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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 ادامه بررسی دلیل سوم

سوره نور است؛ محصّل بحث ما در این قسمت از آیه  13بحث در ادله جواز نظر به همه بدن زن محرم بود. دلیل سوم آیه 

این شد که آیه داللت بر جواز نظر به همه بدن زن محرم را ندارد. احتماالتی که در این آیه وجود دارد و مفسرین به آن اشاره 

ستر  ووال و آراء اینجا مختلف است. ما به تفصیل درباره این آیه در بحث نظر به اجنبیه اند، احتماالت متعددی است؛ اقکرده

های مفصلی درباره آن اهلل بحث خواهیم کرد. چون این آیه از آیات حجاب است و بحث ، ان شاءو پوشش و حجاب مرأة

الیبدین »صورت گرفته است؛ لذا ما االن در مقام آن نیستیم که پیرامون این آیه به نحو مستوفی بحث کنیم. اجماالً اینکه با 

م را ثابت کنیم، عرض کردیم که این محل اشکال است؛ چه ما بخواهیم جواز نظر به همه بدن زن محر «زینتهن اال لبعولتهن

دانیم، اند، و چه منظور از زینت را زینت طبیعی بمنظور از زینت را موضع الزینة بدانیم، چنانچه بسیاری از مفسرین این را گفته

ثیاب و لباس بگیریم، چنانچه یعنی همان بدن و جسد مرأة را مجموعاً به عنوان زینت حساب کنیم، و چه زینت را به معنای 

با ه کاند مثل طبرسی در جوامع الجامع، فاضل مقداد در کنز العرفان، فاضل هندی در کشف اللثام، صاحب جواهر برخی گفته

دین زینتهن الیب»اند که زینت در اینجا به معنای لباس است. این را ذکر کرده است. اینها همه بر این عقیده «أنه الیبعد»تعبیر 

است؛ چون در  3«خُذُوا زِینَتَكُمْ عِندَ كُلِِّ مَسْجِدٍ»، آن مقداری از لباس که آشکار است و شاهدش هم آیه «اال ما ظهر منها

آوردند هایشان را درمیرفتند برای طواف لباساند اعراب ـ به غیر قریش ـ وقتی به مسجد الحرام میشأن نزول این آیه گفته

ایم. لذا شایسته و سزاوار نیست که ما با این لباس به طواف هایی است که ما با آن گناه کردهلباسها گفتند این لباسو می

خُذُوا »رفتند. بعد این آیه نازل شد: ها زنان میرفتند و شبکردند؛ روزها مردان میرفتند و طواف میکعبه برویم. لذا عریاناً می

هایتان را در موقع رفتن به هر مسجدی همراه داشته جا زینت به معنای ثیاب است، یعنی لباس، که این«زِینَتَكُمْ عِندَ كُلِِّ مَسْجِدٍ

ن ، اشاره به همین معنای زینت در ای«الیبدین زینتهن»اند که منظور از باشید و عریاناً وارد مسجد نشوید. این را شاهد گرفته

 آیه دارد، یعنی ثیاب و لباس. 

ه معنای ثیاب بگیریم یا به معنای موضع الزینة بگیریم یا حتی به معنای زینت ظاهری بگیریم، به هر حال اگر ما زینت را ب

تواند جواز نظر به جمیع جسد المرأة را ثابت کند. معنای موضع الزینة معلوم است؛ مواضع زینت یا گردن اینها هیچ کدام نمی

نت ثابت شود و منظور از زینت در این آیه موضع زینت یا دست یا مچ یا پا یا بازوست. بر فرض جواز نظر به موضع زی

باشد که واضح است. لذا مجموعاً مقصود شود. ثیاب هم اگر جمیع جسد المرأة از آن استفاده نمیجواز نظر به باشد، ولی باز 
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خودش که در  کنیم به جایعرض کردیم این آیه چنین داللتی ندارد. چون این آیه خیلی بحث دارد؛ ما این را موکول می

 د این آیه بحث مفصل خواهیم داشت.آینده نزدیک در مور
 سره زینت به بدنفبررسی روایات م

کنم که در برخی روایات زینت را به بدن تفسیر کرده است. ما تا حاال گفتیم که زینت به معنای فقط از باب اشاره عرض می

همان  نت، گفتیم منظور از زی«الیبدین زینتهن اال لبعولتهن»بدن نیست؛ زینت به معنای زینت خلقتی و طبیعی نیست؛ 

شود؛ زینت شود که زینت به بدن اطالق میبعضی روایات استفاده می ازهای مصنوعی است و طبق نظر برخی لباس. اما زینت

نمایاندن  لهذا الطوائف، یعنیگویند زن زینتش را آشکار نکند، یعنی بدنش را نمایان نکند اال المرأة یعنی بدن المرأة. وقتی می

 :بدن برای این طوایف برای زن اشکالی ندارد؛ و نمایاندن بدن هم مالزم با جواز نظر است. از جمله

قَالَ  الزِّینَةِ الَّتِی هُمَا مِنَمِنَ الْمَرْأَةِ أَ  الذِّرَاعَیْنِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ع( عَنِ»روایت فضیل:  روایت اول:

( سؤال : من از امام صادق)عگوید. )ذراع یعنی از آرنج تا مچ(. فضیل می«اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ

که خداوند تبارک و تعالی نهی کرده از  شودکردم از آرنج تا مچ دست زن که آیا این قسمت هم از آن زینتی محسوب می

 هایی است که باید پوشیدهآشکار کردن آن برای دیگران، به جز شوهران و محارم. آیا این چنین است؟ آیا این هم از آن زینت

، بله، نه تنها این قسمت زینت است بلکه مادون الخمار 3«نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْن )ع(:قَالَ»بماند. 

تر از آن زینت است؛ یعنی گردن و سینه پوشاند و پاییناندازند که مو را میهم زینت است، یعنی آن چهارقدی که رو سر می

رف باال. ا از مچ به طیعنی از مچ به طرف انگشتان )کفین( ی« ما دون السوارین»و اینها زینت است. اینجا بحث است در اینکه 

از آرنج تا مچ  و ذراع (ذراعین)باشد، این را که امام فرمود منظور آن وقت این بحث است که اگر بخواهد از مچ به طرف باال 

دون  ما»اند ، پس بعید است که منظورش از آرنج تا مچ باشد. لذا گفته؟«ما دون السوارین»گوید دوباره دارد میحال است؛ 

ها. اینها بحث زیاد دارد و بین مفسرین و فقها اختالف زیاد است. ما در این باره بحث مبسوطی یعنی کفین و دست «السوارین

 خواهیم داشت. 

های براساس این روایت، زینتی که در این آیه خداوند تبارک و تعالی نهی کرده از ابداء آن، اطالق شده بر بعضی از قسمت

گوید آیا این هم جزء زینت است. ل اصل زینت بودن بدن زن را مفروغ عنه گرفته، منتهی میبدن زن؛ یعنی کأن راوی و سائ

گوید بله، نه تنها این بلکه ما دون الخمار و ما دون السوارین، همه اینها زینت است. به حسب ظاهر این روایت امام)ع( می

 شود. مؤید آن است که زینت به بدن المرأة اطالق می

عَنْ هَارُونَ بْنِ »وایت دیگری هم از هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه در همین رابطه وارد شده است: ر روایت دوم:

، از امام صادق)ع( شنیدم در حالی که از او «زِینَتِهَا مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ

. ظاهر این روایت آن است که آن 2«الْوَجْهَ وَ الْكَفَّیْنِ )ع(:قَالَ» هایش آشکار کند.تواند از زینترباره آن مقداری که زن مید

 مقداری از زینت که آشکار کردنش مجاز است، عبارت است از صورت و مچ دست به طرف انگشتان است. 
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شان . این نین استفوجه و ک تواند آشکار کندگوید آن مقداری از زینت که میزینت اطالق شده بر بدن، چون می این جا هم

 دهد که اصالً بدن المرأة زینةٌ.می

سد المرأة جروایاتی از این قبیل که این روایات با آنچه ما دیروز گفتیم سازگار نیست. ما گفتیم منظور از زینت در این آیه لذا 

الیبدین »یک احتمال این است که منظور از زینت، زینت طبیعی و خلقتی یعنی بدن و اندام زن باشد.  ت؛ احتماالتی هست.نیس

اند وجه و کفین و یا نهایتاً را گفته« ما ظهر منها»یعنی الیبدین من بدنهن اال ما ظهر منها. حاال این « زینتهن اال ما ظهر منها

خودشان  هایگوید زنان حق ندارند زینت، می«الیبدین زینتهن اال لبعولتهن»گوید . آیه دوم که میاندقدمین را هم اضافه کرده

ز وجه و ـ غیر ااست  شانهای باطنی بدنآن قسمت ،اند یعنی الیبدینگفته ان نشان دهند؛ منظور از این زینت کهرا به دیگر

های سمت دارد: یکی وجه و کفین و قدمین و یکی هم مابقی قسمتکفین ـ به دیگران إال برای محارم. کأن بدن المرأة دو ق

طبق این آیه زینت اطالق شده به بدن و نشان دادن بدن به دیگران فقط برای قسمت ظاهرش ـ یعنی وجه و کفین بدن است. 

 ـ جایز است ولی برای محارم فرقی بین وجه و کفین و غیر آن نیست. 

 بررسی روایات

 کنیم به آینده.ل آن را موکول میکنم و تفصیاجماالً عبور میببینید من این را 

ر . درست است دنیستبدن المرأة  به معنایاین آیه با قطع نظر از آن روایات، زینت ما در عرض ما این است که از نظر  اوالً:

 یست؛ قرائن متعددی هم دارد کهبعضی روایات عین این تعبیر را داریم ولی اینجا منظور این آیه از زینت، بدن و اندام زن ن

روند، پاهایشان را روی ، اینکه وقتی دارند روی زمین راه می«وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ»در جلسه قبل اشاره شد، از جمله آیه 

ه ک زمین نکوبند تا آن صدای خلخالی که به پایشان بسته شده، موجب طمع مردان ناپاک شود. این خودش گواه بر آن است

 منظور از این زینت، زینت مصنوع بشری است. از نظر لغت هم معنایش معلوم است. 

به مصنوع بشری اطالق شده از به عالوه ما روایاتی داریم که مخالف با این روایات است. براساس آن روایات، زینت  ثانیاً:

 :جمله

فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا ما ظَهَرَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( عَنْ زُرَارَةَ»روایتی که از زراره از امام صادق)ع( وارد شده:  .9

فرمود: منظور از  «و الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها»، امام صادق)ع( درباره آیه 3«مِنْها قَالَ الزِّینَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ

یعنی ما ظهر من الزینة، و الزینة الظاهرة عبارت است از سرمه و انگشتر. هم سرمه دست ساز بشر است و هم « ما ظهر منها»

دهد که زینت در این آیه اطالق بر بدن و اعضای بدن مرأة نشده، اتفاقاً سرمه و انگشتر دو وسیله زینتی انگشتر. این نشان می

ه و هایی که بر وجخواهد بفرماید آن زینتگیرند. یعنی کأن امام میصورت و بر دست مورد استفاده قرار میهستند که بر 

شود، ابداء آنها اشکالی ندارد. اینکه انگشتر دست زن باشد یا سرمه به چشمش مالیده باشد، این اشکالی کفین قرار داده می

 ندارد.

 سؤال: 

                                                 
 از ابواب مقدمات النکاح.  151، باب 351، ص35؛ وسائل الشیعة، ج2، ح531، ص5. کافی، ج1



25 

 

ن که گوید سؤال شد از زکه در حقیقت می «زِینَتِهَا سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ»تواند در همین راستا باشد که استاد: اتفاقا می

تواند آشکار کند، امام)ع( فرموده وجه و کفین. نه یعنی خودِ وجه و کفین، معنایش آن است که آن هایی را میچه زینت

 بر وجه و کفین قرار داده، ابداء آنها اشکالی ندارد.  هایی کهزینت

إِلَّا ما  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ)ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَ»یر است: روایت دیگر از ابوبص .2

، 3«وَ الْمَسَكَةُ وَ هِیَ الْقُلْبُ قَالَ)ع(: الْخَاتَمُ»گوید از امام)ع( سؤال کردم درباره این آیه که معنای این آیه چیست. ، می«ظَهَرَ مِنْها

ها مگر آن فرماید اینکه در آیه نهی شده از آشکار کردن زینت. یعنی کأن امام می2منظور از قُلب همان سِوار )النگو( است

های ظاهره انگشتر و النگوست. دیگر بحث از دملج )بازوبند( و خلخال در اینجا نیامده منظور از زینت های ظاهره،زینت

ین کجا قرار شود، ااین یک بحثی دارد که این النگو که گفته می تفسیر کرده است. را به انگشتر و النگو« اما ظهر منه»است. 

شد، این مالزم با جواز نظر به ذراع است؛ یا اینکه النگویی که روی مچ قرار گیرد و بگیرد؟ اگر این النگو در محدوده ذراع با

های ظاهره ذکر کرده، این مؤید آن است جزئی از کفین باشد. به هر حال خودِ اینکه خاتم و قُلب را در اینجا به عنوان زینت

کنند ؛ منظور از زینت یعنی همین چیزهایی که درست میکه منظور از زینت در آیه، بدن المرأة و اندام زن و جسد المرأة نیست

شود. در عرف و لغت نیز زینت به کنند که به عنوان زینت شناخته میکنند و یا از آن استفاده میو به خودشان آویزان می

زن زینت است  م بدنگویند. ممکن است بگویند زیباست؛ اما اگر بگوییهمین معناست؛ یعنی عرفاً و لغتاً به بدن زن زینت نمی

 ؟ توانییم بگوییم بدن یک آدم زشت و بدترکیب زینت استدیگر نباید بین زشت و زیبا یا پیر و جوان فرقی باشد. آیا می

 سؤال: 

هم ا ماطالق شود، دیگرفرقی داشته باشد، در حالی که آنها همه زینت نیست استاد: واقعا اگر قرار باشد زینت به جسد المرأة 

این ق نظر اینها طببه حسب طبیعت بدن المرأة زینت است.  بلکه گفته شدهباشد.  ، زینتحسن الصورة التیسد المرأة نداریم ج

یعنی بدنشان را نشان ندهند. واقعاً بدن مرأة به معنای واقعی و به معنای عام، زینت « الیبدین زینتهن»گوید آیه دارد می

 شود؟ هیچ وقت این حرفتوانیم بگوییم که اندام او زینت محسوب میعاً میواق راشود؟ یک زن بدهیکل و پیر محسوب می

شود، در حالی که وقتی بحث طبیعت و خلقت به میان گفت. بله، در فروض خاصی اندام زن زینت محسوب می توانرا نمی

 ینت بدن المرأة نیست. آید، نباید این عوارض در آن تأثیر بگذارد. این خودش یک شاهد بر آن است که منظور از زمی

 سؤال: 

د که هارون الرشید شعر مجنون نکنگویید؟ ..... داستانش را نقل می، این را چه میباشد استاد: بر فرض یک زنِ جوانِ زشت

 عار راگوید. مجنون آوردند و بعد این اشبرای لیلی را شنید. گفت مجنون را بیاورید تا ببینیم برای چه کسی این اشعار را می

باشد. گفت این کیست که درباره او این شعرها را گفتی؟ گفت فالنی؛ هارون الرشید  ایفهخواند و گفت این حتماً باید یک تح

فرستاد تا آن دختر را بیاورند، از باب اینکه طمع کرده بود و گفته بود این باید یک چیز فوق العاده باشد. تا چشمش به این 

دانی، اگر مُشک گفتی؟ گفت تو نمیا برای این می. گفت این شعرها راست دختر افتاد، دید یک دختر سیاه و زشت و بدترکیب

د که دیاینقدر محبوب است، به خاطر رنگ سیاهی است که مثل رنگ لیلی است. همه چیز را در آن سیاهی رنگ معشوقه می
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دانست به تبع لیلی. اینجا بحث این است که اینقدر برایش جاذبه داشت که ارزش مشک را یک ارزش عرضی و تبعی می

 ت. گویند اندام زن زینت اساند کسی که عاشق باشد برای او زینت است؛ میاند منظور از زینت، دیگر نگفتهیان گفتهآقا

که حتی روایاتی که بعضاً در تفسیر این آیه وارد شده و زینت را اطالق کرده بر بدن و اندام زن یا بر  فتحصل مما ذكرنا كله

تواند اثبات کند که این آیه در مقام بیان جواز ابداء بدن و آشکار کردن بدن ام نمیبعضی از اعضای بدن زن، اینها هیچ کد

. پس آیه فی نفسه داللت ندارد؛ روایاتی هم که در ذیل این آیه وارد شده، باشدبرای محارم و بالتبع جواز نظر به جمیع بدن 

 های مفصلی دارد که در آینده خواهیم گفت. ن آیه بحثتواند این مطلب را ثابت کند. عرض کردم که ایرسد که نمیبه نظر می

«نیوالحمد هلل رب العالم»  


