 ‐ 139414ﺑﺮای زن اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺪف آراﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺒﺒﺶ
را ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ زن ﻻزم دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾ ﺑﺎر ﻣﻮﯾﺶ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ زن ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻪ دارد و آن را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻨﺪ
زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻟﺨﺖ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و دﻟﯿﻠ
ﺑﺮ آن ﻫﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ درﺑﺎرۀ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی زن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﺣﺎﻻت زﯾﺮ اﺳﺖ:
۱ـ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮمﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮی ﻣﺮدان ﺷﻮد) .ﺧﯿﻠ ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺗﯿﻎ زدن ﻣﻮ ﺑﺪون ﺿﺮورت(.
۳ـ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﻮی او را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ در آراﯾﺸﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد.
۵ـ اﮔﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻻﯾﻞ ﺣﺮام ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد واﺿﺢ اﺳﺖ و اﺑﻬﺎﻣ در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻤﺖ از ﺗﺤﺮﯾﻢ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﻫﺪف زن از اﯾﻦ ﮐﺎر آراﯾﺶ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ و ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ اوﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺪﻓﺶ آﺳﻮده ﺷﺪن ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ
وﻗﺘﺶ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺻﺮف ﺷﻮد ﯾﺎ ﻫﺮ ﻫﺪف ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺒﺎح دﯾﺮی ،اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ اﺷﺎﻟ
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ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا اﺻﻞ در ﻋﺎدات اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ وارد ﺷﻮد و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دال ﺑﺮ
ﻣﻨﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی زن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮع وارد ﺷﺪه ﺟﻮاز اﺳﺖ و آن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻓﺮه ﻣﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۳۲۰
وﻓﺮه :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮﯾ ﮐﻪ ﮐﻤ از ﮐﺘﻒﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻﻟﮥ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ دال ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺑﺮای زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۹ /۴
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی زن ،ﻣﻨﻈﻮرم ﻣﻮی ﺳﺮ را ﺑﺮﺧ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺮوه و ﺑﺮﺧ ﺣﺮام و ﺑﺮﺧ ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪای اﺧﺘﻼﻓ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ رﺟﻮع ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دال ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی زن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ :اﺻﻞ در آن اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎدت ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ زﻧﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﺷﺮﻋ ﯾﺎ ﺣﺴ آن را
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ وﻟ اﮐﻨﻮن اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و وﺟﻬ ﻧﺪارد و ﻗﻮل ﺑﻪ ﮐﺮاﻫﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ و ﻧﻈﺮ دارد و ﻗﻮل ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
از ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻓﺮه ﻣﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ زن در ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮﯾﺶ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺮش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮ ﻣﺮدان ﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ و اﺑﻬﺎﻣ در آن ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ زﻧﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ آن را ﮐﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺸﻮد و ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺪﮐﺎره و ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮد اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد«.
ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب )ﻓﺘﺎوی اﻟﺰﯾﻨﺔ واﻟﻤﺮأة /ﻗﺺ اﻟﺸﻌﺮ( )ﻧﻮار ﺷﻤﺎرۀ  ۳۳۶ﻃﺮف ب(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎی ) (1192و ) (13248و ).(13744
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ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮی زن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺶ او ﻣﺷﻮد دﻟﯿﻠ از ﺳﻨﺖ و آﺛﺎر ]ﺻﺤﺎﺑﻪ[ و ﺳﺨﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ﭘﯿﺶ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﺳﺘ آن و ﺛﺒﻮﺗﺶ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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