
 مقدمه مؤلف

نسل جوان را در البالی افكار و عقايد آنان بايد جستجو كرد . فكر اين  ريشه بيشتر انحرافات دينی و اخالقی
  مذهبی آنچنانكه بايد راهنمائی  نشده است و از اين نظر فوق العاده نيازمند است نسل از نظر

با او با منطق و  اگر مشكلی در رهنمائی اين نسل باشد بيشتر در فهميدن زبان و منطق او و روبرو شدن
برخالف آنچه ابتدا به نظر  زبان خودش است . و در اينوقت است كه هر كسی احساس می كند اين نسل ،

 دينی دارد می رسد ، لجوج نيست  ، آمادگی زيادی برای دريافت حقايق
از طرح و بحث و نشر "  هدف نويسنده و همچنين هدف گروه روشنفكر و متدين انجمن اسالمی پزشكان 

فراوانی كه در زمينه حجاب به وجود آمده  مسأله حجاب " اينست كه احساس شد گذشته از انحرافات عملی
وسيله ای شده در دست يك عده افراد ناپاك و مزدور صفت كه از  اين مسأله و ساير مسائل مربوط به زن

مقدس اسالم جار و جنجال تبليغاتی راه  بيندازند . بديهی است در شرايط موجود كه  اين پايگاه عليه دين
  می بخشد جوان از جنبه مذهبی به قدر كافی راهنمائی نمی شود اين تبليغات آثار شوم خود را نسل

است كه احساس می كند فعاليتهای قلمی ناقابل  او در اين ميدان ، چه جرائد و  اين بنده خدا را سپاسگزار
كتاب  چه به وسيله اين كتاب ، اثر نيك  محسوسی داشته است . تا آنجا كه اطالع دارد نشر اين مجالت و

بانوان به اصطالح  متجدد عمال  تأثير فراوانی  در اصالح عقايد و افكار اين نسل داشته است ، حتی بعضی از
  در وضع خود تجديد نظر كرده اند

برهنگی " بيماری عصر ما است . دير يا زود اين  پديده به عنوان يك " بيماری "  " بدون شك پديده
پديده را  خواهد شد . فرضا ما كوركورانه از غرب تقليد كنيم ، خود پيشتازان غربی ماهيت اين شناخته

دير شده باشد . اگر می خواهيد  اعالم خواهند كرد . ولی ما اگر به انتظار اعالم آنها بنشينيم می ترسم خيلی
كسانی  را بلند كرده است اين قسمت از نامه يكی از  ببينيد كار برهنگی در غرب به كجا رسيده و فرياد چه

دخترش كه به قول خودش چهل سال مردم روی زمين را خندانده است  هنرپيشگان معروف جهان را به 
  بخوانيد

گريه  مثل معروف عاميانه خودمان را به ياد می آورد : " عزا چه عزائی  است كه مرده شوی هم اين نامه
   می كند

لخت  و عريان به روی صحنه رفت "  او پس از آنكه به دخترش اجازه می دهد " فقط به خاطر هنر می توان
  : برای ضرورت هنر باشد ، می نويسد و تأكيد می كند كه اين لختی منحصرا در روی  صحنه و

پيرمردم و شايد حرفهای  خنده آور بزنم . اما به گمان من تن  برهنگی بيماری عصر ما است . من . . . "
باشد كه روح  عريانش را دوست می داری . بد نيست اگر انديشه تو در اين باره  عريان تو بايد از آن كسی

حال  سال پيش باشد ، مال دوران پوشيدگی . نترس اين ده سال ترا پيرتر نخواهد كرد . به هر مال ده 
  اميدوارم تو آخرين كسی باشی كه تبعه جزيره لختی ها بشوی

 اين نامه به داشتن بعضی افكار انسانی معروف است . اين سخنان وی نشانه ديگری است از نويسنده
اول اين كتاب به اطالع خوانندگان  همانطور كه در مقدمه چاپ بهره مند بودن او از برخی افكار انسانی

سلسله بحثها و درسها بوده است كه  در جلسات انجمن  محترم رسيد ، محتوای اصلی و اولی اين كتاب ، يك



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

مقدمه  آن چاپ متذكر شديم كه در تجديد  در چاپ دوم ، تجديد نظرهائی نسبت به چاپ اول به عمل آمد و در
مطالب اضافه شد . مطالب اضافی غالبا مطلب مستقلی نيست  نظر هيچ مطلبی حذف نگرديد بلكه يك  سلسله

در چاپ اول بوده و لهذا ضمن فصول كتاب گنجانيده  شده است . فقط يك فصل  ، تتميم  و تكميل است برآنچه
 تحت عنوان " شركت زن در مجامع " اضافه شد و البته فصل فتواها كه در چاپ اول خيلی به در آخر كتاب

  شمرد اختصار برگزار شده  بود در چاپ دوم تكميل شد و آنرا نيز در حقيقت يك فصل اضافی بايد
مدارك اخبار و احاديث  برخی مطالب در چاپ دوم پس و پيش شد ، عبارات در موارد جزئی اصالح  گرديد ،

كتب و اماكن را اضافه كرديم ، دو  در پاورقيها نشان داده شد ، در آخر كتاب  فهرست اعالم اشخاص و
برای احاديث و اشعار و كلمات مشهور قرار داديم . از  فهرست هم يكی  برای آيات كريمه قرآن و يكی ديگر

كاملتر و جامعتر از آب  در آمد و در حدود يك ثلث بر جلد اول اضافه  اين رو چاپ دوم از چاپ اول بسی
  . گشت

اصالحات بسيار ناچيز و مختصری صورت گرفت كه قابل ذكر نبود . اكنون كه چاپ  در چاپ سوم اضافات و
همه  كتاب منتشر می شود ، يك سلسله تجديد نظرهای ديگری به عمل آمد . اين تجديد نظرها نيز جديد اين

جوهر مطالب كتاب  از نوع اضافات و توضيحات است و كمی هم اصالحات ، چيزی كم نشده  همچنانكه در
  نيز تغييراتی داده نشده است

 به نام خدا

  مقدمه

از مسائل مهم اسالمی است . در خود قرآن كريم درباره اين  لزوم پوشيدگی زن در برابر مرد بيگانه يكی
  عليهذا در اصل مطلب از جنبه اسالمی نمی توان ترديد كرد . مطلب تصريح شده است

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

غير مسلمين   - آيا پوشش از مختصات اسالم است و پس از ظهور اسالم از مسلمين به ١رسيدگی كرد : 
قبل از اسالم نيز وجود  سرايت كرده است ؟ يا از مختصات اسالم و مسلمين نيست و در ميان ملل ديگر

   - علت پوشش چيست ؟٢داشته است ؟ . 
 ميان حيوانات هيچگونه حريمی ميان جنس نر و جنس  ماده وجود ندارد ، آنها آزادانه با چنانكه می دانيم در

چه موجبی سبب  . يكديگر معاشرت می كنند . قاعده اولی  طبيعی اين است كه افراد انسان نيز چنين باشند
  صورت ديگر به وجود آيد ؟ شده كه ميان جنس زن و مرد حريم و حائلی به صورت  پوشيدگی زن يا به

درباره حيا و عفاف نيز همين  مطلق اخالق جنسی جای چنين سؤالی هست اختصاص به پوشش ندارد ، در
حيوانات در مسائل جنسی احساس  شرم نمی كنند ولی در انسان باالخص در جنس ماده حيا  . پرسش هست

  شرم وجود دارد و
 فلسفه پوشش از نظر اسالم -٣



  ايرادها و اشكالها   4-
 حدود پوشش اسالمی چيست ؟  5-

  
حجاب " بر اين  معنی داللت می كند ، يا اسالم  " آيا اسالم طرفدار پرده نشينی زن است همچنانكه لغت

بيگانه  بدن خود را بپوشاند بدون آنكه مجبور باشد از اجتماع  طرفدار اين است كه زن در حضور مرد
صورت دوم حدود پوشش چقدر است ؟ آيا چهره و دو دست تا مچ نيز بايد پوشيده  كناره گيری كند ؟ و در

؟ و در  ماورای چهره و دو دست بايد پوشيده شود اما چهره و دو دست  تا مچ پوشيدنش الزم نيست شود يا
يعنی آيا در اسالم مسأله سومی  هر حال ، آيا در اسالم مسأله ای به نام " حريم عفاف " وجود دارد يا نه ؟

باشد وجود دارد يا خير ؟ و به عبارت ديگر آيا  " كه نه " پرده نشينی " و " محبوسيت " و نه " اختالط
  مردان است يا نه ؟ اسالم طرفدار جدا بودن مجامع زنان و

  اينها پرسشهائی است كه اين كتاب بدانها پاسخ می گويد

  : بخش اول تاريخچه حجاب

   - وضع حجاب در جاهليت عرب٢قبل از اسالم حجاب بوده است ؟  آيا در ميان ملل ديگر - 1
  حجاب در قوم يهود-٣

 حجاب در ايران باستان 4-
  حجاب در هند- ۵

  تاريخچه حجاب

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

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

  در عرب پيدا شده است است و به  وسيله اسالم
فارسی ) راجع  به قوم يهود و قانون تلمود   " تاريخ تمدن " ( ترجمه١٢ جلد ٣٠ويل دورانت در صفحه 

  : می نويسد
يهود می پرداخت چنانكه مثال بی آنكه چيزی بر سر داشت به ميان مردم می رفت  اگر زنی به نقض قانون "

كه چون  شارع عام نخ می رشت يا با هر سنخی  از مردان درد دل می كرد يا صدايش آنقدر بلند بود و يا در
صورت مرد حق  داشت  در خانه اش تكلم  می نمود همسايگانش می توانستند سخنان او را بشنوند ، در آن

  " بدون پرداخت مهريه او را طالق دهد



يهود معمول بوده است از حجاب اسالمی چنانكه  بعدا شرح خواهيم داد بسی  عليهذا حجابی كه در قوم
  مشكلتر بوده است سخت تر و

  : می گويد  راجع به ايرانيان قديم۵۵٢در جلد اول " تاريخ تمدن " صفحه 
گشاده در ميان مردم آمد و شد  كمال آزادی و با روی  در زمان زردشت زنان منزلتی عالی داشتند ، با "

  . می كردند
  داريوش مقام زن مخصوصا در طبقه ثروتمندان تنزل پيدا كرد آنگاه چنين می گويد : " پس از

كردن ناچار از آمد و شد در ميان مردم بودند آزادی  خود را حفظ كردند ولی در  زنان فقير چون برای كار
سراسر  زنان ديگر ، گوشه نشينی زمان حيض كه  برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد و مورد

مسلمانان به شمار می رود .  زندگی اجتماعيشان  را فرا گرفت ، و اين امر خود مبنای پرده پوشی در ميان
تخت روان  روپوش دارد از خانه بيرون بيايند ، و  زنان طبقات باالی اجتماع جرأت آن را نداشتند كه جز در

آشكارا با مردان آميزش كنند . زنان شوهردار حق نداشتند هيچ مردی  هرگز به آنان اجازه داده نمی شد كه 
ديده  برادرشان باشد ببينند . در نقشهائی كه از ايران باستان بر جای  مانده هيچ صورت زن را ولو پدر با

 نمی شود و نامی از ايشان به نظر نمی رسد
حجاب سخت و شديدی در ايران باستان حكمفرما بوده ، حتی پدران و برادران  چنانكه مالحظه می فرمائيد

  شوهردار نامحرم شمرده می شده اند نسبت به زن
مقررات شديدی كه طبق رسوم و آئين كهن مجوسی  درباره زن حائض اجرا می شده  به عقيده ويل دورانت

او پرهيز  اتاقی محبوس بوده ، همه از او در مدت عادت زنانگی دوری می جسته اند و از معاشرت با كه در
يهوديان نيز چنين مقرراتی  داشته اند سبب اصلی پيدا شدن حجاب در ايران باستان  بوده است . در ميان

 درباره زن حائض اجرا می شده است
و اين امر خود مبنای پرده پوشی در ميان مسلمانان  به شمار می رود " منظورش  " : اما اينكه می گويد

  چيست ؟
درباره زن حائض  آيا مقصود اينست كه علت رواج حجاب در ميان مسلمانان نيز مقررات  خشنی است كه

نداشته است و ندارد . زن حائض در  اجرا می شود ؟ ! همه می دانيم كه در اسالم  چنين مقرراتی هرگز وجود
معاف است ، و همخوابگی با او نيز در مدت عادت  اسالم فقط از برخی عبادات واجب نظير نماز و روزه

نظر معاشرت با ديگران هيچگونه ممنوعيتی ندارد كه عمال مجبور  زنانگی جايز نيست ، ولی زن حائض از
  به گوشه نشينی شود

مسلمان شدنشان به  و اگر مقصود اينست كه حجاب رايج ميان مسلمانان عادتی است كه از ايرانيان پس از
اينكه ايرانيان مسلمان شوند آيات  ساير مسلمانان سرايت كرد ، باز هم سخن  نادرستی است . زيرا قبل از

 مربوط به  حجاب نازل شده است
 ويل دورانت هر دو مطلب فهميده می شود يعنی هم مدعی است  كه حجاب به وسيله ايرانيان از سخنان ديگر

زن حائض ،  پس از مسلمان شدنشان در ميان مسلمانان رواج  يافت و هم مدعی است كه ترك همخوابگی با
  در حجاب زنان  مسلمان و الاقل در گوشه گيری آنان مؤثر بوده است

 ترجمه فارسی ) می گويد ) ١١٢ صفحه ١١در جلد 



قلمرو اسالم  بود . عربان از دلفريبی زن بيم  ارتباط عرب با ايران از موجبات رواج حجاب و لواط در "
نفوذ طبيعی وی را با ترديد معمولی مردان درباره عفاف و فضيلت زن  داشتند و پيوسته دلباخته آن بودند و

 عمر به قوم خود می گفت : با زنان مشورت كنند و خالف رأی ايشان  رفتار كنند . ولی به . تالفی  می كردند
می كردند و در  قرن اول هجری مسلمانان زن را در حجاب نكرده بودند ، مردان و زنان با يكديگر مالقات

  كوچه ها پهلو به پهلوی  می رفتند و در مسجد با هم نماز می كردند
   هجری ) معمول شد١٢٧ - ١٢۶حجاب و خواجه داری در ايام وليد دوم ( 

  " زنان از آنجا پديد آمد كه در ايام حيض و نفاس بر مردان حرام  بودند گوشه گيری
 می گويد 111 در صفحه

دستور را نديده می گرفتند . همه  پيمبر از پوشيدن جامه گشاد نهی كرده بود ، اما بعضی عربان اين "
تنه و كمربند براق و جامه گشاد و رنگارنگ می آراستند  طبقات زيورهائی داشتند . زنان پيكر خود را به  نيم

می كردند يا به دو طرف سر می ريختند ، يا به دسته ها بافته به  پشت سر  ، موی خود را به  زيبائی دسته
جواهر و  گاهی اوقات با رشته های سياه ابريشم نمايش آنرا بيشتر می كردند . غالبا خود را به می آويختند و

می پوشيدند . از آن پس اين   هجری چهره خويش را از زير چشم به نقاب٩٧گل می آراستند . پس از سال 
  " عادت  همچنان رواج بود

  :  راجع به ايرانيان  باستان می گويد٢٣٣تاريخ تمدن " صفحه  " ١٠ويل دورانت در جلد 
ظاهر و در  بالمانع بود . اين متعه ها مانند معشوقه های يونانی آزاد بودند كه در ميان مردم داشتن متعه "

می شدند . اين رسم ديرين  ضيافت مردان حاضر شوند ، اما زنان  قانونی معموال در اندرون خانه نگهداری
 ايرانی به  اسالم منتقل شد
می گويد كه گوئی در زمان پيغمبر كوچكترين دستوری  درباره پوشيدگی در زن  ويل دورانت طوری سخن

 است و پيغمبر فقط از پوشيدن جامه گشاد نهی كرده بوده است ! و زنان مسلمان تا اواخر وجود نداشته
آنكه قطعا چنين  نيست .  قرن اول و اوايل قرن دوم  هجری با بی حجابی كامل رفت و آمد می كرده اند . و حال

همچنان  بوده كه ويل دورانت توصيف  تاريخ قطعی برخالف آن شهادت می دهد . بدون شك زن جاهليت
عايشه همواره زنان انصار را اينچنين ستايش  . می كند ولی اسالم در اين جهت تحولی به وجود آورد

همينكه آيات سوره نور نازل شد يك نفر از آنان ديده نشد كه مانند سابق  می كرد : " مرحبا به زنان انصار ،
٠Fسر خود را با روسريهای مشكلی  می پوشيدند . گوئی كالغ روی سرشان نشسته است "  . بيرون بيايد

� 
تفاوت كه ام سلمه می گويد   همين مطلب را از ام سلمه نقل می كند با اين٣٨٢ صفحه ٢در سنن ابوداود جلد 

  " جالبيبهن ») نازل  شد ، زنان انصار چنين كردند : " پس از آنكه آيه سوره احزاب ( « يدنين عليهن من
در ايران نيز معتقد است كه حجاب  شديد دوره ساسانی ، در دوره اسالم  كنت گوبينو " در كتاب سه سال "

زن نبوده  ايرانيان باقی ماند . او معتقد است كه آنچه در ايران ساسانی بوده است تنها پوشيدگی در ميان
  . است بلكه  مخفی نگه داشتن زن بوده است

و شاهزادگان  آن دوره به قدری بود كه اگر كسی زن خوشگلی در خانه  مدعی است كه خودسری موبدان
 از وجودش  آگاه گردد و حتی االمكان او را پنهان می كرد زيرا اگر معلوم می شد كه داشت نمی گذاشت كسی

                                                 
  از سوره نور٣١ كشاف ، ذيل آيه - �



  چنين  خانم خوشگلی در خانه اش هست ديگر مالك او و احيانا مالك جان خودش هم  نبود
مسلمان : روم و ايران ،  جواهر لعل نهرو " نخست وزير فقيد هند نيز معتقد است كه حجاب از ملل غير "

 ضمن ستايش از تمدن ٣٢٨جلد اول صفحه  " به جهان اسالم وارد شد . در كتاب " نگاهی به تاريخ جهان
  : می كند و از آنجمله می گويد اسالمی ، به  تغييراتی كه بعدها پيدا شد اشاره

و آن در وضع زنان  بود . در ميان زنان عرب رسم  يك تغيير بزرگ و تأسف آور نيز تدريجا روی نمود "
جدا از مردان و پنهان از ايشان زندگی نمی كردند بلكه در اماكن  حجاب و پرده وجود نداشت . زنان عرب

، به مسجدها و مجالس وعظ و خطابه می رفتند و حتی خودشان به وعظ و خطابه  عمومی حضور می يافتند
 اما عربها نيز بر اثر موفقيتها تدريجا بيش از پيش  رسمی را كه در دو امپراطوری . می پرداختند

عربها  . مجاورشان يعنی امپراطوری روم شرقی و امپراطوری ايران وجود داشت اقتباس كردند
خودشان هم گرفتار عادات و  امپراطوری روم را شكست دادند و به امپراطوری ايران پايان بخشيدند . اما

است  مخصوصا بر اثر نفوذ امپراطوری  آداب ناپسند اين امپراطوريها گشتند . به قراری كه نقل شده
مردان و پرده نشينی ايشان در ميان عربها رواج پيدا كرد .  قسطنطنيه و ايران بود كه رسم جدائی زنان از

  " گرديد و مردها و زنها از هم جدا گشتند تدريجا سيستم " حرم " آغاز
بعدها بر اثر معاشرت اعراب مسلمان با تازه  مسلمانان غير عرب ، حجاب از  سخن درستی نيست . فقط

نداشته  زمان رسول اكرم وجود داشت شديدتر شد نه اينكه اسالم اساسا به پوشش زن هيچ عنايتی  آنچه در
  است

حجاب داشته اند و رسم  ( از سخنان نهرو بر می آيد كه روميان نيز ( شايد تحت تأثير قوم يهود
  يافت . اين نكته را ديگران نيز تأييد كرده اند حرمسراداری نيز از روم و ايران به دربار خلفای  اسالمی راه

حكمفرما بوده است ولی درست روشن نيست  كه قبل از نفوذ اسالم در  در هند نيز حجاب سخت و شديدی
و يا بعدها پس از نفوذ اسالم  در هند رواج يافته است و هندوان غير مسلمان تحت  هند وجود داشته است

كه حجاب  مسلمانان و مخصوصا مسلمانان ايرانی حجاب زن را پذيرفته اند . آنچه مسلم است اينست  تأثير
دورانت در جلد دوم تاريخ  هندی نيز نظير حجاب ايران باستان سخت و شديد بوده است . از گفتار ويل

  هند رواج يافته است تمدن بر می آيد كه حجاب هندی به  وسيله ايرانيان مسلمان در
اين رسم ناپسند كم كم يكی از خصوصيات  نهرو پس از سخنانی كه از او نقل كرديم می گويد : " متأسفانه

  " بدينجا آمدند آنرا آموخت جامعه اسالمی شد و هند نيز وقتی مسلمانان
  آمده است به عقيده نهرو حجاب هند به واسطه مسلمانان به هند

بدانيم بايد قبول كنيم كه هند از  ولی اگر تمايل به رياضت و ترك لذت را يكی از علل پديد آمدن حجاب 
 قديمترين ايام حجاب را پذيرفته است

  از مراكز قديم رياضت و پليد شمردن لذات مادی بوده است زيرا هند
 می گويد : " اخالق جنسی آنچنان كه در جوامع متمدن ديده ١٣۵صفحه  " راسل در " زناشوئی و اخالق

خبيث   منبع سرچشمه  می گيرد : يكی تمايل به اطمينان پدری ، و ديگری اعتقاد مرتاضانه به می شود از دو
امروز فقط از منبع اول  بودن عشق . اخالق جنسی در اعصار ماقبل مسيحيت و در ممالك خاور دور تا به 

رياضت طلبی در آنجا پديد آمده و در سراسر  منشعب می شود ، و استثنای آن هند و ايران است كه  ظاهرا
مسلم است اينست كه قبل از اسالم حجاب در جهان وجود  جهان پراكنده شده است  " . به هر حال آنچه



، اما اينكه حدود حجاب اسالمی با حجابی  كه در ملل باستانی بود يكی  داشته است و اسالم مبتكر آن نيست
 ديگر اينكه علت و فلسفه ای كه  از نظر اسالم حجاب را الزم می سازد همان علت و فلسفه است يا نه ؟ و

قسمتهای بعدی  است كه در جاهای  ديگر جهان منشأ پديد آمدن حجاب شده است يا نه ؟ مطالبی است كه در
  به تفصيل درباره آنها سخن خواهيم گفت

  : بخش دوم علل پيدا شدن حجاب

  ريشه فلسفی 1-
  ريشه اجتماعی 2-
  ريشه اقتصادی  3-
  ريشه اخالقی 4-
  ريشه روانی 5-
 تدبير غريزی شگفت انگيز زن6-

  علت پيدا شدن حجاب

؟ چطور شد كه در ميان همه يا بعضی  ملل باستانی پديد آمد ؟ اسالم  علت و فلسفه پيدا شدن حجاب چيست
همه دستورهای خويش  فلسفه و منظوری دارد چرا و روی چه مصلحتی حجاب را  كه دينی است كه در

شدن  تأسيس كرد ؟ . مخالفان حجاب سعی كرده اند جريانات ظالمانه ای را به عنوان علت پيدا تأييد و يا
چنين وانمود می كنند  حجاب ذكر كنند ، و در اين جهت ميان حجاب اسالمی و غير اسالمی فرق  نمی گذارند ،

  كه حجاب اسالمی نيز از همين جريانات  ظالمانه سرچشمه می گيرد
برای ظالمانه يا جاهالنه  در باب علت پيدا شدن حجاب نظريات گوناگونی ابراز شده است و غالبا اين علتها

می كنيم . نظرياتی كه به دست آورده ايم بعضی  جلوه دادن حجاب ذكر شده است . ما مجموع آنها را ذكر
  : بعضی اقتصادی و بعضی روانی است كه ذيال ذكر می شود فلسفی و بعضی اجتماعی و بعضی اخالقی و

  )رهبانيت ( ريشه فلسفی ميل به رياضت و -١
) اجتماعی ( ريشه اجتماعی عدم امنيت و عدالت-٢
  )جهت منافع  اقتصادی مرد ( ريشه اقتصادی پدرشاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نيروی وی در -٣
 )اخالقی حسادت و خودخواهی مرد ( ريشه -۴
، به عالوه مقررات خشنی كه  عادت زنانگی زن و احساس او به اينكه در خلقت از مرد چيزی كم  دارد- ۵

  )شده است ( ريشه روانی در زمينه پليدی او و ترك معاشرت با او در ايام عادت وضع
هيچ نقطه از جهان نداشته است و بی جهت آنها  علل نامبرده يا به هيچ وجه تأثيری در پيدا شدن حجاب در

فرضا در پديد آمدن بعضی از سيستمهای غير اسالمی تأثير داشته  را به نام علت حجاب ذكر كرده اند و يا
تأثير نداشته است يعنی حكمت و فلسفه ای كه در اسالم سبب تشريع  حجاب شده  است در حجاب  اسالمی

  نبوده است



خاص درباره جهان و  همانطور كه مالحظه می شود مخالفان حجاب گاهی آن را زائيده يك طرز تفكر فلسفی
ذكر می كنند و گاهی آنرا معلول علل  لذات جهان معرفی می كنند و گاهی ريشه سياسی و اجتماعی برای آن

  روانی را در پديد آمدن آن دخالت می دهند اقتصادی می دانند و گاهی جنبه های خاص اخالقی يا
ذكر و سپس انتقاد می كنيم و ثابت می كنيم كه  اسالم در فلسفه اجتماعی خود به  ما هر يك از اين علل را

نمی دهد و  از اين جهات نظر نداشته است و هيچيك از آنها با مبانی مسلم و شناخته شده اسالم وفق هيچيك
 . شمار می رود در خاتمه به يك علت اساسی اشاره می كنيم كه از نظر ما موجه ترين آنها به

  رياضت و رهبانيت

رياضت و رهبانيت از اين جهت است كه  چون زن بزرگترين موضوع خوشی  ارتباط مسأله پوشش با فلسفه
 ، اگر زن و مرد معاشر و محشور با يكديگر باشند ، خواه ناخواه دنبال لذتجوئی و و كامرانی بشر است

  كاميابی می روند
زهد و رياضت سازگار كنند بين زن و مرد  پيروان فلسفه رهبانيت و ترك لذت برای اينكه محيط را كامال با

اينكه با چيزهای ديگری هم كه نظير زن محرك لذت و بهجت  حريم قائل شده پوشش را وضع كرده اند ، كما
پديد آمدن پوشش طبق اين نظريه ، دنباله و نتيجه پليد دانستن ازدواج و مقدس  . بوده است  مبارزه كرده اند

 عزوبت است شمردن
پشت پا زدن به همه وسائل  ايده رياضت و ترك دنيا همانطوری كه در موضوع مال ، فلسفه فقر طلبی و

و مخالفت با جمال را ايجاد كرده است . بلند  مادی را به وجود آورده است ، در مورد زن فلسفه  تجرد طلبی
و بعضی ها در اويش معمول است نيز از مظاهر مخالفت با جمال  نگهداشتن مو كه  در ميان سيكها ، هندوها

ثمرات فلسفه طرف لذت و ميل به  رياضت است . می گويند كوتاه كردن و ستردن  و مبارزه با شهوت و از
  فزونی رغبت جنسی  می گردد و بلند كردن آن موجب تقليل و كاهش آن است مو ، سبب

گفته برتراند راسل را در اين موضوع بياوريم  . وی در كتاب " زناشوئی و  در اينجا بد نيست قسمتی از
 می گويد 30 اخالق " صفحه

طرف كليسا اشاعه تمام  بخصوص در قرون اول مسيحيت اين طرز فكر سن پول ( بولس مقدس ) از "
بيابان پيش گرفتند تا شيطان را منكوب سازند  يافت و تجرد مفهوم تقدس به خود گرفت و عده  بيشماری راه

تخيالت شهوانی مملو می ساخت . كليسا ضمنا با استحمام  به مبارزه  ، شيطانی كه هر آن ذهن آنان را از
بدن ، انسان را به طرف گناه می راند . كليسا چرك بدن را تحسين كرده رايحه بدن  پرداخت زيرا خطوط

 بوی تقدس را به خود گرفت زيرا باز به نظر سن پول نظافت بدن و آرايش آن با نظافت روح صورت
  منافات دارد

 شپش مرواريد خدا شناخته شد
كه اساسا علت تمايل بشر به رياضت و رهبانيت چيست ؟ بشر طبعا بايد  اينجا اين پرسش پيش می آيد

  باشد . پرهيز از لذت  و محروم كردن خود بايد دليلی داشته باشد كامجو و لذت طلب
 رهبانيت و دشمنی با لذت جريانی بوده كه در بسياری از نقاط جهان وجود داشته است . از چنانكه می دانيم



كلبی " كه يكی  " جمله مراكز آن در مشرق زمين ، هندوستان ، و در مغرب زمين يونان بوده است . نخله
١Fو مخالف لذت  مادی بوده است " از نخله های  فلسفی است و در يونان رواج داشته است ، طرفدار " فقر

�  
اينگونه افكار و عقايد ، تمايل بشر برای وصول به  حقيقت است . اين تمايل در  يكی از علل پديد آمدن

روح آنگاه  افراد فوق العاده شديد است ، و اگر با اين عقيده ضميمه گردد كه كشف حقيقت از برای بعضی
رياضت و رهبانيت می گردد  حاصل می شود كه  بدن و تمايالت بدنی و جسمانی مقهور گردد ، قهرا منجر به

فنا و نيستی و مخالفت با هوای نفس ميسر  . به عبارت ديگر ، اين انديشه كه وصول به حق جزا از راه 
 است نيست ، علت اصلی پديد آمدن  رياضت و رهبانيت

است . بشر ديده است كه  علت ديگر پديده رياضت آميخته بودن لذات مادی به پاره ای از رنجهای  معنوی
مثال ديده است كه هر چند داشتن ثروت  . همواره در كنار لذتهای مادی يك عده  رنجهای روحی وجود دارد

هزاران ناراحتيها و اضطرابها و تحمل  ذلتها در تحصيل و  موجب يك  سلسله خوشيها و كامرانيها است اما
  . در نگهداری آن وجود دارد
استغناء و علو طبع خود را به واسطه اين لذات مادی از دست می دهد . از اينرو  بشر ديده است كه آزادی و

 آن لذات چشم پوشيده تجرد و استغناء را پيشه خود ساخته است از همه
  عامل اول ، و در فقر طلبی كلبی يونانی عامل دوم  بيشتر مؤثر بوده است شايد در رياضت هندی ،

شكست  نيز برای پديد آمدن رياضت و گريز از لذت ذكر كرده اند . از آنجمله اينكه محروميت و علل ديگری
پس از اين  در موفقيتهای مادی مخصوصا شكست در عشق ، سبب توجه به رياضت می گردد . روح بشر

پليد می شناسد و فلسفه ای  برای  نوع شكستها انتقام خود را از لذتهای مادی بدين صورت می گيرد كه آنها را
 پليدی آنها می سازد

كامجوئی عامل ديگر توجه به رياضت است . ظرفيت  جسمانی انسان برای لذت  افراط در خوشگذرانی و
افراط در كامجوئی و لذات جسمانی و تحميل بيش از اندازه ظرفيت بر بدن موجب عكس  . محدود است

  شديد روحی مخصوصا در سنين پيری می گردد . خستگی ، سرخوردگی به وجود می آورد العمل
تأثير اين دو علت بدين نحو  . تأثير اين دو علت را نبايد انكار كرد ولی مسلما اينها علت منحصر نمی باشند

                                                 

انتيس طينس  " . او مانند استاد خود غايت وجود را در  "  سرسلسله كلبيون يكی از شاگردان سقراط است به نام- �

 در ترك همه تمتعات جسمانی و روحانی می دانست . گفته اند : " از اين  جهت او و كسب فضيلت دانست ولی فضيلت  را

می شد كه به مناسباتی آنجا را "  پيروانش را كلبيون می گفتند كه گفتگوهای " انتيس طينس " در محلی از شهر آتن  واقع

او در شيوه انصراف از دنيا و اعراض از عالئق دنيوی  چنانكه  سگ سفيد " می خواندند . و نيز به  سبب اينكه پيروان

، با  و رسوم معاشرت و لوازم زندگانی متمدن  نيز دست برداشته حالت دام و دد اختيار نمودند مبالغه كردند كه از آداب

ميان مردم می رفتند و در گفتگو هر  ( لباس كهنه و پاره و سر و پای برهنه و موی ژوليده ( مانند هيپی های عصر ما

زخم زبان  اصرار داشتند و به فقر و تحمل رنج و درد ،  چه بر زبان می گذشت بی مالحظه می گفتند ، بلكه در

حدودی كه مردم در زندگانی اجتماعی بدان مقيد شده اند ترك كرده حالت  طبيعی را  سرفرازی می كردند و همه قيود و

  ) ٧٠خود ساخته بودند " . ( سير حكمت در اروپا ، جلد اول صفحه   پيشه

 



فرسودگيها ، انديشه وصول به حقيقت در روح   يا خستگيها و است كه پس از شكستها و عدم  موفقيتها ، و
شدن در انديشه های مادی خود مانعی  است برای اينكه انسان  بيدار می گردد . توجه به ماديات و غرق

حقيقت جاودانی بيانديشد و در اين جهت فكر و تالش كند كه از كجا آمده ام و در  درباره ازليت و ابديت و
رغبتی  نسبت  هستم و به كجا می روم ؟ اما همينكه به واسطه شكست و يا خستگی ، حالت گريز و بی كجا

می گيرد . اين دو عامل هميشه به كمك  به ماديات در روح پديد آمد ، انديشه در مطلقات بالمزاحم مانده جان 
بعضی از افرادی كه به سوی رياضت كشيده می شوند  عامل اول سبب توجه به رياضت می شود . و البته

  همه آنها تحت تأثير اين  دو عامل می باشند نه

  بررسی

كه اسالم به جهان عرضه داشته است  آيا چنين تعليل و توجيهی  اكنون ببينيم از نظر اسالم و طرز تفكری
 برای پوشش صحيح است ؟

و لذت روشن است  اسالم خوشبختانه يك طرز تفكر و جهانبينی روشن دارد ، نظرش درباره  انسان و جهان
  وجود دارد يا نه ؟ و به خوبی می توان فهميد كه آيا چنين  انديشه ای در جهانبينی اسالم

داشته  است و شايد بتوان پوشش زن را  ما منكر نيستيم كه رهبانيت و ترك لذت در نقاطی از جهان وجود
ثمرات آن دانست ، ولی اسالم كه پوشش را تعيين كرد  در جاهائی كه چنين فكری حكومت می كرده  است از

جسته است و نه چنين فلسفه ای با روح اسالم و با ساير دستورهای آن  نه در هيچ جا به چنين علتی استناد
  قابل تطبيق است

و رهبانيت سخت مبارزه كرده است و اين مطلب  را مستشرقين اروپائی هم  اصوال اسالم با فكر رياضت
 » " : اسالم به نظافت تشويق كرده ، به جای  اينكه شپش را مرواريد خدا بشناسد گفته است . قبول دارند

جامه هايش چركين بود  النظافة من اعيمان » " . پيغمبر اكرم شخصی  را ديد در حالی كه موهايش ژوليده و
٢Fو بد حال می نمود . فرمود : " « من الدين المتعة » 

يعنی تمتع و بهره بردن از نعمتهای خدا جزو دين �
٣Fالعبد القاذوره » "  است . و هم آنحضرت فرمود : " « بئس

يعنی بدترين بنده شخص چركين و كثيف �
  است

۴Fعليه السالم فرمود : " « ان اهللا جميل يحب الجمال » "  اميرالمؤمنين

زيبائی را  خداوند زيبا است و�
بنده ای خود را بيارايد و  دوست می دارد . امام صادق فرمود : " خداو ند زيبا است و دوست می دارد كه

می دارد . اگر خداوند نعمتی به  شما عنايت كرد بايد  زيبا نمايد و بر عكس ، فقر را و تظاهر به فقر را دشمن
نمايان گردد . به آنحضرت  گفتند چگونه اثر نعمت خدا نمايان گردد ؟ فرمود به  اثر آن نعمت در زندگی شما

خانه  را  جامه شخص نظيف  باشد ، بوی خوش استعمال كند ، خانه خود را با گچ سفيد كند ، بيرون اينكه
۵Fمی افزايد "  جاروب كند ، حتی پيش از غروب چراغها را روشن كند كه بر وسعت رزق 

� 
يادگار هزار سال پيش است ، بحثی تحت  در قديمی ترين كتابهائی كه در دست داريم مانند " كافی " كه
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به كوتاه كردن و شانه كردن مو و به كار بردن بوی  عنوان " باب الزی و التجمل " وجود دارد . اسالم
  اكيد كرده است خوش و روغن  زدن به سر سفارشهای

به خاطر اينكه بهتر و بيشتر عبادت كنند و از لذات روحانی بهره مند شوند  عده ای از اصحاب رسول اكرم
شد آنها  فرزند كردند ، روزها روزه  می گرفتند و شبها عبادت می كردند . همينكه رسول خدا آگاه ترك زن و

می گيرم ، بعضی روزها  را منع  كرد و گفت من كه پيشوای شما هستم چنين نيستم ، بعضی روزها روزه
عبادت می كنم و قسمتی ديگر نزد زنهای خود  افطار می كنم ، بعضی روزها افطار می كنم ، قسمتی از شب را

خواستند كه برای اينكه ريشه تحريكات جنسی را از وجود خود بكنند  هستم . همين عده از رسول خدا اجازه
  رسول اكرم اجازه نداد ، فرمود در اسالم اين كارها حرام  است . ، خود را اخته كنند

حضور رسول اكرم آمده از شوهران خود شكايت كردند . يكی  گفت شوهر من گوشت  روزی سه زن به
 ديگری گفت شوهر من از بوی خوش اجتناب  می كند . سومی گفت شوهر من از زنان دوری . نمی خورد

خانه به مسجد  می كند . رسول خدا بيدرنگ در حالی كه به عالمت خشم ردايش را به زمين می كشيد ، از
گوشت و بوی خوش و زن  رفت و بر منبر آمد و فرياد كرد : چه می شود گروهی از ياران مرا كه ترك

استعمال می كنم و هم از زنان بهره  كرده اند ؟ ! همانا من خودم هم گوشت می خورم و هم بوی خوش 
۶Fمی گيرم . از روش من اعراض كند از من  نيست 

� 
برخالف معمول اعراب كه لباسهايشان به قدری  بلند بود كه زمين را جاروب  - دستور كوتاه كردن لباس

٧Fفطهر » خاطر نظافت است كه در اولين  آيات نازله بر رسول اكرم بيان شده است : « و ثيابك می كرد - به

� 
به  خاطر پاكيزگی است ، زيرا  همچنين استحباب پوشيدن جامه سفيد يكی به خاطر زيبائی است و ديگر

موضوع در روايات اشاره شده است : « البسوا  لباس سفيد چرك را بهتر نمايان می سازد و به  همين
٨Fالبياض فانه اطيب و اطهر » . 

اكرم هنگامی كه می خواست نزد اصحابش برود به آئينه  نگاه  رسول�
شانه و مرتب می ساخت و می گفت خداوند دوست  می دارد بنده اش را كه وقتی كه  می كرد ، موهای خود را

٩Fدوستان خود می رود خود را آماده و زيبا سازد به حضور

زيباتر و پاكيزه تر  . ، يعنی لباس سفيد بپوشد كه�
  است
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بندگانش  قلمداد كرده است و تحريم زينتهای  قرآن كريم آفرينش وسائل تجمل را از لطفهای خدا نسبت به
قرار گرفته است : " « قل من حرم زينة اهللا التی اخرج لعباده و  دنيا بر خود ، سخت مورد انتقاد قرآن 

10F "« الطيبات  من الرزق

� .  
كه ائمه اطهار با متصوفه كرارا مباحثه كرده و مرام آنان را با استناد به  در احاديث اسالمی آمده است

 باطل نشان داده اند همين آيه
تقبيح نكرده  است ، ثوابهائی هم برای آن قائل  اسالم التذاذ و كامجوئی زن و شوهر از يكديگر را نه تنها

شگفت انگيز باشد اگر بشنود اسالم مزاح و مالعبه زن و شوهر ،  شده است . شايد برای يك نفر فرنگی 
شوهر ، پاكيزه كردن شوهر خود را برای زن مستحب می داند . در قديم  كه به  آرايش كردن  زن برای

مسخره  كليسا همه گونه التذاذات شهوانی را تقبيح می كردند ، اين  حرفها را تخطئه كرده حتی پيروی از
  می دانستند

منع  فرموده است و آن خود فلسفه خاصی  اسالم التذاذات جنسی در غير محدوده ازدواج قانونی را به شدت
در حدود قانون را تحسين كرده است تا جائی كه فرموده  دارد كه بعد توضيح خواهيم داد ، ولی  لذت جنسی

١١Fپيغمبران است : « من اخالق االنبياء حب النساء »  دوست  داشتن زن از صفات

� 
و زينت خود برای شوهر كوتاهی كند ، نكوهش  شده است كما اينكه مردانی كه  در اسالم زنی كه در آرايش

  خود كوتاهی می كنند نيز نكوهش  شده اند در ارضاء زن
حضرت موسی بن جعفر عليه السالم وارد شدم ، ديدم  خضاب فرموده است .  حسن بن جهم می گويد : بر

به كار برده ايد ؟ فرمود : بلی ، خضاب و آرايش در مرد موجب افزايش پاكدامنی در  گفتم رنگ مشكی
 می دهند  او است . برخی از زنان به اين جهت كه شوهرانشان خود را نمی آرايند ، عفاف را از دست همسر

  « تنظفوا و ال تشبهوا باليهود » : حديث ديگری از پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله نقل شده كه
بعد فرمود زنان  يهودی كه زناكار شدند بدان جهت بود  . يعنی نظيف باشيد و خودتان را شبيه به يهود نكنيد

مورد رغبت واقع نمی شدند . خودتان را پاكيزه كنيد تا زنانتان به شما راغب   كه شوهرانشان كثيف بودند و
١٢Fگردند

اصطالح  عثمان بن مظعون يكی از اكابر صحابه رسول اكرم است ، خواست به تقليد از راهبان ، به �
  تارك دنيا شود ، ترك زن و زندگی كرد و لذتها را بر خويش تحريم ساخت

و شبها به نماز بر  همسرش نزد رسول خدا آمده عرض كرد يا رسول اهللا ! عثمان روزها را روزه  می گيرد
به نزد وی آمد . عثمان مشغول نماز  می خيزد . پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله  خشمگين شده برخاست

عثمان خدا مرا به رهبانيت دستور نفرموده  است . دين من  بود . صبر كرد تا نمازش تمام شد ، فرمود : ای
عين حال ساده و آسان است . " « لم يرسلنی اهللا تعالی بالرهبانية و لكن  روشی منطبق بر واقعيت و در

                                                 

سوره االعراف ،  كسی زينتهائی كه خدا برای بندگان خود آفريده و روزيهای  پاكيزه را حرام كرده است ؟  بگو چه- �
  ٣٢آيه . 
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١٣Fبالحنيفية السهلة السمحة» "  بعثنی

است ، مرا برای  يعنی خداوند مرا برای رهبانيت و رياضت نفرستاده�
  . شريعتی فطری و آسان و با گذشت فرستاده است

می گيرم و با همسرانم نيز مباشرت دارم . هر كس كه دين مطابق با فطرت  مرا  من نماز می خوانم و روزه
  می دارد بايد از من پيروی كند . ازدواج يكی از سنتهای من است دوست

  عدم امنيت

پوشش ذكر كرده اند ناامنی است . در زمانهای قديم بيعدالتی و ناامنی  ريشه ديگری كه برای به وجود آمدن
 دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بيباكانه دراز بوده است . مردم . بسيار بوده است

مخفی ماندن گنجها  اگر پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفينه در زير خاك پنهان كنند . علت 
را از پنهانگاه ثروت خود آگاه  اينست كه صاحبان طال و ثروت جرأت نمی كردند كه حتی  بچه های خود

شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شوند . بدين   سازند . می ترسيدند كه راز آنها به وسيله بچه ها فاش
پدر با مرگ ناگهانی از دنيا می رفت و فرصت نمی كرد اسرار خود را به  ترتيب گاهی اتفاق می افتاد كه

قهرا دارائی او در زير خاكها مدفون می ماند . جمله معروف استر ذهبك و ذهابك و  . فرزندش بسپارد
  پول و مسافرت و عقيده خود را آشكار نكن ، يادگار آن زمانها است : مذهبك

امنيت نبود ، راجع به زن هم امنيت وجود نداشت . هر كس زن زيبائی داشت  همانطور كه در مورد ثروت
مالك زن  را از نظر زورمندان مخفی نگهدارد . زيرا اگر آنها اطالع پيدا می كردند . او ديگر ناچار بود او

  خود نبود
بوده است  . شاهزادگان و موبدان و حتی  ايران دوره ساسانی ناظر جنايتها و فجايع عجيبی در اين زمينه

در يك خانه مطلع می شدند به آن خانه می ريختند و زن را از  كدخداها و اربابها هرگاه از وجود زن زيبائی 
می كشيدند . در آن موقع سخن از پوشش و حجاب نبود . سخن از به  اصطالح قايم  خانه شوهرش  بيرون

شرم آوری  مخفی داشتن زن بود كه احدی نفهمد . ويل دورانت در كتاب " تاريخ تمدن " قضايای كردن و
ايران " می گويد : حجابی كه  هم  در اين باره از ايران قديم نقل  می كند . كنت گوبينو در كتاب " سه سال در

اسالم باشد مستند به ايران قبل از اسالم است . و  اكنون در ايران است بيش از آن اندازه كه مستند به
  هيچ امنيتی  در مورد زنها نداشتند می نويسد كه در ايران قديم مردم

خوانده اند - نقل شده كه وقتی  يكی از سرهنگان ارتش او زنی  درباره انوشيروان - كه به غلط او را عادل
به قصد تجاوز به زن  او در غياب او به خانه اش رفت . زن جريان را برای شوهر  زيبا داشت . انوشيروان

  كرد خود نقل
فورا زن خويش را  . بيچاره شوهر ، ديد زنش را كه از دست داده سهل است جانش نيز در خطر است

او گفت شنيدم يك بوستان بسيار  طالق گفت . وقتی انوشيروان مطلع شد كه وی زنش  را طالق داده است به
گفت جای پای شير در آن بوستان ديدم  ترسيدم مرا  زيبائی داشته ای و اخيرا آن را رها كرده ای ، چرا ؟

  آن شير به آن بوستان  نخواهد آمد بدرد . انوشيروان خنديد و گفت ديگر
  ايران و به زمانهای قديم نداشته است اين نا امنی ها اختصاص به

                                                 
 ۴٩۴ صفحه . ۵كافی جلد  -- �



آورده ايم نشان می دهد كه  چگونه مشابه اين جريانها در  " داستان اذان نيمه شب كه در " داستان راستان
 النهر بر دستگاه  خالفت بغداد ، در بغداد هم رواج داشته است . در همين زمانها دوران تسلط مردم ماوراء

مردم اصفهان  نزديك  خودمان يكی از شاهزادگان در اصفهان از اينگونه تجاوزها زياد داشته است و
  قصه های زيادی از زمان حكومت او نقل می كنند

  بررسی

  گذشته و تأثير آنها را در مخفی  كردن زن منكر نيستيم ما وجود نا امنی ها و بيعدالتی های زمان
عقائد افراطی درباره پوشيدن زن معلول همين نوع  جريانهای تاريخی است .  مسلما حجابهای افراطی و

آواره  ببينيم آيا فلسفه پوشش زن در اسالم همين  " قر " می زنند و او را از شوهر و فرزند ولی بايد
تا كسی يا وسيله ديگر زياد  می كنند . اينگونه حوادث  و يا حوادثی از قبيل ربودن زنان و دختران به وسيله

 تحت عنوان " زنان ٩ / ۴٧ أ ۶اطالعات مورخ  اتفاق می افتد و در روزنامه ها می خوانيم . در روزنامه
می نويسد : . " واشنگتن آسوشيتدپرس - سه پزشك محقق  " امريكا در معرض خطر حمالت جنسی

دولت امريكا تهيه كرده اند اعالم نموده اند كه در ميان اياالت امريكا  امريكائی در گزارشی كه برای 
 . لحاظ ميزان " زنای به عنف " مقام اول را دارد و واشنگتن  مقام سيزدهم را حائز است لوس آنجلس از

اما امنيت آنها از  البته اين بدان معنی نيست كه زنان و دختران  در واشنگتن از حمالت جنسی در امانند ،
 مورد زنای به ۵٢لوس آنجلس  بسياری از شهرهای بزرگ امريكا بيشتر است . در هر صد هزار جمعيت

می باشد . در نيويورك در مدت شش ماه  ٧ / ١٧عنف وجود دارد . در حالی كه در واشنگتن اين رقم 
رسيده است . سن اين عده شاكيان بين شش سال تا   شكايت از هتك ناموس به زور به اداره پليس٣٠٠٠

 شاكيان چهارده ساله بوده اند هشتاد و هشت سال بوده و قسمت اعظم
برقرار است و صاحبان  نواميس بايد از اين نظر  پس اين ادعا كه در عصر ما امنيت ناموسی كامل

 خاطرشان جمع باشد ياوه ای بيش نيست
وجود ندارد و هر  ثانيا فرض كنيم امنيت ناموسی كامل در جهان برقرار شده و تجاوز به  عنف ديگر

نظر اسالم درباره پوشش چيست  تجاوزی كه به نواميس مردم می شود از روی رضای  طرفين است ، ريشه
كه امنيت كامل برقرار شده دليلی برای  پوشش نيست  ؟ آيا نظر اسالم به عدم  امنيت بوده تا گفته شود اكنون

  ؟
اسالم عدم امنيت نبوده است . الاقل علت  منحصر و اساسی ، عدم امنيت  مسلما علت دستور پوشش در

با  زيرا اين امر نه در آثار اسالمی  به عنوان علت پوشش معرفی شده است و نه چنين چيزی نبوده است ،
به واسطه  زندگی  تاريخ تطبيق می كند . در ميان اعراب جاهليت پوشش نبود و در عين حال امنيت فردی

ناامنی فردی و تجاوز به ناموسی به  خاص قبيله ای و بدوی وجود داشت . يعنی در همان وقت كه در ايران 
  اينگونه تجاوز بين افراد قبائل وجود نداشت حد اعلی وجود داشت و پوشش هم بود ، در عربستان ،

نداشت امنيت اجتماعی يعنی امنيت  گروهی بود و اينگونه عدم امنيت ها  امنيتی كه در زندگی قبيله ای وجود
اين شبيخونها  نمی تواند چاره نمايد . به اين  معنی كه قبيله ای به قبيله ديگر شبيخون می زد . در را پوشش



، هم مرد اسير می شد و هم زن ،  كه به  وسيله قبيله بيگانه انجام می شد همه چيز دستخوش غارت می گرديد
  پوشش زن برای او امنيت نمی آورد

اين  جاهليت با همه تفاوت عظيم و فاحشی كه با زندگی صنعتی و ماشينی عصر ما داشته ، از زندگی اعراب
است . ولی به خاطر  جهت مانند عصر ما بوده يعنی فحشا و زنا حتی در مورد زنان شوهردار فراوان بوده

از خانه اش  بيرون نمی كشيد . با  يك نوع  دموكراسی و نبودن حكومت استبدادی ، كسی زن كسی را به زور
  ماشينی  امروز هست كه در آن عصر نبود اين تفاوت كه نوعی عدم امنيت فردی در زندگی

تجاوز كسانی است كه در يك جا زندگی می كنند . بر حسب خوی و عادت  پوشش ، برای جلوگيری از
به  يك قبيله  اينجور تجاوزها وجود نداشته است . لهذا نمی توانيم بگوئيم كه اسالم صرفا قبيله ای بين افراد

 خاطر برقرار ساختن امنيت دستور پوشش را وضع كرد
است كه توضيح خواهيم داد . در عين حال  نمی خواهيم بگوئيم كه مسأله  فلسفه اساسی پوشش چيز ديگر

جلباب  " گزند تجاوز مرد به هيچ وجه مورد توجه نبوده است . بعدا در آنجا كه به تفسير آيه امنيت زن از
موضوع  نيز نيستيم كه  " می پردازيم  ، خواهيم ديد كه قرآن كريم بدين اصل توجه داشته است . مدعی اين

ناحيه تجاوزات مردانه برقرار است .  در عصر ما اين فلسفه بی مورد است و امنيت كامل برای زن  از
پيشرفته همه روزه رخ می دهد ، در روزنامه های ما هم  تجاوزات به عنف كه در كشورهای  به اصطالح

  منعكس است  را خلق كردند
كرده اند مسائل ديگری از قبيل نفقه و مهر را نيز براساس مالكيت مرد نسبت به  گويندگان اين سخن ، سعی

  توجيه كنند زن
  :  می نويسد٢٧قوانين اساسی و مدنی ايران " صفحه  در كتاب " انتقاد بر

تدوين شد هنوز از برده فروشی در بعضی از نقاط دنيا اثری به جا بود و  هنگامی كه قانون مدنی ايران "
 با اينكه اين كار علی الظاهر از ميان رفته بود ولی باز در مغز قانونگزاران آثاری از در ايران نيز

می پنداشتند . زن  " برده فروشی و آزار به زير دستان وجود داشت . زن را در آن دوره چون " مستأجره
به مقامات دولتی برسد . اگر صدای  حق نداشت با مردان نشست و برخاست كند و در اجتماعات  راه يابد و

می شد . خالصه مردان آن دوره زن را چون ابزاری  زن را نامحرم می شنيد آن زن  بر شوی خود حرام
به امور خانه و پروردن فرزند بود و هنگامی كه  اين ابزار  می دانستند كه كار او منحصرا رسيدگی

برود او را سر تا پا در چادری سياه  می پيچانيدند و روانه بازار يا خيابان  می خواست از خانه بيرون
چنين  عالئم و نشانه های افترا و غرض و مرض از اتمام اين نوشته پيداست . كی  و كجا " می كردند

؟ آيا در جامعه ای كه  قاعده ای وجود داشت كه اگر صدای زن را نامحرم می شنيد بر شوی  خود حرام می شد
در مسجد مدينه و خطابه های زينب كبرا  دائما سخنرانان مذهبيش از باالی منابر خطابه زهرای مرضيه را

ممكن است چنين فكری در ميان مردم آن جامعه  پيدا شود ؟ !  را در كوفه و شام به گوش مردم می رسانند ،
اسالمی برده مرد بوده است ؟ همه  می دانند كه در خانواده های مسلمان بيش از آنكه  كی و كجا زن در ايران

فراهم  می كرده  در خدمت زن بوده وسيله آسايش او را در خدمت مرد باشد ، مرد به حكم وظيفه اسالمی زن
روح اسالمی در آن خانواده ها نبوده  است . زن در خانواده هائی مورد اهانت و تحقير و ظلم قرار گرفته  كه

  يا ضعيف بوده است



نداشت كه با مردان نشست و برخاست كند . " من می گويم : بر عكس ، در  عجبا می گويد : " زن حق
 . اسالمی اين مرد بود كه حق نداشت  در نشست و برخاستها از زن بيگانه بهره برداری كند محيطهای پاك

دهد . هيچگاه  اين مرد است كه  همواره حرص می ورزد كه زن را وسيله چشم چرانی و كامجوئی خود قرار
وقت كه اين  حائل از ميان رفته  مرد به طبع  خود مايل نبوده حائلی ميان او و زن وجود داشته باشد و هر

شده زن . امروز كه مردان موفق شده اند با نامهای  آنكه برنده بوده مرد بوده است و آنكه باخته و وسيله 
حائل را از ميان ببرند زن را در خدمت كثيفترين مقاصد خويش   فريبنده آزادی و تساوی و غيره اين

امروز به چشم می خورد كه برای تأمين منافع مادی يك  مرد در يك مؤسسه تجارتی  گرفته اند . بردگی زن ،
در ازاء  صد قلم برای جلب مشتری مرد می آرايد و به  صورت " مانكن " در می آيد و شرف خود را خود را

  چندرغا ز حقوق می فروشد
آرزوی آنرا می كنند جز بهره كشی مرد و بهره دهی زن  اين نشست و برخاست ها كه امثال اين نويسنده

نشست و برخاست ها در محيطهای پاك كه موضوع بهره كشی مرد از زن در  مفهومی ندارد . همه می دانند
 هيچگاه  در جامعه اسالمی ممنوع نبوده است ميان نبوده است

مرد را از نظر جامعه شناسی به  چهار دوره تقسيم می كند : دوره  نويسنده همين كتاب ، تاريخ روابط زن و
اشتراكی اوليه كه زن و مرد بدون هيچگونه قيد و شرطی با هم خلطه و آميزش  اول مرحله طبيعی و

  در اين دوره به عقيده اين نويسنده  اساسا زندگی خانوادگی وجود نداشته است . داشته اند
را همچون  دوم دوره تسلط مرد است . در اين دوره مرد بر زن غلبه كرده خود را مالك او دانسته او دوره

  ابزاری در خدمت خود در آورده است . حجاب يادگار اين دوره می باشد
مرحله زنان از ناسازگاری مردان به ستوده آمدند و در  دوره سوم مرحله قيام و اعتراض زن است . در اين

كردند و چون دريافتند كه طبيعت خشن مردان به اين آسانی حاضر نيست  مقابل مظالم آنها ابتدا مقاومت 
 كند به منظور احقاق حق خود متدرجا عليه مردان طغيان كردند ، اتحاديه ها تشكيل دادند حق  آنها را رعايت

دريافتند كه  ، به وسيله مطبوعات و كنفرانسها و دسته بندی ها با مردان مبارزه كردند . ضمنا چون
و دختران است در رفع   زورگوئی مردان نتيجه  تربيت ناسالم عهد كودكی و مخصوصا تبعيض بين پسران

تساوی حقوق زن و مرد است و به دوره  دوره چهارم مرحله نقائص آموزش و پرورش عمومی كوشيدند
  نوزدهم شروع شده هنوز در همه جا استقرار نيافته است اول شباهت كامل  دارد . اين دوره از اواخر قرن

عبارت است از زندانی شدن زن به دست مرد ، و علت اينكه مرد ، زن را  از نظر اين منطق ، پوشش زن
  می كرده اين است كه می خواسته هر چه بيشتر از وجود او بهره اقتصادی ببرد اينچنين اسير

  بررسی

به نحوی كه ذكر شد تقليد نارسائی است از آنچه پيروان  تقسيم تاريخ روابط زن و مرد به چهار دوره
زندگی بشر از نظر عوامل اقتصادی كه به عقيده آنها زيربنای همه پديده های  كمونيزم درباره ادوار تاريخی

از دوره اشتراك اوليه ، دوره  آنها می گويند ادوار تاريخی بشر عبارتست . است ، ذكر كرده اند اجتماعی
اشتراك ثانوی كه شباهت  كامل به دوره اشتراك  ملوك  الطوايفی ، دوره سرمايه داری و دوره كمونيزم و

  اوليه دارد



 زندگی زن در كتاب سابق الذكر آمده كپيه ای است از آنجا ولی كپيه ای كه به هيچ حسابی آنچه درباره ادوار
نداشته باشد .  درست در نمی آيد . به عقيده ما چنين  دوره هائی در زندگی زن هرگز نبوده است و امكان

تاريخ جامعه شناسی  به هيچ وجه مورد  همان دوره  اولی كه به عنوان اشتراك اوليه معرفی می كند ، از لحاظ
قرينه ای  به دست بياورد كه دوره ای بر بشر گذشته كه  تصديق نيست . جامعه شناسی تاكنون نتوانسته است

است . به عقيده مورخين ، دوره مادرشاهی بوده است ولی دوره كمونيزم  زندگی خانوادگی وجود نداشته 
مدعا  ما درباره اين ادوار نمی خواهيم به تفصيل بحث كنيم ، كافی  است درباره خود اين . جنسی  نبوده است

  : بررسی قرار دهيم كه می گويند پوشش زن معلول مالكيت مرد نسبت  به زن است بحث كنيم و آنرا مورد
می نگريست و از او بهره كشی اقتصادی می كرد ،  ما اين جهت را كه در گذشته مرد به زن به چشم يك ابزار

اجتماعات  گذشته قبول نداريم . عالئق عاطفی زوجيت هرگز اجازه  به صورت يك اصل كلی حاكم بر همه
صورت يك " طبقه " زبردست ، بر زنان به صورت يك " طبقه " زبردست  حكومت  نمی داده كه مردان به 

مادران به  را استثمار نمايند ، همچنانكه معقول نيست فرض كنيم  در دوره های گذشته ، پدران و كنند ، آنان
  . را استثمار می كرده اند عنوان يك " طبقه " بر فرزندان  به عنوان يك " طبقه " ديگر حكومت و آنها

 فرزندان همواره مانع چنين چيزی  بوده است . عالئق زوجين به يكديگر ، حتی در عالئق عاطفی والدين و
مرد حكومت كرده  اجتماعات گذشته بيشتر عاطفی  و عشقی بوده و زن با نيروی جاذبه و جمال خود بر قلب

شده و راضی شده او با خيال  او را در خدمت خود گرفته است . مرد به ميل و رغبت خود نان آور زن
او باشد ، همچنانكه با ميل و رغبت خود ،  راحت به خود برسد و مايه تسكين قلب و ارضای عاطفه  عشقی

  سربازی و فداكاری و دفاع از زن و فرزند قيام كرده است  زن را در پشت جبهه جنگ  برده خود به وظيفه
 نمی كنيم كه مرد در گذشته هم به زن ظلم كرده و هم به  فرزند ، و از هر دوی اينها در عين حال انكار

و تعصبهای  بهره كشی اقتصادی كرده است ، همچنانكه به خود نيز ستم كرده است . مرد به علت جهالت
فرزند . مرد در گذشته  از لحاظ  بيجا ( نه به قصد استثمار و بهره كشی ) هم به خود ظلم كرده هم به زن و

اقتصادی كرده است  . هر وقت طبيعت مرد به سوی  اقتصادی هم در خدمت زن بوده هم از او بهره كشی
ضعيف  شده ، از زن به صورت يك ابزار اقتصادی استفاده  خشونت گرائيده عشق و عاطفه در وجودش

يك اصل كلی حاكم بر تمام جوامع ما قبل [ قرن ] نوزدهم نمی توان  ذكر  كرده است . ولی اين را به صورت
  كرد

در قرن  .  نيست١٩به حقوق واقعی زن ، استثمار زن ، خشونت نسبت به او منحصر به ما قبل قرن  تجاوز
چنانكه می دانيم از مشخصات  نوزدهم و بيستم حقوق واقعی زن كمتر از گذشته  پايمال نشده است . منتها

  مفاهيم انسانی گذاشته می شود اين قرن اينست كه  روی مقاصد استثمارگرانه سرپوشی از
آيا اسالم در دستورات خود درباره پوشش و حريم ميان زن و مرد چه هدف و  . سخن ما درباره اسالم است

  ! است ؟ آيا خواسته است زن را از لحاظ اقتصادی در خدمت مرد قرار دهد ؟ منظوری داشته
 اينست كه حجاب در اسالم بدين منظور نيست . اسالم هرگز نخواسته مرد از زن بهره كشی قدر مسلم

وجه قابل مناقشه  اقتصادی كند ، بلكه سخت با آن مبارزه كرده  است . اسالم با قطعيت تامی كه به هيچ
ندارد . اين مسأله كه زن  استقالل  نيست ، اعالم كرده  است كه مرد هيچ گونه حق استفاده اقتصادی از زن

از نظر اسالم  متعلق به خود او است . زن اگر مايل  اقتصادی دارد از مسلمات قطعی اسالم است . كار زن
واگذار می شود مجانا و تبرعا انجام می دهد ، و اگر نخواهد مرد حق ندارد او  باشد كاری كه در خانه به وی



اجرت  كند . حتی در شير دادن به طفل با اينكه زن اوليويت دارد ، اولويت  او موجب سقوط حق را مجبور
در ماه شير بدهد و زن  او نيست ، يعنی اگر زن بخواهد فرزند خود را در مقابل مبلغی فرضا يكهزار ريال

اولويت زن را رعايت كند . فقط در صورتی كه  بيگانه ای هم به همين  مبلغ حاضر است شير بدهد پدر بايد
دارد طفل را به دايه ای كه  اجرت كمتری می گيرد بسپارد . زن  زن مبلغ بيشتری مطالبه می كند ، مرد حق

همينقدر كه فاسد كننده خانواده و مزاحم حقوق ازدواج نباشد ، برای خود انتخاب  می تواند هر نوع كاری
  درآمدش هم منحصرا متعلق به خود او است كند و

به استثمار اقتصادی زن داشت بيگاری زن را برای مرد تجويز می كرد ، معقول  اگر اسالم در حجاب ، نظر
و  يك طرف برای زن استقالل  اقتصادی قائل شود و از طرف ديگر حجاب را به منظور استغالل نيست كه از

  استثمار زن  وضع كند
  پس اسالم چنين منظوری نداشته است

  حسادت

كرده اند جنبه اخالقی دارد . در اينجا نيز مانند نظريه سابق  ريشه ديگری كه برای پيدا شدن حجاب ذكر
تسلط مرد و اسارت  زن معرفی كرده اند ، با اين فرق كه در اينجا برای تسلط  علت پديد آمدن حجاب را

بدين  ، به جای  ريشه اقتصادی ريشه اخالقی ذكر شده است ، گفته اند علت اينكه مرد ، زن را جوئی مرد
نمی خواهد ورشك  شكل اسير نگه می دارد حس خودپرستی و حسادت وی نسبت به مردان ديگر است . مرد

  تحت اختيار او است استفاده كنند می برد كه مردان ديگر و لو با نگاه كردن يا همسخن شدن ، از زنی كه
اينكه در جاهای ديگر با خودخواهيها و خودپرستيها مبارزه  به عقيده اين دسته ، قوانين دينی و مذهبی با

عمل كرده روی  اين خودخواهی مردان صحه گذاشته منظور آنها را تأمين كرده  كرده است در اينجا برعكس
  است

و بخل غالب گردد  برتراند راسل می گويد : بشر توانسته است تا حدی در مورد مال و ثروت بر خودخواهی
نظر راسل " غيرت " صفت ممدوحی  ولی در مورد زن نتوانسته است بر اين خودخواهی  تسلط پيدا كند . از

  نيست و ريشه آن نوعی بخل و امساك است
اگر بذل و بخشش در مورد ثروت خوب است در مورد زن هم خوب است .  مفهوم سخن راسل اينست كه

حسادت در مورد مال نكوهيده و در مورد زن ستوده است ؟ چرا نان و سفره داشتن و  چرا بخل و امساك و
و كام   خود را خورانيدن از لحاظ اخالق اقتصادی مورد تمجيد و ستايش است و همين بذالی و گذشت نمك

تفاوت علت معقولی ندارد  ديگران را شيرين كردن در اخالق جنسی مذموم است ؟ به عقيده امثال راسل اين 
تسلط جوئی بشر غلبه كند ، برعكس تسليم  ، اخالقی نتوانسته است در مورد امور جنسی بر خودخواهی و

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

 

  بررسی



زن وجود دارد ، يعنی مرد رغبت  خاصی دارد كه همسرش پاك و  از نظر ما در مرد تمايل به عفاف و پاكی
همچنانكه در خود زن نيز تمايل خاصی به عفاف وجود دارد . البته در زن تمايل به  دست نخورده باشد ،

ما ريشه  شوهر با زن  ديگر رابطه و آميزش نداشته باشد نيز وجود دارد ولی اين تمايل به عقيده  اينكه
دارد غيرت است و يا  ديگری دارد مغاير با ريشه تمايل مشابهی كه در مرد است . آنچه در مرد وجود

  صرفا حسادت است آميخته ای است از حسادت و غيرت ، ولی  آنچه در زن وجود دارد
  مرد و ارزشش از نظر خودش و از نظر زن بحث  نمی كنيم ما فعال درباره لزوم عفاف

كه در مرد وجود دارد و به نام " غيرت " ناميده می شود كه : اوال آيا  سخن ما فعال درباره حسی است
 حسادت است كه تغيير اسم داده  است يا چيز ديگری است ؟ ثانيا آيا ريشه پوشش و حجاب غيرت همان

معتقديم كه  اسالمی احترام به  حس غيرت مرد است يا جهات ديگری منظور است ؟ اما قسمت اول : ما
ريشه حسادت خودخواهی و  . حسادت و غيرت دو صفت كامال متفاوت اند و هر كدام ريشه ای جداگانه دارد

نوعی است و فايده و هدفش متوجه  از غرائز و احساسات شخصی می باشد ولی غيرت يك حس اجتماعی و
  ديگران است

برای مشخص بودن و مختلط نشدن  نسلها در وجود بشر نهاده است  غيرت نوعی پاسبانی است كه آفرينش
فوق العاده ای در جلوگيری از آميزش همسرش با ديگران دارد اينست كه خلقت  . سر اينكه مرد حساسيت

فرزند  او داده است تا نسب را در نسل آينده حفظ كند . اين احساس مانند احساس  عالقه به مأموريتی به
دارد . اگر عالقه مفرط  است . همه كس می داند كه فرزند چقدر رنج و زحمت و هزينه  برای پدر و مادر

مرد نمی بود كه محل  اگر حس غيرت هم در . بشر به فرزند نبود احدی اقدام به  تناسل و حفظ نسل نمی كرد
نسلها با يكديگر به كلی قطع می شد ، هيچ پدری فرزند خود  بذر را هميشه حفاظت و پاسبانی كند ، رابطه

پدر خود را نمی دانست  كيست ؟ قطع اين رابطه ، اساس اجتماعی بودن بشر  را نمی شناخت و هيچ فرزندی
  می سازد را متزلزل

عنوان مبارزه با خودخواهی غيرت را كنار بگذارد درست مثل اينست كه پيشنهاد  پيشنهاد اينكه انسان به
يك  عالقه به فرزند را بلكه به طور كلی  مطلق حس ترحم و عاطفه انسانی را به عنوان اينكه شود غريزه

حيوانی  نيست بلكه  ميل نفسانی است  ريشه كن كنيم . در صورتی كه اين يك ميل نفسانی در درجات پائين
 يك احساس عالی بشری است

، ولی در آنجا احتياج به پاسبان  نيست ، زيرا انتساب فرزند به  عالقه به حفظ نسل در زن هم وجود دارد
و اشتباه پذير نيست . از اينجا می توان فهميد كه حساسيت زن در منع آميزش  مادر هميشه محفوظ است

از  ديگران ، ريشه ای غير از حساسيت مرد در اين مسأله دارد . احساس زن را می توان ناشی شوهر با
دارد . ما منكر  خودخواهی و انحصار طلبی دانست ولی احساس مرد چنانكه  گفتيم جنبه نوعی و اجتماعی

حسادت خود را با نيروی اخالقی  حس حسادت و انحصار طلبی مرد نيستيم . ما مدعی هستيم كه فرضا مرد
اجازه نمی دهد با آميزش همسرش با مردان ديگر  از ميان ببرد يك نوع حس اجتماعی در او وجود دارد كه

شناختن  علت حساسيت مرد به حس حسادت كه يك انحراف اخالقی  موافقت كند . ما مدعی هستيم منحصر
  فردی است اشتباه  است

است و آنچه در زنان  در برخی از روايات نيز بدين موضوع اشاره شده است كه آنچه در مردان  است غيرت
  است حسادت



آن اينست كه زن  هميشه می خواهد مطلوب و معشوق  برای توضيح اين مطلب می توان يك نكته را افزود و
  مرد باشد

و خودنمائی های زن همه برای جلب نظر مرد است . زن  آنقدر كه می خواهد مرد  جلوه گری ها ، دليری ها ،
 دلخسته خويش كند طالب وصال و لذت جنسی  نيست . اگر زن نمی خواهد كه شوهرش با زنان را عاشق

را خاص خود  ديگر آميزش داشته باشد به  اين جهت است كه می خواهد مقام معشوق بودن و مطلوب بودن
مرد نيست . لهذا اگر مانع  كند . ولی در مرد چنين احساسی وجود ندارد . اينگونه انحصار طلبی در سرشت

 نگهبانی نسل است آميزش زنش با مردان ديگر است ، ريشه اش همان  حراست و
می رود و لذا مورد تنازع و كشمكش  زن را با ثروت هم نبايد قياس كرد . ثروت با مصرف كردن از بين

ديگران را می گيرد . ولی كامجوئی جنسی يك نفر مانع  واقع می شود و حس انحصار طلبی بشر جلو استفاده 
مسأله انبار كردن و احتكار مطرح نيست . انسان اين حالت را دارد كه هر  استفاده ديگران نيست  . در اينجا

 " گرداب شهوات شخصی فرو رود و عفاف و تقوا و اراده اخالقی را از كف بدهد ، احساس چه بيشتر در
استفاده های ديگران  غيرت " در وجودش ناتوان می گردد . شهوت پرستان از اينكه همسران آنها مورد

كارهائی دفاع می كنند . برعكس ، افرادی كه با  قرار بگيرند رنج نمی برند و احيانا لذت می برند و از چنين
می كنند و ريشه های حرص و آز و طمع و ماده پرستی را در وجود  خودخواهيها و شهوات  نفسانی مبارزه

تمام معنی " انسان " و " انساندوست " می گردند و خود را وقف خدمت به خلق  خود نابود می كنند و به
 حس خدمت به نوع در آنان بيدار می شود ، چنين اشخاصی غيورتر و نسبت به همسران خود می كنند و

  . حساستر می گردند
به ناموس ديگران نيز حساس می گردند . يعنی وجدانشان اجازه نمی دهد كه   اينگونه افراد حتی نسبت 

  مورد تجاوز قرار گيرد . ناموس اجتماع ناموس خودشان می شود ناموس اجتماع
عجيبی دارد . می فرمايد : " « ما زنی غيور قط » " يعنی هرگز يك انسان شريف و  علی عليه السالم جمله

نمی كند . چرا ؟  زنا نمی كند . نفرموده است : انسان  حسود زنا نمی كند ، بلكه فرمود انسان غيور زنا غيور
پاكی و طهارت جامعه . انسان  برای اينكه  غيرت يك شرافت انسانی و يك حساسيت انسانی است نسبت به

گردد ، راضی نمی شود دامن ناموس  غيور همانطور كه راضی نمی شود . دامن ناموس خودش  آلوده
حسادت يك امر شخصی و فردی و ناشی از يك  . اجتماع هم آلوده شود . زيرا غيرت  غير از حسادت است

  احساس و عاطفه نوع بشری است سلسله  عقده های روحی است ، اما غيرت يك
نمی شود ، احساس  خاصی است كه قانون خلقت  اين خود دليل است كه " غيرت " از خودپرستی ناشی

  زندگی  طبيعی است نه قراردادی ، ايجاد كرده است برای تحكيم اساس زندگی خانوادگی كه يك
  درباره حجاب و پوشش احترام گزاردن به حس  غيرت مرد است يا نه ؟ و اما اينكه آيا نظر اسالم

اسالم همان فلسفه ای كه در حس غيرت هست يعنی  حفاظت پاكی نسل و عدم  جواب اينست كه بدون شك
 منظور نظر دارد . ولی علت حجاب  اسالمی منحصر به اين نيست . در بخش بعد كه تحت اختالط انساب را

  . داد عنوان " فلسفه پوشش و حجاب در اسالم " بحث خواهيم كرد ، اين مطلب را توضيح خواهيم

  عادت زنانگی



زن ريشه روانی دارد . زن از ابتدا در خود نسبت به مرد احساس  به عقيده بعضی حجاب و خانه نشينی
دو جهت : يكی احساس  نقص عضوی نسبت به مرد ، ديگری خونروی ماهانه و  حقارت می كرده است از

قديم در  اينكه عادت ماهانه نوعی پليدی و نقص است ، فكری است كه از حين ازاله  بكارت حين زايمان و
پليد در گوشه ای محبوس  ميان بشر وجود داشته است و به همين دليل زنان در ايام عادت مانند يك  شی ء

 بوده اند و از آنها دوری و اجتناب می شده است 
  همين علت است كه از پيغمبر اكرم درباره اين عادت سؤال شد شايد به

سؤال نازل شد اين نبود كه حيض پليدی است و زن  حائض پليد است و با او  ولی آيه ای كه در پاسخ اين
 ) ، پاسخ رسيد كه نوعی بيماری تن  است و در حين آن بيماری از همخوابگی احتراز كنيد معاشرت نكنيد

14F نه از معاشرت ) : « يسئلونك عن المحيض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی » « المحيض

�  
بيماری است ، در حال اين  يعنی از تو درباره حيض سؤال می كنند . بگو نوعی بيماری است ، بگو نوعی 

بيماری مانند ساير بيماريها خواند و هرگونه  بيماری با زنان نزديكی نكنيد . قرآن اين حال را فقط نوعی
  پليدی را از آن سلب  كرد

  در شأن نزول اين آيه می نويسد : " انس بن مالك گفت عادت۴٩٩ابوداود " جلد اول صفحه  در " سنن
با او غذا می خوردند  يهود اين بود كه همينكه زنی از آنها حائض  می شد او را از خانه بيرون می كردند ، نه

می زيستند . لهذا از رسول خدا در اين باره سؤال  و نه از ظرف  او آب می آشاميدند و نه با او در يك اتاق
از دوری گزيدن از آنها منع كرد و فرمود جز همبستری هيچ  شد و اين آيه نازل گشت . رسول خدا

  ممنوعيت ديگری ندارند
و غسل را دارد كه  از نظر اسالم زن حائض حكم يك انسان به اصطالح " محدث " را يعنی  انسان فاقد وضو

  در آن حال از نماز و روزه محروم است
پليدی است كه با " طهارت " يعنی وضو يا غسل مرتفع می گردد . بدين معنی  هر موجب " حدث " نوعی

اختصاص  می توانيم مانند جنابت ، خواب  ، بول و غيره پليدی بدانيم . ولی اين نوع پليدی اوال حيض را نيز
  به زن ندارد و ثانيا با غسل يا وضو مرتفع می گردد

زردشتيان با زن حائض مانند يك شی ء پليد رفتار می شده است و اين جهت ، هم در زن  در ميان يهوديان و
زن در آن  هم در مرد اين فكر را به وجود آورده  كه زن موجود پست و پليدی است ، و مخصوصا خود و

 حالت احساس شرم و نقص می كرده خود را مخفی می ساخته است
ثروتمندان  دورانت نقل كرده ايم كه گفت : " پس از داريوش مقام زن مخصوصا در ميان طبقه قبال از ويل

مردم بودند آزادی خود را حفظ  تنزل پيدا كرد . زنان فقير چون برای كار كردن ناچار از آمد و شد در ميان
كه  برايشان واجب بود رفته رفته امتداد پيدا كرد  كردند . ولی در مورد زنان ديگر گوشه نشينی زمان حيض

 فرا گرفت و سراسر زندگانی اجتماعی  ايشان را
وقت بود كه فهميد در هنگام  و هم او می گويد : " نخستين مرتبه كه زن حيا و شرم را احساس كرد آن

 حيض نزديك شدن او با مرد ممنوع است
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 زن ابتدا در خود احساس نقص می كرده است و سبب شده كه  همه خود او و هم مرد ، او را درباره اينكه
نادرست ، با  موجود پست بشمارد ، سخنان زيادی گفته شده  است . خواه آن سخنان درست باشد و خواه

موجب پستی و حقارت زن   فلسفه اسالم درباره  زن و پوشيدگی زن رابطه ای ندارد . اسالم نه حيض را
است ، بلكه  منظورهای ديگری داشته  می داند و نه پوشيدگی را به خاطر پستی و حقارت زن عنوان كرده

  است ، چنانكه بعدا خواهيم گفت

  باال بردن ارزش

بيش مورد استفاده مخالفان پوشيدگی زن قرار گرفته است . به عقيده ما يك  عللی كه قبال ذكر كرديم كم و
 كار است كه مورد غفلت واقع  شده است . به عقيده ما ريشه اجتماعی پديد آمدن حريم و علت اساسی در

، يا عدم امنيت  حائل ميان زن و مرد را در ميل به رياضت ، يا ميل مرد به استثمار زن ، يا حسادت مرد
اينها جستجو كرد . ريشه اين پديده را  اجتماعی ، يا عادت زنانگی نبايد جستجو كرد و الاقل بايد كمتر در

 كرد در يك تدبير ماهرانه غريزی  خود زن بايد جستجو
آنجمله است تمايل به  به طور كلی بحثی است درباره ريشه اخالق جنسی زن از قبيل حيا و عفاف ، و از

  ستر و پوشش خود از مرد . در اينجا نظرياتی  ابراز شده است
حيا و عفاف و ستر و پوشش تدبيری است كه خود زن با يك نوع الهام برای  دقيق ترين آنها اينست كه

 خود و حفظ موقعيت خود در برابر مرد به كار برده است . زن با هوش فطری و با يك حس گرانبها كردن
بخواهد در ميدان  مخصوص به خود دريافته است كه از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابری كند و اگر

از طرف ديگر نقطه  ضعف مرد را در  زندگی با مرد پنجه نرم كند از عهده زور با زوی مرد بر نمی آيد ، و
است  كه او را مظهر عشق و طلب ، و زن را مظهر  همان نيازی يافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده

در طبيعت ، جنس نر گيرنده و دنبال كننده آفريده شده است . به   . معشوقيت و مظلوميت قرار داده  است
آداب جفتجوئی عبارت است از حمله برای تصرف در مردان ، و عقب  نشينی برای  " : قول ويل دورانت

 . فريبندگی در زنان . . . مرد طبعا جنگی و حيوان شكاری  است ، عملش مثبت و تهاجمی است دليری و
  " زن برای مرد همچون جائزه ای است كه  بايد آنرا بربايد

موقع خود را در برابر مرد يافت و نقطه ضعف مرد را در برابر خود دانست همانطور  وقتی كه زن مقام و
نگهداشتن خود  متوسل به زيور و خودآرائی و تجمل شد كه  از آن راه مرد تصاحب كند ، متوسل به دور كه

آتش عشق و طلب او را تيزتر كند  از دسترس مرد نيز شد . دانست كه نبايد خود را رايگان كند بلكه بايست
  و در نتيجه مقام و موقع خود را باال برد

دل بازی مايه  دورانت می گويد : " حيا امر غريزی نيست بلكه اكتسابی است . زنان دريافتند كه دست و ويل
  " طعن و تحقير است و اين امر را به دختران خود ياد دادند

خودداری از انبساط ، و امساك در بذل و بخشش بهترين سالح برای شكار مردان  " : ويل دورانت می گويد
رغبت  اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشريح می كردند توجه  ما به آن جلب می شد ولی است . اگر

آنكه بداند حس  می كند  و قصد به ندرت تحريك می گرديد . مرد جوان به دنبال چشمان پر از حيا است و بی
  " كه اين خودداری ظريفانه از يك لطف و رقت عالی خبر می دهد



می آورد ، اول درباره تسلط  مولوی ، عارف نازك انديش و دوربين خودمان مثلی بسيار عالی در اين  زمينه
  : معنوی زن بر مرد می گويد

  زين للناس حق آراسته است

  زانچه حق آراست چون تانند رست

  چون پی يسكن اليهاش آفريد

  كی تواند آدم از حوا بريد

  رستم زال ار بود ، وز حمزه بيش

  هست در فرمان اسير زال خويش

  آنكه عالم مست گفتارش بدی

  كلمينی يا حميرا می زدی

در افزايش قدرت و محبوبيت زن و در باال بردن مقام او  آنگاه راجع به تأثير حريم و حائل ميان زن و مرد
سوز ، مثلی لطيف می آورد : آنها را به آب و آتش تشبيه می كند ،  و در گداختن مرد در آتش عشق و

آب است و مثل زن مثل آتش ، اگر حائل از ميان آب و آتش برداشته  شود آب بر آتش  می گويد مثل مرد مثل
اينكه آب را در  می كند و آنرا خاموش می سازد ، اما اگر حائل و حاجبی  ميان آن دو برقرار گردد مثل غلبه

آب را تحت تأثير خود قرار  ديگی قرار دهند و آتش در زير آن ديگ روشن كنند ، آنوقت است كه آتش
غليان در او به وجود می آورد ، تا آنجا كه سراسر  می دهد ، اندك اندك او را گرم می كند و احيانا جوشش و

  . وجود او را تبديل به بخار می سازد
  : می گويد

  آب غالب شد بر آتش از لهيب

  " زآتش او جوشد چو باشد در " حجيب

  چونكه ديگی حايل آمد آن دو را

  نيست كرد آن آب را كردش هوا

خويش از ابتذال زن و از تسليم و رايگانی او متنفر  مرد برخالف آنچه ابتدا تصور می رود ، در عمق روح
  بی  اعتنائی زن را نسبت به خود ستوده است است . مرد هميشه عزت و استغناء و

  : ابن العفيف می گويد

  تبدی النفار دالال و هی آنسه

  يا حسن معنی الرضا فی صوره الغضب

  : نظامی می گويد

  چه خوش نازی است ناز خوبرويان

  زديده رانده را از ديده جويان



از يك طرف و عشق و سوز و گرانبهائی از طرف  به طور كلی رابطه ای است ميان دست نارسی و فراق
سوز از يك طرف و ميان هنر و زيبائی از طرف ديگر ، يعنی  ديگر ، همچنانكه رابطه ای است ميان عشق و

  نارسی ها می شكفد و هنر و زيبائی در زمينه عشق رشد و نمو می يابد عشق در زمينه فراقها و دست
 می گويد : " از لحاظ هنر مايه تأسف است كه به آسانی به زنان بتوان دست يافت  و خيلی برتراند راسل

  " بهتر است كه وصال زنان دشوار باشد بدون آنكه غير ممكن گردد
كه اخالقيات كامال آزاد باشد ، انسانی كه بالقوه ممكن است  عشق شاعرانه ای  هم او می گويد : " در جائی

به  باشد عمال بر اثر موفقيتهای متوالی به واسطه جاذبه  شخصی خود ، ندرتا نيازی به توسل داشته
آنچه بجوئيم و نيابيم عزيز و  " : ويل دورانت در لذات فلسفه می گويد عاليترين تخيالت خود خواهد داشت

ميل با اقناع و ارضاء ، ضعيف و با منع و جلوگيری  گرانبها می گردد . زيبائی به قدرت ميل  بستگی دارد و
  ، قوی  می گردد

حسب فن و  عجيب تر سخنی است كه يكی از مجالت زنانه از آلفرد هيچكاك - كه  به قول آن مجله به از همه
می گويد : " من معتقدم كه زن هم  شغل فيلمسازی خود درباره زنان تجارب فراوان  دارد - نقل می كند . او

معنی كه ماهيت خود را كمتر نشان دهد و برای كشف خود  بايد مثل فيلمی پرهيجان و پرآنتريك باشد ، بدين 
زيادتری وادارد . بايد زنان پيوسته بر همين شيوه رفتار كنند يعنی كمتر  مرد را به نيروی  تخيل و تصور

  نشان دهند و بگذارند مرد برای كشف آنها بيشتر به خود زحمت دهد ماهيت خود را
در شماره ديگری از همين شخص چنين نقل می كند : " زنان شرقی تا چند سال پيش به  ايضا همان مجله

جاذبه  حجاب و نقاب و رويبندی كه به  كار می بردند خود بخود جذاب می نمودند و همين مسأله خاطر
برابری با زنان  غربی از خود  نيرومندی بدانها می داد ، اما به تدريج با تالشی كه زنان اين كشورها برای

شده بود از ميان می رود و همراه آن از  نشان می دهند حجاب و پوششی كه ديروز بر زن شرقی كشيده
  " جاذبه جنسی او هم  كاسته می شود

مايه مهجوری " . اين صحيح است اما عكس آن  هم صحيح است كه : "  می گويند : " مشتاقی است
مشتاقی " . امروز يكی از خعهايی كه در دنيای اروپا و امريكا وجود دارد خع عشق  مهجوری است مايه

و بی بند و باری  در كلمات دانشمندان اروپائی زياد اين نكته به چشم می خورد كه اولين  قربانی آزادی . است 
در جهان امروز هرگز  . امروز زنان و مردان ، عشق و شور و احساسات  بسيار شديد و عالی است

  خسرو و شيرين رشد و نمو نمی كند عشقهائی از نوع عشقهای شرقی  از قبيل عشقهای مجنون و ليلی ، و
خسرو و شيرين تكيه كرده  باشم ، ولی اين قصه های  نمی خواهم به جنبه تاريخی قصه مجنون و ليلی ، و

 اجتماعات شرقی  وجود داشته است بيان كننده واقعياتی است كه در
نگهداشتن خود از دسترسی  مرد تا كجا پايه خود را باال  از اين داستانها می توان فهميد كه زن بر اثر دور

مرد را به  آستان خود فرود آورده است ؟ قطعا درك زن اين حقيقت را در  برده است و تا چه حد سر نياز
  پوشش بدن خود و مخفی كردن خود به صورت يك راز تأثير فراوان داشته است  تمايل او به 

 
 
 



  : بخش سوم فلسفه پوشش در اسالم

  واژه حجاب 1- 
  سيمای حقيقی مسأله حجاب  2- 

  معاشرت آزاد از جنبه روانی-   3
  حس تغزل بحثی در   4 -

  معاشرت آزاد از نظر زندگی خانوادگی  5 - 
  زندگی اجتماعی معاشرت آزاد از نظر   6 -

  فلسفه پوشش در اسالم

ذكر كرديم غالبا توجيهاتی بود كه مخالفين  پوشش تراشيده اند و خواسته اند  فلسفه هائی كه قبال برای پوشش
 در صورت اسالميش امری غير منطقی  و نامعقول معرفی كنند . روشن است كه اگر انسان آن را حتی

  خرافه خواهد بود مسأله ای را از اول خرافه  فرض كند ، توجيهی هم كه برای آن ذكر می كند متناسب با
در می يافتند كه فلسفه پوشش و حجاب  اگر بحث كنندگان ، مسأله را با بيطرفی مورد كاوش قرار می دادند

  اسالمی هيچيك از سخنان پوچ و بی اساس  آنها نيست
می سازد و از نظر  ما برای پوشش زن از نظر اسالم فلسفه خاصی قائل هستيم كه نظر عقلی آن را موجه

  تحليل می توان آنرا مبنای حجاب در اسالم دانست

  واژه حجاب

  . باره ذكر كنيم الزم است يك نكته  را يادآوری كنيم پيش از اينكه استنباط خود را در اين
لغوی حجاب كه در عصر ما اين كلمه برای پوشش زن معروف شده است چيست  آن نكته اينست كه معنای

 به معنی پوشيدن است و هم به معنی پرده و حاجب . بيشتر استعمالش به معنی پرده است ؟ كلمه  حجاب هم
كه به حسب  اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد كه  پرده وسيله پوشش است ، و شايد بتوان گفت .

پشت پرده واقع  شدن  اصل لغت هر پوششی  حجاب نيست ، آن پوشش حجاب ناميده می شود كه از طريق
اينطور توصيف می كند : " « حتی  صورت گيرد . در قرآن كريم در داستان سليمان ، غروب خورشيد را

١۵Fتوارت بالحجاب »" 

پشت پرده مخفی شد . پرده حاجز ميان قلب و شكم را  يعنی تا آنوقتی كه خورشيد در�
  " حجاب " می نامند

احتجابك عن  كه اميرالمؤمنين عليه السالم به مالك اشتر نوشته است  می فرمايد : « فال تطولن در دستوری
١۶Fرعيتك »

خود از مردم پنهان كن ، حاجب و  . يعنی در ميان مردم  باش ، كمتر خود را در اندرون خانه�
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مالقات و تماس مردم قرار بده تا ضعيفان و  دربان  ترا از مردم جدا نكند ، بلكه خودت را در معرض
  را بن گوش تو برسانند و تو نيز از جريان مور بی اطالع نمانی بيچارگان بتوانند نيازمنديها و شكايت خود

فصلی دارد تحت عنوان " فصل فی الحجاب كيف  يقع فی الدول و انه يعظم عند  ابن خلدون در مقدمه خويش
 اين فصل بيان می كند كه حكومتها در بدو تشكيل ميان خود و مردم حائل و فاصله ای قرار الهرم " در

ناگواری به وجود  نمی دهند ولی تدريجا حائل و پرده ميان حاكم و مردم ضخيمتر می شود تا باعخره عواقب
  به كار برده  است - می آورد . ابن خلدون كلمه حجاب را به معنی پرده و حائل - نه پوشش
در قديم و مخصوصا در اصطالح  . استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن يك اصطالح نسبة جديد است

است . فقهاء چه در كتاب الصلوه و چه در كتاب  فقهاء كلمه " ستر " كه به معنی پوشش است به  كار رفته
كلمه " ستر " را به كار برده اند نه كلمه حجاب  را . بهتر اين بود كه  النكاح كه  متعرض اين مطلب شده اند

 نمی شد و ما هميشه همان كلمه " پوشش " را به كار می برديم . زيرا چنانكه گفتيم معنی اين كلمه عوض
پرده واقع شدن  شايع لغت حجاب پرده است ، و اگر در مورد پوشش به كار برده می شود به اعتبار پشت

است  زن هميشه پشت پرده و  زن  است و همين امر موجب شده كه عده زيادی گمان كنند كه اسالم خواسته
  در خانه محبوس باشد و بيرون نرود

برای زنان مقرر كرده است بدين معنی نيست كه از خانه بيرون نروند . زندانی  وظيفه پوشش كه اسالم
چيزهائی  حبس زن در اسالم مطرح نيست . در برخی  از كشورهای قديم مثل ايران قديم و هند چنين كردن و

  وجود داشته است ولی  در اسالم وجود ندارد
زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و  پوشش زن در اسالم اينست كه

 آيات مربوطه همين معنی را ذكر می كند و فتوای فقهاء هم مؤيد همين مطلب است و ما . خودنمائی نپردازد
لغت  حجاب به كار  حدود اين پوشش را با استفاده از قرآن و منابع سنت ذكر خواهيم كرد . در آيات مربوطه

در سوره  مباركه احزاب ، حدود  نرفته است . آياتی كه در اين باره هست چه در سوره مباركه نور و چه
كلمه حجاب را به كار برده باشد . آيه ای كه در  پوشش و تماسهای زن و مرد را ذكر كرده است بدون  آنكه

  مربوط است به زنان پيغمبر اسالم آن ، كلمه حجاب به  كار رفته است
دستورهای خاصی وارد شده  است . اولين آيه خطاب به زنان  می دانيم كه در قرآن كريم درباره زنان پيغمبر

 می شود : « يا نساء النبی لستن كأحد من النساء »يعنی شما با ساير زنان فرق پيغمبر با اين جمله آغاز
 داريد

بعد از وفات ايشان ،  اسالم عنايت خاصی داشته است كه زنان پيغمبر چه در زمان حيات آن حضرت و چه
و سياسی در كار بوده است . قرآن  در خانه های خود بمانند ، و در اين جهت بيشتر منظورهای اجتماعی

بيوتكن »يعنی در خانه های خود بمانيد . اسالم   كريم صريحا به زنان  پيغمبر می گويد : « و قرن فی
خواه ناخواه احترام زيادی در ميان مسلمانان داشتند از احترام  می خواسته است " امهات المؤمنين " كه

، و احيانا ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سياسی و اجتماعی واقع  خود سوء استفاده نكنند
ماجراهای  چنانكه  می دانيم يكی از " امهات المؤمنين " ( عايشه ) كه از اين دستور تخلف  كرد ، نشوند . و

می كرد و می گفت دوست  سياسی ناگواری برای جهان اسالم به وجود آورد . خود او هميشه اظهار تأسف
  چنين ماجرائی دست نمی زدم داشتم فرزندان زيادی از پيغمبر می داشتم و می مردند اما به



ممنوع شدند از اينكه بعد از آن حضرت با شخص  ديگری ازدواج كنند به نظر من  سر اينكه زنان پيغمبر
  يعنی شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش سوء استفاده می كرد و ماجراها می آفريد . همين است

  جهت است بنابراين اگر درباره زنان پيغمبر دستور اكيدتر و شديدتری وجود داشته باشد بدين
سوره احزاب است كه می فرمايد : "   از۵۴به هر حال آيه ای كه در آن آيه كلمه " حجاب " به كار رفته آيه 

يعنی اگر از آنها متاع و كاالی مورد نيازی  . "« « و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من  وراء حجاب
بخواهيد . در اصطالح تاريخ و حديث اسالمی هر جا نام " آيه حجاب "  مطالبه  می كنيد از پشت پرده از آنها

اين  گفته شده قبل از نزول آيه حجاب  چنان بود و بعد از نزول آيه حجاب چنين شد ، مقصود آمده است مثال
١٧Fآيه است كه مربوط به زنان پيغمبر است 

قل للمؤمنين يغضوا من  » : ، نه آيات سوره نور كه می فرمايد�
آيه سوره احزاب كه می فرمايد : «  ابصارهم »- الی آخر - « قل للمؤمنات يغضضن من  ابصارهن » يا

  يدنين عليهن من جالبيبهن »- الی آخر
و  چطور شد در عصر اخير به جای اصطالح رائج فقهاء يعنی ستر و پوشش ، كلمه حجاب و پرده اما اينكه

به حجابهائی  پردگی شايع شده است برای من مجهول است ، و شايد از ناحيه اشتباه كردن حجاب اسالمی
  بيشتری خواهيم داد كه در ساير ملل مرسوم  بوده است باشد . ما در اين باره بعدا توضيح

  سيمای حقيقی مسأله حجاب

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

تمتعات  را به استثناء زنا  رايگان باشد ؟ آيا مرد بايد حق داشته باشد كه از هر زنی در هر محفلی حداكثر
خير ، مردان فقط در محيط خانوادگی و در  : ببرد يا نه ؟ اسالم كه به روح مسائل می نگرد جواب می دهد

تعهدات سنگين  می توانند از زنان به عنوان همسران قانونی  كادر قانون ازدواج و همراه با يك سلسله
 محيط اجتماع استفاده از زنان بيگانه ممنوع است . و زنان نيز از اينكه مردان  را در كامجوئی كنند ، اما در

  خارج از كانون خانوادگی كامياب سازند به هر صورت و به هر شكل  ممنوع می باشند
عريان ؟ يعنی آنكس كه  درست است كه صورت ظاهر مسأله اينست كه زن چه بكند ؟ پوشيده بيرون  بيايد يا

دلسوزانه ای طرح می شود كه آيا بهتر  مسأله به نام او عنوان می شود زن است ، و احيانا مسأله با لحن
اما روح مسأله و باطن مطلب چيز ديگر است  و آن  است زن آزاد باشد يا محكوم و اسير و در حجاب ؟

از زن ، جز از جهت زنا ، آزادی  مطلق داشته باشد يا نه ؟ يعنی آنكه  اينكه آيا مرد بايد در بهره كشی جنسی
 نفع است مرد است نه  زن ، و الاقل مرد از زن در اين مسأله ذی نفع تر است . به قول در اين مسأله ذی

  " ويل دورانت  : " دامنهای كوتاه برای همه جهانيان بجز خياطان نعمتی است
كاميابيها به محيط خانوادگی و همسران مشروع ، يا آزاد بودن كاميابيها و  پس روح مسأله ، محدوديت

 آنها به محيط اجتماع است . اسالم  طرفدار فرضيه اول است كشيده شدن
كاميابيهای جنسی به محيط خانوادگی و همسران مشروع  ، از جنبه روانی به  از نظر اسالم محدوديت

 اجتماع كمك می كند ، و از جنبه  خانوادگی سبب تحكيم روابط افراد خانواده و برقراری بهداشت روانی

                                                 
 ١۴٨ - . ١۵١ صفحات ۴- رجوع شود به صحيح مسلم جلد  �



و فعاليت  صميميت كامل بين  زوجين می گردد ، و از جنبه اجتماعی موجب حفظ و استيفاء نيروی كار
  در برابر مرد باال رود اجتماع می گردد ، و از نظر وضع زن در برابر مرد ، سبب می گردد كه  ارزش زن

جنبه روانی  دارد و بعضی جنبه خانه و  فلسفه پوشش اسالمی به نظر ما چند چيز است . بعضی از آنها
بعضی  مربوط است به باال بردن احترام زن و جلوگيری از  خانوادگی ، و بعضی ديگر جنبه اجتماعی ، و

از يك مسأله كلی تر و اساسی تری ريشه می گيرد و آن اينست  كه اسالم می خواهد  حجاب در اسالم ابتذال او
قانونی  التذاذهای جنسی ، چه بصری و لمسی و چه نوع ديگر به  محيط خانوادگی و در كادر ازدواج انواع

عصر حاضر كه كار و  اختصاص يابد ، اجتماع منحصرا برای كار و فعاليت باشد . برخالف سيستم غربی
می خواهد اين دو محيط را كامال از يكديگر تفكيك  فعاليت  را با لذتجوئيهای جنسی به هم می آميز دل ، اسالم

  كند
  : فوق می پردازيم اكنون به شرح چهار قسمت

 آرامش روانی -١

آزادی معاشرتهای بی بندوبار ، هيجانها و التهابهای جنسی را فزون  نبودن حريم ميان زن و مرد و
سكس را به صورت يك عطش روحی  و يك خواست اشباع نشدنی در می آورد . غريزه  می بخشد و تقاضای

می گردد ،  غريزه ای نيرومند ، عميق و " دريا صفت " است ، هر چه بيشتر اطاعت شود سركش تر جنسی ،
درك اين مطلب به دو چيز  همچون آتش كه هر چه به آن بيشتر خوراك بدهند ، شعله ورتر می شود . برای 

ياد می كند كه با حرص و آزی  حيرت آور در   - تاريخ همانطوری كه از آزمندان ثروت١بايد توجه داشت : 
بيشتر جمع  می كرده اند حريصتر می شده اند ، همچنين از  پی گرد آوردن پول و ثروت بوده اند و هرچه

جنسی ياد می كند . اينها نيز به هيچ وجه از نظر حس تصرف تملك زيبا و يان در  آزمندانی در زمينه مسائل
چنين  متوقف نشده اند . صاحبان حرمسراها و در واقع همه كسانی كه قدرت  استفاده داشته اند يك  حدی
  بوده اند

كتاب خويش می نويسد : " در نقش  كريستن سن نويسنده كتاب " ايران در زمان ساسانيان " در فصل نهم 
پرويز ) در حرم داشت می بينيم . اين شهريار  ) شكار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار زنی كه خسرو

  هيچگاه از اين ميل سير نمی شد
می آورد . هر زمان كه  دوشيزگان و بيوگان و زنان صاحب اوالد را در هر جا نشان می دادند ، به حرم  خود

می فرستاد و در آن وصف زن كامل عيار را  ميل تجديد حرم می كرد ، نامه ای چند به فرمانروايان اطراف
  " نامه مناسب می ديدند ، به خدمت می بردند درج می كرد . پس عمال او هرجا زنی را با وصف

تاريخ قديم بسيار می توان يافت . در جديد اين  جريانها به شكل حرمسرا نيست ، به  از اينگونه جريانها در
الرشيد  ديگر است ، با اين تفاوت كه در جديد لزومی ندارد كسی به اندازه خسرو پرويز و هارون شكل

هزارم  پرويز و هارون  امكانات  داشته باشد . در جديد به بركت تجدد فرنگی ، برای مردی كه يك صد
  بهره كشی كند امكانات داشته باشد ميسر است كه به اندازه آنها از جنس  زن

از ادبيات جهان عشق و غزل است  هيچ فكر كرده ايد كه حس " تغزل " در بشر چه حسی است ؟ قسمتی -٢
ستايش می كند ، به پيشگاه او نياز می برد ، او  . در اين بخش از ادبيات ، مرد ، محبوب و معشوق خود را



خود را نياز می برد ، او را بزرگ و خود را كوچك جلوه می دهد ،  را بزرگ و خود را كوچك جلوه می دهد ،
 كوچكترين عنايت او می داند ، مدعی  می شود كه محبوب و معشوق " صد ملك جان به نيم خود را نيازمند

  می نالد نظر می تواند بخرد ، پس  چرا در اين معامله تقصير می كند " از فراق او دردمندانه
تاكنون ديده ايد كه يك آدم پول پرست  اين چيست ؟ چرا بشر در مورد ساير نيازهای خود چنين نمی كند ؟ آيا

غزلسرائی كرده است ؟ ! آيا تاكنون كسی برای نان  برای پول ، و يك آدم جاه پرست برای  جاه و مقام
شعر و غزل ديگری خوشش می آيد ؟ چرا همه از ديوان حافظ  غزلسرائی  كرده است ؟ چرا هر كسی از

اين است كه همه كس آنرا با زبان يك غريزه عميق كه سراپای وجودش را  اينقدر لذت می برند ؟ آيا جز
بشر  می بيند ؟ چه  قدر اشتباه می كنند كسانی كه می گويند يگانه عامل اساسی فعاليتهای گرفته است منطبق
  ! عامل  اقتصاد است

موسيقی خاصی دارد ، همچنانكه برای معنويات  نيز موسيقی خاص دارد ،  بشر برای عشقهای جنسی خود
  حاجتهای صرفا مادی از قبيل آب  و نان و موسيقی ندارد در صورتی كه برای

تمام عشقها جنسی است و هم هرگز نمی گويم كه  حافظ و سعدی و ساير  من نمی خواهم ادعا كنم كه
زبان غريزه جنسی سخن گفته اند . اين  مبحث ، مبحث ديگری است كه جداگانه بايد  غزلسرايان صرفا از

  شود بحث
برای زن داشته است .  ولی قدر مسلم اينست كه بسياری از عشقها و غزلها عشق و غزلهائی است كه  مرد

نان و آب نيست كه با سير شدن شكم اقناع  همين قدر كافی است كه بدانيم توجه مرد به زن  از نوع توجه به
پرستی در می آيد و يا به صورت عشق و غزل . ما بعدا در  شود ، بلكه يا به صورت حرص و آز و تنوع

در چه شرائطی حالت حرص و آز جنسی  تقويت می شود و در چه شرائطی  اين باره بحث خواهيم كرد كه
 می كند و رنگ معنوی به  خود می گيرد شكل عشق و غزل پيدا

  آتشين توجه كامل كرده است به هر حال اسالم به قدرت شگرف اين غريزه
  زن را به يكديگر پيوند می دهد وارد شده است روايات زيادی درباره خطرناك بودن غريزه ای كه مرد و

و رام كردن اين غريزه انديشيده است و در اين  زمينه هم برای زنان و هم برای  اسالم تدابيری برای تعديل
مربوط به  تكليف معين كرده است . يك وظيفه مشترك كه برای زن و مرد ، هر دو ، مقرر فرموده مردان ،

للمؤمنات  يغضضن من  نگاه كردن است : « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم . . . قل
  ابصارهن و يحفظن فروجهن

نبايد به يكديگر خيره شوند ، نبايد چشم چرانی كنند ، نبايد  خالصه اين دستور اينست كه زن و مرد
يكديگر بدوزند ، نبايد به قصد لذت بردن به يكديگر نگاه كنند . يك وظيفه هم  نگاههای مملو از شهوت به

اجتماع به  مقرر فرموده است و آن اينست كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در خاص زنان
و بهانه ای كاری نكنند كه  جلوه گری و دلربائی نپردازند . به هيچ وجه و هيچ صورت و با هيچ شكل و رنگ

  موجبات تحريك مردان بيگانه را فراهم كنند
 العاده تحريك پذير است . اشتباه است كه گمان كنيم  تحريك پذيری روح بشر محدود به حد روح بشر فوق

  خاصی است و از آن پس آرام می گيرد
ثروت و مقام از تصاحب  ثروت و از تملك جاه و مقام سير  همانطور كه بشر - اعم از مرد و زن - در ناحيه

در ناحيه جنسی  نيز چنين است . هيچ مردی از تصاحب زيبا رويان و هيچ  نمی شود و اشباع نمی گردد ،



  كردن  مردان و تصاحب قلب آنان و باعخره هيچ دلی از هوس سير نمی شود زنی از متوجه
 تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنی است و هميشه مقرون  است به نوعی احساس و از طرفی

  روانی می گردد محروميت . دست نيافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختالالت روحی و بيماريهای
بيماری روانی زياد شده است ؟ علتش آزادی  اخالقی و جنسی و تحريكات  چرا در دنيای غرب اينهمه

كه به وسيله جرائد و مجالت و سينماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غير  فراوان سكسی است
  حتی خيابانها و كوچه ها انجام می شود رسمی و

به زنان يافته است اين  است كه ميل به خودنمائی و  اما علت اينكه در اسالم دستور پوشش اختصاص
تصاحب  قلبها و دلها مرد شكار است و زن شكارچی ، همچنانكه  خودآرائی مخصوص زنان است . از نظر

زن شكار است و مرد شكارچی . ميل زن به خودآرائی از اين نوع حس   از نظر تصاحب جسم و تن ،
می شود . در هيچ جای دنيا سابقه ندارد كه مردان لباسهای  بدن نما و آرايشهای  شكارچيگری او ناشی

را  كننده به كار برند . اين زن است كه به حكم  طبيعت خاص خود می خواهد دلبری كند و مرد تحريك
انحرافهای مخصوص زنان   دلباخته و در دام عالقه به  خود اسير سازد . لهذا انحراف تبرج و برهنگی از

 است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گرديده است
جنسی با آزاد  درباره طغيان پذيری غريزه جنسی و اينكه بر خالف ادعای افرادی مانند راسل ، غريزه اما

اشباع نمی گردد و همچنين  گذاشتن كامل و خصوصا با فراهم كردن وسائل  تحريك هرگز سير نمی شود و
  در زنان ، باز هم بحث خواهيم  كرد " درباره انحراف " چشم  چرانی " در مردان و انحراف " تبرج

  استحكام پيوند خانوادگی -٢

كه موجب تحكيم پيوند خانوادگی و سبب صميميت رابطه زوجين گردد ، برای  شك نيست كه هر چيزی
 مفيد است و در ايجاد آن بايد حداكثر كوشش مبذول شود . و بالعكس هر چيزی كه  باعث كانون خانواده

  آن مبارزه كرد سستی روابط زوجين و دلسردی آنان گردد به حال زندگی خانوادگی  زيانمند است و بايد با
التذاذهای جنسی به محيط خانوادگی و در كادر ازدواج مشروع ، پيوند زن و  اختصاص يافتن استمتاعات و

  محكم می سازد و موجب اتصال بيشتر زوجين به يكديگر می شود شوهری را
كاميابی جنسی از غير همسر مشروع ، از نظر اجتماع  خانوادگی اينست كه همسر  فلسفه پوشش و منع

 شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت كردن او به شمار برود ، در حالی كه در سيستم آزادی قانونی
می رود و در نتيجه  كاميابی ، همسر قانونی از لحاظ روانی يك نفر رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار

 كانون  خانوادگی براساس دشمنی و نفرت پايه گذاری می شود
می دهند كه حاال  اينكه جوانان امروز از ازدواج گريزانند و هر وقت به آنان پيشنهاد می شود ، جواب علت

شانه خالی می كنند همين است . و حال  زود است ، ما هنوز بچه ايم ، و يا به عناوين  ديگر از زير بار آن
جوانان ازدواج بود . جوانان پيش از آنكه به بركت  دنيای اروپا  آنكه در قديم يكی  از شيرين ترين آرزوهای

  ارزان و فراوان گردد ، " شب زفاف را كم از تخت پادشاهی " نمی دانستند كاالی زن اينهمه



دوران انتظار و آرزومندی انجام می گرفت و به  همين دليل زوجين يكديگر را  ازدواج در قديم پس از يك
به  حد اعلی  نيكبختی و سعادت خود می دانستند ، ولی امروز كامجوئيهای جنسی در غير كادر ازدواج عامل

 فراهم است و دليلی برای آن اشتياقها وجود ندارد
 بی بند وبار پسران و دختران ، ازدواج را به صورت يك  وظيفه و تكليف و محدوديت در معاشرتهای آزاد و

پيشنهاد می كنند - با  آورده است كه بايد آن را با توصيه های  اخالقی و يا احيانا - چنانكه برخی از جرائد
  اعمال زور بر جوانان تحميل كرد

جنسی را محدود می كند به محيط خانوادگی و كادر ازدواج قانونی ، با اجتماعی  تفاوت آن جامعه كه روابط
محروميت ، و در  اجتماع اول پايان انتظار و آزاد در آن اجازه داده می شود اينست  كه ازدواج در كه روابط

، پيمان ازدواج به  دوران  اجتماع دوم آغاز محروميت و محدوديت است . در سيستم روابط آزاد جنسی
به يكديگر وفادار باشند و در سيستم اسالمی  آزادی دختر و پسر خاتمه می دهد و آنها را ملزم می سازد كه

 به محروميت و انتظار آنان پايان می بخشد
تشكيل خانواده سر  سيستم روابط آزاد اوال موجب می شود كه پسران تا جائی كه ممكن است از ازدواج و

ضعف و سستی می نهد ، اقدام به  باز زنند و فقط هنگامی كه نيروهای جوانی و شور و نشاط آنها رو به
زادن و احيانا برای خدمتكاری و كلفتی بخواهند ، و  ازدواج كنند و در اين  موقع زن را فقط برای فرزند

سست می كند و سبب می گردد به جای  اينكه خانواده بر پايه يك عشق  ثانيا پيوند ازدواجهای موجود را
استوار باشد و هر يك  از زن و شوهر همسر خود را عامل سعادت خود بداند بر  خالص و محبت عميق

زندانبان  رقيب و عامل سلب آزادی و محدوديت ببيند و چنانكه اصطالح  شده است يكديگر را عكس به چشم
  بنامند

 می خواهد بگويد ازدواج كرده ام ، می گويد برای خودم  زندانبان گرفته ام . اين تعبير وقتی پسر يا دختری
بخواهد بر قصد ،  برای چيست ؟ برای اينكه قبل از ازدواج  آزاد بود هر كجا بخواهد برود ، با هر كس

ازدواج اين آزاديها محدود شده است  بالسد ، هيچكس  نبود كه بگويد باالی چشمت ابرو است . ولی پس از
قرار می گيرد كه كجا بودی ؟ و اگر در محفلی با  ، اگر يك شب دير به خانه بيايد مورد مؤاخذه همسرش

او اعتراض می كند . واضح است كه روابط خانواده در چنين  التهاب با دختری بر قصد ، همسرش به
سست و غير قابل اطمينان است . بعضی ها مانند برتراند راسل پنداشته اند كه  سيستمی  تا چه اندازه سرد و

استفاده   از معاشرتهای آزاد صرفا به خاطر اطمينان مرد نسبت به نسل است ، برای حل اشكال ، جلوگيری
نسل نيست . مسأله مهم ديگر  از وسائل ضد آبستنی را پيشنهاد كرده اند ، در صورتی كه مسأله ، تنها پاكی 

ساختن يگانگی و اتحاد كامل در كانون خانواده  ايجاد پاكترين و صميمی ترين عواطف بين زوجين  و برقرار
زوجين از هرگونه استمتاع از غير همسر يا همسران  قانونی  است . تأمين اين  هدف وقتی ممكن است كه

ديگر نداشته باشد و زن نيز در صدد تحريك و جلب توجه كسی جز شوهر  چشم بپوشند ، مرد چشم به زن
ممنوعيت هر نوع  كاميابی جنسی در غير كادر خانواده حتی قبل از ازدواج هم رعايت  خود نباشد ، و اصل

  گردد
صاحبان مكتب " اخالق  به عالوه ، زنی كه تا اينجا پيش رفته است كه به پيروی از امثال راسل و تقليد از

جستجو می كند و با مرد مورد عشق و  نوين جنسی " با داشتن همسر قانونی ، عشق خود را در جای ديگر
به خاطر همسر قانونی كه چندان  مورد عالقه اش  عالقه  خود همبستر می شود ، چه اطمينانی هست كه



مرد مورد عشق و عالقه  خود آبستن نشود و فرزند را به ريش  نيست وسائل ضد آبستنی به كار برد و از
  . همسر قانونی نبندد

می آورد از مرد مورد عالقه اش باشد نه از مردی كه فقط  قطعا چنين زنی  مايل است كه فرزندی كه به دنيا
الزاما به حكم قانون نبايد از غير او آبستن بشود . همچنان مرد نيز طبعا  به حكم قانون همسر او است و

او پيوند  است كه از زن مورد عشق  و عالقه اش فرزند داشته باشد نه از زنی كه با زور قانون به عالقه مند
آمار فرزندان غير مشروع  كرده اند . دنيای اروپا عمال نشان داده است كه با وجود وسائل ضد آبستنی ،

  وحشت آور است

  استواری اجتماع-٣

محيط خانه به اجتماع ، نيروی كار و فعاليت  اجتماع را ضعيف می كند . برعكس  كشانيدن تمتعات جنسی از
افراد  مخالفين حجاب خرده گيری كرده اند و گفته اند : " حجاب موجب فلج كردن نيروی نيمی از آنچه كه

  است اجتماع است " بی حجابی و ترويج روابط آزاد جنسی موجب فلج كردن نيروی اجتماع
حجاب به  صورت زندانی كردن زن و محروم  آنچه موجب فلج كردن نيروی زن و حبس استعدادهای او است

اقتصادی است و در اسالم چنين چيزی وجود ندارد . اسالم  ساختن او از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی و
بيرون نرود و نه می گويد حق تحصيل علم و دانش ندارد - بلكه علم و دانش را  نه می گويد كه زن از خانه

اسالم   . مشترك زن و مرد دانسته است - و نه فعاليت اقتصادی خاصی را برای زن تحريم می كند فريضه
  هرگز نمی خواهد زن بيكار و بيعار بنشيند و وجودی عاطل و باطل بار آيد

اقتصادی نيست . آنچه  پوشانيدن بدن به استثناء وجه و كفين مانع هيچگونه فعاليت فرهنگی يا اجتماعی يا
  لذتجوئيهای شهوانی است موجب فلج كردن نيروی اجتماع است آلوده  كردن محيط كار به

فرضا در يك محيط درس می خوانند دختران بدن  آيا اگر پسر و دختری در محيط جداگانه ای تحصيل كنند و
باشند بهتر درس می خوانند و فكر می كنند و به سخن استاد  خود را بپوشانند و هيچگونه آرايشی نداشته

كنار هر پسری يك دختر آرايش كرده با دامن كوتاه تا يك وجب باالی زانو نشسته  گوش می كنند يا وقتی كه 
مهيج زنان آرايش  آيا اگر مردی در خيابان و بازار و اداره و كارخانه و غيره  با قيافه های محرك و باشد ؟

محيطی كه با چنين مناظری روبرو نشود ؟  كرده دائما مواجه باشد بهتر سرگرم  كار و فعاليت می شود يا در
می كنند بپرسيد . هر مؤسسه يا شركت يا اداره ای كه سخت  اگر باور نداريد از كسانی كه در اين محيط كار

  جريان يابد ، از اين  نوع آميزشها جلوگيری می كند . اگر باور نداريد تحقيق كنيد مايل است كارها به خوبی
حجابی رسوا كه در ميان ما است و از اروپا و آمريكا هم داريم جلو می افتيم  حقيقت اينست كه اين وضع بی

شهوترانيهای  جامعه های پليد سرمايه داری غربی  است و يكی از نتائج سوء پول پرستی ها و از مختصات
تخدير و بی حس كردن  سرمايه داران غرب است ، بلكه يكی از طرق و وسائلی است كه آنها برای

  كاالهای خودشان به كار می برند اجتماعات انسانی و در آوردن آنها به صورت مصرف كننده اجباری
نظارت بر مواد خوردنی ، آشاميدنی ، آرايشی نقل كرده   گزارشی از اداره كل۵ / ٩ / ۴٧اطالعات "  "

 هزار كيلو مواد و لوازم آرايش ٢١٠می نويسد : " تنها در ظرف يك سال  است . درباره لوازم آرايش چنين
 ، سرخاب ، كرم ، پودر ، سايه چشم برای مصرف خانمها وارد شده  است . از اين مقدار از قبيل  ماتيك



پودر صورت   دوجين٢۵٠٠ قوطی و ١۶۵٠هزار كيلوگرم آن انواع كرم بوده است . در اين  مدت به  181
داده شده است .   آمپول آرايشی اجازه ورود٢٢٨٠ عدد صابون الغری ، ٢٢٨٠ عدد روژلب ، ۴۶٠۴و 

  "  خط چشم را نيز به آن اضافه كرد٢۴٠٠ عدد سايه چشم و ٣١٠٠البته بايد 
و هر ساعت با وسائلی  آری بايد زن ايرانی به بهانه " تجدد " و " تقدم " و " مقتضيات  زمان " هر روز

بگذارد تا بتواند چنين مصرف كننده  كه در دنيای سرمايه داری تهيه می شود خود را در معرض نمايش
ايرانی بخواهد خود را فقط برای همسر قانونی و يا برای  اليقی برای  كارخانه های اروپائی باشد . اگر زن

بيارايد ، نه مصرف كننده  اليقی برای سرمايه داران غربی خواهد بود و  حضور در مجالس اختصاصی زنان
 مأموريت ديگرش را كه عبارت است از انحطاط اخالق جوانان و ضعف اراده آنان و ايجاد نه وظيفه و

سرمايه داری با همه  در جامعه های غير ركود در فعاليت اجتماعی ، به نفع استعمار غرب انجام خواهد داد
چنين رسوائيها به نام  آزادی زن وجود  احساسات ضد مذهبی كه در آنجا وجود دارد كمتر شنيده می شود كه

  داشته باشد

  ارزش و احترام زن -۴

قطع از نظر جسمانی بر زن تفوق دارد . از نظر مغز و فكر نيز تفوق مرد الاقل  قبال گفتيم كه مرد به طور
قلبی  است . زن در اين دو جبهه در برابر مرد قدرت مقاومت ندارد ، ولی زن از طريق عاطفی و قابل بحث

يكی از وسائل  هميشه تفوق  خود را بر مرد ثابت كرده است . حريم نگه داشتن زن ميان خود و مرد
  استفاده كرده است مرموزی بوده است كه زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن

اسالم مخصوصا تأكيد كرده است كه زن هر  . اسالم زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده كند
كند و خود را در معرض نمايش برای مرد نگذارد بر احترامش  اندازه متين تر و با وقارتر و عفيفتر حركت

  افزوده می شود
را  تفسير آيات سوره احزاب خواهيم ديد كه قرآن كريم پس از آنكه  توصيه می كند زنان خود بعدا در

اينكه به عفاف شناخته  بپوشانند می فرمايد : " « ذلك ادنی ان يعرفن فال يؤذين »" . يعنی اين كار برای
است ، و در نتيجه دور باش و حشمت آنها  شوند و معلوم شود خود را در اختيار مردان قرار نمی دهند بهتر

  مانع مزاحمت افراد سبكسر می گردد

  : بخش چهارم ايرادها و اشكالها

  كار بی منطق  1 - 
  سلب حق آزادی-   2

  ركود فعاليت  3 - 
  افزايش التهابها 4- 

 



  ايرادها و اشكالها

  حجاب و منطق

می گيرند اينست كه دليل معقولی ندارد و چيزی كه منطقی نيست نبايد از  اولين ايرادی كه بر پوشيدگی زن
فكر  می گويند منشأ حجاب ، يا غارتگری و نا امنی بوده است كه امروز وجود ندارد ، و يا . آن دفاع كرد

سلطه جوئی مرد بوده كه  رهبانيت و ترك لذت بوده است كه فكر باطل و نادرستی است ، و يا خودخواهی و
به پليدی زن در ايام حيض بوده است كه اين  رذيله ای است ناهنجار و بايد با آن مبارزه كرد ، و يا اعتقاد

  هم خرافه ای بيش  نيست
 - از بحثی كه در بخش گذشته كرديم روشن شد . از مباحث آن  بخش معلوم گشت كه حجاب پاسخ اين ايراد 

از جنبه باال رفتن  البته به مفهوم اسالمی آن - از جنبه های مختلف  : روانی ، خانوادگی ، اجتماعی و حتی
  در اين بخش تكرار نمی كنيم ارزش زن ، منطق  معقول دارد و چون در آن بخش به تفصيل بحث كرديم

  حجاب و اصل آزادی

گرفته اند اينست كه موجب سلب حق آزادی كه  يك حق طبيعی بشری است  ايراد ديگری كه بر حجاب
 توهين به حيثيت انسانی زن به شمار می رود می گردد و نوعی

انسانی يكی از مواد اعالميه حقوق بشر است . هر انسانی شريف و آزاد  می گويند احترام به حيثيت و شرف
 يا زن ، سفيد باشد يا سياه ، تابع هر كشور يا مذهبی باشد . مجبور ساختن زن به اينكه است ، مرد باشد

عبارت ديگر ظلم  حجاب  داشته باشد بی اعتنائی به حق آزادی او و اهانت به حيثيت انسانی او است  و به
متطابق عقل و شرع به  فاحش است به زن . عزت و كرامت انسانی و حق  آزادی زن ، و همچنين حكم

هيچ شكل و به هيچ صورت و به هيچ   اينكه هيچكس بدون موجب  نبايد اسير و زندانی گردد ، و ظلم به
  از ميان برود بهانه نبايد واقع شود ، ايجاب می كند كه اين امر

است تذكر دهيم كه فرق است بين زندانی كردن  زن در خانه و بين موظف دانستن  پاسخ : يك بار ديگر الزم
اسير  اينكه وقتی می خواهد با مرد بيگانه مواجه شود پوشيده باشد . در اسالم محبوس ساختن و او به

در معاشرت و  كردن زن وجود ندارد . حجاب در اسالم يك وظيفه ای است بر عهده زن  نهاده شده كه
وظيفه نه از ناحيه مرد بر او  برخورد با مرد بايد كيفيت خاصی را در لباس  پوشيدن مراعات كند . اين

منافات داشته باشد و يا تجاوز به  حقوق طبيعی  تحميل شده است و نه چيزی است كه با حيثيت و كرامت او
 محسوب شود او كه خداوند برايش خلق كرده است

معاشرت روش خاصی را اتخاذ كنند و  اگر رعايت پاره ای مصالح اجتماعی ، زن يا مرد را مقيد سازد كه در
تعادل اخالقی را از بين نبرند چنين مطلبی را "  طوری راه بروند كه آرامش ديگران را بر هم نزنند و

نمی توان ناميد و آن را منافی حيثيت انسانی و اصل " آزادی " فرد نمی توان  " زندانی كردن  " يا " بردگی
  دانست



مردی برهنه يا در  در كشورهای متمدن جهان در حال حاضر چنين محدوديتهائی برای مرد وجود دارد . اگر
ممانعت كرده به عنوان اينكه اين  لباس خواب از خانه خارج شود و يا حتی با پيژامه بيرون آيد ، پليس

هنگامی كه مصالح اخالقی و اجتماعی  ، افراد اجتماع  . عمل برخالف  حيثيت اجتماع است او را جلب می كند
خاصی را رعايت كنند مثال با لباس كامل بيرون بيايند ، چنين چيزی نه  را ملزم كند كه در معاشرت اسلوب

 و نه  زندان ، و نه ضد آزادی و حيثيت انسانی است و نه ظلم و ضد حكم عقل به  شمار بردگی نام دارد
  می رود

كرامت و احترام بيشتر  برعكس ، پوشيده بودن زن - در همان حدودی كه اسالم تعيين كرده است - موجب
  می دارد او است ، زيرا او را از تعرض افراد جلف و فاقد اخالق مصون

كه هنگامی كه از خانه بيرون می رود متين و سنگين  و با وقار باشد ، در طرز  شرافت زن اقتضاء می كند
به سوی  لباس پوشيدنش هيچگونه عمدی كه باعث  تحريك و تهييج شود به كار نبرد ، عمال مرد را رفتار و

معنی دار به سخن خود آهنگ ندهد .  خود دعوت نكند ، زباندار لباس نپوشد ، زباندار راه نرود ، زباندار و
انسان  سخن می گويد ، طرز حرف زدنش يك حرف  چه آنكه گاهی اوقات ژستها سخن می گويند ، راه رفتن

  ديگری می زند
 روحانی هستم مثال می زنم : اگر يك روحانی برای  خودش قيافه و هيكلی برخالف آنچه اول از تيپ خودم كه

و شكوه خاص  عادت و معمول است بسازد ، عمامه را بزرگ و ريش را دراز كند ، عصا و ردائی با هيمنه
من احترام  قائل شويد ، راه  به دست و دوش بگيرد ، اين ژست و قيافه خودش حرف می زند ، می گويد برای

 برايم باز كنيد ، مؤدب بايستيد ، دست مرا ببوسيد
محكم به زمين  همچنين است حالت يك افسر با نشانه های عالی افسری كه گردن می افرازد ، قدمها را

می كند . او هم زباندار عمل می كند  می كوبد ، باد به غبغب می اندازد ، صدای خود را موقع حرف زدن كلفت
 رعب من را در دلهای خود جا دهيد ، به زبان بی زبانی  می گويد : از من بترسيد ،

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

 می كند كه اينچنين باشد ؟ آيا اگر ساده و آرام  بيايد و برود ، حواس پرت كن نباشد و آيا حيثيت زن ايجاب
حيثيت مرد يا  نگاههای شهوت آلود مردان را به  سوی خود جلب نكند ، برخالف حيثيت زن يا برخالف

بگويد زن را بايد در خانه حبس و  برخالف  مصالح اجتماع يا برخالف اصل آزادی فرد است ؟ آری اگر كسی
رفتن از خانه به او نداد ، البته اين با آزادی  طبيعی و  در را به رويش قفل كرد و به هيچ وجه اجازه بيرون

خدادادی زن منافات دارد . چنين چيزی در حجابهای غير اسالم بوده است ولی در  حيثيت انسانی و حقوق
 نبوده و نيست اسالم

؟ جواب می دهند نه . اگر بپرسيد  شما اگر از فقهاء بپرسيد آيا صرف بيرون رفتن زن از خانه حرام است
است ؟ يعنی نفس عمل بيع و شراء زن اگر طرف  آيا خريد كردن زن و لو اينكه فروشنده مرد باشد حرام

نيست . آيا شركت كردن زن در مجالس و اجتماعات ممنوع است  مرد باشد حرام  است ؟ پاسخ می دهند حرام
چنانكه در مساجد و مجالس  مذهبی و پای منبرها شركت می كنند و كسی نگفته  ؟ باز هم جواب منفی است

 شركت كردن زن  در جاهائی كه مرد هم وجود دارد حرام است . آيا تحصيل زن ، فن و هنر است كه صرف



باز جواب منفی  آموختن زن و باعخره تكميل استعدادهائی كه خداوند در وجود او نهاده است  حرام است ؟
  است

بيرون رفتن به  صورت خودنمائی و تحريك آميز  فقط دو مسأله وجود دارد ، يكی اينكه بايد پوشيده باشد و
  نباشد

خانوادگی ايجاب می كند كه خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و  و ديگر اينكه مصلحت
 انديشی او باشد مصلحت

گاهی ممكن  است رفتن زن به خانه اقوام  . البته مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بيشتر
می خواهد به خانه خواهر خود برود و فی المثل  و فاميل خودش هم مصلحت نباشد . فرض كنيم  زن

زن را عليه مصالح خانوادگی تحريك می كند . تجربه هم نشان   خواهرش فرد مفسد و فتنه  انگيزی است كه
كم نظير نيست . گاهی هست كه رفتن زن حتی به  خانه مادرش نيز برخالف  می دهد كه اينگونه قضايا

می گيرد  است ، همينكه نفس مادر به او برسد تا يك هفته در خانه ناراحتی می كند ، بهانه مصلحت خانوادگی
از اين معاشرتهای   ، زندگی را تلخ و غير قابل تحمل می سازد . در چنين مواردی شوهر حق دارد كه

فرزندان ايشان نيز می باشد -  زبانبخش - كه زيانش نه تنها متوجه مرد است ، متوجه خود به زن و
  خانواده نيست دخالت مرد مورد ندارد جلوگيری كند . ولی در مسائلی كه مربوط به  مصالح

  ركود فعاليتها

می گيرند اينست كه سبب ركود و تعطيل  فعاليتهائی است كه خلقت در استعداد  سومين ايرادی كه بر حجاب
  داده است زن قرار

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

استعداد و لياقت كاری  ساسا هر استعداد طبيعی دليل يك حق طبيعی است . وقتی در آفرينش به  يك موجودا
استعداد خود را به فعليت برساند ، منع كردن آن  داده شد ، اين به منزله سند و مدرك  است كه وی حق دارد

  ظلم  است
بشر اعم از زن و مرد حق دارند درس بخوانند و اين حق را برای حيوانات قائل  چرا می گوئيم همه افراد

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

 كوششهائی كه آفرينش به او امكان داده است نه تنها ستم به زن است ، خيانت به اجتماع باز داشتن زن از
به زيان اجتماع  نيز می باشد . هر چيزی كه سبب شود قوای طبيعی و خدادادی انسان معطل و بی اثر بماند

  است
و اجتماع  بايد از كار و فعاليت اين عامل  عامل انسانی بزرگترين سرمايه اجتماع است . زن نيز انسان است

كردن اين عامل و تضييع نيروی نيمی از افراد اجتماع ، هم برخالف  و نيروی توليد او بهره مند گردد . فلج 
است و هم برخالف حق اجتماع و سبب می شود كه زن هميشه به صورت  سربار و كل  حق طبيعی  فردی زن

  زندگی كند بر مرد



خواهيم كرد ، موجب هدر رفتن  جواب اين اشكال آنست كه حجاب اسالمی كه حدود آن را به زودی بيان 
مذكور بر آن شكلی از حجاب كه در ميان  نيروی زن و ضايع ساختن استعدادهای فطری او نيست . ايراد

بوده است وارد است . ولی حجاب اسالم نمی گويد كه  بايد زن را  هنديها يا ايرانيان  قديم يا يهوديان متداول
 جلوی بروز استعدادهای او را گرفت در خانه محبوس كرد و

التذاذات جنسی بايد به محيط خانوادگی و به همسر مشروع  مبنای حجاب در اسالم چنانكه گفتيم اينست كه
خالص برای كار و فعاليت باشد . به همين جهت به زن اجازه نمی دهد كه  اختصاص يابد و محيط اجتماع ،

 بيرون  می رود موجبات تحريك مردان را فراهم كند و به مرد هم اجازه نمی دهد كه  چشم وقتی از خانه
كار اجتماع نيز  چرانی كند . چنين حجابی نه تنها نيروی كار زن را فلج نمی كند ، موجب  تقويت نيروی

  می باشد
منحصر به همسر قانونی خود كند و تصميم بگيرد همينكه از كنار همسر خود  اگر مرد تمتعات جنسی را

 پا به درون  اجتماع گذاشت ، ديگر درباره اين مسائل نينديشد ، قطعا در اين صورت بهتر بيرون آمد و
اين طنازی و آن  می تواند فعال باشد تا اينكه همه فكرش متوجه اين زن و آن دختر و اين قدر و باال و

 عشوه گری باشد و دائما نقشه طرح كند كه چگونه با فالن خانم آشنا شود
برای يك بيرون رفتن چند  آيا اگر زن ساده و سنگين به دنبال كار خود برود برای اجتماع بهتر است  يا آنكه

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

اراده تبديل كند ؟ عجبا ! به بهانه اينكه حجاب ، نيمی از افراد  موجوداتی هوسباز و چشم چران و بی
كار  . است  ، با بی حجابی و بی بند و باری نيروی تمام افراد زن و مرد را فلج كرده اند اجتماع را فلج كرده

مرد چشم چرانی و  زن پرداختن به خودآرايی و صرف وقت در پای ميز توالت برای بيرون  رفتن ، و كار
در يكی از مجالت  زنانه درج  شكارچيگری شده است . در اينجا بد نيست متن شكايت مردی را از زنش كه

  صورت  چه موجوداتی در آورده است شده بود ذكر كنم تا معلوم شود اوضاع حاضر ، زنان را به
خواب به يك دلقك درست و حسابی مبدل می گردد . موقع   در آن نامه چنين نوشته است : " زنم در موقع

 نشود يك كاله توری بزرگ به سرش می بندد خواب برای اينكه موهايش خراب
است كه جلو آئينه ميز توالت می نشيند و گريم صورتش را با شير  بعد لباس خواب می پوشد . در اين موقع

  پاك كن می شويد
 می گرداند احساس می كنم او زن من نيست زيرا اصال شكل  سابق را ندارد . ابروهايش را وقتی رويش را بر

مشام من می رسد  تراشيده و چون مداد ابرو را پاك كرده بی  ابرو می شود . از صورتش بوی نامطبوعی به
مرا به ياد قبرستان  می اندازد .  زيرا كرمی كه برای  چين و چروك به صورتش می مالد بوی كافور می دهد و

مقدمه كار است  . چند دقيقه ای در اتاق راه می رود و جمع  كاش كار به همين جا ختم می شد ، ولی اين تازه
 خانه را صدا می كند و می گويد كيسه ها را بياور ، كلفت با چهار كيسه متقالی باال و جور می كند آنگاه كلفت

را با نخ می بندد .  می آيد . خانم روی تخت می خوابد و كلفت كيسه ها را به دست و پای او می كند و بيخ آن
لحاف نگيرد و چند شش نشود و  چون ناخنهای دست و پايش مانيكور شده و دراز است ، برای اينكه به

 همين ترتيب می خوابد احيانا نشكند دست و پای خود را در كيسه می كند و به



شده به صورت  نيروی فعال اقتصادی و  " آری اينست زنی كه بر اثر به اصطالح بی حجابی " آزاد
نمی خواهد اينست كه زن به صورت چنين موجود مهملی در  اجتماعی و فرهنگی در آمده است ! آنكه اسالم 

فاسد كردن اخالق اجتماع و خراب كردن بنيان خانواده باشد . اسالم با  آيد كه كارش فقط استهالك ثروت و
 اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هرگز مخالف نيست فعاليت واقعی

 مطلب است متون اسالم و تاريخ اسالم گواه اين
سخت متدين كه اصول  در اوضاع و احوال تجدد مابی بی منطق حاضر جز در دهات و در ميان افراد

صرف فعاليتهای مفيد اجتماعی يا فرهنگی  اسالمی را رعايت می كنند زنی پيدا نمی كنيد كه نيروی او واقعا
  يا اقتصادی بشود

 اقتصادی رائج شده است كه بايد آنرا ثمره بی حجابی  دانست و آن اينست كه بنكدار به آری يك نوع فعاليت
عنوان فروشنده  جای اينكه بكوشد جنس بهتر و مرغوبتر برای مشتريان خود تهيه كند ، يك مانكن را به

وسيله پول در آوردن و خالی  می آورد ، نيروی زنانگی و سرمايه عصمت و عفاف او را استخدام می كند و
همانطوری  كه هست به مشتری ارائه دهد ولی يك دختر  كردن جيبها قرار می دهد . يك فروشنده بايد كاال را

ژستهای زنانه و در معرض قرار دادن جاذبه جنسی خود مشتری را  خوشگل فروشنده با ادا و اطوار و
  جلب می كند

  می خرند از افراد كه اصال مشتری نيستند برای اينكه چند دقيقه با او حرف  بزنند يك چيزی هم بسياری
؟ می گويند زن را توی كيسه  آيا اين فعاليت اجتماعی است ؟ آيا اين تجارت است يا كالهبرداری و رذالت

  سياه نپيچيد
بپيچيد ولی آيا بايد طوری لباس  بپوشد و در اجتماع عمومی ظاهر  ما نمی گوئيم زن خود را در كيسه سياه

پستانهايش را هم به مردان  شهوتران و چشم چران نشان بدهد و از آنطور كه هست  شود كه برجستگی
زيبائی  جاذبتر برای  آنها جلوه دهد ؟ از وسائل مصنوعی در زير لباس استفاده كند تا چاقی و بهتر و

و لباسهای تحريك آميز  مصنوعی را هم برای فريفتن و دل ربودن مردان بيگانه به مدد بگيرد ؟ اين مدها
لباسها را برای همسرانشان بپوشند ؟ ! اين  برای چه به وجود آمده است ؟ آيا برای  اينست كه بانوان آن

  كفشهای  پاشنه بلند برای چيست ؟
ماهيچه های كفل را به ديگران نشان دهد ؟ آيا لباسهائی كه نازك كاری ها و  جز برای اينست كه حركات

 بدن را نشان می دهد جز برای تهييج مردان و برای صيادی است ؟ عمال غالب خانمهائی كه برجستگيهای
نمی گيرند شوهران  از اين نوع كفشها و لباسها و آرايشها استفاده  می كنند ، تنها مردی را كه در نظر

  خودشان است
هر نوع لباس و آرايشی  استفاده كند اما متأسفانه تقليد  زن می تواند در ميان زنان و در ميان محارم خود از

 منظور ديگری  است از زنان غربی برای هدف و
مردان هم  به آن دامن بزنند و  غريزه خودآرائی و شكارچيگری در زن غريزه عجيبی است . وای اگر

  مصلحين اجتماع ! هم تشويق كنند مدسازان و طراحان نواقص كار آنان را برطرف كنند و
، كفش ساده به پا كنند ، با چادر يا با پالتو و روسری  اگر دختران در اجتماعات عمومی لباس ساده بپوشند

بروند ، آيا در چنين شرايطی بهتر درس می خوانند يا با وضعی كه مشاهده  كامل به مدرسه و دانشگاه



 اصوال اگر التذاذهای جنسی و منظورهای شهوانی در كار نيست چه اصراری است كه  بيرون می كنيم ؟
  ؟ رفتن زن به اين شكل باشد ؟ چرا اصرار می ورزند كه دبيرستانهای مختلط به وجود آورند

معمول بوده است - نمی دانم ا×ن هم معمول هست يا نه - كه در كالسهای دانشگاه  من شنيده ام در پاكستان
قرار می گيرد  پسران و دختران به وسيله پرده ای از يكديگر جدا باشد و فقط استادی كه پشت تريبون بخش

  مشرف بر هر دو باشد . آيا بدين طريق درس  خواندن چه اشكالی دارد ؟

  افزايش التهابها

گرفته اند اينست كه ايجاد حريم ميان زن و مرد بر اشتياقها و التهابها می افزايد  يك ايراد ديگر كه بر حجاب
و مرد  طبق اصل " االنسان حريص علی ما منع منه " ، حرص و ولع نسبت به اعمال جنسی را در زن و

 بيماريهای  روحی می گردد بيشتر می كند . به عالوه ، سركوب كردن غرائز موجب انواع اختاللهای روانی و
 

روی محروميتها و ناكاميها بسيار تكيه شده  در روانشناسی جديد و مخصوصا در مكتب روانكاوی فرويد
قيود اجتماعی است و پيشنهاد می كند كه تا ممكن است بايد غريزه  است . فرويد می گويد : ناكاميها معلول

 ناكامی و عوارض ناشی از آن پيش نيايد را آزاد گذاشت  تا
فارسی ) كتاب " جهانی كه من  می شناسم " می گويد : " اثر   ( ترجمه٧٠ و ۶٩برتراند راسل در صفحه 

تحريك حس كنجكاوی عمومی است . و اين تأثير ، هم در مورد ادبيات مستهجن  معمولی تحريم ، عبارت از
يونانی " امپد  موارد ديگر مصداق  پيدا می كند . . . اكنون برای اثر تحريم مثالی می زنم : فيلسوف و هم در

  كل " جويدن برگهای شجره الغار را خيلی شرم آور و زشت می پنداشت
 می كرد از اينكه بايد ده هزار سال به علت جويدن برگ  درخت غار در ظلمات خارجی او هميشه جزع و فزع

چنين درختی  دوزخ ) به سر برد . هيچوقت مرا از جويدن  برگ غار نهی نكرده اند و من هم تاكنون برگ )
   بكند و او هم برگ  درخت غار را جويد را نجويده ام ولی  به " امپد كل " تلقين شده بود كه نبايد اين كار را

عقيده داريد انتشار موضوعهای  منافی عفت عالقه مردم را به  سپس در جواب اين سؤال كه : " آيا شما
 جواب می دهد : " عالقه مردم نسبت بدانها نقصان می يابد . فرض كنيد چاپ و انتشار " آنها زياد نمی كند ؟

مدت يك سال يا دو  كارت پستال های منافی عفت مجاز و آزاد گردد . اگر چنين چيزی بشود اين  اوراق برای
كسی حتی به آنها نگاه هم نخواهد  سال مورد استقبال واقع شده سپس مردم از آن خسته می شوند و ديگر

    كرد
ناكامی ، بالخصوص ناكامی جنسی  ، عوارض وخيم و ناگواری  پاسخ اين ايراد اينست كه درست است كه

غرائز در حدودی كه مورد نياز طبيعت است غلط است ، ولی برداشتن قيود  دارد و مبارزه با اقتضاء
 حل نمی كند بلكه بر آن می افزايد اجتماعی مشكل را

برداشتن قيود ، عشق به مفهوم  واقعی را می ميراند ولی  در مورد غريزه جنسی و برخی غرائز ديگر ،
می كند . در اين مورد هر چه عرضه بيشتر گردد هوس و ميل به تنوع  طبيعت را هرزه و بی بند و بار

  افزايش می يابد



اگر پخش عكسهای منافی عفت مجاز بشود پس از مدتی مردم خسته خواهند شد و  " : اينكه راسل می گويد
كرد " ، درباره يك عكس  بالخصوص و يك نوع بی عفتی بالخصوص صادق است ، ولی در  نگاه نخواهند

بدين  مطلق بی  عفتی ها صادق نيست يعنی از يك نوع خاص بی عفتی خستگی پيدا می شود ولی نه  مورد
می كشد و نوعی  معنی كه تمايل به عفاف جانشين آن شود بلكه بدين معنی كه آتش و عطش روحی زبانه

  ديگر را تقاضا می كند . و اين تقاضاها هرگز تمام شدنی نيست
حرارت  راسل در كتاب زناشوئی و اخالق اعتراف می كند كه عطش روحی در مسائل  جنسی غير از خود

  جسمی است . آنچه با ارضاء تسكين می يابد حرارت جسمی  است نه عطش روحی
صورت حرص و آز  بدين نكته بايد توجه كرد كه آزادی در مسائل جنسی سبب شعله ور شدن  شهوات به

ايرانی و عرب سراغ داريم . ولی  می گردد ، از نوع حرص و آزهائی كه در صاحبان  حرمسراهای رومی و
صورت يك احساس عالی و رقيق و لطيف و انسانی  ممنوعيت و حريم ، نيروی عشق و تغزل و تخيل را به

اين هنگام است كه مبدأ و منشأ خلق هنرها و ابداعها و فلسفه ها  تحريك می كند و رشد می دهد و تنها در
  می گردد

و  آنچه عشق ناميده می شود و به قول ابن سينا " عشق عفيف " ، و آنچه به صورت هوس و حرص ميان
است . عشق ، عميق  آز و حس تملك در می آيد - با اينكه هر دو روحی و پايان ناپذير است - تفاوت بسيار

كننده نيرو و متمايل به تنوع و  و متمركز كننده نيروها و يگانه پرست است و اما هوس ، سطحی و پخش
  هرزه صفت است

است : يك نوع حاجتهای محدود و سطحی است ، مثل خوردن ، خوابيدن . در  حاجتهای طبيعی بر دو قسم
 حاجتها همينكه ظرفيت غريزه اشباع و حاجت جسمانی مرتفع گردد ، رغبت انسان هم از بين اين نوع از

طبيعی ، عميق  و  می رود و حتی ممكن است  به تنفر و انزجار مبدل گردد . ولی يك نوع ديگر از نيازهای
جنسی دارای دو جنبه است . از نظر  غريزه دريا صفت و هيجان پذير است مانند پول پرستی و جاه طلبی

دو جنس به يكديگر چنين نيست . برای روشن  حرارت جسمی از نوع اول است  ولی از نظر تمايل روحی
جامعه ای از لحاظ خوراك يك مقدار معين تقاضا دارد . يعنی اگر  شدن ، مقايسه ای به عمل می آوريم : هر

 ميليون جمعيت داشته باشد مصرف خوراكی آنها معين است كه كمتر از آن نبايد باشد و كشوری  مثال بيست
می ريزند . درباره اين  زيادتر هم اگر باشد نمی توانند مصرف كنند ، فرضا اگر گندم زياد داشته باشند به دريا

مقدار مشخصی خواهد بود . ولی  اگر  جامعه اگر بپرسيم  مصرف خوراك آن در سال چقدر است ؟ جواب ،
پول چقدر احتياج به  ثروت هست ؟ يعنی چقدر پول الزم  درباره يك جامعه بپرسيم كه از نظر عالقه افراد به

آن را اشباع كند به طوری كه اگر باز هم بخواهيم به آنها پول بدهيم  دارد تا حس پول پرستی همه افراد
 شده ايم ، ميل نداريم و نمی توانيم بگيريم ؟ جواب اينست كه اين  خواست حدی نخواهد بگويند ديگر سير

  داشت
را دارد . در حديثی از پيغمبر اكرم صلی اهللا  عليه و آله آمده است : « منهومان  علم دوستی هم همين حالت

علم و ديگر طالب  يعنی دو گرسنه هرگز سير نمی شوند : يكی جوينده يشبعان طالب علم و طالب مال ال
 ثروت ، هرچه بيشتر به آنها داده شود اشتهاشان تيزتر می گردد



است . هر فردی هر مقام  جاه طلبی بشر هم از همين قبيل است . ظرفيت بشر از نظر جاه طلبی پايان  ناپذير
باالتر است ، و اساسا هر جا كه پای حس  را كه به دست  آورد باز هم طالب مقام اجتماعی و هر پست عالی

  نيست تملك به  ميان بيايد از پايان پذيری خبری
است . از اين نظر يك  غريزه جنسی دو جنبه دارد : جنبه جسمانی و جنبه روحی . از جنبه جسمی  محدود

و عطش روحی ای كه در اين ناحيه  زن يا دو زن برای اشباع مرد كافی است ، ولی  از نظر تنوع طلبی
  ممكن است به وجود آيد شكل ديگری دارد

 " كرديم كه حالت روحی مربوط به اين موضوع دو نوع است : يكی  آن است كه به اصطالح قبال اشاره
مطرح است كه  عشق " ناميده می شود ، و همان چيزی است كه در ميان فالسفه و مخصوصا فالسفه الهی

دارد كه صددرصد روحی  آيا ريشه و هدف عشق واقعی  ، جسمی و جنسی است و يا ريشه و هدف ديگری
است ولی بعد حالت معنوی پيدا می كند  است و يا شق سومی در كار است و آن اينكه از لحاظ ريشه ، جنسی

  و متوجه هدفهای غير جنسی می گردد ؟
بحث ما نيست ، اين نوع از عطش هميشه جنبه  فردی و شخصی دارد يعنی به  اين عطش روحی فعال محل

 شخص خاص تعلق می گيرد و رابطه او را با غير او قطع می كند . اين نوع از عطش در موضوع خاص و
  زمينه محدوديتها و محروميتها به وجود می آيد

صورت حرص و آز در می آيد كه از شؤون حس تملك است و يا  نوعی ديگر عطش روحی آن است كه به
پايان ناپذير : شهوت جنسی و حس تملك ، آن همان است كه در صاحبان  آميخته ای است از دو غريزه

در اغلب پولداران و غير پولداران عصر ما وجود دارد . اين نوع از عطش تمايل  به  حرمسراهای قديم و
اختيار دارد در بند  دارد . از يكی سير می شود و متوجه ديگری می گردد . در عين اينكه  دهها نفر در تنوع

باری ها و معاشرتهای به اصطالح  دهها نفر ديگر است و همين نوع از عطش  است كه در زمينه بی بند و
  ناميده می شود آزاد به وجود می آيد . اين نوع از عطش است كه هوس

تقويت كننده نيروی تخيل و  همانطور كه در گذشته گفتيم : عشق ، عميق و متمركز كننده نيروها و
متمايل به تنوع و تفنن و هرزه صفت  يگانه پرست است ، و اما هوس ، سطحی و پخش  كننده نيروها و

  است
ناميده می شود ارضاء شدنی نيست . اگر مردی در اين مجرا بيفتد ، فرضا  اين نوع از عطش كه هوس

 حرمسرای هارون الرشيد و خسرو پرويز داشته باشد پر از زيبا رويان كه سالی يك بار به حرمسرائی نظير
آن  خواهد شد  هر يك نوبت نرسد ، باز اگر بشنود كه در اقصی نقاط جهان يك زيباروی ديگر هست ، طالب

آن داده شود باز هم به دنبال  . نمی گويد بس است ديگر سير شده ام . حالت جهنم را دارد كه هر چه به
لجهنم هل امتعت و تقول هل من مزيد »به جهنم  زيادتر است . خدا در قرآن می فرمايد : « يوم نقول

آيا بازهم هست ؟ چشم هرگز از ديدن زيبا رويان سير نمی شود و  می گوئيم پر شدی  ؟ سير شدی ؟ می گويد
  : می رود . به قول شاعر دل هم به دنبال چشم

  دل برود ، چشم چو مايل بود

  دست نظر رشته كش دل بود



فراوانی ، امكان ندارد و اگر كسی بخواهد از اين راه وارد  در اينگونه حاالت سير كردن و ارضاء از راه
 بخواهد آتش را با هيزم سير كند شود درست مثل آن است كه

روحی ، محدوديت در كار نيست . انسان روحا طالب بی  به طور كلی در طبيعت انسانی از نظر خواسته های
كه  خواسته های روحی در مسير ماديات قرار گرفت به هيچ حدی متوقف  نهايت آفريده شده است . وقتی هم

  هر مرحله ای ميل و طلب مرحله ديگر را در او به وجود می آورد نمی شود ، رسيدن به
 كسانی كه طغيان نفس اماره و احساسات شهوانی را تنها معلول محروميتها و عقده های اشتباه كرده اند

شهوات می گردد ،  ناشی از محروميتها دانسته اند . همانطور كه  محروميتها سبب طغيان و شعله ور شدن
می گردد . امثال  فرويد آن  پيروی و اطاعت و تسليم مطلق نيز سبب طغيان و شعله ور شدن آتش شهوات

  طرف سكه را خوانده اند و از اين طرف سكه غافل مانده اند
زياد بدين نكته اشاره شده  ناصحان و عارفان ما كامال بدين نكته پی برده بودند . در ادبيات فارسی و عربی

  است
  : سعدی می گويد

  فرشته خوی شود آدمی زكم خوردن

  و گر خورد چو بهائم بيفتد او چو جماد

فرمان دهد چو يافت  مراد بوصيری مصری در قصيده  مراد هر كه برآری مطيع امر تو گشت خالف نفس كه
ادبيات اسالمی  است و در مدح رسول اكرم صلی اهللا عليه و آله است و  معروف " برده " كه از شاهكارهای

  : اندرزهائی هم دارد می گويد ضمنا پند و

  النفس كالطفل ان تهمله شب علی

  حب الرضاع و ان تفطمه ينفطم

است . اگر او را به حال  خود بگذاری با همين ميل  يعنی نفس همچون طفل است كه به پستان عالقه مند
ريشه دارتر می شود و اگر او را از شير بگيری به ترك پستان خود می گيرد .  باقی می ماند و روز به روز

  : می گويد ديگری

  النفس راغبة اذا رغبتها

  و اذا ترد الی قليل تقنع

می افزايد ولی اگر او را به كم عادت دهی قناعت  يعنی هر چه موجبات رغبت نفس را فراهم كنی بر رغبت
  پيشه می كند

و  امثال او در اينست كه پنداشته اند تنها راه آرام كردن  غرائز ، ارضاء و اشباع بی حد اشتباه فرويد و
و مدعی هستند كه  حصر آنها است . اينها فقط متوجه  محدوديتها و ممنوعيتها و عواقب سوء آنها شده اند

طرحشان  اينست كه برای ايجاد  . قيد و ممنوعيت ، غريزه را عاصی و منحرف و سركش و نا آرام می سازد
بدين معنی كه به زن اجازه هر جلوه گری و به مرد  آرامش اين غريزه ، بايد به آن آزادی مطلق داد آن  هم

  اجازه هر تماسی داده شود



را خوانده اند توجه نكرده اند كه همانطور كه  محدوديت و ممنوعيت ، غريزه را  اينها چون يك طرف قضيه
آنرا  توليد عقده می كند ، رها كردن و تسليم شدن و در معرض تحريكات و تهييجات در آوردن سركوب و

برآورده شود ، بلكه  ديوانه می سازد ، و چون اين امكان وجود ندارد كه هر خواسته ای برای هر فردی
بدتر سركوب می شود و عقده روحی به  امكان ندارد همه خواسته های بی پايان يك فرد برآورده شود غريزه

  وجود می آيد
چيز الزم است : يكی ارضاء غريزه در حد حاجت طبيعی ، و ديگر  به عقيده ما برای آرامش غريزه دو

 انسان از لحاظ حوائج طبيعی مانند چاه نفت است كه تراكم و تجمع گازهای  تحريك آن جلوگيری از تهييج و
به آتش داد ولی  داخلی آن ، خطر انفجار را به وجود می آورد . در اين صورت بايد گاز آن را خارج كرد و

 اين آتش را هرگز باز طعمه زياد نمی توان سير كرد
 به وسائل مختلف سمعی و بصری و لمسی موجبات هيجان غريزه  را فراهم كند و آنگاه اينكه اجتماع

نمی توان آرامش و  بخواهد با ارضاء ، غريزه ديوانه شده را آرام كند ميسر نخواهد شد . هرگز بدين وسيله
هزاران عوارض روانی و جنايات ناشی  رضايت ايجاد كرد ، بلكه بر اضطراب و تالطم و نارضائی غريزه با

  از آن ، افزوده می شود
غريزه جنسی عوارض وخيم ديگری نظير بلوغهای  زودرس و پيری و فرسودگی  تحريك و تهييج بی حساب

كه عارفان و نكته سنجان ما كه می گويند : مراد هر كه برآری مطيع نفس  از اينجا معلوم می شود نيز دارد
 نفس كه فرمان دهد چو يافت  مراد با روشن بينی و روشن ضميری عارفانه خود به نكاتی تو گشت خالف

پر كرده متوجه   برخورد كرده اند كه اين  آقايان روانشناس روانكاو كه در عصر علوم ، نامشان جهان را
  نشده اند

مطلب صحيحی است ولی  نيازمند به توضيح است .  اما اينكه می گويند : االنسان حريص علی ما منع منه
ممنوع  شود و هم به سوی آن تحريك شود ، به اصطالح  انسان به چيزی حرص می ورزد كه هم از آن

بيدار كنند و آنگاه او را ممنوع سازند . اما اگر امری اصال عرضه نشود  تمنای چيزی را در وجود شخصی 
 شود ، حرص و ولع هم نسبت بدان كمتر خواهد بود يا كمتر عرضه

غريزه جنسی بود ، خود متوجه شد كه خطا رفته است ، لذا پيشنهاد كرد  فرويد كه طرفدار سرسخت آزادی
راه خاص خودش به مسير ديگری منحرف كرد و به مسائل علمی و هنری نظير نقاشی و  كه بايد آن را از

برداشتن  منعطف ساخت  و به اصطالح طرفدار تصعيد شد . زيرا تجربه و آمار نشان داده بود كه با غيره
من نمی دانم آقای  . قيود اجتماعی ، بيماريها و عوارض روانی ناشی از غريزه جنسی  بيشتر شده است

آيا جز از طريق محدود كردن است ؟ در  . فرويد كه طرفدار تصعيد است از چه راه  آنرا پيشنهاد می كند
خود می گفتند انحراف  جنسی ، يعنی هم جنس بازی ، فقط  گذشته افراد بی خبر ، به دانشجويان بيخبرتر از

علتش هم دسترسی نداشتن به زن بر اثر قيود زياد و حجاب است . اما طولی  در ميان شرقيها رائج است و
  معلوم شد رواج اين عمل زشت در ميان  اروپائيها صد درجه بيشتر از شرقيها است نكشيد كه

دسترسی نداشتن به زن موجب انحراف می شود و بايد شرائط ازدواج قانونی را سهل  ما انكار نمی كنيم كه
جنسی  ولی بدون شك آن مقدار كه تبرج و خودنمائی زن در اجتماع و معاشرتهای آزاد سبب انحراف كرد ،

در مشرق زمين  اگر می شود به  مراتب بيشتر از آن است كه محروميت و دست نارسی سبب می گردد
شهوترانيهای زياد باعث اين  محروميتها باعث انحراف جنسی و همجنس بازی شده است  ، در اروپا



كه در روزنامه های خبری خوانديم رسمی و  انحراف گشته است ، تا آنجا كه  در بعضی كشورها همانطور
عمال اين كار را پذيرفته است قوه مقننه  بايد از ملت پيروی كند  قانونی شد ، و گفته شد چون ملت انگلستان

  رفراندوم قهری صورت گرفته است . يعنی نوعی
  اروپائی پسرها رسما با يكديگر ازدواج می كنند باالتر اينكه در مجله ای خواندم در بعضی كشورهای

رواج انحراف جنسی نبودند كه صاحبان  حرمسراها بودند ، و به  در شرق هم ، محرومين آن قدر سبب
  انحراف از " بالط " ملوك و سالطين آغاز شده است اصطالح اعراب ، اين

  : بخش پنجم حجاب اسالمی

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

  ستر عورت و اخالق تابو  4-
  استثناها در آيه پوشش  5-
  آيات سوره نور  6-
  آيات سوره احزاب  7-
  بررسی  8
  چهره و دو دست تا مچ-  9

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

  فتاوی  13-
 كتمان يا اظهار ؟  14-

   - دو مسأله ديگر١۵ 

  حجاب اسالمی

آيات مربوط بدين موضوع در دو سوره  از قرآن آمده است : يكی  . اين بحث را از قرآن شروع می كنيم
سوره " احزاب " . ما تفسير آيات را بيان می كنيم و سپس به مسائل فقهی و بحث  سوره " نور " و ديگر

می باشد .  ٣١و نقل  فتوای فقهاء می پردازيم . در سوره نور آيه ای كه مربوط به مطلب است آيه   روايات
در حكم مقدمه اين آيه  چند آيه قبل از آن آيه متعرض وظيفه اذن گرفتن برای ورود در منازل است و

الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتی  می باشد . تفسير آيات را از آنجا شروع  می كنيم : « يا ايها
 ) فان لم تجدوا فيها احدا فال تدخلوها حتی ٢٧لكم لعلكم تذكرون (  تستانسوا و تسلموا علی اهلها ذلكم خير

  ) ليس عليكم جناح ان٢٨لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكی لكم و اهللا بما تعملون عليم (  يؤذن لكم و ان قيل



للمؤمنين  يغضوا من   ) قل٢٩تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم و اهللا يعلم ما تبدون و ما تكتمون ( 
و قل للمؤمنات يغضضن من »  ( 30 ) ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكی لهم ان اهللا خبير بما يصنعون 

ظهر منها و ليضربن بخمرهن  علی جيوبهن و ال  ابصارهن و يحفظن فروجهن و اليبدين زينتهن اال ما²
آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی  يبدين زينتهن اال لبعولتهن او آبائهن او

الطفل  اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولی االربة من الرجال او اخوانهن او بنی
زينتهن و توبوا الی اهللا  الذين لم يظهروا علی عورات النساء ، و ال يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من

  )٣١جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون (
 آورديد ! به خانه ديگران داخل نشويد مگر آنكه قبال آنان را آگاه سازيد . و بر اهل ای كسانی كه ايمان

  خانه سالم كنيد . اين برای شما بهتر است
  باشد كه پند گيريد

بازگرديد كه  خانه نيافتيد داخل نشويد تا به شما اجازه داده شود . اگر گفته شد باز گرديد ، اگر كسی را در
 پاكيزه تر است برای شما . خدا بدانچه  انجام می دهيد داناست

شويد . خدا  نيست كه در خانه هائی كه محل سكنا نيست و نفعی در آنجا داريد ( بدون اجازه ) داخل باكی
  آنچه را آشكار می كنيد و آنچه را نهان  می داريد آگاه است

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

، زيور خويش آشكار نكنند  خويش آشكار نكنند مگر آنچه پيدا است ، سرپوشهای خويش بر گريبانها بزنند
يا پسر شوهران ، يا برادران ، يا برادر  مگر برای شوهران ، يا پدران ، يا پدر شوهران ، يا پسران ،

مملوكانشان ، يا مردان طفيلی كه حاجت به زن ندارند ، يا كودكانی  زادگان ، يا خواهرزادگان  ، يا زنان ، يا
زيورهای  آگاه نيستند ( يا بر كامجوئی از زنان توانا نيستند ) و پای به زمين نكوبند كه كه از راز زنان

  كه رستگار شويد مخفيشان دانسته شود . ای گروه  مؤمنان همگی به سوی خداوند توبه بريد ، باشد
به خانه  كسی داخل شوند . در آيه سوم  مفاد آيه اول و دوم اينست كه مؤمنين نبايد سرزده و بدون اجازه

از اين دستور استثناء می گردد . سپس دو آيه ديگر  مكانهای عمومی و جاهائی كه برای سكونت نيست 
 - هر مسلمان ، چه ١معاشرت با يكديگر كه شامل چند قسمت است :  مربوط به وظائف زن و مرد است در

  چشم چرانی و نظر بازی  اجتناب كند مرد و چه زن ، بايد از
  باشد و عورت خود را از ديگران بپوشد مسلمان ، خواه مرد يا زن ، بايد پاكدامن  2-

زيور خود را بر ديگران  آشكار نسازند و در صدد تحريك و  زنان بايد پوشش داشته باشند و آرايش و 3-
  جلب توجه مردان برنيايند

 "« لزوم پوشش زن ذكر شده كه يكی با جمله " « و ال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها دو استثناء برای 3-
لبعولتهن »الخ "  بيان شده است و نسبت به عموم مردان  است و ديگری با جمله " « و ال يبدين زينتهن اال

 ذكر شده و نداشتن پوشش را برای زن نسبت به عده خاصی تجويز می كند
  ما به ترتيب در مفاد اين آيات بحث می كنيم

  استيذان



  اطالع و اجازه قبلی به خانه ديگری  داخل شود از نظر اسالم هيچكس حق ندارد بدون
نازل شده است ، معمول نبوده كه كسی  برای ورود در منزل ديگران  در بين اعراب ، در محيطی كه قرآن

 - خانه ها باز بوده همانطوری كه  االن هم در دهات ديده می شود هيچوقت رسم نبوده است اذن بخواهد . در
چنين  ترسی وجود  چه شب و چه روز - كه درها را ببندند . زيرا بستن درها از ترس دزد است و در آنجاها

يعنی دو لنگه در قرار دهند ،  نداشته است . اولين كسی كه دستور داد برای خانه های مكه  مصراعين
  معاويه بود و هم او دستور داد كه  درها را ببندند

 خانه ها هميشه باز بود و اجازه گرفتن هم بين عربها متداول نبود و حتی اجازه خواستن به هر حال چون در
می شدند . اسالم  را نوعی اهانت نسبت به خود می دانستند سرزده و بی اطالع قبلی وارد خانه های يكديگر

سكونت ديگران نشوند . روشن  اين رسم غلط را منسوخ كرد ، دستور داد سرزده داخل خانه های مورد
پوشيده بودن زن ، و از همين جهت اين   است كه فلسفه اين حكم دو چيز است : يكی موضوع ناموس يعنی

اينكه هر كسی در محل  سكونت خود اسراری دارد و  دستور با آيات پوشش يك جا ذكر شده است . ديگر
نفر رفيق  صميمی هم بايد اين نكته را رعايت كنند زيرا ممكن است دو  مايل نيست ديگران بفهمند . حتی دو

عين يگانگی و يكرنگی ، هر كدام از نظر زندگی خصوصی اسراری داشته باشند كه  دوست يكرنگ  در
  ديگری بفهمد نخواهند

كه  در آنها زن زندگی می كند . اين  بنابراين نبايد فكر كرد كه دستور استيذان اختصاص دارد به خانه هائی
به پوشش هم نيستند ممكن است در خانه خود ، وضعی  وظيفه مطلق و عام است . مردان و زنانی كه  مقيد

آنان را به آن حال ببينند . به هر حال اين دستوری است  كلی تر از حجاب ،  داشته باشند كه  نخواهند ديگران
  هم كلی تر از فلسفه حجاب است فلسفه اش

استعالم نكرده ايد وارد نشويد ، به عيب سرزده وارد  جمله " « حتی تستأنسوا »" كه به معنی اينست : تا
ماده " انس " است كه نقطه مقابل وحشت و فزع است . اين كلمه می فهماند  شدن اشعار دارد . اين كلمه از

سرزده  به خانه ای كه ديگران در آن سكونت دارند می بايد با استعالم و جلب انس باشد ، نبايد كه  ورود شما
  وارد شويد كه موجب وحشت و فزع و ناراحتی  گردد

 پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله دستور فرمودند : برای استعالم ذكر خدا گفته شود رواياتی وارد شده كه
، اين رسم از همين دستور  مانند سبحان اهللا ، يا اهللا اكبر ، و غيره  . در بين ما معمول است يا اهللا می گوئيم

  الهام می گيرد
سؤال شد آيا حكم اجازه خواستن  شامل خانه فاميل و خويشان  از رسول اكرم صلی اهللا عليه و آله و سلم

 برای ورود در خانه مادر يا دخترمان هم بايد اذن بگيريم ؟ در جواب فرمود آيا اگر نزديك هم می شود ؟ آيا
فرمود پس اذن  . مادر تو در اتاق  خود برهنه باشد و تو سرزده وارد شوی پسنديده است ؟ عرض شد : نه

  بگيريد
خويش هم توصيه  و تأكيد می كردند .  رسول اكرم شخصا اين دستور را اجراء می كردند و به اصحاب

پيغمبر اكرم  اين بود كه پشت در خانه می ايستاد و می فرمود :  دانشمندان شيعه و سنی نقل كرده اند كه رسم
 اهل  البيت » " . اگر اجازه ورود می دادند وارد می شد و اگر جواب نمی شنيد نوبت دوم " « السالم عليكم يا

نوبت اول يا دوم صدا  و سوم سالم را تكرار می فرمود ، زيرا واقعا امكان دارد شخصی كه  در خانه است در
می كرد و می فرمود يا در خانه نيستند و  را نشنيده باشد ولی اگر در نوبت  سوم هم جواب نمی شنيد مراجعت



دستور را در مورد خانه دخترش زهرا عليه السالم نيز اجرا  يا آنكه ميل ندارند ما وارد بشويم . اين
  می فرمود

اتاق است  بايد در تفسير اين آيه متذكر شويم اينست كه كلمه " بيوت  " جمع " بيت " به معنای يك نكته كه
می رود لفظ " دار " است .  . در زبان عربی لغتی كه به معنی " خانه " در اصطالح امروز فارسی به كار

نيز به اتاق اطالق  می كنند . به هر حال بيوت به  البته  در قسمتی از نقاط ايران مانند خراسان كلمه خانه را
نتيجه  گرفته می شود كه استيذان مربوط به داخل شدن در اتاق اشخاص  معنای اتاقها است و از اينجا چنين

  در حياط منزلها است نه به  ورود
در بين اعراب چون در خانه ها هميشه باز بود ، قهرا حياط جنبه خصوصی پيدا  ولی بايد توجه داشت كه

حياط  اگر كسی می خواست در خانه خود فرضا لخت شود به داخل اتاق می رفت . ولی در جائی كه نمی كرد و
بسته است و ديوارها هم بلند  حكم اتاق را پيدا كرده است - چنانكه االن در زندگی ما اينطور است - زيرا در

نمی شود ولی باعخره تا حدی جنبه خصوصی دارد  است و اگر چه كامال مانند اتاق پناهگاه و خلوت شمرده 
 حياط هم جاری است ، در چنين جاهائی حكم وجوب  استيذان در

يعنی اين  برای شما بهتر است ، يعنی  "« در پايان آيه می فرمايد : " « ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
دارد ، مصلحت شما در آنست . باشد كه متوجه شويد و  دستوری كه شما داديم بی دليل نيست ، فلسفه 

  مصلحت آنرا دريابيد
وارد نشويد  آيه دوم می فرمايد : اگر پس از استعالم و استجازه دريافتيد كه  كسی در خانه نيست ، سپس در

بدهد يا خودش حضور داشته  مگر اينكه به شما اجازه داده شود ، مثال صاحب خانه كليد خانه را به شما
  باشد و اجازه  بدهد

ارجعوا فارجعوا »" اگر صاحب خانه  به شما گفت برگرديد نمی توانيم شما  بعد می فرمايد : " « و اذا قيل لكم
  شما هم برگرديد و ناراحت نشويد را بپذيريم ،

 خواستن را ننگ می شمردند . و اين از نادانی  آنها بود ، كما اينكه االن هم در قبال گفتيم اعراب اجازه
، و اين از نادانی  اجتماع ما نپذيرفتن وارد ، هر چند به  موجب عذری باشد ، اهانت به وارد تلقی می شود

وقت ندارم شما را بپذيرم به او بر  ما است . اگر كسی به در خانه ای برود و صاحب خانه بگويد من االن
من رفتم به در منزل فالنی ، مرا راه نداد . اين هم يك   می خورد ، و چه بسا قهر كند و هر جا بنشيند بگويد

  نادانی و جهالت است
ناراحتيهای زيادی را  بايد دستور قرآن را در اين باره به كار ببنديم . به كار بستن اين  دستور ، تكلفات و ما

همين رفتار نادرست و توقعهای نابجا است  از ما دور می سازد . يك سلسله  دروغها و خالف گوئی ها معلول
  كه  در بين ما رائج می باشد

بسا  اطالع قبلی ، در خانه شخص ديگری را می زند . صاحب خانه ميل  ندارد او را بپذيرد ، شخصی بدون
در خانه نيست .  هست كه كارهای الزمی دارد و آمدن اين شخص  مزاحمت است ، می گويد بگوئيد فالنی

بدون تعيين وقت قبلی توقع  دارد  شخص وارد غالبا اين  دروغها را می فهمد . شخص وارد خالف می كند كه
ندارد كه  بگويد معذرت می خواهم فعال وقت  او را بپذيرند و صاحب خانه هم آن قدر شهامت و صراحت

باز آن شخص وارد آن قدر فهم ندارد كه عذر او را بپذيرد ، تا آخر  ندارم بپذيرم ، و اگر بگويد وقت ندارم ،
 رفتم به در خانه فالن شخص و او مرا نپذيرفت عمر گله  می كند كه



گفته می شود و هم رنجش پديد می آيد . ولی اگر دستور قرآن رعايت  اينست كه در اينگونه مواقع هم دروغ
 می شود و نه رنجشی پديد می آيد . لهذا می فرمايد : " « ذلكم ازكی لكم » " يعنی اين شود نه دروغی گفته

  روش كه به  شما ياد داديم برای شما پاكيزه تر است
  عليم »" يعنی خدا به آنچه می كنيد دانا است و اهللا بما تعملون » "

آية اهللا بروجردی به ياد دارم نقل  می كنم : در سالهائی كه در قم بودم ،  در اينجا قضيه ای مربوط به مرحوم
در آنجا از  . از خطبای معروف ايران به قم  آمد و اتفاقا ديد و بازديد ايشان در حجره بنده بود يك وقت يكی

نامناسبی  ايشان را به خانه آية  ايشان  ديدن می شد . يك روز در مدت اقامت ايشان در قم ، شخصی در وقت
وقت درس ايشان بود و معموال ايشان در آن وقت  اهللا بروجردی برده بود . آن موقع يك ساعت قبل از

در می زنند و به نوكر می گويند به آقا بگوئيد فالنی به مالقات  شما  . مطالعه می كردند و كسی را نمی پذيرفتند
وقت  نوكر پيغام را می رساند و بر می گردد و می گويد آقا فرمودند من فعال مطالعه دارم ، . آمده است

مراجعت كرد .  ديگری تشريف بياوريد . آن شخص محترم هم  برگشت و اتفاقا همانروز به شهر خود
فرمودند : " من بعد از درس برای  همانروز آية اهللا  بروجردی برای درس آمدند ، من را در صحن ديدند و

فرمودند : " پس وقتی ايشان را ديدی بگو : حال من  . ديدن فالنی به حجره شما می آيم " گفتم ايشان رفتند
مانند حال تو بود وقتی می خواهی برای ايراد سخنرانی آماده شوی . من دلم   ، وقتی تو به ديدن من آمدی ،

مطالعه  وقتی با هم مالقات كنيم كه حواس من جمع باشد و باهم صحبت كنيم  و در آن موقع من می خواست
  " داشتم و می خواستم برای درس بيايم

مالقات كردم و معذرت خواهی آية اهللا بروجردی را ابالغ كردم ، و شنيده  پس از مدتی من آن شخص را
به تو  از افراد وسوسه كرده بودند و به اين مرد محترم گفته بودند : تعمدی در كار بوده كه بودم كه بعضی

می خواستند به  بروجردی توهين شود و ترا از در خانه برگردانند . من به آن مرد محترم گفتم : آية اهللا
  معذرتخواهی كردند ديدن شما بيايند و چون مطلع شدند كه شما حركت كرديد

من  يك ذره بر نخورد ، بلكه خيلی هم  آن مرد جمله ای گفت كه برای من جالب بود . گفت : " نه تنها به
كه مردمی صريح هستند ورود رواسيهای بيجا ندارند . من  خوشحال شدم ، زيرا ما اروپائيها را می ستاييم

بودم ، غفلت كرده در وقت نامناسبی رفته بودم . من از صراحت اين مرد  كه قبال از ايشان وقت نگرفته
دلش  حاال من كار دارم . آيا اين بهتر بود يا اينكه با ناراحتی مرا می پذيرفت و دائما در خوشم آمد كه گفت

درس مرا خراب كرد ؟  ناراحت بود و با خود می گفت اين بال چه بود كه بر من نازل شد ، وقت مرا گرفت و
چقدر خوبست مرجع مسلمين  . ! من بسيار خوشحال شدم كه در كمال صراحت و رك گوئی مرا نپذيرفت

  اينطور صريح باشد
بعد می فرمايد : " « ليس عليكم جناح  ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها  برگرديم به تفسير آيات : در آيه

داده  در اين آيه استثناء قائل شده است . مفاد آيه اينست كه دستوری كه درباره كسب اذن . "« متاع لكم
افراد  شد مخصوص خانه های مسكونی است ، يعنی مخصوص جاهائی است كه محل زندگانی  خصوصی

عمومی است ، اين حكم را  است و جنبه خلوتگاه دارد ، اما جاهائی كه اينطور نيست و رفت و آمد در آنجا
  ندارد و لو آنكه متعلق به  ديگران باشد

بخواهيد  پاساژ ، يا شركت ، يا مغازه كار داريد الزم نيست  جلو در بايستيد و اذن ورود مثال اگر شما در يك
بر شما باكی نيست در  . . همچنين حمام عمومی كه درش باز است  . در اين موارد كسب اذن الزم نيست



  وارد شويد خانه هائی كه  مسكون نيست و در آنجا كاری داريد بدون اجازه
اينگونه  مكانها در صورتی است كه كاری  از قيد " « فيها متاع لكم »" فهميده می شود كه ورود انسان در

 نبايد فراهم شود دارد و اال مزاحمت برای صاحبان آن مكانها
و نهان شما آگاه است ، از قصد و نيت شما  و اهللا يعلم ما تبدون و ما تكتمون »" يعنی و خدا به آشكار » "

 كار كسی می شويد با خبر است كه به چه منظور وارد خانه و محل
فروجهم  " . . . يعنی بگو به مردان  آيه بعد می فرمايد : "« قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا

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

  عين و بصر

 بصر است به كار رفته است در اين آيه كلمه " ابصار " كه جمع
كه در فارسی  هم فرق است بين كلمه " ديده "  فرق است بين كلمه " بصر " و كلمه " عين " ، همانطوری

چشم " است نام عضو مخصوص و معهود است با قطع نظر  " و كلمه " چشم " . " عين " كه فارسی  آن
همچنين فارسی آن " ديده " از آن جهت به چشم اطالق می شود كه كار  از كار آن ، ولی كلمه " بصر " و

ابصار " از آن سر می زند . لذا اين دو كلمه اگر چه اسم يك عضو می باشد ولی  " " مخصوص " ديدن
  استعمال آنها تفاوت دارد مورد

می خواهد تناسب و زيبائی چشم معشوق را توصيف كند و نظر به عمل ديدن ندارد ، لفظ  وقتی كه يك شاعر
به خود چشم  را به كار می برد . در اين مورد استعمال  لفظ ديده صحيح نيست زيرا در اينجا عنايت چشم

شاعر می گويد : دو چشم  است ، به درشتی و ريزی و مشكی يا ميشی يا خماری بودن آن است ، مثل اينكه
هم ولی وقتی عنايت به كار چشم يعنی  مست تو خوش می كشند ناز از هم نمی كنند دو بد مست احتراز از

  " : می برند . شاعر می گويد عمل ديدن باشد ، كلمه " ديده " را به كار

  ديده را فايده آنست كه دلبر بيند

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

  غض و غمض

است ، كلمه " « يغضوا » " است كه از ماده " غض " است .  كلمه ديگری كه در اين آيه به كار رفته
دو در مورد چشم به كار می رود و برخی آن دو را باهم اشتباه می كنند .  غض و غمض دو لغت است كه هر

  اين دو كلمه را نيز مشخص كنيم : غمض به معنای برهم گذاردن پلكها است بايد معنای 
  غمض عين كن . كنايه است از اينكه صرف نظر كن می گويند

  اين لغت با كلمه عين همراه می شود نه با كلمه بصر چنانكه مالحظه می كنيد
  غض بصر و يا غض نظر و يا غض طرف ولی در مورد كلمه غض می گويند

 ١٩دادن نگاه . در قرآن  كريم سوره لقمان آيه  غض به معنای كاهش دادن است و غض بصر يعنی كاهش
و اغضض  من صوتك »" يعنی صدای خودت را كاهش بده ،  » " : از زبان لقمان به فرزندش می گويد



از سوره حجرات می فرمايد : " « ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول   3 ماليم كن ، فرياد نكن . در آيه
حضور  الذين امتحن اهللا قلوبهم للتقوی »" يعنی آنانكه صدای خود را ( هنگام سخن گفتن ) در اهللا اولئك

خداوند دلهايشان را برای تقوا  رسول خدا ماليم می كنند ، يعنی فرياد بر نمی آورند ، آنان كسانی هستند كه
  آزمايش  كرده است

كه اوصاف و شمائل رسول اكرم را توصيف كرده چنين آمده است : " "  در حديث معروف هند بن ابی هاله
18F " « « و اذا فرخ غض طرفه

 . يعنی وقتی كه خوشحال می شد چشمها را به حالت نيم خفته در می آورد �
  نمی كرد بديهی  است كه مقصود اين نيست كه چشمها را روی هم می گذاشت و يا به طرف مقابل  نگاه

اين جمله را اينطور تفسير می كند : " ای  كسره و اطرق و لم يفتح عينه . و  " مرحوم مجلسی در " بحار
می انداخت و  ذلك ليكون ابعد من االشر و المرح " . يعنی پلك چشم را می شكست و سر را به پائين انما يفعل

معموال افرادی كه مغلوب احساسات  . چشمها را نمی گشود . چنين می كرد تا از حالت شادی زدگی دور باشد
اختيار چشمها را گشاد می كنند و قهقهه سر می دهند و  خود هستند هنگامی كه شادی به آنها رو می آورد بی

 افراد سنگين و با وقار به هيجان می آيند ، برخالف
الحنفية ، هنگامی كه در جنگ جمل پرچم را  علی عليه السالم در توصيه معروفش به فرزند خود محمد ابن

شوند تو سر جای خود باش ، دندانها را روی هم فشار بده " تا  به او داد فرمود : " كوهها اگر از جا كنده
سر خود را به خداوند عاريه بده و پاها را در زمين  ميخكوب كن " . آنگاه  " خشم و غضبت تحريك شود

١٩Fاضافه فرمود : " « ارم ببصرك اقصی القوم  و غض بصرك » "  در آخر

دشمن را  يعنی تا آخرين نقطه�
ببند ، يا نگاه  نكن ،  نظر بيند از و چشمها را بخوابان . بديهی است كه مقصود اين نيست كه چشمها را

  خيره  نشو مقصود اينست كه به يك نقطه معين ، مخصوصا به تجهيزات دشمن
غضوا االبصار فانه  » " : همچنين در دستور العمل عمومی آن حضرت به اصحابش در جنگها می فرمايد

20F " « اربط للجاش و اسكن للقلوب و اميتوا االصوات فانه  اطرد للفشل

نگاهها را به تجهيزات دشمن كم  �
  بانگها را كوتاه كنيد كه اينطور بهتر سستی  را طرد می كند . كنيد كه اينطور دلها محكمتر و آرامتر است

فهميده می شود كه معنی " غض بصر " كاهش دادن  نگاه است ، خيره نشدن و  از همه اين موارد چنين
 به اصطالح نظر استقاللی نفكندن است تماشا نكردن و

سوره نور ) می گويد : " اصل الغض النقصان " يعنی  صاحب مجمع البيان در ذيل آيه مورد بحث ( آيه
يقال غض  من صوته و من بصره ای نقص " . يعنی وقتی كه اين  " ريشه معنی غض كاهش و كمی است

داده می شود يعنی آنرا كاهش داد . در ذيل تفسير آيه سوره حجرات  می گويد  ماده به صوت و يا بصر نسبت
كم  بصره اذا ضعفه عن جده النظر " . يعنی معنی " غض بصره " اينست كه تند نگاه كردن را : " غض

  معنی می كند كرد . راغب اصفهانی در كتاب نفيس " مفردات القرآن " اين كلمه را عينا همين طور
نگاه را كاهش بدهند يعنی خيره  عليهذا در آيه مورد بحث معنای " « يغضوا من ابصارهم »" اينست كه 

 نه استقاللی نگاه نكنند و به اصطالح علماء اصول ، نظرشان آلی باشد

                                                 
 علی بن ابراهيم  از سوره نور ، نقل از تفسير٣١ تفسير صافی ذيل آيه - �
 429 .  كتاب الجهاد صفحه٢ وسائل جلد ١١ البالغه خطبه - �
 ۴٣٠ كتاب الجهاد صفحه ٢ و وسائل جلد ٢٢٢ نهج البالغه خطبه - �



كردن به خود آن شخص است  توضيح اينكه يك وقت نگاه انسان به يك شخص برای وارنداز كردن و دقت 
مطالعه قرار دهد ، مثال ببيند كراواتش را  مانند اينكه بخواهد وضع لباس و كيفيت آرايش  او را مورد

كرده است . ولی يك وقت ديگر نگاه كردن به  شخصی  چگونه بسته است و موی سرش را چگونه آرايش
با او حرف می زند ، و چون الزمه  مكالمه نگاه كردن است به او نگاه  كه با او روبرو است برای اينست كه

 از نگاه كردن كه به  عنوان مقدمه و وسيله مخاطبه است ، نظر آلی است ، ولی نوع اول می كند . اين نوع
  چشم چرانی نكنند نظر استقاللی است . پس معنی جمله اين است : به مؤمنين بگو به زنان خيره  نشوند و

كه برخی از مفسران كه " غض بصر " را به  معنی ترك نظر گرفته اند مدعی  اين نكته بايد اضافه شود
 مقصود ترك نظر به عورت است  همچنانكه جمله بعد نيز ناظر به حفظ عورت از نظر است . و هستند كه

اعم از نگاهی كه به  باز همانطور كه  فقها گفته اند ، فرضا مقصود از غض بصر ترك نگاه به طور كلی باشد
٢١Fمتعلق نگاه ذكر نشده است كه چيست  منظور تماشا و التذاذ باشد و يا نگاهی كه الزمه مخاطبه است ،

� 
مقصود از " غض بصر " اين باشد كه  خيره نگاه نكنند ، يعنی ناظر به  ولی اگر چنانكه ما استنباط كرديم ،

الزمه مخاطبه است و مقصود اينست كه چشم چرانی نكنند ، قطعا متعلق غض بصر چهره  نگاهی باشد كه
تا مچ  بس زيرا آنچه ضرورت اقتضا می كند همين قدر است . نگاه به غير چهره ( و شايد دو دست است و

  نيز ) حتی با " غض بصر " نيز جايز نيست

  ستر عورت

فروجهم »" يعنی : به مؤمنين بگو عورت خويش را حفظ كنند .  در جمله بعد می فرمايد " « و يحفظوا
كه پاكدامن باشند و دامن خود را از هر چه كه روا نيست نگهداری كنند ،  ممكن است مقصود اين باشد

  و فحشاء و هر كار زشتی كه از اين مقوله است يعنی از زناء
اسالم و همچنين مفاد اخبار و احاديث وارده اينست كه هر جا در قرآن كلمه حفظ  ولی عقيده مفسرين اوليه

مقصود  آمده است مقصود حفظ از زناء است جز در اين دو آيه كه به معنای حفظ از نظر است و فرج
پاكدامنی و عفاف بگيريم  وجوب ستر عورت است . چه اين تفسير را بگيريم يا حفظ فرج را به معنی  مطلق

 در هر حال شامل مسأله ستر عورت می باشد
  اعراب ستر عورت معمول نبود و اسالم آن را واجب كرد در جاهليت بين

عده ای از غربيها كشف عورت را تأييد و تشويق  می كنند . دنيا دوباره از اين  در دنيای متمدن كنونی نيز
 سوی همان وضع زمان جاهليت سوق داده  می شود نظر به

در تربيت " يكی از چيزهائی كه از جمله " اخالق بی منطق " و به  " راسل در يكی از كتابهايش به نام
می شمارد ، همين  مسأله پوشانيدن عورت است . وی می گويد چرا پدران و مادران  " اصطالح " اخالق تابو

بچه ها  می ورزند كه عورت خود را از بچه بپوشانند ؟ اين اصرار ، خود سبب تحريك حس  كنجكاوی اصرار
كاذبی وجود پيدا نخواهد  می گردد . اگر كوشش والدين برای كتمان عضو تناسلی نباشد ، چنين كنجكاوی

  آنها هر چه كه وجود دارد از اول بشناسند كرد . بايد والدين عورت خود را به  بچه ها نشان بدهند تا
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مثال هفته ای يك بار - در صحرا يا حمام برهنه شوند و عورت خود  - بعد اضافه می كند : الاقل گاهی اوقات
  بچه ها قرار دهند را در معرض ديد

عورت را يك " تابو " می داند . " تابو " از موضوعات بحث جامعه شناسی است  راسل مسأله مخفی كردن
  تحريمهای ترس آور و بی منطق گفته می شود كه در ميان ملل وحشی وجود داشته و دارد و به

اخالق رائج در جهان متمدن امروز نيز پر از " تابو بعضی كارها باز می دارد ، از  به عقيده امثال راسل ،
ساختمانی داشت  اينكه وقتی كه بچه بودم و با كودكان  بازی می كردم يك روز يكی از رجال قريش كار جمله

دامن گرفته  بياورند و نزديك بنا  و كودكان بر حسب حالت كودكی دوست داشتند سنگ و مصالح بنائی را در
بلند به تن داشتند و شلوار نداشتند . وقتی كه دامن خود  قرار دهند . بچه ها ، طبق معمول عرب پيراهنهای

آنها مكشوف می شد . من رفتم يك سنگ در دامن بگيرم . همينكه خواستم  دامنم را  را باال می گرفتند عورت 
بگيرم باز  كنم ، گوئی كسی با دستش زد و دامن مرا انداخت . يك بار ديگر خواستم دامنم را باال بلند

٢٢Fهمانطور شد . دانستم كه من نبايد اين  كار را بكنم " 

� 
دو  بعد می فرمايد : " « و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن  فروجهن »" عينا همان در آيه

برای زنان هم ذكر  تكليف : ترك نظر ، و پاكدامنی ( پوشانيدن  عورت ) را كه برای مردان بيان كردم
  فرموده است

دستورات رعايت مصالح بشر است خواه زن يا مرد .  از اينجا به خوبی روشن می شود كه هدف از اين
ميان زن و مرد بنا نشده است و اال می بايد همه اين تكاليف را برای  قوانين اسالم بر پايه تبعيض و تفاوت

  برای مرد هيچ وظيفه ای مقرر ندارد زن قائل شود و
پوشش " به زن اختصاص يافته است از اين  جهت است كه مالك آن مخصوص  " اگر می بينيم كه وظيفه

 قبال هم يادآوری كرديم ، زن  مظهر جمال و مرد مظهر شيفتگی است . قهرا به زن بايد زن است . چنانكه
مردان مقرر نشده  بگويند خود را در معرض نمايش قرار نده نه به مرد . لهذا با اينكه دستور پوشيدن برای

تمايل مرد به نگاه  كردن و چشم  است ، عمال مردان پوشيده تر از زنان از منزل بيرون می روند ، زيرا
به  خودنمائی است نه به چشم چرانی . تمايل مرد  چرانی است نه به خودنمائی ، و برعكس تمايل زن بيشتر

  خودنمائی می كند و تمايل به چشم چرانی كمتر در زنان وجود دارد به چشم چرانی بيشتر زن را تحريك به
  تمايل به خودنمائی دارند . و به همين جهت " تبرج " از مختصات زنان است لهذا مردان كمتر

  زينت

 زينتهن اال ما ظهر منها در جمله بعد می فرمايد : " « و ال يبدين
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است . زيرا زيور به زينتهائی گفته می شود كه از  كلمه " زينت " در عربی از كلمه " زيور " فارسی اعم
جواهرات ، ولی كلمه زينت هم به اين دسته گفته می شود و هم به  بدن جدا می باشد مانند طال آالت و

 متصل است نظير سرمه و خضاب آرايشهائی كه به بدن 
خود را آشكار سازند . سپس دو استثناء برای اين  مفاد اين دستور اينست كه زنان نبايد آرايش و زيور

  : مورد بحث قرار می دهيم وظيفه ذكر شده است كه هر دو را مفصال

 

  : استثناء اول

زينتهائی كه آشكار است . از اين  عبارت چنين استفاده می شود كه  اال ما ظهر منها »" يعنی جز » "
  . است . يك نوع زينتی  است كه آشكار است زينتهای زن دو نوع

سه قول است : اول اينكه مراد از زينت آشكار جامه ها است  نوع ديگر زينتی است كه " درباره اين استثناء
٢٣Fاز زينت نهان پای برنجن  ( جامه های رو ) ، و مراد

و گوشواره و دستبند است . اين قول از ابن مسعود �
  معروف نقل شده است  صحابی

است ، يعنی زينتهائی كه در چهره و  قول دوم اينكه مراز از زينت ظاهره سرمه و انگشتر و خضاب دست
  است دو دست تا مچ واقع می شود . اين ، قول ابن  عباس

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

  اطهار نقل می كند كه ما بعد نقل خواهيم كرد در تفسير صافی ذيل اين جمله يك عده روايات از ائمه
زينت عبارت است از چيزهائی كه زن خود را بدانها می آرايد از قبيل  طالآالت  " : در تفسير كشاف می گويد

بشود و  ، خضاب . زينتهای آشكار از قبيل انگشتر ، حلقه ، سرمه و خضاب مانعی نيست كه آشكار ، سرمه
تاج ، كمربند ، گوشواره  بايد  اما زينتهای پنهان از قبيل  دست برنجن ، پای برنجن ، بازوبند ، گردنبند ،

 شده اند پوشانيده شود . مگر از عده ای كه در خود آيه استثنا
محلهای آنها از بدن . اين به خاطر  می گويد : " در آيه پوشانيدن خود زينتهای باطنه مطرح شده است نه

از قبيل ذراع ، ساق پا ، بازو ، گردن ، سر ، سينه ،  مبالغه در لزوم پوشانيدن آن قسمتهای از بدن است
از بحثی درباره موهای عاريتی كه به موی زن وصل  می شود ، و بحث  آنگاه صاحب كشاف پس گوش

مواضع زينت ظاهره اين بحث را پيش  می كشد كه فلسفه استثناء زينتهای ظاهره از  ديگری درباره تعيين
در  سرمه و خضاب و گلگونه و انگشتر و حلقه و مواضع آنها از قبيل چهره و دو دست چيست ؟ قبيل

زن . زن چاره ای  جواب می گويد : " فلسفه اش اينست كه پوشانيدن اينها حرج است ، كار دشواری است بر
بگشايد . خصوصا در مقام شهادت  ندارد از اينكه با دو دستش اشياء را بردارد يا بگيرد و چهره اش را

از اينكه در كوچه ها راه برود و خواه ناخواه از  دادن و در محاكمات و در موقع  ازدواج . چاره ای ندارد
می شود ، خصوصا زنان فقير ( كه جوراب و احيانا كفش ندارند ) . و  ساق  به پائينتر يعنی قدمهايش معلوم
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 در حقيقت مقصود اينست : مگر آنچه عاده و طبعا آشكار است و اال ما ظهر منها » " اينست معنی جمله
  اصل اول  ايجاب می كند كه آشكار باشد

محارم ) می شود . سپس وضع  زنان را قبل از نزول اين  ) صاحب كشاف آنگاه وارد فلسفه استثناء دوم
گريبانهايشان گشاد و باز بود ، گردن و سينه و اطراف سينه شان ديده می شد ، و  آيات شرح می دهد كه

  ديده می شد روسريها را معموال از پشت سر بر می گرداندند و قهرا قسمتهای گردن و بناگوش و سينه دامن
پس از اينكه بحثی می كند درباره اينكه آيا لغت  زينت تنها به زيبائيهای مصنوعی  فخر رازی در تفسير كبير

می گويد : " به  می شود و يا زيبائيهای طبيعی را هم  شامل است و خود رأی دوم را انتخاب می كند ، گفته
مقصود از زينت آشكار ، چهره و دو  عقيده كسانی مانند قفال كه می گويند مراد زيبائيهای طبيعی است ،

است در مردها . به عقيده قفال چون ضرورت  دست تا مچ است در زنها ، و چهره و دو دست و دو پا
مچ باز باشد و شريعت اسالم شريعت سهل و آسان است  معاشرت ايجاب  می كرده كه چهره و دو دست تا

نشده است . . . و اما كسانی كه زينت را به امور مصنوعی حمل  پوشانيدن چهره و دو دست تا مچ واجب
از زينت  ظاهره زينت چهره و دستها است از قبيل وسمه و گلگونه و خضاب و  كرده اند گفته اند مقصود

با  علت اين استثناء اين است كه پوشانيدن اينها برای زن دشوار است . زن  ناچار است كه و انگشتر
  " خويش بگشايد دستهای خود اشياء را بردارد و در مقام شهادت و محاكمه  و ازدواج ناچار است چهره

ائمه اطهار عليه السالم زياد پرسش شده است و آنها جواب داده اند . ما چند روايت  درباره اين استثناء از
در روايات شيعه  كتب حديث نقل می كنيم . در تفسير صافی نيز همين روايتها غالبا نقل شده است . ظاهرا از

عبداهللا عليه السالم فی قوله »   - « عن زراره عن ابی١در اين جهت اختالفی نيست . اينك روايتها : 
٢۴Fالكحل و الخاتم »  تعالی : " اال ما ظهر منها " قال : الزينة الظاهره²

� 
پوشيدنش برای  زن واجب نيست چيست ؟  يعنی از امام صادق سؤال شد كه مقصود از زينت آشكار كه

 فرمود زينت آشكار عبارت است از سرمه و انگشتر
هی الثياب و الكحل و  : عن علی بن ابراهيم القمی عن ابی جعفر عليه السالم فی هذه االية ، قال » - 2

زينة للمحرم و زينة للزوج ، فاما زينة  الخاتم و خضاب الكف و السوار . و الزينة ثالث : زينة للناس و
  فرمود عبارتست از انگشتر و دستبند . الناس فقد " « اال ما ظهر » " را خواستم

ابی عبداهللا عليه السالم قال : قلت له : ما يحل للرجل من المرأه ان يری اذا لم  عن بعض اصحابنا عن » - 4
 محرما ؟ قال : الوجه و الكفان و القدمان »  يكن

می گويد از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم  كه برای مرد نگاه كردن به  ترجمه : راوی كه يك شيعه است
  زن جايز است در صورتی كه محرم  او نباشد ؟ فرمود چهره و دو كف دست و دو قدم چه قسمت از بدن

دو مسأله  روايت متضمن حكم جواز نظر بر وجه و كفين است نه حكم عدم وجوب  پوشيدن آنها و اينها اين
عدم وجوب پوشيدن . اگر  جداگانه می باشند ولی بعدا خواهيم گفت  اشكال بيشتر در جواز نظر است نه در

  باره بحث خواهيم  كرد نظر جائز باشد به طريق اولی پوشيدن واجب نيست . بعدا در اين
خانه پيغمبر اكرم آمد در حالی كه جامه های نازك  اسماء " دختر ابوبكر - كه خواهر عايشه بود - به " - 5
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روی  خويش را از او برگرداند و فرمود : « يا اسماء ان المرأه اذا  و بدن نما پوشيده بود . رسول اكرم
 تصلح ان يری منها اال هذا و هذا - و اشار الی كفه و وجهه بلغت المحيض لم

 - همينكه زن به حد بلوغ رسيد سزاوار نيست چيزی از بدن  او ديده شود مگر اين و اين ! يعنی ای اسماء
٢۵Fاشاره فرمود به چهره و قسمت مچ به پائين  دست خودش 

� 
عباس و ضحاك و عطا منطبق است نه با نظر ابن  مسعود كه مدعی بوده است  اين روايات با نظر ابن

 ظاهره جامه است مقصود از زينت
بخود آشكار است جامه رواست نه جامه  اساسا نظر ابن مسعود قابل توجيه نيست ، زيرا جامه ای كه خود

زنان زينتهای خود را آشكار نكنند مگر جامه رو را .  زير ، و در اين صورت معنی ندارد كه گفته شود
استثنا شود ، بر خالف چيزهائی كه در كلمات ابن عباس و ضحاك و عطا  جامه رو قابل پوشاندن  نيست تا

 شيعه اماميه آمده است . اينها اموری است كه قابل  اين هست كه دستور پوشانيدن يا است و در روايات
 نپوشانيدن آنها داده شود

چهره و دستها تا مچ واجب نيست ، حتی آشكار  به هر حال اين روايات می فهماند كه برای زن پوشانيدن
قسمتها وجود دارد نظير سرمه و خضاب كه معموال زن از آنها  بودن آرايشهای عادی و معمولی كه در اين 

  يك عمل فوق العاده به شمار می رود نيز مانعی ندارد خالی نيست و پاك كردن آنها
كه ما اين مسأله را از نظر خودمان بيان  می كنيم و استنباط خودمان را ذكر  اين مطلب را توضيح می دهيم

مرجع تقليد  ، و اما هر يك از آقايان و خانمها از هر كس كه تقليد می كنند عمال بايد تابع فتوای می نمائيم
می كند و ممكن است با فتوای  خودشان  باشند . آنچه ما می گوئيم با فتوای بعضی از مراجع تقليد تطبيق

، هر چه هست به اصطالح احتياط است نه  بعضی ديگر تطبيق نكند ( هر چند فتوای مخالفی وجود ندارد
شما با متون اسالم از نزديك آشنا شويد و به منطق   فتوای صريح ) . غرض ما از اين بحث اين است كه

شهوات بود سهل بود . موضوع ، موضوع  انكار اسالم و بی اعتقادی است  اگر تنها عمل نكردن و پيروی از
 منطق و فلسفه اجتماعی اسالم از نزديك آشنا شويد تا بتوانيد جواب آن اشخاص را در . شما بايد با

  برخوردها بدهيد
آگاهی بر متون فتواها برای  اين منظور كافی نيست ، بحثی  بديهی است تنها خواندن رساله های عمليه و

و هم از جنبه  فلسفه اجتماعی الزم است . اين جهت است كه اين بحث را بر ما  استداللی ، هم از جنبه نقل
  الزم كرده است و اين است محرك ما در بحث استداللی با بيان ادله و مدارك اين مسأله ضروری و

روايات و فتاوی مختلف  اما اينكه زن نسبت به محارم خود تا چه اندازه حق دارد پوشش نداشته  باشد ،
بعضی از فقهاء فتوا داده اند اين است كه  است . آنچه از يك عده روايات استنباط می شود و بر طبق آن نيز

  پوشيده شود از ناف  تا زانو از محارم غير شوهر بايد

  كيفيت پوشش

است : " « و ليضربن بخمرهن علی  جيوبهن »" يعنی می بايد روسری  بعد از اين استثناء اين جمله آمده
گريبان خويش قرار دهند . البته روسری خصوصيتی ندارد ، مقصود پوشيدن سر  خود را بر روی سينه و

                                                 
 ٣٨٣ صفحه . ٢سنن ابوداود ، جلد  -�



گفته اند - زنان  گريبان  است . همانطور كه قبال از تفسير كشاف نقل كرديم - ديگران نيز همانطور و گردن و
گردن و سينه را نمی پوشانيد .  عرب معموال پيراهنهائی می پوشيدند كه گريبانهايشان باز بود ، دور

می آويختند - همانطوری كه االن بين مردان عرب   روسريهائی هم كه روی سر خود می انداختند از پشت سر
و گوشواره ها و جلوی سينه و گردن  نمايان می شد . اين آيه دستور  متداول است - قهرا گوشها و بناگوشها

 قسمت آويخته همان روسريها را از دو طرف روی سينه و گريبان خود بيفكنند تا قسمتهای می دهد كه بايد
  ياد شده پوشيده  گردد

صدرها و ترائبها و سوالفها " يعنی زن مو و  ابن عباس در تفسير اين جمله گفته است : " تغطی شعرها و
٢۶Fبپوشاند  سينه و دور گردن و زير گلوی خود را

اين آيه حدود پوشش را مشخص می كند . در ذيل اين آيه �
معمول  روايت  كرده اند كه : " روزی در هوای گرم مدينه زنی جوان و زيبا در حالی كه طبق شيعه و سنی

عبور می كرد . مردی  روسری  خود را به پشت گردن انداخته و دور گردن و بناگوشش پيدا بود ، از كوچه 
او را جلب كرد و چنان غرق  از اصحاب رسول خدا از طرف مقابل می آمد . آن منظره زيبا سخت نظر

  خودش را نگاه نمی كرد تماشای آن  زيبا شد كه از خودش و اطرافش غافل گشت و جلو
جوان با چشم خود او را دنبال می كرد . همانطور كه  می رفت ، ناگهان استخوان  آن زن وارد كوچه ای شد و

وقتی به  . شيشه ای كه از ديوار بيرون آمده بود به صورتش  اصابت كرد و صورتش را مجروح ساخت يا
اكرم رفت و ماجرا را  خود آمد كه خون از سر و صورتش جاری شده بود . با همين حال به حضور رسول

للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ». . . الی آخر  به  عرض رساند . اينجا بود كه آيه مباركه نازل شد : " « قل
 "٢٧F

� 
لغت " ضرب " با لغت " علی " اين  معنی را می رساند كه چيزی را بر روی  اين تركيب لغوی ، يعنی تركيب

 دهند به طوری كه مانع و حاجبی بر او شمرده شود . در تفسير كشاف می گويد : " ضربت چيز ديگر قرار
  " بخمارها علی جيبها كقولك ضربت بيدی علی الحائط اذا وضعتها عليه

  اينست كه بگوئيم دست خود را روی ديوار گذاشتيم يعنی اين تعبير نظير
سوره كهف كه اين تركيب لغوی در آنجا آمده است و می فرمايد : " «   از١١ايضا در كشاف در ذيل آيه 

                                                 
  سوره نور٣١- مجمع البيان ، ذيل آيه  �

 ۵تفسير صافی و تفسير در المنثور سيوطی جلد   و٢۴ ، صفحه ٣ و وسائل جلد ۵٢١ ، صفحه ۵- كافی جلد  �

   ذيل همين آيه۴٠صفحه 
نگاههای شهوت  يادآوری شود كه معموال اين حديث كه از جريان باز بودن  بناگوش و دور گردن زنی و اين نكته بايد

نزول آيه " قل للمؤمنين  يغضوا ». .  آلود و عمدی مردی حكايت می كند در كتب اهل حديث و مفسرين به عنوان شأن
می رسد كه با آيه " و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن »" سر و كاری  . " آورده می شود و در ابتدا چنين به نظر

آيه دوم به مفاد  اين  دو آيه باهم نازل شده اند و همچنانكه آيه اول تكليف نگاه مرد را روشن  می كند ندارد و حال آنكه
تكليف زنان را روشن می كند . ظاهرا به  "« " و ال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها و ليضربن  بخمرهن علی جيوبهن

را ذيل آيه دوم نقل كرده است . استدالل  ما بدين حديث در اينجا نيز  همين جهت  است كه در تفسير صافی اين حديث
  است بر همين اساس

 



 می گويد : " ای ضربنا عليها حجابا من ان تسمع " يعنی بر روی گوشهای آنها "« فضربنا علی آذانهم
  پرده ای  قرار داديم كه نشنوند

می گويد : " زنان مأمور شده اند كه روسريهای خود را بر  در تفسير مجمع البيان در ذيل آيه مورد بحث
گردن آنان پوشيده شود . گفته شده است كه قبال دامنه روسريها را به  پشت  روی سينه خود بيفكنند تا دور

سينه ها ، زيرا گريبانها  می افكندند و سينه هايشان پيدا بود . كلمه " جيوب " ( گريبانها ) كنايه است از سر
آن جهت اين دستور رسيده است كه زنان  است كه روی سينه ها را می پوشاند . و گفته شده است كه از

ابن عباس در ذيل اين آيه گفته  است : زن بايد موی و  . موها و گوشواره ها و گردنهای خويش را بپوشانند
  خويش را بپوشاند سينه و دور گردن و زير گلوی

جيوبهن » " می گويد : " برای اينكه  تفسير صافی نيز بعد از ذكر جمله " « و ليضربن بخمرهن علی
  گردنها پوشيده شود

كه اين آيه در كمال صراحت حدود پوشش الزم را بيان می كند . مراجعه به تفاسير  به هر حال منظور اينست
ترديد در  روايات اعم از شيعه و سنی و مخصوصا روايات شيعه كامال مطلب را روشن می كند و جای و

  مفهوم آيه باقی  نمی گذارد

  : استثناء دوم

  . . لبعولتهن »الخ " يعنی زينتهای خود را آشكار نكنند مگر برای شوهران و و ال يبدين زينتهن اال » "
معين كرد ، اما اين  استثناء اول مقداری از زينت را كه نمايان بود آن نسبت به عموم افراد جايز است

برای آنان جايز است . در استثناء اول  استثناء ، اشخاص معينی را نام می برد كه  آشكار نمودن مطلق زينت
  نظر افراد وسيعتر است و در استثناء دوم  برعكس است دائره مورد استثناء از نظر مواضع تنگتر و از

نام برده شده اند همان كسانی هستند كه در اصطالح فقه به نام محارم خوانده  غالب اين اشخاص كه در آيه
 از اين قرارند :  می شوند و

   - « لبعولتهن »- شوهران١
  او آبائهن »- پدران » - 2
  او آباء بعولتهن »- پدر شوهران » - 3
  او ابنائهن »- پسران » - 4
  بعولتهن »- پسر شوهران او ابناء » - 5
  او اخوانهن »- برادران » - 6
  پسر برادران -« او بنی اخوانهن » - 7
  او بنی اخواتهن »- پسر خواهران » - 8
  زنان -« او نسائهن » - 9

  او ما ملكت ايمانهن »- مملوكان » - 10
  االربة »- طفيليانی كه كاری با زن ندارند او التابعين غير اولی » - 11



لم يظهروا علی عورات النساء »- كودكانی كه از امور جنسی بی خبرند ، يا توانائی  او الطفل الذين » - 12
  زناشوئی ندارند كار

  : در موارد ذكر شده تنها چهار مورد اخير قابل بحث است

  )الف - زنان ( نسائهن

  - اينكه مراد زنان مسلمان هستند . مفهوم آيه ، بنابراين قول١داده شده است :  در اين كلمه سه احتمال
  بپوشاند اينست  كه زنان غير مسلمان نامحرم می باشند و زن مسلمان بايد خود را از ايشان 

  اينكه مراد مطلق زنان است خواه مسلمان يا غير مسلمان - 2
 مراد زنهائی است كه در خانه هستند مانند زنان خدمتكار اينكه - 3

هر زنی به غير از زنان داخل خانه به ساير زنان  نامحرم است . اين احتمال به  مفهوم اين تفسير اينست كه
  مردود است زيرا يكی از مسلمات و ضروريات اسالم اينست كه زن به زن محرم است كلی

ضمير وجود ندارد  احتمال دوم نيز ضعيف است زيرا كه در اين احتمال نكته ای برای اضافه " نساء " به
  هستند و از خودشان نمی باشند ولی طبق احتمال اول نكته اين اضافه اينست كه  زنان كفار ، بيگانه

اول قويترين احتماالت است و رواياتی هم بر طبق آن وارد شده كه برهنه شدن  حقيقت اينست كه احتمال
به اينكه  را در برابر زنان يهوديه يا نصرانيه منع كرده است . در اين روايات  استناد شده است زن مسلمان

خود توصيف كنند : " «  زنان غير مسلمان ممكن است زيبائی زنان مسلمان  را برای شوهران يا برادران
  النهن قد يصفن الزواجهن  و اخوتهن

در اينجا مسأله ای وجود دارد و آن اينست كه برای  هيچ زن مسلمان جايز نيست كه  بايد توجه داشت كه
را در  يعنی زيبائيهای زن ديگر را برای شوهر خود توصيف كند . وجود اين تكليف زنان مسلمان محاسن

ممكن است آنان  برای مردان  برابر يكديگر تأمين  می دهد ، ولی در مورد زنان غير مسلمان اطمينان نيست ،
مسلمان  دستور داده شده است كه خود را از ايشان  خود از وضع زنان مسلمان سخن بگويند . لهذا به زنان

كامل ندارد به اينكه ظاهر كردن زينتها و زيبائيها در برابر آنها حرام  است  بپوشانند . ولی البته آيه صراحت 
اين مسأله  با قرائن و دالئل ديگر ممكن است گفته شود كه اين عمل مكروه  است . فقها معموال در . لهذا

  بی پوششی فتوا می دهند قائل به وجوب پوشش زن نسبت به زنان  غير مسلمان نيستند و تنها به كراهت
جمله دو احتمال است : يكی اينكه مراد خصوص  ب - بردگان و مملوكان ( « او ما ملكت ايمانهن ») در اين

است و شامل غالمان نيز می باشد . در اينجا نيز روايات مؤيد  كنيزان است و ديگر اينكه مراد مطلق مملوك
  فقهاء با آن هماهنگی ندارد تفسير دوم است ولی فتوای
مردم عراق - كه به واسطه مجاورت با ايران معموال در اين مسائل سختگيرتر  در روايت است كه مردی از

به   به مدينه و به  حضور امام صادق عليه السالم مشرف شد . به مناسبتی سخن از مردم مدينه بودند - آمد
و احيانا زنان هنگامی  ميان آمد و آن مرد اعتراض كرد و گفت اينها زنان خود را همراه غالمان  می فرستند

دست روی شانه غالمان می گذارند و سوار  كه می خواهند سوار شوند به كمك غالمان سوار می شوند ، مثال
 از سوره احزاب را كه مفيد همين معنی ۵۶ندارد ، و آنگاه آيه  می شوند . امام صادق  فرمود اين كار مانعی

 ال جناح عليهن فی آبائهن و ال ابنائهن  و ال اخوانهن و ال ابناء اخوانهن و ال ابناء » " : است قرائت فرمود



پسران ، و برادران  ، و  اخواتهن و ال نسائهن و ال ما ملكت ايمانهن »" . يعنی بر زنان در مورد پدران ، و
 ) . به طور كلی بردگان اعم از ١نيست (  برادرزادگان ، و خواهرزادگان ، و زنان و مملوكهايشان باكی

احكام استثناهائی دارند . مثال از نظر خود پوشش و حرمت  جنس زن يا مرد از نظر اسالم در بسياری از
فرق می كنند . بر كنيزان واجب نيست كه سرهای خود را بپوشانند و حال آنكه بر  نظر ، كنيزان با زنان آزاد

بعيد نيست كه  آزاد الزم است سر خود را بپوشانند . ظاهرا سر مطلب  خدمتكاری آنها است . علی هذا زنان
  غالمان نيز چنين استثنائی  داشته باشند

فتوای فقهاء اين حكم بعيد است اما از طرف  ديگر حمل جمله « او ما ملكت  ولی همچنانكه گفتيم از نظر
  خصوص كنيزان نيز بسيار مستبعد است ايمانهن »به

  ۵٣١ ، صفحه . ۵ - كافی جلد ١پاورقی : 

 مملوك را منحصر به كنيزان بدانيم بايد بگوئيم  زنان آزاد بر يكديگر مطلقا محرم اگر بخواهيم استثناء
كنيزان می باشند . و وقتی  می باشند ولی كنيزان برای زنان آزاد محرم  نيستند مگر زنان آزادی كه مالك اين

پوشش را برای كنيز حتی  نسبت به مردان  اين مطلب  را هم بدين فتوا اضافه كنيم كه بسياری از فقهاء
  خواهد بود بيگانه واجب ندانسته اند نتيجه خيلی عجيب

كنيزان  نا محرم می باشند . يعنی كنيز  زيرا نتيجه اينست كه كنيز بر همه مردان محرم است و زنان آزاد بر
  درست نيست كامال در حكم يك مرد است . البته چنين چيزی 

قدر مسلم ، اين جمله ديوانگان و  "« ج - طفيليانی كه نيازی به زن ندارند " « التابعين غير اولی االربه
كه در زن است درك نمی كنند شامل می گردد . بعضی ها  افراد بله را كه دارای شهوت نيستند و جاذبه ای را

شده اند و آنرا شامل خواجگان حرمسرا نيز دانسته اند به  استناد اينكه  عموميت  بيشتری در آيه قائل
  حاجتی به زن ندارند خواجگان نيز

  قديم براساس  همين فتوا بوده است محرم دانستن خواجگان و آوردن آنان به حرمسراها در زمانهای
گفته اند شامل فقراء و مساكين  نيز می باشد ، يعنی كسانی كه  برخی ديگر در آيه تعميم بيشتری داده اند و

آنان طوری است كه در اين عوالم نيستند . كسی كه برای نانش معطل است و به  وضع خاص آنان و شرائط
به فكر  نانی به  دنبال آن می دود و مخصوصا با فاصله طبقاتی ای كه بين آندو وجود دارد هرگز خاطر لقمه

  مسائل جنسی نخواهد بود
 اندازه توسعه در مفهوم آيه بسيار بعيد است ولی حقيقت اينست كه اين

  بيشتر نعميم دهيم حداكثر اينست كه  طبقه دوم را مشمول آيه بدانيم قدر مسلم ، همان طبقه اول است و اگر
عورات النساء  كه از امور جنسی بيخبرند ، يا توانائی ندارند . " « الطفل  الذين لم يظهروا علی د - كودكانی

از ماده ظهور است و با كلمه  " « »" اين قسمت را نيز دو جور می توان تفسير كرد . كلمه " « لم بظهروا
مفهوم " اطالع " را بدهد . پس معنی چنين  " علی " متعدی شده است ممكن است تركيب  اين دو كلمه

آگاه نيستند . و ممكن است مفهوم " غلبه و قدرت  " را بدهد ،  می شود : كودكانی  كه بر امور نهانی زنان
  كودكانی كه بر استفاده از امور نهانی  زنان توانائی ندارند : پس معنی چنين می شود



بچه های غير مميز هستند كه قدرت تشخيص اينگونه  مطالب را ندارند . اما طبق  طبق احتمال اول مراد
مميز  دوم مقصود بچه هائی است كه قدرت بر امور جنسی ندارند يعنی غير بالغ می باشند هر چند احتمال

می باشند ولی  بالغ  بوده باشند . طبق  احتمال دوم اطفالی كه همه چيز می فهمند و نزديك به حد بلوغ
  تفسير است نمی باشند جزء استثناها هستند . فتوای فقهاء نيز بر طبق اين

من  زينتهن »" يعنی زنان به منظور  در دنباله آيه می فرمايد : " « و ال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين
  نكوبند آشكار ساختن زينتهای پنهان خود ، پای بر زمين

 به پا می كردند ، و برای اينكه بفهمانند خلخال قيمتی به پا دارند پای خود را محكم زنان عرب معموال خلخال
  بر زمين می كوفتند

  آيه كريمه از اين كار هم نهی فرمود
فهميد كه هر چيزی كه موجب جلب توجه مردان می گردد مانند استعمال عطرهای تند  از اين دستور می توان

بكند كه  همچنين آرايشهای جالب نظر در چهره ممنوع  است . به طور كلی زن در معاشرت نبايد كاری و
  موجب تحريك و تهييج و جلب توجه مردان نامحرم گردد

 است : " « و توبوا الی اهللا جميعا ايها المؤمنون  لعلكم تفلحون جمله آخر آيه چنين
مردم را  خدا بازگشت كنيد ، باشد كه رستگار گرديد . دأب قرآن  اينست كه در پايان دستورها همه به سوی

  به خدا متوجه می سازد تا در به كار بستن فرمانهای او سهل انگار نباشند

  آيات ديگر

مربوط به همين مباحث است . تفسير آنها را نيز ذكر می كنيم : « يا   سوره نور نيز۶١ ، ۶٠ ، ۵٩آيات 
صاله الفجر  ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم و الذين لم  يبلغوا الحلم منكم ثالث مرات : من قبل ايها الذين آمنوا

، ليس عليكم و ال عليهم  جناح  و حين تضعون ثيابكم من  الظهيره و من بعد صاله العشاء ، ثالث عورات لكم
) و اذا بلغ االطفال ۵٩االيات و اهللا عليم حكيم ( بعدهن طوافون عليكم بعضكم علی بعض كذلك يبين اهللا لكم

) و القواعد ۶٠الذين من قبلهم كذلك يبين اهللا لكم آياته و اهللا عليم حكيم ( منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 
ان يستعففن  النساء الالتی ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن  غير متبرجات بزينة و من

  (۶١خير لهن و اهللا سميع عليم (
آورده ايد ! بايست مملوكهای شما و كودكان نا بالغ  شما در سه وقت اجازه دخول  ای كسانی كه ايمان

كه  ) پيش از نماز صبح ، و هنگام نيمروز كه جامه های خويش می نهيد ، و بعد از نماز عشاء : بگيرند
و بر آنان باكی  آماده خواب می شويد ) . اين سه وقت ، خلوت شما است . در غير اين سه وقت بر شما

  نيست ( كه بی اجازه وارد شوند
  می گذريد . خداوند آيات را چنين بيان می كند آنها و شما زياد بر يكديگر

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

  چنين بيان می كند . خداوند دانا و حكيم  است



ازدواج ندارند باكی نيست در حالی كه خود را به  زيوری نياراسته اند و قصد  زنان بازنشسته كه اميد
خداوند  . ندارند جامه خويش به زمين نهند ، و اگر از اين نيز خودداری كنند برايشان بهتر است خودنمائی

  شنوا و دانا است
وقت ورود در اتاق ديگران ، و ديگر برای قانون  در اين آيات دو استثناء ، يكی برای قانون كسب اجازه در

  دوم راجع به استثناء اول و آيه سوم راجع به استثناء دوم است پوشش زنان ، ذكر شده است . آيه اول و
 شرح داديم كه هر كس می خواهد وارد محل خلوت ديگری  شود بايد اعالم كند و با كسب قبال اين دستور را

مادر ، و پدر نسبت  اجازه وارد شود ، و گفتيم اين دستور حتی در مورد محارم نزديك مانند پسر نسبت به
استثناء شده اند . برای  اين دو طبقه اجازه  به دختر نيز جاری است . در اين آيات دو طبقه از اين دستور

است و در اوقات ديگر الزم دانسته نشده است . اين دو طبقه  خواستن فقط در سه نوبت الزم شمرده شده
  ملكت ايمانكم »- مملوكان شما  - « الذين١عبارتند از : 

  الحلم منكم »- كودكان نابالغ شما الذين لم يبلغوا » - 2
عبارتست از : پيش از نماز صبح ، و هنگام نيمروز كه افراد  سه نوبتی كه اين دو دسته بايد اجازه بخواهند

از تن در آورده استراحت می كنند ، و بعد از نماز عشاء كه هنگام رفتن به  به خاطر گرما لباس رو را
  است رختخواب 

برخاسته اند ( قبل از نماز  در اين مواقع معموال زن يا مرد در لباس غير عادی هستند و چون تازه از خواب
عشاء ) و يا در حال استراحتند ( وقت ظهر )  صبح ) و يا تازه می خواهند به خواب روند ( بعد از نماز

چنين اوقاتی مملوكان و پسران نابالغ بايد با كسب  اجازه وارد اتاق  معموال با لباس  خواب بسر می برند . در
 مواقع ديگر به علت احتياج به رفت و آمدهای  مكرر " « طوافون عليكم بعضكم علی بعض شوند ولی در

ملكت ايمانكم »با   - اينكه : « الذين١استيذان الزم نيست . در اين  آيات سه نكته جلب توجه می كند :  "«
غالمان می باشد چنانكه در تفاسير  موصولی كه برای جمع مذكر است  ( الذين ) ذكر شده است و حتما شامل

است در كافی از « حضرت  صادق عليه السالم : "  و روايات نيز تصريح شده است . از آن جمله روايتی
قيل : فالنساء يستأذن فی هذه الثالث ساعات ؟ قال : ال و لكن  .قال : هی خاصة فی الرجال دون النساء

٢٨Fيدخلن و يخرجن »" 

  يعنی  اين دستور ( اجازه خواستن در سه نوبت ) مخصوص مردان است�
  بايد اجازه بگيرند ؟ فرمود : نه ، همينطور می آيند و می روند سؤال شد كه آيا زنان

 غير اين سه نوبت حق دارند بدون اجازه وارد اتاق زن  شوند خود دليل بر اينست كه اينكه غالمان در
پوشش هم كه قبال  غالمان نيز وضع استثنائی دارند ، و اين خود شاهدی قوی می باشد . بر اينكه در آيه

می باشد . حتی در آيه ای كه فعال مورد  تفسير كرديم ، جمله  " « ما ملكت ايمانهن »" شامل غالمان نيز
است ( با ضمير مذكر " يعنی الزم نيست كه برده ، مملوك  بحث است تعبير به " « ملكت ايمانكم »" شده

  خود زن باشد
در  نبايد اعتراض كرد كه اكنون رسم بردگی منسوخ شده است و برده ای وجود ندارد و پافشاری در اينجا

هدف كلی اين قوانين كه  اين بحثها بی ثمر است ، زيرا اوال روشن  شدن نظر اسالم در اين مسائل ، ما را به
ثانيا اگر فقيه متهوری  جرأت كند ، چه بسا  برخی از آنها مورد ابتالء نيز می باشد بهتر واقف می سازد ، و
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  موارد مشابه آن  از قبيل خدمتكاران بتواند تعميم دهد حكم غالمان را از راه مالك و مناط ، به
عليكم بعضكم علی بعض »" فهميده می شود : رمز اينكه در مورد غالمان و  از جمله " « طوافون - 2

 اجازه خواستن واجب نيست ، اينست  كه وجوب استيذان اينها به واسطه تكرر آمد و شد ، پسران نابالغ
  موجب حرج و واقع شدن  در مضيقه است

است كه تكليف موجب  دشواری می شده است نه از اين جهت  در حقيقت اباحه در اين موارد نيز از اين باب
  كه تكليف مالك ندارد
 استثناهای باب پوشش ، مثال استثناء وجه و كفين ، و همچنين استثناء محارم نيز از ما معتقديم كه ساير

 همين قبيل است . قبال در اين باره بحثی شد
 كرد به زودی دوباره مشروحتر بحث خواهيم

اجازه بگيرند اطفالی هستند كه  اطفالی كه در اين آيه مكلف شده اند كه مانند مردان بزرگ در سه  نوبت - 3
مميز و نزديك به بلوغ ، در غير سه وقتی كه در آيه   به حد بلوغ نرسيده اند . بنابراين  اطفال نابالغ و لو

  كسب اجازه وارد خلوتگاه شوند تعيين شده است می توانند بدون
از جمله : " « او الطفل الذين لم يظهروا علی عورات  اين آيه علی الظاهر می تواند قرينه باشد كه مقصود

است  و قبال دو احتمال در معنی آن داديم ، اطفال نابالغ است نه اطفال  النساء »" كه در آيه پوشش آمده
يرجون نكاحا  و اما استثنائی كه درباره مسأله پوشش است : " « و القواعد من النساء الالتی ال غير مميز

 ٣١استثناء اول و دوم در آيه  . فليس عليهن جناح ». . . " . اين سومين استثناء است در مسأله پوشش
اينجا می فرمايد : زنان از پا افتاده ای كه اميدی به  همين سوره و استثناء سوم در اين آيه آمده است . در

روی خود را بر زمين نهند مشروط بر اينكه نخواهند خودنمائی و خودآرائی  ازدواج ندارند می توانند لباس
دانا  عين حال اگر جانب عفاف را رعايت كنند و خود را پوشيده دارند بهتر است  و خدا شنوا و بكنند . در

  است
 كيانند ؟ مقصود زنان سالخورده ای هستند كه از جنبه  زن بودن بازنشسته شده اند ، " مقصود از " قواعد

ممكن  است طمع  . يعنی ديگر مطلوب مرد - از نظر جنسی - واقع نمی شوند و لذا اميدی به ازدواج ندارند
می فهماند كه زن دو نوع لباس دارد : يكی  " « داشته باشند ولی اميد ندارند . جمله " « ان يضعن ثيابهن

رخصت داده شده است اينست كه زنان سالخورده می توانند  لباس بيرون و ديگر لباس داخل  منزل . آنچه
  عين حال به آنها اجازه خودنمائی و خودآرائی داده  نشده است لباس  رو را در بياورند ولی در

حدود برداشتن پوشش برای زنان سالخورده تعيين گرديده  است و ذكر شده كه جايز  در روايات اسالمی
ثيابهن " قال :  روسری خود را بردارند : « الحلبی عن ابی عبداهللا عليه السالم انه قرأ " ان يضعن است

، غير متبرجة بزينة . فان لم تفعل  الخمار و الجلباب . قلت : بين يدی من كان ؟ فقال : بين يدی من  كان
٢٩Fفهو خير لها » 

� 
  امام صادق فرمود مقصود از " « ان يضعن ثيابهن " روسری و چهارقد است عبيداهللا حلبی گفت كه

خودآرائی و  هر كس كه بود ؟ فرمود جلو هر كس كه بود اما به شرط اينكه  ساده باشد و نخواهد گفتيم جلو
  خودنمائی كند
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كلی استنباط كرد و آن اينست كه از نظر اسالم  از جمله " « و ان يستعففن خير لهن »" می توان يك قانون
مراعات كند پسنديده تر است و رخصتهای تسهيلی و ارفاقی كه به  هر قدر زن جانب عفاف و ستر را بيشتر

و كفين و غيره داده شده است ، اين اصل كلی اخالقی و منزلی را نبايد از ياد  حكم ضرورت  درباره وجه
  ببرد

  همسران پيغمبر

 همان آيات سوره نور بود كه بيان شد آيات اصلی مربوط به وظيفه پوشش
آنها را در حاشيه اين مطلب  ذكر كرد . قسمتی از اين آيات  آياتی چند هم در سوره احزاب است كه می توان

خدا و قسمت ديگر دستورهائی است كه درباره حفظ حريم عفاف وارد شده  مربوط است به زنان رسول
فی  اول: « يا نساء النبی لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع  الذی است . اما قسمت

  . .« االولی  ) و قرن فی بيوتكن و ال تبرجن  تبرج الجاهلية٣٣قلبه مرض و قلن قوال معروفا ( 
می باشند : ای زنان پيغمبر شما همچون  در اين دو آيه ، مخاطب ، زنان پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله 

مواظب باشيد كه در سخن نرمش زنانه و شهوت آلود به كار  - ساير زنان نيستيد - اگر پرهيزكار باشيد
دالن گردد . به خوبی و شايستگی سخن بگوئيد . در خانه های  خويشتن قرار  نبريد كه  موجب طمع بيمار

  مانند دوران جاهليت نخستين ، به خودنمائی و خودآرائی از خانه بيرون نشويد گيريد و
زندانی كردن زنان پيغمبر در خانه نيست ، زيرا تاريخ اسالم به صراحت گواه است  مقصود از اين دستور

بيرون شدن از خانه  پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله زنان  خود را با خود به سفر می برد و آنان را از كه
از خانه بيرون نشود و مخصوصا  منع نمی فرمود مقصود از اين دستور آنست كه زن به منظور خودنمائی

  وظيفه سنگينتر و مؤكدتر است در مورد زنان پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله اين
آمنوا ال تدخلوا بيوت النبی اال ان يؤذن لكم الی طعام  غير   سوره احزاب چنين است : « يا ايها الذين۵٣آيه 

 دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و ال مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذی النبی ناظرين اناه و لكن اذا
حجاب ذلكم اظهر  فيستحيی منكم و اهللا ال يستحيی من  الحق و اذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء

ازواجه من بعده  ابدا ان ذلكم كان عند اهللا  لقلوبكم و قلوبهن و ما كان لكم ان تؤذوا رسول اهللا و ال ان تنكحوا
  عظيما

اتاقهای پيغمبر می شدند . زنهای پيغمبر صلی  اهللا عليه و آله هم در خانه  عربهای مسلمان بی پروا وارد
غذا دعوت  آيه نازل شد كه اوال سرزده و بدون  اجازه وارد خانه پيغمبر نشويد ، و اگر برای صرف . بودند

متفرقه وقت  نگيريد ، زيرا  شديد به موقع  بيائيد و بعد هم برخيزيد و برويد و به قصه گوئی و صحبتهای
را از خانه خود بيرون كند ولی خدا از شما شرم  اين امور پيغمبر را ناراحت می كند و او شرم می كند شما

چيزی از زنان پيغمبر بگيريد ، از پشت پرده بخواهيد بدون اينكه  داخل  نمی كند . و ثانيا وقتی  می خواهيد
 اين كارها برای پاكيزگی دل شما و دل آنها بهتر است . اتاق شويد

 دهيد و نه زنان او را پس از درگذشت پيغمبر به زنی  بگيريد ، كه اين كارها در نزد شما نبايد پيامبر را آزار
  خدا بزرگ است



 حجاب " ذكر شده است . همانطوری كه قبال گفتيم  در كلمات قدماء هر جا سخن از آيه " در اين آيه ، كلمه
 حجاب است مقصود همين آيه است

است كه مورد بحث ما می باشد . دستوری كه  " دستور حجاب كه در اين آيه است غير از دستور " پوشش
خانوادگی و رفتاری است كه انسان بايد در خانه ديگران داشته  در اين آيه ذكر شده است راجع به سنن 

مرد نبايد وارد جايگاه زنان شود ، بلكه اگر چيزی می خواهد و مورد احتياج  باشد . طبق  اين دستور ،
 از پشت ديوار صدا بزند . اين مسأله ربطی به بحث  " پوشش " كه در اصطالح فقه نيز تحت اوست بايد

 عنوان " ستر " نه " حجاب " ناميده می شود ، ندارد
 ۶١و قلوبهن »" مانند جمله : " « و ان  يستعففن خير لهن »" كه در آيه  جمله : " « ذلكم اطهر لقلوبكم

كه  آمده است ، داللت می كند كه هر اندازه مرد و زن جانب ستر و پوشش و ترك برخوردهائی از سوره نور
رخصتهای تسهيلی و  : مستلزم  نظر است رعايت نمايند به تقوا و پاكی نزديكتر است . همانطور كه گفتيم 

  پوشش و ترك نظر را از ياد ببرد ارفاقی كه به حكم ضرورت داده شده است ، نبايد رجحان  اخالقی ستر و

  حريم عفاف

يا ايها النبی قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين  » " :  سوره احزاب چنين است۶٠ - ۵٩آيه 
  ) لئن لم ينته المنافقون و۵٩ادنی ان يعرفن فال يؤذين و كان اهللا غفورا رحيما (  عليهن  من جالبيبهن ذلك

  [« (۶٠قليال ( الذين فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدينة لنغرينك بهم ثم ال يجاورونك فيها اال
جلبابهای ( روسريها ) خويش را به  ترجمه : ای پيغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه 

شوند و مورد اذيت قرار نگيرند نزديكتر است و خدا  خود نزديك سازند . اين كار برای اينكه  شناخته
  آمرزنده و مهربان است

دست بر ندارند  منافقان و بيمار دالن و كسانی كه در شهر نگرانی به وجود می آورند ، از كارهای خود اگر
  تو خواهند زيست ما ترا عليه ايشان خواهيم برانگيخت . در آنوقت فقط مدت كمی در مجاورت

بايد مورد دقت قرار داد : يكی اينكه جلباب چيست و نزديك كردن آن يعنی چه ؟  در اين آيه دو مطلب را
آزار واقع  نشوند  اينكه آنچه به عنوان  علت و فايده اين دستور ذكر شده كه : " شناخته شوند و مورد ديگر

می گويند ، كلمات  مفسرين و لغويين  " چه معنی دارد ؟ اما مطلب اول : در اينكه جلباب چه نوع لباسی را
  می باشد مختلف است و به دست آوردن معنای صحيح كلمه دشوار

  ) جلباب پيراهن يا لباس گشاد است در المنجد می نويسد : " الجلباب : القميص او الثوب الواسع " ( يعنی
مخصوص شرح لغتهای  قرآن نگاشته شده است می گويد  در مفردات راغب كه كتاب دقيق و معتبری است و

 يعنی پيراهن و روسری ) " : " الجالبيب : القمص و الخمر
ثوب واسع للمرأه دون  الملحفة او ما تغطی  قاموس می گويد : " و الجلباب كسرداب و سنمار : القميص و

يعنی  جلباب عبارت است از پيراهن و يك جامه گشاد و بزرگ  . به ثيابها من فوق كالملحفة ، او هو الخمار
خود ملحفه ( چادر مانند ) كه زن به وسيله آن تمام جامه های خويش را می پوشد ،  و يا كوچكتر از ملحفه

   چارقد يا



تغطی به المرأه رأسها و صدرها .  در لسان العرب می نويسد : " الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء
كوچكتر . زن  به وسيله آن سر و سينه خود را  يعنی جلباب جامه ای است از چارقد بزرگتر و از عبا

  " می پوشاند
 قريب به همين است . و در تفسير مجمع البيان  آنجا كه لغت را معنی می كند می گويد عبارت " كشاف " نيز

  الجلباب خمار المرأه الذی يغطی رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجة " :
روسری ای كه در موقع خروج از منزل به كار برده می شود و سر و صورت  يعنی جلباب عبارت است از

  می پوشانند را با آن
بالجلباب و هو المالئة التی تشتمل   ولی ضمن تفسير آيه می گويد : " ای قل لهوالء فليسترن موضع الجيب

  " به خود می گيرد محل  گريبان را بپوشاند بها المرأه يعنی مقصود اينست كه با روپوشی كه زن
جلباب همان چارقد است و مقصود آيه اينست كه  زنان آزاد در وقت  بعد می گويد : " و گفته شده است كه

 و سرها را بپوشانند بيرون رفتن پيشانيها
  روشن نيست چنانكه مالحظه می فرمائيد معنی جلباب از نظر مفسران چندان

جامه وسيع می شده است ،  آنچه صحيحتر به نظر می رسد اينست كه در اصل لغت ، كلمه جلباب شامل هر
كوچكتر بوده است به كار می رفته است .  ولی غالبا در مورد روسريهائی كه از چارقد بزرگتر و از ردا

معمول بوده است : يك نوع روسريهای كوچك كه آنها را  ضمنا معلوم می شود دو نوع  روسری برای زنان
معموال در داخل خانه از آنها استفاده  می كرده اند . نوع ديگر روسريهای  خمار يا مقنعه می ناميده اند و

 مخصوص خارج منزل بوده است بزرگ كه
است نيز سازگار است  ، مانند روايت عبيداهللا حلبی كه  اين معنی با رواياتی كه در آنها لفظ جلباب ذكر شده

 كرديم  سوره نور نقل۶١در تفسير آيه 
بگذارند و نگاه به موی  مضمونش اين بود كه در مورد زنان سالخورده جايز است خمار و جلباب را كنار

  وسيله پوشانيدن موی سر بوده است آنها مانعی ندارد . از اين جمله فهميده می شود كه جلباب
٣٠Fدر كافی  همچنين در روايات ديگر

در تفسير همان آيه وارد شده است  كه حضرت صادق عليه السالم �
جايز است  الخمار و الجلباب اذا كانت  المرأه مسنة » " يعنی وقتی زن سالخورده ای باشد » " : می فرمايد

 چارقد و روسری  را زمين بگذارد
پوشيدن با آن می باشد ، يعنی  وقتی می خواهند از خانه بيرون  بنابراين مقصود از نزديك ساختن جلباب ،

 را با خود بردارند بروند روسری بزرگ خود
بلكه از مورد ، چنين استفاده می شود . وقتی  البته معنی لغوی نزديك ساختن چيزی ، پوشانيدن با آن نيست

نزديك  كن مقصود اينست كه آن را رها نكن ، آنرا جمع و جور كن ،  كه به زن بگويند جامه ات را به خود
 خاصيت رها نكن و خود را با آن بپوشان آنرا بی اثر و بی

می افكنده اند دو جور بوده است  : يك نوع صرفا جنبه  استفاده زنان از روپوشهای بزرگ كه بر سر
همچنانكه در عصر حاضر بعضی بانوان چادری را می بينيم كه چادر داشتن  تشريفاتی و اسمی داشته است

وضع  چادر  . تشريفاتی  دارد . با چادر هيچ جای بدن خود را نمی پوشانند ، آنرا رها می كنند آنها صرفا جنبه

                                                 
 ۵٢٢ ، صفحه . ۵ كافی جلد - �



از اينكه مورد بهره برداری  سركردنشان نشان می دهد كه اهل پرهيز از معاشرت با مردان بيگانه  نيستند و
برعكس بوده و هست : زن چنان با مراقبت جامه های  چشمها قرار بگيرند ابا و امتناعی  ندارند . نوع ديگر

  . نمی كند كه نشان می دهد اهل عفاف و حفاظ است خود را به خود می گيرد و آنرا رها
می كند و ناپاكدالن را مأيوس می سازد . بعدا خواهيم گفت كه تعليلی كه در ذيل  خودبخود دورباشی ايجاد

  آمده است مؤيد همين معنی است جمله
دستور ذكر شده است : مفسرين گفته اند : گروهی از  و اما مطلب دوم يعنی بحث در علتی كه برای اين

تاريك  می شد ، در كوچه ها و معابر مزاحم كنيزان می شدند . البته برای  منافقين ، اوائل شب كه هوا تازه
فاسد ،  چنانكه قبال گفتيم پوشانيدن سر واجب نبوده است . گاهی از اوقات اين  جوانان مزاحم و كنيزان 

است و پنداشتيم كنيز است .  متعرض زنان آزاد نيز می شدند و بعد مدعی می شدند كه  ما نفهميديم آزاد زن
حقيقت بدون لباس كامل از خانه خارج  نشوند تا  لذا به زنان آزاد دستور داده شد كه بدون جلباب يعنی در

  مورد مزاحمت و اذيت قرار نگيرند كامال از كنيزان تشخيص داده شوند و
می فهماند كه مزاحمت نسبت  به كنيزان مانعی ندارد و منافقين  بيان مذكور خالی از ايراد نيست ، زيرا چنين

مقبول برای خود ذكر می كرده اند ، در حالی كه چنين نيست . اگر چه پوشانيدن موی  آن را به عنوان عذری
تحريك آميز  بر كنيزان  واجب نبوده است ، شايد رمز آن هم اين بوده كه وضع كنيز معموال جالب و سر

قبال اشاره كرديم ، ولی در  نيست و مورد رغبت كسی واقع نمی شود و به عالوه كارشان خدمت  بوده چنانكه
می شده است و منافقين نمی توانسته اند كنيز  هر حال اين مزاحمتها حتی در مورد كنيزان نيز گناه محسوب

  بودن را عذر خود قلمداد كنند
معنای اين جمله داده شده اين است كه وقتی زن  پوشيده و سنگين از خانه بيرون  احتمال ديگری كه در

  آنها شوند جانب عفاف و پاكدامنی را رعايت  كند ، افراد فاسد و مزاحم ، جرأت نمی كنند متعرض رود و
اينست كه بدينوسيله شناخته  " « بنا به احتمال اول معنی جمله : " « ذلك ادنی ان يعرفن فال يؤذين

جوانان قرار نمی گيرند . ولی بنا به احتمال دوم معنی  می شوند كه آزادند نه كنيز ، پس مورد آزار و تعقيب
شناخته می شوند كه زنان نجيب و عفيف می باشند . و بيمار دالن  از اينكه به آنها  جمله اينست  كه بدينوسيله

خيانت  ببندند چشم می پوشند زيرا معلوم می شود اينجا حريم  عفاف است ، چشم طمع كور ، و دست طمع
  كوتاه است

فهميد كه  آيا پوشيدن چهره الزم است يا نه ؟  در اين آيه حدود پوشش بيان نشده است . از اين آيه نمی توان
  سوره نور است كه قبال درباره آن بحث شد ٣١آيه ای كه متعرض حدود پوشش است آيه  

يك حقيقت جاودانی است اينست  كه زن مسلمان بايد آنچنان در ميان  مطلبی كه از اين آيه استفاده می شود و
كه عالئم عفاف و وقار و سنگينی و پاكی از آن هويدا باشد و با اين صفت شناخته  مردم رفت و آمد كند

فكر بهره كشی  و در اينوقت است كه بيمار دالن كه دنبال شكار می گردند از آنها مأيوس می گردند و شود ،
متعرض زنان جلف و سبك و لخت  از آنها در مخيله شان خطور نمی كند . می بينيم كه جوانان  ولگرد هميشه

چرا مزاحم می شوی ؟ می گويند اگر دلش اين  و عريان می گردند . وقتی كه به آنها اعتراض می شود كه
  چيزها را نخواهد با اين وضع بيرون نمی آيد

آمده است مانند دستوری است كه در بيست و پنج آيه قبل از اين آيه خطاب به  اين دستور كه در اين آيه
 خدا وارد شده است : " « فال تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرض »" يعنی در سخن زنان رسول



در اين  دستور ،  . گفتن رقت زنانه  و شهوت آلود كه موجب تحريك طمع بيمار دالن می گردد به كار نبريد
  دستور وقار در رفت و آمد را وقار و عفاف در كيفيت سخن گفتن را بيان می كند و در آيه مورد بحث ،

است . گاهی وضع  لباس ، راه رفتن ، سخن گفتن زن  ما قبال گفتيم كه حركات و سكنات انسان گاهی زباندار
می گويد دلت را به من بده ، در آرزوی من باش ، مرا تعقيب كن . گاهی  معنی دار است و به زبان بی زبانی

  بی زبانی می گويد دست تعرض از اين حريم كوتاه است برعكس با
استفاده می شود اينست نه كيفيت خاصی برای  پوشش . از نظر كيفيت پوشش  به هر حال آنچه از اين آيه

نور  سوره نور است كه مطلب را بيان  می فرمايد و با توجه بدينكه اين آيه بعد از آيه سوره ٣١فقط آيه 
كه  دستور قبلی  نازل شده است  می توان فهميد كه منظور از " « يدنين عليهن من جالبيبهن »" اينست

  سوره نور را كامال رعايت نمايند تا از شر آزار مزاحمان راحت  گردند
 می فرمايد : " « و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا در آيه قبل از اين آيه

می رسانند بهتان  و گناه  بهتانا و اثما مبينا » " يعنی آنانكه بدون جهت مردان و زنان با ايمان را آزار
می كند كه  مردان و زنان مسلمان را آزار  بزرگی مرتكب می گردند . اين آيه رسما به كسانی پرخاش

كه  در رفتار خود وقار و سنگينی را كامال رعايت كنند تا از  می رسانند . بالفاصله به زنان دستور می دهد
  مصونيت پيدا كنند . توجه بدين آيه ، بهتر به فهم مقصود آيه مورد بحث  كمك می كند آزار افراد مزاحم 

دانسته اند ، يعنی اين جمله  مفسران غالبا هدف جمله " « يدنين عليهن من جالبيبهن »" را پوشانيدن  چهره
 را كنايه از پوشيدن چهره دانسته اند

دستور  دارند كه مفهوم اصلی " يدنين " پوشانيدن نيست اما چون  غالبا پنداشته اند كه اين مفسران قبول
ولی ما قبال گفتيم كه اين  . برای باز شناخته شدن زنان آزاد از كنيزان  بوده است ، اينچنين تعبير كرده اند

كريم فقط زنان آزاد را مورد عنايت قرار دهد  تفسير صحيح  نيست . به هيچ وجه قابل قبول نيست كه قرآن
آنچه عجيب به نظر می رسد اينست كه مفسرانی كه در اينجا چنين  . و از آزار كنيزان مسلمان چشم بپوشد

 هستند كه  در تفسير سوره نور با كمال صراحت گفته اند كه پوشانيدن چهره و دو دست  گفته اند غالبا همانها
كه اين مفسران  الزم نيست و آنرا امر حرجی دانسته اند ، از قبيل زمخشری و فخررازی . چطور شده است

  نكرده اند متوجه تناقض در سخن خود نشده اند و ادعای  منسوخيت آيه نور را هم
 مفسران تناقضی ميان مفهوم آيه نور و آيه احزاب  قائل نبوده اند . آيه نور را يك حقيقت اينست كه اين

احزاب را  دستور كلی و هميشگی می دانسته اند خواه مزاحمتی در كار باشد يا نباشد ولی آيه سوره 
  ولگرد قرار می گرفته است مخصوص موردی می دانسته اند كه زن آزاد يا مطلق زن مورد مزاحمت  افراد

كه افرادی كه در كوچه ها و خيابانها مزاحم زنان  نكته ای از آيه مورد بحث استفاده می شود ، و آن اينست
مستحق مجازات  سخت و شديدی می باشند . تنها مثال آنها را به كالنتری  می گردند ، از نظر قانون اسالم

لئن  » " : تراشيدن  سر آنها كافی نيست . بسيار سختتر بايد مجازات شوند . قرآن می فرمايد جلب كردن و
ثم ال يجاورونك فيها اال  لم ينته المنافقون و الذين فی قلوبهم مرض و المرجفون فی  المدينة لنغرينك بهم

فرمان می دهيم كه به آنها حمله بری كه  ديگر  قليال »" يعنی اگر اينها دست از عمل زشت خود بر ندارند ترا
حداقل آنچه از اين آيه مفهوم  می شود تبعيد آنها از جامعه پاك اسالمی  . جز اندكی در پناه تو نخواهند بود

قائل   هر اندازه برای  عفاف و پاكی احترام بيشتری قائل باشد برای خائنان مجازات شديدتری است . جامعه ،
  می شود ، و عكس آن ، برعكس



  حدود پوشش

  بررسی

بر زن واجب شده است با توجه به  همه دالئل موافق و مخالفی  اكنون می خواهيم حدود پوششی كه در اسالم
 ديده فقهی بررسی كنيم كه در مسأله هست ، از

اين بنده  نظر خودم را می گويم . و هر يك از  . مجددا توضيح می دهيم كه بحث ما جنبه علمی دارد نه فتوائی
  عمل  كند كه از او تقليد می نمايد شما بايد عمال به فتوای همان مجتهدی
اسالمی قطعی و مسلم است مشخص  كنيم و سپس به مواردی كه  قبال الزم است مطالبی را كه از نظر فقه

 - در اينكه پوشانيدن غير وجه و كفين بر زن واجب است از ١بپردازيم :  مورد اختالف و قابل بحث است
 اسالم هيچگونه ترديدی وجود ندارد . اين قسمت جزء ضروريات و مسلمات است  . نه از نظر لحاظ فقه 

مورد بحث است  قرآن و حديث ، و نه از نظر فتاوی ، در اين باره اختالف و تشكيكی وجود ندارد . آنچه
  پوشش چهره و دستها تا مچ است 

را كه وظيفه زن است از مسأله " حرمت  نظر بر زن " كه مربوط به مرد  " مسأله " وجوب پوشش - 2
كرد . ممكن است كسی قائل  شود به عدم وجوب پوشيدن وجه و كفين بر زن ، و در عين  است بايد تفكيك

همچنانكه از  . نظر بدهد به  حرمت نظر از جانب مرد . نبايد پنداشت كه بين اين دو مسأله مالزمه است  حال
دليل نمی شود كه بر زن هم  لحاظ فقهی مسلم است كه بر مرد واجب نيست سر خود را بپوشاند ولی اين

  نگاه كردن به سر و بدن مرد جايز باشد
زيرا  مسأله نظر ، قائل به جواز شويم ، در مسأله پوشش هم بايد قائل به عدم وجوب شويم ، بلی ، اگر در

بر زن حرام باشد .  بسيار مستبعد است كه نظر مرد بر وجه و كفين زن جايز باشد ولی كشف وجه و كفين
نمی توان يافت كه قائل  به وجوب پوشيدن وجه  بعدا نقل  خواهيم كرد كه در ميان ارباب فتوا در قديم كسی را

  حرام می دانند و كفين باشد ولی هستند كسانی كه نظر را
  يا " ريبه " باشد حرام است " در مسأله جواز نظر ، ترديدی نيست كه اگر نظر از روی " تلذذ - 3

نگاه به قصد لذت  بردن باشد ، و اما " ريبه " يعنی  تلذذ " يعنی لذت بردن ، و نگاه از روی تلذذ يعنی "
نيست ، ولی خصوصيت ناظر و منظور اليه مجموعا طوری است كه  نظر به خاطر تلذذ و چشم چرانی
  لغزشی به دنبال نگاه كردن به وجود آيد خطرناك است و خوف  هست كه

حرام است ، حتی در مورد محارم . تنها موردی كه  استثناء شده ، نظری است كه  اين دو نوع نظر مطلقا
البته   . خواستگاری است كه در اين مورد اگر تلذذ هم باشد - كه معموال هم هست - جايز است مقدمه

بخواهد زن را ببيند ،  شرطش اينست كه واقعا هدف شخص ، ازدواج باشد يعنی مرد جدا به خاطر ازدواج
آنكه برای چشم چرانی قصد ازدواج را  و از لحاظ ساير خصوصيات مورد نظر ، زن را پسنديده باشد ، نه

  بهانه قرار دهد
بشری نيست كه بتوان با صورتسازی خيال خود را راحت كرد . در اينجا وجدان  قانون الهی مانند قانونهای

 است و خدای متعال كه هيچ چيز بر او پوشيده نيست محاسب . عليهذا بايد گفت در حقيقت انسان حاكم



مانعی  ندارد اينست كه  استثنائی در كار نيست ، زيرا آنچه قطعا حرام است نگاه به قصد تلذذ است و آنچه
  نگاه به قصد تلذذ نباشد ولی تلذذ قهرا پيدا شود

كند . آنچه جايز  تصريح كرده اند كه جايز نيست كسی به زنها نگاه كند تا در بين  آنها يكی را انتخاب فقهاء
می انديشد ، از ساير جهات  است ، در مورد يك زن خاص است كه  به او معرفی شده است و درباره اش

می خواهد ببيند آيا می پسندد يا نه ؟ برخی ديگر از فقها  ترديدی ندارد فقط از نظر چهره و اندام ترديد دارد ،
  بيان كرده اند به صورت احتياط مطلب را

 ) چهره و دو دست ( وجه و كفين

  " موارد قطعی پوشش را بيان كرديم ، نوبت می رسد به بحث  درباره " پوشش وجه و كفين بعد از اينكه
كامال متفاوت پيدا  مسأله پوشش بر حسب اينكه پوشانيدن وجه و كفين واجب باشد يا نباشد دو فلسفه

فلسفه پرده نشينی زن و ممنوعيت او از  می كند . اگر پوشش وجه و كفين را الزم بدانيم در حقيقت طرفدار
  صددرصد اختصاصی زنان هستيم هر نوع كاری جز در محيط خاص خانه و يا محيطهای

عمل محرك و تهييج  آميز را حرام بشماريم و بر مردان  ولی اگر پوشيدن ساير بدن را الزم بدانيم و هر نوع
حرام  بدانيم اما تنها پوشيدن گردی چهره و پوشيدن دستها تا مچ را واجب  نيز نظر از روی لذت و ريبه را

 به شرط اينكه خالی از هر نوع آرايش جالب توجه و محرك و مهيج باشد بلكه ساده و عادی ندانيم  آنهم
فلسفه اينست كه  باشد ، آنوقت مسأله ، صورت ديگری پيدا می كند و طرفدار فلسفه ديگری هستيم ، و آن

بلكه صرفا بايد اين فلسفه رعايت گردد  لزومی ندارد زن الزاما به درون  خانه رانده شود و پرده نشين باشد
محيط خانواده ، و كانون اجتماع  بايد پاك و منزه باشد و  كه  هر نوع لذت جنسی اختصاص داشته باشد به

و خواه لمسی و خواه  سمعی نبايد در خارج از كادر همسری صورت بگيرد  هيچگونه كامجوئی خواه بصری
  می تواند هر نوع كار از كارهای اجتماعی را عهده دار شود . بنابراين زن

 هست : الف - ما فعال در اين مقام نيستيم كه آيا زن در درجه اول بايد به  وظائف لبته در اينجا چند نكته
مادری و خانه ساالری  خانوادگی عمل كند يا خير ؟ شك نيست كه ما طرفدار اين هستيم كه  وظيفه اول زن ،

 است
اسالم می تواند عهده دار بشود يا نه ، نيازمند  ب - برخی از مناصب است كه از نظر اينكه آيا زن از نظر

سياست  و قضاء و افتاء ( فتوا دادن و مرجعيت تقليد ) . ما درباره  بحث جداگانه و مفصل است ، از قبيل
 اينها جداگانه

  بحث خواهيم كرد 
حرمت باشد . ما فعال نظر به آن نوع  ج - خلوت با اجنبيه خالی از اشكال نيست . شايد عقيده اكثر فقهاء

  است اجنبيه كار اجتماعی نداريم كه مستلزم خلوت  با
  د - از نظر اسالم مرد رئيس خانواده است و زن عضو اين دائره است

  منع كند در حدودی كه مرد مصالح خانوادگی را در نظر می گيرد حق دارد كه زن  را از كار معينی عليهذا
خود بخود شعاع فعاليت  مقصود ما اينست كه اگر پوشيدن چهره و دو دست ، مخصوصا چهره واجب  باشد



اگر پوشيدن گردی چهره واجب نباشد ،  زن ، به اندرون خانه و اجتماعات خاص زنان  محدود می شود ولی
  اين محدوديت  خودبخود الزم نمی آيد

  پيدا شود از جهت خاص استثنائی خواهد بود اگر احيانا محدوديتی
چهره ، حكم شرعی برخی از كارها از نظر حرمت يا جواز روشن  به هر حال با الزم نبودن پوشيدن گردی

است كه از نظر فقهی و شرعی اوال و با لذات بر زن حرام نيست ، ولی اگر  می گردد . بسياری از كارها
كه   كفين را الزم  بشماريم ثانيا و بالعرض بر زن حرام است ، يعنی از آن جهت حرام است پوشش وجه و

برای زن بستگی بدين  مستلزم باز گذاشتن چهره و دو دست می شود . بنابراين جواز و عدم جواز آن  كارها
 - ١نمونه از اين كارها را مطرح می كنيم :  دارد كه پوشش وجه و كفين واجب باشد يا نباشد . ما ذيال چند

می دانيم كه مسأله رانندگی بخصوص ، حكمی ندارد ، بايد ديد آيا زن   آيا برای زن ، رانندگی جايز است ؟
 ديگر خود را در حين رانندگی اجراء كند يا نه ؟ اگر پوشش  وجه و كفين واجب باشد بايد می تواند وظائف

  گفت زن نمی تواند رانندگی كند
جايز است يا نه ؟ البته مقصود آن نوع فروشندگيها  آيا كار فروشندگی در خارج از منزل برای زن - 2

 در حقيقت فريبندگی است نه فروشندگی نيست كه فعال در دنيا معمول است و
آيا زن حق دارد عهده دار تدريس - و لو برای مردان -  - 4 آيا كار اداری برای زن جايز است يا نه ؟ - 3

كه در كالسی كه مرد تدريس می كند ، متعلم باشد يا نه ؟ اگر بگوئيم پوشش  بشود يا نه ؟ و آيا حق دارد
كفين  الزم نيست و مرد هم در صورتی كه نظر ريبه  و تلذذ نداشته باشد می تواند به وجه و وجه و كفين

  نگاه كند ، نتيجه اينست كه  مانعی ندارد . و اال جايز نيست
، مرز محبوسيت و عدم محبوسيت زن است ، و ايرادهائی كه مخالفين پوشش  خالصه اينكه وجه و كفين

 صورتی است كه حجاب وجه و كفين  را الزم بدانيم . ولی اگر پوشيدن وجه و كفين را واجب می گيرند ، در
برطرف  مخالف  ندانيم ، در پوشش  ساير قسمتهای بدن هيچگونه اشكالتراشی نمی توان كرد ، بلكه اشكال

  وارد است
پوشيدن يك  لباس ساده كه تمام بدن و سر ، جز  اگر زن ، مرض نداشته باشد و نخواهد لخت بيرون بيايد ،

هيچ فعاليت بيرونی نخواهد بود . بلكه برعكس ، تبرج و  چهره و دو دست تا مچ را بپوشاند ، مانع
و مدهای رنگارنگ است كه زن را به صورت موجودی  مهمل و غير  خودنمائی و پوشيدن لباسهای تنگ

تمام وقتش را مصرف حفظ پزيسيون خود كند . ما به زودی توضيح خواهيم داد و  فعال در می آورد كه بايد
به  از قدمای مفسرين نقل كرديم  كه استثناء وجه و كفين ، به منظور رفع حرج و امكان دادن قبال نيز

  فعاليت زن  است ، و به همين مالك است كه اسالم آن را واجب نشمرده است
  دالئل موافق و مخالف را در مسأله ، تحقيق می كنيم اكنون

  ادله موافق

 ٣١ - آيه " پوشش " كه همان آيه ١وجه و كفين واجب نيست :  به چند دليل می توان گفت كه پوشش
اين  وظيفه و تعيين حدود آن است ، پوشانيدن وجه و كفين را الزم نشمرده  سوره نور است و برای بيان

  است



ظهر منها »" و  اين آيه به دو جمله می توان استناد جست . يكی جمله " « و ال يبدين  زينتهن اال ما در
كه اكثر مفسران و عموم  ديگر جمله "« و ليضربن بخمرهن علی جيوبهن  " در مورد جمله اول ديديم

مصداق مستثنی ( اال ما ظهر ) دانسته اند .  روايات ، خضاب و سرمه  و انگشتر و دستبند و امثال اينها را
دو دست تا مچ ، صورت می گيرد . خضاب و انگشتر و دستبند  اين زينتها ، زينتهائی است كه در چهره و

  مربوط به چشم مربوط به دست است ، و سرمه 
ظهر " را منحصر بدانند به لباس رو  كسانی كه پوشش وجه و كفين را واجب می دانند بايد استثناء " اال ما

  . بعيد و خالف بالغت قرآن است ، و واضح است كه حمل استثناء بر اين  معنی بسيار
علت اينكه غير ممكن است ، احتياج به  استثناء ندارد . گذشته از اينكه لباس را  مخفی داشتن لباس رو ، به

می توان  می توان زينت محسوب كرد كه قسمتی از بدن نمايان باشد . مثال در مورد زنان بی پوشش وقتی
لباس سرتاسری بپوشاند چنين  گفت كه  لباس آنها يكی از زينتهای آنهاست ، ولی اگر زن تمام بدن را با يك 

 لباس زينت شمرده نمی شود
اينكه قسمتی از زينت بدن را استثناء می كند نمی توان منكر شد ، و صراحت  خالصه اينكه ظهور آيه را در

  ابدا قابل ترديد نيست روايات هم
گريبان الزم  است ، و چون در مقام بيان حد  در مورد جمله دوم بايد گفت : آيه داللت دارد كه پوشانيدن

  بيان  می كرد است اگر پوشانيدن چهره هم الزم بود ،
است . ذكر كلمه " خمر " در آيه  دقت فرمائيد ! " خمار = روسری " اساسا برای پوشانيدن سر وضع شده 

كه با روسری پوشانيدن ، مربوط به سر است ،  می فهماند كه زن بايد روسری داشته باشد ، و واضح است
را هم بايد با روسری پوشانيد يا نه ؟ بستگی به  بيان آن دارد . و  و اما اينكه  غير از سر آيا قسمت ديگری

  زدن دو طرف روسری بر گريبان مطرح است  ، معلوم می شود كه همين مقدار واجب است چون در آيه فقط
را مانند پرده  ممكن است كسی خيال كند معنی " و ليضربن بخمرهن علی جيوبهن " اينست  كه روسريهای

  از جلو چهره آويزان كنند تا حدی كه روی گريبان  و سينه را بپوشاند
نمی توان آيه را بدين معنی حمل كرد زيرا : اوال كلمه " خمار " به كار رفته نه  ولی متأسفانه به هيچ وجه

 جلباب " . خمار روسری كوچك است و جلباب روسری بزرگ . روسری كوچك را نمی توان آن  " كلمه
سينه را بپوشاند و  اندازه جلو كشيد و مانند پرده آويزان كرد به طوری كه چهره و دور گردن و گريبان و

  بوده است - پوشيده بماند در عين حال سر و پشت گردن و موها - كه معموال در آن زمان بلند
  عملی انجام دهيد ثانيا آيه می فرمايد با همان روسريها كه داريد چنين

جلو پای خود را به هيچ وجه نمی ديدند  بديهی است اگر آن روسريها را بدان شكل روی چهره می آويختند ،
قبال " مشبك " و " توری " ساخته نشده بود كه برای  و راه رفتن برايشان غير ممكن بود . آن روسريها

اين بود كه لزوما روسريها از پيش رو آويخته شود دستور می رسيد كه  اين منظور مفيد باشد . اگر منظور
  كنيد غير از اين روسريهای موجود كه بتوانيد هم  چهره را بپوشانيد و هم راه برويد روسريهائی تهيه

قبال گفتيم و از اهل فن  ثالثا تركيب ماده " ضرب " و كلمه " علی " مفيد مفهوم آويختن  نيست . چنانكه
مفيد اين معنی است كه فالن چيز را بر  لغت و ادب عرب نقل كرديم ، تركيب " ضرب " با " علی " فقط

معنی جمله " « فضربنا علی  آذانهم »" اينست كه بر روی  روی فالن شی ء مانند حائلی قرار داد . مثال
داديم . عليهذا مفهوم " « و ليضربن بخمرهن علی جيوبهن »" اينست كه با  گوشهای اينها حائلی قرار



و  روی  سينه و گريبان حائلی قرار دهيد . پس وقتی در مقام تحديد و بيان حدود پوشش است روسريها بر
روی چهره حائلی قرار  می فرمايد با روسريها بر روی گريبانها و سينه ها حائلی قرار دهيد و نمی گويد بر

  نيست دهيد ، معلوم می شود حائل قرار دادن بر روی چهره واجب و الزم
 اينجا اضافه كرد اينست كه بايد ديد زنان مسلمان  قبل از نزول اين آيه ، روسری را به يك نكته ديگر كه بايد

آيات پوشش ، به   چه كيفيت به كار می برده اند ؟ از لحاظ تاريخ مسلم است كه زنان مسلمان قبل از نزول
قبال نقل كرديم روسری را از پشت  حكم عادت معمول آنروز عرب ، چهره خود را نمی پوشانيده اند ، چنانكه

می انداخته اند و در نتيجه گوشها ، گوشواره ها ، چهره ، گردن  گوشها رد كرده و اطراف آن را به پشت خود
است . وقتی در همچو زمينه ای دستور داده شد كه روسری را بر گريبان بزنند معنای  و گريبان  نمايان بوده

راست بر  دستور اينست كه دو طرف روسری را از جانب راست  و چپ به جلو آورده و به طور چپ و اين
و گردن و گريبان پوشيده  گريبان بزنند . به كار بردن  اين دستور موجب می شود كه گوشها و گوشواره ها

  شود و چهره باز بماند
، همين معنی را می فهماند هيچ ترديدی  نيست و چون توجه كنيم كه آيه  به نظر ما در اينكه آيه مورد نظر

 حدود پوشش است و به اصطالح  اصوليين اهمال در مقام بيان جايز نيست ، به طور قطع در مقام بيان
  می فهميم كه پوشانيدن  چهره واجب نيست

پوشش يا مسأله جواز و عدم جواز نظر مطرح است ، مالحظه  در موارد بسياری كه مستقيما مسأله - 2
سؤالهائی كه ميان افراد و پيشوايان دين رد و بدل شده فقط مسأله " مو " مطرح  می كنيم كه در جواب و

  . مسأله " رو " به هيچ وجه مطرح نيست است و
عنه و مسلم فرض شده است . و ما ذيال چند نمونه از اين موارد را ذكر می كنيم  يعنی وجه و كفين ، مفروغ

عن  در مورد حرمت نظر به خواهر زن : صحيح « البزنطی عن الرضا عليه السالم قال : سألته - : الف
قلت له : اخت امرأته و  . الرجل يحل له ان  ينظر الی شعر اخت امرأته ؟ فقال : ال اال ان تكون من القواعد

٣١F؟ فقال : شعرها و ذراعها »  الغريبة سواء ؟ قال : نعم ، قلت : فمالی من النظر اليه  منها

ترجمه : احمد بن �
رضا سؤال  عاليقدر حضرت رضا عليه  السالم است - می گويد از حضرت ابی نصر بزنطی - كه از اصحاب

 جايز است كه  به موی خواهر زنش نگاه كند ؟ فرمود نه ، مگر اينكه از زنان سالخورده  كردم آيا برای مرد
چقدر برای من  ( باشد . گفتم پس خواهر زن و بيگانه يكی است ؟ فرمود بلی . گفتم ( در مورد سالخورده

  می توانی نگاه كنی جايز است نگاه كنم ؟ فرمود به موی او و ذراع ( از انگشت تا آرنج ) او
جواب امام  عليه السالم آنچه ذكر شده  مالحظه می فرمائيد كه هم در سؤال اول روايت ، و هم در آخرين

كه مستثنی بودن چهره ، نزد طرفين مسلم بوده است  است " مو " است نه " رو " . به خوبی روشن  است
مثال در مورد زنان سالخورده نگاه به مو و ذراع جايز باشد و نگاه به  . و هرگز نمی شود احتمال داد كه

، در حالی كه در جواب سؤال از مقداری كه نظر به آن جايز است ، چهره ذكر نشده  صورت جايز نباشد
  است
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ايضا صحيح « البزنطی عن الرضا عليه السالم قال : يؤخذ الغالم بالصاله و هو  : ب - در مورد پسر بچه
٣٢Fسنين و ال تغطی المرأه منه شعرها حتی يحتلم »  ابن سبع

� 
احمد بن ابی نصر بزنطی فرمود : وقتی پسر بچه به  هفت سال رسيد بايد به  حضرت رضا عليه السالم به

 وادار كرده شود ، ولی تا وقتی كه بالغ  نشده است بر زن الزم نيست موی خود را از او نماز خواندن
مرد را ندارد ، تا به  بپوشاند . يعنی وادار كردن  به نماز برای ايجاد عادت است و اال در هفت سالگی حكم

رو " . روايات ديگر به همين مضمون در  " حد بلوغ برسد . در اينجا نيز پوشانيدن " مو " مطرح است نه
  كتب حديث زياد است

مو به عنوان مثال ذكر شده است ، به دليل اينكه  بدن ذكر نشده ، در حالی كه  ممكن است گفته شود كه
  باشد پوشانيدن بدن الزم است . بنابراين  پوشانيدن چهره هم ممكن است واجب باشد و ذكر نشده می دانيم

مثال ذكر كنند چنانكه در  جواب اينست كه اگر پوشانيدن چهره واجب بود ، شايسته بود آن را به  عنوان
پوشش را به " رو گرفتن " تعبير می كنند و  عرف ما كه بنابر الزم دانستن پوشانيدن  چهره است ، مسأله

ممكن است مكشوف باشد همان چهره است و وقتی پوشانيدن  رمزش  اينست كه قسمتی كه در عمل بيشتر
قسمتهای ديگر به طريق اولی  فهميده می شود ، و اما پوشانيدن ساير  آن بيان شود ، وجوب پوشانيدن

  مورد ابتال نبوده است و شكی  در عدم جواز آن وجود نداشته كه مورد سؤال واقع شود قسمتهای بدن عمال
٣٣Fال بأس ان يری المملوك الشعر و الساق » "  » " : ج - در مورد مملوك

يعنی جايز است  كه غالم به مو و �
 خانمی كه مالك اوست نگاه كند ساق

مملوك هم نباشند ) سؤال شده است : " « محمد بن  در روايت ديگر در مورد خواجگان ( كه ممكن است
الرضا عليه السالم  عن قناع الحرائر من الخصيان . فقال كانوا  اسماعيل بن بزيع قال : سألت اباالحسن

فاالحرار يتقنع  : ابی الحسن عليه  السالم و ال يتقنعن . قلت : و كانوا احرارا ؟ قال : ال قلت يدخلون علی بنات
٣۴Fمنهم ؟ قال : ال » 

� 
از اكابر اصحاب حضرت رضا عليه  السالم است - می گويد : از  محمد بن اسماعيل بن بزيع - كه او نيز

آيا زنان آزاده از خواجگان بايد سر بپوشند ؟ ( در مورد كنيزان مسلم است كه  حضرت رضا سؤال كردم كه
  ( پوشانيدن سر واجب نيست . لذا سؤال را مخصوص زنهای آزاد قرار داده است بر آنان

و آنها هم  فرمود : نه ، خواجگان بر دختران پدرم امام موسی بن جعفر عليه  السالم وارد می شدند در پاسخ
  نبودند روسری نداشتند . پرسيدم آيا آن خواجگان آزاد بودند يا برده ؟ فرمود آزاد

 بايد سرها را از ايشان بپوشند ؟ فرمود : نه پرسيدم اگر آزاد باشند
محرم است يا نه ؟ در تفسير آيات  بحث كرديم . اكثر فقهاء می گويند محرم  در اينكه آيا خواجه و برده به زن

ساير  هر حال داللت اين  روايات - و روايات زياد ديگر در اين مورد با همه اختالفی كه از نيست ولی در
چهره مفروغ عنه و  جهات دارند و در كافی و وسائل و ساير كتب حديث مذكور است - بر اينكه  استثناء

 مسلم به شمار می رفته قابل تشكيك نيست
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 زندگی می كنند



٣۵Fذمه :  د - در مورد زنان اهل

عليه  " « السكونی عن ابی عبداهللا عليه السالم قال : قال رسول اهللا صلی اهللا �
٣۶Fو آله : ال حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الی شعورهن و ايديهن » 

� 
 از اهل تسنن است و از حضرت صادق زياد روايت دارد و مورد قبول و اعتماد علماء شيعه ) سكونیم

دستهای زنان  است ) از امام صادق نقل كرده است كه فرمود : پيغمبر فرمود : حرام نيست كه به موها و
  اهل ذمه نظر بشود

عليه السالم : ال بأس  بالنظر الی رؤوس النساء من  ابوالبختری عن جعفر عن ابيه عن علی بن ابی طالب »
٣٧Fاهل الذمة » 

�  
  فرمود : نگاه به سر زنان اهل ذمه جايز است يعنی علی عليه السالم

  كتاب جايز است ، فقهاء و مجتهدين ، متفق می باشند در اين مسأله كه نظر به زنان اهل
را اضافه كرده اند و آن اينست كه بايد به  مقداری كه در زمان پيغمبر اكرم  اال اينكه جمعی از فقهاء قيدی

را در آن  عليه و آله بين خود اهل ذمه  متداول بوده است اكتفاء كرد ، يعنی بايد ديد چه مقدار صلی اهللا
تلذذ و ريبه ) و اما اين اندازه  زمانها نمی پوشانيده اند ، نگاه كردن به همان مقدار جايز است ( آن هم بدون

 نيست كه در اين زمانها برهنه شده اند ، نگاه به آن  جايز
عام نمی پوشند نظر به آن  ولی عقيده ديگران اينست : هر اندازه از بدن آنها كه معموال خودشان در مع

 باز می گذاشته اند مانعی ندارد ، هر چند در زمان پيغمبر اكرم  كمتر از آن را
اباعبداهللا عليه السالم يقول : ال بأس بالنظر  ه - در مورد زنان بيابان نشين : « عباد بن صهيب : سمعت

٣٨Fاهل السواد و العلوج النهم اذا نهوا ال ينتهون » الی رؤوس نساء اهل تهامة و االعراب و

� 
٣٩Fالسالم فرمود نگاه كردن به سر زنان تهامه ، باديه  نشينان ، دهاتيهای حومه يعنی حضرت صادق عليه

  و�
، زيرا ايشان را  علج ها ( غير عربهای بيسواد كه در حكم همان باديه نشين های عرب هستند ) مانعی ندارد

  هر گاه نهی كنند ، فائده ندارد
 اين روايت فتوا داده اند . از مرحوم آية اهللا  آقا سيد عبدالهادی شيرازی نقل شده جمعی از فقهاء به مضمون

ايشان مفيد  است كه ايشان اين حكم را در مورد آن  عده زنان شهری كه همچون زنان دهاتی نهی كردن
كه نهی كردن  ايشان اثر ندارد )  ) واقع نمی شود تعميم می دادند و به همين علتی كه در حديث ذكر شده است

تقليد معاصر نيز عينا همينطور فتوا می دهند و به همين  استناد می جستند . بعضی از فقهاء و مراجع بزرگ
۴٠Fاستناد می كنند  علت كه در حديث ذكر شده 

� 
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 سواد " تعبير شده است . سواد ، قراء و كشتزارهای اطراف شهر را می گويند ، و شايد - در متن حديث " اهل- �

می رسد . بسياری از اوقات  علت اينكه سواد ناميده می شود اين باشد كه به علت كشت و زرع از دور سياه به نظر
  مراد از كلمه  سواد ، كشتزارهای حومه كوفه است

 
 ٣النكاح مسأله  - رجوع شود به " منهاج الصالحين " چاپ نهم كتاب �



باديه نشين و دهاتی هم فقط به همين اندازه اكتفا  ولی اكثر فقهاء چنين فتوا نمی دهند ، حتی در مورد زنان
رفت  و آمد خود را از مكانهائی كه اين زنان وجود دارند قطع كنند . اگر  می كنند كه بر مردان واجب نيست

  نظرشان افتاد مانعی ندارد ، اما اينكه به صورت يك استثناء دائمی باشد ، نه گذر كردند و
اين روايت و نظائر آن بدين است كه در هيچ  موردی از وجه و كفين سؤال نشده  به هر حال استشهاد ما در

كوچكترين  بدان جهت بوده كه عدم لزوم  پوشانيدن آنها از نظر راويان قطعی و مسلم بوده است و ، و اين
رو " را الزم می  " ترديدی در آن نمی رفته است و قبال گفتيم كه هرگز احتمال نمی رود كه پوشيدن

 شناخته اند و در پوشيدن " مو " ترديد داشته اند
 . كه مستقيما حكم وجه و كفين را چه از نظر پوشيدن و چه از جنبه نگاه كردن بيان می كند رواياتی - 3

دليل بر عدم لزوم  ولی البته عدم لزوم پوشيدن وجه و كفين دليل  بر جواز نظر نيست ، اما جواز نظر
 پوشيدن وجه و كفين  هست

زينتهن اال ما ظهر منها »" بعضی از اين روايات را ذكر كرديم و اكنون  ما قبال در ذيل آيه " « و ال يبدين
 را ذكر می كنيم : الف - خبر « مسعده بن زراره - قال : سمعت جعفرا - و سئل عما تظهر چند روايت ديگر

۴١Fالمرأه من زينتها - قال عليه السالم : الوجه و الكفين » 

از حضرت صادق عليه السالم  مسعده بن زراره�
  آشكار كند سؤال شد فرمود : چهره و دو كف نقل می كند كه وقتی از حضرت  درباره زينتی كه زن می تواند

البی عبداهللا عليه السالم : ما تقول فی المرأه تموت فی السفر مع  ب - خبر « المفضل بن عمر - قال : قلت
اهللا  لها ذو محرم و ال معهم  امرأه فتموت المرأه ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما اوجب الرجال ليس فيهم

بسترها قلت فكيف يصنع بها  عليه  التيمم و ال تمس و ال يكشف لها شی ء من محاسنها التی امر اهللا سبحانه 
42F ؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم  يغسل ظهر كفيها

� 
سؤال كرد از امام صادق درباره زنی كه در سفر بميرد و مرد محرم يا زنی كه او  ترجمه : مفضل بن عمر

لمس كنند و  دهد همراه او نباشد . فرمود : مواضع تيمم  او را بايد غسل دهند ولی نبايد بدن او را را غسل
پرسيدم چگونه  عمل كنيم ؟  . نبايد زيبائيهای او را كه خدا پوشيدن آن را واجب فرموده است ، آشكار كرد

  پشت دستهايش را فرمود اول باطن كف دست او را بايد شست ، سپس چهره و بعد
كه  پوشانيدنش واجب گرديده است  مالحظه می فرمائيد كه تصريح دارد كه چهره و كفين جزء قسمتهائی

  نيست
له ان ينظر من المرأه التی ال تحل له ؟ قال : الوجه و الكف  ج - « عن علی بن جعفر ، عن الرجل ما يصلح

۴٣Fو موضع السوار » 

� 
موسی بن جعفر  علی بن جعفر فرزند امام ششم است و مرد بسيار جليل القدری است ، از برادرش حضرت

نگاه كند ؟ حضرت در  عليه السالم می پرسد برای مرد چه مقدار جايز است به زنی كه محرمش نيست
  جواب فرمود : چهره و كف و جای دستبند

 جابر بن عبداهللا االنصاری قال : خرج رسول اهللا صلی  اهللا عليه و آله يريد فاطمه د - « عن ابی جعفر عن
السالم عليكم . فقالت فاطمة :  : عليها السالم و انا معه . فلما انتهينا الی  الباب وضع يده عليه فدفعه ، ثم قال

                                                 
 ۴٠ قرب االسناد صفحه . - �
 ١٣۵ صفحه . ١وسائل جلد - �
 ١٠٢ قرب االسناد صفحه . - �



أدخل يا رسول اهللا ! قال : ادخل انا و من معی ؟ فقالت : يا  : عليك السالم يا رسول اهللا . قال : أأدخل ؟ قالت
قناع فقال : يا فاطمة ! خذی فضل ملحفتك فقنعی بها رأسك  . ففعلت . ثم قال :  اهللا! ليس علی²رسول » 

اهللا ! قال : انا و من  عليكم . فقالت : و عليك السالم يا رسول اهللا  . قال : أأدخل ؟ قالت : نعم يا رسول السالم
و اذا وجه فاطمة اصفر كأنه بطن جراده ،  معی ؟ قالت  : و من معك . قال جابر : فدخل رسول اهللا و دخلت

قالت : يا رسول اهللا ! الجوع . فقال : اللهم مشبع الجوعة و  فقال رسول اهللا : ما لی اری وجهك اصفر ؟
فاطمة بنت محمد . قال جابر : فنظرت الی الدم ينحدر من قصاصها حتی عاد وجهها  دافع الضيعة ، اشبع 

۴۴Fفما جاعت بعد ذلك اليوم »  احمر ،

� 
در خدمت رسول خدا صلی  اهللا عليه و آله به در  مضمون حديث به طور اختصار اينست : جابر می گويد

خدا سالم كرد و اجازه ورود خواست . فاطمه عليها السالم اجازه  خانه فاطمه عليها السالم آمديم . رسول
فرمود با كسی كه همراه من است وارد شوم ؟ زهرا عليها السالم گفت پدر جان ! چيزی  داد . پيغمبر اكرم

كرد كه آيا  سر ندارم . فرمود با قسمتهای اضافی روپوش خودت سرت را بپوشان  . سپس مجددا استعالم بر
السالم آنچنان زرد بود كه مانند  داخل شويم ؟ پاسخ شنيديم بفرمائيد ! وقتی  وارد شديم ، چهره زهرا عليها

پرسيد چرا چنين هستی ؟ جواب داد از گرسنگی است .  شكم ملخ  می نمود . رسول اكرم صلی اهللا عليه و آله
۴۵F

  . خدايا دختر مرا سير گردان پيغمبر اكرم دعا فرمود كه�
چهره زهرا گلگون شد و گوئی دويدن خون را در زير پوست  صورت می ديدم و  پس از دعای پيغمبر اكرم

  گرسنه نماند زهرا از آن پس
نظر كردن به چهره جايز است ،  داللت اين حديث بر اينكه پوشانيدن چهره واجب نيست و نيز بر اينكه 

  بسيار روشن می باشد

 ، قال : سألت اباعبداهللا عليه السالم عن  الذراعين من المرأه هما من الزينة التی ه - « عن الفضيل بن يسار
و مادون » « السوارين  قال اهللا : « و ال يبدين زينتهن اال لبعولتهن ؟ قال : نعم و مادون الخمار من الزينة

 «۴۶F

� 
پرسيدم كه آيا ذراعهای زن  از قسمتهائی است كه بايد از  فضيل بن يسار می گويد از امام صادق عليه السالم

                                                 
 ٢٧ صفحه  . ٣وسائل جلد   و١٢۴ صفحه ١٢ و وافی مجلد ۵٢٨ صفحه ۵ كافی جلد - �

 
كه  چگونه ممكن است چهره دختر پيغمبر اكرم از   پس از نشر چاپ اول اين كتاب ، بعضی از ما توضيح خواستند- �

گرسنه بوده اند ؟ از پرسش كنندگان متشكريم كه سؤال خود را با ما در ميان  گرسنگی زرد باشد ؟ چرا و به چه  دليل
غالبا به سختی می گذشت .  بايد به دو نكته توجه داشته باشند : يكی اينكه زندگی آنروز مسلمانان در مدينه  . گذاشتند

می زد و گاهی توأم می شد با خشكسالی ، چنانكه در سالی  جنگها و كشمكشها خود بخود بر اقتصاد الغر مدينه  ضربه
 خشكسالی سختی روی داده بود ، و لهذا سپاه تبوك را جيش  العسره ناميدند . اصحاب صفه كه غزوه تبوك  اتفاق افتاد

خدا روزی پرده ای در خانه   گاهی آنچنان در سختی بودند كه جامه كافی  برای شركت در نماز جماعت نداشتند . رسول
آنرا پيش پدر فرستاد و رسول خدا آنرا تكه تكه كرد و به  دخترش زهرا آويخته ديد ، كراهت نشان داد . زهرا فورا

  اصحاب صفه داد
كشاورزی داشت  اينكه درست است كه علی مرد كار بود ، عالوه بر حقوق سربازی  و غنائم جنگی كارهای نكته ديگر

زهرا كسانی نبودند كه خود سير بخوابند  و احيانا با مزدوری در باغهای ديگران  تحصيل روزی می كرد ، ولی علی و
آنچه به كف می آوردند به ديگران  ايثار می كردند . سوره مباركه " هل  و در اطراف آنها شكمها گرسنه باشد . آنها

  زمينه ای نازل گرديد اتی " در همچو
اسالم را به دوش  گرفتند و تا دورترين نقاط جهان  آری مسلمانان صدر اول در چنان شرائط طاقت فرسائی پرچم

  بردند
 نقصی برای آنها به شمار نمی رود ، افتخاری است كه  بر پيشانی مقدسشان می درخشد گرسنگی خاندان پيامبر



بلی و آنچه زير روسری قرار می گيرد بايد پوشيده شود ، همچنين از محل  غير محارم بپوشاند ؟ فرمود
  بايد پوشيده شود دستبند به باال

  می كند رواياتی كه در باب احرام ، پوشانيدن چهره را بر زن حرام - 4

محسوب می شود و در حال  بسيار مستبعد است كه بگوئيم گشودن چهره در غير حال احرام از محرمات 
مناسك عمره يا حج را بجا می آورد ،  احرام واجب است . و با در نظر گرفتن اينكه وقتی  شخص محرم

، روشن است كه اگر پوشانيدن چهره از مرد الزم  باشد  معموال در ميان اجتماع  انبوهی از زن و مرد است
اينكه در روايتی وارد شده است كه حضرت  باقر عليه السالم زنی را ديد كه در  می بايد قيد شود . گذشته از

چوبدستی خود ،  احرام به وسيله بادبزن چهره خود را پوشانيده است . امام عليه السالم شخصا با حال
  بادبزن را از چهره آن زن دور فرمود

  ١٢١ صفحه  . ١٢مجلد   و وافی٢۵ صفحه ٣ و وسائل جلد ۵٢١ صفحه ۵ - كافی جلد ١پاورقی : 

می شود كه باز بودن چهره زن در حال احرام به جای  باز بودن سر برای مرد است  از بعضی روايات فهميده
حال  اينست كه محرم از تأثير گرما و سرما رنج ببرد . چنانكه در حديثی آمده است كه زنی در و منظور

نقاب داشته  باشی رنگ  احرام نقاب زده بود . حضرت باقر عليه السالم فرمود نقاب را بردار ، زيرا اگر
  عوض كند چهره ات تغيير نمی كند يعنی بايد آفتاب ، رنگ پوست صورتت را

است چهره را ، اينست كه از  پس منظور از اينكه محرم اگر مرد است بايد سر را برهنه كند و اگر زن 
شود ولی چون شارع مقدس می خواسته  آسايش و رفاهی كه در حال معمولی برخوردار است قدری كاسته

دستور نفرموده كه سر را برهنه كند و تنها به  برهنه  قانون " پوشش " به  حال خود باقی باشد ، به زن
اگر شارع می خواست در حال احرام از قانون " پوشش " ؟ صرفنظر كند  كردن چهره اكتفاء كرده است . و

هم برهنه كردن سر را الزم بشمارد . و در بين فقهاء هرگز كسی نگفته است كه  ، ممكن بود برای زن
  شارع اينست  كه در مورد احرام استثنائی برای پوشش قائل شده باشد منظور

العاده زياد  قرائنی كه در اين باب است ، در اخبار و روايات شيعه و سنی  و در تاريخ اسالم فوق روايات و
  خود يك كتاب می شود و غير قابل انكار است . آنچه ذكر كرديم  نمونه ای بود . نقل همه آنها

  ادله مخالف

  : به دالئل زير تمسك جسته شده است برای وجوب پوشش وجه و كفين متقابال

  سيره مسلمين 1-

روايات اينست كه پوشش وجه و كفين الزم  نيست ولی نمی توان منكر شد كه  درست است كه ظاهر آيات و
 برخالف اينست سيره متدينين



سيره  مسلمين از صدر اسالم تاكنون  سيره چيزی نيست كه به سهولت بتوان از آن چشم پوشيد . اگر واقعا
كفين را الزم بشمارند دليل روشنی است كه اين درسی  به طور مستمر و پيگير اين باشد كه پوشش وجه و

و ائمه اطهار آموخته اند . اصطالحا می گويند سيره مستمره مسلمين  كشف  بوده كه مسلمانان از پيغمبر اكرم
  پيغمبر صلی اهللا عليه و آله می كند و سيره پيغمبر البته حجت  است از سيره

  موارد ، فقهاء در اثبات احكام به سيره تمسك می جويند در بسياری از
می گويند محكمترين دليل حرمت آن ، سيره مسلمين است كه ريش را نتراشند . (  مثال در مورد ريش تراشی

كرد كه  اينجا مناقشه شده كه از نتراشيدن ريش كه بين مسلمين متداول است می توان  استنتاج البته در
، زيرا ممكن است  ريش گذاشتن حرام نيست . ولی اينكه ريش گذاشتن واجب  باشد ، استنباط نمی شود

  مسلمين تمسك شده است مستحب و يا مباح باشد ) . در مسأله پوشش وجه و كفين نيز به سيره
مورد دقت قرار دهيم . آن نكته اينست كه اگر چه  در جواب اين استدالل بايد يك نكته تاريخی و اجتماعی را

آن  را به وجود آورد ولی در ملل غير عرب به شديدترين شكل  پوشش در بين عرب مرسوم نبود و اسالم
  رواج داشت
اسالم  در بين يهود و مللی كه از فكر يهود پيروی می كردند ، حجاب  به مراتب شديدتر از آنچه در ايران و

بعضی از ملتها سخن  می خواست وجود داشت . در بين اين ملتها وجه و كفين هم پوشيده می شد ، بلكه در
اصطالح " قايم " كردن زن  بود و اين  از پوشيدن زينت  زن و چهره زن نبود سخن از پنهان كردن زن و به

اسالم گرچه  پوشانيدن وجه و كفين را واجب نكرد ولی  . فكر به صورت عادت سفت و سختی در آمده بود
عليه  پوشانيدن چهره قيام نكرد و باز گذاشتن را واجب ننمود و در نتيجه  تحريم هم نكرد ، يعنی اسالم

  عرب كه مسلمان شدند از همان عادت و رسم ديرين خود تبعيت كردند ملتهای  غير
استثناء  پوشيدن چهره جز در مورد احرام مخالفت نداشت بلكه همانطور كه قبال تذكر داديم ، اسالم با رسم

توجه اسالم است . عليهذا  وجه و كفين يك رخصت تسهيلی است . رجحان  اخالقی تستر تا حد امكان ، مورد
  كفين نمی شود فرضا سيره ای وجود داشته باشد ، دليل بر وجوب پوشيدن وجه و

زمان پيغمبر و صحابه و در زمان ائمه اطهار وجود نداشته است . آنچه از زوايای  به عالوه چنين سيره در
بعدی ،  به دست می آيد اينست كه سيره مسلمين  در قرون اوليه اسالم با سيره آنها در قرون تاريخ

عادات  امپراطوری  مخصوصا پس از اختالط ملت عرب با ملتهای ديگر و باالخص پس از تأثر از رسوم و
است ، تا آنجا كه برای بسياری  روم شرقی از يك طرف و رسوم ايرانی از طرف ديگر بسيار متفاوت بوده

ندارند ، اين توهم پيش آمده كه اساسا اسالم  از مورخان غربی كه از متون  اسالمی اطالع صحيحی
اينها از خارج دنيای اسالم به ميان مسلمين  سرايت كرده است و  دستوری  درباره پوشش نداده است و همه

ياوه ای  كتاب سخنانشان را نقل كرديم . و البته همانطور كه قبال تذكر داديم اين سخن ، ما در بخش اول اين
  نظر گرفته است بيش نيست . اسالم  دستورهای اكيد درباره پوشش دارد و فلسفه خاصی را هم در

چنين  سيره ای در ميان مسلمين وجود  پس اوال چنين سيره مستمره ای وجود نداشته است ، و ثانيا فرضا
معصومين هم بر همين منوال بوده كه البته آن هم ثابت  می داشت دليل نبود ، مگر آنكه ثابت شود عمل  خود

گذشته معلوم شد كه عمل معصومين نيز با آنچه در قرون اخير اسالمی  نيست ، بلكه از بعضی از روايات
  موافقت ندارد رائج شده است



تتبع تاريخی عميقی می خواهد . هزاران تغييرات  تدريجی و آرام عمال در رفتار  تمسك به سيره مسلمين يك
می كند . در  پيدا می شود كه چون توأم با يك حادثه  پر سرو صدا نيست تاريخ از ضبط آنها سكوت ملتها

تغييرات پيدا شده كه قابل احصاء  مورد انواع به اصطالح " مد " های لباس  مردانه در طول قرون آنقدر
  نيست

  " يحصل منه بدو ذلك من غير نكير
بوده است كه زنان به  نحوی از خانه بيرون می آمده اند  يعنی : " عمل مردم عموما در همه اعصار بر اين

  " و كسی اين  عمل را منكر نمی شمرده است كه چهره آنها نمايان بوده است
بر جلوگيری از كشف وجه و كفين  است ، باز دليل نمی شود ،  ثانيا بر فرض كه قبول كنيم سيره مسلمين

 می شود كه ريشه ای جز قبول  فرمان پيغمبر در كار نباشد تا دليل بر فرمان پيغمبر زيرا سيره وقتی دليل
نه اطاعت  از  بشود ، ولی در اينجا احتمال می رود كه ريشه اين سيره حس غيرت و مردانگی افراد باشد

  مردانگی مردم است دستور پيغمبر ، و ظاهر هم همين است كه ريشه اين سيره حس غيرت و
نيست  كه به فرض جواز ، پوشانيدن  احتمال هم می رود كه ريشه سيره ، افضليت پوشش باشد ، زيرا شكی

  " افضل است از باز گذاشتن

  مالك2-

و دو دست اقامه شده اينست كه " مالك " يعنی آن فلسفه ای كه  دليل ديگری كه بر لزوم پوشانيدن چهره
 قسمتهای بدن پوشيده باشد ، ايجاب می كند كه چهره و دو دست نيز پوشيده باشد . مگر ايجاب می كند ساير

انگيز بودن آن  فلسفه پوشيدن ساير قسمتهای بدن جز جنبه فتنه انگيزی آنهاست ؟ ! زيبائی چهره و فتنه
  كم از بعضی ديگر از قسمتهای بدن نيست ، بلكه بيشتر است

فتنه  انگيزيش واجب باشد ولی  بنابراين معقول نيست كه مثال پوشانيدن " مو " به خاطر زيبائی و
در دين مقدس اسالم هر چيزی كه موجب  . پوشانيدن " رو " كه مركز زيبائيهای زن است  واجب نباشد

قدغن شده ، آيا ممكن است با چنين مبنائی ، پوشش  تحريك شهوات و بر هم  زدن عفاف و پاكدامنی است
شمرده نشده باشد ؟ در جواب اين استدالل می گوئيم : شكی  چهره و دو دست ، مخصوصا چهره ، الزم

و كفين از اين جهت نيست كه مالك و فلسفه اصلی پوشش در آن وجود  نيست كه واجب نبودن پوشش وجه
 همچنانكه قبال اشاره كرديم و از قدمای مفسرين نيز نقل نموديم از جهت  اينست كه مالك ندارد ، بلكه

  ديگری ايجاب می كند كه در اين مورد استثناء به وجود آيد
پوشش وجه و كفين اگر به طور وجوب پيشنهاد شود موجب حرج و فلج و سلب  آن مالك ديگر اينست كه

  عادی از زن می گردد امكان فعاليت
محبوسيت زن  است ، و مفهوم حجاب و  چنانكه قبال هم گفتيم پوشش وجه و كفين مرز محبوسيت و عدم

  عوض می شود اثر آن با اضافه كردن و حذف كردن اين قسمت كامال
اصول  فقه را توضيح دهيم :  برای اينكه اين بحث بهتر روشن شود ، بايد يك اصطالح مربوط به علم

مباح ال اقتضائی  : بعضی از كارها نه دارای  اصوليين می گويند مباح بر دو قسم است : مباح اقتضائی و
كند و نه دارای مفسده ای است كه سبب شود حكم به تحريم  مصلحتی است كه باعث شود شارع آن را واجب



اينكه مالكی برای وجوب يا حرمت ندارند مباح شمرده می شوند و به همين   آن دهد . اين كارها به  علت
  مباحهای ال اقتضائی می نامند . شايد اكثر مباحات از اين نوع  باشد جهت آنها را

  آن مالك ديگر چشم پوشيده  است ايجاب می كرده است ، حكم به اباحه كرده و از
اين قبيل است . مقنن  در نظر گرفته است كه اگر بخواهد  مباحهائی كه به خاطر حرج مباح قرار داده شده از

  كند ، زندگی بر آنها دشوار می شود ، لذا از تحريم آن چشم پوشيده است مردم را از برخی از كارها منع
تا  مثال ، مسأله طالق است . شك نيست كه طالق از نظر اسالم ، عملی  ناپسند و مبغوض است بهترين

حكم به تحريم  حدی كه آنرا زشت ترين مباح و " ابعض الحالل " خوانده است . در عين حال شارع مقدس
  طالق نكرده . به مرد اختيار داده است كه زنش را طالق بدهد

پس چرا  اينجا اين سؤال مطرح می شود كه اگر اين عمل در نظر شارع اسالم مبغوض  و منفور است ، در
چيست ؟ و اساسا "  آن را حالل قرار داده است ؟ و اگر مبغوض نيست ، پس اينهمه نكوهش درباره آن

  ابغض الحالل " يعنی چه  ؟
ابوايوب انصاری می خواست زنش ام ايوب را طالق دهد . پيغمبر اكرم صلی اهللا  : محدثين روايت كرده اند

۴٧Fآله و سلم شنيد ، فرمود : " « ان طالق ام ايوب لحوب »  عليه و

گناهی بزرگ   يعنی طالق دادن ام ايوب�
  است

اهللا  عليه و آله نمی فرمود كه اين طالق  در عين حال اگر ابوايوب زنش را طالق می داد ، پيغمبر اكرم صلی
  باطل است

است چيزی به قدر يك حرام مبغوض و ناپسند باشد ولی در عين حال  رمز اين مطلب چيست ؟ آيا ممكن
ممكن است چيزی به قدر يك حرام و بيش از بسياری از حرامها مبغوض باشد ولی به  مباح باشد ؟ بلی ،

  مصلحتی تحريم نشود خاطر
ازدواج را بر اجبار و الزام بگذارد ، و نبايد .  رمز اين مسأله در باب طالق اينست كه اسالم نمی خواهد بناء

باشد ، و زن بايد در شكل يك محبوب در خانه بماند . يعنی اساس و  مرد بايد حامی و عالقه مند به زن
  محبت است كانون  خانوادگی

زور به شوهرش بچسباند .  عشق و عالقه اجبار بردار نيست . صحيح نيست كه قانون بخواهد زن را به 
كانون خانوادگی از ميان رفته است .  وقتی عالقه بين زن و شوهر وجود نداشته باشد طبعا زيربنای

سررشته علقه خانوادگی در جانب مرد است و اگر مرد  مخصوصا اگر تنفر از ناحيه  مرد باشد ، زيرا
كه می خواهد او را دوست بدارند عالقه مند می شود . زن به محبوب  عالقه مند باشد زن طبق طبيعت خودش

، به محبوب بودن اهميت می دهد . يعنی زن آن مردی را دوست می دارد كه او را  داشتن اهميت نمی دهد
  . بدارد ، مردی محبوب  اوست كه او محبوب آن مرد باشد دوست

در دست مرد است و همينكه عالقه مرد از بين رفت  كانون خانوادگی به طور  لهذا كليد علقه خانوادگی
زور و  است . چنين كانونی را كه بايد بر محبت و عالقه و صميميت استوار باشد ، نمی شود با طبيعی منحل

بتواند او را در محل كارش  اجبار قانونی  نگهداری كرد . زن مانند نوكر يا كارگر نيست كه قانون اجباری
 علی رغم صاحب كار نگهداری كند
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است كه دلسردی و بی مهری بين زوجين پيش نيايد و مرد از روی شوق و رغبت  اسالم تدابيری انديشيده

 به دور شمع وجود همسرش بچرخد اما اگر موجبات نارضائی و جدائی فراهم شد و مرد خواست پروانه وار
زيرا ديگر  همسرش را طالق بدهد ، اسالم اين كار را بسيار زشت می داند ولی مانع آن هم نمی شود ،

  چاره ای نيست
 اين يك نمونه روشنی از مباحهای اقتضائی است

استثناهائی كه  استثناهای باب حجاب از همين قبيل است ، خواه استثناهائی كه در باب محارم است يا غالب
  پوشيده تر باشد بهتر است از لحاظ مقدار پوشش است . لهذا در مورد محارم ( غير شوهر ) هر قدر زن

فرزند و عمو و برادر تقريبا صفر است ولی جاذبه  تهييج شهوت در مورد محارم درجه اول از قبيل پدر و
محارم  درجات بعدی مخصوصا در محارم سببی از قبيل پدر شوهر  زن مخصوصا اگر جوان و زيبا باشد در

رخصت شارع در اين موارد برای ضرورت اختالط و معاشرتهای زيادی   . و پسر شوهر بی تأثير نيست
 اجتناب ناپذير است . فكر كنيد اگر پوشش زن نسبت به  برادر و پدر الزم باشد چقدر است كه بين محارم

  زندگی خانوادگی دشوار خواهد شد ؟
برادر ، طبعا رغبت جنسی وجود ندارد مگر در افراد منحرف و استثنائی ، ولی  در مورد پدر و عمو و حتی

اين  پسر شوهر عمده مالك همان عسر و حرج است . اگر مردی زن زيبا و پسر جوانی دارد هرگز در مورد
ترك  پوشش در برابر  پسر نسبت به زن  پدر مانند فرزند نسبت به مادر خود نيست . بنابراين ، مباح بودن

 ۵٩، عسر و حرج است از آيه  بعضی محارم نيز به مالك عسر و حرج است و ما اين نكته را كه مالك
بعضكم علی بعض » " . بعضی از مفسرين از  سوره نور استفاده كرديم كه می فرمايد: " « طوافون عليكم

نكته اشاره كرده اند . همانطور كه مكرر گفته ايم چون اين  قبيل صاحب  كشاف نيز در ذيل همين جمله بدين
نه اينكه مالك تحريم وجود نداشته باشد ، بنابراين هر قدر تستر بيشتر رعايت  استثناها از ناحيه حرج است

 است ، يعنی  جدائی زن و مرد ، پوشش ، ترك نظر و هر چيز ديگری كه انسان را از حريم  شود بهتر
  مسائل جنسی دور می كند ، رجحان دارد و مادامی كه ممكن است بايد مراعات  گردد

كافی پوشيده هستند  اگر كسی بپرسد در كالس يا مجلسی كه زن و مرد هر دو شركت می كنند و زنان  به قدر
مردها در قسمت ديگر بنشينند ؟ جواب  آيا اگر يك در ميان بنشينند بهتر است يا اينكه زنها در يك قسمت و

  اينست كه البته جدا بنشينند بهتر است
دست دهد  كلی اصل ضرورت و احتياج را بايد در نظر گرفت ، نبايد اين  ترخيص شرعی بهانه ای به به طور

  را فراموش كنند كه مردان و زنان اجنبی حريم را از ميان بردارند و خطر برخوردهای زن و مرد
حساسيت غريزه جنسی نيست . احتياطها و توصيه های اسالم مبنی بر دور  هيچ غريزه ای به سركشی و

 . مردان اجنبی تا حدودی كه حرج  و فلج ايجاد نكند مبنی بر اين اصل روانی است نگهداشتن زنان و
می كنند كه گاهی  يك  روانشناسی و روانكاوی صد درصد اين نظر را تأييد می كند و تواريخ و داستانها حكايت

  متالشی كرده است برخورد ، يك تالقی نگاهها ، در ظرف يك لحظه اساس خانواده ای را
تكيه كرد مگر در مورد گناهان مربوط به  به نيروی تقوا و ايمان در مقابل موجبات همه گناهها می توان

را با اينكه قويترين نيروهای اخالقی است يك ضامن كافی  غريزه جنسی . اسالم هرگز نيروی تقوا و ايمان 



  اين غريزه ندانسته است در برابر تحريكات  و دسائس
  : كه با اين  بيت آغاز می شود چه قدر عالی و لطيف سروده حافظ شيراز در غزل معروف خود

 

  نقدها را بود آيا كه عياری گيرند

  تا همه صومعه داران پی كاری گيرند

مفروش كه در اين خيل حصاری به سواری  گيرند آری در  آنجا كه می گويد : قوت بازوی پرهيز به خوبان
  حصاری از تقوا كافی است خيل خوبان ، سواری برای فتح

  روايت-٣

و كفين را الزم شمرده اند روايتی  است كه در كتب حديث نقل شده  دليل سوم از ادله كسانی كه پوشش وجه
به آن استدالل و سپس نقد كرده است . مضمون روايت اينست : در حجة الوداع ،  و شهيد ثانی در مسالك

رسول  پرسيدن مسأله ای خدمت رسول اكرم صلی اهللا  عليه و آله آمد . فضل بن عباس پشت سر زنی برای
كه آندو به هم خيره  خدا سوار بود . نگاههائی بين  آن زن و فضل رد و بدل شد . رسول اكرم متوجه شد

توجهش به فضل  است كه جوانی  شده اند و زن جوان به جای اينكه توجهش به جواب مسأله باشد همه
چرخانيد و فرمود زنی جوان و مردی جوان ،  نورس و زيبا بود . رسول اكرم با دست خود صورت فضل را

۴٨Fمی ترسم شيطان در ميان ايشان پا بنهد 

� 
وجوب پوشيدن چهره  شهيد رضوان اهللا عليه ، در پاسخ اين استدالل می گويد : اين روايت دليل بر عدم

  پوشيدن چهره و بر حرمت نظر است و حتی دليل بر جواز نظر به چهره اجنبيه است نه دليل بر وجوب
اين حديث پيغمبر اكرم زن را از باز گذاشتن  ما سخن شهيد را چنين توضيح می دهيم : اوال طبق مفاد

جريان  شد . ثانيا خود رسول اكرم ضمن پاسخ دادن به مسأله آن  چهره اش نهی نفرموده بود كه منتهی بدين
  . می كرد كه متوجه شد آن زن آزمندانه به چهره زيبای فضل خيره شده است  زن ، به چهره زن  نگاه

 حكايت می كند كه نگاه آندو به يكديگر شهوت آلود بوده است . شك نيست كه اينگونه ثالثا قرائن اين قصه
چهره فضل را به  تبادل نگاهها حرام است . بدين جهت بود كه  رسول اكرم دست خود را به پشت سر برد و

رابعا بعد از اين جريان نيز زن را  . طرف ديگر برگردانيد كه ديگر او به آن زن نگاه نكند و آن زن به او
  نگاههای  شهوت آلود آندو به يكديگر شد امر به پوشيدن چهره نكرد ، بلكه عمال مانع

اين حديث را از طرف  طرفداران لزوم پوشيدن چهره و حرمت  شيخ انصاری نيز در رساله نكاح پس از آنكه
  اين حديث  برخالف مدعای آنها بيشتر داللت دارد : نظر نقل می كند می فرمايد

  خواستگاری-۴

چهره را الزم دانسته اند ، اينست كه در مورد كسی كه قصد ازدواج  يكی ديگر از ادله كسانی كه پوشش
است كه به چهره زنی كه مورد نظر اوست نگاه كند . مفهوم اين حكم اينست كه برای  دارد اجازه داده شده
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ذكر می كنيم :  كه قصد ازدواج  ندارد ، نظر كردن جايز نيست . اكنون ما بعضی از روايات اين باب را كسی
امرأه من االنصار . فقال له رسول اهللا  الف - « عن ابی هريره : كنت عند النبی ، فأتاه رجل فاخبره انه تزوج 

۴٩Fقال : ال . قال : فاذهب فانظر اليها فان فی اعين االنصار شيئا»  صلی اهللا عليه و آله و سلم : أنظرت  اليها 

� 
رسول خدا بودم كه مردی آمد و گفت با زنی از انصار ازدواج كرده ام . پيغمبر صلی  ابوهريره می گويد : نزد

ببين ، زيرا چشم  عليه و آله و سلم  به وی فرمود : آيا آن زن را ديده ای ؟ گفت نه . فرمود برو او را اهللا
  انصار معموال عيبی دارد

امرأه فقال صلی اهللا عليه و آله و سلم : انظر اليها فانه احری ان  ب - « عن المغيره بن شعبة انه خطب
۵٠Fيدوم بينكما » 

سلم مطلع شد  مغيره بن شعبه از زنی خواستگاری كرد . پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و آله  و�
  برای دوام ازدواج شما بهتر است ، بدو فرمود : برو ببين ، زيرا اگر ببينی و بعد ازدواج كنی  اين كار

ال باس ان ينظر الی وجهها و معاصمها اذا اراد ان  » : ج - از حضرت صادق عليه السالم روايت شده است
۵١Fيتزوجها » 

بخواهد با زنی ازدواج كند ، باكی نيست كه به چهره و محل دستبندها نگاه  يعنی وقتی شخص�
  مخالف اين حديث اينست كه اگر قصد ازدواج در كار نباشد نگاه كردن جايز نيست كند . مفهوم

خواستگار فرق  اين استدالل همانطور كه فقهاء گفته اند اينست كه : اوال نگاه خواستگار با نگاه غير جواب
اصطالح نظر استقاللی دارد و  می كند . خواستگار به ديده  خريداری و برای خريداری نگاه می كند و به

خواستگار با علم بدينكه  تلذذ حاصل می شود مانعی  معموال خالی از تلذذ نيست . لهذا فقهاء می گويند نگاه
  باشد نه تلذذ ندارد . البته هدف او بايد تحقيق

منظور تلذذ نخواهد نگاه كند ، نظرش آلی خواهد بود نه استقاللی . ما فرق بين  ولی غير خواستگار اگر به
خواستگاری   سوره نور بيان كرديم و خالصه اينست : كسی كه قصد٣١نوع نظر را در تفسير آيه  اين دو

اين منافات ندارد كه نظر به  ندارد ، نبايد با چشمان  خيره و نگاههای خريداری ، زن را ورانداز كند و
  است جايز باشد چهره زن به طور آلی يعنی به اندازه ای كه الزمه مخاطبه

ديگر داللت دارد و فقهاء هم فتوا  و ثانيا در مورد نگاهی كه مقدمه خواستگاری است ، چنانكه روايات
ندارد بلكه نسبت به مطلق زيبائيهای زن نيز جايز است  می دهند ، جواز نظر اختصاص به چهره و دو دست 

 - « عبداهللا بن سنان : قال : قلت البی عبداهللا عليه السالم : ١می كنيم :  از باب نمونه دو روايت را ذكر
۵٢Fباغلی الثمن »  يريد ان يتزوج المرأه / فينظر الی شعرها ؟ فقال : نعم ، انما يريد ان  يشتريها الرجل 

عبداهللا �
پرسيدم وقتی شخص  اراده دارد با زنی ازدواج كند آيا  بن سنان می گويد : از حضرت صادق عليه السالم

  فرمود : آری زيرا به گرانبهاترين قيمت ، خريدار اوست جايز است به موی او نگاه كند ؟
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 زندگی زناشوئی مايه می گذارد از هر چيز گرانبهاتر است . واضح است كه مراد مهريه يعنی آنچه انسان در
می خواهد با او زندگی  نيست ، زيرا ارزش پول مهريه ، گرانبهاترين قيمت نيست ، بلكه مقصود اينست كه

  كند و عمر خويش را با او بسر برد
فينظر الی  ابی عبداهللا عليه السالم قال : قلت له : / ينظر الرجل  الی المرأه يريد تزويجها عن رجل عن » - 2

۵٣Fشعرها و محاسنها ؟ قال : ال بأس بذلك  اذا لم يكن متلذذا »

�  
به مو و زيبائيهای  مردی از حضرت صادق عليه السالم می پرسد آيا مردی كه قصد ازدواج دارد حق  دارد

  مقصودش التذاذ نباشد زن مورد نظرش نگاه كند ؟ فرمود : اشكالی ندارد مشروط بر اينكه
  دست  ندارد پس معلوم شد جواز نظر برای خواستگار ، اختصاص به چهره و دو
برای  مرد . فرضا رواياتی كه داللت  ثالثا بحث ما فعال در لزوم پوشيدن وجه و كفين است نه در جواز نظر

نظرش جايز است مفهوم مخالفی داشته باشد كه نظر  می كند كه برای خواستگار ، نظر به چهره زن  مورد
دليل بر عدم جواز نظر مرد بر چهره زن بيگانه است  نه بر  غير خواستگار بر چهره زن جايز نيست ،

  را وجوب پوشيدن زن وجه و كفين

  " آيه " جلباب - 5

تمسك جست ، آيه جلباب است كه می فرمايد : " « يا ايها النبی قل الزواجك و  دليل ديگر كه می توان به آن
و همسران  نساء المؤمنين يدنين عليهن من  جالبيبهن ». . . " ای پيامبر ! به همسرانت و دخترانت بناتك و

  ( . . . مؤمنين بگو كه جلبابهای ( روسريها ) خويش را به خود نزديك سازند
اينست كه جمله " نزديك سازند روسريهای خويش را " كنايه باشد از اينكه با  اين استدالل مبنی بر

فيض  چهره خويش را بپوشانند . همچنانكه  بسياری از مفسران مانند زمخشری در " كشاف " و روسريها
  در " صافی " اينچنين تفسير كرده اند

عنوان " حريم عفاف " ثابت  كرديم اين تفسير هيچ مبنائی ندارد ،  ولی ما در يكی از فصلهای گذشته تحت
فقيهی  ديگر مانند تفسير الميزان را تأييد كرديم . تا آنجا كه من االن به خاطر دارم هيچ نظر برخی مفسرين

  به  اين آيه به عنوان يكی از ادله وجوب ستر استناد نجسته است

  شركت زن در مجامع

كه الزم بود ذكر كرديم . از مجموع آنچه  گفتيم دو مطلب كامال دستگير شد .  ادله موافق و مخالف را تا آنجا
به  اسالم به اهميت و ارزش فوق  العاده پاكی و لزوم قانونی بودن روابط جنسی زن و مرد چه يكی اينكه

دارد ،  صورت نظر و چه به صورت لمس و چه به صورت شنيدن و چه به صورت همخوابگی توجه كامل 
دنيای امروز اين ارزش  به هيچ وجه راضی نمی شود با هيچ نام و عنوانی خدشه ای بر آن وارد شود ، اما

به چشمش می رود نمی خواهد به روی خود  فوق العاده انسانی را ناديده گرفته است  و در عين اينكه دودش
  بياورد
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صريحتر : " آزادی روابط جنسی " روح  جوانان را سخت فاسد كرده  جهان امروز به نام آزادی زن ، و
اين آزادی به شكفتن  استعدادها كمك كند ، به شكل ديگر و به صورت ديگر غير آنچه  است . به جای اينكه

خانه بيرون  قديم وجود داشت ، نيروها و استعدادهای انسانی را هدر داده است و می دهد . زن از كنج در
خيابانها ، مجالس شب نشينی ! زن  آمده ، اما به كجا رو آورده است ؟ به سينماها ، كنار درياها ، حاشيه

اينكه مدرسه يا جای ديگر را آباد كرده باشد . اگر غلط نكنم   امروز به نام آزادی ، خانه را خراب  كرده بدون
  است آنجا را نيز خراب كرده

 جوانان از باری و دور افكندن قيود انسانی ، از راندمان تحصيل  جوانان كاسته شده ، در اثر اين بی بند و
گرفته ، جيب  تحصيل و مدرسه فراری شده اند ، جنايتهای  عشقی فراوان شده ، بازار سينماها رونق

كوليها صد برابر دانشمندان و  كارخانه داران مولد لوازم آرايشی پر شده ، ارزش رقاصها و رقاصه ها و
بدانيد چنين هست يا چنين نيست ، آنگاه كه  متفكران و مصلحان اجتماعی شده است . اگر می خواهيد

دانشمندی نظير پرفسور برنارد متخصص معروف پيوند قلب وارد  رقاصه ای وارد كشور می شود با آنگاه كه 
۵۴Fالعمل جوانان را در هر دو مورد ببينيد  می شود مقايسه  كنيد و عكس

� 
با همه توجهی كه به خطر شكسته شدن حصار عفاف  دارد - همانطور كه روش  مطلب ديگر اينكه : اسالم

 خدائی است كه يك آئين معتدل و متعادل است و از هر افراط و تفريطی به دور است و امتش اين آئين پاك
منجر به  فساد نشود  را " امت وسط " می خواند - از جنبه های ديگر غافل نمی شود . زنان را تا حدودی كه

واجب می كند ، مانند حج كه بر زن و  از شركت در اجتماع نهی نمی كند . در بعضی موارد شركت آنها را
  ندارد . و در بعضی موارد به ترخيص اكتفا می كند مرد متساويا واجب است و حتی شوهر حق  ممانعت

واجب نيست ، مگر وقتی كه شهر و حوزه  مسلمين مورد حمله واقع شود و  چنانكه می دانيم جهاد بر زنان
 دفاعی به خود بگيرد . در اين  صورت همانطور كه فقهاء فتوا می دهند بر زنان نيز واجب جنبه صددرصد

۵۵Fمی شود ، 

زنان  اجازه می داد   ولی  در غير اين صورت واجب نيست . در عين حال رسول خدا به برخی از�

                                                 

به قول خودشان از نظر قانون زن و شوهر نيستند اما از نظر   دو هنرپيشه ايتاليائی - كه٢٩ / ٣ / ۴٨- در تاريخ  �

آوردند  تهران  شدند . جوانان ، اعم از پسر و دختر استقبال بی سابقه ای از آنان به عمل  خودشان زن و شوهرند وارد
وحشتناكی به عنوان ابراز احساسات كشيده  و روزنامه ها منعكس كردند . پسران و دختران ايرانی آنچنان  فريادهای

  بيننده را متوحش و متنفر می كرد بودند كه ديدن عكسشان  در حال فرياد ،
روميناپاور " ( دو هنرپيشه  ايتاليائی ) در گفتگوی كوتاهی با خبرنگار  اطالعات در روز بعد نوشت : " آلبانو و

در ساعت  اجتماع بی نظير دختران و پسران تهرانی در برابر در ورودی هتل و تلفنهای متعددی كه : اطالعات گفتند
در هيچيك از كشورهای اروپائی و  . اقامت ما در هتل به ما می شود ، واقعا كار عادی و روزانه را فلج  كرده است

بدين حد عالقه مند نداشته ايم . خيلی خوشحال خواهيم  بود اقامت دو  امريكائی كه ما تاكنون سفر كرده ايم طرفدارانی تا
بدبختی نسلهای  تهران چند روزی افزايش يابد " . اگر اينها سقوط اخالقی و دليل انحطاط و نشانه هفته ای ما در

  آينده نيست  پس چه چيز خواهد بود ؟

 
 رجوع شود به مسالك ، اول كتاب جهاد - �



  كه در جنگها برای كمك به سربازان و مجروحين شركت كنند
۵۶Fقضايای زيادی در تاريخ اسالم در اين زمينه هست

�  
نماز جمعه شركت كنند مگر آنكه حضور به هم رسانند . بعد از حضور واجب  بر زنان واجب نيست كه در

۵٧Fو ترك  نكنند  است شركت كنند

� 
دادن  ممنوع نمی باشند . برای زنان  بر زنان واجب نيست كه در نماز عيدين شركت كنند ولی از شركت

۵٨Fصاحب هيئت و جمال شركت در اين مجامع مكروه  است

� 
از اصحاب نيز چنين می كردند  پيغمبر اكرم زنان خود را - با قيد قرعه - با خود به سفر می برد . بعضی 

۵٩F

مصافحه نكرد ، دستور داد ظرف آبی آوردند ، دست خود را  پيغمبر اكرم از زنان بيعت گرفت ، ولی با آنها�
۶٠Fزنان دست  خويش در آب فرو برند ، همين را بيعت شمرد.  در آن فرو برد و دستور داد

عايشه گفت هرگز  �
  پيغمبر در همه عمر دست يك زن بيگانه را لمس نكرد دست

منع نكرد ، گواينكه آنرا الزم هم نشمرد . رسول  خدا ترجيح داد زنان در تشييع  زنان را از تشييع جنازه
در روايات ما  . شركت نكنند . در عين حال در موارد خاصی شركت كرده اند و احيانا نماز خوانده اند جنازه

سالم اهللا  عليها و زنان  آمده است  كه وقتی زينب دختر بزرگ رسول اكرم وفات كرد زهرای مرضيه
۶١Fمسلمانان آمدند و بر وی نماز خواندند

روايات شيعه برای زنان جوان  شركت در تشييع جنازه  . از نظر�
عطيه نقل  كرده اند كه گفت رسول اكرم ما را توصيه كرد كه در تشييع  مكروه است . علماء اهل تسنن از ام

مأمور  اسماء دختر يزيد انصاری ، از طرف زنان مسلمان مدينه ̀ ۶٢Fنكنيم ولی منع نفرمود . جنازه شركت 
رسول  خدا ابالغ كند و جواب  شد به  نمايندگی آنان نزد رسول خدا برود و پيام گاليه آميز زنان مدينه را به

  بگيرد
اصحاب بود . گفت : " پدر و مادرم قربانت . من نماينده  اسماء وقتی وارد شد كه رسول خدا در ميان جمع

۶٣F زنانم به سوی تو

زنان  می گوئيم خداوند عزوجل ترا هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان . تو  . ما́
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  پيامبر مردان نيستی . ما زنان نيز به تو و خدای تو ايمان آورديم تنها
 خانه های خويش نشسته حاجت جنسی شما مردان را بر می آوريم ، فرزندان شما را در رحم ما زنان در

پر اجر و با  خويش می پرورانيم . اما از آن طرف می بينيم وظائف  مقدس و كارهای بزرگ و ارجمند و
  ارزش به مردان اختصاص  يافته و ما محروميم

جماعت دارند ، به عيادت بيماران می روند ، در تشييع جنازه شركت می كنند ،  مردانند كه توفيق جمعه و
يك مرد به  انجام می دهند ، و از همه باالتر توفيق  جهاد در راه خدا دارند . در صورتی كه وقتی حج مكرر

جامه های شما نخريسی  حج يا جهاد می رود ما زنان هستيم كه اموال شما را نگهداری می كنيم ، برای
زحمتها شريك شما مردان هستيم اما در  می كنيم ، فرزندان شما را تربيت می كنيم . چگونه است كه ما در

شركت نداريم و از همه آنها محروميم ؟ " رسول اكرم  وظائف بزرگ و مقدس و كارهای پر اجر و پاداش
آيا تاكنون از زنی سخنی به اين خوبی و منطقی بدين رسائی در امور  " : نگاهی به اصحاب كرد و فرمود

  " يكی از اصحاب گفت : " خيال نمی كنم اين سخن از خود اين زن باشد دين  شنيده ايد " ؟
فهم  جواب اين مرد اعتنا نكرد . رو كرد به اسماء و فرمود : " ای زن آنچه می گويم درست رسول خدا به

واسطه اين كارها كه بر  كن و به زنانی كه ترا فرستاده اند نيز حالی كن . پنداشتی كه هر كه مرد شد به
؟ خير چنين نيست . زن  اگر خوب  شمردی توفيق  اجر و پاداش و فضيلت را می يابد و زنان محرومند

غبار كدورت آلوده شود ، اجر و پاداش و فضيلت  خانه داری و شوهرداری كند ، نگذارد محيط پاك خانه با
  " كه مردان انجام می دهند و توفيقش معادل است با همه  آن كارها

عمق ايمانشان بر می خاست نه از شهوات  اسماء زنی با ايمان بود و تقاضای او و زنان همفكرش از
همفكرانش نگران اين بودند مبادا وظائفی كه به عهده آنان  برانگيخته شده كه غالبا امروز می بينيم . او و

نداشته باشد و همه وظائف مقدس و قدر و قيمت دار به مردان  اختصاص يافته  واگذار شده قدر و قيمتی
 همفكرانش تقاضای مساوات زنان و مردان را داشتند . اما در چه ؟ در ربودن گوی فضيلت و باشد . او و

را نام " حقوق  انجام وظيفه مقدس . چيزی كه  در مخيله آنان هم خطور نمی كرد اين بود كه شهوات فردی
  " نهند و جنجال راه بيندازند

شنيد ، چهره اش از خوشحالی برافروخته شد و با خوشحالی به سوی همفكرانش  لهذا وقتی كه آن جواب را
۶۴Fبرگشت

است . از  در باب شركت زنان در اينگونه موارد ، در كتب حديث روايات ضد و نقيضی وارد شده  �
 بعضی از آنها ممنوعيت شديد استفاده می شود

محدث متبحری است با توجه به مجموع آثار و روايات اسالم می گويد : " از  اما صاحب " وسائل " كه خود
۶۵Fاستفاده می شود كه برای زنان رواست كه برای مجالس  عزا ، يا برای انجام حقوق مردم مجموع روايات

�،  
السالم و همچنين زنان  يا تشييع جنازه بيرون روند و در اين مجامع شركت كنند ، همچنانكه فاطمه عليها ،

                                                 
. كتب حديث و تفسير نيز نقل شده است  اين داستان در٣٩٨ - . ٣٩٩ صفحه ۵ اسد الغابه جلد - �
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من و مادر  كان ابی  يبعث امی و ام فروه تقضيان حقوق اهل المدينة " يعنی پدرم امام صادق  مادر " : به اين مضمون
  خودش را می فرستاد كه حاجات درماندگان مدينه را انجام  دهند

 



روايات حكم می كند كه روايات منع را حمل  ائمه  اطهار در مثل اين موارد شركت می كرده اند . پس جمع بين
۶۶Fبر كراهت كنم " 

� 
 . را اجازه می داد كه به خاطر حاجتی كه دارند بيرون روند و كار خويش را انجام دهند پيغمبر اكرم زنان

خانه به خاطر كاری  سوده دختر زمعه ، همسر رسول خدا زنی بلند باال بود . يك شب با اجازه رسول خدا از
  بلند باالئيش شناخت با اينكه شب بود عمر بن الخطاب سوده را به خاطر بيرون آمد

شديدی داشت و همواره به پيغمبر توصيه می كرد اجازه ندهد زنانش بيرون  روند  عمر در اين جهت تعصب
اين در  لحن خشنی به سوده گفت : تو خيال كردی كه ما ترا نشناختيم  ؟ ! خير شناختيم . پس از . عمر با

عرض رسول خدا رساند  بيرون آمدن خود دقت بيشتری بكن . سوده  از همانجا مراجعت كرد و ماجرا را به
بود . طولی نكشيد كه  حالت وحی بر  در حالی كه  رسول خدا مشغول شام خوردن بود و استخوانی در دستش

فرمود : " « انه قد اذن لكن ان تخرجن لحوائجكن »  آنحضرت عارض شد . پس از بازگشت به حالت عادی
۶٧Fاگر حاجتی داريد بيرون رويد  " . يعنی اجازه داده شد به  شما كه

� 
می آيد ، در ميان صحابه  رسول خدا ، عمر بن الخطاب -  آنچنانكه مجموعا از تواريخ و نقلهای حديثی بر

و خشن از طراز اوست - در مورد زنان فوق العاده سختگير و طرفدار  همچنانكه مقتضای طبيعتهائی خشك
  آنها بوده است خانه نشينی كلی 

عمر نقل می كند كه : " اكثروا   از١۵۵ صفحه ٣ و جلد ٩٠ صفحه ٢جاحظ در " البيان و التبيين " جلد 
يعنی  بيشتر به زنها " نه " بگوئيد . زيرا " بلی "  لهن من قول " ال " فان " نعم " ليضربهن علی المسألة

  " آنانرا در خواهش جری تر می كند
سوره احزاب می نويسد : " عمر خيلی عالقه مند بود كه زنان رسول خدا در  53 در تفسير كشاف ذيل آيه

اختيار با  و بيرون نروند ، زياد اين مطلب را به ميان می گذاشت . به زنان پيغمبر می گفت : اگر پرده باشند
ساير زنان فرق داريد  من بود ، چشمی شما را نمی ديد . يك روز بر آنان  گذشت و گفت آخر شما با

در شويد . زينب همسر رسول خدا گفت   همچنانكه شوهر شما با ساير مردان فرق دارد . بهتر است به پرده
آنگاه تو نسبت به ما غيرت  می ورزی و تكليف معين  : پسر خطاب ! وحی در خانه ما نازل می شود و

  می كنی ؟
  می نويسد : " رسول خدا در١۵٨٧باب ماجاء فی البكاء علی الميت " حديث شماره   " در سنن ابن ماجه

زد . رسول خدا  تشييع جنازه ای شركت كرد . زنی از كسان متوفی شركت  كرده بود . عمر بر آن زن نهيب
  " فرمود : ولش كن ای عمر ! چشم گريان و دل داغدار و عهد قريب است

كه : " عاتكه ، همسر عمر  از اينگونه جريانها در تاريخ زندگی عمر زياد يافت می شود . حتی نقل  كرده اند
  ، دائما با او برای رفتن به مسجد در كشمكش بود

                                                 
 ٧٢ صفحه . ١ وسائل جلد - �

  ۶۶ صفحه  . ٨و جلد  49  صفحه٧ و صحيح بخاری جلد ۶ صفحه ٧ صحيح مسلم جلد - �

 



تمرد  نمی خواست او شركت كند اما او اصرار داشت شركت كند . عاتكه  نمی خواست نهی شوهرش را عمر
عاتكه سكوت  كند ، عمر هم نمی خواست نهی صريح كند ، دلش می خواست وقتی كه در مقابل تقاضای

می كرد و لب از لب  می كند ، عاتكه به  مسجد نرود . اين بود كه در مقابل درخواست عاتكه سكوت
۶٨Fنكنی  خواهم رفت و می رفت "  نمی جنبانيد . اما عاتكه می گفت به خدا قسم مادامی كه صريحا نهی

�  
سخت مايل بودم فرصت مناسبی به چنگ آورم و از  " : در صحيح بخاری از ابن عباس نقل می كند كه گفت

۶٩Fدرباره آنان آمده است : " « ان تتوبا الی اهللا فقد صغت  قلوبكما »" عمر بپرسم آن دو زن  كه در قرآن

� 
  . تا آنكه در سفر حج همراه او شدم كيانند ؟

ضمن اينكه آب وضو روی دستش می ريختم گفتم يا اميرالمؤمنين ! آن دو زن  يك روز فرصتی پيش آمد ،
كدامند ؟  "« قرآن به آنها اشاره می كند و می فرمايد : " « ان تتوبا الی اهللا فقد صغت قلوبكما كه خداوند در

  گفت  : عجب است از تو كه چنين پرسشی می كنی . آنها عايشه و حفصه می باشند
شهر مدينه كه با  آنگاه خود عمر داستان را اينچنين تفصيل داد : من و يكی از انصار در قسمت باالی

گذاشته بوديم به نوبت ، يك روز در  مسجد و مركز مدينه  فاصله داشت منزل داشتيم . من و او با هم قرار
و اگر چيز تازه ای رخ داده بود به اطالع ديگری  ميان ، هر كدام از ما به مسجد و مركز مدينه برويم

  برسانيم
٧٠Fبوديم بر زنان خويش مسلط بوديم ،  ما مردم قريش تا در مكه

اما مردم مدينه برعكس بودند ، زنان آنان �
همسرم خشم گرفتم  ايشان تسلط داشتند . تدريجا اخالق  زنان مدينه در زنان ما اثر كرد . يك روز من به بر

  . او برخالف انتظار ، جواب مرا پس داد
 می دهی ؟ ! گفت : خبر نداری كه زنان پيغمبر رويشان با او باز است و با او يك و دو گفتم : جواب مرا پس

  می كنند و گاه يكی از آنان يك  روز تمام با پيغمبر قهر می كند
ناراحت شدم گفتم به خدا قسم كسی كه با پيغمبر چنين كند بدبخت شده است .  از شنيدن اين سخن سخت

تمام  پوشيدم و آمدم به شهر و بر دخترم حفصه وارد شدم ، گفتم شنيده ام شما گاهی يك روز فورا لباس

                                                 
  نقل از موطأ مالك٣١٨ الحجاب مودودی صفحه - �

شده است . اين آيه   : يعنی اگر توبه كنيد ( بجا و الزم است ) زيرا دلهای شما منحرف۴ سوره تحريم ، آيه - �

به آنان گفت ، و آنان مرتكب خطا شدند و  مربوط به دو نفر از زنان رسول اكرم است كه رسول  خدا يك مطلب سری
  فاش كردند

 

نقل می كند : عمر می گويد : " و اهللا ان كنا فی  ١٩٠ ، صفحه ۴ در روايت ديگری كه صحيح مسلم ، جلد - �

 انزل اهللا  تعالی فيهن ما انزل و قسم لهن ما قسم . . . " يعنی به خدا ما در جاهليت  الجاهلية ما نعد للنساء امرا حتی
حقوق و بهره هائی برايشان قائل  برای زنان شأنی قائل نبوديم ، تا خداوند ( در قرآن ) درباره آنان آياتی  نازل كرد و

  شد

 



اطمينانی  داری كه خداوند به  پيغمبر را ناراحت می كنيد . گفت : بلی . گفتم : دختركم ! بيچاره شدی . چه
بعد از اين نه با پيغمبر تندی كن و نه از او  : خاطر پيامبرش بر تو خشم نگيرد ؟ دختركم ! از من بشنو

  اگر می بينی رقيبت ( عايشه ) از تو زيباتر است ناراحت نباش قهر كن . هر چه می خواهی به  خودم بگو
 ايام ما نگران حمله غسانيها از جانب شام بوديم : شنيده بوديم آنان آماده حمله به ما قضيه گذشت . در آن

خانه مرا محكم  هستند . يك روز كه نوبت رفيق انصاری  بود و من در خانه بودم ، شب هنگام ديدم در
بيرون . گفت  حادثه بزرگی رخ داده  می كوبد و می گويد : او در خانه است ؟ من سخت در هراس شدم . آمدم

بزرگتر . گفتم : چه شده ؟ گفت : پيامبر زنان خويش را  . گفتم : غسانيها حمله كردند ؟ گفت : نه ، از آن 
 بيچاره شد حفصه . قبال پيش بينی می كردم و به خود حفصه هم گفتم يكجا ترك گفته  است! گفتم

از  پوشيدم و برای نماز صبح به مسجد رفتم و با پيامبر نماز جماعت خواندم . پيامبر بعد صبح زود لباس
سراغ حفصه  نماز به اتاق مخصوصی كه به خودش تعلق  داشت رفت و از همه كناره گيری كرد . من به

  رفتم . می گريست
آزار ندهيد ؟ ! خوب ، آيا شما را طالق داد ؟ گفت :  گفتم چرا می گريی ؟ به تو نگفتم اين قدر پيامبر را

همه كناره گيری  كرده است . آمدم به مسجد نزديك منبر پيامبر ديدم گروهی  نمی دانم . همين قدر می دانم از
پيغمبر .  جمع  شده می گريند . قدری با آنها نشستم . چون خيلی ناراحت بودم رفتم به طرف  اتاق گرد منبر

و برگشت و گفت : گفتم اما  يك سياه دم در بود . گفتم به پيغمبر بگو : عمر اجازه ورود می خواهد . رفت
  پيغمبر سكوت كرد

  منبر را گرفته بودند . مدتی نشستم برگشتم و رفتم ميان مردمی كه گرد
  دربان گفتم برای عمر اجازه  بگير نتوانستم آرام بگيرم . دو مرتبه آمدم و به

پيغمبر برايت اجازه خواستم ، اما پيغمبر سكوت كرد . برای سومين بار رفتم  رفت و برگشت و گفت : از
بگيرم .  كه گرد منبر جمع بودند و از ناراحتی پيغمبر ناراحت بودند . باز هم نتوانستم آرام ميان مردمی

برگشت و گفت باز هم  نوبت سوم  آمدم و به وسيله آن دربان سياه اجازه ورود خواستم . غالم رفت و
دربان سياه را شنيدم كه مرا می خواند .  پيغمبر سكوت كرد . مأيوسانه مراجعت كردم . ناگهان فرياد همان

وارد شدم ، ديدم پيغمبر بر روی شنها به پهلو خوابيده و بر يك  گفت : بيا كه پيغمبر اجازه  داد . وقتی كه
  كرده سنگريزه ها بر جسمش اثر گذاشته است متكا از ليف خرما تكيه

اهللا ! می گويند همسران خويش را طالق داده ای ، راست است ؟ گفت  سالم كردم . ايستادم و گفتم : يا رسول
 اكبر . همانطور كه  ايستاده بودم شروع كردم به سخن گفتن و مقصودم اين بود سر شوخی : نه . گفتم : اهللا

مسلط بوديم ، آمديم به  را باز كنم  . گفتم : يا رسول اهللا ! ما مردم قريش تا در مكه بوديم بر زنان خويش 
داشتند . پيامبر از شنيدن اين جمله تبسمی كرد .  اين شهر و از بخت بد ، زنان اين شهر بر مردانشان  تسلط

من قبال به دخترم حفصه گفته بودم كه اگر عايشه از تو قشنگتر و  : به سخن خودم ادامه  دادم و گفتم
نباش . بار ديگر پيغمبر تبسم كرد . چون ديدم  تبسم كرد نشستم ، به اطراف نگاه  محبوبتر است ناراحت

دعا كن  ! هيچ چيزی در آنجا به چشم نمی خورد جز سه تا پوست گوسفند . گفتم : يا رسول اهللا كردم
پيغمبر كه  تكيه كرده بود  . خداوند به امت تو توسعه عنايت فرمايد آنچنانكه فارس و روم غرق در نعمتند

نعمتهای خويش را در همين دنيا از خدا گرفته اند .  فورا نشست ، فرمود : اينها دليل لطف خدا نيست . آنها
  برای من طلب مغفرت كن . گفتم : از گفته خودم  پشيمانم



از زنان خويش دوری جست ، بدان جهت كه  رازی را حفصه نزد عايشه آشكار  از اين پس پيغمبر يك ماه
 نه بدان جهت كه عمر می پنداشت كه چون زنان پيغمبر زبان دراز شده بودند و پيغمبر را ) . كرده بود

زنان خويش برگشت  . ناراحت  می كردند و پيغمبر در مقابل آنها سكوت می كرد ) . بعد از يك ماه پيغمبر نزد
ادامه همسری ناراضی هستند پيغمبر آنها  . آيه تخيير نازل شده بود كه هر كدام از همسران  رسول خدا از

كارشان آزاد بگذارد ، هر جا می خواهند بروند ، و با هر كس  را در نهايت خوشی ، با كمك فراوان مالی در
 هر كدام مايلند با همين وضع فقيرانه  بسازند به زندگی با پيغمبر ادامه دهند . همه می خواهند ازدواج كنند و

خدا را از دست   آنها در كمال رضايت گفتند : ما خدا و پيغمبر را انتخاب می كنيم و افتخار همسری رسول
٧١Fنمی دهيم " 

� 
همانطور كه گفتيم  اسالم به خطرات ناشی از روابط به  . آری اينست روش اسالم در ميان افراط و تفريط ها

  است اصطالح آزاد جنسی كامال آگاه
به حرج و فلج نشود ،  نهايت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد . تا حدودی كه  منجر

  طرفدار دور نگهداشتن زنان از مردان است
به زنان اجازه شركت در مساجد را می دهد دستور می دهد به صورت مختلط نباشد ،  اسالم در عين اينكه

ورودی زنان به  از يكديگر جدا باشد . می گويند پيغمبر اكرم  در زمان حيات خويش اشاره كرد كه در محلها
و فرمود : " « لو تركنا هذا  مسجد از در ورودی  مردان مجزا باشد . روزی اشاره به يكی از درها كرد

اختصاص بدهيم . بعدها عمر صريحا نهی كرد كه  الباب للنساء » " يعنی خوب است اين در را به  بانوان
٧٢Fمردان از آن در وارد شوند 

� 
 اكرم دستور داد كه شب هنگام كه نماز تمام  می شود ، اول زنها بيرون بروند ، بعد و نيز می گويند : پيغمبر

زيرا فتنه ها از  . مردها ، رسول خدا خوش نمی داشت كه  زن و مرد در حال اختالط از مسجد بيرون روند
  همين اختالطها بر می خيزد

اصطكاكی رخ ندهد دستور می داد مردان از وسط ، و زنان از كنار كوچه  رسول خدا برای اينكه برخورد و
73F يا خيابان بروند

آمدند  يك روز رسول خدا در بيرون مسجد بود . ديد مردان و زنان باهم از مسجد بيرون .�
٧۴Fكنار برويد و آنها از وسط  . به زنها خطاب كرد و فرمود بهتر اينست شما صبر كنيد آنها بروند . شما از

� 
  مردان و زنان مكروه است فقهاء به همين مناسبت فتوا می دهند كه اختالط

 می گويد ۴٩در عروه الوثقی  فصل اول مسأله  ( مرحوم آية اهللا سيد محمد كاظم طباطبائی يزدی ( قدس سره
للعجائز يعنی مختلط شدن مردان و زنان  مكروه است مگر در مورد پير  : " يكره اختالط الرجال بالنساء اال

  " زنان
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 نباشد تصديق می كند كه راه اسالم راه معتدل و متعادلی است . اسالم در عين اينكه راستی اگر كسی بيماردل
استعدادهای  نهايت مراقبت را برای پاكی روابط جنسی به عمل آورده است ، هيچگونه مانعی برای بروز

دور از هر افراط و تفريطی اجرا  انسانی زن  به وجود نياورده است بلكه كاری كرده است كه اگر اين برنامه
خانواده ها صميمی تر و جدی تر می گردد ، و هم محيط  شود ، هم روحيه ها سالم می ماند ، و هم روابط

  زن آماده تر می شود اجتماع برای فعاليت صحيح  مرد و

  توصيه های اخالقی

مضمون نقل شده كه توجه مرد به زمين است و توجه زن به مرد ، پس زنان  در كافی برخی روايات بدين
  قرار دهيد را در حصار خانه

  حصار ازدواج قرار دهيد خود صاحب كافی معتقد است كه مقصود اينست كه هر چه زودتر آنها را در
توصيه اخالقی  به مردان نسبت به زنان شمرد  ولی يك عده روايات ديگر وجود دارد كه ممكن است آنها را

باشند . صاحب وسائل اين روايات را بر استحباب حمل كرده  كه از خطرات تماسهای مردان با زنان آگاه 
ذكر می كنيم : الف - اميرالمؤمنين علی عليه السالم به فرزندش امام مجتبی  است . ما قسمت عمده آنها را

ابقی  عليهن ،  توصيه  می فرمايد : " « و اكفف عليهن من ابصارهن بحجابك اياهن ، فان شده الحجاب چنين
ان ال يعرفن غيرك فافعل » "  و ليس خروجهن باشد من ادخالك عليهن من ال يوثق به عليهن و ان  استطعت

٧۵F

� 
كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد . هيچ چيز بهتر از خانه ، زن  يعنی تا می توانی كاری

خارج خانه برايشان  حفظ نمی كند . همانطور كه بيرون رفتن  آنان از خانه و معاشرت با مردان بيگانه در را
خانه و اجازه  معاشرت در داخل خانه  مضر و خطرناك است ، وارد كردن تو مرد بيگانه را بر او در داخل

  " جز تو مرد ديگری را نشناسند چنين كن نيز مضر و خطرناك است . اگر بتوانی كاری كنی كه 
اين جمله را به شكل يك توصيه  اخالقی تلقی كرده اند . اگر ما  اين يك توصيه اخالقی است . علماء اسالم

، بدون شك آنچه  استنباط می شد بيش از " توصيه اخالقی " بود ، بلكه بيش از  بوديم و چنين تعبيراتی
تعبير  وجه  و كفين بود ، آنچه استنباط می شد همان است كه ما از آن به حبس زن در خانه لزوم ستر

قطعی ديگر از آيات و روايات و  كرده ايم . ولی علت اينكه فقها به مضمون چنين جمله ها فتوا نداده اند ادله
به اصطالح ظاهر اين جمله ها " معرض عنه "  سيره معصومين برخالف مفاد ظاهر اين تعبيرات است ، و

  توصيه اخالقی شده است و ارزش  اخالقی دارد نه فقهی اصحاب است . لهذا اين جمله ها حمل به
 جمله ها استنباط كرده اند اين است كه اينگونه  جمله ها ارشاد به حقيقتی روحی و آنچه فقها از امثال اين

اجنبی سخت  روانی در روابط دو جنس است و شك نيست  كه حقيقتی را بيان می كند . رابطه زن و مرد
  خطرناك است

  گيلی است كه پيالن بر آن می لغزند
 به صورت يك امر اخالقی توصيه می كند اينست كه تا حد ممكن اجتماع مدنی غير مختلط آنچه اسالم الاقل

  باشد
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اجتماع مختلط را به چشم خود می بيند . چه لزومی  دارد كه زنان فعاليتهای خود را  جامعه امروز زيانهای
نقصی در فعاليت  اصطالح " دوش به دوش " مردان انجام دهند . آيا اگر در دو صف جداگانه انجام  دهند به

دو همدوش را از كار باز می دارد  و راندمان كار آنان رخ می دهد ؟ اثر اين دوش به دوش ها اينست كه هر
می كند ، تا آنجا كه  غالبا اين همدوشيها به هماغوشی  " و هر يك را به جای توجه به كار متوجه " همدوش

  منتهی می گردد
می تواند  است از حضرت زهرا عليها السالم . هر چند فقهاء بدين حديث  استناد نمی كنند اما ب - حديثی

  توجيه صحيحی داشته باشد
پرسيدند : چه چيز برای زن از هر چيز بهتر است ؟  خالصه حديث اينست : " روزی رسول خدا از مردم

علی عليه السالم كودك و در مجلس حاضر بود . قصه را برای  كسی نتوانست پاسخ بگويد . حسن بن
نقل كرد . زهرا فرمود : از همه چيز بهتر برای زن اينست كه مرد بيگانه ای  مادرش زهرا سالم اهللا عليها

٧۶Fمرد بيگانه ای هم او را نبيند "  را نبيند و

� 
دور بودن زن و مرد را بيان  می كند . ما قبال گفته ايم تمام  اين حديث نيز توصيه اخالقی است و ارجحيت

زمينه به خاطر جلوگيری از حرج و مضيقه است . ارجحيت اخالقی پوشش ،  ترخيصهای اسالمی در اين
  مرد ، وجود حريم ميان آندو در حدود امكان سر جای خود باقی است دور بودن زن و

٧٧Fعلی عليه السالم فرمود : " « يا علی اول نظره لك و الثانية عليك ال لك »  ج - رسول اكرم به

يعنی  (�
  اولين نگاه مفت تو است ، اما نگاه دوم به زيانت می باشد نه به سودت

 . مقام بيان حكم است يا در مقام بيان اثری كه  طبعا در نگاه هست اختالف نظر است در اينكه اين حديث در
مفاد حديث  . برخی مانند محقق صاحب شرايع و عالمه  حلی گفته اند اين حديث متعرض حكم نظر است

اينست كه نگاه  عمدی مطلقا  اينست كه نگاه  اول جايز است و نگاه دوم حرام . بعضی ديگر گفته اند مقصود
  حرام است . نگاه اول از آن نظر جايز است كه عمدی نيست

قطعا حرام است و از  ولی حقيقت اينست كه اين حديث در مقام توصيه ترك نظر شهوانی و تلذذی  است كه
انسان چشمش به زنی می افتد و احيانا  محل بحث خارج است . اين حديث می خواهد اين  مطلب را بگويد كه

ببرد . نوبت اول چون تلذذ غير عمدی  است مانعی ندارد ،  خوشش می آيد می خواهد بار دوم نگاه كند و لذت
  تلذذ است جايز نيست اما نوبت دوم چون به قصد
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٧٨Fكم نظره  اورثت حسره طويلة » " د - امام صادق فرمود : " « النظر سهم من سهام ابليس مسموم و

� .
شيطان . چه بسيارند نگاههائی كه بعدها حسرتها و تأسفهای  يعنی نگاه كردن تيری است زهرآلود از ناحيه

  آورده اند طوالنی به  دنبال خود
٧٩Fدر حديث ديگر آمده است : " « زنا العينين النظر » "

  دو چشم نگاه است يعنی  زنای �
  نگاههای شهوت آلود است ، و ممكن است توصيه  اخالقی باشد به احتياط اين دو حديث نيز ناظر به

  نه حبس و نه اختالط

معلوم گشت آنچه اسالم می گويد نه آن چيزی است  كه مخالفان اسالم ، اسالم را  از آنچه مجموعا بيان شد ،
پذيرفته است و  متهم می كنند ، يعنی محبوسيت زن در خانه  ، و نه نظامی است كه دنيای جديد آنرا بدان

كلی زن در خانه ، نوعی مجازات بود  حبس عواقب شوم آن را می بيند ، يعنی اختالط زن و مرد در مجامع
و الالتی يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا  » شد كه به طور موقت در اسالم برای  زنان بدكار مقرر

٨٠Fفامسكوهن فی البيوت حتی يتوفاهن الموت او يجعل اهللا لهن سبيال  عليهن اربعة منكم فان  شهدوا

� 
به  ) شما كه مرتكب زنا می شوند ، چهار شاهد بر آنان بگيريد . اگر چهار شاهد شهادت دادند زنانی از

حبس كنيد تا عمرشان به  ترتيبی كه به تفصيل در سنت بيان شده و فقه  متصدی آن است ) آنان را در خانه
از راه ديگر اشاره بدينست كه  مفسران می گويند : مقصود پايان رسد يا خدا راه ديگری بر ايشان معين كند

 از سوره نور كه  حكم زانی و ٢خواهد آمد . آيه  اين حكم موقت  است و در آينده حكم ديگری برای آنان
مقصود اينست كه اسالم ، با  اين آيه با اشاره آنرا وعده داده است زانيه را بيان كرده است همان است كه

اختالط  اسالم می گويد : نه حبس و نه است نه با شركت زن در مجامع  و لو با حفظ حريم اختالط مخالف
شركت در مجالس و  بلكه حريم . سنت جاری مسلمين از زمان رسول خدا همين بوده است كه زنان از

در مساجد و مجامع ، حتی در  . مجامع منع  نمی شده اند ولی همواره اصل " حريم " رعايت شده است
زن و مرد در برخی مجامع ، مانند برخی  كوچه و معبر ، زن با مرد مختلط نبوده است . شركت مختلط

  العاده است برخالف مرضی شارع مقدس اسالم است مشاهد مشرفه كه در زمان ما محل  ازدحام فوق

  فتواها

و هم روش دقيق و معتدل  اسالم در مجموع روابط زنان و  تا اينجا ادله موافق و مخالف پوشش و نظر ،
روشن شد و معلوم شد ادله مزبور عدم وجوب ستر وجه و كفين را مدلل  مردان طبق مدارك كتاب و سنت

  بودن نگاهی را كه از روی تلذذ نباشد و ريبه ای هم در كار نباشد تقويت  می كند می سازد و هم جايز
تاكنون در اين دو  اكنون بايد ببينيم فتواها چيست ؟ هر كس می خواهد بداند علمای اسالم از صدر اول

پوشش وجه و كفين چيست ؟ و ثانيا درباره   مسأله مهم چگونه فتوا داده اند ؟ اوال نظر فقهای اسالم درباره
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كفين الزم نيست ظاهرا در ميان تمام علمای اسالمی  اعم از  نظر چه نظری دارند ؟ در اينكه پوشيدن وجه و
فقط يك نفر از علمای اهل تسنن به نام  ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام نظر  . شيعه و سنی اختالفی نيست

  آنهم معلوم نيست كه  نظرش در مورد نماز است يا در مورد نا محرم . مخالف دارد
اختالفی نيست ، احيانا بعضی از علماء درباره دستها تا مچ و يا درباره پاها تا ساق  درباره چهره هيچگونه

مسأله ای اينچنين  اختالف كرده اند كه آيا جزء استثناء هست  يا نيست ؟ در ميان مسائل فقهی شايد كمتر ،
  شيعه و سنی بوده باشد پيدا شود كه اينگونه  مورد اتفاق نظر ميان علمای اسالم اعم از

اينكه مسأله  پوشش را فقهاء در دو جا طرح  پيش از آنكه نقل اقوال كنيم دو مطلب بايد ذكر شود : يكی
اينكه  در نماز واجب است كه زن تمام بدن خويش را بپوشاند ، خواه نا  می كنند . يكی در باب نماز ، از باب

كفين هم  داشته باشد . و يا وجود نداشته باشد . در اينجا اين سؤال پيش می آيد كه آيا وجه و محرمی  وجود
اينكه خواستگار تا چه حدودی  در نماز بايد پوشيده باشد يا نه ؟ ديگر در باب  نكاح ، به مناسبت بحث از

معموال يك بحث كلی درباره پوشش و يا درباره  حق دارد به زن  مورد نظر خود نگاه كند . در اينجا نيز
  جواز و عدم جواز نظر می شود

برده شود  از نظر فقه دو نوع " ستر " داريم : ستر صالتی ، يعنی پوششی كه  در نماز بايد به كار عليهذا
ستر غير صالتی كه در مقابل  كه البته شرائطی دارد از قبيل اينكه پاك  باشد ، غصبی نباشد و غيره . و

بعدا خواهيم گفت كه ظاهرا اختالفی نيست در  . مردان بيگانه  بايد رعايت شود و شرائط خاص نماز را ندارد
  مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند اينكه ستر صالتی و غير صالتی از نظر

اصطالحی دارند ، می گويند : بدن زن جز چهره و دو دست " عورت " است . ممكن  مطلب دوم اينكه فقهاء
چيز زشت  تعبير در نظر بعضی ها زننده جلوه كند روی اين جهت كه بگويند : " عورت " يعنی يك  است اين

مستقبح است ؟ ! پاسخ  و مستقبح . آيا از نظر فقه اسالمی بدن زن جز چهره و دو دست يك  چيز زشت و
  اينست كه كلمه " عورت " به معنی يك چيز زشت و قبيح نيست

مواردی به كار برده  لهذا به هر امر زشت و قبيحی " عورت " گفته نمی شود و متقابال كلمه " عورت " در
  می شود كه هيچگونه مفهوم قبح و زشتی ندارد

 كريم ، در داستان غزوه احزاب كه اشاره به بهانه جوئی برخی  ضعيف االيمان ها می كند مثال در قرآن
ان يريدون اال فرارا  می فرمايد : " « و يستأذن فريق منهم النبی و يقولون  ان بيوتنا عوره و ما هی بعوره

" «٨١F

می خواهند و می گويند خانه هامان بی  حفاظ است ،  يعنی يك  دسته از آنان از پيغمبر اجازه مراجعت  �
  خانه هايشان بی حفاظ نيست ، جز فرار قصدی ندارند حصار كافی ندارد و حال آنكه
مورد خانه به اعتبار بی حفاظ بودن آن به  كار رفته است و بديهی است كه  در اينجا كلمه " عورت " در

وقت   سوره نور كه قبال تفسير شد ، سه۵٩مفهوم قبح و زشتی در اينجا وجود ندارد . در آيه  هيچگونه
اينوقت  لباسها را از تن  خلوت : قبل از نماز صبح ، نيمروز ، بعد از عشاء ، به اعتبار اينكه افراد در

  شده است بيرون می آورند و حفاظی ندارند به نام " سه عورت " خوانده
لحاظ شكافتن معانی لغتها در ميان مفسران بی  نظير و در ميان غير مفسران كم  صاحب مجمع البيان كه از

يتخوف   سوره احزاب آنجا كه لغت را معنی می كند می گويد : " و العوره كل شی ء١۴در ذيل آيه  نظير است
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به هر چيز آسيب پذير كه  منه فی ثغر او حرب . و مكان معور و دار معوره اذا لم تكن حريزه " يعنی عورت
امر مربوط به جنگ  . مكان معور و خانه  مورد نگرانی است گفته می شود ، از قبيل نقاط سرحدی و يا يك

 آسيب پذير است  معور يعنی خانه ای كه استحكام ندارد و
 

به زن  از آن جهت " عورت " گفته  . پس معلوم می شود اين تعبير فقهی مشتمل بر نوعی تحقير نمی باشد
  می باشد و بايد در حصار پوشش قرار گيرد می شود كه مانند خانه ای بی حصار است و آسيب  پذير

عالمه در تذكره الفقهاء ، كتاب  الصاله می فرمايد : " جميع بدن زن  . اكنون برويم بر سر نقل اقوال فقهاء
، به اجماع جميع علماء در جميع  شهرها ، جز ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام كه  عورت است جز چهره

شيعه ) دو  ) بدن زن را عورت دانسته  است و سخن او به حكم اجماع مردود است . از نظر علماء ما تمام
اوزاعی و سفيان ثوری در اين  دست تا مچ نيز مانند چهره است و عورت نيست . مالك بن انس و شافعی و

تفسير سخن خدا : " « و ال يبدين زينتهن اال ما ظهر  جهت با علماء شيعه هم عقيده اند زيرا ابن  عباس در
جزء استثناء شمرده است . اما به عقيده احمد حنبل و داود ظاهری كفين  منها »" وجه  و كفين را توأما

  . " و سخن ابن عباس كافی است در رد سخن آنها . بايد پوشيده شود
 درباره قدمين ادامه می دهد كه آيا بايد پوشيده بماند يا نه ؟ چنانكه مالحظه می شود عالمه بعد سخن خود را

، زيرا آنچه در  فقهاء اسالم در باب ستر صالتی به آيه سوره نور تمسك  می كنند كه مربوط به نماز نيست
شود . و شايد اگر بحثی باشد در  نماز الزم است پوشيده شود همان است كه در مقابل نا محرم بايد پوشيده

محرم بايد پوشيده  شود الزم است پوشيده شود يا نه ؟ اما  اينست كه آيا در نماز ، زائد بر آنچه در مقابل نا
نيست  پوشيده شود ، در مقابل نا محرم هم الزم نيست پوشيده شود ، بحثی  در اينكه آنچه در نماز الزم

  نيست
٨٢Fرشد ، فقيه و طبيب و فيلسوف معروف اندلسی در كتاب بداية المجتهد  ابن

عقيده اكثر علماء  " :  می گويد�
معتقد است كه قدمين نيز عورت  بر اينست كه بدن زن جز چهره و دو دست تا مچ ، عورت است . ابوحنيفه

  " است كه تمام بدن زن بال استثناء عورت  است شمرده نمی شود . و ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد
 ) تأليف شيخ جواد مغنية می گويد : " علمای اسالم اتفاق نظر ٢الخمسة " (  در كتاب " الفقه علی المذاهب

بايد بپوشد  بر هر يك از زن و مرد الزم است آنچه  را در خارج نماز بايد بپوشد ، در حال نماز هم دارند كه
بايد پوشيده شود ، الزم است  . اختالف در اينست كه آيا در نماز مقداری زائد بر آنچه در خارج نماز

  پوشيده شود يا نه ؟
اينست كه آيا پوشيدن وجه و كفين يا مقداری از آنها در نماز الزم است -  آنچه در زن مورد بحث است

 با آنكه در خارج نماز الزم نيست - يا الزم نيست ؟ و آنچه در مرد مورد بحث است اينست - پوشيده شود
می گويد : " به عقيده  كه آيا زياده بر ما بين ناف و زانو الزم است  در نماز پوشيده شود ؟ " آنگاه چنين

بپوشد كه در غير نماز بايد از نا محرم  علمای شيعه اماميه بر زن در حال نماز همان قدر واجب است 
  " . . . بپوشد
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زمينه به طول می انجامد . علمای گذشته در كتابهای خود اگر بحث كرده اند به  نقل سخنان علماء در اين
 گونه نظر داده اند كه گفته شد همين

  نظر را در باب نكاح  متعرض شده اند معموال فقهاء مسأله پوشش را در باب صاله و مسأله
پنداشته اند كه عقيده عالمه  در تذكره اينست كه پوشيدن  عجيب اينست كه بعضی از بزرگان فقهاء معاصر

٨٣Fچهره واجب است ، 

  اشتباه است و اين�
  خواهيم  گفت ، نه در مسأله پوشش عالمه در تذكره در مسأله جواز نظر با ديگران اختالف دارد چنانكه

 جواز نظر : عالمه در تذكره الفقهاء ، كتاب النكاح  می گويد : " نظر مرد به زن يا به اما مسأله جواز و عدم
كار  واسطه حاجت و ضرورت است ( مانند كسی كه قصد خواستگاری دارد ) يا حاجت و ضرورتی در

وجه و كفين : اگر  نيست . اگر حاجت و ضرورت در كار نيست ، نظر به غير وجه و كفين جايز نيست . اما
كار نيست ، به عقيده شيخ طوسی  خوف فتنه در كار است نظر به آنها نيز جايز نيست و اگر خوف فتنه در

عقيده را دارند ولی به عقيده بعضی از شافعيه  نظر  مانعی ندارد ولی مكروه  است . اكثر شافعيه نيز همين
  به وجه و كفين حرام است

من نيز نظر بر وجه و كفين  عالمه پس از آنكه ادله اين عده از شافعيه را نقل می كند می گويد : " به عقيده 
  حرام است

دست يك بار جايز است و تكرارش جايز نيست . شهيد در  محقق در شرايع می گويد : نظر به چهره و دو
  همين  عقيده را انتخاب كرده اند لمعه ، و عالمه در بعضی كتابهايش

الف - ممنوعيت مطلقا . عالمه در تذكره و چند نفر  : مجموعا در باب نظر بر وجه و كفين سه قول است
اين عقيده را انتخاب كرده اند . ب - جواز نظر يك نوبت و ممنوعيت  معدود ديگر و از آنجمله صاحب جواهر

  در شرايع و شهيد اول در لمعه و عالمه در بعضی ديگر از كتبش تابع اين نظرند تكرار نظر . محقق
ثانی در  جواز مطلقا . شيخ طوسی ، كلينی ، صاحب حدائق ، شيخ انصاری ، نراقی  در مستند و شهيد - ج

ادله ای كه شافعيه بدان تمسك  مسالك اين نظر را تأييد می كنند . شهيد ثانی در مسالك ، اين قول را تأييد و
ولی در آخر می گويد : شك نيست كه  قول به تحريم  . كرده اند و مورد پسند عالمه واقع شده است رد می كند

  طريق احتياط و سالمت است
علمای اسالم را درباره پوشش و هم درباره نظر ذكر كرديم . اما علمای متأخر :  تا اينجا عقيده قدمای

نماز  آية اهللا سيد محمد كاظم طباطبائی يزدی در عروه الوثقی راجع به  مسأله پوشش در غير مرحوم
٨۴Fبپوشد "  می گويد : " بر زن واجب است تمام بدن خويش را جز وجه و كفين ، از غير محارم 

� 
، همچنانكه بر زن جايز نيست نظر به  درباره مسأله نظر می گويد : " بر مرد جايز نيست نظر به زن اجنبی
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گفته اند مطلقا نظر بر آنها جايز است . بعضی ديگر  مرد اجنبی . جماعتی وجه و كفين را استثناء كرده
٨۵Fبيش از يك  بار جايز نيست . احوط ممنوعيت است مطلقا "  گفته اند نظر يك بار جايز است و

� 
 معاصر غالبا در اين دو مسأله از اظهار نظر صريح در رساله های عمليه خودداری اما فقهای متأخر و

  كرده اند و معموال طريق احتياطی می پويند
معاصر حضرت آية اهللا حكيم دامت بركاته در رساله منهاج الصالحين چاپ نهم ،  در ميان علمای متأخر و

ايشان  . النكاح ، مسأله سوم ، فتوای صريح  دارند و وجه و كفين را صريحا استثناء می كنند كتاب
است  نظر به زنان اهل  می فرمايند : " جايز است نظر به كسی كه قصد تزويج او را دارد . همچنين جايز

اثر ندارد - به شرط عدم تلذذ - و همچنين  ذمه - به شرط عدم تلذذ - و همچنين زنان بی پروا كه نهی  آنها
غير اينها حرام است مگر بر چهره و دو دست  تا مچ ، آنهم  زنانی كه به وجهی محرم می باشند . و نظر به

  " به شرط عدم تلذذ

  حس احتياط

پرهيز از فتوای به جواز نظر و عدم  لزوم پوشش است . هر كسی در  بی گمان حس احتياط يكی از موجبات
دو خصيصه يكی در مرد و يكی در زن وجود دارد : در زن عالقه شديد به تبرج و  وجدان خود می داند كه

زن  و خودنمائی ، و در مرد هوس چشم چرانی و نظر بازی . به قول مجله توفيق : اينكه شعراء خودآرائی
مانند سرو ، تابستان  را به سرو تشبيه كرده اند نه از جهت اعتدال قامت است بلكه از اين  جهت است كه زن

  می آيد و از آسيب سرما باكش نيست و زمستان ندارد ، زمستان و تابستان  برهنه و عريان بيرون
مردان ، ويل دورانت  می نويسد : " در ميان اعمال  در مورد صفت خودنمائی زنان و خصيصه چشم چرانی

مردان پيرانه سر به  دنبال زنان بيفتند و زنان تا دم گور آماده معشوق  انسانی عجيب تر از اين نيست كه
ببين  . بودن باشند . در رفتار انسانی امری پايدارتر و ثابت تر از نگاه مردان به زنان نيست  شدن و محبوب

روزنامه مشغول داشته  اين جانور مكار چگونه مراقب شكار خويش است در حالی كه خود را به خواندن
جاودانی اوست . خيال و تصورش را در  است . گوش به گفتارش فرادار و ببين كه  چگونه درباره صيد

چرا ؟ اين امر چگونه صورت می گيرد ؟ ريشه های  . نظر آر كه چگونه  پروانه وار به دور شمع می چرخد
  " را می پيمايد تا به مرحله شكوه  و جنون فعلی خود می رسد ؟ اين ميل عميق در چيست و چه مراحلی

گفتيم نمی توان از نظر دور داشت ، و از طرفی می دانيم كه اصل عفاف و تقوا به  آری اين حقيقت را كه
  قطع يكی از اصول مسلم اسالم  و از پايه های قوانين اجتماع منزلی است طور

  كتمان يا اظهار ؟
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عمال دو جريان مخالف به وجود آمده است : يكی اينكه صاحبان فتوا در  روی همين حساب در اين مسأله
مشاهده اوضاع و احوال موجود ، سخت  در عمق وجدان خود می ترسند كه فتوا به عدم  عصر اخير با

با يك "  ستر وجه و كفين و عدم  حرمت نظر بر وجه و كفين بدهند ، لهذا طريق سالمت می پويند و وجوب
  االحوط " خود را نجات می دهند

اين شده كه هر چند از نظر حقيقت و واقع ، مطلب همين است  جريان دوم اينست كه بعضی ديگر را عقيده
زمان كه مردم  دنبال بهانه می گردند كه قيود عفاف را به هر شكل و به هر  ، ولی با مالحظات عصر و

  بريزند ، بايد قسمتی از واقعيات را كتمان كرد كه موجب بهانه نشود صورت دور
زيرا  اسالم پوشش چهره و دو دست را واجب نكرده است ، ولی  نبايد اين را به مردم گفت ، درست است كه

باالی زانو را هم نخواهند  با شنيدن اين مطلب نه تنها چهره و دستها را نمی پوشند ، سر و سينه و پاها تا
  پوشيد

كتمان " و محافظه كاری پا به ميان می نهد . فلسفه كتمان اختصاص به اين مسأله  اينجاست كه " فلسفه
  داشتند ، عده ای نظير اين عقيده  را در باب استماع اخبار راديو و خريد و فروش آن نيز ندارد

نوشت . اين مرد عالم ضمن  پس از انتشار كتاب داستان راستان ، يكی از علمای خوزستان نامه ای به  من
داده بود و اعتراف كرده بود كه همه داستانها را  اينكه از اين كتاب تجليل كرده آنرا بسيار سودمند تشخيص

پيشنهاد كرده بود كه دو تا از داستانها را بردارم زيرا مورد سوء  با اصل  تطبيق كرده درست يافته است
را  می شود : يكی داستان تقسيم كار كه مربوط به جريان تقسيم كردن رسول خدا كارهای  خانه استفاده واقع

  ميان حضرت امير عليه السالم و حضرت زهرا عليها السالم است
 اهللا عليه و آله و سلم كارهای بيرون را به علی و كارهای  داخلی را به زهرا واگذار رسول اكرم صلی

  می گيرد می كند و حضرت زهرا در نبودن حضرت امير بعضی از كارهای خارجی آنحضرت را به عهده
  برده فروشی يكی ديگر داستان " حتی برده فروش " كه جمله ای دارد رسول خدا در مذمت

اصل  و اساس دارد از آن كتاب بردارم  اين مرد عالم به من توصيه كرده بود اين دو داستان را در عين اينكه
می شود كه معتقدند زن می تواند از منزل بيرون برود و  ، زيرا داستان اولی موجب سوء استفاده  كسانی

  مخالفان بردگی می شود داستان دوم مورد سوء استفاده
 نيستم كه احيانا اگر گفتن حقيقتی سبب انحراف مردم از آن حقيقت بشود نبايد گفت ، من منكر اين اصل كلی

البته  كتمان  . زيرا گفتن برای ارشاد مردم به حقيقت است نه برای اينكه وسيله دور شدن از حقيقت بشود
انزلنا من البينات و الهدی من بعد ما  حقايق حرام است . قرآن كريم می فرمايد : " « ان الذين يكتمون ما

٨۶Fيلعنهم الالعنون »"  بيناه للناس فی الكتاب اولئك  يلعنهم اهللا و

يعنی " كسانی كه حقايق فرود آمده از جانب �
لحن  می كند آنكه ما گفته و بيان كرده ايم كتمان می كنند خدا و هر لعنت كننده ای آنان را لعنت ما را پس از

اين موضوع با چنين لحن شديد و  آيه فوق العاده شديد است . قرآن كريم در كمتر موضوعی به اندازه 
اينست كه مردم حقايق را به خاطر منافع خود  در عين حال من معتقدم مقصود خشمناكی سخن گفته است

خاطر خود حقيقت ( و البته در شرائط محدود و موقت و معينی برای  كتمان نكنند ، ولی اينكه حقيقت را به
اظهار نكنيم  مشمول اين آيه نيست . به عبارت ديگر دروغ گفتن حرام است اما  ( فرار از سوء استفاده
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  گفتن هميشه واجب نيست يعنی احيانا در مواردی بايد سكوت كرد راست 
مصلحت انديشی ها اگر بر مبنای مصالح واقعی حقايق  باشد نه بر مبنای حفظ منافع  من معتقدم اينگونه

  و اشخاص و اصناف و طبقات ، مانعی  ندارد افراد
مصلحت انديشی هائی از قبيل فتوا ندادن به جواز خريد و فروش راديو ، يا به عدم  اما سخن در اينست كه

می دهد يا  پوشيدن چهره و دو دست ، آيا يك مصلحت انديشی صحيح و عاقالنه است و نتيجه صحيح وجوب
را می پوشند و با گفتن اين  خير ؟ آيا واقعا جريان امر اينست كه طبقه ای از زنان چهره و دو دست خود

  كرد ؟ يا جريان امر برعكس است حقيقت ، چهره و دستها و سپس تمام بدن را عريان خواهند
نظر مذهبی اساس كار اينست كه چهره زن گشوده نباشد  يعنی بسياری از مردها و زنها خيال می كنند كه از

گذشته است  " آب كه از سرگذشت چه يك نی و چه صد نی " و از طرف  و وقتی كه چهره گشوده شد كار
 غير عملی و از نظر منطق غير قابل دفاع می بينند و هيچ فلسفه و استداللی هم ديگر پوشيدن  چهره را

  نمی توانند برای آن ذكر كنند . از اينرو از سر تا پا لخت  می شوند
 از كارشناسان اجتماعی اينست كه علت اين افراط و بی  بندوباری ، توهمهای غلطی است كه عقيده بعضی

همانطور كه اسالم خود  اجتماع درباره حجاب داشته است . علت  اين بوده كه حقايق گفته نشده است . اگر
اينجا از آنجاهاست كه بايد گفت : " از  . نمی شد گفته است  گفته می شد كار به اينجاها كه كشيده است كشيده

  " كاسه  از آش گرمتر صحيح نيست "،  " پاپ كاتوليك تر نبايد بود
٨٧Fايها الذين آمنوا ال تقدموا بين يدی اهللا و رسوله »  قرآن كريم در سوره حجرات می فرمايد : " « يا

� 
 و رسول خدا جلو نيفتيد . مقصود از جلو افتادن از خدا و پيغمبر اينست كه  كار يعنی ای مؤمنين ! از خدا

پيغمبر هم جلوتر حركت  دينداری و مقدس مأبی را به جائی رسانيم كه خدا و رسول نگفته اند و بخواهيم از
اهللا حدد حدودا فال تعتدوها و فرض فرائض فال  اميرالمؤمنين علی عليه السالم می فرمايد : " « ان كنيم

نسيانا فال تتكلفوها » " . يعنی خداوند حدود و مرزهائی قرار  تتركوها و سكت عن اشياء لم يسكت عنها
داده  تجاوز نكنيد ( محرماتی قرار داده آنها را نقض نكنيد ) ، و واجبات و فرائضی قرار داده است ، از آنها

كرده و نه واجب ) ، اين  آنها را ترك نكنيد ، و درباره بعضی چيزها سكوت كرده  است ( نه آنها را حرام
موارد آزاد باشيد . پس شما خود را در  سكوت از روی فراموشی  نبوده است بلكه خواسته است شما در آن

  خود برای خود به  نام دين و خدا تكليف درست نكنيد آن زمينه ها به تكلف و مشقت نيندازيد و از پيش
آله و سلم در حديثی كه در جامع الصغير نقل  كرده است می فرمايد : " « ان  پيغمبر اكرم صلی اهللا عليه و

آنچه را  ان يؤتی رخصه كما يكره ان يؤتی  معصيته » " يعنی خداوند همانطور كه ناخوش می دارد اهللا يحب
شمرده مردم  آنرا همانطور  نهی كرده است  مردم انجام دهند دوست دارد آنچه را اجازه داده است و بالمانع

  . . نكرده است ، ممنوع نشمارند بالمانع تلقی كنند ، از پيش خود چيزی را كه خداوند ممنوع 
اهللا يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه »  اين حديث بدين عبارت نيز نقل شده است : " « ان

چيزی  را كه مباح قرار داده است و رخصت فرموده مردم آنرا مباح  " . يعنی خداوند دوست دارد هر
  دارد هر چه را نهی كرده است ناروا به شمار آورند شمارند همچنانكه دوست
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باشد . مكرر گفته ام كه در اينگونه مسائل كه  مسأله فرعی است ، هر كس بايد  ممكن است نظر من اشتباه
می شود كه  مرجع تقليد خود را بخواهد و عمل كند . ولی از نظر آنچه به نام مصلحت انديشی عنوان فتوای

مصحلت انديشی  است . من  می گويند مصلحت  نيست گفته شود هر چند حقيقت باشد . عقيده من برخالف اين
جز اين نيست كه بايد اين خيال را از سر  مصلحت را در گفتن حقيقت می دانم . آنچه مصلحت ايجاب می كند

عصر حاضر غير عملی است ، ثابت كنيم كه حجاب اسالمی  زنان امروز خارج كنيم كه می گويند حجاب در
ثانيا كوشش كنيم كه در فعاليتهای فرهنگی ، اجتماعی ، بهداشتی ، واحدهای  كامال منطقی  و عملی است

احمقانه ای از  برای زنان به وجود آوريم و با فعاليتهای مختلط و واحدهای  مختلط كه تقليد اختصاصی
واقعی خود را باز خواهند يافت و  اروپائيان است مبارزه كنيم . تنها در اين  صورت است كه زنان شخصيت

  وسيله اطفاء شهوت مردان قرار نخواهند گرفت به نام آزادی  و مساوات ابزار و بازيچه و احيانا

  دو مسأله ديگر

مرد باقی مانده كه بد نيست آنها را نيز بررسی كنيم : يكی مسأله  دو مسأله ديگر در باب معاشرت زن و
در مسأله اول ، ظاهرا مسلم است كه شنيدن  ديگر مسأله دست  دادن با او است شنيدن صدای زن است و

طباطبائی   زن در صورتی كه تلذذ و ريبه در كار نباشد جايز است . مرحوم آية اهللا سيد محمد كاظم صدای
بسماع صوت االجنبية ما لم يكن   می فرمايد : " ال بأس٣٩يزدی در عروه الوثقی باب نكاح فصل اول مسأله 

كان االحوط الترك فی غير مقام الضروره ، و يحرم   تلذذ و ال ريبة من غير فرق بين  االعمی و البصير و ان
للسامع بتحسينه و ترقيقه . قال تعالی: " « فال تخضعن بالقول فيطمع  عليها اسماع الصوت الذی فيه تهييج

حال  يعنی : شنيدن صدای زن در صورتی كه تلذذ و ريبه نبايد جايز است ولی در عين الذی فی قلبه مرض
خود را نازك كند و  مادامی كه ضرورتی نيست ، ترك آن بهتر است . و بر زن حرام است  كه بخواهد صوت

قرآن خطاب به زنان پيغمبر اكرم صلی  نيكو سازد به طوری كه تحريك آميز باشد ، چنانكه خدای متعال در
 صدا را نازك و مهيج نكنيد كه  موجب طمع بيماردالن گردد اهللا  عليه و آله و سلم می فرمايد : در حرف زدن

زن ، جزء مسلمات است و دليل آن سيره قطعی بين  مسلمين و ضروری بودن  مسأله جواز استماع صدای"
  قطعی تاريخی رسول خدا و ائمه اطهار است و مخصوصا سيره

كه حرف زدنی كه در آن كرشمه و ناز به كار نرود جايز است .  عالوه بر اين ، مفهوم آيه مذكور اينست
  جواز همسخن شدن زن  و مرد اجنبی است يعنی خود اين آيه دليل بر

و يحرم سماع صوت االجنبيه  " ، و بعضی از فقهاء معاصر  " : تنها شهيد اول است كه در لمعه می فرمايد
  از نساخ رخ داده  است و مثال " ال يحرم " را " يحرم " نوشته اند احتمال داده اند كه خطائی

 دوم شكی نيست كه حتی در صورتی كه تلذذ و ريبه هم نباشد ، دست دادن زن و مرد اجنبی در مورد مسأله
و هم در فتاوای  جايز نيست مگر اينكه جامه ای حائل باشد مانند دستكش . در اين مسأله ، هم در روايات

شده كه مصافحه بدون حائل  نباشد ،  فقهاء اتفاق كلمه  می باشد . در بعضی از روايات عالوه بر اينكه قيد
در عروه  الوثقی بعد از مسأله پيش می فرمايد : " ال  اضافه شده كه بايد دست را فشار ندهند . مرحوم سيد

بأس بها من وراء الثوب " يعنی  دست دادن با زن بيگانه جايز نيست ، ولی  يجوز مصافحة االجنبية . نعم ال
  حائل باشد مانعی  ندارد اگر جامه ای



دست دادن با زن بيگانه در صورت حائل بودن  جامه يا دستكش ، مشروط به  بديهی است كه جايز بودن
فقهای ديگر  و ريبه ای در كار نباشد ، اما اگر تلذذ و ريبه در كار باشد همانطور كه بعضی  از اينست كه تلذذ

  در حاشيه عروه يادآوری كرده اند قطعا حرام است
 
 

 
 


