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 میالرح الرحمن اهلل بسم

 اتیروا و اتیآ در حجاب

  «امبریپ عصر دری شرع حجاب» کتاب بری نقد

 یسوزنچ نیحس

 مقدمه

 صفحه در که طور آن که ترکاشوند ریامی آقا از صفحه 0111 حدود استی انوشته« امبریپ عصر دری شرع حجاب» کتاب

 منتشری مجازی فضا در 0811 سال در ،یاصالحات با و ده،یرس انیاپ به 0831 سال در آن نگارش ظاهرا شده، ذکر آن یهینما

 :که داشته اظهار کتاب هینما صفحه در محترم سندهینو نکهیا با. است شده

 بارهدر خبر درج و کتاب مطالب انعکاس از. است شده عرضه  !ینید محقّق شما یبررس و استفاده یبرا فقط کتاب، نیا» 

 « .گردد زیپره ها،نامهانیپا و یقیتحق کتب در مگر آن،

 یمهم درکم عنوان به جامعه از یخاص فیط انیم در و هکرد دایپ وعیش رمتخصصیغ افراد انیم در کتاب نیا جیتدربه اما

 .بپردازد آن اعتبار زانیمی بررس به کهی امقاله نگارشی برا شدی ازهیانگ امر نیهم ؛ه استدیگرد قلمدادی شرع حجاب هیعل

 :دیگویم خود هدف درباره محترم هسندینو

 و جامه وسیله بهشان  اندام از هاییقسمت چه بعثت ماقبل در مردم دهد نشان ابتدائاً که است همین کتاب تالش تمام»

 آن قبال در را قرآن آن رأس در و اسالمی جامعه واکنش سرانجام، تا بود جامهبی و لخت هاییقسمت چه و پوشیده لباس،

 (4ص امبر،یپ عصر دری شرع حجاب)« .آورد بدست

 قرآن دگاهیدی بررس به دوم بخش در و رود؛یم تیجاهل در پوشش تیوضع سراغ به کتاب، اول بخش در منظور نیبد

 :کندیم انیب گونه نیا را خود بندی جمع م،یکر قرآن اتیآی برخ از متعارفی رهایتفس با مخالفت از پس و پرداخته،

 استخراج (پوشش و حجاب تیرعا از قرآن هدف عنوان به) را ریز هدف سه ات،یآ یالبال و هااشارت ها،صراحت از»

 هدف. یآلودگ از زیپره اعالم و ،یجنس انتیص: سوم. نشیآفر یبائیز لیتکم: دوم. سرما و گرما از ینگهدار: اول. نمودم

 مردان کنترل جهت در اوالً بلکه بودهن هدف خود یخود به قرآن یدرخواست پوشش که باشد آن یایگو تواندیم سوم

 بهبود با( داشتند را یجاهل یزده ه آلود دوره در یزندگ تجربه که) آورده مانیا زنانِ که بود نیا یبرا اًیثان و ارید آن پرهوسِ

 ( 01ص)« .داندهیگز یدور فساد از که کنند اعالم عمالً شانحجاب

                                                            
هایی که با استفاده از آیات نوشته شده، اما با یک نگاه ثانوی به تحلیل« صر پیامبرحجاب شرعی در ع»اگرچه این مقاله عمدتا به عنوان نقد کتاب  .0

حجاب در آیات و »، لذا عنوان مقاله آشنا شودقرآنی و روایی بحث حجاب  هایات و داللتاستنادبا تواند و روایات به عمل آمده، مخاطب می

 .ه شدگذاشت« روایات؛ نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر

های داخل پرانتزها در ادامه متن هم هرجا نقل قول مستقیمی ذکر شود، تمامی عالئم سجاوندی و افزوده. است محترم عالمت تعجب از نویسنده . 

 .ها مربوط به خود نویسنده است، مگر عالمت تعجبی که در درون کروشه باشدو کروشه
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 درباره فقها مشهور دگاهید که کندیم اذعان اگرچه و رود،یم حجاب ربارهد فقها نظرات سراغ به سوم بخش در سندهینو

 یو نظر از. کند قلمداد می نادرست رای را نیا اما است،« نیکف و وجه از ریغ به اندام همه پوشاندن» زن،ی شرع حجاب

 و دهم قرون یفقها ازی رخب قول ازی شواهدکوشد  می است که« بازو و ران تنه، پوشاندن» زن، حجاب میزان الزم برای

 حجاب که بوده نیا چهارم قرنی فقها ازی کی یفتوا که دارد اظهار می راستا نیهم در البته. دهد ارائه ادعا نیا بر ازدهمی

 !است بوده نیعورت پوشاندن حد در زنی برا الزمی شرع

را دارد و آیا  اتیروا و اتیآ ذکور ازهای م آیا دالیل نویسنده، توان اثبات برداشت که است نیا حاضر مقاله مساله

 :که شده آن خواستار کتاب مقدمه در شانیا گر،ید ریتعب به است؟ شده انجام فقها نظرات و گزارش یبررس درهای الزم  دقت

 تا کرد یخال ،(ص) امبریپ عصر حجاب با آن فاحش تفاوت لیدل به ،یکنون حجابی هایژگیو از را ذهن دیبا مطالعه هنگام»

 (01ص)« .گردد کاسته نامأنوس مطالب بودن باور سخت از یدرق

ی برا دارند انتظار ای م،یکنی خال هافرضشیپ از را خود ذهن ما که ماند خواهد محدود مقدار نیهم به شانیا انتظار ایآ اما

 م؟یریبگ دهیناد هم رای خیتار مطالعات وی شناسزبان عرصه در معتبر قیتحقی روشها شان،یا نظر رشیپذ

 پررنگ اریبس را تیواقع نیا صفحه 71  در کوشدیم شانیا و) دارند قبول همه را آن اصل که انکار، رقابلیغ تیواقع

 وجودی جنس روابط و پوشش لحاظ بهی منحط تیوضع اسالم، آمدن از قبل و تیجاهل دوره در که است نیا ،(کند ریتصو

 8  مدت در را وضع نیا باشد توانسته( ص) اکرم امبریپ ندارد امکان» که ستا نیا محترم سندهینو فرضِشیپ اما. است داشته

یب و سوادیب جامعه توانستی اله تیعنا با کهی امبریپ ایآ مساله این است که «.باشد کرده اصالح جیتدربه خود نبوت سال

 به بلکه آورَد، حساب به هاارزش نیبرتر از رای آموزعلم تنهانه  که برساندی حد به ،یکوتاه مدت ظرف را زمان آن فرهنگ

 ؟یا خیر زندب رقم جامعه آن پوشش تیوضع درهم  را یمهم رییتغ توانستهیم شود، لیتبد خود زمان تمدن نیبزرگتر

 و نداشته رای اصالح نیچن دغدغه اسالم که آید برمی 8هیفرض نیا درصدد اثبات ،فوق فرضشیپ بر هیتک با سندهینو

 نداشته؛ یچندان اصرار آن بر موارد ازی اریبس در که بوده نیعورت پوشاندن حد در غالبا مرد و زن حجاب بابدر شیهاهیتوص

 ازی ریجلوگ فقط اشدغدغه کرده، مطرح زنانی برا بازو و ران و تنه حد در رای پوشش حداکثر، ای پوشش، از حد نیا اگر و

 نیا شانیا دگاهید خالصه گر،ید ریتعب به... .  و ایح و عفت باب دری انکته چیه نه است، بوده آزادی جنس روابط دادن رخ

 وجود باشند، داشته( بازو و ران و تنه حداکثر ای) نیعورت از شیب یپوشش زنان نکهیای برای لیدل ،یاسالم لحاظ به که است

 سال 8  مدت ظرف آن رییتغ هک بودهی اگونه به عرب فرهنگ و نبوده ارزشمندی پوشش نیچن هم عرب فرهنگ در و ندارد؛

 دوم فهیخل اقدامات ،حجاب باب دری امروزی تلقی اصلی هاشهیر ازی کی سنده،ینو نظر از. است محال( ص) امبریپ توسط

 بدان هرگز کهی سوال لبتها. است گرفته دست به را حکومت( ص) امبریپ رحلت از بعدی اندک که( 331-377ص) باشدیم

 تعصبات لحاظ به چه وی اسالم لحاظ به چه نویسنده، مبانی اساس بر که - دوم فهیخل چرا که ستا نیا شود پرداخته نمی

 انجام سنده،ینو نظر از که رای کار توانسته و دهیورز اصرار کار نیا بر اندازه نیا - نداشته کار نیای برای ازهیانگ ،یعرب

توطئه نیا در است ممکن چگونه و کند؟ محقق جامعه در بعد سال 5 بوده، محال سال 8  در( ص) خدا امبریپی برا دادنش،

 شان،یا ریتعب به برای، و شوند همراهی و با هانیفق و محدثان و انیراو همه بعدا و( ص) پیامبر اصحاب و همسران م،یعظ ی

                                                            
های خود بندیجمالت فوق خالصه مطالبی است که ایشان در جمعو نکرده  بیانای کتاب جچ به این صورت در هی را این فرضیهالبته ایشان  .8

 .شوددر ادامه مقاله به جمالت ایشان در این باب اشاره می است کهارائه نموده 
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 تنهانه( ع) اطهار ائمه هیبق و( ع)ی عل امامی حت چکس،یه و بدهند هم دست به دست دادن باطل فتوای وی سازثیحد

 !کنند؟ی همراه انیجر نیا با هم آنها بلکه نکنند،ی اعتراض نیکوچکتر

 مقاله هدف و گردد؛ اقامه آن بری معتبری خیتار ادله دارد انتظار شود،یم مواجه تصویری نیچن بای وقت انسان هرحال، به

 کالنی تئور مبنای که هایی هیفرض از خیبر به ،ییجز صورت به در فصل اول منظور، نیبد. است شانیا ادلهی بررس حاضر

یجنجال البته که شان،یای اصلی تئور بعد، فصل درو شود؛یمی ابیارز هاهیفرض نیای هااستدالل و اشاره، گرفته، قرار شانیا

 مورد شتریب لیتفص با( اندکرده افراط و اشتباه ،یشرع حجاب فهم در فقها عموم: نکهیای عنی) هست زین شانیا سخن نیتر

 اما .شود تر و نیز استنادات در پاورقی ذکر می های تخصصی ضمنا برای سهولت مطالعه، بحث .گرفت خواهد قراری بررس

 :شود اشاره نکته سه به است مناسب بحث، به ورود از شیپ

ی نظر با کهی موارد در محترم سندهینو متاسفانه: در مباحث علمی کیرک ریتعاب و ناسزا و نیتوهضرورت پرهیز از ( 0

ی فراوان کیرک کلمات از خود متن در زین و بردیم کار به نظر آن صاحبان مورد در را زیآمنیتوه ریتعاب انواع است مخالف

 ازی برخ آوردن به مجبور م،یمستق قول نقل خاطر به مقاله، ادامه در اگر و ستینی پژوهش متن کی مناسب که کرده استفاده

 استفاده کیکر ریتعاب از اگرچه سنده،ینو که هستی موارد البته. میطلبیم پوزش محترم وانندگانخ از شیشاپیپ م،یشد آنها

 باشد؛ داشته نیتوه قصد است دیبع 4،[وسلموآلههیعلاهللیصل اکرم امبریپ مثال] نظر مورد شخص گاهیجا به توجه با اما کرده،

 .کندیمی انصافیب احساس الاقل نکند، قلمداد نیتوه را آن خواننده اگر که استی اگونهبه شانیا انیب نحوه هرچند

                                                            
در حالی که لباس بارها ایشان را  مردم (ص)پیامبر اکرم سالگی  85کند که تا قبل از می گوید که مخاطب برداشتای سخن میگونهمثال ایشان به  .4

هایش ش را از کمر جدا کرد و آن را بر شانهإزار (ص)پیامبر  ،در جریان بازسازی کعبه»: دنویسمی یو .مشاهده کرده بودندمناسب بر تن نداشته، 

 85این واقعه که در  .مکشوف العوره دیدندهنه و که دیگران او را بر این آخرین باری بودمطابق روایات،  .العوره گردیدقرار داد و در نتیجه مکشوف

آیا ایشان دلیل کافی  (1  ص! )«بیداری و ارتباط حضرت با عالم باال بودهای اولین شعله ...سالگی حضرت و پیش از رسالت وی بود، ( 5 یا )

 برای چنین نسبت دادنی دارند؟

برخی به ایشان پیشنهاد در جریان بازسازی کعبه، بیان شده که ( 1 -1 ص)ه عه ذکر کرددرباره این واق نویسنده در اغلب روایاتی که خود اینکه اول

 [با تعبیری مودبانه] نداییپس از آن هم امتناع کرد و  (ص) ، اما حضرتتر باشی ات باال بزن تا راحت روی شانهت را لباسها هنگام حمل سنگدادند 

فقط در دو نقل گفته  ؛(لباست را بر بدن محکم کن)« اشدد علیک إزارک»یا ( از تن بیرون نیاور لباست را)« التنزع ثوبک»به حضرت تاکید کرد که 

 اینکه دوم. یک نگفته که کسی هم مشاهده کردو اتفاقا در هیچ« ندا آمد که مواظب نمایان شدن عورتت باشو  کرد لباس اقدام به باال بردن حضرت»

داللت دارد که آن ندا به همان که هم هست روایات دیگری  ،که در همان منبع ،ز منابع اهل سنت آمدهفقط در یکی ا اولی ،این دو نقلدر مورد 

است که مرحوم  بدون سند یک نقل تاریخیِ دومی هم .است متاسفانه نویسنده محترم آنها را ذکر نکردهو  صورت مودبانه و قبل از اقدام بوده،

 که آن نداای آورده و اتفاقا بالفاصله روایتی با سند آورده که داللت دارد بلکه به طور حاشیه ،ه عنوان روایت، نه بدر کتاب بحاراالنوار، آن را مجلسی

 آورده ایشاناغلب روایاتی که خود  اینکه سوم .که متاسفانه این روایت را هم نویسنده کتاب نیاورده است قبل از هر اقدامی به گوش حضرت رسید؛

 در کودکی یا نوجوانی که این واقعه دهدنشان می -(51اسحاق، صسیره ابن)نقل شده ( ص)ه مطلب از قول خود پیامبر از جمله در روایتی ک -

سالگی  85 مربوط بهاین واقعه  ،بدون سند ن نقل تاریخیِفقط در آو  بوده؛سالگی  5 در که شاید دهد احتمال می عقوبیی، البته بوده (ص)حضرت 

که ) همین جمله واست؛  بدون سند همین نقلِ ،بود (ص)پیامبر جایی هم که گفته این اولین ندای آسمانی به تنها  اینکه رمچهاو  .شده است دانسته

زیرا روایات متعدد و معتبر  ؛بودن این نقل دارد دروغداللت بر  (857کند؛ مثال صنویسنده محترم بارها و حتی بدون مناسبت بر آن اصرار می

که از معتبرترین )در خطبه قاصعه السالم حضرت علی علیه ، مثالاندارتباط داشته( ص)پیامبر اره اینکه فرشتگانی از کودکی با فراوانی داریم درب

ن آن یهمنش ،ر گرفته شده بودیه و آله از شیغمبر صلّى اللَّه علیاز وقتى که پ ،اى از فرشتگانش را ن فرشتهیخداوند بزرگتر»: دایفرممی (روایات است

 ،4 ، جاإلسالمضیترجمه فبا  نهج البالغه 80 خطبه ) «.ر دهدیکوى جهان سیها و خوهاى نیراه بزرگواره د که او را در شب و روز بیضرت گردانح
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 نیا شده کتاب حد از شیب شدن مفصل وی طوالن موجب کهی علل ازی کی: یرضروریغی هابحث به رداختنرهیز از پپ(  

ی اگونه به شانیا اما کند؛ینم ادناست هابدانی شرع حجاب بحث در یسک که پرداخته مطلبی بهبه تفصیل  گاه سندهینو که است

 مهم ادله ازی کیی یگو آن، داللت رد با و بودهی شرع حجاب بحثی برا مهم لیدال از ،مطلب نیایی گو که کندیم بحث

 کعبه دور انیعر بدن با نیمشرک ازی برخ که بوده نیا تیجاهل انحرافات ازی کی مثال .است شده رد حجاب شرعی متعارف

 حجاب بحث بهی ربط اتیآ نیا که است واضح نکهیا با. شودیم مذمت رفتار نیا میکر قرآن ازی اتیآ در و اندکردهیم طواف

 بهی ایطوالنی هابحث سندهینو اما نکرده؛ استفاده زنان حجاب بحث در اتیآ نیا از همی هیفق چیه و ندارد مسلمانانی شرع

در مقاله حاضر به  !شودینم معلوم زنی برا واجب پوشش حد اتیآ نیا از که کند اثباتهمین را  تا داده اختصاص آن

 .شود گونه بحثها پرداخته نمی این

ی عرب متون بحث، مورد مسالهدر یبررس مورد متون اتفاق به بیقر اکثر که استی عیطب: مطالب ترجمه در دقت عدم( 8

 سندهینوتحلیل  رسدیم نظر هبی متعدد موارد در که استی عرب زبان آشنایی مناسب با ،یپژوهش نیچن شرط نیاول و است؛

ی برخ درباره یکیرک ای و زیآمنیتوهی هانسبت انتساب به منجر اشتباهات، نیا گاه که عبارات است ترجمه ناشی از اشتباه در

 .است دهیگرد 1(ص) اکرم امبریپ واالمقام زنان ازبرخی  ای 5هایعلاهللسالم زهرا حضرت مانندی اسالم بزرگی تهایشخص

                                                                                                                                                                                                        
برهنه نشده، نویسنده ( ص)خالصه، در حالی که همه شواهد موید این است که این واقعه در سنین کودکی یا نوجوانی بوده و حضرت (. 304ص

مالک قرار داده، بلکه مطلب را به صورتی بیان ( سالگی و کشف عورت 85سن )اش آشکار است نه تنها نقل قول بدون سندی را که نادرستی مذکور

 !بارها شرمگاه ایشان در معرض دید دیگران قرار گرفته استنعوذباهلل، کرده که گویی تا این سن 

است که طبق برداشت ( س)جواز نپوشاندن ساق پا در زنان، استناد به روایتی درباره حضرت زهرا کی از مهمترین دالیل ایشان برای اثبات یمثال  .5

سر خود، ساق پای خود را  اندنآید، برای پوشلوح است که وقتی نامحرم میقدری سادهبه( س)ایشان از آن روایت، گویی نعوذباهلل حضرت زهرا 

آمده، حکایت دعایی است که حضرت زهرا ( و نه در متون حدیثی مورد استناد مباحث فقهی)ب دعا این روایت، که تنها در یک کتا! کندبرهنه می

 راوی .باشدمی( س)حضرت زهرا ( لوحیو نه ساده)دهنده عظمت اند؛ که با توجه به جایگاه سلمان، خود همین مساله نشانبه سلمان یاد داده( س)

 ندپوشاندرا می انایششد و اگر پمکشوف می انساق پایش (خمّرت رأسها) ندپوشاندرا می انسرش که اگر ندداشت ییعبا (س) حضرتآن  :گویدمی

است؛ « پوشیدن معجر»در لغت به معنای « رااعتج») .«تإعتَجَرَ» ،سلمان را دید (س)زهرا  گوید وقتی حضرتبعد راوی می .دشمکشوف می انسرش

القاعده، علی. «خمّرت بها»وقتی سلمان را دید، : د که راوی تعبیر را عوض کرد و نگفتشودقت  .(دانپیچیدهای است که روی سر میو معجر پارچه

احتماال شبیه عباهای امروزی آقایان، که اگر آن را از دوش خود باالتر برند و به روی سر قرار ) عبایی( س)شود که حضرت نای روایت، این میمع

ضمنا در روایت هیچ عبارتی درباره اینکه حضرت . ندو وقتی سلمان را دید معجر هم پوشید ندداشتبر دوش ( دآیاش تا ساق پا باال میدهند اندازه

است که وضعت اقتصادی مسلمانان خوب ( ص)د نیامده است؛ و همچنین مربوط به اندکی بعد از رحلت پیامبر نزیر عبا لباسی نپوشیده باش( س)

اوال  نویسندهاما  (.است( س)تا گمان نشود که جمله راوی، برای اشاره به وضعیت فقیرانه حضرت )مانان بوده، نه در دوره محاصره اقتصادی مسل

ترجمه کرده که « داشت اندام بر یاارچهپتک»ترجمه کند، به صورت « عبایی بر تن داشت»را به جای اینکه به صورت « عباء قطعة علیها»عبارت 

سپس . شودمعلوم می (س) س دیگری زیر عبا نپوشیده، و اگر هرجای عبا کنار رود، گویی بدن حضرتهیچ لبا( س)کند حضرت مخاطب گمان می

 اعتجرت»ای کرده که گویی عبارت به صورت ترجمه ،(«ای دور سرش پیچیدپارچه»یا « معجر پوشید»: که به این معناست که) را« تاعتجر»عبارت 

 انسرش دور ْعبا را به صورت معجرمانند، همان ندسلمان را دید (س) وقتی حضرت گویییعنی  ؛«یچیدآن پارچه را دور سرش پ»: نوشته ، وبوده «بها

( س)ساق پای حضرت پس »لباس دیگری بر تن نداشته، با توجه به اندازه عبا، نتیجه گرفته که ( س)فرض کرده حضرت  ؛ و بعد چونندپیچید

را ( شود ، ساق پا معلوم می[خمّرت]=که وقتی سر را بپوشاند )همان عبا ایشان این بود که به بیان دیگر، اگر مقصود راوی  (14 ص! )«مکشوف شد

را، چون پیچاندن عبا دور سر، غیر از کشیدن عبا بر سر است، « اعتجرت»برد، نه را به کار می« خمرت»، باید اوال همان تعبیر هکشید انبه روی سرش

برای پوشش « از همان عبا»کرد که معلوم شود استفاده می« بها»شود؛ و ثانیا باید از ضمیر هتر شدن آن میو جدا از نامعقول بودنش، باعث بسیار کوتا

در مقابل ( س)شود، گویی حضرت زهرا تکرار میبارها ایشان، که در این کتاب  خالصه، طبق برداشت .، نه از چیزی دیگرسر استفاده کرده است
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 کتابی هااستدالل و ها فرضیه ازیی هاونهنم. الف

 و اتیآی معنا و زمان آنی خیتار تیوضع درباره سندهینو اتیفرض نیمهمتر ازی برخ فصل نیا در شد اشاره چنانکه

 طور به شانیا هیفرض ابتدا مورد هر در. آمد خواهد بعد فصل در فقهای آرا درباره بحث و ردیگیم قرار بررسی مورد اتیروا

 :ردیگیم قراری ارزیاب مورد هااستدالل و قوت اعتبار سپس شود،یم گزارش صرمخت

، داللت [های خود را بر گریبان خویش زنندباید روسرى]« وَلْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیوبِهِنَّ»: سوره نور 80این عبارتِ آیه  .1

ای، شکافهای بدن خود را بپوشانند، یعنی ن با پارچهبر حجاب سر و گردن ندارد، بلکه مقصود از آن، این است که زنا

البته به عنوان احتمال سوم ممکن . است( و شاید عالوه بر آن، شکاف بین پستانها)مقصود آیه، پوشاندن شکاف عورت 

دلیل این ترجمه این است که . باشد( شدهکه از میان آن عورت زنان آشکار می)های جامه است مقصود پوشاندن شکاف

( آید ویژه لُنگی که برای پوشش پایین تنه به کار می به)کند، بلکه هرگونه پوشاکی داللتی بر روسری نمی« خمار»اوال کلمه 

نیست، بلکه به معنای هرگونه شکاف است؛ و لباسهای آن زمان کامال « گریبان»به معنای « جیب»تواند باشد، و ثانیا می

اند، گاهی عورت هم معلوم میکردهکه زنان برای پوشش عورتین خود استفاده میای پارچهندوخته بوده و از شکاف تک

های خود که عورت را یا شکاف جامه( عورت، و احتماال بین پستانها)شده است؛ لذا آیه از زنان خواسته، شکافهای بدن 

 (530- 51ص) .ای بپوشانندکند، با پارچهنمایان می

                                                                                                                                                                                                        
نویسنده بر این باور است ( چنانکه در ادامه مقاله خواهد آمد)؛ و اگر توجه کنیم که کندمی برهنهپای خود را نامحرم برای پوشاندن سر خود، ساق 

ای از این آیا سزاوار است با چنین ترجمه. گرددآمیز بودن این انتساب بیشتر معلوم میبوده است، شدت توهین« ران»در آن زمان « ساق»که معنای 

آن و تاکیدات  (س)زهرا  ها روایت در باب حجاب حضرتهمانند آن، ده اتیو توجیه( هم فقط در یک کتاب دعا آمدهکه اصل روایت ) روایت،

 ؟دشونجعلی معرفی ای، و نیز روایاتی که داللت بر پوشش ساق پا دارند، بدون هیچ بررسی سندی ،بر حجاب بزرگوار

لَیَّةٌ ال : تختمر؛ فقالسلمه ان النبی دخل علیها و لمعن ام»نقل شده که در کتب اهل سنت  ([ص)یکی از همسران گرانقدر پیامبر ] سلمهروایتی از ام .1

و  «دور زدن»به معنای « لوی» .نهفته است( ةًَرّمَ)« یکبار»در آن معنای  است که« لوی»از ریشه « لیّه»اند چنانکه اهل لغت توضیح داده« .لَیَّتَیْنِ

اند را توضیح دهند همین روایت را آورده و گفته« لیه»اند کلمه و اتفاقا اهل لغت وقتی خواسته. باشد می« یک دور»معنای به « لیّه»و  است «پیچاندن»

اش را یک دور دور سرش بگرداند نه دو دور، تا شبیه عمامه مردان نشود؛ و کسی که زنان عرب (روسری)= « خمار»مقصود از آن این بوده که زن 

از ام»: ین است کهچنحدیث  ترجمه صحیح اینپس . شودرا متوجه می «یک دور بستن خمار بر سر»دیده باشد، بسادگی مفهوم  در جوامع سنتی را

« .یک دور، نه دو دور: اش را بر سر نگذاشته بود؛ آنگاه فرمودهنوز روسریسلمه  امبر او وارد شد درحالی که ( ص)سلمه روایت شده که پیامبر 

سلمه را دید که خود را نپوشانده بود، پس پیامبر به منزل آمد و همسرش ام( ص)پیامبر »: است این گونه ترجمه کردهاول بار ت را این عبار نویسنده

کند و بعد از گذشت صدها صفحه، دلیل این این ترجمه را تکرار می ز همبا وی( 35ص)« به وی گفت پارچه را دورتادور ناحیه دامنت بپیچان

لَیَّةٌ  - که ناظر به نحوه عمامه بستن و تعداد دور آن است؛  لَیَّةٌ، ال لَیَّتَیْن، -0: توان تلفظ کردسخن پیامبر را دوجور می»: داند کهمی ترجمه را این

نت را به دور کفلساتر دام»گاه است و در نتیجه معنای کالم چنین است ، با این فرض که ألیتین، مثنای ألیه بوده و به معنای کفل و نشیمنلِألیتین

که در اوج ( ص) ، و اینکه پیامبر(ص) آمیز بودن انتساب این وضعیت به همسر پیامبرحتی اگر از توهین( 513ص)« [تا برهنه نباشی]هایت بپیچان 

، عبارت ادبانه بیاگر کسی نظر کنیم، باز هم باید گفت که اوال صرف !کردهبا چنین تعابیر رکیکی با این و آن صحبت می ،طبق نظر ایشان ادب است،

: شودمی اش ارسیترجمه ف ،اسم است، نه فعل« لیه»کلمه و چون « ای برای دو ألیهلیه»شود تلفظ کند، معنایش می« لَیَّةٌ لِألیتین»پیامبر را به صورت 

در ابتدای حدیث، که « تختمر»از اینها وجود کلمه گذشته . اندنه آن معنایی که ایشان ذکر کرده ست،معناعبارتی کامال بی که! «یک دور برای دو کفل»

تنه، و چنانکه در ادامه مقاله کند بحث درباره پوشش سر است نه پوشش پایینمعلوم می ،است[ پوشاندآنچه سر را می]=« پوشیدن خمار»درباره 

است،  «تنه و پوشش پایین لنگ»، بلکه به معنای «اندازروسری و سر»نه  ،«خمار»تبیین خواهد شد، نویسنده هیچ دلیل موجهی برای اینکه نشان دهد 

 .کندارائه نمی
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 نقد و بررسی

باشد یا نه، در بندهای بعد بحث خواهد « ندوخته»های آن زمان ای هست که عموم لباسکنندهدلیل قانع در مورد اینکه آیا

که همه مفسران آن را به صورتی که در کروشه ذکر شد، )آیه  این شد؛ اما استدالل اصلی ایشان برای رد کردن معنای

ای که درباره لغات عربی و کتابهای تخصصی .است «جَیب»و « خمار»های جدیدی از دو کلمه ترجمه (اندترجمه کرده

بوده 7«پوشاندپوششی که زن سرش را با آن می»به معنای « خمار»اند که کلمه اند همگی تصریح کردهقرآنی بحث کرده

 دانسته و« گریبان پیراهن»به معنای  آن راهم همگی « جَیب»شود؛ و در مورد ترجمه می« روسری»است، که در فارسی به 

، فقط در مورد «جَیب»گردد، اما به صورت کلمه برمی« شکافتن و قطع کردن»لغت به این اگرچه ریشه  اند که توضیح داده

در قرآن کریم نیز همواره به همین معنا به کار رفته است؛ چنانکه در داستان حضرت  3.رودبه کار می( پیراهن)=« قمیص»

« .خود وارد کن، و وقتی خارج کنی درخشان خواهد بود( گریبان)=« جیب»دستت را در »شود که موسی به او گفته می

 دلیل نویسنده چیست؟ اما (.  8؛ سوره قصص، آیه 0سوره نمل، آیه)

در « خمار»از نظر برخی فقها،  دارند که ایشان از ابتدای کتاب بارها و بدون هیچ سندی، اظهار می« خمار»در مورد کلمه 

در بحث پیرامون « خمار»کلمه وقتی به (. 40مثال ص)تنه به کار رفته است و برای پوشاندن پایین« لنگ»ت به معنای اروای

ی خود را این گونه ادعا ،دشوبه عنوان یکی از موضوعاتی که قرار است در صفحات بعد بحث  رسند، میآیه مربوطه 

 :که کنند تکرار می

 اتیروای برخ دل از زین و دانندیم( است باالمهین ستری برا که) داءر معادل گریدی برخ سرانداز، وی روسر را آنی اریبس» 

 و پوشاک آن، ترِیکل وی اصلی معنا بساچهی ول دانست،( است تنه نییپا استتاری برا که) لنگ و إزار معادل را آن توانیم

 (  54ص)« .باشد اشیپوشانندگی قلمرو از نظرصرف پوشش، لهیوس

و هم در صفحات ( 541ص)شناسان است، هم در صفحات قبل ، که نظر همه لغت(ری و سراندازروس)در مورد نظر اول 

نشیند، ره به جایی نمیشود؛ اما خواننده هرچه در انتظار سندی برای اقوال بعدی میسندهای متعددی ارائه می( 518)بعد 

واژه خمار حامل معنایی فراگیر بوده و چنانکه »: شود کهاندکی بعد از ادعای فوق، با این جمله مواجه می درحالی کهبرد؛ 

معلوم نیست خمار به »: صفحه بعد نیز  و در (  51ص)« است یقبال توضیح دادم به معنای جامه و پوشاک به طور کل

ضمنا ایشان در اینجا به (. 514ص)« معنای روسری و سرانداز باشد، زیرا چه بسا چنان که گفتم معادل رداء مردانه باشد

! اند؟های خود آیه را ترجمه و تفسیر کردهکنند که چرا تحت تاثیر ذهنیتاعتراض میبا تعابیر شدیداللحنی همه مفسران 

روایت این  .دنآورمی وعده داده شده را( و نه روایات) صفحه و در بحثی دیگر، ایشان روایت 011البته بعد از حدود 

[. مگر با خمار کند میکه به سن حیض رسیده قبول ن را نماز زنیخداوند ]« ارصالة حائض إلّا بخم ال یقبل اللّه»است که 

                                                            
 ،؛ مجمع البحرین030، ص  ج ،؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی57 ، ص4 ج ،؛ لسان العرب13 ص ،مفردات ألفاظ القرآن: ک.ر. 7

در پوشش سر « خمار»استعمال . 1 0، ص8 ج ،لمات القرآن الکریم؛ التحقیق فی ک811، ص1 ج ،؛ تاج العروس من جواهر القاموس10 ، ص8 ج

برای تعبیر ( 5ک پاورقی .ر)را به آن مستند کرده بود ( س)بقدری شایع است که در همان روایتی هم که ایشان برداشت خود درباره حضرت زهرا 

 .استفاده شده بود« خمّر»از تعبیر  پوشاندن سر با عبا،کردن از 

 یة فی؛ النها1  0، ص  ج؛ شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، 01 ؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص417، ص0 جس اللغة، یمقائ معجم: ک.ر .3

ن، ی؛ مجمع البحر005، ص  ج، یر للرافعیب الشرح الکبیغر یر فی؛ المصباح المن33 ، ص0 ج؛ لسان العرب، 8 8، ص0 جث و األثر، یب الحدیغر

 .10، ص  ج؛ قاموس قرآن، 041، ص  جم، یکلمات القرآن الکر یق فی؛ التحق811، ص0 جلعروس من جواهر القاموس، ؛ تاج ا3 ، ص  ج
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از اینکه شهید اول این روایت  است؟ ایشان« تنه پوشش پایین»به معنای « خمار»کند که کلمه  چگونه این روایت داللت می

شهید اول این روایت را برای ستر »که  ندریگ مینتیجه  ،مطرح کرده« ستر عورت در نماز»را در میان روایاتی که درباره 

بعد از جمالت مورد  سطردر حالی که خود شهید اول در چند ( 1 7ص) «.تنه مورد استناد قرار داده استعورت و پایین

در مورد [ در بحثی که گذشت]« عورت»واژه مقصود از »گوید صریحا می که متاسفانه نویسنده ذکر نکرده، استناد نویسنده،

یعنی استفاده وی از این روایت، در راستای همان معنای عادی 01؛«.و سرش است، غیر از وجه و کفینبدن تمام  1زن،

 .روایت است، نه اینکه خمار را برای پوشاندن عورت به معنای اصطالحی امروز به کار ببرد

طع کردن و شکافتن است، به معنای ق« َجاب»هم نظر نویسنده محترم این است که چون ریشه کلمه « جیب»در مورد کلمه 

، نه گریبانِ جامه، بلکه هرگونه شکافی است و احتماال مقصود آیه از شکافی که باید پوشانده «جیب»پس معنای کلمه 

این مثل آن  00!است( شدهها و یا شکاف لباس که عورت از آن نمایان میو شاید شکاف بین پستان)شود، عورت زنان 

: میگویباشد و وقتی میمی« شکاف»هم چون از همین ریشه است، آن هم به معنای « جواب»است که کسی بگوید کلمه 

به تعبیر دیگر، اگرچه به مناسبت اینکه ! «حسن را شکاف بده»، احتماال مقصودمان این است که «به حسن جواب بده»

تان «جَیب»شود که وقتی بگویند میاند؛ اما این دلیل نگفته« جیب»گریبان، حالت چاک و شکاف داشته، به گریبان پیراهن، 

 !تان را بپوشانید«شکاف»را بپوشانید، به معنای این باشد که 

نه به مچ پا؛ و لذا  اند، بستهرا به باالی ران می« خلخال»باشد و زنان عرب پا می« ران»پا در آن زمان، به معنای « ساق»کلمه  .2

شده، مقصود پوشاندن ران بوده تاکید می« ساق»یم، بر پوشاندن اینکه در آیات و روایات، و بلکه در فتوای فقهای قد

 ( 514ص. )است، نه بیشتر

 نقد و بررسی

 مومع، که خالف نظر یابرای چنین فرضیه یشاناای است که بارها در کتاب تکرار شده است و باید دید دلیل این فرضیه

آن  ،کندرا مطرح می فرضیهاین  کهاول بار یست؟ وی است، چ 08کاربرد این واژه در قرآن کریمخالف نیز و  0شناسانلغت

                                                            
توضیح داده (   ص) متن در ادامهکه رود متفاوت است، در آیات و روایات و اصطالح فقها، با معنایی که امروز به کار می« عورت»ی کلمه .1

 .دشخواهد 

 .7، ص8حکام الشریعة، جذکرى الشیعة فی أ .01

آدرس که)نند دامی« پیراهنگریبان »صریحا آن را مربوط به « جَیب»الزم به ذکر است که دو کتاب لسان العرب و تاج العروس در محل بحث از  .00

را عربی شود و بعد یک بیت شعر می گفته« لهجُرَ»اند گاه به زن گفته ،(مرد)= « لجُرَ»در بحث از کلمه  این دو کتاب،. (ذکر شد 3در پاورقی  هایش

با توجه به مصراع  در ترجمه آن، و« را نگه نداشتند (رجله) زنآن را پاره کردند، و حرمت  جوان جَیبِ دختر»این است که  اند که معنایشآورده

؛ لسان 18 ، ص04تاج العروس، ج. )است« فرج»از « کنایه»( عادی و بدون قرینه تنه در استعماال)در این شعر  ،«جیب»اند که هاشاره کرددوم، 

کتب  ،نویسنده محترم. به کار برده است« هتک حرمت و تجاوز»مجازاً به معنای را « گریبان راپاره کردن »یعنی شاعر تعبیر  (11 ، ص00العرب، ج

در اشعار  یجازماستعمال که ) را زیرا یکسره کنار گذاشته، و این استعمال مجا «جیب»همین دو کتاب در مورد کلمه صریح  توضیحاتلغت و 

از  کریم آیه قرآن مقصودکه دانسته  این دلیل بر( اندو مجاز بودن آن تصریح کرده« کنایه»هم به  دو کتاب مذکورمتداول است، و خود شاعران 

کامال نامعقول بوده،  (پوشاندا میآنچه سر ر)= خمار پوشاندن عورت با توصیه عمومی به است؛ و چون  «عورت زن شکاف»تعبیرِ رکیکِ  ،«جیب»

 !فرض کرده که توضیحش گذشت( تنهلنگ، ساتر پایین: یعنی) «روسری جدید برای یمعنا»ک ی

،  ج، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی: ک.مثال، ر. اند که مقصود از ساق، فاصله بین مچ پا تا زانو استاهل لغت توضیح داده . 0

 .1  ، ص08ج ،؛ تاج العروس من جواهر القاموس037، ص5ج ،البحرین ؛ مجمع11 ص
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خبردار شوند که چنین برداشتی از ایشان اگر  دهد که احتماالاهلل مکارم شیرازی قرار میرا در قالب برداشتی از سخن آیت

درباره این واژه ( عامل هیجدهم)بخش پایانی در بنا دارم »که دهد وعده میالبته نویسنده  04.شوندکالمشان شده، آزرده می

کند، بعد از مشاهده فهرستی از کلمات، که خواننده به محل وعده داده شده، مراجعه می؛ اما وقتی (31ص) «توضیح دهم

از آنجا که در خالل مباحث کتاب به شرح هریک »: شودکلمه ساق هم بین آنها وجود دارد، با این جمله مواجه می

ایشان  !شودو کتاب تمام می( 115ص)« رسانمو آخرین عنوان کتاب را به پایان می ام، به همانها اکتفا نمودهپرداخته

می 53 در صفحه  باز هم. کندمطرح می ،باز هم بدون دلیل ،همین ادعا را ،«چه بسا»با کلمه   05فحه در صهمچنین 

 «را معادل کل پا دانست ساقبتوان چه بسا دست کم  ،با توجه به تردیدهایی که در گذشته در این باره مطرح کردم»د نگوی

مبحث پنجم از )بخش اول کتاب در  در این باره» :شود کهادعای مذکور با این توضیح تکرار می 514فحه در ص نهایتا و

ه مچ پا، بلکه به نه ب ،ال راخعرب خل ، زناندر نتیجه: گیردو نتیجه می[ 31یعنی همان ص]« توضیحی داده شد( فصل اول

 !بستندران پا می

تنها حجاب شرعی متعارف را بعید، و روایات را پذیرفته که با آن نه یافرضیه !به هرحال نویسنده محترم با این استدالل

مسلمان بارها از آن استفاده کرده است؛ زنان را جعلی دانسته، بلکه برای نشان دادن عادی بودن برهنگی  یمتعدد مستند

و در حین دویدن برای کمک،  ندد، دو تن از زنان برای کمک به مجروحین آمده بودمثال وقتی نقل شده که در جنگ اح

، نتیجه گرفته که ران پای ایشان برهنه شده و از این (33ص05أری خَدَم سوقهما؛)بیند های پای آنها را میکسی خلخال

الزم به ذکر است جنگ احد ! است تنه را نتیجه گرفتهدقتی زنان مسلمان در پوشش پایینمطلب عادی بودن برهنگی و بی

دهد که، برخالف نظر نویسنده، پوشش زنان مسلمان، حتی نشان می حکایتها قبل از نزول آیه حجاب بوده، و همین سال

وقتی شخصی خلخال مچ پای زنان هم مخفی بوده، به طوری که قبل از واجب شدن حجاب شرعی، در حدی بوده که 

                                                                                                                                                                                                        
فهمیم؛ مثال ملکه در مورد انسان به کار رفته، آشکارا به همان معنایی است که امروزه از ساق پا می« ساق»در آیات قرآن کریم، هرجا کلمه  .08

که قطعا ( 44/نمل)جاری است و لباس را از روی ساق پا باال کشید، مشرک بلقیس، هنگام ورود به قصر سلیمان گمان کرد که آب در کف زمین 

 !زند، نه لباس روی ران رامی باالبرای خیس نشدن پا، انسان فقط مقدار کمی از لباس روی ساق را 

سپس برای ( 31ص)« .ستبرهنه شدن ران در پی جمع کردن لباس و باالکشیدن دامن ا "کشف عن ساق"معنای »کند که نویسنده ابتدا اظهار می .04

ها ساق)تعبیر یکشف عن ساق » :که آوردمی[ نوشته آیه اهلل مکارم شیرازی] «پیام قرآنتفسیر موضوعی »اثبات این ادعا، این توضیحات را از کتاب 

زدند و دامن ها را باال مید آستینگرفتنکنایه از وخامت کار است زیرا در گذشته معمول بوده که هنگامی که در برابر مشکلی قرار می( شودبرهنه می

و بالفاصله ( 37-31ص)« شودها برهنه میبستند تا آمادگی بیشتری برای مقابله با حادثه داشته باشند، طبعا در این حال ساقلباس را به کمر می

چه ارتباطی  اما( 37ص)« .داشته باشد( پان زانو تا مچمابیی ناحیه)تواند داللت بر ساق پای امروزی به این ترتیب، واژه ساق، نمی»: گیرد کهنتیجه می

آیا صرف اینکه ایشان گفته توان یافت؟امروزی نیست، بلکه به معنای ران پاست، می« ساق»و اینکه ساق به معنای شیرازی  اهلل مکارمآیهبین سخن 

ها ساقطبعا در این حال »اند که پس چرا خود ایشان تصریح کرده! ؟شد، به این معناست که ران پا نمایان می«بستنددامن لباس را به کمر می»اند 

« قسمت رها و پایین لباس»، بلکه به معنای زنان نه به معنای دامنهای امروزی« دامنِ لباس»داند که تعبیر آیا نویسنده محترم نمی! ؟«شودبرهنه می

اش معلوم میآیا معنای حقیقی( یک کنایه بوده« یکشف عن ساق»شاره شده، تعبیر چنانکه ا)کاربرد مجازی کلمه ساق شناساییِ است؟ به عالوه، با 

شود که تمام شواهد تاریخی آیا این دلیل میکه ندارند، ، چنین معنایی را در نظر داشته باشند، اهلل مکارمآیهشود؟ و خالصه اینکه حتی اگر به فرض، 

زبان معاصر در مقام کاربرد مجازیِ یک واژه را تنها راه شناسایی ریم و سخن یک فارسیشناسان عرب را کنار بگذالغوی، و تخصص تمام لغت

 !قرن قبل بدانیم؟ 04ای عربی در معنای حقیقیِ کلمه

ج ،یثالفائق فی غریب الحد)اند بستهبه مچ پا میها عرباست که  [نوعی زینت زنانه]« خلخال»به معنای « خدمه»است و « دَمهخَ»جمع « دَمخَ». 05

 .است« ساق»هم تلفظ دیگری از « سوق»و  (811، ص
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ماند و برای دیگران نقل  می ر صحنه جنگ نمایان شده، در خاطرشبه خاطر دویدن د روی مچ پای زنی را ببیند که

 .کند می

« سر پوشاک»، بلکه به معنای «سر جسمانی»، که پوشاندنش برای زنان الزم دانسته شده، نه به معنای (سر)= « سأر»تعبیر  .3

 (718-733ص! )را هم بپوشانند( یعنی جلوی سینه) تنه بوده و از آنها خواسته شده سر آناست؛ یعنی لباسهای زنان تا نیم

 نقد و بررسی

اصلی ایشان برای اثبات عدم وجوب پوشش سر و گردن زنان است و نویسنده، با تکیه بر این سخن،  ادلهاین سخن از 

ایشان بر اما استدالل . کندقدیم درباره پوشش سر زن را به پوشش سینه تفسیر می فقهایتمام روایات و حتی فتواهای 

استدالل اصلی  و شودبه معنای فوق گرفته می« سأر»ای چیست؟ از اوایل کتاب، مکررا بدون هیچ توضیحی چنین ترجمه

زنان برده را از »تاریخی درباره اقدامی از خلیفه دوم است که  یقولنقل این استدالل،. آیدایشان، در اواخر کتاب می

اما این حکایت تاریخی، اگر هم درست باشد، چه (. 711ص)« آزاد متمایز شوندپوشاندن سرشان منع کرده تا از زنان 

 :نویسددیگر قرار داده، مییک حکایت تاریخی ربطی به ادعای ایشان دارد؟ ایشان این را در کنار 

 هاشانتانپس ما، از پذیرایی حین در عمر کنیزان: گفت که کندمی نقل مالک بن أنس بزرگش پدر قول از أنس بن عبداهلل

 از استفاده عدم هاپستان خوردن تکان علت. «ثدیهن تضطرب شعورهن، عن کاشفات یخدمننا عمر إماء کن»: خوردمی تکان

 یعنی عمر دستور به عمل شد،می هاپستان شدن پیدا به منجر که باالتنه یجامه از استفاده عدم علّت و بود باالتنه یجامه

 (710ص)« .کردم ذکر باال در که بود رأس کشف

]= حجاب برداشته بودند موهایشان از ما،  از پذیرایی حین در عمر کنیزان» :ترجمه جمله عربی مذکور چنین است 

 با اینکه در این نقل قول، أنس آشکار بودن را فقط در .(710ص)« خوردتکان می پستانهایشان و [موهایشان آشکار بود

ی هاپستانگیرد که نتیجه می حکایتابتدا از این شود ، چنانکه مشاهده مینویسنده محترماما ها؛ مورد موها دانسته، نه سینه

برهنه  ، یعنیدانسته «امه باالتنهجعدم استفاده از »دلیل این را  بدون هیچ سندی، و سپس! است برهنه بوده همکنیزان عمر 

مربوط به خانه عمربن احتماالکه اگر واقعی هم باشد، )را  این واقعه ،بعددر گام و  !ی آنان را نتیجه گرفتهبودن کل باالتنه

زمان  بهبه کل جامعه اسالمی و ( خطاب بوده و معلوم هم نیست که مربوط به قبل از نزول آیه حجاب بوده یا بعد از آن

لیفه حکومتی خرا عمل به دستور  این وضعیت کنیزان، تسری داده و بدون هیچ سندی، علت خطاببنخالفت خود عمر

خطاب وقتی عنی عمربنی! دانسته است ، که احتماال سالها بعد از این واقعه صادر شده،(آشکار بودن رأس کنیزان) دوم

و  استفاده کنندی بدن خود باالتنهاز جامه برای پوشش منظورش این بوده که اجازه ندارند « نباید سرشان را بپوشانند»گفته 

شود که در آن زمان در معابر عمومی بندی نظر ایشان این میدرواقع، جمع! مایان باشدو نبرهنه  هایشان سینهباید  حتما

پوشاندهفقط تا سینه را میکه « زنان آزاد»بدین گونه از پوشانند و را بخود  از کمر تا زانویفقط اجازه داشتند « زنان برده»

 ! اندشدهاند متمایز می

غیر )زن « سر»متعددی را که آشکارا داللت دارند که پوشش ( و حتی فتواهای)ات با چنین استداللی، نویسنده محترم روای

را به خلیفه دوم  یتر اینجاست که وی که چنین اقدامکند؛ و عجیبواجب است، منحصر به پوشاندن سینه می( از صورت

گردن، اقدامات و سخت کی از علل اصلی الزامات حجاب سر ویدهد که صفحه توضیح می 01نسبت داده، بعدها، حدود 

 (331 -377ص! )های خلیفه دوم در مورد پوشش زنان بوده استگیری
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تنها به معنای سر جسمانی گرفته، بلکه آن را حتی به را نه« رأس»البته نویسنده محترم در مواردی که مصلحت دانسته، 

خواهد درباره معنای کلمه نکه وقتی که میاست؛ چنا معرفی کرده« شودقسمت باالی سر که زیر عمامه پوشیده می»معنای 

که معنای جلباب،  این تلقی را مطرح کند( سوره احزاب، که این آیه نیز درباره حجاب بانوان است 51در آیه )« جلباب»

کند که استناد می( البته بدون هیچ ترجمه یا توضیحی)سلمه به این روایت ام !نه روسری، بلکه چیزی شبیه عمامه است

جلباب مقنعه زن است، یعنی با آن ( ]= 505ص)« مقنعه المرأه، ای یغطین جباههن و رووسهن: الجلباب»: ه استگفت

بدون هیچ  در اینجا، که آن را باشد که نویسندهمی «رأس»رووس، جمع کلمه .[ )پوشانندشان را میهایو سر ها پیشانی

 (.گرفته است« باالی سر»به معنای  دلیلی،

 11در آیه « القواعد من النساء»توانند درمقابل غریبه و آشنا صددرصد برهنه ظاهر شوند زیرا منظور از می زنان در خانه .4

نَةٍ یبِزِ رَ مُتَبَرِّجَاتٍیابَهُنَّ غَیضَعْنَ ثِیهِنَّ جُنَاحٌ أَن یسَ عَلَیرْجُونَ نِكَاحاً فَلَیلَا یوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِ»: فرمایدکه می -سوره نور

ست که پوشش یى ندارند، گناهى نید زناشویای که امائسه و سالخوردهیو بر زنان ]« مٌیعٌ عَلِیهُنَّ وَاللَّهُ سَمِرٌ لَیسْتَعْفِفْنَ خَیوَأَن 

نه  -[دن براى آنها بهتر است و خدا شنواى داناستینتى خودنمایی نکنند؛ و عفت ورزیخود را کنار نهند، درحالی که با ز

دانند؛ و منظور است که در خانه هستند و برهنه بودن را ناپسند نمی یزنان 01نان یائسه و سالخورده، بلکه به احتمال زیاد،ز

از کنار گذاشتن پوشش، نه برداشتن حجاب شرعی، بلکه به معنای کامال برهنه بودن در خانه، حتی در مقابل نامحرمان 

 (108-100ص! )است

 نقد و بررسی

یابد که مقصود از این درمی( و لذا همه مفسران و فقهای شیعه و سنی در طول تاریخ)زبان عربی آشنا باشد  هرکس که با

شوند، اگرچه به عفت ای که دیگر مورد رغبت جنسی واقع نمیآیه، آن است که حجاب سر و گردن برای زنان سالخورده

گرفته ( نشستن)= « قعود»است، که اگرچه از ریشه « قاعده»ا ی« قاعد»، جمع «قواعد»کلمه : نزدیکتر است، اما وجوب ندارد

ای هستند که دیگر رود، مقصود زنان سالخوردهاند وقتی در مورد زنان به کار میاهل لغت گفته عمومشده، اما چنانکه 

به معنای « واعدق»نویسنده محترم با کنار گذاشتن معنای صحیح این کلمه، و با ادعای اینکه  07(.یائسه)شوند حائض نمی

، و در آنجا به این «معافیت همه زنان حاضر در خانه از پوشش»عنوانی گشوده با تیتر ! است« که در خانه باشند یزنان»

 : رسد که معنای آیه این است کهمی بندی جمع

 از پس دینبای ول ،درآورند تن از را[ ها]جامه[ تمام] باشدی کاف استتار و درب فاقد که ولو شان،خانه درون توانندیم زنان»

 ( 108ص) «.کنند( اندامی هاییبایز اندنیمان جهینت در و) پنجره و باب مقابل در ستادنیا به شروع البسه کندن

                                                            
آن خالصه. لذا جداگانه مورد بررسی قرار نگرفت باشد،نیز در همین راستا میتر مطرح کرده احتمال دیگری که ایشان، به عنوان احتمال ضعیف .01

کند که میازدواج ندارند و به آنها توصیه می]![ آرزوی  ایجواز ازدواج موقت برای زنانی است که امید صدور مقصود آیه، : احتمال این است که

با برهنه کردن خود در برابر بیگانگان یا نصب پرچم بر سر در )اما چنین نباشد که برای این کار به صورت علنی  ،دیآیازدواج موقت بر درصددتوانید 

 (  1-108ص! )مردان را به خود جذب کنید( خانه

ر یب الشرح الکبیغر یر فی؛ المصباح المن810، ص8 ج ،؛ لسان العرب048، ص0 ج ،نی؛ کتاب الع013، ص5 ج ،س اللغةیمعجم مقائ: ک.رمثال  .07

 .31، ص4 ج ،ث و األثریب الحدیغر یة فی؛ النها011، ص5 ج ،؛ تاج العروس من جواهر القاموس501، ص  ج ،یللرافع
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ولو که »، و استفاده از تعبیر (کندتفسیر می« هاتمام جامه»را به « جامه»که )نویسنده محترم با افزودن مطالب داخل کروشه 

کند که حتی اگر دیگران از بیرون خانه بتوانند آنها را کامال برهنه ببینند، باز هم تاکید می« تار کافی باشدفاقد درب و است

همین سوره درباره محارمی که زیاد در خانه تردد دارند، تذکر می 53تر، قرآن کریم که در آیه به تعبیر ساده! مشکلی ندارد

ال دارد لباس مناسب بر تن نداشته باشند، سرزده وارد اتاق خواب آنها دهد که در اوقات خلوت زن و شوهر، که احتم

نه فقط در اتاق )دهد که در خانه، به طور کلی در دو آیه بعد، به زنان اجازه می 03نشوند و برای ورود حتما اجازه بگیرند،

ال ندارد که کامال برهنه ظاهر های بیرون از خانه هم باشند، اشک، حتی اگر در منظر و مرآی غریبه(خواب و نزد شوهر

 !شوند و فقط بدین صورت برهنه جلوی درب منزل نروند

های کی از ترجمهیبه ساحت قرآن کریم چیست؟ ایشان ابتدا به سراغ  یااما دالیل ایشان برای نسبت دادن چنین ترجمه

اگر . ترجمه کرده است« زشی ندارندای که امید آمیزنان فرونشسته»رود که عبارت ابتدای آیه را به صورت معاصر می

به تبعیت از عموم )ای که ما فهمد که در ترجمهفرض خاصی نداشته باشد، از این ترجمه همان معنایی را میانسان پیش

اما وی این ترجمه را همان معنای موردنظر خود . در ابتدای بحث برای آیه ارائه کردیم، آمده است( مترجمان و مفسران

باشد، و آنگاه بدون هیچ « قاعده»یا « قاعد»تواند جمع می« قواعد»دارد که می اظهاررای اثبات این مدعا، ابتدا ب! داندمی

« قاعد»، جمع «قواعد»کند که اگر ادعا می 01شناسان قدیم و جدید،استناد لغوی یا تاریخی، و برخالف سخنان صریح لغت

باشد می« خانه در زنان گرفتن قرار و حضور»به معنای « د من النساءالقواع»است، لذا « زنان نشسته»باشد، به معنای 

دهد با مراجعه به یکی از را نشان می« زنان در خانه»و سپس به عنوان شاهدی برای اینکه نشان دهد آیه وظیفه (  10ص)

ترجمه آن این که  1 ( 10ص)عباس را بدون ترجمه آورده از ابن( نه حدیث)ک اظهارنظرشخصی یسنت، تفاسیر اهل

« درع»اشکال ندارد زن در خانه خود با مقصود این است که گفته است که « القواعد من النساء»عباس در مورد ابن»: است

( خودنمایی)= را کنار بگذارد، مادام که قصد تبرج ( چادر)= بنشیند و جلباب ( روسری)= و خمار ( پیراهن زنانه)= 

                                                            
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ  آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن یَا أَیُّهَا الَّذِینَ»: سوره نور چنین است 53آیه  .03

هُ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّ تَضَعُونَ ثِیَابَكُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ

سه بار در  ،اند بلوغ نرسیده[ سن]اید قطعا باید غالم و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به  اى کسانى که ایمان آورده)« لَكُمُ الْآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ

[ این] .آورید، و پس از نماز عشاء هاى خود را بیرون مى جامه[ برای استراحت]پیش از نماز صبح، و نیمروز که : شبانه روز از شما کسب اجازه کنند

در محیط خانه در مقابل هم = ]بچرخید گرد یکدیگر [ سه هنگام]نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این  .سه هنگام برهنگى شماست

 (.استو حکیم  دانا وندکند و خدا راى شما بیان مىخداوند آیات را این گونه ب[ تردد کنید

در مورد زنان این اصطالح اینکه  در اما هر دو گروه ؛اختالف نظر دارند ،باشد «قاعده»یا  «قاعد»جمع  ،«قواعد»شناسان درباره اینکه لغت .01

دانند می «قاعد»را جمع  «قواعد»اختالفی ندارند، به تعبیر دیگر، برخالف ادعای ایشان، همان افرادی هم که  ،رودبه کار می (یائسه) سالخورده

 :گویدمی( 075متوفی )فراهیدی مثال  .است «ائسهیسالخورده و زنان »، به کار رود در مورد زنان ، وقتی«قاعد» قصود از واژهاند که متصریح کرده

متوفی )و زبیدی ( 111متوفی )اثیر ابن(. 048، ص0 ج ،نیکتاب الع)« و هن اللواتی قَعَدْن عن الولد فال یرجون نكاحا: «قَواعِد»امرأة قاعِد، و تجمع »

تاج العروس من جواهر ؛ 31، ص4 ج، ث و األثریب الحدیغر یة فیالنها)« جمع قاعِد، و هى المرأة الكبیرة المسنّة: القَوَاعِد» :اندهم گفته( 15 0

 (.011، ص5 ج ،القاموس

 ما الجلباب عنها تضع و خمار و بدرع بیتها فی تجلس ان علیها جناح ال المرأة هی قال النساء من القواعد و قوله فی عباس ناب عن»: عبارت این است .1 

 «لم تتبرج
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م، باز سوال این یذاربگدرباره این آیه را کنار ( ع)نزول و نیز روایات ائمه اطهار شان  اتهمه روایحتی اگر . «نداشته باشد

 0 شود؟فهمیده می« برهنگی کامل زنان در خانه در مقابل نامحرمان»که چگونه از سخن ابن عباس،  است

است ( مثال حقیقت و مجاز)اژه های مختلف یک وها و کاربردیکی از اشتباهات پرتکرار در این کتاب، درآمیختن داللت] .5

، به مورد مهم دیگری که برای ارائه تصویر وضعیت پوشش قبل 0 و  08و  01های که، عالوه بر مورد مذکور در پاورقی

گذاشتند مردان و زنان، پیش از ظهور اسالم، عموما از نیمه ران به پایین را برهنه می:[ شوداز اسالم مطرح شده، اشاره می

الوجه و »اند عبارت است از گفته( پوشانندجاهایی از بدن که افراد غالبا نمی)« معاری»اهل لغت در مورد واژه  زیرا برخی

اند؛ زیرا کلمه پوشاندهدهد که در عرب، زن و مرد، در قسمت پایین تنه، فقط عورت را می؛ و این نشان می«الید و الرِجل

شده، البته چون با پوشاندن عورت، خودبخود باالی ران پوشیده می! شودامل میرا ش« از انگشت تا بیخ ران»( الرِجل)« پا»

 (74-78ص. )پس عموما از نیمه ران به پایین در زنان و مردان برهنه بوده است

 نقد و بررسی

گونه ه همانرود؛ بلکبه کار نمی« از انگشت تا بیخ ران»به معنای همیشه « پا»کنم نیازی به توضیح باشد که کلمه فکر نمی

حتی وقتی  .که در زبان فارسی هم رواج دارد، گاه با توجه به شواهد و قرائن، مقصود از آن، قسمتی از این محدوده است

مقصود، : اندگفته( الوجه و الید و الرجل)، آنها در توضیح معاری و عبارت کندمینقل را اهل لغت نویسنده عبارات عربی 

ای چاره[ در زندگی روزمره و برای رفع حاجات عادی خود]و زن ( إنه بادٍ أبداً)کار است ای است که همیشه آشمحدوده

، و عادتاً پوشاندنش دشوار است ماندآنچه بناچار بیرون می آیا. (70-71ص) (ن إظهارهاالبد مِ)جز آشکار کردنش ندارد 

که خود نویسنده هم در مواضع مختلف )ی اگر توضیح فوق را در کنار روایات متعدد ؟ستا« ران نیمهاز انگشت تا »

هایی که غالبا نمیمحل»تعبیر  در کنار، «الوجه و الید و القدم»قرار دهیم که در آنها حکم پوشش ( کتاب خویش آورده

بوده ( ده از مچ تا سرانگشتانمحدو)« قدم»همان  این بحث،در ( پا)« الرِجل»شود که مقصود از ، معلوم میآمده« پوشانند

ها را با معنایی که آنها میگفت و واژهبه عنوان متنی که با همین مردم جاهلی سخن می)اتفاقا در قرآن کریم نیز ؛ و تاس

ترینش آیه وضو است به کار رفته، که معروف« انگشت تا مچ»در مورد محدوده « رِجل»غالبا ( بردفهمیدند به کار می

کف »به معنای « رِجل»شود، سوره نور که به بحث حجاب شرعی مربوط می 80حتی در پایان آیه و   (1سوره مائده، آیه)

نکوبند تا را بر زمین ( أرجُلهن) در هنگام راه رفتن، پاهایشان» :دهد کهبه کار رفته است؛ درآنجا به زنان هشدار می« پا

یدن، کوبیدن کف پاست، نه واضح است که مقصود از پا بر زمین کوب« شان جلب توجه کندمخفی یهامبادا صدای خلخال

 !«از انگشت تا بیخ ران» کوبیدنِ

                                                            
 را، که الاقل از نظر خواننده هابرداشت ، شبیه اینهاتحلیل سنخ همینبا سوره نور، نیز  80متاسفانه ایشان در بحث استثنائات حجاب در آیه  .0 

مطرح کرده است؛ یعنی مقصود از بدون حجاب شرعی ظاهر شدن زن در برابر محارم را، صددرصد برهنه ظاهر شدن وی جلوی  است، آمیزتوهین

پدر و پدرشوهر و )، بلکه جلوی مواردی که در آیه حجاب استثنا شده تنها جلوی همسرآنها دانسته و بیان کرده که مقصود آیه این است که زن، نه

دلیل وی چیست؟ اینکه در برخی روایات آمده ( 511ص! )تواند کامال برهنه باشدهم می( ...فرزند و پسرشوهر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده و 

که درآوردن لباس در خانه دیگران، در این  آشکار است. «هتک کرده است حرمت بین خود و خدا را ،زنی که لباسش را در غیر خانه خود درآورد»

های خود منع چون زنان از درآوردن لباس در غیر از خانهاما نویسنده از این روایات نتیجه گرفته که  ؛کنایه از روابط جنسی نامشروع است ،روایات

 !جواز برهنگی آنان در برابر محارم است تاکید برسوره نور هم  80و آیه کامال برهنه باشند  توانندزنان در خانه خود میاند، پس شده

 .55/؛ عنکبوت 15/؛ أنعام 41/؛ شعراء 70/ ؛ طه4 0/؛ أعراف11و88/مائده: توانید مراجعه کنیدبه این آیات هم میهمچنین  .  
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اند که به جای لباس دوخته، بوده 8 افتادهپیراهن دوخته و خیاطی رواج نداشته و مردم بقدری عقب( ص)در زمان پیامبر  .6

ی که امروزه میاند؛ و لذا در چنین شرایطی توصیه به حجاب شرعکردهک یا حداکثر دو تکه پارچه استفاده مییفقط از 

این که  رفته این است که در آن زمان تعبیر إزار و رداء در مورد لباسها به کار می 4 مهمترین دلیلش. شناسیم ممکن نیست

از لباس دوخته استفاده کرده باشد، ( ص)در مورد اینکه پیامبر نیز شود؛ و محدثان در مورد لباس ندوخته استفاده میتعبیر 

 (.14 -33 و  41 - 8 ص)تردید دارند 

 نقد و بررسی

. دانست( متعارف عدم امکان الزام زنان به حجاب شرعی)فرض ایشان را مهمترین شاهد بر پیش سخن شاید بتوان این

با مباحث تاریخ تمدن هم « ای که در آن خیاطی رواج نداردرواج پارچه در جامعه»اما حتی اگر از ناسازگاری ادعای 

را هم « وجود تنوع لباس در آن فرهنگ»بر « های متنوع درباره لباس در یک فرهنگوجود واژه»ت و دالل5 نظر کنیم،صرف

تنها بیان ایشان توان توجیه این ادعا را ندارد بلکه در متن ایشان ادله فراوانی در رد بازهم باید گفت که نه 1 نادیده بگیریم،

 :توان یافتاین مطلب می

پیامبر تردید  یدهد که در مورد لباس دوختهابتدا به محدثان نسبت می ندهنویس: ناتوانی توجیه مدعا( 0)

آورد که چنین تردیدی را ابراز کرده باشد، بلکه دهها حدیث در مورد تنها سخنی از هیچ محدثی نمیاما نه( 48 ص.)دارند

مورد بلندی و کوتاهی آستین  شود حتی درآورد، به طوری که معلوم میمی( ص)استفاده از لباس دوخته توسط پیامبر 

فراوانی وجود دارد؛ و عجیب آنکه همه را بدون هیچ گونه بررسی سندی و صرفا با این  یهاروایت( ص)لباس پیامبر 

-48 ص. )گذاردکنار می( یعنی مطلبی که قرار است اثبات کند)لباس دوخته رایج نبوده ( ص)توجیه که در زمان پیامبر 

 43 ) 

و « باالپوش»های آن زمان رداء و إزار بوده و معنای ردا، کنند تنها لباسایشان آن است که گمان می اما توجیه اصلی

 .روداست و هردو در مورد پارچه ندوخته به کار می« لنگ»معنای إزار 

                                                            
بودن جامعه است؛ « افتادهعقب» که مقصودشود یحاتش معلوم می؛ اما از توض(74 مثالص) بردرا به کار می« فقیر»غالبا تعبیر  نویسنده محترم .8 

اکنون چنانکه هم ؛تواند نتیجه بگیردافتاده بودن آن گره نزند، از فقیر بودن، عدم رواج لباس ندوخته را نمیزیرا تا کسی فقیر بودن جامعه را به عقب

 .اره و مندرس است، اما لباس دوخته است، نه پارچه ندوختهفقیر فراوانی در جهان وجود دارند که اگرچه لباسهایشان پجوامع 

دالیل دیگری هم آورده که بعید است کسی آنها را به عنوان دلیل قبول کند و خودش هم در انتهای بحث در جاهای دیگر کتاب البته ایشان  .4 

ت که پیامبر دستور داده در حج از لباس دوخته استفاده نکنند؛ و مثال یکی از دالیل دیگر ایشان این اس. خود آنها را چندان قابل دفاع ندانسته است

 (.084-3 0ص! )البته در پایان بحث اظهار تعجب کرده که با اینکه لباس دوخته رایج نبوده، چگونه پیامبر چنین دستوری صادر کرده است؟

ریسی وجود نداشته باشد و شود؛ یعنی تا صنعت نخدا میبافی پیودوز مقدم بر صنعت پارچهبه لحاظ تحوالت تمدنی، اساساً صنعت دوخت. 5 

در قبایل بدوی هم که پارچه وجود و . شودپیدا نمی( ها به صورت تار و پود استکه قرار گرفتن نخ)بافی دوختن با نخ رایج نشود، صنعت پارچه

ای خیاطی و لذا اگر کسی بخواهد ادعا کند که در جامعه. اندکردهدوخته و به عنوان لباس استفاده میها را به هم میها و پوسترواج نداشته، برگ

بافی بدون صنعت ودوز رواج نداشته، اما پارچه رواج داشته، ابتدا باید توجیه تمدنی مناسبی برای آن داشته باشد که چگونه صنعت پارچهدوخت

 !دوزندگی ممکن است رواج پیدا کند

، مانند ثوب، لباس، ملبس، برقع، إزار، مئزر، رداء، عباء، قمیص، سربال، سروال، کسوه، درباره لباس آمده استواژگان فراوانی  در اشعار جاهلی،. 1 

واضح است که تنوع واژگان داللت بر تنوع . ... ملحف، غشاء، قناع، مقنعه، خمار، جلباب، عمامه، غطایه، غالله، درع، جبه، إتب، خیعل، برده، بقیره و

 . کندتنه باشد، رد میلباس این ادعا را که پوشاک آن زمان منحصر در دو پارچه که یکی برای پوشش باالتنه و یکی برای پایین کند و تنوعلباس می
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اینکه  و اغلب به توضیح بحثی درباره دوخته یا ندوخته بودنش نیست شناسی،لغت معتبر در کتب «رداء»کلمه در مورد 

رداء، لباس یا بُردی »اثیر اشاره کرده که فقط ابن 7 .شده استاست بسنده  «ردا»لباس معروف به همان واژه به معنای این 

اش اگر همین معنا را مدنظر قرار دهیم الزمه 3 «.اندازندبر روی گردن و کتفها میاست که افراد روی سایر لباسهای خود 

پس لباس )؛ یعنی اوال لباس دیگری دارند پوشندردا را روی لباسهایشان می ،اند کرده تن میبر  این است که افرادی که ردا

برهنه عادی بودن برای اثبات  نویسنده محترم)ند دشنمیبرهنه  ،داشتند میاگر ردا را بر و ثانیا( آنها فقط ردا و إزار نبوده

را بر زمین انداخت  (ص)پیامبر ده که باد ردای آمه در آنها ککند تمسک میبه روایاتی  ،دیگراندر برابر  (ص)پیامبر شدن 

  .(جنازه کسی انداختروی ردایش را بر روی دوش کسی یا  (ص)پیامبر یا 

 البته 1 .نیامده است« إزار»ندوخته بودن ای به اشاره لغت عرب، تخصصی کتب اغلبدر  نیز« إزار»کلمه  در مورد

لغت دیگر از از قول برخی ،در ادامه ولی ،کردهبودنش مطرح ( غیرمخیط)ندوخته  نقل قولی درباره (15 0متوفی )زبیدی 

اگر کسی در کاربردهای مختلف این واژه  81.«برندرا در مورد هرچه انسان را بپوشاند به کار میإزار » کند کهدانان نقل می

در بسیاری ندوخته هم باشد، لباسی است که  حتی اگرکه  توان گفت این استیابد که آنچه درباره إزار میتتبع کند، درمی

و در احرام حج هم که تعبیر ردا و إزار 80شده استهمراه با لباس دیگر و حتی گاه روی سایر لباسها استفاده میاز اوقات 

. نکنند ای بر تن شود که مردان همراه آن لباس دوخته باید ندوخته باشد، تاکید می( نه زنان)شود و لباس مردان  استفاده می

 .، نه به عنوان تنها لباسبوده است رایجهای دیگری لباسدهد إزار و ردا در کنار  همه اینها نشان می

خود ایشان در بحث وضعیت اشراف جاهلیت، درباره اوال : دالیل موجود در کتاب وی بر رد ادعای خویش(  )

که بر اساس نقل خود نویسنده، گاه با همین )اخر آیا لباس ف(. 41- 4ص)دهد لباسهای بلند و فاخر آنها داد سخن می

در آیات لباسی ندوخته است؟ به عالوه، ( آن تاکید کرده« آستین»بر کوتاه کردن  (ص) از آن یاد شده و پیامبر« إزار»کلمه 

ادعا نکرده  که هیچ کتاب لغت و مورخی)ثوب هم به کار رفته  و تعابیر دیگری مانند لباس آورد، نه تنهاکه می یو روایات

                                                            
؛ 511، ص س اللغة، جی؛ معجم مقائ854 ، ص1ة، جی؛ تاج اللغة و صحاح العرب851، ص1اللغة، ج یط فی؛ المح17، ص3ن، جیکتاب الع: ک.ر .7 

؛ تاج 801، ص04؛ لسان العرب، ج01 ، ص ث و األثر، جیب الحدیغر یة فی؛ النها 47 ، ص4دواء کالم العرب من الکلوم، جشمس العلوم و 

 454، ص01العروس من جواهر القاموس، ج

 01 ، ص النهایة فی غریب الحدیث و األثر، ج .3 

؛  01، ص0 جس اللغة، ی؛ معجم مقائ573، ص  جة، یة و صحاح العرب؛ تاج اللغ35، ص1 جاللغة،  یط فی؛ المح 83، ص7 جن، یکتاب الع: ک.ر .1 

؛ 44، ص0 جث و األثر، یب الحدیغر یة فی؛ النها87، ص0 جث، یب الحدیغر ی؛ الفائق ف43 ، ص0 جشمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، 

کلمات القرآن  یق فی؛ التحق14 ، ص8 جن، ی؛ مجمع البحر08ص ،  ج، یر للرافعیب الشرح الکبیغر یر فی؛ المصباح المن01، ص4 جلسان العرب، 

مفردات ألفاظ )دانسته است ( مطلق پوشاک)« لباس»آن را صریحا به همان معنای (  51متوفی )ابوالفرج اصفهانی همچنین . 74، ص0 جم، یالکر

رود که از کمر به پایین را بپوشاند، هرچند طریحی ی به کار میشناسان مذکور بر این باورند که إزار بیشتر در مورد لباساغلب لغت(. 74القرآن، ص

 (14 ، ص8 جمجمع البحرین، )« إزار لباسی است که سراسر بدن را شامل شود»کند که از برخی از اهل لغت نقل می

 1 ، ص1تاج العروس من جواهر القاموس، ج .81

کرده است، ظاهرا القای نوعی حالت متکبرانه می واند، پوشیدهوی سایر لباسها میشواهد روایی زیادی هست که إزار را به عنوان لباسی که ر .80

برای مشاهده دهها روایت در این زمینه،  .اندرا مذمت کرده( پیراهن= قمیص)« پوشیدن إزار روی قمیص»( ع)و ائمه اطهار ( ص)چرا که پیامبر اکرم 

 .81 ، ص3جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج: ک.ر
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هم  [احتماال شلوار]و سربال  [پیراهن]بلکه کلماتی مثل قمیص   8(روندورد لباس ندوخته به کار میدر مفقط اینها که 

جالب اینجاست که این دو کلمه اخیر هر دو در قرآن آمده . اند اینها لباس دوخته هستندهست که اهل لغت تصریح کرده

که به صورت سروال هم ثبت )کتاب، روایات متعددی مخصوصا در مورد سربال است و خود ایشان در مواضع مختلف 

دهد که عرب این نشان می(. 43 ص)معرفی کند ( نه شلوار)« شلوارک»کوشد آن را به عنوان آورده و حتی گاه می( شده

، فقط دهها حدیثی که ایشان از همه اینها گذشته 88.کرده استشناخته و استفاده میآن زمان کامال این دو نوع لباس را می

-44 ص)اند و نتوانسته هیچ اشکال سندی در آنها نشان دهد در کتاب خود آورده( ص)در مورد لباسهای دوخته پیامبر 

 .، برای رد مدعای ایشان کافی است(43 

اج داشته که بقدری رو ،در آن جامعه (و لذا دوخت و دوز)استفاده از سوزن  برخالف تصور ایشان، رسد، به نظر می

در صورتی آنها »کند که روند از این تمثیل استفاده مینمی قرآن کریم برای نشان دادن اینکه افراد کافر مستکبر اصال بهشت

، این احتمال را مطرح در برابر این آیهو ایشان  (41سوره اعراف، آیه)« روند که شتر از سوراخ سوزن رد شودبهشت می

اما آیا می( 14 ص. )کردند، نه برای دوخت لباسها استفاده میسوزن برای وصله کردن پارچه کنند که آنها از نخ ومی

 .(گذشت 5 توضیح بیشتر در پاورقی )ای وصله کردن رواج داشته باشد، اما دوختن رایج نباشد؟ شود در جامعه

روایاتی که داللت بر حرمت نگاه  نهی شده است؛ و( نه جنس موافق)در اسالم فقط از نگاه کردن به عورت جنس مخالف  .7

گذاری بوده؛  برداری دچار تغییر شده و عمده تغییرات مربوط به نقطهکند در هنگام نسخهبه فرج و عورت جنس موافق می

مرد حق ندارد به ] «نظر الی فرج اخیه و الیحل للمرأه ان ینظر الی فرج اختهایفال یحل للرجل ان »گویند یعنی روایاتی که می

اشتباه « اختها»و « اخیه»در « تـ»و « یـ»، نقطه [ورت برادرش نگاه کند و زن هم حق ندارد به عورت خواهرش نگاه کندع

 ( 580ص.)عورت مردان تذکر داده شده استنگاه به عورت زنان، و به زن درباره نگاه به ؛ یعنی به مرد درباره شده

 نقد و بررسی

شناسی و مانند آن مواجه شود، اما دلیلی که ایشان برای اثبات رد با بحثهای نسخهانتظار دا یانسان در برابر چنین سخن

برهنه بودن مومنان در مقابل جنس موافق در صدر اسالم کامال عادی بوده است؛ و از : آورند این است کهمی سخن فوق

قبال جنس مخالف به وی گوشزد آن گذشته، چگونه ممکن است فرد در مقابل جنس موافق مسئول باشد اما مسئولیتی در 

 ( 58-581ص. )نشده باشد

                                                            
گیرد که کنند که اینها داللت بر مطلق لباس دارند و از این مطلب نتیجه میالبته ایشان در مورد کلماتی مثل لباس و ثوب این گونه توجیه می . 8

  .(اصطالحا بین البشرط و بشرط ال خلط کرده است! )چون داللت خاص بر لباس دوخته ندارد، پس مربوط به لباس ندوخته است

و وقتی در ادامه بحث به ! ندارد (ص)پیامبر گوید در قرآن این مربوط به حضرت یوسف است پس ربطی به زمان مورد قمیص می در وی .88

که لباسهای آنها ندوخته بوده پس همه ! ما قبال اثبات کردیم :گویدمی ،رسدتعبیر قمیص آمده می (ص)مورد لباس پیامبر اکرم  روایات فراوانی که در

گوید مقصود از آن صرف پوشاک گذارد و میدر کنار ثوب و لباس می هم در قرآن آمده، در اینجا آن رادر مورد سربال که  .ت غلط استاین روایا

کلمات  یق فیالتحق) دداننمی« شلوار»سربال، معرب کلمه  را که شناسان برخی لغتدر حالی که حتی اگر از نظر  .بوده، نه نوع خاصی از پوشاک

بر لباس دوخته را خود  «قمیص»اند که داللت ا نوعی قمیص دانستهکتب لغت، سربال ر عمومصرف نظر کنیم، بازهم  ،(18، ص5 جم، یلکرالقرآن ا

؛ مفردات ألفاظ 1 07، ص5 جة، ی؛ تاج اللغة و صحاح العرب488، ص3 جاللغة،  یط فی؛ المح844، ص7 جن، یکتاب الع :ک.ر .ایشان هم قبول دارد

، 00 ج؛ لسان العرب، 857، ص  جث و األثر، یب الحدیغر یة فی؛ النها8153، ص5؛ شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، ج411القرآن، ص

، 04 ج؛ تاج العروس من جواهر القاموس، 815، ص5 جن، ی؛ مجمع البحر 7 ، ص  ج، یر للرافعیب الشرح الکبیغر یر فی؛ المصباح المن885ص

 .41 ، ص8 ج؛ قاموس قرآن، 848ص
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کنند، روایاتی است که در ارائه می« عادی بودن برهنگی مومنان در مقابل هم»کی از شواهد مهمی که ایشان برای یاوال 

ت حداکثر این روایا. آنها را از این کار نهی کرد( ص)شدند و پیامبر صدر اسالم مردان کامال برهنه در حمام حاضر می

داللت دارد که این اشتباه در میان برخی مسلمانان وجود داشته و اسالم با آن مخالفت کرده، نه اینکه اسالم این را قبول 

این گونه کارها در عرب جاهلی : مخصوصا با توجه به نزول تدریجی آیات، وقوع این گونه مسائل کامال عادی است. دارد

. بسیاری از احکام تدریجی نازل شد یادانستند وشدند همه احکام را روز اول نمین میمسلماافراد وجود داشته و وقتی 

 . قرار گرفته است( ص)دهد که اگر چنین چیزی هم وجود داشته مورد نهی پیامبر اتفاقا خود همین احادیث نشان می

دهند، درباره نگاه می ین به آنها تذکردر مورد مسئولیت متقابل هم باید گفت مگر قرار است وقتی درباره حمام رفتن مردا

 مردان و زنان به عورت همدیگر هم تذکر دهند؟ 

روایت بپذیریم با دهها روایتی که در همین کتاب ذکر شده و در آنها به  ایناز همه اینها گذشته حتی اگر این توجیه را در 

رت جنس موافق را همچون زشتی نگاه به عورت ا زشتی نگاه به عوی84آمده، جای اختها و اخیه، تعبیر الرجل و المراه

 چه کنیم؟85جنس مخالف دانسته،

*** 

 قرار نویسنده دیگر هایتحلیل از بسیاری مبنای چون که است کتاب نیا مناقشه قابل اظهارات ازی اندک تنها گذشت آنچه

 با. شود کاغذ من هفتادی مثنو ،گرددرسی بر و مطرح اظهارات گونه نیای تمام باشد قرار اگر و شد؛ اشاره آنها نقد به گرفته،

 ازی ادیز حجم اختصاص با شانیا که آنجا از اما کند،یم تیکفا اثر نیای علم اعتبار زانیم از اطالعی برا مقدار نیهم نکهیا

 باشد الزم رسدیم نظر به کرده، تخطئه را حجاب بحث از فقها عموم فهم متعدد،ی هاناسزا و هانیتوه با متاسفانه و کتاب،

 .ردیگ قرار توجه مورد مستقل طور به و ترمفصل موضوع نیا

*** 

 یشرع حجاب مورد در فقها دگاهید. ب

 تمام پوشاندن نامحرم، مقابل در زنی برا واجبی شرع حجاب باب در اسالم خیتار دری سن و عهیشی فقها تمام اجماع

 هم را( نییپا به پا مچ)« قدم» نپوشاندن فقها ازی معدود تهالب و81بوده( مچ تا دستها) نیکف و( صورت)=  وجه از ریغ بدن

ی عنی. است داشته وجود نظر سه عهیشی فقها انیم در مورد نیا در که کندیم ادعا کتاب سندهینو. انددانسته زیجا زنانی برا

 فقها ازی برخ شودیمی مدع ،داندیم واقع خالف و اشتباه را آن اما دارد، اذعان آن بودن مشهور به که فوق، نظر بر عالوه

 حجاب که بوده نیا شانیفتوا([ 44 0م)ی نراق احمد مال و( 0110م)ی کاشان ضیف محسن مال ،(118م)ی لیاردب محقق: یعنی]

 شیفتوا هم([ 830 م)یاسکاف دیجن ابن] فقها ازی کی و( 731-135ص! )بوده« بازو و ران تنه،» پوشاندن فقط زنی برا واجب

 (381-731ص! )است نیعورت پوشاندن فقط نامحرم، برابر در زنی برا واجب حجاب که بوده نیا

                                                            
 .عورة المرأة الی المرأة التنظر و عورة الرّجل الی الرّجل الینظر: آورده است که 311مانند روایتی که نویسنده محترم در ص  .84

 .المرأة علی الرجل كعورة المرأة علی المرأة عورة و الرجل، علی المرأة كعورة الرجل علی الرجل عورة :مده استآ 133روایتی که در صفحه  انندم .85

 .داندرا هم واجب می( و کفین)البته ظاهرا مذهب شافعی و مذهب حنبلی پوشاندن وجه  .81
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 با شانیایی ناآشنا رسد به نظر می اما است؛ آمده آنهای هاکتاب در که باشدی مطالب دیبا اظهارنظر نیا لیدل که استی عیطب

  :شود می اشاره است الزم فقها متون فهم یبرا کهی نکاتی برخ لذا ابتدا به. است شدهیی هابرداشت نیچن موجبی فقه متون

 بحثی امساله هر در لذا و عقل؛ و اجماع، ات،یروا قرآن،: کنندیم استفاده منبع چهار از دادن فتوای برا عهیشی فقها( 0

 گاه که استی عیطب ر؟یخ ای دارد وجود بحث مورد مساله اثباتی برای کاف لیدل منبع، چهار نیا از کیهر در ایآ که کنندیم

.  ... و کرد اثبات شودینمیی تنهابه تیروا با ای( نماز رکعات تعداد مثال) کرد اثبات شودینم قرآن هیآ با رای شرع مساله کی

یم« شود دهیفهم معصوم امام نظر ،آن از کهی توافق» بلکه« علما نیب توافق» فقط نه ،«اجماع» از عهیشی علما مقصودهمچنین 

 نیا» دیگویمفقیهی مثال  کهیی درجا پس. باشد« معصوم قول از کاشف» اصطالحا که دارند قبول را یاجماعی عنی باشد؛

 مخالفت نم اند،گفته همه چون که ستین نیا شیمعنا ،«رمیپذیم اجماع لیدل به را آن اما شود،ینم اثبات آیه نیا با حکم

، هرچند شودیم اثبات حکم نیا آنها اساس بر که ستای ثیحادادهنده  نشان اجماع، این که است نیا شیمعنا بلکه کنم؛ینم

 بری ثیحدآیه یا  داللتی هیفق وقتی که بوده نیا در محترم سندهینو اشتباه. متن آن احادیث، مستقال به دست ما نرسیده است

 اگر کهی حال در ،دهدیم زن گردن و سر نپوشاندن به فتوا آن فقیه که کرده گمانوی  کرده، رد را گردن و سر مثال پوشش

 لیدل به استناد با مذکور، هیفق که ابدییدرم کند دقت ده،مآ ترجمه بدون نویسنده محترم کتاب در کهی عبارات همان دری کس

 .است داده زنان گردن و سر پوشاندن به فتوا اجماع،

 مطالب همه ،یفقهی کتابها در شود،یم ارائهی استدالل چیه بدونی شرع احکام که المسائل،حیتوضی هارساله برخالف(  

 اما باشد، هم هیشب کامال شانیهارساله در هیفق دوی فتوا است ممکن لذا رد؛یگیم قراری بررس و بحث مورد تمام تیجد با

 تیروا کی از استفاده با و نکرده قبول را هیآ آن داللت گر،ید هیفق اما داده؛ قرار قرآن از هیآ کی را اشیاصل لیدلی کی مثال

 نسبت او به رای نظر ،یهیفق( یاستدالل) یِفقه کتاب به مراجعه با میبخواه کهی زمانی عنی. باشد کرده استنباط را مساله همان

. گریدی فقها عبارات با نه م،یبسنج هیفق آن خود عبارات ریسا با را سخنان آن و میکن مالحظه رای و سخنان تمام دیبا م،یده

 آن داللت من که گفت گرید هیفق و دهمیم را فتوا فالن ،تیروا نیا لیدل به من گفت الف هیفق میدیدیی جا در اگر مثال

 مطالعه او خود مطالب هیبق دیبا بلکه ندارد، قبولهم  را فتوا آن او که گرفت جهینت توانینم ندارم، قبول را مساله آن بر تیروا

 محترم سندهینو نکهیا علل ازی کی. باشد داشته قبول را فتوا همانی گرید تیروا ای هیآ به استناد بای و است ممکن چون شود

 نماز در پوشش واجب حد فقها ازی اریبس نظر از مثال. است نکته نیا به توجه عدم داده فقها ازی برخ بهیی هاانتساب نیچن

 لیاوا در سندهینو. انددانستهینم کسانی ار دو نیا که اندبوده همی یفقها اما است؛ اندازه کی به نامحرم برابر در پوشش با

 کی نامحرم برابر در و نماز در پوشش زانیم که کرده قول نقل فقها ازی برخ از رود،یم فقها نظرات سراغ به که سوم بخش

 رهدربا او نظر که گرفته جهینت ،داشته دیترد نماز در زن سر پوشش ضرورت درباره کهی هیفق مورد در سپس است؛ اندازه

 صراحت هیفق آن خود جمالت آمد، خواهد ادامه در چنانکه که،ی حال در است؛ نیهم هم نامحرم برابر در زن پوششمیزان 

 .است دانستهیم واجب را نامحرم برابر در زن سر پوشش او که دارد

 با خود نظر مخالف، ظرن رد هنگام هانیفق رد،یگیم قراری بررس مورد مختلف افراد نظر نکهیا از بعدی فقه کتب در( 8

 گاه سندهینو اما دارد؛ فقیهی قطع نظر بر داللت ریتعاب نیا. کنندیم انیب« الظاهر» و« یاالقو» ،«یاالول» ،«األصح» مانندیی رهایتعب

باید  صح،أ بر بنا دیایب ترنییپا سر از کهی بلندی موها» گفتهی هیفق مثال نکهیا از و کرده قلمداد« مستحب»ی معنا به را نهایا

 (747ص) !، نه واجباست دانستهیم مستحب را گردن و مو پوشش او که گرفته جهینت« شود دهیپوش
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 :میرویم ،نویسنده بدانها پرداخته، به ترتیبی که شانیا استناد موردی فقها سراغ به اکنون مقدمه نیا با

 بدن تمام پوشش حکم اجماع، لیدل به حایصر ده،آور ترجمه بدون را آن سندهینو کهی ایعرب عبارت در ،ینراق مالاحمد

 توجه بدون بخواهدی کس اگر که دهدیم حیتوض و( 714ص اإلجماع؛ هو فالمناط) ردیپذیم زنی برا را نیکف و وجه از ریغ

 اللاستد «نماز در مو پوشش» وجوب درباره تواندینم کند، اثبات را مطلب بوده، بحث محل کهی تیروا با فقط و اجماع به

 نیچن کهیی مو آن از مقصود» دیگویم صراحتا( ندارد قبول را آن خودش که)ی شخص نیچن نظر درباره سپس. اوردیبی کامل

 سر محدودهی مو مورد در وگرنه رود فراتر سر محدوده از که استیی مو نداند، واجب را پوشاندنش است ممکنی شخص

 . «دارند داللت آن بر هم اتیروا و ستینی نظر اختالف چیه

ی عرب عبارات فقط و صرف نظر، محترم سندهینوبدون استناد  حاتیتوض از اگر، یکاشان ضیف مالمحسن سخن مورد در

 مورد در اوالی نراق مرحوم همانند زین یشانا نظر که شودیم آشکار ،(713-711ص) میکنی بررس آورده که رای اترجمه بدون

 ؛(سندهینویی ادعا مواضع ریسا به رسد چه) سری روی مو نه د،یآیم ترنییپا ردنگ و سر حد از که استیی موها نپوشاندن

  87.کندیم رد را دگاهید نیا حایصر ثالثا و نامحرم؛ مقابل در نه است، نماز در زن پوشش به مربوط ایثان

 حذف با) آن حیصح ترجمه که( 771ص) کندیم استنادی و ازی جمالت به محترم سندهینو ،یلیاردب محقق مورد در

 داشت امکان بساچه نبود، بحث مورد اجماعِ مورد دری نگران اگر»: که است نیا( افزوده ترجمه به محترم سندهینو کهی اضافات

 نظر برخالف) جمله نیا خود نکه،یا ازی جدا« .بدهد شودیم ظاهر غالبا کهیی هامحل و سر پوشش عدم به حکمی کس

 سر پوشش عدم به حکم ل،یدل نیهم به و دارند، قبول را مساله نیا در اجماع لیدل شانیا که دهدیم نشان( محترم سندهینو

 داللت نکرده، آنها بهی ااشاره محترم سندهینو متاسفانه که قبل، صفحه دو در شانیا جمالت اوال که گفت دیبا دهند،ینم

 اصال مساله نیا در دیگویم که خصوصا است؛« نیکف و وجه از ریغ به بدن تمام» پوشاندن شانیای فتوا که دارد آشکار

 گریدی جا در را نامحرم مقابل در زن حجاب دربارهی لیتفصی بحثها که کندیم حیتصر ایثان و ندارد؛ وجودی نظراختالف

 سندهینو کههم ی متن همان دری کس اگر حتی و 83کنم؛ بحث نماز در پوشش درباره خواهمیم نجایا در و پرداخت خواهم

 81.است نماز در زن حجاب دربارهی و بحث که است آشکار کند، دقت آورده محترم

                                                            
اند که این روایت در اغلب فقها توضیح داده. تواند سرش را نپوشاندهست که برداشت اولیه از آن این است که گویی زن در نماز می یروایت .87

ای که  در عبارات عربی ،فقهابا سایر  راستا هم ،مرحوم فیض.( توجه شود ادامه متنجنید در نظر ابننیز و  81مثال به پاورقی . )مورد دختر نابالغ است

اگر کسی بخواهد بگوید با استناد به »: اش چنین است  ترجمه کهدهد  درباره این روایت توضیحی می( 713-711ص)نویسنده بدون ترجمه آورده 

که پوشاندن موی زن را ]رض است با روایات صحیح دیگر در تعانیست، جوابش این است که این یک روایت این روایت پوشاندن موی زن واجب 

ایشان متن کامل سخنان فیض ضمنا . یا روایت را کنار بگذاریم[ که مثال بگوییم منظور، دختر نابالغ است]پس یا باید تأولش کرد [ اندواجب دانسته

 مورد استناد، کتاب متن کامل در حالی که اگر به .گذرد، به یک نسخه خطی ارجاع داده استتاریخ نشر کتاب وی می ل ازسا 5و با اینکه  ؛را نیاورده

مراجعه شود کامال معلوم ( 1 04انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، : تهران -31 ، ص ج ،المعتصم الشیعه فی احکام الشریعه)که منتشر هم شده 

 .به برخی دیگر از جمالت مرحوم فیض اشاره خواهد شد مقالهدر ادامه  .در نماز است نه در مقابل نامحرم ش زناست که بحث وی درباره پوش

یجب سترها فی الصالة مطلقا، : و اما عورة المرأة فال خالف فی کون کلها عورة»: جمالت محقق اردبیلی که نویسنده محترم نیاورده چنین است .83

و  .و یؤید اإلجماع بعض االیات و االخبار ؛و فی تحریم تکرار النظر إلیها من المحترم مطلقا ؛ین، و فی غیرها من األجنبیعدا الوجه و الکفین و القدم

،  مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، ج) ... و اما حال الصالة ؛ء البحث عنه فی النکاحاما ستر هذه األشیاء فی غیر الصالة، سیجی

[ ه خواهد شدتوضیح داد متناین تعبیر در ادامه  معنای]نظری وجود ندارد که تمام بدن زن عورت است اما عورت زن؛ اختالف»: رجمهت (.014ص
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 اند،کرده رد و نقل احتمال، کی عنوان به بزرگواران نیا که رای نظرات اجماع، ریتعب فهمیدنِ اشتباه با هم ما اگری حت اکنون،

 زن بلندی مو ای سر پوشش درباره بحث عمدتا که ،فوق ریتعاب از که رواست ایآ هم باز م،یکن قلمداد آنها خود نظر عنوان به

 م؟یده نسبت فقها نیا به و میریبگ جهینت را نامحرم برابر در« بازو و ران تنه،» پوشش به زنانی اکتفا است، نماز در

 عالمه های کتاب یکی از دریی هاقولنقل فقط او از در این زمینه و نماندهی باقی اثر دیجنابن از. دیجنابن مورد در اما

 المرأة تصلی أن بأس ال: دیجنابن قال»: که( اندکرده نقل کتاب نیهم از را مطلب نیا هم هایبعد و) باقی مانده (1 7م) یحل

ی برا: است گفته دیجنابن»: که است آن عبارت نیای معنا 41«لها محرمذي غیر الیراها حیث مكشوفةالرأس هی و غیرها و الحرّة

 نیا 40«.نپوشاند ند،یبینم را او نامحرم که یصورت در را، سرش کهی حال در بگذارد نماز که ندارد اشکال ادرآزیغ و آزاد زن

 نماز در پوشش نیب ایثان و بوده، سر پوشش مورد در اوال داشته،یی فتوا نیچن واقعا اگر ،یو که دهدیم نشانی خوب به جمله

ی معنا همان به را« رأس»ی معنا ،جمله نیا آوردن از پس سندهینو اما .است گذاشتهیم تفاوت نامحرم مقابل در پوشش و

یم نماز در زن که ردیگیم جهینت دانسته،یم نهیس تا را زنان لباس اندازه چون و  4دهدیم قرار« پوشاک سر» قبولِ رقابلیغ

 در و نماز در زن پوشش اندبوده دمعتق که هانیفق از گریدی برخی فتوا به توجه با سپس! نپوشاند هم را شیهانهیس تواند

 پوشش او که کندیمی بندجمع و داشته را نظر نیهم حتما هم دیجنابن که ردیگیم جهینت ندارند،ی تفاوت هم با نامحرم مقابل

 هایریال ثیح» عبارت چون سپس! داندیم( یا از کمر تا زانو) نیعورت پوشاندن حد در فقط را نامحرم برابر در زنی برا الزم

 که دارد احتمال جداً»: دیگویم باشد،یم هابرداشت نیا خالف حایصر( ندینب را او نامحرم کهیی جا در)« لها محرمیذ ریغ

 شدهی تلق گونه نیا و شده متن وارد اشتباه به که باشد شارحان حیتوض بلکه نباشد،ی اسکاف سخن ادامه عبارت،ی انیپا بخش

                                                                                                                                                                                                        
واجب است؛ و نیز در غیرنماز در مقابل نامحرم؛ و نیز درمورد  [چه نامحرم باشد، چه نباشد]که پوشاندنش، به غیر از وجه و کفین و قدمین، در نماز 

یعنی اگر ناآگاهانه یکبار نگاهش افتاد اشکال ندارد، اما نگاهش را ]نظری نیست ت تکرار نگاه کردن به زن از جانب فرد بالغ عاقل نیز اختالفحرم

در [ وجه و کفین و قدمین]اما بحث از پوشش اینها . ؛ و شواهدی از آیات و روایت هم بر این مساله که مورد اجماع است، وجود دارد[تکرار نکند

 «. ...غیرنماز بعدا در سلسله مباحث نکاح خواهد آمد؛ اکنون به سراغ بحث پوشش در نماز برویم 

در پایانش  ، عبارتی دارد که(711ص)آورده  در کتابش هاییبا حذف قسمت نویسنده آن راکه  ،هاییاز نقل قول دیگر محقق اردبیلی در یکیضمنا 

سر و گردن و سینه و ساعد و قسمتهای زن در ، حکم حجاب «الحکم»یسنده گمان کرده مقصود وی از کلمه نو« .و الحکم محل االشکال» :گویدمی

( 547-545ی تفسیر القرآن، صزبده البیان ف)محقق اردبیلی  ی شده عبارات حذف ی و مالحظه ،با مراجعه به متن اصلیدر حالی که ! ساق پا است

در فهم ( نویسنده کتاب تفسیر الکشاف) «رای زمخشری»اش، نه فتوای فقها، بلکه این کتاب تفسیریدر « الحکم»مقصود وی از  توان دریافت می

داند؛ اما نویسنده، چون عبارات بین آن را محل اشکال می« حکم مورد نظر زمخشری»؛ یعنی او است« در آیه قرآن« اال ما ظهر منها»مقصود از عبارت 

 .قق اردبیلی، حکم حجاب استکرده که مقصود محگمان را حذف کرده، 

درحالی که  نماز بخواندروایتی هست که اشکال ندارد زن مسلمان »: ای که ایشان بدون ترجمه آورده این استترجمه یکی از عبارت عربی .81

 .(گذشت 87توضیح این حکم در پاورقی )« .اندمقنعه بر سر ندارد؛ و این روایت را حمل بر دختر نابالغ کرده

الزم به ذکر است که ایشان نقل  .را برای این مطلب ذکر کرده است 004نویسنده اشتباها صفحه . 11، ص الشیعه فی احکام الشریعه، جفمختل .41

آورده و مانند نقل فوق، سخن وی را که درباره ( که آن هم در همین کتاب عالمه حلی و در بحث پوشش زن در نماز است)جنید دیگری از ابن

 .نماز است، به پوشش زن در برابر نامحرم تسری داده است؛ که دیگر نیازی به ذکر جداگانه آن نیستپوشش زن در 

با توجه به برخی روایات، فتوای اغلب ضمنا . انداشاره شد، بقیه فقها منظور از زن در این روایت را دختر نابالغ دانسته 87چنانکه در پاورقی  .40

جنید ظاهرا این جواز را در مورد زنان آزاد هم قبول داشته است؛ لذا ابن .در نماز نپوشانند ز است که سرشان رافقها این است که برای کنیزان جای

 .آورده است( زنان آزاد و غیرآزاد)« غیرها و الحرّة المرأة»تعبیر 

 .زم ارائه شدتوضیحات ال از فصل قبل، 8در بند « سر پوشاک»به « سر»درباره استداللهای نویسنده برای ترجمه  . 4
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 رای و عبارات« شبّر» نام بهی شخص که است نیا! یجد احتمال نیای برا شانیا لیدل( 311ص)« .است دیجنابن کالم که

 خواننده. «مجلس ک خطی نسخه شبر الظالم مصابیح» :آوردیمی پاورق در را آدرس نیا و است کرده نقلی انیپا جمله بدون

ی حل عالمه از قبل که است شخصی منا« شبر» حتما که کندیم گمان ندیبیم رای خط نسخه نیا آدرسی وقت غیرمتخصص

 نام که) شخص نیا که درحالی است؛ داشتهی دسترس حلی عالمه نسخه از غیر اینسخه به احتماال و ستهیزیم( 1 7ی متوف)

 عیالشرا حیمفات کتاب بر استی شرح هم مذکور کتاب و باشد؛یم  4 0ی متوف( استی کاظمی حل شبر دعبداهللیس کاملش

 ادعا قبل صفحات در نویسنده که)ی کاشان ضیف که بوده نیا مساله واقع، در(. 0110ی متوف ،یکاشان ضیف نمالمحس نوشته)

 سر پوشش»: که کرده حیتصر عیالشراحیمفات در( بازوست و ران و تنه پوشش به اکتفا زن، حجابی برا شیفتوا بود، کرده

 مساله نیا برخالف[ اعتنایند غیرقابل که اندکم قدریبه روانشیپ کهی نظر]=  شاذ قول کی فقط و است الزم نماز در زنی برا

ابن نظر شاذ، قول از سندهینو مقصود» که دهد حیتوض باید( شبر مرحوم) شارح القاعده،یعل و ؛(015ص ،0ج)« دارد وجود

 چنان ایآ اکنون .است دهاورین را جمالت هیبق کرده،یم تیکفا دیجنابن اول عبارت همان استنادشی برا چون و ؛«است دیجن

 رواست؟ دادن، نسبت دیجنابن مرحوم بهی لیدل نیچن با را یمطالب

 درباره 134-145 صفحات در نکهیا از پس شانیا. شودی بررس مشهوری فتوا رد در شانیا ادله که دهیرس آن نوبت اکنون

 :دهندیم ارائهی ایبندجمع نیچن کنند،یم بحث مشهوری فتوا

 نیا یمبنا نیترکهن شد گفته چنانکه. است نیکف و وجه مگر اندام همه ستر از عبارت زنان حجاب مورد در مشهور یرأ»

 :است (ص)امبریپ از تیروا دو ،یرأ

  د؛یآیم استقبالش به طانیش بگذارد رونیب خانه از را شیپا اگر ،است عورت زن -الف

  شود؛ دهید او از ن،یکف و وجه از ریغ به ستین ستهیشا شودیم بالغ زن یوقت -ب

 و! صادرنشده (ص)امبریپ از اساساً ت،یدوروا نیا از کی چیه شد معلوم دادم انجام کی هر شرح در که ییهایبررس با اما

 (134ص) «.است یو یرهنمودها ریسا و حضرت رهیس مخالف شانیمحتوا زین

 وجوب لِیدل« نیترکهن»نه ایثان ست؛ین لیدل تنها و نیتریقو یمعنا به لزوما لیدل نیترکهن اوال: گفت باید که حالی در

 عبارت از شانیا لیتحل و ترجمه دری قبل موارد مانند ثالثا و آن؛« لِیدل تنها« و« ترینقوی» نه و است، تیروا دو نیا حجاب،

 ییناآشنا تا گرفته، تجمال و کلمات ترجمه در قبول رقابلیغ موارد از دارد، وجود یمتعدد اشتباهات حدیث، دو نیای اصل

 :مطلب سه نیا حِیتوض اما. ثیاحاد داللت و سند یبررس یچگونگ با

 که میدانیم همه مثال .ستین لیدل نیترکهن لزوما ل،یدل نیتریقو است؟ آن یمبنا نیترکهن قول، کی صحت اریمع ایآ. 0

 ه،ینظر نیا نیامروز های دلیل و شده؛ گرفته یفراوان تاشکاال( لیدل نیترکهن) تکامل هینظر برای اثبات نیدارو لیدل در مورد

 جعل ات،یروا مهم مشکالت از یکی .است یمهم مطلب نیا هم اتیروا بحث در .است نیدارو دلیل خود از تریقو اریبس

 یَّعلَ رتکثُ»: فرمود (ص) امبریپ خود .شد شروع شانیا اتیح زمان همان از که است (ص) امبریپ بر بستن دروغ و ثیحد

 011 سال یحوال) زیعبدالعزعمربن زمان تا و آورد عمل به ثیحد کتابت از دوم فهیخل که را یممانعت اگر 48.«ستُکثُر و الکذابه

 که شد ادیز یقدر به هابستن دروغ نیا یفضا .شودیم معلوم شتریب مشکل بودن حاد م،یریبگ درنظر زین داشت ادامه( یهجر

 اختالف نیا هنوز که ؛افتاد اختالف ند،گرفتیم وضو چگونه شانیا نکهیا درباب (ص)امبریپ لترح از بعد قرن مینکمتر از 

                                                            
 .شد خواهند هم ادتریز و ادندیز دهندیم نسبت من به را یدروغ سخن که یکسان: 01 ص ،4ج ،یللطبرس االحتجاج .48



21 

 و بارها ،ندکردیم ینیبشیپ را امور نیابه عنایت الهی  که لی اهلل علیه و آله و سلم،صاکرم  امبریپ. استی باقی سن و عهیش نیب

 بعد یائمه و( ع) یعل به نید مسائل در من از بعد که ندودفرم انیب اًمکرر و، دیتاک السالمهیعل یعلحضرت  ینیجانش بر بارها

 با (ص) امبریپ از متعدد اتیروا ر،یالغد ارزشمند کتاب در ینیام عالمه و آورد را آنها تکتک نام که) دیکن مراجعه او از

 شهر به ورود در علی و سپردم( ع) یعل به را علمم تمام من و( است آورده مساله نیا باره در سنت اهل از معتبر یسندها

 که داد نشان متعدد ادله با و گرفت یجد را (ص)اکرم  امبریپ از بعد امامت مساله ادله، نیا با عهیش 44... . و است من علمِ

 یابهامات که ن،ید یایزوا از یاریبس در لذا و دارد؛( ص) خدا امبریپ سخنان همچون یاعتبار السالمهمیعل اطهار ائمه سخن

 از یاریبس ث،یحد کتابت و نقل جلوگیری از در دوم فهیخل اقدام با گر،ید ریتعب به .رفت( ع) ائمه سراغ به بود، شده دایپ

 مانند آنها سخن نکهیا نیتضم و خود مطمئن نانیجانش نییتع در (ص) امبریپ اقدام با اما رفت، دست از (ص) امبریپ ثیاحاد

 شما یبرا زیچ دو من :فرمودند (ص)امبریپ که شود دقت نیثقل متواتر حدیث به امخصوص) است قرآن فیرد در من، سخن

کهن)ی نبو اتیروا به فقط که میندار یاصرار ،(رندیناپذییجدا هم از که خودم (تیباهل)=  عترتِ و خدا کتاب گذاشتم

 .میکنیم مراجعه ،(ع)اطهار ائمه اتیروا ازجمله ،ادله نیترمطمئن به بلکه م؛یکن مراجعه (ادله نیتر

گمان  مخاطب که دنمایمی انیب یاگونه به را مطلب ،«نیترکهن» ریتعب یجا به بحث، نیهم یابتدا در محترم سندهینو.  

( نیکف و وجه مگر اندام همه پوشاندن) مشهور یرأ»: دیگویم. است مطلب نیا بر فقها لیدل« تنها» فوق، حدیث دو کند می

 از کیچیه آورمیم یبعد نیعناو در چهآن مطابق رایز است مخدوش اساس از هیهردوپا نیا اما...  ستا شده بنا هیپا دو بر

 ثیحد یبرا سند ستیب نکهیا از بعد شانیا که نجاستیا جالب( 145ص)« نشده صادر( ص)امبریپ از واقعا ثیحد دو نیا

 عنوان تحت یفصل( آمد خواهد حشیتوض ادامه در و است یکاف ثیحد این صحت اثبات یبرا نیهم خود که) دنآوریم اول

 در و د؛نکنیم مطرح زنان پوشش موضوع با رابطه در گرید ثیحد پانزده ،(170 تا 114ص)کرده  باز« عورات و یع ثیاحاد»

 وششپ موضوع نیهم درباره گرید تیروا زدهیس ،دهند ارائه می آن یبرا یمتعدد یسندها نکهیا از بعد ز،ین دوم تیروا مورد

 گرفته؛ قرار فقها توجه مورد که دارد وجود نهیزم نیا در گرید تیروا دهها که دنکنیم اثبات ناخواسته خودی عنی د؛نکنیم نقل

 هم را آنها همه دنکوشیم( شد خواهد اشاره بحث ادامه در آن از یانمونه که) محدثان به نیتوه و غلط ترجمه با  که هرچند

 با (11 -010ص ،1 ج الشیعه، وسائل مثال) برود، شیعه حدیثی متون سراغ کسی اگر گذشته، اینها همه از. ندنک قلمداد مردود

 .ای به آنها نکرده است که نویسنده اشاره شد خواهد مواجه زن حجاب جزییات درباب( ع) اطهار ائمه از دیگر حدیث دهها

 :ثیحد داللت ای سند رد پیرامون ارائه شده یهالیتحلنیز در  و ،عبارات ترجمه در شانیا اشتباهات اما. 8

درباره  امروزه که ییمعنا همان به را« عورت» که است نیا اول، حدیث با محترم سندهینو مخالفت علل نیمهمتر از. 8.0

یم ترجمه« هستند عورت زنان» صورت به حایصر هم را« عوره النساء» حدیث لذا و گرفته؛ ،شودیم دهیفهمعضو خاصی 

 ایآ اما. بود خواهد زیآمنیتوه ریتعب کی( شودیم دهیفهم امروزه که ینحو به)« است عورت زن» ریتعب که است واضح و کند؛

 آن ساده شاهد. ریخ قطعا است؟ بوده نیهمهمواره  سلم و آله و هیعل اهلل یصل اکرم امبریپ زمان در ریتعب نیا از مراد

یم کنند، فرار جهاد از که کردندیم ییجوبهانه که یکسان مورد در ییجا رد میکر قرآن. است واژه نیا یقرآن استعماالت

                                                            
هیعل یعل براینکه یا ای (53صحیفة اإلمام الرضا علیه السالم، ص) «آن است یورود بدر( ع) یمن شهر علمم و عل» :فرمودند( ص) امبریپ مثال .44

کافی، ) «.شودیگر باز میهزار باب د یهزار باب از علم بر من گشود که از هر باب»سوال کردند، چه فرمود، پاسخ داد  یگفت که وقت یالسالم سخن

 (11 ، ص0ج
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 احزاب، سوره ؛فِرَاراً إِلَّا دُونَیرِی إِن بِعَوْرَةٍ یهِ وَمَا عَوْرَةٌ وتَنَایبُ إِنَّ قُولُونَی) «است عورت ما یهاخانه» ندیگویم آنها: دیفرما

 شوند، وارد اجازه بدون دینبا هم نابالغ افراد یحت که است شوهر و زن لوتخ زمان ییزمانها کی نکهیا مورد در ای (08هیآ

 نیا در قطعا(. 51هیآ نور، سوره ؛لَّكُمْ عَوْرَاتٍ ثَلَاثُ) شماستبرای  «عورت» سه[ زمان خاص سهاین ]=  هانیا که کندیم ریتعب

 که یکتب سراغ اگر. زمان نه و ،ه آن عضو خاص دارداشاره ب خانه، نه: ستین مدنظر واژه، نیا یامروز یاصطالح یمعنا ،موارد

 به ازین» و« خلوت» و« بودن یخال» یمعنا با یطرف از کلمه نیا که شد میخواه متوجه میبرو اندپرداخته لغات یابیشهیر به

 موجب آن از اقبتمر عدم که یمحل)« گاهشرم» یفارس یترجمه دیشا 45.«ایح» مفهوم با گرید طرف از و دارد، ارتباط« مراقبت

 که یاخانه یعنی) واژه نیای قرآن استعمال موارد تمام در که است واژه نیا از قیدق اریبس ترجمه کی( شودیم یشرمندگ

 خاطر به آن، ترجمه همانند کلمه، نیا حال، هر به. دارد معنا...( و ،یجنس اندام شوهر، و زن خلوت یزمانها بماند، یخال

 در رود؛یم کار به معنا نیا به اغلبدرآمده که ی اصطالح صورت به امروزه انسان، عضو خاصی از مورد در استفاده کثرت

کاربرد کلمه عورت »: گویدمی(  51متوفی )راغب اصفهانی این کاربرد در آن موقع یک کاربرد مجازی بوده است؛  که یحال

گرفته شده و به خاطر اینکه آشکارشدنش « عار»از کلمه  است؛ اصل آن( مجازی)ای در مورد شرمگاه انسان، یک کاربرد کنایه

را به  زنانبدن  که نبوده نیا« عوره النساء» ریتعباز ( ص)مقصود پیامبر اکرم  پس 41«.اندموجب عار بوده، به آن عورت گفته

 در« عورت» مفهوم به وجهت با میبخواه اگر بلکه آمیز بدانیم و با آن مخالفت کنیم، تا آن را توهین ،یک عضو خاص تشبیه کند

 نشود مراقبت اگر که دارد یاژهیو یایح کی یاقتضا زنان بدن»: که است نیا مقصود م،یکن ترجمه را جمله نیا زمان، آن

 .«گرفت خواهد قرار( گاهشرم)=« آورشرم یهانگاه محل»

 النساء»: کرده نقل گونه این را دیثح کامل متن شده، مطرح اول حدیث یبرا که ییسندها از یکی اساس بر نویسنده.  .8

 :کندیم ترجمه گونه نیا و ؛«... اعجبته اال بأحدٍ مررت ما قولی طانیالش ستشرفهای بلباسٍ تهایب من لتخرج ةالمرأ إن و ةعور

 به و فتهگر نظر ریز را او قایدق[ و آمده سراغش به] طانیش شود، خارج! یلباس با اشخانه از یزن نهیهرآ و اندعورت زنان»

 (141ص)« ... یاندازیم یشگفت و شوق به را او نکهیا مگر یکنینم گذر یمرد چیه بر: دیگویم یو

 :سدینویم که گرفته قرار احساسات ریتاث تحت و برآشفته چنان حدیث نقل از پس و

 یهاخواسته یعبارات افزودن با شدند ناچار که نشده نیتام کامل طور به47یترمذ تیروا از سازانثیحد عطش ایگو» 

 را اهانت نیبزرگتر ناخواسته و کنند یزندان خانه در را خدا بندگان از یمین یعنی زنان و بنشانند؛ یکرس به را خود یشخص

 اتیروا مطالعه از پس هرچند کنمیم یبررس را سند صرفا و ندارم یکار تیروا متن به فعال البته. دارند روا خدا نشیآفر به

 یقدس ساحت شیشاپیپ و باشد مانده یباق خواننده یبرا ثیحد یبررس ادامه یبرا یدماغ و دل چندان کنمینم فکر باال

 ( 151-141ص)« .دیادانسته مبرا فیاراج گونه نیا از را( ص) اهلل رسول

                                                            
 ،ینکتاب الع) دانسته است( کندهرچیزی که انسان در مورد آن حیا می)« كل أمر یستحى منه»را به معنای « عورت»( 075متوفی)فراهیدی مثال  .45

و در خلوت ماندنش  یکه به خاطر خال یزیهرچ) «ءٌ ینبغى مراقبتُه لخلوّهشى»داند از یرا عبارت م« عورت»( 815متوفی )فارس ابن(. 85 ، ص  ج

آشکار  است که یزیچ) «هو ما یستقبح بروزه و یلزم ستره عرفا» :دنویسیم یمصطفو ؛ و(034، ص 4س اللغه؛ جیمعجم مقائ) .(از داردیمراقبت ن

 (.51 ، ص3 جم؛ یکلمات القرآن الکر یق فیالتحق) .(الزم است اًو پوشاندنش عرف ،ندیناخوشا ،شدنش

 .515ص مفردات ألفاظ القرآن .41

 .است که قبال نقل کرده است یتی، روانویسنده مقصود. 47
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 از نظر صرف و کندیم معلوم ثیحد نیا قبال در را شانیا موضع شیشاپیپ احساسات، و یآشفتگ نیا نکهیا از نظر صرف

 ترجمه دری اساده اشتباه از یناش مهمتر، مشکل اما شد، اشاره که شده، اشتباه دچار« عورت» یمعنا فهم در شانیا نکهیا

 زبان در که 43شودیم محسوب« صفت» د،یایب یاجمله نکره، کلمه از بعد اگر یعرب زبان در. است« ستشرفهای بلباسٍ» عبارت

 کلمه از بعد جمله داده، قرار غفلت مورد ای دانستهینم را نکته نیا چون شانیا. شودیم ترجمه« ...که» عبارت با یفارس

 عطف یقبل جمله به« شرطی جزا» صورت به را آن کرده، قلمداد دیجد جمله را( «طانیالش ستشرفهای» جمله یعنی)« لباسٍ»

 به طانیش رود، رونیب خانه از لباس بای زن اگر» که گفته( ص) امبریپ ییگو که است درآمده ینامعقول یمعنا آن از کهنموده

 . است گذاشته تعجب عالمت کی هم لباس کلمه یجلو لذا! «...و آیدمی سراغش

 :که است نیا حدیث حیصح یمعن شود توجه ساده نکته آن به اگر

 گرفت؛ خواهد قرار( گاهمشر)=« آورشرم یهانگاه محل» نشود مراقبت اگر که دارد یاژهیو یایح کی یاقتضا انزن وجود»

 نیا در 41شود،یم او به طانیش ژهیو توجه و اشراف موجب لباس نیا که ،شودیم خارج منزل از یلباس با گاه زن همانا و

 « ... مگری کنینم گذری کس بر دیگویم طانیش حال

 بوده کننده کیتحر یلباسها مذمتلزوم پوشش مناسب برای زن، و  ت،یروا نیا از( ص) امبریپ منظور که است واضح و

 مجوز حدیث نیا نقل ایآ است؟ فیاراج سخنان نیا ایآ. اندکرده برداشت را نیهم هم فقها اتفاقا و ان؛زن به نیتوه نه است،

 م؟یبزن« زنان به اهانت عطشی دارا» و« یسازثیحد» برچسب محدثان، به که شودمی

 دائما[ «عوره النساء» ریتعب یعنی] اول تیروا از یبخش نکهیا با» ندیگویم داشته، حدیث این از که یایتلق با شانیا. 8.8

 ت،یروا نیا اوال« .ندارد پوشش زانیم به یربط اصال شد مشخص آن، کامل متنیریگیپ با اما است، یفقه متون استناد مورد

 السالمهمیعل اطهار ائمه از مخصوصا بلکه نشده، نقل ادامه نیهم با و سند نیهم با فقط اند،داده نشان هم شانیا خود چنانکه

 نیهم ادامه اتفاقا که دهدیم نشان یبخوب یقبل حاتیتوض ایثان ست؛ین نیهم فقط کاملش متن لذا و شده، نقل مکرر هم

 تیروا ادامه. است بوده حیصح ترجمه ندانستن خاطر به شانیا اشتباه و است، پوشش موضوع به مربوط کامال زین تیروا

 را بدن که است نیا یگرو در زن، لباس یزیآمکیتحر که است معلوم و باشد، زیآمکیتحر که است یلباس از زیپره هدربار

 پوشش از مراقبت ضرورت و دهدیم زن بدن یهاتیجذاب به هشدار ابتدا تیروا پس. دهد شینما بپوشاند، نکهیا یجا به

 یلباسها پوشش از ادامه، در و کند،یم هیتوص باشد، افراد یایح زانندهیبرانگ و هشداردهنده که یریتعب با را زن بدن یعموم

 کمک با سپس و ده،یفهم را زن بدن یعموم پوشش اصل ریتعب نیا ازنیز  ی بزرگوارفقها .داردیم برحذر نمابدن و نامناسب

 .اندکرده استخراج را نپوشاندن مجاز محدوده گر،ید اتیروا

 یبررس یشناسروش با شانیا ییآشنا عدم نکهیا بر عالوه شان،یا یبررس نحوه است؟ فیضع یثاحاد نیا سند ایآ اما. 8.4

 :گذاردیم اریاخت در هم حدیث اعتبار یبرا یکاف لیدال ناخواسته دهد،یم نشان را سند

                                                            
مغنی ).( هستند« حال»اند و اگر بعد از معرفه بیایند، صفتها اگر بعد از نکره بیایند جمله. )الجمل بعد النکرات صفات و بعد المعارف احوال .43

 .(3 4، ص ، جعن کتب االعاریب اللبیب

کتب لغت آن را  برخی ازکه  ،(071، ص1لسان العرب، ج)باشد یم« یزیاشراف و مشرف شدن بر چطلب کردن » یلغت به معنا در «فاستشرا» .41

ر آن است که آن لباس، ین تعبیا یمعنا لذا ؛(0 8، ص7اللغه، ج یط فیالمح)اند هدانستز ین« یزیچ به ن به منظور نگاه کردنسر بلند کرد» یبه معنا

 .کندیرا بر او مسلط م یطانیش یطان و نگاههایش
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 صانمتخص بین دیگری، علم هر همانند ،(یسندشناس)« رجال» علم در که گفت دیبا سندی بررسی شناسروش درباره

 .بداند معتبر را شخص همان ،ب آقای ولی ،کند معرفی غیرمعتبر را شخصی ،الف آقای است ممکن و دارد وجود نظراختالف

 خانه به حمله جریان در که کسی)« شعبه بن مغیره» سخن مثال: است شدید سنی و شیعه محدثان بین مخصوصا اختالف این

. دارد زیادی اعتبار سنت اهل محدثان نزد اما دانند،می اعتباربی کامال شیعه دثانمح را( زد تازیانه ایشان به( س) زهرا حضرت

 تشیروا دانستن فیضعی برا را نیهم و دانستهیمی نابخشودنی گناه را بودن عهیش سنت، اهل محدثان ازی اریبس همچنین

 سراغ به است، عهیشراوی  اگر استی کاف د،یکن رد هم رای معتبر ثیحد هر سنداگر کسی بخواهد  لذا. اندشمردهیمی کاف

 ریز را اتیروا نیترمطمئنحتی سند بسیاری از  توانیم؛ و با این روش بالعکس و برود؛ درباره او سنت اهل محدثان نظرات

 !ردب سوال

 تفاسیر دادن قرار اصل با ،کریم قرآن فهم در حتی است، شموافق نظر مطلبی که جایی در محترم، نویسنده آیا رواست که

 که درجاییاما  ؛(040ص) دهد قرار مالک ،شده لعن (ص) پیامبر توسط صریحا که را، حکمبنمروان سخن سنت، اهل

 مانند شیعه بزرگ( سندشناسان)=  ونِیرجال از عظیمی خیل تاییدات است، اشسلیقه برخالف شیعه، بزرگان از معتبری روایت

 عالمه طهرانی، آقابزرگ نوری، محدث مجلسی، عالمه اول، شهید ووس،طاسیدبن شهرآشوب،ابن نجاشی، صدوق، شیخ

این  دانستنِ غیرمعتبر برای دلیلش مهمترین که) سنت اهل محدثان از یکی سخن به استناد با و بگذارد کنار را...  و مامقانی

 از نماندن عقب خاطر به که دکن متهم را وا و 51یدانم راوی نثار را ناسزایی و توهین هرگونه ،(است وی بودن شیعه راوی،

 (151ص) ؟است کرده جعل را روایتی چنین سنت، اهل

                                                            
 عربیخود نویسنده محترم، با آوردن قسمتهایی از جمالتِ است که  ، از محدثان شیعه در قرن چهارممحمدبن محمد بن اشعث مورد نظر، راوی .51

ناخواسته اعتراف کرده که ایشان با  [را تالیف کرده( الذریعه الی تصانیف الشیعه)محقق بزرگ شیعی که کتابنامه عظیم آثار شیعه ]آقابزرگ طهرانی 

به االشعثیات نیز که به خاطر نام مولف، )« الجعفریات»در کتابی به نام راوی روایاتش را  .(151ص)کند می از روایات او یاد« الشأنعظیم»تعبیر 

کند و بسیاری از این روایات را شیخ صدوق با سند نقل می (به نام موسی بن اسماعیل)السالم های امام کاظم علیهنوهکی یاز ( شودشناخته می

 . بن اسماعیل نقل کرده استدیگری از همین موسی

برای ( 731متوفی  ،محمدبن مکی عاملی)بوده که شهید اول زرگان شیعه بقدری مورد اهتمام به آیا نویسنده محترم حق دارد در مورد کتابی که

االیام به کتاب أشعثیات مذهب از قدیمفقها و محدثان امامی» :گویده، بدکرتهیه ( «اختصار الجعفریات»به نام )ای از آن استفاده بیشتر شیعیان، خالصه

 ؛نشد استفاده آن از نیز الشیعه وسائل در که طوریه بآمد کتب متروک به حساب میدادند و درواقع، به دلیل ضعف آن، جزء روی خوش نشان نمی

خوب  آیا عدم استفاده از آن در وسائل الشیعه به این دلیل بوده؟( 153ص)« .داد جای الوسائل مستدرک در آنرا روایات نوری حسین سرانجام ولی

نویسنده وسائل ]عالمه مجلسى و شیخ حر عاملى »: دقت شود ن عباراتش را نیاورده،، که نویسنده ایآقابزرگ طهرانی است به متن کامل عبارات

با وجود جستجوى فراوان بر نسخه این کتاب دست نیافتند و خداوند آن را براى محدث نورى صاحب مستدرک الوسایل ذخیره نمود و بر [ الشیعه

باشند نیز براى  در اختیار وى قرار داد و مصادرى دیگر که معتبر و صحیح مى اى اى از این کتاب را در ضمن مجموعه ایشان منت نهاده و نسخه

کند و در  ها مطرح مى از این جهت محدث نورى در خاتمه کتاب مستدرک این کتاب را قبل از دیگر کتاب. ایشان نسبت به این کتاب مهیا ساخت

هاى معتبر دیگر، کتاب مستدرک به  به برکت این کتاب و کتاب. نماید ل مىمتن کتاب مستدرک نیز روایات این کتاب را قبل از دیگر روایات نق

همان شیخ حرعاملی، که نویسنده وی را بی جالب اینجاست که « .اى از اهمیّت نایل آمده است که مراجعه به آن بر هر مجتهدى الزم است درجه

را در « الشانعظیم»کند، هنگام نقل آن تعبیر می نقلطاووس سیدبن «اقبالِ»کتاب  از، وقتی یک روایت از این کتاب را دهداعتنا به این کتاب جلوه می

 . (1 8، ص01الشیعه، جوسائل. )بردمورد آن به کار می

دهد که راوی محل بحث تنها کسی است که این روایات را نقل کند توضیح میآمیزی که قلم از ذکر آنها شرم مینویسنده محترم با عبارات توهین

قبال تعریف و تمجید فراوانی ]نوادر الکتاب  احادیثاکثر »: گویدمیعالمه مجلسى  درحالی که (151-155ص).اعتبارندو کتابش کامال بیاو  کرده؛ و
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 : است آورده احادیث نیا اعتبار بری لیدال ناخواسته خود، لیم رغمی عل شان،یا خود اما

در اسنادی که . کندیم تیتقو را تیروا صحت شدت به مطلب، نیا خود که آورده، سند 1  از شیب اول، حدیث مورد در

 امبریپ معروف اصحاب از« مسعودابن»(. 150ص) شودیم ختم( ص)از پیامبر « مسعود بن عبداهلل»نقل  به تهایروا همه آورده

 را یو تیروا یسن هم و عهیش هم که است وثوق مورد یقدربه که است یکسان معدود جزء و ،(ع)ی عل حضرت و( ص)

یم او تیروا رد در یمهم لیدل نکرده، تیروا را ثیحد نیا یکس مسعودابن از ریغ که را نیا محترم سندهینو. دارند قبول

 بحث محل که ثیحد نیا اول عبارت عه،یش متون در بلکه ؛ستین نیچننیا که) بود، نیچن اگری حت که، یحال در شمرد؛

 لیدل)=  حجت را« واحد خبر» یسن هم و عهیش هم 50(شود ختم می (ص)از پیامبر ( ع)به نقل حضرت علی اغلب  است،

 متعدد انیراو از که« متواتر خبر» مقابل در) باشد داشته حیصح سند کی الاقل که یتیروا یعنی« واحد خبر» و دانند،یم( معتبر

 بسنده متواتر خبر به فقط باشد قرار اگر و است واحد خبر اساس بر یشرع احکام اکثر که است ذکر به الزم(. است شده نقل

 هم را خواندن نماز جزییات یحت و شود، آن مانند و نیثقل ثیحد و ریغد ثیحد مثل یخاص عیوقا به منحصر دیشا میکن

 !کرد اثبات نتوان

( ص)از پیامبر  عباس بن عبداهلل از طریق فقط این حدیث که دداریم ظهارا ابتدا نویسنده محترم دوم حدیث مورد در

 قوت نقطه او وجود و ؛است یسن و عهیش قبول موردمعتبر و  انیراو از عباسابن کند که و البته اشاره نمی ؛روایت شده است

 و صحابه از دیگر برخی قول از را حدیث نیا نقل خود، بحث ادامه در که نجاستیا جالب اما .آن ضعف نقطه نه است، سند

 ،(174ص) ردیپذیم« ... و یعنخ میابراه الشعثاء،یاب ،یاوزع عکرمه، ر،یجب دبنیسع عطاء، ضحاک، عمر،ابن» مانند تابعین

 را اتیروا نیا کیکی سند دیایب نکهیا یجا به آنگاه !شودینم ختم عباسابن به فقط سندش که دهدیم نشانخودش  یعنی

                                                                                                                                                                                                        
بن  موسیاز  اشعثمحمدبنمحمدبنبن احمد دیباجی آنها را از روایاتی است که سهل[ از کتاب النوادر راوندی، و جایگاه علمی مولف آن کرده

خود «ِ المجالس»کسی است که نجاشی او را مورد وثوق دانسته و شیخ صدوق در  اشعثابناین ... روایت کرده و ( ع)اسماعیل بن موسی بن جعفر 

در برخى کتب »: گویدهمچنین می( 81، ص0بحاراالنوار، ج)« .بسیاری از این روایات را با سند دیگری از موسی بن اسماعیل روایت کرده است

 ( 54، ص0بحاراالنوار، ج)« .رجالى طرق دیگرى نیز براى این کتاب نقل شده است که ما در آخر کتاب بحار االنوار به آن اشاره خواهیم کرد

سال  41که شیخی  قولی آوردهعدی نقل عبداهلل بن« الکاملِ»این است که از  اشعث از موسی بن اسماعیل،بندلیل نویسنده برای رد روایات ااما 

یکی از شاگردان معتبر یکی از مراجع  این مثل آن است که کسی سخنانِ( 151ص. )است بوده و این روایات را نشنیده موسی بن اسماعیلهمسایه 

جالب اینجاست که . سال همسایه آن مرجع بوده، این سخنان را از آن مرجع نشنیده است 41را رد کند، چون پیرمردی که درباره فتاوی وی تقلید 

اشعث، شود که او درباره ابنآورد، آشکار میبن عدی یک عالم سنی است و وقتی متن عربی این شخص را میند که عبداهللکنویسنده اشاره نمی

آید و موضع او را درباره این را به کار برده، که نزد محدثان اهل سنت، نوعی مذمت و دلیلی برای رد راوی به حساب می« شدة میله الی التشیع»تعبیر 

ها داند، برای وارد کردن انواع توهینآیا استناد به سخن یک فرد سنی، که راوی را به خاطر شیعه بودنش پیشاپیش دروغگو می. کندمی راوی معلوم

 واست؟و ناسزاها در حق یک محدث بزرگ شیعه، که این اندازه مورد اعتماد بزرگان شیعه بوده، و فقط روایتی آورده که باب طبع نویسنده نبوده، ر

االمالی للطوسی، ؛ 14الجعفریات، ص ؛811، ص8؛ من الیحضره الفقیه، ج585و  500، ص5؛ کافی، ج084، ص1 الشیعه، جوسائل :ک.مثال، ر .50

؛ مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، 85، ص(للراوندی)؛ النوادر 10 ص ،8 شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار علیهم السالم، ج؛ 535و  871ص

د تمام البته نویسنده محترم با اینکه گفته بو . ...و؛ 030ص ،04 ؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج41 ص 011 ؛ بحار األنوار، ج471، ص8 ج

 کردهگذشت، سعی  51آورد؛ اما چنانکه در پاورقی شود، خودش روایت کتاب الجعفریات را در ادامه بحث خود میمسعود ختم میسندها به ابن

که آورده و بدون اینکه اذعان کند « احادیث عی و عورات»اعتبار جلوه دهد و برخی دیگر از روایات فوق را هم تحت تیتر روایت مذکور را بی

مقایسه برخی روایات اهل سنت  بادر ترجمه برخی، و توهین به راویان آنها، و آنها را  با افزودن توضیحاتینتوانسته اشکالی در سند آنها بیابد، 

 !باشند میکه حتما همه اینها هم جعلی  ردهک وانمود، کردن
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بسیار  را اسالم در شهیعا نقش است عالقمند که یمتعصب یسن عالم)=  ریکثابن از جمله نیا به آنهاهمه  رد در کند، یبررس

 نقل( ص) امبریپ از شهیعا که باشد یتیروا از یناش ن،یریسا و عباسابن استنباط ایگو»: که کندیم بسنده( دهد مهم جلوه

 پردازدیم شهیعا از منقول تیروا یبررس به بهانه، نیهم با و کرده، یتلق یقطع یمطلب را ریکثابن لِیدلیب احتمال نیا و« کرده

 : کندیم یبندجمع گونه نیا تاینها و گذاردیم کنار کجای را قبلی اتیروا همه آن، در مناقشه با و

 متناقض و شانیپر مجموعاً و اضعف یمتن و فیضع یسند با شد مالحظه که چنان: امبریپ از شهیعا تیروا یبررس جهینت»

 توانینم را اتیروا نیا پس م؛یتافین مذکور اتیروا دیتائ در( ص) اکرم رسول از یگرید ثیحد گذشته آن از م؛یبود روبرو

 و عباسابن کالم بساچه نیبنابرا. کرد حکم حضرت به نیکفّ و وجه انتساب به و دانست معتبر و یواقع یگزارش

 (131ص) «.باشد یجعل اساساً یتیروا از یناش ن،یریسا و شاگردانش

 احتمال کی اساس بر فقط و کندیم ریتعب« نیریسا و عباسابن» صورت به را متفاوت یسندها با اتیرواآن  همه نویسنده

 بتواند که یگرید تیروا دیگویم سپس و شمردیم تیروا کی از برخاسته جعل را یهمگ کرده، مطرح نفر کی که یذهن

 نیبد را تیروا همه نیا ی ایشانوقت. ارائه شود( ص)فرض کنید االن چند روایت دیگر از پیامبر ! میافتین کند دییتا را نهایا

 یجعل شیشاپیپ هم را آن و داد دنخواهن قرار« نیریسا» همان جزء دنابیب هم یگرید تیروا اگرآیا  د،نگذاریم کنار یسادگ

 چند اما کرده؛ استفاده« باشد سایرین و عباسابن کالم بساچه» تعبیر از اینجا که اینجاست جالب ضمنا ؟دانست دنخواهن

 (134ص)« .است نشده صادر پیامبر از اساساً»: گویدمی قاطعیت با دکن بندیجمع خواهدمی که بعد صفحه

 گر،ید سند با حدیث، نیا ییروا و یفقه متون یبرخ در که است نیا آورده اول حدیث رد در شانیا که یگرید لیدل. 8.5

ابن خود ساخته حتما سپ که گرفته جهینت و است آمده(( ص)امبریپ از یو نقل به اشاره بدون) مسعودابن قول از مایمستق

می یاد شیراو نام با آن از شود،یم معروف محدثان و فقها نیب یحدیث یوقت که داندیم یمحقق هر(  51ص! )بوده مسعود

 مطلب واقعا ایآ شود، ختم مسعودابن به مطلب ،(دارند یمتفاوت یسندها که) مذکور موارد در واقعا که میکن فرضاما . کنند

 نیا به شود آشکار شانیا استدالل اشکال نکهیا یبرا نباشد؟( ص)امبریپ از نیز مسعودابن قبلیِ تِیاروا که دشویم لیدل فوق،

 :دیکن توجه مثال

 . است لیتعط فردا گفت حسن که گفت احمد: که دیشنویمی کس از -

 . است لیتعط فردا که گفت احمد: که دیشنویمی گرید شخص از -

 یزیچ حسن و است دروغ اول مطلب شودیم معلوم پس» که دیکنیم حکم ایآ دیشو واجهم سخن دو نیا با شما اگر

 اگر که داندیم نیا را یاصل احتمال سخن، دو نیا با مواجهه باکس هنگام هر ای! ؟«بوده احمد نظر فقط فردای لیتعط و نگفته

 .است گفته را حسن حرف واقع در زده، یحرف هم احمد

 نگرفته قرار حکم نیا در فقها استناد محل آورده، شانیا که یاادامه با هم آن اول، حدیث شان،یای ادعا برخالف. 8.1

 با که اندکرده استناد( که ترجمه صحیحش اشاره شد)« عوره نساءال» عبارت به فقها یبرخ که است نیا بوده آنچه .است

 راویان غالبا شیعه، فقهای و محدثان اگر توجه شود که اتفاقا و( 50پاورقی: ک.ر) آمده عهیش یحدیث متون در گریدی سندها

 روند؛می سنت اهل روایات سراغ به کمتر هست، شیعه روایات تا و دهندمی قرار دوم اولویت در یا ندارند قبول را سنی

 که ،ظر نویسنده محترممورد ن روایات مانند روایاتی تا بوده، شیعه فقهای استناد مورد بیشتر روایات اینتوان احتمال داد که  می

 به وجوب نهباید  داشتند، رانویسنده محترم از این حدیث  تلقیِ نیهم فقها اگر ضمنا .است سنت اهل کتب در سندشان

 از زن خروج و همگی نداده، ییفتوا نیچن یهیفق چیه که میدانیم و ؛دادند فتوا می زن ینینشخانه به وجوب بلکه حجاب،
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 حیصحی معنا به اگر ،عالوه به (.حج به رفتن مانند) دانندیم واجب ای مستحب ،یمتعدد موارد در بلکه ز،یجا فقط نه را خانه

 معنا نیا به) معقول کامال یِاخالق تذکر کی( تیروا ادامه) تیروا نیا در مطرح مالک که گرددیم معلوم شود، توجه حدیث

یم اسالمی هاآموزه ریسای راستا در و ،(شود طانیش حضور و یانشهوتر گسترش سازنهیزم تواندیم زنان، یالابال حضور: که

 .باشد

*** 

 بندی جمع

اختالف نظر داریم، اما تعالیمی که از طریق ( مثل وضو)ما مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، اگرچه در برخی احکام شرعی 

الزم برای یک زن مسلمان، پوشاندن  آیات و روایات به دستمان رسیده، جای تردیدی برای ما نگذاشته که حجاب شرعی

قدری واضح بوده که امروزه، نه فقط بین مسلمانان، بلکه  است؛ و این مطلب به( تا مچ)تمام بدن غیر از صورت و دستان وی 

آید تاحدی که در سراسر جهان،  در تمام دنیا، پوشیدن این حجاب، عالمتی برای شناسایی یک زن مسلمان به حساب می

ی که با اسالم میانه خوبی ندارند، این مدل پوشش را، چون عالمت مسلمانی یک زن است، در مدارس و ادارات های حکومت

تابند؛ یعنی این حجاب، عالوه بر کمک به حفظ اخالقی جامعه، امروزه نقش پرچم را برای نشان دادن هویت یک  خود برنمی

 .کند زن مسلمان ایفا می

درصدد برآمده این تلقی از حجاب زن مسلمان را به چالش « (ص)ی در عصر پیامبر حجاب شرع»نویسنده محترم کتاب 

اش این است که حجاب شرعی در آن زمان، این اندازه نبوده، بلکه چیزی در حد پوشاندن تنه و ران و بازو  بکشد و فرضیه

 ارجاع متعددی هایکتاب به هایشثبح در اگرچه ،یو. بوده، و اسالم اصراری بر پوشش زن در برابر مردان نامحرم ندارد

چنانکه دیدیم،  ،اشهیفرض بودنی واقع اثباتی براعالوه بر اشتباهاتی که در ترجمه عبارات عربی مرتکب شده،  اما داده،

هم ازی کی یبرایی معنا لغت، شهیر در اگر مثال. است گذاشته کنار رای خیتار قیتحقی هاروش در جیرا اصول نیتر ساده

 کنار را لغت تخصصی یهاکتاب همه یِخیتار استنادات است، سازگاری و فرضیه با که باشد رفته کار بهی اواژهی هاهخانواد

 خود نظر مخالف یِشناخت جامعه وی شناختزبان شواهد تمام و کرده، قلمداد واژه آنی اصلی معنا را، خود برداشتِ و گذاشته،

 بای حدود تای مطلب اگر ،یخیتار اتیروا در ای ؛کنار انداخته است« باشدی زیچ نیچن ستبعید ا» نکهیا مانندیی هابهانه با را

 دهها مقابل در و هدیورز اصرار آن بر شدت به ،داشتهی فیضع اریبس سند ولو ،بوده سازگار شانیای هابرداشت ازی برداشت

ی جا به همچنین .طرد کرده است ،«باشد می دثانمح تیسوءن ازی ناش» نکهیا مانندیی هابهانه به رای خیتار حیصح تیروا

 ادعاها سقم و صحتی بررس بهی خیتار پژوهشی روشها با و بگذارد خود مقابل در رای خیتاری هاقولنقل ابتدا نکهیا

 را دخو نظر فقه، بزرگان ازی برخ سخنان با اشتباه در ترجمه و بیان، فراوان شاخ و برگ با را خود دگاهید ابتدا بپردازد،

. گذاشته است کنار و نموده متهم هاناسزا و هااهانت انواع با را خود مخالف دگاهید سپس قلمداد کرده، آنها نظر از برگرفته

یی گو که دشویم بحثی اگونه به ادامه در اما کند؛یم اثبات بعدا را آن که دهدیم وعده کرده، مطرح را ادعایی ابتدا گاه در

یی گو که کندیم بحث چنان بعدا اما مطرح، احتمال کی حد در را ینامانوس دگاهید ابتدا ای ؛است شده اثبات قبال مطلب نیا

 .است دهش اثبات محکم ادله با قبال

ها و ناسزاهایی است که در حق هرکس با وی مخالف بوده، روا داشته، و دیگر  از دیگر نقاظ ضعف کتاب، یکی توهین

شود که برای اثبات ادعایی، به روایاتی استناد  که بسیار میری وط ، بهشودیم سندهینو ریبانگیگر که استی ایفراموش غفلت و
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 انیب به. مدعای دیگری از ایشان است که در جای دیگری از کتاب آمده است صریحا نافیِ ،کند که مضمون آن روایات می

 مطالعه شان،یا توضیحات و ناسزاهای ازی جدا گرفته، قرار استناد مورد شانیای بحثها در که رای اتیروا فقطی کس اگر ،گرید

 .بگذارد کنار میشناسیم امروزه کهی ایشرع حجاب وجوب مورد در رای دیترد گونه هر که استی کاف شیبرا کند

 امبریپ زمان در مسلمان مردان عورت آشکار شدن ای زنانی حجابیب ازی موارد ذکر شان،یای خیتار لیدل نیمهمتر دیشا

 نیا هم باز  5شود،یم خلط مردان و زنان نیب مکرر بحث، نیهم در نکهیا از گذشته که، است نیا قتیحق اما. است( ص)

 ،رد وجوب شرعی حجاب در آن زمانی برا موارد، نیا به تناداس واقع، در. کندینم اثبات را شانیا فرضیه وجهچیه به موارد

 معاصر جامعهی هاتیواقع» با را احکام تمام خود، ریتعب به ،وی. است میکر قرآن اتیآی جیتدر نزول از غفلت بری مبتن

 اغلب مانند هم ابحج حکم .دهد رییتغتدریجا  را هاتیواقع آن تا آمد احکام نیا اساسا کهی حال در سنجد،یم« (ص)امبریپ

 رساله کی شان،رسالت اول روز از( ص) اکرم امبریپ که نبوده گونه نیا یعنی ؛از روز اول اعالم نشد ،اسالم گرید احکام

 کنند؛ تیرعا هم همه و بدهند نسخه کی یمسلمان هر بههمه احکام اسالم را در آن بیان کنند و  و سندیبنو المسائلحیتوض

 است؛ دهیکشیم طولی مدت عتایطب شوند بندیپا بدان مسلمانان کهی زمان تا و شدیم نازل جیتدربه وی کییکی احکام بلکه

 و ؛دشو خورده شراب دینبا نماز وقت در که آمد هیآ بعد ؛خوردندیم شراب مسلمانان یبرخ مدتها تا که شراب حکم همانند

 از ما. شدیمی جار حد آنها بر لذا و کردندیم تخلفی افراد ودمعد باز حال نیع در و شد؛ نازل آن یشگیهم میتحر هیآ بعدا

: که میریبگ جهینت میتوانیم ایآ خوردند،یم شراب نمازشان، از قبلی حت نمازخوان، مسلمانانِی برخ مدتها تا که تیواقع نیا

 مورد در دارد؟ی گریدی عنامی شرابخوار حرمت هیآ اصال و باشد شده حرام( ص) پیامبر زمان در شرابخواری ندارد امکان

( ص) امبریپ بعثت فاصله در که است یعیطب ،هشد نازل (ص) حضرت آن عمر آخر یسالها درمربوطه  اتیآ چون زین حجاب

 باشند، گناهکار نکهیا بدون ،یاعده که داد نشان را یمتعدد موارد توانیم( شودیم سال ستیب حدود که) حجاب هیآ نزول تا

 نیا نزول از بعدی حت که افتی یموارد توانیم احتماال و ؛اندنکرده تیرعا شد واجب عتیشر در بعدا هک را یکامل حجاب

 مسلمانان دری حجابیب موارد نیا چون مییبگو که شودینم لیدل عنوان چیه به نهایا اما .اندکردهیم تخلفی اعده زین اتیآ

 !باشد شده واجب هم( ص) اکرم امبریپ عمر آخری اهسال در حجاب ندارد امکان داشته، وجود اسالم صدر

 دیشا م،یمواجه السالمعلیهم اطهار ائمه احادیث به نسبتی جدیی اعتنایب با کتاب، نیا در که آنجا از سخن، انیپا در

 از قبل ند روزچ :، مفید باشدآمده مه58سنت اهل منابع نیمهمتر در بلکه ،یعیش منابع در تنهانه که ،یخیتار نکته نیای ادآوری

در برابر ]وصیتی را  تا دیاوریب دوات و قلم » فرمودند بودند افتادهی ماریب بستر در که یدرحال ،(ص) اکرم امبریپ رحلت

                                                            
که گردد با این مضمون ارات عربی، و اغلب، بدون ترجمه ارائه میای با عبهای تاریخینقل ،زنانوضعیت پوشش بحث درباره  حینیعنی در  . 5

، تا بعدا نتیجه بگیرد که گویی این واقعه در مورد کشف عورت زنان رخ داده کند برداشت میمخاطب  که «در فالن واقعه عورت مردی نمایان شد»

 .است که برهنگی زنان در حد کشف عورت هم امری عادی بوده

این روایت که بسیار است، اما برای اینکه مخاطب از وجود این روایت در منابع اهل سنت هم مطمئن شود، باید گفت سندهای شیعی  .58

است ( 54 متوفی)نوشته محمدبن اسماعیل بخاری  «الجامع الصحیح للسند من حدیث رسول اهلل و سنته و ایامه»اهل سنت،  حدیثیِ معتبرترین کتاب

کنند، بلکه تنها در صحت روایاتش تردید نمیقدری نزد اهل سنت اعتبار دارد که نهاین کتاب به. شودیاد می «صحیح بخاری»غالبا از آن به عنوان که 

است این کتاب  5111، حدیث شماره فوق روایت .دانند که روایتی از وی در این کتاب آمده باشدحتی برای اثبات معتبر بودن یک راوی، کافی می

 :تصویر این صفحه از کتاب در آدرس زیر موجود است .آمده است( المکتبه السلفیه ،قاهره: چاپ شده در)این کتاب  از 1 ، ص4که در ج

http://www.sonnat.net/upload/article/FD8274DA.54CF.4A42/namaye.png?rnd= 
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 مای برا خدا کتاب)« اهلل کتاب ناسبُحَ» ریتعب با و برخاست خطابعمربن «.دینشو گمراه من از بعد تا مکتوب کنم[ همگان

 تاینها .درگرفت نزاع و کردند و برخی مخالفت تیحما او ازی اعده .کرد مخالفت( ص) امبریپ تدرخواس با ،(استی کاف

 اتدستور که بود فرموده حایصرکریم  قرآن کهی حال در ؛در برابر همگان مکتوب کند را تشیوصموفق نشد  (ص) امبریپ

 قبول را اشینه کرد، ینه که یزیچ مورد در و دیریبپذ داد دستور شما بهاو  آنچه و( 51/نساء) دیکن اطاعت را (ص) امبریپ

 دقت (ص) امبریپ کلمات ریسا در( دینشو گمراه من از بعد که میبگوی زیچ) (ص) امبریپ ریتعب نیا به اگر. (3/حشر) دیکن

 ندبردیم کار به خود از پس امامت مورد در گفتن سخن هنگام همواره (ص) امبریپ را ریتعب نیا که میابییدرم شود

 نیا با که همی کسان. داشتند نظر مد را همان زین نجایا زیاد احتمال به پس ؛(است ریغد و نیثقل ثیاحاد در نشیمعروفتر)

 را مسلمانان در اختالف وی گمراه راه بود، کردهی معرف (ص) اکرم امبریپ کهی کسان امامتِ انکار با و کردند مخالفت دستور

یبی مدع« استی کاف خدا کتاب» بهانه به زین ما میباش مواظب. کردند تمسک« استی کاف ما برای خدا کتاب» به کردند، باز

شیپ (ص) امبریپ کهی گمراه همان به که م،ینشو قرآن فهم در( امامان و امبریپ ثیاحادی عنی) آنی واقع نیمب و معلم ازی ازین

 .شد میخواه مبتال ،بود کردهی نیب

 یالهد اتبع منی عل والسالم

 جامع و ،1/8 االحادیث جامع ،  الفقه جامع کتابخانه) نور تحقیقاتی موسسه افزارهاینرم از غالبا قیتحق نیا در: تذکر

 .نشد ذکر جداگانه استناد مورد کتابهای یشناختکتاب اطالعات لذا است؛ شده استفاده(  /0 التفاسیر


