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 ۱۳۹۶ زمستان)، ۱۱۵(پیاپی  چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ پژوهش

  زینت و آراستگی از دیدگاه امام رضا

 ١مرتضی رحیمی  
 چکیده

شـود. هـر  ، زینت به دو نوع مادی و معنوی تقسیم میاز دیدگاه امام رضا
یه بـه دلیـل دو نوع زینت برای جامعه ضروری هستند، از همـین روی، صـوف

های معنـوی،  اند. زینت پرهیز از زینت، مورد نکوهش آن حضرت قرار گرفته
و... عامـل نجـات انسـان در آخـرت هسـتند.  همچون دیـن، اهـل بیـت

های انسانی و اخالقی، همچون  توانند به ارزش های مادی دنیوی نیز می زینت
کمک کنند. در  نوع دوستی، استحکام نهاد خانواده، احترام به یکدیگر و...

پرستی  عین حال، باید موازین شرعی در آنها رعایت شود و از تفاخر و تجمل
در آنها خـودداری گـردد. افـراد جامعـه بایـد گذشـته از زینـت و آراسـتگی 
ظاهری، عمالً نیز مزیّن و آراسته باشـند. همـاهنگی بـین زینـت و آراسـتگی 

ی افـراد جامعـه بسـیار مادی ظاهری با زینت و آراستگی عملی و معنوی بـرا
بخش خواهد بود. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی تحلیلی انجام  لذت

دربـاره آراسـتگی و مصـادیق آن  دیدگاه امام رضا«شده، پاسخ به پرسش 
مورد بررسی قرار گرفته تا بدین وسیله، به ظـاهر خـوب و لـذت و » چیست؟

 د. سالمت جامعه و انس و الفت و سعادت اخروی کمک شو 
 زینت، جمال، تجّمل، مصادیق واژگان کلیدی:

                                                 
 .۶/۵/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲/۴/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).mrahimi@shirazu.ac.ir. دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز (١
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 مقدمه

، بارهـا از آراسـتگی، در قرآن و دیگر متون اسالمی، از جمله سـخنان امـام رضـا
زینت و زیبایی سخن به میان آمده و با اشاره به جمیل بـودن خـدا و ایـن کـه زیبـایی و 

ه اسـت، چنـان کـه زینت را دوست دارد، به آراستگی افراد جامعه توصیه و سفارش شد
تـی﴿خداوند در آیۀ  ـِه الَّ یَنـَة اللَّ َم ز ْخـَرَج ِلِعبـادِ   ُقْل َمْن َحرَّ

َ
بـه جـواز و  )۳۱(اعـراف/ ﴾هأ

خداونـد «انـد:  فرموده مطلوب بودن آن اشاره نمـوده اسـت. همچنـین امـام صـادق
تعال را دوست دارد، و نکبت و بد حالی را مکروه دارد، و خداوند م  زیبایی و آراستگی

کند، اثر آن را بـر او ببینـد، پرسـیدند  اش ارزانی می دوست دارد که وقتی نعمتی به بنده
اش را  چگونه؟ حضرت فرمود: لباسش را تمیز نگهدارد و خود را خوشبو سـازد و خانـه

اش را بروبد، حتی آن که چراغ افروختن پـیش از  سفید و گچکاری کند و صحن خانه
 .)۴۲، ۱۳۷۰(طبرسی، » افزاید نموده و بر روزی می غروب، آفتاب فقر را برطرف

نیز از جمله صفات پرهیزگاران را، آراستگی در عین فقر و نـداری  حضرت علی
، به صور گوناگون از آراستگی سخن . همچنین امام رضا)۲۲۶، ۱۴۱۴(رضی، اند  دانسته

، ۱۴۰۳(مجلسی، دند نمو  به میان آورده و در هنگام حضور در بین مردم، خود را آراسته می
۷۶/۲۹۸(. 

در خصوص پیشینۀ تحقیق باید گفت کـه دربـارۀ آراسـتگی و اهمیـت آن در منـابع 
بـا عنـوان  کـافیاخالقی و حدیثی، اشاراتی وجود دارد، چنانکه کلینی باب خاصی در 

جو، دربـارۀ نقـش و  بـه آن اختصـاص داده و آقـای مهـدی عـارفی» الزی و التجّمـل«
ینـت و ک زندگی اسالمی، کتابی تحت عنوان جایگاه زینت در سب نقـش و جایگـاه ز

ای قائمیـۀ  نگاشـته کـه توسـط مرکـز تحقیقـات رایانـه تجمل در سبک زندگی اسالمی
اصفهان انتشار یافته است. با این وجـود دربـارۀ اقسـام زینـت، مصـادیق زینـت، دالیـل 

مستقلی وجـود  ، تحقیقاهمیت و ضرورت زینت و حد و مرز آن از دیدگاه امام رضا
ندارد. از همین رو، تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، در پی پاسخ 

اند؟،  اقسـامی از زینـت را برشـمرده های ذیل است، از جمله: آیا امام رضا به پرسش
دربارۀ مصادیق زینت و آراستگی چیست؟، دلیل اهمیت و ضرورت  دیدگاه امام رضا
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گرایی منفـی بـا آراسـتگی  چیست؟، حد و مرز تجمـل مام رضاآراستگی از دیدگاه ا
 چیست؟ و... .  مطلوب از دیدگاه امام رضا

با توجه به آنچه گذشت، نوآوری تحقیق حاضر در بررسی ابعاد گوناگون زینت همچون 
 باشد.  می اقسام، مصادیق، اهمیت، زینت از ُبعد فقهی و... از دیدگاه امام رضا

 ی مصطلحاتشناس الف. مفهوم
اجوف یایی مشتق شده و در لغت، اسمی است کـه بـر » زان«از فعل » زینة«کلمۀ 

(صـاحب بـن عبـاد، شود  گیرد، اطالق می هر چیزی که با آن آراستگی و زینت صورت می
بـه معنـای » شـین«متضـاد کلمـه » زیـن«. کلمه )۱۲/۲۰۲، ۱۴۱۴؛ ابن منظـور، ۹/۹۴، ۱۴۱۴

کونوا لنا زینًا و ال تکونوا علینـا شـینًا؛ « امام صادق . در روایت(همـان)باشد زشت  می
این دو کلمه، متضاد ) ۴۰۰، ۱۴۱۷(صدوق قمی، مایۀ زینت ما باشید و مایۀ زشتی ما نباشید، 

 اند.  با هم به کار رفته
زینـت هـر چیـزی اسـت کـه بـا آن «گفتـه اسـت: » زینـت«ابن منظور در تعریف 

. در تعریف دیگری، حّرالـی )۱۲/۲۰۲، ۱۴۱۴نظور، (ابن م» آراستگی و زینت صورت گیرد
زینت، نیکو نمودن چیزی است به وسیلۀ شیء دیگر مانند لباس، زیـور و «گفته است: 

زینــت، «انــد:  . برخــی در تعریــف زینــت گفته)۱۸/۲۶۷، ۱۴۱۴(واســطی زبیــدی، » هیــأت
 .(همان)» رسد شادمانی چشم است که به درون زینت دهنده نمی

زینت حقیقی و راستین، چیزی است که انسـان را در هـیچ «ه است: راغب نیز گفت
کند. اّما آنچه که انسان   یک ازحاالتش، نه در دنیا و نه در آخرت، آلوده و ناپاک نمی

را در حالتی غیر از حالتی دیگر زینت دهد و آراسته سازد، از جهتی همان معنی شین یا 
. بر اساس این معنی، زینت حقیقی به معنای )۳۸۸، ۱۴۱۲(راغب اصفهانی، » (زشتی) را دارد

 باشد.  به سوی کمال رفتن و در جهت کمال مطلق بودن، در همۀ ابعاد وجودی می
معنای اصطالحی زینت به معنای لغوی آن خیلی نزدیک است؛ زیرا عبارت است از 

های حسـن و نیکـو و آنچــه کـه موجـب آراســتگی، حفـظ آبـرو و شــؤونات  پوشـیدنی
ــه آن جــذب میگــردد  می ــا،  (طوســی، بیشــوند  و دیگــران ب ؛ ۵/۳۰۸، ۱۳۷۸؛ طیــب، ۴/۳۸۶ت

 .)۲/۳۲۹، ۱۴۱۷طباطبایی، 
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بـه هـم نزدیـک هسـتند. فراهیـدی در تعریـف آن » زینـت«با کلمۀ » حلیه«کلمۀ 
(فراهیـدی، » الَحلُی کّل ِحلیة َحَلیت بها امرأة أو سیفًا و نحـوه والجمـع ُحلـّی «گوید:  می

لی هر چیزی است که با آن چیزهای دیگر مانند: زن و شمشیر و امثال ؛ ح)۳/۲۹۶، ۱۴۱۰
 شوند و جمع آن ُحلّی است.  آن آراسته می

حلیه، زینتی را گویند کـه آشـکار «مصطفوی در تفاوت حلیه و زینت گفته است: 
رود که از خـود  بوده و مورد رضایت و پسند باشد، اما زینت بیشتر در چیزی به کار می

. با توجه بـه عبـارت ایشـان، هـر )۲/۲۷۵، ۱۴۰۲(مصطفوی، » شود یافته و دیده میآن نمود 
باشد، امـا یـک نـوع زینـت ظـاهری و عرضـی اسـت،  یک نوع زینت می» حلیه«چند 

های عرضی و هم ذاتی و به عبـارت دیگـر،  ها و زیبایی که هم زینت» زینت«برخالف 
 شود.  هم زینت ظاهری و هم باطنی را شامل می

باشـد  می» زخرف«معنای نزدیکی دارد، کلمۀ » زینت«مله کلماتی که با واژۀ از ج
زخرف، زینت و آرایشـی زریـن و طالیـی اسـت و از ایـن «اند:  که در تعریف آن گفته

 .)۳۷۹، ۱۴۱۲(راغب اصفهانی، » اند معنی، طال را هم زخرف گفته
ه گرفته شده، بهر » جمال«، از واژۀ »زینت«چنان که گذشت، در برخی از تعاریف 

(نوری » إّن الله تبارک و تعالی یحب الجمال والتجمل«اند:  فرموده از سویی امام رضا
آید که بین زینت و جمـال چـه  . از همین رو، این پرسش پیش می)۳/۲۳۶، ۱۴۰۸طبرسی، 
یُحوَن ﴿ای است؟ در پاسخ باید گفت که با توجه به آیۀ  رابطه  َوَلُکْم ِفیها َجماٌل ِحیَن ُتِر

انـد  را بـه معنـای زینـت گرفته» جمـال«برخی از مفسران  )،۶(النحل/ ﴾ َوِحیَن َتْسَرُحون
بـه » جمـال«. ابن منظور اشـاره نمـوده کـه )۶/۳۵۱، ۱۴۱۸؛ قاسمی، ۶/۵۴۰، ۱۳۷۲(طبرسی، 

. راغـب )۱۱/۱۲۶، ۱۴۱۴(ابن منظور، معنای حسن است که در فعل و خلقت متصور است 
. آنچـه ۱شـود:  حسن کثیر است که به دو نوع تقسیم می جمال به معنای«گفته است: 

. آنچـه کـه از انسـان بـه دیگـری ۲که به نفس یا بـدن یـا فعـل انسـان اختصـاص دارد؛ 
 .)۲۰۲، ۱۴۱۲(راغب اصفهانی، » سد می

» زینـت«انـد کـه  آیت الله مصباح یزدی دربارۀ تفاوت جمال و زینت اشـاره نموده
شود که بـا ضـمیمه کـردن چیـز دیگـری از  اطالق میصرفًا به زیبایی عرضی و آرایشی 

طور  شود، اما جمال به زیبایی اصلی خود شیء که خود بـه خـود و بـه خارج حاصل می
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گردد، مثًال به انسانی که ذاتًا و خود بـه خـود زیبـا  طبیعی در آن وجود دارد، اطالق می
دۀ زیـور آالت شود، اما وقتی کسی بـه وسـیلۀ آرایـش و اسـتفا گفته می» جمیل«است 

خارجی مانند: بستن دسـتبند و سـینه بنـد طـال و مرواریـد، گوشـواره و النگـو خـود را 
گویند او زینت کرده است. در عین حـال، مـالک در هـر دو یکـی اسـت،  بیاراید، می

یعنی گرچه زینـت یـک امـر عرضـی اسـت، امـا در اصـل بـه جمـال ذاتـی زیـورآالت 
دشان ذاتًا باید جمیل باشـند تـا وقتـی بـه شـیء گردد و آن زیورآالت خارجی، خو  برمی

گردند، آن را هم زینـت  شوند و در اعضا و جوارح انسانی آویخته می دیگری اضافه می
ای  ببخشند، از این رو جمال ذاتی اشیاء دو نوع جلوه دارد که عبارتنـد از: الـف. جلـوه

ود. جلـوۀ دوم را ش ای در شیء دیگر که با آن تزیین می در خود شیء جمیل؛ ب. جلوه
 . )۲/۸۵، ۱۳۹۴(مصباح یزدی، شود  زینت گویند، اما به جلوۀ نخست، جمال اطالق می

 در سخن امـام رضـا» تجّمل«و » جمال«با توجه به آنچه گذشت، عّلت کاربرد 
شود و این که زینت بدون جمـال ممکـن نیسـت،  روشن می )۳/۲۳۶، ۱۴۰۸(نوری طبرسی، 

الت خارجی، خودشان ذاتًا باید جمیل باشند تـا وقتـی بـه زیرا چنان که گذشت، زیورآ 
گردنـد، آن را هـم  شوند و در اعضا و جوارح انسانی آویخته می شیء دیگری اضافه می

 زینت ببخشند. 

 ب. اقسام زینت
(راغـب، زینت تقسیمات و انواع گوناگونی دارد، که از جملۀ آنها، اقسام ذیـل اسـت 

 : همان)
» زّینـه«نی، مانندعلم واعتقادات نیکو (باورهای درست): کلمۀ . زینت و آرایش نفسا۱

َنُه ِفـی ُقُلـوِبُکْم ﴿در آیـۀ  یَّ یماَن َوَز َب ِإَلْیُکُم اْإلِ ایمـان را محبوبتـان  )؛۷(حجـرات/ ﴾َحبَّ
 باشد.  هایتان بیاراست، به این معنی می گردانید و آن را در دل

؛ خدایا زینـت »عّنی زینة اإلیمانالتخلع «اند:  که در آن فرموده سخن امام رضا
قل اللهم زیّنی بزینة اهـل «. همچنین )۳۹۵، ۱۴۰۶، (امام رضـاایمان را از من بیرون نکن 

، بـه ایـن نـوع زینـت )۳۹۷(همـان، ؛ بگو خدایا مرا به زینت اهل تقوا زینت بـده »التقوی
پدیـد اشاره دارند. همچنین، سخن آن حضرت دربـارۀ کسـانی کـه مـاجرای سـقیفه را 
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دهد که در آن  آورده و امام به حق را رها نمودند، کاربرد زینت در این معنی را نشان می
ایشان امام را از روی بصیرت ترک کردند و شیطان، کارهایشان را برایشان «آمده است: 

. آن حضرت در )۱/۲۲۰، ۱۳۷۸(صدوق قمی، » زینت نمود و ایشان را از راه خدا باز داشت
َن ﴿آیۀ سخن مزبور به  یَّ ـِبیِل   َز ُهْم َعـِن السَّ ْعماَلُهْم َفَصدَّ

َ
ْیطاُن أ  )۳۸(عنکبـوت/ ﴾َلُهُم الشَّ

اند که نشانگر آن است که انسان ممکن است چیزی را زینت تصور کند و  اشاره نموده
 حال آن که زینت نیست. 

: انـد فرموده با توجه به کاربرد معنای نخست زینت، یعنی آرایش نفسانی، پیـامبر
 .)۷۴/۱۱۵، ۱۴۰۳(مجلسی، » بهترین زینت مرد، آرامش همراه با ایمان است«

تی﴿برخی، زینت در آیۀ  ِه الَّ یَنَة اللَّ َم ز ْخـَرَج ِلِعبـادِ   ُقْل َمْن َحرَّ
َ
را بـه  )۳۲(اعـراف/ ﴾هأ

ْتقاُکم﴿اند که آیۀ  معنای کرامت گرفته
َ
ِه أ ْکَرَمُکْم ِعْنَداللَّ

َ
ن اشاره به آ )۱۳(حجـرات/ ﴾ِإنَّ أ

ـِه ﴿. در این صورت، زینت در آیۀ )۱۶۸، ۱۴۱۲(راغب اصفهانی، دارد،  یَنـَة اللَّ َم ز ُقْل َمْن َحرَّ
تی ْخَرَج ِلِعبادِ   الَّ
َ
 به معنای زینت و آرایش نفسانی... خواهد بود.  ﴾هأ

 . زینت بدنی، مانند نیرومندی و بلندی قامت. ۲
َفَخـَرَج ﴿باشد، مثل مال و مقام: در آیـۀ  . زینت خارجی یعنی آنچه از انسان جدا می۳

یَنِتهِ  َعلی . دربارۀ قارون، زینت به معنای مـال و متـاع و جـاه )۷۹(قصص/ ﴾َقْوِمِه ِفی ِز
 بوده، که با این معنی همخوانی دارد. 

تـی﴿در پاسخ برخی از صوفیه به آیـۀ  امام رضا ـِه الَّ یَنـَة اللَّ َم ز ْخـَرَج   ُقْل َمْن َحرَّ
َ
أ

هـای  لباس اند که حضـرت یوسـف استناد نموده و اشاره فرموده )۳۱(اعراف/ ﴾هدِ ِلِعبا
، ۱۴۰۳(مجلسـی، کرد  های فرعون تکیه می ها و کرسی پوشید و بر مخده زیبا و گرانبها می

 دهد.  . استناد آن حضرت به این آیه، کاربرد زینت در این معنی را نشان می)۷۸/۳۵
به سه نوع زینت برای مردم، زینت برای َمحـرم و  بر اساس تقسیمی دیگر، زینت زن
شود. زینت برای مردم، زینتی است که الزم نیسـت  زینت برای زوج (شوهر) تقسیم می

از چشم مردم نهان شود؛ زینت برای َمحرم، زینتی است که مشاهدۀ آنهـا بـرای محـارم 
ین و خلخـال بـه پـایین. باشد که عبارتند از گردنبند به باال و جای بازوبند به پـای روا می

، ۱۴۱۶(طریحـی، باشـد  زینت برای زوج، که به شوهر اختصـاص دارد، همـۀ بـدن زن می
 .)۱۰۱/۳۳، ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۱/۴۴
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تـوان  بندی دربارۀ زینت سخن به میـان آمـده کـه می ای از روایات، از تقسیم در پاره
انـد:  فرموده  پیامبرهای قبل به شمار آورد، مثالً  آنها را مصادیق زینت در تقسیم بندی

زینت دنیا سه چیز است که عبارتند از مال، فرزند و زن. زینت آخرت سه چیـز اسـت «
که عبارتند از علم، پرهیزگاری و بخشیدن به نیازمندان در راه خدا. زینت بدن سه چیـز 
است که عبارتند از: کم خوردن، کم خوابیدن و کم گفتن و زینت دل سه چیـز اسـت 

 .)۲۴۷، ۱۴۲۴(مشکینی، » د از صبر، خاموشی و شکر خداوندکه عبارتن
بندی دیگری، زینت به دو نوع زینت خلقیه (آفرینشی) و مکتسـبه تقسـیم  در تقسیم

شـود.  بندی، بیشتر در مورد زنـان مطـرح می . این تقسیم)۳/۱۳۶۸تـا،  (ابن عربی، بیشود  می
رینش خـود دارد. زینـت منظور از زینت خلقیـه، جمـال و زیبـایی اسـت کـه زن در آفـ

شود که بیرون از زینت خلقیـه بـوده و زن آن را بـرای خـود  مکتسبه به زینتی اطالق می
کند، مانند به کار بردن طـال و دیگـر زیـورآالت، آرایـش، سـرمه، شـانه زدن،  ایجاد می

در » زینـت«، منظـور از و دیگر معصـومان لباس و... براساس تصریح امام رضا
ینت﴿آیۀ  زینت مکتسبه، یعنی لباس، شانه زدن  )،۳۱(اعراف/ ﴾کم عند کّل مسجدخذوا ز

 .  )۱۳/۱۳۳، ۱۴۲۹(کلینی، باشد  و... می
یَنَتُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَرِمْنها﴿با توجه به استثنایی که در دنبالۀ آیۀ  بـه  )۳۱(نور/ ﴾َوالُیْبِدیَن ِز

از تفاسیر، منظور از زینـت توان براساس برخی  به کار رفته، می» إّال ما ظهر منها«شکل 
کـه » زینت ظاهری«ظاهری را، زینت مکتسبه دانست، زیرا برخی از مفسران منظور از 

آشــکار نمــودن آن بــرای زن اشــکالی نــدارد را لبــاس و برخــی، آن را ســرمه و انگشــتر 
، چهـره »زینت ظـاهری«. در تفسیر دیگری منظور از )۳/۱۳۶۹تا،   (ابن عربی، بیاند  دانسته
نیز  . بر اساس این تفسیر که ائمه(همـان)و دست زن تا مچ وی دانسته شده است و د

از مصـادیق زینـت » زینـت ظـاهری«، )۲۰/۲۰۲، ۱۴۰۹(حر عـاملی، اند  به آن اشاره فرموده
 خلقیه است. 

  ج. جواز زینت از نگاه امام رضا
تـی﴿با توجه به آیۀ  ِه الَّ یَنَة اللَّ َم ز ْخـَر   ُقْل َمْن َحرَّ

َ
از دیـدگاه  )،۳۱(اعـراف/ ﴾هَج ِلِعبـادِ أ

ویژه  ، استفاده از زینت حالل و مجاز است، بهاسالم و معصومان، از جمله امام رضا
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. )۸۰، ۱۳۸۹(دریایی، در دوران جوانی که دوران عشق به زیبایی و زینت و خودآرایی است 
. )۵/۱۶۸، ۱۴۱۰، (بیهقـی» دارد خدا چرک و ژولیدگی را دشمن می«اند:  فرموده پیامبر

اشاره فرموده کـه آنهـا  در وجه تسمیۀ حواریون حضرت مسیح همچنین امام رضا
(مجلسـی، نمودنـد  شستند و از چرک پـاک می ها را می شوی بودند و لباس گازر و رخت

۱۴۰۳ ،۱۴/۲۷۲(. 
در عین حال، باید استفاده از زینـت در حـد اعتـدال بـوده و از اسـراف و تفـاخر و 

 رط به دنیا خودداری شود. دلبستن مف
آن کـه، گروهـی از  از جمله دالیل جواز استفاده از زینت در دیـدگاه امـام رضـا

صوفیان بر ایشان وارد شدند و گفتند: امیر المؤمنین دربارۀ امری که خداوند برعهدۀ او 
از همۀ مردم بـه امامـت و پیشـوایی  گذاشته اندیشه کرد، دریافت که شما اهل بیت

نظـر انـداخت، دانسـت کـه تـو از همـه آنـان  زاوارترید، سپس به اهل بیـتاّمت س
تو بازگرداند، اکنون اّمـت بـه پیشـوا و   تری، از این رو بر آن شد امر خالفت را به شایسته

اش خشن و طعامش ساده باشد و بر االغ سـوار شـود و از  رهبری نیازمند است که جامه
داده بـود، در ایـن هنگـام راسـت نشسـت و  کـه تکیـه بیمار عیادت کند. امام رضـا

پوشـید و  های زر می منصب پیامبری داشت، قبای ابریشمی با تکمه یوسف«فرمود: 
زد، وای بر شما جز این است که از امام،  های آنان تکیه می در مجلس فرعونیان بر پشتی

شود؟ و اگر سخن گوید راست گوید و اگـر حکـم کنـد، بـر  قسط و عدل خواسته می
قاعدۀ عدل و داد باشد و اگر وعده کند، انجام دهد؟ همانا خداوند لباس یا طعـامی را 

تـی﴿حرام نفرموده است، پـس ازآن آیـه  ـِه الَّ یَنـَة اللَّ َم ز ْخـَرَج ِلِعبـادِ   ُقـْل َمـْن َحـرَّ
َ
 ﴾هأ

 .)۷۸/۳۵۳، ۱۴۰۳(مجلسی، را تالوت فرمود  )۳۱(اعراف/
از من پرسـید: چـه  ده که امام رضااحمد بن محمد بن ابی نصر نیز روایت کر 

پوشید  آن را می گویی دربارۀ لباس خشن؟ گفتم: به من رسیده است که حسن می
داد کـه آن را بـا آب  گرفـت و دسـتور مـی جدیدی را می  لباس و جعفر بن محمد
جّبۀ  فرمود: بپوش و زیبا شو، به درستی که علی بن الحسین بشویند؛ امام رضا

پوشید و ردای ابریشم به پنجاه دینار، پس زمستان را با آن تمام  درهم میخز به پانصد 
داد و  فروخت و با پول آن صدقه مـی شد آن را می کرد، وقتی از زمستان خارج می می
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تی﴿خواند:  این آیه را می ِه الَّ یَنَة اللَّ َم ز ْخَرَج ِلِعبادِ   ُقْل َمْن َحرَّ
َ
(همان، » )۳۱(اعراف/ ﴾هأ

۷۶/۲۹۸( . 
از آن سخن به میان آمد، مربوط بـه هنگـامی بـوده  آراستگی که دربارۀ امام رضا

رفتند، از این رو آراستگی در هنگـام مواجهـه بـا دیگـران و شـرکت در  که نزد مردم می
در تابسـتان  امام رضا«مجالس عمومی حایز اهمیت است، چنان که ابوعباده گفته: 

های زبر  پوشیدند از پارچه نشستند و آنچه می می بر روی بوریا و در زمستان بر روی نمد
رفتنـد، بـه خـاطر ایشـان خـود را  آمد، تنها هنگامی که نزد مـردم می و درشت فراهم می

انـد کـه مـردم در  توصـیه نموده . از همین رو، امـام رضـا)۴۹/۸۹(همان، » آراستند می
کنـی بگـو:  تـن می هنگامی که لباس نو بر«هنگام پوشیدن لباس دعا کنند و بگویند: 

پوشاند و در برابر مردم، زیبا  حمد برای خداست که به من لباس نرم داد که عورتم را می
شوم. خدایا این لباس را برایم لباس تقـوا و عافیـت قـرار بـده و در ایـن لبـاس،  ظاهر می

، (امام رضـا» تالشم برای انجام کارهای مورد رضایت تو و آباد نمودن مساجدت باشد
۱۴۰۶ ،۳۹۵(. 

 انـد کـه امـام صـادق به نقل از پدرانش فرموده در روایت دیگری، امام هادی
دارد و بــدحالی و  خداونــد بــه یقــین زیبــایی و آراســتگی را دوســت مــی«انــد:  فرموده
نمایی را (و خــود را بــدبخت و نــادار و بیچــاره و ضــعیف نشــان دادن) زشــت  بــدبخت

ای نعمتی داد، دوست دارد اثر آن نعمت را در  هدارد، زیرا هنگامی که خداوند به بند می
 زندگی او ببیند. پرسیدند: این ظهور نعمت خدا در زندگی چگونه باید باشد؟ فرمود: 

 . لباسهای تمیز بپوشد. ۱
 . از عطر و بوهای خوش استفاده کند (و خود را معطر و خوشبو سازد). ۲
 وربندی) کند. اش را گچکاری (سفید کاری، رنگ آمیزی، دک . خانه۳
. حیاط خانه و دِر خانه (و همۀ فضاهای مربوط به خانـه را) جـارو کنـد و تمیـز نگـاه ۴

 دارد. 
بـرد و روزی را  . حتی روشن کردن چراغ پـیش از غـروب آفتـاب، فقـر را از بـین مـی۵

 .)۷۳/۴۱، ۱۴۰۳(مجلسی، کند  فراوان می



   

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ان 

مست
/ ز

١٣
٩٦

 
رة 

شما
 /

١١
٥

۳۴ 
  د. مصادیق زینت در سخنان امام رضا

مـورد  مات گذشته، مصادیق چندی از زینت در سخن امام رضاقطع نظر از تقسی
 ها داوری شده که توجه به آنها حایز اهمیت است: اشاره قرار گرفته و دربارۀ آن

 . زینت کردن برای مسجد۱
یَنَتُکْم ِعْنـَد ُکـلِّ َمْسـِجٍد ﴿این مصداق از زینت در آیۀ  مـورد  )۳۱(اعـراف/ ﴾ُخُذوا ز

یـۀ مزبـور، بـه زینـت در هـر مسـجد و محـل عبـادتی توصـیه اشاره قرار گرفته اسـت. آ
 باشد.  نظر می کند، اما در این که منظور از زینت در آیه مزبور چیست، اختالف می

(کلینـی، ، زینت بـه معنـای لبـاس دانسـته شـده اسـت براساس روایتی از امام رضا
ن شـیعه و اهـل . این تفسیر، مورد توجـه و پـذیرش بسـیاری از دانشـمندا)۱۳/۱۳۲، ۱۴۲۹

؛ دمشـقی ۲/۷۷۶تـا،  ؛ ابـن عربـی، بی۲/۳۳۰، ۱۴۰۶(ابن بـراج طرابلسـی، سنت نیز قرار گرفته است 
شـود کـه بـرای  به هر پوششـی اطـالق می» لباس«. از سویی، کلمۀ )۹/۸۸، ۱۴۱۹حنبلی، 

 .)۸/۶۸، ۱۴۱۷(طباطبایی، پوشیدن و ستر بدن مناسب باشد 
د، چنانکه آن را به معنای ستر عورت بـدانیم، بر فرض که زینت به معنای لباس باش

در این صورت گرفتن زینت، یعنی ستر عورت برای نمازگزار واجـب اسـت، زیـرا فعـل 
امر بوده و از سویی فعل امر، حقیقت در وجوب است. از ایـن رو، اسـتفاده از » خذوا«

ه زینت، یعنی پوشش عـورت در نمـاز واجـب اسـت. ایـن تفسـیر بـا شـأن نزولـی از آیـ
سازگاری دارد که در آن آمده، برخی با اسـتدالل بـه آن کـه بایـد در لباسـی کـه گنـاه 

نمودنـد، حتـی برخـی  صورت گرفته طواف صورت نگیرد، به صورت برهنه طـواف می
گفتند هرکه با لباس خود طواف کند، واجب است آن را صدقه دهـد، از ایـن رو بـا  می

کردند. با نزول آیه، آنهـا از ایـن  ه طواف میصدقه دادن آن لباس، برهنه شده و این گون
کار منع شدند. اما از آنجا که شأن نزول آیۀ مزبور بر اساس روایت ضعیفی بیـان شـده، 

 .)۱۹۰، ۱۴۰۰(ملکی میانجی، نماید  تفسیر مزبور موجه نمی
چنان که منظور از زینت در آیۀ مزبور، لباسی باشد که مردم برای ورود بـه جامعـه و 

مسـتحب خواهـد بـود،  گرفتن زینت، لباسپوشند، در این صورت امر به  ت میاجتماعا
کند که تا حد تـوان بـرای ورود بـه مسـجد و آمـاده شـدن  زیرا آیه مکّلفان را تشویق می
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ذیل آیـۀ مزبـور، روایتـی  تفسیر عیاشیهای تمیز و خوب بپوشند. در  جهت نماز، لباس
هـر  حسن بـن علـی«در این روایت آمده: کند.  نقل شده که این دیدگاه را تأیید می

پوشید. خـدمتش عـرض  های خود را می خواست به نماز بایستد، بهترین لباس وقت می
پوشـید؟ فرمـود:  های خوب را در هنگام نمـاز می ، چرا لباسکردند: یابن رسول الله

ینتکم عنـد﴿فرماید:  خداوند جمیل و زیبا است و زیبایی را دوست دارد و می  خذوا ز
دهم و دوسـت دارم بهتـرین  . من نیز خودم را برای پروردگـارم زینـت مـی﴾کّل مسجد

. روایت مزبور از طرق اهـل سـنت نیـز نقـل شـده )۲/۱۴، ۱۳۸۰(عیاشی، » لباسم را بپوشم
 .)۸/۱۰۹، ۱۴۱۵(آلوسی، است 

که در آن، زینت به معنای شانه زدن برای  این تفسیر با تفسیر دیگری از امام رضا
قابل جمع است. همچنین با تفسیر دیگری که  )۱۳/۱۳۳، ۱۴۲۹(کلینی، باشد  ازی میهر نم

، زینت به معنای عمامه و عبا گرفتـه )۱/۱۸۵، ۱۳۸۵(مغربی تمیمـی، در آن بر اساس روایات 
تعارض ندارد. برخی از روایات، توصیۀ مزبور را مربوط به  )۲۰۲، ۱۴۱۳(مفید بغـدادی، شده 

. این تفسیر بـا شـمول مسـجد )۶/۴۷۴، ۱۳۸۵(مغربی تمیمی، اند  نستهنماز عیدین و جمعه دا
 شود، سازگاری ندارد.  در آیه که هر مسجد و نمازی را شامل می

مکـان «آمـده:  در تأیید لزوم آراستگی در مسجد آن که، در روایتی از امام رضـا
، (طبرسی» در مسجد، به خوشبویی و محل سجدۀ آن مشخص بوده است امام صادق

۱۳۷۰ ،۴۴(. 

 . آراستگی و زینت زن و شوهر برای یکدیگر۲
آراستگی زن و شوهر در مقابل یکدیگر، از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت، زیـرا 

نـزد «شود. از همین رو، ابن جهـم گفتـه:  موجب قوام و پایداری زندگی خانوادگی می
: فدایت شوم، با رفتم و ایشان موهایش را رنگ سیاه زده بود. عرض کردم امام رضا

رنگ سیاه موهایت را رنگ کردی؟ فرمود: در رنگ آمیزی مـو پـاداش اسـت. رنـگ 
کردن موی و آمادگی (با آراستن ظاهر) از چیزهایی است کـه پاکـدامنی زنـان را افـزون 

توجهی مردان به آراستگی ظاهر سبب آن شود که  سازد. آن گاه فرمودند: چه بسا بی می
 . )۷۳/۱۰۰، ۱۴۰۳(مجلسی، » له بگیرندزنان از پاکدامنی فاص
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اشـاره دارد و آن » روابـط بـین شخصـی«شـناختی  روایت مزبور به یـک نکتـۀ روان
شود؛ یعنی فـراهم کـردن  که بخشی از عّفت، توسط رفتار اطرافیان شخص تأمین می این

های نـامحرم متوسـل  محیطی که شخص، برای ارضای نیازهایش مجبور نشود به محیط
تــوجهی  زنــان بنــی اســرائیل، بــه دلیــل کــم«انــد:  فرموده نکــه امــام رضــاشــود، چنا

. )۷۶/۱۰۲(همــان، » شوهرانشــان بــه آراســتگی خــویش، از حــریم عفــت خــارج شــدند
(صـدوق انـد  تعبیـر نموده» حـرز«همچنین، سخن آن حضرت که از عطر زدن به عنـوان 

اد خـانواده را نتیجـه تأثیر آراستگی زوجین در عفـت و اسـتحکام نهـ )،۲/۴۰، ۱۳۷۸قمی، 
 دهد.  می

نیز دربارۀ نقش آراستگی مرد در عفت زن به ذروان مـدائنی فرمـوده:  امام هادی
افزایـد؟ آیـا  دانی که آراستن مرد بر عّفت زن می خضاب را پاداش زیاد است، نمی«... 

روی، همسر خود را ژولیـده و ناآراسـته ببینـی؟... زن  تو دوست داری وقتی به خانه می
 . )۷۹، ۱۳۷۰(طبرسی، » نیز چنین است
هـیچ «انـد:  در جای دیگر، دربارۀ آراستگی زن برای همسـرش فرموده امام رضا

رسد بهتر از این که، بانویی داشته باشد کـه نگـاه کـردن بـه او و  ای به کسی نمی فایده
مصاحبت با او، موجب شادمانی همسر باشـد و در هنگـامی کـه در غیـاب وی اسـت، 

 .)۱۰/۵۷۸، ۱۴۲۹(کلینی، » دار و حافظ حریم خویش و خانواده و اموال شوهر باشد امانت
، نظافت و آراستگی ظـاهر و ایجـاد با توجه به آنچه گذشت، از دیدگاه امام رضا

 باشد.  جاذبه، وظیفۀ متقابل زن و مرد می

 . آراستگی و زینت برای دیگران۳
کند، چنان که در  و به آن توصیه میاسالم به طور کلی، آراستگی را مطلوب دانسته 

الـزی و «، بـرای تشـویق بـه آراسـتگی، بـابی تحـت عنـوان کافیمنابع حدیثی همچون 
وجود دارد، زیرا آراستگی ظاهری باعـث جـذب دیگـران شـده و در انـس و » التجمل

پرستی در آمده و موجب  الفت مؤثر است. در عین حال، آراستگی نباید به شکل تجمل
ای تکّبـر،  ای ابوذر، هر که بمیرد بـا ذّره«به ابوذر فرموده:  چنان که پیامبرِکبر شود، 

، بوی بهشت را نشنود مگر آن که قبل از مرگ توبه کند. مردی پرسید: یا رسول اللـه
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خـواهم لبـاس و کمربنـد و  را خیلی دوست دارم، چنـان کـه می  من زیبایی و آراستگی
ای؟ گفـت: دلـم بـه حـق  رمود: در دل چگونـهکفشم قشنگ باشد، آیا اشکال دارد؟ ف

عارف است و آرامش دارد، فرمود: این کبر نیست، ولی کبر آن اسـت کـه حـق را رهـا 
کنی و روی به غیر حق آری و چون مردم را ببینی، گمان بری که مـال و آبـروی هـیچ 

 .)۴۷۱، ۱۳۷۰(طبرسی، » کس به اندازۀ مال و آبروی تو ارزنده نیست
ها بـوده و بـه طـور  راستگی و تمیزی و زینـت، مطلـوب همـۀ انسـانبه طور کلی، آ

پسندند. در عین حال، دو جریان و طرز تفکـر در  فطری به آن گرایش دارند و آن را می
ــدارد و  ــول ن ــک از آن دو را قب ــیچ ی ــالم ه ــه اس ــد، ک ــن نگــرش وجــود دارن ــر ای براب

 تفکر عبارتند از:  اند. آن دو از آن نهی فرموده ، از جمله امام رضامعصومان
آور، که صـوفیان بـه عنـوان زهـد بـه آن  پوشی و داشتن سیمای چندش الف. تفکر ژنده

در مقابـل توصـیۀ آنهـا بـه پوشـیدن  گرایش داشتند. چنان که گذشت، امام رضا
ینتکم عند کّل ﴿جامۀ خشن، خوردن غذای ساده و سوار بر االغ شدن به آیۀ  خذوا ز

، ۱۴۰۳(مجلسـی، نمـوده و دیـدگاه ایشـان را رد فرمودنـد  اسـتناد )۳۱(اعـراف/ ﴾مسجد
۷۸/۳۵۳(. 

گرایی، این تفکـر نیـز مـورد نکـوهش قـرآن و  پرستی و افراط در زینت ب. تفکر تجّمل
اْعَلُمـوا انََّمـا اْلَحَیـاُة ﴿قرار گرفته، چنان که خداونـد فرمـوده اسـت:  معصومان

یَنٌة َو َتَف  ْنَیا َلِعٌب َو َلْهٌو َو ِز ؛ بدانیـد ﴾اُخٌر َبْیَنُکْم َو َتَکاُثٌر ِفی اْالْمـَواِل َو اْالْوَالِد...الدُّ
و فخرفروشـی در میـان شـما و   پرسـتی زندگی دنیا، فقـط بـازی و سـرگرمی و تجّمل

 .)۲۰(حدید/طلبی در اموال و فرزندان است  افزون
، ۱۴۰۳(مجلسـی، از زینـت دنیـا روی گردانـد  امام رضـا» رغب عن زینتها«جملۀ 

بـا دیـدگاه  ، در زیارت نامۀ آن حضرت، نشـان دهنـدۀ مخالفـت امـام رضـا)۸۳/۳۵۰
 گرایی است.  پرستی و افراط در زینت تجمل

به طور کلی آراستگی افـراد  در برابر دو اندیشه و خط فکری نادرست، امام رضا
اخالق  از جمله«اند:  و رعایت نظافت و بهداشت را از اخالق پیامبران دانسته و فرموده

 . )۱۱/۶۶(همان، » باشد پیامبران، رعایت نظافت، استعمال عطر و اصالح مو می
بـوی خـوش حـرز اسـت و «انـد:  همچنین استفاده از عطر را حرز دانسته و فرموده
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(صـدوق، » عسل حرز است و سوار شدن حرز است و به سبزی نظـر کـردن حـرز اسـت
سزاوار نیست که مردم، استفادۀ هـر روزه «اند:  و نیز در جای دیگر فرموده )۲/۴۰، ۱۳۷۸

از بوی خوش را ترک کنند، پس اگر نتوانستند هر روز بوی خوش استفاده کننـد، یـک 
روز در میان آن را استفاده کنند و اگر یک روز در میان نتوانستند بـوی خـوش اسـتفاده 

(مجلسـی،  »کنند، در هر جمعه خود را خوشبو نمایند و هیچ گاه این کـار را رهـا نکننـد
؛ بوی خوش دل را محکـم »الریح الطیب تشّد القلب«اند:  و نیز فرموده )۷۳/۱۴۰، ۱۴۰۳
. همچنـین، بـه نقـش عطـر زدن در زدون غـم و انـدوه اشـاره نمـوده و (همـان)کند  می

برد کـه عبارتنـد از:  چهار چیز است که دل را باز نموده و غم را از بین می«اند:  فرموده
 .)۱۴۱(همان، » ن، سواری کردن و به سبزه نظر نمودنعطر زدن، عسل خورد

، استفاده از سـرمه در روز، یـک نـوع زینـت از آنجا که طبق فرمودۀ امام صادق
، ۱۴۲۹(کلینــی، شــود و اســتفاده از آن در شــب، بــرای چشــم مفیــد اســت  محســوب می

انـد،  ، استفاده از سرمه بـرای زینـت و آراسـتگی را توصـیه نموده. امام رضا)۱۳/۱۴۶
به یکی از کسانی که در محضرشـان  چنان که نادر خادم ایشان گفته: حضرت رضا

کند، امام فرمـود:  سرمه بکش، بعد معلوم شد آن مرد در خانه زینت نمی«بود، فرمود: 
. همچنین حسن بـن جهـم )۱۳/۱۴۵(همان، » تقوا داشته باش و سرمه کردن را ترک نکن

و سرمه دانی از استخوان بـه مـن نشـان داد و  یک میل از آهن حضرت رضا«گفته: 
ها به چشم خود سـرمه بکشـید،  است، از این ها متعلق به موسی بن جعفر فرمود: این

 .)۲/۱۰۳، ۱۴۰۹(حر عاملی، » من نیز چشم خود را سرمه کشیدم
در تابستان بر روی بوریا و در زمستان بـر روی نمـد  چنان که گذشت، امام رضا

آمد، تنهـا هنگـامی  های زبر و درشت فراهم می پوشیدند از پارچه چه مینشستند و آن می
 . )۴۹/۸۹، ۱۴۰۳(مجلسی، آراستند  رفتند، به خاطر ایشان خود را می که نزد مردم می

مطلوب بودن آراستگی از چنان شمول و گستردگی برخوردار است که حتی آراستگی و 
تکرار سخن از طریق بینـی  ه امام رضاشود، چنان ک زینت در سخن گفتن را نیز شامل می

 .)۵۹/۳۱۰(همان، اند  را، به دلیل تزیین سخن توسط بینی توصیه فرموده
به آراسـتگی و زینـت، آن  از جمله امام رضا از جمله دالیل توصیۀ معصومان

 شود.  است که این امر، موجب لذت بردن دیگران می
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 . آراستگی زنان برای غیر از شوهرانشان۴
ه آراستگی و زینت زنان و همسرانشان برای یکدیگر، به دلیـل حفـظ عفـت و گرچ

، از استحکام خانواده توصیه شده، در متون اسالمی اعم از قرآن و روایات معصومان
آراستگی و زینت زنان برای غیر شوهرانشان که نامحرم ایشان هستند، به دلیل تحریـک 

انـد:  فرموده ه اسـت. مـثًال امـام رضـامردان و آلوده شدن آنها به گناه نکوهش شـد
خداوند حرام کرده است نظر کردن به موی زنانی که شوهر دارند و غیر آنها از دیگـر «

ها موجب تحریک مردان و حرکت شهوت ایشان و فساد خواهد بود  زنان، زیرا این دیدن
غیر  شود. هر عضوی و نیز موجب دخول در عمل حرام و کارهای ناپسند و نامشروع می

از موهایشان، مگر مواردی که خدا اجازه فرموده را باید بپوشانند... نگاه کردن به موی 
(صدوق، » کند کند و او را برای ارتکاب حرام آماده می زن و زینت وی، مرد را تهییج می

۱۳۷۸ ،۲/۹۸(. 
اش  هر زنی که بوی خوش بکار برد و از خانـه«اند:  نیز در این باره فرموده پیامبر

 . )۷۰، ۱۳۷۰(طبرسی، » بیرون رود، مورد لعن خداوند است تا آن که به خانه بازگردد
در جـای دیگـر، دربـارۀ نقـش برخـی از زنـان در انحـراف مـردان بـه  امام رضـا

انـد کـه در قسـمتی از  و شیطان اشـاره فرموده گفتگویی طوالنی بین حضرت یحیی
رنگارنـگ چیسـت؟ شـیطان در  های پرسند این نخ از شیطان می آن، حضرت یحیی

دهم تـا مـردم را  هایی است که به وسیلۀ آنها زنها را زینت می اند: اینها رنگ پاسخ گفته
اند: از کدام طبقـات بیشـتر  پس از آن از شیطان پرسیده فریب دهند. حضرت یحیی

آید؟ شیطان در پاسخ گفته: از زنان، آنها وسیلۀ شـکار مـن هسـتند، توسـط  خوشت می
کنند، من از آنها  دهم، هرگاه مردان صالح مرا نفرین می های خود را انجام می نقشهزنان 

آیـد و لـذت  روم و از سخنان آنها بسـیار خوشـم مـی فرار نموده و به اجتماعات زنها می
 .)۲/۲۹۶، ۱۳۶۸(آشتیانی، برم  می

 دربـارۀ بـه نقـل از پیـامبر با توجه به نقش زنان در انحراف مـردان، امـام رضـا
خـورد،  آن زنی که گوشت بدن خویش را می«اند:  مشاهداتشان در شب معراج فرموده

 .)۲/۱۱، ۱۳۷۸(صدوق، » کرد زنی بود که خود را برای نامحرمان زینت می
ِتی ال َیْرُجوَن ِنکاحًا ﴿به استناد آیۀ  در عین حال امام رضا ساِء الالَّ اْلَقواِعُد ِمَن النِّ
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جاٍت َفَلْیَس َعَلْیِهنَّ ُجن ْن َیَضْعَن ِثیاَبُهنَّ َغْیَر ُمَتَبرِّ
َ
ْن َیْسـَتْعِفْفَن َخْیـٌر َلُهـنَّ   اٌح أ

َ
یَنٍة َوأ  ﴾ِبِز

(لباس رو) را » ثیاب«اند که  به زنان مسن که میل به ازدواج ندارند، اجازه داده )؛۶۰(نور/
 .(همان)کنار بگذارند 

دهـد، چنـان کـه  لباس را میدر آیۀ مورد استناد آن حضرت، معنای » ثیابهنَّ «کلمه 
. )۸۰/۲۲۲، ۱۴۰۳(مجلسی، یک نوع زینت است » ثیاب«، گذشت به تصریح امام رضا

هـایی  لباس زیـر نیسـت، بلکـه منظـور از آن لباس» ثیاب«با این وجود، منظور از کلمۀ 
ها که قرآن به زنان  گیرند مثل چادر، ملحفه و دیگر لباس است که روی روسری قرار می

ها را در برابر نامحرم زمـین بگذارنـد، زیـرا کسـی بـه  زه داده که این نوع لباسمسن اجا
 .)۲/۲۲۶تا،  (فاضل مقداد، بیچنین زنانی میل و رغبت ندارد 

های خـود بـا  این نوع زنان مجاز نیستند که از خانـه» غیر متبّرجات بزینة«با توجه به 
ه خود را زینت کنند، تبّرج بـه زینتی چون زیورآالت و لباس تجّمل خارج شوند یا آن ک

معنای ظاهر شدن است، یعنـی زنـان مسـن در تـرک پوشـیدن لبـاس رو مجـاز هسـتند، 
هـای نفـیس را ظـاهر  مشروط به آن که زینت و اسباب زینت خـود، از زیورهـا و جامـه

  نکنند. 
زدواج پیرزنانی که به دلیل کبر سن به ا«اند:  برخی از فقها با استناد به آیۀ مزبور گفته

ها و مقداری از موهایشان و سرآرنج تا نوک انگشتان  میل ندارند، جایز است که صورت
میانۀ خود و موارد مشابه که عـادت زنـان مسـن اسـت، مشـروط بـه آن کـه بـرای تبـّرج 
(آراستن) نباشد را آشکار کننـد. عـالوه، چنـین زنـانی بایـد علـم داشـته باشـند کـه در 

ر، ترسی از وقوع در حرام نیست، در غیر ایـن صـورت، صورت آشکار کردن موارد مزبو 
پیرزن به هر مقداری از سن که باشد، مجاز به آشکار نمودن موارد مذکور نیسـت، زیـرا 

بـرداری جنسـی اسـت. از ایـن رو، تسـامح و  زن به هر مقدار سن که باشـد، محـل بهره
یر، موجـب میـل گیری در مورد پیرزن، ناشی از آن است که وی همانند دختر صغ آسان

جنسی و لذت دیگران نیست. اگر فرض شود که پیـرزن موجـب میـل جنسـی و لـذت 
 .)۱/۹۰، ۱۴۲۱(مغنیه، » دیگران است، وی حکم زن جوان را دارد

شود، بلکه  نقش شیطان در انحراف مردان، به استفاده از برخی زنان محدود نمی
ایشان زینت جلوه داده و آنها شیطان کارهای افراد بد را بر «اند:  فرموده امام رضا
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، در حـالی کـه خـود آنهـا نسـبت بـه آن )۳۸(عنکبـوت/را از راه خدا بازداشته اسـت 
گاهی ندارند بخشـی کارهـای بـد،  . نقش ُعجب در زینت)۱/۲۲۰، ۱۳۷۸(صدوق، » آ
در همین راستا  )۷۸/۳۳۵، ۱۴۰۳(مجلسی، اند  نیز به آن تصریح فرموده که امام رضا

 باشد.  می

 زینت ُمحِرم. ۵
باشد. از سویی، استفاده ُمحـرم  زینت برای فردی که در حال احرام است ممنوع می

دربـارۀ  . امـام رضـا)۶/۳۰۲، ۱۴۰۳(اردبیلـی، از انگشتر به منظـور زینـت مجـاز نیسـت 
اند؟  اگر بپرسند، چـرا مـأمور بـه احـرام شـده«اند:  استفاده از زینت برای ُمحرم فرموده

آن که فروتن باشند... و از امور لهـو دسـت بردارنـد و بـه کـار دنیـا  شود برای گفته می
  )۱۲۱و  ۲/۱۲۰، ۱۳۷۸(صدوق قمی، ». نپردازند و از زینت و لذت چشم بپوشند

 با وجود ممنوعیت زینت برای ُمحرم، محمد بن اسماعیل بزیج گفته: امـام رضـا
، از سویی امام صـادق .)۱۷(همان، را در حال احرام دیدم که به دستش انگشتری بود 

. از همین رو، این پرسـش )۵/۵۲۱، ۱۴۲۹(کلینی، اند  سرمه و انگشتر را زینت ظاهر دانسته
چه توجیهی دارد؟ در پاسخ باید گفت: گرچه زینـت  آید که کار امام رضا پیش می

نمودن محرم ممنوع است، اما استفاده از انگشتر برای کسب ثواب، زینت مجاز اسـت. 
شـود، بلکـه نیـت تعیـین  ی، مطلق به دست داشتن انگشتر زینت محسـوب نمیبه عبارت

تواند به عنوان زینت برای محرم ممنـوع  کننده است. از همین رو، استفاده از عینک می
باشد، اما اگر برای بهتر دیدن مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از آن برای محـرم مجـاز 

اسـتفاده انگشـتر بـرای فـردی کـه در حـال احـرام است، لذا مجاز نبودن یا مجاز بودن 
بردن  است، به نیت وی بستگی دارد که آیا هدفش زینت است یا مثًال کسب ثواب و پی

 به اوقات. 
در حال احـرام، بـه دلیـل سـنت  توان گفت: پوشیدن انگشتر توسط امام رضا می

اسـتفاده از آن بـه بودن پوشش انگشتر است. از این رو، استفاده از چیزی برای زینت و 
(گلپایگـانی، خاطر سنت متفاوت هستند، زیرا استفاده از انگشتر به دلیل سنت مجاز است 

 .)۴۵۰، ۱۴۱۶؛ نعمتی و دیگران، ۲/۱۵۸تا،  بی
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 . استفاده از طال و نقره در لگام و زین اسب به عنوان زینت۶

شد، اما استفاده از با گرچه استفاده از طال و نقره برای زنان به عنوان زینت مجاز می
 .)۵/۵۱۵، ۱۴۰۵(بحرانی، ظروف طال و نقره برای مردان و زنان ممنوع است 

باشــد را مکــروه  برخــی از فقهــا، اســتفاده از زیــن و لگــامی کــه از طــال و نقــره می
. برخی از ایشان، اسـتفاده از زیـن و لگـام یـاد شـده و )۳۴۹، ۵، ۱۴۱۵(انصـاری، اند  دانسته

. برخی از فقها، بـا اسـتناد بـه روایـت )۶/۲۵۱، ۱۴۱۸(خویی، اند  دانسته چنین اسبی را حرام
اند صرف کاربرد طـال و نقـره در  کنند، گفته که از آن به صحیحه تعبیر می امام رضا

بـر جـواز آن داللـت دارد  زین و مرکب اسب ممنوع نیست، بلکه روایـت امـام رضـا
دربـارۀ زیـن و لگـام  ، از امـام رضـا. در روایت مزبور آمده کـه)۳/۳۲۶، ۱۴۱۸(خویی، 

تـوان بـر چنـین اسـبی نشسـت؟  اسبی که از طال و نقره باشد پرسش شـده، کـه آیـا می
اگـر بـا آب طـال و نقـره آن را زینـت داده باشـند و قابـل «حضرت در پاسخ فرمودند: 

(طبرسـی، » کندن نیست، مانعی ندارد و اگر چنین نیست، سوار شدن بر آن اشـکال دارد
۱۳۷۰ ،۳۰۵(. 

روایت مزبور، نشان دهندۀ آن است که اگر کندن طال و نقره از زین و لگـام اسـب 
گرایی منفـی و  ممکن باشد، استفاده از چنین اسبی برای سوار شـدن یـک نـوع تجمـل

باشد. از این رو، صرف کاربرد طال و  گرایی است که ممنوع و حرام می افراط در زینت
نیست، زیرا حرمت تنهـا بـه فرضـی محـدود اسـت کـه نقره در زین و لگام اسب حرام 

کندن طال و نقره زین و لگام ممکن باشد، اما اگر کندن آن ممکن نباشـد، اسـتفاده از 
 آن حرام نبوده و جایز است. 

 . زینت امور معنوی و ارزشی۷
» قـّرة عـین المـؤمنین«، زینت دنیای اسالم هستند و به همین دلیـل بـه امام رضا
، زیرا ایشان باعث افتخار و پناهگاه و دژ محکم اسالم )۶۷۸، ۱۴۲۰(شامی، د ان ملقب شده

ای پـس از  تصـریح کـرده و در جلسـه هستند. حّتی مأمون به زینت بودن امام رضـا
کنی، حضورت موجب  شنیدن سخنان زیبای آن حضرت گفته: شما خوب صحبت می

 . )۴۹/۲۳۳، ۱۴۰۳(مجلسی، زینت ماست 
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، قرآن و... که به عنوان امور معنوی و ارزشـی، زینـت تلقـی عالوه بر معصومان
بـه  اند، چنان که امام جـواد اند، موارد زیادی از این دست زینت محسوب شده شده
عفاف، زینت فقر اسـت و شـکر، زینـت «اند:  هایی از آنها اشاره نموده و فرموده نمونه

کالم و عدل، زینـت  غنی و صبر، زینت بال و تواضع، زینت حسب و فصاحت، زینت
ایمان و سکینه، زینت عبادت و حفظ، زینت مروت و خفض جناح یعنی فروتنی، زینت 
علم و حسن ادب، زینت عقل و بسط وجه، زینت حلم و ایثار، زینـت زهـد و بـذل بـر 
فقرا، زینت نفس و کثرت گریه، زینت خـوف و تقلـل، زینـت قناعـت و تـرک منـت، 

، ۱۴۰۳(مجلسـی، » و ترک مـا ال یعنـی، زینـت ورع زینت معروف و خشوع، زینت صالة
۷۵/۸۰(. 

انـد، از  نیز به برخی از مصادیق زینت بودن امـور ارزشـی اشـاره فرموده امام رضا
 جمله: 

، (امـام رضـا» ال تخلع عّنی زینـة االیمـان«اند:  . زینت بودن ایمان: چنان که فرموده۱
۱۴۰۶ ،۳۹۵(. 

» بگو، خدایا مرا به زینت اهل تقوا زینت ده«اند:  ه. زینت بودن تقوا: چنان که فرمود۲
 .  )۳۹۷، ۱۴۰۶، (امام رضا

دربارۀ امام  در این باره با استناد به سخن پیامبر : امام رضا. زینت بودن ائمه۳
 ، به زینت بودن امام حسین»ها ها و زمین بخش آسمان زینت«به عنوان  حسین

. در جـای دیگـر، بـه زینـت )۲/۱۸۶، ۱۳۹۰رسـی، (طباند  برای جهانیان تصریح فرموده
بـرای اهـل بهشـت اشـاره نمـوده و بـه نقـل از  و امام حسـین بودن امام حسن

) و حضـرت زهـرا به زودی از این دو تن (حضرت علی«اند:  فرموده پیامبر
باشـند و ایـن دو، زینـت اهـل بهشـت  شوند که سـرور بهشـتیان می دو پسر متولد می

 .)۲/۱۱، ۱۳۷۲؛ مستفید و دیگران، ۶۶، ۱۴۰۶حجازی، (» خواهند بود
زینت هستند، چنان که در روایتـی آمـده:  و ائمۀ اعم از پیامبر همۀ معصومان

ترین  ، شـریفو اهـل بیـت وی ؛ همانـا محمـد»إّن محّمدًا و آله أشرف زینة الجنـة«
نیز  روایات، پیامبرای از  . همچنین در پاره)۲۴/۶۶، ۱۴۰۳(مجلسی، زینت اهل بهشت هستند 

 تعبیر شده است.  )۲/۳۲۸، ۱۴۲۵(حر عاملی، » ها و زمین زینت آسمان«به عنوان 
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اشـاره شـده کـه در روز قیامـت،  نیز، به نقـل از پیـامبر در روایتی از امام رضا
را بـرای ورود بـه بهشـت همراهـی  اند، حضرت زهرا هفتاد هزار کنیز که زینت شده

را نتیجـه  . این روایت، به نوعی زینت بودن حضرت زهرا)۷۷، ۱۴۰۶(حجازی، کنند  می
 دهد.  می

ای علـی، «اشـاره نمـوده و فرمـوده:  ، همچنین بـه زینـت بـودن علـیپیامبر
خداوند تو را به زینتی مزّین ساخت که هیچ یک از بندگان را به آن مـزّین نفرمـود و آن 

باشد کـه عبـارت اسـت از زهـد در  ها در دیدگاه خداوند می ترین زینت زینت، محبوب
دنیا و دوست داشتن فقرا به عنوان پیروانی که شما از ایشان راضی هستی و آنهـا از شـما 

 .)۳۷/۴۴، ۱۴۰۳(مجلسی، » به عنوان امام، راضی هستند
نیز به طور خاص، به عنوان زینت تعبیر گردیده و گفته شده  از امام موسی کاظم

(زینـت کوشـش کننـدگان در عبـادت خـدا) » لمجتهـدینزیـن ا«مردم مدینه ایشان را 
 .)۲۹۷، ۱۳۹۰(طبرسی، نامیدند  می
ای از روایـات، از جملـه آنچـه از امـام  . زینت بودن اعمال صالح: هرچند که در پـاره۴

، برخی از اعمال صالح بـه عنـوان زینـت بـه )۷۵/۸۰، ۱۴۰۳(مجلسی، گذشت  جواد
ــا و اعمــال شــمار آمده ــا همــۀ کاره ــد، ام صــالح، زینــت هســتند. از همــین رو،  ان

اند: فردا اولین چیز را  اشاره نموده که خداوند به یکی از پیامبران فرموده رضا امام
که دیدی بخور، دومین چیز را که دیدی پنهـان کـن و سـومین چیـز را قبـول کـن و 

گـاه فرمودنـد: مـورد دوم  چهارمین مورد را ناامید نکن و از پنجمـی فـرار کـن و آن
نچه باید پنهان شود) که از آن به تشت طال تعبیر شده، عمل صالح است که وقتی (آ

خواهـد آن را آشـکار کنـد، تـا عـالوه بـر ثـواب  انسان آن را پنهان کند، خداوند می
 . )۱/۵۶۵، ۱۳۷۸(صدوق، کند، او را با آن عمل زینت دهد  اخروی که برایش ذخیره می

یابنـد، کـه نشـانگر  ایام در روز قیامت زینـت می. زینت بودن برخی از ایام: برخی از ۵
هنگامی که «اند:  فرموده باشد، چنان که امام رضا اهمیت و جایگاه رفیع آنها می

دهنـد، همـان طـور کـه عـروس را آرایـش  قیامت بر پا شود، چهـار روز را زینـت می
، روز کنند. از ایشان پرسیده شد: آن چهار روز کدامند؟ فرمود: روز عیـد قربـان می

عید فطر و روز جمعه و روز غدیر. اما روز غدیر، در بین روز عیـد قربـان و روز عیـد 
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؛ ابـن طـاوس، ۲/۱۸، ۱۴۰۶(عطـاردی، » فطر و روز جمعه، مانند مـاه بـین سـتارگان اسـت
۱۳۷۶ ،۱/۴۶۸(. 

در بین چهار روزی که از آراسـتگی آنهـا سـخن بـه میـان آمـد، توجـه  امام رضا
ر نمـوده و زینـت و آراسـتگی افـراد را در ایـن روز توصـیه کـرده و ای به روز غـدی ویژه

 اند:  فرموده
غدیر روز زینت است، هر کس روز غدیر خود را زینت کند، خداونـد گناهـانش را «

کند تا برای او حسنات بنویسند و او را بـاال برنـد و  آمرزد و فرشتگان را مبعوث می می
شـود... در روز  زنده بمانـد، خوشـبخت می اگر در آن سال بمیرد، شهید است و اگر
در ایـن امـر   هفـتم  آسمان  ها عرضه کرد و اهل غدیر، خداوند والیت را بر اهل آسمان

دستی کردند و خداوند به وسیلۀ عـرش آن را زینـت داد، سـپس آسـمان چهـارم  پیش
ایـن پذیرفت، خداوند به وسیلۀ بیت المعمور آن را زینت داد، پـس از آن آسـمان دنیـا 

امر را پذیرفت، خداوند آن را به وسیلۀ سـتارگان زینـت داد. بعـد از ایـن والیـت را بـر 
ای بود که پذیرفت و خداوند بـه وسـیلۀ کعبـه  زمین عرضه داشت، مکه نخست منطقه

 آن را بر دیگر مناطق برتری داد. سپس مدینه پذیرفت و آن را بـه مصـطفی محمـد
 . (همان)» زینت داد رد و آن را به امیر المؤمنینبرتری داد، بعد از آن کوفه قبول ک

نقـل کـرده و گفتـه اسـت:  النشـر والطـیسید بن طاووس، این روایت را از کتاب 
آوری گردیده تا حّجت بر آنها  از کتب اهل سنت جمع» النشر و الطی«روایات کتاب «

هنـد طعـن بزننـد، تمام گردد. بنابراین، مخالفین حق ندارند به ما طعن بزنند و اگر بخوا
. از )۲/۲۴۰، ۱۳۷۶(ابـن طـاوس، » باید این طعن را متوّجه کتب و علمای خودشان بنماینـد
یـاد کـرده اسـت » سـند معتبـر«سویی، عّالمه مجلسی از سند حدیث مزبور بـه عنـوان 

. از همین رو، استناد به حدیث یاد شـده بـرای مصـادیقی از زینـت )۲۰۳، ۱۴۲۳(مجلسی، 
 زهای مقدس مورد بحث، حایز اهمیت است. معنوی، همچون رو 

، ناشناس و از دانشمندان اهل سـنت اسـت. وی نسـخۀ النشر و الطیمؤلف کتاب 
کتاب خود را به رستم بن علی، شاه مازندران (نصرة الدین شاه غازی، رستم بن علی از 

وی  اند)، در زمان دیدار حکومت کرده ۵۵۸تا  ۵۳۳تیره اصپهدان خاندان باوند، که از 
. آقابزرگ تهرانی، به غلط از ایـن کتـاب بـا )۴۶۹، ۱۳۷۱(گلبرگ، از ری تقدیم کرده است 

در کتـاب  یاد کرده و گفته، مشابه ایـن حـدیث از امـام صـادق النشر والعلیعنوان 
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باشـد، نقـل شـده  ای از آن در نجف اشرف در اختیـار اینجانـب می که نسخه العروس
 .  )۲۴/۱۵۹، ۱۴۰۳(آقابزرگ تهرانی، است 

روایت مورد اشارۀ آقابزرگ تهرانی، روایتی است بسیار نزدیک به همین مضمون که 
ْت «آغاز آن چنین است:  اٍم   ِإَذا َکاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة، ُزفَّ یَّ

َ
ْرَبَعُة أ

َ
ِه َعزَّ َوَجـلَّ َکَمـا ُتـَزفُّ   أ ِإَلی اللَّ

ْضَحی َوَیْوُم اْلُجُمَعِة َوَیـْوُم َغـِدیِر ُخـمٍّ َوِإنَّ َیـْوَم َیْوُم اْلِفْطِر َوَیْو  - اْلَعُروُس ِإَلی ِخْدِرَها
َ
ُم اْأل

ْضَحی َواْلُجُمَعِة َکاْلَقَمِر َبْیَن اْلَکَواِکب
َ
 .)۹۵/۳۲۳، ۱۴۰۳(مجلسی، » َغِدیِر ُخمٍّ َبْیَن اْلِفَطِر َواْأل

ود، شـ . زینت یافتن بهشت: در روز قیامت به دستور خداوند، بهشـت زینـت داده می۶
خداونـد متعـال، فرشـتگان سـاکن بهشـت را امـر «فرمـوده:  چنان که امام رضـا

های بهشت را آرایـش  ها و کاخ ها و جوی کند که بهشت را زینت کنند و درخت می
، ۱۴۲۳(فتـال نیشـابوری » دهد که بوی خوش پراکنـده کننـد دهند و به بادها دستور می

۱/۳۳۴(. 

 گیری نتیجه
گیرد. از این رو، دین  ود نشده و امور معنوی را نیز در برمیزینت به امور مادی محد

، فضایل اخالقی و و اهل بیت ایشان و هرچه مربوط به دین است، همچون پیامبر
گردد. بدیهی است که زینت معنـوی، عامـل  اعمال صالحی که بیان نموده را شامل می

لزوم اعتـدال و پرهیـز های مادی دنیوی، گذشته از  نجات انسان در آخرت است. زینت
هـای انسـانی و اخالقـی، همچـون نـوع  از افراط و تفاخر در آنها، باید در راستای ارزش

 دوستی، استحکام نهاد خانواده، احترام به یکدیگر و... باشند. 
با توجه به آن که خدا جمیل بوده و جمال و زینـت بنـدگان را دوسـت دارد، همـان 

ن عملی افراد توصیه شده، افراد جامعه بایـد گذشـته از گونه که در روایات به زینت بود
زینت و آراستگی ظاهری، عمًال نیز مزّین و آراسته باشند. بدیهی است کـه همـاهنگی 
بین زینت و آراستگی مادی ظاهری با زینت و آراسـتگی عملـی و معنـوی بـرای افـراد 

 بخش خواهد بود.  جامعه، بسیار لّذت
پرستی به دور باشد، رعایـت  ه بر آن که باید از تجملآراستگی و زینت مادی، عالو 

ضوابط و موازین شرعی نیز در آن ضروری است. از همـین رو، اظهـار زینـت زن بـرای 
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شـود، جامعـه از  مرد نامحرم ممنوع شده و به دلیل آن که موجب به حرام افتادن مرد می
، برخـی از مـواردی کـه شود. با توجه به همین نکته زینت معنوی در این باره محروم می

 دهد.  شوند زینت نیستند، بلکه شیطان آنها را زینت جلوه می زینت پنداشته می

 نامه کتاب
 ، ترجمه عبد المحمد آیتی.قرآن کریم .۲۵
 ش.۱۳۶۸، تهران، مکتبة الصدوق، طرائف الحکم آشتیانی، احمد، .۲۶
یعة الی تصانیف الشیعه آقابزرگ تهرانی، محمد حسین، .۲۷  ق.۱۴۰۳االضواء،  ، بیروت، دارالذر
 ق.۱۴۱۵، بیروت، دار الکتب االسالمیة، روح المعانی فی تفسیر القرآن آلوسی، محمد بن عبدالله، .۲۸
 تا. نا، بی ، بیاحکام القرآن ابن العربی، محی الدین، .۲۹
، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ المهذب ابن براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز، .۳۰

 ق.۱۴۰۶علمیه قم، 
 ش.۱۳۷۶، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، االقبال باالعمال الحسنه ابن طاوس، علی بن موسی، .۳۱
، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر و الطباعـة و النشـر و التوزیـع، لسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم، .۳۲

 ق.۱۴۱۴
 ق.۱۴۰۳، قم، دفتر انتشارات اسالمی، مجمع الفائدة والبرهان اردبیلی، احمد، .۳۳
 ق.۱۴۰۶، البیت ، مشهد، مؤسسة آل، منسوب به امام رضافقه الرضا رضا، علی بن موسی، امام .۳۴
 ق.۱۴۱۵، چاپ اول، قم، کنگره جهانی شیخ انصاری، کتاب الطهارة انصاری، مرتضی، .۳۵
، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه جامعـۀ الحدائق الناضرة بحرانی آل عصفور، یوسف بن احمد، .۳۶

 ق.۱۴۰۵میه قم، مدرسین حوزۀ عل
 ق.۱۴۱۰، بیروت، دار الکتب العلمیة، شعب االیمان بیهقی، احمد بن حسین، .۳۷
 ق.۱۴۱۰، بیروت، دار العلم للمالیین، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه جوهری، اسماعیل بن حماد، .۳۸
 ق.۱۴۰۶، ، مشهد، کنگره جهانی امام رضاصحیفة االمام الرضاحجازی، عالء الدین،  .۳۹
 ق.۱۴۲۵، بیروت، مؤسسة االعلمی، اثبات الهداة ی، محمد بن حسن،حر عامل .۴۰
 ق.۱۴۰۹، ، قم، مؤسسه آل البیتوسایل الشیعهـــــــ ،  .۴۱
 تا. ، قم، بیکنز العرفان فی فقه القرآن حلی سیوری فاضل، مقداد بن عبد الله، .۴۲
 ق.۱۴۱۸، قم، بی نا، التنقیح فی شرح العروة الوثقی خویی، ابوالقاسم، .۴۳
 ق.۱۴۱۸، چاپ سوم، قم، مؤسسه آفاق، کتاب الطهارة -فقه الشیعه ،  ـــــــ .۴۴
، نامه زرین سـالمت، مشـهد، آسـتان قـدس رضـوی، ترجمه رسالۀ ذهبیه امام رضادریایی، محمد،  .۴۵

 ش.۱۳۸۹
 ق.۱۴۱۹، بیروت، دار الکتب العلمیة، اللباب فی علوم الکتاب دمشقی، ابو حفص عمر، .۴۶
، دمشـق، دار العلـم الـدار الشـامیة، لمفـردات فـی غریـب القـرآنا راغب اصفهانی، حسین بن محمـد، .۴۷

 ق.۱۴۱۲
 ق.۱۴۱۴، قم، مؤسسه نهج البالغه، نهج البالغهرضی، محمد بن حسین،  .۴۸
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 ق.۱۴۲۰، قم، جامعه مدرسین، الدر النظیم شامی، جمال الدین یوسف، .۴۹
 ق.۱۴۱۷، قم، مرکز الطباعة و النشر فی مؤسسة البعثة، االمالی صدوق، محمد بن علی، .۵۰
 ش.۱۳۷۸، تهران، نشر جهان، عیون اخبار الرضاـــــــ ،  .۵۱
، چاپ پـنجم، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، محمد حسین، .۵۲

 ق.۱۴۱۷مدرسین، 
 ش.۱۳۷۰، چاپ چهارم، قم، الشریف الرضی، مکارم االخالق طبرسی، حسن، .۵۳
 ق.۱۳۹۰، چاپ سوم، تهران، نشر اسالمیه، أعالم الهدیاعالم الوری ب طبرسی، فضل بن حسن، .۵۴
 ق.۱۴۱۶، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی، مجمع البحرین طریحی، فخر الدین، .۵۵
 تا. چا، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی ، بیالتبیان فی تفسیر القرآن طوسی، محمد بن حسن، .۵۶
 ش.۱۳۷۸، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسالم، قرآناطیب البیان فی تفسیر ال طیب، سید عبد الحسین، .۵۷
 ق.۱۴۰۶، ، مشهد، کنگره جهانی امام رضامسند االمام الرضاعطاردی، عزیز الله،  .۵۸
 ش.۱۳۸۰، بیروت، مکتبة العلمیة االسالمیه، تفسیر العیاشی عیاشی، محمد بن مسعود، .۵۹
 ق.۱۴۲۳، قم، نشر دلیل ما، روضة الواعظینفتال نیشابوری،  .۶۰
 ق.۱۴۱۰، چاپ دوم، قم، نشر هجرت، کتاب العین ی، خلیل بن احمد،فراهید .۶۱
 ق.۱۴۱۸، بیروت، دار الکتب العلمیه، محاسن التأویل قاسمی، محمد جمال الدین، .۶۲
 ق.۱۴۲۹، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر، الکافی کلینی، محمد بن یعقوب، .۶۳
علـی قرایـی و رسـول جعفریـان، قـم، ، ترجمـه کتابخانه ابن طـاوس و احـوال و آثـار او گلبرگ، اتان، .۶۴

 ش.۱۳۷۱کتابخانه آیت الله مرعشی، 
 تا. چا، قم، بی ، تقریر احمد صابر همدانی، بیکتاب الحج گلپایگانی، سید محمد رضا، .۶۵
 ق.۱۴۰۳، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بحار االنوار مجلسی، محمد باقر، .۶۶
 ق.۱۴۲۳العلمی للمطبوعات، ، بیروت، مؤسسة ازاد المعادـــــــ ،  .۶۷
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