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Abstract 
Islam commands all women, free or slave-girl, to observe sexual chastity. Sunni and 

Shia commentators, however, have provided different interpretations for the verse 59 of the 

Surah Al-Ahzab (The Allies) which is about the slave-girl's covering. One of these 

interpretations prohibits slave-girls from covering their bodies and commands free women to 

cover their bodies in order to be differentiated from slave-girls. Although most Sunni people 

accept such an interpretation, it faces some criticisms due to its contradiction with Quranic 

teachings about the prohibition of obliging to commit adultery, generality of the commands 

mentioned in verses related to hijab and badness of adultery, inconsistency in the texts of 

occasions of revelations and their contradiction with the philosophy of hijab. Furthermore, 

the application of such interpretation in the society caused social corruptions during the 

caliphate of the Second Caliph, undermining the obligation of hijab by some critics in modern 

times. Moreover, Shia scholars hold that Quranic and narrative evidence indicate the 

prohibition, permission and even obligation of slave-girl's covering. After all, Quranic, 

narrative, and intellectual analyses negate the view that slave-girl's covering should be 

differentiated from that of a free woman, and Shia hadiths are related to the praying of the 

slave-girl and the conditions of concealment. 
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 یو سن عهیش ریدر فقه و تفس زیپوشش کن یقیتطب ۀمطالع
 1یسینف یشاد

 2یسیرئ هیمرض

 3یزهرا جهانباز

 (01/4/92تاریخ پذیرش:  ؛62/01/95)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
احتاا،   ۀسترر  95 یت آاز امتا  ؛شده است واجب دانسته تمام زنان اعم از آزاد و بنده  یبرا یدر اسالم عفاف جنس

از پرشتش  ینهت تفستیرها نیتاز ا یکتاس . ی مفسران دو مذهب ارائه شده یاز سر  ایبه پرشش کنراجع  یمختلفتفسیرهای 
 لیتانتد  امتا بته د نظر برده نیسن  قائل به ااهل    یاس . اگرچه اکثر کنیاان از  ایبه پرشش زنان آزاد جه  تما رو ام کنیا

قتب  زنتا    یتحجتا، و عمرم اتیتخطتا، در آ  یتاز اجبار به زنا  عمرم یدر خصرص نه یقرآن یهاتعارض آن با آمرزه
فهتم بتا ن تد مراجته شتده است .  نیحجا،  ا یهابا حکم  ولبب نا ها و تعارض ساضطرا، در متن سبب ناول نیهمچن

وجتر، حجتا، در زمتان  فیدوم و تضتع فتهیدر زمان خل یحکم در جامعه سبب بروز مفاسد اجتماع نیا یاجرا نیچنهم
اباحته و   یظاهراً دال   بتر نهت ییو روا یمستندات قرآن این عهیدر ش به عالوهمنت دان  آن شده اس .  یبرخ یحاضر از سر 

و  ایتپرشتش کن ایتمتا ی به عمل آمتده  فرضت یو ع ل ییروا  یقرآن یهالیکه پس از تحل کندیم ایوجر، پرشش کن یحت
 .آیدبه شمار می یاهیت  طیو در شرا ایمربرط به حا   نماز کن یعیش اتیو رواشرد میآزاد مردود دانسته 

 
 .ایپرشش نماز  ضر، کن ا یحجا،  پرشش کن  یجنس عفاف :گانواژدیکل
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 مقدمه. 1
زمانره  طیگسست با شررا ،یتحوالت ژرف اجتماع رغمیعل یخیاز موضوعات تار  یبرخ

 ژهیو بره یاسرمم راثیرم یهرایبراز هرم در برازخوان ،یو واقع ینیع یهاو از دست دادن فلسفه
امرر بسرته بره  نیر. ارنردیگیقررار مر یبرداربه صورت مدام مورد بهره یفقه یخیتار  یهاانگاره
دارد.  یاگسرترده یهراادوار مختلف بازتاب یهاتینیدر ع راث،یم ریتفسو  یبازخوان یالگوها
 نیراز ا ی. برخرردیرگیقررار مر راثیرمترون م ریتفس یفرارو یفراوان یهاچالش نه،یزم نیدر هم

اخبار و سرنت  ات،یها با آنآ وستیو پ ییانسان از سو  عتیها با طبموضوعات به خاطر ارتباط آن
 .گیردقرار می انیگراو سنت شانیش از همه مورد توجه نواندیب گر،ید  یاز سو  یاسمم

مروارد ایرن از  یعفاف جنس ،گفت دینوشتار با نیا قیموضوع مورد تحق اتیو ادب انیب در
 یدر فقره اسرمم تیاز موضوعات با اهم یو اجتماع یفرد ۀامر در حوز  نی. اشودیمحسوب م

احزاب و نور به آن اشاره شده  ژهیو متعدد در سور مختلف به یایاز زوا زین میاست. در قرآن کر 
پوشرش، بحرث از اخرتمف زن آزاد و  ۀمطرر  در حروز  یهااز چالش یکی انین میاست. در ا

آن، گونراگون  ۀدربرار  یفقها و مفسران مرذاه  اسرمم یریتفس یدر پوشش است که آرا زیکن
 .است

 قراتیتحق ۀآن راهگشرا اسرت. توجره بره سرابق حیفهم صح یموضوع، برا ۀنیشیبه پ توجه
 یاجتمراع یاسریگوناگون و اوضراع س یخیتار  طیمختلف به شرا یهاهینظر  یاز وابستگ یحاک

و احکرام مررتبط برا  نشیردر تفراوت ب یاصرل ۀشریمرتبط با تعاممت مکات  و مذاه  است. ر 
 یکرانون اتیراز آ یکریکره باز می گردد احزاب  ۀسور  59 یۀمختلف از آ ریبه تفاس زیپوشش کن

ََّ »امر حجاب است:  ؤَ َجَيِبنؤِبِه ِِ  ََّ ََ َلَيؤنْه ََ ُيؤْنِنن ِنن ِِ
ْْ ْزَواِجَك َو َبَناِتَك َو ِنَساِء اْلُمؤ ِ

بىُّ ُقل ّلأ ا النَّ يهُّ
َ
َيأ

ُه َغُفوًرا رَّ  ََ َو كَاَن اليَّ َذْي ْْ ََ َفََل ُي ن ُيْعَرْف
َ
ْدنَى أ

َ
 (. 59/)احزاب« ِحنًماَذاِلَك أ

باعرث تنروع و نیرز دو مذه   نیدر ا اتیروا گرینزول و د اسباب اتیاختمف در رواالبته 
علرت اهر  تسرنن،  ریحروزه شرده اسرت. براسراس قرول مشرهور در تفاسر نیا یهادگاهید  نیتبا

از  یریجلروگ یبررا حجابیب زانیشناخته شدن زنان آزاد از کن»چنین بیان شده است: حجاب 
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امرا  ؛(33، ص66، ج0406 ،ی)طبرر« جلبراب دنیآزادها از راه پوش یآزار و مزاحمت برا جادیا
بیران شرده اسرت کره عبرارت اسرت از:  گرید علتی  ن،یشیعموه بر استدالل پ عه،یدر مکت  ش

دل واقر   مراریرهگذر، مرورد تعررا افرراد ب نیزنان به صم  و عفاف تا از ا ۀشناخته شدن هم
 (. 341، ص02، ج0391 ،ییطبانشوند )طبا
 نیرمرورد اسرتفاده در ا اتیرروا  یرقول مشهوِر مفسراِن دو مرذه  و تحل یلیتحل یبررس

 .سترو  شیو آثار آن در جامعه، موضوع نوشتار پ یبه احکام فقه ینگاه میموضوع، ضمن ن
و  یخیموضروع را صررفات ترار  نیکه ا گرددیروشن م یموضوع وقت نیا تیو اهم ضرورت

از منتقردان حجراب برا انتخراب  یمعاصر، برخر نمونه در عصر ی. برامیارتباط با زمانه ننگر  یب
کره بره  یلریو آزاد، برا تحل زیرکن زیسنت و بازگرداندن منشأ حجراب بره تمرافهم مشهور در اه 

 ؛اندشرده یحجاب در جامعه امروزضرورت منکر وجود  د،ید  دیمقاله خواه نیدر متن ا  یصتف
زنران برا  یحجاب و مناسبات اجتمراع یبحث بر سرنوشت حکم شرع نیا یش علمارز  نیبنابرا

دفراع بره  تیفقه، فقاهت و شرع اقبال ،آن یهااهمیتو  جیاز نتا یکیدارد.  یفراوان ریمردان تأث
 از حجاب و ستر است. 

 ،یثیالحرردفقه زیررو ن یفقهرر -یو اسررتدالل یانتقرراد ،یلرریتحل روشه برر روشیپرر قیررتحق
کید بر با  ی وخیو تار  یثینقدالحد  تیرو محور  ریبرا تمرکرز برر تفسر بحرثو فقه است.  ریتفستأ

 نیراسرت و ا نیقیآراء فرر  ی. هدف نوشتار بررسرصورت می گیرد یقرآن اتیاز آ یاستنباط فقه
که به بررسی آنهرا  دارند یموافقان و مخالفان گفته،پیش یدو مذه  نسبت به هر کدام از دو رأ

 .  شودیم پرداخته

 در زمینة علت تشریع حجاب اهل سنت دگاهید. 2
  یرنقرد و تحل ترات یادلره و نها انی، بو سپس مشهور در اه  سنت هینظر  نییتباینک ابتدا به 

 .شودیم اهتمامآن ادله 
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 هینظر نییتب. 1. 2
زنران آزاد و  انیرنهرادن م زیحکرم حجراب، تمرا  یعلت تشر  ،اه  سنت دگاهید  براساس

اجبرار بره زنرا اقردام  یو گراه از رو اریردر صدراسمم گاه با اخت زانیکن رایز  ؛بوده است زانیکن
 شرانیبا ا یروابط جنسبر این اساس،  ؛شدندیفساد جامعه محسوب م یهاو از کانونکردند می

هری   شرد،یاگر برا انن اربراب انجرام مرحتی برخوردار بود و  یرتو قبح کم ترشیاز سهولت ب
را شناخته شدن « َأن ُیْعَرْفَن »هستند، عبارت  زیکن ائ  به عدم پوششکه ق ینداشت. افراد یمنع

 زانیرتا از کن کندیخداوند زنان مؤمن را به پوشش امر م؛ یعنی اندرکردهیتفس زانیزنان آزاد از کن
؛ بنرابراین، انرد، بازشرناخته شروند و مرورد آزار واقر  نشروندذاء بودهیرو کرانون ا حجرابیکه ب

 .نمی شد زانیشام  کنو  عموم زنان نبود هیآ نیدر امخاط  حکم حجاب 

 ۀ نظریهادل. 2. 2
خرود، بره  ی. آنران در اسرتدالل برر رأانددهیرا برگز نظریه  نیعالمان اه  سنت ا تیاکثر 

 .شودیبه اختصار مرور م نکیاند که ااستناد کرده اتیاز قرآن و روا یاادله
 ۀسرور  59 یرۀمختلف از آ یهاهر دو مذه ، سب  نزول یقرآن مستندی: قرآن  لیدل .الف

شرده اسرت:  از این قررار نقر به تواتر در اه  سنت  کیاحزاب است. سب  نزول مشهور و نزد 
که در نوع پوشش با هم تفاوتی نداشتند، ش  هنگام برای قضای حاجت بره  زیزنان آزاد و کن»

مری پرداختنرد و چره بسرا  زکانیبه آزار کن هنی. فاسقان مدرفتندمیدرختان خرما  نیها و بگودال
برخروردی  نیشرد: چچررا چنر. هنگرامی کره بره آنران گفتره میکردندیم تیان زیزنان آزاد را ن

 ،بره زنران آزاد، دسرتور داده شرد سرب  نیبه هم؛ است زیکن ،میگفتند: گمان کرد [ مید؟یکرد 
شوند و با حشمت و ابهت جلوه  بازشناخته زانیدهند تا از کن رییپوشش و شک  لباس خود را تغ

 (.  33، ص66، ج0406 ،ی)طبر« کنند، تا کسی بر آنان طم  نورزد
کره مخاطر   انردآورده)ع( یاز عل زیرا ن یتیروا ،گرید  اریو به دنبال او محدثان بس یطبر

ترا هنگرام خرروج از منرازل  کرردمن را امرر ؤزنان م خداوند: »بودند؛ از این قرارزنان مؤمن  هیآ
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ی، )طبرر« سرشان بپوشانند و تنهرا چشمانشران آشرکار باشرد یرا با جلباب از باال  شانیهاچهره
و  آوردیجلبراب مر یمعنرا انیررا به قصرد ب تیروا نی( البته او ا34، ص66ق، ج0406ق، 301م

 .  کندینم منؤمزنان  یتمام یخطاب آن برا تیبه عموم یتوجه
 ۀفریدر براور خل زیاعتقاد به حجاب کن عدمیی: روا لیدل ۀعمل عمر به منزل تیحج .ب

او گزارش شده  ۀر یبه وفور در س زان،یو کتک زدن زنان باالخص کن یحجابیدوم، الزام او به ب
کره سرشران  کردنردیمر ییرایاز مرا پرذ یعمرر در حرال زانیر: کنکنردینق  مر یاست. سرخس

 ،یهقرریب ؛050ص، 01و ج 06، ص9، ج0364 ،ی)سرخسرر لرررزان بررود شررانیهانهیمکشرروف و س
 ،یگرزارش شرده اسرت)آلبان زیرمناب  اه  تسّنن ن گریمطل  در د  نی(. ا050، ص01ق، ج0464
در براب خشرونت و ضررب و شرتم  یمشرهور تیرروا زیرمالک نبن(. از انس614ق، ص0415

مروارد،  نیر(. عرموه برر ا660، ص5، ج0304 ،یوطینقر  شرده اسرت )سر فهیتوسط خل زانیکن
، 7، ج0415 ،ینقرر  شررده اسررت)قرطب نررهیزم نیدر همرر یگرررید  اوانمشررابه فررر  یهرراگزارش

را هماننرد حکرم  زیرجّصاص هم حکم نظر به کن ابوبکر یو مفّسر معروف حنف هی(. فق013ص
اعرمن عمرر  ۀر یبرداشرت خرود را سر مسرتندو  اسرت دانسرته زیتمام مردم جا ینظر به محرم برا

 (.401، ص3، ج0405)جّصاص،  کندمی

 لینقد و تحل. 3. 2
و  یسرند یها ی، با تحلگفتهپیشسب  نزول  تیدر جامعه براساس روا زیپوشش کن ینف

 .به نظر می رسدقاب  نقد  ریز  ییمحتوا
 3سب  نرزول نخسرت را برا الفرات مختلرف، تحرت  تیروا ،یطبری: سند لی. تحلالف

، عمرو، أبوعاصرم، عیسریسلسله )محمد بن سعد از پدر و اجدادش تا ابن عباس( و ) محمدبن
حمیرد از حکرام از عنبسرا، از نجیح از مجاهد( و )ابنابياز ابن یو حرث، حسن، ورقاء، همگ

 (. 34، ص66ق، ج0406 ،ی)طبرکندی(گزارش منامشخص از ابوصالح یفرد
 ی)بررا سرتیگانره معتبرر از او نجزء طررق نه ،می رسدعباس به ابنکه اول  طریق روایت

دوم مقطروع و مختروم  تی(. روا627-651ش، صص0379ک: معرفت، نعباس طرق ابن دنید 
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عرموه  زین ،سوم تیسب  نزول باشد. در روا گرتیتواند رواینملذا و است  یتابع« مجاهد»به 
 مقطوع است. زیسند ن یعبارت)عمن حدثه(، انتها قیبر ارسال درون سلسله از طر 

 گرریبرا د  اسیاز سه روش عرا بر قرآن، ق ت،یروا یمحتوا  یتحل در: محتوا لی. تحلب
 .شودیاستفاده م یعقل  یتحل تات یسب  نزول و نها اتیروا

 . عرض بر قرآن1. 3. 2
 انجام شده است: ریبر قرآن از سه منظر در ز   ،یمورد تحل تیروا یمحتوا عرا

شرود کره  رفترهیسب  نرزول پذ تیروا نیبراساس ا اگر :ن ور ۀ. منع اجبار به زنا در سورکی
 یاسرت ترا آزارهرا زیرشناخته شرده زن آزاد از کن یفلسفه حجاب، به معنا ،«عرفنیان »عبارت 

 رفتیپرذ دیسوق داده شود، آنگاه با حجابیب زانیمتوجه زنان آزاد نباشد و به سمت کن یجنس
اسرمم  یقی. راهکار حقستین نیکه چن است؛ حال آن دهبممان  بو  زیکه در نگاه قرآن، آزار کن

 یعفراف جنسر ثیرآزاد و عبرد از ح انیرم ۀبود که با اعمم قانون من  اجبار به فحشا، فاصل نیا
 الوصرولو آنران را سره  کند جادیدر حد عفاف آنان تفاوت ا ینیبا قوان که نینه ا ؛برداشته شود

خواهند پاکدامن باشند، بررای کنیزان خود را که می»امر است:  نینور دال بر هم 33 یۀآ. سازد
 ۀهمر کره نیرضرمن ا«. به دست آوردن متاع ناچیز و زودگذر زندگی دنیرا بره زنرا وادار مکنیرد

تمرام آنران بره سرب   ،یطابق مفاد اص  عدالت اسممکه م داستیاه  فحشا نبودند. پ زان،یکن
 یحجرابیمبرا  برودن بربه عموه، از حقِّ حجاب محروم نخواهند شد.  یاعده یارتکاب خطا

عفت بودنرد،  یکه خواهان فحشا و اعمال مناف یادسته یراه را برا توانستیم زانیکن ۀهم یبرا
 نیاست که ساحت قرآن از چن یهیکند. بد مواجه یترشیجامعه را با خطر ب میبازتر کند و حر 

 دور است. یزیچ
 نیرنزول، اسب  نیاز نکات قاب  برداشت از ا یکی: حجاب اتیخطاب در آ تی. عمومدو

حرال  ؛اندمؤمن از آن استثناء شرده زانیکن ه وزنان مؤمن، مخاط  حکم آن نبود ۀاست که هم
اگرچره شرروع  رایرنه فقرط زنران آزاد؛ ز  ،من استؤحجاب خطاب به عموم زنان م اتیکه آ آن
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 یمنطقر یامرر شان،یبودن ا لگوا  ی( به دل33-36/)احزاب امبریدعوت به حجاب از همسران پ
زنران  ۀبعرد، احکرام پوشرش، بره همر اتیدف  توّهم حصر حجاب به آنان، در آ یاست، اما برا

کره  یهمسرران کسران! بره همسررانت و دخترانرت و امبریرپ یا» :افتی میتعم، این چنین مؤمن
 ترکیرشرناخته شروند، نزد  که نیبه ا نیا .را بر خود فرو پوشند شانیمؤمن هستند، بگو: چادرها

« آمرزنده و مهربان اسرت اریمورد آزار قرار نخواهند گرفت و خدا همواره بس جهیاست، و در نت
نمراز  یبانه بررازنان هنگام تردد ش ۀبه هم یاز آزاررسان یرین نزول آن، جلوگأش. (59)احزاب/

 . (614، ص4، ج0405دف  حاجت بوده است )فیض کاشانی،  ای
را گفتره پیشبودن زنان مطر  نشده است و اشکاالت  زیکن ایاز آزاد  یسخن ان،یب نیا در

 ۀمرحلر ،دادیبرودِن زنران رم مر زیرآزار که به بهانه کن نیاز ا یریجلوگ یندارد. خداوند برا زین
شرام  دخترران و همسرران  امبریرکه عموه بر همسرران پ کندیوجوب حجاب را مطر  م گرید 

هرا را متوّجره و آزاد، مزاحمت زیرپوشش کن انیبا تفاوت نهادن م که نینه ا ؛گرددیم زیمؤمنان ن
آزاد بودن وجود نداشت  ای زیدر کن یمزاحمان تفاوت یبرا ،روشن است که نیکند. ضمن ا زیکن

 ینرور کره پرس از احرزاب نرازل شرده اسرت)احمد ۀخود بودند. سور  یال هوسرانوآنان به دنب
َو »ریرنظ یحجاب و عبارات ۀدر عرص یهمگان یدستورات( مشتم  بر 035ش، ص0311 ،یطبس

َنات ِِ
ْْ   یرمحتراج دل ،یقرآنر ریرو فراگ یاحکرام کلر نیراز ا زیرخروج کن نیبنابرا ؛است« ُقْل ِلْيُم

مان  امکران اسرتفاده  ت،یتوجه داشت که ضعف سند روا دی(. با011ق، ص0400 ،یلیاست)زح
 .شودیم یعموم قرآن صیاز آن در تخص

 یمقبرول بررا یبرودن را عرذر زیرمنافقان کن ایگو  :زیبا زن آزاد و کن یقبح زنا یکسانی. سه
به زن زناکرار و مررد زناکرار صرد » ی در قرآن آمده است:. در حالاندکردهیارتکاب زنا نکر م

خردا دربراره  نی[ د یشما را در چاجرا دینبا د،یدار  مانیا امتیو اگر به خدا و روز ق دیبزن انهیتاز 
« از مؤمنان، شاهد مجازات آن دو نفر باشند یگروه دیو با ردیبگ یبانو مهر یآن دو نفر دلسوز

برا آزاد، تفراوت وجرود نردارد.  یو زنرا زیرکن ۀمحصرن یقربح زنرا انی، م؛ بر این اساس(6/)نور
اند و فررق قائر  شردن سخت تاخته یضیتبع نیحزم بر چناز عالمان اه  سنت مانند ابن یاریبس
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 انیر، آن را با اسمم و سنت و بشدت مورد انتقاد قرار دادهرا به  زیرکنیو غ زیبا کن یقبح زنا انیم
 (.609ش، ص 0321،  یشافع یو غز یاند. )شافعناسازگار به شمار آورده امبرخدایپ

 بررسی روایات سبب نزول. 2. 3. 2
مورد  درآنها اضطراب وجود دارد.  در متندر خصوص روایات سب  نزول گفتنی است، 

 سب  نزول وجود دارد: نیاحزاب چند ۀسور  59 یۀآ
 نیرمرورد بحرث در ا تیرو آزاد که همان روا ریدال بر تفاوت حجاب زن اس تی. رواالف

از آزار زنران آزاده بره  تیرگونراگون حکا یهرابا نق  تیروا نیشد. ا انیب ترشیمقاله است و پ
و دور کرردن مزاحمرت از  زانیراز کن زیجلباب جهت تماپوشیدن دست جوانان مزاحم و امر به 

 .شمرده استآیه  لآنان را شأن نزو 
زنان »است:  عهیش ریمشهور در تفاس تیزنان که روا یتمام یامر به عفاف برا تی. رواب

کره  ی. هنگرامخواندنردینمراز مر امبریو پشرت سررپ شردندید خرارج مراز خانه به قصد مسج
 نشسرتند،یجوانان بر سر راه آنران مر شدند،ینماز مغرب و عشاء خارج م یادا یهنگام براش 

را نرازل  هیرآ نیرسرب  خداونرد ا نیبه هم ؛شدندیمتعرا م شانیا بهو  می کردند تیآنان را ان
سب  نرزول،  تیروا نیبا تمسک به ا یعی(. اغل  مفسران ش092، ص 6، ج0323 ،ی)قم« کرد

ََ »عبارت  َذْي ْْ ََ َفََل ُي ن ُيْعَرْف
َ
ْدنَى أ

َ
بره سرتر و صرم  و عفراف  نرا حم  بر شرناخته شرد« َذاِلَك أ

وقتی افراد به این عنوان شناخته شدند، دیگرر انیرت  رایاز آزاد؛ ز  زیکن دناند، نه شناخته شکرده
 زیرگردنرد؛ چره آزاد باشرند و چره کنیعنری اهر  فسرق و فجرور متعررا آنران نمری ؛شوندنمی

پوشرش  رایز  ؛تمام زنان است یبرا یکل یحکم هیآ نی(. بنابرا341، ص02، ج0391 ،یی)طباطبا
و شرناخته شردن بره  تررشیثر اسرت و برا حجراب برؤ مر شود،یم ننسبت به آنا کهیذائیآنان بر ا

 (.391، ص7، ج0313 ،ی)قرائتشوندیق  نمعفاف، موردآزار وا
شده است کره:  تیدوم. روا فهیاز حضور زنان بدون جلباب در جامعه توسط خل ی. نهج

عبور کرد که با نقاب بر چهره  یاز کنار زن ،رفتیراه م نهیمد یهاابانیدر خ کهی عمر درحال»



 592 | یو سن عهیش ریدر فقه و تفس زیپوشش کن یقیتطب ۀمطالع
 

 

او را رهرا کررد و بره  زیربود، پرس برا شرمق او را زد. زن ن دیمردها در بازار در حال خر  نیدر ب
رسرول خردا، عمرربن خطراب بردون آن کره مرن مرتکر   ی. گفت: ادیخدا رس امبریحضور پ

ات را عمر را فراخواند و بره او گفرت: چررا دخترر عمره امبریشده باشم، مرا شمق زد. پ یگناه
 .دمیرکره او را بردون جلبراب د  ی، وقترشدم یاو عصبان دنیعمر جواب داد: از د  ؟یزد انهیتاز 

 هیرآن زن بر رسول خردا آ ۀدربار  نکیاست. پس از آن، مردم گفتند: هم ا زیگمان کردم که کن
« فروق را نرازل کررد هیرپرس خداونرد آ ،. عمر گفرت: زنران مرا جلبراب نداشرتندشودینازل م

 (.0512، ص3ق، ج0411 ،یعرب)ابن
در دفاع از  هیحجاب داشت و نزول آ کهی عمر از حضور سوده در جامعه در حال ی. نهد

 یکره انردام )ص(سروده همسرر پیرامبر»کنرد: یزنان محجبره: عایشره نقر  م یحضور اجتماع
عمر با او برخورد کررد  یشد، روزیکرد، شناخته میهرگاه بیرون از خانه ترّدد م .درشت داشت

دفراع از خرروج زنران برا  یشکایت برد و این آیره بررا )ص(یامبرپ به یرا مممت نمود. و یو و
 (.660، ص5ج ،ق0414، ی)سیوط« حفظ پوشش مناس  نازل گشت

 قاب  توجه است: اتیروا نینکته در مورد ا دو
 تیمشهور و مقبول در اه  تسنن است؛ اما روا اتیاول، سوم و چهارم، روا اتی. رواالف

  یاست، منسوب بره تشر یعی، باتوجه به مناب  ناق  آن که شنشده است دیآن ق یدوم اگرچه راو
تر قبولدوم قابر  تیربنابراصِ  مخالفت با عامره، روا ،یسند  یصرف نظر از تحل نیبنابرا است؛
 است.

 تیرعموم ز،یحجاب آزاد و کن زیکه شام  تما اتیروا نیمستفاد از ا ی. باتوجه به معنادو
 تروانیحجراب اسرت، مر تیجامعه با رعا زنان در دفاع از حضور نیچنهمه و هم یحجاب برا

تشرتت  نیاز ضعف است. ا یاداد که خود نشانه اتیو عدم ثبات در متن روا یبه نااستوار یرأ
 یبرودن آنهرا و نفر یو اجتهراد یقیدال بر تطب ییعممه طباطبا نظر تواندیمنق  در اسباب نزول 

را برر  هیرتک دیربا نیبنابرا ؛(74، ص4، ج0391 ،ییباطباکند)ط تیرا تقو  یراو ۀضبط و مشاهد
 قرار داد. یو عقل یقرآن یها یتحل
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 یعقل لیتحل .3. 3. 2
 پیامدهای پذیرش حکم مورد بحث به قراری است که در پی می آید:

در صردور فتروا نرزد اهر   فهیخل ۀر یتوجه به اعتبار س با ی:گسترش مفاسد اجتماع الف.
اهر   یحکم در نرزد غالر  علمرا نیگفت که ا دیمورد بحث، با تیتواتر روا نیچنسنت و هم

عمر بردون پوشرش سرر و سرینه از  زاِن یکن کهنیا انیپس از ب یشده است. سرخس رفتهیسنت پذ
چره بره آن دیمرد نبا: » دیگو یم یراز ات مقاز قول محّمدبن کردند،یم ییرایپذ فهیمهمانان خل

« نردارد یاشرکال زیرانردام کن یاما نگاه کردن به مابق ؛نگاه کند ،است زیکن یناف تا زانو  انیم
اسرت  زیمررد جرا»مناب  آنان آمده اسرت:  گریدر د  نیچن(. هم050، ص01، ج0364 ،ی)سرخس

زنران زشرت و  ایرحجاب  یزنان ب رزنان،یمانند: پ ؛نگاه کند ،شودیبه آنها نم یلیکه م یبه زنان
چره زنران( جرز آن نیرا یهافروش عرضه نشده است. )به بدن یبرا یکه حتّ  یزیبه کن نیچنهم
، 6، ج0401 ،یحنبلری)بهروت« نظرر کررد تروانیمر ،شرودینماز خواندن عورت محسوب م یبرا

عرورت  یبه اسرتثنا – زیزناِن کن ِی نگاه کردن به هر جا: »ندیگو یم ی(. اصحاب شافع0157ص
انرد کرده حیتصرر  یاریبسر«. اوست یزانو  ریناف تا ز  ی( از باال زیاست! عورِت )کن زیجا –آنان

نراف  نیکه ما بچهبه جز آن– زیبدن کن یآن است که نگاه کردن به تمام یرأ نیتر حیصح»که: 
 نیّد ال(. گذشررته از نگرراه، شررمس541، ص0466 ،یشررافع ی)نرروو« حررمل اسررت –و زانوسررت

باشرد، لمرِس آن  زین به آن جراکه نگاه کرد زیهر قسمت از بدِن کن: »دیگو یم یحنفیسرخس
، 0364 ،ی)سرخسر« نگرردد زیرکن ایرموج  شهوت مررد و  کهنیالبته به شرط ا .است زیهم جا

 (.  050، ص01ج
زن  یژگریکره و  زانیرکن صیبودن حکم حجاب و عدم امکان تخصر یتوجه به اجتماع با

پرس  یدوم و سرپس فقهرا ۀفیحکم خل نیاست که ا یعیاند، طبرا داشته ییبایو ز  یبودن، جوان
فسراد رهنمرون کررده  انرات یانحرراف و اح ۀجامعه اثر گذار بوده، آن را به آسرتان تیاز او بر وضع

آن در جامعره خرود سرخن  رییراز لزوم تغ فه،یحکم خل یضمن هیتوج منض یمالکیاست. قرطب
 کررده دایرپ تّیراکثرر مرردم عموم انیردر زمان او فساد و فحشا در م کهییاز آن جا: »دیگو یم
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 ،اجرازه ندهرد زانیربه کن دیبه سّنت عمر عم  کند، بلکه با دینه تنها نبا یامام  یه گری، د است
 ،ی، کتراب النکرا  الثران0414 ،یمرالک ی)قرطبر «ندینما دها رفت و آمبدون حجاب در کوچه

اشرتباه برودن  فرراشیبرا پ زیراه  سّنت ن شمندانیاز اند یبرخ ی(. حتّ 351-357، صص4ج
در زمران  زانیراز حجراب کن یریجلروگ»انرد: آن عنوان کرده هیرا در توج یلیدال  ،یعمل نیچن

 ترا،یبر س،ی)سرا« ( بروده اسرتیو نره حکرم شررع ی)حکرم دولتر یشررع استیس کیعمر، 
 انرات یدوم و اح ۀفریاند که در زمان خلموّقت خوانده یاستیرا س استیس نیا زین ی(. برخ 221ص

 (.369، ص0461پس رد شده است)ابن عاشور، محدود اجرا و س یدر زمان
 یهادر جهان اسمم و در دهه ریقرن اخ در :وجوب حجاب درعصر معاصر فیتضع ب.

از روشرنفکران مرورد  یاز زبران برخر نیوجوب حجاب زنان در حد وجره و کفر ران،یدر ا ریاخ
کره  یاز کسران یبرخر ن،یچنرمناقشه قرار گرفته و بر عدم وجوب آن استدالل شده اسرت. هرم

و شرأن نرزول آن اسرتناد  هیرآ نیرخود بره ا ریفهم و تفس هیتوج یبرا دانند،یحجاب را واج  نم
 نیو آزاد از هم بداننرد و برا توجره بره از بر زیکن زیوجوب حجاب را تما  یاند تا علت تشر کرده

نپوشراندن  ،معتقدنرد گرروه نیاز هم یمنکر شوند. برخ زیضرورت حجاب را ن ،یداررفتن برده
سر خرود را  یمو که گردن و ینیست و کسان یغیر اخمق یاالصول کنش یسر عل یگردن و مو 

بر ضررورت  یامر و فرمان خداوند مبن نیچنشوند. همینم یاخمق یپوشانند مرتک  خطاینم
نردارد )سرروش دبراح، حجراب در  یسرر در مرتن مقردس داللرت قطعر یپوشاندن گردن و مو 

 (.05-0صص تا،یاخمق، ب یترازو
صرحابه،  هرای و ائمره، گرزارش امبریرپ اتیرروا ،یخیترار  هرای از گرزارش گر،ید  یبرخ

 یاثبرات حرداقل یها برراواژه ییقرآن و داللت معنا اتیشأن نزول، متون کهن، داللت آ اتیروا
 یرواج حجاب فعل و نقد عل  یو سپس به برشمار کردنداستفاده  امبریبودن حجاب در عصر پ

از آنران بره صرراحت  ی(. برخر04-1، صرص0319)ترکاشروند، ندپرداخت نیوجره و کفربا حرد 
زنران » ؛ چروننه زن بودن و نه مسلمان بودن دلی  وجوب پوشش سر و گردن نیست»اند: گفته

 یاجرزا یبرخر یبودند و پوشرش سرر و گرردن و حتر« مسلمان»، هم «زن»هم « مسلمان ۀبرد
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معتقد بره کراهرت  یبرخ یواج  نبود. حت نانفقها بر آ یدیگر بدن، بنا به اظهارات صریح برخ
 (.59، ص0396)قاب ، « اندزنان برده مسلمان بوده یحرمت پوشش سر برا ای

بین زنان مسرلمان بررده و غیرر بررده  یکنندگدر تحریک یجماعت، چه تفاوت نیبه نظر ا 
الزم اسرت؟ )سرروش  وجود دارد که پوشاندن سر و گردن برر آنران الزم نیسرت و برر زنران آزاد

 یدر حجراب بررا زیراز اسرتثنا شردن کن نی(. بنابرا1ص تا،یاخمق، ب یدباح، حجاب در ترازو
 ناز فعراال گررید  یکری. سرتین یاجتمراع یشده است که حجاب امر فادهموضوع است نیا انیب

را برودن آن  یفررد زان،یبا تمّسک به استثنائات حجاب از جمله کهنساالن و کن رانیحقوق زن ا
برودن  یهمره اسرتثناء در مرورد همگران نیربا وجود ا توانیم ایآ: »و می نویسد کندیاستنباط م

، کرردیرو ایرن (. در 04ش، ص0316 صردر،« )بره شرمار آورد؟ یاجتمراع یحجاب آن را امرر
و زنران آزاد دانسرته شرده اسرت.  زانیرکن انیم زیلزوم تما ز،یحکم حجاب ن  یتشر  یعلت اصل

و نصررحامد  یجهان عرب ماننرد عابردالجابر شینواند پژوهاننید  یبه برخ توانیکه مچنانهم
. رونردیمر نیو با رفتن علرت از بر ندامدار علت ریاحکام، دا زیاشاره کرد. از نظر آنان ن دیابوز 

 یدر زمران فعلر. نظر به این کره زن برده و آزاد بوده است انیم زیتما جادیعلت حکم حجاب، ا
در  زیرنردارد، حجراب ن یوجهر مرذکورزنان  نیب کیتفک جادیو ا است شده منسوم یداربرده

 (.5نو از آیات حجاب، ص یهاقرائت ،ی)بهرام ستیواج  ن دیعصر جد
ها با اهرداف، رسرالت ثیاز دو ح زیپوشش کن ینف :حجاب یها. تعارض با حکمتج

 حجاب و باالخص پوشش زنان در اسمم در تعارا است.  یاص اتیو غا
 یکریهسرت.  یفراوان یو اجتماع یخانوادگ ،یشخص یکارکردها یحجاب، دارا: کی

حفرظ  جرهیزن و تمّتر  بره درون خانره و در نت یهراییبایحجاب، محدود کردن ز  یهاتیاز غا
 یچرون حجراب امرر ؛(433، ص09ش، ج0391 ،یاست )مطهر یاخمق یها یجامعه از آس

  یمفسده دار بودن هر ثیاز ح زیزن آزاد و کن یحجابیب انیاست، م یبا آثار اجتماع یاجتماع
برودن آن  یبه اجتماع زیاز هر چ شیحکم حجاب، ب ۀنیوجود ندارد. وجود استثنا در زم یتفاوت
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از روشرنفکران از  یبرخر ری. تفسرکندیم  یتبد یحکم فرد کیآن را به می سازد و ضربه وارد 
 (.04ش، ص0316)صدر، شودیم ینکته ناش نیهم

 ،یزن اسررت)مطهر تیبرره شخصرر یحجرراب، ارزش بخشرر یهافلسررفه گررریاز د  ،دوم
 اوسرت. حرال آن ترنییشأن پرا تیتثب یاز حجاب به معنا زیکن ی(. نه433، ص09ش، ج0391
واليؤه أليؤب بايمؤانبب بع ؤبب ِؤَ »( و عبرارت 0/ها )نساءانسان یدال بر برابر اتیامر با آ نیکه ا
منافات دارد. مفاد  ،با زنان آزاد است زیکن گاهینسبت جا فیتوصنساء که در  65 یۀدر آ« بعؤ 

گرراه  هررامانیاسررت و تنهررا خداونررد برره ا مررانیا ،یبرتررر زاِن یرراسررت کرره م نیررا هیررصررریح آ آ
 (.671، ص4ش، ج0391 ،ییاست)طباطبا

 یآن با نقرد جرد ییروا یو مبنا هیاز آ یفهم نیچن ،گفت توانیم ها یتحلاین با  نیبنابرا
 مواجه است.

 در زمینۀ علت تشریع حجاب عهیش دگاهید. 3
متفاوت است. گرچه امرروزه  زیدر باب پوشش کن یعیمفسران، فقها و محدثان ش دگاهید 

حکرم بره  ات،یربا استناد به قرآن و روا خیدر طول تار  شانیاما ا ،است زیغال  آنان عدم تما یرأ
 (. 412، ص4، ج0460 ،یاند)نجفاباحه، حرمت، استحباب و وجوب پوشش کرده

 مستندات. 1. 3
در جامعره را  زیررد پوشرش کن ای رشیدر پذ عهیش یعلما یو عقل ییروا ،یقرآن مستندات

 خمصه کرد. ریدر موارد ز  توانیم
 یعیدر منراب  شر یمشرهور تیراحزاب، روا 59 یۀن نزول آأش در ی:. مستندات قرآنالف

آنها به جهرت شرناخته  یمردان به زنان و امر به جلباب برا ۀاز تعرا شبان یوجود دارد که حاک
 ییاز افکار هم گرو  گرید  ی(. برخ341، ص02، ج0391 ،یی)طباطبااستشدن به ستر و عفاف 

، 3، ج0406 ،ی)طبرسررانددهیرا برگز  یگررریاهرر  سررنت احکررام د  یریمنرراب  تفسرر ریتحررت تررأث
وجرود  یریو آزاد در آراء تفس زیحجاب کن زیهر دو قول تشابه و تما عهیدر ش نیبنابرا ؛(336ص

 شده است. انیب ترینخست قو  یاگرچه رأ دارد،
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بره  زیرحکم پوشش کن ثیاز ح زین یعیموجود در مناب  ش اتیروا: ثی . اخبار و احادب
 است: میچند دسته، قاب  تقس

کرار؛ از  نیرو امر به ضررب او در صرورت انجرام ا زیاز پوشش کن یدال بر نه اتیروا .0
 ایرآ ،وال کرردمئسر زیرکن ۀاز امرام دربرار : »که آورده انرد السمم هیامام صادق عل ثیجمله حد

داده  صیتشرخ زیتا زن آزاد از کن دیکرد( او را بزن نیسرش را با مقنعه بپوشاند؟ فرمود: )اگر چن
 (.345، ص6، ج0315)صدوق، « شود

از : »تیرروا نیرخود؛ ماننرد ا ریدال بر اباحه پوشش و نسبت دادن ضرب به غ اتیروا .6
و اگرر نخواهرد  یاگر بخواهد آر :گفت پوشاند؟یسرش را م زیکن ایآ ،وال کردمئامام صادق س

کره خرود را  شردیو به آنها گفته م خوردندیکتک م زانیکن ن،یاز ا شیکه پ دمینه. از پدرم شن
(. 406، ص4ق، ج0419 ،ی؛ حرعرامل01، ص3، ج0409 داول،ی)شره «دیرنکن هیشرببه آزادگران 
 ،ینقر  شرده اسرت)حر عرامل زین عهیالش  یو وسا یدر کتاب محاسن برق تیروا نیمضمون هم

 (.401، ص4ق، ج0419
 تیرالسرمم روا هیرعل یدال بر وجوب پوشش: از امام جعفر صادق از امام عل اتیروا .3

، 0403، 3م قی، ریر)حم« با خمار نماز بخواند دیحائض شد، حتما با زیکن یوقت»شده است: 
بره بلروح  دنیرسر ض،یمراد از حر: »گوید تیروا نیدر شر  ا یعاملحرِّ  خی(. ش040النص، ص

)ع( بره یامام عل یطوالن یتیدر ضمن روا نیچن(. هم411، ص4ق، ج0419 ،ی)حرعامل« است
اسرت کره  یبرالغ زیراز آنهرا کن یکریکه  ستیمقبول ن نفر 1: نماز دیفرمایم )ص(امبرینق  از پ

 (.351، ص 4، ج0403بدون خمار نماز بخواند )صدوق، 
 .شودیواق  م  یمورد تحل اتیروا نیگفتار بعد ا در
 یحجرابیحکم ب رشیخود، با پذ یعقل کردیبا رو  یمطهر استادی: عقل یهاحکمت .ج

 از جمله: ؛است آن اقامه کرده یبرا یلیدر جامعه، دال  زیکن
کره انجرام  ییشرغ  و کارهرا یاقتضرا سرب بره  ؛اسرت زیاجبار حجاب مشّقت بر کن .0

 (.419، ص09ش، ج0391 ،ی)مطهردهدیم
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و اهتمرام بره بردن و در  شیربه خاطر فقردان آرا زانیکن یحجاب یدر ب یگرنبود جلوه .6
 (.020ش، ص0316 ،یخدمتکار )مطهر زیمعمول زنان در کن یهانبود جانبه جهینت

 لینقد و تحل. 2. 3
اسرتدالل برر اسراس  یهراسره مجموعره از منراب  و روش ینقرد و بررسر  ،یربه تحل حال

دار ترمش روشرمند و ضرابطه  ،یتحل نی. هدف از امیپرداز یم یو عقل ییروا ،یمستندات قرآن
 هاست.در جهت ح  تعارضات آن

 مشهور در اهل تسنن یاز رأ عهیس مفسران ش: اقتبایقرآن لیتحل. 1. 2. 3
احرزاب عرام اسرت و بره زنران آزاد  59یرۀسرب  نرزول آ عه،یمفسران ش تیاکثر  أیبنابر ر 

، -05م ق.-یی)طباطبررا نیسررت زانیررکن از شررانیپوشررش ا زیو برره قصررد تمررانرردارد  یاختصاصرر
 زنران آزاد از کنیرزان، پوشرش زیتمرا دگاهیرد  ،یعیمفسران ش انی(. در م341، ص02ق، ج0391

( . او 336، ص3، ج0406 ،ی)طبرسکرد انیب 2جوام  الجام  در قرن ریدر تفسطبرسی بار  نیاول
از  یثرانو  یرا بره عنروان قرول دگاهیرد  نیفوق نوشته شده، همر ریاز تفس شیکه پ انیدر مجم  الب

 نموده است.  انیناقمن ب گرید 
 (521، ص3، ج0417 ،ی)زمخشرز زمخشری به نظر می رسد، طبری در جوام  الجام  ا

در  گررید  یقرول یعیشر ییاز او، مفسران روا شیپ کهی درحال پتأثیر پذیرفته و این سب  نزول، 
، 6ش، ج0323، ی)قمر آیه را عام دانسته استدر قرن سوم، سب  نزول  یقم اند.داشته هیآ نییتب

زن  زیتمراسب  نرزول آیره را خصروص ، 5در قرن ،شر یدر تفسشیخ طوسی  نی(. همچن092ص
را مبنری پوشش زنان، قول ابرن عبراس و مجاهرد  فیاما در توصرا یاد نکرده است؛  زیآزاد و کن

 ،ی)طوس کند یدرباره آن قضاوتاست؛ بدون این که  کردهنق   زانیمکشوف الرأس بودن کنبر 
 (.320، ص1ج تا،یب

 شیرا در کتر  خرو  یعیل مشهورشرسب  نزو  زیتسنن ن مفسران اه  یبرخگفتنی است، 
پس از نکرر  یقرطب که اند. چناندانسته ترحیصح گر،یقول را نسبت به قول د  نیاحتی و  آورده

 قیاز مصراد آن،  نیرا سرب از پوشرش و ضررب او بره  زیرکن ینهر ،دهردیهر دوقول، احتمال م
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 ینهر یۀکره در قضر چنان شده باشد. همرسم  شانیپس از او بوده  امبریپ هایمخالفت با دستور 
 (.644، ص04، ج0324 ،یشد )قرطب نیچن نیزنان از ورود به مسجد ا

 ییروا لیتحل. 2. 2. 3
امرر بره ضررب »و سرپس  زیراباحه و وجروب پوشرش کن ،یدال بر نه اتیابتدا روااینک 

 . ردیگیقرار م یابیآمده بوده، مورد ارز  انیاز آن سخن به م ینه اتیکه در روا «زیکن

 زیپوشش کنروایات مربوط به  لیتحل. 1. 2. 2. 3
 تحلی  سندی و داللی روایات مربوط به پوشش کنیز از قراری است که در پی می آید:

سرند  ۀاما حمراد اللحرام در سلسرل ،اگرچه مسند است ینه اتیروای: س ند لیتحلالف. 
در کتاب رجرالش، پردر  ،ینجاش نیچن. همستیاز او در دست ن یفیاست و توص آن، مجهول

اباحره اگرچره  تیر. در روادانردیم فیضع ثیرا در حد یصاح  محاسن، محمدبن خالد برق
 زیردال برر وجروب ن تیراسرت. در روا عاما سرند آن، مرفرو  ،و ثقه هستند یآن امام انیتمام راو 

سرند  ثیراز ح اتیرروا ۀهمر ن،یبنابرا ؛شده است فی( تضعیالقرشوه )وه  بن یالبختریاب
دال بر  اتیروا زیمحتوا ن  یکرد. در تحل هیمحتوا تک  یبه تحل دیآنها با  یتحل یو برا ندافیضع

 قرآن ناسازگار است.  یاباحه، با مفاد کل یو حت ینه
عالمان  شود،یم دهیو وجوب د  ینه اتیدر متِن روا که چنانمه: اتیروا دبودنیمق ب

مررتبط  نیآن را تحت عنراو  ،گرانیو د  یحر عامل خیاول، ش دیصدوق، شه خیاز جمله ش یعیش
 نیا عهیش میقد یمشهور فقها یرأ(. 419 -406، صص4ق، ج0419 ،یاند)حرعاملبا نماز آورده

در  زیرکن یاست و پوشرش سرر بررا حیبا سر برهنه نماز بخواند، نمازش صح زیاست که اگر کن
 (. 550ق، ص0419 ،یزدی ؛342، ص6ش، ج 0315)صدوق، ستینماز واج  ن

 سرت؛ین یحجرابیدال برر اجبرار برر بر ،است عهیش یقدما یکه رأ نینظر گذشته از ا نیا
یمر )ع(براقرمسرلم از امامبننمونره محّمد یدرحجاب سر است. بررا اریاخت دیفبلکه مفاد آن م
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 ،ینی)کلسرتیالزم ن یمقنعره و روسرر زیدر نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: بر کن زیکن ای: آپرسد
 (. 394، ص3ق، ج 0417

 اریزن هنگام نمراز بسر ۀبرد یآمده است که حّد الزم حجاب برا زین یبرخ یدر آراء فقه
مررد اسرت  یدر حرّد پوشرش الزم بررا یمرذاه  اسرمم یو به نظر برخ استکمتر از زن آزاد 

دوم  تیردر روا یحتر نیبنرابرا ؛(373، ص4ق، ج0460 ،ینجف ؛615، ص0، ج0401 ،یری)جز 
 نشده، مقصود در حالت نماز است. حیتصر « الصمه یف» دیکه به ق

  یتبرد فه،یخل حیحکم صر به نظر می رسد، : تیصدور روا یو فضا خیتوجه به تارج. 
برر صردور روایرات  سرنت،عالمران اه ایرن نظرر در میران  یو اجمراعغالر  شدن آن به فتوا و 

 .  معصومین)ع( تأثیر گذاشته است
و  زیرپوشرش زن کن یبرابرر نیچنرو زنان آزاد و هم زانیپوشش کن زیتمابر  سنت،فقه اه 
عرورت  زماننردیعرورت کن» ایر« مانند مرد است زیکن»در نظر اه  سنت، . استمردان در نماز 

 (.  602، ص0، ج0401 ،یلیزح ؛320، ص0ق، ج0415 ،ی)قرطب« مرد است
، 0345 ،ی)شروکان بودنردنظرفروق برر همرین انس بنمالک یو بنا به قول یشافع فه،یابوحن

و نره  دانسرتهیمالک، ستر عورِت در نماز را مسرتح  مر ،یگری(. البته بنا به نق  د 55، ص6ج
 روایرت نیرعامره ا یاحکرام فقهرا ی(. مبنا602، ص6، ج0404،  یشافع یبصر یواج )ماورد

 ۀمقنعر انهیبا تاز ، است که با مقنعه سر خود را پوشانده دید یرا م یزیکناست که عمر هرگاه زن 
 زیرکنر یرا برردار، خرودت را ماننرد زنران غ تیزِن متعفن روسر  ی: اگفتیو م داشتیاو را برم

، 6، ج0404 ،یشررافعیبصررریمرراورد ؛606، ص0ق، ج0364 ،یحنفرر ی! )سرخسرر؟یکنرریمرر
 (.602ص

کین)ع(معصوم ۀر یس یکل مفاد: رهیعرضه بر س د. اسرت. امرام  زیربرر حجراب کن دیر، تأ
کررد کره  رّیرفرزنرد خرود را مخو  فرمرودتوصریه  زانشرانیبه حسن خلق با کن )ع(جعفربنموسی

ش، 0329مترنّعم کنرد )کلینری،  قساب یزندگ یهایمندولد را به شرط حجاب از بهرهاّم  زانیکن
 (.92-91، صص6ج

 عرضۀ این روایات بر سیرۀ معصومین)ع( دو احتمال را می پرورد: 
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 هیرتق، این است که روایات متضمن اختصاص حجراب بره زنران آزاد از روی اول احتمال
اسرت و در  )ص(رسرول اللره ۀر یفرد به قررآن و سر نیتر که عالم ی)ع(عل امامصادر شده باشد. 

بره  زیرکه کن یهنگام ،داشته، فرموده است یاهیّ رتقیو غ حیحکومتش امکان مواجهه صر  طیشرا
 هیو تق یریگسخت طیکه شرا )ع(از بخواند؛ اما در زمان امام صادقبا خمار نم دیبا ،دیبلوح رس

حجراب در  خوردنرد،یحجاب و پوشش سر خود، شرمق مر سب به  زانیکن یبوده است و حتّ 
 تیروا یانتها د. درناز خمار استفاده کن ند،اگر دوست داشت :و فرمود نماز را به خودآنان سپرد

بره  ،و عمر  نکرردن او بروده اسرت یحجرابیحاص  اجبار او به بر عتات یکه طبرا  زیضرب کن زین
و به آنران  شدندیزده م زانی: کنگفتیکه پدرم م دمیشن: »و فرموده استنسبت داده  گرانید 

 زیرن ی(. مجلسر406، ص4ق، ج0419 ،ی)حر عرامل «دینکن هیخود را به آزادها شب ،شدیگفته م
حمر  کررده  هیبر تق ،را با فرا صحتمورد بحث  اتیابرداشت در بحاراالنوار رو  نیا دییدر تأ

 (.016، صق 0413 ،یاست )مجلس
گانه، از سره اتیرروا درباشرد.  در نمرازنقاب)روبنرد( از  ینه، این است که دوم احتمال

 یزیرچ ی. مقنعه بره معنراسخن رفته است زیکن یو وجوب خمار در نماز برا نقابجواز  ای ینه
( و صررفات 411، ص00ق، ج0312 ،یحنفر یدی)زب شودیاست که با آن سر و صورت پوشانده م

، 3ق، ج0406)راغ  اصفهانی،  است زین )روبند(نقابمعنای بلکه به  ؛ستین یروسر یبه معنا
 (.  653ص

استفاده از خمار امر به  تینشود، دو دسته روا هیّ حم  بر تق ات،یروا نیاگر ا یحتّ  نیبنابرا
 (نقابمقنعره)کره امرام از  ؛ این گونره، قاب  جم  است)به معنای نقاب(از مقنعه یدر نماز و نه

مسرلمان آزاد  انزنربرارۀ روبنرد درنهی از  اتیروا که نی. باالخص اینه روسر نهی کرده است؛
زن آزاد( نمراز  یتریزن مسرلمان )و در روا ،اشرکال نردارد: »؛ نظیرر ایرن کرهشده استنق   زین

قنراع بره  ات،یرروا نیرادر (.  401، ص4ق، ج0419 ،ی)حر عرامل« نداشته باشد بخواند و مقنعه
 .بپوشانددر نماز سر خود را  ،زن مسلمان آزاد واج  استبی شک بر  رایز است؛ روبند  یمعنا
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 زیبر ضرب کنروایات دال  لیتحل. 2. 2. 2. 3
پوشرش  سب به  زی، کتک زدن کنمورد بحث ۀانگسهاتیقاب  نقد در روا مضمون نیدوم
 قاب  نکر است:  یباره نکات نیاست. در ا

آنچه در مناب  عامه آمرده  با یعیمناب  ش یضرب در برخ اتیروا: با عامه یهمخوانالف. 
 سرب بره  زانیردوم در ضررب و شرتم کن فرهیاقردام خل است، همخروانی نردارد کره در آنهرا از

، 2، ج0414 ،یوطیسرر ؛602، ص5، ج6111)طبرانرری،  سررخن گفترره شررده اسررت حجابشرران
 (.221ص

حجابشران اگرر درسرت  سرب به  زانیزدن کن کتک: تعارض ضرب و اباحه پوشش ب.
در ستر و پوشش  اریاباحه و اخت اتیحجاب است که با روا یدال بر حرمت قطع دیترد یباشد، ب

 (.  401-406ق، ص0419 ،ی)حرعاملستیقاب  جم  ن
در  از امرام براقر)ع( تیرروا نیربرا ا )ع(اباحه از امام صرادق تیروا: تی عرضه بر روا ج.

نشروند  هیتا به آزادها شب زدندیپوششان م سب را به  زانیکن ،«گرانید » فرمود:تعارا است که 
 بتنسر گررانیفع  را بره د  نیا حات یامام صر  ت،یروا نی(. در ا406، ص4ق، ج0419 ،ی)حر عامل

کره امرام کترک زدن را بره آنران نسربت  یکسران ،مشخص اسرت نیشیپ حاتی. با توضدهدیم
مرورد  تیبا فرا مجعول نبودن روا یحتّ  ،دهدینشان ماین ها . ندیعمر و افراد تاب  او  ،دهدیم

 انردبره آن تصرریح کرده زیرعلمرا ن یبرخر؛ چنران کره صادر شده اسرت هیّ تق یاز رو آنبحث، 
 (.09، ص7ق، ج0415، ی)بحرران

 یبردگران و نهر یبرر حقروق انسران یشاهد روشرن )ع(معصومان ۀر یس: عرضه بر سنت د.
غممرم  هی: مشغول تنبدیگو یم یمسعودانصار از آزار و تعرا به آنان است. از جمله ابن دیشد

را از  انرهیتاز را دیردم، )ص( غمبرریپ. وقتری دمیاز پشرت سرر شرنپیغمبر)ص( را  یبودم که صدا
غرمم  نیراسرت کره ترو برر ا یاز قردرت شیوند بر تو بفرمود: قدرت خداایشان  .دست انداختم

 ی،کرردی: اگرر آزادش نمردیفرمای)ص( به او مامبریو پ کندیمسعود غمم را آزاد م. ابنیدار
 (.06ش، ص0300)ناصف،  یدیخر یخود م یآتش جهنم را برا
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کره برگرفتره از  عهیش یدارد که در فقه اسمم تیّ اهم ینرساندن به مملوکان به حد صدمه
اوسرت  یآزاد  ،یربنرابرحکم تنک ز،یرکن دیکتک زدن شرد یاست، جزا )ع(نیمعصوم اتیروا

 انررد،رفتهیبرره شررمار مرر نیررد  یعملرر یائمرره کرره الگررو  عتررات ی(. طب670ررر67ق، ص0414 ،ی)برراج
اند. معلروم اسرت کره هم بوده یاسممهای در عم  به دستور  انمسلمان نیتر و ملتزم نیمتعهدتر 
 نیبنرابرا ؛شدندینم اند،کردهیم یها نهرا از آن گرانیکه د  یمنکر ین مرتک  رفتارهاخود آنا

 یمبا ، قطعات مردود است. حتر یاز دست معصوم، آن هم درمورد امر زیکن کیکتک خوردن 
، 4ق، ج0460 ،یاند )نجفرجز آن مستح  دانسرته ورا در نماز  زیحجاب کن عهیش یفقها یبرخ
قررار  )ع(مرورد ضررب و شرتم ائمره یمسرتح ، کسر ایرمبرا   یامر سب به  عتات ی(. طب417ص
 .استمردود  یاتیروا نیچنفته است؛ لذا گر ینم

 یعقل لیتحل. 3. 3. 3
اینک ضمن تحلی  عقلی به نقد ممحظاتی کره شرهید مطهرری در زمینرۀ موضروع مرورد 

 شود:بحث دارند، پرداخته می
می آید، در نقد نظر شرهید قابر  طرر  نکاتی که در پی : مشقت لیعدم تحم نقدالف. 

 است:
از احکرام را  یبخرش مهمر یمشقت و سخت بودن آن، جواز الغرادلی  لغوپوشش به  .0
 .کندیصادر م
حکرم کررد؛ چرون  امرروز ۀزنان در جامعباید به اباحۀ حجاب برای  یاستداللچنین با  .6

و این  دارند یادیوآمد ز رفت رونیدرون خانواده را برعهده دارند و هم در ب یهاهم نقش زنان،
 دارد.  یتوجهقاب  یاجتماع آثار یحجابیحال آنکه ب باعث عسرت آنان می گردد؛

غنا  یبرا زان،یاز کن ی. برخشدندیانتخاب نم رونیسخت ب یکارها یبرا زانیکن ۀهم .3
، ینجفر ؛520م، ص0952، ی)جواد علرگرفتنردیو دربارها مورد استفاده قرار م یو مسائ  جنس

 (.49ه، ص0414
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در این زمینه که کنیزان جلروه گرری نداشرتند، نقردهای نیر   ی:گرنبود جل وه نقد ب.
 قاب  طر  است:

 ارینخواهرد برود. چره بسر نتیبودن مستلزم عدم آراسته بودن و عدم استفاده از ز  زیکن .0
 اند.هم برخوردار بوده یاریبس یو از آراستگ شدندیدربار شناخته م یهایکه سوگل یزانیکن

خرود طبرق  یو به نظافت و آراستگ نددامن بودپاک یمسلمانان زان،یکن نیاز ا یاریبس .6
 یو حتر یاز خلفا و پادشاهان اسرمم یکه مادر برخچنان. همدادندیم اهمیت اریبس نید  میتعال

 اند.بوده زیامامان معصوم، کن
اکثرر  ؛ چروندارد حیترج زیزنان آزاد و کن نیبه اشتراک حکم حجاب ب یرأه آن که جینت

که به خاص برودن سرب   مفسران تیاقلآن و  اندقائ  هیعام بودن سب  نزول آبه  یعیمفسران ش
 .  اقتباس کرده اند که خدشه های آن نکر شد از مناب  اه  تسنن اند،نزول آیه قائ 

 جینتا. 4
که در پری مری آیرد، دارای اشرکال حکم تمایز پوشش میان زنان آزاد و کنیزان به جهاتی 

 یهااو، فلسرفه یبه او، حق عفاف بررا یاسمم از آزار جنس ینه ز،یکن یانسان تیشخصاست: 
 اتیرخطراب در آ تیرنبرودن آن، اطرمق و عموم ریحجراب و اسرتثناپذ یو اجتمراع یتیشخص

شرأن  ده،یرد   یبرودن فردآسر زیرکن ایبدون توجه به آزاد  نیبودن مطلق فع  منافق حیحجاب، قب
در )ع(و ائمره )ص(امبریرپ یقطعر رهیتوجه به سر نیهمچن ،یعیش اتیروا انیدر م هیصدور عام آ
 آنان.  رامونیپ هیخود و توص زانیتعام  با کن

شواهدی که در پی می آید، این احتمال را تقویت مری کنرد کره روایرات نراظر بره تمرایز 
ضرعیف  قیره صرادر شرده باشرند:از روی تدر صورت صحت صدور، پوشش زنان آزاد و کنیز 

بره  ی، مقید بودن این روایاتعیدر مجام  ش زیپوشش سر کن ۀاباح حاکی از اتیرواالسند بودن 
تعرارا  نسربت بره کنیرزان، شدت عم  عمرر ،، خفقان در عصر ائمه)ع(«ةالصم یف»عبارت 
لرزوم  اِت یرروا ان میرامی تو . البته بالغ زیکن یدال بر لزوم خمار برا ی)ع(امام عل تیبا رواروایات 

 جم  کرد. زیزنان اعم از آزاد و کن یقناع برا ۀخمار و اباح
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)ع( هرم مرردود اسرت؛ بره دلیر  از امرام محجروب زیرکتک خوردن کنروایت حاکی از 
با کترک زدن ۀ حجاب اباح یمعصوم و تعارا عقمن یبا عامه، تعارا با سنت قطع یهمخوان

 حجاب.  یبه دل

 کتبی منابع. 5 
 : اسوهقم -حسین، ایران .اریانترجمه انص (.ش0313)میکر  قرآن .0
 العربي: مؤسسا التاریخیروتب .عاشورالتنویر المعروف بتفسیر ابن تفسیر التحریرو (.ق0461)عاشور، محّمدطاهرابن .6
 الجی : داربیروت .احکام القرآن (.ق 0411)عبداللهبنعربی، محمدابن .3
اول، سال شه،یاندآوردره .«آن در اسمم  یتشر  ریو س تیحجاب در عصر جاهل» (.ش0311ی)مهد ،یطبسیاحمد .4

 زییاول، پاۀشمار 
 یاالسمم الکت  : دارروتیب . یالسب منار ثیاحاد  جیتخر  یف  یالغل ِارواء (.ق0415)نیناصرالد محّمد ،یآلبان .5
 بی نا: روتیب .شر  موطأ االمام مالک یالمنتق (.0414/0914)خلفبنمانیسل ،یباج .2
 اإلسممیاالبعثا، قسم الدراسات: موسساقم .البرهان في تفسیرالقرآن (.ق0405)سلیمانبنبحرانی، هاشم .7
 المدرسینقم: جماعا .الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهرة (.ق0415)بحراني، یوسف .1
 .56و  50شماره  ،یقرآن یهاپژوهش .«حجاب اتینو از آ یهاقرائت» (.0312و زمستان  زییپا)محمد ،یبهرام .9

 ،یعنان میعبدالعظبا مقدمه دکترکمال .االقناعالقناع عن متنکشاف (.0401)نیالدصم بنونسیبنمنصور ،یحنبلیبهوت .01
 ای: دارالکت  العلمروتیب ی.شافع  یاسماع حسنابوعبدالله محمد قیتحق

 : بی ناتهران .برامیدر عصرپ یحجاب شرع (.0319)نیرحسیترکاشوند، ام .00
 بی نا: روتیب .المذاه  االربعا یالفقه عل (.0401/0991)عبدالرحمان ،یریجز  .06
 العربيالتراثإحیاء: داربیروت. احکام القرآن)جصاص( (.ق0415)علیبنجصاص، احمد .03
 ابغداد: مکتبا النهض .العلم للممییندار: بیروت .االسممالعرب قب المفص  فی تاریخ (.م0972ی)جوادعل .04
 : بی ناقم .عایالشر مسائ  یتحص یال عایالشوسائ  (.0419)حسنبنمحّمد ،یعاملحر .05
 : مرتضويتهران .قرآنالفاتمفردات قیترجمه و تحق (.ش0374)محمدبناصفهانی، حسینراغ  .02
 بیروت: دارالقلم .قرآنالفاتمفردات (.ق0406_________) .07
 ایر یالخمصر: المطبعا .القاموسشر  یالعروس فتاج (.0312)محّمد ،یدیزب .01
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 دمشق: دارالقلم .ّسریالمیالحنبلالفقه (.0401)وهبا ،یلیزح .09
 دمشق: دارالفکر. و المنهج اعیو الشر  ةدیالعق یرفیرالمنیالتفس (.0400________) .61
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