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تحلیل فقهی محدوده پوشش بانوان از منظر فقهای امامیه

محمد معینی فر

1

لیال سادات داوودی

2

چکیده

اصل وجوب پوشش بانوان از آموزههای مسلم دین اسالم و مورد اتفاق فقها است .هرچند
حکم وجوب آن مستند به آیات قرآن است اما حدود و چگونگی آن مورد اختالف فقها قرار
گرفته است .در این نوشتار ادله عقلی و نقلی فقها در موضوع محدوده پوشش بانوان در چهار
بخش (مقابل نامحرم ،مقابل محارم ،نما ز و احرام) ،با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار
گرفته است .برخی دستاوردهای تحقیق حاضر این است که در محدوده پوشش در مقابل نامحرم،
دالیل برخی فقها مبنی بر وجوب ستر وجه و کفین کامل نیست و با وجود عدم تالزم بین جواز
کشف و نظر ،از روایات عدم جواز نظر ،وجوب ستر نتیجه گرفته شدهاست .نظرات فقها در مورد
پوشش در مقابل محارم از پوشش "فقط عورتین" تا " همه بدن بهجز وجه و کفین" متفاوت بوده
و دلیل آن خلط با برخی ادله پوشش در مقابل نامحرم و همچنین استناد به روایات ضعیف و
شخصیه است .در صورتی که تفاوت حکم با توجه به سن و عرف استنباط میشود .در احکام
پوشش نماز نیز طبق دالیل ذکر شده فتاوایی مانند وجوب پوشش همه بدن بهجز موضع سجده
نمیتواند صحیس باشد .در مورد پوشش در احرام ،با وجود اینکه ستر وجه از محرمات است ،در
صورتی که نامحرمی نظر میکند اسدال جایز است.
کلیدواژههاف محدوده پوشش ،نامحرم ،محرم ،نماز ،احرام ،فقهای امامیه.

 .1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم؛ mohagegkaraki@yahoo.com
 .2طلبه سطس چهار تفسیر تطبیقی ،مدرس حوزه؛ (نویسنده مسئول) sadatdavodi@gmail.com
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مقدمه

احکام فقهی دین اسالم تضمین کننده سعادت و نجات انسان است .احکام مربوط بیه پوشیش
زن نیز با این فلسفه و حکمت حکیمانه صادر شده است و با اینکه در چند آیه قرآن کیریم مطیرح
شده ،ولی در کتب فقهی با عنوان جداگانهای بحث نشده بلکه بیشتر در ذیل مسأله نگیاه در کتیاب
النکاح و یا در مبحث لباس نمازگزار در کتاب الصاله به صورت پراکنده ذکر شده اسیت .در اکثیر
کتاب های آیات االحکام یا فقه القرآن هم بهعنوان یک حکم جدا مورد نظر نبوده و فقط در ضیمن
آیات سوره نور که ذیل موضوع نگاه است بحث شده و حتی برخالف انتظار در بین فقهای معاصر
نیز که رساله مخصوص جوانان تألیف نمودهاند ،احکام پوشش بانوان مطرح نشده (فاضل لنکرانیی،
 )1111و یا در رساله خاص دختران فقط در چند مسئله به عنوان مسائل متفرقه آخر کتیاب مطیرح
گردیده است (مکارم شیرازی .)1113 ،در تعریف محرم و نامحرم هم اشارهای بیه حیدود پوشیش
نشده؛ بلکه فقط جواز ازدواج و نظر بیان شده ،در صورتی که انتظار میرود در رسیاله مخصیوص
دختران احکام پوشش که مورد ابتالء زیاد دختران امروزی است ،بیشتر مورد توجه قرار بگیرد .بیه
همین دلیل توجه بیشتر به احکام پوشش بانوان ضروری به نظر میرسد.
مقاالتی نیز در اینباره به رشته تحریر آمده که میتوان در چند مورد آنها را دستهبنیدی نمیود.
برخی بهطورکلی به احکام حجاب و توصییههیای الزم در ایینمیورد پرداختیهانید؛ ماننید مقیاالت
«حجاب» از «محمدباقر شریعتی» در مجله پیوند ،برخی دیگر از مقالهها به آثار حجاب پرداختهانید
مانند مقاله «سیمای حجاب و فواید آن در عقل و نقیل» از «محمید علیی تیابعی» در مجلیه بیانوان
شیعه ،بعضی نیز در مورد الزام حکومتی حجاب تحقیق نمودهاند مانند مقالیه «نقید و بررسیی ادلیه
فقهی الزام حکومتی حجاب» از «سید محمد علی ایازی» در مجله فقه و البته دستهای از مقاالت نیز
به احکام فقهی و پوشش بانوان پرداختهاند مانند مقاله «پوشیش بیانوان در برابیر میردان محیرم» در
مجله فقه از «احمد عابدینی» که در این مقاالت به دستهبندی آیات و روایات اکتفا شیده و تحلییل
فقهی دراینباره صورت نگرفتهاست .آنچه وجه تمایز این تحقیق نسبت به تحقیقهیای قبیل اسیت
نگاه فقهی و تحلیلی به محدوده پوشش بانوان است که در هیچکدام از مقاالت چنین تحقیقی انجام
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نشده است ،لذا در این نوشتار دیدگاه فقها در مورد محدوده پوشش بانوان در چهار بخیش (مقابیل
نامحرم ،مقابل محارم ،نماز و احرام) مورد بررسی قرار میگیرد:
 -1محدوده پوشش در مقاب نامحرم
آیاتی از قرآن مجید ازجمله  11نور و  32احزاب به طیرح پوشیش بیانوان در مقابیل نیامحرم
پرداخته است که در طی چند جمله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) «وَ لْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِنَّ»
ابتدا واژههای این جمله به طور مختصر معنا میشود:
یضرب علی :ضرب به معنای انداختن شیئی بر شیئی دیگر اسیت (راغیب )343 :1112 ،و در
این آیه به معنای انداختن قسمتی از خمار بر قسمت دیگر است و تعبیر به کلمه علیی ،اشیاره دارد
براستعالء یعنی خمار باید احاطه و استیالء بر تمام قسمتهای گردن و سینهی زنیان داشیته باشید
(مصطفوی 1114 ،ق ،ج  .)21 :3خمر  :جمع خمار و اصل آن ستر و پوشاندن چییزی اسیت و بیه
مقنعه ای که سر به وسیله آن پوشیده میشود ،خمار گفتیه شیده اسیت (فراهییدی 1142 ،ق ،ج :1
261؛ ابن منظور ،1111 ،ج 231 :1؛ راغب اصفهانی 1112،ق.)223 :
جیوب :جمع جیب ،به معنای گریبان است (راغب 1112 ،ق )121 :و با جید به معنای گیردن
متفاوت است به همین دلیل در این آیه جیب کنایه از سینه دانسته شده است (جوادی آملیی ،درس
خارج فقه)21/1/12 ،؛ بنابراین با توجه به معانی واژهها واضس اسیت کیه در ایین قسیمت از آییه،
دستور به پوشاندن سر و سینه داده شدهاست (حلی ،1123 ،ج 221 :2؛ جرجیانی 1162 ،ش ،ج :2
)161
دستور دیگر در سوره احزاب است که خداوند میفرماید:
ب) یُدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَالبِیبِهِن ( :32احزاب)
جالبیب :جمع جلباب ،به معنای پوشش سراسری و جامهای گشادتر از خمار است (فراهیدی،
 ،1142ج 112 :6؛ ازهری ،1121،ج  )61 :11که اصل آن جلب بوده و تکرار باء در آن ،داللیت بیر
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دوام و استمرار دارد و مفهوم آن اقتضای تمامیت است که به وسیله آن تمیام بیدن زن در برگرفتیه
میشود و یا چیزی است که بدن و لباسها را با هم میپوشاند (مصطفوی ،1114،ج .)112 :2
یدنین علی :در باب افعال از «ادنی ،یدنی» و متعدی از ماده «دنو» بیه معنیی قیرب و نزدیکیی
است (صاحب ،1111 ،ج )162 :2؛ ابن سیده ،1121 ،ج  )114 :2و «علی» نیز استعالء را میرسیاند
به این قرینه جلباب ،پوششی سرتا سری که از سیر تیا پیا را ب وشیاند ،معنیا شیدهاسیت (شیریعت
موسوی)133 :1113 ،؛ بنابراین منظور از پوشش در این آیه ،فقط همان پوشش سر و سیینه نیسیت
بلکه منظور پوشش سراسری است که حجم بدن را ب وشاند ،زیرا اصیوالم تعیدد اسیتعمال دو لفیک،
تعدد معنای آن را اقتضاء دارد .همچنین کیفیت پوشش حضرت زهرا (سالماهلل علیها) نییز شیاهدی
بر این مدعاست زیرا خمار و جلباب ،هردو در نحوهی حجیاب آن حضیرت ذکرشیده اسیت...« .
لَاثَتْ خِمَارَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ اشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا ،وَ أَقْبَلَتْ فِی لُمَة مِنْ حَفَدَتِهَا…» (مجلسیی 1141 ،ق،
ج )211 :22؛ یعنی «مقنعه را محکم به سر بست و جلباب خود را به گونهای به تن کیرد کیه تمیام
بدن ایشان را پوشانده بود و گوشههای آن به زمین میرسیید »...همیانطیور کیه در شیرح مالبیا
جهیزیه آن حضرت نیز خمار و عباء هردو آمده است (رک :امیین 1146 ،ق ،ج  .)112 :1بنیابراین
نمیتواند منظور از خمار و جلباب یکی باشد و هردو فقط سر و سینه را ب وشیاند .البتیه در تفسییر
این آیه در مورد پوشاندن وجه اختالف است که برخی پوشاندن وجیه را نییز از ظیاهر آییه نتیجیه
گرفتهاند و استدالل آنها به کلمه «یدنین علی» بوده و یا حیرف «مین» در آییه را تبعیضییه گرفتیه،
پوشاندن وجه را با بعضی از اطراف جلباب واجب دانستهاند (شریعت موسوی33 :1113 ،؛ طییب،
 ،1162ج 323 :14؛ کاشانی ،بیتا ،ج 111 :3؛ بروجردی 1126 ،ق ،ج .)234 :1
حکمی دیگر در مورد پوشش در مقابل نامحرم ،آیهای اسیت کیه در آن میواردی اسیتثناء شیده
است:
ج) «ال یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ یِالَّ ما ظَهَرَ مِنْها»
این جمله محل اختالف آراء و نظرات مختلف فقها و مفسران است که ایین اخیتالف در تیک
تکواژهها ،جداگانه بررسی خواهد شد:
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«الیبدین» :ابداء باب افعال از ریشه «بدو» به معنای ظهور است (فراهییدی  1142ق ،ج 11 :1؛
ابن فارس 1141 ،ق ،ج  .)212 :1برخی ابداء را در مقابل اخفاء دانسیته ،آن را از ریشیه «بیدو» بیه
معنای ظهور قهری و بدون قصد و اختیار میدانند و تفاوت اصلی بین ظهر و بدو را همیین عنیوان
میکنند( .مصطفوی 1114 ،ق ،ج 233 :1؛ عسگری 1144 ،ق )211 :ولی مسلم است که ایین معنیا
در باب افعال نیست؛ زیرا باب افعال نسبت ماده فعل به فاعل است و بیدون قصید و اختییار معنیا
ندارد.
«زینتهن» :زینت از ماده «زین» بر حسن شیء و تحسین آن داللت میکنید( .مصیطفوی1114 ،
ق ،ج 126 :1؛ ابن فارس 1141 ،ق ،ج )11 :1
در مورد مصداق این زینت ،نظراتی مطرح شده است:
الف) بعضی آن را فقط زیور معنا کردهاند و در آیه مواضع را در تقدیر گرفتهاند .بیه ایین دلییل
که ابداء خود زیور آالت زن اشکال ندارد( .کاظمی ،بییتیا ،ج 262 :1؛ طباطبیایی 1124 ،ق ،ج :3
136؛ جوادی آملی ،خارج فقه  )21/1/12در صورتی که اوالم اصل ،عیدم تقیدیر اسیت .دوم اینکیه
زینت اعم است از زینتهای خلقی مانند زیبایی های جسم و اندام و آنچیه خیود را بیه آن زینیت
دهند (قرشی 1131 ،ش ،ج 123 :1؛ مصیطفوی 1114 ،ق ،ج  .)123 :1سیوم ،رواییاتی اسیت کیه
میتواند شاهد به این معنا باشد که زینت اعم است از خلقیی و اکتسیابی ماننید رواییت امیام بیاقر
(علیهالسالم) که میفرمایند...« :زینه الزوج فالجسد کلیه (»...مجلسیی 1141 ،ق ،ج  )11 :141و ییا
روایاتی که در تفسیر «ما ظهر» وجه و کفین را ذکر کرده که بهزودی میآید.
ب) بعضی دیگر زینت را همان زیور معنا کردهاند؛ ولی برای اینکیه مشیکل جیواز ابیداء خیود
زیور را حل کنند چنین تفسیر می نمایند که زینت آالت وقتی روی بدن قرار گرفتهاند منظور اسیت
و طبیعی است که آشکار کردن چنین زینتی همراه با آشکار کردن اندامی است که زینت بر آن قرار
دارد (مکارم شیرازی 1131 ،ش ،ج 111 :11؛ فاضل مقداد 1131 ،ش ،ج .)222 :2
ج) برخی دیگر نیز زینت را زیور دانستهاند و در تقدیر گرفتن مواضع را خالف ظاهر میدانند؛
ولی هیچ اشارهای نکردهاند که مشکل جواز ابداء خود زینت چه میشود و یا روایاتی که ما ظهر را
وجه و کفین دانسته چه میشود؟(جرجانی 1162 ،ش ،ج )161 :2؛ اما آنچه صحیس به نظر میرسد

 | 36دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /2پاییز و زمستان1011

این است که زینت اعم از زیور و زینت طبیعیی اسیت (قرشیی 1131 ،ش ،ج  )123 :1و در واقیع
زینت سه قسم است -1 :نفسیه مانند علم و اعتقادات حسنه  -2بدنیه مانند اندام و ظاهر انسیان -1
خارجیه مانند زیور آالت .بنابراین زینت هردو زینت عرضی و نفسی را شامل میشود چون زینیت
حسن در ظاهر است و فرقی نمی کند بالعرض باشد یا بالذات و تفاوت زینت با حلیه همین اسیت
که حلیه مخصوص زینت عرضیه اسیت (رک :مصیطفوی 1114 ،ق ،ج 123 :1؛ راغیب اصیفهانی،
 1112ق.)111 :
«اال ما ظهر منها»ف بخش دیگر آیه ،استثنایی است که از عدم جواز ابداء زینت شده؛ یعنی ابداء
زینت جایز نیست مگر «ما ظهر منها» و اما اینکه منظور از «ما ظهر منها» چیسیت ،بایید گفیت آییه
اجمال دارد و باید با کمک روایات تفسیر شود .روایات در این مورد چند دستهاند:
-1وجه و کفین (حرعاملی 1142 ،ق ،ج  ،242 :24ح  -2 )3انگشتر و دستبند (همان ،ح -1 )1
سرمه و انگشتر (همان ،ح  -1)1وجه و کفین و قدمین (همان ،ح  -3 )2ثیاب و سرمه و انگشیتر و
خضاب کف دست و النگو (قمی 1161 ،ق ،ج  )141 :2احادیث دوم و سیوم مجهیول و چهیارمی
مرسل دانسته شده (مجلسی 1161 ،ش ،ج  )111 :24و شاید به همین دلیل اکثیر فقهیا طبیق آنهیا
فتوا نداده اند .روایت پنجم که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل شده از آنجا که سوار (النگو) نییز
در آن ذکر شده ،هیچکدام از فقهای متقدم و متأخر مطابق آن فتوا ندادهاند و از آن اعراض کردهانید
قابل اعتماد نیست.
همچنین این قسمت از آیه محل اختالف آراء فقها در مورد وجوب و عدم وجوب ستر وجه و
کفین شده که به اختصار به آن پرداخته میشود:
الف ) وجوب ستر وجه و کوین
عدهای از فقها ،به وجوب ستر وجه و کفین معتقدند و با اسیتداللهیای متفیاوت ،آن را ثابیت
کردهاند:
 -1با استناد به روایت ابن مسعود« ،ما ظهر» را فقط ثیاب دانسته و وجیه و کفیین را جیزء «میا
ظهر» نمیدانند (قطب راوندی 1143 ،ق ،ج  .)121 :2در صورتی که برفرض هم کیه رواییت ابین
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مسعود صحیس باشد ،دلیلی بر انحصار «ما ظهر» بر ثیاب و جلباب نیست چیون «میا» بیرای عمیوم
وضع شده و هیچوجهی برای تخصی

آن نیست (طباطبایی ،بیتا ،ج .)12 :11

«-2ظهر» را فعل الزم حدثی گرفته و اینگونه معنا کردهاند که وجه و کفین و سیرمه و انگشیتر
و ...اگر اظهار شود حرام است؛ ولی اگر اتفاقی و خود به خود ظاهر شید حیرام نیسیت (شیریعت
موسوی 1113 ،ش .)226 :که باید گفت ظهور اتفاقی غیر از وجه و کفین هم همین حکم را دارد.
«-1ابداء» در «الیبدین زینتهن اال ما ظهر منها» نفسی است به این معنا که وقتی زن وارد جامعیه
میشود باید این مقدار پوشش داشتهباشد؛ ولی ابدای دوم که با الم آمده (الیبدین  ...لبعولتهن )...به
معنای نشان دادن است به همین دلیل میفرمایند آیه در صدد عدم وجیوب سیتر اسیت اگیر نیاظر
نامحرمی نباشد؛ ولی اگر ببیند که نامحرمی نگاه میکند بر او الزم اسیت کیه ابیداء نکنید (جیوادی
آملی ،خارج فقه  / 21/ 1 / 12همان ،درس تفسیر  .)24/1/11به هر طریق باید گفت ،عیدم وجیود
الم در جمله اول دلیل برتفاوت دو «الیبدین» نیست؛ زیرا ظیاهر ایین اسیت کیه الم در جملیه اول
محذوف است.
-1در روایت ،نظر به چهرهی زنان برای ازدواج جایز دانسته شده (کلینی 1143 ،ق ،ج )166 :3
و جواز نظر برای ازدواج ،عدم جواز در غیر آن و س ا وجوب پوشیش را موجیب مییشیود .در
صورتی که بین جواز کشف و جواز نظر تالزمی نیست (محقق داماد 1116 ،ق ،ج 21 :2؛ جیوادی
آملی ،خارج فقه )21/1/16؛ یعنی می تواند پوشش واجب نباشد ولی نظر حرام باشد به این معنا که
میتواند اذن ابداء وجه و کفین به زن داده شده باشد؛ ولی نظر به آن برای مردان فقیط در شیرایطی
مانند نکاح ،شهادت و ...جایز باشد.
-3عده ای دیگر به روایت عورت بودن زنان استدالل کردهاند و مدعیاند کیه فقهیا بیر عیورت
بودن همهی بدن زن اتفاق دارند (فاضل 1131 ،ش ،ج  )222 :2و یا اینگونه استدالل میکننید کیه
در روایت زنان به عورت تشبیه شدهاند و همانطور که سیتر عیورت واجیب اسیت سیتر زن هیم
واجب است (بروجردی 1126 ،ق ،ج « .)231 :1إنّ النبی(صلواتاهللعلییه و آلیه) قیال النّسیاء عیی
وعورة فاستُروا عیهنّ بالسُکوت واستٌروا عوراتِهنّ بالبُیوت»(حر عاملی 1142 ،ق ،ج  )66 :24که در
نقد استدالل این عده باید گفت-1 :چنین اتفاقی بین فقها نیست-2.اگیر وجیه شیبه تشیبیه زن بیه
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عورت ،لزوم ستر باشد ،پا باید قائل شوند که برای مستور کردن زن دستور به حفیک او در خانیه
داده شده و حتی با نقاب هم نمیتواند از خانه خارج شود-1.شیاید منظیور رواییت ،امیر اخالقیی
است که داللت بر تعفف میکند ،یعنی اهتمام به مواظبت از زنان .بنابراین وجه شیبه ممکین اسیت
تحفک باشد نه تستر یعنی همان طور که حفک فرج از وقوع در فجور الزم است حفک زنان از وقوع
در فجور و معاصی هم الزم است -1 .بسیاری از علماء قائلند که وجه و کفین از عورت بیودن زن
استثناء شدهاست (طوسی 1143 ،ق ،ج  -3 .)213 :1واژه عورت در کاربردهای روایی به مصیادیق
مختلفی اطالق شده که ویژگی مشترک همه آنها در حریم خصوصی قرار داشتن ،آسیبپیذیری و
نیازمندی به حراست است؛ بنابراین میتواند معنای روایت ایین باشید کیه زنیان بیه دلییل ایینکیه
آسیبپذیر بوده و توان دفاع ندارند ،خانه بهترین مأوا برای تأمین امنیت آنان اسیت و رعاییت ایین
حکم اخالقی زمانی الزم است که مصلحت اقوایی بر آن تقدم نیافته باشد (رجبیان.)163 :1123 ،
ب) عدم وجوب ستر وجه و کوین
اکثر فقها عدم وجوب ستر وجه و کفین را قائل شدهاند و به روشهای مختلف به آن اسیتدالل
کردهاند:
« -1ما ظهر» وجه و کفین است و از وجوب پوشش استثناء شدهاست (طوسی 1143 ،ق ،ج :1
211؛ خوئی 1111 ،ق ،ج .)13 :12
« -2ما ظهر» بر حسب اختالف عادات بالد و طوائف متفاوت اسیت و در بیالد و طیوائفی کیه
پوشش وجه و کفین عادت نیست ،پوشش آن واجب نیست (فیض کاشانی 1113،ق ،ج .)342 :22
البته ایشان دلیلی برای مدعای خود ذکر نکردهاند.
 -1استدالل دیگر برخی علماء بر عدم وجوب ستر وجه و کفین این است که فحیوای بسییاری
از روایات در مورد نظر ،سؤال از نظر به دستان ،و سر و ذراعین و ...است و همیه ،غییر از وجیه و
کفین است .در صورتیکه سؤال از حکم وجه و کفین اولی است چون ابتالء به آن بیشیتر اسیت و
کشف آن نیز سهولت بیشتری دارد؛ بنابراین سکوت از حکم وجه و کفین کاشف از وضوح حکیم
جواز آن بوده و جواز نظر مستلزم جواز کشف است (طباطبایی ،بیتا ،ج .)31 :11
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در نهایت می توان نتیجه گرفت که دلیل متقنی بر وجوب ستر وجه و کفین وجود ندارد؛ ولیی
مسلم پوشش بیشتر نشان از تقواست؛ چنانچه از سیره حضرت زهیرا (سیالماهلل علیهیا) نییز چنیین
برداشت میشود و یا اینکه یکی از مصائب اهلبیت امام حسین (علیهالسالم) ،در وقیایع عاشیورا،
مکشوف کردن چهرههای ایشان بوده است .سید بن طاووس در کتاب لهوف چنیین نقیل مییکنید:
«حَمَلَ نِسَاءَهُ عَلَی أَحْلَاسِ أَقْتَابِ الْجِمَالِ بِغَیرِ وِطَاء مُکشَّفَاتِ الْوُجُوهِ بَینَ الْأَعْدَاءِ» یعنیی زنیان امیام
حسین (علیهالسالم) را بر شتران سوار کردند درحالیکه صورت هایشان مکشفه و بدون پوشش بود
(ابن طاووس 1111 ،ش .)111 :همچنین حضرت زینب (سالماهلل علیها) در مجلا یزیید بیه ایین
مطلب اشاره کردند و فرمودند« :أَمِنَ الْعَدْلِ یا ابْنَ الطسلَقَیاءِ تَخْیدِیرُک حَرَائِیرَک وَ إِمَیاءَک وَ سَیوْقُک
بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ سَبَایا قَدْ هَتَکتَ سُتُورَهُنَ وَ أَبْدَیتَ وُجُوهَهُنَّ» یعنی ای فرزنید آزادشیدگان! آییا از
عدالت است که اکنون زنان و کنیزان خود را در پشت پیرده و پوشیش حفیک کیردهای و دختیران
پیامبر را به اسارت بدون پرده و حجاب با صورتهیای مکشیوفه بیه اطیراف شیهرها مییگردانیی
(طبرسی 1141 ،ق ،ج )141 :2؟!
-2پوشش بانوان در مقاب محارم
قسمتی از آیه  11نور به پوشش در مقابل محارم پرداخته است «وَلَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّیا لِبُعُیولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ »...ولی در مورد محدوده این پوشش ،آراء مختلفی از فقها ذکر شیده کیه
میتوان نظرات آنان را به چند دسته تقسیم نمود:
 -2-1فقط پوشش عورتین
برخی فقط پوشش عورتین را واجب دانسته اند .یعنی اگر نظر بدون تلذذ و ریبه باشد ،بیه غییر
از عورت جایز است (محقق حلی 1141 ،ق ،ج 211 :2؛ حلی 1114 ،ق ،ج  .)6 :2دالئل این قیول
چند مطلب ذکر شده است:
الف) سیره متشرعهف سیره برعدم ستر زنان از محیارم اسیت (طباطبیایی قمیی 1121 ،ق ،ج :3
.)111
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ب) کتابف آیه  11سوره نور «ال یبْدِینَ زِینَیتَهُنَّ إِالَّ لِبُعُیولَتِهِنَّ أَوْ آبیائِهِنَّ …» در آییه ،محیارم
هم ردیف زوج ذکر شده پا ابداء زینت برای آنها هم جایز است ،غیر از عیورت کیه بیا دلییل از
عمومیت خارج میشود.
روایتی از ابی الجارود در تفسیر قمی نقل شده که زینت محرم را اینگونیه مییفرماینید« :وَ اَمّیا
زینَةُ الَمحْرَمِ فَمَوْضِعُ الْقِالدَةِ فَما فوقها وَ الدُّمْلُجُ وَ مادونَهُ وَالْخَلْخالُ وَ ما اَسْفَلُ مِنْیهُ»؛ یعنیی جیای
گردنبند و باالتر از آن و بازوبند و پایینتر از آن و خلخال و پایینتیر از آن (قمیی 1161،ش ،ج :2
 .) 141این گروه از فقها این روایت را بیه سیبب ابیی الجیارود ضیعیف دانسیتهانید و مییفرماینید
صالحیت برای معارضه با حکم ندارد( .حکیم 1116،ق ،ج  )12 :11و اگر در سند هم تسامس کنیم
به استحباب حمل میشود (محقق داماد ج .)32 :2
ج) دلیل دیگر ایشان روایات متضافرهای است که بر جواز غسل میت زن توسط محارم داللت
میکند( .خوئی ،موسوعه ج  )32 :2مانند این روایت «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّیهِ عَینِ الرَّجُیلِ یخْیرُجُ فِیی
السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ یغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَیذَا یلْقِیی عَلَیی عَوْرَتِهَیا خِرْقَیةم» (کلینیی،
 1143ق ،ج )131 :1
 -2-2پوشش ناف تا زانو
برخی فقها قائلند احتیاط است که از ناف تا زانو پوشاندهشیود( .طباطبیایی ییزدی 1122 ،ق ،ج
113 :2؛ طباطبایی قمی 1121 ،ق ،ج 111 :3؛ خوئی و صافی 1131 ،ش ،مسئله  )2113دلیلیی کیه
برخی (سیفی مازندرانی 1122،ق )112 :بر این نظر ارائه نمودهاند ،روایت معتبر حسین بین علیوان
است به این مضمون که «وَ الْعَوْرَةُ مَا بَینَ السُّرَّةِ وَ الرُّکبَةِ» (حر عاملی 1142 ،ق ،ج  ،334 :1ح .)3
 -2-3همه بدن بهجا مواضع زینت
صاحب کتاب انوارالفقاهه در مورد جواز نظر به محارم قولی را با این عنوان «جیواز النظیر الیی
المحاسن الخاصه» مطرح میکنند و محاسن خاصه را به مواضع زینت تفسیر میکنند و مییفرماینید
شامل مو و صورت و دست تا ساعد و پا تا قسمتی از ساق و همچنین موضع گردنبنید و ماننید آن
میشود (مکارم شیرازی 1123 ،ق ،نوارالفقاهه ،کتاب النکاح.)31 :
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دلیل ایشان عموم دو آیه  14و  11نور است و اینکه دلیلی برخالف آن نیست .ایشان اسیتدالل
قول اول را مبنی بر عدم لزوم پوشش غیر از عورتین را کامل نمیدانند و دالیل آنهیا را ایینگونیه
رد میکنند -1 :سیره متشرعه :چنین سیرهای ثابت نیست و قیدر متییقن اظهیار محاسین و مواضیع
زینت است نه مثل سینه و پشت و ران .ادعای چنین سیرهای بیدون دلییل اسیت-2 .آییه  11نیور:
زینت باطن ،اظهارش برای محارم جایز است که همان محاسن خاصه میباشید-1 .رواییات جیواز
غسل میت توسط محارم :ممکن است مراد جواز آن در ضرورت باشد به قرینه ذکر سفر .عالوه بیر
اینکه روایاتی که مقید می کند این غسل از وراء لباس باشد دلیل بیر ضید آن اسیت (حیر عیاملی،
 1142ق ،ج  ،346 :2ح  1و .)3
 -2-2همه بدن بهجا سر و وورت و کوین
برخی دیگر از فقها ،محدوده لزوم پوشش در مقابل محارم را گسترده نموده به طوری که فقیط
سر و صورت و کفین را مستثنی دانستهاند (بروجردی؛  1126ق ،ج  )236 :1و به روایتی اسیتدالل
میکنند که مردی به رسولاهلل (صلواتاهللعلیه و آله) عرض کرد که خواهرم موهایش را جلوی من
آشکار میکند ،ایرادی دارد؟ فرمودند :نه من میترسم که از محاسن او برای تو آشیکار شیود و بیه
گناه بیفتی (مجلسی 1141 ،ق ،ج  .)11 :141در صورتیکه عالوه بر اشکالی کیه بیه سیند رواییت
شده ،مخالف با صریس سوره نور است که اظهار زینت باطنه را برای محارم جایز دانسته ،در ضیمن
ظاهر روایت این است که قضیه در مورد واقعه خاصی اسیت کیه محیل ریبیه بیودهاسیت (مکیارم
شیرازی 1123 ،ق ،کتاب النکاح.)31 :
استدالل برخی دیگر به روایتی اسیت کیه از پییامبر اکیرم (صیلواتاهللعلییه وآلیه) نقیل شیده:
«...للزوج ما تحت الدرع ولالبن واالخ ما فوق الیدرع و ( »...مجلسیی 1146 ،ق ،ج  .)126 :12درع
در فارسی به معنای پیراهن است و ما فوق پیراهن یعنی سر و مقیداری از سیینه و قیدمین و حتیی
میفرمایند چون پیراهنها در آن زمان بلند متداول بوده به گونهای که روی زمین میکشیده چه بسا
حتی قدمین هم نباید برای محارم آشیکار کنید (بروجیردی 1126 ،ق ،ج  .)236 :1در صیورتیکیه
میتواند منظور از درع ،عرف پوشش بانوان در آن زمان باشد چنانچه در روایت ابی الجیارود نییز
بازوبند و پایینتر از آن ،زینت محارم دانسته شده؛ بنابراین میتوانید پوشیش بیشیتر از آن از بیاب
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استحباب باشد .همچنین به نظر میرسد ،محدوده پوشیش در مقابیل همیه محیارم یکسیان نباشید
چنانچه در آیه  11نور نیز ترتیبی در ذکر محارم مالحظه میشود (شوهر ،پدر ،پیدر شیوهر ،پسیر،
پسر شوهر ،برادر ،پسر برادر و پسر خواهر).
با توجه به دالیل ارائه شده ،به نظر میرسد نمیتواند حکم پوشش در مقابل محارم بیرای همیه
یکسان باشد و بسته به شرایطی از جمله سن زن و مرد و عرف و آداب و رسوم محل زندگی ایین
محدوده میتواند متفاوت باشد.
-3پوشش بانوان در نماز
احکام پوشش نماز بانوان در آیات قرآن ذکر نشده؛ ولی با توجه به رواییات ،فقهیا نظراتیی را
قائل شدهاند که در چند دسته ذکر میشود:
 -3-1همه بدن بهجا موضع سجده
برخی قائلاند در نماز همهی بدن زن بهجز موضع سجده باید پوشیده شود (ابن حمزه طوسی،
 1141ق )12 :و شاید دلیل ایشان عورت بودن زن است و اینکه ستر عورت در نماز واجب اسیت
پا پوشش همهی بدن زن الزم است؛ ولی از طرفی چون باید به «مایصس السجود» سیجده کیرد و
باید بدون مانع باشد ،موضع سجود را استثناء کردهاند .در صورتی که طبق آنچه قیبالم توضییس داده
شد عورت بودن زنان درباره پوشش مقابل نامحرم است .همچنیین رواییاتی اسیت کیه از معصیوم
سؤال شده در مورد نماز خواندن زن با نقاب و حضرت فرمودهاند اگر موضیع سیجود را بیاز کنید
اشکال ندارد؛ ولی اگر صورت را باز کند افضیل اسیت (حیر عیاملی 1142 ،ق ،ج  ،121 :1ح  1و
 ،121ح )6؛ بنابراین پوشش صورت نمیتواند واجب باشد.
 -3-2همه بدن بهجا وجه
برخی دیگر فقط وجه را استثناء کردهاند و میفرمایند در نماز همهی بدن بهجیز صیورت بایید
پوشیده باشد .این قول را عالمه حلی در تذکره به برخی امامیه نسبت دادهانید و اسیتدالل آنهیا را
چنین بیان میکنند که کفین از عورت است و ظهور «اال ما ظهر» در وجه است (حلی 1111 ،ق ،ج
 .)116 :2در صورتی که آیه مربوط به پوشش در مقابل نامحرم است و عورت بودن زنان نییز اگیر
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ثابت شود ،مربوط به نامحرمان است .ضمن اینکه اگر عورت بودن زنان در نماز منظیور باشید بیا
ذیل روایات که میفرماید« :فَاسْتُرُوا اَلْعَوْرَةَ بِالْبُیوتِ» سازگار نیست؛ زییرا بنیابراین معنیا بایید قائیل
شویم که اگر زن تنها در خانهاش نماز میخواند ستر عیورت شیده و دیگیر پوششیی الزم نیدارد؛
بنابراین همانطور که وجه از این عمومیت خارج میشود ،کفین نیز هم به حسب روایات و هم به
حسب ضرورت خارج میشود (رک :حلی 1112 ،ق ،ج .)231 :1
-3-3همه بدن بهجا وجه و کوین
قول دیگر استثناء وجه و کفین است .برخی از امامیه بر این باورند که از ستر در نماز فقط وجه
و کفین استثناء میشوند و قدمین باید پوشیدهباشد (رک :حلی 1111 ،ق ،ج .)116 :2
عالمه حلی در تذکرة دلیل آنها را عورت بودن زن و استثناء وجیه و کفیین دانسیتهانید؛ ولیی
برخی فقها دالیل دیگری نیز بیان کردهاند از جمله -1:احتیاط در عبادت (رک :طباطبایی ،بییتیا ،ج
-2 .)113 :1روایت «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ لَیاَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ کیفَ تُصَیلِّی فییهیا قَیالَ تَلْتَیفُّ
س»
ج ُلهَیا َو لَی ْم َتقْی ِد ْر َعلَیی غَیی ِر َذلِیک َفلَیا بَی ْأ َ
ت ِر ْ
خ َرجَی ْ
فیها وَ تُغَطِّیی رأسهیا َو ُتصَیلِّی فَی ِإ ْن َ
(مجلسی 1141،ق ،ج  )232 :14که می گویند روایت عدم سیتر پیا را در صیورت اضیطرار اجیازه
میدهد پا در شرایط عادی ستر پا الزم است-1 .دیگر اینکه بعضی بیه بلنیدی پییراهنهیا در آن
زمان استدالل میکنند و میفرمایند درع که در روایات آمده ،پیراهنهای بلندی بوده کیه قیدمهیا را
میپوشانده است (بروجردی 1126 ،ق ،ج .)236 :1
در تحلیل و بررسی این دالیل میتوان گفت )1 :همانطور که گفتیم مسیئله عیورت بیودن زن
مربوط به نماز نیست؛ بلکه در مقابل نامحرم است که وجوب تکلیفی است؛ ولی پوشیش در نمیاز
وجوب شرطی است و ارتباطی به هم ندارند و دو مسئله جیدا از یکدیگرنید مگیر اینکیه نمیاز در
مقابل نامحرم خوانده شود که در اینجا دو تکلیف است :الف) تکلیف ستر بیرای نمیاز ب) تکلییف
ستر در مقابل نامحرم )2.احتیاط در مسائل عبادی هم احتیاط عملی است نه اصیلی بیرای فتیوا)1 .
خالف اصل است )1 .در مورد روایت نیز باید گفت ممکن است منظیور از رجیل ،بیاالتر از قیدم
باشد .همچنین این روایت با روایاتی که اکتفاء به درع و خمار شده ،جمع میشود و میتواند حمل
بر استحباب پوشش قدمین شود (طباطبایی ،بیتا ،ج  .)113 :1هیچکدام از اصحاب با وجود اینکیه
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اطالع بیشتری به لباس زنان عرب در آن زمان داشتهاند چنین استداللی نکردهانید و آنچیه از زنیان
عرب در این زمان مشاهده میکنیم این است که پیراهن آنها قدمهایشان را نمیپوشاند ییا حیداقل
همه آن را نمیپوشاند (همان .)113 :عالوه براینکه بر فرض که قبول کنیم پییراهنهیا بلنید بیوده،
دلیل به وجوب ستر نیست چون در حرکات نماز ،احتمال پیدا شدن قدمین بوده است.
 -3-2همه بدن بهجا وجه و کوین و قدمین
اکثر امامیه ،وجه و کفین و قدمین را از وجوب ستر در نماز اسیتثناء کیردهانید (رک :طباطبیایی
یزدی 1122 ،ق .)222 :دلیلی که اکثر آنها آوردهاند استثناء وجه و کفین و قدمین از عورت بیودن
زن استَ« .وجِب سِترُ العورة فی الصّالةِ وبَدنِ المرأةِ و رأسُها عورة اال الوَجیهِ والکَفیینِ و القَیدَمَینِ»
(عاملی 1113 ،ق ،ج  .)111 :1دلیل دیگر اصل عدم است (همان 1112 ،ق ،ج  )1 :1و اینکه غالبام
و عادتام قدمین آشکار می شود؛ بنابراین پوشش آن الزم نیست .عالوه بر اینکه بیه رواییاتی کیه در
آنها به درع و خمار کفایت شده ،استناد کردهاند( .حلی 1143 ،ق ،ج )141 :2
در مورد دلیل عورت بودن زن ،همانطور که ذکر شد نمیتواند ارتباطی به نمیاز داشیته باشید
چنانچه در هیچکدام از روایات لباس نمازگزار که حدود  24روایت هم هست اشارهای به عیورت
بودن زن نشده است .اینکه غالبام و عادتام قدمین ظاهر میشود نیز نمیتواند دلیل کیاملی باشید چیه
بسا همین قدمین در مقابل نامحرم با اینکه عادتام ظاهر میشود؛ ولیی بیه دلییل رواییات حکیم بیه
پوشش آن شده پا آنچه دلیل اصلی این حکم است دو چیز است -1 :اصل عدم  -2روایات.
به طور کلی میتوان روایات پوشش نماز را به سه دسته تقسیم نمود:
-1کفایت درع و خمار (حر عاملی 1142 ،ق ،ج  ،143 :1ح  1و  1و  -2 .)3کفایت به چادر و
ملحفه ،در صورت عدم وجود لباسی دیگر (با آن مقنعه درست کند و بقیه را رها کند)(همان:146 ،
ح  3و  -1 .)1درع +خمار +ملحفه (همان :ح  2و  11و  .)11از روایات برمیآید که مهم پوشاندن
سر و بدن است و اینکه با ملحفه باشد یا مقنعه موضوعیت ندارد و آن روایاتی که عالوه بر درع و
خمار ،ملحفه را اضافه کرده بر زیادی فضیلت و ثواب و استحباب حمل شیدهاسیت (همیان143 ،؛
بروجردی 1126 ،ق ،ج  )266 :1و یا اینکه به صورتی که درع و خمار ضیخیم نبیودهاسیت حمیل
میشود (حر عاملی 1142 ،ق ،ج  .)143 :1چنان چه در روایتی به لزوم ضخیم بودن لباس نمازگزار
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اشاره شده است (کلینی 1143،ق ،ج  ،121 :1ح  .)2البته برخی علماء چادر را عالوه بیر پییراهن و
مقنعه واجب میدانند (طباطبایی ،بیتا ،ج )111 :1؛ ولی از هیچکیدام از رواییات وجیوب پوشیش
قدمین برنمیآید.
-2محدوده پوشش بانوان در احرام
پوشش بانوان در احرام همانند پوشش آنان در مقابل نامحرم است و فقط تفاوت آن در احکام
پوشاندن وجه است به دلیل اینکه یکیی از محرمیات احیرام بیرای زنیان پوشیاندن صیورت ،ذکیر
شدهاست که در این زمینه روایات و همچنین نظر فقها بررسی میشود؛ روایات سه دستهاند:
الف) نهی از نقاب و برقع
برقع ،پارچهای بوده که زنان و یا گاهی مردان جلوی صورت خیود مییانداختیهانید چنیانچیه
درباره موسی مبرقع که جد سادات برقعی بوده چنیین معیروف اسیت (شیریعت موسیوی:1113 ،
 .)311از امام باقر (علیهالسالم) روایت شده است :الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَیا وَ
إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ (حر عاملی 1142 ،ق ،ج  ،12باب  )121 :11و با همیین مضیمون رواییات
دیگری از نقاب و برقع زن محرمه نهی کیردهانید (از جملیه حیدیث  1و  3و  2از همیین بیاب از
حرعاملی ( )1142و حدیث  1از باب  11از ابواب احرام).
ب) جواز اسدال و ارخاء
برخی روایات بر جواز پوشاندن صورت در احرام داللت دارد و با الفاظ اسدال و ارخیاء آمیده
که هر دو به معنای آویختن چیزی از سر به صورت است .مانند این روایت که از حضیرت صیادق
(علیهالسالم) نقل شده« :الْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا إِلَی الذَّقَنِ» (حر عاملی  1142ق ،ج :12
 ،123ح  6و روایات  3و  1از همین باب).
ج) جمع بین نهی و تجویز
در بعضی روایات ،هم از نقاب و برقع نهی شده و هم بیه جیواز اسیدال تصیریس شیدهاسیت
(همان ،ج  ،12باب  ،11ح  2و  )1مَرَّ أَبُو جَعْفَر (علیه السیالم) بِیامْرَأَة مُتَنَقِّبَیة وَ هِیی مُحْرِمَیةٌ فَقَیالَ
أَحْرِمِی وَ أَسْفِرِی وَ أَرْخِی ثَوْبَک مِنْ فَوْقِ رَأْسِک فَإِنَّک إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ یتَغَیرْ لَوْنُیک (...همیان ،ج :12
 ،123ح .)1
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اجماع فقهای شیعه هم بر این است که زن محرم میتواند به صورت اسدال صورت خیود را از
نامحرم ب وشاند (عاملی 1111 ،ق ،ج 132 :3؛ طباطبایی ،بیتا ،ج 141 :6؛ نراقیی 1113 ،ق ،ج :12
 ) 12و حتی بعضی علما به وجوب آن نظیر دارنید (نجفیی 1141 ،ق ،ج 121 :11؛ فاضیل هنیدی،
 1116ق ،ج  .)121 :3البته برخی الزم دانسته انید کیه هنگیام اسیدال ،پارچیه از صیورت دور نگیه
داشتهشود (انصاری 1123،ق ،کتاب الحج .)12 :در صورتی که در هیچ روایتی ایین مسیئله مطیرح
نشده است و این در حالی است که اگر چادر را به صورت رها کنند غالبام بیه صیورت مییچسیبد؛
ولی با این وجود در هیچ روایتی از آن نهی نشدهاست؛ بنابراین آنچه از روایات بهدسیت مییآیید
این است که در صورتی که نامحرمی نظر میکند اسدال جایز است ،هر چند به صیورت بچسیبد و
اگر نامحرم نمی بیند هر چند نچسبد باز هیم جیایز نیسیت (رک :مکیارم شییرازی ،خیارج فقیه3 ،
.)21/1/
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محدوده پوشش بانوان در هر چهار بخش (مقابل نامحرم ،مقابل محارم ،نمیاز و احیرام) ،محیل
اختالف فقها است .در بخش اول (مقابل نامحرم) با وجود آیاتی مانند  11نور و  32احیزاب ،نظیر
فقها ،در مورد مصداق واژهها و عبارات متفاوت شدهاست که برخی به دلیل خلط احکام پوشیش و
نظر می باشد ،زیرا با وجود عدم تالزم بین نظر و ستر از روایات عدم جیواز نظیر ،وجیوب سیتر را
نتیجه گرفتهاند .در بخش دوم (در مقابل محارم) نیز با وجود اصل حکم در آیه  11نیور ،در میورد
محدوده ی آن نظرات بسیار متفاوتی ارائه شده که برخی به دلیل استناد به روایاتی است کیه عیالوه
بر اشکاالت سندی ،در مورد واقعه خاصی است که محل ریبه بودهاست و با توجه به دالییل ارائیه
شده ،به نظر میرسد نمی تواند حکم پوشش در مقابل محارم برای همه یکسیان باشید و بسیته بیه
شرایطی از جمله سن زن و مرد و عرف و آداب و رسیوم محیل زنیدگی ایین محیدوده مییتوانید
متفاوت باشد.
در بخش سوم (محدوده پوشش در نماز) ،نیز فتاوایی مانند وجوب پوشش همیه بیدن بیهجیز
موضع سجده بیان شده است ،در صورتی که دلیل مورد استناد ،در مورد پوشیش در مقابیل نیامحرم
است و با مسائل مربوط به نماز خلط صورت گرفتهاست و یا فقط سیتر عیورتین در نمیاز واجیب
دانسته شده ،در حالیکه روایات زیادی خالف آن را ثابیت مییکنید .در بخیش چهیارم (محیدوده
پوشش در احرام) ،برخی فقها به وجوب ستر وجه حتی در احرام نظر دادهاند که دالیل آنها تمیام
نیست .برخی نیز به لزوم دور نگهداشتن اسدال از صورت فتوا دادهانید در صیورتی کیه دلیلیی بیر
چنین وجوبی ارائه نشده است.
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العلمیه ،چا
.2

ابن طاووس ،علی بن موسی 1111( ،ش) ،اللهوف علی قتلی الطووف ،تهران :نشر

جهان ،چا
.1

اول.
اول.

ابن فارس ،احمد 1141( ،ق) ،معجم مقاییس اللغه قم :مکتب االعالم االسالمی ،چا

اول.
سوم.

.1

ابن منظور ،محمد 1111( ،ق) ،لسان العرب بیروت :دارصار ،چا

.3

ازهری ،محمد بن احمد 1121( ،ق) تهذیب اللغه ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،چا

اول.
اول.

.6

بروجردی ،حسین 1126( ،ق) ،تبیان الصاله قم :گنج عرفان ،چا

.3

جرجانی ،ابوالفتوح ،)1162( ،آیات االحکام ج  ،2تهران :نوید ،چا

.1

جوادی آملی ،عبداهلل ،درس خارج فقه ،21/1/ 12،سایت مدرسه فقاهت.

.2

_________________ ،درس توسیر ،24/1/11 ،سایت مدرسه فقاهت.

اول.

 .14حر عاملی ،محمد بن حسن 1142( ،ق) وسائ الشیعه قم :مؤسسه آل البیت ،چا
 .11حکیم ،سید محسن 1116( ،ق) ،مستمس

اول

العروه الوثقی قم :مؤسسه دارالتفسیر ،چا

اول.
 .12حلی ،حسن 1114( ،ق) ،ارشاداالذهان الی احکام االیمان مصحس فارس حسون ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی ،چا

اول.

 1111( ،_________ .11ق) تذکره الوقها قم :مؤسسه آل البیت ،چا

اول.

 1112( ،_________ .11ق) منتهی المطلب فی تحقیق المذهب مشهد :مجمع البحوث
االسالمیه ،چا

اول.
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 .13حلی ،نجمالدین( ،محقق حلی)( 1141ق) شرائع االسالم فی مسائ الحالل والحرام قم:
مؤسسه اسماعیلیان ،چا

دوم.

 1143( ،____________ .16ق) ،المعتبر فی شرا المختصر قم :مؤسسه سیدالشهداء،
اول.

چا

 .13خوئی ،سیدابوالقاسم 1111( ،ق) موسوعه االمام الخوئی قم :مؤسسه احیاء آثار االمام
الخوئی ،چا

اول.

 .11راغب اصفهانی ،حسین بن محمد 1112( ،ق) ،موردات الواظ القرآن بیروت :دارالقلم،
اول.

چا

 .12رجبیان ،زهره ،)1123( ،بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عوره مجله علوم
حدیث ،شماره .12
 .24سیفی مازندرانی ،علی اکبر 1122( ،ق) دلی
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چا

تحریرالوسیله (احکام االسره) ،تهران:

اول.

 .21شریعت موسوی ،مصطفی 1113( ،ش) ،الشهاب فی مسئله الحجاب قم :دارالتفسیر،
اول.

چا

 .22صاحب ،اسماعیل بن عباد 1111( ،ق) ،المحیط فی اللغه ،بیروت :عالم الکتب ،چا
اول.
 .21طباطبایی ،سید علی( ،بیتا) ،ریاض المسائ

قم :موسسه آل البیت ،چا

اول.

 .21طباطبایی ،محمد حسین 1124( ،ق) ،المیاان فی توسیر القرآن بیروت :مؤسسه اعلمی،
چا

دوم.
 .23طباطباییقمی ،سیدتقی 1121( ،ق) ،الدالئ فی شرا منتخب المسائ

محالتی ،چا

قم :کتابفروشی

اول.

 .26طباطبایی یزدی ،سید محمدکاظم 1122( ،ق) ،العروه مع تعالیق االمام الخمینی ،تهران:
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چا

اول.
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 .23طبرسی ،احمد بن علی 1141( ،ق) ،االحتجاج علی اه اللجاج ،مشهد :نشر مرتضی،
اول.

چا

 .21طوسی ،ابن حمزه 1141( ،ق) ،الوسیله الی نی الوضیله قم :کتابخانه مرعشی نجفی،
اول.

چا

 1143( ،______________ .22ق) ،الخالف ،قم ،جامعه مدرسین قم :چا

اول،

 .14طیب ،محمد حسین 1162( ،ش) اطیب البیان فی توسیر القرآن تهران :اسالم ،چا
دوم.
 .11عاملی ،محمد بن علی 1111( ،ق) ،مدارک االحکام فی شرا عبادات شرائع االسالم
بیروت :مؤسسه آل البیت ،چا

اول.

 .12عاملی ،محمد بن مکی( ،شهید اول) 1113( ،ق) ،الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه قم:
جامعه مدرسین قم ،چا

دوم.

 1112( ،___________________________ .11ق) ذکری الشیعه فی احکام
الشریعه قم :مؤسسه آل البیت ،چا

اول.

 .11عسگری ،حسن بن عبداهلل 1144( ،ق) ،الوروق فی اللغه ،بیروت :داراآلفاق الجدیده،
چا

اول.
 .13علوی عاملی ،سید احمد( ،بیتا) ،مناهج االخیار فی شرا االستبصار قم :مؤسسه

اسماعیلیان.
 .16فاضل ،مقداد 1131( ،ش) کنا العرفان فی فقه القرآن تهران :مرتضوی ،چا
 .13فاضل لنکرانی ،محمد 1111( ،ش) ،احکام جوانان قم :مهر ،چا

اول.

هجدهم.

 .11فاضل هندی (اصفهانی) ،محمدبن حسن 1116( ،ق) ،کشف اللثام واالبهام عن قواعد
االحکام قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چا

اول.

 .12فراهیدی ،خلیل بن احمد 1142( ،ق) ،کتاب العین قم :نشر هجرت ،چا

دوم.

 .14فیض کاشانی ،محمد 1113( ،ق) ،توسیرالصافی ،تهران :مکتبه الصدر ،چا

دوم.

 .11قرشی ،علی اکبر 1131( ،ش) ،قاموس قرآن تهران :دارالکتب االسالمیه ،چا

ششم.
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 .12قطب راوندی ،سعید 1143( ،ق) ،فقه القرآن قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،چا
 .11قمی ،علی بن ابراهیم 1161( ،ش) ،توسیرالقمی ،طیب ،قم :دارالکتاب ،چا

دوم.

سوم.

 .11کاشانی ،فتس اهلل( ،بیتا) ،منهج الصادقین فی الاام المخالوین تهران :کتابفروشی اسالمیه،
اول.

چا

 .13کاظمی ،فاضل( ،بیتا) ،مسال

االفهام الی اآلیات االحکام بیجا :بیچا.

 .16کلینی ،محمد بن یعقوب )  1143ق( الکافی ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چا
 .13مجلسی ،محمد باقر 1141( ،ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،چا

چهارم.
دوم.

 1161( ،_______________ .11ش) ،مرآه العقول تهران :دارالکتب االسالمیه ،چا
اول.
 .12محقق داماد ،سیدمصطفی 1116( .ق) قواعد فقه ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی ،چا
دوازدهم.
 .34مصطفوی ،حسن 1114( ،ق) ،التحقیق فی کلمات القرآن بیروت :دارالکتب العلمیه،
سوم.

چا

 .31مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران 1131( ،ش) ،توسیر نمونه تهران :دارالکتب االسالمیه،
دهم.

چا

 .32مکارم شیرازی ،ناصر 1113( ،ش) احکام جوانان (دختران) ،قم :انتشارات علی بن
ابیطالب ،چا

سوم.

 ،_________________ .31انوار الوقاهه ( 1123ق) ،قم :انتشارات مدرسه االمام علی
بن ابیطالب ،چا

اول.

 ،_________________ .31درس خارج فقه ،21/1/3 ،سایت مدرسه فقاهت.
 .33نجفی ،محمدحسن 1141( ،ق) ،جواهرالکالم ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،چا
هفتم.
 .36نراقی ،احمد 1113( ،ق) ،مستند الشیعه فی احکام الشریعه قم :موسسه آل البیت ،چا
اول.

