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انگشــتر یا همان خاتم موضوعیت دارد و از لباس نیز فقط لباسی که 
مصداق شهرت است غیرمجاز است.

6.5. زن و مسئلۀ حجاب
در این بخش، موضوع پوشش را که زیرمجموعه ای از مبحث عفاف 

و زینت است، با تفصیِل بیشتر مطرح می کنیم.

همان گونه که گفتیم در وجود زن تقســیمی سه گانه برای پوشش 
مشاهده می کنیم: یکی قسمت های عمومی بدن زن است که پوشش 
آن در اسالم الزامی نیســت؛ اما اگر شخصی خود مایل به پوشاندن 
این قسمت باشد، مانعی وجود ندارد. این همانی است که فقیهان از 
آن به صورت و دســت تعبیر می کنند. صورت، برای آشنایی و تکّلم 

و شنیدن است و دست، ابزار بده بستان.

دیگر، قســمتی از بدن که به شــکل مطلق پوشش می خواهد و 
سوم، قسمتی از بدن که پوشانیدن آن برای عموم الزم است؛ اما برای 

گروه خاصی واجب نیست.

دو آیــۀ عمده در این راســتا وجود دارد: آیۀ 59 ســورۀ مبارکۀ 
احزاب و 31 سورۀ مبارکۀ نور.

ابتدا به بررسی آیۀ 31 سورۀ مبارکۀ نور می پردازیم:

.1  َولْيَْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلَی ُجيُوبِِهنَّ

1. نور، 31.
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و )اطراف( روســری های خود را بر سینۀ خود افکنند )تا گردن و 
سینه با آن پوشانده شود(.

حرِف »ل« مفتوحی که بر سر فعل »یَْضِربَْن« آمده است، تأکید را 
« آمده، جز تأکید  افزون کرده و حرف »ب« که بر سر کلمۀ »ُخُمِرِهنَّ

نقش دیگری ندارد.

واژۀ »َجیْب« هم بر قسمت بریدگی پیراهن که باز می شود، اطالق 
می گردد1 و در زبان فارســی به آن گریبــان می گویند. کلمۀ »ُخُمر« 
جمع »ِخمار« است2 که هرگاه در قرآن کریم به کار برده شود، معنای 
پوشیدن را دربر دارد.3 به شراب »َخْمر« می گویند، زیرا پوشندۀ عقل 
آدمی است.4 در لغت عرب به آنچه موی سر زن را بپوشاند »ِخمار« 

می گویند.5

می توان گفت از مهم ترین جلوه های وجودی زن، گیسوان اوست 
و بدون شک عامل مهمی در بخشیدن جلوه و ُحسن به زنان به شمار 
می آید. اگرچه برای مردان نیز موی ســر زینت اســت، بسیاری از 
الگوهای اجتماعی مثل متفکران، بازیگران، ورزشکاراِن مرد موی سر 
ندارند و از ُحسن آنان نیز هیچ کم نمی شود و حتی گاه نماد و الگو 
برای دیگران نیز می شوند. اما درمیان زنان چنین حالتی وجود ندارد. 

1. فخرالدین طریحي، مجمع البحرین، ج 2، ص2.
2. همان، ج 3، ص291.

3. حسین بن محمد بن مفضل )راغب اصفهانی(، المفردات، ص298.
4. محمد بن مکرم )ابن منظور(، لسان العرب، ج4، ص255.

5. حسین بن محمد بن مفضل )راغب اصفهانی(، المفردات، ص298.
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هیچ زنی برای افزودن به ُحســن و جمال خویش مو و زلف خود را 
نتراشیده است.

در ادبیات نیز شاعران توجه بسیاری به گیسوی معشوق داشته اند. 
برای نمونه، حافظ، از سخن ســرایانی اســت که زن را با موی بلند 

ستوده اند:

دوش در حلقۀ مـا قصـۀ گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود1

شاعران عرب نیز در کتاب های خود شکل های مختلف موی زن، 
گره خوردن آن، مفتون آن، سادۀ آن و ... را به زیبایی توصیف می کنند. 
حساســیت و زیبایی موی زنان به حّدی است که در اسالم اگر کسی 

به جبر، موی زن را بتراشد، باید دیۀ سنگینی بپردازد.2

در پوشش گیســوان گاه زن فقط دور ســر خود را می پوشاند. 
به گونــه ای که گــوش و گردن بیرون اســت. در کالم عرب به این 
نوع پوشــش »بُْخنُق« می گویند.3 نمونۀ عینی آن را می توان در میان 

پرستاران دید.

اما اگر ســر و گوش و گردن هم پوشانده شــود، به آن »ِخمار« 
می گویند4 که به تعبیر پارسیان »چارقد« نامیده می شود.

1. حافظ شیرازی، دیوان حافظ شیرازی، غزل210، ص167.
2. نک: محمد حسن نجفی، جواهر الکالم، ج43، ص174.

3. أبومنصور ثعالبي، فقه اللغۀ و سّر العربیۀ، ص900. 
4. همان.
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اگر پوششی نیم تنه را دربرگیرد و قدری بیشتر از سر و گردن را 
بپوشاند، »نَصیف« نامیده می شود و اگر هم سر و گردن و شانه و هم 
شاید نیم تنۀ بدن را بپوشاند، »َمْقنَعه« نام می گیرد. اگر پایین تر از آن را 
بپوشاند، »مِعَجر« خوانده می شود و اگر زیر زانو را نیز شامل شود، به 

آن »رِدا« می گویند و چنانچه تا پایین پا را بپوشاند »َجلباب« است.1

پس ِخمار آن پوششــی است که موی ســر و گردن و گوش را 
می پوشــاند و این مرحلۀ اول حجاب در قرآن به شــمار می آید. این 
توضیح الزم اســت که در کالم عرب به ســپیدی گردن و زیر گلو 
»نَْحر« می گویند2 که کشــش و جذبه دارد و حجاب باید به گونه ای 

باشد که آن را بپوشاند.

بنابرایــن خداوند به صراحت در قرآن به پوشــش تکلیف کرده 
اســت. ِخمار پوشش تمام ســر و گردن است و در صورتی که خدا 
مي خواست بخشــی از ســر را مطرح کند از لغت دیگری استفاده 
مي فرمود. متأسفانه تفاسیر ذوقی و نادرستی که از آیات قرآن در این 
زمینه ارائه شده برخاسته از جهالت و ناآگاهی به ادبیات عرب است. 

در ادامۀ آیۀ شریفه آمده است:

َواَل يُبِْديــَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهــنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِهنَّ 
أَْو أَبْنَائِِهــنَّ أَْو أَبْنَــاِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِــي إِْخَوانِِهنَّ أَْو 
بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِســائِِهنَّ أَْو َما َملََكــْت أَيَْمانُُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن َغيِْر 

1. همان.
2. حسین بن محمد بن مفضل )راغب اصفهانی(، المفردات، ص794.
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َِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَی َعْوَراِت  ْفِل ال َجاِل أَِو الطِّ أُولِي اْلِْربَۀ مَِن الرِّ
.1النَِّساِء

و زینت خود را آشــکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان 
یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان 
یا پسران برادرانشان یا پســران خواهرانشان یا زنان هم کیششان یا 
بردگانشــان ]کنیزانشان [ یا افراد ســفیه که تمایلی به زن ندارند یا 

کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند.

در ادامۀ آیه، مصادیقی از افرادی که نیازی به پوشــاندن زینت از 
آن ها نیســت بیان مي شود. به شوهر در لغت عرب »بَْعل« می گویند.2 
به نخل خرما که فرو رفته در خاک اســت و بــه آبیاری نیاز ندارد. 
نیز همین کلمه اطالق می شود.3 این کلمه گویای نقش مرد مسلمان 
در زندگــی خانوادگی اســت و اینکه مرد باید مبنــای پابرجایی و 

خودکفایی در زندگی باشد.

اما تنها نمونه ای که آشــکارکردن تمام زینت به شــکل مطلق را 
نشان می دهد و هیچ قید و منعی را در این باره قرار نمی دهد، همین 

مصداق است؛ یعنی همسر.

خداوند می فرماید زنان می توانند برای شوهرانشــان و همچنین 
برای پدرانشــان یا پدران همسرانشــان )پدرشوهر( یا فرزندان پسر 

1. نور، 31.
2. خلیل بن احمد فراهیدي، العین، ج2، ص149.

3. احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغۀ، ج 1، ص264.
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خود یا فرزندان پســر شوهرانشان )از همسری دیگر( یا برادرانشان 
یا فرزندان برادرانشان یا پسران خواهران خود یا زنان خود )در قبال 
زنان دیگر و غیرمســلمان( یا خدمتکارهای درون خانه یا کسانی از 
مردان که حاجت به مســائل جنسی ندارند )پیرمردان از پای افتاده یا 
مردانی که دچار جنون هســتند یا نمی توانند مسائل جنسی را تمیز 
دهند( یا کودکانــی که بر محارم زنان آگاه نیســتند، زینت خود را 

آشکار سازند.

در آیه از لفظ »ظهور« اســتفاده شده است: لَْم يَْظَهُروا. ظهور 
یعنی تسلط و آگاهی که گاه علمی است و گاه عملی1 که در این آیه، 

بحث آگاهی و اطالع است.

.2 ََّواَل يَْضِربَْن بَِأْرُجلِِهنَّ لِيُْعلََم َما يُْخِفيَن مِْن ِزينَتِِهن

و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهاني شــان 
دانسته شود )و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد(.

زدن پــا دو معنا دارد: یکــی پا را به پــا زدن و دیگری پا را به 
زمین زدن. مقصود از آشــکارنکردن زینت پنهان، زینتی است که در 
ارتباط با پاســت که »خلخال« نامیده می شــود. »خلخال« به زینتی 
می گفتند که درونش خالی بود.3 وقتی طبل یا نِی، درونش پُر باشــد 
صدایــی ندارد؛ اما وقتی خالی اســت، صدای مهیب یا گوش نوازی 

1. خلیل بن احمد فراهیدي، العین، ج4، ص37.
2. نور، 31.

3. محمد بن مکرم )ابن منظور(، لسان العرب، ج11، ص221.
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پیدا می کند. »خلخال« را به همین نحو، به گونه ای می ســاختند که اگر 
پــا به پای دیگر یا به زمین بخــورد، صدا بدهد و این درواقع نوعی 
نشان دادن و آشــکارکردن زینت محسوب می شد و برای خودآرایی 
بود. البته مصداق آیۀ شــریفه گسترده تر است؛ زیرا گاه ممکن است 
زنان کفشی بپوشند که صدای آن موجب جلب توجه دیگران باشد. 

پس اصالِح شیوۀ راه رفتن هم مصداق این آیۀ شریفه می شود.

1.6.5. پوشش گسترده
دومین آیه ای که در باب پوشــش در اســالم وجود دارد، در سورۀ 

مبارکۀ احزاب است:

يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُْل ِلَْزَواِجَک َو بَنَاتَِک َو نَِساِء الُْمْؤمِنِيَن يُْدنِيَن َعلَيِْهنَّ 
.1ًمِْن َجاَلبِيبِِهنَّ َذلَِک أَْدنَی أَْن يُْعَرفَْن فاََل يُْؤَذيَْن َو َکاَن اهللُ َغُفوراً َرِحيما

ای پیامبــر، به همســران و دخترانــت و زنان مؤمنان بگــو: »جلباب ها 
]روسری های بلند[ خود را بر خویش فروافکنند. این کار برای اینکه شناخته 
شــوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است )و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از 

آن ها سر زده توبه کنند(. خداوند همواره آمرزنده رحیم است.2

جلوه هــا وزیبایی هاِی بدن زن چنیــن اقتضا دارد که تمام بدنش 

1. احزاب، 59.
2. آیه با خطاب به پیامبر آغاز می شــود. این خطاب، خطابی اســت از بعد 
مســئولیت پیامبر خداوند. در باب تربیت نیز این نکته مطرح اســت که ابتدا 

باید از خود انسان آغاز شود و سپس دایره ای گسترده تر بیابد.
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مســتور باشــد و تنها در جایی که شایسته اســت، به کار رود. کالم 
صریح پیشــوایان دین این است که تمام بدن زن، عورت است 

و پوشیدگی الزم دارد.

جلباب باید برجســتگی های بدن یعنی پســتی ها و بلندی های 
بدن زن را بپوشاند. اگر کســی پوششی داشته باشد که تمام بدن را 
بپوشاند اما چســبیدۀ به بدن بوده و برجستگی های اندام را نمایش 

دهد، »جلباب« محسوب نمی شود.

واژۀ »َجلبــاب« به معنای چیزی اســت که تمــام حجم بدن را 
می پوشاند.1 نمونۀ عینِی پذیرفته شدۀ آن، »چادر« است؛ اما درحقیقت، 
جلباب، مســاوی با ردا یا عبا یا چادر نیست. اگر زن مسلمانی تمام 
حجم بدن خود را با لباسی راحت و پوشیده و گشاد بپوشاند، پوشش 
او مصداق جلباب می شــود، زیرا مراد از پوشــش، اول پنهان نمودن 
حجم و دوم رنگ بدن است که فقها از آن به »حجم« و »لون«2 تعبیر 

می کنند که با جلباب، این دو امر ممکن می شود.

بنابراین ممکن اســت در فرهنگ های مختلف، جلباب اشــکال 
متفاوتی داشــته باشــد، اما هدف یکســان اســت و آن پوشــاندن 

برجستگی ها و نقاط جّذاب بدن زن است.

اما نکتۀ مهم آن اســت که لباس نباید خود، زینت داشــته باشد 
و منطق پوشــش و جامه در قرآن این اســت که نباید جنبۀ جذبی و 

1. محمد بن مکرم )ابن منظور(، لسان العرب، ج1، ص273.
2. نک: سید جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامۀ، ج 2، ص175.
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کششی داشته و انگشت نما باشد؛ زیرا چادر بر روی چادر و پوشش 
بر روی پوشش الزم نیست؛ به شــرطی که این پوشش دیگران را به 
خود جلب نکند. فقها از لباسی که انسان را انگشت نما کند به »لباس 

شهرت« تعبیر می کنند.

زنــی را تصور کنید که با یک چادر و روبند قرمزرنگ به خیابان 
بیاید و حرکت کند، آیا نگاه همگان به او خیره نمی شود؟ این لباس، 
لباس شــهرت است و مجاز نیســت؛ هرچند چادر بر سر داشته و 

روبند زده باشد.

2.6.5. حکمت حجاب
قرآن دربارۀ حکمت حجاب می فرماید:

.1َذلَِک أَْدنَی أَْن يُْعَرفَْن فاََل يُْؤَذيَْن

این کار برای اینکه شــناخته شــوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر 
است.

در اینجا دو نکتۀ زیبا برای فلسفۀ حجاب بیان می شود: اول: أَْن 
.يُْعَرفَْن

زن مســلمان با پوشــش، شــخصیت و جایگاه پیدا می کند و از 
اینکه به صورت عروســک خیمه شب بازی درآید نجات می یابد. این 
از مهم ترین فلســفه های حجاب در قرآن است؛ اینکه زن، منزلت و 
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