنمبني بر جوازابوجعفر طبری مربوط به نظر اول . داردديگر هم وجود 
 ،؛ ماوردی۲/۴۵۵ ، قرطبی؛۶/۲۱۳، الخالف ،طوسیشيخ  :ـ نک (است ،صورت مطلق

 در اموری قبل، معتقد استحد وسط دو نظر كه با انتخاب ؛ نظر دوم از ابوحنيفه )۶۵
 ).همان جاها: ـ نک( از است مج،باشد قضاوت زنشده که شهادت زن در آنها پذيرفته 

 به دليل مسلّم تعبدی ،اختالف مذاهب فقهی در باب جواز يا عدم جواز قضاوت زن
 صريح نظر ،که ديدگاه اسالم است، در متون مقدس و بيان معصومان. نيستمستند 

 از نظر اسالم ،ای که در عدم جواز قضاوت زنادلّه. در مورد قضاوت زن وجود ندارد
 ورای يهايی اجتهادی و استنباط از آيات و روايات است يا اجتهادا فهمارائه شده ي

 عموماً به رواياتی استناد شده که از لحاظ سند معتبر ،در اين ادلّه. آيات و روايات
 .نيستند

 آن روايات را حجت ،اندز قضاوت زن را پذيرفتها کسانی که جو، روايناز  
آيه با استناد به بعضی از فقها ). ۱۲/۱۵ ،ردبيلی؛ مقدس ا۶۷۲ ،قمی: ـ نک( اندندانسته

 ،فقيه ؛۶۹ ،حائریحسينی: ـ نک(اند را جايز ندانستههجدهم سوره زخرف قضاوت زن 
بحث اين موضوع مورد .  ناميده شد"ةيلحآيه " ،که در اين مقاله) ۴۹ ،؛ معرفت۵/۱۸۷

آيه اين ؟ آيا داردداللت  بر عدم جواز قضاوت برای زنان ةيلحآيا آيه : است که
 عدم  فقهاي معتقد بهشايستگی زنان برای تصدی منصب قضا را نفی کرده است؟ آيا

؟ ديدگاه مفسران در مورد اين آيه اند استناد كردهةيلح آية ، بهجواز قضاوت زنان
 چيست؟ 

 
 تبيين کلی آيه

ل اهگر عقيده و ديدگاه  بيان، زخرفسوره كريمه ۲۵ تا ۱۵ در ضمن آيات ةيلح آيه
 ريشه ، به جنس زنانآناننوع نگاه  ،ناسیشفرشته و جاهليت درباره خداشناسی

 برخورد خداوند هنحوهمچنين  و ايشان نقد اسباب اعتقادات  وانحرافات اعتقادی
 . استآنهامتعال با 

 آفرينش زمين و آسمان را به خداوند متعال نسبتبا باور به خدا، اهل جاهليت 
 همانند شناختی بود که از انسان ، از خداوند متعاليشان ا تصورلكن،. دادندمی

 يکی از آنها خبر وقتی به، اما دانستندمی) دختر( مثالً خداوند را دارای فرزند .داشتند
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١٠٥

 .شدشد که دختردار شده است صورتش از شدت خشم و غضب سياه میداده می
 کنند و مالئکه راگی میو آرايش زند" حليه"آنان معتقد بودند که زنان يا دختران در 

ئکه را به خواست خداوند نسبت  پرستش مالالبته. پرستيدندند، میپنداشتميکه مؤنث 
 .دادندمی

 به ترسيم شخصيت اهل جاهليت ،خداوند متعال در اين آيات ضمن بيان اعتقادات
اره تن  پ، آنهايی که بندگان خدا را بعضی از خدا:فرمايدو ميو نقد عقيدة آنها پرداخته 
 دليل و  خودند و برای اعتقاداتهست اهل کفران نعمت ،اندخدا و فرزند او قرار داده

اند و که شاهد آفرينش مالئکه باشند آنها را مؤنث پنداشته آنان بدون اين. سند ندارند
پرستند و اين آنها غير خدا را می. توانند باشندگوی عقيدة خودشان هم نمیپاسخ

برای اين انتساب كه،  در حالی .دهندنسبت مي" رحمان" خواست بهپرستش خود را 
همة اعتقادات و اعمال آنها از روی تخمين و به تقليد از پيشينيان . هم دليلی ندارند

 .گيرد و سرانجام انتقام خداوند نصيب آنان خواهد بودصورت می
 در به ذهن، متبادر  سؤاالت،مذكوربا توجه به مدلول کلی و مضمون اجمالی آيات 

 اين سؤاالت پاسخ در گرو "ةيلح" و ديدگاه قرآن حائز اهميت و تفسير آية اتفهم آي
، مرتبط  به وجود فرزندانی برای خداوندبا اعتقادآيا کفران نعمت . ۱: از جمله. است
 ؟هستند
 پنداشتند ؟چرا فرزند خدا را مادينه می. ۲
 ناخوشايند بوده است؟ برای اهل جاهليت ،چرا داشتن فرزند مادينه. ۳
 ارتباطی وجود دارد؟ ۳ و ۲هاي آيا بين سؤال. ۴
 آيا در اين آيات نقصان و مذمتی نسبت به زنان وجود دارد؟ . ۵

 ،له در اين مقا. فوق از موضوع مقاله خارج استالبته پاسخ به سؤاالت
  زنيا عدم داللت آن بر عدم جواز قضاوت و داللت ةيلحچگونگی معرفی زن در آيه 

 . شودميتبيين 
 

 ةيلحفقدان تفسير معصومانه از آيه 
 ،نظر خودت ا برای اثب،اند را دليل عدم جواز قضاوت زن دانستهةيلحکسانی که آية 

 هيچ روايتی در  ظاهراً.اند دربارة مدلول اين آيه نقل نکرده)ع(  از معصومانروايتي



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              عابدين مؤمني                                                                           

 

١٠٦

 ، زيرا باهم دقيق آيه هموار شودتفسير آية مورد بحث وجود ندارد تا به کمک آن راه ف
.  يافت نشدةيلحآية در خصوص روايتی  نيز،  در تفاسير متعدد بعمل آمدههايبررسي
، بحرانیحسينی :ـ نک( است  بسيار بعيد،نداه اخباريان از اين آيه کرد هم كهييتفسيرها

 ای تفسيره و)۱۳/۱۱۹ ،مجلسی؛ ۶۰۸،  قمی؛۱۲/۱۳ ،طيب ؛۶/۴۲۴ ،حويزی؛ ۶/۸۵۱
  بر اساس قواعد ادبی و ظواهر الفاظ بوده است و صرفاًمورد بحث، از آيه موجود
 . تعبدی در اين باره وجود ندارد تفسير

آيه است اين تفسيری از فقط  ،ةيلح استناد عدم جواز قضاوت زن به آية ،اين بنا بر
جواز  نپذيرفتن استنباط عدم ، از اين رو. آيه در خصوص صدور اين حكمنه صراحت

  استنباط و، به معنی رد حکم قرآن نيست و نفی داللت آيه بر عدم جواز،از آيه
  ديدگاهی نوهمنعی برای تفسير جديد از آيه و ارائ  ديگر از آيه است ويتفسير

 .وجود ندارد
 

 ةيلحساختار آيه 
ر  و هو فی الخصام غيةيلحلو من ينشؤا فی ا  ا:فرمايد ميةيلحپروردگار متعال در آيه 

 ابتدا بايد نشان داد که آيا اين آيه يک ،با توجه به تبيين کلی آيه). ۱۸/زخرف( مبين
جمله در " من"وضعيت های قبلی؟ به اين منظور تبيين جملة مستقل است يا تتمة جمله

 سه اعراب جايز دانسته شده ،در ساختار جمله) موصول(" َمن"برای . ضروري است
 :تند ازرکه عبا
 در ،خبر. دارد تا جمله کامل شودنياز  به خبر و مبتدا باشدل رفع در محاگر . ۱
:  از پس جملة تام و کامل عبارت.است "اولئک ولده"و تقدير کالم  مذکور محذوف جمله

  و زينت پرورشةيلحآيا کسی که در   يعنی،" اولئک ولدهةيلحلمن ينشؤا فی اا و "
شيخ ؛ ۵/۹۴ ،بغوی؛ ۱۷/۱۵۸ ،لفتوح رازیابوا :نكـ (فرزند خداوند متعال است؟ يابد می

جمله با  با اين توصيف). ۱۱/۱۷۴ ،طبری ؛۷/۱۸۹ ،القران التبيان فی تفسير ،طوسی
 .ای مستقل خواهد بود استينافيه است و آيه جمله"واو"شود و انکاری شروع میهمزه 
اين  با توجه به نياز مفعول به فعل و عدم وجود فعل در .به باشداگر مفعول. ۲
به " يجعلون "آيد کههای پيشين چنين برمیاز آيه.  فعل در تقدير استاً لزومجمله،
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١٠٧

 جمله را به آية  و حرف عطف"واو" ،در اين صورت. عنوان فعل و فاعل در تقدير است
 در اين صورت تقدير جمله .کندصل میمت ، شروع شده استجعلوا که با فعل ،پانزدهم
 :است چنين
 يعنی آيا کسی را که در زيور پرورش ،"يجعلونه بنات اهللا ةيلحلا ا فیؤاو من ينش"

 همان جاها؛ و نيز: نكـ ... (دهند؟ در حالی که  فرزند خدا قرار می،شودداده می
 . قبل خواهد بود تتمة جمله ةيلحبا اين ساختار آية ). ۸/۳۵۸ ،بروسوی: نكـ 

های پيش ه بايد به جملهطبيعی است که جمل، باشددر صورتي كه در محل جر . ۳ 
به .  در آية هفدهمبما در آية شانزدهم و مّما يعنی عطف به ،باشدعطف شده از خود 

 در تقدير است و گوينده با اين ساختار مردود بودن عقيدة اهل "اتخذ"، فعل اين ترتيب
 خدا دختران را معتقد بودند اهل جاهليت ،که صورت  به اين.کندمی جاهليت را بيان

در ابطال عقيدة سخيف آنها فرموده هم خداوند متعال .  استگرفتهزندان خويش فر
يعنی  گيرد؟ فرزند خويش میيابدآيا خداوند کسی را که در زيور پرورش می: است

 عقيده ،همچنين خداوند. ي نداردپرورش در زيور و حليه با فرزند خدا بودن سازگار
 آيا کسی که در زيور ،که صورت اين به .شماردديگر اهل جاهليت را مردود می

ر يافته دپرورشبه اين ترتيب شبيه نبودن شبيه رحمان خواهد بود؟ يابد پرورش می
 ،طبری؛ ۵/۹۴ ،بغوی؛ ۱۷/۱۵۸ ،ح رازیوابوالفت: نكـ  (كندرا اعالم ميزيور با رحمان 

 . تتمة آيات قبلی خواهد بود،با اين ساختار نيز آيه). ۱۱/۱۷۴

مردود بودن  ، تتمة آيات قبلیخواهای مستقل باشد  جمله،اين آيهاه خوبه هر حال 
 ميان ،که بيان  به اين.و درصدد ابطال آن استكند را بيان ميعقيدة اهل جاهليت 

 .استجزئی از خداوند متعال بودن با پرورش در زيور منافات 
 

 ةيل حآيهلغوي بررسي 
 :ضروري است واژه در اين آيه ۴توضيح و تفسير 

 دانشمندان علم قرائت مکتب مدينه همه. است" أ"و " ش" ،"ن" ثالثي آنريشه : ينشؤا. ۱
و بصره و بعضی دانشمندان علم قرائت مکتب مکه و کوفه اين کلمه را به صورت فعل 

 و مضارع آن "نشأ" که فعل ماضی آن اندقرائت کرده") ش"بدون تشديد  (ثالثی مجرد
؛ ۳/۲۰۵؛ سمرقندی، ۵/۹۴ ،بغوی: نكـ (زرگ شدن است  به معنای روييدن و ب،"ينشأ"



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              عابدين مؤمني                                                                           

 

١٠٨

 عاصم و بيشترابن حفص،حمزه کسائی). ۱۱/۱۷۴طبری، ؛ ۱۴/۱۷۴ ،فخر رازی
ند که فعل اقرائت کردهمشدد  "ش" اين کلمه را با ،دانشمندان علم قرائت مکتب کوفه

 و  از باب تفعيل و به معنای تربيت کردن"شأني"و مضارع آن " نشأ"ماضی آن 
از باب ) "ناشأ: "ماضی( آمده "يناشأ"در قرائتی  ).همان جاها: ـ نک(پروريدن است 

 ، است)يعنی آفريدن و به وجود آوردن( "ءانشا" به معنای "ةمناشا" است و مفاعله آمده
يعنی " (اغالء" که به معنای "ةمغاال" مانند ،مفاعله به اين معنا نيز استعمال شدهباب 

 .)۱۴/۱۷۴ ،؛ فخررازی۴/۲۴۳ ،زمخشری: نكـ (  است)و گران کردنافزايش قيمت دادن 
 به  و به معنای چيزی است که انسان خودش را"آرايه"در فارسی مترادف  :ةيلح. ۲

 ،عاشورابن: نكـ ( وجود ندارد کلمه اختالفقرائت اين در . کندآرايد و زينت میآن می
 )۸/۳۵۸ ،بروسوی؛ ۲۵/۲۲۹
  مجادله و مخاصمه کردن آمده است،ها به معنای اقامة حجتدر اکثر تفسير :خصام. ۳
 ؛۳/۲۰۴ ،؛ سمرقندی۴/۲۴۳ ،؛ زمخشری۵/۹۴ ،؛ بغوی۸/۳۵۸ ،بروسوی: ـ نک(

 ،خصومتمفسرين، آن را  ولی بعضی ،)۴/۶۷ ،نيشابوریواحدي؛ ۱۴/۱۷۴ ،فخر رازی
 ).۵/۱۳۸۱ ،بقط ؛۲۵/۲۲۹ ،عاشورابن: نكـ  (انددانسته دفاع تن به تن و جنگ ،مقاتله

 ، ظاهر،ها پيدا کنندة حق، آشکار شده، آشکار کننده،در لغت به معنای آشکارا: مبين. ۴
به هم  در تفاسير ).واژه مبينذيل دهخدا،  :ـ نک( روشن و هويدا آمده است ،واضح

معني  استدالل و حجت را واضح ادا کردن ، حق را روشن بيان کردن،داشتن بيان رسا
؛ ۳/۲۰۴ ،سمرقندی؛ ۲۵/۱۱۶ ،خطيب؛ ۹/۵۱۲۸ ،؛ حوی۵/۹۴ ،بغوی: نكـ (شده است 

بعضی از ). ۴/۶۷ ،نيشابوریواحدي؛ ۹/۱۹۰ ،التبيان فی تفسيرالقران ،طوسیشيخ 
عملی کردن پيروزی و توانايي به دست آوردن پيروزی "را به معنای " مبين"ن مفسرا

  ).۲۵/۲۲۹ ،ابن عاشور: ـ نک( تفسير کرده اند "در جنگ

 
 د و مقصود آيهمرا

 به،  موصول"َمن"لكن، با . گويدآيه از پرورش يافتن در زيور و آرايه سخن می
 برای .موصول از اسماء مبهم است. اشاره شده است يابنده در زيور و آرايهپرورش
 :آيات پانزده تا نوزده سوره زخرف چنين آمده است  در،يابی به مقصود آيهدست
 ، هر آينه آدمی ناسپاِس ظاهر است،از بندگان او اوالد راو مقرر کردند برای اهللا «

و چون ! آيا فرا گرفت اهللا از مخلوقات دختران را و برگزيده است شما را به پسران؟
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يعنی به [آنچه ِمثل ساخته است برای رحمان خبر داده شود يکی از ايشان را به تولِد 
شود  آيا آن را که پرورده می، روی او سياه گردد و او پر از غم باشد]تولد دختری

اند و دختران گردد؟ برای خدا ثابت کردهدر زيور و او در صِف خصومت ظاهر نمی
 آيا حاضر بودند نزديِک آفرينش ،انداند فرشتگان را که بندگان رحمانمقرر کرده

    ). ذيل آيهدهلوی،(» يشان و پرسيده خواهند شدايشان؟ نوشته خواهد شد اين گواهی ا
در موصول  "َمن"، )مادينه بودِن فرزندان خدا (با توجه به عقيدة اهل جاهليت

 ،)قه  ۶۸(عباس ابن عبداهللا، مانند مفسران متقدم،که  چنان.داردظهور دختران 
زيد و ابن) قه  ۲۷۵( سدی ،)قه  ۱۱۷(دعامه  بنةقتاد ،)قه  ۱۰۴(جبرالقاری مجاهدبن

 ،)۹/۱۸۹، فی تفسيرالقران التبيان: نكـ (خ طوسی شي ، كه آرای آنها را)از تابعان(
 مقصود و ،اندو ديگران نقل کرده) ۱۷۴ـ۱۱/۱۷۳: نكـ (  طبری ،)۳/۱۶۷: نكـ (صنعانی 

  در اظهار نظری ديگر معتقدةمجاهد و قتاد. انددانسته "زنان"مراد از موصول را 
 رااخير ز تفسير مفسران ديگر ني. است "دختران نابالغ"هستند مقصود از موصول 

 ،بحرالمحيطال ،حيانابو؛ ۱۷/۱۵۸ ،ابوالفتوح رازی؛ ۴/۴۱۲ ،کثيرابن : ـ نک(ند اهپذيرفت
 ،؛ سمرقندی۴/۲۴۳ ،؛ زمخشری۵/۱۷۶ ،؛ ثعالبی۵/۹۴ ،؛ بغوی۸/۳۵۸ ،؛ بروسوی۸/۱۰
 ،؛ طبری۹/۶۶ ،؛ طبرسی۳/۱۱ ،؛ صنعانی۴/۶۲۹ ،؛ شوکانی۵/۷۱۸ ،سيوطی ؛۳/۲۰۴
 ؛۱۶/۷۱ ،قرطبی؛ ۶/۱۸۵ ،؛ قاسمی۱۴/۱۷۴ ،؛ فخر رازی۹/۱۸۹ ،طوسی ؛۱۱/۱۷۳

  .)۴/۶۷ ،نيشابوریواحدي
 اند مفسران معاصر نيز مراد از موصول را زنان و دختران دانسته

 ).۲۵/۷۷ ،؛ مراغی۲۰/۲۲۱ ،اهللا؛ فضل۲۵/۱۳۲ ،زحيلی ؛۲۵/۲۲۸ ،عاشورابن: ـ نک(
 

 گرايش به زيور و زينت
مورد موضوع  .دارندگرايش آرايي به زينت و خود و دختران  زنانبنا بر علم و تجربه،

بحث اين است که آيا گرايش به زينت و خودآرايي برای زنان و دختران ُحسن و کمال 
است؟ يا نقص و کمبود؟ مفسران نوعاً اين گرايش را يک نقص و عيب انگاشته و 

 : اندگفته
حرير يافتة در پرورش زيرا ،استتنبيه بر نقصان زنان  ةيلحلا و من ينشؤا فی اآية 
 هرگز به آراستن ،بود اگر در ذات خود ناقص نمی. از حيث ذات ناقص است،و زيور
زن : گفته استهم ابن کثير ). ۱۴/۱۷۴ ،فخر رازی: نكـ (نداشت نياز به زيور  خود
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ناقص است و نقص خود را از زمانی که کودک است با پوشيدن حرير و زر کامل 
 ). ۴/۴۱۲ : نكـ(کند می

  داللت روشنی بر،در آيه برای هر صاحب عقل سالم: آمده است بحرالعلومدر 
  و برحذر بودن از آن وجود،پرورش شدن در زينت و ناز و نعمتاز دوری کردن 

 ، زيرا خداوند متعال پرورش در آن را از معايب و امور مذموم و از صفات زنان،دارد
 :کند که فرمودند آن داللت را تقويت می،ه معاذب) ص(سخن پيامبر. قرار داده است

  به درستی که بندگان خدا اهل تنعم و نازپروردگی،بپرهيز از تنعم و نازپروردگی
هر گاه خواب غلبه  (ترين فرش بخواباز سخنان حکيمانه است که بر گسترده .نيستند

غلبه يافت هر هر گاه گرسنگی  (و لذيذترين خوراک را بخور) يافت هر جا شده بخواب
كه  ،از علمای زمان و اهل فقه معاصرشگفت ). بریاز آن لذت میغذايي بخوری کامالً 

بدون تأمل درست  ولی ،کنند را تالوت میمعناي آناين آيه و امثال آن و احاديث هم
 که مرد داردآيه اشاره . کنند را در ترک زينت و رفاه پيروی نمی)ص( پيامبر در آنها،

  اکتفاكند لذا عاقل به چيزی که گرما و سرما را دفع .ه همانند زن استآرايش کرد
 اگر برای .است زيرا آراستن آن محل نظر الهی ،کوشدکند و در آراستن باطل میمی

 حرير و زر ،دار وجود داشت هرگز به آرايش با طال و نقرههای رجحانزنان عقل
 ). ۸/۳۵۹ ،بروسوی: نكـ  (تمايل نداشتند

 دختران در  و از نوع زندگِي کردن در زينت و رفاه از معايب و امور مذمومزندگی
 چنان. بر مردان الزم است که از آن اجتناب کنند و از آن روی برگردانند. استحجله 

های سفت و خشن بپوشيد و  لباس،غذاهای خشک و زبر بخوريد: که عمر گفته است
 ).۲۵/۷۷ ،؛ مراغی۴/۲۴۳ ،زمخشری :نكـ  (همانند قوم معد در سختی زندگی کنيد

و آن را خوي زنانه به حساب آورده تفسيرهای مذکور زندگی در رفاه و نعمت را 
 خوشگذرانی و امثال آن ، نازپروردگی، تنعم، آيه بر زندگی در رفاه.اندمذموم دانسته

براي   راآيه آرايش با زر و حرير:  فخر رازی گفته استس بر همين اساشده وتطبيق 
 زيرا خداوند متعال آن را از معايب و دانسته،مباح و جايز و برای مردان حرام زنان 

را ، خود زر و حريرمردان با آراستن خويش به . از موجبات نقصان قرار داده است
) ص(  زيرا پيامبر، خويشتن را به ذلت انداختن حرام است ودر ذلت می اندازند

 منحصر ،زينت و آرايش مردان. كندرا ذليل د جايز نيست که خوبرای مؤمن  :فرمودند
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 و نيز ۱۴/۱۷۴: نكـ (است ا ر فرمانبرداری خداوند و آراستن خويشتن به زينت تقود
 ).۲۵/۱۳۲ ،زحيلی: نكـ 

 
 ها داللت دارد؟راستن خويش با زر و حرير و آرايه بودن آ بر عيبةيلح هآيا آي

 بر عيب بودن خودآرايي و ةيلحمفسرين، آية بنا به نظر بروسوي و ادعاي بعضي 
 بايد گفت به هيچ وجه چنين صراحتی در ، اماداردداللت روشن آرايش با زر و حرير 

 بلکه ،نشدهنهي  از آرايش با زر و حرير آيه زيرا نه تنها در ،شودآيه مالحظه نمی
 را از "داللت روشن"شايد اين مدعيان بگويند که  .مذمت هم نکرده استرا گوينده آن 

 غيرمبين بودن در به طوري كه،. اند استنباط کردهو هو فی الخصاِم غير مبينتفسير 
مبين بودن در خصام  غير نتيجة پرورش يافتن در زر و زيور است و چون،خصام

 اگر از اين ، در حالی که. عيب است)ده شدن در حليهپرور ( سبب آن هم،عيب است
 بلکه ،نداردداللت  به عيب بودن آن ،نشود حسن گرايش به زينت و تزيين استفاده ،آيه
 ، به حسن بودن گرايش به زينت و تزيين اشاره دارد،توان ادعا کرد که اين آيهمی

زيرا لحن آيه داللت دارد که گرايش به زينت و تزيين به نحوة خلقت مربوط است و 
 نظام  زيرا، آن گرايش حسن و کمال است حتماً،جنبه فطری دارد که با اين احتمال

 خدا همة آفرينش را احسن آفريده است و در صورتی که زن را وخلقت نظام احسن 
 به .با گرايش به تزيين و خودآرايی آفريده باشد پس احسن خلقت را به زن داده است

-با نگاهي وهن بلکه ،کنند نه تنها به زن جفا می،عيبكنندگان به توصيف ،اين ترتيب

 اهل به اين ترتيب، ديدگاه ايشان با نظر .برندميؤال آفرينش خدا را زير سآميز، 
 تفسيری غلط و ، زيرا اهل جاهليت نيز از روی جهل،جاهليت تفاوتی نخواهد داشت

 .داشتند علمنگاهی دور از عقل و 
 استنباط شود که گرايش به تزيين و خودآرايی به نحوة تربيت "اؤينش"اگر از 
 ، زينت را وةيلحپرورش در  بايد ،)۲۰/۲۲۲،اهللالفض: ـ نک(  و فطری نيستبستگي دارد

نقص توصيف   دارای عيب و، آن گرايشه دليل را بوي و منفك دانستاز جنس زن 
 به کمال برسد و مسير اين کمال ةيلح ممکن است زن در زينت و، به عالوه. کردن

 ستارگانوند آسمان دنيا را با ا خد،چنان که. يافتن او در زينت و حليه باشدپرورش
آن را برای   وهتزيين کرد) ۵/ ملک؛۱۲/فصلت: نكـ ( هاو چراغ) ۶/؛ ق۶/صافات: نكـ (
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 ، دوست داشتن تمايالت به زنان.)۱۶/حجر: نكـ (قرار داده است زينت بينندگان 
 و نيز ۱۴/عمرانآل: نكـ (برای انسان قرار داده  را زينت...  اموال و ،فرزندان

هايی که خدا و کسانی که زينت) ۱/۱۶۲ و ۲/۷۱۱ ،رسیطب؛ ۱/۳۴۲ ،زمخشری: ـ نک
و ) ۳۲/اعراف: نكـ ( را زير سؤال برده اندكردهتحريم قرار داده، برای بندگانش 

 نيکوکارترين فرد با آزمايش شدن است تاچيزهاي روی زمين را زينت قرار داده 
 .)۷/کهف: نكـ ( شودمشخص 

 ةيلح لذا نشئه .زی را بيان کرده است زينت متناسب با هر چينيزديگر تي آيادر 
 اساسعيب توصيف کردن آن با . ست ابرای زن متناسب با آفرينش زن و کمال او

 قص بودن آنا نيز نةيلحاز آيه  و های قرآنی سنخيت نداردانديشه و مبانی
 .شودنمی درك

 
 تفسير جمله و هو فی الخصام غير مبين

يی کالمی و قدرت استدالل در و توانا" ه حجتاقام" را به معنای خصام مفسرينبيشتر 
. اندكرده تفسير "روشن و آشکار"به معنای را  مبيندفاع از حقوق خويشتن و 

انی زن در دفاع از به ناتورا  و هو فی الخصام غير مبين جملة  هم متقدممفسرين
نی گاه ز هر:  صنعانی گفته استبه طوري كه،. اندكردهحجت تفسير خويشتن و اقامة 

 و ۳/۱۶۷ :ـ نک(است  حجت عليه او بيان شده،آورد حجت خود،سخن خواست براي 
 ،فخر زاری؛ ۱۱/۱۷۴ ،طبری؛ ۵/۷۱۸ ،سيوطی؛ ۴/۴۳ ،؛ زمخشری۵/۹۴ ،بغوی: نيز نكـ 

 ). ۴/۶۷ ،نيشابوری؛ واحدي۱۴/۱۷۴
 ، مانند مردان خصومت و استدالل، درةيلحبه دليل آراسته و زينت شدن در زنان 
ان في تفسير التبي، طوسی؛ شيخ ۳/۲۰۴سمرقندي، : نكـ ( دننکوشن اظهار نمیحجت ر
  به دليل، زن در وقت نياز به مخاصمه و منازعهو فصيح سخن نگفتِن) ۹/۱۸۹ ،القران

ست که معرف نقص  ا پايين بودن عقل و کودن بودن طبيعت زنانة او،ناتوانی زبانی
  ).۱۴/۱۷۴؛ فخر رازي، ۵/۱۲۶ ،البحرالمحيطبوحيان، ا: نكـ (زن است 
تواند حجت را معنا است که او نمیاين  زن به )گفتننفصيح سخن (مبين بودن غير

 .اظهار و دليلی اقامه کند و آنچه در درون خود دارد به روشنی آشکار سازد
 نکند  و منظور را در بيان خود خلطيابی که سخن را فاسدکمتر زنی را می: اندگفته
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 ،؛ قاسمی۴/۶۲۹ ،؛ شوکانی۵/۱۷۶ ،؛ ثعالبی۸/۳۵۸ ،بروسوی؛ ۸/۱۰ن، ابوحيا: نكـ (
۶/۱۸۵ .( 

 ،زحيلی: كـ ن( اندکرده  تفسيرفوقبا عباراتی مشابه عبارات آيه را  نيز انمعاصر
 ،؛ مراغی۵/۱۸۸ ،؛ فقيه۶/۳۰۴۹ ،؛ عبدالعزيز۲۵/۱۱۶ ،خطيب؛ ۹/۵۱۲۸ ،حوی ؛۲۵/۱۳۲
۲۵/۷۷.( 

 ةيلحلو من ينشؤا فی ا ا : ارتباط ميان دو جمله،مبين و هو فی الخصام غير تفسيردر 
بود که پرورش يافتن در زر و زيور و گرايش  چنين خواهد هو فی الخصام غير مبينو 
 هادر حالی که، انسان.  سبب ناتوانی زن در اظهار و ادای درست حجت است،ةيلحبه 

 ترتر و کاملا درستبا ترجيح توانايی در بيان حجت، کسی را كه بتواند حجت خود ر
 .دانندشمارند و عکس آن را نقص می برتر می،بيان کند

 نقص  و قهراً اين عمل، و زر و زيور سبب ناتوانی در اقامة حجتةيلحپرورش در 
 به .، نقص خود را سبب شده استةيلحبه پرورش در با گرايش زن . و عيب است

ستنباط کردند که پرورش در حليه  بسياری از مفسران از اين آيه چنين ادليل،همين 
؛ ۸/۱۰ و ۵/۱۲۶ ،بوحيان؛ ا۱۷/۱۵۷ ،ابوالفتوح رازی: ـ نک(برای مردان مجاز نيست 

 ).۱۴/۱۷۴ ،؛ فخررازی۱۱/۱۷۳ ،؛ طبری۳/۱۶۷ ،صنعانی؛ ۲۵/۱۳۲ ،زحيلی
 .های زن است ناتوانی از ويژگي،از مجموع آرای تفسيریبنا بر استنباط 

 با نظر ،واقعيت تاريخ بشر و وضعيت فعلی زنان، ةيلحآيه كريمه  ،که در حالی
 .ندارد مفسران تطبيق

آياتي از قرآن كريم در اثبات عدم وجود  ،تبيين واقعيت وجودی زنانه منظور ب
 .شودذكر مي" زن بودن براي قص و عيبن"ويژگي 

 
 های کمال زنانمواردی از جلوه

و در ) ۱/نساء: نكـ ( وردار زن و مرد از خلقت واحد برخ كريمقرآنبه تصريح 
در زنان و اعالم تجلی کماالت هايي از موارد زير نمونه .کماالت فطری مشترک هستند

  :كارگيري برهان استتوانايي آنان در اقامه حجت و به
ند و حق بودن  هست زنان از شناخت برهانی و عقلی حق برخوردار:شناخت حق. ۱

 از بعضی "اَفقه" بعضی زنان به طوري كه،. ندکنرا با حجت و برهان درک می اسالم
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 و ۹۳۶ ،قيصري:  و نيز نكـ ۹/؛ قصص۴۴/؛ نمل۹۰/يونس: ـ نک(اند  شدهدانستهمردان 
۱۱۲۱(. 

 يابندبرتري ميديگر  يکبا كمال معنوي برها انسان :کسب معنويت. ۲
و خرد  نشانة ضعف عقل ، تقوا و فضيلت،گردانی از ايمانروی). ۱۳/حجرات: ـ نک(

  کمال خردمندی است که بعضی زنان،تعالی در معنويت). ۱۳۰ و۱۳/بقره: ـ نک(است 
 امورزنان و مردان در ). ۱۲ و ۱۱/تحريم: ـ نک (اندبراي مؤمنين مثال زده شده

؛ ۹۶ و ۹۵/؛ نساء۱۹۵/عمرانآل: ـ نک (هستند مشترک ، ارزش و فضيلتموصوف به
در توصيف ). ۳ـ۱/؛ عصر۱۳/؛ حجرات۴۰/؛ غافر۳۵/؛ احزاب۹۷/؛ نحل۱۹/اسراء

 قانتينمذکر بودن ). ۱۲/تحريم (و کانت من القانتين... : اندفرموده) س(حضرت مريم 
تشخيص ). ۱۱۲۱ ،قيصري: ـ نک( داللت داردای مردان بر عدم اختصاص كماالت بر

تواند برهانی باشد که گاهی می  ضرورت کسب فضائل و اقامه حجت بر آن،فضيلت
 ).۹/؛ قصص۴۴/نمل: ـ نک(کنند ر مردان غلبه پيدا میزنان ب

 تحصيل علم در اسالم و ،قابل انکار غير تعالیرشد و نقش علم در : پيشرفت علمی. ۳
 و سبقت زنان در کسب علمپيشرفت قابل توجه  اختصاص داده نشده ومردان به 

را زنان  قوت قوای ادراکی و عقلی سنجش با شرايط مساوي، ايشان بر مردان، در
 .گر استبيان

 و بر تشخيص  فردی،در نظام حقوقی اسالممسؤوليت حقوقي  :مسؤوليت حقوقی. ۴
عمل به  هر کس با  و هيچ تفاوتی ميان زنان و مردان وجود ندارد.ستعاقالنه مبتني ا

 .شودمند مييش بهره اقدام خو سود يا زياِن، ازاختيار و تشخيص خود

در نظام حقوقی اسالم زنان از مشارکت در اداره جامعه  :مشارکت در اداره جامعه. ۵
اداره سالم جامعه  در بسياري از زنان با اعمال تدبيرهاي درست، .اندمنع نشده
 که نشان از قوت ادراک آنان در مسائل پيچيدة اندهشتمؤثر و موفق دامشارکت 
 .جامعه است

 
 ةيل حدر تفسير آيهنگاهی متفاوت 

 و گر منقصت زن دانسته آيه را بيان، در زنعيبفرض وجود شبيشتر مفسران با پي
 عدم انطباق اين تفسيرها را با واقعيت مورد توجه قرار دادندبرخي نيز 
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فصاحت  عرب را شجاعت و : که استو از کاشفی نقل شده )۸/۳۵۸ ،بروسوی: ـ نک (
 ). همان:نكـ  (هستند عاطل ةيلحفخر بودی و اغلب زنان از دو 

 ، دچار نقص هستند،اين نيست که همة زنان از لحاظ توانايي در اقامه حجتمنظور  
در .  هستند در اين زمينه بر مردان برترهم وجود دارند كه اهل فصاحت زيرا زنان
 بسيار که در اقامة استدالل يافتتوان زنان بسياری را میعصر حاضر گذشته و 

سببيت   ضمن قبول داللت آيه براهللا به همين سبب فضل.دست و توانا بودندچيره
  اين سؤال را مطرح،پرورش در زر و حرير در ناتوانی در اقامة حجت و استدالل

 مصداقی؟ اين آيه ويژگی زنانگی و زن است يامفهومی نگاه آيه به زن کند که می
زنان واقعي کند؟ يا بودن معرفی میشخصيت زن را غرق در زينت بودن را ترسيم و

بودند که همة همت آنها زينت و  ای تربيت و پرورش يافتهكند كه به گونهيترسيم مرا 
 ).۲۲۳ـ۲۰/۲۲۲: نکـ (خودآرايی بوده است؟ 

 به .کندخودآرايی را استفاده می يافتن در زينت و پرورشينشؤااهللا از کلمة فضل
فکری  های ذهنی وبر نفی توانايیگر واقعيت وجودي زنان است و بيانعقيدة او آيه 

 از لوازم شخصيت  نه ،ضعف و ناتوانی نتيجة تربيت استدارد، زيرا  داللت نآنها
 ).۲۲۳ـ۲۲/۲۲۲: نكـ (

  بلکه برای مردان عيب و، که زينت فی نفسه بد نيستمعتقد هستند برخی ،در واقع
 زندگی در سختی برای مردان و زندگی در . و بايد از آن روي برگردانندمذموم است

فاده از تآرايش و اس. با زينت و آرايش برای زنان مناسب استآسايش توأم 
 ،زمخشری :نكـ (نشين است پردههای پسنديده و نيک زنان زيورآالت از ويژگی

 ).۲۵/۷۷ ، مراغی؛۴/۲۴۳
گر چه آيه به صراحت به حسن يا قبح شده،  با نگاه مثبت به زن مطرح نظراتاين 

های فرضو نگاه مثبت و منفی بنا بر پيش د وحرير حکم نکرده است پرورش در زر و
های  اما ديدگاه مثبت به زن با نگاه قرآنی که در بحث، مطرح شده است،مفسران

پيشين ذکر شد سازگارتر و زينت وآرايش برای زنان زيبنده است و سبب تلطيف 
خداوند متعال با .  که امری بسيار پسنديده استشدروح و نرمی در رفتار آنان خواهد 

وجود فرزند براي خداوند  ، و تمايز خالق و مخلوقبشری ذکر اين ويژگی خلقی و
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 نقص زن بديهي است اين تذكر بر. را نفي كرده است) اعتقاد سخيف اهل جاهليت(
 .داللت نداردنسبت به مرد 

ممکن است گفته شود آيا غير مبين بودن در خصام عيب و نقص نيست؟ پاسخ به 
به عقيدة بعضی از مفسران . شود بستگی دارد از خصام میاين سؤال به تفسيری که

 "خصم" زيرا ،استديگر و دفاع بدنی   به معنای درگيری و قتال دو تن با يک"خصام"
: در قرآن كريم آمده است ،که  چنان.شودبر افراد درگير در جنگ و حرب اطالق می

 يک نفر از: انديه گفتهدر تفسير اين آ). ۱۹/حج (...هذان خصمان اختصموا فی ربهم 
ديگر بودند و مسلمانان با يک نفر از مشرکان در روز بدر در حال جنگ و قتال با يک

 ،عاشورابن: نكـ  (کردندديگر خصومت و محاربه میدر شأن پروردگارشان با يک
 ).۵/۳۱۸۱ ،؛ قطب۲۵/۲۲۹

 به ناتوانی  جزم، در اين آيه به معنای جنگ است"خصام"اگر جزم به اين نشود که 
عنا است که در جنگ ماين  بودن نيز به "غير مبين"و در اقامه استدالل نيز نخواهد شد 

 وقتی اين .)۲۵/۲۲۹ ،عاشورابن: نكـ (نصر و پيروزی محقق و ثابت نيست و درگيری، 
 .کمک گرفتاز آن توان برای اثبات نقص و عيب معنا از آيه قابل استفاده باشد نمی

 
  و نقد آنةيلح هزن برای قضاوت با استناد به آينفی شايستگی 

اين آيه دو ويژگی از اند در  گفتهدانسته و زن "نقيصه" را در بيان ةيلحآيه گروهي 
 :بيان شده است ،دهد که ساختار روحی او را تشکيل می،های زنويژگی

 اين .ديدن شخصيت و کمال خود را همواره در زيور و آراستن خود الف ـ 
 زيرا شخصيت يک انسان نقيصه در اين آيه مطرح شده است، عنوان يک  به،ويژگی

لقد خلقنا االنسان  :صورتانسان را در بهترين در همان کماالت انسانی است و خداوند 
که به عنوان   اين مضافاً،و گل سرسبد آفرينش قرار داده) ۴/تين( فی احسن تقويم

زن که يک . تعالی است و کمال ذات حقنمای جمال اهللا فی االرض آينه تمامةيفلخ
کوشد تا خود را با زيورآالت که  پيوسته می،انسان کريم و نمونه کمال آفرينش است

 بيارايد و به گمان خود کمال و جمال خود را از اين ،هايي بيش نيستندفلزات يا سنگ
خود دست آورد و اين يک گونه احساس کاستی است که اين موجود لطيف در ه راه ب
 ).۴۹ ،معرفت: نكـ (پندارد می
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در . گوياي ويژگي سرشتي بودِن اين صفت براي زن است" ... کوشدپيوسته می"
تزيين و خودآرايی  يافته در به زن پرورشحکم: معتقد استاهللا  عالمه فضل،حالی که
  .تعلق دارد

گوار آمدهای نا در گرداب حوادث و پيش.خوش احساسات بودنب ـ پيوسته دست 
 متانت و بردباری ، مغلوب احساسات شده، عقل و تدبير شايستهكار گرفتنبهبه جای 

 دهد و خود را عاجز و ناتوانآمدها است از دست میرا که الزمة مقابله با پيش
نخواهد به همين دليل،  .تواند با صبر و شکيبايی بينديشد نمی،از اين رو. بيندمی

 اين نيز نقيصة ديگری است که زنان .كندمبرهن بيان توانست مطلب خود را مدلل و 
 ۵۰ـ۴۶ ،معرفت؛ ۷۴ ،حائریحسينی: نكـ (دهد  ناتوان جلوه می،را در گرداب حوادث

 ). ۱۳۷ و
که نسبت به ظرفيت  استفاده شده و هو فی الخصام غير مبيندر اين ويژگي از 

 و  زنساسات شدِنمغلوب اح. روی شده است در برداشت از آن زياده،تفسيری آيه
 ،تدبير شايسته  جای عقل واز دست دادن متانت و بردباري، به دليل زن بودن، به

در . های مفسر بر آيه تحميل شده استفرض بر اساس پيش صرفاًچيزهايی است که
در . ندارد تا چه رسد به صراحتظهور هم  به اين مطالب  آيه حتی اينحالي كه،
 زودرنج بودِن زن و اين كه در برخورد با حوادث ناگوار، با اعتقاد به ،ديگرتفسيری 

. انددهد او را براي  قضاوت شايسته ندانستهخيلي زود بردباري خود را از دست مي
 صالبت در برخورد با حوادث است که ،قضاوت به حقيکی از مهمترين شروط چون 

 ۵۰،معرفت؛ ۷۴ ،حائریحسينی: نكـ (با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نيست 
 ). ۱۳۷و 

به آيه افزوده كه در اعتبار آنها ترديد وجود دارد، را  احاديثي ضمن شرحي، فقيه
 به آيه نسبت داده است عدم شايستگي زن براي قضاوت رااست و به اين ترتيب، 

 و نبايد ها، قرآن كريم استمالك صحت و سقم انديشه در حالي كه،). ۵/۱۸۷: نكـ (
  . فردي توضيح داده شودقرآن با نظرات 

 ، چيزی را با نهی"ممنوعيت"و " عدم جواز"از سوی ديگر بايد گفت که قرآن معموالً 
 در اين آيه ، در حالی که.کند مذمت کردن و قبيح خواندن بيان می، وعده عذاب،تهديد

نه ظاهر .  ذکر نشده است...و  وعدة عذاب ، تهديد، بلكهشدهن قضاوت زن نهی تنهانه 
را ه با آن نقص و عيب مورد ادعا تطبيق دارد و نه صراحت آيه ذمائم و عيوب زنان آي



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              عابدين مؤمني                                                                           

 

١١٨

 ةيلح به آيه ، فقهای سلف در عدم جواز قضاوت زن،ن رواي از .كندمي بيان
؛ ۱۰ـ۱۵/۸ ، ؛ طباطبائی۲۱۴ـ۲۱۳ ،طوسی شيخ  ؛۶/۷ ،خوانساری: ـ نک( نداهاستناد نکرد

 ).۴۰/۱۴ ،نجفی
 استنباط : اوالً،ةيلح با استناد به آيه ،شايستگی قضاوت زن قائلين عدم ،بنابراين

 زبان آيه زبان نفی شايستگی زن ،در حالی که .نداهشخصی خود از آيه را بيان کرد
، در صدد هستند به باورهای ديگراستنباط خود با پيوند : ثانياً. برای قضاوت نيست

 .ندتقويت و تحکيم کننظر خود را 
سازگارتر  کلی قرآن با ديدگاه و مبانی،در اين مقاله مطرح  ديگِر استنباط،در مقابل

 با نفی شايستگی زن برای  كهکنداست و نقيصة روحی و فطری از زن را نفی می
 داندتفسيری که آيه را بيان نقيصه و عيوب زنان می. قضاوت تعارض جدی دارد

 کلی و ديدگاه قرآنیانی بلکه با مب،نه تنها بر تفسير و استنباط دوم رجحان ندارد
 ،از اين رو. توان آن را ديدگاه واقعی قرآن و اسالم دانستتعارض دارد و نمی

ای بر نفی شايستگی زنان برای قضاوت ندارد و دليلی بر  حتی اشارهي،آيه هيچ داللت
  با اين آيه عدم جواز قضاوت زنبنابراين،. نيستموجود جواز قضاوت زن  عدم
 .شود نمیثابت
 
 نتيجه

 بردباری و ، حّدت، شّدت،مانند صالبتشرايطی  ،برای شايستگی قضاوتبديهي است 
 به صورت  ولی بعضی،آمدها الزم استمتانت در برخورد با حوادث ناگوار و پيش

 ةيلح برای اثبات نظر خود به آيه دانسته وفاقد شرايط مذکور را  زنان قطعی و مسلّم،
 : مطرح استآيه حليهخصوص دو نظر در . نداهاستناد کرد

از  عدم برخورداري ايشان  اين گرايش.دارندگرايش  و زيور ةيلحزنان به . ۱ 
 آراستنرا با  های وجود خود کاستیزنان. شودرا موجب ميصالبت و متانت الزم 

 اين ويژگی بارزترين منقصت زنان و سبب ضعف آنها در احتجاج و .کنندميجبران 
 . استاقامه برهان 

  اما اين کاستی و منقصت مربوط،داردداللت  بر کاستی و منقصت ةيلح آيه .۲
 .انديافته پرورش ةيلحکه در شود مربوط ميزنانی همه زنان نيست، بلكه به به 
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١١٩

 از کاستی و منقصت مبّرا و دارند كه زنان ممتاز و برجسته بسياری وجود از اين رو،
 .برخوردار هستنداز کماالت 

 بعضی با استناد به آيه و مسلّم پنداشتن .ه اختالف بارز وجود دارددر تفسير آي
اشتغال زنان  و  ويژگی زنان قرار دادندز آن را ا،داللت آن به منقصت و کاستی زنان

 .اندبه قضاوت را جايز ندانسته
ور ضمن نقد اين نظريه و بر اساس تحقيق و تأّمل روشن شد که افراط و غوطه

 ةيلح اما نفس گرايش به زينت و ،دآرايی مذموم و ناپسند است و خوةيلحبودن در 
 بلکه صرفاً كند،را بيان نمينقصت و کاستی زنان هم مبرای زنان مذموم نيست و آيه 

 در مقام احتجاج بر عدم امکان فرزندی زنان برای ، زنانخلقتهای ويژگی با بيان
-از اين آيه استنباط نمی  لذا عدم شايستگی زنان برای قضاوت.استخداوند متعال 

 منقصت و کاستی در ،شد ضعف زيرا آنچه که در استناد به آيه استنباط می،شود
 استناد به ،اين داللتبا ترديد در  .شمردندزنان بوده است که آن را از ويژگی زنان می

آيه بر عدم شايستگی زنان برای قضاوت صحيح نيست و برای سلب حجّيت در نفی 
نفی شايستگی زنان برای از اين رو، . کندکفايت می ،ن برای قضاوتشايستگی زنا

 . شوداستنباط نمی ةيلحاز آيه كريمه قضاوت 
 

 منابعفهرست 
 مؤسـسه   ،]عاشـور تفـسير ابـن   [تفسير التحريـر و التنـوير        ، محمدطاهر ،عاشورابن. ۱

 . بيروت، بی تا،تاريخ
 ، تحقيـق عبـدالقادر ارنـاؤوط      ،يمتفـسير القـرآن العظـ      ،عمـر بـن  اسـماعيل  ،ابن کثيـر  . ۲

 . بی تا،دار صادر

  تحقيـق معـوض و  ،البحر المحـيط  بـ تفسير الكبير المسمي ،يوسف محمدبن ،بوحيان ا .۳
 . بی تا، بيروت، دارالکتب العلميه،عبدالموجود

،            بيـروت  ، دار الجيـل   ،اسـعد   تحقيـق عمـر    ،المحـيط   من البحر  النهر الماد تفسير   ،همو. ۴
 .اتبي 

 . قه ۱۴۰۵ ، دار احياء التراث العربی،تفسير روح البيان ،حقی اسماعيل،بروسوی. ۵
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١٢٠

 لفکر،ا  دار ،معالم التنزيل فی التفسير و التأويل      ،مسعود فراء بنحسين ابومحمد ،بغوی. ۶
 .ا بي ت،بيروت

 المـسمي   الحـسان فـی تفـسير القـرآن        جـواهر  ،محمـد بـن ن عبدالرحم ، ثعالبی مالکی  .۷
 . بی تا، بيروت، دار احياء التراث العربی، تحقيق عبدالفتاح ابوسنه،الثعالبيتفسير لبا

 .ق ه۱۴۱۷ ، قم، مؤسسه البعثه، البرهان فی تفسير القرآن، سيدهاشم،بحرانیحسينی. ۸

 ، قـم  ، مجمـع الفکـر االسـالمی      ،القضاء فی الفقه االسـالمی     ، سيدکاظم ،حائریحسينی. ۹
 .قه  ۱۴۱۵

 .قه  ۱۴۰۹ ، مصر، دار االسالم،ساس فی تفسيرالقرآناال ، سعيد،حوی. ۱۰
 مؤسـسه  ، تحقيـق سـيدعلی عاشـور   ،تفسير نورالثقلين  ،جمعهابن عبدالعلی ،حويزی. ۱۱

 .قه  ۱۴۲۲ ، بيروت،التاريخ العربی

 .  بی تا بيروت،،العربی الفکر دار ،التفسير القرآن الکريم ، عبدالکريم،خطيب. ۱۲

ــافع جــ ، ســيداحمد، خوانــساری.۱۳   مؤســسه،امع المــدارک فــی شــرح المختــصر الن
 .قه  ۱۴۰۵ ،قم ،اسماعيليان

 .شه ۱۳۴۱دانشگاه تهران، تهران،  لغت نامه،دهخدا، علي اكبر، . ۱۴
 . مكتبه حبيبيه، پاكستان، بي تا ترجمه قرآن كريم،اهللا،دهلوي، شاه ولي. ۱۵

 به  ،نان فی تفسير القرآن   روض الجنان و روح الج     ،]ابوالفتوح[علی  بن حسين ،رازی. ۱۶
 .کوشش ياحقی و ناصح، بی جا، بی تا

 دارالکتـب   ،التفـسير الکبيـر أو مفـاتيح الغيـب         ،]فخـر رازي  [محمد   فخرالدين ،رازی. ۱۷
 . بيروت، بی تا،العلميه

 .تا بيروت، بی، دارالفکر، و المنهجةيع والشرةالتفسير المنير فی العقيد ،ةهب و،زحيلی. ۱۸

 دار الکتـب    ،الکشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل       ،عمرمحمودبناراهللا ج ،زمخشری. ۱۹
 .بی تا.  بيروت،العربی

 تحقيـق   ،تفسير السمرقندی المسمی ببحـر العلـوم       ،محمدنصربن ابوليث ،سمرقندی. ۲۰
 . بيروت، بی تا،دارالکتب العلميه ،معوض و عبدالموجود

 دارالکتـب   ،لمنثور فی تفسير المـأثور    الدرا ،ابوبکربنعبدالرحمنالدين جالل ،سيوطی. ۲۱
 . بيروت، بی تا،العلميه
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١٢١

 مـن علـم     ةي الـدرا   و ةيفـتح القـدير الجـامع بـين فنـی الـروا            ،علیمحمدبن ،کانیشو. ۲۲
 . بی تا بيروت،، دار ابن کثير،التفسير

 دارالکتـب  ، تحقيـق محمودمحمـد عبـده      ،تفسير القـران   ،همامبن عبدالرزاق ،صنعانی. ۲۳
 .روت، بی تا بي،العلميه

الحيـاء  ) ع( آل البيت    ،رياض المسائل فی بيان االحکام بالدالئل      ، سيدعلی ،طباطبايی. ۲۴
 .قه  ۱۴۲۲ ، قم،التراث

 تــصحيح و تحقيــق ، فــي تفــسير القــرآنمجمــع البيــان حــسن،بــن، فــضلطبرســي. ۲۵
، دارالمعرفـه، بيـروت،     يـزدي محالتي و سـيد فـضل اهللا طباطبـايي        سيدهاشم رسولي 

  .قه  ۱۴۰۸

 ، دار الکتـب العلميـه     ،جـامع البيـان فـی تفـسيرالقران الکـريم          ،جريرمحمدبن ،طبری. ۲۶
 .بی تا بيروت،

 تحقيـق   ،القـران  التبيان فـی تفـسير     ،]شيخ طوسي [حسن   ابوجعفرمحمدبن ،طوسی. ۲۷
 . بيروت، بی تا، داراحياء التراث العربی،قصيرالعاملی

 . قه۱۴۱۷ ، قم،تانی، مؤسسه نشراسالمی تحقيق خراساني و شهرس،الخالف ،همو. ۲۸
 . بی تا، بی جا،اطيب البيان فی تفسير القران ، عبدالحسين،طيب. ۲۹

 . قه ۱۴۲۰ ، مصر، دار االسالم،التفسير الشامل للقران الکريم ، امير،عبدالعزيز. ۳۰

 .قه  ۱۴۱۹ ، بيروت، دارالمالک،من وحی القرآن ، محمدحسين،فضل اهللا. ۳۱

 مکتبـه   ،ةطع القـا  ةضح و االحکـام الـوا     ةنعتفسير الثمرات اليـا   احمد،  بنوسففقيه، ي . ۳۲
 . قه ۱۴۲۳ ، يمن،التراث االسالمی

 تحقيـق   ،محاسن التأويل المـسمی بالتفـسير القاسـمی        ،الدينجمال محمدبن ،قاسمی. ۳۳
 . بی تا، بيروت،محمد فؤاد عبدالباقی، داراحياء التراث العربی

 .ق ه۱۴۰۶ ، قم،رضی شريف، المقتصدةي المجتهد و نهاةي بدا،احمد محمدبن،قرطبي. ۳۴

 . بی تا، بيروت، دارالمشرق،فی ظالل القرآن ، سيد،قطب. ۳۵

 . چاپ سنگی،غنائم االيام، ]ميرزاي قمي[  ابوالقاسم،قمی. ۳۶
الـدين   بـه كوشـش سـيدجالل       شـرح فـصوص الحكـم،      رومي، محمـدداود،  قيصري. ۳۷

 .شه  ۱۳۷۵ تهران، آشتياني، علمي و فرهنگي،
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١٢٢

 ، قـم  ، دفتـر تبليغـات اسـالمی      ،ةنياالحکام الـسلطا   ،محمدبنعلی ابوالحسن ،ماوردی. ۳۸
 .تا بی

 دار احياء التراث    ، االطهار ةئمبحار االنوار الجامعه لُدرر اخبار ا      ، محمدباقر ،مجلسی. ۳۹
 . قه  ۱۴۰۳ ، بيروت،العربی

 . بی تا، بيروت،حياء التراث العربیا  دار،تفسير المراغی ،مصطفی احمد،مراغی. ۴۰

 مجلـه  ،"رسـمی  شايستگی زنـان بـرای قـضاوت و مناصـب         " ، محمدهادی ، معرفت .۴۱
 . شه۱۳۷۲ ،۵۰ـ۴۶ ،۲  شماره،دوم سال ، دبيرخانه مجلس خبرگان،اسالمی حکومت

 .قه  ۱۴۲۳ ، قم، التمهيد مؤسسه،شبهات و رودود حول القرآن الکريم ،همو. ۴۲
 ، فـي شـرح ارشـاد االذهـان         و البرهـان   ةمجمع الفائد ،  محمدبن احمد لي،اردبيمقدس. ۴۳

 . مؤسسه النشر االسالمی، قم، بی تا،تحقيق مجتبی تهرانی
 ، تحقيـق قوچـانی    ،جـواهر الکـالم فـی شـرح شـرايع االسـالم            ، محمدحـسن  ، نجفی .۴۴

 .شه  ۱۳۶۲ ، تهران،االسالميهدارالکتب 

 تحقيـق   ،الوسيط فی تفسيرالقرآن المجيد    ،حمدابنیعل ابوالحسن ،نيشابوری واحدي .۴۵
 .    بی تا، بيروت، دارالکتب العلميه،معوض و عبدالموجود
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Abstract 

The Prevailing view among Islamic sects negates the capability of 
women for becoming judges. They appeal to the Qura’nic verse of 
hilya, based on which women are raised in the ornament and are ghayr 
mobin, i.e., are incapable of overcoming in debates. On the contrary, 
another interpretation asserts that being raised in the ornament is not a 
deficient and ghayr mobin means in fighting and not in debates. 
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