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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.
Key words: sexual chastity, hijab, slave-girl's covering, praying cloth, beating a slave
girl.
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(تاریخ دریافت59/01/29 :؛ تاریخ پذیرش)59/1/08 :

چکیده
در اسالم عفا

جنسی برای تمام زنان اعم از آزاد و بن  /واجب دانسته ش  /استت امتا از آیتۀ  95ستورۀ احتزاب،

تفسیرهای مختلفی راجع به پوش
کنیز و امر به پوش

کنیز از سوی مفسران دو مذهب ارائه ش  /است یکتی از ایتن تفستیرها نهتی از پوشت

زنان آزاد جهت تمایز از کنیزان است اگرچه اکثر ی ِت اهلسنت قائل به این نظر بود/انت  ،امتا بته دلیتل

تعارض آن با آموز/های قرآنی در خصوص نهی از اجبار به زنا ،عمومیتت خطتاب در آیتا حجتاب و عمومیتت قتب زنتا،
همچنین اضطراب در متن سبب نزولها و تعارض سبب نزول با حکمتهای حجاب ،این فهتم بتا نقت مواجته شت  /استت
همچنین اجرای این حکم در جامعه سبب بروز مفاس اجتماعی در زمان خلیفته دوم و تضتعیف وجتوب حجتاب در زمتان
ً
حاضر از سوی برخی منتق ِان آن ش  /است به عالو /در شیعه نیز مستن ا قرآنی و روایی ااهرا داللت بتر نهتی ،اباحته و
حتی وجوب پوش

کنیز میکن که پس از تحلیلهای قرآنی ،روایی و عقلی به عمل آمت  ،/فرضتیۀ تمتایز پوشت

آزاد مردود دانسته میشود و روایا شیعی مربوط به حالت نماز کنیز و در شرایط تقیهای به شمار میآی
کلیدواژگان :عفا

جنسی ،حجاب ،پوش

کنیز ،پوش

نماز ،ضرب کنیز
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 .1مقدمه
برخی از موضوعات تار یخی علیرغم تحوئت هرف اجتماعی ،گسست با شارایط زماناه
و از دست دادن فلسفههای عینی و واقعی ،بااز هام در باازخوانیهاای میاراث اساالمی باهویژه
انگارههای تار یخی فقهی به صورت مدام مورد بهرهبرداری قارار مایگیرناد .ایان امار بساته باه
الگوهای بازخوانی و تفسیر میراث ،در عینیتهای ادوار مختلف بازتابهاای گساتردهای دارد.
در همین زمینه ،چالشهای فراوانی فراروی تفسیر متاون میاراث قارار مایگیارد .برخای از ایان
موضوعات به خاار ارتباط آنها با ابیعت انسان از سویی و پیوست آنها با آیات ،اخبار و سانت
اسالمی از سوی دیگر ،بیش از همه مورد توجه نواندیشان و سنتگرایان قرار میگیرد.
در بیان و ادبیات موضوع مورد تحقیق این نوشتار باید گفت ،عفاف جنسی از ایان ماوارد
محسوب میشود .این امر در حوزۀ فردی و اجتماعی از موضوعات با اهمیت در فقاه اساالمی
است .در قرآن کر یم نیز از زوایای متعدد در سور مختلف بهویژه احزاب و نور به آن اشاره شده
است .در این میان یکی از چالشهای مطار در حاوزۀ پوشاش ،بحاث از اخاتالف زن آزاد و
کنیز در پوشش است که آرای تفسیری فقها و مفسران ماذاهب اساالمی درباارۀ آن ،گونااگون
است.
توجه به پیشینۀ موضوع ،برای فهم صحیح آن راهگشاا اسات .توجاه باه ساابقۀ تحقیقاات
حاکی از وابستگی نظر یههای مختلف به شرایط تار یخی گوناگون و اوضااع سیاسای اجتمااعی
مرتبط با تعامالت مکاتب و مذاهب است .ر یشاۀ اصالی در تفااوت بیانش و احکاام مارتبط باا
پوشش کنیز به تفاسیر مختلف از آیۀ  95سورۀ احزاب باز می گردد کاه یکای از آیاات کاانونی
ََ
ما َع َلىم ْ َّ
ما بي ْىدن َ
امر حجاب استَ « :ي َمي ه َّالنب ه ب ل هأل ْن َواج َك َو َب َن ه َك َو ن ََ ء ْال بت ْىؤمن َ
مىب ِ َّا
ب
ل
ج
ىا
م
ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ب
َذال َك َأ ْعن َ َأ بي ْع َا َْ َا ََ َا بي ْؤ َذ ْي َا َو ك َ َ َّالل ب غف ً
لَا ََّ َِ ًمت » (احزاب.)95/
ِ
البته اختالف در روایات اسبابنزول و دیگر روایات در این دو مذهب نیاز باعاث تناوع و
تباین دیدگاههای این حاوزه شاده اسات .براسااس قاول مشاهور در تفاسایر اها تسانن ،علات
حجاب چنین بیان شده است« :شناخته شدن زنان آزاد از کنیزان بیحجاب بارای جلاوگیری از
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ایجاد آزار و مزاحمت برای آزادها از راه پوشیدن جلبااب» (اباری ،0102 ،ج ،22و)00؛ اماا
در مکتب شیعه ،عالوه بر استدئل پیشین ،علتی دیگر بیاان شاده اسات کاه عباارت اسات از:
شناخته شدن همۀ زنان به صال و عفاف تا از این رهگذر ،ماورد تعارض افاراد بیماار دل واقاع
نشوند (اباابایی ،0051 ،ج ،09و.)011
مفسران دو ماذهب و تحلیا روایاات ماورد اساتفاده در ایان
مشهور
بررسی تحلیلی قول
ِ
ِ

موضوع ،ضمن نیم نگاهی به احکام فقهی و آثار آن در جامعه ،موضوع نوشتار پیش روست.
ا
ضرورت و اهمیت این موضوع وقتی روشن میگردد که این موضاوع را صارفا تاار یخی و
بی ارتباط با زمانه ننگر یم .برای نمونه در عصر معاصر ،برخای از منتقادان حجااب باا انتخااب
فهم مشهور در اه سنت و بازگرداندن منشأ حجااب باه تماایز کنیاز و آزاد ،باا تحلیلای کاه باه
تفصی در متن این مقاله خواهید دید ،منکر وجود ضرورت حجاب در جامعه امروزی شادهاند؛
بنابراین ارزش علمی این بحث بر سرنوشت حکم شرعی حجاب و مناسبات اجتمااعی زناان باا
مردان تأثیر فراوانی دارد .یکی از نتایج و اهمیتهای آن ،اقبال فقه ،فقاهت و شرعیت باه دفااع
از حجاب و ستر است.
تحقی اق پ ایشرو ب اه روش تحلیل ای ،انتقااادی و اسااتدئلی -فقه ای و نی از فقهالحاادیثی،
نقدالحدیثی و تار یخی و با تأکید بر تفسیر و فقه است .بحاث باا تمرکاز بار تفسایر و محور یات
استنباط فقهی از آیات قرآنی صورت می گیرد .هدف نوشتار بررسای آرا فار یقین اسات و ایان
دو مذهب نسبت به هر کدام از دو رأی پیشگفته ،موافقان و مخالفانی دارند که به بررسی آنهاا
پرداخته میشود.

 .2دیدگاه اهل سنت در زمینة علت تشریع حجاب

ا
اینک ابتدا به تبیین نظر یه مشهور در اه سنت و سپس ،بیان ادلاه و نهایتاا نقاد و تحلیا

آن ادله اهتمام میشود.
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 .1 .2تبیین نظریه

براساس دیدگاه اه سنت ،علت تشر یع حکام حجااب ،تماایز نهاادن میاان زناان آزاد و
کنیزان بوده است؛ ز یرا کنیزان در صدراسالم گاه با اختیاار و گااه از روی اجباار باه زناا اقادام
میکردند و از کانونهای فساد جامعه محسوب میشدند؛ بر این اساس ،روابط جنسی با ایشاان
از سهولت بیشتر و قبح کمتری برخوردار بود و حتی اگر باا اذن اربااب انجاام مایشاد ،هایچ
َ
ْ
منعی نداشت .افرادی که قائ به عدم پوشش کنیز هستند ،عبارت «أن ی ْع َرف َن» را شناخته شدن
زنان آزاد از کنیزان تفسیرکردهاند؛ یعنی خداوند زنان مؤمن را به پوشش امر میکند تا از کنیازان
که بیحجااب و کاانون ایاذا بودهاناد ،بازشاناخته شاوند و ماورد آزار واقاع نشاوند؛ بناابراین،
مخااب حکم حجاب در این آیه عموم زنان نبود و شام کنیزان نمی شد.
 .2 .2ادلۀ نظریه

اکثر یت عالمان اه سنت این نظریه را برگزیدهاند .آناان در اساتدئل بار رأی خاود ،باه
ادلهای از قرآن و روایات استناد کردهاند که اینک به اختصار مرور میشود.
الف .دلی قرآنری :مستند قرآنی هر دو مذهب ،سبب نزولهای مختلف از آیاۀ  95ساورۀ
احزاب است .سبب نزول مشهور و نزدیک به تواتر در اه سنت از این قارار نقا شاده اسات:
«زنان آزاد و کنیز که در نوع پوشش با هم تفاوتی نداشتند ،شب هنگام برای قضای حاجت باه
گودالها و بین درختان خرما میرفتند .فاسقان مدینه به آزار کنیزکان مای پرداختناد و چاه بساا
زنان آزاد را نیز اذیت میکردند .هنگاامی کاه باه آناان گفتاه میشاد :اچارا چناین برخاوردی
کردید؟و میگفتند :گمان کردیم ،کنیز است؛ به همین سابب باه زناان آزاد ،دساتور داده شاد،
پوشش و شک لباس خود را تغییر دهند تا از کنیزان بازشناخته شوند و با حشمت و ابهت جلوه
کنند ،تا کسی بر آنان امع نورزد» (ابری ،0102 ،ج ،22و.)00
ابری و به دنبال او محدثان بسیار دیگر ،روایتی را نیز از علی(ع) آوردهاناد کاه مخاااب
آیه زنان مؤمن بودند؛ از این قرار« :خداوند زنان مؤمن را امار کارد تاا هنگاام خاروج از مناازل
چهرههایشان را با جلباب از بائی سرشان بپوشانند و تنهاا چشمانشاان آشاکار باشاد» (اباری،
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م001ق0102 ،ق ،ج ،22و )01البته او این روایت را به قصاد بیاان معناای جلبااب مایآورد و
توجهی به عمومیت خطاب آن برای تمامی زنان مؤمن نمیکند.
ب .حجیت عم عمر به منزلۀ دلی روایی :عدم اعتقاد به حجاب کنیز در بااور خلیفاۀ
دوم ،الزام او به بیحجابی و کتک زدن زنان بائخص کنیزان ،به وفور در سیرۀ او گزارش شده
است .سرخسی نق مایکناد :کنیازان عمار در حاالی از ماا پاذیرایی مایکردناد کاه سرشاان
مکشااوف و سینههایشااان لاارزان بااود (سرخس ای ،0021 ،ج ،5و 02و ج ،01و090؛ بیهق ای،
ا
تسنن نیاز گازارش شاده اسات(آلبانی،
0121ق ،ج ،01و .)090این مطلب در دیگر منابع اه
0119ق ،و .)211از انسبنمالک نیاز روایات مشاهوری در بااب خشاونت و ضارب و شاتم
کنیزان توسط خلیفه نقا شاده اسات (سایوای ،0001 ،ج ،9و .)220عاالوه بار ایان ماوارد،
گزارشهااای مشااابه فااراوان دیگااری در هم این زمینااه نق ا شااده اساات(قرابی ،0119 ،ج،7
مفسر معروف حنفی ابوبکر ا
و .)080فقیه و ا
جصاو هم حکم نظر به کنیاز را همانناد حکام
نظر به محرم برای تمام مردم جایز دانساته اسات و مساتند برداشات خاود را سایرۀ عمار اعاالن
میکند ا
(جصاو ،0109 ،ج ،0و.)101
 .3 .2نقد و تحلیل

نفی پوشش کنیز در جامعه براساس روایت سبب نزول پیشگفته ،با تحلی های ساندی و
محتوایی ز یر قاب نقد به نظر می رسد.
الف .تحلی سندی :ابری ،روایت سبب نازول نخسات را باا الفااظ مختلاف ،تحات 0
سلسله (محمد بن سعد از پدر و اجدادش تا ابن عباس) و ( محمدبنعمرو ،أبوعاصام ،عیسای،
و حرث ،حسن ،ورقا  ،همگی از ابنابينجیح از مجاهد) و (ابنحمیاد از حکاام از عنبسا  ،از
فردی نامشخص از ابوصالح)گزارش میکند(ابری0102 ،ق ،ج ،22و.)01
اریق روایت اول که به ابنعباس می رسد ،جز اارق نهگاناه معتبار از او نیسات (بارای
دیدن ارق ابنعباس نک :معرفت0075 ،ش ،صص .)297-291روایت دوم مقطاوع و مختاوم
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به «مجاهد» تابعی است و لذا نمیتواند روایتگر سبب نزول باشد .در روایت سوم ،نیز عاالوه
بر ارسال درون سلسله از ار یق عبارت(عمن حدثه) ،انتهای سند نیز مقطوع است.
ب .تحلی محالوا :در تحلی محتوای روایت ،از سه روش عرض بر قرآن ،قیاس باا دیگار
ا
روایات سبب نزول و نهایتا تحلی عقلی استفاده میشود.
 .1 .3 .2عرض بر قرآن

عرض محتوای روایت مورد تحلی  ،بر قرآن از سه منظر در ز یر انجام شده است:
یک .منع اجبار به

نا در سورۀ نرور :اگر براساس این روایت سبب نازول پذیرفتاه شاود کاه

عبارت «ان یعرفن» ،فلسفه حجاب ،به معنای شناخته شاده زن آزاد از کنیاز اسات تاا آزارهاای
جنسی متوجه زنان آزاد نباشد و به سمت کنیزان بیحجاب سوق داده شود ،آنگاه باید پاذیرفت
که در نگاه قرآن ،آزار کنیز بالمانع بوده است؛ حال آن که چنین نیست .راهکار حقیقی اساالم
این بود که با اعالم قانون منع اجبار به فحشا ،فاصلۀ میاان آزاد و عباد از حیاث عفااف جنسای
برداشته شود؛ نه این که با قوانینی در حد عفاف آنان تفاوت ایجاد کند و آناان را ساه الوصاول
سازد .آیۀ  00نور دال بر همین امر است« :کنیزان خود را که میخواهند پاکدامن باشند ،بارای
به دست آوردن متاع ناچیز و زودگذر زندگی دنیاا باه زناا وادار مکنیاد» .ضامن ایان کاه هماۀ
کنیزان ،اه فحشا نبودند .پیداست که مطابق مفاد اص عدالت اسالمی ،تماام آناان باه سابب
ارتکاب خطای عدهای از ِّ
حق حجاب محروم نخواهند شد .به عالوه ،مباا باودن بایحجاابی
برای همۀ کنیزان میتوانست راه را برای دستهای که خواهان فحشا و اعمال منافی عفت بودناد،
بازتر کند و حر یم جامعه را با خطر بیشتری مواجه کند .بدیهی است که ساحت قرآن از چنین
چیزی دور است.
دو .عمومیت خطاب در آیات حجاب :یکی از نکات قاب برداشت از این سببنزول ،ایان
است که همۀ زنان مؤمن ،مخااب حکم آن نبوده و کنیزان مؤمن از آن استثنا شادهاند؛ حاال
آن که آیات حجاب خطاب به عموم زنان مؤمن است ،نه فقاط زناان آزاد؛ ز یارا اگرچاه شاروع
دعوت به حجاب از همسران پیامبر (احزاب )00-02/به دلی الگو بودن ایشان ،اماری منطقای
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است ،اما برای دفع ا
توهم حصر حجاب به آنان ،در آیات بعاد ،احکاام پوشاش ،باه هماۀ زناان
مؤمن ،این چنین تعمیم یافت« :ای پیاامبر! باه همسارانت و دخترانات و همساران کساانی کاه
مؤمن هستند ،بگو :چادرهایشان را بر خود فرو پوشند .این به این که شاناخته شاوند ،نزدیاکتر
است ،و در نتیجه مورد آزار قرار نخواهند گرفت و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان اسات»
(احزاب .)95/شأن نزول آن ،جلوگیری از آزاررسانی به همۀ زنان هنگام تردد شبانه بارای نمااز
یا دفع حاجت بوده است (فیض کاشانی ،0109 ،ج ،1و.)211
در این بیان ،سخنی از آزاد یا کنیز بودن زنان مطر نشده است و اشکائت پیشگفتاه را
باودن زناان رخ مایداد ،مرحلاۀ
نیز ندارد .خداوند برای جلوگیری از این آزار که به بهانه کنیاز
ِ

دیگر وجوب حجاب را مطر میکند که عالوه بر همساران پیاامبر شاام دختاران و همساران
مؤمنان نیز میگردد؛ نه این که با تفاوت نهادن میان پوشش کنیاز و آزاد ،مزاحمتهاا را ا
متوجاه
کنیز کند .ضمن این که روشن است ،برای مزاحمان تفاوتی در کنیز یا آزاد بودن وجود نداشت
وآنان به دنبال هوسرانی خود بودند .سورۀ ناور کاه پاس از احازاب ناازل شاده اسات(احمدی
ابسی0088 ،ش ،و )009مشتم بر دستوراتی همگانی در عرصۀ حجاب و عباراتی نظیار« َو
بْ ْ ْ
ل ِلل بتؤ ِم َن ف» است؛ بنابراین خروج کنیاز از ایان احکاام کلای و فراگیار قرآنای ،محتااج دلیا
است(زحیلی0100 ،ق ،و .)018باید توجه داشت که ضعف سند روایت ،مانع امکاان اساتفاده
از آن در تخصیص عموم قرآنی میشود.
سه .یکسانی قبح نای با

ن آ اد و کنیز :گویا منافقان کنیاز باودن را عاذری مقباول بارای

ارتکاب زنا ذکر میکردهاند .در حالی در قرآن آمده است« :به زن زناکاار و مارد زناکاار صاد
تاز یانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دار ید ،نباید شما را در ااجرایو دین خادا دربااره
آن دو نفر دلسوزی و مهربانی بگیرد و باید گروهی از مؤمنان ،شاهد مجازات آن دو نفر باشند»
(نور)2/؛ بر این اساس ،میان قابح زناای محصانۀ کنیاز و زناای باا آزاد ،تفااوت وجاود نادارد.
بسیاری از عالمان اه سنت مانند ابنحزم بر چنین تبعیضی سخت تاختهاند و فارق قائا شادن
میان قبح زنای با کنیز و غیرکنیز را به شدت مورد انتقاد قرار داده ،آن را با اسالم و سنت و بیاان
پیامبرخدا ناسازگار به شمار آوردهاند( .شافعی و غزی شافعی 0098 ،ش ،و .)205
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 .2 .3 .2بررسی روایات سبب نزول

در خصوو روایات سبب نزول گفتنی است ،در متن آنها اضطراب وجود دارد .در مورد
آیۀ  95سورۀ احزاب چندین سبب نزول وجود دارد:
الف .روایت دال بر تفاوت حجاب زن اسیر و آزاد که همان روایات ماورد بحاث در ایان
مقاله است و پیشتر بیان شد .این روایت با نق هاای گونااگون حکایات از آزار زناان آزاده باه
دست جوانان مزاحم و امر به پوشیدن جلباب جهت تمایز از کنیازان و دور کاردن مزاحمات از
آنان را شأن نزول آیه شمرده است.
ب .روایت امر به عفاف برای تمامی زنان که روایت مشهور در تفاسیر شیعه است« :زنان
از خانه به قصد مسجد خاارج مایشادند و پشات سارپیامبر نمااز مایخواندناد .هنگاامی کاه
شبهنگام برای ادای نماز مغرب و عشا خارج میشدند ،جوانان بر سر راه آناان ماینشساتند،
آنان را اذیت می کردند و به ایشان متعرض میشدند؛ به همین سابب خداوناد ایان آیاه را ناازل
کرد» (قمی ،0090 ،ج ،2و  .)059اغلب مفسران شیعی با تمسک به این روایت سبب نازول،
َ َ َ َ
ْ ََ ْ َ
عبارت «ذ ِالك أ ْعن َ أ بي ْع َاَ َا َا بيؤذ ْي َا» را حم بر شاناخته شادن باه ساتر و صاال و عفااف
کردهاند ،نه شناخته شدن کنیز از آزاد؛ ز یرا وقتی افراد به این عنوان شناخته شدند ،دیگار اذیات
نمیشوند؛ یعنای اها فساق و فجاور متعارض آناان نمایگردناد؛ چاه آزاد باشاند و چاه کنیاز
(اباابایی ،0051 ،ج ،09و .)011بنابراین آیه حکمی کلی برای تمام زنان است؛ ز یرا پوشاش
آنان بر ایذائیکه نسبت به آنان میشود ،ماؤثر اسات و باا حجااب بایشتار و شاناخته شادن باه
عفاف ،موردآزار واقع نمیشوند(قرائتی ،0080 ،ج ،7و.)058
ج .نهی از حضور زنان بدون جلباب در جامعه توسط خلیفه دوم .روایت شده است کاه:
«عمر درحالی که در خیابانهای مدینه راه میرفت ،از کنار زنی عبور کرد که با نقاب بر چهره
در بین مردها در بازار در حال خر ید بود ،پاس باا شاالق او را زد .زن نیاز او را رهاا کارد و باه
حضور پیامبر خدا رسید .گفت :ای رساول خادا ،عماربن خطااب بادون آن کاه مان مرتکاب
گناهی شده باشم ،مرا شالق زد .پیامبر عمر را فراخواند و باه او گفات :چارا دختار عماهات را
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تاز یانه زدی؟ عمر جواب داد :از دیدن او عصبانی شدم ،وقتای کاه او را بادون جلبااب دیادم.
گمان کردم که کنیز است .پس از آن ،مردم گفتند :هم اینک دربارۀ آن زن بر رسول خادا آیاه
نازل میشود .عمر گفات :زناان ماا جلبااب نداشاتند ،پاس خداوناد آیاه فاوق را ناازل کارد»
(ابنعربی0118 ،ق ،ج ،0و.)0989
د .نهی عمر از حضور سوده در جامعه در حالی که حجاب داشت و نزول آیه در دفاع از
حضور اجتماعی زنان محجباه :عایشاه نقا میکناد« :ساوده همسار پیاامبر(و) کاه انادامی
درشت داشت .هرگاه بیرون از خانه ا
تردد میکرد ،شناخته میشد ،روزی عمر با او برخورد کارد
و وی را مالمت نمود .وی به پیامبر(و) شکایت برد و این آیاه بارای دفااع از خاروج زناان باا
حفظ پوشش مناسب نازل گشت» (سیوای0111 ،ق ،ج ،9و.)220
دو نکته در مورد این روایات قاب توجه است:
الف .روایات اول ،سوم و چهارم ،روایات مشهور و مقبول در اه تسنن است؛ اما روایت
دوم اگرچه راوی آن قید نشده است ،باتوجه به منابع ناق آن که شیعی است ،منسوب باه تشایع
است؛ بنابراین صرف نظر از تحلی سندی ،بنابراص مخالفت با عاماه ،روایات دوم قابا قبولتر
ِ
است.
دو .باتوجه به معنای مستفاد از این روایات که شام تمایز حجاب آزاد و کنیز ،عمومیات
حجاب برای همه و همچنین دفاع از حضور زنان در جامعه با رعایت حجااب اسات ،مایتاوان
رأی به نااستواری و عدم ثبات در متن روایات داد که خود نشانهای از ضعف است .این تشاتت
نق در اسباب نزول میتواند نظر عالمه اباابایی دال بر تطبیقی و اجتهاادی باودن آنهاا و نفای
ضبط و مشاهدۀ راوی را تقویت کند(اباابایی ،0051 ،ج ،1و)71؛ بنابراین بایاد تکیاه را بار
تحلی های قرآنی و عقلی قرار داد.
 .3 .3 .2تحلیل عقلی

پیامدهای پذیرش حکم مورد بحث به قراری است که در پی می آید:
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الف .گسالرش مفاسد اجالماعی :با توجه به اعتبار سیرۀ خلیفه در صادور فتاوا نازد اها
سنت و همچنین تواتر روایت مورد بحث ،باید گفت که این حکم در نازد غالاب علماای اها
زان عمر بادون پوشاش سار و ساینه از
سنت پذیرفته شده است .سرخسی پس از بیان اینکه کنی ِ
مهمانان خلیفه پذیرایی میکردند ،از قول ا
محمدبنمقات رازی میگوید « :مرد نباید باه آنچاه
میان ناف تا زانوی کنیز است ،نگاه کند؛ اما نگاه کردن به مابقی انادام کنیاز اشاکالی نادارد»
(سرخسی ،0021 ،ج ،01و .)090همچنین در دیگر منابع آنان آمده اسات« :مارد جاایز اسات
به زنانی که میلی به آنها نمیشود ،نگاه کند؛ مانند :پیرزنان ،زنان بی حجاب یاا زناان زشات و
همچنین به کنیزی که ا
حتی برای فروش عرضه نشده است( .به بدنهای ایان زناان) جاز آنچاه
برای نماز خواندن عورت محسوب میشاود ،مایتاوان نظار کارد» (بهاوتیحنبلای ،0101 ،ج،2
زنان کنیز – به اساتثنای عاورت
و .)0197اصحاب شافعی میگویند« :نگاه کردن به هر جا ِی ِ

عورت (کنیز) از بائی ناف تا ز یر زانوی اوست» .بسایاری تصار یح کردهاناد
آنان– جایز است!
ِ

که« :صحیحتر ین رأی آن است که نگاه کردن به تمامی بدن کنیز –به جز آنچهکه ما بین نااف
ا
و زانوساات– حااالل اساات» (نااووی شااافعی ،0122 ،و .)911گذشااته از نگاااه ،شاامسالدین

لماس آن
بدن کنیز که نگاه کردن به آن جاایز باشاد،
سرخسیحنفی میگوید« :هر قسمت از ِ
ِ
هم جایز است .البته به شرط اینکه موجب شهوت مارد و یاا کنیاز نگاردد» (سرخسای،0021 ،

ج ،01و.)090
با توجه به اجتماعی بودن حکم حجاب و عدم امکان تخصایص کنیازان کاه ویژگای زن
بودن ،جوانی و ز یبایی را داشتهاند ،ابیعی است که این حکم خلیفۀ دوم و ساپس فقهاای پاس
ا
از او بر وضعیت جامعه اثر گذار بوده ،آن را به آساتانۀ انحاراف و احیاناا فسااد رهنماون کارده
است .قرابیمالکی ضمن توجیه ضمنی حکم خلیفه ،از لزوم تغییار آن در جامعاه خاود ساخن
میگوید« :از آن جاییکه در زمان او فساد و فحشا در میاان اکثار ماردم عموم ایات پیادا کارده
است ،دیگر هیچ امامی نه تنها نباید به ا
سنت عمر عم کند ،بلکه باید به کنیازان اجاازه ندهاد،
بدون حجاب در کوچهها رفت و آمد نمایند» (قرابای ماالکی ،0111 ،کتااب النکاا الثاانی،
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حتی برخی از اندیشمندان اه ا
ج ،1صص .)098-097ا
سنت نیاز باا پیشفارض اشاتباه باودن
چنین عملی ،دئیلی را در توجیه آن عنوان کردهاناد« :جلاوگیری از حجااب کنیازان در زماان
عمر ،یک سیاست شارعی (حکام دولتای و ناه حکام شارعی) باوده اسات» (ساایس ،بایتاا،
ا
ا
و .) 998برخی نیز این سیاست را سیاستی موقت خواندهاند که در زمان خلیفاۀ دوم و احیاناا
در زمانی محدود اجرا و سپس رد شده است(ابن عاشور ،0121 ،و.)025
ب .تضعیف وجوب حجاب درعصر معاصر :در قرن اخیر در جهان اسالم و در دهههای
اخیر در ایران ،وجوب حجاب زنان در حد وجاه و کفاین از زباان برخای از روشانفکران ماورد
مناقشه قرار گرفته و بر عدم وجوب آن استدئل شده اسات .هامچناین ،برخای از کساانی کاه
حجاب را واجب نمیدانند ،برای توجیه فهم و تفسیر خود باه ایان آیاه و شاأن نازول آن اساتناد
کردهاند تا علت تشر یع وجوب حجاب را تمایز کنیز و آزاد از هم بدانناد و باا توجاه باه از باین
رفتن بردهداری ،ضرورت حجاب را نیز منکر شوند .برخی از همین گاروه معتقدناد ،نپوشااندن
گردن و موی سر علی ائصول کنشی غیر اخالقی نیست و کسانیکه گردن و موی سر خاود را
نمیپوشانند مرتکب خطای اخالقی نمیشوند .همچنین امر و فرمان خداوند مبنی بر ضارورت
پوشاندن گردن و موی سار در ماتن مقادس دئلات قطعای نادارد (ساروش دباا  ،حجااب در
ترازوی اخالق ،بیتا ،صص.)09-0
برخی دیگر ،از گازارش هاای تاار یخی ،روایاات پیاامبر و ائماه ،گازارش هاای صاحابه،
روایات شأن نزول ،متون کهن ،دئلت آیات قرآن و دئلت معنایی واههها بارای اثباات حاداقلی
بودن حجاب در عصر پیامبر استفاده کردند و سپس به برشماری و نقد عل رواج حجاب فعلی
با حاد وجاه و کفاین پرداختند(ترکاشاوند ،0085 ،صاص .)01-8برخای از آناان باه صاراحت
گفتهاند« :نه زن بودن و نه مسلمان بودن دلی وجوب پوشش سر و گردن نیست؛ چاون «زناان
بردۀ مسلمان» هم «زن» ،هم «مسلمان» بودند و پوشاش سار و گاردن و حتای برخای اجازای
دیگر بدن ،بنا به اظهارات صریح برخی فقها بر آنان واجب نبود .حتی برخی معتقد باه کراهات
یا حرمت پوشش سر برای زنان برده مسلمان بودهاند» (قاب  ،0052 ،و.)95

