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   مؤلف مقدمه
  

 بايد آنان عقايد و افكار البالي در را جوان نسل اخالقي و ديني انحرافات بيشتر ريشه
 نظر اين از و است نشده  راهنمائي بايد آنچنانكه مذهبي نظر از لنس اين فكر. كرد جستجو

  . است نيازمند العاده فوق
 با شدن روبرو و او منطق و زبان فهميدن در بيشتر باشد نسل اين رهنمائي در مشكلي اگر
 نسل، اين كند مي احساس كسي هر كه است اينوقت در و. است خودش زبان و منطق با او

 ديني حقايق دريافت براي زيادي آمادگي ، نيست لجوج رسد، مي نظر به تدااب آنچه برخالف
  . دارد
 و طرح از  پزشكان اسالمي انجمن متدين و روشنفكر گروه هدف همچنين و نويسنده هدف
 كه فراواني عملي انحرافات از گذشته شد احساس كه اينست " حجاب مسأله " نشر و بحث

  مربوط مسائل ساير و مسأله ناي آمده وجود به حجاب زمينه در

 ١١
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 عليه پايگاه اين از كه صفت مزدور و ناپاك افراد عده يك دست در شده اي وسيله زن به 
 كه موجود شرايط در است بديهي. بيندازند  راه تبليغاتي جنجال و جار اسالم مقدس دين
 را خود شوم آثار تبليغات اين شود نمي راهنمائي كافي قدر به مذهبي جنبه از جوان نسل
  . بخشد مي
 اين در او  ناقابل قلمي فعاليتهاي كند مي احساس كه است سپاسگزار را خدا بنده اين

 تا. است داشته محسوسي  نيك اثر كتاب، اين وسيله به چه و مجالت و جرائد چه ميدان،
 اشتهد نسل اين افكار و عقايد اصالح در  فراواني تأثير كتاب اين نشر دارد اطالع كه آنجا

  . اند كرده نظر تجديد خود وضع در عمال متجدد  اصطالح به بانوان از بعضي حتي است،
 " يك عنوان به پديده  اين زود يا دير. است ما عصر بيماري " برهنگي " پديده شك بدون

 غربي پيشتازان خود كنيم، تقليد غرب از كوركورانه ما فرضا. شد خواهد شناخته " بيماري
 ترسم مي بنشينيم آنها اعالم انتظار به اگر ما ولي. كرد خواهند اعالم را يدهپد اين ماهيت
 چه فرياد و رسيده كجا به غرب در برهنگي كار ببينيد خواهيد مي اگر. باشد شده دير خيلي
  به را جهان معروف هنرپيشگان از يكي نامه از قسمت اين است كرده بلند را  كساني

  . بخوانيد است خندانده را زمين روي مردم سال چهل خودش قول به كه دخترش
 مرده كه است  عزائي چه عزا ": آورد مي ياد به را خودمان عاميانه معروف مثل نامه اين

  . " كند مي گريه هم شوي
 به عريان و  لخت توان مي هنر خاطر به فقط " دهد مي اجازه دخترش به آنكه از پس او

   كند مي تأكيد و " رفت صحنه روي

 ١٢
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 كه  : نويسد مي باشد، هنر ضرورت براي و صحنه  روي در منحصرا لختي اين
  
 گمان به اما. بزنم آور خنده  حرفهاي شايد و پيرمردم من. است ما عصر بيماري برهنگي ..."

 اگر نيست بد. داري مي دوست را عريانش  روح كه باشد كسي آن از بايد تو عريان تن من
 ترا سال ده اين نترس. پوشيدگي دوران مال باشد، پيش سال  ده مال باره اين در تو انديشه
 ها لختي جزيره تبعه كه باشي كسي آخرين تو اميدوارم حال هر به. كرد نخواهد پيرتر
   "... بشوي

 ديگري نشانه وي سخنان اين. است معروف انساني افكار بعضي داشتن به نامه اين نويسنده
  . انساني افكار يبرخ از او بودن مند بهره از است

 محتواي رسيد، محترم خوانندگان اطالع به كتاب اين اول چاپ مقدمه در كه همانطور
 اسالمي انجمن جلسات در كه است بوده درسها و بحثها سلسله يك كتاب، اين اولي و اصلي

 اضافه و عبارات اصالح و تنظيم و صوت ضبط از استخراج از پس و است شده القا پزشكان
  . است آمده در كتاب صورت به مطالب از برخي

 متذكر چاپ آن  مقدمه در و آمد عمل به اول چاپ به نسبت نظرهائي تجديد دوم، چاپ در
  . شد اضافه مطالب سلسله  يك بلكه نگرديد حذف مطلبي هيچ نظر تجديد در كه شديم
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 بوده اول چاپ در برآنچه است تكميل و  تتميم نيست، مستقلي مطلب غالبا اضافي مطالب
 " عنوان تحت كتاب آخر در فصل يك فقط. است شده  گنجانيده كتاب فصول ضمن لهذا و

 اختصار به خيلي اول چاپ در كه فتواها فصل البته و شد اضافه " مجامع در زن شركت
  . شمرد بايد اضافي فصل يك حقيقت در نيز آنرا و شد تكميل دوم چاپ در بود  شده برگزار
 مدارك گرديد،  اصالح جزئي موارد در عبارات شد، پيش و پس دوم اپچ در مطالب برخي
 و كتب و اشخاص اعالم فهرست  كتاب آخر در شد، داده نشان پاورقيها در احاديث و اخبار
 براي ديگر يكي و قرآن كريمه آيات براي  يكي هم فهرست دو كرديم، اضافه را اماكن

 و كاملتر بسي اول چاپ از دوم چاپ رو اين از. داديم قرار مشهور كلمات و اشعار و احاديث
  . گشت اضافه اول جلد بر ثلث يك حدود در و آمد در  آب از جامعتر

. نبود ذكر قابل كه گرفت صورت مختصري و ناچيز بسيار اصالحات و اضافات سوم چاپ در
 به ديگري نظرهاي تجديد سلسله يك شود، مي منتشر كتاب اين جديد چاپ كه اكنون

 اصالحات، هم كمي و است توضيحات و اضافات نوع از همه نيز نظرها تجديد اين. آمد لعم
  . است نشده داده تغييراتي نيز كتاب مطالب جوهر در همچنانكه  نشده كم چيزي

 ١٤
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   خدا نام به
  

   مقدمه
  

 قرآن خود در. است اسالمي مهم مسائل از يكي بيگانه مرد برابر در زن پوشيدگي لزوم
 توان نمي اسالمي جنبه از مطلب اصل در عليهذا. است شده تصريح مطلب اين ارهدرب كريم
  . كرد ترديد

 اجنبي زنان و مردان ميان حريم لزوم مظاهر از يكي بيگانه مرد از را خود زن پوشيدن
 اين. است آن مظاهر از ديگر يكي اجنبيه و اجنبي ميان خلوت جواز عدم همچنانكه است،
  : كرد رسيدگي بايد بخش پنج در را بحث

 مسلمين غير  به مسلمين از اسالم ظهور از پس و است اسالم مختصات از پوشش آيا - 1
 از قبل ديگر ملل ميان در و نيست مسلمين و اسالم مختصات از يا است؟ كرده سرايت
  ؟است داشته وجود نيز اسالم

  ؟چيست پوشش علت - 2
 مي چنانكه  و نر جنس ميان حريمي هيچگونه حيوانات ميان در دانيم

 ١٥
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 اين طبيعي  اولي قاعده. كنند مي معاشرت يكديگر با آزادانه آنها ندارد، وجود ماده  جنس 
 مرد و زن جنس ميان كه شده سبب موجبي چه. باشند چنين نيز انسان افراد كه است
   ؟آيد وجود به ديگر صورت به يا زن پوشيدگي  صورت به حائلي و حريم

 و حيا درباره. هست سؤالي چنين جاي جنسي اخالق مطلق در ندارد، پوشش به اختصاص
 در ولي كنند نمي شرم  احساس جنسي مسائل در حيوانات. هست پرسش همين نيز عفاف
  . دارد وجود شرم و حيا ماده جنس در باالخص انسان

 پوشش فلسفه - 3  . اسالم نظر از
  . اشكالها و ايرادها - 4
   ؟ستچي اسالمي پوشش حدود - 5
 داللت معني  اين بر " حجاب " لغت همچنانكه است زن نشيني پرده طرفدار اسالم آيا
 بدون بپوشاند را خود بدن  بيگانه مرد حضور در زن كه است اين طرفدار اسالم يا كند، مي
 است؟ چقدر پوشش حدود دوم صورت درو ؟كند گيري كناره اجتماع از باشد مجبور آنكه
 پوشيده بايد دست دو و چهره ماوراي يا شود پوشيده بايد نيز مچ تا دست دو و چهره آيا

 اسالم در آيا حال، هر در و نيست؟ الزم پوشيدنش مچ تا  دست دو و چهره اما شود
 " نه كه سومي مسأله اسالم در آيا يعني نه؟ يا دارد وجود " عفاف حريم " نام به اي مسأله
 عبارت به و خير؟ يا دارد وجود باشد " تالطاخ " نه و " محبوسيت " و " نشيني پرده
  ؟نه يا است مردان و زنان مجامع بودن جدا طرفدار اسالم آيا ديگر
  . گويد مي پاسخ بدانها كتاب اين كه است پرسشهائي اينها

 ١٦
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 بخش   حجاب تاريخچه :اول
 – 1  است؟ بوده حجاب اسالم از قبل گريد ملل انيم در ايآ

 - 2  . عرب جاهليت در حجاب وضع
  . يهود قوم در حجاب – 3
  .باستان ايران در حجاب - 4
  . هند در حجاب - 5
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   حجاب تاريخچه
  

 بتوانيم كه  است كامل آنگاه ما تاريخي اطالع. نيست كامل تاريخي جنبه از من اطالع
 از قبل كه اينست مسلم قدر. كنيم نظر اظهار اند بوده اسالم از قبل كه مللي همه درباره
  . است داشته وجود حجاب ملل بعضي ميان در اسالم

 احتماال و يهود قوم  ميان در و باستان ايران در ام خوانده مربوطه كتابهاي در من كه آنجا تا
 در اما. است بوده تر سخت  آمده اسالم قانون در آنچه از و داشته وجود حجاب هند در

  . است شده پيدا عرب رد اسالم وسيله  به و است نداشته وجود حجاب عرب جاهليت
 و يهود قوم به  راجع )فارسي ترجمه( " تمدن تاريخ " 12 جلد 30 صفحه در دورانت ويل

  : نويسد مي تلمود قانون
  
 به داشت سر بر چيزي آنكه بي مثال چنانكه پرداخت مي يهود قانون نقض به زني اگر "

 كرد مي دل درد مردان از  يسنخ هر با يا رشت مي نخ عام شارع در يا و رفت مي مردم ميان
  كه بود بلند آنقدر صدايش يا
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 آندر بشنوند، را او سخنان توانستند مي همسايگانش نمود مي  تكلم اش خانه در چون 
  . " دهد طالق اورا مهريه پرداخت بدون داشت  حق مرد صورت

  
 داد اهيمخو شرح بعدا  چنانكه اسالمي حجاب از است بوده معمول يهود قوم در كه حجابي
  . است بوده مشكلتر و تر سخت بسي
  : گويد مي قديم ايرانيان به راجع 552 صفحه " تمدن تاريخ " اول جلد در
  
 ميان در گشاده  روي با و آزادي كمال با داشتند، عالي منزلتي زنان زردشت زمان در "

  " ...كردند مي شد و آمد مردم
  

  : گويد مي چنين آنگاه
 چون فقير زنان. كرد پيدا تنزل ثروتمندان طبقه در مخصوصا زن مقام داريوش از پس "

 در ولي كردند حفظ را خود  آزادي بودند مردم ميان در شد و آمد از ناچار كردن كار براي
 كرد پيدا امتداد رفته رفته بود واجب برايشان  كه حيض زمان نشيني گوشه ديگر، زنان مورد

 ميان در پوشي پرده مبناي خود امر اين و گرفت، فرا را  اجتماعيشان زندگي سراسر و
 تخت در جز كه نداشتند را آن جرأت اجتماع باالي طبقات زنان. رود مي شمار به مسلمانان

 با آشكارا  كه شد نمي داده اجازه آنان به هرگز و بيايند، بيرون خانه از دارد روپوش  روان
 باشد برادرشان با پدر ولو را مردي هيچ نداشتند حق شوهردار زنان. كنند آميزش مردان
 نامي و شود نمي ديده زن صورت هيچ مانده  جاي بر باستان ايران از كه نقشهائي در. ببينند

  نظر به ايشان از
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   " ...رسد نمي 
 حتي بوده، حكمفرما باستان ايران در شديدي و سخت حجاب فرمائيد مي مالحظه چنانكه
  . اند شده مي شمرده نامحرم ردارشوه زن به نسبت برادران و پدران

 زن درباره  مجوسي كهن آئين و رسوم طبق كه شديدي مقررات دورانت ويل عقيده به
 دوري زنانگي عادت مدت در او از همه بوده، محبوس اتاقي در كه شده مي اجرا حائض

 ايران در حجاب شدن پيدا اصلي سبب اند داشته پرهيز او با معاشرت از و اند جسته مي
 شده مي اجرا حائض زن درباره مقرراتي چنين نيز يهوديان ميان در. است بوده  باستان
  . است
 " رود مي شمار به  مسلمانان ميان در پوشي پرده مبناي خود امر اين و ": گويد مي اينكه اما

   ؟چيست منظورش
 كه است خشني  مقررات نيز مسلمانان ميان در حجاب رواج علت كه اينست مقصود آيا

 وجود هرگز مقرراتي چنين  اسالم در كه دانيم مي همه !شود؟ مي اجرا حائض زن درباره
 روزه و نماز نظير واجب عبادات برخي از فقط اسالم در حائض زن. ندارد و است نداشته
 نظر از حائض زن ولي نيست، جايز زنانگي عادت مدت در نيز او با همخوابگي و است، معاف

  . شود نشيني گوشه به مجبور عمال كه ندارد ممنوعيتي هيچگونه ديگران با معاشرت
 از پس ايرانيان از كه است عادتي مسلمانان ميان رايج حجاب كه اينست مقصود اگر و

 از قبل زيرا. است نادرستي  سخن هم باز كرد، سرايت مسلمانان ساير به شدنشان مسلمان
  . است شده نازل ابحج  به مربوط آيات شوند مسلمان ايرانيان اينكه

 حجاب كه  است مدعي هم يعني شود مي فهميده مطلب دو هر دورانت ويل ديگر سخنان از
  ميان در شدنشان مسلمان از پس ايرانيان وسيله به
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  زنان حجاب در حائض، زن با همخوابگي ترك كه است مدعي هم و يافت  رواج مسلمانان 
  . است بوده مؤثر آنان گيري گوشه در الاقل و مسلمان

  : گويد مي )فارسي ترجمه( 112 صفحه 11 جلد در
  
 از عربان. بود  اسالم قلمرو در لواط و حجاب رواج موجبات از ايران با عرب ارتباط "

 معمولي ترديد با را وي طبيعي نفوذ و بودند آن دلباخته پيوسته و داشتند بيم زن دلفريبي
 زنان با: گفت مي خود قوم به عمر. كردند مي  تالفي زن فضيلت و عفاف درباره مردان

 در را زن مسلمانان هجري اول قرن به ولي. كنند رفتار  ايشان رأي خالف و كنند مشورت
    پهلوي به پهلو ها كوچه در و كردند مي مالقات يكديگر با زنان و مردان بودند، نكرده حجاب

  . كردند مي نماز هم با مسجد در و رفتند مي
 زنان گيري گوشه. شد معمول )هجري 127 - 126( دوم وليد ايام در داري خواجه و حجاب

  . " بودند  حرام مردان بر نفاس و حيض ايام در كه آمد پديد آنجا از
  
  : گويد مي 111 صفحه در
  
 نديده را دستور اين عربان بعضي اما بود، كرده نهي گشاد جامه پوشيدن از پيمبر "

 و براق كمربند و تنه نيم  به را خود پيكر زنان. داشتند ئيزيورها طبقات همه. گرفتند مي
 طرف دو به يا كردند مي دسته زيبائي  به را خود موي آراستند، مي رنگارنگ و گشاد جامه
 هاي رشته با اوقات گاهي و آويختند مي سر پشت  به بافته ها دسته به يا ريختند، مي سر

   غالبا .كردند مي بيشتر آنرا نمايش ابريشم سياه
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 به چشم زير از را خويش چهره هجري 97 سال از پس. آراستند مي گل و جواهر به را خود
  . " بود رواج همچنان  عادت اين پس آن از. پوشيدند مي نقاب

  
  : گويد مي باستان  ايرانيان به راجع 233 صفحه " تمدن تاريخ " 10 جلد در دورانت ويل

  
 ميان در كه بودند آزاد يوناني هاي معشوقه مانند ها تعهم اين. بود بالمانع متعه داشتن "

 خانه اندرون در معموال قانوني  زنان اما شوند، حاضر مردان ضيافت در و ظاهر مردم
  . " شد منتقل اسالم  به ايراني ديرين رسم اين. شدند مي نگهداري

  
 درباره  ريدستو كوچكترين پيغمبر زمان در گوئي كه گويد مي سخن طوري دورانت ويل

 بوده كرده نهي گشاد جامه پوشيدن از فقط پيغمبر و است نداشته وجود زن در پوشيدگي
 و رفت كامل حجابي بي با هجري  دوم قرن اوايل و اول قرن اواخر تا مسلمان زنان و !است
. دهد مي شهادت آن برخالف قطعي تاريخ. نيست  چنين قطعا آنكه حال و. اند كرده مي آمد

 اين در اسالم ولي كند مي توصيف دورانت ويل كه بوده  همچنان جاهليت زن شك بدون
  : كرد مي ستايش اينچنين را انصار زنان همواره عايشه. آورد وجود به تحولي جهت

  
 مانند كه نشد ديده آنان از نفر يك شد نازل نور سوره آيات همينكه انصار، زنان به مرحبا "

   روسريهاي با را خود سر. بيايد بيرون سابق
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  ) 1( " است نشسته سرشان روي كالغ گوئي. پوشيدند مي  مشكلي
 كه تفاوت اين با كند مي نقل سلمه ام از را مطلب همين 382 صفحه 2 جلد ابوداود سنن در
  : گويد مي سلمه ام
 انصار زنان شد،  نازل) » جالبيبهن من عليهن يدنين «( احزاب سوره آيه آنكه از پس "

  . " ندكرد چنين
 دوره شديد  حجاب كه است معتقد نيز ايران در سال سه كتاب در " گوبينو كنت "

 ايران در آنچه كه است معتقد او. ماند باقي ايرانيان ميان در اسالم دوره در ساساني،
. است بوده زن داشتن نگه مخفي  بلكه است نبوده زن پوشيدگي تنها است بوده ساساني
 زن كسي اگر كه بود قدري به دوره آن  شاهزادگان و بدانمو خودسري كه است مدعي

 را او االمكان حتي و گردد آگاه  وجودش از كسي گذاشت نمي داشت خانه در خوشگلي
 ديگر هست اش خانه در خوشگلي خانم  چنين كه شد مي معلوم اگر زيرا كرد مي پنهان
  . نبود  هم خودش جان مالك احيانا و او مالك

: مسلمان غير ملل از حجاب كه است معتقد نيز هند فقيد وزير نخست " هرون لعل جواهر "
 صفحه اول جلد " جهان تاريخ به نگاهي " كتاب در. شد وارد اسالم جهان به ايران، و روم

 از و كند مي اشاره شد پيدا بعدها كه تغييراتي  به اسالمي، تمدن از ستايش ضمن 328
   :گويد مي آنجمله

  
 زنان ميان در. بود  زنان وضع در آن و نمود روي تدريجا نيز آور تأسف و رگبز تغيير يك "

   زنان. نداشت وجود پرده و حجاب رسم عرب
  : پاورقي

 - 1  . نور سوره از 31 آيه ذيل كشاف،
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 حضور عمومي اماكن در بلكه كردند نمي زندگي ايشان از پنهان و مردان از جدا عرب
 خطابه و وعظ به خودشان حتي و رفتند مي خطابه و وعظ مجالس و مسجدها به يافتند، مي
 دو در كه را رسمي  پيش از بيش تدريجا موفقيتها اثر بر نيز عربها اما. پرداختند مي

 اقتباس داشت وجود ايران امپراطوري و شرقي روم امپراطوري يعني مجاورشان امپراطوري
 اما. بخشيدند پايان ايران راطوريامپ به و دادند شكست را روم امپراطوري عربها. كردند

 شده نقل كه قراري به. گشتند امپراطوريها اين ناپسند آداب و عادات گرفتار هم خودشان
   از زنان جدائي رسم كه بود ايران و قسطنطنيه امپراطوري نفوذ اثر بر مخصوصا  است

 آغاز " حرم " سيستم تدريجا. كرد پيدا رواج عربها ميان در ايشان نشيني پرده و مردان
  . " گشتند جدا هم از زنها و مردها و گرديد

  
 عرب، غير مسلمانان  تازه با مسلمان اعراب معاشرت اثر بر بعدها فقط. نيست درستي سخن
 به اساسا اسالم اينكه نه شد شديدتر داشت وجود اكرم رسول زمان در آنچه از حجاب
  . است نداشته  عنايتي هيچ زن پوشش

 و اند داشته حجاب) يهود قوم تأثير تحت شايد( نيز روميان كه آيد مي بر نهرو سخنان از
 ديگران را نكته اين. يافت راه اسالمي  خلفاي دربار به ايران و روم از نيز حرمسراداري رسم
  . اند كرده تأييد نيز
 قبل كه  نيست روشن درست ولي است بوده حكمفرما شديدي و سخت حجاب نيز هند در
 يافته رواج هند در  اسالم نفوذ از پس بعدها يا و است داشته وجود هند در سالما نفوذ از

 زن حجاب ايراني مسلمانان مخصوصا و مسلمانان تأثير تحت مسلمان غير هندوان و است
 باستان ايران حجاب نظير نيز هندي حجاب كه  اينست است مسلم آنچه. اند پذيرفته را

  .است بوده شديد و سخت
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 ايرانيان وسيله  به هندي حجاب كه آيد مي بر تمدن تاريخ دوم جلد در دورانت ويل رگفتا از
  . است يافته رواج هند در مسلمان

  : گويد مي كرديم نقل او از كه سخناني از پس نهرو
  
 وقتي نيز هند و شد اسالمي جامعه خصوصيات از يكي كم كم ناپسند رسم اين متأسفانه "

  . " آموخت آنرا آمدند بدينجا مسلمانان
  
 رياضت به تمايل اگر ولي. است آمده هند به مسلمانان واسطه به هند حجاب نهرو عقيده به
 قديمترين از هند كه كنيم قبول بايد بدانيم  حجاب آمدن پديد علل از يكي را لذت ترك و

 مادي لذات شمردن پليد و رياضت قديم مراكز از هند زيرا. است پذيرفته را حجاب ايام
  . است بوده
  : گويد مي 135 صفحه " اخالق و زناشوئي " در راسل

  
: گيرد مي  سرچشمه منبع دو از شود مي ديده متمدن جوامعدر كه آنچنان سيجن اخالق "

 اخالق. عشق بودن  خبيث به مرتاضانه اعتقاد ديگري و پدري، اطمينان به تمايل يكي
 اول منبع از فقط امروز  به تا ورد خاور ممالك در و مسيحيت ماقبل اعصار در جنسي
 پديد آنجا در طلبي رياضت ظاهرا  كه است ايران و هند آن استثناي و شود، مي منشعب

  . " است شده پراكنده جهان سراسر در و آمده
  
 و است داشته وجود جهان در حجاب اسالم از قبل كه اينست است مسلم آنچه حال هر به

 بود باستاني ملل در كه  حجابي با اسالمي حجاب حدود هاينك اما نيست، آن مبتكر اسالم
  كه اي فلسفه و علت اينكه ديگر و نه؟ يا است يكي
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 جهان ديگر  جاهاي در كه است فلسفه و علت همان سازد مي الزم را حجاب اسالم نظر از  
 تفصيل به بعدي قسمتهاي در كه است مطالبي نه؟ يا است شده حجاب آمدن پديد منشأ
  . گفت خواهيم سخن آنها رهدربا
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 بخش  حجاب شدن پيدا علل :دوم
 - 1  . فلسفي ريشه
 - 2  . اجتماعي ريشه
 - 3  . اقتصادي ريشه
 - 4  . اخالقي ريشه
 - 5  . رواني ريشه

    . زن انگيز شگفت غريزي تدبير - 6

 ٢٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

   حجاب شدن پيدا علت    
  

 باستاني ملل  بعضي يا همه ميان در كه شد چطور چيست؟ حجاب شدن پيدا فلسفه و علت
 چرا دارد منظوري و فلسفه  خويش دستورهاي همه در كه است ديني كه اسالم آمد؟ پديد

  ؟كرد تأسيس يا و تأييد را حجاب مصلحتي چه روي و
 ذكر حجاب شدن پيدا علت عنوان به را اي ظالمانه جريانات اند كرده سعي حجاب مخالفان
 وانمود چنين گذارند، نمي  فرق اسالمي غير و اسالمي حجاب ميان جهت اين در و كنند،
  . گيرد مي سرچشمه ظالمانه  جريانات همين از نيز اسالمي حجاب كه كنند مي
 براي علتها اين غالبا و است شده ابراز گوناگوني نظريات حجاب شدن پيدا علت باب در

. كنيم مي ذكر را آنها مجموع ما. است شده ذكر حجاب دادن جلوه جاهالنه يا ظالمانه
 بعضي و اخالقي بعضي و اجتماعي بعضي و فلسفي بعضي ايم آورده دست به كه نظرياتي
  : شود مي ذكر ذيال كه است رواني بعضي و اقتصادي

  ) فلسفي ريشه( رهبانيت و رياضت به ميل - 1
  ) اجتماعي ريشه( اجتماعي عدالت و امنيت عدم - 2
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 مرد اقتصادي  منافع جهت در وي نيروي استثمار و زن بر مرد تسلط و پدرشاهي - 3
   .)اقتصادي ريشه(
   .)اخالقي ريشه( مرد خودخواهي و حسادت - 4
 عالوه به دارد،  كم چيزي مرد از خلقت در اينكه به او احساس و زن زنانگي عادت - 5

 تاس شده وضع عادت ايام در او با معاشرت ترك و او پليدي زمينه در كه خشني مقررات
   .)رواني ريشه(

 نداشته جهان از نقطه هيچ در حجاب شدن پيدا در تأثيري وجه هيچ به يا نامبرده علل
 از بعضي آمدن پديد در فرضا يا و اند كرده ذكر حجاب علت نام به را آنها جهت بي و است

 يعني است نداشته تأثير اسالمي  حجاب در است داشته تأثير اسالمي غير سيستمهاي
  . است نبوده شده حجاب  تشريع سبب اسالم در كه اي فلسفه و حكمت
 فلسفي تفكر طرز يك زائيده را آن گاهي حجاب مخالفان شود مي مالحظه كه همانطور

 براي اجتماعي و سياسي ريشه گاهي و كنند مي معرفي جهان لذات و جهان درباره خاص
 خاص هاي جنبه گاهي و دانند مي اقتصادي علل معلول آنرا گاهي و كنند مي ذكر آن

  . دهند مي دخالت آن آمدن پديد در را رواني يا اخالقي
 فلسفه در اسالم  كه كنيم مي ثابت و كنيم مي انتقاد سپس و ذكر را علل اين از يك هر ما

 و مسلم مباني با آنها از هيچيك و است نداشته نظر جهات اين از هيچيك به خود اجتماعي
   از كه كنيم مي اشاره اساسي علت يك به خاتمه در و دهد ينم وفق اسالم شده شناخته

  . رود مي شمار به آنها ترين موجه ما نظر
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   رهبانيت و رياضت
  

 بزرگترين زن چون  كه است جهت اين از رهبانيت و رياضت فلسفه با پوشش مسأله ارتباط
 خواه باشند، ريكديگ با محشور و معاشر مرد و زن اگر است، بشر كامراني و خوشي موضوع
 اينكه براي لذت ترك و رهبانيت فلسفه پيروان. روند مي كاميابي و لذتجوئي دنبال ناخواه
 را پوشش شده قائل حريم مرد و زن بين كنند سازگار رياضت و زهد با كامال را محيط
 بوده بهجت و لذت محرك زن نظير كه هم ديگري چيزهاي با اينكه كما اند، كرده وضع
 دانستن پليد نتيجه و دنباله نظريه، اين طبق پوشش آمدن پديد. اند كرده زهمبار  است

  . است عزوبت شمردن مقدس و ازدواج
 به زدن پا پشت و طلبي فقر فلسفه مال، موضوع در كه همانطوري دنيا ترك و رياضت ايده
 اب مخالفت و طلبي تجرد  فلسفه زن مورد در است، آورده وجود به را مادي وسائل همه

 در ها بعضي و هندوها سيكها، ميان در  كه مو نگهداشتن بلند. است كرده ايجاد را جمال
 فلسفه ثمرات از و شهوت با مبارزه و جمال با مخالفت مظاهر از نيز است معمول اويش
  . است رياضت  به ميل و لذت طرف
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 آن كردن دبلن و گردد مي  جنسي رغبت فزوني سبب مو، ستردن و كردن كوتاه گويند مي
  . است آن كاهش و تقليل موجب

 " كتاب در وي.  بياوريم موضوع اين در را راسل دبرتران گفته از قسمتي نيست بد اينجا در
  : گويد مي 30 صفحه " اخالق و زناشوئي

  
 كليسا طرف از )مقدس بولس( پول سن فكر طرز اين مسيحيت اول قرون در بخصوص "

 پيش بيابان راه بيشماري  عده و گرفت خود به تقدس مفهوم تجرد و يافت تمام اشاعه
 شهواني تخيالت از را آنان ذهن آن هر كه شيطاني سازند، منكوب را شيطان تا گرفتند
 به را انسان بدن، خطوط زيرا پرداخت مبارزه به  استحمام با ضمنا كليسا. ساخت مي مملو
 به را تقدس بوي صورت بدن هرايح كرده تحسين را بدن چرك كليسا. راند مي گناه طرف
  . دارد منافات روح نظافت با آن آرايش و بدن نظافت پول سن نظر به باز زيرا گرفت خود

   " ...شد شناخته خدا مرواريد شپش
  

 چيست؟ رهبانيت و رياضت به بشر تمايل علت اساسا كه آيد مي پيش پرسش اين اينجا
 دليلي بايد خود كردن محروم و  لذت زا پرهيز. باشد طلب لذت و كامجو بايد طبعا بشر

  . باشد داشته
 جهان نقاط از بسياري در كه بوده جرياني لذت با دشمني و رهبانيت دانيم مي چنانكه
 يونان زمين مغرب در و هندوستان، زمين، مشرق در آن مراكز جمله از. است داشته وجود
 است، داشته رواج يونان در و است فلسفي  هاي نخله از يكي كه " كلبي " نخله. است بوده

   .)1( است بوده مادي  لذت مخالف و " فقر " طرفدار
  

  : پاورقي
 مانند او. "  طينس انتيس " نام به است سقراط شاگردان از يكي كلبيون سرسلسله - 1

  >استاد

 به بشر ليتما علل  اضتير

 ٣٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 افراد بعضي در تمايل اين. است حقيقت  به لوصو براي بشر تمايل عقايد، و افكار اينگونه آمدن پديد علل از يكي
 بدن  آه شود مي حاصل آنگاه روح براي از حقيقت آشف آه گردد ضميمه عقيده اين با اگر و است، شديد العاده فوق
 انديشه اين ديگر، عبارت به. گردد مي رهبانيت و رياضت به منجر قهرا گردد، مقهور جسماني و بدني تمايالت و
    آمدن پديد اصلي علت نيست، ميسر نفس هواي با مخالفت و نيستي و فنا  راه از جزا حق به وصول آه

  . است رهبانيت و رياضت
 بشر. است معنوي  رنجهاي از اي پاره به مادي لذات بودن آميخته رياضت پديده ديگر علت
 يدهد مثال. دارد وجود روحي رنجهاي  عده يك مادي لذتهاي كنار در همواره كه است ديده
 هزاران اما است كامرانيها و خوشيها سلسله  يك موجب ثروت داشتن چند هر كه است

 ديده بشر. دارد وجود آن نگهداري در و تحصيل در ذلتها  تحمل و اضطرابها و ناراحتيها
   از. دهد مي دست از مادي لذات اين واسطه به را خود طبع علو و استغناء و آزادي كه است
  . است ساخته خود پيشه را استغناء و تجرد پوشيده چشم لذات آن همه از اينرو

 شايد  دوم عامل يوناني كلبي طلبي فقر در و اول، عامل هندي، رياضت در
  

  : پاورقي
 تمتعات همه ترك در را  فضيلت ولي دانست فضيلت كسب در را وجود غايت خود>

 گفتند مي كلبيون را روانشپي و او جهت  اين از ": اند گفته. دانست مي روحاني و جسماني
 را آنجا مناسباتي به كه شد مي واقع  آتن شهر از محلي در " طينس انتيس " گفتگوهاي كه
 اعراض و دنيا از انصراف شيوه در او پيروان اينكه سبب  به نيز و. خواندند مي " سفيد سگ "
  متمدن زندگاني ازملو و معاشرت رسوم و آداب از كه كردند مبالغه چنانكه  دنيوي عالئق از

 و برهنه پاي و سر و پاره و كهنه لباس با نمودند، اختيار دد و دام حالت برداشته دست نيز
 زبان بر چه هر گفتگو در و رفتند مي مردم ميان )ما عصر هاي هيپي مانند( ژوليده موي
 و رنج تحمل و فقر به و داشتند اصرار  زبان زخم در بلكه گفتند، مي مالحظه بي گذشت مي
 مقيد بدان اجتماعي زندگاني در مردم كه حدودي و قيود همه و كردند مي سرفرازي درد،
 جلد اروپا، در حكمت سير( ." بودند ساخته خود پيشه را طبيعي  حالت كرده ترك اند شده
   .)70  صفحه اول
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  . است بوده مؤثر بيشتر  
 اينكه آنجمله از. اند كرده كرذ لذت از گريز و رياضت آمدن پديد براي نيز ديگري علل

 به توجه سبب عشق، در شكست مخصوصا مادي موفقيتهاي در شكست و محروميت
 بدين مادي لذتهاي از را خود انتقام شكستها نوع اين از پس بشر روح. گردد مي رياضت
  . سازد مي آنها پليدي براي  اي فلسفه و شناسد مي پليد را آنها كه گيرد مي صورت
 انسان جسماني  ظرفيت. است رياضت به توجه ديگر عامل كامجوئي و خوشگذراني در افراط
 اندازه از بيش تحميل و جسماني لذات و كامجوئي در افراط. است محدود لذت براي

. گردد مي پيري سنين در مخصوصا روحي شديد العمل عكس موجب بدن بر ظرفيت
  . آورد مي وجود به سرخوردگي خستگي،

 دو اين تأثير. باشند نمي منحصر علت اينها مسلما ولي كرد انكار نبايد را علت دو اين تأثير
 فرسودگيها، و خستگيها يا و موفقيتها،  عدم و شكستها از پس كه است نحو بدين علت

 در شدن غرق و ماديات به توجه. گردد مي بيدار  روح در حقيقت به وصول انديشه
 حقيقت و ابديت و ازليت درباره انسان اينكه يبرا است  مانعي خود مادي هاي انديشه

 به و هستم كجا در و ام آمده كجا از كه كند تالش و فكر جهت اين در و بيانديشد جاوداني
 نسبت  رغبتي بي و گريز حالت خستگي، يا و شكست واسطه به همينكه اما روم؟ مي كجا
 عامل دو اين. گيرد مي  جان ندهما بالمزاحم مطلقات در انديشه آمد، پديد روح در ماديات به

 به كه افرادي از بعضي البته و. شود مي رياضت به توجه سبب اول ملعا كمك به هميشه
  . آنها همه نه باشند مي عامل دو  اين تأثير تحت شوند مي كشيده رياضت سوي
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  اسالم نظر از عامل نيا بررسي
  

 چنين آيا  است داشته عرضه جهان به اسالم كه تفكري طرز و اسالم نظر از ببينيم اكنون
   ؟است صحيح پوشش براي توجيهي و تعليل
 و جهان و انسان  درباره نظرش دارد، روشن جهانبيني و تفكر طرز يك خوشبختانه اسالم
 اسالم جهانبيني در اي انديشه  چنين آيا كه فهميد توان مي خوبي به و است روشن لذت
  ؟نه يا دارد وجود

 شايد و است  داشته وجود جهان از نقاطي در لذت ترك و رهبانيت هك نيستيم منكر ما
 آن ثمرات از است  كرده مي حكومت فكري چنين كه جاهائي در را زن پوشش بتوان

 جسته استناد علتي چنين به جا هيچ در نه كرد تعيين را پوشش كه اسالم ولي دانست،
  . است تطبيق قابل آن ورهايدست ساير با و اسالم روح با اي فلسفه چنين نه و است
 مستشرقين را  مطلب اين و است كرده مبارزه سخت رهبانيت و رياضت فكر با اسالم اصوال

 خدا مرواريد را شپش اينكه  جاي به كرده، تشويق نظافت به اسالم. دارند قبول هم اروپائي
 كه حالي در ديد را  شخصي اكرم پيغمبر. " » اعيمان من النظافة « ": است گفته بشناسد
 المتعة الدين من « ": فرمود .نمود مي حال بد و بود چركين هايش جامه و ژوليده موهايش

 ": فرمود آنحضرت هم و. است دين جزو خدا نعمتهاي از بردن بهره و تمتع يعني )1( " »
. است كثيف و چركين شخص بنده بدترين يعني )2( " » القاذوره العبد بئس «

 است زيبا خداوند) 3( " » الجمال يحب جميل اهللا ان « ": فرمود السالم هعلي اميرالمؤمنين
 كه دارد مي دوست و است زيبا ند خداو ": فرمود صادق امام. دارد مي دوست را زيبائي و

 اگر. دارد مي دشمن را فقر به تظاهر و را فقر عكس، بر و نمايد زيبا و بيارايد را خود اي بنده
   اشم  به نعمتي خداوند

  
  : پاورقي

   277. صفحه اول جلد وسائل - 1
 2   277. صفحه اول جلد وسائل - 3 و

 ٣٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اثر چگونه گفتند  آنحضرت به. گردد نمايان شما زندگي در نعمت آن اثر بايد كرد عنايت
 استعمال خوش بوي باشد،  نظيف شخص جامه اينكه به فرمود گردد؟ نمايان خدا نعمت
 چراغها غروب از پيش حتي كند، جاروب را  خانه بيرون كند، دسفي گچ با را خود خانه كند،

   .)1( " افزايد مي  رزق وسعت بر كه كند روشن را
 پيش سال هزار يادگار كه " كافي " مانند داريم دست در كه كتابهائي ترين قديمي در

 نهشا و كردن كوتاه به اسالم. دارد وجود " التجمل و الزي باب " عنوان تحت بحثي است،
  . است كرده اكيد سفارشهاي سر به زدن  روغن و خوش بوي بردن كار به و مو كردن
 روحاني لذات از و كنند عبادت بيشتر و بهتر اينكه خاطر به اكرم رسول اصحاب از اي عده
. كردند مي عبادت شبها و گرفتند مي  روزه روزها كردند، فرزند و زن ترك شوند مند بهره

 چنين هستم شما پيشواي كه من گفت و كرد  منع را آنها شد اهآگ خدا رسول همينكه
 كنم، مي افطار روزها بعضي كنم، مي افطار روزها بعضي گيرم، مي روزه روزها بعضي نيستم،
 از عده همين. هستم خود زنهاي نزد ديگر قسمتي و كنم مي عبادت را شب از قسمتي
   بكنند، خود وجود از را جنسي يكاتتحر ريشه اينكه براي كه خواستند اجازه خدا رسول
  . است  حرام كارها اين اسالم در فرمود نداد، اجازه اكرم رسول. كنند اخته را خود
 شوهر گفت  يكي. كردند شكايت خود شوهران از آمده اكرم رسول حضور به زن سه روزي
 گفت سومي. كند مي  اجتناب خوش بوي از من شوهر گفت ديگري. خورد نمي گوشت من

 را ردايش خشم عالمت به كه حالي در بيدرنگ خدا رسول. كند مي دوري زنان از من شوهر
 از گروهي شود مي چه: كرد فرياد و آمد منبر بر و رفت مسجد به خانه از كشيد، مي زمين به

 گوشت هم خودم من همانا !اند؟ كرده زن و خوش بوي و گوشت ترك كه مرا ياران
  هم و خورم مي

  :يپاورق
   278. صفحه اول جلد وسائل - 1
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  من از كند اعراض من روش از. گيرم مي بهره زنان از هم و كنم مي استعمال  خوش بوي 
   .)1( نيست
 كه بود بلند  قدري به لباسهايشان كه اعراب معمول برخالف - لباس كردن كوتاه دستور
 بيان اكرم رسول بر ازلهن آيات  اولين در كه است نظافت خاطر به - كرد مي جاروب را زمين
   .)2 (» فطهر ثيابك و «: است شده

 خاطر  به ديگر و است زيبائي خاطر به يكي سفيد جامه پوشيدن استحباب همچنين
 روايات در موضوع همين  به و سازد مي نمايان بهتر را چرك سفيد لباس زيرا است، پاكيزگي

 كه هنگامي اكرم رسول )3( .» اطهر و اطيب فانه البياض البسوا «: است شده اشاره
 ساخت مي مرتب و شانه را خود موهاي كرد، مي نگاه  آئينه به برود اصحابش نزد خواست مي
 رود مي خود دوستان حضور به كه وقتي كه را اش بنده دارد مي  دوست خداوند گفت مي و

  . است رت پاكيزه و زيباتر كه بپوشد سفيد لباس يعني) 4( سازد زيبا و آماده را خود
 است كرده قلمداد  بندگانش به نسبت خدا لطفهاي از را تجمل وسائل آفرينش كريم قرآن

 حرم من قل « ": است گرفته قرار  قرآن انتقاد مورد سخت خود، بر دنيا زينتهاي تحريم و
 كه است آمده اسالمي احاديث در .)5( "" الرزق من  الطيبات و لعباده اخرج التي اهللا زينة
  مرام و كرده مباحثه كرارا متصوفه با اطهار ائمه

  
  : پاورقي

 14. ص 3 جلد  وسائل و ،496 صفحه 5 جلد كليني يعقوب بن محمد تأليف " كافي " - 1
 صحيح " به شود رجوع )كردن اخته را خود و رهبانيت( اختصا و تبتل از نهي روايات براي

  "40  "و 5 و 4 صفحات 7 جلد " بخاري
 جامه - 2   4. آيه المدثر، سوره. گردان پاكيزه را شخوي هاي

   280. صفحه اول جلد وسائل، - 3
   278. صفحه اول جلد وسائل، - 4
 حرام را پاكيزه  روزيهاي و آفريده خود بندگان براي خدا كه زينتهائي كسي چه بگو - 5

   32. آيه االعراف، سوره است؟ كرده
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    )1 (.اند داده نشان باطل آيه همين به استناد با را آنان
 هم ثوابهائي است،  نكرده تقبيح تنها نه را يكديگر از شوهر و زن كامجوئي و التذاذ اسالم
 اسالم بشنود اگر باشد انگيز شگفت  فرنگي نفر يك براي شايد. است شده قائل آن براي
 براي را خود شوهر كردن پاكيزه شوهر، براي زن  كردن آرايش شوهر، و زن مالعبه و مزاح
 تقبيح را شهواني التذاذات گونه همه كليسا از پيروي به كه  قديم در. داند مي مستحب زن
  . دانستند مي مسخره حتي كرده تخطئه را حرفها  اين كردند، مي

 آن و است فرموده  منع شدت به را قانوني ازدواج محدوده غير در جنسي التذاذات اسالم
 را قانون حدود در جنسي لذت  ولي داد، هيمخوا توضيح بعد كه دارد خاصي فلسفه خود

 من «: است پيغمبران صفات از زن داشتن  دوست فرموده كه جائي تا است كرده تحسين
  ). 2 (» النساء حب االنبياء اخالق

 كما است شده  نكوهش كند، كوتاهي شوهر براي خود زينت و آرايش در كه زني اسالم در
  . اند شده  نكوهش نيز كنند مي كوتاهي خود زن ارضاء در كه مرداني اينكه
 خضاب  ديدم شدم، وارد السالم عليه جعفر بن موسي حضرت بر: گويد مي جهم بن حسن
 موجب مرد در آرايش و خضاب بلي،: فرمود ايد؟ برده كار به مشكي رنگ گفتم. است فرموده
   اين به زنان از برخي. است او همسر در پاكدامني افزايش

 كه جهت   .)3( دهند مي دست از را عفاف آرايند، نمي را خود نشانشوهرا
 تشبهوا ال و تنظفوا «: كه شده نقل آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر از ديگري حديث
 كه يهودي  زنان فرمود بعد. نكنيد يهود به شبيه را خودتان و باشيد نظيف يعني. » باليهود
  رغبت مورد و بودند يفكث شوهرانشان كه بود جهت بدان شدند زناكار

  
  : پاورقي

 - 1   279. صفحه 1 جلد وسائل به شود رجوع
   3. صفحه 3 جلد الشيعه وسائل - 2
   567. صفحه 5 جلد كافي - 3
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   )1.(گردند  راغب شما به زنانتان تا كنيد پاكيزه را خودتان. شدند نمي واقع
 به راهبان، از تقليد به خواست است، اكرم رسول صحابه اكابر از يكي مظعون بن عثمان 

  . ساخت تحريم خويش بر را لذتها و كرد زندگي و زن ترك شود، دنيا تارك اصطالح
 و گيرد مي  روزه را روزها عثمان !اهللا رسول يا كرد عرض آمده خدا رسول نزد همسرش

 نزد به برخاست شده خشمگين  آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر. خيزد مي بر نماز به شبها
 مرا خدا عثمان اي: فرمود شد، تمام نمازش تا كرد صبر. بود نماز مشغول عثمان. آمد وي
 و ساده حال عين در و واقعيت بر منطبق روشي من دين. است  نفرموده دستور رهبانيت به

   »السمحة السهلة بالحنيفية بعثني لكن و بالرهبانية تعالي اهللا يرسلني لم « ". است آسان
 و فطري شريعتي براي مرا است، نفرستاده رياضت و رهبانيت براي مرا داوندخ يعني )2( "

 نيز همسرانم با و گيرم مي روزه و خوانم مي نماز من. است فرستاده گذشت با و آسان
. كند پيروي من از بايد دارد مي دوست مرا  فطرت با مطابق دين كه كس هر. دارم مباشرت
  . است من سنتهاي از يكي ازدواج

  
  : پاورقي

  . الفصاحه نهج -1
   494. صفحه 5 جلد كافي - 2
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   امنيت عدم
  

 قديم زمانهاي در. است ناامني اند كرده ذكر پوشش آمدن وجود به براي كه ديگري ريشه
 مردم ناموس و مال به قلدران و زورمندان تجاوز دست. است بوده بسيار ناامني و بيعدالتي
 زير در دفينه صورت به بودند ناچار داشتند ثروتي و پول گرا مردم. است بوده دراز بيباكانه
 جرأت ثروت و طال صاحبان كه اينست گنجها ماندن مخفي  علت. كنند پنهان خاك
 راز كه ترسيدند مي. سازند آگاه خود ثروت پنهانگاه از را خود هاي بچه  حتي كه كردند نمي
 گاهي ترتيب  بدين. شوند واقع قلدران دگزن و تجاوز مورد و شود فاش ها بچه وسيله به آنها

 به را خود اسرار كرد نمي فرصت و رفت مي دنيا از ناگهاني مرگ با پدر كه افتاد مي اتفاق
 و ذهبك استر معروف جمله. ماند مي مدفون خاكها زير در او دارائي قهرا. بسپارد فرزندش
  . است زمانها آن ادگاري نكن، آشكار را خود عقيده و مسافرت و پول: مذهبك و ذهابك

 زن كس هر. نداشت وجود امنيت هم زن به راجع نبود، امنيت ثروت مورد در كه همانطور
  مخفي زورمندان نظر از را او بود ناچار داشت زيبائي
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 دوره ايران. نبود خود زن مالك ديگر او. كردند مي پيدا اطالع آنها اگر زيرا. نگهدارد 
 و موبدان و شاهزادگان.  است بوده زمينه اين در عجيبي يعفجا و جنايتها ناظر ساساني

 خانه آن به شدند مي مطلع خانه يك در  زيبائي زن وجود از هرگاه اربابها و كدخداها حتي
 و پوشش از سخن موقع آن در. كشيدند مي بيرون  شوهرش خانه از را زن و ريختند مي

 ويل. نفهمد احدي كه بود زن داشتن مخفي و كردن قايم اصطالح  به از سخن. نبود حجاب
. كند مي  نقل قديم ايران از باره اين در آوري شرم قضاياي " تمدن تاريخ " كتاب در دورانت
 است ايران در اكنون هم  كه حجابي: گويد مي " ايران در سال سه " كتاب در گوبينو كنت
 نويسد مي و. است اسالم از قبل ايران به مستند باشد اسالم به مستند كه اندازه آن از بيش
  . نداشتند زنها مورد در  امنيتي هيچ مردم قديم ايران در كه

 سرهنگان از يكي  وقتي كه شده نقل - اند خوانده عادل را او غلط به كه - انوشيروان درباره
 زن. رفت اش خانه به او غياب در او  زن به تجاوز قصد به انوشيروان. داشت زيبا زني او ارتش
 است سهل داده دست از كه را زنش ديد شوهر، بيچاره. كرد نقل خود شوهر براي را يانجر

 وي كه شد مطلع انوشيروان وقتي. گفت طالق را خويش زن فورا. است خطر در نيز جانش
 آن اخيرا و اي داشته زيبائي بسيار بوستان يك شنيدم گفت او به است داده طالق را  زنش

 انوشيروان. بدرد مرا ترسيدم  ديدم بوستان آن در شير پاي جاي فتگ چرا؟ اي، كرده رها را
  . آمد نخواهد  بوستان آن به شير آن ديگر گفت و خنديد

 كه شب نيمه اذان داستان. است نداشته قديم زمانهاي به و ايران به اختصاص ها امني نا اين
 دوران در جريانها ينا مشابه چگونه  كه دهد مي نشان ايم آورده " راستان داستان " در

 همين در. است داشته رواج هم بغداد در بغداد، خالفت  دستگاه بر النهر ماوراء مردم تسلط
   و است داشته زياد تجاوزها اينگونه از اصفهان در شاهزادگان از يكي خودمان  نزديك زمانها
  . كنند مي نقل او حكومت زمان از زيادي هاي قصه اصفهان مردم

 ٤٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
  

   اسالم نظر از عامل نيا بررسي
  
 منكر زن كردن  مخفي در را آنها تأثير و گذشته زمان هاي بيعدالتي و ها امني نا وجود ما

  . نيستيم
 جريانهاي  نوع همين معلول زن پوشيدن درباره افراطي عقائد و افراطي حجابهاي مسلما
  است؟ بوده امر  همين اسالم در زن پوشش فلسفه آيا ببينيم بايد ولي. است تاريخي

 نيهم در. است برقرار زن نظر از كامل تيامن ما عصر در كه ستين درست سخن نيا اوال
 يآمارها اناياح م،ينام يم "تمدن يايدن" را آن غلط به كه كايوآمر اروپا يصنعت يايدن

 وتمام تمدن مهين اصطالح به يايدن به رسد چه م،يخوان يم عنف به يزنا از يآور وحشت
. داشت نخواهد وجود يناموس تيامن هرگز است قرار بر شهوت حكومت جهان رد تا. يوحش
 مسلح مأمور قلدر فالن خان فالن مانند يكس وقت كي. كند يم تفاوت هيقض شكل منتها

 كي در را يزن گريد وقت كي كشند، يم رونيب اش خانه از را يكس زن و فرستد يم
 آواره فرزند و شوهر از را او و زنند مي " قر " ودانس رقص خالل ودر ينينش شب مجلس

 يا كسي تا وسيله به دختران و زنان ربودن قبيل از حوادثي يا و  حوادث اينگونه. كنند مي
   مورخ اطالعات روزنامه در. خوانيم مي ها روزنامه در و افتد مي اتفاق زياد ديگر وسيله

  :نويسد مي " سيجن حمالت خطر معرض در امريكا زنان " عنوان تحت 9 / 47 / 6
  
 امريكا دولت  براي كه گزارشي در امريكائي محقق پزشك سه - آسوشيتدپرس واشنگتن "

 زناي " ميزان لحاظ از آنجلس لوس امريكا اياالت ميان در كه اند نموده اعالم اند كرده تهيه
 عنيم بدان اين البته. است حائز را سيزدهم مقام  واشنگتن و دارد را اول مقام " عنف به

  امنيت اما امانند، در جنسي حمالت از واشنگتن در  دختران و زنان كه نيست
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 آنجلس لوس جمعيت هزار صد هر در. است بيشتر امريكا بزرگ شهرهاي از بسياري از آنها 
 در. باشد مي 7 / 17 رقم اين واشنگتن در كه حالي در. دارد وجود عنف به زناي مورد 52

 رسيده پليس اداره به زور به ناموس هتك از شكايت 3000 ماه شش مدت در نيويورك
 اعظم قسمت و بوده سال هشت و هشتاد تا سال شش بين شاكيان عده اين سن. است

  . " اند بوده ساله چهارده شاكيان
  

 اين از بايد نواميس  صاحبان و است برقرار كامل ناموسي امنيت ما عصر در كه ادعا اين پس
  . نيست بيش اي ياوه باشد جمع خاطرشان نظر
 وجود ديگر عنف  به تجاوز و شده برقرار جهان در كامل ناموسي امنيت كنيم فرض ثانيا
 نظر ريشه است، طرفين  رضاي روي از شود مي مردم نواميس به كه تجاوزي هر و ندارد
 كه اكنون شود گفته تا بوده امنيت  عدم به اسالم نظر آيا چيست؟ پوشش درباره اسالم
   نيست؟ پوشش  براي دليلي شده برقرار كامل تامني

 اساسي، و منحصر  علت الاقل. است نبوده امنيت عدم اسالم در پوشش دستور علت مسلما
 شده معرفي پوشش علت عنوان به  اسالمي آثار در نه امر اين زيرا است، نبوده امنيت عدم
 در و نبود پوشش جاهليت اعراب ميان در. كند مي تطبيق تاريخ با چيزي چنين نه و است
 در يعني. داشت وجود بدوي و اي قبيله خاص زندگي  واسطه به فردي امنيت حال عين
 پوشش و داشت وجود اعلي حد به ناموسي به تجاوز و فردي ناامني  ايران در كه وقت همان
  . نداشت وجود قبائل افراد بين تجاوز اينگونه عربستان، در بود، هم

 و بود گروهي  امنيت يعني اجتماعي امنيت نداشت وجود اي قبيله يزندگ در كه امنيتي
 قبيله به اي قبيله كه معني  اين به. نمايد چاره تواند نمي پوشش را ها امنيت عدم اينگونه
   قبيله وسيله  به كه شبيخونها اين در. زد مي شبيخون ديگر

 ٤٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 زن، هم و شد مي اسير مرد هم گرديد، مي غارت دستخوش چيز همه شد مي انجام بيگانه
  . آورد نمي امنيت او براي زن پوشش
 عصر ماشيني و صنعتي زندگي با كه فاحشي و عظيم تفاوت همه با جاهليت اعراب زندگي

 شوهردار زنان مورد در حتي زنا و فحشا يعني بوده ما عصر مانند جهت اين از داشته، ما
 زن كسي استبدادي، حكومت نبودن و دموكراسي  نوع يك خاطر به ولي. است بوده فراوان
 در فردي امنيت عدم نوعي كه تفاوت اين با. كشيد نمي بيرون  اش خانه از زور به را كسي
  . نبود عصر آن در كه هست امروز  ماشيني زندگي
 حسب بر. كنند مي زندگي جا يك در كه است كساني تجاوز از جلوگيري براي پوشش،
 لهذا. است نداشته وجود تجاوزها اينجور  قبيله يك دافرا بين اي قبيله عادت و خوي
 وضع را پوشش دستور امنيت ساختن برقرار خاطر به صرفا اسالم كه بگوئيم توانيم نمي
  . كرد

 خواهيم نمي  حال عين در. داد خواهيم توضيح كه است ديگر چيز پوشش اساسي فلسفه
 در بعدا. است نبوده توجه مورد وجه هيچ به مرد تجاوز گزند از زن امنيت مسأله كه بگوئيم
 توجه اصل بدين كريم قرآن كه ديد خواهيم ، پردازيم مي " جلباب " آيه سيرتف به كه آنجا

 و است مورد بي فلسفه اين ما عصر در كه نيستيم نيز  موضوع اين مدعي. است داشته
 در كه عنف به تجاوزات. است برقرار مردانه تجاوزات ناحيه از  زن براي كامل امنيت

  . است منعكس هم ما هاي روزنامه در دهد، مي رخ روزه همه پيشرفته اصطالح به  كشورهاي
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  زن استثمار
  

 عهد ادگاري وپوشش ميحر اند گفته شده قائل ياقتصاد شهير زن پوشش يبرا ها يبعض
 را اوآنه ببرند ياقتصاد بهره زنان وجود از نكهيا خاطر به مردان. است مرد وتسلط تيمالك
 قانع را زن فكر نكهيا يوبرا ،داشتند يم نگه ها خانه در را آنها كنند، استثمار بردگان مانند
 و حجاب فكر بداند يبد كار را رفتن رونيب و نرود رونيب خانه از خود به خود كه كنند
  . كردند خلق را ينينش خانه

 براساس نيز را مهر و نفقه قبيل از ديگري مسائل اند كرده سعي سخن، اين گويندگان
  . كنند توجيه زن به نسبت مرد مالكيت

  : نويسد مي 27 صفحه " ايران مدني و اساسي قوانين بر انتقاد " كتاب در
 .  
 اثري دنيا نقاط از بعضي در فروشي برده از هنوز شد تدوين ايران مدني قانون كه هنگامي "
 مغز در باز ولي بود رفته ميان از هرالظا علي كار اين اينكه با نيز ايران در و بود جا به

   چون دوره آن در را زن. داشت وجود دستان زير به آزار و فروشي  برده از آثاري قانونگزاران
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 در و كند برخاست و نشست مردان با نداشت حق زن. پنداشتند مي " مستأجره "
    زن آن شنيد مي نامحرم را زن صداي اگر. برسد دولتي مقامات به و يابد راه  اجتماعات

 او كار كه دانستند مي ابزاري چون را زن دوره آن مردان خالصه. شد مي حرام خود شوي بر
 از خواست مي ابزار اين  كه هنگامي و بود فرزند پروردن و خانه امور به رسيدگي منحصرا

 ابانخي يا بازار روانه و پيچانيدند مي  سياه چادري در پا تا سر را او برود بيرون خانه
  . " كردند مي
  

 چنين كجا و  كي. پيداست نوشته اين اتمام از مرض و غرض و افترا هاي نشانه و عالئم
 آيا شد؟ مي حرام خود  شوي بر شنيد مي نامحرم را زن صداي اگر كه داشت وجود اي قاعده

 دمسج در را مرضيه زهراي خطابه منابر باالي از مذهبيش سخنرانان دائما كه اي جامعه در
 است ممكن رسانند، مي مردم گوش به شام و كوفه در را كبرا زينب هاي خطابه و مدينه
 مرد برده اسالمي ايران در زن كجا و كي !شود؟ پيدا  جامعه آن مردم ميان در فكري چنين
 باشد، مرد خدمت در زن آنكه از بيش مسلمان هاي خانواده در كه دانند مي  همه است؟ بوده
    فراهم را او آسايش وسيله بوده زن خدمت در اسالمي فهوظي حكم به مرد
 اسالمي روح كه  گرفته قرار ظلم و تحقير و اهانت مورد هائي خانواده در زن. است كرده مي
  . است بوده ضعيف يا نبوده ها خانواده آن در

 بر: گويم مي من ". كند برخاست و نشست مردان با كه نداشت حق زن ": گويد مي عجبا
 زن از برخاستها و نشست در  نداشت حق كه بود مرد اين اسالمي پاك محيطهاي در ،عكس
 چشم وسيله را زن كه ورزد مي حرص همواره  كه است مرد اين. كند برداري بهره بيگانه
 زن و او ميان حائلي نبوده مايل خود  طبع به مرد هيچگاه. دهد قرار خود كامجوئي و چراني
 و است بوده مرد بوده برنده آنكه رفته ميان از حائل  اين كه وقت هر و باشد داشته وجود
   وسيله و باخته آنكه
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 اين غيره و تساوي و آزادي فريبنده نامهاي با اند شده موفق مردان كه امروز. زن شده 
 زن، بردگي. اند گرفته  خويش مقاصد كثيفترين خدمت در را زن ببرند ميان از را حائل
 خود تجارتي مؤسسه يك در مرد  يك مادي منافع تأمين براي كه خورد مي چشم به امروز

 خود شرف و آيد مي در " مانكن " صورت  به و آرايد مي مرد مشتري جلب براي قلم صد را
 نويسنده اين امثال كه ها برخاست و نشست اين. فروشد مي حقوق ز چندرغا ازاء در را

 نشست دانند مي همه. ندارد مفهومي زن دهي رهبه و مرد كشي بهره جز كنند مي آنرا آرزوي
 است نبوده ميان در زن از مرد كشي بهره موضوع كه پاك محيطهاي در ها برخاست و

  . است نبوده ممنوع اسالمي جامعه در  هيچگاه
 تقسيم دوره چهار  به شناسي جامعه نظر از را مرد و زن روابط تاريخ كتاب، همين نويسنده

  : كند مي
 هم با شرطي و قيد هيچگونه بدون مرد و زن كه اوليه اشتراكي و طبيعي مرحله اول دوره
 خانوادگي زندگي اساسا  نويسنده اين عقيده به دوره اين در. اند داشته آميزش و خلطه
  . است نداشته وجود
 دانسته او مالك را خود كرده غلبه زن بر مرد دوره اين در. است مرد تسلط دوره دوم دوره

  . باشد مي دوره اين يادگار حجاب. است آورده در خود خدمت در ابزاري همچون را او
 به مردان ناسازگاري از زنان مرحله اين در. است زن اعتراض و قيام مرحله سوم دوره

 خشن طبيعت كه دريافتند چون و كردند  مقاومت ابتدا آنها مظالم مقابل در و آمدند ستوده
 متدرجا دخو حق احقاق منظور به كند رعايت را آنها  حق تنيس حاضر آساني اين به مردان
 و كنفرانسها و مطبوعات وسيله به دادند، تشكيل ها اتحاديه ،كردند طغيان مردان عليه
    نتيجه مردان زورگوئي كه دريافتند چون ضمنا. كردند مبارزه مردان با ها بندي دسته
 نقائص  رفع در است دختران و انپسر بين تبعيض مخصوصا و كودكي عهد ناسالم تربيت
  و آموزش
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  . كوشيدند عمومي پرورش 
 اين. دارد  كامل شباهت اول دوره به و است مرد و زن حقوق تساوي مرحله چهارم دوره
  . است نيافته استقرار جا همه در هنوز شده شروع نوزدهم قرن اواخر از دوره

 اينكه علت و ،مرد دست به زن نشد زنداني از است عبارت زن پوشش منطق، اين نظر از
 بهره او وجود از بيشتر چه هر خواسته مي كه است اين كرده مي اسير اينچنين را زن مرد،

  . ببرد اقتصادي
  

   اسالم نظر از عامل نيا بررسي
  

 از است نارسائي تقليد شد ذكر كه نحوي به دوره چهار به مرد و زن روابط تاريخ تقسيم
 عقيده به كه اقتصادي عوامل نظر از بشر زندگي تاريخي ادوار ربارهد كمونيزم پيروان آنچه
 بشر تاريخي ادوار گويند مي آنها. اند كرده ذكر است، اجتماعي هاي پديده همه زيربناي آنها

 و كمونيزم دوره و داري سرمايه دوره الطوايفي،  ملوك دوره اوليه، اشتراك دوره از عبارتست
  . دارد اوليه اشتراك دوره به املك  شباهت كه ثانوي اشتراك

 اي كپيه ولي آنجا از است اي كپيه آمده الذكر سابق كتاب در زن زندگي ادوار درباره آنچه
 هرگز زن زندگي در هائي دوره  چنين ما عقيده به. آيد نمي در درست حسابي هيچ به كه

 معرفي اوليه اكاشتر عنوان به كه اولي  دوره همان. باشد نداشته امكان و است نبوده
 شناسي جامعه. نيست تصديق مورد وجه هيچ به  شناسي جامعه تاريخ لحاظ از كند، مي

 زندگي كه گذشته بشر بر اي دوره كه بياورد دست به  اي قرينه است نتوانسته تاكنون
 دوره ولي است بوده مادرشاهي دوره مورخين، عقيده به. است  نداشته وجود خانوادگي
    كافي كنيم، بحث تفصيل به خواهيم نمي ادوار اين درباره ما. است نبوده  جنسي كمونيزم

   است زن به  نسبت مرد مالكيت معلول زن پوشش گويند مي كه مدعا اين خود درباره است
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 كنيم بحث   :دهيم قرار بررسي مورد آنرا و
 كشي بهره او از و نگريست مي ابزار يك چشم به زن به مرد گذشته در كه را جهت اين ما

. نداريم قبول گذشته  اجتماعات همه بر حاكم كلي اصل يك صورت به كرد، مي اقتصادي
 بر زبردست، " طبقه " يك صورت  به مردان كه داده نمي اجازه هرگز زوجيت عاطفي عالئق
 همچنانكه نمايند، استثمار را آنان كنند، حكومت  زبردست " طبقه " يك صورت به زنان

 بر " طبقه " يك عنوان به مادران و پدران گذشته، هاي دوره در  كنيم ضفر نيست معقول
 عاطفي عالئق. اند كرده مي استثمار را آنها و حكومت ديگر " طبقه " يك عنوان به  فرزندان
 در حتي يكديگر، به زوجين عالئق. است بوده  چيزي چنين مانع همواره فرزندان و والدين

 قلب بر خود جمال و جاذبه نيروي با زن و بوده عشقي و  عاطفي بيشتر گذشته اجتماعات
 زن آور نان خود رغبت و ميل به مرد. است گرفته خود خدمت در را او كرده حكومت مرد
  عاطفه ارضاي و قلب تسكين مايه و برسد خود به راحت خيال با او شده راضي و شده

 به خود برده  جنگ جبهه شتپ در را زن خود، رغبت و ميل با همچنانكه باشد، او عشقي
  . است كرده قيام فرزند و زن از دفاع و فداكاري و سربازي وظيفه

 هر از و فرزند،  به هم و كرده ظلم زن به هم گذشته در مرد كه كنيم نمي انكار حال عين در
 به مرد. است كرده ستم نيز خود به همچنانكه است، كرده اقتصادي كشي بهره اينها دوي
 هم كرده ظلم خود به هم )كشي بهره و استثمار قصد به نه( بيجا تعصبهاي و جهالت علت
 كشي بهره او زا هم بوده زن خدمت در هم اقتصادي لحاظ از  گذشته در مرد. فرزند و زن به

 در عاطفه و عشق گرائيده خشونت سوي به مرد طبيعت وقت هر.  است كرده اقتصادي
   را اين ولي. است كرده استفاده اقتصادي ابزار يك صورت به زن از شده،  ضعيف وجودش

  . كرد ذكر  توان نمي نوزدهم ]قرن[ قبل ما جوامع تمام بر حاكم كلي اصل يك صورت به
  به منحصر او به نسبت خشونت زن، استثمار زن، واقعي حقوق به تجاوز
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 پايمال  گذشته از كمتر زن واقعي حقوق بيستم و نوزدهم قرن در. نيست 19 قرن قبل ما 
 استثمار مقاصد روي  كه اينست قرن اين مشخصات از دانيم مي چنانكه منتها. است نشده
  . شود مي گذاشته انساني مفاهيم از سرپوشي گرانه
 و زن ميان حريم و پوشش درباره خود دستورات در اسالم آيا. است اسالم درباره ما سخن
 خدمت در اقتصادي لحاظ از را زن تاس خواسته آيا است؟ داشته منظوري و هدف چه مرد
  ! ؟دهد قرار مرد
 زن از مرد نخواسته هرگز اسالم. نيست منظور بدين اسالم در حجاب كه اينست مسلم قدر
 به كه تامي قطعيت با اسالم. است  كرده مبارزه آن با سخت بلكه كند، اقتصادي كشي بهره
 از اقتصادي استفاده حق گونه هيچ مرد كه است  كرده اعالم نيست، مناقشه قابل وجه هيچ
 زن كار. است اسالم قطعي مسلمات از دارد اقتصادي استقالل  زن كه مسأله اين. ندارد زن
   واگذار وي به خانه در كه كاري باشد مايل اگر زن. است او خود به متعلق  اسالم نظر از

 در حتي. كند مجبور را وا ندارد حق مرد نخواهد اگر و دهد، مي انجام تبرعا و مجانا شود مي
 نيست، او اجرت حق سقوط موجب او  اولويت دارد، اوليويت زن اينكه با طفل به دادن شير
 و بدهد شير ماه در ريال يكهزار فرضا مبلغي مقابل در را خود فرزند بخواهد زن اگر يعني
. كند عايتر را زن اولويت بايد پدر بدهد شير است حاضر مبلغ  همين به هم اي بيگانه زن

    كه اي دايه به را طفل دارد حق مرد كند، مي مطالبه بيشتري مبلغ زن كه صورتي در فقط
 خانواده كننده فاسد كه همينقدر كاري نوع هر تواند مي زن. بسپارد گيرد مي كمتري اجرت

 خود به متعلق منحصرا هم درآمدش و كند انتخاب خود براي نباشد، ازدواج حقوق مزاحم و
  . تاس او

 تجويز مرد براي را زن بيگاري داشت زن اقتصادي استثمار به نظر حجاب، در اسالم اگر
 طرف از و شود قائل اقتصادي  استقالل زن براي طرف يك از كه نيست معقول كرد، مي

  . كند وضع  زن استثمار و استغالل منظور به را حجاب ديگر
 پس  . است نداشته منظوري چنين اسالم
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  مرد حسادت
  

 مانند نيز اينجا در. دارد اخالقي جنبه اند كرده ذكر حجاب شدن پيدا براي كه ديگري ريشه
 فرق اين با اند، كرده معرفي زن  اسارت و مرد تسلط را حجاب آمدن پديد علت سابق نظريه

 است، شده ذكر اخالقي ريشه اقتصادي ريشه  جاي به مرد، جوئي تسلط براي اينجا در كه
 حسادت و خودپرستي حس دارد مي نگه اسير شكل بدين را زن مرد، اينكه علت اند گفته
 نگاه با لو و ديگر مردان كه برد مي ورشك خواهد نمي مرد. است ديگر مردان به نسبت وي

  . كنند استفاده است او اختيار تحت كه زني از شدن، همسخن يا كردن
 و خودخواهيها با ديگر جاهاي در اينكه با مذهبي و ديني قوانين دسته، اين عقيده به

 مردان خودخواهي اين  روي كرده عمل برعكس اينجا در است كرده مبارزه خودپرستيها
  . است كرده تأمين را آنها منظور گذاشته صحه
 و خودخواهي بر ثروت و مال مورد در حدي تا است توانسته بشر: گويد مي راسل برتراند
 نظر از. كند پيدا تسلط  خودخواهي اين بر است نستهنتوا زن مورد در ولي گردد غالب بخل
  و نيست ممدوحي صفت " غيرت " راسل
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   . است امساك و بخل نوعي آن ريشه
 زن مورد در است خوب ثروت مورد در بخشش و بذل اگر كه اينست راسل سخن مفهوم

 دهستو زن مورد در و نكوهيده مال مورد در حسادت و امساك و بخل چرا. است خوب هم
 مورد اقتصادي اخالق لحاظ از خورانيدن را خود نمك و داشتن سفره و نان چرا است؟
 اخالق در كردن شيرين را ديگران  كام و گذشت و بذالي همين و است ستايش و تمجيد
 نتوانسته اخالقي ندارد، معقولي علت تفاوت  اين راسل امثال عقيده به است؟ مذموم جنسي
 تسليم برعكس كند، غلبه بشر جوئي تسلط و خودخواهي بر جنسي امور مورد در است

 طرف از حجاب و عفاف نام به و مرد، طرف از غيرت نام به را رذيله  همان شده خودپرستي
  . است پذيرفته حسنه اخالق عنوان تحت  زن
  

   اسالم نظر از عامل نيا بررسي
  
 كه دارد خاصي  رغبت مرد يعني دارد، وجود زن پاكي و عفاف به تمايل مرد در ما نظر از

 عفاف به خاصي تمايل نيز زن خود در همچنانكه باشد، نخورده دست و پاك همسرش
 نيز باشد نداشته آميزش و رابطه ديگر  زن با شوهر اينكه به تمايل زن در البته. دارد وجود
 كه بهيمشا تمايل ريشه با مغاير دارد ديگري ريشه ما  عقيده به تمايل اين ولي دارد وجود

 غيرت، و حسادت از است اي آميخته يا و است غيرت دارد وجود مرد در آنچه. است مرد در
  . است حسادت صرفا دارد وجود زن در آنچه  ولي
  . كنيم نمي  بحث زن نظر از و خودش نظر از ارزشش و مرد عفاف لزوم درباره فعال ما

 شود مي ناميده " غيرت " نام هب و دارد وجود مرد در كه است حسي درباره فعال ما سخن
 ثانيا است؟ ديگري چيز يا است  داده اسم تغيير كه است حسادت همان غيرت آيا اوال: كه
  حس  به احترام اسالمي حجاب و پوشش ريشه آيا
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   است؟ منظور ديگري جهات يا است مرد غيرت 

  حسادت با رتيغ تفاوت
 كدام هر و اند متفاوت كامال صفت دو غيرت و حسادت كه معتقديم ما: اول قسمت اما

 باشد مي شخصي احساسات و غرائز از و خودخواهي حسادت ريشه. دارد جداگانه اي ريشه
  . است ديگران متوجه هدفش و فايده و است نوعي و اجتماعي حس يك غيرت ولي

 وجود در نسلها  نشدن مختلط و بودن مشخص براي آفرينش كه است پاسباني نوعي غيرت
 با همسرش آميزش از جلوگيري در اي العاده فوق حساسيت مرد اينكه سر. است ادهنه بشر

 حفظ آينده نسل در را نسب تا است داده او به مأموريتي خلقت كه اينست دارد ديگران
 چقدر فرزند كه داند مي كس همه. است فرزند به عالقه  احساس مانند احساس اين. كند
 اقدام احدي نبود فرزند به بشر مفرط عالقه اگر. دارد مادر و پدر براي  هزينه و زحمت و رنج
 را بذر محل كه بود نمي مرد در هم غيرت حس اگر. كرد نمي نسل حفظ و تناسل  به

 پدري هيچ شد، مي قطع كلي به يكديگر با نسلها رابطه كند، پاسباني و حفاظت هميشه
   رابطه، اين قطع كيست؟  دانست نمي را خود پدر فرزندي هيچ و شناخت نمي را خود فرزند
  . سازد مي متزلزل را بشر بودن اجتماعي اساس

 مثل درست بگذارد كنار را غيرت خودخواهي با مبارزه عنوان به انسان اينكه پيشنهاد
 و ترحم حس مطلق  كلي طور به بلكه را فرزند به عالقه غريزه شود پيشنهاد كه اينست
 اين كه صورتي در. كنيم كن ريشه  است نفساني ميل يك اينكه عنوان به را انساني عاطفه

  . است بشري عالي احساس يك بلكه نيست  حيواني پائين درجات در نفساني ميل يك
 زيرا نيست،  پاسبان به احتياج آنجا در ولي دارد، وجود هم زن در نسل حفظ به عالقه

 فهميد توان مي اينجا از. نيست پذير اشتباه و است محفوظ هميشه مادر به فرزند انتساب
 اين در مرد حساسيت از غير اي ريشه ديگران، با شوهر آميزش منع در زن حساسيت كه

   ناشي توان مي را زن احساس. دارد مسأله
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 و نوعي جنبه گفتيم  چنانكه مرد احساس ولي دانست طلبي انحصار و خودخواهي از
 كه هستيم مدعي ما. نيستيم دمر طلبي انحصار و حسادت حس منكر ما. دارد اجتماعي

 او در اجتماعي حس نوع يك ببرد ميان از اخالقي نيروي با را خود حسادت مرد فرضا
 مدعي ما. كند موافقت ديگر مردان با همسرش آميزش با دهد نمي اجازه كه دارد وجود

 اخالقي انحراف يك كه حسادت حس به مرد حساسيت علت  شناختن منحصر هستيم
  . است  تباهاش است فردي

 و است غيرت است  مردان در آنچه كه است شده اشاره موضوع بدين نيز روايات از برخي در
  . حسادت است زنان در آنچه
 خواهد مي هميشه  زن كه اينست آن و افزود را نكته يك توان مي مطلب اين توضيح براي

  . باشد مرد معشوق و مطلوب
 كه آنقدر  زن. است مرد نظر جلب براي همه زن يها خودنمائي و ها، دليري ها، گري جلوه
 زن اگر. نيست  جنسي لذت و وصال طالب كند خويش دلخسته عاشق را مرد خواهد مي
 خواهد مي كه است جهت اين  به باشد داشته آميزش ديگر زنان با شوهرش كه خواهد نمي
 وجود ساسياح چنين مرد در ولي. كند خود خاص را بودن مطلوب و ودنب معشوق مقام
 مردان با زنش آميزش مانع اگر لهذا. نيست مرد سرشت در طلبي انحصار اينگونه. ندارد
  . است نسل نگهباني و حراست  همان اش ريشه است، ديگر
 و تنازع مورد لذا و رود مي بين از كردن مصرف با ثروت. كرد قياس نبايد هم ثروت با را زن

 ولي. گيرد مي را ديگران  استفاده جلو بشر طلبي انحصار حس و شود مي واقع كشمكش
 احتكار و كردن انبار مسأله اينجا در . نيست ديگران استفاده مانع نفر يك جنسي كامجوئي

  . نيست مطرح
 تقوا و عفاف و رود فرو شخصي شهوات گرداب در بيشتر چه هر كه دارد را حالت اين انسان

 شهوت. گردد مي ناتوان وجودش در " تغير " احساس بدهد، كف از را اخالقي اراده و
   هاي استفاده مورد آنها همسران اينكه از پرستان
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. كنند مي دفاع كارهائي چنين از و برند مي لذت احيانا و برند نمي رنج بگيرند قرار ديگران
 و حرص هاي ريشه و كنند مي مبارزه نفساني  شهوات و خودخواهيها با كه افرادي برعكس،

 " و " انسان " معني تمام به و كنند مي نابود خود وجود در را پرستي ماده و طمع و آز
 در نوع به خدمت حس و كنند مي خلق به خدمت وقف را خود و گردند مي " انساندوست

. گردند مي حساستر خود همسران به نسبت و غيورتر اشخاصي چنين شود، مي بيدار آنان
 اجازه وجدانشان يعني. گردند مي حساس نيز انديگر ناموس به  نسبت حتي افراد اينگونه

  . شود مي خودشان ناموس اجتماع ناموس. گيرد قرار تجاوز مورد اجتماع ناموس  كه دهد نمي
 هرگز يعني )1(" » قط غيور زني ما « ": فرمايد مي. دارد عجيبي جمله السالم عليه علي
 فرمود بلكه كند، نمي زنا حسود  انسان: است نفرموده. كند نمي زنا غيور و شريف انسان يك

 انساني حساسيت يك و انساني شرافت يك غيرت  اينكه براي چرا؟. كند نمي زنا غيور انسان
 دامن. شود نمي راضي كه همانطور غيور انسان. جامعه طهارت و پاكي به نسبت است

    غيرت رازي. شود آلوده هم اجتماع ناموس دامن شود نمي راضي گردد، آلوده  خودش ناموس
 هاي عقده  سلسله يك از ناشي و فردي و شخصي امر يك حسادت. است حسادت از غير

  . است بشري نوع عاطفه و احساس يك غيرت اما است، روحي
 كه است خاصي  احساس شود، نمي ناشي خودپرستي از " غيرت " كه است دليل خود اين

 نه است طبيعي  ندگيز يك كه خانوادگي زندگي اساس تحكيم براي خلقت قانون
  . است كرده ايجاد قراردادي،

 يا است مرد غيرت  حس به گزاردن احترام پوشش و حجاب درباره اسالم نظر آيا اينكه اما و
   نه؟

  غيرت حس در كه اي فلسفه همان اسالم شك بدون كه اينست جواب
  :يپاورق

305حكمت البالغه،  نهج -1
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   زنانگي عادت
  
 به نسبت دخو در ابتدا از زن. دارد رواني ريشه زن نشيني خانه و حجاب بعضي عقيده به

 مرد، به نسبت عضوي نقص  احساس يكي: جهت دو از است كرده مي حقارت احساس مرد
  . بكارت  ازاله حين و زايمان حين و ماهانه خونروي ديگري
 وجود بشر ميان در قديم از كه است فكري است، نقص و پليدي نوعي ماهانه عادت اينكه
 محبوس اي گوشه در پليد ء شي  يك مانند عادت ايام در زنان دليل همين به و است داشته
  .  است شده مي اجتناب و دوري آنها از و اند بوده
 در كه اي آيه ولي. شد سؤال عادت اين درباره اكرم پيغمبر از كه است علت همين به شايد
 او با و است پليد حائض  زن و است پليدي حيض كه نبود اين شد نازل سؤال اين پاسخ

 همخوابگي از بيماري آن حين در و است  تن بيماري نوعي كه رسيد اسخپ نكنيد، معاشرت
  : )معاشرت از نه( كنيد احتراز

  في النساء فاعتزلوا اذي هو قل المحيض عن يسئلونك «
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   .)1 (» المحيض 
 در است، بيماري  نوعي بگو است، بيماري نوعي بگو. كنند مي سؤال حيض درباره تو از يعني
  . نكنيد نزديكي زنان اب بيماري اين حال

  
 آن از را پليدي هرگونه و خواند بيماريها ساير مانند بيماري نوعي فقط را حال اين قرآن
  . كرد  سلب

  : نويسد مي آيه اين نزول شأن در 499 صفحه اول جلد " ابوداود سنن " در
  
 از را او شد مي  حائض آنها از زني همينكه كه بود اين يهود عادت گفت مالك بن انس "

 در او با نه و آشاميدند مي آب او  ظرف از نه و خوردند مي غذا او با نه كردند، مي بيرون خانه
 رسول. گشت نازل آيه اين و شد سؤال باره اين در خدا رسول از لهذا. زيستند مي اتاق يك
  ديگري ممنوعيت هيچ همبستري جز فرمود و كرد منع آنها از گزيدن دوري از خدا

  . " ندارند 

  اسالم نظر از عامل نيا يبررس
 و وضو فاقد انسان  يعني را " محدث " اصطالح به انسان يك حكم حائض زن اسالم نظر از

  . است محروم روزه و نماز از حال آن در كه دارد را غسل
 مرتفع غسل يا وضو يعني " طهارت " با كه است پليدي نوعي " حدث " موجب هر
. بدانيم پليدي غيره و بول ، خواب جنابت، مانند توانيم مي نيز ار حيض معني بدين. گردد مي
  . گردد مي مرتفع وضو يا غسل با ثانيا و ندارد زن به اختصاص اوال پليدي نوع اين ولي
  رفتار پليد ء شي يك مانند حائض زن با زردشتيان و يهوديان ميان در
  

  : پاورقي
 - 1   222. آيه بقره سوره
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 زن كه  آورده وجود به را فكر اين مرد در هم و زن در هم جهت، اين و است شده مي 
 نقص و شرم احساس حالت آن در زن خود مخصوصا و است، پليدي و پست موجود

  . است ساخته مي مخفي را خود كرده مي
 قبال  : گفت كه ايم كرده نقل دورانت ويل از

  
 فقير زنان. كرد پيدا نزلت ثروتمندان طبقه ميان در مخصوصا زن مقام داريوش از پس "

. كردند حفظ را خود آزادي بودند مردم ميان در شد و آمد از ناچار كردن كار براي چون
 امتداد رفته رفته بود واجب برايشان  كه حيض زمان نشيني گوشه ديگر زنان مورد در ولي
  . " گرفت فرا را ايشان  اجتماعي زندگاني سراسر و كرد پيدا

  
   :گويد مي او هم و
 هنگام در فهميد كه بود وقت آن كرد احساس را شرم و حيا زن كه مرتبه نخستين "

  . " است ممنوع مرد با او شدن نزديك حيض
 و او خود همه  كه شده سبب و است كرده مي نقص احساس خود در ابتدا زن اينكه درباره

 سخنان نآ خواه. است  شده گفته زيادي سخنان بشمارد، پست موجود را او مرد، هم
. ندارد اي رابطه زن پوشيدگي و زن  درباره اسالم فلسفه با نادرست، خواه و باشد درست
 و پستي خاطر به را پوشيدگي نه و داند مي  زن حقارت و پستي موجب را حيض نه اسالم

 خواهيم بعدا چنانكه است، داشته ديگري منظورهاي  بلكه است، كرده عنوان زن حقارت
  . گفت
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   ارزش دنبر باال
  

. است گرفته قرار زن پوشيدگي مخالفان استفاده مورد بيش و كم كرديم ذكر قبال كه عللي
 ما عقيده به. است شده  واقع غفلت مورد كه است كار در اساسي علت يك ما عقيده به

 مرد ميل يا رياضت، به ميل در را مرد و زن ميان حائل و حريم آمدن پديد اجتماعي ريشه
 كرد جستجو نبايد زنانگي عادت يا اجتماعي، امنيت عدم يا مرد، حسادت يا زن، استثمار به
    غريزي ماهرانه تدبير يك در را پديده اين ريشه. كرد جستجو اينها در كمتر بايد الاقل و

  . كرد جستجو بايد زن خود

  زنانه ريتدب نيبزرگتر
 آنجمله از و عفاف، و ياح قبيل از زن جنسي اخالق ريشه درباره است بحثي كلي طور به

  . است شده ابراز  نظرياتي اينجا در. مرد از خود پوشش و ستر به تمايل است
 نوع يك با زن خود كه است تدبيري پوشش و ستر و عفاف و حيا كه اينست آنها ترين دقيق
 با زن. است برده كار به مرد برابر در خود موقعيت حفظ و خود كردن گرانبها براي الهام
 با تواند نمي جسمي لحاظ از كه است دريافته خود به مخصوص حس يك با و فطري هوش
   ميدان در بخواهد اگر و كند برابري مرد
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  نقطه ديگر طرف از و آيد، نمي بر مرد زوي با زور عهده از كند نرم پنجه مرد با زندگي
 مظهر را او كه  است نهاده مرد وجود در خلقت كه است يافته نيازي همان در را مرد ضعف
 نر جنس طبيعت، در. است  داده قرار مظلوميت و معشوقيت مظهر را زن و طلب، و عشق

  : دورانت ويل قول  به. است شده آفريده كننده دنبال و گيرنده
  
 دليري براي نشيني  عقب و مردان، در تصرف براي حمله از است عبارت جفتجوئي آداب "
 تهاجمي و مثبت عملش است،  شكاري حيوان و جنگي طبعا مرد ...زنان در فريبندگي و

  . " بربايد آنرا بايد  كه است اي جائزه همچون مرد براي زن. است
  

 خود برابر در را مرد ضعف نقطه و يافت مرد برابر در را خود موقع و مقام زن كه وقتي
 تصاحب مرد راه آن از  كه شد تجمل و خودآرائي و زيور به متوسل كه همانطور دانست
 را خود نبايد كه دانست. شد نيز مرد دسترس از خود نگهداشتن دور به متوسل كند،

 را خود موقع و مقام نتيجه در و كند تيزتر را او طلب و عشق آتش بايست بلكه كند رايگان
  . برد باال

 سخن  دورانت ليو
  : گويد مي دورانت ويل

 و طعن مايه بازي دل و دست كه افتنددري زنان. است اكتسابي بلكه نيست غريزي امر حيا "
  . " دادند ياد خود دختران به را امر اين و است تحقير
  : گويد مي دورانت ويل

  
  براي سالح بهترين بخشش و بذل در امساك و انبساط، از خودداري "
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 به ما  توجه كردند مي تشريح عام معرض در را انسان نهاني اعضاي اگر. است مردان شكار 
 چشمان دنبال به جوان مرد. گرديد مي تحريك ندرت به قصد و رغبت ولي شد مي جلب آن
 رقت و لطف يك از ظريفانه خودداري اين كه كند مي  حس بداند آنكه بي و است حيا از پر

  . " دهد مي خبر عالي

  يمولو يسنج نکته
 اول آورد، مي زمينه  اين در عالي بسيار مثلي خودمان دوربين و انديش نازك عارف مولوي،
  : گويد مي مرد بر زن معنوي تسلط درباره
   رست تانند چون آراست حق زانچه  است آراسته حق للناس زين
   بريد حوا از آدم تواند كي   آفريد اليهاش يسكن پي چون
   خويش زال اسير فرمان در هست  بيش حمزه وز بود، ار زال رستم
   زدي مي احمير يا كلميني   بدي گفتارش مست عالم آنكه
 باال در و زن محبوبيت و قدرت افزايش در مرد و زن ميان حائل و حريم تأثير به راجع آنگاه
 و آب به را آنها: آورد مي لطيف مثلي سوز، و عشق آتش در مرد گداختن در و او مقام بردن
 از حائل اگر آتش، مثل زن مثل و است آب مثل مرد مثل گويد مي كند، مي تشبيه آتش
 اگر اما سازد، مي خاموش آنرا و كند مي غلبه آتش بر آب شود  برداشته آتش و آب ميان
   در آتش و دهند قرار ديگي در را آب اينكه مثل گردد برقرار دو آن ميان  حاجبي و حائل
 اندك دهد، مي قرار خود تأثير تحت را آب آتش كه است آنوقت كنند، روشن ديگ آن زير

 سراسر كه آنجا تا آورد، مي وجود به او در غليان و جوشش احيانا و كند مي گرم را او اندك
  : گويد مي. سازد مي بخار به تبديل را او وجود
   لهيب از آتش بر شد غالب آب

   " حجيب " در باشد چو جوشد او زآتش
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 چونكه   را دو آن آمد حايل ديگي
 نيست   هوا كردش را آب آن كرد

 و تسليم از و زن ابتذال از خويش روح عمق در ود،ر مي تصور ابتدا آنچه برخالف مرد
 خود به نسبت را زن اعتنائي  بي و استغناء و عزت هميشه مرد. است متنفر او رايگاني
  . است ستوده

 سخن  ينظام و فيالعف ابن
  : گويد مي العفيف ابن

   الغضب صوره في الرضا معني حسن يا   آنسه هي و دالال النفار تبدي
  : گويد مي نظامي

   جويان ديده از را رانده زديده  خوبرويان ناز است نازي خوش چه
 و سوز و عشق و طرف يك از فراق و نارسي دست ميان است اي رابطه كلي طور به

 ميان و طرف يك از سوز و عشق ميان است اي رابطه همچنانكه ديگر، طرف از گرانبهائي
 و هنر و شكفد مي ها نارسي دست و اقهافر زمينه در عشق يعني ديگر، طرف از زيبائي و هنر

  . يابد مي نمو و رشد عشق زمينه در زيبائي

 گفته  راسل
  : گويد مي راسل برتراند

  
 است بهتر خيلي و  يافت دست بتوان زنان به آساني به كه است تأسف مايه هنر لحاظ از "

  . " گردد ممكن غير آنكه بدون باشد دشوار زنان وصال كه
  

  : گويد مي او هم
 اي شاعرانه عشق  است ممكن بالقوه كه انساني باشد، آزاد كامال اخالقيات كه جائي در "

 به نيازي ندرتا خود، شخصي  جاذبه واسطه به متوالي موفقيتهاي اثر بر عمال باشد داشته
  عاليترين به توسل
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  . " داشت خواهد خود تخيالت 
  : گويد مي فلسفه لذات در دورانت ويل

  
 با ميل و دارد بستگي  ميل قدرت به زيبائي. گردد مي گرانبها و عزيز نيابيم و ئيمبجو آنچه "

  . " گردد مي  قوي جلوگيري، و منع با و ضعيف ارضاء، و اقناع

 سخن  چکاکيه آلفرد
 آن قول به  كه - هيچكاك آلفرد از زنانه مجالت از يكي كه است سخني تر عجيب همه از

 او. كند مي نقل - دارد  فراوان تجارب زنان درباره خود زيفيلمسا شغل و فن حسب به مجله
  : گويد مي
  
 كه معني  بدين باشد، پرآنتريك و پرهيجان فيلمي مثل بايد هم زن كه معتقدم من "

 زيادتري تصور و تخيل  نيروي به را مرد خود كشف براي و دهد نشان كمتر را خود ماهيت
 دهند نشان را خود ماهيت كمتر يعني كنند رفتار هشيو همين بر پيوسته زنان بايد. وادارد

  . " دهد زحمت خود به بيشتر آنها كشف براي مرد بگذارند و
  : كند مي نقل چنين شخص همين از ديگري شماره در مجله همان ايضا

  
 بردند مي كار  به كه رويبندي و نقاب و حجاب خاطر به پيش سال چند تا شرقي زنان "

 با تدريج به اما داد، مي بدانها نيرومندي جاذبه مسأله همين و مودندن مي جذاب بخود خود
   و حجاب دهند مي نشان خود از غربي  زنان با برابري براي كشورها اين زنان كه تالشي
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 جاذبه از آن همراه و رود مي ميان از بود شده كشيده شرقي زن بر ديروز كه پوششي
  . " شود مي كاسته  هم او جنسي

  
 است صحيح هم  آن عكس اما است صحيح اين. " مهجوري مايه است مشتاقي ": ندگوي مي
  . " مشتاقي مايه است مهجوري ": كه

 كلمات در. است عشق خع دارد وجود امريكا و اروپا دنياي در كه خعهايي از يكي امروز
 باري و ندب بي و آزادي قرباني  اولين كه خورد مي چشم به نكته اين زياد اروپائي دانشمندان

 امروز جهان در. است عالي و شديد بسيار  احساسات و شور و عشق مردان، و زنان امروز
 شيرين و خسرو و ليلي، و مجنون عشقهاي قبيل از  شرقي عشقهاي نوع از عشقهائي هرگز
  . كند نمي نمو و رشد
 ولي شم،با  كرده تكيه شيرين و خسرو و ليلي، و مجنون قصه تاريخي جنبه به خواهم نمي
  . است داشته وجود  شرقي اجتماعات در كه است واقعياتي كننده بيان هاي قصه اين
 كجا تا مرد  دسترسي از خود نگهداشتن دور اثر بر زن كه فهميد توان مي داستانها اين از

 است؟ آورده فرود خود آستان  به را مرد نياز سر حد چه تا و است برده باال را خود پايه
 به خود كردن مخفي و خود بدن پوشش  به او تمايل در را حقيقت اين نز درك قطعا

  . است داشته فراوان تأثير راز يك صورت

 ٦٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٦٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  

 بخش  اسالم در پوشش فلسفه: سوم
  

 - 1  . حجاب واژه
 - 2  . حجاب مسأله حقيقي سيماي

  . رواني جنبه از آزاد معاشرت - 3
 بحثي - 4  . تغزل حس در

  . خانوادگي ندگيز نظر از آزاد معاشرت - 5
  . اجتماعي زندگي نظر از آزاد معاشرت - 6
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 پوشش فلسفه   اسالم در

  
 پوشش  مخالفين كه بود توجيهاتي غالبا كرديم ذكر پوشش براي قبال كه هائي فلسفه

 نامعقول و  منطقي غير امري اسالميش صورت در حتي را آن اند خواسته و اند تراشيده
 هم توجيهي كند، فرض  خرافه اول از را اي مسأله انسان اگر كه است روشن. كنند معرفي

 با را مسأله كنندگان، بحث اگر. بود خواهد خرافه با متناسب كند مي ذكر آن براي كه
 اسالمي حجاب و پوشش فلسفه كه يافتند مي در دادند مي قرار كاوش مورد بيطرفي
  . نيست آنها  اساس بي و پوچ سخنان از هيچيك

 موجه را آن عقلي نظر كه هستيم قائل خاصي فلسفه اسالم نظر از زن وششپ براي ما
  . دانست اسالم در حجاب مبناي آنرا توان مي تحليل نظر از و سازد مي
  

   حجاب واژه
  

 پيش   را  نكته يك است الزم كنيم ذكر باره اين در را خود استنباط اينكه از

 ٧١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 براي كلمه اين ما عصر در كه حجاب لغوي معناي كه اينست نكته آن. كنيم يادآوري
 به هم و است پوشيدن معني به هم حجاب  كلمه چيست؟ است شده معروف زن پوشش
 مفهوم جهت آن از كلمه اين. است پرده معني به استعمالش بيشتر. حاجب و پرده معني

 هر لغت اصل حسب به كه گفت بتوان شايد و است، پوشش وسيله پرده  كه دهد مي پوشش
  واقع پرده پشت طريق از كه شود مي ناميده حجاب پوشش آن نيست، حجاب  يپوشش
 توصيف اينطور را خورشيد غروب سليمان، داستان در كريم قرآن در. گيرد صورت شدن
 پرده پشت در خورشيد كه آنوقتي تا يعني )1( "» بالحجاب توارت حتي « ": كند مي

  . نامند مي " ابحج " را شكم و قلب ميان حاجز پرده. شد مخفي
 فال «: فرمايد مي  است نوشته اشتر مالك به السالم عليه اميرالمؤمنين كه دستوري در

 اندرون در را خود كمتر باش،  مردم ميان در يعني .)2( » رعيتك عن احتجابك تطولن
 در را خودت بلكه نكند، جدا مردم از ترا  دربان و حاجب كن، پنهان مردم از خود خانه

 شكايت و نيازمنديها بتوانند بيچارگان و ضعيفان تا بده قرار مردم تماس و القاتم معرض
  . نماني اطالع بي مور جريان از نيز تو و برسانند تو گوش بن را خود
 في يقع  كيف الحجاب في فصل " عنوان تحت دارد فصلي خويش مقدمه در خلدون ابن

 ميان تشكيل بدو در حكومتها كه كند مي بيان فصل اين در " الهرم عند يعظم انه و الدول
 مردم و حاكم ميان پرده و حائل تدريجا ولي دهند نمي قرار اي فاصله و حائل مردم و خود

 به را حجاب كلمه خلدون ابن. آورد مي وجود به ناگواري عواقب هباعخر تا شود مي ضخيمتر
  . است  برده كار به - پوشش نه - حائل و پرده معني

  
  : پاورقي

 - 1   32. آيه ص، سوره
   53. نامه البالغه، نهج - 2
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 و قديم در. است جديد نسبة اصطالح يك زن پوشش مورد در حجاب كلمه استعمال
. است رفته كار  به است پوشش معني به كه " ستر " كلمه فقهاء اصطالح در مخصوصا

 " كلمه اند دهش مطلب اين متعرض  كه النكاح كتاب در چه و الصلوه كتاب در چه فقهاء
  . را  حجاب كلمه نه اند برده كار به را " ستر
 كار به را " پوشش " كلمه همان هميشه ما و شد نمي عوض كلمه اين كه بود اين بهتر
 به پوشش مورد در اگر و است، پرده حجاب لغت شايع معني گفتيم چنانكه زيرا. برديم مي
 عده كه شده موجب امر همين و است  زن شدن واقع پرده پشت اعتبار به شود مي برده كار

 باشد محبوس خانه در و پرده پشت هميشه زن  است خواسته اسالم كه كنند گمان زيادي
  . نرود بيرون و

 بيرون خانه از كه نيست معني بدين است كرده مقرر زنان براي اسالم كه پوشش وظيفه
 مثل قديم كشورهاي از  خيبر در. نيست مطرح اسالم در زن حبس و كردن زنداني. نروند
  . ندارد وجود اسالم در  ولي است داشته وجود چيزهائي چنين هند و قديم ايران

 به و بپوشاند را خود بدن مردان با خود معاشرت در زن كه اينست اسالم در زن پوشش
 هم فقهاء فتواي و كند مي ذكر را معني همين مربوطه آيات. نپردازد خودنمائي و گري جلوه
 ذكر سنت منابع و قرآن از استفاده با را پوشش اين حدود ما و است مطلب همين يدمؤ

 هست باره اين در كه آياتي. است نرفته كار به حجاب  لغت مربوطه آيات در. كرد خواهيم
 مرد و زن تماسهاي و پوشش حدود احزاب، مباركه  سوره در چه و نور مباركه سوره در چه
 كلمه آن، در كه اي آيه. باشد برده كار به را حجاب كلمه نكهآ  بدون است كرده ذكر را

  . اسالم پيغمبر زنان به است مربوط است رفته كار  به حجاب
 آيه اولين. است  شده وارد خاصي دستورهاي پيغمبر زنان درباره كريم قرآن در كه دانيم مي

 النساء من كأحد لستن النبي نساء يا «: شود مي آغاز جمله اين با پيغمبر زنان به خطاب
  عنايت اسالم. داريد فرق زنان ساير با شما يعني»
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 وفات از بعد چه و حضرت آن حيات زمان در چه پيغمبر زنان كه است داشته خاصي 
 در سياسي و اجتماعي منظورهاي بيشتر جهت اين در و بمانند، خود هاي خانه در ايشان،

 در يعني» بيوتكن في قرن و «: گويد مي پيغمبر  زنان به صريحا كريم قرآن. است بوده كار
 احترام ناخواه خواه كه " المؤمنين امهات " است خواسته مي  اسالم. بمانيد خود هاي خانه

   ابزار احيانا و نكنند، استفاده سوء خود احترام از داشتند مسلمانان ميان در زيادي
 دانيم مي  چنانكه و. نشوند قعوا اجتماعي و سياسي مسائل در ماجراجو و خودخواه عناصر
 سياسي ماجراهاي كرد،  تخلف دستور اين از كه )عايشه( " المؤمنين امهات " از يكي

 گفت مي و كرد مي تأسف اظهار هميشه او خود. آورد وجود به اسالم جهان براي ناگواري
 دست يماجرائ چنين به اما مردند مي و داشتم مي پيغمبر از زيادي فرزندان داشتم دوست
  . زدم نمي
 ازدواج ديگري  شخص با حضرت آن از بعد اينكه از شدند ممنوع پيغمبر زنان اينكه سر

 استفاده سوء زنش احترام و شهرت از بعدي شوهر يعني. است همين من نظر به كنند
 شديدتري و اكيدتر دستور پيغمبر زنان درباره اگر بنابراين. آفريد مي ماجراها و كرد مي

  . است جهت بدين باشد تهداش وجود
 است احزاب سوره از 54 آيه رفته كار به " حجاب " كلمه آيه آن در كه اي آيه حال هر به
 آنها از اگر يعني. "» حجاب وراء  من فاسالوهن متاعا سالتموهن اذا و « ": فرمايد مي كه

 و تاريخ اصطالح در. بخواهيد آنها از پرده پشت از كنيد مي  مطالبه نيازي مورد كاالي و متاع
 آيه نزول از قبل شده گفته مثال است آمده " حجاب آيه " نام جا هر اسالمي حديث
   مربوط كه است آيه اين مقصود شد، چنين حجاب آيه نزول از بعد و بود چنان  حجاب

  : فرمايد مي كه نور سوره آيات نه ،)1( است پيغمبر زنان به
  

  : پاورقي
 - 1   148. - 151 صفحات 4 جلد لممس صحيح به شود رجوع
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   » ابصارهن  من يغضضن للمؤمنات قل « - آخر الي -» ابصارهم من يغضوا للمؤمنين قل «

 يا  : فرمايد مي كه احزاب سوره آيه
  
  . آخر الي -» جالبيبهن من عليهن يدنين «
 هكلم پوشش، و ستر يعني فقهاء رائج اصطالح جاي به اخير عصر در شد چطور اينكه اما

 اشتباه ناحيه از شايد و است، مجهول من براي است شده شايع پردگي و پرده و حجاب
 باره اين در ما. باشد است بوده  مرسوم ملل ساير در كه حجابهائي به اسالمي حجاب كردن
  . داد خواهيم بيشتري توضيح بعدا

  

   حجاب مسأله حقيقي سيماي
  

 اين در سخن - حجاب اخير عصر صطالحا به و - پوشش مسأله در كه اينست امر حقيقت
 كه اينست سخن روح عريان؟ يا شود ظاهر اجتماع در پوشيده است خوب زن آيا كه نيست

 زني هر از كه باشد داشته حق بايد مرد آيا ؟باشد رايگان بايد زن از مرد تعاتتم و زن آيا
   نه؟ يا ببرد زنا استثناء به را  تمتعات حداكثر محفلي هر در

 در و خانوادگي محيط در فقط مردان خير،: دهد مي جواب نگرد مي مسائل روح به كه اسالم
 عنوان به زنان از توانند مي  سنگين تعهدات سلسله يك با همراه و ازدواج قانون كادر

 و. است ممنوع بيگانه زنان از استفاده اجتماع محيط در اما كنند، كامجوئي قانوني همسران
 هر به و صورت هر به سازند كامياب خانوادگي كانون از خارج در را  ردانم اينكه از نيز زنان
  . باشند مي ممنوع  شكل

  پوشيده بكند؟ چه زن كه اينست مسأله ظاهر صورت كه است درست

 ٧٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 احيانا و است، زن شود مي عنوان او نام به مسأله كه آنكس يعني عريان؟ يا بيايد  بيرون 
 و اسير و محكوم يا باشد آزاد زن است بهتر آيا كه شود مي حطر اي دلسوزانه لحن با مسأله

 در بايد مرد آيا اينكه آن و  است ديگر چيز مطلب باطن و مسأله روح اما حجاب؟ در
 اين در آنكه يعني نه؟ يا باشد داشته مطلق  آزادي زنا، جهت از جز زن، از جنسي كشي بهره

 به. است تر نفع ذي مسأله اين در زن از مرد الاقل و زن،  نه است مرد است نفع ذي مسأله
  : دورانت ويل قول

  
 "  . " است نعمتي خياطان بجز جهانيان همه براي كوتاه دامنهاي

  
 بودن آزاد يا مشروع، همسران و خانوادگي محيط به كاميابيها محدوديت مسأله، روح پس

  . است اول فرضيه طرفدار  اسالم. است اجتماع محيط به آنها شدن كشيده و كاميابيها
 جنبه از ، روعمش همسران و خانوادگي محيط به جنسي كاميابيهاي محدوديت اسالم نظر از

 روابط تحكيم سبب خانوادگي  جنبه از و كند، مي كمك اجتماع رواني بهداشت به رواني
 موجب اجتماعي جنبه از و گردد، مي زوجين  بين كامل صميميت برقراري و خانواده افراد
 سبب مرد، برابر در زن وضع نظر از و گردد، مي اجتماع فعاليت و كار نيروي استيفاء و حفظ
  . رود باال مرد برابر در زن ارزش  كه گردد مي

 بعضي و دارد  رواني جنبه آنها از بعضي. است چيز چند ما نظر به اسالمي پوشش فلسفه
 بردن باال به است مربوط  بعضي و اجتماعي، جنبه ديگر بعضي و خانوادگي، و خانه جنبه
  . او ابتذال از جلوگيري و زن احترام
 اسالم كه  اينست آن و گيرد مي ريشه تري اساسي و تر كلي مسأله يك از اسالم در حجاب

 و خانوادگي محيط  به ديگر نوع چه و لمسي و بصري چه جنسي، التذاذهاي انواع خواهد مي
  ماعاجت يابد، اختصاص قانوني ازدواج كادر در
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 با را  فعاليت و كار كه حاضر عصر غربي سيستم برخالف. باشد فعاليت و كار براي منحصرا 
 يكديگر از كامال را محيط دو اين خواهد مي اسالم دل، آميز مي هم به جنسي لذتجوئيهاي

  . كند تفكيك
  : پردازيم مي فوق قسمت چهار شرح به اكنون

  افت؟ي اختصاص زن به پوشش چرا

   رواني آرامش - ١
 را جنسي التهابهاي و هيجانها بندوبار، بي معاشرتهاي آزادي و مرد و زن ميان حريم نبودن
 اشباع خواست يك و  روحي عطش يك صورت به را سكس تقاضاي و بخشد مي فزون

 چه هر است، " صفت دريا " و عميق نيرومند، اي غريزه جنسي، غريزه. آورد مي در نشدني
 خوراك بيشتر آن به چه هر كه آتش همچون گردد، مي تر شسرك شود اطاعت بيشتر
  : داشت توجه بايد چيز دو به مطلب اين درك  براي. شود مي ورتر شعله بدهند،

 پي در آور حيرت  آزي و حرص با كه كند مي ياد ثروت آزمندان از كه همانطوري تاريخ - 1
 اند، شده مي حريصتر اند دهكر مي  جمع بيشتر هرچه و اند بوده ثروت و پول آوردن گرد

 نظر از وجه هيچ به نيز اينها. كند مي ياد جنسي مسائل زمينه در آزمنداني از همچنين
 واقع در و حرمسراها صاحبان. اند نشده متوقف حدي  يك در يان و زيبا تملك تصرف حس
  . اند بوده چنين اند داشته استفاده  قدرت كه كساني همه

 خويش كتاب  نهم فصل در " ساسانيان زمان در ايران " بكتا نويسنده سن كريستن
  : نويسد مي
  
 حرم در) پرويز( خسرو كه زني هزار سه از تن چند فقط بستان طاق شكار نقش در "

 زنان و بيوگان و دوشيزگان. شد نمي سير ميل اين از هيچگاه شهريار اين. بينيم مي داشت
   جا هر در را اوالد صاحب
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 به چند اي نامه كرد، مي حرم تجديد ميل كه زمان هر. آورد مي خود  حرم به دادند، مي نشان
 او عمال پس. كرد مي درج را عيار كامل زن وصف آن در و فرستاد مي اطراف فرمانروايان

  . " بردند مي خدمت به ديدند، مي مناسب نامه وصف با را زني هرجا
  
 شكل به جريانها  اين جديد در. يافت نتوا مي بسيار قديم تاريخ در جريانها اينگونه از

 اندازه به كسي ندارد لزومي جديد در كه تفاوت اين با است، ديگر شكل به نيست، حرمسرا
 براي فرنگي، تجدد بركت به جديد در. باشد داشته  امكانات الرشيد هارون و پرويز خسرو
 از آنها اندازه به كه ستا ميسر باشد داشته امكانات هارون و پرويز  هزارم صد يك كه مردي
  . كند كشي بهره زن  جنس

 جهان ادبيات از قسمتي است؟ حسي چه بشر در " تغزل " حس كه ايد كرده فكر هيچ - 2
 كند، مي ستايش را خود معشوق و محبوب مرد، ادبيات، از بخش اين در. است غزل و عشق

 او برد، مي نياز را خود دهد، مي جلوه كوچك را خود و بزرگ را او برد، مي نياز او پيشگاه به
 داند، مي او عنايت كوچكترين نيازمند را خود دهد، مي جلوه كوچك را خود و بزرگ را

 چرا  پس بخرد، تواند مي نظر نيم به جان ملك صد " معشوق و محبوب كه شود مي  مدعي
  . نالد مي دردمندانه او فراق از " كند مي تقصير معامله اين در
 كه ايد ديده تاكنون آيا كند؟ نمي چنين خود نيازهاي ساير مورد در بشر راچ چيست؟ اين
 كرده غزلسرائي مقام و جاه  براي پرست جاه آدم يك و پول، براي پرست پول آدم يك

 غزل و شعر از كسي هر چرا است؟ كرده  غزلسرائي نان براي كسي تاكنون آيا !است؟
 كه است اين جز آيا برند؟ مي لذت اينقدر فظحا ديوان از همه چرا آيد؟ مي خوشش ديگري

 بيند؟ مي منطبق است گرفته را وجودش سراپاي كه عميق غريزه يك زبان با آنرا كس همه
  عامل بشر فعاليتهاي اساسي عامل يگانه گويند مي كه كساني كنند مي اشتباه قدر  چه

   !است اقتصاد
  براي نانكههمچ دارد، خاصي موسيقي خود جنسي عشقهاي براي بشر
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 و  آب قبيل از مادي صرفا حاجتهاي براي كه صورتي در دارد، خاص موسيقي نيز  معنويات 
  . ندارد موسيقي و نان
 و حافظ  كه گويم نمي هرگز هم و است جنسي عشقها تمام كه كنم ادعا خواهم نمي من

 مبحث ث،مبح  اين. اند گفته سخن جنسي غريزه زبان از صرفا غزلسرايان ساير و سعدي
  . شود بحث بايد جداگانه كه است ديگري

 زن براي مرد  كه است غزلهائي و عشق غزلها و عشقها از بسياري كه اينست مسلم قدر ولي
 آب و نان به توجه نوع از  زن به مرد توجه بدانيم كه است كافي قدر همين. است داشته
 در پرستي تنوع و آز و حرص صورت به يا بلكه شود، اقناع شكم شدن سير با كه نيست

 چه در كه كرد خواهيم بحث باره اين در بعدا ما. غزل و عشق صورت به يا و آيد مي
 پيدا غزل و عشق شكل شرائطي چه در و شود مي تقويت  جنسي آز و حرص حالت شرائطي

  . گيرد مي خود  به معنوي رنگ و كند مي
 زيادي روايات. است كرده كامل هتوج آتشين غريزه اين شگرف قدرت به اسالم حال هر به

  . است شده وارد دهد مي پيوند يكديگر به را زن و مرد كه اي غريزه بودن خطرناك درباره
 براي هم زمينه  اين در و است انديشيده غريزه اين كردن رام و تعديل براي تدابيري اسالم
 مرد، و زن رايب كه مشترك وظيفه يك. است كرده معين تكليف مردان، براي هم و زنان
  : است كردن نگاه به مربوط فرموده مقرر دو، هر
  
 ابصارهن من يغضضن  للمؤمنات قل ...فروجهم يحفظوا و ابصارهم من يغضوا للمؤمنين قل «
  . » فروجهن يحفظن و
  

 خالصه   شوند، خيره يكديگر به نبايد مرد و زن كه اينست دستور اين
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 قصد به نبايد بدوزند، يكديگر به شهوت از مملو ينگاهها نبايد كنند، چراني چشم نبايد
 اينست آن و است فرموده مقرر زنان خاص هم وظيفه يك. كنند نگاه يكديگر به بردن لذت
. نپردازند دلربائي و گري جلوه به اجتماع در و دارند پوشيده بيگانه مردان از را خود بدن كه
 موجبات كه نكنند كاري اي انهبه و رنگ و شكل هيچ با و صورت هيچ و وجه هيچ به

  . كنند فراهم را بيگانه مردان تحريك
 روح پذيري تحريك  كنيم گمان كه است اشتباه. است پذير تحريك العاده فوق بشر روح
 و مرد از اعم - بشر كه همانطور. گيرد مي آرام پس آن از و است خاصي حد به محدود بشر
 اشباع و شود نمي سير مقام و جاه تملك از و روتث  تصاحب از مقام و ثروت ناحيه در - زن
 از زني هيچ و رويان زيبا تصاحب از مردي هيچ. است چنين نيز  جنسي ناحيه در گردد، نمي

  . شود نمي سير هوس از دلي هيچ باعخره و آنان قلب تصاحب و مردان  كردن متوجه
 نوعي به است  مقرون ميشهه و است ناشدني انجام ناخواه خواه نامحدود تقاضاي طرفي از و

 و روحي اختالالت به منجر خود نوبه به آرزوها به نيافتن دست. محروميت احساس
  . گردد مي رواني بيماريهاي

 و جنسي و اخالقي  آزادي علتش است؟ شده زياد رواني بيماري اينهمه غرب دنياي در چرا
 و محافل و تئاترها و ماهاسين و مجالت و جرائد وسيله به كه است سكسي فراوان تحريكات
  . شود مي انجام ها كوچه و خيابانها حتي و رسمي غير و رسمي مجالس

 به ميل كه است  اين است يافته زنان به اختصاص پوشش دستور اسالم در اينكه علت اما
 و است شكار مرد دلها و قلبها  تصاحب نظر از. است زنان مخصوص خودآرائي و خودنمائي

 ميل. شكارچي مرد و است شكار زن تن، و جسم تصاحب نظر از چنانكههم شكارچي، زن
 سابقه دنيا جاي هيچ در. شود مي ناشي او شكارچيگري  حس نوع اين از خودآرائي به زن

 كه است زن اين. برند كار به كننده تحريك آرايشهاي و نما بدن  لباسهاي مردان كه ندارد
  حكم به
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 اسير خود  به عالقه دام در و دلباخته را مرد و كند ريدلب خواهد مي خود خاص طبيعت  
 هم پوشش دستور و است  زنان مخصوص انحرافهاي از برهنگي و تبرج انحراف لهذا. سازد
  . است گرديده مقرر آنان براي
 غريزه راسل، مانند افرادي ادعاي خالف بر اينكه و جنسي غريزه پذيري طغيان درباره اما

 شود نمي سير هرگز تحريك  وسائل كردن فراهم با خصوصا و كامل نگذاشت آزاد با جنسي
 " تبرج " انحراف و مردان در " چراني  چشم " انحراف درباره همچنين و گردد نمي اشباع و

  . كرد  خواهيم بحث هم باز زنان، در
  

   خانوادگي پيوند استحكام - ٢
  

 رابطه صميميت ببس و خانوادگي پيوند تحكيم موجب كه چيزي هر كه نيست شك
 مبذول كوشش حداكثر بايد آن ايجاد در و است مفيد خانواده كانون براي گردد، زوجين

 حال به گردد آنان دلسردي و زوجين روابط سستي باعث  كه چيزي هر بالعكس و. شود
  . كرد مبارزه آن با بايد و است زيانمند  خانوادگي زندگي

 ازدواج كادر در و خانوادگي محيط به جنسي التذاذهاي و استمتاعات يافتن اختصاص
 يكديگر به زوجين بيشتر اتصال موجب و سازد مي محكم را شوهري و زن پيوند مشروع،

  . شود مي
 اينست خانوادگي  اجتماع نظر از مشروع، همسر غير از جنسي كاميابي منع و پوشش فلسفه

 حالي در برود، شمار هب او كردن خوشبخت عامل رواني لحاظ از شخص قانوني همسر كه
 و مزاحم و رقيب نفر يك رواني لحاظ از قانوني همسر كاميابي، آزادي سيستم در كه

 گذاري پايه نفرت و دشمني براساس خانوادگي  كانون نتيجه در و رود مي شمار به زندانبان
  . شود مي
 جواب شود، مي پيشنهاد آنان به وقت هر و گريزانند ازدواج از امروز جوانان اينكه علت
  ديگر  عناوين به يا و ايم، بچه هنوز ما است، زود حاال كه دهند مي
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 ترين شيرين از  يكي قديم در آنكه حال و. است همين كنند مي خالي شانه آن بار زير از 
 اينهمه زن كاالي اروپا دنياي  بركت به آنكه از پيش جوانان. بود ازدواج جوانان آرزوهاي

  . دانستند نمي " پادشاهي تخت از كم را زفاف شب " دد،گر فراوان و ارزان
 دليل همين  به و گرفت مي انجام آرزومندي و انتظار دوران يك از پس قديم در ازدواج
 كامجوئيهاي امروز ولي دانستند، مي خود سعادت و نيكبختي عامل را يكديگر زوجين
  . ندارد وجود اشتياقها آن براي دليلي و است فراهم اعلي حد  به ازدواج كادر غير در جنسي

 و تكليف و وظيفه  يك صورت به را ازدواج دختران، و پسران وبار بند بي و آزاد معاشرتهاي
 از برخي چنانكه - احيانا يا و اخالقي  هاي توصيه با را آن بايد كه است آورده در محدوديت

   .كرد تحميل جوانان بر زور اعمال با - كنند مي پيشنهاد جرائد
 ازدواج كادر و خانوادگي محيط به كند مي محدود را جنسي روابط كه جامعه آن تفاوت
 اجتماع در ازدواج كه  اينست شود مي داده اجازه آن در آزاد روابط كه اجتماعي با قانوني،

 در. است محدوديت و محروميت آغاز دوم اجتماع در و محروميت، و انتظار پايان اول
 آنها و دهد مي خاتمه پسر و دختر آزادي دوران  به ازدواج پيمان سي،جن آزاد روابط سيستم

 انتظار و محروميت به اسالمي سيستم در و باشند وفادار يكديگر به كه سازد مي ملزم را
  . بخشد مي پايان آنان

 و ازدواج از است ممكن كه جائي تا پسران كه شود مي موجب اوال آزاد روابط سيستم
 به رو آنها نشاط و شور و جواني نيروهاي كه هنگامي فقط و زنند باز سر خانواده تشكيل
 و زادن فرزند براي فقط را زن موقع  اين در و كنند ازدواج به اقدام نهد، مي سستي و ضعف
 كند مي سست را موجود ازدواجهاي پيوند ثانيا و ،بخواهند كلفتي و خدمتكاري براي ااحيان

 استوار عميق محبت و خالص عشق يك پايه بر خانواده اينكه  جاي به گردد مي سبب و
  همسر شوهر و زن از  يك هر و باشد
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 محدوديت و آزادي سلب عامل و رقيب چشم به عكس بر بداند خود سعادت عامل را خود 
  . بنامند زندانبان را يكديگر است شده  اصطالح چنانكه و ببيند
. ام گرفته زندانبان  خودم براي گويد مي ام، ردهك ازدواج بگويد خواهد مي دختري يا پسر وقتي
 كس هر با برود، بخواهد كجا هر بود آزاد  ازدواج از قبل اينكه براي چيست؟ براي تعبير اين

 ازدواج از پس ولي. است ابرو چشمت باالي بگويد كه نبود  هيچكس بالسد، قصد، بر بخواهد
 قرار همسرش مؤاخذه مورد بيايد خانه به دير شب يك اگر است، شده محدود آزاديها اين
   قصد، بر دختري با التهاب با محفلي در اگر و بودي؟ كجا كه گيرد مي

 چه تا  سيستمي چنين در خانواده روابط كه است واضح. كند مي اعتراض او به همسرش
  . است اطمينان قابل غير و سست و سرد اندازه
 خاطر به صرفا آزاد معاشرتهاي از جلوگيري كه اند پنداشته راسل برتراند مانند ها بعضي

 را آبستني ضد وسائل از  استفاده اشكال، حل براي است، نسل به نسبت مرد اطمينان
 ايجاد ديگر مهم مسأله. نيست نسل  پاكي تنها مسأله، كه صورتي در اند، كرده پيشنهاد
 در كامل اتحاد و يگانگي ساختن برقرار و  زوجين بين عواطف ترين صميمي و پاكترين
 از استمتاع هرگونه از زوجين كه است ممكن وقتي هدف  اين تأمين. است خانواده كانون
 نيز زن و باشد نداشته ديگر زن به چشم مرد بپوشند، چشم قانوني  همسران يا همسر غير
    نوع هر ممنوعيت اصل و نباشد، خود شوهر جز كسي توجه جلب و تحريك صدد در

 جنسي كاميابي  . گردد رعايت هم ازدواج از قبل حتي خانواده كادر غير در
 صاحبان از تقليد و راسل امثال از پيروي به كه است رفته پيش اينجا تا كه زني عالوه، به

 جستجو ديگر جاي در را خود عشق قانوني، همسر داشتن با " جنسي نوين اخالق " مكتب
 به كه هست اطميناني چه شود، مي همبستر خود  عالقه و عشق مورد مرد با و كند مي

 از و برد كار به آبستني ضد وسائل نيست اش عالقه مورد  چندان كه قانوني همسر خاطر
  خود  عالقه و عشق مورد مرد
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 كه است مايل  زني چنين قطعا. نبندد قانوني همسر ريش به را فرزند و نشود آبستن 
 قانون حكم به فقط كه مردي از نه باشد شا عالقه مورد مرد از آورد مي دنيا به كه فرزندي
 طبعا نيز مرد همچنان. بشود آبستن او غير از نبايد قانون حكم به الزاما و است او همسر
 زور با كه زني از نه باشد داشته فرزند اش عالقه و  عشق مورد زن از كه است مند عالقه
 آبستني، ضد وسائل وجود با كه است داده نشان عمال اروپا دنياي. اند كرده پيوند او به قانون
  . است آور وحشت مشروع غير فرزندان آمار

  

   اجتماع استواري - ٣
  

 ضعيف را اجتماع  فعاليت و كار نيروي اجتماع، به خانه محيط از جنسي تمتعات كشانيدن
 موجب حجاب ": اند گفته و اند كرده گيري خرده حجاب مخالفين كه آنچه برعكس. كند مي
 جنسي آزاد روابط ترويج و حجابي بي " است اجتماع افراد از نيمي نيروي نكرد فلج

  . است اجتماع نيروي كردن فلج موجب
 زنداني صورت  به حجاب است او استعدادهاي حبس و زن نيروي كردن فلج موجب آنچه
 اسالم در و است اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي فعاليتهاي از او ساختن محروم و زن كردن

 حق گويد مي نه و نرود بيرون خانه از زن كه گويد مي نه اسالم. ندارد وجود چيزي ينچن
 - است دانسته مرد و زن مشترك فريضه را دانش و علم بلكه - ندارد دانش و علم تحصيل

 و بيكار زن خواهد نمي هرگز  اسالم. كند مي تحريم زن براي را خاصي اقتصادي فعاليت نه و
 مانع كفين و وجه استثناء به بدن پوشانيدن. آيد بار باطل و عاطل وديوج و بنشيند بيعار

 نيروي كردن فلج موجب آنچه. نيست اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي فعاليت هيچگونه
  . است شهواني لذتجوئيهاي به كار محيط كردن  آلوده است اجتماع

 درس محيط يك در فرضا و كنند تحصيل اي جداگانه محيط در دختري و پسر اگر آيا
   آرايشي هيچگونه و بپوشانند را خود بدن دختران خوانند مي
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 يا كنند مي گوش استاد سخن به و كنند مي فكر و خوانند مي درس بهتر باشند نداشته
   زانو باالي وجب يك تا كوتاه دامن با كرده آرايش دختر يك پسري هر كنار  كه وقتي

 محرك هاي قيافه با  غيره و كارخانه و اداره و بازار و انخياب در مردي اگر آيا باشد؟ نشسته
 در يا شود مي فعاليت و كار  سرگرم بهتر باشد مواجه دائما كرده آرايش زنان مهيج و

 كار محيط اين در كه كساني از نداريد باور اگر نشود؟ روبرو مناظري چنين با كه محيطي
 خوبي به كارها است مايل سخت كه يا اداره يا شركت يا مؤسسه هر. بپرسيد كنند مي

  . كنيد تحقيق نداريد باور اگر. كند مي جلوگيري آميزشها نوع  اين از يابد، جريان
 هم آمريكا و اروپا از و است ما ميان در كه رسوا حجابي بي وضع اين كه اينست حقيقت
 نتائج از كيي و است  غربي داري سرمايه پليد هاي جامعه مختصات از افتيم مي جلو داريم
 وسائلي و طرق از يكي بلكه است، غرب داران سرمايه شهوترانيهاي و ها پرستي پول سوء
 صورت به آنها آوردن در و انساني اجتماعات كردن حس بي و تخدير براي آنها كه است

  . برند مي كار به خودشان كاالهاي اجباري كننده مصرف
 آرايشي آشاميدني، خوردني، مواد بر نظارت لك اداره از گزارشي 5 / 9 / 47 " اطالعات "

  : نويسد مي چنين آرايش لوازم درباره. است كرده نقل
  
 كرم، سرخاب، ماتيك،  قبيل از آرايش لوازم و مواد كيلو هزار 210 سال يك ظرف در تنها "

 آن كيلوگرم هزار 181 مقدار اين از. است  شده وارد خانمها مصرف براي چشم سايه پودر،
 4604 و صورت پودر دوجين 2500 و قوطي 1650 به مدت  اين در. است بوده كرم اعانو

. است شده داده ورود اجازه آرايشي آمپول 2280 الغري، صابون عدد 2280 روژلب، عدد
  . " كرد اضافه آن به نيز را چشم خط 2400 و چشم سايه عدد 3100 بايد البته
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 هر و روز هر " زمان  مقتضيات " و " تقدم " و " تجدد " بهانه به ايراني زن بايد آري
 بگذارد نمايش معرض در را خود شود مي تهيه داري سرمايه دنياي در كه وسائلي با ساعت

 بخواهد ايراني زن اگر. باشد اروپائي هاي كارخانه  براي اليقي كننده مصرف چنين بتواند تا
 نه بيارايد، زنان اختصاصي لسمجا در حضور براي يا و قانوني همسر براي فقط را خود

 را ديگرش مأموريت و وظيفه نه و بود خواهد غربي داران سرمايه براي اليقي  كننده مصرف
 فعاليت در ركود ايجاد و آنان اراده ضعف و جوانان اخالق انحطاط از است عبارت كه

  . داد خواهد انجام غرب استعمار نفع به اجتماعي،
 كمتر دارد وجود آنجا در كه مذهبي ضد احساسات همه با اريد سرمايه غير هاي جامعه در

  . باشد داشته وجود زن آزادي  نام به رسوائيها چنين كه شود مي شنيده
  

   زن احترام و ارزش - ٤
  

 نيز فكر و مغز نظر از. دارد تفوق زن بر جسماني نظر از قطع طور به مرد كه گفتيم قبال
 ندارد، مقاومت قدرت مرد برابر در جبهه دو اين در زن. است بحث قابل الاقل مرد تفوق
 حريم. است كرده ثابت مرد بر را خود  تفوق هميشه قلبي و عاطفي طريق از زن ولي
 و مقام حفظ براي زن كه است بوده مرموزي وسائل از يكي مرد و خود ميان زن داشتن نگه

  . است كرده استفاده آن از مرد برابر در خود موقع
 كرده تأكيد مخصوصا اسالم. كند استفاده وسيله اين از كه است كرده تشويق را زن اسالم
 نمايش معرض در را خود و كند حركت عفيفتر و وقارتر با و تر متين اندازه هر زن كه است
  . شود مي افزوده احترامش بر نگذارد مرد براي
 كند مي توصيه  نكهآ از پس كريم قرآن كه ديد خواهيم احزاب سوره آيات تفسير در بعدا
  فال يعرفن ان ادني ذلك « ": فرمايد مي بپوشانند را خود زنان
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 اختيار در را خود شود معلوم و شوند شناخته عفاف به اينكه براي كار اين يعني. "" يؤذين 
 افراد مزاحمت مانع آنها حشمت و باش دور نتيجه در و است، بهتر دهند نمي قرار مردان

  . گردد مي سبكسر
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 بخش  : اشكالها و ايرادها: چهارم
 - 1  . منطق بي كار

 حق سلب - 2  . آزادي
  . فعاليت ركود - 3
  . التهابها افزايش - 4

 ٨٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ٩٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   اشكالها و ايرادها
  

   منطق و حجاب
  

 كه وچيزي ندارد معقولي دليل كه اينست گيرند مي زن پوشيدگي بر كه ايرادي اولين
 بوده امني نا و غارتگري يا حجاب، منشأ گويند يم. كرد دفاع آن از نبايد نيست منطقي
 و باطل فكر كه است بوده لذت ترك و رهبانيت فكر يا و ندارد، وجود امروز كه است

 با بايد و ناهنجار است اي رذيله كه بوده مرد جوئي سلطه و خودخواهي يا و است، نادرستي
    بيش اي خرافه هم اين كه است هبود حيض ايام در زن پليدي به اعتقاد يا و كرد، مبارزه آن

  . نيست
 معلوم بخش  آن مباحث از. شد روشن كرديم گذشته بخش در كه بحثي از ايراد اين پاسخ
 خانوادگي، رواني،:  مختلف هاي جنبه از - آن اسالمي مفهوم به البته - حجاب كه گشت

 به بخش آن در چون و دارد معقول  منطق زن، ارزش رفتن باال جنبه از حتي و اجتماعي
  . كنيم نمي تكرار بخش اين در كرديم بحث تفصيل
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   آزادي اصل و حجاب
  

 طبيعي حق يك  كه آزادي حق سلب موجب كه اينست اند گرفته حجاب بر كه ديگري ايراد
  . رود مي شمار به زن انساني حيثيت به توهين نوعي و گردد مي است بشري

 انساني هر. است بشر حقوق اعالميه مواد از يكي نيانسا شرف و حيثيت به احترام گويند مي
. باشد مذهبي يا كشور هر تابع سياه، يا باشد سفيد زن، يا باشد مرد است، آزاد و شريف
 به اهانت و او آزادي حق به اعتنائي بي باشد داشته  حجاب اينكه به زن ساختن مجبور
 و انساني كرامت و عزت. زن هب است فاحش ظلم ديگر عبارت به و  است او انساني حيثيت

    موجب بدون هيچكس اينكه به شرع و عقل متطابق حكم همچنين و زن، آزادي  حق
 واقع نبايد بهانه  هيچ به و صورت هيچ به و شكل هيچ به ظلم و گردد، زنداني و اسير نبايد
  . برود ميان از امر اين كه كند مي ايجاب شود،
 و خانه در زن  كردن زنداني بين است فرق كه دهيم رتذك است الزم ديگر بار يك: پاسخ
  بيگانه مرد با خواهد مي وقتي اينكه به او دانستن موظف بين
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 حجاب. ندارد وجود زن كردن اسير و ساختن محبوس اسالم در. باشد پوشيده شود مواجه 
 بايد دمر با برخورد و معاشرت در كه شده نهاده  زن عهده بر است اي وظيفه يك اسالم در

 تحميل او بر مرد ناحيه از نه وظيفه اين. كند مراعات پوشيدن  لباس در را خاصي كيفيت
  به تجاوز يا و باشد داشته منافات او كرامت و حيثيت با كه است چيزي نه و است شده

  . شود محسوب است كرده خلق برايش خداوند كه او طبيعي حقوق
 را خاصي روش معاشرت در كه سازد مقيد را مرد يا زن اجتماعي، مصالح اي پاره رعايت اگر

 بين از را اخالقي تعادل و نزنند هم بر را ديگران آرامش كه بروند راه طوري و كنند اتخاذ
 منافي را آن و ناميد توان نمي " بردگي " يا "  كردن زنداني " را مطلبي چنين نبرند

   .دانست توان نمي فرد " آزادي " اصل و انساني حيثيت
 اگر. دارد وجود مرد براي محدوديتهائي چنين حاضر حال در جهان متمدن كشورهاي در

 پليس آيد، بيرون پيژامه با حتي يا و شود خارج خانه از خواب لباس در يا برهنه مردي
. كند مي جلب را او است اجتماع حيثيت  برخالف عمل اين اينكه عنوان به كرده ممانعت

 اسلوب معاشرت در كه كند ملزم را اجتماع افراد ، اجتماعي و اخالقي مصالح كه گاميهن
 و دارد نام بردگي نه چيزي چنين بيايند، بيرون كامل لباس با مثال كنند رعايت را خاصي

  . رود مي شمار  به عقل حكم ضد و ظلم نه و است انساني حيثيت و آزادي ضد نه و زندان،  نه
 موجب - است كرده تعيين اسالم كه وديحد همان در - زن بودن پوشيده برعكس،
  . دارد مي مصون اخالق فاقد و جلف افراد تعرض از را او زيرا است، او بيشتر احترام و كرامت
 وقار با و  سنگين و متين رود مي بيرون خانه از كه هنگامي كه كند مي اقتضاء زن شرافت
 به شود تهييج و تحريك  باعث كه عمدي هيچگونه پوشيدنش لباس و رفتار طرز در باشد،
  زباندار نكند، دعوت خود سوي به را مرد عمال نبرد، كار
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 گاهي آنكه چه. ندهد آهنگ خود سخن به دار معني و زباندار نرود، راه زباندار نپوشد، لباس 
 حرف يك زدنش حرف طرز گويد، مي سخن  انسان رفتن راه گويند، مي سخن ژستها اوقات

  . زند مي ديگري
 و قيافه خودش  براي روحاني يك اگر: زنم مي مثال هستم روحاني كه خودم تيپ زا اول

 عصا كند، دراز را ريش و بزرگ را عمامه بسازد، است معمول و عادت آنچه برخالف هيكلي
 حرف خودش قيافه و ژست اين بگيرد، دوش و دست به خاص شكوه و هيمنه با ردائي و

 مرا دست بايستيد، مؤدب كنيد، باز برايم راه شويد، قائل  احترام من براي گويد مي زند، مي
  . ببوسيد

 را قدمها افرازد، مي گردن كه افسري عالي هاي نشانه با افسر يك حالت است همچنين
 كلفت زدن حرف موقع را خود صداي اندازد، مي غبغب به باد كوبد، مي زمين به محكم

 را من رعب بترسيد، من از: گويد مي  زباني يب زبان به كند، مي عمل زباندار هم او. كند مي
  . دهيد جا خود دلهاي در

 بزند، حرف افعالش و اطوار كه برود راه يا بپوشد لباس طرز يك زن است ممكن همينطور
 اظهار بزن، زانو من مقابل در بگو، متلك بگذار، من بسر سر بيا، من دنبال به كه بزند فرياد
  . كن پرستش و عشق

 حواس برود، و بيايد  آرام و ساده اگر آيا باشد؟ اينچنين كه كند مي ايجاب زن حيثيت آيا
 حيثيت برخالف نكند، جلب خود سوي  به را مردان آلود شهوت نگاههاي و نباشد كن پرت
   است؟ فرد آزادي اصل برخالف يا اجتماع مصالح  برخالف يا مرد حيثيت برخالف يا زن
 وجه هيچ به و كرد قفل رويش به را در و حبس خانه در بايد را زن بگويد كسي اگر آري
 حقوق و انساني حيثيت و طبيعي  آزادي با اين البته نداد، او به خانه از رفتن بيرون اجازه

 اسالم در ولي است بوده اسالم غير حجابهاي در چيزي چنين. دارد منافات زن خدادادي
  . نيست و نبوده
  ،است حرام خانه از زن رفتن بيرون فصر آيا بپرسيد فقهاء از اگر شما
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 حرام باشد مرد فروشنده اينكه لو و زن كردن خريد آيا بپرسيد اگر. نه دهند مي جواب
 دهند مي پاسخ است؟  حرام باشد مرد طرف اگر زن شراء و بيع عمل نفس يعني است؟
 منفي ابجو هم باز است؟ ممنوع اجتماعات و مجالس در زن كردن شركت آيا. نيست حرام
 نگفته كسي و كنند مي شركت منبرها پاي و مذهبي  مجالس و مساجد در چنانكه است
 تحصيل آيا. است حرام دارد وجود هم مرد كه جاهائي در  زن كردن شركت صرف كه است
 نهاده او وجود در خداوند كه استعدادهائي تكميل باعخره و زن آموختن هنر و فن زن،
  . است منفي جواب باز است؟ حرام  است
 خودنمائي صورت  به رفتن بيرون و باشد پوشيده بايد اينكه يكي دارد، وجود مسأله دو فقط

  . نباشد آميز تحريك و
 جلب با توأم خانه از زن شدن خارج كه كند مي ايجاب خانوادگي مصلحت اينكه ديگر و

 نظر خانوادگي حمصال حدود در بايد هم مرد البته. باشد او انديشي مصلحت و شوهر رضايت
 مصلحت هم خودش فاميل و اقوام خانه به زن رفتن است  ممكن گاهي. بيشتر نه بدهد
 مفسد فرد خواهرش المثل في و برود خود خواهر خانه به خواهد مي زن  كنيم فرض. نباشد

    نشان هم تجربه. كند مي تحريك خانوادگي مصالح عليه را زن كه است انگيزي  فتنه و
 مادرش خانه  به حتي زن رفتن كه هست گاهي. نيست نظير كم قضايا اينگونه كه دهد مي
 خانه در هفته يك تا برسد او به مادر نفس همينكه است، خانوادگي مصلحت برخالف نيز

 مواردي چنين در. سازد مي تحمل قابل غير و تلخ را زندگي گيرد، مي بهانه كند، مي ناراحتي
 است، مرد متوجه تنها نه زيانش كه - زبانبخش  تهايمعاشر اين از كه دارد حق شوهر
 كه مسائلي در ولي. كند جلوگيري - باشد مي نيز ايشان فرزندان و زن به خود متوجه
  . ندارد مورد مرد دخالت نيست خانواده مصالح  به مربوط
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   فعاليتها رآود
  

 كه است اليتهائيفع  تعطيل و ركود سبب كه اينست گيرند مي حجاب بر كه ايرادي سومين
  . است داده قرار زن استعداد در خلقت

 خدا را استعدادها اين. است كار استعداد و هوش فهم، فكر، ذوق، داراي مرد مانند نيز زن
  . برسد ثمر به بايد و نيست بيهوده و است داده او به

 موجود يك  به آفرينش در وقتي. است طبيعي حق يك دليل طبيعي استعداد هر اساسا
 استعداد دارد حق وي كه است  مدرك و سند منزله به اين شد، داده كاري لياقت و استعداد

  . است  ظلم آن كردن منع برساند، فعليت به را خود
 براي را حق اين و بخوانند درس دارند حق مرد و زن از اعم بشر افراد همه گوئيم مي چرا

 حيوانات در و دارد وجود بشر در  ندنخوا درس استعداد اينكه براي نيستيم؟ قائل حيوانات
 اين از او ساختن محروم و دارد وجود مثل توليد و تغذيه استعداد حيوان در. ندارد وجود
  . است عدالت برخالف كارها

 است، زن به ستم تنها نه است داده امكان او به آفرينش كه كوششهائي از زن داشتن باز
  قواي شود سبب كه چيزي هر. باشد مي نيز اجتماع به خيانت

 ٩٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 انساني عامل. است اجتماع زيان به بماند اثر بي و معطل انسان خدادادي و طبيعي 
 عامل اين فعاليت و كار از بايد  اجتماع و است انسان نيز زن. است اجتماع سرمايه بزرگترين

 اجتماع، افراد از نيمي نيروي تضييع و عامل اين كردن  فلج. گردد مند بهره او توليد نيروي و
 زن كه شود مي سبب و اجتماع حق برخالف هم و است زن فردي  طبيعي حق برخالف هم

  . كند زندگي مرد بر كل و سربار  صورت به هميشه
 كرد، خواهيم  بيان زودي به را آن حدود كه اسالمي حجاب كه آنست اشكال اين جواب
 بر مذكور ايراد. نيست او فطري استعدادهاي ساختن ضايع و زن نيروي رفتن هدر موجب

 وارد است بوده متداول يهوديان يا قديم  ايرانيان يا هنديها ميان در كه حجاب از شكلي آن
 بروز جلوي و كرد محبوس خانه در را زن بايد  كه گويد نمي اسالم حجاب ولي. است

 سيجن التذاذات كه اينست گفتيم چنانكه اسالم در حجاب مبناي. گرفت را او استعدادهاي
 براي خالص اجتماع، محيط و يابد اختصاص مشروع همسر به و خانوادگي محيط به بايد
 رود مي  بيرون خانه از وقتي كه دهد نمي اجازه زن به جهت همين به. باشد فعاليت و كار

. كند چراني چشم  كه دهد نمي اجازه هم مرد به و كند فراهم را مردان تحريك موجبات
 نيز اجتماع كار نيروي تقويت  موجب كند، نمي فلج را زن كار يروين تنها نه حجابي چنين

  . باشد مي
 از همينكه بگيرد تصميم و كند خود قانوني همسر به منحصر را جنسي تمتعات مرد اگر
 نينديشد، مسائل اين درباره ديگر گذاشت، اجتماع  درون به پا و آمد بيرون خود همسر كنار
 آن و زن اين متوجه فكرش همه اينكه تا باشد فعال واندت مي بهتر صورت اين در قطعا
 چگونه كه كند طرح نقشه دائما و باشد گري عشوه آن و طنازي اين و باال و قدر اين و دختر

  . شود آشنا خانم فالن با
 يك براي آنكه يا  است بهتر اجتماع براي برود خود كار دنبال به سنگين و ساده زن اگر آيا

  تلف را خود وقت توالت ميز و آئينه پاي ساعت چند رفتن بيرون
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 خود متوجه را مردان افكار كه باشد اين سعيش تمام رفت بيرون كه هم زماني و كند 
 موجوداتي به باشند اجتماع تصميم و فعاليت و اراده مظهر بايد كه را جوانان و سازد

   كند؟ تبديل اراده بي و چران چشم و هوسباز
 بند بي و حجابي بي با ، است كرده فلج را اجتماع افراد زا نيمي حجاب، نكهاي بهانه به !عجبا

 صرف و خودآرايي به پرداختن زن كار. اند كرده فلج را مرد و زن افراد تمام نيروي باري و
 شده شكارچيگري و چراني چشم مرد كار و رفتن،  بيرون براي توالت ميز پاي در وقت
  . است
 بود شده درج زنانه  مجالت از يكي در كه زنش از را مردي كايتش متن نيست بد اينجا در

  . است آورده در موجوداتي چه  صورت به را زنان حاضر، اوضاع شود معلوم تا كنم ذكر
  : است نوشته چنين نامه آن در
  
 براي خواب  موقع. گردد مي مبدل حسابي و درست دلقك يك به خواب موقع در زنم "

 خواب لباس بعد. بندد مي سرش به بزرگ توري كاله يك شودن خراب موهايش اينكه
 شير با را صورتش گريم و نشيند مي توالت ميز آئينه جلو كه است موقع اين در. پوشد مي
 اصال زيرا نيست من زن او كنم مي احساس گرداند مي بر را رويش وقتي. شويد مي كن پاك
 از. شود مي ابرو  بي كرده پاك را ابرو مداد چون و تراشيده را ابروهايش. ندارد را سابق  شكل

 به چروك و چين  براي كه كرمي زيرا رسد مي من مشام به نامطبوعي بوي صورتش
 جا همين به كار كاش. اندازد مي  قبرستان ياد به مرا و دهد مي كافور بوي مالد مي صورتش

 جور و جمع و رود مي راه اتاق در اي دقيقه چند.  است كار مقدمه تازه اين ولي شد، مي ختم
   كيسه چهار با كلفت بياور، را ها كيسه گويد مي و كند مي صدا را خانه كلفت آنگاه كند مي
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 مي باال متقالي   كند مي او پاي و دست به را ها كيسه كلفت و خوابد مي تخت روي خانم. آيد
 براي است، دراز و شده مانيكور پايش و دست ناخنهاي چون. بندد مي نخ با را آن بيخ و

 كيسه در را خود پاي و دست نشكند احيانا و نشود شش چند و نگيرد لحاف به اينكه
  . " خوابد مي ترتيب همين به و كند مي
  

 فعال نيروي  صورت به شده " آزاد " حجابي بي اصطالح به اثر بر كه زني اينست آري
 به زن كه اينست خواهد مين  اسالم آنكه !است آمده در فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي
 اخالق كردن فاسد و ثروت استهالك فقط كارش كه آيد در مهملي موجود چنين صورت
 و اقتصادي و اجتماعي واقعي فعاليت با اسالم. باشد خانواده بنيان كردن خراب و اجتماع
  . است مطلب اين گواه اسالم تاريخ و اسالم متون. نيست مخالف هرگز فرهنگي

 متدين سخت افراد ميان در و دهات در جز حاضر منطق بي مابي تجدد احوال و اوضاع در
 فعاليتهاي صرف واقعا او نيروي كه كنيد نمي پيدا زني كنند مي رعايت را اسالمي اصول كه

  . بشود اقتصادي يا فرهنگي يا اجتماعي مفيد
 آن و دانست  حجابي بي ثمره آنرا بايد كه است شده رائج اقتصادي فعاليت نوع يك آري

 تهيه خود مشتريان براي مرغوبتر و بهتر جنس بكوشد اينكه جاي به بنكدار كه اينست
 را او عفاف و عصمت سرمايه و زنانگي نيروي آورد، مي فروشنده عنوان به را مانكن يك كند،

 فروشنده يك. دهد مي قرار جيبها كردن خالي و آوردن در پول وسيله و كند مي استخدام
 با فروشنده خوشگل دختر يك ولي دهد ارائه مشتري به هست كه  همانطوري را الكا بايد
 جلب را مشتري خود جنسي جاذبه دادن قرار معرض در و زنانه ژستهاي و اطوار و ادا
 بزنند  حرف او با دقيقه چند اينكه براي نيستند مشتري اصال كه افراد از بسياري. كند مي
  . خرند مي هم چيزي يك
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   رذالت؟ و كالهبرداري يا است تجارت اين آيا است؟ اجتماعي فعاليت اين آيا
  . نپيچيد سياه كيسه توي را زن گويند مي
 در و بپوشد  لباس طوري بايد آيا ولي بپيچيد سياه كيسه در را خود زن گوئيم نمي ما

 چشم و شهوتران  مردان به هم را پستانهايش برجستگي كه شود ظاهر عمومي اجتماع
 وسائل از دهد؟ جلوه آنها  براي جاذبتر و بهتر هست كه آنطور از و بدهد نشان رانچ

 دل و فريفتن براي هم را مصنوعي زيبائي و چاقي تا كند استفاده لباس زير در مصنوعي
 وجود به چه براي آميز تحريك لباسهاي و مدها اين بگيرد؟ مدد به بيگانه مردان ربودن
 اين !بپوشند؟ همسرانشان براي را لباسها آن بانوان كه ستاين  براي آيا است؟ آمده

 به را كفل هاي ماهيچه حركات كه اينست براي جز چيست؟ براي بلند پاشنه  كفشهاي
 جز دهد مي نشان را بدن برجستگيهاي و ها كاري نازك كه لباسهائي آيا دهد؟ نشان ديگران

 و كفشها نوع اين از كه نمهائيخا غالب عمال است؟ صيادي براي و مردان تهييج براي
 خودشان شوهران گيرند نمي نظر در كه را مردي تنها كنند، مي  استفاده آرايشها و لباسها
  .است

 كند استفاده  آرايشي و لباس نوع هر از خود محارم ميان در و زنان ميان در تواند مي زن 
  . ستا  ديگري منظور و هدف براي غربي زنان از تقليد متأسفانه اما

 دامن آن به  هم مردان اگر واي. است عجيبي غريزه زن در شكارچيگري و خودآرائي غريزه
 تشويق هم !اجتماع مصلحين و كنند برطرف را آنان كار نواقص طراحان و مدسازان و بزنند
  . كنند
 با يا چادر با كنند، پا به ساده كفش بپوشند، ساده لباس عمومي اجتماعات در دختران اگر
 درس بهتر شرايطي چنين در آيا بروند، دانشگاه و مدرسه به كامل روسري و توپال
 منظورهاي و جنسي التذاذهاي اگر اصوال كنيم؟ مي مشاهده كه وضعي با يا خوانند مي

  كه است اصراري چه نيست كار در شهواني
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 وجود به مختلط دبيرستانهاي كه ورزند مي اصرار چرا باشد؟ شكل اين به زن رفتن بيرون  
   آورند؟

 در كه - نه يا هست معمول هم نالا دانم نمي - است بوده معمول پاكستان در ام شنيده من
 فقط و باشد جدا يكديگر از اي پرده وسيله به دختران و پسران بخش دانشگاه كالسهاي
    درس طريق بدين آيا. باشد دو هر بر مشرف گيرد مي قرار تريبون پشت كه استادي
   دارد؟ اشكالي هچ خواندن
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   التهابها افزايش
  

 و اشتياقها بر مرد و زن ميان حريم ايجاد كه اينست اند گرفته حجاب بر كه ديگر ايراد يك
 به نسبت ولع و حرص ،" منه منع ما علي حريص االنسان " اصل طبق و افزايد مي التهابها
 انواع موجب غرائز ردنك سركوب عالوه، به. كند مي بيشتر مرد و زن در را نسيج اعمال

  . گردد مي روحي  بيماريهاي و رواني اختاللهاي
 ناكاميها و محروميتها روي فرويد روانكاوي مكتب در مخصوصا و جديد روانشناسي در

 پيشنهاد و است اجتماعي قيود معلول ناكاميها: گويد مي فرويد. است شده تكيه بسيار
 پيش آن از ناشي عوارض و ناكامي تا  گذاشت دآزا را غريزه بايد است ممكن تا كه كند مي

  . نيايد

  راسل سخن
 " شناسم مي  من كه جهاني " كتاب )فارسي ترجمه( 70 و 69 صفحه در راسل برتراند

  : گويد مي
  
 در هم تأثير، اين و. است عمومي كنجكاوي حس تحريك از عبارت تحريم، معمولي اثر "

  رديگ موارد در هم و مستهجن ادبيات مورد
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 " كل امپد " يوناني فيلسوف: زنم مي مثالي تحريم اثر براي اكنون ...كند مي پيدا  مصداق 
 فزع و جزع هميشه او. پنداشت مي زشت و آور شرم خيلي را الغار شجره برگهاي جويدن

 خارجي ظلمات در غار درخت  برگ جويدن علت به سال هزار ده بايد اينكه از كرد مي
 برگ تاكنون هم من و اند نكرده نهي غار برگ  جويدن از مرا هيچوقت. برد سر به )دوزخ(

 و بكند را كار اين نبايد كه بود شده تلقين " كل امپد " به  ولي ام نجويده را درختي چنين
  . " جويد را غار درخت  برگ هم او
  

 قهعال عفت منافي  موضوعهاي انتشار داريد عقيده شما آيا ": كه سؤال اين جواب در سپس
  : دهد مي جواب " كند؟ نمي زياد آنها به را مردم

  
 هاي پستال كارت انتشار و چاپ كنيد فرض. يابد مي نقصان بدانها نسبت مردم عالقه "

 دو يا سال يك مدت براي اوراق  اين بشود چيزي چنين اگر. گردد آزاد و مجاز عفت منافي
 آنها به حتي كسي ديگر و شوند مي خسته آن از مردم سپس شده واقع استقبال مورد سال
  . " كرد نخواهد هم نگاه

 وخيم عوارض ، جنسي ناكامي بالخصوص ناكامي، كه است درست كه اينست ايراد اين پاسخ
 است، غلط است طبيعت نياز مورد كه حدودي در غرائز اقتضاء با مبارزه و دارد ناگواري و

  . افزايد مي آن بر كهبل كند نمي حل را مشكل اجتماعي قيود برداشتن ولي
 را واقعي  مفهوم به عشق قيود، برداشتن ديگر، غرائز برخي و جنسي غريزه مورد در
  چه هر مورد اين در. كند مي بار و بند بي و هرزه را طبيعت ولي ميراند مي
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 بيشتر عرضه   . يابد مي افزايش تنوع به ميل و هوس گردد
 مردم مدتي از پس بشود مجاز عفت نافيم عكسهاي پخش اگر ": گويد مي راسل اينكه
 عفتي بي نوع يك و بالخصوص  عكس يك درباره ،" كرد نخواهند نگاه و شد خواهند خسته

 نوع يك از يعني نيست صادق ها عفتي  بي مطلق مورد در ولي است، صادق بالخصوص
 آن جانشين عفاف به تمايل كه معني بدين  نه ولي شود مي پيدا خستگي عفتي بي خاص
. كند مي تقاضا را ديگر نوعي و كشد مي زبانه روحي عطش و آتش كه معني بدين بلكه شود

  . نيست شدني تمام هرگز تقاضاها اين و
 جنسي  مسائل در روحي عطش كه كند مي اعتراف اخالق و زناشوئي كتاب در راسل خود
 عطش نه ستا  جسمي حرارت يابد مي تسكين ارضاء با آنچه. است جسمي حرارت از غير

  . روحي
 به شهوات  شدن ور شعله سبب جنسي مسائل در آزادي كه كرد توجه بايد نكته بدين

 و رومي حرمسراهاي  صاحبان در كه آزهائي و حرص نوع از گردد، مي آز و حرص صورت
 صورت به را تخيل و تغزل و عشق نيروي حريم، و ممنوعيت ولي. داريم سراغ عرب و ايراني
 اين در تنها و دهد مي رشد و كند مي تحريك انساني و لطيف و رقيق و يعال احساس يك

  . گردد مي ها فلسفه و ابداعها و هنرها خلق منشأ و مبدأ كه است هنگام
 صورت به آنچه و ،" عفيف عشق " سينا ابن قول به و شود مي ناميده عشق آنچه ميان
 - است ناپذير پايان و روحي ود هر اينكه با - آيد مي در تملك حس و آز و حرص و هوس
 هوس، اما و است پرست يگانه و نيروها كننده متمركز و عميق عشق،. است بسيار تفاوت

  . است صفت هرزه و تنوع به متمايل و نيرو كننده پخش و سطحي
 مثل است، سطحي و محدود حاجتهاي نوع يك: است قسم دو بر طبيعي حاجتهاي
  غريزه ظرفيت همينكه حاجتها از نوع اين در. خوابيدن خوردن،
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  است ممكن حتي و رود مي بين از هم انسان رغبت گردد، مرتفع جسماني حاجت و اشباع 
 و صفت دريا و  عميق طبيعي، نيازهاي از ديگر نوع يك ولي. گردد مبدل انزجار و تنفر به

  . طلبي جاه و پرستي پول مانند است پذير هيجان
 نظر از ولي  است اول نوع از جسمي حرارت نظر از. ستا جنبه دو داراي جنسي غريزه
 عمل به اي مقايسه شدن، روشن براي. نيست چنين يكديگر به جنس دو روحي تمايل

  : آوريم مي
 بيست مثال  كشوري اگر يعني. دارد تقاضا معين مقدار يك خوراك لحاظ از اي جامعه هر

 و باشد نبايد آن از كمتر كه ستا معين آنها خوراكي مصرف باشد داشته جمعيت ميليون
 دريا به باشند داشته زياد گندم اگر فرضا كنند، مصرف توانند نمي باشد اگر هم زيادتر

 جواب، است؟ چقدر سال در آن خوراك مصرف  بپرسيم اگر جامعه اين درباره. ريزند مي
 پول به افراد عالقه نظر از كه بپرسيم جامعه يك درباره اگر  ولي. بود خواهد مشخصي مقدار
 آن افراد همه پرستي پول حس تا دارد الزم پول چقدر يعني هست؟ ثروت  به احتياج چقدر

 سير ديگر بگويند بدهيم پول آنها به بخواهيم هم باز اگر كه طوري به كند اشباع را
   نخواهد حدي خواست  اين كه اينست جواب بگيريم؟ توانيم نمي و نداريم ميل ايم، شده

  . داشت
 آمده آله و عليه  اهللا صلي اكرم پيغمبر از حديثي در. دارد را حالت همين هم دوستي لمع

 سير هرگز گرسنه دو يعني. » مال طالب و علم طالب يشبعان ال منهومان «: است
 اشتهاشان شود داده آنها به بيشتر هرچه ثروت، طالب ديگر و علم جوينده يكي: شوند نمي
  . گردد مي تيزتر
 هر. است ناپذير  پايان طلبي جاه نظر از بشر ظرفيت. است قبيل همين از هم بشر طلبي جاه

 باالتر مقام طالب هم باز آورد  دست به كه را عالي پست هر و اجتماعي مقام هر فردي
  . نيست خبري پذيري پايان از بيايد ميان  به تملك حس پاي كه جا هر اساسا و است،
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. است محدود  جسمي جنبه از. روحي جنبه و جسماني نبهج: دارد جنبه دو جنسي غريزه

 عطش و طلبي تنوع نظر از  ولي است، كافي مرد اشباع براي زن دو يا زن يك نظر اين از
  . دارد ديگري شكل آيد وجود به است ممكن ناحيه اين در كه اي روحي
 به كه است آن  يكي: است نوع دو موضوع اين به مربوط روحي حالت كه كرديم اشاره قبال

 مخصوصا و فالسفه ميان در كه است چيزي همان و شود، مي ناميده " عشق " اصطالح
 يا و است جنسي و جسمي ، واقعي عشق هدف و ريشه آيا كه ستا مطرح الهي فالسفه
 آن و است كار در سومي شق يا و است روحي صددرصد كه دارد ديگري هدف و ريشه
   هدفهاي متوجه و كند مي پيدا معنوي حالت بعد ولي است جنسي ريشه، لحاظ از اينكه

 مي جنسي غير   گردد؟
 و فردي  جنبه هميشه عطش از نوع اين نيست، ما بحث محل فعال روحي عطش اين

 او غير با را او رابطه و گيرد مي تعلق خاص شخص و خاص موضوع به يعني دارد شخصي
  . آيد مي وجود به محروميتها و محدوديتها زمينه در عطش از نوع اين. كند مي قطع
 حس شؤون از كه آيد مي در آز و حرص صورت به كه است آن روحي عطش ديگر نوعي
 آن تملك، حس و جنسي شهوت: ناپذير پايان غريزه دو از است اي آميخته يا و است تملك
 ما عصر پولداران غير و پولداران اغلب در و قديم حرمسراهاي صاحبان در كه است همان
 ديگري متوجه و شود مي سير يكي از. دارد تنوع به  تمايل عطش از نوع اين. دارد وجود
 از نوع همين و است ديگر نفر دهها بند در دارد اختيار در نفر دهها  اينكه عين در. گردد مي

. آيد مي وجود به آزاد اصطالح به معاشرتهاي و ها باري و بند بي زمينه در كه است  عطش
  . شود مي ناميده هوس كه است عطش از نوع اين

 نيروي كننده تقويت و نيروها كننده متمركز و عميق عشق،: گفتيم گذشته در كه همانطور
   و سطحي هوس، اما و است، پرست يگانه و تخيل
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  پخش  . است صفت هرزه و تفنن و تنوع به متمايل و نيروها كننده
 مجرا اين در مردي اگر. نيست دنيش ارضاء شود مي ناميده هوس كه عطش از نوع اين

 زيبا از پر باشد داشته پرويز خسرو و الرشيد هارون حرمسراي نظير حرمسرائي فرضا بيفتد،
 يك جهان نقاط اقصي در كه بشنود اگر باز نرسد، نوبت يك هر به بار يك سالي كه رويان

 حالت. ام هشد سير ديگر است بس گويد نمي. شد خواهد  آن طالب هست، ديگر زيباروي
 قرآن در خدا. است زيادتر دنبال به هم باز شود داده آن به چه هر كه دارد را جهنم

 پر گوئيم مي جهنم به) 1(» مزيد من هل تقول و امتعت هل لجهنم نقول يوم «: فرمايد مي
   سير رويان زيبا ديدن از هرگز چشم هست؟ بازهم آيا گويد مي شدي؟ سير شدي؟

 نمي  : شاعر قول به. رود مي چشم دنبال به هم دل و شود
   بود مايل چو چشم برود، دل

   بود دل كش رشته نظر دست
 اين از بخواهد كسي اگر و ندارد امكان فراواني، راه از ارضاء و كردن سير حاالت اينگونه در
  . كند سير هيزم با را آتش بخواهد كه است آن مثل درست شود وارد راه
 انسان. نيست كار در محدوديت روحي، هاي خواسته نظر از انيانس طبيعت در كلي طور به

 ماديات مسير در روحي هاي خواسته  كه هم وقتي. است شده آفريده نهايت بي طالب روحا
 مرحله طلب و ميل اي مرحله هر به رسيدن شود، نمي متوقف حدي هيچ به گرفت قرار
  . آورد مي وجود به او در را ديگر

 محروميتها معلول تنها را شهواني احساسات و اماره نفس طغيان كه انيكس اند كرده اشتباه
 ور شعله و طغيان سبب محروميتها  كه همانطور. اند دانسته محروميتها از ناشي هاي عقده و

 شدن ور شعله و طغيان سبب نيز مطلق تسليم و اطاعت و پيروي گردد، مي شهوات شدن
  امثال. گردد مي شهوات آتش
  :يپاورق

30 /ق 1- 
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 بدين زياد عربي و فارسي ادبيات در. بودند برده پي نكته بدين كامال ما عارفان و ناصحان
  . است شده اشاره نكته

  : گويد مي سعدي
 فرشته   خوردن زكم آدمي شود خوي

   ادجم چو او بيفتد بهائم چو خورد گر و
  گشت تو امر مطيع برآري كه هر مراد

   مراد  يافت چو دهد فرمان كه نفس خالف 
 در و است  اسالمي ادبيات شاهكارهاي از كه " برده " معروف قصيده در مصري بوصيري

  : گويد مي دارد هم اندرزهائي و پند ضمنا و است آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول مدح
   ليع شب تهمله ان كالطفل النفس
   ينفطم تفطمه ان و الرضاع حب
 بگذاري خود  حال به را او اگر. است مند عالقه پستان به كه است طفل همچون نفس يعني

 به بگيري شير از را او اگر و شود مي دارتر ريشه روز به روز و ماند مي باقي ميل همين با
  : گويد مي ديگري. گيرد مي خود پستان ترك

   رغبتها اذا راغبة النفس
   تقنع قليل الي ترد اذا و

 كم به را او اگر ولي افزايد مي رغبت بر كني فراهم را نفس رغبت موجبات چه هر يعني
  . كند مي پيشه قناعت دهي عادت
 اشباع و ارضاء غرائز،  كردن آرام راه تنها اند پنداشته كه اينست در او امثال و فرويد اشتباه

 آنها سوء عواقب و ممنوعيتها و محدوديتها  توجهم فقط اينها. است آنها حصر و حد بي
 آرام نا و سركش و منحرف و عاصي را غريزه ممنوعيت، و قيد كه هستند مدعي و اند شده
    آن داد مطلق آزادي آن به بايد غريزه، اين آرامش ايجاد براي كه اينست  طرحشان. سازد مي
  . شود داده تماسي هر اجازه مرد به و گري جلوه هر اجازه زن به كه معني بدين هم
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 و محدوديت  كه همانطور كه اند نكرده توجه اند خوانده را قضيه طرف يك چون اينها

 معرض در و شدن تسليم و كردن رها كند، مي عقده توليد و سركوب را غريزه ممنوعيت،
 هر كه ندارد وجود امكان اين چون و سازد، مي ديوانه آنرا آوردن در تهييجات و تحريكات
 يك پايان بي هاي خواسته همه ندارد امكان بلكه شود، برآورده فردي هر براي اي خواسته

  . آيد مي وجود به روحي عقده و شود مي سركوب بدتر غريزه شود برآورده فرد
 طبيعي، حاجت حد در غريزه ارضاء يكي: است الزم چيز دو غريزه آرامش براي ما عقيده به
  . آن تحريك و يجتهي از جلوگيري ديگر و

 آن، داخلي  گازهاي تجمع و تراكم كه است نفت چاه مانند طبيعي حوائج لحاظ از انسان
 ولي داد آتش به و كرد خارج را آن گاز بايد صورت اين در. آورد مي وجود به را انفجار خطر
  . كردسير توان نمي زياد طعمه باز هرگز را آتش اين

 فراهم را  غريزه هيجان موجبات لمسي و بصري و عيسم مختلف وسائل به اجتماع اينكه
 بدين هرگز. شد نخواهد ميسر كند آرام را شده ديوانه غريزه ارضاء، با بخواهد آنگاه و كند

 با غريزه نارضائي و تالطم و اضطراب بر بلكه كرد، ايجاد رضايت و آرامش توان نمي وسيله
  . شود مي دهافزو آن، از ناشي جنايات و رواني عوارض هزاران
 و زودرس  بلوغهاي نظير ديگري وخيم عوارض جنسي غريزه حساب بي تهييج و تحريك
  . دارد نيز فرسودگي و پيري

  : گويند مي كه ما سنجان نكته و عارفان كه شود مي معلوم اينجا از
  گشت تو نفس مطيع برآري كه هر مراد

   مراد  يافت چو دهد فرمان كه نفس خالف 
 آقايان  اين كه اند كرده برخورد نكاتي به خود عارفانه ضميري روشن و بيني روشن با

  . اند نشده  متوجه كرده پر را جهان نامشان علوم، عصر در كه روانكاو روانشناس
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 به نيازمند  ولي است صحيحي مطلب منه منع ما علي حريص االنسان: گويند مي اينكه اما

 آن سوي به هم و شود  ممنوع آن از هم كه ورزد مي حرص چيزي به انسان. است توضيح
 ممنوع را او آنگاه و كنند بيدار  شخصي وجود در را چيزي تمناي اصطالح به شود، تحريك
 بدان نسبت هم ولع و حرص شود، عرضه كمتر يا نشود عرضه اصال امري اگر اما. سازند
  . بود خواهد كمتر
 است، رفته خطا كه شد متوجه خود بود، جنسي غريزه آزادي سرسخت طرفدار كه فرويد

 به و كرد منحرف ديگري مسير به خودش خاص راه از را آن بايد كه كرد پيشنهاد لذا
. شد تصعيد طرفدار اصطالح به و  ساخت منعطف غيره و نقاشي نظير هنري و علمي مسائل

 رواني رضعوا و بيماريها اجتماعي، قيود برداشتن با كه بود داده نشان آمار و تجربه زيرا
 از است تصعيد طرفدار كه فرويد آقاي دانم نمي من. است شده بيشتر  جنسي غريزه از ناشي
   است؟ كردن محدود طريق از جز آيا. كند مي پيشنهاد آنرا  راه چه
 هم يعني جنسي،  انحراف گفتند مي خود از بيخبرتر دانشجويان به خبر، بي افراد گذشته در

 اثر بر زن به نداشتن دسترسي هم علتش و است رائج رقيهاش ميان در فقط بازي، جنس
    ميان در زشت عمل اين رواج شد معلوم كه نكشيد طولي اما. است حجاب و زياد قيود

  . است شرقيها از بيشتر درجه صد اروپائيها
 ازدواج شرائط بايد و شود مي انحراف موجب زن به نداشتن دسترسي كه كنيم نمي انكار ما

 و اجتماع در زن خودنمائي و تبرج كه مقدار آن شك بدون ولي كرد، سهل ار قانوني
 و محروميت كه است آن از بيشتر مراتب  به شود مي جنسي انحراف سبب آزاد معاشرتهاي

  . گردد مي سبب نارسي دست
 اروپا در است، شده بازي همجنس و جنسي انحراف باعث محروميتها زمين مشرق در اگر

 كه همانطور كشورها بعضي در  كه آنجا تا است، گشته انحراف اين باعث ادزي شهوترانيهاي
  قانوني و رسمي خوانديم خبري يها روزنامه در
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 ملت از بايد  مقننه قوه است پذيرفته را كار اين عمال انگلستان ملت چون شد گفته و ،شد 
 خواندم اي مجله در اينكه باالتر. است گرفته صورت قهري رفراندوم نوعي يعني. كند پيروي

  . كنند مي ازدواج يكديگر با رسما پسرها اروپائي كشورهاي بعضي در
 حرمسراها  صاحبان كه نبودند جنسي انحراف رواج سبب قدر آن محرومين هم، شرق در

  . است شده آغاز سالطين و ملوك " بالط " از انحراف اين اعراب، اصطالح به و بودند،
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 :پنجم بخش  : اسالمي حجاب
  

 - 1  . نور سوره آيات
  . استيذان - 2
  . زن پوشش و مرد نگاه - 3

 ستر - 4  . تابو اخالق و عورت
  . پوشش آيه در استثناها - 5

 - 6  . نور سوره آيات
 - 7  . احزاب سوره آيات

  . بررسي - 8
  . مچ تا دست دو و چهره - 9

  . موافق ادله 10
  . مخالف ادله - 11
  . مجامع در زن شركت - 12

 - 13  . فتاوي
 - 14   اظهار؟ يا كتمان

  . ديگر مسأله دو - 15
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   اسالمي حجاب

  
 آمده قرآن از  سوره دو در موضوع بدين مربوط آيات. كنيم مي شروع قرآن از را بحث اين

 سپس و كنيم مي بيان را آيات تفسير ما. " احزاب " سوره ديگر و " نور " سوره يكي: است
 كه اي آيه نور سوره در. پردازيم مي فقهاء فتواي  نقل و اياترو بحث و فقهي مسائل به

 گرفتن اذن وظيفه متعرض آيه آن از قبل آيه چند. باشد مي 31  آيه است مطلب به مربوط
    شروع آنجا از را آيات تفسير. باشد مي آيه اين مقدمه حكم در و است منازل در ورود براي
  : كنيم مي

  نور سورة ٣١ تا ٢٧ اتيآ
 ذلكم اهلها علي تسلموا و تستانسوا حتي بيوتكم غير بيوتا تدخلوا ال آمنوا الذين ايها يا «

 ان و لكم يؤذن حتي تدخلوها فال احدا فيها تجدوا لم فان )27( تذكرون لعلكم لكم خير
 ان جناح عليكم ليس )28( عليم تعملون بما اهللا و لكم ازكي هو فارجعوا ارجعوا لكم قيل

 قل )29( تكتمون ما و تبدون ما يعلم اهللا و لكم متاع فيها مسكونة غير بيوتا تدخلوا
  يغضوا  للمؤمنين
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 قل و )30(  يصنعون بما خبير اهللا ان لهم كياز ذلك فروجهم يحفظوا و ابصارهم من 
 و منها ظهر ما اال زينتهن اليبدين و فروجهن يحفظن و ابصارهن من يغضضن للمؤمنات
   او بعولتهن آباء او آبائهن او لبعولتهن اال زينتهن يبدين ال و يوبهنج علي  بخمرهن ليضربن
 ملكت ما او نسائهن او اخواتهن بني او اخوانهن بني او اخوانهن او بعولتهن ابناء او ابنائهن
 النساء، عورات علي يظهروا لم الذين الطفل او الرجال من االربة اولي غير التابعين او ايمانهن

 لعلكم المؤمنون ايها جميعا اهللا الي توبوا و زينتهن من يخفين ما ليعلم رجلهنبا يضربن ال و
  ). 31 (تفلحون

. سازيد آگاه را آنان قبال آنكه مگر نشويد داخل ديگران خانه به !آورديد ايمان كه كساني اي
  . گيريد پند كه باشد. است بهتر شما براي اين. كنيد سالم خانه اهل بر و

 باز شد گفته اگر. شود داده اجازه شما به تا نشويد داخل نيافتيد خانه در را كسي اگر
  . داناست دهيد مي انجام  بدانچه خدا. شما براي است تر پاكيزه كه بازگرديد گرديد،
 )اجازه بدون( داريد آنجا در عينف و نيست سكنا محل كه هائي خانه در كه نيست باكي
  . است آگاه داريد مي  نهان را آنچه و دكني مي آشكار را آنچه خدا. شويد داخل

. است تر پاكيزه شما  براي اين. كنند حفظ دامنها و خوابانند فرو ديدگان بگو مؤمن مردان به
  . است آگاه كنيد مي بدانچه خدا
 زيور و كنند حفظ خويش دامنهاي و خوابانند فرو خويش ديدگان بگو مؤمنه زنان به

   زيور بزنند، گريبانها بر خويش سرپوشهاي است، داپي آنچه مگر نكنند آشكار خويش
 پسر يا پسران، يا شوهران، پدر يا پدران، يا شوهران، براي مگر نكنند آشكار خويش

  يا شوهران،
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 كه طفيلي مردان يا مملوكانشان، يا زنان، يا ، خواهرزادگان يا زادگان، برادر يا برادران، 
 توانا زنان از كامجوئي بر يا( نيستند آگاه زنان راز از كه كودكاني يا ندارند، زن به حاجت
 مؤمنان  گروه اي. شود دانسته مخفيشان زيورهاي كه نكوبند زمين به پاي و )نيستند
  . شويد رستگار كه باشد بريد، توبه خداوند سوي به همگي

  
 لداخ كسي  خانه به اجازه بدون و سرزده نبايد مؤمنين كه اينست دوم و اول آيه مفاد
 استثناء دستور اين از  نيست سكونت براي كه جاهائي و عمومي مكانهاي سوم آيه در. شوند
 كه يكديگر با معاشرت در است مرد و زن وظائف به مربوط ديگر آيه دو سپس. گردد مي

  : است قسمت چند شامل
  . كند اجتناب  بازي نظر و چراني چشم از بايد زن، چه و مرد چه مسلمان، هر - 1

 - 2  . بپوشد ديگران از را خود عورت و باشد پاكدامن بايد زن، يا مرد خواه مسلمان،
 در و نسازند آشكار  ديگران بر را خود زيور و آرايش و باشند داشته پوشش بايد زنان - 3

  . برنيايند مردان توجه جلب و تحريك صدد
 اال زينتهن يبدين ال و « " جمله با يكي كه شده ذكر زن پوشش لزوم براي استثناء دو - 4
 ال و « " جمله با ديگري و است  مردان عموم به نسبت و است شده بيان "" منها ظهر ما

   به نسبت زن براي را پوشش نداشتن و شده ذكر " الخ» لبعولتهن اال زينتهن يبدين
  . كند مي تجويز خاصي عده

 ترتيب به ما  . كنيم مي بحث آيات اين مفاد در
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   استيذان
  
  . شود داخل  ديگري خانه به قبلي اجازه و اطالع بدون ندارد حق هيچكس اسالم نظر از
 در ورود براي  كسي كه نبوده معمول است، شده نازل قرآن كه محيطي در اعراب، بين در

 ديده دهات در هم االن  كه همانطوري بوده باز ها خانه در. بخواهد اذن ديگران منزل
 بستن زيرا. ببندند را درها كه - روز چه و شب چه - است نبوده رسم هيچوقت شود مي

 دستور كه كسي اولين. است نداشته وجود ترسي  چنين آنجاها در و است دزد ترس از درها
 دستور او هم و بود معاويه دهند، قرار در لنگه دو يعني مصراعين  مكه هاي خانه براي داد
  . ببندند را درها  كه داد
 و نبود متداول عربها بين هم گرفتن اجازه و بود باز هميشه ها خانه در چون حال هر به

 وارد قبلي اطالع بي و سرزده دانستند مي خود به نسبت اهانت نوعي را خواستن اجازه حتي
  . شدند مي يكديگر هاي خانه
 سكونت مورد هاي خانه داخل سرزده داد دستور كرد، منسوخ را غلط رسم اين اسالم

  يكي: است چيز دو حكم اين فلسفه كه است روشن .نشوند ديگران
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 يك پوشش آيات با دستور  اين جهت همين از و زن، بودن پوشيده يعني ناموس موضوع 
 نيست مايل و دارد اسراري خود سكونت  محل در كسي هر اينكه ديگر. است شده ذكر جا

 ممكن زيرا كنند يترعا را نكته اين بايد هم صميمي  رفيق نفر دو حتي. بفهمند ديگران
 خصوصي زندگي نظر از كدام هر يكرنگي، و يگانگي عين در  يكرنگ دوست دو است

  . بفهمد ديگري نخواهند كه باشند داشته اسراري
 زن آنها در  كه هائي خانه به دارد اختصاص استيذان دستور كه كرد فكر نبايد بنابراين
 هم پوشش به مقيد  كه زناني و نمردا. است عام و مطلق وظيفه اين. كند مي زندگي
 آن به را آنان ديگران نخواهند  كه باشند داشته وضعي خود، خانه در است ممكن نيستند

 فلسفه از تر كلي هم اش فلسفه حجاب، از تر كلي  است دستوري اين حال هر به. ببينند حال
  . است حجاب
 عيب به نشويد، وارد ايد نكرده استعالم تا: اينست معني به كه "" تستأنسوا حتي « " جمله
 فزع و وحشت مقابل نقطه كه است " انس " ماده از كلمه اين. دارد اشعار شدن وارد سرزده
 بايد مي دارند سكونت آن در ديگران كه اي خانه به شما ورود  كه فهماند مي كلمه اين. است

  ناراحتي و فزع و وحشت موجب كه شويد وارد سرزده نبايد باشد، انس جلب و استعالم با
  . گردد

 ذكر استعالم براي: فرمودند دستور آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر كه شده وارد رواياتي
 اهللا يا است معمول ما بين در.  غيره و اكبر، اهللا يا اهللا، سبحان مانند شود گفته خدا
  . گيرد مي الهام دستور همين از رسم اين گوئيم، مي
 خانه شامل  خواستن اجازه حكم آيا شد سؤال سلم و آله و عليه هللا صلي اكرم رسول از

 اذن بايد هم دخترمان يا مادر خانه در ورود براي آيا شود؟ مي هم نزديك خويشان و فاميل
 شوي وارد سرزده تو و باشد برهنه خود  اتاق در تو مادر اگر آيا فرمود جواب در بگيريم؟
  . بگيريد اذن پس فرمود. نه: شد عرض است؟ پسنديده

 تأكيد و  توصيه هم خويش اصحاب به و كردند مي اجراء را دستور اين شخصا اكرم رسول
   پيغمبر رسم كه اند كرده نقل سني و شيعه دانشمندان. كردند مي
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. " » البيت  اهل يا عليكم السالم « ": فرمود مي و ايستاد مي خانه در پشت كه بود اين  اكرم
 تكرار را سالم سوم و دوم نوبت شنيد نمي جواب اگر و شد مي وارد دادند يم ورود اجازه اگر
 را صدا دوم يا اول نوبت در است خانه در  كه شخصي دارد امكان واقعا زيرا فرمود، مي

 در يا فرمود مي و كرد مي مراجعت شنيد نمي جواب هم سوم  نوبت در اگر ولي باشد نشنيده
   زهرا دخترش خانه مورد در را دستور اين. بشويم وارد ما ارندند ميل آنكه يا و نيستند خانه
  . فرمود مي اجرا نيز السالم عليه
 " بيت " جمع "  بيوت " كلمه كه اينست شويم متذكر آيه اين تفسير در بايد كه نكته يك
 به فارسي امروز اصطالح در " خانه " معني به كه لغتي عربي زبان در. است اتاق معناي به
 را خانه كلمه خراسان مانند ايران نقاط از قسمتي در  البته. است " دار " لفظ رود مي كار
  نتيجه چنين اينجا از و است اتاقها معناي به بيوت حال هر به. كنند مي  اطالق اتاق به نيز

    به نه است اشخاص اتاق در شدن داخل به مربوط استيذان كه شود مي گرفته
  . منزلها حياط در ورود
 جنبه حياط قهرا بود، باز هميشه ها خانه در چون اعراب بين در كه داشت توجه بايد ولي

 اتاق داخل به شود لخت فرضا خود خانه در خواست مي كسي اگر و كرد نمي پيدا خصوصي
 ما زندگي در االن چنانكه - است كرده پيدا را اتاق حكم حياط كه جائي در ولي. رفت مي

 پناهگاه اتاق مانند كامال چه اگر و است بلند هم ديوارها و است بسته در زيرا - است اينطور
 حكم جاهائي چنين در دارد، خصوصي جنبه حدي تا باعخره ولي شود نمي  شمرده خلوت و

  . است جاري هم حياط در استيذان  وجوب
 تربه شما براي  اين يعني "» تذكرون لعلكم لكم خير ذلكم « ": فرمايد مي آيه پايان در

. آنست در شما مصلحت دارد،  فلسفه نيست، دليل بي داديم شما كه دستوري يعني است،
  . دريابيد آنرا مصلحت و شويد متوجه كه باشد

 خانه در كسي  كه دريافتيد استجازه و استعالم از پس اگر: فرمايد مي دوم آيه در سپس
   احبص مثال شود، داده اجازه شما به اينكه مگر نشويد وارد نيست،
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  . بدهد  اجازه و باشد داشته حضور خودش يا بدهد شما به را خانه كليد خانه
 برگرديد گفت شما به  خانه صاحب اگر "" فارجعوا ارجعوا لكم قيل اذا و « ": فرمايد مي بعد
  . نشويد ناراحت و برگرديد هم شما بپذيريم، را شما توانيم نمي
 اينكه كما بود، آنها  ناداني از اين و. شمردند مي ننگ را خواستن اجازه اعراب گفتيم قبال
 تلقي وارد به اهانت باشد، عذري موجب  به چند هر وارد، نپذيرفتن ما اجتماع در هم االن
 االن من بگويد خانه صاحب و برود اي خانه در به كسي اگر. است ما ناداني از اين و شود، مي
 من بگويد بنشيند جا هر و كند قهر بسا چه و ،خورد مي بر او به بپذيرم را شما ندارم وقت
  . است جهالت و ناداني  يك هم اين. نداد راه مرا فالني، منزل در به رفتم

 و تكلفات دستور،  اين بستن كار به. ببنديم كار به باره اين در را قرآن دستور بايد ما
 همين معلول ها گوئي خالف و دروغها  سلسله يك. سازد مي دور ما از را زيادي ناراحتيهاي

  . باشد مي رائج ما بين در  كه است نابجا توقعهاي و نادرست رفتار
 را او ندارد  ميل خانه صاحب. زند مي را ديگري شخص خانه در قبلي، اطالع بدون شخصي
 گويد مي است، مزاحمت  شخص اين آمدن و دارد الزمي كارهاي كه هست بسا بپذيرد،
 خالف وارد شخص. فهمد مي را دروغها  اين غالبا وارد شخص. ستني خانه در فالني بگوئيد

 قدر آن هم خانه صاحب و بپذيرند را او دارد  توقع قبلي وقت تعيين بدون كه كند مي
 بگويد اگر و بپذيرم، ندارم وقت فعال خواهم مي معذرت بگويد  كه ندارد صراحت و شهامت

    گله عمر آخر تا بپذيرد، را او عذر كه دندار فهم قدر آن وارد شخص آن باز ندارم، وقت
  . نپذيرفت مرا او و شخص فالن خانه در به رفتم كه كند مي

 اگر ولي. آيد مي پديد رنجش هم و شود مي تهگف دروغ هم مواقع اينگونه در كه اينست
: فرمايد مي لهذا. آيد مي پديد رنجشي نه و شود مي گفته دروغي نه شود رعايت قرآن دستور

  ياد شما  به كه روش اين يعني " » لكم ازكي ذلكم « "
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   . است تر پاكيزه شما براي داديم
 « "  . است دانا كنيد مي آنچه به خدا يعني "" عليم تعملون بما اهللا و

  : كنم مي  نقل دارم ياد به بروجردي اهللا آية مرحوم به مربوط اي قضيه اينجا در
 و ديد اتفاقا و آمد  قم به ايران معروف خطباي از ييك وقت يك بودم، قم در كه سالهائي در

 اقامت مدت در روز يك. شد مي ديدن  ايشان از آنجا در. بود بنده حجره در ايشان بازديد
 آن. بود برده بروجردي اهللا آية خانه به را ايشان  نامناسبي وقت در شخصي قم، در ايشان
 كردند مي مطالعه وقت آن در ايشان المعمو و بود ايشان درس وقت از قبل ساعت يك موقع

 شما  مالقات به فالني بگوئيد آقا به گويند مي نوكر به و زنند مي در. پذيرفتند نمي را كسي و
 مطالعه فعال من فرمودند آقا گويد مي و گردد مي بر و رساند مي را پيغام نوكر. است آمده
 شهر به همانروز اتفاقا و گشتبر  هم محترم شخص آن. بياوريد تشريف ديگري وقت دارم،
 و ديدند صحن در را من آمدند، درس براي بروجردي  اهللا آية همانروز. كرد مراجعت خود

. رفتند ايشان گفتم " آيم مي شما حجره به فالني ديدن براي درس از بعد من ": فرمودند
  : فرمودند

 بود تو حال مانند ي،آمد من ديدن به تو وقتي من، حال: بگو ديدي را ايشان وقتي پس "
 مالقات هم با وقتي خواست مي  دلم من. شوي آماده سخنراني ايراد براي خواهي مي وقتي
 و داشتم مطالعه من موقع آن در و  كنيم صحبت باهم و باشد جمع من حواس كه كنيم
  . " بيايم درس براي خواستم مي
 ابالغ را بروجردي اهللا آية خواهي معذرت و كردم مالقات را شخص آن من مدتي از پس

: بودند گفته محترم مرد اين به و بودند كرده وسوسه افراد از بعضي كه بودم شنيده و كردم،
 محترم مرد آن به من. برگردانند خانه در از ترا و شود توهين تو به كه بوده كار در تعمدي
  : گفتم
   دندش مطلع چون و بيايند شما ديدن به خواستند مي بروجردي اهللا آية
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 حركت شما كه  . كردند معذرتخواهي كرديد
 نخورد، بر ذره يك  من به تنها نه ": گفت. بود جالب من براي كه گفت اي جمله مرد آن

 ورود هستند صريح مردمي كه ستاييم مي را اروپائيها ما زيرا شدم، خوشحال هم خيلي بلكه
 وقت در كرده غفلت بودم، نگرفته وقت ايشان از قبال كه من. ندارند بيجا رواسيهاي
 اين آيا. دارم كار من حاال گفت كه آمد خوشم مرد اين صراحت از من. بودم رفته نامناسبي

 گفت مي خود با و بود ناراحت دلش در دائما و پذيرفت مي مرا ناراحتي با اينكه يا بود بهتر
 بسيار من !كرد؟ خراب مرا درس و گرفت مرا وقت شد، نازل من بر كه بود چه بال اين

 مرجع خوبست چقدر. نپذيرفت مرا گوئي رك و صراحت كمال در كه شدم خوشحال
  . " باشد صريح اينطور مسلمين
 غير بيوتا تدخلوا ان  جناح عليكم ليس « ": فرمايد مي بعد آيه در: آيات تفسير به برگرديم
 كه اينست آيه مفاد. است شده قائل استثناء آيه اين در. "» لكم متاع فيها مسكونة
 مخصوص يعني است، مسكوني هاي خانه مخصوص شد داده اذن كسب درباره كه دستوري
 كه جاهائي اما دارد، خلوتگاه جنبه و است افراد خصوصي  زندگاني محل كه است جاهائي
    به متعلق آنكه لو و ندارد را حكم اين است، عمومي آنجا در آمد و رفت و نيست اينطور
  . باشد ديگران

 اذن و بايستيد در جلو  نيست الزم داريد كار مغازه يا شركت، يا پاساژ، يك در شما اگر المث
 الزم اذن كسب موارد اين در.  است باز درش كه عمومي حمام چنينهم. بخواهيد ورود

 بدون داريد كاري آنجا در و نيست مسكون  كه هائي خانه در نيست باكي شما بر. نيست
  . شويد وارد اجازه

 صورتي در مكانها  اينگونه در انسان ورود كه شود مي فهميده "» لكم متاع فيها « " قيد از
  . شود فراهم نبايد مكانها آن صاحبان براي مزاحمت اال و دارد كاري كه است

 از است، آگاه شما نهان و آشكار به خدا و يعني "» تكتمون ما و تبدون ما يعلم اهللا و « "
  كسي كار محل و خانه وارد منظور چه به كه است خبر با شما نيت و قصد
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  . شويد مي 
 به بگو يعني ..."  فروجهم يحفظوا و ابصارهم من يغضوا للمؤمنين قل «": فرمايد مي بعد آيه

   ...كنند حفظ را خويش  عورت و بخوابانند را خود هاي ديده كه مؤمن مردان
  

   بصر و عين
  
  . است رفته كار به است بصر جمع كه " ابصار " كلمه آيه اين در

 بين است فرق هم  فارسي در كه همانطوري ،" عين " كلمه و " بصر " كلمه بين است فرق
 عضو نام است " چشم " آن  فارسي كه " عين ". " چشم " كلمه و " ديده " كلمه

 " آن فارسي همچنين و " بصر " كلمه ولي آن، كار از نظر قطع با است معهود و مخصوص
 آن از " ابصار " " ديدن " مخصوص كار كه شود مي اطالق چشم به جهت آن از " ديده
   باشد مي عضو يك اسم چه اگر كلمه دو اين لذا. زند مي سر
  . دارد تفاوت آنها استعمال مورد ولي

 عمل به نظر و كند توصيف را معشوق چشم زيبائي و تناسب خواهد مي شاعر يك كه وقتي
 زيرا نيست صحيح ديده لفظ  استعمال مورد اين در. برد مي كار به را چشم لفظ ندارد، ديدن

 بودن خماري يا ميشي يا مشكي و ريزي و درشتي به است، چشم خود به عنايت اينجا در
  : گويد مي شاعر اينكه مثل است، آن
  هم از ناز كشند مي خوش تو مست چشم دو

   هم از احتراز مست بد دو كنند نمي
. برند مي كار به را " ديده " كلمه باشد، ديدن عمل يعني چشم كار به عنايت وقتي ولي
   ": گويد مي شاعر
   بيند دلبر كه آنست فايده را ديده

"   
  كلمه است ديدن عمل يعني چشم كار به عنايت چون بحث، مورد آيه در
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 "   . " عيون " كلمه نه است رفته كار به " أبصار
  

   غمض و غض
  

 غض " ماده از كه است " » يغضوا « " كلمه است، رفته كار به آيه ناي در كه ديگري كلمه
 دو آن برخي و رود مي كار به چشم مورد در دو هر كه است لغت دو غمض و غض. است "
 معناي به غمض: كنيم مشخص نيز را كلمه دو اين  معناي بايد. كنند مي اشتباه باهم را

  . كن نظر صرف اينكه از است كنايه. كن عين غمض گويند مي. است پلكها گذاردن برهم
 كنيد مي مالحظه چنانكه  . بصر كلمه با نه شود مي همراه عين كلمه با لغت اين

 معناي به غض. طرف غض يا و نظر غض يا و بصر غض گويند مي غض كلمه مورد در ولي
 19 آيه لقمان سوره كريم  قرآن در. نگاه دادن كاهش يعني بصر غض و است دادن كاهش

 را خودت صداي يعني "" صوتك من  اغضض و « ": گويد مي فرزندش به لقمان زبان از
 الذين ان « ": فرمايد مي حجرات سوره از 3 آيه در. نكن فرياد كن، ماليم بده، كاهش
 آنانكه يعني "» للتقوي قلوبهم اهللا امتحن الذين اولئك اهللا  رسول عند اصواتهم يغضون
   بر فرياد يعني كنند، مي ماليم خدا رسول حضور در )گفتن سخن هنگام( را خود صداي
  . است كرده  آزمايش تقوا براي را دلهايشان خداوند كه هستند كساني آنان آورند، نمي
 چنين كرده توصيف را اكرم رسول شمائل و اوصاف كه هاله ابي بن هند معروف حديث در

 را چشمها شد مي خوشحال كه وقتي يعني )1( " » طرفه غض فرخ اذا و « " ": است آمده
 هم روي را چشمها كه نيست اين مقصود كه است  بديهي. آورد مي در خفته نيم حالت به
  نگاه  مقابل طرف به يا و گذاشت مي

  : پاورقي
 صافي تفسير - 1  .  ابراهيم بن علي تفسير از نقل نور، سوره از 31 آيه ذيل
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 نمي   . كرد
 لم و اطرق و كسره  اي ": كند مي تفسير اينطور را جمله اين " بحار " در مجلسي مرحوم
 را چشم پلك يعني. " المرح و االشر من ابعد ليكون ذلك يفعل انما و. عينه يفتح
 حالت از تا كرد مي چنين. گشود نمي را چشمها و انداخت مي پائين به را سر و شكست مي

 شادي كه هنگامي هستند خود ساتاحسا مغلوب كه افرادي معموال. باشد دور زدگي شادي
 هيجان به و دهند مي سر قهقهه و كنند مي گشاد را چشمها اختيار بي آورد مي رو آنها به
  . وقار با و سنگين افراد برخالف آيند، مي
 در كه هنگامي الحنفية، ابن محمد خود فرزند به معروفش توصيه در السالم عليه علي

 باش، خود جاي سر تو شوند كنده جا از اگر كوهها ": دفرمو داد او به را پرچم جمل جنگ
 عاريه خداوند به را خود سر " شود تحريك غضبت و خشم تا " بده فشار هم روي را دندانها

 اقصي ببصرك ارم « ": فرمود اضافه آخر در آنگاه. " كن ميخكوب  زمين در را پاها و بده
 را چشمها و از بيند نظر را دشمن نقطه آخرين تا يعني )1( " » بصرك غض و  القوم

 اينست مقصود نكن،  نگاه يا ببند، را چشمها كه نيست اين مقصود كه است بديهي. بخوابان
  . نشو  خيره دشمن تجهيزات به مخصوصا معين، نقطه يك به كه

 غضوا « ": فرمايد مي جنگها در اصحابش به حضرت آن عمومي العمل دستور در همچنين
 نگاهها )2( " » للفشل اطرد  فانه االصوات اميتوا و للقلوب اسكن و للجاش ربطا فانه االبصار

 كنيد كوتاه را بانگها. است آرامتر و محكمتر دلها اينطور كه كنيد كم دشمن تجهيزات به را
  . كند مي طرد را  سستي بهتر اينطور كه

  : پاورقي
   429 .صفحه الجهاد كتاب 2 جلد وسائل 11 خطبه البالغه نهج - 1
  . 430 صفحه الجهاد كتاب 2 جلد وسائل و 222 خطبه البالغه نهج - 2
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 است، نگاه  دادن كاهش " بصر غض " معني كه شود مي فهميده چنين موارد اين همه از

  . است نفكندن استقاللي نظر اصطالح به و نكردن تماشا و نشدن خيره
 النقصان الغض اصل ": گويد مي )ورن سوره آيه( بحث مورد آيه ذيل در البيان مجمع صاحب

 نقص اي بصره من و صوته من  غض يقال " است كمي و كاهش غض معني ريشه يعني "
 در. داد كاهش آنرا يعني شود مي داده نسبت بصر يا و صوت به ماده اين كه وقتي يعني. "

  : گويد مي  حجرات سوره آيه تفسير ذيل
 نگاه تند كه اينست " بصره غض " معني عنيي. " النظر جده عن ضعفه اذا بصره غض "

 عينا را كلمه اين " القرآن مفردات " نفيس كتاب در اصفهاني راغب. كرد كم را كردن
  . كند مي معني طور همين
 كاهش را نگاه  كه اينست "» ابصارهم من يغضوا « " معناي بحث مورد آيه در عليهذا
  . استقاللي نه باشد آلي نظرشان اصول، ماءعل اصطالح به و نكنند نگاه خيره يعني بدهند
 خود به كردن  دقت و كردن وارنداز براي شخص يك به انسان نگاه وقت يك اينكه توضيح

 قرار مطالعه مورد را او  آرايش كيفيت و لباس وضع بخواهد اينكه مانند است شخص آن
. است كرده رايشآ چگونه را سرش موي و است بسته چگونه را كراواتش ببيند مثال دهد،
 حرف او با كه اينست براي است روبرو او با كه شخصي  به كردن نگاه ديگر وقت يك ولي
 كه كردن نگاه از نوع اين. كند مي نگاه او به است كردن نگاه مكالمه  الزمه چون و زند، مي
 .است استقاللي نظر اول نوع ولي است، آلي نظر است، مخاطبه وسيله و مقدمه عنوان  به

  . نكنند چراني چشم و نشوند  خيره زنان به بگو مؤمنين به: است اين جمله معني پس
 نظر ترك معني  به را " بصر غض " كه مفسران از برخي كه شود اضافه بايد نكته اين

 ناظر نيز بعد جمله همچنانكه  است عورت به نظر ترك مقصود كه هستند مدعي اند گرفته
  اند، گفته فقها  كه همانطور باز و. است نظر از عورت حفظ به
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 و تماشا منظور به كه نگاهي از اعم باشد كلي طور به نگاه ترك بصر غض از مقصود فرضا 
   .)1( چيست كه است نشده ذكر نگاه متعلق است، مخاطبه الزمه كه نگاهي يا و باشد التذاذ
 نكنند، نگاه خيره  كه باشد اين " بصر غض " از مقصود كرديم، استنباط ما چنانكه اگر ولي

 نكنند، چراني چشم كه اينست مقصود و است مخاطبه الزمه كه باشد نگاهي به ناظر يعني
. است قدر همين كند مي اقتضا ضرورت آنچه زيرا بس و است چهره بصر غض متعلق قطعا
  . نيست جايز نيز " بصر غض " با حتي )نيز مچ تا دست دو شايد و( چهره غير به نگاه

  

   عورت ستر
  
 را خويش عورت بگو مؤمنين به: يعني "» فروجهم يحفظوا و « " فرمايد مي بعد جمله در

 كه چه هر از را خود دامن و باشند پاكدامن كه باشد اين مقصود است ممكن. كنند حفظ
  . است مقوله اين از كه زشتي كار هر و فحشاء و زناء از يعني كنند، نگهداري نيست روا
 در جا هر كه اينست وارده احاديث و اخبار مفاد همچنين و اسالم اوليه رينمفس عقيده ولي
 معناي به كه آيه دو اين در جز است زناء از حفظ مقصود است آمده فرج حفظ كلمه قرآن
 فرج حفظ يا بگيريم را تفسير اين چه. است عورت ستر وجوب مقصود و است نظر از حفظ

  . باشد مي عورت ستر مسأله شامل حال هر در بگيريم عفاف و پاكدامني مطلق  معني به را
 متمدن دنياي در. كرد واجب را آن اسالم و نبود معمول عورت ستر اعراب بين جاهليت در

 نظر اين از دوباره دنيا. كنند مي  تشويق و تأييد را عورت كشف غربيها از اي عده نيز كنوني
    داده سوق جاهليت زمان وضع همان سوي به

  : يپاورق
. 191 صفحه 5 جلد حكيم، اهللا آية حضرت العروه مستمسك به شود رجوع 1 - 
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 بي اخالق " جمله از كه چيزهائي از يكي " تربيت در " نام به كتابهايش از يكي در راسل
 وي. است عورت پوشانيدن مسأله  همين شمارد، مي " تابو اخالق " اصطالح به و " منطق

 اصرار، اين بپوشانند؟ بچه از را خود عورت كه ورزند مي اصرار مادران و پدران چرا گويد مي
 عضو كتمان براي والدين كوشش اگر. گردد مي ها بچه كنجكاوي  حس تحريك سبب خود

 را خود عورت والدين بايد. كرد نخواهد پيدا وجود كاذبي كنجكاوي چنين نباشد، تناسلي
  . بشناسند اول از دارد وجود كه چه هر آنها تا بدهند نشان ها بچه  به

 برهنه حمام يا صحرا در - بار يك اي هفته مثال - اوقات گاهي الاقل: كند مي اضافه بعد
  . دهند قرار ها بچه ديد معرض در را خود عورت و شوند
 جامعه بحث موضوعات از " تابو ". داند مي " تابو " يك را عورت كردن مخفي مسأله راسل

 وحشي ملل ميان در كه شود مي گفته منطق بي و آور ترس تحريمهاي به و است شناسي
 " از پر نيز امروز متمدن جهان در رائج اخالق راسل، امثال عقيده به. دارد و داشته وجود
  .است تابو
 ميكر قرآن در. گردد باز وتوحش قهقرا به خواهد يم تمدن نام به بشر كه است بيعج

 ميقد تيجاهل كه باشد جهت نيهم به اشعار ديشا. است دهش وارد "ياالول ةيالجاهل "كلمه
 ةيجاهل ستكون يا "كه است آمده اتيروا از يبعض در. است بوده تيجاهل نينخست
  .آمد خواهد وجود به هم گريد تيجاهل كي يزود به كه است نيا هيآ مفهوم يعني "ياخر

   شانيا يبرا نيا ينعي" لهم يازك ذلك ":ديفرما يم عورت ستر دستور دنبال به قرآن
 درباره دائما بشر نكهيا از است روح يوپاك نظافت نوع كي عورت دنيپوش است؛ تر زهيپاك

  .شدينديب اعضاء اسافل به مربوط مسائل
 خواهد يم قتيحق در كند، انيب را كار نيا ومنطق فلسفه خواهد يم جمله نيا با قرآن
تهارايممنوع نيا كه بدهد ديجد و ميقد تيجاهل اهل به يپاسخ
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  . است آگاه كنند يم بدانچه خدا »صنعوني بما ريخب اهللا ان«: ديفرما يم بعد
 يصل اكرم رسول. هست نهيزم نيا در آله و هيعل اهللا يصل اكرم رسول از يداستان خيتار در
  :ديفرما يم آله و هيعل اهللا
 كيو يبيغ قوه كي كه كردم احساس و شد من يبرا ييشامدهايپ بار ندچ يكودك در«

 وقتي اينكه جمله از دارد، مي باز كارها يبعض ارتكاب از ومرا است من مراقب يدرون مأمور
 داشت ساختماني كار قريش رجال از يكي روز يك كردم مي بازي  كودكان با و بودم بچه كه
  گرفته دامن در را بنائي مصالح و سنگ داشتند دوست كودكي حالت حسب بر كودكان و

 و داشتند تن به بلند پيراهنهاي عرب معمول طبق ها، بچه. دهند قرار بنا نزديك و بياورند
 رفتم من. شد مي مكشوف آنها  عورت گرفتند مي باال را خود دامن كه وقتي. نداشتند شلوار
 و زد دستش با كسي گوئي كنم، ندبل را دامنم  خواستم همينكه. بگيرم دامن در سنگ يك

 من كه دانستم. شد همانطور باز بگيرم باال را دامنم خواستم ديگر بار يك. انداخت مرا دامن
   .)1 (" بكنم را كار  اين نبايد

  
 "» فروجهن  يحفظن و ابصارهن من يغضضن للمؤمنات قل و « ": فرمايد مي بعد آيه در

 بيان مردان براي كه را )عورت  پوشانيدن( كدامنيپا و نظر، ترك: تكليف دو همان عينا
  . است فرموده ذكر هم زنان براي كردم

  مصالح رعايت دستورات اين از هدف كه شود مي روشن خوبي به اينجا از
  

  : پاورقي
 - 1   190. خطبه الحديد، ابي ابن البالغه نهج شرح
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 نشده بنا مرد و زن ميان تفاوت و تبعيض پايه بر اسالم قوانين. مرد يا زن خواه است بشر 
 مقرر اي وظيفه هيچ مرد براي و شود قائل زن براي را تكاليف اين همه بايد مي اال و است
  . ندارد
 كه است جهت  اين از است يافته اختصاص زن به " پوشش " وظيفه كه بينيم مي اگر

 مرد و الجم مظهر  زن كرديم، يادآوري هم قبال چنانكه. است زن مخصوص آن مالك
. مرد به نه نده قرار نمايش معرض در را خود بگويند بايد زن به قهرا. است شيفتگي مظهر
 از زنان از تر پوشيده مردان عمال است، نشده مقرر مردان براي پوشيدن دستور اينكه با لهذا
 و خودنمائي، به نه است چراني چشم و كردن  نگاه به مرد تمايل زيرا روند، مي بيرون منزل

 چراني چشم به مرد تمايل. چراني چشم به نه است خودنمائي  به بيشتر زن تمايل برعكس
 وجود زنان در كمتر چراني چشم به تمايل و كند مي خودنمائي به تحريك را زن بيشتر
 مختصات از " تبرج " جهت همين به و. دارند خودنمائي به تمايل كمتر مردان لهذا. دارد
  . است زنان

  

   زينت
  
 در " زينت " كلمه. "" منها ظهر ما اال زينتهن يبدين ال و « ": فرمايد مي بعد جمله رد

 بدن از كه شود مي گفته زينتهائي به زيور زيرا. است اعم فارسي " زيور " كلمه از عربي
 و شود مي گفته دسته اين به هم زينت كلمه ولي جواهرات، و آالت طال مانند باشد مي جدا
  .خضاب و سرمه نظير است متصل  بدن به كه ئيآرايشها به هم

 استثناء دو سپس. سازند آشكار را خود زيور و آرايش نبايد زنان كه اينست دستور اين مفاد
  .دهيم مي قرار بحث مورد مفصال را دو هر كه است شده ذكر وظيفه اين براي
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  : اول استثناء
  
 استفاده چنين عبارت  اين از. است ارآشك كه زينتهائي جز يعني "" منها ظهر ما اال « "

 زينتي ديگر نوع. است آشكار كه است  زينتي نوع يك. است نوع دو زن زينتهاي كه شود مي
 نتيز دنيپوشان. كند آشكار را آن بخواهد داصوق عمدا زن آنكه مگر است يمخف كه است
 پرسش نيا كه تنجاسيا. است واجب دوم نوع ينتهايز دنيپوشان اما ست،ين واجب اول نوع
  كدام؟ نهان نتيوز است كدام آشكار نتيز كه ديآ يم شيپ مشكل كي صورت به

 سؤال السالم ميعل نيطاهر وائمه نيوتابع صحابه از زمانها نيتر ميقد از استثنا نيا درباره
  :ديگو يم انيالب مجمع ريتفس در. است شده داده جواب آن وبه شده يم

 "  : است قول سه استثناء اين درباره
 پاي نهان زينت از مراد و ،)رو هاي جامه (است ها جامه آشكار زينت از مراد اينكه اول

 شده نقل معروف صحابي مسعود ابن از قول اين. است دستبند و گوشواره و )1( برنجن
  .  است
 زينتهائي يعني است، دست خضاب و انگشتر و سرمه ظاهره زينت از مراز اينكه دوم قول
  . است عباس  ابن قول اين،. شود مي واقع مچ تا دست دو و چهره در كه

 قول اين،. است  مچ تا دست دو و چهره خود آشكار، زينت از مراد كه اينست سوم قول
  . " است عطا و ضحاك

  
 نقل بعد ما كه كند مي نقل اطهار ائمه از روايات عده يك جمله اين ذيل صافي تفسير در

  . كرد خواهيم
  

  : پاورقي
. اند بسته مي پا مچ به كه دستبند نظير زينت نوعي - 1
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 سرمه، طالآالت،  قبيل از آرايد مي بدانها را خود زن كه چيزهائي از است عبارت زينت "
 آشكار كه نيست مانعي خضاب و سرمه حلقه، انگشتر، قبيل از آشكار زينتهاي. خضاب
 تاج، گردنبند، بازوبند، برنجن، پاي برنجن، دست  قبيل از پنهان زينتهاي اما و بشود

  . " اند شده استثنا آيه خود در كه اي عده از مگر. شود پوشانيده بايد  گوشواره كمربند،
  

  : گويد مي
 به اين. بدن از آنها محلهاي نه است شده مطرح باطنه زينتهاي خود پوشانيدن آيه در "

 بازو، پا، ساق ذراع، قبيل از است بدن از قسمتهاي آن پوشانيدن لزوم در مبالغه خاطر
  . " گوش سينه، سر، گردن،
 و شود، مي  وصل زن موي به كه عاريتي موهاي درباره بحثي از پس كشاف صاحب آنگاه
 فلسفه كه كشد مي  پيش را بحث اين ظاهره زينت مواضع تعيين درباره ديگري بحث

 از آنها مواضع و حلقه و انگشتر و گلگونه و ضابخ و سرمه قبيل از ظاهره زينتهاي استثناء
   چيست؟ دست دو و چهره قبيل

  : گويد مي جواب در
  
 اي چاره زن. زن بر است دشواري كار است، حرج اينها پوشانيدن كه اينست اش فلسفه "

 مقام در خصوصا. بگشايد را اش چهره و بگيرد يا بردارد را اشياء دستش دو با اينكه از ندارد
  راه ها كوچه در اينكه از ندارد اي چاره. ازدواج  موقع در و محاكمات در و دادن دتشها
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 فقير زنان خصوصا شود، مي معلوم قدمهايش يعني پائينتر به  ساق از ناخواه خواه و برود 
  . "" منها ظهر ما اال « " جمله معني اينست و .)ندارند كفش احيانا و جوراب كه(

 كه كند مي ايجاب  اول اصل و است آشكار طبعا و عاده آنچه مگر: اينست مقصود حقيقت در
  . " باشد آشكار

  
 از قبل را زنان  وضع سپس. شود مي )محارم( دوم استثناء فلسفه وارد آنگاه كشاف صاحب
 اطراف و سينه و گردن بود، باز و گشاد گريبانهايشان كه دهد مي شرح آيات اين نزول
   قهرا و گرداندند مي بر سر پشت از معموال را روسريها امند و شد، مي ديده شان سينه

  . شد مي ديده سينه و بناگوش و گردن قسمتهاي
 به تنها زينت  لغت آيا اينكه درباره كند مي بحثي اينكه از پس كبير تفسير در رازي فخر

 ومد رأي خود و است شامل  هم را طبيعي زيبائيهاي يا و شود مي گفته مصنوعي زيبائيهاي
  : گويد مي كند، مي انتخاب را
 زينت از مقصود است، طبيعي زيبائيهاي مراد گويند مي كه قفال مانند كساني عقيده به "

 به. مردها در است پا دو و دست دو و چهره و زنها، در است مچ تا دست دو و چهره آشكار،
 و باشد باز چم تا دست دو و چهره كه كرده مي  ايجاب معاشرت ضرورت چون قفال عقيده

 نشده واجب مچ تا دست دو و چهره پوشانيدن است آسان و سهل شريعت اسالم شريعت
    زينت از مقصود اند گفته اند كرده حمل مصنوعي امور به را زينت كه كساني اما و ...است

 اين علت و. انگشتر و خضاب و گلگونه و وسمه قبيل از است دستها و چهره زينت ظاهره
 دستهاي با كه است ناچار  زن. است دشوار زن براي اينها پوشانيدن كه است اين استثناء

    محاكمه و شهادت مقام در و بردارد را اشياء خود
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  . " بگشايد خويش چهره است ناچار ازدواج و
 ما. اند داده جواب آنها و است شده پرسش زياد السالم عليه اطهار ائمه از استثناء اين درباره
 شده نقل غالبا روايتها همين نيز صافي تفسير در. كنيم مي نقل حديث كتب زا روايت چند
  : روايتها اينك. نيست اختالفي جهت اين در شيعه روايات در ظاهرا. است

 الزينة: قال " منها ظهر ما اال ": تعالي قوله في السالم عليه عبداهللا ياب عن زراره عن « - 1
  . )1 (» الخاتم و الكحل الظاهره

 واجب زن  براي پوشيدنش كه آشكار زينت از مقصود كه شد سؤال صادق امام از عنيي
  . انگشتر و سرمه از است عبارت آشكار زينت فرمود چيست؟ نيست

 الثياب هي: قال االية، هذه في السالم عليه جعفر ابي عن القمي ابراهيم بن علي عن « - 2
 زينة و للمحرم زينة و للناس زينة: ثالث زينةال و. السوار و الكف خضاب و الخاتم و الكحل و

 وما الدملج فوقها فما القالده فموضع المحرم نةيز واما ذكرناها، فقد الناس زينة فاما للزوج،
  )2.(كله فالجسد الزوج نةيز واما منه، اسفل وما والخلخال دونه
 خضاب گشتر،ان سرمه، جامه، از است عبارت ظاهر نتيز: فرمود السالم هيعل باقر امام

 است نيهم وآن است مردم همه يبرا يكي: است نوع سه نتيز فرمود سپس. النگو دستها،
  يبرا دوم. ميگفت كه

  :يپاورق
   25ص/ 3ج ووسائل 521ص/ 5ج ،يكاف -1
يقم ميابراه بن يعل ريتفس از نقل نور، سوره از 31 هيآ ليذ يصاف ريتفس -2
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 نيبدي وال ": عزوجل اهللا قول عن سألته قال السالم هيعل عبداهللا ياب عن ريبص ياب عن« -3
  )1.(القلب يوه والمسكة الخاتم: قال ".منها ظهر ما اال نتهنيز
 فرمود. خواستم را " » ظهر ما اال « "ريتفس السالم هيعل صادق امام از ديگو يم ريبص ابو

  . دستبند و انگشتر از عبارتست
 المرأه من للرجل يحل ما: له قلت: قال السالم عليه عبداهللا ابي عن اصحابنا بعض عن « - 4
   .)2( » القدمان و الكفان و الوجه: قال محرما؟ يكن لم اذا يري ان

 براي كه  پرسيدم السالم عليه صادق حضرت از گويد مي است شيعه يك كه راوي: ترجمه
 فرمود نباشد؟ او  محرم كه صورتي در است جايز زن بدن از قسمت چه به كردن نگاه مرد

  . قدم دو و دست كف دو و چهره
 آنها پوشيدن  وجوب عدم حكم نه است كفين و وجه بر نظر جواز حكم متضمن روايت اين
 است نظر جواز در بيشتر اشكال  گفت خواهيم بعدا ولي باشند مي جداگانه مسأله ود اينها و
 در بعدا. نيست واجب پوشيدن اولي طريق به باشد جائز نظر اگر. پوشيدن وجوب عدم در نه

  . كرد  خواهيم بحث باره اين
 كه حالي در آمد اكرم پيغمبر خانه به - بود عايشه خواهر كه - ابوبكر دختر " اسماء " - 5

  او از را خويش  روي اكرم رسول. بود پوشيده نما بدن و نازك هاي جامه
  

  :يپاورق
 521 صفحه 5 جلد كافي - 1   25. صفحه 3 جلد وسائل و
 521 صفحه 5 جلد كافي - 2   25. صفحه 3 جلد وسائل و

 ١٣٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  : فرمود و برگرداند 
 الي اشار و - هذا و هذا اال منها يري ان تصلح لم المحيض بلغت اذا المرأه ان اسماء يا «

  . » وجهه و كفه
 شود ديده او  بدن از چيزي نيست سزاوار رسيد بلوغ حد به زن همينكه !اسماء اي يعني
   .)1( خودش دست  پائين به مچ قسمت و چهره به فرمود اشاره - اين و اين مگر
 مدعي كه مسعود  ابن نظر با نه است منطبق عطا و ضحاك و عباس ابن نظر با روايات اين
  . است جامه ظاهره زينت از مقصود است بوده

 جامه است آشكار بخود خود كه اي جامه زيرا نيست، توجيه قابل مسعود ابن نظر اساسا
 را خود زينتهاي زنان شود گفته كه ندارد معني صورت اين در و زير، جامه نه رواست
 خالف بر شود، استثنا تا نيست  پوشاندن قابل رو جامه. را رو جامه مگر نكنند آشكار

 آمده اماميه شيعه روايات در و است عطا و ضحاك و عباس ابن كلمات در كه چيزهائي
 داده آنها نپوشانيدن يا پوشانيدن دستور كه هست اين  قابل كه است اموري اينها. است
  . شود
 نيست، واجب مچ تا دستها و چهره پوشانيدن زن براي كه فهماند مي روايات اين حال هر به

 و سرمه نظير دارد وجود قسمتها  اين در كه معمولي و عادي آرايشهاي بودن آشكار حتي
 شمار به العاده فوق عمل يك آنها كردن پاك و نيست خالي آنها از زن معموال كه خضاب

  . ندارد مانعي نيز رود مي
 استنباط و كنيم مي  يانب خودمان نظر از را مسأله اين ما كه دهيم مي توضيح را مطلب اين

  از خانمها و آقايان از يك هر اما و نمائيم، مي ذكر را خودمان
  : پاورقي

   383. صفحه 2 جلد ابوداود، سنن - 1
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 ما آنچه. باشند  خودشان تقليد مرجع فتواي تابع بايد عمال كنند مي تقليد كه كس هر 
 ديگر بعضي فتواي با است ممكن و كند مي تطبيق تقليد مراجع از بعضي فتواي با گوئيم مي

 است احتياط اصطالح به هست چه هر ندارد، وجود مخالفي فتواي چند هر( نكند تطبيق
 آشنا نزديك از اسالم متون با شما كه است اين بحث اين از ما غرض. )صريح فتواي نه

  .ديگرد مجهز اسالم ومحكم نيمت منطق به و شويد
 با كنند يم يمعرف"روشنفكر"خودرا غلط به كه اجتماعاز يميعظ قشر امروز ميدانيم همه
 گفته چه اسالم دانند ينم كند، يم نگاه زن به مربوط مسائل در اسالم به ينيب بد نظر
 اساس يب صد در صد آنها يها ينيب بد ولهذا ستندين آشنا اسالم ياجتماع فلسفه وبا است
 بلكه ستندين وعفاف حجاب به ديمق عمال خود شهوات از يرويپ به تنها نه دسته نيا. است
 خرافه كي نيا كه اند كرده دايپ اعتقاد ستندين آشنا آن ومنطق ياسالم حجاب با چون
 يگانگيب بلكه يدور سبب فكر نيوهم است بشر يبدبخت موجب كه است يدستور است،

  .است شده اسالم از آنها وخروج
 و اسالم انكار  موضوع موضوع،. دبو سهل بود شهوات از پيروي و نكردن عمل تنها اگر  

 بتوانيد تا شويد آشنا نزديك از اسالم اجتماعي فلسفه و منطق با بايد شما. است اعتقادي بي
  . بدهيد برخوردها در را اشخاص آن جواب
 كافي منظور اين  براي فتواها متون بر آگاهي و عمليه هاي رساله خواندن تنها است بديهي
 اين. است الزم اجتماعي فلسفه  جنبه از هم و نقل جنبه از هم استداللي، بحثي نيست،
 بحث در ما محرك است اين و است كرده الزم و ضروري ما بر را بحث اين كه است جهت

  . مسأله اين مدارك و ادله بيان با استداللي
 و روايات باشد،  نداشته پوشش دارد حق اندازه چه تا خود محارم به نسبت زن اينكه اما
 از بعضي نيز آن طبق بر و شود مي استنباط روايات عده يك از آنچه. است مختلف اويفت

   محارم از زانو تا  ناف از كه است اين اند داده فتوا فقهاء
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 بايد شوهر غير  . شود پوشيده
  

   پوشش آيفيت
  

 يعني "» جيوبهن  علي بخمرهن ليضربن و « ": است آمده جمله اين استثناء اين از بعد
 خصوصيتي روسري البته. دهند قرار خويش گريبان و سينه روي بر را خود روسري بايد مي

 نقل كشاف تفسير از قبال كه همانطور. است  گريبان و گردن و سر پوشيدن مقصود ندارد،
 كه پوشيدند مي پيراهنهائي معموال عرب زنان - اند گفته همانطور نيز ديگران - كرديم

   خود سر روي كه هم روسريهائي. پوشانيد نمي را سينه و گردن ورد ،بود باز شانگريبانهاي
 - است متداول  عرب مردان بين االن كه همانطوري - آويختند مي سر پشت از انداختند مي
 دستور آيه اين. شد مي نمايان  گردن و سينه جلوي و ها گوشواره و بناگوشها و گوشها قهرا
 خود گريبان و سينه روي طرف دو از را سريهارو همان آويخته قسمت بايد كه دهد مي

  . گردد  پوشيده شده ياد قسمتهاي تا بيفكنند
 " سوالفها و ترائبها و صدرها و شعرها تغطي ": است گفته جمله اين تفسير در عباس ابن

   .)1( بپوشاند را خود گلوي زير و گردن دور و سينه و مو زن يعني
  : كه اند كرده  روايت سني و شيعه آيه اين ذيل در. كند مي مشخص را پوشش حدود آيه اين
  
 به را خود  روسري معمول طبق كه حالي در زيبا و جوان زني مدينه گرم هواي در روزي "

 از مردي. كرد مي عبور  كوچه از بود، پيدا بناگوشش و گردن دور و انداخته گردن پشت
  كرد جلب را او نظر سخت زيبا منظره آن. آمد مي مقابل طرف از خدا رسول اصحاب

  
  : پاورقي

  . نور سوره 31 آيه ذيل البيان، مجمع - 1
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 را خودش جلو و گشت غافل اطرافش و خودش از كه شد زيبا  آن تماشاي غرق چنان و 
 همانطور. كرد مي دنبال را او خود چشم با جوان و شد اي كوچه وارد زن آن. كرد نمي نگاه
 اصابت  صورتش به بود آمده بيرون ديوار از كه اي شيشه يا استخوان ناگهان رفت، مي  كه
 شده جاري صورتش و سر از خون كه آمد خود به وقتي. ساخت مجروح را صورتش و كرد
 آيه كه بود اينجا. رساند عرض  به را ماجرا و رفت اكرم رسول حضور به حال همين با. بود

   .)1( " آخر الي ...» مابصاره من يغضوا للمؤمنين قل « ": شد نازل مباركه
 كه رساند مي را معني  اين " علي " لغت با " ضرب " لغت تركيب يعني لغوي، تركيب اين

 در. شود شمرده او بر حاجبي و مانع كه طوري به دهند قرار ديگر چيز روي بر را چيزي
  : گويد مي كشاف تفسير

   وضعتها اذا الحائط علي بيدي ضربت كقولك جيبها علي بخمارها ضربت "
  . " عليه

 يعني  . گذاشتيم ديوار روي را خود دست بگوئيم كه اينست نظير تعبير اين
  : پاورقي

 در تفسير و صافي تفسير و 24 صفحه ،3 جلد وسائل و 521 صفحه ،5 جلد كافي - 1
 معموال كه شود يادآوري بايد نكته اين. آيه همين ذيل 40 صفحه 5 جلد سيوطي المنثور

 عمدي و آلود شهوت نگاههاي و زني گردن دور و بناگوش  بودن باز جريان از كه حديث اين
 قل " آيه نزول شأن عنوان به مفسرين و حديث اهل كتب در كند مي حكايت مردي

 قل و " آيه با كه رسد مي نظر به چنين ابتدا در و شود مي آورده " ...» يغضوا  للمؤمنين
 نازل باهم آيه دو  اين آنكه حال و ندارد اريك و سر "» ابصارهن من يغضضن للمؤمنات

 يبدين ال و " مفاد به دوم آيه كند مي  روشن را مرد نگاه تكليف اول آيه همچنانكه و اند شده
. كند مي روشن را زنان تكليف "" جيوبهن علي بخمرهن  ليضربن و منها ظهر ما اال زينتهن
. است كرده نقل دوم آيه ذيل را ديثح اين صافي تفسير در كه است  جهت همين به ظاهرا

  . است اساس همين بر نيز اينجا در حديث بدين ما  استدالل
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 و است آمده آنجا در لغوي تركيب اين كه كهف سوره از 11 آيه ذيل در كشاف در ايضا
  : گويد مي "» آذانهم علي فضربنا « ": فرمايد مي
  
  " تسمع ان من حجابا عليها ضربنا اي "

  . نشنوند كه داديم قرار  اي پرده آنها گوشهاي روي بر يعني
  : گويد مي بحث مورد آيه ذيل در البيان مجمع تفسير در
  
 آنان گردن دور تا بيفكنند خود سينه روي بر را خود روسريهاي كه اند شده مأمور زنان "

 و افكندند مي سر پشت  به را روسريها دامنه قبال كه است شده گفته. شود پوشيده
 است گريبانها زيرا ها، سينه از است كنايه) گريبانها( " جيوب " كلمه. بود پيدا هايشان ينهس
 است رسيده دستور اين جهت آن از كه است شده گفته و. پوشاند مي را ها سينه روي كه
  گفته آيه اين ذيل در عباس ابن. بپوشانند را خويش گردنهاي و ها گوشواره و موها زنان كه

  . " بپوشاند را خويش گلوي زير و گردن دور و سينه و موي ايدب زن: است
  

 بعد نيز صافي تفسير  : گويد مي " » جيوبهن علي بخمرهن ليضربن و « " جمله ذكر از
  . " شود پوشيده گردنها اينكه براي "
. كند مي بيان را الزم پوشش حدود صراحت كمال در آيه اين كه اينست منظور حال هر به

 را مطلب كامال شيعه روايات مخصوصا و سني و شيعه از اعم روايات و تفاسير به مراجعه
  . گذارد نمي  باقي آيه مفهوم در ترديد جاي و كند مي روشن
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  : دوم استثناء
  
 براي مگر نكنند آشكار را خود زينتهاي يعني " الخ» لبعولتهن اال زينتهن يبدين ال و « "

   ...و شوهران
 معين است جايز افراد عموم به نسبت آن بود نمايان كه را زينت از مقداري اول استثناء

 آنان براي زينت مطلق نمودن آشكار  كه برد مي نام را معيني اشخاص استثناء، اين اما كرد،
 وسيعتر افراد نظر از و تنگتر مواضع نظر از استثناء مورد دائره اول استثناء در. است جايز
  . است كسبرع  دوم استثناء در و است
 به فقه اصطالح در كه هستند كساني همان اند شده برده نام آيه در كه اشخاص اين غالب
  : قرارند اين از و شوند مي خوانده محارم نام

 -» لبعولتهن « - 1  . شوهران
  . پدران -» آبائهن او « - 2
  . شوهران پدر -» بعولتهن آباء او « - 3
  . پسران -» ابنائهن او « - 4
  . شوهران پسر -» بعولتهن ابناء او « - 5
  . برادران -» اخوانهن او « - 6
  . برادران پسر -» اخوانهن بني او « - 7
  . خواهران پسر -» اخواتهن بني او « - 8
  . زنان -» نسائهن او « - 9

  . مملوكان -» ايمانهن ملكت ما او « - 10
  . ندارند زن با اريك كه طفيلياني -» االربة اولي غير التابعين او « - 11
 جنسي امور از كه كودكاني -» النساء عورات علي يظهروا لم الذين الطفل او « - 12
  . ندارند زناشوئي كار توانائي يا خبرند، بي
  : است بحث قابل اخير مورد چهار تنها شده ذكر موارد در
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   )نسائهن( زنان - الف
  
  : است شده داده احتمال سه كلمه اين در
 مسلمان غير زنان كه  اينست قول بنابراين آيه، مفهوم. هستند مسلمان زنان مراد كهاين - 1

  . بپوشاند  ايشان از را خود بايد مسلمان زن و باشند مي نامحرم
  . مسلمان غير يا مسلمان خواه است زنان مطلق مراد اينكه - 2
 تفسير اين مفهوم .خدمتكار زنان مانند هستند خانه در كه است زنهائي مراد اينكه - 3

 به احتمال اين. است نامحرم  زنان ساير به خانه داخل زنان از غير به زني هر كه اينست
  . است محرم زن به زن كه اينست اسالم ضروريات و مسلمات از يكي زيرا است مردود كلي

 رضمي به " نساء " اضافه براي اي نكته احتمال اين در كه زيرا است ضعيف نيز دوم احتمال
 از و هستند بيگانه كفار، زنان  كه اينست اضافه اين نكته اول احتمال طبق ولي ندارد وجود

  . باشند نمي خودشان
 شده وارد آن طبق بر هم رواياتي و است احتماالت قويترين اول احتمال كه اينست حقيقت

 اين در. است كرده منع نصرانيه يا يهوديه زنان برابر در را مسلمان زن شدن برهنه كه
 را  مسلمان زنان زيبائي است ممكن مسلمان غير زنان اينكه به است شده استناد  روايات
  . " »اخوتهن و  الزواجهن يصفن قد النهن« ":كنند توصيف خود برادران يا شوهران براي
 مسلمان زن هيچ  براي كه اينست آن و دارد وجود اي مسأله اينجا در كه داشت توجه بايد
 وجود. كند توصيف خود شوهر براي را ديگر زن زيبائيهاي يعني محاسن كه نيست جايز
 مسلمان غير زنان مورد در ولي دهد، مي  تأمين يكديگر برابر در را مسلمان زنان تكليف اين

. بگويند سخن مسلمان زنان وضع از خود مردان براي  آنان است ممكن نيست، اطمينان
 آيه البته ولي. بپوشانند ايشان از را خود كه است شده داده دستور  مسلمان زنان به لهذا

 با لهذا. است  حرام آنها برابر در زيبائيها و زينتها كردن ظاهر اينكه به ندارد كامل  صراحت
  قرائن
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 مسأله اين در معموال فقها. است  مكروه عمل اين كه شود گفته است ممكن ديگر دالئل و 
 پوششي بي كراهت به تنها و نيستند مسلمان غير  نانز به نسبت زن پوشش وجوب به قائل
  . دهند مي فتوا

  ) » ايمانهن ملكت ما او «( مملوآان و بردگان - ب
 مراد اينكه ديگر و است كنيزان خصوص مراد اينكه يكي: است احتمال دو جمله اين در

 است دوم يرتفس مؤيد روايات نيز اينجا در. باشد مي نيز غالمان شامل و است مملوك مطلق
  . ندارد هماهنگي آن با فقهاء فتواي ولي
 اين در معموال ايران با مجاورت واسطه به كه - عراق مردم از مردي كه است روايت در

 به. شد مشرف السالم عليه صادق امام حضور  به و مدينه به آمد - بودند سختگيرتر مسائل
 خود زنان اينها گفت و كرد اعتراض مرد آن و آمد ميان  به مدينه مردم از سخن مناسبتي

 كمك به شوند سوار خواهند مي كه هنگامي زنان احيانا و فرستند مي  غالمان همراه را
    صادق امام. شوند مي سوار و گذارند مي غالمان شانه روي دست مثال شوند، مي سوار غالمان
 است معني همين مفيد كه را احزاب سوره از 56 آيه آنگاه و ندارد، مانعي كار اين فرمود
 ال و اخوانهن ابناء ال و اخوانهن ال و  ابنائهن ال و آبائهن في عليهن جناح ال « ": فرمود قرائت
 پسران، و پدران، مورد در زنان بر يعني. "» ايمانهن ملكت ما ال و نسائهن ال و اخواتهن ابناء

  ). 1( نيست باكي ايشانمملوكه و زنان و خواهرزادگان، و برادرزادگان، و ، برادران و
 استثناهائي احكام از بسياري در اسالم نظر از مرد يا زن جنس از اعم بردگان كلي طور به

 كنيزان بر. كنند مي فرق آزاد زنان با كنيزان نظر، حرمت و پوشش خود نظر از مثال. دارند
 را خود رس است الزم آزاد زنان بر آنكه حال و بپوشانند را خود سرهاي كه نيست واجب

  خدمتكاري  مطلب سر ظاهرا. بپوشانند
  : پاورقي

   531. صفحه ،5 جلد كافي - 1
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   . باشند داشته  استثنائي چنين نيز غالمان كه نيست بعيد هذا علي. است آنها
 جمله حمل ديگر  طرف از اما است بعيد حكم اين فقهاء فتواي نظر از گفتيم همچنانكه ولي

  . است مستبعد بسيار نيز كنيزان خصوص هب» ايمانهن ملكت ما او «
 يكديگر بر آزاد زنان  بگوئيم بايد بدانيم كنيزان به منحصر را مملوك استثناء بخواهيم اگر

 مالك كه آزادي زنان مگر نيستند  محرم آزاد زنان براي كنيزان ولي باشند مي محرم مطلقا
 فقهاء از بسياري كه كنيم اضافه افتو بدين هم را  مطلب اين وقتي و. باشند مي كنيزان اين

 عجيب خيلي نتيجه اند ندانسته واجب بيگانه مردان به نسبت  حتي كنيز براي را پوشش
    كنيزان بر آزاد زنان و است محرم مردان همه بر كنيز كه اينست نتيجه زيرا. بود خواهد

 درست  يزيچ چنين البته. است مرد يك حكم در كامال كنيز يعني. باشند مي محرم نا
  . نيست

   "» االربه اولي غير التابعين « " ندارند زن به نيازي آه طفيلياني - ج
 در كه را اي جاذبه و نيستند شهوت داراي كه را بله افراد و ديوانگان جمله اين مسلم، قدر
 و اند شده قائل آيه در بيشتري  عموميت ها بعضي. گردد مي شامل كنند نمي درك است زن
 زن به حاجتي نيز خواجگان اينكه استناد  به اند دانسته نيز حرمسرا خواجگان لشام آنرا

  . ندارند
 فتوا همين  براساس قديم زمانهاي در حرمسراها به آنان آوردن و خواجگان دانستن محرم
  . است بوده

 باشد، مي نيز  مساكين و فقراء شامل اند گفته و اند داده بيشتري تعميم آيه در ديگر برخي
 كسي. نيستند عوالم اين در كه است طوري آنان شرائط و آنان خاص وضع كه كساني يعني
 فاصله با مخصوصا و دود مي آن دنبال  به ناني لقمه خاطر به و است معطل نانش براي كه

  . بود نخواهد جنسي سائل فكر به هرگز دارد وجود آندو بين كه اي طبقاتي
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 همان مسلم، قدر. است بعيد بسيار آيه مفهوم در توسعه اندازه اين كه اينست حقيقت ولي

 آيه مشمول را دوم طبقه  كه اينست حداكثر دهيم نعميم بيشتر اگر و است اول طبقه
  . بدانيم

 عورات علي يظهروا لم الذين  الطفل « ". ندارند توانائي يا بيخبرند، جنسي امور از آه آودآاني - د
   "» النساء
 است ظهور ماده از " » بظهروا لم « " كلمه. كرد تفسير توان مي جور دو نيز را قسمت اين
 را " اطالع " مفهوم كلمه دو اين  تركيب است ممكن است شده متعدي " علي " كلمه با و

 ممكن و. نيستند آگاه زنان نهاني امور بر كه  كودكاني: شود مي چنين معني پس. بدهد
 استفاده بر كه كودكاني: شود مي چنين معني پس بدهد، را "  قدرت و غلبه " مفهوم است

  . ندارند توانائي زنان  نهاني امور از
 را مطالب  اينگونه تشخيص قدرت كه هستند مميز غير هاي بچه مراد اول احتمال طبق
 يعني ندارند جنسي امور بر قدرت كه است هائي بچه مقصود دوم احتمال طبق اما. ندارند
 چيز همه كه اطفالي دوم احتمال  طبق. باشند بوده مميز چند هر باشند مي بالغ غير
 فتواي. هستند استثناها جزء باشند نمي بالغ  ولي باشند مي بلوغ حد به نزديك و فهمند مي

  . است تفسير اين طبق بر نيز فقهاء
 يعني "» زينتهن  من يخفين ما ليعلم بأرجلهن يضربن ال و « ": فرمايد مي آيه دنباله در
  . نكوبند زمين بر پاي خود، پنهان زينتهاي ساختن آشكار منظور به نزنا

 دارند پا به قيمتي خلخال بفهمانند اينكه براي و كردند، مي پا به خلخال معموال عرب زنان
  . فرمود نهي هم كار اين از كريمه آيه. كوفتند مي زمين بر محكم را خود پاي
 مانند گردد مي مردان توجه جلب موجب كه چيزي هر كه فهميد توان مي دستور اين از

 كلي طور به. است  ممنوع چهره در نظر جالب آرايشهاي همچنين و تند عطرهاي استعمال
  و تحريك موجب كه بكند كاري نبايد معاشرت در زن
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 تهييج  . گردد نامحرم مردان توجه جلب و
 جمله  . "» تفلحون لعلكم  منونالمؤ ايها جميعا اهللا الي توبوا و « ": است چنين آيه آخر

 پايان در كه اينست  قرآن دأب. گرديد رستگار كه باشد كنيد، بازگشت خدا سوي به همه
  . نباشند انگار سهل او فرمانهاي بستن كار به در تا سازد مي متوجه خدا به را مردم دستورها
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   ديگر آيات
  

 ذكر نيز را آنها تفسير. است مباحث همين به مربوط نيز نور سوره ،60 ،59 ،58 آيات
  : كنيم مي
  
 ثالث منكم الحلم يبلغوا  لم الذين و ايمانكم ملكت الذين ليستأذنكم آمنوا الذين ايها يا «

 ثالث العشاء، صاله بعد من و الظهيره  من ثيابكم تضعون حين و الفجر صاله قبل من: مرات
 كذلك بعض علي بعضكم يكمعل طوافون بعدهن جناح  عليهم ال و عليكم ليس لكم، عورات
 كما فليستأذنوا الحلم منكم االطفال بلغ اذا و) 58 (حكيم عليم اهللا و االيات لكم اهللا يبين

 من القواعد و) 59 (حكيم عليم اهللا و آياته لكم اهللا يبين كذلك قبلهم من الذين  استأذن
 و بزينة متبرجات رغي  ثيابهن يضعن ان جناح عليهن فليس نكاحا يرجون ال الالتي النساء

  ).60 (عليم سميع اهللا و لهن خير يستعففن ان
    بالغ نا كودكان و شما مملوكهاي بايست !ايد آورده ايمان كه كساني اي 
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 هاي جامه كه نيمروز هنگام و صبح، نماز از پيش: بگيرند دخول اجازه وقت سه در شما
 شما خلوت وقت، سه اين .)شويد مي خواب آماده كه( عشاء نماز از بعد و نهيد، مي خويش
 و آنها .)شوند وارد اجازه بي كه( نيست باكي آنان بر و شما بر وقت سه اين غير در. است
 حكيم و دانا خداوند. كند مي بيان چنين را آيات خداوند. گذريد مي يكديگر بر زياد شما
  . است

 آيات خداوند. بگيرند ورود اجازه ديگران مانند بايد رسيدند بلوغ حد به شما كودكان چون و
  . است  حكيم و دانا خداوند. كند مي بيان چنين را خويش

 اند نياراسته زيوري  به را خود كه حالي در نيست باكي ندارند ازدواج اميد كه بازنشسته زنان
 كنند خودداري نيز اين از اگر و نهند، زمين به خويش جامه ندارند خودنمائي قصد و

  . است دانا و شنوا خداوند. تاس بهتر برايشان
  
 ديگر و ديگران، اتاق در ورود وقت در اجازه كسب قانون براي يكي استثناء، دو آيات اين در

 سوم آيه و اول استثناء به راجع دوم و اول آيه. است شده ذكر زنان، پوشش قانون براي
  . است دوم استثناء به راجع
 بايد شود  ديگري خلوت محل وارد خواهد يم كس هر كه داديم شرح را دستور اين قبال
 نزديك محارم مورد در حتي دستور اين گفتيم و شود، وارد اجازه كسب با و كند اعالم
 از طبقه دو آيات اين در. است جاري نيز دختر به نسبت پدر و مادر، به نسبت پسر مانند
 الزم نوبت سه در فقط خواستن اجازه طبقه دو اين  براي. اند شده استثناء دستور اين

  : از عبارتند طبقه دو اين. است نشده دانسته الزم ديگر اوقات در و است شده شمرده
  . شما مملوكان -» ايمانكم ملكت الذين « - 1
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  . شما نابالغ كودكان -» منكم الحلم يبلغوا لم الذين « - 2

 هنگام و صبح، نماز از پيش: از عبارتست بخواهند اجازه بايد دسته دو اين كه نوبتي سه
 نماز از بعد و كنند، مي استراحت آورده در تن از را رو لباس گرما خاطر به افراد كه نيمروز
  . است  رختخواب به رفتن هنگام كه عشاء

 خواب از تازه چون و هستند عادي غير لباس در مرد يا زن معموال مواقع اين در
 يا و )عشاء نماز از بعد( روند خواب به خواهند مي تازه يا و )صبح نماز از قبل( اند برخاسته

 اوقاتي چنين در. برند مي بسر خواب  لباس با معموال )ظهر وقت( استراحتند حال در
 علت به ديگر مواقع در ولي شوند اتاق وارد اجازه  كسب با بايد نابالغ پسران و مملوكان
 الزم استيذان "» بعض يعل بعضكم عليكم طوافون « " مكرر  آمدهاي و رفت به احتياج
  : كند مي توجه جلب نكته سه آيات  اين در. نيست

 شده ذكر )الذين(  است مذكر جمع براي كه موصولي با» ايمانكم ملكت الذين «: اينكه - 1
 از. است شده تصريح نيز روايات و تفاسير در چنانكه باشد مي غالمان شامل حتما و است
  : السالم عليه صادق  حضرت « از كافي در است روايتي جمله آن
 ساعات؟ الثالث هذه في يستأذن فالنساء: قيل. النساء دون الرجال في خاصة هي: قال "

 )نوبت سه در خواستن اجازه( دستور اين  يعني) 1 ("" يخرجن و يدخلن لكن و ال: قال
 رهمينطو نه،: فرمود بگيرند؟ اجازه بايد زنان آيا كه شد سؤال. است مردان مخصوص

  .روند مي و آيند مي
  : پاورقي

   529. صفحه ،5 جلد كافي - 1

 ١٥٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 بر دليل خود شوند  زن اتاق وارد اجازه بدون دارند حق نوبت سه اين غير در غالمان اينكه

 در اينكه بر. باشد مي قوي شاهدي خود اين و دارند، استثنائي وضع نيز غالمان كه اينست
 نيز غالمان شامل "» ايمانهن ملكت ما « "  جمله كرديم، تفسير قبال كه هم پوشش آيه
 است شده "» ايمانكم ملكت « " به تعبير است بحث مورد فعال كه اي آيه در حتي. باشد مي

  . باشد زن خود مملوك برده، كه نيست الزم يعني " مذكر ضمير با(
 ندارد جودو اي برده و است شده منسوخ بردگي رسم اكنون كه كرد اعتراض نبايد اينجا در
 را ما مسائل، اين در اسالم نظر شدن  روشن اوال زيرا است، ثمر بي بحثها اين در پافشاري و
 و سازد، مي واقف بهتر باشد مي نيز ابتالء مورد آنها از برخي كه قوانين اين كلي هدف به

 واردم به مناط، و مالك راه از را غالمان حكم بسا چه كند، جرأت  متهوري فقيه اگر ثانيا
  . دهد تعميم بتواند خدمتكاران قبيل از  آن مشابه

 مورد در اينكه رمز: شود مي فهميده "» بعض علي بعضكم عليكم طوافون « " جمله از - 2
 به اينها استيذان وجوب كه  اينست نيست، واجب خواستن اجازه نابالغ پسران و غالمان
  . است يقهمض در  شدن واقع و حرج موجب شد، و آمد تكرر واسطه

 شده مي دشواري  موجب تكليف كه است باب اين از نيز موارد اين در اباحه حقيقت در
  . ندارد مالك تكليف كه جهت اين از نه است

 استثناء همچنين و كفين، و وجه استثناء مثال پوشش، باب استثناهاي ساير كه معتقديم ما
 بحث مشروحتر دوباره زودي به. شد بحثي باره اين در قبال. است قبيل همين از نيز محارم

  . كرد خواهيم
 بگيرند اجازه نوبت  سه در بزرگ مردان مانند كه اند شده مكلف آيه اين در كه اطفالي - 3

 بلوغ، به نزديك و مميز لو و نابالغ اطفال  بنابراين. اند نرسيده بلوغ حد به كه هستند اطفالي
  توانند مي است شده تعيين  آيه در كه وقتي سه غير در

 ١٥١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . شوند خلوتگاه وارد اجازه كسب بدون 
 يظهروا لم الذين الطفلاو « ": جمله از مقصود كه باشد قرينه تواند مي الظاهر علي آيه اين
 داديم، آن معني در احتمال دو قبال و  است آمده پوشش آيه در كه "» النساء عورات علي

  . مميز غير اطفال نه است نابالغ اطفال
 يرجون ال الالتي النساء من القواعد و « ": است پوشش مسأله درباره كه استثنائي اما و

  " ...» جناح عليهن فليس نكاحا
 و سوره همين 31 آيه در دوم و اول استثناء. پوشش مسأله در است استثناء سومين اين

  : فرمايد مي اينجا در. است آمده آيه اين در سوم استثناء
 

 نهند زمين بر را خود روي لباس توانند مي ندارند ازدواج به اميدي كه اي افتاده پا از زنان
 را عفاف جانب اگر حال عين در. بكنند خودآرائي و خودنمائي نخواهند اينكه بر مشروط
  . است دانا و شنوا خدا و  است بهتر دارند پوشيده را خود و كنند رعايت
 بودن زن  جنبه از كه هستند اي هسالخورد زنان مقصود كيانند؟ " قواعد " از مقصود

 اميدي لذا و شوند نمي واقع - جنسي نظر از - مرد مطلوب ديگر يعني اند، شده بازنشسته
 يضعن ان « " جمله. ندارند اميد ولي باشند داشته طمع است  ممكن. ندارند ازدواج به

    داخل لباس ديگر و بيرون لباس يكي: دارد لباس نوع دو زن كه فهماند مي " » ثيابهن
 در را رو  لباس توانند مي سالخورده زنان كه اينست است شده داده رخصت آنچه. منزل

  . است نشده  داده خودآرائي و خودنمائي اجازه آنها به حال عين در ولي بياورند
 ذكر و است  گرديده تعيين سالخورده زنان براي پوشش برداشتن حدود اسالمي روايات در

  : بردارند را خود روسري است جايز كه شده
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. الجلباب و الخمار: قال " ثيابهن يضعن ان " قرأ انه السالم عليه عبداهللا ابي عن الحلبي «

 خير فهو تفعل لم فان. بزينة متبرجة غير كان،  من يدي بين: فقال كان؟ من يدي بين: قلت
   .)1( » لها

 و روسري " ثيابهن يضعن ان « " از مقصود فرمود صادق امام كه گفت حلبي عبيداهللا
  . است چهارقد
 و باشد ساده  اينكه شرط به اما بود كه كس هر جلو فرمود بود؟ كه كس هر جلو گفتيم
  . كند خودنمائي و خودآرائي نخواهد

 
 آن و كرد استنباط كلي قانون يك توان مي "» لهن خير يستعففن ان و « " جمله از

 تر پسنديده كند مراعات بيشتر را ستر و عفاف انبج زن قدر هر اسالم نظر از كه اينست
 داده غيره و كفين و وجه درباره  ضرورت حكم به كه ارفاقي و تسهيلي رخصتهاي و است
  . ببرد ياد از نبايد را منزلي و اخالقي كلي اصل اين است، شده

  
  : پاورقي

   25. - 26 صفحه 3 جلد وسائل ،522 صفحه ،5 جلد كافي - 1
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   غمبرپي همسران
  

 هم چند آياتي. شد بيان كه بود نور سوره آيات همان پوشش وظيفه به مربوط اصلي آيات
 اين از قسمتي. كرد ذكر  مطلب اين حاشيه در را آنها توان مي كه است احزاب سوره در

 حفظ درباره كه است دستورهائي ديگر قسمت و خدا رسول زنان به است مربوط آيات
  : اول قسمت اما. تاس شده وارد عفاف حريم

 
 قلبه في الذي  فيطمع بالقول تخضعن فال اتقيتن ان النساء من كاحد لستن النبي نساء يا «

   ...» االولي الجاهلية تبرج  تبرجن ال و بيوتكن في قرن و )33( معروفا قوال قلن و مرض
 :باشند مي آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر زنان مخاطب، آيه، دو اين در
 
 كه باشيد مواظب - باشيد پرهيزكار اگر - نيستيد زنان ساير همچون شما پيغمبر زنان يا 

  كار به آلود شهوت و زنانه نرمش سخن در
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  هاي خانه در. بگوئيد سخن شايستگي و خوبي به. گردد دالن بيمار طمع موجب  كه نبريد 
 خانه از خودآرائي و خودنمائي به نخستين، جاهليت دوران مانند و گيريد قرار خويشتن

  . نشويد بيرون
 صراحت به اسالم تاريخ زيرا نيست، خانه در پيغمبر زنان كردن زنداني دستور اين از مقصود

 را آنان و برد مي سفر به خود با را خود  زنان آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر كه است گواه
 منظور به زن كه آنست ردستو اين از مقصود فرمود نمي منع خانه از شدن بيرون از

 آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر زنان مورد در مخصوصا و نشود بيرون خانه از خودنمائي
  . است مؤكدتر و سنگينتر وظيفه اين
  : است چنين احزاب سوره 53 آيه
 
 نلك و اناه ناظرين غير  طعام الي لكم يؤذن ان اال النبي بيوت تدخلوا ال آمنوا الذين ايها يا «
 النبي يؤذي كان ذلكم ان لحديث مستأنسين ال و فانتشروا طعمتم فاذا فادخلوا دعيتم اذا

 وراء من فاسئلوهن متاعا سألتموهن اذا و الحق  من يستحيي ال اهللا و منكم فيستحيي
 ازواجه تنكحوا ان ال و اهللا رسول تؤذوا ان لكم كان ما و قلوبهن و لقلوبكم اظهر ذلكم حجاب

  . » عظيما اهللا عند كان ذلكم ان بداا  بعده من
 آله و عليه اهللا  صلي پيغمبر زنهاي. شدند مي پيغمبر اتاقهاي وارد پروا بي مسلمان عربهاي

 اگر و نشويد، پيغمبر خانه وارد اجازه  بدون و سرزده اوال كه شد نازل آيه. بودند خانه در هم
 و گوئي قصه به و برويد و برخيزيد هم بعد و بيائيد  موقع به شديد دعوت غذا صرف براي

 كند مي شرم او و كند مي ناراحت را پيغمبر امور اين زيرا نگيريد،  وقت متفرقه صحبتهاي
   ولي كند بيرون خود خانه از را شما
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 پشت از بگيريد، پيغمبر زنان از چيزي خواهيد مي  وقتي ثانيا و. كند نمي شرم شما از خدا
 آنها دل و شما دل پاكيزگي براي كارها اين. شويد اتاق داخل  اينكه بدون بخواهيد پرده
    زني به پيغمبر درگذشت از پس را او زنان نه و دهيد آزار را پيامبر نبايد شما. است بهتر

  . است بزرگ خدا نزد در كارها اين كه بگيريد،
 قدماء كلمات در  گفتيم قبال كه همانطوري. است شده ذكر " حجاب " كلمه آيه، اين در
 است آيه اين در كه حجاب دستور. است آيه همين مقصود است حجاب آيه از سخن جا هر
 ذكر آيه اين در كه دستوري. باشد مي ما بحث مورد كه است " پوشش " دستور از غير
 داشته ديگران خانه در بايد انسان كه است رفتاري و خانوادگي  سنن به راجع است شده
   و خواهد مي چيزي اگر بلكه شود، زنان جايگاه وارد نبايد مرد دستور، اين  طبق. باشد
 كه " پوشش "  بحث به ربطي مسأله اين. بزند صدا ديوار پشت از بايد اوست احتياج مورد
  . ندارد شود، مي ناميده " حجاب " نه " ستر " عنوان تحت نيز فقه اصطالح در

    ان و « ": جمله مانند "" قلوبهن و لقلوبكم اطهر ذلكم « ": جمله
 اندازه هر كه كند مي داللت است، آمده نور سوره از 61 آيه در كه "» لهن خير يستعففن

 به نمايند رعايت است نظر  مستلزم كه برخوردهائي ترك و پوشش و ستر جانب زن و مرد
 حكم به كه ارفاقي و تسهيلي رخصتهاي:  گفتيم كه همانطور. است نزديكتر پاكي و تقوا

  . ببرد ياد از را نظر ترك و پوشش و ستر اخالقي  رجحان نبايد است، شده داده تضرور
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   عفاف حريم
  

  : است چنين احزاب سوره 60 - 59 آيه
 ذلك جالبيبهن من  عليهن يدنين المؤمنين نساء و بناتك و الزواجك قل النبي ايها يا « "

 في الذين و المنافقون ينته لم لئن) 59 (رحيما غفورا اهللا كان و يؤذين فال يعرفن ان ادني
  ]. ») 60 (قليال اال فيها يجاورونك ال ثم بهم لنغرينك المدينة في المرجفون و مرض قلوبهم

 
 )روسريها( جلبابهاي  كه بگو مؤمنين زنان به و دخترانت و همسران به پيغمبر اي: ترجمه
 نگيرند قرار اذيت مورد و وندش شناخته  اينكه براي كار اين. سازند نزديك خود به را خويش
  . است مهربان و آمرزنده خدا و است نزديكتر

 خود كارهاي از آورند، مي وجود به نگراني شهر در كه كساني و دالن بيمار و منافقان اگر
  خواهيم ايشان عليه ترا ما ندارند بر دست
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  . زيست خواهند تو مجاورت در كمي مدت فقط آنوقت در. برانگيخت 
 كردن نزديك و چيست جلباب اينكه يكي: داد قرار دقت مورد بايد را مطلب دو آيه اين در
 شناخته ": كه شده ذكر دستور اين فايده و علت  عنوان به آنچه اينكه ديگر چه؟ يعني آن

   دارد؟ معني چه " نشوند  واقع آزار مورد و شوند
 لغويين و مفسرين  كلمات گويند، مي را لباسي نوع چه جلباب اينكه در: اول مطلب اما

  . باشد مي دشوار كلمه صحيح معناي آوردن دست به و است مختلف
  : نويسد مي المنجد در

 "  "الواسع الثوب او القميص: الجلباب
   .)است گشاد لباس يا پيراهن جلباب يعني (
 نگاشته قرآن  لغتهاي شرح مخصوص و است معتبري و دقيق كتاب كه راغب مفردات در

  : گويد مي تاس شده
   .)روسري و پيراهن يعني( " الخمر و القمص: الجالبيب "

  : گويد مي قاموس
 
 به تغطي ما او الملحفة  دون للمرأه واسع ثوب و القميص: سنمار و كسرداب الجلباب و "

 جامه يك و پيراهن از است عبارت جلباب  يعني. الخمار هو او كالملحفة، فوق من ثيابها
 تمام آن وسيله به زن كه )مانند چادر( ملحفه خود يا و. ملحفه از كتركوچ بزرگ و گشاد
  . " چارقد يا پوشد، مي را خويش هاي جامه

  : نويسد مي العرب لسان در
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 جلباب يعني. صدرها و رأسها المرأه به تغطي الرداء دون الخمار من اوسع ثوب الجلباب "

 را خود سينه و سر آن وسيله به  زن .كوچكتر عبا از و بزرگتر چارقد از است اي جامه
  . " پوشاند مي

  را لغت كه آنجا  البيان مجمع تفسير در و. است همين به قريب نيز " كشاف " عبارت
 

  : گويد مي كند مي معني
 . لحاجة خرجت اذا وجهها و رأسها يغطي الذي المرأه خمار الجلباب "

 و شود مي برده كار به منزل از روجخ موقع در كه اي روسري از است عبارت جلباب يعني
  . " پوشانند مي آن با را صورت و سر
 

  : گويد مي آيه تفسير ضمن ولي
 يعني المرأه بها  تشتمل التي المالئة هو و بالجلباب الجيب موضع فليسترن لهوالء قل اي "

  . " بپوشاند را گريبان  محل گيرد مي خود به زن كه روپوشي با كه اينست مقصود
 
  : گويد مي دبع
 در آزاد زنان  كه اينست آيه مقصود و است چارقد همان جلباب كه است شده گفته و "

  . " بپوشانند را سرها و پيشانيها رفتن بيرون وقت
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 آنچه. نيست روشن چندان مفسران نظر از جلباب معني فرمائيد مي مالحظه چنانكه
 وسيع جامه هر شامل لبابج كلمه لغت، اصل در كه اينست رسد مي نظر به صحيحتر

 است بوده كوچكتر ردا از و بزرگتر چارقد از كه روسريهائي مورد در غالبا ولي است، شده مي
 يك: است بوده معمول زنان براي روسري  نوع دو شود مي معلوم ضمنا. است رفته مي كار به

 آنها از خانه داخل در معموال و اند ناميده مي مقنعه يا خمار را آنها كه كوچك روسريهاي نوع
 اين. است بوده منزل خارج مخصوص كه بزرگ روسريهاي ديگر نوع. اند كرده مي  استفاده
 روايت مانند ، است سازگار نيز است شده ذكر جلباب لفظ آنها در كه رواياتي با معني

 مورد در كه بود اين مضمونش. كرديم نقل نور سوره 61 آيه تفسير در كه حلبي عبيداهللا
 از. ندارد مانعي آنها موي به نگاه و بگذارند كنار را جلباب و خمار است جايز سالخورده انزن

  . است بوده سر موي پوشانيدن وسيله جلباب كه شود مي فهميده جمله اين
 حضرت كه  است شده وارد آيه همان تفسير در) 1( كافي در ديگر روايات در همچنين

 وقتي يعني " » مسنة المرأه  كانت اذا الجلباب و الخمار « ": فرمايد مي السالم عليه صادق
  . بگذارد زمين را  روسري و چارقد است جايز باشد اي سالخورده زن

 از خواهند مي وقتي  يعني باشد، مي آن با پوشيدن جلباب، ساختن نزديك از مقصود بنابراين
 ساختن نزديك لغوي نيمع البته. بردارند خود با را خود بزرگ روسري بروند بيرون خانه

 بگويند زن به كه وقتي. شود مي استفاده چنين ،مورد از بلكه نيست آن با وشانيدنپ چيزي،
 آنرا كن، جور و جمع آنرا نكن، رها را آن كه اينست مقصود كن  نزديك خود به را ات جامه
  . بپوشان آن با را خود و نكن رها خاصيت بي و اثر بي

  :است بوده جور دو اند افكنده مي سر بر كه بزرگ ايروپوشه از زنان استفاده
  : پاورقي

   522. صفحه ،5 جلد كافي - 1
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 بانوان بعضي حاضر عصر در همچنانكه است داشته اسمي و تشريفاتي جنبه صرفا نوع يك 
 بدن جاي هيچ چادر با. دارد  تشريفاتي جنبه صرفا آنها داشتن چادر كه بينيم مي را چادري

 پرهيز اهل كه دهد مي نشان سركردنشان چادر  وضع. كنند مي رها آنرا پوشانند، نمي را خود
 و ابا بگيرند قرار چشمها برداري بهره مورد اينكه از و نيستند  بيگانه مردان با معاشرت از

 به را خود هاي جامه مراقبت با چنان زن: هست و بوده برعكس ديگر نوع. ندارند  امتناعي
 خودبخود. است حفاظ و عفاف اهل دهد مي نشان كه كند نمي رها راآن و گيرد مي خود

   در كه تعليلي كه گفت خواهيم بعدا. سازد مي مأيوس را ناپاكدالن و كند مي ايجاد دورباشي
  . است معني همين مؤيد است آمده جمله ذيل

: اند گفته مفسرين: است شده ذكر دستور اين براي كه علتي در بحث يعني دوم مطلب اما و
 كنيزان مزاحم معابر و ها كوچه در شد، مي  تاريك تازه هوا كه شب اوائل منافقين، از گروهي

 از گاهي. است نبوده واجب سر پوشانيدن گفتيم قبال چنانكه  كنيزان براي البته. شدند مي
    كه شدند مي مدعي بعد و شدند مي نيز آزاد زنان متعرض فاسد، و مزاحم جوانان  اين اوقات

 كه شد داده دستور آزاد زنان به لذا. است كنيز پنداشتيم و است زن آزاد نفهميديم ما
 كنيزان از كامال تا نشوند  خارج خانه از كامل لباس بدون حقيقت در يعني جلباب بدون

  . نگيرند قرار اذيت و مزاحمت مورد و شوند داده تشخيص
 مانعي كنيزان به  نسبت مزاحمت كه ماندفه مي چنين زيرا نيست، ايراد از خالي مذكور بيان
 كه حالي در اند، كرده مي ذكر خود براي مقبول عذري عنوان به را آن منافقين و ندارد
 هم آن رمز شايد است، نبوده واجب  كنيزان بر سر موي پوشانيدن چه اگر. نيست چنين

 واقع سيك رغبت مورد و نيست آميز تحريك و جالب معموال كنيز وضع كه بوده اين
 اين حال هر در ولي كرديم، اشاره قبال چنانكه بوده  خدمت كارشان عالوه به و شود نمي

 اند توانسته نمي منافقين و است شده مي محسوب گناه نيز كنيزان مورد در حتي مزاحمتها
  را بودن كنيز
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  . كنند قلمداد خود عذر 
 سنگين و پوشيده  زن وقتي كه است اين شده داده جمله اين معناي در كه ديگري احتمال

 جرأت مزاحم، و فاسد افراد كند،  رعايت را پاكدامني و عفاف جانب و رود بيرون خانه از
  . شوند آنها متعرض كنند نمي
 كه اينست " » يؤذين فال يعرفن ان ادني ذلك « ": جمله معني اول احتمال به بنا

 قرار جوانان تعقيب و آزار مورد پس كنيز، نه آزادند كه شوند مي شناخته بدينوسيله
 كه شوند مي شناخته بدينوسيله كه  اينست جمله معني دوم احتمال به بنا ولي. گيرند نمي
 پوشند مي چشم ببندند طمع آنها به اينكه از  دالن بيمار و. باشند مي عفيف و نجيب زنان
  . است كوتاه تخيان دست و كور، طمع چشم است، عفاف  حريم اينجا شود مي معلوم زيرا
 چهره پوشيدن آيا  كه فهميد توان نمي آيه اين از. است نشده بيان پوشش حدود آيه اين در

 قبال كه است نور سوره 31  آيه است پوشش حدود متعرض كه اي آيه نه؟ يا است الزم
  . شد بحث آن درباره
 مسلمان زن هك  اينست است جاوداني حقيقت يك و شود مي استفاده آيه اين از كه مطلبي

 آن از پاكي و سنگيني و وقار و عفاف عالئم كه كند آمد و رفت مردم ميان در آنچنان بايد
 شكار دنبال كه دالن بيمار كه است اينوقت در و شود، شناخته صفت اين با و باشد هويدا
. كند نمي خطور شان مخيله در آنها از كشي بهره فكر و گردند مي مأيوس آنها از گردند مي
. گردند مي عريان و لخت و سبك و جلف زنان متعرض هميشه ولگرد  جوانان كه بينيم مي

 را چيزها اين دلش اگر گويند مي شوي؟ مي مزاحم چرا كه شود مي اعتراض آنها به كه وقتي
  . آيد نمي بيرون وضع اين با نخواهد

 از قبل آيه نجپ و بيست در كه است دستوري مانند است آمده آيه اين در كه دستور اين
 في الذي فيطمع بالقول تخضعن فال « ": است شده وارد خدا رسول زنان به خطاب آيه اين
  آلود شهوت و  زنانه رقت گفتن سخن در يعني "» مرض قلبه
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 در عفاف و وقار دستور،  اين در. نبريد كار به گردد مي دالن بيمار طمع تحريك موجب كه 
  . را آمد و رفت در وقار دستور بحث، مورد آيه در و دكن مي بيان را گفتن سخن كيفيت

 رفتن، راه لباس،  وضع گاهي. است زباندار گاهي انسان سكنات و حركات كه گفتيم قبال ما
 من آرزوي در بده، من به را دلت گويد مي زباني بي زبان به و است دار معني زن گفتن سخن
 كوتاه حريم اين از تعرض دست گويد يم زباني بي با برعكس گاهي. كن تعقيب مرا باش،
  . است

 نظر از. پوشش  براي خاصي كيفيت نه اينست شود مي استفاده آيه اين از آنچه حال هر به
 بدينكه توجه با و فرمايد مي  بيان را مطلب كه است نور سوره 31 آيه فقط پوشش كيفيت

 عليهن يدنين « " از منظور هك فهميد توان مي  است شده نازل نور سوره آيه از بعد آيه اين
 آزار شر از تا نمايند رعايت كامال را نور سوره قبلي دستور  كه اينست "» جالبيبهن من

  . گردند  راحت مزاحمان
 اكتسبوا ما بغير المؤمنات و المؤمنين يؤذون الذين و « ": فرمايد مي آيه اين از قبل آيه در
 آزار را ايمان با زنان و مردان جهت بدون آنانكه ييعن " » مبينا اثما و بهتانا احتملوا فقد
 كند مي پرخاش كساني به رسما آيه اين. گردند مي مرتكب بزرگي گناه و  بهتان رسانند مي
 رفتار در  كه دهد مي دستور زنان به بالفاصله. رسانند مي آزار را مسلمان زنان و مردان  كه

 توجه. كنند پيدا مصونيت  مزاحم افراد آزار از تا كنند رعايت كامال را سنگيني و وقار خود
  . كند مي كمك  بحث مورد آيه مقصود فهم به بهتر آيه، بدين

 چهره  پوشانيدن را "» جالبيبهن من عليهن يدنين « " جمله هدف غالبا مفسران
 كه دارند قبول مفسران. اند دانسته چهره پوشيدن از كنايه را جمله اين يعني اند، دانسته

 باز براي دستور اين كه اند پنداشته غالبا  چون اما نيست پوشانيدن " يدنين " اصلي وممفه
 كه گفتيم قبال ما ولي. اند كرده تعبير اينچنين است، بوده  كنيزان از آزاد زنان شدن شناخته

  قبول قابل وجه هيچ به. نيست  صحيح تفسير اين
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 مسلمان كنيزان آزار از و دهد قرار يتعنا مورد را آزاد زنان فقط كريم قرآن كه نيست 
 اند گفته چنين اينجا در كه مفسراني كه اينست رسد مي نظر به عجيب آنچه. بپوشد چشم
 و چهره پوشانيدن كه اند گفته صراحت كمال با نور سوره تفسير در  كه هستند همانها غالبا
 شده چطور. فخررازي و يزمخشر قبيل از اند، دانسته حرجي امر آنرا و نيست الزم  دست دو

 را نور آيه منسوخيت  ادعاي و اند نشده خود سخن در تناقض متوجه مفسران اين كه است
  . اند نكرده هم

 آيه. اند نبوده قائل  احزاب آيه و نور آيه مفهوم ميان تناقضي مفسران اين كه اينست حقيقت
 ولي نباشد يا باشد كار در مزاحمتي خواه اند دانسته مي هميشگي و كلي دستور يك را نور
    مزاحمت مورد زن مطلق يا آزاد زن كه اند دانسته مي موردي مخصوص را احزاب  سوره آيه

  . است گرفته مي قرار ولگرد افراد
 و ها كوچه در كه افرادي كه اينست آن و شود، مي استفاده بحث مورد آيه از اي نكته

 شديدي و سخت  مجازات مستحق اسالم نقانو نظر از گردند، مي زنان مزاحم خيابانها
 بسيار. نيست كافي آنها سر  تراشيدن و كردن جلب كالنتري به را آنها مثال تنها. باشند مي

 قلوبهم في الذين و المنافقون ينته لم لئن « ": فرمايد مي قرآن. شوند مجازات بايد سختتر
 اگر يعني "" قليال اال فيها يجاورونك ال ثم بهم لنغرينك المدينة  في المرجفون و مرض
 ديگر  كه بري حمله آنها به كه دهيم مي فرمان ترا ندارند بر خود زشت عمل از دست اينها
 از آنها تبعيد شود مي  مفهوم آيه اين از آنچه حداقل. بود نخواهند تو پناه در اندكي جز

 باشد قائل بيشتري احترام پاكي و عفاف  براي اندازه هر جامعه،. است اسالمي پاك جامعه
  . برعكس آن، عكس و شود، مي  قائل شديدتري مجازات خائنان براي
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   پوشش حدود
  

   بررسي
  

 همه  به توجه با است شده واجب زن بر اسالم در كه پوششي حدود خواهيم مي اكنون
  . كنيم بررسي فقهي ديده از هست، مسأله در كه مخالفي و موافق دالئل
 را خودم نظر  بنده اين. فتوائي نه دارد علمي جنبه ما بحث هك دهيم مي توضيح مجددا

 تقليد او از كه كند  عمل مجتهدي همان فتواي به عمال بايد شما از يك هر و. گويم مي
  . نمايد مي
 و كنيم  مشخص است مسلم و قطعي اسالمي فقه نظر از كه را مطالبي است الزم قبال

  : بپردازيم است بحث قابل و اختالف مورد كه مواردي به سپس
 هيچگونه اسالم  فقه لحاظ از است واجب زن بر كفين و وجه غير پوشانيدن اينكه در - 1

 حديث، و قرآن نظر از نه.  است مسلمات و ضروريات جزء قسمت اين. ندارد وجود ترديدي
 است بحث مورد آنچه. ندارد وجود تشكيكي و اختالف باره اين در فتاوي، نظر از نه و
  . است مچ تا دستها و چهره ششپو
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 كه " زن بر نظر  حرمت " مسأله از است زن وظيفه كه را " پوشش وجوب " مسأله - 2

 پوشيدن وجوب عدم به شود  قائل كسي است ممكن. كرد تفكيك بايد است مرد به مربوط
 شتپندا نبايد. مرد جانب از نظر حرمت  به بدهد نظر حال عين در و زن، بر كفين و وجه
 واجب مرد بر كه است مسلم فقهي لحاظ از همچنانكه.  است مالزمه مسأله دو اين بين كه

 بدن و سر به كردن نگاه هم زن بر كه شود نمي دليل اين ولي بپوشاند را خود سر نيست
  . باشد جايز مرد
 وجوب عدم به قائل بايد هم پوشش مسأله در شويم، جواز به قائل نظر، مسأله در اگر بلي،

 وجه كشف ولي باشد جايز زن كفين و وجه بر مرد نظر كه است مستبعد بسيار زيرا شويم،
 را كسي قديم در فتوا ارباب ميان در كه كرد خواهيم  نقل بعدا. باشد حرام زن بر كفين و

 را نظر كه كساني دهستن ولي باشد كفين و وجه پوشيدن وجوب به  قائل كه يافت توان نمي
  . دانند مي حرام

 باشد " ريبه " يا " تلذذ " روي از نظر اگر كه نيست ترديدي نظر، جواز مسأله در - 3
  . است حرام

 " اما و باشد، بردن  لذت قصد به نگاه يعني تلذذ روي از نگاه و بردن، لذت يعني " تلذذ "
 اليه منظور و ناظر خصوصيت ولي نيست، چراني چشم و تلذذ خاطر به نظر يعني " ريبه

 به كردن نگاه دنبال به لغزشي كه هست  خوف و است خطرناك كه است طوري امجموع
  . آيد وجود
 شده، استثناء  كه موردي تنها. محارم مورد در حتي است، حرام مطلقا نظر نوع دو اين

 معموال كه - باشد هم تلذذ اگر مورد اين در كه است خواستگاري مقدمه كه است نظري
 مرد يعني باشد ازدواج شخص، هدف واقعا كه اينست شرطش  البته. است جايز - هست هم
   را زن نظر، مورد خصوصيات ساير لحاظ از و ببيند، را زن بخواهد ازدواج خاطر به جدا

 مانند الهي قانون. دهد قرار بهانه را ازدواج قصد چراني چشم براي آنكه نه باشد، پسنديده
 وجدان اينجا در. كرد راحت را خود يالخ صورتسازي با بتوان كه نيست بشري قانونهاي

   انسان
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 در گفت بايد عليهذا. محاسب نيست پوشيده او بر چيز هيچ كه متعال خداي و است حاكم
 آنچه و است تلذذ قصد به نگاه است حرام قطعا آنچه زيرا نيست، كار در استثنائي حقيقت
  . شود پيدا هراق تلذذ ولي نباشد تلذذ قصد به نگاه كه اينست ندارد  مانعي
 انتخاب را يكي آنها  بين در تا كند نگاه زنها به كسي نيست جايز كه اند كرده تصريح فقهاء
 اش درباره و است شده معرفي او به  كه است خاص زن يك مورد در است، جايز آنچه. كند
 اهدخو مي دارد، ترديد اندام و چهره نظر از فقط ندارد ترديدي جهات ساير از انديشد، مي

  . اند كرده بيان را مطلب احتياط صورت به فقها از ديگر برخي نه؟ يا پسندد مي آيا ببيند
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   )آفين و وجه( دست دو و چهره
  

 پوشش " درباره  بحث به رسد مي نوبت كرديم، بيان را پوشش قطعي موارد اينكه از بعد
  . " كفين و وجه

 كامال فلسفه دو نباشد يا باشد اجبو كفين و وجه پوشانيدن اينكه حسب بر پوشش مسأله
 فلسفه طرفدار حقيقتدر بدانيم الزم را كفين و وجه ششپو اگر. كند مي پيدا متفاوت

 محيطهاي يا و خانه خاص محيط در جز كاري نوع هر از او ممنوعيت و زن نشيني پرده
  . هستيم زنان اختصاصي صددرصد

 حرام را آميز  تهييج و محرك عمل نوع هر و بدانيم الزم را بدن ساير پوشيدن اگر ولي
 گردي پوشيدن تنها اما بدانيم  حرام را ريبه و لذت روي از نظر نيز مردان بر و بشماريم

 آرايش نوع هر از خالي اينكه شرط به آنهم  ندانيم واجب را مچ تا دستها پوشيدن و چهره
 ديگري صورت مسأله، آنوقت باشد، عادي و ساده بلكه باشد مهيج و محرك و توجه جالب
 الزاما زن ندارد لزومي كه اينست فلسفه آن و هستيم، ديگري فلسفه طرفدار و كند مي پيدا
   هر  كه گردد رعايت فلسفه اين بايد صرفا بلكه باشد نشين پرده و شود رانده خانه  درون به
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 منزه و اكپ بايد  اجتماع كانون و خانواده، محيط به باشد داشته اختصاص جنسي لذت نوع
 كادر از خارج در نبايد سمعي  خواه و لمسي خواه و بصري خواه كامجوئي هيچگونه و باشد

 دار عهده را اجتماعي كارهاي از كار نوع هر تواند مي زن بنابراين. بگيرد صورت همسري
  . شود
  : هست نكته چند اينجا در البته
 عمل خانوادگي وظائف  به بايد اول درجه در زن آيا كه نيستيم مقام اين در فعال ما - الف
 خانه و مادري زن، اول وظيفه  كه هستيم اين طرفدار ما كه نيست شك خير؟ يا كند

  . است ساالري
 يا بشود دار عهده تواند مي اسالم نظر از زن آيا اينكه نظر از كه است مناصب از برخي - ب
 و دادن فتوا (افتاء و قضاء و  سياست قبيل از است، مفصل و جداگانه بحث نيازمند نه،

  . كرد خواهيم بحث  جداگانه اينها درباره ما. )تقليد مرجعيت
 فعال ما. باشد حرمت فقهاء اكثر عقيده شايد. نيست اشكال از خالي اجنبيه با خلوت - ج

  . است اجنبيه با  خلوت مستلزم كه نداريم اجتماعي كار نوع آن به نظر
 كه حدودي در عليهذا. است دائره اين عضو زن و است انوادهخ رئيس مرد اسالم نظر از - د

  . كند منع معيني كار از را  زن كه دارد حق گيرد مي نظر در را خانوادگي مصالح مرد
 بخود خود باشد  واجب چهره مخصوصا دست، دو و چهره پوشيدن اگر كه اينست ما مقصود
 پوشيدن اگر ولي شود مي محدود  انزن خاص اجتماعات و خانه اندرون به زن، فعاليت شعاع
 محدوديتي احيانا اگر. آيد نمي الزم خودبخود  محدوديت اين نباشد، واجب چهره گردي
  . بود خواهد استثنائي خاص جهت از شود پيدا
   كارها از برخي شرعي حكم چهره، گردي پوشيدن نبودن الزم با حال هر به

 ١٦٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اوال شرعي و فقهي نظر از كه است كارها از يبسيار. گردد مي روشن جواز يا حرمت نظر از
 بالعرض و ثانيا بشماريم  الزم را كفين و وجه پوشش اگر ولي نيست، حرام زن بر لذات با و
 دست دو و چهره گذاشتن باز مستلزم  كه است حرام جهت آن از يعني است، حرام زن بر

 و وجه شپوش كه دارد بدين يبستگ زن براي كارها  آن جواز عدم و جواز بنابراين. شود مي
  : كنيم مي مطرح را كارها اين از نمونه چند ذيال ما. نباشد يا باشد واجب كفين

 - 1   است؟ جايز رانندگي زن، براي آيا
 ديگر وظائف تواند مي  زن آيا ديد بايد ندارد، حكمي بخصوص، رانندگي مسأله كه دانيم مي
 گفت بايد باشد واجب كفين و وجه  پوشش اگر نه؟ يا كند اجراء رانندگي حين در را خود
  . كند رانندگي تواند نمي زن
 نوع آن مقصود البته نه؟ يا است جايز زن براي منزل از خارج در فروشندگي كار آيا - 2

 نه است فريبندگي حقيقت در و است معمول دنيا در فعال كه نيست فروشندگيها
  . فروشندگي

 - 3   نه؟ يا است يزجا زن براي اداري كار آيا
 كه دارد حق آيا و نه؟ يا بشود - مردان براي لو و - تدريس دار عهده دارد حق زن آيا - 4
   نه؟ يا باشد متعلم كند، مي تدريس مرد كه كالسي در
 تلذذ و  ريبه نظر كه صورتي در هم مرد و نيست الزم كفين و وجه پوشش بگوئيم اگر

 جايز اال و. ندارد مانعي  كه اينست نتيجه كند، نگاه كفين و وجه به تواند مي باشد نداشته
  . نيست
 كه ايرادهائي و است، زن محبوسيت عدم و محبوسيت مرز كفين، و وجه اينكه خالصه

 اگر ولي. بدانيم الزم را  كفين و وجه حجاب كه است صورتي در گيرند، مي پوشش مخالفين
 اشكال هيچگونه بدن قسمتهاي يرسا  پوشش در ندانيم، واجب را كفين و وجه پوشيدن
  . است وارد مخالف  برطرف اشكال بلكه كرد، توان نمي تراشي
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 تمام كه ساده لباس  يك پوشيدن بيايد، بيرون لخت نخواهد و باشد نداشته مرض زن، اگر
. بود نخواهد بيروني فعاليت هيچ مانع بپوشاند، را مچ تا دست دو و چهره جز سر، و بدن
 را زن كه است رنگارنگ مدهاي و تنگ لباسهاي پوشيدن و خودنمائي و تبرج برعكس، بلكه
 حفظ مصرف را وقتش تمام بايد كه آورد مي در فعال غير و مهمل  موجودي صورت به

  كرديم نقل مفسرين قدماي از نيز قبالو داد خواهيم توضيح زودي به ما. كند خود پزيسيون
 همين به و است،  زن فعاليت به دادن امكان و حرج عرف منظور به كفين، و وجه استثناء كه

  . است نشمرده واجب را آن اسالم كه است مالك
  . كنيم مي تحقيق مسأله، در را مخالف و موافق دالئل اكنون
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   موافق ادله
  
  : نيست واجب كفين و وجه پوشش كه گفت توان مي دليل چند به
 تعيين و وظيفه  اين بيان براي و است نور سوره 31 آيه همان كه " پوشش " آيه - 1

 جمله دو به آيه اين در. است نشمرده الزم را كفين و وجه پوشانيدن است، آن حدود
 جمله ديگر و "" منها ظهر ما اال زينتهن  يبدين ال و « " جمله يكي. جست استناد توان مي

   " جيوبهن علي بخمرهن ليضربن و «"
 و انگشتر و  سرمه و خضاب روايات، عموم و مفسران اكثر كه ديديم اول جمله مورد در

 است زينتهائي زينتها، اين. اند دانسته) ظهر ما اال( مستثني مصداق را اينها امثال و دستبند
 دست به مربوط دستبند و انگشتر و خضاب. گيرد مي صورت مچ، تا دست دو و چهره در كه

  . چشم به مربوط  سرمه و است،
 منحصر را " ظهر ما اال " استثناء بايد دانند مي واجب را كفين و وجه پوشش كه كساني
 بالغت خالف و بعيد بسيار معني  اين بر استثناء حمل كه است واضح و رو، لباس به بدانند
 استثناء  به احتياج است، ممكن غير اينكه علت به رو، لباس داشتن مخفي. است قرآن
  توان يم وقتي را لباس اينكه از گذشته. ندارد
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 توان مي پوشش بي زنان مورد در مثال. باشد نمايان بدن از قسمتي كه كرد محسوب زينت 
 لباس  يك با را بدن تمام زن اگر ولي آنهاست، زينتهاي از يكي آنها لباس  كه گفت

  . شود نمي شمرده زينت لباس چنين بپوشاند سرتاسري
 منكر توان نمي كند مي استثناء را بدن زينت از قسمتي اينكه در را آيه ظهور اينكه خالصه

  . نيست ترديد قابل ابدا هم روايات صراحت و شد،
 در چون و است،  الزم گريبان پوشانيدن كه دارد داللت آيه: گفت بايد دوم جمله مورد در

  . كرد مي  بيان بود، الزم هم چهره پوشانيدن اگر است حد بيان مقام
 " كلمه ذكر. است  شده وضع سر پوشانيدن براي اساسا " روسري = خمار " !فرمائيد دقت
 روسري با كه است واضح و ،باشد داشته روسري بايد زن كه اندفهم مي آيه در " خمر

 با بايد هم را ديگري قسمت آيا سر از غير  اينكه اما و است، سر به مربوط پوشانيدن،
 روسري طرف ود زدن فقط آيه در چون و. دارد آن بيان  به بستگي ؟نه يا پوشانيد روسري

  . است واجب مقدار همين كه شود مي معلوم ، است مطرح گريبان بر
 كه  اينست " جيوبهن علي بخمرهن ليضربن و " معني كند خيال كسي است ممكن

 را سينه و  گريبان روي كه حدي تا كنند آويزان چهره جلو از پرده مانند را روسريهاي
  . بپوشاند

 " خمار " كلمه اوال: زيرا كرد حمل معني بدين را آيه توان نمي وجه هيچ به متأسفانه ولي
. بزرگ روسري جلباب و است كوچك روسري خمار. " جلباب " كلمه نه رفته كار به

 كه طوري به كرد آويزان پرده مانند و كشيد جلو اندازه  آن توان نمي را كوچك روسري
 -  موها و گردن پشت و سر حال عين در و اندبپوش را سينه و گريبان و گردن دور و چهره

  . بماند پوشيده - است بوده بلند زمان آن در معموال كه
 ثانيا  . دهيد انجام عملي چنين داريد كه روسريها همان با فرمايد مي آيه
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 هيچ به را خود پاي جلو آويختند، مي چهره روي شكل بدان را روسريها آن اگر است بديهي
 توري " و " مشبك " قبال روسريها آن. بود ممكن غير برايشان رفتن راه و ديدند نمي وجه

 از روسريها لزوما كه بود اين منظور اگر. باشد مفيد منظور اين براي كه بود نشده ساخته "
 روسريهاي اين از غير كنيد تهيه روسريهائي كه رسيد مي دستور شود آويخته رو پيش

  . برويد راه هم و پوشانيدب را چهره  هم بتوانيد كه موجود
 قبال چنانكه. نيست  آويختن مفهوم مفيد " علي " كلمه و " ضرب " ماده تركيب ثالثا

 مفيد فقط " علي " با " ضرب " تركيب كرديم، نقل عرب ادب و لغت فن اهل از و گفتيم
 جمله معني مثال. داد قرار حائلي مانند ء شي فالن روي بر را چيز فالن كه است معني اين

 عليهذا. داديم قرار حائلي اينها گوشهاي روي بر كه اينست "» آذانهم  علي فضربنا « "
    روي بر روسريها با كه اينست "" جيوبهن علي بخمرهن ليضربن و « " مفهوم
 و است پوشش حدود بيان و تحديد مقام در وقتي پس. دهيد قرار حائلي گريبان و سينه
 چهره روي بر گويد نمي و دهيد قرار حائلي ها سينه و گريبانها يرو بر روسريها با فرمايد مي

  . نيست الزم و واجب چهره روي بر دادن قرار حائل شود مي معلوم دهيد، قرار حائلي
 اين نزول از قبل  مسلمان زنان ديد بايد كه اينست كرد اضافه اينجا بايد كه ديگر نكته يك
   اند؟ برده مي كار به كيفيت چه به را روسري آيه،
 عادت حكم  به پوشش، آيات نزول از قبل مسلمان زنان كه است مسلم تاريخ لحاظ از

 از را روسري كرديم نقل قبال چنانكه اند، پوشانيده نمي را خود چهره عرب، آنروز معمول
 گوشها، نتيجه در و اند انداخته مي خود پشت به را آن اطراف و كرده رد گوشها پشت

 داده دستور اي زمينه همچو در وقتي. است بوده نمايان  گريبان و گردن ره،چه ها، گوشواره
 از را روسري طرف دو كه اينست دستور اين معناي بزنند گريبان بر را روسري كه شد

    بردن كار به. بزنند گريبان بر راست و چپ طور به و آورده جلو به چپ و  راست جانب
  موجب دستور اين
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 مي   . بماند باز چهره و شود پوشيده گريبان و گردن و ها گوشواره و گوشها كه شود
 چون و نيست  ترديدي هيچ فهماند مي را معني همين نظر، مورد آيه اينكه در ما نظر به

 مقام در اهمال اصوليين  اصطالح به و است پوشش حدود بيان مقام در آيه كه كنيم توجه
  . نيست واجب چهره  پوشانيدن كه فهميم مي قطع طور به نيست، جايز بيان

 مطرح نظر جواز عدم و جواز مسأله يا پوشش مسأله مستقيما كه بسياري موارد در - 2
 بدل و رد دين پيشوايان و افراد ميان كه سؤالهائي و جواب در كه كنيم مي مالحظه است،
   يعني. نيست مطرح وجه هيچ به " رو " مسأله و است مطرح " مو " مسأله فقط شده
 ذكر را موارد اين از نمونه چند ذيال ما و. است شده فرض مسلم و عنه مفروغ كفين، و وجه
  : كنيم مي

  : زن خواهر به نظر حرمت مورد در - الف
 

 شعر الي ينظر  ان له يحل الرجل عن سألته: قال السالم عليه الرضا عن البزنطي « صحيح
 نعم،: قال سواء؟ الغريبة و امرأته اخت: له لتق. القواعد من تكون ان اال ال: فقال امرأته؟ اخت
   .)1( » ذراعها و شعرها: فقال منها؟  اليه النظر من فمالي: قلت

 - است السالم  عليه رضا حضرت عاليقدر اصحاب از كه - بزنطي نصر ابي بن احمد: ترجمه
 نگاه زنش خواهر موي به  كه است جايز مرد براي آيا كردم سؤال رضا حضرت از گويد مي

 يكي بيگانه و زن خواهر پس گفتم. باشد  سالخورده زنان از اينكه مگر نه، فرمود كند؟
 به فرمود ؟كنم نگاه است جايز من براي چقدر )سالخورده درمورد (گفتم. بلي فرمود است؟
  . كني نگاه تواني مي او )آرنج تا انگشت از( ذراعو او موي

  : پاورقي
   25. صفحه ،3 جلد وسائل - 1
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 السالم عليه  امام جواب آخرين در هم و روايت، اول سؤال در هم كه فرمائيد مي مالحظه

 چهره، بودن مستثني كه است  روشن خوبي به. " رو " نه است " مو " است شده ذكر آنچه
 سالخورده زنان مورد در مثال كه داد احتمال شود نمي هرگز و. است بوده مسلم طرفين نزد
 از سؤال جواب در كه حالي در نباشد، جايز صورت به نگاه و باشد جايز راعذ و مو به نگاه

  . است نشده ذكر چهره است، جايز آن به نظر كه مقداري

  : بچه پسر مورد در - ب
 

 سنين سبع ابن هو و بالصاله الغالم يؤخذ: قال السالم عليه الرضا عن البزنطي « صحيح ايضا
   .)1( » يحتلم حتي شعرها منه المرأه تغطي ال و

 سال هفت  به بچه پسر وقتي: فرمود بزنطي نصر ابي بن احمد به السالم عليه رضا حضرت
 الزم زن بر است نشده  بالغ كه وقتي تا ولي شود، كرده وادار خواندن نماز به بايد رسيد
 .بپوشاند او از را خود موي نيست

 
 تا ندارد، را مرد حكم سالگي هفت در اال و است عادت ايجاد براي نماز به  كردن وادار يعني 
 . برسد بلوغ حد به
 در مضمون همين به ديگر روايات. " رو " نه است مطرح " مو " پوشانيدن نيز اينجا در

  . است زياد حديث كتب
 نشده، ذكر بدن  اينكه دليل به است، شده ذكر مثال عنوان به مو كه شود گفته است ممكن

 است ممكن هم چهره پوشانيدن  بنابراين. است الزم بدن نيدنپوشا دانيم مي كه حالي در
  . باشد نشده ذكر و باشد واجب
    به را آن بود شايسته بود، واجب چهره پوشانيدن اگر كه اينست جواب

  
  : پاورقي

   29. صفحه ،3 جلد وسائل - 1
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 است، رهچه  پوشانيدن دانستن الزم بنابر كه ما عرف در چنانكه كنند ذكر مثال عنوان
 عمل در كه قسمتي كه اينست  رمزش و كنند مي تعبير " گرفتن رو " به را پوشش مسأله
 وجوب شود، بيان آن پوشانيدن وقتي و است چهره همان باشد مكشوف است ممكن بيشتر

 قسمتهاي ساير پوشانيدن اما و شود، مي فهميده  اولي طريق به ديگر قسمتهاي پوشانيدن
 واقع سؤال مورد كه نداشته وجود آن جواز عدم در  شكي و است نبوده ابتال مورد عمال بدن
  . شود

  : مملوك مورد در - ج
 ) 1(" » الساق و الشعر المملوك يري ان بأس ال « "

 جايز يعني   . كند نگاه اوست مالك كه خانمي ساق و مو به غالم كه  است
 
  : است شده سؤال) نباشند هم مملوك است ممكن كه( خواجگان مورد در ديگر روايت در
 الحرائر قناع عن  السالم عليه الرضا اباالحسن سألت: قال بزيع بن اسماعيل بن محمد « "

 و: قلت. يتقنعن ال و السالم  عليه الحسن ابي بنات علي يدخلون كانوا فقال. الخصيان من
   .)2( » ال: قال منهم؟ يتقنع فاالحرار: قلت ال: قال احرارا؟ كانوا

 -  است السالم  عليه رضا حضرت اصحاب اكابر از نيز او كه - بزيع بن اسماعيل بن محمد
 در( بپوشند؟ سر بايد خواجگان از آزاده زنان آيا كه كردم سؤال رضا حضرت از: گويد مي

   آنان بر كه است مسلم كنيزان مورد
  : پاورقي

   531. صفحه 5 جلد كافي و 29 صفحه ،3 جلد وسائل - 1
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 پاسخ در. )است داده قرار آزاد زنهاي مخصوص را سؤال لذا. نيست واجب سر پوشانيدن
 آنها و شدند مي وارد السالم  عليه جعفر بن موسي امام پدرم دختران بر خواجگان نه،: فرمود

. نبودند آزاد فرمود برده؟ يا بودند آزاد خواجگان آن آيا پرسيدم. نداشتند روسري هم
  . نه: فرمود بپوشند؟ ايشان از را سرها بايد باشند آزاد اگر پرسيدم

 
 فقهاء اكثر. كرديم بحث  آيات تفسير در نه؟ يا است محرم زن به برده و خواجه آيا اينكه در
 اين در ديگر زياد روايات و - روايات  اين داللت حال هر در ولي نيست محرم گويند مي

 حديث كتب ساير و وسائل و كافي در و دارند جهات ساير از كه اختالفي همه با مورد
 تشكيك قابل رفته مي شمار به مسلم و عنه مفروغ چهره استثناء  اينكه بر - است مذكور
  . نيست

   )١( :ذمه اهل زنان مورد در - د
 
 حرمة ال: آله و عليه  اهللا صلي اهللا رسول قال: قال السالم عليه عبداهللا ابي عن السكوني « "

  ). 2 (» ايديهن و شعورهن الي ينظر ان الذمة اهل لنساء
 علماء اعتماد و قبول مورد و دارد روايت زياد صادق حضرت از و است تسنن اهل از( سكوني
 موها به كه نيست حرام: فرمود پيغمبر: فرمود كه است كرده نقل صادق امام از )است شيعه

  . بشود نظر ذمه اهل زنان دستهاي و
 «   بأس ال: السالم عليه طالب ابي بن علي عن ابيه عن جعفر عن ختريابوالب
  :يپاورق

    آسماني قديم اديان از يكي پيرو ولي نيستند مسلمان كه مردمي يعني - 1
 باشند مي  . كنند مي زندگي قرارداد طبق اسالمي دولت پناه در و

   26. صفحه ،3 جلد وسائل - 2
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   .)1( » لذمةا اهل من النساء رؤوس الي بالنظر
  . است جايز ذمه اهل زنان سر به نگاه: فرمود السالم عليه علي يعني

  . باشند مي متفق مجتهدين، و فقهاء است، جايز كتاب اهل زنان به نظر كه مسأله اين در
 در كه مقداري  به بايد كه اينست آن و اند كرده اضافه را قيدي فقهاء از جمعي اينكه اال

 كرد، اكتفاء است بوده متداول  ذمه اهل خود بين آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر زمان
 جايز مقدار همان به كردن گاهن اند، پوشانيده نمي زمانها آن در را مقدار چه ديد بايد يعني
    آن به نگاه اند، شده برهنه زمانها اين در كه اندازه اين اما و) ريبه و تلذذ بدون هم آن( است
  . نيست جايز

 پوشند نمي عام مع در خودشان معموال كه آنها بدن از اندازه هر: اينست ديگران عقيده يول
  . اند گذاشته مي باز را آن از كمتر  اكرم پيغمبر زمان در چند هر ندارد، مانعي آن به نظر

  : نشين بيابان زنان مورد در - ه
  
 اهل نساء رؤوس الي النظرب بأس ال: يقول السالم عليه اباعبداهللا سمعت: صهيب بن عباد «

   .)2( » ينتهون ال نهوا اذا النهم العلوج و السواد اهل و االعراب و تهامة
 نشينان،  باديه تهامه، زنان سر به كردن نگاه فرمود السالم عليه صادق حضرت يعني

   بيسواد عربهاي غير( ها علج و )3( حومه دهاتيهاي
  : پاورقي

   26. صفحه ،3 جلد وسائل - 1
   26. صفحه ،3 جلد وسائل - 2
 را شهر اطراف كشتزارهاي و قراء سواد،. است شده تعبير " سواد اهل " حديث متن در - 3

 دور از زرع و كشت علت به كه باشد اين شود مي ناميده سواد اينكه علت شايد و گويند، مي
  . است كوفه هحوم كشتزارهاي سواد،  كلمه از مراد اوقات از بسياري. رسد مي نظر به سياه
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 نهي گاه هر را ايشان زيرا ندارد، مانعي )هستند عرب هاي نشين باديه همان حكم در كه
  . ندارد فائده كنند،
 عبدالهادي سيد آقا  اهللا آية مرحوم از. اند داده فتوا روايت اين مضمون به فقهاء از جمعي

 همچون كه شهري انزن عده  آن مورد در را حكم اين ايشان كه است شده نقل شيرازي
 در كه علتي همين به و دادند مي تعميم شود نمي واقع مفيد ايشان كردن نهي دهاتي زنان

 و فقهاء از بعضي. جستند مي استناد )ندارد اثر ايشان  كردن نهي كه( است شده ذكر حديث
 حديث در كه علت همين به و دهند مي فتوا همينطور عينا نيز معاصر تقليد بزرگ مراجع
   .)1( كنند مي استناد  شده ذكر
 به فقط هم دهاتي و نشين باديه زنان مورد در حتي دهند، نمي فتوا چنين فقهاء اكثر ولي

 كه مكانهائي از را خود آمد و  رفت نيست واجب مردان بر كه كنند مي اكتفا اندازه همين
 به اينكه اما ندارد، مانعي افتاد نظرشان و كردند گذر اگر. كنند قطع دارند وجود زنان اين

  . نه باشد، دائمي استثناء يك صورت
 و وجه از موردي  هيچ در كه است بدين آن نظائر و روايت اين در ما استشهاد حال هر به

 قطعي راويان نظر از آنها پوشانيدن  لزوم عدم كه بوده جهت بدان اين و نشده، سؤال كفين
 هرگز كه گفتيم قبال و است رفته نمي آن در ترديدي كوچكترين و است بوده مسلم و

 ترديد " مو " پوشيدن در و اند شناخته مي الزم را " رو " پوشيدن كه رود نمي احتمال
  .اند داشته

 نگاه جنبه از چه و پوشيدن نظر از چه را كفين و وجه حكم مستقيما كه رواياتي - 3 
 اما نيست، نظر جواز بر  دليل كفين و وجه پوشيدن لزوم عدم البته ولي. كند مي بيان كردن
  . هست  كفين و وجه پوشيدن لزوم عدم بر دليل نظر جواز

  : پاورقي
 - 1  . 3 مسأله النكاح كتاب نهم چاپ " الصالحين منهاج " به شود رجوع
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 ذكر را روايات اين از بعضي "" منها ظهر ما اال زينتهن يبدين ال و « " آيه ذيل در قبال ما

  : كنيم مي ذكر را ديگر روايت ندچ اكنون و كرديم

   زراره بن مسعده « خبر
 و الوجه: السالم عليه قال - زينتها من المرأه تظهر عما سئل و - جعفرا سمعت: قال -

   .)1( » الكفين
 درباره  حضرت از وقتي كه كند مي نقل السالم عليه صادق حضرت از زراره بن مسعده
  . كف دو و چهره: فرمود شد لسؤا كند آشكار تواند مي زن كه زينتي

  

    عمر بن المفضل « خبر
 ليس الرجال مع السفر في تموت المرأه في تقول ما: السالم عليه عبداهللا البي قلت: قال -

 اوجب ما منها يغسل: قال بها؟ يصنع ما المرأه فتموت امرأه  معهم ال و محرم ذو لها فيهم
 بسترها  سبحانه اهللا امر التي محاسنها من ء شي لها يكشف ال و تمس ال و التيمم  عليه اهللا

    ثم وجهها يغسل ثم كفيها بطن يغسل: قال بها؟ يصنع فكيف قلت
   .)2( » كفيها ظهر يغسل
 زني يا محرم مرد و بميرد سفر در كه زني درباره صادق امام از كرد سؤال عمر بن مفضل

 بدن نبايد ولي دهند غسل بايد را او  تيمم مواضع: فرمود. نباشد او همراه دهد غسل را او كه
 آشكار است، فرموده واجب را آن پوشيدن خدا كه را او زيبائيهاي نبايد و كنند لمس را او

 چهره سپس شست، بايد را او دست كف باطن اول فرمود كنيم؟ عمل  چگونه پرسيدم. كرد
  . را دستهايش پشت بعد و

  : پاورقي
 - 1   40. صفحه االسناد قرب

   135. صفحه 1 جلد وسائل - 2

 ١٨١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 واجب پوشانيدنش  كه قسمتهائي جزء كفين و چهره كه دارد تصريح كه فرمائيد مي مالحظه
  . نيست است گرديده

   جعفر بن يعل خبر
 الوجه: قال له؟ تحل ال التي المرأه من ينظر ان له يصلح ما الرجل عن جعفر، بن علي عن «
  . )1 (» السوار موضع و الكف و
  

 حضرت برادرش از است، القدري جليل بسيار مرد و است ششم امام فرزند جعفر بن علي
 محرمش كه زني به است جايز مقدار چه مرد براي پرسد مي السالم عليه جعفر بن موسي
  . دستبند جاي و كف و چهره: فرمود جواب در حضرت كند؟ نگاه نيست

  يانصار عبداهللا بن جابر خبر
 آله و عليه اهللا  صلي اهللا رسول خرج: قال االنصاري عبداهللا بن ابرج عن جعفر ابي عن « - د

: قال ثم فدفعه، عليه يده وضع الباب  الي انتهينا فلما. معه انا و السالم عليها فاطمه يريد
 رسول يا أدخل: قالت أأدخل؟: قال. اهللا رسول يا السالم عليك: فاطمة فقالت. عليكم السالم

 خذي! فاطمة يا: فقال قناع علي ليس! اهللا رسول يا: فقالت معي؟ من و انا ادخل: قال !اهللا
 يا السالم عليك و: فقالت. عليكم السالم: قال ثم. ففعلت.  رأسك بها فقنعي ملحفتك فضل
 قال. معك من و:  قالت ؟معي من و انا: قال !اهللا رسول يا نعم: قالت أأدخل؟: قال.  اهللا لرسو
 ما: اهللا رسول فقال جراده، بطن كأنه اصفر فاطمة وجه اذا و خلتد و اهللا رسول فدخل: جابر
 الضيعة، دافع و الجوعة مشبع اللهم: فقال. الجوع !اهللا رسول يا: قالت اصفر؟ وجهك اري لي

  بنت فاطمة  اشبع
  : پاورقي

 - 1 102. صفحه االسناد قرب
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 عليه اهللا  صلي خدا رسول خدمت در گويد مي جابر: اينست اختصار طور به حديث مضمون
. خواست ورود اجازه و كرد سالم خدا رسول. آمديم السالم عليها فاطمه خانه در به آله و

 شوم؟ وارد است من مراهه كه كسي با فرمود اكرم پيغمبر. داد اجازه السالم عليها فاطمه
 روپوش اضافي قسمتهاي با فرمود. ندارم سر بر چيزي !جان پدر گفت السالم عليها زهرا

 شنيديم پاسخ شويم؟ داخل آيا كه كرد استعالم مجددا سپس . بپوشان را سرت خودت
    ملخ شكم مانند كه بود زرد آنچنان السالم عليها زهرا چهره شديم، وارد  وقتي !بفرمائيد

 گرسنگي از داد جواب هستي؟ چنين چرا پرسيد آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول. نمود مي
   سير مرا دختر خدايا كه فرمود دعا اكرم پيغمبر )2( .است

  
  : پاورقي

   27.  صفحه 3 جلد وسائل و 124 صفحه 12 مجلد وافي و 528 صفحه 5 جلد كافي -1
 است ممكن چگونه  كه خواستند توضيح ما از بعضي كتاب، اين اول چاپ نشر از پس - 2

   اند؟ بوده گرسنه دليل  چه به و چرا باشد؟ زرد گرسنگي از اكرم پيغمبر دختر چهره
 نكته دو به بايد. گذاشتند ميان در ما با را خود سؤال كه متشكريم كنندگان پرسش از

. گذشت مي سختي به غالبا  مدينه در مسلمانان آنروز زندگي اينكه يكي: باشند داشته توجه
 با شد مي توأم گاهي و زد مي ضربه  مدينه الغر اقتصاد بر بخود خود كشمكشها و جنگها

 و بود، داده روي سختي خشكسالي افتاد اتفاق  تبوك غزوه كه سالي در چنانكه خشكسالي،
 كه بودند سختي در آنچنان گاهي صفه اصحاب. ناميدند العسره  جيش را تبوك سپاه لهذا
  خانه در اي پرده روزي خدا رسول. نداشتند جماعت نماز در شركت براي  كافي هجام

 خدا رسول و فرستاد پدر پيش آنرا فورا زهرا. داد نشان كراهت ديد، آويخته زهرا دخترش
  . داد صفه اصحاب به و كرد تكه تكه آنرا

 جنگي غنائم و  سربازي حقوق بر عالوه بود، كار مرد علي كه است درست اينكه ديگر نكته
 ولي كرد، مي روزي تحصيل  ديگران باغهاي در مزدوري با احيانا و داشت كشاورزي كارهاي

 آنها. باشد گرسنه شكمها آنها اطراف در و بخوابند سير خود كه نبودند كساني زهرا و علي
  <همچو در " اتي هل " مباركه سوره. كردند مي ايثار  ديگران به آوردند مي كف به آنچه
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 زير در را خون دويدن گوئي و شد گلگون زهرا چهره اكرم پيغمبر دعاي از پس. گردان
  . نماند گرسنه پس آن از زهرا و ديدم مي صورت  پوست
 چهره به كردن نظر  اينكه بر نيز و نيست واجب چهره پوشانيدن اينكه بر حديث اين داللت
  . باشد مي روشن بسيار است، جايز

  ساري بن ليفض خبر
 هما المرأه من الذراعين  عن السالم عليه اباعبداهللا سألت: قال يسار، بن الفضيل عن « -ه

 من الخمار مادون و نعم: قال لبعولتهن؟ اال زينتهن يبدين ال و «: اهللا قال التي الزينة من
   .)1( » السوارين مادون و الزينة
 قسمتهائي از  زن ذراعهاي آيا كه پرسيدم السالم عليه صادق امام از گويد مي يسار بن فضيل
 بايد گيرد مي قرار روسري زير آنچه و بلي فرمود بپوشاند؟ محارم غير از بايد كه است

  . شود پوشيده بايد باال به دستبند محل از همچنين شود، پوشيده

  . آند مي حرام زن بر را چهره پوشانيدن احرام، باب در آه رواياتي
 محسوب  محرمات از احرام حال غير در چهره گشودن بگوئيم كه است مستبعد بسيار
 مناسك محرم شخص  وقتي اينكه گرفتن نظر در با و. است واجب احرام حال در و شود مي

  ميان در معموال آورد، مي بجا را حج يا عمره
  

  : پاورقي
  . گرديد نازل اي زمينه
 تا و گرفتند  دوش به را اسالم پرچم فرسائي طاقت شرائط چنان در اول صدر مسلمانان آري

  . بردند جهان نقاط دورترين
 پيشاني بر  كه است افتخاري رود، نمي شمار به آنها براي نقصي پيامبر خاندان گرسنگي

  . درخشد مي مقدسشان
 521 صفحه 5 جلد كافي - 1   121. صفحه 12 مجلد وافي و 25 صفحه 3 جلد وسائل و
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 باشد  الزم مرد از چهره پوشانيدن اگر كه است روشن است، مرد و زن از انبوهي  اجتماع 
 السالم عليه باقر  حضرت كه است شده وارد روايتي در اينكه از گذشته. شود قيد بايد مي
 عليه امام. است پوشانيده را خود چهره بادبزن وسيله به احرام حال در كه ديد را زني

  . فرمود ورد زن آن چهره از را بادبزن خود، چوبدستي با شخصا السالم
 سر بودن باز  جاي به احرام حال در زن چهره بودن باز كه شود مي فهميده روايات بعضي از

 حديثي در چنانكه. ببرد رنج سرما و گرما تأثير از محرم كه اينست منظور و است مرد براي
 را نقاب فرمود السالم عليه باقر حضرت. بود زده نقاب احرام حال در زني هك است آمده

 رنگ آفتاب، بايد يعني كند نمي تغيير ات چهره رنگ باشي  داشته نقاب اگر زيرا دار،بر
  . كند عوض را صورتت پوست
 را، چهره است  زن اگر و كند برهنه را سر بايد است مرد اگر محرم اينكه از منظور پس

 ولي شود كاسته قدري است برخوردار معمولي حال در كه رفاهي و آسايش از كه اينست
 دستور زن به باشد، باقي خود حال  به " پوشش " قانون خواسته مي مقدس شارع چون

 شارع اگر و. است كرده اكتفاء چهره كردن برهنه  به تنها و كند برهنه را سر كه نفرموده
 هم زن براي بود ممكن كند، صرفنظر ؟" پوشش " قانون از احرام حال در خواست مي

 شارع منظور كه است نگفته كسي هرگز فقهاء بين در و. دبشمار الزم را سر كردن برهنه
  . باشد شده قائل پوشش براي استثنائي احرام مورد در كه  اينست

  
 اسالم تاريخ در و  سني و شيعه روايات و اخبار در است، باب اين در كه قرائني و روايات
 خود آنها همه نقل. بود اي نمونه  كرديم ذكر آنچه. است انكار قابل غير و زياد العاده فوق
  . شود مي كتاب يك
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   مخالف ادله
  

  : است شده جسته تمسك زير دالئل به متقابال كفين و وجه پوشش وجوب براي
  

   مسلمين سيره - ١
  

 ولي نيست  الزم كفين و وجه پوشش كه اينست روايات و آيات ظاهر كه است درست
  . اينست برخالف متدينين سيره كه شد منكر توان نمي
 از مسلمين  سيره واقعا اگر. پوشيد چشم آن از بتوان سهولت به كه نيست چيزي سيره
 الزم را كفين و وجه پوشش كه باشد اين پيگير و مستمر طور به تاكنون اسالم صدر

 اطهار ائمه و اكرم پيغمبر از مسلمانان كه بوده درسي اين كه است روشني دليل بشمارند
 عليه اهللا صلي پيغمبر سيره از كشف  مسلمين مستمره سيره گويند مي اصطالحا. اند آموخته

  . است  حجت البته پيغمبر سيره و كند مي آله و
 ريش مورد در مثال. جويند مي تمسك سيره به احكام اثبات در فقهاء موارد، از بسياري در

  مسلمين سيره آن، حرمت دليل محكمترين گويند مي تراشي
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 بين كه ريش نتراشيدن از كه شده مناقشه اينجا در البته(. دنتراشن را ريش كه است 
 اينكه ولي. نيست حرام گذاشتن ريش كه كرد استنتاج  توان مي است متداول مسلمين

. )باشد مباح يا و مستحب است ممكن زيرا شود، نمي استنباط باشد،  واجب گذاشتن ريش
  . است شده تمسك مسلمين سيره به نيز كفين و وجه پوشش مسأله در
 نكته آن. دهيم قرار دقت مورد را اجتماعي و تاريخي نكته يك بايد استدالل اين جواب در

 در ولي آورد وجود به را  آن اسالم و نبود مرسوم عرب بين در پوشش چه اگر كه اينست
  . داشت رواج شكل شديدترين به عرب غير ملل
 شديدتر مراتب به  حجاب كردند، مي رويپي يهود فكر از كه مللي و يهود بين در و ايران در
 شد، مي پوشيده هم كفين و وجه ملتها اين بين در. داشت وجود خواست مي اسالم آنچه از

 كردن پنهان از سخن نبود زن چهره و زن  زينت پوشيدن از سخن ملتها از بعضي در بلكه
 آمده در سختي و سفت عادت صورت به فكر اين و بود  زن كردن " قايم " اصطالح به و زن
 اسالم يعني نكرد، هم تحريم ولي نكرد واجب را كفين و وجه پوشانيدن  گرچه اسالم. بود

    ملتهاي نتيجه در و ننمود واجب را گذاشتن باز و نكرد قيام چهره پوشانيدن  عليه
 رسم با اسالم. كردند تبعيت خود ديرين رسم و عادت همان از شدند مسلمان كه عرب غير

 داديم، تذكر قبال كه همانطور بلكه نداشت مخالفت احرام مورد در جز چهره نپوشيد
 مورد امكان، حد تا تستر اخالقي  رجحان. است تسهيلي رخصت يك كفين و وجه استثناء
 و وجه پوشيدن وجوب بر دليل باشد، داشته وجود اي سيره فرضا عليهذا. است اسالم توجه
  . شود نمي كفين

. است نداشته وجود اطهار ائمه زمان در و صحابه و پيغمبر زمان در رهسي چنين عالوه به
 با اسالم اوليه قرون در  مسلمين سيره كه اينست آيد مي دست به تاريخ زواياي از آنچه
 باالخص و ديگر ملتهاي با عرب ملت اختالط از پس مخصوصا بعدي، قرون در آنها سيره
    عادات و رسوم از تأثر از پس
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 تا است، بوده متفاوت بسيار ديگر طرف از ايراني رسوم و طرف يك از شرقي روم وريامپراط
 اين ندارند، صحيحي اطالع اسالمي  متون از كه غربي مورخان از بسياري براي كه آنجا
 خارج از اينها همه و است نداده پوشش درباره  دستوري اسالم اساسا كه آمده پيش توهم
 را سخنانشان كتاب اين اول بخش در ما و است كرده سرايت  ينمسلم ميان به اسالم دنياي
  اسالم. نيست بيش اي ياوه سخن، اين داديم تذكر قبال كه همانطور البته و. كرديم نقل

  . است گرفته نظر در هم را خاصي فلسفه و دارد پوشش درباره اكيد دستورهاي
 ميان در اي سيره  چنين فرضا اثاني و است، نداشته وجود اي مستمره سيره چنين اوال پس

 همين بر هم معصومين خود  عمل شود ثابت آنكه مگر نبود، دليل داشت مي وجود مسلمين
 عمل كه شد معلوم گذشته روايات از بعضي از بلكه نيست، ثابت هم آن البته كه بوده منوال

  . ندارد موافقت است شده رائج اسالمي اخير قرون در آنچه با نيز معصومين
 و تدريجي  تغييرات هزاران. خواهد مي عميقي تاريخي تتبع يك مسلمين سيره به تمسك

 تاريخ نيست صدا سرو پر  حادثه يك با توأم چون كه شود مي پيدا ملتها رفتار در عمال آرام
 طول در مردانه  لباس هاي " مد " اصطالح به انواع مورد در. كند مي سكوت آنها ضبط از

  . نيست احصاء قابل كه شده پيدا اتتغيير آنقدر قرون
 يودرس ينبو رهيس از كاشف آنرا توان ينم گريد ميكرد هيتوج را رهيس ما كه بيترت نيبد
 نيچن وجود ميبتوان ما اگر. بود نخواهد وحجت دانست وآله هيعل اهللا يصل اكرم غمبريپ از
 بر ليدل هم باز ميكن اثبات زين وآله هيعل اهللا يصل اكرم غمبريپ شخص از را يوروش رهيس

 در وچنانكه. است تيارجح بر ليدل وحداكثر است جواز بر ليدل فقط شد، نخواهد وجوب
 تستر اصل چه هر كه ستين يشك ميشد آور ادي "لهن ريخ ستغففني وان " هيرآيتفس

.است بهتر شارع هدف نيتأم نظر از شود تيرعا شتريب
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 لجواز المقدار هذا ميتحر منه لزمي لم تم ولو بمثله معارض هيعل نيالمسلم اتفاق يدعو و"
  ".هايف شك ال اذ ةياالفضل وجه يعل او االظهر، هو بل رةيوالغ المروة يال منعهن استناد

 ليدل به اوال. است مردود دست ودو چهره بازگذاشتن از يريجلوگ بر نيمسلم اتفاق يادعا
 همواره نيمسلم رهيس كه شده نقل يعني است؛ شده نقل زين ياتفاق نيچن ضد نكهيا
  .اند گذاشته يم باز را دست ودو چهره زنان كه است بوده نينچنيا

  
  :اند كرده انيب نيچن را دست ودو چهره بازگذاشتن نيموافق ادله از يكي شانيا قبال(
 غير من ذلك بدو منه يحصل وجه يعل النساء خروج يعل عصر كل يف الناس طباق ال"

 از نحوي  به زنان كه است بوده اين بر اعصار همه در عموما مردم عمل ": يعني. " نكير
 منكر را عمل  اين كسي و است بوده نمايان آنها چهره كه اند آمده مي بيرون خانه
  )".است هشمرد نمي
 باز است،  كفين و وجه كشف از جلوگيري بر مسلمين سيره كنيم قبول كه فرض بر ثانيا
 كار در پيغمبر فرمان  قبول جز اي ريشه كه شود مي دليل وقتي سيره زيرا شود، نمي دليل
 سيره اين ريشه كه رود مي احتمال اينجا در ولي بشود، پيغمبر فرمان بر دليل تا نباشد
   هم ظاهر و پيغمبر، دستور از  اطاعت نه باشد افراد مردانگي و غيرت حس
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 كه رود مي هم احتمال. است مردم مردانگي و غيرت حس سيره اين ريشه كه است همين
 افضل پوشانيدن جواز، فرض به كه  نيست شكي زيرا باشد، پوشش افضليت سيره، ريشه
  . " گذاشتن باز از است

  

   مالك - ٢
  

 يعني " مالك " كه اينست شده اقامه دست دو و چهره پوشانيدن لزوم رب كه ديگري دليل
 چهره كه كند مي ايجاب باشد، پوشيده بدن قسمتهاي ساير كند مي ايجاب كه اي فلسفه آن
 فتنه جنبه جز بدن قسمتهاي ساير پوشيدن فلسفه مگر. باشد پوشيده نيز دست دو و

 بدن قسمتهاي از ديگر بعضي از كم آن بودن انگيز فتنه و چهره زيبائي !آنهاست؟ انگيزي
 زيبائي خاطر به " مو " پوشانيدن مثال كه نيست معقول بنابراين. است بيشتر بلكه نيست،

    است زن زيبائيهاي مركز كه " رو " پوشانيدن ولي باشد واجب انگيزيش  فتنه و
 زدن  هم بر و شهوات تحريك موجب كه چيزي هر اسالم مقدس دين در. نباشد واجب
 دو و چهره پوشش مبنائي، چنين با است ممكن آيا شده، قدغن است پاكدامني و عفاف
   باشد؟ نشده شمرده الزم چهره، مخصوصا دست،

 اين از كفين و وجه پوشش نبودن واجب كه نيست شكي: گوئيم مي استدالل اين جواب در
 اشاره قبال همچنانكه بلكه ندارد، وجود آن در پوشش اصلي فلسفه و مالك كه نيست جهت
 ايجاب ديگري مالك كه اينست  جهت از نموديم نقل نيز مفسرين قدماي از و كرديم

 و وجه پوشش كه اينست ديگر مالك آن. آيد وجود به استثناء مورد اين در كه كند مي
 از عادي فعاليت امكان سلب و فلج و حرج موجب شود پيشنهاد وجوب طور به اگر كفين

   .گردد مي زن
 و است،  زن محبوسيت عدم و محبوسيت مرز كفين و وجه پوشش گفتيم هم قبال چنانكه
  . شود مي عوض كامال قسمت اين كردن حذف و كردن اضافه با آن اثر و حجاب مفهوم
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 توضيح را فقه  اصول علم به مربوط اصطالح يك بايد شود، روشن بهتر بحث اين اينكه براي
  : دهيم

  : اقتضائي ال مباح و اقتضائي مباح: است قسم دو بر مباح گويند مي اصوليين
 داراي نه و كند واجب را آن شارع شود باعث كه است مصلحتي داراي نه كارها از بعضي
 براي مالكي اينكه علت  به كارها اين. دهد آن تحريم به حكم شود سبب كه است اي مفسده
 اقتضائي ال مباحهاي را آنها جهت  ينهم به و شوند مي شمرده مباح ندارند حرمت يا وجوب

  . باشد  نوع اين از مباحات اكثر شايد. نامند مي
 كاررا آن صيترخ كه است يحكمت وجود شدنش مباح علت كارها از گريد يبرخ يول
 نيا. آمد يم الزم يا كردمفسده ينم مباح را كار آن شارع اگر يعني است؛ كرده يم جابيا

 اي مصلحت است ممكن مباح از نوع نيا در. نامند يم "ييقتضاا مباح" را مباحات از نوع
 مصلحت تيرعا خاطر به شارع يول باشد داشته وجود كار آن ترك اي فعل در يا مفسده
 چشم گريد مالك آن واز كرده اباحه به حكم است كرده يم جابيا را رخصت كه مهمتر
 .است دهيپوش

 گرفته نظر در  مقنن. است قبيل اين از دهش داده قرار مباح حرج خاطر به كه مباحهائي
 لذا شود، مي دشوار آنها بر زندگي كند، منع كارها از برخي از را مردم بخواهد اگر كه است

  . است پوشيده چشم آن تحريم از
 و ناپسند  عملي اسالم، نظر از طالق كه نيست شك. است طالق مسأله مثال، بهترين
 عين در. است خوانده " الحالل ابعض " و مباح رينت زشت آنرا كه حدي تا است مبغوض

 طالق را زنش كه است داده اختيار مرد به. نكرده طالق تحريم به حكم مقدس شارع حال
  . بدهد

 منفور و  مبغوض اسالم شارع نظر در عمل اين اگر كه شود مي مطرح سؤال اين اينجا در
  نيست ضمبغو اگر و است؟ داده قرار حالل را آن چرا پس است،
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 پس    ؟ چه يعني " الحالل ابغض " ساساا و چيست؟ آن درباره نكوهش اينهمه
 پيغمبر. دهد طالق را ايوب ام زنش خواست مي انصاري ابوايوب: اند كرده روايت محدثين

 يعني) 1 (" » لحوب ايوب ام طالق ان « ": فرمود شنيد، سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم
  . است  بزرگ ناهيگ ايوب ام دادن طالق

 فرمود نمي آله و عليه  اهللا صلي اكرم پيغمبر داد، مي طالق را زنش ابوايوب اگر حال عين در
  . است باطل طالق اين كه
 باشد ناپسند و مبغوض حرام يك قدر به چيزي است ممكن آيا چيست؟ مطلب اين رمز
   باشد؟ مباح حال عين در ولي
 به ولي باشد مبغوض حرامها از بسياري از بيش و امحر يك قدر به چيزي است ممكن بلي،

  . نشود تحريم مصلحتي خاطر
 الزام و اجبار بر را ازدواج بناء خواهد نمي اسالم كه اينست طالق باب در مسأله اين رمز

 در محبوب يك شكل در بايد زن و باشد، زن به مند عالقه و حامي بايد مرد. نبايد و بگذارد،
  . است محبت خانوادگي  كانون و اساس يعني. بماند خانه
 شوهرش به زور  به را زن بخواهد قانون كه نيست صحيح. نيست بردار اجبار عالقه و عشق

 از خانوادگي كانون زيربناي طبعا باشد نداشته وجود شوهر و زن بين عالقه وقتي. بچسباند
 در خانوادگي علقه هسررشت زيرا باشد، مرد  ناحيه از تنفر اگر مخصوصا. است رفته ميان
 را او خواهد مي كه خودش طبيعت طبق زن باشد مند عالقه مرد اگر و است مرد جانب
 بودن محبوب به دهد، نمي اهميت داشتن محبوب به زن. شود مي مند عالقه بدارند دوست
    محبوب مردي بدارد، دوست را او كه دارد مي دوست را مردي آن زن يعني. دهد مي اهميت
 همينكه و است مرد دست در خانوادگي علقه كليد لهذا. باشد مرد آن محبوب او هك اوست
  طبيعي طور به خانوادگي كانون  رفت بين از مرد عالقه

  
  : پاورقي
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 شود نمي باشد، استوار صميميت و عالقه و محبت بر بايد كه را كانوني چنين. است منحل

 بتواند اجباري قانون كه نيست كارگر يا نوكر مانند زن. كرد نگهداري  قانوني اجبار و زور با
  . كند نگهداري كار صاحب رغم علي كارش محل در را او

 از مرد و نيايد پيش زوجين بين مهري بي و دلسردي كه است انديشيده تدابيري اسالم
 و نارضائي موجبات اگر اما بچرخد همسرش ودوج شمع دور به وار پروانه رغبت و شوق روي

 زشت بسيار را كار اين اسالم بدهد، طالق را همسرش خواست مرد و شد فراهم جدائي
  . نيست اي چاره ديگر زيرا شود، نمي هم آن مانع ولي داند مي
  . است اقتضائي مباحهاي از روشني نمونه يك اين

 است محارم باب در كه استثناهائي خواه است، قبيل همين از حجاب باب استثناهاي غالب
 زن قدر هر )شوهر غير( محارم مورد در لهذا. است پوشش مقدار لحاظ از كه استثناهائي يا

  . است بهتر باشد تر پوشيده
 صفر تقريبا برادر و عمو و فرزند و پدر قبيل از اول درجه محارم مورد در شهوت تهييج
 در مخصوصا بعدي درجات  محارم در باشد زيبا و جوان اگر مخصوصا زن جاذبه ولي است

 موارد اين در شارع رخصت. نيست تأثير بي شوهر پسر و شوهر پدر قبيل از سببي محارم
 فكر. است ناپذير اجتناب محارم بين كه است  زيادي معاشرتهاي و اختالط ضرورت براي
 خواهد دشوار خانوادگي زندگي چقدر باشد الزم پدر و برادر  به نسبت زن پوشش اگر كنيد
   !شد
 و منحرف افراد در مگر ندارد وجود جنسي رغبت طبعا برادر، حتي و عمو و پدر مورد در

 زيبا زن مردي اگر. است حرج و عسر همان مالك عمده شوهر پسر مورد در ولي استثنائي،
. نيست خود مادر به نسبت فرزند مانند پدر  زن به نسبت پسر اين هرگز دارد جواني پسر و

 ما و است حرج و عسر مالك به نيز محارم بعضي برابر در پوشش  ترك بودن مباح بنابراين،
  : فرمايد مي كه كرديم استفاده نور سوره 59 آيه از است حرج و عسر مالك، كه را نكته اين

 « "  بعضكم عليكم طوافون
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 بدين جمله ينهم ذيل در نيز كشاف  صاحب قبيل از مفسرين از بعضي. " » بعض علي 
 نه است حرج ناحيه از استثناها اين چون ايم گفته مكرر كه همانطور. اند كرده اشاره نكته
 است، بهتر شود رعايت بيشتر تستر قدر هر بنابراين باشد، نداشته وجود تحريم مالك اينكه
 مسائل  حريم از را انسان كه ديگري چيز هر و نظر ترك پوشش، مرد، و زن جدائي  يعني

  . گردد  مراعات بايد است ممكن كه مادامي و دارد رجحان كند، مي دور جنسي
 قدر به  زنان و كنند مي شركت دو هر مرد و زن كه مجلسي يا كالس در بپرسد كسي اگر

 و قسمت يك در زنها اينكه يا است بهتر بنشينند ميان در يك اگر آيا هستند پوشيده كافي
   بنشينند؟ ديگر قسمت در مردها
  . است بهتر بنشينند جدا البته كه اينست جواب

 اي بهانه شرعي ترخيص  اين نبايد گرفت، نظر در بايد را احتياج و ضرورت اصل كلي طور به
 و زن برخوردهاي خطر و بردارند ميان از را حريم اجنبي زنان و مردان كه دهد دست به

  . كنند فراموش را مرد
 اسالم هاي توصيه و احتياطها. نيست جنسي ريزهغ حساسيت و سركشي به اي غريزه هيچ
 بر مبني نكند ايجاد فلج و  حرج كه حدودي تا اجنبي مردان و زنان نگهداشتن دور بر مبني
 و تواريخ و كند مي تأييد را نظر اين درصد صد روانكاوي و روانشناسي. است رواني اصل اين

 لحظه يك ظرف در نگاهها، قيتال يك برخورد، يك  گاهي كه كنند مي حكايت داستانها
  . است كرده متالشي را اي خانواده اساس

 مورد در مگر كرد تكيه توان مي گناهها همه موجبات مقابل در ايمان و تقوا نيروي به
 قويترين اينكه با را  ايمان و تقوا نيروي هرگز اسالم. جنسي غريزه به مربوط گناهان
 ندانسته غريزه اين دسائس و  تحريكات برابر در كافي ضامن يك است اخالقي نيروهاي

 . است
 چه    اين با كه خود معروف غزل در شيراز حافظ سروده لطيف و عالي قدر
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 بيت  : شود مي آغاز
   گيرند عياري كه آيا بود را نقدها

 صومعه همه تا   گيرند كاري پي داران
  : گويد مي كه آنجا
 مفروش خوبان به پرهيز بازوي قوت

 كه    گيرند  سواري به حصاري خيل ناي در
 . است كافي تقوا از حصاري فتح براي سواري خوبان، خيل در آري

  

   روايت - ٣
  

 در كه است  روايتي اند شمرده الزم را كفين و وجه پوشش كه كساني ادله از سوم دليل
. است كرده نقد سپس و استدالل آن به مسالك در ثاني شهيد و شده نقل حديث كتب

  : اينست روايت مضمون
. آمد آله و عليه  اهللا صلي اكرم رسول خدمت اي مسأله پرسيدن براي زني الوداع، حجة در

. شد بدل و رد فضل و زن آن  بين نگاههائي. بود سوار خدا رسول سر پشت عباس بن فضل
 به توجهش اينكه جاي به جوان زن و اند شده خيره هم به آندو كه شد متوجه اكرم رسول
 با اكرم رسول. بود زيبا و نورس جواني كه است  فضل به توجهش همه باشد سألهم جواب
 در شيطان ترسم مي جوان، مردي و جوان زني فرمود و چرخانيد را فضل صورت خود دست
   .)1( بنهد پا ايشان ميان
  : گويد مي استدالل اين پاسخ در عليه، اهللا رضوان شهيد

 
 چهره به نظر جواز بر دليل حتي و است چهره نپوشيد وجوب عدم بر دليل روايت اين

  . نظر حرمت بر و چهره پوشيدن وجوب بر دليل نه است اجنبيه
  

  : پاورقي
   63. صفحه 8 جلد بخاري صحيح - 1
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 از را زن اكرم پيغمبر حديث اين مفاد طبق اوال: دهيم مي توضيح چنين را شهيد سخن ما
 اكرم رسول خود ثانيا. شد  جريان بدين منتهي هك بود نفرموده نهي اش چهره گذاشتن باز

 آزمندانه زن آن شد متوجه كه كرد مي نگاه  زن چهره به زن، آن مسأله به دادن پاسخ ضمن
 به آندو نگاه كه كند مي حكايت قصه اين قرائن ثالثا.  است شده خيره فضل زيباي چهره به

 جهت بدين. است حرام نگاهها دلتبا اينگونه كه نيست شك. است بوده آلود شهوت يكديگر
 برگردانيد ديگر طرف به را فضل چهره و برد سر پشت به را خود دست اكرم رسول  كه بود
 به امر را زن نيز جريان اين از بعد رابعا. او به زن آن و نكند نگاه زن آن به او ديگر كه

  . شد يگريكد به آندو آلود شهوت  نگاههاي مانع عمال بلكه نكرد، چهره پوشيدن
 پوشيدن لزوم طرفداران  طرف از را حديث اين آنكه از پس نكاح رساله در نيز انصاري شيخ
 داللت بيشتر آنها مدعاي برخالف  حديث اين: فرمايد مي كند مي نقل نظر حرمت و چهره
  . دارد

  

   خواستگاري - ٤
  

 كه كسي مورد در كه اينست اند، دانسته الزم را چهره پوشش كه كساني ادله از ديگر يكي
. كند نگاه اوست نظر مورد كه زني چهره به كه است شده داده اجازه دارد ازدواج قصد

. نيست جايز كردن نظر ندارد،  ازدواج قصد كه كسي براي كه اينست حكم اين مفهوم
  : كنيم مي ذكر را باب اين روايات از بعضي ما اكنون

 
 فقال. االنصار من امرأه  تزوج انه فاخبره رجل تاهفأ النبي، عند كنت: هريره ابي عن « - الف
  .ال: قال اليها؟  أنظرت: سلم و آله و عليه اهللا صلي اهللا رسول له
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   . )1 (» شيئا االنصار اعين في فان ليهاا فانظر فاذهب: قال
. ام كرده ازدواج انصار از زني با گفت و آمد مردي كه بودم خدا رسول نزد: گويد مي ابوهريره

 برو فرمود. نه گفت اي؟ ديده را زن آن آيا: فرمود وي به  سلم و آله و عليه اهللا صلي يغمبرپ
  . دارد عيبي معموال انصار چشم زيرا ببين، را او
 
 فانه اليها انظر: سلم و آله و عليه اهللا صلي فقال امرأه خطب انه شعبة بن المغيره عن « - ب

   .)2 (» بينكما يدوم ان احري
 شد، مطلع سلم و  آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر. كرد خواستگاري زني از شعبه بن مغيره
 بهتر شما ازدواج دوام براي كار اين  كني ازدواج بعد و ببيني اگر زيرا ببين، برو: فرمود بدو

  . است
  : است شده روايت السالم عليه صادق حضرت از - ج
   .)3 (» يتزوجها ان اراد اذا معاصمها و وجهها الي ينظر ان باس ال «

 دستبندها محل و چهره به كه نيست باكي كند، ازدواج زني با بخواهد شخص وقتي يعني
 .كند نگاه

  . نيست جايز كردن نگاه نباشد كار در ازدواج قصد اگر كه اينست حديث اين مخالف مفهوم 
  : كه اينست اند گفته فقهاء كه همانطور استدالل اين جواب

  
  : پاورقي

   142. صفحه 4 جلد مسلم صحيح - 1
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 براي و خريداري  ديده به خواستگار. كند مي فرق خواستگار غير نگاه با خواستگار نگاه اوال
 لهذا. نيست تلذذ از خالي معموال و اردد استقاللي نظر اصطالح به و كند مي نگاه خريداري

 هدف البته. ندارد مانعي شود مي حاصل تلذذ  بدينكه علم با خواستگار نگاه گويند مي فقهاء
 كند، نگاه نخواهد تلذذ منظور به اگر خواستگار غير ولي. تلذذ نه باشد تحقيق بايد او

 سوره 31 آيه تفسير در را ظرن نوع دو اين بين فرق ما. استقاللي نه بود خواهد آلي نظرش
 و خيره  چشمان با نبايد ندارد، خواستگاري قصد كه كسي: اينست خالصه و كرديم بيان نور

 آلي طور به زن چهره به نظر كه ندارد منافات اين و كند ورانداز را زن خريداري، نگاههاي
  . باشد جايز است مخاطبه الزمه كه اي اندازه به يعني

 و دارد داللت ديگر روايات چنانكه است، خواستگاري مقدمه كه نگاهي مورد در ثانيا و
 مطلق به نسبت بلكه ندارد  دست دو و چهره به اختصاص نظر جواز دهند، مي فتوا هم فقهاء

 : كنيم مي ذكر را روايت دو نمونه باب از است جايز نيز زن زيبائيهاي
  
/ المرأه يتزوج ان يريد  الرجل: السالم يهعل عبداهللا البي قلت: قال: سنان بن عبداهللا « -1

   .)1( »الثمن باغلي يشتريها  ان يريد انما نعم،: فقال ؟شعرها الي فينظر
 با دارد اراده  شخص وقتي پرسيدم السالم عليه صادق حضرت از: گويد مي سنان بن عبداهللا

 قيمت، گرانبهاترين به زيرا آري: فرمود كند؟ نگاه او موي به است جايز آيا كند ازدواج زني
  . اوست خريدار

 يعني  .گرانبهاتراست چيز هر از گذارد مي مايه زناشوئي زندگي در انسان آنچه
  : پاورقي

   435. صفحه 7 جلد تهذيب - 12 صفحه 3 جلد وسائل - 1
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 بلكه نيست، قيمت گرانبهاترين مهريه، پول ارزش زيرا نيست، مهريه مراد كه است واضح 
 . برد بسر او با را خويش عمر و كند زندگي او با خواهد مي هك اينست مقصود

  
 يريد المرأه الي  الرجل ينظر: / له قلت: قال السالم عليه عبداهللا ابي عن رجل عن « -2

  . )1 (» متلذذا يكن لم اذا  بذلك بأس ال: قال محاسنها؟ و شعرها الي فينظر تزويجها
 مو به دارد  حق دارد ازدواج قصد كه مردي آيا پرسد مي السالم عليه صادق حضرت از مردي

 مقصودش اينكه بر مشروط ندارد اشكالي: فرمود كند؟ نگاه نظرش مورد زن زيبائيهاي و
  . نباشد التذاذ

 
  . ندارد  دست دو و چهره به اختصاص خواستگار، براي نظر جواز شد معلوم پس
 فرضا. مرد  براي نظر جواز در نه است كفين و وجه پوشيدن لزوم در فعال ما بحث ثالثا

 است جايز نظرش مورد  زن چهره به نظر خواستگار، براي كه كند مي داللت كه رواياتي
 عدم بر دليل نيست، جايز زن چهره بر خواستگار غير نظر كه باشد داشته مخالفي مفهوم
  . را كفين و وجه زن پوشيدن وجوب بر نه  است بيگانه زن چهره بر مرد نظر جواز

 

   " جلباب " آيه - ٥
 ايها يا « ": فرمايد مي كه است جلباب آيه جست، تمسك آن به توان مي كه ديگر دليل
 !پيامبر اي " ...» جالبيبهن  من عليهن يدنين المؤمنين نساء و بناتك و الزواجك قل النبي

  بگو مؤمنين همسران و دخترانت و همسرانت به
  

  : پاورقي
   11. صفحه 3 جلد وسائل - 365 صفحه 5 جلد كافي - 1
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   )...سازند نزديك خود به را خويش )روسريها( جلبابهاي كه
 باشد كنايه " را خويش روسريهاي سازند نزديك " جمله كه اينست بر مبني استدالل اين
 زمخشري مانند مفسران از بسياري  همچنانكه. بپوشانند را خويش چهره روسريها با اينكه از
  . اند كرده تفسير اينچنين " صافي " در فيض و " كشاف " در

 تفسير اين كرديم  ثابت " عفاف حريم " عنوان تحت گذشته فصلهاي از يكي در ما ولي
 كه آنجا تا. كرديم تأييد را الميزان تفسير مانند ديگر مفسرين برخي نظر ندارد، مبنائي هيچ
 استناد ستر وجوب ادله از كيي عنوان به آيه اين  به فقيهي هيچ دارم خاطر به االن من

  . است نجسته
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   مجامع در زن شرآت
  

 مطلب دو گفتيم  آنچه مجموع از. كرديم ذكر بود الزم كه آنجا تا را مخالف و موافق ادله
 بودن قانوني لزوم و پاكي العاده  فوق ارزش و اهميت به اسالم اينكه يكي. شد دستگير كامال
 و شنيدن صورت به چه و لمس صورت به چه و نظر تصور به چه مرد و زن جنسي روابط
 عنواني و نام هيچ با شود نمي راضي وجه هيچ به دارد،  كامل توجه همخوابگي صورت به چه

 گرفته ناديده را انساني العاده فوق ارزش اين امروز دنياي اما شود، وارد آن بر اي خدشه
  . بياورد خود روي به دخواه نمي رود مي چشمش به دودش اينكه عين در و  است
 سخت را جوانان  روح " جنسي روابط آزادي ": صريحتر و زن، آزادي نام به امروز جهان
 ديگر شكل به كند، كمك استعدادها  شكفتن به آزادي اين اينكه جاي به. است كرده فاسد

 داده هدر را انساني استعدادهاي و نيروها داشت، وجود قديم در آنچه غير ديگر صورت به و
   كنار سينماها، به است؟ آورده رو كجا به اما آمده، بيرون خانه كنج از زن. دهد مي و است

 كرده  خراب را خانه آزادي، نام به امروز زن !نشيني شب مجالس خيابانها، حاشيه درياها،
  اينكه بدون
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  . است كرده خراب نيز را آنجا  نكنم غلط اگر. باشد كرده آباد را ديگر جاي يا مدرسه 
 كاسته جوانان  تحصيل راندمان از انساني، قيود افكندن دور و باري و بند بي اين اثر در

 بازار شده، فراوان عشقي  جنايتهاي اند، شده فراري مدرسه و تحصيل از جوانان شده،
 و رقاصها ارزش شده، پر آرايشي لوازم مولد داران كارخانه جيب گرفته، رونق سينماها
 اگر. است شده اجتماعي مصلحان و متفكران و دانشمندان برابر صد وليهاك و ها رقاصه

 با شود مي كشور وارد اي رقاصه كه آنگاه نيست، چنين يا هست چنين بدانيد خواهيد مي
    مقايسه شود مي وارد قلب پيوند معروف متخصص برنارد پرفسور نظير دانشمندي  كه آنگاه

 كنيد  . )1(ببينيد مورد دو هر در را جوانان العمل عكس و
 -دارد  عفاف حصار شدن شكسته خطر به كه توجهي همه با اسالم: اينكه ديگر مطلب

 هر از و است متعادل و معتدل آئين يك كه است خدائي پاك آئين اين روش كه همانطور
  " وسط امت " را امتش و است دور به تفريطي و افراط

 
  : پاورقي

 و زن قانون نظر از خودشان قول به كه - ايتاليائي هنرپيشه دو 29 / 3 / 48 تاريخ در - 1
 و پسر از اعم جوانان،. شدند  تهران وارد شوهرند و زن خودشان نظر از اما نيستند شوهر
 و پسران. كردند منعكس ها روزنامه و آوردند  عمل به آنان از اي سابقه بي استقبال دختر

 كه بودند كشيده احساسات ابراز عنوان به يوحشتناك فريادهاي  آنچنان ايراني دختران
  . كرد مي متنفر و متوحش را بيننده فرياد، حال در  عكسشان ديدن

 گفتگوي در) ايتاليائي  هنرپيشه دو (" روميناپاور و آلبانو ": نوشت بعد روز در اطالعات
 در برابر در تهراني پسران و دختران نظير بي اجتماع: گفتند اطالعات خبرنگار با كوتاهي
 كار واقعا شود، مي ما به هتل در ما اقامت ساعت در كه متعددي تلفنهاي و هتل ورودي
 تاكنون ما كه امريكائي و اروپائي كشورهاي از هيچيك در. است كرده  فلج را روزانه و عادي
 بود  خواهيم خوشحال خيلي. ايم نداشته مند عالقه حد بدين تا طرفداراني ايم كرده سفر

   " يابد افزايش روزي چند تهران در ما اي هفته دو اقامت
 چيز چه پس  نيست آينده نسلهاي بدبختي نشانه و انحطاط دليل و اخالقي سقوط اينها اگر

   بود؟ خواهد
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 از نشود فساد  به منجر كه حدودي تا را زنان. شود نمي غافل ديگر هاي جنبه از - خواند مي

 حج مانند كند، مي واجب را آنها شركت موارد بعضي در. كند نمي نهي اجتماع در شركت
 به موارد بعضي در و. ندارد ممانعت  حق شوهر حتي و است واجب متساويا مرد و زن بر كه

  . كند مي اكتفا ترخيص
 مورد مسلمين  حوزه و شهر كه وقتي مگر نيست، واجب زنان بر جهاد دانيم مي چنانكه
 فقهاء كه همانطور صورت  اين در. بگيرد خود به يدفاع صددرصد جنبه و شود واقع حمله
 عين در. نيست واجب صورت اين غير در  ولي )1( ،شود مي واجب نيز زنان بر دهند مي فتوا
 و سربازان به كمك براي جنگها در كه داد مي اجازه  زنان از برخي به خدا رسول حال

   .)2( هست زمينه ناي در اسالم تاريخ در زيادي قضاياي. كنند شركت مجروحين
 از بعد. رسانند هم به حضور آنكه مگر كنند شركت جمعه نماز در كه نيست واجب زنان بر

   .)3(نكنند  ترك و كنند شركت است واجب حضور
. باشند مي ممنوع  دادن شركت از ولي كنند شركت عيدين نماز در كه نيست واجب زنان بر

   .)4 (است  مكروه مجامع اين در شركت جمال و هيئت صاحب زنان براي
 چنين نيز اصحاب از  بعضي. برد مي سفر به خود با - قرعه قيد با - را خود زنان اكرم پيغمبر

   .)5 (كردند مي
  داد دستور نكرد، مصافحه آنها با ولي گرفت، بيعت زنان از اكرم پيغمبر
  : پاورقي

 - 1  . جهاد كتاب اول مسالك، به شود رجوع
 صحيح به شود رجوع ايضا. اسالم صدر تواريخ و سير و مغازي تبك به شود رجوع - 2

. صفحه ترمذي  جامع و 17 صفحه 2 جلد ابوداود سنن و ،196 - 197 صفحه 5 جلد مسلم
247   

   456. صفحه 1 جلد وسائل - 3
   474. صفحه 1 جلد وسائل - 4
  . اند نوشته را مطلب اين مورخين همه 43. صفحه 7 جلد بخاري صحيح - 5
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 فرو آب در خويش  دست زنان داد دستور و برد فرو آن در را خود دست آوردند، آبي ظرف 
 زن يك دست عمر همه در پيغمبر دست هرگز گفت عايشه. )1(شمرد بيعت را همين برند،
  . نكرد لمس را بيگانه
 زنان داد ترجيح خدا  رسول. نشمرد هم الزم آنرا گواينكه نكرد، منع جنازه تشييع از را زنان
 نماز احيانا و اند كرده شركت خاصي موارد در حال عين در. نكنند شركت جنازه تشييع در

 كرد وفات اكرم رسول بزرگ دختر زينب وقتي كه  است آمده ما روايات در. اند خوانده
 نظر از. )2( خواندند نماز وي بر و آمدند مسلمانان زنان و عليها  اهللا سالم مرضيه زهراي
 ام از تسنن اهل علماء. است مكروه جنازه تشييع در شركت  جوان زنان براي عهشي روايات
 نكنيم  شركت جنازه تشييع در كه كرد توصيه را ما اكرم رسول گفت كه اند كرده  نقل عطيه
   )3.(نفرمود منع ولي

 نزد آنان نمايندگي  به شد مأمور مدينه مسلمان زنان طرف از انصاري، يزيد دختر اسماء
  . بگيرد جواب و كند ابالغ خدا  رسول به را مدينه زنان آميز گاليه پيام و برود خدا لرسو

  : گفت. بود اصحاب جمع ميان در خدا رسول كه شد وارد وقتي اسماء
 
 عزوجل خداوند گوئيم مي  زنان ما. )4( تو سوي به زنانم نماينده من. قربانت مادرم و پدر "
 تو به نيز زنان ما. نيستي مردان پيامبر تنها تو. زنان بر هم و فرمود مبعوث مردان بر هم ترا
   ما. آورديم ايمان تو خداي و
  

  : پاورقي
 و مكه، فتح  وقايع ضمن مورخين. است مفسرين و مورخين اتفاق مورد نيز جريان اين - 1

   526. صفحه 5 جلد  كافي ايضا. اند كرده ذكر ممتحنه سوره از 12 آيه ذيل مفسرين
 - 2   156. صفحه 1 جلد سائلو

 47 صفحه 3 جلد مسلم صحيح - 3   ابوداود سنن و 94 صفحه 2 جلد بخاري صحيح و
   180. صفحه 2 جلد

  . اليك النساء وافده انا - 4
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 را شما فرزندان آوريم، مي بر را مردان شما جنسي حاجت نشسته خويش هاي خانه در زنان
 و بزرگ كارهاي و مقدس  وظائف بينيم مي طرف آن از اما. پرورانيم مي خويش رحم در

  . محروميم ما و يافته  اختصاص مردان به ارزش با و اجر پر و ارجمند
 جنازه تشييع در روند، مي بيماران عيادت به دارند، جماعت و جمعه توفيق كه مردانند
 در. ارندد خدا راه در جهاد  توفيق باالتر همه از و دهند، مي انجام مكرر حج كنند، مي شركت
 نگهداري را شما اموال كه هستيم زنان ما رود مي جهاد يا حج به مرد يك وقتي كه صورتي

 چگونه. كنيم مي تربيت را شما فرزندان كنيم، مي نخريسي شما هاي جامه براي كنيم، مي
 كارهاي و مقدس و بزرگ وظائف در اما هستيم مردان شما شريك زحمتها در ما كه است

   " محروميم؟ آنها همه از و نداريم شركت شپادا و اجر پر
 

  : فرمود و كرد اصحاب به نگاهي اكرم رسول
 "   ؟"ايد شنيده  دين امور در رسائي بدين منطقي و خوبي اين به سخني زنياز تاكنون آيا

 يكي  : گفت اصحاب از
  . " باشد زن اين خود از سخن اين كنم نمي خيال "

  : فرمود و اسماء به كرد رو. نكرد اعتنا مرد اين جواب به خدا رسول
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. كن حالي نيز اند فرستاده ترا كه زناني به و كن فهم درست گويم مي آنچه زن اي "
 و پاداش و اجر  توفيق شمردي بر كه كارها اين واسطه به شد مرد كه هر كه پنداشتي
 و داري خانه خوب اگر  زن. نيست چنين خير محرومند؟ زنان و يابد مي را فضيلت

 فضيلت و پاداش و اجر شود، آلوده كدورت غبار با خانه پاك محيط نگذارد كند، شوهرداري
  . " دهند مي انجام مردان كه كارها آن  همه با است معادل توفيقش و
 

 از نه خاست مي بر ايمانشان عمق از همفكرش زنان و او تقاضاي و بود ايمان با زني اسماء
 مبادا بودند اين نگران همفكرانش و او. بينيم مي امروز غالبا كه شده برانگيخته شهوات
 و مقدس وظائف همه و باشد نداشته قيمتي و قدر شده واگذار آنان عهده به كه وظائفي

 و زنان مساوات تقاضاي همفكرانش و او. باشد يافته اختصاص  مردان به دار قيمت و قدر
    كه چيزي. مقدس وظيفه انجام و فضيلت گوي ربودن در چه؟ در اما. داشتند را مردان

 و نهند " حقوق " نام را فردي شهوات كه بود اين كرد نمي خطور هم آنان مخيله در
  . بيندازند راه جنجال

 به خوشحالي با و شد برافروخته خوشحالي از اش چهره شنيد، را جواب آن كه وقتي لهذا
   .)1( برگشت همفكرانش سوي

. است شده وارد نقيضي و ضد روايات حديث كتب در موارد، اينگونه در زنان شركت باب در
 محدث خود كه " وسائل " صاحب اما. شود مي استفاده شديد ممنوعيت آنها از بعضي از

 : گويد مي اسالم روايات و آثار مجموع به توجه با است متبحري
  :يپاورق

 نقل نيز تفسير و حديث كتب در داستان اين 398. - 399 صفحه 5 جلد الغابه اسد - 1
  . است شده
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 براي يا عزا،  مجالس براي كه رواست زنان براي كه شود مي استفاده روايات مجموع از "

 همچنان كنند، شركت مجامع اين در و روند بيرون جنازه تشييع يا )1( مردم، حقوق انجام
. اند كرده مي شركت موارد اين مثل در اطهار  ائمه زنان همچنين و السالم عليها فاطمه كه

   .)2( "كنم كراهت بر حمل را منع روايات كه كند مي حكم روايات بين جمع پس
  

 را خويش كار و روند بيرون دارند كه حاجتي خاطر به كه داد مي اجازه را زنان اكرم پيغمبر
 رسول اجازه با شب يك. بود باال بلند زني خدا رسول همسر زمعه، دختر سوده. دهند انجام
 خاطر به را سوده الخطاب بن عمر بود شب اينكه با. آمد بيرون كاري خاطر به خانه از خدا
 توصيه پيغمبر به همواره و داشت شديدي تعصب جهت اين در عمر. شناخت باالئيش بلند
 كردي خيال وت: گفت سوده به خشني لحن با عمر. روند  بيرون زنانش ندهد اجازه كرد مي
. بكن بيشتري دقت خود آمدن بيرون در اين از پس. شناختيم خير !؟ نشناختيم ترا ما كه

 خدا رسول  كه حالي در رساند خدا رسول عرض به را ماجرا و كرد مراجعت همانجا از  سوده
 بر وحي حالت  كه نكشيد طولي. بود دستش در استخواني و بود خوردن شام مشغول

  : فرمود عادي حالت به بازگشت از پس. شد عارض آنحضرت
  . " » لحوائجكن تخرجن ان لكن اذن قد انه « "
  

  : پاورقي
 بن موسي حضرت از كافي از روايتي 118 صفحه كمپاني چاپ 11 جلد بحاراالنوار در - 1

 تقضيان فروه ام و امي يبعث  ابي كان ": مضمون اين به كند مي نقل السالم عليه جعفر
 كه فرستاد مي را خودش مادر و نم مادر  صادق امام پدرم يعني " » المدينة اهل حقوق

  . دهند  انجام را مدينه درماندگان حاجات
   72. صفحه 1 جلد وسائل - 2
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   .)1( رويد بيرون داريد حاجتي اگر كه شما  به شد داده اجازه يعني
 بن عمر خدا، رسول  صحابه ميان در آيد، مي بر حديثي نقلهاي و تواريخ از مجموعا آنچنانكه
 زنان مورد در -اوست طراز از خشن و خشك طبيعتهائي مقتضاي انكههمچن - الخطاب

  . است بوده آنها  كلي نشيني خانه طرفدار و سختگير العاده فوق
 كند مي نقل عمر از 155 صفحه 3 جلد و 90 صفحه 2 جلد " التبيين و البيان " در جاحظ

  : كه
  
 " نه " زنها به بيشتر  يعني سألةالم علي ليضربهن " نعم " فان " ال " قول من لهن اكثروا "

  . " كند مي تر جري خواهش در آنانرا " بلي " زيرا. بگوئيد
  
  : نويسد مي احزاب سوره 53 آيه ذيل كشاف تفسير در
 اين زياد ،نروند بيرون و باشند پرده در خدا رسول زنان كه بود مند عالقه خيلي عمر "

 را شما چشمي بود، من با اختيار اگر: گفت مي پيغمبر زنان به. گذاشت مي ميان به را مطلب
 شوهر همچنانكه داريد فرق زنان ساير با شما آخر گفت و گذشت  آنان بر روز يك. ديد نمي
:  گفت خدا رسول همسر زينب. شويد در پرده به است بهتر. دارد فرق مردان ساير با شما
 تكليف و ورزي مي  غيرت ما هب نسبت تو آنگاه و شود مي نازل ما خانه در وحي !خطاب پسر

  . " !كني؟ مي معين
  

  : پاورقي
 6 صفحه 7 جلد مسلم صحيح - 1  8 جلد و 49 صفحه 7 جلد بخاري صحيح و

 66. صفحه 
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  : نويسد مي 1587  شماره حديث " الميت علي البكاء في ماجاء باب " ماجه ابن سنن در
 بر عمر. بود كرده  شركت متوفي نكسا از زني. كرد شركت اي جنازه تشييع در خدا رسول "

 عهد و داغدار دل و گريان چشم !عمر اي كن ولش: فرمود خدا رسول. زد نهيب زن آن
  . " است قريب

  : كه اند كرده  نقل حتي. شود مي يافت زياد عمر زندگي تاريخ در جريانها اينگونه از
  
 او خواست نمي عمر. بود كشمكش در مسجد به رفتن براي او با دائما عمر، همسر عاتكه، "

 كند، تمرد را شوهرش نهي خواست نمي  عاتكه. كند شركت داشت اصرار او اما كند شركت
 عاتكه تقاضاي مقابل در كه وقتي خواست مي دلش كند، صريح نهي خواست نمي هم عمر

 كرد مي سكوت عاتكه درخواست مقابل در كه بود اين. نرود مسجد  به عاتكه كند، مي سكوت
    نكني نهي صريحا كه مادامي قسم خدا به گفت مي عاتكه اما. جنبانيد نمي لب از بل و

   .)1( " رفت مي و رفت خواهم
  : گفت كه كند مي نقل عباس ابن از بخاري صحيح در
 قرآن در كه  زن دو آن بپرسم عمر از و آورم چنگ به مناسبي فرصت بودم مايل سخت "

    صغت فقد اهللا الي وباتت ان « ": است آمده آنان درباره
  :يپاورق

 - 1  . مالك موطأ از نقل 318 صفحه مودودي الحجاب
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 آمد، پيش فرصتي روز يك. شدم او همراه حج سفر در آنكه تا كيانند؟ )1( "" قلوبكما
 خداوند كه زن دو آن !اميرالمؤمنين يا گفتم ريختم مي دستش روي وضو آب اينكه ضمن

 "" قلوبكما صغت فقد اهللا الي تتوبا ان « ": فرمايد مي و كند مي اشاره آنها به قرآن در
. باشند مي حفصه و عايشه آنها. كني مي پرسشي چنين كه تو از است عجب:  گفت كدامند؟

 شهر باالي قسمت در انصار از يكي و من: داد تفصيل اينچنين را داستان عمر خود آنگاه
 گذاشته قرار هم با او و من. داشتيم منزل داشت فاصله  مدينه مركز و مسجد با كه مدينه
 چيز اگر و برويم مدينه مركز و مسجد به ما از كدام هر ميان، در روز يك نوبت، به بوديم
  . برسانيم ديگري اطالع به بود داده رخ اي تازه
 برعكس مدينه مردم اما )2( بوديم، مسلط خويش زنان بر بوديم مكه در تا قريش مردم ما

 يك. كرد اثر ما زنان در مدينه زنان  اخالق تدريجا. داشتند تسلط ايشان بر آنان نزنا بودند،
  . داد پس مرا جواب انتظار، برخالف او. گرفتم خشم همسرم به من روز

 با و است باز او با رويشان پيغمبر زنان كه نداري خبر: گفت !دهي؟ مي پس مرا جواب: گفتم
  . كند مي قهر پيغمبر با تمام روز  يك نانآ از يكي گاه و كنند مي دو و يك او
  كه كسي قسم خدا به گفتم شدم ناراحت سخت سخن اين شنيدن از
  

  : پاورقي
 منحرف شما دلهاي زيرا) است الزم و بجا (كنيد توبه اگر يعني: 4 آيه تحريم، سوره - 1

 مطلب يك خدا  رسول كه است اكرم رسول زنان از نفر دو به مربوط آيه اين. است شده
  . كردند فاش و شدند خطا مرتكب آنان و گفت، آنان به سري

 و ": گويد مي عمر: كند مي نقل 190 صفحه ،4 جلد مسلم، صحيح كه ديگري روايت در -2
 ما لهن قسم و انزل ما فيهن تعالي  اهللا انزل حتي امرا للنساء نعد ما الجاهلية في كنا ان اهللا

) قرآن در (خداوند تا نبوديم، قائل شأني زنان براي  يتجاهل در ما خدا به يعني " ...قسم
  . شد قائل برايشان هائي بهره و حقوق و كرد نازل  آياتي آنان درباره
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 دخترم بر و شهر به آمدم و پوشيدم لباس فورا. است شده بدبخت كند چنين پيغمبر با 
: گفت. كنيد مي ناراحت را پيغمبر تمام روز يك گاهي شما ام شنيده گفتم شدم، وارد حفصه

 تو بر پيامبرش خاطر به خداوند كه داري  اطميناني چه. شدي بيچاره !دختركم: گفتم. بلي
 هر. كن قهر او از نه و كن تندي پيغمبر با نه اين از بعد: بشنو من از !دختركم نگيرد؟ خشم
  . نباش اراحتن است زيباتر تو از )عايشه( رقيبت بيني مي اگر بگو خودم  به خواهي مي چه

 آنان بوديم شنيده: بوديم شام جانب از غسانيها حمله نگران ما ايام آن در. گذشت قضيه
 شب بودم، خانه در من و بود  انصاري رفيق نوبت كه روز يك. هستند ما به حمله آماده
 هراس در سخت من است؟ خانه در او: گويد مي و كوبد مي محكم مرا خانه در ديدم هنگام
 از نه،: گفت كردند؟ حمله غسانيها: گفتم. داده رخ بزرگي حادثه  گفت. بيرون دمآم. شدم
 گفتم! است  گفته ترك يكجا را خويش زنان پيامبر: گفت شده؟ چه: گفتم. بزرگتر  آن

  . گفتم هم حفصه خود به و كردم مي بيني پيش قبال. حفصه شد بيچاره
. خواندم جماعت نماز پيامبر با و رفتم مسجد به صبح نماز براي و پوشيدم لباس زود صبح
 گيري كناره همه از و رفت داشت  تعلق خودش به كه مخصوصي اتاق به نماز از بعد پيامبر
 پيامبر قدر اين نگفتم تو به گريي؟ مي چرا گفتم. گريست مي. رفتم حفصه سراغ به من. كرد
 همه از دانم مي قدر مينه. دانم نمي: گفت داد؟ طالق را شما آيا خوب، !ندهيد؟ آزار را

    جمع منبر گرد گروهي ديدم پيامبر منبر نزديك مسجد به آمدم. است كرده  گيري كناره
. پيغمبر اتاق  طرف به رفتم بودم ناراحت خيلي چون. نشستم آنها با قدري. گريند مي شده
   ورود اجازه عمر: بگو پيغمبر به گفتم. بود در دم سياه يك
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  .كرد سكوت پيغمبر اما گفتم: گفت و رگشتب و رفت. خواهد مي
 آرام نتوانستم. نشستم مدتي. بودند گرفته را منبر گرد كه مردمي ميان رفتم و برگشتم 

 از: گفت و برگشت و رفت. بگير  اجازه عمر براي گفتم دربان به و آمدم مرتبه دو. بگيرم
 كه مردمي ميان رفتم بار نسومي براي. كرد سكوت پيغمبر اما خواستم، اجازه برايت پيغمبر

 نوبت. بگيرم آرام نتوانستم هم باز. بودند ناراحت پيغمبر ناراحتي از و بودند جمع منبر گرد
 باز گفت و برگشت و رفت غالم. خواستم ورود اجازه سياه دربان آن وسيله به و آمدم  سوم
 شنيدم را سياه ندربا همان فرياد ناگهان. كردم مراجعت مأيوسانه. كرد سكوت پيغمبر هم
 روي بر پيغمبر ديدم شدم، وارد كه وقتي. داد  اجازه پيغمبر كه بيا: گفت. خواند مي مرا كه

 اثر جسمش بر ها سنگريزه كرده تكيه خرما ليف از متكا يك بر و خوابيده پهلو به شنها
  . است گذاشته

 اي، داده طالق ار خويش همسران گويند مي !اهللا رسول يا: گفتم و ايستادم. كردم سالم
 سخن به كردم شروع بودم ايستاده  كه همانطور. اكبر اهللا: گفتم. نه: گفت است؟ راست
 در تا قريش مردم ما !اهللا رسول يا: گفتم.  كنم باز را شوخي سر بود اين دممقصو و گفتن
 رب شهر اين زنان بد، بخت از و شهر اين به آمديم بوديم، مسلط  خويش زنان بر بوديم مكه

    ادامه خودم سخن به. كرد تبسمي جمله اين شنيدن از پيامبر. داشتند تسلط  مردانشان
 محبوبتر و قشنگتر تو از عايشه اگر كه بودم گفته حفصه دخترم به قبال من: گفتم و دادم
 اطراف به نشستم، كرد تبسم  ديدم چون. كرد تبسم پيغمبر ديگر بار. نباش ناراحت است
 يا: گفتم. گوسفند پوست تا سه جز خورد نمي چشم به آنجا در زيچي هيچ كردم نگاه

 در غرق روم و فارس آنچنانكه فرمايد عنايت توسعه تو امت به خداوند كن دعا !اهللا رسول
  تكيه  كه پيغمبر. نعمتند
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 در را خويش نعمتهاي آنها. نيست خدا لطف دليل اينها: فرمود نشست، فورا بود كرده 
  . كن مغفرت طلب من براي. پشيمانم  خودم گفته از: گفتم. اند گرفته اخد از دنيا همين

 نزد حفصه را رازي  كه جهت بدان جست، دوري خويش زنان از ماه يك پيغمبر پس اين از
 دراز زبان پيغمبر زنان چون كه پنداشت مي عمر كه جهت بدان نه( .بود كرده آشكار عايشه
 از بعد .)كرد مي سكوت آنها مقابل در پيغمبر و كردند مي  ناراحت را پيغمبر و بودند شده
    همسران از كدام هر كه بود شده نازل تخيير آيه. برگشت خويش زنان. نزد پيغمبر ماه يك

 فراوان كمك با خوشي، نهايت در را آنها پيغمبر هستند ناراضي همسري ادامه از خدا رسول
 كنند ازدواج خواهند مي كس هر با و بروند، خواهند مي جا هر بگذارد، آزاد كارشان در مالي

 در آنها همه. دهند ادامه پيغمبر با زندگي به بسازند  فقيرانه وضع همين با مايلند كدام هر و
 از را خدا رسول همسري افتخار و كنيم مي انتخاب را پيغمبر و خدا ما: گفتند رضايت كمال
   .)1( " دهيم نمي  دست

  
 خطرات به اسالم  گفتيم كه همانطور. ها تفريط و افراط ميان در اسالم روش اينست آري
 برخوردهاي در را مراقبت نهايت. است آگاه كامال جنسي آزاد اصطالح به روابط از ناشي
 نگهداشتن دور طرفدار نشود، فلج و حرج به منجر  كه حدودي تا. دارد اجنبي مردان و زنان
  . است مردان از زنان
 صورت به دهد مي دستور دهد مي را مساجد در شركت اجازه زنان به اينكه عين در اسالم

 خويش حيات زمان در  اكرم پيغمبر گويند مي. باشد جدا يكديگر از محلها نباشد، مختلط
    ورودي در از مسجد به زنان ورودي در كه كرد اشاره
  :يپاورق

   - 194 صفحات 4 جلد مسلم صحيح و 36 - 38 صفحات 7 جلد بخاري صحيح - 1
192   
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 " »للنساء الباب هذا تركنا لو «":فرمود و كرد درها از يكي به اشاره روزي. باشد مجزا مردان
 كه كرد نهي صريحا عمر بعدها. بدهيم اختصاص بانوان  به را در اين است خوب يعني
   .)1( شوند وارد در آن از مردان

 زنها اول شود، مي  تمام نماز هك هنگام شب كه داد دستور اكرم پيغمبر: گويند مي نيز و
 از اختالط حال در مرد و زن  كه داشت نمي خوش خدا رسول مردها، بعد بروند، بيرون
  . خيزد مي بر اختالطها همين از ها فتنه زيرا. روند بيرون مسجد
 زنان و وسط، از مردان داد مي دستور ندهد رخ اصطكاكي و برخورد اينكه براي خدا رسول

  . )2( بروند خيابان يا هكوچ كنار از
 به. آمدند بيرون مسجد از باهم زنان و مردان ديد. بود مسجد بيرون در خدا رسول روز يك
 از آنها و برويد كنار از شما. بروند آنها كنيد صبر شما اينست بهتر فرمود و كرد خطاب زنها

  . )3( وسط
 اهللا آية مرحوم. است مكروه نزنا و مردان اختالط كه دهند مي فتوا مناسبت همين به فقهاء
 49 مسأله اول فصل  الوثقي عروه در )سره قدس( يزدي طباطبائي كاظم محمد سيد
  : گويد مي

   للعجائز اال بالنساء الرجال اختالط يكره "
  . " زنان پير مورد در مگر است مكروه  زنان و مردان شدن مختلط يعني

. است متعادلي و معتدل راه اسالم راه كه كند مي تصديق نباشد بيماردل كسي اگر راستي
  به جنسي روابط پاكي براي را مراقبت نهايت اينكه عين در اسالم

  
  : پاورقي

   109. صفحه 1 جلد ابوداود سنن -1
   518. صفحه 5 جلد كافي - 2
   658. صفحه 2 جلد ابوداود سنن - 3
  

 ٢١٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 است نياورده وجود به  زن يانسان استعدادهاي بروز براي مانعي هيچگونه است، آورده عمل 
 ها روحيه هم شود، اجرا تفريطي و افراط هر از دور برنامه اين اگر كه است كرده كاري بلكه
 اجتماع محيط هم و گردد، مي تر جدي و تر صميمي ها خانواده روابط هم و ماند، مي سالم
  . شود مي تر آماده زن و مرد  صحيح فعاليت براي

  

   اخالقي هاي توصيه
  
 به زن توجه و است زمين به مرد توجه كه شده نقل مضمون بدين روايات برخي كافي رد

  . دهيد قرار خانه حصار در را زنان پس مرد،
 ازدواج حصار در را آنها زودتر چه هر كه اينست مقصود كه است معتقد كافي صاحب خود
  . دهيد قرار
 نسبت مردان به  اخالقي توصيه ار آنها است ممكن كه دارد وجود ديگر روايات عده يك ولي
 روايات اين وسائل صاحب. باشند  آگاه زنان با مردان تماسهاي خطرات از كه شمرد زنان به
  : كنيم مي ذكر را آنها عمده قسمت ما. است كرده حمل استحباب بر را

  : فرمايد مي  توصيه چنين مجتبي امام فرزندش به السالم عليه علي اميرالمؤمنين - الف
  
 ليس و عليهن،  ابقي الحجاب شده فان اياهن، بحجابك ابصارهن من عليهن اكفف و « "

 غيرك يعرفن ال ان استطعت  ان و عليهن به يوثق ال من عليهن ادخالك من باشد خروجهن
   .)1( " » فافعل

 مي تا يعني  . باشد نداشته معاشرت بيگانه مردان با تو زن كه كن كاري تواني
  

  : پاورقي
    حسن امام به اميرالمؤمنين معروف وصيت ]31 نامه[ البالغه هجن - 1
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 و خانه از آنان  رفتن بيرون كه همانطور. كند نمي حفظ را زن خانه، از بهتر چيز هيچ 

 مرد تو كردن وارد است، خطرناك و مضر برايشان خانه خارج در بيگانه مردان با معاشرت
 اگر. است خطرناك و مضر نيز خانه داخل در معاشرت  اجازه و خانه داخل در او بر را بيگانه
  . " كن چنين نشناسند را ديگري مرد تو جز  كه كني كاري بتواني

  
 تلقي اخالقي  توصيه يك شكل به را جمله اين اسالم علماء. است اخالقي توصيه يك اين

 توصيه " از شبي شد مي استنباط  آنچه شك بدون تعبيراتي، چنين و بوديم ما اگر. اند كرده
 است همان شد مي استنباط آنچه بود، كفين و  وجه ستر لزوم از بيش بلكه بود، " اخالقي

 چنين مضمون به فقها اينكه علت ولي. ايم كرده تعبير خانه در زن حبس به آن از ما كه
 مفاد برخالف معصومين سيره و روايات و آيات از ديگر قطعي ادله اند نداده فتوا ها جمله

   " عنه معرض " ها جمله اين ظاهر اصطالح به و است، تعبيرات اين هرظا
 نه دارد اخالقي  ارزش و است شده اخالقي توصيه به حمل ها جمله اين لهذا. است اصحاب
  . فقهي
 به ارشاد ها جمله  اينگونه كه است اين اند كرده استنباط ها جمله اين امثال از فقها آنچه

. كند مي بيان را حقيقتي كه  نيست شك و است جنس دو روابط در رواني و روحي حقيقتي
  . لغزند مي آن بر پيالن كه است گيلي. است خطرناك سخت اجنبي مرد و زن رابطه
 اجتماع ممكن حد تا كه اينست كند مي توصيه اخالقي امر يك صورت به الاقل اسالم آنچه
  . باشد مختلط غير مدني
 زنان كه دارد  لزومي چه. بيند مي خود چشم به را ختلطم اجتماع زيانهاي امروز جامعه

 صف دو در اگر آيا. دهند انجام مردان " دوش به دوش " اصطالح به را خود فعاليتهاي
  كار راندمان و فعاليت در نقصي دهند  انجام جداگانه
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    دهد؟ مي رخ آنان
 به را يك هر و دارد مي باز كار از را همدوش دو هر كه اينست ها دوش به دوش اين اثر

 به همدوشيها اين غالبا  كه آنجا تا كند، مي " همدوش " متوجه كار به توجه جاي
  . گردد مي منتهي هماغوشي

 استناد  حديث بدين فقهاء چند هر. السالم عليها زهرا حضرت از است حديثي - ب
  . باشد داشته صحيحي توجيه تواند مي اما كنند نمي

  : اينست حديث خالصه
 كسي است؟ بهتر چيز هر از زن براي چيز چه: پرسيدند مردم از خدا رسول روزي "

 را قصه. بود حاضر مجلس در و كودك السالم عليه علي بن حسن. بگويد پاسخ نتوانست
 اينست زن براي بهتر چيز همه از: فرمود زهرا. كرد نقل عليها اهللا سالم زهرا مادرش براي
   .)1( " نبيند را او هم اي بيگانه مرد و نبيند را اي بيگانه مرد كه
  

 قبال ما. كند مي  بيان را مرد و زن بودن دور ارجحيت و است اخالقي توصيه نيز حديث اين
. است مضيقه و حرج از جلوگيري خاطر به زمينه اين در اسالمي ترخيصهاي تمام ايم گفته

 سر امكان حدود در دوآن ميان حريم وجود ،مرد و زن ودنب دور پوشش، اخالقي ارجحيت
  . است باقي خود جاي

 لك ال عليك الثانية و لك نظره اول علي يا « ": فرمود السالم عليه علي به اكرم رسول - ج
  به نه باشد مي زيانت به دوم نگاه اما است، تو مفت نگاه اولين يعني )2( " »
  

  : پاورقي
  . الغمة كشف از نقل 9 صفحه 3 جلد وسائل - 1
 يا: است آمده  عبارت بدين 496 صفحه 1 جلد ابوداود سنن در 24. صفحه 3 لدج وسائل 2

 شيعه روايات بعضي در. » االخره  لك ليست و االولي لك فان بالنظره النظره تتبع ال علي
  .است آمده مضمون  همين به قريب شده نقل وسائل در كه نيز

 ٢١٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
  

  . سودت
 هست نگاه در طبعا  كه اثري بيان مقام در يا است حكم بيان مقام در حديث اين اينكه در

 حديث اين اند گفته حلي  عالمه و شرايع صاحب محقق مانند برخي. است نظر اختالف
. حرام دوم نگاه و است جايز اول  نگاه كه اينست حديث مفاد. است نظر حكم متعرض
 نظر آن از لاو نگاه. است حرام مطلقا عمدي  نگاه كه اينست مقصود اند گفته ديگر بعضي
  . نيست عمدي كه است جايز
 كه است  تلذذي و شهواني نظر ترك توصيه مقام در حديث اين كه اينست حقيقت ولي
 كه بگويد را مطلب  اين خواهد مي حديث اين. است خارج بحث محل از و است حرام قطعا
 لذت و ندك نگاه دوم بار خواهد مي آيد مي خوشش احيانا و افتد مي زني به چشمش انسان
 تلذذ قصد به چون دوم نوبت اما ندارد، مانعي است  عمدي غير تلذذ چون اول نوبت. ببرد
  . نيست جايز است

 حسره اورثت  نظره كم و مسموم ابليس سهام من سهم النظر « ": فرمود صادق امام - د
 بسيارند چه. شيطان ناحيه از زهرآلود است تيري كردن نگاه يعني .)1( " » طويلة

  . اند آورده خود دنبال  به طوالني تأسفهاي و حسرتها بعدها كه نگاههائي
  . است نگاه چشم دو زناي  يعني )2( " » النظر العينين زنا « ": است آمده ديگر حديث در
 به باشد اخالقي  توصيه است ممكن و است، آلود شهوت نگاههاي به ناظر نيز حديث دو اين

  .احتياط
  

  : پاورقي
   
   24. صفحه 3 جلد ائلوس - 1

 559 صفحه 5 جلد كافي - 2   24. صفحه 3 جلد وسائل و
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   اختالط نه و حبس نه
  
 مخالفان كه  است چيزي آن نه گويد مي اسالم آنچه گشت معلوم شد، بيان مجموعا آنچه از

 كه است نظامي نه و ، خانه در زن محبوسيت يعني كنند، مي متهم بدان را اسالم اسالم،
 در مرد و زن اختالط يعني بيند، مي را آن شوم عواقب و است پذيرفته آنرا جديد دنياي
  . مجامع
 مقرر بدكار زنان  براي اسالم در موقت طور به كه بود مجازات نوعي خانه، در زن كلي حبس

  . شد
  
 فامسكوهن شهدوا  فان منكم اربعة عليهن فاستشهدوا نسائكم من الفاحشة يأتين الالتي و «

   .)1(سبيال لهن اهللا يجعل او الموت هنيتوفا حتي لبيوتا في
   اگر. بگيريد آنان بر شاهد چهار شوند، مي زنا مرتكب كه شما از زناني

  : پاورقي
 1   15. آيه نساء، سوره
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 آن متصدي  فقه و شده بيان سنت در تفصيل به كه ترتيبي به( دادند شهادت شاهد چهار
 ايشان بر ديگري راه خدا يا رسد پايان به عمرشان تا يدكن حبس خانه در را آنان )است
  . كند معين

 آينده در و است  موقت حكم اين كه بدينست اشاره ديگر راه از مقصود: گويند مي مفسران
 كرده بيان را زانيه و زاني حكم  كه نور سوره از 2 آيه. آمد خواهد آنان براي ديگري حكم
  . است داده وعده آنرا رهاشا با آيه اين كه است همان است

 حفظ با لو و  مجامع در زن شركت با نه است مخالف اختالط با اسالم، كه اينست مقصود
  . حريم
 خدا رسول زمان از مسلمين جاري سنت. حريم بلكه اختالط نه و حبس نه: گويد مي اسالم
 اصل موارهه ولي اند شده نمي  منع مجامع و مجالس در شركت از زنان كه است بوده همين

 مختلط مرد با زن معبر، و كوچه در حتي مجامع، و مساجد در. است شده رعايت " حريم "
 در كه مشرفه مشاهد برخي مانند مجامع، برخي در مرد و زن مختلط شركت. است نبوده
  . است اسالم مقدس شارع مرضي برخالف است العاده فوق ازدحام  محل ما زمان
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   فتواها
  
 مجموع در اسالم  معتدل و دقيق روش هم و نظر، و پوشش مخالف و موافق ادله اينجا تا

 عدم مزبور ادله شد معلوم و شد روشن سنت و كتاب مدارك طبق مردان و زنان روابط
 نباشد تلذذ روي از كه را نگاهي بودن جايز هم و سازد مي مدلل را كفين و وجه ستر وجوب

  . كند مي  تقويت نباشد كار در هم اي ريبه و
 اول صدر از اسالم علماي بداند خواهد مي كس هر چيست؟ فتواها ببينيم بايد اكنون
   .اند داده فتوا چگونه مهم مسأله دو اين در تاكنون

 نظري چه نظر  درباره ثانيا و چيست؟ كفين و وجه پوشش درباره اسالم فقهاي نظر اوال
   دارند؟

 شيعه از اعم  اسالمي علماي تمام ميان در راظاه نيست الزم كفين و وجه پوشيدن اينكه در
 بن عبدالرحمن بن ابوبكر  نام به تسنن اهل علماي از نفر يك فقط. نيست اختالفي سني و

  . محرم نا مورددر يا است نماز مورد در نظرش  كه نيست معلوم آنهم. دارد مخالف نظر هشام
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 درباره يا و مچ تا دستها درباره علماء از بعضي احيانا نيست، اختالفي هيچگونه چهره درباره
   .نيست يا  هست استثناء جزء آيا كه اند كرده اختالف ساق، تا پاها
 نظر اتفاق مورد  اينگونه كه شود پيدا اينچنين اي مسأله كمتر شايد فقهي مسائل ميان در

  . باشد بوده سني و شيعه از اعم اسالم علماي ميان
 در فقهاء را پوشش  مسأله اينكه يكي: شود ذكر بايد مطلب دو كنيم اقوال نقل آنكه از پيش

 بدن تمام زن كه است واجب نماز در  اينكه باب از نماز، باب در يكي. كنند مي طرح جا دو
 اين اينجا در. باشد نداشته وجود يا و. باشد داشته وجود  محرمي نا خواه بپوشاند، را خويش
    باب در ديگر نه؟ يا باشد پوشيده بايد نماز در هم كفين و وجه آيا كه آيد مي پيش سؤال
 خود نظر مورد  زن به دارد حق حدودي چه تا خواستگار اينكه از بحث مناسبت به نكاح،
 جواز عدم و جواز درباره يا و پوشش درباره كلي بحث يك معموال نيز اينجا در. كند نگاه
  . شود مي نظر

 كار به بايد نماز در  كه پوششي يعني صالتي، ستر: اريمد " ستر " نوع دو فقه نظر از عليهذا
 غير ستر و. غيره و نباشد غصبي باشد،  پاك اينكه قبيل از دارد شرائطي البته كه شود برده

 بعدا. ندارد را نماز خاص شرائط و شود رعايت بايد  بيگانه مردان مقابل در كه صالتي
 و مقدار نظر از صالتي غير و صالتي ستر اينكه در نيست اختالفي ظاهرا كه گفت خواهيم
  . ندارند تفاوت هم با پوشش حدود
 عورت " دست دو و چهره جز زن بدن: گويند مي دارند، اصطالحي فقهاء اينكه دوم مطلب

: بگويند كه جهت اين روي كند جلوه زننده ها بعضي نظر در تعبير اين است ممكن. است "
 دو و چهره جز زن بدن اسالمي فقه نظر از آيا. قبحمست و زشت چيز  يك يعني " عورت "

   !است؟ مستقبح و زشت چيز  يك دست
 امر هر به لهذا. نيست قبيح و زشت چيز يك معني به " عورت " كلمه كه اينست پاسخ
 برده كار به مواردي در " عورت " كلمه متقابال و شود نمي گفته " عورت " قبيحي و زشت
  . ندارد زشتي و قبح ممفهو هيچگونه كه شود مي

 مثال    برخي جوئي بهانه به اشاره كه احزاب غزوه داستان در كريم، قرآن در
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 بيوتنا ان  يقولون و النبي منهم فريق يستأذن و « ": فرمايد مي كند مي ها االيمان ضعيف
 ازهاج پيغمبر از آنان از دسته  يك يعني )1( " » فرارا اال يريدون ان بعوره هي ما و عوره

 آنكه حال و ندارد كافي حصار است، حفاظ  بي هامان خانه گويند مي و خواهند مي مراجعت
  . ندارند قصدي فرار جز نيست، حفاظ بي هايشان خانه
 و است رفته كار  به آن بودن حفاظ بي اعتبار به خانه مورد در " عورت " كلمه اينجا در

 كه نور سوره 59 آيه در. ندارد وجود نجااي در زشتي و قبح مفهوم هيچگونه كه است بديهي
 اينكه اعتبار به عشاء، از بعد نيمروز، صبح، نماز از قبل: خلوت وقت سه شد، تفسير قبال
   " عورت سه " نام به ندارند حفاظي و آورند مي بيرون تن از را لباسها  اينوقت در افراد

  . است شده خوانده
 ميان در و نظير  بي مفسران ميان در لغتها عانيم شكافتن لحاظ از كه البيان مجمع صاحب

 كند مي معني را لغت كه آنجا احزاب سوره 14 آيه ذيل در است نظير كم مفسران غير
  : گويد مي

 تكن لم اذا معوره دار و معور مكان و. حرب او ثغر في منه يتخوف ء شي كل العوره و "
 قبيل از شود، مي گفته است گرانين مورد كه پذير آسيب چيز هر به عورت يعني " حريزه
 كه اي خانه يعني معور خانه و معور مكان.  جنگ به مربوط امر يك يا و سرحدي نقاط

  .  است پذير آسيب و ندارد استحكام
 " جهت آن از  زن به. باشد نمي تحقير نوعي بر مشتمل فقهي تعبير اين شود مي معلوم پس

  و است حصار بي اي خانه مانند كه شود مي گفته " عورت
  

  : پاورقي
 1   14. آيه احزاب، سوره
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  . گيرد قرار پوشش حصار در بايد و باشد مي پذير  آسيب 
  : فرمايد مي الصاله  كتاب الفقهاء، تذكره در عالمه. فقهاء اقوال نقل سر بر برويم اكنون

  
 ابوبكر جز شهرها،  جميع در علماء جميع اجماع به چهره، جز است عورت زن بدن جميع "
 اجماع حكم به او سخن و است  دانسته عورت را زن بدن تمام كه هشام بن عبدالرحمن بن

. نيست عورت و است چهره مانند نيز مچ تا دست دو )شيعه( ما علماء نظر از. است مردود
 اند عقيده هم شيعه علماء با جهت اين در ثوري سفيان و اوزاعي و شافعي و انس بن مالك
 و  وجه "" منها ظهر ما اال زينتهن يبدين ال و «": خدا سخن تفسير در اسعب  ابن زيرا

 كفين ظاهري داود و حنبل احمد عقيده به اما. است شمرده استثناء جزء توأما را كفين
  . "آنها سخن رد در است كافي عباس ابن سخن و. شود پوشيده بايد

  
   نه؟ يا بماند پوشيده بايد آيا كه دهد مي ادامه قدمين درباره را خود سخن بعد عالمه

 كنند مي  تمسك نور سوره آيه به صالتي ستر باب در اسالم فقهاء شود مي مالحظه چنانكه
 در كه است همان شود پوشيده است الزم نماز در آنچه زيرا نيست، نماز به مربوط كه

 بر زائد نماز، در آيا كه اينست در باشد بحثي اگر شايد و. شود پوشيده بايد محرم نا مقابل
 آنچه اينكه در اما نه؟ يا شود پوشيده است الزم شود  پوشيده بايد محرم نا مقابل در آنچه
 بحثي شود، پوشيده نيست الزم هم محرم نا مقابل در شود، پوشيده  نيست الزم نماز در

  . نيست
  كتاب در اندلسي معروف فيلسوف و طبيب و فقيه رشد، ابن
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  : گويد يم )1( المجتهد بداية 
. است عورت مچ، تا دست دو و چهره جز زن بدن كه اينست بر علماء اكثر عقيده "

 بن عبدالرحمن بن ابوبكر و. شود نمي شمرده عورت نيز قدمين كه است معتقد ابوحنيفه
  . " است  عورت استثناء بال زن بدن تمام كه است معتقد هشام

  
  : گويد مي مغنية جواد شيخ تأليف )2( " الخمسة المذاهب علي الفقه " كتاب در
 نماز خارج در را  آنچه است الزم مرد و زن از يك هر بر كه دارند نظر اتفاق اسالم علماي "

 بر زائد مقداري نماز در آيا كه اينست در اختالف. بپوشد بايد هم نماز حال در بپوشد، بايد
 بحث مورد زن در آنچه نه؟ يا شود پوشيده است الزم ،شود پوشيده بايد نماز خارج در چهآن

   - است الزم نماز در آنها از مقداري يا كفين و وجه پوشيدن آيا كه اينست است
 مورد مرد در آنچه و نيست؟ الزم يا - نيست الزم نماز خارج در آنكه با - شود پوشيده

   " شود؟ پوشيده نماز در  است الزم زانو و ناف بين ما بر زياده آيا كه اينست است بحث
  : گويد مي چنين آنگاه

  واجب قدر همان نماز حال در زن بر اماميه شيعه علماي عقيده به "
  

  : پاورقي
   111. صفحه اول، جلد - 1
   113. صفحه - 2
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  . " ...بپوشد محرم نا از بايد نماز غير در كه بپوشد  است 
 اگر خود ابهايكت در گذشته علماي. انجامد مي طول به زمينه اين در علماء سخنان نقل
 در را پوشش مسأله فقهاء معموال. شد گفته كه اند داده نظر گونه همين به اند كرده بحث
  . اند شده متعرض  نكاح باب در را نظر مسأله و صاله باب

 تذكره در  عالمه عقيده كه اند پنداشته معاصر فقهاء بزرگان از بعضي كه اينست عجيب
 مسأله در تذكره در عالمه. است اشتباه اين و )1( است، واجب چهره پوشيدن كه اينست
  . پوشش مسأله در نه گفت،  خواهيم چنانكه دارد اختالف ديگران با نظر جواز
  : گويد مي  النكاح كتاب الفقهاء، تذكره در عالمه: نظر جواز عدم و جواز مسأله اما
 خواستگاري دقص كه كسي مانند( است ضرورت و حاجت واسطه به يا زن به مرد نظر "

 غير به نظر نيست، كار در ضرورت و حاجت اگر. نيست كار در ضرورتي و حاجت يا )دارد
 جايز نيز آنها به نظر است كار در فتنه خوف اگر: كفين و وجه اما. نيست جايز كفين و وجه

. است  مكروه ولي ندارد مانعي طوسي شيخ عقيده به نيست، كار در فتنه خوف اگر و نيست
 كفين و وجه به نظر  شافعيه از بعضي عقيده به ولي دارند را عقيده همين نيز شافعيه اكثر
  . " است حرام

  : پاورقي
 عدم ادله آنكه از پس حكيم اهللا آية 190 - 192 صفحه 5 جلد العروه، مستمسك در - 1

 من التذكره عن ما ضعف يظهر  ذلك من و ": فرمايند مي كنند مي تقويت را پوشش لزوم
 وجوب نه است نظر مسأله به نظرش نيز جواهر صاحب ظاهرا " ...الجواهر في قواه و منعال

  . نيست صحيح قطعا تذكره در عالمه به نسبت  اين حال هر به. ستر
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 نظر نيز من عقيده به ": گويد مي كند مي نقل را شافعيه از عده اين ادله آنكه از پس عالمه

  . " است حرام كفين و وجه بر
 جايز تكرارش و است جايز بار يك دست دو و چهره به نظر: گويد مي شرايع در محقق
  . اند كرده انتخاب را عقيده  همين كتابهايش بعضي در عالمه و لمعه، در شهيد. نيست

 مجموعا  : است قول سه كفين و وجه بر نظر باب در
 جواهر صاحب نجملهآ از و ديگر معدود نفر چند و تذكره در عالمه. مطلقا ممنوعيت - الف
  . اند كرده انتخاب را عقيده اين
 و لمعه در اول شهيد و شرايع در محقق. نظر تكرار ممنوعيت و نوبت يك نظر جواز - ب

  . نظرند اين تابع كتبش از ديگر بعضي در عالمه
 و مستند در  نراقي انصاري، شيخ حدائق، صاحب كليني، طوسي، شيخ. مطلقا جواز - ج

 و تأييد را قول اين مسالك، در ثاني شهيد. كنند مي تأييد را نظر اين مسالك در ثاني شهيد
. كند مي رد است شده واقع عالمه پسند مورد و اند كرده تمسك بدان شافعيه كه اي ادله
  . است سالمت و احتياط طريق تحريم به قول  كه نيست شك: گويد مي آخر در ولي
 اما. كرديم ذكر نظر درباره هم و پوشش درباره ار اسالم علماي قدماي عقيده اينجا تا

  : متأخر علماي
 در پوشش مسأله  به راجع الوثقي عروه در يزدي طباطبائي كاظم محمد سيد اهللا آية مرحوم

  : گويد مي نماز غير
  . )1( " بپوشد  محارم غير از كفين، و وجه جز را خويش بدن تمام است واجب زن بر "

  :يپاورق
. ساتر فصل الصاله، كتاب ثقي،الو عروه 1 - 
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  : گويد مي نظر مسأله درباره
. اجنبي مرد به نظر نيست جايز زن بر همچنانكه اجنبي، زن به نظر نيست جايز مرد بر "

 ديگر بعضي. است جايز آنها بر نظر مطلقا اند گفته كرده استثناء را كفين و وجه جماعتي
 مطلقا است ممنوعيت احوط. نيست جايز بار  كي از بيش و است جايز بار يك نظر اند گفته

" )1(.   
 عمليه هاي رساله در صريح نظر اظهار از مسأله دو اين در غالبا معاصر و متأخر فقهاي اما

  . پويند مي احتياطي طريق معموال و اند كرده خودداري
 منهاج رساله در بركاته دامت حكيم اهللا آية حضرت معاصر و متأخر علماي ميان در

 صريحا را كفين و وجه و دارند  صريح فتواي سوم، مسأله النكاح، كتاب نهم، چاپ الصالحين
  : فرمايند مي ايشان. كنند مي استثناء

  
 اهل زنان به نظر  است جايز همچنين. دارد را او تزويج قصد كه كسي به نظر است جايز "

 عدم شرط به - ندارد اثر اآنه  نهي كه پروا بي زنان همچنين و - تلذذ عدم شرط به - ذمه
 بر مگر است حرام اينها غير به نظر و. باشند مي محرم وجهي به كه زناني همچنين و - تلذذ
  . " تلذذ عدم شرط به آنهم مچ، تا  دست دو و چهره

  

 حس   احتياط
 پوشش لزوم  عدم و نظر جواز به فتواي از پرهيز موجبات از يكي احتياط حس گمان بي

  مرد در يكي خصيصه دو كه داند مي خود وجدان رد كسي هر. است
  

  : پاورقي
 - 1   31. مسأله النكاح، كتاب الوثقي، عروه
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 مرد در و خودنمائي، و خودآرائي و تبرج به شديد عالقه زن در: دارد وجود زن در يكي و
 تشبيه سرو به را زن شعراء اينكه: توفيق مجله قول به. بازي نظر و چراني چشم هوس
 و تابستان سرو، مانند زن كه است جهت  اين از بلكه است قامت اعتدال جهت از نه اند كرده

 باكش سرما آسيب از و آيد مي بيرون عريان و برهنه  تابستان و زمستان ندارد، زمستان
  . نيست

  : نويسد مي  دورانت ويل مردان، چراني چشم خصيصه و زنان خودنمائي صفت مورد در
  
 و بيفتند زنان دنبال  به سر پيرانه مردان كه نيست اين از تر عجيب نسانيا اعمال ميان در "

 و پايدارتر امري انساني رفتار در. باشند بودن محبوب و شدن معشوق دهآما گور دم تا زنان
 است خويش شكار مراقب چگونه مكار جانور اين ببين.  نيست زنان به مردان نگاه از تر ثابت
 ببين و فرادار گفتارش به گوش. است داشته مشغول روزنامه خواندن به را خود كه حالي در
 به وار پروانه  چگونه كه آر نظر در را تصورش و خيال. اوست جاوداني صيد درباره چگونه  كه
 در عميق ميل اين هاي ريشه گيرد؟ مي صورت چگونه امر اين چرا؟. چرخد مي شمع دور

   " رسد؟ مي خود فعلي جنون و  شكوه مرحله به تا پيمايد مي را مراحلي چه و چيست
 اصل كه دانيم مي طرفي از و داشت، دور نظر از توان نمي گفتيم كه را حقيقت اين آري

 منزلي اجتماع قوانين هاي پايه از و  اسالم مسلم اصول از يكي قطع طور به تقوا و عفاف
  . است
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   اظهار؟ يا آتمان
  

 اينكه يكي: است آمده وجود به مخالف جريان دو عمال مسأله اين در حساب همين روي
 خود وجدان عمق در  سخت موجود، احوال و اوضاع مشاهده با اخير عصر در فتوا صاحبان

 كفين و وجه بر نظر حرمت  عدم و كفين و وجه ستر وجوب عدم به فتوا كه ترسند مي
  . دهند مي تنجا را خود " االحوط " يك با و پويند مي سالمت طريق لهذا بدهند،
 واقع، و حقيقت نظر از چند هر كه شده اين عقيده را ديگر بعضي كه اينست دوم جريان
 قيود كه گردند مي بهانه دنبال  مردم كه زمان و عصر مالحظات با ولي است، همين مطلب
 كه كرد كتمان را واقعيات از قسمتي بايد بريزند، دور صورت هر به و شكل هر به را عفاف
  . نشود انهبه موجب
 به را اين نبايد  ولي است، نكرده واجب را دست دو و چهره پوشش اسالم كه است درست
 و سينه و سر پوشند، نمي را دستها و چهره تنها نه مطلب اين شنيدن با زيرا گفت، مردم
  . پوشيد نخواهند هم را زانو باالي تا پاها

  فلسفه. نهد مي ميان به پا كاري محافظه و " كتمان فلسفه " كه اينجاست
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 راديو اخبار استماع باب در را  عقيده اين نظير اي عده ندارد، مسأله اين به اختصاص كتمان 
  . داشتند نيز آن فروش و خريد و

 مرد اين. نوشت من  به اي نامه خوزستان علماي از يكي راستان، داستان كتاب انتشار از پس
 اعتراف و بود داده تشخيص سودمند بسيار آنرا كرده تجليل كتاب اين از اينكه ضمن عالم
 كه بود كرده پيشنهاد است يافته درست كرده تطبيق  اصل با را داستانها همه كه بود كرده
  : شود مي واقع استفاده سوء مورد زيرا بردارم را داستانها از تا دو

 ميان را خانه  كارهاي خدا رسول كردن تقسيم جريان به مربوط كه كار تقسيم داستان يكي
 آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول. است السالم عليها زهرا حضرت و السالم عليه امير حضرت

 زهرا حضرت و كند مي واگذار زهرا به را داخلي  كارهاي و علي به را بيرون كارهاي سلم و
  . گيرد مي عهده به را آنحضرت خارجي كارهاي از بعضي امير حضرت نبودن در

برده مذمت در خدا رسول دارد اي جمله كه " فروش برده حتي " ستاندا ديگر يك  
  . فروشي

 از دارد اساس و  اصل اينكه عين در را داستان دو اين بود كرده توصيه من به عالم مرد اين
 زن معتقدند كه شود مي كساني  استفاده سوء موجب اولي داستان زيرا بردارم، كتاب آن
  . شود مي بردگي مخالفان استفاده سوء مورد دوم داستان و رودب بيرون منزل از تواند مي
 آن از مردم انحراف سبب حقيقتي گفتن اگر احيانا كه نيستم كلي اصل اين منكر من

 وسيله اينكه براي نه است حقيقت به مردم ارشاد براي گفتن زيرا گفت، نبايد بشود حقيقت
  : فرمايد مي كريم قرآن. است امحر حقايق كتمان  البته. بشود حقيقت از شدن دور

  بيناه ما بعد من الهدي و البينات من انزلنا ما يكتمون الذين ان « "
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  )1( "" الالعنون يلعنهم و له4ا يلعنهم  اولئك الكتاب في للناس

 ايم كرده بيان و گفته ما آنكه از پس را ما جانب از آمده فسود حقايق كه كساني " يعني 
  . " كند مي لعنت را آنان اي كننده لعنت هر و اخد كنند مي كتمان

 
 با موضوع اين  اندازه به موضوعي كمتر در كريم قرآن. است شديد العاده فوق آيه لحن

  . است گفته سخن خشمناكي و شديد لحن چنين
 كتمان خود منافع خاطر به را حقايق مردم كه اينست مقصود معتقدم من حال عين در

 و موقت و محدود شرائط در البته و( حقيقت خود خاطر به را يقتحق اينكه ولي نكنند،
 دروغ ديگر عبارت به. نيست آيه اين مشمول  نكنيم اظهار )استفاده سوء از فرار براي معيني
 سكوت بايد مواردي در احيانا يعني نيست واجب هميشه گفتن  راست اما است حرام گفتن
  . كرد
 مبناي بر نه باشد  حقايق واقعي مصالح مبناي بر اگر ها انديشي مصلحت اينگونه معتقدم من

  . ندارد  مانعي طبقات، و اصناف و اشخاص و افراد منافع حفظ
 فروش و خريد جواز به ندادن فتوا قبيل از هائي انديشي مصلحت كه اينست در سخن اما

 و صحيح انديشي مصلحت يك آيا دست، دو و چهره پوشيدن وجوب عدم به يا راديو،
 از اي طبقه كه اينست امر جريان واقعا آيا خير؟ يا دهد مي صحيح نتيجه و است عاقالنه
 سپس و دستها و چهره حقيقت، اين گفتن با و پوشند مي را خود دست دو و چهره زنان
 زنها و مردها از بسياري يعني ؛است برعكس امر جريان يا كرد؟ خواهند عريان را بدن تمام
 كه وقتي و نباشد گشوده زن چهره كه اينست كار اساس مذهبي نظر از كه كنند مي خيال
 از و " ني صد چه و ني يك چه سرگذشت از كه آب " است گذشته كار شد گشوده چهره
  طرف

  
  : پاورقي

 - 1   159. آيه"بقره، سوره
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 و فلسفه هيچ و بينند مي دفاع قابل غير منطق نظر از و عملي غير را چهره  پوشيدن ديگر 
  . شوند مي  لخت پا تا سر از اينرو از. كنند ذكر آن براي توانند نمي هم داللياست

 توهمهاي بندوباري،  بي و افراط اين علت كه اينست اجتماعي كارشناسان از بعضي عقيده
 نشده گفته حقايق كه بوده اين  علت. است داشته حجاب درباره اجتماع كه است غلطي
 است كشيده كه اينجاها به كار شد مي گفته  است گفته دخو اسالم كه همانطور اگر. است

  كاسه " ،" بود نبايد تر كاتوليك پاپ از ": گفت بايد كه آنجاهاست از اينجا. شد نمي كشيده
  . " نيست صحيح گرمتر آش از

 و اهللا يدي بين تقدموا ال آمنوا الذين ايها يا « ": فرمايد مي حجرات سوره در كريم قرآن
 از افتادن جلو از مقصود. نيفتيد جلو خدا رسول و خدا از !مؤمنين اي يعني .)1( " » رسوله
 رسول و خدا كه رسانيم جائي به را مأبي مقدس و دينداري كار  كه اينست پيغمبر و خدا

  . كنيم حركت جلوتر هم پيغمبر از بخواهيم و اند نگفته
  : فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين

 لم اشياء عن سكت و تتركوها فال فرائض فرض و تعتدوها فال حدودا حدد اهللا ان « "
  )2(" » تتكلفوها فال نسيانا عنها يسكت

 آنها داده قرار محرماتي( نكنيد تجاوز آنها از است، داده قرار مرزهائي و حدود خداوند يعني 
 چيزها بعضي رهدربا و نكنيد، ترك را آنها داده قرار فرائضي واجبات و ،)نكنيد نقض را

 نبوده  فراموشي روي از سكوت اين ،)واجب نه و كرده حرام را آنها نه( است  كرده سكوت
  خود شما پس. باشيد آزاد موارد آن در شما است خواسته بلكه است

  : پاورقي
 - 1   1. آيه حجرات، سوره

105 البالغه،حكمت نهج -2
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 است كرده  نقل الصغير جامع در كه حديثي در سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر
  :فرمايد مي

  " » معصيته  يؤتي ان يكره كما رخصه يؤتي ان يحب اهللا ان « " 
 دهند انجام مردم  است ردهك نهي را آنچه دارد مي ناخوش كه همانطور خداوند يعني 

 تلقي بالمانع همانطور آنرا  مردم شمرده بالمانع و است داده اجازه را آنچه دارد دوست
  . نشمارند ممنوع است، نكرده  ممنوع خداوند كه را چيزي خود پيش از كنند،
  : است شده نقل نيز عبارت بدين حديث اين

  ." » بعزائمه خذيؤ ان يحب كما برخصه يؤخذ ان يحب اهللا ان « "
 آنرا مردم فرموده رخصت و است داده قرار مباح كه را  چيزي هر دارد دوست خداوند يعني 

  . آورند شمار به ناروا است كرده نهي را چه هر دارد دوست همچنانكه شمارند مباح
  

 است، فرعي مسأله  كه مسائل اينگونه در كه ام گفته مكرر. باشد اشتباه من نظر است ممكن
 نام به آنچه نظر از ولي. كند عمل و بخواهد را خود تقليد عمرج فتواي بايد كس ره

 حقيقت چند هر شود گفته نيست  مصلحت گويند مي كه شود مي عنوان انديشي مصلحت
 حقيقت گفتن در را مصلحت من. است  انديشي مصحلت اين برخالف من عقيده. باشد
  مصلحت آنچه. دانم مي
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 كه كنيم خارج امروز زنان سر از را خيال اين بايد كه نيست اين جز كند مي ايجاب 
 كامال اسالمي حجاب كه كنيم ثابت است، عملي غير حاضر عصر در حجاب گويند مي

  . است عملي و  منطقي
 اختصاصي واحدهاي بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي، فعاليتهاي در كه كنيم كوشش ثانيا
 از اي احمقانه تقليد كه مختلط  واحدهاي و مختلط ليتهايفعا با و آوريم وجود به زنان براي

 باز را خود واقعي شخصيت زنان كه است صورت  اين در تنها. كنيم مبارزه است اروپائيان
 مردان شهوت اطفاء وسيله احيانا و بازيچه و ابزار مساوات و  آزادي نام به و يافت خواهند

  . گرفت نخواهند قرار
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   ديگر مسأله دو
  
: كنيم بررسي نيز را آنها نيست بد كه مانده باقي مرد و زن معاشرت باب در ديگر مسأله ود

  . است او با دادن  دست مسأله ديگر و است زن صداي شنيدن مسأله يكي
 كار در ريبه و تلذذ كه صورتي در زن صداي شنيدن كه است مسلم ظاهرا اول، مسأله در

 باب الوثقي عروه در يزدي  طباطبائي كاظم محمد سيد اهللا آية مرحوم. است جايز نباشد
  : فرمايد مي 39 مسأله اول فصل نكاح

  
 و االعمي  بين فرق غير من ريبة ال و تلذذ يكن لم ما االجنبية صوت بسماع بأس ال "

 الذي الصوت اسماع عليها  يحرم و الضروره، مقام غير في الترك االحوط كان ان و البصير
 في الذي فيطمع بالقول تخضعن فال « ": تعالي قال. ترقيقه و بتحسينه للسامع تهييج فيه
  . "» مرض قلبه

: يعني  ولي است جايز نبايد ريبه و تلذذ كه صورتي در زن صداي شنيدن
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 كه  است حرام زن بر و. است بهتر آن ترك نيست، ضرورتي كه مادامي حال عين در 
 چنانكه باشد، آميز تحريك كه طوري به سازد نيكو و كند نازك را خود صوت بخواهد
 در: فرمايد مي سلم و آله و عليه  اهللا صلي اكرم پيغمبر زنان به خطاب قرآن در متعال خداي
  . " گردد بيماردالن طمع موجب  كه نكنيد مهيج و نازك را صدا زدن حرف

  
 و نمسلمي  بين قطعي سيره آن دليل و است مسلمات جزء زن، صداي استماع جواز مسأله

  . است اطهار ائمه و خدا رسول تاريخي قطعي سيره مخصوصا و بودن ضروري
 نرود كار به ناز و كرشمه آن در كه زدني حرف كه اينست مذكور آيه مفهوم اين، بر عالوه
  . است اجنبي مرد و  زن شدن همسخن جواز بر دليل آيه اين خود يعني. است جايز
 از بعضي و ،"  االجنبيه صوت سماع يحرم و ": مايدفر مي لمعه در كه است اول شهيد تنها

 " را " يحرم ال " مثال و است  داده رخ نساخ از خطائي كه اند داده احتمال معاصر فقهاء
  . اند نوشته " يحرم

 دادن دست ،نباشد هم ريبه و تلذذ كه صورتي رد حتي كه نيست شكي دوم مسأله مورد در
 مسأله، اين در. دستكش مانند باشد حائل اي جامه نكهاي مگر نيست جايز اجنبي مرد و زن
 اينكه بر عالوه روايات از بعضي در. باشد مي  كلمه اتفاق فقهاء فتاواي در هم و روايات در هم
 مرحوم. ندهند فشار را دست بايد كه شده اضافه نباشد،  حائل بدون مصافحه كه شده قيد
  : فرمايد مي پيش مسأله از بعد الوثقي  عروه در سيد

  " الثوب وراء من بها بأس ال نعم. االجنبية مصافحة يجوز ال "
  باشد حائل اي جامه اگر ولي نيست، جايز بيگانه زن با دادن دست  يعني 
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  . ندارد  مانعي 
 يا جامه  بودن حائل صورت در بيگانه زن با دادن دست بودن جايز كه است بديهي

 كار در ريبه و تلذذ اگر اما نباشد، كار در اي بهري و تلذذ كه اينست به مشروط دستكش،
  . است حرام قطعا اند كرده يادآوري عروه حاشيه در ديگر فقهاي از  بعضي كه همانطور باشد
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