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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

علیه السالم( ) عرض کردیم طبق بیانی که حضرت علی .بوداز موانع محتوایی اعتبار نهج البالغه  ر جلسه گذشته بحث از مانع سومد

نین همچ ،جبن و کبر برای زنان پسندیده است اما برای مردان ناپسند است ،نهج البالغه فرمودند سه صفت بخل 432در حکمت 

 پسندیده است. انغیرت برای زنان ناپسند و برای مرد 442در حکمت  )علیه السالم( طبق بیان حضرت علی

نان خوب و ز یعنی این سه خلق در ،است خالقی، نسبی و جنسیتی معرفی شدهبعضی از صفات ا ال این بود که طبق این بیان،اشک

اخالق  تین است که باید به نسبیاین سه صفت اگر در مورد بعضی خوب و در مورد بعضی بد باشد معنایش ا،در مردان بد است

هستند یعنی جنسیتی شدن و نسبیتی شدن  طچند این دو به هم مرتب شود هرعا مترتب میر این ادبیعنی گویا دو تالی فاسد  ،ملتزم

 دو حکمت با سخنان خود حضرت علی به عالوه اینهستند، و هر دو تالی فاسد چنین بیانی  هستند اخالق به نوعی به هم مرتبط

سازگاری ندارد. عرض  )علیهم السالم( سایر ائمه معصومینبیانات های قرآنی در مواضع دیگر نهج البالغه و با آموزه )علیه السالم(

  :کردیم نسبت به این اشکال چند دیدگاه و چند موضع وجود دارد

یعنی بعضی رذائل و فضائل مختص زنان و برخی  است. جنسیتی هم نسبی و هم اخالق که است یک موضع پذیرش این مطلب 

اصال اشکال  شود،به عنوان تالی فاسد مطرح می ه کهچاصال طبق این دیدگاه هیچ مشکلی اینجا وجود ندارد و آن ،مختص مردان است

عال با این ما ف .است داشته و حتی در یونان باستان نیز وجودفکر و اندیشه  گاه در گذشته در بین حکما و صاحباناین دید .نیست

  .تری وارد این عرصه شود و بحث کنددر دایره وسیع بایداگر کسی این را مشکل نداند  ،کار نداریم

ردیم عرض ک .نوعی توجیه شود و پاسخ داده شود باید بهکالم این الزم دیدند هایی که مشکل را پذیرفتند به این معنا که اما آن

  :هایی برای حل این مشکل طی شده استراه

  .خالی از اشکال نیست راه این فته شدگ که هداتی داده شتغییر متن این کالمدر  راه اول:

که این جمالت را مخصوصا در مقام توضیح و شرح  این و آن ترجمین نهج البالغه دنبال شدهبیشتر از ناحیه ماین راه البته  :راه دوم

های نادرست یک اضافاتی در توضیح و ترجمه برداشت نآراستن و پیراستن این کلمات از آ یعنی یا .دبیارایند و بپیراین ،به نوعی

   .خالی از اشکال نیستراه نیز این سخنان ذکر کردند که این 

 .ببینیم کدام یک از این وجوه قابل پذیرش استتا  کنیممیبیان  دیگر را راه حلبه طور خالصه هفت 

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 9311/اردیبهشت /42 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4224 رمضان 91مصادف با: فضایل و        نمانع سوم: جنسیتی و نسبتی کرد –موانع محتوایی اعتبار  :جزئی موضوع      

                                                                                            راه حل سوم، چهارم، پنجم، ششم و بررسی آن –رذایل                             

 33جلسه:                                                                                                       
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 راه سوم 

لی این به طور کبلکه خصوص این مانع  البته این نه در) .بدانیماین سنخ از سخنان و کلمات را ناظر به فضای اجتماعی آن روزگار 

 حال اینجا به خصوص این.( شوداد میهمطرح و پیشنهستند مشابه این مانع که  راه حل یک راه حلی است که در برابر موانع دیگر

به  اظرن و حتیداشته دوران  آنی این را فرموده بیشتر نظر به شرایط اجتماع )علیه السالم( مطرح شده است که اگر حضرت علی

رد زنان در مو )علیه السالم( نوعا کلماتی که حضرت علی :گویندالبته می ،بوده است ،خصوص برخی کارهایی که عایشه انجام داده

درست  ،است نه یک قضیه حقیقیه گفته است ناظر به شخص خاص و فرد خاصی است و در واقع این یک قضیه شخصی و خارجی

فرمودند و حکم کلی کردند ولی مخاطب آن افراد خاصی بودند و لذا چون  این را به طور کلی )علیه السالم( حضرت  علی است که

. ممکن است به طور خاص 4نیستدر آن لذا اشکالی  ،یک حکم کلی استفاده کنیم نتوانیم از آقضیه شخصیه و خارجیه است نمی

  نند.این را به طور کلی در موارد مشابه ذکر کولی  زنی با یک صفات خاص بوده )علیه السالم( حضرت علیمقصود 
 بررسی راه سوم 

 زیرا: به نظر ما این راه درست نیست 

این زیرا  ،با این جمالت و کلمات سازگار نیست راهاین  ،است )علیه السالم( این راه خالف ظاهر کلمات خود حضرت علی :اوال

به اشکاالتی  ر اینکه اگر زنی مبتالتها را بیان کرده است و مهمدر مواضع متعدد این بلکه حضرت بوده استیک جا نکلمات فقط در 

 نیست.  نحو کلی همه سرزنش شوند صحیحبه به خاطر او  بوده،

د یک مخاطب مقصو که و خارجیه باشد باالخره قرائنی باید در آن باشد که مخاطب به این قرائن پی ببرد اگر قضیه شخصیهثانیا: 

  .نیستاین کلمات  این قرائن دردر حالیکه خاص است 

ارجیه قابل حمل بر یک قضیه شخصیه خ ( بیان شدهشرار خصال الرجالیا خیار خصال النصاء ) کلیت ثالثا: اینکه این صفات با این

، اشداهد نظر به یک زن خاص داشته باگر بخو ،کرده است برای این سه صفت بیان این کلمات مطالبی که در ذیلنیست، بخصوص 

 .صحیح نیست این نحوه بیان
 راه چهارم 

این مطالب را فرمودند  لیه السالم(ع)به عبارت دیگر اینکه امام . نه یک زن خاص باشدمیروزگار  ناین سخنان ناظر به نوع زنان آ

زیرا منظور  ،شودقضیه شخصیه و خارجیه مینیز ن احتمال یطبق ا ،زمان بوده است نزمان و ناظر به زنان آ نبا توجه به شرایط آ

 .یک دوران و موقعیت خاص است شخصیه یک فرد خاص نیست بلکه مربوط به از قضیه
 بررسی راه چهارم

مل را ح )علیه السالم( یعنی در واقع سخنان حضرت علی ،این راه تا حدی اوسع از راه سوم است ولی شاکله این راه نیز همان است

نکه یک فرد لکن به جای ای ،استفاده شود نقضیه حقیقیه نیست تا حکم کلی از آ :گویدکند بر یک قضیه شخصی و خارجی و مییم

یعنی هم خالف ظاهر   ،است ت راه قبلیبه همان مشکال این هم مبتال هستند،د نظر رزمان مو نافراد یا اغلب زنان آ ،مقصود باشد

مین )علیهم ای شخصی است یا حقیقی در مورد کلمات معصواگر هم شک کنیم قضیه نداریم و ناست و اینکه قرینه و دلیل بر آ

 . بیان قضیه حقیقیه باشد نه شخصیه اصل این است که ،نشان بیان احکام استأشو کسانی که  السالم(

                                                 
 .452زن در آیینه جالل و جمال، آیت اهلل جوادی آملی، ص 4
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اساسا  فرض مسئله را عوض کرده اند پون بر طبق آن بلکه اندر واقع مشکل را پاسخ ندادهچه راه سوم و چه راه چهارم د به عالوه

  اخالق را جنسیتی و نسبی کند.به نوعی بخواهد  سخنی نگفته کهحضرت 

 سوال

که همه  ودشطور بودند و عرض کردیم که اینکه اغلب زنان اینطور باشند دلیل نمی زمان خاص اغلب زنان این نیعنی  در آ استاد:

 شود. اینکه نسبیتی و جنسیتی نمی ،این بخیل است یا رذل است یا قاتل است :بگویدکسی ماند که مثل این می سرزنش شوند.

 باشد. نسبی تواند نمی لذا ،این یک خصوصیتی دارد شودمعلوم می اتفاقا

 سوال:

هایی دارد که برایش زیرا این زمینه ،ولی برای این آدم مضر استبرای نوع مردم این غذا مفید است  بله، فرض کنید گفته شود استاد:

 .شوداز آن استفاده نمی شود این دیگر نسبی و جنسیتی بودنمشکل درست می

 سوال

 ال است ولیؤاوال اینکه خالف ظاهر است ، بله در راه چهارم ممکن است بگوییم که جای این س، آن یک بحث دیگر است استاد:

هر مثل زنان یک ش ،ممکن است اینطوری گفته شود که آن هم قضیه شخصیه و خارجیه است و نظرش به اغلب زنان استآنجا نیز 

پس راه سوم و راه چهارم نمی تواند این مشکل ، در حالیکه نباید اینطور باشند ،خواهد بگوید اغلب این صفات را دارندمی .دیا بل

  .را حل کند

و توجه  صمسئله فضا و شرایط خا ،را قبول داریمات با توجه به شرایط صدور ه ما کلیت مالحظه روایمن اینجا این را عرض کنم ک

توجه به شرایط صدور  شودنمی به شخصی بودن یا خارجی بودن ر است اما الزاما منتهیثمؤفهم روایات  در به آن در زمان صدور

دهد که نه یک قرائنی به دست انسان میأروایت مالزم با شخصی وخارجی بودن نیست مهم این است که توجه به شرایط صدور ک

توجه واجد یک حکم کلی اگر به شرائط صدور و زمان صدور آن  حقیقیه یعنی یک قضیه ،ار مناسبی از روایت کندانسان استظه

 ینا ، لذا باید بهتواند از روایت معنای صحیحی به دست بیاورد و استفاده کنددهد که انسان میه دست انسان مییک قرائنی ب ،شود

 .توجه داشت مطلب
 راه پنجم 

حضرت در واقع صنف  .اشاره داردصنف خاصی از زنان به لذا آیند و ناظر به نوع زنانی است که در طول اعصار میکلمات این 

ها در طول تاریخ از اول ای از زنید یک عدهوگدهد و میدر مورد آنان یک معیار و ضابطه می کند ومعرفی میخاصی از زنان را 

نه خصوص م پس در راه پنج ،چیزهایی که رذیلت است برای بعضی از زنان فضیلت استن یعنی آ ،تا آخر خلقت باید اینچنین باشند

یل ای از زنان باید بخیعنی عده ،زنان باید این خصوصیات در آنها باشدبلکه صنفی از  ،یک زن مورد نظر است نه زنان آن روزگار

رخی از ب ،کنندرا تباه می خود طوری زندگی های بریز و بپاشی هستند و اهل بذل و بخشش هستند و اینباشند چون ذاتا انسان

یک صنفی از زنان آن قدر متواضعانه برخورد  ،شود این بی احتیاطی ممکن است برایشان دردسرساز و احتیاط هستندزنان بی

خواهد بگوید همه زنان یعنی نمی ،بنابراین جنسیتی نیستصفات مذکور  ،منشاء سوء استفاده دیگران ممکن است بشوند که کنندمی

در بلکه ه ان هم نداشتو آن دورو این البته اختصاص به آن شرایط است حضرت  مقصود نفی از زنانکانه یک ص ،باید اینچنین باشند
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بنابراین اخالق هم طبق این راه جنسیتی و نسبیتی  ،دهد لذا جنسیتی نیستخاصی ارائه می زنان یک روشواقع برای برخی از 

ن صفات یا ،دارندهایی ها و سستیضعف برخی اوصاف و صفات درخواهد بفرماید: برخی از زنانی که نخواهد شد. گویا حضرت می

 . نه جنسیتی است و نه نسبیتیاخالق پس  ،الزم است
 بررسی راه پنجم 

 :فرمایدیعنی واقعش این است که آنچه که حضرت می .این راه نسبت به آن دو راه قبلی محاذیرش کمتر است ولی خالف ظاهر است

 «خیار خصال النساء» فرموده اینکه؟ توانیم حمل بر برخی از زنان کنیمما این را چطور می «یمانالرجل ا ةغیرة المرئه کفر و غیر»

  چگونه بر برخی زنان حل شود؟ ها و صفات زنان بدترین صفات مردان استبهترین خصلت

 ین زنان رذیلت ومعنایش این است که این صفات در مورد غیر ا ،نظر حضرت به یک صنف خاصی از زنان باشدعالوه اینکه  به

از زنان بهترین صفات است در حالیکه همین صفات در مورد مردان و برخی  صفات در مورد بعضیناپسند است. اینکه برخی از 

  .نان یا سایر زنان بدترین صفات باشد این صحیح نیستز
 راه ششم 

عرض ) ،چهار رذیله ذکر شدهدر این دو حکمت اینجا  ،چه اینکه برخی این کار را کردند ،از این رذائل یک تفسیر خاصی ارائه شود

 (کنیممی دنبالآن است وگرنه مسائل مربوط به زنان چند مسئله است که در بحث های آینده  به حدیث خصال النساءکردم نظر فعال 

ر و نظور از بخل و جبن و کبم اندگفته کبر و غیرت بعضی ،جبن، بخل یعنیمورد این چند صفت  اینجا به خصوص دربه هر حال 

، تفسیر خاص :گوییماینکه می آن مورد نظر است. خاصی از ت بلکه یک معنایغیرت، معنای متعارف و معروف و معهود آنها نیس

د اینجا همه زنان مقصودن ،شوند به انواع و اقسام یا فرد خاص یا زنان دوران خاصیعنی اینکه اینجا خود زنان تنویع و تقسیم نمی

یک ترس زنانه و یک کبر زنانه و یک غیرت  ،یعنی ما یک بخل زنانه داریم دارد،یک معنای دیگری در اینجا صفاتشان کأنه ولی 

 مثال گفتند منظور از بخل در واقع یعنی مرز داری منافع خانواده در ،زنانه، این تفسیر خاص از بخل و جبن و کبر راه گشا است

بهترین  یکی از :فرمایداینکه حضرت می ،های بیهوده استمقابل طمع ورزی دیگران و این در مقابل اسراف و تبذیر و خرج

های بیهوده را بگیرد و از اموال خانواده در برابر طمع که جلوی اسراف و تبذیر و خرج بخل است برای این است های زنانخصلت

تهام و ب ایعنی پرهیز از کارهایی که موجهم ترس زنانه طبق این نگاه جبن به معنای  ،ورزی دیگران محافظت کند و مرزبانی کند

معنای جبن در مورد زن این نیست که به دنبال حقوق خودش نباشد و حق خودش را احقاق  .شودسست کردن بنیاد خانواده می

 بر همین اساس کبر تفسیر ،ارکان خانواده را حفظ کنده به هم نریزد و دکه مواظب باشد که بنیاد خانوا ن استیمعنایش ا ،نکند

به  4.بینی نیستبزرگ خود برتربینی و خود لذا منظور ،حریم خودش را حفظ کند تا روری داشته باشدشود به اینکه زن یک غمی

  .گانه ارائه دهندیک طیفی از این راه خواستند مسئله را حل کنند که یک تعریف و تفسیر خاصی از این رذائل سههر حال 

منظور  :گویدمورد بخل می ال درثم .4نهج البالغه ذکر کرده استالل فی ظ بکتا را مرحوم محمد جواد مغنیه در مطلب نظیر همین

رها متفاوت این تفسی ،نقطه مقابل معنا کرده استآن را به یعنی  ،باشدت زن نسبت به شوهر و فرزندانش میکرم و سخاواز بخل زنان 

هایی که برای حل این مشکل سامان شبخشی از تالاین است که باالخره  عمده، ذکر کنمم خواهنمیتفسیرها را یک  است من یک

                                                 
 .424و  422، ص4ای از دریا، جقطره 4

 .424، ص6فی ضالل نهج البالغه، ج 4
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 کبر و غیرت در زن ،جبنل، بخ یعنی هااند برای این رذیلتها خواستهینتحت این عنوان قرار دهیم که ا گوییممی است را یافته

معنای معهود و متعارف از این  نها همین است که آاما وجه مشترک همه آن دهند.تفسیر دیگری به غیر از معنای متعارفش ارائه 

  .رذائل به ذهن نیاید
 بررسی راه ششم 

  چون: ،رسد خالی از اشکال نباشداین راه نیز به نظر می

پاسخ های بیشتر تحمیل ذهنیت رسددر حالیکه به نظر می  ،دالئل و قرائن و شواهد معتبر باشدبر اساس  ایداین تفسیرها ب :اوال

این خالف ظاهر کنند و ها را تحمیل به این کلمات میدارند که گویا اینهایی یتها یک ذهنیعنی این ،استگویان به این کلمات 

  .است

اینطور  هابه استناد آن قرائنی نیز در خود این کلمات وجود ندارد که ،ها نیستاین تفاسیر مبتنی بر لغت یا عرف یا امثال اینپس 

ولی در متنی که ما  ،این قرائن قابل استناد استهایی که صورت گرفته، ها و برخی جابجایینقلالبته در بعضی از  ،شودتفسیر می

  .ها است هتحمیل برخی از معانی به این واژ ،چنین قرائنی نبود لذا اصل چنین تفاسیر قبل از اینکه تفسیر الفاظ باشدخواندیم 

. ها در مورد مردان رذیلت نیستمسئله این است که این اما، باشدشواهد و قرائن میسیرها مبتنی بر بر فرض ما بپذیریم این تفثانیا: 

ه بخل زنانه یعنی مرزداری از منافع خانواد :اینکه مثال می گوییم، که این صفات در مورد مردان رذیلت باشد ما باید طوری معنا کنیم

  .نه رذیلت است برای مرد نیز فضیلتصفت این ، برابر طمع ورزی دیگران در

تار که موجب اگر گفتیم ترس یعنی نوعی رف ،بریز و بپاش و تبذیر است ،رافسیم که بخل در برابر ادتفسیر کراینطور را ها ایناگر ما 

یرا ز ،همین بخل با این تفسیر ،در همین کالم رذیلت دانسته شده است ،ها در مورد مردانهمین ،اتهام و سست کردن خانواده نشود

  .ن است که آنچه که برای زنان بهترین است برای مردان بدترین استفرض ای

این برای ا آی ،گویند بخل زنانه یعنی مرزداری از منافع خانواده در برابر طمع ورزی دیگرانکنند میهایی که این تفسیر را ذکر میاین

د فضیلت روم این در ،غیره نشود بنیاد خانواده سست نشود و موجب اتهام و که ری رفتار کندطو :گویدکه مینای ،مرد فضیلت نیست

 ؟نیست

 سوال: 

 ،ها را در مقابل برخی رذائل قرار دادندنیمورد این صفات کردند و ا بحث این است که این تفسیرهای خاصی که برخی در استاد:

رد مو که این بخل در فرض این است فرزندانش است، هر وکرم و سخاوت او نسبت به شو ،بخل زنانه :گویدیا مرحوم مغنیه می

  ؟در مورد کرم و سخاوت نسبت به همسر و فرزندانش مگر بد است ،مردان رذیلت است

معنا فضیلت است و دانید یعنی بخل با همین دانید و همین را در مورد مرد رذیلت میبخل را در مورد زن فضیلت می وقتی شما

اگر از همین صفات یعنی  ،جا یک معنا کنید و آنجا یک معنای دیگرتوانید ایندیگر نمی ،آیدبه حساب می رذیلتدر مرد همین معنا 

 ،است رذیلت همان معنا مرد هم این در زن فضیلت است در :گوییدمیباالخره  ،دهیدبخل و جبن و کبر یک معنای جدید ارائه می

قرینه  با همین تفاسیر خاص )حتی اگر شاهد و که برای بخل و جبن و کبر شدهتوانیم بپذیریم که این تفاسیر خاصی چگونه ما میلذا 

 .رذیلت نیست؟ این معانی که ذکر شد در مرد شوددر مرد رذیلت محسوب  هم داشته باشیم(
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بخل و جبن و کبر با همین تفسیر خاص برای زنان خوب است اما مطلقش برای مردان  به یک معنایعنی البته این قابل توجیه است 

بحث اطالق یک بحثی است که بعدا ، تر استمنطقی تر وقابل دفاع گوییم ومیبعدا وجه دیگری است که ما آن را ولی این  ،بد است

معنای  از بخل این است یعنی کانه یک ردهیم و بگوییم منظو بخل و جبن و کبر یک تفسیر خاصی ارائه گوییم اما این راه که ما ازمی

رسد مبتال به این هم به نظر میلذا  ،یا محدودتری از این صفات در زنان را به عنوان فضائل معرفی کنیم غیر متعارف یا غیر معهود

  .اشکال است

 «والحمدهلل رب العالمین»


