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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

 (08/1/59تاریخ پذیرش:  ؛29/01/59)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
احتزاب،  ۀستور  95 یتۀآاز امتا   ش / استتواجب دانسته  تمام زنان اعم از آزاد و بن / یبرا یدر اسالم عفا  جنس

از پوشت   ینهت تفستیرها نیتاز ا یکتاست  ی مفسران دو مذهب ارائه ش / یاز سو  زیبه پوش  کنراجع  یمختلفتفسیرهای 
 لیتانت ، امتا بته دلنظر بود/ نیسنت قائل به ااهل ِت یاست  اگرچه اکثر کنیزان از  زیبه پوش  زنان آزاد جهت تما رو ام کنیز

قتب  زنتا،  تیتحجتاب و عموم ا یتخطتاب در آ تیتاز اجبار به زنا، عموم یدر خصوص نه یقرآن یهاتعارض آن با آموز/
فهتم بتا نقت  مواجته شت / استت   نیحجاب، ا یهابا حکمت ولها و تعارض سبب نز اضطراب در متن سبب نزول نیهمچن

وجتوب حجتاب در زمتان  فیدوم و تضتع فتهیدر زمان خل یسبب بروز مفاس  اجتماعحکم در جامعه  نیا یاجرا نیچنهم
اباحته و  ،یااهراً داللت بتر نهت ییو روا یمستن ا  قرآن زین عهیدر ش به عالو/منتق اِن آن ش / است   یبرخ یحاضر از سو 

و  زیتپوشت  کن زیتمتا یۀبه عمل آمت /، فرضت یو عقل ییروا ،یقرآن یهالیکه پس از تحل کن یم زیوجوب پوش  کن یحت
  آی به شمار می یاهیتق طیو در شرا زیمربوط به حالت نماز کن یعیش ا یو رواشود میآزاد مردود دانسته 

 
  زیپوش  نماز، ضرب کن ز،یحجاب، پوش  کن ،یجنس عفا  :گانواژدیکل
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 مقدمه. 1
زماناه  طیگسست با شارا ،یتحوئت هرف اجتماع رغمیعل یخیاز موضوعات تار  یبرخ

 ژهیو باه یاساالم راثیام یهاایبااز هام در باازخوان ،یو واقع ینیع یهاو از دست دادن فلسفه
امار بساته باه  نیا. ارنادیگیقارار ما یبرداربه صورت مدام مورد بهره یفقه یخیتار  یهاانگاره
دارد.  یاگساترده یهااادوار مختلف بازتاب یهاتینیدر ع راث،یم ریتفسو  یبازخوان یالگوها
 نیااز ا ی. برخاردیاگیقارار ما راثیامتاون م ریتفس یفرارو یفراوان یهاچالش نه،یزم نیدر هم

اخبار و سانت  ات،یها با آنآ وستیو پ ییانسان از سو  عتیها با ابموضوعات به خاار ارتباط آن
 .گیردقرار می انیگراو سنت انشیش از همه مورد توجه نواندیب گر،ید  یاز سو  یاسالم

ماوارد ایان از  یعفاف جنس ،گفت دینوشتار با نیا قیموضوع مورد تحق اتیو ادب انیب در
 یدر فقاه اساالم 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 
پوشاش، بحاث از اخاتالف زن آزاد و  ۀمطار  در حاوز  یهااز چالش یکی انین میاست. در ا

آن، گونااگون  ۀدرباار  یفقها و مفسران ماذاهب اساالم یریتفس یدر پوشش است که آرا زیکن
 .است

 قااتیتحق ۀآن راهگشاا اسات. توجاه باه ساابق حیفهم صح یموضوع، برا ۀنیشیبه پ توجه
 یاجتمااع یاسایگوناگون و اوضااع س یخیتار  طیمختلف به شرا یهاهینظر  یاز وابستگ یحاک

و احکاام مارتبط باا  نشیادر تفااوت ب یاصال ۀشایمرتبط با تعامالت مکاتب و مذاهب است. ر 
 یکاانون اتیااز آ یکایکاه باز می گردد  احزاب ۀسور  95 یۀمختلف از آ ریبه تفاس زیپوشش کن

ب ه : »امر حجاب است ي ه  النَّ
َ
ىْدِنمَا َعَلىمْ اَّ ِمىا َجَلِبمىِبِ اَّ  َيم ىْؤِمِنمَا يب ََ ِء اْلتب ْنَواِجَك َو َبَن ِهَك َو ِن ِ

ل أله  ب
مًت  َِ ََّ ا  ًَ ل ْؤَذْيَا َو كَ َ  اللَّ ب َغفب َا يب ََ َا  َْ ْعَا   يب

َ
ْعنَ  أ

َ
  (.95/)احزاب« َذاِلَك أ

باعاث تناوع و نیاز دو مذهب  نیدر ا اتیروا گرینزول و د اسباب اتیاختالف در رواالبته 
علات اها  تسانن،  ریحاوزه شاده اسات. براسااس قاول مشاهور در تفاسا نیا یهادگاهید  نیتبا

از  یریجلاوگ یبارا حجابیب زانیشناخته شدن زنان آزاد از کن»چنین بیان شده است: حجاب 
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اماا  ؛(00، و22، ج0102 ،ی)ابار «جلبااب دنیآزادها از راه پوش یآزار و مزاحمت برا جادیا
بیاان شاده اسات کاه عباارت اسات از:  گرید علتی  ن،یشیعالوه بر استدئل پ عه،یدر مکتب ش

دل واقاع  مااریرهگذر، ماورد تعارض افاراد ب نیزنان به صال  و عفاف تا از ا ۀشناخته شدن هم
 (. 011، و09، ج0051 ،یینشوند )اباابا

 نیاماورد اساتفاده در ا اتیاروا  یاقول مشهوِر مفسراِن دو ماذهب و تحل یلیتحل یبررس
 .سترو  شیو آثار آن در جامعه، موضوع نوشتار پ یبه احکام فقه ینگاه میموضوع، ضمن ن

و  یخیموضاوع را صارفاا تاار  نیکه ا گرددیروشن م یموضوع وقت نیا تیو اهم ضرورت
از منتقادان حجااب باا انتخااب  یمعاصر، برخا صرنمونه در ع ی. برامیارتباط با زمانه ننگر  یب

کاه باه  یلایو آزاد، باا تحل زیاکن زیسنت و بازگرداندن منشأ حجااب باه تماافهم مشهور در اه 
 ؛اندشاده یحجاب در جامعه امروزضرورت منکر وجود  د،ید  دیمقاله خواه نیدر متن ا  یصتف

زناان باا  یحجاب و مناسبات اجتمااع یبحث بر سرنوشت حکم شرع نیا یارزش علم نیبنابرا
دفااع باه  تیفقه، فقاهت و شرع اقبال ،آن یهااهمیتو  جیاز نتا یکیدارد.  یفراوان ریمردان تأث

 از حجاب و ستر است. 
 ،یثیالحاادفقه زیااو ن یفقهاا -یو اسااتدئل یانتقاااد ،یلاایتحل روشه باا روشیپاا قیااتحق

کید بر با  ی وخیو تار  یثینقدالحد  تیاو محور  ریباا تمرکاز بار تفسا بحاثقه است. و ف ریتفستأ
 نیااسات و ا نیقیآرا  فار  ی. هدف نوشتار بررساصورت می گیرد یقرآن اتیاز آ یاستنباط فقه

که به بررسی آنهاا  دارند یموافقان و مخالفان گفته،پیش یدو مذهب نسبت به هر کدام از دو رأ
 .  شودیم پرداخته

 در زمینة علت تشریع حجاب اهل سنت دگاهید. 2
  یانقاد و تحل تااا یادلاه و نها انی، بو سپس مشهور در اه  سنت هینظر  نییتباینک ابتدا به 

 .شودیم اهتمامآن ادله 
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 هینظر نییتب. 1. 2
زناان آزاد و  انیانهاادن م زیحکام حجااب، تماا عیعلت تشر  ،اه  سنت دگاهید  براساس

اجباار باه زناا اقادام  یو گااه از رو اریادر صدراسالم گاه با اخت زانیکن رایز  ؛بوده است زانیکن
 شاانیبا ا یروابط جنسبر این اساس،  ؛شدندیفساد جامعه محسوب م یهاو از کانونکردند می

هایچ  شاد،یاگر باا اذن اربااب انجاام ماحتی برخوردار بود و  یرتو قبح کم ترشیاز سهولت ب
ْعَرْفَن »هستند، عبارت  زیکن م پوششکه قائ  به عد ینداشت. افراد یمنع را شناخته شدن « َأن ی 

 زانیاتا از کن کندیخداوند زنان مؤمن را به پوشش امر م؛ یعنی اندرکردهیتفس زانیزنان آزاد از کن
؛ بناابراین، اناد، بازشاناخته شاوند و ماورد آزار واقاع نشاوندذا  بودهیاو کاانون ا حجاابیکه ب

 .می شدن زانیشام  کنو  عموم زنان نبود هیآ نیمخااب حکم حجاب در ا

 نظریه ۀادل. 2. 2
خاود، باه  ی. آناان در اساتدئل بار رأانددهیرا برگز نظریه  نیعالمان اه  سنت ا تیاکثر 

 .شودیبه اختصار مرور م نکیاند که ااستناد کرده اتیاز قرآن و روا یاادله
 ۀساور  95 ۀیامختلف از آ یهاهر دو مذهب، سبب نزول یقرآن مستند: یقرآنر  یدل .الف

شاده اسات:  از این قارار نقا به تواتر در اه  سنت  کیاحزاب است. سبب نزول مشهور و نزد 
که در نوع پوشش با هم تفاوتی نداشتند، شب هنگام برای قضای حاجت باه  زیزنان آزاد و کن»

مای پرداختناد و چاه بساا  زکانیبه آزار کن نهی. فاسقان مدرفتندمیدرختان خرما  نیها و بگودال
برخاوردی  نیشاد: اچارا چنا. هنگاامی کاه باه آناان گفتاه میکردندیم تیاذ زیزنان آزاد را ن

 ،باه زناان آزاد، دساتور داده شاد سابب نیبه هم؛ است زیکن ،میگفتند: گمان کرد و مید؟یکرد 
ه شوند و با حشمت و ابهت جلوه بازشناخت زانیدهند تا از کن رییپوشش و شک  لباس خود را تغ

 (.  00، و22، ج0102 ،ی)ابر« کنند، تا کسی بر آنان امع نورزد
کاه مخاااب  انادآورده)ع( یاز عل زیرا ن یتیروا ،گرید  اریو به دنبال او محدثان بس یابر

تاا هنگاام خاروج از مناازل  کاردمن را امار ؤزنان م خداوند: »بودند؛ از این قرارزنان مؤمن  هیآ
، ی)ابار« سرشان بپوشانند و تنهاا چشمانشاان آشاکار باشاد یرا با جلباب از بائ  شانیهاچهره
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و  آوردیجلبااب ما یمعناا انیارا به قصاد ب تیروا نی( البته او ا01، و22ق، ج0102ق، 001م
 .  کندینم منؤمزنان  یتمام یخطاب آن برا تیبه عموم یتوجه

 ۀفایدر بااور خل زیاعتقاد به حجاب کن عدم: ییروا  یدل ۀمر به منزلعم  ع تیحج .ب
او گزارش شده  ۀر یبه وفور در س زان،یو کتک زدن زنان بائخص کن یحجابیدوم، الزام او به ب

کاه سرشاان  کردنادیما ییرایاز ماا پاذ یعمار در حاال زانیا: کنکنادینق  ما یاست. سرخس
 ،یهقاایب ؛090و، 01و ج 02، و5، ج0021 ،یلاارزان بااود )سرخساا شااانیهانهیمکشااوف و س

ن ن گریمطلب در د  نی(. ا090، و01ق، ج0121  ،یگازارش شاده اسات)آلبان زیامنابع اه  تسنا
در بااب خشاونت و ضارب و شاتم  یمشاهور تیاروا زیامالک نبن(. از انس211ق، و0119

ماوارد،  نیا(. عاالوه بار ا220، و9، ج0001 ،یوایشاده اسات )سا نقا  فهیتوسط خل زانیکن
، 7، ج0119 ،ینقاا  شااده اساات)قراب نااهیزم نیدر هماا یگاارید  اوانمشااابه فاار  یهاااگزارش

ر معروف حنف هی(. فق080و او هم حکم نظر به کن ابوبکر یو مفسا را همانناد حکام  زیاجصا
اعاالن عمار  ۀر یبرداشات خاود را سا مساتندو  اسات دانساته زیتمام مردم جا ینظر به محرم برا

او،  کندمی  (.101، و0، ج0109)جصا

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

 .به نظر می رسدقاب  نقد  ریز  ییمحتوا
 0سبب نازول نخسات را باا الفااظ مختلاف، تحات  تیروا ،یابر: یسند  ی. تحلالف

، عمرو، أبوعاصام، عیسایسلسله )محمد بن سعد از پدر و اجدادش تا ابن عباس( و ) محمدبن
حمیاد از حکاام از عنبسا ، از نجیح از مجاهد( و )ابنابياز ابن یو حرث، حسن، ورقا ، همگ

 (. 01، و22ق، ج0102 ،ی)ابرکندی(گزارش منامشخص از ابوصالح یفرد
 ی)بارا ساتیگاناه معتبار از او نجز  اارق نه ،می رسدعباس به ابنکه اول  اریق روایت

دوم مقطاوع و مختاوم  تی(. روا297-291ش، صص0075 ک: معرفت،نعباس ارق ابن دنید 
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عاالوه  زین ،سوم تیسبب نزول باشد. در روا گرتیتواند رواینملذا و است  یتابع« مجاهد»به 
 مقطوع است. زیسند ن یعبارت)عمن حدثه(، انتها قیبر ارسال درون سلسله از ار 

 گاریباا د  اسیاز سه روش عرض بر قرآن، ق ت،یروا یمحتوا  یتحل در: محالوا  ی. تحلب
 .شودیاستفاده م یعقل  یتحل تاا یسبب نزول و نها اتیروا

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

شاود کاه  رفتاهیسبب نازول پذ تیروا نیبراساس ا اگر :نرور ۀ. منع اجبار به  نا در سورکی
 یاسات تاا آزارهاا زیاشناخته شاده زن آزاد از کن یفلسفه حجاب، به معنا ،«عرفنیان »عبارت 

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

 یعفااف جنسا ثیاآزاد و عباد از ح انیام ۀبود که با اعالم قانون منع اجبار به فحشا، فاصل نیا
 الوصاولو آناان را ساه  کند جادیت ادر حد عفاف آنان تفاو  ینیبا قوان که نینه ا ؛برداشته شود

خواهند پاکدامن باشند، بارای کنیزان خود را که می»امر است:  نینور دال بر هم 00 ۀیآ. سازد
 ۀهما کاه نیاضامن ا«. به دست آوردن متاع ناچیز و زودگذر زندگی دنیاا باه زناا وادار مکنیاد

تماام آناان باه سابب  ،یسالمکه مطابق مفاد اص  عدالت ا داستیاه  فحشا نبودند. پ زان،یکن
 یحجاابیمباا  باودن بابه عالوه، از حقِّ حجاب محروم نخواهند شد.  یاعده یارتکاب خطا

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

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

حاال  ؛اندمؤمن از آن استثنا  شاده زانیکن ه وزنان مؤمن، مخااب حکم آن نبود ۀاست که هم
اگرچاه شاروع  رایانه فقاط زناان آزاد؛ ز  ،من استؤحجاب خطاب به عموم زنان م اتیکه آ آن

 یمنطقا یامار شان،یبودن ا لگوا  ی( به دل00-02/)احزاب امبریدعوت به حجاب از همسران پ
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م حصر حجاب به آنان، در آ یاست، اما برا زناان  ۀبعاد، احکاام پوشاش، باه هما اتیدفع توها
کاه  یهمساران کساان! باه همسارانت و دخترانات و امبریاپ یا» :افتی میتعم، این چنین مؤمن

 ترکیاشاناخته شاوند، نزد  که نیبه ا نیا .را بر خود فرو پوشند شانیمؤمن هستند، بگو: چادرها
« آمرزنده و مهربان اسات اریمورد آزار قرار نخواهند گرفت و خدا همواره بس جهیاست، و در نت

نمااز  یزنان هنگام تردد شبانه بارا ۀبه هم یاز آزاررسان یرین نزول آن، جلوگأش. (95)احزاب/
 . (211، و1ج ،0109دفع حاجت بوده است )فیض کاشانی،  ای

را گفتاه پیشبودن زنان مطر  نشده است و اشکائت  زیکن ایاز آزاد  یسخن ان،یب نیا در
 ۀمرحلا ،دادیباودِن زناان رخ ما زیاآزار که به بهانه کن نیاز ا یریجلوگ یندارد. خداوند برا زین
شاام  دختاران و همساران  امبریاکه عالوه بر همساران پ کندیوجوب حجاب را مطر  م گرید 

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

 یناور کاه پاس از احازاب ناازل شاده اسات)احمد ۀخود بودند. سور  یوآنان به دنبال هوسران
َو »ریانظ یحجاب و عبارات ۀدر عرص یهمگان یدستورات( مشتم  بر 009ش، و0088 ،یابس

ْؤِمَن ف ْل ِلْلتب   یاج دلمحتاا ،یقرآنا ریاو فراگ یاحکاام کلا نیااز ا زیاخروج کن نیبنابرا ؛است«  ب
مانع امکاان اساتفاده  ت،یتوجه داشت که ضعف سند روا دی(. با018ق، و0100 ،یلیاست)زح

 .شودیم یعموم قرآن صیاز آن در تخص
 یمقباول بارا یباودن را عاذر زیامنافقان کن ایگو  :زیبا  ن آ اد و کن یقبح  نا یکسانی. سه

به زن زناکاار و مارد زناکاار صاد » در قرآن آمده است: ی. در حالاندکردهیارتکاب زنا ذکر م
خادا دربااره  نیو د یشما را در ااجرا 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
باا آزاد، تفااوت وجاود نادارد.  یو زناا زیاکن ۀمحصان یقابح زناا انی، م؛ بر این اساس(2/)نور

اند و فارق قائا  شادن سخت تاخته یضیتبع نیحزم بر چناز عالمان اه  سنت مانند ابن یاریبس
 انیا، آن را با اسالم و سنت و بشدت مورد انتقاد قرار دادهرا به  زیرکنیو غ زیبا کن یقبح زنا انیم
 (.205ش، و 0098،  یشافع یو غز یاند. )شافعناسازگار به شمار آورده امبرخدایپ
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 . بررسی روایات سبب نزول2. 3. 2
مورد  درآنها اضطراب وجود دارد.  در متندر خصوو روایات سبب نزول گفتنی است، 

 سبب نزول وجود دارد: نیاحزاب چند ۀسور  95 ۀیآ
 نیاماورد بحاث در ا تیاو آزاد که همان روا ریدال بر تفاوت حجاب زن اس تی. رواالف

از آزار زناان آزاده باه  تیاگونااگون حکا یهاابا نق  تیروا نیشد. ا انیب ترشیمقاله است و پ
و دور کاردن مزاحمات از  زانیااز کن زیجلباب جهت تماپوشیدن دست جوانان مزاحم و امر به 

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

کاه  ی. هنگاامخواندنادینمااز ما امبریو پشات سارپ شادندیاز خانه به قصد مسجد خاارج ما
 نشساتند،یجوانان بر سر راه آناان ما شدند،ینماز مغرب و عشا  خارج م یادا یهنگام براشب

را ناازل  هیاآ نیاسابب خداوناد ا نیبه هم ؛شدندیمتعرض م شانیا بهو  می کردند تیآنان را اذ
سبب نازول،  تیروا نیبا تمسک به ا یعی(. اغلب مفسران ش059، و 2، ج0090 ،ی)قم« کرد

ْؤَذْيَا »عبارت  َا يب ََ َا  َْ ْعَا   يب
َ
ْعنَ  أ

َ
باه ساتر و صاال  و عفااف  نرا حم  بر شاناخته شاد« َذاِلَك أ

ته شدند، دیگار اذیات وقتی افراد به این عنوان شناخ رایاز آزاد؛ ز  زیکن دناند، نه شناخته شکرده
 زیاگردناد؛ چاه آزاد باشاند و چاه کنیعنای اها  فساق و فجاور متعارض آناان نمای ؛شوندنمی

پوشاش  رایز  ؛تمام زنان است یبرا یکل یحکم هیآ نی(. بنابرا011، و09، ج0051 ،یی)اباابا
ه و شاناخته شادن با تارشیثر اسات و باا حجااب باؤ ما شود،یم ننسبت به آنا کهیذائیآنان بر ا

 (.058، و7، ج0080 ،ی)قرائتشوندیعفاف، موردآزار واقع نم
شده است کاه:  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 که یعمر درحال»
او را رهاا کارد و باه  زیابود، پاس باا شاالق او را زد. زن ن دیمردها در بازار در حال خر  نیدر ب

رساول خادا، عماربن خطااب بادون آن کاه مان مرتکاب  ی. گفت: ادیخدا رس امبریحضور پ
ات را عمر را فراخواند و باه او گفات: چارا دختار عماه امبریشده باشم، مرا شالق زد. پ یگناه
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 .دمیاکاه او را بادون جلبااب د  ی، وقتاشدم یاو عصبان دنیعمر جواب داد: از د  ؟یزد انهیتاز 
 هیاآن زن بر رسول خادا آ ۀدربار  نکیاست. پس از آن، مردم گفتند: هم ا زیگمان کردم که کن

« فاوق را ناازل کارد هیاپاس خداوناد آ ،. عمر گفات: زناان ماا جلبااب نداشاتندشودینازل م
 (.0989، و0ق، ج0118 ،یعرب)ابن

در دفاع از  هیحجاب داشت و نزول آ که یعمر از حضور سوده در جامعه در حال ی. نهد
 یکاه انادام )و(ساوده همسار پیاامبر»کناد: یزنان محجباه: عایشاه نقا  م یحضور اجتماع
د م .درشت داشت عمر با او برخورد کارد  یشد، روزیکرد، شناخته میهرگاه بیرون از خانه تردا

دفااع از خاروج زناان باا  یشکایت برد و این آیاه بارا )و(یامبرپ به یرا مالمت نمود. و یو و
 (.220، و9ج ،ق0111، ی)سیوا« حفظ پوشش مناسب نازل گشت

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

 عیاست، منسوب باه تشا یعینشده است، باتوجه به منابع ناق  آن که ش دیآن ق یدوم اگرچه راو
تر قبولدوم قابا  تیابنابراصِ  مخالفت با عاماه، روا ،یسند  یصرف نظر از تحل نیبنابرا است؛
 است.

 تیاعموم ز،یحجاب آزاد و کن زیکه شام  تما اتیروا نیمستفاد از ا ی. باتوجه به معنادو
 تاوانیحجااب اسات، ما تیجامعه با رعا زنان در دفاع از حضور نیچنهمه و هم یحجاب برا

تشاتت  نیاز ضعف است. ا یاداد که خود نشانه اتیو عدم ثبات در متن روا یبه نااستوار یرأ
 یهاا و نفاباودن آن یو اجتهااد یقیدال بر تطب ییعالمه اباابا نظر تواندیمنق  در اسباب نزول 

را بار  هیاتک دیابا نیبنابرا ؛(71، و1، ج0051 ،ییکند)اباابا تیرا تقو  یراو ۀضبط و مشاهد
 قرار داد. یو عقل یقرآن یها یتحل

 یعقل لیتحل .3 .3. 2
 پیامدهای پذیرش حکم مورد بحث به قراری است که در پی می آید:
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در صادور فتاوا نازد اها   فهیخل ۀر یتوجه به اعتبار س با :یگسالرش مفاسد اجالماع الف.
اها   یحکم در نازد غالاب علماا نیگفت که ا دیمورد بحث، با تیتواتر روا نیچنسنت و هم

عمر بادون پوشاش سار و ساینه از  زاِن یکن کهنیا انیپس از ب یشده است. سرخس رفتهیسنت پذ
دبن کردند،یم ییرایپذ فهیمهمانان خل چاه باه آن دیمرد نبا: » دیگو یم یراز ات مقاز قول محما

« نادارد یاشاکال زیاانادام کن یاما نگاه کردن به مابق ؛نگاه کند ،است زیکن یناف تا زانو  انیم
اسات  زیمارد جاا»منابع آنان آمده اسات:  گریدر د  نیچن(. هم090، و01، ج0021 ،ی)سرخس

زناان زشات و  ایاحجاب  یزنان ب رزنان،یمانند: پ ؛نگاه کند ،شودیها نمبه آن یلیکه م یبه زنان
چاه زناان( جاز آن نیاا یهافروش عرضه نشده است. )به بدن یبرا یکه حتا  یزیبه کن نیچنهم
، 2، ج0101 ،یحنبلای)بهاوت« نظار کارد تاوانیما ،شاودینماز خواندن عورت محسوب م یبرا

عاورت  یبه اساتثنا – زیزناِن کن ِی نگاه کردن به هر جا: »ندیگو یم ی(. اصحاب شافع0197و
اناد کرده حیتصار  یاریبسا«. اوست یزانو  ریز ناف تا  ی( از بائ زیاست! عورِت )کن زیجا –آنان
نااف  نیکه ما بچهبه جز آن– زیبدن کن یآن است که نگاه کردن به تمام یرأ نیتر حیصح» که:

 نیدا ال(. گذشااته از نگاااه، شاامس911، و0122 ،یشااافع ی)نااوو« حااالل اساات –و زانوساات
باشاد، لماِس آن  زیکه نگاه کردن به آن جاا زیهر قسمت از بدِن کن: »دیگو یم یحنفیسرخس
، 0021 ،ی)سرخسا« نگاردد زیاکن ایاموجب شهوت مارد و  کهنیالبته به شرط ا .است زیهم جا

 (.  090و ،01ج
زن  یژگایکاه و  زانیاکن صیبودن حکم حجاب و عدم امکان تخصا یتوجه به اجتماع با

پاس  یدوم و ساپس فقهاا ۀفیخلحکم  نیاست که ا یعیاند، ابرا داشته ییبایو ز  یبودن، جوان
فسااد رهنماون کارده  انااا یانحاراف و اح ۀجامعه اثر گذار بوده، آن را به آساتان تیاز او بر وضع

آن در جامعاه خاود ساخن  رییااز لزوم تغ فه،یحکم خل یضمن هیتوج منض یمالکیاست. قراب
ااکثار ماردم عموم انیادر زمان او فساد و فحشا در م کهییاز آن جا: »دیگو یم  کارده دایاپ تیا

ت عمر عم  کند، بلکه با دینه تنها نبا یامام چیه گری، د است  ،اجاازه ندهاد زانیابه کن دیبه سنا
 ،ی، کتااب النکاا  الثاان0111 ،یماالک ی)قرابا «ندینما دها رفت و آمبدون حجاب در کوچه
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ت ن شمندانیاز اند یبرخ ی(. حتا 098-097، صص1ج اشاتباه باودن  رضفاشیباا پ زیااه  سنا
در زماان  زانیااز حجااب کن یریجلاوگ»اناد: آن عنوان کرده هیرا در توج یلیدئ  ،یعمل نیچن

 تاا،یبا س،ی)ساا« ( باوده اساتیو ناه حکام شارع ی)حکام دولتا یشارع استیس کیعمر، 
ت خوانده یاستیرا س استیس نیا زین ی(. برخ 998و  انااا یدوم و اح ۀفایاند که در زمان خلموقا

 (.025، و0121محدود اجرا و سپس رد شده است)ابن عاشور،  یدر زمان
 یهادر جهان اسالم و در دهه ریقرن اخ در :وجوب حجاب درعصر معاصر فیتضع ب.

از روشانفکران ماورد  یاز زباان برخا نیوجوب حجاب زنان در حد وجاه و کفا ران،یدر ا ریاخ
کاه  یاز کساان یبرخا ن،یچنامناقشه قرار گرفته و بر عدم وجوب آن استدئل شده اسات. هام

و شاأن نازول آن اساتناد  هیاآ نیاخود باه ا ریفهم و تفس هیتوج یبرا دانند،یحجاب را واجب نم
 نیباه از باو آزاد از هم بدانناد و باا توجاه  زیکن زیوجوب حجاب را تما عیاند تا علت تشر کرده

نپوشااندن  ،معتقدناد گاروه نیاز هم یمنکر شوند. برخ زیضرورت حجاب را ن ،یداررفتن برده
سر خاود را  یمو که گردن و ینیست و کسان یغیر اخالق یائصول کنش یسر عل یگردن و مو 

بر ضارورت  یامر و فرمان خداوند مبن نیچنشوند. همینم یاخالق یپوشانند مرتکب خطاینم
نادارد )ساروش دباا ، حجااب در  یسار در ماتن مقادس دئلات قطعا یپوشاندن گردن و مو 

 (.09-0صص تا،یاخالق، ب یترازو
صاحابه،  هاای و ائماه، گازارش امبریاپ اتیاروا ،یخیتاار  هاای از گازارش گر،ید  یبرخ

 یات حاداقلاثبا یها باراواهه ییقرآن و دئلت معنا اتیشأن نزول، متون کهن، دئلت آ اتیروا
 یرواج حجاب فعل و نقد عل  یو سپس به برشمار کردنداستفاده  امبریبودن حجاب در عصر پ

از آناان باه صاراحت  ی(. برخا01-8، صاص0085)ترکاشاوند، ندپرداخت نیبا حاد وجاه و کفا
زناان » ؛ چاوننه زن بودن و نه مسلمان بودن دلی  وجوب پوشش سر و گردن نیست»اند: گفته

 یاجازا یبرخا یبودند و پوشاش سار و گاردن و حتا« مسلمان»، هم «زن»هم  «مسلمان ۀبرد
معتقد باه کراهات  یبرخ یواجب نبود. حت نانفقها بر آ یدیگر بدن، بنا به اظهارات صریح برخ

 (.95، و0052)قاب ، « اندزنان برده مسلمان بوده یحرمت پوشش سر برا ای


