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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی  کَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِیَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَبِیَّ

 .ینِینَبِیَّکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِ

حجاب  "دیدگاهی را که تحت عنوان در موضوع حجاب مطرح کردیم وجلسه گذشته  ما بحثی را در 

را  مورد دیروز سه موضوع از مباحث  ،ر دادیماخیرا مطرح گردیده مورد نقد قرا "عصر پیامبر شرعی در

   :یعنی نقد قرار دادیم

با ارتباط این دو و، پیامبر(ص)عصر  موضوع حاکمیت فقر در، تابعیت دین از شرایط زمان ومکان 

 .نقد می پردازیم مواردبه ادامه امروز و مساله حجاب 

 :دنق گام چهارم

 (ص)در عصر پیامبرو  مسأله حاکمیت برهنگی در جاهلیتیکی از مسائل طرح شده در کتاب  

 رواج . ادامه دارد نیز )یعنی تا قرن دوم( حتی تا عصر امام صادق(ع) به ادعاي نویسنده است که

نویسنده  .در میان مردم از جمله مباحث کتاب است خیاطی صنعت لباسهاي نادوخته و نبود 

  است. استدالل کردههم روایاتی به   آورده وبه جهت اثبات این امر را  شواهدي

ذکر  کندبیان میاین حاکمیت برهنگی را که نویسنده مواردي از به عنوان شاهد مثال  من ابتدا

 کنم:می

) پرداخته و آن را  قبل از اسالم یعنی( جاهلیتوضعیت زمان در مورد  یبحث مفصلبه  نویسنده

 . استنباطات خود قرار داده است برخی مبناي 

 کتاب : 23صفحه 

۲ 

 



Published by ehya-e-saghalain.ir 

اسالم باعث شگفتی خواننده می شود و باورش را براي وي  از قبل آگاهی از برهنگی هاي ما«

از این واقعیت است  "غفلت"سخت می کند؛ اما باید دانست که این تعجب و سخت باوري، بخاطر 

اتفاق نیفتاده است! بشرِ امروزي که چندین  که: پیشرفت بشر در حوزه پوشاك و حجاب به یکباره

لباس گوناگون براي پوشش اندام و حفظ تشخّص و منزلت اجتماعی دارد، در زمانی دورتر و از 

، نه توانایی مالی براي تهیه پوشاك داشت، نه از صنعت خیاطی بهره می (ص)جمله در عصر پیامبر

ه از برهنگی و لُختی احساس بدي داشت. در گرفت، نه منزلت اجتماعی را با لباس گره میزد و ن

 !!!! »واقع ادب، اخالق و تا حدودي منزلت اجتماعی با چیزهاي دیگري سنجیده می شد.

 

شنیده، حرف هاي نا: عباراتی چونکتاب به سراسر دردرجلسه گذشته اشاره کردم که نویسنده 

تعجب وسخت  ،خوانندهذهنیت ، تفاوت فاحش با دور از ذهن و  هاي نادیده، نکات جدیدروایت

شاید بدین وسیله براي پذیرش مطلبی که مورد  تا !کنداشاره میمتعدد امثال اینها .......  و باوري

نیازي به این جوسازیها باشد به اصطالح زمینه سازي کند در حالیکه استدالل متقن  نظرش می

بهرحال شیوه این شن است. ي صاحبان معرفت وتخصص رو الزامات یک بحث علمی برا نداشته و

 شود! ر میبینید که تکرا موضوع برهنگی هم می، که در این استکتاب 

  «...در واقع ادب، اخالق و تا حدودي منزلت اجتماعی با چیزهاي دیگري سنجیده می شد..»

 امروز ماست.) اسالمی جامعه به تعریض هاعبارت ینا ید( توجه کن

به همین خاطر  ،شامل شرمگاه و عورت هم می شود  در برخی موارد ندهاین برهنگی در نزد نویسالبته، 

که مقصودش از نیمه ( ،"نیمه برهنگی"، "برهنگی مطلق "همچون یاصطالحات کتاب اشاره دارد به هم

دوخته  هاچون لباس این است که" موردي برهنگی هاي "و منظور از  ،)پوشیدن شرمگاه استبرهنگی 

۳ 
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 بسیاري اوقات و این [پارچه]ها همانداختند میدور کمر به  یاو  دوشبر  یا خته راهاي نادو، لباسنبوده

ذکر شده بر این موضوع  تاریخیبه عنوان شواهد مواردي هم در کتاب ! شده یا کنار زده می می افتاده

 .است

 تريمهم بسیار هايساحت در آن روزگار در "بی حیائی و بی بندوباري"  واقع در«:  993 فحهصدر 

 همین به و بود مطرح "  و... شوهر به بچه دروغین شوهردار، انتساب زنان جنسی روابط زنا،" همچون

 رعایت بر مبنی رهنمود صدور به نوبت و بود مسائل این به نیز معطوف نبوي و قرآنی اوامر خاطر

  .»رسید نمی شد رایج بعدها غلیظی که هاي پوشش

 )!نرسیدهصدور رهنمود حجاب  نوبت صالا: وجه بفرمایید به این عبارتت(

 آن و خالی از قبح بودنبرهنگی تا شیوع  کندبیان میاز تاریخ انبیاء(ص) را  یمصادیق سپس نویسنده

کنم از ساحت مقدس انبیاء عظام(ع) به ویژه شخصیت البته جا دارد من عذرخواهی ( .را اثبات کند

من ناگزیر به  و کتاب مطرح شده که درباره ایشان درمسائلی دلیل به  الشأن اسالم(ص)پیامبر عظیم 

 قرائت آنها هستم:

 :23در صفحه 

کره ارض می آورم تا تدریجی  يانسان ها ینافراد پاك و برتر یاینک چند گزارش درباره برهنگ «

 پوشش و حجاب ثابت شود: "شکل گیري و رشد"بودن 

گی این دو، پیش از فریب خوردن چنین عادي بودن برهنگی آدم و حوا: در تورات بحث برهن - 1

و آدم و همسرش برهنه بودند و  "و کانا کالهما عریانین آدم و امرأته و هما الیخجالن"آمده است: 

 » خجلت نداشتند.

٤ 
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 قطعااولین انسان  ،روي زمین است حضرت آدم اولین انسانکه  وجه به این نکته ضروري استاوال ت

اي شروع کند نقطهموضوع را از تمایل دارد نویسنده چرا لوم نیست که مع حال ،را دارد ايشرایط ویژه

 !؟استکه شرایطی ویژه بر آن حاکم 

 ؟سند اثبات برهنگی آدم و حوا تورات استچرا  ؟وجود داردگیري از تورات چه مجوزي براي بهرهثانیا 

هستند آسمانی کتبی یا  ند واها تورات و انجیل تحریف شدهبه اعتقاد ما مسلمانآیا  که سوال این است

 استشهاد کرد؟ هامی شود به آنو 

 ذکر کنیممستند تاریخی به عنوان   را نیم چیزي از توراتاما نمی تو و تحریف شدهتورات  بدون شک

پایه یک  صحیح نیست کهلذا  .باشدوجود داشته آن  اياز منابع صحیح اسالمی برمؤیدي آنکه مگر 

یعقوب به ادعاي آن که  است تورات همان کتابی .بنا کنیمتورات  را بر (ع)انراصل اعتقادي درباره پیامب

تحت  را یتوراتچنین نویسنده حال شتی می گیرد و خدا را شکست می دهد!! با خدا کُ (ع)پیامبر

 )!دنویسنده سازگاري داشته باش افکار  اهرجا که بالبته ( خود قرارداده. منبع تحقیق ،متون کهنعنوان 

  است.درباره آدم و حوا چنین نقلی ضد  دقیقادیدگاه قرآن ر حالی است که این د

 :توجه کنید  119-117سوره مبارکه طه  آیات  در

ا تجَوعَ فِیهَا وَ لَفَقُلْنَا یَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّکَ وَ لِزَوْجِکَ فَلَا یخُرِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّۀِ فَتَشْقَى*إِنَّ لَکَ أَلَّا 

 1 *وَ أَنَّکَ لَا تَظْمَؤُاْ فِیهَا وَ لَا تَضْحَىتَعْرَى

خداوند تبارك و تعالی در این آیات به عنوان منت واحسان خودش به حضرت آدم نکاتی را ذکر می 

است(ان هذا تو و همسرت  این شیطان دشمن )،(فقلنا یا آدم می فرماید ما گفتیم به حضرت آدم ،دکن

که تو در بهشت نه گرسنه  )117ن دشمن تو و همسر توست، شما را از بهشت بیرون نکند، که نگونبخت شوى. (گفتیم: اى آدم، ای 1 

 )119شوى و نه دچار تابش آفتاب. (و نه تشنه مى )118مانى. (شوى و نه برهنه مىمى

٥ 
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[در که کند. چراخارج   )تاز جن(تان مرتبه و جایگاه را از این مقام وشما د که یکاري نکن عدو لک)، 

   .دبه سختی  می افتیآن صورت] 

 برهنه نمی شوي ،(التجوع فیها) گرسنه نمی شوي :دارياي هویژ خصوصیاتتو دراین جا اي آدم، 

  )لَا تَظْمَؤُاْ فِیهَا وَ لَا تَضْحَى أَنَّکَ(آفتاب تو را اذیت نمی کند.  و نمی شويتشنه  ،)وَ لَا تَعْرَى(

جاي ، جایعنی این .عریان نمی شوي این جا " لَا تَعْرَى "قرآن می فرماید:  صراحتاد توجه بفرمایی

 !کند استشهاد میتورات و به  رها کردهآیه قرآن را  نویسنده برهنگی نیست! 

-روایتی دارند که می] 2ة اعراف سور 22[آیه در  (ع)آدمحضرت امام صادق (ع) در ذیل داستان  

جز یک  ،ها را  براي او مباح کردبهشت جاي داد و همه خوردنی خداوند آدم را در" :دنفرمای

درخت. چون خلقت آدم به گونه اي بود که بدون  غذا و مسکن و نکاح و لباس نمی توانست به سر 

 3 ").دَتْ لَهُما سَوْآتُهُمابَ، (وقتی شیطان آنها را فریب داد لباس هایشان فروریخت .برد

و به دلیل درك  .عریان شدند ،وقتی فریب شیطان را خوردند ولیند اهیعنی این ها پوشش داشت 

 و این که سریعا .)وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّۀِ( خود را پوشاندند بالفاصلهزشتی آن 

امري  در انسان مسأله پوشش شرمگاهاساسا  که هدنشان می د اقدام به پوشاندن خود کردند

 نداده بود. یتعلیمچنین به آنان کسی و فطري است 

فِقا َیخْصِفانِ عَلَیْهِما ِمنْ َورَقِ اْلجَنَّۀِ َو ناداهُما َربُّهُما أَ لَْم أَْنهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الشَّجَرَِة فَدَالَّهُما بِغُرُوٍر فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ َبدَتْ لَُهما سَوْآتُهُما َو طَ 2 

  وَ أَقُلْ لَکُما إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُما عَدُوٌّ مُبین

ایشان آشکار شد و به پوشیدن خویش از برگهاى ه. چون از آن درخت خوردند شرمگاهبا فریب (از مقامشان) فرود آوردرا  ها و آنترجمه: 

 ست؟آشکاري ا بهشت پرداختند. پروردگارشان ندا داد: آیا شما را از آن درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که شیطان دشمن

 )22(اعراف/

  211، ص: 1رجمه المیزان، جت  3 

٦ 
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تورات در حالی که  که در آن عریانی نیست.است  یاین جا مکانفرماید می  بنابراین قرآن صراحتا

 . کندمیمطرح را مسئله عکس این 

دست می آید که به محض ه بآیه از خود " :نگارد  می آیه فوق در تفسیرشیرازي آیت اهللا مکارم 

استفاده می طور قطع از این آیه به و  لباس بهشتی را از دست دادند ،[از درخت منع شده] خوردن

 ".شود که آنها قبل از ارتکاب این عمل برهنه نبودند

ه این آنها قبل از ارتکاب ب"گوید: داستان تورات هم اشاره کرده و می خود به در تفسیرایشان  

  ٤"در حالی که تورات ساختگی می گوید آنها برهنه بودند. عمل برهنه نبودند،

 

به تورات  زندمی قلم صفحه در مورد یک موضوع  1000محققی که سوال این است که چرا  

 اینچرا  ؟است اشاره نشده (ع)روایت امام صادقبه  ؟ چرااست این آیه را نیاوردهاستناد کرده ولی 

موازین مطابق  ،شتهیک مفسر را قبول ندانویسنده  نظر اگر حتی ؟ ذکر نشده ذیل آیه مفسر بیان

  .شرح دهددالئل عدم پذیرش را  وذکر کرده  آن را باید علمی

می کند: آب ، غذا ، نیاز اساسی انسان  چهاربه اشاره تلویحا : این آیات  این نکته را هم توجه کنید

ها نمی توانست زندگی می فرماید: آدم طوري بود که بدون اینامام صادق(ع) لذا لباس ، مسکن . 

در  (ع)آدم که جایگاهی در  بوده است. "و پوشش  لباس "هم  این نیازها یکی از البته کند و 

بعد از هبوط به عالم تکلیف براي اما  بود در اختیارش و برایش فراهمامور بوده همه این  جنت

  کرد . میو تالش کشیده زحمت ید ابازهایش یعنی رفع نیاین ها دستیابی به 

 

 118، ص: 6تفسیر نمونه، ج 4 

۷ 
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 حضرت موسی (ع)، بدان اشاره می کندکتاب  24در صفحه که نویسنده مورد دیگر از انبیاء 

 :26، شماره  2سفر خروج ، فصل  !!!جا هم از تورات نقل شدهاین. است

تو بر  تو، مبادا عورو بر مذبح من از پله ها باال مر«سخن خداوند به موسی(ع) پس از ده فرمان:  «

نکته: صدور این امر، ناشی از دو چیز بوده است، یکی کوتاه بودن دامن ها و  آن مکشوف شود.

 » دیگري نادوخته بودن شان.

 به آن جا خواستندمی موسی(ع) که حضرت است مکان خاص عبادت و میقات مذبح همان ظاهرا(

 ) .بروند

مبادا مکشوف تا  نکن اینگونه رفتار :می گویدعبارت  اوالً باشد، این جمله درست کهکنیم  فرض

اید؟ دال بر تحقق آشکار شدن نیست! چگونه از این نهی، اثبات برهنگی کرده "مبادا"کلمه  !!شود

مونه اي از برهنگی نویسد ن می 23همانگونه که قبال متن را آوردیم در صفحه  نویسندهچون 

 !!!انسانهاي پاك 

دیگري  و ها دامن بودن کوتاه یکی است، بوده چیز دو از ناشی امر، این دورص« بعالوه این نتایج 

  !؟ثابت می شوداز کجاي این جمله  ».شانبودن نادوخته

  :داریم ضمن اینکه  ما در روایات اسالمی عکس این مساله را در مورد حضرت موسی(ع)

 ٥"ده شی استحیاء منهال یري من جلان موسی کان رجال حییا ستیرا "(ص): قال رسول اهللا

و پوشیده بود  بدنشهمه از روي حیا ) به شدت با حیا و پوشا بود، پیامبر(ص) فرمودند: موسی(ع

 هیچ جاي بدنش را کسی نمی دید.

 330،ص 1،ج يبخار یحصح 5 

۸ 
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بحث هدف ؟ اگر نشده ذکر  چرا این روایتاین است که  . سوالنداهاین گونه بود ء(ع)همه انبیا

 ،بود نظرخودمانموافق مطلبی را که نه اینکه هر  ،ره شود باید به همه این موارد اشا ،استعلمی 

  !کنیمبه عنوان شاهد مثال ذکر حتی اگر تورات تحریف شده باشد، 

 

ثابت کند تا ایشان بحث مفصلی کرده  است. در مورد پیامبر اکرم (ص) شاهد ایشان از انبیاء سومین

 افتاده !!!! اتفاقریان باز سازي کعبه در ج هنگینعوذ باهللا مسئله بر همپیامبر اکرم (ص) براي 

 : 26 فحهدر ص کتابعبارت 

ساختمان کعبه ویران  ، (یا با هدف بازسازي،) اي طبیعی: آورده اند که در اثر حادثهتپیامبر(ص) پیش از نبو«

همچون دیگران در این امر مشارکت داشت.  (ص)بن عبداهللا شد و مردم در بازسازي آن اقدام کردند. محمد

نان براي تجدید بنا اقدام به آوردن سنگ می کردند و براي این که از آزارِ حمل سنگهاي درشت بکاهند، تک آ

 -می ي موجود براندام شان را از دور بدن جدا کرده و آن را بر روي شانه و کتف یعنی در زیر سنگ قرار جامه

که هنوز به مقام رسالت نرسیده بود  (ص)عریان راه می رفتند. گویند محمدبن عبداهللا دادند و به صورت کامال

ولی طولی  ،شد تجامه از تن درآورد و مکشوف العور (و یا بنا به تشخیص خود) نیز بنا به سفارش دیگران

نکشید که دوباره خود را پوشانید. گزارش این واقعه در کتب حدیث و تاریخ آمده است و اینک به ذکر چند 

 جه گرفته که برهنگی اتفاق افتاده.نتی و روایت نقل کرده ،ایشان سه  »..مورد می پردازم:

سالگی و یک روایت  35دیگر همین را در روایت سالگی حضرت،  25 سن را در ها این اتفاقیکی از روایت 

که مانعی که در روایت اخیر ذکر شده  با همین مضمون در کودکی حضرت عنوان می کند را داستانی دیگر

 ی رارمودند : من رفتم سنگمضمون آن چنین است که حضرت فی اتفاق نیفتاده است وجود داشت و برهنگ
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بار دیگر  .در دامن بگیرم همین که خواستم دامنم را بلند کنم گویی کسی با دستش زد و دامن مرا انداخت

 .دانستم که من نباید این کار را بکنم .خواستم دامنم را باال بزنم همان طور شد

  .6ویسنده نقل کرده استعین روایت را ن

در واقع طبق این روایت کشف عورت  .کامال متفاوت است ذکر شدهاین روایت با سایر روایات 

بوده خودشان به روایتی که مطابق خواست  بعد صفحه 5در ایشان  ،با این وجود اما صورت نگرفته

سؤال این است که  .ید مطرح می نما) را برهنگیو نتیجه مد نظر خود (یعنی وقوع استشهاد کرده 

 ید؟ اهرا که خودتان هم نقل کردید مبنا قرار نداد پیامبر(ص) کودکی مربوط به روایت شما چرا آن

 با و  سازگاري داردکه با اعتقادات شیعه هم  دبه روایت دوران کودکی استشهاد نکردیشما  چرا

 : داردمطابقت فرماید  می علی (ع) در نهج البالغه حضرت کالمی که 

مِنْ لَدُْن أَنْ کَانَ َفطِیماً أَعَْظمَ مََلکٍ مِنْ مَالَئِکَتِهِ یَسُْلکُ بِهِ طَرِیقَ اَلْمََکاِرمِ وَ مَحَاسَِن  )ص(وَ لَقَدْ قَرَنَ اَللَّهُ بِهِ 

رگ ترین را از شیر گرفتند، خداوند بز (ص)از همان لحظه اي که پیامبر" 1 أَخْالَقِ اَلْعَالَِم لَیْلَهُ وَ نَهَارَه

فرشته خود را مامور تربیت پیامبر کرد تا شب و روز، او را به راههاي بزرگواري و راستی و اخالق نیکو 

 )192( نهج البالغه،خطبه  "راهنمایی کند.

 

و بعد هم از  گیري کنیم نتیجه بدون توجه به تعارض  که روایات معارض داردروایتی از  اساسا چرا

  بور کنیم!کنار آن ساده ع

 می گوید:بودن عریانی مردم  يد بر عادبراي تاکی 38فحه ص ادامه در نویسنده در

 27ص  6 
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برهنه بیرون رفتن از خانه، تا قرن دوم هجري نیز وجود داشته، و این از پرسشهایی که از امامان «

از امام صادق در باره تکلیف کسی که عریان خارج شود و در  کرده اند قابل برداشت است. مثال می

بی عبداهللا فی الرجل عن ا"راه وقت نماز فرا رسد پرسیده شد و امام نیز پاسخ آن را داد:  وسط

گر ا ".لم یره أحد، فإن رآه أحد صلّی جالساً ا قال: یصلّی عریاناً قائماً إن ،ةفتدرکه الصال یخرج عریانا

بخواند. این روایت  کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند لیکن اگر کسی او را می بیند نشسته

و مورد مشابه آن ،که در نشانی به آن اشاره کرده ام، غیر از مورد افرادي است که در پی غارت 

راهزنان برهنه شده اند و یا از دریا به صورت عریان به در آمده اند زیرا در این روایت، قیدي که 

شود که برهنگان مورد  نشان دهد پرسش درباره ي جامه از دست دادگان است نمی باشد. دقت

 »بحث، مؤمن و اهل نماز بوده اند!

» !!داشته وجود نیز هجري دوم قرن تا خانه، از رفتن بیرون برهنه«گوید این نکته مهم است می 

 کند:بعد روایتی را نقل می

 د فإنأح یره قائماً ان لم عریاناً یصلّی :الصالة قال فتدرکهعریاناً  یخرج الرجل فی عبداهللا ابی عن«

 جالساً  صلّی أحد رآه

، وظیفه می رسد فرا وقت نمازدر بین راه  یک مردي عریان خارج شدکه  از امام صادق سوال شد

اما اگر کسی اورا می بیند  عریان ایستاده نماز بخواند اگر کسی اورا نمی بیند:امام فرمود او چیست؟

 ».دنبخوا نماز نشسته

 اساسا اتفاق افتاده و عادي هم بوده؟ رد که این مسالهتوان ثابت ک چگونه می باید از نویسنده پرسید :

و  به گونه اي بوده که جزئیاتبه دلیل شرایط حاکم در عصر امام  (ع)گستره فقه در عصر امام صادق

۱۱ 
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و شرایط کامال  حتی سواالت فرضی و احتمالی .مطرح می شده فقهی هم مسائلفروع نادر و اضطراري 

  .استشدهپرسیده میمام از اهم استثنایی  

به دلیل امتحان کردن امام بوده است و نه نیز از جانب برخی برخی سواالت از امام صادق (ع) ضمن اینکه  

 اینکه واقعیت هاي اجتماع بوده باشد. 

 برداشت هاي شخصی خود را بر روایات تحمیل کرده است. نویسنده چگونه دهد که ها نشان میاین

که برهنگی عادي ه تنباط کردنویسنده چگونه اس ،بیرون آمدهعریان هم فردي  هککنیم فرض اگر 

زمان هم و شدهغارت  است که لباسش فردي درباره (ع)پاسخ امام کهداد می توان احتمال نچرا بوده؟ 

 است؟یط اضطرار حکم شرامقام بیان در  (ع)امامفرا رسیده و  وقت نماز

خوردن خون و مردار براي شما حرام ( "7میته و الدمالعلیکم حرمت  "می فرماید :قرآن مثال اگر 

 نازل شد؟! آیه خوردند که این همه خون می در آن زمان که باید نتیجه بگیریمآیا  )است.

نمی شود اما . ندد و ایشان هم پاسخ می گفتاز امام می پرسیدن ،ستاین ها احکام شرایط اضطرار ا

باشد و  ذهنیتی داشته  خود فرد مگر این که به سر می برده! یطیدر چنین شرا جامعه که برداشت کرد

در ورواج آن   (برهنگی) مبنی بر این مساله واال هیچ قیدي تحمیل کندبه روایت  آن ذهنیت را دبخواه

 . وجود ندارد این روایت

تنها از دلیل به همین  ،استقید شرایط اضطرار داراي روایت  3آورده نویسنده روایتی که چهار از  البته

 !بوده است حاکم عمومیبرهنگی گیري کرده که  نتیجهایشان ندارد  قید شرایط اضطرار را که یروایت

 اما نبودهست شرایط اضطرار کننده اثبات  در روایتمانند آن  در حال غارت و قید وجوددر حالی که 

 ! نمی کنداثبات را  برهنگی حالت عمومی بودن به هیچ وجهن قیودي در کالم سوال کننده چنی

 3مائده/ 7  
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همان طور که مالحظه شد، این افرادي که خواسته یا ناخواسته در موقعیت برهنگی قرار می  «:159 فحهص

  :تر این که در این غوغاي برهنگی، نماز جماعت نیز می خواندند گرفتند، مؤمن و نمازخوان بودند! و جالب

االمام برکبتیه  مهمقال: یتقد .قوم صلّوا جماعۀ و هم عراة عن عبداهللا بن سنان عن ابی عبداهللا قال: سألته عن

 و یصلّی بهم جلوساً و هو جالس 

[امام  ابوعبداهللا صادق پرسیدم: اگر جمعی لخت و عریان باشند، چگونه نماز جماعت بخوانند؟ ابوعبداهللاز 

نشیند  ر داخل صف مینمازشان به مقدار یک زانو جلوت] گفت: همگان در یک صف می شوند و پیش(ع)صادق

 .»و همگان نماز نشسته می خوانند

ماعتی تواند مصداقش ج درحالیکه همین روایت می ! "غوغاي برهنگی؛"توجه کنید نویسنده الفاظبه 

سوال کننده فرض احتمالی نماز جماعت را  یا غرق شدن در دریا نجات یافته اند وباشند که از سیل یا زلزله 

شاید از  ؟! "غوغاي برهنگی"نویسنده می گذارد ها همه احتمال است. چرا اسمش را این  ،از امام می پرسد

  !نویسنده دائما القا شود فرضو پیش این باب که نتیجه

 به این نکته اشاره می کند: 161 فحهدر ص

دقّت اگرچه عورتین باشد، حتّی در نماز دچار وسواس و  در پوشاندن اندامِ حساس، (ص)مردم روزگار پیامبر«

، چنین دقّت و وسواسی را به آنان می داد اجازه پارگیِ جامه و نه کم و کیف البسه، نبودند زیرا نه فرسودگی و

سخن روایات  گواه این کافی براي این کار برخوردار بودند و نه قبح بارزي در آن می دیدند. نه از انگیزه

گفتنی است شیوع فرسودگی جامه ها و  م.گزارشات تاریخی و مطالبی است که تا به حال آورد د،متعد

دوم نیز بحث تخفیف در برهنگیِ بخشی از اندام  نامطمئن بودن پوشیدگی پارچه ها چنان بود که حتّی تا قرن

 »بود. مطرح در موقع نماز "زنان و مردان" اسِحس
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چیزي هم دك دارد. مقصود این است که همان ان موضوعیت در این کتاب "کهنگی و فرسودگی"توجه کنید؛

 !!شل وپاره بودهکردند براي پوشش استفاده می مردم که

 

صفحه اول تالش براي  100در  مثال .کتاب تناقضات خود نویسنده است این یکی از نکات قابل رصد در

و سپس روایاتی از  مطرح می شود 8"جامه هاي بلند اشرافی" بعد جاي دیگر ،اثبات برهنگی بوده

گرچه ند. اهنهی کرد ،نشانه غروراست چون لباس و رداء بلندآنها از که  شده نقل (ع)و ائمه (ص)پیامبر

ولی  ،آشکار بودن پاها را نتیجه بگیردمی خواهد لزوم  "غرور ناشی از لباس بلند"نویسنده از بحث 

 مساله این است که این روایات حاکمیت فقر و برهنگی را از جهتی دیگر نفی می کند.

کوشد اثبات کند که اصال لباس دوخته رایج نموده در جاهاي دیگر  که نویسنده میعلیرغم این و یا

 : 44 فحهصدر قض دارد ازجمله کند که با این مفهوم تنا عباراتی را ذکر می

 و مطلق است: هاي بلند، از دو جهت عامهاحادیث نهیِ استفاده از جام «

شود بلکه عالوه بر آن همچنین پیراهن، رداء  یکی از این جهت که فقط شامل دامن و لُنگ نمی - الف

و شنل، آستین دست و حتی عمامه روي سر را نیز شامل می شود. کالم صریح رسول خدا دالّ بر این 

 »مطلب است: اإلسبال فی االزار و القمیص و العمامۀ...

لباس  نبودِر بنویسنده تاکید که در این عبارات سخن از آستین و پیراهن است و این با می بینید 

 تعارض دارد . دوخته

 درباره لباس دوخته ما شواهدي در قرآن کریم داریم:این در حالی است که 

 است:وموضوع پیراهن حضرت یوسف است یوسف  سوره 25روشن ترین دلیل ما آیه 

 کتاب 42صفحه  8 
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قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بَِأهْلِکَ سُوءاً إِالَّ أَنْ  وَ اسْتََبقَا اْلبابَ وَ قَدَّتْ َقمیَصهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفَیا سَیِّدَها َلدَى الْبابِ"

 "یُسْجَنَ أَوْ َعذابٌ أَلیم

لنگ  پارچه یا  که دیگر نمی تواند یک "قمیص"این ؟ از جلو پاره شده یا از پشتآیا این پیراهن که 

 !باشد

چه اتفاقی  (ص)مبرعصر پیادر معلوم نیست گوید بعد  ی دوخته در زمان یوسف سخن میقرآن از لباس

 !!!!!ههاجم فرهنگی شدنمی دانم شاید ت ؟!دانستند  زشت هم نمی که همه عریان شدند تا حد شرمگاه و

 قبل از اسالم. بشري حتیدر جوامع  استفاده از لباسدارد در است که صراحت آیاتی ها این به هر حال

گوید مثل  پارچه آن سخن می ویژگیهاي آن حتی جنس ضمن آنکه وقتی قرآن از لباس بهشتیان و

با مفهوم لباس آشنا باشند تا معناي آیه را  (ص)مردم عصر پیامبر طبیعتا باید "لباسهم فیها حریر"

 بگیرند.

از صنعت مردم نویسنده مطرح می کند  این کهپاسخ به  درهم  چند روایتعالوه بر شواهد قرآنی 

 :ذکر کنم  بهره بودند ی خیاطی ب

پیامبر خودش  "کان رسول اهللا یخیط ثوبه"است:  (ص)نن النبی در ویژگی هاي پیامبردر س اول: روایت

 خودش نعلین خود را وصله پینه می کرد.  "ه ییخسف نعل "لباسش را می دوخت . 

 

  :نگاشته شده اینطور )ع( یعل درباره حضرتهاي تاریخی در گزارش روایت دوم:

 یطوافقال خ یاطینالخ الی ثم جاء به .یدهفآخذه ب .یصهقم فتخرق یاجتاز بسوق الکوفه فتعلق به کرس"

 "یکمرك اهللا فاب، ذا یل
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پاره شد. حضرت با  شان. لباس حضرت به چهارپایه گرفت و پیراهنندحضرت از بازار رد می شد"

خدا خیرتان دهد  و فرمودندخیاط رفتند  نزد دوو در همان بازار دستشان پارگی لباس را نگه داشتند 

 ".ا براي من بدوزیداین ر

مردان را از پوشیدن لباس  (ص)رسول خدا"فرماید:  می (ع)عالوه براین روایاتی مثل اینکه امام صادق

 یج بوده ونشان این است که نه تنها لباس را "فرمود  زنان را از پوشیدن لباس مردان نهی می زنان و

 کرده است. یک تکه پارچه نبوده بلکه از نظر ساختار ظاهري نیز فرق می

هیچ جامه اي در نزد رسول خدا(ص) محبوب تر از "و یا روایت دیگري از ام سلمه که می گوید: 

در شرح این روایت گفته شده: قمیص نامی است براي پارچه خیاطی شده که  "قمیص(پیراهن) نبود.

مثل رداء یا داراي آستین و شکاف است و شخص پیامبر(ص) به پوشیدن پیراهن بیش از سایر جامه ها 

کتاب تحت عنوان روایات  244در صفحه  نویسنده ۹.زار تمایل داشتند زیرا از آن دو پوشاننده تر بوداِ

 247پیراهن این روایت را می آورد (تناقض آشکار با بحث برهنگی در عصر پیامبر(ص)) و در صفحه 

) بسته بوده غافل از وارد این بحث می شود که: معلوم نیست همواره دگمه هاي پیراهن حضرت(ص

اینکه حتی اگر دگمه ها هم باز باشد که شما مفهوم برهنگی را می خواهید از آن نتیجه بگیرید خود 

 دگمه نشان پیراهن دوخته است.

لرجال  باب حرمه لبس الثیاب المخیطه"به نام داریم  (ع)و ائمه(ص) پیامبراز  یروایات مجموعهبه عالوه 

این که فقها اب حرمت پوشیدن لباس دوخته براي مردان در حال احرام. یعنی ب. "فی حال االحرام

 این مجموعه روایات نشان   .کردند ت فقهی درباره آن مطرحدر یک باب آوردند و استدالالروایات را 

 شرح از عالمه عزیزي 3575سنن ابن ماجه  9 

۱٦ 
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براي واال نهی از پوشیدن آن در حال احرام می دهد که لباس دوخته در آن زمان رایج بوده است 

 د!بی معنا بومردان 

 

 

 

 خدا(ص):عصر رسول شواهد تاریخی مبنی بر وجود حجاب در جاهلیت و

وجود حجاب در همان مقطع زمانی که نویسنده مبناي  شواهد تاریخی دال بر ،برخالف دیدگاه نویسنده

 -از نقاب چهره استفاده می ،که عالوه بر پوششاند بودهحتی زنانی  .دارد تحقیق خود قرارداده وجود

نمونه هایی از اشعار جاهلی را ذکر قبل از آن  اما .کنم اشاره میمن به ده نمونه تاریخی که کردند 

غاز کرده آ جاهلیتاز را  خودچون نویسنده بحث . درآن عصر استخواهم کرد که دال بر وجود پوشش 

ان عریمردم  ر کتاب ذکر کرده تا اثبات کند کهمکررا دمربوط به زمان طواف از جاهلیت را  و شعري

  .کنم ، من نیز در این باره به برخی اشعار جاهلی اشاره میبودند

آن استداللی داشتند که در لباسی که با به زعم خود  ند واهکه عریان طواف می کرد نداهبودکسانی بله 

بر خالف دیدگاه نویسنده  آن زمان در نشان می دهد که این خودشاما کنند. نند طواف ه اگناه کرد

هنگام  رسیده بودشان که از اجداداعتقادي  پوشیدند اما بخاطر یک انحراف فکري یامی لباس مردم

  10 .طواف برهنه می شدند

برهنه بودند،  یکه کسان یحال یناما در ع یم،کن یرا نف یتدر جاهل یو برهنگ یمباالت ی، ب یجنس یهايآلودگ یمخواه یالبته ما نم 10 

(ع)  یمابراه یینگذشته و آ یاناد یايآثار و بقا یتر جاهلزنان در عص یدگیپوش ینکه ا یمگرچه معتقد بودند یدههم کامال پوش یکسان

 بوده است.

۱۷ 

 

                                                 



Published by ehya-e-saghalain.ir 

چشم سیاه، اند مواردي مانند پرداختهزیاد به توصیف زن  تجاهلیدوران  عاشقانه در اشعارشعراي عرب 

نقطه مقابل این توصیفات ر جاهلی در همین اشعااما امثال اینها.  وهاي ظاهري او جذابیت، زن عریانی

 شاعر را تحت تاثیر قرار داده است: هانآ "پوشش" توصیف زنانی که . یعنیرا هم داریم

  :ستاید میشود  اینکه هیچگاه بدون آن ظاهر نمی و همسرش را به نقاب خوددر شعر »الشنفري«: مثال

 اذا ما مشت ، وال بذات   لقد اعجبتنی ال سقوطا قناعها

 افتد . اع و روبندش نمینهیچ گاه قاینکه  ؟کردهاین زن جذب چه چیز او را گوید می شاعر

بعد با ساق دستش  افتد و یرا که نقابش از صورتش م یزن یانبزرگ عرب جر ينابغه از شعرایا:  و

 کند: یم یفتوص ینچن پوشاند، یصورتش را م

 یدبالولم ترد اسقاطه         فتناولته واتقتنا  یفالنص سقط

دیگرش دست رداشتن آن اقدام نکرد در حالیکه با ساعدش صورتش را پوشاند بعد با ببراي نقابش افتاد 

 نقابش را برداشت. 

که دشمنانش را به آشکار کردن صورت زنان اسیر در  "سبره بن عمر الفقعسی"یا شاعر دیگري بنام  و

 کند: می جنگ شماتت

 یخلن إماء ، واإلماء حرائر          و نسوتکم فی الروع باد وجوهها

اشعاري از امرئ القیس موجود است که نشانگر آن است که عادت زنان عرب لباسهاي بلند وکشیده 

ز ا و توانند به آن مراجعه کنند شدن آن روي زمین یعنی دنباله داشتن بوده است که عالقمندان می

 است. ددر جاهلیت زیا نمونه این

 :تاریخی و اما شواهد  

۱۸ 
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زنی از  ند کهاهعنوان کرد اینگونهرا  )در جاهلیت یجنگ(برخی مورخین سبب جنگ فجار  -1

او  لیو برداردصورتش را پوشش از او می خواهند که  می رود. خریدبه در بازار  "بنی عامر"قبیله 

 11سبب جنگ فجار شد. امر این .امتناع کرد

است. نگ میان مسلمانان و یهود بودهاین ج است. "نقاعیبنی ق"سبب جنگ مورد دیگر در  -2 

زن  .فروشنده از او می خواهد که نقابش را بر دارد ،کردهخرید می  انمانی در بازار یهودیلزن مس

 به پشتش وصل کرد را  دامن او ،از پشت او، یهودي براي مسخره کردنمرد  و امتناع کردمسلمان 

را کشتند  شدند و او درگیر یهودي مردیله زن با بعد افراد قب آشکار شد. او که وقتی بلند شد اندام

 12سبب جنگ شد. موضوع همین 

در بیابان وقتی است. چران است که گوسفند "بنت راشد اثیله "زنی به ناممورد دیگر  -3

و چشم مردي به صورتش افتاد و در خواستی از او  ه بودمی چراند، نقابش را برداشترا  گوسفندها

درگیري رخ داد و مرد کشته شد. قبیله مرد براي  .و به او پرتاب کرد زن سنگی برداشت .دکر

خونش به زن تعرض کرده است او  چونگفتند  اما حضرت .آمدند (ص)شکایت خدمت رسول خدا

  13است. رهد

وقتی مردها از کنار ما عبور می  ،در احرام بودیم (ص)که همراه رسول خدااست از عایشه روایت -4

کرد که چهره اش پوشیده  لباسی که روي سرش بود کاري میبا استفاده از ز ما کردند، هر کدام ا

 368/3العقد الفرید  11 

  48/3سیره صحیح پیامبر/ عاملی  12 

 94/3اسد الغابه  13 

۱۹ 
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-چهرهباید م اچون زن ها هنگام احر( 14رد می شدند چهره را باز می کردیم . مردها وقتیو  شود

  )شان باز باشد.

حالی که نقاب بر در مادرش بر باالي جنازه آمد ه جوانی شهید می شود.در غزوه بنی قریظ-5

همراه ده نفر از  که: روز فتح مکه، هند دختر عتبه، شده ز عبد اهللا بن زبیر نقل ا 15ه داشت.چهر

به حضور آن حضرت  زنان قریش مسلمان شدند. آنها در ابطح پیش رسول خدا (ص) آمدند و

فتکلّمت هند بنت عتبۀ  دروبند (نقاب) داشت صحبت کره دختر عتبه در حالى ک هند ،رسیدند

ول اهللا، الحمد للّه الذي أظهر الدین الذي اختاره لنفسه، لتمسّنى رحمتک یا محمّد، فقالت: یا رس

 16 ...إنى امرأة مؤمنۀ باللّه مصدّقۀ. ثم کشفت عن نقابها فقالت

 (ص)زنانی که اطراف بستر پیامبروارد شد،وقتی ابوبکر  (ص) روایت است در زمان رحلت پیامبر -6

 17ود را پوشاندند.بودند نقاب بر چهره گذاشتند و خ

آورد  (ص)را نزد رسول خدا(س) سلمه حضرت زهراوقتی ام (س)در جریان ازدواج حضرت زهرا -7

 18یند.برا بایشان  (ع)کنار زد تا حضرت علیایشان از چهره  را روبند

 

 337/7تذکرة الفقهاء  14 

  531/3طبقات الکبري 15 

 2/850مغازي  16 

 482/4سیره ابن کثیر  17 

 41/1أمالی طوسی  18 

۲۰ 
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بروند : روبند  (ص)می خواستند خدمت پیامبر (س)زهرا حضرتوقتی در یک گزارش تاریخی -8

  19سر گذاشت و به سوي خانه رسول خدا رفت . خمار بر ،پوشید

 این که در جریان خطبه فدکیه است. (س)از همه مهمتر و مشهورتر نحوه حضور حضرت زهرا  -9

  !باید چرایی آن را از نویسنده سوال کردو  نکرده به آن  اياشارهاصال  ايکتاب هزار صفحه

سرشان  چیزي را بر (س)زهرات حضر در مسجد آمده است:(س) زهرا در نحوه حضور حضرت

 .به مسجد آمدند در میان جمعی از زنان و را روي آن انداختندسپس جلبابی  ،انداختند

اسري تکه سرجلباب یگري دو خمار یا مقنعه براي پوشاندن سر همان حجاب بوده یکی یعنی دو  

پرده در مسجد  ندخواستند خطبه بخوان بعد هم که روي زمین کشیده می شدبه گونه اي که بوده 

 اکنون عبارات عربی : .ندکشید

  و أقبلت فی لمّۀ من حفدتها و نساء قومها، تطأ ذیولها و اشتملت بجلبابهاالثت خمارها علی راسها "

بکر، و هو فی حشد من حتّى دخلت علی أبی اللَّه صلى اللَّه علیه و آلهما تخرم مشیتها مشیۀ رسول

   20".م، فنیطت دونهاالمهاجرین و االنصار و غیر ه

-با چهره که تایید می کند اسیران را در بحث حمل اسراي عاشورا وجود داردروایاتی مجموعه -10

 این جمله در از همه مهم تر اما )قبل از آن چهره ها پوشیده است.یعنی ( 21.هاي باز می بردند

 :است در برابر یزید (س)حضرت زینب خود خطبه

 263و مسند فاطمه ص 93/207بحاراالنوار  19 

  1/254، احتجاج   2/106، کشف الغمه  106، بحاراالنوار  4/116اعالم النساء  24بالغات النساء   20 

 84و لهوف  45/107بحار االنوار   21 

۲۱ 
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آیا عادالنه است که زنان و کنیزان خودرا در پس پرده بداري  )گان!زاد شداي پسر آ( یابن الطلقاء"

 22".و دختران رسول خدارا در بازار ها به اسارت ببري

نشان آن  (س)کالم حضرت زینبدرحالیکه  صحبت از برهنگی تا قرن دوم می کند ، نویسنده

پرده : که  ستدالل می کندااینگونه  (س)زینب حضرتلذا  .حجابنددر  یزید همزنان  است که حتی

 (صورت هایشان را آشکار کردي).  "و قد ابدیت وجوههن"حرمت هاي آنان را زیر پا گذاشتی 

 پس .چهره بوده استحتی پوشش  گرخود نشان  (س)و سیره حضرت زهرا (س)کالم حضرت زینب

 ؟! معرفی می کندمو مبتکر پوشش  (در قرن هشتم)  راچگونه است که نویسنده شهید اول 

روایت  "برهنه و موي پریشانسر " نویسنده در یکی از عنوان هاي خود به عنواننکته دیگر اینکه  

 است.موضوعیت نداشته (ع)تا اثبات کند پوشش مو در عصر ائمه هاي متعددي آورده

 اشاره می کنیم : 711در صفحه  از این روایات به یکی

ت حاجتی از درگاه خدا دارند به پشه امام باقر گفت اگر زنان برهنه بودن سر، چنان عادي و غیر حرام بود ک«

را  درخواستشانبام روند، دو رکعت نماز بخوانند و سر را رو به آسمان مکشوف کنند چه، اگر چنین کنند خدا 

 .»ناامیدشان نمی کند نماید ومی اجابت 

را  آن بدون پوشش بودن یط خاصحضرت در شرای و هخود کالم امام نشان می دهد که مو پوشیده بود :اوال

 د.نمطرح می کن

 این کار جلوي نامحرم باشد؟  ه می شود که فهمید ي روایتاز کجا !!پشت بام مصداق جاي خلوت است :ثانیا

  2/64، مقتل الحسین خوارزمی  45/134، بحاراالنوار2/125،احتجاج  21/بالغات النساء  22 
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به  مساله کشف راس کنایه از شدت تضرع و استغاثه و پریشانی است نه این که فی نفسه خودشاساسا  :ثالثا

 ضوعیت داشته باشد. هم مو عنوان برداشتن پوشش

 .آمدند) مریض بود. حضرت به عیادت ل کرده که فرزند خواهر امام صادق(عروایت دیگري هم ایشان نق

دریافت باز هم معلوم نیست نویسنده از کجاي روایت . مطلب را فرمودند نایشان همی .خواهرشان ناراحت بود

خواهد به نویسنده ذهنیت خود را می ز این است کهغیر ا آیا ؟در مقابل نامحرم باشدکه این عمل باید  کرده

  د؟!روایات تحمیل کن

*** 

از جهت منابع تحقیق ظاهرا براي نویسنده اوال گیري نویسنده از احادیث است. : روش بهرهنقد گام پنجم

راي  هر مصدري که موافق .شیعه یا منابع اهل سنت ومنابع کتاب شعر، تاریخ، ،تورات، انجیلتفاوت نمی کند 

نویسنده کدام منبع براي  باشد علمی باید روشندر حالی که در بحث  !!شدهبه کار گرفته  نویسنده باشد

 کار علمی است.  در ن کار یک محققیاین ابتدایی تر ؟اولویت داردمعتبر است یا 

کند گویا  که آنچه خود نویسنده بیان می تامل است.قابل روش نویسنده در تحقیق  ،گذشته از منابعثانیا 

 نیاز به توضیحات من نیست. است و

 : )منابع فقهی(بخش سوم در  643فحه ص

در بخش اول، حجابِ پیش از اسالم را ترسیم کردم و به دنبال آن واکنش جامعه اسالمی را شرح دادم  «

نیز از و چرا که آن را از دل متون تاریخی،  هرچند اطمینان ندارم این واکنش را درست به دست آورده باشم

زیرا روشن است که ما با حجم روایاتی استخراج کردم که اطمینانی به درستی و صحت صدور آن نداریم 

زیادي از روایات ساختگی در کنار روایات صحیح روبرو هستیم که تشخیص درست از نادرست آن، کار 

 »دشواري است و من وارد این حوزه نشدم.

۲۳ 
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اید و شدهشما وارد یک بحث تخصصی فقهی که  عرض کردمنیز نویسنده با حضور  در جلسه نقدحقیر 

 من وارد حوزهبعد می فرمایید  ،وجود دارد غیرصحیح هم روایت وصحیح روایت هم که  دمعتقدی

تخصصی تحقیق حوزه بررسی احادیث براي کسی که در حالی که عدم ورود به  ؟!نشدم بررسی روایات

  !یک جرم علمی استخود  ي که فقاهت هزار ساله را زیر سوال برده،آنهم در حد ،انجام دادهفقهی 

 :کتاب آمده 30 صکند،  جاي دیگر نیز نویسنده به استناد خود به احادیث غیر صحیح تصریح میدر 

فرهنگ دینیمان شده است و به راحتی نمی  ءجز باید پذیرفت احادیث جعلی، فراوان در ما اثر گذارده و «

استفاده کردم تا  "واکنش مسلمانان" باورهایمان زدود. به همین دلیل از عبارت فرهنگ وحوزه  توان آن را از

مبرّا  خود می آورم، در کتاب هیتوجبی در اثرپیامبر اکرم(ص) را از بعضی روایات نادرست که  ساحت

 طکه توساعم از صحیح و ساختگی، است  ،روایاتی "واکنش مسلمانان" بدانم. با این حساب منظور از

امیدوارم آن چه به عنوان واکنش مسلمانان در  مسلمانان صدر اسالم به پیامبر(ص) منسوب شده است البته

 اقلینداشته باشد و اختالف آن ها حدزیادي  فاصلهحضرت  طّی فصول آتی می آورم با ارشادات حقیقی

 »باشد.

امیدوارم با ام اما گیري هم کردهم و نتیجه اهروایات ساختگی را آورد که بگوییم علمی استاین روش بحث آیا 

به صحت نتایج خود اطمینان داشته باشد یا باید امیدوار  باید آیا یک محقق !!اصل حقیقت فاصله نداشته باشد

   باشد؟!!

  (ص)اهللابجاي کلمه وحی و قال رسول -چنانچه خود نیز بدان اشاره دارد -گویا نویسنده تعمد داردبماند که 

کتاب   431، 319،  349صفحات کاربرد این عبارت در  را به کار ببرد. "واکنش جامعه مسلمانان" عبارت

  مشهود است. 

۲٤ 
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 آمده است:  "نقطه مبنا"حت عنوان تنیز ذیل همین روش تحقیق   7در صفحه  

ونه نگحتّی اگر ای( بردن به شرایط پیش از بعثتاستفاده از روایات شأن نزول آیات؛ به ویژه براي پی«

 .....»)روایات جعلی بوده و یا ربطی به آیه نداشته باشد

 قبال (: د کن رفی میبه مخاطب معاینگونه را ي پیامبراست که  روش تحقیقهمین بدون شک  

 ).کنم می عذرخواهی (ص)از ساحت پیامبر عظیم الشان اسالم 

   : 256 فحهص

می نشست (حتی اگر حجاب  زنان و جمعِ آن ها به گفتگوعادي با  الپیامبر به راحتی، بی هیچ تکلّف، و کام«

اهللا(ص)، و عنده نسوةٌ من  عمربن الخطاب علی رسول استأذن: مورد پسند متشرّعان را رعایت نمی کردند

 »الحجاب رناستأذن عمربن الخطاب، قُمن فباد ااصواتهنّ علی صوته، فلم و یستکثرنه، عالیۀ کلّمنهقریش ی

 کند که تا عمر آمد این زنان خود را پنهان کردند اما قبلش خیلیتاب بیان میتوجه کنید؛ عبارت ک

  راحت با پیامبر(ص) نشسته بودند و گفت و گو می کردند!!

 میدر خلوت با تک نفرشان به مکالمه ..گاه  "درادامه در باره رفتار پیامبر با زنان نامحرم آمده است : 

بعضا پیش می آمد که در حالیکه  شبهه نثارشان می کرد و سخنان محبت آمیز در جوي بی پرداخت و

 این حال چنانچه با بانوي آشنائی در بیرون شهر روبرو حرکت بود در مرکب همراه یارانش در سوار بر

را به  کرد که برترك او سوار شود تا او د میخویشاوندي به آن بانو پیشنها تی وشد از در نوعدوس می

 "خانه برساند !!!!!!

از جمله  ،استکردهنقل  )صحیح بخاري و صحیح مسلم(مصادر اهل سنت از  نویسنده کهنین روایاتی چ

 ها وبر جعلی بودن آندالیل قطعی هاي مفصل و علماي شیعه بحث .است روایات جعلیمسلمات 

دار کردن براي خدشهو این روایات در زمان بنی امیه  .اندذکر کردهی از این سنخ هاي جعل روایاتانگیزه
۲٥ 
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در سطح  وبیاورند تا شأن پیامبر را از حد نبی الهی پایین  شخصیت پیامبر(ص) ساخته شده است

اوال منابع شیعی فاقد چنین مباحثی است ثانیا حالی است که  این در .انسانهاي عادي جلوه دهند

پیامبر(ص) هرگز که ) درباره سیره نبوي دقیقا عکس اینها است روایاتی مبنی بر اینروایات اهل بیت(ع

 ه اي ندارد!ا نویسنده در کتاب خود بدان اشارکه ابدمانند اینها .... و با زنی خلوت نکرد

است  یثیسلسله احاد ،سنن و یدمسان اهل سنت مانند صحاح و یثیدر منابع حد یثاحاداین نمونه  از

به خلیفه دوم !! بت دادن حجاب براي نسکه نویسنده نیز به آنها استدالل کرده   ."موافقا ت عمر"به نام

 یتتبع ،عمربن الخطاب ،دوم یفهخل يأاز ر ين در مواردآاست که قر ینبر ا یمبتن یثاحاد ینروح ا

با پروردگارم در سه  گوید من یم یفهخل که یتروا ینا مثال حجاب استموضوع  از جمله آنکرده 

زنانت در  یدستور ده یداهللا بارسول ایعرضه داشتم  ینکها موارد جمله آن از مساله موافقت داشتم

 23حجاب نازل شد! یهپس آِ س حجاب روند...

درکنار (جعلی بودن آن بر این باورند که  اثبات وبررسی علمی این احادیث  د وعلماي شیعه ضمن نق

اینگونه احادیث به هدف  )احادیث گذشته ذکر کردیمپیامبر که در پایین آوردن شخصیتهدف 

  24.جعل شده است خلفا باالبردن شخصیت

این در حالی است که نویسنده هیچ اشاره اي به این مطلب ندارد وچون به دنبال یافتن شواهدي براي 

 .این روایات جعلی استناد کرده استایده خود بوده به 

 1/809ه ، باب ما جاء فی القبله صالصحیح بخاري ،کتاب ال 23 
        332ص 1ج يه عسکرعالم / یند یاءر.ك نقش ائمه در اح 24 

۲٦ 

 

                                                 



Published by ehya-e-saghalain.ir 

عدم وجود درب "مساله  رداختهپبدان مفصل  به طور باز مساائل دیگري که نویسنده در نفی حجا

ها و بدون حفاظ بودن به خاطر باز بودن خانه این است که اثباتدرصدد  کتاب است. "ابراي خانه ه

این بی مباالتی  عنی امکان پوشش نبوده وی وجود داشتهبی مباالتی میان زنان و مردان نامحرم آنها، 

 هم بخاطر شکل خانه ها خیلی عادي بوده است .

شهادت حضرت قضایاي  در خصوصبرخی اتی که به دلیل شبه"عدم وجود درب براي خانه ها"مساله 

 م.یلذا اندکی به آن می پرداز .اهمیت داردمطرح کرده اند هم  (س)زهرا

که وجود دارد  ار زیاديیروایات بس واقعیت این است که خانه هاي بی درب افسانه اي بیش نیست و

 است. ال بر وجود در براي خانه ها حاوي عباراتی د

جاء خلف الباب (به پشت در آمد)، دق  :ر روایات وگزارشهاي تاریخی مختلفداز جمله این عبارات 

الباب دق دقا عنیفا (در را محکم کوبید)، سمعت دق الباب(صداي در خانه را شنیدم)، قمت فتحت له 

پشت ((در را به رویش بستم)، مستحیا من دق الباب  الباب(برخاستم و در را باز کردم)، اغلقت له الباب

به ام  (ص)پیامبر و یا شت در ایستاد)قام وراء الباب (پکشید در را بکوبد)، ستاده بود و خجالت میدر ای

 25(در را برایش باز کن). "له الباب یافتح"فرمود:سلمه 

این دسته از روایات  .است  و پس از آن (ص)در عصر پیامبر هاي مختلفها مربوط به داستانهمه این 

پشت  کوبیدند؟چه چیزي را می چیست؟ (ص)یف این روایات در زمان پیامبرتکل چرا در کتاب نیست؟؟

 چه می ایستادند؟ چه چیزي را باز می کردند؟؟ چه چیزي را می بستند؟

محققان می توانند با جستجوي همین عبارات در کتاب هاي حدیثی از جمله بحاراالنوار و وسائل الشیعه به احادیث بسیاري به ویژه  25 

 در عصر پیامبر (ص) دست یابند.

۲۷ 
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هاي با دربهایی قلعهدر  داریم که (ص)هم عصر پیامبر از یهودهایی گزارشبه عالوه ما در تاریخ 

مدعی  بعد کتاب !به خانه هایشان دچه برستا داشته  بشهرشان در یعنی .متعدد زندگی می کردند

  !!؟یا حفاظی درست کنید نمی توانست به آنها بگوید در بسازید ،پنجره بزنیدقرآن آیات  است

  :جنگ تبوك خود ناقض این ادعا است  بارهسوره احزاب در 13آیه  بعالوه  

قامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا وَ یَسْتَأْذِنُ فَریقٌ مِنْهُمُ النَّبِیَّ یَقُولُونَ وَ ما هِیَ وَ إِذْ قالَتْ طائِفَۀٌ مِنْهُمْ یا أَهْلَ یَثْرِبَ ال مُ

 بِعَوْرَةٍ إِنْ یُریدُونَ إِالَّ فِرارا

استدالل آنها نروند. جهاد تا به اجازه بگیرند  (ص)آمدند از پیامبراین است که منافقان می یهداستان آ

دروغ می  " وَ ما هِیَ بِعَوْرَةٍ "فرماید . قرآن می )إِنَّ بُیُوتَنا عَوْرَةٌ (ارند خانه هاي ما حفاظ ند کهاین بود 

با وجود صراحت  .فرار کننداز جهاد  جویی است تاهدفشان بهانهبلکه  .گویند خانه هایشان حفاظ دارد

  !!!"خانه هاي بی حفاظ" تحت عنوانوجود دارد  یبخشدر کتاب  این آیه

یعنی [خانه  فرماید: یم است که " وَ ما هِیَ بِعَوْرَةٍ " یهآ همین عبارت یلذ (ع)دقامام صای از یتروا

 26یست، بلکه محصور و پوشیده است.ن حصاریب یست،باز ن هایشان]

**** 

 : بررسی آیات قرآنی  گام ششم

  :شرح داده است را اشروش بررسی نویسنده خود؟ نده اایشان آیات قرآن را چگونه بررسی کرد

 20/61مجمع البیان  26 

۲۸ 
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 قرآن خود به کمک را اسالم ماقبلِ  حجاب ابتدا . طی آننامیدم "سایه قرآن در" را کتاب دوم خشب«

 قبال در اسالم حقیقی تا واکنش شود می بررسی مربوطه آیات تک تک آن از پس کنم، می ترسیم

 است گفتنی .شود می مرور حجاب از وضع قرآن هدف آخر دست و گردد نمایان شده ترسیم وضعیت

 شد خواهیم روبرو ناشنیده و تازه مطالب انبوهی از با پیشین همچون بخش نیز بخش ینا در

 بخش، مطالب که کرد اعتراف باید حال عین در .است زنی حدگمانه در ها آن از برخی گرچه

 »!27وحی مراد لزوماً نه و است از قرآن انسانی برداشتهاي به ناظر همگی

 مسلمان نباید بدنبال مراد وحی باشد ؟؟؟!! فرد دیگر نیازمند شرح نیست آیا یک  این

تواند هر برداشتی که خود خواست از قرآن  برداشتهاي انسانی از قرآن یعنی چه ؟ مگر هرکسی می

توانست از آن برداشت  داشته باشد ؟؟ قرآن یک کتاب بدون مفسر نیست که هرکسی هرچه خواست یا

سپس (28"ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَه ". الهی خود خداوند استمبین آیات  کند. به شهادت قرآن اول مفسر و

  )بیان و (توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست

 فرماید: سپس قرآن شأن پیامبر(ص) را تفسیر وتبییین آیات الهی مطرح می

 29یَتَفَکَّرُون وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ

و هرگز دنبال   یمهست یما دنبال  مراد وح یستید،ن یکه اگر شما به دنبال مراد وحعرض کردم ه نویسنده حقیر بدر جلسه نقد  27 

کرده  یینرا تب یهآ ین(ص) چگونه ایامبرچه بوده؟ پ یهآ ینمراد الهی از ا ینیمنبوده ایم!. هدف ما این است که بب یانسان هاي برداشت

 است؟

 19ه قیامه،آیه سور 28 

 44سوره نحل، ایه 29 

۲۹ 
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] را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى آنها روشن سازى و ما این ذکر [قرآن

 و شاید اندیشه کنند!

کار  .هم در کالم اند هم در عمل ونیز اهل بیت علیهم السالم مفسران قرآن بوده (ص)پس از پیامبر

 ائمه(ع) است. و(ص) ه مراد الهی از خالل کالم وعمل پیامبریه هم تالش براي دستیابی بفق مفسر و

 البته همین را هم عمل کرده و وما در صدد دستیابی به مراد وحی نیستیم  نویسد بعد ایشان می

 آیات است بطور مثال:اشتباه در  مرتکب برداشتهاي خطا و

واژگان قرآنی است. ا یابی معندر خصوص وجود دارد، نویسنده روش تحقیق در یکی از شیوه هایی که 

آن به  که قرآن در کاربرد واژگانمعنابدین است. خود داراي ضابطه مندي خاصی  در قرآننظام مفاهیم 

یک بار معنایی  خود درعین حال گاهیو توجه کرده   در فرهنگ عرب داشتهواژه که اي  ار معناییب

 .جه به این امر در فهم قرآن ضروري استتو  اضافه کرده است.به آن  را متناسب با آن مفهوم لغوي

 "اقیموا الصلوه" در لغت عرب به معناي دعا کردن است اما شما هیچگاه "صاله"واژه بطور مثال گرچه 

 لغت معانی اگر با مراجعه به کتب لغت یکی از حتیتوانید دعا خواندن ترجمه کنید،  هاي قرآن را نمی

 در اوقات خاص ....به مفهوم دعاي خاص به شکلی خاص  نصلوه در قرآ،بینیدصلوه را دعا کردن 

گونه که می نماز بگزارید آن. صلیکه فرمود: صلوا کما رأیتمونی اُنچنان که پیامبر تعلیم داده است آ

معناي  یا مثال زکات در لغت عرب به معناي طهارت وپاکیزکی است اما در قرآنبینید من می خوانم. 

 .تفسیر کرده می باشد (ص)به کیفیت خاصی که رسول خدا لاصطالحی دارد که طهارت ما

بعالوه یک واژه ممکن است دارا ي معانی متفاوتی باشد که در کتاب لغت بدانها اشاره شده گزینش 

 .یل یک آیه نیازمند ادله قطعی استکدام معنا در ذ

۳۰ 
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نتایج یعنی  .در نحوه به کارگیري واژگان قرآنی توسط نویسنده در کتاب مشهود استاین خطا  

 خود کهو گزینشی از معانی واژگان است  مقدمات تعاریف ومبتنی بر خصوص آیات قرآن در  نویسنده

 .است  اشکال بحث و محل مقدماتآن 

در اختیار خوانندگان قرار  است که بدون مفسّرمتنی قرآن کند که تصور می به نظر می آید نویسنده 

به این صورت که از میان آن هم . معنا کرد واژگان آن را  توانمیت صرفا با مراجعه به کتاب لغ و گرفته

قرن که مثال عالمی در به طوري !!!انتخاب کنیم خواستیم که را هر معنایی واژهیک معانی گوناگون 

 اي معن [بدون دلیل قطعی] میخواهب ام کرده ولی مفردات راغب معنا بر اساسکلمه را  یک هشتم

  .دیگري را  اخذ کنیم

 توانید  در این جدول ببینید : تاب را میمعانی واژگان در این ک ه هایی از گستره تغییرننمو  

 واژه معناي اصلی معناي انتخابی

 باب درب مدخل ورود و خروج

 جلباب عباء، چادر و پوشش روي لباس پوشاك، پوشیدنی

خودنمایی از داخل خانه 

 جلوي مدخل ورودي
 تبرج اظهار زینت

ش جنسیآمیز  نکاح عقد یا ازدواج 

 وضع ثیاب درآوردن لباس آمیزش جنسی

۳۱ 
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معناي اصلی که  باشدر اگر قرااند. در کتاب دچار تغییر معنا شدهدست از این نیز  يبسیار دیگراژگان و

ادله قطعی بر این  ضروري است تا ،تغییر یابد دادهرا تشکیل میعلما  عرف هزار ساله همه اهل لغت و

 .وجود داشته باشدو تغییر انتخاب 

 کنم : اشاره می از آیات  دو نمونه  اکنون به 

  باشد.سوره احزاب است که مهمترین آیه درخصوص حجاب می 59مورد نخست آیه 

أَنْ یُعْرَفْنَ  أَدْنىیا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ 

 فَال یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیما

رغم اینکه به معانی دیگر یعنی پوشش علی ،معنا کردهجلباب را صرف پوشاك واژه نویسنده در این آیه 

نتیجه گرفته که چون پارچه ها  ترجمه کرده و "زدیک کردنن"را "یدنین "سراسري اشاره کرده! و 

به  دست بگیرید و را با اینها شود کهآیه اینطور معنا میرا کنار میزده  ندوخته بوده و گاهی باد آنها

 خود نزدیک کنید! تا بدن عریان نشود!

 نویسد:کتاب می 482صفحه 

ونهبیوت غیر مسک معناي عام شامل حمام، کاروانسرا و غیره دستشویی  

 حجاب پرده و حجاب و حائل دیوار کناري

 سروال شلوار شلوارك

۳۲ 
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 دارد: وجود همعناي یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ: براي فعل یدنین دو ترجم«

 "هاي رها و ول، به اندام جامه نزدیک ساختن"نزدیک کردن. بر این اساس مراد از عبارت باال  -اول

ه از جمله بر اي بود ک هاي نادوخته پارچه است زیرا چنان که گفته شد لباس مردم آن روزگار عمدتاً

آمد که لبه هاي طرفینش را به هم وصل نمی کردند  می روي دوش یا سر می نهادند ولی بسیار پیش

از  حساسینتیجه، همین سهل انگاریها موجب ظهور بخش هاي  در اندیشیدند وو یا تدبیري دیگر نمی

اهان چسباندن جامه هاي این بین قرآن به میدان آمد و رو به زنان مؤمن، خو در اندام شان می شد که

 است. در واقع منظور از یدنین و نزدیک کردنِ جلباب، انضمام لباس به بدن. به اندام شد آویزان رها و

«30 

بیاید به معناي نزدیک کردن  "الی"اگر با  "ادناء  "ینکه کلمه نکته اي که نویسنده از آن غفلت کرده ا

  "آویزان کردن است  "عربی به معناي  نظر ادبی و بیاید از "علی  "است اما اگر با 

  "یدنین علیه  "کنند که آن را می پوشاند می گویند  پرده اي را که روي دیواري آویزان می

است یعنی پوششی که روي  "پوشش سرتاسري وپوشش رویی "آن ي اصلی معنا "جلباب "لمه ک

ر صحاح اللغه که و د "شی شیئا شیء یغ "مثال در مقاییس اللغه آمده : گیرد  پوشش دیگر قرار می

 بسیار معتبر است آمده: جلباب به معناي ملحفه است که همه بدن انسان را می یکی از کتب لغت

 در لسان العرب آمده :  "پوشاند.

پوشاند ولی  را می خمار مقنعه اي است که سروگردن تا شانه ها "جلباب ثوب اوسع من الخمار "

 کند.  در آخر هم به همان معناي ملحفه اشاره میجلباب از خمار وسیعتر است، 

 483ص  30 
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تواند مناقشه کند که اینها  این سه کتاب لغت تقریبا ارکان شناخت زبان عرب هستند وکسی نمی

شود که معناي اصلی کلمه جلباب همان پوشش سراسري است  مالك نیستند. از این امر استفاده می

 شوند.  مجازا استعمال میقبیل پوشاك  از معانی دیگر  پوشاند و که کامل بدن را می

الذي یستر من الفوق  "گوید جلباب  مثال ابن عباس می نیز داردصحابه ن معنا مؤیداتی از روایات ای

خرج نساء االنصار کان  "کند که وقتی این آیه نازل شد  یا ام سلمه از عایشه نقل می و "الی االسفل

لغیر ذي محرم  "یا در روایت دیگر از پیامبر ذکر شد که  و  31"علی رؤوسهن الغربان من أکسیه سود 

معلوم است که جلباب غیر خمار است و غیر درع به معناي  32"أربعه أثواب درع ، خمار جلباب ، إزار 

  .پیراهن است

صرفا بدلیل  را بدون دلیل علمی ون آیا اگر اشاره کرده  یا ذکر نکرده ورا اما نویسنده این روایات 

آن نتیجه  را با گزینش معنایی که با برخی الفاظ غیر صحیح دانسته است و نهایتا نتیجه خوداختالف 

 .در معناي لباس گرفته استرا متناسب بوده یعنی جلباب 

توان احتمال داد که مراد از جلباب پیراهن است زیرا با  این آیه به هیچ وجه نمی نکته دیگر اینکه در

، اینهم که برخی  یه ذکر شده ( ادنی ان یعرفن ) هیچ تناسبی نداردحکمتی که براي آن در ادامه آ

ي جدایی زنان کنیز از آزاد بوده صحیح ت که نشان دهد که این عالمتی براگفته اند آیه درصدد آن اس

زن آزاد از نظر وضع لباس تمایز وجود داشته  ن کنیز وقبل از نزول آیه شریفه کامال میانیست زیرا 

نیازي به تعیین  کنیز هستند ودادند که  هاي مخصوص داشتند که همه تشخیص میوکنیزان لباس

نساء "خطاب کلی  که این مساله تحت نبوده ثانیا اگر این بود نیازي نبوداز جانب خداوند  لباس

 5/221درالمنثور  یرتفس 31 

 3/624تفسیر نورالثقلین -20/344مرآه العقول -3/430تفسیر صافی  32 
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این  زیرا تعیین لباسی بود براي جدایی کنیز از زن آزاده و با خطاب تکلیفی ذکر شود.و  "المؤمنین

یه گفته شده آتوجه به حکمتی که در  دایره ایمانی نداشت. واقعیت این است که این حجاب باربطی به 

 آن بیان شده و موحد از غیر ي جدایی زن پاکدامن وشاره کردیم لباس عقیده است و براقبال هم ا و

فی البته حکم آن در دایره ایمانی مطرح شده یعنی مخاطب آن نساءالمؤمنین هستند وخطاب هم تکلی

 است.

 

آن را کامال از  بحث کرده و به دلیل همان خطاي تغییر واژگان،درباره آن آیه دیگري که نویسنده 

 سوره نور است: 60ظاهري خود خارج کرده آیه  معناي

نَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَۀٍ وَ ال یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ الالَّتی

 أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ 

اى که امید به ازدواج ندارند، گناهى بر آنان نیست که لباسهاى (رویین) خود را بر و زنان از کارافتاده"

خود را بپوشانند براى آنان بهتر است و زمین بگذارند، بشرط اینکه در برابر مردم خودآرایى نکنند و اگر 

 ".خداوند شنوا و داناست

.  فقهاي شیعه واهل سنت در طول هزار سال از آیه بیان داشته اند این معنایی است که تمام مفسران و

 :620اما مطلب نویسنده در ص 

قرار در خانه حضور دارند و آرزوي ازدواج ندارند گناهی نیست که نکاح موقت برزنانی که «

کنند اما نه چنین گستاخانه که از دورن خانه به نمایش زیبایی ها و عرض اندام بپردازند اما 

  ».اگر خودداري از ازدواج موقت کنند برایشان بهتر است

 گوید: ید که نویسنده میآاین معنا از  اینجا بدست می

۳٥ 
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 از نیز .گیرد می قرار استفاده مورد اینک معنا این که "نشسته زنِ " معناي به "کلمه قاعدة«

 حضور هنگام به اشاره النساء، من القواعد بنابراین دهد می رخ خانه در نشستن فعل که جا آن

 ».سال کهن و یائسه  زنان صرفا نه و خانه از بیرون نه و دارد خانه در زنان گرفتن قرار و

 

که با ست گیرد ؟!!!!! آیا از آن باب نی می اوال روشن نیست که چرا اینک این معنا مورد استفاده قرار

 هدف نویسنده همخوانی دارد ؟؟!!!

برفرض هم که قاعده را به زن نشسته  شود؟؟ استفاده مییا آیه از کجاي کلمه " درخانه "قید بعالوه 

این  شود نشسته ام کلمه قاعده اطالق می ترجمه کنیم این اطالق دارد یعنی االن به من هم که اینجا

 رخانه ازکجا استنباط شده است ؟؟قید د

! موقت آنهم از نوع! آمیزش جنسی به استشهاد عباراتی از توراترا  "وضع ثیاب"نویسنده 

 نیست و گیرد که اساسا آیه مرتبط به پوشش نتیجه می کند و می دائم معنا را ازدواج"استعفاف"و

بدون ایل به ازدواج دائم نیستند !!!! زنان داخل خانه است که مازدواج موقت باره مربوط به گزارشی در

 صراحتا مساله را مربوط به زنان سالخورده و روایات اهل بیت آمده و ي که درتفسیر شرح وبه  آنکه که

 !!!!!داند توجه کند می ها ب رویین آنبرداشتن حجا

ن جمله این روایت از امام صادق (ع) که از حضرت سوال کردند چه چیزي را جایز است زنا از

جمیع تفاسیر روایی به این روایت در ذیل ایه اشاره کرده لجلباب (سالخورده بردارند؟ فرمودند: الخمار وا

 اند)
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کوشد تا نظر خود را اثبات کند در می د به روایتی از عالمه مجلسی نویسنده با استنادر این میان  

در ابتداي  "الیرجون نکاحا"ارت عبگوید این با  می پذیرد و ت را نمیروایحالیکه خود عالمه مجلسی 

امید  کنار در"الیرجون نکاحا"عبارت آیه تناسب ندارد، این در حالی است که برخی مفسرین در شرح 

به دلیل سالخوردگی آنان ذکر عدم تمایل مردان به ازدواج با این زنان را  نداشتن به ازدواج در زنان،

 کرده اند.

 مراد لزوماً  نه و از قرآن انسانی برداشتهايویسنده به دنبال به قول نآنگاه که فرمایید توجه می

  ا!!!شود؟؟ چگونه همه چیز دگرگون می باشیم، وحی

 

 کنم خارج از بحث تخصصی فقهی که ما بناي آن را نداشتیم، بهرحال تاکید میوقت گذشته است 

 احکام قرارتبیین  ري وپیامب ، نبوت وبر نگاهی خطا نسبت به جایگاه وحیمتاسفانه اساس این کتاب 

ده است که تفسیر اهل بیت در ذیل آن توجه نش به نظام مفاهیم در قرآن و، دارد چنانچه عرض کردیم

حتی مجعول براي توجیه  از طرف دیگر نویسنده به شدت از روایات ضعیف و، نمونه هاي آن را گفتیم

 رد کردهیا آن را به شدت  تنایی گذشته وعدیدگاه خود سود برده است و از کنار روایات معتبر یا با بی ا

اشاره در بحث  نمونه هایی از آنبه بدون آنکه متکی به روشها ي علمی در بررسی حدیث باشد که باز 

موارد  .کتاب را رصد کند یغیر از آن است که کسی بخواهد تعارضات درون متن ،و این همه کردیم

ما دیگر فرصت آن را  قابل جمع آوري است و که وجود داردضد و نقیض به صورت کتاب درمتعددي 

 (به عنوان مثال روایات پیراهن)نداریم.
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 منطقی که داشته و استدالل و بهر حال آنچه مسلم است مکتب گرانقدر تشیع به دلیل عقالنیت و

 شبهات هجمه ها وبه حیات خود ادامه داده و سرافرازانه به مجاهدت علماي بزرگ  همواره ،دارد

 .جز بر غناي آن نیفزوده استچیزي 

 .را بهره دنیایمان قرار ده (ع)اهل بیتپیامبر(ص) و  خدایا معرفت قرآن و

 سالم علیکم ورحمه اهللا وبرکاته .وال

 

  پرسش و پاسخ:

 

 است؟سوال اول: احکام دقیق حجاب منطبق  با حجاب کنونی در کجاي قرآن ذکر شده -

البته تاریخ نزول آیات احزاب به دقت بیان شده.  دقیق حجاب در سوره ي نور و احکامپاسخ: 

. ضمن اینکه باید زاب مقدم بر تاریخ نزول آیات حجاب در سوره نور استحجاب در سوره اح

اهل بیت(ع) تنها منبع احکام حجاب نیست بلکه روایات پیامبر(ص) و روایات توجه کنید قرآن 

اران نیست سیره ي عملی ول این بزرگواز روایات هم تنها قمقصود دارد.  در کنار آن قرار

تواند این حدود را روشن  اهل بیت(ع)  نیز حجت است و میس)، حضرت زهرا( پیامبر(ص)،

 کند. 

 

 است؟سوال دوم: چرا محدوده ي حجاب در خود قرآن نیامده و تنها به ذکر چند آیه اکتفا شده -

. استآمده  دقیق تفصیل وبه  ن محدوده حجاب در سوره هایی که ذکر کردمآدر قرپاسخ: 

منظورتان چیست که تنها به ذکر چند آیه اکتفا شده؟!! در باره سایر احکام نیز چنین بعالوه 

قرآن نیامده. برخی  تر نداریم خیلی از جزئیاتش هم دراست ما یک آیه خمس در قرآن بیش
۳۸ 
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ثل نماز. کیفیت آن در سنت پیامبر بوده است ماحکام که فقط دستور آن در قرآن آمده و

کیفیت نماز در کجاي قرآن ذکر شده ؟؟؟؟ این همه اقیموا الصاله در قرآن داریم. اما طریقه ي 

ورت به همین دلیل هم ضر آن بیاید ونماز ذکر نشده است زیرا برخی امور بنا نبوده اصال در قر

 .رجوع به سنت پیامبر مطرح است

 آن عدم تکرار ودر بُعد احکام اسلوب قرآیه اختصاص به احکام دارد  600ن آیه قرآ 6000از 

احزاب به موضوع  در عین حال چندین آیه از کتاب شریف در سوره نور وبیان کلیات است. 

 ب اختصاص دارد.حجا

 

 حجاب در زمان پیامبر بوده است یا نه؟آیا مسأله  اجبار  سوال سوم: -

هوم واقعی ن در زمان پیامبر مفمسلمان بود و آن اینکه را باید توجه کنیداوال یک نکته  پاسخ:

یعنی اگر کسی می گفت (ص) و احکام خدا. و مساوي بود با اطاعت پیامبرداشته  خودش را

را  (ص). اطاعت پیامبرانجام بدهد که باید یک سري کارها را اهللا می فهمید اشهد ان ال اله اال

(ص) ن فهم در زمان  پیامبربکند، نماز بخواند، روزه بگیرد، اگر زن است خودش را بپوشاند. ای

 وجود داشت.

 می را شهادتین مسجد در شود می مسلمان  زن مسیحی یک اگر اروپا در همانطور که االن

 خانم اگر .گوید چه می حکومت  که ندارد و کاري خواند می  را نمازش هم جا همان از گوید

 می سعی دادند او به را ماسال تعلیم که قدري آن هم را اخالقیات. کند می رعایت حجاب باشد

 معنادار اصال سؤال این نابراینب بود واقعی پیامبر(ص) زمان در مفهوم این. کند رعایت کند

د کر به اسالم دعوت می (ص)پیامبر کرد؟ می اجبار کرد؟ می زور (ص)پیامبر آیا که نیست
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د، این ته باشپذیرفت درکی از این مسلمانی داشت که مثال باید حجاب داش میکه کسی 

را مسلمان بداند اما  د ما کمرنگ شده بگونه اي که ممکن است کسی خودمفهوم به مرور در نز

مطرح  (ص)، اما در عصر پیامبررح استاین فضا این سواالت مط درلذا شته باشد ب نداحجا

آنچه را که از تاریخ استفاده می شود، این است که حجاب به معناي پوشش زنان،  ثانیا نبود.

از اسالم در جهان و در ادیان مختلف با شکل هاي متفاوت وجود داشته و این حکم  قبل

نسبت به محدوده ي آن را دین اسالم  بلکهتأسیسی نیست؛ یعنی اسالم آن را اختراع نکرده، 

 آنچه بوده توسعه داده است .

 

 اجباري شانبرای حجاب آیا کردند می کاره چ (ص)پیامبر زمان در نصاري و یهود سوال چهارم: -

  بوده؟

بلکه از آن جهت ! احکام آن  به خاطر اسالم و نه داشتند حجابخود نیز  نصاري و یهودپاسخ: 

ي امروزي در مسیحیت همین حجاب راهبه هاادیان گذشته نیز مطرح بوده.  درکه حجاب 

طبیعتا حدود آن با حدودي که بطور مشخص  ین است که حجاب نماد تدین بوده است.نشان ا

انجیل  شواهدي هم از تورات ود شاید متفاوت بوده اما بدون حجاب نبودند. کن رآن مطرح میق

االن فرصت اشاره به آن را نداریم اما برخی کتب دارد که  فعلی مبنی بر وجود حجاب وجود

  بدان پرداخته اند .

 

  آیا حکومت می تواند در مسئله حجاب دخالت کند یا نمی تواند؟: پنجمسوال  -

٤۰ 
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آن اینکه آیا حجاب  قبل از پاسخ به این سوال باید یک سوال مهمتري را پاسخ دهیم وخ: پاس

 یک امر فردي است یا یک امر اجتماعی؟

اگر آیاتی که بر وجوب حجاب داللت می کنند را بررسی کنیم، در می یابیم که وجوب حجاب 

 فرماید قتی مطرح میواز سوره مبارکه احزاب  53حکمی اجتماعی و فردي است مثال در آیه 

اگر از زنان پیامبر(ص) چیزي می خواهید از وراي حجاب بخواهید، یعنی بین شما و آن ها ه ک

یعنی این  "نذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِه"  حجاب باشد،  این تعبیر در ذیل آن آمده است که:

است که احکام فردي و شخصی  روشن دلهاي زنان است . امر مایه طهارت قلوب شما مردان و

اما  اجتماع نداشته باشد.دیگران یعنی آن است که فقط مربوط به اشخاص باشد و تأثیري در 

اثري که  و از آیات حجابشود.  آن از حدود خود فرد خارج می امر اجتماعی امري است که اثر

حکام اجتماعی به خوبی استفاده می شود که وجوب حجاب، یکی از افرماید  قرآن بیان می

 در عین این که آثار فردي دارد آثار اجتماعی هم دارد.ی اسالم است، یعن

می توان در فقه االجتماع یکی از واجبات اجتماعی را همین حجاب قرار داد. و اساسا لذا 

مفهوم و حقیقت حجاب در روابط اجتماعی معنا و تفسیر پیدا می کند، نه صرفا در روابط 

 فردي.

ن، معناي آیه این است که حجاب، موجب طهارت قلوب جمع و اجتماع می شود، به دیگر سخ

در ها تبارك و تعالی اساسا حجاب را براي این تشریع کرده که قلوب انسان ي یعنی خدا

 و ت دارد بر این که حجاب یک امر اجتماعی است.لاین تعبیر بخوبی دال طهارت باقی بماند.

کند. اگر این را  مرد یعنی اجتماع را تامین می بلکه سالمت زن وآثار آن تنها براي زنان نبوده 
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از باب آنکه حفظ سالمت جامعه کومت دینی نیز نسبت به اقامه آن بپذیریم روشن است که ح

 ت دارد.در آن است مسوولی

سوره شوري  13دارد از جمله آیه  قرائنی از آیات قرآن  نیز بر ضرورت این مساله وجودبعالوه 

خداوند متعال به پیامبر  "نُوحًا بِهِ وَصىَ  مَا الدِّینِ  مِّنَ لَکُم شَرَعَ" فرموده است: که است

اکرم(ص) می فرماید: دینی که براي شما تشریع کردیم، همانی است که به نوح توصیه کردیم 

 "عِیسىَ وَ  مُوسىَ  وَ  اهِیمَ إِبْرَ بِهِ وَصَّیْنَا مَا وَ"آنچه که به تو وحی کردیم  "إِلَیْک أَوْحَیْنَا الَّذِى وَ "

 (ع) و موسی (ع) حاال غایت این تشریع چیست؟ یعنی اي پیامبر، هر آنچه را که براي ابراهیم

 أَقِیمُواْ أَنْ  "و عیسی (ع) تشریع کردیم، به عالوه دستوراتی جدید، براي تو هم تشریع کردیم:

م انبیاء الهی اقامه کامل دین است؛ که اقامه دین کنی. یعنی یکی از مسئولیت هاي مه "الدِّین

از این رو، فقط موظف به ابالغ دین نبودند که بیایند و و مقصود از اقامه تحقق عملی آن است. 

دین را بیان کنند. زیرا اقامه، مرحله اي مهمتر از ابالغ است؛ اقامه دین هم معنایش همین 

که خداوند تبارك و تعالی نازل  است که انبیاء دین را در جامعه به شکلی صحیح و آن طور

فرموده است، پیاده کنند. بنابراین انبیاي عظام فقط براي این نیامدند که دین را بیان کنند و 

کنید و اگر نخواستید  بعد هم دنبال کارشان بروند و بگویند این دین را اگر خواستید عمل

 عمل نکنید.

 "ه احزاب است خطاب به پیامبر است که سور 59اینکه در مهمترین آیه حجاب که  دیگرنکته 

در آیه شریفه براي  "قل"که کلمه باید توجه کرد  "قل ألزواجک وبناتک ونساءالمومنین .....

مشتمل  اما در بعضی از تکالیف بدون این کلمه آمده استدر قرآن  برخی از تکالیفست؟ چی

ب را بگوید: یکی اصل ابالغ خداوند در اینگونه موارد می خواهد دو مطل، است "قل"برکلمه 
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می  تکلیف است و دوم اینکه رسول ما! باید به امر اهتمام بورزي و پیگیري کنی. این که

کلمه  بلکه برو دنبال کار خودت. گو و معنایش این نیست که یک بار ب "قل یا ایها النبی"گوید:

ري شود. در عرف ما نیز براي این است که به رسول خدا (ص) بفرماید: این کار باید پیگی "قل"

که این به این معنا  "برو بگو"ید گفته شود می گویند: وقتی می خواهند بگویند مسئله اي با

قضیه را دنبال و پیگیري کن و به آن " نیست که فقط برو و بگو بلکه به این معناست که:

  "اهتمام داشته باش.

 أَمَرُوا وَ الزَّکاةَ آتَوُا وَ الصَّالةَ  أَقامُوا الْأَرْضِ فِی مَکَّنَّاهُمْ إِنْ  الَّذینَ"در سوره حج آیه دیگر  در

خداوند متعال می فرماید: اگر ما به کسانی امکان دادیم که  33"الْمُنْکَر عَنِ نَهَوْا وَ بِالْمَعْرُوفِ

روي زمین تمکن پیدا کنند و به قدرت و حکومت برسند، چهار کار مهم را باید انجام بدهند: 

ماز کنند که همه انسانها نمازخوان شوند، مردم زکات بدهند و نهایتا امر به معروف و اقامه ن

نهی از منکر کنند. یعنی غایت حکومت دینی محقق ساختن نماز و زکات و امر به معروف و 

در این میان یکی از مصادیق معروف که بعد اجتماعی هم دارد مساله  نهی از منکر است. و

 حجاب است.

حج، حاکم دینی حتما باید نسبت به احکام، به ویژه ضروریات  41شوري و  13یه پس طبق آ

دین، اعمال وظیفه کرده و تکلیف خود را در بستر سازي اقامه این امر انجام دهد. این که 

چگونه باید آن را انجام بدهد بحث دیگري است، ولی  این فکر غلط و نادرست است که بگوییم 

 . طی به حکومت نداردصی است وربحجاب یک امر فردي وشخ

 41حج/ 33
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نه  است که باالخره تاثیرگذار باشد و یجامعه نیازمند روشهاي صحیح البته شیوه اقامه آن در

 .تیجه را برعکس کندن

ي بکار ها روش شیوه هاي درستی اعمال نشد و، ي آناجرا من شخصا معتقدم در اقامه وو 

 .خطا بوده استگرفته 

 

 

 

٤٤ 
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