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از منظر آیات و روایاتاهللاشناختی حجاب در ساختار اسماءبررسی جهان
پور، فهیمه فرهمندرضا فیروزي

پژوه را در یافتن درکی تواند عالمان دینل بنیادي جنسیت و احکام مرتبط با آن میبحث از مسائ: چکیده

هاي اسالمی از ابعاد حجاب در آموزهمسئلۀ. هاي دینی یاري رساندتر از حقیقت آموزهصحیحتر و تحلیلی عمیق
یل شدهتحلی حجاب در ساختار اسماي الهیدر این نوشتار، حقیقت ملکوت. و اضالع مختلفی کاویده شده است

جمالی ساختار اسماي اپس از بررسی . تبیینی است1شناسیدینی و به لحاظ گونهآورد مقاله درونروي. است
هی در قرآن، یکی از آیات الت مکشوف گردید که حجاب به مثابۀآن با حقیقت انسان، این حقیقالهی و رابطۀ

اهللا در عالم امکان بوده و در قوس نزول، معناي ملکوتی آن به شکل پوشش مورد نظر تجلّی اسمی از اسماء
لی خاص در ظهور بعدي از شود، زن مشرف به کمامعلوم میاز قبل همین معنا . شرع مقدس ظهور کرده است

پیامد همین رهیافت، مباحثی چون غیرت و حکمت حفظ حریم . شده است"الباطن"اهللا کران اسمابعاد بی
.یابدآن در احکام الهی نیز معنایی عمیق میاشت غیرتمندانۀخانواده توسط مرد و پاسد

.شناسی حجاب، خالفت الهی انساندر قرآن، جهانالهی، جایگاه زن اسماي:کلید واژگان

لهمقدمه و طرح مسئ
خالفت الهی انسان و مباحث پیرامونی آن کالمی و تفسیري، مسئلۀـمباحث فلسفی ترینیکی از مهم

ترین اهدافشان، به بار نشستن خالفت الهیه دلیل این مدعا آن است که تمام آیات قرآن در متعالی. است
شناسی قرآن داراي لذا، انسان؛]3-17، صص 12: نک[کنندحقیقت وجود انسان تعقیب میرا در 

به لحاظ نشاند واي میساختاري است که انسان را در نظام آفرینش و مراتب مخلوقات در جایگاه ویژه
هاي ردجنسیت و توابع آن به لحاظ کارکدر این میان، مسئلۀ. کشاندرفیع میبه منزلتی2شناختیجهان
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. کنندمعانی خاص به تن میشوند و ز اهمیت میکنند، حائدر سرنوشت شخص ایفا میو نقشی کهویژه
با توجه .شناسی حجاب استالهی، جهاناز جملۀ این مسائل، در حوزة تجلیات وجود زن در نظام اسماي

تحقیق و شده، معنایی عمیق یافته و شایستۀکه موضوع حجاب در آیاتی از کالم الهی متجلّیبه این
.تبیین شده است

در ساختار عنوان یکی از مسائل حقوق فردي و یا اجتماعی، بلکهمقاله، مسئلۀ حجاب نه بهدر این
در راستاي خالفت الهی انسان بررسی تجلیات الهی در عالم تکوین و شئون مختلف آن در عالم تشریع و 

با استفاده از نظر عرفا و با تفسیر آیات و روایات مرتبط ودینی و آورد درون، با روياین مقاله. شودمی
کانونی در این مسئلۀ. پردازدالهی میفالسفۀ اسالمی به تحلیل و تبیین مسئلۀ حجاب در ساختار اسماي

ظر از منظر پرسش مورد ن. پژوهش، تحلیل معناي حجاب با توجه به تجلّی اسمایی در نظام آفرینش است
.  شودشناسی دینی محسوب میي مهم بر حوزة مسائل انساناشناختی است و مقدمهانواع مسائل، جهان

حقیقت انسان در پرتو اسماء
شناسی است ـ در آیات شایستۀ تأمل شناسی انسان ـ که از اهم مباحث انسانصارة هویتعنوان عآنچه به

:بقره استاست، آیۀ زیر از سورة مبارکۀ
: گفتند] فرشتگان[،»هستمزمینجانشینی درگمارندةمن«: گفتفرشتگانبهتوپروردگارچونو

تنزیه]راتو[تو،ستایشباماآنکهحالوبریزد؟هاخونوانگیزد،فسادکهگمارىمىراکسىآندرآیا«
.3»دانیدنمىشماکهدانممىچیزىمن«: فرمود» .ایمخود را براي تو پاك ساختهوکنیممى

نکاتی برجسته و قابل بحث جدي در باب هویت انسان در این آیه وجود دارد که مفسران، عرفا و 
لذا، به مواردي خاص که بتواند مطلوب را حاصل کند، اشاره . اندفالسفه به برخی آن موارد توجه کرده

: شودمی

جانشینی انسان در :اهمیت و شایستۀ پژوهش استجا چند نکته حائز در این: جانشینی)الف

؟ دار استاي را عهدهآفرینی، زن چه وظیفهکند؟ در این نقشآفرینی میساختار جنسیتی او چگونه نقش

3 .»قالَإِذْوکبکَۀِرالئلْملٌإِنِّیلیجاعضِفلُقالُواخَلیفَۀًالْأَرعنْفیهاأَتَجمدفْسفیهایوکفسیماءالدنُونَححبنُس
كدمبِحوسنُقَدإِنِّیقالَلَکلَمونَالماأَعلَم30/بقره (» .تَع.(
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بلکه، به اعتبار کمال وجودي خود او چه ـنه به اعتبار نقش اجتماعیـوجودي او حجاب زن در منظومۀ
معناي پوشش عفیفانه که به(اش که آن را از مطلق حجاب ت ویژهنقشی دارد؟ حجاب زن با مختصا

عرَضی که ذاتی او گردیده کند، چگونه با حقیقت او در آمیخته و نه امرجدا می) مختص زنان نیست
]حاضربحث اصلی مقالۀ[است؟ 

فرشتگانبرراهاآنسپس،آموخت،آدمبهراهانام] معانى[همۀ] خدا[و«: علم به اسماء)ب

.4»دهیدخبرمنبههاایناسامىازگویید،مىراستاگر«: فرمودونمودعرضه
با این حال، تحقیق در حقیقت اسماء در حوصله و . حقیت انسان با حقیقت اسماء در آمیخته است

کند آن است که حث حاضر کمک میچه در این آیه به تقریر بمستقیم این مقاله نیست؛ اما، آنارتباط
فرشتگان را گرچه، خداوند نظر . شودشدن انسان مطرح میتعلیم اسماء بالفاصله پس از طرح خلیفهمسئلۀ

ریزي شدن که همان تسبیح و تحمید و تقدیس و عدم فساد و خونهاي الزم براي خلیفهدر مورد ویژگی
بر . 5»دانیددانم که شما نمیمن چیزي می«: کرد که فرمودها کفایت نمی؛ اما این ویژگیاست، انکار نکرد

حجاب در تجلّی اسمایی در قوس نزول، به اعتبار ظهور : این مطلب، سؤال اصلی پژوهش این استپایۀ
زن را آفرینی زنانۀدنیوي آن و نیز در قوس صعود به اعتبار ملکوت و کمال مطلوب آن، چگونه نقش

چه لباس هستی به تن کرده مظهر نامی از نکه در نظام عالم امکان، هر آدهد؟ با فرض اینپوشش می
زن و آنچه در آیات بنابراین، حقیقت زنانۀ. جودات تجلّی اسماي خدایندهاي خداست و در حقیقت، مونام

یادین براي پاسخ به سؤال فوق چند محور بن.6این ساختار قابل تقریر خواهد بودالهی بر او وضع شده در 
.نیازمند تقریر و تبیین است

4 .»ولَّمعمآدماءکُلَّهاالْأَسثُممرَضَهلَىعکَۀِعالئأَنْبِئُونیفَقالَالْمماءبِأَسإِنْهؤُالءقینکُنْتُم31/بقره (» .صاد.(
).30/بقره(» تَعلَمونالماأَعلَمإِنِّیقالَ«. 5
6 .دمالْحلَّهلِّیلتَجالْمهخَلْقلهبِخَلْقرِوالظَّاهقُلُوبِهِملهتجبِح

هاىدلبرروشندالیلباوىهستىو. استآشکارخالیقبراىهایشآفریدهآفرینشخاطربهکهراخدایىسپاسوحمد
.]19، ص13: نک[107االسالم، خطبۀفیض.باشدمىنمایانوظاهرهاآن
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خدا بر انسانآیات قرآن جلوة
آیات قرآن . گري کند، داللت بر وجود حقیقت علوي و آسمانی آن استهر آنچه در آیات قرآن جلوه

معناي این سخن آن است .8اي از بهشت استیک از آیات آن مرتبهو هر7تجلّی حق بر بندگانش بوده
الهی به فعلیت اسمی از اسمايانسانی وبالقوةمل به آن، کمالی از کماالت که با پاسداشت آن آیه و ع

ه از سویی دیگر، معلوم شد ک. یابداي از بهشت تجسم میرسد و در عالم پس از مرگ، در قالب مرتبهمی
بر . است و کمال حقیقی و نهایی او، فعلیت اسماي الهی است"اهللاسماء"حقیقت وجود انسان، همان 

نماید و ه در ذات بلکه در اسماء و صفات است که بر بندگانش رخ میمبناي این دیدگاه، خداي متعال ن
اي از تجلّی خدا بر بندگانش است، آیات حجاب نیز جلوهیاین، اگر آیات الهبنابر. شودپذیر میمعرفت

به عبارت دیگر، حجاب در ساختار .ار اسمایی، تقریرپذیر خواهد بودتجلّیات حضرت حق بوده و در ساخت
تبیین ربط و نسبت آن با موجودي خواهد بود که یابد و شایستۀشناسی قرآن جایگاهی رفیع میجهان

. نازل شده است) زنۀوجود زنان(براي او 
، )ص(به اعتبار نظام اسماء، انسان کامل مظهر تمامی اسماء است و وجود نورانی نبی مکرّم اسالم

لذا، وجود نورانی آن ؛ستجمع جمیع کماالت استکه م"اهللا"مصداق تام و تمام و اعالي ظهور اسم 
آیات قرآن هدف].188، ص10:نک[ستاحضرت معلَّم به تمام آیات الهی و جامع تمام معارف قرآنی 

به فعلیت رسانیدن استعداد در قالب یک برنامۀ جاودانه ـ9ترین مظهر این اسماءکاملکریم ـ به مثابۀ
به همین دلیل، ابن عربی در فص .10تمام اسمایی است که در انسان به ودیعه نهاده شده است

، حجاب در لذا.]37، ص 23[داندمیرا شامل تمام کلیات و جزئیات ) ص(، نبی مکرّم اسالم)ص(محمدي
اهللا بوده و بیانگر حقیقتی از ت اسماءاي از تجلّیابه اعتبار تشریع آن در قرآن، جلوه) ص(دین محمدي

اهللا محقق ن و کمال حقیقی او به ظهور اسماءچون خالفت الهی انساسویی از . اسماء و صفات الهی است
و در نهایت از ملَک جست زده و یابد] 14، ص16[»خُلق فریشتگی«هر اسم تواند در سایۀشود، میمی

بر خلقش ظهور یافته، اما ) قرآن(کالم خود خدا در » .صرُونَو لَکنَّهم لَا یبکَلَامهفیلخَلْقهاللَّهلَقَد تَجلَّى«): ع(امام صادق. 7
.]107، 89صص،21[نگرندنمی]با بصیرت و تأمل[مردم 

. ]224، 6صص،14[فَیقَالُ لقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ و ارقَأْ -فَإِنَّ درجات الْجنَّۀِ علَى قَدرِ عدد آیات الْقُرْآنِ.8
: فرمودند) ع(امام جعفر صادق. ]107، 89، صص21[و لَکنَّهم لَا یبصرُونَفی کَلَامهلخَلْقهاللَّهلَقَد تَجلَّىعو قَالَ الصادقُ . 9

.، اما مردم بصیرت ندارندالم خود براي بندگانش ظهور یافتهتحقیقاً خداوند متعال در ک
10 .»ولَّمعمآدماء31/بقره (» کُلَّهاالْأَس.(
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اند که مسجود واقع در واقع، همین اسماء در حقیقت آدمی. گرددشود تا مسجود مالیک فراتر از وهم 
این، ظهور هر اسم اگر متناسب با جنسیت انسان ظهوري خاص یابد، بنابر.11شوند نه هیأت مادي اومی

در معنایی که گفتیم ـایش خواهد گذاشت و اگر حجاب ـ بهبه نمآثار کمالی خاص خود را در آن جنس 
وضع شده باشد پس ذاتی او و جزء الینفک وجود او در قوس نزول و تعین او در قرآن کریم براي زن 

او نیز در پرتو حفظ ظاهري و باطنی این تجلّی محقق د و ظهور کمال زنانۀقالب و هویت زنانه خواهد بو
ز اش و قبل ااند انسان به اعتبار حقیقت وجوديگرچه، برخی از متقدمان و متأخران قائل شده. شودمی

.12]39- 256، صص13؛ 3-87، صص4[شودنمیتعین در عالم ماده به ذکورت و انوثت متصف 
سوي آن حقیقت متعالی با انسانی از قوس نزول بهحرکت جوهري، سیر کمالی هربر اساس نظریۀ

بروز اقتضائات خود را داشته و با ) جسم مادي(این ابزار . پذیردابزار مادي و بدن جسمانی صورت می
مال او و رشد آن حقیقت مجرد، حاالت و رفتارهاي خاص و انجام تکالیف متناسب با جنسیت، در ک

تفاوت . 13رزم براي مردان و حسن همسرداري براي زنانصحنۀکند؛ مانند جهاد در آفرینی مینقش
هاي دینی، یل، آموزهبه همین دل. کنندکارکردهاي متفاوت زنانه و مردانه نیز به همین اعتبار بروز پیدا می

گذاشته و زن شود به عهدةسکانداري عاطفه را که منجر به بروز آرامش در محیط خانه میوظیفۀ
نمایدتر رخ میو هنر زنانه و مردانه در آن هنگام بیش14مدیریت امور سخت را از وظایف مردانه شمرده است

لذا، بروز رفتارهاي مردانه و . خود ایفاي نقش کننداین دو جنس به تناسب کمال شایستۀکه هر کدام از

پروبالمالیکازآرمبرتابشرازبمــــیرمدیگرجملۀ. 11
وجـههإِلَّاهالکءشَیکُــلُّجوزجستنبایدمهمملکزو

)3901، بیت 512مثنوي معنوي دفتر سوم ، ص (شومآننایدوهماندرچهآنشومقربانمــــلکازدیگربار
کَۀِقُلْناإِذْوالئلْموالدجاسمآدوالدجإِالَّفَسلیس116/طه (أَبىإِب(.

ویراسته هادي صادقی، مقاالت ]14: رك[تر براي کسب اطالعات بیش. البته نظرات دیگري در این حوزه مطرح است. 12
- مذکور در تقریر هدف مقاله مفروغگرچه، بحث. ت اهللا مصباح یزديحجج اسالم مرتضی جوادي آملی، غالمرضا فیاضی، آی

هاي دهد، اما مالحظۀ دیدگاهد بحث را تحت تأثیر قرار نمیهریک از دو دیدگاه، مستقیماً موضوع مورعنه است و مالحظۀ
.تأمل استوحه در کتاب مذکور، شایستۀمطر

اللَّه و اللَّه الْجِهاد علَى الرِّجالِ و النِّساء فَجِهاد الرَّجلِ بذْلُ ماله و نَفْسه حتَّى یقْتَلَ فی سبِیلِ کَتَب قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع. ... 13
هرَتغَی ا وجِهونْ أَذَى زا تَرَى ملَى مبِرَ عرْأَةِ أَنْ تَصالْم ادب گردانیده، پس جهاد مرد خداوند جهاد را بر مردان و زنان واج. جِه

و . ها و غیرت مرد صبوري پیشه کندبذل مال و جانش است تا در راه خدا به شهادت برسد و جهاد زن آن است که بر ناراحتی
].5،9، صص20[جهاد زن نیکو همسرداري کردن است.التَّبعلجِهاد الْمرْأَةِ حسنُ

.]5،510، صص20[بِقَهرَمانَۀو لَیستۀٌفَإِنَّ الْمرْأَةَ ریحانَ. 14
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شود و تابعی از جنسیت و عالم ماده زنانه براي مرد و زن به طور خاص، فضیلت همان جنس محسوب می
ب هر جنس، روح را بر کمال خواهد بود، اما پر واضح است که همین حرکت کمالی عالم ماده و متناس

هایی هستند که بر مبناي تمامی این موارد، نقش. مان جنس استوار هانشاند که سزاي میشایسته
هاي هاي ظاهري، ترشح هورمونهاي جسمانی هر جنس و به تناسب ویژگیخصوصیات و کارکرد

عنوان نمونه، نقش هورمون پروالکتین عالوه بر تولید ها سازماندهی شده است؛ بهزان آنمختلف و می
حجاب نیز که مسئلۀ. توجه متخصصان قرار گرفته استدرانه مورد شیر، در بروز سایر رفتارهاي ما

نظر کسانی باشیم که حقیقت حتی اگر قائل به. از همین معناستموضوع اصلی این بحث است، تابعی 
است، چه از لوازم مدعیات ایشاندانند، این تغایر وظایف با آنانسان را به ذکوریت و اناثیت متصف نمی

اي از آید آن است که جلوهدست میچه از این بحث بهآن. خواهد داشتاعتبار تعارضی ندلیل تفاوت به
همان ظهور را ) جنس دیگر(یابد که در موجود دیگر اسم خاصی از اسماء در موجود خاصی فعلیتی می

نخواهد داشت و ظهور آن اسم سبب کمالی در جنس مورد نظر خواهد شد که براي غیر او در همان 
نظام آفرینش و : دلیل این تجلّی یا عدم آن، به دو نحو قابل تقریر و بحث است. روض نیستشکل مف

.15تکوین آن موجود اقتضاي چنین تشریعی را دارد و یا بالعکس

آفرینی زن در نظام اسماءاهللانی انسان در ساختار جنسیتی و نقشجانشی
عنوان طریق کمال ترسیم شده است، به انسان بهچه در نظام آفرینش ، آنتر بحث شدطور که پیشهمان

گرچه، حقیقت وجود انسان روح اوست، اما قدر . فعلیت رسانیدن اسماء از حالت استعداد به فعلیت است
آفرینند؛ لذا، حاالت و عنوان ابزار حرکت روح، نقشهاي جسمانی بهمتیقّن آن است که جسم و ویژگی

ر طی این طریق و کسب کمال خاص آن جنس در روح، مؤثر خصوصیات جسمانی مردانه و زنانه د
. خواهند بود

هاياند، تحقق اعیان در صورتنام نهاده16فیض مقدسچه در عالم شهادت جلوه نموده و عرفا آن را آن
یابد و اقتضائات آن اسم را بیش از حق، بروز و فعلیت میدر جلوة جمالیۀزن.]65، ص6[استمحسوس 

.مستقلی قابل بحث استاین مسئله در مقالۀ. 15
هاي یابند و در صورترسند و تحقق عینی میدر عالم میظهورو از حالت بالقوه بودن به منصۀوقتی اعیان از علم الهی. 16

.اندنام نهاده"فیض اقدس"شوند، این تجلی را فیض مقدس در مقابل محسوس آشکار می



11اهللا از منظر آیات و روایاتشناختی حجاب در ساختار اسماءبررسی جهان

18اسماي او جمیلندو چون همۀ17گرچه، چون عالم از اوست و او زیباست. همراه داردجنس مرد به 

:به تعبیر سعدي شیرازي. جمال او جمیلبنابراین، همۀ عالم زیباست و همۀ
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست    عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

هاىنامو«: اسماي الهی اسماي حسنایندشوند، گرچه همۀمتفاوتی نامیده میهاي اما اسماي الهی به نام
گونه چون خدا بسیط الحقیقه است و هیچ«و 19»...بخوانیدهاآنبارااوپسدارد،اختصاصخدابهنیکو

بنابراین، اسماي . اندکه عین همکثرت و تعدد در او راه ندارد، لذا اوصاف ذاتی وي عین ذات او بوده چنان
هاي ذاتی و وصفی و حسناي او همگی آیت همان ذات یگانه و یکتاست، یعنی هر اسمی همه کمال

هر اسمی واجد تمام. هاستفقط در ظهور و خفاي کمالهاي الهیراه دارد و تفاوت نامفعلی را به هم
ها بین اسماء اختالف هاست، لیکن در ظهور و خفاي آن کمالآنهاي الهی بوده و مظهر همۀکمال
هاي مزبور در او ظهور هاي اسامی دیگر را داراست، گرچه فعالً کماللاین، مظهر هر نامی کمابنابر. است
دارد که مرد ندارد و مرد در اسماي جمال، ظهور و فعلیتیبنابراین، زن در جلوة].23، ص13[».ندارد
هاي زن و مرد در خُلقیات بندي به اعتبار ویژگیقسیماین ت. بروزي دارد که زن ندارداسماي جاللجلوة

قسم«: اندبرخی عرفا، تفاوت این تجلّیات را چنین تشریح کرده. یابدو بروز صفات زنانه و مردانه معنا می
ازـکندتجلّىجاللصفاتبهقدیمذاتاگرآنعالمتواست»صفاتتجلّى«تجلّیاتازدویم

بهاگرو،»لهخشعء،لشیاهللاتجلّىإذا«: بودخضوعوخشوعـجبروتوکبریاوقدرتوعظمت
کهاستآننهاینمعنىو. انسوسرورـکرامتولطفورحمتورأفتازـکندتجلّىجمالصفات

بهوقتىوشودمتجلّىجاللصفتبهوقتىتابودموصوفلتحووتبدلبهتقدسوتعالىزلیاذات
جمالصفتوبود،ظاهرجاللصفتگاهىاستعداداتاختالفومشیتمقتضاىبرولکن. جمالصفت
].116، ص9[».عکسبرگاهىوباطن

.]6- 438، صص20[ثَرَ النِّعمۀِ علَى عبدهیحب الْجمالَ و یحب أَنْ یرَى أَجمیلٌاللَّهإِنَ):ع(قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ . 17
أَسأَلُک منْ جمالک بِأَجمله و کُلُّ جمالک جمیلٌ اللَّهم إِنِّی : مملو از این مفاهیم عالیه است) ع(دعاي سحر امام سجاد . 18

.اللَّهم و أَسأَلُک بِجمالک کُلِّه
19 .ولَّهلماءنىالْأَسسالْحوهع180/اعراف(بِها فَاد.(
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کنند هایی در حیات بشري میگیرند و کارکردها و نقش آفرینیاین تجلیات صور گوناگونی به خود می
تواندکند و میهر جنسی به آن معنا پیدا مییابد و کمال ها قوام و دوام میکه نظام حیات انسانی به آن

. کنندهاي جنسیتی این دو جنس را بیان کردن آیاتی باشد که کارکردها و تفاوتبستر معنا
هاي ال مورد بحث است، ویژگیمظهر اسماي جملوة صفات رحمت الهی به مثابۀعنوان جاگر زن به

محبت که عرفا،چنان. ل، خودنمایی، ظهور و دلربایی استالزمۀ جما. ال بر او بارزتر خواهد بودجماسماي
هاي صفات جمال است، دلیل بر تحقق و ظهور عالم خلقت گرفته و حدیث معروف ترین جلوهرا که از بارز

که، عالم که وجه خداست، خود را به زیبایی تمام آراسته و چنان.20اندقدسی کنز را حاکی از آن دانسته
اي از آن هم نیست؛ آن جمال جمیل مطلق، که ذرهاما نه تنها این جمال، تجلّی همۀ.آشکار نموده است

تواند بر محرم و نامحرم آشکار شود و مصداق نمادین تعبیر قرآنی است بلکه در حد مجازي است که می
ري گجمال در حالت متعارف، تمایل به جلوه.21»آن زیورهایی که طبعاً از آن پیداست«: فرمایدکه می

برد، تمنّاي صفات جاللیه از صفات جمالیه است و پیامد همین دارد، اما، آنچه زیبایی را به پرده می
و حجاب، صاحب جمال را به پسِ پردةشود نشین مییابد و جمال و زیبایی پردهتمنّاست که حیا معنا می

هابیابد به همان میزان، حجابنشینی دائمی نیست؛ اگر کسی شایستگی قرب اما این پرده. کشاندغیب می
نماید و سالک مقرّب به آن مرتبه شود و زیبایی آن جمال جمیل مرحله به مرحله رخ میبر او مکشوف می

رسد که دیگر جز یک تن، این صعود تا به آنجا می. یابداز جمال که متناسب با محرمیتش باشد، بار می
مرا با خدا مقام و منزلتی است که «: حبیب اله العالمین فرمودکه چنان. کسی در آن مقام اجازه ورود ندارد

کنزاًکنت«: تعالىقالکماسببه،واإلیجادأصلهیوالمحبۀ،إفراطمنهووالعشق،إفراطمنیحصلإنماالهیمانو. 20
.]569، ص19[إلخ-]1[»أعرفأنفأحببتمخفیاً،

21 .قُلْوناتؤْملْمغْضُضْنَلنْینَّمصارِهأَبفَظْنَوحنَّیهفُرُوجدینَالوبنَّیرَماإِالَّزینَتَهنْهاظَهمنَوضْرِبنَّلْیرِهلىبِخُمع
أَوإِخْوانهِنَّبنیأَوإِخْوانهِنَّأَوبعولَتهِنَّأَبناءأَوأَبنائهِنَّأَوبعولَتهِنَّآباءأَوآبائهِنَّأَولبعولَتهِنَّإِالَّزینَتَهنَّیبدینَالوجیوبِهِنَّ

عوراتعلىیظْهرُوالَمالَّذینَالطِّفْلِأَوِالرِّجالِمنَالْإِربۀِأُولیغَیرِالتَّابِعینَأَوِأَیمانُهنَّملَکَتماأَونسائهِنَّأَوأَخَواتهِنَّبنی
النِّساءنَالوضْرِبهِنَّیلجبِأَرلَمعیخْفینَمالنْیهِنَّمزینَتواوإِلَىتُوبمیعاًاللَّهاجهنُونَأَیؤْمالْملَّکُمونَلَعحبهو. )31/نور(تُفْل
آنچهمگرنگردانندآشکارراخودزیورهاىوورزندپاکدامنىوبندندفرو] نامحرمىهراز[راخوددیدگان«: بگوایمانبازنان

یاشوهرانشانبراىجزرازیورهایشانواندازند،] فرو[خویشگردنِبرراخودروسرىبایدو. پیداستآناز] طبعاً[که
یاخواهرانشانپسرانیابرادرانشانپسرانیابرادرانشانیاشوهرانشانپسرانیاپسرانشانیاشوهرانشانپدرانیاپدرانشان

حاصلوقوفزنانهاىعورتبرکهکودکانىیانیازندبى] زناز[کهمردخدمتکارانیاکنیزانشانیاخود] همکیش[زنان
مؤمنان،اى. گرددمعلومدارندمىنهفتهزینتشانازآنچهتانکوبند] زمینبهاىگونهبه[راخودپاهاىونکنندآشکاراند،نکرده

.شویدرستگارکهامیدکنید،توبهخدادرگاهبه] زنومرداز[همگى
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و او [اي که خدا قلبش را به ایمان آزموده راه دارد نه نبی مرسلی و نه بندهبه آن مقام نه ملک مقربی 
است، تا ترهاي جمال بر او گشودهتر، زیباییپس هر که محرم.22]360-18، صص21[است]موفق بوده

.23نیز از نفسش در خفاست) ص(در آن مقام، حتی نفس خود آن حضرت. به مقام یگانگی و انحصار برسد
جمال حق است، هویداست؛ آنجا در موجودي که جلوة) ر خلوت محرمیتانحصار د(که این رابطه چنان

دم مقام رسد، تقمینظرو به.24»کنندو زینتشان را جز براي همسرانشان آشکار نمی«: فرمایدکه می
دلیل شدت و وسعت محرمیتی است که در حیات همسري یک زن قابل مشاهده همسر بر سایر محارم، به

بر سایر انبیاي الهی حاکی از مقام منحصر به فرد ) ص(خاتمکه تقدم مقام نبوت نبیاست؛ هم چنان
کردیم و به نوح و وحیتوبه ما «: فرمود) ص(ایشانایشان در مقام قرب الهی است؛ لذا، در منزلت 

و موضوعیت دارد ) ص(بالغی تقدم وجود نبی مکرّمدر این آیه به لحاظ جنبۀ» ...ز اوپیامبران بعد ا
.25اندن دقت کافی مبذول نداشتهخود به آمتأسفانه برخی مترجمان در ترجمۀ

گشایند و اسرار عالم بر میهاي باطنی را تنها براي محرمان درگاه ربوبی در نظام قرب الهی زیبایی
.نامحرمان خاموش است

خامشیممانامــحرمانشماباخوشیموبصیریموسمیعیمما
شویدچونجمادانجانمحرمرویدمىجمادىسوىشماچون

بشنویدعالماجــــــزاىغلغلرویدهاجانعالـــــمجمادىاز
نربایدتهاتاویلوسوســـــۀآیدتجـــــماداتتسبیحفاش

)1019–1021مولوي، ابیات (

.لَا یسعنی ملَک مقَرَّب و لَا نَبِی مرْسلٌوقْتاللَّهمعلی: قال صلّى اللّه علیه و آله. 22
، نکرة فی سیاق النفى فال یسعه نفسه لیصیر فی ذلک الوقت، فاشار الى خفاء نفسه نَبِی مرْسلٌ: ه علیه و آلهقوله صلّى اللّ.23

فَکانَ قاب قَوسینِ أَو :ما قال تعالىعن نظر نفسه فضال عن خفاء غیره عن نظر بصیرته البالغۀ الى درجۀ ال یتصور فوقها، ک
].401، 3، صص15. [أَدنى

24. »دینَالوبنَّیهِنَّإِالَّزینَتَهولَتعبهمان/نور(»ل(
والْأَسباطویعقُوبوإِسحاقَوإِسماعیلَوإِبراهیمإِلىأَوحیناوبعدهمنْالنَّبِیینَونُوحٍإِلىأَوحیناکَماإِلَیکأَوحیناإِنَّا«.25

او وحىازبعدپیامبرانونوحبهکهچنانهمما)163/نساء(.زبوراًداودآتَیناوسلَیمانَوهارونَویونُسوأَیوبوعیسى
وهارونویونسوایوبوعیسىواسباطویعقوبواسحاقواسماعیلوابراهیمبهوکردیموحى] نیز[توبهکردیم،
االسالم، کاویان پور، البته برخی مانند مرحوم فیض) وندفوالدترجمۀ(.بخشیدیمزبورداوودبهونمودیم،وحى] نیز[سلیمان

خود مراعات این تقدم را در ترجمۀر مرحوم آیت اهللا مشکینی، مصباح زاده، معزّي، آیت اهللا مکارم شیرازي و بسیاري دیگ
.اندنموده
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. گشاید و نه زیبایی اسرار باطناو نه ظاهرِ زینت کرده به نامحرمان می
عیانوهویدامحرمبرلیکنامحرماندیدةازنهانبس

اوزارنااثقلتعــــنافاعفأبصــــارناسکِّرَتالــــهى،یا
)3307، دفتر اول، بیت مولوي(

: نویسدکند و میالدین عبدالرحمن جامی، در اصل دهم، اسماء را به چهار قسم تقسیم مینور
و » اهللا«ها را دو اسم جامع اند و اینها؛ اول و آخر، ظاهر و باطناند و آنبه نوعی چهار اسماسماء «

: بگو)110/اسرا(»الْحسنىالْأَسماءفَلَهتَدعواماأَیاالرَّحمنَادعواأَوِاللَّهادعواقُلِ«: جمع کنند» الرحمن«
پس این دو اسم».استنیکوترهاىناماوبراىبخوانید،راکدامهر،بخوانیدرارحمانیابخوانیدراخدا«

این، هر اسمی که مظهر آن ازلی یا ابدي بنابر. باشندرا اسماء حسنی است که داخل حیطۀ این دو اسم می
هر و بطونش از اسم باطن؛ باشد، ازلیت آن از اسم اول است و ابدیتش از اسم آخر و ظهورش از اسم ظا

ندهایی که متعلق اعاده و جزایو اسم» اول«و ایجادند داخل اسم هایی که متعلق به ابداعاسملذا 
اسم و » ظاهر«هایی که تعلق به ظهور و بطون دارند داخل اسم و اسم» آخر«داخل اسم] هستند[
].61، ص18[».باشند و اشیاء از این چهار که ظهور و بطون و اولیت و آخریت باشند، خالی نیستند» باطن«

حجاب و غیرت الهیه
جمال در ذات خود تمایل . جمال الهی و ظهور صفات جمیل اوستگفته، زن جلوةبر اساس مطالب پیش

و اصل و 26ها و زمین استخدا نور آسمان: که فرمودچنان. ارد و ذاتاً پوشیدگی نداردبه ظهور و تجلی د
که تجلّی جمال حق است، مورد تمناي صفات جالل و محبت]214، ص5[استاساس موجودات محبت 

کند و نشینش میبرد و پردهخاطر ظهور حیا به خفا میاین تمناست که آن تجلّی را به. تو تجلّیات اوس
تر است و این غیرت جاللیه است که زیبایی و جمال را تر، این پوشیدگی بیشهرچه آن تمنّا، نامحرمانه

و بلکه، 27».دار هر با غیرتی استخدا با غیرت است و دوست«.خواندشده میخواهد و در پرپوشیده می
؛ نگاه خائنانه و 29نمایدکند و عقاب میو در تعدي بر حرمش غضب می28تر استاو از هر غیوري غیرتمند

26 .اللَّهنُورماواتالسضو35/نور... (الْأَر.(
27.الى- إِنَّ اللَّهتَع و كارور ٍ-تَبکُلَّ غَی بحی ور11-229، صص20[غَی[.

28.غَار و اللَّهؤمنُ یغَیرالم 782ص،8[اًأشد[.
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و گرنه، نور به .30کندخواست میهاست در کمند صید آن علیم خبیر است و از آن بازهر آنچه در قلب
این غیرت، حفظ تجلّی جمالی و ترسیم حدود بر اوست و الزمۀ.31انیتش در خفا و حجاب نیستنور

لذا، اول بر . است) اسم جمال(به متجلَّیو حفظ آن وظیفۀ) اسم جالل(هر مظرعایت حقوق آن بر متمنّی
براىاینکهورزند،پاکدامنىونهندفرودیده«: بگوایمانبامردانبه«: فرمود) مردان(مظاهر جاللش 

و«:فرمود) زنان(و سپس بر مظاهر جمالش 32».استآگاهکنند،مىآنچهبهخدازیرااست،ترپاکیزهآنان
راخودزیورهاىوورزندپاکدامنىوبندندفرو] نامحرمىهراز[راخوددیدگان«: بگوایمانبازنانبه

واندازند،] فرو[خویشگردنِبرراخودروسرىبایدو. پیداستآناز] طبعاً[کهآنچهمگرنگردانندآشکار
.33»...رازیورهایشان

نتیجه
شناسی اسالمی فت که اوالً، انسان در نظام جهانتوان نتیجه گرحاضر میاز مباحث مطرح شده در مقالۀ

ثانیاً، این مقام خالفت . استمقامی بس رفیع و بالمنازع دارد، اما این مقام بالقوه در نهاد او قرار داده شده 
اهللا که منشاء اهی صرفاً در تجلّی و تحقق اسماءنشینی خالق عالم است و تصدي چنین جایگ"جا"و 

29.»ینْ غى عیحنِ یب دمحنْ منِ فَضَّالٍ عب یلنِ عنِ بسنِ الْحع رِهغَی و یلنِ عب دمحنْ مع نْهنْ عع ع اللَّه دبنْ أَبِی عع اث
و فی رِوایۀِ غیاث بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِی عبد یغَار فَإِنَّه منْکُوس الْقَلْبِیغَار منَ الْمؤْمنِ فَلْیغَرْ منْ لَا إِنَّ اللَّهأَبِیه قَالَ قَالَ علی ص

نَ اللَّه منْ لَا یا أَهلَ الْعرَاقِ نُبئْت أَنَّ نساءکُم یوافقْنَ الرِّجالَ فی الطَّرِیقِ أَ ما تَستَحیونَ و قَالَ ع لَعاللَّه ع قَالَ قَالَ علی ص
غَارشایسته است که مؤمن نیز چنین باشد؛ پس هر که غیرت ورزدخدا در امور مؤمن غیرت می: فرمود) ع(رت امیرحض.»ی ،

ان در مسیر با به من خبر داده شده که زنان و مردانت: به اهل عراق فرمودند) ع(حضرت امیر. نورزد قلب و حقیقتش وارونه است
.]1-115، صص7[» .ورزدکنید و فرمود خدا لعنت کند بر آن که غیرت نمی، آیا حیا نمیکنندهم برخورد می

30 .لَمعنَۀَینِخائیالْأَعیماوورتُخْفد19/غافر(الص.(
زیرااست؛روشننیزدنیادرحقگرچه. دیدندنمیراآنولیبود،روشنیحقِّخداوند،کهفهمندمیهاانسانقیامتدر.31

حجابی. 1﴾الْأَرضوالسماواتنُوراللَّه﴿:اوستبهزمینوهاآسمانظهوریعنیاست،زمینوهاآسماننورکهسبحانخداي
کافرانهايچشمکریمقرآنروایناز. 2استآویختهخودبرانسانکهاستايپردهاثربراوشهودازحرمانوندارد

معرّفیکورراگروهیباطنچشمو.3﴾ذکْريعنْغطاءفیأَعینُهمکانَتالَّذینَ﴿:داندمیحجابوغطاءدرراجهنّمی
.]1- 411ص، ص11[﴾الصدورفیالَّتیالْقُلُوبتَعمىلکنْوالْأَبصارتَعمىال﴿:کندمی
.)30/نور(»...فُرُوجهمیحفَظُواوأَبصارِهممنْیغُضُّواللْمؤْمنینَقُلْ«.32
33 .»قُلونَاتؤْمغْضُضْنَلِّلْمنْینَّمرِهصأَبْفَظْنَونَّیحهفُرُوجینَلَاودبنَّیاإِلَّازِینَتَهرَماظَهنْهمنَوضْرِبنَّلْیرِهُمبخلىع

.)31/همان(»...زِینَتَهنَّیبدینَلَاوجیوبهِِنَّ
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اي حکایت ثالثاً، هر اسمی در ساحت وجود انسان، از کمال بالقوه. گرددنظام آفرینش است، محقق می
در این . رسدظهور و فعلیت میاو به منصۀاي از کمال حقیقیکند که در صورت تحقق آن، مرتبهمی

یابدراستا، خدا، قرآن و انسان سه ضلع حقیقتی هستند که در آن، کمال انسان معناي حقیقی خود را می
ت از ظهورش در آیات الهی حکایمعناي خاص آن ـ به مثابۀبهـرابعاً، حجاب ].169-173، صص 17[

قت خاص حقیکلی خاص براي زنان، ناشی از رابطۀع آن در شکند و وضمی"نلباطا"بعدي از اسم الهی 
دارد و خدا را از دسترس هر نامحرمی پوشیده می"لباطنا"اهللا که اسمهم چنان. زن با این حقیقت است

یابد، حجاب نیز، میبار یافتن به مراتب حریم الهی، نیازمند محرمیتی است که در طی مسیر کمال معنا 
گشوده شدن آن براي کند ونشاند و او را از دستبرد هر نامحرمی صیانت میغیب میزن را در پردة
یافتن کمالی در شخص متقاضی و در شأن کسی است که تمناي وصل او را دارد، تا اذن کسی، نیازمند

این اذن، هم . اندنام برده"اصل کفویت"هاي دینی به ورود به حریم آن زن معنا یابد که از آن در آموزه
که در بارگاه الهی توفیقی ربانی است، در زندگی زن نیز اذن ورود به حریمش با خود اوست و بی انچن

از سویی دیگر، چون این حق، تجلّی اسمایی و از حقوق الهیه است، هیچ زنی مجاز . اذن او ورود، ناممکن
او و هم متعدي به در غیر این صورت، هم. باشدنمیب آن ـ که در حقیقت حریم الهی است ـبه تخری

شخص را مشمول رحمت که صیانت از آن، ضب غیرت اهللا خواهند شد؛ هم چنانحریم الهی، مشمول غ
.گرداندالهی میواسعۀ

مقام آسمانی آنان است پاس که شایستۀشرف به این مقام الهی را آن چنانزنان مسلمانی که ت
تمام نماي اسم اهللا فعلیت رسانده و با حجاب خود آینۀبدارند، اسمی رفیع از اسماي الهی را در خود به

که مردان نیز در این قالب، تجسم عینی غیرت الهی شده و حریم خدا را چنانهم. گردندمیغیبمصون 
.نهندحرمت می
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