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  «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

شده  نقل)علیه السالم( نهج البالغه سخنی  از حضرت علی  432در حکمت . بحث در یکی از موانع محتوایی اعتبار نهج البالغه بود

ین در حالیکه ا پسندیده شمرده شده، ن حدیث سه صفت برای زنانیا در .که به عنوان حدیث خصال النساء نیز معروف شده است

است که چگونه ممکن است صفات اخالقی برای یک صنف و جنس در این حال بحث ، شده برای مردان ناپسند دانسته صفت سه

ر دایره دوجنسیت نسبیت  ورود امر، الزمه این بیان شده باشد، به عنوان فضیلت مطرح شود و برای جنس دیگر به عنوان رذیلت

 شود.مترتب می این سخن بر تالی فاسدی است که ،پس جنسیتی شدن و نسبیتی شدن اخالق .اخالق است

صفات و فضایل و رذائل گاهی اختصاصا در یک ه این است که ایک دیدگ ،عرض کردیم دو دیدگاه کلی در این رابطه وجود دارد

 و اما اکثرا ،نداردوجود شویم مشکلی قائل به نسبیت در اخالق اساسا اگر ما  جنس وجود دارد که در یک جنس دیگر نیست، و

ی مختلفی برای حل این راه هااند. در دیدگاه دوم ن شبهه و اشکال مطرح شده به آن پاسخ دادهای که مخصوصا در دوره های اخیر

از تنها تفاوتشان  د وهایی نیز با هم دارنراه ها بعضا قرابت تا اینجا شش راه را بیان کردیم، البته این .ل ارائه شده استمسئله و معض

 جم.چهارم و پن سوم، مخصوصا راه هستند، مشترک با هم از اساس هابعضی از این راه و ضیق دامنه آن است وگرنهحیث سعه 

 راه هفتم

 به طور کلی در زنان پسندیده دانسته شده، بهکه این صفات  که شوداستفاده می ا حبیب اهلل خویی در منهاج البراعةاز کلمات میرز

احساسات تقویت نشوند و مشکالت تر است و اگر این صفات به عنوان عوامل محدود کننده ه احساسات زنان قویاست کدلیل  این

 . استمرتبط  با شخصیت احساسی زنان نحوی این صفات به ،ن راه حلیطبق ا آید؛زیادی برای زنان پیش می

به عنوان  صفت منشاء اینکه این، عنوان یکی از صفات پسندیده در زن معرفی کرده است بخل را به )علیه السالم( لیمثال حضرت ع

ممکن است اموال ها هخواستتقاضاها و  با در مواجهه ک فضیلت برای زنان دانسته شده، این است که زن احساساتش قوی است وی

در بین اقران و امثالش برجسته  نوعی به خواهد خودش راحساسی است و میبه هر حال ازن اینکه  خود و شوهرش را هدر دهد.

ور مالی ی زن در حیطه امجنبه احساس در امور مالی را نداشته باشد، بنابراین برای کنترلآن کنترل الزم باعث شود ممکن است کند 

 کنترل کند.را به عنوان یک ابزاری  این خصوصیت بخل را ذکر کردند که الزم است  ،صفت حضرت

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 9311/اردیبهشت /52 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
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سبت ن مقابله با دیگران باید این ترسو  هشخصیت احساسی زن و تحت تاثیر قرار گرفتنش در مواجهبا توجه به  ،هم در مورد جبن

د هیعنی به اندک چیزی کسی احساسات او را تحت تاثیر قرار ند ،مباالتی نکندجا در او باشد تا بیهمه به همه چیز و همه کس و

  او پیش نیاید. تا مشکالتی برای

ساسات او اح احساس تکبر در مقابل مردان نباشد طبیعتا ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد واگر  ،همچنین در مورد صفت کبر

  .باعث شود که او دچار مشکالت شود

 ه السالم(علی) و حضرت علی مطرح شده واقع به عنوان ابزارهایی برای کنترل احساسات زن س فضیلت دانستن این سه صفت درپ

را برای کنترل عواطف و  صفات در واقع اینهم در مورد زنان  ،صفات رذیله است ،را فرمودند و اال صفات مطلب از این زاویه این

است  و به نوعی نزدیک به راه بعدی قابل توجه باشد همطرح شد تا کنون ن راه در میان راههایی کهیالبته چه بسا ا ،احساسات گفتند

  .انیم به عنوان پاسخ نهایی ذکر کنیموخواهیم بیان کنیم و حتی ممکن است تلفیقی از این دو راه را بتکه می

 بررسی راه هفتم

رفی رای زنان معدر واقع منشاء اینکه این صفات به عنوان فضیلت بطبق این بیان مشکلی که در این راه وجود دارد این است که 

ها را به عنوان صفات پسندیده برای زنان معرفی این)علیه السالم(  وییم چرا حضرت علیگیک وقت می .است شده، ذکر گردیده

تا آن عوارض  و احساسات او دارای عوارضی است این سخن مطرح شده دهند برای اینکه زن احساسات داردپاسخ  می ؟کرده است

در زنان پسندیده  اقع این است که اصال چرا این صفاتزیرا مشکل در و کنداصل مشکل را حل نمی اما به نظر ما این .کنترل شود

، یک وقت سخن از چرایی است ،یک وقت سخن از چیستی است ،تحلیل خود این مسئله مهم است ؟و در مردان ناپسنددانسته شده 

عنوان اوصاف چرا این صفات سه گانه به ، است منهاج البراعه مطرح کرده، در واقع پاسخ به چرایی این سخن آنچه که صاحب

تی این اما چیس، یک پاسخ قابل توجهی باشد که زنان گرفتار احساسات هستند توانداین می ،پسندیده در زنان معرفی شده است

لذا مشکل عمده این راه این است  .شودخواهد بگوید در این پاسخ بیان نمیچه می )علیه السالم( حضرت علیکالم مهم است. اینکه 

ته تا چیستی آن، انگیزه حضرت را بیان کرده است نه خود انگیخپرداخته  )علیه السالم( ن چرایی سخن حضرت علیکه بیشتر به بیا

 . ولی خود انگیخته را تحلیل نکرده است تعریف کردهرا، انگیزه را 

 اه هشتمر

اما  عین اینکه با هم تفاوت دارند رزیرا این سه راه د ،اینجا باید دقت بیشتری شود تا تفاوت راه هشتم و هفتم و ششم معلوم شود

  .قرابت و اشتراک هم بینشان وجود دارد

بدون تردید  )علیه السالم( و سخنان خود حضرت علی (علیهم السالم)های دینی و سخنان ائمه معصومین در منطق قرآن و آموزه

 ،کبر از نظر عقل و شرع قبیح شمرده شده است ،شوند و قبح عقلی و شرعی دارندهای اخالقی شمرده میبخل و جبن و ترس رذیلت

ترسو بودن بد  یعنی در مورد زنان هم ،باقی استقاعده اخالقی به قوت خودش  پس .از این جهت فرقی هم بین مرد و زن نیست

 م وکال اطالقش محلاما  ،این قاعده به قوت خودش باقی است ،زشت است که بخیل باشند و صحیح نیست که متکبر باشند ،است

  :توضیح مطلب این است که. خورد نه به آن آثار و عوارضی که باید داشته باشدنه به قاعده لطمه میاست، لذا سخن 
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باید نسبت به اموال  هم در مردان و هم در زنان اما در شرایط خاصی زنان ،به طور کلی از دید کالن این سه صفت رذیلت هستند

 آنچه ،های دیگران باید ترس داشته باشنددر برابر درخواست ،ابر مردان باید تکبر داشته باشنددر بربخل داشته باشند،  شوهرانشان

این اوصاف و صفات فقط در یک شرایط خاص و به شکل محدود برای زنان این است که  کندمتمایز می هااین راه را از دیگر راه

 ،فرقی هم در این جهت بین مرد و زن نیست ،و نه جبن و نه بخل شود و اال به نحو مطلق نه کبر پسندیده استفضیلت شمرده می

  4.شود به فضیلتمحدود مبدل می شکل اما این سه صفت درباره زنان به

  ؟چه فرقی می کند با دو راه قبل ماهیت  این راه چیست و

یعنی این را  ،ساسات آنها را کنترل کندکه احیل در زنان فضیلت شمرده شده در راه هفتم گفته شد که اساسا این سه صفت به این دل

 . است نه چیستی ا سخن در مورد چراییجحساس و گفتیم که آنامرتبط کرد با 

ما اطالق قبح این صفات  بین اینکه کندفرق می ،آنجا کاری به اطالق نداشت ،از رذائل یک تفسیر خاصی ارائه شد در راه ششم بحث

راه  ،رق استبین این دو ف ،ارائه دهیماز آنها یک تفسیر خاصی  کنیم و بین اینکه درا بپذیریم منتهی در شرایطی یک محدودیتی ایجا

ی معنابر خالف  ترس و بخل و کبر این است یعنیمنظور از  :گویدو می ددهواقع از رذائل یک تفسیر خاص ارائه می ششم در

شود نه به اطالقش ینجا نه تغییری در معنا داده میاما ا .دهدتغییر میمعنا را  به خصوص در مورد زنان متعارف کبر و بخل و جبن

 نوان فضیلت مطرح شده است. بنابراینیک شکلی آن هم  به صورت  محدود به ع و دربلکه تنها در یک شرایطی  ،خوردلطمه می

کبر بد است ولی گوییم تمثل اینکه می ،ایی زن باید تکبر داشته باشدجمعنایش همان است ولی یک  تکبر در هر صورت بد است و

که  معنایش این نیست ،شوداجازه تکبر داده میشرایطی  ن است که اگر در یکیاین معنایش ا ،در برابر انسان متکبر باید  تکبر کرد

دم آتکبر در هر حال بد است اما در برابر  ،شوندو اهداف دیگری الزم دانسته میها به اغراض گاهی این ،تکبر چیز خوبی است

 .کندتر مینه تنها مفید نیست بلکه او را در تکبر خودش عمیق، اگر کسی تواضع کندمتکبر 

 سوال

حال این  ،شودمینیکو شمرده اما در یک شرایطی  آنها وجود دارد ها قبیحند و اقتضاء قبح دربله می توانیم بگوییم، این استاد:

  .ری دارداستمرار بیشت زودگذر و عارضی بوده و گاهیشرایط گاهی بسیار 

را  د  این یک قاعده کلی می شود که باالخره برای اینکه انسان متکبریر برابر انسان متکبر باید متکبر باشدشود مثال اگر گفته می

ر تبدیل به این معنایش این نیست که تکب ،سرجایش بنشانی باید با تکبر با او برخورد کنی تا بفهمد تکبر چه رفتار زشتی است

ه این عنوان که به واسط ک عنوان ثانوی اینجا عارض شدهاگر  بخواهیم تشبیه کنیم مثل این است که بگوییم ی ،ستفضیلت شده ا

ن به قوت ای، شود تکبر ناپسند استدر مورد زنان نیز همینطور است یعنی اگر گفته می .شوداشکالش برطرف میثانوی، قبح و 

این چنین است و هیچ کس تکبر را پسندیده نمی  ،هم برای مردان و هم برای زنان ،به اطالق خودش باقی است ،خودش باقی است

زن در که  ندواهد بگویخکبر برای او یک فضیلت است در واقع می :فرمایدکه در مورد زنان می )علیه السالم( داند اما حضرت علی

مرد را در تعرض به این زن از بین  نآ طمعداشته باشد تا باید تکبر  (گیردیقرار مکه مرد نامحرم  مقابلمخصوصا در ) ،یک شرایطی

                                                 
 .313، ص 41السعاده، ج مفتاح  4



  

091 

 

کند که بخواهد از ناحیه مردان مورد تر میبه هر حال با این رفتار این احتمال را ضعیف ولی افتداین اتفاق میبرد، یعنی نه اینکه ب

  .کندحالتی است که او را حفظ می باالخره یک ،تعرض قرار بگیرد

در اسالم با این همه از زنان در ص ؛کند بین زن و مردی هم نمیقفر جبن فی نفسه چیز بدی است ن است،یدر مورد جبن نیز هم

تماعی اج اتارتباط که درینمنظور از جبن یعنی ا ؟جبن چیز خوبی استدر زن آن وقت بگوییم  ،خصوصیت شجاعت نام برده شده

د و ن در یک شرایطی باید بترسپس ز ،بدرند با احتیاط برخورد کندکسانی که ممکن است حریم عفت و عصمت او را و ارتباط با 

اشد و چه شوم چه تاکسی بشب سوار هر ماشینی میل اینکه زنی بگوید من شب و نصف برای زن قبیح نیست مث جبنشرایطی در 

دیر وقت سوار هر  ،اشته باشدبا دیگران د هاما اگر به طور کلی یک احتیاطی در مواجه ،این هزار مشکل دارد... شخصی و هر چه 

   شود.پس جبن در یک شرایطی فضیلت می. شود او حفظ شودیاین احتیاط ها باعث مباالخره  ،ماشینی نشود

ما اگر زن در یک شرایطی ا فرقی هم بین زن و مرد نیست. ،هر حال به اطالقه پسندیده نیست بخل هم همینطور است. بخل در

زن  :خواهد بگویدمییعنی  خیلی مؤثر است، در ارتقاء وضع مالی زندگی کند اظتچه که دارد حفناز آخل داشته باشد و و بامساک 

  بیشتر این مد نظر است.، اهل پس انداز باشد ،اهل نگه داری باشد ،پرهیز باشداهل 

ته الب ،مردان ناپسند استدر مورد هم به همین معنا ، جبن به همان معنای متعارف خودشان است و کبر و بخلپس طبق این بیان 

 ن شرایط مخصوصا زنها به اینیاما در ا ؟تسگوید برای مردان رذیلت است معنایش این نیست که برای زنان رذیلت نیاینکه می

خوب است، منتهی در مورد مردان نیازی به تذکر نبوده یط خاصی در یک شرا نیزمورد مردان  در حتیتذکر احتیاج  داشتند این 

 اشتند.د احتیاج به تذکر پذیری بیشتری از این جهات دارندزنان چون آسیبولی  ،ا نوعا از این جهات آسیب پذیری ندارندزیر ،است

ر زنان دصفات که این به نحو مطلق نفرموده )علیه السالم(  حضرت علی ،را مطلق دید )علیه السالم( پس نباید کالم حضرت علی

ه و م به این غرض گفته شدن هها است و آفرموده است، این ناظر به بعضی شرایط و موقعیتاین را به نحو مطلق ن، پسندیده است

  .اشدب طور نیست که در مورد مردان ناپسندینو به نحو مطلق اپسندیده نیست  اال قطعا به نحو مطلق کبر و جبن و بخل در زنان
 حق در مسئله

در راه هفتم  زیرا ،جمع کرد راه بین این دو توانیعنی می ،مفتاح السعاده است منافاتی با راه هفتم ندارد ازالبته راه هشتم که اساسش 

علیه ) اینکه حضرت علی آن اشاره شده و در راه هشتم به چیستیفات به عنوان فضیلت مطرح شده واقع چرایی ذکر این ص در

فرموده زنان این صفات را داشته  )علیه السالم( علت اینکه حضرت علی :گوییممی ،اطالق ندارند این صفات را معرفی کرده، السالم(

این ، تبرخی از شرایط احساساتشان اس این صفات در لق نگفته ولی علت پسندیده دانستنباشند و این پسندیده است به نحو مط

تحلیل جامع و کاملی است از آنچه که حضرت راه هفتم و هشتم تلفیق شود در واقع یک اگر یعنی  ،توانند مکمل هم باشنددو می

  .مقام فرموده است در این )علیه السالم( علی

اش سخن گفته شده است که غیرت را در مرد نشانه ایمان و در زن نشان درباره 442حال طبق این بیان غیرت نیز که در حکمت 

  .قابل توجیه و بیان است نیزکفر دانسته 

 ،غیرت غیر از تعصب است ،یک حساسیت بجا نه نابجا . یعنیما غیرت دینی و ملی و جنسی داریمغیرت یعنی حساسیت، حاال 

رت اساسا این غی، در واقع  یک سپر امنیتی برای زن استاین مرد غیرت داشته باشد  هاینکسیت بجا نسبت به دین یا وطن، حسا



  

091 

 

موجودات مونث وجود  دات مذکر در این عالم نسبت بهجنس موجو در این حساسیت شاید واقعا. چه بسا مطابق تکوین هم هست

شود زن حفظ شود این غیرت باعث می، دارد و این اصال خودش یک عامل حفظ است و یک سپر است برای جنس مونث و زنان

یعنی  ،است ن کفر تلقی شدهادر مورد زنان اینکه غیرت به عنوو البته مطابق با دستورات شرعی هم هست و با آن هماهنگ است اما 

های الزم  نفی حساسیت یا ،خواهد بگوید که زن نباید غیرت دینی یا ملی نداشته باشداینجا نمی ،حساسیت زنان نسبت به مردان

 حساسیت در مقابل شوهر به این معنا ،غیرت در مقابل شوهر است ،بلکه منظور از غیرت ،نسبت به فرزند و خانواده نداشته باشد

 را گیردبای را به عهده خانواده که به نوعی بخواهد مثال اجازه اینکه بر خالف احکام شرعی گرفتن یک همسر یا سرپرستی یک

یک  اندتواین حساسیت در واقع می عملی است، یک کفر ةمثل کفر تارک الصلواند نشانه کفر باشد که تواین از این جهت می ،ندهد

ی که گفتیم شاید یهادر بین راه .یک حکم شرعی ملتزم نیست  ولو اینکه به آن معتقد باشدعمال به کفر عملی باشد به عنوان اینکه 

یتی جنس، طبق این راه دیگر اخالق نسبی نیست ،گر باشد و بتوانیم این مشکل را حل کنیمیهای داش کمتر از راهونهؤم هشتم راه

 .یک بیدار باش به زنان در یک شرایط خاص است ،یک هشدار خاص ،یقت یک مسئولیت خاصنشده و در حق

 سوال:

دهیم. معنا و مفهوم بخل و جبن و کبر در هر دو یکی است، هم در زن و هم در مرد این وجود دارد ما تفسیر خاصی ارائه نمی استاد:

 رود.معنا قبحش در یک شرایطی از بین می در هر دو هم ناپسند است اما همین بخل و جبن و کبر با همین

مواجهیم با یک معنایی که  ،ای نداریمباالخره ما چاره ،کنیمتصرف میزن جبن زن و کبر ، بخل زنفقط در اطالق اینجا در واقع 

دون کار کنیم؟ بچه ، نیست ارد و با امور مسلمی سازگارهمین اطالقش اشکاالتی وجود ددر یعنی ، توانیم به ظاهرش اخذ کنیمنمی

ها دست ببریم امر دایر بین این است که اطالق صدر کالم را محدود کنیم و بقیه امور به قوت خودش هاینکه در معنا و مفهوم این واژ

افتد این است که اطالق صدر کالم کند و تنها اتفاقی که میها تغییر نمیهمعنا و مفهوم در صدر و ذیل یکی است و واژ ،باقی باشد

معنا و مفهوم در هر دو یکسان  ،اطالق ذیل کالم به قوت خودش باقی است ،توانیم بکنیمشود و این تنها کاری است که میمحدود می

این کبر این در واقع به اطالقها مراد نیست، این ناظر ، این جبن ،مورد زنان پسندیده دانسته شدهکه در ن بخل یگوییم ااست اما می

  .این فرض استبه این مورد یا 

طابق قواعد است و هیچ محذوری هم ندارد و ما ماین  ،کنیمدر اطالق بخل و کبر و جبن نسبت به زنان در این کالم تصرف میپس 

 برای اینکه نسبت و رابطه این کالم را با کلمات دیگر حفظ کنیم  و  ،کنیمدر موارد  بسیاری در کالم متکلم از این تصرفات می

  .ای غیر این نیستچاره ضاد ها را از بین ببریم،قضات و تتنا

 سوال

 ن کالم بیان شده و با توجه به کلماتی که از حضرت علییبا توجه به آنچه که در ا ،ای نداریمچاره رااینکه خالف ظاهر است  استاد:

  .شود پاسخ داداینطور میرسد لذا مجموعا به نظر می ،در موارد دیگر سراغ داریم راه همین است )علیه السالم(

وارد یک بحث دیگری داریم که کلی است و م .بعضی فضائل و رذائل جنسیتی شود کهمورد بود البته این بحث به خصوص در این 

  و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه در نهج البالغه در مواضع متعدد زنان مورد مذمت واقع شدندن و مصادیق متعددی دارد و آ

 «والحمدهلل رب العالمین»


