 ‐ 82994ﻋﻮرت زن در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺮ زﻧﺎن و ﻣﺤﺎرم
ﺳﻮال
ﺣﺪود ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮادرش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻮرت دﺧﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﻋﻮرت زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎرﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﺑﺮادر و ﭘﺴﺮِ ﺑﺮادر ﻫﻤﻪی ﺑﺪن اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ آﺷﺎر ﻣﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت
و ﻣﻮ و ﮔﺮدن و آرﻧﺞﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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 ﭘﺴﺮانِ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﭘﺴﺮانِ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ زﻧﺎن ]ﻫﻢ دﯾﻦ[ ﺧﻮد.(...
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای زن ﻣﺒﺎح ﻧﻤﻮده ﮐﻪ زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮش و ﻣﺤﺎرﻣﺶ آﺷﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از زﯾﻨﺖ ،ﻣﻮﺿﻊ زﯾﻨﺖ
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ اﻧﺸﺘﺎن و ﮐﻒ دﺳﺖ اﺳﺖ ،و اﻟﻨﻮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻌﺶ ﺳﺎﻋﺪ و آرﻧﺞ اﺳﺖ ،و ﮔﻮﺷﻮاره ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮ
روی ﮔﻮش اﺳﺖ ،و ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و ﺧﻠﺨﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
اﺑﻮﺑﺮ اﻟﺠﺼﺎص ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻇﺎﻫﺮ آن ﻧﺸﺎﻧﺮ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪران و دﯾﺮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﻮرآﻻت اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺻﻮرت و دﺳﺖ و آرﻧﺞ و ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻧﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺟﺎﯾﺎه زﯾﻨﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه؛ زﯾﺮا در آﻏﺎز آﯾﻪ اﺑﺎﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن
زﯾﻨﺖﻫﺎی آﺷﺎر ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮمﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺤﺎرم ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ زﯾﻨﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه را ﻣﺒﺎح
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ﮔﺮداﻧﺪ .از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ]زﯾﻨﺖ ﭘﻨﻬﺎن[ اﻧﺸﺘﺮ و ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ و اﻟﻨﻮ و ﺧﻠﺨﺎل اﺳﺖ...
و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ را ﺑﺎ دﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﯾﺴﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻮم آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﻧﺎه ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﺎهﻫﺎی زﯾﻨﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ«.
ﺑﻐﻮی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻻ ﻳﺒﺪِﻳﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﻦ ...ﯾﻌﻨ زﯾﻨﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮم آﺷﺎر
ﻧﻨﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر زﯾﻨﺖ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا دو زﯾﻨﺖ وﺟﻮد دارد :ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﺎر .ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﺨﺎل و رﻧ ﮐﺮدن ﻣﻮ و ﺣﻨﺎی
ﭘﺎﻫﺎ و اﻟﻨﻮ در ﻣﭻ و ﮔﻮﺷﻮاره و ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ ،ﮐﻪ آﺷﺎر ﮐﺮدن آن ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از زﯾﻨﺖ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﻨﺖ اﺳﺖ«.
در ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ) (۱۱ /۵آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﮔﺮدن و دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺳﺮ و ﺳﺎق ﭘﺎی ﻣﺤﺎرﻣﺶ
ﺑﻨﺮد .ﻗﺎﺿ ﻋﯿﺎص درﺑﺎرهی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ] :دﯾﺪن[ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺷﺎر ﻣﺷﻮد ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و دو دﺳﺖ ﺗﺎ
آرﻧﺞ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺎرم از ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾ و در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ زن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﺿﻌ را ﺑﺮای ﭘﺪرش
آﺷﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮدن آن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮش ]از زﻧ دﯾﺮ[ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺮﻃﺒ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ
ﻫﻤﺴﺮان را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ آﻧﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﺮ ﻣﺤﺎرم ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻣﻮرد آﺷﺎر ﮐﺮدن زﯾﻨﺖ آﻧﻬﺎ را ﯾ داﻧﺴﺘﻪ،
اﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺷﺎر ﻧﻤﻮدن ]ﻣﻮاﺿﻌ از ﺑﺪن[ ﺑﺮای ﭘﺪر و
ﺑﺮادر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آﺷﺎر ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮش ]از زﻧﺎن دﯾﺮ[ ،و ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن آﺷﺎر ﻣﺳﺎزد
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،و آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪرش آﺷﺎر ﻣﺳﺎزد را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮش آﺷﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﻘﺮر ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮرت زن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن دﯾﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺎف و زاﻧﻮ اﺳﺖ ،و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ آن زن ﻣﺎدر ﯾﺎ
ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺎف و زاﻧﻮی ﺧﻮاﻫﺮش را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺮ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻧﯿﺎز
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻫﻤﻪی ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﺎف و زاﻧﻮ ﻟﺨﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﻨﻬﺎ از زﻧﺎن ﺑ ﺣﯿﺎ ﯾﺎ ﺑﺪﮐﺎرهﻫﺎ ﺳﺮ ﻣزﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﻘﻬﺎ را ﺑﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
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اﯾﻨﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻮرت زن ]در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺮ زﻧﺎن[ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺎف و زاﻧﻮ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟ زن ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺮ زﻧﺎن ﻣﭘﻮﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣدﻫﺪ.
ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺮان و ﻫﻢﺟﻨﺴﺎﻧﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺮ ﺣﯿﺎ و وﻗﺎرش ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی از وی
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺸﻮد ﻣﺮ آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺖ آﺷﺎر ﻣﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن و آرﻧﺞ و ﭘﺎﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ در
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺤﺎرم ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ،درﺑﺎرهی ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد و دﯾﺮ زﻧﺎن آﺷﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺘﻮای
ﻣﻔﺼﻠ دارد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (34745ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
از اﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺳﺪاد ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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