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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 دریافت95/01/62 :؛ تاریخ پذیرش)92/4/01 :

چکیده
در اسالم عفاف جنسی برای تمام زنان اعم از آزاد و بنده واجب دانسته شده است ؛ امتا از آیت  95ستررۀ احتاا،
تفسیرهای مختلفی راجع به پرشش کنیا از سری مفسران دو مذهب ارائه شده اس  .یکتی از ایتن تفستیرها نهتی از پرشتش
کنیا و امر به پرشش زنان آزاد جه تمایا از کنیاان اس  .اگرچه اکثر ی اهلسن قائل به این نظر بردهانتد امتا بته د یتل
تعارض آن با آمرزههای قرآنی در خصرص نهی از اجبار به زنا عمرمیت خطتا ،در آیتات حجتا ،و عمرمیت قتب زنتا
همچنین اضطرا ،در متن سبب ناولها و تعارض سبب ناول با حکم های حجا ،این فهتم بتا ن تد مراجته شتده است .
همچنین اجرای این حکم در جامعه سبب بروز مفاسد اجتماعی در زمان خلیفته دوم و تضتعیف وجتر ،حجتا ،در زمتان
ً
حاضر از سری برخی منت دان آن شده اس  .به عالوه در شیعه نیا مستندات قرآنی و روایی ظاهرا دال بتر نهتی اباحته و
حتی وجر ،پرشش کنیا میکند که پس از تحلیلهای قرآنی روایی و ع لی به عمل آمتده فرضتی تمتایا پرشتش کنیتا و
آزاد مردود دانسته میشرد و روایات شیعی مربرط به حا

نماز کنیا و در شرایط ت یهای به شمار میآید.

کلیدواژگان :عفاف جنسی حجا ،پرشش کنیا پرشش نماز ضر ،کنیا.

 . 1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران(نو یسنده مسئول) shadinafisi@ut.ac.ir -
 . 2دانشجوی کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران marzieh.raisi90@yahoo.com -
 . 3دانشجوی دکتری شیعه شناسی z.jahanbazi72@gmail.com -
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 .1مقدمه
برخی از موضوعات تار یخی علیرغم تحوالت ژرف اجتماعی ،گسست با شررایط زمانره
و از دست دادن فلسفههای عینی و واقعی ،براز هرم در برازخوانیهرای میرراث اسرممی برهویژه
انگارههای تار یخی فقهی به صورت مدام مورد بهرهبرداری قررار مریگیرنرد .ایرن امرر بسرته بره
الگوهای بازخوانی و تفسیر میراث ،در عینیتهای ادوار مختلف بازتابهرای گسرتردهای دارد.
در همین زمینه ،چالشهای فراوانی فراروی تفسیر مترون میرراث قررار مریگیررد .برخری از ایرن
موضوعات به خاطر ارتباط آنها با طبیعت انسان از سویی و پیوست آنها با آیات ،اخبار و سرنت
اسممی 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 ایرن مروارد
محسوب میشود .این امر در حوزۀ فردی و اجتماعی از موضوعات با اهمیت در فقره اسرممی
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 مطرر در حروزۀ پوشرش ،بحرث از اخرتمف زن آزاد و
کنیز در پوشش است که آرای تفسیری فقها و مفسران مرذاه اسرممی دربرارۀ آن ،گونراگون
است.
توجه به پیشینۀ موضوع ،برای فهم صحیح آن راهگشرا اسرت .توجره بره سرابقۀ تحقیقرات
حاکی از وابستگی نظر یههای مختلف به شرایط تار یخی گوناگون و اوضراع سیاسری اجتمراعی
مرتبط با تعاممت مکات و مذاه است .ر یشرۀ اصرلی در تفراوت بیرنش و احکرام مررتبط برا
پوشش کنیز به تفاسیر مختلف از آیۀ  59سورۀ احزاب باز می گردد کره یکری از آیرات کرانونی
ََ
َ َ ُّ َّ ُّ ُ أ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
ؤنه َّ
نؤب ِه ََّ
ب
ي
ج
ؤَ
ِ
َ
امر حجاب است« :يأيها النبى قل ِّلزو ِاجك و بن ِاتك و ِنس ِاء المؤْ ِِ ِننَ يؤن ِننَ لي
ِ
ِ ِ
َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ
كا َن َّالي ُه َغ ُف ً
ورا َّر ِح ًنما» (احزاب.)59/
ذ ِالك أدنى أن يعرفَ فَل يْذيَ و
البته اختمف در روایات اسبابنزول و دیگر روایات در این دو مذه نیرز باعرث تنروع و
تباین دیدگاههای این حروزه شرده اسرت .براسراس قرول مشرهور در تفاسریر اهر تسرنن ،علرت
حجاب چنین بیان شده است« :شناخته شدن زنان آزاد از کنیزان بیحجاب بررای جلروگیری از
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ایجاد آزار و مزاحمت برای آزادها از راه پوشیدن جلبراب» (طبرری ،0406 ،ج ،66ص)33؛ امرا
در مکت شیعه ،عموه بر استدالل پیشین ،علتی دیگر بیران شرده اسرت کره عبرارت اسرت از:
شناخته شدن همۀ زنان به صم و عفاف تا از این رهگذر ،مرورد تعررا افرراد بیمرار دل واقر
نشوند (طباطبایی ،0391 ،ج ،02ص.)341
مفسران دو مرذه و تحلیر روایرات مرورد اسرتفاده در ایرن
مشهور
بررسی تحلیلی قول
ِ
ِ

موضوع ،ضمن نیم نگاهی به احکام فقهی و آثار آن در جامعه ،موضوع نوشتار پیش روست.
ت
ضرورت و اهمیت این موضوع وقتی روشن میگردد که این موضروع را صررفا ترار یخی و
بی ارتباط با زمانه ننگر یم .برای نمونه در عصر معاصر ،برخری از منتقردان حجراب برا انتخراب
فهم مشهور در اه سنت و بازگرداندن منشأ حجراب بره تمرایز کنیرز و آزاد ،برا تحلیلری کره بره
تفصی در متن این مقاله خواهید دید ،منکر وجود ضرورت حجاب در جامعه امروزی شردهاند؛
بنابراین ارزش علمی این بحث بر سرنوشت حکم شرعی حجاب و مناسبات اجتمراعی زنران برا
مردان تأثیر فراوانی دارد .یکی از نتایج و اهمیتهای آن ،اقبال فقه ،فقاهت و شرعیت بره دفراع
از حجاب و ستر است.
تحقی رق پ ریشرو ب ره روش تحلیل ری ،انتقررادی و اسررتداللی -فقه ری و نی رز فقهالحرردیثی،
نقدالحدیثی و تار یخی و با تأکید بر تفسیر و فقه است .بحرث برا تمرکرز برر تفسریر و محور یرت
استنباط فقهی از آیات قرآنی صورت می گیرد .هدف نوشتار بررسری آراء فرر یقین اسرت و ایرن
دو مذه نسبت به هر کدام از دو رأی پیشگفته ،موافقان و مخالفانی دارند که به بررسی آنهرا
پرداخته میشود.

 .2دیدگاه اهل سنت در زمینة علت تشریع حجاب

ت
اینک ابتدا به تبیین نظر یه مشهور در اه سنت و سپس ،بیان ادلره و نهایترا نقرد و تحلیر

آن ادله اهتمام میشود.
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 .1 .2تبیین نظریه

براساس دیدگاه اه سنت ،علت تشر ی حکرم حجراب ،تمرایز نهرادن میران زنران آزاد و
کنیزان بوده است؛ ز یرا کنیزان در صدراسمم گاه با اختیرار و گراه از روی اجبرار بره زنرا اقردام
میکردند و از کانونهای فساد جامعه محسوب میشدند؛ بر این اساس ،روابط جنسی با ایشران
از سهولت بیشتر و قبح کمتری برخوردار بود و حتی اگر برا انن اربراب انجرام مریشرد ،هری
َ
ْ
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 کنیرزان
که بیحجراب و کرانون ایرذاء بودهانرد ،بازشرناخته شروند و مرورد آزار واقر نشروند؛ بنرابراین،
مخاط 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 .آنران در اسرتدالل برر رأی خرود ،بره
ادلهای از قرآن و روایات استناد کردهاند که اینک به اختصار مرور میشود.
الف .دلیل قرآن ی :مستند قرآنی هر دو مذه  ،سب نزولهای مختلف از آیرۀ  59سرورۀ
احزاب است .سب نزول مشهور و نزدیک به تواتر در اه سنت از این قررار نقر شرده اسرت:
«زنان آزاد و کنیز که در نوع پوشش با هم تفاوتی نداشتند ،ش هنگام برای قضای حاجت بره
گودالها و بین درختان خرما میرفتند .فاسقان مدینه به آزار کنیزکان مری پرداختنرد و چره بسرا
زنان آزاد را نیز انیت میکردند .هنگرامی کره بره آنران گفتره میشرد :چچررا چنرین برخروردی
کردید؟] میگفتند :گمان کردیم ،کنیز است؛ به همین سرب بره زنران آزاد ،دسرتور داده شرد،
پوشش و شک لباس خود را تغییر دهند تا از کنیزان بازشناخته شوند و با حشمت و ابهت جلوه
کنند ،تا کسی بر آنان طم نورزد» (طبری ،0406 ،ج ،66ص.)33
طبری و به دنبال او محدثان بسیار دیگر ،روایتی را نیز از علی(ع) آوردهانرد کره مخاطر
آیه زنان مؤمن بودند؛ از این قرار« :خداوند زنان مؤمن را امرر کررد ترا هنگرام خرروج از منرازل
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چهرههایشان را با جلباب از باالی سرشان بپوشانند و تنهرا چشمانشران آشرکار باشرد» (طبرری،
م301ق0406 ،ق ،ج ،66ص )34البته او این روایت را به قصرد بیران معنرای جلبراب مریآورد و
توجهی به عمومیت خطاب آن برای تمامی زنان مؤمن نمیکند.
ب .حجیت عمل عمر به منزلۀ دلیل روایی :عدم اعتقاد به حجاب کنیز در براور خلیفرۀ
دوم ،الزام او به بیحجابی و کتک زدن زنان باالخص کنیزان ،به وفور در سیرۀ او گزارش شده
است .سرخسی نق مریکنرد :کنیرزان عمرر در حرالی از مرا پرذیرایی مریکردنرد کره سرشران
مکشرروف و سینههایشرران لرررزان بررود (سرخس ری ،0364 ،ج ،9ص 06و ج ،01ص050؛ بیهق ری،
ّ
تسنن نیرز گرزارش شرده اسرت(آلبانی،
0464ق ،ج ،01ص .)050این مطل در دیگر مناب اه
0415ق ،ص .)614از انسبنمالک نیرز روایرت مشرهوری در براب خشرونت و ضررب و شرتم
کنیزان توسط خلیفه نقر شرده اسرت (سریوطی ،0304 ،ج ،5ص .)660عرموه برر ایرن مروارد،
گزارشهررای مشررابه فررراوان دیگررری در هم رین زمینرره نق ر شررده اسررت(قرطبی ،0415 ،ج،7
مفسر معروف حنفی ابوبکر ّ
ص .)013فقیه و ّ
جصاص هم حکم نظر به کنیرز را هماننرد حکرم
نظر به محرم برای تمام مردم جایز دانسرته اسرت و مسرتند برداشرت خرود را سریرۀ عمرر اعرمن
میکند ّ
(جصاص ،0405 ،ج ،3ص.)401
 .3 .2نقد و تحلیل

نفی پوشش کنیز در جامعه براساس روایت سب نزول پیشگفته ،با تحلی های سرندی و
محتوایی ز یر قاب نقد به نظر می رسد.
الف .تحلیل سندی :طبری ،روایت سب نرزول نخسرت را برا الفرات مختلرف ،تحرت 3
سلسله (محمد بن سعد از پدر و اجدادش تا ابن عباس) و ( محمدبنعمرو ،أبوعاصرم ،عیسری،
و حرث ،حسن ،ورقاء ،همگی از ابنابينجیح از مجاهد) و (ابنحمیرد از حکرام از عنبسرا ،از
فردی نامشخص از ابوصالح)گزارش میکند(طبری0406 ،ق ،ج ،66ص.)34
طریق روایت اول که به ابنعباس می رسد ،جزء طررق نهگانره معتبرر از او نیسرت (بررای
دیدن طرق ابنعباس نک :معرفت0379 ،ش ،صص .)627-651روایت دوم مقطروع و مختروم
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به «مجاهد» تابعی است و لذا نمیتواند روایتگر سب نزول باشد .در روایت سوم ،نیز عرموه
بر ارسال درون سلسله از طر یق عبارت(عمن حدثه) ،انتهای سند نیز مقطوع است.
ب .تحلیل محتوا :در تحلی محتوای روایت ،از سه روش عرا بر قرآن ،قیاس برا دیگرر
ت
روایات سب نزول و نهایتا تحلی عقلی استفاده میشود.
 .1 .3 .2عرض بر قرآن

عرا محتوای روایت مورد تحلی  ،بر قرآن از سه منظر در ز یر انجام شده است:
یک .منع اجبار به زنا در سورۀ ن ور :اگر براساس این روایت سب نرزول پذیرفتره شرود کره
عبارت «ان یعرفن» ،فلسفه حجاب ،به معنای شناخته شرده زن آزاد از کنیرز اسرت ترا آزارهرای
جنسی متوجه زنان آزاد نباشد و به سمت کنیزان بیحجاب سوق داده شود ،آنگاه باید پرذیرفت
که در نگاه قرآن ،آزار کنیز بممان بوده است؛ حال آن که چنین نیست .راهکار حقیقی اسرمم
این بود که با اعمم قانون من اجبار به فحشا ،فاصلۀ میران آزاد و عبرد از حیرث عفراف جنسری
برداشته شود؛ نه این که با قوانینی در حد عفاف آنان تفاوت ایجاد کند و آنران را سره الوصرول
سازد .آیۀ  33نور دال بر همین امر است« :کنیزان خود را که میخواهند پاکدامن باشند ،بررای
به دست آوردن متاع ناچیز و زودگذر زندگی دنیرا بره زنرا وادار مکنیرد» .ضرمن ایرن کره همرۀ
کنیزان ،اه فحشا نبودند .پیداست که مطابق مفاد اص عدالت اسممی ،تمرام آنران بره سرب
ارتکاب خطای عدهای از ِّ
حق حجاب محروم نخواهند شد .به عموه ،مبرا برودن بریحجرابی
برای همۀ کنیزان میتوانست راه را برای دستهای که خواهان فحشا و اعمال منافی عفت بودنرد،
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 سب نزول ،ایرن
است که همۀ زنان مؤمن ،مخاط حکم آن نبوده و کنیزان مؤمن از آن استثناء شردهاند؛ حرال
آن که آیات حجاب خطاب به عموم زنان مؤمن است ،نه فقرط زنران آزاد؛ ز یررا اگرچره شرروع
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دعوت به حجاب از همسران پیامبر (احزاب )33-36/به دلی الگو بودن ایشان ،امرری منطقری
است ،اما برای دف ّ
توهم حصر حجاب به آنان ،در آیات بعرد ،احکرام پوشرش ،بره همرۀ زنران
مؤمن ،این چنین تعمیم یافت« :ای پیرامبر! بره همسررانت و دخترانرت و همسرران کسرانی کره
مؤمن هستند ،بگو :چادرهایشان را بر خود فرو پوشند .این به این که شرناخته شروند ،نزدیرکتر
است ،و در نتیجه مورد آزار قرار نخواهند گرفت و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان اسرت»
(احزاب .)59/شأن نزول آن ،جلوگیری از آزاررسانی به همۀ زنان هنگام تردد شبانه بررای نمراز
یا دف حاجت بوده است (فیض کاشانی ،0405 ،ج ،4ص.)614
در این بیان ،سخنی از آزاد یا کنیز بودن زنان مطر نشده است و اشکاالت پیشگفتره را
برودن زنران رم مریداد ،مرحلرۀ
نیز ندارد .خداوند برای جلوگیری از این آزار که به بهانه کنیرز
ِ

دیگر وجوب حجاب را مطر میکند که عموه بر همسرران پیرامبر شرام دخترران و همسرران
مؤمنان نیز میگردد؛ نه این که با تفاوت نهادن میان پوشش کنیرز و آزاد ،مزاحمتهرا را ّ
متوجره
کنیز کند .ضمن این که روشن است ،برای مزاحمان تفاوتی در کنیز یا آزاد بودن وجود نداشت
وآنان به دنبال هوسرانی خود بودند .سورۀ نرور کره پرس از احرزاب نرازل شرده اسرت(احمدی
طبسی0311 ،ش ،ص )035مشتم بر دستوراتی همگانی در عرصۀ حجاب و عباراتی نظیرر« َو
ُْ ْ ْ
قل ِلي ُمْ ِِ َنات» است؛ بنابراین خروج کنیرز از ایرن احکرام کلری و فراگیرر قرآنری ،محتراج دلیر
است(زحیلی0400 ،ق ،ص .)011باید توجه داشت که ضعف سند روایت ،مان امکران اسرتفاده
از آن در تخصیص عموم قرآنی میشود.
سه .یکسانی قبح زنای با زن آزاد و کنیز :گویا منافقان کنیرز برودن را عرذری مقبرول بررای
ارتکاب زنا نکر میکردهاند .در حالی در قرآن آمده است« :به زن زناکرار و مررد زناکرار صرد
تاز یانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دار ید ،نباید شما را در چاجرای] دین خردا دربراره
آن دو نفر دلسوزی و مهربانی بگیرد و باید گروهی از مؤمنان ،شاهد مجازات آن دو نفر باشند»
(نور)6/؛ بر این اساس ،میان قربح زنرای محصرنۀ کنیرز و زنرای برا آزاد ،تفراوت وجرود نردارد.
بسیاری از عالمان اه سنت مانند ابنحزم بر چنین تبعیضی سخت تاختهاند و فررق قائر شردن
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میان قبح زنای با کنیز و غیرکنیز را به شدت مورد انتقاد قرار داده ،آن را با اسمم و سنت و بیران
پیامبرخدا ناسازگار به شمار آوردهاند( .شافعی و غزی شافعی 0321 ،ش ،ص .)609
 .2 .3 .2بررسی روایات سبب نزول

در خصوص روایات سب نزول گفتنی است ،در متن آنها اضطراب وجود دارد .در مورد
آیۀ  59سورۀ احزاب چندین سب نزول وجود دارد:
الف .روایت دال بر تفاوت حجاب زن اسیر و آزاد که همان روایرت مرورد بحرث در ایرن
مقاله است و پیشتر بیان شد .این روایت با نق هرای گونراگون حکایرت از آزار زنران آزاده بره
دست جوانان مزاحم و امر به پوشیدن جلباب جهت تمایز از کنیرزان و دور کرردن مزاحمرت 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 خرارج مریشردند و پشرت سررپیامبر نمراز مریخواندنرد .هنگرامی کره
ش هنگام برای ادای نماز مغرب و عشاء خارج میشدند ،جوانان بر سر راه آنران مرینشسرتند،
آنان را انیت می کردند و به ایشان متعرا میشدند؛ به همین سرب خداونرد ایرن آیره را نرازل
کرد» (قمی ،0323 ،ج ،6ص  .)092اغل مفسران شیعی با تمسک به این روایت سب نرزول،
َ َ َ َ
ْ ََ ْ َ
عبارت «ذ ِالك أ ْد َنى أن ُي ْع َرف ََ فَل ُيْذ ْي ََ» را حم بر شرناخته شردن بره سرتر و صرم و عفراف
کردهاند ،نه شناخته شدن کنیز از آزاد؛ ز یرا وقتی افراد به این عنوان شناخته شدند ،دیگرر انیرت
نمیشوند؛ یعنری اهر فسرق و فجرور متعررا آنران نمریگردنرد؛ چره آزاد باشرند و چره کنیرز
(طباطبایی ،0391 ،ج ،02ص .)341بنابراین آیه حکمی کلی برای تمام زنان است؛ ز یرا پوشرش
آنان بر ایذائیکه نسبت به آنان میشود ،مرؤثر اسرت و برا حجراب بریشترر و شرناخته شردن بره
عفاف ،موردآزار واق نمیشوند(قرائتی ،0313 ،ج ،7ص.)391
ج .نهی از حضور زنان بدون جلباب در جامعه توسط خلیفه دوم .روایت شده است کره:
«عمر درحالی که در خیابانهای مدینه راه میرفت ،از کنار زنی عبور کرد که با نقاب بر چهره
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در بین مردها در بازار در حال خر ید بود ،پرس برا شرمق او را زد .زن نیرز او را رهرا کررد و بره
حضور پیامبر خدا رسید .گفت :ای رسرول خردا ،عمرربن خطراب بردون آن کره مرن مرتکر
گناهی شده باشم ،مرا شمق زد .پیامبر عمر را فراخواند و بره او گفرت :چررا دخترر عمرهات را
تاز یانه زدی؟ عمر جواب داد :از دیدن او عصبانی شدم ،وقتری کره او را بردون جلبراب دیردم.
گمان کردم که کنیز است .پس از آن ،مردم گفتند :هم اینک دربارۀ آن زن بر رسول خردا آیره
نازل میشود .عمر گفرت :زنران مرا جلبراب نداشرتند ،پرس خداونرد آیره فروق را نرازل کررد»
(ابنعربی0411 ،ق ،ج ،3ص.)0512
د .نهی عمر از حضور سوده در جامعه در حالی که حجاب داشت و نزول آیه در دفاع از
حضور اجتماعی زنان محجبره :عایشره نقر میکنرد« :سروده همسرر پیرامبر(ص) کره انردامی
درشت داشت .هرگاه بیرون از خانه ّ
تردد میکرد ،شناخته میشد ،روزی عمر با او برخورد کررد
و وی را مممت نمود .وی به پیامبر(ص) شکایت برد و این آیره بررای دفراع از خرروج زنران برا
حفظ پوشش مناس نازل گشت» (سیوطی0414 ،ق ،ج ،5ص.)660
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 مناب ناق آن که شیعی است ،منسوب بره تشری
است؛ بنابراین صرف نظر از تحلی سندی ،بنابراص مخالفت با عامره ،روایرت دوم قابر قبولتر
ِ
است.
دو .باتوجه به معنای مستفاد از این روایات که شام تمایز حجاب آزاد و کنیز ،عمومیرت
حجاب برای همه و همچنین دفاع از حضور زنان در جامعه با رعایت حجراب اسرت ،مریتروان
رأی به نااستواری و عدم ثبات در متن روایات داد که خود نشانهای از ضعف است .این تشرتت
نق در اسباب نزول میتواند نظر عممه طباطبایی دال بر تطبیقی و اجتهرادی برودن آنهرا و نفری
ضبط و مشاهدۀ راوی را تقویت کند(طباطبایی ،0391 ،ج ،4ص)74؛ بنابراین بایرد تکیره را برر
تحلی های قرآنی و عقلی قرار داد.
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 .3 .3 .2تحلیل عقلی

پیامدهای پذیرش حکم مورد بحث به قراری است که در پی می آید:
الف .گسترش مفاسد اجتماعی :با توجه به اعتبار سیرۀ خلیفه در صردور فتروا نرزد اهر
سنت و همچنین تواتر روایت مورد بحث ،باید گفت که این حکم در نرزد غالر علمرای اهر
زان عمر بردون پوشرش سرر و سرینه از
سنت پذیرفته شده است .سرخسی پس از بیان اینکه کنی ِ
مهمانان خلیفه پذیرایی میکردند ،از قول ّ
محمدبنمقات رازی میگوید « :مرد نباید بره آنچره
میان ناف تا زانوی کنیز است ،نگاه کند؛ اما نگاه کردن به مابقی انردام کنیرز اشرکالی نردارد»
(سرخسی ،0364 ،ج ،01ص .)050همچنین در دیگر مناب آنان آمده اسرت« :مررد جرایز اسرت
به زنانی که میلی به آنها نمیشود ،نگاه کند؛ مانند :پیرزنان ،زنان بی حجاب یرا زنران زشرت و
همچنین به کنیزی که ّ
حتی برای فروش عرضه نشده است( .به بدنهای ایرن زنران) جرز آنچره
برای نماز خواندن عورت محسوب میشرود ،مریتروان نظرر کررد» (بهروتیحنبلری ،0401 ،ج،6
زنان کنیز – به اسرتثنای عرورت
ص .)0157اصحاب شافعی میگویند« :نگاه کردن به هر جا ِی ِ

عورت (کنیز) از باالی ناف تا ز یر زانوی اوست» .بسریاری تصرر یح کردهانرد
آنان– جایز است!
ِ

که« :صحیحتر ین رأی آن است که نگاه کردن به تمامی بدن کنیز –به جز آنچهکه ما بین نراف
ّ
و زانوسررت– حررمل اسررت» (نررووی شررافعی ،0466 ،ص .)541گذشررته از نگرراه ،شررمسالدین

لمرس آن
بدن کنیز که نگاه کردن به آن جرایز باشرد،
سرخسیحنفی میگوید« :هر قسمت از ِ
ِ
هم جایز است .البته به شرط اینکه موج شهوت مررد و یرا کنیرز نگرردد» (سرخسری،0364 ،

ج ،01ص.)050
با توجه به اجتماعی بودن حکم حجاب و عدم امکان تخصریص کنیرزان کره ویژگری زن
بودن ،جوانی و ز یبایی را داشتهاند ،طبیعی است که این حکم خلیفۀ دوم و سرپس فقهرای پرس
ت
از او بر وضعیت جامعه اثر گذار بوده ،آن را به آسرتانۀ انحرراف و احیانرا فسراد رهنمرون کررده
است .قرطبیمالکی ضمن توجیه ضمنی حکم خلیفه ،از لزوم تغییرر آن در جامعره خرود سرخن
میگوید« :از آن جاییکه در زمان او فساد و فحشا در میران اکثرر مرردم عموم ّیرت پیردا کررده
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است ،دیگر هی امامی نه تنها نباید به ّ
سنت عمر عم کند ،بلکه باید به کنیرزان اجرازه ندهرد،
بدون حجاب در کوچهها رفت و آمد نمایند» (قرطبری مرالکی ،0414 ،کتراب النکرا الثرانی،
حتی برخی از اندیشمندان اه ّ
ج ،4صصّ .)351-357
سنت نیرز برا پیشفررا اشرتباه برودن
چنین عملی ،دالیلی را در توجیه آن عنوان کردهانرد« :جلروگیری از حجراب کنیرزان در زمران
عمر ،یک سیاست شررعی (حکرم دولتری و نره حکرم شررعی) بروده اسرت» (سرایس ،بریترا،
ت
ّ
ص .) 221برخی نیز این سیاست را سیاستی موقت خواندهاند که در زمان خلیفرۀ دوم و احیانرا
در زمانی محدود اجرا و سپس رد شده است(ابن عاشور ،0461 ،ص.)369
ب .تضعیف وجوب حجاب درعصر معاصر :در قرن اخیر در جهان اسمم و در دهههای
اخیر در ایران ،وجوب حجاب زنان در حد وجره و کفرین از زبران برخری از روشرنفکران مرورد
مناقشه قرار گرفته و بر عدم وجوب آن استدالل شده اسرت .هرمچنرین ،برخری از کسرانی کره
حجاب را واج نمیدانند ،برای توجیه فهم و تفسیر خود بره ایرن آیره و شرأن نرزول آن اسرتناد
کردهاند تا علت تشر ی وجوب حجاب را تمایز کنیز و آزاد از هم بداننرد و برا توجره بره از برین
رفتن بردهداری ،ضرورت حجاب را نیز منکر شوند .برخی از همین گرروه معتقدنرد ،نپوشراندن
گردن و موی سر علی االصول کنشی غیر اخمقی نیست و کسانیکه گردن و موی سر خرود را
نمیپوشانند مرتک خطای اخمقی نمیشوند .همچنین امر و فرمان خداوند مبنی بر ضررورت
پوشاندن گردن و موی سرر در مرتن مقردس داللرت قطعری نردارد (سرروش دبراح ،حجراب در
ترازوی اخمق ،بیتا ،صص.)05-0
برخی دیگر ،از گرزارش هرای ترار یخی ،روایرات پیرامبر و ائمره ،گرزارش هرای صرحابه،
روایات شأن نزول ،متون کهن ،داللت آیات قرآن و داللت معنایی واژهها بررای اثبرات حرداقلی
بودن حجاب در عصر پیامبر استفاده کردند و سپس به برشماری و نقد عل رواج حجاب فعلی
با حرد وجره و کفرین پرداختند(ترکاشروند ،0319 ،صرص .)04-1برخری از آنران بره صرراحت
گفتهاند« :نه زن بودن و نه مسلمان بودن دلی وجوب پوشش سر و گردن نیست؛ چرون «زنران
بردۀ مسلمان» هم «زن» ،هم «مسلمان» بودند و پوشرش سرر و گرردن و حتری برخری اجرزای
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دیگر بدن ،بنا به اظهارات صریح برخی فقها بر آنان واج نبود .حتی برخی معتقد بره کراهرت
یا حرمت پوشش سر برای زنان برده مسلمان بودهاند» (قاب  ،0396 ،ص.)59
به نظر این جماعت ،چه تفاوتی در تحریککنندگی بین زنان مسرلمان بررده و غیرر بررده
وجود دارد که پوشاندن سر و گردن برر آنران الزم نیسرت و برر زنران آزاد الزم اسرت؟ (سرروش
دباح ،حجاب در ترازوی اخمق ،بیتا ،ص .)1بنابراین از اسرتثنا شردن کنیرز در حجراب بررای
بیان این موضوع استفاده شده است که حجاب امری اجتمراعی نیسرت .یکری دیگرر از فعراالن
حقوق زن ایران با ّ
تمسک به استثنائات حجاب از جمله کهنساالن و کنیزان ،فرردی برودن آن را
استنباط میکند و می نویسد« :آیا میتوان با وجود ایرن همره اسرتثناء در مرورد همگرانی برودن
حجاب آن را امرری اجتمراعی بره شرمار آورد؟» (صردر0316 ،ش ،ص .)04در ایرن رویکررد،
علت اصلی تشر ی حکم حجاب نیز ،لزوم تمایز میان کنیرزان و زنران آزاد دانسرته شرده اسرت.
همچنانکه میتوان به برخی دینپژوهان نواندیش جهان عرب ماننرد عابردالجابری و نصررحامد
ابوز ید اشاره کرد .از نظر آنان نیز احکام ،دایر مدار علتاند و با رفتن علرت از برین مریرونرد.
علت حکم حجاب ،ایجاد تمایز میان زن برده و آزاد بوده است .نظر به این کره در زمران فعلری
بردهداری منسوم شده است و ایجاد تفکیک بین زنان مرذکور وجهری نردارد ،حجراب نیرز در
عصر جدید واج نیست (بهرامی ،قرائتهای نو از آیات حجاب ،ص.)5
ج .تعارض با حکمتهای حجاب :نفی پوشش کنیز از دو حیث با اهرداف ،رسرالتها
و غایات اصی حجاب و باالخص پوشش زنان در اسمم در تعارا است.
یک :حجاب ،دارای کارکردهای شخصی ،خانوادگی و اجتماعی فراوانی هسرت .یکری
از غایتهای حجاب ،محدود کردن ز یباییهرای زن و ّ
تمتر بره درون خانره و در نتیجره حفرظ
جامعه از آسی های اخمقی است (مطهری0391 ،ش ،ج ،09ص)433؛ چرون حجراب امرری
اجتماعی با آثار اجتماعی است ،میان بیحجابی زن آزاد و کنیز از حیث مفسده دار بودن هری
تفاوتی وجود ندارد .وجود استثنا در زمینۀ حکم حجاب ،بیش از هر چیز به اجتماعی برودن آن
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ضربه وارد می سازد و آن را به یک حکم فردی تبدی میکند .تفسریر برخری از روشرنفکران از
همین نکته ناشی میشود(صدر0316 ،ش ،ص.)04
دوم ،از دیگررر فلسررفههای حجرراب ،ارزش بخشرری برره شخصرریت زن اسررت(مطهری،
0391ش ،ج ،09ص .)433نهی کنیز از حجاب به معنای تثبیت شأن پرایینتر اوسرت .حرال آن
که این امر با آیات دال بر برابری انسانها (نساء )0/و عبرارت «واليؤه أليؤب بايمؤانبب بع ؤبب ِؤَ
بعؤ » در آیۀ  65نساء که در توصیف نسبت جایگاه کنیز با زنان آزاد است ،منافات دارد .مفاد
زان برتررری ،ایمرران اسررت و تنهررا خداونررد برره ایمانهررا آ گرراه
صررریح آی ره ای رن اسررت کرره می ر ِ
است(طباطبایی0391 ،ش ،ج ،4ص.)671

بنابراین با این تحلی ها میتوان گفت ،چنین فهمی از آیه و مبنای روایی آن با نقرد جردی
مواجه است.

 .3دیدگاه شیعه در زمینۀ علت تشریع حجاب
دیدگاه مفسران ،فقها و محدثان شیعی در باب پوشش کنیز متفاوت است .گرچه امرروزه
رأی غال آنان عدم تمایز است ،اما ایشان در طول تار یخ با استناد به قرآن و روایرات ،حکرم بره
اباحه ،حرمت ،استحباب و وجوب پوشش کردهاند(نجفی ،0460 ،ج ،4ص.)412
 .1 .3مستندات

مستندات قرآنی ،روایی و عقلی علمای شیعه در پذیرش یا رد پوشرش کنیرز در جامعره را
میتوان در موارد ز یر خمصه کرد.
الف .مستندات قرآنی :در شأن نزول آیۀ  59احزاب ،روایرت مشرهوری در منراب شریعی
وجود دارد که حاکی از تعرا شبانۀ مردان به زنان و امر به جلباب برای آنها به جهرت شرناخته
شدن به ستر و عفاف است(طباطبایی ،0391 ،ج ،02ص .)341برخی دیگر از افکار هم گرویی
تحررت تررأثیر منرراب تفس ریری اه ر سررنت احکررام دیگررری را برگزیدهاند(طبرس ری ،0406 ،ج،3
ص)336؛ بنابراین در شیعه هر دو قول تشابه و تمایز حجاب کنیز و آزاد در آراء تفسیری وجرود
دارد ،اگرچه رأی نخست قویتر بیان شده است.
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ب .اخبار و احادی ث :روایات موجود در مناب شیعی نیز از حیث حکم پوشش کنیرز بره
چند دسته ،قاب تقسیم است:
 .0روایات دال بر نهی از پوشش کنیز و امر به ضررب او در صرورت انجرام ایرن کرار؛ از
جمله حدیث امام صادق علیه السمم که آورده انرد« :از امرام دربرارۀ کنیرز سرئوال کرردم ،آیرا
سرش را با مقنعه بپوشاند؟ فرمود( :اگر چنین کرد) او را بزنید تا زن آزاد از کنیز تشرخیص داده
شود» (صدوق ،0315 ،ج ،6ص.)345
 .6روایات دال بر اباحه پوشش و نسبت دادن ضرب به غیر خود؛ ماننرد ایرن روایرت« :از
امام صادق سئوال کردم ،آیا کنیز سرش را میپوشاند؟ گفت :اگر بخواهد آری و اگرر نخواهرد
نه .از پدرم شنیدم که پیش از این ،کنیزان کتک میخوردند و به آنها گفته میشرد کره خرود را
به آزادگران شربیه نکنیرد» (شرهیداول ،0409 ،ج ،3ص01؛ حرعراملی0419 ،ق ،ج ،4ص.)406
مضمون همین روایت در کتاب محاسن برقی و وسای الشیعه نیز نقر شرده اسرت(حر عراملی،
0419ق ،ج ،4ص.)401
 .3روایات دال بر وجوب پوشش :از امام جعفر صادق از امام علی علیره السرمم روایرت
شده است« :وقتی کنیز حائض شد ،حتما باید با خمار نماز بخواند» (حمیرری ،م ق،0403 ،3
النص ،ص .)040شیخ ِّ
حرعاملی در شر این روایت گوید« :مراد از حریض ،رسریدن بره بلروح
است» (حرعاملی0419 ،ق ،ج ،4ص .)411همچنین در ضمن روایتی طوالنی امام علی(ع) بره
نق از پیامبر(ص) میفرماید :نماز  1نفر مقبول نیست که یکری از آنهرا کنیرز برالغی اسرت کره
بدون خمار نماز بخواند (صدوق ،0403 ،ج ،4ص .)351
در گفتار بعد این روایات مورد تحلی واق میشود.
ج .حکمتهای عقلی :استاد مطهری با رویکرد عقلی خود ،با پذیرش حکم بیحجرابی
کنیز در جامعه ،دالیلی برای آن اقامه کرده است؛ از جمله:
ّ
 .0اجبار حجاب مشقت بر کنیز اسرت؛ بره سرب اقتضرای شرغ و کارهرایی کره انجرام
میدهد(مطهری0391 ،ش ،ج ،09ص.)419
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 .6نبود جلوهگری در بی حجابی کنیزان به خاطر فقردان آرایرش و اهتمرام بره بردن و در
نتیجه نبود جانبههای معمول زنان در کنیز خدمتکار (مطهری0316 ،ش ،ص.)020
 .2 .3نقد و تحلیل

حال به تحلیر  ،نقرد و بررسری سره مجموعره از منراب و روشهرای اسرتدالل برر اسراس
مستندات قرآنی ،روایی و عقلی میپرداز یم .هدف از این تحلی  ،ترمش روشرمند و ضرابطهدار
در جهت ح تعارضات آنهاست.
 .1 .2 .3تحلیل قرآنی :اقتباس مفسران شیعه از رأی مشهور در اهل تسنن

بنابر رأی اکثر یت مفسران شیعه ،سرب نرزول آیرۀ 59احرزاب عرام اسرت و بره زنران آزاد
اختصاصری نرردارد و برره قصررد تمررایز پوشررش ایشرران از کنیرزان نیسررت (طباطبررایی-م ق،-05.
0391ق ،ج ،02ص .)341در میان مفسران شیعی ،دیردگاه تمرایز پوشرش زنران آزاد از کنیرزان،
اولین بار طبرسی در تفسیر جوام الجام در قرن 2بیان کرد(طبرسی ،0406 ،ج ،3ص . )336او
در مجم البیان که پیش از تفسیر فوق نوشته شده ،همرین دیردگاه را بره عنروان قرولی ثرانوی از
دیگر ناقمن بیان نموده است.
به نظر می رسد ،طبری در جوام الجام از زمخشری (زمخشری ،0417 ،ج ،3ص)521
تأثیر پذیرفته و این سب نزول ،پ درحالی که پیش از او ،مفسران روایی شریعی قرولی دیگرر در
تبیین آیه داشتهاند .قمی در قرن سوم ،سب نزول آیه را عام دانسته است (قمری0323 ،ش ،ج،6
ص .)092همچنین شیخ طوسی در تفسیرش ،در قرن ،5سب نرزول آیره را خصروص تمرایز زن
آزاد و کنیز را یاد نکرده است؛ اما در توصیف پوشش زنان ،قول ابرن عبراس و مجاهرد را مبنری
بر مکشوف الرأس بودن کنیزان نق کرده است؛ بدون این که درباره آن قضاوتی کند (طوسی،
بیتا ،ج ،1ص.)320
گفتنی است ،برخی مفسران اه تسنن نیز سب نزول مشهورشریعی را در کتر خرویش
آورده و حتی این قول را نسبت به قول دیگر ،صحیحتر دانستهاند .چنان که قرطبی پس از نکرر
هر دوقول ،احتمال میدهرد ،نهری کنیرز از پوشرش و ضررب او بره سرب ایرن آن ،از مصرادیق
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مخالفت با دستورهای پیامبر بوده و پس از ایشان رسم شده باشد .هم چنان کره در قضریۀ نهری
زنان از ورود به مسجد این چنین شد (قرطبی ،0324 ،ج ،04ص.)644
 .2 .2 .3تحلیل روایی

اینک ابتدا روایات دال بر نهی ،اباحه و وجروب پوشرش کنیرز و سرپس «امرر بره ضررب
کنیز» که در روایات نهی از آن سخن به میان آمده بوده ،مورد ارز یابی قرار میگیرد.
 .1 .2 .2 .3تحلیل روایات مربوط به پوشش کنیز

تحلی سندی و داللی روایات مربوط به پوشش کنیز از قراری است که در پی می آید:
الف .تحلیل س ندی :روایات نهی اگرچه مسند است ،اما حمراد اللحرام در سلسرلۀ سرند
آن ،مجهول است و توصیفی از او در دست نیست .همچنین نجاشی ،در کتاب رجرالش ،پردر
صاح محاسن ،محمدبن خالد برقی را در حدیث ضعیف میدانرد .در روایرت اباحره اگرچره
تمام راویان آن امامی و ثقه هستند ،اما سرند آن ،مرفروع اسرت .در روایرت دال برر وجروب نیرز
ابیالبختری (وه بنوه القرشی) تضعیف شده است؛ بنابراین ،همرۀ روایرات از حیرث سرند
ضعیفاند و برای تحلی آنها باید به تحلی محتوا تکیه کرد .در تحلی محتوا نیز روایات دال بر
نهی و حتی اباحه ،با مفاد کلی قرآن ناسازگار است.
ب مقیدبودن روایات :همچنان که در متن روایات نهی و وجوب دیده میشود ،عالمان
ِ
شیعی از جمله شیخ صدوق ،شهید اول ،شیخ حر عاملی و دیگران ،آن را تحت عنراوین مررتبط
با نماز آوردهاند(حرعاملی0419 ،ق ،ج ،4صص .)419 -406رأی مشهور فقهای قدیم شیعه این
است که اگر کنیز با سر برهنه نماز بخواند ،نمازش صحیح است و پوشرش سرر بررای کنیرز در
نماز واج نیست(صدوق 0315 ،ش ،ج ،6ص342؛ یزدی0419 ،ق ،ص.)550
این نظر گذشته از این که رأی قدمای شیعه است ،دال برر اجبرار برر بریحجرابی نیسرت؛
بلکه مفاد آن مفید اختیار درحجاب سر است .بررای نمونره ّ
محمدبنمسرلم از امامبراقر(ع) مری
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پرسد :آیا کنیز در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود :بر کنیز مقنعره و روسرری الزم نیسرت(کلینی،
 0417ق ،ج ،3ص.) 394

ّ
در آراء فقهی برخی نیز آمده است که حد الزم حجاب برای بردۀ زن هنگام نمراز بسریار
ّ
کمتر از زن آزاد است و به نظر برخی مرذاه اسرممی در حرد پوشرش الزم بررای مررد اسرت

(جزیری ،0401 ،ج ،0ص615؛ نجفی0460 ،ق ،ج ،4ص)373؛ بنرابراین حتری در روایرت دوم
که به قید «فی الصمه» تصر یح نشده ،مقصود در حالت نماز است.
ج .توجه به تاریخ و فضای صدور روایت :به نظر می رسد ،حکم صر یح خلیفه ،تبردی
شدن آن به فتوا و غالر و اجمراعی ایرن نظرر در میران عالمران اه سرنت ،برر صردور روایرات
معصومین(ع) تأثیر گذاشته است.
فقه اه سنت ،بر تمایز پوشش کنیزان و زنان آزاد و همچنرین برابرری پوشرش زن کنیرز و
مردان در نماز است .در نظر اه سنت« ،کنیز مانند مرد است» یرا «عرورت کنیزماننرد عرورت
مرد است» (قرطبی0415 ،ق ،ج ،0ص320؛ زحیلی ،0401 ،ج ،0ص.)602
ابوحنیفه ،شافعی و بنا به قولی مالکبنانس برر همرین نظرفروق بودنرد (شروکانی،0345 ،
عورت در نماز را مسرتح مریدانسرته و نره
ج ،6ص .)55البته بنا به نق دیگری ،مالک ،ستر
ِ

واج (ماوردی بصری شافعی  ،0404 ،ج ،6ص .)602مبنای احکرام فقهرای عامره ایرن روایرت
است که عمر هرگاه زن کنیزی را میدید که با مقنعه سر خود را پوشانده است ،با تاز یانه مقنعرۀ
زن متعفن روسر یت را برردار ،خرودت را ماننرد زنران غیرکنیرز
او را برمیداشت و میگفت :ای ِ

مرریکنرری؟! (سرخسرری حنفرری0364 ،ق ،ج ،0ص606؛ مرراوردیبصررریشررافعی ،0404 ،ج،6
ص.)602
د .عرضه بر سیره :مفاد کلی سیرۀ معصومین(ع) ،تأکیرد برر حجراب کنیرز اسرت .امرام
موسیبنجعفر(ع) به حسن خلق با کنیزانشران توصریه فرمرود و فرزنرد خرود را مخ ّیرر کررد کره
کنیزان ّامولد را به شرط حجاب از بهرهمندیهای زندگی سابق ّ
مترنعم کنرد (کلینری0329 ،ش،
ج ،6صص.)92-91
عرضۀ این روایات بر سیرۀ معصومین(ع) دو احتمال را می پرورد:
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احتمال اول ،این است که روایات متضمن اختصاص حجراب بره زنران آزاد از روی تقیره
صادر شده باشد .امام علی(ع) که عالمتر ین فرد به قررآن و سریرۀ رسرول اللره(ص) اسرت و در
شرایط حکومتش امکان مواجهه صر یح و غیرتق ّیهای داشته ،فرموده است ،هنگامی که کنیرز بره
بلوح رسید ،باید با خمار نماز بخواند؛ اما در زمان امام صادق(ع) که شرایط سختگیری و تقیه
بوده است و ّ
حتی کنیزان به سب حجاب و پوشش سر خود ،شرمق مریخوردنرد ،حجراب در
نماز را به خودآنان سپرد و فرمود :اگر دوست داشتند ،از خمار استفاده کنند .در انتهای روایت
ت
نیز ضرب کنیز را که طبیعتا حاص اجبار او به بریحجرابی و عمر نکرردن او بروده اسرت ،بره
دیگران نسبت داده و فرموده است« :شنیدم که پدرم میگفت :کنیزان زده میشدند و به آنران
گفته میشد ،خود را به آزادها شبیه نکنید» (حر عراملی0419 ،ق ،ج ،4ص .)406مجلسری نیرز
در تأیید این برداشت در بحاراالنوار روایات مورد بحث را با فرا صحت ،بر تقیه حمر کررده
است (مجلسی 0413 ،ق ،ص.)016
احتمال دوم ،این است که نهی از نقاب(روبنرد) در نمراز باشرد .در روایرات سرهگانه ،از
نهی یا جواز نقاب و وجوب خمار در نماز برای کنیز سخن رفته است .مقنعه بره معنرای چیرزی
ت
است که با آن سر و صورت پوشانده میشود (زبیدی حنفری0312 ،ق ،ج ،00ص )411و صررفا
به معنای روسری نیست؛ بلکه به معنای نقاب(روبند) نیز است (راغ اصفهانی0406 ،ق ،ج،3
ص.) 653

بنابراین ّ
حتی اگر این روایات ،حم بر تق ّیه نشود ،دو دسته روایت امر به استفاده از خمار

در نماز و نهی از مقنعه(به معنای نقاب) ،قاب جم است؛ این گونره کره امرام از مقنعره(نقاب)
نهی کرده است؛ نه روسری .باالخص این که روایات نهی از روبنرد دربرارۀ زنران مسرلمان آزاد
نیز نق شده است؛ نظیرر ایرن کره« :اشرکال نردارد ،زن مسرلمان (و در روایتری زن آزاد) نمراز
بخواند و مقنعه نداشته باشد» (حر عراملی0419 ،ق ،ج ،4ص .) 401در ایرن روایرات ،قنراع بره
معنای روبند است؛ ز یرا بی شک بر زن مسلمان آزاد واج است ،در نماز سر خود را بپوشاند.
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 .2 .2 .2 .3تحلیل روایات دال بر ضرب کنیز

دومین مضمون قاب نقد در روایاتسهگانۀ مورد بحث ،کتک زدن کنیز به سب پوشرش
است .در این باره نکاتی قاب نکر است:
الف .همخوانی با عامه :روایات ضرب در برخی مناب شیعی با آنچه در مناب عامه آمرده
است ،همخروانی نردارد کره در آنهرا از اقردام خلیفره دوم در ضررب و شرتم کنیرزان بره سرب
حجابشرران سررخن گفترره شررده اسررت (طبرانرری ،6111 ،ج ،5ص602؛ سرریوطی ،0414 ،ج،2
ص.)221
ب .تعارض ضرب و اباحه پوشش :کتک زدن کنیزان به سرب حجابشران اگرر درسرت
باشد ،بیتردید دال بر حرمت قطعی حجاب است که با روایات اباحه و اختیار در ستر و پوشش
قاب جم نیست(حرعاملی0419 ،ق ،ص.)401-406
ج .عرضه بر روای ت :روایت اباحه از امام صرادق(ع) برا ایرن روایرت از امرام براقر(ع) در
تعارا است که فرمود« :دیگران» ،کنیزان را به سب پوششان میزدند تا به آزادها شبیه نشروند
ت
(حر عاملی0419 ،ق ،ج ،4ص .)406در این روایت ،امام صر یحا این فع را بره دیگرران نسربت
میدهد .با توضیحات پیشین مشخص اسرت ،کسرانی کره امرام کترک زدن را بره آنران نسربت
میدهد ،عمر و افراد تاب اویند .این ها نشان میدهدّ ،
حتی با فرا مجعول نبودن روایت مرورد

بحث ،آن از روی تق ّیه صادر شده اسرت؛ چنران کره برخری علمرا نیرز بره آن تصرریح کردهانرد
(بحررانی0415 ،ق ،ج ،7ص.)09
د .عرضه بر سنت :سیرۀ معصومان(ع) شاهد روشرنی برر حقروق انسرانی بردگران و نهری

شدید از آزار و تعرا به آنان است .از جمله ابن مسعودانصاری میگوید :مشغول تنبیه غممرم
بودم که صدای پیغمبر(ص) را از پشرت سرر شرنیدم .وقتری پیغمبرر(ص) را دیردم ،تاز یانره را از
دست انداختم .ایشان فرمود :قدرت خداوند بر تو بیش از قردرتی اسرت کره ترو برر ایرن غرمم
داری .ابنمسعود غمم را آزاد میکند و پیامبر(ص) به او میفرماید :اگرر آزادش نمریکرردی،
آتش جهنم را برای خود میخر یدی (ناصف0300 ،ش ،ص.)06
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صدمه نرساندن به مملوکان به حدی اهم ّیت دارد که در فقه اسممی شیعه کره برگرفتره از
روایات معصومین(ع) است ،جزای کتک زدن شردید کنیرز ،بنرابرحکم تنکیر  ،آزادی اوسرت
ت
(برراجی0414 ،ق ،ص67رر .)670طبیعتررا ائمرره کرره الگرروی عملری دیرن برره شررمار مریرفتهانررد،
متعهدتر ین و ملتزمتر ین مسلمانان در عم به دستورهای اسممی هم بودهاند .معلروم اسرت کره
خود آنان مرتک رفتارهای منکری که دیگران را از آنها نهی میکردهاند ،نمیشدند؛ بنرابراین
ت
کتک خوردن یک کنیز از دست معصوم ،آن هم درمورد امری مبا  ،قطعا مردود است .حتری
برخی فقهای شیعه حجاب کنیز را در نماز و جز آن مستح دانسرتهاند (نجفری0460 ،ق ،ج،4
ت
ص .)417طبیعتا به سب امری مبرا یرا مسرتح  ،کسری مرورد ضررب و شرتم ائمره(ع) قررار
نمیگرفته است؛ لذا چنین روایاتی مردود است.
 .3 .3 .3تحلیل عقلی

اینک ضمن تحلی عقلی به نقد ممحظاتی کره شرهید مطهرری در زمینرۀ موضروع مرورد
بحث دارند ،پرداخته میشود:
الف .نقد عدم تحمیل مشقت :نکاتی که در پی می آید ،در نقد نظر شرهید قابر طرر
است:
 .0لغوپوشش به دلی مشقت و سخت بودن آن ،جواز الغرای بخرش مهمری از احکرام را
صادر میکند.
 .6با چنین استداللی باید به اباحۀ حجاب برای زنان در جامعۀ امرروز حکرم کررد؛ چرون
زنان ،هم نقشهای درون خانواده را برعهده دارند و هم در بیرون رفتوآمد ز یادی دارند و این
باعث عسرت آنان می گردد؛ حال آنکه بیحجابی آثار اجتماعی قاب توجهی دارد.
 .3همۀ کنیزان برای کارهای سخت بیرون انتخاب نمیشدند .برخی از کنیزان ،برای غنا
و مسائ جنسی و دربارها مورد استفاده قرار میگرفتنرد(جواد علری0952 ،م ،ص520؛ نجفری،
0414ه ،ص.)49
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ب .نقد نبود جل وهگری :در این زمینه که کنیزان جلروه گرری نداشرتند ،نقردهای نیر
قاب طر است:
 .0کنیز بودن مستلزم عدم آراسته بودن و عدم استفاده از ز ینت نخواهرد برود .چره بسریار
کنیزانی که سوگلیهای دربار شناخته میشدند و از آراستگی بسیاری هم برخوردار بودهاند.
 .6بسیاری از این کنیزان ،مسلمانانی پاکدامن بودند و به نظافت و آراستگی خرود طبرق
تعالیم دین بسیار اهمیت میدادند .همچنانکه مادر برخی از خلفا و پادشاهان اسرممی و حتری
امامان معصوم ،کنیز بودهاند.
نتیجه آن که رأی به اشتراک حکم حجاب بین زنان آزاد و کنیز ترجیح دارد؛ چرون اکثرر
مفسران شیعی به عام بودن سب نزول آیه قائ اند و آن اقلیت مفسران که به خاص برودن سرب
نزول آیه قائ اند ،از مناب اه تسنن اقتباس کرده اند که خدشه های آن نکر شد.

 .4نتایج
حکم تمایز پوشش میان زنان آزاد و کنیزان به جهاتی که در پری مری آیرد ،دارای اشرکال
است :شخصیت انسانی کنیز ،نهی اسمم از آزار جنسی به او ،حق عفاف بررای او ،فلسرفههای
شخصیتی و اجتمراعی حجراب و اسرتثناپذیر نبرودن آن ،اطرمق و عمومیرت خطراب در آیرات
حجاب ،قبیح بودن مطلق فع منافقین بدون توجه به آزاد یا کنیرز برودن فردآسری دیرده ،شرأن
صدور عام آیه در میان روایات شیعی ،همچنین توجه به سریره قطعری پیرامبر(ص) و ائمره(ع)در
تعام با کنیزان خود و توصیه پیرامون آنان.
شواهدی که در پی می آید ،این احتمال را تقویت مری کنرد کره روایرات نراظر بره تمرایز
پوشش زنان آزاد و کنیز در صورت صحت صدور ،از روی تقیره صرادر شرده باشرند :ضرعیف
السند بودن روایات حاکی از اباحۀ پوشش سر کنیز در مجام شیعی ،مقید بودن این روایات بره
عبارت «فی الصمة» ،خفقان در عصر ائمه(ع) ،شدت عم عمرر نسربت بره کنیرزان ،تعرارا
ات لرزوم
روایات با روایت امام علی(ع) دال بر لزوم خمار برای کنیز بالغ .البته می توان میرا روایر ِ

خمار و اباحۀ قناع برای زنان اعم از آزاد و کنیز جم کرد.
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روایت حاکی از کتک خوردن کنیرز محجروب از امرام(ع) هرم مرردود اسرت؛ بره دلیر
همخوانی با عامه ،تعارا با سنت قطعی معصوم و تعارا عقمنی اباحۀ حجاب با کترک زدن
به دلی حجاب.

 .5منابع کتبی
 .0قرآن کر یم(0313ش) .ترجمه انصاریان .حسین ،ایران -قم :اسوه
 .6ابنعاشورّ ،
محمدطاهر(0461ق) .تفسیر التحریرو التنویر المعروف بتفسیر ابنعاشور .بیروت :مؤسسا التاریخالعربي
 .3ابنعربی ،محمدبنعبدالله( 0411ق) .احکام القرآن .بیروت :دارالجی
 .4احمدیطبسی ،مهدی(0311ش)« .حجاب در عصر جاهلیت و سیر تشر ی آن در اسمم» .رهآورداندیشه ،سالاول،
شمارۀاول ،پاییز
 .5آلبانیّ ،
محمد ناصرالدین(0415ق)ِ .ارواء الغلی فی تخر یج احادیث منار السبی  .بیروت :دار الکت االسممی

 .2باجی ،سلیمانبنخلف( .)0914/0414المنتقی شر موطأ االمام مالک .بیروت :بی نا

 .7بحرانی ،هاشمبنسلیمان(0405ق) .البرهان في تفسیرالقرآن .قم :موسساالبعثا ،قسم الدراساتاإلسممیا
 .1بحراني ،یوسف(0415ق) .الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهرة .قم :جماعاالمدرسین
 .9بهرامی ،محمد(پاییز و زمستان « .)0312قرائتهای نو از آیات حجاب» .پژوهشهای قرآنی ،شماره  50و .56
 .01بهوتیحنبلی ،منصوربنیونسبنصم الدین( .)0401کشافالقناع عن متناالقناع .با مقدمه دکترکمالعبدالعظیم عنانی،
تحقیق ابوعبدالله محمدحسن اسماعی شافعی .بیروت :دارالکت العلمیا
 .00ترکاشوند ،امیرحسین( .)0319حجاب شرعی در عصرپیامبر .تهران :بی نا
 .06جزیری ،عبدالرحمان( .)0991/0401الفقه علی المذاه االربعا .بیروت :بی نا
 .03جصاص ،احمدبنعلی(0415ق) .احکام القرآن(جصاص) .بیروت :دارإحیاءالتراثالعربي
 .04جوادعلی(0972م) .المفص فی تاریخالعرب قب االسمم .بیروت :دارالعلم للممیین .بغداد :مکتبا النهضا
 .05حرعاملیّ ،
محمدبنحسن( .)0419وسائ الشیعا الی تحصی مسائ الشر یعا .قم :بی نا
 .02راغ اصفهانی ،حسینبنمحمد(0374ش) .ترجمه و تحقیق مفرداتالفاتقرآن .تهران :مرتضوي
0406(_________ .07ق) .مفرداتالفاتقرآن .بیروت :دارالقلم
 .01زبیدیّ ،
محمد( .)0312تاجالعروس فی شر القاموس .مصر :المطبعاالخیر یا
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 .09زحیلی ،وهبا( .)0401الفقهالحنبلیالمی ّسر .دمشق :دارالقلم
 .)0400(________ .61التفسیرالمنیرفی العقیدة و الشر یعا و المنهج .دمشق :دارالفکر
 .60زمخشری ،محمودبنعمر(0417ق) .الکشاف عنحقائقغوامضالتنزی و عیوناألقاوی فی وجوالتأوی  .مصحح:
حسیناحمد ،مصطفی .بیروت :دار الکتابالعربي
 .66سرخسی حنفی ،شمسالدینابوبکر ّ
محمدبنابیسه ( .)0364المبسوط .قاهرة :مطبعا السعادة
 .63سیوطی ،جملالدین ،عبدالرحمنبن ابیبکر( .)0414الدر المنثور فی التفسیر الماثور .قم :کتابخانه عمومی حضرت آیت
الله العظمی مرعشی نجفی( ره)
 .64سیوطی ،جملالدینعبدالرحمنبنابیبکر( .)0404جام االحادیث .جم و ترتی عباس احمد صقر -احمد عبدالجواد.
بیروت :دارالفکر
محمدبنعلیبن ّ
 .65شوکانیّ ،
محمد( .)0345نی االوطار من احادیث سید االخیار شر منتقی االخبار .قاهره :ادارة الطباعا
المنیر یا
 .62شهیداول ،محمدبنمکی(0409ق) .نکریالشیعا فیاحکام الشر یعا .قم :موسسا آلالبیت
 .67صدر ،شادی(« .)0316آیا حکومت مسئول بیحجابی است» .ماهنامه زنان ،شماره  ،013سال دوازدهم ،صص07-04
 .61صدوق ،ابنبابویهقمیّ ،
محمدبنعلی(0315ش0922/م) .عل الشرائ  .قم :کتابفروشی داوری
 .69صدوق ،ابنبابویهقمی( 0403ق) .من ال یحضره الفقیه .قم :دفتر انتشارات اسممی
محمدحسین(0391ق) .المیزانفيتفسیرالقرآن .مترجمّ :
 .31طباطباییّ ،
محمدباقر موسوی .بیروت :مؤسسااألعلمي
للمطبوعات
 .30طبرانی ،سلیمانبناحمد(6111م) .تفسیرالقرآنالعظیم .اربد :دارالکتابالثقافي
 .36طبرسی ،فض بنحسن(0406ق) .تفسیرجوام الجام  .قم :حوزه علمیه قم ،مرکز مدیریت
 .33طبری ،محمدبنجریر(0406ق) .جام البیان فیتفسیرالقرآن .بیروت :دارالمعرفا
 .34طوسیّ ،
محمدبنالحسن(بی تا) .التبیان فيتفسیر القرآن .بیروت :دارإحیاءالتراثالعربي
0417(__________ .35ق) .تهذی االحکام .مصحح :حسن موسوی .تهران :دارالکت االسممیا
 .32عاملی(شهیدثانی) ،ز ینالدینبنعلی(0401ق) .الروضا البهیا فی شر اللمعا الدمشقیا .قم :کتابفروشی داوری
 .37فیضکاشانی ،محمدبنشاهمرتضی(0405ق) .تفسیر الصافي .تهران :مکتبا الصدر
 .31قاب  ،احمد( .)0396احکام بانوان در شر یعت محمدی .بیجا :شر یعت عقمنی
 .39قرائتی ،محسن( 0313ش) .تفسیرنور .تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
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 .41قرطبیّ ،
محمدبناحمد ،ابوعبدالله( .)0415الجام الحکام القرآن .بیروت :داراالحیاءالتراثالعربی
 .40قرطبیمالکیّ ،
محمدبناحمدبناحمدبنرشد( .)0414البیان و التحصی و الشر و التوجیه و التعلی فی مسائ المسترجا؛
تحقیق دکتر ّ
محمدحجی – سعید اعراب ،به عنایت شیخ عبداللهبنابراهیمانصاری .بیروت :دارالغرب االسممی
 .46قلیوبیشافعی ،شهابالدیناحمدبناحمدبنسمفه  -و برلسی غزیشافعی ،شیخ احمد( .)0321حاشیتا قلیوبی و عمیرة
ّ
المحلی علیمنهاجالطالبین؛ مصر :مکتبا و مطبعا ّ
محمدعلی صبیح و اوالده
علی شر العمما جملالدین
 .43قمی ،علیبنابراهیم(0323ش) .تفسیر القمی .قم :دار الکتاب
 .44کلینیّ ،
محمدبنیعقوب( .)0417الکافی( ط -اإلسممیا) .تهران :دارالکت اإلسممیا
 .45ماوردیبصریشافعی(ابنحبی ) ،علیبن ّ
محمد ،ابوالحسن( .)0404الحاوی الکبیر .بیروت :دارالفکر
 .42مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی(0413ق) .بحاراألنوار .بیروت :دار إحیاءالتراثالعربي
 .47مصطفوی ،حسن(0431ق) .التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم .بیروت -قاهره -لندن :دار الکت العلمیا -مرکز
نشرآثارعممه مصطفوي
 .41مطهری ،مرتضی(0393ش) .بردگی در اسمم .تهران :صدرا
0391(__________ .49ش) .مجموعهآثاراستادشهیدمطهری .تهران :صدرا
0316(__________ .51ش) .مسئله حجاب .تهران :صدرا
 .50معرفت ،محمدهادی(0379ش) .تفسیر و مفسران .قم :موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید
 .56مقات بنسلیمان(0463ق) .تفسیر مقات بن سلیمان؛ محقق :شحاته ،عبدالله محمود .بیروت :دار إحیاء التراث العربي
 .53ناصف ،علی(0300ش) .التاج الجام لمصول .استانبول :دارتم للنشر و التوز ی
 .54نجفیّ ،
محمدحسن(0460ق) .جواهرالکمم فی ثوبهالجدید .قم :مؤسسه دائرةالمعارففقهاسممی بر مذه اه بیت
 .55نوویشافعی ،محییالدین یحییبنشرف ،ابوزکر یا( .)0466منهاج الطالبین .دمشق :دارالبلخی – دارالبیروتی
 .52یزدیطباطبایی ،سیدمح ّمدکاظم(0419ق) .العروة الوثقی فیما تعم به البلوی .بیروت :مؤسسا األعلمي للمطبوعات

 .6منابع الکترونیکی
 .57دباح ،سروش؛ «حجاب در ترازوی اخمق» ،قاب دسترسی در:
http://3danet.ir/soroush-dabbagh-hejab-1/
 .51قاب  ،احمد؛ مقاالت در مورد پوشش حجاب ،قاب دسترسی در:
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http://ghabel.blogspot.ca/
و
http://www.rahesabz.net/story/54225/
 .59کدیور ،محسن؛ مقاالت ،قاب دسترسی در:
http://kadivar.com/?cat=1014
 .21سایت جرس ،قاب دسترسی در:
http://www.rahesabz.net/

