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  «معين ج آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اه علي محمد و ل  ال ه رب العالمين و صلي»الحمدلل  

 خالصه جلسه گذشته
الزم است مراحلی را پشت    ،نهج البالغه مطرح شده  رد  ،کردیم برای بررسی مطالبی که به عنوان مذمت زنان در چندین موضععرض  

   .سر بگذاریم

  . درباره زنان چیست (علیه السالم)خود حضرت علی  ه کلی اسالم و قرآن و روایات وااول عرض کردیم دیدگ در مرحله

و    (علیهم السالم)در مرحله دوم هشت نکته را مطرح کردیم که به طور کلی برای بررسی هر سخن و مطلبی از هر یک از معصومین  

سخنان این  یی برااگر تفسیر  ،باید به این نکات توجه کنیم و بدون مالحظه این نکات و امور)علیه السالم(  همچنین حضرت علی

   .گوینده این سخنان باشدنظر بزرگواران ارائه دهیم یک تفسیر ناقص است و حتی ممکن است بر خالف  

 .ده استودر این مواضع فرم )علیه السالم( آییم سراغ آنچه که حضرت علی در مرحله سوم می 

 مرحله سوم 

 عبارتند از:   قبال هم مورد اشاره قرار گرفتو در این چند موضع فرموده است  )علیه السالم( حضرت علینکاتی که 

   .است نزنان زینت حیات دنیا و فساد در آ تهم. 1

 .  هستند از نظر ایمان گرفتار نقصان زنان. 2

 .اقتصادی آنها ناقص است ظح. 3

   .از نظر عقل و تفکر و اندیشه گرفتار نقصان هستند. 4

   .یک خطبه به کار برده شده است نسبت به زنان درلعقول تعبیر نواقص ا. 5

ای خطبه   ومربوط به جمل  ای که  یک خطبه   . درشده است  به کار برده  ناتوانی در اندیشه و تفکر در مورد آنها  تعبیر   ر در خطبه دیگ.  6

 .هرا فرمود موارد این است  وط به واقعه صفینبر که م

 .اراده آنها سست و ضعیف است. 7

  . طرف مشورت قرار نگیرند. 8

   .و قادر به انجام هر کاری نیستند  بودهدر کارها ناتوان . 9

 . شودبه کار بد می  قتشوی جببدگمانی به آنها مو. 10

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي
 1399/خرداد /1 :تاریخ                                                           نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  1441 رمضان 27مصادف با:       –مانع چهارم : مذمت زنان در نهج البالغه  –موانع محتوایی اعتبار  :جزئی  موضوع      

                                                                                                مرحله سوم  –بررسی مانع چهارم                              
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   .شود آنها پا را از گلیم خودشان فراتر بگذارنداحترام بیش از حد باعث می. 11

   .مجموع این سخنان قابل استخراج است ازمحور و نکته است که به عنوان مذمت زنان یازده اینها 

نگاه  زنان  مت  ذبتوانیم به آنها به عنوان ماین طور نیست که    واقعر  و د  نداردکه اختصاص به زنان    استمطلبی    نکات  دو نکته از این

چه بسا در مورد مردان   زیرا اختصاص به زنان ندارد  ، اینتشویق شوندبه کار بد شود که این می اینکه بد گمانی موجب  مثل  ،کنیم

ی نیست و خود این منشاء یک سری کارهای ناشایست شود مطلبی  باصوال بدگمانی چیز مطلو.  و اشخاص مختلف قابل تطبیق باشد

واقع از این جهت مذمت   در ین مواردبله ممکن است بگوییم ا .توانیم به عنوان مذمت جنس زن حساب کنیممی است که خیلی ن

  شود اینها پا را از گلیمشان فراتر بگذارند کند یا اینکه احترام بیش از حد باعث می است که بستر انحراف را در آنها بیشتر فراهم می

ه نظر ما چندان  ب مورد لذا این دو  . ای منتهی شودنتیجه  چنین تواند به مورد هر کسی می ربلکه د ، اختصاص به زنان ندارد ین هم که ا

این هم در بعضی از کلمات مطرح شده  ، یا اینکه اطاعت از زنان نباید بدون قید و شرط باشد رد.تلقی ک توانبه عنوان مذمت نمی 

اطاعت بدون قید و شرط    از مردان هم  ،اطاعت از هر کسی نباید بدون قید و شرط باشد  ، زیرااین هم اختصاص به زنان ندارد  ،است

عمده آن چند محور   .شوداین سه محور به نظر ما چندان یک مذمت خاص برای زنان محسوب نمی ،معنا جایز نباشد شاید به یک 

  ، و بهره دارند  ظ نقصان ح ،نقصان ایمان دارند  ت، همه همت زنان معطوف زینت حیات دنیا و فساد در آن اس مثل اینکه دیگر است 

  . طرف مشورت نباید قرار بگیرند و اینکه اینها قادر به انجام هر کاری نیستند  ،های ضعیف دارنداراده  ،نقصان عقل و اندیشه دارند

   .شوداست که در واقع مذمت محسوب می  )علیه السالم( اینها محورهای قابل استخراج در سخنان حضرت علی
 . بررسی زینت و خود آرایی و افساد زنان 1

إِنَّ الْبَهَائِمَ هَمُّهَا بُطُونُهَا وَ إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا   »مام در سفر به بصره برای جنگ جمل قبل از رسیدن به بصره این جمله را فرمودند ا

نَّ الْمُؤْمِنِینَ مُسْتَکِینُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ  الْعُدْوَانُ عَلَى غَیِْرهَا وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ الْفَسَادُ فِیهَا إِ

 ربه مسئله زینت و خود آرایی و اهتمام زن به زیو سپسو  ه« حضرت در ابتدا به دو صفت از صفات حیوانات اشاره کرد خَائِفُونَ

اینکه بخواهیم این مطلب را به عنوان یک قاعده کلی در مورد همه زنان مطرح کنیم به نظر .  آالت و فساد مترتب بر آن اشاره کردند

 زیرا:   .از این سخنان قابل استفاده نیست آیدمی

گان که حیوانات  داست و درنبحث حیوانات را که مطرح کردند یکی بهائم و یکی چهارپایان که قاعدتا حیوانات اهلی منظور  :اوال

اشاره کرده است یکی اینکه سیری ناپذیرند و همشان    هابه دو ویژگی ایندر واقع    اندوحشی و درنده خویی را مورد اشاره قرار داده 

 دیگران و دریدن دیگران است. حقوق  شکمشان است و دوم تجاوز و تعدی به

در   . این یک خطبه به اصطالح سیاسی است .را فرمودهکلمات شرایطی این توجه به این نکته مهم است که حضرت در چه  ثانیا:

)علیه    و گروهی خوشنام تجمع کردند برای اینکه با حضرت علی  تحمیل شده  )علیه السالم( است  جنگ به حضرت علیکه  شرایطی  

   .سخن را فرموده این )علیه السالم( در چنین فضایی حضرت علی ،مبارزه کنند السالم(

یک غرض خاصی دارد و اال  )علیه السالم(  آید معلوم می شود که حضرت علی  درندگان به میان میسخن از حیوانات و  اینجا وقتی  

خواهد بگوید در انسانها نیز دو نیرو وجود  حضرت در واقع می ، اینکه حیوانات چنین خصوصیتی دارند فی نفسه مورد نظر نیست

ه در واقع نماد  ز این دو غری ،سازندکنند و به سوی حیوانیت رهنمون میسیر انسانیت منحرف می دارد که با تحریک نفس او را از م
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تجاوز و  دیگری یکی دنیا پرستی و مال دوستی و ، یت و صفت در انسان است که اتفاقا از اسباب جنگ جمل استصدو خصو 

های اصلی وقوع جنگ جمل  دو جمله به ریشه  در این)علیه السالم(  کانه حضرت علی  .دشمنی و قدرت طلبی و شهرت خواهی

کنند و این با توجه به مطالبی که در تاریخ  می   زاین جنگ بر اساس این دو خصوصیت جنگ را آغا  کنند که بر پا  کنندگاناشاره می 

را    ه السالم()علی  دور از حقیقت و واقعیت هم نیست. شما شرایط حضرت علی  ،جنگ جمل مطرح شده  ندرباره سران و برپا کنندگا

  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  داشتند و همسر پیامبر  )علیه السالم( ی از حضرت علییهادر نظر بگیرید که طلحه و زبیر چه خواسته

چه   )علیه السالم( نقل شده است که تقاضای طلحه و زیبر از حضرت علی درتاریخ  ، هایی داشتنیز چه جایگاهی و چه خواسته

فرصت نیست که مطالبی که در  . زدوجودشان موج می  آنها نیز تمایل به دنیا و مال و ثروت و هم میل به  شهرت و قدرت در  ،بود

به    ،خواستندسهم بیشتری از بیت المال می   ،کرده بودند  ها مطالبه حکومت بصره و مصر رااین   ،تاریخ در این رابطه نقل شده بیان کنم

  ظل االسالم   لقب  هستند و یکی  لقب سیف االسالم و دیگری  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  صحابی پیامبر   هر حال به عنوان اینکه از

کردند و چون  طلب می  )علیه السالم( ای که داشتند سهم بیشتری از ثروت و قدرت را از حضرت علیبا آن سابقه و گرفته بودند 

   .ها بنای ناسازگاری گذاشتنداین ، ها پاسخ دهده به این زیاده خواهی اول این نبود ک  ن ازمبنایشا)علیه السالم( حضرت علی 

لَوْ   » :فرموددر خطبه شقشقیه این جمله را  (بعد از کشته شدن عثمان) ، همان اول که به او رجوع کردند )علیه السالم(  حضرت علی

لَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا  لَا حُضُورُ الْحَاضِِر وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِِر وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن ال یُقَارُّوا عَ 

ز علمای هر امت گرفته است که در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستم  ا خدا نبود به خاطر عهد و پیمانی که«؛ اگر عَلَى غَارِبِهَا 

  )علیه السالم(   این نگاه حضرت علی... .  دیده و مظلوم سکوت نکنند مهار شتر خالفت را بر پشتش می افکندم و رهایش می کردم  

قهرا   ،ها بایستندبر ظالم و زیاده خواهی این دلیل حکومت را پذیرفت که احقاق حق مظلوم کند و در برا د و اساسا بهوحکومت ب به

 .  ها تمکین کندهای آن تواند به خواسته شود نمیتقاضاها می ن شرایط وقتی حضرت مواجه با آ در این

ها جنگ  مل و اینکه این دو ویژگی باعث شد که این جهای اصلی جنگ  کند به ریشه در راه رفتن به بصره در واقع اشاره میحضرت  

إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ الْفَسَادُ فِیهَا إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُسْتَکِینُونَ إِنَّ  » :مایدر در ادامه می فحضرت  .د آورندجمل را بوجو

ها همراهی کرده با این  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  پیامبر اینجا از این باب که عایشه همسر  «؛  الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ خَائِفُونَ

چگونه  )علیه السالم( باید ببینیم حضرت علی ، موقع در جامعه اسالمی داشت ندر آ بلند با توجه به اینکه عایشه جایگاهی ،بود

نکه عایشه در جنگ جمل نقش داشت  در ای  .واقعیت رفتار کند و مسائل را برای مردم بازگو کند  توانست نسبت به این حقیقت ومی

یا طلحه و زبیر  )بود و  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( اساسا شاید رکن و رهبری جنگ جمل بر عهده همسر پیامبر  ،تردیدی نیست

سا و  ؤباالخره این مثلث در واقع از ارکان و ر (دهمهایی که در تاریخ آدار کردند یا به عکس بنابر اختالف در گزارش ا عایشه را و

نزد خلیفه اول و   ،بود )صلی اهلل علیه و آله و سلم( همسر پیامبر  ،شرایط عایشه دختر خلیفه بود ندر آ  ،رهبران این جنگ بودند

برای او   )صلی اهلل علیه و آله و سلم( عامه مردم به عنوان همسر پیامبر  ، خلیفه دوم و خلیفه سوم بسیار مورد توجه و احترام بود

گفت و به نوعی  یامبر مطلب می پاز    و   کرددر جلسات حضور پیدا می   ،کردنداز او حدیث نقل می اری  بسی   ، قائل بودند  ایه احترام ویژ 

)علیه   نه یک سمت بزرگتری حتی نسبت به خلفاء برای خود تعریف کرده بود. حاال طبیعتا انتظار او این بود که حضرت علیأک

یک طیف وسیعی  ،  قرار دادن سهم ویژه از بیت المال برای او  و  عمل کردن به توصیه او  یعنی  ،به او نگاه کند  هنیز به طور ویژ   السالم(



  

221 

 

در مواجهه با چنین  )علیه السالم(  حضرت علی    .توانست به آنها عمل کندنمی   )علیه السالم(  ها که حضرت علیو خواسته   از تقاضاها

کرد و یا به نوعی متعرض برد و او را تحقیر میبه صراحت نام میو گرفت را پیش می بایست راه اهانت و برخوردای یا میمسئله 

 ه ب اما آن حضرت  کردند.می  نسبت به شخص او از این قبیل ییبرخوردهاو کرد حبس می  ، او راشدمتعرض جان او می ،شداو می

و لذا تنها راه این بود که    صورت بگیردکه چنین برخوردی را  نداشت ظرفیت  هم  جامعه وتوانست این کار را کند میناحترام پیامبر 

   .مردم را نسبت به حقیقت آگاه کند

  ، مسلما معنای ظاهری این مسئله منظور نیست   ،های دنیا مطرح شده استاینجا که بحث از زینت و اهتمام و خود آرایی زن به زینت 

که به خودشان زیور   شان این استیی هستند و همه همّنیاد  هایت و زینتخواهد بگوید که زنها اهل زیور آالمییعنی حضرت ن

یک امری است که فی نفسه مستحب است   ،اهتمام زن به زیور آالت ،زیرا اصل  خود آرایی .آالت آویزان کنند یا خود آرایی کنند

انظار خودش را   دری اینطور نبود که بیاید یعن ،کردعالوه عایشه کسی بود که حتما این امور را رعایت می ه ب، و چیز بدی نیست

این نکته که مخصوصا من اشاره  . استه به این زیورآالت کند و حضرت بخواهد او را به خاطر این موضوع مورد اشکال قرار دهدآر

صرف   کند ایستد صحبت می در راه جنگ جمل وقتی می ، یک خطبه سیاسی القاء کرده است)علیه السالم( کردم که حضرت علی 

لذا غرض اصلی امام مثل آن جمله   وجهی ندارد.زنان اهل زینت هستند و بخواهد یک ویژگی کلی در مورد زنان بگوید  بگوید  اینکه  

ریشه دیگری   واقع به  اینجا نیز در. برپایی جنگ جمل بودندهای که این دو خصوصیت در واقع ریشه بود قبلی بیان دو خصوصیت 

در واقع ناشی  ،  آیدکه دارد پیش می  اییک بخشی از این حادثهخواهد بگوید  می به هر حال    .کنداشاره میهای جنگ جمل  از ریشه

اینکه در جایگاه ویژه قرار   ، اینکه مورد توجه قرار  بگیرند ، از این است که کسانی سردمدار شدند که خودشان برایشان مهم است

لبات و  اواقع یک مط های آنها در مطالبات و خواسته  ،بجا و درست و صحیح نیستاینکه مطالباتی دارند که این مطالبات  ،بگیرند

   .آن متولد خواهد شد  ازهایی است که فساد استه وخ

  ، نه بیان یک قضیه خاص یا به تعبیر دیگر یک قضیه شخصیه  ، بنابراین این جمالت در واقع نه بیان یک حکم کلی در مورد زنان است

های  به ریشه  و  کندروزگار را بیان می   نضمن اینکه دارد نواقص مردم آ  ،واهد معیار بدهدخمییه السالم(  )علبلکه گویا حضرت علی  

با   .هیچ وجه در صدد این نیست که جنس زن را منشاء فساد معرفی کند  غرضش اصالح امور است و به ،کندجنگ جمل اشاره می

  . کندبفرماید که کانه این عوامل اگر با هم جمع شوند قضایای تلخی را ایجاد می خواهد این را میحضرت توجه به نکاتی که گفتیم 

گفتیم از  ما  ،دن کنای را ایجاد می ثروت طلبی و شهرت طلبی و قدرت طلبی و خود نمایی اگر با هم جمع شوند یک چنین حادثه 

یابی  از نظر امکان دست  ، از نظر تقوایی ، و ایمانی یندیدگاه اسالم زن در امور بسیاری هیچ فرقی با مرد ندارد از نظر شخصیت انسا 

شرایط صدور این  لذا ، هاستیک اصل است که حاکم بر این نبنابراین آ ،این همه سخنان و مطالب را ذکر کردیم، های کمالبه قله 

ها کانه در نقش یک  ها و نامهکثیری از خطبه  به عنوان یک رویکرد اصلی در  )علیه السالم(  کلمات را باید ببینیم اینکه حضرت علی

های نوپای جامعه اسالمی بوده و به نوعی با این نحو سخن گفتن در صدد اصالح امور بوده  طبیب در حال آشکار کردن بیماری

است و توجه به این نکته که به هر   بیان کردهاین همه در مورد زنان مطالب بلندی  )علیه السالم( است و اینکه خود حضرت علی

مورد سوء   ندتوانستشرایط مخصوصا زنان یک اوضاعی داشتند که هنوز به آن فعلیت مورد نظر نرسیده بودند و می نل در آحا

   .کنمه می ر د که بعدا به آن بیشتر اشان استفاده قرار بگیر 
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ت  شخصی مل و تحلیل جهای جنگ ن جمله فرموده در واقع هم به نوعی ناظر به ریشهیدر ا )علیه السالم( آنچه حضرت علیپس 

  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  ضمن احترام به همسر پیامبر لذا  بود، سای این جنگ و علل و عوامل به وجود آوردن این جنگؤر

تجمیع این   ،مل بلکه به عنوان یک مشکل در سر  راه تعالی جامعهجبدون اینکه نامی از او ببرد و نیز اصوال نه فقط در مورد جنگ 

  همسر پیامبر ضمن اینکه احترام  خواهد مردم را آگاه کند  )علیه السالم( می ت علی  ر حض  .داندرا باعث یک سری مشکالت می  عوامل

اینکه ما بخواهیم یک حکم کلی از این سخنان استنباط و استفاده کنیم قابل قبول  لذا  ، را هم حفظ کند )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

 نیست.  
 مؤید

أَمَّا    فرماید: » میخطاب به اهل بصره اینچنین  156درخطبه  بعد از جنگ جمل  )علیه السالم(  حضرت علی    ،هم دارد  ید ؤم  این مطلب

غَیِْری مَا أَتَتْ إِلَیَّ لَمْ تَفْعَلْ وَ لَهَا بَعْدُ حُْرمَتُهَا  فُلَانَةُ فَأَدْرَکَهَا رَأْیُ النِّسَاءِ وَ ضِغْنٌ غَلَا فِی صَدْرِهَا کَمِْرجَلِ الْقَیْنِ وَ لَوْ دُعِیَتْ لِتَنَالَ مِنْ 

ای که همچون دیگ  ی زنان و کینه أپس سستی ر  ،النه که معلوم است اشاره به کدام زن استاما ف«؛  الْأُولَى وَ الْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

شد که آنچه از او به من رسید با دیگری از او خواسته میاگر  جوشیده به او رسیده و دامن گیرش شد که  هایش میآهنگران در سینه 

ید  ؤم ینا« .ی او باقی خواهد بود و حساب کار او با خدای تعالی است احترام قبل  ،اما با این همه. کردانجام دهد چنین کاری را نمی 

کند به یک کینه قدیمی که  اشاره می  خواهد بگوید احترامش محفوظ است و، میجا منظور از نساء همه زنان نیستناین است که ای 

که این مسائل آن روز بروز   بود باقی مانده  این را ابن ابی الحدید نیز در شرح نهج البالغه نقل کرده است که یک مسائلی از گذشته 

 . و ظهور پیدا کرده است

و باعث شد که    « یعنی زنان او را احاطه کردند» «؛ فادرکها رای النساء » :فرمایداین است که می   وجود دارد  اینجا هفقط تنها چیزی ک

خواهم  اما می ،ی زنان خواهیم گفتأمورد ر ای است که درک نکته یاینکه زنان او را احاطه کردند  ، های قدیمی زنده شودآن کینه 

  اطالق ندارد و ، دهد که این سخنان کلیت ندارداین را عرض کنم که مجموعه این کلماتی که گفتیم کامال و به نحو واضح نشان می 

)صلی اهلل علیه و آله   مورد خصوص سران جمل و آن دو نفر و همسر پیامبر  گویند این درای می اینکه عده  ، همه زنان نیست درباره

به نحوی که غیر اینها را   باشد،ها نینمنحصر در ا در عین حالولی  ها باشنداست منافات ندارد که مورد این سخنان این  و سلم( 

 . این اساسا ربطی به جنس ندارد  ،آوردا به بار میها رها در مردان  هم جمع شود این مصیبت یعنی حتی اگر این ویژگی  ، ل نشودمشا

خواهد به  می  افحضرت با ذکر این اوص   ه نأیعنی ک  ،ذکر وصف مشعر به علیت است  گیرممیکنم و کمک  میمن از این تعبیر استفاده  

گوید  نساء هم که اینجا می ، علیت این اوصاف برای چنین حکمی اشاره کند واال بهائم و چهارپا اینجا اصال موضوعیت ندارد

ای جنگ  هد آرایی و خود نمایی و خود محوری است که ریشه و دنیا پرستی و خ ، شهرت طلبی ، مهم ثروت طلبی، موضوعیت ندارد

  ، مترتب خواهد شد   نکه که اگر این عناصر در جایی اجتماع کنند بدون تردید فساد بر آ  ست و قطعا منظور حضرت این استاجمل  

و   استهای جنگ جمل هم تحلیل ریشه این سخن باالخره  :گوییمواهیم به نظر دقیق این را مورد بررسی قرار دهیم میاگر بخ لذا

هم به یک معنا یک اشاره کلی است به اینکه این عوامل اگر با هم تجمیع شوند چه از ناحیه زنان باشد و چه مردان همیشه عواقب  

 . تلخ و غیر قابل جبرانی خواهد داشت
 نقصان ایمان، بهره، عقل، سستی اراده و ...بررسی  .2
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حضرت این اینها،  سستی اراده و طرف مشورت قرار نگرفتن و امثال ،نواقص العقول  و  ظوظحال صنواقص االیمان و نواقدرباره اما 

مطلب مهمی است که  این « الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِمَعَاشَِر النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ »  :فرموددر میان مردم بصره را 

نیز  و  «  وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ  یفَإِنَّهُنَّ ضِعَافُ الْقُوَ »  حضرت فرمود: جنگ صفین همچنین در کنیم عرضچند نکته را  در مورد آن باید 

 « ن و عزمهن الى وهنالى اف هنیو مشورة النساء فان رأ اکیا» فرمود:

و االیمان و بعدش    ظوظنواقص العقول و نواقص الح  ،ها مشترکند و می خواهیم یک پاسخ برای آن ذکر کنیمچند محور است که این

  . هاهم پرهیز از مشورت با این

اش به نوعی  یعنی آن مطالب همه  ،آیدگفتیم اینجا نیز می )علیه السالم( حضرت علی سخن قبلی بخشی از مطالبی که در پاسخ به

 .  توجه قرار بگیردتواند اینجا نیز مورد می

مَعَاشَِر النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَأَمَّا   »است  80خطبه  وط بهبمر  هااین مذمت بخشی از اما 

شَهَادَةُ امَْرأَتَیْنِ کَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَ أَمَّا نُقْصَانُ  صَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَ نُقْ

ُروفِ  مَوَارِیثِ الرِّجَالِ فَاتَّقُوا شَِرارَ النِّسَاءِ وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْ  حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ

   .که زنان در چند محور مورد مذمت قرار گرفتنداست این مهمترین خطبه و مطلبی « .حَتَّى لَا یَطْمَعْنَ فِی الْمُنْکَِر

به غیر از  لذا    ،از این محورها مورد اشاره قرار گرفت  تر برخیرقیق به نحو  هم تقریبا    31و در نامه    14امه  ننگ صفین در  ج  درالبته  

  ، تواند حل کندرا می تتوانیم بدهیم که این مشکالجا یک پاسخ کلی می این ، عرض کردیم قبلیآن مطلبی که در پاسخ جمله در 

زیرا  ،  این خیلی مهم است  ،یعنی ضمن تاکید بر آنچه که در بخش قبلی گفتیم یک مطلب دیگری هم که درباره نقصان عقل زنان است 

  ، ها مشورت نکنیدنو اینکه با آ ظوظنقصان ایمان و نقصان ح ،این مسئله نقصان عقل چیست. این مسئله چند جا تکرار شده است

چه پاسخی    ،این مطالب است  این تقریبا یک وجه مشترکی بین   ؟شان سست است منظور چیستأیر  ،تشان سست اس اینکه اینها اراده 

 ؟ توانیم ذکر کنیمبرای این امور می

مرحوم میرزا حبیب اهلل خویی در منهاج   ،ه کردیماراینجا یک مطلبی را برخی از بزرگان گفتند که ما قبال هم به یک مناسبتی اش

با یک  « النِّساءِ ی الِرّجالُ قَوّامُونَ عَلَ »مرحوم عالمه طباطبایی نیز در ذیل آیه  ، ف الغطاء مطرح کرده استمرحوم کاش ، گفته ئهالبرا

توضیح کلی را ما باید عرض کنیم و بعد آن وقت به طور خاص در مورد بعضی از اینها   نای .بیان دیگری آن را ذکر کرده است

را  پایه و اساس این مطلب البته این در حقیقت کلید کلی حل این مشاکل و معضالت است،   ،ها را حل کنیمکلید این  ن توانیم با آمی

کنیم و بعد باید ببینیم  این بیانی که این بزرگان فرمودند را ذکر می حال ما    ،ای که گفتیم اشاره کردیمدر ضمن آن نکات هشت گانه   ما

 این مشکالت را حل کرد.  توانچطور با این بیان می 

 »والحمدهلل رب العالمین« 


