
 

 جوابیھ مقالھ ضالھ طالبین رفع حجاب 
 ) شمسى 1305تإلیف سال (

 ] شیرازى[ زینب بیگم

 بھ كوشش رسول جعفریان 

 مقدمھ 
در . مطرح گردید, و بیشتر در روزھاى پس از مشروطھ, اندكى پس از ورود مبحث تجدد و نوگرایى, بحث از كشف حجاب در ایران

ھمزمان با طرح , این مباحث. تمامى لوازم و تبعات خود را بھ ھمراه داشت, بھ طور طبیعى, تجددى كھ از غرب برآمده بود, واقع
مورد , مسإلھ زن و برابرى آن با مرد و حضور بیشترش در عرصھ اجتماع آغاز شده و حجاب بھ عنوان مانعى بر سر راه این امر

سخن گفتن بر , طبعا بھ دلیل استوارى سنت اسالمى حجاب در ایران و در آمیختن آن با اصل غیرت دینى و اخالقى. انتقاد قرار گرفت
سبب شد تا , طى دو سال پس از پیروزى آن جنبش, اما دریده شدن پرده حیا در مطبوعات مشروطھ; ضد آن در آغاز چندان آسان نبود

 . مورد حملھ شدید قرار گیرد, ملى و یا عرفى باشد, ھر سنتى اعم از آنكھ دینى

بھ ھدف راه اندازى تجدد در ایران صورت گرفت و , انقالب مشروطھ تا آنجا كھ بھ طبقھ جدید یعنى متجددین بر مى گشت, بدون تردید
فاصلھ گرفت و بھ دولت رضاخان منتھى , از قبیل نفى استبداد و تحقق عدالت, از میان ھمھ اصولى كھ بھ ظاھر براى آن پدید آمده بود

)).(رژیم رضاشاه ماحصل تالشھاى منورالفكران تندرو از مشروطھ بھ بعد بود((بنابراین باید این ارزیابى را درست دانست كھ . شد
ویران كردن سنتھاى دینى و ملى بود كھ سبب شد ایران ھویت گذشتھ خویش را از دست بدھد و نتواند بھ , مھم ترین كار رضاخان) 1

 . امرى كھ امروز آثار آشفتھ آن را شاھد ھستیم و بالیى كھ مانند آن را در تركیھ ھم مى بینیم; ھویت جدیدى برسد

مشروطھ خواه بابى ازلى معروف , صدیقھ دولت آبادى خواھر یحیى دولت آبادى, یكى از نخستین زنانى كھ در این مسیر گام برداشت
رسما بى حجاب در , شمسى بھ ایران برگشت 1306است كھ در سوربن درس خواند و زمانى كھ بھ سال ) نویسنده كتاب حیات یحیى(

با توجھ بھ ) 2.(زنانى را كھ با حجاب بر مزارم بیایند نخواھم بخشید: وى در وصیت نامھ اش ھم نوشت. خیابانھاى تھران ظاھر شد
البتھ از سال . امرى دور از انتظار نبود, انتخاب این مسیر توسط این شخص, سابقھ بى حجابى قره العین در جریان شورش بابیان

 ) 3.(در تھران سخن از انجمن ضد حجاب بھ میان آمده است 1303

حتى كسانى كھ بھ نوعى عالقھ مند بھ جریان تجدد , بھ تدریج علماى دین, با طرح جستھ گریختھ بحث كشف حجاب در مطبوعات
(قمرى  1345تا  1340تإلیف این رسالھ ھا از حوالى سال . متوجھ خطرناك بودن آن شده و بھ نوشتن رسالھ ھایى دست زدند, بودند

استمرار یافت و بعد از آن نیز رسالھ ھاى ) ش 1314سال (آغاز شد و تا زمان اجبارى شدن قانون كشف حجاب ) ش 1305ـ  1300
 . متعددى تإلیف شده است

شدت یافتن آن نیز بیشتر پس از طرح كشف حجاب در تركیھ بود كھ تحوالت شگرف آن در انحالل خالفت و نیز مسایلى چون كشف 
, رضاخان, در آغاز. مرتب در مطبوعات ایران انعكاس مى یافت و ھمھ را بھ وحشت مى انداخت 1303و  1302حجاب طى سالھاى 

بھ آرامى از این , اما پس از آنكھ پایھ سلطنت خویش را استوار ساخت; )4(پیروى از سیاستھاى غیر دینى را از اساس انكار مى كرد
, پس از آن. بھ تإخیر انداختھ شد 1313اما رسمیت آن تا سال ; بحث از كشف حجاب بھ آرامى مطرح گردید. قبیل سیاستھا سخن گفت

 . این قانون در سالھاى نخست حكومت پھلوى دوم با فشار علما ملغى گردید. بھ طور جدى دنبال گردید 1314از سال 

علما , در ادامھ تالشھاى علما در برابر كشف حجاب كھ ھمراه با استداللھاى عوام فریبانھ در مطبوعات روشنفكرى نشر مى یافت
رسالھ اى است كھ در , یكى از این رسالھ ھا) 5.(شمارى كتاب و رسالھ نوشتند كھ بسیارى از آنھا در ھمان روزگار بھ طبع رسید

پیش از آن تنھا اشاره مى كنیم كھ براى بحث كشف حجاب عجالتا مى توان بھ این . ادامھ خواھد آمد و توضیحاتى در باره آن داده ایم
 : كتابھا مراجعھ كرد

 ش  1368, مطبوعات عطایى, تھران, )در پاریس 1346رسالھ دكترى در سال (, حجاب و كشف حجاب در ایران, فاطمھ استاد ملك

  1371, تھران, بھ كوشش سازمان مدارك فرھنگى انقالب اسالمى, واقعھ كشف حجاب
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  1371, تھران, بھ كوشش مدیریت پژوھش انتشارات و آموزش, )1322ـ  1313(اسناد محرمانھ كشف حجاب , خشنونت و فرھنگ

  1378, تھران, مركز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطالعات, تغییر لباس و كشف حجاب بھ روایت اسناد

  1378, تھران, بھ كوشش موسسھ فرھنگى قدر والیت, ج 2, حكایت كشف حجاب

 : ھمچنین در باره مواضع علما در برابر كشف حجاب بنگرید

  514ـ  491صص , 1376, عروج, تھران, علما و رژیم رضاشاه, حمید, بصیرت منش

ھنوز تالش عالمانھ علماى دین , بھ ویژه از دید اسناد دوره رضاخان صورت گرفتھ, بھ رغم تالشھایى كھ در باره مسإلھ كشف حجاب
رسالھ ھاى , رسالھ حاضر در آن زمره تالشھاست كھ امیدواریم پس از نشر آن. مورد بررسى كافى قرار نگرفتھ است, در این دوره

 . كوتاه دیگرى را نیز در این زمینھ نشر كنیم

 در باره این رسالھ 
آید چاپ , 20ش , 35سال (چنین است كھ در نشریھ حبل المتین , حكایت تإلیف این رسالھ بر اساس اطالعاتى كھ از متن آن بھ دست م

. درج مى كند) 6))(فقیھ شھر بھ رفع حجاب مایل نیست((مقالھ اى بھ قلم محمدتقى اصفھانى با عنوان ) بھ مدیریت مویداالسالم, كلكتھ
نامیده و مولف مقالھ چاپ شده در حبل المتین را مى شناختھ ـ چنان )) المھجوره العلویھ زینب بیگم((نویسنده مقالھ حاضر كھ خود را 

بخش نخست رسالھ وى . از كروات و فكل و اندیشھ ھاى طبیعى او یاد كرده ـ این رسالھ را در رد بر او تإلیف كرده است, كھ در متن
, را یافتھ و پس از چند صفحھ)) منازعھ الھى وطبیعى((عنوان , كھ اساسا پیش از طرح بحث اصلى او در رد بر مقالھ اصفھانى است

 . مى پردازد كھ رد بر مقالھ پیشگفتھ است)) اصفھانى((و )) مھجوره((بھ طرح مناظره 

 1345ذى حجھ ـ سال  24نویسنده آگاھى بیشترى از خود بر جاى نگذاشتھ و تنھا یادآور شده است كھ رسالھ خود را در روز مباھلھ ـ 
عنوان چاپى رسالھ جوابیھ زینب بیگم از مقالھ ضالھ طالبین رفع حجاب نام گرفتھ كھ بھ خط ابراھیم مشكین . قمرى تإلیف كرده است

با توجھ بھ . كتابت شده و در مطبعھ سعادت شیراز بھ چاپ رسیده است) شمسى 1306شھریور  25(قمرى  1346قلم در ربیع االول 
دست كم در , مى توان تصور كرد كھ مولف, چاپ رسالھ در شیراز و ارجاع مولف بھ نشریھ استخر كھ آن ھم در شیراز طبع مى شده

 . این شھر زندگى مى كرده است

بھ مدیرت محسن فقیھ شیرازى است كھ ھمان زمان در شیراز چاپ مى شده و , ھمچنین گفتنى است كھ سبك چاپ آن شبھ مجلھ االسالم
 . در آن نیز مقاالت متعددى بھ نفع حجاب بوده است

نویسنده . زینب بیگم بھ تصریح خودش از كتابى با عنوان عصم العفائف كھ بھ زبان فارسى و در باره حجاب بوده استفاده كرده است
وى بیش از پنج مورد مطلب از . این اثر نیز یك نفر شیرازى با نام شریف میرزا محمد جواد فرزند میرزا رضاى واعظ دارابى است

 . بخش زیادى از مطالب اصلى رسالھ خود را از وى برگرفتھ است, آن نقل كرده و بھ احتمال

فقھى و علمى است و كمتر بھ مباحث اجتماعى و استداللھاى عقلى كھ در برخى از رسالھ ھاى حجابیھ آن روزگار , عمده مباحث كتاب
كوشیده , در رد بر ھمان مقالھ پیش گفتھ بوده و نویسنده آن مقالھ, دلیلش نیز آن است كھ اصل رسالھ. پرداختھ شده است, وارد شده بوده

در پایان بحث بھ چند انتقاد اجتماعى در باب حجاب نیز پاسخ , با این حال. است تا بھ نوعى وجوب شرعى حجاب را زیر سوال ببرد
حجاب باعث بد عملى و امراض ((یا این كھ )) بھ واسطھ حجاب غالب جوانان ترك ازدواج كرده اند((از جملھ آنكھ . داده شده است

 . و امثال اینھا)) مسریھ است

. خواندن آن را آسان سازیم, با این حال كوشیده ایم تا با ویرایش بسیار جزئى. مربوط بھ حدود ھشتاد سال پیش است, طبعا نثر رسالھ
كاتب این رسالھ كھ متن بھ خط او بھ صورت چاپ سنگى ارائھ , بھ پایان رسیده و پس از آن 43رسالھ یاد شده تا صفحھ , در متن چاپى

دیده كھ آورده و خاتمھ اى , قصیده اى را در باب حجاب در رد بر آنچھ كھ ایرج میرزا و غیر او در باره كشف حجاب سروده اند, شده
آید  . نیز بر آن ملحق كرده كھ خود رسالھ اى مستقل در این باب بھ شمار م

رسالھ اى است با ارزش كھ در , ھم بھ عنوان اثرى علمى ـ فقھى در باب حجاب و ھم اثرى از یك زن فرھیختھ مسلمان, رسالھ حاضر
 . مورد توجھ قرار گیرد, ضمن مى تواند بھ عنوان یك تجربھ تاریخى از طرح مباحث نوگرایانھ در باره حجاب و مقابلھ علما با آن
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 متن رسالھ 
 ] مقدمھ مولف[

یرید هللا لیبین لكم ویھدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب : خداى تبارك و تعالى پس از بیان پاره اى از احكام نسوان در سوره نسإ فرموده
 ) 7. (علیكم وهللا علیم حكیم وهللا یرید إن یتوب علیكم ویرید الذین یتبعون الشھوات إن تمیلوا میال عظیما

پیوستھ دو دستھ از نوع بشر در منازعھ با یكدیگر بوده و خواھند بود و ھر زمانى بھ مقتضاى صالح , از بدو خلقت آدم تا انقراض امم
الھى دین پرور كھ نوع بشر را بھ سوى صالح و نجات دنیا و آخرت سوق مى دھند , یك دستھ. غلبھ با یكى از ایشان است, و فساد امم

طبیعى شھوت پرست كھ مبدإ و , دستھ دیگر. و تعبیر از این دستھ بھ انبیإ و رسل و اوصیإ و حجج و علماى حقھ ربانیھ مى نمایند
و لذا ایشان را بھ سوى شھوت رانى و خودآرایى مى كشانند و ; مثل سایر حیوانات عجم; معادى را معتقد نباشند و بشر را حیوانى دانند
. ریشھ احكام دین بر مى كنند, در صورت ادیان بالنبسھ مختلفھ درآمده و از راه دیانت, چون زمانى نتوانند مقاومت با دستھ اول نمایند

امروز كھ , و از این رو. بھ تاریخ انبیاى كاذبھ و خلفاى جور و زنادقھ و علماى سوء مضیعھ رجوع شود تا حقیقت امر كشف گردد
, خرد خرد فلسفھ احكامش بھ افكار غیر معتقدینش ظاھر مى شود, دور ترقى معارف است و شعشعھ انوار اسالم عالم را روشن كرده

جدیت و تضییع , بھ شمشیر زبان و نیزه قلم, و چون فاقد سیف و سنان است; طبیعى شھوت پرست متوحش گشتھ دست و پا مى زند
یعنى بستن روزنھ (براى پیشرفت مقاصد خویش , اسالم و اماتھ احكامش كرده و ھرگونھ نسبتھاى سوء بھ قائدین و مروجینش مى دھد

جوالن مى زند تا مانند طبیعى , از آن جملھ در میدان رفع حجاب از زنان مسلمانان افتاده) ھاى انسانیت و گشودن درھاى حیوانیت
 . خرسندانھ و بالمانع بھ مالذ شھویھ خود نائل گردند, ھاى بالد كفره

كھ تإلیف یكى از مروجین اسالم ) 8(لھذا این مھجوره را كھ حسب التكلیف پیروى احكام دین خود مى كنم و تازگى كتاب عصم العفائف
داده باشم , على ما ھو تحقیق عندھما, الزم افتاد تا شرح نزاع كنونى بین این دو فریق را, مطالعھ نموده ام, و خدام شھر عالى مقام است

 . ان شإ هللا تعالى. تا ازاحھ شبھھ از جاھل بھ مقاصد طرفین گردد

 منازعھ الھى و طبیعى 
 بسم هللا الرحمن الرحیم 

آلود, در زمان جاھلیت مردان و زنان: الھى گوید ) 9(;درعى مى پوشیدند كھ گلو تا پشت پا را ستر مى كرد و دامنھ اش بھ خاك م
: ام سلمھ عرض كرد, نھى فرمود از بلندى لباس) ص(و چون رسول هللا ; چنانچھ در كتب لغت و تاریخ و حدیث سماعھ و غیره است

در این ھنگام پشت پاھاى آنھا كشف . اذا تنكشف اقدامھن: عرض كرد. بھ قدر یك شبر از مردان بلندتر كنند: زنھا چھ كنند؟ فرمود
و آستین در ; بلند نمایند تا پشت پاھا پوشیده گردد, در این صورت بھ اندازه دو شبر فرو افكنده) 10.(اذا یرخین ذراعا: فرمود. شود

و خمارى مى ; چنانچھ در حدائق است. درع كفھا را نیز مى پوشانید كھ براى معاملھ مجبور بودند كف را از آستین بیرون آورند
صورت و گلو و جیب كھ شكاف پیراھن است و خطى از , ولى چون از پس گوش فرو مى افكندند; پوشیدند كھ سر را ستر مى نمود

است و مردم خرسندانھ نگاه بھ ھمسران خویش و ) ع(چنانچھ در كتاب مستطاب كافى از حضرت باقر; مستور نبود, سینھ نمایان است
علمھا را بر افراشتند و گاھى رسما زنى دو شوھر اختیار مى , بھ قسمى كھ ذوات االعالم, بیگانھ مى كردند و مفاسدش الیتناھى شد

 ... كرد و گاھى زنان خود را معاوضھ مى كردند و سرانھ داده یا مى گرفتند و عاقبت كار حلیت وطى بھ تراضى طرفین شد و 

یعنى ھمھ بدن , ضرب خمار و تحریم اظھار زینت, جمیع این مفاسد كاسد شد و آیات غض ابصار, چون اسالم فى الجملھ قوت گرفت
قل للمومنین یغضوا من إبصارھم ویحفظوا فروجھم ذلك إزكى لھم ان هللا : زن ـ بھ تفسیر اھل بیت عصمت ـ از سر تا قدم نازل شد

خبیر بما یصنعون وقل للمومنات یغضضن من إبصارھن ویحفظن فروجھن وال یبدین زینتھن اال ما ظھر منھا ولیضربن بخمرھن على 
و ) 12. (زناى دیدگان است, نظر: پیغمبر حنیف فرمود, و در اثر این امر شریف) 11...(جیوبھن وال یبدین زینتھن اال لبعولتھن إو

ھر كس چشمان خود را از حرام : باز فرمود. خدا پر مى كند دیدگانش را از آتش, ھر كس یك نظر حرام بھ سوى زنى كند: فرمود
سپس امر مى ; پس آنھا را از آتش سوزنده آكنده فرماید; خداى تعالى میخھاى آتشین در دیدگان او فرو برد در روز قیامت, آكنده سازد

ھمانا اگر ; سخت باشد غضب خدا بر ھر زنى كھ چشم خود را بھ سوى نامحرم دوزد: ایضا فرمود) 13.(شود كھ او را در دوزخ برند
در كتب معتبره بھ اسانید , چنانچھ) 14.(خداوند تعالى حبط مى فرماید ھر عملى را كھ بھ جا آورده است, چنین كارى از او سر زد

پس زنان مسلمین گوش و نحر و سینھ و مواضع زینت و ساعد و ساق از سر تا قدم بھ خمار و درع پوشیدند و نگاه ; صحیحھ وارد شده
; و ازر دادند) چادرھا(امر فرمود تا زنان براى خود ترتیب جالبیب ) ص(پس پیغمبر اكرم . نامحرمان از آن ماه رویان كوتاه شد

و لغیر ذى محرم , و لالبن و االخ ما فوق الدرع; للزوج ما تحت الدرع): ص(قال رسول هللا : چنانچھ در حدیث جناب طبرسى است
و براى پسر و ) ھمھ بدن(براى شوھر حالل است آن چھ در زیر درع است : فرمود) 15.(درع و خمار و جلباب و ازار: إربعھ إثواب

خمار تا سر . درع تا بدن را پوشد: و براى نامحرم چھار جامھ الزم است, حالل است از آن چھ باالى درع است) یعنى محارم(برادر 
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و جلباب چادر زن است كھ از سر تا كمر یا تا . و جلباب و ازارى تا لباس زیرین را مستور دارد, و گردن و زینت سینھ را ستر كند
 . و ازار جامھ اى است كھ از كمر تا قدم را ستر كند كھ امروز زنان ایران اسفل آن را بستھ چاقچورش نامند; پشت پا را پوشد

یا إیھا النبى : قال هللا تعالى: نازل شد, آیھ مباركھ ادنإ جلباب كھ وجوب حجاب روى را ثابت مى كند, چون كم كم بھ احتجاب عادت شد
بگو بھ ھمخوابگان خود و دختران خود و ! اى پیغمبر: ترجمھ) 16(;قل ال زواجك وبناتك ونسإ المومنین یدنین علیھن من جال بیبھن

, العیاذ با, زیرا كھ اگر مراد ستر وجھ نباشد; فرو اندازند پاره اى از چادرھاى خویش بر روھاى خود, زنان گروندگان بھ اسالم كھ
و جمیع مفسرین كھ از آن جملھ فیض در صافى و اصفى و طبرسى , فرع بر لبس آن است, چھ ادنإ جلباب; این آیھ رإسا لغو خواھد بود

بیضاوى و روح البیان و غرائب القرآن و مدارك ] تفسیر[ در مجمع البیان و طریحى در مجمع البحرین و ارباب تفاسیر مفاتیح الغیب و
ھمھ تصریح كرده اند كھ معناى آیھ یغطین بھا وجوھھن وقت , التنزیل و لباب التنزیل و كشاف و ابى السعود و جاللین و غیرھم

. یعنى باید پوشند روھاى خود را بھ چادرھاى خود در وقت بیرون شدن از خانھ براى ترویج حوایج خویش; خروجھن للحاجھ مى باشد
طریقھ روى گرفتن را ھم گفتھ اند كھ تمام , و ابوعبیده و سدى و ابن عباس كھ در علوم بھ خصوص تفسیر تالمیذ حضرت امیر است

اذا زل الثوب : ائمھ لغت گفتند. روى را بپوشند با مقنعھ و جلباب بھ جز یك چشم براى ضرورت دیدن در صورت عدم برقع و نقاب
گفتھ مى شود از براى او این كلمھ را كھ , یعنى ھر وقت لباس از روى زن پس شود; ادنى ثوبك على وجھك: یقال لھ, عن وجھ المرإه

 . بھ كشاف و غرائب القرآن و غیرھما رجوع شود. معنیش پوشیدن روى است

با ) ص(پس معلوم شد كھ این آیھ در انجام ایجاب رو گرفتن زنان مسلمین است و چون آیھ كریمھ حجاب نازل شد و زنان رسول هللا 
جمیع , بھ امر پیغمبر, از ھر خویش و بیگانھ, در وقت بودن در خانھ, این عفت كاملھ و امومت مومنین حكم شد كھ در حجاب شوند

) 17(;واذا سإلتموھن متاعا فاسإلوھن من ورإ حجاب: قال هللا تعالى: در حجاب شدند, زنان مسلمین كھ نسبت بھ ایشان حجاب اولى بود
 . پس سوال كنید از پشت پرده, ھر گاه سوال مى كنید از آن زنھا متاعى را

خرامیدنش در كوچھ و بازار و خیابانھاى اللھ زار با روى گشاده جایز , از عقب پرده واجب باشد, انصافا در وقتى كھ سوال از زن
 آید؟ 

شكایت را بھ دربار رسول كردگار . كار دشوار افتاد, حتى از محارم. زنان سخت احتجاب ورزیدند, بالجملھ از بعد از نزول آیھ حجاب
و از این . پس حجاب براى محارم مرفوع و براى اجانب موضوع شد... ال جناح علیھن فى آبائھن وال إبنائھن وال : آیھ نازل شد. بردند

من و میمونھ در , بعد از مإمور شدن زنھا بھ حجاب: حتى آنكھ ام سلمھ گوید; تإكیدات رسول اقدس در امر حجاب زیاد شد, پس
مگر نھ كور است كھ ما را نمى : عرض كردیم. در حجاب شوید. احتجبا: بھ ما فرمود; خدمتش بودیم كھ ابن ام مكتوم اعمى وارد شد

و نیز بھ عایشھ و ) 18.(آیا نھ این است كھ شما مى بینید او را; إفعمیا و ان إنتما إلستما تبصرانھ؟ آیا شما ھم كورانید: بیند؟ فرمود
, آنھا ھمان را عرض كردند. برخیزید و داخل حجره شوید; قوما فادخال البیت: در وقت ورود كور مذكور در یوم دیگر, حفصھ فرمود

از دو لب , حضرت امیرالمومنین در نھج البالغھ كھ مسلم بین الفریقین است, و از این روى) 19.(و حضرت ھمان را جواب فرمود
یعنى بازدار ) 20(;و اكفف علیھن من إبصارھن بحجابك ایاھن فان شده الحجاب إبقى علیھن: فرمود, مبارك آن حضرت خارج شده

سختى حجاب پاینده تر دارد بر ایشان , كھ ھمانا بھ تحقیق; زنان را از نمایانیدن ایشان بھ مردان بھ سبب حجاب درآوردن تو ایشان را
و در . یعنى جمیع اخالق و آداب و صفات و حاالت نسوان در سایھ حجاب پاینده ماند; و حذف متعلق مفید عموم است. ھر چیز را

بھترین : حضرت صدیقھ طاھره علیھا السالم فرمود, و از این رو; اشاره اى است بھ سوى سختى حجاب, بھ على)) كف((تعدیھ 
و ایضا از آن خاتون دو جھان مشھور و در ) 21. (این است كھ ایشان را مردان نبینند و نھ ایشان مردان را بنگرند, واجبات بر زن

در پرده و حجاب شد ) ص(كتب شیعھ و سنى مسطور است كھ از عبدهللا بن ام مكتوم در وقت تشرفش بھ حضور باھرالنور رسول هللا 
. تو را نمى بیند, عبدهللا كور است, بر سبیل امتحان فرمود كھ) ص(رسول هللا . آن مخدره از پرده بیرون نیامد, و تا خارج نگردید

سپاس . الحمد  الذى إرانى فى إھل بیتى ما سرنى: فرمود) ص(رسول هللا . من وى را خواھم دید, اگر او مرا نمى بیند: عرض كرد
در منھج الصادقین منقول و در جواھرالكالم بھ سوى آن . خداى را كھ نمایاند بھ من در اھل بیت من آنچھ را كھ خرسند ساخت مرا

كھ ائمھ اطھار علیھم السالم زنان پاكدامن , و ایضا از این جھت بود) 22.(اشاره و قریب بھ آن در دعائم االسالم نیز روایت شده است
بھ كتب اخبار و تواریخ و حكایت دعبل و ابى . خود را در پشت پرده و حجاب براى استماع مصائب حضرت سید الشھدإ مى نشانیدند

, با قرب جوار, گاھى كھ بھ خانھ پدر بزرگوارش مى رفت, حضرت صدیقھ علیھا سالم هللا, و از این روى. ھارون مكفوف رجوع شود
پس خود را در چادر پیچید و رو ) 23. (فتجلببت بجلبابھا و تبرقعت ببرقعھا و إرادت النبى صلى هللا علیھ وآلھ: برقع بر روى مى زد

 . نمود) ص(را بھ برقع مستور فرمود و آغاز تشرف خدمت حضرت پیغمبر 

رسول هللا مى ) قبر(برقع بر روى مى زند و بھ مسجد رفتھ خطاب بھ , و حضرت ام كلثوم با آن صغر سن در فوت حضرت فاطمھ
و بر روى آن حضرت برقعھ بود و , بیرون آمد ام كلثوم از خانھ) 24(;و خرجت ام كلثوم و علیھا برقعھ و تجر ذیلھا متجللھ بوداع: كند

ـ و تقریر سھ امام بر این فعل است ـ از . دامن پیراھن عربى را بر خاك مى كشید و خود را در رداى جاللت و عصمت درآورده بود
چراغھاى مسجد را خاموش , براى سوگوارى) ص(در وقت ورود حضرت فاطمھ بھ مسجد در لیلھ ھشتم از فوت رسول هللا , این روى

لئال, و اطفئت المصابیح: ظلمت شب حجاب روى زنان شود, یا از احتجاب غفلت ورزند, كردند كھ اگر از شدت مصیبت بیخود شوند
 . و خاموش شد چراغھا براى آنكھ آشكار نگردد بر روى مردھا صفحات رخسار زنان) 25(;یتبین صفحات النسإ] لكیال[ 
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و خطبت ام كلثوم : در سایھ حجاب اسالمى خود مستور بود] بود[ ھر كس را كھ برقع او بھ غارت نرفتھ, و از این رو اسراى كربال
فإقبلت جاریھ و على وجھھا : و در حدیث سھل بن ساعد است. خطبھ خواند ام كلثوم از پشت پرده و حجاب خود) 26(;من ورإ كلتھا

مانند سكینھ خاتون چنانچھ در ; حفظ روى را بھ آستین و كف مى فرمود, ھر كس نقابش ربوده شده بود, برقعھ و تجر ذیلھا متجللھ بردإ
مى پوشید روى خود را بھ ; تستر وجھھا بكفیھا اذ لم تكن عندھا خرقھ تستر وجھھا: گفت زنى را دیدم كھ: روایت سھل بن سعید است

الى غیر ذلك از امثال كھ ضیق مجال مانع از ذكر آنھا . دو كف خویش براى آنكھ او را پارچھ اى نبود كھ روى خود را بھ آن ستر كند
 . است

فلما إصبح الصباح نصبت و تبرقعت : و نیز پس از نزول آیھ جلباب و حجاب بود كھ حوإل عطاره بدون برقع بھ خانھ رسول هللا نرفت
برخاست و برقع بر روى زده و عباى خویش را بر سر , پس چون صبح شد) 27(;ببرقعھا و إخذت على رإسھا ردإ و إرادت النبى

از این رو حضرت موسى الكاظم در جواب مكاتبھ جناب صفار كھ صدوق مى فرماید كھ . نمود) ص(انداخت و قصد خانھ رسول هللا 
: مرقوم مى فرماید; آن توقیع بھ خط رفیع آن حضرت نزد من است كھ سوال از شھادت بر زن در حالتى كھ در پس پرده است مى كند

از مستثنیات در شریعت , با آنكھ كشف روى و نظر موقع شھادت. نقاب بزند و براى شھود حاضر گردد). 28(تتنقب و تظھر للشھود
المحرمھ تسدل : فرمود, و از این روى حضرت صادق علیھ السالم در حق زنان محرمھ كھ احرامشان در كشف روى است, است

بیاوزاند چادر خود را بر رویش از باالیش تا , ھمانا زن احرام دار) 29](;اذا كانت راكبھ[ الثوب على وجھھا من إعالھا الى النحر
) 30(;استترت منھ بثوبھا, و ان مر بھا رجل: احرامش در كشف روى اوست, و در حدیث دیگر فرمود كھ زن احرام دار. گودى گلو

اما ; خود را از او بپوشد بھ جامھ خود تا بر وى ننگرد, و اگر مردى بر وى بگذرد. یعنى این وقتى است كھ مردى نبیند روى او را
منظره ھر , بایستى طورى باشد كھ جامھ مانند نقاب بر آفتاب روى نیفتند و روى ھمچون آفتاب, چون احرامش در كشف روى است

 . چنانچھ از حضرت باقر علیھ السالم در احادیث معتبره دستور رسیده; شیخ و شاب نگردد

نازل فرمود تا زنان از خانھ )) قرار در بیوت((باز براى تإكید احتجاب آیھ ; خداى تعالى دست بردار نشد. باز ھم اعاده مطلع كنم
وقرن فى : قال هللا تعالى. آن ھم مشروط بھ عدم تبرج بھ زینت و بھ نھایت تستر فرمود, خارج نشوند مگر در موقع ضرورت واجبھ

مانند ظاھر شدن زنان جاھلیت نخستین كھ , در خانھ خودتان قرار گیرید و ظاھر نشوید; )31(بیوتكن وال تبرجن تبرج الجاھلیھ اال ولى
در اثر این آیھ مباركھ حضرت رسول براى آنكھ بدانند كھ مخصوص زوجات آن . با روى گشاده و بھ زینت آراستھ ظاھر مى شدند

ـ كھ آنھا را در خانھ مستور ) 32(امر فرمود مردان را ـ كھ قوامت بر زنان دارند بھ حكم آیھ الرجال قوامون على النسإ, حضرت نیست
, النسإ عوره: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ. از حضرت باقر علیھ السالم در جعفریات حدیث فرماید) ع(حضرت صادق ; دارند

پس حبس كنید ایشان را در خانھ ھا و یارى جویید بر ; زنان عورت اند) 33(;فاحبسوھن فى البیوت و استعینوا علیھن بالعرى
و در كافى و علل الشرایع و بحاراالنوار و غیرھا بھ اسانید معتبره از . نگاھدارى آنھا بھ پاینده ھا كھ كنایھ از شدت احتجاب است

; ھمت زنان در مردھاست, یا معشر الرجال) 34(;فاحبسوا نسائكم, ھمھ النسإ فى الرجال: روایت كنند كھ فرمود) ع(حضرت صادق 
من در ھر قسمت یك كلمھ . و از این قبیل كلمات از شارع مقدس اسالم بھ تواتر رسیده. پس نگاه دارید زنان خود را اى گروه مردان

مگر اھل بوادى كھ از ; متعرض شدم و این جملھ زنان مسلمین را در حجاب كرد كھ از صدر اسالم تاكنون یك زن روگشاده دیده نشد
چنانچھ از روایات ; حتى عقاید تقصیریھ قصور دارند و گرنھ آنھا ھم مإمور بھ احتجابند, صدر اسالم تاكنون در كلیھ احكام شریعت

 . كافى و علل و من الیحضره الفقیھ مستفاد مى شود

وجدان ما زیر ; دست از این كھنھ پرستیھا بردارید, اگر مى خواھید حرف بد نشنوید و بھ شما تھمت نزنیم! اى آقایان: طبیعى مى گوید
این چھ انصافى . ھشتاد و پنج سال است كھ بزرگ ما بھ ما تعلیم داده است كھ دیگر گوش بھ این حرفھا ندھیم. بار این حرفھا نمى رود

است كھ ما از پرى پیكران و ماه رویانى كھ الذ مشتھیات نفسانیھ و مفرح روح و قواى حیوانیھ است و با این قد دآلرا و روى زیبا در 
 : ارباب دانش گفتھ اند. ما بھ این كلمات دست بردار شویم, كوچھ و بازار در پیش چشم ما مى خرامند

 ثالثھ یذھبن عن قلب الحزن 

 المإ و الخضرإ و الوجھ الحسن 

محیط ایران و اسالمیت پدران ما . مى باشد, مإ و خضرإ براى حیوانات عجم و وجھ حسن براى حیوان ناطق كھ اسمش انسان است
ثانیا . اوال احترام مى كنیم. اگرچھ در پرده منكر باشیم; اجازه نمى دھد كھ رسما انكار این آیات قرآنیھ و احادیث صحیحھ را بنماییم

مقاصد خود را در , جدا انكار كنیم و بھ قوه قھریھ ھم كھ باشد, ناچاریم عقیده خود را بروز داده, مالحظھ مى نماییم و اگر تعقیب كردید
آور است! واعجباه. منصھ ظھور و بروز گذاریم شما دست از جان ما ایرانى ھا بر , امروز كھ آزادى مثل سیل بھ سوى افراد بشر رو

 . در كیسھ و توبره و چاقچور مى كنید, گلرخانى كھ طبیعت براى التذاذ ما آفریده. نمى دارید

 . انكار و اقرار شما ضرر و نفعى براى اسالم ندارد ـ و للبیت رب یحمیھ: الھى مى گوید
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مفتخر و غنى شد و خود را نجات داد و ھركس , ھر كس برداشت. احكام اسالم جواھر نفیسھ بود كھ مجانا بھ دست نوع بشر افتاد
از  20اینك كھ شیخ محمدتقى اصفھانى كھ در جریده حبل المتین شماره . خود را در ھالكت انداخت, مفتقر و محروم شده, واگذاشت

چھ كرد؟ كى اعتنا بھ سخنش نمود؟ فایده اى كھ , سال سى و پنج بھ ساحت قدس آقایان ربانیین اصفھان نسبتھاى الیق بھ خود مى دھد
 . برد این بود كھ مردم تجسس كرده او را شناختند كھ كیست و معاشش از چھ راه و دلسوختگى او از چھ نقطھ است

 . جواب مقالھ را بدھند, آقایان اگر راست گویند: طبیعى گوید

از ھمھ , بھ عبارت اخرى صلیب گردنش, پس از تجسس دانستھ شد كھ او مردى است الابالى كھ فكل و كرواتش, این آدم: الھى گوید
گاه معمم بھ , گاھى مكال ; فرنگى مآبھا بلندتر و ستره و شلوارش از ھمھ تنگ تر و صورتش بھ ماشین خودتراشى از ھمھ تر كرده

گاه منكر نجاست , این آدم: گفت. از یكى از بستگان خویش استفسار حاالتش كردم. عمامھ طابقیھ تجارت خود را نمایش مى دھد
كجا قابل است كھ طرف مجادلھ با كسى , چنین آدم. باید از رفقایش سوال نمود] را[ سایر افعالش. منكر حرمت آنھاست, گاه, مسكرات

 بشود؟ 

 . انظروا الى ما قال و التنظروا الى من قال: بزرگان گفتھ اند: طبیعى گوید

زیرا مغالطھ كردن و دزدى و ترجمھ حدیث نمودن و نفھمیدن احكام اسالم و قیاس مع ; ما قال او ھم الیق جواب نیست: الھى گوید
 . جوابش بى اعتنایى است; الفارق كردن و فحش بھ مردم دادن كھ قابلیت جواب ندارد

 . و اال مى گفتید, جواب ندارید: طبیعى

پس واجب آن است كھ جواب ; نظرى خواھد شد, و بدیھى چون در میدان قیل و قال جوالن كرد, این مسإلھ از ابده بدیھیات است: الھى
 . بلكھ كفار ھم مى دانند كھ حجاب از خصائص اسالم است, آن را موكول بھ بداھتش نماییم

 . طفره از جواب نروید: طبیعى

اگرچھ مى دانم كھ مقصود شما نتیجھ گرفتن است از قالھ قالھ در . جواب مى گویم, این مھجوره كھ زنى از مسلمانان ھستم: الھى
و طبیعت و احیا ) 35(امید كھ از عھده جواب ھر مروج شرع نیچر. ناچارم عرض كنم, ولى چون گمان كردى طفره است; مطلب

 . بعون هللا تعالى, كننده طریقھ بابك و مزدك برآیم

 جواب از مقالھ شیخ محمدتقى اصفھانى كھ تعبیر از نامش من بعد بھ اصفھانى مى نماییم 

 . زیرا كھ از توابع اصفھان است نھ خود شھر اصفھان; اگرچھ در تعیین وطن مإلوف خود ھم خالف واقع گفتھ

 ) 36.(نموده)) فقیھ شھر بھ رفع حجاب مایل نیست((اول عنوان خود را : اصفھانى

دانستھ كھ بافنده این اشعار چھ كس بوده و افعالش چھ چیز و عقیده اش , ایرانى ھا مخصوصا ھر كس طھران و مشھد رفتھ: مھجوره
بلكھ مروج شرع نیچر و طبیعت بوده كھ از , ولى بھ آنھا ھم دروغ گفتھ, و آنكھ خود را از طایفھ ضالھ مضلھ مى دانستھ. چگونھ

قصایدى كھ در شرب خمور و لواط و زنا و سایر فسق و فجور . مردنش مسلمانان خنك دل و براى فوتش عباراتى خوشگل سروده اند
 . معروف است, خود گفتھ و قائل بھ حلیت آنھا شده

 . مى نگارم, آنچھ از آیات و احادیث و عقل اطالع حاصل كردم: اصفھانى گوید

 . بلكھ خدعھ كردى یا وارونھ فھمیدى, از جواب این ضعیفھ ناچیز ظاھر خواھد شد كھ سركار ھیچ اطالعى پیدا نكرده اید: مھجوره

عقاید مفسرین , وقتى آیھ حجاب را بھ قول آقایان تفسیر مى كند] منھج الصادقین[ در تفسیر مالفتح هللا ـ رحمھ هللا علیھ ـ: اصفھانى گوید





 گر جملھ كاینات كافر گردند
  بر دامن كبریائیش ننشیند گرد
 بر دامن كبریائیش ننشیند گرد
  بر دامن كبریائیش ننشیند گرد
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 . بعضى مى گویند واجب است و بعضى مى گویند واجب نیست. را مختلف مى نویسد

, ثانیا در ذیل تفسیر غض ابصار. اوال آن مرحوم حجاب را بھ قول ائمھ اطھار علیھم السالم تفسیر مى كند نھ بھ قول آقایان: مھجوره
و ) 37.(و خودش استثنإ وجھ و كفین را در صالت دانستھ نھ در احكام نظر; اقوال سھ نفر از مفسرین را گفتھ نھ در تفسیر آیھ حجاب

نقل , ثالثا سركار چرا آخر كالمش را كھ از كنزالعرفان در تفسیر اال ما ظھر منھا آورده. مفسرین در وجوب حجاب متفقند نھ مختلف
بھ جھت اطباق فقھا بر آنكھ ھمھ بدن زن , ثیاب است فقط و این اصح است در نزد من, مراد از زینت ظاھره: ننمودى كھ مى فرماید

, اما باقى اقوال در زینت ظاھره كھ آن وجھ و كفان یا كحل یا خضاب یا خاتم است: تا آنكھ فرماید, عورت است مگر بر زوج و محارم
ھمین مقدار بھ خاطر ضرورت مباح است نھ , پس اگر ضرورت واقع شود بھ كشف آن و حرج الزم آید; ضعیف است و غیر محققانھ

آید و كنز العرفان از فاضل مقداد ـ قدس سره ـ و از كتب معتبره و موثقھ است در ). 38(بھ خاطر آیھ كھ چیزى از آن بھ دست نم
مروى است كھ چون آیھ : رابعا آیھ حجاب فاسئلوھن من ورإ الحجاب است و مال فتح هللا در آنجا مى فرماید. تفسیر آیات احكام قرآن

ما , چون حكم شد كھ زنان پرده نشین شوند! یا رسول هللا: آبإ و ابنإ و اقارب ایشان گفتند. ھمھ زنان پرده فرو گذاشتند, حجاب فرود آمد
را نیز بھ ایشان از پس حجاب گفت و شنود باید كرد؟ آیھ آمد كھ و ال جناح ھیچ گناھى نیست علیھن بر زنان فى آبائھن در روى نمودن 

. فرموده) مواھب علیھ(و مثل آن را حرفا بحرف كاشفى در تفسیر خود . بھ پدران خود و ال إبنائھن و نھ بھ پسران خویش الى آخر
یدنین نزدیك گردانند و فروگذارند علیھن بر رو و : خامسا چرا از تفسیر مالفتح هللا نیاوردى آیھ جالبیب را كھ در تفسیر آن مى نگارد

 . و نظیر آن است تفسیر كاشفى. یعنى وجوه و ابدان خود را بدان بپوشند; من جالبیبھن چادرھاى خود را; پھلوھاى خود

و آیھ جلباب ; پس سركار كھ از آیات و این تفاسیر ھیچ اطالعى پیدا نكرده اید و نیز معلومت شد كھ آیھ حجاب غیر از آیھ نظر است
آیھ جلباب حكم . زن بھ توسط پرده خود را مستور دارد, آیھ حجاب حكم فرماید كھ چون نامحرم وارد خانھ شود. غیر از ھر دو است

بھ توسط جلباب لباس زینت خود را و بھ توسط او با جلباب روى خود را مستور دارد و این ھر , فرماید كھ چون از خانھ خارج شود
! آقاى عزیز. عمل جمیع مسلمین بر آن است, چنانچھ از صدر اسالم تا حال; دو تكلیف زن است و غض بصر تكلیف ھر دو تن است
اتفاق جمیع : آیت هللا بزرگ عالمھ حلى ـ قدس سره ـ در تذكره مى فرماید. احدى از علما و مفسرین در دو حكم اول اختالفى ندارند

بھ ھر كس , چنانچھ متفق اند كھ نظر بھ شھوت و ریبھ و خوف افتتان حرام است مطلقا. مسلمین است بر منع خروج زنان رو گشاده
یا نظر اول جایز و ; حرام است یا مطلقا جایز, چیزى كھ اختالف دارند آن است كھ نظر خالى از ما ذكر. باشد سواى زوج و زوجھ

مقلد باید عمل بھ فتواى , و در این مسإلھ مثل سایر مسائل خالفیھ. حرام است, ثانى و ثالث فصاعدا كھ در حكم آن است اطالھ نظر اول
 . مجتھد اعلم كند

پس مقصود . و از الیبدین زینتھن اال ما ظھر منھا مقصود مواقع زینت است و اال نگاه بھ زینت كھ حرام نیست: اصفھانى مى گوید
 . عیب ندارد, كشف باشد, بودن صورت و دست و پا كھ غیر از این سھ محل ھم محل زینتى نیست

بلى از . زیرا كھ این عبارت در آن نیست, دروغ و خیانت در نقل كردى, این عبارت اگر از تفسیر مالفتح هللا نقل مى كنى: مھجوره
چون اطفال ممیز ; آنكھ ظاھر نكنند مواضع زینت را از براى غیر محرم و ھر كھ در حكم آن است, كھ مراد از آیھ] است[ مجمع البیان

ھرگاه رویت زینت حرام . چھ این مطلب مسلم و واضح است; زیرا كھ رویت زینت حرام نیست; و غیر آن و مراد نفس زینت نیست
را )) پس مقصود تا آخر((بلكھ مراد مواضع زینت است و عبارت . در بازارھا و دكاكین نباید اسباب زینت جھت فروش بگذارند, بود

مادامى , از آیھ چنین ظاھر است كھ زینت زن مانند حلى و لباسھاى رنگین كھ براى شھوت شوھران مى پوشند: نگارنده گوید. ندارد
پس مواضع آنھا بھ طریق اولویت كھ آن را . چنانچھ جمعى از مجتھدین تصریح بھ آن فرموده اند; كھ پوشیده اند حرام است كشف آن

پس بنابر قول سركار كھ غیر از این سھ محل كھ . چنانچھ بھ اجماع و اخبار متواتره ھم ثابت شده است; حرام است, دلیل فحوى نامند
معلوم , و اگر این عبارت از خود سركار است. واجب آید پوشیدن آنھا نھ آنكھ عیب ندارد, محل زینت نیست, صورت و دست و پا باشد

بایستى بگویى كشف این مواضع عیب دارد و شما بھ , زیرا كھ بھ مقتضاى عبارت پیش; مى شود كھ در حال بیخودى انشإ فرموده اید
یك نكتھ شما را ملتفت كنم تا بدانى كھ از آیات وارونھ . خوب بود توضیح مى دادید كھ این پس بھ كدام پیش مى خورد. عكس گفتھ اید

خداى تعالى آن را از , بھ توھم آنكھ از زینت ظاھره است با آنكھ خلخال كھ زینت پاھا است, كشف پا عیب ندارد: گفتید. فھمیدى
پس معلوم شد كھ پا و خلخال آن از ) 39(وال یضربن بإرجلھن لیعلم ما یخفین من زینتھن: قال هللا تعالى. زینتھاى باطنھ شمرده است

 . زینت خفیھ و صدایش ھم باید مستور شود

 . دلیل دیگر را كشف وجھ و دست و پا در نماز قرار داده است: اصفھانى گوید

ثانیا آن ھم مسإلھ خالفیھ . و اما قدم پشت پاھاست از زیر قوزك; كف معلوم است. كفان و قدمان است; اوال دست و پا نیست: مھجوره
رئیس طایفھ شیعھ واحیا كننده , و اما صورت ھم. است و مشھور از مجتھدین در قدم بلكھ كف بر وجوب ستر آنھا ھستند در صالت

در كتاب جمل و سید , شریعت سید مرتضى كھ از جانب حضرت امیر ملقب بھ علم الھدى گردید و فضائلش محتاج بھ بیان نیست
ابوالمكارم ابن زھره كھ از فحول مجتھدین و از روساى مذھب امامیھ است در كتاب غنیھ و صاحب عقود در كتاب عقود ـ رحمھ هللا 

و چنین ظاھر مى شود كھ جواز كشف این مواضع در نماز براى رفع عسر و ; مگر موضع سجود, علیھم ـ ستر آن را واجب مى دانند
ثالثا . پس در این مسإلھ ھم مقلد باید رجوع بھ حى اعلم با احتیاط كند. حرج و سھولت ركوع و سجود و قیام است و اال واجب مى شد
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مگر فقھا فرموده اند در حضور . چھ ربط دارد با جواز كشف در نزد نامحرم, ستر این مواضع در نماز واجب نباشد] ,برفرض[
نامحرم باید ستر نمود؟ مگر این مواضع را چنانچھ كشف ماسواى عورتین در نزد زنان مثل خود جایز و در نماز حرام و موجب 

 . بطالن نماز است ولو در حضور زنان باشد یا ابدا كسى نباشد اجماعا و از این جھت قیاس در مذھب شیعھ باطل است اجماعا

 ) 40.(دلیل دیگر را حدیث جواھر الكالم از حضرت صادق علیھ السالم و جابر قرار داده: اصفھانى مى گوید

چنانچھ حجاب بدن بر مرد واجب نیست و نگاه كردن زن بھ سوى او حرام است ; اوال گفتیم حكم حجاب غیر از نظر است: مھجوره
 . اجماعا

و اما احادیثى كھ صراحت دارد در حجاب ; ثانیا این یك حدیث یا دو حدیث است كھ تو استفاده كردى از آنھا كھ حجاب روى نبوده
: رسول هللا نظر را زنا نام گذارده! اى بیچاره. و احادیث حرمت نظر ھم التعد است كھ بعضى آنھا در مقدمھ ذكر شد; روى التحصى

آدم بھره اى است از زنا) ... 41(لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنى فالعین زناه النظر پس چشم ; از براى ھر عضوى از اعضاى بن
ھر آینھ این دوم حدیث شریف معتبر را كھ از كافى آورده بھ لحاظت مى , و اگر جواھر الكالم را دیده بودى. زنایش نگاه كردن است

ما من احد اال و ھو یصیب حظا من : فرمودند, گذشت كھ حضرت باقر علیھ السالم و حضرت صادق علیھ السالم نظر را حكم زنا داده
احدى نیست مگر آنكھ نصیبى از زنا دارد و در خطاى زنا خواھد ) 42(;فزنا العینین النظر و زنا الفم القبلھ و زنا الیدین المس, الزنا
پس زناى دیدگان نگاه كردن و زناى دھان بوسیدن است و حضرت امیرالمومنین علیھ السالم در كلمات خود در نھج و غرر و ; افتاد

خوانده و گاھى در )) تیر زھرآلود ابلیسش((و )) دام ھالكت و فتنھ((و گاه )) دام شیطان((و گاه )) دیده بان زنا((غیرھما گاه آن را 
 ): دیوان(اشعار خود آن را خیانت نامزد فرمود 

 

زیرا كھ نیست در مردان ایمنى بر زنان و ھر یك از مردان اگرچھ كوشش و ; نباید امین بداند البتھ البتھ بر زنان ھیچ برادرى برادر را
 . در عقب خود ناچار بھ یك نگاه بھ سوى زنان خیانت خواھد نمود, جد و جھد كند

كما اینكھ بسیارى از مجتھدین كرده اند و , اگر حمل بر نظر قھرى نكنیم; زیرا كھ مراد نظر اول است; ثالثا این دو حدیث داللت ندارد
این بھ جھت خبرى است كھ از خود حضرت صادق علیھ السالم و حضرت رسول صلى هللا علیھ و الھ و حضرت امیرالمومنین علیھ 

و دوم بر علیھ تو و ; یعنى نگاه اول تراست) 43(;النظره االولى لك و الثانى علیك و الثالثھ فیھا الھالك: السالم روایت شده كھ فرمودند
در آن ھالكت است كھ تعبیر شده است دوم بھ معصیت صغیره و سوم بھ كبیره و محال است كھ حضرت صادق , حرام است و سوم

, و جمع كثیرى از مجتھدین نظر اول را ھم حرام دانند و خبر را منزل بر نظر قھرى كھ بھ ناگاھى افتد. تناقض در احكام دین بفرماید
نگاه اول كھ بھ ناگھانى . و حدیث جواھر بھ واسطھ ضعف از چند جھت عمل نكنند و روایت مذكوره را چنین ترجمھ فرمایند. نمایند

سإلت رسول هللا : خود جابر بن عبدهللا مى گوید. و سوم بار درآن ھالكت است, و نگاه دوباره كھ اول عمدى است حرام, افتد ترا است
پس حضرت امر فرمود مرا . پرسیدم از رسول خدا از نگاه ناگھانى كھ بھ نامحرم افتد) 44.(عن نظر الفجإه فإمرنى إن إصرف بصرى

 . كھ برگردانم چشم خود را كھ نظر عمدى نشود

و ھر قسمت , ترجمھ ید است كھ از سر انگشتان است تا زیر بغل)) دست. ((رابعا سركار در ترجمھ حدیث خالف واقع مرتكب شده اید
و ھر قسمت از . رجل است از سر انگشتان است تا بیخ ران)) پا((و ; عضد, مرفق, ذراع, زند, كف, اصابع, انامل: از آن اسمى دارد

)) الوجھ و الیدان و الرجالن((پس باید حدیث . فخذ, ركبھ, ساق, مفصل. عقب كھ این جملھ را قدم گویند, كعب, اصابع: آن اسمى دارد
باشد و چنین حدیثى در ھیچ كتاب از كتب اسالمیھ نھ شیعھ و نھ سنى دیده نشده و ھیچ كافرى نگفتھ كھ جائز است نظر بھ سوى دست 

ھا. زنان مردم تا زیر بغل و پاى زنان مردم تا بیخ ران یعنى كشف نمودن , و این حیلھ در ترجمھ است براى پیشرفت مقصود نیچر
 . زنان را بھ لباس فرم جدید كھ پس از رفع چادر مستور نیست اال عورتین

است و او از بعض نقل كرده و نام ] معاویھ[روایت مردك عبید بن, خامسا حدیث اول كھ از جواھر آورده اى و در ترجمھ خدعھ كردى
یك , اگرچھ پس از نزول آیھ حجاب; ھم عقیده اصفھانى خان بوده است در انكار حجاب, شاید بعض مجھول. بعض را نبرده است

, و لذا صاحب جواھر چون خواستھ احتراما آن را طرد نكند. ولى حدیث مرسل است و محل اعتنایى نیست; مسلمان انكار نكرده است
 ) 45.(یعنى حرمت نظر داده است, حمل بر نظر ناگھانى كرده و فتوا بر خالف مضمونش





 ال یإمنن على النسإ إخ إخا
 كل الرجال و ان تعفف جھده

  ال بد إن بنظره سیخون
 ما فى الرجال على النسإ إمین

 ال بد إن بنظره سیخون
  ال بد إن بنظره سیخون
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اول صحت سند كھ جمیع افراد سلسلھ اش اسم برند و شیعھ اثناعشریھ عدل ضابط باشد یا : سادسا شرط عمل بھ حدیث چند چیز است
. پنجم عدم اعتراض اصحاب. چھارم وجودش دركتب معتبره. سوم صراحت داللت. دوم صحت متن. معمول بھ در نزد اصحاب باشد

ھم مرسل است و ھم داللتش تمام نیست و ھم معارض قوى , و این حدیث. ششم عدم حدیث معارض دیگر كھ با وى معارضت كند
زیرا كھ جابر نامى ; و از این جھت حدیث جابر اضعف از آن است; اعراض اصحاب ھم ثابت شده است, و در خصوص قدمین. دارد

ثانیا دو نفر مجھول المذھب در . و جابر اول مشترك است بین ثقھ و غیر ثقھ; روایت كند از امام كھ او روایت كند از جابر بن عبدهللا
كھ چھ ) 46(و یك نفر خالف مذھب در آن است و آن عمرو بن شمر است. احمد بن ابى عبدهللا و عبید بن معاویھ: سلسلھ سندش ھستند

فاطمھ علیھا السالم را تضییع كند و , بسا بھ واسطھ عداوت مذھبى با حضرت فاطمھ كبرى علیھا السالم خواستھ از راه تعریف بھ زھد
, فاطمھ كھ از ابن ام مكتوم در حجاب مستور مى شود كھ جمیع كتب معتبره با احادیث صحیحھ نقل كرده اند, اال بھ قول صاحب جواھر

آید بھ قسمى كھ او بھ دقت و عمد و لذا . نظرى بھ سوى او كند و تمیز زردى و سرخى روى او دھد, چگونھ در حضور جابر م
مى گوییم قبل از نزول , اگر بخواھیم احتراما تكذیب حدیث نكنیم, بلى. صاحب جواھر گوید یقین داریم كھ چنین امرى واقع نشده است

ثالثا . چنانچھ صاحب جواھر فرموده; یا نظر ناگھانى كھ اتفاق مى افتد بر زن, چنانچھ صاحب عصم العفائف فرموده, آیھ حجاب بوده
: فرموده] شرح حالش[ این خبر با این ضعف معارض است با حدیث صحیح عالى جعفریات كھ شیخ حر عاملى در ترجمھ اش

بلكھ ما , خصوص صحیح عالى كھ قلیل الواسطھ است, و حدیث صحیح مقدم است) 47.(الجعفریات ھى الف حدیث باسناد عظیم الشإن
این دو حدیث را مى نگاریم تا سیھ روى شود ھر كھ در او غش باشد و خود مسلمین تمیز میان صحیح و سقیم و صادق و كاذب 

اگرچھ تمیز مذكور مبتنى بر مقدماتى است كھ شإن فقیھ است الغیر ولى حال این دو حدیث طورى است كھ عوام ھم تمیز مى ,بدھند 
 : اما روایت جابر. دھند

از جابر مشكوك الثقھ از حضرت باقر علیھ السالم روایت كند از جابر بن عبدهللا , عمرو بن شمر خالف مذھب. بسم هللا الرحمن الرحیم
. ناگاه رویش زرد مانند شكم ملخ بود; و اذا وجھ فاطمھ اصفر كإنھ بطن جراده. با رسول هللا وارد خانھ فاطمھ شدم: انصارى كھ گفت

حضرت دعا كرد فوهللا لنظرت الى الدم ینحدر من قصاصھا حتى عاد وجھھا . عرض كرد از گرسنگى است. رسول خدا سبب پرسید
ھر آینھ نگاه كردم بھ سوى خون كھ فرو مى ریخت از منتھاى روئیدن گاه , پس بھ خدا سوگند) 48(;احمر فما جاعت بعد ذلك الیوم

 . اینك روایت جابر تمام شد. بعد از آن روز گرسنھ نشد, پس. موى سر فاطمھ علیھا السالم تا رویش سرخ شد

: حضرت امام جعفر صادق از پدرش حضرت باقر علیھما السالم روایت كند كھ فرمود. بسم هللا الرحمن الرحیم: اما روایت جعفریات
ان لم یكن یرانى فإنا إراه و ھو ! یا رسول هللا: لم حجبتھ؟ فقال): ص(فقال النبى. فحجبتھ, ان فاطمھ بنت رسول هللا استإذن علیھا إعمى

حضرت پرده انداخت براى . ھمانا كورى از فاطمھ استیذان كرد كھ داخل شود) 49.(إشھد إنك بضعھ منى): ص(فقال النبى . یشم الریح
من كھ مى بینم او را و او , اگر او نتواند مرا ببیند! اى پیغمبر: چرا چنین كردى؟ عرض كرد: فرمود) ص(پیغمبر . او و در حجاب شد

سوال از فاطمھ براى : عصم العفائف گوید. گواھى مى دھم كھ تو پاره اى از من ھستى: پیغمبر فرمود. بوى خوش استشمام مى كند
 . آزمایش فقھ فاطمھ است تا حمد خداى را در باره دختر خویش بجا آورد یا براى دانستھ شدن مسإلھ است بر آن كور و سایر مردم

از حضرت باقر , آیا حدیثى كھ عمرو بن شمر كھ برخالف مذھب شیعھ بوده: مسلمانان را خطاب مى كنم, این مھجوره, على كل حال
صدق و صحیح مى دانید و در صورت معارضھ ترجیح مى دھید یا حدیثى كھ حضرت صادق از حضرت باقر علیھما , روایت مى كند

مگر آنكھ حمل بر تقیھ در صدور یا نظر قھرى شود و اال حضرت باقر علیھ السالم , ھر دو نتوان صدق دانست. السالم روایت كند
, این كفر است و اگر بگوییم حضرت صادق دروغ بستھ بھ حضرت باقر; تناقض گفتھ و مردم را نسبت بھ حكم خدا در ضاللت انداختھ

پس ناچار مى گویید عمرو بن شمر دروغ گفتھ بر حضرت باقر نھ امام جعفر صادق كھ در نزد دشمنان . این ھم كفر است و نمى گویید
مگر ذره بین داشت كھ خون بدن فاطمھ را دید كھ جوشید تا بر . خواھید گفت عبارتش ھم گواھى مى دھد. ھم معروف بھ صادق بود

اینجا معلومت شد كھ سركار . گمان نكنم شوھر ھیچ وقت بھ این دقت نگاه بھ صورت زن خود كند. رو دوید و روى را گلگون ساخت
 . از احادیث ھم ھیچ اطالعى پیدا نكرده اید

 . بعضى امرھا واجب نیستند مگر ادلھ دیگر ضمیمھ شود) 50(عالوه تا قول او بنابر قوانین علم اصول: اصفھانى

از شیعھ و , غض بصر را كھ رسول هللا و ائمھ اطھار و جمیع فقھاى ابرار, گویا مى خواھى از عناد با دین خدا! سبحان هللا: مھجوره
تا چھ رسد از روى ] را[ از وجوب خارج كنى تا مقتضى سخن شما این باشد كھ نگاه بھ سوى بدن زن ـ, حكم بھ وجوبش داده اند, سنى

چنانچھ ; دفع فرماید] را[ كفار داخلى و خارجى, خدا قادر است دینش را از تحریف غالبین و انتحال منتحلین حفظ و از آن. ـ حالل كنى
قوانین اصول . این امر براى وجوب است, اگر ندانستھ اى بدان كھ عالوه بر آنكھ اگر چنین ھم بود! آقاى اصفھانى بیك. وعده فرموده

از بچھ . ضمیمھ قرینھ مى خواھد نھ بھ عكس كھ سر كار مى گویى, حقیقت در وجوب است و براى غیر آن, شیعھ مى گوید كھ امر
 . نگاه كن] را[ طلبھ ھا بپرس یا كتاب معالم و قوانین

اختصاص بھ شھرى نمى دادند و شرع بر آن مجازاتى معین ; علما متفق بودند و سخت مى گرفتند, اگر حجاب واجب بود: اصفھانى
 . مى كرد
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چنانچھ از عال مھ شنیدى و از كلمات ایشان آشكار ; وجوب حجاب از مسلمات دین اسالم است و علماى اعالم بر آن متفق اند: مھجوره
چنانچھ در كتب فقھى بھ نحو ارسال مسلم متعرض اند كھ ھر گاه شخصى زنى را عقد كند و صداقش را تعلیم سوره اى قرار ; است
مشھور از ایشان بر آنند كھ باید نصف اجرت تعلیم را زوج . اینجا مجتھدین دو قسمت شدند, سپس قبل از دخول او را طالق گوید, دھد

النھ و ان إمكن تعلیم نصفھا عقال اال إنھ ممتنع : شھید ثانى در لمعھ فرموده. تعلیم ممكن نیست, زیرا كھ پس از طالق; بھ زوجھ رد كند
مگر آنكھ ممتنع , این است كھ اگر چھ ممكن است تعلیم نصف سوره عقال, یعنى علت انتقال بھ سوى اجرت. شرعا النھا صارت إجنبیھ

بعضى رفتھ اند بھ سوى آنكھ تعلیم نصف مذكور را از پشت پرده باید بدھد . زیرا كھ این زن اجنبیھ گردیده است; و محال است شرعا
یعنى گفتھ شده است كھ . و قیل یعلمھا النصف من ورإ حجاب و ھو قریب: چنانچھ شھید اول در لمعھ فرموده. و اجرت كفایت نمى كند

: صاحب عصم العفائف فرموده. تعلیم كند او را نصف سوره اى كھ بر ذمھ اوست از پشت پرده و این فتوا قریب است بھ قواعد فقھى
یكى رویت اجنبیھ و آن بھ حجاب رفع شود و دوم سماع صوت او چون مندوحھ ندارد : سرش این است كھ در اینجا دو محذور است

چنانچھ شھید ; پس مورد از موارد اضطراریھ است. و اداى دین ھم واجب است و انتقال بھ سوى اجرت ھم دلیلى ندارد; مثل حجاب
پس معلوم شد . زیرا كھ حرمت سماع صوت اجنبیھ مشروط است بھ حالت اختیار و در اینجا ضرورت است; ثانى در شرح آن فرموده

علماى اعالم در جمیع ادوار ثابت است بھ قسمى كھ اگر یك زن رو ] سخت گیرى[ كھ علما در وجوب حجاب متفقند و ایضا سختى
 . نھى از منكر مى كنند, گشاده ببینند

بھ جھت آنكھ ایشان در كلیھ احكام شریعت حتى نماز و روزه و عقاید تقصیر و ; از باب لزوم حرج است] اھل بادیھ[ و كشف بوادى
و ) 51. (قصور دارند و بھ نھى احدى منتھى نشوند و مدرك آن احادیث معتبره است در كافى و من الیحضره الفقیھ و علل الشرایع

, افترإ, تھمت, مانند كذب, بسیارى از معاصى كبیره ندارد, اگر مقصودت مجازات معینھ است كھ آن را حد گویند; مجازات نداشتن
اعالن جنگ با خدا و , ربا كھ خداوند مى فرماید در قرآن كھ اگر ترك نمى كنید. ترك صالت كھ آن را كفر مى شمارد در اخبار, رشوه

اخبار حدود و , و اگر مقصودت مجازات مطلقھ است كھ آن را تعزیر نامند. گناھى چنین بزرگ مجازات معینھ ندارد; رسول بدھید
, اگر خدا حد زننده را ظاھر سازد) 52(;ان هللا جعل لكل شىء حدا و جعل على كل من تعدى حدا من حدود هللا حدا: تعزیرات فرماید

 . ان شإ هللا تعالى; عمل بھ این حدیث شریف و اجراى این حدود و تعزیرات خواھد شد

 . ربع زنھاى ایران حجاب ندارند: اصفھانى

طالبین رفع حجاب , حتى زنھاى طبیعى ھاى ما. یك زن بى حجاب نیست, بھ جز اھل بوادى. دروغ فاش و خالف حس است: مھجوره
سیره قطعیھ مسلمین از . آخر دروغ گفتن حدى دارد. كھ بحمدهللا از رعب شریعت مقدسھ جرإت نمى كنند بى روبنده و نقاب بیرون آیند

امروز تا نزول آیھ حجاب بر احتجاب نسوان ثابت شده است و از احكام برجستھ دین اسالم است كھ حتى كفار ھم دانستھ اند و از جملھ 
ایرادات كشیشھاى فرنگى بر حضرت محمد بن عبدهللا حكم حجاب است كھ بھ ھمین خیاالت فاسده شھویھ سركار عالى و دیگران بر 

 . رجوع كن) 53(بھ كتاب انیس االعالم. ایراد كرده اند, خالف مذاق خود دانستھ

 . از این پس شروع بھ بى حیایى و فحش نموده اند: اصفھانى

چگونھ شود كسى را كھ از راھى اعاشھ یا تفریح . البتھ منع كننده از عمل حرام باید فحش و تھمت را بر روى خود بخواند: مھجوره
حسنش این است كھ ھمھ سركار و بستگانت را مى شناسیم و اعمال . از سوز دل حرفھاى باطل نگوید, او را جلوگیر باشند, كرده اند

اگر كریمھ ان الذین یحبون إن تشیع . گمان نمى كردم قلم این طور آزاد باشد! سبحان هللا. الف در غریبى گفتھ اند; آنھا را مى دانیم
بماند براى عقاب اخروى كھ الھى معتقد . آنچھ را مى دانستم مى نگاشتم, جلوگیرى نمى كرد) 54(الفاحشھ فى الذین آمنوا لھم عذاب إلیم

 . است و مكافات دھرى كھ طبیعى قائل است

 . بھ واسطھ حجاب غالب جوانان ترك ازدواج كرده اند الى آخر: اصفھانى

سركار مى خواھید چشم چرانى زن دختران . ثانیا اغلب نسوان شوھر دارند. اوال این كالم تاكنون حقیقت پیدا نكرده است: مھجوره
تمیز , ثالثا نظر. پس باید جمیع زنان روگشاده شوند, باید او را ببیند, بھ دسیسھ آنكھ جوانى مى خواھد زنى عقد كند, مردم را بنمایید

بایستى ھمان بدعت فرنگان را ; زشت و زیبا را دھد الغیر و اھمیت اخالق بیش از آن است و آن بھ كشف وجھ و نظر تمیز داده نشود
گاه است آبستن ھم شده است بھ حرام و ; اعمال بفرمایید كھ قبل از عقد در خلوات و جلوات در حال مستى و ھوشیارى با ھم باشند

رابعا انكشاف از ترس این . ال وفقكم هللا; چنانچھ جدیت در رفع حجاب و تمسك بھ این دلیل مقدمھ ھمان است; اخالق پسندیده نشده
خامسا این امر مجوز نمى شود كھ حجاب برداشتھ . براى شریعتى است كھ طالق و تعدد ازدواج و انكحھ مختلفھ در آن نباشد, محذور

حتى ترقیق ثیاب را براى ... بعد از آنكھ شارع مقدس استثنا كرده براى متزوج نظر بھ سوى وجھ و كفین و موضع دست , شود رإسا
حضرت رسول . بلكھ تكرار ھم جایز است, چنانچھ توھم شده. چنانچھ مفاد بعضى اخبار است و اختصاص بھ یك نظر ھم ندارد, او

: حضرت صادق فرمود) 55.(انظر الى وجھھا و كفیھا: صلى هللا علیھ و الھ براى مغیره فرمود در وقت خواستگارى كردنش زنى را
, حتى تمشى كردن بدون چادر كوچھ ھم در نزد او تجویز فرموده) 56.(البإس إن ینظر الى وجھھا و معاصمھا اذا إراد إن یتزوجھا

اگرچھ تا این مقدار مكروه است و در این استثنا ھم داللتى است بر وجوب پوشیدن ) 57.. .(مگر آنكھ امام علیھ السالم مى فرماید 
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, و اما عمل نكردن بھ این حكم شریف. روى از غیر متزوج و آنكھ زنان از بدو اسالم مستتره الوجوه بوده اند و اال استثنإ بى محل بود
ایراد , و اگر سركار و امثال شما قصدى غیر از این ندارید, تقصیر صاحب شریعت نیست و موجب اضمحالل حكم دیگرش نباید بشود

 . كنید كھ چرا بھ این حكم شریف عمل نمى كنید نھ آنكھ حرام خدا را حالل كنید بھ ھواى نفس

این دلیل عقلى ; نیست] حجاب[ حجاب باعث بد عملى و امراض مسریھ است و مثال بھ اھل دھات و ایالت زده كھ در آنھا: اصفھانى
 . است

چرا مثال بھ اھالى اروپا نمى زنى كھ بھ واسطھ عدم حجاب زنان در اعمال خود آزاد شده اند بھ قسمى كھ از تاب البدى : مھجوره
] را[ چنان كھ معروف ومشھور است بلكھ كارشان بھ جایى كشید كھ بودن نطفھ از صلب شخص; بكارت را كھ امر حسى است منكرند

چنانچھ ; و رضاى طرفین را كافى دانند و لو شوھردار باشد و ممانعت دولت از غیر صورت تراضى است. امر اعتبارى دانستھ اند
و نبودن ]...] . ,امراض مسریھ در آن بالد شیوع دارد, و ھر كس رفتھ دانستھ است و بھ این سبب) 58(;در تحفھ العالم مى نگارد

امراض مسریھ در ایالت و دھات بھ جھت آن است كھ معاشرت با سركار و فرنگى مآب ھاى دیگر كھ بھ سبب معاشرت با فرنگان و 
چرا كھ چھل سال قبل در تمام ایران دو نفر سفلیسى پیدا نمى شد و امراض ; دور افتاده اند, زنان ایشان غالبا مبتال بھ سفلیس ھستند

 . جلدیھ نھایت قلت داشت

 . بھ مصداق االنسان حریص على ما منع ھمیشھ زنھاى روبستھ را تعقیب مى كنند: اصفھانى

نزول آیھ غض ابصار را سبب این شد كھ جوانى از انصار را نظر بھ سوى زن روگشاده اى افتاده و در تعقیب او شتافت تا : مھجوره
در حال جبرییل نازل شد و حكم وجوب پوشانیدن نظر از نامحرم آورد و سپس رسول هللا . رویش بھ دیوار تافت و خون جارى شد

 ) 59.(چنانچھ در كافى از حضرت باقر علیھ السالم منقول است. صلى هللا علیھ و الھ جدیت در منع از نظر و كشف نسوان فرمود

زیرا كھ بھ مصداق االنسان ; ثانیا الزمھ حرف سر كار آن است كھ منع از زنا و لواط و دزدى و خیانت و جمیع محرمات ھم نكنند
بسیار شبیھ است دلیل شما با دلیل اروپایى ھا در كشف . این ھم ظاھرا دلیل عقلى شما باشد. حریص على ما منع بیشتر شایع مى شود

اخیرا عده زیادى از : ((درج كرده بود) ھجرى 1344از سال  (32شماره ) 60(حجاب بدن و عورتین زن كھ در جریده استخر
حتى بى ساتر عورت و بدون ھیچ گونھ , اروپایى ھا راه حسن تربیت اخالق را این طور یافتھ اند كھ محصلین و محصالت ھمھ برھنھ

دیگر از روى , و دلیل آورده اند كھ پسرھا و دخترھا كھ ھمھ چیز یكدیگر را مى بینند و با ھم انس مى گیرند. مانع با ھم جوشش كنند
و جواب سركار و ایشان ھمان است كھ مدیر .)) شھوت بھ ھم نگاه نخواھند كرد و بھ این سبب فسق و فجور در عالم كم مى شود

 )). خدا قادر است كھ نوع بشر را از این جنون نجات دھد: ((محترم استخر داده

از , دلیل دیگر آنكھ گویند وقتى كھ چشم دید دل مى خواھد و نقض بھ لیره كرده كھ چشم مى بیند و نمى تواند برباید: اصفھانى
 . جلوگیرى صاحبش یا دولت

از اقوال و افعال و ) ع(و ائمھ اطھار ) ص(بھ حكم آیات قرآنیھ و احادیث رسول هللا . اوال كسى آن را دلیل حجاب قرار نداده: مھجوره
صاحب جواھر . ثابت است) روگشاده(ابراز سیره قطعیھ مسلمین و اجماع ایشان بر منع خروج زن مسافره الوجوه , تقریرات آن

اینھا ادلھ فقھ است كھ جمیع احكام بھ یكى از آنھا . بى حجاب و نظر بھ سوى اجنبیھ از منكرات دین اسالم شمرده مى شود: فرموده
 . و آن دلیل عامیانھ است كھ جواب از سخنان عامیانھ است, چھ جاى از ھمھ; ثابت شده

چشم دید , )یا الزنا) (61(الفتن] القلب[ العین رائد: امیرالمومنین و ائمھ اطھار فرموده اند,رسول هللا , ثانیا بر فرض تسلیم كھ دلیل باشد
ایاكم و النظره فانھا تزرع فى قلب صاحبھا الشھوه و . چشمھا دامھاى شیطان است) 62(;العیون مصائد الشیطان). یا زناست(بان فتنھ 

تخم شھوت و خواھش را و ھمان , زیرا كھ زرع مى كند در دل نگاه كننده; بپرھیزید از نگاه بھ نامحرم) 63(;كفى بھا لصاحبھا فتنھ
الى . نگاه كردن بھ نامحرم خدنگ زھرآلودیست از خدنگھاى شیطان) 64(;النظره سھم من سھام ابلیس مسموم. بس است براى ھالكت

! پس آقاى عزیز. غیر ذلك از احادیث معتبره كھ در كتب اربعھ و نھج البالغھ و سایر كتب شیعھ روایت شده و بھ حد تواتر رسیده است
خدا و سنت , شما ایراد و انكار بر خدا و رسول و ائمھ اطھار دارید و جواب آن است كھ طرف سخن ما كسانى ھستند كھ معتقد بھ قرآن

 : نھ طبیعى شھوت پرست كھ مصداق این بیت است, رسول هللا مى باشند

 





 ز بندگان طبیعت مجو مسلمانى
  كھ این سیاه دالن كافرند در ھمھ كیش
 كھ این سیاه دالن كافرند در ھمھ كیش
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دیگر این نوع عشوه در بازار یا ; خجالت مى كشند از روى نحس نجس خود, قول مى دھم اگر زنھاى شھرى روباز شوند: اصفھانى
 . محضر آقا ننمایند

افعالشان را ھمھ , انجمن طالبین رفع حجاب كھ زن و مرد مخلوط بھ یكدیگر جلسھ داشتند. صحت قول سركار معلوم شد: مھجوره
بینك و بین هللا یا بینك و بین الوجدان و , زنانى كھ در بازار عشوه مى كنند. بھ قسمى كھ نظمیھ مجبور بھ تفرقھ آنھا شد, فھمیدند
آیا غیر از زنان نیچرى و طالبین رفع حجاب ھستند كھ امروزه بیست سال است كھ در اثر صداى آزادى , ھرچھ را معتقدى, الطبیعھ

 پیدا شده اند؟ چرا قبل از این نبودند؟ 

چرا , در بازار ھم مى بینید كھ درب دكانھاى صراف گذارده. بیشتر دوست مى دارید, یقینا لیره كھ بھ ھزار درد مى خورد: اصفھانى
این ھم دلیل . یعنى قوه دولت(از زنا ھم جلوگیر است , بر نمى دارید و عاشق نمى شوید؟ ھمان قوه كھ از ربودن لیره جلوگیر است

 .) عقلى اوست

و در . محبت لیره نوعى است و محبت نر ماده را یا بالعكس نوع دیگر است. گول عوام زدى, اوال قیاس مع الفارق كردى: مھجوره
و لذا لیره را در آن راه صرف مى ; معاضدت بھ شھوت و تخیالت شھویھ و غرور جوانى و مشتھیات نفسانیھ است بھ خالف اول, دوم
بھ سوى آن مى , افسار كنده, از آنھا باز مانده, بھ مجرد آنكھ بوى ماده بھ مشامش رسید, االغ با كثرت عشق او بھ سبزه و جو. كنند
, ھیھات, این مثال تراشى ھا مى كنى كھ احكام رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ را تحریف كنى; خوب مردم را احمق فرض كرده اید. دود

 . ھیھات

. عشق لیره است كھ مملكتھاى اسالمى بھ آن فروختھ شده. عشق ھرچیزى و روبودنش بھ حسب حیثیات اوست, ثانیا بر فرض تسلیم
عشق لیره است كھ . رواج مى گیرد, عشق لیره است كھ ھرچھ غرض خارجیھاست. عشق لیره است كھ عرضھا بر باد داده و مى دھد

چرا آن قوه بازدارنده ; ما یكدیگر را خوب مى شناسیم. سركار صفحات روزنامھ مقدس حبل المتین را با این حرف ھا اشغال كرده اید
شعر چھ ضرور كھ محتاج بھ قافیھ , بھ عالوه. سركار را باز نمى دارد, از حرص بھ لیره كھ فرمودى باز دارنده است از زنا و فحشا

اگر سركار . تغییر حكم خدا و رسول براى چیست؟ اگر براى جلوگیرى از فساد شھوى است كھ نتیجھ بھ عكس خواھد داد. شوید
 . نكتھ سنجان عقال مى فھمند كھ این ھم مغالطھ و امر بھ عكس خواھد بود, و اگر براى استفادات مملكتى است. مردم مى فھمند, نفھمى

چرا تعقیب در رفع منكرات مملكت نمى كنید؟ مانند امریكا كھ با آنكھ مفاسد دینیھ و , اگر دلتان براى دین و دنیاى مردم مى سوزد
چرا تعقیب در منع از لباس تجمل و خرازیھاى بى نفع بلكھ , و اگر دلتان براى وطن مى سوزد. اخالقیھ و بدنیھ مسكرات الیتناھى است

اینھا قند و چایى و دوا نیست كھ نبودنش موجب اختالل . مضر نمى كنید كھ ھستى مردم را بھ باد داد و ایران را اسیر خارجھ كرد
بالجملھ معلوم شد كھ . استخراج معادن مكنونھ ایران و قطع احتیاج بھ خارجھ است كھ ھمھ ساكت اند, عمده در نجات مملكت; باشد

مثل قبح ظلم و حسن عدل نھ قیاس ابلیس اساس و نھ , زیرا كھ دلیل عقل احكام مستقلھ آن است; سركار از عقل ھم چیزى نفھمیدى
 . استحسان مرسل و تشبیھ مجمل

 . بعضى جسارتھا بھ آقایان عظام و تمسخر بھ زنھاى خوزستان نموده و امضاى خادم خدام شرع كرده, پس از این كالم: اصفھانى

خداى تعالى در سوره ھود آیھ چھلم از لسان نوح علیھ السالم ; اما تمسخر; باید جوابش را ھمسر خودش بدھد, اما جسارت: مھجوره
قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من یإتیھ : در وقتى كھ طبیعیھا تمسخر كردند بھ مومنین; جوابش داده

; زیرا كھ فكل و كروات او خدمتى نسبت بھ ساحت قدس خدام شرع محمدى نكرده است; و اما امضإ دروغ است) 65.(عذاب یخزیھ
 . مگر آنكھ مقصودش شرع مزدك و بابك خرمى و بھ عبارت اخرى شرع طبیعت نیچر ناتور باشد كھ در این صورت صدق است

آید كھ , چون معلوم است این آوازه ھا كھ ثلمھ بھ احكام اسالم مى زند, این مھجوره در خاتمھ عرض مى كنم از حلقوم چھ كس بیرون م
بر ھمھ واجب مى دانم كھ اقتداى بھ علماى حقھ و حجج اسالم اعتاب مقدسھ و ایران , بھ توسط جعبھ ھاى ناقل الصوت خود مى زنند

كھ عده آنھا محصور است بنمایند كھ ابدا در صدد جواب این مزخرفات تاكنون برنیامدند و مھجوره ھم بى تاب شده كھ این جوابیھ را 
 . بھ كتاب عصم العفائف رجوع كند, در تاب آوردم و ھر كس زیاده بر این بیان و برھان خواھد

تبرك بھ این كالم معجز نظام حضرت امیرالمومنین علیھ السالم جستھ و بر اخوان دینى خود عرضھ مى دارم , ولى بھ جھت حسن ختام
ھر آینھ جد امجدم آن را نسبت بھ تجدد و حدوث ندادى و در شمار مفاسد , كھ اگر كشف نسوان جائز و در سالف از زمان معمول بود

) ع(در كتاب عصم العفائف از جناب اصبغ بن نباتھ از حضرت امیرالمومنین . آخرالزمان كھ افسد ازمنھ و جاھلیت ثانیھ است نیاوردى
یظھر فى آخر الزمان و اقتراب الساعھ و ھو شر االزمنھ نسوه كاشفات عاریات متبرجات من : روایت نموده كھ آن حضرت فرمود

كھ این سیاه دالن كافرند در ھمھ كیش  
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ھویدا گردد : ترجمھ) 66.(فى جھنم خالدات, مستحالت للمحرمات, مسرعات الى اللذات, مایالت الى الشھوات, داخالت فى الفتن, الدین
زنانى كھ بى , در آخر الزمان و نزدیك ساعت ظھور حضرت صاحب الزمان و نشور خالئق و مردمان و آن بدترین زمان ھاست

فاش شوند و از دین پیغمبران خود بیرون روند و , حجاب و روگشاده باشند و در میدان جنگ و كارزار بدر آیند و خود را آرایش داده
در فتنھ ھا و گمراھیھا درآمده مداخلھ كنند و بھ سوى شھوات میل و رغبت نمایند و بھ سوى لذات و خوشیھا بشتابند و محرمات الھیھ 

مانند روگشودن بھ نامحرم و آمیزش با او و قیادت و سحق و زنا و رقص و غنا و شرب خمور و فسق (مرتكب شوند , را حالل دانستھ
 . و السالم خیر ختام. و ایشان در نیران جھنم سوختھ و در عذاب و شكنجھ ھمیشھ پاینده باشند) و فجور

 حررتھ العلویھ المھجوره زینب بیگم 

  1345] ذیحجھ[ 24فى یوم المباھلھ

 ). 1376, تھران (517ص , علما و رژیم رضاشاه, حمید, بصیرت منش. 1

در آن بخش ) 1379, تھران(و بعد از آن  247صص , ترجمھ رضا رضایى, انقالب مشروطیت ایران, ژانت آفارى: بنگرید. 2
 . اطالعات دیگرى ھم در این باره آمده است

 ). 1379, تھران (6837ص , 9ج , خاطرات عین السلطنھ. 3

 . درج شده بنگرید 6879ص , 9ج , بھ بیانیھ وى كھ در خاطرات عین السلطنھ 4ـ

 339ص , چھل مقالھ تاریخى, رضا, استادى: در این منبع آمده است, فھرستى از كتابھا و رسالھ ھایى كھ در باره حجاب نوشتھ شده. 5
 ). 1371, قم (343ـ 

, بھ كوشش محمد جعفر محجوب, 13ص , دیوان: (مصرعى است از شعر معروف ایرج میرزا در انتقاد از حجاب, این عنوان. 6
 ) 1353, تھران

 نقاب دارد و دل را بھ جلوه آب كند 

 نعوذ با اگر جلوه بى نقاب كند 

 فقیھ شھر بھ رفع حجاب مایل نیست 

 چرا كھ ھر چھ كند حیلھ در حجاب كند 

 چو نیست ظاھر قرآن بھ وفق خواھش او 

 . رود بھ باطن و تفسیر ناصواب كند

 . 27ـ  26, نسإ. 7

: بنگرید. از شریف میرزا محمد جواد فرزند میرزا رضاى واعظ دارابى شیرازى, فارسى در باره لزوم حجاب, عصم العفائف. 8
 . 1771ش , 272ص , 15ج , ذریعھ

 : امرو القیس گوید. 9

 خرجت بھا إمشى تجروا ورائنا 

 . على اثرنا إذیال مرط مرحل
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 . 5335حدیث , باب ما جإ فى ذیول النسإ, ابواب اللباس, 3ج , سنن ترمذى 1734;حدیث , كتاب اللباس, تحفھ االحوذى. 10

 . 30, نور. 11

 . 405ص, 19ج , وسائل الشیعھ: فزنا العینین النظر. 12

: ثم یومر بھ الى النار, من مال عینیھ من امرإه حراما حشاھما هللا یوم القیامھ بمسامیر من نار و حشاھما نارا حتى یقضى بین الناس. 13
 . 366ص , 76ج , بحاراالنوار 194;ص , 20ج , نشر آل البیت, وسائل

 . 290ص , 7ج , مجمع البیان. 15. 232ص , 20ج , وسائل. 14

 . 59, احزاب. 16

 . 53, احزاب. 17

 . 233ص , مكارم االخالق 232;ص , 20ج , وسائل. 18

 . 534ص , 5ج , كافى. 19

 . 121ص , 16ج , شرح نھج البالغھ 183;ص , 14ج , مستدرك الوسائل 64;ص , 20ج , وسائل 237;ص , 5ج , كافى. 20

فضمھا الیھ . إن الترى رجال و الیراھا رجل: إى شىء خیر للمرإه؟ قالت: قال النبى صلى هللا علیھ و الھ لھا: متن حدیث چنین است. 21
 84;ص , 43ج , بحاراالنوار 215;ص , 2ج , دعائم االسالم 341;ص , 3, مناقب ابن شھرآشوب. ذریھ بعضھا من بعض: و قال

 . 289, 182ص , 14ج , مستدرك الوسائل

 . 289ص , 14ج , مستدرك الوسائل 214;ص , 2ج , دعائم االسالم: بنگرید. 22

 . 163ص , 1ج , علل الشرایع. 23

 ). مولف نام مصباح االنوار را بھ عنوان منبع در متن افزوده است (191ص , 43ج , بحاراالنوار. 24

 . 174ص , 43ج , بحار. 25

ج , مستدرك. 27). منتھى االرب. (كلتھ بالكسر پشھ خانھ و پرده تنگ و باریك و طره پشم سرخ كھ بر ھودج گذارند جھت آرایش. 26
 . 239ص , 14

 . 255ص , 6ج , تھذیب 67;ص , 3ج , من الیحضره الفقیھ. 28

 . 495, 2ج, وسائل 43, ;ج, من الیحضره الفقیھ. 29

 . 344ص , 2ج , من الیحضره الفقیھ. 30

 . 32, احزاب. 31

 . 34, نسإ. 32

 . 181ص , 14ج , مستدرك. 33

 . 269ص , 4ج , مناقب ابن شھرآشوب 66, ;64ص , 20ج  35;ص , 19ج , وسائل 498;ص , 2ج , علل الشرایع. 34
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 ). یادداشت مولف. (نیچر عبارت است از طبیعت و طریقھ نیچریھ ھمان طریقھ دھریھ است. 35

زینب بیگم از این شعر . اشاره كردیم كھ این مصرعى از ایرج میرزا است كھ اشعار فراوانى در نكوھش حجاب در دیوانش دارد. 36
 . آگاه بوده و بھ اشعار دیگر ایرج میرزا در باب فسق و فجور و غیر ذلك در سطور بعد اشاره كرده است

و , زیرا كھ ھمھ بدن حره عورت است; و اصح آن است كھ این در حال صالت است نھ در نظر (296ص , 6ج , منھج الصادقین. 37
 .) مر غیر زوج و محرم را جایز نیست نظر كردن بھ شىءاى از آن مگر بھ جھت ضرورت چون معالجھ و تحمل شھادت

ترجمھ را مطابق متن عربى آوردیم زیرا در ترجمھ : مصحح) 1385, المكتبھ المرتضویھ, تھران (222ص , 2ج , كنز العرفان 38ـ
 . خود زینب بیگم اشكاالتى وجود داشت

 . 31, نور. 39

ودیدن روى آن حضرت دارد كھ ) س(بھ خانھ حضرت زھرا ) ص(مقصود حدیث جابر است كھ در آن بھ آمدنش ھمراه پیامبر. 40
 . خواھد آمد

 . از جامع االخبار 340, 269ص , 14ج , مستدرك. 41

 . 326, 191ص , 20ج , وسائل الشیعھ. 42

التتبع النظره ! یا على: این روایت بھ این مضمون آمده است) 496 / 1(در سنن ابى داود  474;ص , 3ج , من الیحضره الفقیھ. 43
 . فان لك االولى و لیست لك االخره, بالنظره

 . سوره مباركھ نور 30ذیل آیھ , 2ج , مختصر تفسیر ابن كثیر 2159;حدیث شماره , 3ج , كتاب مسلم. 44

 . آمده است 529ـ  528ص , 5ج , متن روایت در كافى. 45

عن , عن عبید بن معاویھ بن شریح, عن اسماعیل بن مھران, عن إحمد بن ابى عبدهللا, عده من إصحابنا: سند كتاب كافى چنین است. 46
 . عن جابر بن عبدهللا االنصارى, عن ابى جعفر علیھ السالم, عن جابر, عن عمرو بن شمر, سیف بن عمیره

 . 13506ش , 320ص , 10ج , وسائل الشیعھ. 47

 . 529ـ  528ص , 5ج , كافى. 48

 . 214ص , 2ج , دعائم االسالم 95;ص , الجعفریات 91;ص , 43ج , بحار 289;ص , 14ج , مستدرك. 49

 . عبارت در اصل چنین است. 50

النھن اذا نھین , البإس بالنظر الى شعور نسإ اھل تھامھ و االعراب و إھل البوادى من إھل الذمھ و العلوج: براى نمونھ این روایت. 51
 . 565ص , 2ج , علل الشرایع 469;ص , 3ج , من الیحضر. الینتھین

 . 15ص , 28ج , وسائل 174;ص , 7ج , كافى. 52

 . فارسى در رد بر مسیحیت). 1330م پیش از (انیس االعالم فى نصره االسالم از میرزا محمد صادق فخراالسالم . 53

 . 18, نور. 54

 . 194ص , 14ج , مستدرك. 55

 . 428ص , 1ج , تھذیب: و بنگرید 365;ص , 5ج , كافى. 56

Page 15 of 16

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-2\113.html



 . یك كلمھ ناخوانا. 57

 . 296ـ  295ص , )1363, طھورى, تھران(, تحفھ العالم: بنگرید. 58

 . 521ص , 5ج , كافى. 59

. شمسى انتشار یافت 1297بھ مدیریت محمد حسین استخر در شیراز منتشر مى شده و نخستین شماره آن در سال , نشریھ استخر. 60
 . 157ـ  155ص , 1ج , تاریخ جراید و مجالت ایران, صدر ھاشمى: در باره آن بنگرید

 . 667ش , غرر الحكم. 61

 . 271ص , 14ج , مستدرك. 62

 . 270ص , 14ج , مستدرك. 63

 . 559ص , 5ج , كافى. 64

 . 39ـ  38, ھود. 65

 ). آوردیم, حدیث را مطابق آنچھ در منبع آمده (390ص , 3ج , كتاب من الیحضره الفقیھ. 66

  1380ـ تیر  112ماھنامھ پیام زن ـ شماره 
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