
مقدمه
)26)،آیه7اعراف((»ولباس التقوي ذلک خیر...«... 

ترین واجبات الهی براي زنان وتامین کننـده عفـت وتقـواي آنـان     لزوم حجاب و پوشش،یکی از مهم

مقابل گناه است که آثـار آن در رفتـار بیرونی،تجلـی    و مانع درونی در باشد.تقوا در اسالم یک حجابمی

یابد.می

تواند با طـی کـردن مـدارج کمـال بـه      از دیدگاه اسالم، زن شخصیتی واال و رسالتی الهی دارد که می

مراتب عالی انسانیت نایل گردد و مصداق تحقق فلسفه خلقت، یعنی جانشینی خدا شود.جایگاه شایسـته  

آفرینش در صدف حجاب قرار گیرد.طلبد که این گوهر زن می

با کمال تأسف، دنیاي غرب این مسأله بسیار مهم اسالمی و اخالقی را نادیده گرفتـه، و بـا گسـتاخی    

دارد.تمام ، برضد آن گام برمی

اند و کم کـم بـا وارونـه جلـوه     رسم دشمن استقبال نمودهو کشورهاي اسالمی نیز با روي باز از راه

اند.نان به ارمغان آوردهفراوانی را براي جامعه به خصوص زهايدادن حقیقت، بدبختی

از آن جایی که استعمار و استکبار نتوانست انقالب اسالمی ایران را از راه نظامی مهار کند، اکنون بـا  

کند از طریق فرهنگی آن را دچار استحاله و تغییر هویت نماید. و فرهنگ عفـاف و  تغییر روش، تالش می

تا به اهداف شوم خود دست یابد.،تر کندرنگدر جامعه روز به روز کمحجاب را 

رعایت این اصـول اخالقـی بـر هـر زن و     شود،بر فضایل اخالقی تأکید بسیار می در جوامع اسالمی

ترین عنصر براي شخصیت مردي الزم است. اما با توجه به مقام زن در اسالم، عفت و حجاب در زن مهم

باشد.بوده و وسیله تعالی او میوي
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پس نباید براي زن در نوع پوشش، ها یکسان است،اي معتقدند که حقوق زن و مرد در همه زمینهعده

هـاي گونـاگون، محـدودیت قائـل شـد، زیـرا ایـن        تعامل فردي و اجتماعی، صحبت کردن و ایجاد رابطه

او سلب خواهد کرد. ولی حقیقت این اسـت  باشد و آزادي را از ها توهین به شخصیت وي میمحدودیت

اند.اند به او توهین کردهاین نگرش ، شخصیت زن را از بین بردهابهاکه آن

.باشدرابطه بین عفاف و حجاب می،از جمله مواردي که در این پژوهش به آن پرداخته شده است 

از هـم جـدا هسـتند.    این دو و،ندارداي و جود گروهی بر این باورند که بین عفاف و حجاب رابطه

ها عفاف را تنها به معنـاي  عفتی نخواهد بود.آنزنان اگر بدون حجاب در جامعه ظاهر شوند این نشانه بی

هـا عفـاف   یکـی از آن تنها دانند که عفاف گستره وسیعی دارد که دانند و نمیپاکدامنی در امور جنسی می

م در ارتباطند. عفاف درونی است و حجاب بیرونی.عفاف و حجاب با هباشد.ستر و پوشش می

مورد بعدي که در پژوهش به آن اشاره کرده است. این است که آیا پوشش وجه کفین بر زنان واجب 

است یا نه؟ 

اگر پوشش وجه و کفین را الزم بدانیم در حقیقت طرفدار فلسفه پرده نشـینی زن و ممنوعیـت او از   

هستیم.فعالیت هاي اجتماعی

اما اگر پوشش وجه و کفین را الزم ندانیم آن گاه طرفدار فلسفه دیگري هستیم و آن فلسفه این است 

فعالیت اجتماعی داشته باشد.تواند که زن می
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تعریف وتبیین موضوع-1
میان عفت و تمایل به پوشیدگی،از اموري است که خداوند در سرشت انسان به ودیعه نهاده است.در 

ادیان و مذاهب مختلف،تاکید فراوانی بر پوشیدگی و عفاف شده است.

ترین واجبات الهی براي زنان وتامین کننـده عفـت وتقـواي آنـان     لزوم حجاب و پوشش،یکی از مهم

باشد.تقوا در اسالم یک حجاب و مانع درونی در مقابل گناه است که آثـار آن در رفتـار بیرونی،تجلـی    می

یابد.می

انـد.  هاي خود راه تقابل میان سنت و مدرنیته را در پیش گرفتـه ها، در مسیر تحقق آرمانامروزه انسان

باشـد.  توان در این زمینه به آن اشاره کرد، مبحث عفاف و حجـاب مـی  هایی که میترین مقولهیکی ازمهم

و امنیت فـرد قـرار داده   اسالم براي این دو مسأله اهمیت خاصی قائل شده و آن را ضامن سالمت جامعه 

است. 

قرآن کریم به منظور نهادینه کردن عفاف و حجاب در جامعه، راهکارهاي مختلفی پیشنهاد داده است. 

اند، منبعی اصیل و راهنمایی مناسـب  نور و احزاب قرار گرفتههاین دسته از آیات که بیشتر در سوره مبارک

آیند.در زمینه فرهنگ سازي عفاف و حجاب به شمار می

است که بعد از بیان مفـاهیم  » اف و حجاب و محدود آنرابطه عف«بر این اساس، موضوع این تحقیق 

به مطالعه و تحلیل وجوب یـا  عفاف و حجاب به ارائه مباحث تمهیدي و ضروري با تاکید بر فقه اسالمی

پردازد.عدم وجوب پوشش وجه و کفین می

نماید:یسته می، ذکر نکاتی شاجهت روشن شدن این موضوع

خویشتن داري در برابر هرگونه تمایل افراطی نفسـانی. و خـودداري از تمـایالت    » عفاف«منظور از-

.افراطی جنسی است
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واژه حجـاب فقـط بـه    امـروزه، ، ن است و هم به معنی پرده و حاجبهم به معنی پوشید»حجاب«-

رود.به کار می» پوشش مخصوص زنان «معناي 

پژوهشاهمیت و ضرورت -2
اما متأسفانه ما در دوره اي زندگی می کنیم شود،بر فضایل اخالقی تأکید بسیار می در جوامع اسالمی

که دوره گذر از سنت به مدرنیته نامگذاري شده است و بسیاري از ارزش هاي نـاب اخالقـی کـم رنـگ     

ـ        ن ارزش هـا قـدیمی شـده و بـا     شده و در آن ها تحولی به وجـود آمـده اسـت. برخـی معتقدنـد کـه ای

استانداردهاي جامعه امروزي، ناسازگار است.

هجوم سرسام آور رسانه هاي جمعی اعم از ماهواره، اینترنت موجب شده تا تهاجم فرهنگی وسـیعی  

زمانی رعایت نمادهاي دینی در یک برهه که شود؛ به گونه اياتفاق افتد و جامعه دچار چرخش هنجاري

امروزه برخی به دالیل مختلفی رعایت نشانه هاي مذهبی را کنار نهاده اند.،امابوددر جامعه مطرح 

براساس پژوهش هاي انجام شده، یکی از عوامل اساسی در ایجاد این ناهنجاري ها، بی تـوجهی بـه   

مسئله عفاف و حجاب و مشکالت فرهنگی و اخالقی ناشی از آن و عدم معرفت شناسی درست نسبت به 

مفاهیم است.این 

اهداف و فواید تحقیق-3
اهداف زیر را مد نظر دارد.این پژوهش جهت آگاهی دادن به افراد جامعه، خصوصا بانوان 

.»عفاف و حجاب«اهیم ارائه تصویري درست و روشن از مف-1

و حجاب و عدم تصور عفاف بدون حجاب.تبیین رابطه عفاف -2
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عدم وجوب پوشش وجه و کفین.وجوب یا بیان آراء و نظرات فقها در -3

و کـاهش  و نیز اهداف کاربردي چون استفاده دیگر محققان و بانوان جامعه در جهت ارتقـاء آگـاهی   

را مد نظر دارد.عفتی و بد حجابیهاي بیزمینه

تحقیقو موضوعپیشینه-4
کتـاب  صاله و تقدم به صورت یک باب در کتاب در کتب فقهاي متاخر و مبحث کلی ستر و پوشش 

در کتب فقها بیان نشده است.»عفاف و حجاب رابطه «بیان شده است، اما نکاح

مسئله عفاف و حجاب حجاب در اسالمه ودر برخی کتب مانند:حجاب شهید مطهري، رسائل حجابی

به طور مجزا بیان شده است.

نداشت.بحث شده باشد ،وجود پایان نامه اي هم که در آن درمورد رابطه عفاف وحجاب 

آراء فقهـا در  عفاف و حجاب به طور کلی به بیـان  ویژگی این تحقیق آن است که بعد از بیان مفاهیم

وثابت می کند که بین عفاف و حجاب رابطه وجود دارد.پرداخته است.مورد پوشش وجه و کفین 

سوال هاي تحقیق-5
سوال اصلی:

رابطه بین عفاف وحجاب ومحدوده آن چه می باشد؟

سواالت فرعی:

عفاف چه معنایی دارد؟

معناي حجاب چه می باشد؟

آیا عفاف و حجاب رابطه اي دارند؟
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در مورد پوشش وجه وکفین چه نظریه هایی وجود دارد؟

ادله قائلین به جواز کشف وجه و کفین چیست ؟

ادله قائلین به وجوب پوشش وجه و کفین چیست؟

ي تحقیقهاپیش فرض-6
پوشش یکی از مهم ترین واجبات الهی می باشد .لزوم حجاب و -1

در میان ادیان ومذاهب مختلف تاکید فراوانی برپوشیدگی وعفاف شده است.-2

روش تحقیق-7
اي جمـع آوري شـده اسـت و بـا بهـره گیـري از روش       اطالعات این پژوهش به صـورت کتابخانـه  

گردیده است.تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ارائه -توصیفی

هامتغیرو مفاهیم -8
عفاف: عفت دو مفهوم دارد، یک مفهوم عام که عبـارت اسـت از خویشـتن داري در برابـر هرگونـه      

.و مفهوم خاص آن خودداري از تمایالت افراطی جنسی است،تمایل افراطی نفسانی

حجـاب فقـط   حجاب: حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب، امروزه واژه 

به کار می رود و از معناي پرده کامال منسلخ شده است.» پوشش مخصوص زنان «به معناي 

نظریه عدم وجوب پوشش وجه وکفین: طبق این نظریه پوشش صورت ودست ها بـراي زن واجـب   

نمی باشد. 
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وجـه  نظریه وجوب پوشش وجه وکفین:قائلین به این نظریه معتقدند که زن باید تمام بدن خود حتی

و کفین را از نامحرم بپوشاند.

ساختار پژوهش-9
این پژوهش بر اساس عنوان آن درسـه فصـل طراحـی شـده اسـت،در فصـل اول بـه معنـا شناسـی          

عفاف،حجاب، گستره آن ها، عفاف در خانواده، رابطه عفاف وحجاب پرداخته شده است.

ادلـه آن هـا مـورد بررسـی قـرار      در فصل دوم نظریه عدم وجوب پوشش وجه وکفین و آراء فقها و 

گرفته ودرفصل سوم نیز به نظریه وجوب پوشش وجه وکفین پرداخته شده وسپس ادله قـائلین و نقـد آن   

ادله مطرح شده است.

و موانع تحقیقمشکالتها،محدودیت-10
گستردگی مبحث عفاف و حجاب -1

در کتب فقهی مساله پوشش در کنار مساله نظر مطرح شده است وبراي اینکه نظر فقها در مـورد  -2

.شوددقت زیاديبودوجوب پوشش وجه وکفین ، با حرمت نظر اشتباه نگردد، ،الزم 



فصل اول

معنا شناسی عفاف و حجاب

گفتار اول: مفهوم عفاف و گستره آن

گفتار دوم: مفهوم حجاب  

گفتار سوم: مقاصد  عفاف و حجاب

ي عفاف و حجابگفتار چهارم: رابطه
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عفت و حجاب در زن مهم ترین عنصر براي شخصیت وي و وسیله تعالی او می باشد .

از این جهت در فصل نخست به مفهوم عفاف و گستره آن ، مفهوم حجاب، مقاصد عفاف و حجـاب  

و حجاب پرداخته می شود.و رابطه عفاف 

مفهوم عفاف و گستره آن-1
دانیم هست و جـایی کنـار تمـام    ایم، اما حقیقتی است که فقط میاي است که بارها شنیدهعفاف واژه

و گستره آن تا کجاست؟ براي پاسخ به ایـن  هاي خوب نشسته است. اما به راستی عفاف چیست؟ویژگی

سوال ابتدا معناي لغوي و اصطالحی عفاف و سپس گستره آن مورد بررسی قرار می گیرد.

معناي لغوي عفاف1-1
در کتب لغت ، ذیل واژه عفت آمده است:

فَّۀ: الکفلُ.و 1عما ال یحلُالعجم2ی

92ق ، ص: ه1410،چاپ دوم، قم ، نشر هجرت، 1.خلیل بن احمد ، فراهیدى، کتاب العین ، ج١
و النشر و التوزیع ،دار صادر، ه ، بیروت ، دار الفکر للطباعچاپ سوم،9جابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، .٢

611ه ق ،ص1429؛ احمد الزیات و ابراهیم مصطفی ، المعجم الوسیط ، تهران ،موسسه الصادق للطباعۀ والنشر ، 253، ص:  قه1414
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آنچه حـالل نیسـت و خـودداري از سـخن یـا عمـل       خودداري از«به معنی » عف«این واژه از ریشه 

1گرفته شده است.» ناپسند

عـن الحـرام و السـؤال مـن     االستعفَاف: طلب العفَاف و التَّعفُّف، و هو الکفّآمده است:» النهایه«ودر

2.الناس

3»النفس عن المحرمات و عن سؤال الناس.ف: کفو التعفُ«نویسد:طریحی در مجمع البحرین می

از محرمات و عدم تقاضا از مردم.تعفف یعنی:خودداري نفس

وید:گ، ذیل ماده عف می»المفردات فی غریب القرآن«راغب اصفهانی در 

العفَّۀُ: حصول حالۀ للنّفس تمتنع بها عـن غلبـۀ الشّـهوة، و المتَعفِّـف: المتعـاطی لـذلک بضـرب مـن         

4الممارسۀ و القهر

شود و انسان عفیف کسی است کـه بـا   مانع تسلط شهوت بر انسان میعفت حالت نفسانی است که «

»تمرین و تالش مستمر و پیروزي بر شهوت، به این حالت دست یافته باشد.

عف از باب ». وعف عن الشیء یعف من باب ضرب عفه بالکسرو عفافا بالفتح: امتنع عنه فهو عفیف«

5.است» خودنگهدار«معناي ضرب به معنی خودداري کردن است بنابراین عفیف به 

عفـاف: پارسـایی، پرهیزگـاري، نهفتگـی، پـاك دامنـی،       «دهخدا در لغت نامه خود چنین نوشته است:

1»باشدمیخویشتن داري

؛ سید محمد، مرتضی حسینی ،تاج العروس من جواهر 514،ص1374چهارم ، تهران ، نشر پر تو ، چاپ.لوئیس، معلوف ،المنجد فی اللغه ، ١
393ه ق ،ص1414و النشر و التوزیع، هاول، بیروت، دار الفکر للطباعچاپ،12،ج القاموس 

264عیلیان ، بیتا، صسماموسسه مطبوعاتی اقم، چاپاول،،3ج ر ، مبارك بن محمد ،جزري ، النهایه فی غریب الحدیث واالث.٢
102ص: ،قه1416، تهران ، کتابفروشى مرتضوى، چاپسوم،5جفخر الدین بن محمد، الطریحى، ، مجمع البحرین، .٣
573ص: قه1412لشامیۀ، الدار ا-سوریه،دار العلم - اول، لبنان چاپحسین بن محمد، راغب اصفهانى، مفردات ألفاظ القرآن، .٤
102،همان کتاب، صفخر الدین بن محمد، الطریحى.٥



١٢

و عفت احتـراز از  عفاف: پارسایی، پرهیزگاري، پاك دامنی:« در فرهنگ فارسی معین هم آمده است 

2».محرمات خصوصا از شهوت حرام است

ي عفاف، خویشتن داري است و ردپایی از جنسیت یا اختصاص به جنس خـاص زن در  بنابراین پایه

3معنی لغوي عفاف وجود ندارد.

در مباحث اخالقی براي زن و مرد مطرح شده ولی تکیه بیشتر روي زنان است. تدر اسالم مسأله عف

شود به چراغ سبزي که از سوي مربوط میها عفتیشاید بدان سبب که ریشه و اساس مفاسد و به ویژه بی

الزانیـه  «کشـاند و از آیـه   دختران و زنان نابکار روشن شده و مردان را به علت تحریک به سوي خود مـی 

سپس مرد زناکار را.ابتدا زن زناکار را نام برده .5شوددر قرآن نیز همین استفاده می4»والزانی

عفاف در اصطالح 1-2
.، متناسب با معانی لغوي آن استعفافمعناي اصطالحی واژه 

اند.عفاف،اصطالحی اخالقی است. عالمان اخالق، عفاف را در شمار مهمترین فضایل برشمرده

داري در برابر هرگونه تمایل افراطی عفت دو مفهوم دارد، یک مفهوم عام که عبارت است از خویشتن

از تمایالت افراطی جنسی است. غالبا در روایات و کتـب اخـالق،   نفسانی. و مفهوم خاص آن خودداري 

332، ص1390سوم،تهران ،نشر بهزاد و ناهید آقا میرزایی ،چاپ،34.علی اکبر ،دهخدا،لغت نامه دهخدا ،ج١
1635، ص1390،چاپ سوم ، تهران ،نشر دبیر، 2.محمد معین ، فرهنگ فارسی معین ، ج ٢
مفهوم شناسی « وحمیده ،طرقی اردکانی،55، ص1387،آذر ودي 76و75،نشریه زمانه، شماره »عفاف علیه حجاب «،.حمید ،اعالیی٣

5،ص1389،پاییز 18،فرهنگ پویا،شماره »عفاف
2) ،آیه24.نور(٤
32،ص1369،مهر51،نشریه تربیت،شماره » ترببت و سازندگی دختران« .علی ،قائمی،٥



١٣

شـده و بـه آن   شـمرده  داري در خوردن وامور جنسی است. که برترین عبـادت  منظور از عفت، خویشتن

1.بسیار تاکید شده است

ما عبِـد اللَّـه   زرارةَ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ:علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنْ حماد بنِ عیسى عنْ حرِیزٍ عنْ «

فَرْجٍ.بِشَی طْنٍ وفَّۀِ بنْ عأَفْضَلَ م 2»ء

خداوند به چیزى بهتر از عفت شـکم و فـرج عبـادت نشـده     اند: امام محمد باقر(علیه السالم)فرموده

است.

عفت زینت زنان است.3».النساءالعفاف زینه «قال رسول اهللا (صلی اهللا علیه وآله):

اند:متفکران اسالمی بر اساس اهمیتی که مبحث عفاف دارد به بیان نظرات خود در این زمینه پرداخته

عفـت  ،ابن سینا در حیطه ي اخالق جنسی بر عفت به عنوان فضیلت غریزه ي جنسی تأکید می کند «

محسوسات، همچون غذا، نوشیدنی، لذت جنسـی  دوري از تبعیت شهوات، «در نظر وي عبارت است از: 

4»و همچنین به کنترل در آوردن آن و تصرف در قوه شهویه بر اساس فکر و عقل صحیح

ي عاقلـه  قوهاز براي ي شهویهمطیع بودن قوه«به عنوان فضیلت قوه شهویه عبارت است از:اما عفت 

جمله آزادگان گردد و از بندگی هوا و هوس و سر کشی نکردن از امرو نهی عاقله تا آن که صاحب آن از 

5خالصی یابد.

عفاف وپاکـدامنی بـه عنـوان یـک حالـت      «آورده است: » تعلیم و تربیت در اسالم«شهید مطهري در 

نفسانی، یعنی رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان، تحت تاثیر قـوه شـهوانی نبـودن، شـره     

5قاله،ص.حمیده،طرقی اردکانی،همان م١
79ص: قه1407، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهرانچهارم ، چاپ ،2جاإلسالمیۀ)، -ابو جعفر، محمد بن یعقوب،کلینى، الکافی (ط .٢
769،ح160ص1385. ابو القاسم ، پاینده، نهج الفصاحه ،ترجمه :واحد ترجمه نسیم کوثر،چاپ اول، قم ،اندیشه هادي،٣
21،ص1389مهر و آبان 46و45، ماهنامه مهندسی فرهنگی ،شماره»اهکارهاي تقویت حجاب و عفاف در جامعه ر« . محمد ،شریف طاهر پور ٤
32و 31،ص 1384. احمد، نراقی ،معراج السعاده ،چاپ هفتم ،تهران ،دهقان ،٥



١٤

شوند، شوند، محکوم میاختیار میگیرند بیر مقابل یک شهوتی قرار مینداشتن، یعنی از آن افرادي که تا د

1»و محکوم غریزه خود هستند، نبودن، این معنی عفاف است.

به طور کلی می توان گفت عفت و پاکدامنی ،حجب و حیا ، بـه معنـاي خـود کنترلـی ، نظـارت بـر       

از طغیـان نفـس در ارتکـاب بـه     خویشتن، پرهیزگاري، احساس حضور در محضر خداوند و جلـوگیري  

2معاصی ، در شئون مختلف وجودي انسان به ویژه در حیطه جنسی است.

ابطه عفاف و حیار1-3
شد.باست،حیا میبراي عفاف بیان شده ادر روایات از جمله عواملی که 

3.باشندمیاند که از نظر معنا نزدیک به هم دو صفت نفسانی باز دارنده» عفاف وحیا«

5»الْحیاء قَرِینُ الْعفَاف«4»سبب الْعفَّۀِ الْحیاء«قال علی (علیه السالم): 

ب عفت است .و حیا همراه عفاف است.حیا سب

6.»شیمۀُ الْأَبرَارِإِنَّ الْحیاء و الْعفَّۀَ منْ خَلَائقِ الْإِیمانِ و إِنَّهما لَسجِیۀُ الْأَحرَارِ و «قال علی (علیه السالم): 

بدرستى که شرم و عفّت یعنى باز ایستادن از آنچه حالل نباشد هر آینه از خصلتهاى ایمان است 

7یعنى اهل ایمان و بدرستى که آنها هر آینه خوى آزادگان و شیوه نیکوکاران است.

104،ص1388.مرتضی،مطهري ،تعلیم و تربیت در اسالم، چاپ شصت و چهارم، تهران،صدرا، ١
٢٣ف طاھر پور ،ھمان مقالھ،ص .محمد، شری٢
93،ص1389،زمستان 10،پژوهش نامه اخالق،شماره »مفهوم شناسی حیا و عفاف آسیب ها و راهکارها «.انسیه ،ماهینی ،٣
على بن محمد، لیثى ؛ 257،ص1366،چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات، 1.عبد الواحد بن محمد،تمیمى آمدى، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ، ج٤

282، ص1376واسطى، عیون الحکم و المواعظ (للیثی) ، چاپ اول،قم، دارالحدیث،
38ه ق،ص1410.عبد الواحد بن محمد،تمیمى آمدى،غرر الحکم و درر الکلم، چاپ دوم، قم،دارالکتاب االسالمیه، ٥
239.همان، ص٦
584ش، ص1366،چاپ چهارم،تهران، 2و درر الکلم، ج.محمد بن حسین، آقا جمال خوانسارى، شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم ٧



١٥

فَجاءتْه إِحداهما تَمشی علَـى  «عفاف وجود دارد از جمله در قرآن هم آیاتی در مورد پیوند بین حیا و

 یاءحت1»اس

مراد از اینکه راه رفتنش بر استحیا بوده، این است که عفـت  «عالمه طباطبایی در این باره می نویسد: 

2»و نجابت از طرز راه رفتنش پیدا بود.

3به بیانی دیگر حیا علت وجودي عفاف است.عفاف است.رحیا مقدم ب

گستره عفاف1-4
:خواهد شدعفاف دامنه گستره اي دارد. در اینجا به چند مورد آن اشاره 

عفاف در ذهنیت1-4-1
گران بهاترین سرمایه اي که خداوند به نوع بشر ارزانی داشته، گوهر فروزان عقل است همه اعمـال ،  

از عوامـل مـؤثر   احساسات ، رفتار و حتی توانائیهایمان بر اساس اندیشه و فکر حالت می گیرد عقل یکی 

در تعدیل خواهش هاي نفسانی و رام کردن غرایز بشري است. انسانی با شرف است که افکار او شـریف  

و بالعکس انسانی آلوده و گنهکار است که اندیشه و فکر او آلوده باشد جان کالم این است: براي رسیدن 

4و قابل اعتماد هستیم.به زندگی حقیقتی و سعادتمندانه محتاج اندیشه و فکري عفیف، صادق

25)، آیه 28.قصص (١
،قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه 16.سید محمد حسین ،طباطبایی، تفسیر المیزان ،ترجمه :سید محمد باقر موسوي همدانی، ج٢

35، ،ص1374علمیه قم، ،
94.انسیه، ماهینی ،همان مقاله، ص٣
110و109،ص 1380،تابستان12،فصلنامه شوراي فرهنگی اجتماعی زنان،شماره »گستره عفاف به گستردگی زندگی «، عامري، .ر.ك حمیده٤



١٦

هر آن کس که عقل دارد عفت می ورزد.1.عفعقَلَمنْفرموده است:امام علی(علیه السالم)

2یستَدلُّ علَى عقْلِ الرَّجلِ بِالتَّحلِّی بِالْعفَّۀِ و الْقَنَاعۀِ «فرمایند:و همچنین می

بعفّت و قناعت یعنى زیور یافتن باینهـا در هـر کـه باشـد     شود بر عقل مرد بزیور یافتن دلیل گفته مى

3چنانکه مکرّر مذکور شد باز ایستادن از حرامهاست.» عفّت«دلیل عقل و زیرکى اوست و مراد به 

عفاف درنگاه 1-4-2
در قرآن کریم آمده است: 

»مهفَظُوا فُرُوجحی و مصارِهنْ أَبغُضُّوا مینَ ینؤْملْم4»قُلْ ل

به مردان مؤمن بگو دیدگان خویش را از نگاه به زنان اجنبی بازگیرند و فـرج هـاي خـویش را نگـه     

دارند.

5»قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ«

را حفظ کنند.دبه زنان با ایمان بگو چشم ازنگاه به مردان اجنبی فرو بندند و فرج هاي خو

، هم به زنان و هم به مردان آن است که در لزوم عفـت و پـاك دامنـی و    »عفت بصر«دلیل توصیه به 

6ترك نگاه حرام بین زن و مرد تفاوتی نیست. 

574؛ تمیمى آمدى،غرر الحکم و درر الکلم ،ص428.على بن محمد، لیثى واسطى، همان کتاب، ص١
256.تمیمى آمدى، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم . ص٢
448، ص6ا جمال خوانسارى، همان کتاب، ج.محمد بن حسین، آق٣
30) ،آیه 24.نور(٤
31)،آیه24.نور(٥
175، ،ص1383،تهران،مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ، 8.محسن، قرائتی ،تفسیر نور، ج٦



١٧

در اصل به معنى کم کردن و نقصان است و در بسیارى از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم "یغضوا"

گوید بایـد  گوید مؤمنان باید چشمهاشان را فرو بندند، بلکه مىا بر این آیه نمىشود، بنکردن نگاه گفته مى

1.نگاه خود را کم و کوتاه کنند

لَـم یرْتَـد إِلَیـه    -منْ نَظَرَ إِلَى امرَأَةٍ فَرَفَع بصرَه إِلَى السماء أَو غَمض بصـرَه (علیه السالم) قَالَ الصادقُ 

 رُهصینِ.بورِ الْعنَ الْحم اللَّه هجزَوتَّى ی2ح

وقتی انسان نگاهش به سیماي زنی می افتـد چشـمش را ببنـدد    :امام صادق (علیه السالم) می فرمایند

وبه آسمان متوجه گردد خداي متعال بالفاصله یکی از حوریه هاي بهشتی را به عقد او در می آورد.

به زن نیست، بلکه مراد نظر اتفاقى است یعنى اگر چشمش افتاد، ادامه مراد از این روایت نظر عمدى 

3ندهد بلکه سرش را باال ببرد.

وما من مسلم ینظر الی المراه اول رمقه ثم یغض بصـره  « پیامبر اکرم(صلی اهللا علیه و آله) فرموده اند:

»اال احدث اهللا تعالی عباده بجد حالوتها فی قلبه

ه زنی بنگرد، آنگاه چشم از او باز دارد، خداي متعـال او را بـه عبـارتی انـس     هر مسلمانی که یکبار ب

4دهد که لذت آن را در قلب خویش احساس کند.

نگاه حرام، تیري از تیرهاي زهر آگین شیطانی معرفی شده است که انسان را به هالکـت  ،در روایات 

می رساند. 

437و436،ص1374، تهران،دار الکتب اإلسالمیه،، چاپ اول14.ناصر،مکارم شیرازي،تفسیر نمونه،ج١
محمد باقر بن محمد تقى، ؛193ص: ق،ه1409مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ،اول، قم چاپ،20جلى،  وسائل الشیعۀ، محمد بن حسن عام.٢

37ص: قه1410الطبع و النشر، هاول، بیروت ، مؤسسچاپ،101جمجلسى دوم، ، بحار األنوار،اصفهانى، 
،563ص: قه1419پرداز، اول، قم ، مؤسسه پژوهشى راىچاپ ،2جیرى زنجانى، کتاب نکاح (زنجانى)،سید موسى ،شب.٣
251.ابو القاسم ، پاینده، همان کتاب، ص٤



١٨

النَّظَرُ سهم منْ سهامِ إِبلیس مسـموم و  أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ سمعتُه یقُولُعنْ علی بنِ عقْبۀَ عنْ أَبِیه عنْ 

1کَم منْ نَظْرَةٍ أَورثَت حسرَةً طَوِیلَۀً.

صید و شکار هستند.چشم ها ابزار 2الْعیونُ مصائد الشَّیطَانِ:علی (علیه السالم)قَالَ 

عفاف در گفتار 1-4-3
پوشاندن بدن و زیبایی هاي زنانه، در سالم سازي اجتماع و حفظ سالمت جنسی نقش اساسـی دارد،  

، زن حتـی بـا داشـتن    ولی این پوشش، زمانی کارآیی خواهد داشت که زنان از تبرج و جلوگري بپزهیـزد 

ري کند و زمینه تحریک حجاب و پوشش مناسب می تواند باشیوه سخن گفتن با مردان نامحرم ، جلوه گ

3آنان را فراهم سازد.

خداوند در قرآن فرموده است:

4»قَلْبِه مرَض و قُلْنَ قَوالً معرُوفاًفَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذي فی«

پس به گونه اي هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دالن در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.

گفتن دارد، یعنی به هنگام سـخن گفـتن جـدي،    ناشاره به کیفیت سخ» فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ «جمله 

5خشک و به طور معمولی سخن بگویید.

559ص: قه1407، دار الکتب اإلسالمیه،چهارم، تهرانچاپ ،5جاإلسالمیۀ)، -کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط .١
271، ص قه1408مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ،اول، بیروت چاپ،14جالمسائل، مستدرك الوسائل و مستنبط ،محدثنورى،میرزا حسین.٢
، 4، مطالعات جوان و رسانه ،شماره »راهکارهاي  قرآنی  ترویج عفاف و حجاب و مقایسه آن با عملکرد رسانه ملی«.فریده ،پیشوایی،٣

.   16،ص1391بهار
.32) ،آیه 33.احزاب (٤
.289،ص 17، تفسیر نمونه ،ج.ناصر ،مکارم شیرازي ٥
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یعنی سخن معمول و مستقیم بگویید، سخنی که شرع و عرف اسالمینه هر عرفیآن » قُلْنَ قَوالً معرُوفا«

که تنها مدلول خود را برساند، نه این که کرشمه و ناز را بر آن اضـافه  را پسندیده دارد، و آن سخنی است 

1.کنی، تا شنونده عالوه به درك مدلول آن دچار ریبه شود

 ادجالس ظاعوی مقُولِ، فالْع فی تُحۀَ فبنِ شُعب یلنُ عنُ بسرُوفَۀِ(علیه السالم) الْحعالْم هالَتی رِسقَالَ ف

بِرِسالَۀِ الْحقُوقِ:

    ـهاممإِج بِ ولَـى الْـأَدع لُـهمح رِ ولَى الْخَیع هوِیدتَع نِ الْخَنَا وع هانِ فَإِکْرَامقُّ اللِّسا حـعِ   أَمضومإِلَّـا ل

الشَّنعۀِ الْقَلیلَۀِ الْفَائدةِ الَّتی لَا یـؤْمنُ ضَـرَرها مـع قلَّـۀِ     الْحاجۀِ و الْمنْفَعۀِ للدینِ و الدنْیا و إِعفَاؤُه منَ الْفُضُولِ 

2نهعائدتها و بعد شَاهد الْعقْلِ و الدلیلِ علَیه و تَزَینُ الْعاقلِ بِعقْله حسنُ سیرَته فی لسا

تر دارى و به نکوگفتـارى عـادتش دهـى و بـر     ى گرامىاما حقّ زبان این است که آن را از دشنام گوی

مگر به جاى نیاز و سـود بخشـى بـراى دیـن و دنیـا، و آن را از      ادب وادارش کنى و در کامش نگهدارى

گویى مبتذل کم فایده که با کم سودیش از زیانش نیز ایمنى نیست، بـازدارى، (زبـان) گـواه خـرد و     زیاده

3.مند به خرد خوشرفتارى او در حقّ زبان خود باشددلیل بر آن است و آراستگى خرد

عفت شکم 1-4-4
عفت شکم، عفت کمی نیست. آن کس که بتواند در مواردي از شکم خود بگذرد کار بزرگـی انجـام   

برتر از آن است که براي غذا آه و ناله سر دهد یا به خـاطر آن درگیـري پیـدا    بسیداده است. شأن آدمی

461،ص16.سیدمحمدحسین،طباطبایی، همان کتاب،ج ١
؛ حسن بن على ابن شعبه، حرانى، تحف العقول، چاپ دوم ، قم،جامعه مدرسین،     156، ص: 11ج،همان کتابنورى، میرزا حسین، محدث .٢

257هق ،ص1363
259، ص1376،نشروپژوهش فروزان روز ، . پرویز اتابکی ،رهاورد خرد،چاپ اول، تهران ٣
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دت دادن آن به قناعت ، بسنده کردن آن به میزانی که رفع نیـاز کنـد، چشـم    احرام ، عکند. حفظ شکم از 

1اشتن به دست ودهان دیگران، عدم گله مندي از فقر غذایی خود از جلوه هاي عفاف است.دن

ء تَغَدینَاه قَالَت لَا و الَّذي عنْدك شَیأَصبح علی ذَات یومٍ فَقَالَ یا فَاطمۀُ روِي عنْ أَبِی سعید الْخُدرِي قَالَ:

ي شَینْداةُ عالْغَد حبا أَصۀِ میصبِالْو کأَکْرَم ةِ ووأَبِی بِالنُّب أَکْرَمي شَینْدا کَانَ عم و یکَاهأُغَد نِ إِلَّا ءیمونْذُ یم ء

ى نَفْسی و علَى ابنَی هذَینِ الْحسنِ و الْحسینِ ع فَقَالَ علـی ع یـا فَاطمـۀُ أَلَّـا کُنْـت      شَیئاً کُنْت أُوثرُك بِه علَ

کنَفْس نْ إِلَهِی أَنْ تُکَلِّفیِی متَحنِ إِنِّی لَأَسسا الْحا أَبی ئاً فَقَالَتشَی کُمیغی فَأَبینتلَمأَعرا لَا تَقْد2م

. ) غـذایی خواسـت  ها السالمحضرت زهرا (علیروزي امیرالمؤمنان (علیه السالم) وارد خانه شد و از 

دو روز است که در خانه آذوقه اي نداریم.امام فرمود چرا مرا با خبر نکـردي ؟ حضـرت   :ایشان فرمودند

؛ مـن از خـدا حیـا    »انی استحیی من الهی ان اکلف نفسک ما التقـدر علیـه   «) فرمودند:علیها السالمزهرا (

کنم که چیزي را بر تو تکلیف نمایم که در توان تو نیست.می

عفاف در معاشرت1-4-5
زنان فعالیت هاي بیند. چه لزومی دارد که جامعه امروز، زیان هاي اجتماع مختلط را به چشم خود می

جداگانه انجام دهند، نقصی در صف وش مردان انجام دهند. آیا اگر در  دو خود را به اصطالح دوش به د

را از کار دوش فعالیت و راندمان کار آنان رخ میدهد؟ اثر این دوش به دوشی ها این است که هر دو هم

3باز می دارد و هر یک را به جاي توجه به کار، متوجه هم دوش می کند.

ه:روابط و تعامالت زنان در اجتماع با نامحرمان داراي آدابی می باشد از جمل

257و256،ص 1380. علی، قائمی، خانواده از دیدگاه  امیر المومنین ،چاپ اول ،تهران،سازمان انجمن اولیا و مربیان ،١
147: ، ص93ج، همان کتاب، مجلسى ، ، محمد باقر83ق ، ص1410.فرات بن ابراهیم، کوفى، تفسیر فرات الکوفی، چاپ اول، تهران، ٢
.217و216،ص 1388.مرتضی،مطهري ، مساله حجاب ،چاپ هشتادوپنجم، تهران ،صدرا، ،٣
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پرهیز از مصافحه1-4-5-1

قَالَ (علیه السالم):الْحسینِ بنِ زید عنْ جعفَرِ بنِ محمد عنْ آبائه ع فی حدیث الْمنَاهی 

»هلَیع رُمرَأَةً تَحام افَحنْ صم لَّ-وج زَّ وع نَ اللَّهم خَطبِس اءب 1»فَقَد

فرمودند:حسین بن زید از جعفربن محمد از پدرانش (علیهم السالم) نقل می کند که 

.هر کس با زنی که محرم او نیست مصافحه کند غضب حق تعالی را براي خود خریده است

پرهیز از استعمال عطر و بوي خوش1-4-5-2

» یدمالْح دبنِ عب یمرَاهنْ إِبرٍ عیمنُ أَبِی عاب ولُ اللَّهسع قَالَ قَالَ ر اللَّه دبنْ أَبِی عبِیحٍ عنِ صب یدلنِ الْوع

2.»إِلَــى بیتهــا متَــى مــا رجعــتأَي امــرَأَةٍ تَطَیبــت ثُــم خَرَجــت مــنْ بیتهــا فَهِــی تُلْعــنُ حتَّــى تَرْجِــعص

خارج شود مورد لعنت قرار می گیـرد تـا زمـانی کـه بـه خانـه       هر زنی که خود را خوشبو کند و از خانه 

مراجعت کند.

پرهیز از محادثه1-4-5-3

گفتگویی که هزل و لهو به همراه داشته و بـا نـوعی فتنـه انگیـزي     پرهیز از محادثه عبارت است از :

3آمیخته است.

4و منْ فَاکَه امرَأَةً لَا یملکُها (حبسه اللَّه) بِکُلِّ کَلمۀٍ کَلَّمها فی الدنْیا أَلْف عامٍ.عنْ رسولِ اللَّه ص قَالَ:

196ق ،صه1409،چاپ اول، قم ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ، 20.محمد بن حسن، حرّ عاملى،وسائل الشیعۀ، ج1
محمد تقى، اصفهانى، مجلسى اول، روضۀ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ؛518و519، ص: 5ج، ، همان کتابمحمد بن یعقوب، کلینى.2
.116،ص 20جهمان کتاب،محمد بن حسن، حرّ، عاملى، ؛ 367، صقه1406دوم، قم ،مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبور ، چاپ ، 8ج
113.حمیده ،عامري، همان مقاله ، ص3
محمد ؛283،ص قه1406، ، دار الشریف الرضی للنشردوم، قم چاپق، ، ثواب األعمال و عقاب األعمال،قمى، صدومحمد بن على بن بابویه.4

198، ص 20ج، وسائل الشیعهبن حسن، حرّ عاملى، 
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فرمایند:پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) می

.گرددهر کس با زن نامحرم شوخی کند، براي هر کلمه اي که با او سخن گفته، هزار سال زندانی می

پرهیز از خلوت با نامحرم.1-4-5-4

مراد از خلوت این است که مکان طوري باشد که رفت و آمد در آن کمتر باشد و یا آن محل درهاي 

ورود و خروجش بسته باشد . در چنین شرایطی است که شیطان وسوسه خود را آغاز و انسان را متمایـل  

1به گناه می کند.

فَلَـا یبِـت   -منْ کَانَ یؤْمنُ بِاللَّه و الْیومِ الْآخرِآبائه ع عنْ رسولِ اللَّه ص قَالَ:عنْ موسى بنِ جعفَرٍ عنْ 

2فی موضعٍ یسمع نَفَس امرَأَةٍ لَیست لَه بِمحرَمٍ.

:امام موسی بن جعفر(علیه السالم) به نقل از پیامبر(صلی اهللا علیه وآله) فرمودند

شوند که همراه به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هرگز در جایی که نفس زن نامحرمی را میهر کس 

او محرمی نیست، توقف نکند.

عفاف در زینت 1-4-6
زنان عرب قبل از ظهور اسالم داراي پوشش و حجاب شایسته نبودند و با آشکار کردن زینـت هـا و   

3شدند .نمایش برخی  از اندام خویش در جامعه حاضر می 

خداوند نهی از زینت نمی کند، بلکه آنچه مذموم است ، نهی از تبرج وآشـکار کـردن زینـت هـا در     

محافل اجتماعی که محل کار و تالش زن و مرد مسلمان است، می باشد. بر این اساس نه تنها اسـتفاده از  

7.حمیده ،طرقی اردکانی ، همان مقاله ،ص 1
185، ص: 20وسائل الشیعه ، جعاملى،حرمحمد بن حسن، .2
316،ص 1384ی شخصیت و محبوبیت زن ، چاپ دوم،قم، اتقان، .محمد رضا، کوهی، آسیب شناس3
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ی از خواهش هاي فطـري  زینت ها از نظر شرع اشکال ندارد، بلکه ارضاء تمایل خودآرایی و زینت که یک

انسان را به راه تعالی روحی و پیشرفت هاي کندوهنر و شکفتن احساسات کمک میواست، به تکامل ذوق

1دهد. اما باید توجه داشت که این کار به زیاده روي و افراط نگراید.سوق میعاطفی

کَانَ و لَتا فَإِنْ فَعجِهورِ زغَینَ لى أَنْ تَتَزَیا بِالنَّارِنَهرِقَهحلَّ أَنْ یج زَّ وع لَى اللَّهقّاً ع2ح

پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) زن را از این که براي فـرد اجنبـی   «امام صادق (علیه السالم) می فرمایند:

زینت کند، نهی فرمود و اگر چنین کرد، حق است که خداوند او را در آتش بسوزاند.

عفاف در ستر1-4-7
یکی از پر دامنه ترین موضوعاتی که در دنیاي امروز راجع به زن و حیات اجتماعی او مطرح اسـت،  

هاي موافق و مخالف بسیاري را در بحثموضوع ستر یا حجاب زنان می باشد و این مسأله اي است که 

به انـزوا  جوامع غرب و شرق برانگیخته است. مخالفان پوشش براي این که طرفداران و مبلغان مذهب را

بکشانند و در نتیجه دست خود را در تجاوز به حریم عفت زنان بازگذارند، وسوسـه هـا و شـبهاتی را از    

قبیل:حجاب مانع آزادي، کار ونشانه عقب ماندگی و... است را در ذهن زنـان القـاء کـرده و خواسـتار آن     

.3ه قیام برخیزندباشند که خود زنان علیه شرایط موجود ، احکام فقهی و الهی دین بمی

خواهد شد.بیان بعد در مورد مسأله حجاب و پوشش مطالبی گفتار در 

115.ر.ك حمیده ،عامري ،همان مقاله، ص1
دوم، ، قم ، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه چاپ ، 4ج،محمد بن على بن بابویه، قمى، صدوق، من ال یحضره الفقیه.2

قه1406اول،  اصفهان ، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السالم، چاپ،5جکاشانى، الوافی،فیض سن ، محمد مح؛ 6، ص قه1413-قم 
1070،ص 

116.حمیده ، عامري، همان ، ص3
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اف در خانوادهعفجایگاه1-5
عفت و پاکدامنی، حجب و حیا به عنوان ویژگی اخالقی پسندیده عاملی است که روابط بـین جـنس   

مخالف در اجتماع ، خانواده و به طور کلی بین افراد محرم و نامحرم در عرصه هاي مختلف، را از حالت 

جنسی را ایجاد جذبه ي جنسی ، کشش جنسی را برانگیختن تمایالت جنسی مبرا میکند. و این تمایالت

و رابطه ي مستور بین زوجین می کشاند. جایی که عفت و حیا بایـد برداشـته شـود. در    به درون خانواده 

صورتی که عفت و حیا بیرونی به رابطه جنسی بین زن و شوهر وارد شود رضایت زناشویی در اثـر عـدم   

آن ایجـاد خشـونت   گفتمان جنسی بین زوجین و باز خورد جنسی مناسب کاهش خواهد یافت و نتیجـه  

1خانوادگی ، انحرافات و اختالالت جنسی خواهد بود.

خَلَعـت معـه   فَخَلَعت الـدرع -دخَلَت مع زوجِهاخَیرُ النِّساء الَّتی إِذَاقَالَ(علیه السالم):عنْ أَبِی جعفَرٍ «

اءی2».الْح

شدن بـا همسـرش، همـان    بهترین زنان زنی که هنگام تنها «اند:فرمودهامام جعفرصادق(علیه السالم):

»طور که لباسش را در می آورد حیا وشرم را از همسرش کنار  گذارد.

3.»إِنَّ التَّهیِئَۀَ مما یزِید فی عفَّۀِ النِّساء«أَبو الْحسنِ علَیه السلَام: و قَالَ: 

همانا زینت کردن مرد و خـود را نظیـف وآمـاده سـاختن نقـش      «: امام رضا(علیه السالم) می فرمایند

»مؤثري در پاکی و عفت زن دارد.

23محمد ، شریف طاهرپور ،همان مقاله،ص1
چهارم، ، تهران ، چاپ ،7،جحسن، طوسى، تهذیب األحکامابو جعفر، محمد بن ؛ 31و32، ص 20ج،  محمد بن حسن، حرّ عاملى، وسائل الشیعه2

399ص قه1407، یهدار الکتب اإلسالم
ص ،قه1412،، مجمع البحوث اإلسالمیۀمشهد اول،، چاپ 7جمنتخب المسائل، -محمد بن حسن، حرّعاملى، هدایۀ األمۀ إلى أحکام األئمۀ .3

دار الکتب اإلسالمیۀ، ، تهران ،دوم، چاپ 20جدوم، ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،اصفهانى، مجلسى،محمد باقر بن محمد تقى؛115
425،ص قه1404
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مسیحیان درباره غریزه جنسی، یعنی میل مرد به زن و زن به مرد، عقیده دارند این غریـزه یـک میـل    

پیوند زشـت و فاسـدي اسـت کـه     پست و ناپاك و عالقه پلید و شرم آور می باشد و به اصطالح ازدواج 

تا آنجا که کشیشان کاتولیک و هم چنین زنـان و  انسان را از رسیدن به مقام معنویت و تقوي باز می دارد.

مردان تارك دنیا، در تمام عمر ، مجرد زندگی  می کنند و هر گونه ازدواج را مخالف ایـن مقـام روحـانی    

1تصور می کنند.

ها تقبیح نکرده است، ثوابهـایى هـم بـراى آن    جویى زن و شوهر از یکدیگر را نه تناسالم التذاذ و کام

انگیز باشـد اگـر بشـنود اسـالم مـزاح و مالعبـۀ زن و       قائل شده است. شاید براى یک نفر فرنگى شگفت

2دانــد.شــوهر، آرایــش کــردن زن بــراى شــوهر، پــاکیزه کــردن شــوهر خــود را بــراى زن مســتحب مــى

اهی کند نکوهش شده است کما این که مردانی در اسالم زنی که در آرایش و زینت خود براي شوهر کوت

3که در ارضاء زن خود کوتاهی می کنند نیز نکوهش شده اند.

رأَیت أَبا الْحسنِ ع اخْتَضَب فَقُلْت جعلْت فـداك اخْتَضَـبت فَقَـالَ نَعـم إِنَّ     عنِ الْحسنِ بنِ جهمٍ قَالَ:«

4»ۀالتَّهیِئَۀَ مما یزِید فی عفَّۀِ النِّساء و لَقَد تَرَك النِّساء الْعفَّۀَ بِتَرْك أَزواجِهِنَّ التَّهیِئَ

وسی بن جعفر(علیه السالم) وارد شدم، دیدم خضاب فرمـوده  : بر حضرت مگویدحسن بن جهم می 

است: گفتم رنگ مشکی به کار برده اید؟ فرمود: بلی، خضاب و آرایش در مرد موجوب افزایش پاکدامنی 

دهند.می آرایند عفاف را از دست میدر همسر اوست. برخی از زنان به این جهت که شوهرشان خود را ن

97،ص1382،پاییز و زمستان 32و31،صحیفه مبین ،شماره »راه هاي مبارزه با آفات عفاف « .محسن،آشتیانی ،1
402، ص: ، 1378صدرا ،،،تهران چاپ اول، 19ج)،ر،مطهرى ، فقه و حقوق (مجموعه آثامرتضى .2
403.همان، ص3
567، ص5ج، همان کتابمحمد بن یعقوب،  کلینى ، .4
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مفهوم حجاب -2
باشـد در ایـن   اي است عربی که داراي معانی متعدد و مختلفی در لغت و اصطالح میواژه» حجاب«

شود.فصل به صورت جداگانه به تبیین هر یک پرداخته می

حجاب در لغت2-1
در کتب لغت ذیل واژه حجاب آمده است:

»ابجتْرِ حیلَ للستْرُ قالس :جابالح ، نَعمی ألَنَّهاجِبوابِحلْبیلَ لةَ و قدشَاهخُولِ و   ،الْمـنَ الـدم نَعمی ألَنَّه

بجابِ حجالح عنِ ، جمیدسنَ جیلٌ بائح مابِ جِسجى الْحلُ ف1».األَص

مانع از به پوشش حجاب گفته می شود به این علت که حجاب در لغت به معناي پوشش آمده است.

حاجب گفته می شود زیرا مانع از ورود می شود، اصل در حجاب ،جسمی است نگهبان دیدن می شود،به 

که حائل بین دو جسم  میشود، جمع حجاب ،حجب است. 

2»و الحجاب: الحاجز ،أصل الحجاب الستر الحائل بین الرائی و المرئی«

»که حائل بین رائی و مرئی می گردد.و حجاب به معنی پرده می باشد ،اصل حجاب ،پوششی است«

الحجاب: الستْرُ.و امرأَة محجوبۀٌ: قد سترَت بِسترٍ و الحجاب: اسم ما احتُجِب به، و کلُّ ما حـالَ بـین   «

ک حاجِزٌ حجاب، معناه: و من بیننا و بین3و بینک اشیئین: حجاب، و الجمع حجب و قوله تعالى: و منْ بینن

4»فی النِّحلَۀِ و الدین

حسن، ؛121ص ،اول، قم ، منشورات دار الرضی،چاپ 2،جاحمد بن محمد مقرى، فیومى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی .1
166، ص قه1402مرکز الکتاب للترجمۀ و النشر،تهران،اول، چاپ ،2جمصطفوى، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 

34، ص: 2ج،همانفخر الدین، طریحى، .٢
5) آیه41.فصلت(٣
298، ص 1ج، همان کتابابن منظور، ،،محمد بن مکرم .٤
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:چنین آمده استحجاب درباره معانی » لسان العرب«ر کتاب د

حجاب به معناي پوشش است. زن محجوبه یعنی زنی که به وسیله اي پوشیده شده است. همچنـین  «

حجـاب  حجاب، نامی است براي آنچه بدان خود را می پوشانند، و آنچه میان دو چیز حایـل گـردد نیـز   

» ومـن بیننـا و بینـک حجـاب    «است. کالم خداوند متعال که می فرماید» حجب«نامیده می شود. جمع آن 

»اجز و فاصله اي در نحله ودین وجود دارد.بدین معناست که میان ما و شما ح

حجب و حجاب هر دو مصدر و بمعنى پنهان کردن و منع از دخول است. حجاب بمعنـى پـرده نیـز    

1است.

نیز ذیل کلمه حجاب معانی مختلفی آمده است.فارسی ان بدر ز

پرده، ستر، نقابی کـه  «از جمله در فرهنگ معین و فرهنگ عمید چنین گفته شده است: حجاب یعنی 

2».زنان چهره خود را بدان پوشانند، روي بند برقع، چادري که زنان سر تا پاي خود را بدان پوشانند

اگر به ریشه و مصـدر  .ر، لباس کلمه استفاده می شود: حجاب، ساتدر زبان عربی براي پوشش از سه

می باشد، حجـب بـه   » حجب«یابیم که واژه حجاب از ریشه حجاب، ساتر و لباس بنگریم در میهايواژه

و لبس به معناي مستور نمودن و شـکل اصـلی بـدن را از    ،معناي ستر است وستر به معناي پوشاندن بدن

3نساختن آن است.نظر دور داشتن و واضح 

103ص،قه1412دار الکتب اإلسالمیۀ، ، ،تهران،ششمچاپ ،2جشى،  قاموس قرآن، یسید على اکبر، قر.١
680،ص 1389،چاپ اول ،اشجع با همکاري میکائیل ،1؛حسن ،عمید ،فرهنگ فارسی عمید،ج943.محمد ،معین ،همان کتاب، ج اول، ص٢
19،ص1378.علی ، محمدي آشنانی ، حجاب در ادیان الهی، چاپ دوم ،قم ،یاقوت ،٣
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حجاب در اصطالح 2-2
معناي اصطالحی واژه حجاب، متناسب با معانی لغوي آن است، به همین جهت به دلیـل اخـتالف و   

اصطالحی آن شده است، با یکدیگر متفاوت می باشد طبق تعدد معانی لغوي، برداشت هایی که از معناي 

اسـت،  » پوشـش مخصـوص زنـان   «اصطالحی به معناي نوشته ي برخی از نویسندگان، حجاب در معناي 

1.ولی گاهی هم به معناي پرده و حاجز می آید

عالمه نقدي برخالف نوشته ي فوق درباره ي معناي اصطالحی حجاب می نویسـد: در شـرع بـراي    

سه اطالق وجود دارد:» حجاب«

است ـ از هر ناظري کـه   این که زن تمام اجزاي بدنش را ـ مگر آن مقداري که مجاز شمرده شده  -1

این که در خانه خویش بماند و جز هنگام ضرورت، از آن -2نگاه کردنش بدان زن جایز نیست، بپوشاند.

2حایلی که بین زن و مردان نامحرم ساتر قرار می گیرد.-3خارج نشود.

استاد مطهري در مورد واژه حجاب چنین نگاشته اند: 

و هم به معنی پرده و حاجب، بیشتر استعمالش به معنـی  کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است«

اید بتـوان  پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده، وسیله ي پوشش است و ش

کـه از  ، هر پوششی حجاب نیست، آن پوشش حجاب نامیـده مـی شـود   تاگفت که به حسب اصل لغ

لمه حجاب در مورد پوشـش زن، یـک اصـطالح    طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. استعمال ک

که به معنی پوشش است به کـار  » ستر«، کلمه در قدیم و مخصوصا در اصطالح فقهانسبتا جدید است، 

3»رفته است.

.55ش ص1352قم، چاپخانۀ حکمت،،حجاب در اسالم،محسنى گرگانى،احمد .١
21،ص1348.محمد جعفر، نقدي، االسالم و المراة ،بغداد،٢
72و71.مرتضی، مطهري ، مساله حجاب، ص٣
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توان چنین نتیجه گرفت که واژه ي حجاب گر چه در لغت اغلب به معناي پرده از مجموع مطالب می

نامیده اند، اما بـه  شده است وشاید پوشش زن را به اعتبار پشت پرده واقع شدن، حجاب و حایل استعمال

بـه  » پوشش مخصـوص زنـان   «طور مسلم، امروزه به ویژه در معناي مصطلح، واژه حجاب فقط به معناي 

1رود و از معناي پرده کامال منسلخ شده است.کار می

، داراي دو بعد ایجابی و سلبی است. بعد ایجابی آن، بنابراین حجاب، به معناي پوشش اسالمی بانوان

بایـد در  کـه  وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن خود نمایی به نامحرم است؛ و این دو بعـد  

کنار یکدیگر باشد با حجاب اسالمی محقق شود؛ گاهی ممکن است بعد دوم نباشـد،  عد اول باشد، ولی ب

2حجاب اسالمی محقق شده است.در این صورت نمی توان گفت که 

گاهی مشاهده می کنیم که بسیاري از زنان محجبـه در پوشـش خـود از رنـگ هـاي شـاد و زیبـا و        

بخشـد و درعـین پوشـیده بـودن زن،     کنند که به اندامشان زیبایی خاصی مـی تحریک بر انگیز استفاده می

3زیبایی اش آشکار است، گویی اصال لباس نپوشیده است.

22.علی ، محمدي آشنانی، همان کتاب،ص١
20ص 1382.حسین،مهدي زاده، حجاب شناسی (چالش ها و کاوش هاي جدید) ، چاپ دوم ،قم،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ،٢
19،ص 74،مجله پیام زن ،شماره»جوانان ، ورزش و حجاب « اهللا،.سید محمد حسین ، فضل ٣
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حجاب عفاف و مقاصد -3
انـد یکـی از پایـه هـاي تحقـق      از مسائل مهمی است که آگاهی از آن می تواهداف عفاف و حجاب

.اسالمی گردد و به آن عمق و معنا بخشدفرهنگ 

حفظ حرمت و کرامت زن3-1
زن از دیدگاه اسالم داراي شخصیتی شایسته و رسالت و موقعیتی الهی است کـه مـی توانـد مـدارج     

کمال را طی کرده و به مراتب عالی انسانیت بار یابد و مصداق تحقق فلسفه خلقت یعنـی خلیفـه گـردد.    

وجود زن زینت بخش آفرینش انسان است و افق روح او تجلی گاه رحمت . دامن زن مدرسه بشر اسـت  

تقواي و کمال مرد بدون او ممکن نیست. زن مظهر ظرافت و جمال آفرینش است. اصالح جامعه در گرو

زن و محیط خانواده کالس درس اوست وبرهمین اساس زن مربـی بشـر اسـت و مـی توانـد بـا تربیـت        

1فرزندي امتی را رهایی بخشد.

آن، زنان ایده آل را که در بهشت جاي دارند، به مرواریـد محجـوب و پوشـیده در صـدف تشـبیه      قر

.کندرا به جواهرات اصلی مانند یاقوت و مرجان تشبیه میو یا آن ها2» کَأَمثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمکْنُونِ«کند، می

در خصوص زنان، اسالم هیچ گاه مخالف آزادي آن ها نبـوده اسـت، بـر    «امام خمینی(ره) فرموده اند:

و به عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت وي را بـه  » زن شی شده«عکس، اسالم با مفهوم 

3وي بازگردانده است.

13و 12،ص 1377محمدرضا، اکبري،تحلیلی نووعملی از حجاب درعصرحاضر،چاپ چهارم،اصفهان،پیام عترت،١
23) ، آیه 56.واقعه (٢
را(علیها السالم)،چاپ دوم ، تهران ، معاونت .فرهاد ، هدایت زاده ،دیدگاه امام خمینی(ره) درباره جایگاه زن با محوریت شخصیت حضرت زه٣

56،ص1389فرهنگی ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) ،  موسسه چاپ ونشر عروج ،
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کجا قرار درموقعیت خود را در نظام آفرینش بیابد. حقیقت و ارزش خود را درك کند، بداندزن اگر 

گیـرد و هرگـز جامعـه را    از پوشش دینی به عنوان یک نیاز جدي خود بهره مـی  ،دارد و به کجا می رود

1صحنه نمایش تن و تحرکات جنسی خود قرار نمی دهد.

تحکیم خانواده3-2
و منکرات، و جرایم ویرانگر و گیج کننده در جهان غرب که ناله ي همه را بلند یکی از عوامل فحشا

کرده است برهنگی و بی حجابی است مطابق آمارهاي قطعی و مستند، روز به روز، بلکه ساعت و لحظـه  

به لحظه بر تعداد بهم پاشیدگی خانواده ها و طالق و فرزندان نامشروع و انحرافات گوناگون وبسیار دیگر

خواهد شد. به طوري که دانشمندان تربیتی براي اصالح جامعه نا امید شده اند، زیرا یکی از علل  مهم آن 

این است که بازار برهنگی و دوري از حریم حجاب و عفاف ، و آزادي در ر وابط، زنـان را بـه صـورت    

داسـت پیمـان زناشـویی    کاالي مشترك در آورده، به طوري که دو همسر تعلق به خود ندارند، در نتیجه ق

2مفهومی ندارد، و به دنبال این برنامه ، خانواده ها همچون تار عنکبوت به سرعت متالشی می شوند.

تحکیم خانواده که بر اساس محبت ، صمیمت، انس، وحدت، همدلی و دلسوزي همسران استوار می 

ه رامتزلزل کند از بدترین آفت ها شود از مهم ترین مسائل خانوادگی به شمار می رود وآنچه بنیان خانواد

به حساب می آید. خود نمایی و حضور تحرك آمیز زنان و دختران در صحنه هاي اجتماعی، نظر هر مرد 

متأهل و مجردي را به خود جلب می کند. اگر بیننده متأهل باشد بـا توجـه بـه غریـزه ي تنـوع طلبـی و       

نان می کند و درنتیجه به همـان انـدازه، گـرایش بـه     زیباخواهی که دارد بخشی از توجه خود را متوجه  آ

3همسرش را که همواره با او زندگی می کند کاهش می دهد.

14،ص کتابفرهاد ، هدایت زاده همان .١
76و75.محمد ، محمدي اشتهاردي، همان کتاب ،ص٢
20و19.محمد رضا ، اکبري، همان کتاب،ص٣
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سالمت نسل 3-3
حجاب صیانت روحی و معنوي جامعه است. بدن زن به طـور طبیعـی بـراي جـنس مخـالف      فلسفه 

هاي طبیعی زن به آراستن جاذبه دارد و معموال موجب تحریک جنسی می شود. حال اگر عالوه بر زیبایی 

از بسـیاري سـلب   هخود بپردازد و اندام آراسته ي خود را در معرض دید عام قرار دهد طبیعـی اسـت کـ   

1آرامش نموده و موجب تحریک جنسی می شود.

حضرت شعیب(علیه السالم) یکی از دختران خود را به عقد حضرت موسی(علیه السالم) در آورد و 

هشت یا ده سال در خدمت حضرت شـعیب(علیه السـالم) باشـد. وقتـی مـدت      مقرر گردید که او مدت 

خدمتگزاري به پایان رسید، عرض کرد: می خواهم به وطن خود مراجعت نمایم آیا چیزي به من خـواهی  

داد؟

شـوند از آن  حضرت شعیب (علیه السالم) فرمود:همه گوسفندان سیاه و سفیدي که انسان زاییده مـی 

ی (علیه السالم) می خواست گوسفندان را جفت گیري دهد پوست بخشی از عصـاي  تو باشد. وقتی موس

خود را کند و قسمت هایی را به حال خود واگذارد و آن را در وسط آغل گوسـفندان فـرو بـرد و بـر آن     

پارچه اي سیاه و سفید انداخت و سپس گوسفندان نر را به سراغ ماده می فرستاد . گوسفندان نر بـه ایـن   

پارچه سیاه و سفید مینگریستند و جفت گیري می کردند. و در نتیجه نوزاد آن ها جملگی سیاه و چوب و 

2سفید زاییده شدند.

99،ص1377ي ، منزلت زن دراندیشه اسالم ، چاپ اول، قم ، موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره)،.محمد ، فنائی اشکور١
، ق1415، انتشارات اسماعیلیان، ، قم،چاپ چهارم4.عبد على بن جمعه، عروسى حویزى ،تفسیر نور الثقین ،محقق: سید هاشم رسولى محالتی،ج٢

126ص



٣٣

امنیت و آرامش 3-4
هر گاه پوشش براي زنان نباشد و آن ها با جلوه گري و عشوه گري آشکار گردنـد بـه طـور طبیعـی     

می گیرند، و همین موجب هیجان هاي عصبی مردان به خصوص جوانان در یک حالت تحریک دائم قرار

هیجان مستمر موجب بیمـاري روانـی   «و اضطراب اعصاب خواهد شد، و چنان که پزشکان روانی گویند:

اسالم با دستورهاي متقن خود از جمله دستور پوشش می خواهـد انسـان هـا اعصـابی آرام     » خواهد شد.

افکار نگران کننـده بـه دور باشـد، و چنـین موضـوعی      داشته باشند، و روح و روان آن ها از هیجان ها و 

بستگی به چشم و گوش پاك، و روابط سالم دارد، روشن است که برهنگی و بـد حجـابی عامـل مهمـی     

1است که چشم و گوش را ناپاك نموده، و روابط را ناسالم می سازد.

79اب،ص.محمد ،محمدي اشتهاردي ، همان کت١



٣٤

ي عفاف و حجاب رابطه-4
اي پوشش ، پرده و مانع آمده اسـت. بـه نگهبـان،    قبال ذکر شد که حجاب در کتاب هاي لغت به معن

حاحب می گویند؛ چون مانع ورود اغیار وبیگانگان در یک حریم و محـیط خـاص مـی گـردد. بنـابراین      

حجاب و پوشش نیز به منزله ي یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصـرف  

.1در حریم ناموس دیگران را دارند

و » حجـاب «م منع وامتناع در ریشه ي لغوي عفت نیـز وجـود دارد. بنـابراین دو واژه ي    همین مفهو

در اصل معناي منع و امتناع مشترك اند. تفاوتی که بین منع و باز داري در حجاب مربوط به ظاهر » عفت«

2است، ولی منع و بازداري در عفت، مربوط به باطن و درون است.

جلوه اي برونی وبیرونی دارد و این جلوه ي بیرونی اسـت کـه   عفاف، هم گوهري درونی است وهم

بهانه اي براي » دل باید پاك باشد«آن جلوه ي باطنی و درونی را محفوظ نگاه می دارد. این که می گویند 

وگرنه از دل پـاك هـم نبایـد جـز     » القیدي«گریز جاهالنه از همین مصونیت است و آویختن به شاخه ي 

برخیزد و برآید، ظاهر ، آینه ي باطن است و حجاب بیرونی، » پاك و ظاهر پاك و طاهرنگاه پاك و رفتار«

3نماي آشکار آن طهارت و عفاف درونی است.

شود کسی طرفدار حیا و عفاف باشد، ولـی بـا   از آن جا که پوشش، ارتباط بنیادي با عفاف دارد، نمی

4رعایت عفاف است.ي اصل پوشش مخالفت کند. پوشش اسالمی کامل ترین گونه

24.حسین، مهدي زاده ، همان کتاب،ص ١
.همان  ٢
52،ص 1385،بهار 20،نشریه کوثر ،شماره »گل واژه هاي حجاب،عفاف و کرامت«.جواد ،محدثی ٣
57.حمید اعالیی ،همان مقاله،ص٤



٣٥

از منظر فرهنگ شناسی، حجاب، نمود بیرونی باورهـایی اسـت کـه در الیـه هـاي زیـرین فکـري و        

شخصیتی افراد قرار دارند.هنگامی که جهان بینی فرد توحیدي باشد، بـه ربوبیـت خداونـد و ایـن کـه او      

کند و از است باور پیدا میتربیت کننده و مربی ما به سوي بهتر زندگی کردن در این دنیا و جهان آخرت 

هاي این مربی براي بهتر زندگی کردن رعایت عفت و حیاست، لذا عفـت و  آن جایی که یکی از راهنمایی

1کند.حیا براي او ارزش می شود . در نتیجه در رفتار هاي او رفتاري به نام حجاب بروز وظهور می

تـاري اسـت و وجـود آن بـه وجـود      عفاف، خویشتن داري بـا عالئـم و نشـانه هـاي رفتـاري و گف     

تواند هاي آن ممکن نیست. عفت نمیهایش بستگی دارد. از این رو حفظ عفاف بدون رعایت نشانهنشانه

داري هاي خویشتنامري صرفا درونی باشد و هیچ عالمت بیرونی نداشته باشد. بخشی از تفاوت در نشانه

د و یکی از نشانه هاي عفاف، پوشش است. عفاف گیرزن و مرد، از تفاوت در خلقت آن ها سرچشمه می

2بدون رعایت پوشش، تصور کردنی نیست.

تابد و مـورد پـذیرش تمـامی انسـان هـا بـوده و       عفت و حیا، خصلتی انسانی است که تاریخ بر نمی

و انسان هاي بزرگ وادیان آسمانی نیز بدان توصیه کرده اند. در شریعت اسالمی نیز بـر آن تاکیـد   ،هست

3اوان شده است. همین خصلت انسانی یکی از فلسفه هاي اصلی پوشش آدمی بوده است.فر

ولی عفت فراتر و برتر از حجاب است، زیرا

4.استمنش بینش و پوشش ویژه و عفت یک خصلتهمانحجاب -1

، پاییز 15شریه تحقیقات فرهنگی ،شماره ،ن»نهادي سازي عفاف و حجاب در جامعه رویکردي فرایندي « .اسداهللا گنجعلی و مجید مختاریان پور، ١
120،ص 1390

57.حمید، اعالیی، همان مقاله،ص٢
43،ص1377.حمید ، اکبري ، نقش زنان در تعالی انسان ، تهران، آگاه ،٣
47،ص1389.سید حسین،اسحاقی،گوهر عفاف،چاپ سوم،قم،بوستان کتاب،4



٣٦

ولـی عفـت یـک خصـلت و ارزش     ،حجاب می تواند ریایی و تحمیلی و ظاهر سازانه باشد-2

1اختیاري است.

2.حجاب پوشش بیرونی است و عفت پوشش درونی-3

عفت نمودهاي مختلفی دارد همچون عفت چشـم، گـوش ، زبـان، نفـس و عفـت در امـور       -4

جنسی؛ اما ممکن است کسی حجاب مناسب داشته باشد ولی عفت در نگاه، سخن و حتـی در امـور   

برگزیندجنسی نداشته باشد و یا گیرا ترین و زیباترین لباس ها را براي حجاب 

برخی با حجاب بیرون می آیند اما با زننده ترین آرایش ها و جذاب ترین لباس هـا ایـن هـا    -5

3همه نمود حجاب بدون عفت است.

48،صکتابسید حسین،اسحاقی،همان.١
110،ص1381برداشت هاي تربیتی یا مقایسه هاي تربیتی، قم ،پیام مهدي(عج)، .محمود ،اکبري ، ٢
.همان ٣



٣٧

هاي فصل اولیافته
عفت دو مفهوم دارد، یک مفهوم عام که عبـارت اسـت از خویشـتن داري در برابـر هرگونـه تمایـل       

.اري از تمایالت افراطی جنسی استافراطی نفسانی. و مفهوم خاص آن خودد

.حیا سبب عفت است

توان به عفاف در چشم، گفتار، زینت، معاشـرت و سـتر   ، از آن جمله میاي داردهدعفاف دامنه گستر

اشاره کرد.

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب، بیشتر استعمالش به معنی پرده 

بـه کـار   » پوشش مخصـوص زنـان   «معناي مصطلح، واژه حجاب فقط به معناي است، امروزه به ویژه در

است.رود و از معناي پرده کامال منسلخ شدهمی

.باشدحجاب در نگاه، رفتار، و ذهن میحجاب نیز دامنه وسیعی دارد، از آن جمله 

باشد، ولی بـا  از آن جا که پوشش، ارتباط بنیادي با عفاف دارد، نمی شود کسی طرفدار حیا و عفاف

.ي رعایت عفاف استترین گونهاصل پوشش مخالفت کند. پوشش اسالمی کامل



فصل دوم

نظریه عدم وجوب پوشش وجه و کفین

آراء فقهاگفتار اول:

ادله عدم وجوب پوشش وجه و گفتار دوم:

کفین



٣٩

وجـه وکفـین و   پوششنسبت به پوشش وجه وکفین دونظریه وجود دارد،یکی مبنی بر عدم وجوب 

.قائلین هریک از این نظریه ها ،پس از بیان دیدگاه خود ،بـراي اثبـات   دیگري وجوب پوشش وجه وکفین

راي خود ادله اي را اقامه کرده اند.

شـودودرآن آراي فقهـا و ادلـه    مـی در این فصل ابتدا نظریه عدم وجوب پوشش وجه وکفـین بیـان   

:گرددموجود مطرح می

آراء فقها -1
کنون آراء  چند فقیه از فقهاي متقدم بیان می گردد: ا

1عالمه حلی (رحمه اهللا) در تذکره الفقها می فرماید:

بإجماع علماء األمصار، عدا أبا بکر بن عبد الرحمن بن هشـام  و عورة المرأة جمیع بدنها إلّا الوجه« 

عند علمائنا ء من المرأة عورة حتى ظفرها ، و هو مدفوع باإلجماع.و أما الکفان فکالوجه فإنه قال: کلّ شی

دینَ الألن ابن عباس قـال فـی قولـه تعـالى و     -و أبو ثورو األوزاعیو الشافعیو به قال مالک-أجمع بـی

قال: الوجه و الکفان.و قال أحمد، و داود: الکفان من العورة لقولـه تعـالى إِلّـا مـا     2ما ظَهرَ منْها ازِینَتَهنَّ إِلّ

»و الظاهر منها الوجه. و یبطل بقول ابن عباس.3ظَهرَ منْها  

، قه1414،مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ،اول، قم چاپ ،2جالحدیثۀ)، -حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، حلّى، تذکرة الفقهاء (ط .١
446و447ص
31) ،آیه24(النور.٢
31) ،آیه24(النور.٣



٤٠

عبـد  جمیع بدن زن عورت است جز چهره، به اجماع جمیع علما در جمیع شهرها جز أبو بکـر بـن   «

الرحمن بن هشام که تمام بدن زن را عورت دانسته است و سخن او به حکم اجماع مردود است. از نظـر  

علماى ما (شیعه) دو دست تا مچ نیز مانند چهره است و عورت نیست. مالک بن انس و شافعى و اوزاعى 

و ال «سـخن خـدا:   اند زیـرا ابـن عبـاس در تفسـیر    و سفیان ثورى در این جهت با علماى شیعه هم عقیده

وجه و کفّین را توأماً جزء استثنا شمرده است. اما به عقیدة احمـد حنبـل و   » یبدینَ زِینَتَهنَّ إِلّا ما ظَهرَ منْها

1»داود ظاهرى کفّین باید پوشیده شود. و سخن ابن عباس کافى است در رد سخن آنها.

فرماید:المذاهب الخمسه میعالمه محمد جواد مغنیه در کتاب الفقه علی 

اتفقوا على أنه یجب على کل من المرأة و الرجل أن یستر من بدنه فی حال الصالة مـا وجـب علیـه    «

ستره عن األجانب خارج الصالة. و اختلفوا فیما زاد على ذلک، أي هل یجب ایضا ان تستر المرأة الوجه و 

ذلک علیها فی خارجها؟ و هل على الرجل ان یستر مـا  الکفین، أو شیئا منهما حال الصالة، مع انه ال یجب 

2»زاد عما بین السرة و الرکبۀ حین الصالة، مع أن ذلک غیر واجب إذا لم یکن فی الصالة؟

علماى اسالم اتفاق نظر دارند که بر هر یک از زن و مرد الزم اسـت آنچـه را در خـارج نمـاز بایـد      «

در این است که آیا در نماز مقدارى زاید بر آنچـه در خـارج   بپوشد در حال نماز هم باید بپوشد. اختالف

نماز باید پوشیده شود الزم است پوشیده شود یا نه؟ آنچه در زن مورد بحث است این است که آیـا وجـه   

یـا الزم  -با آنکه در خـارج نمـاز الزم نیسـت   -و کفین یا مقدارى از آنها در نماز الزم است پوشیده شود

مرد مورد بحث است این است که آیا زیاده بر ما بین ناف و زانـو الزم اسـت در نمـاز    نیست؟ و آنچه در 

3»پوشیده شود؟

554، ص 19جفقه و حقوق (مجموعه آثار)، مطهرى، مرتضى، .١
92ص،قه1421دار الجواد، ،دار التیار الجدید ،دهم،  بیروتچاپ ،1جمحمد جواد، مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسۀ،.٢
225.مرتضی ،مطهري، مساله حجاب ،ص٣



٤١

صاحب جواهر الکالم  فرموده اند: 

نعم ال بأس باستثناء ما عدا ذلک مما ذکرناه و ذکره المصنف و غیـره بقولـه عـدا الوجـه و الکفـین و      

1ظاهر القدمین على تردد فی القدمین

فرمایش مولف گرانقدر جواهر الکالم  شیعه نیز تمامی بدن زن را به استثناي صورت و دسـت  بنا بر

2ها و روي پاها را عورت می داند البته در استثناي پاها نزد شیعه تردید وجود دارد.

تا اینجا عقیده قدماي علماي اسالم درباره پوشش وجه و کفین بیان گردید حال نوبت میرسد به بیان 

لماي متاخر : نظر ع

اند هاى عملیه خوددارى کردهفقهاى متأخر و معاصر غالباً در این مسأله از اظهار نظر صریح در رساله

3پویند.و معمولًا طریق احتیاط مى

گوید:سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدي صاحب عروة الوثقی می

و ستر مخصوص بحالۀ الصـالة فـاألول یجـب سـتر     األول ستر یلزم فی نفسه:اعلم أن الستر قسمان«

العورتین القبل و الدبر عن کل مکلف من الرجل و المرأة عن کل أحد من ذکر أو أنثى و لو کان مماثال 

محرما أو غیر محرم و یحرم على کل منهما أیضا النظر إلى عورة اآلخر و ال یستثنى مـن الحکمـین إال   

بـل یجـب السـتر عـن الطفـل الممیـز       ذا لم تکن مزوجۀ و ال محللـۀ الزوج و الزوجۀ و السید و األمۀ إ

خصوصا المراهق کما أنه یحرم النظر إلى عورة المراهق بل األحوط تـرك النظـر إلـى عـورة الممیـز و      

یجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم إال الوجه و الکفین مع عـدم التلـذذ و الریبـۀ و    

تر و یحرم النظر حتى بالنسبۀ إلى المحارم و بالنسبۀ إلى الوجه و الکفین و األحوط أما معهما فیجب الس

،قه1404بیروت ، دار إحیاء التراث العربی، ،هفتم چاپ ،8جسالم، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإل،محمدحسن، نجفى، صاحب الجواهر.١
169ص 

218ص،همان کتاب،علی محمدي آشنانی .٢
558، ص19.مرتضی ،مطهري،فقه و حقوق (مجموعه آثار)،ج٣



٤٢

سترها عن المحارم من السرة إلى الرکبۀ مطلقا کما أن األحوط ستر الوجه و الکفین عـن غیـر المحـارم   

1»مطلقا.

اسـت. امـا   ستر دو قسم است: یکى آن که فى نفسه الزم است. و دیگر آن که مختص به حال نماز «

قسم اول، پس واجب است ستر عورتین که قُبل و دبر باشد براى هر مکلفى چه مرد باشد چـه زن، از  

هر کسى، خواه مرد باشد خواه زن اگر چه مماثل باشد و خواه محرم باشد یا نامحرم. و حرام است بـر  

وب سـتر و حرمـت نظـر    آن دیگرى نیز نظر به عورت او کردن. و استثناء شده از این دو حکم که وج

باشد دو طایفه: یکى زوج و زوجه و دیگر آقا و کنیز، بشرط آن که کنیز شـوهر نداشـته باشـد و او را    

تحلیل به کسى نکرده باشد؛ بلکه واجب است ستر از طفل ممیـز خصوصـاً مراهـق یعنـى طفلـى کـه       

که احـوط تـرك نظـر    نزدیک به حد بلوغ باشد هم چنان که حرام است نظر کردن به عورت مراهق بل

است به عورت ممیز. و واجب است بر زن، پوشـانیدن تمـام بـدن را از غیـر شـوهر و محـارم، مگـر        

صورت و کفین با عدم لذّت و ریبه. و اما با لذّت و ریبه پس واجب است ستر چنانچه حرام است بـا  

زن از نـاف تـا   این حال نظر حتى نسبت به محارم و نسبت به صورت و کفین. و احوط آن است کـه  

2»زانو را از محارم بپوشاند مطلقاً هم چنان که احوط ستر وجه و کفین است از نامحرم مطلقاً.

خالصه و ترجمۀ آنچه در کتاب عروة الوثقى نوشته شده، بیان شد و تمام مجتهدین و مراجـع تقلیـد   

اند و هیچ مخـالفتى در آن  ء نمودهاند و تمام این فتاوا را امضابعد از سید یزدى، این کتاب را حاشیه کرده

که با کمال احتیاط نوشته شده و الّا در صورت بودن ناظر بـا تلـذّذ هـم، اکثـر علمـا خاصـۀ       نیست؛ چون

متقدمین برآنند که بر زن واجب نیست صورت و کفین خود را ستر کند؛ و در حقى که خداوند متعال بـه  

ریبه ارتکاب عمل حرام بکند. و اعانت بر اثم در اینجـا تحقـق   که ناظر، بهاو داده، محروم گردد؛ و لو این

ق ،  ص  ه1409األعلمی للمطبوعات ، ، چاپ دوم  ، بیروت، مؤسسۀ 1.سید محمد کاظم طباطبایى یزدى ، العروة الوثقى (للسید الیزدي) ، ج1
550و549

337، ص قه1423،اول، قم ، منشورات صبح پیروزىچاپ ، 1ج، الغایۀ القصوى فی ترجمۀ العروة الوثقى، ،قمىعباس.٢



٤٣

ندارد؛ زیرا اعانت بر اثم حرام است در مواردى که تکلیف حق مخصوص نباشد؛ و حکم بخصوصـه کـه   

1باشد، موجود است؛ پس حکم حرمت اعانت بر اثم، شامل امثال این مورد نیست.اباحۀ کشف مى

پرهیز از فتواى به جواز نظر و عدم لزوم پوشـش اسـت. هـر    گمان حس احتیاط یکى از موجباتبى

داند که دو خصیصه یکى در مرد و یکى در زن وجود دارد. در زن عالقۀ شـدید  کسى در وجدان خود مى

2به تبرّج و خودآرایى و خودنمایى، و در مرد هوس چشم چرانى و نظربازى

وجود آمده است.روى همین حساب در این مسأله عملًا دو جریان مخالف به

یکى اینکه صاحبان فتوا در عصر اخیر با مشاهدة اوضاع و احوال موجود سـخت در عمـق وجـدان    

ترسند که فتوا به عدم وجوب ستر وجه و کفّین و عدم حرمت نظر بر وجه و کفّین بدهنـد، لهـذا   خود مى

3دهند.خود را نجات مى» الْاحوط«پویند و با یک طریق سالمت مى

جریان دوم این است که بعضى دیگر را عقیده این شده که هرچند از نظـر حقیقـت و واقـع، مطلـب     

گردند که قیود عفاف را به هر شـکل و  همین است ولى با مالحظات عصر و زمان که مردم دنبال بهانه مى

به هر صورت دور بریزند باید قسمتى از واقعیات را کتمان کرد که موجب بهانه نشود.

ستر وجه و کفّین براى زنها از دید نامحرم چیست؟حکم 

4آن مقدار که کشف آن در نماز جایز است، احتیاط مستحب ستر آن از دید نامحرم است.

5باشد.حجاب شرعى در مورد زنان پوشیدن تمام بدن به جز صورت و دستها تا مچ مى

731، ص قه1428، قم ،دلیل ما،دومچاپ ،2ج، رسول، جعفریان، رسائل حجابیه .١
558، ص 19(مجموعه آثار)،ج.مرتضی،مطهري،فقه و حقوق ٢
230.مرتضی،مطهري، مساله حجاب ،ص٣
360، چاپ اول ، قم ، ص 1. جواد بن على، تبریزى، استفتاءات جدید (تبریزى) ، ج4
181ق ،ص ه1428. ناصر ،مکارم شیرازى،احکام بانوان (مکارم)،چاپ یازدهم، قم،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم، ٥



٤٤

مـچ و نیـز پـا از سـر     جز صورت و دست از سر انگشـتان تـا   -بر زن واجب است تمامى بدن خود

را از نامحرم بپوشاند. در وجوب پوشاندن صورت و دستها از سرانگشت تا مچ و نیز قدمها انگشتان تا مچ

1اختالف است.

ا بـه مـردم   درست است که اسالم پوشش چهره و دو دست را واجب نکرده است ولـى نبایـد ایـن ر   

پوشند، سر و سینه و پاها تا باالى زانو را هـم  گفت زیرا با شنیدن این مطلب نه تنها چهره و دستها را نمى

2نهد.کارى پا به میان مىو محافظه» کتمان«نخواهند پوشید.اینجاست که فلسفۀ 

چاپ اول، قم ،مؤسسه ،2جسید محمود هاشمى، جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم، .١
283،ص قه1426دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، 

1240، ص 2.رسول ،جعفریان،همان کتاب، ج٢



٤٥

ادله عدم وجوب پوشش وجه و کفین-2
.انداستناد جستهو اجماعقلیع،وافقان  کشف وجه و کفین به دالیل نقلیم

کتاب2-1
1»و ال یبدینَ زِینَتَهنَّ إِلّا ما ظَهرَ منْها«الف)

.زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است، آشکار ننمایندبه زنان با ایمان بگو

زینتهاى زن شود کهیعنى جز زینتهایى که آشکار است. از این عبارت چنین استفاده مى» ماظَهرَ ماإِال«

دو نوع است. یک نوع زینتى است که آشکار است. نوع دیگر زینتى است که مخفى است مگـر آنکـه زن   

عمداً و قصداً بخواهد آن را آشکار کند.پوشانیدن زینت نوع اول واجب نیست، اما پوشانیدن زینتهاى نوع 

2دوم واجب است.

است:سه قول : در مورد این استثناءعالمه طبرسی می گوید

لباس هاي رویین، چادر وپوشـش ظـاهري زنـان و    » زینت هاي  آشکار«)به باور گروهی منظور از 1

چیز هایی بسان گوشواره و دستبند و خلخال است.» زینت هاي نهان«مراد از 

)اما به باور گروهی دیگر،  منظور از زیورها وزینت هاي آشکار، انگشتر و خضاب کف دسـت هـا   2

.است

3.پاره اي ،چهره و کف دست ها است)از دیدگاه3

کنیم، چون قدر متیقّن از آن وجه و کفّین وجه و کفین را اجماال استفاده مى» إِلّا ما ظَهرَ منْها«از جملۀ 

1.است

.31) ،آیه 24(نور.١
132ص،مرتضى، مطهرى، مساله حجاب.٢
611ص، 1380وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،،،تهرانیر مجمع البیان ،ترجمه علی کرمی ،جلد نهم الطبرسی،تفس،ابو علی الفضل بن الحسن.٣



٤٦

2.بعضی معتقدند که مقصود از زینت محل زینت است یعنی آن اعضاي بدن که درآن  زینت می باشد

زینت  آالت گرفته اند منتها در حالی کـه روي بـدن قـرار گرفتـه و     بعضی دیگر آن را به معنی خود 

طبیعی است که آشکار کردن چنین زینتی توام با آشکار کردن اندامی است که زینت بر آن قرار دارد . این 

3دو تفسیر اخیر از نظر نتیجه یکسان است .

تى کـه در تفسـیر آیـه آمـده     بحث سنّت و روایات بعد خواهد آمد ولى در اینجا یک روایت از روایا

شود:مطرح می،است 

»   نْها  قَـالَ الزِّینَـۀُ الظَّـاهرَ ملَّ إِلّا ما ظَهج زَّ وع لِ اللَّهی قَوع ف اللَّه دبنْ أَبِی عةَ عاررعنْ ز  ـلُ ورَةُ الْکُح

4.»الْخَاتَم

سوال »إِِلّا ما ظَهرَ منْها«زراره از امام صادق (علیه السالم) در مورد قول خداوند که فرموده است 

کند امام می فرمایند: زینت نمایان، سرمه وانگشتر است.می

انگشـت هـم نمایـان    ،چشم هم نمایان است و اگر انگشتر هـم نمایـان شـد   ،سرمه که نمایان باشد 

کنـیم وقتـى   پس استفاده وجه و کفّـین مـى  ،وص چشم و انگشت را نگفته است شود و کسى هم خصمى

5پوشاندن آن الزم نیست نظر به آن جایز است.

6و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على جیوبِهِنَّ ب)

زنان باید با سرانداز خود گردن و سینه خویش را بپوشانند.

27، ص قه1424، ، )السالمعلیه(انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب ،اول،قمچاپ ،1ج، ، کتاب النکاح (مکارم)مکارمشیرازى، ،ناصر.١
103، اصفهان، انجمن حمایت از خانواده هاي بی سر پرست، ص9.بانو مجتهده امین، مخزن العرفان در تفسیر قرآن مجید ،ج ٢
200.علی ،محمدي آشنانی ،همان، ص٣
.3، مقدمات النکاح، ح 109باب 201، ص: 20جوسائل الشیعۀ،محمد بن حسن، حرّ عاملى،  .٤
27، ص1جشیرازى، کتاب النکاح (مکارم)،مکارم،ناصر .٥
.31)، آیه 24(نور.٦



٤٧

پوشاندن صورت الزم نیست چـون اگـر الزم بـود بایـد آیـه      شود که از این قسمت از آیه استفاده مى

شود و اگر استتار وجه واجـب بـود اولـى    چرا که ابتدا صورت نمایان مى» وجوههنّ و جیوبهنّ«گفت: مى

این بود که اول وجه را بگوید بعد سینه را، و حال آنکه نگفته است، پس آیه به روشنى بر عـدم وجـوب   

1کند.ستر وجه داللت مى

کند بر آشکار بودن صورت، چون خمار غیـر از نقـاب   الوه بر این خمار چیزى است که داللت مىع

در مصباح المنیر 2شود که پوشاندن وجه الزم نیست، و مسأله از نظر آیات تمام است.پس معلوم مى،است

3مرٌ) مثْلُ کتَابٍ و کُتُبٍ آمده است : الخمار: ثَوب تُغَطِّى بِه الْمرْأَةُ رأْسها و الْجمع (خُ

خمار لباسی است که زن سر خود را با آن می پوشاند .وجمع آن خمر است

هـا را  این اسـت کـه روسـرى   » و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على جیوبِهِنَّ«ممکن است کسى خیال کند معنى 

سینه را بپوشاند.ولى متأسفانه به هیچ وجه مانند پرده از جلو چهره آویزان کنند تا حدى که روى گریبان و 

زیرا:4،توان آیه را بدین معنى حمل کردنمى

خمار روسرى کوچـک اسـت و جلبـاب روسـرى     ». جلباب«به کار رفته نه کلمۀ » خمار«کلمۀ :اوال 

طورى که چهره و دورتوان آن اندازه جلو کشید و مانند پرده آویزان کرد بهبزرگ.روسرى کوچک را نمى

که معموال در آن زمان بلنـد  -گردن و گریبان و سینه را بپوشاند و در عین حال سر و پشت گردن و موها

5پوشیده بماند.-بوده است

29و 28، ص1جناصر، مکارم شیرازى، کتاب النکاح (مکارم)، .١
.ر.ك همان٢
181، ص2جهمان کتاب،احمد بن محمد مقرى، فیومى، .٣
1204، ص2.رسول ،جعفریان ،همان کتاب، ج٤
1204، ص2،همان ، ج. 5



٤٨

ها که داریـد چنـین عملـى انجـام دهیـد. بـدیهى اسـت اگـر آن         فرماید با همان روسرىآیه مى:ثانیا

دیدنـد و راه رفـتن   وجـه نمـى  د را بـه هـیچ  آویختند جلو پاى خوها را بدان شکل روى چهره مىروسرى

که براى ایـن منظـور مفیـد    ساخته نشده بود» تورى«و » مشبک«ها قبال برایشان غیرممکن بود. آن روسرى

رسید که روسریهایى تهیه ها از پیش رو آویخته شود دستور مىباشد. اگر منظور این بود که لزوما روسرى

1که بتوانید هم چهره را بپوشانید و هم راه بروید.هاى موجودکنید غیر از این روسرى

که قبال گفتیم و از اهل فن مفید مفهوم آویختن نیست. چنان» على«و کلمۀ » ضرب«ترکیب مادة :ثالثا

فقط مفید این معنى است که فالن چیز را بر روى » على«با » ضرب«لغت و ادب عرب نقل کردیم ترکیب 

2ء مانند حائلى قرار داد.فالن شى

سنت2-2
یا مسألۀ جواز و عدم جواز نظر مطرح اسـت مالحظـه   )در موارد بسیارى که مستقیما مسألۀ پوشش1

مطـرح  » مـو «کنیم که در جواب و سؤالهایى که میان افراد و پیشوایان دین رد و بدل شده فقـط مسـألۀ   مى

3غ عنه و مسلّم فرض شده اسـت. به هیچ وجه مطرح نیست؛ یعنى وجه و کفّین مفرو» رو«است و مسألۀ 

خواهد شد:د ذکر چند نمونه از این مواردر اینجا

174و173ص،مساله حجاب ،مرتضی مطهري .1
1205ص ،2رسول ،جعفریان ،همان کتاب، ج.2
175ص،مساله حجاب ،مطهري،مرتضی .3



٤٩

لف. در مورد حرمت نظر به خواهرزنا

لَى شَعرِ أُخْت عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِی نَصرٍ عنِ الرِّضَا ع قَالَ: سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ یحلُّ لَه أَنْ ینْظُرَ إِ«

هرَأَتنَ -امفَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مداعالْقَو-مقَالَ نَع اءوۀُ سالْغَرِیب و هرَأَتام أُخْت لَه ـنَ    -قُلْتـی مـا لفَم قُلْت

1.»فَقَالَ شَعرُها و ذراعها-النَّظَرِ إِلَیه منْها

گوید از حضرت رضا سؤال کردم آیا براى مرد جایز است که بـه مـوى   مىاحمد بن ابى نصر بزنطى

ر زنش نگاه کند؟ فرمود نه، مگر اینکه از زنان سالخورده باشد. گفتم پس خـواهرزن و بیگانـه یکـى    خواه

است؟ فرمود بلى. گفتم (در مورد سالخورده) چقدر براى من جایز است نگاه کنم؟ فرمـود بـه مـوى او و    

توانى نگاه کنى.ذراع (از انگشت تا آرنج) او مى

ب. در مورد پسربچه

ـ  محمد بنُ« ام علی بنِ الْحسینِ بِإِسنَاده عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِی نَصرٍ عنِ الرِّضَا ع قَالَ: یؤْخَـذُ الْغُلَ

2.»و لَا تُغَطِّی الْمرْأَةُ شَعرَها منْه حتَّى یحتَلم-بِالصلَاةِ و هو ابنُ سبعِ سنینَ

السالم به احمد بن ابى نصر بزنطى فرمود: وقتى پسر بچه به هفت سال رسید باید حضرت رضا علیه 

به نماز خواندن وادار کرده شود، ولى تا وقتى که بالغ نشده است بـر زن الزم نیسـت مـوى خـود را از او     

بپوشاند.

وسائل عاملى،حرّ،، محمد بن حسن ؛160صکتابفروشى نینوا، ،تهران،اول چاپ 3جالقدیمۀ)، -قرب اإلسناد (ط عبد اهللا بن جعفر ،حمیرى، .١
199، ص20جالشیعۀ، 

4507،ح436، ص3ج، همان کتاب،قمى، صدوقمحمد بن على بن بابویه؛460، ص21جمحمد بن حسن، حرّ، عاملى، وسائل الشیعۀ، .٢
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ج. در مورد مملوك

إِسماعیلَ عنِ الْفَضْلِ بنِ شَاذَانَ عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ معاوِیۀَ بنِ علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه و محمد بنُ «

أْسا قَالَ لَا باقَهس و هلَاتورَ مرَى شَعی لُوكمع الْم اللَّه دبأَبِی عل ارٍ قَالَ: قُلْتم1».ع

)  عرض کردم : آیا جایز است که غالم به مو و معاویۀ بن عمار می گوید به امام صادق (علیه السالم

ساق خانمى که مالک اوست نگاه کند؟امام (علیه السالم ) فرمودند : اشکالی ندارد.

زنان اهل ذمهد. 

»نْ أَبِی عع یکُوننِ السع یفَلنِ النَّوع نْ أَبِیهع یمرَاهنِ إِبب یلنْ عع قُوبعنُ یب دمحع قَالَ: قَالَ م اللَّه دب

2.»أَنْ ینْظَرَ إِلَى شُعورِهنَّ و أَیدیهِنّ-رسولُ اللَّه ص لَا حرْمۀَ لنساء أَهلِ الذِّمۀِ

سکونى از امام صادق (علیه السالم) نقل کرده است که فرمود: پیغمبر(صـلی اهللا علیـه و الـه وسـلم)     

هاى زنان اهل ذمه نظر بشود.و دستفرمود: حرام نیست که به موها

ع قَـالَ: لَـا بـأْس بِـالنَّظَرِ إِلَـى      عنْ أَبِی الْبخْتَرِي عنْ جعفَرِ بنِ محمد عنْ أَبِیه عنْ علی بنِ أَبِی طَالـبٍ «

3.»رءوسِ نساء أَهلِ الذِّمۀِ

.اهل ذمه جایز استامام على(علیه السالم)فرمود: نگاه به سر زنان 

3ح،531، ص 5ج همان کتاب ،؛ محمدبن یعقوب، کلینی،223، ص20وسائل الشیعۀ؛ ج، محمد بن حسن، حرّ عاملى.١
524، ص 5ج همان کتاب ،؛ محمدبن یعقوب، کلینی،205، ص 20ج،الشیعۀوسائل ، محمد بن حسن، حرّ عاملى.٢
206و205، ص20، جوسائل الشیعۀ، محمد بن حسن، حرّ عاملى٣
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.. در مورد زنان بیابان نشین ه

»نْ عوبٍ عبحنِ منِ ابى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع قُوبعنُ یب دمحـنِ  مب ادب

أْسقُولُ لَا بع ی اللَّه دبا عأَب تعمبٍ قَالَ سیهۀَصامهلِ توسِ أَهءبِالنَّظَرِ إِلَى ر-   و ادـوـلِ السأَه رَابِ والْأَع و

1».لأَنَّهم إِذَا نُهوا لَا ینْتَهونَ-الْعلُوجِ

هـاى حومـه و   نشینان، دهـاتى فرمود: نگاه کردن به سر زنان تهامه، بادیه)علیه السالم(حضرت صادق

شان را هرگاه نهى کنند فایده ندارد.ها مانعى ندارد زیرا ایعلج

به خوبى روشن است که مسـتثنى بـودن   ». رو«است نه » مو«فرمایید آنچه ذکر شده است مالحظه مى

چهره نزد طرفین مسلّم بوده است. به هر حال استشهاد ما در این روایت و نظایر آن بـدین اسـت کـه در    

جهت بوده کـه عـدم لـزوم پوشـانیدن آنهـا از نظـر       هیچ موردى از وجه و کفین سؤال نشده، و این بدان

رفتـه اسـت و قبلًـا گفتـیم کـه هرگـز       راویان، قطعى و مسلّم بوده است و کوچکترین تردیدى در آن نمى

2اندتردید داشته» مو«اند و در پوشیدن شناختهرا الزم مى» رو«رود که پوشیدن احتمال نمى

نقد 

نشده در حالى کـه  مثال ذکر شده است، به دلیل اینکه بدن ذکرممکن است گفته شود که مو به عنوان 

دانیم پوشانیدن بدن الزم است. بنابراین پوشانیدن چهره هم ممکن اسـت واجـب باشـد و ذکـر نشـده      مى

3باشد

جواب این است که اگر پوشانیدن چهره واجب بود شایسـته بـود آن را بـه عنـوان مثـال ذکـر کننـد        

تعبیـر  » رو گـرفتن «ابر الزم دانستن پوشانیدن چهره است مسـألۀ پوشـش را بـه    که در عرف ما که بنچنان

206، ص20ج،وسائل الشیعۀ، محمد بن حسن، حرّ عاملى؛1،ح524،ص5همان کتاب،جکلینى، ،محمد بن یعقوب.١
515و 519، ص 19جمرتضى ، مطهرى،فقه و حقوق (مجموعه آثار)، .٢
516و515.همان،ص ٣



٥٢

کنند و رمزش این است که قسمتى که در عمل بیشتر ممکن است مکشوف باشد همان چهره اسـت و  مى

شـود. و امـا   هاى دیگر به طریق اولـى فهمیـده مـى   وقتى پوشانیدن آن بیان شود وجوب پوشانیدن قسمت

هاى بدن عمال مورد ابتال نبوده است و شکى در عدم جواز آن وجـود نداشـته کـه    متپوشانیدن سایر قس

1مورد سؤال واقع شود.

) روایاتى که مستقیماً حکم وجه و کفین را چه از نظر پوشـیدن و چـه از جنبـۀ نگـاه کـردن بیـان       2

نظر دلیل بر عدم لزوم کند. ولى البته عدم لزوم پوشیدن وجه و کفین دلیل بر جواز نظر نیست اما جواز مى

2پوشیدن وجه و کفین هست.

قال علیه السالم: -و سئلَ عما تُظْهِرُ الْمرْأَةُ منْ زینَتها-خَبرُ مسعدةَ بنِ زرارةَ، قالَ: سمعت جعفَراً«الف.

3».الْوجه و الْکَفَّینِ

کند که وقتى از حضرت دربارة زینتى کـه زن  مىمسعدة بن زراره از حضرت صادق علیه السالم نقل 

تواند آشکار کند سؤال شد فرمود: چهره و دو کف.مى

قالَ: قُلْت لابى عبد اللّه علیه السالم: ما تَقولُ فى الْمرْأَةِ تَموت فـى السـفَرِ   -خَبرُ الْمفَضَّلِ بنِ عمر«ب.

حفیهم لَها ذو م سالرِّجالِ لَی عم   ـبجنْها مـا اولُ مغْسبِها؟ قال: ی نَعصرْأَةُ ما یالْم رَأَةٌ فَتَموتام مهعال م رَمٍ و

لَها شَى کْشَفال ی و سال تُم و ممالتَّی هلَیع اللّه    ـففَکَی :ـتْرِها. قُلْـتبِس حانَهبس رَ اللّها الَّتى امهنحاسنْ مء م

نَعصهایرُ کَفَّیلُ ظَهغْسی ها ثُمهجلُ وغْسی ها ثُمطْنُ کَفَّیلُ بغْس4.»بِها؟ قالَ: ی

1207، ص 2. رسول،جعفریان، همان کتاب،ج١
519، ص 19. مرتضى ،مطهرى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج٢
40،ص 1.عبداهللا بن جعفر،حمیري،همان کتاب،  ج ٣
522،ص 2ج .محمدبن حسن ،حر عاملی ،وسائل الشیعه، ٤
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مفضّل بن عمر سؤال کرد از امام صادق دربارة زنى که در سفر بمیرد و مرد محرم یـا زنـى کـه او را    

بایـد بـدن او را لمـس کننـد و     غسل دهد همراه او نباشد. فرمود: مواضع تیمم او را باید غسل دهند ولى ن

نباید زیباییهاى او را که خدا پوشیدن آن را واجب فرموده است آشکار کرد. پرسیدم چگونه عمـل کنـیم؟   

را باید شست، سپس چهره و بعد پشت دستهایش را.فرمود اول باطن کف دست او

یدنش واجـب گردیـده   فرمایید که تصریح دارد که چهره و کفین جزء قسمتهایى که پوشانمالحظه مى

1است نیست.

عنْ على بنِ جعفَرٍ عنِ الرَّجلِ ما یصلُح لَه انْ ینْظُرَ منَ الْمرْأَةِ الَّتى ال تَحلُّ لَه؟«ج.

2.»ِقالَ: الْوجه و الْکَف و موضع السوار

بـراى مـرد چـه مقـدار     :رسدپمى)علیه السالم(على بن جعفر ، از برادرش حضرت موسى بن جعفر 

جایز است به زنى که محرمش نیست نگاه کند؟ حضرت در جواب فرمود: چهره و کف و جاى دستبند.

عنْ ابى جعفَرٍ عنْ جابِرِ بنِ عبد اللّه الْانْصارى قالَ: خَرَج رسولُ اللّـه صـلى اهللا علیـه و آلـه یریـد      «د.

انا م ۀَ علیها السالم ومفاط     فَقالَـت .کُملَـیع ـالمقالَ:الس ثُـم ،هفَعفَد هلَیع هدی ضَعنا الَى الْبابِ ویا انْتَهفَلَم .هع

معـى؟  فاطمۀُ: علَیک السالم یا رسولَ اللّه. قالَ أَ أَدخُلُ؟ قالَت:ادخُلْ یا رسولَ اللّه! قـالَ: ادخُـلُ انَـا و مـنْ     

فَقالَت .لَـتفَفَع .کأْسفَقَنِّعى بِها ر کفَتلْحۀُ! خُذى فَضْلَ ممفَقالَ: یا فاط .ناعق لَىع سلَی !سولَ اللّهیا ر :  ثُـم

ه! قـالَ: انَـا و   قالَ:السالم علَیکُم. فَقالَت: و علَیک السالم یا رسولَ اللّه. قال: أَ أَدخُلُ؟ قالَت: نَعم یا رسولَ اللّ

ـ       نُ منْ معى؟ قالَت: و منْ معک. قالَ جابِرٌ: فَدخَلَ رسولُ اللّه و دخَلْـت و اذا وجـه فاطمـۀَ اصـفَرُ کَأنَّـه بطْ

مفَقالَ: اللّه .الْجوع !سولَ اللّهیا ر :فَرَ؟ قالَتاص کهجمالى ارى و :سولُ اللّهةٍ، فَقالَ ررادج  ـۀِ وعوالْج شْبِعم

520، ص19.مرتضی،مطهري،فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج١
2،ج 102. عبداهللا بن جعفر،حمیري،همان کتاب، ص ٢
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د وجههـا  دافع الضَّیعۀِ، اشْبِع فاطمۀَ بِنْت محمد. قالَ جابِرٌ: فَنَظَرْت الَى الدمِ ینْحدر منْ قُصاصـها حتّـى عـا   

1»احمرَ، فَما جاعت بعد ذلک الْیومِ

) آله صلى اهللا علیه و(در خدمت رسول خداگوید:این است: جابر مىمضمون حدیث به طور اختصار

)علیها السـالم (به در خانۀ فاطمه علیها السالم آمدیم. رسول خدا سالم کرد و اجازة ورود خواست.فاطمه 

اجازه داد. پیغمبر اکرم فرمود: با کسى که همراه من است وارد شوم؟زهرا علیها السالم گفـت: پـدر جـان!    

چیزى بر سر ندارم. فرمود: با قسمتهاى اضافى روپوش خودت سرت را بپوشان. سـپس مجـدداً اسـتعالم    

السالم آنچنان زرد بود کرد که آیا داخل شویم؟ پاسخ شنیدیم:بفرمایید. وقتى وارد شدیم چهرة زهرا علیها

نمود. رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله پرسـید: چـرا چنـین هسـتى؟ جـواب داد: از      که مانند شکم ملخ مى

گرسنگى است. پیغمبر اکرم دعا فرمود که خدایا! دختر مرا سیر گردان. پس از دعاى پیغمبـر اکـرم چهـرة    

دیدم و زهرا از آن پس گرسنه نماند.مىزهرا گلگون شد و گویى دویدن خون را در زیر پوست صورت

داللت این حدیث بر اینکه پوشانیدن چهره واجب نیست و نیز بر اینکه نظر کـردن بـه چهـره جـایز     

2باشداست، بسیار روشن مى

نقد

چند نکته در اینجا مهم است: اول این که این روایـت نـزد اربـاب حـدیث در کمـال ضـعف و بـی        

علم رجال مانند نجاشی و عالمه حلی گفته انـد عمـروبن شـمر کـه یکـی از      اعتباري است و دانشمندان 

مجعـول  روات حدیث است،بسیاري از روایات جابر را زیرو رو کرده است و مسلما ایـن گونـه روایـات    

؛محمدبن حسن،      844و843ص22؛ محمد محسن، فیض کاشانى، همان کتاب،ج529و528،ص 5.محمدبن یعقوب ،همان کتاب، ج ١
216ص 20حرعاملی،وسائل الشیعه،ج 

521، ص: 19فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج، مرتضی،مطهري٢.
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ثانیا از نظر داللت بر مطلوب نیـز تـام نمـی    نمی تواند پایه قواعد فقه و مرجع استنباط حکم شرعی باشد؛

1دیگر این روایت با روایات دیگري در تعارض است.باشد و از سوي

الزّینَـۀِ  .عنِ الْفُضَیلِ بنِ یسارٍ، قالَ: سأَلْت ابا عبد اللّه علیه السالم عنِ الذِّراعینِ منَ الْمرْأَةِ أَ همـا مـنَ   ه

 :نَّ إِلّا «الَّتى قالَ اللّهینَ زِینَتَهدبال ی هِنَّوولَتعبما دونَ» ل و منِقال: نَعیوارما دونَ الس نَ الزّینَۀِ ومارِ م2».الْخ

گوید: از امام صادق علیه السالم پرسیدم که آیا ذراعهاى زن از قسمتهایى است که فضیل بن یسار مى

د پوشیده شود، و همچنین از گیرد بایباید از غیر محارم بپوشاند؟ فرمود: بلى و آنچه زیر روسرى قرار مى

محل دستبند به باال پوشیده شود.

حکم بیـرون  «این روایت صحیح است و همه رجال آن،از جمله ثقات هستند واز سیاق سوال این که

معلوم می شودکه حکم دو دست تا مچ روشن بـوده و اشـکالی نداشـته اسـت؛لذا از     »بودن بازو چیست؟

3برداشت می شود.ا داللت اشاره و اقتضا روایت عدم پوشش صورت و دو دست  ب

کند.. روایاتى که در باب احرام، پوشانیدن چهره را بر زن حرام مى4

شود و در حال است که بگوییم گشودن چهره در غیر حال احرام از محرّمات محسوب مىبعیدبسیار

آورد احرام واجب است. و با در نظر گرفتن اینکه وقتى شخص محرِم مناسک عمره یـا حـج را بجـا مـى    

شـد  معمولًا در میان اجتماع انبوهى از زن و مرد است، روشن است که اگر پوشانیدن چهره از مـرد الزم با 

4باید قید شود؛ مى

١٧٧ش،ص١٣٨٨.عذرا،خلیلی تاملی بر مفھوم حجاب در ادیان الھی ،چاپ اول،تھران،پژوھشکده مطالعات فرھنگی اجتماعی،١
ایران، چهارم، -اإلسالمیۀ، تهران جلد، دار الکتب 8اإلسالمیۀ)، -کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط 522521، ص: 19، جهمان٢

520، ص: 5اإلسالمیۀ)؛ ج-ق الکافی (ط ه1407

١٥٥ش،ص١٣٨٨.رقیھ رستم پور ،تاملی بر مفھوم حجاب در ادیان الھی،چاپ اول،تھران،پژوھشکده مطالعات فرھنگی اجتماعی،٣
184185.مرتضی مطهري، مساله حجاب ،ص٤
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در اینجا می توان به روایت زیر استناد کرد:

جعفَـرٍ عـنْ أَبِیـه ع قَـالَ:     علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنْ حماد بنِ عیسى عنْ عبد اللَّه بـنِ میمـونٍ عـنْ   «

 رَامأَنَّ إِحل ۀُ لَا تَتَنَقَّبرِمحالْمهأْسی رلِ فالرَّج رَامإِح ا وهِهجی ورْأَةِ ف1.»الْم

شود که باز بودن چهرة زن در حال احرام به جاى باز بودن سر براى مرد اسـت  از روایات فهمیده مى

پس منظور از اینکه محرِم اگر مرد است باید سر را برهنه کند و اگر زن است چهره را، ایـن اسـت کـه از    

رفاهى که در حال معمولى برخـوردار اسـت قـدرى کاسـته شـود. ولـى چـون شـارع مقـدس          آسایش و 

به حال خود باقى باشد، به زن دستور نفرموده که سر را برهنه کنـد و تنهـا بـه    » پوشش«خواسته قانون مى

صـرف نظـر   » پوشش«خواست در حال احرام از قانون برهنه کردن چهره اکتفا کرده است. و اگر شارع مى

، ممکن بود براى زن هم برهنه کردن سر را الزم بشمارد. و در بین فقها هرگز کسى نگفتـه اسـت کـه    کند

2منظور شارع این است که در مورد احرام استثنائى براى پوشش قائل شده باشد.

عقل2-3
همگونی با سنت هاي زندگانی انسان الف)

نگاهی گذرا به تاریخ انسان و به مجتمع هـاي  باز بودن چهره زن سنت اجتماعی جامعه انسانی است 

دینی این حقیقت را بدانسان روشن جلوه می دهد که گویی این حالت فطري انسان است روزگار پیامبران 

3و واقعیت هاي تاریخی زمان پیامبر (صلی اهللا علیه وآله)گواه این حقیقت است .

ق، ص ه1413،بغدادى، مفید ، المقنعۀ (للشیخ المفید)،چاپ اول، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید(ره)، .محمدبن محمد بن نعمان عکبرى 1
، ص: 2من ال یحضره الفقیه؛ ج؛224، ص 9؛ میرزا حسین، محدث نورى،همان کتاب، ج346، ص4محمد بن یعقوب، کلینى، همان کتاب ، ج؛445
342

185ص،مرتضى مطهرى، مساله حجاب:.ر ك2
105،ص1379حجاب از دیدگاه قرآن وسنت ،چاپ سوم ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،،.فتحیه فتاحی3
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) تنافی آن با لزوم شرکت در اجتماعب

ه و راهگشائی هایی که نموده است حضور جدي و نقش آفرینـی زن را  اندیشیدتدابیري کهاسالم با 

رقم زده واز ظهور و بروز احتمالی ناهنجاري ها جلو گرفته است .امروزه با توجه به آنچه در جامعـه مـی   

عینی گذرد و نیاز هاي تعلیمی و تعلمی اجتماعی سیاسی پزشکی و... حضور زن در اجتماع ملموس تر و 

1تر است و بی گمان پوشش وجه و کفین با این حضور عینی در تنافی است .

) تضاد با قاعده ال حرج ج

ستر اعضاى مذکوره موجب عسر و حرج است؛ مخصوصا که شدت احتیـاج در مـورد کـار و داد و    

اسالم، زن را از اند که شریعت ها مانع کار و داد و ستد است. و بعضى فقها گفتهستد بدیهى است؛ ستر آن

کردنـد،  سختى و گرفتارى که در جاهلیت بود، نجات داده، و عمل اهل جاهلیت که زن را زنده بگور مـى 

که این هم کشـتن  را در قید ستر وجه و کفین بگذارد. براى اینشدیدا تقبیح نموده و ممکن نیست که زن

2کند.م وجوب ستر حکم مىتدریجى است و زجر و سختى غیرقابل تحمل است؛ و لکن ، به عد

گویند:دهند و مىطرفداران حجاب صورت و کفّین در اینجا جواب مى

توان همان گونه ترقّیات و تعلیمات نیست؛ زیرا با همین حجاب مىاوال: این نحو حجاب مانع از هیچ

شـته و عصـر   که بسیارى از مخـدرات و محجوبـات در قـرون گذ   ها را انجام داد؛ چنانتعلیمات و تربیت

حاضر، دیده شده که به تحصیالت عالیه موفّق و نائل گشـته و بـا نقـاب و حجـاب در محاضـر درس و      

3اندها کرده و کتب و تصانیفى از خود به یادگار گذاردهمحافل بزرگان حاضر شده و استفاده

101.همان ص1
748و747، ص 2. رسول،جعفریان، همان کتاب، ج2
645، ص1.همان، ج3
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سـتر وجـه و   تـر و  که حفظ عصمت او مهمثانیا :زن در عسر و حرج بماند و دست و رو ببندد؛ چون

1کفین موجب عصمت اوست.

اجماع2-4
یکی دیگر از ادله قائلین به جواز کشف وجه و کفین زن اجماع اسـت .اولـین بـار شـیخ طوسـی در      

2کتاب تبیان خود ادعاي اجماع را در این موضوع مطرح نموده است.

علیه در کتاب منتهى فرموده است:)رحمۀ اهللا(عالمه حلی 

علماى امصار، یعنى سنّى و شیعه اجماع کردند که بـر زن واجـب نیسـت کـه صـورت را از دیـدن       اول: تمام «

باشد. و اگـر کسـى بگویـد حضـرت     نامحرم مستور کند و احدى بر آن مخالفت ندارد و دلیل ما قرآن و حدیث مى

هـایى کـه ذکـر    دلیـل گوییم: این حدیث شریف بامى» تمام بدن زن عورت است«رسول صلى اهللا علیه و آله فرمود: 

3شود.کردیم، تخصیص داده مى

که دو کف دست زن از دیدن نامحرم واجب نیست ستر شود؛ و مخالفـت  دوم: تمام علما اجماع نمودند بر این

نکرد مگر احمد بن حنبل. و استدالل نمود به فرمایش حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله که فرمود: تمـام بـدن زن   

4»اى که ذکر گردید، تخصیص داده شده است.این است که این حدیث به ادلّهعورت است. و جواب 

729، ص 2.همان، ج1
١٤٠٩.محمدبن حسن،طوسی،التبیان،بی جا،مکتبھ االعالم االسالمی،٢
، ص قه1412مشهد مجمع البحوث اإلسالمیۀ ، ،اول چاپ ، 4جمنتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ، ،حلّى،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى.٣

269
.همان3
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نقد

،اما در پاسخ باید گفـت در بـین فقهـاي    کرده اند استناداگرچه مجوزین در بیان این حکم به اجماع 

شیعه ونیز اهل سنت چنین اجماعی محقق نشده است ،چه آنکه تعـدادي از مفسـرین وفقهـاي متقـدم و     

1ئل به وجوب پوشش وجه وکفین زن بوده اند.متاخر قا

لذا به اجماع مورد استناد فقها دو اشکال وارد اسـت: اوال ایـن کـه اجمـاع مـدرکی اسـت و مـدرك        

مجمعین، نظریه ابن عباس است که تکیه بر روایاتی دارد که سندشان ضعیف یا مرسل است و کاشـف از  

ادعـاي  در مسـاله قول معصوم(علیه السالم) نمی باشد وحجیت قطعی ندارد ،ثانیا با وجود اقوال مخـالف  

2اجماع مورد نظر پذیرفته نیست.

١٧٩.عذرا ،خلیلی ، ھمان ،ص١
١٨٢.ھمان،ص ٢
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.هاي فصل دوم:یافته

.انداستناد جستهو اجماعقلی، عموافقان  کشف وجه و کفین به دالیل نقلی

.شوددر ذیل آیات و روایات بررسی میدالیل نقلی 

ــا ؛ الف)همگونی با سنت هاي زندگانی انسانشامل: دالیل عقلی  ــافی آن ب ــزوم شــرکت در ب) تن ل

باشد.میج) تضاد با قاعده الحرج؛ اجتماع

تمام فقهاى اسالم چه سنى و چه شیعه بر عدم وجوب ستر وجه اجماع دارنـد، و همـه بـه اسـتثناى     

علماى تسـنن بـر عـدم وجـوب سـتر      احمد بن حنبل بر عدم وجوب ستر کفین، و علماى شیعه و بیشتر 

.اجماع دارندقدمین 



فصل سوم

نظریه وجوب پوشش وجه و کفین

آراء فقهاگفتار اول:

ادله وجوب پوشش وجه و کفینگفتار دوم:
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درمورد مساله پوشش وجه وکفین دو نظریه وجود دارد.یکی عدم وجوب پوشش و دیگري وجـوب  

عده اي معتقدند کـه بـر   .وجه وکفین. در فصل گذشته نظریه عدم وجوب وادله آن بررسی گردیدپوشش

زن واجب است تمام بدن خود ،حتی وجه و کفین را از دید نامحرم بپوشاند.آن ها براي اثبات ادعاي خود 

،با ادله قوي تري آن ها را نقـد مـی   وجه وکفینوجوب پوششیهدالیلی را مطرح می کنند. مخالفین نظر

کنند.

در این زمینه ابتدا آراي فقها بررسی می شود:

آراء فقها-1
که پوشیدن وجه و کفین الزم نیست ظاهرا در میان تمام علماى اسالمى اعم از شـیعه و سـنى   در این

اختالفى نیست. فقط یک نفر از علماى اهل تسنن به نام ابو بکر بن عبد الرحمن بن هشـام نظـر مخـالف    

1دارد، آنهم معلوم نیست که نظرش در مورد نماز است یا در مورد نامحرم.

عقیدة اکثر علما بر این است که بدن زن جز چهره و دو دست تا مچ، عورت است. ابو حنیفه معتقـد  

شود. و ابو بکر بن عبد الرحمن بن هشام معتقد است که تمام بدن است که قدمین نیز عورت شمرده نمى

2زن بال استثناء عورت است.

1235، ص 2جهمان کتاب،رسول، جعفریان، .١
1237همان ، ص .٢
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اند که عقیدة عالمه در تذکره ایـن اسـت   عجیب این است که بعضى از بزرگان فقهاى معاصر پنداشته

جواز نظر با دیگران اختالف که پوشیدن چهره واجب است  و این اشتباه است. عالمه در تذکره در مسألۀ

1دارد  نه در مسألۀ پوشش.

مجموعا در باب نظر بر وجه و کفین سه قول است:

ایـن  2از آن جمله صـاحب جـواهر  الف. ممنوعیت مطلقا. عالمه در تذکره و چند نفر معدود دیگر و

اند.عقیده را انتخاب کرده

ب. جواز نظر یک نوبت و ممنوعیت تکرار نظر. محقق در شرایع و شهید اول در لمعـه و عالمـه در   

بعضى دیگر از کتبش تابع این نظرند.

در ج. جواز مطلقا. شیخ طوسى، کلینى، صاحب حدائق، شیخ انصارى، نراقى در مستند و شهید ثـانى  

اى که شافعیه بدان تمسک کنند. شهید ثانى در مسالک این قول را تأیید و ادلهمسالک این نظر را تأیید مى

شک نیسـت کـه قـول بـه     «گوید: کند ولى در آخر مىاند و مورد پسند عالمه واقع شده است رد مىکرده

3»تحریم، طریق احتیاط و سالمت است.

.گردددالیل موافقین وجوب پوشش وجه و کفین بیان میپس از بررسی آراي فقها ،اکنون 

1238و  1237، ص: 2جکتاب ،همان رسول، جعفریان، .١
٧٨،ص٢٩. محمد حسن، نجفی ،ھمان کتاب،ج٢
1238همان کتاب ،صرسول، جعفریان، .٣
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وجوب پوشش وجه و کفینادله-2
.انداستناد جستهو سیرهعقلی،کشف وجه و کفین به دالیل نقلیمخالفان 

کتاب2-1
ب آیۀ جلبالف)ا

یدنینَ علَیهِنَّ منْ جلَابِیبِهِنَّ ذلک أَدنى أَنْ یعـرَفْنَ  یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ «

1.»فَال یؤْذَینَ و کانَ اللّه غَفُوراً رحیماً

هاى خویش را بـه خـود نزدیـک    اى پیغمبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که جلباب

ذیت قـرار نگیرنـد، نزدیکتـر اسـت و خـدا آمرزنـده و       سازند. این کار براى اینکه شناخته شوند و مورد ا

مهربان است.

اند، آیات فوق کردهیکى از آیات که در بحث لزوم ستر وجه و کفین قابل توجه است و بدان استدالل

در سورة احزاب است.

فرماید: جلباب را بیندازند و صورت مستور بماند.لذا سـتر  کیفیت استدالل آن است که آیۀ شریفه مى

وجه واجب است. آیه در خصوص ستر کفین بالمطابقه داللت ندارد ولى به ضمیمه عدم قول به فصل بین 

2شودوجه و کفین، لزوم ستر کفین هم استفاده مى

کنایه باشد از اینکه بـا  » نزدیک سازند روسریهاى خویش را«این استدالل مبنى بر این است که جملۀ 

.روسریها چهرة خویش را بپوشانند

59هآی)،33(احزاب.1
463، ص 2جی،همان کتاب،سید موسى شبیرى، زنجان.٢
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گویند:در بیان آیه جلباب مى» مسألۀ حجاب«مرحوم آقاى مطهرى (ره) در کتاب 

اند؛ یعنى این جملـه را کنایـه   را پوشاندن چهره دانسته» یدنینَ علَیهِنَّ منْ جلَابِیبِهِنَّ«مفسرین غالباً هدف از جملۀ 

انـد  پوشانیدن نیست. اما چون غالباً پنداشته» یدنینَ«اند، مفسران قبول دارند که مفهوم اصلى از پوشیدن چهره دانسته

1»اندکه این دستور براى بازشناخته شدن زنان آزاد از کنیزان بوده است، این چنین تعبیر کرده

ها و معابر مزاحم کنیزان میشدند، کوچهشد، درگروهى از منافقین، اوائل شب که هوا تازه تاریک مى

البته براى کنیزان چنانکه قبلًا گفتیم پوشاندن سر واجب نبوده است. گاهى از اوقات این جوانان مـزاحم و  

م این زن آزاد است و پنداشتیم شدند که ما نفهمیدیشدند و بعد مدعى مىفاسد، متعرض زنان آزاد نیز مى

کنیز است. لذا به زنان آزاد دستور داده شد که بدون جلباب یعنى در حقیقت بدون لبـاس کامـل از خانـه    

2خارج نشوند تا کاملًا از کنیزان تشخیص داده شوند و مورد مزاحمت و اذیت قرار نگیرند.

نقد

چیست و نزدیک کردن آن یعنى چه؟ » جلباب«در این جا مطلبی را باید مورد دقت قرار داد: اینکه 

در قاموس هست که آن پیراهن و لباس گشاد کوچکتر از ملحفه یا چیزى است مثـل ملحفـه کـه زن    

3پوشاند یا آن ملحفه است.آن میه لباسهاى خود را ب

اند:به طور کلی سه معنى براى جلباب گفته

ها هست.ها و پاکستانىدر میان اعراب و هندىالملحفه: چادر مانندى که در عرف ما نیست ولى-1

پوشانده است.المقنعۀ الطویلۀ: مقنعۀ بلندى که شاید تا کمرشان را مى-2

الدرع الواسع: پیراهن گشادى مانند مانتو.-3

179ص ،مسأله حجاب .مرتضی مطهري ،١
471و470، ص2ج،همان کتاب،سید موسى شبیرى.٢
41، ص2اکبر، قریشى، همان کتاب، ج. سید على ٣



٦٦

پوشاند نه صـورت  پوشاند چون مقنعه غیر از نقاب است و سر را مىکدام از اینها صورت را نمىهیچ

پوشاند، پس شما باید ابتداء ثابت کنید پوشاند و ملحفه هم صورت را نمىگشاد هم بدن را مىرا، پیراهن

استفاده کنید، که انصاف این است که » یدنینَ«که جلباب به معنى پوشش وجه است و یا اینکه حکم را از 

1هیچ یک داللت ندارد.

.است نیز سازگار استذکر شده» جلباب«ها لفظ این معنى با روایاتى که در آن

أَنْ -أَنَّـه قَـرَأَ  علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنْ حماد بنِ عیسى عنْ حرِیزِ بنِ عبد اللَّه عنْ أَبِی عبد اللَّه ع«

2.»یضَعنَ ثیبهنَّ قَالَ الْجِلْباب و الْخمار إِذَا کَانَت الْمرْأَةُ مسنَّۀً

اى باشد جایز است چارقـد و روسـرى را   فرماید: وقتى زن سالخوردهحضرت صادق علیه السالم مى

زمین بگذارد. 

.انیدن موى سر بوده استشود که جلباب وسیلۀ پوشاز این جمله فهمیده مى

خواهند از خانه بیرون بروند باشد؛ یعنى وقتى مىمقصود از نزدیک ساختن جلباب، پوشیدن با آن مى

روسرى بزرگ خود را با خود بردارند. البته معنى لغوى نزدیک ساختن چیزى، پوشانیدن با آن نیست بلکه 

ات را به خود نزدیک کن مقصود این است که جامهشود. وقتى که به زن بگویند از مورد چنین استفاده مى

3خاصیت رها نکن و خود را با آن بپوشان.اثر و بىآن را رها نکن، آن را جمع و جور کن، آن را بى

آیه جلباب دلیل بر لزوم ستر وجه و کفین نمی باشد .پس 

32، ص1ج،کتاب النکاح شیرازي،مکارمناصر،. ١
522، ص 5ج،همان کتاب،محمد بن یعقوب، کلینى.٢
503،ص19.مرتضی مطهري،فقه وحقوق(مجموعه آثار)،ج٣



٦٧

) آیۀ حجابب

1»وراء حجابٍو إِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً فَسئَلُوهنَّ منْ «

کردنـد و از ایـن الغـاء خصوصـیت     گویند زنان پیامبر از پشت پرده صحبت مىدر استدالل به آیه مى

2.گویند که زنهاى مؤمنین هم مثل زنان پیامبر از پشت پرده صحبت کنند و پوشیده باشندکرده و مى

به طریق اولى اسـتفادة حجـاب   در این آیۀ شریفه در هنگام نیاز حجاب را الزم نموده است که از آن

وجوب السؤال من وراء الحجاب فى البیوت فى محلّ الحاجۀ الى المتاع ادلّ «گردد، ( در غیر وقت نیاز مى

3.على وجوب الستر فى غیر محل الحاجۀ)

توان به غیر وجه و کفـین حمـل کـرد، چـون عمـدة خطـرات و       به هرحال این آیه شریفه را هم نمى

4گردد.هاى قلبى از نگاه به وجه و کفین حاصل مىآلودگىوساوس شیطانى و 

نقد

این آیه مخصوص زنان پیامبر است و چه بسا که نساء النّبى احکامى داشته باشند که در مـورد زنـان   

دیگر نیست، از جمله اینکه بعد از وفات پیامبر ازدواج براى آنها حرام بود و یا اینکه گنـاه و ثـواب آنهـا    

توانیم این حکم را به جاى دیگر سرایت دهیم، پس زنـان پیـامبر موقعیـت خاصـى     ما نمىمضاعف بود و 

5داشتند و ممکن است براى حفظ احترام پیامبر آنها باید از پشت پرده صحبت کنند.

53)،آیه33احزاب(.١
32،ص1ناصر ،مکارم شیرازى،کتاب النکاح ،ج.٢

؛ سید محمد باقر، لکهنوى کشمیرى ،اسداء الرِغاب فى مسألۀ الحجاب، ، نجف، مطبعۀ 457، ص2زنجانی،همان کتاب، جسیدموسی،شبیري .٣
ه ق1346المرتضویه، 

٤٥٨.ھمان ،ص٤
32،ص1ناصر ،مکارم شیرازى، ، کتاب النکاح ،ج.٥



٦٨

در آیۀ شریفه تنها به پوشش زن نپرداخته بلکه مسأله سؤال از پشت حجاب را مطـرح کـرده اسـت،    

زنى کاملًا خود را پوشانده باشد و وجـه و کفـین را هـم مسـتور داشـته باشـد، و مـردى        بنابراین اگر مثلًا

گویـد: بایـد سـؤال از پشـت حجـاب      بخواهد از او سؤال کند، باز عمل به آیۀ شریفه نشده، بلکه آیه مـى 

همچون پرده و دیوار صورت گیرد که اندام زن هم دیده نشده و حجم بدن زنها هم آشـکار نگـردد، ایـن    

نداشته باشد، حکم الزامـى نیسـت، زیـرا    )صلى اهللا علیه و آله و سلم(کم اگر اختصاص به زنان پیامبرح

باشد و از آداب شمرده شده و در اتفاق نظر هست که پوشش حجم بدن زن الزم نیست، البته مستحب مى

روایات امر استحبابى به در خانه ماندن و عدم ظاهر شدن در حضور مردان داده شده ولى امر الزامى قطعاً 

ختصاص به زنان پیامبر صلى اهللا علیه و آلـه و سـلم دارد کـه حفـظ     در کار نیست، و به احتمال زیاد آیه ا

1کند که زنانش به هیچ وجه آشکار نشوندشئونات پیامبر اقتضا مى

آیه حجاب به احتمال زیاد اختصاص به زنان پیامبر صلى اهللا علیه و آله و سلم دارد و بر فـرض  پس 

، روایاتى کـه وجـه و کفـین را اسـتثنا کـرده،      عدم اختصاص حکم الزامى نیست، و بر فرض الزامى بودن

2تواند آیه را تخصیص بزند.مى

)آیه غض بصرج

قُـلْ  ولَهم إِنَّ اللّه خَبِیرٌ بِما یصنَعونَی قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک أَزک«

3»للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال یبدینَ زِینَتَهنَّ إِلّا ما ظَهرَ منْها

459، ص2.سید موسى ،شبیرى، همان کتاب، ج١
461.همان ص ٢
30آیۀ )،24.نور(٣
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تـر اسـت. خـدا    به مردان مؤمن بگو دیدگان فروخوابانند و دامنها حفظ کنند. این بـراى شـما پـاکیزه   

هاى خویش حفظ کنند و ه بگو دیدگان خویش فروخوابانند و دامنکنید آگاه است.به زنان مؤمنبدانچه مى

زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، 

1داللت این آیه بر ستر بااللتزام است.

2شود، چون حذف متعلّق دلیل بر عموم است.در این آیه عام است و شامل وجه و کفّین مى» یغُضُّوا«

مت عدم غض بصر به نحو عموم بنابر آیۀ شریفه، حرمت مقـدمات  بر طبق این استدالل، با ثبوت حر

شود و در نتیجه لزوم ستر به نحو عموم براى وى وجـود  آن، از جمله کشف وجه توسط زن، نیز ثابت مى

3.دارد

تواند اجمال داشته باشد، چون در مقـام  کند و نمىآیه غض بر وجوب غض به نحو عموم داللت مى

، و به قرینۀ مقام هم مراد از متعلّق غض، نظر به اجانب است، و استثناء وجه و کفـین  حاجت و بیان است

هم درست نیست.زیرا آنچه کشفش رائج بوده وجه و کفین بوده، وگرنه عـورت و ماننـد آن و بقیـۀ بـدن     

4.(بغیر از وجه و کفین) به وسیلۀ لباس مستور بوده و تنها وجه و کفین باز بوده است

نقد

)اینکه آنچه قبلًا متعارف بود، تنها کشف وجه و کفین بوده نه تمام بدن و آیه غض بـراى پوشـاندن   1

5.همین اعضاى مکشوفه نازل شده، ناتمام است

410، ص1ج.سید موسی،شبیري ،همان کتاب، ١
31، ص1ج،کتاب النکاحشیرازي،مکارم .ناصر،2
410، ص 2ج.سید موسی،شبیري،همان کتاب،3
453، ص2ج،همان. 4
455، ص 1ج. همان ،5
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ولى در خود آیه مخصصش آمده و استثنا خورده ،شود) آیه عام است و شامل وجه و کفّین هم مى2

1.ستثنا استا» اٰ◌ ا ظَهرَ منْهٰ◌ ماٰ◌ إِلّ«است چون 

باشد، و استدالل بدان در مسأله ستر مبتنى بر مالزمه بین حرمـت  )  منطوق این آیه حرمت نگاه مى3

2نگاه و لزوم ستر است که البته ما به نحو مالزمۀ ظاهریه و به عنوان اصل عملى آن را پذیرفتیم.

3نیست.،و ریبهآیه غض دلیل بر لزوم ستر وجه و کفین و حرمت نظر بدان بدون لذت پس

آیۀ  حرمت ابدا  ) د

 نَّ إِلّالوینَ زِینَتَهدبآبی هِنَّ أَوولَتعبنَّ إِلّا لینَ زِینَتَهدبال ی نْها ورَ مهِنَّ.....ا ما ظَه4»ائ

(به زنان مؤمنه بگو )و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، و زیور خـویش آشـکار نکننـد    

شوهران یا پدران ....مگر براى

یدل بإطالقها على وجوب ستر جمیع مواضع بدن المرأة حتى الوجه و الکفّین 

5آیه با اطالقش داللت می کند بر وجوب ستر تمام بدن زن حتی وجه و کفین

کفّـین  عام است و وجه و » یبدینَال«شود که مىتثنا شده است معلوماس» ائهِنَّآب«و » بعولتهنّ«از اینکه 

ها را ببینند و اجانب حتى زینت صورت توانند زینتشود بنابراین فقط شوهران هستند که مىرا شامل مى

6و دستها را هم جایز نیستند که ببینند.

32،ص1.ناصر،مکارم شیرازي، کتاب نکاح،ج1
408، ص 1جسید موسی،شبیري،همان کتاب،2.
457، ص2ج.همان3
31آیۀ ،) 24نور(.4
26ص ،قه1417مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، ، ،تهران،اول،چاپ على اکبر سیفى،مازندرانى، دلیل تحریر الوسیلۀ.5
32، ص: 1ج.ناصر،مکارم شیرازي،کتاب نکاح،6
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نقد 

اند.را فراموش کرده و به ذیل آیه استناد کرده» إِلّا ما ظَهرَ منْها«)اینها صدر آیه 1

دو بار در آیه آمده است و شما به دومى که در مـورد  » یبدینَال«چون تر است ین آیه جوابش واضحا

اید و اولى را که استثناء دارد و در مورد زینت زینت باطنه است و به بحث ما مربوط نیست استدالل کرده

1اید و این درست نیست.ظاهره است رها کرده

شود، عدم وجوب ستر وجـه و  ه استفاده مىنهایت چیزى که از آیه و روایات مفسره نسبت به آیپس 

2کفّین است یعنى یجوز اإلبداء 

سنت2-2
از جمله ادله کسانی که  پوشش وجه و کفین را الزم شمرده اند روایاتی است کـه در کتـب حـدیث    

:نقل شده است در اینجا به چند مورد اشاره خواهد شد 

ي  صفار )مکاتبهالف

فـى  «)علیهما السـالم (الى أبى محمد الحسن بن على -رضى اهللا عنه-کتب محمد بن الحسن الصفّار

رجل اراد ان یشهد على امرأة لیس بها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کالمهـا  

اذا شهد عدالن انّها فالنۀ بنت فالن التى تشهدك و هذا کالمها، او ال تجوز الشهادة علیها حتى تبرز و تثبتها 

3و هذا التوقیع عندي بخطه علیه السالم » هللابعینها، فوقّع علیه السالم تتنقب و تظهر للشهود ان شاء ا

32، ص: 1ج. ناصر،مکارم شیرازي،کتاب نکاح،1
28، ص 1،جهمان.2
71،باب بینات، ح 255،ص 6؛محمدبن حسن،طوسی، همان کتاب، ج 67، ص 3بابویه،قمی،همان کتاب ،ج .علی بن 3
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گـردد  در این روایت امام علیه السالم دستور به تنقب و پوشیدن نقاب داده است که از آن معلوم مـى 

تواند ظاهر شود و اگر پوشش وجه زن الزم نبود وجهى نداشت که زن مـأمور بـه   که زن بدون نقاب نمى

ماند پوشاند و مقدارى از چشم و اطراف آن از نقاب بیرون مىنمىنقاب گردد، البته نقاب تمام صورت را

و همانند پوشیه نیست، ولى این مقدار از کشف به جهت ضرورت شهادت مجاز گردیده است و اال ذاتـاً  

بدین روایت بر عدم استثناى وجه تمسک جسته -قدس سرّه-این مقدار هم جایز نیست، صاحب جواهر

1اند.هم بدین روایت استدالل کرده-س سرّهقد-است  و آقاى خوئى

ارادة الشهادة علیها [یدلّ علیه] امرها بالتنقّب عند« فرماید: صاحب جواهر (ره) در تقریب استدالل مى

از اینکه در مقام اداى شهادت یک نحو ضرورت است، دسـتور  2»التى هى من الضرورة، فى مکاتبه الصفار

3د پوشش وجه و کفین ذاتاً الزم بوده است.به نقاب داده شده معلوم میشو

نقد

و أما فى المکاتبۀ فلعدم داللتها على وجوب التنقّب اولًا و احتمال کون االمر بالتنقّب مـن جهـۀ ابـاء    «

المرأة عن التکشّف لکونها متسترة مستحییۀ عن أن تبرز للرجال، فان ذلک مما یشقّ على کثیر من النساء و 

در مقام توهم حظر است و زنان مسلمین به جهت عفت و حیاشان از باز » تتنقّب«نى امر یع» ان کان جایزاً

4ورزیدند.گذاشتن صورتهایشان امتناع مى

492، ص2.سید موسی،شبیري،همان کتاب ،ج1
77،ص29همان کتاب،جنجفى، محمد حسن، . 2
513، ص 2. سید موسی،شبیري،همان کتاب ،ج3
514، ص 2، جهمان.4
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پوشاند حال اگـر نقـاب   ها مختلف هستند برخى قسمتى از پیشانى و برخى تمام صورت را مىنقاب

شهادت دهند که خـود اوسـت، پـس معلـوم     اى ندارد چون باز باید دو نفر تمام صورت را بپوشاند فایده

1شود که نقاب، ساتر تمام وجه نبوده است، بنابراین این حدیث از حیث داللت، اشکال دارد.مى

فهمیم که پوشیدن برقع که تمام صورت را بپوشاند در مقـام شـهادت   در اینجا هم از امر به نقاب مى

صلًا نقاب هم نزند و بـا روى بـاز در حضـور شـهود     شود که اگر زن اجایز نیست، ولى از آن فهمیده نمى

حاضر شود، اشکال دارد؛ بلکه چون طبع اولى زن بویژه در آن زمان بر پوشش کامـل وجـه اسـت کـه در     

مانـد  مقام شهادت صحیح نیست، اقلّ مراتبى که زن باید آشکار کند، مقدارى است که از نقاب بیرون مـى 

2گردد.ن مراتب بیشتر استفاده نمىولى از آن استفادة حرمت آشکار کرد

همانـا امـر بـه    ؛ان االمر بالتنقب یحمل على االستحباب، بقرینۀ ما هو صریح فی عدم وجـوب السـتر  

3حمل می شود بر استحباب به قرینه آنچه در عدم وجوب ستر صراحت  دارد.،نقاب زدن 

4ن استفاده کرد.از مکاتبۀ صفار براي داللت بر وجوب پوشش وجه و کفین نمی تواپس 

) النساء عورةب

قال: النساء عی و عورات فداووا عیهن بالسکوت و استروا عـوراتهن  )صلى اهللا علیه و آله(عن النبى «

5.»بالبیوت

33، ص 1ج.ناصر،مکارم شیرازي،کتاب نکاح، 1
493، ص2. سیدموسی،شبیري،همان کتاب، ج2
1412، چاپ اول، قم ،دار الکتاب مدرسه امام صادق( علیه السالم) ، 21. سید صادق حسینى روحانى قمى،فقه الصادق علیه السالم (للروحانی)، ج3
116ق ص ه
475، ص 2.سیدموسی،شبیري،همان کتاب، ج4
251،ص 100نوار، ج .محمدباقر،اصفهانی،بحاراال5
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فان العورة فى اللغۀ ما یحق ستره و یستحیى منه اذا ظهر ... فهذا دلیل کاف فى وجوب الستر علـیهن  «

1»و حرمۀ النظر الیهن

شده زنها عورت هستند، عورت یعنى ما یجب ستره پس یجب ستر النساء و وجه و کفین آنهـا  گفته 

فرد روشن لزوم ستر است چون زن مظهر زیبایى و جذّابیت است و به » وجه«را استثناء نکرده است بلکه 

2گیرد و باید پوشیده شود.همین جهت است که امنیت ندارد و در معرض خطرات قرار مى

نقد 

نظر میرسد که عورت مفهومى قابل تشکیک دارد چون صدق عورت بر چیزى، بخاطر لـزوم سـتر   به 

آنست و ستر مراتب مختلفى دارد گاهى مستحب است و گاهى واجب مؤکد. در مقابلش کشف هم گاهى 

3مکروه است و گاهى حرام و گاهى حرام مؤکد.

اطالقات عورت

کشـف آن حـرام مؤکّـد اسـت و فقـط زوجـه و       ستر سوأتین، واجب مؤکد و ،»خصوص سوأتین)«1

مملوکه از این حکم مستثنى هستند..

شود. پوشاندن اینها نیز واجب اسـت ولـى وجـوب    که معمولًا پوشیده مى»سوأتین و مواضع باطنه)«2

.تر از وجوب ستر سوأتین است و محارم نیز از این حکم مستثنى هستندستر مواضع باطنه ضعیف

وب ستر آن نسبت به سوأتین واجب مؤکد و نسـبت بـه دیگـر مواضـع باطنـه،      وج»تمام بدن زن)«3

تر و نسبت به وجه و کفین اختالفى است.واجبِ ضعیف

73،ص1.سید محمد باقر، لکهنوى کشمیرى، همان کتاب ،ج١
475، ص2. سیدموسی،شبیري،همان کتاب، ج٢
476، ص2، جهمان.3
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یعنى زن طورى مستور باشد که هیچ اجنبى با او روبـرو نشـود و انـدام و    ،»اندام و حجم بدن زن«)4

1ستحب است نه واجب.چاقى و الغرى و حجم بدنش نیز مستور بماند. به این معنى ستر م

در این طائفه از روایات عورت به معناى اخیر بکار رفته است و مسلّم است که چنین سترى مستحب 

2نشینى و ستر بالبیوت براى زنان از واجبات نیست، بلکه سفارشى است اخالقى.بوده و خانه

.دلیل وجوب ستر وجه و کفین نیستروایتپس این

خواستگاري) روایاتی در باب  ج

ال بأس ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان «روایت شده است:)علیه السالم(از حضرت صادق 

3»یتزوجها

وقتى شخص بخواهد با زنى ازدواج کند، باکى نیست که به چهره و محل دستبندها نگاه کند.

تزویجها فإنّ مفهومها عدم الجواز إذا الروایات الدالّۀ على جواز النظر إلى وجه المرأة و یدیها إذا أراد «

مفهوم مخالف این حدیث این است که اگر قصد ازدواج در کار نباشد نگاه کردن 4»لم یکن مریداً تزویجها.

پس زن باید وجه وکفین را بپوشاند.5جایز نیست.

فع عنـه الغـرر   بل یستحب له النظر لیرت-و إن لم یستأذنهاو یجوز النظر إلى وجه امرأة یرید نکاحها«

6.»و یختص الجواز بالوجه و الکفین-کما ورد فی الخبر-فإنه مستام یأخذ بأغلى ثمن

476،ص 2سیدموسی،شبیري،همان کتاب، ج.١
477. همان، ص 2
، 5؛محمدبن یعقوب ،همان کتاب، ج 11، ص 3،ج ؛ محمدبن حسن،حرعاملی،وسائل الشیعه 58همان کتاب، ص محمد محسن ، فیض کاشانى،.3

365ص 
55، ص 1. جعفر، سبحانى تبریزى، نظام النکاح فی الشریعۀ اإلسالمیۀ الغراء،چاپ اول ، قم ،  ج4
1221، ص2.رسول،جعفریان،همان کتاب،ج5
،چاپ اول، قم ، کتابفروشى داورى 5کالنتر)، ج-(المحشّى . زین الدین بن على، عاملى، شهید ثانى ، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ 6
، 11ق، جه1426؛ قدرت اهللا ،وجدانى فخر ، الجواهر الفخریۀ فی شرح الروضۀ البهیۀ، چاپ دوم،  قم ، انتشارات سماء قلم،97ق صه1410،
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مرد می تواند به  صورت زنی که می خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند اگر چه از زن اجازه نگیـرد  

چنان که در بلکه باید گفت چنین نگاهی مستحب است  چون موجب می شود جهالت بر طرف شود زیرا 

روایت آمده است مرد خریداري است که زن را به بهاي گران می گیرد و این جواز به صورت و دوکـف   

1اختصاص دارد

نقد

اند این است که:طور که فقها گفتهجواب این استدالل همان

کنـد. خواسـتگار بـه دیـدة خریـدارى و بـراى      نگاه خواستگار با نگاه غیر خواسـتگار فـرق مـى   :اولًا

گوینـد  کند و به اصطالح نظر استقاللى دارد و معمولًا خالى از تلذذ نیست. لهذا فقها مىخریدارى نگاه مى

شود مانعى ندارد. البته هدف او باید تحقیق باشد نه تلـذذ.  نگاه خواستگار با علم بدین که تلذذ حاصل مى

2.خواهد بود نه استقاللىولى غیر خواستگار اگر به منظور تلذذ نخواهد نگاه کند نظرش آلى 

رُها قَائمـۀً  و یجوز النَّظَرُ إِلَى وجه امرَأَةٍ یرِید نکَاحها و یخْتَص الْجواز بِالْوجه و الْکَفَّینِ، و ینْظُ:  و ثانیاً

3و ماشیۀً، و روِي: جواز النَّظَرِ إِلَى شَعرِها و محاسنها.

مورد نگاهى که مقدمۀ خواستگارى است، چنانکه روایـات دیگـر داللـت دارد و فقهـا هـم فتـوا       در 

دهند، جواز نظر اختصاص به چهره و دو دست ندارد بلکه نسبت بـه مطلـق زیباییهـاى زن نیـز جـایز      مى

1کنیم:است. از باب نمونه دو روایت را ذکر مى

ق ه1427،چاپ چهارم، قم، دار الفقه للطباعۀ و النشر، 6ج؛ سید محمد حسین، ترحینى عاملى، الزبدة الفقهیۀ فی شرح الروضۀ البهیۀ، 41ص
130ص

1390،چاپ نهم ،قم،دارالعلم، 9. زین الدین بن على، عاملى، شهید ثانى، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ،ترجمه علی شیر وانی، ج 1
25،ص

534و533، ص 19.مرتضی،مطهري،فقه و حقوق (مجموعه آثار)،ج2
174ق ص ه1410الدار اإلسالمیۀ، - د بن مکى، عاملى، شهید اول، ، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه اإلمامیۀ،چاپ اول، بیروت ، دار التراث . محم3
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بى عبد اللّه علیه السالم: الرَّجلُ یریـد انْ یتَـزَوج الْمـرْأَةَ أَ فَینْظُـرُ الـى      .عبد اللّه بنُ سنانٍ قالَ: قُلْت لا1

2شَعرِها؟ فَقالَ: نَعم، انَّما یرید انْ یشْتَرِیها بِاغْلَى الثّمنِ 

گوید: از حضرت صادق علیه السالم پرسیدم وقتـى شـخص اراده دارد بـا زنـى    عبد اهللا بن سنان مى

ازدواج کند آیا جایز است به موى او نگاه کند؟ فرمود: آرى، زیرا به گرانبهاترین قیمت خریدار اوست.

2.»اللّع دبنْ ابى علٍ عجهـا  نْ رتَزْویج ریدرْأَةِ یلُ الَى الْمنْظُرُ الرَّجأَ ی :لَه علیه السالم قالَ: قُلْت نْظُـرُ  هفَی

3».لک اذا لَم یکُنْ متَلَذِّذاً محاسنها؟ قالَ: ال بأْس بِذشَعرِها و الى

پرسد: آیا مردى کـه قصـد ازدواج دارد حـق دارد بـه مـو و      مردى از حضرت صادق علیه السالم مى

زیباییهاى زن مورد نظرش نگاه کند؟ فرمود: اشکالى ندارد مشروط بر اینکه مقصودش التذاذ نباشد

به آن اشاره شد ،مربوط به جواز نگاه کردن مرد خواستگار بـه زن مـی باشـد،و ایـن     تمام روایاتی که 

وجـوب پوشـش وجـه و کفـین را     باطی ندارد ،یعنی از آن نمی تـوان  موضوع  با مساله ستر و پوشش ارت

.فهمید

.دلیل وجوب ستر وجه و کفین نیستروایتپس این

عقل2-3
کفین:استدالل به حکم عقل براى لزوم ستر وجه و

) لزوم دفع ضرر محتمل و مظنون 1

حکم عقل بـه  «بر حرمت نظر به وجه و کفین اقامه شده، » اسداء الرغاب«یکى از دالئلى که در کتاب 

کند که بر اثر نظر به وجه و کفین یا فرمایند: انسان احساس مىاست. مى» لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون

174،صهمان،.1
435،ص 7؛ محمدبن حسن ،طوسی،همان کتاب، ج 12ص 3.محمدبن حسن،عاملی،وسائل الشیعه،ج 3
11،ص 3؛ محمدبن حسن،عاملی،وسائل الشیعه،ج 365ص ،5.محمدبن یعقوب،کلینی،همان کتاب، ج 3
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شود و وجود چنین ضررهایى اگر مظنون نباشد، الاقـل محتمـل   کشف وجه و کفین، ضررهایى مترتب مى

اى چـون  دهـد، منشـأ حادثـه   ها بر سر مسائل جنسى رخ مىکشیها، چاقوکشىاست. این همه جنایات، آدم

تخت جمشید، یک زن است. بنابراین در احتمال وجود ضررهایى براى ناظر و منظور الیها تردیدى نیست 

شود، نگاه به صورت اسـت، و بـه حکـم لـزوم دفـع ضـرر       شأ مفسده و ضرر مىها که منو عمده در نگاه

1شود.محتمل یا مظنون، حرمت نظر و وجوب ستر اثبات مى

نقد

به لزوم دفع ضرر محتمل استناد جسته و نتیجه گرفتـه کـه پـس نظـر     » اسداء الرغاب«اینکه صاحب 

بـه نظـر   -خص براى مصلحت بـاالترى حرام و ستر وجه و کفین واجب است، تمام نیست، زیرا گاهى ش

کنـد. اقـدام بـه چنـین ضـررى      شود، تحمل مىضررى را که بر نگاه به وجه و کفین مترتب مى-خودش

توان حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یـا مظنـون   موردتقبیح عقل بما هو نیست، پس از این ناحیه نمى

2را دلیل بر حرمت نظر یا لزوم ستر دانست.

مفسده:لزوم دفع)2

زند، به حکـم  کند و روابط انسانى را بر هم مىکارى که نظم اجتماع را مختل میکند و فساد ایجاد مى

عقل دفع آن الزم است. اگر بر نظر به نامحرم یا کشف وجه چنین مفاسدى مترتب شود، عقل به دفـع آن  

3کند.حکم مى

505، ص 2.سیدموسی،شبیري،همان کتاب ،ج1
508، صهمان .2
509،ص. ،همان 3
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نقد

تواند لزوم ستر وجـه  ..ولى این دلیل هم نمىالبته حکم عقل به لزوم دفع مفسده، مطلب دیگرى است

اى و کفین یا حرمت نظر را ثابت کند، زیرا گاهى شارع مقدس، على رغم حکم عقل به لزوم دفع مفسـده 

شود، چون بـر مصـالح و مفاسـد و همـه جهـات احاطـه دارد، هـم بشـر را         که بر کشف وجه مترتب مى

ستر اشکاالتى را احساس -مثلًا-قف است، در الزام او بهشناسد، و هم به جمیع مسائل مربوط به او وامى

اى ندارد، ولى الزام به آن مفاسـدى دارد، از ایـن   گونه مفسدهکند. گاهى خود عمل هیچکند و الزام نمىمى

در » لو ال ان اشقّ علـى امتـى المـرتهم بالسـواك    «کند. پیامبر (ص) فرمودند: رو شارع از الزام صرفنظر مى

اى وجود ندارد، ولى الزام مردم به مسواك زدن مفاسدى دارد، لـذا شـارع از   گونه مفسدههیچمسواك زدن

1کند.الزام بدان پرهیز مى

)مالك اولویت3

یعنـى آن  » مـالك «دلیل دیگرى که بر لزوم پوشانیدن چهره و دو دست اقامـه شـده ایـن اسـت کـه      

کند که چهـره و دو دسـت نیـز    اشد ایجاب مىهاى بدن پوشیده بکند سایر قسمتاى که ایجاب مىفلسفه

هاست؟! زیبایى چهـره و  انگیزى آنهاى بدن جز جنبۀ فتنهپوشیده باشد. مگر فلسفۀ پوشیدن سایر قسمت

هاى بدن نیست بلکه بیشتر است. بنابراین معقول نیست که انگیز بودن آن کم از بعضى دیگر از قسمتفتنه

هاى که مرکز زیبایى» رو«اش واجب باشد ولى پوشانیدن انگیزىیى و فتنهبه خاطر زیبا» مو«مثال پوشانیدن 

زن است واجب نباشد. در دین مقدس اسالم هر چیزى که موجب تحریک شهوات و برهم زدن عفاف و 

.همان1
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پاکدامنى است قدغن شده، آیا ممکن است با چنین مبنایى پوشش چهره و دو دسـت، مخصوصـا چهـره،    

1الزم شمرده نشده باشد؟

نقد 

این استدالل  به راستی استوار نیست : 

اوال: ممکن است کسی منع اولویت کند آیا می توان ادعا کرد که چهره و دستهاي زن از تمـام دیگـر   

قسمت هاي بدن فتنه انگیز تر و هیجان آور تر است. 

فلسـفۀ  ثانیا : شکى نیست که واجب نبودن پوشش وجه و کفین از این جهـت نیسـت کـه مـالك و     

کنـد کـه در ایـن    اصلى پوشش در آن وجود ندارد، بلکه از جهت این است که مالك دیگرى ایجاب مـى 

مورد استثنا به وجود آید. آن مالك این است که پوشش وجه و کفین اگر به طور وجـوب پیشـنهاد شـود    

پوشـش وجـه و   گردد.چنانکه قبلًا هـم گفتـیم   موجب حرَج و فلج و سلب امکان فعالیت عادى از زن مى

کفین مرز محبوسیت و عدم محبوسیت زن است و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه کردن و حذف کـردن  

2شود.این قسمت کاملًا عوض مى

1215، ص 2.رسول ،جعفریان ،همان کتاب،ج1
527، ص 19.مرتضی،مطهري،فقه و حقوق (مجموعه آثار)،ج2
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سیره  مسلمین2-4
ستها بر این عقیده اند که :آیات و روایات به وضوح پوشش وجه و دمخالفان جواز کشف صورت و 

ا سیره مسلمین بر پوشاندن چهره و دستها بوده و این سیره کاشـف از سـیره   کفین راالزم ندانسته است ام

1معصومین(علیهم السالم)است.

حضرت زینب (سالم اهللا علیها) الگوي صبرو شکیبایی پـس از تحمـل آن همـه مصـائب عاشـورا و      

شدائد کاروان در پاسخ به سوال یزید که پرسید کار دنیا را چگونه دیدي می فرماید : ما رایت اال جمـیال؛  

کـه چنـان خطبـه    بانوي بزرگوار کربال نه تنهاصبروشکیبایی را از دست نداده وفغان و شیون نمی کنـد ،بل 

می اندازد اما نسبت به کشف حجـاب خـود و اهـل    غرایی ایراد می نماید که لرزه به اندام یزیدو یزیدیان 

2حرم صبر را جایز نمی داند.

حضرت زینب(سالم اهللا علیها) زید را مخاطب خود قرار  می دهدو می فرماید :

» نَ الطُّلَقَاءا ابلِ یدنَ الْعأَ م     تَکْـته ا قَـدایـبس ولِ اللَّـهسر نَاتب قُکوس و كاءإِم و رَكرَائح یرُكتَخْد
ـ     نَاقنَّ الْمتَشْـرِفُهتَس و لَـدإِلَـى ب لَدنْ بم اءدو بِهِنَّ الْأَعدنَّ تَحهوهجو تیدأَب نَّ وهتُورـلِ   سأَهنَ لـرَّزتَبی لُ و

الرَّفیع لَیس و یتَصفَّح وجوههنَّ الْقَرِیب و الْبعید و الْغَائب و الشَّهِید و الشَّرِیف و الْوضیع و الدنی واهلِالْمنَ
یلهِنَّ والنْ رِجنَّ مهع٣...م

آیا این از عدالت است که زن هاي حره و کنیزان مملوك خود را در عقب پـرده بنشـانی و نگـذاري    

چشم نامحرم به آن ها بیفتد ،ولی دختران پیغمبر (صلی اهللا علیه وآله)را که نوامیس خدا هستند پیش روي 

کرده،یعنی آن ها را که تو مانند اسراي کفار اسیر و دستگیر باشند،در حالتی که به تحقیق هتک ستر آن ها 

105.فتحیه فتاحی،همان کتاب، ص1
١٨٣.عذرا،خلیلی، ھمان،ص٢
٣٠٨ه ق ،ص١٤٠٣،چ اول ،مشھد ، نشر مرتضی،٢.احمدبن علی، طبرسی ،االحتجاج، ج٣
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و ظـاهر کـرده باشـی    مستحق پرده نشینی و پنهانی از انظار نامحرمانند از پـرده بیـرون آورده باشـی   

صورت هاي آن ها را به جهت آن که نامحرمان نظر در صورت آن ها بیندازند و بـه عـالوه آن هـا را بـه     

ا از شهري به شهر دیگر بگردانند.دشمنان ایشان سپردي تا به این حال مکشفات الوجوه آن ها ر

پس اگر رو پوش و ساتري در بین نبوده و بی پردگی عملی جائز بود،چرا آن بانو عظیم الشان کـه از  

خاندان شرع و نبوت است،در مقام انتقاد از حکومت اموي و اعتراض به یزیـد ،ایـن موضـوع را شـدیدا     

خود را مسلمان می خوانی چگونه به ایـن گنـاه بـزرگ    مورد حمله قرار داده و می فرماید:اي یزید! تو که 

ظلم و شقاوت و سایر مسلمانانی با آن همهاقدام می کنی ؟ و چون اعتراض حضرت وارد بود ،چرا یزید 

1که در مجلس بودند، در مقابل این ایراد ساکت و بال جواب مانده و نتوانستند کلمه اي بگویند؟

»ۀَ قَالَتلَمس نْ أُمابِ فَقَالَکُعجرَ بِالْحأَنْ أَم دعب کذَل کْتُومٍ ونُ ملَ ابونَۀُ فَأَقْبمیم هنْدع ص و النَّبِی نْدع نْت
ا تُبتُما أَ لَسانِ أَنْتُماویمرُنَا قَالَ أَ فَعصبى لَا یمأَع سأَ لَی ولَ اللَّهسا را فَقُلْنَا یتَجِبرَاحهص2».ان

از ام سلمه روایت است که گفت : من و میمونه نزد پیغمبر(صلی اهللا علیه و آلـه)بودیم .ابـن مکتـوم    

درآمد .پیغمبر مارا امر به حجاب کردند،گفتیم یا رسول اهللا!عبداهللا مکتوم اعمی است و چیـزي نمـی بینـد    

نید؟ی.فرمود آیا شما نیز اعمایید ،او را نمی ب

سیره چیزى نیست که به سهولت بتوان از آن چشم پوشید. اگر واقعاً سیرة مسـلمین از صـدر اسـالم    

تاکنون به طور مستمر و پیگیر این باشد که پوشش وجه و کفین را الزم بشمارند دلیل روشـنى اسـت کـه    

ینـد سـیرة مسـتمرّة    گواند. اصطالحاً مـى این درسى بوده که مسلمانان از پیغمبر اکرم و ائمۀ اطهار آموخته

١٠٦٠، ص٢.رسول، جعفریان ، ھمان ، ج١
٣٧،ص١٠١، جمحمد باقر ، مجلسى، بحار األنوار .٢



٨٣

کند و سیرة پیغمبر البتـه حجـت اسـت.در مسـاله     مسلمین کشف از سیرة پیغمبر( صلى اهللا علیه و آله) مى

1پوشش وجه و کفین نیز به سیرة مسلمین تمسک شده است.

525و524، ص 19.مرتضى، مطهرى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج1
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هاي فصل سومیافته

بر وجوب پوشش وجـه و  فقط یک نفر از علماى اهل تسنن به نام ابو بکر بن عبد الرحمن بن هشام 

مورد نماز است یا در مورد نامحرم.دارد، آن هم معلوم نیست که نظرش درموافقنظر کفین 

اند.مخالفان کشف وجه و کفین به دالیل نقلی، عقلی و سیره استناد جسته

حرمـت  وغض بصـر ب، حجاب، آیۀ جلبا:در ذیل آیاتبر وجوب پوشش وجه و کفین دالیل نقلی 

.شودبررسی میي  صفار، النساء عورة روایات باب  خواستگاري :مکاتبهو روایاتابدا 

)مـالك اولویـت  3؛ )لـزوم دفـع مفسـده   2؛ ) لزوم دفع ضرر محتمل و مظنـون 1نیز شامل:دلیل عقلی

باشد.می

ودســتها بــوده و ایــن ســیره کاشــف از ســیره معصــومین(علیهم ســیره مســلمین برپوشــاندن چهــره 

السالم)است.
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هاي تحقیقیافته
عفت دو مفهوم دارد، یک مفهوم عام که عبارت است از خویشتن داري در برابـر هرگونـه تمایـل    )1

حیا ســبب عفــت ،افراطــی نفســانی. و مفهــوم خــاص آن خــودداري از تمــایالت افراطــی جنســی اســت

توان به عفاف در چشم، گفتار، زینت، معاشرت و سـتر  ، از آن جمله میاي داردهدعفاف دامنه گستر،است

اشاره کرد.

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب، بیشتر استعمالش بـه معنـی   )2

بـه  » پوشش مخصـوص زنـان   «معناي پرده است، امروزه به ویژه در معناي مصطلح، واژه حجاب فقط به

حجاب نیز دامنه وسیعی دارد، از آن جمله حجاب در ،استرود و از معناي پرده کامال منسلخ شدهکار می

. باشدنگاه، رفتار، و ذهن می

از آن جا که پوشش، ارتباط بنیادي با عفاف دارد، نمی شود کسی طرفدار حیا و عفاف باشد، ولـی  )3

.ي رعایت عفاف استترین گونهت کند. پوشش اسالمی کاملبا اصل پوشش مخالف

در اینکه پوشیدن وجه و کفین الزم نیست ظاهراً در میان تمام علماى اسالمى اعم از شیعه و سـنى  )4

.اختالفى نیست

در ذیـل  دالیل نقلـی  ، انداستناد جستهو اجماعقلی، عموافقان  کشف وجه و کفین به دالیل نقلی)5

ب) تنافی ؛ الف)همگونی با سنت هاي زندگانی انسانشامل: دالیل عقلی ، شودروایات بررسی میآیات و 

تمام فقهاى اسالم چه سنى و چه شـیعه  ؛ باشدمیج) تضاد با قاعده الحرج؛ آن با لزوم شرکت در اجتماع

کفـین، و  بر عدم وجوب ستر وجه اجماع دارند، و همه به استثناى احمد بن حنبل بر عدم وجـوب سـتر   

.اجماع دارندعلماى شیعه و بیشتر علماى تسنن بر عدم وجوب ستر قدمین
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بر وجوب پوشش وجـه  فقط یک نفر از علماى اهل تسنن به نام ابو بکر بن عبد الرحمن بن هشام )6

مورد نماز است یا در مورد نامحرم.دارد، آن هم معلوم نیست که نظرش درموافقنظر و کفین 

بـر وجـوب   دالیل نقلی ، اندوجه و کفین به دالیل نقلی، عقلی و سیره استناد جستهمخالفان کشف )7

ي  و روایـات: مکاتبـه  حرمـت ابـدا   وغض بصرب، حجاب، آیۀ جلبادر ذیل آیات: پوشش وجه و کفین 

) لـزوم دفـع ضـرر    1دلیل عقلی نیـز شـامل:  ،شودصفار، النساء عورة روایات باب  خواستگاري بررسی می

سیره مسلمین بر پوشاندن چهره و دستها ؛ باشد.)مالك اولویت می3)لزوم دفع مفسده؛ 2مظنون؛ محتمل و 

بوده و این سیره کاشف از سیره معصومین(علیهم السالم)است.

در پایان چنین می توان گفت:هر چند علما شیعه و سنی در پیرامون امـر حجـاب و پوشـش زنـان     )8

به نام وجه و کفین را اختالف نظر دارند اما طبق روایات و نظراتی که مطرح می کنند همگی حد مشترکی 

از حد حجاب خارج می سازند.
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:تحقیق پیشنهادات
تحقیقات براي مخاطبین عامتنظیم مقاله یا کتاب از این گونه -1

رابطه عفاف و حجابدر اهمیت آموزشیفیلمتولید-2

جهت الگودهی به دیگراناسالمیمسئولین نظامحجاب دررعایت -3

و ارائه راهکاري براي ترویج فرهنـگ  حجاب در رسانه ملیبررسی علت کم رنگ بودن عفاف و-4

اسالمی
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فهرست منابع و ماخذ
کریم؛قرآن 

منابع فارسی:

، شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلمآقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین، .1

ش1366چاپ چهارم،تهران، 

ش1377، تهران، آگاه،نقش زنان در تعالی انسان،اکبري، حمید.2

،چـاپ چهارم،اصـفهان،پیام   تحلیلی نـو وعملـی از حجـاب درعصرحاضـر    اکبري،محمدرضا، .3

ش1377عترت،

اصـفهان، انجمـن حمایـت از    جلدي،15،مخزن العرفان در تفسیر قرآن مجیدامین،بانو مجتهده، .4

ش.1364،سرپرستهاي بیخانواده

ش.1374،، ، چاپ اول ، قماستفتاءات جدید (تبریزى)تبریزى، جواد بن على، .5

.قه1428،چاپ دوم، قم، دلیل ما،جلدي2،رسائل حجابیهجعفریان، رسول، .6

ــر، .7 ــدا،علی اکب ــدا دهخ ــه دهخ ــت نام ــا   34، جلغ ــد آق ــزاد و ناهی ــر به ــاپ سوم،تهران،نش ،چ

ش.1390،میرزایی
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مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام   ،تهران،اول،چاپ دلیل تحریر الوسیلۀ،سیفى مازندرانى، على اکبر.8

.قه1417خمینى قدس سره، ، 

ه1419پـرداز، قـم ،، اول،   راىجلد، مؤسسه پژوهشى 25شبیري زنجانی،سیدموسی،کتاب نکاح،.9

ق

،قـم،  16،ترجمه :سید محمد باقر موسوي همـدانی، ج تفسیر المیزانطباطبایی،سید محمد حسین، .10

ش.1374دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ،

ش.1389،چاپ اول ،اشجع با همکاري میکائیل ،1،جفرهنگ فارسی عمیدعمید ،حسن، .11

،چاپ سـوم ،قـم ،مرکـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات       حجاب از دیدگاه قرآن وسنتفتاحی،فتحیه،.12

ش.1379اسالمی،

، چـاپ اول، قـم ، موسسـه آمـوزش و     منزلـت زن دراندیشـه اسـالم   فنائی اشکوري ، محمد ، .13

ش.1377پژوهشی امام خمینی (ره)،

ش.1383قرائتی،محسن ،تفسیر نور ،تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ،.14

ه1412،چاپ ششم، تهران، دار الکتب اإلسالمیۀ، جلدي7،قاموس قرآنى،  سید على اکبر، قریش.15

.ق

ش.1384،چاپ دوم،قم، اتقان، آسیب شناسی شخصیت ومحبوبیت زنکوهی،محمد رضا، .16

ش.1352، قم، چاپخانۀ حکمت،  حجاب در اسالم،احمد،محسنى گرگانى.17

ش.1375،چاپ اول ،قم، ناصر ،زنحجاب بیانگر شخصیت محمدي اشتهاردي، محمد، .18

ش.1378، چاپ دوم،قم ،یاقوت،حجاب در ادیان الهیمحمدي آشنانی، علی، .19

ش.1388، چاپ شصت و چهارم، تهران،صدرا، تعلیم و تربیت در اسالممطهري، مرتضی،.20
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1388هشتادوپنجم، تهران، صدرا ،چاپ مساله حجاب ، ،______________________.21

، چـاپ اول،تهـران   جلدي3فقه و حقوق (مجموعه آثار)،،______________________.22

ش.1378،صدرا ،

ش.1390،چاپ سوم، تهران،نشر دبیر، جلدي2، فرهنگ فارسی معینمعین ،محمد، .23

چاپ یازدهم، قم،انتشارات مدرسه امام على بن ابى احکام بانوان (مکارم)،مکارم شیرازى،ناصر، .24

.قه1428طالب علیه السالم، 

جلـد، چـاپ اول، انتشـارات    6، کتاب النکـاح (مکـارم)،   ______________________.25

قه1424–مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم، قم 

، چـاپ دوم ،قم،مرکـز   حجاب شناسی (چالش ها و کاوش هاي جدیـد) مهدي زاده، حسین، .26
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