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

 خالصه جلسه گذشته

تا اینجا که شود عرض کردیم اموری قابل ذکر و بررسی است می البالغه مربوطدر دسته دوم از موانع که به نوعی به محتوای نهج 

  :دو مانع را بررسی کردیم

 اندهو به ستایش خود پرداخت از خودشان سخن گفته (علیه السالم)ی عل شود حضرتدر نهج البالغه گاهی مشاهده می مانع اول:

  .را بررسی کردیم و پاسخ دادیم آنکه 

یز الفاظ تحقیر آمگاهی نسبت به جمعی از مردم یا اشخاص خاصی با عبارات و )علیه السالم(  این بود که حضرت علی :مانع دوم

  .دادیم د بررسی قراررمو ها راآن هایش را ذکر کردیم وکه نمونه برخورد کرده

 : جنسیتی کردن فضائل و رذائلمانع سوم 

حوی ن به ، ها و صفاتی را برای مردان و زنان ذکر کرده استهای نهج البالغه خصلتحکمتدر بعضی از )علیه السالم( حضرت علی 

است و  های اختصاصی زنانفضیلت ،هابعضی از فضیلت یعنی ،ها اختصاص به جنس زن یا جنس مرد داردخصلت که گویا این

 تصها مخص زنان باشد و بعضی از فضیلتها ممکن است مختبعضی رذیلت ،ها اختصاصی مردان است یا بالعکسبعضی رذیلت

خِیَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ، شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ؛ الزَّهْوُ وَ الْجُبْنُ وَ الْبُخْلُ؛ فَإِذَا »د: نفرمایمی 432. به عنوان نمونه حضرت در حکمت مردان

 «.هَالَإِذَا کَانَتْ بَخِیلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا، وَ إِذَا کَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یَعْرِضُ کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً لَمْ تُمَکِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، وَ 
 .ته استفدر گر بر سر این موضوع های زیادیبه هر حال بحث .لف باشدتدر نهج البالغه ها مخحکمت  شماره ممکن است حال

 ؟اشکالش چیست و چه مانعیتی دارد نیخوانیم تا ببیت را میاصل این حکمحال 

 آن ،های زنان بدترین صفات مردان استبهترین صفات و خصلت خِیَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ، شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ؛ :فرمایدمیحضرت 

 سِهَافَإِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً لَمْ تُمَکِّنْ مِنْ نَفْ است. ات است کبر و بخل و ترسفن صیآن صفاتی که برای زنان بهتر ؟کدام استصفات 

 ،اگر زن دارای کبر باشد لم تمکن من نفسها (تکبر است ما زهو به معنای کبر وهم آمده ا این کلمه در بعضی نسخه ها ذات زهو)

ا کَانَتْ بَخِیلَةً وَ إِذَکند مکین از کس دیگری نمیشود و تدیگری نمی شخصیعنی تسلیم  ،یعنی جز در برابر شوهرش سر فرود نیاورد

وَ إِذَا کَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ کند اگر بخل داشته باشد مال خودش و مال شوهرش را حفظ می ،حَفِظَتْ مَالَهَا وَ مَالَ بَعْلِهَا

  .کندبیاورد دوری می م ترسو باشد از هرچه که به او رواگر ه ،یَعْرِضُ لَهَا

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 9211/اردیبهشت /32 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4224 رمضان 91مصادف با:      –مانع سوم: جنسیتی کردن فضائل و رذائل  –موانع محتوایی اعتبار   :جزئی موضوع      

                                                                                             هادیدگاه دوم : راه اول و دوم و بررسی آن –بررسی دیدگاه اول                               

 23جلسه:                                                                                                       
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الیی عق عقلی و ،روایی ،به دالئل قطعی قرآنیاین سه صفت . بخل و ترس ،کبرت، در این حکمت از سه صفت نام برده شده اس

دترین ب ءرا جز صفاتو این  این صفات اظهار نظر کرده درباره یدر مواضع مختلف نیز )علیه السالم( خود حضرت علی. مذموم است

این صفتی است که به خاطر آن ابلیس از درگاه خداوند متعال رانده شد   در با  کبر خود حضرت فرموده:مثال ،صفات دانسته است

در جاهای مختلف در مذمت این خصال  ،در نهج البالغه )علیه السالم( همچنین در مورد ترس خود حضرت علی و بخلیا در مورد 

 هها معرفی کرده است کها و زشتیمثال بخل را در بردارنده همه عیب ،است صال مطالب مفصلی فرمودهو در تقبیح صاحبان این خ

یا مثال در خطبه قاصعه به تکبر به عنوان عامل رانده شدن ابلیس از درگاه  ،شودمیباشد به هر بدی کشانده  ناگر کسی صاحب آ

  .به هر حال مطالب زیاد است ،مورد ترس و جبنخداوند متعال با آن همه سابقه اشاره کرده است یا در 

)علیه السالم(  سه صفتی که در قرآن و روایات و کلمات خود حضرت علی توان پذیرفت کهچگونه می بحث این است کهحال 

نوان ع هب ین خصلت برای مردان معرفی شده،و تقبیح شده و در همین روایت نیز به عنوان بدتر ها سخن گفتهچنین درباره آناین

هایی دارند و فضائل و رذائل نسبت به مثال جنس زن و جنس مرد ویژگیتوان گفت می آیا ین صفات برای زنان معرفی شود؟بهتر

شود که یک فضیلت اخالقی برای یک جنس چطور می. رذیلت است ،و رذیلت فضیلت است ،فضیلت ؟اوت استفها متاین جنس

  .یک صفت اخالقی برای زن فضیلت باشد و برای مرد رذیلت باشد و بالعکس ،باشدفضیلت باشد و برای جنس دیگر رذیله 

غیرت برای  ؛« الرََّجُلِ إیمَانٌ وَغْیْرَةُ غَیْرَةُ الْمَرْأَةِ کُفْرٌ »د: فرمایمیحضرت علی )علیه السالم( غیرت در با   442ت ممثال در حک

این را فرمودند کفر است و غیرت که  گویند یعنی غیرت زن نسبت به شوهرمیاین غیرتی که ) ،مرد ایمان است و برای  زن کفر است

رت حضاینکه  ؟غیرت برای یک جنس کفر باشد و برای یک جنس ایمان حال چگونه ممکن است (مرد نسبت به همسر ایمان است

ه هر بمراتب مختلف اشاره دارد  بهحضرت بلکه  ،منظور کفر و ایمان اصطالحی نیست ،کفر و ایمان دانسته در زن و مرد را غیرت

 بخشی ازبرای  یعنی جنسیتی شده؛ دباش تواند واجد آنمی ینانسا هر که دارد که چرا یک صفت اخالقی حال این جای بحث

دن آن است، تی شیجنس و نسبیت اخالق سخننتیجه این  .شود و برای بخشی دیگر رذیلتضیلت محسو  میف های کره زمینانسان

ها را تقویت ملکات و رذیلت وها را به جنبه انسانی اند و فضیلتدانشمندان علم اخالق گفته وهای اخالق که علما ا ریشهو این ب

  .سازگار نیست گرداندبر می هاو امثال اینه حیوانی و تقویت شهوات و غضب جنببه 

 ؟است را چه باید کرد باالخره این کالمی که در نهج البالغه آمده

  دیدگاه اول: عدم اشکال

ر نگاه در گذشته کمت شاید این ،های اخیرگفتگو واقع شده مخصوصا در دهبه شدت نیز مورد بحث و  مطلب عرض کردم که این

ها است و به عنوان حکمای یونان شما نگاه کنید در آثار ارسطو و افالطون و سقراط که هنوز نامشان بر زبان ،محل اشکال بود

ها حال اینکه آن .این امور ریشه دارد ،گذار تفکر فلسفی و حکمت و به انواع و انحائش بودند هپایشود و ها یاد میآنباستان از 

ی از واقعا بعض .شودها چنین استفاده میهر حال از بعضی از کلمات آن به؛ کردندمنظورشان چه بوده و آیا واقعا جنسیتی نگاه می

 ،دانرخورد کردهای در عالم  خلقت بباره ذکر کردند بسیار تعجب برانگیز است که تقریبا با زن مثل زائده ینمطالبی که این بزرگان در ا

 ،دانندها در واقع زن بودن را یک نقص میو اصال ایناست ای یعنی یک زایده ،زن از زیادت مرد خلق شد :گویندها میبعضی از این

ها بعضی این .شودمراحل عالی خلقت خود برسد مرد می اگر کامل شود و به وشود زن می اگر جنین ناقص به دنیا بیاید :گویندمی
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این نگاه کمتر  شویم شاید نخواهیم وارد آل مختلف که نمیئاما به هر حال در گذشته به دال .از حرفای عجیب و غریب هم دارند

 ،خصوص در مورد زنان است بحث بعدی ما بهاینچنین سخن گفته شده است؟ سوال و اشکال بود که چرا مثال در مورد زنان  مورد

ها اختصاصی در مورد زنان است آن ،ها هر کدام جای بررسی داردچند مطلب در نهج البالغه در مورد زنان مطرح شده است که این

دن است که چرا بعضی از صفات برای زنان ی کرتاالن مد نظر است همین مسئله جنسی مطلبی که .کنیمبحث می آن بعدا در مورد که

 ن یکیا ،عنوان رذیلت مطرح شده است به خصوص به عنوان فضیلت مطرح شده است در حالیکه همین صفات برای مردان به

ا هنعقل یکی از آ نموضوعی است که در مورد زنان و شبهاتی که در مورد زنان مطرح شده است که نقصان موضوع مستقل از آ

 است.

 دگاه دوم: پذیرش اشکال و تالش برای حل آندی

دامات اینجا نیز مثل سایر موارد اق ؟ی کردن رذائل و فضائل چه باید بکنیمتو جنسی هابه این مسئله و این رذیلت همواجه اینجا ما در

نچه که ما اما آ ،اهلل درجای خودش ذکر شود ءتاویالتی صورت گرفته است که حاال تفصیلش باید انشا و پیشنهادات و توجیهات و

 .است طی شدهبرای حل این مشکل های متعددی توانیم بگوییم این است که راهاجماال می
 راه اول: تغییر متن

  :مثال .است ها به نحو دیگری بیان شدههدر برخی از نسخ )علیه السالم( حضرت علیکالم این 

با آنچه  بش همو ترتی به فرزندش آورده )علیه السالم( حکمت را به عنوان وصیتی از حضرت علیدر کتا  تمام نهج البالغه این .4

ی خیار خصال النساء شرار خصال یا بنَّ» :ده استمدر کتا  تمام نهج البالغه آ .در آغاز بحث خواندم تا حدودی متفاوت استکه 

ا لها و اذکانت جبانه  فرقت من کل شئ یعرض تمکن من نفسها و اذا وه لم همز ةفاذا کانت المرئلزهو و الجبن و البخل، ا ،الرجال

داشته ر گوید اگر زن تکبمی ؟ثیری داردأاین ترتیب چه ت .ترتیب را تغییر داده استمؤلف  «کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها

 ،رسدتر به نظر میآن قرار بگیرد و منطقی ادامهتواند جمله میاین  ،اگر ترس داشته باشد ،باشد از نظر خودش لم تمکن من نفسها

اگر  :گویدمی شوند.می یگرها مکمل یکدنجمله اول قرار بگیرد ای ندر کنار آ ،«انه فرقت من کل شئ یعرض لهاباذا کانت ج» اگر

 ،او تعریض نکندشود که هر کسی به اگر ترس داشته باشد باعث می ،تکبر داشته باشد این باعث می شود که به هر کسی رو ندهد

 .و به معنای تکبر نخواهد بودهز ،کنندگیرند یک معنای دیگری پیدا میکه در مقابل هم قرار می هوآن وقت اینجا جبن و ز

جبن که  ؛الکبر و الجبن و البخل ؟استفاده نکرداز واژه کبر  حضرت علی )علیه السالم( اینجا اگر مقصود همان معنای کبر بود چرا

جبن و  یعنی و،جا به قرینه تقابل این داین. کار برده است به هواست و بخل هم معنایش معلوم است اما اینجا کلمه ز معنایش معلوم

 اش بهاعتنایییا این حالت بی، کبرش یا غرورش ،کندکه زن را از دیگران حفظ می تشود این دو مثل یک سپری اسو معلوم میهز

باکانه او باشد بی د و در عین حال اگر یک ترسی هم همراهنکه دیگران به او سوء قصد داشته باش بندددیگران می دیگران راه را برای

ترسم این طبیعتا و بگوید من از چیزی نمی برود تنها نکه مثال هر جاییای .کنداو را حفظ میترس این  ،و متهورانه وارد قضایا نشود

  .دهدرا در معرض خطر قرار می او

  .گزندگی و تیزی آن شبهه بکاهد کردن جمالت ممکن است تا حدی ازبه جا  ی جاین ترتیب یعنا
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اینکه ایشان این جمالت را تغییر داده بر چه اساسی این کار را  .شودایجاد نمی شبهه در تغییر اساسیخیلی اما واقعش این است که 

به عنوان  ،نیست این جمله به چه کسی گفته شدهمهم  .محل بحث است نیزکرده و اینکه نوشتند این وصیت امام به فرزندشان باشد 

ل یا راهی برای حل مشککمکی نمی کند حل مشکل  چندان به، وصیت بوده یا نبودهبه عنوان یک حکمت، اینکه  باشد یاوصیت 

  .عرض کردیم نیست

 »فرماید: ایشان می ،نقل کرده استبا یک تفاوتی  )علیه السالم( همین کالم را از حضرت علی البیضاء المحجةفیض کاشانی در .4

حفظت  بخیلة فإنَّ المرأة إذا کانت الجبن و الزهو و البخل: کان علیّ علیه السّالم یقول: شرَّ خصال الرَّجل خیر خصال النساء و

ن ء فلم تخرج مفرقت من کلَّ شی جبانة إذا کانت و استنکفت أن تکلَّم أحدا بکالم لین مریب، مزهوّة إذا کانت و مال زوجها، و مالها

اگر زن بخیله  :گویدهای زن است و بعد میهای مرد بهترین صفتبدترین صفت :گویدمی« اتَّقت مواضع التهم خیفة من زوجها و بیتها

اذا  :فرمایداما می ،قرار گرفته استجمله از جمله سوم آمده اول و این مقدم شده  ،کندباشد مال خودش را و شوهرش را حفظ می

خن بگوید د برتری بینی سسختی از موضع خود بزرگ بینی و خوبا  ،اگر با کبر ،استنکفت ان تکلم احدا بکالم مریب وههکانت مز

پایین و  را نازک نکنند انصدایش) ؛4«بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فاَل »به آن آیه  اشاره شاید ،گویددیگر با کالم همراه با ریبه با کسی سخن نمی

د و با کالم محکم و آمیخته با تندی سخن بگوی کهشود این باعث می، هوه باشد و تکبر داشته باشداگر مز :گویدمی ( باشد.نیاورند

رس را اگر این ت ،فلم تخرج من بیتها ،ترسدکند و میتیاط میحاز هر چیزی ا داگر ترسو هم باش، فرقت من کل شئ جبانهاذا کان 

   4.من زوجها کند خیفةشود و از مواضع تهمت پرهیز میج نمیرانه خاداشته باشد از خ

نه نقل به مضمون به همراه شرح و أک ،نبوده است )علیه السالم( است که در مقام نقل عین سخن حضرت علیکالم این ظاهر این 

 لیدر مقام نقل مستقیم سخن حضرت ع البیضاء المحجة لذا ظاهرا، این شکل نیامده است ن نقل هیچ جا بهیتوضیح بوده است زیرا ا

  .از خودش یهمراه شرح و توضیح کند بهمی نقل به مضمون )علیه السالم( را مقصود حضرت علی بلکه، نیست )علیه السالم(
 بررسی راه اول

ل کالم را طوری نقهرچند ما اشکال کردیم در آن( یا با توضیح آن )یک راه این است که برخی یا مستند به برخی از منابع پس 

شود که چه بسا آن اشکاالت کمتر شود، ولی همانطور که مالحظه کردید این اشکاالت ممکن تغییراتی در این کالم دیده میو کردند 

 السالم( )علیه ت که عین سخن حضرت علیها نقل کردند معلوم نیسبه عالوه آنچه که این ،شوداست کم شود ولی کامال برطرف نمی

بهاتی ش ن مشکالت ویباشد بلکه ممکن است با اضافه کردن برخی توضیحات از ناحیه خودشان باشد تا این مطالب را حل کنند و ا

 .را بر طرف نمایند که اینجا وجود دارد
 : آمیختن متن با توضیحراه دوم 

 کنیم قبول ،با همین متنی که در اول کالم خواندیم نهج البالغه آورده درکه سید رضی نطور احکمت را هم اینراه دیگر این است که 

ترجمه سخنان حضرت علی )علیه السالم( را خواهند ها وقتی میمخصوصا در ترجمه لذا باشد. تکمیل توضیح و، اما آمیخته با شرح

ای که مرحوم دشتی در این مرحوم عالمه جعفری و یا ترجمهکنند مثال در شرح کنند داخل پرانتز بعضی از کلمات را اضافه می

  .تا حدودی خالی از اشکال به نظر برسدکلمات که  اتی داشتننداضاف ، به نوعیهای اخیر از نهج البالغه داشتندسال
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رسو باشد از هر اینطور ترجمه کرده که اگر ترا « انه فرقت من کلی شئ یعرض لهابفاذا کانت ج»ری فعمثال مرحوم عالمه ج. 4

 لیدر کالم حضرت ع مسئله تعرض به زناینجا « من کل شئ یعرض لها»کند چیزی که حالت تعرض به او داشته باشد وحشت می

 «عرض لهای»برخی اشکال کنند زیرا معنای نشده باشد. بنابراین ممکن است  رعایت امانت چه بسا در ترجمه نیامده و )علیه السالم(

  فرمایند.ایشان می ن تعرضی باشد کهمعلوم نیست آ

برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان زشت ترین اخالق مردان است و چون » :طور ترجمه کرده است این نیز مرحوم دشتی. 4

نجد گب ن جملهچهارچو  ای حاال این ترجمه ممکن است در«. گیردترسان باشد از هر چیزی که به آبروی او زیان رساند فاصله می

ابهام  را از کلمات ها با اضافاتی خواستند اینهمانطور که عرض کردم در برخی از ترجمه .آبرو مطرح نشده است جا بحثی ازناما ای

 .دارد خالص کنند در بیاورند و به نوعی خودشان را از شر این مشکالتی  که وجود
 بررسی راه دوم

رخی کلمات بدون دلیل و شاهد، آن هم به نحو بسیار مجمل نوعی تحمیل معنا این راه نیز مشکل را حل نمی کند زیرا اضافه کردن ب

  به لفظ و چه بسا با ظاهر این الفاظ سازگار نباشد.

راه دوم این است که همین متنی را که خواندیم در  ی در متن مطرح شود که بعضی این کار را کردند .تغییرات بود که پس راه اول این

 زبان ها هم که اهلنباالخره آ ،حال ممکن است از ناحیه مترجمین فارسی یا شارحان عربی صورت بگیرد ،مقام شرح توضیح دهند

 .در مقام توضیح اضافاتی را ذکر کردند هااین و عربی هستند احتیاج به توضیح دارند
 

 «والحمدهلل ر  العالمین»


