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چکیده 
سخنان امام علی7، نخستین مصداِق راسخان در علم بعد از رسول اکرم6 و آشناتر از هر کس 

به تأویالت قرآن، باید در هر زمینه ای، منطقی و مستدل و منطبق بر قرآن باشد. 
در خطبٔه 80 نهج البالغه، امیر المؤمنین عقل زنان را به دلیل پذیرش شهادت دو زن به جای یک 
مرد ناقص دانسته اند، در حالی که مطابق آیٔه 282 سورٔه بقره، دلیل این امر احتمال گمراهی یکی از 

زنان و تذکر و یادآوری زن دوم، بیان شده است. 
با توجه به این که در کتب لغت، گمراهی در این آیه به فراموشی و نسیان معنا شده است، مسئله  
این است که آیا گمراهی و نسیان دلیل نقصان عقل است و آیا این سخن امیر المؤمنین منطبق بر 
قرآنی است که در آیات متعددی، مردان و زنان را به تعقل برای رسیدن به سعادت دعوت کرده است؟ 
در این مقاله ضمن بررسی سخنان عالمان دینی در این زمینه، با روش استداللی خاص، صحت 

کالم امام و انطباق آن بر قرآن اثبات شده است. 
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مقدمه 
عقل و خرد در تاریخ بشر، همواره، برترین کمال ممکن برای انسان تلقی شده و انساِن کامل، الاقل در 

معنای عرفی و متعارف آن، به انساِن عاقل اطالق شده است. 
عقل در شریعت اسالم، معیار تکلیف الهی و سعادت اخروی است و در کتاِب آسمانی قرآن به دفعات 

در آیات متعّددی، انسان ها به کاربرد عقل، برای رسیدن به سعادت دعوت شده اند. 
امام علی7 به خوبی به ارزش عقل در تکوین شخصیت انسان و تأثیر آن در سعادت دنیوی و اخروی و 
همچنین ارزش های فردی و اجتماعی آن واقف بوده و تمامی کوشش و توان خود را در آشنایی مسلمانان 

با معارف مربوط به عقل به کار بسته اند.
نهج البالغه کامل ترین منبع کالم امیر سخن در این زمینه است؛ اما سخنان امام در بارٔه نقص عقل 
زنان در خطبٔه 80 و نامٔه 14 در این کتاب گران سنگ، سبب ایجاد مسئله ای بزرگ در کالم ایشان شده 

است. 
بسیاری از علما و دوست داران امیر مؤمنان7 با نگارش کتاب های متعدد، سعی در رفع این مسئله 
داشته اند که می توان به کتاب های زن در آیینه جمال و جالل عبدالله جوادی آملی، اسالم و مقتضیات 

زمان شهید مطهری اشاره کرد. 
بزرگان و علمای دینی یا ارتباط بین گمراهی و نسیان را با نقصان عقل رد کرده و این دو مقوله را از هم 
جدا دانسته اند و یا گمراهی و نسیان و در نتیجه نقصان عقل زنان را به احساساتی بودن آنان ربط داده و 

آن را با چنین استداللی پذیرفته اند.
بر  نهج البالغه  استدالل عرضٔه  از روش  بهره گیری  با  بزرگان،  این  نظر  بررسی  از  مقاله پس  این  در 

نهج البالغه، ضمن حل این مسئله به اثبات سخن امام و انطباق آن بر قرآن پرداخته شده است.
و  سخنان  تمامی  بررسی  مؤمنان7،  امیر  کالم  اثبات  و  استدالل  روش  بهترین  دیگر،  عبارت  به 
استخراج تعاریف و منطق بیان ایشان در آن عبارات و سپس عرضٔه آن بر قرآن است. در این مقاله سعی 

شده است به چنین شیوه ای عمل شود. ان شاءالله مرضی حق تعالی قرار گیرد. 

نقص عقل زنان در کالم امیر مؤمنان7 
امام علی7 در خطبٔه 80 نهج البالغه پس از جنگ جمل، می فرمایند: 
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ُجِل اْلَواِحِد؛1 اى  َمَعاِشَ النَّاِس إِنَّ النَِّساَء ... َنَواِقُص اْلُعُقوِل ... َفَشَهاَدُة اْمَرَأَتْيِ َكَشَهاَدِة الرَّ
مردم، ... عقول آن ها )زن ها( ناقص است ... دلیل نقصان عقول آن ها تساوی شهادت دو 

زن با یک مرد است. 
ایشان، همچنین در نامٔه 14 فرموده اند:

ُنَّ َضِعیَفاُت اْلُقَوى َو  ... َل َتِیُجوا النَِّساَء بَِأًذى َو إِْن َشَتْمَن َأْعَراَضُكْم َو َسَبْبَن ُأَمَراَءُكْم َفإِنَّ
اْلَْنُفِس َو اْلُعُقوِل ...؛2 با وارد كردن اذیت بر زنان، آنان را به هیجان در نیاورید، اگر چه به 
نوامیس شام دشنام بدهند و به فرماندهان شام ناسزا گویند، زیرا آنان از حیث انواع نریوها و 

نفس و تعقل دستخوش ناتوانی هستند.
حاضر  عصر  در  نموده اند.  توصیف  کم خرد  و  ناقص العقل  را  زنان  مؤمنان7  امیر  عبارات،  این  در 
بسیاری از دشمنان و معاندان اسالم این سخنان امیر مؤمنان7 را دستاویزی برای حمله به  ایشان و 

اسالم قرار داده اند.
عبارت  آن ها  مهم تریِن  که  داشته اند  اظهار  دالیلی  حضرت،  سخنان  از  دفاع  برای  افراد  از  برخی 

است از:

نزف( مف وم ونژه ااص در زبان غ بی با مف وم آن در زبان فارسی متفاوت نست. 
در زبان عربی نقص به معنی تفاوت است، ولی در زبان فارسی مفهوم کاستی دارد. بنا بر این، ترجمۀ این 

عبارت چنین خواهد شد:
ای مردم همانا زنان در مقایسه با مردان، در ایمان و بهره وری از اموال و عقل متفاوتند.3

نقصان  تفاوت،  واژٔه  آیه  این  در  زیر می داند.  قرآنی  آیٔه  ترجمۀ  از  برگرفته  را  تفاوت  معنای  این گروه، 
ترجمه شده است:

مْحِن ِمن َتَفاُوٍت؛4 هیچ در نظم خلقت خدای رمحان، بی نظمی و نقصان  ﴿ما َتَرى ِف َخْلِق الرَّ
نخواهی یافت.﴾

اما این دلیل مردود است، زیرا اگر در این آیه واژۀ تفاوت، نقصان ترجمه شده است، دلیلی وجود ندارد که 

1. رضی، محمد بن الحسین؛ نهج البالغه، ترجمۀ محمد تقی جعفری، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1378، خطبٔه 80. 
2. همان، نامٔه14.

3. رضی، محمد بن الحسین؛ نهج البالغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم: مؤسسٔه انتشارات نشتا، 1379؛ نامۀ 80. 
4. ُملک/ 3.
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ما بتوانیم، عکس این مطلب را ادعا کنیم و معنای نقص نیز تفاوت باشد.

ب( مخاطب نمام غلی7، غایشع زن پیام   نست و درب دنرادة غموم زاان ایست. 
بر این دلیل نیز خدشه وارد است، زیرا کالم دوم امام علی7 قبل از وقوع جنگ جمل بیان شده است. 

)نامٔه 14(

ج( ضعف حافمع زاان
سید قطب در تفسیر فی ظالل القرآن پیرامون علل گمراهی و ضاللت زن می گوید:

گاه  این مسئله، ریشه در کم آگاهی زن از موضوع معامالت و عقود دارد. در نتیجه 
نمی تواند تمام دقایق و ریزه کاری ها را به خاطر بسپارد تا هنگام ادای شهادت، درست 

همٔه آنچه را که واقع شده است گواهی دهد.1

د( نحساساتی بودن زاان
سید قطب در ادامه می گوید:

و گاه به  این دلیل است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیری دارد، ... این طبیعت که ... 
در زن وجود دارد و همٔه حاالت زن را در بر می گیرد با تأثیرپذیری الزم برای شهادت 
در باب معامالت و عقود ناسازگار است و این که خداوند دو زن را به جای یک مرد قرار 

داده است، برای تضمین همین نکته است.2
تضّل  »أن  جملٔه  ذیل  دیدگاه،  این  تأیید  در  سیاسی  و  قضایی  مسائل  و  زن  کتاب  در  مطهری  شهید 
احداهما فتذّکر احداهما االخری« دو احتمال را به تفصیل مطرح می کنند. نخست این احتمال را بررسی 
ارزیابی  به  آن گاه  و  دارد  و مرد در حفظ و ضبط  از زن  توان هر یک  در  ریشه  برابری،  می کنند که عدم 

احتمالی دیگر می نشینند که ممکن است این مسئله ناشی از برتری احساسات زنان باشد.
ایشان در پایان بحث، از تقویت احتمال اول عدول کرده به تفسیر دوم متمایل شده اند: »توضیح این که 
همان گونه که گذشت، جملٔه مذکور در مقام بیان علت این است که چرا باید دو زن جایگزین یک مرد شود؟ 

1. قطب، محمد؛ في ظالل القرآن، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1391 ق؛ جلد 1، ص 366. با الهام از: 
حسن خانی، احمدرضا؛ »شش دیدگاه  مفسران در مورد گواهی )شهادت( زنان در قرآن«، قرآن و فلسفه تعلیم و تربیت )2(، 

شماره 61، بهار 1389.
2. همان.
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تعبیر »ان تضّل« را چگونه باید معنا کنیم؟ آیا به معنای گم شدن است که در نتیجه مربوط به فراموشی 
احساسات  و  از مقدم داشتن عواطف  ناشی  و  به معنای گمراهی است که می تواند عمدی  یا  و  می شود 
خویش و نادیده گرفتن حق باشد. »شهادت و قضاوت« هر دو از مسائلی هستند که با احساسات انسان 
زیاد سر و کار دارد؛ زیرا انسان وقتی در بارٔه حقوق شهادت می دهد، ]در حقیقت[ به »َله« کسی شهادت 

می دهد و »علیه« کسی ]دیگر[ شهادت می دهد«.1
در موضوع زن این مطلب را گفته اند که زن و مرد از نظر غرایز درست است که یک مشابهاتی میان 
آن ها هست، ولی از نظر عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است ... مثاًل حس عالقه به فرزند را مرد دارد، 
زن هم دارد اما در این عالقه به فرزند، نمی توان گفت زن عالقه اش بیشتر از مرد است. شوهر به زن 
عالقه مند است و زن نیز به شوهر عالقه مند است و طبعًا نمی توان گفت عالقٔه زن به مرد بیشتر از عالقه 
مرد به زن است. ولی یک چیز دیگر هست ]و آن این که[ عواطف زن در این موارد از عواطف مرد قوی تر 
است؛ یعنی حالت زن، زن سریع التأثر است. در این گونه موارد از مرد تأثرش سریع تر است. به عبارت دیگر 
جوشان تر است و زودتر به غلیان می آید؛ یعنی اگر خبر یک حادثٔه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با 
این که در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر عالقه مند باشد؛ ولی مادر زودتر به جوش  و حرکت 
می آید و زودتر منبعث می شود. زن، هم از نظر محبت و هم از نظر خشم سریع التأثرتر است و به همین دلیل 

هم زود اشکش جاری می شود و می گرید.2
سپس استاد اضافه می کند:

باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، یعنی ممکن است زن در یک مورد 
که باید شهادت دهد، حقیقت یک جور حکم کند، ولی احساسات زن آنجا جور دیگری 
حکم کند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را می خواهد شهادت بدهد که علیه آن ]دیگری[ 
تمام می شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک گریه ای کافی است که روح او را 
منقلب کند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف 
عدالت، بلکه مربوط به  این حالت احساساتی بودن است. این مسئله میان خود مردها 
هم هست که ما برخی از آن ها را مردهای احساساتی می گوییم. البته معنایش این 
نیست که  این ها احساساتی هستند و عقلشان، یا ایمان و تقوایشان از مردهای دیگر 

1. مطهری، مرتضی؛ زن و مسائل قضایی و سیاسی، چاپ اول، تهران صدرا، 1391؛ ص 18.
2. همان.



38

13
92

ان 
ست

 زم
،1 

اره
شم

 ،1
ره 

دو

کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر آن ها از دیگران بیشتر است.1
استاد شهید پس از این توضیحات نتیجه  گیری می کنند که به احتمال بسیار قوی علت عدم برابری 
گواهی زن و مرد، این است که زن بیشتر از مرد متأثر می شود و این امری است که به برتری احساسات 

زن مربوط می شود.2
آیت الله جوادی آملی در کتاب زن در آیینه جالل و جمال در این  باره می نویسد:

شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است. اما این به مسئلٔه اندیشه و عقل 
برنمی گردد. خود قرآن نکته آن را ذکر می کند و می فرماید این که شهادت دو تا زن 
در حکم شهادت یک مرد است، نه برای آن است که زن عقلش ناقص است، بلکه 
برای این که تذکر و حافظه اش کم است. دو تا زن برای این است که هر دو در صحنه 
حضور داشته باشند که  این به ضعف حافظه و ذاکره برمی گردد نه به ضعف عقل. زیرا 
زن مشغول کارهای خانه، تربیت بچه و مشکالت مادری است. لذا ممکن است آن 
صحنه ای که دیده است، فراموش کند. بنا بر این باید دو تا زن در این جریان حضور 

پیدا کنند تا اگر یکی یادش رفت، دیگری او را متذکر کند.3
با احترام به نظرات شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی مشاهده می شود نظر این دو عزیز در یک 
مورد مشترک و در مورد دیگر متفاوت است. به بیان دیگر شهید مطهری ریشٔه گمراهی زن در شهادت را 
برتری احساسات او و آیت الله جوادی ریشٔه  این امر را در نقصان حافظٔه او دانسته اند و هر دو، این امر را 

مرتبط با نقصان عقل زن نمی دانند.
در پاسخ استاد شهید مطهری، باید گفت، آیا امکان دارد زنی از علم و مهارت های معامالتی و اقتصادی 
و اجتماعی مطلع باشد ولی تحت تأثیر احساسات، شهادت خود را در این زمینه به نفع طرفی که ذی حق 

نیست، عوض کند؟
زنان آگاه و عالم و با تجربه، به موضوع مورد شهادت، هرگز تحت تأثیر احساس قرار نمی گیرند و یا 
دچار غلیان و جوشش احساساتی نمی شوند. زن نیز یک انسان است و تنها با کمبود اطالعات، تجربه و 

عقل به طور اشتباه شهادت خواهد داد.
در پاسخ عالم بزرگوار آیت الله جوادی باید گفت، به هیچ وجه و در هیچ منبع علمی ضعف حافظه زنان 

1. همان.

2. همان.
3. جوادی آملی، عبدالله؛ زن در آیینه جالل و جمال، قم: مرکز نشر اسراء، 1378؛ ص 205.
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و برتری حافظه مردان در مسائل اجتماعی و اقتصادی ثابت نشده است و نمی توان به  این دلیل گمراهی 
در امر شهادت را به آن ها نسبت داد.

و نیز یادآوری می شود در صورتی که زنی در موضوع اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی دارای اطالعات 
و علم و مهارت کافی باشد، هرگز شهادت اشتباه نخواهد داد مگر آن که به عمد باشد که  این امر در بارٔه 
مردان نیز صدق می کند. شایان ذکر این که مرد یا زن با گرفتن رشوه هر دو می توانند شهادت اشتباه دهند 

که شاید این مورد دربارٔه مردان بیشتر صدق کند. 

و( ااصان غال زاان در حوزهٔ غال ام ی
آیت الله طباطبایی در جلد 18 تفسیر المیزان و طبرسی در جلد 3 تفسیر مجمع البیان چنین می نویسند:

این دیدگاه، نقصان عقل زنان را در حوزٔه عقل نظری، در قؤه استدالل و درک مسائل 
پیچیدٔه علمی می داند )یعنی زنان در استدالل و درک مسائل پیچیده نقصان دارند( 
و قائل است که مردان نسبت به زنان در قؤه استدالل و درک مسائل پیچیدٔه علمی، 
 ِفی اْلِحْلَیِه َوُهَو ِفی اْلِخَصاِم َغْیُر ُمِبیٍن؛1 آیا کسی 

ُ
أ غالبًا قوی ترند و به  آیٔه ﴿أَوَمْن ُیَنشَّ

را که در البالی زینت ها پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود 
نیست ]را فرزند خدا می خوانید[﴾، استشهاد می کنند.2

با احترام به نظر این دو بزرگوار، وجود زنان دانشمند در عرصه های مختلف علمی و دانشگاهی سخنان 
آن ها را در این زمینه نقض می کند. قرآن و امیر مؤمنان7 مسئلٔه گمراهی زن، هنگام شهادت در موضوع 
قرارداد مابین دو شخص را مطرح کرده اند و قرارداد اقتصادی و اجتماعی بین دو شخص، مسئلٔه غامض 

علمی نیست. 

ی( ضعف تدبی  و مدی یت در زاان
در شرع، عقل حداقل دو کاربرد دارد:

ف م و ندرنک
در این جنبه و کاربرد آن، زن و مرد اشتراک دارند و امکان ندارد که زن نفهمد یا کمتر از مرد بفهمد؛ زیرا 

1. زخرف/ 18.
2. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، آذر1363؛ ج 18، 
ص 668. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، ترجمه حسین نوری و محمد مفتح، تهران: فراهانی، 1363ـ 1350؛ ج 

3، ص 204 و 205.
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خالف حکمت پروردگار است. در بسیاری از آیات، خداوند ما را )اعم از زن و مرد( موظف کرده که در 
موضوعات مختلف عقل خودمان را به کار گیریم، از جمله  آیٔه 3 سورٔه زخرف، آیٔه 1۶4 سورٔه بقره و آیٔه 1۷ 
سورٔه حدید و نیز در آیات زیادی، کسانی که عقل خودشان را به کار نمی گیرند، توبیخ و مذمت شده اند: از 

جمله  آیٔه 100 سورٔه یونس، آیٔه ۲۲ سورٔه انفال و آیٔه 1۷1 سورٔه بقره.
اکنون با توجه به  این دو دسته از آیات و نیز اطالق و شمول این آیات نسبت به زن و مرد، اگر بگوییم 
زنان نمی فهمند و یا دقیق نمی فهمند، این خطابات نسبت به زنان لغو خواهد بود، زیرا خداوند آن ها را به 
چیزی موظف کرده که در اختیار آن ها نیست )یا در مسائلی که تعقل و تفکر بیشتری نیاز دارد، بگوییم 
زنان از عقل و فهم کافی برخوردار نیستند(، ولی خدای حکیم منزه از لغو گویی است. در نتیجه باید بگوییم 

در این جنبه )فهمیدن( زن و مرد هیچ تفاوتی ندارند.

تدبی  و مدی یت 
 113 حکمت  در  علی7  حضرت  است.  امور  در  مدیریت  و  اندیشیدن  و  تدبیر  عقل،  جنبه های  از  یکی 

می فرمایند:
َل َماَل َأْعَوُد ِمَن اْلَعْقِل َو َل َوْحَدَة َأْوَحُش ِمَن اْلُعْجِب َو َل َعْقَل َكالتَّْدبرِِی ...؛ هیچ رسمایه اى 
پایدارتر از عقل نیست و هیچ تنهایى وحشتناک تر از خودبینى نیست و هیچ فكرى مانند 

اندیشیدن و تدبری و آینده نگرى نیست.
در احادیث، جنبٔه دیگر عقل که همان تدبیر و مدیریت است، بیان شده است و این همان جنبه و کاربردی 
است که در فرمایش حضرت علی7 از نقص و ضعف آن در بارٔه زنان گفته شده است. از نظر مصالحی، 
زنان در جنبٔه تدبیری عقل ضعف و نقصان دارند؛ به همین سبب، سرپرستی خانه به مرد واگذار شده است. 
و  درک  فهم،  معنای  )به  زنان  عقل  نقصان  مسلم  طور  به  مطهری،  شهید  استاد  تصریح  اساس  بر 

استنباط( نمی تواند درست باشد و علت عدم صحت این تحلیل را این گونه توضیح می دهد:
برای این که باب شهادت به چیزی که ارتباط ندارد، عقل است؛ شهادت به معقول 
جایز نیست، معتبر هم نیست، شهادت هم نیست. شهادت، شهادت به محسوس 
است. اصاًل در برابر شهادت ها به طور کلی شهادت در بارٔه محسوسات است. ]یعنی 
این[ که یک کسی بگوید فالن جریان را دیدم یا فالن جریان را شنیدم. ]در حالی که[ 

معقوالت مربوط به معلومات است.1
1. مطهری، مرتضی؛ پیشین؛ ص 14.
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عالمه فضل الله در این زمینه فرموده اند:
به نظر من عالم شهادت ارتباطی به عالم عقالنیت ندارد؛ عقل یک توان و حالت 
فکری است، در حالی که شهادت یک احساس طبیعی است و به وثوق در نقل، ارتباط 
دارد. شهادت ارتباط کلی با مقولٔه عقل ندارد. ممکن است انسانی که عقل کامل 
ندارد، شهادت درست یا نادرستی بدهد. او در شهادت خود مثاًل می گوید »این گونه 
دیدم«. وقتی در گفتارش صادق باشد، شرایط شهادت محقق می شود. پیداست این 
تعلیق شهادت انسجامی با عنوان نقصان ندارد. نقصان عقل یعنی این که امکان و 
توان فکری زن از مرد کمتر است، در حالی که شهادت ارتباط به  این موضوع ندارد. 
این که برخی گفته اند قدرت عاطفه زن بیشتر است، این ُبعد عاطفی زن به معنای 
کاستی عقل او نیست. ممکن است انسانی آن قدر عاطفی باشد که در یک مسئله، 
تصرفی غیر عقالنی کند، اما این مورد ثابت نمی کند که او دچار نقصان عقل است.1 

ضمن احترام به دلیل شهید مطهری در رّد نظریٔه ضعف زنان در تدبیر و مدیریت، باید دوباره یادآوری 
شود که اساس نظر امیر مؤمنان7 در نقص عقل زنان، تساوی شهادت دو زن با یک مرد است و این 

موضوع ربطی به مدیریت زنان و ضعف آن ها در این زمینه ندارد. 

عرضهٔ نهج البالغه بر نهج البالغه
نهج البالغه و استخراج سخن امام7، در  بر  نهج البالغه  به  این مسئله، عرضٔه  اما شاید بهترین پاسخ 

تفسیر این مطلب و تعریف ایشان از عقل باشد.

غال بع معنای قوه تشخیص گم نهی نز رستگاری
یکی از معانی اصطالحی عقل، قوۀ تشخیص است. بهره گیری صحیح از این قوه، سبب شناسایی حق از 

باطل و انجام تکالیف و پرهیز از گناهان خواهد شد.
امام7 در حکمتی گران قدر می فرمایند:

َكَفاَك ِمْن َعْقِلَك َما َأْوَضَح َلَك ُسُبَل َغیَِّك ِمْن ُرْشِدَك؛2 از خرد تو را این باید كه راه گمراهى ات 
را از راه رستگاریت، نامید.

1. فضل الله، سید محمد حسین؛ من وحی القرآن، بیروت: دار المالک للطباعه و النشر، قرن 14 ق؛ جلد 5، ص 172ـ174.
2. رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین، حکمت 421.
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در این کالم امیر مؤمنان7، عقل را نیرو و قوه ای تعریف کرده اند که انسان را از گمراهی نجات داده و 
راه صالح و رستگاری را بر وی آشکار می کند و هنگامی که  این قوه نقصان یابد، آدمی به گمراهی افتاده 

و خطا خواهد کرد. 
با استناد به  این حکمت، اطالق نقصان عقل به انسان ها به طور کلی و به زنان هنگام شهادت به طور 
اخص، ظهور گمراهی در آن ها بیان شده است. به بیان بسیار ساده، انسان دچار گمراهی نخواهد شد مگر 

آن که عقل او نقصان یافته یا ضایع شود.
به عبارت دیگر، گمراهی که ناشی از گم کردن راه حق از باطل است جز با از بین رفتن عقل و ضایع 

شدن یا نقصان آن به وجود نخواهد آمد. 
امیر مؤمنان7 همچنین در کالم زیبای دیگری، پس از توصیف گمراهان، از هدایت شدگان چنین 

یاد می کند:
... َأْیَن اْلُعُقوُل اْلُْسَتْصبَِحُة بَِمَصابِیِح اْلَُدى ...؛1 كجا هستند آن عقولی كه از انوار هدایت، 

روشنی ها كسب كرده اند.
بار سخن بر عقول آن ها قرار گرفته و این  در وصف این افراد چنان که مالحظه می شود سنگینی و 

تأکیدی بر نقش عقل در هدایت آدمی و نجات وی از گمراهی است. 
باز هم ایشان، در کالمی گران قدر در وصف ذاکرین چنین می فرمایند:

... َفَلْو َمثَّْلَتُهْم لَِعْقِلَك ... َلَرَأْیَت َأْعَلَم ُهًدى ...؛2 اگر در عامل تعقل جمسم كنی، نشانه های 
هدایت را خواهی دید.

از این کالم زیبا نیز چنین برداشت می شود که دریافت انوار هدایت الهی، راه یابی به رستگاری و نجات 
از گمراهی به وسیلٔه خرد و عقل آدمی و تعقل امکان پذیر است و آن گاه که خرد نقصان یابد و یا غایب شود 

انسان در ورطٔه گمراهی فرو رفته و راه را گم خواهد کرد. 
در بسیاری از آیات قرآن کریم نیز این مطلب بیان شده است. برای نمونه: 

﴿َو َلَقْد َأَضلَّ ِمنْكْم ِجبِلًّ كثرِیًا َأ َفَلْم َتكوُنوا َتْعِقُلون؛3 و حقا او بسیاری از شام را گمراه كرد. 
چرا تعقل نمی كردید؟﴾

1. رضی، محمد بن الحسین؛ نهج البالغه، ترجمۀ محمد تقی جعفری، پیشین، خطبٔه 144.
2. همان، خطبٔه 222.

3. یس / 62.
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بنا بر این اطالق ناقص العقل به زنان به دلیل گمراهی هنگام شهادت کاماًل معنادار و مرتبط بوده و این 
نظر منطبق بر قرآن کریم و کالم امیر مؤمنان7 است. 

امیر المؤمنین7 در کالمی گران قدر فرموده اند:
ٌة ...؛ ... برای هر گمراهی علتی است ... .1 ٍة ِعلَّ ... لُِكلِّ َضلَّ

و اما علت گمراهی زنان هنگام شهادت، نداشتن تجربٔه کافی و ناآشنایی کامل آن ها به مطلب مورد 
نظر و در نتیجه بی تجربگی و بی توجهی در ثبت کامل نکات اساسی و مهم مطلب و مسئله مورد نظر در 
ذهن و در نهایت شهادت اشتباه به دلیل فراموشی نکات کلیدی و اساسی است که این دلیل در ادامه از 

کالم دیگر امیر مؤمنان7 در نهج البالغه استخراج خواهد شد.

غال بع معنای ذخی هٔ تجارب 
امام7 در وصیت خویش به امام حسن7 فرموده اند: 

َو اْلَعْقُل ِحْفُظ التََّجاِرِب؛2 عقل حفظ جتربه ها است.
در این عبارت زیبا و حکیمانه، امام علی7 عقل را حفظ و ذخیرٔه تجارب معرفی کرده اند. عقالنیت و 
کاربرد این تجارب در اموری مشابه با آن ها برای جلوگیری از اتالف وقت و انرژی و تبعات تأسف آور ناشی 

از اشتباه در حّل آن مسائل به دلیل فراموشی و نسیان آن تجربه است.
هر انسانی در طول حیات خود با مسائل و مشکالتی جدید روبه رو می شود و برای رفع مشکل و مسئلٔه 
پیش آمده، باید با مطالعه و مشاوره با افراد مطلع و مجرب و یا بررسی، تحقیق و تعمق در مسئله، آن را حل 

کند. در صورت اشتباه در رفع آن مسئله، آدمی دچار مشکالت و تبعات ناشی از آن خواهد شد. 
انسان در صورت رخداد هر یک از دو حالت حل یا عدم حل مشکل، باید با تفکر و تعمق، آن مشکل و 
تبعات و حواشی آن را به خاطر بسپرد تا در صورت وقوع مسئله ای مشابه، بتواند آن را به گونه ای درست 

حل کند.
مرحوم مغنیه، شارح نهج البالغه، ثبت تجارب را کار عقل اکتسابی دانسته و چنین می نگارد:

... عقل اکتسابی حقایق تجربی را ثبت می کند و این موضوع اشاره به سخن امام است 
که عقل حفظ تجارب است.3 

1. رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین، خطبٔه 148.
2. همان، نامۀ 31.

3. مغنیه، محمد جواد؛ فی ظالل  نهج البالغة، بیروت: دارالعلم للمالیین، 1979 م؛ ج 1، ص 11.



44

13
92

ان 
ست

 زم
،1 

اره
شم

 ،1
ره 

دو

وی در ادامه در بخشی دیگر از شرحش می نویسد:
قؤه ذاکره از صفات عقل یا قلب است که می تواند با یادداشت، ذخیره و حفظ تجربه ها 
و فواید و منافع و یا زیان های آن ها و همچنین یادآوری تمامی این مسائل هنگام نیاز، 

ما را در زندگی عملی یاری  رساند.1
با توجه به نظر این شارح، قؤه ذاکره که یکی از صفات عقل اکتسابی است قادر به ثبت تجربیات آدمی 
است، تجربیاتی که در برخورد با حوادث، شکست یا پیروزی در آن، می تواند در مسائل مشابه برای انسان 
و عواملی که سبب شکست در حل مشکل  آن  و طریقٔه حل  این مهم، شیوه  انجام  برای  باشد.  ره گشا 
خواهند شد، به عنوان یک تجربه باید در قوۀ ذاکرۀ آدمی ذخیره شده و در موقع نیاز با یادآوری آن، مشکل 
پیش آمده را حل کرد. از نظر امیر المؤمنین7 کسی که چنین عمل کند عاقل بوده و عملکرد او عقالنیت 

نامیده می شود.
ابن میثم شارح دیگر نهج البالغه، در شرح کالم امام7 می نویسد: 

منظور امام علی7 از حفظ تجارب یا برخورداری از تجربه ها، اشاره به بهره برداری 
از علومی دارد که از مشاهدۀ مواردی جزئی و تکراری برای انسان حاصل می شود. 

چنین تکراری، منشأ صدور احکام کلی است.2
نیز  برای زن ها  موارد مشاهده شده می کند. شاید  تکرار  به  بجایی  اشاره  توضیحات  این  در  میثم  ابن 
مسائل و حوادثی چون مردان در حیطٔه اقتصادی و اجتماعی پیش آید که با حل آن ها تجربٔه گران قدری 
برای آن ها حاصل شود؛ ولی این تجربه در صورت تکرار در ذهن آدمی ملکه شده و می تواند در حوادث و 
پیشامدهای مشابه، آدمی را در حل مسئله یاری دهد و در صورت عدم تکرار فراموش شده و نمی تواند به 

موقع راه گشای انسان باشد.
کالمی دیگر از امیر المؤمنین7 مؤیدی بر این تعریف است. آنجا که  ایشان در سخنی زیبا می فرمایند:
... َو َمْن َل َینَْفُعُه َحاِضُ ُلبِِّه َفَعاِزُبُه َعنُْه َأْعَجُز َو َغاِئُبُه َأْعَوُز ...؛3 ...كسی كه عقل فعلی 
و حاض او نتواند سودی به حال او داشته باشد، عقلی كه از او بركنار و غایب است، از 

1. همان، ص 407.  
2. بحرانی، میثم بن علی بن میثم؛ ترجمه  شرح  نهج البالغه، ترجمۀ قربانعلی محمدی مقدم و علی اصغر نوایی یحیی زاده، 

مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 1375؛ ج 5، ص 77. 
3. رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین، خطبٔه 120.
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سودبخشی برای او ناتوان تر خواهد بود ... .
محمد جواد مغنیه در شرح این کالم امام7 چنین می نگارد:

از کالم امام7، آشکار است که انسان دارای عقلی حاضر و عقلی پنهان است. عقل 
حاضر را تجربه )فردی( و عقل پنهان را تجربه )از جماعت و مردم( دانسته اند.1 

در این کالِم امام7، عقِل پنهان به تجارِب حاصل از افکار، مشکالت و سرنوشت دیگران اشاره دارد 
و عقِل حاضر، دربردارندۀ تجارب خوِد انسان است. امام7 در این خطبه، به نکوهِش افرادی که قادر 
به بهره برداری از عقل حاضر و تجربیات خود نیستند، پرداخته و به آن ها اعالم کرده است که اگر قادر 
به استفاده از تجربیات خود نباشند از عقل و تجربه دیگران و به اصطالح عقل جمعی نیز نمی توانند به 

درستی بهره گیری کنند. 
بر مبنای این تعریِف عقل از نظر نهج البالغه، دلیِل نقص عقل زنان در کالم امام7 در خطبٔه 80 و نامٔه 
14، کمبود میزان تجارب و عدم تکرار این تجارب برای آن هاست. این مطلب با توجه به محدودیت های 
آنان در زندگی، رویارویی با مسائل و مشکالِت کمتر نسبت به مردان، کسب تجربه و عقل عملی کمتر، 

واضح و آشکار است. 
در صورت بروز مشکالت برای آدمی، لغزش و خطا از آِن کسانی است که دانش و تجربه ای در آن مسائل 
ندارند و یا به دانش و تجربه کمی مجهزند. مسائل و مشکالت با تکرار برای انسان ها و حل آن ها سبب ذخیرٔه 
تجربٔه الزم و عقل عملی برای حل مسائل مشابه خواهد شد و این واقعیت بر مرد و زن هر دو صدق می کند.

عالمه جعفری در شرح سخن امام7 چنین نگاشته است: 
به  نظر  با  فرموده اند،  بیان  المؤمنین7  امیر  که  زن  و  مرد  تساوی شهادت  عدم 
محدودیت طبیعی ارتباطات زن با حوادث و رویدادهای بسیار گوناگون است که مرد 
در آن ها غوطه ور است و توانایی دقت و بررسی عوامل و مختصات و نتایج آن ها را 
بیش از زن دارد و کنجکاوی مرد و نفوذ فکری او در ریشه های حوادث یک امر 
طبیعی است که در نتیجٔه قرار گرفتن مرد در امواج گوناگون و تالطم های متنوع 
زندگی، به وجود می آید. بنا بر این اگر مردی را فرض کنیم که از قرار گرفتن در امواج 
و خطوط پر پیچ و خم حوادث  زندگی برکنار بوده باشد و این برکنار بودن ارتباطات 
عادی وی را با جهان عینی و زندگی محدود کند، بدون تردید شهادت او هم در 

1. مغنیه، محمد جواد؛ پیشین، ص 214. 
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بارٔه اموری که معمواًل از آن ها برکنار است، دچار اشکال می شود. از این رو است که 
شهادت زن ها در موارد زیادی حتی بدون تعدد، مساوی شهادت مردها است و آن 
موارد عبارت اند از موضوعاتی که »ال یعلم إال من قبلها« )دانسته نمی شوند مگر از 
طرف خود زن ها(، مانند شهادت زن به  این که .... بچه ای که در شکم او است مربوط 

به کدام مرد است و غیر ذلک.1 
مؤید دیگری بر این تعریف از عقل، سخنی است که امام علی7 به اطرافیاِن خود پس از نافرمانی 

آن ها در جنگ با متجاوزان بیان داشته اند. ایشان فرموده اند:
َجاِل ...؛2 ای نامردهایی كه آثار  َجاِل َو َل ِرَجاَل ُحُلوُم اْلَْطَفاِل َو ُعُقوُل َربَّاِت اْلِ َیا َأْشَباَه الرِّ
مردانگی در شام نیست و ای كسانی كه عقل شام مانند بچه ها و زن های تازه به حجله رفته 

است ... .
امیر المؤمنین علی7 در این کالم، مردانی را که از امر ایشان برای نبرد و مقابله با دشمن سرپیچی 
کردند، نامرد نامیده و عقل آن ها را تشبیه به عقل کودکان و یا زناِن به حجله رفته، کرده  است. به بیان 
دیگر امیر مؤمنان7، در این کالم چنین مردانی را ناقص العقل نامیده  و آنان را به دلیل عدم تشخیص 

ضروریات زمان و بی تجربگی، مشابه کودکان و زنان دانسته اند.
ابن میثم شرح مبسوطی بر این بخش از خطبه نگاشته است. خالصۀ مطلب وی چنین است:

خرِد  به  تشبیه  مقابِل دشمن،  در  و کشور  دین  از  دفاع  عدم  به سبِب  را  خود  اطرافیان  خرِد  امام7 
ایشان  بردبارند.  و  بی خیال  گاهی  شوند،  خشمناک  باید  که  مواردی  در  کودکان  زیرا  کرده اند؛  کودکان 

همچنین عقل آن ها را به دلیل داشتن اندیشه ای نارسا در جنگ، شبیه به عقل زنان دانسته اند.3 
 با توجه به توضیحات داده شده، مشخص می شود هر زمانی که افراد چه زن و چه مرد، مرتکب عملی 
شده اند که آن عمل دور از دانش، مهارت، بی تجربگی و تبحر بوده است، آنان به بی خردی و نقِص عقل 
از طرف امام7 متّصف شده اند. اطالِق چنین صفتی به مردان و زنان، ناشی از بی تجربگی آنان در عمل 

است و ربطی به جنسیت آن ها ندارد.

1. جعفری، محمد تقی؛ ترجمه  و تفسیر نهج البالغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1376؛ ج 11، ص 291ـ  290.
تألیفات  نشر  و  مؤسسٔه چاپ  تهران:  فیض االسالم،  نقی  علی  ترجمۀ سید  البالغه،  نهج  الحسین؛  بن  2. رضی، محمد 

فیض االسالم، انتشارات فقیه، 1379، خطبٔه 27.
3. بحرانی، میثم بن علی بن میثم؛ پیشین، ج 2، ص 83 ـ 82.
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با بهره گیری از تعاریف عقل به معنای نیروی شناسایی گمراهی از رستگاری و نیروی حفظ و ذخیرٔه 
تجارب از نظر امام اثبات شد که دلیل گمراهی و اشتباه زنان هنگام شهادت، نقصان عقل آنان است. یعنی 

آن ها به سبب ضعف در قؤه ذاکره، آن هم به دلیل کمبود تجربه، گمراه و از راه حق منحرف می شوند.
بنا بر این، سخن امام در اطالق نقصان عقل به زنان به سبب تساوی شهادت دو زن با یک مرد، نه تنها 

بی ربط نبوده بلکه به حق و منطبق بر قرآن است.

نتیجه گیری
در این مقاله کالم امام علی7، مبنی بر نقص عقل زنان به سبب تساوی شهادت دو زن در مقابل یک 

مرد به عنوان یک مسئله مطرح شد.
دشمنان و مغرضان و گاه دوستان امیر مؤمنان7، کالم امام را بی ارتباط به قرآن دانسته و ارتباط بین 

دلیل قرآن و نقص عقل زنان در کالم امیر مؤمنان7 را رد کرده اند.
در بررسی نظرات دانشمندان مدافع کالم امام7 شش نظر مطرح شد. مدافعان، یا کالم امام7 را 
محدود به شخص خاصی کردند یا نقص را تفاوت معنی کردند یا تساوی شهادت دو زن با یک مرد را ناشی 
از غلبٔه احساسات زنان یا ناشی از نقصان عقل نظری آنان یا ناشی از ضعف قدرت مدیریت آنان و یا ناشی 
از حافظٔه ضعیف آن ها دانسته اند. به طور کلی این مدافعان یا نقص عقل را در زنان رد کرده اند یا نقص را 

در عقل نظری، مدیریت یا احساسات آنان دانسته اند.
اما روش دفاع از نظر امام در این مقاله روشی جدید است. بدین صورت که کالم امام در نهج البالغه را 
بر خود نهج البالغه ارائه و تعاریف و معانی امام را از این کتاب گران سنگ استخراج کرده که با استفاده از 
این معانی ثابت می شود که هر نوع گمراهی و دوری از راه رستگاری به دلیل نقصان یا ضایع شدن عقل 

ایجاد می شود.
بنا بر این نقصان و یا پنهان شدن عقل سبب گمراهی انسان ها چه زن و چه مرد است. این مطلب در 

آیات مختلف قرآن نیز بیان شده است.
بدین ترتیب، نقصان عقل زنان به دلیل گمراهی آنان هنگام شهادت با این سخن امام اثبات شد. در 
مرحلٔه بعدی علت گمراهی زنان هنگام شهادت و نقصان عقل آنان با استفاده از کالم امام بررسی و بیان 

شد.
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این  با  امام7  یعنی  این مسئله است.  کلید حل  و  راهنما  تجربه است،  و ذخیرٔه  عبارت عقل، حفظ 
سخن، علت گمراهی و خطای زنان را در مبحث شهادت و دیگر مسائل نظامی و یا اقتصادی بیان می کند. 
حضور کمتر زنان در مسائل و امور مختلف اجتماعی، اقتصادی و نظامی و عدم رویارویی با مشکالت 
و یا عدم تکرار این مسائل، سبب اطالعات و تجربیات کم آنان و در نتیجه مسبب ایجاد مشکالت هنگام 

برخورد با مسائل جدید خواهد شد که این امر تعبیر به نقص عقل آن ها می شود.
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