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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 :در چند آیه قرآنی که جریان حجاب مطرح است که دو آیهه در سههرن نههر اسهت

. محههر در حجهاب نسهبت بهه 59و  53 :در سهرن احزاب اسهتو دو آیه هم  31و  30

ندیدن مرد زن را و نسبت به حجاب زن دارای سه تعبير است و هر سه تعبيهر ههم بهر 

مبنای تجاذب جنسی است. اگر تجاذب جنسی بهين مهرد و زن نهامحرر هرگهز وجههد 

ما قهرار  حجاب هم معنا ندارد. در سلب و ایجابی نسبت به حجاب ،نداشته باشد کلًّا

ی جهبب و یها تجهاذب جنسهی اسهت یهداریم. ایجاب حجاب در زمينه احتمها  علا

نانًا، یلينًا که اینها درجات و مراحل تجاذب جنسی است که ًا، ظنًّا، اطمئاحتماالً، شک

خصهصًا در باب زنا که ملدّمات زنها در  ،حرار است ،کلًّا بر مبنای اینکه ملدّمه حرار

ست و عمهمًا در کلّ آیاتی که ملدّمات واجب را واجب کردن و کلّ این مراحل حرار ا

حرمهت  اصهلیِ زنا محههر سهلبیِ ،ملدّمات حرار را حرار کردن، در باب مهرد بحث ما

ی ران زنا را برای مرد یا زن نسبت بهه یکهدی ر ست. پس آنچه حتّی به احتما  علایا

بهدنی یيهر جنسهی  یهان تمها لفظ باشد، ن ان باشد، جراین کلًّا حرار است.  ،ب شاید

از احتمها  علایهی  ،باشد، تمار اینها با مراحل مختلفه کم یا زیاد یا زیادتر که دارند

کلًّا بر حسب نصّ این آیات سهرن نهر و سهرن احزاب حرار  ،گرفته تا اطمينان و یلين

 است. 
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حهث خيلی ب ،بعدًا دامنه داردمطلب کنيم، چهن طهر ترتيب عرض میمطالب را به

کنهيم. چهرا های بحث را عرض میروز است و بحث مهمّی است که حاال امروز محهر

م هر  ،«زینَهتَهُنَّ»م هر  ،مرد حرار است که بن رد زن را بر بر زن واجب است وحجاب 

نههر دارد کهه  30که باید بحث کنهيم. دیهروز عهرض کهردیم در آیهه « مِْنها ظَهَرَ ما إاِلَّ»

در  ،ستن به عهرات زنان یا به عهرات مردان یا زنان بهه زنهانی، نن ر«لَهُمْ أَْزكَى ذَلِكَ»

تر است از برای آنها که تجنّب کننهد از جریهان ، این پاک«لَهُمْ أَْزكَى ذَلِكَ»عد هر سه بُ

هم لهاط اسهت و بعهد ههم  یان جنسی بين زن و مرد است و بعدجنسی، و مهمّش جر

در «. لَهُمْ أَْزكَى ذَلِكَ»اینجا دارد  است.ی بين زن و زن است که مساحله جریان جنس

 وَإِذَا»ر اواخههر آیههه دارد کههه ، د53، در آیههه قههرآن 426و  425سهههرن احههزاب صههفحه 

راجع به زنان پيغمبر است، وقتی کهه از  .«حِجَابٍ وَرَاء مِن فَاسْأَلُههُنَّ مَتَاعًا سَأَْلتُمُههُنَّ

یعنهی دو حجهاب  ؛بایهد باشهدحجهاب  از پشهت ،کنيدزنان پيغمبر متاعی را طلب می

 مِهن فَاسْأَلُههُنَّ»است: یک حجاب رسمی هم انی است و یک حجاب مضاف. اینجا 

 با بحثی که در جای خهد دارد.  ،حجاب مضاف است« حِجَابٍ وَرَاء

 ، چرا حجهاب  چهرا در سهیالی«حِجَابٍ وَرَاء مِن فَاسْأَلُههُنَّ مَتَاعًا سَأَْلتُمُههُنَّ وَإِذَا»

« حِجَابٍ وَرَاء مِن»چرا  ،خهاهند از آنها ب يرندکنند و چيزی میکه از زنان پيغمبر می

 لِلُلُهبِكُمْ أَْطهَرُ ذَلِكُمْ»چرا حجاب   ،عدیعدی باشد یا یک بُحاال حجاب یا دو بُ  باشد

 ،جنسهی را از زن پيغمبهر گهرفتن ،از پشت حجاب ،، این کار از وراء حجاب«وَقُلُهبِهِنَّ

 ههای زنهان کهه دهنهدنههم بهرای د اید و های شما مردان که گيرندنن هم برای د ای

 چنانکه دیروز عرض کهردر یها واقعيهت« ازکی»مانند « اطهر»تر است. این پاک ،هستند

 دی شد. عیيد مطلب است. حاال از اینجا دو بُاست یا به عنهان مبالغه و تأ

یعنهی واجهب « حِجَهابٍ وَرَاء مِهن فَاسْأَلُههُنَّ» آورداینجا وجهب می« فَاسْأَلُههُنَّ» -

 است.

 بله. -

 ...«أَبْصَارِهِمْ مِنْ یَغُضُّها»آنجا ن ان کردن  -

 هم حرمت نظر کردن بهد. آنجا حرمت بهد، آنجا -

أَلُههُنَّ»اینجها  در حهالی کهه ،به طهر مطلق حهرار نبههدمليّد بهد،  -  وَرَاء مِهن فَاسهْ

 واجب است. « حِجَابٍ

سهرن نههر  31کنيم. ببينيد در آیه اش که بحث میبعد کلّی ،اوّ  آنجا عهرت بهد -

ای است، مرحله ، دو مرحله«زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا یَْغضُْضنَ ... لِّْلمُیْمِنَاتِ وَقُل» :کلّی است
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 ،این حرار است. مرحلهه دور ،جنس به عهرت یکدی رجنس یا هماوّ  نظر کردن ناهم

 ، نظر کردن به کلّ زن حرار است. مرد به زن، زن به مرد، مرد به مهرد، زن بهه زناصاً

عهرت در این ميان حرار. بعد منتلل شد به بحث حجاب، در بحث حجهاب زن بایهد 

. چرا مرد حجاب نکند  زن کنيمعرض میبعد  که نه مرد، حساب دارد فحجاب کند

اب است  ن ان نکردن مهرد بهه زن باید حجاب کند. بنابراین حجاب زن روی چه حس

بنابراین  ،طهر است، وقتی که ن ان کردن این«لَهُمْ أَْزكَى ذَلِكَ»چه حساب است   روی

بهه طههر  ،عهد یلهينعد احتما  تها بُکلّ ارتباطاتی که مهجب انحراف جنسی است از بُ

لکهه ب ،کلّی حرار است. حاال برای اینکه این ارتباطات جنسی نه نسبت به نظر عههرت

اینجها حجهاب واجهب  ،جنسی نباشهد ارتباطنظر کردن به زن مهجب  ،نسبت به اوسع

 است. 

  «فُرُوجَهُمْ وَیَحْفَظُها»به خهرد هم می «أَبْصَارِهِنَّ مِنْ یَْغضُْضنَ»یعنی ذلک هم  -

اسهت « هاضهُّ غُیَ»دیروز عرض کردر است یضّ است. یضّ مرجع ضمير است، هم  -

 لِلُلُههبِكُمْ أَْطهَهرُ ذَلِكُهمْ»سهرن احزاب دو بُعهدی شهد.  53ر آیه راین دبناب«. یَغُضُّها»هم 

، پس فلط از ناحيهه مهرد نيسهت کهه مهرد نظهر نيفکنهد و ن هان نکنهد بهه زن «وَقُلُهبِهِنَّ

ههای زنهان از نظهر ، بهرای د «وَ قُلُههبِهِنَّ»، نخيهر «لِلُلُههبِكُمْ أَْطهَرُ»برای اینکه  ،نامحرر

. پهس نظهر نکهردن مهردان بهه زنهان مخصهصهًا از روی شهههت ههم جنسی اطهر است

 «. لِلُلُهبِهِنَّ»برای مردان و هم  «لِلُلُهبِكُمْ أَْطهَرُ»

، آنجها «وَبَنَاتِهكَ لِّأَْزوَاجِهكَ قُهل النَّبِيُّ أَیُّهَا یَا»: 426سهرن احزاب صفحه  59در آیه 

، فلط مردان نسبت بهه زنهان «وَقُلُهبِهِنَّ بِكُمْلِلُلُه أَْطهَرُ ذَلِكُمْ»فلط نساء بهد. سیا : آیا 

 ههم پيغمبرند  نصّ این است دی ر، ولکن به طریهق اولهیهت قطعيهه یيهر زنهان پيغمبهر

بها ایهن حها   ،مهقعيهت زن پيغمبهر بههدنداشهتنِ اند. برای اینکه زنان پيغمبر با چنين

  بهه طریهق اولهی، زنهان دی هر کهه چطههر ، زنان دی هر«وَقُلُهبِهِنَّ لِلُلُهبِكُمْ أَْطهَرُ ذَلِكُمْ»

 تَلُهل فَهاَ»به طریق اولی است. مثل فرض کنيد که  ،ارتباط خانهادگی با پيغمبر ندارند

بهه طریهق اولهی زدن حهرار اسهت. در اینجها  ،، افّ ن ه«أُفٍّ لَّهُمَآ تَلُل فَاَ» 1،«أُفٍّ لَّهُمَآ

، هم مردان نسبت به آنهان، اندرنگ جنسی بسيار کم تجاذبوقتی زنان پيغمبر که در 

تا چه رسهد زنهان « وَقُلُهبِهِنَّ لِلُلُهبِكُمْ أَْطهَرُ ذَلِكُمْ»با این حا   نسبت به زنان،هم آنان 
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خهاههد « وَقُلُههبِهِنَّ لِلُلُههبِكُمْ أَْطهَهرُ ذَلِكُهمْ»یير پيغمبر که اینها به طریق اولهیت قطعيه 

 بهد. 

بهد راجع به زنان پيغمبر بهد که به طریق اولهیهت  53این آیه قبلی که ، 59در آیه 

 أَیُّهَها یَها»خهاههد. بهرای اینکهه اولهیت قطعيهه نمهی 59کن در آیه يول ،قطعيه فهميدیم

 أَن أَدْنَى ذَلِكَ جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيْهِنَّ یُدْنِينَ اْلمُیْمِنِينَ وَنِسَاء وَبَنَاتِكَ لِّأَْزوَاجِكَ قُل النَّبِيُّ

پس یک ازکی داریم نسبت به مرد، یک ادنی داریم نسهبت بهه زن، «. یُیْذَیْنَ فَلَا عْرَْفنَیُ

نظهر  ،مرد و زن. پس هم اطهر اسهت بهرای مهرد و زن ؛یک اطهر داریم نسبت به هر دو

و هم ادنی است.  «أَدْنَى ذَلِكَ»ازکی است برای مرد از نظر ن ان نکردن فکندن و هم ني

عد هست. منتها نسبت بهه زنهان، ازکی و ادنی و اطهر در هر سه بُ، زنادنی است برای 

طهر گفتند ن آمدند نهعًا اینااینجا آقای «أَدْنَى ذَلِكَ»نسبت به زنان کمتر.  ،مردان بيشتر

گهیند این به می محبوف است « ال»محبوف است، چرا « ال»ند ، گفت«یُعْرَْفنَ أَن أَدْنَى»

این  ،بشناسند ،  نخيرهپس اذیت نکنند، یعنی چ ،ناسندنش را آنها حساب این است که

این بهتر است که این زنان را به عفاف « جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيْهِنَّ یُدْنِينَ»حجاب زنان که 

ود یها ردنبالش بيشتر مهی ،زن را نشناسدانسان اذیت نکنند. اگر آنها را پس  ،بشناسند

اگهر  ،روددنبالش بيشتر مهی ،حجابیناسد به بیاگر بش  رودبشناسد دنبالش بيشتر می

« ال»  اگهر ، اگهر نشناسهد چطههرروددنبهالش کمتهر مهی ،بشناسد بهه حجهاب و عفهاف

تهر اسهت بهه اینکهه اگر حجاب کنند نزدیک« یُعْرَْفنَ أَنْ أَدْنَى ذَلِكَ»این  ،محبوف باشد

آیها  ،ثانيًا .اواّلً روند،یشان مو دنبا  کننداذیت می ،وقتی نشناسند ،ها را نشناسنداین

هها بهرای زنشناسایی زن و مرد به صهرت است یا به بهدن اسهت  بهه صههرت اسهت، 

واجب نيست. به کلّ آیات سهرن نهر و سهرن احزاب اصاً حجاب  حجاب در صهرت

 ها تا مچ اصاً نيست. در صهرت و در دست

شههند. اگهر ته مهیبها صههرت شهناخ ،چهه نکننهد ،بنابراین چه اینها حجاب بکننهد

 دنهخهاهمهی شناسند. و لبا کسانی کهنمی ،صهرت پنهان باشد و کلّ بدن ظاهر باشد

 بهه صههرت یهک پهشهيه ،کنندحجاب میند، برای اینکه شناسایی نشهند برو به جنگ

پس احترار زن و مهرد تعرّض واقع نشدن « یُعْرَْفنَ أَن أَدْنَى ذَلِكَ»نشناسند.  کهزنند می

 تجهاذباست که حجاب کننهد. و همچنهين نظهر نکهردن مهرد بهرای اینکهه زن مهجب 

، ایهن «یُهیْذَیْنَ فَلَا یُعْرَْفنَ أَن أَدْنَى» این هم واجب است. بنابراین ،جنسی حاصل نشهد

سههرن نههر ازکهی اسهت. ازکهی مهرد،  30اطهر است و در آیهه  53أدنی است و در آیه 
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اطههر ههر دو. پهس طههارت و ناشهناخته  ،اطهر هر دو، ادنی زن. ازکی مهرد، ادنهی زن

 این است که حجاب است. ملتضی پاک بهدن  ،زن و زکیّ بهدن مرد بهدن

را عهرض  بعهد تفصهيل آن ،کنهيمبحث مهی ًامختصررا  گردیم به آیه نهر، اینبرمی

ارِهِنَّ مِهنْ یَْغضُْضنَ لِّْلمُیْمِنَاتِ وَقُل». ببينيد و کنيممی  دیمکهه دیهروز عهرض کهر« أَبْصهَ

، تا اینجا بحث حفظ فرج بهد از نظر کردن، هم مردان نظر نکنند «فُرُوجَهُنَّ وَیَحْفَْظنَ»

مطلهب دور  «یُبْهدِینَ وَلَا»به مردان و زنان و زنان به زنان و هم به عکس. وليکن بعدًا 

زینهت  این است کهه اصهاً زینهت خههد را نبایهد اظههار کننهد. م هر« یُبْدِینَ وَلَا»است. 

کنهيم. اینجها مهی بحهثکلّ زن زینت است، حاال  ط به جای مخصهص زن است مربه

 بحث دقيلی است. 

 چيزهای تزیينی اضافی نيست. فلط زینت -

کهه دیههروز عههرض  دارای سههه مرحلهه اسههت« زِینَههتَهُنَّ»عههرض کنهيم.  خههاهيممی -

 ی از بدن زن، پستانش، گلهیش، کمرش، رانهش، پهایش، مههیکردیم. یک مرحله اجزای

لهبش  ،اگر زینتی روی این زینت انجار بدهد ر:اینها زینت است، اجزای زن. دو ،سرش

 را نهه بهدن سههر: .زینت روی زینت که زینت دو برابر بشههد ،را، صهرتش را، سرش را

بلکه لبا  سرتاسری روسری که خمهر  ،دهدنه زینتی در بدن انجار می ،دهدنشان می

جالب است کهه اگهر پيهرزن کههر  طهریلبا   این ،است سرتاسریاست و جابيب که 

ولهی لبها  بهه قهدری جالهب اسهت کهه مهردر را دنبها  آن پيهرزن  ،ل بدبختی باشدشَ

زینهت ذاتهی، عهدی اسهت: دواند. مخصهصًا اگر عطر هم بزند. بنابراین زینهت سهه بُمی

  چيسهتدر ایهن آیهه « زِینَهتَهُنَّ» :سهیا  مما ّ، زینت فرعهی یيهر ممها ّ.زینت فرعی 

و ال یبهدین »فرمههد بههد مهیطههر   اگهر ایناصهالً زن هيچ جایش را نباید نشان بدهد

یعنهی همهه خانهه  فرمهد  بها  خانهه مهن چنهين اسهت، « زِینَتَهُنَّ»دی ر چرا  ،«انفسهنّ

ایهن  ازایتخصهيص بها  بهه   خانه گهید با مه خانه چنين است، چرا مینخير، اگر ه

کهلّ خانهه نيسهت. حهرر حضهرت  اسهت، بها است کهه محههر سهلب و ایجهاب همهان 

گفهت کهلّ می بهد، اگر کلّ قم ،یعنی کلّ قم ملدّ  است  نخير ،معصهمه ملدّ  است

 قم.

ر نظه بههد. نسبت به نظر به عهرت یاواّلً نه چيست ، «زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا»در اینجا 

 ،ماههه ن هان کنهد اگر مثاً مردی به عهرت دختر شش به عهرت هم از باب ازکی بهد.

  نخير، اصاً حرار نيست. ولکن اگر مردی به زنی ن هان دارد اصاًجنسی  تجاذباین 

این حرار اسهت. حهاال بحهث حجهاب را مها بهر  ،کند که احتما  انحراف جنسی است
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شهد. ين خارج میطّطين و تفریط مفرَاز نظر افراط مفرِ ،کنيممحهر این آیات را که می

هری ست، تفریط این است که حجاب طهگهیند که حجاب مطلبی نيافراط مفرطين می

« زِینَهتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا» !پيدا نباشد هيچ چيزی زن باید داخل گهنی برود و است که کلّ

برای اینکهه  ،ی بدنش را نباید بپهشاندهاپس زن کلّ جا ،«و ال یبدین انفسهنّ»نفرمهد 

 . استپس زینت « فسهنّو ال یبدین ان»فرمهد می بهد، اگر کلّ

این زینت  ،روی پيرل کچل آبلهشَ سیا : آیا زینت کلّ بدن هر زنی است  زن کهر

باید کفّارن بدهد. من در بحث  ،باید صدقه بدهدآدر اصاً نفرت دارد ن ان کند.   دارد

در کتاب حجّ که بهسيدن زن در حا  احرار حرار است، بهسه دادن زن  ،احرار نهشتم

بهسيدن زن هم حرار است. ولکن حرمت از چه جهتی  حرمت از جهات  ،حرار است

پير است، صد  ،شههت است. ولکن اگر زنی که هيچ زینتی ندارد ،شههت جنسی است

 او بهسهيدناصهاً  ،است وسالش است، نهد سالش است، کهر است، کچل است، بهگند

ن چنين زنی کهه منفّهرات برای اظهار لطف و الّا باید کفّارن داد. بهسيد ،مستحبّ است

بلکه نظر کهردن  ،بنابراین صرف بهسيدن نيست یيرن.زیاد دارد از نظر سنّ و جما  و 

از روی شههت به زن خهدت در حا  احرار حرار است. ولکن اگر نظر کنی یا ببهسی 

ایهن دی هر حهرار  ،فرار کرد کلًّا نين کنی به زنی که اصاً باید از اویا دست بزنی یا چ

 هر زنی زینت نيست.  ،، زینت زن«زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا»در اینجا  نيست.

ینکه زنان بازنشسته از ازدواج استثنا شدن، چرا  برای ا 1«النِّسَاءِ مِنَ وَاْللَهَاعِدُ»و لبا 

، اگهر حجهاب بلهه 2،«نَّلَّهُه خَيْرٌ یَسْتَعْفِْفنَ وَأَنْ ... ثِيَابَهُنَّ یَضَعْنَ أَن جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ»

خهت لخهت، یعنهی حجهاب ولی واجب نيست حجاب کنند. نه اینکه لکنند بهتر است، 

تجاوز  جااین اش یير از جاهای عهرت پيدا باشد،هالزر نيست. اگر سرش، صهرتش، یل

 ،عد است: یک قهاعد من النسهاءقهاعد دو بُکار نيست. چهن تجاوز در کار نيست... در 

. ازدواج اسهت یک مرتبهه بازنشسهت از کهلّ ازدواج ،اج جنسی استبازنشست از ازدو

 ،نداشته باشد ایبرای اینکه ممکن است زنی هيچ جاذبه در اینجا مطرح است،جنسی 

و الّها از او  کندیک جهان بيست ساله برای پهلش با او ازدواج می ،وليکن پهلدار است

اءِ مِههنَ وَاْللَهَاعِههدُ» . بنههابراین ایههنخهابنههدنفههرت دارد، اصههاً بهها هههم نمی ، زنههان «النِّسههَ

                                                           

 . 60. نور، آیه 1

 . . همان2
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ازدواج ملههامی و نههه ازدواج ارثههی، ازدواج شههأنی  ،بازنشسههته از نظههر ازدواج جنسههی

 نيست. 

اگهر زنهی اصهاً زینهت  :هم اثبهات. نفهی ،هم نفی داریم« زِینَتَهُنَّ»بنابراین در این 

ایهن  ،نفهرت اسهت مهجهب ،زینت نيست و باالتر جایی از او، نه هيچ ،نه بدنش ،نيست

 جههانزنهی باشد. مهثاً فهرض کنيهد کهه  ، چه جهانچه پير باشد ،اصاً حجاب ندارد

ولهی ایهن زن کههر اسهت و کچهل  هسهتيد، شما هم سی سهاله ،است سی ساله است و

و بهگنهدو اسهت. اصهاً بهه او ن هان  اسهت رواست و احمق است و دیهانه است و آبله

مههر ع ،منهاطبلکه  مناط نيست، تثنائاتی که استثنائاتم ر اس ،  فراری هستيدکنيدمی

ولی زن زیباست، رعناست، ، ایدساله است. ولکن اگر زنی هفتاد ساله است شما بيست

کسانی هسهتند « النِّسَاءِ مِنَ وَاْللَهَاعِدُ»نيست. پس « وَاْللَهَاعِدُ»این  ،عطر زدن، بزک کردن

زینت اسهت.  ،ند. بنابراین محهراهبازنشت -نه سن– جاذبه جنسی زناشهیی از جهت که

نهه خههد زن بههدن.  ،آوردچرا زینت  برای اینکه زینت زن است که جاذبه جنسی مهی

دختر  ،بچّه دو ماهه هم مهنّث استاست،  مهنّث بهدن خهد زن بهدن نيست، اگر خهدِ

ینهت دو ماهه هم مهنّث است یا زن صد ساله. بنابراین زن بهدن محههر اوّ  اسهت و ز

مطرح است. بنهابراین حجهاب بهرای زن بهه  اینجا ،داشتن و زینت بهدن زن از هر نظر

 واجب نيست. زنی که زینت است.  ،عنهان زن

کنهد کهه مهن آنلهدر  اینجها عهرض کهردر اگهر جههانی ادعها، البتّه «مِْنهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا»

گنهان  ،اله لختهی باشهدآنلدر مراقبم که اگر زن بيست سه ، آنلدر با تلها هستم،ارمنمی

قاعهدن کلّهی رای اینکه قاعدن کلّی ایهن اسهت کهه... ب ،تهانيمپبیریم، نمینمی .کنمنمی

تهانيم استثناء کنهيم. ولکهن نمی را جنسی است یا نه  بنابراین شخص خاصّی تجاذب

، م ر با احتما  یير معله ، آنجا حجهاب نيسهت. بهدناگر قاعدن کلّی تجاذب جنسی 

قاعدن کلی تجاذب جنسی بهد، م هر بها احتمها  یيرملبهه ، آنجها حجهاب ولکن اگر 

 هست.

 است؛ ابهدا« یُبْدِینَ وَلَا» که نيست« و ال تبدوا»«. مِْنهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا»

شهد که در زمان نزو  آیه حجاب که این اوّلهين آیهه یها ملهارن پس معلهر می .دننکن

هها منتهها حجهاب بعضهی داشهتند. اگهر زن ،ها حجاب داشتندزن ،ه احزاباست با آی

شهان، سرشهان، صههرتهها   اگهر زنچيسهت« یُبْهدِینَ وَلَا»پس  ،حجاب بعضی نداشتند

  یعنهی چهه« یُبْهدِینَ وَلَها»دانه داشهتند فلط لبا  معمهلی مر ،شان، پایشان باز بهدهلی

کننهد. خفیّ است، چيهزی کهه خفهیّ اسهت اظههار مهی برایاظهار نکنند. اظهار نکنند 
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یک حجابی مردان دارنهد کهه عههرت اند بيشتر از مردان، چهن بنابراین حجابی داشته

زن چهن  ،که عهرتين است زنان و مردان. اضافه بر حجاب مشترک بين پهشانندرا می

یههک حجهاب عهههرتين، یههک حجههاب معمههلی کههه سههرش ملههداری  :سهه حجههاب دارد

گهیهد و در ر را مهیمُهپيداست، یهک حجهاب کامهل در اینجها خُ هم اشسينه ،پيداست

طی در بين، این زنان حجاب متهسگهید. بنابراین در این میرا سهرن احزاب جابيب 

 حجهابکنهد. نهه کلّهًا بیط را تکميل مهیزو  آیه داشتند که این حجاب متهسزمان ن

با عهرت باز و پيدا دور خانه  ،و عهر دارد که بعضی از زنان مشرکه لخت بهدند. البته

حجهاب آنهها هميشهه یهک  «.یبهدو کلّهه أو بعضهه و ا خهر اليهر» :گهیدگشتند. میمی

ولی استثنائی بهدند. حتّی در اروپای ناجنسهی کهه از نظهر  ،، آنها بهدندوضعی داشته

گر زنهی ا .اندازندکنند که زنان عهرت بيرون نمیحتّی در اروپا نلل می ،جنس آزادند

گفتند یک زنهی . اتفاق افتادن استکما اینکه  ،دوندمی ، دنبا  اوندازدعهرت بيرون بي

 طهر است. با اینکه آنجا اینبا عهرت باز ]بيرون آمدن[، دور او صف کشيدند، 

ههل باز بهدن خاف عادت است، بر مبنهای عهادت در کهلّ ا بنابراین این با عهرت

ط را ، منتها این حجاب متهسهطی برای زنان بهدنسکتاب و در عهد مکّی حجاب مته

اینهها دو « رَهَا ظَمَ»پس « زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا»قرآن تکميل کردن که حجاب باالتر بشهد. 

. یک زینت این اسهت خهاهدنمی ابدا ،یک زینت که خهدش آشکار است زینت دارند:

اسهت اظههار نکننهد.  آنچهه زیهر حجهاب اسهت و حجهاب متهسهط ،کنندکه آشکار می

 مَها إِلَّها»شان را، سرشان را و... عهرت که معلهر است. شان را، پشت، پستانرا شانران

ها. چرا  به پيدا بهدن کلًّا  صهرت و دست در آن حجاب عادی متهسط چه« مِْنهَا ظَهَرَ

 ههاتند کهه اینپس خمر داشتند. در آیه احزاب جابيب داش« بِخُمُرِهِنَّ وَْليَْضرِبْنَ»دليل 

 تاسهریِ اینجهااینجها و سر منتها این روسهریِ ،سرتاسری است. در این آیه خمر داشتند

بهههدن اسههت کههه گلهههها پيههدا بهههدن،  طهههریاینجهها  . روسههریِاسههت کههاماً پهشهها نبهههدن

 :گهیههدمیدر اینجهها . اسههت هری بهههدن کههه جلهههها احيانههًا پيههدا بهههدنطههههها سرتاسههری

فلهط سهر  ،، ایهن دو طهرف روسهری کهه بهاز بههدن«جُيُههبِهِنَّ عَلَهى نَّبِخُمُرِهِ وَْليَْضرِبْنَ»

ه و سهينه بهاز بههدن اسهت. یعنی گله ،هایشان بزننداین طرفين را به سينه ،پهشيدن بهدن

« مِْنهَها ظَهَهرَ مَها»این حجاب متهسط تکميل بشهد. بنابراین  ،ط بهدنپس حجاب متهس

وجهه و گهینهد کهه کنند یها اقههی مهیياط مینی که احتااست. آقای قطعًا وجه و کفّين

اینها بر خاف قهرآن و بهرخاف عهرف عهادت و بهر خهاف  ،نيست کفّين هم مستثنی

 قها  مِْنهها ظَهَهرَ مها إِلَّها»متهاتر است کهه  در اینجا حرف زدند. حتّی احادیث احادیث
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 ت نيسهت مد که آیا وجه و کفّهين زینهحاال بحثی هم بعد خهاهد آ 1.«الهجه و الكفان

کنيم. در اصل حجاب ولی زینت البدّی است که بعدًا عرض می ،زینت است گهیيممی

 .«مِْنهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا»است 

 شهد  این زینت حساب نمی ،معمه  زیبا باشدصهرت شخصی یيراگر فرضًا  -

یهک مرحلهه حجهاب مهردان ن هان  :دو مرحله استحجاب کنم. چهن عرض می -

ه حجاب زنان نشان ندادن. زنان نباید نشان بدهند در یيهر وجهه و یک مرحل ،نکردن

 ]...[ اسهت، ولهی مهردان نبایهد بارز است، «مِْنهَا ظَهَرَ مَا»ولکن وجه و کفّين که  ،کفّين

مهرد دارای یهک حجهاب  ،زن نيست. زن دارای دو حجاب است برایهمه حجاب که 

نظههری کههه  ،ی باشههدنظههری کههه مشهههّ اسههت، اسههت. حجههاب مههرد نظههر نکههردن بههه زن

و ههم  به مهرد نکنهد ان يز: زن هم نظر شههتکنندن باشد. زن دو حجاب داردمنحرف

ی را نهدارد و علله امّا مهرد حجهاب دور. مهارد زینت خهد را به طهر معمهلی بپهشاند

 کنيم. دارد که بعد عرض می

رِ مِْنهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا» مهار بههدن، یعنهی ، پهس خِ«بِخُمُهرِهِنَّ بْنَوَْليَضهْ

پس روسری داشتند. اینجا روسهری اسهت و در سههرن احهزاب  ،حجاب کلّی نبهدندبی

 أَیُّهَها یَها» 59، چنانکه آیه «جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيْهِنَّ یُدْنِينَ»عرض کردر که جابيب است، 

، اینجها «جَلَهابِيبِهِنَّ مِهن عَلَهيْهِنَّ یُهدْنِينَ اْلمُهیْمِنِينَ اءوَنِسهَ  وَبَنَاتِهكَ لِّأَْزوَاجِهكَ قُهل النَّبِيُّ

حجاب کلّی نه بی ،طی داشتندجا خمار است. پس اینها حجاب متهسآن ،جلباب است

 شهان لبها ط روی سرشان روسری بهد و بهدن، نه باحجاب کلّی. حجاب متهسبهدند

کهه  ههاییتفاوتهای امروز بها ریو روس ، مثل مانتههای امروز. مانتههاسرتاسری بهد

هم سرتاسری داشتند. اگر روسهری و سرتاسهری واجهب  ،. پس هم روسری داشتنددارد

 را نزدیهک کهنپس روسری  ،اگر روسری واجب نبهد  یعنی چه ]...[ وجهب پس ،نبهد

جمهع کهردن  را پهس سرتاسهری ،واجب نبههد است یعنی چه  اگر سرتاسری که جلباب

روسهری را جمهع کهردن و  ،مع کردن دليهل بهر دو وجههب اسهتپس این ج ه یعنی چ

بههدن  چيهزی یک وجهبی که بههدن، :دليل بر دو وجهب است ،را جمع کردن تاسریسر

 ،گرفتهها گلهه را نمهیامه ،ن امر کند، پس روسری بههدن اسهتخهاهد دوبارکه دی ر نمی

گرفته. بنهابراین میپاها را ن، جلهی اندار بدن، گرفته. سرتاسری بهدن استسينه را نمی

                                                           

 .41 ، ص5 ج ،المأثور تفسير فى المنثور الدر. 1
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 در کهار بههدندر آیه نهر دليهل اسهت بهر اینکهه جلبهاب « جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيْهِنَّ یُدْنِينَ»

 . است ط حجاب در زمان نزو  آیه بهدناست. بنابراین این حدّ متهس

عههد  ای ازب که در سيزدن سا  عهد مکّهی بههدن و برهههط حجاآیا این حدّ متهس

از  رضهایت شهرع نبههد، بایهدبهدن. اگر مههرد  ،شرع بهدن  بله رضایتاین مهرد  ،مدنی

مثل مهارد خمسهه شهراب و مههارد  ،اوّ  نهی کند. بنابراین سياست گار به گار احکار

اینجا مههارد چندگانهه  .عرض کردیم  همچندگانه ارث و مهارد چندگانه نکاح که قباً

ط مههرد ایهن حجهاب متهسهت، متهسطی بهدن اس متدرّج متعالی است که اوّ  حجاب

پس چهرا  ،اگر در شرایع قبلی این حجاب واجب نبهدن است ،امضای شرایع قبلی بهدن

پس در شهرایع قبلهی حهدّاقل  کند است و در عهد مدنی اضافه می در عهد مکّی بهدن

بينهيم دانيم. و در مکّه مکرّمه در سيزدن سا  مهینمیرا بيشترش  ،بهدن یحجاب چنين

 وَْليَْضرِبْنَ»شان است. بعدًا اضافه شدن است بر این حجاب که در روسریحجاب بهدن 

رِبْنَ» فرمههد:میاگهر « نَّهُرَمُخُ»، نفرمهد «بِخُمُرِهِنَّ نهه  ،یعنهی روسهری« نَّهُرَمَهخُ وَْليَضهْ

بهاء چيسهت  بهاء تبعهيض اسهت.  ،ولی باء ی صهرت، روی یله،روی سر، روی گله، رو

و »فرمههد می ،دّی نيسهت  ضهرب متعهدّی بهه نفهس اسهتضهرب متعهم هر برای اینکه 

ست کهه ایهن روسهری را به این معنا ،نبهد« بِخُمُرِهِنَّ وَْليَْضرِبْنَ»اگر  ،«ليضربن خمرهنّ

جلبهاب سرتاسهری اسهت. « جَلَهابِيبِهِنَّ مِهن عَلَهيْهِنَّ یُدْنِينَ»پهش کنند. در آنجا هم تمار

 ،کههلّ بههدن را ب يههرد . اگههر کههلّ سرتاسههری بایههدبههه نفههس اسههت ادنههاء متعههدّی« یُهدْنِينَ»

ه را له، در اینجا اگر روسهری بایهد کهلّ صههرت را، کهلّ ی«یدنين جابيبهنّ» فرمهدمی

ههم ، «مِْنهَها ظَهَهرَ إِلَّها مَها»پس این دليل است بر اینکه هم  .«خمرهنّ» فرمهد، میب يرد

دليهل  ،باء هم باء تبعهيض اسهت ،ض استن تبعيکه مِ« جَلَابِيبِهِنَّ مِن»هم  ،«بِخُمُرِهِنَّ»

« مِْنهَها ظَهَهرَ مَها»منهای صهرت کهه  ،است بر اینکه حجاب اسامی حجاب کلّی است

 است. « مِْنهَا ظَهَرَ مَا»است و منهای دست که 

حا  بهاز اسهت یها نهه  ال ةطبيعب -م ر تصریح شهد-های زنان رت و دستآیا صه

هها صههرت و دسهتها برهنه باشند. بعضیند. چه حجاب داشته باشند یا نداشته باش

 در حهدیث ,در قرآن ,ها هرگز منعی در روایتباز است. پس نسبت به صهرت و دست

جلهب نظهر و کنيد که اگهر زیبها باشهد . و اینکه سیا  میاست در عرف هرگز نيامدن و

چيهزی باشهد  آنجا حرار است. درست است زن حرار نيست صههرت خههد را ههر ،کند

ان يز نکنهد . اگهر نظهر شهههتان يز کنهدبياورد، ولی مرد حرار است نظر شههت بيرون

ان يز بکند حرار است. امّا نسبت به سایر اجزای بهدن سهر اگر نظر شههت ،حرار نيست
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، «ذلِكَ أَْزكهى»کلًّا برای دو جهت حرار است:  ،نباشدهم ان يز و سایر بدن نظر شههت

 «. ْطهَرُأَ ذلِكُمْ»، «أَدْنى ذلِكَ»

شهد. پس ذکر می که مهارد حجاب است که بعدًا« لِبُعُهلَتِهِنَّ إِلَّا زِینَتَهُنَّ یُبْدِینَ وَلَا»

کهنم. اگهر تجهاذب اشارن مهی ،کنمعد حجاب است. تکرار نمیجمع بُبحث اوّلی ما سر

کلًّا حرار است. م ر در وجه و کفّين که وجه و کفّين بر زن حرار  ،جنسی نهعی است

م ر در باب نهی از منکر که بحثش را دیروز عهرض کهردیم  ،بر مرد حرار است ،نيست

اءِ مِهنَ وَاْللَهَاعِهدُ»استثنا کردن قرآن روی این جهت اینکه  و اشارن خهاهيم کرد.  1«النِّسهَ

. چههن زنهی کهه از نظهر جنسهی و زنهان ی ههم بههدولی قباً معلههر  ،این استثنا است

 مِهنَ اْلإِرْبَهةِ أُوْلِهي یَيْهرِ التَّهابِعِينَ أَوِ» نيسهت. یها مهردی کهه ایهن زینهت ،استبازنشسته 

زینت مهثّر نيست. یا زینت نيست یا زینت مشهّی و مههثّر نيسهت. از  او برای 2،«الرِّجَا ِ

مهادون کهه  چهه طفهل باشهد ،طرف مرد نسبت به زن زینت نيست و مشهّی هم نيست

« الرِّجَا ِ مِنَ اْلإِرْبَةِ أُوْلِي یَيْرِ»و  باشد. الربةکه یير اولی اشههت باشد. چه رجل باشد 

جهرأت  و تخمش را کشيدند یا حاجت دارد ،حاجت ندارداصاً یا  .اربه یعنی حاجت

آنچهه   یعنی ملک یمين فلهط  نخيهر. هیعنی چ 3«أَیْمَانُهُنَّ مَلَكَْت مَا أَوْ»کند. فلبا نمی

 مَلَكَهْت»، «أَیْمَانُهُنَّ مَلَكَْت مَا أَوْ»است.  لطيفن فت. این نکته خيلی « من ملکت»را... 

 مَا أَوْ»عطف است دی ر، الّا، الّا « أو» .عد است: زن کنيز، مرد یار و یيرسه بُ« أَیْمَانُهُنَّ

 «.ما ملکت»، بلکه «من ملکت»نفرمهد که  .«مَانُهُنَّأَیْ مَلَكَْت مَا« »أَیْمَانُهُنَّ مَلَكَْت

  ]سیا [ -

 .، تلسيم استطف استع -

 «نمي أیضًا بها إضراب و اشكك و   أبهم و باو قسم أبح خيّر»

« أَیْمَهانُهُنَّ مَلَكَهْت»ببينيهد « أَیْمَهانُهُنَّ»همه عطف به قبل است، « أو»، «مَلَكَْت مَا أَوْ»

اعهمّ « ما»اعمّ است، « ما»نخير  ،نيست که انسان باشد« الّبی»نيست، « الّتی»است « ما»

از اینکه انسان باشد یا یير انسان باشد. حهاال اگهر انسهانی نههکر اسهت در خانهه  است

زن خانهه و خهانم  کسی یا زرخرید است یا یير زرخرید است. آیا این مرد ملک یمهين

امکان برای زن  انحرافیا نه. در صهرتی  تحت اختيارش است یعنی است یا نه خانه 
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 ،امّا اگر تحهت اختيهار کسهی باشهد ،باشددارد که مملهک کسی و تحت اختيار کسی ن

ولکهن  ،مرد تحت اختيار زن است ،، زن تحت اختيار مرد استشهدمیبه عکس قضيه 

امّا  ،ستهجهان هم  ،طهر نيست. اگر مردی که شههت هم داردردی اینهر زن و هر م

 ،لکن شهههت داردو ،عد اوّلی نيستدر بُ« اْلإِرْبَةِ أُوْلِي یَيْرِ»نهکر خانه است، نهکر خانه 

ههایی کهه مالهک ایهن . پهس زندرازی کنهدخانهه دسهتولی امکان ندارد که به خهانم 

زن خانه که سيطرن بر این مرد نهکر دارد که این مرد نهکر زرخرید چهه  ،مردها هستند

و دهد که مرد یک نظر بدی این سيطرن اجازن نمی ،وقتی که سيطرن دارد ،یير زرخرید

ی داشهته باشهد. بنهابراین نههکر خانهه بها ایهن جنس یک انحرافو  نامناسبیعمل  یک

الزر نيسهت « أَیْمَهانُهُنَّ مَلَكَْت». پس ..این هم ،ط که تحت سيطرن خانم خانه استیشرا

چهن زنی که کلفت شماست بهه شهما محهرر اسهت، گفهتن نهدارد. زنهی کهه  زن باشد،

بنهابراین یها اینکهه محهرر اسهت.  ، ههر طههری باشهدباشهد یا کلفت نباشد ،کلفت است

ولههيکن بههه  ،انههد و کلفههت شههما هسههتندانههد کههه آن زنههانی کههه مشههرکدادن اختصههاص

آنچه تحت « ْتکَلَما مَ»این الزر نيست.  ،گهیندنمیرا نشان تشکيات شما زنان اشههر

کن جاذبهه جنسهی شهما مملههک ایهن يول ،سيطرن شما بانهان که جاذبه جنسی دارید

شهان در خانهه کهه مالهک است و سيطرن و سهيادتطهری  قدرت این زنانزنان است. 

اند، مالک مالند، مالک حالند. زنی که مالک ما  و مالک حا  اختيارند، مالک قدرت

تهانهد نمهی ،هم شههت داشته باشهد ، این مرد هر قدرو مالک اختياردار این مرد است

 اعما  کند. 

اربه اصلی است و اربه فرعهی. اربهه اصهلی ایهن « ةِاْلإِرْبَ أُوْلِي یَيْرِ التَّابِعِينَ أَوِ»پس 

تهانهد نمهی کنولهي ،شهههت دارد آن است کهه ه فرعی، ارباست که اصاً شههت ندارد

لهبا در روایهت دارد کهه  اعما  کند. بنابراین اگر شما زنی را ن رستيد بدون حجاب و

بهه اینهها  نظهر کهردن ،حجهاب کامهل ندارنهدو ری، زنانی که اهل قریهه هسهتند اهل قُ

نظر شههت باشد. اگر نظر شههت باشد  م ر 1«لَا یَْنتَهِينَ إِذَا نُهِينَ لِأَنَّهُنَ»اشکا  ندارد. 

اگر زنی است که  ،به هر زنی به هر جایی ن ان کنی حرار است. اگر نظر شههت نباشد

ه ولکن زنی که متستّر نيست چه ،آن هم جایز نيست ،پهشاندخهد را نمی ،متستّر است

اشکا  ندارد. این بخش اصلی از بحث است که  ،مسلمان باشد چه یير مسلمان باشد

 بعدًا باید که مفصّاً بحث کنيم.  ،داردفروعی بحث 
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 باشد اشکا  ندارد مسلمان هم  -

اینکهه نهه  ،حجهاب رسهمیبی ،حجهاب اسهتو بیبرای اینکه اگر مسلمان باشد  -

ایهن  ،کنهدحجاب اسهت و چيهز نمهیست و بیرا بيرون بيندازد. اگر مسلمان ا شعهرت

و یکی بهرای احتهرار است جنسی  تجاذباحترار ندارد. چهن حجاب یکی برای ترک 

لبا در نماز بایهد حجهاب کنهد. بنهابراین زنهی کهه  است. احترار زن به حجاب است و

مهثاً یيبهت کهردن،  حهرار نيسهت، بهه او نظر کردن ،خهد احترار خهد را از دست دادن

کردن هر کسی حرار است  نخير، کسی که خهد را در معرض یيبت قرار دادن و یيبت 

 این احترار ندارد.  ،عمل حرامی را در مأل عار کردن

 پس این کاری که او کردن, حرار است.  -

لَهها  إِذَا نُهِهينَ» ن حهرار اسههت. بهرای آن زن حههرار اسهت و لههبا نههی اسههت.بلهه، آ -

، ولهی دههدانجهار مهی یاست. آن زن کار حرام حراری از ست  نهينهی از چ« یَْنتَهِينَ

 اشکا  ندارد.  ،شههانی بکندمرد اگر نظر یير

 دهد، وظيفه من چيست  او کار خاف انجار می -

 ولی ن ان کردن حرار است   ،کنممن قمار نمی ،کندیک کسی دارد قمار می -

 در قمار شههت در کار نيست. -

 خهاری حهرار اسهت، کلّهًا حهرارار حهرار اسهت، شهرابقمار حرار است دی ر، قم -

دن کنيد و فایهدهد و شما او را نهی میرا انجار میآیا کسی که حرامی  ،، هر چهاست

 ی راجلسه بهدن با کسانی کهه حرامهان کردن حرار است  بله، مجالسه و همن  ،ندارد

 حجابیک زنی بی ،کنيددهند به طهر کلّی حرار است. ولی دارید عبهر میانجار می

ن ان کردن به این زن اشکا  ندارد. چهرا   ،رودزیر بار نمیکنيد، است و او را نهی می

  حرار نيست. ئًام ر استثنا ،دهدن ان کردن به کسی که کار حرار انجار میاینکه برای 

ای صر مکّی در زمينه تحهریم زنها آیههآیه سهرن اسراء را دیروز فرمهدید که در ع -

 ندارد.وجهد 

 فهاحش وجهد دارد.ولی  -

 خهد این سهرن اسراء م ر مکّی نيست   -

 گفتم  همن چ -
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 تَْلرَبُههْا واَلَ»اینجها  رمهدید که ما در عهد مکّی تحریم مستليم نداریم، پسشما ف -

   سهرن اسراء است. شهدمی هچ 1«الزِّنَى

 یادر نيست.  -

 نهی خيلی شدید است. این  -

، باء آنجا تبعيض است یا برای «جُيُهبِهِنَّ عَلَى بِخُمُرِهِنَّ وَْليَْضرِبْنَ»د اینکه فرمهدی -

   تعدیه باشد

متعهدّی بهه نفهس اسهت، بهاء تبعهيض « بَرَضهَ »خهد تعدیه که نيست، برای اینکه  -

 و بعضی از جلباب.  یعنی بعضی از روسری ؛است

 مکّی است. سهرن اسراء -

و ال »پس یک آیه در سهرن مکّهی اسهراء داریهم کهه  مکّی است  من اشتبان کردر. -

 است. « الزِّنَى تَْلرَبُهْا واَلَ»نيست « و ال تزنها»منتها  ،«تلربها

 تر از نهی مستليم است.این محکم -

ه آیهه عرض کردن بهدر کهه نُهقباً  ،ه آیه استبله، در آن تعداد آیاتی که گفتيم نُ -

نابراین یک آیه دربارن زنا در سهرن مکّی است در . ببهدن استولی اشتبان  ،مدنی است

 .«الزِّنَى تَْلرَبُهْا واَلَ»سهرن اسراء که 

 «. فُرُوجَهُمْ وَیَحْفَظُها أَبْصَارِهِمْ مِنْ یَغُضُّها»به خهرد هم می« ذلک» -

« یههضّ»، اسههم اسههت. آن وقههت تهانههد باشههدنمیفعههل کههه مرجههع ضههمير « ذلههک» -

یضّ چه یضّ « ذلک یغضضن ،ذلک یغضّها»است. « یَْغضُْضنَ» و« هاضُّغُیَ»برداشت از 

  ..«.ذلک»این یضّ واحد  ،یضّ واحد است ،مرد باشد چه یضّ زن باشد
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