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 اهللا هسالم علیکم و رحم

 ن الرحیمالرحمبسم اهللا 

 

لَمْ  نَبِیَّکَفَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَبِیَّکَ  کَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِیاللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّ

 .أَعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی

  

 )علیهم السـالم( نشستن کنار سفره ي قرآن و اهل بیتتوفیق دیگر بار خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که 

 عطا نمود. به ما دین را حقایق و درك 

دانیم عمق و آن چه که می،دانسته دانیم تا شاید به لطف و عنایت خودش بار دیگر بتوانیم آن چه را که نمی

جزء کسانی باشیم که با درك درست . تا شویمفهم و شناخت و معرفت باالتري برخوردار  ببخشیم و از بصیرت و

 کنند.کنند و با بصیرت دقیق از حقیقت دفاع میکنند و با درك درست عمل میانتخاب می

 اسالمبحث حجاب در ید، اهموضوعی که در خدمتتان هستیم همچنان که از قبل هم احتماالً در جریان قرار گرفت

از ایده هـاي مطـرح که من به طور گسترده گزارشی است و بررسی شبهاتی  در خصوص حجاب در عصر پیامبر 

 بحوله تعالی . .را خدمتتان عرض خواهم کردشده دراین زمینه 

بـر  الهـی اسـالم و دیـن. حقیقت اي توجه کنیممقدمه بهیم الزم است وبشقبل از این که وارد اصل شبهات  اما 

بـا  ایـن خـالق عالم خالقی دارد کهجز این نیست که  چیزياین حقیقت  .استبنا شده »توحیدي یدهعق«ي پایه

 .استدادهارائه و زندگی  برنامه حیاتها ي آنمطلق، مخلوقات را خلق کرده و براي همهحکمت و علم 

 :استجمع شده هتا خاتم (ص) در این آیه شریف (ع) کالم تمام انبیاء از آدم

 طه) 50هَدَى(آیه  ثمُ خَلْقَهُ ءٍیشْ کلَّ أَعْطَى الَّذِى ارَبُّنَ

سـپس   خَلْقَـهُ) ءٍشـیْ لَّکـ (أَعْطَـى است هر چیزي را خلق کرده ،خداوند  :اساس دعوت انبیاء بر این بوده است

اي بـراي یم برنامـهتنظ. بنابراین بین خالقیت و هَدَى) (ثمُدر اختیار او قرار داده است او راو زندگی برنامه حیات 
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انسان که صاحب عقل و اندیشه اسـت  به ویژه در بین مخلوقات برنامه حیات رابطه وجود دارد.  مخلوقات، حیات

  .و قدرت اراده و اختیار و انتخاب دارد

کردنـد. حقیقـت پـذیرش دعوت میآن تمام انبیاء به که  بوده وحدت ربوبیت و خالقیت از پایه هاي اساسی دین

 بوده بوده است. از زمان آدم (ع) تا به امروز حقیقت دین این »ربوبیت الهی«برنامه یعنی همین ز پذیرش نی دین

براي آن یک نقشه بلکه  است. رها نکردهو به عنوان خالق، این عالم را خلق کرده  است که خداوند تبارك و تعالی

؛ کندنمیتفاوتی مسلمان بودن است. داري و ینپذیرش این برنامه به مفهوم دکه  و یک برنامه دقیق تنظیم کرده

ین بـوده همـکالم اساسی  (ص)چه زمان حضرت نوح (ع) و چه زمان پیامبر خاتمچه زمان حضرت ابراهیم (ع)، 

و اعتقاد به وجـود یـک برنامـه از جانـب  بین اعتقاد به خالقیت (ع) تمام انبیاء و دعوت در رسالتاین بنابر است.

که مـا در بوده است به این معنا  نیز نده اکسانی که همراه انبیاء بودایمان آوردن  است.اشتهخالق ارتباط وجود د

 مسأله حجاب است. این برنامه الهی  یکی از احکام بدون شک . یمهست برابر این برنامه تسلیم

از  دنیا و آخرت سعادت در  به  اوبراي رساندن متناسب با ساختار وجودي انسان یک برنامه گسترده  توجه کنید

 مقوله حجاب است. البته یکی از احکام ان  که ب انبیاء در اختیار بشر قرار گرفتهجان

درك را باید عبارت این  مفهوم .است شده ذکر کوتاه عبارت یک در قرآن در آن جایگاه و حجاب تعریف

 سوره 59 آیه در عبارت اینست. برنامه ابه مفهوم ایمان به بخشی از آن محتواي این عبارت کنیم و ایمان به 

ي ایمـانی بحث در دایرهدهد که این نشان می .است نساءالمؤمنین و پیامبر زنان به خطاب که آمده احزاب

یعنی بـراي کسـانی کـه برنامـه الهـی انبیـاء را ي ایمانی یکی از این احکام در دایرهمسأله حجاب و مطرح است 

 د. انآن دعوت را پاسخ دادهو  پذیرفته

 تعریف چیست؟ این اما 

 یُـؤْذَیْنَ فَال یُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنى ذلِکَ جَالَبِیبِهِنَّ مِنْ عَلَیْهِنَّ یُدْنینَ الْمُؤْمِنینَ نِساءِ وَ بَناتِکَ وَ لِأَزْواجِکَ قُلْ النَّبِیُّ أَیُّهَا یا

 رَحیما غَفُوراً اللَّهُ کانَ وَ

 اینکـه بـراى کار این فروافکنند، خویش بر را خود يجلبابها: بگو نمؤم نانز و دخترانت و همسران به! پیامبر اى

 توبـه زده سـر آنهـا از کوتاهى و خطا کنون تا اگر و( است تر (بهتر)نزدیک نگیرند قرار آزار مورد و شوند شناخته

ایمانی مطرح دردایره واژه نساء المؤ منین نشان میدهد که مساله اوال   .است رحیم آمرزنده همواره خداوند) کنند
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است . یعنی براي کسانی که اسال م را پذیرفته اند وبه نبوت پیامبر ایما ن آورده اند یک تکلیف اسـت ونـه یـک 

که دعوت زنانی ي ایمانی به در دایره چرا خداوند صدد بیان حکمت این مساله است که حق اختیاري ثانیا آیه در

 ذلِـکَ(اسـت شـکل تـرین نزدیـکبه خاطر این که این مسأله  داده است؟ اند چنین دستوريانبیاء را پاسخ داده

قرار نگیرنـد، مـورد تعـرض و مورد خطر و آزار و اذیت  )یعرفن( شناخته بشوندپاکدامن  مومنانبه این که ) أَدْنى

 )فال یوذین( قرار نگیرند.

  ؛ه اسالم و قرآن مسأله حجابیم که از دیدگاویاگر این دو کلمه را بخواهیم به عمقش پی ببریم باید بگ

 

انـد، اند، به این که اهل ایمـانبه این که مسلمان "تا شناخته بشوند"زیرا می فرماید است.  »عقیده لباس« :اوال

 اصوالو اهل عفت وپاکدامنی هستند. اند. دعوت انبیاء را پذیرفته به این که

یـا نشـان اسـت   یک فرهنگاست یا نشان   لیتیا عالمت یک محال لباس در تمام جوامع بشري عالمت است. 

بـا قبل از این که شـما یعنی ! سمبل استنماد ولباس  یکی از کارکردهاي  ر واقعیک شغلی است. توجه کنید! د

اي مـن کـه هسـتم و داراي چـه عقیـده دد بگوییاگر بخواهی، دبرقرار کنی ی، ارتباطیدیوکسی بخواهید سخن بگ

 و  اعالم کند کـه مسـلمان اسـت دبخواهزنی در اسالم اگر  بیانگر این مسئله باشد.می تواند  لباس شما  هستم،

  است. "حجاب"سمبلش  ، لبیک گفته استدعوت انبیاء را و ، استمعتقد به خدا 

مثل اینکه شما بدون این که با فردي صحبتی بکنید ، اگر او در مکانی باشد که لباس سفید پوشیده، یک گوشی 

است. ویا لباس خاص نظامیان کـه نشـان هم گردنش انداخته باشد می فهمید که او پزشک  سنجش ضربان قلب

 شغل ونحوه مسولیت آنان است . همینطور است حجاب براي یک زن مسلمان .

 

 ،یعنـی بـا اعـالم عقیـده شـما .که مورد تعرض واقـع نشـوید است براي ایناست. حجاب  »امنیت لباس«: ثانیا

د هرگونـه نـحـق ندارو  باید چگونـه رفتـار بشـودبا شما که  بدانند .بدانند شان رافتاريهاي ردیگران چهارچوب

یعنی ابعـادش  .فکريباطنی وامنیت و چه هري از آزار و تعرضات ظاچه مصونیت  داشته باشند.شما رفتاري را با 

 محدود به یک تعرض ظاهري نیست. 

٤ 
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 مـن یـکنزدیک ترین و کوتاه ترین راه است براي اعالم اینکه  حجاب نی اینیع یُؤْذَیْنَ فَال یُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنى ذلِکَ

طم بـا جـنس مخـالف داراي حـدود و ادر ارتبـ ،زن مسلمان و موحد هستم، و چون دعوت انبیا را پاسـخ گفـتم

 رفتار کنند. بر اساس این حدوداز دیگران می خواهم با من  و شئوناتی هستم

که  در همین آیه ارائه دادهترین تعریف را از مسأله حجاب خود قرآن ترین و کوتاهزیباترین، عمیقبه نظر می آید 

  در واقع اشاره به کارکردهاي اساسی آن دارد یعنی : شناخت وامنیت 

 .است واسالم دعوت به توحیددر حال گویا  کسی به تن داردهر جاي دنیا وقتی این لباس را همین االن 

 دعوتی براي دیگران است. اي فهم آن عقیده ویک مدخلی بر این پوشش یعنی

مورد هجوم واقـع شـده اسـت. وشاید به دلیل همین نقش مهم براي حجاب بوده است که همواره در طول زمان 

به دلیـل اهمیـت همه که براي فرد ایجاد می کرده است،  چه جزئیاتش، چه تبعاتش و چه موقعیتی چه اصلش،

کند، دعوت به قـرآن دعوت به انبیا می .میکند و اسالم نفسه دعوت به توحید خودش فی. گویااستاین نماد بوده

 می کند.

ایـن  ،کسانی که می خواهند انتخاب کننـد ند یااهنکته مهم این است که اگر کسانی که این نماد را انتخاب کرد 

 در آنـان اي تزلـزلبحـث هـا ذرهز شـبهات واهیچ یک  ،واقعی و جدي و با معرفت و بابصیرت باشدشان انتخاب 

ر معـرض خطـر و سسـتی همواره د دیعنی پشتوانه معرفتی نداشته باش نباشدطور ایجاد نخواهد کرد. اما اگر این

  قرار خواهد گرفت.

مردم دشمن  یعنی "الناس اعداء ما جهلوا "می فرمایند: یی در نهج البالغه اشاره به نکته ي زیبا (ع)حضرت امیر

بـین ندانسـتن و  ،بـا امـريبـین جهـل و مخالفـت  ،بین جهل و دشـمنی یعنی. دانند چیزهایی هستند که نمی

 لذا  رابطه وجود دارد. مخالفت کردن با آنبا نشناختن چیزي 

بـدون درك  شـانانتخابو که اگر افراد جاهل باشـندتبیین حقیقت اسالم واحکام آن  بود. چرا (ص)رسالت پیامبر

 .تبدیل کنندمنتقدانی  یا حداقلو که دیگران بتوانند آن ها را به مخالفان چه بساباشد ، معرفتخالی از و درست 

 .ارتبـاط وجـود داردوعـدم پـذیرش مخالفـت بـا ضعف معرفـت  بین  نشان می دهد که "الناس اعداء ما جهلوا"

ر بدنه عمق ببخشیم تاثیر شبهات د م بنابراین هرچه ما در فهم دین و معرفت جلو برویم و به آن چه که می دانی

 بود.  خواهدتر بی اثر تزلزالت  اعتقادي جامعه و

٥ 
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و یا بحث هاي جانبی درمورد حجاب نه محدود بـه ایـن عصـر  بدون شک زیر سوال بردن یا شبهه مطرح کردن

 هست و در آینده هم خواهد بود.نیز بوده ، امروز هم در گذشته  .است و نه خواهد بود

ظاهرا دفاع از حجاب است اما  مباحثی که یعنی .است زاترمشکلدینی درون مباحث ، ها ي اینالبته در بین همه

 باطنش از آن حقیقت چیزي باقی نمی گذارد. 

نوشـته   "(ص)حجاب شرعی در عصر پیـامبر "کتاب  هي حجاب نوشته شددرحیطه اخیرایکی از کتاب هایی که 

از وزارت اخـذ مجـوز نشـر  فراینداینکه در از  پس 1390کتاب در اردیبهشت ماه است. این آقاي امیر ترکاشوند 

  .در اینترنت بارگذاري می شود ،دریافت نمی کندمجوز ارشاد 

جدي  یبحث ها و مسائل ،سواالتدر میان نسل جوان  آن توزیع گستردهدر اینترنت و کتاب به دلیل قرار گرقتن  

. البته چار چوب کلـی بحـث ایجاد کردشد که ضرورت توضیحاتی که خدمتتان خواهم گفت را در پی آن مطرح 

حتی در سال جـاري  ،فقهی اختصاص به ایشان ندارد افراد دیگري در گذشته مانند آقاي بهبودي در سطح آرا ء 

تخصصـی بـودن بسـتر   بـدلیلي این بحث را مطرح کرده اند که در خارج از ایران به شکلهاي دیگر کسانی نیز 

از باب اینکه ونشر این دیدگاه در سطح عموم جوانان  توزیع با . لیکن یده نشد ضرورتی برا ي نقدآن  دانتشار آن 

، ضرورت تشکیل چنین جلسه اي به هدف پاسخ به سواالت  1د سواالتی را مطرح کرد که نیاز مند پاسخگویی بو

تعـالی ومعرفت افزایی به عنوان یک تکلیف دینی احساس گردید که امیداست مورد رضاي حق وشبها ت جامعه 

 قرار گیرد.

 

حجاب شـرعی در عصـر  " و کتابدارد را  دینی متون در بازنگري قصد که )19(صاست عنوان نموده  نویسنده 

 هـم دست قطع قصاص، ارتداد، سنگسار، کیفري، احکام آن از پس و است مسیر این در گام  اولین "پیامبر(ص)

 .2واهد شدخ بحث

 

. ام کـرده طـرح مختصـر طـور به جا آن در می گویم خدمتتان که را بحثهایی و کرده شرکت مؤلف حضوربا نقد جلسه دو در جلسه، این از قبل شخصاحقیر ۱ 
 بـا دوم جلسـه در و دقیقه 10 جلسه یک در نقد،  جلسه دو آن طی در البته. است موجود اسالمی معارف و فرهنگ پژوهشگاه سایت در هم جلسه دو آن متن

 .بود بنده اختیار در دقیقه، 30 مجموعا دقیقه، 20 حدود گذاشتند من اختیار در را وقتشان و کردند اساتید دیگر از تاندوس که عنایتی
 وجـود بررسـی" بـه تحقیـق، دومـین در دارم بنـا آید پیش مجال اگر. شود می عرضه که است "دینی متون در بازنگري"همجموع از اثر لیناو تحقیق این« ۲ 

 یـا وقـوع از دیگر عبارت به و یک، هر نبودنِ یا بودن شرعی بر و بپردازم) پا و دست بریدنِ و عضو، قصاص ، مرتد اعدام زانی، سنگسار( شامل "سخت کیفرهاي
 19ص  ».کنم پیدا آگاهی پیامبر زمان در وقوعشان عدم
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 گزارشی از کتاب :

آن چنانی که  (ص)حجاب در زمان پیامبرکه این است بیان کتاب   ه توضیح می دهد هدف خود نویسندچنانچه 

بسیار بسیار کمتر از آن چیزي که معتقد هستیم اصال نبوده است.!! و محدوده ي آن به آن امروز وجود دارد و ما 

به این تا  شده، ترو اضافه فهاضا به مرور چیزهایی  (ص) اما پس از پیامبر ، بوده وجود دارددر ذهنیت و تصور ما 

 :نویسنده استکالم خود  . این جمله، تبدیل شده استکه االن در نزد من و شما هست حجم مرسوم

حـاکی از  بیین کرده و دسـتور بـه آن دادهبررسی حجاب در عصر پیامبر نشان میدهد که حجابی که پیامبر ت« 

 یعنی» حاکی از لزوم ستر تنه، بازو و مانند این ها است.ا زانو تنه از کتف ت گردن وصرفا پوشاندن سینه از ناحیه 

 و دست و پا جزء آن نبوده است. بازو تا آرنج بوده و گردن و مو و پایین زانو 

 یـا سـه حه در دوصف 1100امکان نقد ست که اقلم زده است. طبیعی  صفحه  1100ات این ادعا اثبدر نویسنده 

 . ه مقدار امکان به آن پرداختو باید بجلسه دو ساعته نیست. 

 

 :نویسنده در مقدمه کتاب بیانی دارد که قابل مالحظه است

 ،(ص)پیامبر عصر حجاب با آن فاحش تفاوت دلیل ،به کنونی حجاب هاي ویژگی از را ذهن باید مطالعه هنگام «

بیانـات در جـاي جـاي نظیر این  )19ص( ».گردد کاسته نامأنوس مطالب بودن باور سخت از قدري تا کرد خالی

 قبلـی هـايدریافت کتاب مطالعه براي که خواهد می مخاطب از نویسندهکتاب به اشکال مختلف تکرار میشود و

 .بگذارد کناررا  حجاب مسئله از خود

 :است بخش تنظیم شده 3کتاب در  مقدمه از پس 

 بخش اول: حجاب قبل از اسالم و واکنش مسلمانان

 رآنبخش دوم: حجاب در سایه ق

 بخش سوم: مباحث فقهی

  :در بخش اول نویسنده در صدد اثبات سه مسأله اساسی است
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 فقر حاکمیت این است. فقر به مبتال شدت به (ص)،پیامبر عصر جامعه و جاهلی جامعه که، ایننخست  .1

 مثالً  دیگري چیز بگوییم بخواهیم کهبه این برسد چه تا بخورندکه  نداشتند نان حتی که است درحدي

 . دباشن داشته لباسی

 و ندارد، مرد و زن قید  شودمی تکرار کتاب سراسر در که عریانی است. برهنگی حاکمیتمسئله بعد  .2

بعالوه  بوده، حاکمدر جامعه عصر پیامبر  برهنگینوع  ینا. شودمی نیز شرمگاه و عورت شاملحتی 

 !! شدهشمرده نمیزشت هم 

 هايخانه ،گرم هواي مصادیق این وضعیت؛ از جمله است. میاقلی و جغرافیایی وضعیت مسأله، سومین .3

 و جغرافیایی وضعیتباور است که  بر این نویسنده. است هااین امثال و حمام ،دستشویی نبود ،در بدون

 بیمنجر به  طبیعتاً روز آن جامعه در دستشویی، نبودن حمام، نبودن در، بدون هايخانه مسکونی،

 . می شده است دیگریک با زن و مرد ارتباطدر  تصوري قابلغیر تیباالم

نسبت  توانستندنمی  (ص)،پیامبر و قرآناصالً  فضا، این در که گیردمی نتیجه مسئله سه این از نویسنده سپس،

 به نمونه هایی از متن کتاب توجه کنید: . کنند ونهی امر غلظت این به هم آن ،پوشش به

 

 : 284 صفحه در

 انتظار بودند روبرو "گرما شدت و تشنگی خانمانی، بی گرسنگی، برهنگی،" معضل با نانآ وقتی است بدیهی«

 » .نمود می عملی غیر قرآن سوي از اساسی دگرگونی توقّع نیز و بوده واقعی غیر دقیق، پوشیدگی

 ساسیا دگرگونی توقع" ؛داریم  بحثروي آنها  بعداً چون خواهش میکنم به عبارات مورد نظر توجه کنید   

 ) !کند ایجاد اساسی دگرگونی تا بود آمده دین اصالًکه  رفته یادمان انگار( ".نمودمی غیرعملی قرآن سوي از

،که نتیجه اش ناتوانی در رآیا با وجود شیوع روابط جنسی، و نیز با توجه به گستردگی فق«: آمده 22 صفحهدر 

چه مرد چه زن، سخت و دشوار و تا حدودي بی ها ،، سخن گفتن درباره حجاب شرعیِ آنتأمین پوشاك است

  »مورد نیست؟ 
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 موردبی ،شرایط این در اصالً که کنیدنمی فکر آیا پرسد؛می! انکاري استفهام اما .است سوالی ]باال[جمله  البته

 یک رویش، هم چادر یک کن، سرت هم مقنعه یک کهد بگوی کند و صحبت هاحرف این به راجعدین  که است

 3!است معنی بی چنین امر و دستوري اساسایعنی   ؟!بپوش هم شلوار یک بپوش، هم مانتو

 شود.بیان شده نویسنده وارد قرآن می ،(ص)پیامبر عصر جامعه و جاهلی جامعه از که فضایی این با دوم بخشدر 

 جامعه و اهلیج جامعه ازنویسنده  واقع در .است کتاب بحث مبناي نقطه اساسا جاهلی جامعه که کنید، توجه

  است. شده قرآن آیات واردها برداشتنتایج و  این باو بعد گیري کرده نتیجه  ، (ص)پیامبر عصر

. انددیگري به خود گرفته تفسیر و شرح و شده خارج خودش ظاهري معناي از قرآن آیات تمامبخش این در 

 که بگوید توانسته فقط قرآن فضا این در هگیرد کنتیجه می قرآن آیاتتفسیر جدید  از استفاده بانویسنده  سپس

 .است وجود نداشته  دیگري حکمبستري مناسب جهت  اصالً  بپوشانید و او یا عورت هاي خود ر ندهید، انجام زنا

بنابراین به ضرس قاطع نمی توان هیچ آیه اي در قرآن را به صورت مطلق و  «: تامل کنید 637 صفحهدر  

 !!!!!!!» عایت حجاب (ولو ستر عورة) دانست.مستقل از شرایط، دالّ بر ر

اما الزم  شد نخواهیم وارد نقد تخصصی آن  ما ستا تخصصی یبحث چون که ستا فقهی مباحث سوم بخش

چه شیعه و چه  اسالم، فقهاي ساله هزار فقاهت جریان ،خاصی روش با نویسنده سوم بخش در است بدانیم که

 پرداخته و ساخته هستیم معتقد آن به االن شما و من که حجابی که تمدعی اس وبرده  سوال زیررا اهل سنت 

  .است اخیر قرن دو در مخصوصاً فقها

که  ذکر کرده است. "مو پوشش مبتکر اول، شهید" سرفصلی تحت عنوان نویسنده در این بخش براین اساس 

 یک فقیه توجه کرد براي   به جاي اجتهاد یا اسنتباط فقهی  مبتکر"کاربرد کلمه به است الزم 

 ؟؟؟!!!؟ونوآوري دردین ابتکار یااست  خدا حکم به رسیدن براي تالش ؟ابتکار یا است استنباطآیا رأي فقیه 

 و آیـد مـی نظرتـان مد غرب و اروپایی جامعه فورا بخوانید کتاب در را "برهنگی" واژه تا دارید، که ذهنیتی دلیل به شما ، که گفتند نویسنده نقد جلسه در 3 
 اظهـار شـما حقیـر عـرض کـردم کـه نکنید درك خوب را کتاب این پیام که شودمی باعث و داریم غرب با ما که است اياندیشه اختالفات دلیل به مسأله این

 دربـاره شـما کـه هـاییبخـش و کتاب این خواندن با من ولی. نیندازد لیبرالیستی و غرب معهجا یاد به را مخاطب کتاب، در برهنگی کلمه که کردید امیدواري
 در کـه ايجامعـه آن بـه نسـبت غربی جوامع که آمد نظرم به و افتادم جنگل یاد  به کردید بیان قبحی هیچ بدون هم آن وسیعش بسیار سطح آن در برهنگی

 .داشتم کتاب مطالعه حین در که بود احساسی واقعیت و گفتم نویسنده خود حضور در را این من!! نداپوشیده هم چقدر است شده توصیف پیامبر عصر
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 حاال است! آمده وجود به بعداًو  نبوده مطرح قرن هشت مو پوشش بحث که است اینایشان   مطلب حال هر به

 :کنید نگاه 852 صفحه در را نویسنده خود جمله

 تغلیظ و پوشش تقویت چگونه و گرفته شکل عواملی چه تأثیر تحت اسالمی فقهاي آراء که شود مشخص تا... « 

 ». است شده بنا نامطمئن هایی پایه بر حجاب

 محور هاي نقد :

تري از مسائل مهماینجانب بر این باور هستم که  که  کردتوجه باید به این نکته قبل از ورود به بحثهاي اساسی 

نوع نگاه به شخصیت  یا ووحی مقوله به نویسنده نوع نگاه  .اب در کتاب مورد خدشه قرار گرفته استحج

، اموري که در چارچوبهاي معرفت  دنمورد نقد قرار گیر  که بایدهستند  ي بسیار مهمی از بحث ها (ص)پیامبر

اند توجه هنقد کردتواي کتاب را] [محهم که دوستان  برخی متاسفانه  که تر از مسأله حجاب است.دینی  اساسی

 نداشته اند ! موارد  اینالزم وشایسته اي به 

اصل هرکس دانید بحث حجاب در جزئیات و حدودش یک مسأله تقلیدي است. یعنی میهمانطور که چون 

ر این دیگ .ش مراجعه کندتقلید به مرجعباید اسالم را پذیرفت، لباس عقیده را که پذیرفت، حاال حدودش را 

  کند.یعنی به فقیه مراجعه اگر کسی خود مجتهد نیست باید تقلید  ست کهاجزء احکامی  . بلکهتحقیقی نیست

لذا بنده بنا دارم به محورهایی از نقد بپردازم که به نظرم بخشهاي مهمی از عقاید اسالمی را پوشش میدهد 

فروضات نویسنده ونتایجی که از آنها گرفته شده منقدو بررسی یعنی والزم است هرمسلمانی تحقیقا آنهارا بپذیرد 

 ازجمله روش نویسنده در بحث علمی می پردازیم  هم دیگر به برخی موارددر این راستا هرچند است 

*** 

که خود نویسنده تأکید دارد  ."حجاب شرعی در عصر پیامبر" ؛به عنوان کتاب استمربوط اولین نقد گام اول: 

 : مبر قرار دادممن ظرف تحقیق را عصر پیا

 عصر صرفاً را ظرف تحقیق چون و است "پیامبر عصر" در شرعی حجاب تحقیق، عنوان پیداست که چنان«

 )4ص »(دادم. قرار حضرت

اي درك کند فقط باید عصر سوال این است اگر کسی بخواهد دیدگاه واقعی اسالم را نسبت به یک مسأله

به عیارت دیگر آیا جزئیات  مورد مداقه جدي قرار دهد؟ ئمه را هم را بررسی کند؟؟؟ یا باید عصر ا (ص)پیامبر
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دین درهمه ابعاد آن از حیث تبیین در عصر پیامبر (ص) به نهایت تکامل خود  رسید ؟  اگر چنین باشد دیگر 

 چه نیازي به فرمایشات ائمه بوده است ؟؟؟

بسیاري از جزئیات داشت بر پیامبر نازل شد اما  همه آنجه بشریت تا روز قیامت بدان نیاز دقت کنید؛به این نکته 

اختیار امام پس (ص) آن را در پیامبرنبود مردم چون مبتال به بود اما  نازل شده (ص) بر پیامبرگرچه دین احکام 

مبتال موضوع اصالً زیرا  ،نپرداخته زئیاتآن جتبلیغ وتبیین (ص) شخصا به پیامبراز خودش گذاشته است یعنی 

(ع)، و امام امام باقر ، (ع)،  امام حسین(ع)، امام حسن(ع)طالبابیبنن رسالت علیای. استنبوده عصر آن مردم به

 را تبیین کنند. جزئیات  ایندر زمان مناسب بوده که سایر ائمه و  صادق(ع)

ود ندارد. وجاصالً جنگ مسلمان با مسلمان  (ص)در زمان پیامبرتوجه کنید؛ تا مسأله روشن بشود. میزنم مثالی 

وَ  " جنگ مسلمان با مسلمان آمده؛در قرآن یک اصل کلی درباره  البتهاسالم با کفر است. جنگ تمام جنگ ها 

بر پیامبر نازل شده و پیامبر هم آن را تبلیغ کرده اما  این حکم  کلیات پس. 4"إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا

-نبوده مردم آن زمان چون مبتال بهنپرداخته  و...چگونگی احکام اسارت  ماننده ئیات این مسألزجبه  (ص)پیامبر

. وقتی که در زمان حضرت استبوده همیننیز  جریان امامت پس از نبوت وجود هاي حکمت یکی از  .است

در  )(صکه پیامبر را چهآنحضرت امیر ،فتد ااتفاق می ،، جنگِ جملاولین جنگ مسلمان با مسلمان  (ع)امیر

. برخی احکام بر عهده جریان امامت بوده است تبیین جزئیات  بیین کردند. بنابراین ت ،گذاشته بودند شاناختیار

 :فرمایدهمانطور که قرآن می نازل شده بود (ص) بر پیامبر بلکهنازل نشده بوده،  (ص) نه به دلیل اینکه بر پیامبر

(ص) علمش را نبوده پیامبرجامعه  که مبتال به چه را اما آن "5 عَلَیکُم نِعمَتیمت لَکُم دینَکُم و اَتمَ اَکمَلتالیَوم ا"

که در روایات داریم که داللت بر گشودن ابواب  این الفاظیتبیین کند.  در آیندهقرار داده است تا در اختیار امام 

 . استیات دین بودههمین جزئتبیین  (ع) است بخشی از آن به حضرت امیر (ص) پیامبر علم وتعلیم 

عصر به دقت همان طور که  الزم است ،بخواهیم به دیدگاه اسالم برسیماي مسئلههر در بنابراین ما 

امام د عصر، بایکنیممی را بررسی (ص)، کالم پیامبر(ص)، واکنش هاي پیامبر(ص)(ص)،رفتار هاي پیامبرپیامبر

 9حجرات/  ٤ 
 3/مائده 5 
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عصر به  واکتفا کردن .بررسی کنیمتک تک را هم  (ع)ر ائمهعصر سای (ع)، و، عصر امام باقر(ع)امام صادقعلی(ع)، 

نقصی فاحش است . (ع)بدون رجوع به عصر ائمه (ص)پیامبر  

ا مسلمان به دست بیاورید، بعد که شما بخواهید نگاه اسالم را درباره احکام و جزئیات جنگ مسلمان بمانند این 

یجه بگیریدکه نتاز جزئیات این امر سخن نگفته  (ص)برچون  پیام را بررسی کنید و (ص)صرفا عصر پیامبرروید ب

را  (ع)حدیث امام باقر یا (ع)نویسنده حدیث امام صادق البته اینگونه نیست که احکام بعدها اضافه شده !!پس این

است وچرا به تصریح  (ص)حجاب شرعی در عصر پیامبر کتاب  عنوانچرا که  موضوع این است. ولی باشدنیاورده 

درحالیکه  براي دستیابی به  . 6قرارگرفته که خود بار معنایی خاصی دارد (ص)مبنا  صرفا عصر پیامبر نویسنده

رسیدن موضوعیت جدي دارد یعنی (ص) در کنار عصر پیامبرحقیقت هر حکمی دراسالم، رجوع به عصر ائمه(ع) 

(ص) و عصر ائمه(ع) است و نه مند قرآن، عصر پیامبربه دیدگاه وحقیقت اسالم در گروي بررسی علمی و ضابطه

 فقط عصر پیامبر(ص).  

*** 

ها و ساختمان مفروضه هایی که پایه .را تشکیل می دهدفکري نویسنده است که مبانی  ییهافرضپیش ،گام دوم

فقر مثل  (ص)عصر پیامبر و عصر جاهلیتبر نویسنده از طریق بیان شرایط حاکم به شمار می آیند است. کتاب 

 ،شرایطنتیجه می گیرد که وبی مباالتی در روابط زن ومرد  حمام نبود ، دستشویینبود گی شدید، شدید، برهن

 ه است. اقتضاي حکم حجاب را نداشت

یعنی  ».است مسأله وحی و نزول قرآن تابع شرایط بوده« است که یپیش فرضچنین این امر نشان دهنده 

 می باشد به ادله اثبات این امر توجه کنید: عصر ائاتتابعیت وحی از شرایط محیط و اقتضبه نویسنده قائل 

 

 مـا حجـاب موضـوع در که روایاتی تمام که کندمی مطرح  حجاب موضوع در خود مشابه بحث در در خارج کشور براي دانشجویانر مشهو افرادیکی دیگر از  6 
 .نـداریم چیـزي هـیچ (ع)امیـر حضرت و (ص)پیامبر ،(س)زهرا حضرت ،(ع)حسین امام ،(ع)حسن امام از ما و است (ع)صادق امام و (ع)باقر امام لسان از داریم

 اوال ،  یمباشـ نداشـته اولیـه امامـان از را حجـاب احادیث برخی ما اینکه صحت برفرض!!  است شده وفربه تغلیظ مرور به حکم این که است آن اثبات ودرصدد
 مـثال  که هست نیز بسیاردیگري مطالب ثانیا  ؟(ع)صادق حضرت لسان از یا باشد(ع) امیر حضرت و (ص)پیامبر  از چیزي که کندمی فرقی تشیع عقیده مگردر
 .دانیم می الهی پیامبر کالم مثل را آن منشا ما البته و است دیات احکام جزئیات بر مشتمل که ظریف اصل مانند گردیده بیان (ع)صادق امام توسط بار اولین
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 کتاب : 8بطور مثال در صفحه 

 و نداشتند "اخالقی و شرعی" پوششِ براي انگیزه اي و توان گفت خواهم که دالیلی به (ص)پیامبر عصر مردم «

 . بود امروزي قبح و زشتی فاقد برهنگی، اساساً

 حداقلّ  بر و کرد، اکتفا جامعه يها حداقل به مردان مورد در اش، اصالحی رهنمودهاي در نیز اسالمی جامعه

  »افزود مالحظاتی زنان هاي

  »ايانگیزه«چون برهنگی اصالً زشت نبوده مردم  . یعنیداشته باشیددر این قسمت مدنظر را  »انگیزه«کلمه 

  نداشتند! براي اینکه خودشان را بپوشانند،

 : 9صفحه ي بعد، صفحه 

) مشهورند] رودوشی[ رداء و] لُنگ[ إزار به که( نادوخته يپارچه قطعه دو یکی از اندام پوشاندن رايب ایشان «

 که اي جامه تعداد هم پس،! لباس نه و گرفت می صورت پارچه وسیله به اندام ستر واقع در کردند می استفاده

 توان می امروزه را موصوف هاي جامه شانِن( بود نادوخته آن بر عالوه هم و بود کم دادند می قرار استفاده مورد

 و دقیق" پوشیدگیِ  بنابراین). بود ضعیفتر نیز این از موارد بسیاري در هرچند گرفت سراغ حجاج احرام جامه در

 توان نمی تعداد بودنِ اندك با و دقّت، انتظار توان نمی نادوخته هاي جامه با زیرا بود مخدوش دو هر ،"کامل

: که بخواهد ها آن از توانست می فقط) ص(پیامبر ها، محدودیت همین دلیل به. داشت را کامل پوشش توقّع

 و شد می جدا شان بدن از رداء و إزار که شد می گاه زیرا باشند شان شرمگاه استتار مراقبِ  یا و ،!نروند راه برهنه

  ».کردند نمی عوره بروز از مراقبتی که آمد می پیش بسیار یا

 عَلى اجاؤُ وَ".کندصحبت می (ع)یوسف (پیراهن) قرآن از قمیص ،چند قرن قبل از ظهور اسالم که  بگذریم از این

 "7کَذِبٍ بِدَمٍ قَمیصِهِ 

که اصالً هیچ آشنایی با جوري از کره ماه نازل شده بودند؟!! یک دفعه  که آیا معلوم نیستجاهلی این مردم  

  !!!»گرفت نه لباسبه وسیله پارچه صورت میاندام ستر « و اشتندها نداینامثال دوخته و لباس لباس و آستین و 

 )93/ یوسف( أَجْمَعین بِأَهْلِکُمْ أْتُونی وَ بَصیراً یَأْتِ أَبی وَجْهِ عَلى فَأَلْقُوهُ هذا بِقَمیصی اذْهَبُوا همچنین 18/ یوسف 7 
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هم «چرا کم بود؟ چون خیلی فقیر بودند! و  »دادند کم بودرد استفاده قرار میاي که موتعداد جامههم «پس 

هاي نادوخته جامهبا بنابراین پوشیدگی دقیق و کامل هر دو مخدوش بود زیرا «و  »عالوه بر آن نادوخته بود

این جامه زده و یک دفعه باد میمثالً  !که خالصه بتوانند کامل خودشان را بپوشانند ...»توان انتظار داشتنمی

 این موارد مکرر در کتاب ذکر شده است. فتاده.انادوخته می

آمده  ادامه در هم دبع و »محدودیت«جا ایندر  آمده بود،» انگیزه« توجه کنید؛ در قبل واژهخوب عبارات را 

  .....»!نروند راه برهنه: که بخواهد ها آن از توانست می فقط) ص(پیامبر«است که 

 مابقی آن بر عالوه بود عادي امري آن، و بود نمایان همیشه شاناندام از بسیاري زنان، «: 10صفحه در ادامه در 

 فقط اسالمی جامعه بازاري آشفته چنین در .گشت می نمایان فوق االشاره دالیل به گهگاه نیز مواضعشان

 ناحیه آشکارشدنِ از و کنند حفظ خوبی به را ها جامه پوششِ تحت مناطق که باشد داشته انتظار آنان از توانست

 باید اما) بودند مباالتی بی دچار نیز و ثمر بی هاي پوشش به مبتال آنان زیرا( نمایند جلوگیري... و سینه دامن،

 ». نداشت وجود "سر موي و گردن آرنج، و ساعد پا، ساق" پوششِ به امر براي اي هزمین که پذیرفت

براي امر به پوشش ساق پا، ساعد، آرنج، گردن، به کار رفته است که  » ايزمینه«کلمه اینجا نیز توجه کنید 

  »وجود نداشت. موي سر،

 

 ...!فقط توانستهم نبود، پیامبر هم  مینهززیاد بود،  محدودیتنبود،  تواننبود،  انگیزهاصالً توجه کنید؛ 

. لذا سوال اساسی اي که اینجا باید استخوب، این نوع نگاه یعنی چی؟ یعنی این که وحی تابع این شرایط بوده

 :این است که  داده نشد هم جوابی در جلسه نقد پرسیدم و متاسفانهاز نویسنده هم پاسخ داده شود ومن 

 با مطابق و )خاص، زمانو مکان آن براي نه( زمانی، فرا و مکانی فرا عینِم و مشخص پیام اسالم آیا"

 "نه؟؟ یااست   بوده اعصار تمام در بشر فطرت

است پس نباید اقتضائات در تمام اعصارو فرا مکانی براي همه مخاطبان فرازمانی  ،مشخص یاسالم داراي پیاماگر 

 . باشد  عصري مثل فقر ویا مانند آن ...در آن تاثیر گذار

نشان دیدگاه آیا  ؟ پیامبر نتوانسته ومانند اینها هاقتضایش نبود ؟هشرایطش نبود ؟وجود نداشتهاش زمینهعبارات 

 ؟؟استوحی تابع شرایط بوده است که جز این معنایشآیا ؟؟ دین نیست بودن  اقتضایی
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خواهم مباحث میان مدرس یک زمانی من به عنوببینید  .روشن شودتا مسئله بگذارید یک مثالی بزنم  

متناسب  کهدرس اندیشه اسالمی هاي سرفصل مثال .دارمبراي درسم سرفصل مشخصی را درس بدهم.  یمشخص

دانشگاه  اندانشجوی براي نه فقط. ه استتنظیم شددانشگاه ترم دو  اندانشجوینیازمندیهاي  وبا ظرفیت ذهنی 

تنظیم شده. من در تدریس هر رشته و در هر دانشگاهی  بلکه مطابق با ظرفیت دانشجوي ترم دوم درتهران، 

من به هاي نوع مثال  کنم حتی در تقدم و تأخر مباحثم به آمادگی این مخاطبان توجه خود ممکن است 

من پرسند زمانی که سوالی مییا  باشدهمراه  دانشجویانارتباط داشته باشد، نحوه بیانم با زبان  مخاطبانذهنیت 

درس مشخصی دارم که  مناما آنچه مسلم است  .این سرفصل را تدریس کنماز خش خاصی بآن، در پاسخ 

 باید تدریس کنم ودر این امر تابع میل یا زمینه دانشجویان نیستم .سرفصل آن معین است و 

هم  . سر کالسسرفصل مشخصی نیستداراي  مدرس  که زمانی استشرایط دیگري هم متصور است وآن اما 

وبه اقتضاي حال مخاطب سخن میگوید وچه بسا که زمینه بیان دهد، دري سوالی کرد جواب میهر کس از هر 

خیلی مطالب نباشد والبته مدرس هم از آنها سخنی به میان نمی آوردچرا که مدرس تابع فضاي حاکم بر کالس 

 است.

را باید از سنخ کدام مبر این است که پیا (ص)تعلیم و تبلیغ پیامبرچگونگی نزول وحی ودرباره سوال اساسی  

 مدرس بدانیم از سنخ مدرس  اول یا مدرس دوم؟ 

مردم زمینه اي آیا ؟ وجود داشتپرستی اي براي ترك بتانگیزهنهی کرد پرستی از بت (ص)پیامبرآیا زمانی که  

  داشتند؟  ، ربا ، شراب و....... براي ترك قمار

اي هم درست در آن جاهایی که جامعه به دلیل انحراف اصالً انگیزهبینیم کنیم میوقتی به آیات قرآن مراجعه می

کسانی تا  گی نمودهایستادآن  بر ایجاد کرده و آن را تبیین کرده و نداشته وحی نازل شده و پیامبر این انگیزه را

رت انسان مطابق فطبرنامه الهی  است وتابع شرایط نبودههرگز وحی این نشان میدهد که به آن ایمان آوردند. 

 شرایط عصر خاص.تابع  نه است

حکم  مثلبعضی احکام   مانندداشته است.  ی وجودحکمهر توجه به چگونگی تبیین  (ص)البته در رسالت پیامبر

 براي شرایط به توجهدقت بفرمایید اما  که برخی معتقد ند حرمت آن تدریجا بیان گردیده ،  شرابتحریم 

  است.متفاوت  ،این دو مسئله !است  شرایط از تابعیتتبیین دقیق پیام غیر 
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 اآزمایش ب این دهد، نتیجهدر آزمایشگاه انجام می آزمایشیوقتی  دان یک شیمی ه کنید، توج خوباین مثال را 

. یعنی در تجربه مثال اگر دما تغییر بکند یا نور یا مواد اولیه، نتیجه تغییر میکند شرایط آزمایش مرتبط است.

 ند.دههایی وجود دارند، که نتیجه را تغییر میرمتغیبشري هاي 

، بله نده امطرح کرد نان که برخی به خطا رفته وآنچاست  (ص)تجربه شخصی پیامبر، وحین به ما اگر نگاهما 

اصالحات « دارد تحت عنوانتعبیري در کتاب نویسنده . با توجه به شرایط تغییرکندممکن است ، در این صورت

و  داشته باشد »اصالحات حداقلی«دین توانسته در برخی موارد از جمله پوشش  ن است کهای مقصود .»حداقلی

  .بیش از این نتوانسته طرح کند گویا شرایط در نوع پیام تاثیر گذار بوده است

 علیم حکیم قادر مطلق، براي تامین سعادت همه  خداياي از جانب اما اگر نگاه ما این باشد که وحی برنامه  

خداي حکیم عالم قدیر به در این صورت دیگر شرایط مردم خاص در آن برنامه تأثیر ندارد. زیرا  ،استها انسان 

 . داده استاین برنامه را  مخاطبانکه به کل شرایط دارد با توجه به همه دلیل علمی

 برخیبله ، باشد دهیک حادثه اتفاق افتابا توجه به نیست که تمام آیات قرآن  اینگونه توجه کنید در عصر رسالت

. است نبودهگونه هم این از آیات برخی نزول اما  .استنازل شده یک حادثهیا  یک سوالپس از از آیات قرآن 

که الجرم  بوده الهی مشخصِ پیامِ  بخشی از آن به دلیل آنکهنداشته شأن نزول خاصی  هم خیلی از آیاتیعنی 

هم نبوده  یمرتبط با حادثه خاصکه  . درحالیکهمناسب نازل شده زمانبه بهترین شکل و در  ،شده  باید نازل می

 است. 

 عصر جامعه در موجود آلوده شرائط و فضا از ناشی عمدتا قرآن در حجاب به توجه«است:آمده 637 صفحهدر 

 یست. در حالیکه اساسا اینگونه ن است.که آیات حجابِ قرآن تابع شرایط بودهیعنی  عبارت کتاب این  » .بود نزول

 زمان جنسی شرایط" از تابعی را شرعی حجاب است بهتر پس «: نویسنده صراحتا تاکید دارد 638 صفحهدر 

  ».دانست "غیرعادي اوضاع" از متأثر و "وحی

/ که بدون یعنی تابعیت وحی از شرایط واقتضائات عصر نسبت به وحی است نخست از دیدگاه این سخن ناشی 

 شک خطا است .

اخوت و اي براي انگیزهدر جامعه آن روز آیا مردم  .کندخود قرآن این مسأله را نفی میواهدي از شبه عالوه  

خواست به شرایط زمان می (ص)اگر پیامبرو فرماید خدا این الفت را ایجاد کرد برادري داشتند؟ قرآن اصالً می
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زمینه وانگیزه اي در میان آن مردم جز ،  هایی که در بین قبایل عرب بودکینه و دشمنی هبا توجه ب ،نگاه کند

پیمان مواخاه یک حرکتی از .در واقع  جنگ وغارت نبود لذا قران  ایجاد این الفت را به خداوند نسبت میدهد

تغییر براي  بر(ص)همچنین دیگر اقدامات پیام .بود  فضاي جامعه آن روز به جهت شکستن (ص)جانب پیامبر

آیات بسیاري از قرآن  ها.و امثال این قتل و غارت به دفاع اخالق محورغییر تپرستی به خداپرستی، بتفرهنگ 

 :ها عجین استاست که جامعه با آن اموريخالف در جهت حرکت قرآن درست دهد که نشان می

 لَعَلَّکُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ  رِجْسٌ الْأَزْالمُ  وَ الْأَنْصابُ وَ  الْمَیْسِرُ وَ  الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا  )90/ (مائده

 8تُفْلِحُون

اقع به با این صراحت خمر، میسر، قمار بازي، ربا، آن تیرهایی که در و قرآن کهرا داشت شرایط اقتضاي این آیا 

  ؟بداندالشَّیْطانِ  عَمَلِ مِنْرجس  را و... عنوان قمار می زدند، شراب

 دقت کنید::بقره 275آیه شریفه  در

 وَ  الرِّبا مِثْلُ  الْبَیْعُ إِنَّمَا قالُوا بِأَنَّهُمْ  ذلِکَ  الْمَسِّ مِنَ الشَّیْطانُ یَتَخَبَّطُهُ الَّذي یَقُومُ  کَما إِالَّ یَقُومُونَ ال الرِّبا یَأْکُلُونَ  الَّذینَ

 فَأُولئِکَ  عادَ  مَنْ  وَ  اللَّهِ  إِلَى أَمْرُهُ  وَ سَلَفَ  ما فَلَهُ  فَانْتَهى رَبِّهِ  مِنْ  ۀٌ مَوْعِظَ جاءَهُ فَمَنْ الرِّبا حَرَّمَ  وَ  الْبَیْعَ  اللَّهُ  أَحَلَّ

 9خالِدُون فیها هُمْ النَّارِ أَصْحابُ

که  است که رباخوار مثل کسی  .کندمیبیان در این آیه که بحث حرمت ربا است قرآن تمثیلی درباره ربا خواران 

چگونه کند که مردم بعد خود قرآن فضاي نزول این آیه را ترسیم می است.از دست دادهتعادل و توازن خودش را 

چه است خرید و فروش  ربا مثلگویند می یعنی " الرِّبا مِثْلُ  الْبَیْعُ  إِنَّمَا قالُوا "گویند؟ میمی اندیشیدند وچه 

ست  زیرا مردم به آن عادت کرده گزارش قرآن از ذهنیت آن روز جامعه   چنین افرقی است بین بیع و ربا؟ 

 گویا بقول نویسنده زشتی آن را وآسیب فردي واجتماعی آنرا درك نمیکردند بودند. 

 .شوید رستگار تا کنید دورى آنها از است، شیطان عمل زا و پلید ،]آزمایىبخت نوعى[ ازالم و بتها و قمار و شراب! ایدآورده ایمان که کسانى اى ۸ 
 زمـین گـاهى کنـد حفـظ را خود تعادل تواندنمى و( شده دیوانه شیطان، تماسّ اثر بر که کسى مانند مگر خیزندبرنمى) قیامت در( خورند،مى ربا که کسانى 9 

 حـالل را بیـع خدا که حالى در.)» نیست دو آن میان تفاوتى و( است ربا مانند هم ستد و داد: «گفتند که است آن خاطر به این،). خیزدمى بپا گاهى خورد،مى
 از قبـل[ سـابق در کـه سـودهایى کنـد، خـوددارى) رباخوارى از( و رسد، او به الهى اندرز کسى اگر و.) است بسیار دو، این میان فرق زیرا! (حرام را ربا و کرده،
 امّـا.) بخشـید خواهـد را او گذشـته و( شـودمـى واگذار خدا به او کار و) گرددنمى شامل را گذشته حکم، این و( اوست مال آورده، دست به] تحریم حکم نزول

 مانندمى آن در همیشه و آتشند اهل ،)شوند گناه این مرتکب دیگر بار و( بازگردند که کسانى
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تابع فضا باشد نباید اگر قرار بود قرآن احل اهللا البیع وحرم الربا . کندحکم می حرمت ربابه ها قرآن با همه این

 حکم حرمت می آمد. 

در فشار  حتی براي کسانی که از حیث عاطفی، که عادت شده بوداست  دن دخترانزنده به گور کردیگر  مسأله 

 تمرد اجازهبه فرد فضاي جامعه یعنی   محدودیت وجود داشت، فرار کنند از این مسألهخواستند می بودند و

از این ندارد.  وجودتابعیت از شرایط جا هم اینیعنی . نهی کرداین کار و از صراحتاً آیه نازل شد اما  .دادنمی

 نمونه ها از خود قرآن بسیار است 

ذهنیت خیر، اینطور نیست در واقع ؟ وجود داشته باشد؟ یتابعیتچنین حجاب درمورد فقط که است چگونه پس 

است. البته این دیدگاه دیدگاه جدیدي نیست. در گذشته هم شدهمنجر به این نتایج نویسنده نسبت به وحی، 

-مثالاستدالل کنند و براي اینکه خواستند اثبات کنند که قرآن تابع فرهنگ زمانه است یمکسانی بوده اند که 

 فَال أَبا شتر مأنوس بودند به خاطر همین قرآن گفته عصر مردم آن گفتند چون می کردند. مثالهایی را مطرح می

 احتماال مثال دیگري زده می شد.  زل شودقرآن نا بودقرار اگر امروز و  10خُلِقَت کَیْفَ الْإِبِلِ إِلَى یَنْظُرُونَ 

هماهنگی داشته باشد اما موارد نقضی هم وجود دارد.  آن روز جامعه مثال ها با مسأله گاهی ممکن است گرچه 

ها با گوشت . شما جایی دیدید که عربکندبیان میاي که در قرآن حرمت گوشت خوك را آیه به طور مثال

  ؟!خوك مأنوس باشند؟

ولی اعجاز قرآن این است  ،به زبانی نازل شده باید با ادبیات همان مردم صحبت کندپیام وقتی یک  بدون شک

این  در عین حال ،است مقابل فهبراي آن مردم  ادبیات آن مردم سخن گفته و کالمش که علی رغم این که با 

 یعنی موضوعیت دارد.  هاکه براي مردم تمام عصر بیان شده ايگونهبه  پیام

و نه تابع اقتضائات  استمکانی، فرا زمانی، براي همه بشریت، مطابق با فطرت انسان فرا حقیقت اسالم پیامی 

عصر خاص. اگر کسی به این مسأله معتقد باشد دیگر مهم نیست مردم آن زمان برهنه بودند یا نبودند، فقیر 

را بدانیم اگر بخواهیم جایگاه یک حکمی لذا  ه.ودیا نب هبودند یا نبودند انگیزه داشتند یا نداشتند، محدودیت بود

ها چگونه خواهد که این حکم ارتباطش با فطرت انسانی در تمام عصرها و در تمام مکانباید به دنبال این باشیم 

 بود. 

 17/غاشیه 10 
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*** 

مباحثی که نویسنده طرح کرده حاکمیت فقر در جامعه  زکه بگذریم، یکی افوق  : از پیش فرضسومگام و اما 

 است. (ص) پیامبرصر ع

این که ما در بررسی براي نشان دادن فقر جامعه خطاست. اما هاي نویسنده شاهد مثالکه تمام گویم من نمی

بخش در مقابل و  وموید نتایج از پیش تعیین شده مااست انتخاب کنیم ما  که مطابق میلمواردي را تاریخی 

 . نیستنشی اقتضاي یک بحث علمی این نگاهِ گزی ،از تاریخ را اصالً نبینیمهایی 

گرسنگی: این نیز یکی دیگر از معضالت مردم بود که همچون دیگر معضالت همیشه با « :آمده  275در صفحه 

آن درگیر بودند. این مشکل اگر چه ارتباط مستقیمی با پوشش و حجاب ندارد اما وقتی آنان به دلیل فقر، در 

 »اس یا اهمیت دادن به آن را داشت.گونه می توان از ایشان انتظار تهیه لبل روبرو بودند چکتأمین خوراك با مش

 !!!! ه باشندمقنعه وچادر و..... داشت توان به چنین جامعه اي گفت که چندین پوشش  از قبیل یعنی چطور می

 

 بر رد حاکمیت فقر :شواهد تاریخی 

در عین حالی که برخی از مردم چه یعنی  است من به نمونه هاي تاریخی اشاره خواهم کرد که عکس این مساله 

کسانی هم بسیار  ،بسیار فقیر بودند )بعد اسالم و قبل اسالم ، ((ص)عصر پیامبردر چه و جامعه جاهلی در 

پاسخ دهد که مخاطب قرآن کدام طبقه حاال آقاي نویسنده باید  .کسانی هم طبقه متوسطالبته ثروتمند بودند و 

 ؟ اندبوده

چه قبل وچه  نبض اقتصادي مردم شهر مکهکار اصلی وو به شواهد قرآنی مسأله تجارت،  ع مورخینبه اجما-1

 به همین مناسبت نازل شده: ،سوره قریش بوده است.بعد اسالم 

 

 

 الرَّحِیمِ  الرَّحْمَنِ اللَّهِ  بِسْمِ

 مِّنْ  ءَامَنَهُم وَ جُوعٍ مِّن أَطْعَمَهُم الَّذِى )3(الْبَیْتِ هَاذَا رَبَّ عْبُدُواْفَلْیَ )2(الصَّیْفِ وَ الشِّتَاءِ رِحْلَۀَ �ِلَافِهِمْ )1(قُرَیْشٍ لِایلَافِ

 )4( خَوْفِ
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، به شام مکههاي تجاري از هاشم جَدِ پیامبر این کاروان فلسطین و مصر بوده. ،مکه سر راه بازرگانی یمن تا شام

وجود تجارت باشد سرمایه که اي در جامعه کبدون شرهاي تجاري شناخته شد و مبدع سف اندازي کردرا راه

 دارد. 

؟ این چه بودپیامبر جلویش را گرفت براي و  از مکه خارج شده بوده  جنگ بدردر که کاروان تجاري قریش آن 

کاروان را نجات ابوسفیان که وقتی ي است، پنجاه هزار دینار بوده کاروان تجاري سرمایه اصلیش پنجاه هزار دینار

 هایتان را بردارید سودهایش را صرف جنگگفتند اصل سرمایه و که مشرکین دور هم جمع شدندم ، درداد

  علیه پیامبر کنید که جنگ احد بود. دیگري

تجارت پارچه، کی از تجارت هاي مهم قریش هاي تاریخی نشان میدهد که یقابل توجه است که اتفاقاگزارش

این فقر فالکت باري که در کتاب  داشته اند. ي، کتانی و ابریشمیاز یمن تجارت پارچه هاي پنبه ا بوده است که

  به تصویر کشیده شده با مساله تجارت چگونه قابل جمع است ؟؟؟

در کتب تاریخی ذکر  وجود داشته باشد.ثروت جایی وجود دارد که ربا است. خود ربا در  مسألهدیگر مسأله -2 

برخی وجود اشرافیت مالی در آن شهر بود. چرا بود م در مردم مکه مانع از پذیرش اسال ی کهیکی از عوامل شده

؟ به خاطر ثروت و اشرافیتی که داشتند و احساس کردند که دن مقاومت نشان دادندر مقابل اسالم از خودشا

این  یاد کرده است. سوالمترفین  و به نام اترافاین اشرافیت قرآن از  .با این اشرافیت مبارزه کندتا اسالم آمده 

 ثروتمند هاي جامعه مخاطب آیات نبودند؟  از این بخش است که آیا

ها در جامعه جاهلیت دیه برخی از قتلمثالً  .دیه مثلکه در خود جاهلیت رایج بوده  برخی از احکامی: مورد

مالی ها شتر قرار داده در حالی که این 100جاهلی دیه یک قتل را  چگونه عصرتا شتر بوده خوب  100

 داشتند؟ ن

دایه  فرزندانشانبراي یعنی بود  »مسأله دایگی«بود  مردم آن عصریکی از چیزهایی که جزء نظام زندگی  - 3

براي که بودند فقرایی  می شود معلوم !گرفتند؟میفرزندانشان دایه  هایی بودند که براي این چه فقیر .گرفتندمی

ها بودند که فرزندانشان را در اختیار این نیز د و کسانیگرفتنمیبه دایگی فرزندانی را خود  تامین زندگی 

  . یعنی دو طبقه متفاوت در جامعه.گذاشتندمی

۲۰ 
 



Published by ehya-e-saghalain.ir 
 

مهاجرین براي مسلمانان فقر شدید ایجاد شد براي این که وقتی پس از هجرت در مدینه در یک مقطعی   -4 

به  مصادره کردند. دارایی آنها را یعنی  .ببرندبا خودشان ذاشتند اموالشان را گخواستند هجرت کنند قریش نمی

گفتند تو حق نداري از این جا  به اوقریش  .شوداز مکه خارج  و خواست رومی مسلمان شده طور مثال صهیب

 وذاري گب راباید اموالت  بنابراین ي از برکت ما به دست آورديه ااز مال به دست آورد آن چه که توشوي. خارج 

 خارج شوي.  بعد

تصرف  که تصاحب گردیده. درواقع انداموالی داشته شودمعلوم می دارایی هایشان تصرف شده ی کهمهاجرین 

میان مهاجر مان مواخاه پیامبر با پیو شد  آنانتوسط قریش در ابتداي هجرت باعث فقر  مسلمانانهاي دارایی

ست که . پس معلوم اتأمین کردندرا تا مدتی آنان کردند نسبت به مهاجرین  هایی که انصار جان فشانیوانصار و

  که از مهاجران حمایت مالی کنند. نداهداشتاین امکان را هم انصار 

عقد مواخاه بین : زمانی که پیامبر ا از طبقات الکبري ابن سعد میخوانم اي از این گزارش تاریخی رنمونه

ثروتمند ترین مردم مدینه  منگفت ان به سعد حمرعبدال ،عبدالرحمن بن عوف و سعدبن ربیع انصاري بست

 نم کار کنم.انه به من یاد بده من کجا میتو :پاسخ دادسعد  .ال من براي تووماز انیمی .هستم

را  (ص) عصر جاهلی و عصر پیامبر که نبودند؟ نویسنده محترم قرآن مخاطب آیات آیا انصار سوال این است؛

 ؟ استنیاوردهرا موارد  چرا این دکنترسیم می

زندگی می در مدینه اکثریت یهود، در مکه و قلیلی از وضعیت یهود در گزارش هاي تاریخ است.  کته بعدي ن-5

این جماعت یهود مخاطب قرآن آیا  .صنعت طال سازي داشتند زیرا عمدتا .منبع ثروت بودند کردند اینها عموما 

 نبودند؟ 

-بودهافرادي سرمایه در اختیار یک ت که ثروت وسش این هیتمام آیات نفی تکاثر، و تشویق به انفاق معنا -6

 :سوره توبه 34ببینید همین آیه  است.

 الَّذِینَ وَ   اللَّهِ سَبِیلِ عَن یَصُدُّونَ  وَ بِالْبَطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ ونَ لَیَأْکلُ الرُّهْبَانِ  وَ  الْأَحْبَارِ مِّنَ کَثِیرًا إِنَّ  ءَامَنُواْ الَّذِینَ ایَأَیهَّ

 11أَلِیم بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُم اللَّهِ سَبِیلِ  فىِ ایُنفِقُونهَ لَا وَ  الْفِضَّۀَ  وَ  الذَّهَبَ ونَزِیَکْن

 کـه کسـانى و! دارنـدبازمى خدا راه از) را آنان( و خورند،مى بباطل را مردم اموال راهبان، و) کتاب هلا( دانشمندان از بسیارى! ایدآورده ایمان که کسانى اى۱۱ 
 !ده بشارت دردناکى مجازات به کنند،نمى انفاق خدا راه در و سازند،مى) پنهان و ذخیره و( گنجینه را نقره و طال
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حاکم جامعه  در چه کسانی اند؟ اگر شدت فقري که در کتاب توصیف شده »الَّذِینَ یَکْنزُونَ الذَّهَب وَ الْفِضۀَ«

هایی که ثروت ها را جمع آن( »نزون الذهب و الفضهالذین یک« طال و نقره چه معنا دارد؟گنج سخن از  است

 کنند...)( ولی در راه خدا انفاق نمی ».فی سبیل اهللاینفقونها و ال « )نندکمی

ذهب و فضه  ،از کنز چگونهند؟ اهامر به انفاق شد کنیدکه شما ترسیم میفقري  و این فضامردم چگونه در  

 صحبت شده؟

 : سوره توبه ) 93(آیه هاست در همین سوره توبه هست ببینیدسلماندرباره مکه خاص دیگري  آیه 

 لَا فَهُمْ  مْ قُلُوبهِ عَلىَ اللَّهُ  طَبَعَ  وَ  الْخَوَالِفِ  مَعَ یَکُونُواْ بِأَن رَضُواْ   أَغْنِیَاءُ هُمْ  وَ  ذِنُونَکَیَسْتْ الَّذِینَ عَلىَ السَّبِیلُ إِنَّمَا

 12یَعْلَمُونَ 

راه  ؟فرماید چه کسانی باید سرزنش بشوندمیاست. مهمی خیلی کته ن و حاوي نگ تبوك این آیه در جریان ج 

از میایند تا  ،دادهامر به جهاد عمومی  (ص)پیامبروقتی ؟ آن کسانی که باز استر چه کسانی بسرزنش 

توان جهاد کردن  .دسالح هم دارن .مشکلی ندارند،.توانند به جهاد بیایندگیرند در حالی که میباجازه  (ص)پیامبر

  ؟!؟هستندچه کسانی  ء که مورد اشاره این آیه اند،این اغنیا .اما سر باز میزنندهم دارند

 (ص)ند می آمدند از پیـامبراهرغم اینکه توانمندي مالی براي حضور در جنگ را داشتیاز دیدگاه قرآن این ها عل

دیگـر یکبـار  ست.بسیار ااز این نمونه ها در قرآن نروند.  به جهادپیدا کنند و بهانه توجیه و  تا اجازه می گرفتند

 را با هم مرور می کنیم:  284صفحه جمالت 

انتظار روبرو بودنـد  "برهنگی، گرسنگی، بی خانمانی، تشنگی و شدت گرما"بدیهی است وقتی آنان با معضل  "

 "غیر عملی می نمود.و نیز توقّع دگرگونی اساسی از سوي قرآن  پوشیدگی دقیق، غیر واقعی بوده

سوال این اسـت . شود  نداهقرآن اغنیا بودبه تصریح که ، کسانی شامل نباید قاعدتا  و بی خانمانی  این گرسنگی 

که نویسنده چرا به این موارد هیچ اشاره اي ندارد!!!آیا بدین دلیل نیست که بانتایج مورد نظر همخـوانی نداشـته  

 بلکه ناقض آن بوده است ؟!

 متخلّفـان بـا که شدند راضى آنها) دارند جهاد براى کافى امکانات و( توانگرند که حالى در خواهندمى اجازه تو از که است باز کسانى روى به تنها مؤاخذه راه۱۲ 
 !دانندنمى چیزى جهت همین به نهاده مهر دلهایشان بر خداوند و بمانند] بیماران و کودکان و زنان[
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و مانند آن نشان می دهـد  آیات نفی تکاثر، آیات امر به انفاق از جملهشواهد تاریخی و شواهد قرآنی شک بدون 

 .است داراي طبقات مختلف بوده (ص)که جامعه جاهلی و جامعه عصر پیامبر

لی است.کسی هم کـه تـوان مـاشده کسی که مالی نداشته تکلیفی برایش نبودهزمانی که آیه انفاق نازل میبله  

 به هـدف سـعادت و کمـال  و تابع فطرت انسانیپیام اسالم  این بدین معنا است که و کرده. داشته باید انفاق می

به  نیز . پیام حجابوجود داردبراي شرایط خاص هم احکام اضطراري در عین حال  است.نازل شده همه انسان ها

و هـرکس بـر اه آن بـوده رایط اضطرار هم همـرش مربوط به  که طبیعتا احکامعنوان یک حکم اسالم نازل شده 

ظاهرا وقت تمام است فرض برهنگی وسایر مسـایل را اساس آنچه تکلیف اوست باید به آن عمل می کرده است. 

 انشااهللا در جلسه فردا بحث خواهیم کرد .

                                     *********************** 
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