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 تأثیر جنسیت بر تصدی حاکمیت در نهج البلاغه
 ***/سید حسین سیدموسوی **/سید محمد مرتضوی*معصومه عبدلی نشلجی

 7/2/98رش: یخ پذیتار   33/8/97افت: یخ دریتار
 دهیچک

پس از جنگ جمش و تالش طلحه و زبیر برای به حاکمیت رساندن یکی از همسران 

فرمودند و زنان « تحکیم النسااا  » از این جریان تعبیر به  امام علی  پیامبر 

خطاب فرموده و به  شهاد، دو زن در برابر یک مرد « النواق  العقول » را با صفت 

ابیر مذکور، این ساال مطرح می گردد که استناد نمودند، در مورد این عبارا، و تع

ارتباط نق  عقش زن با حکم شهاد، دو زن در برابر یک مرد چیست و این مطالب 

چه تأثیری برتصااادی حاکمیت زن دارد؟ عده ای نق  عقش را به گونه ای تفسااایر 

می کنند که زن نسااابت به مرد از هوش و یا قدر، فهم کمتری برخوردار اسااات ، 

بررساای وا ه های عقش و نقصااان در لغت و قرآن و روایا، به این نتیجه این مقاله با 

رساایده اساات که، عقش در لغت ، به معنای حفا ت و امنیت اساات وبا بررساای آیه 

شهاد، مشخ  گردید ، نسیان یا نق  عقش در معنای اصطالحی قوه فهم، نمی 

ی ه این آیه ،دلیلتواند فلسافه  شهاد، دو زن در برابر یک مرد باشد و ازاین جهت ک

برای نق  عقاش قرار گرفتاه ، کاربرد نق  عقش در معنای ضاااعف امنیت را تقویت 

می کناد ، از این روباه موجاب  این ویژگی  و ویژگی هاای جنسااایتی  کاه مغاایر با 

شاااراید مادیران اسااات و در نهج البالغاه بیان گردیده، تصااادی حاکمیت جامعه 
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 یدیواژگان کل
 زنان ، نهج البالغه ، نقصان عقش ، حاکمیت ، تفاوتهای جنسیتی 

 

 مقدمه
  نهج البالغه از منابع مهم حدیثی شایعه می باشد ولی در جوامع اهل سنت به دلیل نقد امام علی 

از عملکرد خلفااء ، مورد بی مهری قرار گرفته و از طرف شااایعیان نیز به دلیل وجود بعضااای از مطالب که 
  مقصاااود امام را به خوبی ادراک  نکرده اند ، مورد هجمه قرار گرفته اسااات،  از جمله این مباحث ، عبارت 

نواق  »نظران در مورد عبارت  صااااحب ( می باشاااد؛ 82) نهج البالغاه، خطباه «الوسََاءَنٌاقصَالعقٌل»

 دیدگاههای متفاوتی را مطرح کرده اند:« العقول 
 دانندیمرا اشاره به شخ  خاص و معین « نواق  العقول »برخی از شارحان نهج البالغه  عبارت -1

این  که انددادهدر پایان جنگ جمل بیان شده است توضیح  یاخطبهاز این رو که این عبارت در ضمن 
ناظر به برخی از زنان بد و فتنه انگیز است و از باب قضیه خارجیه و مربوط به عایشه است.) امامی خطبه 

 ( 6/215و ابن ابی الحدید:   1/178و آشتیانی:
آورده اند: معنای این عبارت ، غلبه احسااسات زن بر قوه تعقل « نواق  العقول » برخی  در شارح -2

نیازمند روحیه حسااس و عاطفه سارشاار است و این احساسات  اوسات ، کارکرد همساری و مادری در زن
قوه تعقل زن را تحت تثییر قرار می دهد و در شاراین مختلف غلبه احسااساات مانع تعقل کامل است بدین 
منظور در باب شاهادت از آنجا که احسااساات زن ممکن است مانع اتخاا مواضعی صحیح گردد ، انضمام 

 1/322طمینان در احکام شرع پیش بینی شده است.) حسینی شیرازی:شاهدی دیگر به منظور حصول ا
 ) 

را به معنای بهره کمتر زن از قوه تعقل نساابت به مرد دانسااته اند و « نواق  العقول » برخی عبارت -3
 علت این مطلب را در دو چیز دانسته اند:

ن است که زن بر اساس آ الف: علت درونی و داخلی:و آن کمبود اساتعداد با لحا  اساتعداد و خلقتی
آفریده شااده اساات و همان کم اسااتعدادی موجب نقصااان عقل در وی شااده اساات ،و معتقدند بر خالف 

َّ یاَأََی» مردها که زمینه بیشااتری برای شااکوفایی عقل دارند ، آیه  مَ َأَجٍلََیلإ ٍَنَیْوُتْمَب َهَیَنَآَمُوٌاَإ  اََتهایهَاَال َیُمسَََ

ُتُحٌ َُ ُْ ( دلیل ضااعف قوه ااکره زنهاساات که داللت بر فراموشااکاری آنها می کند و به 282)البقرة:  « ...َلا

 همین دلیل خداوند شهادت دو زن را به منزله شهادت یک مرد دانسته است.
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ب: علت بیرونی:و آن معاشاارت کم آنها با دانشاامندان و عقالساات و با ریاضاات  ،قوه حیوانی خود را 
ین عقل را در تنظیم کار معاش و معاد به همراه داشاته باشاند ، بدین جهت است تضاعیف نمی کنند تا قوان

 (   2/482که حکم قوای حیوانی در آنها بر حکم قوای عقالنی غلبه دارد.) ابن میثم:
 

را به معنای تفاوت زن و مرد در کارکردهای عقل دانساااته اند ، از « نواق  العقول » برخی عبارت -4
 :  اندردهکعقل را به چهار دسته تقسیم  دارای اقسام متنوعی است  در این دیدگاه برخیدیدگاه ایشان عقل 

 الف: عقلی که منظور از آن استعداد قبول علوم نظری است.
 ب: علومی که ااتًا در انسان وجود دارد و بوسیله آن اموری را مجاز و اموری را محال می داند.

 ج: علومی که با تجربه حاصل می شود.
 د:قوه غریزی که عواقب امور را بفهمد و شهوت زودگذر را کنار بگذارد.

طبق این نظریاه ، زن و مرد هر دو در اساااتعداد قبول علم نظری مسااااویند  و تفاوت آنها در کمیت و 
 (7/168کیفیت بهره مندی ازاقسام دیگر عقل است. )محمودی: 

 
و عملی تقساایم کرده اند ، عقل نظری ، همان  برخی از شااارحان نهج ا لبالغه ، عقل را به عقل نظری

فعالیت اساتنتاج  هدف ها و وصاول به آنها با قضاایا یی است که به رسیدن به هدف کمک می کند و عقل 
عملی ، متوجه حقایق اسات و اراده خیر را به انسان نشان می دهد.ایشان معتقدند تفاوت عقل زن و مرد د 

( ، این  11/221از عقل نظری کمتری برخورداراساات ) جعفری:رعقل نظری اساات و زن نساابت به مرد 
 دیدگاه ، عکس دیدگاه قبلی است که زن و مرد را در استعداد قبول علوم نظری مساوی می دانست.

 
در برخی موارد  ، بدون توجه « نواق  العقول » اشاکاالت اسااسی وارد بر این دیدگاهها ،شرح عبارت 

دت زن در برابر مرد و جامعیت و فراگیر بودن اسااتدالل نساابت به جنس به  اسااتناد حضاارت به حکم شااها
زن و در برخی موارد غفلت از زمینه های تاریخی و اجتماعی صاادور بیان و عدم توجه به ترکیب این عبارت 

 معنای این ترکیب است.«  عقل » و اضافه به « نق  » از 
 

جمل و مشاااارکت یکی از همساااران  را پس از جنگ«  نواق  العقول » عبارت  حضااارت علی 
تعبیر فرمودنااد )شااایخ « تحکیم النسااااء »در این جنااگ  بیاان فرمودنااد  واز این جریااان بااه  پیاامبر

م » ( تحکیم از ریشاه 1362:365صادوق: و به این معناسات که حکم امری در اختیار شخ  قرار « حکَّ



 

32 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار 
1398

شماره 
 ،

60
 

32 

: 1426و فیروز آبادی ،  2/145:  1414گیرد و برای وی حکم کردن در آن مورد جاایز بااشاااد) فیومی ، 
در انتصااب کارگزاران ،  فرمانداران و استانداران ، اموری را به ایشان تفویض می  ( ، امام علی  4/32

فرمودند؛ در عهدنامه مالک اشترضمن اینکه  ایشان را به فرمانداری مصر منصوب نمودند، اختیار دریافت 
 53امورمردم و آبادانی شهر مصررا به ایشان سپردند ) نهج البالغه ، نامه خراج ، نبرد با دشامنان ، اصالح 

( ، بنابراین همه کسااانی که امورمردم در منطقه یا قبیله ای را به عهده می گیرند ،اعم از رهبر و فرماندار و 
نا و منظور مع حاکمیت بر مردم را پذیرفته اند. ، حال ساؤال اصالی این نوشتار این است که ،  ...اساتاندار و

امام ازنقصااان عقلی که در این کالم به زن نساابت داده شااده اساات، چیسااتب بر این مبنا ، آیا جنساایت 
 درتصدی امور و حاکمیت برجامعه تثییر گذار می باشد یا خیرب  

 
 «نواقص العقول » شأن بیان درعبارت  -2

( و مرگ عثمان 123/ 1: 1323طلحه و زبیر ، هردو مدعی رهبری امت اسااالمی بودند )مرتضااوی ، 
را بهانه ای برای رسایدن به خواساته های خود قرار داده و عایشه را دست آویزی برای رسیدن به حکومت 

ای که   به نامه -ام سلمه  و مالک اشتر و جوابیه زید بن صوحان  نامه  قرار دادند ، در این جریان عایشاه به 
و او را از جنااگ نهی کرده و تلویحااًا این آیااه  –گ کرده بود عاایشاااه در آن از او دعوت باه همراهی در جنا

ََُیفَوََقْرَنَمبارکه)  َجَاْل اه ل ٌََت ُکَنَیب ْجَنََتَبر  َیَوَل ََتَبرَّ أُولة 
ْ
متذکر شده بود ، بی توجهی  ( را 33()احزاب /...وَیال

( و در جنگ جمل شااارکت کرده و فرماندهی  226و  225و  222/  6: 1337می کند )ابن ابی الحدید ،
( در مقابل علی بن ابیطالب که مخاطب آیه  226جنگ را بر عهده گرفته و لباس رزم پوشیده، )همان ص 

تحکیم »از این جریان، تعبیر به   ( حضاارت علی 323/  1426:3تطهیر اساات ، می ایسااتد )هواری ، 
(، و در خطبه ای پس از جنگ جمل 1362:365کردند. )شااایخ صااادوق ،« النسااااء:حااکم کردن زناان

إَ  فرمودند:
ْ
اق ُصَال ٌَ َإ نََّالوَِّساَءََن َّاس  َرَالو ََلَأمَّاَُنْقَصاُنَإ َیَمَعا َ  اق ُصَاْلُعُقٌل  ٌَ ََن اق ُصَاْلُحُظٌظ  ٌَ ََن ُدُهنَََّلُقُعٌَمان ه نََّیَمان 

َ اََ ة ََوَالصََِّ َالصَََّ ف َیََنن  َحَیَأَََیامَ  اَدةَُاْمَرَأَتَیامَ  هََ َلدَََ اُنَُنُقٌل ه نََّ اَُنْقصَََ َوََأمََّ ه نََّ ََیضََ  اَدة ن  هََ دَََ اُنَََُ ََوََأمَّاَُنْقصَََ اح ه  ٌَ َاْل ل  الرَّجَُ

ار َ ٌَ َلَم ه نََّ ار ََیَنلََُثهُنََّیُحُظٌن  ٌَ َم ْنََم اف  أَْنصَََ
ْ
َجال َیَالَ َالرِّ / طبری  82ید رضااای ، نهج البالغه:خطبه )ساااث 

،1415:418) 
و اسااتناد آن به حکم شاارعی شااهادت ، « نواق  العقول »برای ویژگی « النساااء » خطاب قراردادن  

در سااخنان خود در این  نشاان می دهد ، قضایه حقیقیه و مربوط به  جنس زن اسات ، حضارت علی 
موضااوع ، شااخ  عایشااه را در نظر نگرفته اساات ، بلکه ایشااان از عملکرد خطای عایشااه انتقاد می کند 
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 با خود»همانطور که در رابطه با اهداف و نقشاه های شوم طلحه و زبیر در جریان جنگ جمل می فرماید: 
راهی که در آن قدم نهاده اند و مطامعی که  انادیشااایادم کاه اگر دربااره آنان اهمال ورزم ، آنگاه آنان را در

دارند ، یاری نموده و اجازه داده ام که بر همه سرزمینهای اسالمی دست یابند و به قتل وغارت و خونریزی  
ه در هر ک و گذشاتگانی چون پادشااهان قوم سبا، زنان را « بنی اصافر » پرداخته و به شایوه و سانت غلن 

صااادوق؛ «)بر سااارنوشااات جامعه و مقدرات مردم حاکم گردانند. –ای کمند حاال، دارای عقول و بهره ه
( یعنی عایشاااه روش و عملکرد خطایی را مرتکب شاااده اسااات که نه تنها متناساااب با 388/  1: 1362

 »و ام المؤمنین نیست بلکه در شثن هیچ زنی نیست. همانطور که فرمودند: شاخصایت همسر پیامبر 
را از خانه اش خارج کنند و حجابی را از او بردارند که خداوند  همسر رسول کدام خطا از این بزرگتر که 

انصاف را  با آن ، او را پوشاانده بود ، اهل خود را در خانه هایشاان حفظ کردند و در حق خدا و رسولش 
جنس زن را در نظر می گیرد و  ( از این جهت امام علی 17/   32مجلساای ،بی تا: « ) رعایت نکردند 

تنها خطاب ایشاان نسابت به عایشاه نیسات بلکه ایشاان برای هدایت امت اساالم خطای انجام شده را با 
 استناد به آیات االحکام مورد تحلیل قرار می دهند. 

 
 « نواقص العقول » معنای -3

واژه ای ترکیبی اسااات، به منظور روشااان شااادن معنای این واژه ترکیبی، ابتدا الزم « نواق  العقول »
وسااپس ترکیب آنها مورد بررساای قرار گیرد و از آنجا که حضاارت علی « عقل »و « نق  » واژه های اساات 
  این ویژگی زنان را، مسااتند به حکم شااهادت دو زن در برابر یک مرد قرار داده اند ، برای دریافت مراد

مورد پژوهش و  در ادامه مباحث ، آیه شااهادت زن در قرآن را« نواق  العقول »حقیقی حضاارت از عبارت 
 بررسی قرار خواهیم داد.

 
 : نقص در لغت  3-1

در مقابل زیادت و فزونی است. ) ابن « نق »در یک شایء، به معنای کم شادن آن اسات ، « نق »
به معنای کم شاادن از آن چیزی اساات که « نق »(  همرنین گفته شااده که 472/  5: 1322فارس ، 

کمیت، کیفیت و یا از نظر مادی یا معنوی ر  دهد. ) مصااطفوی ، می تواند در « نق »کامل بوده اساات ، 
1362 :12  /221)  

لق به آنها تع« نق  »و مشاتقات آن، ده بار در قرآن آمده است، مصادیقی که در قرآن،  واژه « نق » 
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 گرفته ، عبارت است از: 
َُّکْمََوَ)اماوال ، انافاس و یامرات  -1 ن ٌَ ُ َََلَوْحل ََوٍََءَیب دَََ أَْنُفس 

ْ
ََوَالَ أَْمٌال 

ْ
ََوََنْقٍصَم َنَالَ ََوَاْلُ ٌع  ف  ٌْ م َنَاْلَخ

َ ََّمرات   ( 155.)بقره /(َالث

ََّ)پیمان   -2 َّ إ ل  ََلْمَََنَیاْلُمْدر ُناَهْهتُْمَم َنَََنَیال ْمَیََثُمَّ ُُ ًَْیََ ََْوُقُصٌ  (4) توبه /(ئا

ْکََوََل ََتوُقُصٌْاَ) پیمانه  -3  ( 84)هود / ( َزانیَوَاْلم ََاَلَیاْلم 

ٌُهْمَ)عذاب کافران   -4 ل  ٌَ َّاََلُم  ( 122) هود / (َمْوُقٌصََرَیََْغَََحهُْمَیَنصَوَإ ن

َّاَیَأََوََلْمَ) زمین  -5 تَرْوْاََأن
ْ
ََنأ أَْرَضََنوُقُصهَاَم ْنََأْطَرال هَاََی 

ْ
 ( 41) رعد / (ال

مر  -6 َّ َیَوََل َ)ع  َفوَقُصَم ْنَُنُمر   َإ ل  ( 11/) فاطر (ُ َجابَی 

ََّ)زمان  -7 َال َّ ََقل َیُقم  ْوُ ََقل 2ًَا )یَلَإ ل ِّْصَفُ ََأو َانُقْصَم   (  3)المزمل/ (ا ی(ن

 
 در بررسی همه این موارد باال، سه نتیجه اساسی به دست می آید: 

 می باشد؛ « کم شدن»به معنای « نق »در همه آیات و مصادیق مذکور،  -1
 یگر سنجیده و مقایسه نمی شود؛، چیزی با چیز د« نق »در خصوص   -2
:  1323شاده اسات. ) پور موال و افسر دیر، « نق »درهمه موارد یک عامل بیرونی باعث ایجاد   -3

 شماره دوم(
     ز در کالم که امام نی گرددیمباا عناایات باه نتاایج لغوی ساااه گاانه باال از معانی آیات ، اینرنین ایبات 

: عقل زنان را ) در برابر عقل مردان ( مورد مقایسااه  قرار نداده اساات؛ یانیًا: ، اواًل «الوسََاءَنٌاقصَالعقٌلَ»

 .مل خارجی موجب کم شدن آن شده استدر اات عقل نق  و کاستی وجود ندارد بلکه در اینجا یک عا
 

 : عقل 3-2

، اکاالستمسو  اإلمساک» با معانی نگه دارنده، حفظ کننده و بازدارنده  آمده است، « عقل»در لغت ، 
(، در جای  578راغب ، بی تا  : «) َمْعِقلل للحصااان: ی، و منه قکّفهلساااانه:  َعَقَل ، و ِباْلِعَقاِل ر یالبع کعقل

( و با معنای حفاظت و  172/ 1:  1414دیگری عقل به معنای حفظ نیز آمده اساات. )صاااحب بن عباد ، 
(  در  75:   1422عساااکری ، « ) هااعقلت دراهمی ای حفظت» حراسااات  کردن نیز گفته می شاااود : 

 مجموع عقل در لغت به معنای نگه داشتن و حفاظت کردن، می باشد.
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مرتبه  ) یعقلون (  24به کاررفته اسااات ، )تعقلون ( « عقل»در آیات متعدد قرآن،  تنها مشاااتقات فعلی 
تقات فعلی این واژه در قرآن بار، مشاا 42مرتبه ) یعقل (، ) نعقل ( و ) عقلوا ( هر کدام یک مرتبه، جمعًا  22

در قرآن به صورت مثبت، منفی و « عقل »( مشاتقات فعلی  468-462:   1364آمده اسات. ) عبدالباقی 
در بعضای مواقع به صاورت توصایه ای و ساؤال گونه به کار گرفته شاده اند. در بخشی از آیات ، خداوند به 

یا باید مورد تعقل قرار گیرند و در موارد افعال منفی ) آیه هایی اشااااره می کند و خبر می دهد که می توانند 
الیعقلون ( خبر از انسااان هایی می دهد که به رغم توانایی بر خردورزی، اندیشااه نمی کنند، گویی عقل ،در 
این عبارات با تعقل کردن و اندیشااایدن و بکارگیری قوه خرد ،  فعلیت می یابد ، ضااامنًا در همه آیات مورد 

ه وسیله انسان انجام می شود و همه انسانها در خصوص آن مشترکند چه زن باشند و چه مرد نظر، تعقل ب
 (14:  1325، مؤید این مطلب نحوه کاربرد واژه های قریب المعنی با عقل در قرآن است. ) صادقی، 

ران سمترادف هایی برای عقل در قرآن به کار رفته است که اسم به شمار می آیند و زبان شناسان و مف
هیاه »، «لاّب »مسااالماان  را از نظر معناایی، باه واژه عقال نزدیاک می دانند.) « قلاب »و « حجر » ، « الن 
  1417و طباطبایی ،  346/  15و  172/ 4و  722/  1:  1425وابن منظور ،  317/  8: 1422فراهیدی ، 

 :3  /22  ) 
َل  َ ل َکََیفَهْلَ)ساااوره فجر:  5در تفسااایر آیه  امام باقر «: حجر» مع را « لذی حجر»، (ح ْ رَیَقسَََ

 ( 651/  5:   1416و بحرانی ،  324/  5:   1415تفسیر فرموده اند.) فیض ، « لذی عقل»
هیه» َف َ)در مورد آیه « : الن  هَ »( آمده اساات و آورده اند که 54) طه / (یالو هَیل أُول َاٍتَیَلآَ ل َکََیإ نَّ « یالنُّ

 (  346/  15:   1375می باشد. ) ابن منظور ، « واحدًا و جمعاً  کونیالَعْقل، »به معنای  
در   در آیات فراوانی از قرآن ، درباره امتیازات اولواااللباب وارد شاااده اسااات و امام کاظم «: لّب »

لخاصااه اوالعقول ا»از کتاب العقل کافی، به چندین آیه اسااتدالل می کند که اولوااللباب همان  11حدیث 
 .(  227/ 1: 1415، هستند.  ) فیض ، « لوهم و الهونمن شوائب ا

َ)در مورد آیه  امام کاظم « : قلب» َفإ نَّ َرَََ ال َکََی  ُْ ََأْوََکَاَنَل َمنََیَل   ََ ه َیَأْلَقََلُ ََقلْبع ٌَ ْمَعََوَُه ) ق (هیالسََّ

 (  12حدیث  1:   1362کلینی ، « ) کسی که برای او قلب است یعنی عقل است. » ( می فرمایند :  37/ 
او ،  »این چنین اساتدالل می گردد که کاربرد فعل عقل و اضاافه شادن اسامی لّب و نهیه و حجر به 

تعلق به نوع انساااان اسااات و ، نشاااان می دهد که اواًل، عقل در قرآن  ، قوه و نیرویی م«ای ، اولوا ، اولی 
جنسایت در کمیت و کیفیت آن تثییری ندارد و یانیًا  انسان یا این قوه و نیروی مویر را به کار می گیرد و یا به 
کار نمی گیرد ) یعقلون؛ الیعقلون ( بنابراین ، نق  برای عقول نمی تواند شااامل معنای اصااطالحی و رایج 
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 تعقل است، گردد. امروزی از عقل که همان قوه و نیروی
 

به کار رفته و به معانی متعددی استعمال شده است و در همه موارد حداقل « عقل »در روایات نیز واژه 
 در یکی از معانی ایل استعمال گردیده است :

 خوب و بد« قدرت تشااخی »، « عقل»یکی از معانی « : قدرت تشااخی  » به معنای « عقل» -1
ط تعلق تکلیف می باشاد و کسای که این قدرت تشاخی  را نداشته باشد ، اسات و عقل به این معنا ، شار 

تکلیفی ندارد از این رو ، عقل یکی از شااراین عامه تکلیف اساات ، عقل به این معنا نیز مشااترک بین زن و 
 مرد می باشد و می توان گفت با معنای کاربردی عقل در قرآن یکسان است.

: یکی از کاربردهای عقل در روایات، درباره اول مخلوق  «اول مخلوق عالم»باه معناای « عقال» -2
عالم اساات ، این موجود ، موجودی اساات که نور صاارف اساات و هیج نوع جهت عدمی در آن یافت نمی 
شااود ، ااتًا و فعاًل به هیچ چیز تعلق ندارد ، تعلق او تنها به خالق اساات ، از این رو در روایات به اول مخلوق 

عز و جل، عقل را از نور خویش و از طرف راساات  یخدا» فرموده اند :  صااادق  یاد شااده اساات؛ امام
عرش آفریاد و آن مخلوق اول از روحاانیین اسااات؛ پس بدو فرمود: پس رو، او پس رفت؛ ساااپس فرمود: 

فرمود: تورا باا عظمات آفریادم و بر تماام آفریدگانم شااارافت  یتعاالتباارک و  یخادا، پیش آماد؛ یآپیش 
خارجی است و ارتباطی به جنس زن و  ه  یقضا( عقل در این معنا ،  21/  1:   1362کلینی ، «) بخشایدم. 
 مرد ندارد.

انساان در زندگی روزمره با شاکست هایی روبرو می « : نتیجه تجربیات زندگی»در معنای « عقل» -3
ده نامیده شاا« عقل»تن از این شااکساات ها و عدم تکرار اشااتباهات گذشااته ، در روایات ، گردد، درس گرف

عقل، اندوختن :» این معنا را چنین بیان می فرمایند  در نامه به امام حسااان   اسااات ، امام علی 
ا در (عقل در این معن 31) نهج البالغه : نامه  «پندت بدهد.  کهن تجربه، آن است یاسات و بهتر  هاتجربه

 حقیقت نتیجه تعقل و به کار گیری قوه عقل است.
که در روایات، بسیار مورد « عقل»یکی از معانی « : قدرت تسلن بر نفس»در معنای « عقل» -4

 است به گونه ای که انسان را از لجام گسیختگی و حرکت« قدرت تسلن بر نفس»توجه قرار گرفته است ، 
ََوَا نََّالعقَلَنَ » فرمودند :  در مسیر انحطاط  باز می دارد؛ به عنوان نمونه پیامبر اکرم  َم َنَالَ هل  َقالع

،ََلا ْنََلمَتُعَقلَحاَرت اب  وه َالهَّ َّفُسَم ثُلََاَِحث  است و نفس  ینادانو مهار از جهل و  یبازدارندگ: عقل،  « الو

( 16:   1382) ابن شعبه ،  رودیم راههیباگر مهار نشود،  کهجنبندگان است  نیتر ثیخبانسان مثل 
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عقل به این  معنا نیز یکی از نتایج به کارگیری قوه تعقل است و برای هریک از زن و مرد یکسان بوده و در 
 صورتی که پیرو هوای نفس باشند نمی توانند از عقل خود بهره ببرند.  

    
را،  که خداوند متعال، تکلیف در نتیجاه، باا توجاه باه معنای عقل در قرآن و روایات، نمی توان پذیرفت

امری مشاترک بین زن و مرد قرارداده وهمه انساانها را به تعقل تشویق نماید، ولی بهره یکی از دو جنس را 
، بااا معنااای «نق  عقال»از قوه عقاال و خرد، کمتر از دیگری قرار داده باااشاااد؛ از این رو معنااای ترکیااب 

ارد و تنها می توان آن را بر معنای لغوی، منطبق دانست، اصطالحی مذکور در قرآن و روایات، سازگاری ند
معنا کرد ، ضمنًا همانطور که بیان « ضعف در حفاظت و امنیت»را  می توان « نق  عقل»در این صاورت 

، به علت عوامل خارجی، ایجاد می گردد؛ از این رو، ویژگی های جنسیتی زن، که او را «نق  شیء»شاد، 
د قرار داده  و جنس مرد را خواهان ، شااایفته و دلباخته  او کرده اسااات؛ به عنوان در طبیعت، متمایز از مر 

« محافظت ویژه»عاامال خاارج از اات جنس زن، موجاب گردیاده تا جنس زن برای امنیت خود، نیازمند 
 باشد و این مطلب بنا بر استدالل فوق و معنای لغوی عقل، مطابقت کامل دارد.

 
 « شهادت زن» و حکم« نقص عقل »رابطه  -4

در زنان ، شاااهادت دو زن در برابر یک مرد را شااااهد و « نق  عقل »پس از بیان  حضااارت علی 
مدعا ،  قرار داده اسااات؛ این در حالی  اسااات که به عکس،  برخی از مفساااران و شاااارحان نهج البالغه، 

 156/  1: 1418ض ، دانسته اند. )فی« نق  عقل و دین زن»شهادت دو زن در برابر یک مرد را به خاطر 
(، بنابراین برای روشن شدن 248/  32: 1378وحسانی بیرجندی ،  322/ 14: 1358وهاشامی خوئی ، 

مراد حقیقی حضاارت، الزم اساات ، مسااثله شااهادت زن و فلساافه آن نیز مورد بررساای قرار گیرد، تا معنای 
 برای زنان تبیین گردد.« نق  عقل»حقیقی 

ص  14، ج  1413شهادت دو زن در برابر یک مرد در دیون و اموال پذیرفته می شود. ) شهید یانی ،
َم ْنَیَهَیَ هَاْسَجْده ُهواََوَ...»بقره آمده است:  282( مستند این مطلب در آیه  284 جال ُکْمَن  َُکٌنایَلإ ْنََلْمََر 

ََأْنَیَرُجلََ هَهاء  َنَم َنَالد  ٌْ ْنََتْرَض مَّ
َم  ََوَاْمَرَأتان  ََلَرُجلع َلَن  رإ ْحهاُهَماَََلُجَ َُِّرَإ ْحهاُهماَََتض  ِْ ُ أ

ْ
: و دو شاهد مرد  یال

 یکید، شهادت بدهند، تا اگر یت دهیبه آنها رضا کهمرد و دو زن  کید؛ اگر دو مرد نبود، یر یبه شهادت گ
َنَدر این آیه پس از طرح شهادت دو زن عبارت )  ؛«اوردیب ادشیبه  یگر ید، کردفراموش  َنَم  ٌْ ْنََتْرَض مَّ

م 

َ هَهاء  ( آمده است که بیانگر این است ، شهود زن و مرد هر دو  باید دارای شراین خاص باشند ، در بیان الد 
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رد و یک میا  دو زن « شهیدین من رجالکم » مفسرین ، این عبارت، توصیفی برای همه شهود، دو مرد 
( و 87ص  3ق ،ج 1418/صافی ،  672ص 2ش ، ج 1372می باشد ، )طبرسی ،« رجل و امراتان »

َلََأْنَ)همینطور عبارت  رإ ْحهاُهَماَََلُجَ َُِّرَإ ْحهاُهماَََتض  ِْ ُ أ
ْ
نیز به همه انواع شهود رجوع می نماید نه اینکه ( یال

َلَْنَأََ) این عبارت را فقن برای دو زن شاهد قرار دهیم؛ در حالی که برخی از مفسرین این قسمت از آیه   ََتض 

رإ ْحهاُهَماَََلُجَ َُِّرَإ ْحهاُهماَ ِْ ُ أ
ْ
 672/  2: 1372را فلسفه شهادت  دو شاهد زن دانسته اند. )طبرسی ،(  یال

( 422/  1:   1425/ راوندی ،   262/  5:   1382ومال حویش آل غازی ،  351،ص  2: 1421مکارم ، و 
لذا ، این مطلب که علت شهادت دو زن را، فراموشی ) ناشی از ضعف عقل ( زنان، اکر کرده اند، به دو 

 دلیل خالی از اشکال نیست ؛
تنها برای شااهادت دو زن ،  به دلیل تخصاای  یافتن فلساافه وجودی دو شاااهد برای رفع نساایان، -1

هَهاءَ » فاصاااله افتادن ازاصااال مطلب  ، بعید به نظر می رساااد چراکه عبارت  َنَم َنَالدََ  ٌْ مَّْنََتْرضَََ
 بین« م 

شاهادت دو زن و نسایان شاهود ، فاصاله انداخته اسات و همانطورکه  بیان شد این عبارت مخت  به زن 
باشاد بنابر این نسایان نمی تواند فقن ، فلسافه برای شهادت دو نبوده و بین شااهد زن و مرد مشاترک می 

 زن باشد و به اصل شهادت دو شاهد بر می گردد.
اکر شااده که در روایات و برخی  علت کتابت ِدین و شاااهد گرفتن بر آن ، نساایان حضاارت آدم -2

(از این رو ، 371/  1:   1424و سیوطی ، 232/  2:   1386تفاسایر نیز به آن اشاره شده است.) صدوق ،
نساایان نمی تواند ویژگی جنساایتی مخت  به زن باشااد. از این رو باز هم تاکید می گردد فلساافه نساایان به 

 اصل شهادت بر می گردد که با وجود دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو ش اهد زن محقق می گردد.
 «سفاهت یا ضعف در فهم و درک»ای در ادامه نیز ، فقها در شراین  شهود آورده اند : اگرشخصی دار 

( 282/  14: 1413/ شهید یانی ،  132/  4:  1428باشاد نمی تواند در جایگاه شاهود قرار گیرد. )حلی ، 
، قابل پذیرش نیساات در «ضااعف در قوه درک»به معنای « نق  عقل»و قرار گرفتن زن در جمع شااهود با 

اشاای از  نق  در قوه تعقل توساان زنان، آنطوری که نتیجه اسااتدالل شااهادت دو زن  در برابریک مرد ، ن
 برخی از شارحان نهج البالغه بیان کرده اند ، صحیح نیست.

 
برخی از محققین غلبه احسااساات و عواطف در زنان و در نتیجه تبعیت بیشتر از هوای نفس را موجب 

ابر یک شااااهد مرد، نق  عقل و عامل فراموشااای در جنس زن ودلیلی بر قرار دادن دو شااااهد زن در بر 
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 ( بر این دیدگاه اشکاالت متعددی وارد است : 551/4: 1375مطرح ساخته اند. ) داورپناه،
همانطور که بیان شااد غلبه احساااسااات و پیروی از هوی نفس به دلیل عدم به کارگیری قوه تعقل  -1

 است و موجب نق  در قوه فهم و درک نمی گردد.
آیاه مباارکه، قرار دادن دو شااااهد را اینگونه بیان کرده اسااات که اگر یکی از آنها فراموش کرد،    -2

دیگری  او را متذکر سااازد و نشااان می دهد که نساایان، امری سااهوی اساات که با تذکر رفع می شااود ولی 
ده اساات. غلبه احساااسااات و عواطف وپیروی ازهوای نفس امری عمدی بوده و تذکر در مورد آن ، بی فای

 بنابراین تبعیت از هوی نفس در صورت غلبه احساسات با قضیه نسیان متفاوت است.
اگر غلبه هوی نفس در زن ، به عنوان ویژگی جنساایتی تکوینی دانسااته شااود که همواره موجب  -3

غلبه ساهو و نسایان می گردد ، آنگاه این ویژگی تکوینی با شراین شهود در تناقض خواهد بود و جنس زن 
قابلیت نخواهد داشات در هیچ موردی شااهد قرار گیرد زیرا یکی از شراین شهود این است که غلبه سهو و 

(.در حالی که شااهادت زن در دیون و اموال  151/  14:   1413نساایان نداشااته باشااند ) شااهید یانی ،
نساایتی زن ی جپذیرفته می شااود بنابراین غلبه احساااسااات در زن و تبعیت از هوای نفس نمی تواند ویژگ

 باشد وغلبه احساسات و تبعیت از هوی نفس نمی تواند فلسفه شهادت دو زن در برابر یک مرد باشد.  
بنابراین ، نساایان در مورد جنس زن و نق  در قوه تعقل و یا غلبه هوی نفس زن نساابت به مرد ، نمی 

 توانند فلسفه شهادت دو زن در برابر یک مرد قرار گیرد.
 

یه فوق ، زن در اصال شاهادت ، صالحیت دارد و در شراین  شهود نیز با مرد یکسان است با توجه به آ
و از طرفی هم  شااهادت زن تنها در مباحث دیون و اموال و در صااورت عدم وجود شاااهد مرد مورد پذیرش 

َیَرُجلَََُکٌنایَلإ ْنََلْمَ» قرار گرفته اساات :  صاااورت که نشاااان می دهد ، حضااور  زن برای شاااهادت در « ن 

 (  284/  14:   1413ضرورت است. )شهید یانی ،
 

در لغت و قرآن بیان گردید و تحلیلی که « عقل »و « نق »باا توجاه به مطالبی که در مورد واژه های 
ج به می توان نتای« نواق  العقول » از آیه شاهادت دو زن در برابر یک مرد صورت گرفت ، در مورد ترکیب 

 مه خالصه کرد :دست آمده را در چند مقد
به  نمی تواند« نواق  العقول » باا اساااتنااد باه معناای عقال در آیات و روایات ، عقل در تر کیب  -1

معنای قوه تفکر و خرد ورزی باشاااد زیرا این قوه در انساااان ، امری یابت اسااات و نق  در آن راه ندارد، یا 
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ی اساتفاده قرار نمی گیرد و تعقل صورت نممورد اساتفاده قرار می گیرد و تعقل صاورت می پذیرد و یا مورد 
 پذیرد.
با اسااتناد به آیه شااهادت یابت گردید که شاااهدان چه زن باشااند و چه مرد ، باید دارای شاارایطی  -2

خاص باشاااند از جمله اینکه از قدرت تعقل برخوردار باشاااند و گرنه تحمل و ادای شاااهادت امکانپذیر نمی 
ه تعقل برای جنس زن قابل پذیرش نیست و این مطلب هم مؤیدی است باشاد ، بنابر این آیه ، نق  در قو

 معنای اصطالحی عقل مورد نظر نبوده است.« نواق  العقول » بر اینکه در ترکیب 
نسایان و فراموشای تنها مربوط به جنس زن نیسات و فلسافه نسایان مربوط به اصال شهادت دو  -3

 ی نق  عقل دانست و به جنس زن نسبت داد.شاهد است بنابراین نمی توان نسیان را به معنا
 

بنابراین مقدمات می توان اساتنباط کرد که معنای اصاطالحی عقل در این ترکیب مورد پذیرش نیست 
لعقول نواق  ا» در معنای لغوی و به معنای حفاظت و امنیت است و « نواق  العقول » و عقل در ترکیب 

 ، امری  از بیرون عامل«نق  » ن  دارد و با توجه به معنای اشاره به ویژگی ضعف در امنیت و حفاظت ز« 
کم شادن حفاظت و امنیت زن گردیده است ،بنابراین این ویژگی ااتی جنس زن نیست بلکه در زن ویژگی 
 هاایی وجود دارد کاه بواساااطاه آنهاا ، جنس زن نیااز باه حفااظت و مراقبت دارد ،از جمله این ویژگی ها ،

به  ضاعف جسامانی زن نسبت به مرد و داشتن جاابه برای جنس مرد اشاره کرد ، این ویژگی ها ،  توانیم
ویژگی های جنسااایتی ااتی  و اولیه زن هساااتند که ترکیبی از آنها می تواند برای جنس زن ویژگی هایی را 

یتی ژگی های جنسااایجاد کند که مربوط به تکوین و اات زن نیساات و با واسااطه به وجود آمده اند ، این وی
یاانویاه ، نیز ماانناد ویژگی های تکوینی و ااتی زن ، در احکام مرتبن با زن تثییر گذاربوده و همانطور که به 
ایبات رساید ،ویژگی ضاعف در امنیت زن در حکم شاهادت دو زن در برابر یک مرد ، از سوی شارع لحا  

 ی توانند بر عرصااه های فعالیت اجتماعی زن نیزگردیده اساات ، عالوه بر تثییر بر احکام ، این ویژگی ها م
الوسََاءَ» در تحلیل خطای به حاکمیت رسااااندن زن ، با بیان عبارت  ایر گذار باشاااند.حضااارت علی 

و اساتشاهاد به آیه شاهادت دو زن در برابر یک مرد ، به ویژگی ضعف در امنیت و حفاظت « نٌاقصَالعقٌلَ
برای عدم تناساااب جنس زن برای تصااادی حاکمیت بر جامعه  جنس زن اشااااره فرمودند ، و آن را دلیلی

 دانسته اند.
بنابراین اگر چه  زن و مرد در ارزشاااهای انساااانی یکساااانند ولی  ویژگی های جنسااایتی و وظایفی که 
طبیعت و شارع برای آنها قرار داده ،  ایجاب می کند تا عرصه های مشارکت اجتماعی  آنها نیز متناسب با 
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باشاد ، تصادی هر گونه فعالیت اجتماعی شراین خاصی را می طلبد و برای انجام صحیح  ویژگی های آنها
 آن الزم است با شراین جسمی و روحی افراد تناسب داشته باشد.

 
 زن و حاکمیت   -5  

درنهج البالغه ،وظایف امام و حاکم جامعه  بساایار ساانگین در نظر گرفته شااده اساات و جایگاه رهبر 
در این  کام الهی و هدایت انسااانها به سااوی خیرات و نیکی هاساات ، امام علی اسااالمی ،اجرای اح
خداوند به او فرمان داده  کهآنره را  کهن اساات ینه، آنره بر عهده امام اساات، ایهر آ» زمینه می فرمایند: 

 یکسااانو اقامه حدود خدا بر  امبریساانت پ یایاحو  یکخواهیندر  یسااعبه جا آورد: رساااندن مواعظ و 
( و در جای دیگر  125نهج البالغه ، خطبه «.) ت المال. یاز ب کسحق هر  یاداساازاوار آن هسااتند و  که

م و باشد)و اهل رشوه( و نه تسلی کارساازشاجرا کند که نه  تواندیم یکسافرمان خدا را تنها :» می فرماید 
(با این وجود افرادی  112کت نهج البالغاه ، ح«) کناد  هااطمعاز  یرو یپالیال )در مقاابال دیگران(و ناه 

در   هسااتند که حکومت داری را دسااتاویزی برای رساایدن به مطامع دنیوی خود می دانند امام علی 
دساات  را به حکومتن اّمت، یا تبهکارانخردان، و  یب که اندوهناکمن یاز ا لکن» این زمینه می فرماید : 

ر جنگ، و د کوکارانین، با کشااند یبردگآورند، آنگاه مال خدا را دساات به دساات بگردانند، و بندگان او را به 
(جایگاه این کالم از اینجا ناشی می گردد که در جامعه ،  62نهج البالغه ، نامه «)با فاساقان همراه باشاند 

از جمله تحت فشاااار قراردادن مدیران به بیت  عده ای به حق خویش قانع نیساااتند و از روشاااهای متعدد،
 .میکنیمالمال و حقوق دیگران دست درازی می کنند که ما از این گروه تعبیر به صاحبان زر، زور و تزویر 

 
به چهار ویژگی مدیران ساافیه و فاجر اشاااره می فرمایند؛ یکی اینکه نگاه آنان به  امام  62در نامه 

بندگان خدا ، نگاه برده گونه اسااات وویژگی دیگر اینکه چنین مدیرانی بیت المال را تنها در انحصاااار خود 
های شاامی دانند و طبقات دیگر اجتماعی را از آن محروم می سااازند و ویژگی سااوم اینکه با صااالحان و ارز 

دینی ساار جنگ دارند و تالش می کنند افراد صااالح و ارزشاای را از کار اجرایی کشااور حذف کنند و ویژگی 
چهارم اینکه افراد فاسااق و فاجر را به عنوان همگروه خود انتخاب می کنند و مدیریتهای پایین تر را به آنها 

 .سپارندیم
ته شاااد، تنها کساااانی می توانند در برابر این گروه با توجه به آنره درباره صااااحبان زر و زور و تزویر گف

را داشاته باشاند؛ اهل ساازش نباشند و سستی به خرج  112مقاومت کنند که شاراین یاد شاده در حکمت 
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 ندهند وبه جایگاه مدیریت به عنوان طعمه نگاه نکنند.
و اگر مدیران  باایاد توجاه داشااات در تماام ساااطوح مدیریتی ، صااااحبان زر و زور و تزویر وجود دارند 

باالدساااتی در برابر تثمین خواساااته های آنان مقاومت کنند ، برای شاااکساااتن مقاومت آنان از روشاااهای 
متعاددی بهره می گیرناد؛ ابتدا به هماهنگ سااااختن مدیر با خود رومی آورند و با رشاااوه و هدیه و..به این 

آورند و به ترور شاااخصااایت و بی  روش اداماه می دهناد و اگر این روش جواب ناداد باه تهدید آنان رو می
آبروسااااختن مادیر اقادام می کنناد و اگر این روش نیز جواب ناداد به ترور فیزیکی روی می آورند از این رو 
الزم اسات که مدیران جامعه بخصاوص حاکم و رهبر جامعه اساالمی دارای شراین ویژه ای باشد تا بتواند 

 در مقابل این تهدیدها و خطرات مقاومت کند.
 
 تعبیر فرمودند را«تحکیم »مدیریت سااطح کالن جامعه که پس از جنگ جمل از آن به  حضاارت  

 به ویژگی« نواق  العقول » مساااتلزم داشاااتن ویژگی ها و صاااالحیت های خاص می دانند ، در مبحث 
جنساایتی  ضااعف امنیت زن پرداختیم که  با توجه به تهدیدات و خطرات پیش روی مدیران  جامعه یکی از 

وامل عدم صااالحیت زن برای تصاادی مدیریت و حاکمیت سااطح کالن جامعه اساات ، قران کریم نیز به ع
این نکته اشااره دارد که زنان توانایی مقابله با دشمن را ندارند و در خصومت و درگیری با صاحبان زر و زور و 

َ:» تزویر تاب مقاومت ندارند  ٌَ صََامَ َیف ََوَُه      «اساات: و در خصااومت )از حفظ حقوق خود( عاجز نیُمحَُرَیََْغَاْلخ 
( همرنین زنان در مقابل تهمت ناموسای بسایار حسااس و آسایب پذیر هستند؛قران کریم 18) الزخرف / 

این ویژگی زناان را ماد نظر قرار داده اسااات و در مااجرای تهمت به مریم ساااالم الله علیها شااادت تثلم و 
ْبَل هذا َو  ِمت   یَتنیلَ ا یاید :) قاَلْت ناراحتی او را اینگونه بیان می فرم

َ
ْنت  ق  کاش یاگفت:  ا :یًا َمْنسااِ یَنسااْ  ک 

(مقاومت در برابر 23نامم فراموش شده بود( ) مریم :  یکلش مرده بودم و از صافحه عالم به ین پیمن از ا
 فشاارها و تهدیدات وسنگینی این منصب  نیازمند توانمدیهای جسمی و روحی باالیی است  امام علی 

اُهْمََنلََیأََ)در این زمیناه می فرماایناد :  ٌَ
ْ
ََأق َب هََ اَالأَْمر  َّاس  َالو َّاُسَإ نَََّأَحقَّ ! مردم ی: اامرالل َلی  َوَأْنلَُمهُْمَبیهَاَالو

گاهین حکومتدر تحّقق  کهاساات  یکساان اشااخاص به حاکمیت بر مردم، یساازاوارتر  از  یرومندتر و در آ
 ( 173فرمان خدا داناتر باشد. () نهج البالغه /خطبه 

 
 اب سااهیمقا رودر نیا از اساات دهیآفر  فیلط یمادر  و یهمساار  نقش یفایا یخداوند متعال زن را برا

َِّکََول ََ»می فرماید :  مردان از توان جسااامی کمتری برخورداراسااات امام علی  َهاََماََتَُمل اْلَمْرَأةََم ْنََأْمر 
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هَا،ََلإ نََّاْلَمْرَأةَََرَ ،ََولََیَجاَوَزََنْفسََ ْتَب َقهَْرََماَنةیَحاَنةع  که کنمزن است، به او واگذار  ییتوانابرتر از  که یکار : سََ
( عالوه بر قدرت  31نهج البالغه ، نامه «) دشااوار و خشاان  یکارهااساات و نه مثمور انجام  یبهار زن گل 

جسااامانی پایین ترزن نسااابت به جنس مرد ، شاااراین خاص بارداری ، زایمان و شااایردهی نیز بر ضاااعف 
ًَ:)جسامانی زن می افزاید، قرآن این مطلب را مورد توجه قرار داده است  ُ ََوْهوا م 

ُ
َیفَوْهٍنََوَل صالُُ ََیَنلَحَملَْجُ َأ

 (  14) لقمان /(..نیناَمَ

کارکردهای طبیعی زن در نظام خلقت  برای ایفای نقش مادری ، بر یبات روحی زن تثییر منفی دارد و 
این مطلب از نظر علمی به ایبات رسیده است :سندرم قبل از قاعدگی ، یکی از مسائل روان تنی زنان است 

عاطفی نظیر عصبانیت ، اضطراب و تحریک پذیری در ارتباط است.) سلحشور ، و با اختالالت خلقی و 
(این تغییرات فیزیکی قبل از شروع عادت ماهانه شروع می شود و تا چند روز بعد از عادت  43:   1385

درصد  22تا  75ماهانه ادامه دارد، سندرم قبل از قاعدگی در هر دوره عادت ماهیانه عود می کند و حدود 
درصد موارد شدید است و موجب اختالل در فعالیت های اجتماعی  42تا  22ان آن را تجربه می کنند و در زن

(این  53:   1385وغفاری و پور غزنین ،  65:   1382و خانوادگی می شود.) ظهیر الدین و جاریانی ، 
 اد کند و ممکن است زنحاالت روحی ، روانی قبل از قاعدگی می تواند اختالالت عمده ای در زند گی ایج

/ موسی 51تا 23:   1384در محل کار یا منزل قادر به انجام وظایف روزمره خود نباشد ) سلیمان پناه ، 
( و پژوهش ها نشان داده است که عدم کنترل سندرم پیش از قاعدگی ، یکی 5:   1387نسب و طوبایی ،

رزندان است  زنان در ایام عادت ماهیانه نیز ، کج از فاکتورهای تثییر گذار در بروز مشاجرات بین مادر و ف
خلق و افسرده ، بی حال ، عصبانی و بسیار حساس می شوند ، علت این امر بسیار پیریده است زیرا در 
روزهای عادت ماهانه ، چندین عضوبدن و هورمونهای مختلف آن دچار تغییرات گوناگونی می شوند. دوران 

تاری در زنان می گردد ، احساسات عصبی ، غمگین بودن ، فراموشی ، بی یائسگی نیز موجب تغییرات رف
:   1378و پاک نژاد ،  18:   1382.) اویس ، حوصلگی ، سردرد و بی خوابی از عوارض این دوران است

  .زندیم( این تغییرات هورمونی همواره یبات روحی و آرامش زن را به هم  128
 

از زندگی و تغییرات هورمونی که بر توان جسمی زن ایرات منفی دارد  یادورهشراین جسمی زن در هر 
و از عهده  ،زن در طوفان حوادث توان مقابله با بسیاری از موانع و سختی ها را نداشته باشد گرددیمموجب 

تصدی مناصب مهمی مثل حاکمیت و مدیریت جامعه نیازمند  .دیایبرنسنگین اجتماعی  یهاتیمسئول
افرادی است که در هر شرایطی آمادگی الزم برای فرماندهی بحران و مقابله با تهدیدات احتمالی را داشته 
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 باشد.
 

 نتیجه  

این پژوهش با بررسااای واژه عقل و نق  از نظر لغت و اصاااطالح و کاربرد این دو در آیات و روایات به  
این نتیجه رساایده اساات که عقل به کار رفته در این کالم به معنای قوه درک و فهم نیساات بلکه به معنای 

ا نق  د ، نسیان یلغوی این واژه و به معنای حفاظت و امنیت اسات وبا بررسای آیه شاهادت مشخ  گردی
عقل در معنای اصاااطالحی قوه فهم، نمی تواند فلسااافه  شاااهادت دو زن در برابر یک مرد باشاااد و از این 
جهت که دلیلی برای نق  عقل قرار گرفته ، کاربرد نق  عقل در معنای ضاااعف امنیت را تقویت می کند 

غه ا شراین مدیران است و در نهج البال، از این روبه موجب  این ویژگی  و ویژگی های جنسایتی  که مغایر ب
بیان گردیده، تصادی حاکمیت جامعه متناسب با شاخصه های جنسیتی زن نمی باشد. توجه به شثن بیان 

و اسااتناد به شااهادت دو زن در برابر یک مرد ، نشااان می دهد حضاارت « النساااء نواق  العقول » عبارت 
درصدد نکوهش جنس زن نبوده اند بلکه  امبر بواساطه عملکرد اشاتباه یکی از همساران پی علی 

بنابر وظیفه رهبری و امامت خویش مسائولیت داشته اند تا جامعه را از مسیر انحراف بازگردانند ، ایشان ، با 
اساتناد به حکم قرآن در باره شاهادت زن ، تصادی حاکمیت توسان زن را در همه اعصار انحراف از مسیر 

ده اند و ترکیب نواق  العقول و استناد به شهادت دو زن در برابر یک صاحیح حکومت اسالمی معرفی کر 
مرد نشااان می دهد که ویژگیهای تکوینی جنساایتی زن  که در همه اعصااار امری یابت اساات در این حکم 
ایر گذار بوده و تغییر مقتضاایات زمان و مکان و پیشاارفت فرهنگی جامعه و رشااد و بالندگی علمی زن برای 

 اکمیتی کافی نیست. تصدی مناصب ح
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