
 

 آنی مرتبط با مبحث حجاب و عفافمجموعه تفسیرهای آیات قر

 مسعود محمدی فالورجانی

 چکیده

لزوم پوشيدگی زن در برابر مردم بيگانه يکی از مسائل مهم اسالمی است. در قرآن کريم درباره اين مطلب 

، زنان اجنبی است تصريح شده است. پوشيده بودن زن از مرد بيگانه، يکی از مظاهر لزوم حريم ميان مردان و

بخش بايد  5همچنان که عدم جواز خلوت ميان اجنبی و اجنبيه يکی ديگر از مظاهر آن است. اين بحث را در 

  رسيدگی کرد:

 يا است؟ کرده سرايت غيرمسلمين به مسلمين از اسالم ظهور از پس و است اسالم مختصات از پوشش آيا-1

  است؟ داشته وجود نيز اسالم از قبل ديگر ملل ميان در و نيست مسلمين و اسالم مختصات از

يان حيوانات هيچ گونه حريمی ميان جنس نر و ماده وجود م در دانيم می چنانکه چيست؟ پوشش علت-2

ندارد، آنها آزادانه با يکديگر معاشرت می کنند. قائده اول اين است که افراد انسان نيز چنين باشند. چه موجبی 

و زن حريم و حائلی به صورت پوشيدگی زن يا به صورت ديگر به وجود آيد؟ اين سبب شده که ميان مرد 

اختصاص به پوشش ندارد، در مطلق اخالق جنسی جای چنين سؤالی هست. درباره حيا و عفاف نيز همين 

پرسش هست. حيوانات در مسائل جنسی احساس شرم نمی کنند ولی در انسان بخصوص در جنس ماده حيا 

  ارد.و شرم وجود د

  چيست؟ اسالم نظر از پوشش فلسفه -3

  است؟ کدام آن های اشکال و ايرادها-4

  د پوشش اسالمی چيست؟حدو-5

 وشاندبپ را خود بيگانه مرد حضور در زن که است اين طرفدار اسالم يا است زن نشينی پرده طرفدار اسالم آيا

  ؟ است چقدر ششپو حدود کند؟ گيری کناره اجتماع از باشد مجبور که آن بدون

در اين مقاله سعی شده است با مراجعه به قرآن کريم و استفاده از کتب تفسيری الميزان،نمونه و نور آياتی 

مورد بحث و بيش ازپيش در خصوص  دادهکه مرتبط با مبحث حجاب و عفاف بوده است را در کنار هم قرار 

 اطالعات کسب نمائيم.
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 مقدمه

 حجاب از ديدگاه شهيد استاد مطهري)ره(

 فلسفه پوشش در اسالم

فلسفه هايی که برای پوشش ذکر شده است غالباً توجيهاتی است که مخالفين پوشش تراشيده اند و  

ش امری غير منطقی و نامعقول معرفی کنند. روشن است خواسته اند آن را به راحتی در صورت اسالمی بودن

که اگر انسان مسئله ای را از اول خرافه فرض کند، توجيهی هم که برای آن ذکر می کند متناسب با خرافه 

خواهد بود. اگر بحث کنندگان، مسئله را با بی طرفی مورد کاوش قرار می دادند در می يافتند که فلسفه 

هيچ يک از سخنان پوچ و بی اساس آنها نيست. ما برای پوشش زن از نظر اسالم پوشش و حجاب اسالمی 

فلسفه خاصی قائل هستيم که نظر عقلی آن را موجه می سازد و از نظر تحليل می توان آن را مبنای حجاب 

  در اسالم دانست.

 سيمای حقيقی مسئله حجاب

ير، حجاب، سخن در اين است که آيا زن حقيقت امر اين است که در مسئله پوشش و به اصطالح عصر اخ

پوشيده در اجتماع ظاهر شود يا عريان؟ روح سخن اين است که آيا زن و تمتعات مرد از زن بايد رايگان باشد؟ 

  آيا مرد بايد حق داشته باشد که از هر زنی در هر محفلی حداکثر تمتعات را به استثناء زنا ببرد يا نه؟

 ازدواج قانون کادر در و خانوادگی محيط در فقط مردان خير،: دهد می جواب نگرد می مسائل روح به که اسالم

ر محيط د اما کنند کامجويی قانونی همسران عنوان به زنان از توانند می سنگين تعهدات سلسله يک با همراه و

ون خانوادگی کامياب اجتماع استفاده از زنان بيگانه ممنوع است، و زنان نيز از اينکه مردان را در خارج از کان

  سازند به هر صورت و به هر شکل ممنوع می باشند.

 که کس آن يعنی عريان؟ يا بيايد بيرون پوشيده بکند؟ چه زن که است اين مسئله ظاهر صورت که درست

ام او عنوان می شود زن است و احياناً مسئله با لحن دلسوزانه طرح می شود که آيا بهتر است آزاد ن به مسئله

اشد يا محکوم و اسير در حجاب؟ اما روح مسئله و باطن مطلب چيز ديگر است و آن اينکه آيا مرد بايد در ب

بهره کشی جنسی از زن، جز از جهت زنا، آزادی مطلق داشته باشد يا نه؟ يعنی آنکه در اين مسئله ذينفع مرد 

دامن های کوتاه برای همه »يل دورانت: است نه زن و الاقل مرد از زن در اين مسئله ذينفع تر است. به قول و

  «.جهانيان به جز خياطان نعمتی است

 اه کاميابی بودن آزاد نه است، مشروع همسران و خانوادگی محيط به ها کاميابی محدوديت مسئله، روح پس

ی کشيده شدن آنها به محيط اجتماع. اسالم طرفدار نظريه اول است. از نظر اسالم محدوديت کاميابی ها و

جنسی به محيط خانوادگی و همسران مشروع، از جنبه درونی به بهداشت روانی اجتماع کمک می کند و از 

جنبه خانوادگی سبب تحکيم روابط افراد خانواده و برقراری صميميت کامل بين زوجين می گردد و از جنبه 

وضع زن در برابر مرد، سبب  اجتماعی موجب حفظ و استيفاء نيروی کار و فعاليت اجتماع می گردد و از نظر

  می گردد که ارزش زن در برابر مرد باال رود.



 

ی انوادگخ و خانه جنبه بعضی و دارد روانی جنبه آنها از بعضی. است چيز چند ما نظر به اسالمی پوشش فلسفه

  و بعضی ديگر جنبه اجتماعی و بعضی مربوط است به باال بردن احترام زن و جلوگيری از ابتذال او.

 انواع خواهد می اسالم که است اين آن و گيرد می ريشه تر اساسی و تر کلی مسئله يک از اسالم در حجاب

ادر ازدواج قانونی اختصاص ک در و خانوادگی محيط به ديگر انواع چه و سمعی و بصری چه جنسی، التذاذهای

 حاضر که کار و فعاليت را با لذت يابد، اجتماع منحصراً برای کار و فعاليت باشد. برخالف سيستم غربی عصر

  جويی های جنسی به هم می آميزد، اسالم می خواهد اين دو محيط را کامالً از يکديگر تفکيک کند.

 آرامش درونی

نبودن حريم ميان زن و مرد و آزادی معاشرت های بی بند و بار، هيجان ها و التهاب های جنسی را فزونی می 

رت يک عطش روحی و يک خواست اشباع نشدنی در می آورد. غريزه جنسی، بخشد و تقاضای سکس را به صو

است. هر چه بيشتر اطاعت شود سرکش تر می گردد، و همچون « دريا صفت»غريزه ای نيرومند، عميق و 

آتش که هر چه بيشتر به آن خوراک بدهند، شعله ورتر می شود. به هر حال، اسالم به قدرت شگرف اين غريزه 

، خطرناک بودن خلوت با زن، و «نگاه»کامل کرده است. روايات زيادی درباره خطرناک بودن  آتشين توجه

  باالخره خطرناک بودن غريزه ای که مرد و زن را به يکديگر پيوند می دهد، وارد شده است.

 برای مه و زنان برای هم زمينه، اين در و است انديشيده غريزه اين کردن رام و تعديل برای تدابيری اسالم

 اهنگ به مربوط فرموده مقرر دو، هر مرد، و زن برای که مشترک وظيفه يک. است کرده معين تکليف مردان،

  :است کردن

  ل للمومنات يغضضن من ابصرهن و يحفظن فروجهن.ق.. . فروجهم يحفضوا و ابصارهم من يغضوا للمومنين قل

 نگاه ايدنب کنند، چرانی چشم نبايد شوند، خيره ريکديگ به نبايد مرد و زن که است اين دستور اين خالصه

 خاص مه وظيفه يک. کنند نگاه يکديگر به بردن لذت قصد به نبايد بورزند، يکديگر به شهوت از مملو های

آن اين است که بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گری  و است فرموده مقرر زنان

زند. به هيچ وجه و با هيچ شکل و رنگ و بهانه ای کاری نکنند که موجبات تحريک کردن مردان و دلربائی نپردا

  بيگانه را فراهم کنند.

نيم تحريک پذيری روح بشر محدود به حد ک گمان که است اشتباه. است پذير تحريک العاده فوق بشر روح

زن و مرد، در ناحيه ثروت و مقام از تصاحب خاصی است و از آن پس آرام می گيرد. همان طور که بشر، اعم از 

ثروت و مقام و از تملک جاه و مقام سير نمی شود و اشباع نمی گردد، در ناحيه جنسی نيز چنين است. هيچ 

مردی از تصاحب زيبا رويان و هيچ زنی از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و باالخره هيچ دلی از هوس 

  سير نمی شود.

 فراوان تحريکات و جنسی اخالق آزادی علتش است؟ شده زياد روانی بيماری همه اين غرب ایدني در چرا

يابان ها خ حتی و رسمی غير و رسمی مجالس و محافل سينماها، مجالت، جرائد، وسيله به که است سکسی

ه ن است کو کوچه ها انجام می شود. اما علت اينکه در اسالم دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است اي

ميل به خودنمايی و خودآرايی مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلب ها و دل ها مرد شکار است و زن 



 

شکارچی. همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی. ميل زن به خودآرايی از اين 

ردان لباس های بدن نما و آرايش نوع حس شکارچيگری او ناشی می شود. در هيچ جای دنيا سابقه ندارد که م

های تحريک کننده به کار ببرند. اين زن است که به حکم طبيعت خاص خود می خواهد دلبری کند و مرد را 

دلباخته و در دام عالقه به خود اسير سازد. لهذا انحراف تبرج و برهنگی از انحراف های مخصوص زنان است و 

  است. دستور پوشش هم برای آنان مقرر گرديده

  استحکام پيوند خانوادگی

شک نيست که هر چيزی که موجب تحکيم پيوند خانواده و سبب صميميت رابطه زوجين می گردد، برای 

کانون خانواده مفيد است و در ايجاد آن بايد حداکثر کوشش مبذول شود، و بالعکس هر چيزی که باعث 

  خانوادگی زيانمند است و بايد با آن مبارزه کرد.سستی روابط زوجين و دلسردی آنان گردد به حال زندگی 

 و زن پيوند مشروع، ازدواج کادر در و خانوادگی محيط به جنسی التذادهای و استمتاعات يافتن اختصاص

  و موجب اتصال بيشتر زوجين به يکديگر می شود. سازد می محکم را شوهری

 انونیق همسر که است اين خانوادگی اجتماع نظر از مشروع، همسر غير از جنسی کاميابی منع و پوشش فلسفه

 همسر کاميابی، آزادی سيستم در که حالی در برود؛ شمار به او کردن خوشبخت عامل روانی لحاظ از شخص

نفر رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار می رود و در نتيجه کانون خانوادگی بر اساس  يک روانی لحاظ از قانونی

  ذاری می شود.دشمنی و نفرت پايه گ

 زود حاال که دهند می جواب شود، می پيشنهاد آنان به وقت هر و گريزانند ازدواج از امروز جوانان اينکه علت

ر بار آن شانه خالی می کنند همين است. و حال آن که در زي از ديگر عناوين به يا و ايم بچه هنوز ما است،

بود. جوانان پيش از آن که به برکت دنيای اروپا کاالی زن  قديم يکی از شيرين ترين آرزوهای جوانان ازدواج

نمی دانستند. ازدواج در قديم پس از يک « شب زفاف را کم از تخت پادشاهی»اين همه ارزان و فراوان گردد، 

دوران انتظار و آرزومندی انجام می گرفت و به همين دليل زوجين يکديگر را عامل نيک بختی و سعادت خود 

د، ولی امروز کامجويی های جنسی و در غير کادر ازدواج به حد اعلی فراهم است و دليلی برای آن می دانستن

اشتياق ها وجود ندارد. معاشرت های آزاد و بی بند و بار پسران و دختران، ازدواج را به صورت يک وظيفه و 

ياناً چنانکه برخی از جرائد تکليف و محدوديت در آورده است که بايد آن را با توصيه های اخالقی و يا اح

  پيشنهاد می کنند، با اعمال زور بر جوانان تحميل کرد.

ی، با اجتماعی قانون ازدواج کادر و خانوادگی محيط به کند می محدود را جنسی روابط که جامعه آن تفاوت

و محروميت و در  که روابط آزاد در آن اجازه داده می شود اين است که ازدواج در اجتماع اول پايان انتظار

اجتماع دوم آغاز محروميت و محدوديت است. در سيستم آزاد روابط جنسی، پيمان ازدواج به دوران آزادی 

دختر و پسر خاتمه می دهد و آنها را ملزم می سازد که به يکديگر وفادار باشند و در سيستم اسالمی به 

  محروميت و انتظار آنان پايان می بخشد.

 ازسرب خانواده تشکيل و ازدواج از است ممکن که جايی تا پسران که شود می موجب اوالً  دآزا روابط سيستم

 م به ازدواج کنند واقدا نهد، می سستی و شعف به آنها نشاط و شور و جوانی نيروهای که هنگامی فقط و زنند



 

و ثانياً پيوند ازدواج های  در اين موقع زن را فقط برای فرزند زادن و احياناً برای خدمتکاری و کلفتی بخواهند

موجود را سست می کند و سبب می گردد به جای اين که خانواده بر پايه يک عشق خالص و محبت عميق 

استوار باشد و هر يک از زن و شوهر همسر خود را عامل سعادت خود بداند، برعکس به چشم رقيب و عامل 

  يکديگر را زندانبان بنامند. سلب آزادی و محدوديت ببيند و چنانکه اصطالح شده است

  استواری اجتماع

کشانيدن تمتعات جنسی از محيط خانه به اجتماع، نيروی کار و فعاليت اجتماع را ضعيف می کند برعکس 

حجاب موجب فلج کردن نيروی نيمی از افراد »آنچه که مخالفين حجاب خرده گيری کرده اند و گفته اند: 

کردن نيروی زن و حبس استعدادهای او است حجاب است که به صورت  اجتماع است. آن چه موجب فلج

زندانی کردن زن و باعث محروم ساختن او از فعاليت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است، اما در اسالم 

چنين چيزی وجود ندارد. اسالم نه می گويد که زن از خانه بيرون نرود و نه ميگويد حق تحصيل علم و دانش 

، بلکه علم و دانش را فريضه مشترک زن و مرد دانسته است، و نه فعاليت اقتصادی خاصی را برای زن ندارد

تحريم می کند. اسالم هرگز نمی خواهد زن بيکار و بی عار بنشيند و وجودی عاطل و باطل بار آيد. پوشانيدن 

ج صادی نيست. آن چه موجب فلبدن به استثناء وجه و کفين مانع هيچ گونه فعاليت فرهنگی اجتماعی يا اقت

کردن نيروی اجتماع است آلوده کردن محيط کار به لذت جويی های شهوانی است. آيا اگر پسر و دختری در 

محيط جداگانه ای تحصيل کنند و فرضاً در يک محيط درس می خوانند، دختران بدن خود را بپوشانند و هيچ 

و فکر می کنند و به سخن استاد گوش می کنند يا وقتی  گونه آرايشی نداشته باشند بهتر درس می خوانند

که کنار هر پسری يک دختر آرايش کرده با دامن کوتاه تا يک وجب باالی زانو نشسته باشد؟ آيا اگر مردی در 

خيابان و بازار و اداره و کارخانه و غيره با قيافه های محرک و مهيج زنان آرايش کرده دائماً مواجه باشد بهتر 

م کار و فعاليت می شود يا در محيطی که با چنين مناظری رو به رو نشود؟ اگر باور نداريد از کسانی که سرگر

در اين محيط ها کار می کنند بپرسيد. هر مؤسسه يا شرکت يا اداره ای که سخت مايل است کارها به خوبی 

  ق کنيد.جريان يابد از اين نوع آميزش ها جلوگيری می کند. اگر باور نداريد تحقي

. يمافت می جلو داريم هم آمريکا و اروپا از و است ما ميان در که رسوا حجابی بی وضع اين که است اين حقيقت

از نتايج سوء پول پرستی و شهوت رانی سرمايه  يکی و است غربی داری سرمايه پليد های جامعه مختصات از

تخدير و بی حس کردن اجتماعات انسانی و در  داران غرب است، و يکی از طرق و وسائلی است که آنها برای

  آوردن آنها به صورت مصرف کننده اجباری کاالهای خودشان به کار می برند.

 ارزش و احترام زن

مرد به طور قطع از نظر جسمانی بر زن تفوق دارد. از نظر مغز و فکر نيز تفوق مرد الاقل قابل بحث است. زن 

رت مقاومت ندارد. ولی زن از طريق عاطفی و قلبی هميشه تفوق خود را بر در اين دو جبهه در برابر مرد قد

مرد ثابت کرده است. حريم نگه داشتن زن، ميان خود و مرد يکی از وسائل مرموزی بوده است که زن برای 

حفظ مقام و موقعيت خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است. اسالم زن را تشويق کرده است که از اين 



 

سيله استفاده کند. اسالم مخصوصاً تأکيد کرده است که زن هر اندازه متين تر و با وقارتر و نحيف تر حرکت و

  کند و خود را در معرض نمايش نگذارد، برای مرد احترامش افزوده می شود.

 صل اولف

 نگاهی به تفاسیر المیزان،نمونه و نور 

 الميزانتفسير 

مدار عربی در بيست جلد، اثر فيلسوف و مفسر نا الميزان فی تفسير القرآن، تفسير کامل قران به قرآن به زبان 

 .ش( است 1331ق ـ 1321محمد حسين طباطبايی )شيعی معاصر، سيد

 .به پايان برد 1351آبان  2/  1331رمضان  23ش آغاز کرد و در  1333عالمه طباطبايی تفسير قرآن را در 

ه حقيقت معنی آيات قرآن را بيان دادن است و در واقع علمی است کتفسير به معنی گزارش کردن و شرح

 .کندمی

انگيزه شروع اين تفسير از هنگام تدريس عالمه در حوزه علميه قم برای طالب علوم دينی شکل گرفت که وی 

 .آوری آن دروس پرداختبا اصرار شاگردانش به جمع

االسالميه و هم ش در تهران توسط دارالکتب  1351ش و جلد بيستم آن در  1334اولين جلد الميزان در 

 .زمان در بيروت توسط مؤسسه اعلمی به چاپ رسيد

گويد که ابتدا در روايتهای کتاب بحاراالنوار بسيار جست و جو عالمه طباطبايی درباره تفسير خود از قرآن می

ه مپرداخته است. او در مقدکرده و بعد به تفسير قرآن میو انديشه کرده و هفت رساله با هفت موضوع تأليف 

 :اند ازاين هفت موضوع را آورده است که عبارت« بيان آيات»کتاب در بخشی تحت عنوان 

 ... ـ آشنايی با صفات خداوند مانند قدرت، علم، يکتايی و1

 ... ـ آشنايی با افعال خداوند مانند قضا و قدر و2

 ...مالئکه، جن، شياطين و ـ شناخت مسائلی در مورد جهان که با انسان ارتباط دارد مانند آسمان، زمين،3

 .ـ شناخت مسائل مربوط به انسان قبل از دنيا4

 .ـ شناخت مسائل مربوط به انسان در دنيا5

 ـ شناخت مسائل مربوط به انسان بعد از رحلت از دنيا )برزخ و معاد(3

 ... پيمايند مانند ايمان، احسان وـ آشنايی با اخالق انسانی و مراحلی که مردان حق می7

مه طباطبايی در تأليف الميزان از منابع بسياری درموضوعات تفسير، حديث، تاري،، لغت و ... استفاده کرده عال

است. همچنين به توضيح و تفسير داستان پيامبران مانند حضرت آدم، ابراهيم، صالح، شعيب، يونس، يوسف، 

 .پردازدمحمد )ص( و... می
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 .ترين ويژگی آن روش تفسير قرآن به قرآن استهای خاصی است، مهمالميزان دارای ويژگی

توان از کند و توضيح يک آيه را با دقت میعالمه طباطبايی معتقد است که آيات قرآن يکديگر را تفسير می

گويد: انا انزلنا عليک الکتاب تبياناً لکل همان طور که قرآن صريحاً می»گويد: آيات ديگر استخراج کرد. او می

توان قبول کرد که قرآن بيان هر (. )قرآن را برای بيان هر چيز بر تو نازل کرديم(، چطور می93شیء )نحل / 

 «چيز باشد اما بيان خودش نباشد

های مختلف را با هم تحليل و مقايسه کند. او نويسنده در اين تفسير سعی کرده موضوعات مشابه در سوره

به  «بيان آيات»کند سپس در بخش عد معنی آيات را بيان میآورد و بابتدا چند آيه از سوره مورد نظر را می

 .پردازدمباحث موضوعی آيات می

ها احاديث و اخبار صحيح از ائمه اطهار )ع( و پيامبر اکرم )ص( نيز استفاده کرده عالمه طباطبايی از روايت

نسبت دادن راويان مورد است. در اين تفسير مالک ارزيابی احاديث خود قرآن است. مؤلف به جعل احاديث و 

اطمينان در تاري، اسالم توجه داشته است و از آوردن رواياتی که سند آنها مشخص نيست خودداری کرده 

 .است

توجه به فلسفه الهی از ديگر مشخصات الميزان است. نويسنده معتقد است که فلسفه الهی همان مفاهيم قرآنی 

 .در ارتباط با خدا، انسان و جهاد است

ين تفسير در زمينه مسائل اجتماعی و موضوعات روز نيز مسائلی آمده است مانند : آزادی، عدالت اجتماعی، در ا

 ... ماندگی مسلمانان، حقوق زنها ومشکالت امت اسالمی، علل عقب

از ديگر خصوصيات الميزان اين است که عالمه در مورد يک موضوع خاص نظريات مختلف را آورده و به نقد 

 .کرده استآنها پرداخته و علل رد يا قبول آنها را بيان  و بررسی

: گويدمسئله امامت و وظيفه امام از مواردی است که در اين تفسير به آن توجه بسيار شده است. عالمه می

دارد بلکه وظيفه امام، کشف حکم کند و نه حکمی را که در سنت ثابت است، بر میامام نه حکمی را وضع می»

 «.های عام استها و موضوعضيهخدا در ق

الميزان نخست به زبان عربی و در بيست جلد نوشته شد. پنج جلد نخست آن در ده جلد به فارسی ترجمه 

گرديد. اين ترجمه توسط استادان حوزه علميه قم صورت گرفت که خود از شاگردان درس تفسير عالمه 

 تقی مصباح يزدی، عبدالکريم نيری بروجردی،شيرازی، محمدطباطبايی بودند. آنان عبارت بودند از: ناصر مکارم 

جواد حجتی کرمانی، محمد علی گرامی قمی و سيد ای، محمدرضا صالحی کرمانی، سيد محمد خامنهمحمد

 .محمد باقر موسوی همدانی

 يداما سپس از پيروزی انقالب اسالمی بنياد علمی و فکری عالمه طباطبايی به چاپ اين مجموعه اقدام کرد، 

باقر موسوی همدانی ترجمه ديگر مجلدات را ادامه داد تا اينکه عالمه از او خواست تا ده جلد اول را بار محمد

ديگر ترجمه کند تا تمام اين اثر به يک قلم نوشته شود، او نيز چنان که در مقدمه جلد اول اشاره کرده، ده 

 .جلد او را از نو به فارسی برگرداند



 

های گوناگون از جمله انگليسی، اردو، ترکی و اسپانيولی ترجمه شده است. ترجمه انگليسی آن زبانالميزان به 

 .گيردسوره نساء است که چهار جلد را در بر می 73از اول قرآن تا آيه 

ترجمه يک دست الميزان از سوی دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين در بيست جلد منتشر شده 

 .است

تفسير الميزان، به همت فاطمه مشاي، نيز صورت گرفته است. اين کتاب از سوره اعراف  ای از خالصهجمهتر

پذيرد. نويسنده سعی نموده تا مباحث اصلی تفسير الميزان را در اين کتاب برای آغاز و با سوره هود پايان می

 .جوانان يادآوری کند

 تفسير نمونه

 مؤلف:

گروهى از دانشمندان به نامهاى حجج االسالم: محمدرضا آشتيانى، محمد جعفر  آيت اهلل مکارم شيرازى و

امامى، عبدالرسول حسنى، سيد حسن شجاعى، محمود عبداللهى، محسن قرائتى، محمد محمدى اشتهاردى 

 و شهيد سيد نوراهلل طباطبائى نژاد.

 زندگينامه و اظهار نظرها:

يراز ديده به جهان گشود. تحصيالت ابتدايى و دبيرستان را در ق در ش 1347آيت اهلل مکارم شيرازى در سال 

شيراز به پايان رساند. وى در حدود چهارده سالگى دروس دينى و مجموع دروس مقدماتى و سطح متوسط و 

عالى را در مدتى نزديک به چهار سال به اتمام رساند و در هيجده سالگى حاشيه اى بر کفاية االصول آخوند 

ت و در همان سال وارد حوزه علميه قم گرديد و از جلسات علمى و درسى اساتيد بزرگ آن زمان خراسانى نوش

 مانند آيت اهلل بروجردى و آيات بزرگ ديگر بهره گرفت.

سپس وى رهسپار حوزه علميه نجف اشرف گرديد و در دروس استادان عالى مقام همچون: آيات عظام: حکيم، 

 اسم خوئى شرکت جست.عبدالهادى شيرازى و سيد ابوالق

ايشان در پيروزى انقالب اسالمى حضور فعالى داشت و به همين دليل چند بار به زندان افتاد و يا تبعيد شد. 

وى در تدوين قانون اساسى در خبرگان اول به نمايندگى از طرف مردم شيراز نقش مؤثرى ايفا نمود. وى اينک 

 ه علميه قم است.از مراجع تقليد و مدرسان درس عالى خارج حوز

 تأليفات:

 فيلسوف نماها، آفريدگار جهان، رهبران بزرگ، تفسير نمونه، تفسير موضوعى پيام قرآن و... .

 معرفى اجمالى کتاب:



 

تفسير نمونه از متداول ترين تفاسير فارسى عصر حاضر است که با زبان ساده و گويا و قابل استفاده براى عموم 

بسيار خوبى از آن شده است. اين تفسير بارها چاپ شده و به زبانهاى انگليسى، به نگارش درآمده و استقبال 

 اردو و عربى به نام االمثل فی تفسير القرآن المنزل ترجمه شده است.

ويژگى اين تفسير عصرى بودن آن است که مناسب با نيازها و پرسشهاى عصر، پيام قرآن را به زبان روز تبيين 

به دور از بحثهاى کالسيک ادبى، کالم وحى را تفسير مى نمايد. جلوه مهم اين  مى کند و با روش ساده و

تفسير، در گرايش به جنبه هاى هدايتى و تربيتى است که مؤلفان آن را تعقيب کرده اند و در روش ارائه 

 مطالب، متأثر از تفاسير الميزان، مجمع البيان و تفسير مراغى بوده اند.

طالب چنين است که در آغاز، پس از بيان نکات کلى و عام در هر سوره به فضاى حاکم شيوه مفسران در ارائه م

بر سوره، به سبک و سياق و موضوعات مهم مطرح شده در سوره اشاره مى شود. آن گاه به مضمون آيه پرداخته، 

 .با شيوه بيانى و تحليلى، مسائل زندگى و هدايت انسان با توجه به موضوع آيه تشريح مى شود

 وضعيت نشر:

ق چاپ شده  1334جلد به زبان فارسی به همت انتشارات دارالکتب االسالميه، به سال  27اين کتاب در 

 است.

 کارهای ديگر درباره اين تفسير به شرح ذيل انجام شده است:

 جلد( 3. گزيده تفسير نمونه )در 1

 . تلخيص تفسير نمونه )هر جزء در يک جلد(2

 تفسير موضوعی نمونه(. تفسير پيام قرآن )3

  . داستان پيامبران )از تفسير نمونه(4

 تفسير نور

 معرفى اجمالى

ش( 1324)متولد کاشان  محسن قرائتى االسالمپژوه مشهور و مفسّر معاصر، استاد حجتتفسير نور، از آثار قرآن

صورت تفسير است که در آن همه آيات قرآن کريم از آغاز تا انجام با بيانى روان و رسا براى عموم مردم به

 .ترتيبى در ده جلد توضيح داده شده است

 ساختار

ه يان شده است. اين تفسير کدر اين کتاب، يک دوره کامل تفسير ترتيبى قرآن کريم از سوره حمد تا ناس ب

 .صورت دوازده جلدى منتشر شده بود، در چاپ جديد به شکل ده جلدى انتشار يافته استدر چاپ قبلى به

 گزارش محتوا

 :در باره روش و محتواى اين اثر چند نکته گفتنى است
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ه دروس سطح و ش، نوشته، تأکيد کرده است ک1374اش که آن را در تاري، سوم آبان نويسنده در مقدمه

مقدارى از درس خارج را در حوزه علميه قم گذرانده بودم که به فکر آشنايى بيشتر با قرآن افتادم. با تنى چند 

کرديم. اين کار تا پايان چند جزء از دوستان، هرکدام تفسيرى را مطالعه و مباحثه و خالصه آن را يادداشت مى

برکاته با جمعى از فضال تصميم دارند دامت اهلل مکارم شيرازىآيت قرآن ادامه داشت. در آن ايام شنيدم که

مرا ديدند و پسنديدند و من نيز به آن جمع پيوستم. پانزده سال هاى تفسيرى تفسيرى بنويسند. ايشان نوشته

جلد به اتمام رسيد و تا حال بارها تجديد چاپ و به چند زبان ترجمه شده  27طول کشيد تا تفسير نمونه در 

رضوان اهلل تعالى  امام خمينى است. تقريباً نيمى از تفسير نمونه تمام شده بود که انقالب اسالمى به رهبرى

، به تلويزيون شهيد مطهرى عليه، به پيروزى رسيد و من از همان روزهاى اوّل بنا به فرمايش مرحوم عالمه

هايى از قرآن در سيماى جمهورى رفتم و االن حدود هفده سال است که هر شب جمعه تحت عنوان درس

درس  ين به فکر افتادماسالمى ايران برنامه دارم. همکارى بنده تا پايان تفسير نمونه ادامه داشت، ولى در اين ب

تفسيرى را در سطح فهم عموم در راديو شروع کنم. براى اين کار، عالوه بر تفسير نمونه از ده تفسير ديگر نيز 

اى تحت بردارى شد و االن حدود هشت سال است که هر هفته يک روز و در ماه رمضان هر روز برنامهيادداشت

 صورت کتابگويم، به. بارها پيشنهاد شد آنچه را که در راديو مىگردداز راديو پخش مى« آئينه وحى»عنوان 

اهلل مصباح آيت و سيد مهدى روحانى اهلل حاجهايم را نزد آيتمنتشر شود. تا اينکه چند جزء از نوشته

ها هاى تفسيرى خود اطمينان بيشترى پيدا کردم. يادداشتبک و برداشتبرکاتهما خواندم و به سدامتيزدى

االسالم محدثى قرار داده و بعد از تدوين، آنها را االسالم محمديان و حجترا براى بازنويسى در اختيار حجت

رار ق منداناهلل استادى منتشر و در دسترس عالقهدر اختيار مؤسسه در راه حق قم گذاشتم تا زير نظر آيت

 .گيرد

ق، نوشته، 1414 الثانىربيع 3، در تقريظى که بر اين کتاب در قم، به تاري، سيد مهدى روحانى اهللمرحوم آيت

با بيان اصولى که در تفسير قرآن بايد مراعات شود، مانند بيان روان و رسا بدون آنکه مطالب سست باشد، 

و  گشاى زندگىپرهيز از اصطالحات فنى علوم که باعث مشکل شدن فهم قرآن است، توجه به مطالبى که راه

ل به تمام جوامع انسانى است، توجه به روايات معتبره قابل عرضه در جامعه مسلمانان، بلکه قابل ترجمه و انتقا

هاى دلخواه، افزوده وارده از اهل بيت)ع(، برداشت از آيات از راه داللت آيات و نه تفسير به رأى و استحسان

است: اين مبادى و اصول در گردآورى اين تفسير در نظر بوده و چنانچه تخلفى مشاهده شود از روى غفلت 

االسالم جناب آقاى قرائتى که مايه حجتءاهلل تعالى اصالح خواهد شد. اميدوارم که دانشمند گرانشابوده و ان

 خوبىباشند و لطايف کلمات الهى را بهاى سرشار در تفسير مىعالوه بر جهات علمى، صاحب ذوق و قريحه

جانب بيشتر از يک جزء اينکنند، بر طبق اين اصول و امتيازات، تفسير خود را به اتمام برسانند. درک مى

تفسير از اين مجموعه را با خود ايشان به مذاکره نشستيم و ضمناً مطالبى را خدمتشان تذکر دادم. مؤلف عزيز 

ه هاى آيى هر آيه به زبان ساده و رسا، به شرح محتواى آن آيه با بيان نکاتى که آنها را پيامما پس از ترجمه

يارى باشد و انصافاً در بست در حقيقت روشنگر روح تفسير و شرح و بسط آن مىناميده، پرداخته است. اين نکا

 . هاى ايشان ابتکارى است و تازگى دارداز موارد، نکات و برداشت

http://wikinoor.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89(%D8%B1%D9%87)
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89(%D8%B1%D9%87)
http://wikinoor.ir/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C


 

ش، 1394نويسنده تأکيد کرده است که اين تفسير، بعد از سيزده سال تالش در روز جمعه سوم تيرماه سال 

 . به پايان رسيده است

ش، نوشته شده، آمده است که: 1393تير  23اهلل مؤمن بر اين کتاب که در قم، به تاري، جمعه يتدر تقريظ آ

را مطالعه کردم... مؤلف محترم تفسير « نور»توفيقى دست داد و چند ورقى از بعض مجلّدات تفسير شريف 

ست اى د، به نکات بسيار ارزندهنور، قدم در راه عمل به اين وظيفه الهى نهاده و انصافاً با دقّت در آيات مبارکه

که در مقدمه تفسير نگاشته است، از کلمات علماى ديگر مفسر قرآن کريم استفاده گونهيافته است. البته همان

حال، رسيدن به نکات زيادى که در اين تفسير مختصر آمده است، احتياج به صرف دقت و برده، اما درعين

پذير نيست. خداوند متعال، مؤلف ارجمند را د بزرگ و امدادهاى او امکانهمّت الزم دارد که جز با لطف خداون

هاى آن هدايت فرموده هم به نکات مختلف موجود در آيات راهنمايى و کمک کرده و هم در التفات به پيام

 .است

 :هاى سوره حمد را چنين نوشته استنويسنده، برخى از پيام

 ؛«لَّهِ الْحَمْدُ لِ»ها براى اوست؛ همه ستايش

 ؛«الْحَمْدُ لِلَّهِ »خداوند در تربيت و رشد هستى اجبارى ندارد؛ زيرا حمد براى کارهاى غير اجبارى است؛ 

 .همه هستى زيباست و تدبير همه هستى نيکوست؛ زيرا حمد براى زيبايى و نيکويى است

 :هاى سوره ناس چنين نوشته استنويسنده در توضيح پيام

 ؛«قُلْ»گويد؛ و چيزى از خود نمىپيامبر، امين وحى است 

 ؛«قُلْ أَعُوذُ»دهد؛ قدرى شديد است که خدا به پيامبرش دستور پناه بردن مىخطرات به

 ؛«أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» بدون استمداد از خدا، امکان مبارزه با شرور نيست؛

 ؛«بِرَبِّ النَّاسِ»قط مؤمنان؛ گناهکاران نبايد مأيوس شوند؛ زيرا خداوند، پروردگار همه مردم است نه ف

 «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» برد، وظيفه ما روشن است؛وقتى پيامبر، به خدا پناه مى

 

 

 

 

 



 

 دومفصل 

 حجابتفسیر آیات مرتبط با 

  االحزاب ی سوره 23 ی آیه

 آیه: متن
فاَل تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَواْلً  يا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

 مَعْرُوفاً 

 تفسیر المیزان

 : ترجمه

اى زنان پيامبر! شما مثل احدى از ساير زنان نيستيد، البته اگر تقوى پيشه سازيد، پس در سخن دلربايى 

 و گوييدمکنيد، که بيمار دل به طمع بيفتد، و سخن نيک

 تفسیر:

اين آيه برابرى زنان پيغمبر با ساير زنان را نفى مى کند، و مى فرمايد: شما با ساير زنان برابر نيستيد اگر تقوى 

به خرج دهيد، و مقام آنها را به همان شرطى که گفته شد باال مى برد، آنگاه از پاره اى از کارها نهى، و به پاره 

و نهيى که متفرع بر برابر نبودن آنان با ساير زنان است، چون بعد از آنکه مى اى از کارها امر مى کند، امر 

آن امر و نهى را متفرع بر آن نموده، فرموده، پس در  ( پس -فاء ) فرمايد شما مثل ساير زنان نيستيد، با کلمه

مه شينيد، و کرشسخن خضوع نکنيد، )و چون ساير زنان آهنگ صدا را فريبنده نسازيد( و در خانه هاى خود بن

 .و ناز مکنيد...، با اينکه اين امور بين زنان پيغمبر و ساير زنان مشترک است

براى تاکيد است، و مى خواهد اين  (شما مثل ساير زنان نيستيد) پس از اينجا مى فهميم که آوردن جمله

ن جب است در امتثال ايتکاليف را بر آنان تاکيد کند، و گويا مى فرمايد شما چون مثل ديگران نيستيد، وا

 .تکاليف کوشش و رعايت بيشترى بکنيد، و در دين خدا بيشتر از ساير زنان احتياط به خرج دهيد

و بلکه دليل بر آنکه تکليف همسران آن جناب سخت تر و شديدتر است، اين است که پاداش و کيفرشان  مويد

اند، و معقول نيست تکليف از همه يکسان دو چندان است، همان طور که ديديد آيه قبلى آن را مضاعف خو

باشد، ولى کيفر و پاداش از بعضى مضاعف، پس اگر کيفر و پاداش بعضى مضاعف بود، بايد بفهميم که تکليف 

 .آنان موکد، و مسئووليتشان سنگين تر است

 دستوراتى چند به همسران پيامبر اكرم )ص(

از آنکه علو مقام، و رفعت منزلت همسران رسول خدا  بعد ( فال تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض)

)صلى اهلل عليه و آله و سلم( را به خاطر انتسابشان به آن جناب بيان نموده، اين علو مقامشان را مشروط به 



 

تقوى نموده، و فرموده که فضيلت آنان به خاطر اتصالشان به رسول خدا )صلى اهلل عليه و آله و سلم( نيست، 

طر تقوى است، اينک در اين جمله ايشان را از خضوع در کالم نهى مى کند، و خضوع در کالم به بلکه به خا

معناى اين است که در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را نازک و لطيف کنند، تا دل او را دچار ريبه، و خيالهاى 

است به طمع بيفتد، و منظور شيطانى نموده، شهوتش را بر انگيزانند، و در نتيجه آن مردى که در دل بيمار 

 .از بيمارى دل، نداشتن نيروى ايمان است، آن نيرويى که آدمى را از ميل به سوى شهوات باز مى دارد

يعنى سخن معمول و مستقيم بگوييد، سخنى که شرع و عرف اسالمى )نه هر عرفى (  ) و قلن قوال معروفا(

ل خود را برساند، )نه اينکه کرشمه و ناز را بر آن اضافه آن را پسنديده دارد، و آن سخنى است که تنها مدلو

 .کنى، تا شنونده عالوه بر درک مدلول آن دچار ريبه هم بشود(

 تفسیر نمونه

 ترجمه:

اى همسران پيامبر! شما همچون يکى از زنان معمولى نيستيد اگر تقوى پيشه کنيد، بنابر اين به گونه اى 

 ن در شما طمع کنند و سخن شايسته بگوئيدهوس انگيز سخن نگوئيد که بيماردال

 : تفسیر

 !همسران پيامبر بايد چنين باشند

در آيات گذشته سخن از موقعيت و مسئوليت سنگين همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( بود، در 

يامبر )صلى آيات مورد بحث اين موضوع همچنان ادامه مى يابد و طى آياتى هفت دستور مهم به همسران پ

 .اللّه عليه و آله و سلّم ( مى دهد

نخست در مقدمه کوتاهى مى فرمايد: اى همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( شما همچون يکى از 

 .زنان عادى نيستيد اگر تقوا پيشه کنيد )يا نساء النبى لستن کاحد من النساء ان اتقيتن (

ر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( از يک سو، و قرار گرفتنتان در کانون وحى و شما به خاطر انتسابتان به پيامب

شنيدن آيات قرآن و تعليمات اسالم از سوى ديگر داراى موقعيت خاصى هستيد که مى توانيد سرمشقى 

 . براى همه زنان باشيد، چه در مسير تقوا و چه در مسير گناه

ئوليت سنگين خويش را به فراموشى نسپاريد و بدانيد که اگر تقوا بنابر اين موقعيت خود را درک کنيد و مس

 . پيشه کنيد در پيشگاه خدا مقام بسيار ممتازى خواهيد داشت

و به دنبال اين مقدمه که طرف را براى پذيرش مسئوليتها آماده مى سازد و به آنها شخصيت مى دهد 

راغ يک نکته باريک ميرود تا مسائل ديگر در نخستين دستور در زمينه عفت صادر مى کند و مخصوصا به س

 اين رابطه خود بخود روشن

گردد، ميفرمايد بنابر اين به گونهاى هوسانگيز سخن نگوئيد که بيماردالن در شما طمع کنند )فال تخضعن 

 .بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض (

همچون زنان کم شخصيت که  بلکه به هنگام سخن گفتن ، جدى و خشک و بطور معمولى سخن بگوئيد، نه



 

سعى دارند با تعبيرات تحريک کننده که گاه توام با ادا و اطوار مخصوصى است که افراد شهوت ران را به فکر 

 .گناه مى افکند سخن بگوئيد

تعبير به الذى فى قلبه مرض )کسى که در دل او بيمارى است ( تعبير بسيار گويا و رسائى است از اين 

جنسى در حد تعادل و مشروع عين سالمت است ، اما هنگامى که از اين حد بگذرد نوعى حقيقت که غريزه 

بيمارى خواهد بود تا آنجا که گاه به سر حد جنون مى رسد که از آن تعبير به جنون جنسى مى کنند و 

ادن به انواع امروز دانشمندان انواع و اقسامى از اين بيمارى روانى را که بر اثر طغيان اين غريزه و تن در د

 .آلودگيهاى جنسى و محيطهاى کثيف به وجود مى آيد در کتب خود شرح داده اند

در پايان آيه دومين دستور را به اين گونه شرح مى دهد: شما بايد به صورت شايسته اى که مورد رضاى خدا 

 .)و قلن قوال معروفا(و پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( و توام با حق و عدالت باشد سخن بگوئيد 

در حقيقت جمله ال تخضعن بالقول اشاره به کيفيت سخن گفتن دارد و جمله قلن قوال معروفا اشاره به 

 . محتواى سخن

البته قول معروف )گفتار نيک و شايسته ( معنى وسيعى دارد که عالوه بر آنچه گفته شد، هر گونه گفتار 

 .را نفى مى کندباطل و بيهوده و گناه آلود و مخالف حق 

ضمنا جمله اخير مى تواند، توضيحى براى جمله نخست باشد، مبادا کسى تصور کند که بايد برخورد زنان 

 پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( با مردان بيگانه موذيانه يا دور از ادب

هاى تحريک آميز داشته باشد، بلکه بايد بر خورد شايسته و مؤ دبانه و در عين حال بدون هيچگونه جنبه 

 باشد

 نورتفسیر 

 : ترجمه

اي همسران پيامبر! شما مثل يکی از زنان)عاّدي(نيستيد.اگر تقوا پيشه ايد پس به نرمی و كرشمه سخن نگوييد 

 تا)مبادا(آن كه در دلش بيماري است طمعی پيدا كند،و نيکو و شايسته سخن بگوييد.

 

 تفسیر:

 پيام ها:

ا ي»ران دينی از سايرين جداست و بايد بيش از ديگران مراقب رفتار خود باشند. حساب خانواده ی رهب -1

 )موقعيّت اجتماعی،محدوديّت آور است.(« نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ

 دوقتی به زنان پيامبر که بيشترشان پير و سالخورده بوده و زندگی ساده ای داشتند هشدار داده می شو -2

که با کرشمه و ناز سخن نگويند،زنان جوان و زيبا بايد حساب کار خود را بکنند. يا نِساءَ النَّبِیِّ ... فاَل تَخْضَعْنَ 

... 



 

 «إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فاَل تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»با کرشمه سخن گفتن زن،بی تقوايی است.  -3

 «ال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِفَ»قرآن برای سخن گفتن نيز آدابی بيان می کند.  -4

تنها طمع بيمار دالن،برای آنکه زن خود را کنترل کند،گرچه تصميم جدّی نداشته باشند. فَال تَخْضَعْنَ ... -5

 فَيَطْمَعَ 

 افراد آلوده،از مقدّسات نيز دست طمع بر نمی دارند. يا نِساءَ النَّبِیِّ ... فَيَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ  -3

 «فَيَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ »نبايد گفتار و رفتار زن تحريک کننده باشد.  -7

 «فَيَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»در جامعه ی نبوی نيز همه ی افراد سالم نيستند. -9

ی الذين ف»و نفرمود« ضٌالَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَ »نبايد کاری کنيم که حتّی يک نفر دچار گناه و فساد شود.  -3

 «قلوبهم

 «فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»چشم چرانی و هوسبازی يک بيماری روحی است.  -11

امّا من نبايد کاری کنم که او را تحريک « فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ »گرچه کسی که بيمار دل است مشکل دارد،  -11

 کند. فاَل تَخْضَعْنَ ... فَيَطْمَعَ 

فاَل تَخْضَعْنَ »و هم شيوه، سالم باشد. « قَواْلً مَعْرُوفاً»م محتوا خوب باشد طوری سخن بگوييد که ه -12

 «بِالْقَوْلِ

 چند اصل مهم در نهی از منکر)با توجه به آيه(

 «يا نِساءَ النَّبِیِّ ».از موقعيّت خانوادگی افراد کمک بگيريم. 1

 «مِنَ النِّساءِ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ».از موقعيّت اجتماعی افراد استفاده کنيم. 2

 «إِنِ اتَّقَيْتُنَّ».القابی را به کار ببريم که محبوب همه است. 3

 «فاَل تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ».از ساده ترين کار شروع کنيم. 4

 «يا نِساءَ النَّبِیِّ».از بزرگان و خودی ها شروع کنيم. 5

 «فَيَطْمَعَ فاَل تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ».از سرچشمه ی گناهان نهی کنيم. 3

 «فاَل تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ».از رفتارها و انحرافات کوچک غافل نباشيم. 7

 «فَيَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ».عوارض و پيامدهای فساد و انحراف را بيان کنيم. 9

 «قُلْنَ -فَال تَخْضَعْنَ ».امر به معروف و نهی از منکر در کنار هم باشد. 3

 «فيطمع الذين»نفرمود: « فَيَطْمَعَ الَّذِی»ای جلوگيری از يک منکر از يک فرد اقدام کنيم. .حتّی بر11



 

 «فَيَطْمَعَ».با هوس و آرزوی گناه هم بايد مبارزه کرد تا چه رسد به خود گناه. 11

 

  االحزاب ی سوره 22 ی آیه از بخشی
 جاهِلِيَّهِ الْأُولی وَ أَقِمْنَ الصَّالهَ وَ آتِينَ الزَّکاهَ وَ أَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ قَرْنَ فِی بُيُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْ 

 تفسیر المیزان

 : ترجمه

و در خانه هاى خود بنشينيد، و چون زنان جاهليت نخست خودنمايى نکنيد، و نماز بپا داريد، و زکات دهيد، 

نظور ندارد که پليدى را از شما اهل بيت ببرد، و آن طور که و خدا و رسولش را اطاعت کنيد، خدا جز اين م

  خود مى داند پاکتان کند

 تفسیر:

بوده، که يکى از ( اقررن) است، که به معناى پا بر جا شدن است، و اصل اين کلمه(قر) امر از ماده) قرن( کلمه

اجتماع، و کنايه از ثابت ماندن  به معناى (قار، يقار) آن حذف شده است، ممکن هم هست از ماده (راء) دو تا

 .در خانه ها باشد، و مراد اين باشد که اى زنان پيغمبر! از خانه هاى خود بيرون نياييد

به معناى ظاهر شدن در برابر مردم است، همان طور که برج قلعه براى همه هويدا است، و  ( تبرج) و کلمه

ست، پس در نتيجه مراد از آن، جاهليت قديم است، و به معناى جاهليت قبل از بعثت ا( جاهليه اولى) کلمه

اينکه بعضى گفته اند مراد از آن دوران هشتصدساله ما بين آدم و نوح است، و يا گفته اند: زمان داوود و سليمان 

است، و يا گفتار آنانکه گفته اند زمان والدت ابراهيم است، و يا گفتار آنانکه گفته اند زمان فترت بين عيسى و 

 .حمد )صلوات اهلل عليهما( است، اقوالى است بدون دليلم

 تفسیر نمونه

 ترجمه:

و نماز را بر پا داريد و  و در خانه هاى خود بمانيد و همچون جاهليت نخستين )در ميان مردم ( ظاهر نشويد،

 زکاة را ادا کنيد، و خدا و رسولش را اطاعت نمائيد 

 تفسیر:

چنين بيان مى کند: شما در خانه هاى خود بمانيد و همچون جاهليت  کهدر زمينه رعايت عفت  اين آيه

نخستين در ميان جمعيت ظاهر نشويد و اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاى ديگران قرار ندهيد 

 .)و قرن فى بيوتکن و ال تبرجن تبرج الجاهلية االولى (



 

رار گرفتن در خانه ها است ، بعضى نيز احتمال داده قرن از ماده وقار به معنى سنگينى است ، و کنايه از ق

 . اند که از ماده قرار بوده باشد که از نظر نتيجه تفاوت چندانى با معنى اول نخواهد داشت

تبرج به معنى آشکار شدن در برابر مردم است ، و از ماده برج گرفته شده که در برابر ديدگان همه ظاهر 

 . است

ليت اولى چيست ؟ ظاهرا همان جاهليتى است که مقارن عصر پيامبر )صلى اللّه عليه اما اينکه منظور از جاه

و آله و سلّم ( بوده ، و به طورى که در تواري، آمده در آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند، و دنباله 

اى ره هروسريهاى خود را به پشت سر مى انداختند به طورى که گلو و قسمتى از سينه و گردنبند و گوشوا

آنها نمايان بود، و به اين ترتيب قرآن همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( را از اين گونه اعمال باز 

 .مى دارد

بدون شک اين يک حکم عام است ، و تکيه آيات بر زنان پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( به عنوان 

خص دانشمندى بگوئيم تو که دانشمندى دروغ مگو، مفهومش تاکيد بيشتر است ، درست مثل اينکه به ش

منظور اين است که يک مرد عالم بايد به صورت مؤ  اين نيست که دروغ گفتن براى ديگران مجاز است ، بلکه

 .کدتر و جديترى از اين کار پرهيز کند

ت که ما امروز در به هر حال اين تعبير نشان مى دهد که جاهليت ديگرى همچون جاهليت عرب در پيش اس

عصر خود آثار اين پيشگوئى قرآن در دنياى متمدن مادى را مى بينيم ، ولى مفسران پيشين نظر به اينکه 

چنين امرى را پيش بينى نمى کردند، براى تفسير اين کلمه به زحمت افتاده بودند لذا جاهليت اولى را به 

سليمان که زنان با پيراهنهاى بدننما بيرون مى آمدند،  فاصله ميان آدم و نوح ، و يا فاصله ميان عصر داود و

 .!تفسير کرده اند، تا جاهليت قبل از اسالم را جاهليت ثانيه بدانند

ولى چنانکه گفتيم نيازى به اين سخنان نيست ، بلکه ظاهر اين است جاهليت اولى همان جاهليت قبل از 

و سوره مائده آيه  143ه است )سوره آل عمران آيه اسالم است که در جاى ديگر قرآن نيز به آن اشاره شد

( و جاهليت ثانيه ، جاهليتى است که بعدا پيدا خواهد شد )همچون عصر ما( شرح 23و سوره فتح آيه  51

 بيشتر اين موضوع را در بحث نکات خواهيم داد

 نورتفسیر 

 : ترجمه

،با خودآرايی ظاهر نشويد)و زينت های و در خانه های خود قرار گيريد و همچون دوران جاهليّتِ نخستين

خود را آشکار نکنيد(،و نماز را بر پا داريد و زکات بدهيد،و از خدا و رسولش اطاعت کنيد؛همانا خداوند اراده 

 کرده است که پليدی)گناه(را از شما اهل بيت)پيامبر(دور کند و کامالً شما را پاک سازد.

 تفسیر:

 نکته ها:



 

است،و نتيجه ی هر دو معنا يکی است.يعنی برای خودنمايی از خانه های خود خارج «قرار»يا«وقار»از« قَرْنَ» *

 نشويد.

به معنای خودنمايی است،همان گونه که برج در ميان ساختمان های ديگر جلوه ی خاصّی «برج»از« تَبَرُّجَ» *

 دارد.

د آنيم.در حديث نيز آمده جاهليّتِ اولی نشان دهنده ی ظهور جاهليّت اخری است که ما امروز شاه *

 به زودی جاهليّت ديگری فرا می رسد.( تفسير نورالثّقلين) «ستکون الجاهليه االخری»است:

ود می کنند،هم اگر در جاهليّت آن روز دختر را زنده به گور می کردند،امروز با سقط جنين،هم دختر را ناب

 پسر را.

اگر در جاهليّت آن روز قتل و آدم کشی وجود داشت،امروز در جنگ های بزرگ و جهانی کشتارهای ميليونی 

 انجام می گيرد.

جاهليّت آن روز مدرسه نبود و جنايت انجام می گرفت،امروز با وجود هزاران دانشگاه، مهم ترين حقوق انسان 

 ها پايمال می شود.

آن روز فساد و زنا جرم بود؛امّا امروز در مترقّی ترين کشورهای جهان همجنس بازی قانونی  در جاهليّت

سيمای »از سيّد قطب و کتاب ديگری به نام«جاهليّت قرن بيستم»درباره ی جاهليّت معاصر،کتابی به نام) است.

 (.ده استاز سيّد مجتبی موسوی الری نوشته شده که تاکنون به چند زبان ترجمه ش«تمّدن غرب

 

  االحزاب ی سوره 32 ی آیه از بخشی
  وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ 

 تفسیر المیزان

 : ترجمه

  چون از همسران او چيزى مى پرسيد، از پشت پرده بپرسيد، اين براى طهارت دل شما و دل آنان بهتر است،و 

 تفسیر:

به همسران رسول خدا )صلى اهلل عليه و آله و سلم( بر مى گردد، و در خواست متاع از ايشان، ( هن) ضمير

ل کنند، و معنايش اين است که اگر به خاطر کنايه است از اينکه مردم با ايشان درباره حوائجى که دارند سوا

حاجتى که برايتان پيش آمده، ناگزير شديد با يکى از همسران آن جناب صحبتى بکنيد، از پس پرده صحبت 

اين جمله مصلحت حکم مزبور را بيان مى کند، و مى فرمايد: براى )  ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن( کنيد،



 

شان صحبت کنيد، دلهايتان دچار وسوسه نمى شود، و در نتيجه اين رويه، اينکه وقتى از پشت پرده با اي

 .دلهايتان را پاکتر نگه مى دارد

 نمونهتفسیر 

 : ترجمه

هنگامى که چيزى از وسائل زندگى )به عنوان عاريت ( از آنها )همسران پيامبر( مى خواهيد از پشت پرده 

 بخواهيد،

 تفسیر:

زندگى از همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( بخواهيد از پشت  هنگامى که چيزى از متاع و وسائل

 .) و اذا سالتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب  (حجاب )پرده ( بخواهيد

گفتيم اين امر در ميان اعراب و بسيارى مردم ديگر معمول بوده و هست که به هنگام نياز به بعضى از وسائل 

يه به عاريت مى گيرند، خانه پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( نيز از اين قانون مستثنا زندگى موقتا از همسا

نبوده ، و گاه و بيگاه مى آمدند و چيزى از همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( به عاريت مى خواستند، 

ا حجاب اسالمى باشد( کار خوبى نبود روشن است قرار گرفتن همسران پيامبر در معرض ديد مردم )هر چند ب

 .لذا دستور داده شده که از پشت پرده يا پشت در بگيرند

نکته اى که در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که منظور از حجاب در اين آيه پوشش زنان نيست ، 

 سلّم ( بوده و آن اينکه بلکه حکمى اضافه بر آن است که مخصوص همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و

مردم موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( هر گاه مى خواهند 

چيزى از آنان بگيرند از پشت پرده باشد، و آنها حتى با پوشش اسالمى در برابر مردم در اينگونه موارد ظاهر 

 . گر وارد نشده ، و در آنها تنها رعايت پوشش کافى استنشوند، البته اين حکم در باره زنان دي

هر چند در استعمالهاى روزمره به معنى پوشش زن به کار مى رود، ولى  ( حجاب) شاهد اين سخن آنکه کلمه

 .در لغت چنين مفهومى را ندارد، و نه در تعبيرات فقهاى ما

مى شود به همين جهت پرده اى که در  در لغت به معنى چيزى است که در ميان دو شى ء حائل ( حجاب)

 . ناميده شده (حجاب حاجز) ميان امعاء و قلب و ريه کشيده شده

سوره اسراء جعلنا  45در قرآن مجيد نيز اين کلمه همه جا به معنى پرده يا حائل به کار رفته است ، مانند آيه 

تو و کسانى که ايمان به آخرت نمى آورند ما در ميان ) :بينک و بين الذين ال يؤ منون باالخرة حجابا مستورا

 .( پرده پوشيده اى قرار داديم

تا موقعى که خورشيد در پشت پرده افق پنهان ) : سوره ص نيز مى خوانيم : حتى توارت بالحجاب 32در آيه 

 (شد



 

اى هيچ بر): سوره شورى آمده است : و ما کان لبشر ان يکلمه اهلل اال وحيا او من وراء حجاب 51و در آيه 

 . غيب(انسانى ممکن نيست که خداوند با او سخن بگويد مگر از طريق وحى يا از پشت پرده 

به کار رفته ، و در روايات  (ستر) در کلمات فقها از قديمترين ايام تاکنون نيز در مورد پوشش زنان معموال کلمه

 در پوشش زنان اصطالحى( حجاب) مهاسالمى نيز همين تعبير يا شبيه آن وارد شده است ، و به کار رفتن کل

 . است که بيشتر در عصر ما پيدا شده و اگر در تواري، و روايات پيدا شود بسيار کم است

خادم مخصوص پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى خوانيم  ( انس بن مالک) گواه ديگر اينکه در حديثى از

ابم ، هنگامى که زينب با پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( که مى گويد: من از همه آگاهتر به اين آيه حج

ازدواج کرد و با او در خانه بود غذائى درست فرمود و مردم را دعوت به ميهمانى نمود، اما جمعى پس از صرف 

تا  - ىغذا همچنان نشسته بودند و سخن مى گفتند، در اين هنگام آيه يا ايها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النب

 .من وراء حجاب نازل شد، در اين هنگام پرده اى افکنده شد و جمعيت برخاستند -

پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و ) : مى گويد: ارخى الستر بينى و بينه( انس) در روايت ديگرى مى خوانيم که

 (تفرق شدندچنين ديدند برخاستند و م سلّم ( پرده را ميان من و خود افکند و جمعيت هنگامى که

در مورد زنان و تعبيراتى شبيه  ( پردگيان) بنابر اين اسالم به زنان مسلمان دستور پرده نشينى نداده ، و تعبير

به اين جنبه اسالمى ندارد، آنچه در باره زن مسلمان الزم است داشتن همان پوشش اسالمى است ، ولى زنان 

وجود دشمنان فراوان و عيبجويان مغرض چون ممکن بود در  پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( به خاطر

معرض تهمتها قرار گيرند و دستاويزى به دست سياهدالن بيفتد اين دستور خاص به آنها داده شد و يا به 

تعبير ديگر به مردم داده شده که به هنگام تقاضاى چيزى از آنها با آنها از پشت پرده تقاضاى خود را مطرح 

 .کنند

 . )پشت ( گواه اين معنى است (وراء) ا تعبير بهمخصوص

اين براى پاکى دلهاى شما و آنان بهتر ) :لذا قرآن بعد از اين دستور فلسفه آن را چنين بيان مى فرمايد

 .( ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن) ( است

 
در وجوب متزلزل  ) نفاسئلوه( گر چه اين نوع تعليل با حکم استحبابى منافات ندارد ولى ظهور امر در جمله

 نمى شود چرا که اين نوع تعليل در موارد احکام واجب ديگر نيز احيانا آمده است

 نورتفسیر 

 : ترجمه

و هرگاه از همسران پيامبر چيزی از وسايل زندگی)به عنوان عاريت(خواستيد از پشت پرده بخواهيد؛اين رفتار 

 .است برای دل های شما ودل های آنان به پاکی و پاکدامنی

 تفسیر:



 

 نکته ها :

خطاب هايی که در اين آيه درباره زنان پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله آمده است،در حقيقت مربوط به  

که خداوند درباره ی هر زن و مردی پاکدلی را « أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»همه ی زنان مسلمان است،به دليل 

 .می خواهد

 پيام ها :

شايد امروزه کسانی باشند که اگر يک  )زنان پيامبر محصور نبوده و با بيرون از منزل در ارتباط بودند. -21

ليوان آب از همسرشان بخواهی ناراحت می شوند که چرا با خانم من سخن گفتيد،ولی قرآن می فرمايد:با 

 «فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» (.حفظ حجاب از زنان پيامبر نيز می توان چيزی درخواست نمود

 «ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ» در استدالل بر لزوم حجاب زن،دليلی بياوريد که مورد اتّفاق همه باشد. -21

 «أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»باشد.  در نحوه ی ارتباط زنان و مردان،بايد محور کارها تقوا و پاکدلی -22

فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ »نگاه نامحرمان به يکديگر،در دل آنان تأثير گذار است.  -23

 ز دست ديده و دل هر دو فرياد هر آنچه ديده بيند دل کند ياد« قُلُوبِهِنَّ

 «أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»فع زن و مرد هر دو است. حجاب به ن -24

وَ ما کانَ لَکُمْ »رابطه با نامحرم بدون حفظ حجاب،سبب رنجاندن رسول اکرم صلی اهلل عليه و آله است. -25

 «أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ

 «اًکانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيم»آزار پيامبر از گناهان کبيره است.  -23

 

  االحزاب ی سوره 33 ی آیه
واتِهِنَّ وَ ال نِسائِهِنَّ وَ ال ما ال جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ ال أَبْنائِهِنَّ وَ ال إِخْوانِهِنَّ وَ ال أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ ال أَبْناءِ أَخَ

 لی کُلِّ شَیْءٍ شَهِيداًمَلَکَتْ أَيْمانُهُنَّ وَ اتَّقِينَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ کانَ عَ

 تفسیر المیزان

 : ترجمه

هيچ حرجى براى همسران در خصوص نامبردگان زير نيست، يعنى الزم نيست خود را در برابر پدران، فرزندان، 

برادران، و برادرزادگان، پسران خواهران، زنان ايشان و کنيزانى که دارند بپوشانند، و بايد که از خدا بترسند، 

 واره بر هر چيزى شاهد و ناظر استکه خدا هم

 تفسیر:



 

باز به همسران آن جناب بر مى گردد، و در حقيقت آيه شريفه در معناى استثنايى است از  ( عليهن) ضمير

عموميت حکم حجاب، مى فرمايد: اينکه گفتيم مسلمانها بايد از پس حجاب با ايشان گفتگو کنند، شامل 

زادگان، خواهر زادگان، و خالصه محرمهاى ايشان نمى شود، نامبردگان مى  پدران، فرزندان، و برادران، برادر

توانند بدون حجاب با آنان گفتگو کنند بعضى از مفسرين گفته اند: اگر عموها و داييهاى آنان را نام نبرد، براى 

و برود، وى با ااين است که ممکن بود عموى يکى از زنان رسول خدا )صلى اهلل عليه و آله و سلم( بعد از گفتگ

 .و براى پسرش تعريف کند، که برادر زاده و يا خواهرزاده من فالنى چنين و چنان است

و نيز زنان قوم و خويش ايشان را نيز استثناء کرده، و اينکه فرموده : زنان ايشان، اشاره دارد به اينکه مراد از 

او ( با شند، نه کفار، همچنان که در تفسير کلمه زنان ايشان تنها آن زنان از فاميل ايشان است که ايمان داشته

نيز اين معنا خاطر نشان شده، و نيز از کسانى که استثناء شده اند، کنيزان و غالمان خود ايشان ) نسائهن

 .است

در اين جمله حکم مذکور تاکيد شده، و بخصوص از جهت )شهيدا ء شى کل على کان اهلل ان اهلل اتقين و(

بت به خطاب شده، و با اينکه سياق قبل از اين جمله زنان را غايب گرفته بود، در اين جمله التفاتى که از غي

 .اين تاکيد روشن تر به چشم مى خورد )از خدا بترسيد -و اتقين اهلل ( خطاب به خود ايشان کرده، که

 نمونهتفسیر 

 : ترجمه

و برادران ، و فرزندان برادران ، و فرزندان  بر آنها )همسران پيامبر( گناهى نيست که با پدران ، و فرزندان ،

خواهران خود، و زنان مسلمان و بردگان خويش )بدون حجاب و پرده تماس بگيرند( و تقواى الهى را پيشه 

 کنيد که خداوند بر هر چيزى آگاه است

  :نزول شان

ران فرزندان و بستگان همسبعضى از مفسران چنين نقل کرده که بعد از نزول آيه حجاب )آيه گذشته ( پدران و 

پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( خدمتش عرض کردند اى رسولخدا! ما نيز با آنها از پشت پرده سخن 

 .گوئيم ؟ آيه فوق نازل شد و به آنها پاس، گفت که اين حکم شامل شما نمى شود

 تفسیر: 

 : مواردى که از اين قانون حجاب مستثنى است

آيه گذشته حکم مطلقى در باره حجاب در مورد همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( از آنجا که در 

آنها نيز موظف به اجراى آن هستند و  آمده بود و اطالق اين حکم اين توهم را به وجود مى آورد که محارم

 .را شرح داد تنها از پشت پرده بايد با آنها تماس بگيرند، آيه فوق نازل شد و حکم اين مساله



 

بر همسران پيامبر گناهى نيست که با پدران ، فرزندان ، برادران ، فرزندان برادران ، فرزندان ( :مى فرمايد

ال جناح عليهن فى آبائهن ) (خواهران خود، و زنان مسلمان ، و بردگان خود بدون حجاب تماس داشته باشند

 .) ابناء اخواتهن و ال نسائهن و ال ما ملکت ايمانهن و الابنائهن و ال اخوانهن و ال ابناء اخوانهن و ال

و به تعبير ديگر محارم آنها که منحصر در اين شش گروهند مستثنى مى باشد، و اگر گفته شود افراد ديگرى 

نيز جزء محارم هستند که در اين شش گروه نامى از آنها به ميان نيامده مانند عموها و دائيها در پاس، بايد 

 : گفت

آنجا که قرآن فصاحت و بالغت را در عاليترين شکلش رعايت مى کند و يکى از اصول فصاحت اين است که از 

هيچ کلمه اضافى در سخن نباشد لذا در اينجا از ذکر عموها و دائيها خوددارى کرده ، چرا که با ذکر فرزندان 

حرميت همواره دو جانبه است ، برادر، و فرزندان خواهر، محرميت عموها و دائيها روشن مى شود، زيرا م

همانگونه که فرزند برادر نسبت به انسان محرم است ، او هم نسبت به فرزند برادرش محرم خواهد بود )و مى 

دانيم چنين زنى عمه محسوب مى شود( و نيز همانگونه که فرزند خواهر بر او محرم است او نيز به فرزند 

 .نى خاله حساب مى شود(خواهر محرم مى باشد )و مى دانيم چنين ز

هنگامى که عمه و خاله نسبت به پسر برادر و پسر خواهر محرم باشد عمو و دائى نيز نسبت به دختر برادر و 

و  (هيچ تفاوتى نيست  ( خاله) و ( دائى) ، و نيز( عمه) و (عمو) دختر خواهر محرم خواهد بود )چرا که ميان

 (نيداين يکى از ريزهکاريهاى قرآن است )دقت ک

نيز جزء محارم زن محسوب مى شود،  (پسر شوهر)و (پدر شوهر) در اينجا سؤ ال ديگرى مطرح مى شود که

 چرا ذکرى از اينها در اينجا به ميان نيامده ؟

 .آنها نيز به عنوان محارم مطرح شده اند(نور) سوره 31حالى که در آيه  در 

نحصرا سخن از حکم همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله پاس، اين سؤ ال نيز روشن است ، زيرا در اين آيه م

و سلّم ( در ميان است ، و مى دانيم پيغمبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( در زمان نزول اين آيات نه پدرش 

 .در حيات بود، و نه اجدادش و نه فرزند پسرى داشت )باز هم دقت کنيد(

مانند آن نيز به خاطر آنست که آنها در حکم برادر و خواهر و ساير  و ) رضاعى( عدم ذکر برادران و خواهران

 .محارم محسوب مى شوند و نياز به ذکر مستقل ندارند

تغيير داده ، همسران پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم  ( خطاب) به ( غائب) و در پايان آيه لحن سخن را از

يد که خداوند بر هر چيزى آگاه است ، و هيچ چيز بر او مخفى تقوا را پيشه کن):را مخاطب ساخته مى گويد (

 .(و اتقين اهلل ان اهلل کان على کل شى ء شهيدا) ( و پنهان نيست

چه اينکه حجاب و پرده ، و مانند اينها همه وسائلى براى حفظ از گناه بيش نيست ، ريشه اصلى همان تقوا 

 .اهد بخشيداست که اگر نباشد حتى اين وسائل نيز سودى نخو



 

)زنان آنها( اشاره به زنان هم کيش و مسلمان  ( نسائهن) ذکر اين نکته نيز در اينجا الزم به نظر مى رسد که

گفتيم براى زنان مسلمان شايسته نيست که در برابر زنان غير  (ور)ناست ، زيرا همانگونه که در تفسير سوره

 .الب را براى شوهرانشان توصيف کنندبدون پوشش باشند، چرا که آنها ممکن است مط مسلمان

نيز گفتيم مفهوم وسيعى دارد هم کنيزان  (نور) و اما جمله او ما ملکت ايمانهن همانگونه که در تفسير سوره

را شامل مى شود و هم غالمان را، اما طبق بعضى از روايات اسالمى اختصاص به کنيزان دارد، و بنابر اين ذکر 

طور کلى ممکن است از اين نظر باشد که کنيزان غير مسلمان را نيز شامل مى شود  آنها بعد از ذکر زنان به

 .)دقت کنيد(

 نورتفسیر 

 : ترجمه

بر زنان،)نداشتن حجاب(در مورد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و پسران خواهرشان 

پيشه کنيد زيرا خداوند بر هر چيزی گواه  و ديگر زنان مسلمان و کنيزانشان گناهی نيست،و تقوای الهی

 است.

 نکته ها:

اين آيه کسانی را که به واسطه ی نسبی به زن محرم هستند نام برده،امّا محرمانِ سببی همچون داماد و  *

برادر رضاعی و نيز کودکانی که به سنّ تکليف نرسيده و مسايل شهوانی را درک نمی کنند،بر زنان مَحرم 

 (.رد مسائل حجاب و مَحرم و نامحرم به توضيح المسائل مراجع تقليد مراجعه شوددر مو )هستند.

گرچه بعضی اين آيه را مربوط به زنان پيامبر دانسته اند،ولی به نظر می رسد که آيه مربوط به تمام زنان  *

 باشد.

 ا:پيام ه

در اسالم سختی و حَرَج نيست،بستگان درجه ی اوّل که دايماً در خانواده رفت و آمد می کنند،با يکديگر  -1

 مَحرمند. ال جُناحَ ...

 «نِسائِهِنَّ»ميان زنان مسلمان،حجاب الزم نيست،ولی نزد زنان غير مسلمان حجاب الزم است.  -2

 ی نيست. ال جُناحَ عَلَيْهِنَّ ... وَ اتَّقِينَ اللّهَ مَحرم بودن،به معنای بی مباالتی و بی تقواي -3

وَ اتَّقِينَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ کانَ عَلی کُلِّ »گواه بودن خدا بر اعمال انسان،بهترين عامل و اهرم رعايت تقواست.  -4

 «شَیْءٍ شَهِيداً

 

 



 

  االحزاب ی سوره 35 ی آیه
ال  أَدْنی أَنْ يُعْرَفْنَ فَ يا أَيُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَالَبِيبِهِنَّ ذلِکَ

 يُؤْذَيْنَ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً

 تفسیر المیزان

 : ترجمه

ت و زنان مؤمنين، بگو تا جلباب خود پيش بکشند، بدين وسيله بهتر هان اى پيامبر! به همسرانت، و دختران

 معلوم مى شود که زن مسلمانند، در نتيجه اذيت نمى بينند، و خدا همواره آمرزنده رحيم است

 تفسیر:

جمع جلباب است، و آن جامه اى است سرتاسرى که تمامى بدن را مى پوشاند، و يا روسرى  ( جالبيب) کلمه

، )پيش بکشند مقدارى از جلباب خود را( که صورت و سر را ساتر مى شود، و منظور از جملهمخصوصى است 

 .اين است که آن را طورى بپوشند که زير گلو و سينه هايشان در انظار ناظرين پيدا نباشد

 يعنى پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اينکه اهل عفت و حجاب و - ) ذلک ادنى ان يعرفن فال يوذين(

صالح و سدادند نزديک تر است، در نتيجه وقتى به اين عنوان شناخته شدند، ديگر اذيت نمى شوند، يعنى 

 .اهل فسق و فجور متعرض آنان نمى گردند

 بودن آزاد و بودن مسلمان به ايشان بودن تر نزديک پوشيدگى، اين: اند گفته آن معناى در مفسرين از بعضى

 زنان عالمت حجاب و نداشتند، حجاب دوره آن در کنيزان نيز و مسلمان، غير زنان چون شناساند، مى را

پنداشت که ايشان کنيز و يا غير  نمى کسى حتى و شد، نمى آنان متعرض کسى نتيجه در و بود، مسلمان

 .مسلمانند، و از ملت يهود و نصارى هستند ليکن معناى اول به ذهن نزديک تر است

 تفسیر المیزان

 : ترجمه

پيامبر! به همسرانت، و دخترانت و زنان مؤمنين، بگو تا جلباب خود پيش بکشند، بدين وسيله بهتر  هان اى

 معلوم مى شود که زن مسلمانند، در نتيجه اذيت نمى بينند، و خدا همواره آمرزنده رحيم است

  :نزول شان

ان مسلمان به مسجد مى در تفسير على بن ابراهيم در شان نزول آيه نخست چنين آمده است : آن ايام زن

رفتند و پشت سر پيامبر )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( نماز مى گذاردند، هنگام شب موقعى که براى نماز 

مغرب و عشا مى رفتند بعضى از جوانان هرزه و اوباش بر سر راه آنها مى نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها 



 

ند، آيه فوق نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را بطور کامل را آزار مى دادند و مزاحم آنان مى شد

 .رعايت کنند تا به خوبى شناخته شوند و کسى بهانه مزاحمت پيدا نکند

 تفسیر:

 ! اخطار شديد به مزاحمان و شايعه پراکنان

 ه ، در اينجا روى يکىبه دنبال نهى از ايذاء رسولخدا )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( و مؤ منان در آيات گذشت

 :از موارد ايذاء تکيه کرده و براى پيشگيرى از آن از دو طريق اقدام مى کند

نخست به زنان با ايمان دستور مى دهد که هر گونه بهانه و مستمسکى را از دست مفسده جويان بگيرند، 

ايعه پراکنان را مورد سپس با شديدترين تهديدى که در آيات قرآن کم نظير است منافقان و مزاحمان و ش

 .حمله قرار مى دهد

اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤ منين بگو روسريهاى بلند خود را بر )در قسمت اول مى گويد

يا ايها النبى قل الزواجک و بناتک و نساء المؤ ) (خويش فرو افکنند تا شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگيرند

 .( جالبيبهن ذلک ادنى ان يعرفن فال يؤ ذينمنين يدنين عليهن من 

 .در اينکه منظور از شناخته شدن چيست ؟ دو نظر در ميان مفسران وجود دارد که منافاتى با هم ندارند

نخست اينکه در آن زمان معمول بوده است که کنيزان بدون پوشيدن سر و گردن از منزل بيرون مى آمدند، 

ع خوبى نداشتند گاهى بعضى از جوانان هرزه مزاحم آنها مى شدند، در اينجا و از آنجا که از نظر اخالقى وض

به زنان آزاد مسلمان دستور داده شد که حجاب اسالمى را کامال رعايت کنند تا از کنيزان شناخته شوند و 

 .بهانه اى براى مزاحمت به دست هرزگان ندهند

د مزاحم کنيزان شوند، بلکه منظور اين است که بديهى است مفهوم اين سخن آن نيست که اوباش حق داشتن

 .بهانه را از دست افراد فاسد بگيرند

و بى اعتنا نباشند مثل بعضى از  ديگر اينکه هدف اين است که زنان مسلمان در پوشيدن حجاب سهل انگار

نهاى آنان ئى از بدزنان بى بند و بار که در عين داشتن حجاب آنچنان بى پروا و الابالى هستند که غالبا قسمتها

 .نمايان است و همين معنى توجه افراد هرزه را به آنها جلب مى کند

 :چيست مفسران و ارباب لغت چند معنى براى آن ذکر کرده اند ) جلبات( در اينکه منظور از

 .ملحفه )چادر( و پارچه بزرگى که از روسرى بلندتر است و سر و گردن و سينه ها را مى پوشاند -1

 .خمار )روسرى (مقنعه و  -2

 .پيراهن گشاد -3



 

گرچه اين معانى با هم متفاوتند ولى قدر مشترک همه آنها اين است که بدن را به وسيله آن بپوشاند )ضمنا 

 (به کسر و فتح جيم هر دو قرائت مى شود ( جلباب) بايد توجه داشت

ر کوچکتر است چنانکه اما بيشتر به نظر مى رسد که منظور پوششى است که از روسرى بزرگتر و از چاد

 . روى آن تکيه کرده است ) لسان العرب) نويسنده

را به بدن خويش نزديک سازند تا درست آنها  ( جلباب) )نزديک کنند( اين است که زنان ( يدنين) و منظور از

بير و به تعرا محفوظ دارد، نه اينکه آن را آزاد بگذارند به طورى که گاه و بيگاه کنار رود و بدن آشکار گردد، 

 .ساده خودمان لباس خود را جمع و جور کنند

اما اينکه بعضى خواسته اند از اين جمله استفاده کنند که صورت را نيز بايد پوشانيد هيچ داللتى بر اين معنى 

 . صورت را در مفهوم آيه داخل دانسته است ندارد و کمتر کسى از مفسران پوشاندن

براى آزاد زنان قبل از اين زمان نازل شده  ( حجاب و پوشش) مى شود که حکمبه هر حال از اين آيه استفاده 

بود، ولى بعضى روى ساده انديشى درست مراقب آن نبودند آيه فوق تاکيد مى کند که در رعايت آن دقيق 

 .باشند

ى ايان آيه مو از آنجا که نزول اين حکم ، جمعى از زنان با ايمان را نسبت به گذشته پريشان مى ساخت ، در پ

 .)و کان اهلل غفورا رحيما) ( خداوند همواره غفور و رحيم است) :افزايد

هر گاه از شما تاکنون در اين امر کوتاهى شده چون بر اثر جهل و نادانى بوده است خداوند شما را خواهد 

 .بخشيد، توبه کنيد و به سوى او باز گرديد، و وظيفه عفت و پوشش را به خوبى انجام دهيد

 :ها نکته
 از خود شروع کن -1

در دستورى که در آيات مورد بحث در زمينه رعايت حجاب اسالمى به طور کامل آمده است و به پيامبر 

)صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى فرمايد: اين دستور را ابالغ کن ، نخست همسران پيامبر )صلى اللّه عليه 

او، و بعد زنان با ايمان ، اشاره به اينکه هر گونه اصالحى را و آله و سلّم ( مطرح شده اند، سپس دختران 

 . بايد از خود و خانواده خود شروع کنى و اين برنامه اى است براى همه اصالحگران بشرى

و در ميان همسران و دختران نخست همسران را عنوان مى کند، چرا که آنها به مرد نزديکترند، زيرا 

 .خانه هاى همسران خود منتقل مى شونددختران همسر مى گيرند و به 

 پيشگيرى از دو راه -2

مفاسد اجتماعى چون غالبا تک علتى نيست بايد مبارزه با آن را از همه جوانب شروع کرد، و جالب اينکه 

در آيات فوق براى جلوگيرى از مزاحمتهاى افراد هرزه ، نخست به زنان با ايمان دستور مى دهد که بهانه 

 .نها ندهند، سپس مزاحمين را با شديدترين تهديد بر سر جاى خود مى نشانداى به دست آ



 

و اين نيز برنامه اى است براى هميشه و همگان ، هم دوست را بايد اصالح کرد، و هم دشمن را با قدرت 

 .بر سر جاى خود نشانيد

 نورتفسیر 

 : ترجمه

های بلند بر خود بيفکنند،اين)عمل(مناسب تر ای پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو:روسری 

 است،تا)به عفّت و پاکدامنی( شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند،و خداوند آمرزنده مهربان است.

 تفسیر:

 نکته ها:

يا  و(تفسير مجمع البيان) ،به معنای مقنعه ای است که سر و گردن را بپوشاند،«جلباب»جمع«جالبيب» *

 (تفسير الميزان) پارچه بلندی که تمام بدن و سر و گردن را می پوشاند.

در آيات گذشته سخن از اذيّت و آزار مؤمنان به دست منافقان بود.اين آيه می فرمايد:برای آنکه زنان مؤمن  *

 نه ای خود را بپوشانند که زمينه ای برای بی حرمتی آنان فراهم نشود.مورد آزار افراد هرزه قرار نگيرند،به گو

بر اساس اين آيه،نوعی روسری مورد استفاده ی زنان آن زمان بوده،ليکن زنان در پوشاندن خود از نامحرم  *

ه ددقّت نمی کرده اند.لذا سفارش اين آيه،نزديک کردن جِلباب به خود است،نه اصل جلباب که امری مرسوم بو

 است.

اين آيه که فرمان حجاب می دهد،با تهديد مطرح نشده بلکه فلسفه ی حجاب را چنين تبين می کند:زنان  *

و دختران،اگر بخواهند از متلک ها،تهمت ها،تهاجم ها و تهديدهای افراد آلوده و هرزه در امان باشند بايد خود 

 را بپوشانند.

 آفات بی حجابی

 وسبازی..رونق گرفتن چشم چرانی و ه1

 .توسعه ی فساد و فحشا.2

 .سوء قصد و تجاوز به عنف.3

 .بارداری های نامشروع و سقط جنين.4

 .پيدايش امراض روانی و مقاربتی.5

 .خودکشی و فرار از خانه در اثر آبروريزی.3

 .بی مهری مردان چشم چران نسبت به همسران خود.7



 

 .باال رفتن آمار طالق و تضعيف روابط خانوادگی.9

 .رقابت در تجمّالت.3

 .ايجاد دلهره برای خانواده های پاکدامن.11

 پيام ها:

 «قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ»در امر به معروف،اوّل از خودی ها شروع کنيم سپس ديگران.  -1

 در احکام الهی،تفاوتی ميان همسران و دختران پيامبر با ديگر زنان نيست. -2

 «أَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَلِ»

 «يُعْرَفْنَ فاَل يُؤْذَيْنَ»پوشيدن لباسی که معرّف شخصيّت زن برای تأمين عفّت و آبرو باشد،الزم است.  -3

 بهانه به دست بيماردالن و مزاحمان عفّت عمومی ندهيد.)در آيات قبل -4

 «يُعْرَفْنَ فاَل يُؤْذَيْنَ »تکليف اذيّت شوندگان را مطرح می کند.( هشدار به اذيّت کنندگان بود،در اين آيه 

 «يُعْرَفْنَ فاَل يُؤْذَيْنَ»رفت و آمد زنان در خارج از منزل،با حفظ عفّت عمومی مانعی ندارد. -5

 «فَال يُؤْذَيْنَ »در امر به معروف و نهی از منکر،دليل امر و نهی خود را بيان کنيد.  -3

 «يُعْرَفْنَ فاَل يُؤْذَيْنَ »ردم در جامعه،می تواند معرّف شخصيّت،مکتب و هدف آنها باشد. نوع لباس م -7

يُعْرَفْنَ »سرچشمه ی بسياری از مزاحمت های هوسبازان نسبت به زنان و دختران، نوع لباس خود آنهاست. -9

 «فَال يُؤْذَيْنَ

و پاکدامنی را حفظ کنند و فرصت مانور را  زنان با حجاب بايد با حضور خود در صحنه،جوّ عمومیِ عفاف -3

 «يُعْرَفْنَ فَال يُؤْذَيْنَ»از هوسبازان بگيرند. 

 «غَفُوراً رَحِيماً »بد حجابی های گذشته قابل عفو است.  -11

 «کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً»مغفرت خداوند همراه با رحمت اوست.  -11

 

  نور ی سوره 23 ی آیه
 لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ

 تفسیر المیزان

 : ترجمه



 

به مردان مؤمن بگو ديدگان خويش را از نگاه به زنان اجنبى باز گيرند و فرجهاى خويش را نگهدارند اين براى 

  تر است که خدا از کارهايى که مى کنيد آگاه استايشان پاکيزه 

 تفسیر:

جمع بصر است که همان عضو (ابصار) به معناى روى هم نهادن پلک هاى چشم است، و کلمه ( غض) کلمه

براى ابتداى غايت است، و يا ( من ابصارهم)در جمله ( من) بيننده باشد و از اينجا معلوم مى شود که کلمه

ا تبعيض باشد که هر يک را مفسرى گفته، و معنايش اين است که مؤمنين چشم پوشى براى بيان جنس، و ي

 .را از خود چشم شروع کنند

   دستور غضّ بصر و حفظ عورات

مى باشد  (بگو –قل )مترتب بر(يغضوا) از آنجايى که کلمه( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم) پس در جمله

هرا داللت مى کند بر اينکه قول در اينجا به معناى امر است، و نظير ترتبى که جواب شرط بر شرط دارد ق

معناى جمله اين است که به مؤمنين امر کن که چشم خود را بپوشند، و تقدير آن اين است که : ايشان را امر 

به غض و چشم پوشى کن که اگر امر بکنى چشم خود را مى پوشند، و اين آيه به جاى اينکه نهى از چشم 

د، امر به پوشيدن چشم کرده و فرقى ندارد، آن امر اين نهى را هم افاده مى کند و چون مطلق است چرانى کن

 .نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحريم فرموده

نيز به معناى اين است که به ايشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند و  ( و يحفظوا فروجهم) و جمله

به معناى شکاف در ميان دو چيز است که با آن از عورت کنايه آورده اند، و در قرآن ) فرج( و ( فرجه) لمهک

کريم هم که سرشار از اخالق و ادب است هميشه اين کنايه را استعمال کرده، به طورى که راغب گفته در 

 .عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص و اسم صريح براى عورت شده است

افتاده،اين معنا را مى رساند که  ) يحفظوا فروجهم( با جمله ) يغضوا من ابصارهم( و مقابله اى که ميان جمله

پوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضى پنداشته اند، در  ) حفظ فروج( مراد از

امى آياتى که در قرآن درباره حفظ فروج هست به روايت هم از امام صادق )عليه السالم( رسيده که فرمود: تم

 .معناى حفظ از زنا است، به غير اين آيه که منظور در آن حفظ از نظر است

و بنابراين ممکن است جمله اولى از اين دو جمله را با جمله دومى تقييد کرده، و گفت مدلول آيه تنها نهى از 

 .نظر کردن به عورت، و امر به پوشاندن آن است

آنگاه به مصلحت اين حکم اشاره نموده، و با بيان آن مردم را تحريک مى کند که مراقب اين حکم باشند و آن 

اين بهتر شما را پاک مى کند، عالوه بر اين خدا به آنچه مى کنيد با خبر ( :اشاره اين است که مى فرمايد

 .) است

 نمونهتفسیر 



 

 : ترجمه

نگاه به نامحرمان ( فرو گيرند، و فروج خود را حفظ کنند، اين براى آنها بـه مؤ منان بگو چشمهاى خود را )از 

 . پاکيزه تر است ، خداوند از آنچه انجام مى دهيد آگاه است

 : نزول شأن

در کتاب کافى در شاءن نزول نخستين آيه از آيات فوق از امام باقر )عليه السالم ( چنين نـقـل شـده اسـت 

مسير خود با زنى روبرو شد و در آنروز زنان مقنعه خود را در پشت گوشها قرار مى  کـه جـوانـى از انصار در

دادند )و طبعا گردن و مقدارى از سينه آنها نمايان مـى شـد( چـهـره آن زن نظر آن جوان را به خود جلب 

درقه مى کرد و چشم خود را به او دوخت هنگامى کـه زن گـذشـت جـوان هـمـچنان با چشمان خود او را ب

کرد در حالى که راه خود را ادامـه مـى داد تـا اينکه وارد کوچه تنگى شد و باز همچنان به پشت سر خود نگاه 

مى کرد ناگهان صورتش به ديوار خورد و تيزى استخوان يا قطعه شيشه اى که در ديوار بود صورتش را شکافت 

رتش جارى اسـت و بـه لبـاس و سينه اش ريخته ! هنگامى که زن گذشت جوان به خود آمد و ديد خون از صو

مى روم و اين ماجرا را بازگو مى کنم ،  ! )سخت ناراحت شد( با خود گفت به خدا سوگند من خدمت پيامبر

 خدا )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( به او افتاد فرمود چه شده است ؟ هنگامى که چشم رسول

يـن هـنـگـام جـبـرئيـل ، پـيـک وحـى خـدا نازل شد و آيه فوق را آورد و جـوان مـاجـرا را نـقـل کـرد، در ا

 )قل للمؤ منين يغضوا من ابصارهم ...(

 تفسیر:

 مبارزه با چشم چرانى و ترك حجاب

پـيـش از ايـن هـم گـفـتـه ايـم کـه ايـن سـوره در حقيقت سوره عفت و پاکدامنى و پاکسازى از انـحـرافـات 

بحثهاى مختلف آن از اين نظر انسجام روشنى دارد، آيات مورد بـحـث کـه احـکـام نـگـاه جـنـسى است ، و 

کـردن و چشم چرانى و حجاب را بيان مى دارد نيز کامال به اين امر مـربـوط اسـت و نـيـز ارتباط اين بحث 

 . با بحثهاى مربوط به اتهامات ناموسى بر کسى مخفى نيست

از نگاه کردن به زنان نامحرم و آنـچـه نـظـر (مؤ منان بگو چشمهاى خود را به ) :نـخـسـت مـى گـويـد

قل للمؤ منين يغضوا ) (فـرو گـيـرنـد، و دامـان خـود را حـفـظ کـنـنـد )افـکـنـدن بـر آن حـرام اسـت 

 .( من ابصارهم و يحفظوا فروجهم

کم کردن و نقصان است و در بسيارى از  )بـر وزن خـز( در اصـل بـه مـعـنى ( غـض) از مـاده (يـغـضـوا)

موارد در کوتاه کردن صدا يا کم کـردن نـگـاه گـفـتـه مى شود، بنابراين آيه نمى گويد مؤ منان بايد 

چشمهاشان را فرو بـنـدند، بلکه مى گويد بايد نگاه خود را کم و کوتاه کنند، و اين تعبير لطيفى است به ايـن 

ستى هنگامى که با زن نامحرمى روبرو مى شود بخواهد چشم خود را به کلى ببندد منظور که اگر انسان به را



 

 ادامه راه رفتن و مانند آن براى او ممکن نيست ، اما اگر نگاه را از صورت

و انـدام او بـر گـيـرد و چـشـم خود را پائين اندازد گوئى از نگاه خويش کاسته است و آن صحنه اى را که 

 . قه ديد خود به کلى حذف کردهممنوع است از منط

قابل توجه اينکه قرآن نمى گويد از چه چيز چشمان خود را فرو گيرند )و به اصطالح متعلق آن فعل را حذف 

 .کرده ( تا دليل بر عموم باشد، يعنى از مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است چشم برگيرند

سخن از مساءله حجاب به ميان آمده به خـوبـى روشن مى  اما با توجه به سياق آيات مخصوصا آيه بعد که

شود که منظور نگاه نکردن به زنان نامحرم است ، شاءن نزولى را که در باال آورديم نيز اين مطلب را تاييد مى 

 .کند

از آنـچـه گفتيم اين نکته روشن مى شود که مفهوم آيه فوق اين نيست که مردان در صورت زنان خيره نشوند 

بعضى از آن چنين استفاده کنند که نگاههاى غيرخيره مجاز است ، بلکه مـنـظـور ايـن اسـت کـه انـسـان  تا

بـه هـنـگـام نگاه کردن معموال منطقه وسيعى را زير نظر مى گـيريد، هر گاه زن نامحرمى در حوزه ديد او 

ارج شـود يعنى به او نگاه نکند اما راه قرار گرفت چشم را چنان فرو گيرد که آن زن از مـنـطـقـه ديـد او خـ

 .را به معنى کاهش گفته اند منظور همين است )دقت کنيد( ( غض) و چاه خود را ببيند و اينکه

 . است ( فروج) دومين دستور در آيه فوق همان مساءله حفظ

لى در ايـنگونه و فاصله ميان دو چيز اسـت ، و) شکاف( چنانکه قبال هم گفته ايم در اصل به معنى( فرج)

 .موارد کنايه از عورت مى باشد و ما براى حفظ معنى کنائى آن در فارسى کلمه دامان را به جاى آن مى گذاريم

آن از نـگـاه کـردن ديـگـران اسـت  به طورى که در روايات وارد شده است پوشانيدن ( حفظ فرج) منظور از

مى خوانيم : کـل آيـة فـى القـرآن فيها ذکر الفروج فهى من ، در حـديـثـى از امـام صـادق )عـليه السالم ( 

هر آيـه اى کـه در قـرآن سـخـن از حفظ فروج مى گويد، منظور حفظ کردن )الزنا اال هذه االية فانها من النظر

 .( از زنا است جز اين آيه منظور از آن حفظ کردن از نگاه ديگران است

رسـد که چرا اسالم از اين کار که با شهوت و خواست دل بـسـيـارى  و از آنـجـا کـه گـاه بـه نـظـر مـى

اين براى آنها بهتر و پاکيزه تر است )ذلک ازکى لهم ) :هـمـاهنگ است نهى کرده ، در پايان آيه مى فرمايد

). 

را  آن سـپـس بـه عـنـوان اخطار براى کسانى که نگاه هوس آلود و آگاهانه به زنان نامحرم مى افـکنند و گاه

ان اهلل خبير بما ) ( خداوند از آنچه انجام مى دهيد مسلما آگاه است)غير اختيارى قلمداد مى کنند مى گويد

 .( تصنعون

 نورتفسیر 

 : ترجمه

پوشى کنند و دامن خود را حفظ هاى غير مجاز( چشمهاى خود )نگاهبه مردان مؤمن بگو: از بعضى نگاه

 .دهند آگاه استنان بهتر است. خداوند به آنچه انجام مىنمايند. اين براى پاکتر ماندن آ



 

 تفسیر:

 :هانکته

خوانيم: جوانى در بين راه، زنى را ديد، به او چشم دوخت و به دنبال او راه افتاد. در شأن نزول اين آيه مى 

و ماجرا را  طورى غرق نگاه بود که صورتش به ديوار خورد و مجروح شد، نزد پيامبرصلى اهلل عليه وآله آمد

 (.تفسير کنزالدقائق )نقل کرد. اين آيه نازل شد

 :ى نگاهرواياتى درباره 

لکم اوّل نَظَرة الى المرئة فال تتّبعوها بنَظرة اُخرى واحذروا »حضرت على عليه السالم فرمود:  * 

 .شوديرا سبب فتنه مىى نگاه اشکال دارد، زنگاه اوّل مانعى ندارد ولى ادامه(.  تفسير کنزالدقائق  )«الفتنة

ها در قيامت گريان است مگر سه چشم: چشمى که از ترس خدا بگريد، خوانيم: تمام چشمدر حديثى مى * 

 (.البيانتفسير روح ).چشمى که از گناه بسته شود و چشمى که در راه خدا بيدار بماند

رمودند: جلو راه مردم ننشينيد. برخى خوانيم که پيامبر اکرم صلى اهلل عليه وآله فمى« صحيح بخارى»در  * 

ر غَضّ البَص»گفتند: ما ناچاريم از نشستن. فرمود: پس حقّ آن را ادا کنيد. پرسيدند حقّ آن چيست؟ فرمود: 

ترک چشم چرانى و مردم آزارى، جواب دادن « و کَفّ االَذى و رَدّ السالم واالمر بالمعروف و النهى عن المنکر

 .ه معروف و نهى از منکربه سالم ديگران، امر ب

 نشاند و همينعليه السالم فرمود: از نگاه به نامحرم بپرهيزيد که بذر شهوت را در دل مىحضرت عيسى * 

 (.غررالحکم)براى دچار شدن انسان به فتنه کافى است

مَصائد  العَين»کشد. چشم، دل را بدنبال خودمى« العَين رائِدُ القلب»عليه السالم فرمود: حضرت على * 

 (.39، ص 114بحار، ج)پوشى بهترين راه دورى از شهوات استچشم، قالّب شيطان است. و چشم« الشيطان

النَظَر سَهْم مسموم مِن سهام ابليس فمَن تَرکَها خَوفاً من اللّه »صلى اهلل عليه وآله فرمود: پيامبر اکرم * 

نگاه بد تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است. هر  (.333ص ،73بحار،  )«اعطاه اللّه ايماناً يَجِد حالوة فى قلبه

دهد که از درون، شيرينى آن را احساس کس از ترس خدا چشم خود را فرو بندد، خداوند به او ايمانى مى

 .کندمى

صلى اهلل عليه وآله فرمود: هرکس چشم خود را از حرام پر کند، در قيامت چشم او از آتش پر پيامبر اکرم * 

 (.تفسير نورالثقلين)د شد مگر اينکه توبه کندخواه

 :هاپيام 

 «...قل للمؤمنين يغضّوا»ى ايمان، حفظ نگاه از حرام است. الزمه -1 

 «يغضّوا من ابصارهم»هاى غريزى را بايد کنترل کرد. جاذبه -2 

 «ابصارهممن»گناه را از سرچشمه جلوگيرى کنيم وتقوا را از چشم شروع کنيم. -3 

 «يَغضّوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم»ى پاکدامنى است. شم پاک، مقدّمهچ -4 

 «يَحفظوا فُروجهم»پوشش مناسب، براى مردان نيز واجب است.  - 5 



 

 «ازکى –يحفظوا  -يغضّوا »عفّتى، مانع رشد معنوى انسان است. چرانى و بىچشم -3 

 «يغضّوا... اِنّ اللّه خبير بما يصنعون»يم. همواره در محضر خدا هستيم. در محضر خدا معصيت نکن -7 

  نور ی سوره 23 ی آیه
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ 

نَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ بُعُولَتِهِ دِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِجُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْ عَلَى

نَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ أَوْ بَنِى إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَنُهُ

اً أَيُّهَ ععَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِي يَظْهَرُواْ عَلَىالَّذِينَ لَمْ 

 ؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ الْمُ

 تفسیر المیزان

 : ترجمه

و به زنان با ايمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و فرجهاى خويش را حفظ کنند و زينت خويش 

را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و بايد که روپوش هايشان را به گريبان ها کنند و زينت خويش را نمايان 

کنند مگر براى شوهرانشان، يا پدران و يا پدر شوهران يا پسران و يا پسر شوهران و يا برادران و يا خواهرزادگان ن

و يا برادرزادگان و يا زنان و يا آنچه مالک آن شده اند يا افراد سفيه که تمايلى به زن ندارند و يا کودکانى که 

به زمين بکوبند تا آنچه از زينتشان که پنهان است ظاهر شود  از اسرار زنان خبر ندارند، و مبادا پاى خويش را

 .اى گروه مؤمنان همگى به سوى خدا توبه بريد شايد رستگار شويد

 تفسیر:

گذشت. پس براى زنان هم  (...قل للمؤمنين) همان است که در جمله (...و قل للمؤمنات) کالم در جمله

ايز نيست، و بر ايشان هم واجب است که عورت خود را از جايز نيست نظر کردن به چيزى که براى مردان ج

 .بپوشانند -چه مرد و چه زن  -اجنبى 

   ...امر به حجاب دارى و آشکار نساختن مواضع زينت و

زينت ) به معناى اظهار است و مراد از (ابداء) کلمه (و ال يبدين زينتهنّاال ما ظهر منها) :و اما اينکه فرمود

ت است، زيرا اظهار خود زينت از قبيل گوشواره و دست بند حرام نيست، پس مراد از اظهار ، مواضع زين( زنان

 .زينت، اظهار محل آنها است

خداى تعالى از اين حکم آنچه را که ظاهر است استثناء کرده. و در روايت آمده که مقصود از آنچه ظاهر است 

 .واهد آمد. ان شاء اهللصورت و دو کف دست و قدمها مى باشد، که بحثش به زودى خ

است، و خمار آن جامه اى است که  (خمار) جمع -به دو ضمه  (خمر) کلمه(و ليضربن بخمرهنّعلى جيوبهنّ)

به  -جمع جيب  ( جيوب) زن سر خود را با آن مى پيچد، و زايد آن را به سينه اش آويزان مى کند. و کلمه



 

مراد از جيوب، سينه ها است، و معنايش اين است که  فتح جيم و سکون ياء است که معنايش معروف است، و

 .به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه ها را به سينه هاى خود انداخته، آن را بپوشانند

به معناى شوهران است. و طوايف هفتگانه اى  ( بعولة) کلمه(و ال يبدين زينتهنّاال لبعولتهن... او بنى اخواتهنّ)

ه محرم هاى نسبى و سببى هستند. و اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ايشان، و که قرآن از آنها نام برد

و زنان را اضافه کرد به ضمير  (نسائهنّ) :نوههاى شوهران حکمشان حکم فرزندان ايشان است. و اينکه فرمود

در برابر زنان زنان مؤمنين است که جايز نيست خود را  (نساء) زنان، براى اشاره به اين معنا بوده که مراد از

 .غير مؤمن برهنه کنند، از روايات وارده از ائمه اهل بيت )عليهم السالم( هم همين معنا استفاده مى شود

هم شامل غالمان مى شود و هم کنيزان، و از روايات نيز اين اطالق استفاده  (او ما ملکت ايمانهنّ) اطالق جمله

جمله يکى از مواردى است که کلمه ما در صاحبان عقل مى شود، همچنان که به زودى خواهد آمد، و اين 

 .کسى که به کار رفته است -استعمال شده، و در معناى من 

به معناى حاجت است، و منظور از اين حاجت شهوتى  ( اربه) کلمه - ( او التابعين غير اولى االربة من الرجال)

بيان تابعين است. و مراد از اين رجال تابعين  )المن الرج)است که مردان را محتاج به ازدواج مى کند، و کلمه

 .افراد سفيه و ابلهى هستند که تحت قيمومت ديگران هستند و شهوت مردانگى ندارند

براى استفراق است و کليت را مى  ( الطفل) الف و الم در - (او الطفل الّذين لم يظهروا على عورات النساء)

هاى زنان غلبه نيافته اند يعنى آنچه از امور زنان که مردان از تصريح رساند، يعنى جماعت اطفالى که بر عورت

به آن شرم دارند، اطفال زشتى آن را درک نمى کنند، و اين به طورى که ديگران هم گفته اند کنايه از حد 

 .بلوغ است

صداى زيور آالتشان پاهاى خود را محکم به زمين نزنند تا  ( زينتهنّ من يخفين ما ليعلم بارجلهنّ  يضربن ال و)

 .از قبيل خلخال و گوش واره و دستبند به صدا در نيايد

به طورى که از سياق بر مى آيد بازگشت  ) توبه( مراد از ( و توبوا الى اللّه جميعا ايها المؤمنون لعلکم تفلحون)

 .ه و صراطشبه سوى خداى تعالى است، به امتثال اوامر او، و انتهاء از نواهيش و خالصه پيروى از را

 

 نمونهتفسیر 

 : ترجمه

و بـه زنـان با ايمان بگو چشمهاى خود را )از نگاه هوس آلود( فرو گيرند، و دامان خـويـش را حـفـظ کـنـنـد، 

و زينت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمايند، و )اطراف ( روسريهاى خود را بر سينه خود افکنند 

وشانده شود( و زينت خـود را آشـکـار نـسـازنـد مـگـر بـراى شـوهـرانـشـان يا )تا گردن و سينه با آن پ

پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا پـسـرانـشـان يـا پـسـران هـمـسرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان ، يا 



 

دارند يا که تمايلى به زن نپسران خواهرانشان ، يا زنان هم کيششان يا بردگانشان )کنيزانشان ( يا افراد سفيه 

کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند، آنها هنگام راه رفـتـن پـايـهـاى خـود را بـه زمـيـن 

نـزنـنـد تـا زيـنـت پـنـهانيشان دانسته شود. )و صداى خـلخال که بر پا دارند به گوش رسد( و همگى به 

 ستگار شويدسوى خدا بازگرديد اى مؤ منان تا ر

 تفسیر:

مى پردازد، نخست به وظائفى که مشابه مـردان دارنـد اشـاره  در زمينه حجابآيـه به شرح وظائف زنان  اين

و بـه زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را فرو گـيـرنـد )و از نگاه کردن به مردان نامحرم )کـرده مـى گـويـد

 .( و قل للمؤ منات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن) (خوددارى کنند( و دامان خود را حفظ نمايند

همانگونه که بر مردان حرام است بر زنان نيز حرام مـى بـاشـد، و پـوشانيدن  ( چشم چرانى) و بـه ايـن ترتيب

 . عورت از نگاه ديگران ، چه از مرد و چه از زن براى زنان نيز همانند مردان واجب است

 : ز ويژگى زنان است ضمن سه جمله اشاره فرمودهسپس به مساءله حجاب که ا

و ال يبدين زينتهن اال ( آنـهـا نـبـايـد زيـنت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبيعتا ظاهر است ) -1

 .ما ظهر منها(

ند زدر ايـنـکـه مـنـظـور از زيـنتى که زنان بايد آن را بپوشانند و همچنين زينت آشکارى که در اظهار آن مجا

 . چيست ؟ در ميان مفسران سخن بسيار است

بـعـضى زينت پنهان را به معنى زينت طبيعى )اندام زيباى زن ( گرفته اند، در حالى که کلمه زينت به اين 

 .معنى کمتر اطالق مى شود

 وبـعـضـى ديـگـر آن را بـه مـعـنى محل زينت گرفته اند، زيرا آشکار کردن خود زينت مانند گـوشـواره 

دسـتـبـند و بازوبند به تنهائى مانعى ندارد، اگر ممنوعيتى باشد مربوط به محل اين زينتها است ، يعنى گوشها 

 . و گردن و دستها و بازوان

بعضى ديگر آن را به معنى خود زينت آالت گرفته اند منتها در حالى که روى بدن قرار گـرفـته ، و طبيعى 

 .وام با آشکار کردن اندامى است که زينت بر آن قرار دارداست که آشکار کردن چنين زينتى ت

 .(اين دو تفسير اخير از نظر نتيجه يکسان است هر چند از دو راه مساءله تعقيب مى شود)

حق اين است که ما آيه را بدون پيشداورى و طبق ظاهر آن تفسير کنيم که ظاهر آن همان معنى سـوم اسـت 

ينتهائى که معموال پنهانى است آشکار سازند هر چـنـد اندامشان نمايان نشود و و بنابراين زنان حق ندارند ز

به اين ترتيب آشکار کردن لباسهاى زينتى مخصوصى را کـه در زيـر لباس عادى يا چادر مى پوشند مجاز 

 . نيست ، چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنين زينتهائى نهى کرده است

ئمـه اهـلبـيـت )عـليـهـمـالسـالم ( نـقـل شـده نيز همين معنى ديده مى در روايـات مـتـعـددى کـه از ا

 ( خلخال) (بازوبند) ( دملج) (گردنبند) ( قالده)  شود که زينت باطن را به

 . )پاى برنجن همان زينتى که زنان عرب در مچ پاها مى کردند( تفسير شده است



 

شتر و سرمه و مانند آن تفسير شده مى فهميم که منظور و چـون در روايـات مـتعدد ديگرى زينت ظاهر به انگ

 .از زينت باطن نيز خود زينتهائى است که نهفته و پوشيده است )دقت کنيد(

و )(آنها بايد خمارهاى خود را بر سينه هاى خود بيفکنند) دومـين حکمى که در آيه بيان شده است که -2

 .( ليضر بن بخمرهن على جيوبهن

)بـر وزن حـجـاب ( در اصل به معنى پوشش است ، ولى معموال به چيزى گفته مى  (ـمـارخ) جـمـع(خـمـر)

 .شود که زنان با آن سر خود را مى پوشانند )روسرى(

)بر وزن غيب ( به معنى يقه پيراهن است که از آن تعبير به گـريـبـان مـى شـود  ( جيب) جـمـع ( جـيـوب)

 .مجاورت با آن نيز اطالق مى گردد و گاه به قسمت باالى سينه به تناسب

از ايـن جمله استفاده مى شود که زنان قبل از نزول آيه ، دامنه روسرى خود را به شانه ها يـا پشت سر مى 

افکندند، به طورى که گردن و کمى از سينه آنها نمايان مى شد، قرآن دستور مى دهد روسرى خود را بر 

م آن قسمت از سينه که بيرون است مستور گردد. )از شاءن نزول آيه گريبان خود بيفکنند تا هم گردن و ه

 .که قبال آورديم نيز اين معنى به خوبى استفاده مى شود(

در سـومـيـن حکم مواردى را که زنان مى توانند در آنجا حجاب خود را برگيرند و زينت پنهان خود را  -3

 :آشکار سازند با اين عبارت شرح مى دهد

 .زينت خود را آشکار سازند )و ال يبدين زينتهن ( آنها نبايد

 در دوازده مورد(مگر )

 .(اال لبعولتهن  ) براى شوهرانشان -1

 ) او آبائهن ) يا پدرانشان -2

 .( او آباء بعولتهن  ) يا پدران شوهرانشان -3

 ) و ابنائهن  ( يا پسرانشان -4

 ( او ابناء بعولتهن)  يا پسران همسرانشان -5

 (خوانهناو ا ) برادرانشان يا  -3

 .( او بنى اخوانهن) يا پسران برادرانشان -7

 .( او بنى اخواتهن  ) يا پسران خواهرانشان -9

 .( او نسائهن)   زنان هم کيششان يا -3

 .او ما ملکت ايمانهن ( (کنيزانشان (  ( يا بردگانشان -11



 

)افراد سفيه و ابلهى که مـيـل  يـا پـيـروان و طـفـيليانى که تمايلى به زن ندارند -11

 .ـى در آنـهـا وجـود نـدارد( )او التـابـعـيـن غـيـر اولى االربـة مـن الرجال (جـنـس

او الطفل   ) کـودکـانـى کـه از عـورات زنـان )امـور جـنـسـى ( آگـاه نـيـسـتـنـد يا -12

 (الذين لم يظهروا على عورات النساء

راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنند آنها به هنگام )و بـاالخـره چـهـارمـين حکم را چنين بيان مى کند -4

)و صداى خلخالى که بر پا دارند به گوش رسد( )و ال يضر بن بارجلهن ليعلم  (تا زينت پنهانيشان دانسته شود

 .ما يخفين من زينتهن (

آنـهـا در رعـايـت عـفـت و دورى از امـورى کـه آتـش شـهـوت را در دل مـردان شـعـله ور مـى سـازد و 

است منتهى به انحراف از جاده عفت شود، آنچنان بايد دقيق و سختگير باشند که حتى از رساندن  ممکن

صداى خلخالى را که در پاى دارند به گوش مردان بيگانه خود دارى کنند، و اين گواه باريک بينى اسالم در 

 . اين زمينه است

توبه و بازگشت به سوى خـدا آيه را پايان مى  و سـرانـجام با دعوت عمومى همه مؤ منان اعم از مرد و زن به

و توبوا الى اهلل جميعا ايها ()همگى به سوى خدا باز گرديد اى مؤ منان !، تا رستگار شويد) :دهد، مى گويد

 (المؤ منون لعلکم تفلحون

يين شما تبو اگـر در گـذشته کارهاى خالفى در اين زمينه انجام داده ايد اکنون که حقايق احکام اسالم براى 

شد از خطاهاى خود توبه کنيد و براى نجات و فالح به سوى خدا آئيد که رستگارى تنها بر در خانه او است 

، و بر سر راه شما لغزشگاههاى خطرناکى وجود دارد که جز با لطف او، نجات ممکن نيست ، خود را به او 

 !بسپاريد

و عصيان نسبت به اين امور مفهومى نداشت ، ولى مى درسـت اسـت کـه قـبـل از نـزول اين احکام ، گناه 

دانيم قسمتى از مسائل مربوط به آلودگيهاى جنسى جنبه عقالنى دارد و به تعبير مصطلح از مستقالت عقليه 

 . است که حکم عقل در آنجا به تنهائى براى ايجاد مسئوليت کافى است

 :نکته ها

 

 فلسفه حجاب -1

بـعـضى نام آن را عصر برهنگى و آزادى جنسى گذارده اند و افراد غربزده ،  بـدون شـک در عـصـر مـا کـه

بى بند و بارى زنان را جزئى از آزادى او مى دانند سخن از حجاب گفتن براى اين دسته ناخوشايند و گاه 

 ! افسانه اى است متعلق به زمانهاى گذشته

ونى که از اين آزاديهاى بى قيد و شرط به وجود ولى مـفـاسـد بـى حـساب و مشکالت و گرفتاريهاى روز افز

 .آمده سبب شده که تدريجا گوش شنوائى براى اين سخن پيدا شود



 

البـتـه در مـحـيـطـهـاى اسـالمى و مذهبى ، مخصوصا در محيط ايران بعد از انقالب جمهورى اسـالمـى ، 

س، کافى و قـانـع کـننده داده شده است بـسيارى از مسائل حل شده ، و به بسيارى از اين سؤ االت عمال پا

 .، ولى باز اهميت موضوع ايجاب مى کند که اين مساءله به طور گسترده تر مورد بحث قرار گيرد

مـسـاءله ايـن است که آيا زنان )با نهايت معذرت ( بايد براى بهره کشى از طريق سمع و بـصـر و لمـس )جز 

 .شند و يا بايد اين امور مخصوص همسرانشان گرددآميزش جنسى ( در اختيار همه مردان با

بـحـث در اين است که آيا زنان در يک مسابقه بى پايان در نشان دادن اندام خود و تحريک شـهـوات و 

هـوسـهـاى آلوده مـردان درگـيـر بـاشـنـد و يـا بـايـد ايـن مـسـائل از مـحـيـط اجتماع بر چيده شود، و 

 !دگى زناشوئى اختصاص يابد؟به محيط خانواده و زن

اسـالم طـرفدار برنامه دوم است و حجاب جزئى از اين برنامه محسوب مى شود، در حالى کـه غـربـيـهـا و 

غربزدههاى هوسباز طرفدار برنامه اولند! اسالم مى گويد کاميابيهاى جـنـسى اعم از آميزش و لذتگيريهاى 

و غير از آن گناه ، و مايه آلودگى و ناپاکى جامعه مى سمعى و بصرى و لمسى مخصوص به همسران است 

 . در آيات فوق اشاره به آن است ( ذلک ازکى لهم) باشد که جمله

 :فلسفه حجاب چيز مکتوم و پنهانى نيست زيرا

بـرهـنـگـى زنـان کـه طـبـعـا پـيـامـدهـائى هـمـچـون آرايـش و عـشـوه گـرى و امـثـال آن   -الف

مـردان مـخـصـوصـا جـوانـان را در يـک حـال تـحـريـک دائم قـرار مى دهد تحريکى که هـمـراه دارد 

سبب کوبيدن اعصاب آنها و ايجاد هيجانهاى بيمار گونه عصبى و گاه سر چشمه امراض روانى مى گردد، مگر 

ويند هيجان اعصاب انسان چقدر مى تـوانـد بار هيجان را بر خود حمل کند؟ مگر همه پزشکان روانى نمى گ

 مستمر عامل بيمارى است ؟

مـخـصـوصـا تـوجـه به اين نکته که غريزه جنسى نيرومندترين و ريشه دارترين غريزه آدمى است و در طول 

هيچ حادثه مهمى را پيدا نمى ) تاري، سرچشمه حوادث مرگبار و جنايات هولناکى شده ، تا آنجا که گفته اند

 !( در ميان استکنيد مگر اينکه پاى زنى در آن 

آيـا دامـن زدن مـسـتـمر از طريق برهنگى به اين غريزه و شعله ور ساختن آن بازى با آتش نيست ؟ آيا اين 

 کار عاقالنه اى است ؟

اسـالم مـى خـواهـد مـردان و زنان مسلمان روحى آرام و اعصابى سالم و چشم و گوشى پاک داشته باشند، 

 . استو اين يکى از فلسفه هاى حجاب 

آمـارهـاى قـطـعـى و مـسـتـند نشان مى دهد که با افزايش برهنگى در جهان طالق و از هم   -ب

هر چه ديـده بـيند دل کند ( گـسـيـخـتگى زندگى زناشوئى در دنيا به طور مداوم باال رفته است ، چرا که

بـه دنـبـال آن مـى رود، و و هر چه دل در اينجا يعنى هوسهاى سرکش بخواهد به هر قيمتى بـاشـد  )ياد

 .بـه ايـن تـرتـيـب هـر روز دل به دلبرى مى بندد و با ديگرى وداع مى گويد

در مـحـيـطـى کـه حـجـاب اسـت )و شرائط ديگر اسالمى رعايت مى شود( دو همسر تعلق به يکديگر دارند، 



 

 . و احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص يکديگر است

کـه عـمـال زنـان بـه صـورت کـاالى مـشـتـرکـى )الاقـل در مـرحـله غـير ) زاد بـرهـنـگـىبـازار آ( ولى در

آميزش جنسى ( در آمده اند ديگر قداست پيمان زناشوئى مفهومى نمى تـوانـد داشـتـه بـاشـد و خـانـواده 

 .هـا هـمـچون تار عنکبوت به سرعت متالشى مى شوند و کودکان بى سرپرست مى مانند

گـسـتـرش دامـنه فحشاء، و افزايش فرزندان نامشروع ، از دردناکترين پيامدهاى بى حـجـابـى اسـت  -ج

کـه فـکـر مـى کـنـيـم نـيـازى بـه ارقـام و آمـار نـدارد و دالئل آن مخصوصا در جوامع غربى کامال نمايان 

 .است ، آنقدر عيان است که حاجتى به بيان ندارد

مـل اصـلى فـحشاء و فرزندان نامشروع منحصرا بى حجابى است ، نمى گـوئيـم استعمار نـمـى گـوئيـم عـا

ننگين و مسائل سياسى مخرب در آن مؤ ثر نيست ، بلکه مى گوئيم يکى از عوامل مؤ ثر آن مساءله برهنگى 

 .و بى حجابى محسوب مى شود

شمه انواع جنايتها در جوامع انسانى بوده و و بـا تـوجه به اينکه فحشاء و از آن بدتر فرزندان نامشروع سر چ

 .هستند، ابعاد خطرناک اين مساءله روشنتر مى شود

هـنـگـامـى که مى شنويم در انگلستان ، در هر سال طبق آمار پانصد هزار نوزاد نامشروع بـه دنـيـا مـى 

ـامـات آن کـشـور اعـالم آيـد، و هـنـگامى که مى شنويم جمعى از دانشمندان انگليس در اين رابطه به مـق

خـطـر کـرده انـد نـه بـه خـاطـر مسائل اخالقى و مذهبى بلکه به خاطر خطراتى که فرزندان نامشروع براى 

امنيت جامعه به وجود آورده اند، به گونه اى که در بسيارى از پرونده هاى جنائى پاى آنها در ميان اسـت ، 

بريم ، و مى دانيم که مساءله گسترش فحشاء حـتـى بـراى آنـهـا بـه اهـمـيـت اين مساءله کامال پى مى 

کـه هـيـچ اهـمـيـتـى بـراى مـذهـب و بـرنـامـه هـاى اخـالقـى قـائل نـيـسـتـنـد فـاجـعـه آفرين است 

، بنابراين هر چيز که دامنه فساد جنسى را در جوامع انـسـانى گسترده تر سازد تهديدى براى امنيت جامعه 

 . محسوب مى شود، و پى آمدهاى آن هر گونه حساب کنيم به زيان آن جامعه استها 

مطالعات دانشمندان تربيتى نيز نشان داده ، مدارسى که در آن دختر و پسر با هم درس مى خـوانـنـد، و 

کارى مـراکـزى کـه مـرد و زن در آن کـار مـى کـنـند و بى بند و بارى در آميزش آنها حکمفرما است ، کم 

 . ، عقب افتادگى ، و عدم مسئوليت به خوبى مشاهده شده است

در اين ميان نيز حائز اهميت فراوان اسـت کـه  )سـقوط شخصيت او( و ) ابـتـذال زن( مـسـاءله  -د 

نـيـازى بـه ارقـام و آمار ندارد، هنگامى که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبيعى است روز به روز 

از او دارد، و هـنـگامى که زن را از طريق جاذبه جنسيش وسيله  آرايش بيشتر و خودنمائى افزونتر تقاضاى

تبليغ کاالها و دکور اطاقهاى انـتـظـار، و عاملى براى جلب جهانگردان و سياحان و مانند اينها قرار بدهند، 

سقوط مى کند، و ارزشهاى  در چنين جامعه اى شخصيت زن تا سر حد يک عروسک ، يا يک کاالى بى ارزش

واالى انـسـانى او به کلى به دست فراموشى سپرده مى شود، و تنها افتخار او جوانى و زيبائى و خودنمائيش 

 .مى شود



 

و بـه ايـن ترتيب مبدل به وسيله اى خواهد شد براى اشباع هوسهاى سرکش يک مشت آلوده فريبکار و 

 ! انسان نماهاى ديو صفت

اى چگونه يک زن مى تواند با ويژگيهاى اخالقيش ، علم و آگاهى و دانائيش جلوه کند، و در چنين جامعه 

 !حائز مقام واالئى گردد؟

بـراسـتـى درد آور اسـت کـه در کـشـورهـاى غـربـى ، و غـرب زده ، و در کـشـور مـا قـبـل از انـقـالب 

در آمـد و موقعيت براى زنان آلوده و بى بند و اسـالمـى ، بـيـشـتـريـن اسـم و شـهـرت و آوازه و پـول و 

بارى بود که به نام هنرمند و هنر پـيـشـه ، مـعـروف شده بودند، و هر جا قدم مى نهادند گردانندگان اين 

 !محيط آلوده براى آنها سر و دست مى شکستند و قدمشان را خير مقدم مى دانستند

د، و زن از صـورت ابتذال سابق و موقعيت يک عروسک فرنگى شـکـر خـدا را کـه آن بـسـاط بـر چـيـده شـ

و کاالى بى ارزش در آمد و شخصيت خود را باز يـافـت ، حـجـاب بـر خـود پـوشـيـد امـا بـى آنـکه منزوى 

شود و در تمام صحنه هاى مفيد و سازنده اجتماعى حتى در صحنه جنگ با همان حجاب اسالميش ظاهر 

 .شد

 .ى از فلسفه هاى زنده و روشن موضوع حجاب در اسالم که متناسب اين بحث تفسيرى بودايـن بـود قـسمت

 خرده گيريهاى مخالفان حجاب

 در اينجا مى رسيم به ايرادهائى که مخالفان حجاب مطرح مى کنند که بايد

 :به طور فشرده بررسى شود

اساسى بر مساءله حجاب ذکـر مـى  مهمترين چيزى که همه آنان در آن متفقند و به عنوان يک ايراد -الف

کـنـنـد ايـن اسـت کـه زنـان نـيـمـى از جـامـعـه را تشکيل مى دهند اما حجاب سبب انزواى اين جمعيت 

عظيم مى گردد، و طبعا آنها را از نظر فکرى و فـرهـنـگـى بـه عقب ميراند، مخصوصا در دوران شکوفائى 

انسانى است از نيروى زنان در حرکت اقتصادى هيچگونه بهره گيرى  اقتصاد که احتياج زيادى به نيروى فعال

نخواهد شـد، و جـاى آنـهـا در مـراکز فرهنگى و اجتماعى نيز خالى است !، به اين ترتيب آنها به صورت يک 

 .موجود مصرف کننده و سربار اجتماع در مى آيند

ز چـنـد امـر بـه کـلى غافل شده يا تغافل کرده امـا آنـهـا کـه بـه ايـن مـنـطـق مـتـوسـل مـى شـونـد ا

 .اند

 :زيرا

اوال: چه کسى گفته است که حجاب اسالمى زن را منزوى مى کند، و از صحنه اجتماع دور مى سـازد؟ اگـر 

در گـذشـتـه الزم بود ما زحمت استدالل در اين موضوع را بر خود هموار کنيم امروز بعد از انقالب اسالمى 

به استدالل نيست ، زيرا با چشم خود گروه گروه زنـانـى را مـى بـيـنـيـم کـه بـا داشـتـن حـجـاب  هيچ نيازى

اسالمى در همه جا حاضرند، در اداره ها، در کارگاهها، در راهپيمائيها و تظاهرات سياسى ، در راديو و تلويزيون 



 

پزشکى براى مجروحين جنگى ، در فرهنگ و ، در بيمارستانها و مـراکـز بهداشتى ، مخصوصا و در مراقبتهاى 

 . دانشگاه ، و باالخره در صحنه جنگ و پيکار با دشمن

کـوتـاه سخن اينکه وضع موجود پاس، دندانشکنى است براى همه اين ايرادها و اگر ما در سـابق سخن از 

بر  ته اند بهترين دليلامکان چنين وضعى مى گفتيم امروز در برابر وقوع آن قرار گرفته ايم ، و فالسفه گف

 .امکان چيزى وقوع آن است و اين عيانى است که نياز به بيان ندارد

ثـانـيـا: از اين که بگذريم آيا اداره خانه و تربيت فرزندان برومند و ساختن انسانهائى که در آينده بتوانند با 

 ؟ بازوان تواناى خويش چرخهاى عظيم جامعه را به حرکت در آورند، کار نيست

آنـهـا کـه ايـن رسالت عظيم زن را کار مثبت محسوب نمى کنند از نقش خانواده و تربيت ، در سـاخـتن يک 

اجتماع سالم و آباد و پر حرکت بى خبرند، آنها گمان مى کنند راه اين است که زن و مرد ما همانند زنان و 

نـنـد آن تـرک کـنـنـد، و بـچـه هـاى خود مردان غربى اول صبح خانه را به قصد ادارات و کارخانه ها و مـا

را به شير خوارگاهها بسپارند، و يا در اطاق بـگـذارنـد و در را بـر روى آنـهـا بـبـنـدنـد، و طـعـم تـل، زندان 

 .را از همان زمان که غنچه ناشکفته اى هستند به آنها بچشانند

ى کوبند و کودکانى بى روح و فاقد عواطف انسانى بار غـافـل از ايـنـکـه با اين عمل شخصيت آنها را در هم م

 . مى آورند که آينده جامعه را به خطر خواهند انداخت

ايـراد ديـگـرى کـه آنـهـا دارنـد ايـن است که حجاب يک لباس دست و پاگير است و با فـعـاليـتهاى  -ب

ار خودش را حفظ کند يا چادرش اجتماعى مخصوصا در عصر ماشينهاى مدرن سازگار نيست ، يک زن حجاب د

 !را و يا کودک و يا برنامه اش را؟

ولى ايـن ايـراد کنندگان از يک نکته غافلند و آن اينکه حجاب هميشه به معنى چادر نيست ، بـلکـه بـه 

مـعنى پوشش زن است ، حال آنجا که با چادر امکان پذير است چه بهتر و آنجا که نشد به پوشش قناعت مى 

 .شود

نـان کـشـاورز و روسـتـائى ما، مخصوصا زنانى که در برنجزارها مهمترين و مشکلترين کـار کـشـت و ز

بـرداشـت محصول برنج را بر عهده دارند عمال به اين پندارها پاس، گفته اند، و نشان داده اند که يک زن 

 مرد کار مى کند، بى آنکه حجابشروستائى با داشتن حجاب اسالمى در بسيارى از موارد حتى بيشتر و بهتر از 

 .مانع کارش شود

 ايراد ديگر اينکه آنها مى گويند حجاب از اين نظر که ميان زنان -ج

و مـردان فـاصـله مـى افکند طبع حريص مردان را آزمندتر مى کند، و به جاى اينکه خاموش کننده باشد 

 !( ما منعاالنسان حريص على ) آتش حرص آنها را شعله ورتر مى سازد که

پـاسـ، ايـن ايـراد يـا صحيحتر سفسطه و مغلطه را مقايسه جامعه امروز ما که حجاب در آن تقريبا در همه 

مراکز بدون استثناء حکمفرما است با دوران رژيم طاغوت که زنان را مجبور به کشف حجاب مى کردند مى 

 .دهد



 

بى بند و بارى عجيبى حکمفرما بود، آمار طالق فوق  آنـروز هـر کـوى و بر زن مرکز فساد بود، در خانواده ها

 .العاده زياد بود، سطح تولد فرزندان نامشروع باال بود و هزاران بدبختى ديگر

نـمى گوئيم امروز همه اينها ريشه کن شده اما بدون شک بسيار کاهش يافته و جامعه ما از ايـن نـظـر 

خدا وضع به همين صورت ادامه يـابـد و سـايـر نابسامانيها نيز سـالمـت خود را باز يافته ، و اگر به خواست 

 .سامان پيدا کند، جامعه ما از نظر پاکى خانواده ها و حفظ ارزش زن به مرحله مطلوب خواهد رسيد
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مى شود يا نه در ايـنـکـه آيـا حـکـم حـجـاب صـورت و دسـتـهـا حـتـى از مـچ بـه پـائيـن را نـيـز شامل 

، در ميان فقهاء بحث فراوان است ، بسيارى عقيده دارند که پوشاندن ايـن دو )وجـه و کـفـيـن ( از حـکـم 

حـجـاب مـسـتـثـنى است ، در حالى که جمعى فتوا به وجوب پوشاندن داده ، يا حداقل احتياط مى کنند، 

ز آن را مقيد به صورتى مى کنند که منشا فساد و البته آن دسته که پوشاندن اين دو را واجب نمى دانند ني

 . انحرافى نگردد، و گرنه واجب است

 : در آيـه فـوق قـرائنـى بـر ايـن اسـتـثـنـاء و تـاءيـيـد قول اول وجود دارد از جمله

 در آيـه فـوق خـواه بـه مـعـنـى محل زينت باشد (زيـنـت ظـاهـر) الف : اسـتـثـنـاء

 . روشنى است بر اينکه پوشاندن صورت و کفين الزم نيست يا خود زينت دليل

دسـتـورى کـه آيـه فـوق در مـورد انـداختن گوشه مقنعه به روى گريبان مى دهد که مـفـهـومـش  -ب 

پوشانيدن تمام سر و گردن و سينه است و سخنى از پوشانيدن صورت در آن نيست قرينه ديگرى به اين مدعا 

 . است

همانگونه که در شاءن نزول نيز گفته ايم عربها در آن زمان روسرى و مقنعه اى مى پوشيدند  توضيح اينکه :

که دنباله آن را روى شانه ها و پشت سر مى انداختند به طورى که مـقـنـعـه پـشـت گوش آنها قرار مى 

ار داشت گريبان قر گرفت و تنها سر و پشت گردن را مى پوشاند، ولى قسمت زير گلو و کمى از سينه که باالى

نمايان بود. اسالم آمد و اين وضـع را اصالح کرد و دستور داد دنباله مقنعه را از پشت گوش يا پشت سر جلو 

بياورند و به روى گريبان و سينه بيندازند و نتيجه آن اين بود که تنها گردى صورت باقى مى ماند و بقيه 

 .پوشانده مى شد

ن زمينه در منابع اسالمى و کتب حديث ، وارد شده است که شاهد زنـده اى روايات متعددى نيز در اي -ج 

بـر مـدعا است هر چند روايات معارضى نيز دارد که در اين حد از صراحت نيست ، و جـمـع مـيـان آنـهـا از 

ت طـريـق اسـتـحـبـاب پـوشـانـدن وجـه و کـفـيـن ، و يـا حمل بر مواردى که منشا فساد و انحراف اس

 . کامال ممکن است

شـواهـد تـاريـخى نيز نشان مى دهد که نقاب زدن بر صورت در صدر اسالم جنبه عمومى نـداشـت )شـرح 

 .بـيـشتر در زمينه بحث فقهى و روائى اين مساءله در مباحث نکاح در فقه آمده است(

 .استفاده و انحراف نگرددولى بـاز تـاءکـيد و تکرار مى کنيم که اين حکم در صورتى است که سبب سوء 



 

ذکـر ايـن نکته نيز الزم است که استثناء وجه و کفين از حکم حجاب مفهومش اين نيست که جائز است 

 . تسهيل براى زنان در امر زندگى است ديگران عمدا نگاه کنند، بلکه در واقع اين يکنوع

 منظور از نسائهن چيست ؟  -3

ن گروهى که مستثنى شده اند و زن حق دارد زينت باطن خـود را در چـنـانکه در تفسير آيه خوانديم نهمي

)زنـان خـودشـان ( چنين استفاده  ( نسائهم) بـرابـر آنـهـا آشکار کند زنان هستند، منتهى با توجه به تعبير

ر ابمى شود که زنهاى مسلمان تنها مى توانند در برابر زنان مـسـلمـان حـجـاب را بـر گـيـرنـد، ولى در بر

زنان غيرمسلمان بايد با حجاب اسالمى بـاشـنـد و فـلسفه اين موضوع چنانکه در روايات آمده اين است که 

ممکن است آنها بروند و آنچه را ديده اند براى همسرانشان توصيف کنند و اين براى زنان مسلمانان صحيح 

 . نيست

ليه السالم ( چنين مى خوانيم : ال ينبغى للمراة آمده از امام صادق )ع (من ال يحضر) در روايتى که در کتاب

سـزاوار نـيـسـت زن مـسلمان در ( ان تنکشف بين يدى اليهودية و النصرانية ، فانهن يصفن ذلک الزواجهن

 )برابر زن يهودى يا نصرانى برهنه شود، چرا که آنها آنچه را ديده اند براى شوهرانشان توصيف مى کنند

 ملکت ايمانهن تفسير جمله او ما 4- 

ظـاهـر ايـن جمله مفهوم وسيعى دارد و نشان مى دهد که زن مى تواند بدون حجاب در برابر بـرده خـود 

ظـاهـر شـود، ولى در بـعـضى از روايات اسالمى تصريح شده است که منظور ظـاهـر شـدن در بـرابـر 

ان را شـامـل نـمـى شـود، در حـديـثـى از کـنـيـزان اسـت هـر چـنـد غـيـر مـسـلمـان بـاشـنـد، و غـالمـ

غالم  ( امـام امـيرالمؤ منين على )عليه السالم ( مى خوانيم که مى فـرمـود: ال يـنـظـر العـبد الى شعر موالته

ولى از بعضى روايات ديگر تعميم استفاده مى شود، اما مسلما  )کند نبايد به موى زنى که موالى او است نگاه

 . استخالف احتياط 

 (اولى االربة من الرجال)تفسير  5-

)بر وزن عرب ( چنانکه راغب در مفردات مى گويد ـ به معنى شدت احتياج  ( ارب) در اصل از ماده ( اربة)

است که انسان براى بر طرف ساختن آن چاره جوئى مى کند، گاهى نيز به معنى حاجت بطور مطلق استعمال 

 .مى شود

در ايـنـجـا کـسـانـى هـسـتـنـد کـه مـيـل جـنـسـى دارنـد و  ( ربـة مـن الرجـالاولى اال) و مـنـظـور از

 کـسـانـى را شامل مى شود که اين تمايل در آنها نيست ( غـيـر اولى االربـة) نـيـاز بـه هـمـسـر بـنـابـرايـن

. 

: بعضى آن را بـه مـعـنـى در ايـنـکـه مـنظور از اين عنوان چه کسانى است ؟ در ميان مفسران گفتگو است 

القـواعـد مـن ) پـيـر مـردانـى دانـسـتـه انـد کـه شـهوت جنسى در آنها خاموش شده است ، مانند



 

 .(زنـانـى کـه از سـر حد ازدواج بيرون رفته اند و از اين نظر بازنشسته شده اند) (النـسـاء

 .)خواجه) (خصى) بعضى ديگر آن را به مردان

 .که آلت رجوليت مطلقا ندارد تفسير کرده اند) خنثى( و بعضى ديگر به

امـا آنـچـه بـيش از همه مى توان روى آن تکيه کرد و در چند حديث معتبر از امام باقر )عليه السالم ( و امام 

صادق )عليه السالم ( نقل شده اين است که منظور از اين تعبير مردان ابلهى اسـت کـه بـه هـيـچ وجـه 

نيز  ( نالتابعي) ى ندارند، و معموال از آنها در کارهاى ساده و خدمتکارى استفاده مى کنند، تعبير بهاحساس جنس

 .همين معنى را تقويت مى کند

امـا از آنـجـا کـه اين وصف يعنى عدم احساس ميل جنسى درباره گروهى از پيران صادق است بـعـيـد 

 .اين دسته از پير مردان نيز در معنى آيه داخل باشندنـيـسـت کـه مـفـهـوم آيـه را تـوسـعه دهيم و 

 . در حديثى از امام کاظم )عليه السالم ( نيز روى اين گروه از پير مردان تکيه شده است

ولى به هر حال مـفـهـوم آيـه ايـن نيست که اين دسته از مردان همانند محارمند، قدر مسلم اين است که 

 . ند آن در برابر اين گروه واجب نيستپوشيدن سر يا کمى از دست و مان

 كدام اطفال از اين حکم مستثنا هستند -6

گـفتيم دوازدهمين گروهى که حجاب در برابر آنها واجب نيست ، اطفالى هستند که از شهوت جنسى هنوز 

 .بهره اى ندارند

)توانائى  )لم يقدروا( ى)آگاهى ندارند( و گاه به معن )لم يطلعوا( گـاهى به معنى (لم يـظـهـروا) جـمـله

 . ندارند( تفسير شده ، زيرا اين ماده به هر دو معنى آمده است و در قرآن گاه در اين و گاه در آن بکار رفته

اگر اهل شهر از ) ( ان يـظـهـروا عـليـکـم يـرجـمـوکـم) سـوره کـهـف مـى خـوانـيـم 21مـثـال در آيـه 

 (ندوجود شما آگاه شوند سنگسارتان مى کن

چگونه با پيمانشکنان ) ( کيف و ان يظهروا عليکم ال يرقبوا فيکم اال و ال ذمة) سـوره توبه مى خوانيم 9و در آيـه 

 پيکار نمى کنيد در حالى که اگر آنها بر شما چيره شوند نه مالحظه خويشاوندى با شما مى کنند و نه پيمان

) 

فاوت چندانى از نظر نتيجه ندارد منظور اطـفـالى اسـت ولى بـه هـر حـال ايـن تفاوت در آيه مورد بحث ت

کـه بـر اثر عدم احساس جنسى نه توانائى دارند و نه آگاهى . بنابراين اطفالى که به سنى رسيده اند که اين 

 .تمايل و توانائى در آنها بيدار شده بايد بانوان مسلمان حجاب را در برابر آنها رعايت کنند

 جزء محارم نيامده اند؟چرا عمو و دائى  -7

از مـطـالب سؤ ال انگيز اينکه در آيه فوق ضمن بيان محارم به هيچوجه سخنى از عمو و دائى در مـيـان 

 .نـيـسـت ، بـا ايـنـکـه بـه طور مسلم محرمند و حجاب در برابر آنها الزم نمى باشد

الغت را در بيان مطالب بـه کـار مـمـکـن است نکته آن اين باشد که قرآن مى خواهد نهايت فصاحت و ب



 

گـيـرد و حـتـى يک کلمه اضافى نيز نگويد، از آنجا که استثناى پسر برادر و پسر خواهر نشان مى دهد که 

عمه و خاله انسان نسبت به او محرمند روشن مى شود که عمو و دائى يک زن نيز بر او محرم مى باشند و به 

، هنگامى کـه از يـکـسـو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او محرم تعبير روشنتر محرميت دو جانبه است 

 .شدند، طبيعى است که از سوى ديگر و در طرف مقابل عمو و دائى نيز محرم باشند )دقت کنيد(

 ! هر گونه عوامل تحريك ممنوع -8

رفتن پـاهاى خود را آخرين سخن در اين بحث اينکه در آخر آيه فوق آمده است که نبايد زنان به هنگام راه 

چنان به زمين کوبند تا صداى خلخالهايشان به گوش رسد! اين امر نشان مـى دهـد کـه اسـالم به اندازه اى 

در مسائل مربوط به عفت عمومى سختگير و مو شکاف است کـه حـتـى اجـازه چـنـيـن کـارى را نـيـز نـمـى 

را که دامن به آتش شهوت جوانان مى زند مانند نشر  دهـد، و البـتـه بـه طـريـق اولى عـوامل مختلفى

عکسهاى تحريک آميز و فـيـلم هـاى اغـوا کننده و رمانها و داستانهاى جنسى را نخواهد داد، و بدون شک 

محيط اسالمى بـايـد از ايـنگونه مسائل که مشتريان را به مراکز فساد سوق مى دهد و پسران و دختران جوان 

 فساد مى کشاند پاک و مبرا باشدرا به آلودگى و 

 نورتفسیر 

 : ترجمه

هاى خود را حفظ نمايند و جز آنچه )به طور پوشى کنند و دامنها چشمو به زنان با ايمان بگو: از برخى نگاه 

هاى خود را آشکار نکنند و روسرى خود را بر گردن بيفکنند )تا عالوه بر سر، طبيعى( ظاهر است، زينت

آنان نيز پوشيده باشد( و زينت خود را ظاهر نکنند جز براى شوهر، يا پدر يا پدرشوهر، يا  ىگردن و سينه

 کيش(، يا آنچهپسر، يا پسرشوهر )که از همسر ديگر است( يا برادر، يا پسربرادر، يا پسرخواهر، يا زنان )هم

کودکانى که )به سنّ تمييز  اند )از کنيز و برده(، يا مردان خدمتکار که تمايل جنسى ندارند، يامالک شده

اى به زمين نکوبند که آنچه از زيور نرسيده و( بر امور جنسى زنان آگاه نيستند. و نيز پاى خود را به گونه

 .مخفى دارند آشکار شود. اى مؤمنان! همگى به سوى خدا باز گرديد و توبه کنيد تا رستگار شويد

 تفسیر:

 :هانکته

جزئيات احکام نماز و زکات اشاره نکرده و بيان آنها و بسيارى از مسائل ديگر را  با اينکه خداوند در قرآن به 

صلى اهلل عليه وآله گزارده، ولى در بيان مسائل خانوادگى و تربيتى به ريزترين مسائل ى پيامبر اکرمبه عهده

 .پرداخته است

يد از روى شهوت به مردان نامحرم همچون مردان که بايد از نگاه آلوده به زنان بپرهيزند، زنان نيز نبا 

ها بنگرند، بلکه بايد نگاه خود را کنترل کنند و زينت و زيبايى خود را از نامحرم بپوشانند، جز صورت و دست

 .شودکه به طور طبيعى ظاهر است و پوشش آنها، موجب مشکالتى در انجام امور زندگى مى



 

 .به معناى گردن وسينه است« جِيب» جمع« جُيوب»يعنى روسرى و « خِمار»جمع « خُمُر» 

آن است که حتّى « يَغضُضنَ من ابصارهنّ و يحفظوا فروجهنّ»ى عليه السالم فرمود: مراد از آيهامام صادق 

 (.تفسير نورالثقلين ).زنان به عورت زنان نگاه نکنند و عورت خود را از نگاه ديگران حفظ نمايند

فرمود: خداوند آن دسته از زنان را که روى و « االّ لِبُعولتهنّ »ى جمله پيامبرصلى اهلل عليه وآله در تفسير 

کافى،  ).سازند، لعنت کرده استکنند و نيازهاى شوهر را برآورده نمىموى خود را براى شوهر آرايش نمى

 (.523، ص5ج

مانى هستند که به جهت خدمتگزاران و مالز« اولى االربة»به معناى حاجت و نياز است. مراد از « اِربة»کلمه  

 (.تفسير کبير فخررازى ).باال بودن سنّ يا شرايط جسمى همچون ابله بودن، تمايل به همسر ندارند

توبه، گاهى در مورد يک گناه فردى و گاهى براى تغيير دادن يک فرهنگ فاسد عمومى است، که آيه ظاهراً  

 .(43عمران، آل)زنان باز بودى ى نوع دوم است. زيرا در جاهليّت گردن وسينهدرباره

 :گرى، ثمرات بسيارى دارد که برخى از آنها عبارت است ازحفظ حجاب و ترک جلوه 

آرامش روحى، استحکام پيوند خانوادگى، حفظ نسل، جلوگيرى از سوء قصد و تجاوز، پيشگيرى از امراض  

هاى و سقط جنين، از بين رفتن رقابتمقاربتى و روانى، پائين آمدن آمار طالق، خودکشى، فرزندان نامشروع 

ها و دلهاى هوسبازى که امروز غرب و شرق را در خود منفى، حفظ شخصيّت و انسانيّت زن، و نجات از چشم

 .فرو برده است

 :هاپيام 

 –وا يَحفظ -يَغضُضن  -يَغضّوا »در لزوم عفّت و پاکدامنى و ترک نگاه حرام، بين زن و مرد فرقى نيست.  -1 

 «ظنيَحف

 «وال يُبدين زينتهنّ»گرى زنان، در جامعه ممنوع است. جلوه -2 

االّ ما »هايى از بدن که به طور طبيعى پيداست، )صورت، دست يا پا( مانعى ندارد. ظاهر بودن قسمت -3 

 «ظَهَر منها

است.  ها، نام مقنعه و روسرى آمده و اين دليل بر اهميّت پوشش سر و گردندر ميان انواع پوشش -4 

 «خُمُرهنّ على جيوبهنّ»

ها تا مچ، ها و نيازها توجّه شود. )اگر پوشاندن صورت و دستها، واقعيّتدر وضع قانون بايد به ضرورت - 5 

 «االّ ما ظَهر منها»شد، براى عموم زنان مشکل بود( واجب مى

 «االّ لبُعولتهنّ»دهد. اسالم به نيازهاى غريزى همسران پاس، مثبت مى -3 

هاى زن شود، رفتن، سبب آشکار شدن زيورها و زيبايىپوشيدن هرگونه کفش و لباسى که هنگام راه -7 

 «وال يضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ»جايز نيست. 

 «مَلَکت ايمانهنّ»زن، حقّ مالکيّت دارد.  - 9 

)زيرا ممکن « نسائهنّ»خود را بپوشاند. زن، زينت خود را به زنان مسلمان نشان دهد و نزد زنان کفّار  -3 

 اند توصيف کنند.(است آنها نزد شوهرانشان يا مردان بيگانه، آنچه را از زن مسلمان ديده

حجاب و پوشش زن به خاطر تمايالت جنسى مردان است. لذا در برابر مردانى که ميل به همسر  -11 



 

 «الغير اولى االِربَة من الرج»ندارند پوشش الزم نيست. 

 «وليَضربنَ بخُمُرهنّ»حجاب وپوشش، واجب است.  -11 

ليعلم مايُخفين من »هرکارى که زينت زن را آشکار کند يا ديگران را از آن آگاه سازد ممنوع است.  -12 

 «زينتهنّ

)همان گونه که شرکت زن در « وال يُبدينَ زينتهنّ»با حفظ حجاب، حضور زن در جامعه مانعى ندارد.  -13 

 (.تفسير نورالثقلين )«و ارکَعى مع الرّاکعين»جماعت بالمانع است.  نماز

 «توبوا الى اللّه جميعاً ايّها المؤمنون»مقتضاى ايمان، توبه به درگاه خداوند است.  -14 

 «تُوبوا... تفلحون»توبه، کليد رستگارى است.  -15 

 «ى اللّه... تفلحونتُوبوا ال»راه رستگارى، بازگشت از مسيرهاى انحرافى است.  -13 

 

   نور ی سوره 03 ی آیه
تَعْفِفْنَ تَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْوَالْقَوَعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِى لَا يَرْجُونَ نِکَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُ

 خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 ر المیزانتفسی

 : ترجمه

و زنان وامانده که ديگر اميد شوهر کردن ندارند به شرطى که زينت خود نشان ندهند گناهى ندارند اگر جامه 

 .خويش بگذارند، و در عين حال خوددارى کردن برايشان بهتر است و خدا شنوا و دانا است

 تفسیر:

ز نکاح بازنشسته باشد، يعنى ديگر کسى به خاطر ، جمع قاعده است، که به معناى زنى است که ا(قواعد) کلمه

، وصفى توضيحى براى کلمه قواعد است(الالتى ال يرجون نکاحا) پيرى اش ميل به او نمى کند، بنابراين جمله

و بعضى گفته اند: کلمه مذکور به معناى زنى است که از حيض يائسه شده باشد، و وصف بعد از آن صرفا براى 

 .رفع اشتباه است

به معناى اين است که زن محاسن و زيبايى هاى خود را که بايد  ( تبرج) در مجمع البيان گفته : کلمهو 

بپوشاند اظهار کند، و اين کلمه در اصل به معناى ظهور بوده، برج را هم به همين جهت برج ناميده اند، که 

 .بنايى است ظاهر و پيدا

جاب، و معنايش اين است که بر هر زنى حجاب واجب است اين آيه در معناى استثنايى است از عموم حکم ح

 .اال زنان مسن، که مى توانند بى حجاب باشند، البته در صورتى که کرشمه و تبرج نداشته باشند



 

کنايه است از خودپوشى، يعنى همين زنان سالخورده نيز اگر خود را  ( و ان يستعففن خير لهن) و جمله

تعليل حکمى است که تشريع کرده، و معنايش  ( و اللّه سميع عليم) است، و جملهبپوشانند بهتر از برهنه بودن 

اين است که خدا شنوا است آنچه را که زنان به فطرت خود در خواستش را دارند، و دانا است به احکامى که 

 .به آن محتاجند

 نمونه تفسیر

 : ترجمه

ارنـد گـنـاهـى بـر آنـها نيست که لبـاسـهـاى )روئين ( و زنـان از کـار افـتـاده اى کـه امـيـد بـه ازدواج نـد

خود را بر زمين بگذارند به شرط اينکه در برابر مردم خود آرائى نکنند و اگر خود را بپوشانند براى آنها بهتر 

 .است . و خداوند شنوا و دانا است

 تفسیر:

ان مى کند و زنان پير و سـالخـورده را در آخـريـن آيـه مـورد بـحـث اسـتـثـنائى براى حکم حجاب زنان بي

زنان از کار افتاده اى که اميدى بـه ازدواج ندارند گناهى بر آنان ) :از اين حکم مستثنى مى شمرد و مى گويد

و ) (نيست که لباسهاى )روئين ( خود را بر زمين بگذارند در حـالى کـه در بـرابـر مردم خود آرائى نکنند

 .) تى ال يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةالقواعد من النساء الال

 :در واقع براى اين استثناء دو شرط وجود دارد

نـخـسـت ايـنـکـه بـه سـن و سالى برسند که معموال اميدى به ازدواج ندارند، و به تعبير ديگر جاذبه جنسى 

 .را کامال از دست داده اند

 . بر داشتن حجاب خود را زينت ننمايند ديگر اينکه در حال

روشـن اسـت کـه بـا اين دو قيد مفاسد کشف حجاب در مورد آنان وجود نخواهد داشت و به همين دليل 

 اسالم اين حکم را از آنان برداشته است

تن شايـن نـکـته نيز روشن است که منظور برهنه شدن و بيرون آوردن همه لباسها نيست بلکه تنها کنار گذا

 .لباسهاى رو است که بعضى روايات از آن تعبير به چادر و روسرى کرده است )الجلباب و الخمار(

در حـديـثـى از امـام صـادق )عليه السالم ( در ذيل همين آيه مى خوانيم که فرمود: الخمار و الجـلبـاب ، 

منظور روسـرى و چـادر اسـت ، ) : قـلت بـيـن يـدى مـن کان ؟ قال : بين يدى من کان غير متبرجة بزينة

راوى مـى گـويـد از امـام پـرسـيدم : در برابر هر کس که باشد؟ فرمود: در برابر هر کس باشد، اما خود آرائى 

 .)و زينت نکند

 روايـات ديـگـرى نـيـز بـه هـمـيـن مـضمون يا نزديک به آن از ائمه اهلبيت )عليهمالسالم ( نقل شده است

. 



 

اگر آنها تعفف کنند و خويشتن را بپوشانند براى آنها ) آيـه اضـافـه مـى کـنـد کـه بـا هـمه احوالدر پـايـان 

 .( و ان يستعففن خير لهن) ( بهتر است

چرا که از نظر اسالم هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعايت کند پسنديده تر و به تقوا و پاکى نزديکتر 

 . است

بعضى از زنان سالخورده از اين آزادى حساب شده و مشروع سوء اسـتـفـاده  و از آنـجـا کـه مـمکن است

کـنـنـد، و احـيـانـا بـا مـردان بـه گـفـتـگـوهـاى نامناسب بپردازند و يا طرفين در دل افـکـار آلوده اى 

 (. سميع عليم و اهلل) ( خداوند شنوا و دانا است):داشـتـه بـاشند در آخر آيه به عنوان يک اخطار مى فرمايد

 .مى داند آنچه را مى گوئيد مى شنود و آنچه را در دل داريد و يا در سر مى پرورانيد

 :نکته ها

ريـشـه کـن سـاخـتـن يـک مـفـسـده اجـتـمـاعـى  بـراى  فلسفه استيذان و مفاسد عدم توجه به آن  1-

ود و تـازيـانـه زدن مـنـحـرفـان کـافـى مـانـنـد اعـمـال مـنـافـى عـفـت تـنـهـا تـوسـل بـه اجـراى حـد

نـيـسـت ، در هـيـچ يـک از مـسـائل اجتماعى چنين برخوردى نتيجه مطلوب را نخواهد داد، بلکه بايد 

مجموعه اى ترتيب داد از آمـوزش فـکـرى و فـرهـنـگـى آمـيـخـته با آداب اخالقى و عاطفى ، و همچنين 

مجازات را به عنوان  يـجـاد يـک مـحـيـط اجـتـمـاعـى سـالم ، سپس آموزشهاى صـحـيـح اسـالمـى ، و ا

 . يک عامل در کنار اين عوامل در نظر گرفت

بـه هـمـيـن دليـل در اين سوره نور که در واقع سوره عفت است از مجازات تازيانه مردان و زنـان زنـاکـار 

م آوردن وسـائل ازدواج سـالم ، رعـايـت حـجـاب شـروع مـى کـنـد، و بـه مـسـائل ديـگـر مـانـنـد فـراهـ

اسـالمـى ، نهى از چشمچرانى ، تحريم متهم ساختن افـراد بـه آلودگـى نـامـوسـى ، و بـاالخـره اجـازه گرفتن 

 .فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران ، گسترش مى دهد

 . اريهاى مربوط به اين مساءله غفلت نکرده استايـن نشان مى دهد که اسالم از هيچ يک از ريزه ک

 .خدمتکاران موظفند به هنگام ورود در اطاقى که دو همسر قرار دارند اجازه بگيرند

کـودکـان بـالغ نـيـز مـوظفند در هر وقت بدون اجازه وارد نشوند، حتى کودکان نابالغ که مـرتـبـا نـزد پـدر 

ه شـونـد کـه الاقـل در سـه وقـت )قـبـل از نماز صبح و بعد از نماز و مـادر هـسـتـنـد نـيـز آمـوزش داد

 .عشاء و هنگام ظهر که پدران و مادران به استراحت مى پردازند( بدون اجازه وارد نشوند

ايـن يک نوع ادب اسالمى است هر چند متاسفانه امروز کمتر رعايت مى شود و با اينکه قرآن صريحا آن را در 

ن کرده است ، در نوشته ها و سخنرانيها و بيان احکام نيز کـمتر ديده مى شود که پيرامون اين آيات فوق بيا

حکم اسالمى و فلسفه آن بحث شود، و معلوم نيست به چه دليل اين حکم قطعى قرآن مورد غفلت و بى 

 !توجهى قرار گرفته ؟



 

را مستحب بدانيم باز بايد از آن سخن گـر چـه ظـاهـر آيـه وجـوب رعـايت اين حکم است حتى اگر فرضا آن 

 .گفته شود، و جزئيات آن مورد بحث قرار گيرد

بـر خـالف آنـچـه بـعـضـى از سـاده انـديـشـان فـکـر مـى کـنـنـد کـه کـودکـان سـر از اين مـسـائل در 

تا چه رسد به نـمـى آورنـد و خـدمتکاران نيز در اين امور باريک نمى شوند ثابت شده است که کودکان )

بزرگساالن ( روى اين مساءله فوق العاده حساسيت دارند، و گاه مى شود سهل انگارى پدران و مادران و بر 

خورد کودکان به منظره هائى که نمى بايست آن را ببينند سرچشمه انحرافات اخالقى و گاه بيماريهاى روانى 

اف خودشان بر اثر بى توجهى پدران و مـادران به اين ما خود با افرادى بر خورد کرديم که به اعتر. شده است

جنسى يا مقدمات آن به مرحله اى از تحريک جـنـسـى و عـقـده روانـى  امر و مشاهده آنان در حال آميزش 

رسـيـده بـودنـد کـه عـداوت شـديـد پـدر و مـادر در سـر حـد قتل ! در دل آنها پيدا شده بود، و خود آنها 

 !مرز انتحار پيش رفته بودند نيز شايد تا

ايـنـجـا اسـت که ارزش و عظمت اين حکم اسالمى آشکار مى شود که مسائلى را که دانشمندان امروز به آن 

 . بينى کرده است -رسيده اند از چهارده قرن پيش در احکام خود پيش 

کـنـيـم کـه ايـن مسائل را جـدى و نـيـز در هـمـيـن جـا الزم مـى دانـيـم بـه پـدران و مـادران تـوصـيـه 

بـگـيـرنـد، و فـرزنـدان خـود را عـادت بـه گرفتن اجازه ورود بدهند، و همچنين از کـارهـاى ديـگرى که 

سبب تحريک فرزندان مى گردد از جمله خوابيدن زن و مرد در اطاقى که بچه هاى مميز مى خوابند تا آنجا 

 . اين امور از نظر تربيتى فوق العاده در سرنوشت آنها مؤ ثر است که امکان دارد پرهيز کنند، و بدانند

جـالب ايـنـکـه در حـديـثـى از پـيامبر اسالم )صلى اللّه عليه و آله و سلّم ( مى خوانيم که فرمود: اياکم و ان 

 مى نگردمبادا در حالى که کودکى در گهواره به شما )يجامع الرجل امرئته و الصبى فى المهد ينظر اليهما

 (آميزش جنسى کنيد

اصـل اسـتـثـنـاء ايـن گـروه از حـکـم حـجـاب در مـيـان عـلمـاى  کم حجاب براى زنان سالخوردهح -2

اسـالم مـحـل بـحـث و گـفـتـگـو نـيـسـت ، چـرا کـه قـرآن نـاطـق به آن است ، ولى در خصوصيات آن 

 : گفتگوهائى وجود دارد از جمله اينکه

را دارند گفتگو است در بعضى از روايات  (قواعد) سـن اين زنان و اين که تا چه حد برسند حکمدر مـورد 

 .شده )زنان سالخورده( (مسنه) اسالمى تعبير به

 . )بازنشستگى از ازدواج ( آمده  ) قعود از نکاح) در حالى که در بعضى ديگر تعبير به

ه معنى پايان دوران قاعدگى و رسيدن به حد نازائى و عدم امـا جـمـعـى از فـقـهـاء و مـفـسـرين ، آن را ب

 .رغبت کسى به ازدواج با آنها دانسته اند

 ولى ظاهر اين است که همه اين تعبيرات به يک واقعيت اشاره مى کند و آن

ايـنـکـه بـه سـن و سـالى بـرسـنـد کـه مـعـمـوال در آن سـن و سـال کـسـى ازدواج نـمـى کـند، هر چند 

 .ممکن است به طور نادر چنين زنانى اقدام به ازدواج بنمايند



 

و نـيـز در مـورد مـقـدارى از بدن که جايز است آنها آشکار کنند، در احاديث اسالمى تعبيرات مختلفى آمده 

، در حالى که قرآن به طور سر بسته گفته است مانعى ندارد که لباسهاى خود را فرو نهند که البته اين تعبير 

 . ظاهر در لباس رو است

در بعضى از روايات در پاس، اين سؤ ال که کداميک از لباسهايشان را مى توانند فرو نهند؟ امام صادق )عليه 

 (چادر) ( الجلباب) :فرمايد مى(السالم 

 .شده است )خمار به معنى روسرى است ((جلباب و خمار) در حـالى کـه در روايـت ديـگـرى تـعـبير به

هـر ايـن اسـت که اين گونه احاديث نيز با هم منافاتى ندارند، منظور اين است که مانعى ندارد آنها ولى ظـا

سر خود را برهنه کنند و موها و گردن و صورت خود را نپوشانند و حتى در بـعضى از احاديث و کلمات فقهاء، 

 . استثناء آن نداريم مچ دستها نيز استثناء شده است ، اما بيش از اين مقدار، دليلى درباره

و به هر حال همه اينها در صورتى است که آنها خود آرائى نکنند )غير متبرجات بزينة ( و زيـنـتـهـاى پـنهانى 

خود را که ديگران هم واجب است بپوشانند بايد مستور دارند، و همچنين لباسهاى زينتى که جلب توجه مى 

 .ازند بدون چادر و روسرى با لباس ساده و بدون آرايش بيرون آيندکند در تن نکنند و به تعبير ديگر آنها مج

امـا بـا هـمـه ايـنـهـا اين يک حکم الزامى نيست ، بلکه اگر آنها مانند زنان ديگر پوشش را رعـايـت کـنـنـد 

چند  هر -تـرجـيـح دارد، چـنـانـکـه در ذيـل آيـه فـوق صريحا آمده است ، زيرا به هر حال احتمال لغزش 

 . در مورد اين گونه افراد نيز هست -به صورت نادر 

 نمونه تفسیر

 : ترجمه

اى كه اميدى به ازدواج ندارند، باكى نيست كه پوشش خود را زمين گذارند، به و بر زنان وانشسته 

شرطى كه زينت خود را آشکار نکنند. و عفّت ورزيدن براى آنان بهتر است و خداوند شنوا و آگاه 

 .است

 فسیر:ت

 :هانکته 

 هوتش و کننده تحريک نبايد نامحرم، افراد برابر در بانوان پوشش و حجاب که شودمى استفاده قرآن آيات از 

 :است شده استثنا زير موارد تنها زيرا باشد، انگيز

 .ندارد شهوتى که کسى (.تفسير نورالثقلين )«االربة اولى غير»*  

 داند.شهوت، چيزى نمى از که اىبچّه «النساء عَورات ىعل يظهروالم الّذين الطفل او»*  

 .ندارند ازدواج اميد که اىسالخورده زنان «نکاحاً يَرجون ال»*  

 براى اسالمى، حجاب حدّاقلِّ  اگر و زندمى دور گناه و جنسى احساسات تحريک روى مسأله بنابراين، 

 .باشند داشته برتر حجاب و چادر بانوان است الزم نباشد، کافى گناه از جلوگيرى



 

فرمودند: مراد کنار گذاشتن روسرى و روپوش است نه « يضعن ثيابهنّ»ى عليه السالم دربارهدقصا امام 

 (.تفسير الميزان)برهنگى

 تمايالت که است اساس اين بر پوشش، ىنحوه ولى است، اسالم ضرورى و ثابت احکام از حجاب اصل 

 .باشد پاکدامنى و عفّت حفظ عامل و نکند تحريک را جنسى

 :هاپيام 

ها است. )بايد براى پيرزنى که ميل به ها و نيازها و توانايىها و ضرورتين اسالم مطابق با واقعيّتقوان -1 

و القواعد من النساء الَّتى ال يرجون نکاحاً... ان يضعن »کند، مسئله را آسان گرفت( همسر ندارد و آرايش نمى

 «ثيابهن

 «غير متبرّجات بزينة»زينت ممنوع است.  و آرايش دادننشان جوان، چه و پير چه زنان، براى -2 

 را وسرىر برداشتن اجازه تا باشد نيز ازدواج به ميلىبى بايد بلکه نيست، کافى تنهايى به سالخوردگى -3 

 «نکاحاً اليرجون... القواعد». باشند داشته

 «لهن خير عففنيست أن». است عفّت حفظ ىمايه حجاب، -4 

 «خيرٌ لهن. »است زنان نفع به حجاب، - 5 

 «لهن خيرٌ يستعففن ان و». است بهتر باشد، ترنزديک عفت به چه هر آن، رنگ و نوع و لباس دوخت -3 

 براى و شود استفاده سوء الهى، احکام راحتى و بودن آسان از اگر. )است الزم هشدار آزادى، کنار در -7 

 «واللّه سميع عليم»رسد(. لفان مىمتخ حساب به و است آگاه و شنوا خدا شود، ملع شيطانى، اهداف

 نتیجه گیری:

 با دقت در فلسفه ی حجاب و شأن نزول آيات ياد شده ، می گوييم :

 حجاب : يعنی درکماالت زنان انديشه کردن ،

 حجاب : يعنی به جای شخصی شخصيت را ديدن ،

 نان فکر کردن ،حجاب : يعنی در کرامت و فضيلت ز

 حجاب : يعنی گوهری پربها در صدف داشتن ،

 گفتن ،« نه » حجاب : يعنی به همه ی نامحرمان و ظاهربينان 

 ... يعنی  حجاب :

اگر آيات شريفه ای که درباره ی حجاب صدور يافته به دقّت مورد عنايت قرار گيرند ، پاسخی جامع برای 

 ظاهر بينان هوسباز به همراه دارند .

موضوع حجاب و تأکيد بر عفاف ، در همه ی اديان الهی مطرح بوده است . برای اثبات اين موضوع ، به 

 داستانی از قرآن کريم اشاره می کنيم .



 

 از حضرت موسی بن جعفر )ع( در تفسير آيه ی شريفه ی :

 ن حضرت فرمود :يا ابتِ استاجِرهُ اِنَّ خيرَ مِن اِستجارتَ القویُ األَمين ، روايت شده است که آ

حضرت موسی بن عمران )ع( به دليل ترس از فرعونيان از مصر خارج شد . حيران و سرگردان می رفت تا » 

بر سر چاه های آب مدين رسيد . گروهی از چاه آب می کشيدند و گوسفندان خود را آب می دادند . در 

. حضرت موسی )ع( نزديک رفت و گوشه ای دو دختر جلو تعدادی گوسفندان را به زحمت گرفته بودند 

پرسيد : چرا گوسفندان خود را آب نمی دهيد ؟ گفتند : پدر ما پير مرد است و قادر به انجام کارهای سخت 

نمی باشد . ما منتظريم تا ديگران دام های خود را سيراب کنند ، آن گاه گوسفندان خود را از باقی مانده ی 

 آب ها ، آب دهيم .

( به رحم آمد . چاه آب ديگری بود و سنگ بزرگی بر آن نهاده بودند . حضرت موسی دل حضرت موسی )ع

به تنهايی آن سنگ را از چاه برکشيد و گوسفندان را سيراب کرد . سپس آنها روانه منزله شدند . حضرت 

 موسی به سايه ی درختی بار گشت و از خداوند تقاضای کمک نمود .

نه رسيدند . پدر علت زود آمدن را جويا شد . موضوع را گزارش کردند . دختران شعيب آن روز زودتر به خا

حضرت شعيب فرمود : يکی از شما برود و او را گزارش کردند حضرت شعيب فرمود : يکی از دختران شعيب 

نزد حضرت موسی آمد و از او خواست که برای گرفتنِ مزد کارش به خانه ی شعيب برود . حضرت موسی 

ی به راه افتادند ، دختر حضرت شعيب به عنوان راه بلد ، جلو افتاد . حضرت موسی فرمود : پذيرفت . وقت

شما از پشت سر من حرکت کنيد . دختر گفت : شما راه را نمی دانيد . حضرت فرمود: شما از پشت سر 

پشت سر به زنان بياييد ، هر جا که من اشتباه رفتم راهنمايی ام کنيد . زيرا من ازخانواده ای هستم که از 

 نامحرم نگاه نمی کنند.
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