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ﭼﮑﯿﺪه

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

ْﺪﯾﻦ زﯾ َﻨﺘَﻬُ ﱠﻦ إِ ﱠﻻ ﻣﺎ َﻇﻬَ ﺮَ ﻣِ ﻨْﻬﺎ« اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﺟﻤﺎل دارد ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖَ » :و ﻻ ﯾﺒ َ
ﮔﺎه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﻓﻘﻬﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺮاﺋﻦ درون ﻣﺘﻨﯽ و ﺑﺮون ﻣﺘﻨﯽ و
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﻓﻘﻬﯽ ،اﺟﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﯾﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد .ﺑـﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ،ﭘـﺲ از
ﺑﯿﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻت در ﻣﻘﺼﻮد از »زﯾﻨﺖ« ،ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاﻫﺪ درونﻣﺘﻨﯽ ،ﻓﻀﺎی ﻧﺰول و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻋﺼـﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻊ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ رواﯾﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﯾﺎت ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن( و ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ،اراﺋـﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ ،اﻧﺤﺼﺎر »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« در وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ و زﯾﻮر آﻻت ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺤﺪود آن ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﻪ و اﻧﮕﺸـﺘﺮ
اﺳﺖ و ﻣﺤﺪوده ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ و ﻣﭽﺒﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻬﺮه )روﺑﻨﺪ( و ﮐﻔـﯿﻦ
و ﻧﯿﺰ زﯾﻮرآﻻت ﻣﺨﺘﺼﺮ آن دو ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻌﺎرف ﺻﺪر اﺳﻼم ،رواﯾﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان ،ﮐﻪ اﻣﺮوزه از آن ﺑﻪ »ﺣﺠﺎب« ﯾﺎد ﻣﯽﺷـﻮد ،در آﯾـﺎﺗﯽ ﭼﻨـﺪ از
ﻗﺮآن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ  ۳۱ﺳﻮره ﻧﻮر ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﯾﻪ ،در ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺪوده
ـﺪﯾﻦ
ﭘﻮﺷﺶ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﭘﺲ از ﻧﻬﯽ از آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن زﯾﻨﺖ» ،ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« اﺳـﺘﺜﻨﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖَ » :و ﻻ ﯾ ْﺒ َ
زﯾ َﻨﺘَﻬُ ﱠﻦ إِ ﱠﻻ ﻣﺎ َﻇﻬَ ﺮَ ﻣِ ْﻨﻬﺎ« اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﺟﻤﺎل دارد ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮی
و ﻓﻘﻬﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻓﺮاطﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول و ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﻓﻘﻬﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﮕﻔﺖآوری ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﭘﻮﺷﺶ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﻻزم ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻓﺎﺿـﻞ ﻣﻘـﺪاد ،(۲۲۲ /۲ ،ﺷـﻤﺎری
دﯾﮕﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ ،ﻗﺪﻣﯿﻦ را ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺑﺤﺮاﻧﯽ (۵۴ /۲۳ ،و ﻣﺸـﻬﻮر ﻓﻘﯿﻬـﺎن ﮐـﻪ
ﺧﺼﻮص وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺟﻮاز آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن زﯾﻮرآﻻت و آراﯾﺶ دﺳﺖ و ﺻـﻮرت،
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ) .ﻧﮏ :ﻃﻮﺳﯽ ،اﻟﺨﻼف٢٤٨ / ٤ ،؛ ﻣﺤﻘّ ﻖ ﺣﻠّﯽ ،اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ١٠١ / ٢ ،؛ اﺑـﻦ
ﻗﺪاﻣﻪ٦٣٧ /١ ،؛ ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺎﺻﺮ ر.ک :ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ (۱۱۱-۱۰۸ ،در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﻮ ،ﮔﺮدن ،دﺳﺖﻫﺎ ﺗﺎ آرﻧﺞ و ﭘﺎﻫﺎ ﺗﺎ زاﻧﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮا ی زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴـﺘﻪ و آن را ﺑـﻪ آﯾـﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ (۷۴ -۷۱ ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗـﺮاﺋﻦ درون ﻣﺘﻨـﯽ و ﺑـﺮون ﻣﺘﻨـﯽ و
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﻓﻘﻬﯽ ،اﺟﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﯾﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.
ﭘﯿﺶ از ﯾﺎدﮐﺮد ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ،ﻻزم اﺳﺖ دورﻧﻤﺎی آﯾﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻت در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮاز ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد.
دورﻧﻤﺎي آﯾﻪ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ
در ﻣﻮرد ﻣﻘﺼﻮد از »زﯾﻨﺖ« و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن» ،ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت ذﯾﻞ وﺟﻮد دارد:
 .۱زﯾﻨﺖﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺨﺴﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از »زﯾﻨﺖ« ،ﺧﺼﻮص زﯾﻮرآﻻت و ﻣـﻮاد
آراﯾﺸﯽ )زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ،دﺳﺘﺒﻨﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ ،ﺳﺮﻣﻪ و دﯾﮕﺮ آراﯾﺶﻫﺎ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ،
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺖ )ﻧﮏ :ﺟﺼﺎص (۱۷۲ /۵ ،و ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪی )ﻣﺮاﻏـﯽ (۹۹ /۱۸ ،ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﻟﯿﮏ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد زﯾﻮرآﻻت و ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از آن ،ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ
ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎری از ﻣﻔﺴـﺮان ﻣﻘﺼـﻮد از زﯾﻨـﺖ را »ﻣﻮاﺿـﻊ زﯾﻨـﺖ« داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ) .زﻣﺨﺸـﺮی۲۳۰ /۳ ،؛
ﻃﺒﺮﺳﯽ۲۱۷ /۸-۷ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (۱۱۲ /۱۵ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻧـﺎن از ﻣﻮاﺿـﻊ زﯾﻨـﺖ،
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪام زن »ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﻨﺖ« اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺪام ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺪون زﯾﻨﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،زﯾﻨﺖ ﺑﻪ دو ﻧـﻮع:
زﯾﻨﺖ ﭘﻨﻬﺎن و زﯾﻨﺖ آﺷﮑﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺷـﻤﺎر ﮐﺮدهاﻧـﺪ.
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)ﻧــﮏ :ﻃﻮﺳــﯽ ،اﻟﺘﺒﯿــﺎن۴۲۹ / ۷ ،؛ زﻣﺨﺸــﺮی۲۳۰ /۳ ،؛ ﻃﺒﺮﺳــﯽ۲۱۷ / ۸ -۷ ،؛ ﻓﺨــﺮ رازی(۳۶۴ /۲۳ ،
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،اﺑﻬﺎم ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
ﺑﺮﺧﯽ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ »در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ﮐﻠﻤﻪ زﯾﻨﺖ در زﯾﻮرآﻻت ﻋﺎرﯾﺘﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎره در زﯾﻨﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .ﺧﻮاه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰه و ﮔﻠﺰار زﯾﻨﺖ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﺐﺗﺎب زﯾﻨﺖ آﺳﻤﺎن  ...آﻧﭽﻪ را ﻣﺮدم ﺧﺎم ... ،زﯾﻨـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﮔﻮﺷﻮاره و ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ ،ﻗﺮآن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻠﯿﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎم زﯾﻨـﺖ
ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ) «...ﺑﻬﺒﻮدی (۵۰۵ ،اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺑﺎ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﻨﺖ در ﻗﺮآن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ،در ﻣـﻮارد
ﻣﺘﻌﺪد زﯾﻨﺖ در ﻣﻮرد زﯾﻮرآﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠـﻪ:
»اﻟﻤﺎل و اﻟﺒﻨﻮن زﯾﻨﻪ اﻟﺤﯿﺎه اﻟﺪﻧﯿﺎ« )ﮐﻬﻒ» ،(۴۶ :و ﻟﮑﻨـﺎ ﺣﻤﻠﻨـﺎ اوزارا ﻣـﻦ زﯾﻨـﻪ اﻟﻘـﻮم« )ﻃـﻪ» ،(۸۷ :ﯾـﺎ
ﺑﻨﯽآدم ﺧﺬوا زﯾﻨﺘﮑﻢ ﻋﻨﺪ ﮐﻞ ﻣﺴﺠﺪ« )اﻋﺮاف» ،(۳۱ :ﻓﺨﺮج ﻋﻠﯽ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﯽ زﯾﻨﺘﻪ« )ﻗﺼﺺ .۷۹ :ﻧﯿـﺰ ﻧـﮏ:
آل ﻋﻤﺮان۱۴ :؛ ﯾﻮﻧﺲ۸۸ :؛ ﻧﻮر(۶۰ :
 .۲ﺟﺎﻣﻪ و ﻟﺒﺎس .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،زن ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﻨﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻧـﺎﻣﺤﺮم آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎزد ﺟـﺰ
ﻟﺒﺎس رو ﮐﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮد آﺷﮑﺎر اﺳﺖ) .ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد (۲۲۲ /۲ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ در ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺮﻣـﺖ ﻧﮕـﺎه
ﺑﻪ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم )ﺣﺘﯽ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ( ،اراده ﻟﺒﺎس رو از »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« را ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ) .ﻧﺠﻔـﯽ .۷۸ /۲۹ ،ﻧﯿـﺰ
ﻧﮏ :ﺟﺼﺎص۱۷۲ /۵ ،؛ ﮐﯿﺎﻫﺮاﺳﯽ ( ۳۱۲ / ۴ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻤﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﻌﯿـﺪ و
ﺧﻼف ﺑﻼﻏﺖ ﻗﺮآن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻟﺒﺎس رو ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﺪارد) .ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب(۱۸۹ -۱۸۸ ،
 .۳اﻧﺪام .اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮ در ﻣﺼﺪاق زﯾﻨﺖ در آﯾﻪ ،اﻧﺪام زن اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﻨﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،ﻣﻘﺼﻮد از »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« آن ﺑﺨﺶ از اﻧﺪام ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف آﺷـﮑﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻗﺮﻃﺒﯽ۲۲۹ /۱۳ ،؛ ﻓﺨﺮ رازی(۳۶۴ /۲۳ ،
 .۴ﻣﻄﻠﻖ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ؛ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪام ،زﯾﻮرآﻻت و آراﯾـﺶ ﺑـﺪن و ﻟﺒﺎسﻫـﺎی زﯾﻨﺘـﯽ ﮐـﻪ
ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠـﻪ۳۰۱ /۱۶ ،؛ ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی و دﯾﮕـﺮان (۴۳۹ /۱۴ ،ﭼـﻪ ،واژه
زﯾﻨﺖ در آﯾﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺑﯿـﺎنﮔﺮ ﺟـﻮاز آﺷـﮑﺎر ﮐـﺮدن
ﻋﻤﺪی؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻔﺴﺮان و ﻓﻘﯿﻬﺎن ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر ﻋﻤﺪی را ﺑﺮداﺷـﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد از »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﺗﻔﺎﻗﯽ زﯾﻨﺖ – ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻨﻪ ،ﻣﭻ و ﺳﺎق دﺳﺖ -اﺳﺖ ﻧﻪ آﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺪی آن ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،زﯾﻨﺖ اﺻﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ و ﻗﺪﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ از ﺻـﺪر
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و ذﯾﻞ آﯾﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ (۴۲۳ -۴۲۲ /۲ ،ﺷـﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻨـﯽ ﮐـﻪ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻇﻬﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ از آﯾﻪ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺑﺮ »زﯾﻨـﺖ ﺑـﻮدن
اﻧﺪام زن« دﻻﻟﺖ دارد) .ﺑﺮای ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﮏ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ(۳۰۴ -۳۰۳ /۱۶ ،
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد از زﯾﻨـﺖ در آﯾـﻪ ،ﮐـﺪامﯾﮏ از ﻣـﻮارد ﭘﯿﺶﮔﻔﺘـﻪ
اﺳﺖ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از زﯾﻨﺖ ،اﻧﺪام زن ﯾﺎ اﻧﺪام ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﻮرآﻻت و آراﯾﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﺪام
ﺑﺨﺶ از اﻧﺪام ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﺮف راﯾﺞ و ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾـﺎن زﻧـﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﺮف ﻋﺼﺮ ﺷﺎرع ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻋﺮف ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣـﺮدم
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺳﯿﺎل ﺑﻮده اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮف زﻣﺎن ﺷﺎرع ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺮف ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ »اﺣﺘﻤﺎﻻ« ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ،ﻣـﺪﻋﺎ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ درونﻣﺘﻨﯽ و ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد آﯾـﻪ را روﺷـﻦ ﻣﯽﺳـﺎزد و آن را  -ﺑـﺎ
ﮐﻤﮏ ﻗﺮاﺋﻦ -دﺳﺖﮐﻢ در ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﻮاﻫﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
آ( ﻗﺮاﺋﻦ درون ﻣﺘﻨﯽ
ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد آﯾﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ» ،اﺳﺘﻈﻬﺎر« روﺷﻤﻨﺪ از آﯾـﻪ ،دﻗـﺖ در ﺷـﻮاﻫﺪ
درون ﻣﺘﻨﯽ آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﯾﺎت اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،اﺧﺘﺼﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از آﯾﺎت را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .۱آﯾﻪ  ۳۱ﻧﻮر .از اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ:
ﯾﮏ .ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﻣﮕﺎه .ﺻﺪر آﯾﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎﻧﻮان ﻣـﻮﻣﻦ دﺳـﺘﻮر ﻣﯽدﻫـﺪ ﺷـﺮﻣﮕﺎه ﺧـﻮﯾﺶ را ﺣﻔـﻆ ﮐﻨﻨـﺪَ » :و
وﺟﻬُ ﱠﻦ« ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺎت ،ﻫﺮ ﺟﺎ در ﻗﺮآن »ﺣﻔﻆ ﻓﺮج« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻋﻔـﺖ ﺟﻨﺴـﯽ و
ﯾﺤﻔَ ْﻈ َﻦ ﻓُﺮُ َ
ْ
ﭘﺎک ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ داﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺠﺰ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاد ،ﺳﺘﺮ آن از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﮐﻠﯿﻨﯽ(۳۵ /۲ ،
دو .ﻣﺴﺎﻟﻪ روﺳﺮی )ﺧﻤﺎر( .دﺳﺘﻮر دﯾﮕﺮ آﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن» ،ﺧﻤﺎر« ﺷﺎن را ﺑﺮ »ﺟﯿﺐ« ﺷﺎن اﻓﮑﻨﻨﺪ:
ﯿﻀﺮِ ْﺑ َﻦ ﺑ ُِﺨﻤُ ﺮِﻫِ ﱠﻦ ﻋَ ﻠﯽ ُﺟﯿﻮ ﺑ ِِﻬ ﱠﻦ« ﺧﻤﺎر در ﻟﻐﺖ از رﯾﺸﻪ ﺧﻤﺮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ» :ﺧﻤﺮ  ...اﺻﻞ
» َو ْﻟ ْ
واﺣﺪ ﯾﺪل ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻐﻄﯿﻪ و اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﻪ ﻓﯽ ﺳﺘﺮ« )اﺑﻦ ﻓﺎرس» (۲۱۵ /۲ ،اﺻﻞ اﻟﺨﻤﺮ ﺳـﺘﺮ اﻟﺸـﯿﺊ و ﯾﻘـﺎل ﻟﻤـﺎ
ﯾﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻤﺎر« )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ (۲۹۸ ،و »ﺧﻤﺎر اﻟﻤﺮاه« در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘـﺐ ﻟﻐـﺖ ﻣﻌﺘﺒـﺮ )ﻫﻤﭽـﻮن اﻟﻌـﯿﻦ و
اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ( ﺑﻪ وﺿﻮﺣﺶ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮏ راﻏﺐ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﮑﻦ اﻟﺨﻤﺎر ﺻﺎر ﻓﯽ اﻟﺘﻌﺎرف اﺳﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻐﻄﯽ ﺑﻪ
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ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻓﻘﮫﻲ آﯾﻪ »اﻻ ﻣﺎ ﻇﮫﺮ«
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اﻟﻤﺮأه رأﺳﻬﺎ و ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻤﺮ« )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ (۲۹۸ ،در ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻟﺨﻤﺎر ﻟﻠﻤﺮاه
و ﻫﻮ اﻟﻨﺼﯿﻒ ،و ﻗﯿﻞ :اﻟﺨﻤﺎر ﻣﺎ ﺗﻐﻄﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﺮاه راﺳﻬﺎ« )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر (۲۵۷ /۴ ،ﺛﻌـﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿـﺰ ﮐـﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽ
واژهﻫﺎی ﻫﻤﮕﻮن در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﻣﻬﺎرﺗﯽ وﯾﮋه دارد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻟﺒﺨﻨﻖ :ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻠﺒﺴﻬﺎ اﻟﻤﺮأه ﻓﺘﻐﻄﯽ رأﺳﻬﺎ ﻣـﺎ
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«
)ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ(۲۲۲ ،
در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻤﺎر روﺳﺮی و ﺳﺮﺑﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻟﺨﻤﺮ اﻟﻤﻘﺎﻧﻊ ﺟﻤـﻊ ﺧﻤـﺎر و ﻫـﻮ ﻏﻄـﺎء رأس
اﻟﻤﺮأه اﻟﻤﻨﺴﺪل ﻋﻠﯽ ﺟﯿﺒﻬﺎ« )ﻃﺒﺮﺳﯽ۲۱۷ / ۸ -۷ ،؛ ﻧﯿﺰ :ﻓﺨـﺮ رازی» (۳۶۴ /۲۳ ،اﻟﺨﻤـﺮ ﺑﻀـﻤﺘﯿﻦ ﺟﻤـﻊ
ﺧﻤﺎر و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻐﻄﯽ ﺑﻪ اﻟﻤﺮاه راﺳﻬﺎ و ﯾﻨﺴﺪل ﻋﻠﯽ ﺻﺪرﻫﺎ« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (۱۱۲ /۱۵ ،واژه »ﺟﯿﺐ« ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺐ
ﻟﻐﺖ ﺑﻪ وﺿﻮﺣﺶ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ :اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر (۲۸۸ /۱ ،و از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ آن ﺑـﺮ ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺎﻓﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻟﺒﺎس در ﻣﺤﻞ ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ؛ »و ادﺧﻞ ﯾﺪک ﻓﯽ ﺟﯿﺒـﮏ«
)ﻧﻤﻞ۱۲ :؛ ﻧﯿﺰ :ﻗﺼﺺ(۳۲ :
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺎاﺳﺘﻮاری ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎﻫﺎ – ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آﯾﻪ را ﺻـﺮﻓﺎ ﮔﻮﯾـﺎی »ﺳـﺘﺮ ﺳـﯿﻨﻪ و ﭘﺴـﺘﺎن و ﻧـﻪ ﻧﺎﺣﯿـﻪ
ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺳﯿﻨﻪ« ﯾﺎ »ﺳﺘﺮ ﻓﺮج و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻨﻪ« ﯾﺎ »رﻫﻨﻤﻮدی ﮐﻠﯽ دال ﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻫﺮ ﺷﮑﺎف ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن« و
ﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ و ﮔﺮدن داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﻌﯿﺪه و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺧﻼف »ﻇـﺎﻫﺮ« ﺗﻤﺴـﮏ
ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﮏ :ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ (۵۸۰-۵۷۲ ،ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻪ ،در ﻫﺮ ﻇﻬﻮری ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻼف ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻃﺮح اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﻇﻬﻮر ﺳﺨﻦ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآﻧﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺤﺪودهای را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف از آن ﭼﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ در ﺷﻤﺎری از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﯿﻮب در اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺻﺪور ﺑﻮده و ﻣﻘﺼﻮد ،ﻟـﺰوم ﭘﻮﺷـﯿﺪه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ۲۱۷ / ۸-۷ ،؛ ﻗﺮﻃﺒﯽ۲۳۰ /۱۳ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (۱۱۲ /۱۵ ،اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ و
ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺄن ﻧﺰول )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۵۲۱ /۵ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳـﺎن ،آﻧﭽـﻪ از اﯾـﻦ ﻓـﺮاز ﺑﺮداﺷـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﯿﺪن »ﺳﺮ« و »ﺳﯿﻨﻪ«  -و ﻧﯿﺰ »ﮔﺮدن« ﺑﺎ اﻧـﺪﮐﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ -اﺳـﺖ؛ »ﺳـﺮ« از آن رو ﮐـﻪ آﯾـﻪ،
ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺣﺪ روﺳﺮی را ﻣﻔﺮوغ ﻋﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و »ﺳﯿﻨﻪ« از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪن ﺣﺎﺷﯿﻪ روﺳﺮی را ﺑﺮ ﮔﺮﯾﺒـﺎن
اﻟﺰاﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮔﺮدن ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪن روﺳﺮی ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدن را ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺘﺮ ﻣﻮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان )ﻓﺨﺮ رازی۳۶۴ /۲۳ ،؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ :ﻃﺒﺮﺳﯽ/ ۸ -۷ ،
 (۲۱۷و ﻓﻘﯿﻬﺎن )ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،(۱۳ /۷ ،ﻟﺰوم ﺳﺘﺮ ﻣﻮ را ﻧﯿﺰ از آﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻟﯿـﮏ ﻟـﺰوم ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪن ﻣـﻮ ﺑـﻪ
»ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ« ،ﺑﻪ »ﺻﺮاﺣﺖ« از آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ از اﯾـﻦ ﻓـﺮاز ﻗﺎﺑـﻞ
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اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ـﻦ َﺟ َﻼﺑِﯿـ ِﺒ ِﻬ ﱠﻦ
ـﯿﻬ ﱠﻦ ﻣِ ْ
ﻧﯿﻦ ﻋَ َﻠ ِ
ﯾـﺪ َ
ﻨﯿﻦ ْ
واﺟﮏ َو ﺑَﻨﺎﺗِﮏ َو ﻧِﺴﺎءِ ا ْﻟﻤُ ﺆْ ﻣِ َ
 .۲آﯾﻪ  ۵۹اﺣﺰاب » :ﯾﺎ أَﯾﻬَ ﺎ اﻟ ﱠﻨﺒِﯽ ﻗ ُْﻞ ِﻷَزْ ِ
ذﻟِﮏ أَدْ ﻧﯽ أَنْ ﯾﻌْ ﺮَ ﻓ َْﻦ ﻓَﻼ ﯾﺆْ ذَﯾﻦ«
در اﯾﻦ آﯾﻪ ،واژه »ﺟﻠﺒﺎب« و ﻓﻌﻞﻫﺎ و ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺮآﻧﯽ ﺣـﺪود
ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
واژه »ﺟﻠﺒﺎب« از رﯾﺸﻪ »ﺟﻠﺐ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﺑـﻦ ﻓـﺎرس دو ﻣﻌﻨـﯽ اﺻـﻠﯽ دارد :ﻧﺨﺴـﺖ آوردن
]اﻧﺘﻘﺎل[ ﭼﯿﺰی از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕـﺮ و دوم :ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺷـﯿﺊ دﯾﮕـﺮ را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ» :ﺟﻠـﺐ  ...اﺻـﻼن؛
اﺣﺪﻫﻤﺎ اﻻﺗﯿﺎن ﺑﺎﻟﺸﯿﺊ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﯽ ﻣﻮﺿﻊ و اﻻﺧﺮ ﺷﯿﺊ ﯾﻐﺸﯽ ﺷـﯿﺌﺎ« )اﺑـﻦ ﻓـﺎرس (۴۶۹ /۱ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺟﻠﺒﺎب ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ و در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺮﺧﯽ آن را »ﻗﻤـﯿﺺ:
ﭘﯿﺮاﻫﻦ« ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ )اﺑﻦ ﻓﺎرس (۴۷۰ /۱ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻠﺤﻔﻪ :ﭼﺎدر« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺻـﺎﺣﺐ
ﺻﺤﺎح در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﺠﻠﺒﺎب :اﻟﻤﻠﺤﻔﻪ« )ﺟﻮﻫﺮی (۱۰۱ /۱ ،و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺤﻔﻪ را ﻫﻤﺎن ﭼﺎدر
ﻣﯽداﻧﺪ» :اﻟﺸﻮذر :اﻟﻤﻠﺤﻔﻪ و ﻫﻮ ﻣﻌﺮب و اﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﯿﻪ ﭼﺎذر« )ﻫﻤـﺎن (۶۹۵ /۲ ،ﻋـﺪهای ﻧﯿـﺰ »ﺧﻤـﺎر:
روﺳﺮی« را ﻫﻢ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﻠﺒﺎب ﺷﻤﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ »اﻟﺠﻼﺑﯿﺐ :اﻟﻘﻤﺺ و اﻟﺨﻤﺮ« )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ (۱۹۹ ،در
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻃﻮﺳـﯽ ،ﺗﺒﯿـﺎن۳۶۱ /۸ ،؛ زﻣﺨﺸـﺮی۵۶۰ -۵۵۹ /۳ ،؛
ﻗﺮﻃﺒﯽ (۲۴۳ /۱۴ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎدر را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ،آﯾﻪ ﺑﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎ اﯾﻤـﺎن
دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﺟﻠﺒﺎب ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﻨﺪ» :ﯾـﺪﻧﯿﻦ ﻋﻠـﯿﻬﻦ
ﻣﻦ ﺟﻼﺑﯿﺒﻬﻦ« روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺧﻤﺎر .رواﯾﺖ ذﯾـﻞ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﻤﺎر و ﺟﻠﺒﺎب اﺳﺖ...» :ﻻﺛﺖ ﺧﻤﺎرﻫﺎ ﻋﻠﯽ رأﺳﻬﺎ واﺷﺘﻤﻠﺖ ﺑﺠﻠﺒﺎﺑﻬـﺎ ...روﺳـﺮی ﺑـﻪ
ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ و ﭼﺎدر ﺑﺮﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ) «.ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﻻﺣﺘﺠﺎج۱۲۳ /۱ ،؛ ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎووس ،اﻟﻄﺮاﺋﻒ۲۶۴ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺤﺪﯾﺪ(۲۴۹ /۱۶ ،
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻒ ﻫﺪف از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد آﯾﺎ آﯾﻪ در ﺻﺪد اراﺋﻪ »ﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻮﺷﺶ« اﺳﺖ ﯾﺎ »ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ« .ﺗﻌﻠﯿﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در اداﻣﻪ ﭼﻨـﯿﻦ آﻣـﺪه» :ذﻟـﮏ
ادﻧﯽ ان ﯾﻌﺮﻓﻦ ﻓﻼﯾﺆذﯾﻦ« ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،دﺳﺘﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن« و در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﻣﻮرد آزار ﻗـﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ« ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺎرهای ﺷـﺄن ﻧﺰولﻫـﺎی ﻧﺎاﺳـﺘﻮار ،ﻣﻘﺼـﻮد از
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن را ﺗﻤﺎﯾﺰ زﻧﺎن آزاد از ﮐﻨﯿﺰان داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ )زﻣﺨﺸـﺮی۵۶۰ -۵۵۹ /۳ ،؛ ﻗﺮﻃﺒـﯽ (۲۴۳ /۱۴ ،اﯾـﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ روح ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺮاﻣﺖ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﻨﯿﺰ و آزاد و ﻧﯿﺰ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺠﺎب و ﭘﯿﺶﮔﯿـﺮی
از ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد )ﻧﮏ :ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺣﺠـﺎب ۱۷۶ ،و ۱۷۹؛ اﺑـﻦ ﺣـﺰم (۲۱۹ /۳ ،ﺑـﺪﯾﻦ

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮي ﻓﻘﮫﻲ آﯾﻪ »اﻻ ﻣﺎ ﻇﮫﺮ«

25

ﺟﻬﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاز ،ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛ ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﺪن ﻋﻔﺖ و ﺻﻼح زن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﻌﺮض اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ (۳۴۶ /۱۶ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
زن ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﻋﻔﯿﻒ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده از ﺻﻨﻒ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺪد اراﺋﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ
دﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻓـﺮاد اﻫـﻞ ﺻـﻼح و ﻋﻔـﺖ
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺴﺎن زﻧﺎن ﻓﺎﺳﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ اﻓـﺮاد ﻧﺎﺷﺎﯾﺴـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮرت و ﺣﺘﯽ ﺣﺪود دﻗﯿﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن و ﻣـﻮ را
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﻟﺰوم ﭘﺮﻫﯿﺰ از »ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ« و ﻋﺪم ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳آﯾﻪ  ۳۳اﺣﺰابَ » :و ﻻ َﺗﺒَﺮﱠ ْﺟ َﻦ َﺗﺒَﺮﱡ َج ا ْﻟﺠﺎﻫِ ﻠِ ﯿ ِﺔ ْاﻷُوﻟﯽ«
آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،ﻧﻬﯽ از ﺗﺒﺮج ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دوره ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳـﺖ.
ﺗﺒﺮج از رﯾﺸﻪ ﺑﺮج ﺑﻮده اﺑﻦ ﻓﺎرس در ﻣﻌﻨﯽ آن ﮔﻮﯾﺪ » :ﺑﺮج  ...اﺻﻼن :اﺣـﺪﻫﻤﺎ اﻟﺒـﺮوز و اﻟﻈﻬـﻮر و اﻻﺧـﺮ
اﻟﻮزر و اﻟﻤﻠﺠﺄ ،ﻓﻤﻦ اﻻول  ...اﻟﺘﺒﺮج و ﻫـﻮ اﻇﻬـﺎر اﻟﻤـﺮأه ﻣﺤﺎﺳـﻨﻬﺎ« )اﺑـﻦ ﻓـﺎرس۲۳۸ /۱ ،؛ ﻧﯿـﺰ :راﻏـﺐ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ۱۱۵ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ( ۳۱۵ /۱۶ ،ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻨـﺎﺑﺮ دﯾـﺪﮔﺎه اﺻـﺢ ،ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ ﻋـﺮب ﻗﺒـﻞ از
اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺟﺼﺎص۲۳۰ /۵ ،؛ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﺒﯿﺎن۳۳۹ /۸ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،
 ( ۳۱۵ /۱۶ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﺒﺮج در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻬـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و آﯾـﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﻬﯽ ،ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻤﻨﻮع را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﮑﺎر آﯾﺪ؟ از
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﺮدان )ﺟﺼـﺎص۲۳۰ /۵ ،؛
ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﺒﯿﺎن۳۳۹ /۸ ،؛ ﻓﺨﺮ رازی (۱۶۷ /۲۵ ،و ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺮف آن دوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ )ﻗﺮﻃﺒﯽ ،(۱۸۰ /۱۴ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺮج زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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
ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( آﻧﺎن را از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮد )ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺣﺠـﺎب۱۷۰ ،؛ ﻧﯿـﺰ :ﻣﺤﻤـﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ (۲۹۸ /۱۸ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﯽ از ﺗﺒﺮج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻬﯽ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ و آﺷﮑﺎر ﺷـﺪن
در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮأم ﺑـﺎ ﺧـﻮدآراﯾﯽ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧﻤـﺎﯾﺶ دادن
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﺠﺎب ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
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اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﭘﻮﺷﺶ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﺗﺒﺮج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾـﺎد
ﺷﺪه ﺻﺪق ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« را ﻋﺮف ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺮآن از اﯾﻦ
ﺳﺒﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
 .۴آﯾﻪ  ۵۳اﺣﺰاب )آﯾﻪ ﺣﺠﺎب(َ » :و إِ ذا َﺳ َﺄ ْﻟﺘُﻤُ ﻮﻫُ ﱠﻦ ﻣَ ﺘﺎﻋ ًﺎ ﻓ َْﺴ َﺌ ُﻠﻮﻫُ ﱠﻦ ﻣِ ْﻦ َوراءِ ِﺣﺠﺎب«
آﯾﺎ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪن و ﺣﺘﯽ ﺻﻮرت زن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﯽﺗـﻮان روﺑﻨـﺪ و
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮاﺳﺮی را ﺣﺪ ﻻزم ﺣﺠﺎب ﻗﺮآﻧﯽ داﻧﺴﺖ؟ و آﯾﺎ اﺻﻮﻻ دﺳﺘﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺨﺼـﻮص ﻫﻤﺴـﺮان ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
)ص( اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﺎاﯾﻤﺎن؟
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از آﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ» :ﻟﺰوم ﭼﻬﺮه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن و در ﺣﺠﺎب ﺷﺪن« و
»ﻋﻮرت ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺑﺪن زن و ﺣﺘﯽ ﺻﺪای او« ،و آنﮔﺎه اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧـﺎن ﺗﺴـﺮی داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
)ﺟﺼﺎص۲۴۲ /۵ ،؛ ﻗﺮﻃﺒﯽ (۲۲۷ /۱۴ ،ﻟﯿﮏ دﻗﺖ در آﯾﻪ -آنﺳﺎن ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ -ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه وﯾﮋه ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﺳﻮء اﺳـﺘﻔﺎده
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮕﯿﺮد )ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺣﺠـﺎب (۸۱ -۸۰ ،ﭼـﻪ،
ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮاوان و ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﺎن ﻣﻐـﺮض ،در ﻣﻌـﺮض
ﺗﻬﻤﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ) .ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی و دﯾﮕﺮان (۴۰۳ /۱۷ ،ﺳﯿﺎق ﺟﻤﻠـﻪﻫﺎی آﯾـﻪ ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ را ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﺪر آﯾﻪ »ﺑﯿﻮت اﻟﻨﺒﯽ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺮان
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﺨﺘﺼﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ،آﯾـﻪ در
ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﭘﻮﺷﺶ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭼﯿﺰی
از آﻧﺎن ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ) .ﻣﮑﺎرم ﺷـﯿﺮازی و دﯾﮕـﺮان (۴۰۳ /۱۷ ،ﺿـﻤﻦ آن ﮐـﻪ
واژه ﺣﺠﺎب در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺗﺮی اﻃﻼق ﻣﯽﺷـﻮد )ﺟـﻮﻫﺮی (۱۰۷ /۱ ،و ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد اﻣـﺮوزی آن ﮐـﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎص زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ اﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺪوده
ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺪن زن را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ب( ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻀﺎي ﻧﺰول
ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮد از »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﺰول آﯾﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
»ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪام و زﯾﻨﺖ زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف آﺷﮑﺎر اﺳﺖ« ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ در
ﻋﺼﺮ ﻧﺰول آﯾﻪ ،ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن زن و اﺣﯿﺎﻧﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی او ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﺷﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ؟
در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ،ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟـﻮد دارد
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ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻧﻘﻞﻫـﺎی ﻧﺎاﺳـﺘﻮار
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮرات ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷـﺪه ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﺷـﺎره ﮐـﺮد » :و ﮐﺎﻧـﺎ ﮐﻼﻫﻤـﺎ ﻋﺮﯾـﺎﻧﯿﻦ آدم و اﻣﺮأﺗـﻪ و ﻫﻤـﺎ
ﻻﯾﺨﺠﻼن« )ﺳﻔﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ،اﺻﺤﺎح  ،۲ش  (۲۵ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻋﺎدی ﺑﻮدن ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ آدم و ﺣـﻮا ﭘـﯿﺶ از اﮐـﻞ از
ﺷﺠﺮه ﻣﻨﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن ،آدم و ﺣﻮا ﭘﯿﺶ از ﻓﺮﯾﺐ ﺷﯿﻄﺎن ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺲ از اﮐﻞ از ﺷﺠﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻟﺒﺎس ﺗﻨﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ» :ان ﻟﮏ اﻻﺗﺠﻮع ﻓﯿﻬﺎ و ﻻﺗﻌﺮی  ...ﻓﻮﺳﻮس اﻟﯿـﻪ اﻟﺸـﯿﻄﺎن ...
ﻓﺎﮐﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺒﺪت ﻟﻬﻤﺎ ﺳﻮءاﺗﻬﻤﺎ و ﻃﻔﻘﺎ ﯾﺨﺼﻔﺎن ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﻣﻦ ورق اﻟﺠﻨﻪ« )ﻃﻪ .(۱۲۱ -۱۲۰ ،۱۱۸ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اﺛﺒﺎت ﮐﺮد .ﮔﺰارﺷﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿـﺰ در
اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪی و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد) .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮏ :ﺻﺪوق ،ﻋﻠﻞ اﻟﺸـﺮاﯾﻊ/۲ ،
 (۵۸۵ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ ﮐﺸﻒ
ﻓﻀﺎی ﻧﺰول آﯾﻪ »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﭘﯿﺶﺗـﺮ ﮔﺬﺷـﺖ ،ﻗـﺮآن از ﺗﺒـﺮج ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ دوره
ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ در آن زﻣﺎن ،ﭘﻮﺷﺶ ﺑـﺎﻧﻮان وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬـﺮ« را
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﻫﻨﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ داﻧﺴﺖ.
در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺪار ﭘﻮﺷﺶ »ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﻄﻌﯽ« ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﺻﺤﺎب ﺻـﻔﻪ
و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎه از ﺑﯽﻟﺒﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ )ﻧﮏ :ﺣﻠﺒـﯽ۲۷۸-۲۷۷ /۲ ،؛ ﻣﺠﻠﺴـﯽ،
 (۸۴ /۴۳و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣـﺎﻟﯽ ،ﺗـﻼش ﻣﯽﻓﺮﻣـﻮد
اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻧﮏ :ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری۱۹۶ /۴ ،؛ ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی (۷۹۲ /۱۵ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو
ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺿﺮورت دارد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﺮدم دﺷـﻮار ﺑـﻮد ،آﻧـﺎن
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮ روش ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﻨﺪرس و ﻓﺮﺳﻮده ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﻧﮕـﻪ دارﻧـﺪ )ﺟـﻮاد
ﻋﻠﯽ (۴۷ /۵ ،و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺎت ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( از ﺑﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪاش ﻓﻘﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﺎﺷـﯽ از
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آداب و رﺳﻮم و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ﺑﻮد ،ﻧﻬﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد )ﻧﮏ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ/۴ ،
۱۹۱؛ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،اﻻﺻﺎﺑﻪ۳۱۷ /۱ ،؛ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿـﺮ ،(۶ /۲۰ ،ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﻗـﺮآن ﻧﯿـﺰ در آﯾـﻪ ﻣﻌـﺮوف
ﺟﻠﺒﺎب ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ »اﻻ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ« را ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺘﻌﺎرف آن روزﮔﺎر ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن روزﮔﺎر داﻧﺴﺖ ،ﭼـﻪ ،از ﯾﮑﺴـﻮ
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ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدن آن ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺪهای در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ
اﻓﺮاط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﺒﺎس ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ »ﻓﺨـﺮ
ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﮑﺒﺮ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﻧﮏ :ﺟﻮاد ﻋﻠـﯽ (۵۵ /۵ ،و دﯾﮕـﺮ ﺳـﻮ ،اﯾـﻦ
ﺳﺒﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،آﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤـﺚ )ﻧـﻮر (۳۱ :ﭘـﺲ از واﻗﻌـﻪ
اﺣﺰاب و ﺧﯿﺒﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ (۱۳۷ /۱ ،ﮐﻪ وﺿـﻊ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪود
زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﻧﮏ :ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی و دﯾﮕﺮان (۲۷۸ /۱۷ ،و دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﻟﺒﺎس و روﺳﺮی ﻧﯿﺰ ،در رواﯾﺎت از ﻟﺒﺎسﻫـﺎی ﻧـﺎزک و ﺑـﺪنﻧﻤﺎ ﻧﻬـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﮐﻠﯿﻨﯽ۵۱۷ /۵ ،؛ ﺻﺪوق ،ﻓﻘﯿﻪ۱۱۵ /۱ ،؛ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ (۲۸۲ /۳ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻬﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان »اﻻ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ« را
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آن داﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول آﯾﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد
از »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد .ﭼﻪ ،ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪهای ﺧﺎص
ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﺺ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﺴـﺎن اﺻـﯿﻞ ﻟﻐـﺖ ﻋـﺮب در
ﻣﻮرد »ﻣﻌﺎری« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﮑﺸﻮف زن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ» :اﻟﻤﻌﺎری :اﻟﯿﺪان و اﻟﺮﺟﻼن و اﻟﻮﺟﻪ
ﻻﻧﻪ ﺑﺎد اﺑﺪا« )ﻓﺮاﻫﯿﺪی۲۳۵ /۲ ،؛ اﺑﻦ ﻓﺎرس» (۲۹۷ /۴ ،ﻣﻌﺎری اﻟﻤﺮأه ﻣﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻇﻬـﺎره« )زﺑﯿـﺪی/۱۹ ،
 » (۶۷۱ﻣﻌﺎری اﻻﻧﺴﺎن :اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻌﺮی ﮐﺎﻟﻮﺟﻪ و اﻟﯿﺪ و اﻟﺮﺟﻞ« )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ(۵۶۲ ،
از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ »ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل« ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ،ﭘﺎ و ﺻﻮرت از ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﮑﺸﻮفاﻧﺪ» :ﻻﻧﻪ ﺑﺎد اﺑﺪا« و آﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫـﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﻮص ﻟﻐﻮی ﯾﺎد ﺷﺪه اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑـﺎره
ﻻزم اﺳﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﯾﺪ« و ﻧﯿﺰ »رﺟﻞ« ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻮ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑـﺮ ﺑﺨﺸـﯽ از آن ،ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،در آﯾﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ ﺗﯿﻤﻢ )ﻣﺎﺋﺪه (۶ :و آﯾﻪ ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ )ﻣﺎﺋﺪه (۳۸ :ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﯾﺪ در ﺧـﻮد آﯾـﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ :اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ۲۵۹ -۲۵۸ /۱ ،و ۲۶۴ /۱۰؛
اﺑﻦ ﺣﺰم ۱۴۷ /۲ ،و  ( ۳۵۷ /۱۱ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﻘﺼﻮد از ﯾﺪ در آﯾﻪ ﺗﯿﻤﻢ ﺻـﺮﻓﺎ دﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﭻ
)ﻧﮏ :ﻧﺠﻔﯽ (۱۷۳ /۵ ،و در آﯾﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﺼﻮص اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ۹۵۶ /۴ ،؛ ﻧﺠﻔـﯽ،
 (۵۲۸ /۴۱ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد از »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« را دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺻﻮرت ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳـﺖ و ﺗـﺎ
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ﭼﻪ ﻣﺤﺪوده ای ﺟﺰء ﻣﻌﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﺑـﺎز اﺳـﺖ .روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
ﻋﺒﺎرات ،اﺟﻤﺎل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻧﮑﺘﻪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻌﺎری را ﺑﻪ ﺳﺮ ،ﻣﻮ ،ﮔﺮدن ،دﺳﺖ ﺗـﺎ آرﻧـﺞ و
ﭘﺎ ﺗﺎ زاﻧﻮ ﺗﺴﺮی داده و ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎن آن روزﮔﺎر در ﻧﻮاﺣﯽ »ﺳﺮ ،ﮔﺮدن ،دﺳﺖﻫﺎ )از ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎزو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ( و ﭘﺎﻫﺎ
)از ﺣﺪود زاﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ(« ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آنﮔﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ »ﯾﮑـﯽ« از ﻟﻐﻮﯾـﺎن ) :اﺻـﻤﻌﯽ( ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ» :اﻟﻤﻌـﺎری :اﻟﻮﺟـﻮه و اﻻﻃـﺮاف و
اﻟﺘﺮاﺋﺐ« و »اﻃﺮاف« ﺷﺎﻣﻞ »ﺳﺮ و ﮔﺮدن« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ (۷۴-۷۱ ،ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
از ﯾﮑﺴﻮ دﯾﮕﺮ ﻟﻐﻮﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ در ﺗﻌﺮﯾـﻒ »اﻃـﺮاف« در ﻣﺘـﻮن ﻟﻐـﺖ،
اﺳﻤﯽ از »ﮔﺮدن« ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ :اﺑﻦ اﺛﯿﺮ۱۲۰ /۳ ،؛ زﺑﯿﺪی ،(۳۴۹ /۱۲ ،از ﺳﻮی ﺳﻮم اﺻﻤﻌﯽ ﺧـﻮد در
ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻌﺎری«» ،ﺗﺮاﺋﺐ :ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﺑﺎﻻی آن« را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮده ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺴﺘﺎن زن را ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﻣﻌﺎری و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺣﺠـﺎب ﺷـﺮﻋﯽ داﻧﺴـﺖ!! در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺮآن – ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ
ﮔﺬﺷﺖ -ﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺘﻦ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد.
ج( ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »ﺳﻨﺖ« اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﻣﺒﯿﻦ وﺣﯽ ﺑﻮده )ﻧﺤﻞ (۴۴ :و از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای رﻓﻊ اﺟﻤﺎل از آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﮕـﺎﻫﯽ وﯾـﮋه ﺑـﻪ اﺣﺎدﯾـﺚ داﺷـﺖ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪی در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮﯾﮋه در رواﯾﺎت ﻓﻘﻬﯽ ،ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ
اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻔﺴﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ رواﯾﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ:
 - ۱ﻋﺪة ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻞ ﺑﻦ دراج ﻋـﻦ اﻟﻔﻀـﯿﻞ
ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻗﺎل :ﺳﺄﻟﺖ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻋﻦ اﻟﺬراﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة أﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﻨﺔ اﻟﺘﯽ ﻗـﺎل اﻟﻠـﻪ ﺗﺒـﺎرک
وﺗﻌﺎﻟﯽ) :وﻻ ﯾﺒﺪﯾﻦ زﯾﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻟﺒﻌﻮﻟﺘﻬﻦ(؟ ﻓﻘﺎل :ﻧﻌـﻢ و ﻣـﺎ دون اﻟﺨﻤـﺎر ﻣـﻦ اﻟﺰﯾﻨـﺔ وﻣـﺎ دون اﻟﺴـﻮارﯾﻦ«
)ﮐﻠﯿﻨﯽ(۵۲۱ -۵۲۰ /۵ ،
 - ۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻦ ﻣﺮوک ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﻟﻪ :ﻣﺎ ﯾﺤﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﯾﺮی ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة إذا ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎ؟ ﻗﺎل :اﻟﻮﺟﻪ واﻟﮑﻔـﺎن
واﻟﻘﺪﻣﺎن« )ﻫﻤﺎن(۵۲۱ /۵ ،
 - ۳أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ واﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋـﻦ ﻋﺒـﺪ
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اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ ﻋﻦ زرارة ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻓﯽ ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرک وﺗﻌﺎﻟﯽ) :إﻻ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ( ﻗـﺎل:
اﻟﺰﯾﻨﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﮑﺤﻞ واﻟﺨﺎﺗﻢ« )ﻫﻤﺎن(۵۲۱ /۵ ،
 - ۴اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ ﺳﻌﺪان ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم( ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ) :وﻻ ﯾﺒﺪﯾﻦ زﯾﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻣﺎ ﻇﻬـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ( ﻗـﺎل :اﻟﺨـﺎﺗﻢ واﻟﻤﺴـﮑﺔ وﻫـﯽ
اﻟﻘﻠﺐ« )ﻫﻤﺎن(۵۲۱ /۵ ،
 - ۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﮑﻢ ﻋﻦ ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮة ﻋﻦ ﺳﻌﺪ اﻹﺳـﮑﺎف
ﻋﻦ أﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻗﺎل :اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺷﺎب ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر اﻣﺮأة ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﮐﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺘﻘﻨﻌﻦ ﺧﻠﻒ آذاﻧﻬﻦ
ﻓﻨﻈﺮ إﻟﯿﻬﺎ وﻫﯽ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎزت ﻧﻈﺮ إﻟﯿﻬﺎ ودﺧﻞ ﻓﯽ زﻗﺎق ﻗﺪ ﺳﻤﺎه ﺑﺒﻨﯽ ﻓﻼن ﻓﺠﻌﻞ ﯾﻨﻈﺮ ﺧﻠﻔﻬﺎ واﻋﺘـﺮض
وﺟﻬﻪ ﻋﻈﻢ ﻓﯽ اﻟﺤﺎﺋﻂ أو زﺟﺎﺟﺔ ﻓﺸﻖ وﺟﻬﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﻀﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﺈذا اﻟﺪﻣﺎء ﺗﺴﯿﻞ ﻋﻠﯽ ﺻﺪره و ﺛﻮﺑـﻪ ﻓﻘـﺎل:
واﻟﻠﻪ ﻵﺗﯿﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ( و ﻷﺧﺒﺮﻧﻪ ﻗﺎل :ﻓﺄﺗﺎه ﻓﻠﻤﺎ رآه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿـﻪ وآﻟـﻪ(
ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻓﺄﺧﺒﺮه ﻓﻬﺒﻂ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﻬﺬه اﻵﯾﺔ) :ﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﻐﻀﻮا ﻣﻦ أﺑﺼﺎرﻫﻢ وﯾﺤﻔﻈـﻮا
ﻓﺮوﺟﻬﻢ ذﻟﮏ أزﮐﯽ ﻟﻬﻢ إن اﻟﻠﻪ ﺧﺒﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﺼﻨﻌﻮن( « )ﻫﻤﺎن(۵۲۱ /۵ ،
در ﻣﻮرد رواﯾﺎت ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
ﯾﮏ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪی ،ﺑﻪ ﺟﺰ رواﯾﺖ دوم ،ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﻪاﻧﺪ وﻟﯽ رواﯾﺖ دوم ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ):
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ( ﻣﺮﺳﻞ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ١.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻣﻮرد وﺛﺎﻗﺖ »ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺮوه« در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺛﺎﻗﺖ وی ،دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ :ﺧﻮﺋﯽ (۲۸ /۱۴ ،و ﻣﺒﻨـﺎی
ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ،ﭘﺬﯾﺮش اﻋﺘﺒﺎر رواﯾﺎت اوﺳﺖ .ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ در دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﺗﺎ ﺣﺪودی
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
ﻧﺪارد ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :وﺟﻪ ،ﮐﻔﯿﻦ ،ﻗﺪﻣﯿﻦ ،ﮐﺤﻞ ) :ﺳﺮﻣﻪ( ،ﺧﺎﺗﻢ ) :اﻧﮕﺸـﺘﺮ( و ﻣﺴـﮑﻪ ) :دﺳـﺘﺒﻨﺪ( .ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺣﺎل ،ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺻﺮﻓﺎ در رواﯾﺖ دوم )ﻣﺮوک ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺿـﻌﻒ
ﺳﻨﺪی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺤﺚ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در رواﯾـﺎت
»ﺻﺤﯿﺤﻪ« ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﺮﻣﻪ و اﻧﮕﺸﺘﺮ و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ذﮐﺮ ﺷﺪه و روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ،ﺧﻮد اﻧﮕﺸﺘﺮ و دﺳﺘﺒﻨﺪ و ﺳـﺮﻣﻪ ﺑـﺪون ﻟﺤـﺎظ دﺳـﺖ و ﺻـﻮرت ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟـﻮاز
 .1در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪي رواﯾﺎت ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ رﺟﺎل در ﻣﻮرد ﺗﮏ ﺗﮏ راوﯾﺎن ،از ﻧﺮم اﻓﺰار »دراﯾﻪ اﻟﻨﻮر« و ﺑﻌﻀﺎ اﻇﻬـﺎر
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
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ» ،ﻣﻮﯾﺪ« ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ،دو ذراع ) :ﺳﺎق
دﺳﺖ( ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺟﺰء ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن آن ﺟﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺎرم روا ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺟﻮاز ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮدن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ذراﻋﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺳﻪ .از رواﯾﺖ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ »ﭘﯿﺶ« از ﻧﺰول آﯾﺎت ﻧﮕﺎه و ﭘﻮﺷﺶ در ﺳـﻮره ﻧـﻮر،
زﻧﺎن »ﻣﻘﻨﻌﻪ« ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ» :وﮐﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺘﻘﻨﻌﻦ ﺧﻠﻒ آذاﻧﻬﻦ« و اﯾـﻦ ،ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻧـﻮع
ﭘﻮﺷﺶ راﯾﺞ در آن زﻣﺎن ﺑـﻮده ﮐـﻪ واﮐـﻨﺶ ﻗـﺮآن را در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺮﺧـﯽ »ﮔﻤﺎﻧـﻪزﻧﯽﻫﺎ« در ﻣـﻮرد
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽﻫﺎی زﯾﺎد در آن ﻋﺼﺮ )ﻧﮏ :ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ (۶۸ -۳۱ ،را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻬﺎر .در ﺧﺼﻮص رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮑﺘﻪای ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﯽ اﺳﺖ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ ،واژه »ﺳﻮار« ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و در
رواﯾﺖ ﭼﻬﺎرم ،واژه »ﻣﺴﮑﻪ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻗُﻠﺐ« و »ﺳﻮار« ﺑﻮده )اﺑﻦ اﺛﯿﺮ (۳۳۱ /۴ ،ﻫﺮ ﺳﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﺒﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ» ،ﻣُ ﭽﺒﻨﺪ« اﺳﺖ» :اﻟﻘُ ﻠﺐ و اﻟﺴﻮار ﻟﻠﻤِ ﻌﺼﻢ« )ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ (۲۲۵ ،ﺣـﺎل ﺑﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ ﻣﻘﺼـﻮد از
ﻋﺒﺎرت» :ﻣﺎ دون اﻟﺨﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺰﯾﻨـﺔ وﻣـﺎ دون اﻟﺴـﻮارﯾﻦ« ﭼﯿﺴـﺖ .ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﻘﯿﻬـﺎن )ﺑﺤﺮاﻧـﯽ(۵۴ /۲۳ ،
ﻣﻘﺼﻮد از »ﻣﺎ دون اﻟﺨﻤﺎر« را ﺑﺨﺸﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ روﺳﺮی ﻗﺮار دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن ،وﻟـﯽ در »ﻣـﺎ
دون اﻟﺴﻮارﯾﻦ« ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﺳﻔﻞ« ﮔﺮﻓﺘﻪ و »ﮐﻔﯿﻦ« را ﻣﺼﺪاق آن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿـﺎن
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮای »ﻣﺎ دون اﻟﺨﻤﺎر«» ،ﻣﺎ دون اﻟﺴﻮارﯾﻦ« را »دو دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟـﺰ ﮐﻔـﯿﻦ« )ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ/۲۲ ،
 (۸۱۷و »از ﻣﺤﻞ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ« )ﻣﻄﻬـﺮی (۲۰۲ ،داﻧﺴـﺘﻪ و ﺑﺮﺧـﯽ ،ذﯾـﻞ رواﯾـﺖ را ﻣﺠﻤـﻞ ﺷـﻤﺮدهاﻧﺪ.
)ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼه (۳۵۵ ،در ﮐﺘﺐ ﻟﻐﺖ ،واژه »دون« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﻘﯿﺾ ﻓﻮق« ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺤﺖ« و ﻧﯿـﺰ
»ﺗﻘﺮﯾﺐ« و »ﺗﺤﻘﯿﺮ« آﻣـﺪه اﺳـﺖ )اﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر (۱۶۴ /۱۳ ،ﮐـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﺨﺴـﺖ در اﯾﻦﺟـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ دارد.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن» ،دون اﻟﺨﻤﺎر« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺮ روﺳـﺮی ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﺮ ،ﻣـﻮ و )ﺑـﻪ ﻗﺮﯾﻨـﻪ »وﻟﯿﻀـﺮﺑﻦ ﺑﺨﻤـﺮﻫﻦ ﻋﻠـﯽ
ﺟﯿﻮﺑﻬﻦ«( ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده و »ﻣﺎ دون اﻟﺴﻮارﯾﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣُ ﭽﺒﻨـﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ زﯾﻨﺖ ﺑﻮدن »ذراﻋﯿﻦ« ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾـﺖ ﭼﻬـﺎرم ،آﺷـﮑﺎر ﺑـﻮدن »ﻣﺴـﮑﻪ:
ﺳﻮار :ﻣُ ﭽﺒﻨﺪ« ﻣﺠﺎز ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه و ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺑـﯿﻦ دو رواﯾـﺖ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺗﻌـﺎرض وﺟـﻮد دارد .در
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺑﻬـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی در ﻣﻔﻬـﻮم و ﻣﺼـﺪاق »ﻣـﺎ دون
اﻟﺴﻮارﯾﻦ« وﺟﻮد دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ رواﯾﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮدن ﻣُ ﭽﺒﻨﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺗﺼـﺮﯾﺢ
رواﯾﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺳﺘﺮ ﻣﭻ دﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﭽﺒﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﮐﻔﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻧﺒﻮده ﺟﺰء »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﭘﻮﺷﺶ آن ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺎﺗﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،رواﯾـﺖ
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ﺻﺤﯿﺢﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺼﻮص وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻋﻦ ﻫﺎرون ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﻌﺪة ﺑﻦ زﯾﺎد ﻗﺎل:
ﺳﻤﻌﺖ ﺟﻌﻔﺮا و ﺳﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ زﯾﻨﺘﻬﺎ .ﻗﺎل :اﻟﻮﺟﻪ واﻟﮑﻔﯿﻦ« )ﺣﻤﯿﺮی ،ﻗـﺮب اﻻﺳـﻨﺎد۸۲ ،؛ ﺣـﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ(۱۴۶ /۱۴ ،
در رواﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ و ﺣﻤﯿـﺮی ،ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ آن را ﺻـﺤﯿﺤﻪ داﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ )ﻧـﮏ:
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،رﯾﺎض (۶۹ /۱۰ ،ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :و ﺳﺄﻟﺘﻪ ]ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ع([ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﯾﺼـﻠﺢ ﻟـﻪ أن
ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﯽ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ؟ ﻗﺎل :اﻟﻮﺟﻪ واﻟﮑﻔﺎن وﻣﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮار« )ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ۲۱۹ ،؛
ﺣﻤﯿﺮی ( ۲۲۷ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاز ﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﻮاز ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮدن ﻣﻼزﻣﻪ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ آن ﻟﺰوﻣﺎ
ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ.
رواﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻤﯽ ﻧﯿﺰ ،در ﮐﻨﺎر زﯾﻨﺖ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ» ،ﺳﻮار :دﺳﺘﺒﻨﺪ« را ﻧﯿﺰ ﺟـﺰء »اﻻ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ« ﺷـﻤﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ» :و ﻓﯽ رواﯾﺔ أﺑﯽ اﻟﺠﺎرود ﻋﻦ أﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ،ﻓﯽ ﻗﻮﻟﻪ) :وﻻ ﯾﺒﺪﯾﻦ زﯾﻨﺘﻬﻦ إﻻ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ
ﻣﻨﻬﺎ( ﻓﻬﯽ اﻟﺜﯿﺎب و اﻟﮑﺤﻞ و اﻟﺨﺎﺗﻢ و ﺧﻀﺎب اﻟﮑﻒ و اﻟﺴﻮار« )ﻗﻤﯽ (۱۰۱ /۲ ،ﻟﯿﮏ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾـﺖ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ارﺳﺎل آن ،ﻧﺎاﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺄﻟﯿﻒ »اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻮی« ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺤﺎل اﺳﺖ ،از ﺳﻮی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﻧـﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺗﺮدﯾـﺪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ) .ﻧﮏ :ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و اﻟﻤﻔﺴﺮون/۲ ،
 (۷۵۷-۷۵۶ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺮﻓﺎ »ﻣﺆﯾﺪ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﻟﺰوم »ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺎر« و »ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ« ﺑﺮای دﺧﺘـﺮی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد) .ﮐﻠﯿﻨﯽ(۵۳۳-۵۳۲ /۵ ،
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در رواﯾﺎت از »ﻣﻮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از »زﯾﻨﺖ« ﻫﺎی زن ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﺎﻣﺤﺮم
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪ» :اذا أراد أﺣﺪﮐﻢ أن ﯾﺘﺰوج ﻓﻠﯿﺴﺄل ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﮐﻤﺎ ﯾﺴﺄل ﻋﻦ وﺟﻬﻬﺎ ،ﻓﺈنّ اﻟﺸﻌﺮ أﺣﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﻦ«
)ﺻﺪوق ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ (٣٨٨ /٣ ،در ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺑﺰﻧﻄﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺳﺄﻟﺘﻪ ] :اﻟﺮﺿﺎ )ع([ ﻋـﻦ اﻟﺮﺟـﻞ
أﯾﺤﻞ ﻟﻪ ان ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯽ ﺷﻌﺮ اﺧﺖ اﻣﺮأﺗﻪ؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ ،اﻻ ان ﺗﮑﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ« )ﺣﻤﯿـﺮی٣٦٣ ،؛ ﺣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ،
 (١٤٤ /١٤در ﺻﺤﯿﺤﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه» :ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ )ع( ﻗﺎل :ﯾﺆﺧﺬ اﻟﻐـﻼم ﺑﺎﻟﺼـﻼه و ﻫـﻮ اﺑـﻦ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﯿﻦ و ﻻﺗﻐﻄﯽ اﻟﻤﺮأه ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﺤﺘﻠﻢ« )ﺻﺪوق٤٣٦ /٣ ،؛ ﺣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ (١٦٩ /١٤ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺤﯿﺤﻪ اول ﺑﺰﻧﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻮرد »ﻧﮕـﺎه« اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ ﺻـﺤﯿﺤﻪ دوم درﺑـﺎره »ﭘﻮﺷـﺶ«
اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﺟﻮب ﺳﺘﺮ ﻣﻮ ﺑﺮای زن ،از اﺑﺘﮑﺎرات ﺷـﻬﯿﺪ اول
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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)ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ (۶۹۶ ،و اﺻﻮﻻ اﺧﺒﺎر روﺷﻨﯽ دال ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺳﺘﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از اﻧﺪام زﻧﺎن در ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎز ﯾﺎﻓـﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد!! )ﻫﻤﺎن ( ۶۹۱ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﯿﺰ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ زن در ﻧﻤﺎز و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﺎﻣﺤﺮم
از ﻧﻈﺮ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﺑﺎب ﭘﻮﺷﺶ در ﻧﻤـﺎز و
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده آن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ ،اراﺋﻪ و ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻮق ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳـﺖ! )ﻧـﮏ :ﻫﻤـﺎن،
 ( ۷۰۸ -۶۸۵اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ رواﯾﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم و اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﺼﻮص وﺟﻪ و
ﮐﻔﯿﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳـﺘﺮ ﻣـﻮ
ﺣﺘﯽ از ﻣﺘﻦ آﯾﻪ  ۳۱ﻧﻮر از ﻫﻤﺎن ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺶ در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد) ،ﻧـﮏ :ﻃﺒﺮﺳـﯽ۲۱۷ / ۸ -۷ ،؛
ﻓﺨﺮ رازی ( ۳۶۴ /۲۳ ،و از ﺳﻮی ﺳﻮم ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺘﺮ ﺻﻼﺗﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﯽ در اﯾـﻦ
ﺑﺎره ،ﻟﺰوﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮﺧـﯽ از دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﻘﻬـﯽ،
ﺣﺪود اﯾﻦ دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﮔﻮاه ﻋﺪم ﺗﻼزم ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺳﺖ )ﻧـﮏ :ﺑﺤﺮاﻧـﯽ،
 ۶ /۷و ۱۱؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺪارک۱۸۹ / ۳ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ،ﻋـﺮوه۳۱۷ -۳۱۶ /۲ ،؛ روﺣـﺎﻧﯽ ،ﻋـﺮوه.(۳۳۲ /۱ ،
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ در ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :وﮐﺸﻒ اﻟﺰﯾﻨﺔ ﻋﻤﺪا ﻟـﻮ ﻗﻠﻨـﺎ ﺑﺤﺮﻣﺘـﻪ ﻻ ﻣﺪﺧﻠﯿـﺔ ﻟـﻪ ﻓـﯽ
اﻟﺼﻼة ،ﻻﻃﻼق اﻷدﻟﺔ ،ﺿﺮورة ﻋﺪم اﻟﺘﻼزم ﺑﯿﻦ وﺟﻮب اﻟﺴﺘﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ووﺟﻮﺑﻪ ﻟﻠﺼﻼة ،وﻟﺬا اﺗﻔـﻖ ﻇـﺎﻫﺮا
ﻋﻠﯽ ﻋﺪم وﺟﻮب ﺳﺘﺮ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺜﻼ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب ﺳﺘﺮه ﻟﻠﻨﻈﺮ ،وﮐﺬا رأس اﻷﻣﺔ ﻟﻮ ﻗﻠﻨـﺎ ﺑﻮﺟـﻮب
ﺳﺘﺮه ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ« )ﻧﺠﻔﯽ (۱۷۵ /۸ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺜـﺮ ﻓﻘﯿﻬـﺎن وﺟـﻮب ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﻮ را در ﺳـﺘﺮ
ﺻﻼﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﺪم وﺟﻮب از آن ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد )ﻋـﺎﻣﻠﯽ ،ﻣـﺪارک ،(۱۸۹ /۳ ،و
آن ﭼﻪ ﭘﻮﺷﺶ آن در ﻧﻤﺎز ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺘﺮ اﻧﺪام ﺑﻪ ﺟـﺰ وﺟـﻪ ،ﮐﻔـﯿﻦ ،ﻗـﺪﻣﯿﻦ ،ﻣـﻮ و
ﮔﺮدن ﺑﻮده )ﻧﺠﻔﯽ (۱۶۵ /۸ ،و در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ،در ﻣﺒﺤـﺚ ﺳـﺘﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻧﺎﻣﺤﺮم ،وﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن -ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﺬﺷﺖ -در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷـﺶ زن در ﺑﺮاﺑـﺮ
ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﺻﺮﻓﺎ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎری ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ آن را ﻧﯿﺰ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ
از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻻزم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺳﺘﺮ ﺻﻼﺗﯽ آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺪﻣﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﮔﻠﭙﺎﯾﮕـﺎﻧﯽ ،ﻫﺪاﯾـﻪ اﻟﻌﺒـﺎد (۱۳۱ /۱ ،ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻋﻤـﻮم ﻓﻘﯿﻬـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ،
ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮدن ﻗﺪﻣﯿﻦ را ﺻﺮﻓﺎ در ﻧﻤﺎز ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ) .ﻧﮏ :ﺧﻤﯿﻨـﯽ۱۴۲ /۱ ،؛ ﺧـﻮﺋﯽ ،ﻣﻨﻬـﺎج۱۳۶ /۱ ،؛
ﺧﺎﻣﻨﻪای ،اﺟﻮﺑﻪ۱۳۴ /۱ ،؛ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻤﯿﺴﺮه(۴۳۱ ،
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده ﺳﺘﺮ ﺻﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ آﯾـﻪ  ۳۱ﻧـﻮر» :اﻻ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ« اﺳـﺘﻨﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ) ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺗﺬﮐﺮه ( ۴۴۷ /۲ ،ﻟﯿـﮏ ﻧـﻪ از آن رو ﮐـﻪ آن را ﺑـﺎ ﺳـﺘﺮ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﮕـﺎه در
ﻣﺤﺪوده و دﻟﯿﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از آﯾﻪ و رواﯾﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی آن» ،ﻋﻮرت ﻧﺒﻮدن« وﺟﻪ
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و ﮐﻔﯿﻦ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده و آنﮔﺎه ﺑﺮای ﺳﺘﺮ ﺻﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ) .ﻧﮏ :ﻧﺠﻔﯽ ۱۶۹ /۸ ،و (۱۷۲
ﻧﺘﯿﺠﻪ رواﯾﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮدن ﺧﺼﻮص وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﭻ دﺳـﺖ( ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
زﯾﻨﺖ آن دو در ﺣﺪ ﺳﺮﻣﻪ و اﻧﮕﺸﺘﺮ ،اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه و ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺼﺪاق »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ

رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از آنﻫـﺎ ﺧـﻼف ﻣﺤﺘـﻮای رواﯾـﺎت ﭘﯿﺶﮔﻔﺘـﻪ

اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
» .۱ﻋﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﻟ ﻠﻪ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻓﯽ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ ﺛﻨـﺎؤه) :إﻻ ﻣـﺎ ﻇﻬـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ( ﻗـﺎل :اﻟﻮﺟـﻪ و اﻟـﺬراﻋﺎن«
)ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق۲۳۲ ،؛ ﻧﻮری (۲۷۵ /۱۴ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺑﺎز ﺑﻮدن دو ﺳﺎق دﺳـﺖ زن ﻧﯿـﺰ
ﺟﺰء اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ .ﻟﯿﮏ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ ﻧﺨﺴﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳـﻞ
ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ آن ﻧﯿﺰ از اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ :ﻣﮑـﺎرم اﻻﺧـﻼق
ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﺑﯽﺳﻨﺪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐـﺮده ،و ﻣﺴـﺘﺪرک اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﮐـﻪ ﺟﻤـﻊ
ﮐﻨﻨﺪه رواﯾﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﺎﺋﻞ آنرا ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﻣﺴﺘﺪرک« وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﮐﻠـﯽ از ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
ﻣﺤﺪث ﻧﻮری و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﺘﺪرک ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺎن ﮐﺘﺒﻪ ﻻﯾﻔﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻻ ﻋﻤﻼ« )ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،اﻧﻮاراﻟﻬﺪاﯾـﻪ،
 (۲۴۴ /۱ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ راﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﺷـﺮﯾﻒ )ﺑـﻮﯾﮋه رواﯾـﺖ ﻧﺨﺴـﺖ
ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
» .۲ﻋﻦ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ )ع( ﻗﺎل :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺪه ﻧﺴﺎء اﻫﻞ اﻟﺠﻨﻪ و ﻣﺎ ﮐﺎن ﺧﻤﺎرﻫﺎ اﻻ ﻫﮑﺬا :و اوﻣـﺄ ﺑﯿـﺪه اﻟـﯽ
وﺳﻂ ﻋﻀﺪه« )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق (۹۳ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ – ﻗﻄـﻊ ﻧﻈـﺮ از ﺿـﻌﻒ ﺳـﻨﺪ آن -ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ روی
دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻣﮑﺸﻮف ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزو و دﺳـﺖ زن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﺎﻣﺤﺮم ﻧـﺪارد ،ﭼـﻪ ،در ﻣـﺘﻦ ﺣـﺪﯾﺚ
ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ »در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ در رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺷـﯿﺪن »ﺟﻠﺒـﺎب« ﻫﻤـﺮاه
»ﺧﻤﺎر« ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤـﻪ )س( ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ...» :ﻻﺛـﺖ ﺧﻤﺎرﻫـﺎ ﻋﻠـﯽ رأﺳـﻬﺎ واﺷـﺘﻤﻠﺖ
ﺑﺠﻠﺒﺎﺑﻬﺎ...؛ روﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ و ﭼﺎدر ﺑﺮﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ) «.ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﻻﺣﺘﺠﺎج۱۲۳ /۱ ،؛ ﺳﯿﺪ ﺑـﻦ ﻃـﺎووس،
اﻟﻄﺮاﺋﻒ۲۶۴ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ(۲۴۹ /۱۶ ،
 » .۳ﻋﻠﯽ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ] ،ﻋﻦ أﺑﯿﻪ[ ﻋﻦ ﻫﺎرون ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﻌﺪة ﺑﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒـﺪ اﻟﻠـﻪ )ع( ﻗـﺎل:
ﻗﺎل أﻣﯿﺮ ا ﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( :ﻻ ﺗﺒﺪؤوا اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺴﻼم و ﻻﺗﺪﻋﻮﻫﻦ إﻟﯽ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺈن اﻟﻨﺒﯽ )ص( ﻗﺎل :اﻟﻨﺴﺎء ﻋـﯽ و
ﻋﻮرة ﻓﺎﺳﺘﺮوا ﻋﯿﻬﻦ ﺑﺎﻟﺴﮑﻮت واﺳﺘﺮوا ﻋﻮراﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﺒﯿﻮت« )ﮐﻠﯿﻨﯽ (۵۳۵-۵۳۴ /۵ ،در ﻧﻘﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ آﻣـﺪه
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اﺳﺖ » :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﯽ ﻋﻤﯿﺮ ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ع( ﻗﺎل :ﻗـﺎل رﺳـﻮل
اﻟﻠﻪ )ص( :اﻟﻨﺴﺎء ﻋﯽ وﻋﻮرة ﻓﺎﺳﺘﺮوا اﻟﻌﻮرات ﺑﺎﻟﺒﯿﻮت واﺳﺘﺮوا اﻟﻌﯽ ﺑﺎﻟﺴﮑﻮت« )ﮐﻠﯿﻨـﯽ (۵۳۵ /۵ ،از ﻧﻈـﺮ
ﺳﻨﺪی ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺤﺖ رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد »ﻣﺴﻌﺪه ﺑﻦ ﺻﺪﻗﻪ« در ﺳﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ )ﻧـﮏ:
ﺧﻮﺋﯽ (۱۳۹ /۱۸ ،رواﯾﺖ دوم ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪی دارد )ﻧﮏ :ﺻﺪوق۳۹۰ /۳ ،؛ ﺗﺮﻣﺬی۳۱۹ /۲ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ ،اﻟﻤﺼـﻨﻒ۲۷۷ /۲ ،؛ ﻃﺒﺮاﻧـﯽ،
 (۲۹۵ /۹و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،رواﯾﺖ از ﺧﺒﺮی واﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد از »ﻋﯽ و ﻋﻮرت« ﺑـﻮدن
زن در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﻮﺷﺶ دارد.
درﺑﺎره اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﻋﻮرت« در اﺻﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻣﮕﺎه اﻧﺴـﺎن –
ﻣﻌﺎدل »ﺳﻮأه« -اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ از آن رو ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ،ﻧﻮﻋﯽ »ﻋﺎر« و ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﻣﺴﺎری
اﺳﺖ) .ﻓﺮاﻫﯿﺪی (۲۳۷ /۲ ،ﻟﯿﮏ در آﯾﺎت و رواﯾﺎت ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﻨﻬـﺎن داﺷـﺘﻦ آن ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ
اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽﺣﻔﺎظ» :ان ﺑﯿﻮﺗﻨﺎ ﻋﻮره« )اﺣﺰاب ،(۱۳ :اﺳﺮار دﯾﮕﺮان» :وﻣﻦ ﺳـﺘﺮ
ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻮرة ﯾﺨﺎﻓﻬﺎ ﺳﺘﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺒﻌﯿﻦ ﻋﻮرة ﻣـﻦ ﻋـﻮرات اﻟـﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧـﺮة« )ﮐﻠﯿﻨـﯽ (۲۰۰ /۲ ،و ﻧﯿـﺰ
زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم در ر واﯾﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ روی ﻣﻌـﺎدل
»ﺳﻮأه« ﻧﺒﻮده ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻔﻬﻮم رواﯾﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﺷـﯿﺪه
ﻣﺎﻧﺪن آن از »دﯾﺪ ﻧﺎﻣﺤﺮم« ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ دارد.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ »ﻋﻮرات« را ﺑﺎ »ﺑﯿﻮت« ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ در آن ﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ
ﻟﺰوم ﺣﺒﺲ در ﺧﺎﻧﻪ را وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧـﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ » :و اﻟﻼﺗﯽ ﯾﺎﺗﯿﻦ اﻟﻔﺎﺣﺸﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﮑﻢ  ...ﻓﺎﻣﺴﮑﻮﻫﻦ ﻓﯽ اﻟﺒﯿﻮت ) «...ﻧﺴﺎء (۱۵ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا )ص( ﻟﺰوم ﺣﺒﺲ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ! ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﯿﺎق رواﯾﺖ –
ﮐﻪ ﺑﺤﺚ از »ﻋﯽ :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺼﻮد )ﻧﮏ :ﺟﻮﻫﺮی۲۴۳۲ /۶ ،؛ اﺑﻦ ﻣﻨﻈـﻮر «(۱۱۱ /۱۵ ،و ﺳـﮑﻮت و
ﺑﯿﻮت آﻣﺪه -ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن در ﺑﺤﺚ »ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای زن« ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺳـﯿﺮه
ﻣﺴﺘﻤﺮه و ﻧﯿﺰ رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮه دال ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س( و ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ص( و ﺑﺮﺧـﯽ آﯾـﺎت
)اﺣﺰاب ،( ۳۲ :ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ زن در ﺟﻤﻊ دﻻﻟﺖ دارد ،رواﯾﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ را ﺣﻤـﻞ ﺑـﺮ ﮐﺮاﻫـﺖ آن
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .ﻧﺠﻔﯽ(۹۹-۹۸ / ۲۹ ،
ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ،ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻮرت ﺑﻮدن زن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﻤـﺎم ﺑـﺪن زن«
ﺣﮑﻢ وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺶ را ﻧﺪارد و دﺳﺖﮐﻢ وﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﯽ ،اﻟﻤﻌﺘﺒـﺮ۱۰۱ /۲ ،؛
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ﻧﺠﻔﯽ۱۶۳ /۸ ،؛ ﻧﯿﺰ :ﻃﻮﺳﯽ ،ﺧﻼف» :(۳۹۳ /۱ ،أﻧﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﺟﻤﯿﻌﻬﺎ ﮐﺎﻟﻌﻮرة ﻓـﯽ أﮐﺜـﺮ اﻷﺣﮑـﺎم«
)ﻧﺠﻔﯽ(۱۶۴ /۸ ،
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن زن ﺑﺪون روﺳﺮی در ﺻـﻮرت ﻓﻘـﺪان
آن )ﺻﺪوق۳۷۳ /۱ ،؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ :ﻃﻮﺳـﯽ ،اﻻﺳﺘﺒﺼـﺎر (۳۸۹ /۱ ،و ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﻫﻨـﻪ ﮐـﺮدن ﺳـﺮ و ﻣـﻮ ﻫﻨﮕـﺎم دﻋـﺎ
)ﻣﺠﻠﺴﯽ (۱۰ /۹۲ ،دﻻﻟﺖ دارد .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ زن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﺎﻣﺤﺮم و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﻧﺪارد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رواﯾﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﺰوم ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن زن ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ (۵۳۴ /۵ ،و اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای زن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ اورا ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ )ﺣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ (۴۳ /۱۴ ،وﺟـﻮد دارد،
ﻟﯿﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪی ،ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﻬﯽ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﯾـﻪ را ﻧـﺪارد) .ﻧـﮏ:
ﺧﻮﺋﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح(۵۳ -۵۲ /۱ ،
د( ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻮﺷﺶ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد .ﺑـﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺣﻔـﻆ ﻋﻔّ ـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺻـﯿﺎﻧﺖ از ﻓﻀـﺎی ﻣﻌﻨـﻮی ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﻮت و ﻫﻮسﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﻪ ،ﺟﻠﻮهﮔﺮی و ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑـﻪﻫﺎ ،زﻣﯿﻨـﺔ ﻣﺴـﺎﻋﺪی
ﺑﺮای ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و آراﻣﺶ روﺣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ وﯾـﮋه ﺟﻮاﻧـﺎن را ﺳـﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﯿﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در درون اﻓـﺮاد ،اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ،ﻫﯿﭻﮔـﺎه ﺣﺎﻟـﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺣﺠﺎب ،ﺑﻪ ﮐﺎﺳـﺘﻦ اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ذﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف ،ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎز ،ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳـﺖ؛ »ذﻟِـﮏ
ِﮏ أَدْ ﻧﯽ أنْ ﯾﻌْ ـﺮَ ﻓ َْﻦ ﻓَﻼﯾـﺆذَﯾﻦ«
أَزْﮐﯽ َﻟﻬُ ﻢ« )ﻧﻮر» (٣٠ :ذﻟِﮑﻢْ أ َْﻃﻬَ ﺮُ ﻟِﻘُ ُﻠﻮ ﺑِﮑﻢْ َو ُﻗ ُﻠﻮ ﺑ ِِﻬ ﱠﻦ« )اﺣﺰاب» (٥٣ :ذﻟ َ
)اﺣﺰاب (٥٩ :در رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ )ع( :ﺣﺮّ م اﻟ َﻨﻈـﺮ إﻟـﯽ ُﺷـﻌﻮر اﻟﻨﺴـﺎءِ
ﻏﯿﺮﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎءِ ﻟﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﺗَﻬﯿﯿﺞ اﻟﺮﺟﺎل وﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮا اﻟﺘﻬﯿﯿﺞ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴـﺎد«
ّ
اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻷزواج وإﻟﯽ
)ﺻﺪوق ،ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ١٠٤ /١) ،؛ ﻫﻤﻮ ،ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﯾﻊ(٥٦٥ /٢ ،
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب ،ﺣﮑﻤﯽ ﺗﻌﺒّﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ ،ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺣﺠـﺎب را ﺑـﺮای
ﭘﯿﺮزﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖَ » :واﻟْﻘَ ﻮاﻋِ ُﺪ ﻣِ َﻦ اﻟ ﱢﻨﺴﺎءِ اﻟﻼﱠﺗﯽ
ـﻦ« )ﻧـﻮر:
ﺟﺎت ﺑِﺰﯾ َﻨ ٍﺔ َوأَنْ ْﯾﺴﺘَﻌْ ﻔِ ﻔْ َﻦ َﺧﯿـﺮٌ َﻟﻬُ ﱠ
ﯾﻀﻌْ َﻦ ﺛِﯿﺎ َﺑﻬُ ﱠﻦ ﻏَ ﯿﺮَ ﻣُ َﺘﺒَﺮﱢ ٍ
ﻨﺎح أَنْ َ
ﯿﺲ ﻋَ َﻠ ِﯿﻬ ﱠﻦ ُﺟ ٌ
ﻻ ﯾﺮْ ُﺟﻮنَ ﻧِﮑﺎﺣ ًﺎ َﻓ َﻠ َ
 (٦٠در رواﯾﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﮔﺎه »ﺟﻠﺒﺎب« و »ﺧﻤﺎر« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﺛﯿﺎب در اﯾﻦ آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه و ﮔﺎه ﺧﺼﻮص
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»ﺟﻠﺒﺎب« )ﮐﻠﯿﻨﯽ (٥٢٠ /٥ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﻧﻬﯽ از ﺗﺒﺮج )اﺣـﺰاب ،(٣٣ :ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﺑـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
داﺷﺘﻦ زﯾﻨﺖ زن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ) .ﻧﻮر (٣١ :اﯾﻦ ﺑﺪان روﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤـﻪ در
زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ زن ﻧﻤﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
آن ﭼﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺻـﺤﯿﺢ و اﺻـﻮﻟﯽ از ﻓـﺮاز »اﻻ ﻣـﺎ
ﻇﻬﺮ« در آﯾﻪ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد آﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘـﻪ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
ﯾﮏ .ﻣﻘﺼﻮد از »زﯾﻨﺖ« در آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﻄﻠﻖ زﯾﺒـﺎﯾﯽ زن و ﺟﺎذﺑـﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴـﯽ او )اﻋـﻢ از اﻧـﺪام،
زﯾﻨﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ( اﺳﺖ .ﭼﻪ ،واژه زﯾﻨﺖ در آﯾﻪ اﻃﻼق داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗـﺮ ﮔﺬﺷـﺖ،
در ﻗﺮآن وﯾﮋه زﯾﻨﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ در رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﺪد ،زﯾﻨﺖ در آﯾﻪ ﺑـﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺮ دو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻧﮏ :ﮐﻠﯿﻨﯽ(٥٢١-٥٢٠ /٥ ،
دو .از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮاﻫﺪ درون ﻣﺘﻨﯽ آﯾﺎت ،اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ :وﺟـﻮب ﺳـﺘﺮ ﺷـﺮﻣﮕﺎه از اﻧﻈـﺎر و ﻧﯿـﺰ
ﭘﻮﺷﯿﺪن »ﺳﺮ« و »ﺳﯿﻨﻪ«  -و ﻧﯿﺰ »ﮔﺮدن« ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺮدﯾﺪ) -از آﯾﻪ  ۳۱ﻧﻮر( ،ﻟﺰوم ﻧﺰدﯾﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻦ »ﺟﻠﺒـﺎب:
ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺣﺪ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭼﺎدر« ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ« ﺑﺮای در اﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪن از
ﺗﻌﺮض اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ )از آﯾﻪ  ۵۹اﺣﺰاب( ،و ﻧﻬﯽ از ﺗﺒـﺮج ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ دوره ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪن
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ )از آﯾﻪ  ۳۳اﺣﺰاب( .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻬﺮه ،دﺳﺖ ،ﭘﺎ و ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣـﻮ
»ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ« از آﯾﺎت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ آﯾـﻪ ،آﺷـﮑﺎر ﮐـﺮدن ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ
زﯾﻨﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ زن )اﻋﻢ از اﻧﺪام و زﯾﻨﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( واﺟﺐ اﺳﺖ» :ﻻﯾﺒﺪﯾﻦ زﯾﻨﺘﻬﻦ« و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﻮل آن ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎ» :اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ ﻧﻬـﯽ از اﺑـﺪاء ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺑـﺪﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ »ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدن« زﯾﻨﺖ ﭘـﺎ در اداﻣـﻪ
آﯾﻪ  ۳۱ﻧﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ » :و ﻻﯾﻀﺮﺑﻦ ﺑﺎرﺟﻠﻬﻦ ﻟﯿﻌﻠﻢ ﻣـﺎﯾﺨﻔﯿﻦ ﻣـﻦ زﯾﻨـﺘﻬﻦ« ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔـﺮ
ﮐﻮﺑﯿﺪن ﭘﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد زﯾﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎ )ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻠﺨﺎل( را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪا ﻣﻌﻠـﻮم ﺳـﺎزد
ﻣﻮرد ﻧﻬﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد.
ﺳﻪ .ﻗﺮﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮد از »اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻧﺰول آﯾﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ »ﻣﺎ ﻇﻬـﺮ« را ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺪام و زﯾﻨﺖ زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف آﺷﮑﺎر اﺳﺖ« ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم اﺛﺒـﺎت
ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﻔﺮط در ﻋﺼﺮ ﺷﺎرع از ﯾﮑﺴﻮ ،و ﻧﻬﯽ ﻗﺮآن از ﺗﺒﺮج ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دوره ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﻧﻬﯽ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮ و
ﮔﺮدن و دﺳﺖ و ﭘﺎ داﻧﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﺴـﺎن اﺻـﯿﻞ در ﻣـﻮرد
»ﻣﻌﺎری« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﮑﺸﻮف زن اﺳﺖ» :اﻟﻤﻌﺎری :اﻟﯿﺪان و اﻟﺮﺟﻼن و اﻟﻮﺟﻪ ﻻﻧـﻪ ﺑـﺎد
اﺑﺪا« ﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﺟﻤﺎل در واژهﻫﺎی »ﯾﺪ« و »رﺟﻞ« ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻣﻌﺎری در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ،ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﭘـﯿﺶ از ﻧـﺰول آﯾـﻪ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :وﮐﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺘﻘﻨﻌﻦ ﺧﻠﻒ آذاﻧﻬﻦ« )ﮐﻠﯿﻨﯽ (۵۲۱ /۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﻣﻌـﺎری و »ﻣـﺎ
ﻇﻬﺮ« را ﺑﻪ ﺳﺮ ،ﻣﻮ ،ﮔﺮدن ،دﺳﺖ ﺗﺎ آرﻧﺞ و ﭘﺎ ﺗﺎ زاﻧﻮ ﺗﺴﺮی داد.
ﭼﻬﺎر .در رواﯾﺎت »ﻣﻌﺘﺒﺮ«  ،ﺻﺮﻓﺎ وﺟﻪ ،ﮐﻔﯿﻦ ،ﮐﺤﻞ ) :ﺳﺮﻣﻪ( ،ﺧﺎﺗﻢ ) :اﻧﮕﺸﺘﺮ( و ﻣﺴـﮑﻪ ) :ﻣﭽﺒﻨـﺪ(
ﻣﺼﺪاق »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﻗﺪﻣﯿﻦ« ﻧﯿﺰ در رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎﻓﯽ و »ذراﻋﯿﻦ« در رواﯾﺖ ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﺴﺘﺪرک ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒـﺮ ،ﺑـﻪ ﻟـﺰوم ﭘﻮﺷـﺶ »ذراﻋـﯿﻦ« و
»ﻣﻮ« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻨﺞ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻮﺷﺶ زن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم -ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﻋﻔّ ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻨـﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﺪن اﻓﺮاد -ﻧﯿﺰ ﻗﺮﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﭘﻮﺷﺶ واﺟﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮم از ﭘﯿﺮزﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﺒـﺮج آﻧـﺎن ﻧﺎﺷـﯽ از
آراﯾﺶﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺣﮑﻢ ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ دو ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :اﻧﺤﺼﺎر »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« در وﺟﻪ و ﮐﻔﯿﻦ و زﯾﻮر آﻻت ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺤﺪود آن ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﻪ و اﻧﮕﺸـﺘﺮ،
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ،ﻣﺤﺪوده ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ و ﻣﭽﺒﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻـﻮرت
وﺟﻮد ﻣﻔﺴﺪه و وﺟﻮد ﻗﺼﺪ رﯾﺒﻪ و ﺗﻠﺬذ ﺑﺮای ﻣﺮد ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد ،ﭼﻨﺎنﮐـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺑﺪن ﻣﺮد ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،زن -در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﭽـﻮن رﯾﺒـﻪ و ﻓﺴـﺎد-
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ (.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺎرهای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﺗﺴﺮی دادن »ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« ﺑﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن و
ﻧﯿﻤﯽ از دﺳﺖ و ﭘﺎ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻬﺮه )روﺑﻨﺪ( و ﮐﻔﯿﻦ و ﻧﯿﺰ زﯾﻮرآﻻت ﻣﺨﺘﺼﺮ آن دو ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﺒﻮده ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻧﺪارد ،ﮐﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺮدن و ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﻤـﻮدن
اﺳﺘﺜﻨﺎ در آﯾﻪ» :اﻻ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ« اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺗﺄﻣﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺘـﺎوی و اﺣﺘﯿﺎطﻫـﺎی ﺳـﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ را ﻧﻤﺎﯾـﺎن

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1395
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ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.

اﺑﻦ اﺑﯽﺷﯿﺒﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺼﻨﻒ ،داراﻟﻔﮑﺮ ۱۴۰۹ ،ق.

اﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﺔاﻟﻠﻪ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯽ ۱۳۷۸ ،ق.

اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ و اﻻﺛﺮ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.۱۳۶۴ ،
اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﯾﻊ ،ﻧﺠﻒ ،اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻟﺤﯿﺪرﯾﻪ ۱۳۸۶ ،ق.

_______________ ،ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ )ع( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺴﯿﻦ اﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﯿـﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻻﻋﻠﻤـﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋـﺎت،
ﭼﺎپ اول ۱۴۰۴ ،ق.
_______________ ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ،ﻗـﻢ ،ﭼـﺎپ دوم۱۴۰۴ ،
ق.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﻲ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻓﯽ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ۱۴۱۶ ،ق.
اﺑﻦ ﺣﺰم ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﺤﻠﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﺮوت ،دارﺻﺎدر ،ﺑﯽﺗﺎ.

اﺑﻦ ﻃﺎووس ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،اﻟﻄﺮاﺋﻒ ،ﻗﻢ ،ﺧﯿﺎم ۱۳۹۹ ،ق.

اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻻﻋﻼم اﻻﺳﻼﻣﯽ ۱۴۰۴ ،ق.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﻐﻨﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.

اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت ،دراﻟﻔﮑﺮ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۰ ،ق.

ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اﯾﺮواﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﺑﯽﺗﺎ.
ﺑﻬﺒﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ اﺳﺮا.۱۳۸۰ ،

ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ،ﺣﺠﺎب ﺷﺮﻋﯽ در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۹ ،
ﺗﺮﻣﺬی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻔﮑﺮ ۱۴۰۳ ،ق.

ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﺒﺎع ،ﺑﯿﺮوت ،ﺷﺮﮐﻪ دار اﻟـﺮﻗﻢ ﺑـﻦ اﺑـﯽ اﻻرﻗـﻢ،

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

ﺟﻮﻫﺮی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ،اﻟﺼﺤﺎح  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻟﻠﻌﺎم ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم،

 ۱۴۰۷ق.
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ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﻤﺴﺘﺪرک ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮﻋﺸـﻠﯽ ،داراﻟﻤﻌﺮﻓـﻪ ،ﺑﯿـﺮوت،

 ۱۴۰۶ق.
ﺣّ ﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﯽ ،ﺑﯿـﺮوت،
ﺑﯽﺗﺎ.
ﺣﻠﺒﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺴﯿﺮه اﻟﺤﻠﺒﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ۱۴۰۰ ،ق.

ﺣﻤﯿﺮي ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻗﺮب اﻻﺳﻨﺎد ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث ۱۴۱۳ ،ق.

ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻋﻠﯽ ،اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ،دار اﻟﻨﺒﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۵ ،ق.

ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﻌﯿﻦ  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻬﺪی ﻣﺨﺰوﻣﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﻣﺮاﯾﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤـﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋـﺎت ،ﺑﯿـﺮوت ،ﭼـﺎپ

اول ۱۴۰۸ ،ق.
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح اﻟﻠﻪ ،اﻧﻮار اﻟﻬﺪاﯾﻪ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۷۲ ،

__________ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﻗﻢ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ -اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ۱۴۱۸ ،ق.

ﺧﻮﺋﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻨﮑﺎح ،ﻗﻢ ،ﻟﻄﻔﯽ و داراﻟﻬﺎدی ۱۴۰۷ ،ق.

__________ ،ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ۱۴۱۳ ،ق.

__________ ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ،ﻗﻢ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ۱۴۱۰ ،ق.

راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻔـﺎظ اﻟﻘـﺮان  ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺻـﻔﻮان ﻋـﺪﻧﺎن داوودی ،ﭼـﺎپ اول ،دﻣﺸـﻖ:

داراﻟﻘﻠﻢ ،و ﺑﯿﺮوت :اﻟﺪاراﻟﺸﺎﻣﯿﻪ ۱۴۱۶ ،ق.
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ،اﻟﻌﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق )ع( ۱۴۱۲ ،ق.

زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﮑﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ و ﻋﯿﻮن اﻻﻗﺎوﯾﻞ ﻓﯽ وﺟﻮه اﻟﺘﺄوﯾﻞ ،ﻣﻨﺸﻮرات

اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ.
ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ،اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻤﯿﺴﺮه ،ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎﺣﻪ آﯾﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻟﺴﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ۱۴۱۷ ،ق.

ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻋﺒـﺎس ﻗﻮﭼـﺎﻧﯽ ،داراﻟﮑﺘـﺐ اﻻﺳـﻼﻣﯿﻪ ،ﭼـﺎپ دوم،

.۱۳۶۵
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ،اﻟﻌﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ ،ﭼﺎپ دوم ۱۴۰۹ ،ق.

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۷ ،ق.

ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،ﻗﺎﻫﺮه ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﯽﺗﺎ.
ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻻﺣﺘﺠﺎج ،ﻧﺠﻒ ،دار اﻟﻨﻌﻤﺎن ۱۳۸۶ ،ق.
ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ،ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ۱۳۹۲ ،ق.

ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۰۶ ،ق.
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_______________ ،اﻟﺘﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
_______________ ،اﻟﺨﻼف ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۷ ،ق.
ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻣﺪارک اﻻﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ۱۴۱۰ ،ق.

ﻋﺮﯾﻀﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﻤﻮﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯽ ﻟﻼﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ )ع( ،ﻣﺸﻬﺪ ۱۴۰۹ ،ق.

ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ )ع( ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۵ ،ق.

ﻋﻠﯽ ،ﺟﻮاد ،اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺮﺿﯽ ،ﭼﺎپ اول.۱۳۸۰ ،

ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد ،ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﮐﻨﺰ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﺗﻀﻮی ،ﭼﺎپ اول.۱۳۷۳ ،

ﻓﺨﺮ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ )اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ( ،ﺑﯿﺮوت ،داراﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ۱۴۲۰ ،ق.
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻦ وﺣﯽ اﻟﻘﺮآن ،داراﻟﻤﻼک ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ و اﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،ﭼﺎپ دوم ۱۴۱۹ ،ق.

ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎه ﻣﺮﺗﻀﯽ ،اﻟﻮاﻓﯽ ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻻﻣﺎم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( ،اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۰۹ ،ق.

ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۰۵ ،ق.

ﻗﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻤﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ داراﻟﮑﺘﺎب ،ﻗﻢ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ۱۴۰۴ ،ق.

ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.۱۳۶۷ ،

ﮐﯿﺎﻫﺮاﺳﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﭼﺎپ دوم ۱۴۰۵ ،ق.

ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،ﻫﺪاﯾﻪ اﻟﻌﺒﺎد ،ﻗﻢ ،دار اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ۱۴۱۳ ،ق.

ﻣﺘﻘﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌﻪ ﻟﺪرر اﺧﺒﺎر اﻻﺋﻤﻪ اﻻﻃﻬﺎر ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻮﻓﺎء ،ﭼﺎپ

ﺳﻮم ۱۴۰۳ ،ق.
ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء )ع(.۱۳۶۴ ،

_________________ ،ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼم  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﺷﯿﺮازی ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸـﺎرات اﻻﺳـﺘﻘﻼل ،ﭼـﺎپ دوم،
 ۱۴۰۹ق.
ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺼﻼه ،ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ۱۴۰۵ ،ق.

ﻣﺮاﻏﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻏﯽ

 ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﻣﺮﺗﻀﻲ زﺑﯿﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺴﻤﯽ ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﺼـﻄﻔﯽ

ﺣﺠﺎزی ،داراﻟﻬﺪاﯾﻪ ۱۴۰۹ ،ق.
ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺠﺎب ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.۱۳۷۴ ،

ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ و اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﯽ ﺛﻮﺑﻪ اﻟﻘﺸﯿﺐ ،ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿـﻮی ،ﭼـﺎپ دوم،

.۱۳۸۳
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رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

_____________ ،اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ۱۴۱۶ ،ق.

ﺷﻤﺎرة 97

ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ،اﺣﮑﺎم رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.۱۳۸۲ ،

ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ و دﯾﮕﺮان ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ.۱۳۷۳ ،

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

