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Муқаддима 

Бисмиллоцир-рацмонир-рацим 

Алцамдулиллоци раббилоламин ва саллаллоцу ало 

сайидино ва набийино ва мавлоно Абилқосимил 

Мустафо Муцаммад(с) ва ало ацли байтици 

аттайибинат тоцирин ва ало сацбицил мухлисинал 

муҷоцидин. 

Яке аз муъзалот ва мушкилоте, ки ҷомеаи инсонк ва 

исломиро ба табоцк ва нобудк мекашонад бециҷобк ж 

бадциҷобк аст. Зеро ин масъала дар ҷавомеи пешрафта 

ва мудерн, низоми хонаводаро аз байн бурдааст ва ин 

фурӯпошии низоми хонавода маълули иртиботе аст, 

ки дар асари бециҷобк ж бадциҷобк ба вуҷуд омадааст. 

Эцсоси аз худбегонагк ва эцсоси пучк дар зиндагк ва 

дар ницоят, анвоъ ва ақсоми беморицои ҷисмк ва рӯцк 

ва худкушицо, фазои ҷавомеи башариро олуда карда ва 

монеи пешрафт, тараққк ва рушди цақиқии ҷомеа 

шудааст. Царчанд баъзе аз сижсатмадорони ғарбк 

мардумро дар ҷицати фасод ва фацшо ташвиқ 

мекунанд, то дар цукумати худ боқк бимонанд, аммо 

дар цақиқат надониста теша бар решаи худ мекӯбанд. 

Дар қарни 21 инсонцои хаста аз фасод бо шиддати 

тамом ба дунболи гумшудаи худ мегарданд. Гумшудае, 

ки бо он эцсоси оромиш мекунанд. Маънавият 

гумшудае аст, ки қарни бисту якум ба он эцсоси нижз 

мекунад. Рушди циҷоб дар ҷавомеи ғарбк далели ин 

матлаб аст, ки дурк аз фасодцои ахлоқк дар қолиби 

пӯшиш ва циҷоби исломк метавонад шахсият ва иззати 
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аз дастрафтаи занро дубора ба ӯ баргардонад. Ва он 

вақт аст, ки каромати инсонк маъно пайдо карда ва зан 

дар гулистони ифоф ва покдоманк аз хушбӯии циҷоб 

муталаззиз мешавад ва аз дасти арозил ва авбош ва 

касоне, ки аз шахсияти зан суиистифода мекунанд, дар 

амон бошанд. Ва бо цифзи циҷоб ва покдомании зан, 

ҷасоратцои бецаду марзи мардони гургсифат цам аз 

байн хоцад рафт ва ин орзуи деринаи пажмбарон(а), 

солецон ва озодагони ҷацон аст.   

Ёдовар мешавем, ки ба хотири инки бацси китоб 

масъалаи пӯшиш ва посух ба шубацот аст умедворем 

дар чопцои баъдк шубцацои бештаре матрац ва ҷавоб 

дода шавад. Аз инрӯ омодаи даржфти назарцо ва 

пешницодцо ва саволцои шумо дар ин замина цастем. 

Нишони иртибот: abbasi.hisari@mail.ru 

Дар пожн аз цамаи бародароне, ки дар тация, танзим 

ва чопи ин асар моро мусоидат ва цамроцк намуданд 

самимона сипосгузорем ва аз Худованди Мутаол 

қабулии онро мехоцем.  

Вассалому алайкум ва рацматуллоци ва баракотуц. 

Аббос Рацматуллоци Цисорк. 
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Бахши аввал: Куллижт 

Циҷоб дар луғат 

Барои калимаи циҷоб дар кутуби луғат маъноцои 

гуногуне зикр кардаанд, ки ба муцимтарини онцо 

ишора мешавад. 

1. Циҷоб дар луғат: парда, сатр, ниқобе, ки занон 

чецраи худ бадон пӯшонанд.1 

2. Циҷоб цам ба маънои пӯшидан аст ва цам ба 

маънои парда, чунки парда василае барои пӯшиш аст.2 

Он пӯшише циҷоб номида мешавад, ки аз тариқи 

пушти парда воқеъ шудан сурат гирад. 

3. Турайцк дар “Маҷмаъул бацрайн” менависад:  

“Асли циҷоб, пӯшише аст, ки байни бинанда ва 

шахсе, ки дида мешавад(ٖالشائٖ ٍ الوشئ ( цоил мешавад”. 

4. Ибни Манзур дар “Лисонулараб” чунин 

менависад: 

“Циҷоб ба маънои пӯшидан..(ва низ) номи чизе аст, 

ки ба василаи он худро мепӯшонанд ва цар чизе,  ки 

мижни ду чиз ҷудок бияндозад, циҷоб аст”.3 

Ӯ барои циҷоб таъбирцои дигаре низ дорад: 

“Фарзандони Қуссай мегуфтанд:( )فٌ٘االحجاتٔ                        

“Циҷоб яъне пардадории хонаи Худо махсуси мо аст”. 

Яъне пардаи Каъба ва пардадорк аз он ва мутаваллии 

                                                      
1.  Фарцанги форск, Доктор Муин, ҷ 1, сац. 1340 
2 .  Муассисаи луғатномаи Децхудо, Доктор Сайид Ҷаъфари Шацидк, ҷ.6 сац 

8701 
3. Лисонулараб, Ибни Манзур, Ацмад, ҷ.4, сац. 36 
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цифзи он буданд ва калиддории Каъба махсуси 

фарзандони Қуссай аст.1 

Аз ин таъбир метавон истифода кард, ки циҷоб 

цамеша бо цифз ва муроқибат мебошад. 

“Дар Қуръони карим низ вожаи циҷоб цафт бор 

омадааст, ки маъно ва мафцуми куллии он чизе аст, ки 

монеи дида шудани чизи дигар мешавад. Албатта, 

мурод аз монеъ дар баъзе ожт монеи моддк ва дар баъзе 

ожти дигар монеи маънавк аст “.2  

   Циҷоб дар истилоц 

Маънои истилоции ин вожа мутаносиб бо маънои 

луғавии он аст. Цамон тавр ки дар китоби “Циҷоб дар 

Ислом” омадааст: “Маънои истилоции циҷоб цамон 

пӯшиши махсуси занон аст, ки гоце цам ба маънои 

парда ва цоҷиз  меояд”.3 

Дар шариат низ барои циҷоб се корбурд вуҷуд 

дорад: 

1. Ин ки зан тамоми аъзои баданашро (магар он 

миқдор, ки иҷоза дода шудааст) аз цар нозире, ки нигоц 

кардан ба он зан ҷоиз нест, бипӯшонад. 

2. Ин ки дар хонаи хеш бимонад ва ҷуз цангоми 

зарурат, аз он хориҷ нашавад. 

3. Чизе, ки байни зан ва мардони номацрам монеъ 

мешавад.4 

Цамон тавр, ки мулоциза шуд бардоштцое, ки аз 

маънои истилоции ин вожа вуҷуд дорад  бо якдигар 

                                                      
1.  Цамон, сац. 37 
2 . Пурсумони циҷоб, Мацдизода, Цусайнк, сац. 48 
3 . Циҷоб дар Ислом, Вишнавк Қумк, Шайх Қавом, тарҷумаи Ацмад 

Цусаинии Гургонк, сац. 141 
4  .  Алмиръоту фил Ислом, Даволибк  Муцаммад, сац. 21 
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мутафовит аст. Ба назар мерасад, ки решаи ин 

ихтилоф, аз маънои луғавии циҷоб бошад. Шояд 

каломи устод шацид Муртазо Мутаццарк бажнгари 

сабаби ин ихтилоф бошад. Эшон дар зайли унвони  

вожаи “циҷоб”  овардааст, ки: “калимаи циҷоб цам ба 

маънои пӯшидан аст ва цам ба маънои парда ва циҷоб, 

бештар истеъмолаш ба маънои сатр аст. Ин аз он ҷицат 

мафцуми пӯшиш дорад, ки парда, василаи пӯшиш аст 

ва шояд битавон гуфт, ки ба цасаби асли луғат, цар 

пӯшише циҷоб нест, он пӯшише циҷоб номида 

мешавад, ки аз тариқи пушти парда воқеъ шудан сурат 

гирад.”  

Шацид Мутаццарк баъд аз зикри мавориде аз ожт ва 

ривожт ва нақли суханони Ибни Халдун, ки дар он 

вожаи циҷоб ба маънои “парда” ба кор рафтааст 

мефармояд: “Истеъмоли калимаи циҷоб дар мавриди 

пӯшиши зан як истилоци нисбатан ҷадид аст. Дар 

қадим ва махсусан дар истилоци фуқацо калимаи сатр,  

ки ба маънои пӯшиш аст, ба кор рафтааст. Фуқацо дар 

китоби намоз ва  дар китоби никоц, ин матлабро бо 

калимаи « تَسٓتُّش» , (Тасаттур) сатр ба кор бурдаанд, на 

калимаи “циҷоб”. 

Бецтар ин буд, ки ин калима иваз намешуд ва мо 

цамеша цамон калимаи “пӯшишро” ба кор мебурдем. 

Зеро чунон ки гуфтем маънои роиҷи луғати циҷоб 

парда аст ва агар дар мавриди пӯшиш ба кор бурда 

мешавад, ба эътибори пушти парда воқеъ шудани зан 

аст1 ва цамин амр сабаб шудааст, ки иддаи зижде гумон 

кунанд, ки Ислом хостааст зан цамеша пушти парда ва 

дар хона мацбус бошад ва берун наравад. 

                                                      
1. Масъалаи циҷоб, Шацид Муртазо Мутаццарк, сац. 62-79 
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Вазифаи пӯшише, ки Ислом барои занон муқаррар 

кардааст бадин маъно нест, ки занон аз хона берун 

нараванд. Зиндонк кардани зан ва цабси зан дар Ислом 

матрац нест. 

Дар бархе аз кишварцои қадим мисли Эрони бостон 

ва Цинд чизцое аз қабили сахтгирицои бемаврид ва 

беҷо вуҷуд доштааст, вале дар Ислом сахтгирицои 

бемаврид вуҷуд надорад. 

Ислом мехоцад, ки зан дар муошират бо мардони 

бегона бадани худро бипӯшонад ва ҷилвагарк ва 

худнамок накунад.1 

“Аммо имрӯза вақте, ки зан аъзои худро ба ҷуз он 

қисматцое, ки дар шариат иҷоза дода шуда аз 

номацрам бипӯшонад ва он цудуди шаръиеро, ки 

мижни зану мард лозим аст риоят намояд, циҷоб 

меноманд.”2 

Сайри таърихии циҷоб 

Пеш аз вуруд ба асли мавзӯъ, лозим аст циҷоби 

занро аз лицози таърих мавриди таваҷҷуц қарор дицем. 

Дар бештари миллатцо ва оинцои ҷацон циҷоб дар 

байни занон маъмул будааст, царчанд дар тӯли таърих, 

фарозу нишебцои зиждеро паймуда ва гоцо бо эъмоли 

салиқаи цокимон, сахтк ж сустк жфтааст, вале цеҷ гоц ба 

таври комил аз байн нарафтааст. 

Ончи аз таърихи циҷоб истифода мешавад ин аст, ки 

дар Юнон, Рум, Миср ва  Эрони бостон занон, ба хусус 

занони шацрнишин ва занони табақаи ашроф худро 

мепӯшониданд ва аз назарцо дур медоштанд. Зан дар 

                                                      
1. Нашрияи Анҷумани исломии пизишкон 
2. Осори сук фардк ва иҷтимоии бадциҷобк ва бециҷобк, Наврузк, Озода, 

коди пожннома 474, таърихи дифоъ 2.6.1384, сац. 2 
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Юнон, цангоме ки аз хона берун мерафт, бадан ва рӯи 

худро мепӯшонид. Занони Ошурк (Эрони қадим) 

навъан ба циҷоби бадан ва сурат ва сар одат доштанд. 

Дар Руми Шарқк циҷоб бо шиддати царчи тамомтар 

ривоҷ дошт. Дар мижни масецижн ва аврупоижн, циҷоб 

маъмул буда ва ин одат, то қарни сездацум хеле ривоҷ 

дошт ва аз ин таърих ба баъд, рӯ ба сустк гузошт, вале 

дар Руcсия, то цангоми салтанати Пжтри Кабир циҷоб 

маъмул буд ва дар асари кӯшиш ва мудохилаи вай 

бардошта шуд1 ва аз тарафе маълум мегардад, ки 

циҷоби қабл аз Ислом нисбати ончи дар қонуни Ислом 

омадааст, сахттар будааст. Гарчи ба назари баъзе аз 

муаррихон  дар ҷоцилияти араб циҷоби комил вуҷуд 

надошта ва ба василаи Ислом дар байни занони араб 

падид омадааст. 

Гуфтори аввал: Вазъи циҷоб дар араби 

ҷоцилк 

Тибқи барраск ва гувоции таърих маълум мегардад, 

ки дар даврони ҷоцилияти араб пеш аз Ислом 

назароти мухталиф аст. Иддае мегӯянд: Дар ҷоцилияти 

араб циҷоб вуҷуд надошта ва ба василаи Ислом пайдо 

шудааст, вале  иддае мегӯянд: Циҷоб вуҷуд доштааст. 

Аз ҷумла донишмандони маъруф (Фарид Ваҷдк) дар 

Доиратул маорифи қарни бистум дар моддаи (цуҷб) 

бацси муфассале дар робита бо циҷоб доранд. Ва 

циҷобро дар таърихи милал ва ақвом бацс намуда, то 

мерасанд ба таърихи циҷоб дар байни қавми араб, қабл 

аз Ислом ва аз “Доиратул маъорифи Лорус” нақл 

мекунад, ки аъроб аз ақвоме будааст, ки қабл аз Ислом 

                                                      
1. Расоили циҷобия, Ҷаъфарижн, Расул,  ҷ. 1, сац. 642 
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пойбанд ба циҷоб будаанд ва худ цам ин назарияро 

таъйид карда ва мегӯяд: ”Қабл аз Ислом, то цудуде 

циҷоб дар байни занон суст шуда буд ва бархе аз салак 

фурумоягон ба худнамок ва табарруҷ мепардохтанд.1” 

Пас маълум мегардад, ки ончи дар мижни занцои араб 

баъд аз мабъус шудани Пажмбари акрам(с) вуҷуд дошт, 

бадциҷобк буд, на бециҷобк, ба цамин хотир Қуръони 

карим ба муборизаи бадциҷобк бархостааст, на 

бециҷобк.2 

Ногуфта намонад, ки далели касоне, ки қоил бар 

онанд, ки циҷоб дар даврони ҷоцилият вуҷуд 

надоштааст ва дини Ислом ба вуҷудоварандаи он аст, 

муцкамтар аз ин далели боло аст, ки циҷоб дар байни 

арабцои даврони ҷоцилият вуҷуд доштааст. 

Гуфтори дуввум: Циҷоб дар қавми яцуд 

Дар замони гузашта, циҷоб дар мижни яцуд роиҷ 

буда ва мижни онцо циҷоб ба гунаи машцур ва мустанад 

буда, ки бисжре аз муаррихон на фақат аз расми 

циҷоби онон сухан гуфтаанд,  балки сахтгирицоеро, ки 

дар циҷоби онцо вуҷуд дошт цам бажн намудаанд. 

Дар дини яцуд аз цузури занони бециҷоб дар 

маконцои умумк ҷилавгирк ва пешгирк мекарданд ва 

занон бо риояти циҷоб, дар ҷомеа цузур пайдо 

мекарданд.  

Вил Дуронт мегӯяд: Агар зане ба нақзи қонуни яцуд 

мепардохт, масалан, бе онки чизе дар сар дошт, ба 

мижни мардум мерафт ва ж дар кучаи он нах меришт ж 

бо цар касе аз мардон дарди дил мекард ж садояш он 

                                                      
1. Доиратул маорифи  қарни бистум, Ваҷдк, Муцаммад Фарид, ҷ. 3, сац. 336 
2. Тафсири Кашшоф, Ҷоруллоц Муцаммад ибни Умар Замахшарк, ҷ. 3, сац. 

231 
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қадар баланд буд, ки чун дар хонааш такаллум 

менамуд, цамсоягон метавонистанд суханони ӯро  

бишнаванд, дар он сурат мард цақ дошт бе пардохти 

мацрия ӯро талоқ дицад.1 

“Дар ҷойцои зижде дар Ацди Атиқ ва Талмуд 

ошкоро ва равшан аз пӯшиши комили занон хусусан 

бо рӯбанд, бурқаъ, чодар ва...сухан ба мижн омадааст ва 

гуфта шудааст, ки вуҷуби пӯшиши сар аз номацрам дар 

берун аз хона цатто барои убур (гузаштан) аз роц, 

махсусан байни ду хона зарурк буд.”2 

Қобили зикр аст, ки андоза ва пӯшиши мазкур 

барои занони шавцардор аст ва аз назари оини яцуд, 

духтарони яцудк, то қабл аз издивоҷ андозаи хосе 

барои пӯшиш доранд ва он иборат аст, аз пӯшиши 

соддаи либосе, ки домани он, то дац сантиметр зери 

зону ва остин, то оринҷ аст ва тамоми мӯи сар низ 

пӯшида бошад.”3 

Ва аз тарафи дигар агар духтарон бециҷоб ба мактаб 

мерафтанд онцоро  ба хотири бециҷобиашон роц 

намедоданд. 

Дар натиҷа маълум мегардад циҷобе, ки дар қавми 

яцуд маъмул ва роиҷ будааст, аз циҷоби Ислом басе 

сахттар ва мушкилтар будааст. 

Сухане аз аксцои бе забон 

Аксцои мавҷуд низ бажнгари он аст, ки дар тӯли 

таърих циҷоб дар занони яцудк амри инкорнопазир 

аст. Цамон тавр ки мушоцида мешавад тасвири 

                                                      
1. Вил Дуронт, Таърихи тамаддун, ҷ. 12 сац. 30 
2. Ҷойгоци зан дар Ислом ва яцудият, Ҷалилк, Муцаммад Ризо, сац. 180 
3. Мақола, Иштироки циҷоб дар аджни Иброцимк, фаслномаи фарцангк-

иҷтимоии занон, соли нуцум, шумораи 36, тобистони 1386 сац. 144 
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маликаи Астар цамсари яцудии шоци Эрон1, ки 

мутааллиқ ба қарни панҷуми мелодк аст, дорои 

рӯсарии баланд(рӯймоли дароз) даври сар  мебошад 

(тасвири 1) ва цамчунин дар қарнцои баъдк. Дар қарни 

сездацум ва чацордацум низ занцо, бо циҷоби махсус 

дар наққошицои мавҷуд ба чашм мехӯрад, цатто ин 

циҷоб дар арӯсицои яцудк низ то цудуде ба чашм 

мехӯрад (тасвири 2 ва 3) сацнаи қобили таваҷҷуц цам 

дар яке аз тасовири занони муцаҷҷабаро нишон 

медицад, ки дастаҷамък ба дуо кардан пардохтанд 

(тасвири 4). Дар як наққошк бонуи яцудк - аврупок бо 

циҷоби хосси худ дида мешавад. (тасвири 5) Духтарони 

яцудк дар сафарномаи дилофу навъи комилтаре аз 

циҷоби занони яцудро ба намоиш мегузорад, ки цадди 

бештар аз циҷоб (пӯшиши нимасурат)-ро ба намоиш 

мегузорад.(тасвири 6) Аз баъзе тасвирцо ингуна 

натиҷагирк мешавад, ки циҷоб барои заноне, ки моил 

ба тацсили илм буданд, манъ набуда ва онцо бо циҷоби 

комил ба тацсили илм машғул буданд, ки аксцои 

мадрасаи духтаронаи яцудк бажнгари он аст, цатто 

метавон пӯшиши цамаҷонибаро, ки шомили пӯшиши 

тамоми сурат ва рӯй цам мешуд дар занони яцудк 

мушоцида кард, ки бажнгари циҷоби комили занони 

яцуд мебошад (тасвири 7). 

Аз ин тасвирцо ба вузуц метавон натиҷа гирифт, ки 

циҷоб  ба шакли комил ва пӯшиши сар дар дини яцуд 

вуҷуд дошт. 

 

                                                      
1. Хашожршоц 
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Пӯшиши бонувони яцуд дар асри цозир 

“Бонувони яцудк дар Аврупои қарни нуздацум; яъне 

то вақте ки бо фарцанги дунявии ғарбк ицота нашуда 

буданд, циҷоб доштанд, вале баъдцо бо фарцанги 

атрофи худ бештар омехта шуда ва аз пӯшиши онцо  

коста шуд. Имрӯза ағлаби бонувони яцудк мӯйцои 

худро ҷуз дар Синогуг(Каниса) намепӯшонанд ва баъзе 

бонувони мӯъмин ва диндор бар асоси фатвои баъзе аз 

хохомцои“ашкинозк” (кишварцои ғарбк) истифода аз 

кулоци - гисро аз дигар намунацои пӯшиши сар ҷицати 

ҷойгузин кардани циҷоби суннатк роцаттар жфтаанд ва 

барои пӯшиш танцо аз кулоци -гис истифода мекунанд. 

Қобили зикр аст, ки умуми уламои “Сафородим” 

(кишварцои шарқк) кулоци гисро ба унвони циҷоб 

қабул надоранд. 

Имрӯза бисжре аз бонувони мӯъмин ва пойбанди 

яцудии Ортодокс (хусусан фирқаи Цасаидим) дар 

Фаластини ишғолк аз пӯшиш ва либосцои содда ва 

вазин дар иҷтимоъ истифода менамоянд.1 

 

 

                                                      
1. Иштироки циҷоб дар аджни Иброцимк, сац. 146 
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Гуфтори сеюм: Циҷоб дар  қавми масецият 

Дар дини масецк занон монанди ашжи қимати бисжр 

боарзиш ва муқаддас буданд. Дар назди масецижн 

маъмул буд, ки ашжи қимат ва чизцои муқаддасро бо 

порча мепӯшонданд, то инки аз нигоци мардум дур ва 

мацфуз бимонад ва чун занон низ назди масецижн 

боарзиш буданд, лизо барои пӯшондани онон низ, аз 

порча истифода менамуданд. Цамон тавр ки ашжи 

қиматро ба манзари умум намеоварданд, занонро низ 

манъ мекарданд. Ва ба онцо дар анҷоми русумоти 

мазцабк бециҷоб ва бе пӯшондани сурат иҷозаи вуруд 

ба иҷтимоъ намедоданд. Ва аз онҷо, ки дини масецк 

истимрор ва идомаи ацкоми дини яцудк буд, циҷобро 

ба унвони цукми илоцк матрац кардааст. Дар китобцои 

марбут ба ин дин дастурцои мустақиме дар мавриди 

пӯшиш ва циҷоб дида мешавад ва ба вуҷуб он тасрец 

шудааст.  

Ба иборати дигар дини масецият на танцо циҷоби 

занонро лозим шумурдааст, балки ацкоми сахти 

шариати яцуд дар мавриди циҷоби занонро истимрор 

бахшида ва дар бархе мавридцо онро ташдид (сахтар) 

намудааст.  

 “Гилмент” ва “Тезтулижн” Ду шахсияти бузург дар 

масецият дар бораи циҷоб мегуянд: “Зан бояд комилан 

дар циҷоб пӯшида шавад, магар вақте ки дар хона аст, 

зеро танцо либос аст, ки метавонад  ӯро бепӯшонад ва 

аз диққат шудани чашмцо ба сӯи ӯ манъ гардад. 

Зан набояд рӯи худро уржн кунад, то дигаронро бо 

нигоц кардан ба сурат ва рӯяш водор ба гуноц намояд. 

Барои зани мӯъмин ва пойбанди масецк дар назари 

Худованд писандида нест, ки ба зевар ороста гардад ва 
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цатто зебоии табиии он бояд бо ихтифо ва фаромӯшк 

он аз байн бурда шавад, зеро барои бинандагон 

хатарнок аст. Дуруст кардани мӯи сар ва ороиши он ва 

танзими онцо дар оина, танцо аз хусусижти заноне аст, 

ки шарм ва цажро аз даст додаанд. Магар он ки ин 

дуруст кардан ва зебо кардани худ барои шавцари худ 

бошад ва ин ишкол ва монеъ надорад.1  

Сухан аз аксцои безабон 

Бо таваҷҷуц ба тасовири циҷоб дар байни занони 

масецк метавонем онцоро ба циҷоби занони яцудк 

наздик донист. Масецижн цам бо таваҷҷуц ба тасовири 

мавҷуд, гирди сурат ва дастцо то (оринҷ) мачро ҷоиз 

шумурдаанд, ки дар баъзе аз тасовир мисли занони 

армании Эрон миқдоре аз сурат пӯшонда шудааст 

(тасвири 12). Баъзе суратцо марбут ба занони масецк 

аст, ки бо циҷоби комил дар ҷойгоци табобат ширкат 

мекунанд. Ва циҷоб монеъи кори онцо нест (тасвири 

акси 13) цам аз қарни 15 ба дасти мо расида, ки сацнаи 

салиби цазрати Исо(а) ба заъме масецижнро шарц 

медицад, ки дар ин сурат цазрати Марям(а) ва занони 

дигар низ дорои циҷоби сар ва тамоми бадан цастанд  

(тасвири 14). Цатто бонувони масецие, ки дар Русия 

зиндагк мекунанд, то қарни 19 бо циҷоби комил дар 

тасовир дида мешаванд (тасвири 15). 

Роцибацои масецие, ки дар воқеъ намояндагони 

мазцабк барои занони масецк цастанд, дорои циҷоб 

буданд, цамон тавр ки дар тасовир дида мешавад дорои 

рӯсарицои сафед, ки сар ва гардани онцоро комилан 

пӯшонида ва чодари сижц, ки тамоми баданро дар бар 

                                                      
1. Зан ва озодк, сац. 52 
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гирифтааст (тасвири 16 ва 17) аксцои марбут ба занони 

имрӯза аст, ки дар умури сижск бо циҷоби комил 

ширкат доранд  (тасвири 18). Дар акси дигар бонувони 

масецк дар калисо машғул ба ибодатанд (тасвири 19) ва 

дар бархе аксцо бо риояти циҷоб машғули бозк цастанд 

(тасвири 20). Аксе аз “модари Тарзо” аст, ки нишон 

медицад, ки вай низ дорои циҷоб буда, (тасвири 21) ки 

ин худ бажнгари вуҷуди циҷоб дар дини масецият аст. 

Ин тасовир бидуни шарцанд, аммо гӯжи вуҷуди 

циҷоб дар ин дини осмонк (масецият) мебошанд.  
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Гуфтори чацорум: Циҷоб дар Эрони 

бостон 

Вил Дуронт низ роҷеъ ба Эронижни қадим 

мегӯяд: Занони табақоти болоии ҷомеа ҷуръати онро 

надоштанд, ки ҷуз дар тахти равони рӯпӯшдор аз хона 

берун бижянд ва царгиз ба онцо иҷоза дода намешуд, ки 

ошкоро бо мардон муошират кунанд. Занони 

шавцардор цақ надоштанд  цеҷ  мардеро, агарчи  падар 

ж бародараш бошад, бубинанд. Дар наққошицое, ки аз 

Эрони Бостон барҷой монда, сурати цеҷ зане дида 

намешавад ва номе аз эшон ба назар намерасад.1 

Чунонки мулоциза мефармоед, циҷоби сахту шадиде 

дар Эрони Бостон цукмфармо буда, цатто падарон ва 

бародарон нисбат ба хоцари шавцардор номацрам 

шумурда мешудаанд. 

 Гуфтори панҷум: Циҷоб дар Цинд  

Дар кишвари Цинд низ падидаи циҷоб сахт ва шадид 

будааст, вале дуруст маълум нест, ки қабл аз нуфузи 

Ислом дар Цинд вуҷуд доштааст ж баъдцо пас аз нуфузи 

Ислом дар Цинд ривоҷ жфтааст. Ончи мусаллам аст ин 

аст, ки циҷоби циндк низ монанди циҷоби Эрони 

бостон сахт ва шадид будааст. Вил Дуронт менависад:        

“ ...Як зани наҷиб ва муцтарам метавонист рӯи худро 

фақат ба шавцар ва писаронаш нишон дицад ва дар 

малаи ом бояд бо рӯбанди сангине рафту омад кунад, 

ки сураташро пӯшида дорад, цатто пизишки муолиҷ 

                                                      
1. Таърихи тамаддун,  Вил Дуронт ҷ. 1, сац. 552 
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агар мехост набзи бемореро бинад, зан мебоист пушти 

парда бинишинад”.1   

Дар мижни қабоили зижде низ циҷоб ривоҷ 

доштааст. Вил Дуронт менависад: “Болотар аз 

сарзамини арманижн ва дар канори даржи Сижц, 

Саккоцо2 бижбонгардк мекарданд ва занони худро сахт 

дар “ парда” нигоц медоштанд”. 

Ба цар цол ончи мусаллам ва қатък аст ин аст, ки 

қабл аз Ислом циҷоб дар ҷацон вуҷуд доштааст ва 

Ислом мубтакири он нест. 

                                                      
1. Таърихи тамаддун, Вил Дуронт, ҷ. 1,сац. 565 
2. Saythians. 
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Бахши дуввум: Циҷоби занон дар 

дини Ислом 

Масъалаи циҷоб яке аз масоиле аст, ки ба робитаи 

зан ва мард марбут мешавад, чунки агар мавзӯи робита 

ва нигоц дар кор набошад, асосан тарци циҷоб, амри 

бецуда хоцад буд. Асосан иллати лузуми пӯшиши 

бонувон низ цамин аст, ки дар маърази диди мардони 

номацрам қарор мегиранд. Ва робитаи цисобнашуда 

дар мижн, метавонад ҷарақаи шацавотро равшан сохта, 

хирмани саодати эшонро ба оташ кашад. 

 Ва аз тарафи дигар циҷоб яке аз ацкоми зарурии 

Ислом ба шумор меояд1  ва цамаи мазоциб бар он 

иттифоқи назар доранд. 

Дар Қуръони карим ва ривояти расида аз 

Пажмбар(с) ва хонадонаш ва низ дар калимоти фуқацо, 

ба вуҷуби циҷоб ва кайфияти он тасрец шудааст. Ислом 

аз инцирофот ва ж зиждаравк ва кӯтоцие, ки дар 

пӯшиши занон вуҷуд дошта парцез намуда ва дар 

қонунгузорк цадди мутаносиб бо хостацои инсониро 

дар назар гирифтааст. 

Дар циҷоби исломк осонгирицои зарарнок ва 

сахтгирицои бедалел вуҷуд надорад. Циҷоби исломк он 

гуна, ки тамаддун ж фарцанги  ғарб таблиғ мекунад, ба 

маънои цабси зан дар хона ж парданишинк ва дурк аз 

ширкат дар масоили иҷтимок нест, балки ба ин маъно 

аст, ки зан дар муоширати худ бо мардони бегона мӯи 

                                                      
1 . Баъзе аз фуқацои муосир мегӯянд: Асли цукми циҷоб аз зарурижти  дини 

Ислом аст ва мункири он цукми мункири зарурк мацкум ба куфр аст, магар 

инки маълум бошад , ки мункири Худо ж Расул нест.  
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сар ва андоми хешро бипӯшонад ва ба ҷилвагарк ва 

худнамок напардозад. Чун майл ба худнамок ва 

худорок, махсуси занон аст ва дар цеҷ ҷои дунж собиқа 

надорад, ки мардон аз либосцои баданнамо ва 

ороишцои тацриккунанда истифода кунанд. Инцирофи 

худнамок ва барацнагк, аз инцирофоти махсуси занон 

аст ва лизо дастури циҷоб низ барои онон муқаррар 

шудааст.  Аммо ин тавр нест, ки мардон циҷоб надошта 

бошанд, онон низ циҷоб доранд, аммо циҷоб ба он 

маънои мавриди назар, ки дар занон аст, дар мардон 

нест, зеро ки табиати зан ва мард бо цам фарқ дорад, 

вале аз назари луғавк, циҷоб ба маънои пӯшиш ва сатр 

ва марзи зану  мард аст ва ин пӯшиш ва сатр ва марзро 

мардон цам бояд дошта бошанд. Аммо циҷоб ба 

маънои истилоцк бештар барои занон ба кор меравад 

ва вақте зан аъзои худро ҷуз рӯ ва дуто кафи даст аз 

номацрам бипӯшонад ва андозаи шаръие, ки дар 

Ислом бажн шудааст риоят намояд, мегӯянд циҷобро 

риоят кардааст. Ва дар Қуръони карим ва ривожт ба ин 

матлаб ошкоро ишора шудааст, ки дар бораи он тавзец 

хоцем дод.     

Ба назар мерасад, ки цукми вуҷуби циҷоб дар соли 

шашуми циҷрат ташреъ гардид. Шоцид бар он, ожти 

сураи “Нур” аст, ки достони маъруфи Ифк дар он 

омадааст. Дар цамин замон буд, ки мунофиқин дар 

садад баромаданд бо эҷоди шоеа ва овоза  дар бораи 

занони Пажмбар(с) ва бо дуруст кардани музоциматцое 

барои занони озода ба бацонаи каниз цисобидаанд онцо 

қалби Пажмбар(с) ва мусалмононро ҷарицадор 

бикунанд. Ба дунболи ин авзоъ ва шароит буд, ки 

Худованд ожти марбут ба пӯшишро барои бозгӯк ба 

уммат нозил фармуд. 
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    Циҷоби занон аз дидгоци Қуръон ва ривоят 

Қуръони карим китобе аст, ки барои саодат ва 

хушбахтии инсон омадааст. Дар ин китоби цидоят, 

ожти гуногун дар робита бо цудуд ва ацкоми циҷоб ва 

пӯшиши исломк, нацваи муомила ва иртиботи занон 

ва мардон омадааст. 

Лозим аст, ки барои огоции касоне, ки аз рӯи 

беиттилок гоце мепурсанд, ки дар куҷои Қуръон 

риояти циҷоби исломк воҷиб шудааст?! матолиберо 

дар ин бора ироа намоем. 

Пас барои таваҷҷуц ва диққати бештари мардум, 

ибтидо ба ожти махсус ба циҷоб мепардозем, ки дар он 

цудуд ва пӯшиши зан назди марди мацрам ва 

номацрам мушаххас шудааст. Ва дар идома низ ожтеро, 

ки цудуд, шароит ва масоили марбут ба циҷобро бацс 

хоцем кард. 

1) Циҷоб, марз ва андозаи он аз дидгоци 

Қуръони карим    

Қуръони карим дар бораи циҷоби зан  таъкиди 

фаровоне намудааст, ки дар ин ҷо ба тавзец ва тафсири 

баъзе аз  ожте, ки махсуси циҷобанд мепардозем. 

Дар сураи “Нур” чунин омадааст:   

 

 َلُل لِّلْؤؤْهٌَٙبتٙ ٗٓغْعُعْيَ هٙيْ ؤَثٕصٓبسِّٙيَّ ٍٓٗٓحٕفَظْيَ فُشٍُرْٓٔيَّ ٍٓالَ ٗٔجٕذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ إِلَّب هٓب ظَْٓش

رَٔ٘ٔثِِْيَّ ٍٓالَ ٗٔجٕذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ إِلَّب لٙجٔؼَٔلَتِْٙيَّ.  ٍٓلْ٘ٓعْشِثٕيَ ثِخُؤشِّٙيَّ ػٓلَى هٌْْٙٓب
1 

“Ва ба занони боимон бигӯ: Чашмцои худро (аз нигоци 

цавасолуд) фурӯ гиранд ва домани худро цифз кунанд ва 

                                                      
1. Сураи "Нур" ояти 31 
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зинати худро – ҷуз он миқдор, ки наможн аст – ошкор 

нанамоянд ва (атрофи) рӯсарицои худро бар синаи худ 

афкананд, (то гардану сина бо он пӯшонида шавад) ва 

зинати худро ошкор насозанд, ..” 

Ин оят андозаи пӯшиши мацорим ва ғайри 

мацоримро муайян мекунад ва бар пӯшиши аврат бо 

цифозат таъкид мекунад. 

А) Андозаи пӯшиш назди номацрам 

1)  Цифзи аврат 

َّٗٓحفَظيَ فُشٍُرْٓٔي ٍٓ Занон аврати худро цифз намоянд. Ва 

чун цифозат цам ба маънои цифзи зоцирк омада ва цам 

ба маънои цифзи ботинк дар инҷо бо таваҷҷуц ба 

қарина, мақсуд цифозати зоцирк, яъне пӯшиш аст. 

Имом Ҷаъфари Содиқ(а) мефармоянд :  

ولّوب وبى فٖ وتبة اهلل هي روش حفظ الفشد فَْ هي الضًّب اٙالّ فٖ ّزا الوَاظغ فبًِّ »

 1 «للحفظ هي اى ٌٗظش الِ٘.

“Царҷо ки дар Қуръон сухан аз цифзи фарҷ омадааст 

манзур покдоманк аз зиност, магар дар ин оят, ки 

манзур цифзи он аз нигоци дигарон аст.” 

Цифз, цамон пӯшонидан аст бо таъкид ва шиддати 

бештар, зеро цифозат цамеша цамроц аст бо навъи 

муроқибат ва муцкамкорк, ки шахсро аз цаводис ва 

иттифоқот мацфуз бидорад. 

Бинобар ин авратро бояд бо диққат ва эцтижти 

бештаре пӯшонид, то дар цолоти мухталиф ин пӯшиш 

дар ҷойгоци ошкор шудан қарор нагирад. Илова бар 

ин, ин қисмат аз оят аз умумияти бештаре бархурдор 

аст. Чаро ки дар ин цукм фарқи байни мацорим ва 

                                                      
1. Манло яцзарацул фақиц, Шайх Садуқ, Аби Ҷаъфар, тасцеци шайх 

Муцаммади Охундк,  ҷ. 1, сац. 63, цадиси 11 
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ғайри мацорим қоил нашудааст, лизо пӯшонидани он 

цатто дар муқобили мацорим аз қабили падар, модар 

ва хоцар ..... низ воҷиб аст ва танцо мавриде, ки истисно 

шуда цамсар аст, ки далелцои дигаре меояд ва 

цамсарро истисно мекунад. 

2) Зинатцои пинҳон ва ошкор 

الَ ٗٔجذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ اٙالّ هب ظَْٓشَ هٌْٙب ٍٓ 

“Зинатцои худро ошкор нанамоед, магар зинатцое, ки 

пайдо аст.” 

Дар ин қисмат аз оят Худованд бар занон цукм 

мекунад, ки зинатцои худро бипӯшонанд, аммо ин 

цукмро дар мавриди зинатцои ошкор истисно мекунад. 

Аввал асли матлаби зинатро барраск намоем, ки дар 

фарцанги исломк ба чк маъно мебошад? 

Роғиби Исфацонк мегӯяд:  

ٍالضٌَُّٗٔ ثبلمَل الوزٔوٓل حالثٌ: صٌٌَِٗٔ ًَفسٌٙ٘ٛٔ وبلؼلن ٍاالػتٙمبداتٙ الحٓسٌِٔ، ٍ  صٌٌِٗٔ ثٓذًِٓٙ٘ٛٗ »

  «وبلمَُِٛٓ ٍ طَُل المبهِٓٔ، ٍٓ صٌٌَِٗٔ خَبسِر٘ٛٔ وبلوبلِ ٍ الزبُ.

 Зинат се гуна аст:  

1) Зинати нафсонк мисли илм ва эътиқодоти нек.  

2) Зинати баданк монанди қувват ва баландии 

қомат.   

3) Зинати хориҷк мисли молу ҷоц. 1 

Дар Қуръони карим барои зинат аз луғатцои 

гуногуне истифода шудааст монанди ин ожт:  

ٍُلَُثِىُنٕ..حٓجٛتٓ إِلَٕ٘ىُنٔ الْئِٗوٓبىَ ٍٓصٌَِٓٗٛٔ فٖٙ ل . 2 

“Худованд имонро мацбуби шумо қарор дода ва онро дар 

дилцоятон зинат бахшидааст ..” 

                                                      
1 . Алмуфрадот фи ғарибил Қуръон, Роғиби Исфацонк, Абилқосим Цусейн 

ибни Муцаммад, сац. 218 
2 . Сураи "Цуҷурот", ояти 7 
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ٍَ1  ؤَىَّ الَّزٙٗيَ الَ ٗٔؤْهٌَُٙىَ ثِبلْأخٙشَِٓ صٌَّٓٗٛب لَْٔنٕ ؤَػٕوٓبلَْٔنٕ فَْٔنٕ ٗٓؼٕوَْٓٔى   

“Касоне, ки ба рӯзи қижмат имон надоранд, аъмоли   

(бад) ононро барояшон зинат медицем, ки саргардон 

мешаванд.” 

ِ ٓتِ ٍٓالْفٙعَّٔ   صِّٔٗيَ لٙلٌَّبسِ حٔتٜ الشََّْٓٓاتٙ هٙيَ الٌِّسٓأءٙ ٍٓالْجٌٓٙ٘يَ ٍٓالْمٌََبطٙ٘شِ الْؤمٌَْطَشَِٓ هٙيَ الزَّّ

  ...   2الْؤسَٓٛهِٓٔ ٍٓالْإًَْؼٓبمِ ٍٓالْحٓشْثٙ. ٍٓالْخَٕ٘لِ

“Муцаббати умури моддк, аз занон ва фарзандон ва 

амволи цангуфт(зижд) аз тилло ва нуқра ва аспцои мумтоз 

ва чацорпожн ва зироат, дар назари мардум зинат дода 

шудааст.” 

ٔ3  َىٍَٓالْخَٕ٘لَ ٍٓالْجِغَبلَ ٍٓالْحٓوٙ٘شَ لٙتَشْوَجَّٔٓب ٍٓصًٌَِٗٔ ٍٓٗٓخْلُكُ  هٓب الَ تَؼٕلَو .  

“(Ҳамчунин) аспцо ва хачир ва харцоро офарид,  то бар 

онцо савор шавед ва зинати шумо бошад ва чизцое 

меофаринад, ки намедонед.” 

 

ِ4 إًَِّب صٌَّٓٗٛب السٛوبءٓ الذًْٜ٘ٓب ثِضٌٍَِٗٔ الْىََٓاوٙت.  

“Мо осмони наздик (поин)-ро бо ситорагон оростем.” 

Дар ин ожт Худованд аз имон, амал, чацорпожн, 

хостацои фитрии худододк, ситорагон ва зеваролот ба 

унвони зинат ном мебарад. Бинобар ин, зинати инсон 

чизе аст, ки мояи зебоии инсон бошад, чи зебоии 

маънавк монанди имон ва чи зебоицои ҷисмк, монанди 

чецра ва бадан ва чи зебоицои хориҷк, монанди ороиш 

ва либос ва зеваролот. 

Дар ожти Қуръони карим ва мавориди истифодаи ин 

вожа ба даст меояд, ки зинат чизе аст, ки сабаби зебок 

                                                      
1. Сураи "Намл", ояти 4 
2. Сураи "Оли Имрон", ояти 14 
3. Сураи "Нацл", ояти 8 
4. Сураи "Соффот", ояти 6 
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мегардад, цол ин зебок цақиқк бошад ж зоцирк, зотк 

бошад ж сифотк, зебоии табик бошад ж зебоии сохтагк. 

Цол инки дар ояти циҷоб нацй шуда аз ошкор 

кардани зинатцо, албатта, зинатцое, ки худашон 

ошкоранд истисно қарор гирифтаанд. 

Зинати ошкор  

Цоло ки маънои зинатро фацмидем бояд бубинем 

зинати ошкор кадом аст? 

Хушбахтона, муфассирини воқеии Қуръони карим, 

яъне хонадони Пажмбар(с) масодиқи “зинати 

ошкорро” мушаххас намудаанд, ки ба баррасии онцо 

мепардозем. 

Абибасир мегӯяд: Аз Имом Содиқ(а) дар мавриди 

ин оят  بٍٓ الَ ٗٔجذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ إالّ هٓبظَْٓشَ هٌْٙ   савол кардам. Цазрат 

фармуд: «الخبتن ٍالوسىٔ ٍّٖ الملت»  Ангуштар ва дастмона 

мебошад. 

Мусъида мегӯяд: Аз Имом Содиқ(а) савол шуд: 

Зинати зоцирии зан чист? Цазрат фармуд: «الَجِ ٍ الکف٘ي»  

Сурат ва дастцо. 

Имом Боқир(а) дар тафсири ин оят 

   هٌْٙب ٍٓ الَ ٗٔجذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ إالّ هٓبظَْٓشَ  мефармояд: Зинати зоцирк 

либосу  сурма, ангуштар ва ранги дастон ва дастмона 

мебошад ва зинат дар се қисм аст: зинат барои умум, 

зинат барои мацрам ва зинат барои шавцар. Зинат 

барои умум цамон аст, ки гуфтем (либос ва сурма, 

ранги даст ва дастмона) ва зинат барои мацрам (падар, 

бародар ва ...) мацали гарданбанд ба болост ва мацалли 
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бозубанд ва халхол ба поин аст, аммо зинат барои 

шавцар цамаи аъзои бадани зан мебошад.1 

Вале ончи дар инҷо лозим ба тазаккур аст ин аст, ки 

асли циҷоб ва пӯшиши бадан ва мӯй тибқи ояти фавқ 

мавриди қабули цама аст. 

Аз тарафи фуқацое, ки дар ин аср цастанд цамагк 

усули циҷоб ва пӯшиши занро аз зарурижти дин 

медонанд.2 

Зимнан таваҷҷуц ба ин нукта ба ҷо аст, ки Ибни 

Масъуд, ки аз ҷумлаи мувассақин ва аз асцоби бузург ва 

маъруфи Пажмбар(с) аст, ҷумлаи إالّ هٓبظَْٓشَ هٌْٙب ояти 

фавқро ба маънои зоцир (либоси рӯй) тафсир кардааст, 

монанди чодар ва кафш, ки табъан наможн аст. 

Ибни Аббос, ки чецраи дигаре аз муфассирин ва 

сацоба аст, ҷумлаи إالّ هٓبظَْٓشَ هٌْٙب ро ба чецра(рӯй) ва ду 

даст то мач(банди даст) тафсир кардааст.3 

3) Пӯшиши сар ва гардан 

(ояти пӯшиш)    Занонٍٓل٘عشِثيَ ثِخُؤَسِّٙيَّ ػٓلٖ رَٔ٘ثِِْيَّ

муваззафанд рӯсарицои худро рӯи синаи худ 

бияндозанд(афкананд)(то гардану сина бо он пӯшонида 

шавад). 

Дар ин оят аввал бояд бубинем (хумор) чист? Ва 

иллати чунин дастуре чк будааст? 

Хумр ҷамъи хумор ва дар луғат омада аст, ки  

 4 «الخوبس حَةٗ تغطّٖ ثِ الوشؤٓ سؤسْب»

                                                      
1. Тафсири Алк ибни Иброцими Қумк, Сайид Таиби Мусавии Алҷазоирк, ҷ. 

2, сац. 101 
2. Ал урватул вусқо, Таботабок Яздк, Сайид Муцаммад Козим, сац. 627 
3. Фуруғи Кофк, Кулайнк, Аби Ҷаъфар ибни Яъқуб, сац. 521 
4. Роғиби Исфацони, Абил Қосим Ал-Цусайн ибни Муцамад, Ал муфрадот 

фи ғарибил Қуръон, сац. 159 
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(Химор либосе аст, ки зан бо он сарашро 

мепӯшонад. Ва ба истилоц химор  рӯсарк(рӯймол) 

мебошад. 

“Ҷуюб (ҷамъиҷайб) ба маънои яқаи курта аст, ки аз 

он таъбир ба гиребон мешавад ва гоц ба қисмати болои 

сина ба хотири наздик бо он низ гуфта мешавад.”1 

“Аз ин ҷумла истифода мешавад, ки занон қабл аз 

нузули ин оят, дарозии рӯсарии худро ба шонацо ж 

пушти сар меафкандаанд, ба гунае ки гардан ва каме аз 

болои синаи онцо наможн мешуд, Қуръони карим 

дастур медицад, рӯсарицои худро бар гиребони худ 

афкананд, то цам гардан ва цам он қисмат аз болои 

сина, ки наможн аст пӯшонида шавад.2 

Дар ҷои дигар, Худованд ба занони мӯъмин хитоб 

карда мефармояд: 

 3“ ٍل٘ضشتي تخوشّي ػلٖ جَ٘تْي”

Бояд рӯсарии худро бар рӯи сина ва гиребони хеш 

қарор дицанд. Дар ин оят чунин омадааст: Эй 

Пайғамбар! Ба занони мӯъмин бигӯ, ки ҷилбобцои 

(рӯсари) хешро ба худ наздик созанд. Равшан аст, ки 

вақте ба зан бигӯянд: Рӯсариатро ба худ наздик кун, 

мақсад ин аст, ки онро рацо накун, онро ҷамъ кун ва 

худро бо он бипӯшон. 

Аз шаъни нузули ояти қаблк низ, ин маъно ба хубк 

ба даст меояд. 

2) Яке дигар аз ожте, ки дар Қуръони карим далолат 

бар вуҷуби циҷоб ва пӯшиш барои зан мекунад ояти 59 

                                                      
1. Лисонул араб, Ибни Манзур, Ацмад, ҷ. 1, сац. 159 
2. Тафсири Намуна, Макорими Шерозк, ҷ. 14, сац. 440 
3. Сураи "Ацзоб", ояти, 59 
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сураи муборакаи “Ацзоб” аст, ки дар ин ҷо мавриди 

бацс ва барраск қарор медицем: 

 َّٗٓب ؤَْٜٗٓب الٌَّْجِٖٜ لُلْ لٙإَصٍٕٓارِهٓ ٍٓثٌَٓبتٙهٓ ًٍٓٙسٓبءٙ الْؤؤْهٌٙٙ٘يَ ٗٔذًٕٙ٘يَ ػٓلَِْٕ٘يَّ هٙي رآلَلجِ٘جِِْي

 . 1 فْيَ فاَلَ ٗٔؤْرَٕٗيَ.ؤَى ٗٔؼٕشَ  رلٙهٓ ؤَدًَٕى

“Эй Пайғамбар! Ба цамсарон ва духтаронат ва занони 

мӯъминон бигӯ: «Ҷилбобцои (рӯсарицои дарози) худро бар 

худ фурӯ афкананд, ин кор барои ин ки шинохта нашаванд 

ва мавриди озор қарор нагиранд, бецтар аст...” 

Ҷилбоб либоси кушодтар аз рӯсарк ва кӯчактар аз 

або ва ҷелак аст,  ки  занон бо он сар ва гардани худро 

мепӯшонанд. 

Дар китоб ва луғатномаи Тоҷуларӯс омадааст: 

“ Ҷилбоб порчае аст,  ки цамаи баданро 

мепӯшонад.”2 

Дар тафсири Ибни Касир омадааст: Умми Салама 

ривоят карда, вақте ки ояти фавқ нозил шуд, занони 

тоифаи Ансор порчаи сижц ба сар мекарданд ва дар 

сижцк монанди зоғцо буданд ва бо цамин вазъ аз канори 

Расули Худо(с) мегузаштанд. Расули Худо(с) дар ин 

маврид ба онцо эътироз накард ва цамин амал далели 

тақрир ва имзои он цазрат аст ва тақрири ӯ монанди 

сухани ӯ цуҷҷат мебошад.”3 Цамин матлаб дар Сунани 

Абӯдовуд цам омадааст.4  

Баъд аз инки пӯшидани ҷилбоб ташреъ мегардад 

Худованд сабаби ин цукмро чунин бажн мекунад:          

                                                      
1. Сураи "Ацзоб", ояти, 59 
2. Тоҷуларӯс, Ҷавоцирул қомус, Зубайдк, Сайид Муцаммад Муртазо, ҷ. 1, 

сац. 174 
3. Тафсири ибни Касир, ҷ. 1, сац. 175 
4. Сунани Абӯдовуд,  ҷ. 2 
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ؤَى ٗٔؼٕشَفْيَ  رلٙهٓ ؤَدًَٕى 1 

 Ин кор барои инки шинохта нашаванд ва мавриди озор 

қарор нагиранд бецтар аст. 

Чаро пӯшидани ҷилбоб сабаби ташаххуси зан ва 

маъруфияти вай мегардад? Барои посух гуфтан ба ин 

савол лозим аст ба шаъни нузули оят таваҷҷуц намоем, 

то посухи онро равшантар даржбем. 

Алк ибни Иброцим дар тафсири оят мефармояд:       

“Занон дар намози ҷамоати Расули Худо(с) ширкат 

мекарданд. Вақтцои намоз, цангоми шаб баъзе авбошцо 

бар сари роци занон менишастанд ва музоцими онцо 

мешуданд ва онцоро озор медоданд; сипас ин оят 

нозил шуд. 

َْٜٗٓب الٌَّْجِٖٜ لُلْ لٙإَصٍٕٓارِهٓ ٍٓثٌَٓبتٙهٓ ًٍٓٙسٓبءٙ الْؤؤْهٌٙٙ٘يَ ٗٔذًٕٙ٘يَ ػٓلَِْٕ٘يَّ هٙي رآلَلجِ٘جِِْيَّ ٗٓب ؤ

   2ؤَى ٗٔؼٕشَفْيَ فاَلَ ٗٔؤْرَٕٗيَ ٍٓوَبىَ اللَِّٔ غَفَُساً سٛحٙ٘وبً  رلٙهٓ ؤَدًَٕى

Қавли дигареро дар тавҷеци ин тацлил нақл мекунем: 

“Агар занон худро бипӯшонанд одамцои  авбош ва фосиқ 

мефацманд, ки ин зани покдоман аст ва ноумед мешаванд 

ва музоцимат намекунанд. Аммо агар занон худро ороста 

ва рацо дар муқобили чашмони царза ва тамаъкор қарор 

дицанд авбошцо ва чашмчаронцо ба тамаъ меафтанд ва 

онцоро дунбол мекунанд.”3 

Худованд дар ояти дигаре, ба занони 

Пажмбар(с)мегӯяд, ки “Ишвагарона сухан нагӯед, ки 

мабодо бемордилон ба тамаъ биафтанд.”4 Дар ин ояти 

мавриди бацс цам цамон рӯц ва пажмро дунбол мекунад 

                                                      
1. Сураи "Ацзоб" ояти  59 
2. Тафсири Алк ибни Иброцим, ҷ. 2, сац. 196 
3. Маҷмаъул бажн фи тафсирил Қуръон, Табарск, Абу Алк Фазл ибни Цасан, 

ҷ. 4, сац. 370 
4.  Сураи "Ацзоб", ояти 53 
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ва мефармояд: “Онгуна худро бипӯшонед ва осон аз 

манзил берун оед, ки сангинк ва вазонат сабаби 

ташаххуси шумо гардад ва ба покк ва виқор шинохта 

шавед. Ва вақте ингуна дар иҷтимоъ ворид шудед, 

чашми тамаъкоронро кӯр мекунед: «َفال ٗؤرٗي»  натиҷааш 

ин мешавад, ки касе музоцими шумо намешавад.”1 

Иллат ва сабаби воҷиб шуданро аз ин ду оят цам 

метавон фацмид, ки циҷоб ба ин ҷицат содир ва 

риояташ воҷиб шудааст, ки ибтидо дилцои мардон ва 

сипас дилцои занонро покиза нигац дорад, то дар 

домани гуноц наафтанд. Дуввум инки занон аз хатари 

озори мардон (ки ба занон чашми тамаъ медӯзанд ва 

бо суханони ба зоцир дилнишин, вале бо “нияти бад” 

цам худро ва цам занро гунацкор мекунанд ва цам занро 

мелағзонанд,) масун ва мацфуз бимонад.2  

Б) Цукми пӯшиш назди мацорим 

Баъд аз инки Худованди мутаол дар сураи “Нур” 

андозаи пӯшишро (яъне пӯшидани зебоицои ҷисмк ва 

зинатцои пинцонро мушаххас ва маълум кард ва шева 

ва тарзи пӯшидани рӯсариро ислоц намуд, дар 

мавриди цукми пӯшиш дар назди мацорим 

мефармояд: 

رَٔ٘ٔثِِْيَّ ٍٓالَ ٗٔجٕذٙٗيَ   ٍٓلْ٘ٓعْشِثٕيَ ثِخُؤشِّٙيَّ ػٓلَى ...ٍٓالَ ٗٔجٕذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ إِلَّب هٓب ظَْٓشَ هٌْْٙٓب

ِْيَّ ؤٍَٕ إِخَْٓاًِْٙيَّ ؤٍَٕ صٌَِٗتَْٔيَّ إِلَّب لٙجٔؼَٔلَتِْٙيَّ ؤٍَٕ  آثٓبئِْٙيَّ ؤٍَٕ آثٓبءٙ ثٔؼَٔلَتِْٙيَّ ؤٍَٕ ؤَثٌَٕبئِْٙيَّ ؤٍَٕ ؤَثٌَٕبءٙ ثٔؼَٔلَتٙ

خََٓاتِْٙيَّ ؤٍَٕ ًٙسٓبئِْٙيَّ ؤٍَٕ هٓب هٓلَىَتٕ ؤَٕٗوٓبًُْٔيَّ ؤٍَِ  التَّبثِؼٙ٘يَ غَٕ٘شِ ؤٍُلٖٙ الْئِسٕثِٓٔ ثٌٖٓٙ إِخَْٓاًِْٙيَّ ؤٍَٕ ثٌٖٓٙ ؤَ

 . 3 ػَٕٓسٓاتٙ الٌِّسٓبءٙ...  هٙيَ الشِّرٓبلِ ؤٍَِ الطِّفْلِ الَّزٙٗيَ لَنٕ ٗٓظْْٓشٍُا ػٓلَى

                                                      
1. Царими ифоф, Цусенижн, Рӯцуллоц сац. 64 
2. http://www.porosojoo.com/fa/bank/41650. 
3. Сураи "Нур" ояти 31 
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(....ва зинати худро ошкор насозанд, магар барои 

шавцаронашон ж падаронашон ж падари шавцаронашон ж 

писаронашон ж писарони цамсаронашон ж бародаронашон ж 

писарони бародаронашон ж писарони хоцаронашон ж занони 

цамдинашон ж бардагонашон (канизонашон) ж ашхоси сафец, 

ки тамоюл ва цавас ба зан надоранд ж кӯдаконе, ки аз корцои 

ҷинсии марбут ба занон огоц нестанд....) 

 Дар инҷо равшан аст, ки манзур ва мақсад зинатцои 

пинцоне аст, ки дар мавриди онцо социби  тафсири 

Кашшоф менависад: “Зинатцои ботин (пинцонк) 

мисли даст ва бозубанд, гарданбанд, тоҷ, камарбанд ва 

гӯшвора, ки бояд пӯшонида шаванд, магар касоне, ки 

дар ин оят истисно шудааст.1 

Дар ривояте Имом Содиқ(а) фармуданд: 

 2 «اَلماَلَئٙذٔ ٍٓالمٙشطَُٔ ٍٓالذُّّ٘هبلٙ٘ذٔ ٍٓ الخالخ٘لُ.»...

(...Зинатцои пинцон, гарданбанд, гӯшвора, дастмона 

ва халхол, ки ба пой мебанданд мебошад.)  

Дар ин мақом занон метавонанд циҷоби худро 

бардоранд ва зинати пинцонии худро ошкор созанд. 

Албатта, бисжр равшан ва пур возец аст, ки пӯшиши 

авратро дар ибтидои оят комилан воҷиб кард, магар 

барои цамсар, ки далели дигаре онро аз зинатцои 

махсуси шавцар қарор додааст. Бинобар ин циҷоб ва 

пӯшиш (ба ҷуз аврат) дар баробари мацорим воҷиб 

нест. 

Мацорим чк касоне цастанд? 

Қуръони карим баъд аз ин ки амр ба пӯшиш намуд, 

цукми пӯшишро дар баробари баъзе аз касоне истисно 

                                                      
1. Кашшоф, Замахшарк, Ҷораллоци Мацмуд ибни Умар, сац. 230 
2. Тарҷумаи китоби Макоримул Ахлоқ, Табарск, Разиддинк ибни Фазл, 

мутарҷим Сайд Иброцим, Мирбоқири ҷ.1, сац. 445. 
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менамояд ва аснофи онро дар идомаи сураи Нур ояти 

31 ном мебарад, то барои занон маълум бошад, ки дар 

муқобили чк касоне озод ва дар баробари чк афорде 

бояд зебок ва зинати худро бепӯшонанд. 

1-  Шавцаронашон: َّلِثٔؼَٔلَتِِْي 

2- Ё падаронашон (ки дарбар дорад падар, 

бобокалони падарк ба боло ва бобокалони модарк ба 

боло:  إٍَٔ  آتٓائِِْيَّ

3- Падари шавцаронашон:    إٍَٔ آتٓاءِ تٔؼَٔلَتِِْيَّ

4- Писаронашон (ки шомили фарзандони бе восита 

ва фарзандони писар ва духтар, набера мешавад):         

َّإٍَٔ أَتٌَٕائِِْي  

5- Писарони цамсаронашон (яъне агар шавцар аз 

цамсари дигар писароне дорад онцо ба зани падар 

мацрам цастанд.): َّإٍَٔ أَتٌَٕاءِ تٔؼَٔلَتِِْي    

6- Бародаронашон: إٍَٔ إِخَْٓاًِِْيَّ    

7- Писарони бародаронашон:   َّإٍَٔ تٌِٖٓ إِخَْٓاًِِْي  

8- Писарони хоцаронашон: إٍَٔ تٌِٖٓ أَخََٓاتِِْيَّ     

9- Занони цамкешашон: َّإٍَٔ ًِسٓائِِْي   

10- Бардагонашон (канизонашон):  إٍَٔ هٓا هٓلَکَتٕ إَٔٗوٓأًُْيَّ     

11- Ё афроди сафец, ки тамоюл ба зан надоранд:         

 ٍَِرٓبلِالتَّبثِؼٙ٘يَ غَٕ٘شِ ؤٍُلٖٙ الْئِسٕثِٓٔ هٙيَ الشِّ  أ  

12- Кӯдаконе, ки аз корцои зану шавцарк огоцк 

надоранд: 1  ػَٕٓسٓاتٙ الٌِّسٓبءٙ  ؤٍَِ الطِّفْلِ الَّزٙٗيَ لَنٕ ٗٓظْْٓشٍُا ػٓلَى    

                                                      
1. Сураи "Нур", ояти 31 
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Мацорими мардон: 

1- Модар ва модарбузург (чи модари падар ж 

модари модар) царчи боло раванд. 

2- Духтар ва наберацо ва натиҷацои духтарк 

монанди духтари духтар, духтари духтари духтар  

3- Хоцар 

4- Духтари бародар ва наберацои ӯ ва духтари 

писар ва наберацои ӯ 

5- Духтари хоцар ва наберацои ӯ  

6- Амма, ки шомили аммаи падар ва аммаи 

модар мешавад. 

7- Хола, ки шомили холаи падар ва холаи модар 

цам мешавад. 

Мацорими занон: 

1- Падар ва падаркалон (чи падари падар чи 

падари модар) царчи боло раванд 

2- Писар ва наберацо ва натиҷаи писарк (монанди 

писари писар, писари писари писар) 

3- Бародар 

4- Писари бародар ва наберацои ӯ ва писари 

духтар ва наберацои ӯ 

5- Писари хоцар ва наберацои ӯ 

6- Амакк, ки шомили амаки падар ва амаки 

модар мешавад 

7- Тағок, ки шомили тағоии падар ва тағоии 

модар мешавад 

Ё ба василаи ризоъ мацраманд: касоне, ки аз роци 

ширхорагк бо онцо мацрамият ба вуҷуд меояд, ки 

шароити хосе дорад. 
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       Цукми пӯшиши занони пир ва солхӯрда 

Яке дигар аз истисноижти пӯшиш дар мавриди 

занони пир ва солхӯрда аст. Қуръони карим ба занони 

пир иҷоза медицад, ки беқасди табарруҷ ва худнамок, 

либосцои рӯи худро мисли чодарро дар муқобили 

номацрам бардоранд, вале дар ницоят мегӯянд: Агар 

иффат биварзанд, яъне либосцои мисли чодарро 

нагиранд, бецтар аст. 

Худованди мутаол дар сураи “Нур” мефармояд: 

َرٌَٔبحٗ ؤَى ٗٓعَؼٕيَ  حٙ٘ٓبثْٓٔيَّ غَٕ٘شَ  ٍٓالْمََٓاػٙذٔ هٙيَ الٌِّسٓبءٙ  اللَّبتٖٙ الَ ٗٓشْرَٔىَ ًٙىَبحبً فَلَٕ٘سٓ ػٓلَِْٕ٘ي

 هٔتَجٓشِّرٓبتٚ ثِضٌٍَِٗٔ ٍٓؤَى ٗٓسٕتَؼٕفٙفْيَ خَٕ٘شٌ  لَْٔيَّ...

“Ва занони аз кор афтодае, ки умед ба издивоҷ надоранд, 

гуноце бар онцо нест, ки либосцои (рӯин) болои худро бар 

замин бигузоранд, ба шарти инки дар баробари мардум 

худорок накунанд ва агар худро бипӯшонанд барои онцо 

бецтар аст.” 

Аз ин оят истифода мешавад, занони пир ва 

солхӯрда, ки умеди издивоҷ надоранд ва барои цамеша 

одати моцижна аз онцо қатъ шуда ва аз фарзанд овардан 

ноумеданд ва иштижқе барои заношӯк надоранд. Дар 

мавзӯи пӯшиш ба андозаи занони ҷавон вазифа 

надоранд ва дар мавзӯи пӯшиши онцо осон гирифта 

шудааст. Чун шацвати дигаронро тацрик намекунанд. 

 Дар тафсири «ٍالقَاػذ هي الٌساء» (Қавоид минан Нисо) 

омадааст: “Занони пир ва солхӯрда касоне цастанд, ки 

даврони одати моцижнаи онцо ба пожн расидааст.  Ба 

цадди нозок расидаанд ва кашиши ҷинсиро комилан аз 

даст додаанд. Ва касе барои издивоҷ бо онцо майл 

надорад.”1 

                                                      
1. Тафсири намуна, Макорими Шерозк, ҷ.14,  сац. 546 
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Дар сацецаи Цариз ибни Абдуллоц мехонем, ки 

Имом Содиқ(а) дар пайванд бо ояти мавриди бацси он 

(  :фармуданд (ٗعَؼي حٙ٘بثْٓٔيَّ

 1«الزلجبة ٍ الخوبس إرا وبًت الوشؤٓ هسًٌّٔ.»لبل: 

“Зан дар сурате, ки солхӯрда бошад, метавонад 

рӯпӯш ва рӯсарии худро бардорад.” Ва дар сацецаи 

дигаре аз Ацмад ибни Муцаммад ибни Абинасри 

Базантк низ мехонем:  

ػي الشظب)ع( لبل: سإلتِ ػي الشربل: ٗحلّ لِ ؤى ٌٗظش إلٖ شؼش ؤخت اهشؤتِ؟ فمبل: ال »

 2«إالّ ؤى تىَى هي المَاػذ...

“Аз Имом Ризо(а) ривоят шудааст: Ож барои мард 

цалол аст ба мӯи хоцари зани худ бингарад? Фармуд: 

На, магар онки аз занони пир ва солхӯрда бошад.” 

Аз ин ривожт ба даст меояд, ки бар занони солхӯрда, 

ки умед ва майл ба издивоҷ надоранд ва нигаристан ба 

онцо, сабаби тацрик ва бедор кардани шацват 

намешавад, гуноце нест, ки рӯпӯш ва рӯсарии худро 

бардоранд ва дар баробари номацрамон бо сар ва 

сурати ошкор зоцир ва цозир шаванд. Албатта, набояд 

аз ин кор қасдашон худнамок ва ошкор кардани зинат 

ва зебок бошад. Аммо бецтар аст монанди  занони 

дигар, бепӯшиши зоцир ва цозир нашаванд. 

Циҷоб аз дидгоци ривожт   

Дар ақвол ва суханони  Пажмбар(с) ва хонадонаш ба 

циҷоб хеле ацамият дода шудааст, ки ба бархе аз онцо 

ишора мекунем: 

                                                      
1. Китоби никоц, боби 110, ҷ.4, сац. 147 
2. Цамон боби 107,  ҷ.1,  сац. 114 
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1) Ацамияти циҷоб 

Расули Худо ба Цавла  цамсари Аттора, мефармояд: 

ٗب حَٓالءٔ ال تجذٕ صٌٗته لِٙغ٘شِ صٍرِهٓ، ٗب حَٓالء، ال تَحلُّّ الهشؤٍٓ اى تَظْٓشَ هٙغصٓوْٙب ٍ »

 «ؼلْٙب...لَذٓهْٓب لشرٔلٍ غ٘ش ثٓ

“Эй Цавла! Зинати худро барои ғайри шавцарат 

ошкор накун ва зан иҷоза надорад банди даст ва 

пояшро барои марди номацрам ошкор созад ва агар 

чунин амалеро анҷом дицад, аввал инки Худованди 

Субцон цамеша ӯро лаънат мекунад. Дуввум, инки 

дучори хашм ва ғазаби Худованди бузург мешавад. 

Севвум инки фариштагони илоцк цам ӯро лаънат 

мекунанд. Чацорум азоби дардноке барои ӯ дар рӯзи 

қижмат омода шудааст.”1 

ٗب حَٓالء، هي وبًت هٌٙىُيَّ تََٔهيُ ثبهللِ ٍ الَ٘مِ االخٙشِ، ال تزؼٓلُ صٌٗتَْب لٙغ٘شِ صٍٓرِْب ٍ ال »

 2 ...«تُجذٕءٔ خٙوٙبسّٓب ٍ َ هٙؼصٓوْٓب، 

“Эй Цавла! Цар зане, ки ба Худованди субцон ва рӯзи 

қижмат имон дорад зинаташро барои ғайри шавцараш 

ошкор намекунад ва цамчунин мӯи сар ва банди дасти 

худро наможн намесозад ва цар зане, ки ин корцоро 

барои ғайри шавцараш анҷом дицад дини Худоро 

фосид карда ва Худовандро нисбат ба худ хашмгин 

кардааст.” 

Имом Алк(а) ба Имом Цасан(а) дар бораи циҷоб 

чунин тавсия намуд: 

  

مَى ػٓلَِْٕ٘يَّ ٍٓ لَٕ٘سٓ ٍٓ اوْفُفٕ ػٓلَِْٕ٘يَّ هٙيْ ؤَثٕصٓبسِّٙيَّ ثِحٙزٓبثِهٓ إِٗٛبّٔيَّ فَئِىَّ شٙذَٛٓ الْحٙزٓبةِ ؤَثٕ»

 1«ؼٓلخُشٍُرْٔٔيَّ ثِإَشَذٛ هٙيْ إِدٕخَبلٙهٓ هٓيْ لَب َٗٔحَكُ ثِِٙ ػٓلَِْٕ٘يَّ ٍٓ إِىِ اسٕتَطَؼٕتٓ ؤَلَّب ٗٓؼٕشِفْيَ غَٕ٘شَنٓ فَبفْ

                                                      
1. Мустадракул васоил, Нурк Табарск,  ҷ.2, сац. 549  
2. цамон, сац. 549 
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“Дар пардаи циҷоб (занонро) нигоцашон дор, то 

номацрамонро нанигаранд, зеро ки  сахтгирк дар 

пӯшиш, омил ва сабаби саломат ва устувории онцо 

аст....., ва агар битавонк ба гунае зиндагк намок, ки 

ғайр туро нашиносад.” 

Имом Содиқ(а) мефармояд: Нигоц яке аз тирцои 

зацролуди шайтон аст ва чи басо як нигоце, ки цасрати 

тӯлониро дар пай дорад. 

Дар сухани Имом ду нукта ҷалби назар мекунад: 

Нуктаи аввал: Нигоц тири зацролуд аст, ки аз дасти 

шайтон партоб мешавад, ки асари он танцо ба он ҷо ки 

мерасад мацдуд намешавад, балки зацри он дар тамоми 

бадан ҷаражн пайдо мекунад ва нигоц инчунин аст. 

Вақте чашм манзараеро мебинад, асари он ба мағз ва 

қалби он асар ва сироят карда ва аз онҷо ба тамоми 

бадан, ки ба навъе бо шацвати ҷинск сару кор дорад, 

ҷорк мешавад. Ба дунболи ин тацрикот, шахс ба фикри 

гуноцони дигар меафтад. Цамон гуна ки Имом дар 

цадиси дигаре фармудааст: 

Нигоци пас аз нигоц, базр ва тухми шацватро дар 

қалб меафшонад. Ва цамин барои ба фитна дар 

афтодани бинанда кофк ва басанда аст. 

Аммо нуктаи дуввум: Дар цадиси боло, таъсироти 

руции гуноц ва инфиолцои равонк ва цасратцои 

ранҷдицанда бажн шудааст. Чун ки қатъи назар аз 

асари нигоц, ба унвони як гуноц, ки азоби охиратро дар 

пай дорад, шахси чашмчарон, доиман дар як цолати 

бехудк ва заъфи рӯцк ва цасрат ва ранҷцо аст, ки ба 

хотири нарасидан ба мавориди дилхоц, ношк 

мегардад. Ва ин цолат, гоц ба навъи девонагк кашида 

                                                                                                          
1. цамон 
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мешавад. Бешак, ишқцои шикастхӯрда ва иқдомоти 

хатарнок монанди худкушк ва дигар аворизи ношк аз 

онцо, нуқтаи оғозаш, як нигоц будааст. Ба қавли цаким 

Бобо Тоцир: 

       Зи дасти дидаву дил царду фаржд, 

       Ки цар чи дида бинад дил кунад жд. 

       Бисозам ханҷаре нешаш зи фӯлод, 

       Занам бар дида, то дил гардад озод. 

Дар цар цол, цеҷ кас наметавонад шак ва    тардид 

кунад, ки дар талоқ ду унсури мухолифи ҷинск, нигоц 

аввалин ҷарақае аст, ки зада мешавад. Ва ба дунболи он 

оташи сӯзон ба вуҷуд меояд. Аз ин рӯ Ислом баъзе аз 

нигоцро царом ва мамнӯъ сохтааст, то аз падид 

омадани тацрикот ва оқибати номатлуби он пешгирк 

кунад. 

Дар заминаи циҷоб ва пӯшиш, таваҷҷуци чанд 

нукта лозим аст: 

А): Зан бояд бадан ва зеваролот ва ороиши худ ва 

цар ончиро, ки назди урф ва мардум зинат мацсуб 

мешавад, дар баробари марди номацрам бипӯшонад ва 

танцо даст ва рӯй аз он истисно шудааст. 

Б): Царчанд дини Ислом нисбат ба навъу  ранг ва 

цатто дӯхти либос таъкиди чандоне надорад ва танцо ба 

асли пӯшиш такя кардааст, вале равшан аст, ки либос 

набояд муцаррик, нозук, баданнамо ва боиси ҷалби 

таваҷҷуц гардад. 

В): Парцез аз нозу карашма дар сухан, ки боиси 

тамаъ ва тацрики номацрам мешавад ва матонат дар 

роц рафтан ва истифода накардан аз кафшцое, ки 

боиси таваҷҷуци номацрам мегардад, бахше аз циҷоби 

занро ташкил медицад. 
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Г): Гарчи пӯшиши комил барои мард воҷиб нест, 

вале нигоци зан ба бадани ӯ царом аст, цамонгуна ки 

пӯшиши сурат ва дастцо, то мач бар зан воҷиб нест, 

вале нигоци мард ба он аз рӯи шацват царом аст. 

2) Андозаи циҷоб 

Асмо духтари цазрати Абӯбакр(р) ва хоцари цазрати 

Оиша(р) ба хонаи Пайғамбари акрам(с) омад, дар цоле 

ки ҷомацои нозук ва баданнамо пӯшида буд.  Расули 

акрам(с) рӯи хешро аз ӯ баргардонданд ва фармуданд: 

الوٓح٘طٓ لَن تصلٙح اَى ٗشٕ هٌْٙب اٙالّ ّزا ٍٓ ّزا، ٍ اَشبسِ اٙلٖ ٗب اَسوبءٔ، اٙىّ الوشؤََٓ ارا ثٓلَغَتٙ »

 1 «وَفِِّٙ ٍٓ ٍٓرِِْٙ.

 “Эй Асмо! Цамин ки зан ба цадди булуғ расид, 

сазовор нест чизе аз бадани ӯ дида шавад, магар аз 

банди даст ба поин ва сураташ.”    

Имом Содиқ(а) мефармояд: 

 2 «وشؤٓ الوسلؤ اى تلجس هي الخوش ٍ الذسٍع التٖ هبال َٗاسٕ ش٘ئبً.ال ٗصلح لل»

“Барои зани мусалмон шоиста нест, ки рӯсарицо ва 

либосцое бипӯшад, ки сар ва бадани ӯро напӯшонад.” 

Дар ин ривоят  андоза ва марзцои пӯшиш мушаххас 

шуда ва он пӯшондани сар ва тамоми бадан аст. 

ػٓي الفع٘ل ثي ٗسبسِ لبل: سإلتٔ اثبػجذاهللِ )ع( ػيِ الزَّاػ٘يِ هٙيَ الوٓشؤِٓ ؤَّٔوٓب هيَ الضٌِّٗٔ 

 ؟ٍال ٗٔجذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ اٙالَّ لٙجٓؼَٔلَتِْٙيَّالّتٖ لبل اهلل تجبسن ٍ تؼبلٖ: 

 «لبل: ًؼن، ٍ هبدٍىَ الخوبسِ هٙيَ الضٌَِِّٗٔ ٍ هبدٍىَ السَٛاسٓٗيِ.

“Фузайл ибни Ясор мегӯяд: Аз Имом Содиқ(а) 

пурсидам: Ож оринҷи зан то мач аз қисматцое аст, ки 

                                                      
1. Сунани Абӯдовуд, ҷ.4, сац. 62 
2. Маҷмаъул бажн фи тафсирил Қуръон, Табарск, Фазл ибни Цасан, ҷ.7, сац. 
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бояд аз ғайри мацорим бипӯшонад? Имом фармуд: 

Бале, ончи зери рӯсарк қарор мегирад ва цамчунин аз 

мацали дастмона ба боло, бояд пӯшида шавад.” 

Циҷоб аз дидгоци Пайғамбар(с) ва Ацли 

байташ 

1): Дар ривояте аз Имом Ризо(а) нақл шудааст, ки 

фармуд: 

حشم الٌطش الٖ شؼَس الٌساء الوحجَتات تاالء صدٍاج ٍ اال غ٘ش ّي هي الٌساء لوا فِ٘ "

 1"هي الفساد

“Худованд нигоц кардан ба мӯйцои занони издивоҷ 

кардаи муцаҷҷаба ва ғайри онцоро царом кардааст, 

зеро нигоци шацватомези мардон боиси тацайюҷ ва 

тацрики ҷинск шуда ва он муҷиби фасод аст.” 

2): Дар асри Расули Худо(с) марди ҷавоне аз  

қабилаи Ансор дар яке аз кучацои Мадина  мегузашт, 

дар он цол чашмаш ба зани зебое афтод. Ҷамоли он зан 

таваҷҷуц ва диққати онро ба худ ҷалб кард, онгоц ба 

дунболи вай равона шуд ва миқдоре роц паймуд. 

Замоне ки чашмаш ба тарафи он зан буд санг ж шишае, 

ки дар девор буд ба рӯяш  бархӯрд ва хун ҷорк шуд ва 

бар либосцояш рехт, бо цамон вазъ ба цузури Пажмбар 

акрам(с) омад ва қиссаро ба арз расонид. Дар ин  цол  
Ҷабраил(а) нозил шуд ва ин оятро                             

 للوؤهٌ٘ي ٗغضَاهي اتظاسّن ٍ...( )قل

бар цазраташ нозил кард, ки дар он аз нигоци 

мардон ба занони номацрам манъ гардидааст.2 

3): Аз Имом Содиқ (а) нақл шудааст: 

                                                      
1. Васоил, ҷ.14, сац. 140 
2. Васоил, ҷ.7, сац. 139 
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"الٌظشٓ سْن هي سْام اتل٘س،ٍ کن هي ًظشٓ أٍسثت حسشٓ طَٗلٔ " 
1 

 “Нигоц ба зани номацрам яке аз тирцои зацрогини 

шайтон аст. Ва чи басо як нигоц,  ки цасрати тӯлониро 

дар бар дорад.” 

Ва маълум аст, ки агар нигоц кардани мард ба зан 

царом аст, бар зан низ лозим аст, то худро пӯшонад, то 

сабаби тацрики мард нисбат ба ӯ нагардад, вагарна 

мисдоқи кӯмак бар гуноц хоцад шуд. 

4): Фазл ибни Аббос ҷавони хушсимо буд. Рӯзе 

цамроци Расули Худо(с) бар маркабе савор буд ва 

царакат мекарданд. Зане аз қабилаи Хасъамия назди он 

цазрат омад ва аз ӯ як савол намуд. Он зан ба чецраи 

Фазл  нигоц кард ва Фазл низ ба чецраи он зан 

менигарист. Пажмбар(с) ки мутаваҷҷеци ин ҷаражн ва 

кор буд, бо дасти худ рӯи Фазлро баргардонд ва амалан 

аз нигоци ду номацрам ба якдигар мухолифат 

намуданд.2  

5): Дар ривояте омадааст, ки Ибни умми Макнум аз 

Пажмбар(с) иҷозат хост, ки вориди хонаи ӯ шавад. 

Оиша ва Цафса назди ӯ буданд. Цазрат ба онцо фармуд: 

Бархезед ва дохили утоқ шавед. Гуфтанд: Ӯ нобиност? 

Цазрат фармуд: Агар ӯ шуморо намебинад шумо, ки 

ӯро мебинед. 

 6): Амиралмӯъминин Алк (а) ба занон салом 

мекард, вале дӯст надоштанд, ки бо занони ҷавон салом 

кунад ва дар ҷицати он мегуфт: Метарсам садои ӯ 

(духтарон) маро хуш ояд ва аз ин роц зижне, ки ба ман 

                                                      
1. Цамон, сац. 138 
2. Сацеци Бухорк. 
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мерасад, бештар аз подоше бошад, ки аз салом 

карданам интизор дорам. 

 Он гоц Имом Содиқ(а) фармуд: Албатта, цазрат ин 

матлабро барои дигарон фармудааст, гарчи мисолро 

барои худ заданд. Ва низ фармудааст: Метарсам садои 

номацрам бар ман асар гузорад.  

7): Аз Имом Ризо(а) нақл шудааст: Расули Худо(с) аз 

занон паймон гирифт, ки навцасарок накарда ва сурат 

нахарошанд ва бо мардон хилват накунанд.1 

8):  Пажмбари Худо(с) савол кард: ٖ؟ء خ٘ش للوشئٔإّ ش  Чк 

чизе барои зан бецтар аст? Цамаи асцоб хомӯш 

монданд. Фардо цазрати Алк(а) ба Пажмбар(с) 

фармуданд, ки ж Расулаллоц, ин саволро аз Фотима 

пурсидам ва ӯ ҷавоб доданд: " شاّا سجلٗاى ال تشٕ سجالً ٍ ال"   

Инки марди бегонаро набинад ва марди бегона низ ӯро 

набинад. Цазрат дар ин цангом фармуд: 

"تؼضْا هي تؼض اًْا هٌّٖ  ”رسٗٔ 

 Ин хонадон аз як дарахтанд, Фотима аз ман аст.2 

9): Аз цазрати Алк(а) нақл шудааст, ки фармуд: ”Эй 

мардуми Ироқ! Шунидаам бадани занони шумо дар 

роц рафтан бо бадани мардон мерасад, ож шумо цаж 

намекунед ?3 

Дар ривояте омадааст: Худо лаънат кунад касеро, ки 

ғайрат надорад.  

Дар цадиси дигаре фармуд: Ож цаж намекунед ва 

ғайрат надоред! Занони шумо ба бозор рафта ва бо 

мардони бебандубор тамос доранд. 

                                                      
1. Макоримул ахлоқ, сац. 223 
2. Макоримул ахлоқ, сац. 223 
3. Бицорул анвор, ҷ.43, сац. 84 
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10): Аз Умми Салама(р) нақл шудааст, ки чун ояти    
 ٗٔذ ًِ٘يَ ػٓلَِْ٘يً هِي جلثِ٘ثِِْيً   нозил шуд, занони Ансор аз хона 

берун мешуданд, дар цоле ки ҷомацои комилан сижц 

мепӯшиданд , гӯж бар сари онцо зоғцое аст.1 

11): Ҷамъе аз занони Банк Тамим бар Оиша(р) ворид 

шуданд, дар цоле ки либоси нозук бар тан доштанд. 

Оиша(р) ба онцо гуфт: Агар шумо занони боимоне 

бошед ин либос, либоси занони мӯъмина нест ва агар 

имон надоред, царчи мехоцед бипӯшед.2 

 Царими зан ва мард 

Дар бацси қаблк андозаи пӯшиши занон дар 

баробари мацорим ва номацрамонро аз дидгоци 

Қуръони карим ва суннат бажн намудем, ки вазифаи 

худи зан буд, ки дар муқобили мацрам ва номацрам чи 

қадар пӯшиш дошта бошад, аммо дар ин бахш марзи 

зан ва мардро  аз ду ҷицат бацс менамоем. 

Дар бацси аввал ба ацком ва андозаи он мепардозем, 

ки заминасози мафосиди ахлоқк ва ҷинск аст, Қуръони 

карим аз занцо ва мардцои мӯъмин хостааст, ки 

нигоццои худро назорат ва контрол намоянд, лизо 

сирфан вазифаи зан нест, ки дар муқобили номацрам 

нигоццои худро контрол кунад, балки вазифаи мард 

низ цаст, ки нигоццои худро контрол кунад. 

Нигоц ва андозаи он 

Дар бацси циҷоб аз ҷумла бацсцои муцим ва шожни 

таваҷҷуц нигоц ва андозаи он аст. Ислом нигоццои тунд 

                                                      
1. Тафсири Ибни Касир, ҷ.3, сац. 518 
2. Тафсири Қуртубк, зайли ояти ҷилбоб. 
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ва шацватомезро царом кардааст. Лаззат ва комҷӯии 

ҷинск, нахуст аз даричаи дидан ва нигоц ба чецра оғоз 

мешавад. Хонадони Пайғамбари Ислом(с) дар 

суханони худ ацамияти нигоц ва асарцои онро 

хотиррасон карданд. 

Дар бораи чигунагии нигоц дар баробари номацрам 

ва дар мавриди андоза ва марзцои он бацсцое матрац 

шудааст, ки акнун қисматцои гуногуни онро дар цадди 

тавон аз ақсоми нигоц оғоз мекунем.    

Анвои нигоц 

1) Нигоҳ ба номаҳрам 

Яке аз анвоъи нигоц, ки мустақиман дар бацси мо 

нақши решак дорад, нигоц ба номацрам аст. Худованд 

дар Қуръони карим барои эҷоди покии дарун ва софии 

рӯц ва равони одамк амр ба контрол ва таъдили нигоц 

ва мавориди тацрикомез мекунад. 

لُل للوؤهٌ٘يَ ٗغُعَُّّا هٙي اثصبسِّٙن
1  للوؤهٌبتٙ ٗغعُعيَ هٙي اثصبسّٙيَّ...ٍٓ لل 

“Ба мӯъминон бигӯ: Чашмцои худро (аз нигоц ба 

номацрамон) ба пожн бияндозанд....” 

“Ва ба занони боимон бигӯ: Чашмцои худро( аз нигоци 

цавас олуд) ба зер бияндозанд.” 

Инҷо маънои (غض) ғазз ба маънои поин овардан аст. 

«تظش غض»  ( ғаззал басар) яъне пойн овардани нигоц ин 

маъноро бисжре аз бузургон бажн кардаанд.  

Алк Розинк дар пажӯцише пиромуни муфрадоти 

Қуръон менависад: 

                                                      
1. Сураи "Нур", ояти 30 
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“  ба маънои кам кардан аст. Вақте гуфта  “غَضَّ

мешавад «غض تظش»  ба маънои дида фурӯ бастан мебошад 

ва маънои غَضَّ طَٓت садоро поин овардан ва оциста сухан 

гуфтан мебошад.”1 

Нигоци гузаро ба манобеи луғавк ин назарро таъкид  

мекунад. Ин маъноро аз вожаи ғаз дар ожти гуногун ва 

ацодис низ ба равшанк метавон жфт. Дар Қуръони 

карим Луқмони цаким ба фарзандаш тавсия мекунад:  

...ٍٓاغعُط هٙي صَٓتٙه... “ Аз садои худ бикоц ( ва царгиз фаржд 

мазан)” 

Манзур ин аст, ки  садоятро поин бижр. Пас  َّغَض ба 

маънои кам кардани нигоц ж садо мебошад ва нуктаи 

муқобили он бодиққат нигоц кардан ва садоро баланд 

кардан аст. 

Дар ривожт бодиққат нигоц кардан ба номацрам 

манъ шудааст ва аз Пайғамбар(с) нақл шудааст ишора 

мекунем: 

 قال سسَل اهلل)ص( :

هي هالءػٌِ٘ هي اهشؤٓ حشاهبً ٗحشَّب اهلل َٗم الم٘بهِ هسبه٘شُ هي ًبس حن٘ حشبّباهلل »

 2 «ًبساً الٖ ؤى تمَم الٌبس حن ٗٔؤهٓش ثِ إلٖ الٌبس.

“Онки чашмро аз царом пур кунад, Худованд дар 

рӯзи қижмат, чашмонашро аз мехцои оташин кӯр 

мекунад, ва дарунашро аз оташ пур мекунад, то 

мардум аз гӯрцо бароянд ва сипас ӯро ба оташ 

меафканад.”  

Имом Содиқ(а) фармуд: 

                                                      
1. Пажӯцише пиромуни муфрадоти Қуръон,  сац. 200 
2. Савобул аъмол, Алк Дахил, Алк Муцаммад, сац. 549 
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بء ٍ غط٘ ثصشُ لن ٗشتذ٘ اهلل حتٖ ٗضٍ٘رِ اهلل الٖ ؤهشئٍٔ فشفغ ثصشُ الٖ السو هي ًظش»

 1«ػضٍر٘ل هي الحَسالؼ٘ي

“Цар касе, ки занеро ба таври ногацонк дид, чашм аз 

ӯ баргардонад ва ба осмон бингарад, Худованд барои ӯ 

дар қижмат як цамсаре аз цамсарони бициштк ба 

никоцаш медарорад.” 

 : )ع(قال اتَػثذاهلل 

 2«الٌظشٓ ثؼذالٌظشٓ تضسع فٖ الملت الشَْٓ ٍ وفٖ ثْب لصبحجْب فتٌٔ»

“Нигоце баъд аз нигоц тухми шацватро дар қалб 

мепошад ва цамон кофк аст, ки бинандаро ба фитна 

бикашонад.” 

Нақл шудааст, ки Пайғамбари Худо цазрати 

Муцаммад(с) ба Алк(а) фармуд: 

 3«ل الٌظشٓ له ٍالخبً٘ٔ ػل٘ه ال لهٗب ػلٖ اٍ٘»

“Ё Алк! нигоци аввал барои туст ва нигоци баъдк бар 

зарари туст”. 

Дар ривояте боз аз Пайғамбари Ислом(с) нақл 

шудааст, ки : 

 4«ٔ فْ٘بالْالنخاٍل ًظشٓ له ٍ الخبً٘ٔ ػل٘ه ٍ ال له ٍالخبل» 

“Нигоци аввал барои туст ва дуввум бар зарари ту ва 

нигоци севвум сабаби цалокат хоцад шуд.” 

Дар цадиси дигар фармуд: 

                                                      
1. Сафинатул бицор ва мадинатул цикам, Шайх Аббоси Қумк, ҷ.2, сац. 595 
2. Васоил, ҷ.14, сац. 139 
3. Цамон, ҷ.17, сац.141  

4. Цамон, ҷ.8, сац. 141 
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هي ًظش الٖ اهشؤٍٓ فشفغ ثصشُ الٖ السوبء اٍ غطٛ ثصشُ لن ٗشتذٛ الِ٘ طشفِ حتٖ ٗؼمجِ »

 1«اهلل اٗوبًبً ٗزذ طؼوِ

“Касе, ки занеро бубинад ва чашмашро ба осмон 

бияндозад ж онро баргардонад, ба зудк Худованд 

маззаи имонро ба ӯ хоцад чашонд.” 

Ва низ дар ривоят омадааст: 

هب اَغتٌََن ؤحذ ثوخل هب اَغتٌََن ثٓغَطٛ الجصش، الى الجصش الٗٔغط٘ ػي هحبسم اهلل اال ٍ لذ »

 2 «سجك الٖ للجِ هشبّذُٓ الؼظؤ ٍالزالل...

“Цеҷ бацрае монанди ончи аз фурӯ гирифтани чашм  

ба даст меояд, нест чун чашми одамк аз дидани цароми 

илоцк фурӯ баста намешавад, магар он ки дарки 

бузургк ва ҷалоли Худованд дар дилаш пеша гирад”. 

Бинобар фатвои фуқацо нигоц кардани мард ба 

бадани зан царом аст ва нигоц ба сурат ва дасти занон   

(бе ороиш ва зинат) дар сурате, ки ба қасди лаззат 

бошад царом ва агар бе қасди лаззат ва тарс аз воқеъ 

шудан дар царом набошад, ҷоиз донистаанд. 

Ривояте, ки ҷавози нигоц ба даст ва чецраро собит 

мекунад: 

اًٖ هجتلٖ ثبلٌظش الٖ الوشؤٓ » للتٔ الثٖ الحسي)ع(:»صح٘حِ, ػي ػلٖ ثي سَٗذ لبل:  

الزو٘لٔ ف٘ؼزجٌٖ الٌظش الْ٘ب فمبل )ع(: ٗب ػلٖ الثبس ارا ػشف اهلل هي ً٘٘ته الصذق ٍ اٗ٘بن 

 3«ٍ الضًّب فبًِّ ٗوحك ثبلجشؤ ٍ ْٗله الذ٘ٗي

“Алк ибни Сувайд мегӯяд: Ба Имом Ризо(а) арз 

кардам, ки ман бо занони зеборӯй зижд сару кор дорам 

ва зебоии онцо маро ба цайрат фурӯ мебарад. Имом 

Ризо(а) фармуданд: Агар нияти содиқона дошта бошк 

                                                      
1. Цамон, сац. 141 
2. Мисбоцулшариат ва мифтоцулцақиқат, Мустафавк, Цасан, сац. 173 
3.  Васоил, ҷ.6, сац. 139 
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ва қасди шацвонк надошта бошк монеъ надорад. 

Мувозиб бош, ки ацли зино набошк, зеро зино баракат 

ва имонро нобуд мекунад.” 

Имом тасрец мекунад, ки нигоц ба чецраи зебои 

занон монеъ надорад. Мумкин аст гуфта шавад Алк 

ибни Сувайд намегӯяд, ки ман ба чецраи занон нигоц 

намекунам,  шояд мурод ва мақсадаш ин бошад, ки аз 

қад ва чецраи занони зебо хушам меояд, дар ин сурат 

ривоят далолати ҷоиз будани нигоц ба чецра надорад. 

Албатта, дар урфи мардум ба зебоии қад ва чецра 

мегӯянд: “хушандом”, зебо ва....бинобарин нияти 

саволкунанда цамон зебоии чецра аст. Пас бинобарин 

бе лаззати ҷинск нигоц кардан ба чецраи зан монее 

надорад. 

Шояд иборати Имом ишорат ба масъалае бошад, ки 

анҷом шуданаш мумкин набошад. Нигоц ба чецраи 

зебо, ба шацват меанҷомад. Албатта, мӯъминин ба 

далели цалол будан ва ҷавози нигоц, набояд лаҷоми 

чашмро рацо кунанд ва онро ба цар сӯ озодона 

бигардонанд, балки танцо ба андозаи зарурати урфк ба 

номацрам нигоц кунанд ва диққат дошта бошанд, ки ин 

кори цалол бацонае барои шацватронк нагардад. Дар 

нигоц бо эцтижт амал намояд, чи басе корцои  ҷоизе, ки  

нардбоне барои цавои нафс мешавад ва рӯцро аз 

такомул боз медорад, монанди кори мубоц, ки ҷоиз аст, 

аммо агар лаҷоми нафсро ба шикам бисупорем монеи 

бузурге барои царакати илоцк ва маънавии инсон хоцад 

шуд ва инсонро аз дарки шинохти Худованд боз хоцад 

дошт. Лизо мӯъминин бояд дар нигоц риояти нижзро 

бинамоянд.1 

                                                      
1. Царими ифоф, Сайд Рӯцуллоц, сац. 141 
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2) Нигоҳ ба махтуба (зане, ки мард бо ӯ 

қасди издивоҷ дорад) 

Аз ҷумла масъалаи асоск дар ин маврид нигоц ба 

зане аст, ки мард қасди издивоҷ бо ӯро дорад. Дар 

ривожти бисжре ба ин матлаб ишора шуда ва олимони 

динк дар бораи он изцори назар намудаанд: 

Аз Имом Содиқ(а) нақл шудааст, ки: 

 الٖ ؤى لبل: )ع( ػي الصبدق» 

 1«ًؼن الثإس ثإى ٌٗظش الشَّرل الٖ الوشئٔ ارا اساد ؤى ٗتضٍ٘رْب ٌٗظش الٖ خلفْب ٍ رْْب

Дар зимни суханони Имом Содиқ(а) фармуданд: 

“Бале, айбе надорад марде, ки қасди издивоҷ бо 

занеро дорад аз пушти сар ва пеш ӯро бубинад.”  

Марде аз Имом Содиқ(а) пурсид: 

لبل للت لِ: ؤٌٗظش الشرل الٖ الوشئٔ ٗشٗذ تضٍٗزْب )ع( ػي سرل ػي ؤثٖ ػجذاهلل »

 2«فٌ٘ظش الٖ شؼشّب ٍ هحبسٌْب؟ لبل: الثإس ثزله ارا لن ٗىي هتلزرا

“Ож марде, ки қасди издивоҷ дорад, цақ дорад ба 

мӯй ва зебоицои зани мавриди назараш нигоц кунад? 

Имом фармуд: Ишкол надорад ба шарти ин ки 

мақсудаш лаззат бурдан набошад.”3 

Боз аз Имом Содиқ(а) ривоят шудааст: 

 4«الثإس ؤى ٌٗظش الٖ ٍرْْب ٍ هؼبصوْب ارا ؤساد اى ٗتضٍ٘رْب»

“Вақте шахсе бихоцад бо зане издивоҷ кунад, 

метавонад, ки ба чецра ва мацали дастмонаи ӯ нигоц 

кунад.”  

                                                      
1. Циҷоб аз дидгоци Қуръон ва суннат, сац. 64 
2. Цамон 
3. Цамон 
4. Цамон 
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“Бархе аз фақецони пешин ин нигоцро мацдуд ба 

рӯй ва дуто кафи даст кардаанд, бо ин исдидлол, ки 

истиснои рӯй ва дуто кафи даст ба ҷицати зарурат аст 

ва зарурат мацдуд аст ба цудуде, ки бо он зарурат  

бартараф мешавад ва чецра наможнгари зебок ва 

некӯицои ҷисмонии зан аст, пас бештар аз он раво ва 

ҷоиз нест. Аммо бархе дигар дар андозаи нигоц, 

атрофи нигоцро зижд карданд (дуто по то баромадагк) 

“буҷулак” ва (гардан)-ро цам дохил донистаанд.”1 

Нигоц ба рӯи зани махтуба бояд бо 

шароити зер анҷом шавад: 

1) Ба қасди лаззат бурдан набошад, царчанд ба 

сабаби нигоц ночоран лаззат бурдан цосил шавад. 

2) Иттилоъ ва огоции шахсро нисбат ба он зан зижд 

намояд. Монеи цам барои издивоҷ набошад, мисли 

инки зан дар идда бошад ва..... 

3) Тавофуқ бар издивоҷ намудан сурат гирифта 

бошад. 

4) Ба хусус қасди издивоҷ бо ин занро дошта бошад.2 

“Бе гумон саломат ва пойдорк бар шинохт  устувор 

аст, шинохт дар тамоми абъод. Шояд касоне бошанд, 

ки чигунагии зоцирии занонро бо ацамият тасаввур 

накунанд ва аслан ба фармони дақиқи дини Ислом 

амал кунанд, ки дар ташкили зиндагк ва бар интихоби 

цамсар ва цамроц ба андеша ва ормон ва дини зан 

таваҷҷуц кунанд ва на андом ва зебок. Аммо царгиз 

наметавон аз нақши чигунагии зоцирк дар зиндагк 

ғафлат варзид, аз ин рӯ Ислом бо таваҷҷуц ба ин 

                                                      
1. Алмуғано ва шарцул кабир, Абдуллоц ибни Ацмад, ҷ.7, сац. 453 
2. Китоби никоц, сац. 245 
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воқеият ва барои пешгирк аз ба вуҷуд омадан ва ошкор 

шудани ихтилофцо ва гоц бацонацо бар нигаристан дар 

остонаи зиндагк ва огоцк аз чигунагии зоцирк тавсия ва 

таъкид кардааст. 

Мард дар сацнаи иҷтимоъ аст ва бисжре аз афрод дар 

маърази дид ва гоце нигоццои тазалзулофарин ва 

заминасози гароишцои дигар ва ҷудоицо ва ..... дар бар 

дорад.1  

Таъкид бар ин иттилоъ ва огоцк барои он аст, ки 

интихоб кардан аз рӯи огоцк ва шинохт ва иттилоъ 

бошад, сабаби давом бахшидан ва истецкоми хонавода 

хоцад шуд. 

Пажмбари Ислом(с) дар ҷумлаи кӯтоц ва бо зебоии 

тамом ба ин цақиқат ишора кардаанд:  

 2«ػٓيِ الؤغَ٘شَِٓ ثيِ شُؼجِٓ ؤًَِّٔ خَطت ؤهشئًٔ فمبل: ؤًظُش إِلَْ٘ٓب فَإًَِّٔ ؤخشٕ ؤى ٗٓذٍٔمٓ ثٌ٘ىُوب»

“Муғайра ибни Шуъба аз зане хостгорк кард. 

Пажмбари акрам(с) ба ӯ фармуд: Рафта бубин, ки барои 

давом ва пойдории зиндагии шумо сазовортар аст.” 

 Наҷот додани  ғарқшуда 

Мавриди дигаре, ки аз ҷумлаи истисно талаққк 

шуда наҷот додани гирифтор аст. Фуқацо ин бобро 

шомили наҷот додани номацраме, ки дар цоли ғарқ 

шудан, сӯхтан ва ... аст, донистаанд. 

Оятуллоц Сайид Муцаммадкозими Яздк менависад: 

ْبٍ  َٓلف ارا ووب «العَشٍسٓ همبمٔ» ٌه ٌمَبرَ تَ  3 « اللَوسِ ػٖل ٍؤ ػلِ٘ ًحَّوب ٍؤ الحشقِ ٍؤ الغشق هٙيَ االٙستٙ

     Аз ҷумлаи мавриди истисно замони зарурат аст. 

Цамчуноне ки наҷоти ғарқшуда ж касе, ки дар цоли 

                                                      
1. Циҷоб аз дидгоци Қуръон ва суннат, сац. 67 
2. Цамон 
3. Алурватул Вусқо, Таботабоии Яздк, Муцаммадкозим,  ҷ.2,  масъалаи 35, 

сац 803-805 
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сӯхтан аст, ночор бар нигоц кардан ж даст задан ба 

бадани он зан бошад. 

В): Шароити муошират ва муомилаи иҷтимок ва 

фардии зану мард 

 Зан дорои ҷозибаи табик барои ҷазби ҷинск 

мухолиф(мард) аст. Яъне бе он ки худро бижрояд  ва 

ҷозибаи худсохта барои худ фароцам  созад, ба хотири 

навъи хилқат ва зарофату назофату латофати табик 

дар бадан, царакоту рафтораш мардро ҷазб мекунад. 

Агар ба ин ҷозибаи табик, ҷозибацои маснуие монанди 

ороишу атр ва .... бияфзояд, зиндагии дунжии инсонцо 

ба муцити саршор аз алоқаву ҷозиба табдил мешавад 

ва инсон аз  вазоифу ацдофи аслии худ боз мемонад. 

Дар бацси қаблк ба яке аз тацрикоти зану 

мард(нигоц) пардохтем ва ақсому мустаснажти онро 

барраск намудем. Акнун мехоцем дар мавриди 

чигунагии муоширати занону мардон бипардозем, ба 

ин маъно, ки риояти чк умуре дар  баробари номацрам 

зарурк аст? Тарзи либос пӯшиданаш  бояд чк гуна 

бошад? Навъ ва тарзи сухан гуфтану роц рафтани вай 

чк гуна бошад ва аз чк чизцое ба унвони намунацои 

ороиш парцез кунад ва ҷалби таваҷҷуци номацрамон 

накунад? Албатта, дар ин қисмат ба баъзе аз 

рафторцое, ки  вазифаи царду(зану мард) аст низ 

ишора мекунем. 

1-Нацй аз худнамок назди номацрам 

Дини зиндагисози Ислом агарчи истифодаи занон 

аз ороиш ва бӯи хуш барои шавцаронашонро тавсия 

мекунад ва цатто бар он таъкид дорад, вале аз тарафе 

истифода аз онцоро барои бегонагон шадидан 

мазаммат кардааст.  

Дар Қуръони карим омадааст: 
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 ... ٍٓ الْإٍُلى... الْزٓبّٙلِٙ٘ٛٔ تَجشَُّّدٓ تَجشََّرٕيَ لَب  1    

“Ва цамчун даврони  ҷоцилияти нахустин(ба худнамок 

ва худорок) дар мижни мардум зоцир нашавед....” 

Муфассирон  чанд маъно барои табарруҷ бажн 

мекунанд; барои мисол дар китоби Мацосинут таъвил 

дар ин боб, чанд маъно зикр шудааст: 

1- Табахтур ва такаббур дар роц рафтан; 

2- Зоцир намудани зинат; 

3- Либоси нозук пӯшидан2 

Аммо бештари муфассирони Қуръони карим 

табарруҷ ва худнамоиро ба маънои ошкор сохтани 

зинату зебок медонанд. 3 

Қуртубк муфассири Қуръони карим менависад: 

“Табарруҷ иборат аз ошкор намудани ончи, ки махфк 

аст, мебошад” 4 

Аз қавли Ибни Абифаҷеъ нақл шудааст: 

 5«لاٙلَربًتٓ صٌٗتْب إظْبسٔ ٍ ,للشربل هحبسٌْب الوشئِٔ اثشاصٔ ٍ َّالتَْتُه التجشد»

“Табарруҷ  иборат аст аз инки зан, зебоицояшро 

барои мардон ошкор созад  ва зинатцояшро  дар  

муқобили дидагони бегонагон қарор  дицад.” 

Аз Пажмбари акрам(с) нақл шудааст: 

                                                      
1. Сураи  "Ацзоб", ояти 33 
2. Мацосинул  таъвил, Қосими Муцаммад Ҷамолиддин, , тасцеци 

Муцаммадҷавод Абдулбоқк, ҷ.13, сац 349. 
3. Тарҷумаи тафсири Алмизон, Таботабок, Сайид Муцаммадцусейн, ҷ.16, с 

462. Низ: Табарск, Абӯалк Фазл ибни Цасан, тарҷумаи Маҷмаул бажн фи 

тафсирил Қуръон, ҷ20, с 106. Низ: Фахри Розк, ҷ25-26-27, сац 167. 
4. Ансории Қуртубк, Муцаммад ибни Ацмад, Алҷоме лиацкомил Қуръон, 

ҷ.14, сац 180. 
5. Аттафсирул мунир, Вацбац, Зуцайлк, ҷ.22, сац 10 
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 حمبً وبى فؼلت فبى صٍرْب لغ٘ش الوشؤٓ تٌضٗي اَى ًْٖ ٍ :الوٌبّٖ حذٗج فٖ الٌجٖ ػي» 

 1 «ثبلٌّبس ٗحشلْب اى  ػضٍرل اهلل ػلٖ

 “Пажмбар, дар цадисе, манъ фармуданд аз ин ки зан 

барои дигарон худро зебу зинат кунад, агар барои  

ғайри шавцараш худро ороиш намуд, лозим аст 

Худованд ӯро бо оташ бисӯзонад.”  

Ва дар цадиси дигаре аз Пажмбари акрам(с) нақл 

шудааст: 

 2«لْب الًَسٓ الم٘ؤ َٗم ظُلؤ وَوٓخَل ؤّلْب غ٘ش هٙي الزٌَِٗٔ فٖ الشافلِٔ هٓخَل»

“Цикояти зане, ки  доманкашон ва омехта ба зинат 

дар беруни хона  роц меравад, чун зулумотест дар рӯзи 

қижмат, ки нур  надорад.” 

2-Нацй аз атр ва хушбӯй кардан назди номацрам 

Дар ривожте аз Пажмбари акрам(с) омадааст, ки аз 

табарруҷ, худнамок манъ шудааст, аз истеъмоли 

хушбӯк  дар муқобили номацрам  низ нацй  ва манъ 

шудааст, ки яке аз сабаби тацрик ва аз масодиқи ороиш 

ба шумор меояд ва сабаби ҷалби таваҷҷуци 

номацрамон мешавад ва чашми онцоро ба дунболи худ 

мекашонад. Расули акрам(с) дар ин замина 

мефармоянд: 

 3«صاًٌ٘ٔ فْٖ سٗحْب ل٘زذٍٔا المَمِ ػلٖ ظوشت الوشئُٔ استؼطشتٙ ارا»

“Агар зане худро муаттар  кунад ва бар қавме 

бигзарад, ки бӯи ӯро даржбанд, зинокор аст.” 

Дар цадиси дигаре аз Пажмбари акрам(с) нақл 

шудааст: 

                                                      
1.  Бицорул анвор, Маҷлиск, Муцаммадбоқир, ҷ.103, сац 243. 
2. Нацҷул фасоца, Поянда, Абулкосим, сац. 562. 
3. Бицорул анвор, Маҷлиск, Муцаммадбоқир, ҷ.77, сац 34. 
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 حتٖ تُلؼٓيُ فْٖ ث٘تْب هي خَشرٓت حن صٍرْب لغ٘ش تط٘جت اهشئَِٔ ؤٕ " اهلل سسَل لبل» 

  1 «سرؼت هب هتٖ ث٘تْب الٖ تَشرٓغٓ

“Цар гоц  зане барои ғайри шавцараш, худро муаттар 

намояд, сипас аз хонааш хориҷ  шавад, то замоне ки ба 

манзилаш бармегардад, лаънат мешавад.” 

 

3-Нацй аз пӯшидани либоси шуцратовар 

 Пӯшидани либоси шуцрат низ аз ҷумлаи мисдоқи 

худнамок аст. “Либоси шӯцрат яъне пӯшидани либосе, 

ки дар шаъни касе  набошад ва сабаби шуцрат ва 

ангуштнамо шудани вай шавад. Иллати ин шуцрат ва 

ангуштнамо шудан метавонад аз ранг, нақш, мудел ж 

нацваи дӯхти он либос бошад”2. 

Касоне ки шахсиятро дар либоси зеботар медонанд, 

бо пӯшидани он худро болотар аз дигарон эцсос 

мекунанд ва интизор доранд чашмцо ба сӯи онцо 

бошад ва цама цасрати либоси онцоро бихӯранд. 

Шариати Ислом ба таври куллк, бо ин ки инсон 

чизеро, ки маншаи арзиши воқеии ӯ нест, арзиш 

бидицад, мухолиф аст. Яъне ин тавр хоста, ки ба цар 

чиз ба миқдоре, ки арзиш дорад, ацамият дода шавад, 

на бештар.  

Пажмбари акрам(с) мефармоянд: 

 3«الم٘ؤ َٗمٓ ػٌِٔ اهلل ؤػشضٓ الخ٘بة هٙي هشَْساً حَثبً لجسٓ هٓي»

 “Касе, ки либоси шуцрат бипӯшад Худованд дар 

рӯзи қижмат аз вай рӯй гардонад.” 

Имом Содиқ(а) мефармоянд,:  

                                                      
1. Васоил, Цури Омулк, Шайх Муцаммад ибни Цасан, ҷ14, сац 114 
2- Царими ифоф, Цусейнижн, Рӯцуллоц, сац 108. 
3- Маҷмаул завоид ва манбаъул фавоид, Цайсамк, Абӯбакр, ҷ.5, сац 135. 
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 1«ٗشْشُ حَثبً ٗلجس ؤى خٙضٗبًً ثبلوشء وفٖ»

“Барои хории одамк цамин бас, ки либосе бар тан 

кунад, ки ӯро машцур намояд.”  

Аз Имом Содиқ(а) ривоят шудааст, ки:  

 2«اللجبسِ شُْشَٓ ٗٔجغَطٔ اهلل اٙىّ»

“Худованд либоси шуцратро мабғуз медорад.” 

Равшан аст, ки цикмати манъ аз чунин  либосе аз  

ҷумла ҷалб кардани назарцо ва мутаваҷҷец сохтани 

мардон ба занон аст. Дар зимни бацс ба чанд намуна 

бархӯрд мекунем, ки ихтисос ба зан надошта ва мардцо 

низ мукаллаф ба риояти он шудаанд, ки иборатанд аз: 

1) Нацй аз ташаббуц (мамнуъияти 

истифодаи либоси ҷинси мухолиф) 

Цар як аз зану мард вазифа доранд либоси хосси 

худро бар тан кунанд. Пажмбари акрам(с) дар ин 

робита  мефармояд: 

 3«ثبلشربل الٌسبء هٙي الوشجْبت ٍ ثبلٌٙسبءٙ الشربل هٙيَ الوتشجْ٘٘ي اهلل لؼي»

“Худованд мардцоеро, ки худро монанд ба занон 

кунанд ва цамин тавр занцоеро, ки худро монанд ба 

мардон мекунанд  лаън кардааст.”  

Аз Имом Боқир(а) ривоят шудааст: 
ٍال ٗزَصٔ لْب اى تشجِ٘ ثبلشربلِ الىَّ سسَل اهلل لؼي »ػي الجبلش )ع( فٖ حذٗج:  

 4«الشربل ثبلٌسبء ٍ لؼي الوتشجْ٘بت هي الٌسبء ثبلشَّربل الوتشجِْٛيَّ هيِ

“Ҷоиз нест, ки зан худро шабец ва монанди мард 

намояд, зеро Пажмбар(с) мардонеро, ки мушобеци 

                                                      
1- Васоил, ҷ.3, абвоби ацкомул малобис, боби 2, с 354, ҷ.20,  
2- Цамон, боби 12, сац 154 
3- Бицорул анвор, Маҷлиск, Муцаммадбоқир, ҷ.103, сац258.. 
4- Васоид, ҷ.3, сац 258. 
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занон мешаванд ва цамчунин заноне, ки худро шабеци 

мардцо қарор медицанд, лаънат кардааст.” 
Дар ривояте аз Имом Содиқ(а) омадааст: 

ٗضرش الشرل اى ٗتشجِ٘ ثبلٌسبء, ٍ ٌْٖٗ الوشؤٓ ؤى تشجِ٘ ثبلشربل  " لبل: وبى سسَل اهلل»

 1«فٖ لجبسْب

“Пажмбар(с) монеъ аз ин мешуд, ки мард шабеци 

занон шавад ва аз ин ки зан дар пӯшиши худ, 

цамонанди мардон шавад, манъ мекард.” Дар ин 

ривоят таъбири –ٌْٖٗ ٍ ... کاى سسَل اهلل)ص( ٗضجش – омадааст, ки 

далолат бар царом будан дорад. Зоциран мақсуд аз 

ташаббуц ва монандк дар либос гуфта шуда ин аст, ки 

цар як аз зану мард, дар шаклу шамоили дигарк ошкор 

шаванд, ки ин кор палидтарини палидицост. Ва 

цурмати ингуна ташаббуцот ва цамонандицо метавонад 

ба хотири цолатцои лацвк ва дур шудан аз мақому 

шахсияти инсонк бошад. 

2-Нацй аз пӯшидани либоси нозук(тунук) 

 Дар ин бора цазрати Алк(а) мефармоянд: 

 2ُ«ػل٘ىن ثبلصف٘ك فإىَّ هي سقَّ حََثِٓٔ سٓقَّ دٌِٗ»

 “Бар шумо лозим аст либосатон нозук, баданнамо 

набошад, зеро цар касе, ки либосаш нозук (тунук) аст, 

динаш низ цамчун либосаш нозук ва заиф аст. 

“Инҷо барои царду (зану мард), аз пӯшидани либоси 

нозук нацй шудааст 

                                                      
1- Васоил, ҷ.3, сац 355 
2- Бицорул анвор, Маҷлиск, Муцаммадбоқир, ҷ.83, сац 183. 
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3-Нацй аз якҷояшудан бо номацрам 

Яке аз сабаби фасод якҷояшудани зану мард ва 

бардоштани монеъ мижни мардону занон дар идорацо, 

корхонацо ва дигар маконцои умумк ва маҷлисцои 

гурӯцк аст. Ислом, ки ба хатароти баргирифта аз 

махлут шудани зану мард ва равобити озодона ва 

авоқиби он комилан огоц аст, дар ин бора тавсияцо ва 

супоришоте дорад. 

Қуръони маҷид бар ин матлаб таъкид намудааст; 

ٍٓ حٙزٓبةٍ ٍٓسٓاءٙ هٙي فَسئَلَُّٔيَّ هٓتَبػٖب سٓإَلْتُؤَّٔيَّ إِرَا   1   

“Царгоц аз занони Пажмбар(с) матое металабед аз 

паси парда биталабед, ки циҷоб барои он ки дилцои 

шумо ва онцо покиза бимонад бецтар аст.”  
Аз ин ояти шарифа истифода мешавад, ки барои 

цифзи ифофу покии рӯци марду зан, як қоидаи куллк 

вуҷуд дорад. Қоидаи царим  ва цоил, ки дар низоми 

ахлоқии ҷомеа нақши муассире дорад, чун цар андоза, 

равобит бештару тамосцо наздиктар бошад, заминаи 

тацрикот, тамоюлот, цаяҷонцо ва васвасацо бештар 

мешавад.  Сипас сароцати оят дар набудани ихтилоти 

занону мардон, қобили инкор нест. Аммо баъзе аз 

муфассирон, оятро махсуси занони Пажмбари акрам(с) 

донистаанд. Лекин равшан аст, ки шаъни нузул 

наметавонад доираи мафцуми оятро танг намояд.2 Ин 

оят ба хотири манъи махлут шудани зану мард ва 

цифзи занцо аз тацриккунандацои шацвонк, ворид 

шудааст. Ин матлаб аз ривожти Пажмбар(с) низ равшан 

мегардад: 

                                                      
1- Сураи "Ацзоб", ояти 53 
2-Циҷоб аз дидгоци Қуръон ва суннат, Фаттоцизода Фатица, сац 151 
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فبًِ ارا وبًت الوؼبٌٗٔ ٍ اللمبء  ءبػذٍا ث٘ي اًفبس الشربل ٍ الٌسبث» : سسَل اهلل قال» 

 1«وبى الذاء الزٕ الدٍاء لِ, اٗبون ٍ الذخَل ػلٖ الٌسبء

“Расули Худо(с) фармуданд: Мижни мардону занони 

номацрам фосила ва ҷудок қарор дицед, зеро бар асари 

мулоқоту ихтилот, гирифтори дарду бало мешавед, ки 

даво надорад. Бар шумо бод, ки аз ихтилот бо занон  

дурк намоед. ”Умми Салама мегӯяд: "Цангоме ки 

Расули Худо(с) намози ҷамоатро тамом мекард қадре 

меистод, то занон хориҷ шаванд".2 

Цазрати Алк(а) низ ба касоне, ки ба ихтилот 

накардан таваҷҷуц намекунанд ва дар ҷамъи мардон, 

бедалел медароянд, цушдор медицад ва мефармояд:  
 3«ؤهب تستحَ٘ى ٍ التغبسٍىَ ًسإئىُن ٗخشريَ إلٖ االَسَاقِ ٍ ٗضاحٙويَ الؼلَدٓ»

"Ож шумо  мардон цаж намекунед ва ғайрат надоред, 

ки занонатон ба бозорцо рафта дар нигоци бемордилон 

мегарданд.” 

Аз ривожти гузашта нақши бо цам будани занону 

мардон дар густариш ва пацншавии фасод ва 

заминасозицои инцирофк метавон истинбот намуд, 

аммо равшан аст, ки баъзе аз ихтилотцо, 

иҷтинобнопазир аст монанди: цаҷ ва ж маросими 

ибодие, ки заминаи пайдоиши фасод надорад. Аз 

мазоциру намунацои ихтилот метавон ба мавриди зер 

ишора намуд: 

А): Ихтилоти зану мард дар идорацо ва 

муҷтамацои омӯзишиву пажӯциши; 

                                                      
1- Циҷоб дар ислом, Вашнавии Қумк, Шайх Қаввом, сац 198. 
2- Цамон, сац 198. 
3- Васоил, боби кароцати хуруҷи занон ва махлут шудан бо мардон, сац 174 
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Б): Нишастани зан бо номацрамон бар сари як 

суфра; 

Цукми фиқцк ва шарък дар мавриди ихтилот бо 

номацрам дар навъи аввал, бо таваҷҷуц ба шароити зер 

аст: 

 Агар нигоц гуноцолуд набошад, ҷоиз аст. 

 Агар тарс аз  афтодан ба царом набошад, ишколе 

надорад. 

 Агар циҷоби шарък риоят шавад, ҷоиз аст. 

 Агар калимоти мафсадаангез гуфта ва шунида 

нашавад, ҷоиз аст"1. 

4-Манъ аз шӯхк бо номацрам 

Дар мавриди шӯхк ва мазоци зан бо номацрам дар 

ривояте аз Пажмабри акрам(с) мехонем: 
 2«هي فبوِ اهشؤٓ الٗولىْب حجس ثىل ولؤ ولوْب فٖ الذً٘ب الف ػبمٍ» 

“Цар касе бо зане, ки мутааллиқ ба ӯ нест(мацрам 

нест) шухк кунад, дар охират дар муқобили цар 

калимае, ки бо ӯ гуфтааст цазор сол дар банд кашида 

мешавад.” 

«.....سٍٕ ػي اثٖ ثص٘ش لبل: وٌت ؤلشٕ ؤهشؤٓ المشآى ثبلىَفِ فوبصحتْب ثشٖ»  3 

“Абӯбасир нақл кардааст, ки замоне дар Куфа будам, 

ба яке аз бонувон дарси Қуръон медодам. Рӯзе ба 

муносибате бо ӯ шӯхк кардам. Муддате гузашт, то дар 

Мадина цузури Имом Боқир(а) расидам. Он цазрат 

маро мавриди сарзаниш қарор  доду фармуд: Касе, ки 

дар ҷои хилват гуноц кунад, назари  лутфи Худо аз ӯ 

бармегардад. Сипас фармуд: Ин чк сухане буд, ки ба он 

зан гуфтк ! 

                                                      
1- Атри ифоф, Тайибк, Ноцид ва  дигарон, сац. 192. 
2- Савобул аъмол, Алк Дахил, Алк Муцаммад, сац. 283. 
3- Васоил, ҷ.20, сац. 198 
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Аз шиддати шарм сар дар гиребон ва тавба кардам 

Имом Боқир(а) ба ман фармуд: Муроқиб бош, ки 

такрор накунк.1 

5- Манъ аз хилват бо номацрам(манъи аз  будан 

бо  зани  бегона дар маконцои бе рафтуомад) 

 Зану марди номацрам дар цар марцилае аз сифоти 

ахлоқк ва ифоф ва покдомание, ки бошанд, дар танцок, 

сахт дар маърази васвасацои шайтонк қарор мегиранд. 

Хатари ин кор то андозаест, ки “Шайтон ба цазрати 

Мӯсо(а) гуфт: Эй Мӯсо! бо зане, ки бар ту цалол нест, 

хилват макун, ки цар кас чунин кунад, ман худ барои 

гумроц кардан ва олуда сохтани ӯ цозир мешавам ва ин 

корро ба жронам вогузор нахоцам кард”2. 

Пажмбар(с) фармуданд: 
 3«الٗٔخلَّى سرلٌ ثبهشؤٍٓ االَّ وبىَ حَبلٙخُْٔوٓب الش٘طبى»

“Зану марди  номацрам бо цам хилват намекунанд, 

магар ин ки севвумини онцо Шайтон аст.” 

Цамчунин фармуд : 
اٗبن ٍالخلَٓ ثبلٌسبء ٍالزٕ ًفسٖ ث٘ذُ هب خلٖ سرل ثبهشئٔ اال دخل الش٘طبى ثٌْ٘وب »

 4«ٍ الى ٗضحن سرل خٌضٗشا هتلطخبً ثط٘ي ٍ حوئٔ خ٘ش لِ هي اى ٗضحن هٌىجِ اهشئٔ التحل لِ

“Аз хилват кардан бо цар зани бегона бипарцезед. Ба 

Худо қасам марде  бо зани номацрам хилват накунад, 

ҷуз он ки Шайтон байни онцо ворид шавад ва саранҷом 
он дуро гумроц созад, агар хуни олуда ба касофат ва 

лаҷанмол, ба инсон зацмат расонад, бецтар аст аз ин ки 

шонаи зани бегонае бо марде тамос пайдо кунад.”  

                                                      
1- Бицорул анвор, Маҷлиск, Муцаммадбоқир, ҷ.46, сац. 247. 
2- Бицорул анвор, Маҷлиск, Муцаммадбоқир, ҷ.76, сац.334. 
3- Барои райцона рацнамудцое баро духтарони ҷавон, Акбарк, Мацмуд, сац 

33, ва, Аттарғибу ваттарциб, Абдулазими Абдулқавк Алманзирк, ҷ.3, сац. 28. 
4- Цамон, сац. 33. 
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Ацамияти масъала то цаддест, ки Пажмбар(с) дар 

зимни байъат бо занон мефармояд: 

 1 «ػلٖ الٌسبء ؤى الٗحتج٘ي ٍ الٗمؼذى هغ الشربل فٖ الخال...»...  

“Аз занон паймон гирифт, ки дӯст надошта бошанд, 

дар хилват бо мардон биншинанд.” 

6-Манъ аз ламси номацрам (ламс яъне расидани 

бадани номацрамон ба якдигар) 

Ламси номацрам яке аз муцаррамоти цатмк аст, ки 

тамомии уламо бар он фатво додаанд ва куллан онро 

царом донистаанд. Дар миқдори он низ фарқе нест, 

расондани ҷои бисжр кӯчаке аз бадан монанди 

расондани сари ангуштон ж даст додан ва ж гардан ба 

гардан кардан, цамаи инцо царом ва гуноц ба цисоб 

меояд. 

Пажмбари акрам(с) дар цадиси маноцк мефармоянд: 
 2«ٍ هي التضم اهشؤًٓ حشاهبً لشى فٖ سلسلٍٔ هي ًبس هغ ش٘طبى ف٘مز فبى فٖ الٌبس»... 

“Ва касе, ки бо номацраме муониқа(гардан ба 

гардан) кунад ва вайро ба сина бичаспонад, бо Шайтон 

дар занҷире аз оташ баста шуда ва дар оташи чацаннам 

партоб хоцад шуд.” 

Даст додан бо номацрам(бо даст салом кардан бо 

номацрам) 

 Дар  бацси  гузашта ишора шуд, даст додан ба 

номацрам яке аз муцаррамот мебошад. Расули Худо(с) 

мефармоянд:  
 3 «ٍٓ هٓي صبفَحٓ اٙهشَؤًٓ تَحشُمٔ ػٓلَِ٘ٙ فَمَذ ثبءٓ ثِسٓخَطٚ هٙيَ اهلل ػٓضٍَّرلَّ...»

                                                      
1- Васоил, ҷ.14, сац. 174 
2- Царими ифоф, Цусейнижн, Рӯцуллоц, сац. 172. 
3- Васоил, ҷ.14, сац. 143 
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“Цар касе бо зане, ки мацрами ӯ нест бо даст салом 

кунад ғазаби Цақ таолоро барои худ харидааст.” 

Имом Содиқ(а) мефармоянд: 

اى ٗتضٍرْب اخت ؤٍ ثٌت ؤٍ  ٗصبفح الوشئٔ اال اهشؤئًٔ ٗحشم ػلِ٘ الٗحل للشرل اى» 

ػؤ ؤٍ خبلٔ ؤٍ ثٌُٔ اختٚ ؤٍ ًحَّب فبهب الوشئٔ الَّتٖ ٗحل لِ اى ٗتضٍرْب فال ٗصبفحْب اال هي 

 1 «ٍساء ح٘بةٍ ٍ ال ٗغوش وفْب

 “Даст додани мард ба зан ҷоиз нест, магар занцои 

мацрам монанди: хоцар, духтар, амма, хола, 

бародарзодаву хоцарзода ва бо зане, ки метавонад бо ӯ 

издивоҷ кунад, даст надицад, магар аз пушти либос ва 

дасти ӯро ламс накунад.” 

Абӯбасир аз Имом Содиқ(а) савол кард: 

 2«ثزاتٙ هحشم؟ ّل ٗصبفح الشرل الوشئَٔ لَ٘سٓت»

“Ож мард метавонад бо зани номацрам  бо даст 

салом кунад? Имом(а) дар ҷавоб фармуданд: Ҷоиз нест, 

магар аз пушти ҷома. ” Фуқацо низ тасрец кардаанд, ки 

даст додан аз зери либос бо номацрам монеъи надорад. 

Баъзе аз уламои замона мефармоянд: 
 3«ي ٍساء الخَة لىي الٗغوض وفْب احت٘بطبًفال ٗزَص للشرل هصبفحتْب ًؼن الثإس ثْب ه»

“Бо даст салом кардан  бо номацрам ҷоиз нест, лекин 

зери либос ишкол ва монеъе надорад, аммо эцтижтан 

дастро фишор надицед.” Бинобар ин занон метавонанд 

аз зери порчае ва ж дасткаш бо мардон салом кунанд. 

                                                      
1- Фуруъи Кофк, Кулайнк, Муцаммад ибни Яъқуб, Сацицаи Алк Акбар 

Ғаффорк, ҷ.5, сац. 525 
2- Цамон, сац. 525. 
3- Тацрирул васила, Мӯсавк, Сайид Рӯцулоц, ҷ.2  масъалаи 20, сац. 221. 
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Даст задани табиб ба бадани номацрам 

Қаблан гуфта шуд: Нигоц ба ғайр аз руй ва дастцои 

номацрам тамоман царом аст ва фарқе байни табибу 

ғайри табиб нест, аммо дар як ҷо фуқацо нигоцро ҷоиз 

шумурданд ва он цам замони зарурат бошад. Масъалаи 

даст задани духтур цам  дар цолати зарурат ҷоиз 

мешавад. Баъзе аз фуқацои муосир мефармоянд:" Аз 

цурмати нигоц ва ламси номацрам дар цолати муолиҷа 

итисно шудааст ба шарте, ки табиби зан барои зан ва 

табиби мард барои мард имкон надошта бошад ва ж 

имкони муолиҷа бо воситаи дараҷасанҷ ва монанди он 

набошад"1 

Аммо дар ин замон бацсе, ки матрац аст ин аст, ки 

агар табибони мард бецтар муолиҷа кунанд, ож ин 

бецтар муолиҷа кардан сабаби ҷоиз будани ламс ж 

нигоц кардан мешавад ж не? Ончи ки аз ривожт ба даст 

меояд, ин аст ки  иллати ҷоиз будан дар замони  

ночорк аст,  на замони ихтижрк ва ғайри зарурат. 
لبل: سإلتِ ػي الوشؤٓ الوسلؤ ٗص٘جْب الجالء فٖ )ع(  اثٖ حوضُ حوبلٖ, ػي اثٖ رؼفش»

رسذّب؛ اه٘ب رشحٗ فٖ هىبى ال ٗصلح الٌظش الِ٘ ٗىَى الشرل ؤسفك ثؼالرِ هي الٌسبء، اٗصلح 

 2«ظطشّت الِ٘ فل٘ؼبلزْب شبءتلِ الٌظّش الْ٘ب؟ لبل: ارا ا

“Абуцамзаи Сумолк аз Имом Боқир(а) савол 

мекунад, ки зани мусалмоне ба беморк гирифтор 

мешавад, монанди шикастагк ж ҷароцат, табиби мард 

бецтар аз занон метавонанд ӯро муолиҷа кунанд, ож 

пеши он рафтан ҷоиз аст? Цазрат фармуданд: Агар 
ночор бошад монее надорад.” Инҷо Имом(а) на ба 

таври куллк ва умумк ҷавоби мусбат доданд ва на ба 

                                                      
1- Цамон масъалаи 21, сац. 221. 
2- Васоил, ҷ.7, сац. 172 



   Бахши дуввум: Циҷоби занон дар Ислом.84 

 

таври куллк  манъ кардааст,  чун агар ҷавоби мусбат 

медоданд,  дар цар цолате, ки мардон бецтар 

метавонистанд муолиҷа  кунанд, ҷоиз буд, занон ба 

онон муроҷеа намоянд ва агар ҷавоби манфк медоданд, 

дар цеч цолате муроҷиа ба мардон ҷоиз набуд .Имом як 

қоидаи куллиро иллат қарор доданд барои мардум ва 

он цам цолати изтирор  ва маҷбур будан аст. 

7-Виқор дар сухан гуфтан 

Яке аз  ангезацои  гароиш ба фасод, суханони 

дилпазир ва дилангезест, ки байни духтарон ва 

писарон ва занону мардони бегона ба бацонацои 

мухталиф сурат мегирад; мисли пурсидани саволцои 

дарск, дарди дил кардан, машварат ва ... царчанд ин 

масоил дар цадди худ метавонад муфид бошад, вале  

нацваи гуфтугӯцо ва бархӯрдцо метавонад нишонгари 

ангезаи шайтонии чунин афроде бошад. Имом 

Боқир(а) мефармоянд:  
 1«هحبدحُٔ الٌِّسبء هي هصبئذ الش٘طبى»

“Сухан гуфтани мард бо занони номацрам аз домцои 

шайтонист.” 

Ислом ба ин мавзӯъ аз ду назар нигаристааст,  ки 

царду шожни таваҷҷуц  ва қобили диққат аст. 

1-Оцанги суханцо 

2-Муцтаво ва маънои суханцо 

Дар Қуръони маҷид дар сураи  “Ацзоб” чунин 

омадааст: 

 

                                                      
1- Мустадракул васоил ва мустанбитул масоил, Нурии Табарск, 

Мирзоцусейн, ҷ.2 сац. 555. 
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 ِ٘ٓطْوٓغٓ الَّزٙى فىِ فَلَب تخَْعَؼٕيَ ثِبلْمََٕلِ فَ    وَإَحٓذٚ هِّيَ الٌِّسٓبءٙ  إًِٙبتَّمَٕ٘تيُ    لَسٕتيُ    ٗٓبًٙسٓبءٓ الٌَّجى

   1لَلْجِِٙ هٓشَضٗ ٍٓ لُلْيَ لََٕلًب هٛؼٕشٍُفًب

 “Эй цамсарони Пажмбар! Шумо цамчун яке аз занони 

маъмулк ва оддк нестед, агар тақво пеша кунед, пас ба 

гунае цавасангез сухан нагӯед, ки бемордилон дар шумо 

тамаъ кунанд ва сухани шоиста бигӯед.”  

Оят занони Пажмбарро аз ин ки ба гунае сухан 

бигӯянд, ки бемордилон дар онцо тамаъ варзанд, манъ 

кардааст. Аммо мухотаб қарор гирифтани занони 

Пажмбар(с) царгиз ба ин маъно нест, ки ин цукм, 

махсуси онцо аст. Муфассирони бисжре цар кадом  аз як 

ҷицате ин ихтисосро манъ карда ва мафцуми оятро 

шомили цамаи занони мусалмон донистаанд. 

Дар тафсири “Намуна” омадааст: 

“Бешак, ин цукм ом аст ва такяи оят бар занони 

Пажмбар(с) ба унвони таъкиди бештар аст. Дуруст 

мисли ин ки ба шахси донишманде бигӯем; Ту ки дурӯғ 

мегӯк, мафцумаш ин нест, ки дурӯғ гуфтан барои 

дигарон ҷоиз аст.”2 

Оцанги сухан 

Қуръон бо таъкиди тамом аз ин ки лацну калому 

оцанги сухани зан цаяҷонангез бошад, манъ кардааст. 

Дар Қуръони маҷид омадааст:  
 ٕفٖ للجِِ هشضٗفاَلَ تَخعَؼيَ ثبلمََلِ ف٘طوغ الز 3 

“Дар сухан гуфтан, хозеъ ва нарм набошед, то касе, ки 
дар дилаш беморие аст, ба тамаъ биафтад.”  

                                                      
1- Сураи "Ацзоб", ояти 32. 
2- Тафсири Намуна, Макорими Шерозк, Носир, ҷ.17, сац. 290. 
3- Сураи "Ацзоб", ояти 32. 
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Нигоци гузаро ба тафосир нишон медицад, ки оят 

дар бораи оцанг ва муцтавои калом аст. 

Дар тафсири “Намуна” омадааст: “Балки ба цангоми 

сухан гуфтан, ҷиддк ва хушк ва ба таври маъмулк сухан 

бигӯед, на цамчун занони камшахсият, ки кӯшиш 

доранд бо суханони тацриккунанда, ки гоце цамроц бо 

адову нози махсусе аст, афроди шацватронро ба фикри 

гуноц меафканад, сухан бигӯед”1  

Муфассири дигаре менависад: “Оцанги каломатон, 

нарм набошад”2. 

Аммо мақсуд аз бемории дил заъфи имон аст ж 

маризии шацват ва фуҷур, ки ба (ҷунуни ҷинск) таъбир 

мешавад. Бар асари тацрики садои зан ба назари 

олимони равоншинос мавриди барраск қарор 

гирифтааст, аз ҷумла Мортин Мурисюн равоншиноси 

маъруфи Канадак ба ин натиҷа расидааст, ки: “Садо, 

аввалин муцаррик ва омили ҷинск ба шумор меояд.... 

ва садои зан дар мурдацо асари басазое дорад.”3  

Муцтаво ва маънои сухан 

 Қаблан гуфтем, ки оят дар бораи оцанг ва маънои 

калом  аст  

هٓؼشٍُفبً لََالً يٍَٓلُل  4 

“Ва сухани шоиста бигӯед” ба ин маъно аст, ки зан  

набояд носанҷида сухан бигӯяд ва ба калимоти 

цаяҷонбор такаллум ва сухан нанамояд. Бар ин нукта 

низ муфассирон таъкид кардаанд: 

                                                      
1- Тафсири Намуна, Макорими Шерозк, Носир,  ҷ.17, сац. 290 
2- Ал Фурқон фи тафсирил Қуръон, ҷ20, сац. 182 
3- Аввалин донишгоц ва охирин Пажмбар, Покнажод ва Сайид Ризо, ҷ.20, сац. 

181  
4- Сураи Ацзоб, ояти, 32 
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Қуртубк аз    қавли Ибни Аббос менависад: 

ٍٓ َهٓؼشٍُفبً َالًلَ لُلي 

 “Занонро амр мекунад, ки амри ба маъруф ва нацй аз 

мункар кунанд.”  

 Ва худи  Қуртубк менависад:  

Мақсуд аз “қавли маъруф”, сухани савоб ва дурусте 

аст, ки шариат биписандад. 1 

Сайид  Қутб мегӯяд: Қавли маъруф; яъне сухани 

онцо дар бораи  маъруф ва нек бошад, мункар ва  зишт 

набошад”2 

Хулосаи матолиб  

Дини Ислом нигоци шацватомезро царом кардааст, 

ки анвоъ ва ақсоми гуногун дорад.  Яке аз онцо нигоц ба 

номацрам аст. Қуръон ба занону мардони боимон амр 

мекунад ва аз пайравони худ мехоцад, ки чашмцои 

худро аз нигоц ба номацрам бипӯшонанд. Дар 

суханони пешвожни дин  низ аз нигоццои цавасолуд 

манъ  ва нацй  шудааст ва онро домцои Шайтон ва тире 

аз тирцои зацролуди  вай донистаанд ва такрори 

гуноцро сабаби тацрики қуввацои ҷинск ва сабаби ба 

фитна кашондани бинанда донистаанд. Дар баъзе аз 

ацодис омадааст, ки нигоци аввал барои худи инсон аст 

ва нигоци дуввум бар зарари ӯ  ва нигоци севвум сабаби 

цалокати вай аст.  Барои фурӯ бастан ва цифзи нигоц 

подошцои дунявк ва ухравк низ зикр шудааст, монанди 

издивоҷ бо Цуррулайн, чашондани маззаи имон ва  .....  

                                                      
1. Алҷомеъ ли Ацкомул Қуръон, Ансори Қуртубк, Муцаммад ибни Ацмад, 

ҷ.14, сац. 177 
2. Фи Зулолил Қуръон, Сайид Қутб, сац. 252 
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Баъзе аз олимони динк нигоц ба рӯй, чецра ва  дасти 

занонро, цангоме ки ба қасди лаззат  набошад ва тарс аз 

вуқуъ дар царом набошад, ҷоиз донистаанд, он цам ба 

цадди зарурат ва цамчунин нигоц  ба сару сурати 

занони ацли зимма ва бижбоннишинро бе илтизоз ва бе 

лаззат ҷоиз донистаанд. Ва мавориде низ истисно 

шудааст, ки амалан мацдудаи зарурат ва ночорк хоцад 

буд, монанди набудани имкони муолиҷа ба василаи 

цамҷинси мариз( яъне набудани табиби мард барои 

мард ва набудани табиби зан барои зан), наҷоти 

ғарқшаванда ж касе, ки дар цоли сӯхтан аст.  

Дар дастурцои маслицатомези шариат, ки дар 

мавриди циҷоб бажн шудааст, илова аз нигоц ва ацкоми 

он(ки бештар супориш барои мардон мешавад ва 

мацдудияти камтаре барои занон вуҷуд дорад) масоили 

дигаре низ вуҷуд дорад, ки бештари он марбут ба занон 

аст ва яке аз онцо манъ аз худнамок  ва изцор намудани 

зинат назди номацрам аст, ки риоят накардани ин амр 

ҷазое монанди дар оташ сӯзондани он ва зулмати рӯзи 

қижмат, ки нур надорад мебошад. Масъалаи дигар; 

истеъмоли атр ва хушбӯй барои  номацрам аст, ки 

сабаби  ҷалби таваҷҷуци номацрамон мешавад. 

Бинобар ин зане, ки барои ғайри шавцар худро 

муаттар ва хушбӯк кунад, ба зинокор ташбец шудааст 

ва мавриди лаъни фариштацо қарор мегирад. Цамин 

тавр занон аз гуфтани суханцои цавасангез манъ 

шудаанд, ки лацни калом ва оцанги сухани зан набояд, 

цаяҷонангез бошад, то ин ки бемордилон бар онцо 

тамаъ наварзанд, цатто маънои сухан низ набояд 

нораво бошад. Аммо баъзе масоил низ вуҷуд дорад, ки 

дар он царду зану мард мавриди хитоб қарор 
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гирифтанд, монанди манъ аз пӯшидани либоси 

шуцрат, ки намунацои он худнамок аст, манъ аз 

ташаббуц ва монанд кардан, ки цамаи инцо сабаби 

ҷалби таваҷҷуци дигарон мебошад. Ва цамин тавр 

сабабцое, ки сабаби  фасоди ҷомеаанд, аз ҷумла 

пӯшидани либоси нозук(тунук), суцбат ва цамнишинк 

бо номацрам, шӯхк бо номацрам, хилват ва танцо 

мондан  бо номацрам ва ... нацй шудааст. 

Натиҷагирк 

Баъд аз баррасии суханони гузашта метавон чунин 

натиҷа гирифт, ки дини Ислом  барои иффату 

покдоманк ва покизагии ҷомеа байни зану мард царим 

ва марз қарор додааст. Дар мавриди масъалаи нигоц 

тафсил қоил шуда ва бо истисно қарор додани чанд 

маврид монанди нигоц кардан ба занони ацли зимма ва 

сацронишин ва дар боқимондаи мавридцо дар ҷои 

зарурат нигоц кардани дасту рӯй истисно қарор 

гирифтааст. Дар ғайри мавориди зикршуда нигоц ба 

номацрам, ки олуда ва цавасомез бошад акидан манъ 

шудааст. Илова бар масъалаи нигоц цамаи царакоти 

занон, ки сабаби тацрики мардон мешаванд, нацй 

шудаанд. 

     Сираи амалии занони мусалмон дар 

тӯли таърих 

Аз замони нузули ояти шарифаи Қуръон дар бораи 

воҷиб будани циҷоб, занони мусалмон дар мавриди 

риояти ин қонуни илоцк ницояти саъйу талоши худро 

ба кор бурдаанд ва ин сираи некӯ цамчунон дар байни 

занони мусалмон истимрор ва идома дорад. Агарчи 
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қабл аз дини Ислом, дар байни занони араб циҷоб 

вуҷуд доштааст, вале  оциста оциста заиф гашта, ба 

тавре ки дар замони беъсати Пажмбар(с), занон нисбат 

ба риояти циҷоб, беацамиятк менамуданд. Дастуроти 

Ислом дар байни занон дигаргунии чашмгире эҷод 

намуд1.  

Оиша(р) цамсари Пажмбар(с) дар мавриди ин 

тағирот ва дигаргунк, ки бо ситоиши ӯ аз занони Ансор 

цамроц аст, чунин мегӯяд: “Марцабо ба занони Ансор, 

цамин ки ояти сураи “Нур” нозил шуд,  як нафар аз 

онон дида нашуд, ки монанди пешина берун бижяд. 

Сари худро бо рӯсарицо ва рӯймоли  сижц мепӯшиданд, 

гӯж зоғ  рӯи сарашон нишастааст”.2 

Цазрати Фотимаи Зацро(р) маншаи ифофу тақво, 

сармашқу сарвари цамаи  занони мусалмон аст, ки дар 

домани Пажмбари Ислом(с) калон  шуд, ки худаш як  

зан буд ва цатман ислоци занонро ба хубк  дарк  карда 

буд, саодат ва хушбахтии бонувонро дар пӯшиш ва 

циҷоб донист. Рӯзе Пажмбар(с) "аз асцоб пурсиданд: ها خ٘ش

 Чк чизе барои занон аз цама бецтар аст? Цар кас (الٌسا(

ҷавобе дод. Цазрати Алк(а) мефармояд: Вақте ки асцоб 

пароканда  шуданд ман ба хона рафтам ва мавзӯи 

саволи Расули акрам(с)-ро ба Фотима(р) гуфтам. 

Фармуд: Ман ҷавобашро медонам                

  3« خ٘شللٌسبء اى ال ٗشٗي الشربل ٍ الٗشاّي الشربل» 

  “Салоци занон дар ин аст, ки мардони бегонаро 

набинанд ва мардони бегона цам, онцоро набинанд.” 

                                                      
1. Циҷоб дар аджни илоцк, Муцаммади Ошнок, сац. 220 
2. Тафсирс Кашшоф, Ҷоруллоци Замахшарк Мацмуд ибни Умар, ҷ.3, сац. 231 
3. Пӯшиши зан дар густараи таърих, Тайиба Порсо, сац. 128 



Циҷоб ва посух ба шубацоти он....................91 

Цангоме ки ба цузури Расули Худо(с) расидам, 

гуфтам: Фотима(р) дар посухи Шумо чунин 

фармуданд. Пажмбар(с) сухани  цисобшуда ва 

мантиқии цазрати Фотимаи Зацро(р)-ро писандиданд 

ва фармуд: “Фотима пораи тани ман аст”. 

Аз циҷоби цазрати Фотимаи Зацро(р), ки 

гузоришгарон дар хутбаи маъруфи фотимия кайфият 

ва чигунагии циҷоби он цазратро  бажн намуданд 

(цамон тавр ки қаблан низ зикр шуд) сираи амалии 

занони мусалмон ба даст меояд. Ба ин маъно, ки 

пӯшиши рӯи он цазрат ғайр аз рӯсарк (сарпӯш) либосе 

буд, ки доиравор бар бадани он цазрат пӯшонида 

мешуд ва цамаи бадани ӯро мепӯшондааст. Он цазрат 

ин равишро пас аз рецлати худ низ пос медорад ва 

дастур медицад  қомати беҷонашро дар тобуте  қарор 

дицанд, ки цаҷми бадан наможн набошад. Ривоят 

кардаанд, ки цазрати Фотима(р) ба Асмо бинти Умайс 

фармуданд:" 

   «لَذٙ اسٕتَمْجٓحٕتٔ هٓب ٗٔصٌَٕغٔ ثِبلٌِّسٓبءٙ ؤًََِّٔ ٗٔطْشَحٔ ػٓلَى الْوٓشْؤَِٓ الخَُّّٕةٓ فَ٘ٓصٙفُْٓب لٙوٓيْ سٓؤَى إًِٖ»

“Ман ончиро бар пайкари занон (ба цангоми марг) 

месозанд, зишт менигорам. Ҷомаеро бар ӯ 

меафкананд, ки он пайкарро бар цар бинандае 

менаможнад”. Асмо гуфт: Вақте ман дар сарзамини 

Цабаша будам, дидам онцо чизеро месохтанд. Шояд 

шуморо ба цайрат оварад, мехоцед онро барои шумо 

боз созам? Цазрат фармуд: Бале. 

Асмо тахтеро талабид ва онро  бар замин гузошт. 

Сипас, чанд чӯб хост ва онцоро бар пояцои тахт муцкам 

кард. Баъд цам порчае бар рӯи он кашиду гуфт: Ин тавр 

дидам  месозанд. Фотима (р) фармуд: 
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 1 «الٌَّبس اصٌَٕؼٖٙ لٖٙ هٙخْلَِٔ اُسٕتُشٌِٖٗٙ سٓتَشَنٙ اللَِّٔ هٙيَ »

“Монанди цаминро барои ман бисоз. Маро 

бипӯшон, Худованд туро аз оташ бипӯшонад”.  

Цамчунин ривоят кардаанд, ки вақте бону шакли он 

тасвиреро, ки Асмо сохт дид, табассуме бар лаб овард 

ва то он замон ба ғайр аз цамон лацза ханда бар лабаш 

нажмада буд ва фармуд: 

  2  «ؤَرٕوٓلُِٔ لَب تُؼٕشَفٔ ثِِٙ الْوٓشْؤَُٓ هٙيَ الشَّرٔل هٓب ؤَحٕسٓيَ ّٓزَا ٍٓ»

”Ин чи қадар зебо ва некӯ аст, дар он наметавонанд 

занро аз мард фарқ кунанд.”  

Аз он ҷо ки тарбияту фарцанг ва виросату иктисоб, 

цамаву цама дар шаклгирии шахсияти инсон таъсири 

асоск доранд, фарзанди цазрати Зацро(р) Зайнаби 

Кубро(р) ки дар ин хона ва тацти тарбияти шевацои 

цазрати Зацро(р) ва Алк(а) қарор гирифта буд, дақиқан 

пайравк ва улгугирк аз он ду бузургвор дар сираву 

ахлоқ таъсир гирифт. Дар цамин бора шеваи цазратцо 

дар масъалаи циҷоб ва ацамияти он ва масъалаи 

покдомании зан цамон қадар, ки цазрати Зацро(р) такя 

дошт, супориш намуданд. 

Масъалаи циҷоб ва сатру пӯшиши зан дар назари 

цазрати Зайнаб(р) ацамияти хосс дошт, то онҷо ки дар 

цузури Язид, вақте аъмоли расвои ӯро бажн мекунад, бо 

инки ҷиножти Язид ва уммолу аждк ва фармонбарони ӯ 

танцо ин масоил набуда, балки он цама ҷиноят нисбат 

ба ацли байт ва шахси Имом Цусейн(а) ва асцобаш раво 

доштааст. Вале Зайнаби Кубро(р) намунаи комили 

покдоманк ва нишони динк бо лацни тацқиромез ва 

                                                      
1. Бицорул анвор, Муцаммадбоқири Маҷлиск, ҷ.4, боби цафтум, сац 189 
2. Цамон, ҷ.4, боби цафтум, сац 189 
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ишорае ба собиқаи куфр ва ширк хонадони Бани 

Умайя ӯро тарафи хитоб қарор медицад: ”Эй фарзанди 

озодшудагон! Ту бонувон ва канизонатро дар паси 

парда қарор додак, дар цоле ки духтарони Расули 

Худо(с) дар муқобили чашми цамагон қарор доранд. Ба 

онцо беэцтиромк шуда ва бо рӯйцои боз онцоро шацр 

ба шацр гардонданд ва цар касу нокасе онцоро дид ва 

касе аз онцо пуштибонк накард. Чи интизоре 

метавонем аз фарзанди касе дошта бошем, ки 

мехостанд ҷигари  поконро бихӯранд1, вақте ки 

натавонист, аз дацон берун андохт. Он касе, ки гӯшташ 

аз хуни шацидон рӯида ва бо чашми кина ва 

душманиву цақорат ба хонадони Расули Худо(с) нигоц 

мекунад? Магар ӯ метавонад душманиашро ошкор 

накунад.”2 

Диққату тааммул дар маънои ҷумлацои боло бо 

таваҷҷуц ба ҷуғрофижи бажнии он нишон медицад, ки 

то чи андоза цазрати Зайнаби Кубро(р) ба масъалаи 

циҷоб ацамият медицад, ки бузургтарин ишкол  ва 

бецурматие, ки аз тарафи хонадони Банк Умайя ва 

цукумати фосиқи Язид бар ацли байт ва хонадони 

Пажмбар(с) раво дошта, ба назари цазрати Зайнаб 

цамин бециҷобк ва ба кӯчацо ва хижбонцо кашида 

бурдан, беэцтиромк ба қадру манзалати ацли байт 

муаррифк мегардад. 

Царчанд, мутаассифона, аз сираи цазрати Зайнаб(р) 

дар бақияи рӯзцои умри ӯ, камтар иттилоъ дорем, вале 

цамин лацазоти нақлшуда дар сафари Карбало дар 

соли 61 циҷрии қамарк ацамияти циҷоб дар назари 

                                                      
1. Цинди ҷигархор бибии Язид 

  2. Тарҷумаи луцуф, Алк ибни Мӯсо Товус, мутарҷим: Муцаммад лаки 

Алиободк, сац. 158 
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хонадони Пажмбарро  ба хубк мефацмонад.1 Ва сираи 

амалии цазратро қабл аз Карбало равшан ва ошкор 

месозад. 

Пӯшиши занони мусалмон дар асри цозир 

Занони мусалмон каме баъд аз зуцури                              

(пайдоиши) дини Ислом муваззаф ба риоят кардани 

циҷоб шуданд. Дар кишварцои мухталиф цудуди аслии 

циҷоби исломк байни занони мусалмон риоят 

мешавад, ки ин цудуд бо қолабцои фарцангии цар  

минтақа мутобиқ мешавад. Цамонтавр ки  дар аксцо  

дида мешавад, занони Африқок ва молейзк ва занони 

кишварцои арабии муосир, цама дар пӯшиши сар, 

дастцо то банди даст ва гирдии сурат яксонанд(акси 22 

ва 23). Ва дар маросими боазамати цаҷ, циҷоби занони 

мусалмон нишонае аз ин дастури илоцист, ки цамаи 

занони мусалмон онро доро цастанд (акси 24). Ва баъзе 

циҷоби  комилтареро доранд, ки худро мулзам ва 

муваззаф бар пӯшиши рӯй цам менамоянд, ки бо 

цамин цудуди исломк дар конфронсцо ва фаъолияти 

иҷтимоии дигар ширкат мекунанд(акси 25) ва циҷоб 

манеи  кор ва фаъолияти онцо намешавад. 

 

  

 

                                                      
1. Пӯшиши зан дар густараи таърих, сац 141  
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Хулосаи матлаб  

Пас аз нузули ожти циҷоб занони мусалмон дар 

мавриди риояти циҷоб ин равиши хуб ва цасанаро 

давом доданд ва сарцои худро бо рӯсарицои сижц 

мепӯшониданд.  

Кайфият ва чигунагии пӯшиши цазрати Зацро(р) 

замони берун баромадан аз манзил ва замони  хондани 

хутбаи маъруфи фотимия бо   ҷилбоб(ки сару рӯй ва 

соири  бадан то поцо бо он пӯшида мешуд) будааст. 

Цатто пеш аз рецлат ба Асмо супориш карда буданд, ки 

тобуте барои ӯ дуруст кунад, ки цаҷми бадан дар он 

баъд аз рецлат низ барои мардон наможн набошад. 

Сираи амалии духтарони цазрати Зацро(р) низ тавре 

будааст, ки агар душман бо  рӯй ва чецрацои боз 

онцоро шацр ба шацр чархонд цамин бецурматк дар 

назари эшон бузургтарин мусибат дониста мешавад. 

Ин роц ва равиш ба воситаи занони мусалмон идома 

жфт ва то имрӯз дар кишварцои гуногун бо қолибцо ва 

намунацои фарцангии цар минтақа андозаи аслии 

циҷоб риоят мешавад. Ва занон бо пӯшиши сар, дастцо 

то банди даст дар маҷлисцо ва конфронсцо иштирок 

мекунанд ва баъзецо худро мулзам ва вазифадор ба 

пӯшиши рӯй низ  менамоянд. 

Натиҷа 

Аз ончи ки дар ин бахш бажн шуд, метавон натиҷа 

гирифт, ки аз сираи амалии занони мусалмон(пас аз 

нузули ожти циҷоб, то имрӯз) цудуди аслии циҷоб ва 

лузуми нигоц доштани марзи байни зану мард равшан 
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мешавад. Ва циҷоби цазрати Зацро(р) цангоми 

берунравк аз манзил ва хондани хутба мижни 

номацрамон, бецтарин далел бар ҷоиз будани цузури 

иҷтимоии занон ба василаи циҷоб аст. Ва маълум

 мешавад, ки дини Ислом ба хонанишинии зан 

мувофиқ нест, чун агар занон ба парданишинк ва 

хонанишинк муваззаф буданд, ба ҷуз бо мацорими хеш 

иртибот надоштанд. Пас нижзе ба ташреци цукми 

циҷоб низ набуд, бинобар ин метавонем гӯем, ки асли 

цукми циҷоб ва таъйини мацдудаи пӯшиш дар 

баробари номацрам ва масоили марбут ба он мебошад.
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Бахши севвум: Фалсафаи циҷоб 

        Гуфтори аввал: Фалсафаи циҷоб 

Фалсафаи циҷоб аз масоили муциме аст, ки огоцк аз 

он метавонад, яке аз пояцои ба вуҷуд омадани он 

фарцанги пӯшиши исломк гардад ва ба он умқ ва 

маъно бибахшад. Зеро ба ин саволи асосии бонувон, ки 

“Чаро бояд боциҷоб ва пӯшида бошем”посух медицад. 

Пӯшиши динк фалсафацои зижде дорад, ки ба таври 

мустақил онро мавриди барраск қарор медицем. 

1- Арзиши болои зан 

Зан аз дидгоци Ислом шахсияти шоиста ва ҷойгоци 

хубу мавқеияти илоцк дорад, ки метавонад дараҷацои 

комилшавиро тай карда ва ба маротиби олии инсоният 

роц жбад ва мисдоқи тацаққуқи фалсафаи хилқат; яъне 

халифаи Худованд гардад. Вуҷуди зан зинатбахши 

офариниши инсон аст ва уфуқ ва рӯци ӯ таҷаллигоци 

рацмат аст. Домани зан мадрасаи башар аст ва камоли 

мард, бе ӯ мумкин нест. Зан мазцари зарофат ва ҷамолу 

зебоии офариниш аст. Ислоци ҷомеа дар доштани 

тақвои зан ва муцити хонавода як синфи дарси ӯст. Бар 

цамин асос зан, мураббии башар ва одамижн аст ва 

метавонад, бо тарбияти фарзандон, умматеро рацок 

бахшад. 

Цоло ҷойгоци болои ин гавцари офариниш мехоцад, 

ки дар садафи циҷоб қарор гирад, то арзишцои ӯ цифз  

шавад. 

 Ва ин аст фалсафаи пӯшише, ки Худои Цаким барои 

номуси хилқат, воҷиб кардааст. 
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Фалсафаи нигацбонк ва пӯшиши ашж, арзиши 

онцост ва цар қадар афзоиш жбад, дар садди муцофизат 

аз он бештар мешавад, ба гунае ки ҷавоцирот, аснод ва 

авроқи бацодор дар мутмаинтарин ва муцкамтарин ҷо 

нигацдорк мешаванд. Зан цам гавцари қиматбацост. 

Бояд худро дар садафи циҷоб нигацдорк кунад. Аз ончи 

бажн шуд маълум мегардад, фалсафаи циҷоб цифзи 

арзиши болои зан аст. Аз цамин рӯ аст, ки Худованд 

пӯшиши диниро бар ӯ воҷиб ва нигоц бар бадан ва мӯи 

сари ӯро царом фармудааст.! 

 “Фотима Дулон” устоди мусалмониангилиси забон 

дар Эрон мегӯяд: Ман ба унвони касе, ки дар Аврупо 

зиндагк кардаам мефацмам, ки фалсафаи циҷоб чист? 

Вуҷуди циҷоб сабаб мешавад, ки зан арзиши худро аз 

цадди як матоъи тиҷоратк ва ж василае барои 

бацрадеции бештар, боло бибарад ва цам худ барои 

хеш арзиш қоил бошад ва цам ҷомеаро водор ба 

эцтиром кунад.”1 

   Зан агар мавқеияти худро дар низоми офариниш 

бижбад, цақиқат ва арзиши худро дарк кунад, бидонад, 

ки аз куҷо омадааст, дар куҷо қарор дорад ва ба куҷо 

меравад, аз пӯшиши динк ба унвони як нижзи ҷиддии 

худ бацра мегирад ва царгиз ҷомеаро сацнаи намоиш 

додани тан ва тацаррукоти ҷинсии худ қарор 

намедицад. 

2- Амният ва оромиши зан 

Нафси одамк дарже аз тамоюлот ва хостацои ӯст, ки 

муцимтарини онцо ба хӯрокицо, умури ҷинск ва молк 

                                                      
1 Маҷаллаи зан, шумораи 994 
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марбут мешавад ва бешак болотарин хостацои мардон 

тамоюл ба ҷинси зан аст. Дар сухани орифон омадааст: 

  1«َٓ شَْٓ الٌسبءْاػظن الش»

“Бузургтарин хостаи мард рағбат ба занон аст”. 

Иродаи зебоицо ва мавзеи бадани зан, ба шацват ва 

тамаъи мардон доман мезанад ва онцоро ба як қонуни 

ҷиддии хатарнок мубаддал месозад, ки бо гирифтани 

амният ва оромиш аз зан ба анҷом мерасад. Ончи ки 

метавонад  аз ин ноамнк пешгирк кунад, пӯшиши зан 

аз чашмцои гуруснаи номацрамон аст, ки бо циҷоби 

комили исломк амалк хоцад шуд. 
Пӯшиши динк пажми иффат ва покдоманк, шахсият 

ва худотарсии зани мусалмон  аст ва мардони ҷомеа на 

танцо ба чунин бону чашми тамаъ нахоцанд дошт, 

балки покиву наҷиб будани ӯро меситоянд. Ва аз 

ҷицати бадан ва асрори зебоицои ӯ дар сояи циҷобе, ки 

дорад аз чашми номацрам пӯшида хоцад буд. Дар ин 

сурат аст, ки зан дар қалъаи циҷоби худ аз тири 

нигоццои зацролуд ва суханони озордицанда ва рӯ ба рӯ 

шудан бо одамони нопоки ҷомеа дур хоцад буд ва 

амният ва оромиши дарунии ӯ барқарор хоцад шуд. 

         Ҷисм фурӯ пӯш, чу дур дар садаф   

        То нашавк тири нигоцро цадаф  

Қуръони карим бо ишора ба фалсафаи циҷоб 

фармудааст: 

هي رالثْ٘ي ران  ٗب اْٗب الٌجٖ لل ال صٍاره ٍ ثٌبته ٍ ًسبء الوؤهٌ٘ي ٗذً٘ي ػلٌْي»

 2«َٗرٗي الادًٖ اى ٗؼشفي ف

                                                      
1  Мацаҷҷатул байзо ҷ.5, сац. 177 
2 Сураи "Ацзоб", ояти 59 



Бахши севвум: Фалсафаи Циҷоб...............104 

 

“Эй Пажмбар! Ба занонат ва духтаронат ва занцои 

мӯъминон бигӯ, ки худро бо рӯсарии калон ва дароз 

бипӯшонанд, ки ин пӯшиш барои он ки ба иффат ва 

покдоманк шинохта шаванд бецтар аст, то (аз дастраси 

цавасронон) озор набинанд. 
3- Саломати насл 
Тацрикоти ҷинск, ки дар қувваи панҷгонаи одамк ба 

вуҷуд меояд бар рӯи системаи тавлиди насли ӯ нақши 

муассире дорад. Донишмандон муътақиданд 

тацрикоте, ки дар чашм ба вуҷуд меояд бар ғуддаи 

ципуфиз, ки ғуддаи кӯчаке дар зери мағз аст, асар 

мегузорад. Ин ғудда шаш цурмун тавлид мекунад, ки се 

навъи он бар рӯи системаи тавлиди насл таъсир дорад. 

Нигоц ба занони бадциҷоб ва филмцои шацватангез, ки 

чунин асареро ба цамроц дорад,  дар ницоят ба таъсири 

манфк дар фарзандон ва барцамхурии мероси авлодк 

ба анҷом мерасад.1 

Цазрати Шуайб(а) яке аз духтарони худро ба никоци 

цазрати Мӯсо(а) даровард ва ацд бастанд, ки ӯ муддати 

цашт сол ж дац сол дар хидматгузории цазрати 

Шуайб(а) бошад. Вақте муддати хидматгузории ӯ ба 

пожн расид дархост кард, мехоцам ба ватани худ 

баргардам, ож чизе ба ман хоцк дод?  

 Цазрати Шуайб(а) фармуданд: Цамаи гӯсфандони 

сижц ва сафеде, ки имсол зоида мешаванд аз они ту 

бошанд. Вақте Мӯсо(а) хост гӯсфандонро ҷуфтгирк 

дицад, пӯсти бахше аз асои худро канд ва қисматцоеро 

ба цоли худ вогузорид ва онро дар мижни оғили 

гӯсфандон фурӯ бурд ва бар он порчаи сижц ва сафеде 

                                                      
1 Бецдошти издивоҷ аз назари Ислом, доктор Сафдари Сонеък 
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андохт ва сипас гусфандони нарро ба суроғи 

гӯсфандони мода мефиристод. Гӯсфандони нар ба ин 

чӯб ва порчаи сижц ва сафед менигаристанд ва 

ҷуфтгирк мекарданд ва дар натиҷа навзоди онцо 

ҷумлагк сижцу сафед зоида шуданд.1 

Бо таваҷҷуц ба он чи бажн гардид, занон ва духтарони 

худнамо таъсири нораво ва ғайри қобили бахшишеро 

бар саломати наслцои ҷомеа мегузоранд, ки онцо худ аз 

дигаргунии наслцо безоранд ва фалсафаи циҷоби динк 

пешгирк аз чунин асарцо аст. 

Як озмоиши илмии дигар 

Жон Равистони фаронсавк озмоишеро дар китоби 

“Ловк”овардааст. Ин озмоиш, ки бар теъдоди 

мурғобии нару мода анҷом гирифтааст, натоиҷи 

илмии муфидеро баҷо гузоштааст.  

Жон Равистон ва цамкоронаш чанд адад мурғобии 

нар ва модаро дар озмоишгоц қарор доданд. Қабл аз 

оғози озмоиш цурмунцои таносулии мурғобицоро низ 

барраск карданд. Пас аз чанде, ки мурғобицо бо 

цамдигар буданд, мавриди озмоиши цурмуни қарор 

гирифтанд, ки дар натиҷа цурмунцои онцо зижд шуда 

буд. 

Мурғобицои нар ва модаро аз якдигар ҷудо карданд 

ва пас аз чанде, ки онцоро дубора озмоиш карданд 

цурмунцо ба цоли табик бозгашта буданд. Барои он ки 

исбот шавад, ин тацаввулоти цурмонк аз роци чашм ва 

биноии онцо сурат гирифтааст, озмоиши дигареро 

анҷом доданд. 

                                                      
1  Тафсири Нуруссақалайн, ҷ. 4, сац. 126. 
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Бадани мурғобицои нарро бо порчаи сижце 

пӯшониданд, то нуре аз роци пӯсти онцо ба дохили 

бадан роц нажбад ва чашми онцоро бозгардонданд, то 

битавонанд якдигарро бубинанд. Дар ин озмоиш низ 

мушоцида гардид, ки цурмунцои онцо зижд шудааст ва 

дар натиҷа исбот гардид, ки нигоци мурғобицои нар ба 

мода омили тацаввулоти онцо будааст. Дар озмоиши 

дигар чашми мурғобицои нарро баста ва онцоро дар 

мижни модацо рацо карданд, Ин бор аз зиждшавии 

цурмун мушоцида нашуд.1  

Ин озмоиш исбот мекунад, заноне ки худро дар 

маърази диди мардони номацрам қарор медицанд, чи 

зижне бар ҷомеа ва насли инсонцо мегузоранд. 

4- Тацкими хонавода 

Тацкими хонавода, ки бар асоси муцаббат, 

самимият, унс, вацдат, цамдилк ва дилсӯзии цамсарон 

устувор ва мустацкам мешавад, аз муцимтарин 

масоили хонаводагк ба шумор меравад. Ончи бунжн ва 

тацкими хонаводаро суст ва мутазалзил кунад, аз 

бадтарин офатцои он ба цисоб меояд. Худнамок ва 

цузури тацрикомези занон ва духтарон дар сацнацои 

иҷтимок, назари цар марди оиладор(зандор) ва 

беоиларо(безанро) ба худ ҷалб мекунад. Агар бинанда 

оиладор бошад бо таваҷҷуц ба ғаризаи танаввуъталабк 

ва зебохоцие ки дорад бахше аз таваҷҷуци худро ба 

тарафи   онцо мекунад ва дар натиҷа ба цамон андоза, 

майл ба цамсарашро, ки цамвора бо ӯ зиндагк мекунад 

камтар мекунад. Гарчи бисжре аз занони худнамо 

зебоии цамсари бинандаро надоранд, аммо тозагк ва 

                                                      
1 Баргирифта аз китоби "Бецдошти издивоҷ" навиштаи Доктор Сонеък 
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танаввуъе, ки доранд, камбуди зебоии онцоро ба таври 

муваққат ва барои як замони кӯтоц ҷуброн мекунад. 

Вақте чашмцои марде дар ҷойцои гуногун иҷтимок аз 

дидани манозири ҷолиби таваҷҷуци занон ва духтарон 

комжб шавад, табъан андозаи алоқаи ӯ нисбат ба 

цамсараш аз ноцияи ҷинск таъмин мешавад, ки ин 

нижзро занони ҷилвагари ҷомеа ба таври номашрӯъ 

бароварда месозанд. Ин камшавии муцаббат бисжре аз 

оилацоро бо сустк ва сардии оилацо цамроц месозад ва 

масоили ахлоқии мухталиферо ба бор меоварад. Ба 

гунае ки дар тарзи нигариши мард ба цамсараш 

таъсири манфк  мегузорад. Каҷхулқк, бацонагирк, 

бемайлк дар цамроцк бо цамсар,  натиҷаоварцои ҷалби 

таваҷҷуци мардон ба занони бециҷоби ҷомеа аст. Цатто 

кор ба ҷое мерасад, ки мард цамсари никоцк ва 

қонунии худро  халалрасон дар комжбицои худ медонад 

ва ба хотири цамин тарзи фикр аз ӯ мутанаффир 

мешавад. Фалсафаи циҷоб пешгирк аз ин намуна 

офати ногуворе аст, ки асоси хонаводацоро тацдид 

мекунад. 

Цол агар бинанда безан бошад ва оиладор набошад, 

бо таваҷҷуц ба ин ки чашмони ӯ аз манзараи 

шацватангези занони бециҷоб ж бадциҷоб бацраманд 

мешавад. Ба роцатк тан ба паймонцои сангини 

зиндагии заношӯк намедицад ва аз занон ва духтароне, 

ки ба таври ройгон чашмони гуруснаи ӯро сероб 

мекунанд бацраи ғайришарък мегирад ва издивоҷро 

барои солцои баъд мегузорад. Ин воқеияти талх дар 

кишварцои ғарбк ривоҷи комил дорад ва дар 

кишварцои исломк низ вуҷуд дорад. Бидуни тардид 

таъхир ва ақиб андохтани издивоҷи писарони ҷавон 
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танцо ба мушкилоти иқтисодк ж тацсилии онцо марбут 

намешавад, бетаваҷҷуцк ба тақвои ҷинск ва 

лаҷомгусехтагии занон ва духтарони худнамо дар ин 

ақиб афтодани издивоҷцо, ки офаташ ба онцо низ 

сироят мекунад, марбут мешавад. Вақте духтарон 

бидуни паймони цамсардорк ва цазинацо ва паймони 

шарък ва қонунк, худро дар мацалли нигоццои ҷавонон 

қарор медицанд, онцо бар худ лозим намедонанд,  ки 

ончи ба таври ройгон ба онцо мерасад бо бацои 

сангини издивоҷ ба даст оваранд. Фалсафаи циҷоби 

исломк  ин аст, ки аз берағбатицо ва тазалзулцо дар 

ташкили хонаводацои ҷавон пешгирк мекунад. 

Гуфтори дуввум: Далели фикрии циҷоб 

Зани мусалмон дорои панҷ  асл ва мабнои фикрк 

аст, ки мувофиқи он риояти  циҷобро барои худ лозим 

медонад. 

1- Эътиқод ба Худои Цаким 

Зани мусалмон медонад, ки дар ин дунж роццо ва 

чоццои зижде вуҷуд дорад, ки барои роцнамок ва 

цидоят бояд даст ба домани Парвардигори ҷацон ва 

холиқи инсон бишавад ва аз дастуроти ӯ пайравк 

кунад, то ӯро ба бецтарин роц цидоят намояд. 

Дар чигуна либос пӯшидан цам, ки яке аз цазорон 

аъмолу рафтори зиндагк аст, ақлам ба ман мегӯяд: 

бояд нигоц кунк, ки он Худованде, ки бо илми беницоят 

ва бо тадбиру дироят ҷацонро идора мекунад, дар ин 

бора ба ту чк мегӯяд? Худое, ки хайру салоц ва саодати 

туро мехоцад. Цамин Худо дар Қуръони карим ба ман 

ва ба дигар занони мӯъмин фармудааст: 
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هٙيْ ؤَثٕصٓشِّٙيَّ ٍٓ ٗحْٓفَظْيَ فُشٍُرْٓٔيَّ ٍٓ لَب ٗٔجٕذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ إِلَّب هٓب  ٍٓ لُل لِّلْؤؤْهٌَٙبتٙ ٗٓغْعُعْيَ» 

رَٔ٘ٔثِِْيَّ  ٍٓ لَب ٗٔجٕذٙٗيَ صٌَِٗتَْٔيَّ إِلَّب لٙجٔؼَٔلَتِْٙيَّ ؤٍَٕ ءٓاثٓبئِْيَّ ؤٍَٕ   ظَْٓشَ هٌْْٙٓب  ٍٓ لْ٘ٓعْشِثٕيَ ثخُٙؤشِّٙيَّ ػٓلىٓ

 ؤٍَٕ ؤَثٌَٕبئِْيَّ ؤٍَٕ ؤَثٌَٕبءٙ ثٔؼَٔلَتِْٙيَّ ؤٍَٕ إِخَْٓاًِْٙيَّ ؤٍَٕ ثٌٓىِ إِخَْٓاًِْٙيَّ ؤٍَٕ ثٌٓىِ ؤَخََٓاتِْٙيَّ ؤٍَٕءٓاثٓبءٙ ثٔؼَٔلَتِْٙيَّ 

لَنٕ  زٙٗيًَٙسٓبئِْيَّ ؤٍَٕ هٓب هٓلَىَتٕ ؤَٕٗوٓبًُْٔيَّ ؤٍَِ التَّبثِؼٙ٘يَ غَ٘شِْ ؤٍُٕلىِ الْبسٕثِٓٔ هٙيَ الشِّرٓبلِ ؤٍَِ الطِّفْلِ الَّ

ػَٕٓسٓاتٙ الٌِّسٓبءٙ  ٍٓ لَب ٗٓعْشِثٕيَ ثِإَسٕرٔلِْٙيَّ لٙ٘ٔؼٕلَنٓ هٓب ٗخُْفٙ٘يَ هٙي صٌَِٗتِْٙيَّ  ٍٓ تَُثَٔاْ إِلىٓ   ٗٓظْْٓشٍُاْ ػٓلىٓ

   1 «تُفْلٙحَٔى   اللَِّٙ رٓوٙ٘ؼٖب ؤَِٜٗٓ الْؤؤْهٌَُٙىَ لَؼٓلَّىنٔ

“Ба занони мӯъмин бигӯ: Дидацои худро фурӯ андозанд 

ва иффату зинати худро цифз кунанд, ҷуз ба миқдоре, ки 

табиатан ошкор аст наможн накунанд ва сина  ва гардани 

худро бипӯшонанд, ҷуз дар назди шавцар ва падари худ ...  

2- Цифзи назми хонавода 

Хонавода поя ва асоси ҷомеаи инсонк аст. Агар 

инсон бихоцад аз зиндагии цайвонк хориҷ шавад ва дар 

марцалаи зиндагии инсонк қадам бигузорад бояд 

ташкили хонавода дицад. 

Зани мусалмон медонад, ки мецвар ва 

танзимкунандаи равобити хонавода мебошад, аз ин рӯ 

бояд бо тамоми вуҷуд  барои доштани фазои ором, 

бонишот, гарму самимк барои ацли хонавода ва 

таълиму тарбияти насли ояндаи ҷомеа ва ждгорони худ 

талош кунад. Ин масъала сабаб мешавад, ки дар 

чигунагии равобити худ бо дигарон, махсусан берун аз 

хонаро тавре танзим кунад, ки осебе ба муцит ва 

арзишцои хонавода нарасад. Ва ин корро бо пӯшиши 

либоси махсуси худ, ба дигарон мефацмонам. 

                                                      
1. Сураи "Нур", ояти 31 
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3- Цифз ва нигацдории ғариза 

Зани мусалмон медонад, ки барои таъмини ғаризаи 

ҷинск ва хости даруниам бояд ташкили хонавода 

дицам, вале то расидани замони муносиб бо кӯмаки 

падару модар бояд гавцари покк ва иффати худро 

нигоц дорам. Ва цангоме ки замони муносиб фаро 

расид, бо роцнамок ва дастгирии падару модар 

издивоҷ менамоям. Ва бо пӯшидани либоси муносиб 

ва мутобиқи шариат, цам худро аз цар нигоцу цадафи 

нораво цифз менамоям ва цам дигаронро ба гуноц  ва 

тамаъ намеандозам, балки онцоро   мефацмонам, ки 

расидан ба хостаи издивоҷ шароите дорад.  

4- Гувоции таърих 

Ончи аз таърихи инсонк ба мо хабар медицад, ин 

аст, ки дар тӯли қарнцои гузашта бонувон, мутобиқи 

фитрати поку солими хеш, циҷоб ва пӯшиши беш аз 

мардонро бар тан мекарданд ва цатто дар Эрони 

Бостон ва дар мижни қавми яцуд ва эцтимолан дар 

Цинд, ин пӯшиш вуҷуд доштааст. 

5-  Парцез аз тақлиди кӯркӯрона ва носанҷида 

Тақлиди кӯркӯрона сабаби нобудии мақоми 

инсоният аст, зеро дар ин сурат инсон шахсияти 

инсониашро фаромӯш мекунад ва зимоми хешро дар 

ихтижри дигарон қарор медицад ва фурӯмоя мегардад.  

Зани мусалмон чун танцо ба дастури Худои худ гӯш 

мекунад ва аз ӯ итоат менамояд, фирефтаи найранги 

дигарон бо цар унвоне, ки бошад, намешавад. Аз 

пешрафтцои замона бацраманд мешавад ва аз он 

истифода мекунад ва асири онцо намегардад. Аз одот 

ва расму одоби хуби дигарон истиқбол мекунад, вале 
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гирифтори цаво ва цаваси ғайриинсонии дигарон 

намегардад.  

Гуфтори севвум: Роццои цаққонияти циҷоб 

Цаққонияти циҷоб ва ботил будани барацнагк, 

шевацое дорад, ки ба бархе аз онцо ишора мекунем. 

1- Тааққул ва тафаккур 

Бар асоси цукми ақл, цар мавҷуди дӯстдоштанк ва 

гавцари арзишманд бояд аз нобуд шудан ба дасти  

бегона дур ва цифз шавад, вагарна ж аз даст меравад ж 

сахт зарар ва осеб мебинад. Аз ин рӯ зан, ки дар зоцир, 

ҷинси латиф ва дар ботин цақиқати шигифтангез аст, 

дорои мацбубият ва арзиши волое аст, ки бояд дар 

садафи ифоф ва пӯшиши исломк қарор гирад, то 

азамати арзиш ва мацбубияти ӯ цифз ва аз тамоси 

бегонагон ва нигоци онон дар амон бошад. 

Озодии ҷисмк ва рафторцои дилхоцона бояд ба 

андозае бошад, ки ба озодии рӯцк ва маънавк осеб 

нарасонад ва чун лозимаи озодии беқайду шарт ва 

бебандуборк, асорати ақл ва рӯц ва аз мижн рафтани 

истеъдодцо ва тавоноицои волои инсонии зан ва дигар 

афроди ҷомеа аст, амали дурусте нахоцад буд. Аз онҷо 

ки пӯшиши комил ва ифоф, заминаи рушди 

истеъдодцои фитрк ва осоиш ва оромиши рӯцк ва 

равонк ва такомули зан ва афроди ҷомеаро фароцам 

мекунад, цақ ва фазилат аст.1 

2- Қонуни таносуб 

Ду асли равоншинохтк дар ин бора вуҷуд дорад: 

Яке онки таносуб ва шабоцати рӯцу равон(мижни ду 

нафар ж чанд нафар) иллати ҷазб ва кашиши он ду ба 

                                                      
1. Циҷоб чаро ва чигуна, Алиасғари Ризвонк, сац .49 
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якдигар аст ва дигар ин ки набуди ин таносуб сабаби 

нафрат ва ҷудок аст. Бар ин асос, зани боциҷоб ва 

покдоман, ҷазби мардони пок ва боимон ва занцои 

ғайри муцаҷҷаба, ҷазби мардони заифимон ж нопок ва 

беғайрат мешавад. 

3- Мизони камолбахшк 

Яке аз мизонцои цаққоният ва фазилати цар амал ва 

падидае, таъсир ва зарурати он дар такомул ва саодати 

инсон аст. Бешак, худнамок, бебандуборк ва мудцои 

роиҷи он, на дар цажти табик ва нижзцои воқеии ҷисмк 

ва бецдоштии тан зарурат дорад ва на посухгӯи 

нижзцои рӯцк ва равонк ва такомулбахши зиндагии 

маънавии ӯ мебошад, балки ба цар ду буъди цажти 

моддк ва маънавк зарар ва осеб мерасонад. Саломат ва 

бецдошти ҷисмк, рӯцк ва равонии цар як инсони 

ҷомеаро аз байн мебарад.1 

4- Фитрат ва шуури ботин 

Инсон махлуқи хос ва махсусе аст, ки ба кӯмаки як 

силсила цақоиқи бадецк, фитрк ва арзишк цидояти 

таквинк жфтааст, зеро вақте ба синни булуғ бирасад, 

худ ба худ онцоро медонад ва ба самти он майл ва 

царакат мекунад. 

Инсон бо як навъе огоцк ва биниш, кашиш ва 

гароиши тавцидк ва зебоицои ақидатк, ахлоқк ва 

рафторк халқ шудааст. Цамон гуна ки аз боварцои 

ботил ва зиштицои ахлоқк ва рафторк безор ва 

мутанаффир аст. 

Пӯшиш ва циҷоби дуруст, нидо ва даъвате аст, ки аз 

даруни худ ба самти он гароиш пайдо мекунад ва аз 

                                                      
1. Циҷоб чаро ва чигуна, Алиасғари Ризвонк, сац. 50 
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бециҷобк ва барацнагк ва худнамок безор ва танаффур 

дорад. 

Яке аз нишонацои фитрк будани циҷоб он аст, ки 

китобцои таърихк ва осори тамаддунцои мухталиф 

гувоцк медицад, ки фарцанги циҷоб цамеша дар мижни 

занон расм буда ва ихтисос ба мазцаб ж миллати хосе 

надоштааст.1 

Муртазо Мутаццарк дар ин бора менависад: ”Ба 

таври куллк бацсе аст, дар бораи решаи ахлоқи ҷинск, 

аз ҷумла цаж, ифоф ва аз он ҷумла, аст тамоюл ба сатр 

ва пӯшиши зан аз мард. Дар инҷо назарижте гуфта 

шудааст, ки дақиқтарини онцо ин аст, ки цаж, иффат, 

сатр ва пӯшиш тадбире аст, ки худи зан бо як навъ 

илцом барои боарзиш кардани худ ва цифзи ҷойгоци 

худ дар баробари мард ба кор бурдааст. Зан бо гӯш 

додан ба садои дарунии худ ва бо цисси махсусаш 

даржфтааст, ки аз назари ҷисмк наметавонад бо мард 

баробарк кунад. Агар бихоцад дар майдони зиндагк бо 

мард баробарк  кунад аз ӯцдаи қудрати мардонагии 

мард намебарояд. Аз тарафи дигар нуқтаи заъфи 

мардро дар цамон нижзе жфтааст, ки хилқат дар вуҷуди 

мард ницодааст. Ӯро мазцари ишқу талаб ва занро 

мазцари маъшуқияту матлубият қарор додааст... Вақте 

ки зан мақом ва мавқеи худро дар баробари мард жфт 

ва нуқтаи заъфи мардро дар баробари худ донист, 

цамон тавре ки мутавассил ба зевар ва худорок ва 

таҷаммул шуд, ки аз ин роц, қалби мардро социб 

шавад, мутавассил ба дур нигац доштани худ аз 

дастрасии мард низ шуд. Донист, ки набояд худро 

                                                      
1. Циҷоб чаро ва чигуна, Алкасғари Ризвонк, сац .52 
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ройгон кунад, балки бояд оташи ишқ ва талаби ӯро низ 

кунд ва дар натиҷа мақом ва ҷойгоци худро боло 

барад.1  

5- Мувофиқати Қуръон ва суннат 

Муцимтарин манбаи маърифатк ва бартарин 

меъжри шинохти цақ ва ботил, арзишцои ростин ва 

хажлк ва неку бад, вацй ва китоб ва дини осмонк аст, ки 

дар Қуръон ва суннат нурафшон шудааст. 

Дини Ислом бо цамоцангии комил бо сохтори латиф 

ва зебоии фитрк ва табиии зан, фармони одилона ва 

цакимона цамроц бо цушдор нисбат ба пӯшиш ва 

циҷоби комилан афифона додааст, то арзиш, ҷойгоц ва 

мақоми маъшуқияти онцо дар низоми хонавода цифз 

ва эцсосоти олии рӯци онцо ва цамаи афроди ҷомеа дар 

сояи фазои иҷтимок солим ва дур аз тацрикоти ҷинск 

ва инцирофоти шацвонк, шукуфо гардад ва аз қофилаи 

такомул ақиб намонад. Файзи  бузурги саодат дар дунж 

ва охират насибаш шавад.2 

Гуфтори чорум: Пояцои циҷоб 

Пӯшише, ки Ислом онро ба унвони як цукми шарък 

эълон кардааст, як амали зоцирк нест, балки циҷоб 

хаймаи ифофи бонувоне аст, ки онро бар пояцои худ 

устувор кардаанд. Ва чунончи ин пояцо дар вуҷуди цар 

зане ба вуҷуд ояд циҷоби динии ӯ ба таври табик шакл 

мегирад ва дар ғайри ин сурат ба унвони як амали 

хушки физикк матрац хоцад буд, ки цамеша дар 

маърази тазалзул аст. 

                                                      
1.  Масъалаи циҷоб, Муртазо Мутаццарк, сац. 62-63 
2.  Осебшиносии шахсияти зан ва мард 
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1- Имон ба Худо ва охират 

Имон ба Худованд ва тарс аз охират, аз муцимтарин 

пояцои циҷоб ба шумор меравад. Вақте зане ба 

Худованди Олим ва Цаким имон оварад, муътақид 

мегардад ацкоме, ки аз тарафи Худованд барои инсон 

ташреъ мешавад, бе нақс ва дорои фавоид ва осори 

мусбате аст. Ва аз тарафе бовар кунад, ки бетаваҷҷуцк 

ба ацкоми Худои таоло гирифторк ва азоби охиратро 

ба цамроцаш дорад, аз цукми илоции циҷоб истиқбол 

мекунад. 

Цазрати Алк(а) мефармоянд: Инсон ба василаи 

имон ба корцои хуб рацнамун мегардад.1 

2- Огоции зан 

Шинохти симои зан, цақиқати циҷоб ва фалсафа ва 

осори он аз ҷумлаи пояцои мустацками пӯшиши динк 

аст. Вақте хонуме ба посухи саволи  дарунии худ, (ки 

чаро бояд циҷоб бипӯшад?) бирасад, пояцои циҷоби 

динк дар даруни ӯ шакл мегирад ва ин огоцк ба амали 

ӯ маъно ва арзиш мебахшад ва давоми онро низ 

замонат медицад. 

Шинохти асари циҷоб бахши дигаре аз огоцицои 

зарурк аст. Инсоне, ки ба осори кори хуб огацк нажбад, 

ба анҷоми он кор майл ва рағбат нахоцад дошт. Аммо 

агар ба осори хуби он огоцк дошта бошад, бо алоқа 

онро анҷом медицад. Ба унвони мисол агар инсон аз 

фоидацои борон огоцк надошта бошад, боридани 

боронро ҷуз тар шудани замин ва эҷоди мушкилот 

барои мардум намебинад. Чунки  монеъи фаъолиятцои 

мардум ва ҷомеа мешавад ва цамчунин монеи берун 

                                                      
1.  Ғурарул-цикам, тарҷумаи Сайид Цошим Расулк Мацаллотк, ҷ.1, сац. 123 
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рафтан аз манзил ва монанди он мегардад. Аммо вақте 

бидонад, ки асари борон сарсабзк ва таровати замин, 

цажти ҷангалцо, рушду тағзияи мавҷудоти зинда, 

поксозии замину осмон аз олудагицо ва осори 

фаровони дигаре, аз ҷумла посух ба нижзцои зарурк ва 

цажтии инсон мебошад, ба бориши борон алоқаманд 

мегардад ва аз тар шудани замин ва баъзе мушкилоти 

сатцк ва зудгузари он камтарин нороцатк ба худ роц 

намедицад. 

Вақте зан аз осор ва баракоти циҷоб огоцк дошта 

бошад, на танцо аз он эцсоси сангинк намекунад, балки 

аз он истиқбол мекунад ва васвасацои шайтониро бино 

бар огоцицое, ки дорад аз худ дур мекунад. Ва мо дар 

оянда иншоаллоц, дар бораи осори циҷоб бацс хоцем 

кард.1 

Шинохти осори зижнбори худнамок ва 

ҷилвагарицои зан ва таъсироти номатлубе, ки бар 

ҷинси мухолиф мегузорад мукаммили огоцицое аст, ки 

аз онцо сухан гуфтем. 

3- Тақво 

Парцезкорк яке дигар аз пояцои циҷоби исломк аст. 

Тақво зомини иҷрои ацкоми Худованд аст. То ин пояи 

қавк дар қалби хонуме шакл нагирад, либоси тақво дар 

бар нахоцад кард. Имон, бе тақво инсонро ба 

сарманзили мақсадцояш нахоцад расонд. 

Цазрати Алк(а) фармудааст: «َٕ2ال ٌٗفغ االٗواى تغ٘ش تق»  

Имон, бе тақво суде намебахшад. 

                                                      
1. Масъалаи циҷоб, Муртазо Мутаццарк 
2. Ғурарул-цикам, тарҷумаи Сайид Цошим Расулули Мацаллотк, ҷ.1, сац. 123 
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Дар цадиси дигаре фамуданд: “Цеҷ шарафе болотар 

аз тақво нест”.  

Таъсири тақво дар гарави илму амал ба маорифи 

илоцк, қироати ожт ва ривожт, муцосибаи нафс ва 

истимдод аз Худованд ва тавассул ба Пайғамбар(с) ва 

Ацли байти ӯ(а) аст.  
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      Бахши чацорум: Эрод ва шубацот 

Гуфтори аввал: Эрод ва шубцацо нисбат ба 

циҷоб 

Ишколоте, ки бар пӯшиши исломк ворид шудааст, 

усулан аз тарафи касоне аст, ки муътақид ба Ислом 

нестанд. Зеро цифзи циҷоб аз дидагони номацрам 

ҷузъи эътиқодоти яқинии  мусалмонон аст, ки цеҷгуна 

шакку  тардид дар он роц надорад, чун дар ожти зижде, 

Қуръон ба  таври равшан ва ошкор бажн кардааст. 

Бинобар ин касоне, ки бар цукми муқаддаси исломк 

дар мавриди цифзи циҷоби занон эрод ва ишкол 

мегиранд, дар воқеъ бар корцои Худованди Цаким 

эътироз мекунанд баин сурат, ки Худованди Цаким 

шинохти том ва куллк нисбат ба зан дорад ва нисбат ба 

хубицо ва бадицои ӯ огоц аст ва бо чунин илм ва цикмат 

циҷобро бар зан воҷиб кардааст. Цол агар касе нисбат 

ба вуҷуби циҷоб эътироз кунад дар воқеъ бо илми 

ноқиси худ ба Худои доно ва тавоно эътироз кардааст, 

ки ин амр сабаби хориҷ шудани ӯ аз дин хоцад шуд. 

Эродцое, ки аз ҷониби ғайри мусалмонон 

шудааст умуман дар се мецвар аст: 

1- Пӯшиши ҳиҷоб сабаби рукуд ва тақлили 

истеъдодҳо  

Шубцае, ки бар циҷоб ворид намудаанд ин аст, ки 

пӯшиши циҷоб сабаби кам шудани истеъдодцо ва 

тавоницои зан мегардад ва бо вуҷуди он зан қодир нест 

тамоми тавоноии хешро ба кор гирад. Зан низ, мисли 
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мардон дорои завқу фикр ва цушу истеъдод аст. Асосан 

цар мавҷуде, ки дорои истеъдод аст цаққи табиии ӯ аст, 

ки онро ба кор гирад. Зеро доштани истеъдод ба 

монанди санад ва мадрак аст, ки ӯ цақ дорад истеъдоди 

хешро ба кор гирад.  Ва монеъ шудан аз он дар воқеъ 

ситамест, ки бар ӯ раво мешавад. Ва сабаби  беасар 

шудани қуввацои табик ниме аз ҷамъияти инсонк 

мегардад, ки ин амр гузашта аз он ки аз байн бурдани 

цуқуқи занон аст, ки сабаби зижд буданашон дар ҷомеа 

мегардад. 

Дар ҷавоб бояд гуфт: Циҷобе, ки дар Ислом 

таъриф шудааст баин маъно набуда, ки занро дар хона 

цабс намояд, то сабаби пешгирк аз рушд ва истеъдоди 

зан гардад. Балки цадаф аз циҷоб, ҷилавгирк аз 

лаззатцои ғайри шарък аст. Аз назари Ислом лаззатцои 

ҷинск фақат дар муцити хонавода он цам байни зан ва 

шавцари шарък ва никоцк хулоса мешавад. Ва ба зан 

иҷоза дода намешавад дар муцити ҷомеа хешро 

пешкаш намуда ва сабаби ба гуноц афтодани мардон 

гардад. Чунончи ба мардон низ шариат иҷозаи нигоц 

кардан ба занони номацрамро намедицад. 

Агар инсон чашмцои хешро  бар рӯи воқеиятцо 

набандад ва бе таассуб ва душманк қазоват ва доварк 

намояд ба хубк межбад, ки ин циҷоб нест, ки сабаби кам 

шудани фаъолиятцои зан мегардад, балки бециҷобк 

сабаби чунин гирифторк ва мушкиле шудааст. Зеро 

сохтан ва оростан вақтцои зижде аз занонро дар бар 

мегирад. Ва гоцан соатцо тӯл мекашад, то як хонум 

ороишро тамом намояд барои онки таваҷҷуци 

мардонро ба худ ҷалб намояд ва чунин зане тамоми 

фаъолиятцояш дар худорок хулоса мегардад. Аз 
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тарафи дигар пӯшиши номуносиб ва сару сурати 

тацриккунандаи зан сабаб мешавад, ки мардон низ 

тацрик шуда ва даст аз кору фаъолиятцои хеш 

бардошта барои ҷалби ризояти чунин зан бароянд.  

Дар натиҷа ҷомеаи инсонк дучори фалаҷ гардида,  

қобилият ва короии хешро аз даст медицад. Дар цоле 

ки циҷоб дар  байни ҷомеацо цифз шавад ишвагарицо 

ва лаззот дар хонаводацо хулоса шавад, қатъан зану  

мард бецтар ва роцаттар метавонанд фаъолият 

намоянд. Ислом барои он ки бунжни хонавода устувор 

бимонад ва цар мард фақат ба зани хеш таваҷҷуц 

намояд на бар дигарон ва ҷомеа дучори фасоди ахлоқк 

нагардад,  дастур бар цифзи циҷоб додааст. На онки бо 

фаъолиятцои иҷтимок ва иқтисодк ва фарцангии занон 

мухолиф бошад.1 

Аз тарафи дигар зан, дар цоле ки муцаҷҷаба аст, 

метавонад кору фаъолият дошта бошад, цамчуноне ки 

дар баъзе кишварцо дида мешавад, ки занцо дар цоле, 

ки циҷоб бар сар доранд,  фаъолияти иҷтимок доранд. 

Ин кор далолат бар он дорад, ки хонумцо дар айни он 

ки циҷоб доранд, метавонанд фаъолиятцои иҷтимок ва 

иқтисодк ва ... дошта бошанд. 

2- Салби озодк: 

Муцимтарин ишколи мухолифини пӯшиши зан, 

салби озодии зан аст, зеро онцо муътақиданд, ки дини 

Ислом барои занцо мацдудият эҷод мекунад ва цаққи 

интихоби озодонаро, ки як цаққи табиии башар аст аз 

онцо мегирад. Мегӯянд, ки эцтиром ба шахсият ва 

шарафи инсонк яке аз мавориди эъломияи цуқуқи 

                                                      
1. Масъалаи циҷоб, Муртазо Мутаццарк, сац. 104 - 109 
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башар аст, цар инсоне шариф ва озод аст, мард бошад ж 

зан, сафед бошад ж сижц, тобеи цар кишвар ж цар 

мазцабе бошад. Маҷбур сохтани зан ба ин ки циҷоб 

дошта бошад, бетаваҷҷуцк ба цаққи озодии ӯ ва тавцин 

ба шахсияти инсонии ӯ аст. Ба иборати дигар зулми 

ошкор ба зан аст. Иззат ва каромати инсонк ва цаққи 

озодии зан ва цамчунин цукми мутобиқи ақл ва шарък, 

ба ин ки цеҷ кас бесабаб набояд асир ва зиндонк гардад. 

Зулм ба цеҷ шаклу сурат ва ба цеҷ ваҷцу бацона набояд 

воқеъ шавад талаб мекунад, ки ин амр аз мижн биравад. 

Албатта, муроди онцо аз озодк дар цақиқат, озодии 

ҷинск аст. Яъне занон бояд барацна бошанд ва цар навъ 

либосеро бипӯшанд ва ин бар хилофи озодк аст. 

Ҷавоб: Як бори дигар лозим аст ждовар шавем, ки 

фарқ аст байни зиндонк кардани зан дар хона ва байни 

муваззаф донистани ӯ, бо ин ки вақте мехоцад бо марди 

бегона рӯ ба рӯ шавад пӯшида бошад. Дар дини Ислом 

мацбус сохтан ва асир кардани зан маъно надорад. 

Циҷоб дар Ислом як вазифае аст, ки бар ӯцдаи зан ва 

духтарони болиғ гузошта шудааст, то дар муошират ва 

бархӯрд бо мард, бояд чигуна либос бипӯшад. Ин 

вазифа на аз тарафи мард бар ӯ гузошта шудааст ва на 

чизе аст, ки бо шахсият ва каромати ӯ зиддият дошта 

бошад ва ж таҷовуз ба цуқуқи ӯ, ки Худованд барояш  

фарз кардааст, мацсуб шавад. 

Ва аз тарафе бояд дар ҷавоб гуфт, ки мо ду навъ 

озодк дорем. Озодие, ки хуб ва фоиданок аст ва озодие, 

ки ба зарари зан аст. 

Царгоц озодк бо фитрат ва ақли инсонцо созгор 

бошад фоиданок ва хуб аст ва дар ғайри ин цолат на 

танцо муфид набуда, балки осори зижнбори он бештар 
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аз гирифтани озодк аст, лизо бояд барраск намуд дар 

чк ҷоцое озодк муфид аст, то қазоват намоем, ки ож 

циҷоб бо чунин озодие дар зиддият аст ж не. 

Бо таваҷҷуц ба ин ки меъжри қазоватцо дар умури 

ждшуда ақл аст, яъне ташхис медицад дар чк сурат 

озодк фоиданок аст ва дар чк цолат зарарнок аст. Аз 

дидгоци ақл чунончи озодк дорои хислатцои зер 

бошад, муфид аст: 

1- Бо ақл ва фитрат носозгор набошад. 

2- Бо ацкоми Худованд дар зиддият набошад. 

3- Инсонцоро ба фасод накашонад. 

4- Сабаби ҷилавгирии рушду  шукуфоии шахсияти 

инсонк нагардад. 

5- Сабаби тацрик ва цирс ва шацват нагардад. 

6- Сабаби поймол шудани цуқуқи дигарон нагардад, 

яъне озодии дигаронро аз байн набарад. 

7- Инсонро аз Худо ғофил накунад. 

Бинобар ин дар сурате, ки озодк зиддият бо рушд ва 

шукуфоии инсон надошта бошад арзишманд хоцад 

буд. Цоло савол ин аст, ки ож циҷоби исломк зиддият 

бо озодк дорад; яъне навъе мацдудият ва гирифтани 

ихтижр аз занон ба цисоб ояд? Ё ин ки на танцо 

мацдудият ба бор намеоварад, балки дар воқеъ сабаби 

арзиш ва рушди зан хоцад шуд. Ба иборати дигар ож 

озодии беқайду  шарт цурмат ва иззати занро аз байн 

намебарад ва онро дар цадди як ҷинс ва матоъ ва колои 

беарзиш поин намеоварад? 

Агар ба дурустк ба масъалаи циҷоб нигоц шавад, 

циҷоб на танцо зиддият бо озодк надорад, балки худи 

озодк ба цисоб меояд. Зани барацна дар қайду банди 

цавоцои нафсонк ва асири мӯдгароицои имрӯзк ва 
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гирифтори лаҷомгусехтацои шацвонк мегардад. Зан, он 

қадар ки аз бециҷобк осеб мебинад, яқинан аз чизцои 

дигар чунин осебе нахоцад дид. Ва чи дарднок аст 

озодие, ки инсониятро аз зан салб намояд. Ва то онҷое, 

ки онро паст ва цақир намояд, ки аз он барои таблиғот 

ва колоцо ва матоъи хеш истифода намоянд. Яъне 

арзиши як занро камтар аз арзиши як коло ва матоъ 

дониста ва аз он ба унвони баландгӯи таблиғотк 

истифода намоянд.1 Циҷоби исломк ва динк царчанд як 

навъ мацдудият мацсуб мешавад, аммо дар воқеъ 

озодии занон аз нигоццои шацватомези дигарон ва 

рацок аз цар гуна таслим шудан дар баробари хостацои 

палид ва паст мебошад. Циҷоб дар воқеъ навъе бима ва 

суғурта аст, барои саломатии зан аз цар гуна осебцои 

ҷинск, рӯцк ва равонк. 

Аз тарафе циҷоб барои зан мацдудият нест, балки 

навъе паноцгоц ба цисоб меояд.  

Бинобар ин шарофати зан талаб мекунад, цангоме 

ки аз хона берун меравад матин ва сангин ва бовиқор 

бошад, дар тарзи рафтор ва либос пӯшиданаш цеҷ гуна 

қасди нопок , ки сабаби тацрик ва цаяҷоновар шавад ба 

кор набарад, амалан мардро ба сӯи худ даъват накунад, 

забондор либос напӯшад, забондор роц наравад, 

забондор ва маънодор ба сухани худ оцанг надицад. 

                                                      
1. Тацлили нав ва амалии циҷоб дар асри цозир, Муцаммадризо Акбарк, сац. 

132 -138 
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3- Пӯшидагии зан сабаби цирс ва иштижқи 

мардон мешавад 

Яке дигар аз эродцои мухолифини циҷоб ин аст, ки 

пӯшидагии зан сабаб мешавад, то цирс ва иштижқи 

мардон ба занон бештар шавад, зеро инсон аз цар чизе, 

ки манъ шавад ба он царистар мегардад. Бинобар 

сухане ”االًساى حشٗض ػلٖ ها هٌغ”  “Инсон ба ончи аз он манъ 

шавад, нисбат ба он тамаъ меварзад”. Агар бециҷобк 

дар ҷомеа цоким бошад, пас аз муддате барои мардон 

оддк шуда ва цассосиятцои ҷинск аз байн меравад. 

Дар ҷавоби ин ишкол бояд гуфт: 

Якум: Циҷоб агар цамон гуна, ки хостаи Ислом аст 

риоят шавад, чунин асаре надошта ва сабаби царис 

шудани номацрамон намегардад. Касе, ки аз муқобили 

хонае мегузарад, цангоме барои нигоц ва сарак 

кашидан ба даруни он васваса мешавад, ки дари он 

хона боз ва чизе аз дарун пайдо бошад, ки таваҷҷуци 

ӯро ба худ ҷалб кунад. Дар ин цангом аст, ки тацрик 

мешавад, то онро бубинад, вале агар дари хона баста ва 

пӯшида бошад, дигар омили тацриккунандае барои 

дидан вуҷуд нахоцад дошт. Зан цам агар пӯшиши 

илоциро риоят кунад ва рафторцояш чунон бошад, ки 

туъмаи цавасбозон нашавад, дигар чизе таваҷҷуци 

мардро ҷалб намекунад, то барои дидани он ба цирсу 

тамаъ биафтад. 

Дуюм: Бар фарз агар қабул кардем, ки воқеияти 

пӯшиш, царистар шудани инсон дар муқобили 
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мамнуъот аст, ож ақл ва шаръ иҷоза медицад инсон дар 

муқобили цар воқеияте таслим шавад? Бояд пазируфт, 

ки посух ба цамаи ин дархостцо мумкин нест. Бинобар 

ин мардон бояд нигоцашонро, ки сарчашмаи бисжре аз 

гуноцон аст, назорат кунанд. Аз тарафе занон низ 

иртиботи дутарафаро комил ва дар муқобили нигоци 

поки мардон, пӯшиши илоциро риоят намояд.  

    Сеюм: Зани номацрам барои мардоне, ки цамвора 

вайро менигаранд мумкин аст оддк шавад, аммо 

номацрамон ба чанд нафар хулоса намешавад ва 

цамеша касоне цастанд, ки то ӯро асири нигоццои 

цавасронии хеш накунанд, ором намегиранд. 

Цамчуноне ки заноне аз ҷамоли бештар бархурдоранд, 

доиман гирифтори тамаи мардон қарор мегиранд. 

Царчанд доиман ва цамеша дар мавриди назорати онцо 

бошанд.  

     Чацорум: Майл ва рағбати инсон ба як чиз то 

замоне аст, ки он дар маърази дидаш бошад. Агар чизе 

аз диди инсон пӯшида бошад баон рағбат нахоцад кард. 

Бинобар ин агар зан циҷоб надошта бошад, сабаб 

мешавад зинатцояш ошкор гардад ва чашми мардони 

цавасронро ҷалб намояд. Дар ин цолат агар манъ 

гардад цирс ва тамаъаш бештар хоцад шуд. Дар сурате, 

ки зан циҷоби хешро цифз намояд тамоми муцассанот 

ва зинатцояш пӯшида бимонад ва чизе зоцир нест, то 

рағбати дигаронро барангезад. 

     Панҷум: Хоцишцои ҷинсии мард ба зан дар нигоц 

хулоса намешавад, балки нигоц кардан муқаддимаи 
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бедории шацват аст ва сабаб мегардад, то барои ба даст 

овардани талаботи ғароизаш барояд. 

Цирс ба талаботи шацват ба маротиб зижнбортар аз 

цирс ба нигоц кардан аст, зеро дар сурати нарасидан ба 

цадаф сабаб мешавад, ки ба тарафи ҷиножти ҷинск ва 

кинаи дарунк кашонда шавад. 

Бинобар ин ончи сабаби цирс ва талоши мардон 

нисбат ба занон мешавад бециҷобк аст, на циҷоби 

исломк.1 

4- Покии дил бенижзк аз циҷоби исломист 

Баъзе аз инсонцо эрод ва ишкол мекунанд, ки дили 

инсон бояд пок бошад, вагарна занони бисжре цастанд, 

ки циҷоб доранд ва худро мепӯшонанд, аммо бадкор 

цастанд. 

Ҷавоб:  

Якум: Зоцири инсон, нишона аз даруни ӯ аст. Дар 

хеле аз бархурдцое ки бо афроди гуногун дорем, дар 

бораи онцо бар цасаби зоцириашон қазоват мекунем. 

Дар зарбулмасали форск омадааст: “Аз кӯза цамон 

берун барояд, ки дар даруни ӯст.” Ин ки инсон цар 

амали нодурустеро анҷом дицад, баъд бигӯяд, ишколе 

надорад ва дил бояд пок бошад, царфи авомона ва аз 

рӯи нодонк аст. Агар каме фикр кунем мутаваҷҷец 

мешавем, ки дили пок он диле аст, ки ба дастурцои 

Худои мутаол амал мекунад. Ва ба гунае рафтор 

мекунад, ки ризоияти Холиқи бецамто бошад, на ин ки 

нисбат ба дастурцои дин беацамият бошад ва бигӯяд 

ман дили пок дорам. Ба яқин агар ин дил пок буд, цеҷ 

вақт хостацои илоциро зери по намегузошт.  

                                                      
1. Тацлили нав ва амалк аз циҷоб дар асри цозир, сац. 142 
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Дуввум: Дар ҷомеа афроди каме низ пайдо 

мешаванд, ки бо номи циҷоб ж дин ва дар сояи 

завоцири исломк ба Ислом ва оини илоцк хижнат 

мекунанд, аммо ин далел намешавад, ки бадии онцоро 

ба пои дин гузошт ва нисбат ба арзишцои зебоии динк 

ва иҷтимок беацамият буд. Пас инсон цамвора бояд, 

зоцир ва ботинро ба хубицо ороста кунад, то аз цеҷ 

кадоми онцо ғафлат накунад.1 

Севвум: Набояд мо аз ҷузък ба куллк цукм кунем. 

Яъне як нафар ж чанд нафар занро бубинем, ки 

пӯшиши исломк доранд, вале бадкор цастанд, аз рӯи 

инсоф нест, ки  тамоми занцои боциҷобро муттацам 

кунем. Цамонтавре ки дар мижни занцои бециҷоб 

занони олуда низ цастанд ва мо наметавонем цамаи 

занони бециҷобро занони олуда ба шумор оварем.  

Аз Арасту савол карданд, ки чаро китоби 

“Мантиқ”ро таълиф кардк? Дар ҷавоб гуфт: Чунки 

мардум аз ҷузък ба куллк цукм мекунанд.  

Чацорум: Покдил будан сабаб намешавад, ки циҷоб 

рацо шавад, чун Худованд дар Қуръони карим 

мефармояд: 

إىَّ الزٗي آهٌَا ٍ ػولَا الظالحات 

“Ба тацқиқ  касоне, ки имон оварданд ва амали солец 

анҷом доданд.” 

Дар Қуръони карим дар цар куҷояш, ки калимаи 

“имон” омадааст, баъд аз он калимаи “амали солец” 

низ омадааст ва ин далолат бар он дорад, ки танцо 

                                                      
1 . Циҷоб чаро, Амин кишварк, сац. 24 
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имон ба Худо кифоят намекунад цатман бояд амали 

солец дар канораш бошад. 

Мо илова бар ин ки вазифадор цастем, дили пок 

дошта бошем, вазифа дорем, ки ацкоми динк ва 

фармони Худовандро низ анҷом дицем. 

Панҷум: Мо инкор намекунем, ки бисжре аз заноне, 

ки пӯшиши исломк надоранд, аз ҷицати номуск, 

покдоман мебошанд. Ва ж баръакс, заноне, ки циҷоб 

доранд нопок мебошанд, вале ин далел бар ҷоиз 

будани бециҷобк нахоцад шуд. Цамон занони покдоман 

агар пӯшиши исломк надошта бошанд, нақши асосие 

дар фасоди ҷомеа доранд, агар чк худро пок нигац 

медоранд, вале чашмцои ҷавононро наметавонанд пок 

нигац доранд. Бинобар ин бояд барои покии иҷтимоъ 

низ кушо бошанд. 

Чунончи ориф Мирсайид Алии Цамадонк 

мефармояд: 

           Ислом ба зоти худ надорад айбе, 

          Цар айб, ки цаст дар мусалмонии мост. 

Шашум: Занони муцаҷҷабаи  олуда дар цақиқат 

нопоканд ва циҷобро василаи сарпӯши гуноци худ 

қарор додаанд. Ва цаминцо дар цама цол ба пӯшиши 

исломии худ пойбанд нестанд. Вагарна вазъияташон ба 

бадкорк намекашид ва инак цам аз циҷоб ба унвони 

пӯшиши бадан аз номацрам истифода намекунанд, 

балки ба унвони пӯшиши гуноц ва номаълум мондани 

худ истифода менамоянд. Бояд гуфт инцо дуздони 

иффат ном доранд, ки ин циҷоб ва пӯшишро барои 

беиффатк дуздидаанд ва набояд масълаи онцоро бо 

нақши пӯшиши исломк дар цифзи иффат ва ахлоқ 

махлут кунем. Чунонки бар худи онцо пӯшида нест. 
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5-Циҷоб масъалаи салиқак аст ва инсонцо дар 

интихоб кардан ж канор гузоштани он ихтижр 

доранд. 

Дар ҷавоб бояд гуфт: 

Як: Фитрк ва динк будани циҷоб, омили аслии 

гироиши инсон, ба хусус занон ба циҷоб ва пӯшиши 

илоцк аст. Аз оятцои марбут ба хилқати цазрати Одам 

ва Цавво(а) низ фитрк будани пӯшиш ва циҷоб 

истифода мешавад, цатто замоне ки ин ду инсони 

нахустин дар бицишт буданд пӯшиш доштаанд. 

Қуръони карим дар бораи онцо мефармояд: “Вақте он 

ду дар баробари васвасацои Шайтон таслим шуданд ва 

аз дарахти манъшуда хӯрданд, либосцои онцо фурӯ 

рехт ва он ду, иқдом ба пӯшондани бадани худ бо барги 

дарахтон карданд.”1 

Ду: Циҷоб, яке аз ацкоми мусаллами цамаи аджни 

илоцк аст, зеро циҷоб ва пӯшиши бадан ва низ 

бацрамандк аз шарму цаж, амри фитрк аст ва аджни 

илоцк бо фитрати инсонцо мувофиқ аст. Аз ин рӯ дар 

тамоми аджни илоцк масъалаи циҷоб зарурк будааст. 

Агарчи ин масъалаи илоциро иддае тацриф карда ва 

нодида гирифтаанд, дар воқеъ чунин тацрифцое, 

мубориза бо фитрати инсонк мебошад. 

                                                      
1 . Сураи "Аъроф", ояти. 22 
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Се:  Циҷоб яке аз авомил ва рафторцое аст, ки нақши 

муцимеро дар тақвияти иффати умумии ҷомеа ифо 

мекунад. На танцо ҷомеаи исломк бе иффату покк аз 

расидан ба ацдофи волои хешро аз даст хоцад дод. Ба 

қавли Иброцим Линкилин: “Асоси ҷомеа бар иффат ва 

ифоф аст, ки мифтоц ва калиди он сатр ва циҷоб аст, 

агар ҷомеае надошта бошад мацкум ба завол 

мешавад.”1   

Чацор: Циҷоб амри фитрк аст, на салиқак. 

6- Фалсафаи циҷоб дар намоз чист? Худо, ки бо 

цама мацрам аст. Бо вуҷуди ин цатто агар 

номацраме цам набошад, зан бояд бо пӯшиши 

комил намоз бихонад. 

Ҷавоб: 

Як: Худои мутаол цаким аст. Цамаи ацком ва 

дастурцои дин низ дорои цикматцои хосе цастанд. Пай 

бурдан ба цамаи асрори ибодатцо ва хостацои дин, 

барои мо мумкин нест, чун илми мо мацдуд аст. Ин 

Худои мутаол аст, ки бар цамаи замонцо, нижзцо, 

қобилиятцо ва...  илм ва ишроф дорад. Пас агар хостае 

аз тарафи Худои мутаол содир шудааст, бешак дорои 

осор ва цикматцои зижд ва мутааддиде аст. 

                                                      
1 . Тумори иффат, Юсуф Наҷафк, Ҷейлонк, сац. 126 
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Ду: Яке аз муцимтарин аслцои дин, даъват ва 

фарохонии башар ба ибодат ва изцори бандагк дар 

муқобили Худои мецрубон аст. Мумкин аст огоцк ба 

асрор ва цикматцо, сабаби тақвияти ангезацо дар 

пайравк аз дастурцои илоцк шавад. Ба цамин далел 

иддае дар паи жфтани асрор ва цикматцои ацком 

цастанд, вале сухани мо ин аст, ки набояд интизор 

дошта бошем тамоми осор ва асрори дастурцои илоцк 

барои мо равшан шавад, балки  бояд бо равшан 

шудани як ж чанд цикмат, цамроц бо эътиқоде, ки ба 

Худои мутаол ва таолими Ислом дорем, ба амал 

бипардозем.  

Се: Риояти циҷоб дар намоз, навъе тамрини доимк 

ва рӯзона барои цифзи циҷоб мебошад ва яке аз 

авомиле аст, ки дар посдошти доимии пӯшиши 

исломии зан ва ҷилавгирк аз осебпазирии он, нақши 

муциме ифо мекунад. 

 Чацор: Вуҷуди пӯшиши якпорча барои тамоми 

бадан ва доштани пӯшиши махсус барои намоз, 

таваҷҷуц ва цузури қалби инсонро бештар карда ва аз 

таваҷҷуци зецн ба таҷаммулот ва чизцои рангорангро 

кам мекунад,  ба тавре ки арзиши намози шахс бештар 

мешавад. 

Панҷ: Доштани пӯшиши комил дар намоз, навъе 

адабу эцтиром ба мақоми бузурги Худои мутаол аст. 
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Аз ин рӯ ба тан кардани либоси дароз ва пӯшондани 

сар дар намоз, мустацаб ва суннат аст ва цамин адаби 

цузур дар пешгоци илоцк, заминасози цузури маънавк 

ва цузур жфтан ба мацзари Цақ мешавад.  

Шаш: Цамон Худо чунин дастур додааст тавассути 

расулаш.  

7- Худо зебост ва зебоиро дӯст дорад ва циҷоб бо 

ин асли худок дар тазод аст. 

Ҷавоб: 

Як: Дастур ва амр ба риояти циҷоб тавассути цамон 

Худое содир шуда, ки зебост ва зебоицоро дӯст дорад ва 

асосан цамаи зебоицо офаридаи Ӯ аст.  

Ду: Дар дунж зебоицои зижде вуҷуд дорад, вале 

барои дидани онцо мацдудиятцое вуҷуд дорад. 

Масалан, тамоми тиллоцо ва зеваролоти ҷацон, тамоми 

осори бостонк ва тамоми гулцое, ки дар табиат жфт 

мешаванд, ин иҷоза мушкиле дар зебоии онцо эҷод 

намекунад. 

Се: Ож циҷоб пӯшонандаи зан аст ж бимакунандаи 

зиндагии зебои ӯ? 
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Гуфтори дуввум: Осор ва пажмадцои бециҷобк 

1- Суқути шахсият 

Циҷоб қонуни фитрат аст ва сарпечк аз қавонини 

фитрк, занро аз цувияти ӯ хориҷ месозад ва хуруҷ аз 

цувияти инсонк цамон суқут аз ҷойгоци баланди 

арзиши ӯ мебошад. 

Цар қадар, ки  зан дар  ороишцои  хеш фурӯ равад аз 

тазйини рӯци илоции худ фурӯ меафтад. Идома додани 

он ба хатми арзишцои ӯ ба пожн мерасад, ки талхтарин 

натиҷаи царакати шацватронии ӯ хоцад буд. 

Бециҷобк барои зан калиди фасодшавк ва пожн 

овардани арзишцои зан аст. Чаро ки циҷоби динк 

девори мустацкаме аст, ки занони бетақво дар 

баробари камтарин мушкил ва гоце барои гирифтани 

моли арзон аз фурӯшандагон, ба намоиш додани 

асрори зебоицо ва зинатцои худ мепардозанд, ки ба 

таври мусаллам ком додан ба чашмцои номацрамон 

камшавии ҷиддии арзиши занро ба дунбол дорад. 

2- Тазалзули хонавода 

Яке аз осори зижнбори ҷилвагарии занон суст 

кардани решацои хонаводацо аст. Кашондани масоили 

ҷинск аз муцити хонавода ба ҷомеа як зулм ва ситами 

ошкор ва ғайри қобили ҷуброни иҷтимок аст, 

хонаводацоро мутазалзил месозад ва албатта, ин ғайр 

аз тазалзуле аст, ки дар иффати зан ба вуҷуд меояд ва 

заминаи гуноци дигар ва аз цам пошидагии бунжни 

хонаводаи ӯ мешавад. Тавзеци бештар дар бацси 

тацкими хонавода дар бахши фалсафаи циҷоб бажн 

гардид. 
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3- Булуғи зудраси ҷинсии ҷавонон 

Цангоме ки хонумцо бо ҷилвагарк ж бециҷобк дар 

баробари ҷавонцо зоцир шаванд, онцо тацрик 

мешаванд ва зудтар аз замони табик ба  булуғ 

мерасанд. Ин гуна болиғ шудани навҷавонцо монанди 

расидани меваи норасе мисли (банан) аст, ки оциста - 

оциста ва дар шароити табик ба таъму ранг нарасида 

бошад, балки бо царорати беш аз цад дар замони 

кӯтоцтар аз замони лозим ва табик бирасад. Ба таври 

мусаллам чунин мевае, ки гоце осори сӯхтагк бар он 

ошкор аст, аз як силсила камбудицо ва норасоицо 

бархурдор аст. Ва навҷавоне цам, ки зудтар ба булуғ 

мерасанд булуғи норас ва зудраси онцо сабаби ошкор 

шудани барцамхурдагк дар вуҷуди онцо мегардад ва 

сабаби ин, занону духтарони худнамо цастанд. 

4- Эҷоди ғафлат 

Заноне ки бо ҷилвагарк ва худнамок ж бо пӯшиши 

ноқис дар витрин ва намоишгоци ҷомеа цузур пайдо 

мекунанд, таваҷҷуци мардон ва ба хусус ҷавононро ба 

зебоицо ва вижагицои занонаи худ ҷалб мекунанд. 

Табии аст, ки ҷалби назари онцо цамроц бо тацрикоти 

ҷинск сурат мегирад ва жди Худоро аз дили мардон ба 

хусус ҷавонон берун мекунад ва жди шацват ва 

манзарацои ҷинск ва шацватангезро дар онцо зинда 

месозад. Бидуни шак ин ғафлати мардон аз гарду  

ғубори цавасцое аст, ки занони бетақво дар ҷомеа ба 

вуҷуд меоваранд, цол чигуна зан ба худ иҷоза медицад, 

ки аз вижагицои занонаи худ сӯиистифода намояд ва 

чароғи жди Худоро дар дили хонаи мардон ва ҷавонони 
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ҷомеа хомӯш созад. Ва ин масъулияте аст, ки худи зан 

ҷавобгӯи он хоцад буд. 

5- Иқоб ва азоби охират 

Аз ҷумла осори ҷилвагарк ва бециҷобии занон азоб 

ва кайфари охиратк аст. Зеро циҷобцои ноқис ж ошкор 

кардани ороиш ва зинатцои зан  дар назди номацрам ва 

ҷилвагарк бо либосцои нозук, танг, моделцои махсус ва 

ж рангцои ҷазбкунанда ва ҷолиби таваҷҷуци номацрам, 

аз ҷумлаи гуноцони кабирае аст, ки бар он ваъдаи азоб 

ва кайфар дода шудааст.. 

Пайғамбари акарам(с) фармудааст: “Зане, ки бо 

мӯйцояш бар ҷацаннам овезон аст касе аст, ки мӯйцои 

худро аз номацрам намепӯшонад.1” 

Расули Худо (с) фармуд: “Дар меъроҷ занеро дидам, 

ки  оташ аз ӯ забона мекашад, зеро он зан худро барои 

мардум ороиш мекард.2” 

Дар цадиси дигар фармудааст: “Ду гурӯц аз ацли 

оташ цастанд, ки ман онцоро надидам. Гурӯце, ки 

тозижнацое цамонанди думи гов доранд ва инсонцоро 

мезананд ва заноне, ки дар айни пӯшидагк барацнаанд 

(либосцои нозук ж танг) ва баданнамо мепӯшанд 

цавасбоз ва дилфиребанд. Мӯйцои онцо цамонанди 

кӯцони шутур ҷилвагар аст. Инцо вориди бицишт 

намешаванд ва бӯи онро цам истишмом намекунанд. 

Агарчи бӯи он аз роци бисжр дур истишмом мешавад.3 

 

                                                      
1. Васоил, ҷ.14, сац. 156 
2. Цамон, сац. 155 
3. Сациц Муслим, Муслим ибни Цаҷҷоҷ, ҷ. 3, сац. 1680 
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Гуфтори севвум: Решацои бециҷобк ва 

бадциҷобк 

А)  Цавасронк 

Инсон мисли дигар цайвонот аз қувваи шацват 

бархурдор аст. Царчанд, ки  дӯст доштани шацват айб 

набуда ва балки хуб цам цаст, аммо дил бастан ва 

таваҷҷуци бештар ба он ӯро ба инсони цавасрон табдил 

мекунад, ки цеҷ вақт аз лаззати он сер намешавад. 

Занцои цавасрон ба хотири ирзо ва сер кардани 

ғароизи ҷинсии худ ба танаввуи либос, ороиш ва зинат, 

худнамок ва лаззатхоцк меандешанд. Аз ин рӯ 

бецтарин авқоти худро дар худнамок ва дар маърази 

диди мардони номацрам қарор медицанд. Чунин 

инсонцое, бидуни он ки ба оқибати корашон нигоц 

кунанд, ба хостацои нафсонк ва шацвонии худ беш аз 

цар чизе ацамият медицанд. Чи инсонцое, ки ба хотири 

тавваҷҷуц накардан ба оқибати корашон  ба анвоъ ва 

ақсоми гирифторицо дучор шуда, вақте зиндагии худи 

ӯ дар хатар афтодааст чунон ки цазрати Алк(а) дар ин 

бора мефармояд: 

 “Касе, ки бар шацавот пеша гирад, офатцо бар ӯ 

суръат ва шитоб мегирад.” 

Дар цадиси дигар аз он цазрат нақл шудааст, ки 

мефармоянд: “Агар цавои нафси худро итоат кунк, 

кару курат мекунад ва охирати туро ба табоцк ва 

нобудк мекашонад.” 

 Гузашта аз цама зарарцо ва офатцои рӯцк ва ҷисмии 

зане, ки ҷавон аст мумкин аст, то цудуде ба ғароизи худ 

посухи мусбат дицад. Аммо дар синини болотар танцок 

дар зиндагк бадтарин ранҷро ба армуғон меоварад, 
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дуруст дар мавқеъ ва замоне, ки ба цамдардк ва 

муцаббат нижз дорад,  танцо мешавад.  

 Дар цоле ки маъмулан инсон талош мекунад, ки дар 

синну соли болотар, вақте ки аз падар ва модари худ 

фосила мегирад,  бояд  оромиши мусбате дошта бошад 

ва ин оромиш дар сояи циҷоб ва покдоманк ва таваҷҷуц 

ба Худо муяссар аст. Зане, ки дар ҷицати инцироф бо 

бециҷобк ба дунболи ғароизи нафсонии худ талош 

мекунад, дар роци Шайтон ва бо ресмони нафси 

аммора ба пеш бурда мешавад. Бидуни он ки хоциш ва 

иродаи бозгашт аз худ дошта бошад, масире, ки 

ҷицатдеции он ба амвоҷи ғароизи шацвонк интицои 

ҷацаннам ва азоби дарднок аст. Ва чи бад роце аст ин 

роц. 

Б) Касби мавқеият 

Инсон ҷоцталаб аст ва цамеша мехоцад дар мижни 

мардум мавқеият ва ҷойгоци боло дошта бошад. 

Чунин ҷойгоце ба ду шакли воқек ва дурӯғ ба даст 

меояд. 

Ҷойгоци воқек ва цақиқк дар асари омӯхтани илм ва 

дониш ва фазилатцои ахлоқк ба даст меояд. Аммо 

баъзе аз заноне, ки дорои ин арзишцо нестанд, бо 

нишон додани зебоицо ва ҷозибацои табик ва сохтагии 

занонаи худ талош дар ҷалби таваҷҷуци дигарон 

мекунанд, то ба камбудицои зоцирии худ посух дицанд. 

Бехабар аз он ки царгиз касе намоиши зебоицои 

занонаро далел ва нишона бар шахсият ва ҷойгоц ва 

арзиши зан намешуморад. 

Бециҷобк ж бадциҷобк занро социби ҷойгоц 

намекунад, балки аз ӯ лухтаке месозад, ки бо инсоният 

ва мақоми баланди инсонк фосила дорад. Зан агар 
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дорои фазилат ва арзишцои инсонк набошад, агар 

саросари вуҷуди худро ба тилло ва либосцои фохир 

цам ороста кунад, заррае бар арзиши воқеии ӯ афзуда 

нахоцад шуд, зеро цазор зеваролот  ва тилло ва зебок ба 

як дона ҷав тақво намеарзад. 

Ба даст овардани ҷойгоц ва мақом дар ҷомеа ва дар 

байни мардум ҷуз аз роци талош ва кӯшиши фард 

барои доро шудани зебоицои ботинк ва кудурати 

инсонк ва кӯмаки Худованд имкон надорад. 

 Савол мешавад, ки чаро дунболи ҷойгоц ва 

мавқеият дар ҷомеа цастк? 

Зан! Арзиши ту болотар аз он аст, ки худро чарогоци 

чашмцои гуруснаи мардони номацрам созк. Ту бояд аз 

цазрати Фотима(р) ва цазрати Марям пайравк кунк, ки 

фаришта бо онцо сухан мегуфт, на онки аз арзиши худ 

кам кунк.1 

Шоир аз сухани цазрати Фотима(р) ба занони 

мусалмон чунин месарояд: 

             Эй зан, ба ту аз Фотима ингуна хитоб аст 

             Арзандатарин зинати зан цифзи циҷоб аст. 

             Фармони Худо қавли Расул насси китоб аст 

             Аз бацри занон афзали тоот циҷоб аст 

В) Заъфи имон 

Дастуроти илоцк аз ҷумла циҷоби исломк аз тарафи 

Худованд бо воситаи пайғамбарон барои башар 

расонда шудааст ва амал ба онцо ҷуз дар сояи имон ба 

Худованд, ки решаи аслии амал аст, имконпазир 

нахоцад шуд. 

                                                      
1. Тацлиле нав амали аз циҷоб дар асри цозир, сац. 48 
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Бинобар ин касоне, ки аз эътиқод ба Худованд дар 

шакку шубца ба сар мебаранд ва қалби онцо аз имон ба 

Худо ва цисобу китоби рӯзи қижмат мутмаин 

нашудааст, дар амал ба дастуроти Худованд кӯтоцк ва 

сустк менамоянд. Ва то замоне ки беэътиқодк 

бартараф нашавад, натиҷае ба даст нахоцад омад. Чун  

ки имон ва эътиқод ба Худо решаи арзишцо ва 

эътиқодот аст.1  

  Г) Сайди дилцои мардон 

Бархе аз занон ба бемори сайди дилцо гирифторанд. 

Онцо дӯст доранд мацбуби дили цар марде бошанд. 

Алоқаи цамсар барои ирзои рӯцияи онцо кофк нест, 

мацбубияти умумк металабанд. Ба цамин ҷицат рӯ ба 

бециҷобк меоваранд, то аз ин роц битавонанд 

мацбубият ба даст оваранд. 

Д) Издивоҷ   

Баъзе аз духтарон бадлибоск ва худнамоии худро 

гузаргоце барои расидан ба издивоҷ мепиндоранд. 

Онцо гумон мекарданд, нишон додани зебоицои 

занонаашон метавонад ҷавононро ба онцо алоқаманд 

кунад, ба цамин хотир мӯйцои худро ба намоиш 

мегузоранд ва бо пӯшидани либосцои ҷозибадор ва 

нозук барои ба даст овардани шавцар талошу кӯшиш 

мекунанд. Ғофил аз инки ҷавонон бо цама хушрӯицое, 

ки  духтарон доранд, царгиз ба издивоҷ бо онцо тан 

нахоцанд дод. Бетақвотарин марди ҷомеа барои 

издивоҷи худ ба дунболи афифтарин ва 

покдомантарин духтар меравад. Цамаи ҷавонон дӯст 

доранд духтаронеро барои цамсарк интихоб кунанд, ки 

                                                      
1. Тацлили нав амали аз циҷоб дар асри цозир , сац. 150 
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барои як маротиба цам тарци дӯстк ва хушгузаронк бо 

ҷавони дигар надошта бошад. Асрор ва зебоицои 

ҷисмонии худро дар намоиши   номацрамон нагузошта 

бошад. Ҷавонони бетақво аз духтарони худнамо барои 

лаззатцои кӯтоц ва муваққатк ва хушгузароницои 

зудгузари худ истиқбол мекунанд, аммо цеҷ гоц онцоро 

ба цамсари шарък ва қонунии худ намепазиранд. Ба 

таъбири дигар духтарони худнамо дар чашмцо ҷой 

доранд ва занони пӯшида дар дилцо ҷой гирифтаанд. 

Бинобар ин бадциҷобк ва царакатцои хилофи иффат 

чашмандози хубе барои издивоҷ надорад ва агар 

издивоҷ ба хотири ҷозибацои ҷинск сурат пазирад аз 

пояцои мустацкам бархурдор нахоцад буд. 

Роци издивоҷ дар риояти тақво ва дархост аз 

Худованд ва тавассул ба Пайғамбари Ислом(с) 

мебошад.1 

Ва риояти афиф будан ва  цифзи виқори занона аст.  

 

                                                      
1. Цамон сац. 162 
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Бахши панҷум: Циҷоб дар Тоҷикистон 

Тибқи баррасии таърихк маълум мегардад, ки 

занони мусалмони тоҷик, то замони ба қудрат 

расидани  цукумати шӯравк бар асоси шариати исломк 

пӯшиши аврати комил ва хубе доштанд. Бо сари кор 

омадани ин цукумат ва афкори хоси он, тағйироти 

густардае дар зиндагк ва дину оини мардум ба вуҷуд  

омад, ки аз ҷумлаи он масъалаи пӯшиши занон буд, ки 

барои ацли тацқиқ асноди он дар кутуб ва... мавҷуд аст. 

Фарцанги барацнагии тацмилк пӯшиши занони 

мусалмонро тацдид ва мацдуд кард.  

Ба иборати дигар дар оғози қарни гузашта, то 

замони вуруди русцо ба хоки минтақа занон аксаран ба 

сари худ чодар ж фаранҷк мегирифтанд, ки он аъзои 

бадани онцоро аз назарцо ва нигоццо пинцон медошт. 

Ва худи пӯшиши фаранҷк аз матоъцои гуногун, ба 

монанди бахмал, кимхоб, банорас, алоча, шоцк ва 

ғайра дӯхта мешуд, ки он аз сар то пошонаи пои 

занону духтаронро мепӯшонид. Фаранҷицо бахиядузк 

ва шерозадор мешуданд. Цангоми тӯйи арӯск 

маъмулан арӯсро бо фаранҷии махсус ба хонаи домод 

мебурданд. Аммо ба назари бештари ҷомеашиносон, 

Инқилоби Октябр ба ин занон озодицои бештареро 

«тақдим» кард ва онцоро аз зери чодар берун овард ва  

цамин тариқ, баъзе аз одатцои исломии мардуми 
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мусалмони минтақаро аз байн бурд. Бо ин вуҷуд, дар 

замони барқарории цукумати Шӯравк дар минтақацои 

мухталифи Тоҷикистон занон ба сар камзул ж ҷелак 

мегирифтанд, то рӯи худро пинцон кунанд ва куртае 

цам мепӯшиданд, ки остини дароз дошта бошад, то 

инки таваҷҷуци мардон ба сӯи онцо камтар гардад. 

Цукумати Шӯравк барои амалк кардани сижсатцои 

зиддидинии худ ва мубориза  бо цукми шариати динк 

барномацоеро дар назар гирифт, ки аз ҷумлаи онцо 

пӯшиши занон буд. Барои ин масъала барномацои 

зерро амалк кард. 

1-  Царакати цуҷум 

Дар соли 1927 царакате бо номи “царакати цуҷум” 

оғоз шуд, ки цадафаш фақат бардоштани  пӯшиши 

занон буд, ки мутаассифона, ба ацдофи палиди худ 

расиданд ва таъсири зижде дар барацнагии занон дошт. 

Бо истифода аз нақшацои шум ва фиребкорона, мисли 

тамаддун, илму пешрафт озодии занонро дар 

барацнагк муаррифк карданд.  Додани имтижз ва 

омода кардани фазои барацнагк ва тазъиф ва фишор 

ба диндорон ва касоне, ки ба риояти шариати исломк 

пойбанд ва вафодор буданд  ва куштору табъиди 
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мардон ва донишмандон ба бацонацои гуногун, аз 

ҷумлаи барномацои Цукумати Шӯравк буд.1  

Аввалин маротиба фаранҷипарток дар Хуҷанд 4-

уми июли соли 1916 аз ҷониби Бибисолеца 

Қобилхоҷаева, ки он замон ходими Ҷамолак буд, оғоз 

шуд. Сипас занони тоҷик аз ходими Ҷамолак пайравк 

намуда, фаранҷипарток намуданд ва нисбати сохти 

ҷамъиятк эътироз бажн карданд. Цамин тавр 

фаранҷипарток дар Хуҷанд солцои 1924-1927 ба авҷи 

аъло расида, сафи чунин фаранҷипартожн, мисли 

Ӯғулой Шамсиддинова, Мастура Авезова, Цуринисо 

Кенҷаева, Туцфа Фозилова, Мастурабегим (модари 

Ҷӯра Зокир) ва ба монанди инцо зижд шуданд.2 Ва 

цукумати Шӯравк дар ин царакат нақши асосиро бозк 

кард. 

2- Ташкили клубцо 

Дар Тоҷикистон аввалин клуби занона дар соли 1921 

дар шацри Хуҷанд кушода шуда буд ва дар солцои 30-

юм дар бисжре аз ноцияцои Тоҷикистон чунин клубцои 

махсуси занон ташкил шуданд, ки ин клубцо дар 

навбати худ аввал дар шацрцо ва маркази ноцияцо, 

баъдан дар фабрикаву корхонацо, хоҷагицои мецнатк ва 

дар мактабцои олк ташкил карда шуданд. Дар назди 

                                                      
1.Тоҷикистон дар асри 20 ва ибтидои асри 21, Р. Набиева, Ф. Зикрижев, М. 

Зикрижева, сац.,69 
2. http://gazetasugd.tj 
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клубцо маслицатхонаи занон ва кӯдакон, мацфили 

омӯхтани забони руск, мацфили баланд бардоштани 

саводи сижск, кружокцои цаваскорони бадек ва ғайра 

амал мекарданд. 

Дар клубцо лексияцо хонда, шабнишиницо 

мегузаронданд, дар атрофи клубцои занон фаъолзанон 

муттацид мешуданд. Дар ин кор Тоҷикистон аз занони 

пешқадами рус ва тотор кӯмаки зарурк мегирифтанд1, 

ки цадаф ва ғарази инцо фақат кашондани занон ба 

клубцо буд, то аз ин роц балки битавонанд иддае аз 

занонро аз пӯшиш ва сатру циҷоб мунсариф кунанд, ки 

мутаассифона, то цудуде ба цадафцои худ расиданд. 

3- Ривоҷ додани бециҷобк ба воситаи 

занони омӯзишдида 

Дар даврони Цукумати Шӯравк иддае аз занони 

омӯзишдида ва занони таҷрибанок интихоб шуданд ва 

ба ҷумцурицои Осижи Мижна  фиристода шуданд, ба 

монанди С. Т. Любимова, Л. Отмарштейн, З. А. 

Пришепчик ва дигарон,2 ки цадафи онцо кашфи циҷоб 

буд. 

Чаро ин занцои омӯзишдида ва таҷрибанок  интихоб 

шуданд? Чунки фаранҷк ва циҷоб ҷузъи шариат ва 

дини онцо буд ва гирифтани циҷоб аз сари занони 

                                                      
1. Тоҷикистон дар асри 20 ва ибтидои асри 21, сац. 92 
2. Тоҷикистон дар асри 20 ва ибтидои асри 21, сац, 68 
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мусалмон бисжр сахт ва душвор аст. Ба цамин хотир 

бояд занцои омӯзишдида ва ботаҷрибаро интихоб 

мекарданд. Ва дар Осижи Мижна буд, ки занони он  бо 

цамон сахтгирии Цукумати Шӯравк, ки зидди дин ва 

бардоштани циҷоб аз сари занони мусалмон буд, 

тавонистанд дин ва  арзишцои худро цифз кунанд ва 

рӯи эътиқодот ва боварцои худ мустацкам ва устувор 

биистанд. Ва занони Тоҷикистон аз пешқадамон 

буданд. Ба цамин хотир бояд занцои омӯзишдида ва 

таҷрибанокро интихоб мекарданд, то дар ин корашон 

ва нақшаи худ пирӯз берун оянд. 

Аз тарафи дигар дар солцои аввали саноатикунонк, 

занон бо мардон дар як корхона кор карда 

наметавонистанд, барои онцо корхонацои махсуси 

занона ташкил дода шуда буд, ки дар охири соли 20-ум 

корцои саноатк сар шуд. Дар солцои 30-юм қариб 100 

корхонаи саноатк сохта шуд ва мацсулот мебаровард. 

Мисли заводцои пахтатозакунк, ки занон ҷудогона ин 

корцоро анҷом медоданд, ки баъдцо занцоро бо 

барномацояшон, бо мардон якҷоя карданд. 

Дар охири соли 1932 дар Тоҷикистон цамагк 10 

нафар зани инженер-техник вуҷуд дошт, ки пас аз  

соли 1937 аз 260 нафар инженерони ҷумцурк 122 

нафарашон занон буданд. 
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Дар натиҷаи саноатикунонк дар Тоҷикистон 

нобаробарии байни мардон ва занон барцам дода шуд.1   

Аз тарафи дигар занонро ба кирмакпарварк ташвиқ 

карданд ва занон ба майдони кор омаданд ва аз ин роц  

ташвиқ ба озодии занони тоҷик  аз асорат ва ҷалб 

намудани онцо ба истецсолот мавқеи муцим бозид ва 

баъзе аз занонро кашфи циҷоб карданд. 

Ногуфта намонад Ислом мухолифи занон дар сацна 

ва кор кардан дар идорот ва дигар бахшцо нест, балки 

занон бояд бо риояти циҷоби худ ба корцои иҷтимоии 

худ бипардозанд. Ва баъзе аз кишварцои исломк 

амалан нишон доданд, ки бо доштани циҷоб занон 

метавонанд дар корцо ва идороти давлатк цузур пайдо 

кунанд ва циҷоб монеъи корцои онцо наметавонад 

бошад. 

4- Ташвиқи занон барои кашфи циҷоб   

Цукумати шӯравк барои бардоштани циҷоб аз сари 

занони тоҷик онцоро ташвиқ ба озодк аз асорат ва 

даъват ба театрцо мекард. “ Ба сацна баромадани зани 

тоҷик хеле мушкил буд, аз ин рӯ, аввалин актрисацо 

тоторзанон ва ж намояндагони дигар миллатцо буданд. 

Дар баъзе цолатцо нақши занонро дар намоишномацо 

мардон иҷро мекарданд. Аз соли 1926 сар карда 

                                                      
1. Тоҷикистон дар асри 20 ва ибтидои асри 21, сац. 80 
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тоҷикзанон дар намоишномацо иштирок мекарданд. 

Аввалин театр дар Душанбе соли 1929 ва дар Хуҷанд 

дар соли 1932 кушода шуда буд. 

Ба театр ҷалб намудани занони тоҷик хеле мушкил 

буд ва шуъбацои занони ҷумцурк дар ин бобат нақши 

муассире доштанд. Аввалин зане, ки ба театр  ба кор 

омад, Гулчецра Бақоева буд. Ва баъд аз ин дигар занон 

низ ба сацнаи театр омаданд, монанди Саидхон 

Раҷабова, Мастура Уллоҷонова ва.... Агар дар соли 1930 

артистон аз цисоби тоҷикон 5 нафар бошад, пас аз соли 

1937 шумораи онцо ба 40 нафар расида буд.1 Ва аз ин 

тариқ буд,  ки Цукумати Шӯравк тавонист, то цудуде, 

занони тоҷикро аз пӯшиш ба барацнагк бикашонад.    

Албатта, бо тавфиқи илоцк ва решаи мацками 

диндорк ва пойбандк ба ацкоми саодатофарини 

исломк ин цама талош ва барномацои зидди динии 

цукумати Шӯравк, миллати мусулмони тоҷик цувияти 

исломк ва динии худ, аз ҷумла пӯшиши занонро цифз 

кард ва таслими тоғутижни замон нашуд. 

Даврони бозгашт ба хештан 

 Цақ цам цамин буд ва цаст, ки ин решаро бодцои 

пароканда набояд такон дицанд, зеро онцо бо такя бар 

омӯзацои дини муқаддаси Ислом даржфтанд, ки зан ба 

                                                      
1. Тоҷикистон дар асри 20 ва ибтидои асри 21, сац. 93 
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унвони номус ва амонати илоцк набояд туъмаи афроди 

царзагард ва тамаъкору шайжд шавад. (Шарм мардонро 

виқор асту занонро зевар аст) Зан бояд бо цифзи 

царими худ, дар домони покаш насли ояндаи солим 

барои ҷомеа тарбият кунад ва ба онцо дарси 

амонатдорк ва покк бижмӯзад. Бо цифзи ин царим, ки 

Худованд барояш зебок ва латофат марцамат 

намудааст, метавонад дар арсацои мухталифи зиндагк 

дар ҷомеа цозир шавад ва барои рушду шукуфоии он 

сацми худро бигузорад. Набояд иҷоза дицад, ки ба 

бацонаи озодк, цуқуқи баробар ва фарцанги барацнагк 

аз гавцари вуҷуди ӯ сӯиистифода шавад ва 

фурсатталабон бо номуси ӯ бозк кунанд ва ба манофеи 

нопоки худ бирасанд. Аз домони поки ӯ бояд мардон 

ба меъроҷ бираванд ва ба малакут бирасанд. Ва ӯ бояд 

монанди цазрати Марям(а), Осия цамсари Фиръавн, 

Фотима духтари цазрати Муцаммад(с) ва Хадиҷа 

модари цазрати Фотима(саломуллоци алайцинна) ва 

дигар занони намуна  улгӯ ва сармашқи тамоми 

башарият бошад ва дар покк ва тацорат забонзади 

таърих гардад.     

    Бо баракати неъмати истиқлол, миллати 

мусалмони тоҷик дар фикри тақвият ва тармими 

цувияти осебдидаи худ баромад, ки дар чанд даца дар 

даврони Шӯравк ба сари он омада буд. Албатта, набояд 

фаромӯш кард, ки имрӯз цам касоне бо цамон афкор бо 
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қолабцои нав ва дигар ба дунболи шикори шахсият ва 

цақиқати зан цастанд. Аз тариқи ривоҷ додан ва 

цимояти фарцанги барацнагк ба ацдофи нопоки худ 

бирасанд, вале миллати мусалмони тоҷик нишон 

додааст, ки дигар асири он нахоцад шуд. 

 Насли имрӯз дунболи расидан ба хостацои гумшуда 

ва саволот ва дархостцои худ аст. Аз тарафи дигар 

афкори мухталиф бо таблиғоту ташвиқоти фаровон ва 

гумроцкунанда роцро барои тасмими дуруст ва 

интихоби солим танг кардааст. Ба цамин хотир корцое 

барои расондани пажми дуруст ва хидмат ба ҷомеа 

анҷом шуда ва мешавад, ки китоби цозир бо ин цадаф 

навишта шудааст. Масъалаи пӯшиши зан ба унвони 

амал ба дастури шариат ва анҷоми вазифаи исломк, 

бояд дар чорчӯби ацком ва шароите, ки Худованд дар 

назар гирифтааст анҷом гирад. Дар ин масъала бояд 

тобеи дастури Худо ва Расулаш бошем, на тобеи майлу 

цаваси худ. Албатта, бояд ждовар шуд, ки цар ҷомеае 

мутаносиб бо вазъи фарцангк ва иҷтимоии худ 

метавонад тарц ва ранги хосеро бипазирад, вале дар 

цадду цудуди он наметавонад тасмим бигирад. Ин 

масъала ҷузъи цудуди илоцк аст ва набояд аз марзи он 

гузашт.  Дар ин бора ба бацси шароит ва ацкоми 

пӯшиши исломк муроҷеа кунед, ки дар бахши 

“Пӯшиш дар Ислом” тавзец дода шуд. 
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Бахши шашум: Чанд достони 

омӯзанда дар мавриди цифзи иффат ва 

покдоманк 

Бонуи покдоман 

Анушервон, ки ӯро одил хонданд, вале баръакс дар 

ҷойцое аз таърих матолибе дида мешавад, ки аз 

беадолатии ӯ мегӯянд. Рӯзе аз болои қасри худ ба зани 

зебо ва хушандоме нигарист, фирефтаи ӯ шуд. 

Тавассути яке аз сарсупурдагонаш хост аз цоли он зан 

огоц шавад. Ӯ пас аз тацқиқ хабар ва гузориш дод, ки он 

зан цамсари яке аз кормандони  дарбори салтанатии 

вай аст. 

Анушервон тавтиачинк кард, ки шавцари он занро 

ба сафари маъмурияти корк бифиристад ва дар ғижби 

(набуди) ӯ тамос бигирад ва цамин корро кард. Пас аз 

онки шавцари он зан ба маъмурият рафт. Анушервон 

худро ба хонаи ӯ расонд. Вақте зани ӯ шоцро шинохт ба 

хок афтод ва дар баробари ӯ заминро аз рӯи адаб 

бӯсид. Султон пас аз ацволпурсии кӯтоц, дилбохтагк ва 

қасди худро бажн кард. 

Зан, ки афиф буд ва царгиз цозир набуд домани 

худро дар набуди шавцараш олуда созад, дар цоле ки 

шарм ва цаж ӯро гирифта буд ва аз тарафе 

наметавонист ба шоц тундк кунад, гуфт: Шоцо, агар ин 

корро барои худ биписандам барои шумо нахоцам 

писандид, чи онки ин амали зишт бо мақоми шумо 

таносуб надорад. 

Шоир гӯяд: 
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 سفؼت ٗذٕ ٍ ًفس تشتِْ٘ اب ػلٖ طؼام                    ارا ٍقغ الزت

 ارا کاى الکالب ٍ لغي فِ٘    سَد ٍسٍد هاء               ٍ تجتٌة اال

“Цар гоц магасе бар таъом нишаст, даст аз таъом 

мекашам, бо ин ки майл бар он дорам, шерон дар обе, 

ки сагцо ба он оби дацон андохтаанд, ворид 

намешаванд”. 

Анушервони шацватпараст аз ин гуфтор, қонеъ 

нашуд ва бори дигар хостаи номашруъашро такрор 

кард, зан бори дигар ин шеърро хонд: 

 قذ ٗأ کل الل٘ث فضلِ الز ئة                      تاهلل ها قال قائل اتذا   

Ба Худо савганд царгиз касе нагуфта ва бовар 

накунад, ки шере пасмондаи гургро  мехӯрад. 

Анушервон аз шунидани ин шеър ба худ омад ва аз 

хонаи он зан берун рафт. 

Шавцари он зан пас аз бозгашт аз сафар, аз омадани 

Анушервон ба хонааш огоц шуд, нороцат шуда  зани 

худро ба хонаи падараш фиристод. 

Падари духтар пас аз изцори нороцатк бо домодаш 

қасд карданд, ки барои цалли ин ихтилоф назди 

Анушервон бираванд, онцо назди Анушервон рафтанд. 

Падар гуфт: Ин мард аз ман бӯстоне харида, пас аз 

тасарруф ва истифода аз мева,  гул ва бӯи он бе далел 

онро баргардонидааст. 

Домод гуфт: Сабаб ин аст, ки ман дар ин бустон пои 

шер дидам,  лизо ӯро ба социбаш баргардондам аз 

тарси инки  он шер манро цалок накунад. 

Анушервон аз моҷаро бохабар шуд ва гуфт: Бале, 

шер дохили бустони ту шуд, вале аз он истифода 

накард ва бо камоли ноумедк баргашт. 
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Шавцари он зан бо шунидани ин сухан, хушцол шуд, 

занро ба манзили худ бурд ва бо муцаббати бештар 

зиндагии худро аз сар гирифт.1 

Дарси иффат аз мактаби пажмбарон 

Мӯсо ибни  Имрон(а) яке аз рацбарони бузурги 

ҷацони башарият, вақте ки Фиръавн дар авҷи цукумат 

ва қудрат буд, рӯзе ба хона мерафт. Дар байни роц дид, 

ду нафар ҷанг мекунанд ва сахт ба задухӯрд 

пардохтаанд, яке аз онцо фиръавнк аст ва дигарк аз 

Банк Исроил. Марди исроилк Мӯсо(а)-ро ба кӯмак 

талабид, Мӯсо(а) ба жрии ӯ шитофт ва муште бар сари 

фиръавнии ситамгар зад. Аммо бар цасаби иттифоқ 

фиръавнк бо цамон мушт афтоду  ҷон дод. Рӯзи баъд 

низ цодисае цамонанди он рух дод, Мӯсо(а) рафт, то аз 

зулмдида цимоят кунад, фиръавнк ӯро шинохт ва гуфт: 

Мехоцк маро бикушк, цамчуноне ки дирӯз касеро 

куштк.? 

Мӯсо(а) эцсоси хатар кард. Тоифаи кушташуда дар 

паи ҷустуҷӯи кушанда буданд. Хазонадори Фиръавн, ки 

пинцонк ба Мӯсо(а) имон оварда буд, худро ба Мӯсо(а) 

расонд ва гуфт: Ин қавм дар паи дастгир ва  куштани ту 

цастанд, ман туро насицат мекунам, цар чи зудтар аз 

шацр берун бирав, то аз шарри фиръавнижн дар амон 

бимонк.2 

Мӯсо(а) бо тарс ва нигаронк аз кишвари Миср хориҷ 

шуд, бе онки омодагии сафар бубинад ж ғизое бо худ 

бардорад, танцои танцо дар бижбонцо роц мерафт ва аз 

                                                      
1. Иқтибос аз какфари кирдор, ҷ.2, сац. 238 
2. Сураи "Қасас" оятк 20, 21 
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гижци сацро мехӯрд, то пас аз чанд шабонарӯз ба 

канори шацри Мадоин расид. 

Нигоц кард, дид гурӯце аз чӯпонцо гӯсфандцои худро 

канори чоц овардаанд ва аз чоц об мекашанд ва 

гӯсфандонро об медицанд. Мӯсо(а) дид, ду духтар бо 

гӯсфандоне, ки доштанд дур аз чоц истодаанд ва 

гӯсфандони худро аз наздик шудан ба чоц боз 

медоранд, цоли онцо цикоят аз иффат ва назм мекунад. 

Иффат аз ин назар, ки дур аз чӯпонцо цастанд, назм аз 

ин ҷицат, ки риояти навбат менамоянд,  маълум аст, ки 

ин духтарон мураббк ва тарбиятгари хубе доранд. 

Мӯсо(а) ки цамвора мехост ба заифе кӯмак кунад, 

худро наздики онцо расонид ва гуфт: Шумо чаро 

гӯсфандони худро об намедицед? Духтарон гуфтанд: 

Мо бояд сабр кунем, то мардцо гӯсфандцои худро об 

бидицанд ва бираванд, онгоц гусфандони худро об 

медицем. Сабаби ин ки мо ин корро ба ӯцда гирифтем 

ин аст, ки падари мо (Шуайб) марди солхӯрда ва пире 

аст, ки тавоноии  ин корро надорад. 

Мӯсо(а) ба кӯмаки онцо пардохт, далв (сатил)-ро аз 

онцо гирифт ва бо камоли нерӯе, ки дошт обро аз чоц 

кашид ва гӯсфандони ононро об дод, сипас ба каноре 

рафт ва зери сояи дарахт нишаст. Дар цоле ки 

гуруснагк бар ӯ ғалаба карда буд, аз Худо талаби кӯмак 

кард ва аз пешгоци ӯ рафъи нижзи худро хост. 

Цанӯз соате нагузашта буд, ки яке аз духтарон бо 

цифзи цаж баргашт ва ба Мӯсо(а) гуфт: 

 Падарам туро металабад, то подоши зацмат ва коре, 

ки анҷом додк ба ту бидицад. Мӯсо(а) хоцу  нохоц ба 

роц афтод ва ба хонаи цазрати Шуайби пайғамбар(а) 

(падари духтарон) рацсипор шуд. 
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Дар роц духтар барои нишон додани хонаи худ 

пешопеш мерафт Мӯсо(а), ки шогирди мактаби иффат 

ва покдоманк аст, инро кори дуруст надонистанд, чун 

бод мевазид ва либоси духтарро царакат медод ва ин 

бар хилофи иффат аст,  гуфт: Духтар, ман пешопеш 

меравам ва агар дар роц рафтани хона хато кардам бо 

андохтани санг роци хонаро ба ман нишон бидец, мо аз 

хонадоне цастем, ки раво намедонем ба андоми занони 

мардум  нигоц кунем. 

Духтар қабул кард, то онки Мӯсо(а) ба хона расид. 

Цазрати Шуайб(а) аз ӯ истиқболи хубе кард ва 

саргузашти ӯро пурсид, вақте ки моҷароро фацмид, 

гуфт: Эй Мӯсо, тарсе ба худ роц мадец, инҷо сарзамине 

аст, ки аз дастраси фиръавнижн берун аст ва ту аз 

шарри онцо наҷот жфтак. 

Духтари Шуайб(а) гуфт: Падарҷон, ин ҷавонро 

барои кӯмаки худ ба хизмат бигир, зеро ӯ ҷавони 

(нерӯманд) ва (амин) аст, бецтарин хизматгузор он аст, 

ки ин ду сифатро дошта бошад.1 

 Цазрати Шуайб(а) гуфт: Неремандии ӯро мавқеи об 

кашидан аз чоц донистк, вале амин буданашро аз куҷо 

фацмидк.? 

Духтари Шуайб(а) қиссаи дар роц пешомада ва 

иффатварзии Мӯсо(а)-ро бажн кард. Шуайб истидлоли 

духтарро писандид, ба Мӯсо(а) иштижқ пайдо кард ва 

гуфт: Мехоцам яке аз духтарони худамро цамсари ту 

гардонам, ба шарти ин ки цашт сол хизматгори ман 

бошк ва чӯпонк  кунк ва агар хостк дац сол цам бимонк 

ихтижр бо ту аст. 

                                                      
1. Сураи "Қасас" ояти 26  ٓالْقََُِّٕ الْأَهِ٘يُ قَالَتٕ إِحٕذٓأّوٓا ٗٓا أَتٓتِ اسٕتَأْجِشُْٔ إِىَّ خَٕ٘شَ هٓيِ اسٕتَأْجٓشْت 
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Мӯсо(а), ки худро дар он сарзамин ғариб ва танцо 

медид, пешницоди Шуайб(а)-ро пазируфт ва домоди 

Шуайб(а) шуд ва тибқи қарордод, нигацбонии 

гӯсфандони ӯро ба ӯцда гирифт ва пас аз тамом 

шудани муддати маълумшуда (дац сол) ба иттифоқи 

цамсараш цамроци гӯсфандоне, ки цазрати Шуайб(а) ба 

ӯ бахшида буд, ба сӯи ватан ва дидори модару хоцар ба 

сӯи Миср рацсипор гардид.1     

Иффати Юсуф(а) дар муқобили як зани 

бебандубор 

Юсуф(а)  вақте ба хонаи азизи Миср қадам ницод, 

пас аз се сол ба синни булуғ расид. Зулайхо, ки шефтаи 

зебок ва рӯи ҷаззоб ва қаду қомати Юсуф(а) шуда буд, 

муддати цафт сол ӯро хидмат мекард ва аз Худо мехост, 

ки Юсуф(а) як нигоце ба ӯ кунад. 

Вале Юсуф(а) он навҷавони поку покиза аз 

олудагицо аз тарси Худо дар ин  муддати цафт сол 

комилан иффати худро цифз кард ва цатто якбор низ 

(бо нигоци шацватнок) ба Зулайхо нигоц накард. 

Рӯзе Зулайхо бо Юсуф(а) хилват кард ва аз фурсат 

истифода намуда ба ӯ рӯ кард ва гуфт: Саратро 

бардошта  ба ман нигоце кун. 

Юсуф(а): Метарсам, балои кӯрк ва нобинок бар 

дидагонам соя афканад ! 

Зулайхо: Бац бац, чк чашмцои шацло ва зебое дорк ! 

                                                      
1. Тафсири маҷмаъул бажн зери ояти 20, то 28 ва кутуби қасаси Қуръон ва 

таърихи пайғамбарон 
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Юсуф(а): Цамин дидагони ман дар хонаи қабр, 

нахустин узве цастанд, ки муталошк шуда ва рӯи 

суратам мерезанд! 

 Зулайхо: Чк қадр бӯи хуше дорк ?! 

Юсуф(а): Агар се рӯз баъд аз марги ман, бӯи маро 

истишмом намок, аз ман мегурезк ! 

Зулайхо: Чаро назди ман намеок? 

Юсуф(а): Чун мехоцам ба қурби Худованд ноил 

шавам. 

Зулайхо: Қадам ба рӯи фаршцои қиматбацо ва 

царири ман гузор ва хостаи маро ба ҷо бижвар! 

Юсуф(а): Метарсам бацраам дар бицишт аз ман 

гирифта шавад.  

Зулайхо, вақте ки истиқомат ва покдомании 

Юсуф(а)-ро дид ва яқин кард, ки таслими цавасцои 

нафсонии ӯ намешавад, аз роци тацдид ворид шуда ва 

ба Юсуф(а) гуфт: Цоло ки чунин аст, туро ба 

шиканҷагарони зиндон месупорам. Юсуф(а) бо тамоми 

нерӯ ва қудрат гуфт: Боке нест,  чун Худованд жвари ман 

аст.1 

Иффати як зан, чигуна ӯро наҷот дод ?! 

Дар таърихи пешинижн омадааст, ки дар даврони 

қабл аз Ислом, дар мижни Бани Исроил подшоце 

зиндагк ва цукмронк мекард. Ӯ дар  кишвараш як 

нафар додситони кулли бисжр шоиста ва муносиб  

дошт. Додситон  низ як бародари солец ва амине дошт. 

Рӯзе подшоц ба додситон гуфт: Барои анҷоми кори 

                                                      
1. Сафинатулбицор, Шайх Аббоси Қумк,  сац. 338 
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муциме ба як нафар шахси амин ва шоиста ва мавриди 

итминон нижз дорам. Ож касеро мешиноск ? 

Додситон гуфт: Бародаре дорам, ки бисжр боимон ва 

амин ва мавриди итминон аст. 

Қарор ва маслицат бар ин шуд, ки додситон, 

бародарашро ба цузури шоц муаррифк кунад. 

Додситон бо  бародараш маслицат кард ва ӯро ба 

цузури шоц овард. Шоц ба ӯ гуфт: Мехоцам туро барои 

анҷоми маъмурияте ба як мусофират бифристам, ож 

цозирк ? 

Бародари додситон гуфт: Узр дорам. Узрам ин аст, 

ки цамсаре дорам, наметавонам ӯро танцо бигзорам ва 

аз шацр хориҷ гардам. Додситон ба бародараш исрор 

кард, ки дархости шоцро қабул кунад ва ба ин 

мусофират биравад.  

Саранҷом бо ин ки цамсари ӯ розк ба мусофирати 

шавцараш набуд, цамсарашро ба дасти бародараш, 

яъне додситони кул супорид. Ва цангоми мусофират ба 

бародараш, таъкиди зижде  кард, ки дар набудани ман 

аз цамсарам муцофизат кун. Додситон низ ба ӯ ваъда 

дод, ки хотирҷамъ бош ва дар мавриди цамсарат 

цеҷгуна нигаронк надошта бош. 

Бародари додситон ба мусофират рафт. Додситон 

дар набудани ӯ цамеша ба хонаи зани бародараш 

меомад ва корцои ӯро анҷом медод. Дар цангоми ин 

рафтуомадцо, чашми додситон ба чецраи зебои зани 

бародараш афтод.  Кам кам васвасацои шайтон ӯро ба 

цавасцои шацвонк андохт ва дар ин роц ба қадре пояш 

лағзид, ки ошкоро аз зани бародараш хост, ки бо ӯ 

цамбистар ва цамхоба шавад, вале зани бародар посухе 

ба ӯ надод. Додситон аз цар роце ворид шуд, зан бо 
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камоли қудрат, иффати худро цифз карда ва тан ба 

гуноц надод. 

Додситон, ки шефта ва ошиқи зани бародар шуда 

буд, барои расидан ба цаваси нопоки худ, занро тацдид 

кард ва гуфт: Шоц ба царф ва сухани ман аст, агар 

хостаи маро баҷо нажварк, ба ӯ мегӯям зани бародарам 

дар набуди бародарам зино карда ва бояд сангсор 

шавад. Зан дар посухи ӯ боз муқовимат кард ва гуфт: 

цар коре мекунк бикун, вале ман таслими цавасцои ту 

нахоцам шуд. 

Додситон, ки сахт ноумед ва асабонк шуда буд, даст 

ба интиқоми ноҷавонмардона зад ва ба цузури шоц 

рафт ва ба дурӯғ гуфт: Зани бародарам дар набуди 

бародарам зино кардааст, бояд сангсор шавад. 

Шоц бе тацқиқ, сухани додситонро пазируфт ва 

дастури сангсори занро содир намуд. 

Додситон худро ба пеши зан расонд ва гуфт: 

фармони сангсор шудани ту содир шуда, цозир агар 

таслими ман бишавк, метавонам туро озод созам 

вагарна муҷозоти ту марг аст. 

Он зани ғаюр ва боиффат дар ин лацзаи сахт низ 

истодагк кард ва гуфт: Ончи мехоцк анҷом бидец, ман 

доманамро бо гуноц олуда нахоцам кард. 

Додситон дастур дод, он занро ба сацро барои 

сангсор бурданд, ӯро он қадар сангборон карданд, зери 

сангцо монд бовар ва яқин карданд, ки ӯ мурдааст. Чун 

шаб шуда буд, даст аз кори худ бардошта ба хонацои 

худ рафтанд, вале ӯ цанӯз намурда буд. Охирцои шаб бо 

машаққати зижд бо бадани маҷрӯц ва хунолуд, худро аз 

зери сангцо берун овард ва бо цазор зацмат аз он макон 

дур шуд ва бе цадаф ба тарафи бижбон равона гашт. То 
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дар бижбон ибодатгоцеро дид, ба канори он рафт ва 

шабро то субц дар онҷо хобид. Вақте ки субц шуд, 

обиди он ибодатгоц ӯро дид, назди ӯ омад ва ӯро ба 

маъбади худ бурд ва ацволи ӯро пурсид, ӯ қиссаро аз 

аввал то охир бозгӯ намуд. 

Обид ба цоли ӯ рацм кард. Чанд рӯзе аз ӯ нигацдорк 

намуд, то хуб шуд, сипас ба ӯ гуфт: Ман кӯдаке дорам, 

ту назди мо бимон ва аз он кӯдак нигацдорк кун. 

Зани парцезкор, пешницоди обидро пазируфт. 

Дар ин муддат, ки он бону назди обид буд, обид 

ғуломи ҷавоне дошт, фирефтаи он бону шуд, то цадде 

ки аз ӯ хостори цамбистар шуданро кард. 

Бону, ки дар сахттарин шароит иффат ва покии 

худро цифз карда буд, дар ин маврид низ ҷавоби 

манфк ба ғулом дод ва таслими ӯ нашуд. 

Ғулом ӯро тарсонд ба ин ки агар таслими ман 

нашавк фарзанди обидро мекушам ва ба обид мегӯям, 

ки ин зан ӯро кушт. 

Зан гуфт: Цар коре, ки мекунк бикун, ман домани 

худро ба дасти ту нопок намекунам. 

Ғулом қасди ноҷавонмардонаи худро иҷро кард ва 

сипас ба обид гуфт: Фарзандатро ин зан кушт, чаро ӯро 

дар маъбади худ нигацдорк мекунк?  

Обид, ки аз моҷаро хабар надошт, бисжр нороцат ва 

ғамгин шуд ва ба ӯ гуфт: Эй намакнашноси хижнаткор, 

ин қадар ба ту хизмат кардам, цол фарзандамро куштк! 

Зан қиссаи худ ва ғуломро бажн дошт, обид ба ӯ 

гуфт: дигар дилам розк намешавад, ки ту дар инҷо 

бимонк, бояд аз инҷо биравк. Бист дирцам ба ӯ дод ва 

ӯро аз онҷо берун кард. 
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Бонуи парцезкор аз онҷо ба тарафи бижбон царакат 

кард, то ба якҷое бирасад, шабро танцо цамчунон 

бецадаф ба пеш мерафт, то ин ки субц ба децае  расид. 

Дид мардеро ба  дор кашидаанд ва цанӯз зинда аст. 

Сабабро пурсид, гуфтанд: Ин шахс бист дирцам 

қарздор аст ва қонуни ин деца он аст, ки цар кас ба ин 

миқдор қарздор бошад, бояд ӯро ба дор кашанд. 

Бону дилаш ба цоли ӯ сӯхт, бист дирцами худро дод 

ва ӯро аз марг наҷот дод. 

Он мард бисжр хушцол шуд ва аз он бону ташаккур 

кард ва ба ӯ гуфт: Цол ки чунин хизмате барои ман 

кардк, аз ин ба баъд ман ба шумо хидмат мекунам ва 

цар куҷо, ки биравк бо ту меоям, то бо ҷону дил 

хидматгузори ту гардам. 

Зан қабул кард. Он зан ва мард бо цам аз он деца 

берун рафтанд, то ба канори дарж расиданд, диданд 

чанд киштк канори дарж истодааст ва гӯруце мехоцанд 

бар онцо савор шаванд. 

Он марди аз Худо бехабар ба ҷои он ки аз он бонуи 

мецрабон камоли қадрдониро бикунад ба ӯ гуфт: Ту 

дар каноре бинишин, то ман назди он социбони киштк  

биравам ва коре анҷом дицам ва аз музди он таъоме 

тация карда ба инҷо бижварам. Бо ин сухани дӯруғ 

бонуро дар каноре гузошт ва худ назди онцо рафт ва ба 

онцо гуфт: Бори ин киштк чист ? 

Гуфтанд : Анвоъи матоъцо дар он аст. 

Гуфт: Пас чаро яке аз ин киштицо холк аст? 

Гуфтанд : Мо худ дар он савор мешавем. 

Гуфт: Ин матоъцо чк қадр арзиш дорад ? 

Гуфтанд : Бисжр, он андозае, ки шуморишашон сахт 

ва душвор аст. 



Бахши шашум: Чанд достони омӯзанда161 

 

Гуфт: Ман матоъе дорам аз цамаи инцо бецтар аст ва 

он канизаке цаст, ки царгиз канизакеро ба он зебок 

надидаед. 

Гуфтанд : Ӯро ба мо бифурӯш. 

Гуфт: Мефурӯшам ба шарти ин ки яке аз шумо 

биравад ва ӯро бибинад ва барои шумо хабар бижварад, 

онгоц дар бораи хариду фурӯши ӯ гуфтугӯ мекунем. 

Шарти дигар ин ки он канизак нафацмад, вақте ки ман 

бацои ӯро аз шумо гирифтам ва рафтам шумо ӯро 

бигиред ва бо худ бибаред. 

Онцо қабул карданд ва пас аз дидан, ӯро ба дувоздац 

динор хариданд, он марди бевиҷдон пулцоро гирифт 

ва рафт. Онцо рафтанд ва он занро гирифтанд, ӯ цар чк 

фаржд зад, ки ман социби ӯ цастам, на ӯ социби ман, ба 

суханаш бовар накарданд ва ӯро савор бар он киштии 

бори матоъдор карданд ва худ бар киштии дигар савор 

шуда ва аз онҷо ба тарафи мақсад царакат карданд. 

Вақте киштицо ба мижни дарж расиданд, туфони 

шадиде омад ва амвоҷи сацмгини дарж, он киштиеро, 

ки онцо бар он савор буданд ғарқ кард ва цамаи онцо 

ғарқ шуданд, вале ба он киштие, ки матоъцо ва он зани 

пок дар он буд осебе нарасид. Туфон бартараф шуд, 

амвоҷи мулоими дарж киштиро оциста-оциста царакат 

дод, то саранҷом ба ҷазирае расид. Бону дид ба 

ҷазираи бисжр хушобу цаво ва хурраму сабз ворид 

шудааст. Бисжр хушцол шуд ва тасмим гирифт цамонҷо 

бимонад ва ба ибодати Худо машғул шуд, то умраш ба 

охир расид. 

Худованд ба Пайғамбари он замон хабар дод, ки ба 

фалон подшоц ва цамаи мардуми мамлакаташ эълом 

кун, ки дар фалон ҷазира яке аз бандагони ман аст. 
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Назди ӯ бираванд ва аз ӯ бихоцанд, то аз гуноцонашон 

бигузарад, то ман аз гуноцонашон бигузарам. 

Он пажмбар, фармони Худоро ба онцо иблоғ 

кард(расонид). Подшоц ва мардуми кишвараш назди 

он бону рафтанд, вале ӯро намешинохтанд. 

Подшоц пеш рафта ва гуфт : Ин додситон (ишора ба 

бародари шавцари он зан) назди ман омад ва гуфт: зани 

бародарам зино карда, бе онки ман аз ӯ гувоц бихоцам, 

цукми сангсорашро додам, тарси онро дорам, ки ба 

азоби ин гуноц гирифтор гардам. Барои ман аз Худо 

талаби омурзиш ва бахшиш кун. Зан гуфт: Худованд 

туро бижмурзад, дар инҷо бинишин. 

Шавцари он зан омад ва гуфт: Ман зане доштам хело 

цам боиффат, бе ризоияти ӯ ба мусофират рафтам, 

вақте баргаштам ӯро ба номи зиногар, сангсор карданд, 

метарсам дар бораи ӯ кӯтоцк ва беацамиятк карда 

бошам, аз Худо бихоц маро бижмурзад. 

Зан гуфт: Худо туро бижмурзад, канори подшоц 

бинишин. 

Дар ин цангом додситон  пеш омад ва ҷурму гуноци 

худро дар бораи туцмат ба зани бародараш ва сангсор 

кардани ӯ гуфт ва аз ӯ хост, аз Худо бихоцад, то Худо 

ӯро бижмурзад. 

   Зан гуфт: Худо туро бижмурзад ва каноре 

бинишин. 

Сипас ғуломи обид омад ва моҷарои худро бо он зан 

гуфт ва сипас худи обид омад ва гуноци худро дар 

мавриди берун кардани он зан аз маъбад гуфт ва 

дархости дуо карданд. 

Зан ба онцо гуфт: Худо шуморо низ бижмурзад. 

Бинишинед. 
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Дар охир он марде, ки ин занро фурӯхта буд, бо ин 

ки ин зан ӯро аз дор кашидан наҷот дода буд,  ба пеш 

омад ва қиссаи гузаштаро гуфт ва хост, то зан аз Худо 

бихоцад ӯро бижмурзад. 

Зан гуфт: Худо туро нажмурзад (чунки ӯ дар 

баробари некк, бадк карда буд) онгоц он зан худро ба 

шавцараш муаррифк кард ва гуфт: 

Достони цамаи ин мардум бо ман аст. Он зан ман 

цастам. Маро дар ин ҷазира бигзор. Ин киштк ва 

матоъаш аз они ту бошад. Мехоцам танцо дар инҷо 

бошам, то ба шукронаи лутфи Худо  нисбат ба ман, ба 

ибодати Ӯ ба сар барам.1 

Ба ин тартиб ин бонуи покдоман бо иродаи 

мустацкам дар цамаи марцалацо ва хатарцо, доман ва 

иффати худро цифз кард ва дар натиҷа инчунин 

мавриди лутф ва марцамати Худованд қарор гирифт ва 

иззату  эцтироми махсусеро пайдо кард. 

                                                      
1. Аллома Маҷлиск ин моҷароро дар Цажтулқулуб, ҷ.1, сац. 690, ба унвони 

санади муътабар аз Имом Содиқ(а) нақл мекунад. 
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Муцаммадтақк, муассисаи Ал-вафо, соли 1403 

ц.қамарк. 

17. Васоил абвоби ацкомул малобис, Муассисаи 

Олул Байт, Қум, чопи сеюм. 

18. Ғурарулцикам, тарҷумаи Сайидцошим Расулии 

Мацаллотк, чопи 4, дафтари нашри фарцанги исломк. 

19. Доиратул маорифи  қарни бистум, Ваҷдк, 

Муцаммад Фарид, Дорул маърифа, Бейрут, чопи сеюм.  

20.   Циҷоб ва озодк, нашри созмони таблиғот,чопи 

дуввум, соли 1968 ц.шамск. 

21.   Иқтибос аз какфари кирдор,  
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22. Итри ифоф, Тайибк, Ноцид ва  дигарон,  
интишороти Ҷомеатуз-зацро, Қум, соли чоп 1342 

ц.шамск.  

23. Кутуби қасаси Қуръон ва таърихи пакғамбарон 

24. Лисонул араб, Ибни Манзур, Ацмад, 

интишороти Дору содир, Бейрут, Лубнон, чопи аввал.  

25. Макоримул ахлоқ,Табарск, Цасан ибни Фазл, 
Муассисаи нашри исломк, соли чоп 1373 ц.шамск.   

26. Мақола, иштироки циҷоб дар аджни иброцимк, 

фаслномаи фарцангк-иҷтимоии занон, соли нуцум, 

шумораи 36, тобистони 1386 ц.шамск. 

27. Манло яцзарацул фақец, Садуқ, Абиҷаъфар, 

тасцеци Шайх Муцаммади Охундк, Дорул китоби 

исломия, Тецрон, чопи панҷум 1380 ц.шамск. 

28. Масъалаи циҷоб, Шацид Муртазо Мутаццарк, 

интишороти Садро, Тецрон, чопи мукаррар, 1368 ц 
шамск. 

29. Мацосинул  таъвил, Қосимк Муцаммад 

Ҷамолиддин, , тасцеци Муцаммадҷавод Абдулбоқи, 

нашри Дорул фикр, Бейрут, чопи дуввум.  

30. Маҷаллаи "Зан" шумораи 994. 

31. Маҷмаул завоид ва манбаъул фавоид, Цайсамк, 

Абибакр, Дорулкутуби ал-илмия, Бейрут.  

32. Маҷмаулбажн фи тафсирил Қуръон, Табарск, 

Абӯалк Фазл ибни Цасан, интишороти Носири Хусрав, 

Тецрон, чопи аввал.  
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33. Маҷмаъул бацрайн, Турайцк, шайх Фахриддин, 

дафтари нашри фарцанги исломк, чопи дуввум, соли 

1376 ц.шамск. 

34. Мисбоцул шариат ва мифтоцул цақиқат, 

Мустафавк, Цасан, интишороти Қалам, чопи аввал. 

35. Муассисаи луғатномаи Децхудо, Доктор 

Сайидҷаъфари Шацидк, интишороти донишгоци 

Тецрон.  

36. Мустадракул васоил ва мустанбитул масоил, 

Нури Табарск, муассисаи Олул байт, Бейрут, чопи 2.   

37. Нацҷул фасоца, Поянда, Абулқосим, 

интишороти ҷовидон. 

38.   Осебшиносии шахсияти зан ва мард, нашрияи 

Анҷумани исломии пизишкон. 

39.  Осори сӯи фардк ва иҷтимои бадциҷоби ва 

бециҷобк, Наврӯзк, Озода, шумораи пожн номаи 474, 

таърихи дифоъ 2.6.1384 ц.шамск. 

40. Пажӯциш пиромуни муфрадоти Қуръон, 

дафтари пажӯциш ва нашри Сӯцравардк, Тецрон, чопи 

аввал.  

41.   Пурсумони циҷоб, Мацдизода, Цусейн, 

интишороти Сацбои яқин, Қум, чопи аввал. 

42. Пӯшиши зан дар густараи таърих, Тайиба 

Порсо, интишороти Ацсанул цадис, соли чоп 1378 

ц.шамск. 

43. Расоили Циҷобия, Ҷаъфарижн, Расул,  

интишороти Қум, чопи аввал. 
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44. Савобул Аъмол, Алк Дахил, Алимуцаммад, 

интишороти Дорул Муртазо.  

45. Сафинатул бицор ва мадинатул цикам, Шайх 

Аббоси Қумк, интишороти Дорул Муртазо.  

46.   Сацеци Муслим, Муслим ибни Цаҷҷоҷ, 

интишороти Байтулфикр, соли чоп 1377 ц. шамск. 

47. Сунани Абудовуд, Сулаймон ибни Ашъас, 

муассисаи Арражн, Бейрут, чопи дуввум.  

48. Тарҷумаи китоби "Макоримулахлоқ", Табарск, 

Разиуддинк ибни Фазл, мутарҷим Сайидиброцим, 

Мирбоқирк, муассисаи интишороти Фароцонк.  

49. Тарҷумаи лацуф, Алк ибни Мӯсо Товус, 

мутарҷим: Муцаммадлакии Алиободк, Қум, 

интишороти цунорис, чопи чацорум, соли 1383 

ц.шамск. 

50. Тарҷумаи Маҷмуал бажн фи тафсирил Қуръон, 

Табарск, Абӯали Фазл ибни Цасан, муассисаи ал-илми 

лил матбуот, соли чоп 1995 мелодк. 

51. Тарҷумаи тафсири Алмизон,  Таботабок, Сайид 

Муцаммад Цусейн, дафтари интишороти исломк, соли 

чоп 1374 ц.шамск. 

52. Тафсири Алк ибни Иброцими Қумк, Сайид 

Тайиби Мӯсавии Алҷазоирк, Дорул кутуб, муассисаи 

табоа ва таҷлид.  

53. Тафсири Ибни Касир, Саъфи, Вацид, 

интишороти сафацот лил диросот, Сурия Димишқ, 

соли чоп 1386 ц.шамск. 
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54.   Тафсири Кашшоф, Ҷоруллоци Замахшарк 

Мацмуд ибни Умар, ношир Дорул кутуби араби, 

Бейрут, Лубнон, соли чоп 2008 мелодк. 

55.   Тафсири Қуртубк  

56. Тафсири Намуна, Макорими Шерозк, Носир, 

интишороти Дорулкутуби исломия, Қум, соли 1363 

ц.шамск.   

57. Тафсири Нурус-сақалайн,  Цувайзк, Абд Алк 

ибни Ҷумъа,  муассисаи Исмоилижн, соли чоп 1385  
ц.шамск.   

58. Тацлили нав ва амалии циҷоб дар асри цозир, 

Муцаммадризо Акбарк, Интишороти пажми итрат, 

чопи дуюм.  

59. Тацрирул васила, Мӯсавк, Сайид Рӯцуллоц,  

60.   Таърихи тамаддун, Вил Дуронт, интишороти 

омӯзиши инқилоби исломк, соли чоп 1370 ц.шамск. 

61. Тоҷикистон дар асри 20 ва ибтидои асри 21, Р. 

Набиева, Ф. Зикрижев, М. Зикрижева. 

62. Тоҷул арӯс ҷавоцирул қомус, Зубайдк, 

Сайидмуцаммад Муртазо, Дорул цидоя, кувайт.  

63. Тумори иффат, Юсуф Наҷафк, Ҷайлонк, 

чопхонаи Цикмат, Қум, соли 1334 ц.шамск. 

64. Фарцанги форск, Доктор Муин, муассисаи 

интишороти Амир Кабир, ҷилҷи аввал.  

65. Фи зулолил Қуръон, Сайид Қутб, интишороти 

Дорул шуруқ, Бейрут, соли чоп  1412 ц.қамарк. 
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66. Фурӯи Кофк, Кулайнк, Муцаммад ибни Яъқуб, 

Сацецаи Алиакбар Ғаффорк, Дорул азво, Бейрут, 

Лубнон, чопи 3. 

67. Цажтулқулуб, Аллома Маҷлиск, 

Муцаммадбоқир, интишороти илмк, соли чоп 1383 

ц.шамск. 

68. Царими Ифоф, Цусейнижн, Рӯцуллоц, нашри 

Созмони таблиғоти исломк, чопи дуввум. 

69. Циҷоб аз дидгоци Қуръон ва суннат, Фаттоцзода 

Фатица, интишороти дафтари таблиғоти исломк, чопи 

аввал, соли 1337 ц.шамск. 

70. Циҷоб дар аджни илоцк, Муцаммади Ошнок, 

интишороти Ишроқ, соли 1373 ц. шамск. 

71. Циҷоб дар Ислом, Вашнавии Қумк, Шайх 

Қаввом, тарҷумаи Ацмад Цусейн Гургонк, муассисаи 

мактаби Алк(а), чопи 4, соли 1352 ц.шамск. 

72.   Циҷоб чаро ва чигуна, Алиасғари Ризвонк, 

интишороти Нури Вилоят, чопи аввал, соли 1385 

ц.шамск. 

73. Циҷоб чаро, Амин Кишварк, муассисаи Бустони 

китоб, чопи аввал, соли 1389         ц. Шамск. 

74. Ҷойгоци зан дар Ислом ва яцудият, Ҷалилк, 

Муцаммадризо, интишороти Достон, соли чоп 1383 

ц.шамск. 

 


