
نگاهی به حکم اظهار زینت زن از منظر آیه حجاب )آیه 30 سوره نور(
ساجده العبدالخانی1

چکیده
کردن آن امری اس���ت فطری و در فرهنگ اس���المی  کردن و آش���کار  تمایل انس���ان به زینت 
که این امر در ش���مار افعال مکلفان قرار دارد در  نیز بر آن س���فارش ش���ده است، اما از آن جا 
کنکاش قرار  م���ورد هر یک از زن و مرد حکم آن متفاوت اس���ت، آنچه در این تحقی���ق مورد 
گرفته است اظهار زینت زن و محدوده آن با توجه به آیه 30 سوره نور است. بنابراین، این 
که دیدگاه آیه 30 از س���وره نور در مورد اظهار زینت زن چیس���ت، مورد بررس���ی قرار  س���ؤال 
که با بررسی های به عمل  گرفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است 
که ممنوعیت اظهار زینت ب���رای زنان )در مقابل نامحرمان(  آمده این نتیجه حاصل ش���د 
در تعام���الت اجتماعی موجب امنیت روانی خانواده و اجتماع و همچنین مصونیت زن از 

آزار و اذیت بیماردالن می شود. 
کلیدی: اظهار، زینت، آرایش، ابداء. گان  واژ

1. مقدمه 
که موجب  سرش���ت انس���ان زیبایی چهره و آرایش و پوشش نیکو را دوس���ت دارد. پوشش و آرایشی 

کید و تأیید شریعت نیز می باشد و تعدد آیات و روایات مربوط  زینت و زیبایی انس���ان اس���ت مورد تأ

کلی ی���ا مربوط به زینت  ع به مقوله زینت اس���ت. زینت به طور  ب���ه زینت نش���ان دهنده اهتمام ش���ار

که ش���امل زینت مردان و زنان اس���ت. در مورد اصل زینت و آرایش  کن اس���ت یا زینت اش���خاص  اما

کرد مانند: انگشتر و النگو  که بتوان آنها را از بدن جدا  تفاوتی نیست در اینکه از انواع وسایلی باشد 

که روی اعضای بدن صورت می گیرد و از بدن جدا ناش���دنی هس���تند مانند اصالح  و یا زینتی باش���د 

کردن زینت برای زن���ان در مقابل مح���ارم و غیر محارم اح���کام تکلیفی مختلفی  ی���ا تاتو ابرو. آش���کار 

که فقیهان و مفس���ران از دیرباز پیرامون آنها بحث های مبس���وطی داش���ته اند. در  را به دنب���ال دارد 

نوشتار حاضر، مسأله زینت فقط از دیدگاه آیه 30 سوره نور بررسی شده است. 

کشور عراق. کارشناسی ارشد فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعة المصطفی العالمیه،  از  1. دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی مطالعات دین پژوهی / سال سوم/ شماره ششم/ پاییز و زمستان 1398/ 47-37
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ک آن 2. حکم اظهار زینت برای زن و مال
آرایش و زینت به خودى خود براى زن امرى مباح، مطلوب و از ضروریات زندگی زناشویی است؛ هر 

کردن آن در مقابل مردان، بر حسب طبیعت رابطه میان ناظر و منظور و حاالت  چند اظهار و آشکار 

گر بینن���ده، مردى نامحرم  گاه ممنوع. ا گاه جایز اس���ت و  ک���ه  ع دارد  آنه���ا، اح���کام مختلفی در ش���ر

گر از محارم باشد،  کردن زینت بر زن است، اما ا کلی قرآن در این فرض حرمت آش���کار  باش���د، حکم 

ک این دیدگاه قرآن به دو امر بر می گردد:  آشکار ساختن زینت بر زن جایز است)ر.ک.، نور: 30(. مال

ک���ه در برخی موارد اختالط با م���ردان را در صحنه  نخس���ت نیازهاى اجتماعی زن به گونه ای اس���ت 

کردن زینت براى زن بس���یار دش���وار خواهد بود؛  زندگ���ی اجتماع���ی می طلبد. در این م���وارد پنهان 

کردن قسمتی از اعضاى بدن مانند صورت و دست ها تا مچ براى رفع نیازها و  گاهی آشکار  چنانکه 

انجام وظایف فردى و اجتماعی براى وى ضرورى است.

ک حکم در اظهار زینت زن در مقابل محارم  دوم، بر انگیخته نشدن شهوت جنسی؛ چنانکه مال

ک، تعبد محض نیست  که مال )به جز ش���وهر( بر این اساس اس���ت. از این دو مطلب روشن می شود 

بلکه نکته اى قابل فهم براى عرف است. 

3. استدالل به آیه 30 از سوره نور
مهم ترین نص قرآنی  که به تشریح حکم این موضوع پرداخته، سوره نور است:

 ما 
اّ

ناَّ ِإل یَنَتُ وَجُهناَّ َو ل ُیْبِدی���َن ِز َفْظ���َن ُفُر ْبصاِرِهناَّ َو َیْ
َ
ُمْؤِمن���اِت َیْغُضْضَن ِم���ْن أ

ْ
 ِلل

ْ
َو ُق���ل

ْو آباِء 
َ
ناَّ أ ْو آباِئِ

َ
ناَّ أ ِتِ

َ
 ِلُبُعول

اّ
ناَّ ِإل یَنَتُ ���ناَّ َو ل ُیْبِدیَن ِز ِبِ ُمِرِهناَّ َعىل ُجُیو ْبَن ِبُ َیْضِر

ْ
َظَه���َر ِمْنا َو ل

ْو ما 
َ
ناَّ أ ْو ِنساِئِ

َ
ناَّ أ َخواِتِ

َ
ْو َبِن أ

َ
ناَّ أ ْو َبِن ِإْخواِنِ

َ
ناَّ أ ْو ِإْخواِنِ

َ
ناَّ أ ِتِ

َ
ْبناِء ُبُعول

َ
ْو أ

َ
ناَّ أ ْبناِئِ

َ
ْو أ

َ
ناَّ أ ِتِ

َ
ُبُعول

وا َعىل َعْوراِت  ْ َیْظَهُر ِذیَن لَ
اَّ
ْفِل ال ِ ِو الطاّ

َ
ج���اِل أ ِ َبِة ِمَن الراّ ْر ِ

ْ
ِل ال و

ُ
اِبِعنَی َغْیِر أ ِو التاّ

َ
ناَّ أ ْیاُنُ

َ
���ْت أ

َ
ک

َ
َمل

ْؤِمُنوَن  ُ ا الْ َ یاُّ
َ
 أ

ً
یعا ناَّ َو ُتوُب���وا ِإَل اهّلِل َجِ یَنِتِ ِفنَی ِمْن ِز َم ما ُیْ

َ
ْرُجِلِهناَّ ِلُیْعل

َ
ْب���َن ِبأ س���اِء َو ل َیْضِر الناِّ

ْم ُتْفِلُحوَن. )نور:31(
ُ

ک
اَّ
َعل

َ
ل

گیرند و دامان خویش  و به زنان با ایمان بگو چش���م هاى خود را )از ن���گاه هوس آلود( فرو 
که نمایان اس���ت - آش���کار نس���ازند و )اطراف(  کنن���د و زینت خود را - جز آن مقدار  را حف���ظ 
گردن و سینه با آن پوشانده شود( و زینت خود  روسرى هاى خود را بر سینه خود افکنند )تا 
را آش���کار نس���ازند، مگر براى شوهرانشان، یا پدرانش���ان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا 
پس���ران شوهرانش���ان، یا برادرانشان، یا پس���ران برادرانشان، یا پس���ران خواهرانشان، یا زنان 
که از امور  کودکانی  که تمایلی به زن ندارند، یا  کنیزانش���ان یا مردان س���فیه  هم کیشش���ان، یا 
گاه نیستند، و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت  جنسی مربوط به زنان آ
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گوش رس���د( و اى مؤمنان،  که بر پاى دارند، به  پنهانی ش���ان معلوم ش���ود )و صداى خلخال 
همگی به سوى خدا بازگردید تا رستگار شوید.

که چشم از نامحرم فروبندند و دامان خود  در این آیه شریفه خداوند به زنان مؤمن فرمان داده 

گردن و سینه خود بیندازند،  ک نگه دارند، زینت خود را آشکار نکنند، مقنعه و روسرى را روى  را پا

پاى بر زمین نکوبند و جلب توجه نکنند. س���پس تمام مؤمنان را به توبه و بازگش���ت به س���وى خدا 

کردن زینت نهی شده است و در هر بار، مواردى از حکم  دس���تور می دهد. در این آیه، دو بار آش���کار 

نهی، استثنا شده است. )جمعی از نویسندگان، بی تا، ص 146 (

3-1. برخی از مفردات و ترکیبات آیه شریفه 

3-1-1. مفاهیم 

ُیبدیَن الف(وال

بداء به معناى ظهور و آشکار شدن است، چنانکه در آیه شریفه آمده: »فبدت هلما سوآتما؛ وقتی از آن 

گشت«. )طه: 12( درخت خوردند، بدى هایشان )عورتشان( براى آنها آشکار 

کرد. )طریحی  کردن است. »أبدى األمر« یعنی آن چیز را آشکار  ابداء از باب إفعال به معناى آشکار 

کردن« نیز استعمال شده است. نجفی، 1416ه� ق، 167/1( بداء به معناى »رها 

ب(زینتهّن

که انسان خود را با آن  « و به معناى چیزى اس���ت  ً
ینا زینت، اس���م اس���ت از ریشه »زان الىش ء صاحبه ز

می آراید. )طریحی نجفی، 1416ه� ق، 2/ 312(.

کلمه معناى ایجابی دارد نه سلبی؛ یعنی آنچه به چیزى  که این  از ظاهر معناى زینت بر می آید 

کلمه»زینت« در قرآن در موارد  نکویی و زیبایی می بخش���د یا چیزى را نیکو و زیباتر جلوه می دهد. 

کار رفته است: متعددى به 

که زمین زیبایی خود را بیابد  َنْت؛ تا زمانی  یاَّ
ْرُض ُزْخُرَفها َو ازاَّ

َ ْ
َخَذِت األ

َ
- به معنی زینت مادى: »َحتاّ ِإذا أ

گردد« )یونس: 24(. و آراسته 

ْم؛ خداوند ایمان را محبوب 
ُ

وِبک
ُ
َنُه ِف ُقل یاَّ یاَن َو َز ِ

ْ
ُم ال

ُ
ْیک

َ
َب ِإل - ب���ه معن���ای زینت معنوى: »َو لِکناَّ اهّلَل َحباَّ

دل شما قرار داد و آن را در دل هایتان زینت بخشید« )حجرات: 7(.

ِکِب؛ همانا آس���مان دنیا را به زیور ستارگان  وا
َ

ک
ْ
یَنٍة ال ْنیا ِبِز

���ماَء الداُّ ا الساَّ ناَّ یاَّ ا َز - به معنی زینت تکوینی: »ِإناّ

آراستیم« )صاّفات: 6(.

ِ َمْسِجٍد؛ زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با 
اّ

ُکل ْم ِعْنَد 
ُ

یَنَتک وا ِز کتس���ابی:»ُخذُ - در معنای زینت ا
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خود بردارید« )اعراف: 31(.

یَن؛ ما در آسمان برج هایی قرار  اِظِر اها ِللناّ ناّ یاَّ  َو َز
ً
وجا ماِء ُبُر نا ِف الساَّ

ْ
َقْد َجَعل

َ
- به معنی زینت حقیقی: »َو ل

دادیم، و آن را براى بینندگان آراستیم« )حجر: 16(.

کافران زینت داده ش���ده  ْنیا؛ زندگی دنیا براى 
یاُة الداُّ َ وا الْ َکَفُر ِذیَن 

اَّ
َن ِلل ِ یاّ گاه در معنی زینت وهمی: »ُز  -

است« )بقره: 212(.

ْنیا؛ مال و فرزند، زینت 
یاِة الداُّ َ یَنُة الْ َبُنوَن ِز

ْ
 َو ال

ُ
ال

ْ
گاهی »زینت« بر اسم ذات اطالق شده است: »ال  -

زندگی دنیاست« )کهف: 46(.

ْولِدِهْم ُشَرکاُؤُهْم؛ این گونه 
َ
 أ

َ
ْشِرِکنَی َقْتل ُ ِثیٍر ِمَن الْ

َ
َن ِلک یاَّ َکذِلَک َز گاهی بر افعال اطالق شده است: »َو   -

شرکاى آنها قتل فرزندانشان را در نظرشان نیکو جلوه دادند« )انعام: 137(.

کلمه »زینت« ب���ه ضمیر »هّن« اضافه ش���ده و اضافه هم به معناى  در ای���ن ش���ریفه مورد بحث، 

که مخصوص زن  « چنین می ش���ود: زینتی را  ناَّ یَنَتُ اختصاص اس���ت. بنابراین، معناى »َو ل ُیْبِدیَن ِز

کرم و لوازم آرایشی و امثال آن- آشکار نکنند. است- همانند زیورآالت، مالیدن روغن و 

که در خلقت  ممک���ن اس���ت مراد از زین���ت در آیه، زینت تکوینی باش���د؛ یعن���ی زیبایی و جمال���ی 

گاهی  گاهی زینت زن آش���کار اس���ت؛ مانن���د لباس هاى مزّین و زیب���ا، و  و طبیع���ت زن وج���ود دارد. 

پوشیده و پنهان است؛ مانند برخی از قسمت هاى بدن او.

ج(بعولتهّن

»بعول���ة« جم���ع »بع���ل« به ترتی���ب ب���ر وزن فحوله و فحل، ب���ه معناى زوج و ش���وهر اس���ت. )راغب، 

ک���ه »بعل« بر س���رور )قرطب���ی، 1405 ه.ق، 231/12(، بلکه بر  گفته ان���د  1426ه.ق، ص 135( برخ���ی 

که در مقام برتر و عالی باشد نیز اطالق می شود )خطیب، 1430ه.ق، 258/6(. هرکسی 

د(أوماملکتأیمانهّن

کلمه مطلق بردگان اس���ت، چه مرد  که مراد از این  گفته ان���د  کنیز، اّما برخی  »مل���ک یمی���ن«، یعنی 

باشد، چه زن.

ه(غیر

کلمه  کلمه »غی���ر« وصف براى  که  ِاع���راب »غی���ر« در این ج���ا دو وج���ه دارد: جّر و نصب. ج���ّر از آن رو 

که حال یا استثنا باشد. )خطیب، 1430ه.ق، 258/6( »التابعین« باشد و نصب از آن رو 

و(اإلربة

جاِل« یعنی ، مردانی  ِ َبِة ِمَن الراّ ْر ِ
ْ

ِل ال و
ُ
این واژه به معنی نیاز و ولع داشتن به چیزى است. عبارت »َغْیِر أ
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کلمه أریب نیز از همین معنا  که نیاز و تمایلی به زن ندارند. »إربة« به معناى عقل نیز آمده اس���ت و 

مشتق شده است. )رازى، 1411ه.ق، 23/ 209(

»أرب، إرب و إربة« همه به یک معناس���ت و جمع آن مآرب اس���ت. راغ���ب در مفردات در معناى 

گفته است: آن 

که دفع آن انسان را به چاره اندیشی وادارد. پس هر  »إرب« یعنی، نیاز شدید و خواستی 
گاهی  »إربی« احتیاج و تمایل اس���ت، اما هر خواس���ت و احتیاجی »إرب« نیس���ت. از این رو، 
گاهی به معناى چاره اندیشی؛  کلمه »إرب« فقط به معناى حاجت و نیاز استعمال می شود و 

کنایه از احتیاج و نیاز  جاِل«  ِ َبِة ِمَن الراّ ْر ِ
ْ

ِل ال و
ُ
هر چند حاجتی نباشد و قول خداوند در قرآن »أ

به ازدواج است. )المفردات، ص 72(

که میل و ش���هوت ی���ا احتیاج به زن دارند.  جاِل« یعنی، غیر افرادى  ِ َبِة ِمَن الراّ ْر ِ
ْ

ِل ال و
ُ
جمل���ه »َغْی���ِر أ

که از امور جنس���ی هیچ درکی ندارند، مثال  کم عقل، ابله و احمقی  َب���ِة« را افراد  ْر ِ
ْ

ِل ال و
ُ
برخ���ی، »َغْیِر أ

زده اند. )صابونی، بی تا، 146/2(

ز(الطفل

کلمه  که هم به معن���اى جمع می آید و هم به معناى مف���رد همانند  کلمه طفل اس���م جنس اس���ت 

 ْ ِذیَن لَ
اَّ
ْف���ِل ال ِ ِو الطاّ

َ
ک���ه در جمله »أ »ضی���ف«؛ طفل در آیه ش���ریفه به معناى جمع اس���ت؛ به دلیل این 

که وصف آن است، جمع است. کلمه »الذین« نیز  وا« فعل را به صورت جمع آورده و  َیْظَهُر

»ال���ف والم« در »الطف���ل« ه���م ب���راى اس���تغراق اس���ت. )ر.ک.، صابون���ی، بی ت���ا، 2/ 146؛ راغب 

کلمه »الطفل« عطف بر  اصفهان���ی، 1426ه.ق، ص 521؛ قرطب���ی، 1405ه.ق، 12/ 236( بنابراین، 

که در این  که »الذین« وص���ف براى »التابعین« اس���ت  »بعولته���ّن« اس���ت. برخی احتم���ال داده اند 

صورت »الطفل« عطف بر »الرجال« است. )مقدس اردبیلی، بی تا، ص 690(

وا ح(لمیظهر

وا« از ماده ظهور به معناى غلبه باش���د؛ یعنی  ْ َیْظَه���ُر که »لَ کلم���ه یعنی، اط���الع نیافتند. یا این  ای���ن 

کنایه از بلوغ اس���ت.  کرده اند-  »توانای���ی جنس���ی ندارند«. این معن���ا- چنانکه برخی به آن اش���اره 

)طباطبایی، 1417ه.ق، 15/ 112(

ط(عوراتالنساء

کنایه از آن موضع است.  کلمه عورت  که تصریح به آن زشت است و  عورت یعنی، جایی از بدن انسان 

که وقتی ظاهر می شود، زشتی و  گفته ش���ده  اصل آن از »عار« اس���ت و بدین جهت به آن موضع عورت 

مذّمت را براى انس���ان در پی دارد. )راغب اصفهانی، 1426، ص 595( البته در توضیح آن خواهد آمد 
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که آیا مراد از عورت خصوص آالت جنسی است یا اعم از آن؛ یعنی مجموع ناف تا زانو را شامل می شود.

3-2. محورهای مورد بحث درباره »زینت« در آیه 30 از سوره نساء

3-2-1. محور اول

 ما َظَهَر ِمْنا«، دو بحث وجود دارد: نهی 
اّ

ناَّ ِإل یَنَتُ که می فرماید: »َو ل ُیْبِدیَن ِز درباره این قسمت از آیه 

 ما َظَهَر ِمْنا« چیست؟
اّ

از ابداى زینت به چه معناست؟ مراد از جمله »ِإل

ابداىزینت 3-2-1-1.معناىنهىاز

کردن و  الـــف( نظریه اّول: منظور، نهی از آش���کار س���اختن زینت اس���ت؛ زیرا اب���داء در لغت به معناى آش���کار 

گروه تقسیم می شوند: نمایاندن براى غیر است. صاحبان این نظریه در تفسیر »زینت« به دو 

کرده اند، نه خود زینت، خواه زن آن  که محل زینت زن است، تفسیر  گروه اّول زینت را به عضوى 

قسمت بدن را به زیورآالت و لوازم آرایش، آراسته باشد یا نیاراسته باشد، این اطالق مجاز بوده و از 

که آرایش و زیورآالت، آن مواضع را می پوشانند. باب اطالق حال و اراده محّل است؛ بدین جهت 

( تکرار شد. در استثناى اّول  ینتناّ که بعد از نهی )ولیبدین ز دلیل این تفس���یر، اس���تثنایی اس���ت 

که آش���کار اس���ت، از مورد نهی اس���تثنا ش���د، پس نهی و   ما ظهر منا( آنچه از زینت 
اّ

ینتناّ إل )لیبدین ز

 لبعولتناّ أو 
اّ

ینتناّ إل حرمت، اختصاص به زینت هاى غیر آش���کار دارد. در اس���تثناى دوم )ولیبدی���ن ز

گروه هاى دوازده گانه خویش���اوندان استثنا ش���ده اند و حرمت اختصاص به غیر آنان دارد.   )... آبائناّ

که مراد از زینت، موضع ومحل آن باش���د؛ چون اظهار زینت به  ای���ن معن���ا در صورتی صحیح اس���ت 

گروه هاى استثنا شده و غیر آن نیست و  خودى خود جایز است و در آشکار ساختن آن فرقی میان 

که مراد از زینت، محل آن است.  احتمال حرمت به طور قطع منتفی است. بنابراین، متعّین است 

برخی روایات نیز مؤید این نظریه است. از جمله:

که فرمود: »الیحّل الم���رأة تؤمن باهلل و الیوم اآلخر إذا عرکت  کرده  کرم؟لص؟ نقل  عایش���ه از نبی ا

که   وجه ه���ا و یدیها إلی هاهنا و قب���ض نصف الذراع: براى زن مؤمن بالغ جایز نیس���ت 
ّ

أن تظه���ر إال

اعضاى بدنش را نمایان سازد، مگر صورت و دست را تا ُمچ«. )قرطبی، 1405، 229/12(

کرده است:  ابو داود نیز نزدیک به همین مضمون را روایت 

ع���ن أماّ الؤمننی عایش���ة: أناّ أمساء بنت أیب بکر دخلت عىل رس���ول اهّلل؟لص؟ و علهیا ثیاب 

رق���اق، فأعرض عنا رس���ول اهّلل؟لص؟ و قال: »یا أمساء إناّ ال���رأة اذا بلغت الحیض ل تصلح أن 

ه. کفیاّ  هذا و هذا« و أشار إل وجهه و 
اّ

ى منا إل یر

عایش���ه می گوید: اس���ماء دختر ابوبکر، روزى بر رس���ول خدا- درود خدا بر او و خاندانش 
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که لباس نازکی بر تن داش���ت. رس���ول خدا از او رو برگرداند و فرمود:  باد- وارد ش���د؛ در حالی 
که به جز از صورت و دو تا دستش تا  »اى اسماء، زن وقتی به سن بلوغ رسید، سزاوار نیست 

مچ دیده شود«. )أبو داود،1410، 270/2(

که می گوید: روایت دیگر صحیحه فضیل است 

ین���ة الت ق���ال اهّلل: »َو ل ُیْبِدیَن  س���ألت أب���ا عبداهّلل؟ع؟ ع���ن الذراعنی من ال���رأة مها من الز

ین«.  ینة و مادون السوار « قال: »نعم و مادون اخلمار من الز ناَّ ِتِ
َ
 ِلُبُعول

اّ
ناَّ ِإل یَنَتُ ِز

که  که آیا جزء زینتی  فضیل می گوید: از امام صادق؟ع؟ درباره دست زن تا ذراع پرسیدم 

«، محس���وب می ش���ود؟ حضرت  ناَّ ِتِ
َ
 ِلُبُعول

اّ
ناَّ ِإل یَنَتُ خداون���د در قرآن فرموده: »َو ل ُیْبِدیَن ِز

فرمود: بله، از روس���رى پایین تر و نیز از موضع النگو )به س���مت ذراع( جزء زینت اس���ت. )حر 
عاملی، 1409(

که اطالق زینت بر بدن زن حقیقت اس���ت، نه مجاز  گف���ت  بنابرای���ن، می توان طبق این تفس���یر 

و ای���ن اطالق به لحاظ زیبایی طبیعی زن اس���ت؛ چون زن در خلق���ت و تکوین خود صاحب زینت 

گی هاى اوس���ت. این زینت طبیعی ش���امل اغل���ب اعضاى بدن زن  و جمال اس���ت و این یکی از ویژ

که جزء زینت محس���وب نمی ش���ود، بلکه قبیح شمرده ش���ده است. به همین  می ش���ود، مگر عورت 

دلی���ل، در ق���رآن نیز بر آن »س���وأة« )زش���تی( اطالق ش���ده اس���ت. برخی ای���ن نظریه را توس���عه داده و 

که محل آرایش و زینت اس���ت. این در  گفته اند: مراد از زینت در آیه تمام اعضاى بدن زن اس���ت، نه مقدارى 

که م���راد از زینت فقط موضع آن به ویژه مواضع پنهان  که برخی دیگر احتمال داده اند  حالی اس���ت 

است؛ از این رو، به غیر آن سرایت داده نمی شود.

کرده اند. طبق این  که زینت را به آنچه زن با آن، خود را می آراید، معنا  کسانی هستند  گروه دوم 

ْبَن  که می فرماید: »َو ل َیْضِر معنا، زینت از حیث عرف و لغت یک مفهوم عام اس���ت و قس���متی از آیه 

؛ زنان هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیش���ان  ناَّ یَنِتِ ِفنَی ِم���ْن ِز ���َم ما ُیْ
َ
ْرُجِلِه���ناَّ ِلُیْعل

َ
ِبأ

کوبیدن پا بر زمین موجب معلوم ش���دن محل زینت )بدن  معلوم ش���ود«، مؤّید این معناس���ت؛ چون 

که این  زن( نمی ش���ود، بلک���ه موجب علم به خ���ود زینت هایی چون خلخ���ال و مانند آن می ش���ود 

قبیل زینت ها با حرکت پا صدایی ایجاد و توّجه مردان نامحرم را به خود جلب می کنند. )موس���وى 

خویی، 1413 ه.ق، 54/1- 55(

که در این زمینه وارد شده و زینت را به خود زینت از قبیل لباس، سرمه، انگشتر  برخی از روایاتی 

کرده اند نیز مؤّید این تفس���یرند. )قرطبی،  کف دس���ت و انگش���تان و مانند آن معنا  کردن  و خضاب 

)229/12 ،1405
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کردن خود زینت(، به حس���ب مدلول مطابقی اس���ت، ولی مانعی  البته این معنا )حرمت آش���کار 

لت  که بین حرمت آشکار ساختن زینت و حرمت آشکار ساختن محل آن، دال کند  کسی ادعا  ندارد 

التزام���ی و عرف���ی هم وج���ود دارد، و در آیه از باب مبالغ���ه به حرمت اظهار خود زینت تصریح ش���ده 

که در آیه ذکر  که نگاه ب���ه آن مواضع براى افرادى  اس���ت؛ چ���ون این زینت در مواضعی قرار می گیرند 

نشده اند، حرام است. )مقدس اردبیلی، بی تا، ص 688(

 ما ظهرمنا( و معناى 
اّ

ینتناّ إل ب( نظریه دوم: برخی از معاصران میان معناى ابدأ در جمله اّول )لیبدین ز

که ابدا در جمله اّول به   لبعولتناّ ...( تفاوت قائل شده اند. بدین معنا 
اّ

ینتناّ إل آن در جمله دوم )ولیبدین ز

کشف زینت  گذاش���تن چیزى است و منظور از نهی از آن، وجوب پوشش است؛ یعنی  کردن و باز  معناى رها 

گذاردن آن، حرام و پوش���اندن آن واجب اس���ت. اما ابداء در جمله دوم، یعنی نمایاندن و به نامحرمان  و باز 

« متعدى به مفعول دوم شده است  ناَّ ِتِ
َ
نشان دادن است؛ چون در جمله دوم فعل ابداء با »الم« در »ِلُبُعول

)موس���وى خویی، 1413، 55/1-56(. طبق این نظریه، دو حکم در آیه ش���ریفه وجود دارد و براى هر حکمی 

که یک حکم باشد و دو استثنا. نیز استثنایی، نه این 

که همیشه ظاهر و آشکار  کش���ف زینت و وجوب پوش���ش آن بر زن به اس���تثناى مواضعی  حکم اّول: حرمت 

گردى صورت. است؛ مانند دستان تا مچ و 

که در  گروه هاى دوازده گانه اى  کردن زینت و آرایش در مقابل مردان به اس���تثناى  حکم دوم: حرمت آش���کار 

گریبان بعد از نهی  - در آیه و امر به انداختن مقنعه و روسرى بر  ینتناّ آیه ذکر شده اند. تکرار نهی- لیبدین ز

که بعد از نهی دوم استثنا شده اند، مؤید این معناست. اول و ذکر آن پیش از افرادى 

که تکرار نهی در آیه به جهت مقدمه س���ازى براى استثناى دوم است،  گفته ش���ود  ممکن اس���ت 

که این به گونه ای تطویل در عبارت و خالف  گفت:  نه اینکه مفید حکم جدید باشد. در پاسخ باید 

کالم )بین دو  گنجاندن امر به انداختن مقنعه تا روى سینه در وسط  بالغت اس���ت، انگیزه اى براى 

« آن را ذکر  وَجُهناَّ َفْظَن ُفُر استثنا( وجود ندارد؛ چون می توانست قبل از نهی اّول با عطف بر جمله »َیْ

کند یا در انتهاى آیه ذکر شود.

ماَظَهَرِمْنها« 3-2-1-2.مرادازجمله»ِإاّل

که به عنوان استثناء در جمله اّول ذکر شده،   ما َظَهَر ِمْنا« 
اّ

که مراد از جمله »ِإل بحث دوم آن اس���ت 

چیست؟ در این جا نیز چند نظر وجود دارد:

الف( نظر اّول: مراد از آن، زینت آشکار یعنی، لباس است و چنانکه از ابن مسعود نقل شده است، آشکار کردن 
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آن جایز اس���ت و هیچ دلیلی بر مخفی داش���تن آن نیست؛ مانند ردایی که خانم ها بر دوش می افکنند، )صابونی، 

که معمواًل به بدن چس���بیده اس���ت و آش���کار س���اختن آن مستلزم آشکار  بی تا، 173/2( بر خالف زینت باطنی 

شدن بدن خواهد شد و نگاه به آن نیز مستلزم نگاه به بدن می شود. )حلی سیورى، 1425، 222/2(

ب( نظر دوم: مراد از آن لباس و صورت اس���ت. این معنا از ابن جبیر حکایت ش���ده اس���ت. س���عیدبن جبیر، 

که زینت نمایان، صورت و دو دس���ت تا مچ و انگش���تر  کرده اند  ک و اوزاعی از ابن عباس حکایت  عط���ا، ضح���ا

است. )طبرسی، 1418 ه.ق، 4/ 138؛ قرطبی، 1405 ه.ق، 228/12(

ج( نظر سوم: مراد از آن لباس، صورت و دستان تا مچ است. این معنا نیز به نقل از ابن جبیر است. شاید نظریه 

کف دست وجود ندارد. دوم و سوم یکی باشد؛ زیرا هیچ دلیلی بر تفریق بین صورت و 

کردن دس���ت و  کش���یدن، النگو، انگش���تر، خضاب  د( نظر چهارم: مراد از آن آرایش هاى ظاهر مانند س���رمه 

مانند آن است.

و( نظر پنجم: مراد، صورت و دستان تا مچ است. )قرطبی، 1405 ه.ق، 12/ 228- 229(

کرده اند؛ چون صورت و دس���ت ها ت���ا مچ معمواًل  بس���یارى از فقه���ا همین معن���ای پنجم را اختی���ار 

ج خواهد بود، ولی به نظر می رسد این  همیش���ه پیداس���ت و پوش���اندن آن بر زن موجب عس���ر و حر

کمی باالتر از آن  ج از نظر عرف، منحصر در صورت و دست ها نیست، بلکه روى پا و حتی  عسر و حر

 ما َظَهَر ِمْنا« اقتضاى 
اّ

ک باش���د، جمله »ِإل گر در این تفاسیر، نیاز عرفی مال را نیز ش���امل می ش���ود. ا

کرد. )جمعی از  چنین توس���عه اى را خواهد داشت و نمی توان آن را به صورت و لباس ظاهر منحصر 

مؤلفان، بی تا(

3-2-2. محور دوم 

» ناَّ یَنِتِ ِفنَی ِمْن ِز َم ما ُیْ
َ
ْرُجِلِهناَّ ِلُیْعل

َ
ْبَن ِبأ »َو ل َیْضِر

3-2-2-1.نکتهاّول

کوبیدن پ���ا بر زمین نهی  ای���ن فق���ره، متضم���ن حکمی درباره زینت و آرایش زنان اس���ت و زن���ان را از 

کوبیدن پا بر زمین در عصر جاهلّیت بین زنان مرسوم و متعارف بوده است؛ به طورى  فرموده است. 

که خلخال بر پاى داش���ت،  گر یکی از زنان در بین راه به جمعی از مردان برمی خورد، در صورتی  که ا

گوش مردان برس���د. از این رو، خداوند زنان مؤمن را  پاه���ا را بر زمین می کوبید تا صداى خلخال به 

کار برحذر داشت. از این 

که او خلخال  یا ممکن است مراد از »ضرب االرجل«، زدن پاها به یکدیگر باشد تا دیگران بدانند 
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بر پاى دارد. )زمخشرى، 1417 ه� .ق، 3/ 233( دلیلی بر حصر آیه در برخی از مصادیق- با توجه به 

کوبیدن پا بر زمین  کار نرفته اس���ت- وجود ندارد. به هر حال، آیه زنان را از  که قیدى در آیه به  این 

که داراى  که زن به دیگران بفهماند  کرده و نهی نیز ظهور در حرمت دارد. بنابراین، نفس این  نهی 

زینت است- هر چند خود زینت مخفی باشد- حرام است. این حکم براى بطالن این توهم است 

که حکم حرمت در آیه شریفه، فقط متعلق به اظهار زینت است و بس، بلکه غرض حکم، جلوگیرى 

گوش  از تحریک جنس���ی به طور نامشروع اس���ت. تحریک جنسی از طریق رساندن صداى زینت به 

کم تر از نشان دادن زینت نیست. نامحرم، 

3-2-2-2. نکته دوم

که مقص���ود زن از به ص���دا در آوردن زینت خود،  کردن حرمت به صورتی اس���ت   آی���ا مراد آی���ه، مقید 

گوش مردان نامحرم باشد، چنانکه از ظاهر آیه استفاده می شود )قرطبی،  ش���نواندن صداى آن به 

ک���ه در این حال، حرمت دایرمدار قصد اس���ت؟ ی���ا  اینکه منظور آیه  1405 ه���� .ق، 233/12- 232( 

کوبیدن زنان به قصد  گر پاى بر زمین  که ا گر منجر به حرام شود؟ بدین معنا  کار است، ا نهی از این 

گردد، حرام است وگرنه، حرام نیست؟ )مقدس اردبیلی،  جلب توجه مردان، منجر به فعل حرامی 

بی ت���ا، ص 691( ی���ا اینکه مقص���ود آیه، نهی از به صدا درآوردن خلخ���ال و مانند آن در مقابل مردان 

نامحرم به طور مطلق اس���ت، خواه زن قصد جلب توجه مردان نامحرم را داش���ته باش���د یا نداش���ته 

کوبی���دن پا بر زمین و به ص���دا درآوردن خلخال، پ���ی بردن مردم به  باش���د. ب���ه اعتبار اینکه نتیجه 

زینت هاى پنهان زنان و فریفته ش���دن به آنان است؟ بر اساس این احتمال، الم در جمله »لیُعَلَم« 

الم عاقبت است؟

3-2-2-3. نکته سوم

که  که هرگونه حرک���ت یا فعل صادر از س���وى زن  ک���رد   ممک���ن اس���ت از این قس���مت از آیه اس���تفاده 

سبب تحریک شهوت مردان شود، حرام است؛ مانند آرایش صورت، استعمال عطر و بوى خوش یا 

ک حرمت، تحریک شهوت  پوشیدن لباس تنگ، هر چند تمام بدن پوشیده باشد. پس هرگاه مال

نامحرم باشد، این افعال نیز حرام است )ایروانی، 1428 ه� .ق، 1/ 383(

4. نتیجه گیری
که پس  که دیدگاه آیه 30 سوره نور در مورد اظهار زینت زن چیست؟  سؤال اصلی پژوهش این بود 

که پوشاندن زینت برای بانوان واجب است، مگر جاهایی  از بحث و بررسی این نتیجه حاصل شد 
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کردن زینت  گردى صورت و همچنین آشکار  که همیشه ظاهر و آشکار است؛ مانند دستان تا مچ و 

که در آیه بیان شد، حرام است. گروه های دوازده گانه  در مقابل مردان به جز 
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