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الحاج داکتر امــيـن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
 ١٣دسمبر ٢٠١٥

حکم تداوی زن نزد داکتر مرد!
ما زمانی که از حور و غلمان در جنت برای جنتيان صحبت و بحث داريم ،عده ای ساده لوحانه تصور دارند که
دختران و پسران )بچه ھا( ھردو برای مرد است و گويا به نحوی بحث از »بچه بازی« و به اين ترتيب ھمه چيز را
مرد از ديد گاه خود قضاوت می کند .در حالی که دين مقدس اسالم زنان و مردان جنتی و خواھشات ھردو را در نظر
گرفته.
ما زمانيکه از تداوی صحبت داريم به صورت طبيعی از حکم تداوی ،معالجه و معاينۀ زن توسط مرد در ذھن ما تجسم
و سؤال پيدا می شود در حالی که ھم عنوان ما و ھم جست و جوی ما بايد يافتن حکم شرعی در نزد شخص نامحرم که
شامل مرد و زن ھردو است ،مطرح گردد .و عنوان ما بايد »حکم شرعی تداوی نزد نامحرم « باشد تا »حکم تداوی
زن نزد داکتر مرد« .اما ديده می شود که تا تنوير متناسب خود و اطرافيان به خاطر جلب خواننده به سؤال مطرح در
ذھنش عنوان را به نحوی که آورده ايم ،نگه داريم.
قبل از پرداختن به حکم اسالمی که آيا زن حق دارد نزد طبيب مردانه غرض معاينه  ،تداوی ومعالجه مراجعه نمايد ويا
ھم مرد می تواند نزد طبيب زنانه غرض تداوی ومعالجه مراجعه نمايد! می خواھم معلومات مؤجز در مورد عورت
انسان از لحاظ شرع اسالمی ذيالً مکثی داشته باشيم:
عورت مرد:
عورت ومحل آن مطابق احاديثی روايت شده چنين تعريف وفورمولبندی گرديده است :عورت مرد مابين ناف تا زانو
عورةٌ« .يعنی » :مابين ناف و زانو عورت
ھايش است .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده استَ » :ما َ ْ َ
والرکبة َ ْ َ
السرة َ ﱡ ْ َ ِ
بين ﱡ ﱠ ِ
است« .اين حديث را امام احمد و ابوداوود و دارقطنی روايت فرموده و حديث حسن می باشد.
وعورت زن در مقابل مردان بيگانه و غير محرم شامل تمام بدنش می گردد .پروردگار با عظمت ما در )سورۀ
احزاب آيت .(۵٣ :فرموده است:
»ََِ
متاعا َ ْ َ ُ ُ ﱠ
وإذا َ َ ْ ُ ُ ُ ﱠ
سألتموھن َ َ ً
حجاب«  .يعنی  » :و ھنگامی که چيزی از وسايل زندگی را )به عنوان
وراء ِ َ ٍ
فاسألوھن ِمن َ َ ِ
عاريت( از آن زنان میخواھيد از پشت پرده بخواھيد«.
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ھکذا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در حديث ديگری در يک جمله می فرمايدَ ْ َ ْ » :
عورةٌ « .يعنی » :بدن زن عورت
المرأةُ َ ْ َ
است« ترمذی ) (١١٧٣و صحيح است.
)البته در مورد بدن زن که به صورت کل عورت است ،فقھا نظريات مختلفی ارائه داشته اند بعضی از علمای مذاھب
در فتاوی شرعی خويش روی و دو کف دست زن را از جملۀ عورت نمی شمارند ومی فرمايند که در صورت احتمال
بروز فتنه زن بايد روی وکف ھر دو دست خويش را ھم بپوشاند.
فقھای حنبلی وتعدادی از فقھای مالکی وشافعی کل بدن زن را از جملۀ عورت می شمارند  .به اين ترتيب روی و دو
کف دست را از عورت مستثنی نمی سازند .
در شرع اسالمی حکم قاطع ھمين است که  :نگاه کردن قصدی وعمدی به عورت ديگران حرام است .بر مسلمانان
واجب است که مرد و زن از نگاه کردن به عورات يگ ديگر تا زمانی که عقد شرعی نکاح بين شان قايم نگردد خود
دارای به عمل آرند.
پروردگار با عظمت در )سورۀ نور  .(٣١-٣٠می فرمايد:
إن ﱠ
أبصارھم َ َ ْ َ ُ
نعون * َ ُ
يغضوا ِ ْ
لھم ِ ﱠ
ذلک َ ْ َ
بما َ ْ
ﷲَ َ ِ ٌ
للمؤمنين َ ُ ﱡ
يغضضن
» ُقل ﱢ ْ ُ ْ ِ ِ َ
للمؤمنات َ ْ ُ ْ َ
يص َ ُ َ
فروجھم َ ِ َ
أزکی َ ُ ْ
ويحفظوا ُ ُ َ ُ ْ
من َ ْ َ ِ ِ ْ
وقل ﱢ ْ ُ ْ ِ َ ِ
خبير ِ َ
فروجھن َ َ
ِ ْ
يبدين ِ َ َ ُ ﱠ
ويحفظن ُ ُ َ ُ ﱠ
من َ ْ َ ِ ِ ﱠ
منھا« يعنی  » :به مؤمنان بگو چشمھای خود را )از نگاه
وال ُ ْ ِ َ
أبصارھن َ َ ْ َ ْ َ
ظھر ِ ْ َ
زينتھن ِ ﱠإال َما َ َ َ
به نامحرمان( فروگيرند ،و عفاف خود را حفظ کنند؛ اين برای آنان پاکيزه تر است ،خداوند از آنچه انجام میدھيد آگاه
است .و به زنان با ايمان بگو چشمھای خود را فروگيرند ،و دامان خويش را حفظ کنند و زينت خود را  -جز آن مقدار
که نمايان است -آشکار ننمايند«.
وال ْ َ ْ َ
الرجلَ َ ،
المرأة« مسلم
ينظر ﱠ ُ ُ
ھمچنان پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودندَ » :ال َ ْ ُ ُ
عورة ْ َ ْ َ ِ
المرأةُ ِ َإلی َ ْ َ ِ
الرجل ِإلَی َ ْ َ ِ
عورة ﱠ ُ ِ
) .(٣٣٨يعنی » :مرد به عورت مردی ديگر و زن به عورت زنی ديگر ننگرد«.
نبايد فراموش کرد که در شرع اسالمی حتی لمس عورت ديگران ولو که با حائل باشد ھم جايز نيست ،طوری که
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد:
ْ
يمس ْ َ َ
من َ ْ
خير َلهُ ِ ْ
بمخيط ِ ْ
» َْ
امرأةً ال َ ِ ﱡ
أن َ َ ﱠ
حديد َ ْ ٌ
تحل َلهُ« صحح ألبانی فی »الصحيحة«
ألن ُ ْ َ َ
من َ ِ ٍ
أحدکم ِ ِ ْ َ ٍ
رأس َ َ ِ ُ ْ
يطعن ِفی َ ِ
).(۴۴٧/١يعنی » :اگر در سر يکی از شما ميخی آھنين فرو برده شود ،بھتر است از آن که زنی را لمس کند که برايش
حالل نيست«.
حتی در شرع اسالمی آمده است که اگر طبيبی عورت زن ويا ھم مرد را بدون دستکش و يا ھم بدون حايل لمس نمايد
وضويش باطل می گردد فرق نمی کند که عورت جلوئی باشد يا ھم عورت عقبی ،يعنی ھر زمانی که تماس )مستقيم(
گوشت )دست( با گوشت )فرج( صورت گيرد وضويش باطل می شود .پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در اين مورد به
سترْ َ َ ،
صراحت می فرمايند ْ َ » :
دونھما ِ ْ ٌ
الوضوء« .يعنی » :کسی که بدون
ليس ُ َ ُ
عليه ْ ُ ُ ُ
فقد َ َ َ
فرجهَ ْ َ ،
من َ ْ َ
وجب َ َ ْ ِ
بيده ِ َإلی َ َ ِ
أفضی ِ َ ِ ِ
حائلی به آلت تناسلی خود دست زد ،بيگمان وضو بر وی واجب است )وضويش باطل شده( ) احمد و ابن حبان و حاکم
آن را روايت کردهاند (.به اين ترتيب اگر طبيب زنانه فرج زن را به دليل معاينات لمس کند ،وضويش باطل می گردد
) تفصيل موضوع را می توان در مجموع فتاوی ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز  ٢٠ /۶مورد مطالعه قرار دھيد( .
خوانندۀ محترم ،برادر و خواھر مسلمان!
نبايد فراموش کرد که در شرع اسالمی فقھای اسالمی عورت را به درجات گوناگونی تقسيم نموده اند  ،می گويند که در
عورت برخی آن از جمله عورت مغلظه اند که شامل عورت:
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)شرمگاه جلو و عقب( می گردد و بعضی آن عورت خفيفه ھستند ،از جمله ) :ران مردی در مقابل مرد ديگری(.
ھکذا فقھا می فرمايند که اطفال تحت سنين ھفت شامل عورت نبوده الی اطفال که جثه و اندام بزرگتر نسبت به ھمساالن
خود داشته باشد که مظنۀ شھوت باشد.
ھمچنان عورت اطفال بچه در بين سنين ھفت ساله تا ده ساله فقط شرمگاه )جلو و عقب( او می باشد .وعورت طفل
دختر که به سن تمييز رسيده باشد ،عورتش مابين ناف تا زانوھايش است ،مگر آن که جثۀ بزرگی داشته باشد که مظنۀ
شھوت و فتنه باشد.
عورت انسان مخنث مثل عورت زن است ،چون ممکن است زن باشد.
حاال بعد از ذکر اين مقدمه به توضيح مبحث اصلی خويش می پردازيم:
طبق قاعدۀ شرعی » :ضرورتھا ،ممنوعات را مباح می کنند« » .أن الضرورات تبيح المحظورات « بنابراين ھرگاه
ضرورت شرعی ايجاب کند ،نگاه کردن به عورت و يا لمس آن مثالً برای طبيب تنھا به آن اندازه ای که مورد نياز
طبی است و زن ديگر طبيب ميسر نيست ،مباح خواھد شد.
مثالً کسی در ناحيۀ ران يا شرمگاه خود مبتال به مريضی شده باشد و طبيب برای معاينه وتداوی آن مجبور به نگاه
کردن يا لمس آن حصه ای از بدن شود ،در اينحالت به قدر نياز و معينه برای طبيب مباح می شود که آن محل عورت
را مورد معاينه قرار دھد ،شرط عدم امکان دسترسی به داکتر زن توسط زن ممکن نباشد ،به جای خويش باقی است.
در اين مورد ھيچ گونه خالفی در بين فقھای مذاھب ديده نمی شود .
مفسروفقھی شھير جھان اسالم شيخ محمد صالح المنجد متولد ) 30/12/1380ھـ ،کشور عربستان سعودی( طی فتوای
شرعی برخی از ضوابط وشرايط را در مورد رعايت عورت مريض در نزد طبيب ومعاينات طبی  ،واين که مريض
تا کدام اندازه عورت خويش را نزد طبيب نمايان سازد  ،به شرح ذيل بيان فرموده است:
اول:
 در مورد معاينۀ مريض ،قاعدۀ شرعی ھمين است که مريض زنانه بايد نزد دکتور زنانه  ،ومريض مرد بايد نزدطبيب مردانه مراجعه نمايد.
واگر برای معاينات ظاھر شدن عورت و به اصطالح معاينات عورتی زن الزم وضروری باشد ،بايد سعی وکوشش به
عمل آيد  ،تا زن در مرحلۀ اول بايد نزد طبيبه زن حاذق ،مسلمان ومتدينه مراجعه نمايد .در صورت عدم دسترسی به
ھمچو طبيبۀ زن مسلمان  ،زن بايد به نزد طبيبۀ زن غير مسلمان )کافر( مراجعه فرمايد و اگر امکانات دسترسی به
طبيبۀ زن کافر برای زن مسلمان نباشد ،زن می تواند غرض تداوی و معالجه نزد طبيب مسلمان مرد مراجعه کند و در
صورت عدم دسترسی به طبيب مرد مسلمان ،زن می تواند به نزد طبيب مرد غير مسلمان )کافر( مراجعه نمايد.
دوم :
 اگر معاينۀ زن توسط يک طبيب داخلی زن کفايت کند ،زن نمی تواند عورت خود را نزد دکتور متخصص مردظاھر کند و اگر نياز بود سراغ داکتر متخصص برود ولی داکتر متخصص زن در دسترس نبود ،می تواند نزد طبيب
متخصص مرد مراجعه نمايد .
و اگر طبيب متخصص زن وجود داشت اما تخصص او برای معالجه کافی نبود و شرايط مريضی اش طوری باشد که
مستلزم وارد شدن يک طبيب متخصص مرد با تبحر و مھارت باال باشد ،اين جايز است .يعنی اگر طبيب متخصص
مردی وجود داشت که مھارت او بيشتر از طبيب زن بود ،نبايد نزد آن داکتر مرد برود؛ مگر آن که شرايط ايجاب کند
که برای آن مقدار مھارت بيشتر نزد او رود.
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ھمينطور معالجۀ مريض مرد توسط دوکتور زن زمانی جايز است که دکتور مردی نباشد که توانائی معالجۀ او را
داشته باشد.
سوم:
 نبايد از آن مقداری که ظاھر کردنش ضرورت دارد تجاوز نمود ،بلکه به ھمان مقداری که ضرورت ظاھر کردنش راايجاب کرده بسنده شود ،و تا جائی که ممکن است از نگاه کردن پرھيز شود ،بايد بداند که او عملی انجام می دھد که در
اصل حرام است ،و اگر بيشتر از حد لزوم نگاه کرد بايد از اين تجاوزی که مرتکيب شده استغفار کند.
چھارم:
 اگر توصيف وضعيت مرض کافی باشد ،در آنصورت ظاھر کردن عورت جايز نيست.پنجم:
 اگر معاينۀ محل مرض تنھا از طريق نگاه کردن ممکن و کافی باشد ،در آنصورت لمس عورت جايز نيست ،وھمينطور اگر لمس آن به وسيله حائلی )مثال دستکش( کافی باشد ،لمس عورت بدون حائل جايز نيست ،و قس علی ھذا .
ششم:
 ھرگاه الزم شد زن نزد طبيب مرد مراجعه کند ،نبايد مريض وطبيب خلوت داشته باشند ،بنابراين الزمست ھمراهمريض کسی مثل شوھر يا محرم و يا زن مطمئن ديگری ھمراه باشد تا خلوت برقرار نشود ،زيرا خلوت کردن زن و
مرد بيگانه حرام است.
ھفتم:
 زن  ،اگر ضرورت ايجاب نمود  ،بايد نزد طبيب مردی برود که اھل امانت باشد و در اخالق و رفتارش مورد اتھامقرار نگرفته باشد و قضاوت مردم دربارۀ او می تواند بيانگر امانت يا عدم امانتش باشد.
ھشتم:
 ھراندازه عورت غليظ تر باشد ،بايد به ھمان اندازه در پوشاندن و نگاه کردن آن و عدم ظاھر کردنش شدت عمل بهخرج داد ،مؤلف کتاب » کفاية األخيار « می نويسد » :بدان که در نگاه کردن به صورت و دو دست بايد حاجتی درکار
باشد ،و در نگاه کردن به بقيه اعضاء )زن( بايد حاجت بيشتری درکار باشد ،و در نگاه کردن به شرمگاه )جلو و عقب(
تأکيد بيشتری از حاجت و نياز الزمست« بنابراين در مواردی مثل زايمان و امثال اينھا بايد در پرھيز و بازداشتن خود
شدت بيشتری به خرج داد.
نھم:
 مراجعه کردن نزد داکتر مرد و يا ظاھر کردن عورت برای زمانی باشد که معالجۀ آن الزم و نياز باشد ،مثالً شخصیبه دليل وجود مريضی و يا دردی که آرام نمی يابد و يا مثالً الغر شدن که فرد از آن ترس داشته باشد و يا ضرورت
ديگری نزد طبيب مرد برود و جايز نيست که تنھا به صرف توھم مريضی و يا برای آرايش و زيبائی و تجميل
عورتش را نزد دکتور مرد ظاھر کند.
دھم:
 تمام آنچه گفته شد زمانی جايز است که خوف فتنه و فساد و برانگيخته شدن شھوت درکار نباشد ،از ھر دو طرف؛ ھممريض و ھم دکتور .
درپايان بايد متذکر شد رعايت اين مسائل که شريعت در آنھا بسيار احتياط کرده ضرورت دارد و سھل انگاری در آن به
ھيچ وجه جايز نيست ،چيزی که متأسفانه در ھنگام عيادت و معالجه روی می دھد و دکتور گمان می کند ھر چيزی
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برای او جايز است و ھر عمل ممنوعی را می تواند انجام دھد بدون آن که محدوديتی بر سر راه خود ببيند ،تساھل
طبيب ويا مريض در اين موارد منجر به مفاسدی ھم خواھد شد.
بر مردھا واجب است که در اولين قدم کوشش کنند :زنان و دختران خويش را نزد طبيب نسائی ببرند ،و از دکتوران
مرد برحذر باشند مگر آن که ضرورت ايجاب کند ،و زنان خود را نزد اطبای مرد تنھا نگذارند ،و بر زنان مسلمان
الزمست که در تخصص ھای مختلف طبی و طبابت تحصيل کنند تا نياز زنان مسلمان را برآورده سازند) .شيخ محمد
صالح المنجد (
وﷲ اعلم بالصواب
تتبع ونگـارش :
الحاج داکتر امــيـن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان و مسؤول مرکز کلتوری دحق الره-جرمنی
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