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  "سعيد افغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

 ٢٠٢٢  سپتمبر١٨
  

ِبسم هللا الرحمن الرح َِّ َِّ َِ ْ َّْ   ِميِ

  تفسير احمد

ُسورة تفسير   ترجمه و َ ِالنور« ُ ُّ« -)٨(  

  ١٨جزء  

 ©٢٠٢٢ل چاپ او

  .باشد  و نه رکوع  میت نور در مدينه نازل شده و دارای شصت و چھار آيسورۀ

  

  : عــورت

د  براى يباشد كه نبا ی عبارت از آن قسمت بدن مشرعح  بوده ودر اصطالح يوقبزى بد يى چاعورت در لغت به معن

  .گران آشكار گردديد

د  به يكه مرد نبا.  واجب است چشم انسان در برابر آن كنترول شود، عورت استى را كهئكى از جاھاين اسالم يد

كند كه نگاه كردن   البته فرق نمى.) آمده است درذيلتفاصيل  ( . د به  عورت مرد نگاه كنديعورت زن  نگاه كند وزن نبا

  .ر شھوانىيا غيھدف شھوانى داشته باشد و

. د  به عورت زن  نگاه  كنديد وزن  ھم  نبايد به عورت مرد نگاه نمايمـرد نبا« : ديفرما یغمبر صلی هللا عليه وسلم  ميپ

 ».ك رختخواب بخوابديد در يزن با زن  ھم  نبا ا تخت خواب  بخوابد ويك بستر يگر در يد  با مرد ديحتى  مرد نبا

ك لحاف  ير يزن با زن  ز دن  مرد با مرد  ويدن  ودراز كشيرمت  خوابُحف  بر يث شرين حدياسالم با استناد ای علما

  .ز  حكم نموده اندين

  

  :عـورت مـرد

ده  دارند كه  خود زانو  ھم  ي مالكى عقبرخى از علماى   از جمله ابن حزم وءبرخى علما. باشد ناف  او  مى ن زانو وي ماب

  . شامل عورت مرد است
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  :گانهيعورت زن در برابر مرد ب

ى كه  محرم  زن خوانده ئوحتى نامحرم  حق لمس را به جا.   باشد  كف دو دستش  مى جز  صورت  وه تمام  بدن او ب

  .ات  طبى  باشدي عمل جراحى وعملی کهمگر در صورت. شده است، ندارد 

  

  :شتادداي

ك شھوانى   يدر صورتى كه امكان  تحر) ناف ن زانو ويماب(ر از عورت ير اعضاى بدن  مرد غيتواند   به سا یزن م

  . ندازديوخوف فتنه  نباشد، نظر ب

  

  :نىيحـكم د

اى ھ زهيھاى حبشى را  كه با ن اجازه داده است كه غالم)  رض(شه ي به حضرت  عاصلی هللا عليه وسلم امبريچون خود پ

ث يحد.  بعد رفت ھا نگاه كرد كه خسته شد و شه تازمانى به آنيكردند  تماشا كند وعا خود  در مسجد النبى  بازى مى

   .ه استيمتفق عل

  

  :ـادداشتي

  جنسى  ۀزيك  غريكه  ھمراه با فتنه  وتحر یستند، در صورتيدست  زن  كه عورت  ن ن  نظر مرد به  صورت ويھمچن

  .نباشد، حالل است

  

  : نىيم دحکـ

  با )رض (سماء  دختر ابوبكرأت است  كه روزى  خواھرش يروا) رض(شه يف از حضرت بی بی عايث شريدر حد

پيامبر صلی هللا عليه وسلم . غمبر صلی هللا عليه وسلم آمديان بود  نزد پيشفافى  كـه بدنش در آن  نما لباس نازك  و

  :د وفرموديش را از او بر گردانيرو

! سماءأاى (  » هيــرى منھا  إال ھذا وھذا  وأشار إلى وجھه وكفيصلح أن يض لم يذا بلغت المحإء  إن المراة  سماأا ي« 

آن، اشاره فرمود  به  ن ويده  شود مگر  ايك  از اعضاى  بدن  او ديچ يست  ھيز  نيد  جايوقتى  زن به  سن بلوغ  رس

  ).ث ابو داود استيراوى حد( .روى وكف دو دستش

  

  : مبحث عورت ۀخالص

  : است  بر چھار قسم  عورت:طور خالصه و نتيجه گيری مبحث عورت بايد گفت که به

  البته.   او ـ جايز است  تا زانوی ناف  بين جز ما ه ـ ب  مرد ديگری  بدن  تمام سوی   مرد به نگريستن:  مرد با مرد عورتـ ١

 و   را از خوابيدن  و مردان زنانهللا صلی هللا عليه وسلم   رسولزيرا  ؛  جايز نيست  در کنار ھم  خوابيدن  مردان برای

،  است   مرد با مرد نيز مکروه  و روبوسی  شدن آغوش ھم. اند  کرده  خود نھی  جنس ھم  با  جامه  در زير يک شدن بسترـ ھم

 در  که  چنان ، است  مستحب ت با دس مصافحه   که  است گفتنی.  ببوسد  شفقت  فرزند خود را از روی  شخص که مگر اين

  . است   آمده  شريف حديث

 جايز   ھم ديگر در پھلوی  با يک  زنان خوابيدن ،  فتنه  بيم  و در ھنگام  مرد با مرد است ھمانند عورت:  با زن  زن عورتـ ٢

  . نيست
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  سوی  به کردن  و نگاه  است عورت  او  به  نسبت  وی  بدن  بود، تمام  مرد بيگانه  به  نسبت اگر زن:  با مرد  زن عورتـ ٣

   را برای  بيگانه  زن سوی  به کردن   نگاه  ابوحنيفه ولی.   ـ جايز نيست دستش   و ھر دو کف  ـ جز روی  وی  از بدن چيزی

 و  داد ر ھنگام، د خواستگاری   برای  بيگانه  زن سوی  به کردن  نگاه.  نبود  فتنه  بيم  که ، در صورتی جايز شمرده بار  يک

  .  امانتدار جايز است  پزشک برای  و نيز  شھادت  گرفتن  و برعھده  تحمل ستد، در ھنگام

  .  تا زانوست  ناف از ميان   وی  به  مرد نسبت  بود، عورت  بيگانه  زن  به اگر مرد نسبت : مرد با زن عورت -۴

  ھا در ھر آن  شھوت  که  است ای  پاکيزه ۀجامع   وجود آوردن ه، ب  اسالم ھدف«: گويد می»  القرآن  ظالل  فی« تفسير  صاحب

 ی شھواني  آتشفشان چنان  آن ، به مھار شھوت  و بی  لحظه  به  لحظه زيرا انگيزش  نشود  برانگيخته ، در آن و ھر لحظه

،  کننده  و تھييج گرانه  عشوه  حرکت لحظه  ، يک  خاينانه  نگاه  لحظه لذا يک...   سيراب شود و نه  می  خاموش  نه انجامد که می 

  را وار حيوانی   جنون  آتشفشان  اين  که  است کافی...   برھنهۀ از پيکر  منظره يک  برانگيز و  شھوت  از آرايش  صحنه يک

 در   ھميشه  که ھنری  بی بارگان  شھوت  رسد به  بربايد، چه  با کفايتان  را از کف  و اراده  اعصاب  و زمام  کرده تحريک

ّمسلم و .. لولند  می بارگی  شھوت گنداب َ    عصبی ھای ، يا بيماری مھار شھوانی  بی  و مرج  جز ھرج ، چيزی  نتيجه  که است  ُ

  .»  آن، نيست  پياپی  بعد از تھييج  شھوت  از سرکوب  ناشی  روانی ھای وعقده

  

  : محارم حجابى در قرآن

َوال « : مر فرموده است  كهأسلمان ن  به زنان  مأم الشيقرآن عظ ِبديَ ِن زيْ َنتھن إال ما ظھر منھا يَ َ َْ ِ َ َ َّ ِ َّ ُ َ نت را  كه يعده  از ز آن »َ

  .ديان وآشكار ساز يرا عر د آنيپنھان  است  نبا

   ...ره ينه،  ساق  و  غينت گوش؛ مو، گردن،  سي زًمثال

َّوال يبدين زينتھن إال لبعولتھن« َِّ ِِ ِ َِ ُ ُ ُ ُّٰ ِ َ َ َ ْ ٰ  و زينتى را که خدا کشف آن را حرام کرده است، نمايان نکنند جز براى شوھران »َ

  .خود

ف آمده  يث شريطور، در حد نيند  وزن ھم ھميتواند  ھر حصه از بدن  زنش را  كه بخواھد، بب یم البته  شوھــر،ـ ١

  .)عورت  خود را  حفظ كن  مگر از  ھمسرت( »ال  من زوجتك إإحفظ عورتك  « است  

َّأو آبائھن أو آباء بعولتھن« ـ ٢ َِّ ِِ ِ َِ ُ ُ ٰ ْٰ َْ  و جز در محضر پدران خود و پدران شوھر که اين دو جزو محارمند؛ زيرا پدر »َ

 قابل تذکر است که پدرو. (دارد کند و پدر شوھر، پسرش را از ھر زشتى مصون مى آبروى دختر خود را حفظ مى

  ).و آن حكم  پدر را دارندا مادرى كه  ھرديپدركالن چه پدرى باشد و

  . كه براى عروس، حكم پدر را دارد )خسر(پدر شوھرـ ٣

َّأو أبنائھن أو أبناء بعولتھن أو إخوانھن « :بندی وبيان گرديده است شرح ذيل جمع همبارکه ساير محارم ب تھمچنان در آي َّ َِّ ِ ِِ ِ ِ ِٰ ْ ِ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ُ ٰ ْٰ ْ

َأو بنی إخوانھن أو بنی أخ َ َ َِ ِ َِ َْ َّْ ِ ٰ ْ َّواتھن ِ ِ ِ بدين ترتيب خدا فرزندان زن و پسران شوھر که از زنى ديگر ھستند، و پسران  »ٰ

ھا حرام است؛ زيرا  ند و ازدواج با آن اھا محرم رده که تمام اينُبـبرادر و خواھرش يعنى برادرزاده و خواھرزاده را نام 

نزديکى و ازدواج با خويشاوندان نزديک متنفر خداوند سرشت و طبيعت انسان را طورى خلق کرده است که از تماس و 

   .است

  امام قرطبى .قى  براى آنان  استي  مادر حقۀزن پدر به منزل ھا ضرورى است و  پسران شوھر، چون اختالط  با آنـ ۵

  ولى نسبت ،ن  محارم فرقى  گذاشته نشده استينت، بي در ظاھر  نمودن زتيھر چند  در آ: ديفرما یمتفسير خويش در

نتى ظاھر مى گردد كـه براى  شوھر  ظاھر ي  براى پـدر  زًمثال.  كند خـواص  نفس بشرى  مراتب آن  تفاوت مى

  .شود  نمى
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  .ا مادرىي  برادر، خواه پدرى باشد  وـ۶

  . برادرزاده،  چون عمه ، بر برادرزاده  حرام ابدى است ـ٧

  .ـ خواھرزاده ،  چه خاله  بر او حرام ابدى است ٨

ر مسلمان  ينى  وچه از لحاظ نسبى  بـــه ھم  مربوط  باشند، اما  زنان غيى  كه با زن  مسلمان  چـه از لحاظ  دئھا زنـ ٩

  .ھاى  پنھانى  زن مسلمان را  تماشا  كنند نتيحق ندارند  ز

َّأو نسائھن يا زنان مسلمان و ھمکيش خود ِ ِ ِٰ ْ   .اند  شدهءبدين ترتيب زنان کافر استثنا. َ

َّمنظور از نسائھن زنان مسلمان است نه زنان مشرک، بنابراين درست نيست زن مسلمان در حضور : ه استمجاھد گفت ِ ِ ِٰ

  .زن مشرک کشف عورت کند

َّ و ابن عباس گفته است نسائھن عبارتند از زنان مسلمان ِ ِ پس نبايد زينت خود را براى زن يھودى يا نصرانى نمايان . ِٰ

گويا منظور تمام زنان است که : فخر رازى گفته است.  زنان مسلمان است،منظور از نساءو بنا به قول اکثر سلف .( کند

  .)شود  ند و نظر سلف بر استحباب حمل مى اسان ھا در حالل بودن تماشا کردن به يکديگر يک عموم آن

  ولى ،واده  قرار داده استن  را جزو افراد  خانيمي چون اسالم ملك  ال.ز  باشديا كنين زن،  خواه عبد  يمي  ملك الـ١٠

   .ه  دانسته انديز  وجاريجا  خاص كن نين  را در ايمي  ملك  الءبعضى  از علما

َّأو ما ملکْت أيمانھن(:  مبارکه آمده استتدر آي ُ ُ ٰ ْٰ َ ََ َ َ يعنى زرخريد : ابن جرير گفته است.  يعنى کنيزان زرخريد مشرک)ْ

  .باشد  کند با اين که مشرک باشد؛ چون کنيزش مىمشرک، پس جايز است زينتش را براى او نمايان

  . عنى  فاقد شھوت  وعالقه جنسى اندي. ل جنسى  ندارند ياعقلى،  تماي  آفت جسمى ۀـ خدمـه وگارگرانى كه به واسط١١

ِأو التابعين غير أولی اإلربة من الرجال يا خدم: فرمايد   مبارکه میتکه در آي طوری ٰ ِّ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ ّٰ ِ تکاران مرد که تمايلى به ھوس و َ

  . دانند مانند ابلھان و احمقان و سبک مغزان که از امور جنسى چيزى نمى. نيازى به زنان ندارند

  .خواھد و به زن تمايلى ندارد و جز شکم ھدفى ندارد ابلھى که خوراک مى: مجاھد گفته است

  .ك نشده استي  جنسى در آنان  تحرۀزيکه تا ھنوز احساس  وغر ـ پسرانی١٢

ِأو الطفل الذين لم يظھروا على عورات النساء« : فرمايد  مبارکه میتکه در آي طوری ِ ِٰ ِّٰ َ َ َ َْ َ َ َٰ ُ َ َْ ْ َّ ِ ْ ِّ ِ يا اطفال صغير که به حد ھوس » َ

پس اگر زن در حضور آنان زينت خود را نمايان کند . دانند اند و به سبب صغر سن از امور نزديکى چيزى نمى نرسيده

  . نداردگناھى 

  

   :نتيجه

ه كند  كه زن  در معاشرت  يروان خـود توصينست تابه  پيش گرفتن  حجاب به زنان اين اسالم  در پي  دۀفلسف حكمت و

به ن جنسى ي آتشۀزي  غر،ى  نپردازد تا در جامعهئگانه، موى سر  واندام خود را  بپوشاند  وبه خودنمايخود با مردان  ب

 ورضا ِاح  آن يخانواده، به صورت صحمشروع و ط  يزه تنھا درمحين غريدد؛ بلكه اك نگريتحرصورت غير مشروع 

  .گردد ِاشباع 

  منع ،سازند ه مردان مىيزنانى را  كه خود را شب سازند  و ه  زنان مىيھمچنان خداوند پاك، مردانى را  كه  خود را شب

  . ن نموده استينفر و

  

  :عورت ن  در موردامفسر   وءنظر فقھا
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ا يقاب ِن ۀلأمسۀ افت كه در باريم  يوضاحات تام در خواھه   ب،ميري وفقھا را در نظر بگء علما،ناات مفسري ما  نظراگر

  .اشته  ودارددراء  وجود آام  اختالف يم االي از قدءان  فقھايروبند  زنان  م

  .دانند  ا واجب  مىيرا فرض    برخى از دانشمندان  روى زن را عورت شمرده  وپوشاندن  آن-١

ا  يبلكه  كشف . شمارند را واجب  وفرض  نمى فقھا  روى زن را عورت  ندانسته  وپوشاندن آن  وءگر علماي برخى د-٢

  را  با نقابى  بپوشانند  انش ین باور اند  كه اگر زنانى  رويشان بدين اساس ايبد. دانند پوشاندن  آن،  ھردو   را مباح  مى

  .را ندارند ت  آنا نپوشانند  كسى  حق ممانعي

يکی حجاب . کنند فته آمديم به صورت کل علماء سه حالت را در مورد عورت زن مطرح میگبه اين اساس چنانچه 

و سوم تبرج و نمايش اندام و ) که صرف دست و روی و پای تا حد ضرورت به راه رفتن(فور سم ، دو)کامال ستر(

فور يعنی دوم اختالف نظر است، و حاالت سوم يعنی تبرج س حالت در. يعنی حجاب متفق عليه. ھای بدن است بلندی

  .حرام است

  

  :ه واساس اختالفيپا

 نور كه در سال ۀسور) ٣٠-٣١: (تير آين اختالفات  از تفسيا: ات از كجا سرچشمه گرفته استين نظري  اختالف اًااساس

  :رديگ یم ھـجرت  نازل شده است  سر چشمه مجپن

حفظوا فروجھم ، ذلك  ازكى يغضوا  أبصارھم  وين يقل للمومن« : مده استآ) ٣١ - ٣٠متبركه  اتي آ،نور  (ۀدر سور

ضربن بخمرھن ينتھن إال ما ظھر  منھا، ولين زيبديوال  حفظن فروجھن،يغضضن  من أبصارھن ويوقل للمؤمنات لھم ، 

  »بوھن يعلى ج

ده نگاه دارند يگران  پوشيھاى خود را  از نگاه كردن  د عورتھاى خود را فرو پوشند و د چشميئمان بگوي وبه زنان با ا(

ھاى  نتيھاى خود افكنند  وز نهيچادرھاى خود را بر س كه ظاھر است، آشكار  نسازند و ینت خود را، جز آن مقداريوز

اعم   ور خــود رايزد زنان  يبا(  »نتھن إال ما ظھر  منھا ين  زيبديوال« ن از جمله ااختالف مفسر .خود را آشكار نسازند

  : إال ماظھر. دگرد یسر چشمه وآغاز م.)  ى  كه آشكار  استيھا نتي مگر ز،ور آالت آشكار  نسازنديش  وزياز آرا

  

  :»نت  ظاھره يز«

 ات  وين دين مقدس اسالم غرض توضيح وتفسير اين امر نظرحان وشاراشكار مفسرآش يآرا در مورد زينت ظاھر و

  : برخی از اين نظريات عباتند از براز داشته اند کهِااھای شرعی  فتووتفسيرھای مختلفی 

  :   نت  آشكاريكه مراد از ز :فرمايد   میابن عباس مفسر مشھور  جھان اسالم

  .روى است كف دستان، انگشترى  و

  . گفته استرادو كف دستان  روى و:  شكارآنت يد زيگو یعبدا   بن عمر م

  .ر  كرده استي تفس   كف  و انگشتشكار راآنت يانس بن مالك ز

وسف  يل االوطار وعالمه  يعالمه  شوكانى  در ن. ت را معتبر و در كمال صحت دانسته استاين رواي اۀابن حزم ھم

امامان  (امام ھادى  وامام  قاسم : برخى از امامان از جمله: سندينو ی م»ى معاصرافتاو«ش يقرضاوى  در كتاب خو

  تمام ت وھم چنان امام مالك  گفته اندكهيكى  از دو  رواي  در )رح (فهيوحنـبأكى از دو قولش  وامام ير د) هيديمذھب  ز

  .دو كف دستان  شان عورت است بدن  زن به جز روى، و
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 زيرا   زنان ھای ، بازوھا و ساق ، سينه ھا، گردن سر، گوش:  از است  عبارت   زينت مواضع«: فرمايد می  امام نسفی

  ».اند   و غيره ، ميخک  بند، خلخال بند، دست ، گردن  زنجير، گوشواره آويختن  محل   مواضع ناي

   عبارت ، که عیي طور طب  به»  پيداست  که  از آن مگر آنچه« خود را آشکار نگردانند  زينت:  مبارکه آمدهتدر آي

  .   است ھا حرج  آن  زيرا در پوشاندن  زن  دست  و ھر دو کف ، صورت لباس:  از است

   صورت  که بگيرد و ناگزير است  خويش  شياء را با دستانأ تا   ناگزير است زن«: فرمايد که امام نسفی می طوری

   که زينتی«: اند  گفته  و قتاده عباس ابن. »  و نکاح و در محاکمه  شھادت   در ادایً کند، مخصوصا  را برھنه خويش

   لذا نمايان،ھا  بند، حنا، انگشتر و مانند اين ، دست سرمه:  از  است ، عبارت  است  پيدا و نمايان عیي طور طب به

   که زينتی«: است آمده) رض(عمر   و ابن عباس  از ابن  ديگری در روايت. »  جايز است  زن ھا برای  اين ساختن

  .»باشد  می  دست  و ھر دو کف  از چھره ، عبارت آشکار است

 گفته اند كه به گريتى ديان  ثورى  وابو العباس  در روايگرى  وسفي  دتيفه  در روايى  وامام  ابو حنامام قاسم  در قول

ن يامام احمد بن حنبل  و داود  ظاھرى  بد. گر ھمه  عورت استيھا  وخلخال  زن  د قدم جز  روى  ودو كف  دست  و

  .جز روى  او عورت است ه بدن زن بۀباور اند  كه ھم

ن يشود كه ھمه بر ا یده ميوضاحت تام  فھم هم بيئدقت تام مطالعه نما ه را بءات علمايد  اگر ما نظريگو یاوى  مامام قرض

    .ستيامر معتقد اند كه  روى زن عورت ن

    .رمعروف استيت ھم  غين روايان  روى زن را عورت  شمرده اند  كه ايبرخى  از شافع حمد وأصرف امام 

ھا   عقيده  اند كه روى  وكف دست ن باور ويداكتر  قرضاوى  بد خ  محمد غزالى  ويه شعلمای  عصر حاضر  از جمل

    .روند یشمار نم ه عورت زن بۀدر جمل

 ۀ در رسالید  رمضان  البوطيخ  محمد  سعيوش»  حجاب « ش يولى  امام  ابو االعلى مودودى  در كتاب مشھور خو

پوشش  نقاب را    وه  روى زنان را  حجاب خواند)مان دارديه به خدا  ابه دخترى ك(» إلى فتاة تؤمن با « ش يخو

  .واجب  گفته اند

  

  : شمارند استدالل  كسانى  كه روى را  عورت  نمى

  :   ات قرآنىيآ: اول

باحت  كشف  ِابه « ھاى شان بكشد  بانيھاى شان را بر گر یسر د زنان روىيبا»« بوھن يضربن بخمرھن على جيول« 

وب  ييھا را بر ج یروسر)  جمع  خمار(ن جا  گفته شده  است خمر يروى  استدالل  كرده اند  چون  در اعنى يوجه 

  .».ھا  یھا  بزنند ونه  بر  رو بانيرگ) بيجمع  ج(

» غضوا  من  أبصارھم ين  يقل للمؤمن«  :تيخصوص آ ه نور بۀسور )  ٣٠ (تين بر آاگر از مفسريھمچنان تعدادى د

ن عبارت  داللت  دارد  كه يا آمده است  و)  من االبصارضالغ (ۀ متبركه كلمتيدر آ: ند كهيگو یورند ومآ یاستدالل م

  .روى زنان  مكشوف بوده  است

  یھا ا  آنان  چشمينند، آـگھاى شان را  فرو اف را مؤمنان چشمـ  پس چ،ده  باشدي اگر روى زنان پوش:پرسد امام  غزالى مى

 در یھي  بدۀ  به گون) البصرضغ(ندن  چشم گفراف: دياافز پشت سر زنان  فرو اندازند؟  ومى ا  وـفـدن قيشان  را از د

ن وقتى  است كه يند  وآن  جالب گردد، در چنيزى را از زن  ببيرد چَمد  يرد، شايگ وقت  ظاھر شدن  روى صورت  مى

  . د  نظر تكرار نگردديبا
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 ولى اعلى ال تتبع النظرة  النظرة، فإن لك األي« : رت على  گفته است ه وسلم به حضيامبر صلى هللا عليكه  پ یطور

  .»خرةست لك اآليول

مر أكه خداوند بدان )  ندن  چشمگفرو اف(كه غض بصر  :ديگو یممفتی و مجتھد مشھور عالم اسالم،  داكتر قرضاوى 

ن كار  يند، چون ايه انسان  نتواند  كسى را بب  كای ست  به گونهيندن  سر نگ  پوشاندن چشم  وفرو افیكرده است به معنا

در پى  را ر نگاھش ي است  كه تای  رھا  نكردن آن به  گونه   آن كاستن  از نظر ویست،  معنايدر مقدور  انسان ن

  . آمده است»  غض االبصار « ونه » الغض من االبصار «ر  به ين منظور  تعبيبه ھم ز  رھا  نسازد ويانگ ه فتنیھا جاى

ست  وقتى از سر  شھوت  نباشد  نظر كند، ولى  اگر  نظر  از يز است به آنچه از زن  عورت نيرد  جاَمـ  براى  ً بناء

عه  درست  يم  نگاه  كردن  از باب  سد  ذري  تحر،م  در فتنه   واقع شدن  داشتيشتن  بيبر خو سر  شھوت  بود و

داب وچشم  فروافگندن  به آنچه  از آز است  توأم  با يش  جاياست  لذا  بران موارد  مانند  مرد ي اۀ زن  در ھم و. ديآ مى

  . نظر كند،ستيمرد  عورت ن

  

  :  ث نبوىيحادأ: دوم 

امبر  صلى هللا  يت كرده  است  كه او با پيروا) رح(حش از ابن عباس  يامام بخارى در صح :ستيعورت نزن دست 

امبر صلی هللا عليه وسلم پس  از آن كه  نماز گزارد  وخطبه يه است  كه پديد دى  حاضر  شده  وينماز ع ه وسلم دريعل

. ر  وبه صدقه دادن  امر كرديكرد به جمع زنان آمد، آنان را  موعظه  وتذك  او را بالل  ھمراھى  مى کهیخواند، در حال

دم كه ين زنان  را  دياز آن  اپس   »  المال  فى  ثوب باللیقذفنه، أيھن يديھن بأيھويتھن  يفرأ« : ديگو یابن عباس م

اندازند چون ابن عباس  در حضور رسول  خدا  صدقه  مال را  در دامن  بالل  مى كنند  و ن  مىيئھاى شان را  پا دست

  .ستيده است  لھذا ثابت شده است كه دست زنان عورت نيه وسلم  دست زنان را ديصلى هللا  عل

 خثعم  ۀليت كرده اند  كه زنى از قبي از ابن عباس  رواُسنن صحاب  أم  وِلسُممام ِامام بخارى  وِا :ستيعورت نزن روى 

امبر صلى يف  پيى خواست  در حالى  كه فضل  بن عباس   در ردئه وسلم فتوايامبر صلى هللا عليجة الوداع  از پِحدر 

امبر  ي، وپ»ھايت إلفلتيجعل «رفت دن  گيبا  بود، ديار زيه وسلم سوار بود، فضل با دقت  بــه آن  زن،  كه بسيهللا عل

  رسول خدا  چرا  گردن پسر یا:  د، عباس  گفتيگردان گر  بر مىيه وسلم  روى فضل را  به طرف  ديصلى هللا عل

طان  بر يشۀ دم  واز فتنيدخترى  جوان  را د جوان وی پسر: ه  وسلم  گفتيامبر صلى هللا عليدى؟ پيت را  گردانيعمو

  . م كردميآنان  ب

َفـق برخى از محدثان و ه يامبر صلى هللا عليپ: نديگو یرا  استنباط  كرده  م  ناث  جواز نظر  به وجه زنين  حدي از اھاُ

ده  مى ياگر روى  او پوش  و مر نكرده  استأبه پوشش روى زن   ده وي فضل را  بر گردانیث  روين حديوسلم در ا

د كه نظركردن  به روى  زنان  يفھم واگر عباس  نمى. با نبوديا  زي بود بايدانست  كه او  ز بود، ابن عباس  ھرگز  نمى

ده  واگر فھم  او درست  نبود  ي فضل  را بر  گردانی د كه چرا   رويپرس ه وسلم  نمىيامبر صلى هللا  عليز  است از پيجا

   .كرد د  نمىيئه  وسلم  اورا  برآن  فھم تأيامبر  صلى هللا عليپ

 سال دھم  ، ة الوداعِحجن حادثه  در يت  حجاب  واقع شده است،  اين حادثه  پس  از آينست كه ايت ا قابل  دقۀ  نقط

  .ت حجاب  در سال  پنجم  ھجرت  نازل  شده استيآ ھجرت  صورت  گرفته   و

ى رى  در عمل  به سنت رسول هللا صليگ در سخت لبانى  كه از محدثان  بزرگ عصر است وأن يعالمه شيخ ناصرالد

ث  فوق را معتبر يحادأ  سند » لباس زن مسلمان-  لباس المرأة المسلمة«ش ي در كتاب خو، ه وسلم  شھرت دارديهللا عل
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. دن  آن مختار  قرار داده انديپوشان ز  دانسته  اما آنان را  در كشف  وـيجا كشف  وجه زنان را  مباح  و دانسته و

     .رديراد گِيانتقاد  وِاتواند  بر او  گرى  نمىيپوشاند  كسى دب خواھد كه ش را مىي اگر كسى  رو :د يگو یوم

دن وجه زنان  از صدر يپوشان اي ل بر وجود  نقاب ويبا ذكر دال» فتاوى معاصر«ش يعالمه قرضاوى  در كتاب خو

در مورد   است  و مسلمانان  آن را حرام  نگفته  ی ك از علمايچ  يخ  اسالم  ھيرأگفته  است  در طول ت اسالم  آورده  و

   . اب  وجواز  اختالف  كرده اندحبن وجوب  واستيآن ب

 ن مراكز اسالمى خاطر يه نموده وبه اينى توصيھاى د ت  اداب وارزشي با رعایخ محمد  الغزاليط فعلى  شيشرا ولى در

 سيمنارھا ودن  زنان از حضور  در محافل  ومجالس يز  ورزيا پرھيدن  يسازد  تا اصرار  بر نقاب  پوش مىنشان 

ان  جوامع  غربى  ندھد و وجود  يبراى  مخالفان  گسترش  دعوت  اسالمى  در مای  ھاى مسلمانان، بھانه سمپوزيم

  .ب  تلقى نشوديان  آنان  گروھى  جدا  وغريمسلمانان  در مۀ جامع

  !خوانندگان گرامی  

   نيست  نباشد ـ عورت  فتنه  خوف  ـ چنانچه زن  ھای  دست  و کف صورت:  که  است  اين  و شريعت  در فقه  راجح قول

  .  است  واجب  صورت  بسيار بودند، پوشيدن فجور در جامعه و   فسق  و اھل  وجود داشت  فتنه اما اگر خوف

  

 آيا صدای زن عورت است ؟

لکش و زيبا وقتی زن با صدای د. دارند   شھوت به زنان ميل و رغبتۀمردھا به سبب غريز: نبايد فراموش کنيد که

خواستند از  ھا  اگر چيزی از زنھدايت فرموده است که؛ شود، از اين رو خداوند به مؤمنان  سخن بگويد فتنه بيشتر می 

ٍوإذا سألتموھن متاعا فاسألوھن من وراء حجاب « :فرمايد پشت پرده بخواھند و می َ َ َِ ِ َِ َْ َّ َُّ ُُ َ َْ َ ً َ َ ُ ُ َْ َذلکم أطھر لقلوبکم و ِ ْ ُْ ُِ ُ ُ ِ ُِ َ ْ َ َّقلوبھنَ ِ ِ ُ و چون » «ُ

» تر است ھای آنان پاکيزه ھای شما و دل بخواھيد اين برای دل چيزی خواستيد از پشت پرده از آنان ] پيامبر[از زنان 

ھا  به آنھا مريضان اخالقی  انسانسخنان نرم و جذاب با مردان نھی کرده است تا  خداوند زنان را از ] ۵٣- األحزاب[

َيا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع «:فرمايد  میکه  طوری  .طمع نورزند َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َِ ْ ْ ِ ِ َِ َْ ْ ْْ َ َ َّ َُّ ُ ََّ َِّ ِ ِ ِِّ ٍ َ َ ِّ ِالذی فی قلبه  َ ِ ِِ ْ َ َّ

ٌمرض َ خواھيد پرھيزگار  نيستيد اگر می ] ديگر[مانند ھيچ يک از زنان ) در فضل و شرف( ای ھمسران پيامبر شما» «َ

   ]٣٢- األحزاب[» شما بدوزند  چشم طمع به مريضان اخالقی يد که ئاشيد، پس به ناز سخن مگوب

جذابيت نباشد عورت نيست،  ی که ھمراه با نرمی و ئشود که صدای زن عورت نيست و صدا با اين توضيح مشخص می

َچون زنان با پيامبر صلی هللا عليه وآله وسلم حرف می َّ َّ ََّ ََ َِ ِ ِ ْ َ َ پرسيدند، و ھمچنين زنان با  ايشان مسائل دينی را می از زدند و  ُ

   .گفتند صحابه سخن می

 ۀلھجھا را به حداقل برساند و اگر ضرورت بود با  مردان بيگانه و سخن گفتن با آن  از اختالط با ولی بر زنان است تا

   .ھا حرف نزند چرب و شيرين با آن نرم و نازک و 

  شوافع: مامان نظريات مختلفی داردِامفسران و! صدای زن در عورت شامل است يا خيرکه  صورت کل در مورد اين به

حناف أرجح نزد أی أ ولی ر،حناف اقوال مختلفی در اين بابت وجود داردأد ولی در نزد نشمار صدای زن را عورت نمی

 باشد،   او مورد نھی  پای زنگ   صدای  زيرا وقتی  است  عورت  زن  صدای ھمين است که)  نور٣١ (ت آي  به ستداللِا

َنسـم اما .  است  عورت لی او طريق   به  خود وی صدای  در   کند، باز ھم  ھر چند کوشش بنده «:نويسد درتفسير خويش می  فیَ

   توبه را به  مؤمنان   تمام  تعالی  حق  که  است  جھت ، از اين  نيست  از سھو و قصور خالی  متعال خدای  وامر و نواھیأ  امتثال

  ادامه دارد.»  است  کرده سفارش

  


