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فریقین مفسران منظر از نور سوره 13 هآی در و زینت ظاهری زینت  
1خدیجه عرب  

2محسن خوشفر  

 چکیده

 یمصیالح  ینیت، جا که در امر ز از آن وانسان است در ذا ت یفطریالاز ام ینتبه ز ی و م ییخودآرا

 یو سلب یجابیا یرا مستحب دانسته و دستورهامقدس آن شارع ،است زن نهفته یژهوانسان به یبرا

و آشیکار   داده یییر را بیه حرمیت تغ   ینتحکم استحباب ز یعد سلبادر کرده و در بُص ینهزم یندر ا

درست از آن، شیناخت   ریتفس است که یاتیاز آ یزسوره نور ن 31 یه. آداند ینم یزرا جا ینتکردن ز

ن را از ، زنیا «زِینَیتَهُنَّ  لَیا یُبْیدِینَ  »ابتدا با عبار ت:  ه،یآ نیا .دهد یم پوشش زن ارائه از مقدار حیصح

ظیاهر را اسیتثنا    نیت ی، ز«مَیا ظَهَیرَ مِنْهَیا   »اما در ادامه با عبیار ت:   ؛کردهیخود نه نتیآشکار کردن ز

 نیت یز یمعنیا  انیی ب در هیم  و نیت یز یمعنیا  انیی ب در هم نیقیفر مفسران انیم نی. در ااست هنمود

و  یفیتوصی  ی،تحلیل . نوشتار حاضر بر آن است تا با روشاند نموده ارائه را یمختلف نظرا ت یظاهر

 زینیت  صحیح معنای وقا ت آنان پرداخته افترا یو بررس یا تو روا یقینفر یرتفاس یبه بررس یقیتطب

زن  یظیاهر  ینتز کهدهد  راستا نشان یندر ا و سازد نمایان مفسران این منظر از را ظاهری زینت و

و پاهیا   ینصیور ت، کفی   رینظ زن، جسمی زینت شام سوره نور استثناء شده است هم  31 یهکه در آ

 کیه  باشید  میی ... انگشیترو سرمه، النگو،  یرنظ او، مکتسبه  ینتو هم ز ست( اروایا ت برخی اساس)بر

 بیدنی  زینت از اعم( باطنی ینتها )ز زینت سایر و است شده استثناء پوشش  وجوب حکم از همگی

 .بماند وظمحف نامحرم دید از باید باشد نمی آشکار که او  مکتسبه زینت و زن

 

 .فریقین مفسران ظاهری، زینت زنان، زینت نور، 31 یهآ تطبیقی، تفسیر :یدیکل واژگان
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 مقدمه

آرایی و می  به زینت از امیال فطری است که از آغیاز پییدایش خلقیت انسیان در ذا ت انسیان       خود

کیه بیه    یاددر افیر  یخیو  یین و ا شود یم یرتعب ییستایباییجمال و ز وجود داشته و از آن به حبّ

ممکن اسیت   یگرد یزیغر یال تمانند تما یزن ی تما ینا یکنل کند؛ یم یتجلّ یشترب رسند، یم یجوان

 ییحد اعتدال، دسیتورها  یتاما اسالم با در نظر خرفتن مصالح و با رعا ،خردد یطتفر یادچار افراط 

فراد مؤمن آراسته باشیند  است ا شایسته یجابی،عد اصادر کرده که در بُ ینهزم یندر ا یو سلب یجابیا

 مقابی  را  ینیت آشیکار کیردن ز   بیبپردازنید؛ امیا در بعید سیل     عباد ت معبود خیود  به آراستگی باو 

 .داند ینم یزنامحرمان جا

 یرو تفسی  کنید  یمشخص می  ینتظهور ز یطهزن را در ح یفهاست که وظ یاتیسوره نور از آ 31 یهآ

 رواییا ت  وجیود  ایین  بیا  لیکن. دهد یارائه ماز مقدار پوشش زن  یحشناخت صح یهآ یندرست از ا

 خرفتیه  قرار بررسی و نقد مورد باید شده ارائه مفسران برخی سوی از که متفاوتی تفاسیر و مختلف

امیا در   کرده، نهی خود زینت کردن آشکار از را زنان ابتدا آیه این. شود ارائه آیه از صحیح تفسیر و

و  ینیت در میورد مقصیود از ز   ییه آ یین ا یردر تفسی  فسیران مچه ظاهر است را استثنا کیرده   ادامه آن

 .اند کرده یانرا ب ینظرا ت مختلف یظاهر ینتمقصود از ز ینهمچن

زن  ینیت ز یطهمورد ح دراند کرده یسع یدهد منابت مکتوب متعددیانجام شده نشان م یهایبررس

 کنند از جمله: تحقیقسوره مبارکه نور،  31 یهدر مورد آ همچنینو 

 بیه  ابتیدا  نویسینده  ،اثیر  یننوشته خالد غفوری که در ا« زن و حکم آن ینتاظهار ز»یر نظ یتمقا  

 یکه عبارتنید از: معنیا   کند یبحث م یهآ یسه محور بر رو در سپس و پرداخته آیه مفردا ت بررسی

 آشیکار  حرمیت  از آییه  در کیه  عنوانی 12 و «إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا: »عبار تو مراد از  ینتداع زاز اب ینه

 همچنین؛ آیه در شده استثنا عناوین در محارم همه نشدن ذکر علت و شوند می استثنا زینت ساختن

 خی   تقیی  محمید  و کمیالی  علیرضیا  نوشیته  «ینتاخفاء ز یهحدود پوشش زنان در آ یبررس»مقاله 

 نظییر  واژهیایی  شناسیی  مفهوم قالب در و انداخته زینت اخفاء آیه به اجمالی نگاهی ابتدا محمدی.

 آییه  در موجیود  اسیتثناهای  و د لیت  تعییین  بیه  و داده قیرار  بررسی مورد را جیوب و خمر و زینت

 یخی،تیار  هیای  هیافیت ؛ ر«إِلَّا مَیا ظَهَیرَ مِنْهَیا   » یهآ یفقه یریتفس یبررس»مقاله  برآن عالوه؛ پرداخته

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/332637/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a2%d9%86?q=%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%20%D9%88%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D9%86&score=354.94965&rownumber=1
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 ابتیدا  نویسینده  نییز  یمنبیت پژوهشی   یین شد کیه در ا  یافت یزن ایروانی جواد نوشته «یثیشواهد حد

 کیردن  روشین  بیرای  متنیی  درون قیرائن  و کرده بیان کلی طور به را آیه از خود برداشت و دورنما

شیواهد   نیزول و  یو فضیا  یخیو پس از آن شواهد تار دهد می قرار مخاطب اختیار در آیه مقصود

 میورد  را پوشیش  فلسیفه مختلیف،   یا تروا یبا بررس یتقرار داده و در نها ی مورد تحلرا  یثیحد

 «ییا ت و روا ییا ت از منظیر آ  ییو خیودآرا  ینتکوتاه به ز ینگاه» یداده است. و مقاله قرار بررسی

 یقیی تطب یبیه بررسی   هیا  تحقیق این از هیچکدام اما؛ یمیحسن اسالم پورکرو  ییفرزانه فخرانوشته 

و از آنجا که بیه جیز    اند نپرداخته یظاهر ینتو ز ینتدر مورد مقصود از ز یقیننظرا ت مفسران فر

نوشیتار   ینبنیابرا  ،انجام نشده یکردرو ینبا ا یکار مستقل یا حکام و فقه یا تآ یری،تفس یها کتاب

 را یقینمفسیران فیر   سوره نور از منظر 31 یهدر آ یظاهر ینتز و ینتحاضر بر آن است مقصود ز

 ییا ت و روا یرتفاسی  یقیی و تطب یفیتوص یلی،لیا تالش کرده تا با روش تحل ؛و به آن پاسخ دهد یابدب

 ی و با تحل ردهک یینتع راها  ن اشتراك و افترال آ قرار دهد و وجوه یرا مورد بررس یقینفر یریتفس

 یظیاهر  ینتو ز ینتبا نظر آنها، مقصود از ز یریتفس یا تروا یسهن و مقایاز مفسر یزهر  ا تنظر

بحث کنید   یا تد لت آ یطهدر ح یو مباحث فقه یا تقرار دهد و صرف نظر از روا یرا مورد بررس

 پژوهشگران قرار دهد. یاردر اختدست آمده را  به یجهنت ی،جمت بند یزو در 

 یشناس مفهوم
 نتیز یلغو یمعنا

 و یین از میاده ز  "زینت"آمده  یندر الع ؛شده است یانب یمتعدد یمعان "زینت"در لغت برای لف  

کیه از   یا از پسیربچه  یدمخفتیه شین   أَزهري  ؛(387: 7ل، ج  1409، است )فراهییدى  یدر مقاب  زشت

 او، چهیره  کیه  اسیت  آن او منظور و «شَیْنٌ وجهز و  زَیْنٌ  وجهی» :خوید یم یگریکه به د ی عق یبن

: 13ل، ج  1414 منظیور،  ابین اسیت )  قبیح و زشت دیگری چهره و است نیکو و درخشنده و زیبا

و  پیییرد  صیور ت  گیآن آراست ۀواسط که به یزیهر چ یآن را اسم جامت برا یبرخ همچنین(؛ 201

 ابین  ؛(94: 9ل، ج  1414صاحب بین عبیاد،    ؛387: 7ل، ج  1409است. )فراهیدى،  یَنجمت آن زِ

 و کنید  میی  د لیت  آراستن و یکوییو ن یء( بر حسن شن ی آن )ز یشه: اص  و راست معتقد فارس

 (42-41: 3 ه.ل، ج 1404آراستن آن با چمنزار است. )ابن فارس،  زمین، کردن زینت از مراد

http://ensani.ir/fa/article/author/139232
http://ensani.ir/fa/article/author/36667
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یز از حا تش نیه    که انسان را در هیچ داند میآن چیزى  را« الزِّینَۀ الحقیقیۀ» یزن مفردا ت در راغب

سازد. یعنى آراستگى ظیاهرى، بیاطنى، دنییوى، اخیروى،      در دنیا و نه در آخر ت آلوده و ناپاك نمى

فکرى، اخالقى، ایمانى، عملى و با خره زینت حقیقى یعنى: به سوى کمال رفتن و در جهت کمال 

چه که انسان را در حالتى غیر از حالتى دیگیر زینیت دهید و    مطلق بودن در همه ابعاد وجودى و آن

 )زشتى( است.  آراسته دارد از یز جهت در همان معنى شین

: زینیت و آراییش نفسیانى ماننید علیم و      کیرده  تقسییم  خونیه  سیه  بر را زینت خالصه طور به وی

ت خیارجى  اعتقادا ت نیکو )باورهاى درست( و زینت بدنى مث  نیرومندى و بلنیدى قامیت و زینی   

هیاى   یعنى: به وسیله چیزى جدا از انسان مث  مال و مقام. زینت دادن خداى بیراى اشییاء و پدییده   

چنیین بیا ایجیاد و     سابقه آنها از نظر آراسیته بودنشیان اسیت و هیم     خاهى ابداع و آفرینش بى ،عالم

و هیم در   هسیتند و زیبا   موجودیت دادن به آنها )یعنى در این که به همان حالت که هستند آراسته

اینکه آفرینش آنها خود از ارزشمندى و آراستگى براى آنهاست( و تیزیین دادن میردم بیه چییزى،     

عبار ت از: زر اندود کردن و نقش و نگار نمودن یا با زبان و سخن که همان مدح و ستایش چییزى  

اغب اصیفهانى،  کنند تا از آنچه که هست برتر شود و رفعت یابد. )ر با چیزهایى است که یادش مى

 (390-388ه.ل:  1412

آن آراسیته   ۀواسط که انسان به شده معرفیآ  ت و لباس  یوراز ز یزیآن چ ینتز البحرین مجمت در

در ظیاهر   یکیویی : حسین و ن از است عبار ت زینت حقیقت (94: 9ل، ج  1414 یحی،. )طرشود یم

؛ شیود  یود در خود بدن می موج های یکوییاز خارج و هم محاسن و ن یعارض ینتکه شام  ز یءش

 متجلی و شود می ظاهر و شود می دیده که زن از هایی نیکویی و و محاسن تمام زن زینت از مرادو 

 ینیت آ  ت تنهیا شیام  ز   ییور و ز یاما حل شود؛ یم یزشام  دست و صور ت زن ن ینبنابرا شود؛ می

 (395: 4 ش، ج 1368. )مصطفوى، ینتنه مطلق ز شود یم یعرض

 کیرد  استخراج لغویون نظرا ت میان از زینت معنای برای توان میکه  یحیصح یمعنا رسد ینظر م به

اسیت کیه بیر     یا واژه زینیت  ،به آن اشاره کیرد  یزهمانطور که ابن فارس ن است؛ زینت اعم معنای

 دارد. د لتآراستن  و نیکویی و شیء حسن
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 نیقیفر مفسران منظر از نتیز فیتعر

شیود و   یمحقق م ییآن خود آرا لهیاست که به وس یزیچ نتیز که ندباور نیبرا نیمفسر ازبرخی 

و  یحلی   یقب از یقیمصاد توان یم و( 166: 18 ج، تا یب ،عاشوراست. )ابن  ییکویهمان ن ییخودآرا

 (233: 3 ه.ل، ج 1407آن در نظر خرفت. )زمخشرى،  یسرمه و خضاب برا
 و خلقییه  نیوع  دو بیه  را زینت برخی داده؛ارائه  ینتاز ز یزن متفاوتی های بندی تقسیم میان این در

 یبایی)خلقت انسان( صور ت است چرا که صور ت، اص  ز یهخلق ینتز که اند؛ کرده تقسیم مکتسبه

 یسیتند از آن ن یزنیان خیال   عرفاً که است زینتی همان مکتسبه، زینت اما ،خلقت است یباییزن و ز

 مخفی در که است زینتی خلقیه ظاهر زینت اما..؛ .و حنا با خضاب و سرمه مانند و یورآ  تمانند ز

 ماننید اسیت   یمخفی  ینتمانند صور ت و دو کف دست و دو پا و ضد آن ز است، مشقت آن کردن

 (1368-1369: 3 ج ،ه.ل 1408عربى،  . )ابنخوش دو و و خردن بازو دو و مچ دو و سال دو با ی

 یمخف نتی؛ اما زاند کرده زیمتما هم ا ازر ظاهر نتیزو  یمخف نتیز گرید یبند میتقسدر  نیهمچن

ظیاهر در   نیت یز امیا . یستن یزنامحرم، جا یکردن آن برا ، آشکارآن به شده نییتز زن که یحال در

؛ 235: 5ج ، ه.ل 1429رسیعنى،  ) .اسیت  زیجیا  آشکار کردن آن بیرای نیامحرم  استثنا شده پس  هیآ

 (87: 7ج ، ه.ل 1422ثعلبى، 

ماننید   یذاتی  نیت یز شام  که دانسته ییکوین و شیآراخاصه از  ئتیا هر نتیز ز،ین نیمفسر یبرخ

و زشیت بیه    بایزنا شخص که یپنهان ایظاهر  یبایز یها یدنیپوش شام  یعرض نتیجمال زن و ز

ش،  1365)صادقى تهرانیى،   .دیافزا یم شیها ییبایبر ز بایشخص ز ایو  دیآرا یواسطه آن خود را م

 (111: 21 ج

و او را مورد  افزاید یزن م یکوییبر ن یین،: تزکه دارند فسرین، برخی نیز این اعتقاد راالبته از میان م

 قصید  بیه  یکیویی تظاهر بیه ن  یاست که تنها برا ییها و از جمله حالت دهد یتوجه در انظار قرار م

ن أمیردان چیرا کیه شی     نیه انید   شده ینه ینتزنان از اظهار ز تنهاو  شود یم ابرازجلب توجه مردان 

 (166: 18 ج ،تا یکنند. )ابن عاشور، ب یزشهوا ت را تحر خود یینکه با تز یستن ینردان چنم
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 مفسران دگاهید از نور سوره 91 هین در نتیز یبررس

 :«زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا»در عبارت  نتیز

 ینکیه زنیان را از ا  کیرده  ی، خداوند متعیال نهی  « وَ لَایُبْدِینَ زِینَتَهُن»سوره نور در عبار ت:  31در آیه 

مراد از زینت از نظیر مفسیرین در ایین آییه عبیار ت       1،محارم یرغ یرا برا هایشان ینتآشکار کنند ز

 است از:

 نتیمواضع ز

؛ 359: 11 ج ،ل 1404 ،)حسینى همیدانى  دانند. یم ینترا مواضت ز ینتمراد از ز یناز مفسر یبرخ

 1382،؛ سید کریمیى حسیینى  217: 7ج  ،ل 1415؛ طبرسی، 117-116: 15ل، ج  1417 طباطبایى،

 ،؛ کاشیفى سیبزوارى  519: 6 ج ،ش 1371میبیدى،   ؛177: 6 ج ،ل 1390،؛ میرزا خسیروانى 353ش: 

 1424 ،؛ حسینى شییرازى 358ل:  1419؛ سبزوارى، 172: 5 ج ، ل 1405؛ جصاص، 776ش:  1369

؛ ماتریییدى، 508: 2 ج ،ل 1416؛ سییمرقندى، 422:  4ج  ،م 2008؛ طبرانییى، 3731-3730: 7 ج ،ل

: 3 ج ،ل 1415؛ خیازن،  209: 3 ج ،ل 1416؛ نسفى، 403: 3 ج ،ل 1420؛ بغوى، 546: 7 ج ،ل 1426

 ییان را ب یی  ذ یی  آن د  یو بیرا  (362: 2 ج ،ل 1430؛ جرجانى، 27: 4 ج ،ل 1414؛ شوکانى، 292

 اند: کرده
حرام نیسیت، پیس میراد از اظهیار     : از آنجا که اظهار خود زینت از قبی  خوشواره و دست بند او ً

 (111: 15ل، ج  1417 یی،زینت، اظهار مح  آنها است. )طباطبا
 وَلَیا »حالل است پس مراد از  ینتکه نگاه به اص  زچراخرفته؛  صور تحیف مضاف،  : ظاهراًثانیاً

 1418)بیضیاوى،  شود.  خرفته یردر تقد یمحیوف یدلیا با ،باشد ینتخود ز تواند ینم «زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ

 (222: 2 ل، ج 1419؛ فاض  مقداد، 104: 4 ه.ل، ج
به خاطر مبالغه در تصون و تستر اسیت   ینت،ز یگاهبدون اشاره به جا ینتخفت ذکر ز توان ی: مثالثاً

 یین ا ییرا ز شیود؛  یشیام  می   ییز مواضت آن را ن یاول یقبه طر ینتامر به آشکار نکردن خود ز یوقت

کیه همیان ذراع و    یسیت نامحرم حیالل ن  یاز بدن که نگاه به آن برا یضعواقت شده بر موا ها ینتز

                                                           
 است. شده انیب زن نتیز یبرا محارم...« أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا»:عبار ت در هیآ ادامه در. 1
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به خاطر آن اسیت کیه    "ینتابداء ز"از  یپس نه ،و خوش است ینهسال و بازو و خردن و سر و س

بیدون   ینیت چرا که نگاه به ز یستبر مواضعش حالل ن یدنبه خاطر پوش ینتبداند نگاه به ز یآدم

برحییر   یترو که قابل از آن ینتت؛ در واقت نگاه بر خود مواضت زآن بر مواضت، حالل اس یدنپوش

؛ کیاظمى،  233: 3 ه.ل ج 1407 ی،؛ زمخشیر 104: 3 ، ج1377ی،طبرسی . )یسیت داشتن دارد، حالل ن

 (272: 3ش، ج  1365

از  ینهی  ینیت، و موضیت ز  ینیت ز ینبه خاطر تالزم بی  یول یست،ن یمقصود به نه ینت: خود زرابعاً

از آشیکار کیردن    یموضعش است و در واقیت نهی   یعنیمقصود مالزم آن  یولصور ت خرفته  ینتز

اسیت، صیور ت    ینیت کیه محی  ز   -و خوش و خردن و ساعد و بازو و سال ینهمانند س-اجزا بدن 

 (217: 18 ل، ج 1418خرفته است. )زحیلى، 
 یدهشی ن پوآبیر   ینیت که ز یمقدار یااست  ینتک  عضو، موضت ز یاسؤال که آ یناما در پاسخ به ا

 ینپنهان اسیت و همچنی   ینتمعتقدند که تمام عضو موضت ز ینمفسر باشد؟ یم ینتشده، موضت ز

 ی سرمه در چشم است و خضاب به وسمه در ابروها و سب یگاهظاهر، صور ت که جا ینتمواضت ز

زمخشیرى،  ) خاتم و فتخه و خضاب به حنیا اسیت.   یگاهها و کف دست و پا جادر خونه آرایشو 

 (272: 3ش، ج  1365کاظمى،  ؛231: 3 ه.ل، ج 1407

 نتیخود ز

؛ 361: 2 ج ،ش 1365 ،انید. )کیاظمى   در میان مفسرین، برخی مراد از زینیت را خیود زینیت خرفتیه    

 ،ش 1374؛ مکییارم شیییرازى، 24: 4 ج ،ل 1398 ،؛ ثقفییى تهرانییى212-211: 7 ج ،ش 1377،قرشییى

 اند: کرده یانعلت ب نیآن چند ی( و برا276: 6 ج ،ش 1336 ،؛ کاشانى439: 14 ج

( و 276: 6ش، ج  1336مواضت آن اسیت. )کاشیانى،    وسیله نظر به ینتکه نظر به ز آن ی : به دلاو ً

طبیعى است که آشکار کردن چنین زینتى توأم با آشکار کردن اندامى است کیه زینیت بیر آن قیرار     

 یرا بیه حلی   ینیت اخیر ز  :شیبهه کیه   یندر پاسخ به ا (439: 14 ش، ج 1374دارد. )مکارم شیرازى، 

 یست؟از آشکار کردن آن چ یپس حکمت نه یمکن یرتفس
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بیه خیاطر    یسیت، حیالل ن  ینیت خفت: به خاطر مبالغه در پوشش است چراکه اخر نگیاه بیه ز   یدبا 

دارد. )رسیعنى،   یلیا نگاه به آن موضت، خناه و جیرم بزرختیر   ،از بدن است یآن بر موضع یدنپوش

 (237: 5 ه.ل، ج 1429
 میا  لِییُعْلَمَ  بِأَرْجُلِهِنَّ یَضْرِبْنَ   وَ»، عبار ت: « وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُن»: خداوند متعال در عقب عبار ت: اًثانی

 یین از ا یچرا که نهی  ؛است ینترا آورده تا اثبا ت کند مراد، آشکار کردن خود ز«  زِینَتِهِنَّ مِنْ یُخْفِینَ

از زدن  یچرا کیه نهی   ،شود ها ینته موجب معلوم شدن زبه هم نزنند ک یرا طور یشانشده که پاها

بیه مواضیت    واسیت   ینتز یزن دارا شود یم یدهعلت آن فهم ،آورده نشده یشپاها به هم علت برا

اسیت نیه    ینیت میراد خیود ز   یهنه مواضت آن پس در آ ینتشود به ز یم یداعلم پ فلیا ،ندارد یکار

 (231: 3 ه.ل، ج1407مواضت آن. )زمخشرى،

 نتیدو قول؛ هم موضع و هم خود زجمع 

)حسیینى شییرازى،    اند. خرفته نتیهم موضت و هم خود زرا  نتیمراد از ز یبرخ ن،یمفسر انیدر م

 اند: کرده انیرا ب  یذ  یآن د  یو برا (212-211: 7 ش، ج 1377قرشى،  ؛697: 3 ل، ج 1424
  یتحصی  سیت یبا یچرا که م ،اجب استلف  دو احتمال را دارد اجتناب از دو امر و یوقت رای: زاو ً

ظاهر اسیت   نتیآن موجود است، حاص  شود مگر آنچه از ز میبه تحر یبرائت از آنچه علم اجمال

 نکیه یزنیان مثی  ا   اریآنچه ظاهر است بدون اخت یعنی ،استثنا از ابداء است دهد ینشان م هیو ظاهر آ

 (697: 3 ل، ج 1424نى شیرازى، )حسی .آشکار شود نتشیزن کنار برود و ز یباد بوزد و عبا

مشیمول   یمواضت نباشید، نهی   یاخر بر رو نتیامر، ز تیاست چراکه در نها یدعوا لفظ : ظاهراًاًیثان

 باشید  پوشیده را نتیز زن که است حرام یصورت در زن یبرا نتیلیا آشکار کردن ز ،شود یآن نم

 ،ج نیست کیه بگیوئیم میراد از زینیت    آنها به تنهایى حرام نیست؛ پس دیگر احتیاخرنه نشان دادن و

 (212-211: 7 ج ش، 1377مواضت زینت است. )قرشى، 
 یفعل نتیز

خفته  یفعل ینتموضت باشد که به آن ز یرو یرنگ و لعاب وقت ،لباس یورآ  ت،ز یرایش،پ ،آرایش

ه.ل،  1418نه در نیزد زرخیر. )بیضیاوى،     ،بند بدست باشد خوشوار در خوش و دست مثالً شود، یم

زینیت  ه مواضت زینت یا مواضت مشغول ب ینت، زم نیست خفته شود مراد از ز رو ین( از ا104: 4 ج
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بر موضت خود نباشد زینت فعلیى نیسیت و    ینتچراکه اخر ز ،یا زینت شاغ  بر مواضت خرفته شود

زینت بر آنها اطالل کنند باعتبار قابلیّتش اسیت کیه زینیت بیا آن حاصی  شیود. )ثقفیى         اخر احیاناً

 (24: 4 ل، ج 1398تهرانى، 

 نتیز قیمصاد

قالده در خردن  یرنظ .اند باطن آورده ینتدرباره ز ینظرا ت مختلف یا ت،با توجه به روا یرتفاس برخی

: 6 ش، ج 1371در خوش و دستینه در دسیت و خلخیال و خضیاب بیر پیاى. )میبیدى،       هو خوشوار

)کاشیفى   بند و خلخیال اسیت.   خردن (؛ سر و ساعد و سینه و سال که موضت تاج و دستوانه و519

(؛ 361: 2 ل، ج1404)حسیینى جرجیانى،    (؛ خلخال و انگشترى و حلقیه. 776ش: 1369سبزوارى، 

: 3 ه.ل، ج1407)زمخشیرى،  و خوشیوارها.  یی  النگو و خلخال و دسیتبند و خردنبنید و تیاج و حما   

 پوشد. لباس ظاهرى مى هاى زینتى که زن از زیر (؛ خوشواره، خردنبند، خلخال، موى سر، لباس231

شییرازى، همیان(؛ خلخیال و    )مکارم (؛ خردنبند، بازوبند، خلخال.212-211: 7 ج ش،1377)قرشى، 

 به بدن اسیت.  آن مستلزم نظر هست که نظر با النگو و خوشواره و جمیت آنچه مباشر و مالصق بدن

 (276: 6ش، ج 1336)کاشانى، 

 کل بدن زن

 ، ل1405؛ جصاص، 276: 6 ج ،ش1336 ،؛ کاشانى175-173: 6 ج ،ش1383 ،)قرائتىینمفسر یبرخ

 ،ل1426؛ ماتریییدى، 104: 4 ج ،ل1418؛ بیضییاوى، 87: 7 جل، 1422 نیشییابورى، ثعلبییى؛ 172: 5 ج

؛ 292: 3 ج ،ل1415خیییازن،  ؛97: 18 ج ،ل1412؛ طبیییرى، 403: 3 ج ،ل1420؛ بغیییوى، 546: 7 ج

: 2ج  ل،1411( و فقهیا)کرکى)محقق ثیانى(،   461: 1ج تیا،  بی؛ مغنیه، 290: 3 ج ،ل1422جوزى،  ابن

آن مطیرح   یرا بیرا  یا و ادلیه  داننید  یم ینت( ک  بدن زن را ز234: 3ل، ج1416؛ فاض  هندى، 96

 اند که عبارتند از:  کرده

و اهی  سینت بیه الفیاظ      عهیکه در منابت ش« ک  بدن زن عور ت است»دارند د لت که یاتیروا: او ً

، ی)الترمیی  «المیرأۀ عیورۀ  »ماننید   یاهی  سینت بیا الفیاظ     ییت؛ در منابت رواخوناخون نق  شده اس

آن آمیده   ریی ( و نظ53: 4ج ،ل1409 ،یکوف بۀیش ی)اب «.النساء عورۀ»(، 1173ح، 468: 3ل، ج1395

از امیام   یتی یمضمون آن آمده است؛ ماننید روا  عه،یش یو فقه یثیکه در منابت حد یاست، در صورت
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لَیا تَبْیدَءُوا   » :نید یفرما ی( که مالسالم هی)علنیالمؤمن رینق  پدر بزرخوارشان ام ( بهالسالم هیصادل)عل

رُوا عِییَّهُنَّ  النِّسَاَء بِالسَّلَاِم َو لَا تَدْعُوُهنَّ ِإلَى الطَّعَاِم فَیِإنَّ النَّبِییَّ)ص( قَیاَل النِّسَیاُء عَییع َو عَیْوَرٌۀ فَاسْیُت       

وخوى با همسران  ( زنان در خفت535: 5 ل، ج1407)کلینى،   «نَّ بِالْبُیُو ت.بِالسُّکُو تِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِ

 و حفی   بیه  دیشید  ازیی ن کیه  هسیتند  فیی لط موجودى و کنند انیب را خود مقصود توانند یخود نم

دوّم را بیا   یژخی یاوّل آنهیا را بیا سیکو ت و خاموشیى خیود و و      یژخی یدارند، لیا مردان و حراست

 پوشانند.نگهدارى آنان در منازل ب

کیه کی  بیدن زن     اسیت  قولشیان  نیتر حیدر صح ی( و شافعینظر امام احمد)حنف گرید  ی: دلاًیثان

 وبه زن و حرام بودن نگیاه دوبیاره بیه او     کبارهیموجود در نگاه   ثیبه خاطر احاد دانند یمعور ت 

 همیراه  بیان قر دیع روز در عباس بن فض : کهمضمون  نیعباس نق  کرده با ا از ابن یبخار تیروا

چانه او را خرفیت   امبریشد؛ پس پ ی( بود، فض  مشغول نگاه کردن به زنآله و هیعل اهلل )صلوا تامبریپ

 (217: 18 ل، ج1418)زحیلى،  و صور ت را از نگاه به زن برخرداند.

 ،ی)عالمیه حلّی   .شیود  یها تا مچ استثنا شده و جزو عیور ت حسیاب نمی    صور ت و دست یاما خرد

 نیی بیر ا  یاصی  اوّلی   گر،ید ا تیو روا تیروا نیطبق ا رای(؛ ز257: 1ج ،ل1413 وسف،یحسن بن 

موارد مزبور اسیتثنا   گرید ا تیطبق روا یتمام بدن خود را از نامحرم بپوشانند، ول دیاست که زنان با

کیه د لیت    یاتیی سخن؛ با توجه بیه روا  گریاست. به د یثانو  قاعده زی  استثنا به منزله نیشده، و ا

که د لت بیر وجیوب پوشیش     یگرید ا تیو روا ا تیآ  مهیزن، عور ت است به ضم که نیدارند بر ا

 یاعضیا  گریاز موارد استثنا شده، د ریغ دیکه بانوان با شود یم دهیبانوان در برابر نامحرم دارند، فهم

 .  بپوشانند نامحرم از را خود -یمو و سر یحت–بدن 

 مکتسبه و هیقخل قسم دو به نتیز میتقس

 یخلقیت اسیت و معنیا    یبیایی زن و ز یبیایی چرا که صور ت، اصی  ز  ؛صور ت است یهخلق ینتز 

کسیب علیم    یهامنافت در چهره است و راه یشترینصور ت است و ب ینو زنده بودن به هم یزندخ

 یکیویی قرار خرفتن اجزا در صیور ت باعیث ن   یگاهکه از حواس پنجگانه است در چهره است و جا

لییا   ؛کنار هم قرار خرفتیه  یتبد یربا تدب یکی،بعد از  یکیت و قرار داده شده طرل علوم صور ت اس

 یکیو ن یکنید آن را بیرا   یاست کیه زن تیالش می    ینتیمکتسبه، ز ینتچهره است. اما ز یهخلق ینتز
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)قرطبیى،   ا  ت و سرمه و حنیا.  یوربدست آورد مانند لباس و ز یکردن خلقتش به صور ت ساختگ

را بیر   ینیت وقوع اسم ز یزن یاما بعض (1368-1369: 3 ل، ج1408عربى،  ؛ ابن228 :12 ش، ج1364

شیود   یمحسوب نشده و تنها به آنچه کسب م ینتجزء ز ینشاند: آفر  اند و خفته انکار کرده ینشآفر

 را در امور سه خانه: ینتاند ز . لیا محصور کردهیندخو ینتاز سرمه و خضاب و لباس و مانند آن ز

 ها  و قدم ینها مانند سرمه و خضاب و وسمه در ابرو و حنا در کف گرن اول(

 و خوشواره و...  ی آ  ت مانند: خاتم و النگو و خلخال و خردنبند و تاج و حمایورز دوم(

 (337: 7 ش، ج1377)حائرى تهرانى،  لباس. سوم(
را  ینیت سیبحان تنهیا ز  اند: خداوند  اند، خفته خلقت حم  کرده ینتزیر را بر غ ینتکه ز یاما کسان

که متص  بیه اعضیا زن    یدر حال ؛نگاه به آن حالل است ینکهدر ا یستن یذکر کرده چرا که اختالف

 ییان حیرام کیرده و ب   ،که متص  به اعضا بیدن باشید   یپس اخر خداوند نظر به آن را در حال یست،ن

صور ت حیالل   ینبرابنا ؛زن است یمبالغه در حرمت نگاه به اعضا یاز رو ییبه تنها ینتحرمت ز

ها و سیبب در اجیازه بیه     ها و لباسصور ت از وشمه و غمره و خضاب و خاتم ینتاست نگاه به ز

بیا دسیتش    یازن سخت است چراکه زن از رد و بدل کردن اش یها برا زن، آن است که پوشاندن آن

کیه کیالم   ها مانند: شهاد ت و محاکمه و نکیاح  مقام یبه کشف صورتش در بعض یازناچار است و ن

 (337: 7 ش، ج1377)حائرى تهرانى،  .دارد ،شود یم یقفال به آن منته

 مفسران دگاهیسوره نور از د 91 هیدر ن یمخف نتیز

 یمحیارم آشیکار کننید نهی     ییر غ یرا برا هایشان ینتز ینکه، زنان را از ا«زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا» عبار ت

 ینیت مطیرح کیرده و ز   ینیت ز یبرا ییآمده و استثنا« مِنْهَا ظَهَرَ امَ إِلَّا» عبار ت یه،اما در ادامه آ ،کرده

ظاهر  ینترا به دو دسته ز ینتز توان یرو م ینآشکار کردن خارج کرده، از ا یظاهر را از حکم نه

 :اند کردهرا ابراز  ی ذ های دیدخاه ینمفسر یمخف ینتاند؛ اما در مورد ز کرده یمتقس یو مخف
 یلغو یابه حسب معن یمخف نتیز

 ایین  در( 212-211: 7 ش، ج1377)قرشیى،   شیود.  آشکار نمیى  ،که تا زن آنها را آشکار نکند زینتی

 مخفیی  نباشید،  آشیکار  لغیت  نظیر  از کیه  زینتی آن هر و است شده لحاظ آن لغوی معنای به معنا،

 .شود میمحسوب 
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 عر  حسب به یمخف نتیز

هیا را در لفی    ها و قیرآن آن  ن کرده از اظهار آ یها و نه کرده از تساه  در آن یکه عرف نه یائیاش 

بیودن   یمخفی  یکه بیرا  یمعنا، مالک ین( در ا166: 18 ج تا، ی)ابن عاشور، ب .استجمت کرده  ینتز

 یمخفی  ینیت ز یدبداند با یاست و هر آنچه را که عرف مخف یمالك عرف ،شده است یمعرف ینتز

 محسوب کرد.

   یشرع وجوب حسب به یمخف نتیز

ه.ل، 1420)بغیوى،  .یسیت ن یزو نگاه نامحرم به آن هیم جیا   یستن یزکه آشکار کردن آن جا یینتز 

 آن کیردن  مخفیی  بیه  دسیتور  شریعت که شود میمحسوب  یمخف ینتیمعنا آن ز ین( در ا403: 3 ج

 زینتیی  اینکیه  فهیم  بیرای  بنابراین. باشد داده آن به نکردن نگاه به دستور نیز دیگران بر و باشد داده

 کشیف  را بیودن  ظاهر یا مخفی طریق آن از و رفت شرعی ادله سراغ به باید آشکار یا است مخفی

 .کرد

 زنان عتیطب حسب به یمخف نتیز

)صیادقى تهرانیى،    .شیوند  میی محسوب  یمخف زینت ی،حال زنانگ یعتظاهر بنابر طبیرغ یهاینتز

نظیر   یین . از ثمرا ت ادشو می یدهزنان سنج یعتبا طب یمخف ینتز یف،تعر ین( در ا353ه.ل: 1419

آن را ظیاهر   اینصیور ت  در کیرد  نمیی  مخفی را زینتی منطقه یز در زنان طبیعت اخر: کهاست  ینا

 .کنند میمحسوب 
 مفسران دگاهیسوره نور از د 91 هیدر ن ظاهر نتیز

 اشیاره  هیا  آن بیه  ادامیه  در کیه وجیود دارد  ینمفسیر  ینبی  ییدر مورد زینت ظاهر، اختالف نظرهیا 

 :  خواهدشد

 بدن مواضع یرو نتیز

از بدن قرار دارد که اخر ظاهر باشد پوشیاندن   یاست که در موضع ینتظاهر، خود ز ینتاز ز مراد

)ابین   و سیرمه در چشیم و خضیاب در کیف دسیت.      یابمانند خاتم و اطراف ث یستآن واجب ن

: 6، جش1336)کاشیانى،   ها مستلزم حرج اسیت.  کردن آن ی( چرا که مخف166: 18 ج تا، یعاشور، ب

( و در 212-211: 7 ج ش، 1377)قرشیى،   شیوند.  براى رفت حوائ  مادى آشیکار میى   ( و قهرا276ً
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کرد مانند دو کف دسیت   یآن را پوشاند و مخف موضتتوان  یاست که نم ینتیخفت ز توان یواقت م

ا کند؛ هرچند در دست انگشتر و حن یزن که با آنها نگاه م یها و چشم یزیزن در هنگام خوردن چ

پوشاند جسم را پیس   یبر سر و عبا که م یمانند لباس ظاهر از روسر یاها سرمه و  باشد و در چشم

 (567: 3 ه.ل، ج1416)جزایرى،  ها را بپوشاند.تواند آن یزن نم یراشده است، ز یدهبخش ینهاا
 دداننی  یظاهر م ینتکه خلخال را ز یدر مورد النگو و خلخال و خضاب اختالف نظر است و کسان

وَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ میایُخْفِینَ مِینْ   » ظاهر بودن خلخال را در عبار ت ینتن، زآمعتقدند که قر

اند هر چنید   به مطلق بودن لف  خضاب در اخبار استناد کرده یا تثابت کرده و در مورد روا  «زِینَتِهِنَ

 (  166: 18 ج تا، یب، عاشور)ابن  .دانند یظاهر نم ینتخضاب پا را ز یبرخ

)کرکى)محقق  و فقها اجماع بر عور ت بودن ک  بدن زن دارند. ینمفسر یخفته شد که برخ اما قبالً

 یید قسیمت از بیدن زن نبا   یچ( پیس هی  234: 3ل، ج1416؛ فاضی  هنیدى،  96: 2ج  ل،1411ثانى(، 

بیدن   یدندباعث  یدنشپس خلخال و النگو و خوشواره و هرآنچه مباشر بدن است و د ،آشکارشود

 (276: 6ش، ج1336)کاشانى،  و نگاه به آن حرام است. شود یباطن محسوب م ینتز شود، یم

 نظیر  از قیول  ایین مواضت بدن باشد که ادله اثبیا ت   یرو ینتز یقاز جمله مصاد تواند یم یزنلباس 

حیرج و   زن یبیرا  اء،یهنگام رد و بدل اش لباس پوشاندن در : او ً(که باشد چنین تواند می مفسرین

در  ژهیی بیه و  ،زن ناچیار از آشیکار کیردن آن    (ثانییاً  ؛(104: 4 ه.ل، ج1418)بیضاوى،  است. یسخت

آن نص آورده  یاحمد بن حنب  برا (ثالثاً ؛(104: 3 ه.ل، ج1412)طبرسى،  .استشهاد ت و محاکمه 

جیا   آن از (رابعیاً  ؛(31ل: 1423 ،)أحمد بن محمد بن حنب  .است لباس همان ظاهر نتیپس خفته ز

 و دانید  یح  یا خضاب یا خاتم می یا کُ دست دوکه آن را وجه و  -یکه باقى اقوال در زینت ظاهر

بیه   ،ضعیف اسیت  -دانسته آن کشف به حاجت سبب به را ظاهر نتیز به نگاه بودن زیجا که یقول

اسیت نیه بیه     زیجیا  نیحرج در د یادله نف  یبه دل وحد تحقیق نرسیده و کشف آن عند الضروره 

 دیی با باشد، یسخت و حرج آن پوشاندن در و باشد آن کشف در یضرورت اخر پس ه؛یآ د لت  یدل

 (222: 2 ل، ج1419)فاض  مقداد،  ان مقدار و نه با تر بسنده کرد.هم به
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 بدن یاعضا به نسبت لباس یظاهرکنندگ عدماشکال: 

 یذکیر شیده ولی    ینتز یهدر آمعتقدند  یراز ؛ظاهر بودن لباس را قبول ندارند ینتز ینمفسر یبرخ

بیدن بیه    یکیه اعضیا   یزهیایی چ یربرآن است. چرا که ظاهر کردن سیا  ینتاست که ز یمراد عضو

 ،باشید  یدهکه بر بدن نپوشی  یقلب و خلخال و قالده در صورت یشود مانند حل یم یینآنها تز یلهوس

 ییزی شیود، چ  یم  یدهد لباس که  از یمقدار یراز ،به لباس معنا ندارد ینتز ی پس تأو ؛است یزجا

: 5 ، ج ه.ل1405)جصیاص،   اسیت.  یدهلباس را بر بدن نپوش  اصالً یاخو یست؛بدن به همراه آن ن از 

172) 

 :اشکال جواب

پنهانى است آشکار سازند هر چنید   معمو ً که هایى زینت ندارند حق زنان که دارد د لت آیه ظاهر

 لباس زیر در که را مخصوصى زینتى هاى کردن لباساندامشان نمایان نشود و به این ترتیب آشکار 

 کیرده  نهیى  زینت هیایى  چنین ساختن ظاهر از قرآن که چرا نیست، مجاز پوشند مى چادر یا عادى

 (450: 14ج ،ش 1374 شیرازی، مکارم) .است

 نیوجه و کف

 عبارتند از: ینقول از نظر مفسر ینادله اثبا ت ا

شیود و   یعاد ت ظاهر می  یاست که از رو یناز وجه و کف یمقدار آن ظاهر غالباً ینت: مراد از زاو ً

ه.ش، 1364)قرطبیى،   دو برخردد. یندارد که به ا یتپس استثنا صالح ،عباد ت در نماز و ح  است

در  یولی  ،اسیت  ینظاهر در زنان آزاد وجه و کف ینتمعتقدند که ز ینمفسر ی( البته برخ228: 12 ج

 (  181: 5 ه.ل، ج1416)نظام ا عرج،  .شود یار آشکار ماست که موقت ک یزیهر آن چ یزانکن

ظیاهر   پس به حکم ضیرور ت حرکیت ناچیاراً    ،کرده یدااست که غلبه پ ینتیظاهر هر ز ینت: زثانیاً

است کیه پوشیاندن    یزیهمان چ ینجاظاهر در ا ینتاصالح شأن و مانند آن، پس ز یاز رو یاشده 

 کثر ت در ظهیور داشیته و در نمیاز ظاهرنید.     ینو کفآن عفو شده، پس غالب امر آن است که وجه 

موقیت راه   ،ده باشید انزن اخر قسمتى از صور ت خود را پوشی  ( مثال178ً: 4 ه.ل، ج1422عطیه،  )ابن

خواهید جنسیى را از جیا     رفتن یا خریدن چیزى سرمه چشم او دیده خواهد شد، یا موقعى که میى 

هیا  پوشاندن این زینت ،«إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»نابر بخضاب دست و انگشترش دیده خواهد شد و  ،بردارد



  95 |  1041 / بهار و تابستان3، شماره 2/ دوره های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی پژوهش دوفصلنامه 

 ،صور ت پوشیانده شیود   یکوییاست ن یسته( و شا212-211: 7 ج ش،1377)قرشى،  واجب نیست.

 یکنلی  و ،است آشکار شیود  یزظاهر جا ینتاست: ز ینا یههر چند احتمال لف  آ ،محارم یمگر برا

 ینیت مگر ز ینتزنان آشکار کردن ز یپس برا ،دتر آن است که مراعا ت فساد مردم شو یقو یاطاحت

 (178: 4 ه.ل، ج1422عطیه،  )ابن .یستن یزصور ت جا
 ینیت پس اخر مبیاح باشید نظیر بیه ز     ،دست است ینتصور ت و حنا و انگشتر ز ینت: سرمه زثالثاً

زن  ینوجیه و کفی   یعنیی دست و صور ت اقتضا دارد مباح بودن نظر به صور ت و دو دسیت، پیس   

: 5 ، ج ه.ل1405)جصاص، . خواند یا که زن با صور ت و دو دست مکشوفه نماز مچر یستعور ت ن

173) 

: یشیه ابیوداود در سیننش از عا   یثقول مشهور نزد جمهور اه  سنت است به واسطه حد ین: ارابعاً

خرداند  یاز او رو یامبرپ ،داخ  شد یامبربود بر پ یدهکه لباس نازك پوش یاسما دختر ابوبکر در حال

مقدار و اشاره کرد بیه   ینشود از او مگر ا یدهد یستن یستهبرسد شا یضکه به سن ح یزن و خفت:

 یین هیا هیم ا   یها و شافعیها و مالکینظر حنف یمرس  است ول یثحد ین. هرچند اینشوجه و کف

مرسیوم   اسیت کیه عادتیاً    یزیآن چ «ما ظَهَرَ مِنْها» پس مراد از یستعور ت ن یناست که وجه و کف

 (217: 18 ل، ج1418لى، )زحی است.

پس اخر  یست،عور ت ن نکند، ایجادکه فتنه  یزمان تا ینکه وجه و کف معتقدنداز فقها  برخی: خامساً

 واجیب اسیت پوشیاندن صیور ت.     ،شیوند  ییاد قه حاص  شود و فاسیقان ز ئخوف فتنه باشد و مضا

 (217: 18 ل، ج 1418)زحیلى، 

مثی  در   یضیرور ت در میوارد   یاز رو ینبه وجه و کف : نظردهد می نشان نیز آیه در استثنا: سادساً

همیه   دراسیت و   یزجیا  شرعاً یمحال خطبه خواندن و شهاد ت و قضاو ت و معامله و معالجه و تعل

 (218: 18 ل، ج 1418)زحیلى،  .است یزجا یناحوال فقط نظر در وجه و کف ینا

است  ینردم، که همان وجه و کفم یبرا ینتز شده: یمبه سه دسته تقس ینتز یقم یر: در تفسسابعاً

 موضیت  از آن مقیدار بیا تر   و خردنبنیدها که شام   محرم، یبرا ینتالبته اخر به قصد لی ت نباشد؛ ز

از موضت دسیتبند در میچ دسیت و خلخیال و مقیدار       تر پایین مقدار و دستبندها و سینه در خردنبند
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)قمیى،   ، کیه تمیام بیدن زن اسیت.    زوج یبرا ینت. و زشود یاز موضت خلخال در مچ پا م تر پایین

 (101: 2ل، ج1404
در  ینجواز اظهار وجه و کف ی به دل یستزن عور ت ن ینکه وجه و کف ین: به خاطر اجماع بر اثامناً

واجب است عورتش را در نمیاز بپوشیاند و    ی( پس بر هر نمازخزار429: 7 ج تا، ی)طوسى، ب نماز.

 دو دارد. یین ش در نماز نشان از عور ت نبیودن ا بر زن واجب است کشف صور ت و دو دست ینکها

 (  97: 18 ه.ل، ج1412)طبرى، 

به ناچار سیرمه و   یمبدان ینظاهر را وجه و کف ینتمعتقدند: اخر ز ینمفسر یبرخ زم به ذکر است 

امیا   (97: 18 ه.ل، ج1412)طبیرى،   شیود.  یمی  ینخاتم و سوار و خضاب هم داخ  در وجیه و کفی  

که در آن سرمه و انگشتر نباشد وخرنه  دانند یظاهر م ینتز یرا در صورت ینوجه و کف دیگر یبرخ

-1368: 3 ه. ل، ج1408عربى،  )ابن شود. یباطن محسوب م ینتز وپوشاندن آن واجب است و جز

1369) 

 نظر در نه است نماز در نیکف وجه اظهار جوازاشکال: 

کار شیوند و نیه در نظیر و نگیاه     ش، آاست یزوارد شده که صور ت و دو دست در نماز جا یاشکال

 یسیت ن یزچرا که تمام بدن زن آزاده عور ت اسیت و جیا   ؛کردن که مالزم با وجوب پوشاندن است

)کاشانى،  چون معالجه و تحم  شهاد ت. یمگر به ضرورت یفکننداز همسر و محارم به آن نظر ب یرغ

 (104: 4 ه.ل، ج1418؛ بیضاوى، 276: 6ش، ج 1336

 .است نن بر نگاه حرمت لیدل صورت در موجود ییکوین و محاسن: اشکال

 ینیت مواضیت ز  یگرنگاه به صور ت و د کهاست  یستهاند که شا مفسران قائ  یبرخ یانم ینالبته در ا

کیه در آن  - نیزمواضت  یرسا وصور ت، محاسن جمت شده  چرا که در یریمنامحرم حرام بگ یرا برا

چرا که نظیر بیه    نیست؛ جایز ها آن به نظر ،عورتندنفسه  یف که جهت آن از -ندارد وجود یمحاسن

:  7 ه.ل، ج1426)ماترییدى،   شیهو ت حیرام اسیت.    یشهو ت است و نگیاه از رو  یها تنها از رو آن

عیور ت باشید    یرعور ت باشد بر زن پوشاندن آنها واجب است و اخر غ ینپس اخر وجه و کف (547

شیهو ت بیه    یند نگیاه از رو چهر ،ستا یزبر نامحرم نگاه به دست و صور ت زن بدون شهو ت جا
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 یزجیا  دکن یاست که د لت م یزجا حاکم، نزد در اقرار یاشهاد ت دادن  یامانند ازدواج  یسبب عیر

 (173: 5 ، ج ه. ل1405)جصاص،  شهو ت. ینظر به صور ت از رو یستن

 اشکال:  جواب

حجیاب مسیتثنى   پوشاندن وجه و کفین را از حکیم   یبرخ دهد می نشان شده مطرح اقوال مجموع

 واجب را پوشاندنفساد و انحرافى نگردد وخرنه  أکنند که منش مقید به صورتى مى را دو آن و کرده

قیول اول   ییداما قرائن حاصله به تأ ،هستند ینوجوب پوشاندن وجه و کف به قائ  برخی و دانند می

 :یرااست ز یکترنزد

 :  ینقض پاسخ

دهد که مفهومش پوشیانیدن   ه مقنعه به روى خریبان مىدستورى که آیه فول در مورد انداختن خوش

قرینیه دیگیرى بیه ایین      ،تمام سر و خردن و سینه است و سخنى از پوشانیدن صور ت در آن نیست

 مدعا است.

 :حلی پاسخ

روایا ت متعددى نیز در این زمینه در منابت اسالمى و کتیب حیدیث، وارد شیده اسیت کیه شیاهد        

( هر چند روایا ت معارضى نییز دارد کیه در   145: 14ج ،ل 1409،عاملى)حرّ . اى بر مدعا است زنده

این حد از صراحت نیست و جمت میان آنها از طریق استحباب پوشاندن وجه و کفین، و ییا حمی    

: 14ج ،ش1374 شییرازی، )مکیارم   ممکین اسیت.   فساد و انحراف است کیامالً  أبر مواردى که منش

450) 
  قدمان و نیوجه و کف

 عبارتند از:  ینقول از نظر مفسر ین ت اادله اثبا

آشکار است و همان صور ت و دو کف دسیت و دو   یعتاًطب یا که معمو ً یظاهر مواضع ینت: زاو ً

پس زن از آشیکار کیردن دسیتش هنگیام رد و بیدل       ،است یپا پس در پوشاندن آنها حرج و سخت

اج و اضیطرار راه رفیتن در   در شیهاد ت و محاکمیه و ازدو   و آشکار کردن صورتش خصوصاً یاءاش

-3730: 7 ج ،ل1424)حیوى،   ناچیار اسیت.   ییر به خصوص زنان فق یشها و ظاهر کردن دو پا راه

 (209: 3 ج ،ل1416؛ نسفى، 3731
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 دو آن پوشیاندن  در حرج نکهیا خاطر به ستیعور ت ن جزء زین پا دو: فهیابوحن از شده تیروا: ثانیاً

ل، 1418)زحیلیى،   .روسیتا  اهی   یبیرا  خصیوص  به تدس دو پوشاندن در حرج از است دتریشد

 (217: 18 ج

( رواییت  السیالم  هی: در کافى از مَرْوَكِ بْنِ عُبَیْدٍ، از بعضى از اصحاب امامیه از امیام صیادل)عل  ثالثاً

کرده که خفت: به وى عرض کردم: زنى که به انسان محرم نیسیت چیه مقیدار نگیاه بیه او حیالل       

 (302: 1ش، ج1362)کلینى، دست، و دو قدم.است؟ فرمود: صور ت و کف دو 

دشیوار   کنیولی  ست،ی: حال دو پا در پوشاندن وابسته به انتفاع نشود خفته دی: در مورد دو پا بارابعاً

در پوشاندن آن از نظیر    یدل نیبه هم است، هبود هیغالب حال زنان باد ،است: چرا که پابرهنه رفتن

واجیب   راو قول است که قول مشیهور پوشیاندن دو پیا    فقها اختالف نظر است، در میهب مالز د

 و اسیت  زن محاسین  از آنچه اما ستیاست که پوشاندن دو پا واجب ن معتقد فیدانسته و قول ضع

 (166: 18 ج تا، ی)ابن عاشور، ب .باشد ینمظاهر  نتیز ست،یدر پوشاندن آن ن یمشقت

 نیذراع و نیوجه و کف

 : عبارتند از نیزقول  ینادله اثبا ت ا
: سوال کردم درباره میرد، چیه مقیدار    یدخو یالسالم( راو یه)عل کاظم یاز امام موس یتیروا در: او ً

 کیف  و صیور ت السالم( فرمیود:   یهامام)عل یستند؟که با او محرم ن یدارد نگاه کند به زنان یتصالح

توجه کرد  یدبا  ته( الب302 : 1 ج، 1362بابویه،   ابن ؛2ح  ،521: 5 جل، 1407)کلینى، پا  دو و دست

 بیر  آن د لیت  و باشید  میی مقدار جواز نگاه میرد بیه زن    دال بر  یمطابق  د لت به   یتروا ینکه ا

مقدار جواز نظیر   یانم ید لت که قول بنابراین و است التزامی د لت به بپوشاند باید زن که مواضعی

 .نمود استد ل روایت این به نتوا میزن بپوشاند وجود ندارد؛ ن یدکه با یمرد به زن با مواضع

بیه خیدا و روز    یمیان کیه ا  یزنی  یبیرا  یسترسول خدا فرمودند: حالل ن یشه کهاز عا یت: رواثانیاً

و نصف ذراع را  ینجاشود آشکار کند مگر صور ت و دو دستش را تا ا یضکه ح یآخر ت دارد زمان

 (423: 4 م، ج2008)طبرانى،  نشان داد.
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 ظاهر نتیز قیمصاد

: ییر نظ ،انید  ظیاهر آورده  ینیت دربیاره ز  یو اخبار، نظیرا ت مختلفی   یا تبا توجه به روا یراستف برخی

 ل،1417طباطبیایى، ؛ 359: 11 ج ،ل1404 ،)حسیینى همیدانى   صور ت و دو کف دست و قیدم هیا.  

)حسیینى جرجیانى،    .یسنفی  یهیا  (؛ جامیه 353ش: 1382 ،؛ سید کریمیى حسیینى  116-117: 15ج

(؛ سیرمه  231: 3 ه.ل، ج1407)زمخشیرى،  خیه و سیرمه و خضیاب.   (؛ خاتم و فت361: 2 ل، ج1404

-211: 7 ش، ج1377)قرشى،  چشم، خضاب دست، انگشتر، لباس تازه که زن از رو پوشیده است.

(؛ سرمه و انگشترى و خضاب کف و سر انگشتان و چادر و روسرى و پیراهن)ثقفیى تهرانیى،   212

ل، 1404همیان.(؛ دو کیف و انگشیتان.)قمى،     (؛ انگشتر و سرمه)مکارم شییرازى، 24: 4 ل، ج1398

ش: 1369 ،؛ کاشیفى سیبزوارى  175-173: 6 ج ،ش 1383 ،)قرائتیى  ها. (؛ صور ت و دست101: 2ج

چرا که فقها اجمیاع بیر    اند کردهذکر  رافقط لباس  یزن برخی .ظاهر آورده شده ینتز ی( که برا776

ش، 1336)کاشیانى،   آشکارشیود.  یداقسمت از بدن زن نب یچپس ه ،عور ت بودن ک  بدن زن دارند

 (276: 6ج

دانستن نگیاه میرد نیامحرم بیه      یزاز مفسران جا یاست که برخ ینا ینجا،در ا ینکته قاب  بررس البته

که خوف فتنه و شهو ت در آن نباشد پس اخیر خیوف شیهو ت     دانند یم ینظاهر را منوط به ا ینتز

 (403:  3ه.ل، ج1420)بغوى،  کند. «بَصَر غَضّ» یدباشد با

 یریتفس اتیروا در نتیز

 عهیش یریتفس اتیروا

چنید خونیه اسیت. در     یبیاطن  و یاعم از ظیاهر  ینت،وارد شده در باب ز یا تروا یعیان،ش یاندر م

 ییان در آنها جواز نگاه بیه نیامحرم ب   حکم نگاه به زن نامحرم وارد شده که اجما ً یا تاز روا یبرخ

از بدن زن وجود دارد که  یقسمت ییه،ه ولو به نحو موجبه جزشود ک یآنها ثابت م یلهشده و لیا بوس

، و آلیه(  ییه عل  اهلل  )صیلوا ت یامبرکیه در آن پ  یتیی باشید. همچیون روا   ینگاه بیه آن حیالل می    شرعاً

ش، 1362)ابن بابوییه،  نظر. ینمگر اول دارند، ینامحرم برحیر م   السالم( را از نظر یه)علیرالمؤمنینام

اسیت مشیخص    یزاز بدن زن که نگاه به آن جیا  یا محدوده یا تاز روا یگرد ی( در قسمت306: 1 ج

صور ت و کیف دو دسیت و    یاست. برخ یفراوان یاختالف مضمون یدارا یا تروا ینشده است. ا
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( 302: 1، ج1362 ینیی، )کل انید.  دانسیته  ،که نگاه به آن حیالل اسیت   یظاهر ینتدو قدم را جزو ز

 ییر موضیت ز  ی( و برخی 302: 1ش، ج1362)کلینى، اند. انستهظاهر د ینتسرمه و انگشتر را ز یبرخ

ش، 1362)کلینیى،  انید.  ظیاهر دانسیته   ینترا ز یباطن دانسته و مابق ینتچادر و با تر از النگو را ز

 یبیرا  ینیت محارم و ز یبرا ینتمردم و ز یبرا ینتکه ز ینتسه قسم ز یانبا ب یا ( دسته302: 1ج

مردم بیوده و   یبرا ینتو سرمه و خاتم و خضاب کف و النگو ز اند که لباس کرده یانهمسر باشد ب

آن  ییر آن و دستبند و ز یخردنبند و با  یگاهمحارم را جا یبرا ینتلیا نگاه به آنها حالل است و ز

 (101: 1، ج1361ی،)قم اند. همسر دانسته یبرا ینتآن دانسته و ک  بدن زن را ز یینو خلخال و پا

  سنت اهل یریتفس اتیروا
به چنید دسیته    توان یسنت م اه  یانرا در م یو باطن یاعم از ظاهر ینت،اخبار وارد شده در باب ز

وارد  ینکیه بیدون ا ، زن دارنید   پوشیش   وجیوب  ییت تنها د لت بیر اهم  یا تروا یکرده برخ یمتقس

امیر بیر    از همسرانشان را یکیو آله( که  یهعل اهلل )صلوا تیامبرسلمه از پ  قول ام یرنظ ،شوند یا تجزئ

کیه   ینتیی ز یقمصاد یانتنها به ب یزاخبار ن ی( برخ42: 5ج ل،1404 سیوطى،) کرد. یناپوشش نزد ناب

اخبار اختالف  ینکه البته در ا ،است بسنده کرده یزکه آشکار شدن آن جا ینتیآشکار شود و ز یدنبا

و  الفریابیو  عبدالرزال چون ی( برخ42-41: 5ج ل،1404)سیوطى،  وجود دارد. یفراوان یمضمون

و عبد بن حمید و ابن جرییر و ابین المنییر و ابین أبیى حیاتم و        شیبۀسعید بن منصور و ابن أبى 

باطن را النگیو و دسیتبند و خلخیال و     ینتابن مسعود ز از نق  بهالطبرانی و الحاکم و ابن مردویه 

ابین منییر از    ییت وادر ر یناند؛ همچنی  ظاهر را لباس و جلباب دانسته ینتخوشواره و خردنبند و ز

بین منصیور از ابین     یدسیع  ییت ظاهر اشاره شده و آن را سرمه و خاتم و در روا ینتانس تنها به ز

عبیدالرزال و   همچنین(، 41: 5، ج1404 یوطی،)س عباس آن را خضاب دست و خاتم دانسته است.

عبید بین   بین أبیى شییبۀ و    ا ،ظاهر را خضاب کف و خاتم زینتابن عباس  از نق  بهعبدبن حمید 

آن را صور ت و کف دست و خاتم و ابن أبیى شییبۀ و    ،ابن عباس از نق  بهحمید و ابن أبى حاتم 

ابین أبیى    و انگشیتر  والنگو  را آن ،عائشۀ از نق  به شسنن درعبد بن حمید و ابن المنیر و البیهقی 

ه و کیف،  آن را وجی  ،عطیاء  ازخردن و ابن جرییر بیه نقی      یآن را صور ت تا خود ،عکرمۀ ازشیبۀ 

النگو و خاتم و سرمه دانسیته   یعنی ینقلب را آن ،المسور بن مخرمۀ ازعبدالرزال و ابن جریر به نق  
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که آشکار کردن آن  ینتاز ز یا تنها به محدوده یزن یا تروا ی(، برخ41: 5، ج1404 یوطی،)س .است

قتیادۀ   ازجرییر   همچیون عبیدالرزال و ابین    یانیامر باعث شده راو یناست اشاره کرده و هم یزجا

 (41: 5، ج1404 یوطی،)س د.نمحدوده استخراج کن یانرا از م یقمصاد

 گیری جهینت

که دانشمندان لغت از جملیه ابین فیارس     یلغو ی: با توجه به معنااینکه آمد بدست تحقیق از آنچه

 یلییا در معنیا   ،اسیت  ییزی کردن چ یکون یاو  یزیچ یکویین یبه معنا ینز یشهکرده بود که ر یانب

 و لغیوی  معنیای  ایین  بیه  توجه با. باشد میموجود  یتعد یمطاوعه و هم معنا یهم معنا یشهر ینا

لییا اسیتعمال    اسیت،  پییرفته صور ت لغوی معنای به توجه با عرفی استعمال که نکته این به توجه

شیام  آن باشید و    یعیی کیه بیدن زن بیه صیور ت طب     یزیچ شام  هر آن یقمورد تحق یهدر آ ینتز

 یکیو و ن یبیا آن خیودش را ز  یلهکه بیه وسی   یاو باشد و هم شام  هر آن ماده خارج بایییموجب ز

: صور ت و چشم همچون زن بدن جسمی های زیبایی هم نکته این به توجه با لیا. شود می کند، می

 دیمیوار  یگرهمچون: انگشتر، سرمه، لباس، النگو ود یبدن او و هم موارد یاعضا یگرو دست و د

 بییان  روایا ت در نکته همین. شود میمحسوب  ینتجزو ز یزن کند می یبانها، خود را زآ یلهکه به وس

 عنیوان  بیه  زن پاهیای  و کفیین  و وجه هم روایا ت در که شد مشاهده هم زیرا. بود مشهود نیز شده

 بیه  دسیت  ایین  از مواردی و النگو و انگشتر همچون مواردی هم و بودند شده محسوب زن زینت

 .بودند شده محسوب نز های زینت عنوان

 فقیط  برخیی  زییرا . بیود  زینیت  لغوی معنای از بخشی به توجه زینت بحث به نیز مفسران رویکرد

 عنیوان  بیه  را باشید  زن بیدن  همیان  کیه  اکتسابی زینت موضت برخی و بودند کرده بیان را مصادیق

.. را بیه  مکتسبه زن همچیون النگیو و لبیاس و .    های زینت خود برخی و بودند کرده مطرح زینت

 ایین  در زینیت  معنیای  برای توان میکه  یحیصح یمعنا یکهمطرح کرده بودند. در حال ینتعنوان ز

ابین فیارس    همچونعلم لغت  دانشمندانرا که توسط  ینتاعم ز ی: معناکه است این کرد بیان آیه

داد. در  تیسرا یزن یو ظاهر یباطن ینتاعم را در ز یمعنا یندر نظر خرفت و هم یدشده را با یانب

 زینیت  هیم  کیه  است معنی این به است شده استثناء زن ظاهری زینت که شود میخفته  یوقت یجهنت

 هیای  ینیت و هیم ز  او پاهیای  رواییا ت  برخیی  براسیاس  و او کفین و صور ت همان که زن جسمی
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 اسیتثناء  پوشش وجوب حکم از همگی باشد، میسرمه و النگو و انگشتر و...  ی مکتسبه او که از قب

مکتسیبه زن   ینیت زن و هیم ز  یبدن ینتاعم از ز باشند، می یکه باطن یگرد های زینت و. است شده

 .بماند محفوظ نامحرم دید از و شود پوشانده باید باشد میکه آشکار ن
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 فهرست منابع

 .اول چاپ مدرسین، جامعه: قم ،2ج ،الخصال ،(ش1362) على، بن محمد بابویه، ابن .1

: بییرو ت  ،(عاشیور  ابین  تفسییر )التن ویر  و التحری ر  ،(تیا  بی) هر،طا بن محمد عاشور ابن  .2

 .اول چاپ التاریخ، موسسه

 ا عیالم  مکتیب : قیم  ،6ج ،اللغة مقاییس معجم ،(ل.ه1404) فارس، بن احمد فارس، ابن .3

 .اول چاپ ا سالمی،

 و النشر و للطباعۀ الفکر دار :بیرو ت ،العرب لسان ،(ل1414) مکرم، بن محمد منظور، ابن .4

 .سوم چاپ لتوزیت،ا

 النک ت  و الق رنن  تفس یر  م ن  المنتخ ب  ،(ل.ه1409) احمید،  بین  محمید  ادرییس،  ابن .5

 مرعشیى  العظمیى  اهلل آییت  حضیر ت  عمومى کتابخانه: قم ج،2 ،التبیان کتاب من المستخرجة

 .اول چاپ ،(علیه اهلل رحمه)نجفى

 غرییب ) غری ب ال تفسیر فی األریب تذکرة ،(ل.ه1425) على، بن عبدالرحمن جوزى، ابن .6

 .اول چاپ بیضون، علی محمد منشورا ت العلمیۀ، الکتب دار: بیرو ت ،(الکریم القرآن

 دار: لبنیان  ،4ج ،التفسیر علم ف  المسیر زاد ،(ل.ه1422) على، بن عبدالرحمن جوزى، ابن .7

 .اول چاپ العربی، الکتاب

 بییدار، : قیم  ،2ج ،مختلف ه  و الق رنن  متشابه ،(ل.ه1369) على، بن محمد شهرآشوب، ابن .8

 .اول چاپ

 دار: بییرو ت  ،4ج ،(عربیى  ابین ) الق رنن  احکام ،(ل.ه1408) عبداهلل، بن محمد عربى، ابن .9

 .اول چاپ الجی ،

 ،العزی ز  الکت اب  تفس یر  ف  الوجیز المحرر ،(ل.ه1422) غالیب،  بن عبدالحق عطیه، ابن  .10

 .اول چاپ بیضون، علی محمد منشورا ت العلمیۀ، الکتب دار: بیرو ت ،6ج

: بییرو ت  ،9ج ،(کثییر  ابین ) العظ یم  القرنن تفسیر، (ل.ه1419) عمر، بن اسماعی  کثیر، ناب .11

 .اول چاپ بیضون، علی محمد منشورا ت العلمیۀ، دارالکتب
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 ،5ج ،التنزی ل  مع الم  المس م   البغ و   تفس یر  ،(ل.ه1420) مسیعود،  بن حسین بغوى، .12

 .اول چاپ العربی، التراث إحیاء دار: بیرو ت

 ،(البیضیاوى  تفسیر) التأویل أسرار و التنزیل أنوار ،(ل.ه1418) عمر، بن عبداهلل بیضاوى، .13

 .اول چاپ العربی، التراث إحیاء دار: بیرو ت ،5ج

 تفس یر  ع ن  البی ان  و الکشف ،(ل1422) ابیراهیم،  بن احمد اسحال ابو نیشابورى ثعلبى .14

 .اول چاپ العربی، التراث إحیاء دار: بیرو ت ،القرنن

 انتشیارا ت : تهیران  ،مجی د  ق رنن  تفسیر در جاوید روان ،(ل1398) محمید،  تهرانى ثقفى .15

 .سوم چاپ برهان،

 ،العظ یم  الق رنن  تفسیر ف  الدرر درج ،(ل.ه1430) عبدالرحمن، بن عبدالقاهر جرجانى، .16

 .اول چاپ الفکر، دار: اردن ج،2

 العلیوم  مکتبه: مدینه ،الکبیر العل  لکالم التفاسیر ایسر ،(ل1416) جابر، بکر ابو جزایرى، .17

 .اول چاپ الحکم، و

 دار  صیادل،  محمد قمحاوى،: محقق ،القرنن احکام ، (ل.ه1405) ، على بن احمد جصاص، .18

 .اول چاپ ، بیرو ت -لبنان العربی، التراث إحیاء

 دار: تهیران  ،الثم ر  ملتقط ات  و الدرر مقتنیات ،(ش1377) على، سید میر تهرانى، حائرى .19

 .اول چاپ ا سالمیه، الکتب

 علییهم ) البییت  آل مؤسسیه : قیم  ،الشیعة وسائل ،(ل1409) حسین،  بن محمد ملى،عا حرّ .20

 .اول چاپ ،(السالم

 ،(جرجیانى  األحکیام  آییا ت )ش اه   تفس یر  ،(ل1404) ابوالفتیوح،  امیر جرجانى، حسینى .21

 .اول چاپ نوید،: تهران

 چاپ العلوم، دار: بیرو ت ،األذهان إل  القرنن تقریب ،(ل1424) محمد، شیرازى، حسینى .22

 .اول
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 کتابفروشیى : تهیران  ،ق رنن  تفسیر در درخشان انوار ،(ل1404) محمد، همدانى، حسینى .23

 .اول چاپ لطفى،

 .ششم چاپ السالم، دار: قاهره ،11ج ،التفسیر ف  االساس ،(ل.ه1424) سعید، حوى، .24

 مع انی  ف ی  التأوی ل  لب اب  المسم  الخازن تفسیر ،(ل.ه1415) محمد، بن على خازن، .25

 .بیضون علی محمد منشورا ت العلمیۀ، الکتب دار: رو تبی ،4ج ،التنزیل

 .اول چاپ العربی، الفکر دار: بیرو ت ،للقرنن القرننی التفسیر ،(تا بی) الکریم، عبد خطیب، .26

 تفس یر  ف    الواض ح  المسم  وهب ابن تفسیر ،(ل.ه1424) محمد، بن عبداهلل دینورى، .27

 .ولا چاپ العلمیۀ، الکتب دار: بیرو ت ،2ج ،الکریم القرنن

 القلیم،  دار: بیرو ت ،القرنن ألفاظ مفردات ،(ل.ه1412) محمد، بن حسین اصفهانى، راغب .28

 .اول چاپ

 ،9ج ،العزی ز  الکتاب تفسیر ف  الکنوز رموز ،(ل.ه1429) اهلل، رزل بن عبدالرزال رسعنى، .29

 .اول چاپ األسدی، مکتبۀ: مکرمه مکه

 چیاپ  الفکیر  دار: دمشیق  ،(زحیلیى ) الوسیط تفسیر ،(ل1422) مصطفى، بن وهبۀ زحیلى .30

 .اول

 ،الم نه   و الش ریعة  و العقی دة  ف    المنیر التفسیر ،(ل1418) ،---------------- .31

 .دوم چاپ المعاصر، الفکر دار: دمشق-بیرو ت

 عی ون  و التنزی ل  غوامض حقائق عن الکشا  ،(ل.ه1407) عمر، بن محمود زمخشرى، .32

 .سوم چاپ العربی، بالکتا دار: بیرو ت ج،4 ،التأویل وجوه ف  األقاویل

 التعیارف  دار: بییرو ت  ،الق رنن  تفس یر  ال    االذه ان  ارش اد  ،(تیا  بی) محمد، سبزوارى، .33

 .للمطبوعا ت

 ،3ج ،العل وم  بح ر  المس م   السمرقند  تفسیر ،(ل.ه1419) محمد، بن نصر سمرقندى، .34

 .اول چاپ الفکر، دار: بیرو ت
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 چیاپ  اسیوه،  انتشیارا ت  :قیم  ،علیین تفسیر ،(ش1382) عباس، سید حسینى، کریمى سید .35

 .اول

 الکتیب  دار ،1ج ،التنزیل استنباط ف  االکلیل ،(م2007) بکر، ابى بن عبدالرحمن سیوطى، .36

 .اول چاپ بیضون، علی محمد منشورا ت: بیرو ت العلمیۀ،

 کتابخانیه : قم ،المأثور تفسیر ف  المنثور الدر ،(ل1404) بکر، ابى بن عبدالرحمن سیوطى، .37

 .اول چاپ نجفى، مرعشى اهلل آیۀ

 الکلیم  دار: دمشیق -بیرو ت کثیر، ابن دار ،القدیر فتح ،(ل1414) على، بن محمد شوکانى،  .38

 .اول چاپ الطیب،

الکتیاب،   عیالم : بیرو ت ،اللغة فی المحیط ،(ل1414) عباد، بن إسماعی  عباد، بن صاحب .39

  .اول چاپ

 محمید  مکتبیۀ : مقی  ،بالقرنن القرنن تفسیر ف  البالغ ،(ل.ه1419) محمید،  تهرانى، صادقى .40

 .اول چاپ الطهرانی، الصادقی

: قیم  ،الس نة  و ب القرنن  الق رنن  تفس یر  ف    الفرقان ،(ش1365) محمد، تهرانى، صادقى .41

 .دوم چاپ اسالمى، فرهنگ انتشارا ت

 مؤسسیۀ : بییرو ت ج، 20،الق رنن  تفس یر  فی المیزان ،ه.ل(1390) محمدحسین، طباطبایى، .42

 .دوم چاپ للمطبوعا ت، األعلمی

 ،(الطبرانیى ) العظ یم  الق رنن  تفس یر : الکبیر التفسیر ،(م2008) احمد، بن سلیمان طبرانى، .43

 .اول چاپ الثقافی، الکتاب دار: اردن ج،6

 قیم،  علمییه  حیوزه : قم ج،4 ،الجامع جوامع تفسیر ،(ل.ه1412) حسن، بن فض  طبرسى، .44

 .اول چاپ

 مؤسسیۀ : بییرو ت  ،الق رنن  تفس یر  فی البیان مجمع ،(ل1415) حسین،  بن فض  طبرسی، .45

 .للمطبوعا ت األعلمی

 ،(الطبیرى  تفسییر ) الق رنن  تفس یر  ف  البیان جامع ،(ل.ه1412) جرییر،  بن محمد طبرى، .46

 .اول چاپ المعرفۀ، دار: بیرو ت ج،30
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 .سوم چاپ مرتضوی،: تهران ،البحرین مجمع ،(ش1375 محمد، بن الدین فخر طریحی، .47

 إحییاء  دار: بییرو ت  ج،10 ،رننالق   تفس یر  ف ی  التبیان ،(تا بی) حسن، بن محمد طوسى، .48

 .اول چاپ العربی، التراث

 انتشیارا ت : تهیران  ،الق رنن  تفس یر  فی البیان اطیب ،(ش1378) الحسیین،  عبد سید طیب .49

 . دوم چاپ اسالم،

: بییرو ت  ،اإلمامیة فقه فی الدمشقیة اللمعة ،(ل1410)مکى، بن محمد ،(اول شهید) عاملى .50

 .اإلسالمیۀ الدار - التراث دار

 مجمیت : تهیران  ،الق رنن  فق ه  ف  العرفان کنز( ل1419) اهلل، عبید  بن مقداد مقداد، فاض  .51

 .اول چاپ اسالمى، میاهب تقریب جهانى

 .دوم چاپ هجر ت،: قم ج،9 ،العین کتاب ،(ل1409) أحمد، بن خلی  فراهیدى، .52

 چیاپ  قیرآن،  از هیایى  درس فرهنگى مرکز: تهران ،نور تفسیر ،(ش1383) محسن، قرائتى .53

 .یازدهم

 .سوم چاپ بعثت، بنیاد: تهران ،الحدی  احسن تفسیر ،(ش1377) اکبر، على سید قرشى .54

 خسرو، ناصر: تهران ج،20 ،القرنن ألحکام الجامع ،(ش.ه1364) احمد، بن محمد قرطبى، .55

 .اول چاپ

 کتابخانیه : قیم  ج،2 ،(راونیدى )الق رنن  فق ه  ،(ل.ه1405) اهلل، هبه بن سعید راوندى، قطب .56

 .دوم چاپ ،(علیه اهلل رحمه) نجفى مرعشى العظمى هللا آیت حضر ت عمومى

 .پنجم و سوم چاپ الشرول، دار: بیرو ت ،القرنن ظالل ف  ،(ل.ه1425) سید، قطب، .57

 .سوم چاپ الکتاب، دار: قم ج،2 ،القمی تفسیر ،(ش.ه1363) ابراهیم، بن على قمى، .58

: تهیران  ،مخ الفین ال ال زام  ف    الص ادقین  منه  تفسیر ،(ش1336) اهلل، فتح مال کاشانى .59

 .سوم چاپ علمى، حسن محمد کتابفروشى

: تهیران  ،(حسیینى  تفسییر ) علی ه  مواه ب  ،(ش1369) على، بن حسین سبزوارى کاشفى .60

 .اول چاپ اقبال، و انتشارا ت چاپ سازمان



   1041/ بهار و تابستان 3، شماره 2/ دوره های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی پژوهش دوفصلنامه  |  011  

 ا سیالمیه،  دارالکتب: تهران ،(اإلسالمیۀ -ط) الکافی ،(ل1407) یعقوب، بن محمد کلینى، .61

 .چهارم چاپ

 ج،10 ،(الماترییدى  تفسییر ) السنة أهل تأویالت ،(ل.ه1426) محمد، بن محمد ،ماتریدى .62

 .اول چاپ بیضون، علی محمد منشورا ت العلمیۀ، الکتب دار: بیرو ت

 فرهنگ وزار ت: تهران ،الکریم القرنن کلمات فی التحقیق ،(ش1368) حسن، مصطفوى، .63

 .اول چاپ اسالمی، ارشاد و

 .سوم چاپ بعثت، بنیاد: قم ،المبین فسیرالت ،(تا بی) جواد، محمد مغنیه، .64

 تهیران،  - اإلسیالمیۀ  الکتیب  دار: تهیران  ،نمونه تفسیر ،(ش1374) ناصیر،  شیرازى، مکارم .65

 .اول چاپ

: شیارجه  الشارقه، جامعۀ جلد،13 ،النهایة بلوغ إل  الهدایة ،(ل.ه1429) حموش، بن مکى .66

 .اول چاپ العلمی، البحث و العلیا الدراسا ت کلیۀ

 عبید  خواجیه  تفسییر ) األبرار عدة و األسرار کشف ،(ش1371) محمد، بن احمد میبدى، .67

 .پنجم چاپ امیرکبیر، انتشارا ت: تهران ،(انصارى اهلل

 چیاپ  اسیالمیه،  انتشیارا ت : تهران ،خسرو  تفسیر ،(ل1390) رضا، على خسروانى میرزا .68

 .اول

 ،التاوی ل  حق ایق  و التنزیل مدارك النسف  تفسیر ،(ل.ه1416) احمید،  بن عبداهلل نسفى، .69

 .اول چاپ النفائس، دار: بیرو ت ج،4

 ج،6 ،الفرق ان  رغائب و القرنن غرائب تفسیر ،(ل.ه1416) محمد، بن حسن ا عرج، نظام .70

 .اول چاپ بیضون، علی محمد منشورا ت العلمیۀ، الکتب دار: بیرو ت

: تهیران  ،األحک ام  نی ات  ال    األفه ام  مس الک  ،(ش1365) سیعید،  بین  جیواد  کاظمى .71

 .دوم چاپ مرتضوى، تابفروشىک

 ش رح  ف ی  المقاص د  ج امع  ،(ل1411) ، حسیین  بین  علیى  ،(ثانى محقق) کرکى عاملى .72

 .دوم چاپ ،(السالم علیه)البیت آل مؤسسه: قم ،القواعد
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 ،األحک ام  قواع د  عن اإلبهام و اللثام کشف ،(ل1416) حسین،  بن محمد هندى، فاض  .73

 .اول چاپ اسالمى، انتشارا ت دفتر: قم

 اسالمى انتشارا ت دفتر: قم ،القرنن تفسیر ف  المیزان ،(ل1417) حسین، محمد ایى،طباطب .74

 .پنجم چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین  جامعه

 تفس یر  ع ن  البی ان  و الکشف ،(ل1422) ابیراهیم،  بن احمد اسحال ابو نیشابورى ثعلبى .75

 .اول چاپ العربی، التراث إحیاء دار: بیرو ت ،القرنن

 مکتبیۀ  شیرکۀ : مصیر  ج،5 ،الترمذی سنن ،(ل1395) عیسى، بن حمدم شاکر،  ت- الترمیی .76

 .دوم چاپ الحلبی، البابی مصطفى ومطبعۀ

 مکتبیۀ : رییاض  ج،7،ش یبة  ابی ابن مصنف ،(ل1409) محمد، بن عبداهلل کوفی، شیبۀ ابی .77

 .اول چاپ الرشد،

 ییان الر مؤسسۀ: بیرو ت ،أحمد لإلمام النساء احکام ،(ل1423) حنب ، بن محمد بن أحمد .78

 .  اول چاپ والتوزیت، للنشر

 

  


