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چکیده
را » مـا ظهـر«سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینـت، ۳۱آیه 

های گوناگون و این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت» َو ال یْبدیَن زیَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها«:استثنا کرده است
کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و هی را موجب گشته است. این نوشتار تالش میگاه نادرست تفسیری و فق

متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بـدین جهـت، پـس از 
محیطـی و اجتمـاعی عصـر متنی، فضای نزول و شرایط ، قرائن و شواهد درون»زینت«بیان احتماالت در مقصود از 

تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسـفه پوشـش، ارائـه 
در وجه و کفین و زیور آالت متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشـتر » ما ظهر«ها، انحصار گردیده و نتیجه آن

یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفـین نیز امتداد میاست و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند
و نیز زیورآالت مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.
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مقدمه

در آیـاتی چنـد از شـود، یاد می» حجاب«مطالب مربوط به پوشش در برابر دیگران، که امروزه از آن به 
ترین آیه در این موضوع است. در این آیه، در بیان محدوده سوره نور، مهم۳۱قرآن منعکس شده است که آیه 

َو ال یْبـدیَن «اسـتثنا شـده اسـت: » ما ظهر«پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، 
های گوناگون و گاه نادرست تفسیری که خود نوعی اجمال دارد، برداشتاین استثنا » زیَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها

گونه به نوع پوشش در عصر نزول و بدون و فقهی را موجب گشته و حتی برخی از نویسندگان با نگاهی افراط
انـد. بـدین ترتیـب، در حـالی کـه آوری پرداختهتوجه به مبانی تفسیری و فقهی، به استنتاج مطالب شگفت

)، شـماری ۲۲۲/ ۲اند (برای نمونه: فاضـل مقـداد، ز فقیهان پوشش وجه و کفین را نیز الزم شمردهبرخی ا
) و مشـهور فقیهـان کـه ۵۴/ ۲۳دیگر افزون بر وجه و کفین، قدمین را نیز استثنا کرده (برای نمونه: بحرانی، 

و آرایش دست و صـورت، اند نیز در مورد جواز آشکار کردن زیورآالتخصوص وجه و کفین را استثنا کرده
؛ ابـن ١٠١/ ٢المعتبر، ؛ محّقق حّلی، ٢٤٨/ ٤، الخالفنک: طوسی، اختالف نظرهای متعددی دارند. (

) در مقابـل، برخـی از نویسـندگان ۱۱۱-۱۰۸؛ برای تفصیل فتاوی معاصر ر.ک: معصومی، ٦٣٧/ ١قدامه، 
ی زن در برابر نامحرم الزم ندانسـته و آن را بـه آیـه ها تا آرنج و پاها تا زانو را نیز براپوشیدن مو، گردن، دست

کند با کمک قـرائن درون متنـی و بـرون متنـی و ) این نوشتار تالش می۷۴-۷۱اند. (ترکاشوند، مستند کرده
متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد.

الزم است دورنمای آیه و احتماالت در تفسیر فراز مذکور مطرح گردد.پیش از یادکرد قرائن مورد اشاره،

هادورنماي آیه و برداشت
به طور کلی احتماالت ذیل وجود دارد:» ما ظهر«و به تبع آن، » زینت«در مورد مقصود از 

، خصوص زیورآالت و مـواد »زینت«های مصنوعی. احتمال نخست آن است که مقصود از زینت.۱
ها. این معنا، بند، دستبند، انگشتر، سرمه و دیگر آرایشهای مصنوعی) باشد، همچون گردنیباییآرایشی (ز

) بـوده ۹۹/ ۱۸های بعدی (مراغـی، ) و سده۱۷۲/ ۵دیدگاه برخی از مفسران سده نخست (نک: جصاص، 
ه طـور قطـع جا که آشکار ساختن خود زیورآالت و لوازم آرایشی بـدون اسـتفاده از آن، بـاست. لیک از آن

؛ ۲۳۰/ ۳اند. (زمخشـری، دانسـته» مواضـع زینـت«منعی ندارد، شماری از مفسـران مقصـود از زینـت را 
رسـد منظـور آنـان از مواضـع زینـت، ) با این حال، بـه نظـر می۱۱۲/ ۱۵؛ طباطبایی، ۲۱۷/ ۸-۷طبرسی، 

این اساس، زینت به دو نـوع: است نه اندام یادشده بدون زینت. بر » همراه با زینت«هایی از اندام زن بخش
انـد. زینت پنهان و زینت آشکار تقسیم شده و مفسران به اجتهاد خود مصادیقی را برای هر یـک شـمار کرده
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) ۳۶۴/ ۲۳؛ فخــر رازی، ۲۱۷/ ۸-۷؛ طبرســی، ۲۳۰/ ۳؛ زمخشــری، ۴۲۹/ ۷(نــک: طوســی، التبیــان، 

سازد.ف نمیروشن است که این تفسیر، ابهام موجود را به طور شفاف برطر
در فرهنگ قرآن کلمه زینت در زیورآالت عاریتی و خـارجی «اند که برخی در نقد این دیدگاه ادعا کرده

رود. خواه مانند سبزه و گلزار زینت زمین باشد های طبیعی بکار میشود، بلکه هماره در زینتاستعمال نمی
شناسـند و بـه صـورت م، ... زینـت زنـدگی میتاب زینت آسمان ... آنچه را مردم خایا مانند ستارگان شب

کند و هرگز نام زینـت آویزند، قرآن با دیدگاه فرهنگی خود به نام حلیه یاد میبند بر خود میگوشواره و گردن
) این ادعا، با موارد کاربرد زینت در قرآن همخوانی ندارد، چه، در مـوارد ۵۰۵(بهبودی، » نهد...بر آن نمی

بخش مصنوعی و غیر طبیعی بکار رفته است، از جملـه: د زیورآالت و کاالهای زیباییمتعدد زینت در مور
یـا «)، ۸۷(طـه: » و لکنـا حملنـا اوزارا مـن زینـه القـوم«)، ۴۶(کهف: » المال و البنون زینه الحیاه الدنیا«

نـک: . نیـز۷۹(قصص: » فخرج علی قومه فی زینته«)، ۳۱(اعراف: » آدم خذوا زینتکم عند کل مسجدبنی
)۶۰؛ نور: ۸۸؛ یونس: ۱۴آل عمران: 

جامه و لباس. طبق این احتمال، زن نباید زینت خود را در برابر مردان نـامحرم آشـکار سـازد جـز .۲
) صاحب جواهر در تأیید دیدگاه حرمـت نگـاه ۲۲۲/ ۲لباس رو که خودبخود آشکار است. (فاضل مقداد، 

. نیـز ۷۸/ ۲۹داند. (نجفـی، را بعید نمی» اال ما ظهر«از به زن نامحرم (حتی وجه و کفین)، اراده لباس رو
) با این حال، برخی حمل استثنا بر این معنا را بسـیار بعیـد و ۳۱۲/ ۴؛ کیاهراسی، ۱۷۲/ ۵نک: جصاص، 

اند، چرا که مخفی نگه داشتن لباس رو، به علت این که غیر ممکن است، نیازی خالف بالغت قرآن دانسته
)۱۸۹-۱۸۸(مطهری، مساله حجاب، به استثنا ندارد.

رود. بر اندام. احتمال دیگر در مصداق زینت در آیه، اندام زن است که زینت طبیعی او به شمار می.۳
آن بخش از اندام بانوان است که به طور طبیعی و متعارف آشـکار » اال ما ظهر«پایه این احتمال، مقصود از 

)۲۳/۳۶۴؛ فخر رازی، ۲۲۹/ ۱۳باشد. (قرطبی، می
هـای زینتـی کـه های جنسی؛ شامل اندام، زیورآالت و آرایـش بـدن و لباسمطلق زیبایی و جاذبه.۴

) چـه، واژه ۴۳۹/ ۱۴؛ مکـارم شـیرازی و دیگـران، ۳۰۱/ ۱۶آمیز باشد. (محمد حسین فضل اللـه، تحریک
شود.زینت در آیه مطلق بوده شامل همه این موارد می

گر جـواز آشـکار کـردن به موارد اتفاقی و غیر اختیاری است یـا بیـانناظر» ما ظهر«از سوی دیگر، آیا 
انـد، برخـی بـر ایـن گفته، اظهار عمدی را برداشـت کردهعمدی؟ در حالی که عموم مفسران و فقیهان پیش

است نه آشکار -همچون سینه، مچ و ساق دست–آشکار شدن اتفاقی زینت » اال ما ظهر«باورند مقصود از 
شود و این مواضع از صـدر آن، و در عین حال، زینت اصوال شامل وجه و کفین و قدمین نمینمودن عمدی 
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) شـواهد و قرائنـی کـه ۴۲۳-۴۲۲/ ۲باشند. (مصطفی خمینی، مستند تحریر الوسیله، و ذیل آیه خارج می

زینـت بـودن «کند و از دیگر سو، بر پس از این خواهد آمد، از یکسو برداشت ظهور اتفاقی از آیه را نفی می
)۳۰۴-۳۰۳/ ۱۶داللت دارد. (برای نقد دیدگاه یادشده نک: محمد حسین فضل الله، » اندام زن

گفتـه یک از مـوارد پیشهای اصلی این است کـه مقصـود از زینـت در آیـه، کـدامبراین اساس، پرسش
صنوعی باشـد، کـدام است؟ در صورتی که مقصود از زینت، اندام زن یا اندام همراه با زیورآالت و آرایش م

های نمایـان زنـان توان آن را ناظر به عرف رایج و حد متعارف بخشباشد و آیا میبخش از اندام مد نظر می
جامعه دانست؟ در این صورت، آیا صرفا عرف عصر شارع مد نظر بوده یا عرف هر زمانی متناسب با مـردم 

پذیر های گوناگون، سیال بوده انعطافو مکانهاتوان گفت حدود پوشش بر حسب زمانهمان زمان؟ آیا می
است؟ همچنین، در صورتی که عرف زمان شارع مقصود باشد، آیا پوشش متعارف عصر جاهلیت منتهی به 

متفاوت بوده » احتماال«های پس از تشکیل جامعه اسالمی که اسالم مد نظر است یا عرف متشرعه در سال
یاد شده نیازمند مجالی گسترده است. در ایـن نوشـتار، مـدعا ایـن های است؟ ارائه پاسخ به تمامی پرسش

بـا -سـازد و آن را متنی فراوانی وجود دارد کـه مقصـود آیـه را روشـن میمتنی و بروناست که شواهد درون
دهد.کم در شمار دیگر ظواهر قرار میدست-کمک قرائن

آ) قرائن درون متنی
روشمند از آیـه، دقـت در شـواهد » استظهار«و به عبارت بهتر، گام نخست برای رسیدن به مقصود آیه 

متنی آیه مورد بحث و سایر آیات و رسیدن به چارچوبی برای حدود پوشش مبتنی بر آیات است. بدین درون
کنیم.منظور، اختصارگونه نکات قابل برداشت از آیات را مرور می

است:نور. از این آیه، نکات ذیل قابل برداشت ۳۱. آیه ۱
َو «دهـد شـرمگاه خـویش را حفـظ کننـد: یک. پوشش شرمگاه. صدر آیه به بـانوان مـومن دسـتور می

مطرح شده مقصود از آن عفـت جنسـی و » حفظ فرج«براساس روایات، هر جا در قرآن » یْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ 
)۳۵/ ۲د. (کلینی، باشپاک نگاهداشتن دامن است بجز در این آیه که مراد، ستر آن از دید دیگران می

شان افکنند: » جیب«شان را بر » خمار«دو. مساله روسری (خمار). دستور دیگر آیه آن است که زنان، 
خمر ... اصل «خمار در لغت از ریشه خمر و به معنی پوشاندن است: » َو ْلیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلی ُجیوِبِهنَّ «

اصل الخمر سـتر الشـیئ و یقـال لمـا ) «۲۱۵/ ۲(ابن فارس، » واحد یدل علی التغطیه و المخالطه فی ستر
در برخی کتـب لغـت معتبـر (همچـون العـین و » خمار المراه«) و ۲۹۸(راغب اصفهانی، » یستر به خمار

لکن الخمار صار فی التعارف اسما لما تغطی به «النهایه) به وضوحش نهاده شده است، لیک راغب گوید: 
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الخمار للمراه «) در لسان العرب چنین معنا شده است: ۲۹۸راغب اصفهانی، » (المرأه رأسها و جمعه خمر

) ثعـالبی نیـز کـه در بررسـی ۲۵۷/ ۴(ابن منظور، » و هو النصیف، و قیل: الخمار ما تغطی به المراه راسها
ا البخنق: خرقه تلبسها المرأه فتغطی رأسها مـ«نویسد: های همگون در لغت عرب مهارتی ویژه دارد میواژه

قبل منه و ما دبر غیر وسط رأسها ثم: الغفاره: فوقها و دون الخمار، ثم: الخمار: اکبر منها، ثـم: النصـیف: و 
» هو کالنصف من الرداء، ثم: المقنعه، ثم: المعجر: و هو اصغر من الرداء و اکبر مـن المقنعـه، ثـم: الـرداء

)۲۲۲(ثعالبی، 
الخمر المقانع جمـع خمـار و هـو غطـاء رأس «است: در تفاسیر نیز خمار روسری و سربند معنا شده 

الخمـر بضـمتین جمـع ) «۳۶۴/ ۲۳؛ نیز: فخـر رازی، ۲۱۷/ ۸-۷(طبرسی، » المرأه المنسدل علی جیبها
نیز در کتب » جیب«) واژه ۱۱۲/ ۱۵(طباطبایی، » خمار و هو ما تغطی به المراه راسها و ینسدل علی صدرها

آیـد کـه بـه ) و از کاربردهای قرآنی آن بـر می۲۸۸/ ۱ابن منظور، لغت به وضوحش نهاده شده است (نک:
» و ادخل یدک فی جیبـک«معنی گریبان است، یعنی شکافی در قسمت باالی لباس در محل گردن و سینه؛ 

)۳۲؛ نیز: قصص: ۱۲(نمل: 
ناحیـه سـتر سـینه و پسـتان و نـه«که مفاد آیه را صـرفا گویـای –براین اساس، نااستواری برخی ادعاها 

و » رهنمودی کلی دال بر پوشیدن هر شکاف یا فاصله نمایان«یا » ستر فرج و پایین تنه«یا » ناچیزی از سینه
تمسـک » ظـاهر«های خالف نه پوشش سر و گردن دانسته و برای اثبات این مدعا به قرائن بعیده و برداشت

هوری، احتمال خالف نیز وجود دارد و شود. چه، در هر ظ) نمایان می۵۸۰-۵۷۲اند (نک: ترکاشوند، کرده
توان با طرح احتماالت متعدد و پراکنده، ظهور سخن را نفی کرد.نمی

شود و هدف از آن چه بوده ای را شامل میحال پرسش مهم این است که این دستور قرآنی، چه محدوده
و مقصود، لـزوم پوشـیده جا کنایه از صدور بودهاست؟ در شماری از تفاسیر تصریح شده که جیوب در این

) است. ظاهر آیه و ۱۱۲/ ۱۵؛ طباطبایی، ۲۳۰/ ۱۳؛ قرطبی، ۲۱۷/ ۸-۷نگه داشتن گردن و سینه (طبرسی، 
سـان، آنچـه از ایـن فـراز برداشـت کنـد. بدین)، این معنا را تأیید می۵۲۱/ ۵نیز روایت شأن نزول (کلینی، 

از آن رو کـه آیـه، » سـر«اسـت؛ -با انـدکی تردیـد» نگرد«و نیز -» سینه«و » سر«شود، لزوم پوشیدن می
از آن جهت که افکندن حاشیه روسری را بر گریبـان » سینه«پوششی در حد روسری را مفروغ عنه دانسته، و 

الزامی فرموده است، نیز احتماال پوشیدن گردن، چرا که افکندن روسری بر سینه به طور معمول گردن را نیـز 
/ ۸-۷؛ نیز نک: طبرسی، ۳۶۴/ ۲۳رد ستر مو، هر چند برخی از مفسران (فخر رازی، پوشاند. اما در مومی

انـد، لیـک لـزوم پوشـاندن مـو بـه )، لزوم ستر مو را نیز از آیه برداشت کرده۱۳/ ۷) و فقیهان (بحرانی، ۲۱۷
راز قابـل شود، چنان که لزوم پوشاندن صورت نیز از ایـن فـاز آیه استنباط نمی» صراحت«، به »طور کامل«
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باشد.اثبات نمی

ِبی ُقْل ِألَْزواِجک َو َبناِتک َو ِنساِء اْلُمْؤِمنیَن یـْدنیَن َعَلـیِهنَّ ِمـْن َجَالِبیـِبِهنَّ «احزاب: ۵۹. آیه ۲ یا َأیَها النَّ
»ذِلک َأْدنی َأْن یْعَرْفَن َفال یْؤَذین

تواند بخشی از چارچوب قرآنی حـدود های مربوط به آن میها و گزارهو فعل» جلباب«در این آیه، واژه 
کنیم.پوشش را مشخص سازد. از این رو، به اختصار دیدگاه برگزیده و قابل دفاع را در این باره مطرح می

است که بـه گفتـه ابـن فـارس دو معنـی اصـلی دارد: نخسـت آوردن » جلب«از ریشه » جلباب«واژه 
جلـب ... اصـالن؛ «پوشـاند: ه شـیئ دیگـر را می[انتقال] چیزی از جایی به جای دیگـر و دوم: چیـزی کـ

) بنـابراین، ۴۶۹/ ۱(ابـن فـارس، » احدهما االتیان بالشیئ من موضع الی موضع و االخر شیئ یغشی شـیئا
قمـیص: «جلباب نوعی پوشش است و در تعیین مصداق آن به طور کلی سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی آن را 

اند؛ صـاحب دانسته» ملحفه: چادر«) برخی دیگر آن را به معنی ۴۷۰/ ۱اند (ابن فارس، معنا کرده» پیراهن
) و در جای دیگر ملحفه را همان چادر ۱۰۱/ ۱(جوهری، » الجلباب: الملحفه«گوید: صحاح در جایی می

خمـار: «ای نیـز ) عـده۶۹۵/ ۲(همـان، » الشوذر: الملحفه و هو معرب و اصله بالفارسیه چاذر«داند: می
) در ۱۹۹(راغب اصفهانی، » الجالبیب: القمص و الخمر«اند؛ از معانی جلباب شمار کردهرا هم» روسری

؛ ۵۶۰-۵۵۹/ ۳؛ زمخشـری، ۳۶۱/ ۸تفاسیر نیز همین معانی با عباراتی بیان شده است. (طوسـی، تبیـان، 
بـا ایمـان کند، چه، آیه به زنـان ) با این حال، سیاق آیه پوششی همچون چادر را تأیید می۲۴۳/ ۱۴قرطبی، 

یـدنین علـیهن «های خود را به خود نزدیک ساخته و به اصطالح جمع و جور کنند: دهد جلبابدستور می
روشن است که این معنا، با چادر سازگاری بیشتری دارد تا پیراهن و خمار. روایت ذیـل نیـز » من جالبیبهن

واشتملت بجلبابهـا... روسـری بـه الثت خمارها علی رأسها «...تأییدی بر دوگانگی خمار و جلباب است: 
؛ ابن ابی ۲۶۴؛ سید بن طاووس، الطرائف، ۱۲۳/ ۱(طبرسی، االحتجاج، » سرکشید و چادر برخود پیچید.

)۲۴۹/ ۱۶الحدید، 
نوع «سازد آیا آیه در صدد ارائه با این وجود، نکته مهم کشف هدف از این دستور است که مشخص می

ذلـک «تعلیل این دستور در ادامه چنـین آمـده: ». ی برای پوششکیفیت خاص«است یا » خاصی از پوشش
مورد آزار قـرار «و در نتیجه » شناخته شدن«براین اساس، دستور یادشده به منظور » ادنی ان یعرفن فالیؤذین

هـای نااسـتوار، مقصـود از ای شـأن نزولصادر شده است. هر چند برخی از مفسران، متأثر از پاره» نگرفتن
) ایـن ۲۴۳/ ۱۴؛ قرطبـی، ۵۶۰-۵۵۹/ ۳اند (زمخشـری، ن را تمایز زنان آزاد از کنیزان دانسـتهشناخته شد

گیـری ها اعم از کنیز و آزاد و نیز فلسفه حجاب و پیشمعنا با روح معارف دینی مبتنی بر کرامت همه انسان
) بـدین ۳/۲۱۹؛ ابـن حـزم، ۱۷۹و ۱۷۶از مفاسد اجتماعی منافات دارد (نک: مطهری، مسـاله حجـاب، 
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ای است که عالمه طباطبایی مطـرح کـرده اسـت؛ مشـخص ترین تفسیر برای این فراز، نکتهجهت، مناسب

) بدین معنا که ۳۴۶/ ۱۶شدن عفت و صالح زن و در نتیجه در امان ماندن از تعرض افراد فاسد (طباطبایی، 
افراد فاسد نشان دهد که مایل به زن با تقوا و عفیف با پوشش بهتر و جمع و جور گرفتن حجاب خویش، به 

همسویی با آنان نبوده از صنف آنان نیست.
باشد. نتیجه ایـن توان گفت آیه بیشتر در صدد ارائه تبیین کیفیت خاصی برای پوشش میبدین سان، می

دستور نیز آن است که زنان با ایمان بایستی در کیفیت پوشش، خود را به سبک افـراد اهـل صـالح و عفـت 
سازند، نه بسان زنان فاسدی که با بدپوششی، زمینه آزار جنسی خود را توسط افـراد ناشایسـت فـراهم ظاهر

توان لزوم پوشیدن صورت و حتی حدود دقیق پوشش سـر و گـردن و مـو را کنند. بنابراین، از این آیه نمیمی
زنان فاسد و متمایل به روابط و عدم تشبه به » بدحجابی«استنباط کرد، هر چند به طور اجمال لزوم پرهیز از 

کند.ناسالم را ثابت می
َج اْلجاِهِلیِة اْألُولی«احزاب: ۳۳. آیه ۳ ْجَن َتَبرُّ »َو ال َتَبرَّ

آنچه از این آیه برای محل بحث قابل استفاده است، نهی از تبرج به گونه دوره جاهلیت نخستین اسـت. 
برج ... اصالن: احـدهما البـروز و الظهـور و االخـر «د: تبرج از ریشه برج بوده ابن فارس در معنی آن گوی

؛ نیـز: راغـب ۲۳۸/ ۱(ابـن فـارس، » الوزر و الملجأ، فمن االول ... التبرج و هـو اظهـار المـرأه محاسـنها
) جاهلیت نخستین نیز بنـابر دیـدگاه اصـح، جاهلیـت عـرب قبـل از ۳۱۵/ ۱۶؛ طباطبایی، ۱۱۵اصفهانی، 

؛ طباطبـایی، ۳۳۹/ ۸؛ طوسی، تبیان، ۲۳۰/ ۵شود. (جصاص، منتهی میاسالم است که به عصر اسالمی
) حال باید دید تبرج در عصر جاهلیت به چه شکل بوده اسـت کـه مـورد نهـی قـرار گرفتـه و آیـا ۳۱۵/ ۱۶
توان از این نهی، نوع خاصی از پوشش ممنوع را استفاده کرد تا در تحلیل مسأله مورد بحث بکار آید؟ از می

؛ ۲۳۰/ ۵های خـود در برابـر مـردان (جصـاص، آید که آشکار کردن زیباییرشات تاریخی بر میبرخی گزا
هایی که دو طرف آن دوخته نشده بود و ) و نیز پوشیدن لباس۱۶۷/ ۲۵؛ فخر رازی، ۳۳۹/ ۸طوسی، تبیان، 

بوده است.)، سبب تبرج زنان در عصر جاهلیت۱۸۰/ ۱۴پوشانید (قرطبی، های نازکی که بدن را نمیجامه
به هر روی، توجه به اصل تشریع حجاب (که نشانگر تجویز حضور زنان در جامعه و در معـرض دیـد 
است) و نیز سیره زنان مسلمان و حتی همسران پیامبر (ص)، که بـه گـواه تـاریخ همـراه حضـرت بـه سـفر 

؛ نیـز: محمـد ۱۷۰اب، فرمود (مطهـری، مسـأله حجـرفته و پیامبر (ص) آنان را از بیرون رفتن منع نمیمی
دهد که نهی از تبرج به معنی نهی از حضور در جمع و آشکار شـدن ) نشان می۲۹۸/ ۱۸حسین فضل الله، 

در برابر دیگران نیست، بلکه نوعی خودنمایی توأم بـا خـودآرایی مـد نظـر اسـت کـه موجـب نمـایش دادن 
امه اشاره خواهد شـد بـه روشـنی قابـل های جنسی باشد و این معنا از فلسفه تشریع حجاب که در ادجاذبه
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به معنی یـاد » تبرج«ای باشد که اثبات است. بنابراین، نوع و مقدار پوشش زن در برابر نامحرم نباید به گونه

را عرف عصر جاهلیت دانست، چرا که قرآن از این » اال ما ظهر«توان شده صدق نماید. از سوی دیگر، نمی
سبک پوشش نهی فرموده است.

»َو ِإذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمتاعًا َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاب«احزاب (آیه حجاب): ۵۳آیه . ۴
تـوان روبنـد و شـود و میآیا از این آیه لزوم پوشیده نگه داشتن همه بدن و حتی صورت زن برداشت می

همسـران پیـامبر پوشش سراسری را حد الزم حجاب قرآنی دانست؟ و آیا اصوال دستور یادشده مخصـوص 
(ص) است یا برای همه زنان باایمان؟

و » لزوم چهره پوشاندن و در حجاب شدن«های گوناگونی شده است؛ از جمله: هر چند از آیه برداشت
گاه این دستور به تمامی زنـان تسـری داده شـده اسـت، ، و آن»عورت بودن تمام بدن زن و حتی صدای او«

سان کـه برخـی از محققـان نیـز بـه درسـتی آن-) لیک دقت در آیه۲۲۷/ ۱۴؛ قرطبی، ۲۴۲/ ۵(جصاص، 
دهد که دستور مطرح شده ویژه همسران پیامبر (ص) است تا جلو سوء اسـتفاده نشان می-اندبرداشت کرده

) چـه، ۸۱-۸۰عناصر فاسد و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی را بگیرد (مطهری، مسـأله حجـاب، 
جویان مغـرض، در معـرض دلیل جایگاه خاص و نیز وجود دشمنان فراوان و عیبهمسران پیامبر (ص) به 

های آیـه نیـز ایـن برداشـت را تأییـد ) سیاق جملـه۴۰۳/ ۱۷تهمت قرار داشتند. (مکارم شیرازی و دیگران، 
مطرح شده و پس از این دستور نیز ممنوعیت ازدواج با همسـران » بیوت النبی«کند؛ چرا که در صدر آیه می

تردید از مختصات آنان است. از سوی دیگـر، آیـه در یامبر (ص) پس از رحلت حضرت آمده است که بیپ
کند که هنگام تقاضای چیزی مقام بیان نوع و مقدار پوشش آنان نیز نیست، بلکه تکلیفی را متوجه مردان می

) ضـمن آن کـه ۴۰۳/ ۱۷از آنان، درخواست خود را از پشت پرده مطرح کنند. (مکارم شـیرازی و دیگـران، 
) و بـا کـاربرد امـروزی آن کـه ۱۰۷/ ۱شـود (جـوهری، واژه حجاب در لغت به هر گونه ساتری اطالق می

توان لزوم پوشش محدوده همانی ندارد. نتیجه این که از این آیه نمیپوشش خاص زن در برابر مرد است این
خاصی از بدن زن را استفاده کرد.

نزولب) شواهد تاریخی و فضاي
را به معنـی » ما ظهر«، توجه به فضای نزول آیه است. اگر »اال ما ظهر«گام بعدی برای فهم مقصود از 

شود کـه در بدانیم، این پرسش مطرح می» هایی از اندام و زینت زن که به طور متعارف آشکار استبخش«
معمول آشکار بوده است؟های او به طورهایی از بدن زن و احیانا زیباییعصر نزول آیه، چه قسمت

در مورد نوع پوشش زنان در طول تاریخ و منتهی به عصر نزول، گزارشات تاریخی متعددی وجـود دارد 



27»اال ما ظھر«بررسي تفسیري فقھي آیه 1395و زمستان زییپا
هـای نااسـتوار اعتبار و برخی دیگر قابل اثبات یا قابل اعتنا اسـت. بـرای نمونـه از نقلها بیکه برخی از آن

و کانـا کالهمـا عریـانین آدم و امرأتـه و همـا «کـرد: توان به گزارش تورات تحریف شـده کنـونی اشـاره می
گر عادی بودن برهنگی آدم و حـوا پـیش از اکـل از ) که نشان۲۵، ش ۲(سفر تکوین، اصحاح » الیخجالن

باشد. این در حالی است که بر اساس قرآن، آدم و حوا پیش از فریب شیطان، پوشیده بودند شجره منهیه می
که با هشدار قبلی نیز همراه بوده، به طور موقت لباس تنشان ریخته و بالفاصله و صرفا پس از اکل از شجره 

ان لک االتجوع فیها و التعری ... فوسوس الیـه الشـیطان ... «تالش کردند با برگ درخت خود را بپوشانند: 
نابراین ). ب۱۲۱-۱۲۰، ۱۱۸(طه: » فاکال منها فبدت لهما سوءاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه

های پیشین را از این گزارشات اثبات کرد. گزارشات دیگری نیـز در توان متعارف بودن برهنگی در زماننمی
/ ۲برد. (برای نمونه نک: صدوق، علل الشـرایع، این باره وجود دارد که از ضعف سندی و محتوایی رنج می

هایی در مقدار و نوع پوشش ر ناهنجاری) با این حال، تاریخ عرب جاهلی و نیز عهد نزول قرآن نشانگ۵۸۵
است. این پدیده در عصر جاهلیت به هر شکل که بوده است، اهمیت زیادی ندارد، چرا که هدف ما کشف 

تـر گذشـت، قـرآن از تبـرج بـه سـبک دوره کـه پیشاست. افزون بر آن، چنان» اال ما ظهر«فضای نزول آیه 
که از یکسو در آن زمان، پوشش بـانوان وضـعیت مطلـوبی دهد جاهلیت نهی فرموده است و این نشان می

را » اال ما ظهـر«توان باشد، بنابراین نمینداشته است و از دیگر سو، این وضعیت مورد نهی صریح قرآن می
ناظر به مواضع معموال برهنه در عصر جاهلیت دانست.

گـزارش شـده اسـت کـه » به طور محدود و مقطعی«هایی در مقدار پوشش در صدر اسالم نیز کاستی
های اخالقی بوده است. برای نمونه، اصحاب صـفه عمدتا ناشی از فقر مالی، گرمی هوا و احیانا ناهنجاری

؛ مجلسـی، ۲۷۸-۲۷۷/ ۲بردند (نک: حلبـی، لباسی و برهنگی رنج میو دیگر محرومان جامعه گاه از بی
فرمـود دیگران به کمک مـالی، تـالش میهای مختلف و از جمله ترغیب ) و پیامبر (ص) به شکل۸۴/ ۴۳

) با این حال، توجه به دو ۷۹۲/ ۱۵؛ متقی هندی، ۱۹۶/ ۴این معضل را حل نماید. (نک: حاکم نیشابوری، 
نکته در این باره ضرورت دارد. نخست این که تهیه لباس هر چند برای بسیاری از مـردم دشـوار بـود، آنـان 

های مندرس و فرسوده پوشـیده نگـه دارنـد (جـواد حتی با لباسکردند خود را با هر روش ممکنتالش می
اش فقر نبوده و ناشـی از هایی که ریشه) و دوم این که براساس روایات، پیامبر (ص) از برهنگی۴۷/ ۵علی، 

/ ۴فرمود (نک: احمد بن حنبـل، های اجتماعی، آداب و رسوم و احتماال گرمی هوا بود، نهی میناهنجاری
کـه قـرآن نیـز در آیـه معـروف )، چنان۶/ ۲۰؛ طبرانی، المعجم الکبیـر، ۳۱۷/ ۱ر، االصابه، ؛ ابن حج۱۹۱

را نـاظر بـه » اال مـا ظهـر«تر گذشت، به این موضوع واکنش نشان داده است. بنابراین، اگر جلباب که پیش
ت، چـه، از یکسـو های نامطلوب آن روزگار دانستوان آن را تأییدی بر پوششمتعارف آن روزگار بدانیم، نمی
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های بسیار بلند ای در پوشیدن لباسمعمول بودن آن بین مردم قابل اثبات نیست و حتی در نقطه مقابل، عده

فخـر «جا که این کار را به قصد شد و از آنای که بخشی از لباس بر زمین کشیده میکردند به گونهافراط می
) و دیگـر سـو، ایـن ۵۵/ ۵گرفت (نک: جواد علـی، ر میدادند، مورد نهی هم قراانجام می» فروشی و تکبر

) پـس از واقعـه ۳۱سبک پوشش مورد نهی صریح نیز قرار گرفته است. افزون بر آن، آیه محل بحـث (نـور: 
) که وضـع اقتصـادی مسـلمانان تـا حـدود ۱۳۷/ ۱احزاب و خیبر نازل شده است (نک: معرفت، التمهید، 

های ناشی از فقر به ) و دیگر از نیمه برهنگی۲۷۸/ ۱۷شیرازی و دیگران، زیادی بهبود یافته بود (نک: مکارم
شکل سابق خبری نبوده است.

نما نهـی شـده اسـت هـای نـازک و بـدندر مورد جنس پارچه لباس و روسری نیز، در روایات از لباس
را » اال مـا ظهـر«توان ) و با وجود نهی، نمی۲۸۲/ ۳؛ حر عاملی، ۱۱۵/ ۱؛ صدوق، فقیه، ۵۱۷/ ۵(کلینی، 

ناظر به آن دانست حتی اگر متعارف بودن آن ثابت شود.
تواند به روشنی مقصود نتیجه این که گزارشات موجود از چگونگی پوشش زنان در عصر نزول آیه، نمی

ای خاص را مشخص سازد. چه، غالب گزارشات مربوط به عصر جاهلیت یا مربوط به عده» اال ما ظهر«از 
گرفته است. تنهـا نـص قابـل های ناهنجار غیر ناشی از فقر نیز به صراحت مورد نهی قرار میبوده و پوشش

تواند در این باره قابل توجه باشد، سخنانی است که فرهنگ نویسـان اصـیل لغـت عـرب در توجهی که می
ن و الوجه المعاری: الیدان و الرجال«اند: های غیر پوشیده و مکشوف زن نگاشتهیعنی بخش» معاری«مورد 

/ ۱۹(زبیـدی، » معاری المرأه ما البد من اظهـاره) «۲۹۷/ ۴؛ ابن فارس، ۲۳۵/ ۲(فراهیدی، » النه باد ابدا
) ۵۶۲(راغب اصفهانی، » معاری االنسان: االعضاء التی من شأنها ان تعری کالوجه و الید و الرجل) «۶۷۱

اند که به طور متعارف هاییو صورت از بخشتوان فهمید که دست، پامی» به طور اجمال«ها از این عبارت
هـا نیز ممکن است ناظر به همین بخش» اال ما ظهر«و آیه محل بحث » النه باد ابدا«اند: همیشه مکشوف

باشد.
بندی نهایی مفید خواهد بود، لیک توجه به دو نکته در این بـاره نصوص لغوی یاد شده اگر چه در جمع

شود و هم بـر بخشـی از آن، بـه هم بر تمام عضو اطالق می» رجل«و نیز » ید«الزم است؛ نخست این که 
) که محدوده ید در خـود آیـه ۳۸) و آیه حد سرقت (مائده: ۶همین جهت، در آیاتی مانند آیه تیمم (مائده: 

؛ ۲۶۴/ ۱۰و ۲۵۹-۲۵۸/ ۱مشخص نشده است، اختالف فقهی شدیدی پیش آمده است (نک: ابن قدامه، 
) چنان که براساس فقه شیعه، مقصود از ید در آیه تیمم صـرفا دسـت تـا مـچ ۳۵۷/ ۱۱و ۱۴۷/ ۲ابن حزم، 

؛ نجفـی، ۹۵۶/ ۴باشد. (محقق حلی، ) و در آیه سرقت خصوص انگشتان دست می۱۷۳/ ۵(نک: نجفی، 
را دست و پا و صورت بدانیم، کدام بخش مد نظر اسـت و تـا » اال ما ظهر«) حال اگر مقصود از ۵۲۸/ ۴۱
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ای جزء معاری به شمار رفته و همیشه یا به طور متعارف بـاز اسـت. روشـن اسـت کـه از ایـن محدودهچه

گردد.عبارات، اجمال یاد شده بر طرف نمی
اند معاری را به سر، مو، گردن، دست تـا آرنـج و نکته دوم این است که برخی از نویسندگان تالش کرده

ها (از نیمه بازو به پایین) و پاها سر، گردن، دست«آن روزگار در نواحی پا تا زانو تسری داده و ادعا کنند زنان 
گاه همین مقدار را نیز مبنای حجاب شرعی قرار دهند. دلیل عمده برهنه بودند، آن» (از حدود زانو به پایین)

المعـاری: الوجـوه و االطـراف و «از لغویـان (: اصـمعی) گفتـه اسـت: » یکـی«ذکر شده نیز آن است کـه 
) ضعف این ادعا این اسـت کـه ۷۴-۷۱شود. (ترکاشوند، نیز می» سر و گردن«شامل » اطراف«و » لترائبا

در متـون لغـت، » اطـراف«اند، از سوی دیگـر در تعریـف از یکسو دیگر لغویان چنین معنایی را ذکر نکرده
م اصمعی خـود در )، از سوی سو۳۴۹/ ۱۲؛ زبیدی، ۱۲۰/ ۳نیامده است (نک: ابن اثیر، » گردن«اسمی از 

را نیز ذکر کرده و بنابراین بایستی مکشوف بوده ناحیه » ترائب: ناحیه سینه و باالی آن«، »معاری«بیان معنی 
چنـان کـه –سینه و پستان زن را نیز جزء معاری و سازگار با حجـاب شـرعی دانسـت!! در حـالی کـه قـرآن 

بر پوشیده داشتن آن تصریح دارد.-گذشت

یج) شواهد حدیث
) و از ۴۴انعکاس یافته در احادیث، به تصریح قرآن مبین وحی بوده (نحل: » سنت«تردیدی نیست که 

منابع فقه است. بنابراین، برای رفع اجمال از آیه مورد بحث، بایستی نگـاهی ویـژه بـه احادیـث داشـت. از 
اپذیر است. اکنـون بـه سوی دیگر، بررسی سندی در کنار محتوا بویژه در روایات فقهی، ضرورتی اجتناب ن

گردد.رود، بررسی میای مفسر آیه به شمار میاختصار روایاتی که به گونه
در کافی شریف به عنوان معتبرترین کتاب حدیثی شیعه، در مجموع پنج روایت در این باره آمده است:

فضـیل عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن جمیل بن دراج عـن ال-۱
بن یسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السالم) عن الذراعین من المرأة أهما من الزینة التی قـال اللـه تبـارک 

» وتعالی: (وال یبدین زینتهن إال لبعولتهن)؟ فقال: نعـم و مـا دون الخمـار مـن الزینـة ومـا دون السـوارین
)۵۲۱-۵۲۰/ ۵(کلینی، 

ن عیسی عن مروک بن عبید عن بعض أصحابنا عن أبی عبد محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد ب-۲
الله (علیه السالم) قال: قلت له: ما یحل للرجل أن یری من المرأة إذا لم یکن محرما؟ قال: الوجه والکفـان 

)۵۲۱/ ۵(همان، » والقدمان
أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد والحسین بن سعید عن القاسم بن عروة عـن عبـد -۳
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الله بن بکیر عن زرارة عن أبی عبد الله (علیه السالم) فی قول الله تبارک وتعالی: (إال مـا ظهـر منهـا) قـال: 

)۵۲۱/ ۵(همان، » الزینة الظاهرة الکحل والخاتم
الحسین بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه -۴

ل الله تعالی: (وال یبدین زینتهن إال ما ظهـر منهـا) قـال: الخـاتم والمسـکة وهـی السالم) قال سألته عن قو
)۵۲۱/ ۵(همان، » القلب
محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن سعد اإلسـکاف -۵

تقنعن خلف آذانهن عن أبی جعفر (علیه السالم) قال: استقبل شاب من األنصار امرأة بالمدینة وکان النساء ی
فنظر إلیها وهی مقبلة فلما جازت نظر إلیها ودخل فی زقاق قد سماه ببنی فالن فجعل ینظر خلفها واعتـرض 
وجهه عظم فی الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة فإذا الدماء تسیل علی صدره و ثوبـه فقـال: 

قال: فأتاه فلما رآه رسول الله (صلی الله علیـه وآلـه) والله آلتین رسول الله (صلی الله علیه وآله) و ألخبرنه
قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئیل (علیه السالم) بهذه اآلیة: (قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظـوا 

)۵۲۱/ ۵(همان، » فروجهم ذلک أزکی لهم إن الله خبیر بما یصنعون) 
ل توجه است:گانه یادشده چند نکته قابدر مورد روایات پنج

اند ولی روایت دوم چنان که پیدا است (: یک. از نظر سندی، به جز روایت دوم، سایر روایات صحیحه
در حدیث سوم نیز » قاسم بن عروه«همچنین، در مورد وثاقت ١عن بعض اصحابنا) مرسل و ضعیف است.

) و مبنـای ۲۸/ ۱۴: خوئی، اختالف نظر وجود دارد و برای اثبات وثاقت وی، دالیلی مطرح شده است (نک
که محتوای این حدیث نیز در دیگر روایات تا حدودی جا، پذیرش اعتبار روایات اوست. ضمن آنما در این

موجود است. سایر رجال موجود در اسناد احادیث یادشده، به تصریح کتب اربعه رجال یا علی التحقیق ثقه 
هستند.

دو. از نظر محتوا، مواضعی از اندام و زینت زن که بر اساس روایات مـذکور مکشـوف بـودن آن منعـی 
اند از: وجه، کفین، قدمین، کحل (: سرمه)، خاتم (: انگشـتر) و مسـکه (: دسـتبند). بـا ایـن ندارد عبارت

به دلیـل ضـعف حال، سه مورد نخست به طور صریح صرفا در روایت دوم (مروک بن عبید) آمده است که 
سندی و با توجه به ماهیت فقهی بحث، قابل استناد نیست. ولی نکته قابل توجه این اسـت کـه در روایـات 

ذکر شده و روشن » اال ما ظهر«مذکور، سرمه و انگشتر و دستبند به صراحت به عنوان مصادیق » صحیحه«
نیسـت، بنـابراین، جـواز است که مقصود، خود انگشتر و دستبند و سـرمه بـدون لحـاظ دسـت و صـورت

و بعضا اظهـار  » درایه النور«یات، عالوه بر مراجعه به کتب رجال در مورد تک تک راویان، از نرم افزار . در بررسی سندي روا1
نظر فقیهان در مورد صحت و سقم اسناد روایات نیز بهره گرفته شده است.
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مکشوف بودن موارد یادشده، به معنای جواز آشکار بودن صورت، انگشتان و مچ دست است و روایـت دوم 

قرار گیرد. از سوی دیگر در روایت نخست، دو ذراع (: ساق » موید«تواند در خصوص وجه و کفین، نیز می
آن جز برای محارم روا نیسـت. بنـابراین، دست) به صراحت جزء مواضعی بیان شده است که آشکار کردن 

شود.ها تا مچ بوده و شامل ذراعین نمیجواز مکشوف بودن محدود به دست
از نزول آیات نگاه و پوشش در سـوره نـور، » پیش«آید که سه. از روایت پنجم این نکته نیز به دست می

و ایـن، نشـانگر نـوع » خلف آذانهنوکان النساء یتقنعن«انداختند: خویش را پشت گوش می» مقنعه«زنان 
در مـورد » هازنیگمانـه«پوشش رایج در آن زمان بـوده کـه واکـنش قـرآن را در پـی داشـته اسـت و برخـی 

کند.) را نفی می۶۸-۳۱های زیاد در آن عصر (نک: ترکاشوند، برهنگی
بکار رفته و در »سوار«ای یاد کردنی است: در این روایت، واژه چهار. در خصوص روایت نخست نکته

) هر سه اشاره به دستبند ۳۳۱/ ۴بوده (ابن اثیر، » سوار«و » ُقلب«که به معنی » مسکه«روایت چهارم، واژه 
) حـال بایـد دیـد مقصـود از ۲۲۵(ثعالبی، » الُقلب و السوار للِمعصم«است: » ُمچبند«و به عبارت دیگر، 

) ۵۴/ ۲۳چیسـت. برخـی از فقیهـان (بحرانـی، »ما دون الخمار من الزینـة ومـا دون السـوارین«عبارت: 
مـا «اند که زیر روسری قرار دارد، یعنی سـر و گـردن، ولـی در را بخشی دانسته» ما دون الخمار«مقصود از 

اند. برخی ضمن بیـان را مصداق آن دانسته» کفین«گرفته و » اسفل«به نوعی آن را به معنی » دون السوارین
/ ۲۲(فـیض کاشـانی، » دو دست به جـز کفـین«را » ما دون السوارین«، »مارما دون الخ«همین معنا برای 

اند. ) دانسـته و برخـی، ذیـل روایـت را مجمـل شـمرده۲۰۲(مطهـری، » از محل دستبند به باال«) و ۸۱۷
و نیـز » تحت«یعنی » نقیض فوق«به معنی » دون«) در کتب لغت، واژه ۳۵۵(محقق داماد، کتاب الصاله، 

جـا مناسـبت دارد. ) کـه معنـی نخسـت در این۱۶۴/ ۱۳آمـده اسـت (ابـن منظـور، » یرتحق«و » تقریب«
ولیضـربن بخمـرهن علـی «به مفهوم زیر روسـری یعنـی سـر، مـو و (بـه قرینـه » دون الخمار«سان، بدین

باشـد کـه ممکـن اسـت های زیر ُمچبنـد میبه معنی قسمت» ما دون السوارین«گریبان بوده و ») جیوبهن
کیدی بر ز مسـکه: «باشد. این در حالی است که در روایـت چهـارم، آشـکار بـودن » ذراعین«ینت بودن تأ
مجاز شـمرده شـده و بـدین ترتیـب، بـین دو روایـت در ایـن بـاره تعـارض وجـود دارد. در » سوار: ُمچبند

مـا دون «توان گفت از یکسو بـه دلیـل ابهـامی کـه تـا حـدودی در مفهـوم و مصـداق بندی نهایی میجمع
وجود دارد و از سوی دیگر، تصریح روایت چهارم بر جواز مکشوف بودن ُمچبند و نیـز تصـریح » ارینالسو

روایاتی دیگر که در ادامه خواهد آمد بر این مطلب، ستر مچ دست در ناحیه مچبند نیز در کنار کفین الزامی 
شود.رود و پوشش آن نوعی احتیاط تلقی میبه شمار می» ما ظهر«نبوده جزء 

کند. از جمله، روایـت گفته را تأیید میهای پیشدیگر منابع حدیثی نیز روایاتی نقل شده که برداشتدر



97شمارةثیعلوم قرآن و حددرییهاافتیره32
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زیاد قال: «دهد: های استثنای خصوص وجه و کفین را نشان میصحیح

؛ حـر ۸۲ب االسـناد، (حمیری، قـر» سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأة من زینتها. قال: الوجه والکفین
)۱۴۶/ ۱۴عاملی، 

اند (نـک: در روایت موجود در مسائل علی بـن جعفـر و حمیـری، کـه برخـی آن را صـحیحه دانسـته
و سألته [موسی بن جعفر (ع)] عن الرجل ما یصـلح لـه أن «) چنین آمده است: ۶۹/ ۱۰طباطبایی، ریاض، 

؛ ۲۱۹(مسـائل علـی بـن جعفـر، » فان وموضع السوارینظر إلیه من المرأة التی ال تحل له؟ قال: الوجه والک
) روشن است که جواز نگاه با جواز مکشوف بودن مالزمه دارد، در حالی که عکس آن لزوما ۲۲۷حمیری، 

صادق نیست.
شـمار » اال مـا ظهـر«را نیز جـزء » سوار: دستبند«روایت تفسیر قمی نیز، در کنار زینت وجه و کفین، 

جعفر (علیه السالم)، فی قوله: (وال یبدین زینتهن إال مـا ظهـر أبی الجارود عن أبیو فی روایة «کرده است: 
) لیک استناد به این روایـت ۱۰۱/ ۲(قمی، » منها) فهی الثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و السوار

راهیم قمی که منبع حدیث یعنی تفسیر منسوب به علی بن ابباشد. ضمن اینبه سبب ارسال آن، نااستوار می
مجهول الحال است، از سوی محققان منبعـی نـامطمئن و تردیـد » ابوالفضل علوی«نیز که در واقع تألیف 

/ ۲برانگیز تلقی شده و از مشایخ بزرگ کسی به آن اعتماد نکرده است. (نک: معرفت، التفسیر و المفسرون، 
گیرد.قرار می» مؤید«) بنابراین، این حدیث صرفا ۷۵۶-۷۵۷

برای دختـری کـه بـه سـن بلـوغ » پوشش سر«و » پوشیدن خمار«، روایات دیگری مبنی لزوم همچنین
)۵۳۳-۵۳۲/ ۵رسیده است، وجود دارد. (کلینی، 
های زن یاد شده که باید در برابـر نـامحرم » زینت«به عنوان یکی از » مو«از سوی دیگر، در روایات از 

» عن شعرها کما یسأل عن وجهها، فإّن الشعر أحد الجمالیناذا أراد أحدکم أن یتزوج فلیسأل «پوشیده ماند: 
سألته [: الرضا (ع)] عـن الرجـل «) در صحیحه بزنطی آمده است: ٣٨٨/ ٣(صدوق، من الیحضره الفقیه، 

؛ حـر عـاملی، ٣٦٣(حمیـری، » أیحل له ان ینظر الی شعر اخت امرأته؟ فقال: ال، اال ان تکون من القواعد
عن الرضا (ع) قال: یؤخذ الغـالم بالصـاله و هـو ابـن «ر بزنطی نیز چنین آمده: ) در صحیحه دیگ١٤٤/ ١٤

) بنـابراین، ١٦٩/ ١٤؛ حـر عـاملی، ٤٣٦/ ٣(صدوق، » سبع سنین و التغطی المرأه شعرها منه حتی یحتلم
» پوشـش«اسـت، ولـی صـحیحه دوم دربـاره » نگـاه«اگر چه صحیحه اول بزنطی به طور مستقیم در مورد 

است.
اند وجوب ستر مو برای زن، از ابتکارات شـهید اول آور است که برخی ادعا کردهن اساس، شگفتبر ای

بوده و پیش از او، اثری از این بحث در روایات امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و فقه جعفری وجود نداشـته 
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زنان در غیر نماز یافـت های مهمی از اندام) و اصوال اخبار روشنی دال بر لزوم ستر بخش۶۹۶(ترکاشوند، 

) برای اثبات این مدعا نیز ادعا شده است که پوشش زن در نماز و در برابـر نـامحرم ۶۹۱شود!! (همان، نمی
از نظر بحث فقهی، نظریه و استدالل یکی است، و سپس مباحث گسترده فقیهان در باب پوشش در نمـاز و 

گیری شده اسـت! (نـک: همـان، ئه و نکته فوق نتیجهاختالف نظرها در محدوده آن و از جمله موی سر، ارا
) این در حالی است که از یکسو روایات پوشش مو در برابر نامحرم و استثنای خصوص وجه و ۶۸۵-۷۰۸

کفین چنان که گذشت در جوامع حدیثی متقدم و معتبر شیعه آمده است، از سوی دیگـر برداشـت سـتر مـو 
؛ ۲۱۷/ ۸-۷خورد، (نـک: طبرسـی، های پیش در تفاسیر به چشم مینور از همان سده۳۱حتی از متن آیه 

) و از سوی سوم، اختالف نظر فقهی در محدوده ستر صالتی و مباحث فقهی در ایـن ۳۶۴/ ۲۳فخر رازی، 
های فقهـی، باره، لزوما ارتباطی با حدود پوشش در برابر نامحرم ندارد، هر چند براسـاس برخـی از دیـدگاه

است. سخنان برخی فقیهان به روشنی گواه عدم تالزم بین این دو است (نـک: بحرانـی، حدود این دو یکی
). ۳۳۲/ ۱؛ روحـانی، عـروه، ۳۱۷-۳۱۶/ ۲؛ طباطبایی یزدی، عـروه، ۱۸۹/ ۳؛ عاملی، مدارک، ۱۱و ۶/ ۷

وکشف الزینة عمدا لـو قلنـا بحرمتـه ال مدخلیـة لـه فـی «گوید: صاحب جواهر در تصریح به این نکته می
الصالة، الطالق األدلة، ضرورة عدم التالزم بین وجوب الستر عن النظر ووجوبه للصالة، ولذا اتفـق ظـاهرا 
علی عدم وجوب ستر الوجه مثال لها حتی علی القول بوجوب ستره للنظر، وکذا رأس األمة لو قلنـا بوجـوب 

پوشـش مـو را در سـتر ) بدین جهت، در حالی که اکثـر فقیهـان وجـوب۱۷۵/ ۸(نجفی، » ستره عن النظر
)، و ۱۸۹/ ۳شـود (عـاملی، مـدارک، ای که عدم وجوب از آن برداشـت میاند به گونهصالتی مطرح نکرده

چه پوشش آن در نماز مورد اتفاق نظر فقیهان است، صرفا ستر اندام به جـز وجـه، کفـین، قـدمین، مـو و آن
تالف نظر وجود دارد، در مبحـث سـتر در برابـر ای اخ) و در دیگر موارد به گونه۱۶۵/ ۸گردن بوده (نجفی، 

در مورد پوشـش زن در برابـر -تر گذشتکه پیشچنان-ای دیگر است و اکثر فقیهاننامحرم، وضع به گونه
اند. برای نمونه، برخی نامحرم، صرفا وجه و کفین را استثنا کرده و شماری حتی پوشش آن را نیز الزم دانسته

ها اند، برای ستر صالتی آنپوشش وجه و کفین را نیز در برابر نامحرم الزم دانستهاز فقیهان معاصر که حتی
) چنـان کـه عمـوم فقیهـان معاصـر، ۱۳۱/ ۱اند. (گلپایگـانی، هدایـه العبـاد، را به همراه قدمین استثنا کرده

؛ ۱۳۶/ ۱؛ خـوئی، منهـاج، ۱۴۲/ ۱اند. (نک: خمینـی، مکشوف بودن قدمین را صرفا در نماز مجاز شمرده
)۴۳۱؛ سیستانی، الفتاوی المیسره، ۱۳۴/ ۱ای، اجوبه، خامنه

اسـتناد » اال مـا ظهـر«نـور: ۳۱سان، اگر چه برخی فقیهان برای محدوده ستر صالتی نیز بـه آیـه بدین
) لیـک نـه از آن رو کـه آن را بـا سـتر در برابـر نگـاه در ۴۴۷/ ۲اند، (برای نمونه: عالمه حلی، تذکره، کرده

وجه » عورت نبودن«اند، بلکه بدان جهت که از آیه و روایات تفسیری آن، دانستهده و دلیل یکسان میمحدو
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)۱۷۲و ۱۶۹/ ۸اند. (نک: نجفی، گاه برای ستر صالتی نیز از آن بهره جستهو کفین را استنباط کرده و آن

دسـت) بـه همـراه نتیجه روایات یاد شده آن است که مکشوف بودن خصوص وجه و کفین (شامل مچ 
خواهـد » اال ما ظهر«زینت آن دو در حد سرمه و انگشتر، استثنا شده و طبعا همین مقدار تفسیر یا مصداق 

بود.
بررسی روایات مخالف

گفتـه هـا خـالف محتـوای روایـات پیشروایات دیگری در این باره وجود دارد کـه ممکـن اسـت از آن
استنباط شود، از جمله:

» له (علیه السالم) فی قوله جل ثنـاؤه: (إال مـا ظهـر منهـا) قـال: الوجـه و الـذراعانعن ابی عبد ال. «۱
) بر اساس این روایت، باز بودن دو ساق دسـت زن نیـز ۲۷۵/ ۱۴؛ نوری، ۲۳۲(طبرسی، مکارم االخالق، 

جزء استثنا است. لیک استناد به این روایت از چند جهت نا استوار است؛ نخست ایـن کـه حـدیث مرسـل 
های ناقل آن نیز از اعتبـار برخـوردار نیسـتند: مکـارم االخـالق باشد. دوم این که کتابه و فاقد سند میبود

آوری کـرده، و مسـتدرک الوسـائل کـه جمـع سند را برای استفاده اخالقی جمعطبرسی که صرفا روایاتی بی
دانسته و بدین جهـت در نمیرا معتبر کننده روایات از منابعی بوده است که به طور غالب صاحب وسائل آن

هـای رود و به همین سبب امام خمینی در تحلیلـی کلـی از کتابوسائل به شمار نمی» مستدرک«حقیقت 
(خمینـی، انوارالهدایـه، » کان کتبه الیفید علما و ال عمال«فرماید: محدث نوری و بویژه مستدرک چنین می

یات صحیحه کـافی شـریف (بـویژه روایـت نخسـت ) سوم این که رایت یاد شده در تعارض با روا۲۴۴/ ۱
گفته) است که به فرض اعتبار این روایت نیز، ترجیح با روایات کافی است.پیش

جعفر (ع) قال: فاطمه سیده نساء اهل الجنه و ما کان خمارها اال هکذا: و اومـأ بیـده الـی عن ابی. «۲
بـه هـیچ روی -ظـر از ضـعف سـند آنقطـع ن–) این حدیث ۹۳(طبرسی، مکارم االخالق، » وسط عضده

داللتی بر جواز مکشوف بودن بخشی از بازو و دسـت زن در برابـر نـامحرم نـدارد، چـه، در مـتن حـدیث 
همـراه » جلبـاب«وجود نداشته در روایات دیگر بر پوشـیدن » در برابر نامحرم«شاهدی بر این گونه پوشش 

ثـت خمارهـا علـی رأسـها واشـتملت ال«...توسط حضـرت فاطمـه (س) تصـریح شـده اسـت: » خمار«
؛ سید بـن طـاووس، ۱۲۳/ ۱(طبرسی، االحتجاج، » بجلبابها...؛ روسری به سرکشید و چادر برخود پیچید.

)۲۴۹/ ۱۶؛ ابن ابی الحدید، ۲۶۴الطرائف، 
علی بن إبراهیم، [عن أبیه] عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبـد اللـه (ع) قـال: . «۳

لمؤمنین (ع): ال تبدؤوا النساء بالسالم و التدعوهن إلی الطعام فإن النبی (ص) قال: النساء عـی و قال أمیر ا
) در نقل دیگری نیز آمـده ۵۳۵-۵۳۴/ ۵(کلینی، » عورة فاستروا عیهن بالسکوت واستروا عوراتهن بالبیوت
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الله (ع) قال: قـال رسـول علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد «است: 

) از نظـر ۵۳۵/ ۵(کلینـی، » الله (ص): النساء عی وعورة فاستروا العورات بالبیوت واستروا العی بالسکوت
در سند، مورد تردید است (نـک: » مسعده بن صدقه«سندی، اگر چه صحت روایت نخست به سبب وجود 

نیز چنین محتوایی نقل شده است که عموما باشد. در سایر منابع ) روایت دوم صحیحه می۱۳۹/ ۱۸خوئی، 
؛ طبرانـی، ۲۷۷/ ۲شیبه، المصـنف، ؛ ابن ابی۳۱۹/ ۲؛ ترمذی، ۳۹۰/ ۳ضعف سندی دارد (نک: صدوق، 

بـودن » عی و عورت«رود. حال باید دید مقصود از ) و بدین سان، روایت از خبری واحد فراتر نمی۲۹۵/ ۹
بحث پوشش دارد.ای با زن در این روایات چیست و چه رابطه

–در اصل بـه شـرمگاه انسـان » عورت«درباره این روایات چند نکته شایان توجه است. نخست این که 
و مایه شرمساری » عار«اطالق شده است از آن رو که آشکار نمودن آن برای دیگران، نوعی -»سوأه«معادل 

نهـان داشـتن آن مطلـوب اسـت نیـز ) لیک در آیات و روایات، بر هر چیزی که پ۲۳۷/ ۲است. (فراهیدی، 
ومن سـتر «)، اسرار دیگران: ۱۳(احزاب: » ان بیوتنا عوره«حفاظ: های بیاطالق شده است؛ از جمله: خانه

) و نیـز ۲۰۰/ ۲(کلینـی، » علی مؤمن عورة یخافها ستر الله علیه سبعین عورة مـن عـورات الـدنیا واآلخـرة
وایات مورد بحث. بنابراین، تعبیـر یادشـده بـه هـیچ روی معـادل های پنهان زن در برابر نامحرم در رزیبایی

هایی دارند کـه پوشـیده نبوده بار منفی ندارد و مفهوم روایات آن است که زنان به طور طبیعی جاذبه» سوأه«
مطلوبیت دارد.» دید نامحرم«ماندن آن از 

دهـد کـه انید، و ایـن نشـان میبپوش» بیوت«را با » عورات«دوم این که در این روایات تصریح شده که 
ها، کیفیت و کمیت حجاب و پوشش در برابر جمع نیست. از سوی دیگر، قـرآن کـریم موضوع بحث در آن

لزوم حبس در خانه را ویژه زنان مرتکب فحشا به جهت تنبیه یا عامل بازدارندگی دانسـته اسـت نـه فرمـانی 
توان ) بنابراین، نمی۱۵(نساء: ...» سکوهن فی البیوت و الالتی یاتین الفاحشه من نسائکم ... فام«عمومی: 

–رسد به سبب سیاق روایت گفت پیامبر خدا (ص) لزوم حبس زنان در خانه را بیان فرموده است! به نظر می
و سـکوت و )» ۱۱۱/ ۱۵؛ ابن منظـور، ۲۴۳۲/ ۶عی: ناتوانی در بیان مقصود (نک: جوهری، «که بحث از 

جا که سـیره اند و از آنبه این روایت استناد کرده» شنیدن صدای زن«هان در بحث برخی از فقی-بیوت آمده
مستمره و نیز روایات متواتره دال بر سخن گفتن حضرت زهرا (س) و همسران پیـامبر (ص) و برخـی آیـات 

)، بر جواز سخن گفتن زن در جمع داللت دارد، روایت مـورد بحـث را حمـل بـر کراهـت آن ۳۲(احزاب: 
)۹۹-۹۸/ ۲۹اند. (نجفی، نموده

» تمـام بـدن زن«اند که اند، تصریح نمودهسوم این که فقیهان، که عموما عورت بودن زن را مطرح کرده
؛ ۱۰۱/ ۲باشد. (محقـق حلـی، المعتبـر، کم وجه به اجماع استثنا میحکم وجوب پوشش را ندارد و دست
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کثـر األحکـامأنها بمجم): «۳۹۳/ ۱؛ نیز: طوسی، خالف، ۱۶۳/ ۸نجفی،  » وعها ال جمیعها کالعورة فـی أ

)۱۶۴/ ۸(نجفی، 
ها، روایات دیگری وجود دارد که بر جواز نمازگزاردن زن بدون روسری در صـورت فقـدان افزون بر این

) و نیـز برهنـه کـردن سـر و مـو هنگـام دعـا ۳۸۹/ ۱؛ نیز نک: طوسـی، االستبصـار، ۳۷۳/ ۱آن (صدوق، 
د. روشن است که این گونه احادیث ربطی به پوشش زن در برابـر نـامحرم و ) داللت دار۱۰/ ۹۲(مجلسی، 

ندارد.» اال ما ظهر«در نتیجه تفسیر آیه 
) و ایـن کـه ۵۳۴/ ۵در مقابل، روایاتی نیز با مضمون لزوم پنهان شدن زن هنگام ورود نابینـا (کلینـی، 

) وجـود دارد، ۴۳/ ۱۴ا نبینند (حـر عـاملی، بهترین چیز برای زن این است که مردان را نبیند و مردان نیز اور
لیک به دلیل ضعف سندی، فاقد اعتبار بوده قابلیت استناد برای مسأله فقهی و تفسـیر آیـه را نـدارد. (نـک: 

)۵۳-۵۲/ ۱خوئی، کتاب النکاح، 

د) فلسفه پوشش
تر نزدیک سازد. بـه گیری صحیحتواند ما به اخذ نتیجهتوجه به فلسفه پوشش زن در برابر نامحرم نیز می

توان گفت فلسفه اصلی این امر، حفـظ عّفـت عمـومی و صـیانت از فضـای معنـوی جامعـه و اختصار می
ها، زمینـة مسـاعدی گری و نمـایش جاذبـهها است. چه، جلوهتحریک نشدن افراد به سوی شهوت و هوس

نمایـد. ژه جوانـان را سـلب میآورد و آرامش روحی بینندگان و به ویـبرای فساد اخالقی و جنسی فراهم می
گـاه حالـت روشن است که به دلیل وجود میل طبیعی به جنس مخالف در درون افـراد، ایـن موضـوع، هیچ

انجامـد. گیرد و برداشتن مرزهای حجاب، به کاسـتن اثـرات نـامطلوب آن نمیاثر به خود نمیطبیعی و بی
ذِلـک «و ایجاز، بدین نکته اشاره فرموده اسـت؛ قرآن کریم، ذیل برخی از آیات حجاب و عفاف، به زیبایی

»ذِلَک َأْدنی أْن یْعـَرْفَن َفالیـؤَذین«) ٥٣(احزاب: »ذِلکْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبکْم َو ُقُلوِبِهنَّ ) «٣٠(نور: »َأْزکی َلُهم
النسـاِء عن الرضا (ع): حّرم الَنظـر إلـی ُشـعور«) در روایات نیز به این نکته اشاره شده است: ٥٩(احزاب: 

» المحجوبات باألزواج وإلی غیرهّن من النساِء لما فیه من َتهییج الرجال وما یدعوا التهییج إلیه من الفسـاد
)٥٦٥/ ٢؛ همو، علل الشرایع، ١٠٤/ ١(صدوق، عیون اخبار الرضا، (

براین اساس، حکم حجاب، حکمی تعّبدی نیست و بـه همـین جهـت، قـرآن کـریم حجـاب را بـرای 
تی «های جنسی و تحریک کنندگی ندارند، الزامی ندانسته است: که جاذبهپیرزنانی  ساِء الالَّ َواْلَقواِعُد ِمَن النِّ

جاٍت ِبزیَنٍة َوَأْن یْسَتْعِفْفَن َخیـٌر  (نـور: »َلُهـنَّ ال یْرُجوَن ِنکاحًا َفَلیَس َعَلیِهنَّ ُجناٌح َأْن یَضْعَن ِثیاَبُهنَّ َغیَر ُمَتَبرِّ
به عنوان مصداق ثیاب در این آیه یادشده و گاه خصوص » خمار«و » جلباب«تفسیری، گاه ) در روایات ٦٠
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)، سـه بـار بـر پنهـان ٣٣) و از سوی دیگر، قرآن ضمن نهی از تبرج (احـزاب: ٥٢٠/ ٥(کلینی، » جلباب«

کید فرموده است. (نور:  ر ) این بدان روست که عامل تحریک کنندگی بیش از همـه د٣١داشتن زینت زن تأ
یابد.زینت و زیبایی زن نمود می

گیرينتیجه
اال مـا «چه تا کنون مطرح شد، قرائن و شواهدی برای رسیدن به تفسیری صـحیح و اصـولی از فـراز آن

گفتـه کنیم به مقصود آیه نزدیک شویم. تحلیل مطالب پیشها تالش میدر آیه بود. اکنون با کمک آن» ظهر
رساند:ما را به نتایج ذیل می
های جنسـی او (اعـم از انـدام، در آیه مورد بحث، مطلق زیبـایی زن و جاذبـه» زینت«یک. مقصود از 

تـر گذشـت، های زینتی) است. چه، واژه زینت در آیه اطالق داشته و چنان که پیشزینت مصنوعی و لباس
هـای طبیعـی و زیباییکه در روایاتی متعدد، زینت در آیه بـه باشد، ضمن آندر قرآن ویژه زینت طبیعی نمی

)٥٢١-٥٢٠/ ٥مصنوعی هر دو تفسیر شده است. (نک: کلینی، 
متنی آیات، این نکات به دست آمد: وجـوب سـتر شـرمگاه از انظـار و نیـز دو. از بررسی شواهد درون

جلبـاب: «نور)، لزوم نزدیک سـاختن ۳۱(از آیه -با اندکی تردید» گردن«و نیز -» سینه«و » سر«پوشیدن 
برای در امـان مانـدن از » کیفیت خاصی برای پوشش«به خود، یعنی » ی در حد مقنعه بزرگ یا چادرپوشش

احزاب)، و نهی از تبـرج بـه گونـه دوره جاهلیـت نخسـتین، یعنـی نمایانـدن ۵۹تعرض افراد فاسد (از آیه 
کامـل مـو سان، وجوب پوشش چهره، دست، پا و حتی پوشش احزاب). بدین۳۳های جنسی (از آیه جاذبه

توان گفت به تصریح آیـه، آشـکار کـردن هـر گونـه شود. با این حال میاز آیات استنباط نمی» به صراحت«
و هر عضو یا اندامی که » الیبدین زینتهن«زینت و زیبایی زن (اعم از اندام و زینت مصنوعی) واجب است: 

ی نهـی از ابـداء خواهـد بـود. بـدین به اثبات نرسد، مشمول حکم اول» اال ما ظهر«شمول آن تحت استثنا: 
زینت پـا در ادامـه » معلوم کردن«که جهت باید از دیگر شواهد برای محدوده این استثنا بهره برد. ضمن این

بنـابراین، اگـر » و الیضربن بارجلهن لیعلم مـایخفین مـن زینـتهن«نور به صراحت نهی شده است: ۳۱آیه 
زینت موجود در پا (همچون خلخال) را از طریق صدا معلـوم سـازد ای که وجود کوبیدن پا بر زمین به گونه

توان قاطعانه ممنوعیت آشکار ساختن آن را برداشت کرد.گیرد، میمورد نهی قرار می
را بـه » ما ظهـر«، توجه به فضای نزول آیه است. اگر »اال ما ظهر«سه. قرینه دیگر برای فهم مقصود از 

بـدانیم، بـا توجـه بـه عـدم اثبـات »ت زن که به طور متعارف آشکار استهایی از اندام و زینبخش«معنی 
های مفرط در عصر شارع از یکسو، و نهی قرآن از تبرج به سبک دوره جاهلیت و نهی متعارف بودن برهنگی
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را ناظر به برهنگی سر و » ما ظهر«توان ها در وضعیت پوشش از سوی دیگر، نمیپیامبر (ص) از ناهنجاری

دست و پا دانست. تنها نص قابل توجه در این باره، سخنان برخی فرهنگ نویسـان اصـیل در مـورد گردن و 
المعاری: الیدان و الرجالن و الوجه النـه بـاد «های غیر پوشیده و مکشوف زن است: یعنی بخش» معاری«

در عصر نزول را توان محل دقیق معارینمی» رجل«و » ید«های لیک با توجه به وجود اجمال در واژه»ابدا
مشخص کرد، بویژه این که در صحیحه موجود در کافی در مورد چگونگی پوشش زنان پـیش از نـزول آیـه 

مـا «تـوان معـاری و ) بنابراین، نمی۵۲۱/ ۵(کلینی، » وکان النساء یتقنعن خلف آذانهن«چنین آمده است: 
را به سر، مو، گردن، دست تا آرنج و پا تا زانو تسری داد.» ظهر

، صرفا وجه، کفین، کحل (: سرمه)، خاتم (: انگشتر) و مسـکه (: مچبنـد) »معتبر«چهار. در روایات 
در روایت غیـر معتبـر » ذراعین«نیز در روایت ضعیف کافی و » قدمین«بیان شده است. » ما ظهر«مصداق 

و » ذراعـین«پوشـش مستدرک ذکر شده که قابلیت استناد ندارد. چنان که در دیگر روایات معتبـر، بـه لـزوم 
تصریح شده است.» مو«

حفظ عّفت عمومی و صیانت از فضای معنـوی یعنی -پنج. توجه به فلسفه پوشش زن در برابر نامحرم
نیز قرینه دیگری برای کشف مطلوب است. طبـق ایـن نکتـه، در حـالی کـه -جامعه و تحریک نشدن افراد

جنسی ندارند ساقط شـده اسـت، تبـرج آنـان ناشـی از پوشش واجب در برابر نامحرم از پیرزنانی که جاذبه 
توان بـه روشـنی گرداند. بدین سان میهای مصنوعی و در نتیجه ایجاد جاذبه، حکم یادشده را باز میآرایش

هایی مانند سر و گردن بویژه اگر با آرایش مصنوعی همراه باشد، ممنوع خواهد دریافت که برهنه بودن بخش
بود.

گیری نهایی دو نکته قابل توجه است:نتیجهبر این اساس، در
در وجه و کفین و زیور آالت متعارف و محدود آن یعنی سرمه و انگشـتر، » ما ظهر«نخست: انحصار 

یابد. (روشن است که در صـورت که به احتمال فراوان، محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می
کـه پوشـش رای مرد، این وظیفه مرد است که از نگاه بپرهیزد، چنانوجود مفسده و وجود قصد ریبه و تلذذ ب

-در شرایطی همچـون ریبـه و فسـاد-های فراوانی از بدن مرد بر او واجب نیست و در عین حال، زنبخش
به سر و گردن و » ما ظهر«ای اظهار نظرها، تسری دادن باید نگاه خود را کنترل کند.) بنابراین، بر خالف پاره

از دست و پا، به هیچ روی قابل اثبات است.نیمی
دوم این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآالت مختصر آن دو نیز قابل اثبات نبوده نه 

اثر نمـودن تنها مستندی ندارد، که در مخالفت آشکار با روایات معتبر و حتی به نوعی، ناکارآمد کردن و بی
گیرانه را نمایـان هـای سـختسان، تأمل در برخی فتـاوی و احتیاطاست و بدین» راال ما ظه«استثنا در آیه: 
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سازد.می
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.ق۱۳۸۶، نجف، المکتبه الحیدریه، علل الشرایعابن بابویه، محمد بن علی، 
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ق.۱۴۰۳، بیروت، دارالفکر، سنن الترمذیترمذی، محمد بن عیسی، 
، تحقیق عمر الطباع، بیروت، شرکه دار الـرقم بـن ابـی االرقـم، فقه اللغهثعالبی نیشابوری، عبدالملک بن اسماعیل، 

ق.۱۴۲۰چاپ اول، 
ق.۱۴۱۵، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، احکام القرآنجصاص، احمد بن علی، 

، تحقیق احمدبن عبد الغفور عطار، بیروت، دارالمالیین للعام، چاپ چهارم، الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد، 
ق.۱۴۰۷
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مرعشـلی، دارالمعرفـه، بیـروت، ، تحقیق یوسف المستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 

ق.۱۴۰۶
، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربـی، بیـروت، وسائل الشیعهّحر عاملی، محمد بن حسن، 

تا.بی
ق.۱۴۰۰، بیروت، دار المعرفه، السیره الحلبیهحلبی، علی بن برهان الدین، 

ق.۱۴۱۳سسه آل البیت الحیاء التراث، ، قم، موقرب االسنادحمیري، عبدالله بن جعفر، 
ق.۱۴۱۵، دار النبا للنشر و التوزیع، چاپ اول، اجوبه االستفتاءاتای، علی، خامنه

، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، موسسه االعلمـی للمطبوعـات، بیـروت، چـاپ العینخلیل بن احمد، 
ق.۱۴۰۸اول، 

.۱۳۷۲سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، موسانوار الهدایهخمینی، روح الله، 
یر الوسیله__________،  تا.اسماعیلیان، بی-، قم، دارالکتب العلمیهتحر

یر الوسیلهخمینی، مصطفی،  ق.۱۴۱۸، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مستند تحر
ق.۱۴۰۷، قم، لطفی و دارالهادی، کتاب النکاحخوئی، ابوالقاسم، 

ق.۱۴۱۳، چاپ پنجم، معجم رجال الحدیث__، ________
ق.۱۴۱۰، قم، مدینه العلم، منهاج الصالحین__________، 

، تحقیـق صـفوان عـدنان داوودی، چـاپ اول، دمشـق: مفردات الفـاظ القـرانراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
ق.۱۴۱۶دارالقلم، و بیروت: الدارالشامیه، 

ق.۱۴۱۲مدرسه االمام الصادق (ع)، ،العروه الوثقیروحانی، محمدصادق، 
، منشورات الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویلزمخشری، محمود بن عمر، 

تا.البالغه، بی
ق.۱۴۱۷، مکتب السماحه آیه الله العظمی السیستانی، چاپ سوم، الفتاوی المیسرهسیستانی، علی، 

، تحقیـق عبـاس قوچـانی، دارالکتـب االسـالمیه، چـاپ دوم، جواهر الکالماقر، صاحب جواهر، محمد حسن بن ب
۱۳۶۵.

ق.۱۴۰۹، بیروت، موسسه االعلمی، چاپ دوم، العروه الوثقیطباطبایی یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، 
ق.۱۴۱۷، بیروت، موسسه االعلمی للمطبوعات، چاپ اول، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
تا.، مکتبه ابن تیمیه، قاهره، چاپ دوم، بیالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، 

ق.۱۳۸۶طبرسی، احمد بن علی، االحتجاج، نجف، دار النعمان، 
ق.۱۳۹۲، منشورات الشریف الرضی، مکارم االخالقطبرسی، حسن بن فضل، 
ق.۱۴۰۶یروت، دارالمعرفه، چاپ اول، ، بمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
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تا.، قم، دارالکتب االسالمیه، بیاالستبصارطوسی، محمد بن حسن، 
تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیر القران_______________، 
ق.۱۴۱۷، قم، موسسه النشر االسالمی، چاپ اول، الخالف_______________، 

ق.۱۴۱۰، قم، موسسه آل البیت، مدارک االحکامبن علي، عاملي، محمد
ق.۱۴۰۹، الموتمر العالمی لالمام الرضا (ع)، مشهد، مسائل علی بن جعفرعریضي، علي بن جعفر، 

ق.۱۴۱۵، قم، موسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، تذکره الفقهاءعالمه حلی، حسن بن یوسف، 
یخ العرب قبل علی، جواد،  .۱۳۸۰، منشورات الرضی، چاپ اول، االسالمالمفصل فی تار

.۱۳۷۳، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، کنز العرفان فی فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 
ق.۱۴۲۰(التفسیر الکبیر)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، مفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر، 

ق.۱۴۱۹، دارالمالک للطباعه و النشر، بیروت، چاپ دوم، ن وحی القرآنمفضل الله، محمد حسین، 
ق.۱۴۰۹، مکتبه االمام امیر المؤمنین (ع)، اصفهانی، چاپ اول، الوافیفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 

ق.۱۴۰۵، موسسه التاریخ العربی، بیروت، الجامع الحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد، 
ق.۱۴۰۴، موسسه دارالکتاب، قم، چاپ سوم، تفسیر القمیراهیم، قمی، علی بن اب

.۱۳۶۷، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ سوم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
ق.۱۴۰۵، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، احکام القرآنکیاهراسی، علی بن محمد، 

ق.۱۴۱۳، قم، دار القرآن الکریم، العبادهدایهگلپایگانی، محمدرضا، 
تا.، بیروت، موسسه الرساله، بیکنز العمالمتقی، علی بن حسام الدین، 

، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.۱۴۰۳سوم، 

.۱۳۶۴، قم، موسسه سید الشهداء (ع)، رح المختصرالمعتبر فی شمحقق حلی، جعفر بن حسن، 
، تحقیق سید صادق شیرازی، تهران، انتشـارات االسـتقالل، چـاپ دوم، شرایع االسالم_________________، 

ق.۱۴۰۹
ق.۱۴۰۵، به قلم عبدالله جوادی آملی، موسسه النشر االسالمی، کتاب الصالهمحقق داماد، محمد، 

.تا، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیتفسیر المراغیمراغی، احمد بن مصطفی، 

، تحقیـق مصـطفی شرح القاموس المسمی تاج العروس من جواهر القاموسمرتضي زبیدي، محمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۹حجازی، دارالهدایه، 

.۱۳۷۴، انتشارات صدرا، مساله حجابمطهری، مرتضی، 
، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضـوی، چـاپ دوم، وبه القشیبالتفسیر و المفسرون فی ثمعرفت، محمد هادی، 

۱۳۸۳.
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ق.۱۴۱۶، قم، موسسه النشر االسالمی، چاپ سوم، التمهید فی علوم القرآن_____________، 

.۱۳۸۲، قم، بوستان کتاب، احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنانمعصومی، مسعود، 
.۱۳۷۳، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ شانزدهم، نمونهتفسیرمکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 

ق.۱۴۰۸، موسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 


