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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
  )علیه السالم(   است که در آن حضرت علی   نهج البالغه   80شاید یکی از مهمترین مواردی که به عنوان مذمت زنان قلمداد شد خطبه  

از :  و در ذیلش هم فرمود  «نَوَاقِصُ الْإِیمَانِ نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِمَعَاشَِر النََّاسِ إِنََّ النَِّسَاءَ    : »بعد از پایان جنگ جمل فرمود

البته   ،ها را در معروف اطاعت نکنید تا طمع در اطاعت منکر پیدا نکنندد و از خوبان آنها بر حذر باشید و آن یبدان از زنان بپرهیز 

نهج البالغه نظیر   14در نامه بلکه ، هم نیست 80ان است منحصر به خطبه که بحث از نقصان در عقل و ایم 80محور اصلی خطبه 

زنان را تحریک   :فرمایدجا که می آن  ،قرار داده است کیدأای به سپاه خود مورد تهمین مضمون را قبل از جنگ صفین در توصیه 

  « و االنفس و العقول یفانهن ضعیفات القو»نکنید با اذیت و آزار هرچند متعرض آبروی شما شوند و به بزرگان شما ناسزا بگویند، 

مت و نکوهش زنان  ذترین مواردی که به عنوان م به هر حال شاید یکی از برجسته  .زیرا توان و قدرت جان و عقل آنان ضعیف است

ل و مشکل  ض راه حلی برای این مع  است. عرض کردیم باید یک چاره و  غه آمده همین مورد نقصان عقل و نقصان ایماندر نهج البال

اینجا ضمن اینکه    شود.ل فی نفسه یک مانع جدی محتوایی در برابر اعتبار نهج البالغه نیز محسوب می ضچه اینکه این مع   .پیدا کنیم

عنوان پاسخ    تواند در این فراز و این موضع هم مطرح شود و آنچه بهنوعی فی الجمله می  به  مطالبی که در فراز پیشین اشاره کردیم

دارد این است که این مطلب در   لکن یک مشکلی که وجود  ، تواند جریان پیدا کندگفتیم در این محور هم می  در مورد محور قبلی 

ه شد مسئله ضعف قوه و نفس و عقول  رنطور که اشا امزیرا ه ، های جنگ جمل فقط بیان نشدهخصوص جنگ جمل و تحلیل ریشه 

دن  ممل و اسباب به وجود آجهای جنگ این دیگر ارتباطی با مسئله جمل و بیان ریشه  ،نیز مطرح و بیان شده است 14در نامه 

   ؟توانیم ارائه کنیمجنگ جمل ندارد لذا باید ببینیم در این رابطه چه پاسخی می
 قل و ... پاسخ نقصان ایمان، بهره ع

در  که به طور کلی  ند راه گشا باشد و آن ایناتوهمانطور که قبال هم گفتم یک نظری در این رابطه مطرح شده که تا حد زیادی می 

یعنی شما تمام موجودات این عالم را که در   ،در جای خودش قرار گرفته است نظام هستی به عنوان نظام احسن و اکمل هر چیزی

گوییم  اینکه می  .انده ند و در بهترین جایگاه قرار گرفتاه خلق شدها به بهترین نحو  نظر بگیرید از کوچکترین اجزاء این عالم تا کهکشان 

ها  را خلق کند، در این  نظام انسان   نآنظام احسن و اکمل یعنی دیگر نیکوتر از این نظام و کاملتر از این نظام ممکن نبوده که خداوند  

  ، ها بین تک تک افراد جامعه وجود داردیعنی این تفاوت ،هایی دارندها با هم تفاوتیک جایگاه خاصی دارند و بدیهی است انسان 

 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                                   

 43جلسه:                                                                                                        
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ین زنان و مردان توانید پیدا کنید که در تمام خصوصیات و امور یکسان باشند، بدیهی است این تفاوت بشما هیچ دو انسانی را نمی

نید زن  ی مثال شما بب. اند و زنان نیز بر اساس یک سری خصوصیاتده ش  ویژگیهای خلقیک سری با  نیز وجود دارد، یعنی مردان

  ، این باروری دخیل است اما بار اصلی باروری بر عهده زن است مرد به نحوی دراگر چه خاصیت تولید مثل و باروری دارد یعنی 

موجودات نر    ، طور که در سایر موجودات اینچنین استنهما ،  تواندمرد هم بدون زن نمی  ،تواند صاحب فرزند شودزن بدون مرد نمی

این یک تفاوتی است که به   .پردازندماده چه در گیاهان و چه در سایر حیوانات به کمک هم به تکثیر همجنس و نسل خود می و

این یک   ،تواند نقش زن را ایفاء کند تواند نقش مرد را در این رابطه ایفاء کند و نه مرد مین میهیچ وجه قابل انکار نیست نه ز

  .تفاوت فیزیکی و جسمی است 

باشند در حالیکه مردان اینچنین  هایی بین زنان و مردان وجود دارد، زنان کانون احساسات و عواطف میاز نظر روحی هم تفاوت 

ر ممکن است از شب تا صبح در کنار بستر کودک از خواب خودش بزند اما با نگرانی و عاطفه و احساس  شما ببینید یک ماد  ،نیستند

خواهیم کسی را مثال بزنیم که در اوج عاطفه و  ب االن اگر  ، این اوج احساسات و عواطف است ، کندخاص  فرزند را مراقبت می 

پدر هم نسبت به فرزند    باشد.نمی   ای به پای احساس مادری اطفه عو  چون هیچ احساس    نیم، احساس است به عاطفه مادری مثال میز 

تر از جنبه عاطفی و احساسی پدر  حساسیت دارد اما آن عاطفه و احساسی که مادر نسبت به فرزند دارد کامال متفاوت و برجسته 

البته   ،پدر به انداز مادر نیست های عاطفی قطعا در ممکن حساسیت پدر نسبت به امور دیگری باشد اما جنبه .نسبت به فرزند است

تر از مادر  چه اینکه ممکن است مواردی پیدا شوند که پدری بسیار عاطفی است،  گوییم به حسب نوع و غالب افراداینکه ما می 

و در  )الب افراد انسانی در مردان قطعا این احساس و عاطفه نسبت به فرزند به شدت و حدت غحسب  نسبت به فرزند باشد اما به

 . نیست ( مادرکنندرا ابراز می نای که مادران آمقام اثبات حتی به اندازه 

ر نظام زندگی  بشر را با تلفیق این دو عنصر د  یاین تفاوت یک تفاوتی است که به هیچ وجه قابل انکار نیست و خداوند متعال زندگ

که کانونش مرد است باعث شده یک حرکت    یعنی با تلفیق احساسات و عواطف که کانونش زن است و تعقل و تفکر   ،پیش برده است

اگر کسی بخواهد تفاوت روحی و احساسی مرد و زن را انکار کند معلوم  ، اده استقابل قبولی را در مسیر زندگی انسان قرار د

به  ، مرد جنبه تفکر و تعقل غلبه دارددر حاال اگر ما گفتیم  زن کانون احساسات و عواطف  است و  ، نشناختهشود واقعا آنها را می

آن جهتی که در زن  مهم این است که ، این معنا نیست که زن از تعقل بی بهره است یا مرد از عاطفه و احساس بی نصیب است

 ته است جنبه فکر و تدبیر و عقل است. برجسته است جنبه  احساسی است و جهتی که در مرد برجس

و   طبیقهای امروز بشری نیز قابل تبا یافته و وجه قابل انکار نیست  چبه هی  این یک لوازمی دارد. ،اگر این  مسئله را قبول کردیم 

حو تقسیم کرده  ن نیهماهنگ است، خداوند متعال برای زندگی بشر وجود هر دو عنصر را الزم دانسته و آن را در این دو جنس به ا

   .بدیهی است .است

)علیه   اگر به این مسئله به عنوان یک رکن در شخصیت  زن توجه شود آنوقت بسیاری از این اموری که در کلمات حضرت علی

زنان  آید منظور این نیست که  بحث از نقصان عقل پیش می   اینکه  یعنیدارد،  اشاره شده در واقع اشاره به این خصوصیت زن    السالم(

یعنی در مواردی   منظور این است که عقل و اندیشه آنان مغلوب احساسات  و عاطفه آنها است.  دارند،  ناقص   هعقل و تفکر و اندیش

آنجایی که بین این دو بعد تعارض   آید،این دو جنبه  تعارض پیش میبین شود بین عقل و احساس و آید که امر دایر می پیش می 
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ت ال ه با مشکهدر مواج   دشما نگاه کنی  ،کنندعاطفه را بر اندیشه حاکم می  ،دهنداحساس را بر عقل غلبه می  آید معموال زنانپیش می

داند که مثال این واقف است و می تبا اینکه مادر به مشکال ،کند تا مادرتر برخورد میپدر سخت گیرانه ، و خطاهای یک فرزند

دهد که آن راه و تصمیم  اما مع ذلک عاطفه او اجازه نمی ،ی برایش پیدا شودمشکل چه آثار سویی دارد و چرا باید یک راه حل

در آنها  یعنی جنبه احساسی  ،اما در مورد مردان و پدران اینچنین نیست ،اساسی و صحیح و تلخ را در رابطه با فرزندانش بگیرد

مردان و زنان است و اال وجود مواردی بر خالف  کنم این به حسب نوع و غالب کید می أباز هم ت .جنبه فکر و عقل است محکوم 

 . نکار کنیماخواهیم  این قاعده و بر خالف این خصوصیت را نمی

یا نواقص العقولند منظور این  است که به شدت   ،این ها نقص عقل دارند :فرمایدمی )علیه السالم( وقتی حضرت علیبر این اساس 

اراده آنها سست و   فرمایدیا اگر می ،ناتوان است اشاره  به همین جنبه عاطفی دارد اندیشه آنها :فرمایداگر می ،احساسی هستند

زنان مشورت نکنید    شود بااگر گفته می  ،ضعیف است منظور از سستی و ضعف اراده در واقع غلبه عواطف و احساسات بر آنها است 

طبیعتا بر انظار    (مواردی که پای احساس در میان استدر  همه جا بلکه    نه در)یا آنها طرف مشورت قرار نگیرند برای این است که  

مقابل کمال عقل و ایمان و   دربلکه ها نبنابراین اگر ما این اوصاف را نه به معنای حقیقی آ . و آراء آنها بیشتر احساس حاکم است

 است.  این کامال قابل توجیه، در نظر بگیریم  هااندیشه و اراده و امثال این

این علت را در  « وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ  یفَإِنَّهُنَّ ضِعَافُ الْقُوَ »» :فرمایدمی )علیه السالم( ان جنگ صفین نیز حضرت علیاگر در جری

سعی کنید آنها را به   ،چون اینچنین هستند«؛ وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعَْراضَکُمْ یامَْرأَةً بِأَذً  جُوایِّوَ لَا تُهَ » واقع برای چه حکمی قرار داده است؟ 

به بزرگان شما ناسزا بگویند و متعرض آبروی شما شوند اما سعی کنید احساسات آنها را تحریک   هاهرچند آن  ، هیجان وا ندارید

چون عاطفه آنان قوی است    ،حساسی در آنها قوی استیعنی چون جنبه ا  .به این دلیل استاین نهی از تحریک و تهییج زنان    ،نکنید

 .  زیبنده نیست شود که چه بسا شایسته وگیرند و این باعث رفتارها و حرکاتی میثیر قرار میأ زود تحت ت

مشان سست است  ز یشان ضعیف است و عأاز مشورت با زنان اجتناب کن به این جهت که ر :فرمایدمی  31یا مثال اینکه در نامه 

ی أشود در رثیر عواطف و احساسات هستند و این عاطفی بودن و احساسی بودن باعث می أبرای این است که اینها به شدت تحت ت

مربوط به   از آن یک بخشی، در به انجام هر کاری نیستندگوید در کارها ناتوانند و قاثیر بگذارد. یا مثال اگر میأو مشاوره آنان ت

حاال درست   ،شودقهرا در همین دنیای امروز نیز کارهای سخت و طاقت فرسا نوعا به زنان سپرده نمی  ،توانایی جسمی آنها است

ها معدن و امثال این  دلیل نیازها و جبرها و فشارها زنان حتی تن به کارهای سخت مثل کار در است که در برخی از مناطق به

کنند  معدن کار می  شاید اکثریت قریب به اتفاق کارگرانی که در ،نگاه کنید مثال یک کار سختی مثل کار در معدن دهند اما شمامی

این یک امری است که تقریبا پذیرفته شده است و   ،طبیعتا جسم زنان تحمل و توانایی برخی کارهای سخت را ندارد ، مرد هستند

ا به دست زنان  رها و ملل مختلف تا زمانی که مردی باشد که بتواند کار سخت و طاقت فرسا را انجام دهد آن ر فرهنگ حتی د

که این یک  دارد جسمی و عدم قدرت در انجام برخی از کارهای جسمی ها اشاره به ناتوانیبنابراین بخشی از ناتوانی ،سپارندنمی

طبیعتا این به دلیل عاطفی بودن و احساساتی بودن آنها   ، های روحی مربوط استبه جنبه  بخشی نیز  و امری است که کامال روشن 

 است. 
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نقصان عقل و اندیشه و ضعف    در نظر بگیریم  فرموده   )علیه السالم(  توانیم درباره آنچه که حضرت علیپس ما یک محور کلی را می

ها  بر شخصیت آن  احساس عاطفه و  به آنها نسبت داده شده کهدلیل این ها همه به این  ، و سستی اراده و ناتوانی در بعضی از کارها

وقت این حدیث که از قول رسول    آن ،ثیراتی را در زندگی خواهد گذاشتأ یک ت فحاکم است و قطعا این غلبه احساسات و عواط 

  و  نیالدَّ فاتیمن ضع ت یقال رسول اللَّه)ص(:ما رأ » :این که امام صادق فرمود یعنی  نقل شده و ما نیز قبال به آن اشاره کردیم  خدا

من ضعیف الدین و ناقص العقلی را ندیدم که اینگونه بتواند عقل مردان را برباید آن هم به  «؛ لبَّ منکنَّ ی ناقصات العقول أسلب لذ

با  که ی سراسر عاطفه و احساس دید این باشد که منظور از ضعیف الدین و ناقص العقل یعنی یک موجوؤتواند میک معنا می 

ثیر  أ یعنی این احساسات و عواطف آنقدر زیاد است که حتی عقل مردان را هم تحت ت  د.ربای احساسات و عواطفش عقل مردان را می

توانند مغلوب احساسات و عواطف  میمردان هم در مقابل زنان این همان مسئله تعارض عقل و احساس  است که  ،دهدقرار می

نکوهش زنان   مبنی بر  )علیه السالم( ن یک مسئله و نکته مهمی است که در تحلیل سخنان حضرت علییحال ا هر  ها شوند بهآن

   لذا با توجه به آنچه قبال گفته شد که:ذکر کنیم.   توانیممی

   .ده استوچنان فرم زنان آن خودش درباره )علیه السالم(حضرت علی :اوال

، یعنی  اینکه خلیفه خدا روی زمین انسان استو  های انسانی قرار ندادند و روایات فرقی بین زنان از حیث صالحیت  ندر قرآثانیا: 

«  أَکرَمَکُم عِندَ اللََّهِ أَتقاکُم إِنََّ  » :دندواینکه فرم ،دهمر خواهم انسان را خلیفه قرابلکه خداوند فرموده است می  ،نگفته مرد یا زن خدا

وقت کسی که جنسش مشکل    آن  ،تواند زن باشد یا مردگوییم با تقواترین این با تقواترین میوقتی می  ،نه از جنس مردان  ،با تقواترین

ها به منزله  و قطعا این   توانیم نادیده بگیریماست که نمی   ها چیزهاییاین؟  تواند با تقواترین باشدضعف در دین داشته باشد چطور می

 تفسیر کرد. باید را با مالحظه این قرائن  )علیه السالم( قرائنی هستند که کلمات حضرت علی
 اشکال 

ممکن است قابل قبول باشد اما   )علیه السالم( ممکن است گفته شود که این توجیه و پاسخ در مورد بخشی از سخنان حضرت علی

و نواقص العقول  ظوظ ان النساء نواقص االیمان و نواقص الح :در ادامه این بیان که فرمود )علیه السالم(  حضرت علی  80در خطبه 

فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ   » :زیرا امام علیه السالم در ادامه فرموده .جمالتی دارند که با این تفسیر و توجیه سازگار نیست

 :فرمایدمی ،تفسیری برای نقصان ایمان ذکر کرده که اساسا ربطی به مسئله احساس ندارد ی یعن« الصَّلَاةِ وَ الصِّیَامِ فِی أَیَّامِ حَیْضِهِنَّ

  ، توانند روزه و نماز انجام دهندشوند و نمیو صیام بازداشته می  ةها در ایام حیض از صالآن   هت است کهبه این ج   آنان نقصان ایمان  

مسئله احساسات   این چه ارتباطی با «؛أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امَْرأَتَیْنِ کشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ»  :عقل هم فرموده  ندر مورد نقصا

به این جهت است که شهادت دو زن مثل شهادت   :فرمایددر تفسیر نقصان عقول زنان می )علیه السالم( اینکه حضرت علی ،دارد

ینکه در ارث  ا  «أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِیثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِیثِ الرِّجَالِ  : »فرموده  ظوظیک مرد است یا در مورد نقصان ح

لذا ممکن است کسی اشکال کند که این توجیه و این   ؟سهمشان نصف سهم مردان است این چه ربطی به احساس و عواطف دارد

   ، ای به مسئله احساسات و عواطف نشده استاینها هیچ اشاره در زیرا ، تفسیر حداقل با این فرازهای خطبه هشتاد ناسازگار است

   .اشکال باشدجهت محل این  لذا ممکن است به 
 پاسخ 
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  آن بیانی که ما به صورت کلی گفتیم در توجیه محورهای استخراج شده از کالم حضرت علی با توجه به عرض ما این است که

   .بسیاری از این موارد قابل تفسیر است  ()علیه السالم

هایی از آن بیان کلی در این مورد خاص  وه تواند جلمیاین خود ، به این امور تفسیر شده استظ اما اینکه نقصان عقل و ایمان و ح

زیرا این خطبه بعد از جنگ جمل ایراده شده است و همانطور که قبال گفتم در واقع  به عنوان اینکه رهبر و محور اصلی این  ،باشد

جنگ بودند این   های ایندر صدد  بیان ریشه  )علیه السالم( بود و حضرت علی )صلی اهلل علیه و آله و  سلم( جنگ همسر پیامبر 

ها گرفتار  این ماجرا محوریت پیدا کردند بدانید این  بینید زنی یا زنانی داعیه رهبری دارند و در چنین تحلیل کردند که اگر شما می 

  ، و الصیام در ایام عادت  ةمسئله قعود عن الصلو. کندها چه بسا این امکان را برای آنها فراهم نمیهایی هستند که این ناتوانی ناتوانی

ها اختیارا  این  در این خصوص نظرشان این باشد که )علیه السالم( طور نیست که حضرت علی یعنی این ،این یک نافرمانی نیست

  است و اتفاقا نشانه اطاعت   خود خداوند  ایام عادت این دستور  گیرند درروزه نمی  خوانند یاایمانشان ناقص است، زیرا اگر نماز نمی

اینکه اطاعت دستور خدا    ،گیردخواند و روزه نمییمن کسی است که در ایام حیض نماز نمؤزن م  ،ایمانی  و فرمانبرداری است نه بی

ها در یک ایامی به دالئل خاصی بر حذر داشته شدند از نماز و صوم و اتفاقا طبق نظر اطباء  پس نقصان ایمان یعنی اینکه این  ،است

یعنی شرائط روحی و احساسی زن در این ایام یک   ،شود با غیر این ایاماز نظر روحی زن کامال متفاوت می م و پزشکان در این ایا

اتفاقا پیوند دارد  مطرح شود و الصوم  ةنظر ما اینکه سخن از نقص ایمان به میان آمده و قعود عن الصلو لذا به ،شرایط خاصی است

شود یعنی اگر زن در شرایط  هایی میاین جهت گرفتار یک آسیباز آن ایام اتفاقا با همان مسئله عواطف و احساسات و اینکه در 

احساسات و عواطف در او   ،شوددر این ایام این به شکل دیگری و یا شدیدتر این نیاز در او پیدا می   ،عادی احساساتش غلبه دارد

 . این چیزی است که حتی اهل فن نیز به آن اذعان دارند ،شودتر میبه یک معنا عصبی   د،شومتالطم می

جهت که زنان به جهت غلبه احساسات بر عواطف   به این ،تواند به همان مسئله احساس مربوط باشدمی هم عقل ن مورد نقصار د

ت  و جوانب مختلف  مقام اداء باالخره آن طور که باید و شاید نسبت به جزئیا چه در ،مقام تحمل چه در ،چه بسا در مقام شهادت

به عالوه اینکه طبیعتا به   .بیایند نتوانند از عهده این کار بر  ، کند بر عقل و اندیشه آنهاموضوع از باب اینکه احساسات آنها غلبه می 

زی طبیعتا امکان اینکه مواجه شوند با چی  ،دارندکه  زمان و در هر مکانی  ر جا و در ههایی که برای حضور در همه خاطر محدودیت 

بعد هم مسئله این است که به همان دلیل   ،باالخره حضور کمتر به یک معنا دارند. دهند کمتر استآن که بخواهند شهادت نسبت به 

 . گزارش کردن بعضی از حوادث را ندارند های احساسی و عاطفی اساسا تاب و تحمل و توان دیدن وریشه

  حضور داشته باشند و هم به این دلیل که اگر حضور داشته باشند کمتر  ممکن است کمتر در صحنه حوادث هپس هم به جهت اینک

 .  است شهادت دو زن به اندازه شهادت یک مرد قرار داده شده ،دیدن بعضی از حوادث را دارند تاب

باز   (اقتصادی و مالی مد نظر است ظشود که مسئله بهره و حکه به قرینه ذکر مواریث معلوم می)بهره آنها  حظ و نیا در مورد نقصا

حال درست است که   ، بار امور خانه بر دوش زنان است، طبیعتا بار زندگی بر دوش مردان است به این جهت مطرح شده است که

ش  مین معا أها حتی امروز بار اصلی زندگی و ت اما باالخره در همه ادوار تاریخ در همه زمان  ،امور جابجا شده و متفاوت شده است

گردد به همان جنبه عواطف و  ن هم باز به نوعی بر می یکشند و ابر عهده مردان است و زنان کمتر این بار را به دوش کشیدند و می 



  

229 

 

گردد به در واقع به نوعی بر می دهای این سه نقص را در این کالم بیان کردناگر ریشه)علیه السالم( نه حضرت علی أک. احساسات

  .نیست نو عواطف و چیزی جدای از آهمان مسئله احساسات  

در این جنگ   )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نجا به خصوص در مورد جنگ جمل و محوریت همسر پیامبر ی به عالوه عرض کردم ا

ها در خصوص این خانم   ها و کاستی کند که این ضعفهایی می و کاستی  هااشاره به یک ضعف )علیه السالم( نه حضرت علی أک

همه زنها قعود عن   ،این سه خصوصیتی که در این کالم ذکر شده اختصاصی به یک زن خاص ندارد .است  هباعث این مشکالت شد 

د است ولی  ر م ارث یک نصف همه ارثشان  ، همه شهادتشان نصف شهادت یک مرد است ،و الصیام در یک ایام خاص دارند ةالصلو 

هایی فی نفسه در هر  باالخره وجود چنین خصوصیت که  ه آن جنبه احساسی این است در واقع غرض از ذکر اینها عالوه بر اشاره ب

ن  یتواند یک مشکالتی را به بار بیاورد و اینجا نیز این جهت یعنی غلبه احساسات و عواطف کار دست این خانم داد و اکسی می

  ها به جان یکدیگر افتادند چقدر از مسلمان، ندکشته شد در جریان جنگ جمل شنیدید که چندین هزار نفر  .مشکالت را ایجاد کرد

ها آگاهی بخشی  خسارت  نبایست نسبت به آمی  )علیه السالم( هایی بود که حضرت علیینها خسارت ، او چقدر تلفات به بار آمد

 .  برای اینکه در آینده از این مشکالت پیش نیاید ،یابی کندکند و ریشه 

اگر   ،اینکه اگر زن غلبه کند احساساتش از دو حال خارج نیست، استهمین مبنا بر «  النساء اتقوا شرار»  :اما اینکه در ادامه فرموده

اگر خوب باشد باالخره فی نفسه این غلبه   ،شودهایش چند برابر میبا غلبه احساس دیگر قابل کنترل نیست و بدی  ،بد باشد

علی  فَاتَّقُوا شَِرارَ النِّسَاءِ وَ کونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ    :فرمایداینکه می   ،اد نکندکند تا مشکلی ایجاحساسات طبیعتا یک احتیاطی را طلب می

واقع باز اشاره به همان جنبه دارد که مسئله غلبه احساسات در زنان ناشایست چه آثار مخربی دارد و در زنان شایسته و   درحذر 

  .در زنان خوب هم به هر حال خالی از محذور و مشکل نیست

دهد که به حرف زنان بدون قید  باز به این جنبه توجه می ،  لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعُْروفِ حَتَّى لَا یَطْمَعْنَ فِی الْمُنْکِر : اینکه در ادامه فرموده

  ها در مع آنشود که طبیش از حد مثال احترام نگذارید زیرا نتیجه آن این می   ، ها توجه نکنیدنبیش از حد به آ  ،و شرط گوش ندهید

یعنی بحث این است که اگر شما از چنین زنانی اطاعت    ،دوران داردن  اشاره به شرایط آ  هم  این  ،اموری که منکر است تحریک شود

در منکر نیز رها   معلوم نیست که شما را رسیده در او به این حد زنی که غلبه احساسات  ،حتی اگر شما را به معروف امر کنند ،کنید

   .کند که در منکر نیز از او پیروی کنیدطمع می کند و  
 نتیجه 

و  نهای طبیعی زن و مرد و نیز اینکه از دید قرآمجموعه شرایط آن زمان و صدور این خطبه بعد از جنگ جمل و نیز تفاوت  لذا

در   )علیه السالم( علیاساسا در اصول شخصیت انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست و حضرت  )علیهم السالم( روایات و اهل بیت 

خواستند  نوعی می های جامعه آن روز بودند و به بسیاری از سخنانشان بخصوص این سخن بیشتر در صدد بیان مشکالت و ضعف 

رسد این مسئله نیز بدین نحو چه بسا قابل توجیه  لذا به نظر می .این مطالب را فرمودند ، امور اصالح شود و سر و سامان پیدا کند

   .باشد

  نهج البالغه  102حکمت این است که حضرت در  می بینیم )علیه السالم( یکی از مواردی که در کلمات حضرت علی ما ببینید ش

 فِیهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ؛ یَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِیهِ  أْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا یُقَرَّبُ فِیهِ إِلَّا الْمَاحِلُ، وَ لَا یُظَرَّفُ فِیهِ إِلَّا الْفَاجُِر، وَ لَا یُضَعَّفُ  : »فرمایدمی
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نَّاسِ؛ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَکُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ ]الْإِمَاءِ[ النِّسَاءِ وَ إِمَارَةِ الصِّبْیَانِ وَ تَدْبِیرِ غُْرماً، وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنَّاً، وَ الْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى ال 

داشت و   چینان در نزد حاکمان قرب و منزلت نخواهند در آینده روزگاری خواهد آمد که جز سخن : فرمایدحضرت می « الْخِصْیَانِ.

 . آیدکار کس دیگری ضعیف به حساب نمیهر به فسق کس دیگری را زیرک نخوانند و جز افراد درست جز مردمان فاجر و متجا

گذارند و عبادت خدا را  دانند و اگر صله رحم انجام دهند منت می روزگاری خواهد آمد که مردم صدقه دادن را خسارت و زیان می

ر سلطنت و حکومت به وسیله مشورت با زنان و امارت کودکان و  در آن هنگام تدبی ، دهندموجب برتری خود بر دیگران قرار می

   .یان و خواجگان همراه خواهد بودص تدبیر خ

مذمت  نساء را  خواهد مشورت باالنساء آیا می ةن بمشورایکون سلط :فرمایداینکه حضرت می  ؟چیست مقصود این بیان واقعا اما

اینکه حضرت   .آیدیچنین چیزی به دست نم  مطلب  این  از  ؟با زنان در امر حکومت مضمون است  تخواهد بگوید مشورآیا می   ؟کند

ها  یعنی بیان یک امر غیبی است که در آینده در میان ملت  ، کنداین را فرموده در واقع یک امری را پیشگویی می )علیه السالم( علی

به فسق محبوب و منصوب و صاحب منزلت خواهند  جاهران قان و متفاس ،روندفضیلت کنار می های با پدید خواهد آمد که انسان 

را موجب برتری خود بر  عبادت خدا فرماید:می ند زیرااه و اسم اسالم بر خودشان نهاد معلوم است که اینها مسلمان هستند ،شد

ین یک پیشگویی از آینده است و  ا .داننددهند و صدقه دادن را یک خسارت میبا منت انجام میرا دانند و صله رحم دیگران می

شوند  عقلشان کم است و آنهایی که رشد کافی نکردند حاکم و فرمانروا می  ، یعنی آنهایی که بچه هستندشنود حاکم می اینکه کودکان 

آوردند  میرا  یک ولیعهد و بچه کوچکی    ،شوند چه اینکه در پادشاهان اینچنین بودگان حاکم می همان بچه اساسا طبق ظاهر کالم  یا  

  خواهد، حضرت نمیآیدوقت اینجا وقتی سخن از مشورت به میان می  کردند و خواجگان تدبیر امور را به عهده داشتند آنپادشاه می

ضا طبیعتا  آورد که در آن ف خواهد بگوید مجموع آن شرایط یک فضایی را بوجود میمی ، بلکهزنان ناپسند استبا بگوید مشورت 

یعنی سنخ زنانی که   ،خاصی از زنان است فصن   با زنان یک مشورتدر حقیقت منظور از نفی  .آوردمشکل پیش میمشورت زنان 

خواجگان حرمند و اال قطعا منظور این نیست که از زنان با کمال در این رابطه نباید   گیرند همانند کودکان ومورد مشورت قرار می

   .مشورت نشودشان با ایاستفاده شود و 

  ، اصول حاکم بر قرآن و روایات و قواعد ،شرایط آن زمان، که عرض کردم که شرایط صدور این سخنان ایباالخره همان نکته 

لذا مجموعا    ، تواند برای ما راه گشا باشدواقعا می  ،گیریمهای زن و مرد مجموعه این امور را که در نظر می های کلی تفاوت چهارچوب 

رسد مانعیتی ندارد و فی نفسه  محتوایی اعتبار نهج البالغه ذکر شده که عبارت از مذمت زنان باشد به نظر می  مانع آنچه که به عنوان 

خاص است و در   چه اینکه این سخنان با توجه به مطالبی که گفتیم یا به طور کلی ناظر به یک واقعه ،لی نیستضنیز مشکل و مع

شود در واقع  ها اشاره می ی آن واقعه خاص که طبیعتا در جنگ جمل معلوم است چیست یا اگر هم به بعضی نقص ریشه   صدد تحلیل 

گیرد درباره همه زنان گفته شده است و  عقل مغلوب احساس قرار می ،احساس به عنوان اینکه گاهی در مقام تعارض بین عقل و

در آن زمان در جنگ جمل   ها باعث شده کهکند و از جمله این محدودیت ایجاد می   هایی در بعضی از امورطبیعتا این یک محدودیت 

 ندارد.رسد این مسئله نیز مشکلی لذا به نظر می . آن مشکالت پیش بیاید ،و قضایایی نظیر آن

 »والحمدهلل رب العالمین« 


