 ‐ 34745ﺟﺎﻫﺎﯾ از ﺑﺪن زن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺮ زﻧﺎن و ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد آﺷﺎر ﮐﻨﺪ
ﺳﻮال
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ،وﻗﺘ ﻣﺮدان ﺣﻀﻮر
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺒﺎﺳ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از ﭘﺸﺖ و ﺷﻢ را ﻧﻤﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳ ﺧﯿﻠ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرت ﻣﭘﻮﺷﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﻓﺘﻮا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،و ﻋﻠ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ اﺟﻤﻌﯿﻦ ،و ﺑﻌﺪ:
زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اوج ﭘﺎﮐ و ﻋﻔﺖ و ﺣﯿﺎء و ﺣﺸﻤﺖ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن آن دوران ﻟﺒﺎﺳ ﻣﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن را ﻣﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و از آﺷﺎر ﮐﺮدن ]ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺪن[ و اﺑﺘﺬال ﺑﻪ
ﻫﻨﺎم ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ دور ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن اﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮنﻫﺎی ﭘ در ﭘ ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﺰدﯾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﻃﺮﺣﺶ ﻧﯿﺴﺖ دﭼﺎر ﺗﺒﺎﻫ در ﻟﺒﺎس و
اﺧﻼق ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺪود ﻧﺎه زﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ و ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﻣدارد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﻼقِ ﺣﯿﺎء
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﻼﻗ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آن را از اﯾﻤﺎن و ﯾ از ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی آن داﻧﺴﺘﻪ ،و ﯾ از اﻧﻮاع ﺣﯿﺎء ﮐﻪ ﺷﺮع
و ﻋﺮف ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدن زن و اﺣﺘﺸﺎم وی و داﺷﺘﻦ اﺧﻼﻗ اﺳﺖ ﮐﻪ وی را از اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺘﻨﻪ و ﺷ دور ﻧﻪ
دارد.
ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮآن دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻫﺎﯾ از ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺮای دﯾﺮ زﻧﺎن آﺷﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت در ﺧﺎﻧﻪ و
در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد آﺷﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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وﻻ ﻳﺒﺪِﻳﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﻦ اﻻ ﻟﺒﻌﻮﻟَﺘﻬِﻦ او آﺑﺎﺋﻬِﻦ او آﺑﺎء ﺑﻌﻮﻟَﺘﻬِﻦ او اﺑﻨَﺎﺋﻬِﻦ او اﺑﻨَﺎء ﺑﻌﻮﻟَﺘﻬِﻦ او اﺧْﻮاﻧﻬِﻦ او ﺑﻨ اﺧْﻮاﻧﻬِﻦ او ﺑﻨ اﺧَﻮاﺗﻬِﻦ
او ﻧﺴﺎﺋﻬِﻦ] ﻧﻮر[۳۱ :
)و زﯾﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را آﺷﺎر ﻧﻨﻨﺪ ﻣﺮ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﭘﺪران ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ،ﯾﺎ
ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ زﻧﺎن ]ﻫﻢ دﯾﻦ[ ﺧﻮد.(...
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﻟﺖ دارد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ و زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﭘﯿﺮوان آﻧﺎن از زﻧﺎن اﻣﺖ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎدت و ﻋﺮف در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺷﺪﮔﺎن در اﯾﻦ آﯾﻪ آﺷﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺧﺎﻧﻪ و در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ آﺷﺎر ﻣﺷﻮد و دوری
ﮐﺮدن از آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺳﺮ و دﺳﺘﺎن و ﮔﺮدن و ﭘﺎﻫﺎ ،اﻣﺎ زﯾﺎدهروی در آﺷﺎر ﮐﺮدن ﺑﺪن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ
دﻟﯿ ﺑﺮ ﺟﻮاز آن از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎدن زن و ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﯾﺮ زﻧﺎن و اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد وی اﻟﻮی ﺑﺪی ﺑﺮای دﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎره اﺳﺖ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزد از آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود .و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۷۷از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وی را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ دو ﺗﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﺼﻔَﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ )ﻟﺒﺎس ﻣﻌﺼﻔﺮ ﻟﺒﺎﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺼﻔَﺮ رﻧ ﺷﺪه و رﻧ ﺳﺮﺧﻮن دارد( ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ از ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ .آن را ﻧﭙﻮش.
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۲۸رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دو ﮔﺮوه از اﻫﻞ آﺗﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن را ﻧﺪﯾﺪهام :ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ دم ﮔﺎوان ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺎ آن ﻣزﻧﻨﺪ ،و زﻧﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻣﺎ ﻟﺨﺖ ،ﻣﺎﯾﻞ
] و ﻣﻨﺤﺮف از راه درﺳﺖ و ﻋﻔﺖاﻧﺪ[ و ﻣﺎﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ]ی دﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﻫﺴﺘﻨﺪ[ و ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﺎن ﮐﺞ ﺷﺘﺮان
اﺳﺖ .آﻧﺎن وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻮی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤرﺳﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﻮﯾﺶ از ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣرﺳﺪ
ﻣﻌﻨ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻣﺎ ﻟﺨﺖ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ زن ﭼﯿﺰی ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزﮐ ﺑﺒﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺶ را
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﭘﺴﺘ و ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺪﻧﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ را ﻧﻤﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ روش اﻣﻬﺎت اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻦ ـ و زﻧﺎﻧ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔ و اﺣﺘﺸﺎم اﻫﻤﯿﺖ دﻫﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ دوری از اﺳﺒﺎب ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﺎﻋﺚ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻧﻔﺲ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮا و ﻫﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ دام ﻓﺤﺸﺎ ﻣاﻧﺪازد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از واﻗﻊ ﺷﺪن در آﻧﭽﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﺮام ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ و از روی ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺛﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزاﺗﺶ از ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ و ﺑﺪﮐﺎره اﺳﺖ دوری
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ وی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﺬارد
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﻪ دور از ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ و ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪای را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ وی
ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ راه درﺳﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺷﻨﻮا و ﻧﺰدﯾ و
ﻣﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،و درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب وی ﺑﺎد«.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۲۹۰ /۱۷ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺎوای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ) (۲۹۷ /۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ:
آﻧﭽﻪ آﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮف و ﻋﺎدت آﺷﺎر ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﻮرت و دو ﮐﻒ دﺳﺖ و آرﻧﺞ و ﭘﺎﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
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