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    چکیده

از چهره کامـل زن   يبعد کی یطرح میالبالغه ترس زن در نهج

 يهـا  آکنـده از فتنـه   يطرح را جـو  نیا يدر قرآن است. فضا

اسـت. زنـان در     در بـر گرفتـه   یاسـ یس يهـا  سـه یزمانه و دس

 مـان، یاال چـون عقـرب، شـر، نـاقص     یالبالغـه بـا عبـارات    نهج

انـد و متأسـفانه اکثـر     العقل وصـف شـده   الحظ و ناقص ناقص

انـد   مطلب بر آمده نیدر جهت اثبات ا زیالبالغه ن نهج شارحان

 یذهن يها افتیعروج و تکامل، در ت،یبودکه زنان در مقام ع

ـ ترنـد. ا  و... از مردان نـاقص  یو انتزاعات عقل جسـتار بـا    نی

نقصـان بهـره و    مـان، یله نقصـان ا ئمسـ  یلـ یتحل ـ  یروش فن

اسـت    شده رحالبالغه مط نهج 80نقصان عقل زن که در خطبه 

 ینشـ یتـا ب  کنـد  یمـ  یزبان بررسـ  یشناس جامعه کردیرا با رو

  .  منظر حاصل گردد نی(ع) از ایه کالم علروشن نسبت ب

 
نقصـان بهـره،    مـان، یزبان، نقصان ا یشناس جامعهها:  کلیدواژه

  . نقصان عقل، زن

 

Abstract 
 

Woman In Nahj-al-Balagha, is the one-
dimensional and full figure image of woman in 
Quran. This representation of woman is 
surrounded with political deception and 
temptation. Women are described in Nahj-al-
Balagha as, scorpion, evil, being defective in 
faith, fortune, and intellect, and unfortunately, 
and most of the commentators of Nahj-al-
Balagha have attempted to prove that, women 
are much less perfect than men in thralldom, 
evolution, mental perceptions and intellectual 
abstractions, and so forth. This study by 
technical-descriptive method and sociolinguistic 
approach try to investigate the issues of 
deficiency in faith, fortune, and intellect related 
to women stated in 80th sermon, in order to gain 
a clear insight into Imam Ali’s sayings.  
 
Keywords: sociolinguistics, deficiency in 
faith, deficiency in fortune, deficiency in 
intellect, woman.  
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  مقدمه

البالغـه عبـاراتی    نهجدر  (ع) المؤمنین علی در کالم امیر

هـاي   در وصف زن وجود دارد کـه بـا واکـنش طیـف    

ــون     ــاراتی چ ــت. عب ــه رو اس ــه رو ب ــف جامع مختل

بـودن  » الحـظ  نـاقص «و » العقل ناقص«، »االیمان ناقص«

ــه    ــه در خطب ــتند ک ــوارد هس ــن م ــه ای  80زن از جمل

تر  البالغه صراحتاً مطرح گشته است. هر چند پیش نهج

هـاي متعـدد پیرامـون ایـن      لهدر کتب، مقاالت و رسـا 

مسائل بحث شده است؛ اما ایـن جسـتار بـا واکـاوي     

 و با رویکرد فنی (ع) المؤمنین جامعه شناسانه زبان امیر

تحلیلی، مفـاهیم نهفتـه در ایـن عبـارات را بررسـی       ـ

  میکند تا به سؤاالت زیر پاسخ گوید:

تواند در تفسیر کالم  زبان می شناسی جامعهچگونه  -1

و تبیــین جایگــاه زن در  (ع) لمــؤمنین علــیا امیــر

  البالغه مؤثر افتد؟ نهج 80خطبه 

نقصان ایمان، بهـره و عقـل زن چگونـه از منظـر      -2

  زبان قابل تحلیل است؟ شناسی جامعه

به زنان کـه در ایـن خطبـه     (ع) اهانت علی مسئله -3

  توان بررسی کرد؟ شود را چگونه می مطرح می

آن است کـه در تفسـیر   ها گواه  ها و بررسی تحلیل

زبـان بـا در نظـر     شناسی جامعه(ع)،  و تبیین کالم علی

گرفتن شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، تـاریخی و...  

ــوم حقیقــی کــالم       ــان خطبــه، مفه ــاکم بــر زم ح

(ع) را آشــکار ســاخته و در چــارچوبی  المــؤمنین امیــر

تـر از معنــاي ظـاهري واژگــان و بـا در نظــر     گسـترده 

ــذکور،  ــرایط م ــرفتن ش ــان    گ ــالم ایش ــیر ک ــه تفس ب

زبان با بـه کـارگیري برخـی     شناسی جامعهپردازد.  می

چون تعدد معنایی، ابهام، شـفافیت   شناسی زبانمسائل 

ــارات     ــی عبـ ــانی حقیقـ ــا و...، معـ ــی معنـ و تیرگـ

را » العقــل نـاقص «و » الحـظ  نــاقص«، »االیمـان  نـاقص «

اهانــت  مســئلهســازد و بــه ایــن ترتیــب  روشــن مــی

سـو   گردد؛ چرا که از یـک  برطرف می(ع) به زنان  علی

هـاي مفهـومی ارائـه     عبارات مذکور، بر اسـاس تبیـین  

شــده در پــژوهش، صــفات تمامــاً منفــی بــراي زنــان 

نیستند و از سوي دیگر عالوه بر اینکـه ممکـن اسـت    

مقصود امام، زنی خاص (عایشـه) باشـد کـه بـا کلـی      

تـوان کـالم ایشـان را     (نساء) از او یاد کرده است؛ مـی 

دار به زنانی دانست که در طول تـاریخ بـا تجـاوز    هش

جایگـاه اجتمـاعی خـویش، دامنـه      از هویت طبیعی و

گــران  اســتفاده از شخصــیت خــود را بــراي فتنــهسوء

  سازند.   فراهم می

  

  البالغه با قرآن پیوند تنگاتنگ نهج

البالغه برگردانی از قـرآن اسـت، همـان محتـواي      نهج

قـالبی نـوین و دیگـر    آن را در  (ع) قرآن است که علی

ریخته است. تفاوت این دو، این اسـت کـه قـرآن بـه     

هـا سـخن گفتـه     ها و نسـل  صورت کلی بر فراز عصر

البالغه، این مسائل را در رابطـه بـا ملّتـی     است اما نهج

وسیله به ما نشان داده اسـت   مطرح کرده است و بدین

توان مسائل کلّی قرآن را در مورد ملّتـی   که چگونه می

مطالعـه گذاشـت و بـا زنـدگی یـک جامعـه آن را        به

). بنـابراین بررســی  78 :1385مطابقـت داد (صــادقی،  

البالغه جداي از قـرآن ماننـد نگریسـتن بـه کالبـد       نهج

البالغه تفکیک روح  روح است. تفکیک قرآن از نهج بی

  از بدن است.

در زمینه طرح مسائل اسالمی سعی  (ع) امام علی

سالمی و قرآنـی را در رابطـه بـا    دارد که ضوابط کلّی ا

مردمی که با آنان درگیر است، تطبیـق دهـد و در ایـن    

هـاي آن   ها و کمبـود  رهگذر، خواه ناخواه بعد نارسائی

شود و علل و عوامل عدم انطباق  تر می جامعه برجسته

شـود و   احکام الهی بر جامعه، مورد نظر امام واقع مـی 

بالغه بیشـتر بـه   ال بینیم نهج به همین جهت است که می

  پردازد. انتقاد می

نهج البالغه در بیان اصـول کلّـی تـازگی نـدارد،     

بلکه در تطبیق این اصـول بـه مـواردش، ایـن تـازگی      

محســوس اســت. و آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه در  

البالغـه سـخن از شخصـیت زن در میـان نیسـت،       نهج

هـا و   آنچه هست نقد شخصیت اسـت، بیـان نارسـائی   
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  ).40 :1372عالئی رحمانی، ها است ( کمبود

براي فهمیدن سیما و چهـره و شخصـیت زن در   

هـاي   البالغه باید بـه قـرآن مراجعـه کـرد و انتقـاد      نهج

البالغه را در کنـار آن و بـا تطبیـق مسـائل قرآنـی       نهج

 بررسی نمود.

  

  جایگاه زن در قرآن

جایگاه زن در قرآن مجید بسیار در خور تأمـل اسـت.   

شـئونات زن را بـه حـد مـا فـوق       اصوالً قرآن مجید«

تصور باال بـرده و در ایـن مـورد بـه بیـان تنهـا اکتفـا        

هـا و مصـادیقی را    نکرده و از هر بعد انسانی زن، الگو

ــدافع از    ــل م ــک وکی ــد ی ــادآور شــده اســت و مانن ی

نماید. قبـل از آنکـه از عـاطفی     شخصیت زن دفاع می

ــان آورد، از      ــه می ــخن ب ــودن زن س ــی ب ــا احساس ی

بینی بلقـیس سـخن گفتـه اسـت و      ندي و واقعاندیشم

رغـم   ستاید و علی اندیشی و نفوذ کالم او را می صالح

انـد و حریـت    که زن را انسان ضـعیف پنداشـته   کسانی

اند، آسیه، زن فرعون را تمجیـد   عقیده او را نفی نموده

خبـري   ها که در مورد بـی  کرده است و نیز در برابر آن

اند، از سـاره زن حضـرت    ها کرده جماعت نسوان ادعا

اسـت،    (ع) و اوصاف برجسته او سـخن گفتـه   ابراهیم

که شایستگی همصحبتی با فرشـتگان مقـرّب خـدا را    

  ).68: 1369ي،   داشت (عابد

بنابراین اگرچه در قرآن در بسیاري مـوارد زن و  

صفات پسندیده او تعریف و تمجید شـده اسـت؛ امـا    

بـا وزن   شایسته اسـت بـا توجـه بـه موضـوع بحـث،      

 اجتماعی زن در اسالم آشنا شویم.

  

  وزن اجتماعی زن در اسالم

منظور از وزن اجتماعی، جایگاه و ارزش اجتماعی زن 

است؛ جایگاه و ارزشی که در تبیـین مقـام زن نقشـی    

  بخشد. سزا داشته و موقعیت او را در جامعه قوام می به

 اسالم مرد و زن را از لحاظ تدبیر شؤون زنـدگی 

هر دو  رو از اینداند و  اراده و کار مساوي می یلهوس به

هایی که مایه قوام  در تحصیل احتیاجات زندگی و چیز

از خـوردن و آشـامیدن و سـایر     حیات انسـانی اسـت  

آل مبارکـه  از سـوره   195لوازم بقا مسـاویند. در آیـه   

  فرماید:  عمران می

ها برخـی از   یعنی شما انسان» بعضکم من بعض«

و تفاوتی در سنخ وجود ندارد. بنـابراین  برخی هستید 

تواند مانند مرد مستقالً اراده کنـد، مسـتقالً کـار     زن می

کند و مالک نتیجه کار و کوشش خود شـود و نفـع و   

زاده،  باشـد (جعفـر   ضرر کارش مربوط به خودش مـی 

1373: 112.(  

پس زن و مرد از منظر اسالم و بر حسـب آنچـه   

خدا است که حق را بـا   کند، مساویند و قرآن ثابت می

  نماید.  سخنان خویش ثابت می

ــه   ــرّر داشــته ک ــز را مق ــراي زن دو چی اســالم ب

آن دو صـفت ممتـاز    وسـیله  به ساختمان خدایی، او را

ساخته است. یکی آنکه زن به منزله کشتگاه است کـه  

او تکـون یافتـه و نشـو و نمـا      وسـیله  بـه  نوع انسـانی 

گی دارد. دوم آنکـه  او بسـت  وجود به نماید و بقایش می

وجود زن مبنی بر لطافت و حساسیت است و این امر 

در احوال و وظایف اجتمـاعی او تـأثیر دارد (عالئـی    

  ).34 :1372رحمانی، 

این وزن اجتماعی زن است، و از اینجا وزن مرد 

شـود و همـه احکـامی کـه در      در جامعه نیز معلوم می

از  اسالم مشترك میان مرد و زن یا مخـتص بـه یکـی   

ایشان است از تحلیل همـین اصـل کـاري بـه دسـت      

  آید. می

هایی است  مالك برتري هر یک از زن و مرد کار

که در ساختمان وجودي و موقعیت اجتماعی او اقتضا 

ها ویژه صـنف خاصـی اسـت     دارد و بعضی از برتري

االرث و برتري زن بـر   مانند برتري مرد بر زن در سهم

او را باید مرد تأمین کند. و مرد در اینکه هزینه زندگی 

ها براي هر دو صنف میسر است مانند  بعضی از برتري

ایمان و علم و عقل و تقوي و سـایر فضـائلی کـه در    

ها از فضل خدا است  دین مستحسن شمرده شده و این
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 ).107 :1381و باید از او خواسته شود (برزگر، 

  

  خصلت اجتماعی زبان

ــا   اســتفاده از ویژگــی از آنجــا کــه در ایــن جســتار ب

 80اجتمــاعی زبــان بــه تبیــین جایگــاه زن در خطبــه 

پردازد؛ الزم است با خصـلت اجتمـاعی    البالغه می نهج

  زبان آشنا شویم.

اي است اجتماعی که زمـان پیـدایش    زبان پدیده

آن به زمان شکل گرفتن نخستین اجتماعات انسانی بر 

 هـاي زنـدگی   گردد. در واقع زبان یکی از ضرورت می

هـاي   اجتماعی است و به کار گیري آن یکی از ویژگی

). 2 :1387رود (مدرسـی،   انسان اجتماعی به شمار می

هاي زیستی و روانی است،  جنبه از آنجا که زبان داراي

تـر، یعنـی بـا توجـه بـه عوامـل        باید در بافتی گسترده

درونی (زیستی و روانی) و عوامل بیرونی (ارتبـاطی و  

  ).3 :1387عه کرد (مدرسی، محیطی) آن را مطال

هـاي   هاي اجتماعی، تحوالت و پیشـرفت  انقالب

هـاي فرهنگـی، اقتصـادي و     علمی و صنعتی، برخورد

ــگ  ــی، جن ــهر  سیاس ــاجرت و ش ــا، مه ــی و...  ه گرای

نماینـد و   هایی در جامعه انسـانی ایجـاد مـی    دگرگونی

گردنـد.   هاي اجتماعی سبب می تغییراتی را در سازمان

هاي گوناگونی دارنـد،   که ابعاد و جنبه ها این دگرگونی

کنند. از آنجـا کـه    در زبان نیز به نوعی بازتاب پیدا می

تواننـد بـراي مـدت     مسائل ارتباطی یک جامعـه نمـی  

طوالنی الینحل بـاقی بماننـد، هنگـامی کـه تحـوالت      

اجتماعی در یک جامعه سبب پیدایش مسائلی در امـر  

فـوري بـراي پـر     حـل  ارتباط گردند، نیاز به یـافتن راه 

هــاي ارتبــاطی ایجــاد شــده نیــز، مطــرح  کــردن خــأل

وجود آمـدن   گردد و این خود زمینه الزم را براي به می

ســازد (شــیروانلو،  هــاي زبــانی فــراهم مــی دگرگــونی

1350 :208.(  

بنابراین به دنبال تحوالتی که در یک جامعـه رخ  

شود تـا   دهد، زبان آن جامعه نیز دچار دگرگونی می می

هـاي ارتبـاطی جامعـه     اند براي رویـاروئی بـا نیـاز   بتو

جانبه جهـت   بینی دقیق و همه همواره آماده باشد. پیش

 گونه همانپذیر نیست؛ اما  تحوالت زبانی همیشه امکان

که اشاره شد به عوامل گوناگون و بـه ویـژه تحـوالت    

  اجتماعی و فرهنگی وابسته است.

ـ  ک در یک انقالب اجتماعی، قدرت سیاسی از ی

هـا و   گـردد و سـازمان   طبقه به طبقه دیگر منتقـل مـی  

شـود.   بنیادي مـی  هاي  روابط اجتماعی دچار دگرگونی

در سـطح  معمـوالً  تحوالت در زبـان،   گونه اینبازتاب 

واژگان و به شکل افزایش و کـاهش میـزان کـاربرد و    

  ).67 :1355ها است (باطنی،  مفاهیم آن

ـ     رو از این  80ه شـرایط اجتمـاعی سیاسـی خطب

 سزا در شیوه ایراد این خطبه دارد. البالغه نقشی به نهج

  

  شناسی زبان جامعه

توان جامعـه   هاي اجتماعی زبان، می با توجه به ویژگی

شناسانه به تجزیه و تحلیل زبان پرداخـت تـا علـل و    

ها  عوامل استفاده خاص از واژگان، تعابیر و مفاهیم آن

  را دریافت.

کلـی   طـور  به زبانهر چند که خصلت اجتماعی 

مورد پذیرش و تأکید دانشمندان قـرار داشـته و زبـان    

همواره یک نهاد اجتماعی به شمار آمده است، امـا تـا   

همین اواخر بـه نقـش عوامـل اجتمـاعی در سـاخت،      

رغم  به گردید. کاربرد و تحول زبان چندان توجهی نمی

هــایی کــه افــرادي ماننــد جــرج هربــرت میــد   تأکیــد

شناس  تماعی آمریکایی و آنتوان میه زباناج شناس روان

فرانسوي بر خصلت اجتماعی زبان و اهمیت بررسـی  

آن در بافت اجتماعی داشتند تا نیمه قرن حاضر رابطه 

هاي دقیق و  و همبستگی زبان و جامعه موضوع بررسی

بینی کرده بود که  میه پیش گسترده علمی قرار نگرفت.

یژه مطالعات تـاریخی  و قرن بیستم قرن مطالعه زبان (به

زبان)، در بافت اجتماعی آن خواهد بـود امـا در نیمـه    

هاي زبانی (بدون توجه کـافی   اول این قرن نیز بررسی

به عوامل اجتماعی) همچنان ادامه یافت. در واقع تنهـا  

در سه دهه گذشته است که نقش عوامل اجتمـاعی در  
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ساخت، کـاربرد و تحـول زبـان مـورد توجـه جـدي       

 :1374اسـت (بـی یـرویش،     اسان قـرار گرفتـه  شن زبان

). مطالعات افرادي مانند ویلیام لباو استاد دانشگاه 114

هاي اساسی در ایـن   پنسیلوانیا را باید از نخستسن گام

هـا اسـت کـه بـا      رشته دانست زیرا در همین بررسـی 

، شناسـی  زبـان و  شناسی جامعههاي  گیري از روش بهره

ــار همبســتگی مت بــراي نخســتین ــرب ــانی و  غی هــاي زب

شود.  اي علمی و منظّم نشان داده می اجتماعی به شیوه

هـاي زبـانی و    زمینه اصلی تحقیقـات لبـاو گونـاگونی   

هاي اجتماعی اسـت، امـا در    ها بر پایه متغیر توجیه آن

هـاي   کنار و در جهت این مطالعات بـه تـدریج جنبـه   

دیگر زبان در ارتباط بـا عوامـل اجتمـاعی، فرهنگـی،     

اسی، تاریخی و غیره نیز مورد توجه و بررسی قرار سی

که امروز این رشته از مطالعـات زبـانی    يطور به گرفت

اجتمـاعی   شناسـی  زبـان زبـان یـا    شناسی جامعهکه به 

هاي بسیار گسـترده پیـدا کـرده     معروف گردیده، دامنه

  ).207 :1370است (روبینز، 

 بنابراین، اکنون بررسی زبان در بافت اجتماعی آن

موضوعی واحد نیست که بتوان تنها از یک زاویه به آن 

نگریست؛ بلکه ارتباط زبان با عوامل مختلف اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی، تاریخی و... ابعاد متنوعی به این رشته 

  داده که هر یک در خور مطالعه گسترده است.

شناسانی مانند لباو، بررسـی زبـان در    به نظر زبان

ــاعی آن در  ــت اجتم ــم  باف ــع موضــوع اصــلی عل واق

است. به بیـان دیگـر، مطالعـه و توصـیف      شناسی زبان

اسـت، بایـد در    شناسـی  زبـان زبان که موضوع اصـلی  

خصـلت   واسـطه  بـه  بافت اجتماعی آن انجام گیـرد و 

هـاي   توان بـدون توجـه بـه متغّیـر     اجتماعی زبان نمی

اجتمــاعی گونــاگون بــه بررســی کامــل آن پرداخــت  

. در واقع میان ساخت زبان و )167 :1377(چامسکی، 

ــد ــه و رون ــر ســاخت جامع ــانی و  هــا و متغی ــاي زب ه

اي نزدیـک و تنگاتنـگ وجـود دارد و     اجتماعی، رابطه

توانـد   مطالعه زبان جـدا از بافـت اجتمـاعی آن، نمـی    

گرایانه از آن به دست دهـد.   جانبه و واقع توصیفی همه

 یشناسـ  زبـان اجتماعی همـان   شناسی زبانبه قول لباو 

است به معنی واقعی کلمه و چنانچه مطالعـات زبـانی   

به درستی انجام گیرند، دیگر نیازي به افـزودن صـفت   

آوردن یـک رشـته فرعـی     وجود به به آن و» اجتماعی«

). با این همه در حال حاضـر  389 :1379نیست (فالر، 

بـه مطالعـه سـاخت زبـان در سـطوح      » شناسـی  زبـان «

امـل اجتمـاعی را در   پردازد بدون آنکـه عو  مختلف می

این بررسی دخالـت دهـد و بررسـی زبـان در بافـت      

هـاي   فرهنگی آن، موضوع یکـی از شـاخه   ـ  اجتماعی

 شناسـی  زبـان «یـا  » زبان شناسی جامعه«این علم، یعنی 

محـض   شناسی زباناست. به عبارت دیگر، » اجتماعی

پردازد و ساخت زبـان   بیشتر به بعد ساختاري زبان می

زبان بیشتر به بعـد   شناسی جامعهد و کن را توصیف می

  ).357 :1380نقشی زبان توجه دارد (مارتینه، 

 (ع) المـؤمنین علـی   در بررسی کالم امیر رو از این

بایستی شرایط اجتماعی، تاریخی، سیاسـی، فرهنگـی   

را در نظر گرفت تا کالم ایشان با مفهومی فراتر از  ...و

  معناي ظاهري واژگان تبیین گردد.

  

  البالغه نهج 80جامعه شناسانه خطبه  بررسی

  است:  چنین آمده البالغه  نهج 80در خطبه 

»

هـا از   اي مـردم، زن ـ » 

ایمان و ارث و خـرد کـم بهـره هسـتند، امـا نقصـان       

ایمانشان به جهت نماز نخواندن و روزه نگرفتن است 

هاي حیض و جهت نقصان خردشان آن اسـت   در روز

جاي گواهی یـک مـرد    اهی دو زن بهکه، در اسالم گو

هـا   است و از جهت نقصان نصیب و بهره هم، ارث آن

االسـالم،   (فـیض  ...باشـد. پـس   نصف ارث مردان مـی 

1359: 179.(  
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شناسـی زبـان، بـراي تبیـین و      از منظر جامعـه 

المـؤمنین(ع) از   روشن ساختن مقصود اصـلی امیـر  

زیه ایراد چنین عباراتی، بایستی کالم او را مورد تج

  و تحلیل قرار دهیم.

تجزیه و تحلیل کالم مطالعه رابطه میـان صـورت و   

تـوان   است. بـر ایـن اسـاس، مـی      نقش در ارتباط کالمی

مدعی شد که تجزیه و تحلیل کالم، مطالعه معنـی بـه آن   

اي است که مورد نظر گوینده است؛ زیرا نقـش هـر    گونه

 جمله و عبارت بـر حسـب منظـور گوینـده از تولیـد آن     

  ).41: 1382جمله یا عبارت قابل استنتاج است (صفوي، 

(ع) از اسـلوب نـداء    در ابتداي این خطبـه علـی  

استفاده کرده است (یا معاشر النّـاس). واژه معشـر بـه    

). 2/1282: 1384شـود (سـیاح،    گروه مردم اطالق می

ــام  ــا ام ــرده و    ام ــتفاده ک ــن واژه اس ــع ای (ع) از جم

در زبـان عربـی زیـادي    ». سیا معاشر النّـا «اند  فرموده

زیادة المبـانی  رساند ( بناء کلمه زیادي معناي آن را می

(ع) قصـد   )، گو اینکه موال علـی تدلّ علی زیادة المعانی

اند تـا بـه جمـع بسـیار بزرگـی از مـردم، کـالم         داشته

  خویش را برسانند.

زبان شرایط اجتمـاعی،   شناسی جامعهاز آنجا که 

دهـد؛ بایـد    قـرار مـی   دنظرمـ کالم را نیـز   ...سیاسی و

ــر  ــان امی ــه مخاطب ــابیم ک ــؤمنین دری ــرایط  (ع)الم و ش

 رو از ایناجتماعی و سیاسی خطبه چگونه بوده است؛ 

شـرایط   (ع)المؤمنین پیش از تحلیل اجتماعی کالم امیر

  کنیم:  خاص ایراد خطبه را بررسی می

این سخن، بخشی از یک نامه طوالنی است کـه  «

عمرو بـن   وسیله به ل سرزمین مصرامام در زمان اشتغا

عاص و پس از شـهادت محمـد بـن ابـی بکـر، آن را      

نوشت و براي مردم مصر فرستاد تا براي مـردم مصـر   

  ).1/86 :م1985(الحسینی الخطیب، » خوانده شود

در این نامه طوالنی امـام کلیـه حـوادث بعـد از     

فرماید، تـا بـه جریـان جمـل      رحلت پیامبر را بیان می

از آنجا که مقطع زمانی و موقعیت اجتمـاعی  رسد،  می

ـ سیاسی و فرهنگی حـاکم بـر هـر دو دوره یکـی از     

هاي تفسیر و تحلیل آثار باقیمانـده از آن دوره   شاخص

وجـود   هاي بـه  (ع) جنگ جمل و انگیزه است؛ لذا علی

کنــد و از  آورنــده ایــن فتنــه و فاجعــه را تشــریح مــی

بـرود تـا ایـن     هایی کـه بایـد در جامعـه از بـین     زمینه

گویـد. در ایـن رابطـه     وجود نیاید سخن مـی  ها به فتنه

رسـد، زن آن موجـودي    زن می مسئلهاست که امام به 

که در بر پا شدن این فاجعه و این فتنه، نقشـی عظـیم   

طلبـانی،   داشته است و کار چنین شده است که فرصت

پیمان شکنانی براي دسـتیابی بـه اهـداف پلیدشـان از     

هـایی   ف جامعه سود ببرند. نقطه ضـعف این نقطه ضع

گـر و   که هر گـاه در جامعـه موجـود باشـد هـر فتنـه      

ــی توطئــه ــی  گــري م ــد (عالئ توانــد از آن اســتفاده کن

  ).62ش: 1372رحمانی، 

زمام  (ع) المؤمنین علی اي که در آن امیر در جامعه

رود که  امور را به دست گرفته، هر لحظه خوف آن می

 عنـوان  به ده شود، یعنی از زن،از این نقطه ضعف استفا

ابزاري براي پیشبرد اهداف سیاسی استفاده گردد، امام 

خواهــد ایــن زمینــه را منتفــی کنــد، ایــن پایگــاه   مــی

گـران را نـابود کنـد و بـا نـابودي ایـن پایگـاه،         توطئه

با  (ع) زن در سخن امام مسئلهها خاموش بشود.  توطئه

یک نقطـه   وانعن به شود، این مناسبت تاریخی آغاز می

کور در جامعه، یک نقطـه ضـعف، یـک زمینـه بـراي      

هاي خاص  گران. زنی که از موقعیت سوءاستفاده توطئه

گـذارد، بـه    تر می هاي خاص خودش پا فرا مسئولیتو 

پردازد که از عهده او بیـرون اسـت و از او    مسائلی می

خواسته نشـده اسـت، بـاالخص کـه ایـن زن از یـک       

ردار باشد که جامعه پسـند  سلسله خصائص هم برخو

هایی کـه در   هاي مردم از این خصیصه است و و توطئه

ــد، در آن   ــتقبال کنن ــتر اس ــر و بیش او وجــود دارد بهت

تـر اسـت و مشـکل دو چنـدان      صورت فاجعه عمیـق 

  ).81-80 :1360، دیگران (جعفري و
  

رسد حرکت عایشه بـا طلحـه    نظر می آنچه که به

ه جمـل بـه سـود جوامـع     و زبیر براي بر پا کردن غائل

هـاي پیـامبر دربـاره     است و توصـیه  اسالمی تمام نشده
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وسیله طلحه و زبیر، زیر پا گذاشـته شـده    زنان خود به

ــی ــان  و م ــب آن پیم ــه، فری ــت عایش ــکنان را  بایس ش

خورد و به نوبه خود به نگهبانی دیـن، در حـدود    نمی

(ع) پـس از   المـؤمنین  پرداخـت. امیـر   وظایف الهی می

نگ جمل و با این موقعیت و شرایط تـاریخی  پایان ج

فرمایـد، البتـه بایـد توجـه      است که این سخنان را می

داشت که اگر چه غائله جنـگ جمـل پایـان یافـت و     

(ع) عایشه را با احترام به مدینه بازگردانـد، لـیکن    علی

اثرات چنین فاجعه تاریخی که بـه رهبـري دو تـن از    

ــر وي روي   ــدا(ص) و همس ــول خ ــحاب رس داد اص

(طلحـه و زبیـر و عایشـه)، مبـداء بسـیاري از فجـایع       

هــاي اســالم گردیــد (عالئــی  گرایــی تـاریخی و فرقــه 

  ).63: 1372رحمانی، 

، در این خطبه ممکن است مراد از کلّی رو از این

 وجـود  بـه  فرد خاصی باشد که غائلـه جمـل را  » نساء«

آورده است. یعنی خطبه اگر چه خطـابش عـام اسـت    

اره بـه مـورد خـاص و شـخص معـین      (نساء) ولی اش

که در زمان معین یعنی بعد از بـه   است، (عایشه) چنان

ایـن   (ع) پایان رسیدن جنگ جمل بوده است که علـی 

  خطبه را ایراد فرموده است.

ابن ابی الحدید که یکی از شارحان سنی مذهب 

البالغه است خطـاب ایـن خطبـه را منحصـراً بـه       نهج

آن را با این جمله شـروع  داند چنانکه شرح  عایشه می

ـ ایـن خطبـه   » «نموده: 

تمامش اشـاره بـه عایشـه اسـت (ابـن ابـی الحدیـد،        

). سپس به افشاگري و اثبات دشـمنی  6/214م: 1985

(ع) پرداخته؛ البته نظیر این مـورد   عایشه نسبت به علی

را در قرآن کریم هم داریـم کـه خطـاب عـام و کلـی      

ولی اشاره به مورد خاص و شخص معین اسـت   است

  مانند آیه شریفه:  

»

  «

  (ع) است. )؛ که منظور موال علی55/مائده(

گفت: خطبه در پی  توان کلی می طور به بنابراین،

تبیین یک مفهوم کلی است، کـه یـک مصـداق عینـی     

بهانه طرح آن گشته اسـت، یعنـی هـر چنـد یـک زن      

مشخص (عایشه)، موجب ایراد این خطبه گشته، ولـی  

بیـان مصـداقی    عنوان به امام از این زن خاص (عایشه)

در از یک مفهوم کلی بهره برده است و لذا هر زنی که 

تشخیص اجتماعی خویش دچار اشتباه گردیده اسـت  

از مورد خطاب این هشـدار امـام واقـع خواهـد شـد،      

اي کـه از تـدبیر و تعقّـل صـحیح،      ، زنان مؤمنـه رو این

برخورداربوده و اطالع کـافی از شخصـیت انسـانی و    

هایشـان   هـا و مـنش   در کـنش  صنفی خویش داشـته و 

ر دارنـد، از  جایگاه طبیعی و اجتماعی خـود را در نظـ  

  باشند. خطاب این خطبه خارج می

  

  (ع) مفهوم نقص در کالم علی

یکی از مواردي که براي درك مقاصد و مفاهیم مـورد  

نظر گوینده، باید در نظر گرفته شـود، محتـواي کـالم    

باشد. براي بررسی محتواي کالم امام نخسـت الزم   می

است به این سـؤال پاسـخ داده شـود کـه: آیـا مفهـوم       

ــص  ــامنق ــالم ام ــوینی و   در ک ــام تک ــم در نظ (ع) ظل

  تشریعی است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت کـه اگرچـه در   

به کار رفته اسـت،  » نقص«جمالت مورد تفسیر، کلمه 

» نقـص «اما هیچ جـاي تردیـد نیسـت کـه مقصـود از      

کاهش ارزش انسانی نیسـت؛ بلکـه بیـان حـد زن در     

نـه نقـص    دبرابر مرد است که نمایش نقص کمـی دار 

ها است، نقص در این فـراز بـه    کیفی که مالك ارزش

معناي آن نیست که به زن در نظام آفـرینش و نیـز در   

تشکیالت و سازمان قانونگذاري و تشریع ظلم شده و 

حق او ادا نشده است و زمینه و امکاناتی کـه موجـب   

بایست در اختیار او قـرار   رشد و تکامل او است و می

ته است و به بیانی دیگر آفریـدگار در  گیرد، قرار نگرف

نظام تکوین و تشـریع بـین آفریـدگان، تبعـیض قائـل      

نشده و بر خالف حکمت و مصلحت دسـت بـه کـار    

  ).112 :1381آفرینش نزده است (حیدري، 
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ها کـه در ایـن مسـائل     در واقع گره کور براي آن

اند این است که، چـرا زن و مـرد در    دچار تردید شده

تماعی و فردي یکسان نیستند و هر آنچه تمام امور اج

براي مرد است براي زن نیست؟ و اصـوالً اخـتالف و   

عدالتی است و نباید از آستان الهـی   تفاوت، ظلم و بی

  ).114 :1381صادر گردد (حیدري، 

البته در بررسی محتواي کـالم، تشـخیص دقیـق    

بایـد   رو از ایـن سـزا دارد؛   هاي کالمی، نقشی به مدلول

، نقص او (ع) دد که نقص زن در دیدگاه علیروشن گر

  است در ثابت یا متغیر، مطلق یا نسبی؟

نکته قابل توجه آن است که ما نباید مشکالت و 

بگذاریم؛ زیرا کمال از  موانع را به حساب نقص و شر

شود و آدمی  مسیر همین مشکالت و موانع حاصل می

 در راه رسیدن به هر آرمانی بلکه هر لـذت و آرزویـی  

کند و در کنـار هـر نوشـی     به دهها مشکل برخورد می

هایش یک مجموعه  بیند. جهان با همه پدیده ها می نیش

گذار باید مجموعـه را در نظـر    هماهنگ است و قانون

بگیرد، بدیهی است که نفع عامه ممکـن اسـت مضـار    

خصوصی هم در پی داشـته باشـد (عالئـی رحمـانی،     

1382: 237.(  

ضـی مـوارد خلقـت نقصـی     اگـر در بع  رو از این

شود نقص نسبی است، که خود در نسـبت   مشاهده می

و مقایسه با کل نظام هستی کمال است و اگـر غیـر از   

آن باشد، نقص حقیقی است پس نقص نسبی با کمال 

ـ االسـالم د  مقـاالت حجـت  ( منافات ندارد پـرور در   نی

  . )مورد زن

وقتی یک صـفت  « گوید: عالمه شهید مطهري می

» حقیقـی «ثابت باشد آن صفت را صـفت   براي چیزي

اما یک صفت نسـبی آن اسـت کـه فـرض      ...نامیم می

موصوف و فرض صفت، بدون فرض یک امر سوم که 

طرف نسبت و مقایسه قرار گیرد، براي امکان اتصـاف  

آن موصوف به آن صفت کافی نیست علی هذا، هرگاه 

صدق یک صفت بر چیزي منوط به در نظر گرفتن امر 

مقایسه این با آن باشد، در این صورت صـفت   ثالث و

  ).165 :1391(مطهري، » نامیم را نسبی می

پس اگر نقصی به زن نسبت داده شـده اسـت در   

هر حال نسبی و در بعضی از حاالت خاص اسـت. و  

بــه بیــان دیگــر نســبت دادن نقــص (صــفت) بــه زن  

(موصوف) بدون وجود حکمت و کمال از جنبه دیگر، 

نیست و همین در بررسی نسـبی   (فرض سوم) صحیح

  ها کافی است. بودن نه حقیقی بودن نقص در زن

هـا   اگر ما در مواردي که نقص و کمبودي بـه زن 

بینیم، به ابعاد دیگر زنـدگی و جامعـه نگـاه کنـیم،      می

خواهیم دانست که تکامل جامعه و انسان بسـتگی بـه   

  علل و عواملی دارد که این نقص منطقی الزمه آن است.

  

  قصان ایمان زنن

هـایی کـه در    ها و فرآیند زبان فعالیت شناسی جامعهدر 

پیوندند قرینه یکدیگرند.  گوینده و شنونده به وقوع می

هـاي جداگانـه و یـا     ها بر اساس مکانیسـم  این فعالیت

ها عکس یکـدیگر باشـند    هایی که فعالیت آن مکانیسم

اي در عین حـال یـک    افتد؛ بلکه هر گوینده اتفاق نمی

هـاي   شنونده بالقوه نیز هست و بـر عکـس. مکانیسـم   

مربوط به این دو نقش با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند 

  ).112 :1374(بی یرویش، 

پس از بیـان نقصـان    (ع) است که علی رو از این 

ایمان، بهره و عقول زنان به تعلیل پرداختـه و علـل و   

کند. طرح  اسباب نقص ذکر شده در زنان را مطرح می

ن علل با آگاهی از واکـنش اجتمـاعی مخاطبـان بـه     ای

  باشد: ویژه زنان می

»

«.  

  

  معانی ایمان

(ع) بایستی بـه   در تحلیل معناي ایمان از منظر علی

مسئله چند معنایی پرداخت. گـاه یـک واژه معـانی    

گوینـد و در   د معنایی میمتعددي دارد که به آن چن

رو  انجامد؛ از ایـن  سطح جمله به ابهام ساختاري می
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(ع) بایستی معانی  جهت رفع این ابهام از کالم علی

ها را با ترین آن متعدد ایمان را بررسی کرد و مناسب

عنوان مقصود ایشـان از ایمـان در    توجه به قرائن به

  نظر گرفت.

  ت:ایمان به چند معنا به کار رفته اس

اعتقاد جازم و عقیده  مسئلهایمان صرفاً به  معناي اول.

شـود کـه ناشـی از     قلبی و یقین فکري اطالق می

  تفکر و استدالل و دیگر ابزار شناخت است.

هـاي   مسـئولیت ایمان به معنـاي عمـل و    معناي دوم.

باشـد. چـرا کـه ایمـان تجلـی       ناشی از عقیده می

  عقیده در عمل است.

ــوم.   ــاي س ــ معن ــان ب ــان و  ایم ــل انس ــاي عم ه معن

هاي حاکی از اعتقاد اسـت. در بسـیاري    مسئولیت

هـا و عقایـد    مسـئولیت از موارد به عمل انسان و 

دهنـده آن   دهنده و ارائـه  باطنی که آن عمل، نشان

  شود. است، ایمان گفته می

هـایی   مسئولیتایمان به معناي عمل و  معناي چهارم.

ارزشـی   هاي حقوقی و در نظام است که در مقوله

انـد.   ها خواسـته  و به تعبیر دیگر در شرع از انسان

هایی اسـت کـه شـرع بـر      مسئولیتایمان آنگونه 

کند. ایمـان بـه    اساس عقاید انسان از او طلب می

این معنا موارد استعمالش کم نیست و در سـخن  

، ایمان به همین معنا به کـار رفتـه اسـت،    (ع) امام

مـا نقصـان   و أ«چرا که بـه دنبـالش تفسـیر شـده     

هاي زن سبک  مسئولیتیعنی اما اینکه » ...ایمانهنّ

تر و دلیلش این است که اسالم نماز و  است و کم

اش از او نخواسته  روزه را در زمان عادات ماهیانه

دقیقاً ایمان بـه معنـاي    بینیم که در اینجا است. می

هایی که بـر عهـده زن گذاشـته شـده و      مسئولیت

از زن خواسته شـده، نـه    نقصان وظایفی است که

اهانت به مقام زن است نه کمبودي در شخصـیت  

ــت زن    ــام و منزل ــزي از مق ــه چی ــت و ن زن اس

  ).82 :1360، دیگران کاهد (جعفري و می

نفس انسانی کـه موضـوع ایمـان اسـت، مجـرد و      

غیرقابل تجزیه و تقسیم است. ایمـان تصـدیق جـازم    

سـانی  مطابق با واقع است و از کیفیـات و عـوارض نف  

کلـی قسـم پـذیر     طـور  به دانیم که کیفیات است و می

باشد و نفس انسانی که موضوع ایمان است مجرد  نمی

و غیر قابل تجزیـه و تقسـیم اسـت و عـوارض تـابع      

موضوعات، بلکه عـین موضـوع هسـتند. ایمـان قابـل      

که گفتیم نفـس انسـانی    نقصان کمی نیست، زیرا چنان

قسـمت باشـد و   جسم و موجود مادي نیست که قابل 

عوارض نفس نیز مانند علم و نور و ایمـان و غیـره از   

گردد  کیفیات انسانی است و تقسیم کمی شامل آن نمی

پذیرد و در افراد  و مانند نور حسی شدت و ضعف می

مؤمنین از جهـات کمـال متفـاوت و داراي مراتـب و     

  ).85 :1372درجات است (عالیی رحمانی، 

تی ایمان گفته شـده  در قرآن کریم سخن از زیاد

  است زیرا در وصف مؤمنین فرموده است:

»

 هایی هستند، که اگـر نـام خـدا    مؤمنین آن ـ»  

ها به شوق آید و اگر آیات خـدا   هاي آن برده شود دل

شـود   ها افـزوده مـی   آن  ها تالوت گردد به ایمان بر آن

  ).2/انفال(

  و در آیه دیگر فرموده:

ـ ... تـا بیفزایـد   » «

  ).4/فتحایمانی بر ایمانشان... (

رت و ضـعف  در هر حال ایمان داراي مراتب قد

است و متحد با جوهر نفس و غیر قابـل تقسـیم، امـا    

کلـی   طـور  بـه  اعمال صـالحه از قبیـل نمـاز و روزه و   

عبادات از شرایط ایمان و آثار خارجی ایمان محسوب 

شوند. و ایمان به هـیچ وجـه قابـل اجـزاء نیسـت،       می

باشـد بلکـه    ضمن اینکه در عبادات کمیت مطرح نمی

درونی مؤمن مطرح است و کیفیت و چگونگی حالت 

ها مؤثر خواهد بود، عالوه بر اینکـه   در شرط قبولی آن

اگر کمیت هم مطرح باشد، جمعیت نسوان از سن نـه  

گردند و مردان از سن  سالگی، مکلف به انجام نماز می
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پانزده سالگی؛ بنابراین دختران نسبت به پسران شـش  

تـوان   می رو از اینشوند و  تر مشغول نماز می سال جلو

گفت زود فرا رسـیدن سـن تکلیـف در زنـان، نقـص      

کند. وانگهـی قـرآن    ایمان به معناي کمی را جبران می

کریم هر کجا که مـؤمنین و مؤمنـات را بـا هـم ذکـر      

مساوي ذکر  طور به نموده، بدون اشاره به چنین نقصی

). مانند آیـه  87 :1372فرموده است (عالیی رحمانی، 

 احزاب:مبارکه سوره  35

»

«.  

اي به نقص مذکور  در این آیات قرآنی هیچ اشاره

  نشده است.

  

  نقصان حظ (بهره) زن

األنصـاف مــن  وأمـا نقصـان حظــوظهنّ فمـواریثهنّ علــی    «

ـــ دلیــل نقصــان برخــورداري آنــان از  »مواریـث الرجــال 

  االرث، این است که نصف سهم ارث مردان است.  سهم

زبان، در این فـراز از کـالم    شناسی جامعهاز منظر 

، شفافیت معنـا وجـود دارد؛ یعنـی آن    (ع) المؤمنین امیر

ارث بـه   مسـئله حضرت جایگاه اجتماعی زنـان را در  

  اند. یچ ابهامی مطرح کردهوضوح و بدون ه

صرفاً در حـوزه   2و تیرگی 1دو اصطالح شفافیت

انـد، ولـی اگـر     شـناختی مطـرح شـده    مطالعات معنـی 

بخواهیم تعریفی کلی از ایـن دو اصـطالح بـه دسـت     

هـاي مطالعـه زبـان کـارایی      دهیم که در تمامی حـوزه 

توانیم شفافیت را شرایطی بـدانیم کـه    داشته باشد، می

سـازد. بـر    تقیم و به روشنی مشخص میحقایق را مس

                                                                

1. Transparency
2. Opacity

این اساس وقتی نتوان به روشنی و وضوح به حقـایق  

دست یافت، شرایط تیرگی مطرح خواهد بود (باطنی، 

1370: 250.(  

ــرد، در نظــام   ــا م ــورد از اخــتالف زن ب ســومین م

البالغـه مطـرح شـده، مسـئله ارث      اجتماعی کـه در نهـج  

پشتوانه قرآنـی   است، این بحث همانند سایر مباحث امام

ــه   ــراحت در آی ــه ص ــاء   11دارد و ب ــه نس ــوره مبارک س

  فرماید: می

»

خداوند درباره فرزندانتان بـه شـما توصـیه    ـ   »

  باشد. کند که سهم مرد برابر سهم دو زن می می

ار اسـت نـه   نظام ارزشی اسالم بر تقوي اسـتو 

مرد بودن یا زن بودن، در مواردي که مرد دو برابـر  

هـا   زنمعمـوالً  برد بدان جهت است که  زن ارث می

گیرنـد از   که اداره شؤون خـانواده را بـه عهـده مـی    

شرکت دائمی در مسائل اقتصادي جامعه و ورود در 

باشند، لذا تهیـه   انواع گوناگون آن مسائل معذور می

راي مردان واجب است و این وسائل معیشت آنان ب

مردان هستند، که بار سـنگین مخـارج و اداره امـور    

کشند و زنـان تحـت تکفـل     خانواده را به دوش می

باشند و از طرف دیگر مردان در معـرض   مردان می

نوسـانات اقتصــادي، از ســود و زیـان بیشــتر قــرار   

گیرند؛ در صورتی که زن مانند مـرد در معـرض    می

چنـین از شـیخ    ادي نیسـت. هـم  زیان و آسیب اقتص

اهللا بـن سـنان نقـل شـده      صدوق با استنادي از عبد

اهللا گفتم: بـه چـه جهـت زنـان      است که به ابی عبد

برند؟، فرمودند: بدین جهـت   نصف مردان، ارث می

که خداوند براي زنان مهریه قرار داده است (خویی، 

1383: 5/306 -305.(  

  

  نقصان عقل زن

»

دلیل نقصان عقول آنان تساوي شـهادت دو  ـ    »

  زن با یک مرد است.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  البالغه نهج 80شناسی زبان در تبیین جایگاه اجتماعی زن در خطبه  جامعه                                                                                       119

 

 

خطبه امام در آنجا که از نقـص عقـل زن سـخن    

گوید، سؤالی بزرگ را در پیش روي محققین اسالم  می

 مسـئله دهد. در این میان، آیات قرآنـی کـه در    قرار می

ترین مخلـوق   کامل عنوان به تفکر و خرد، مرد و زن را

هـاي   چنـین وجـود نمونـه    خدا کامل دانسته است، هم

بارزي از زنـان خردمنـد در طـول تـاریخ و بـاالخره،      

وجود دالیل عقلـی و عملـی متعـددي در ارتبـاط بـا      

هاي عقل زن، با این بخش از خطبه در تناقض  توانائی

  آشکار است.

ـ    رو از این ل برخی از محققان بـا اسـتفاده از دالی

قرآنی (نقلی) و فلسفی (عقلی) به دفاع صـادقانه (هـر   

اند و گروهی دیگر  چند ضعیف) از خرد زنان برخاسته

با اعتقاد به کاستی عقل زن نسبت به مرد، به توجیهات 

شناسانه پرداخته و در صدد آنند که با  فیلسوفانه و روان

مطرح ساختن عواطف و احساسات زنانه، جاي خالی 

  قیصه را در زنان جبران کنند.این به ظاهر ن

بر اساس آنچه دربـاره چنـد معنـایی مطـرح شـد،      

توان شرایط یا حـالتی دانسـت کـه     گانه را می داللت چند

اش بیش از یـک تعبیـر    یک واحد زبان در بافت کاربردي

داشته باشد. به این ترتیب ابهام، زمانی مطـرح اسـت کـه    

رد نتوان حکم قطعی براي یک تعبیر مشـخص صـادر کـ   

رو در تبیـین دقیـق معنـاي     )؛ از این327: 1369(ناصري، 

(ع) در این خطبه، الزم است مانند واژه  عقل در کالم علی

  ایمان معانی متعدد واژه عقل را در نظر گرفت.

  

  معناي لغوي عقل

به معنی بسـتن شـتر گرفتـه    » عقل الناقۀ«عقل در لغت، از 

ل چیزي )؛ زیرا عق372ش: 1380ریگی،  شده است (بندر

بندد تـا او   تر می است که شخص را با شدت هر چه تمام

هواي نفس خود را متابعـت نکنـد و بـه اعمـال ناپسـند      

  ).94ش: 1372دست نزند (عالیی رحمانی، 

  

  معانی اصطالحی عقل

عقل در اصـطالح مبـداء ادراك و تفکـر انسـان      الف.

است، یعنی عقـل آن مبـدئی اسـت کـه ادراك و     

جوشد و باعث کسب علـم   می تفکر انسان از آن

)؛ لـذا  341 :ق1415شـود (راغـب اصـفهانی،     می

اي  شود، بلکه انگیزه عقل تنها به علم محدود نمی

است براي انجـام عملـی کـه بـه مقتضـاي علـم       

گیرد، پس اگـر مـوردي خیـر دانسـته      صورت می

انگیختـه   شود، صاحب عقل براي انجام آن کار بر

صـاحب عقـل از    گاه بد دانسته شد، شود و هر می

  ).345 :1359گردد (شریفی،  آن نهی می

ب. عقل به معناي تفکر (معناي مصـدري) اسـت.   

یعنی خود آن تفکـر و عقـل و ادراکـی را کـه     

خاصیت مبداء انسانی و مبداء شـعور او اسـت   

  نامند. عقل می

ــد  ج. ــاي پیام ــه معن ــل ب ــت، آن   عق ــر اس ــاي تفک ه

بـر   هایی که براي انسان بر اساس تفکـر و  حالت

آیـد. صـبر و اسـتقامت،     اساس تعقـل پـیش مـی   

دقت و مسائل مشابه،  مسئلهضبط،  مسئلهتحمل، 

  هاي تعقل است. از آثار و پیامد

عقل شناختن است که بـراي جلـب سـود و دفـع      د.

دارد  رود و صاحبش را بر آن مـی  ضرر به کار می

که بر اساس حکمت و مصلحت، اعمال خـود را  

بـاز    فـرامین خداونـد سـر   انجام دهد تا از اطاعت 

  ).346 :1359نزند (شریفی، 

البالغـه خـود در    ابن میثم بحرانی در شرح نهـج 

  فرماید:  توضیح این عبارت که می

»

نویسد: نقصان عقـل در زنـان یـک سـبب      می» 

 داخلی (فیزیولوژیکی) دارد و یک سبب عارضـی. امـا  

هـا از   سبب فیزیولوژیکی آن، نقص اسـتعداد بـدنی آن  

هاي فکري است و این بر خالف مـردان اسـت    جهش

هاي فکـري هسـتند چنانکـه     زیرا، مردان داراي جهش

  ):468: 1390خداوند تعالی فرموده (ابن میثم، 

»
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پس اگر نباشد دو مرد، پس یـک مـرد و   ـ » 

دو زن از آنان که راضی باشید از گواهان، بگیریـد، تـا   

چون یکی از آن دو فراموش کند، دیگري او را به یـاد  

  ).282/بقرهآورد (

هادت یـک مـرد   علت اینکه شهادت دو زن برابر ش

اعتبار دارد این است که، اگر یکی از زنان دچار فراموشی 

آوري کنـد و ایـن فراموشـی     شدند زن دیگري آن را یـاد 

ها است؛ اما سبب عارضـی   مربوط به همان سبب ذاتی آن

نیز در این مسئله وجود دارد و آن کمی معاشرت زنان بـا  

هـا اسـت و    اهل عقل و کمی ورزش قواي جسـمانی آن 

هـا در مسـائل اقتصـادي و     ین هم به تبع ضعف عقل آنا

باشـد؛ لـذا آنـان بیشـتر تحـت سـلطه قـواي         اخروي می

جسمانی هستند تا قواي عقالنی و بدین سبب اسـت کـه   

تـر   تر، و به مکر نزدیک تر، ناتوان تر، گریان القلب زنان رقیق

کند که مردان بـر   هستند و بدین دلیل تدبیر الهی اقتضا می

طه داشته باشند و با عقـل خـود زنـدگی زنـان را     آنان سل

)؛ 106- 105: 1372اداره کننـــد (عالیـــی رحمــــانی،   

  گونه که خداوند متعال فرموده است: همان

»

  ).34/نساء» (

همچنین باید توجه داشت که زن به علـت غلبـه   

ــمون    ــت در مض ــن اس ــات، ممک ــف و احساس عواط

شهادت تهور به خرج دهد و آن را از مفهـوم حقیقـی   

  ).138: 1372خود خارج سازد (عالیی رحمانی،

در سخنی کوتاه، آنچه از مجمـوع مطالـب ذکـر    

آید، حکایت از نسبی بودن تساوي شهادت  شده بر می

قابل یک زن است. عـدم آشـنایی زن بـا    یک مرد در م

ها و پیچیدگی روابط جامعه مردان از یک سـو   برخورد

و غلبه عواطف و احساسات زن بر عقـل او از سـوي   

 باشد. می مسئلهدیگر، علّت این 

  

  گیري بحث و نتیجه

زبان در تبیین مفهوم حقیقی کالم  شناسی جامعه الف.

رایط ، ضمن بررسی معناي واژگان، به شـ (ع) علی

خاص اجتماعی، سیاسی و تاریخی حاکم بر زمان 

خطبه توجه دارد؛ تا برداشت معنایی صـحیحی از  

  حاصل شود. (ع) کالم علی

زبان با استفاده از مسـائل مختلـف    شناسی جامعه ب.

چون تعدد معنایی، ابهام، شـفافیت و   شناسی زبان

به تبیین معنـاي حقیقـی عبـارات     ...تیرگی معنا و

» العقـل  نـاقص «و » الحـظ  ناقص«، »اناالیم ناقص«

پردازد و با ارائه تفاسیري روشن، منفـی بـودن    می

  نماید. این صفات را در مورد زنان نفی می

با مفاهیم و تفاسیر ارائـه شـده در مـورد عبـارات     ج. 

، »العقـل  نـاقص «و » الحـظ  ناقص«، »االیمان ناقص«

تــوان گفــت کــه در ایــن خطبــه تــوهین بــه  مــی

ــی ز ــیت حقیق ــاعی او  شخص ــاه اجتم ن و جایگ

صورت نگرفته و حتّی با در نظر گـرفتن معنـاي   

ظاهري این عبارات، عالوه بر اینکه ممکن اسـت  

از کلی (نسـاء)، مـوردي خـاص     (ع) مقصود علی

توان کالم ایشان را منطبـق بـر    (عایشه) باشد؛ می

تمامی زنانی دانست که در طول تاریخ با فاصـله  

یگـاه اجتمـاعی پـر    گرفتن از هویت طبیعی و جا

گـران   منزلت خویش در اسالم، ابزار دست توطئه

  شوند.  گران می و فتنه

  

  منابع 

 .قرآن کریم

 .البالغه نهج

م). 1985ابن ابی الحدید، فخرالدین ابو حامـد ( 

  السالم. . عمان: دار

. ). 1390ابن میثم، میثم بن علـی ( 

 .اصغر نوایی مه قربانعلی محمدي مقدم و علیترج

  هاي اسالمی. تهران: بنیاد پژوهش

ــدالزهراء (   ــب، عب ــینی الخطی م). 1985الحس

 .

.  

. چهار گفتار دربـاره زبـان  ). 1355باطنی، محمدرضا (
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  ه.تهران: آگا

کلمـات تیـره و شـفاف:    ). 1370باطنی، محمدرضـا ( 

  . تهران: آگاه.شناسی بحثی در معنی

تساوي حقوق زن و مـرد در  ). 1381برزگر، علیرضا (

  . تهران: گلچین.اسالم

فرهنـگ جدیـد عربـی ـ     ). 1380بندر ریگی، محمد (

  تهران: نشر حور. .الطالب . ترجمه منجدفارسی

. ترجمه شناسی جدید نزبا). 1374بی یرویش، مانفرد (

  تهران: آگاه. .محمدرضا باطنی

جایگــاه زن و مــرد در ). 1373جعفــرزاده، هوشــنگ (

  . تهران: نشر کیوان.اسالم

یادنامه کنگـره  ). 1360جعفري، محمدتقی و دیگران (

  البالغه. . تهران: بنیاد نهجالبالغه هزاره نهج

. ترجمه کوروش زبان و ذهن). 1377چامسکی، نوام (

  تهران: هرمس. .صفوي

. تهـران:  البالغـه و مفهـوم   نهج). 1381حیدري، علی (

  نشر الله.

). 1383اهللا بـــن محمـــد هاشـــم ( خـــویی، حبیـــب

شارح: . 

اي.  زاده آملـی و محمـد بـاقر کمـره     حسن حسـن 

  .مکتبۀ االسالمیۀتهران: 

فردات مق). 1415راغب اصفهانی، حسین بن محمد (

ــرآن ــاظ الق ــدنان داوودي ألف ــق صــفوان ع  .. محقّ

  القلم. بیروت: دار

. تهـران: نشـر   زن و خلقـت ). 1382رحمانی، حسن (

  گلرخ.

. شناسـی  تاریخ مختصـر زبـان  ). 1370روبینز، آر. اچ (

  تهران: نشر مرکز. .محمد حق شناس ترجمه علی

  

  

  

  

  

  

فرهنـگ بـزرگ جـامع نـوین     ). 1384سیاح، احمـد ( 

تهران: انتشارات  .ترجمه المنجدارسی). (عربی به ف

  اسالم.

. تهـران:  عقل در دایره اصطالح). 1359شریفی، علی (

  نشر فیروزه.

). زبـان، تفکـر و شـناخت در    1350شیروانلو، فیروز (

  . تهران: توس.روند تکامل اجتماعی

. البالغـه جاودانـه تـاریخ    نهـج ). 1385صادقی، علـی ( 

  تهران: مشفق.

. تهران: شناسی کاربردي معنی). 1382صفوي، کورش (

  انتشارات همشهري.

ــدجواد ( ــدي، محم ــرآن). 1369عاب ــدگاه ق . زن از دی

  تهران: نشر سپیدگاه.

زن از دیـــدگاه ). 1372عالئـــی رحمـــانی، فاطمـــه (

. تهـران: مرکـز چـاپ و نشـر سـازمان      البالغه نهج

  تبلیغات اسالمی.

م.  . ترجمهشناسی و نقد ادبی زبان). 1379فالر، راجر (

  تهران: نشر نی. .خوزان و ح. پاینده

ــیض ــی (  ف ــالم، علینق ــرح  ). 1359االس ــه و ش ترجم

  . تهران: نشر اعتماد.البالغه نهج

. شناسی زبـان  آمدي بر جامعه در). 1387مدرسی، یحیی (

  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

. شناسـی همگـانی   مبانی زبـان ). 1380مارتینه، آندره (

  ان: هرمس.تهر

. تهـران: نشـر   عـدل الهـی  ). 1391مطهري، مرتضـی ( 

  صدرا.

. تهران: مسئله ابهام در سخن). 1369ناصري، اردشیر (

  نشر مروارید.
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