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  «معن ج اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 دوم مرحله 

به عنوان یک مانع در مقابل مسئله هرچند این  .نکات و اموری باید مورد توجه قرار بگیرد مت زنان در نهج البالغهذدر مورد م

رد واید مخودش موضوعی است که به عنوان یک معضل و مشکل ب ،نظر از این جهت اما صرف اعتبار نهج البالغه مطرح شد

ام در مرحله اول که حول چهار محور بود یک نظ ،گفتیم برای پاسخ به این مشکل چند مرحله را باید طی کنیم .رسیدگی قرار بگیرد

که اساسا نگاه دین و ارائه شد  )علیه السالم( معرفتی و دیدگاه کلی درباره زن در قرآن و روایات و کلمات خود حضرت علی

ر این ما د ،توجه قرار بگیرد در مرحله دوم چند نکته باید مورد .گاه زن در عالم و نظام اجتماعی چگونه استنی و جایپیشوایان دی

 علیه)ای در تفسیر و تحلیل سخنان و مطالب منتسب به حضرت  علی نقش تعیین کننده مرحله به هشت نکته اشاره خواهیم کرد که

  .دارند (السالم
 نکته اول 

های مطرح شده این دو منبع ارچوبهو آیات و نیز کلیات و چ نالبالغه را باید با اصول و ضوابط حاکم بر قرآبه طور کلی نهج 

قواعد و اصولی به عنوان چهار چوب نظام فکری اسالم مطرح شده  یعنی باالخره در قرآن ،نه مجرد از آن ،مورد بررسی قرار داد

عموما و در نهج البالغه به ( علیهم السالم)ن و هم در بررسی کلمات معصومین است که این اصول و قواعد هم در بررسی خود قرآ

توانیم نهج البالغه را مجرد از این اصول و قواعد تفسیر کنیم و به دنبال کشف مقصود ما نمی .طور خاص باید مورد توجه قرار بگیرد

تفسیر کنیم یا روایات  را نخواهیم قرآیعنی اگر می. لحاظ شود این مسئله حتی در تفسیر خود قرآن نیز باید .باشیم نو مراد گوینده آ

ها و بدون مالحظه چهارچوبو ها توانیم با قطع نظر از سایر بخشوارده از ائمه معصومین را تفسیر کنیم نمی سندقطعی و صحیح ال

ارچوب فکری را هیک چو که همه با هم یک نظام  ای هستندها یک مجموعهباالخره این ،منابع تفسیر کنیم نای قواعد موجود در

ها مورد مالحظه بخواهیم خود قرآن یا روایات را با قطع از نظر آن قواعد و اصول و با قطع نظر از سایر بخش اگر ،دهندارائه می

های و انظار یک دانشمند و نوشته ءمورد آرا درو  روایات و نهج البالغه بلکه  ناین نه تنها در مورد قرآ. قرار دهیم قطعا ناقص است

خواهیم بررسی مورخ و سایر دانشمندان علوم دیگر را می، فیسلوف ،متکلم ،های یک حکیمیعنی وقتی ما نوشته .کنداو نیز صدق می

مبین و شارح بخش قواعد  اصول و نموارد آ چه اینکه در بسیاری از ،کنیم باید مجموع سخنان و مطالب آنان را در نظر بگیریم

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 3111/اردیبهشت /13 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4114 رمضان 62مصادف با:         –چهارم: مذمت زنان در نهج البالغه مانع  –موانع محتوایی اعتبار   :جزئی موضوع      

                                                                                          دوممرحله  –مانع چهارم بررسی                               
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نهج البالغه را با اصول و ضوابط حاکم بر قرآن و روایات بررسی کنیم تا  باید پس اصوال ،سخنان دیگر هستندای از قابل مالحظه

  .نگری نشویمنگری و بخشیدچار جزیی
 نکته دوم

در  .توجه درونی به خود نهج البالغه استاین در حقیقت یک  .در خود نهج البالغه نیز باید مجموعه سخنان را با هم مالحظه کنیم

نیم که عرض می کاینجا  ،را گوشزد کردیم)علیه السالم( نکته اول ما یک توجه بیرونی به سایر منابع و سایر سخنان حضرت علی 

ر بخشی را با قطع نظر از سای را با هم  باید بررسی کنیم و اینکه صرفا یک )علیه السالم( مجموعه سخنان و مطالب حضرت علی

البالغه  لیف نهجأمخصوصا اینکه معروف است که سید رضی در ت ،حتما مبتال به اشکال خواهد شد، ها بخواهیم تفسیر کنیمبخش

نطور که در مورد متکلمین اها از کالم هملذا جدا کردن قرینه ،منزله قرینه هستند ها بهاینبه هر حال . تقطیع نیز کم نداشته است

  .تواند مخل به مقصود باشدتواند مخل مقصود باشد در خود نهج البالغه نیز به طریق اولی میعادی می
 نکته سوم

خی و ظرف زمانی و مکانی این سخنان توجه های تاریدر نهج البالغه باید به مناسبت )علیه السالم( در تحلیل سخنان حضرت علی

زیرا این شرایط در واقع به منزله قرائنی هستند که چنانچه نادیده ، یعنی ما شرایط صدور این سخنان را باید حتما مالحظه کنیم ،کرد

رایط جنگی در ش به هر حال یک سخنی که. گرفته شوند نتایجی بسیار متفاوت و حتی برخالف نظر گوینده به دنبال خواهد داشت

ه شخص یا مثال یک سخنی ناظر ب ،توانند دو بار معنایی متفاوت داشته باشندمی، سخنی که در شرایط صلح القاء شده با گفته شده

علیه ) تواند در تعیین مقصود و مراد حضرت علیمیاین مطلب چنانچه خواهیم گفت  ،تر داردیک سخنی جنبه عمومی ،خاصی است

 . السالم( بسیار موثر باشد
 نکته چهارم 

مثال   .و گاهی تقبیحهای مختلف مکانی و زمانی گاهی گروهی از مردم را تحسین کرده مناسبت در)علیه السالم(  خود حضرت علی

بعد از فتح  .ده استرین کها را تحسآن )علیه السالم( جایی حضرت علی (چند این کمتر است اما وجود دارد هر)در مورد اهل کوفه 

وَ جَزَاکُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ : »فرمایدچنین مینای)علیه السالم( در نامه دوم نهج البالغه بصره از سوی کوفیان حضرت علی

هترین خواهد که باز خدا می کند واینجا در حق مردم کوفه دعا می؛ «بَیْتِ نَبِیِّکُمْ أَحْسَنَ مَا یَجْزِی الْعَامِلِینَ بِطَاعَتِهِ وَ الشَّاکِرِینَ لِنِعْمَتِهِ

نار را بگذارید ک این .های خودش مورد عنایت  قرار دهدو شکر نعمتها را به طاعت و بندگی و آنها عطا کند نپاداش را به آ

 .از نظر تعداد پرشمارتر باشدکه کوفیان را مذمت کرده مواضع متعددی که حضرت در آن 

 :فرمایددهد و میرا به دلیل سستی و ضعف و فرار از مقابل مهاجمان اهل شام  مورد مذمت قرار می نکوفیا ییجا در حضرتمثال 

سوراخ خود بندید و چون سوسمار در ها را میهایتان رفته و دربکنند شما به داخل خانههرگاه گروهی از شامیان به شما حمله می

خدا بر پیشانی شما داغ ذلت  :فرمایدو می ردهکین نفرحضرت مردم کوفه را اینجا  ،میدآرو همانند کفتار در النه می شویدپنهان می

دون مقایسه ها و بصرف نظر از تعداد تحسین و تقبیح) )علیه السالم( بگذارد و نصیب و بهره شما را اندک شمارد. اینکه حضرت علی

ه حاکی از این است ک ،را در جای دیگر تقبیح کرده استعده و همان کرده یک جایی  یک عده را تحسین تحسین( تقبیح و عدد 

هر جا این مردم اهل بندگی خدا و نصرت دین خدا و یاری ولی خدا بودند  ،این تحسین وتقبیح تابع مالکات خاص خودش است

و لبی ط فیتعای کردند و به نوعی فرار کردند و جا از زیر بار مسئولیت شانه خال هر و استرا تحسین کرده  عدها حضرت این نجآ
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این یک اصل حاکم در جهان بینی  ،مورد مذمت واقع شدند )علیه السالم(آنجا از سوی حضرت علی، منفعت خواهی را مقدم کردند

ها ها و مذمتاین تعریف. و اولیاء خدا است که قوم و نژاد و قبیله و جنسیت مالک تحسین و تقبیح نیست )علیه السالم(حضرت علی 

ها گیرد. در مورد کوفیان در یک مورد که عملکرد مناسبی داشتند حضرت آنمردمان صورت می و اخالق عقائد و رفتار بر اساس

های یتطلبی مانع عمل به مسئول زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و دنیا مواقع مختلف که از را مورد تحسین قرار داد و در مقابل در

برای تعریف یا تنقیص برخی )علیه السالم( های حضرت علی پس مالک .ها را مورد تقبیح قرار دادندها شد حضرت آنندینی  آ

 ها تابع ضوابط و معیارهای دینی است.افراد اشخاص واقوام و ملت
 پنجم نکته 

دورانی بود که چند صباحی از ظهور اسالم بیشتر نگذشته بود، اسالم اهالی حجاز  )علیه السالم( ور کلی دوران حضرت علیبه ط

علیه و  )صلی اهلل یعنی اکثر مردم بعد از مشاهده غلبه پیامبر ،در تاریخ بیشتر اسالم صوری بود ی تاریخیهاها و نقلبنابر گزارش

آله  )صلی اهلل علیه و هم بعد از رحلت پیامبر نای با این خصوصیت آجامعه .منین واقعی کم بودندؤاال م آوردند و اسالم آله و سلم(

 مجموع سخنان و مطالب حضرت علی .طبیعتا مشکالتی ایجاد کرده بود ،های اداره امورو ورود عناصر مختلف به صحنه و سلم(

ه هدر آغاز راه در مواج )علیه السالم( کند که گویا حضرت علیمهم راهنمایی می نهج البالغه ما را به این به ویژه در )علیه السالم(

م بینیاینکه ما در نهج البالغه می، کرد به دنبال اصالح و بهبود امور بودها و اشکاالتی که در جامعه اسالمی مشاهده میبا ضعف

ه هکه گویا حضرت در مواج استآن برای  ،کرده است بیاناز اوضاع آن زمان  تلخ گاهی مطالبی ها دارد و مذمت و هاحضرت گالیه

ها را بیان آمد و آننوعی در صدد اصالح بر می بیعتا بهدید طهایی که در جامعه اسالمی نو پیدای آن روز میبا مشکالت و ضعف

لذا این نکته نیز مهم است که  ،تر نشودتر و عریقتا انحرافات جامعه عمیقکرد گوشزد میاین نکات را  داد ویکرد و هشدار ممی

ال ح به هر .نشودکه  مراقب باشدمانند یک طبیب؛ فی الجمله این بود که به هر حال  )علیه السالم( اساسا رویکرد حضرت علی

 ها پرداختند.ها و اشکاالت و ضعفبه بیان کاستی (سالملعلیهم ا)شاید به یک معنا بیش از سایر ائمه معصومین 
 ششم  نکته

ز با قطع نظر ا)کنم ه میرای که اشااین آیه ، مثلگرفته است کنیم که نوع انسان مورد مذمت قرارمشاهده میدر خود قرآن هم گاهی 

ق  إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَ؛ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ» (:گفتند هبعضی از تفاسیر عرفانی است که در مورد این آی

یا آیه  .مگر آن کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، که جنس انسان در خسر و زیان است استین معنایش ا؛ 4«وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

ت کم طاقت آفریده شده اس به یقین و قطع انسان حریص و؛2«إِنََّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذا مَسََّهُ الشََّرَُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسََّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً»

 ،طاقتی و حرص شود اما به حسب ظاهر کمب نهای خاص عرفانی نیز از آممکن است یک برداشت هحاال اینکه حریص آفریده شد

ده و رسد بخل ورزیکند و وقتی که خوبی به او میتابی میرسد بیشاهدش هم این است که وقتی بدی به او می .مذمت انسان است

یا . آن هم به نحو قاطع ،کند به ظلم و جهل انساندر واقع اشاره می؛ 3«إِنََّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً »یا مثال آیه . شودمیمانع دیگران هم 

                                                 
 . 3و  2سوره عصر، آیات  4

 .24الی  41سوره معارج، آیات  2

 . 22سوره احزاب، آیه  3
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 ،گویدن را میااین جنس انس .طغیان گر است اینکه انسان ؛ اشاره دارد به4«اسْتَغْنَى آهُرََّ أَن إِنََّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى کالََّ »آیه مثال فرض کنید 

  ؛2«نٌیإِنَّ اإلنْسَانَ لَکَفُورٌ مُبِ : »فرمایدیا در جای دیگر می .ها مذمت استاین

دهد که به نوعی انسان در قرآن مذمت شده است ولی با ها همه نشان میاین ،اینکه انسان ناسپاس است و این آشکار هم هست

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَق  وَتَوَاصَوْا ؛ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ»ده است مسوره عصر آای که در توجه به آیه

ران الهی باولیاء الهی و ره نداشته باشد یعنی تحت تربیت انبیاء و حانسان اگر ایمان و عمل صال :خواهد بگویددر واقع می« بِالصَّبْرِ

شود و دیگر عواقب و ها در انسان زنده میگر و اینطغیان ،جهول ،ظلوم ،کفورقرار نگیرد طبیعتا این مشخصات را خواهد داشت 

سبت به قرآن ن ن است کهیآیا معنایش ا ،مذمت شدهدر قرآن یم نسبت به انسان بینباینکه ما می .تبعات ناخوشایندی خواهد داشت

قت و م خلالاز تکریم انسان و برجسته بودن انسان در عدر آن ما آیاتی داریم که  ،قطعا اینطور نیست ؟داردانسان یک دید منفی 

نَِّی وَ إِذْ قالَ رَبَُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِ»می فرماید که آیه جعل خلیفه بر روی زمین آنجا  ، مثلاست شده نظام تکوین و تشریع سخن گفته

خواهد روی زمین ای که خدا میجا بحث است که خلیفهنخواهم روی زمین خلیفه قرار دهم آمن می؛ 3«جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً

چند قول در این زمینه وجود دارد ولی آنچه که  ؟هاهای خاصی  از انسانیا گروه است یا نوع انسان قرار دهد شخص آدم ابوالبشر

لفعل دهد نه اینکه خلیفه باخداوند نوع انسان را خلیفه قرار می است که این قرار گرفته مورد پذیرش چه بسا بسیاری از مفسرین

نوع انسان این قابلیت را دارد که به مقام جانشینی خدا برسد و آن وقت خود آن مقام خالفت الهی یک معنای مهم و  یعنی ،باشند

وند متعال و از دید اسالم و قرآن قرار دارد، بنابراین که انسان در جایگاه بسیار واالیی از دید خدا عمیقی دارد که حاکی از این است

موارد هم  نها در کنارش آدر حالیکه این مذمت ،شمرده شدهارزش و بیمذمت انسان در قرآن بسیار گمان کند است کسی ن کمم

د، چهارپایان نیز بدتر خواهد شخواهد بگوید اگر این انسان تحت  هدایت و تربیت قرار نگیرد از ه میأنذکر شده است و در واقع ک

کَثیرٍ  آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَر  وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی » :است که می فرماید ناین صریح قرآ

  .مطلق انگاری و استفاده ناصحیح از چنین سخنان و آیاتی اجتناب شود به هر حال باید توجه داشت از1«مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً
 نکته هفتم

اینکه زنان و مردان از جهات مختلف ، های طبیعی غیر قابل انکاری وجود داردباید بپذیریم به هر حال بین زن و مرد تفاوت

قرار گرفته  کیدأیید و تأبشری در دنیای امروز نیز مورد تها حتی از ناحیه علم این تفاوت .های طبیعی دارند قابل انکار نیستتفاوت

های اینکه از نظر روانشاسی تفاوت ،های فیزیکی متعددی دارنداینکه تفاوت ،اینکه احساسات زنانه و مردانه متفاوت است .است

ات دنبال جلب نظر هستند و احساساینکه زنان بیشتر به ، ها اموری است که قابل انکار نیستاین ،جدی بین این دو جنس وجود دارد

های تفاوت یک زنان اینکه در مورد حقوق ،امر دیگر است مسئله حقوق .اموری است که تقریبا پذیرفته شده است ،دارند ایفوق العاده

بین  ،خواهم بگویم از نظر شخصیتمی ،فعال کاری نداریمبه آن جهت نظر  و آن مسئله دیگری است ،فاحشی با مردان قائل شویم

 ،هاگروه ،از ناحیه اشخاص، ها حتی امروزه از ناحیه مکاتب مختلف فکریهای اساسی وجود دارد و این تفاوتزن تفاوت مرد و
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این را باید بپذیریم  به هر حال ،غیر از نقص است این ،ای به زنان دارندنگاه ویژهکه بر اساس آن ادیان به رسمیت شناخته شده  ،اقوام

  .دارد های اساسی با مردیک تفاوت زن هو واقعیت هم دارد ک
 هشتم  نکته

های امروز بشری تطبیق دهیم و علم بشر امروز را معیار حق و باطل ما نباید الزامی برای خودمان قائل شویم که همه چیز را با یافته

 استگاهخ ی ازناش، گیردآن صورت میای نسبت به تبلیغات گسترده شود وبسیاری از مطالبی که امروزه بر آن پافشاری می ،بدانیم

ینطور افراوانی برایش شود اما شود یارگیری گیرد و تالش میای نسبت به آن صورت میفکری خاصی است و تبلیغات گسترده

 شود که واقعشطرح میامروز برخی امور در مورد زن و مرد مثل بسیاری از مسائل دیگر م، باشد لها معیار حق و باطنیست که این

باید آنچه که شایسته مقام زن و متناسب با خلقیات و روحیات زن ما گی ندارد و هنهای نظام تکوین همااین است که با واقعیت

د کنند که کانه زن را تبدیل به مرای تالش میتکالیف و حقوق برای او در نظر بگیریم نه آنچه که عده، به عنوان وظایف ،باشدمی

 و هایی به زنان شدههای گذشته قبل از اسالم و حتی بعد از اسالم ظلمدر دوران همن قبول دارم که در طول تاریخ به ویژ .نندک

اما احقاق این حقوق لزوما به این معنا نیست که  ،بسیاری از حقوقشان محروم کردند ازرا  یز وجود داشته و آنهامهای تحقیر آنگاه

  .خواهد داشت این اصال از اساس یک دیدگاه و نگاه غلطی است و قهرا مشکالت فراوانی را به دنبال ،زن را مرد قرار دهیم

 سوم ه مرحل

 ذکر کرد؟ا هبرای آن توانچه توجیهی می ببینیمرویم تا می)علیه السالم( با توجه به این هشت نکته به سراغ سخنان حضرت علی 

  .بررسی کنیم این سخنان با مالحظه مطالبی که در مرحله اول و دوم گفتیم بایدلذا 

و  )صلی اهلل علیه و آله ایات و پیامبروریست و چه جایگاهی از نظر قرآن و در مرحله اول گفتیم  دیدگاه کلی اسالم درباره زن چ

  .دارد )علیه السالم( و خود حضرت علی سلم(

رایط باشیم باید ش داشته )علیه السالم( خواهیم یک تفسیر صحیحی از سخنان حضرت علیدر مرحله دوم اشاره کردیم که اگر می

البالغه  های نهجسایر بخشو شرایط گفته شده  نسخنان در آاین های تاریخی که و مناسبت( علیه السالم)صدور کالم حضرت علی 

 ،ده استبینیم واقع شاینها با هم گاهی می ؛را و اینکه مسئله تحسین در کنار مذمت و تقبیح در نظر گرفته شود و همچنین در قرآن

یز آنچه باطل ن دوران بپردازد و معیار حق ون که به بیان نقاط ضعف آاصلی داشته یک رویکرد  )علیه السالم( علیاینکه حضرت 

رویم با مالحظه این امور می .ای طبیعی مرد و زن اذعان کنیمهچشم و گوش مردم را پر کرده است ندانیم و به تفاوت که امروز

  .فرمودند )علیه السالم( سراغ مطالبی که حضرت علی

لفساد الدنیا و ا ةحیاال ةهن زینان النساء همّ» :فرمود ملمقابله با فتنه اصحاب ج برای بصرهاولین مطلب این بود که حضرت در راه 

به یکی از اصحاب از این اوصاف یک ر که ه 4داندجمل می سای اصحابؤدر مورد ر این را همانطور که گفتیم ابن ابی الحدید؛ «فیها

مه زنان ه توانیم بگوییم این مربوط بهواقعا میآیا  حال .اندکرده دیگر ذکر رحومدیگران مثل م نظیر این بیان را ،جمل مربوط است

وانیم تدارد؟ به هر حال چه توجیهی می  علیه و  آله و سلم()صلی اهلل است؟ آیا این اختصاص به خصوص یکی از همسران پیامبر

 «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                        برای این بیان کنیم؟
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