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مقدمهسا

از  مختلف  انحاء  به  که  است  موضوعی  زنان  عقل  نقصان  نظريه ي 

به  را  که عرب جاهلی  زمانی  است.  داشته  اسالم وجود  از  قبل  زمان های 

دختردار شدن بشارت می دادند، صورتش سياه شده و خشمگين می شد و 

حتی به خود اجازه ی زنده به گور کردن فرزندش را می داد )نحل: 58 و 59( 

و يا آن گاه که زن را به ارث می بردند )نساء: 19(. در اين اوضاع گمراهی و 

ضاللت، اسالم نگاه جاهالنه ي عصر جاهليت را نسبت به شأن و مقام زن 

تغيير داد و بر قامت اين جلوه ی زيبای حق، لباس انسانيت و کرامت پوشاند 

و در کتاب خويش از خلقت انسان سخن به ميان آورد و به خود »تبارک 

اهلل« گفت )مؤمنون: 14(. با وجود اين، متأسفانه گاه نويسندگانی در جوامع 

اسالمی از زمان های قديم تا کنون انديشه هايی سست و بی پايه را در مورد 

زنان رواج داده و در نوشته های خود به ثبت رسانده اند؛ عللی همچون تحقير 

و کوچک انگاری وظايف زنان در فرهنگ های مختلف، عدم رشد فکری 

و بالندگی زن به دليل محروم بودن از حقوق طبيعی خود و  برداشت های 

نادرست از کالم پيشوايان دينی و تفاسير بی منطق و يک جانبه از سخنان آن 

بزرگواران موجب شده تا برخی از اين ديدگاه ها درباره ي نقصان عقل زنان 

به آن حضرات معصومين )( مستند شود. اين کم دقتی عالوه بر آنکه بر 

اساسی ترين امتياز زن که سمبل پيکره ی حقيقی انسان و واقعيت گويای آدمی 

است خدشه وارد می کند، کالم حکيمانه ي  معصومين )( را مورد ترديد 

و يا انکار اذهان فرهيخته ی بشری قرار می دهد و هر روز که رشد علمی 
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و فرهنگی زنان بيشتر می شود، چرايی های راجع به آن روايات نيز افزايش 

مي يابد. همين امر موجب شده که اين موضوع نوشته های گوناگونی را به 

خود اختصاص دهد و ديدگاه ها و تفاسير مختلفی در اين باره ارائه شود. 

ترسيم ناصحيح از فرمايش حضرت علی )( در اين باره، مغرضان را 

به نقد دينی و برخی دينداران را به سعی در ارتباط دادن برخی از امور زنان به 

اين مسئله کشانده است؛ براي مثال درباره ي علت وجوب حجاب و پوشش 

زنان گفته  شده: »علت وجوب حجاب و پوشش زنان، همان مکرپذيری و 

کم خردی و دارا بودن نيروی شهوانی است« )ابن ميثم 1375: ج 2، ص 482(.

از اين رو در اين مقاله سعی بر آن است که موضوع نقصان عقل زنان بر 

اساس خطبه ي هشتادم نهج البالغه )نسخه ي صبحی صالح( بررسی شود و 

پس از تبيين برخی نظريات در اين باره، آنها را ارزيابی کرده و با مبنا قرار 

اثبات آن  به  اتّخاذ نموده و  را  امور شرعی و عقلی نظريه ي صحيح  دادن 

پرداخت.

با توّجه به فرض اصل  شايان ذکر است که نگارندگان، اين نوشته را 

تفاوت در آفرينش هستی، از جمله آفرينش زن و مرد پی می گيرند. اين امر 

به عنوان حقيقتی الزم که موجب گرايش دو جنس مخالف به يکديگر و 

در نتيجه رساندن آنها به آرامش در حوزه ي خانواده و کمال بخشی به فرد 

در جامعه می شود، همواره در طول اين نوشتار مورد نظر نگارندگان است.
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1- مفهوم »نقصان« و »عقل« در خطبه سا

در اين خطبه آمده است: 

»معاشر النّاس إّن النّساء ... نواقص العقول ... و أّما نقصان عقولهّن فشهادة 

امرأتين كشهادة الّرجل الواحد« ای مردم! زنان در ... عقل )در مقايسه با مردان( 

نقص دارند ... اما نقصان عقلشان به خاطر اين است که شهادت دو تن معادل 

شهادت يک مرد است )شيروانی 1387: 119(.

»نقصان« و »نقص« مصادر فعل )نقص ينقص( به معنای کم شدن هستند 

)ابن منظور2000: ج 14، ص 339(. درباره ي معنای نقصان گفته اند: »نقصان به 

معنای مقدار چيزی است که از منقوص کم شده است« )الفراهيدی1982: ج 5، 

ص 65( و نيز گفته اند: »کم شدن از چيزی بعد از تماميتش، نقصان می باشد« 

)الفيومي 1414: ج 2، ص 621(.

به  انضمام چيزی  زيادت،  دانسته اند.  زيادت  مقابل  را  نقص  لغت  اهل 

ديگری است بعد از تماميتش از جنس يا از غيرش و نقص، کسر از تماميتش 

است؛ خواه نقص از کميت باشد يا کيفيت يا از جهت مادی باشد يا معنوی 

)مصطفوی 1368: ج 12، ص 221(.

بنابراين نقصان به معنای کمبود چيزی و نقصان عقل به معنای کمبود 

عقل است. خداوند متعال در قرآن کريم کمبود مال را با عبارت »و نقص من 

األموال« )بقره: 155( تعبير کرده است. 

»عقل« نيز مصدر فعل )عقل يعقل( است و گفته اند مراد از تعقل کردن 

چيزی، همان فهميدن آن می باشد )ابن منظور 2000: ج 10، ص 233(.
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درباره ي معنای عقل گفته اند: »عقل، غريزه ای است که به وسيله ي آن انسان 

به فهم خطاب می رسد« )الفيومي 1414: ج 2، ص 423( و يا گفته شده: »عقل، 

نقيض جهل است« )الفراهيدی 1982: ج 1، ص 159( و يا آن را قوه ای دانسته اند 

که منجر به تشخيص نيکی و زشتی می شود )الفيروزآبادی 1429: 896(. عده ای 

ديگر از عقل به نيرويی تعبير کرده اند که آماده ی پذيرش علم است )الراغب 

االصفهانی 1423: 577( و برخی نيز عقل را ويژگی ممتاز انسان دانسته و گفته اند 

که به  وسيله ي آن انسان از ساير حيوانات جدا می شود )ابن منظور، همان(.

خالصه آنکه، هر کجا که عقل ويژگی ممتاز انسان شمرده شده و آن را از 

قشر حيوانات جدا ساخته به عقل طبيعی و ذاتی انسان اشاره دارد و آنجا که 

با کسب علم و دانش افزون می شود، به عقل اکتسابی انسان اشاره دارد. در 

اين باره شايسته است به کالم حضرت علی )( اشاره کرد که فرموده اند: 

»عقل غريزه ای است که به وسيله ي علم و تجربه افزون می شود« )تميمی آمدی 

1410: 91(. از اين رو در نگاه اول به خطبه ي مذکور می توان تصريح کرد که 

مراد از نقصان عقل زنان در کالم حضرت علی )( از دو حال خارج 

نيست يا اشاره به نقصان عقل ذاتی زن و در نتيجه نقصان انسانيت او داشته 

و يا اشاره به نقصان عقل اکتسابی زن دارد که تا پايان اين مقاله، اين موضوع 

بررسی مي شود.

2- بررسی سند خطبه

سند اين خطبه به جهت مرسل بودن قطعيّت و اعتبار الزم را ندارد )مهريزی 

1382: 292(. برخی نيز در نوشته های خود، مرسله بودن تمام احاديث مربوط 
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به نقصان عقل از جمله حديث مورد نظر را به نمايش گذاشته اند )همان: 94 – سا

81 ؛ خزعلی و ديگران 1380: 204 – 202(. منابعی که برای اين خطبه ي نهج البالغه 

ذکر شده است، عبارت اند از تذكرة الخواص، قّوت القلوب1 و فروع الکافی2 

)الحسينی الخطيب 1405: ج 2، ص 87 ؛ دشتی و محمدی 1406: 1383(. البته در فروع 

کافی تنها قسمت آخر خطبه آمده است و قسمت اول خطبه که مورد بحث 
ماست در آن ذکر نشده است. گفتنی است چنانچه تنها سند خطبه مدنظر 

باشد، بايد گفت که اين خطبه در آن دو کتاب نيز به نحو مرسل نقل شده 

و از اين جهت معتبر نيست؛ البته مضمون اين حديث در چند حديث ديگر 

از معصومين )( آمده است، گر چه هيچ کدام از آنها از لحاظ سند معتبر 

نيستند )مهريزی 1382: 94 – 82(. الزم به ذکر است که ضعف سندی، دال بر 

ضعف متنی نيست و الزم است متن حديث نيز مورد بحث و بررسی و 

کاوش قرار گيرد؛ به خصوص وجود احاديث هم مضمون در اين باره  و نيز 

تکرار نقصان عقل زنان در نامه ي 14 نهج البالغه )دشتی1379: 444( می تواند بر 

اين نکته تأکيد ورزد که احتمال صدور آن از مولی علی)( وجود داشته 

باشد. از اين رو هرگز نبايد برخی مسائل حاشيه ای و برداشت های نادرست 

از اين خطبه، موجب موضع گيری و در نتيجه بي دقتي در مضامين اين خطبه 

شود.  

1- ج 1. ص 282
2- ج 5
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3- بررسی شأن صدور خطبه

سيد رضی در صدر خطبه گفته است که اميرالمؤمنين )( اين سخن 

را پس از جنگ جمل فرموده است. در برخی کتب مربوطه نقل شده است 

که اين کالم، از جمله نامه ای است که اميرالمؤمنين )( پس از افتادن 

مصر در دست عمربن عاص و شهادت محمدبن ابی بکر نوشته و امر کرده 

که بر مردم خوانده شود و بعيد نيست که حضرت اين خطبه را بعد از جنگ 

جمل ذکر کرده باشد؛ همان طور که سيد رضی در صدر خطبه گفته و سبط 

ابن الجوزی در التذکره آورده است )الحسيني الخطيب 1405: ج 2، ص 86 و 87(.

اين نامه در کتاب هايی از جمله االمامه و السياسه، الغارات، المسترشد، كشف 

المحجه لثمرة المهجه با تفاوت هايی در تفصيل آمده است و سيد رضی قطعاتی 
از اين نامه را برگزيده و در نهج البالغه آورده است )حبيبی 1380: 52 و 53(. سبب 

نوشتن چنين نامه ای از سوی حضرت علی )( اين بود که بعد از آنکه 

عمربن عاص مصر را فتح کرد و محمدبن ابی بکر به شهادت رسيد، عده ای از 

حضرت خواستند نظر خود را در مورد آن حوادث بيان کند که حضرت اين 

نامه را نوشتند و بخشی از آن مربوط به اين خطبه است )الحسينی الخطيب 1405: 

ج 1، ص 390(. از اين رو چنانچه اين سخن بعد از جنگ جمل گفته شده باشد، 

تاريخ بيان آن سال 36 هجری و چنانچه بخشی از نامه ي امام )( بعد از 

افتادن مصر به دست عمربن عاص باشد، سال 38 هجری خواهد بود.

 در اين نامه ي طوالنی، امام )( به تشريح حوادث پس از رحلت 

و  جمل  جنگ  و  رسيده  جمل  جريان  به  تا  پرداخته   )( خدا  رسول 
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به مسئله ي زنی سا تبيين کرده و سپس  را  به وجود آورنده ي آن  انگيزه های 

پرداخته است که در به  وجود آوردن جنگ جمل نقش اساسی داشت. او 

به همراهی طلحه و زبير رهبری مخالفان امام )( را به عهده داشته و 

باعث ريختن خون تعداد بی شماری که رقم آن را تا 20000 نفر نيز گفته اند، 

شد. حضرت علی )( به تناسب نقش وی در آن حوادث و کم خردی 

او در برپايی جنگ به معرفی زن می پردازد. شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، 

ذيل اين خطبه، به تفصيل به عملکرد اين بانو در به  وجود آمدن اين جنگ 

می پردازد )ابن ابی الحديد 1338: ج 6، ص 230 – 214(.

4- تفسیر و تحلیل های متفاوت از خطبه

درباره ي خطبه ي مذکور، تفسير و نظريات متفاوتی ارائه شده است. از 

ظاهر خطبه برمی آيد که عقل زن در قياس با عقل مرد کاستی و نقصان دارد، 

اما مشخص نشده که مراد از اين نقصان، امر ذاتی و طبيعی يا غير آن است. 

بی شک چنانچه اين نقصان، ذاتی زن شمرده شود، نمی توان او را انسان کامل 

شمرد و اين موضوع -که کاماًل خالف قرآن کريم و فرهنگ دينی ماست 

و خط بطالنی بر تمام موقعيت های وجودی و ارزشی زن به شمار می آيد- 

عواطف هر انسان منصفی را جريحه دار می کند.

با وجود اين، در برخی نظريات که در اين نوشتار بدان ها پرداخته می شود، 

اين نقصان نيز ذاتی زن شمرده شده و در برخی ديگر، اين نقصان مربوط 

به عدم رشد فکری زنان به علت محروميت های او در جامعه است. عده ای 

متن حديث را ضعيف شمرده و در استنادش به مولی علی )( احتياط 
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می کنند و عده ای نه تنها به سند خطبه توجهی ندارند، بلکه با مطالب خود، 

شبهه هايی افزون را موجب می شوند. با وجود چنين موجی از افکار در هم، 

الزم است به تفکيک آنها پرداخته و صحت و سقم آنها را ارزيابی کرده و 

انگاره ای منطق محور که مطابق عقل و شرع باشد را اتخاذ کرد. 

4-1- بیان قضیه شخصیه نه حقیقیه

برخی از شارحان و نظريه پردازان معتقدند که اين خطبه بعد از جنگ 

جمل و درباره ي همسر پيامبر )( است. ابن ابی الحديد معتزلی در اين 

باره می گويد: »همه ي اين مطالب به عايشه اشاره دارد« )ابن ابی الحديد 1338: ج 

6، ص 214(. برخی نيز در اين باره تصريح کرده اند: »روايتی که در نهج البالغه 

وارد شده است، بيان قضيه ای حقيقی نيست؛ بلکه تقريباً قضيه اي شخصی يا 

خارجی است« )جوادی آملی 1389: 333(.

قائلين به اين نظريه مطالب خطبه را در قالب مناسبت تاريخی منحصر 

دانسته و مراد از »النساء« را فرد خاصی شمرده اند که جنگ جمل را به وجود 

آورده است و بر اين باورند گر چه خطاب خطبه عام است، اما اشاره به مورد 

خاص و شخص معيني دارد.

4-2- تفاوت عقل نظری و عقل عملی

عده ای ديگر در مقام دفع شبهه و شرح اين خطبه، به تفاوت عقل نظری 

و عقل عملی پرداخته و نقصان عقل زنان را مربوط به عقل نظری دانسته اند 

که بر خالف عقل عملی فی نفسه کاری با واقعيات ندارد و عقل عملی را با 

ارزش دانسته و بر اين باورند که زن و مرد در آن مساوی هستند و در اين 
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خصوص تصريح کرده اند: سا
عقل نظری همان فعاليت استنتاج هدف ها يا وصول به آنها با انتخاب 
واحدها و وسايلی است که می توانند برای رسيدن به هدف ها کمک کنند، 
بدون اينکه واقعيت يا ارزش آن هدف ها و وسايل را تضمين کند. منطق 
صوری و رياضی که عالی ترين جلوه های فعاليت های عقل نظری اند، 
هرگز متکفل واقعيت و ارزش هدف ها و وسايل خود نيستند. عقل نظری 
همواره با ابزار منطق فعاليت می کند و کاری با واقعيت ندارد، چنان که هيچ 

کاری با ارزش ها هم ندارد )جعفری 1371: ج 11، ص 293(.

ايشان عقل عملی را همان دانسته اند که در مکاتب گوناگون با اصطالحات 

مختلفی مانند عقل سليم، عقل فطری، وجدان و عقل کمال جو تعبير می شود 

و گفته اند: 
عقل عملی هر يک از نيروهای فعال درون بشری مانند عقل نظری و 
وجدان و حدس و استشمام واقعيات و اراده و انديشه را هماهنگ می سازد 
که همه ی آنها را در وصول به واقعيات و بايستگی ها و شايستگی ها بسيج 

نمايد )همان: 298(.

طبق نظر ايشان، عقل عملی برتر و شريف تر از عقل نظری است؛ چون 

عقل نظری با ظواهر و عوارض و مصلحت انديشی دنيوی سروکار دارد و 

درباره ی حقايق و ذوات و معقوالت واقعی جز حدس و گمان کاری از آن 

ساخته نيست و بيشتر در ذهن وسوسه ايجاد کرده و شک برانگيز است. به 

نظر ايشان عقل عملی منشأ ايمان است )همان(.

در نتيجه به نظر ايشان مراد حضرت علی )( از نقصان عقل زنان، 

نقصان در عقل نظری است، نه عقل عملی و بر اين باورند که نقص در اينجا 
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جنبه ي کمی دارد، نه جنبه ي کيفی )همان:  289(.

4- 3- "نواقص" به معنای تفاوت و اختالف

برخی واژه ي نواقص در اين خطبه را به معنای تفاوت و اختالف دانسته 

و خطبه را اين گونه ترجمه کرده اند: »ای مردم! همانا زنان در مقايسه با مردان 

در ... و عقل متفاوت اند ... و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت است که 

شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد است« )دشتی 1379: 129(. اين نظريه پرداز 

بر اين باور است که ظاهر اين خطبه و کلمه ي نواقص مخالف آيات قرآن 

کريم و عقايد و فلسفه ي اسالمی است؛ لذا بايد معنای نواقص در اين خطبه 

چيز ديگری باشد. ايشان در اين باره گفته است: 
نواقص  واژه ي  آن است که در  قرآن(  با  راه جمع )جمع خطبه  تنها 
تصرف کنيم و معنای آن را تفاوت و اختالف بدانيم که در لغت و 
تضاد  گاه  آن  شده اند،  استعمال  يکديگر  جای  به  نيز  قرآن  واژه های 
می شود،  برطرف  اعتقادی  مبانی  و  کريم  قرآن  با  خطبه  اين  ظاهری 
اينجا يعنی تفاوت و تفاوت در آيه ي 3 سوره ي  کلمه ي نواقص در 
است،  کاستی  و  نقص  معنی  به  تفاوت(  من  تری  )ما  ملک  مبارکه ي 
امام)( می خواهد بفرمايد که زن و مرد هر کدام روحيات و صفات 
مخصوص به خود را دارند و جايگاه هر کدام بايد حفظ گردد. پس زنی 
را که سوار بر شتر کرده ايد، فرمانده خود قرار ندهيد که شورش بصره 

را به پا کند و آن همه خون مسلمانان را بر زمين ريزد )همان(.
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4- 4- ترجیح تشخیص مردان در امور فرعی بر زنانسا

که  است  آن  بر  داده اند،  نسبت  بيضون  لبيب  به  را  آن  که  بعد  نظريه ي 

قدرت تميز خوب و بد در امور اساسی برای تمام انسان هاست، ولی مردان در 

تشخيص خير و شر در امور فرعی ترجيح دارند. به عالوه آنکه زن بر اساس 

فطرت، موجودی عاطفی و در تمام امور زندگی پيروی وی از اميال باطنی 

قوی تر از فرمانبری وی از عقل است؛ لذا در اعمال خويش از معيارهای شرعی 

و عقل اعراض داشته و به جای آنکه از ندای عقل پيروی کند، ناخودآگاه دلش 

به سوی اميال شديد درونی متمايل می شود )حبيبی 1380: 153(.

4-5- کمبود استعداد ذاتی

دو  به  را  زنان  عقل  خطبه،  اين  شرح  در  نهج البالغه  شارحان  از  يکی 

علت ناقص می شمارد؛ ايشان علت اول را علتی درونی و داخلی شمرده و  

معتقدند اين علت درونی همان کمبود استعداد به لحاظ سرشت و خلقتی 

است که زن ها بر آن آفريده شده اند و قائل اند که همان کم استعدادی موجب 

می شود زن ها برخالف مردها که زمينه ي بيشتری برای شکوفايی عقل دارند، 

نقصان عقل داشته باشند و مستند آن را آيه ی مربوط به شهادت )بقره:282( 

دانسته و تصريح کرده اند که حق تعالی در اين آيه به همين حقيقت اشاره 

فرموده است و ضعف قوه ي ذاکره ي زن هاست که داللت بر فراموش کاری 

آنها می کند، به همين دليل است که خداوند شهادت دو زن را به منزله ي 

شهادت يک مرد قرار داده است. 
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علت دوم، از ديدگاه ايشان معاشرت کم آنها با انديشمندان و عقالست، 

چنان که با رياضت، قوای حيوانی خود را ضعيف نمی کنند تا قوانين عقل را 

در تنظيم کار معاش و معاد به همراه داشته باشند )ابن ميثم 1375: ج 2، ص 481(.

در اين نظريه، حکم قوای حيوانی در زن ها بر حکم قوای عقالنی شان 

گناهکار،  لجوج،  گريان، حسود،  رقيق القلب،  موجوداتی  آنها  و  دارد  غلبه 

زاری کننده، وقيح، دروغگو و مکار شمرده شده اند )همان: 481 و 482(.

برخی ديگر در اين باره گفته اند: »چون قوه ي شهوانيه بر زنان مستولی است 

پس به سبب آن واليت عقل در آنها ناقص است« )بيهقی کيذری 1375: ج 1، ص 375(.

و عده ای نيز در شرح اين خطبه تصريح کرده اند که نقصان عقل زنان نسبت 

به مردان ثابت شده است. چرا که مردان بيشتر صاحب ابداع و اختراع هستند و 

حتی بهترين آشپزها و خياط ها از بين مردان است )الموسوی 1376: ج 1، ص 451(.

برخی ديگر به جهت آنکه زن ها را تنها به امور اوالد و منزل اختصاص 

داده اند، آنها را دارای عقلی شمرده اند که مايحتاج شأنشان است و در اين باره 

گفته اند: »کوتاهی عقل زنان ناشی از نقصان استعداد مزاج و قصور عقل شأن 

است از درک و تصرف و عقل« )مدرس وحيد 1358: ج 5، ص 86(.

4- 6- ضعف سند و تبیین واقعیت های موجود آن عصر

عده ای در بررسی اين حديث و يازده حديث ديگر با اين مضمون که از 

شيعه نقل شده است، به اين مطلب دست يافته اند که احاديثی که درباره ي 

نقصان عقل زنان آمده است، از لحاظ سند اشکال دارند و نمی توان به آنها 

استناد کرد و در اين باره تصريح کرده اند:
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ــتند که بتوان با آن يک حکم سا ــند به گونه ای نيس  اين احاديث از نظر س
ــرد، زيرا در ميان آنها حديث صحيح و معتبر وجود  تعبدی را اثبات ک
ــی و خارجی را  ــا آن يک امر تکوين ــد که بتوان ب ــت، تا چه رس نداش
ــناخت و نيز به گونه ای نيستند که به عنوان خبر متواتر تلقی شوند،  ش
زيرا احاديث بدون سند، هزار عدد آن مشکلی را حل نمی کند، چگونه 

12 عدد يا قدری بيشتر می تواند تواتر ساز باشد. 
يک محقق منصف احساس می کند مردان تمام کينه ها و عداوت های خود 
را نسبت به زنان در قالب يک امر مقدس ريخته و به نام حديث و روايت 

به فرهنگ جامعه ي اسالمی تزريق کرده اند )مهريزی 1382: 96(.

از جهت داللت نيز صاحب نظر بر آن است، تنها مطلبی که مي توان تبيين 

کرد اين است که اين گونه احاديث، واقعيت های موجود در آن زمان ها را 

نسبت به زن توصيف می کند )همان(.

5- نقد و بررسی دیدگاه ها

پس از تبيين برخی از ديدگاه های متفاوت در اين باره، اکنون الزم است 

با نگاهی جامع به آموزه های دينی و ديدی منصفانه اين نظريات را نقد و 

بررسی کرد.

5- 1- ارزيابی ديدگاه اول

در ارزيابی ديدگاه اول، علی رغم آنکه دانستن مناسبت و موقعيت تاريخی 

در فهم سخن انکارناپذير است، اما تأثير مشکالت و نابسامانی های روزگار و 

رنجش از ديگران در کالم سنجيده ي حضرت علی )( که دريای بی کران 

علوم است، انکارپذير است. کم خردی يک شخص و نسبت دادن آن به کل 
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زنان دور از انصاف و عدالت است و در مورد حضرت علی )( که مظهر 

انصاف و عدالت است، امکان پذير نيست. به راستی شأن عظيم مقام عصمت 

و طهارت هرگز نمی تواند در زمان عصبانيت از يک زن، ديگر زنان را به 

کم خردی متهم کند. بنابراين بايد گفت مراد حضرت علی )( از »النساء« 

جمع زنان است؛ البته اينکه آيا مراد ايشان زنان آن عصر بوده و يا زنان تمام 

اعصار، بحث ديگری است که در اين سير نوشتاری به آن پرداخته می شود. 

در نقد اين نظريه، عده ای وجوهی را ذکر کرده اند که در اينجا به برخی از 

موارد پسنديده ي آن وجوه اشاره می شود:

1. موضع عايشه در برابر امام )( باالتر از موضع طلحه، زبير، معاويه، 

عمروعاص و خوارج نبود. اگر رفتار اين زن موجب شد که امام )( اين 

سخنان را در مورد زنان بگويد، بايد رفتار آن مردان نيز موجب می شد که 

 )(مشابه همان سخن را در مورد مردان نيز بگويد. وقتی امام )( امام

اينچنين سخنانی را درباره ی آن مردان ايراد ننموده اند، حاکی از آن است که 

 )(اين سخن ناشی از صرف عصبانيّت و ناراحتی حضرت از همسر پيامبر

نبوده است. 

2. امام علی )( شهر علم است، آيا می توان گفت که نوع را بر فرد 

قياس کند؛ يعنی کار يک زن را بر تمام زنان قياس کند؟ اين منطق معصومين 

و علما نيست )مغنيه 1979: ج 1، ص 374(. 

همچنين بنا بر علم بی کران و مقام عصمت و طهارت امام )(، برخی 

ديگر از صاحب نظران در اين باره گفته اند: 



22

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ن 
ستا

تاب
 /6

ه 0
ار

شم
 / 

هم
زد

پان
ل 

اگر کسی از اشکال سندی صرف نظر کند و روايت را صادر شده از سا
سوی امام )( بپندارد، نمی توان پذيرفت که امام )( اقدامات 
بيان حکم عام قرار داده  باشند  بهانه ای برای  فتنه گرانه ي يک فرد را 

)قربان نيا و همکاران 1384: ج 1، ص 49(.

5-2- ارزيابی ديدگاه دوم

 )( در مورد ديدگاه دوم که نقصان عقل زنان در کالم حضرت علی 

را مربوط به عقل نظری دانسته و زنان و مردان را در عقل عملی برابر مي داند، 

بايد گفت طبق اين ديدگاه، عقل عملی همان عقل کمال جوست و به حقايق 

و ذوات و معقوالت و ارزش ها مرتبط می باشد و از طرف ديگر عقل نظری، 

مربوط به ظواهر و يا مصلحت انديشی و دور از ارزش ها و واقعيت هاست. 

با عنايت به اين امور می توان گفت که اين نظريه ايراداتی به شرح ذيل دارد:

1. چگونه ممکن است حضرت علی )( در آن برهه ي تاريخی در 

توجه دادن و محتاط بودن نسبت به عقل زنان به عقل نظری که با ابزار منطق 

و رياضی سروکار دارد، نظر داشته باشد. نقصان عقل زنان در عقل نظری 

چه ربطی به موقعيت تاريخی و شأن صدور اين خطبه بعد از جنگ جمل 

دارد؟ درست است که مقصود خطبه منحصر در يک شخص نيست، ولی به 

هر حال موقعيت تاريخی و شأن صدور خطبه در فهم آن مؤثر است. عايشه 

با کم خردی موجب برپايی جنگ جمل و در نتيجه کشته شدن تعداد زيادی 

شد. حضرت علی )( پس از آن ماجرا براي آگاهي افکار جامعه، زنان 

جامعه را معرفي کرده است؛ لذا بايد ميان سخنان حضرت و وقوع آن واقعه 

يک نوع ارتباطی وجود داشته باشد. 
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 )( کم عقلی مسببين جنگ جمل -که به تناسب آن حضرت علی

به معرفی زنان جامعه می پردازد- فقط به امور ظاهری مرتبط نمی شده بلکه 

مخالف با امام عصر بوده و اتفاقاً به ارزش ها و حقايق مربوط بوده است؛ 

حال آنکه طبق اين ديدگاه ارزش ها و حقايق مربوط به عقل عملی بوده و زن 

و مرد در عقل عملی برابرند.

2. زنان عصر جاهليت موقعيت فرهنگی و اجتماعی بااليی نداشتند و از 

حقوق خود محروم بودند. دين اسالم به آنها بها داد و با زنده به گور کردن 

دختران و مهجوريت زنان به مخالفت پرداخت و برای آنان حقوق سياسی، 

فرهنگی و اقتصادی قائل شد. طبيعي است که جبران آن همه مهجوريت و 

عقب ماندگی نياز به موقعيت و گذر زمان داشت. از اين رو زنان در عصر 

نيز نه تنها در عقل نظری، بلکه در عقل عملی هم   )( حضرت علی

ضعف داشتند. حضرت علی )( می فرمايد: »از مشورت با زنان بپرهيز، 

مگر با زنی که او را به کمال عقل آزموده باشی« )مجلسی1403: ج 100، ص 

253(. اين خود نشان مي دهد که در آن عصر به ندرت زنان رشد عقلی کامل 

داشتند و علت اينکه حضرت علی )( از مشورت با زنان به احتياط کردن 

توجه می دهد، تنها نقص عقل نظری آنها نيست، بلکه به نقص عقل عملی 

آنها نيز مرتبط است.

3. خداوند در اين جهان هستی، همه چيز را در تسخير انسان درآورده تا 

از آنها استفاده کند و به اوج قله ي کمال و معرفت دست يابد. در قرآن کريم 

رودها، خورشيد و ماه و شب و روز )ابراهيم: 32 و 33( و آنچه بين آسمان ها و 
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زمين است )لقمان:20( همه و همه مسخر انسان )اعم از زن و مرد( شده است سا

تا جهت رشد کماالت خود به نهايت از آنها استفاده کند. اگر زنان در عقل 

نظری و منطق و رياضی نسبت به مردان نقصان داشته باشند، بايد ذاتاً براي 

تسخير اين امور که بی شک با علوم نظری و رياضی پيوند محکمی دارند، با 

مشکل مواجه شوند؛ حال آنکه اين ادعا برخالف قرآن کريم است، زيرا قرآن 

کريم هيچ تفاوتی در تسخير اين امور بين زن و مرد قائل نيست. 

گفتنی است محور بحث در اين حيطه به نقصان عقل مرتبط است؛ بدين 

معنی که زنان ذاتاً نسبت به مردان در علوم نظری نيز کمبودی ندارند. اين 

مسئله نبايد با کمال عقل زنان در عقل نظری خلط شود، همان طور که چنين 

ادعايی در مورد مردان نيز وجود ندارد.

پس در دفع شبهه نمی توان به تفکيک عقل نظری و عملی زنان پرداخت، 

چرا که نه تنها دليل معتبری بر آن وجود ندارد، بلکه داليلی بر خالف آن نيز 

وجود دارد که در اين مقاله به برخی از آنها اشاره شد.

5- 3- ارزيابی نظريه ي سوم

به کار رود،  نواقص در معنای حقيقی خود  اين ديدگاه، چنانچه  طبق 

مخالف قرآن کريم است؛ پس نواقص بايد در اينجا به معنای تفاوت باشد تا 

با قرآن کريم تعارضی نداشته باشد، همان طور که تفاوت در قرآن به معنای 

نواقص نيز به کار رفته است. 

در اين نظريه به حقيقت تفاوت ها ميان زن و مرد توجه شده است؛ گر 

چه اين نکته ای صحيح و انکارناپذير است و پيوسته در منش و رفتار زن و 
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مرد مشهود است، اما استنتاج اين واقعيّت از اين فراز خطبه اشکاالتی را به 

شرح ذيل موجب می شود:

نخست اينکه کاربرد هر کلمه در معنای غيرحقيقی، نيازمند قرينه است. در 

اينجا قرينه ای داّل بر اينکه نواقص به معنای تفاوت به کار رود، وجود ندارد.

ديگر اينکه چون در قرآن تفاوت به معنای نواقص هم به کار رفته، دليل 

بر آن نمی شود که نواقص هم بايد در معنای تفاوت به کار رود. 

ــت که  ــرآن کريم اس ــی مخالف ق ــب در صورت ــن مطل ــت، اي در نهاي

ــای نقص ذاتی عقول بدانيم. در اين صورت به نظر  نواقص العقول را به معن

می رسد مضامين اين خطبه با بسياری از آيات قرآن کريم که عقل را مايه ی 

ــازگار خواهد بود؛ اما اگر نقصان عقل، ذاتی زن  ــاد انسان می دانند، ناس ارش

نباشد، هيچ تعارضی با قرآن کريم ندارد. 

5-4- ارزيابی نظريه ي چهارم

در اين ديدگاه، نظريه پرداز جهت دفع تعارضات نقصان عقل زنان با مسلمات 

دينی، امور قابل تشخيص عقلی توسط زن را به امور اساسی و فرعی تفکيک 

کرده و بر اين باور است که زن در تشخيص امور اساسی با مرد تفاوتی ندارد و 

تنها در تشخيص امور فرعی با مرد متفاوت است و آن هم به دليل آن است که 

فطرت زن عاطفی است و به جای پيروی از عقل و شرع، به سراغ اميال درونی 

می رود. گفتنی است اين نظريه از چند جهت اشکال دارد:

الف- عقلی که در تشخيص امور اساسی هيچ نقصانی نداشته باشد، به 

يقين در تشخيص امور فرعی نيز نقصانی نخواهد داشت؛ چرا که امور فرعی 
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بر پايه ي امور اساسی استوار هستند.سا

اساس  بر  متعال  تفاوتی که خداوند  بر  بنا  زنان  که  است  ب- درست 

حکمت خود در خلقت زن و مرد ايجاد کرده است، عواطف و احساسات 

قوی دارند، اما از نظر شرع تا چه حد پذيرفته است که اين عواطف بر عقل 

غلبه کند؟ آيا می توان گفت تا آن حد که بتوان از آن تعبير به نقصان عقل 

نمود؟ اگر زن ناخودآگاه و بدون توجه به عقل )بنا به باور اين  نظريه پرداز( 

مقدس  نظر شرع  از  مسئله چقدر  اين  کشانده شود،  اميال  به سوی  دلش 

پذيرفته است؟ چنانچه پذيرفته باشد، بايد تکليف زن نيز متفاوت باشد. مگر 

نه آن است که بسياری از احکام دين در باب زن و مرد برابرند. با وجود 

چنين تفاوت عقلی ميان زن و مرد، آيا برابري حکم زاني و زانيه با عدل الهی 

سازگار است؟ خداوند متعال در قرآن کريم، مردان و زنان را از نگاه آلوده 

پرهيز می دهد )نور: 30 و 31(؛ حال اگر احساسات فطري زن او را به سوی 

اميالش کشاند و موجب شود که او –به حسب فطرت- به هوای نفسش 

پاسخ مثبت دهد، طبيعتاً نمي تواند نگاهش را همچون مردان تحت کنترل 

عقل درآورد و لذا فرمان پروردگار برايش تکليف مااليطاق خواهد بود و اين 

امر دور از شأن خداوند عادل است. از اين رو اين نظريه نيز عجوالنه طرح 

شده و نمی تواند در تفسير کالم حضرت علی )( منطقی باشد.

5-5- ارزيابی نظريه ي پنجم

حضرت  کالم  در  زنان  عقل  نقصان  که  نظرياتي  مي رسد  نظر  به 

علی)( را به نقصان ذاتی تفسير کرده اند، از تعارض آن با قرآن کريم 
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و ديگر سخنان حضرت علی )( غافل مانده و به عالوه رشد علمی و 

فرهنگی زنان در جوامع پيشرفته را ناديده انگاشته اند. متأسفانه در اين نظريه، 

جنبه ي احساسات بر عقل و منطق غلبه يافته و ضعف آن کاماًل معلوم و 

مشهود است. تأسف بيشتر از آن است که اين انگاره به شرح سخن حضرت 

اين خطبه، زنان موجوداتی  اينکه در شرح  علی)( گره خورده است. 

حسود، گناهکار، لجوج، وقيح و دروغگو شمرده شده که قوای حيوانی آنها 

بر قوای عقالنی شان غلبه دارد، می تواند عللي همچون جهل و نادانی نسبت 

به خالق زنان، جهل و نادانی نسبت به شخصيت زنان، سوء استفاده از کالم 

موال علی )( و غلبه ي احساسات بر عقل داشته باشد.

5-5-1-تعارضاينديدگاهباديدگاهقرآنکريم

تفاوت های  علی رغم  زنان  کريم،  قرآن  ديدگاه  مطابق  می رسد  نظر  به 

بسياری که با مردان دارند، در عقل ذاتی نسبت به آنها نقصان ندارند. در اين 

باره مستندات زير مشاهده مي شود: 

1. قرآن کريم زنان منافق را در کنار مردان منافق و زنان مؤمن را در کنار 

مردان مؤمن آورده و جزا و پاداش آنها را برابر دانسته است. خداوند در سوره ي 

منافق، همانند  منافق مي فرمايد: »مردان و زنان  توبه درباره ي زنان و مردان 

يکديگرند؛ هر دو به کار ناپسند وا می دارند و از کار پسنديده باز می دارند؛ اهل 

انفاق نيستند؛ خدا را فراموش کرده و فاسق اند؛ جايگاهشان جهنم است و در آن 

جاودانه اند و پروردگار آنها را لعنت و عذاب مي کند« )توبه: 67 و68(. 
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همچنين خداوند درباره ي زنان و مردان مؤمن مي  فرمايد: »مردان و زنان سا

با ايمان، دوستان يکديگرند؛ به کارهای پسنديده وا می دارند و از کارهای 

ناپسند باز می دارند؛ اهل نماز و زکات اند و از خدا و پيامبرش فرمان می برند؛ 

مورد رحمت پروردگارشان قرار می گيرند و جايگاهشان بهشت است و در 

آن جاودانه اند؛ خداوند از آنها خشنود است و اين همان رستگاری بزرگ 

است )توبه: 71 و 72(.

طبق معارف دينی يکی از راه های نجات و رستگاری، عقل آدمی است. 

همان طور که حضرت علی )( فرموده اند: »انسان به وسيله ي عقل هدايت 

می شود و نجات می يابد« )تميمی آمدی 1410: 124( اين عقل آدمی است که 

به رستگاری  را  انسان  دينی،  پيشوايان  و  کريم  قرآن  با کمک هدايت های 

می رساند. همان که مولی علی )( درباره ي آن فرموده است: »عقل رسول 

حق است« )همان: 27(. با وجود اين، شايسته ي پروردگار عادل نيست که عقل 

زن را ناقص تر از عقل مرد خلق کرده باشد، ولی مسير پيشرفت معنوی و يا 

سقوط و انحطاط اخالقی او را هم رديف مردان قرار داده باشد و در جزا و 

پاداش با او به مثابه جزا و پاداش با مردان رفتار کند.

قيامت  روز  در  مرد-  و  زن  از  اعم  جهنميان-  کريم،  قرآن  آيات  طبق 

حسرت تعقل نکردنشان را می خورند و می گويند: »اگر شنيده ]و پذيرفته[ 
بوديم يا تعقل کرده بوديم در ]ميان[ دوزخيان نبوديم« )ملک:10(.1

1- »لو كنا تسمع او تعقل ما كنا فی اصحاب السعير«. 
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به  مرد(  و  زن  از  )اعم  جهنم  اهل  که  است  آن  گويای  شريفه،  آيه ی 

به  نسبت  زنان  اگر  آنکه  حال  می خورند؛  تأسف  نکردنشان  تعقل  دليل 

مردان ناقص العقل بودند، نبايد به اندازه ی مردان در تعقل نکردنشان تأسف 

می خوردند. اينها همه نشان دهنده ي نبود نقصان عقل ذاتی زن در برابر مرد 

از ديدگاه قرآن کريم است.

تأکيد  مسلمانان  نمودن  تعقل  بر  کريم  قرآن  در  زيادی  بسيار  آيات   .2

می ورزند و هيچ اشاره ای به نقصان عقل ذاتی زن ندارند.1 اگر عقل زن بر 

اساس فطرت نسبت به عقل مرد نقصان داشته باشد، هر آينه الزم بود قرآن 

کريم در تأکيد ورزيدن بر تعقل نمودن، ميان زن و مرد تفاوت قائل می شد.

3. در قرآن کريم مصاديقی از خردورزی باالی زنان به چشم می خورد 

که خط بطالنی بر نقصان عقل ذاتی جنس زن در برابر جنس مرد است که 

به دو نمونه از آن اشاره می شود:

الف- قرآن کريم حکايت ايمان آوردن بلقيس ملکه ي صبا را اين چنين مطرح 

می کند که بلقيس پس از ديدن نامه ي حضرت سليمان براي ايمان آوردن او، ابتدا با 

سران کشور مشورت کرد و سران کشور او را صاحب اختيار دانستند. ملکه ي صبا 

تصميم گرفت ابتدا هدايايی نزد حضرت سليمان بفرستد تا واکنش او را ارزيابی 

کند و سرانجام با پی بردن به حقايق گفت: »پروردگارا من به خود ستم کردم و 

اينک با سليمان در برابر خدا، پروردگار جهانيان تسليم شدم« )نمل: 44 – 29(. 

)آل  تعقلون«  كنتم  »ان  )بقره:242(؛  تعقلون«  »لعلکم  )بقره:44(؛  تعقلون«  »افال  همچون:  آياتی   -1
عمران:118( و ... . 
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ــت، توانست با ارزيابی های خود سا ــعور وااليی که داش بلقيس با فهم و ش

ــادهای حضرت  ــود معجزات و ارش ــا فرعون با وج ــد، ام ــه حقيقت برس ب

موسی)( باز در کمال بی خردی گفت: »أنا ربکم االعلی« )نازعات: 24(.

در مقايسه ي آيات فوق چنين به دست می آيد که طبق فرهنگ قرآنی 

نقصان عقل ربطی به جنيست ندارد، بلکه دامنه ي نقص و کمال عقل در قرآن 

کريم فرای مسئله ي جنسيت است. 

  ب- طبق فرهنگ قرآنی، همسر فرعون، در قصر فرعون، در ميان غافالن 

و ظالمان به خدای يگانه ايمان می آورد و با آن تدبير و دورنگری اش، خانه ای 

به  راه  اين  )تحريم: 11( و در  از قصر فرعون ترجيح می دهد  را  در بهشت 

شهادت می رسد، اما خود فرعون با وجود تمام ارشادات و معجزات حضرت 

موسی )( بر غفلت و گمراهی باقی می ماند. به راستی طبق فرهنگ قرآنی 

کدام يک از اين دو، نقصان عقل دارند؟ نگاه قرآن به ذکر اين وقايع، نگاهی 

اعم از جنسيت است و زن و مرد بودن و ويژگی های منحصر به فرد آنها را 

به درست انديشی يا کج انديشی مرتبط نمی داند.

)(5-5-2-تعارضايننظريهباديگرسخنانحضرتعلی

 حضرت علی )( در رابطه با انسان فرموده است: »االنسان بعقله« 

)تميمی آمدی 1410: 26(. از اين حديث می توان برداشت کرد که انسان ها )اعم 

از زن و مرد( در عقل ذاتی و طبيعی يکسان هستند. در ديگر سخنان حضرت 

علی )( آمده است: »از مشورت با زنان بپرهيز، مگر با زنی که او را به 

کمال عقل آزموده باشی« )مجلسی 1403: ج100، ص 253، ح 56(.
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وقتی که حضرت علی )(، زنانی را که به کمال عقل آزمايش شده 

باشند، استثناء می کنند، خود دليل بر نبود نقصان عقل ذاتی آنها از ديدگاه آن 

حضرت است. به عالوه، نبود رشد علمی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی و ... 

در زنان آن عصر را حکايت دارد که در مشاوره گرفتن از  آنها بايد احتياط کرد.

5-6- ارزيابی نظريه ي ششم

اين ديدگاه نسبت به ساير ديدگاه ها نگاه جامع تری دارد؛ چرا که در اين 

ديدگاه سند خطبه، سند احاديثی که مضمون آنها شبيه مطالب اين خطبه 

اين ديدگاه سند  به دقت بررسی شده است. طبق  نيز متن خطبه  است و 

خطبه و احاديث مشابه آن ضعيف شمرده شده بودند، اما از آنجا که ضعف 

در سند، دليل بر ضعف متن نيست، متن نيز بررسی شد. طبق اين ديدگاه، 

متن خطبه واقعيت های موجود در آن زمان را نسبت به زن بيان می کند. در 

فرهنگي که زن را به ارث می بردند، جنسيتش را ننگ می شمردند و نوزادان 

دختر را زنده به گور می کردند، طبيعی است که پس از گذشت حدود نيم 

قرن، هنوز رشد فرهنگی و علمی الزم را نداشته باشد و در مداخله ی آنها در 

سياست و حکومت و مشاوره و ... بايد احتياط کرد. همان  طور که در مطالب 

پيشين اشاره شد، اين نوع نقصان عقل در زنان را می توان از سخنان حضرت 

علی)( نيز به دست آورد. آنجا که می فرمايد: »از مشورت با زنان بپرهيز، 

مگر با زنی که به کمال عقل آزمايش شده باشد« )همان(.
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آن سا زنان  کماالت  رشد  محدوده ی   ،)( علی  فرمايش حضرت  اين 

 ،)( عصر را نشان می دهد که به جز اندکی همچون حضرت فاطمه زهرا

ام سلمه و تعدادی محدود، بقيه رشد عقلی الزم را نداشتند و نياز به شرايط 

و جوی مناسب برای جبران آن محدوديت ها و محروميت ها بود.

برخی از صاحب نظران در اين باره تصريح کرده اند: »نقص عقل زنان که 

بيان آن به امام )(  منسوب است، پديده ای مربوط به شرايط اجتماعی 

در  در عصر جديد  زنان  بسا  و چه  زنان  عمومی  ويژگی  نه  است  خاص 

شرايطی قرار گيرند که با برخورداري از رشد عقلی هم رديف مردان قرار 

گيرند« )قربان نيا و همکاران 1384: ج 1، ص 94(.

با   )( شايسته است آن عده که معتقدند روی سخن حضرت علی

همه ی زنان و برای هميشه است )جعفری 1380: 706( و يا گفته اند تا آن هنگام 

که اين خطاب در متن تاريخ زنده است، همه ی مردم مشمول خطاب و همه ي 

زنان مشمول حکم هستند )حبيبی 1380: 133(،1 نگاه جامعی به سخنان حضرت 

که حضرت  عقلی  نقصان  از  مراد  آيا  بيانديشند  و  باشند  داشته   )(علی

علی)( در مورد زنان فرموده، نقصان عقل ذاتی است يا اکتسابی؟ و اگر بنا به 

ادله ای که تصريح شد، ذاتی نيست و اکتسابی است، پس چه اصراری است که 

 )(تمام زنان حتی زنان جوامع پيشرفته را شامل شود؟ به عالوه حضرت علی

در برخی خطبه هايشان کوفيان را نکوهش کرده و فرموده است: »ای کسانی که 

1- اين سخن از دکتر سيد صدر الدين طاهری است در مقاله »زن در نهج البالغه« که به کوشش 
آقای حبيبی در کتاب مورد ارجاع به چاپ رسيده است. 
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پيکرهايتان حاضر و خردهايتان از شما پنهان است« )شيروانی 1387: خطبه 131( و يا 

فرموده است: »شما از تعقل باز مانده ايد« )همان: خطبه 34، ص 84(.

آيا می توان گفت چنين نکوهشی همه ي کوفيان در تمام عصرها را شامل 

می شود؟ مسلم است که اين نوع نکوهش در بيان واقعيت های مربوط به 

مردمان کوفه در عصر امام علی )( بوده است. در مورد نقصان عقل زنان 

نيز نمی توان گفت مراد حضرت علی )( نقصان عقل ذاتی زنان است و 

در همه ي زمان ها نيز اين گونه است، بلکه مراد حضرت علی )( نقصان 

اجتماعی  از موقعيت هاي  آنها  اکتسابی زنان آن عصر است؛ چرا که  عقل 

را  آن عصر  زنان  عقل  نقصان  می توان  و  بودند  محروم  مردان  فرهنگی  و 

آسيب شناسی کرد و به اين نتيجه دست يافت که محروم بودن زنان از حقوق 

خود، موجب کندی رشد عقالنی آنها می شود و به اين موضوع بايد توجه 

جّدی شود.
برخی از شارحان نهج البالغه در شرح اين خطبه به اين مطلب اشاره 
کرده اند که در قرآن کريم انسان، حريص، کم طاقت، ظالم، جاهل، ناسپاس 
و طغيانگر معرفی شده است. هنگامی که بدی به او برسد، بی تابی می کند 
و هنگامی که خوبی به او برسد، بخل می ورزد. قطعاً انسان در طبيعتش اين 
گونه نيست، بلکه اين بحث ها درباره ي انسانی است که تحت تربيت رهبران 
الهی قرار نگرفته است. در مورد جنس زن نيز مطلب همين است )مکارم 

شيرازی 1380: ج 3، صص 291 – 288(.
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از اين رو نمی توان گفت که چون قرآن کريم فرموده انسان، ظالم و جاهل سا

است پس ذاتاً در تمام اعصار ظالم و جاهل است، بلکه انسان بدون هدايت 

دينی اين گونه است. زن نيز اگر تحت تعليم علوم و معارف قرار نگيرد، از رشد 

عقالنی محروم می شود. 

6- رابطه ي نقصان عقل زنان و شهادت آنها

 در پايان اين مطالب الزم است به رابطه ي نقصان عقل زنان و شهادت 

آنها در اين خطبه پرداخته شود. حضرت علی )( در بيان نقصان عقل 

زنان در اين خطبه، به نابرابری شهادت زن و مرد اشاره می کند. خداوند متعال 

در قرآن کريم درباره ي شهادت دو زن برابر شهادت يک مرد فرموده است: 

»دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردی را 

با دو زن، از ميان گواهانی که ]به عدالت آنان[ رضايت داريد ]گواه بگيرد[، 

تا ]اگر[ يکی از آن دو ]زن[ فراموش کرد، ]زن[ ديگر، وی را يادآوری کند« 
)بقره:282(.1

برخی از شارحان نهج البالغه عبارت »و اّما نقصان عقولهّن فشهادة امرأتين 

كشهادة الرجل الواحد« را علت نقصان عقل زنان دانسته  و آن را به آيه ي 

شريفه فوق مستند ساخته اند )ابن ميثم 1375، ج 2، ص 481؛ مدرس وحيد، 1385، 

ج5، ص86(؛ حال آنکه عّلت شمردن »نابرابری شهادت زن و مرد« در اين باره 

و نيز مستند ساختن آن به آيه ي شريفه فوق، اشکاالتی را در بر دارد که به 

1- »و استشهدوا شهيدین من رجالکم فان لم یکونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان 
تضل احداهما فتذكر احداهما االخری«. 
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برخی از آنها اشاره می شود:

الف- طبق آيه ی شريفه، دليل شهادت دو زن در برابر شهادت يک مرد، 

حافظه ي آنهاست که با توجه به داخل نبودن زن در اجتماع به اندازه ي مردان 

و اشتغال آنها به امور منزل و فرزند، امری کاماًل طبيعی است و هيچ ارتباطی 

با نقصان عقل ندارد.

ب- نمي توان علت نقصان عقل زنان را نابرابری در شهادت آنها با مردان 

نابرابری در شهادت ذاتی زن نيست؛ بلکه حکمی است که  دانست، زيرا 

خداوند به دليل فراموشی زن که در عدم اشراف زن در اجتماع به اندازه ي 

مردان و نيز حفظ روحيه ي لطيف زنانه ی او ريشه دارد، وضع کرده است. 

ج- اگر گفته شود مراد حضرت علی )( نقصان عقل ذاتی زنان است 

-که در اين مقاله رد شد- و دليل آن هم نقصان شهادت دو زن در برابر يک 

مرد است، الزم است تفاوت شهادت دو زن با شهادت يک زن تبيين شود. 

چنانچه عقل ذاتي زنان ناقص باشد، نه تنها شهادت دو نفر بلکه شهادت 

صد نفر هم به اندازه ی شهادت يک نفر که عقلش کامل است، نمی شود، 

اما چنانچه گفته شود نقصان عقل زنان در اين خطبه، نقصان عقل اکتسابی 

آنهاست، باز در اين باره اشکال اول و دوم بر آن حمل می شود. 

براي دفع اين اشکال، عده ای به صراحت در نسبت دادن اين سخن به 

حضرت علی )( احتياط کرده و گفته اند: »تفسير کاستی در عقل به اينکه 

شهادت دو زن در برابر شهادت يک مرد قرار دارد، انکارپذير است و می توان 

توضيح داد که شهادت، ارتباطی با عقل و خرد ندارد« )فضل اهلل 1381: 59(. 
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بيشتر شارحان نهج البالغه به سرعت از کنار آن رد شده و به هيچ نوع سا

اشکالی در اين باره اشاره نکردند )ابن ميثم 1375: ج 2، ص 482؛ مدرس وحيد 

1385: ج 5، ص 84؛ ابن ابی الحديد 1338: ج 6، صص 230- 214؛ موسوی 1376: ج 1، 

ص 451؛ نواب الهيجانی: 76(.

برخی نيز پس از طرح اشکال دور به دليل وجود رواياتی که در مورد 

نقصان شهادت زنان به نقصان عقل آنها اشاره کرده اند، براي دفع آن گفته اند: 

»مگر بگوييم اينکه سبب نقصان عقل، نقصان شهادت دانسته شده، در حقيقت 

اماره و نشانه ای از نقصان عقل است« )مهريزی 1382: 94(.

به نظر می رسد قصد حضرت علی )( در اين خطبه اين بوده که 

ضعف زنان در رابطه با رشد نيافتن ابعاد فکری و اجتماعی آنها را در جامعه 

مطرح کند و ضمن آن آسيب شناسی، به عنوان حاکم اسالمی، افکار جامعه 

را به سمت اصالح آن سوق دهد و براي تبيين مطلب و توجه دادن مخاطب 

به چگونگی آن، به مثالی که بين همه معروف و شناخته شده بوده، اشاره 

کرده است؛ به اين معنا که ای مردم! عقل زنان جامعه نقصان دارد و در جهت 

رسيدن به کماالت رشد نکرده است؛ همان  طور که در شهادت دادنشان هم 

بايد دو نفر را به صحنه آورد.

7- نتیجه گیری

بر اساس اين پژوهش، موضوع نقصان عقل زنان در اين خطبه از لحاظ 

سند معتبر نيست؛ چرا که سند آن مرسل بود و سند مرسل از اسناد ضعيف 

محسوب می شود، اما وجود روايات هم مضمون ديگر )با وجود آنکه آنها 
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نيز از نظر سند معتبر نبودند( و نيز نامه ي 14 نهج البالغه، بررسی متن اين 

خطبه را ضروري مي سازد.

نقصان عقل زنان  آمد که موضوع  به دست  اين خطبه  بررسی متن  از 

از ديدگاه حضرت علی )( نمی تواند به معنای نقصان عقل فطری و 

ذاتی باشد، زيرا در اين صورت عالوه بر آنکه با رشد عقلی و علمی زنان  

در جوامع فعلی ناسازگار است، با فرهنگ قرآنی و ديگر سخنان حضرت 

علی)( نيز هم خوانی ندارد؛ بلکه مراد از آن نقصان عقل اکتسابی است. 

حضرت علی )( هرگز در پی تحقير و کوچک انگاری زن در جامعه 

نبوده است بلکه هدف، ارشاد مردم و توّجه دادن به نقصان های موجود در 

جامعه و در نتيجه تالش براي رفع آنها بوده است.

احساسات و عواطف سرشار زنان و روحيه ي لطيف آنها که حقيقتی الزم 

و انکار ناپذير است را نمی توان داّل بر نقصان عقل آنها شمرد؛ چرا که آثار و 

عوارض اين فرضيه با اصول و معيارهای دينی ناسازگار است.

مطابق قرآن کريم شهادت دو زن در برابر يک مرد، اذعان آشکاری بر 

زنان  نقصان عقل  عّلت  عنوان  به  نمی تواند  و  دارد  فراموشی زن  مسئله ي 

محسوب شود.

به اين ترتيب صرف نظر از ضعف سندی خطبه، تنها در صورتی می توان 

در جامعه ي کنونی نقصان عقل زنان را با عقل و شرع و نيز رشد علمی 

آنها مطابق دانست، که نقصان عقل اکتسابی زنان جامعه را از آن اراده نمود؛ 

نقصانی که مانع شکوفايی عقل زنان می گردد. اين نوع آسيب شناسی حضرت 
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علی )( حاکی از آن است که اگر زنان علی رغم تفاوت های بسياری سا

که در خلقتشان با مردان دارند، از کسب علم و دانش محروم باشند و در 

مهجوريّت و محروميّت به سر برند، دچار نقصان عقل می شوند و بايد در 

زمينه های سياست، فرهنگ، اقتصاد و ... متوّجه اين امور بود. 

گفتنی است به دور از هرگونه گرايش افراطي همان گونه که مطابق کالم 

مولی علی )(، بی خردی کوفيان در همه ي عصرها سرايت پذير نيست، 

نقصان عقل اکتسابی زنان نيز اين گونه است.              
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                                          نقد و بررسی ديدگاه های مربوط به خطبه ي هشتادم نهج البالغه

منابع
 قرآن کريم  ×
 ابن ابی الحديد، عّزالدين ابو حامد 1338. شرح نهج البالغه، تصحيح محمد ابوالفضل  ×

ابراهيم، قم، کتابخانه عمومی آیۀ اهلل مرعشی نجفی.
العرب،  × لسان  2000م.  المصری  االفريقی  مکرم  محمدبن  الدين  جمال  منظور،   ابن 

بيروت، دار صادر.
 ابن ميثم بحرانی، ميثم بن علی 1375. ترجمه و شرح نهج البالغه، ترجمه ي قربانعلی  ×

محمدی مقدم، مشهد، بنياد پژوهش های آستان قدس رضوی.
شرح  × فی  الحقائق  حدائق   .1375 حسين  محمد بن  قطب الدين  کيذری،   بيهقی 

النهج البالغه، تصحيح عزيز اهلل عطاردی، قم.
 تميمی آمدی، عبدالواحد بن محمد 1410ق. غرر الحکم و درر الکلم، تحقيق و تصحيح  ×

سيد مهدی رجايی، قم، دار الکتاب االسالمی.
و  × چاپ  سازمان  تهران،  نهج البالغه،  از  پرتوی   .1380 محمدمهدی  سيد   جعفری، 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
فرهنگ  × نشر  دفتر  تهران،  نهج البالغه،  شرح  و  ترجمه   .1371 محمدتقی   جعفری، 

اسالمی.
 جوادی عاملی، عبداهلل 1389. زن در آيينه جمال و جالل، تحقيق و تنظيم محمود  ×

لطيفی، قم، اسراء.
و  × انديشه  در  نقش زن  مقاالت همايش جايگاه و  مجموعه  نجفقلی 1380.   حبيبی، 

حکومت امام علی )(، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايی.
 الحسينی الخطيب، السيّد عبد الّزهراء 1405ق-1985م. مصادر نهج البالغه و اسانيده،  ×

بيروت، دار االضواء.
ايمان،   × عقل  زن،   .1380 آيت اللهی  زهرا  و  بهزادپور  سيميندخت  و  کبری   خزعلی، 

مشورت، تهران، سفير صبح.
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 دشتی، محمد 1379. نهج البالغه )ترجمه(، قم، پارسايان. ×سا
 دشتی، محمد و کاظم محمدی 1406 المعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه، قم، النشر  ×

االسالمی التابعه.
 الراغب االصفهانی، حسين بن محمد 1423ق. مفردات الفاظ القرآن الکريم، قم، ذوی القربی. ×
 شيروانی، علی 1387. نهج البالغه )ترجمه(، قم، دارالعلم. ×
السامرائی،  × ابراهيم  و  المخزومی  مهدی  تحقيق   .1982 أحمد  الخليل بن   الفراهيدی، 

العراق، وزارت الثقافۀ و االعالم.
 الفيروز آبادی، مجدالدين محمدبن يعقوب 1429ق-2008م. معجم القاموس المحيط،  ×

رتّبه و وثّقه خليل مأمون شيحا، بيروت، دارالمعرفۀ.
  الفيومی، احمدبن محمدبن علی1414ق. المصباح المنير فی غريب الشرح الکبير، قم،  ×

دارالهجرة. 
 قربان نيا، ناصر و همکاران 1384. باز پژوهی حقوق زن، تهران، روز نو. ×
 مجلسی، محمد باقر 1403. بحار االنوار، تهران، دارالکتب االسالميه. ×
 مدرس وحيد، احمد 1385. شرح نهج البالغه. ×
 مصطفوی، حسن 1368. التحقيق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد  ×

اسالمی.
 مغنيه، محمد جواد 1979م. فی ضالل النهج البالغه، بيروت، دار العلم للماليين. ×
 مکارم شيرازی، ناصر 1380. پيام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه، تهران، دار  ×

الکتب االسالميۀ.
 الموسوی، سيد عباس 1376. شرح نهج البالغه، بيروت، دار الرسول االکرم-دار المحجۀ  ×

البيضاء.
 مهريزی، مهدی 1381. زن در سخن و سيره امام علی، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايی. ×
 ــــــــــ 1382. شخصيت و حقوق زن در اسالم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. ×
 نواب الهيجی، ميرزا محمد باقر. شرح نهج البالغه، تهران، اخوان کتابچی. ×


