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چکیده
نوع نگرش امام علی(ع) به زن ،ازجمله مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات نهجالبالغه است که تاکنون
صاحبنظران بسیاری را به قلمفرسایی واداشته است که نظرات اغلب آنان با یکدیگر و چهبسا با حقیقت ،فاصله
بسیار دارد .در این مقاله که به دو شیوۀ توصیفی و تحلیل محتوایی انجام شده ،دیدگاه محققان و ایدهپردازان در
اغلب شروح نهجالبالغه و نیز کتابها و مقاالت علمی ،بررسی و گونهشناسی شده و در چهار گروه فکری قرار
گرفتهاند :گروه اول سخنان امام علی(ع) را حمل بهظاهر کردهاند؛ گروه دوم با ارائۀ دالیلی به توجیه منطقی سخنان
حضرت پرداختهاند؛ گروه دیگر انتساب کالم به حضرت را منتفی میدانند و گروه چهارم با نگاهی سطحی ،به امام
علی(ع) نسبت زنستیزی دادهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که محیط جغرافیایی و شرایط زمانی ،اجتماعی و
دینی در شیوه تبیین کالم امام(ع) اثرگذار بوده است .با وجود شرحها و پژوهشهای فراوان ،جنبه نوآوری در برخی
از آن ها کم و یا حتی در برخی موارد تکرار سخن شارحان پیشین است .در این میان نظرات شارحان معاصر نسبت
به زن منطقیتر بوده و افراطوتفریط کمتری در آنها به چشم میخورد.
کلید واژهها :امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،گونهشناسی ،مسأله زن ،شروح نهجالبالغه ،پژوهشهای علمی.

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،رشته نهجالبالغه ،گرایش اصول دین و معارف علوی
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .3استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
* :نویسنده مسئول
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اسماعیلی و همکاران

 .1مقدمه
زن از ابتدای تاریخ حیات بشر ،معموالً مورد ستم واقع شده و گاهی از حقوق اولیۀ یک انسا ن محروم بوده
است .او که بهعنوان مادر ،مهمترین رکن خلقت است ،اغلب در برهههای مختلف تاریخ ،نقش بیبدیلش،
موردعنایت واقع نشده و عموماً به جرم احساساتی بودن تکوینی ،سالخی شده است .سخنان امام علی(ع)
پیرامون زنان در کتاب نهجالبالغه ،ظاهری ضدّ زن دارند و به همین دلیل ،همواره موجب خردهگیری به
اسالم بودهاند.
دانشوران بسیاری ،بر حاشیۀ نهجالبالغه به سخنوری پرداختهاند .دیدگاه برخی ،بسیار مبسوط و
دیدگاههای برخی دیگر ،بسیار موجز بوده و البته همه بهطور یکسان به تمام مسائل نپرداختهاند .اقبال
شارحان به تفسیر خطبۀ  ،08بیشتر از سایر سخنان حضرت دربارۀ زن بوده است و برخی ،پیرامون دیگر
سخنان حضرت ،اظهارنظری نداشتهاند .تالش نگارندگان این بوده که با جمع شرحهایی که بر سخنان
حضرت علی(ع) دربارۀ زن نگاشته شده به گونهشناسی 1یعنی همان دستهبندی آرا و نظرهای شارحان و
پژوهشگران براساس موضعگیری آنها نسبت به کالم امام پرداخته و بهدور از تعصب و با دیدگاهی
نقادانه و تحلیلی نظرات مختلف را بررسی نمایند.
در این پژوهش از منابع متعدد عربی ،فارسی و انگلیسی استفاده شده است و موارد مرتبط با موضوع،
پس از استخراج ،به دو شیوۀ توصیفی و تحلیل محتوایی دستهبندی شدهاند؛ البته با توجه به زیاد بودن
منابع مورداستفاده و نیز تکراری بودن اغلب دیدگاهها ،به ذکر نمونههایی از معروفترین و قابل استنادترین
آنها ،با رعایت اختصار بسنده شده و در مورد مقاالت استفادهشده نیز ،برداشت کلی از مفاهیم بیان
گردیده است .کتابهایی همچون شرح نهجالبالغه دخیل ،منهاجالبراعه راوندی ،تصنیف نهجالبالغه و نیز
بسیاری دیگر از مقاالت در این زمینه بررسی شدند و به علت آنکه اغلب ،مطلب جدید و خاصی برای ارائه
دربارۀ موضوع موردبحث نداشتند و نیز به جهت اختصار ،کنار گذاشته شدند.
الزم به ذکر است که با توجه به استفادۀ شارحان و مفسران از نسخ مختلف نهجالبالغه ،برای وحدت
در نامگذاری خطبهها ،نامهها و حکمتها ،از نسخۀ صبحیصالح و از ترجمه محمد دشتی استفاده شده
است.
 .1-1بیان مسأله

موضوع زن و چگونگی نگاه امام علی(ع) به وی در نهجالبالغه ،یکی از بحثبرانگیزترین حوزههای
اندیشۀ دینی است و همواره مورد توجه افراد و گروههایی با عقاید متفاوت قرار گرفته است و هر کدام از
منظر خود ،این مسأله را مورد تحلیل قرار دادهاند .در مواجهه با این سخنان ،اگر ترجمۀ متعارف در نظر
گرفته شود ،در نگاه اول ،بسیار توهینآمیز تلقی میشوند.
این مقاله بر آن است تا به بررسی و مقایسۀ سخنان اغلب شارحان ،نظریهپردازان ،عالمان و دانشوران
پیرامون تعابیر نکوهشگونۀ حضرت علی(ع) پیرامون زن در نهجالبالغه ،بپردازد .اگرچه با توجه به
1. Typology
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مشکالت سندی و تعارض ظاهری روایات با آیات ،احتماالً دستیافتن به کُنه حقیقت مشکل باشد ،اما
تالش بر این است که شرح سخنان حضرت با دیدی جامعنگرانه و با استناد به آیات ،روایات و اصل
خلقت زن و مرد نقد و بررسی شود؛ چراکه بدون شک سخن گفتن دوپهلو ،در گفتار مردم همۀ زبانها
وجود دارد و این نوع سخنگفتن از ویژگیهای بالغت زبان عربی است که در زبان قرآن نیز بسیار به
چشم میخورد؛ بنابراین با عنایت به این موضوع ،استحصال باطن و مفهوم اصلی کالم با توجه به قرائن
موجود ،ازجمله آیات قرآن و روایات ائمۀ معصومین و سیرۀ عملی امام علی(ع) امری ضروری است.
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که موضعگیری شروح نهجالبالغه و پژوهشهای
علمی نسبت به سخنان امام در مورد زن چگونه بوده و در چند دسته جای میگیرند؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

از ابتدای تألیف نهجالبالغه تاکنون ،سخنان امام ،علیالخصوص دربارۀ جنس مؤنث ،مورد مداقۀ افراد
مختلفی قرار گرفته و منجر به ارائه فرضیههای متفاوتی شده است؛ ازجمله کتب «زن در آیینۀ جالل و
جمال» از آیتاهلل جوادی آملی« ،زن در نهجالبالغه» از جمالی« ،زن در نهجالبالغه» نجوی صالح الجواد
و مقالۀ «پایگاه اجتماعی زن در نهجالبالغه» ثقفی؛ هر یک از مؤلفان این آثار ،دیدگاه خود را نسبت به
موضوع بیان نموده ولی نظرات تعداد اندکی از دیگر محققان را تبیین یا نقد و بررسی کردهاند .در چنین
آثاری فرضیههای دیگران ،نوع نگرش نویسندگانشان و صحت دیدگاه آنها ،مانند مقالۀ حاضر ،مورد
مقایسه و نقد قرار نگرفته است .ازاینرو تدوین دیدگاههای مختلف و مقایسه و نقد آنها از جنبههای
نوآوری در این مقاله محسوب میشود.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

کثرت تألیفات و شروح پیرامون سخنان امام علی(ع) در مورد زنان و ارائه فرضیههای متفاوت و گاهی
متناقض ،عدم نقد و بررسی اغلب نظرات و فرضیههای مطرح و نیز توجه بیشتر پژوهشگران به برخی
عبارات خاص و چالشبرانگیز باعث شده تا با وجود پژوهشهای فراوان نوعی ابهام پیرامون موضوع زن
در نهجالبالغه ایجاد شود .ازاینرو مقاله حاضر درصدد نقد و بررسی و مقایسه نظرات گوناگون و رفع این
نقیصه است و میکوشد تا خوانندگان و پژوهشگران را در خصوص بحث زن در نهجالبالغه و تفسیر و
تبیین آن یاری نماید.
 .2بحث
 .1-2جایگاه زن در ادیان و فرهنگها
مطالعه و تحقیق پیرامون موقعیت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی زنان ،همواره موردبحث نظریهپردازان
مختلف بوده است .بررسی دیدگاه ادیان و مکاتب مختلف میتواند تا حدّ بسیار زیادی هویت ،شخصیت،
جایگاه اجتماعی و تاریخی جنس زن را تبیین نماید .برخی از این دیدگاهها ،گویای حقیقتاند و از برخی
جز ادعا برنمیآید .چنانکه زن در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی دارای جایگاهی متفاوت است و ادیان
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پیشرو برای زن جایگاهی رفیع قائل بودهاند .زن در برهههایی از تاریخ مورد ظلم واقع شده است؛
زمانهایی که از کرامت انسانی برخوردار نبوده و فقط فرزندآوریاش موردتوجه بوده و چه آن زمان که
حق زندگی نیز نداشته و حیاتش وابسته به حیات مردش بوده است .آنچه مسلم است اینکه با ظهورِ ادیان
و آموزش تعالیم از سوی رسوالن به مردم ،بسیاری از این موارد منسوخ شدند و شکاف بین دو جنس ،تا
حدودی از بین رفت و زن صاحب منزلت گردید؛ زیرا تمام ادیان الهی از سرچشمۀ وحی جاری شدهاند و بر
مسائل واحدی ازجمله رعایت حقوق زن تأکید دارند.
زن در اصلِ دین ،جایگاهی برابر با مرد دارد؛ اما آنچه سبب شد وضعیت زن همواره فراز و نشیب داشته
باشد ،تحریف گستردۀ مفاهیم کتب آسمانی توسط پیروان ادیان بود .خروج آنان از مسیر حق و عدالت،
باعث شد تا عمدتاً اصل دیدگاه آن آیین نسبت به مسائل مختلف ،علیالخصوص مسألۀ زن ،در ابهام باقی
بماند.
ذکر این نکته ضروری است که در کنار بیمهریهایی که بعضاً نسبت به زن وجود داشته ،در
دورههایی از تاریخ نیز از امتیازات بسیار زیادی برخوردار بوده است؛ بهطوریکه حدود دو میلیون سال
پیش ،عصر مادرشاهی نامیده میشده و قبل از ورود آریاییها به ایران ،اقوام بومی ،به مذهب مادرخدایی
گرایش داشتهاند و زنان از تقدّس خاصی برخوردار بودهاند؛ به همین دلیل ،به الهههایی همچون الهۀ آب
تعبیر میشدند و چهبسا خاصیت زایش ،سبب تقدس زنها بوده که حتی باعث شده بهعنوان ربّالنوع
پرستیده شوند (صراطی)101-103 :1303 ،؛ لکن با تعالیم اسالم و قرآن ،شأن حقیقی زن ،به همگان
معرفی گردید.
 .2-2بررسی دیدگاههای شارحان نهجالبالغه پیرامون کالم امام علی(ع) به زن

در این بخش از مقاله ،نوع نگرش شارحان و محققان را پیرامون موضوع زن در نهجالبالغه ،با ذکر
نمونههایی گونهشناسی کرده و اهمّ نظراتشان در این مورد ویژه ،استخراج میشود؛ بدیهی است با توجه
به گستردگی مطالب ،پرداختن به جزئیات ،در این مقاله نمیگنجد .تمام عباراتی که از امام علی(ع) در
مورد زنان در نهجالبالغه آمده ،درمجموع  13مورد هستند که اغلب بهظاهر ،مذمتکنندۀ زنان هستند.
چالشبرانگیزترین این تعابیر به شرح ذیل است:
اع الْبَ ِه َيم ِة» (خطبه :)13/شما سپاه یک زن و پیروان حیوان -شتر عایشه -بودید.
 « ُك ْنتُ ْم ُج ْن َد ال َْم ْرأ َِة َو أَتْ بَ َات ال ِ
ول ربَّ ِ
ِ
ْح َجال» (خطبه :)22/ای مرد نمایان نامرد! ای
الر َج ِال َو ََل ِر َج َ
 «يَا أَ ْشبَ َاه ِّال ُحلُ ُ
وم ْاْلَطْ َفال َو ُع ُق ُ َ

کودک صفتان بیخرد که عقلهای شما به عروسان پردهنشین شباهت دارد!

ِ ِ
اْل ِ ِ
ِ
ِ
ص الْعُ ُق ِ
اشر الن ِ ِ
ود ُه َّن َع ِن
يمانِ ِه َّن فَ ُقعُ ُ
ول فَأ ََّما نُ ْق َ
ص ال ُ
ْحظُوظ نَ َواق ُ
يمان نَ َواق ُ
اء نَ َواق ُ
صا ُن إِ َ
ص ِْ َ
ِّس َ
َّاس إ َّن الن َ
 « َم َع َِ
ِِ
الص ََل ِة و ِّ ِ
ِ
صا ُن
اد ِة َّ
ادةُ ْام َرأَتَ ْي ِن َك َش َه َ
صا ُن عُ ُقول ِه َّن فَ َش َه َ
الر ُج ِِ ال َْواحد َو أ ََّما نُ ْق َ
الصيَ ِام في أَيَّ ِام َح ْيض ِه َّن َو أ ََّما نُ ْق َ
َّ َ
وظ ِه َّن فَموا ِريثُه َّن علَى ْاْلَنْص ِ
حظُ ِ
ِ
اف ِمن موا ِر ِ
يث ِّ ِ
ِّس ِاء َو ُكونُوا ِم ْن ِخيَا ِرِه َّن َعلَى َح َذ ٍر َو ََل
ََ ُ َ
َ
ُ
ْ ََ
الر َجال فَاتَّ ُقوا ش َر َار الن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّن في ال َْم ْع ُروف َحتَّى ََل يَط َْم ْع َن في ال ُْم ْن َكر» (خطبه :)08/اى مردم! همانا زنان در مقایسه با مردان ،در
تُطيعُ ُ
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ایمان و بهرهورى از اموال و عقل متفاوت 1هستند؛ اما تفاوت ایمان بانوان ،برکنار بودن از نماز و روزه در
ایّام عادت حیض آنان است؛ و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابر شهادت
یک مرد است؛ و علّت تفاوت در بهرهورى از اموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است ،پس از
زنان بد بپرهیزید و مراقب نیکانشان باشید .در خواستههاى نیکو ،همواره فرمانبردارشان نباشید ،تا در
انجام منکرات طمع نورزند.

 «ا ْع ِقِ ذَلِ َ ِ ِ ِاع َه ُّم َها الْعُ ْد َوا ُن َعلَى غَْي ِرَها َو إِ َّن
يِ َعلَى ِش ْب ِه ِه إِ َّن الْبَ َهائِ َم َه ُّم َها بُطُونُ َها َو إِ َّن ِّ
السبَ َ
ْ
ك فَإ َّن الْمثْ َِ َدل ٌ
ِ
ِ
اد ف َيها» (خطبه :)113/در آنچه گفتم نیک بیندیش که هر مثال را
ْحيَاة الدُّنْ يَا َو الْ َف َس ُ
اء َه ُّم ُه َّن ِزينَةُ ال َ
ِّس َ
الن َ

همانند فراوان است .همانا تمام حیوانات در تالش پر کردن شکمند ،و درندگان در پى تجاوز کردن به
دیگران ،و زنان بیایمان تمام همّتشان آرایش زندگى و فساد انگیزى در آن است.

ِ
 «و أ ََّما فََُلنَةُ فَأَ ْدرَك َها رأْي الن ِ َِم
ت لِتَ نَ َ
ال ِم ْن غَْي ِري َما أَتَ ْ
ص ْد ِرَها َك ِم ْر َج ِِ الْ َق ْي ِن َو ل َْو ُد ِعيَ ْ
ت إِل َّ
ِّساء َو ضغْ ٌن غَ ََل في َ
َي ل ْ
َ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
َّ
اب َعلَى الله تَ َعالَى» (خطبه :)111/اما عائشه ،پس افکار و خیاالت
تَ ْف َع ِْ َو ل ََها بَ ْع ُد ُح ْرَمتُ َها ْاْلُولَى َو الْح َس ُ

زنانه بر او چیره شد و کینهها در سینهاش چون کوره آهنگرى شعلهور گردید ،اگر از او مىخواستند آنچه
را که بر ضد من انجام داد نسبت به دیگرى روا دارد سرباز مىزد ،بههرحال احترام نخست او برقرار
است و حسابرسى اعمال او با خداى بزرگ است.

س و الْعُ ُق ِ
ول إِ ْن
ض ِعي َف ُ
اء ُك ْم فَِإنَّ ُه َّن َ
اء بِأَذًى َو إِ ْن َشتَ ْم َن أَ ْع َرا َ
 « َو ََل تَ ِه ُات الْ ُق َوى َو ْاْلَنْ ُف ِ َ
ِّس َ
يجوا الن َ
ض ُك ْم َو َسبَْب َن أ َُم َر َ
الرجِ لَيت نَاو ُل الْمرأَ َة ِفي الْج ِ
ِ ِ
اه ِليَّ ِة بِالْ َف ْه ِر أَ ِو الْ ِه َر َاوِة فَ يُ َعيَّ ُر
َم ْش ِرَك ٌ
َ
ات َو إِ ْن َكا َن َّ ُ ُ ََ َ َ ْ
ُكنَّا لَنُ ْؤَم ُر بالْ َكف َع ْن ُه َّن َو إِنَّ ُه َّن ل ُ
بِ َها َو َع ِقبُهُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه» (نامه :)11/زنان را با آزار دادن تحریک نکنید؛ هر چند آبروى شما را بریزند یا

امیران شما را دشنام دهند که آنان در نیروى بدنى و روانى و اندیشه کم توانند .در روزگارى که زنان
مشرک بودند مأمور بودیم دست از آزارشان برداریم ،و در جاهلیّت اگر مردى با سنگ یا چوب دستى ،به
زنى حمله مىکرد ،او و فرزندانش را سرزنش مىکردند.

ِ
اه َّن-فَِإ َّن
 «إِيَّ َِّس ِاء فَِإ َّن َرأْيَ ُه َّن إِلَى أَفْ ٍن َو َع ْزَم ُه َّن إِلَى َو ْه ٍن َو ا ْك ُف ْ
صا ِرِه َّن بِ ِح َجابِ َ
ك إِيَّ ُ
ف َعلَْي ِه َّن م ْن أَبْ َ
اك َو ُم َش َاوَرةَ الن َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْن
وج ُه َّن بِأَ َش َّد ِم ْن إِ ْد َخالِ َ
استَطَ ْع َ
ك َم ْن ََل يُوثَ ُق بِه َعلَْي ِه َّن َو إِ ِن ْ
س ُخ ُر ُ
ت أ َََّل يَ ْع ِرف َ
ش َّدةَ الْح َجاب أَبْ َقى َعلَْيه َّن َو ل َْي َ
غَْي ر َك فَافْعِ و ََل تُملِّ ِ
ت بَِق ْه َرَمانٍَة َو ََل تَ ْع ُد بِ َك َر َامتِ َها
ك ال َْم ْرأَ َة ِم ْن أ َْم ِرَها َما َج َاوَز نَ ْف َس َها فَِإ َّن الْ َم ْرأَ َة َريْ َحانَةٌ َو ل َْي َس ْ
َْ َ َ
َ
ِ
ِ
نَ ْف َس َها َو ََل تُط ِْم ْع َها في أَ ْن تَ ْش َف َع لغَْي ِرَها» (نامه :)31/در امور سیاسى کشور از مشورت با زنان بپرهیز که

رأى آنان زود سست مىشود و تصمیم آنان ناپایدار است .در پرده حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را
ننگرند ،زیرا که سختگیرى در پوشش ،عامل سالمت و استوارى آنان است .بیرون رفتن زنان بدتر از
آن نیست که افراد غیرصالح را در میانشان آورى و اگر بتوانى بهگونهای زندگى کنى که غیر تو را
 .1در ترجمه محمد دشتی کلمه «نواقص» به معنای «متفاوت» آمده است درحالیکه در ترجمههای دیگر غالباً به معانی دیگری همچون ناقص،
کمبهره و اندک آمده است.
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نشناسند چنین کن .کارى که برتر از توانایى زن است به او وامگذار که زن گل بهارى است ،نه پهلوانى
سختکوش .مبادا در گرامى داشتن زن زیادهروى کنى که او را به طمعورزی کشانده براى دیگران به
ناروا شفاعت کند.

ب ُحل َْوةُ اللَّسب ِة» (حکمت :)11/نیش زن شیرین است.
« -ال َْم ْرأَةُ َع ْق َر ٌ

الر ُج ِِ إِ َيما ٌن» (حکمت :)121/غیرت زن ،کفرآور و غیرت مرد نشانه ایمان اوست.
 «غَْي َرةُ ال َْم ْرأ َِة ُك ْف ٌر َو غَْي َرةُ َّاد ال َْم ْرأ َِة ُح ْس ُن التَّبَ ُّع ِِ» (حکمت :)131/و جهاد زن ،نیکو شوهردارى است.
َ « -و ِج َه ُ

 « ِخيار ِخص ِال الن ِ ِ ِِ
َم تُ َم ِّك ْن ِم ْن نَ ْف ِس َها َو
الر َج ِال َّ
ص ِال ِّ
ِّساء ش َر ُار خ َ
َُ َ
الزْه ُو َو ال ُ
ْج ْب ُن َو الْبُ ْخ ُِ فَِإذَا َكانَت ال َْم ْرأَةُ َم ْزُه َّوةً ل ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ل ََها» (حکمت:)231/
ت َمال ََها َو َم َ
ت َجبَانَةً فَ ِرقَ ْ
ال بَ ْعل َها َو إذَا َكانَ ْ
ت بَخيلَةً َحفظَ ْ
إِذَا َكانَ ْ
ت م ْن ُك ِِّ َش ْيء يَ ْع ِر ُ

برخى از نیکوترین خلقوخوی زنان ،زشتترین اخالق مردان است ،مانند :تکبّر ،ترس ،بخل .هرگاه زنى
متکبّر باشد ،بیگانه را به حریم خود راه نمىدهد ،و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ

مىکند ،و چون ترسان باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مىگیرد.

 «ال َْم ْرأَةُ َش ٌّر ُكلُّ َها َو َش ُّر َما فِ َيها أَنَّهُ ََل بُ َّد ِم ْن َها» (حکمت :)230/زن و زندگی ،همهاش زحمت و دردسر استو زحمت بارتر اینکه چارهای جز بودن با او نیست.
 .1-2-2گروهی که سخنان امام را حمل به ظاهر کردهاند
 .1-1-2-2شرح نهجالبالغۀ ابنابیالحدید
نگاه ابنابیالحدید ( )111-101شارح معتزلی ،نگاهی منحصربهفرد است .او میکوشد تا با ارجاعات
تاریخی و نقل داستانها و ضربالمثلها و نقلقولهای مستقیم از افراد ،کالم حضرت را بهگونهای خاص
و در لفافه ،تفسیر نماید .ذکر وقایع و داستانهای طوالنی و خودداری از پرداختن به اصل موضوع
موردنظر ،ذهن مخاطب را منحرف کرده ،بعضاً از حقیقت دور مینماید .بهعنوان مثال در خطبۀ  ،13ذیل
عبارت « ُك ْنتُ ْم ُج ْن َد ال َْم ْرأَة ،»...پس از اینکه اشارۀ امام به این زن را متوجه عایشه میداند ،به وقایع جنگ
جمل و رجزهایی که در جنگ خواندهشده و نحوۀ پیروزی سپاه امام در این جنگ پرداخته است و
بههیچوجه به این موضوع اشاره نمیکند که چرا امام (ع) در مذمت و نکوهش اهل بصره ،آنها را تحت
عناوین مختلف ،ازجمله اینکه شما لشکر یک زن بودید ،تحقیر مینماید (ابنابیالحدید-211/1 :1332 ،
.)211
وی در شرح خطبۀ معروف امام دربارۀ زنان ،بدون پرداختن به جمالت دیگر ،بهطور صریح اعالم
میکند که« :وهذا الفصِ كلّه رمز إلى عائشة» و خطاب را ،مستقیماً متوجه عایشه دانسته و بهصورت مفصل،
از حوادث جمل و نحوۀ حضور عایشه در این رخداد خودساخته سخن گفته و از پرداختن به موضوع نقص
در زنان سرباز زده است .او سخنان و نامههای امسلمه را ذکر میکند که عایشه را موعظه نموده و از
رویارویی با کسی که در نزد پیامبر اکرم(ص) مشمول آنهمه مناقب بوده است ،برحذر میدارد (همان:
 .)222-211/1از سخنان ابن ابیالحدید برمیآید که پرداختن وی به رفتارهای عایشه ،تلویحاً تائید وجود
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نقایص سهگانه در او بهعنوان یک زن است.
در کالم این شارح بزرگ ،گونهای از مالیمت نسبت به جنس زن تا حدودی مشهود است؛ آنچنانکه
در شرح حکمت  ،231در اینکه چرا این خصائص برای وجود زنان شایستهاند ،بقای زندگی مشترک و
اهمیت عنصر محبت را مدّنظر قرار داده و به سخنی حکمتآمیز از افالطون ارجاع میدهد که براساس
ویژگیهای ذاتی زن و مرد ،صدای زن باید فروتر ،خشم گرفتنش کمتر و دلش سستتر از دل مرد باشد و
معتقد است اگر زن بهاندازهای در هریک از موارد نامبرده بر مرد فزونی پیدا کند ،به همان اندازه میان آن
دو شکاف و تنافر پیش میآید (همان.)11/12 :
سخنان ابنابیالحدید را میتوان به دو بخش تقسیم نمود :بخش اول که بیانات امام را منحصر در
عایشه میداند؛ همچون خطبههای  111 ، 08 ،13و113؛ و بخش دوم که مقصود امام را متوجه تمام زنان
پنداشته است :همچون حکمتهای  11 ،131 ،231 ،230و نامههای  31و  .11در اغلب موارد ،نظرات
ابنابیالحدید ،تفسیر به اعتبار ظاهر هستند .الزم به ذکر است که رویکرد عالمه شوشتری (1201ش-
1321ش) در بهجالصباغة (ر.ک .شوشتری318-382/11 :1321 ،؛ 118-21/18 ،181/1؛ )112-111/13
و نیز سید عباس موسوی (ر.ک .موسوی122-121/1 :1321 ،؛  )122/2در شرحش بر نهجالبالغه ،مشابه
رویکرد ابنابیالحدید است .با اینوجود پرداختن به برخی مسائل غیرمرتبط با موضوع و پاسخ به برخی
عقاید اهل سنت ،در شرح عالمه شوشتری مالحظه میشود.
 .2-1-2-2شرح نهجالبالغه ابنمیثم (مصباحالسالکین)
ابنمیثم ( )122-131در شرح خود بر نهجالبالغه ،ویترینی از نقایص را با نام زن ،به همگان معرفی می-
نماید .وی در شرح خطبه  08و در تفسیر نقصان عقل زنان معتقد است این نقصان دو دلیل دارد :یک
دلیل درونی که همان کمبود استعداد ذاتی در زنان و موجب کمیِ عقل است و دلیل دوم ،علت بیرونى و
آن معاشرت کمِ ایشان با اندیشمندان و عقالست (ابنمیثم بحرانی.)100/2 :1311 ،
شارح در شرح حکمت  230اعتقاد دارد که مقصود امام آن است که تمامی حاالت زن ازجمله
هزینههای مادی و کامجویی که باعث دورى از خدا و غفلت از بندگى مىگردند ،برای مرد بد است؛ لکن
مرد مجبور به تحمل بدیها و زحمات زن است و چون سبب همیشه مهمتر از مسبب است ،بنابراین
همین نیاز مبرم به زن ،باالترین بدی زن است (همان.)133/1 :
ابنمیثم در شرح خطبۀ  113معتقد است که زنان با پیروی از دو نیروی شهویّه و غضبیّه ،فکرشان را به
زیور دنیا و ایجاد فساد در زندگى مشغول مىسازند؛ لذا کسى که فرمانبر این دو نیروست در زمرۀ زنان به
شمار میآید .ابنمیثم پسازآن به سخنان ابنابىالحدید که باطن سخنان مذکور را اشاره به سران جمل
میداند ،استناد میکند (همان.)321-322/
عالوه بر شرح ابنمیثم باید گفت حجم وسیعی از مطالب کتبی همچون شرح نهجالبالغه عزالدین
آملی (م 281ق) (ر.ک .آملی ،)222-220 :1311 ،الدرةالنجفية ابراهیم بن حسین خوئی (1212ق1321-ق)
(ر.ک .خویی ،بیتا ،)381 ،100 ،121 ،21 :شرح منهاجالبراعة فی شرح نهجالبَلغه آیتاهلل میرزا حبیباهلل
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خویی (1211ق1321-ق) (ر.ک .خویی،322-383/1 ،213-212/1 ،102-100/3 ،111/1 :1310 ،
 )380-218/21 ،110-111/10 ،221-223/2و نیز حدائقالحقائق فی شرح نهجالبَلغه بیهقی کیذری (ر.ک.
بیهقی کیذری 121/1 :1321 ،و  )113/2 ،321-321بسیار مشابه دیدگاههای ابنمیثم است که برای
رعایت اختصار به آنها پرداخته نمیشود.
همچنین دیدگاه احمد مدرس وحید (1331ش1313-ش) در شرحش بر نهجالبالغه (ر.ک .مدرس
وحید ،بیتا )111-112 :بسیار مشابه نظرات ابنمیثم و ابنابیالحدید است.
 .3-1-2-2فی ظالل نهجالبالغه
آیتاهلل محمدجواد مغنیه (1322ق1188-ق) در شرح خود به سخنان محمد عبده بسیار استناد کرده و
ارجاع میدهد؛ بنابراین در کنار بررسی نظرات ایشان به دیدگاه عبده نیز پرداخته میشود .از دیدگاه عالمه
مغنیه ،جدال دربارۀ زن و خصائص و حقوقش ،همچون معمایی مجهول تا قیامت باقی خواهد ماند (مغنیه،
.)323/1 :1310
َسعة» یعنی گزیدن میداند .البته عبده
شارح در مورد عبارت «ال َْم ْرأَة َع ْق َر ٌ
َبسة»« ،ل َ
ب »...منظور از «ل َ
معتقد است لِبسه از لباس میآید؛ یعنی زن برخالف کژدم ،لباس زیبا بر تن دارد (بیتا )111/3 :که این
نظر به آیۀ  102سورۀ بقره نزدیکتر است؛ اما آن چیزی که او فهمیده این است که طبیعت زن و مرد
یکسان ،اما وظایفشان متفاوت است .آنچه سبب شده امام علی(ع) زن را به کژدم تشبیه نماید ،این است
که زن بر مرد ،زود خشم گرفته و همۀ نیکیهایش را به اندک ناراحتی از بین میبرد و با حرکات ناپسند،
مردش را میآزارد .امام به مردان توصیه میکنند که در برابر بدرفتاریهای زنان ،صبور باشند؛ زیرا زن هم
انسان است و بهدلیل خوبیها و فواید بسیاری که دارد ،زندگی با او گواراست (مغنیه-212/1 :1310 ،
.)213
الر ُج ِِ إِ َيما ٌن» را گناه و منظور از ایمان را طاعت و
وی مراد از کفر در عبارت «غَْي َرة ال َْم ْرأَة ُك ْف ٌر َو غَْي َرة َّ
عبادت میداند .به اعتقاد مغنیه ،مقصود حضرت این است که زن هنگامیکه همسرش زن دیگری را
اختیار نماید ،به اقتضای سرشتش ناراحت میشود؛ اما اگر بردباری ورزیده و خشمگین نشود ،اجر او با
خداست و اگر ناسازگاری کند ،متجاوز از حدّ الهی و گناهکار است .اما غیرت مرد طبق فرمایش امام در
نامۀ  ،31اگر بیش از اندازه و بیجا و بیمورد نباشد ،بدان سبب که نوعی بازداشتن از گناه و خیانت است،
جزئی از ایمان محسوب میشود (همان .)221 /1 :بررسی مجموع سخنان محمدجواد مغنیه نشان میدهد
که وی اغلب ،به اعتبار ظاهر ،به شرح کالم حضرت پرداخته است.
 .4-1-2-2کتاب «زن در نهجالبالغه» نصرتاهلل جمالی
نویسندۀ این کتاب ،در قالب نوشتاری کمحجم ،جایگاه زن در نهجالبالغه را از دیدگاه خود مورد مداقه قرار
داده است .از این کتاب میتوان چنین برداشت نمود که منظور امام در تمام سخنانشان ،عایشه است؛
اگرچه که در برخی جاها معنای عام نیز به ذهن متبادر میشود (جمالی.)22-0 :1301 ،
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 .2-2-2گروهی که به توجیه منطقی کالم امام پرداختهاند
 .1-2-2-2ترجمه و تفسیر نهجالبالغه عالمه محمدتقی جعفری
عالمه محمدتقی جعفری (1381ش1322 -ش) ،شارح معاصر نهجالبالغه ،در شرح ناتمام خود که به نظر
میرسد وسیعترین شرح نهجالبالغه از نظر کمّیت باشد ،مسائل مختلف در بیانات امام را با رویکردی
فلسفی ،عرفانی و ...مورد دقتنظر قرار میدهد.
وی برای تفسیر خطبۀ  ،08مسألۀ زن و مرد و رابطۀ میان آنها را بهصورت بسیار مشروح بیان نموده
است تا بتواند با انجام تحقیقی بیطرفانه و واقعبینانه ،گره از معمای دیرینۀ رابطۀ زن و مرد بگشاید .وی
قبل از ورود به بحث و توضیح این معمای بزرگ و عوامل ایجادکنندۀ آن ،ناتوانی بشر برای تنظیم روابط
معقول میان زن و مرد را با وجود جریان تکامل بشریت ،بررسی نموده است .او خود را منکر ترقّیات بشر و
عبور انسان از مراحل ابتدایی تکامل نمیداند ،لکن سؤاالتی را مطرح مینماید؛ ازجمله اینکه چرا با وجود
همۀ این پیشرفتها ،در تمامی زمینهها ،مسألۀ زن و مرد ،از حالت مسأله بودن به معما تبدیل شده است؟
شارح ابتدا به تفسیر کلمۀ «نقص» در ابتدای هر سه عبارت بیان نواقص زن پرداخته است و مقصود از
نقص در اینجا را کاهش ارزش انسانی نمیداند ،بلکه آن را بیان حدّ زن در برابر حدّ مرد دانسته که نمایش
نقص کمّی است نه نقص کیفی ،که در حقیقت معیار و مالک ارزشهاست .شارح سپس با در نظر گرفتن
این مقدمه به شرح کوتاهی از نواقصاالیمان پرداخته و معتقد است که مقصود از ناقص بودن ایمان زن
در این عبارت ،نقص رابطهاش با خالق نیست -کما اینکه زن در دوران قاعدگی میتواند در اوقات نماز،
ذکر خداوند را بهجا آورد و روزههایی را که از او فوت شده بعداً بهجا آورد -بلکه حالتی استثنایی و موقت
است که به علت عارض شدن حالتی بر جسم وی و ایجاد تغییراتی در روح و روانش از فشار تکلیف نماز و
روزه آزاد میگردد (جعفری.)3138-3122/11 :1321 ،
عالمه پس از بررسی موضوع ،بیان میدارد که در برابر امتیازاتی که زن در متن حیات دارد ،توانایی
مرد در عقل نظری محض ،بیشتر است؛ اما این برخورداری ،برای مردان ارزش انسانی محسوب نمیشود؛
زیرا فعالیتهای تجریدی و تعمیمی که در مغز مردان بیشتر از مغز زنان است ،تضمینکنندۀ ارتباط آن
فعالیتها با واقعیت نیست (همان .)3181-3188/11 :عالمه جعفری معتقد است که هر سه نقص نسبت
دادهشده به زنان در این خطبه قابل توجیه و تفسیرند و غایت امام علی(ع) ،اشاره به مختصات روبنایی
زندگی مرد و زن است ،نه تفاوت شخصیت انسانی آنها (همان.)3111/11 :
شارح در شرح عبارت «نَواقِص الْحظُ ِ
وظ» که درواقع تفاوت میان دو جنس در سهماالرث است ،به آیۀ
َ ُ ُ
 11سورۀ نساء اشاره میکند که سهم مردان را دو برابر زنان میداند .او یادآور میشود که این قانون در
همۀ مسائل ارث کلیت ندارد؛ ازجمله اینکه اگر وارثان فقط پدر و مادر و یک پسر باشند ،مال شش قسمت
شده و چهار قسمت به پسر و به هر کدام از پدر و مادر ،بهطور مساوی ،یک بخش میرسد یا سهماالرث
فرزندان برادر و خواهر مادری ،بهطور مساوی بین زن و مرد تقسیم میشود .در مواردی که مرد دو برابر
زن ارث میبرد ،به این دلیل است که زنها از شرکت در مسائل اقتصادی جامعه معذورند و تهیۀ وسایل
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زندگیشان بر مردان واجب است و نیز مردان بیشتر در معرض نوسانات اقتصادی قرار میگیرند؛ درحالیکه
زن همچون مرد در معرض سود و زیان اقتصادی نیست .نکتۀ مهم اینکه مهریۀ زن هم میتواند بهنوعی
جبران سهماالرثش باشد .در جمعبندی این بخش از سخنان عالمه جعفری میتوان گفت مطابق شواهد
کافی ،مقصود حضرت علی(ع) ،نقص واقعی ایمان و عقل بهطور عموم و سهماالرث بهطورکلی نیست؛
چراکه اسناد این نواقص به زنها مخالف قرآن است؛ لذا سخنان امام دربارۀ توضیح موقعیت حقیقی زنان،
پس از جنگ جمل ،برای آگاهی بخشیدن به عایشه بوده که با دستیاری طلحه و زبیر غائلۀ جمل را ایجاد
کردهاند و درواقع ،به یکسری ویژگیهای روبنائی در زن اشاره میکنند که به زنان یادآوری شود آرزوی
مرد شدن و انجام کارهای مردانه را نداشته باشند (همان .)3112-3118/11 :این شیوۀ نگرش به موضوع،
از سوی نویسندگان مقالۀ «جایگاه و حقوق زن در نهجالبالغه» نیز تکرار شده است (صارمی گروی و
مجیدی.)12-31 :1321 ،
عالمه در شرح خطبۀ  113و اشارۀ امام به صفت خودخواهی در انسان و نمود ظاهری آن ،معتقد است
مادامیکه زن یا مرد خودخواهی خود را تعدیل نکنند ،هرکدام برای اجابت سرکشیهای این بیماری،
بهگونهای خاص عمل میکنند؛ مرد بهوسیلۀ کسب قدرت و سلطهگری ،ثروتاندوزی و شهرتطلبی و زن
بهوسیلۀ بیاعتنایی به اصول مقرره؛ علیالخصوص اگر زن به میزان ناتوانی جسمیاش در برابر مرد متوجه
شود ،بهجای فعلیت بخشیدن به ظرفیتهای خود ،بنای اخاللگری میگذارد و البته این پدیده به شکلی
متفاوت در مردان هم وجود دارد (همان.)21-02/21 :
در جمعبندی کالم این شارح و فیلسوف بزرگ ،میتوان گفت که ایشان در شرح ناتمام خود بر
نهجالبالغه ،تالش نمودهاند تا با استناد به آیات قرآن و ویژگیهای روانشناختی زنان ،کالم امام را تفسیر
نمایند .محتواگرایی و توجه به مفهوم ،در شرح ایشان نمایان است.
برخی مقاالت معاصر ،ادلۀ عالمه جعفری را پذیرفته و به آن پرداختهاند .ازجمله مقالۀ «تحلیلی بر
خطبۀ  08نهجالبالغه» که نویسندۀ آن ،با استناد به سخن عالمه ،مسألۀ عدم مخالفت با قرآن و عقل را
دو اصل مهم در ارزیابی احادیث میداند و نتیجه میگیرد که یا روایات از معصوم(ع) نیست -همانطور که
سند آن دارای شفافیت الزم نیست -و یا اگر صادر شده باشد ،تسرّع در پذیرش داللت آن ،وجهی ندارد
(عالیی رحمانی.)131 -112 :1303 ،
« .2-2-2-2شرح پیام امام امیرالمؤمنین» از مکارم شیرازی
مکارم شیرازی ( )1381در شرح تازه و جامع خود بر نهجالبالغه ،تالش نموده است بهگونهای منطقی و
بهدوراز تظاهر ،به شرح و تفسیر سخنان امام علی(ع) دربارۀ زن بپردازد و نه همچون گروهی که در
شخصیتِ انسانی زن تردید کردهاند و او را از انسانیت تنزل دادهاند ،راه تفریط را بپیماید و نه بهمانند
گروهی که او را بهعنوان جنس برتر معرفی کرده و به زنساالری در جامعه روی آوردهاند ،به افراط بگراید.
از دیدگاه وی ،این افراطوتفریطها دربارۀ تعریف شخصیت زن ،در وادی تفسیر کالم امام در نهجالبالغه
هم راه پیدا کرده است؛ بهطوریکه گاه در سند این سخنان تردید شده و بهگونهای دربارۀ آن بحث شده
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است که کوچکترین غباری از نقص بر دامان زن ننشیند و گاه در باب تفریط ،برخی زن را مجموعهای از
کاستیها نشان دادهاند .شارح معتقد است نباید در تفسیر متون مذهبی دربارۀ زن ،شعارگونه رفتار شود و
این متون بهنحوی تبیین شوند که صرفاً موجب خوشامد زنان گردد؛ چنانکه امروزه تفاوت شعارها با
واقعیتها ،مشکالت فراوانی را پدید آورده است (مکارم شیرازی.)200/3 :1328 ،
او در شرح مفصل خود بر خطبۀ  08معتقد است امام در این خطبه بهطور یقین به مذمت زنانی پرداخته
که همانند آتشافروز جنگ جمل و پیروان گفتار و رفتار او ،به سبب کمبودهای خویش ،به کارهای خالف،
دست میزنند؛ لذا موجبات نکوهش امام را فراهم آوردهاند و در حقیقت حضرت ،مؤمنان را از القائات سوء
آنها برحذر میدارند (همان.)202-201 /3 :
شارح در شرح حکمت  ،11معتقد است که امام به یکی از ویژگیهای متضاد زنان اشاره مینماید و از
شوهران زنانی که روح آنها از ایمان سیراب نشده و حالت گزندگی به خود گرفتهاند ،میخواهد که به
دلیل فواید وجودی زنان ،نیشهای آنها را تحمل نمایند؛ بهعبارتدیگر در کنار نیشهای زن ،نوشهای
فراوانی هم وجود دارد که نیشها را قابلتحمل ،بلکه شیرین میکند (همان.)321/12 :
 .3-2-2-2کتاب «زن در آیینۀ جالل و جمال» از جوادی آملی
مهمترین مسألهای که جوادی آملی ( )1312به آن پرداخته ،رفع شبهۀ نقصان زن است .وی پس از ذکر
خطبۀ  08و اشاره به احادیث نزدیک به این مضمون از رسول خدا(ص) در بحاراالنوار ،ریشۀ ستایشها و
نکوهشها در برخی روایات را متذکر میشود و خاطرنشان مینماید که بخشی از نکوهشهای زن در
نهجالبالغه ظاهراً به جنگ جمل برمیگردد؛ همانگونه که اهل بصره درحالیکه رجال علمی فراوانی
تربیت کردهاند ،مورد نکوهش واقع شدند و با گذشتن از آن مقطع زمانی ،زمینۀ مالمت و نکوهش برطرف
شده است (جوادی آملی .)282-281 :1323 ،از سوی دیگر ،اگر طبق خطبۀ  ،08نقصانی در ایمان زن
باشد 1 ،سال بلوغ زن قبل از مرد میتواند این نقص را ترمیم کند و اگر زن از این  1سال استفاده عالی
نماید ،به عظمتی فزونتر خواهد رسید و اینجا سِرّ بیان امام در عبارت «ال َْم ْرأَةُ َريْ َحانَةٌ» بیشتر نمایان
میشود؛ اگر این زن که ریحانه است دیر تحت تربیت الهی قرار گیرد ،ضایع میشود .اگرچه ممکن است
راههای عاطفی ،زمینههای انحراف زن را فراهم نمایند ،لیکن تکالیف شرعی این خصیصه را تعدیل
مینمایند و موجب میشوند زن به انحراف نرود (همان .)282 :وی درمجموع معتقد است وجود زن و مرد
باید با توجه به اصول خاصی ارزیابی شوند و طبق آن معلوم میگردد که میان زن و مرد تفاوتی نیست و
همانگونه که در زندگی ،کارهای محکم الزم است ،کارهای ظریف هم الزم است .زندگی همهاش نه
عطر است و نه آهن و درعینحال که هر دو فضائل فراوانی دارند ،لیکن وجود گُل بدون آهن و بالعکس
شدنی نیست (همان.)21-28 :
 .4-2-2-2مقالۀ «زن در نهجالبالغه پاسخ به چند شبهه»
نویسندۀ این مقاله ،در باب خطبۀ  ،08به سخنی از مقام معظم رهبری اشاره میکند که نباید چون خطبه،
فاقد سند است ،از بررسی متن آن صرفنظر شود؛ بلکه باید با بررسی آن دشمنان اسالم را ناامید ساخت.
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وی معتقد است نباید گفته شود مخاطب حضرت در این خطبه عایشه است؛ چراکه ادامۀ خطبه دربارۀ تمام
زنان است و از طرفی اختصاص این خطبه به یک شخص ،یعنی اینکه نهجالبالغه فقط مربوط به آن زمان
بوده است و برای مسائل روز حرفی ندارد و مهمتر از همه اینکه این توهین به امام معصوم است که از
روی عصبانیت حرف زده است .وی درواقع تفسیر ابنابیالحدید ،ابنمیثم ،عالمه خویی و عالمه جوادی
آملی را پیرامون اینکه منظور امام ،عایشه است ،رد میکند و منظور از نقص را ،نقص کمّی  -و نه کیفی-
میداند که قابل جبران است (پورحسینی)282-128 :1322 ،؛ به عبارتی ،نقص در اینجا به معنی کمبود
عددی و مقداری است و این لزوماً معنای نقص در کیفیت را نمیرساند و مالک ارزشگذاری نیست.
 .5-2-2-2مقالۀ «جایگاه حقوقی زن در نهجالبالغه»
حاصل کالم این مقاله این است که حضرت در خطبۀ  ،08سیمای زن در جامعه و دالیلی که موجب شده
با حقارت به او نگاه شود را ترسیم نمودهاند و بهجای استفاده از بیان مستقیم و رد باطل ،خود را در کنار
اهل باطل قرار میدهند تا تحریک احساسات مردم به وقوع بپیوندد و سپس ریشههای این تفکر نادرست
را بیان نموده ،فطرتهای پاک همۀ مردم را به داوری فرامیخوانند (برقعی.)128-131 :1303 ،
 .6-2-2-2مقالۀ «زن در نهجالبالغه با نگرش روانشناختی»
بررسی جایگاه زن در نهجالبالغه با نگرش روانشناختی ،موضوعی است که مریم معیناالسالم در چهار
قسمت به آن پرداخته است .به عقیدۀ نویسنده ،یکی از اصولی که برای فهم مقصود امام در رابطه با زنان
باید موردتوجه قرار گیرد ،مصادر کالم حضرت ،توجه به رسالت آسیبشناسی دینی از سوی امام و
جلبتوجه مردم در طول تاریخ به آن است ،تا بدین ترتیب اسالم نیز از گزند بالیا محفوظ بماند .از نظر
وی ،محدودیت عقل نظری در زنان به عرصۀ دینداری آنان آسیب و خللی وارد نمیسازد ،بلکه زن
میتواند خیلی سریعتر با خداوند ارتباط برقرار نماید؛ بنابراین زنان در عرصۀ دینباوری و دینمداری به
سبب برخورداری از بینش درونی قوی ،از مردان جلوترند .حضرت علی(ع) در بحث نقصان ایمان ،درصدد
هستند که حد تکالیف شرعی زنان و تفاوتهای آنها با مردان را متذکر شوند .وجود هیجانات نیز از
تفاوتهای زن و مرد است .روانشناسان بر این باورند که زنان هیجانیتر از مردان هستند و این به تفاوت
در عکسالعملها در مقابل حوادث میانجامد .این نکتهای است که حضرت در جنگ صفین هنگام
رویارویی با دشمن ،در نامۀ  11به یاران خود گوشزد نمودند و به کم بودن نیروی تحمل زنان و غلبۀ
عواطف آنها بر عقلشان اشاره کردند (فروردین21 -28 :1321 ،؛ 1321؛ اردیبهشت21-22 :1321 ،؛
خرداد11-18 :1321 ،؛ تیر.)13-18 ،1321 ،
ِ
اْليم ِ
ِ
ان»
اء نَ َواق ُ
ص ِْ َ
ِّس َ
 .7-2-2-2مقالۀ «معنیشناسی ایمان در احادیث إ َّن الن َ
بررسی سندی روایاتی با مضمون نقص ایمان زنان ،نخستین بخش این مقاله است .نتایج مقاله نشان
میدهد که روایت نواقصاْليمان در نهجالبالغه ،در برخی منابع سند متصلی ندارند و آنچه در نهجالبالغه
هم آمده ،بدون سند نقل شده است .برخی از روایات دیگر با همین مضمون در حد استفاضه 1هستند و
 .1خبر مستفیض ،روایتی است که از خبر واحد فراتر باشد و به حدّ تواتر نرسیده است (میرزای قمی ،بیتا.)138-122 :
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طبق نظر برخی از علما ،با توجه به اعتبار کتب منبع این روایات ،مناقشۀ سندی جز در موارد تعرض روا
نیست .مؤلفان درمجموع معتقدند که جعلی بودن روایات در این زمینه ،وجهی ندارد و از طرفی با توجه به
بیان حکم شرعی که انجام برخی فرایض در ایام حیض است ،میتوان اطمینان بهدست آورد که این
حدیث از معصوم است؛ بنابراین به بررسی داللت و محتوای آن پرداخته و منظور حضرت را این میدانند
که زنان به علت نقص ایمان (آرامش) از انجام برخی فرایض شرعی معافاند ،نه اینکه ترک نماز و روزه،
علت نقص ایمان آنها باشد .درواقع در این عبارت مبتدا ،علت خبر است (طباطبایی امین و افسردیر،
.)21-11 :1322
 .3-2-2افرادی که سند بیانات امام(ع) در مورد زنان را خالی از اشکال نمیدانند
 .1-3-2-2کتاب «زن در نهجالبالغه»
خانم نجوی صالح الجواد موضوع زن در نهجالبالغه را بهطور مفصل بررسی کرده است .او سند تمام
خطبهها و نامهها و حکمتهای مرتبط با زن در نهجالبالغه را از کتاب «مصادر نهجالبالغه و اسانیده» ذکر
میکند و معتقد است این اسنادی که ذکر شدند دلیل بر صحت قطعی حدیثها نیستند ،بلکه مراجعه به
کتب رجال و سند روایات ضروری و واجب است (صالحالجواد .)31 :1301 ،او سپس توجه و عنایت آیات
قرآن به زن را یادآور میشود و بر این اساس ،زن و مرد را در اصل خلقت ،ایمان ،کمال عقلی ،مشورت و
امربهمعروف یکسان و برابر میداند (همان .)11-13 :او نقد صریح و تندی را به شارحان نهجالبالغه وارد
میسازد و معتقد است اعتقادات و فرهنگهای ممزوج شده با اسالم در منش آنها کامالً مؤثر بوده و
حضرت علی(ع) را زنستیز معرفی کردهاند؛ درواقع عقاید آنها نوعی توهین به حضرت محسوب میشود
(همان .)08-22 :بااینکه مؤلف معتقد است راهی جز رد کردن اینگونه کالمها بهدلیل عدم اطمینان از
صدورشان وجود ندارد ،ولی از لحاظ ارزش تربیتی ،تعابیر منسوب به امام را تفسیر مینماید .از منظر وی،
امام خصوصیات خوب زن در برخورد با نامحرمان را در حکمت  231بیان فرموده است؛ به همین جهت
تکبر که از نظر قرآن کریم مذموم بوده و متکبر ،دوست شیطان است ،برای زن در برخورد با مرد نیکو
میشود تا بیماردل بر او طمع نورزد و یا بخل و ترس مذموم در روایات ،با همین دیدگاه برای زن ممدوح
و پسندیده میشوند (همان.)188 :
او برخالف رویکرد اغلب شارحان در شرح این بیانات ،به اصل تخصیص نصوص پایبند بوده و معتقد
است سخنان امام با توجه به شرایط ،متوجه فرد یا گروه خاصی از زنان بوده است (همان.)182-181 :
درنهایت وی با وجود ارائۀ تفاسیر فوق ،عمیقاً معتقد است احادیثی که در نهجالبالغه آمده ،مرسل و بدون
سند است و بنابراین قابلپذیرش و مورد اعتماد نیستند (همان.)121 :
 .2-3-2-2مقالۀ «پایگاه اجتماعی زن در نهجالبالغه»
نویسندۀ این مقاله ،ضمن پرداختن پراکنده به خطبۀ  08و نامۀ  ،31انتساب آنها را به حضرت علی(ع)
بهطور قطعی مردود میداند (ثقفی.)00-11 :1301 ،
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 .3-3-2-2مقاله ?Was Imam ÝAli a Misogynist

خانم امینه اینلوز ،نویسندۀ تازهمسلمان مقالۀ «آیا امام علی(ع) زنستیز بود؟ تصویر زن در نهجالبالغه و
کتاب سلیم بن قیس» ،بهکلی انتساب سخنان مربوط به زنان در نهجالبالغه را به امام علی(ع) رد میکند
(.)Inloes: 2015: 325-365
 .4-2-2گروهی که نسبت زنستیزی به امام دادهاند
 .1-4-2-2مقالۀ «سیمای زن در نهجالبالغه»
نویسنده این مقالۀ سرشار از توهین ،برای شرح کالم حضرت و اثبات زنستیزی ایشان ،به دیدگاه اغلب
شارحان و نظریهپردازان ازجمله ابنابیالحدید ،اشاره نموده و به این نتیجه میرسد که زنستیزی امام
علی(ع) مشهود و واضح است (جاوید.)2880 ،
در پایان این بخش الزمبهذکر است که کتبی همچون شرح نهجالبالغه دخیل ،منهاجالبراعه راوندی،
تصنیف نهجالبالغه و نیز بسیاری دیگر از مقاالت در این زمینه بررسی شدند و اغلب ،مطلب جدید و
خاصی برای ارائه در این خصوص نداشتند و به جهت رعایت اختصار ،کنار گذاشته شدند.
 .3نتیجهگیری
نظرات و دیدگاههای مختلف شارحان و محققان پیرامون کالم امام علی(ع) دربارۀ زن ،به چهار گونه
تقسیم میشوند:
گروه اول شامل عدهای از شارحان ازجمله ابنابیالحدید ،محمدجواد مغنیه و  ...بیانات حضرت ،راجع به
زن را حمل به ظاهر نموده و با استناد به برخی شرایط جسمی و روحی زن ،وی را حقیقتاً ناقصالعقل و
ناقصاالیمان دانستهاند.
گروه دوم که همگی شارحان و نویسندگان معاصر هستند ،جانب احتیاط را بسیار رعایت کرده و تالش
میکنند بهگونهای که شأن زنان خدشهدار نشود ،کالم امام علی(ع) را دربارۀ زن تفسیر نموده و نسبت
زنستیزی را از ایشان دور کنند و البته محافظهکاری در سخنان برخی آشکار است و بعضاً در انتساب
تمامی این بیانات به امام ،تشکیک میکنند؛ همچون مکارم شیرازی و عالمه جعفری و جوادی آملی.
گروه سوم ،بهکلی سند چنین روایاتی در نهجالبالغه را خدشهدار میدانند؛ همچون خانم امینه اینلوز و
یا خانم نجوی صالحالجواد یا نویسندگان مقالۀ «بررسی روایات امام علی(ع) در توصیف ویژگیهای فردی
زن» (فتاحیزاده و دیگران.)08-11 :1321 ،
گروه چهارم همچون نویسندۀ مقالۀ «سیمای زن در نهجالبالغه» ،راه عناد در پیش گرفته ،در فرافکنی
آشکار ،با نگاه کامالً سطحینگرانه ،امام علی(ع) را زنستیز دانسته ،بدین ترتیب ،به اسالم میتازند.
در باب گونهشناسی این سخنان ،ذکر برخی موارد ضروری به نظر میرسد:
 -1تقریباً در خالل غالب نظرات ،بهنوعی مصادره بهمطلوب نمایان است؛ بدین معنی که نظریهپردازان
هر گروه تالش کردهاند که مقدماتی را که از نظر خودشان صحیح است ،بهگونهای کنار یکدیگر
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قرار دهند که آنچه در ذهن دارند ،اثبات شود.
 -2آنچه در نوع دیدگاه محققان بهوضوح به چشم میخورد ،اثرپذیری آنها از محیط جغرافیایی زندگی و
شرایط اجتماعی و دینی و مذهبی است که به آن مقید هستند که البته شدت و ضعف این اثرپذیری ،در
هر کدام متفاوت است .بهطور مثال آنچنانکه مالحظه میشود افرادی که پس از تألیف نهجالبالغه و
نزدیک به عصر تألیف ،شرح نوشتهاند ،با توجه به فرهنگ حاکم آن روزگاران ،سخنان حضرت را تأیید
نمودهاند و با هیچگونه اعتراضی مواجه نبودهاند! اما نویسندگان و شارحان امروزی ،در شرایطی بر بیانات
حضرت دربارۀ زن ،شرح نوشتهاند که بحث دفاع از حقوق زن ،بیشتر مطرح است و ناگزیر از ارائۀ
سخنانی هستند که با شرایط روز مطابقت داشته باشد و به اعتقاد خودشان حیثیت اسالم به خطر نیافتد
و میبینیم که از سخنانی که دقیقاً مشابه شارحی قدیمی است ،نتیجۀ کامالً متفاوتی را گرفتهاند.
 -3نکتۀ مهم دیگر آنکه نوآوری در نظرات اکثر شارحان وجود ندارد و اغلب ،با توجه به نظرات شارحان
قبلی در این باب سخن راندهاند.
 -1به نظر میرسد نظرات شارحان معاصر نسبت به زن منطقیتر بوده و با مبانی قرآنی ،سازگاری بیشتری
دارند و اگرچه در برخی از این دیدگاهها بعضاً اغراق و موضعگیری به نفع زن وجود دارد ،نسبت به
سخنان محققان پیشین و متقدم ،دقیقتر نتیجهگیری نمودهاند .همچون دیدگاه عالمه جعفری و
جوادی آملی که سرمنشأ تفکرات بسیاری از محققان امروزی هستند.
عالوهبراین ،از این نکته نباید غافل گشت که تفاوتهای زن و مرد در عقل و احساس و نیز
تفاوتهای جسمی و روحی این دو جنس ،امری بدیهی و اثباتشده است که چهبسا این موضوع ،مدنظر
امام بوده است .پرداختن به بحث تفاوتهای روانشناختی مرد و زن بحثی مفصل است که در حوصلۀ این
مقاله نمیگنجد.
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