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

 چهارمدلیل 

َلَيْهِنَّ عَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ یَا : »یهآ رمت نظر به وجه و کفین زن اجنبیهدلیل چهارم بر ح

هُ غَفُورًا رَّحِيمًا يُؤْذَيْنَ فََلَا يُعْرَفْنَ أَن أَدْنَى لِكَمِن جََلَابِيبِهِنَّ ذَ ، ای پیامبر به همسران و دخترانت و نیز زنان مؤمنان 1«وَكَانَ الَلَـّ

ذیت قرار نگیرند بهتر های خود را بر روی خود قرار دهند؛ این کار برای اینکه شناخته نشوند و مورد آزار و ابگو جلباب

 است؛ خداوند غفور و آمرزنده رحیم است. 
 توضیح آیه و شأن نزول آن

اصل  تدر مورد این آیه بحث بسیار است. عمدتا در دو موضع و به دو منظور به این آیه استدالل شده است. یکی برای اثبا

اینکه زن باید خودش را از دید نامحرم بپوشاند. یکی هم برای مقدار پوشش؛ و به نحو کلی  وجوب ستر و حجاب برای زنان

ش و اند. لذا هم برای اصل پوشها هم باید پوشیده شود، به این آیه استناد کردهیعنی برای اینکه اثبات کنند صورت و دست

کنیم، در واقع باید در که اینجا ذکر میکه این را ما در آینده مطرح خواهیم کرد، برخی از این ادله و آیات قرآنی )حجاب 

دیم تفصیلی از این آیه نشبحث که ما وارد « الیبدین زینتهن»مسأله وجوب سترِ زنان مورد بررسی قرار گیرد، از جمله آیه 

ش یو به آینده واگذار کردیم، برخالف آیه غض که در گذشته مطرح کردیم. این آیه هم از آیاتی است که بحث ستر زنان که پ

ل شده به این آیه استدال اهلل قرار خواهد گرفت( و هم برای وجوب ستر وجه و کفین،ءشاآید، آنجا مورد بررسی تفصیلی انمی

است. لذا بسیاری از مفسران، چه شیعه و چه سنی، و نیز برخی از فقها به استناد این آیه وجوب ستر وجه و کفین را برای زن 

های زن نامحرم از آن قابل استفاده است. لذا من این اشاره را کردم که واز نظر به صورت و دستاند و قهرا عدم جثابت کرده

شویم؛ فعال آن مقداری که نیاز داریم، تقریب استدالل به این آیه ما فعال وارد بحث تفصیلی و مشروح در مورد این آیه نمی

 برای وجوب ستر وجه و کفین است. 

أن نزول این آیه محل اختالف است. مفسران شیعه به نحوی و مفسران اهل سنت به نحوی شأن آیه را مالحظه فرمودید؛ ش

اند. اما اجمال شأن نزول این آیه که در برخی از تفاسیر شیعی ذکر شده، این است که زنان هنگام نزول برای این آیه ذکر کرده

این  نشستند متعرضزگشت برخی از جوانانی که در راه میرفتند؛ هنگام بانماز صبح یا نماز عشاء، برای نماز به مسجد می

 نین بوده، این آیه نازل شده است.رساندند. آن وقت چون این چگفتند و آزار میشدند و به آنها متلک میزنان و دختران می

فصاحت  اطالق زوج بر همسر و زن، به ادعای برخی از اهل فن مقتضای فصاحت است. شاید اطالق زوجه خالف نکته:

باشد؛ مگر جایی که بخواهد فارقی بین مرد و زن باشد، واال در مواضع متعدد در قرآن بر زنان و همسران اطالق زوج شده 
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هِنَّ يُدْنِينَ عََلَيْ»، یعنی به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین بگو «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِِّأَزْوَاجِكَ»فرماید: است. اینجا هم می

ها ، یعنی جلباب«يُدْنِينَ عََلَيْهِنَّ مِن جََلَابِيبِهِنَّ». در ادامه توضیح خواهیم داد که شاهد همین جمله اخیر است. «مِن جََلَابِيبِهِنَّ

د. چون نتر است برای اینکه شناخته شواین بهتر و نزدیک «يُؤْذَيْنَ فََلَا يُعْرَفْنَ أَن أَدْنَى لِكَذَ»را بر روی خودشان قرار دهند، 

 هایی داشتند. معموال کنیزهاآن موقع مرسوم این بوده که زنان حرّه و زنان رِق و کنیز، از نظر احترام و منزلت اجتماعی تفاوت

بیشتر ز ها نسبت به زنان کنیآن مراعاتی که زنان دیگر داشتند، اینها نداشتند و سر و روی آنها کمی بازتر بود؛ لذا ایذاء و اذیت

معنایش این است که اینها جلباب روی خودشان بیندازند تا آنها بفهمند  «يُعْرَفْنَ أَن أَدْنَى لِكَذَ»که  داردبحث مفصلی بود. این 

که اینها حرّه هستند، یعنی خودشان را بیشتر بپوشانند تا کمتر اذیت شوند؛ آیا معنا این است؟ آیا معنا این است که قرآن نسبت 

ر فرق اتفاوت است؟ یا مثال در مسأله حجاب و تکلیف حجاب، فرقی بین احرار و غیراحرکنیزها بیبه اذیت و آزار نسبت به 

 است؟ این بحث مفصلی دارد که در جای خود مطرح خواهد شد.
 تقریب استدالل به آیه

نها بگو فرماید به آاست؛ خداوند متعال به پیامبر)ص( می «يُدْنِينَ عََلَيْهِنَّ مِن جََلَابِيبِهِنَّ»عمده مسأله در تقریب استدالل، جمله 

 به معنای این است که بر خودشان بیاویزند، روی« یدنین»این کار را انجام دهند. تقریب استدالل بر این پایه استوار است که 

شود؛ پوشاند اطالق میرا میهای بلند که تمام بدن های بلند یا روپوشهایشان را؛ جلباب به لباسخودشان قرار دهند جلباب

 نآشود. هر روپوش و لباس بلندی که تمام بدن را بپوشاند، به شبیه چادر. البته به لباس مردان هم جلباب اطالق می چیزی

و « نیدنی»اند و همچنین معنای گویند. ان شاء اهلل در جلسات آینده در مورد معنای جلباب و آنچه لغویین گفتهجلباب می

 مربوط به اینها بحث خواهیم کرد. مباحث برخی از

شود؛ در واقع از ماده دَنی و أدنی است و به دو صورت و با دو حرف متعدی می« یدنین»اما اجماال بحث در این است که 

 یدنین»کردن است؛ دنی علیه به معنای آویختن است. چون در آیه  یکی با إلی و دیگری با عَلی. دنی إلیه به معنای نزدیک

وی ها را رها را بر خودشان بیاویزند؛ فرو افکندن و آویختن یعنی این جلبابآمده، به معنای این است که جلباب« علیهن

 پوشاند، اینها را روی خودشان قرار دهند. خودشان قرار دهند، آن لباس بلند و لباسی که همه بدن آنها را می

ها را بر خودشان قرار دهند، این معنایش آن است که کامال خودشان جلباببه این معناست که « یدنین علیهن»اگر ما گفتیم 

ل برای اند حجاب و پوشش کامرا بپوشانند و دیگر جایی و جزئی از بدن آنها مکشوف نباشد. لذا به استناد این دستور گفته

 ت ودن شده اسباب بر جمیع بدستور به آویختن جلدر این آیه زن واجب است و هیچ عضوی هم اینجا استثنا نشده است. 

گوید روی خودشان قرار دهند، یعنی این چادر شود؛ وقتی میشود. البته این شامل صورت میاین شامل وجه و کفین هم می

و لباس بلند را روی صورتشان هم قرار دهند. منتهی درباره کفین هر چند بالمطابقه این آیه داللت ندارد ولی از آنجا که کسی 

کسی  اند پوشش الزم نیست ور دو را گفتهاند که پوشش آن الزم است، یا هو کفین تفصیل نداده، یا هر دو را گفته بین وجه

اه عدم قول رتفصیل نداده که مثال ستر الوجه الزمٌ اما ستر الکفین لیس بالزم، یا بالعکس. لذا لزوم ستر و پوشاندن کفین هم از 

 شود.به فصل ثابت می
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شود. وقتی ستر واجب شد، همانطور که لزوم ستر و پوشش و حجاب برای زنان ثابت می« علیهن جالبیبهن یدنین»پس با 

قبال گفتیم وجوب ستر مقدمه عدم النظر است. چرا ستر واجب است؟ برای اینکه دیگران نگاه نکنند؛ پس از وجوب ستر 

 آیه است.  توانیم حرمت نظر را استفاده کنیم. این تقریب استدالل به اینمی
 بررسی دلیل چهارم

های زیادی در مورد این آیه وجود دارد. عرض شد که برخی معتقدند این آیه اصال داللت بر وجوب ستر وجه و اینجا بحث

ل بر اند. ایشان این را دلیکفین ندارد. مثال مرحوم شهید مطهری در مورد این آیه به تفصیل در کتاب مسأله حجاب بحث کرده

 .استوار است که آن را به معنای نزدیک کردن گرفته است« یدنین»بیان ایشان بر  داند و عمدهبه وجه و کفین نمی حرمت نظر

گوید اینها را به خودتان نزدیک کنید و رها نباشد. آن وقت به مرحوم گوید خودتان را بپوشانید بلکه میآیه نمی به نظر ایشان

ی متعدی با عل« یدنین»با إلی است، حال آنکه در آیه « یدنین»فتید براساس تعدی شهید مطهری اشکال شده که آنچه شما گ

ین اند که ایشان بداد. نوعا این اشکال را به شهید مطهری کردهشد، معنای دنوّ و نزدیکی میشده است. اگر با إلی متعدی می

کردن نیست بلکه به معنای انداختن و آویزان یدنین الهین و یدنین علیهن خلط کرده است. یدنین علیهن به معنای نزدیک 

 کردن است. البته ایشان بحث مفصلی پیرامون این آیه دارد. 

 وجه و کفین قابل قبول هست یا نه.خواهیم ببینیم استدالل به این آیه برای حرمت نظر به می

توانیم بگوییم این است که آیه نه داللت دارد بر آنچه که شهید مطهری فرموده، و نه داللت دارد بر آنچه اجماال می اوالً:

ده های لغت به این معنا اشاره شمطلق آویختن نیست. در برخی تفاسیر و کتاببه معنای « یدنین علیهن»وجوب ستر. چون 

و آویختن به معنای این باشد  ارخاءفی الجمله و صد در صدی نیست. اگر  اخریو پوشاندن تارة کامل است و  ارخاءاست. 

ن، یعنی گوییم پوشش وجه و کفیکه باید کامل بپوشاند، حتی چشمش را هم باید بپوشاند؛ قطعا این منظور نیست. وقتی می

الن هم در انداختند و اان پوشیه میای از بانوحتی چشم را هم باید بپوشاند، یعنی باید پوشیه بزند. از قدیم رسم بود که عده

پوشاندند. چون واقعا برخی معتقدند ستر واجب انداختند و صورت را به نحو کامل میبعضی مناطق مرسوم است؛ پوشیه می

 خواهند هیچ جزئی از اجزاء صورت آشکار نباشد. است و برهمین اساس می

که به نوعی در آن نزدیک کردن  به معنای ارخاء است اما ارخاء «ینیدن»اما در لغت و برخی تفاسیر این چنین بیان شده که 

 اند پوششاند که به معنای نزدیک کردن است، نه آنچنان که برخی گفتههم وجود دارد؛ نه آنچنان که مرحوم مطهری گفته

متعارف مثل راه رفتن در کوچه ای نباشد که مانع کارهای گونهشود که هم بیاویزد و هم بهکامل است. از آیه این استفاده می

 املو معامله و آن اموری که الزم است برای حضور در اجتماع، مانعیت ایجاد کند. پس آیه اوال داللت بر وجوب پوشش ک

 کند.حتی الوجه و الکفین نمی

ادله خاص  توانیم نسبت به ورودسلّمنا که آیه چنین داللتی داشته باشد، همانطور که در مورد آیه قبل گفتیم اینجا نمی :ثانيا

تفاوت باشیم. باالخره ما برخی ادله و روایات داریم که وجه و کفین را استثنا کرده است. لذا با که دال بر استثنا هستند بی

 ب ستر و کفین قابل استفاده نیست. ادله دیگری هم هست که بعداً خواهیم گفت.مالحظه آن ادله دیگر مسأله وجو
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 اخالص قبل از عمل و بعد از عمل

عرض  .«تَعْبُدَهُ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً فإنِّكالْأَكْبَرُ عََلَيْكَ  الَلَّهِ فَأَمَّا حَقُ»ما هنوز در فراز اول این جمله امام سجاد)ع( هستیم که 

ترین شرط عبادت اخالص است. اخالص را معنا کردیم؛ حقیقت اخالص و اهمیت آن را هم به نحو اجمال بیان مهمکردیم 

خواهم عرض کنم این است که اخالص تارة قبل و حین عمل است و أخری ای که در این فرصت کوتاه میکردیم. اما نکته

های عمومی درباره اخالص هست یک بحث البته و حین العمل.بعد العمل. اخالص بعد العمل اشد است از اخالص قبل العمل 

اند، چه در دنیا و چه در آخرت. شویم؛ مثال اینکه آثار اخالص چیست، که آثار زیادی برای اخالص گفتهکه ما وارد آنها نمی

اخالص بحث اگر بخواهیم درباره  های اخالص چیست.الص چیست؛ آفتهای اخالص کدام است؛ عوامل ایجاد اخنشانه

ل حین العمل و بعد العم های عمومی اخالص را مطرح کنیم. نکته مهم همین مسأله اخالصتوانیم بحثکنیم، تا دو سه سال می

 است.

 . اخالص قبل و حین عمل1

 خواهیم یک عمل خالصانه انجام دهیم،های غیر خدایی است. اگر میاخالص قبل العمل و حین العمل به حفظ نیت از شائبه

کند و نقشی که نیت در خالص کردن عمل دارد، ترین بخش آن نیت است. این نیت اگر تحلیل شود، خیلی اهمیت پیدا میمهم

واقعا با هیچ چیزی قابل برابری نیست. خالص کردن نیت، مخصوصا در برخی از مراتب، آنقدر مشکل است که چه بسا از 

 عهده امثال ما خارج باشد.

کنند گویند نیت کردی، فکر میای که باعث و برانگیزاننده انسان به سوی عمل است. اینکه عوام الناس مینیت یعنی آن اراده

مان بگذرانیم. این ظاهر است؛ نیت یعنی آن اراده و قصدی که باعث تحریک انسان که مثال در آن لحظه یک چیزی در ذهن

عمل  برانگیزاننده انسان به سوی اقع به یک معنا به غایات اخیرهدر واین به سوی انجام عمل است. آن وقت به تعبیر بزرگان 

گردد. گاهی از اوقات در غایات ابتدایی عمل اغراض و اهداف انجام کار، چه در مراحل اولیه و چه در مراحل متوسطه، برمی

بیند که برای سان، گاهی میهای زیرین نیت و اراده انبیند که خودش مطرح نیست. اما آن غایات نهایی، آن الیهانسان می

ها و کارها مثل کاری که ما داریم که تبلیغ دین و دعوت مردم خدا نیست و این خیلی مهم است؛ مخصوصا در بعضی از رشته

به سوی حق تعالی و توحید است. اینکه در بسیاری از امور ممکن است برانگیزاننده ما به سوی عمل، خدا و پیغمبر)ص( 

 کنیم و امامت جماعتکنیم، برای خدا تبلیغ میگوییم، برای خدا سخنرانی میوییم ما برای خدا درس میگباشد؛ مثال می

کنیم. این خیلی توجیه خوبی است؛ ولی واقعا در پس این ظاهر، آیا غایات متوسطه و اخیره، باز هم خداست؟ باز هم دین می

، لغزد. اصال علت اینکه این همه بر نیت تأکید شدههای بسیاری میاست؟ یا اینکه چیز دیگری است؟ اینجا جایی است که قدم

کند یا وارد وادی شرک. اینکه برای همین است که این در حقیقت یک گلوگاهی است که انسان را یا وارد وادی توحید می

ه ایات این ذکر شده کتر است، این معنایش چیست؟ اینکه در برخی رو، نیت از خود عمل مهم«النیة افضل من العمل»گفته 

نیت افضل از عمل است، به چه معناست؟ ظاهرش این است که برتر از عمل است، اینکه اعمال انسان با نیاتش رنگ و بو 

اند إن النیة هی العمل، نیت خودِ عمل است. در برخی از شروح اند؛ گفتهگیرد. اما برخی از این گفتهکند و شکل میپیدا می
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اند و این به تعبیر بعضی از بزرگان مبالغه نیست. در واقع اصل کار و عمل از شارحین این احتمال را دادهاین روایت، برخی 

 شود. با این نیت محقق می

کنم. امیرالمؤمنین)ع( در آن داستانی که سه روز روزه برای اینکه این مسأله روشن شود، یک مثال ساده از یک رفتار بیان می

آن آیه در شأن آنها نازل شد که هیچ کسی با امیرالمؤمنین)ع(  ساکین، ابن السبیل و ایتام دادند،ن را به مگرفتند و طعام خودشا

در طول تاریخ انجام  هاکند. اما همین کار را ممکن است خیلیدر آن مقامی که با این رفتار برای او حاصل شد برابری نمی

شود. تنها تفاوت بین این عمل که در ملکوت اعلی باالتر از آن متصور ار نمیگاه این اثر بر فعل آنها باما هیچ داده باشند؛

دهند، در نیت است. نیت فارق ارزش اعمال و ممیز بین ای دیگر انجام میکارهایی که با همین صورت عده بین نیست، و

لصانه لوجه اهلل انجام داد. نه توقع اعمال در درجات باال و درجات پایین است. مهم این است که امیرالمؤمنین آن کار را خا

دید، به خاطر محبوب این کار را مُزد در دنیا داشت، نه توقع اجر در آخرت داشت؛ او چون این عمل را نزد خدا محبوب می

 آن ارزش را پیدا کرد. لذا انجام داد، 

 رای نماز به مسجد رفته بودم وگفت یک شب زمستانی ب از یکی از عرفا پرسیدند چطور شد که به این مقامات رسیدی؟

یک سگ در آن سرمای سخت را بخورم. دیدم  آنخواستم چیزی هم نداشتم، یک تکه نان بود که این قوت من بود و می

من این نان را به این سگ دادم و برای خدا این کار را کردم. این مقامات از پی گذشت از  انتظار طعام استای به گرسنه

اصل شد. حاال به راست و دروغ این داستان کاری نداریم، مهم این حقیقتی است که در دل این داستان خویشتن برای من ح

و خیال کرده بود که هر کسی یک شب زمستانی به مسجد برود و به سگ نان بدهد  شنیدهنهفته است. شخصی این داستان را 

فرق  . ببینیدولی به جایی نرسید به صد سگ نان داد رفت و به جای یک سگ،رسد. هر روز به مسجد میبه این مقامات می

ها بار هم این کار را بکند، نه تنها اثری برای او این ده ه به چه نیتی او این کار را کرد. اگراین دو عمل در نیت است. اینک

 شود. ندارد بلکه بیشتر باعث سقوط می

و قصد او تا چه درجه از خلوص و پاکی برخوردار است؛ چه  تواند بفهمد که آیا نیتانسان خودش بهترین کسی است که می

کارهای ما  اوقاتمقدار آلودگی دارد؛ مخصوصا ما باید به غایات متوسطه و اخیره اعمال و رفتارمان توجه کنیم. خیلی از 

ه، مؤمن خیر من عملال گویند نیةای نیست. اینکه میسادهبینیم خودمان مطرح هستیم و این کار برای خداست اما ته آن می

کند عمل، کل یعمل علی شاکلته، اینها همه به همین حقیقت اشاره دارد. هر کسی به شاکله خودش عمل میالالنیة افضل من 

یعنی چه؟ یعنی آن نیت و قصدی که از انجام کار دارد، بسیار مهم است. لذا مرحله اول، اخالص قبل العمل و حین العمل 

یم؛ اغراض و غایات کارهایمان بیندیش دربارهتوانیم باید شود. تا میقصد و نیت از غیر خدا محقق می است و این با پاک کردن

خواهیم انجام دهیم، چقدر در آن خلوص هست. بعد العمل هم خلوص قبل از اینکه وارد کار شویم باید ببینیم این کاری که می

؛ ستو حین العمل بود؛ اما بعد العمل هم این مسأله بسیار مهم امهم است. این اشاره اجمالی که داشتیم برای خلوص قبل 

 خلوص حین العمل.  تر است ازخلوص بعد العمل سخت
 «نیوالحمد هلل رب العالم»


