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مقاصد شریعت در حوزه حجاب با رویکرد انتقادی نسبت 
 به نظریه حجاب حداقلی
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 دهیچک

شده است و برای حجاب  تحقق آنها وضع هدف بامقاصد شریعت غایاتی است که شریعت 
شده است. بررسی این و روایات و نظرات فقها مقاصدی بیان  اتیدر آو عفاف شرعی نیز 

با  رو شیپمقاصد، در تحلیل صحیح قرائت حداقلی از مقوله حجاب مؤثر است. پژوهش 
گیری از آیات و روایات و آراء مفسران و فقهای امامیه، شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با بهره

از تبیین نظریه حجاب حداقلی و حجاب را در فرهنگ قرآن و لغت بررسی کرده و پس 
پاسخ به سؤال مقاصد شریعت در حوزه حجاب و کیفیت تحلیل نظریه حجاب  دالیل آن، در

حداقلی بر اساس آن شش مورد از مقاصد شریعت را در حوزه حجاب و ستر شرعی بیان 
نموده است. حفظ جان آدمی از گرما و سرما، حفظ نسل و سالمت خانواده و جامعه، 

ری از فساد و فتنه، کسب تقوا و تطهیر قلوب، تکمیل زیبایی آفرینش انسان و پیشگی
نمودن امکان حضور زنان در جامعه برخی از این مقاصد جلوگیری از آزار و اذیت و فراهم

حجاب  بودن ادله قائلین به نظریهگرفته عالوه بر ناقصهستند. با توجه به بررسیهای صورت
 حداقلی منافات دارد. حجاب باحوزه حجاب و عفاف نیز حداقلی، مقاصد شریعت در 

 مقاصد شریعت، حجاب شرعی، مقاصد حجاب، حجاب حداقلی. ها:کلیدواژه
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 مسئلهطرح 

ع طور کلی و وضمراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوایدی است که از وضع شریعت به
جزئی، مورد انتظار بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به  طورباحکام آن 

 (.7ق، 1412؛ ریسونی، 7ق، 1411ی، فاسشده است )هدف تحقق آنها وضع 
تواند راهکاری برای پاسخگویی به احکام مستحدثه به شمار آید و مقاصد شریعت می

ق، 1341ید است )شاطبی، های شرعی مفتوجه به مقاصد شریعت برای جلوگیری از حیله
یابی (. آشناکردن متفکران شریعت با مسلکهای فقهی در جهت تفسیر نصوص و علت2/380

احکام و استدالل بر آن و حَکَم قراردادن آنها به هنگام اختالفات فقهی نیز از آثار توجه به 
 (.3ق، 1421عاشور، ابن) مقاصد شریعت در استنباط است

برای زنان است که مانع و  اییژهاصطالح فقیهان، پوشش و حجاب در کاربرد فقهی و
و یا مانع انگیزش تمایل جنسی مردان باشد. پیدایش و  ایشانبازدارنده نگاه نامحرمان به 

گذشته، میان فقیهان رایج و معمول بوده است، به  ستر که در یجا کاربرد این اصطالح به
 اصطالح نسبتاً جدید است یکدانی ندارد و چن یشینهباور برخی از محققان چون مطهری، پ

 را به «ستر» اند کلمهمتعرض این مطلب شده فقها هر جا ( و19/430ش، 1376مطهری، )
 را.  اند نه کلمه حجاببرده کار

شود که حجاب و ضرورت آن در فقها چنین استنباط می و نظراتاز آیات و روایات 
خود اصل و هدف ی خود بهیگر، حجاب د بارتع بهزنان، طریقیت دارد نه موضوعیت؛ 

؛ شودیممقاصد شریعتی است که در این پژوهش ذکر  نیتأمنیست بلکه هدف حفظ عفت و 
چنین در برخورداری از جذابیت به عالوه لزوم پوشش در مورد امکان نکاح و جماع و هم

یابد که این موارد اغلب مربوط به زنان جوان و لطافت جسمی و روحی در زنان معنا می
کردن زینت در پنها از دستورکه پس  هستسوره نور  60این موضوع، آیه  شاهداست و 

کرده است و دلیل آن را امیدنداشتن به نکاح  مستثنازنان، سالخوردگان را از این حکم کلی 
اد که به همین افر اگرچهست. دانسته و البته آن را هم مشروط به عدم تبرج و زینت نموده ا

 بهتر است.  آنهاهم توصیه نموده که داشتن پوشش و عفت برای 
گیرد، نوع پوشش و حدود قرار می توجه موردمطلب دیگری که پس از وجوب پوشش 

و « النساء عورة»و یا « المرأة عورة»یا « جسد المرأة عورة»آن است؛ مطابق با روایت 
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ه مگر مقداری ک زینت خود را :وَ الَ یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا»چنین با توجه به آیه هم
به اینکه تمام بدن زن عورت و زینت است  اندقائل( فقها 31)نور، « پیداست، آشکار نکنند

ن( از مچ به پاییزن )آنچه از این زینت که استثناء شده است و تنها صورت و دستان  جزبه
 (. 29/76ق، 1415تواند ظاهر باشد و سایر بدن باید پوشیده باشد )نجفی، می

انّ ما لیس بعورة »نموده و فرموده:  مستثنارا  دستهاو  صورت« خالف»طوسی هم در 
چنین این نظر را به شافعی و مالک نسبت داده است )طوسی، ایشان هم«. الوجه و الکفان

نظری شبیه به طوسی دارند )ابوالصالح حلبی، (. اکثر فقهای دیگر نیز 4/247ش، 1365
 . (573ق، 1414؛ حلی، 355ق، 1403

 و :وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی ال یرْجُونَ نِكاحاً»یان هم با اشاره به آیه البمجمعصاحب 
اى که ]دیگر[ امید زناشویى ندارند گناهى نیست که پوشش خود را کنار بر زنان از کار افتاده

فرماید: زنان پیرى داند و می(، پوشش زنان مسن و زنان جوان را متفاوت می60)نور، « نهند
وانند روسرى ترغبت ندارد، مى آنهاشده و در معرض زناشویى نیستند و کسى به  بازنشستهکه 
 اند که طمعى به ازدواجی رسیدهابه مرحلهشوند و د را بردارند. یعنى زنانی که حائض نمىخو

توانند روسرى و چادر را از ینها مىارغبت هستند، بى آنهاپیرى، مردها به  به خاطرندارند و 
 گرى و دلربایى نباشد.خود بردارند؛ به شرطى که قصدشان از کنارگذاشتن روسرى جلوه

 (. 7/243ش، 1372این باشد که خود را از قیود آزاد سازند )طبرسی،  هاآن بلکه قصد
ی با طرح نظریه حجاب حداقلی قرائت متفاوتی از مقوله ستر شرعی ارائه اعدهدر مقابل 

است.  یامبرپبرهنگی در زمان  بعضاً. ادعای این افراد وجود پوشش حداقلی و اندنموده
پردازند یم یامبرپبه گستردگی فرهنگ برهنگی در زمان  این عده برای اثبات مطلوب خود

 یامبرپوظیفه  نیتریاصل وکنند یمیافته زمان ایشان معرفی و آن را فرهنگ غالب و رواج
دانند. این عده حجاب به معنای امروزی که شامل ستر یمرا رهایی مردم از برهنگی مطلق 

 رفاًصپندارند و اصل حجاب را یمساق پا و یا مو شده است را قرائتی نادرست از مقوله دین 
 دانند. یمپوشانیدن شرمگاه و عورتین 

برهنگی رواج داشته و امری  چراکهخواست که برهنه راه نروند، یمفقط از آنان  یامبرپ»
 رفاًصی مختلفی از اندام زنان همیشه نمایان بود. در چنین شرایطی اسالم قسمتهاعادی بود و 

ای برای ینهزمو جلوگیری از آشکارشدن ناحیه دامن را داشت و  هاجامهانتظار پوشانیدن 
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، کاشوند)تر« دستور به پوشش ساق پا، ساعد و آرنج، گردن و موی سر وجود نداشت
 (.9-11ش، 1390

آن است که مقاصد شرعیه در مقوله حجاب را تبیین نموده و با بررسی  صدد دراین مقاله 
 ی کند.بررسنظریه حجاب حداقلی، مشروعیت آن را 

 
 حجاب در فرهنگ قرآن و لغت

، شدحائل شده با یءشدو که میان  به کار رفتهبه معنای چیزی  قرآن کریم حجاب در فرهنگ
یات در این معنی به کار رفته از آاعراف و برخی دیگر  46شوری و  51چنانکه در آیه 

چنین در لغت عالوه بر معنای فوق، به معنای پوشش نیز به کار رفته است )جوهری، است. هم
کردن چنین به معنای پوشاندن و پنهان(. هم1/107ق، 1414منظور، ؛ ابن1/107ق، 1410

(. راغب 2/103ق، 1412؛ قرشی، 1/404ق، 1414ست )حسینی زبیدی، نیز به کار رفته ا
 (. 219ق، 1412اصفهانی نیز حجاب را منع از وصول معنی نموده است )راغب اصفهانی، 

چون از زنان  :إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ»: فرمایدیم خداوند متعال
در اینجا نیز حجاب  که (53)احزاب،  «]پیامبر[ چیزى خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید

ینکه در ابتدای آیه امر به اخذ اذن برای ورود ا از پس کار رفته وه به معنای پرده و حائل ب
 آن حضرت که از زنانی صورت درامر گردیده است آیه  یدر انتهانموده،  به منزل پیامبر

 یا درخواستی دارید، از ورای حجاب مطرح کنید.  سؤال
« حجاب»شده و کلمه  استفاده «ستر»از لفظ  اغلب کالم فقهای قدیم برای پوشش در

وشش این باشد که پ شه و ممکن است دلیلشداستفاده  زنان موردبیشتر در عصر حاضر و در 
جسم زنان شده و از فساد جلوگیری  یتهایو ستر موجب ایجاد حائل بین نگاه نامحرم و جذاب

توان وجه اشتراک بودن را میو لذا همین حائل (17/403ق، 1422)مکارم شیرازی،  کندمی
دانست و شاید به همین دلیل، امروزه این دو لفظ در معنای « حجاب»و « ستر»دو لفظ 

 روند. واحد به کار می
برخی از افراد با قرائتی حداقلی ستر  در مقوله حجاب قرائتهای متفاوتی وجود دارد.

اند و برخی دیگر با تمسک به روایاتی بدن زن شرعی را محدود به پوشاندن عورتین دانسته
دانند. طرفداران نظریه را عورت دانسته و پوشاندن کامل آن را مقصود از ستر شرعی می
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به برخی ادله قرائت حجاب حداقلی که اغلب از متاخران هستند در سالهای اخیر با تمسک 
 دانند.حداکثری کنونی از حجاب را فراتر از مقصود شریعت در ستر شرعی می

 
 ادله قائلین به نظریه حجاب حداقلی

مفهوم حجاب حداقلی بیانگر قرائتی از مقوله ستر شرعی است که با ستر عرفی کنونی 
ی و تحدیدشده در ی زیادی دارد. در این قرائت، ستر شرعی با رویکردی حداقلتفاوتها

است. در حجاب حداقلی  هشد بحثعورتین و عدم وجوب ستر مو و برخی دیگر از اعضا 
پوشاندن  صرفاًو منظور از آن را  گرفته قرارستر شرعی در برابر کشف عورت جاهلی 

نقش « یامبرپحجاب شرعی در عصر »داند. کتاب یممانند عورتین( بدن )اعضای خاص 
یرحسین امدانستن آن در عصر حاضر دارد. انگاره حجاب و حداقلی مهمی در بازنگری در

ترکاشوند در این کتاب با تمسک به ادله مختلف و رویکرد تساهل نسبت به احکام دین، 
 طوربهکند. آن ایجاد می« عصری»جنبه حجاب و در « شرعی»نگرش جدیدی در جنبه 

 در موارد زیر برشمرد.توان یمی ادله قائلین به نظریه حجاب حداقلی را کل
 

 . عدم داللت آیات قرآن بر حکم تکلیفی نسبت به مقوله حجاب1

ین ادعاهای قائلین به نظریه حجاب حداقلی، عدم داللت آیات قرآن بر وجوب ترمهمیکی از 
دانند و حیطه داللت ستر یمی فرهنگی امقولهحجاب است. طرفداران این نظریه حجاب را 

شوند یمدر قرآن را شامل عورتین دانسته و داللت آن بر پوشش سر و گردن را منکر 
 (.423ش، 1390)ترکاشوند، 

که قائلین به نظریه حجاب حداقلی توانستند حجیت قرآن در مقوله حجاب را ی هنگام
ی تاریخی از آن زمان نقلهاو  دچار خدشه نمایند به سراغ رجوع به عرف زمان پیامبر

رفته تا با تمسک به شرایط عرفی و عدم رعایت ستر در آن زمان، قرائت نازلی از مقوله 
 حجاب را عرضه نمایند. 

همان  19و  30، 31چنین آیات ، هم«جلباب»ی شناسواژهسوره احزاب و  59داللت آیه 
ن ی فرهنگی ندانسته و آامقولهرا  حجابکند که قرآن یمبیان  این حقیقت را وضوحبهسوره 

 که زنان در شده اشارهدهد. در تفسیر کشاف به این نکته یمرا مورد خطابات شرعی قرار 
یبانهایشان گشاد و باز بود. منظور گربودند و اما  صورت و سرزمان نزول آیه دارای حجاب 
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، نیدن گریبان است )زمخشرینیز همین ستر کامل و پوشا« یدْنینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ»از 
( و بنابراین استدالل قائلین به نظریه حجاب حداقلی در بحث عدم داللت 3/231ش، 1391
 .ستقبول ایرقابلغقرآنی 

 
 انگاری کشف عورت در زمان جاهلیت. عادی2

ین بیندرانظریه حجاب حداقلی اتکاء زیادی به ترسیم حجاب حداقلی زمان جاهلیت دارد. 
دادن مواردی مانند کشف عورت، خطابات نشانکنند تا با عرفییمطرفداران این نظریه تالش 

ی حجاب نموده و تعمیم آن را به مواردی مانند ساق حداقلهاستر شرعی را ناظر به رعایت 
 پا و یا موی سر نادرست بدانند. 

یان است. طرفداران نظریه ی تاریخی در این زمینه بحث طواف عرهانقلین ترمهمیکی از 
دانند )ترکاشوند، یمای رایج در بین اعراب جاهلی یدهپدحجاب حداقلی طواف عریان را 

بودن در طواف قباحتی نداشت و حتی زنان از اینکه شرمگاهشان (. عریان108ش، 1390
 (.109-110ی نداشتند )همان، ادغدغهدر طواف آشکار شود 

طواف عریان سابقه طوالنی در فرهنگ اعراب جاهلی آن چیزی که مشخص است اینکه 
 طوربه هم آن(، که 1/139ق، 1424یل پایه نهاده شده است )ازرقی، الفعامپس از  نداشته و

کردند که توانایی گرفتن لباس از اهل مکه را یمعمومی نبوده و تنها کسانی برهنه طواف 
ی مختلفی در خصوص زنان فقیری گزارشها(. 181–1/188ق، 1411هشام، نداشتند )ابن

توانستند لباس اهل مکه را بگیرند وجود دارد که به دلیل حجب و حیا از فرصت شب ینمکه 
جا( و همانپوشاندند )یمکردند و یا شرمگاه خود را به طریقی یمبرای طواف استفاده 

اصل عدم انگاری مقوله کشف عورت حبنابراین ادعای قائلین به حجاب حداقلی در عادی
 .ستتتبع جمیع آثار ا

 
 ی دوران جاهلیتلباسها. ساترنبودن 3

یکی دیگر از مواردی که مورد تمسک طرفداران نظریه حجاب حداقلی قرار دارد، ساترنبودن 
 رفاًصی که منجر به کشف عورت شده و خطابات شرع اگونهبهی زمان جاهلیت است لباسها

وار( و شل)، وجود سروال مؤلفگردد. بر طبق نظر یبرم لباسهابه ستر عورت و ساتر بودن 
کرد که یمنیز از ازار و رداء استفاده  یامبرپقمیص )پیراهن( چندان جدی نبود. حتی خود 
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(. این امر 59-49ش، 1390ترکاشوند، ندارند )هستند و توانایی ستر کامل  ندوختهدو جامه 
ی لرزان را تهدید نماید و هاپارچهن شد تا اتفاقاتی مانند وزش باد موقعیت اییمموجب 

 جا(.شدن اندام فرد گردد )همانموجب نمایان
یص مانند قم شدهدوختهی لباسهای مختلف تاریخی در خصوص استفاده از گزارشهاوجود 

( 2/328ق، 1421سیده، ؛ ابن1/179م، 1990ابوعبید، )که دارای آستین و گریبان بوده است 
طرفه بن العبد، اند )کردهرا در اشعار خود ذکر  لباسهاگونه ینا ازو شاعرانی که استفاده 

ی زمان جاهلیت است. برای مثال لباسها( ناقض استدالل قائلین به ساترنبودن 22ق، 1423
سراید: از روی تکبر مانند باز شکاری نگاهش را کوتاه کرد، یممقبل در شعر خود ابن

 (.29ق، 1416مقبل، )ابن 4که قمیصی معطر به تن داشتیدرحال
قع بانوان مانند بر صورت و سریها حتی اشاراتی به پوشش مخصوص بررسدر برخی از 

( و بنابراین اعراب دوران 3/1184ق، 1410جوهری، است )در دوران جاهلیت شده 
ی مختلفی در جهت ستر عورت و بدن و حتی موی سر استفاده پوششهاجاهلیت نیز از 

مدعای قائلین به حجاب حداقلی را در استدالل خویش به کردند که این حقیقت یم
توان بر یمین نقدی که ترمهمنماید. یمی دوران جاهلیت دچار خدشه لباسهاساترنبودن 

تبیین  راکهچنظریه حجاب حداقلی قائل شد تبیین مقاصد شریعت از مفهوم ستر شرعی است، 
ا متزلزل سازد. بدین منظور در ادامه تواند زیربنای قرائت حداقلی از مقوله حجاب ریمآن 

 و بررسی خواهد شد. بحثمقاصد شریعت در حوزه حجاب 
 

 مقاصد شریعت در حوزه حجاب و ستر شرعی
های نقد نظریه حجاب حداقلی، تبیین مقاصد شریعت در حوزه حجاب یوهشین ترمهمیکی از 

شارع مقدس در مقوله حجاب مقاصدی را دنبال  مسلماًو تطبیق آن بر حجاب حداقل است. 
که مقاصد شرعیه در نظریه یهنگاماست.  شده ذکریات و روایات آ درنموده و این مقاصد یم

این نظریه مشروعیت خود را از دست خواهد داد. در  مسلماًین نگردد، تأمحجاب حداقلی 
 ق با نظریه حجاب حداقلیتطبی منظوربهادامه مقاصد شریعت در حوزه حجاب و ستر شرعی 

 شود.یماحصاء و بررسی 
  

                                           
 المُطَیَّبِ.. بَدا کعتیقِ الطیرِ قاصرَ طَرفِهِ، مُسَرْبَلَ دِیبَاجِ القَمِیصِ 4
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 سرما( و گرما از . حفظ جان )نگهداری1
موجودی  انسان که خود به سرما و گرما برابر در محافظت حفظ جان بر انسان واجب بوده و

لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِالَلًا وَجَعَلَ »است:  شدهمختار است، سپرده  و عاقل
لَعَلَّكُمْ  أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیلَ تَقِیكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِیلَ تَقِیكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ یتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیكُمْ

 شما براى کوهها از و آورده فراهم هایىسایه شما سود به آفریده، آنچه از خدا و: تُسْلِمُونَ
 فظح[ سرما و] گرما از را شما که کرده مقرر پوشهایىتن شما براى و داده قرار ههایىپناهگا

 نعمتش وى گونهاین. نمایدمى حمایت جنگتان در را شما که یى[هازره] پوشهاتن و کندمى
 (. 81)نحل، « نهید گردن[ فرمانش به] شما که امید گرداند،مى تمام شما بر را

 است که سرابیل ایجمع سِرْبال، هر نوع لباس و هرگونه جامه« سَرَابِیلَ»آنکه  توضیح
 مراد زرهو برای محافظت درباره سرما و گرماست و سرابیل دوم  اول درباره لباسهای عادی

و  اذیت وجنگ هم به معنای  «بَأْس. »های جنگی استو دیگر جامه خودکالهو خفتان و 
 که نوع دوم لباس، منظور این پژوهش نیست. است ناگوار جنگ  شدایدآزار و 

کند: چنین تبیین میاما وجه عدم ذکر محافظت از سرما برای لباس را تفسیر المیزان این
 حجاز اهالی گرمسیر خطاب این به مخاطبین که بود این سرما، برای از نفرمود اینکه»

« کند حفظشان سرما از که بود چیزی از بیشتر گرما از حفظ به احتیاجشان که بودند
 الحر بذلک و خص»آورده است:  را طوسی نیز دلیل فوق (.12/455ق، 1390طباطبایی، )

 بالدهم فیحرّ  أهل خوطبوا بذلک الّذین إن -أحدهما وقایتها للبرد اکثر المرین ان مع
 (.6/413تا، طوسی، بی)« الحر أشدّ ما یقی الی فحاجتهم

 
 سالمت خانواده و جامعهنسل و حفظ . 2

اده تنظیم روابط در خانو ،عنوان یکی از مؤثرترین مخلوقات هستیبه یکی از وظایف مهم زن
چراکه  ،(9/370ق، 1429، کلینی) «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ»و حسن شوهرداری است. 

 ل باید در مسیر صحیح صورتیکی از اهداف ازدواج افزایش نسل بشر است و این ازدیاد نس
پذیرد، انسان در مسیر رشد و کمال قرار بگیرد و اگر از مسیر نامشروع صورت پذیرد 

و تربیت فرزند که از اهداف اصلی زندگی زناشویی است ترک خواهد شد. امام  یسازانسان
خداوند متعال زنا را حرام فرمود؛ زیرا مفاسدى چون قتل نفْس و »: فرمایندیم رضا
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ى از و مفاسد یراثم و خوردن مسئله ارثهمرفتن نسبها و ترک تربیت کودکان و بهازبین
 . (3/565ق، 1413بابویه، ابن) 5«این قبیل در پى دارد

شده و  حفظ زن داده یجهدر بیان شرع اهمیت بسیاری به حفظ و سالمت خانواده و درنت
در اجتماع و قرارگرفتن در نگاه نامحرمان  دلیلیامر به پوشش زنان و پرهیز از حضور ب

 شهیدکه به زنان امر شده بدون اذن همسرانشان از منزل خارج نشوند ) ییتا جا ،شده است
( و خروج بدون اذن مستوجب لعنت مالئکه خداوند دانسته شده و 8/308ق، 1413، ثانی

، ق1422مکارم شیرازی، شود )حقوق محسوب می ینق شوهر بر همسرش از بزرگترح
( و حتی در برخی از مسائل اجتماعی و ازجمله نماز جمعه که در عصر حضور بر 6/120

چراکه وجوب آن برزنان موجب  ،شده است مردان واجب است، این وجوب از زنان برداشته
 .(4/86ق، 1414حلی، ) چنین ایجاد فساد و فتنه استمشقت و هم

اش منجر به مفسده شود؛ یعنی از فقها، اگر خروج زن از خانه یاریچنین طبق نظر بسهم
بینند، این از گناهان مردان نامحرم او را می کهیاگر معطر و مزیّن از منزل خارج شود درحال

ل واسطه عذری از منزچراکه موجب فتنه و فساد است مگر اینکه به شود،یکبیره محسوب م
خارج شود و ترک عطر و زینت نموده و محاسنش را مخفی کند تا موجبات فساد و فتنه 

آید که حضور البته از قرآن کریم چنین به دست می .(5/71ق، 1419، جزیریفراهم نشود )
که شرکت زن در نماز جماعت بالمانع ( چنان31نور، در اجتماع با حفظ حجاب مانعی ندارد )

 (. 43عمران، )آل «کنندگان رکوع نماو با رکوعالرَّاکِعین:  مَعَ ارْکَعی وَ»است. 
است که اگر زن بدون حجاب کامل در جامعه حاضر شود، با توجه به  آنعلت این امر 

فت و همین امر زیبایی و لطافت ظاهری در معرض نظر آلوده نامحرمان قرار خواهد گر
 یجهموجب تمایل به وی شده و ممکن است منجر به فساد شده و سالمت خانواده و درنت

جامعه را با تهدید مواجه کند. لذا از طرفی امر به پوشش زینت در زنان شده و از طرف 
 (.30)نور،  دیگر امر به خودداری مردان از نگاه به نامحرم شده است

  

                                           
الِ وَ رْبِیَةِ لِلْأَطْفَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ الْأَنْفُسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْکِ التَّ. »5

 «.فَسَادِ الْمَوَارِیثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ
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 نه. پیشگیری از فساد و فت3
ین دلیل دیگری که از آیات و روایات و همچنین نظرات فقها در مورد فلسفه حجاب ترمهم
آورد، جلوگیری از فساد و فتنه در جامعه و بین نوع بشر است. پیامبر مکرم  به دستتوان می

چنین هم و (2/101ق، 1414)حلی، « جسد المرأة عورة»فرماید: در وصف زنان می اسالم
« والنساء و انما هن عورة»آمده که ایشان فرمودند:  دیگری از امام صادقدر روایت 

ه ک «عورة»آید این است که لفظ می به دست(. آنچه از کالم فقها 11/173، ق1429)کلینی، 
دهد بلکه به معنای چیزی ، در این روایات این معنا را نمیهستبه معنای زشتی و عیب 

 (. 3/252، ق1426ف آن جایز نیست )بروجردی، است که پوشش آن واجب بوده و کش
در این روایات هر چیزی است که ستر آن واجب « عورة»مقصود از  شده گفتهچنین هم

بنابراین تمام بدن زن عورت ؛ بوده و کشف آن حرام است و باید از ظاهرکردن آن حیا کرد
 تساست این ا شود جسم زن عورتبوده و پوشش آن واجب است و دلیل اینکه گفته می

در زنان در بیشتر مدت عمرشان لطافت و زیبایی وجود دارد و لذا معنای  معمول طوربهکه 
در این روایات، زیبایی و جمال است و هیچ تناسبی با قبح و زشتی ندارد )صدر، « عورة»

الزم است  از آنیعنی چیزی که پوشاندن و محافظت « عورة». پس (1/350، ق1420
ل : منازعَوْرَة بُیوتَنا إِنَّ»گویند: یماحزاب منافقین به خاطر فرار از جنگ  13چنانکه در آیه 
حفاظی است که بیم حمله دشمن به به معنای جای بی« عورة»در اینجا  که «ما حفاظ ندارد

دو  این محافظت به ؛ که(1/283ق، 1411رود و محافظت از آن الزم است )نائینی، آن می
در منزل که این مورد بنا بر اولویت است نه  آنهاپذیر خواهد بود؛ یکی با حفظ شکل امکان

زن عورت »استناد نمود که فرمودند:  یامبرپتوان به روایت و در این مورد می وجوب
(. 4/238ق، 1414حلی، ) 6«رودیشیطان در قبالش م شودیخارج م کهی هست و هنگام

مورد دیگر اینکه در صورت ضرورت حضور زنان در اجتماع، این امر باید با پوشش کامل 
 صورت پذیرد. 

باشد و برای شوهرش زینت  دامنپاکداند که پوشیده و بهترین زنان را زنی می پیامبر
 آور بامحبتبهترین زنان شما زن فرزند»یده باشد. و پوشاز غیر شوهرش محفوظ  ونموده 

کننده برای شوهر و و باعفت، گرامی در میان خانواده، متواضع در مقابل شوهر، آرایش
                                           

 «.وْرَةٌ وَاَنَّها إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّیْطَانالْمَرْأَةُ عَ. »6
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. ایشان بدترین زنان را زنی (7/400ش، 1365طوسی، ) 7«تخودنگهدار در مقابل غیر اوس
ی زینت برای شوهرش، خود را برای غیر او زینت کند و پوشیده نباشد جابهدانند که می

 جا(. )همان
ده یپوشیرغدانند که در آن زنان کاشف و نیز آخرالزمان را بدترین زمانها می امام علی

یجه از دین بیگانه بوده و به دنبال فتنه و فسادند و به دنبال هوس و شهوت درنتخواهند بود و 
 .8دانندو لذات نفسانی بوده و گناهان و محرمات را حالل می

زنان را که همان جلوگیری از فساد در جامعه  یکی از علل اصلی تشریع حجاب برای
کند و نتیجه عدم رعایت آن را فساد و فتنه در مردم و حالل شمردن محرمات است بیان می

 .(3/390، ق1413بابویه، داند )ابنمی
 

 و تطهیر قلوب اتقو. 4
قرآن کریم در موارد متعددی نسبت به پوشش و حجاب مواردی را مطرح نموده و در این 

سوره مبارک اعراف لباس را مایه  26زمینه دستوراتی را صادر کرده است. ازجمله در آیه 
 نیازیکه کسی از آن ب داندیزینت و جمال و فخر آدمی دانسته و آن را پوشش واجبی م

گذارد که او را با پوشیدن لباس و زینت هدایت نموده نیست و به این شکل بر انسان منت می
 .(8/68، ق1390، طباطباییاست )

شوند آن را یمدعوت  اکرمدهد که وقتی به منزل پیامبر یمقرآن به نامحرمان دستور 
وگو قرار نداده و زود متفرق شوند و اگر به خاطر حاجتی که برایشان محفل انس و گفت

 ابو حجآن جناب صحبتی کنند، از پس پرده  آمده ناگزیر شدند با یکی از همسرانیشپ
و چون از زنان ]پیامبر[  :حِجاب وَراءِ مِنْ فَسْئَلُوهُنَّ مَتاعاً سَأَلْتُمُوهُنَّ إِذا وَ»صحبت کنند. 

( و در ادامه مصلحت حکم 53)احزاب،  «چیزى خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید
ن دچار یتاادلهکنید مزبور را بیان کرده: برای اینکه وقتی از پشت پرده با ایشان صحبت می

                                           
صَانُ جَةُ مَعَ زَوْجِهَا الْحَإِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ الْعَفِیفَةُ الْعَزِیزَةُ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّ. »7

 «.عَلَی غَیْرِه

 دِّینِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ السَّاعَهِ وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَهِ نِسْوَهٌ کَاشِفَاتٌ عَارِیَاتٌ مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الیَظْهَرُ فِ. »8
 «.نَّمَ خَالِدَاتٌدَاخِلَاتٌ فِی الْفِتَنِ مَائِلَاتٌ إِلَى الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَى اللَّذَّاتِ مُسْتَحِلَّاتٌ لِلْمُحَرَّمَاتِ فِی جَهَ
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تر این براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاکیزه :قُلُوبِهِن وَ لِقُلُوبِكُمْ أَطْهَرُ ذلِكُمْ»شود: وسوسه نمی
 (. 16/337، ق1390، دارد )طباطباییپاکتر نگه می و دلهایتان را «است

 نهاآکند که نگاه نامحرمان به یکدیگر در دل یماین استدالل از قرآن کریم چنین اثبات 
سلمه که اماست. چنان شده دادهدستور به حجاب و پوشش مناسب  و لذایرگذار است تأث

بودیم.  نزد پیامبر گوید: بعد از نزول آیه حجاب من و میمونهیم اکرم یامبرپهمسر 
فرمودند: پنهان شوید. عرض کردم:  یامبرپمکتوم که از هر دو چشم نابینا بود وارد شد. ابن
افعمیا وان انتما »فرمودند:  بیند. حضرتینممکتوم کور است و چیزی ، ابنهللارسول یا

 (23/66، ق1405)بحرانی، « بینید؟الستما تبصرانه: آیا شما هم نابینا هستید؟ آیا او را نمى
ز به پوشاندن خود ا مأمورآید که وقتی این زنان عفیفه و محجوب یبرماز این مطلب چنین 
اولی در مقابل بسیاری از افراد ناپاک در جامعه باید پوشش کامل  طوربهکوران هستند پس 

 رعایت شود. 
اند، حجاب در آیه مذکور به معنای پرده و حائل البته چنانکه بسیاری از فقها عنوان نموده

شود و محسوب می بوده و از فضایل آن حضرت بوده و حکم آن مختص زنان پیامبر
؛ مکارم شیرازی، 7/79، ق1413نشینی ندارند )شهید ثانی، پردهلذا سایر زنان دستور 

توان حکم را شامل زنان دیگر هم دانست )قرشی، اما با تنقیح مناط می؛ (1/32، ق1422
ه کتوان حکم آن را به بحث پوشش و ستر نیز تعمیم داد، چنانچنین می( و هم104، ق1412

، ق1416اند )محقق داماد، تر تمام بدن زن نمودهبرخی فقها با استناد به این آیه، حکم به س
جفی، اند )نو برخی دیگر نیز در استدالل به موضوع حجاب به این آیه استناد نموده (1/354

بنابراین حکم تطهیر قلوب نسبت به حجاب عرفی یعنی پوشش زنان نیز ؛ (29ق، 1415
 . هستبوده و نتیجه آن نیز  اثباتقابل

وان چنین نتیجه گرفت که پوشش و رعایت حدود آن موجب تقوا تیماز مجموع آیات 
تقوا و پوشاندن عورت  اشثمرهبوده و این پوشش ظاهری و پوشانیدن عورت ظاهری، 

بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان،  یگردعبارتبهباطنی است. 
بهتر باشد، در تقویت و هرچه حجاب و پوشش ظاهری یعنی  تأثیر و تأثّر متقابل است

 .دارد یشتریباطنی و درونی تأثیر ب یهپرورش روح
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 آفرینش زیبایی . تکمیل5

ای انسان کردن به زیباییهدر اینکه انسان زیباست و زیبایی را دوست دارد شکی نیست و نگاه
 ادقصشده که از امام نیز در برخی روایات تأیید شده است. مثالً از علی بن سوید روایت 

ذت و گاهی ل داردمیوامرا به عجب  آنهامن مبتال هستم که نگاه به زنان زیبایی »پرسیدند: 
که نیت و قصد تو  هنگامیاشکال ندارد؛  :فرمود منتها قصد لذت ندارم. امام و برممی

کردن بر زن ( که البته حر عاملی جواز نگاه14/232ق، 1409)حر عاملی،  9«صحیح باشد
 را حمل بر هنگام ازدواج و غیرعمدبودن نموده است. 

بسا با در کنار هم گذاشتن این روایت و روایات حرمت نگاه به نامحرم بتوان چنین چه
استنباط نموده که معیار حرمت خوف از افتادن در فساد و فحشا و گناهانی مانند زناست و 

-. سواری2 ؛رفتن. راه1چیز است:  10ادی در نشاط و ش»فرماید: یا در روایتی دیگر می

. نگاه به زن 7 ؛. آشامیدن6 ؛. خوردن5 ؛کردن به سبزه. نگاه4 ؛در آب فرورفتن. 3 ؛کردن
که  ( که طبق این روایت خوشیهای دنیوی در ده چیز است1/350همان، ) 10«زیباروی و...

 گاه به زن باعث روشنی چشمکردن به زن زیباست، حتی در برخی روایات نازجمله آنها نگاه
تا، پاینده، بی) 11«کندمیى را فزون یو سبزه بینا رویخوبدیدن زن »شده است:  معرفی

ا ساز فحش( که البته منظور نگاه حالل است و نه نگاهی که آلوده به گناه و زمینه1/790
 باشد. 

كُمْ عِنْدَ آدَمَ خُذُوا زینَتَ یا بَنی»بودن لباس بدان استناد شده آیه یکی از آیاتی که بر زینت
( هست. 31)اعراف، « برگیرید نمازى هر در را خود جامه ، آدم فرزندان اى: كُلِّ مَسْجِدٍ

أن اند شتفاسیر نیز با اشاره به اینکه قبل از اسالم زنان و مردان هنگام طواف عریان بوده
 عنوان زینتنزول این آیه را الزام به پوشیدن لباس در هنگام نماز و طواف در همه مساجد به

 دانند. می
                                           

: إنی مبتلى بالنظر إلى المرأة الجمیلة فیعجبنی النظر إلیها، فقال: یا علی ال بأس الحسنقلت ألبی. »9
 «.إذا عرف اهلل من نیتک الصدق

النشرة فی عشرة أشیاء: المشی، والرکوب، واالرتماس فی الماء و النظر إلى الخضرة، واالکل، والشرب، . »10
 «.لمرأة الحسناء و...والنظر إلى ا

 «.النّظر إلى المرأة الحسناء و الخضرة یزیدان فی البصر. »11



 17فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

220 

ن یکی از عنوالباس را به بودنکند که زینتبحرانی نیز در تفسیر خود مطلبی را نقل می
 (. فردی از امام حسن2/532ش، 1374کند )بحرانی، مقاصد شارع در این آیه تأیید می

کند و ایشان ضمن اشاره به آیه علت پوشیدن بهترین لباسهای خود هنگام نماز را سؤال می
خودم فرمایند خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد .من هم دوست دارم محل بحث، می

 پوشم. را برای خدای خود زیبا کنم لذا بهترین لباسهایم را می
 اى]: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ»چنین ذیل آیه هم
 چه را هپاکیز روزیهاى[ نیز] و آورده پدید بندگانش براى خدا که را زیورهایى: بگو[ پیامبر
سفیان ثورى ( در تفسیر المیزان ضمن اشاره به اعتراض 32)اعراف، « گردانیده؟ حرام کسى

قل » آیه کند که اماماشاره می پوشیده بود بهاگرانزیبا و  لباسهایکه  امام صادقبه 
 از هررا تالوت نموده، فرمود: ما  «من حرم زینه اهلل التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق

 م. پروردگار سزاوارتری هایدادهکس دیگرى به استفاده از 

سوره اعراف است  26شده آیه بودن لباس اشاره یکی دیگر از آیاتی که به آن در زینت
رٌ ذلِكَ ذلِكَ خَی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیكُمْ لِباساً یواری سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التَّقْوى یا بَنی»
اند را بپوش شرمگاههایتانبر شما لباسی که  !ای فرزندان آدم: نْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یذَّكَّرُونَمِ

باس است؛ است که بهترین ل او لباس تقو فرستادیم فرولباسی که زیور و زینتی باشد  و نیز
 .«از آیات خداست باشد متذکر شوند اینها

 شود خواه پیراهن )ثوب( وا بپوشانند، گفته میبه هرچه با آن بدن ر« لباس»در این آیه 
 رود، مانند لباسکار میمانند آن باشد یا حتی زره و بلکه برای پوشاندن امور دیگر هم به

(. این کلمه از 2/548ق، 1418؛ فیومی، 4/631ش، 1372، طبرسیکعبه و لباس هودج )
کند؛ و است. اصل این ماده بر همان پوشاندن )ستر( داللت می شده گرفته« لبس»ماده 

دن شود، در معنای اختالط و مشتبه شبا پوشاندن مطلبی، زمینه برای اشتباه مهیا می ازآنجاکه
 (.10/160ش، 1368، مصطفویاست ) کار رفتهبهامور هم 

مَّا الثِّیابُ الَّتِی یلْبَسُونَ، وَ أَفَأَمَّا اللِّبَاسُ فَ»فرماید: شده که میذیل آیه فوق روایتی نقل 
 إِنْ کَانَ وَ -الرِّیاشُ فَالْمَتَاعُ وَ الْمَالُ، وَ أَمَّا لِبَاسُ التَّقْوَى فَالْعَفَافُ لِأَنَّ الْعَفِیفَ لَا تَبْدُو لَهُ عَوْرَةٌ

ذلِکَ  یاً مِنَ الثِّیابِ، یقُولُ وَ لِباسُ التَّقْوىعَارِیاً مِنَ الثِّیابِ، وَ الْفَاجِرَ بَادِی الْعَوْرَةِ وَ إِنْ کَانَ کَاسِ
 (.226ق، 1417، بابویه)ابن« خَیرٌ یقُولُ الْعَفَافُ خَیرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ
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ینکه افرماید می« قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیكُمْ لِباساً یواری سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً»طباطبایی ذیل آیه 
آنچه خدا نازل کرده،  عنوانبهو « پوشاندسی که شرمگاهها را میلبا»را هم عطف بر « ریشا»

. (8/69ق، 1390، طباطباییبودن استفاده از لباس زینتی داللت دارد )مطرح نمود، بر مباح
خواندند هنگام تهیه لباس جدید دعایی می بابویه نیز روایتی را امالء فرموده که پیامبرابن

، ابویهبشوند یاد کرده است )ابنیاشی که با آن نزد مردم زیبا میعنوان رکه در آن از لباس به
 (.1/338ق، 1411
 

 . جلوگیری از آزار و اذیت و امکان حضور زنان در جامعه6
ی شهوانی و هانگاهاو را از  چراکهشود، به زن محسوب می حفظ پوشش نوعی احترام

ای که زنان آن در جامعه واقعبهکند و حیوانی در امان داشته و از آزار و اذیت حفظ می
قرار خواهد گرفت و امنیت اجتماعی را که  توجه موردی جنسیت، انسانیت جابهاند پوشیده

خود از مقاصد شریعت است تأمین می کند. قرآن کریم پس از دستور به پوشش، علت این 
اذیت و آزار دانسته  ی و درنتیجه جلوگیری ازدامنپاکبه عفت و  آنهاشدن امر را شناخته
 (. 59است )احزاب، 
وان تچنین در نظر فقها در فلسفه حجاب میترین دالیلی که در روایات و همیکی از مهم

رد . قرآن کریم نیز زن و مهستو فتنه در جامعه و بین افراد بشر  از فسادیافت، جلوگیری 
(. 187)بقره، « : آنها لباس شمایندلَكُمْ لِباسٌ هُنَّ»کند. لباس یکدیگر معرفی می عنوانبهرا 

ای که بدن انسان را در اینجا ظاهر از کلمه لباس همان معنای معروفش است؛ یعنی جامه
ر طرف دیگ و مردپوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است برای اینکه هر یک از زن می

و  کنداد نوع جلوگیری میخود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه آن در بین افر
ترین شیء به اوست و عیوب و عورت و زشتی فرد چون لباس در هر فردی نزدیک واقعبه

)مکارم شیرازی،  رادارندپوشاند، زن و شوهر هم نسبت به یکدیگر چنین حالتی را می
 (. 29/76تا، یب؛ نجفی، 2/64، ق1390؛ طباطبایی، 1/650، ق1422

ا در اینجا به معنای وسیله و سبب آرامش در نظر گرفت؛ یعنی توان لباس ردر ضمن می
 وَ»فرماید: که قرآن در جای دیگر میهر یک از زوجین سبب آرامش دیگری است. چنان

ش، 1372( )طبرسی، 10)نبأ، « یمقرارداد: شب را وسیله آرامش برای شما لِباسا اللَّیلَ جَعَلْنَا
2/504) . 
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موجب پوشش و  و مرداین آیه در نظر گرفت این است که زن توان از می آنچهبنابراین 
وشانی پوقتی زوجین نسبت به یکدیگر تعلق و هم طورمعمولبه چراکهآرامش یکدیگرند، 

د. گیرنو آزار دیگران قرار می توجه موردتوجه به دیگران هستند، کمتر کامل دارند و بی
باشد، فرد کمتر مورد آزار و اذیت  ترکاملهر قدر پوشش  همکه در مورد پوشش انسان چنان

 دیگران قرار خواهد گرفت.
 

 نتیجه
 به آنها به دستیابى عدم که است مقاصد از دسته آن ضرورى مقاصد و مصالح از . منظور1

 در مصالح از دسته این درواقع. است انسان یعنى مصلحت اعمال موضوع رفتنازبین معناى
در پنج  توانیماهداف ضروری را . هستند وى بقاى در مؤثر و انسان زندگى تداوم با پیوند

 مورد برشمرد: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال. 
بندی مقاصد شریعت در حوزه حجاب و ستر شرعی شامل موارد . با توجه به این تقسیم2

سرما؛ دوم: حفظ نسل و حفظ  و گرما از گردد: اول: حفظ جان از طریق نگهداریذیل می
قوا و : تچهارم: پیشگیری از فساد و فتنه؛ سومدین از طریق حفظ سالمت خانواده و جامعه؛ 

: جلوگیری از آزار و اذیت زنان، تأمین ششمآفرینش؛  زیبایی تطهیر قلوب؛ پنجم: تکمیل
 امنیت اجتماعی و امکان حضور زنان در جامعه.

از مقاصد شریعت فاقد مشروعیت  ذکرشدهمصادیق . نظریه حجاب حداقلی بر طبق 3
ی صورت گرفته، قرائت حداقلی از حجاب در تنافی با حفظ هااستدالبر طبق  چراکهاست، 

دین و جامعه و عاملی در راستای ترویج فساد و مانعی در مسیر تقوا و تطهیر قلوب و تکمیل 
ظریه حجاب حداقلی در اثبات بنابراین هم داللت ادله قائلین ن؛ یباییهای آفرینش استز

 . هستمدعای خود ناتمام است و هم این نظریه در تضاد با مقاصد شارع در مقوله حجاب 
 داقلیح پوشش تعیین برای سازیمصداق عفاف و حجاب ترویج . یکی از اقدامات برای4

 حجاب است تا جامعه گرفتار پوشش حداقلی غیرمشروع نشود، چادر حداکثری مشروع و
 به عنوان حجاب نیز پوشانندمی را بدن که دیگری پوششهای از توانمی ولی است، برتر

 ادهاستف و اسالمی پوشش در واحد الگوی یک ارائه از پرهیز. کرد حداقلی مشروع استفاده
 ازیالگوس نیز و دینی مفاهیم انتقال مقاصد شریعت در حوزه حجاب در مناسب تبیین از

 . است حجاب پدیده به مثبت حس ایجاد موثر راههای از جوانان برای
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: از عبارتند آن وجوب دالیل از برخی که ای استفلسفه دارای حجاب اسالم دین . در5
 کارکرد در خانواده از حمایتجامعه،  در روانی آرامش زنان، افزایش اجتماعی امنیت تقویت
 را حجاب بتوان تا کرد حذف ایجامعه و زمان از را کارکردها این تواننمی که ... و جنسی
 دانست. زمانه مقتضیات از تابعی



 17فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو
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 منابع فهرست
 .قرآن كریم -
 ق.1417، قم، مؤسسه البعثه، االمالی بابویه، محمد بن علی،ابن -
 .ق1411، بیروت، دارالسرور، تفسیر القمی ،همو -
 ق.1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، من الیحضره الفقیه ،همو -

 ق.1421 یه،دارالکتب العلم ،روتی، باألعظم طیالمحكم و المحعلی بن اسماعیل، ، دهیسابن -
 ق.1421، اردن، دارالنفائس، مقاصد الشریعه االسالمیهعاشور، محمدطاهر بن محمد، ابن -
 ق.1416 العربی، دارالشرق یروت،، بمقبلابن دیوان ،مقبلابن -
 ق.1414، ؛ دارصادربیروت، دارالفکر، لسان العرب منظور، محمد بن مکرم،ابن -
 ق.1411 ،لیدارالج ،روتی، بالنبویة ةریسالبن هشام،  هشام، عبدالملکابن -
 رالمؤمنینأمی اإلمام مکتبة، اصفهان، الكافی فی الفقهالدین، الدین بن نجمابوالصالح حلبی، تقی -

 ق. ،1403علی
 م.1990 ،هیسسه الوطنؤالم ،، تونسالغریب المصنف ،قاسم بن سالمد، یابوعب -
 ق.1424 ،یةالدین ةالثقاف ةمکتب قاهره،، من اآلثار هایو ما جاء ف ةأخبار مكی، محمد بن عبداهلل، ازرق -
 ش.1374، بعثهالقم، مؤسسه  ،البرهان فی تفسیر القرآن ،بحرانی، سید هاشم بن سلیمان -
، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالعترة الطاهرةالحدائق الناضرة فی احكام  بحرانی، یوسف بن احمد، -

 ق.1405
 .ق1426 ،گنج عرفان، ، قمتبیان الصالة، حسینسید بروجردى،  -
 تا.، تهران، بدرقه جاویدان، بینهج الفصاحهپاینده، ابوالقاسم،  -
 ش.1390، مؤلف، تهران، یامبرپحجاب شرعی در عصر یرحسین، امترکاشوند،  -
 .ق1419ن، ثقلیالداربیروت، ، الفقه على المذاهب األربعة جزیری، عبدالرحمن، -
 ،للمالیین ، بیروت، دارالعلمالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة جوهرى، اسماعیل بن حماد، -

 ق.1410
آل  ة، قم، مؤسستفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة حر عاملی، محمد بن حسن، -

 ق.1409، إلحیاء التراث البیت
 ق.1414، بیروت، دارالفکر، تاج العروس من جواهر القاموس حسینی زبیدی، محمد بن محمد، -
 ق.1414، إلحیاء التراث آل البیت ة، قم، مؤسستذكرة الفقهاء حلی، حسن بن یوسف، -
دمشق، دارالقلم؛ بیروت، الدار ، المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد، -

 .ق1412الشامیة، 
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 ،للدراسات، بیروت، المؤسسة الجامعیة نظریة المقاصد عند االمام الشاطبیریسونی، احمد،  -
 ق.1412

 ش.1391، ققنوس، تهران، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود بن عمر،  -
 .ق1341، بیروت، دارالفکر، الموافقات شاطبی، ابراهیم بن موسی، -
 ، قم، مؤسسة المعارفمسالك األفهام الی تنقیح شرائع اإلسالم الدین بن علی،شهید ثانی، زین -

 .ق1413، ةاإلسالمی
 .ق1420 ،داراألضواءبیروت، ، ماوراء الفقه، صدر، سید محمد -
 .ق1390 ،األعلمیبیروت، مؤسسة ، المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسینسید طباطبایى،  -
 ش.1372، تهران، ناصرخسرو، البیان فی تفسیر القرآنمجمع طبرسی، فضل بن حسن،  -
 ق.1423 یه،دارالکتب العلم ،روتی، بة بن العبددیوان طرف ،عبدال بنة طرف -
 ا.تبیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی، التبیان فی تفسیر القرآن طوسی، محمد بن حسن، -
 ش.1365، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیتهذیب األحكام ،همو -
 .ق1411، بیروت، دارالغرب اإلسالمی، مقاصد الشریعة اإلسالمیه و مكارمهافاسی، عالل،  -
 بیروت، المکتبه العصریه،، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر فیومی، احمد بن محمد، -

 .ق1418
 .ق1412، تهران، دارالکتب اإلسالمیه، قاموس قرآناکبر، قرشى، سید على -
 .ق1429، دارالحدیثقم، ، الكافی محمد بن یعقوب، کلینی، -
 .ق1416، دفتر انتشارات اسالمىقم، ، تاب الصالةك، سید محمدمحقق داماد،  -
 ش.1368، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، التحقیق فی كلمات القرآن الكریممصطفوی، حسن،  -
 ش.1376، صدرا، قم، مجموعه آثاری، مرتضمطهری،  -
 .ق1422 ه،دارالکتب اإلسالمیتهران، ، تفسیر نمونه، شیرازى، ناصرمکارم  -
 .ق1411، دفتر انتشارات اسالمىقم، ، كتاب الصالة نائینی، محمدحسین، -
 ا.تبیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 .ق ،1415صاحب الزمان، مشهد، مؤسسه حضرت مجمع الرسائلهمو،  -


