بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة
تاریخ دریافت1396/10/16 :
تاریخ پذیرش1397/8/12 :

زهره رجبیا

1

چکیده

ْ
ْ
ْ
َ
روایاتی مشتمل بر عبارت « ّ
الن َس هاء َعهی َو َع ْهو َرة ،ف ْاس ههت هروا ال َع ْهو َرات بهال هب هیوتَ ،و ْاس ههت هروا الع َّهی
ّه ه
السهکوت» در منههابع روایههی شههیعه نقههل شههده اسهت .از آنجهها کههه مفههاد حههدیث بههر اسههاس
ب
برداشت رایج مفسران ،میتواند نقش مؤثری در ترسیم جایگهاه فرودسهتانه و نادیهده گهرفتن
زنان در عرصههای مههم زنهدگی داشهته باشهد ،بهازپژوهی و بررسهی مفهاد آن ،اهمیهت ویه ه

مییابد و از آن رو که این روایت دارای حداقل ی

سند معتبر اسهت ،تحقیه حاضهر تنهها

به مباحث داللی حدیث شریف پرداخته ,نتیجه میگیرد که این گ اره با انگیه ه حمایهت

از زنان و با ههدف برحهذر داشهتن مهردان از پرخهاشگهری و خشهونت در گفهتوگهوی بها زنهان
صادر شده و معنای حهدیث آن اسهت کهه مهردان در مقابهل کهمزبهانی و عجه زنهان در دفها

کالمی از خود ،سکوت کنند و جدال و پرخاشگری نداشته باشند و به دلیل آن که زنهان از

سویی مورد کنجکاوی و طمع قرار داشته و از سوی دیگر ،آسیبپذیر هسهتند ،بهتهر اسهت

در غیر مهواردی کهه بهرای خهروج آنهان ترجیحهی وجهود دارد ،در خانهههها  -کهه مناسهبتهرین
مکان برای تأمین امنیت و محفو ماندن آنان از آسیبهای احتمالی است  -بمانند.

کلیاااد واژههاااا :روایهههات جنسهههیتی ،حهههدیثپژوههههی ،النسهههاء عهههی ،عهههورت بهههودن زنهههان،

آسیبپذیری زنان ،عج در کال .
 .1بیان مسأله

َّ ه َّ ّه ه
َ
َ
روای ههاتی ب هها مض ههمون « ّ
الن َس ه ه
الس ههکوتَ ،و ْاس ه ههت هروا َع ه ْهو َراته ّن
هاء َع ههی َو َع ه ْهو َرة ،ف ْاس ه ههت هروا ع ههیهن ب

 .1استادیار مرک تحقیقات زن و خانواده (.)rajabian@rc.ir
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ْ
بال هب هیوت» از طری نقلههای متعهددی در منهابع حهدیثی شهیعه وارد شهده اسهت .بخشهی از ایهن

حدیث – المرأة عورة  -در منابع روایی عامه نی وجود دارد.

شارحان حدیث بر اساس معانی لغوی «عی» و «عورة» ،جاهالنه و نابخردانه سخن گفهتن،

2

عج از بیان مراد 3،ناتوانی در اقامه دلیل و برهان و سخنان جدالآمیه بهر ز بهان رانهدن 4و  ...را بهه
زنان نسبت دادهاند .به عقیده آنان توصیه مهردان بهه سهکوت در برابهر زنهان ،یها وادار نمهودن زنهان

به سکوت ،به این دلیهل اسهت کهه زنهان بها سهخنان جاهالنهه و جهدالآمیه خهود ،زمینههههای آزار

مههردان و مفتض ه سههاختن خههویش را فههراهم نسههازند 5.و همچنههین کههاربرد واژه عههورت را دلیههل بههر

وجوب پوشش همه اندا زن و مطلوبیت خانهنشینی آنان دانستهاند.

6

از سههوی دیگههر ،در اسههال  ،مسههؤولیتهههای مشههابه فههردی و اجتمههاعی ماننههد تعلههیم و تعلههم،

نو دوستی و رسیدگی به نیازمندان ،امر به معروف و نههی از منکهر ،اصهال ذات البهین ،انفهاق و

بس ههیاری از م ههوارد دیگ ههر ،ب ههرای زن ههان و م ههردان در نظ ههر گرفتهههه ش ههده اس ههت .پ ههرداختن ب ههه ای ههن
مسؤولیتهای فردی و اجتماعی ،بدون ش  ،مسهتل گفهتوگهو ،تبهادل نظهر و گهاهی مسهتل

خروج از من ل 7است؛ به و یه ه آنکهه ،در روایهت توصهیه بهه سهکوت ،مقیهد بهه غیهر محهار نشهده
است.

عههالوه بههر آن ،برداشههتهههای رایههج از حههدیث ،بههر اسههاس قرا ههت شههارحان ،بهها سههیره رفتههاری و

کالمی معصومان

و سفارشههای مکهرر و و مؤکهد آنهان در بهاره زنهان و تعهامالت و پاسهخههای

بزرگوارانه و احترا آمی آنان در برابر سؤاالت کالمی و فقهی زنانی که بهه حضهور آنهان مهیرسهیدند،
همخوانی ندارد؛ به عنوان مثال ،ههیچگهاه گ ارشهی نرسهیده اسهت کهه پیشهوایان دینهی زنهی را بهه

دلیل اینکه چرا محار خود را برای سؤال از ی

امر دینی و یا حهاجتی دیگهر نفرسهتاده و خهود او

شخصا ،از من ل خارج شده و با اما وارد گفتوگهو شهده ،مهورد عتهاب قهرار داده باشهند .بهر ایهن

اساس ،رسالت این تحقی  ،واکاوی محتوای حدیث و بررسی قرا تههای رایهج و امکهان ارا هه
برداشتهای جدید از آن است.
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 .2روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص.106
 .3مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
 .4کتاب نکا (زنجانی) ،ج ،ص.900
 .5روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص106؛ مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
 .6جواهر الکال فی شر شرا ع اإلسال  ،ج ،ص163؛ تبیان الصالة ،ج ،ص.253
 .7صرف نظر از نیاز به اذن شوهر برای خروج از من ل.

روایت « ّ
الن َس هاء َعی َو َع ْو َرة  »...با چند نقل مختلف در منابع روایی شیعه وارد شده است:
شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه از پیامبر

نقل میکند که فرمود:

ْ
ْ
ْ
ُ ُ
السک ِتَّ َّ8.
تَّوََّّ ْاس ُت ُر واَّال ِعیََّّ ِب
اءَّ ِعیََّّوََّّع ْورةََّّف ْاس ُت ُر واَّالع ْورةََّّ ِبال ُب ُی ِ َّ
النس ُ َّ
ِإّناَّ ِ

اکر

سند روایت مرفو و ضعیف است .در الکافی همین روایت ،با اندکی تفاوت ،از قهول پیهامبر
نقل شده است:
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 .2بررسی سند

اَّللَّ َّ
ودَّ ِ َّ
بَّع ْب ِ َّ
ونَّأ ِ َّ
والمَّ َّع ْ َّ
وامَّ ْب ِ َّ
ونَّ ِهش َِّ
بَّ ُعم ْیورَّ َّع ْ َّ
ونَّأ ِ َّ
ونَّ ْاب ِ َّ
یه َّع ِ َّ
نَّأ ِب ِ َّ
نَّ ِإ ْبر ِاهیَّ َّع ْ َّ
ع ِ ُ ََّّ ْب ُ َّ
ونَّس ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
تَّوََّّ ْاس ُوت ُر واَّال ِعوویََّّ
اتَّ ِبووال ُب ُی ِ َّ
واءَّعوویََّّوََّّع ْوورةََّّف ْاسو ُوت ُر واَّالع ْوور ِ َّ
النس ُ َّ
وولَّ ِ َّ
قوالََّّ:قوالََّّر ُسو َّ
اَّللَّ َِّ «َّ:
ُ ُ
ت»َّ َّ9.
السک ِ َّ
ِب

سند روایت صحی است.

شیخ طوسی در أالمالی ،با سهند دیگهری همهین مضهمون را از پیهامبر

سند مرسل و برخی از روات هم ناشناخته هستند.

همچنین مرحو کلینی در الکافی از قول امیر المؤمنین

نقهل کهرده اسهت.

10

نقل کرده که فرمود:

به زنان ابتدا به سال نکنیهد و آنهها را بهه طعها دعهوت نکنیهد ،همانها پیهامبر
َّ ه َّ ّه ه
َ
َ ْ ه ه َ ْ َ َّ
فرمودن ههدّ « :
الن َس ه ه
الس ههکوت ،و اس ههتروا عهههوراتهن
هاء َع ههی َو َع ه ْهو َرة ،ف ْاسه هههت هروا عهههیهن ب
ْ
11
بال هب هیوت».

از روات این حدیث ،مسهعدة بهن صهدقه اسهت کهه شهیخ طوسهی در الرجهال ،ذیهل اصهحاب

اما باقر

وی را عامی مذهب دانسته است 12،ولی ذیل اصحاب اما صهادق
13

تصهری

بههه عههامی بههودن او نکههرده اسههت .عالمههه محمههد تقههی مجلسههی در روضههة المتقههین ،وی را ثقههه و
اعتماد دانسته و در باره او گفته است« :

آنچه وی نقل کرده در نهایت متانت و مواف با روایات افراد مورد اعتمهاد از امامیهه
 .8من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.390

 .9الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،5ص.535

 .10األمالی (للطوسی) ،ص.585
 .11الکافی (ط  -دار الحدیث) ،ج ،11ص.227
 .12رجال الطوسی ،ص.146
 .13همان ،ص.307

149

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم

است؛ لذا علما به روایات او و امثال او از اهل سنت عمل کردهاند.

بسیاری از فقها بر همین اساس روایت او را موثقه دانستهاند.

14

15

همچنین قسمتی از این حدیث در منابع روایی عامه نی نقل شده اسهت .در سهنن الترمهذی

آمده است که پیامبر

فرمود:

زن عورت است زمانی که خارج میشود توجه شیطان به او جلب میشود.

در برخی از منابع شیعی نی نقل شده که پیامبر

16

فرمود:

زن عورت است ،پس آنها را در خانهها حبس کنید و بهراى حهبس آنهها در خانهه
17
به عریان کردن ّ
توسل جویید.

از آنجهها کههه روایههت دارای سههند صههحی در برخههی از نقههلههها اسههت 18،از بررسههی بیشههتر سههند

خودداری کرده و بهه بررسهی مهتن مهیپهردازیم؛ ههر چنهد یهافتن قهراین صهدور در نقهلههای متعهدد
میتواند به احراز اعتبار حدیث کم

کند.

 .3بررسی متن

 .1-3بر رسی مفهوم عی

ع ّی به کسر فاء و سکون عین مصدر َع ّی و َعیی و تعایها و اسهتعیا ،در لغهت بهه معنهای عجه و

ناتوانی از انجا کار یا سخن گفتن است  19و الز و متعهدی بهه کهار مهیرود 20.صهفت مشهبهه آن
عی و َعی ّی بر وزن َفعیهل اسهت 21و بیشهتر بهه صهورت ادغها شهده بهه کهار مهیرود 22.عیی ه
ّ
هت بههذا
َ 23
ْ
الب َ
السیر َ
ه
عیر یعنی
االمر زمانی به کار میرود که فرد نمیتواند کار را به درستی انجا دهد .أع َیا
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 .14روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج ،14ص.266
 .15تفصههیل الشههریعة فههی شههر تحر یههر الوسههیلة  -النکهها  ،ص57؛ سههند العههروة الههوثقی  -کتههاب النکهها  ،ج ،ص71؛ نظهها
النکا فی الشریعة اإلسالمیة الغراء ،ج ،ص.78
 .16سنن الترمذی ،ج ،3ص.310
 .17الجعفریات (األشعثیات) ،ص.94
 .18الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،5ص.535
 .19کتاب العین ،ج ،2ص271؛ تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.716
 .20المصبا المنیر فی غریب الشر الکبیر ،ج ،2ص.441
 .21کتاب العین ،ج ،2ص.271
 .22لسان العرب ،ج ،15ص.111
 .23همان ،ص.112

دیگری از قبیل لکنت زبان  26جهل و حماقت  27بیان شده است.

پس از بررسی موارد مختلف کاربرد عی در متون لغوی و حهدیثی معلهو مهیگهردد کهه معنهای

عی در همه موارد عج و ناتوانی است ،اما به حسب مورد و بر اساس قهراین و سهیاق ایهن واژه در
موارد مختلف معانی گوناگون یافته است؛ مثال َعی َی فی َ
الم ْنطه بهه معنهای َحص َهر یعنهی عهد
َ
قدرت بر سخن گفتن 28.و عی در أ ْعیا َ
الماشی 29،و همچنین در کال شاعر« :عیهوا بهامرهم کمها
عیت ببیضتها الحمامة» به معنای خستگی است.
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راه رفتن شتر را خسته کردَ 24.عی َی فی َ
الم ْنط ع ّیا ،به معنای َحص َر یعنی از سخن گفتن ناتوان
شد .چنانچه جوهری ع هی را ضد بیان دانسته است 25.همچنین برای ایهن ریشهه لغهوی معهانی

30

در حدیث آمده است:

ْ
امَّأ ْ َّوَّتعایاَّق ُم ُه؛ َّ َّ31
سَّ ِاَلم ُ َّ
نَّن ِ َّ
ف ِإ ْ َّ

اگر اما جماعت فراموش کرد و یا ش

کرد به او تذکر دهید.

32

همچنین بررسی این منابع نشان میدهد که موارد کاربرد واژه «عهی» در معنهای عجه از کهال

بسههیار اسههت 33و ظههاهرا بههه همههین دلیههل لغو ی هان آن را بههه عنههوان معنههای حقیقههی ایههن واژه ذکههر
کردهاند .در هر صورت ،تشخیص معنای عی هنگامی کهه در کهال بهدون ذکهر متعله آن بهه کهار

رود ،تنها از طری قراین لفظی و سیاقی امکانپذیر است.

 .24همان ،ص.111
 .25همان ،ص.113
 .26معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.264
 .27کتاب العین ،ج ،2ص271؛ لسان العرب ،ج ،15ص.113
 .28تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.716
َ
َ َّ
 .29همان ،ص :717أ ْعیا َ
الماشی :کل ،فهو هم ْعی.
 .30همان .ص .716
 .31الوسا ل ،ج  ،8ص.10738 ،305
 .32شارحان حدیث ،کلمه تعایا را به معنای ش کردن یا فراموش کردن گرفتهاند (روضة المتقین فی شهر مهن ال یحضهره
الفقیه (ط  -القدیمة) ،ج ،2ص.)490
َ َ َ ه ه هه ْ َ
َ
َ
ْ
 .33شر نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،7ص88؛ تحف العقول ،ص« :91صواب و سکوته من غیر عی جواب»؛ شهر
َ َ
َ
َّ َ ه َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ ْ
التقص هیر َعهن اال ْسهت ْحقاق
نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،19صَ « :262و قال  :الثناء بأ کثر من االستحقاق مل و
َ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
ْ َ َ ْ َ ه َّ
ه
الت َن ْح ههن ع ْن َهد ال َم ْنطه »؛ عیهون
عی أ ْو َح َسد»؛ تحهف العقهول ،ص« :226قیهل :ف َمها الع ههی ،قهال :ال َع َبهث باللحیهة و کثهرة
َ
َ
ْ
َ
ّ َ ْ
َّ َ َ ْ َ ّه ْ َ َّ
ْ ْ
الص ْمت ال همض َطل هع باإل َج َابة َو إال فال َع هی به أ ْولی».
الحکم و المواع (للیثی) ،ص« :179إنما یستح اسم
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 .2-3مراد از عی در حدیث

بنا بر آنچه در زمینه معنای لغوی گذشت ،معنای حدیث این است که زنان ناتواننهد و یها در

سخن گفتن ناتوانند .پس ناتوانی آنها را با سکوت بپوشانید .اما اینکه کدا ی

از دو معنهای

فوق مراد حدیث است ،باید به قراین کالمی رجهو نمهود« .عهی» در حهدیث بهدون ذکهر ههر گونهه

قیدی آمده است.

 .1-2-3عجز مطلق

بنابراین ی

احتمال این است که مراد از عی ،مطل عجه و نهاتوانی باشهد؛ بهه ایهن معنها کهه

زنان از نظر جسمی ضهعیف و ناتواننهد؛ همهانگونهه کهه در حهدیث آمهده اسهت« :المهرأة ریحانهة و

لیست بقهرمانة» 34.بر اساس این برداشت از حدیث ،در مورد امر به سکوت دو احتمال است:
ی

احتمال آن است که مردان ،در برابر ناتوانی زنان از انجا کارهای سنگین و فهوق طاقهت

آنههها ز بههان بههه اعتههرا

نگشههایند و سههکوت کننههد .بههه عبههارت دیگههر ،توقههع بههیش از حههد از زنههان

نداشههته باشههند و زنههان را بههه دلیههل انجهها نههدادن کارهههای سههخت و سههنگین مههورد سههرزنش قههرار
ندهند.

احتمال دیگهر کهه روایهت ظههور چنهدانی در آن نهدارد ،آن اسهت کهه گفتهه شهود ،زنهان بهه دلیهل

ضعف جسمی و قدرت بدنی ،نسبت به دفا از خود عاج و ناتوانند .پهس مهردان در برابهر آنهها

سکوت کنند؛ به این معنا که زنان و وی گیهای جسمی آنان را محور سخن قرار ندهند تا از این

طری آتش شهوت مردان را شعلهور ساخته و هیجانات جنسی ایجهاد نماینهد و بهه ایهن ترتیهب

زنان را در معر

آسهیب و سهوء اسهتفاده قهرار دهنهد؛ چنهانکهه در شهعرهای جهاهلی و محافهل و

مجالس مردان عرب آن روزگار ،سخن گفتن از زنان و وی گیهای جسمی آنان ،امهر رایجهی بهوده

است.

 .2-1-4عجز از کالم

احتمال دیگر ،آن است که مراد از «عهی» عجه از سهخن گفهتن باشهد .در ایهن صهورت ،قطعها

مراد این نیست که زنهان بهه کلهی از سهخن گفهتن عاج نهد .پهس علهی القاعهده مهراد آن اسهت کهه

زنههان نمههیتواننههد خههوب سههخن بگوینههد .در بعضههی از کتههب لغههت ،عههی را لکنههت ز بههان معنهها
کههردهانههد؛ 35امهها قطعهها در ایههن حههدیث ،معنهای رایههج و مصههطل لکنههت ز بههان مههراد نیسههت؛ ز یههرا
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 .34نهج البالغة (للصبحی صال ) ،ص.405
 .35معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.264

میتواند داشته باشد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1- 2- 1- 4جهل

یکی از علل ناتوانی در سخن گفتن ،جهل است .بر این اساس ،معنهای روایهت آن اسهت کهه

زنان به دلیل آن که نمیدانند چه بگویند و به عبارت دیگهر ،نسهبت بهه محتهوا جاههلانهد ،نیکهو
ْ
سههخن نمههیگوینههد .مؤ یههد ایههن معنهها آن اسههت کههه در برخههی از روایههات ،ماننههد روایههت « َد َو هاء العههی
ّه َ
السؤال»« 36عی» به معنای جهل آمهده اسهت 37.ایهن معنها را برخهی از شهارحان حهدیث مطهر

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

واقعیت عینی آن است که زنهان غالبها لکنهت ز بهان ندارنهد .بنهابراین عجه از کهال علهل دیگهری

کردهاند 38.عالمه محمد تقی مجلسی در شر این بند مینویسد:

تا جایی که ممکن است نباید بها زنهها گفهتوگهو کهرد ،حتهی در حهد سهال  ،مبهادا
ناتوانی آنها در سخن گفتن و جهل آنها آشکار شود.

مرحو فی

39

خاطر نشان میسازد که مراد از ستر «عی» با سکوت ،مقابله نکردن بها آنهها بها

جوابگویی و چشمپوشی ازخطاهای آنان در گفتار است 40و عالمه محمد باقر مجلسی در مرآة
العقول نی مینویسد،

عی ،عج از بیان است؛ به طوری کهه آنهها در بیشهتر مواقهع نمهیتواننهد آن طهور کهه

شایسته است سخن بگویند .پس سعی کنیهد آنهها را وادار بهه سهکوت نماییهد تها

آنهها سهخنی نگوینههد کهه از آن کراهههت دار یهد .پههس مهراد از سههکوت ،سهکوت زنههان

است و این احتمال هم وجود دارد که مراد سکوت مردانی باشد که مخاطهب قهرار

گرفتهاند؛ به این معنا که با زنان هم کال نشوند مبادا زنان سخنی بگویند که برای
مردان آزار دهنده باشد».

41

و فقیهی دیگر خاطر نشان میسازد که مردان در برابر گفتههاى جدالآمی زنان سکوت کننهد
 .36الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص .40درمان جهل سؤال کردن و پرسیدن است.
 .37تهاج العهروس مههن جهواهر القهاموس ،ج ،ص716؛ لسههان العهرب ،ج ،ص113؛ النهایهة فههی غریهب الحهدیث و األثههر ،ج،3
ص334؛ مجمع البحرین ،ج ،1ص.312
 .38روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  – 8ص106؛ الوافی ،ج ،22ص797؛ مرآة العقهول فهی شهر أخبهار آل
الرسول ،ج ،20ص.373
 .39روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  – 8ص.106
 .40الوافی ،ج ،22ص.797
 .41مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
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تا بر اثر ناتوانی آنان دعوا و مخاصمه در نگیرد.

42

جهل نسبت به آنچه شایسته گفتن است ،یا ناشی از کماستعدادی و کمفهمهی ذاتهی اسهت

که تعلم و یادگیری آن را از بین نمیبرد و یا ناشی از کمفهمی عرضی اسهت کهه بها تعلهم و پرسهش
مرتفع میگردد .بنا بر احتمال اول ،این روایت مؤید روایاتی اسهت کهه بهه نهوعی بهه ضهعف عقهل

زنان اشاره میکند و بنا بر احتمال دو  ،علی القاعده بایهد امها

زنهان را ترغیهب بهه فراگیهری

نموده و مردان را تشوی به تعلیم نماید؛ نه آن که بفرمایهد ،زنهان جاههلانهد .پهس در مقابهل آنهها

سهکوت کنیههد .در حهدیث در مههورد فههردی کهه بهها وجهود نههوعی بیمههاری پوسهتی و مضههر بههودن آب،
(اطرافیان) او را غسل داده و وی از دنیا رفته بود ،اما صادق

فرمود :او را کشتند .چهرا سهؤال

نکردند چرا که درمان عی سؤال کردن است 43.در این حدیث مراد از عی جهل است.

44

 .2- 2- 1- 4کمزبانی

معنای دیگری که برای «عی» مهیتهوان در نظهر گرفهت ،کهمز بهانی اسهت .فهرق ایهن احتمهال بها

احتمهال قبهل آن اسهت کهه در احتمهال سهاب نهاتوانی در کهال بهه دلیهل جههل بهه محتهوا و نهادانی

است؛ در حهالی کهه مهراد از کهمز بهانی آن اسهت کهه فهرد بها آنکهه از فههم و آ گهاهی کهافی نسهبت بهه

آنچه شایسته گفتن است بهرهمند است ،اما هنگا گفتوگو و محاجه با کسی که نسبت به او

در موضههع ضههعف قههرار دارد ،مرعههوب واقههع شههده ،دسههت و پههای خههود را گههم مههیکنههد و نمههیتوانههد
ادعای خود را اثبات کند و از خود دفا نماید.

بنهابراین ،احتمهال دیگهر در معنهای حههدیث آن اسهت کهه گفتهه شههود ،زنهان کهمز بهان هسههتند و

مراد از سکوت هم سکوت مردان باشد؛ به این معنا که چون زنهان در مقها سهخن گفهتن و دفها

از خود در موضع ضعف هستند ،مردان نباید با زبان آوری و مناقشات کالمی ،آنان را مرعوب و

مقهههور خههود سههازند .بههه عبههارت دیگههر ،مههردان در مقهها گفههتوگههو ،اسههتدالل و محاجههه در مقابههل

کمزبانی زنان باید با سکوت و مدارا رعایت حال آنان را بکنند.

نکتهه قابهل توجههه آن اسهت کههه جههل و کهمز بههانی ههر دو نقههص محسهوب مهیشههود؛ امها جهههل،

نسبت به کمزبانی نقص بسیار بزرگتهری اسهت کهه در روایهات بسهیاری مهورد مهذمت قهرار گرفتهه

اسههت .فههرد عههالم از نگههاه دینههی دارای رتبههه و درجهههای اسههت کههه فههرد جاهههل هههیچگههاه دارای آن
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 .42کتاب نکا (زنجانی) ،ج ،ص.900
 .43الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،1ص.40
 .44الوافی ،ج ،1ص179؛ صافی در شر کافی (مال خلیل قزوینی) ،ج ،1ص.327

وی گی است که قابل اغما

است و حتهی در مهواردی بهه عنهوان صهفتی مثبهت از آن یهاد شهده

است؛ به عنوان نمونه ،در حدیثی آمده است:

لیسَّالبیانَّکثرةَّالکالمَّوَّلکنََّّاْل ضَّفیماَّی ََّّاَّللَّوَّرسو لهَّوَّلویسَّالعویََّّعونَّاللسوانَّوَّ
لکنَّقلةَّاملعرفةَّباْل َّ؛َّ َّ45

بیان خوب به فراوانی گفتهار نیسهت ،بلکهه بهه بحهث از چی ههایی اسهت کهه خهدا و

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

ارزش و کمههال نیسههت ،امهها از دیههدگاه روایههات ،آ گههاه بههودن نسههبت بههه ح ه و نههاتوانی در بیههان آن،

پیغمبرش دوست دارند .لکنت به زبان نیست ،بلکه از کمی معرفت ح است.

در نقل دیگری آمده است:

ُ
کَِّبنََّّیفَّاآلخورةَّمواَّهو َّأعظومَّمونَّذلوکُ َّ:
الور ْح ُمََّّوَّ
العبدَّیفَّالدنیاَّوَّ ُی ْد ِر ُ َّ
َالثَّی ْنق ُ ََِّّبنََّّ ُ َّ
یَّاللسانَّ َّ46.
یاءَّوَّ ِع ُ َّ
اْل ُ َّ

از «عی اللسان» در این حدیث به عنوان صفتی مثبت یاد شده و مهیفرمایهد ،فهرد رحهیم و بها

حیها و کهم ز بهان گهر چهه ممکهن اسهت از بههره او در دنیها کاسهته شهود ،امها در عهو

بههره آخرتههی او

بیشتر از چی ی خواهد بود که در دنیا ممکن بهود بهه واسهطه قسهاوت قلهب و پررو یهی و ز بهانآوری

به دست آورد.

در حدیث دیگری آمده است ،اما صادق

فرمود:

ْ
ْ ْ
ْ
ْ ُ ْ ُ
ان؛َّ َّ47
اللس ِانََّّلَّ ِعیََّّالقل ِ ََّّ ِمنََّّ ِاَل می ِ َّ
یَّأ ْع ِ َّ
افَّوََّّال َِّع ُ َّ
اءَّوََّّالعف َّ
اْلی َّ
نَّ ِعیََّّ ِ

حیا و عفتورزی و ناتوانی _ مقصود ناتوانی زبان است نه ناتوانی قلهب _ از ایمهان
ست.

مال صال مازندرانی در شر این حدیث مینویسد :عی به دو معنا اطالق میشود:
یه

معنههای عههی لسههان اسههت کههه منظههور از آن لکنههت و نههاتوانی در کههال اسههت کههه

موجب عج از سخن روشن و فصی گفتن اسهت ،و دیگهری بیمهاری قلهب اسهت

که موجب عج از ادراک حقای و درک معقهوالت مهیشهود .و امها

خود اشهاره مهیفرمایهد کهه مهراد از «عهی» عهی القلهب ،یعنهی همهان مهر

بها توضهی

قلبهی کهه

باعث نقص فاحش در ایمان میگردد نیست؛ بلکه مراد از عهی معنهای اول اسهت

 .45نهج الفصاحة ،ص.657
 .46لسان العرب ،ج ،12ص233؛ النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،ج ،2ص.210
 .47الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،2ص.106
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که موجب کاهش بهره دنیوی و اف ایش بهره آخرتی و ایمان است و معنای حدیث

این است که حیایی که موجب مراعات حه تعهالی و اوامهر و نهواهی و آداب دینهی

است و عفافی که سبب خویشهتنداری انسهان نسهبت بهه ز یهاده خهواهی در دنیها و

معاصی است و عی اللسانی که عبارت از قصور در بیان یا خودداری از زیادهگویی
و سخنان بیهوده است از ایمان است.

48

عالمهه مجلسهی در مهرآة العقههول نیه خهاطر نشههان مهیسهازد کهه منظههور از «عهی اللسهان» در ایههن

حههدیث ،تههرک سههخنان بیهههوده و عههد جههرأت بههر فتههوای بههدون علههم و بههر اذیههت مههرد و امثههال آن
است که امر ممهدوحی اسهت .وی سهسس حهدیثی را از امها صهادق

نقهل مهیکنهد کهه فرمهود

حیها و عههی  -عههی اللسههان نهه عههی القلههب  -از ایمههان و فحاشهی و خشههونت و ز بههاندرازی از نفههاق
اسهت 49.امها

در ایهن حههدیث ،عهی اللسهان را در مقابههل فحاشهی و بهدزبانی قههرار داده و از آن

معنای مثبتی اراده فرموده است.

معلو میشود مراد از عی کمزبانی است که به واسطه آن انسان از برخی م ایای دنیوی که به

واسطه زبانآوری میتوانست بهرهمند گردد ،محرو میماند .به عنوان مثال ،فرد خوش بیهان و

زبانآور ممکهن اسهت بهه واسهطه تحهت تهأثیر قهرار دادن و یها مرعهوب نمهودن دیگهران ،حقهی را کهه
مستح آن نیست برای خود و یا دیگری اثبات نمایهد و یها بهه نهاح از بهاطلی دفها کهرده و آن را

موجه جلوه دهد و امثال آن .در حالی که فرد کمزبان از اثبات ح برای خود نی عاج است ،تها

چههه رسههد بههه اثبههات ح ه بههرای دیگههری؛ چنههانک هه در تفسههیر آیههه کریمههه و هههو فههی الخصهها غیههر
مبههین  50نی ه در صههورتی کههه آن را شههامل جههنس مؤنههث بههدانیم ،همههین معنهها مههیتوانههد مههورد نظههر

باشد.

آنچههه نکتههه فههوق را تأییههد مههیکنههد ،ایههن اسههت کههه آیههه شههریفه ،غیههر مبههین بههودن را در شههرایط

خصومت بیان میکند .خصومت شرایطی ایجاد مهیکنهد کهه دو همهاورد ههر یه

بها اسهتفاده از

قدرت بدنی و کالمهی و بها تکیهه بهر جایگهاه اجتمهاعی و غیهره بهه دنبهال سهلطه و غلبهه بهر حر یهف

هسهتند و غالبها کسهانی کهه از جههات یادشهده ،در موضهع ضهعف قهرار دارنهد ،در مقابهل حر یههف،

دست و پای خود را گم میکنند و مرعوب میگردنهد ،کهه در ایهن موقعیهت خهاص مهیتهوان آن را

کههمز بههانی تعبیههر نمههود .پههس مههیتههوان گفههت کههه زنههان ،دارای ایههن صههفتانههد کههه در مقابههل مههردان
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 .48شر الکافی-األصول و الروضة ،ج ،8ص.2 ،299
 .49مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،8ص.188
 .50سوره زخرف ،آیه .18

از خود دفا کنند .بر این اساس ،به نظر میرسد اینکه برخهی از مفسهران ،ذیهل ایهن آیهه شهریفه،

عههد توانههایی در دفهها از خههود هنگهها خصههومت را مر بههوط بههه ضههعف عقههل 51و یهها جهالههت و
سفاهت زنان دانستهاند ،صحی نیست.

52

همچنین ضعف گفته مفسری دیگر آشکار میگردد که در تفسیر این آیه نگاشته است:
مراد آیه کسی است که در به زانو درآوردن خصم ،ناتوان بوده و قادر نیست با دلیهل

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

کمزباناند و در مقا پاسخگویی و دفا از خود ،در موضع ضعف قرار داشته و نمیتوانند خهوب

و برهان حریف را مغلوب نماید .دلیهل آن چیه ی نیسهت جه ضهعف عقهل زنهان و

کاستی آنها از حیث آفهرینش ،نسهبت بهه مهردان ،بهه طهوری کهه گفتهه شهده ،کمتهر

پیش میآیهد زنهی در مقها دفها از خهود بخواههد دلیلهی بیهاورد ،ولهی برههانی علیهه

خود اقامه نکند.

53

 .3-3قر ینه سیاقی بر ترجیح معنای اخیر

چی ی که معنای اخیر را تقویت میکند ،آن است که در برخی از نقلههای ایهن روایهت قرینهه

سیاقی وجود دارد که نشان میدهد که اما

در فرمایش خهود ،در مقها دفها و حمایهتگهری

از زنها بوده است ،نه تنقیص .در روایتی که صاحب دعا م االسهال نقهل مهیکنهد ،آمهده اسهت
که پیامبر

فرمود:

ْ
ُ
ُ
ُ
اَّللَّوََّّ ُهونََّّ ِع ْنودک ْ َّمَّعو انََّّ
وةَّ ِ َّ
اءَّف ِإ ُّننََّّعیََّّوََّّع ْورةََّّوََّّ ِإنک ُ َّمَّ ْاسوت ْجلل ُت ُم ُهنََّّ ِبأمان ِ َّ
النس ِ َّ
اتق اَّاَّللََّّ ِ َّ
یفَّ ِ
ْ
ف ْادر ُءواَّع ُهینََّّب ُ
الس ُک ِ َّ ُ ْ
اَتنََّّ ِبال ُب ُی ِتَّ َّ54.
ِ
تَّوََّّوار واَّعور ِ ِ

تعبیر «اتقو الل فی النساء» نشان میدهد که اما

با توجه به ضعف و آسیبپذیری زنهان

از مهردان مههیخواهههد کههه در معاشههرت و تعامههل بهها زنههان از خههدا پههروا کننههد و آنههان را در مناقشههات و
َ ه
َ
ْ َ ْ َْه ه ه َ َ َ
وه ّن بأ َمانههة الل َو ههه ّهن ع ْنههدک ْم َعه َهوان» در
گفههتوگوههها مههورد آزار قههرار ندهنههد .عبههارت «اسههتحللتم
ادامه حدیث ،گواه دیگری بر این ادعا است که اما

در این گفتار ،در مقها حمایهت و دفها

از زنهان اسههت ،نهه جانبههداری از مههردان .ایهن نقههل گهر چههه مرسههل اسهت ،امهها در نقهل دیگههری کههه از

حیث سند ،موثقه و معتبر است ،آمده است که اما صادق
 .51المی ان فی تفسیر القرآن ،ج ،18ص.90
 .52مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،9ص.66
 .53الکشاف عن حقا غوام التنزیل ،ج ،4ص.243
 .54دعا م اإلسال  ،ج ،2ص.214

فرمود:
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ْ
ُ
ْ
النساءََّّوََّّ ِإّناَّ ُهنََّّع ْورةَّ َّ55.
یََّّی ْع ِ َّ
اتق اَّاَّللََّّ ِ َّ
نَّ ِبذ ِلکََّّالی ِکیََّّوََّّ ِ
یفَّالض ِعیف ِ

این روایت از طرق دیگری هم نقل شهده اسهت 56.در ایهن روایهت گهر چهه فقهط لفه «عهورت»

ذکههر شههده و اشههارهای بههه «عههی» نشههده اسههت ،امهها بههه دلیههل آن کههه ایههن دو واژه کنههار یکههدیگر ،در
روایات مورد بحث آمده است ،همان حیثیتی که بهرای ایهن واژه در ایهن روایهت ،متصهور اسهت،

برای عی بودن نی قابل اثبات است.

در ایههن روایههت ،ذکههر عههورت بههودن زن ،بالفاصههله پههس از سههفارش نسههبت بههه رعایههت ح ه او

حیثیهت تعلیلهی آن را نشهان مهیدههد و ایهنکهه عهورت بهودن چیه ی اسهت کهه بهه سهبب آن بایهد
مراعات ح زن و رعایت جانب او را نمود .بنابراین معلو مهیشهود کهه ایهن برداشهت از جانهب

برخی از شارحان که «زنان را وادار به سکوت کنید تا مبادا سهخنی بگوینهد کهه شهما آزار ببینیهد»
صحی نیست و مناسبتی با این تعابیر ندارد.

ممکن است گفته شود ،توصیه اما به سکوت در مقابل زنان برای پوشاندن جههل آنهان ،در

جهت امتنان ،خیرخواهی و حمایتگری از زنان است تا مبادا نادانی و نقص آنان آشکار شهده

و آنهان سهرافکنده و شرمسههار گردنهد .بهه عبههارت دیگهر ،حمایههت از زنهان بها نسههبت دادن جههل بههه

آنان ،منافات ندارد .به نظر میرسد این احتمال صحی نیست؛ زیرا ظاهر حدیث ایهن اسهت

که این توصیه کلیت داشته و مربوط به همه یا غالب موارد گفتوگو با زنان است؛ در حالی کهه

جاهالنهه سههخن گفهتن زنههان ،حتهی در حههد جهواب سههال – چنهانکهه برخهی از شههارحان حههدیث
بیان کردهاند – و یا غالب سخنان آنان 57،قابل الت ا نیست.

از سوی دیگر ،در حدیث ،نکته ظریفی وجود دارد که احتمال فوق را منتفی میسهازد .تعبیهر

«اتقوا الل فی النساء» که در احادیث متعددی که از طری شیعه و سنی وارد شده وجود دارد،

58

نشههان مههیدهههد ،مههراد حههدیث ،بههر حههذر بههودن مههردان از مههواردی اسههت کههه مههیخواهنههد ،بهها سههوء

استفاده از ضعف و ناتوانی زنان آنان را مورد ظلم و تعدی قرار داده و مغلهوب و مقههور سهازند؛ نهه

مواردی که جهل و عج زنان ،در گفهتوگوههای معمهول آشهکار مهیشهود .بهه عبهارت دیگهر ،مهراد

158

 .55وسا ل الشیعة ،ج ،20ص.170
َ ْ
ْ ه َ َ
َ ه
َ َّ َ َ َ ْ ه
 .56األمالی (للطوسی) ،صَ « :370و ب َهذا اإل ْس َنادَ ،ع ْن هم َح َّمد ْبن َعل ّی  ،أن هه قال« :أنفقوا م َّما َر َزقناک ْم» قهال :م َّمها َر َزقک ههم
َ
َّ
َّ
ه َ َ َ ََ َ
الضع َیف ْینَ -ی ْعنی ّ
یما َم َل َک ْت أ ْی َم هان هک ْمَ ،و َّات هقوا َ
ه
الل َع َل ْی هک ْم ف َ
الن َس َاء َو ْال َیت َ
یمَ -و إن َما هه ْم َع ْو َرة».
الل فی
الل علی ما فر
 .57روضة المتقین فی شر من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص.106
 .58الکه ههافی (ط  -دار الحه ههدیث) ،ج ،11ص172؛ سه ههنن أبه ههی داود ،ج ،2ص821؛ سه ههنن النسه هها ی ،ج ،2ص422؛ ج،5
ص375؛ ج ،7ص.288

است .آنچه این نکته را تأیید میکند ،عطف «یتامی» به زنان در این دسهته از احادیهث اسهت
که افراد را از ظلم و تعدی به آنان از طری به ناح خوردن اموال آنها برحذر میدارد.

از سههوی دیگههر ،سههخن نگفههتن بهها زنههان  -ولههو در حههد سههال – بهها لحههن حمایههتگرانههه حههدیث

مناسبتی ندارد؛ زیرا سفارش به ترک گفتوگو با آنان در عرصههههای مختلهف زنهدگی ،بهه بهانهه

جهالتشان یقینا سبب تحقیر و آزار و خالف امتنان اسهت و شهاید بهر اسهاس همهین نکتهه بتهوان

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

حهدیث عیههبپوشهی زنههان نیسهت ،بلکههه مهراد ،ممنوعیههت سهوء اسههتفاده از آسهیبپههذیری آنههان

استفاده کرد که در ادامه حدیث ،مراد از «فاسترو عوراتهن بالبیوت» آن است کهه مهردان ،زنهان را

به بهانههای مختلف و برای انجها امهور بیهرون از منه ل ،از خانهههها بیهرون نکشهند؛ چنهانکهه در

دوران گذشته ،همراه بردن زنان در جنگها و امثال آن مرسو بوده است.

بنابراین میتوان نتیجهه گرفهت کهه ،در ایهن حهدیث ،مهأمور بهه سهکوت ،مهردانانهد نهه زنهان ،و

مراد این نیست که مردان زنان را وادار به سهکوت کننهد تها مبهادا سهخنی کهه مهردان از آن کراههت

دارنهد بههر ز بههان براننههد 59و همچنههین ،مههراد ایههن نیسههت کهه مههردان بههه خههاطر جهالههت زنههان بهها آنههان
سخن نگویند 60،بلکه مراد آن است که مردان در گفتوگهو ،مناقشهه و احتجهاج بها زنهان رعایهت

حال آنان را بنمایند و بها سهوء اسهتفاده از کهمز بهانی آنهان ،در ارتباطهات کالمهی و گفتهار ،آنهان را در
معر

مخاطره و آسیب قرار ندهنهد .همچنهین ایهنکهه روایهت نهاظر بهه ارتبهاط کالمهی زن و مهرد

نامحر باشد ،بها معنهای «عهی»  -کهه عجه در گفتهار اسهت  -سهازگار نیسهت؛ ز یهرا ممنوعیهت یها
مرجوحیت ارتباط کالمی با زنان نامحر ارتباطی با ناتوانی آنان از سخن گفتن ندارد.

 .4-3بر رسی مفهوم عورت
ریشههه اصههلی واژه عههورت َعههو َر اسههت .پههس از بررسههی مههوارد مختلههف کههاربرد ایههن ریشههه لغههوی

میتوان نتیجه گرفت که در معنا و کاربرد آن ،به نوعی معنای عیب و نقهص تعبیهه شهده اسهت؛
هنگا تعبیهر از «نابینهایی یه

62

چشهم»« 61،مصهادی پسهت از ههر چیه »« ،فهرد ترسهو و کهودنی کهه
63

هیچ خیری در او نیست»« ،کتاب کهنه» و «فردی که برادری از جانب پدر و مهادر نهدارد»،

64

 .59مرآة العقول فی شر أخبار آل الرسول ،ج ،20ص.373
 .60روضة المتقین فی شر من ال یحضهره الفقیهه ،ج  ،8ص106؛ الهوافی ،ج ،22ص797؛ مهرآة العقهول فهی شهر أخبهار آل
الرسول ،ج ،20ص.373
 .61کتاب العین ،ج ،2ص235؛ لسان العرب ،ج ،4ص.612
 .62تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.272
 .63همان.
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از این ریشه لغوی استفاده میشود .همچنین مجازا به کسهی کهه کهار او زشهت و مهردود شهناخته
شده و به مطلوب خود نرسیده است ،اعور میگویند« 65.عها ر العهین» مهال ز یهادی اسهت کهه بهه
66

فردی برسد و چشمپرکن باشد؛ به طوری که ن دی باشد چشم را کهور کنهد و از حدقهه درآورد.
َعوار به معنای عیب اسهت و بهه کهاالی معیهوب ذات َعهوار گفتهه مهیشهود و لهذا در حهدیث آمهده
است:

ْ ُ
ذاتَّع ارََّّ َّ.
لَّ ُیؤخ َّذَّیفَّالصدَّق ِ َّة َّه ِرمةََّّوَّلَّ ُ َّ

به کهنگی و شکافی که در لباس و مسهکن و ماننهد آن وجهود داردَ « ،عهوار» 67و بهه کهال زشهتی
که از روی کمعقلی و سب سری گفته شودَ ،عوراء گفته میشودَ 68.عور از َع َور به معنهای زشهتی

به کسی گفته میشود که بدطینت و زشتباطن است.
لغویین برای واژه َعورت ،معانی زیر را ذکر کردهاند:

69

• رخنهه و شهکافی کهه خهوف نفهوذ و آسههیب بیگانهه یها دشهمن از آن طر یه وجهود دارد؛ 70و بههه
همین مناسبت به هر مخفیگاهی برای پنهان شدن ،عورة اطالق میشود.

71

• شههرمگاه زن و مههرد و هههر چی ه ی کههه از دیههده شههدن آن شههر داشههته مههیشههود 72.بههه همههین
مناسههبت ،بههه اوقههات اسههتراحت  -کههه افههراد ،جامههه از خههود برمههیگیرنههد  -عههورت گفتههه

میشود؛ 73چنانکه در آیه شریفه آمده است:
ُ
ُ
الثَّع ْوراتََّّلک ْمَّ َّ 74َّ.
َ َّ

در مجمو  ،با لحها مهوارد اسهتعمال ایهن واژه ،مهیتهوان گفهت کهه عهورت بهه مهوارد مختلفهی

اطالق میشود ،اما در همه این موارد وجود چند وی گی مشترک است:
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 .64همان.
 .65همان.
 .66کتاب العین ،ج ،2ص.237
 .67همان.
 .68همان ،ص236؛ لسان العرب ،ج  ،4ص.615
 .69تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.277
 .70همان ،ص275؛کتاب العین ،ج ،2ص.237
 .71تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،ص.275
 .72کتاب العین ،ج ،2ص.237
 .73همان ،ج ،2ص.237
 .74سورة النور اآلیة .58

 .1-4-4در حریم خصوصی قرار داشتن

کاربرد واژه «عورت» نشان میدهد که متعلقات فرد ،اعهم از محهل سهکونت ،همسهر ،امهوال،

اسرار زندگی ،اعضای بدن و  ...بهه نهوعی عهورت شهناخته مهیشهوند .البتهه در حهریم خصوصهی
بههودن نیه نسههبی اسههت؛ بههه طههور مثههال ،اسههرار اقتصههادی ،سیاسههی و فرهنگههی یه

کشههور ،اعههم از

اطالعات مربوط به معیشت مرد  ،واردات ،صادرات ،داراییها ،امور دفاعی و غیره نسبت بهه

بررسی می شناخیی روایت النساء عی و عورة

 .4-4ویژگیهای مشترک در معنای عورت

کشور بیگانه حریم خصوصی و عورت به حساب میآید.
 .2-4-4آسیبپذیر بودن و نیازمندی به حراست

کاربرد ماده عور در تما مصادی آن ،ناظر به وجود گونهای عیب و نقص در آن چی است .و

حمل آن بر مواردی از قبیل زن ،یا خانه ناامن و یا رخنه و شکاف در حدود و ثغور و امثهال آن ،بهه
لحا آسیبپذیری آنهاست؛ زیرا آسیبپذیری خود نوعی عیب و نقص به شمار میرود.
 .3-4-4پنهان و پوشیده بودن

در مههورد وی گههی دو و سههو  -کههه بهها هههم مههرتبط و بههه نههوعی الز و ملههزو یگدیگرنههد  -مههیتههوان

گفت اموری که عورت به حساب میآیند ،به دلیل آن که غالبا مورد کنجکاوی و طمع دیگهران

قرار دارند ،نیازمند حف و حراستند و چون یکی از راههای حراست ،مستور ماندن است و بایهد

آن امور ،مخفی و مستور بمانند.

عههالوه بههر نکههات فههوق ،دلیههل دیگههری کههه در برخههی از مصههادی عههورت ممکههن اسههت نیههاز بههه

مسهتوریت را توجیهه کنههد ،آن اسهت کههه آشهکار شهدن آن چیه  ،شهر آور باشههد .سهوأة ،و همچنههین

عیب و نقص مربوط به افراد از ایهن قبیهل اسهت .عیهب و نقهص افهراد ،در حهریم خصوصهی آنهان

قهرار داشهته و آشهکار شههدن آن ،بهرای انسهان ناخوشههایند و مایهه شهر اسههت و لهذا بسهیاری از افههراد

بدطینت ،مایلاند برای سوء استفاده و تعییر از عیوب دیگهران آ گهاهی یابنهد .بهه همهین دلیهل،

در برخههی از روایههات بههه مسههلمانان سههفارش شههده کههه عههورات یکههدیگر را بپوشههانند و نسههبت بههه
عیوب یکدیگر کنجکاوی و تجسس نداشته باشند؛ 75اما این وی گی بهر همهه مصهادی عهورت
صادق نیست .خانه و محل سکونت و همچنین رخنه و شکافی کهه نهاامنی ایجهاد مهیکنهد ،از
مصادی عورت است؛ اما ظاهر شدن آنها مایه شر نیست .اگر زن در روایات عهورت دانسهته

 .75الکافی (ط  -دار الحدیث) ،ج ،3ص432؛ همان،

ج ،3ص.511
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شده به این دلیل نیست که آشکار شدن او مایه شر است 76،بلکه سهایر وی گهیههای او ماننهد

در حریم خصوصی قرار داشهتن و مایهه کنجکهاوی و طمهع بهودن بهرای صهدق عنهوان عهورت بهر او
کفایت میکند.

عد توجه به همین نکته باعث شده کهه بسهیاری از فقهها بهرای اثبهات حکهم وجهوب سهتر -

کههه بههه شههرمگاه انسههان اختصههاص دارد  -بههه روایههت «النسههاء عههی و عههورة» اسههتناد کههرده و از ایههن

طر ی ه وجههوب پوشههش همههه بههدن حتههی وجههه و کفههین را ثابههت کننههد 77.تبیههینهههای مختلفههی

نسبت به این برداشت صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود.:

• آیة الل بروجردی ضمن تصهری بهه ایهنکهه معنهای عرفهی عهورت سهوأة اسهت ،خهاطر نشهان
میسازد که زن به ایهن معنها عهورت نیسهت .پهس بهه ناچهار بایهد گفهت در ایهن عبهارت ،زن

تشههبیه بههه عههورت شههده اسههت و وجههه شههبه نه د عههرف چیه ی نیسههت جه لههزو سههتر .پههس از
روایت استفاده میشود که زن باید همه بدن خود حتی وجه و کفین را بپوشاند.

78

• برخی دیگر 79در شر داللت حدیث آوردهاند :معنای ظاهری  -که متبادر از لف عهورت
اسههت  -سههوأتین اسههت و در صههورت اطههالق لف ه  ،معنههای عرفههی بههر معنههای لغههوی مقههد

است .حال ،دلیل اینکه در این روایت زن عهورت دانسهته شهده یکهی از ایهن سهه احتمهال
است:

الف .از باب تشبیه بلیغ و تشبیه بلیغ عبارت است از مشارکت شهدید مشهبهبهه بها مشهبه در

مشهورترین اوصاف آن ،که در اینجا اشهر اوصاف ،وجوب ستر است.

ب .از بههاب ایههنکههه از اعضههای بههدن زن عههورت اسههت و از بههاب عالقههه کههل و جه ء ،زن عههورت

نامیده شده است.

ج .از باب اینکه زن مایه شر است؛ البته نه وجود زن به عنوان زن ،بلکه چون او حرکات و

افعالی دارد که شر آور است؛ پس خود او مایه شر خواهد بود.

ایشههان سههسس احتمههال دو را بههه دلیههل خههالف ظههاهر بههودن و نی ه بههه دلیههل ایههنکههه ایههن وجههه
ْ

ْ َ

َ َ
یثا ال َم ْرأة ع َّی َو َع ْو َرةا جعلها نفسها عورة ألنها إذا ظهرت یستحی منها کما یستحی من العورة إذا ظهرت (مجمع
 .76الحد
البحرین ،ج ،ص.)416
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 .77جواهر الکال فی شر شرا ع اإلسال  ،ج ،ص163؛ تبیان الصالة ،ج ،ص.253
 .78تبیان الصالة ،ج ،ص.252
 .79تقریر بحث السید البروجردی ،ج ،ص.62

ب ههه علهههت شهههر آور نبهههودن کارههههای زن ،مهههردود دانسهههته و در نهایهههت ،احتمهههال اول را تهههرجی
میدهد.

81

• برخی دیگر از فقها احتمال سو را ترجی داده و در توضی آن نگاشهتهانهد :زن بهه سهوأتان
تشبیه نشده ،بلکه زن در معنای لغوی عورت به کار بهرده شهده کهه از مصهادی آن سهواتان
است .بنابراین زن از مصادی حقیقی عورت لغهوی اسهت؛ ز یهرا ظهاهر شهدن او مایهه شهر
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اختصاص به زنان ندارد ،صحی نمیداند و احتمال سو را نی به علت ارتکاب مجهاز 80و نیه

اسههت؛ امهها نههه بههه خههاطر زن بههودنش ،بلکههه بههه دلیههل آن کههه مرتکههب اعمههال قبههی و افعههال

نادرستی میشود که انجا آنها تنها از او انتظار میرود و اال خود زن صرف نظر از رفتارش

چی ی نیست که مایه شر باشد.

82

نقدی که نسبت به برداشت اول وجود دارد این است کهه گهر چهه معنهای عرفهی عهورت سهوأة

است ،اما بهه نظهر مهیرسهد در فضهای روایهی عصهر صهدور ،کهاربرد ایهن واژه در معنهای لغهوی و در

غیر معنای شرمگاه امر رایجی بوده و نیازی به قرینه نداشته است و شهاهد آن ایهن اسهت کهه در
روایات بسیاری عورت در غیر معنای شرمگاه یا اعم از آن به کار رفته است.

83

این نکتهای است که مقهرر مباحهث آیهة الل بروجهردی ،آیهت الل علهی صهافی نیه بهه آن اشهاره

کرده و مینویسد:

بنابراین دلیلی ندارد که واژه «عورت» در روایت را حمل بر این معنای عرفی کنیم و

 .80هم در عورت دانستن زن و هم در شر آور خواندن زن به دلیل انجا کارهای شر آور.
 .81تقریر بحث السید البروجردی ،ج ،ص.62
 .82تفصیل الشریعة فی شر تحریر الوسیلة  -الصالة ،ص.580
ْ
ّه ْ
الل َع َل ْیه َس ْبع َ
َ « .83و َم ْن َس َت َر َعلی هم ْؤمن َع ْو َرة َی َخ هاف َهاَ ،س َت َر ه
ین َع ْو َرة م ْن َع ْو َرات الدن َیا َو اآلخ َرة» (الکافی (ط  -دار الحدیث)،
ْ َ
َ
َ َّ
َ َ ََ َ ْ ْ
َ
ه
النهاس َو ام َهرأة
ج ،3ص)511؛ « َع ْن أبی َع ْبد الل قال :ثال ثة لل همؤمن ف َیها َر َاحة َدار َواس َعة ت َوار ی َع ْو َرت هه َو هس َوء َحاله من
َ
َ َ
ْ
َ
ّه ْ
ه
ْ
َصال َحة تع هین هه َعلهی أ ْمهر الهدن َیا َو اآلخ َهرة َو ْاب َنهة هیخر هج َهها إ ّمها ب َم ْهوت أ ْو ب َت ْهزو یج» (الکهافی (ط  -إسهالمیة) ،ج ،5ص)328؛
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ه
« َلر َب هاط َی ْو فی َسبیل الل ،م ْن َو َراء ع ْو َرة ال هم ْسلم َ
ین ،م ْحتسهبا ،م ْهن غ ْیهر شههر َرمضهان ،أعظ ههم أجهرا م ْهن ع َبهادة ما هة َسهنة،
َ
َ
ْ
ه
ْ
َ
ْ َ ْ ََ َ َ َ
َ
ان ،أفضل ع ْند الل َو أ ْعظ هم
ص َیام َها َو ق َیام َهاَ ،و ر َب هاط َی ْو فی َسبیل الل ،م ْن َو َراء َع ْو َرة ال هم ْسلمی َن ،هم ْح َتسبا ،من شهر رمض
َ
ّه ْ َ ه َ ّ ْ َ ه َ ْ َ َ َ َ
َ َ
َْ
ه َ َ
ْ
أ ْجرا -أ َر هاه قال -م ْن ع َب َادة ألف َس َنة» (سنن ابن ماجه ،ج ،4ص)316؛ «قال ْ :از َهد فی الدنیا یبصرک الل عوراتها و ال
َ
َت ْغ هف ْل َف َل ْس َت ب َم ْغ هفول َع ْن َ » (نهج البالغة ،ص)545؛ « َق َال  :ل ْل َم ْر َأة َع ْش هر َع ْهو َرات إ َذا َت َز َّو َج ْ
هت ْاس َهت َت َر ْت َع ْهو َرةَ -و إذا
ه ه ّه
َ ْ َ َّ َ َ َ ه َ َ َ ه َ
َم َاته ْ
الل َع ْو َرته ههه» (الکههافی (ط -
هت ْاسه َهت َت َر ْت َع ْو َرات َههها کل َههها» (صههحیفة اإلمهها الرضهها  ،ص)70؛ «مههن کههف غضههبه سههتر
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ َ ه
َّ َ َ ه َ َّ َ َّ
َ َ
الناس فإن َها تکشف ال َع ْو َرة َو تهذ َه هب بهالع ّ » (الکهافی (ط  -اإلسهالمیة) ،ج،2
اإلسالمیة) ،ج ،2ص)303؛ «إیاک و مشارة
ص )328و ...
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بابت توجیه این تشبیه دچار تکلف گردیم.

84

برداشههت دو و سههو نی ه از ایههن جهههت مخههدوش بههه نظههر مههیرسههد کههه چنههانک هه گذشههت ،در

لغت ،شهر آور بهودن ،یگانهه معنهایی نیسهت کهه واژه عهورت در آن بهه کهار رفتهه اسهت 85.از سهوی

دیگر ،آنچه بر معنای لغوی مقد میشود ،معنایی است که در عصهر صهدور روایهات ،متبهادر از
لف بوده و عرفی گشته باشد؛ در حالی که معنای سوأة چنین نیست.

86

معنههای لغههوی عههورت ،چی ه ی اسههت کههه بههه دلیههل نههاامن بههودن س ه اوار مراقبههت اسههت .و

مؤثرترین راه مراقبت ،ستر است و ستر هر چی به تناسب همان انجا میشود .آنچه در لغهت و

آیات و روایات و همچنین در عرف عا  ،از آن به عنهوان عهورت یهاد مهیشهود ،از قبیهل زن خانهه،
سوأة و امثال آن ،همه مصادی عورت به شمار میروند.

بررسی کهاربرد ایهن واژه در روایهات نیه نشهان مهیدههد ،مهواردی کهه واژه عهورت در غیهر معنهای

سههوأتان بههه کههار رفتههه بسههیار اسههت .عههورت در روایههات ،بههه معنههای عیههوب و لغ ه ش 87،وضههعیت

اندرونی و مسا ل حریم خصوصی 88،حدود و مرزهای سرزمینهای اسالمی 89،اسرار پنههان،

90

حههریم خصوصههی 91و سههوأتین 92بههه کههار رفتههه اسههت .بنههابراین نمههیتههوان گفههت در فضههای صههدور
روایات ،لف عورت به سوأتین انصراف دارد؛ ههر چنهد ممکهن اسهت در اعصهار بعهدی بهه دلیهل

کهاربرد فههراوان ایهن واژه در ایههن معنها ،همههین معنها از آن متبههادر گهردد .عههالوه بهر آن ،برخههی از فقههها

تشههبیه زن بههه سههوأة را بهها تعبیههرات احتههرا آمی ه و پرلطافههت معصههومان
«ریحانه» کردهاند ،ناسازگار میداند.

164

93

کههه از زن تعبیههر بههه

 .84تبیان الصالة ،ج ،ص.254
 .85ر.ک :لسههان العههرب ،ص275و کتههاب العههین ،ج ،2ص237؛ تههاج العههروس مههن جههواهر القههاموس ،ج ،ص.275کتههاب
العین ،ج ،2ص.237
 .86لسان العرب ،ج ،4ص.611
 .87المحاسهن ،ج ،1ص104؛ الکههافی (ط  -دار الحههدیث) ،ج ،3ص511؛ همههان( ،ط  -إسههالمیة) ،ج ،2ص354؛ همههان،
ص.10 ،302
 .88همان ،ج ،5ص328؛ المحاسن ،ج ،1ص139؛ الکافی (ط  -دار الحدیث) ،ج ،14ص328؛ همان( ،ط  -إسالمیة)،
ج ،5ص543؛ الخصال ،ج ،2ص.504
 .89سنن ابن ماجه ،ج ،4ص.317
 .90نهج البالغة ،ص545؛ الکافی (ط  -إسالمیة) ،ج ،2ص200
 .91نهج البالغة ،ص203
 .92الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،2ص2 358؛ همان ،ص.4 ،663
 .93کتاب نکا (زنجانی) ،ج ،ص.477

صدد بیان ی

حکم اخالقی است 94،و اینکه زنان به دلیل آن که مورد طمهع و آسهیبپذیرنهد،

باید از آنها حراست نمود و امنیت آنهها را بها مانهدن آنهها در خانهه تهأمین کهرد؛ چنهانکهه تعبیهر

«ان بیوتنها عههورة» 95در آیههه شههریفه نههاظر بههه همههین آسههیبپههذیری اسههت .نکتهههای کههه ایههن معنهها را

تقویت میکند ،این است که بهترین راه تأمین امنیهت چیه ی ،دور نگهاه داشهتن آن از دسهترس

است ،نه سهتر و پوشهش .پوشهش هرچنهد از تحریکهات جنسهی مهیکاههد ،امها امنیهت را بهه طهور
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نتیجه آن که ،این روایت ناظر به حکم فقهی وجوب پوشهش اعضهای بهدن نیسهت ،بلکهه در

کامل تأمین نمیکند .لذا در روایت سفارش شده که آسیبپذیری زنهان را بها مانهدن در خانهههها

مداوا کرده و بپوشانید؛ در حالی که اگر عورت بودن او به سبب ایهن بهود کهه آشهکار شهدن او مایهه

شر اسهت ،و یها روایهت در مقها بیهان حکهم سهتر و پوشهش بهود ،امهر بهه سهتر و پوشهش مهینمهود و

نیازی به ماندن در خانه نبود.

البته باید توجه داشت که حکهم اسهتحبابی مانهدن زن در خانهه ،در مهوارد بسهیاری در ته احم

با امور واجب و مستحب دیگری همچون خارج شدن از خانه برای فراگیهری آمهوزشههای الز ،

صله رحم ،درمان ،انجا امور نو دوستانه ،تأمین معاش و  ...قرار گرفته و مرجو واقع میشود.

در تقد این حکم اخالقی بر سایر فعالیتهای اجتماعی ،باید امهور متعهددی همچهون ،وجهود

امنیت اجتماعی ،سهالمت اخالقهی جامعهه ،حاکمیهت خویشهتنداری و عفهاف در فهرد ،وجهود
مصلحت فردی و اجتماعی در خروج از من ل و درجه اهمیت آن و ...مد نظهر قهرار گیهرد .بهه نظهر

میرسد استحباب ماندن در خانه مربوط به شرایطی است که پس از کسر و انکسهار ،مصهلحت

اقوایی بر آن تقد نیافته باشد.
نتیجه

َ ْ
ّ َ ه َ َ َ ْ َ َ ْ ه ه َّ ه َّ ّه ه
السههکوت َو ْاسه ههت هروا َعه ْهو َراته ّن بههال هب هیوت» در منههابع
روایههت «النسههاء عههی و عههورة فاسههتروا عههیهن ب

حهدیثی امامیهه دارای سهند صههحی اسهت .واژه «عهی» در لغهت و کاربردهههای روایهی بهه معنههای
عج و عج در کال آمده است .شارحان حهدیث ،عجه زنهان در کهال را بهر ز بهان رانهدن سهخنان

جاهال نههه ،جههدالآمی ه و یهها آزاردهنههده معنهها کههردهانههد .بررسههی نقههلهههای مختلههف حههدیث نشههان
میدهد که حدیث با انگی ه حمایت از زنهان و بها ههدف برحهذر داشهتن مهردان از پرخهاشگهری و

 .94و از آنجا که خارج شدن زن از خانه حرا نیست ،این حکم اخال قهی ال امهی نبهوده و تنهها بیهانگهر اسهتحباب و رجحهان
است.
 .95سوره اح اب ،آیه .13
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گفتوگوهای سرکوبگرانه با زنان صادر شده است .از این رو ،میتهوان «عهی» را کهمز بهانی معنها
کرد؛ همچنانکه این واژه در روایات متعددی در همین معنا به کار رفته است .بنهابراین معنهای

فقههره اول حههدیث آن اسههت کههه مههردان در مقابههل کههمز بههانی و عج ه زنههان در دفهها کالمههی از خههود،

سکوت کنند و جدال و پرخاشگری نداشته باشند

واژه عههورت در لغههت و کاربردهههای روایههی بههه مصههادی مختلفههی از قبیههل رخنههه و شههکافی کههه

خههوف نفههوذ بیگانههه از آن وجههود دارد ،عیههب و نقههص ،سههوأتین حههدود و مرزهههای سههرزمینهههای
اسههالمی ،اسههرار پنهههان ،حههریم خصوصههی و امثههال آن اطههالق شههده اسههت .وی گههی مشههترک ایههن
مصادی  ،در حریم خصوصی قرار داشتن ،آسیبپذیری و نیازمندی به حراست و مسهتور بهودن

است و وی گی شر آور بودن تنها مربوط به برخی از مصادی آن است .بنابراین اطالق عورت بر

چی ه ی لزومهها بههه معنههای ایههن نیسههت کههه آشههکار شههدن آن مایههه شههر اسههت؛ چههه ایههنکههه کثههرت
استعمال واژه عورت در معنای سهوأتین و تبهادر ایهن معنها از آن ،مر بهوط بهه عصهر صهدور حهدیث

نیسهت و لههذا ایهنکههه برخههی چنهین برداشههت کهردهانههد کههه در ایهن حههدیث ،زن بهه سههوأتین تشههیبه

شده و آن را ناظر به حکم وجوب پوشش دانستهاند ،صحی نیست .بنابراین ،معنای حهدیث

این است کهه زنهان بهه دلیهل آن کهه از سهویی مهورد کنجکهاوی و طمهع قهرار دارنهد و از سهوی دیگهر،
آسیبپذیر بوده و توان ندارند که از خود دفا کنند ،خانه بهترین گزینه و مطمئنترین مأوا بهرای

تهأمین امنیههت و محفههو مانههدن آنهان از آسههیبهههای احتمههالی اسهت .البتههه رعایههت ایههن حکههم
اخالقی زمهانی الز اسهت کهه در ته احم بها فعالیهتههای اجتمهاعی زن ،مصهلحت اقهوایی بهر آن

تقد نیافته باشد.
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تفصیل الشریعة فی شر تحریر الوسیلة -النکا  ،محمد موحدى فاضل لنکرانی ،قهم :مرکه

1385 ،ق.

رجههال الطوسههی ،محمههد بههن الحسههن طوسههی ،قههم :مؤسسههة النشههر االسههالمی التابعههة لجامعههة
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سند العروة الوثقی -کتاب النکا  ،محمد سند بحرانی ،قم :مکتبة فدک ،ق.
سنن أبی داود ،ابوداود ،سلیمان بن اشعث ،قاهره :دار الحدیث 1420ه .ق.
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النجفی 1404 ،ق.

صافی در شر کافی ،مال خلیل بن غازى قزوینی ،قم :دار الحدیث1429 ،ق1387/ش.

عی ههون الحک ههم و الم ههواع  ،عل ههی ب ههن محم ههد لیث ههی واس ههطی ،نوب ههت چ هها  :اول ،ق ههم :دار

الحدیث 1376 ،ش.

الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1407 ،ق.
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کتاب نکا  ،سید موسی شبیرى،قم :مؤسسه پژوهشی راىپرداز ،ق.
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