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 پيشگفتار 

شود که الزم است  قبل از ورود به بحث اصلی، به چند نکته اشاره می
   :طول اين مباحث به آن توجه داشته باشند خوانندگان در حين مطالعه و در

از چه وقت «گانه  ـ کتاب پيش رو، که تدوين و تصحيح شده مقاالت دوازده١
چگونگی تحول حجاب از عصر پيامبر تا به «يا » حجاب وارد اسالم شد و چرا؟

ای است از پژوهش ابتکاری آقای اميرحسين ترکاشوند  ، در واقع خالصه»امروز
. منتشر گرديده است» حجاب شرعی در عصر پيامبر«تابی با عنوان که در قالب ک

باشد و مطالعه  نظر به اينکه کتاب مذکور، قطور بوده و متجاوز از هزار صفحه می
تری  آن برای عموم خالی از مشقت نيست، کوشش شد که لُّب مطالب به زبان ساده

ديگری جهت روشنايی  هرجا توضيح و يا نکات البته. در اختيار عموم قرار بگيرد
در چند مورد هم نقدی بر . بيشتر الزم ديده شد، به مطالب افزوده گرديده است

از آنجايی که اکثر . مطالب آقای ترکاشوند بعمل آمده و يا ابهام زدايی شده است
است، نقل » حجاب شرعی در عصر پيامبر«مطالب اين کتاب برگرفته از کتاب 

قرار گرفته، اما در جاهايی « » که ممکن بوده در ميان قولها از اين کتاب تا جايی 
نوشت مربوط به  پی  که تغييراتی در مطالب اعمال شده، در انتهای آن مطلب، شماره

البته ممکن است در برخی موارد هم سهواً ذکر مأخذ از قلم . مأخذ آن ذکر شده است
ست و گويی اين کتاب افتاده باشد، که چون فضل تقدم اين بحث از آقای ترکاشوند ا

بر است صرف  باشد، ازبررسی مجدد و تدقيق آن که بسيار زمان هم از آِن ايشان می
همين جا از آقای ترکاشوند، به جهت اينکه با شهامت و شجاعت به . شود نظر می

عموم قرار داده، به نوبه خود  اين تحقيق پرداخته وآن را درمعرض افکار
شاراين اثر، در پی ارج نهادن به اين کار ارزشمند نمايم وبا انت سپاسگزاری می

  . باشم ايشان نيز می
ـ در اين پژوهش، وقتی از روايات و احاديث، چه صحيح و چه مجعول، ٢

آيد، هدف از وجهی؛ نشان دادن وضعيت وبستر تاريخی دوران  بحث بميان می
باشد،  ، میزيسته ای که گزارشگران و يا جاعالن در آن می صدر اسالم يا زمانه

آيند، چرا که حتی  زيرا روايات و احاديث خود نوعی گزارش تاريخی بشمارمی
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احاديث و روايات جعلی، چون در خأل و منتزع از شرايط و وضعيت زمانه 
از وجه . توانست جعل شود، به نحوی گويای شرايط و وضعيت آن دوران است نمی

و مباحث فقهی از آنها سرچشمه  ديگر؛ روايات و احاديث چون منبع اصلی فقه بوده
اند، برای روشن شدن وضعيت و چگونگی حجاب بانوان در دوران های  گرفته

بررسی صحت و سقم و انتساب روايات و احاديث به .  مختلف ضرورت دارد
پيامبر و يا ساير ائمه هم  ميزان خود را دارد و آن ميزان تنها قرآن است که بايستی 

شود تا عيارشان مشخص شود و در باره اينکه چرا قرآن ميزان آنها با قرآن سنجيده 
صحت و سقم احاديث است و بايد آن را ميزان قرار داد، در جای خود نکاتی آمده 

  .است
ـ شايد بسياری بگويند که اکنون ديگر جای طرح اينگونه مسائل نيست و ٣

ته از ديد کسانی الب. تری پرداخته شود زمان آن گذشته و الزم است که به کار مهم
که اعتقادی به اينگونه مسائل ندارند و يا مشکلی با حجاب رايج ندارند، شايد اينگونه 

خواهند عامل به مسائل دينی خود  باشد، ولی از ديد کسانی که معتقد هستند و می
باشند، حائز کمال اهميت است که بدانند پيامبرشان و حتی امامان و فقها در طول 

اند و تکليف واقعی آنها از منظر شرعی  اين مسأله برخورد کرده زمان چگونه با
و مهمتر اينکه سوء استفاده از اين وسيله، از قدرت حاکم گرفته شود و . چيست

مشخص گردد؛ چگونه حقوق زنان پايمال شده و آنها از زيست طبيعی و رشد و 
ه که برخی از اند، و چگونه علمای شيع بالندگی خود در عرصه جامعه محروم گشته

آنها خواسته و بعضی هم ناخواسته برای اينکه از فقه حاکم عقب نمانند، احاديث و 
را از آنها اخذ ) به ويژه در مورد سنگسار وعورت بودن زن(روايات اهل سنت 

اند و خواسته  کرده و سپس به آن لباس شيعی پوشانده و به شکل منبع شيعی درآورده
  .اند يم فقه حکومتی پيوستهيا ناخواسته به قافله تحک

ـ به منظور سهولت و ساده کردن مطالب برای عموم، تا جای ممکن ترجمه ٤
فارسی آيات قرآن و احاديث و روايات آورده شده و متن عربی يا حداقل مآخذ آنها 

نوشتها منتقل گشته است تا پژوهشگران بتوانند به متن اصلی آن دست يابند  به پی
پيش از متن ترجمه آمده، مراد اين بوده که » ترجمه«ا واژه وافزون بر اين هرج

  .ترجمه از ناحيه اينجانب است
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صدر بر کتاب  ـ در اين کتاب از حواشی دستنويس آقای ابوالحسن بنی ٥
نيز نقل قول شده است که در جای خود مشخص » حجاب شرعی در عصر پيامبر«

  . باشد می
ست گفته شود که مطابق اين پژوهش، بعد از ذکر نکات فوق، پيشاپيش بهتر ا

حجاب رايج و مرسوم امروزه در ميان مسلمانان، با حقيقت آن در قرآن و واقعيتی 
ای بس عميق دارد و  که در عصر پيامبر، و حتی در تاريخ فقه داشته است، فاصله

عمق اين سير تغيير و تحول چنان است که وقتی حقيقت حجاب در قرآن و واقعيت 
پيامبر روشن شود، بسياری آن را باور نخواهند کرد، چرا که امروزه  آن در عصر

وقتی بحث از حجاب بانوان آن عصر و به ويژه همسران پيامبر يا حضرت فاطمه 
شود که آنها پوشش و يا حجاب سرتاسری  آيد، گمان می يا حضرت زينب بميان می

گرفته  را در ميان میشان  ای که از فرق سر تا نوک انگشتان پای داشته، به گونه
و   شوند، همراه با روبند و نقاب بوده است و حتی همچنان که به تصوير کشيده می

اين عدم باور، به اين دليل . اند برده همواره در پستوی خانه و در پس پرده بسر می
باشد که انديشه مردم در طول نسلها با چنين باورهای نادرستی از آن دوران  می

افزون بر اين؛ حاکمان و روحانيت قدرتمدار برای حفظ قدرت و  .عجين شده است
تحت سلطه نگاه داشتن زنان، هر روز و هر ساعت، جامعه را با اطالعات غلط 

کنند و بر شدت رسوخ باورهای غلط  بمباران می... بنام دين و رسول خدا و
و يا طمع  بخشی از آگاهان جامعه هم به خاطر ترس از قيامت و جهنم،. افزايند می

  .کنند به آن تمکين می... بهشت، و يا حفظ موقعيت سياسی، اقتصادی و
توانند باور کنند که  توده عادی مردم که مقلد اين و يا آن مرجع تقليد هستند، نمی

آراء متفاوِت بس فاحشی در مورد حجاب بانوان و اندازه آن در طول تاريخ وجود 
است، که اينان حتی با اطالع از آن، با خود دارد و گاه اين تفاوت به قدری فاحش 

حتی برای بسياری ! شود اين همه تفاوت وجود داشته باشد؟ گويند؛ مگر می می
دشوار است که بپذيرند بخش مهمی از آنچه امروز به عنوان نظر قرآن و يا پيامبر 

طلب، که   شود، تدابيری است که فقهای قدرت گرامی در مورد حجاب عرضه می
اند و  تاريخ به طور مستقيم يا غيرمستقيم بخشی از قدرت را در دست داشته در طول

خواهند، برای به سلطه کشيدن زنان و در نتيجه  در دوران ما منحصرانه آن را می
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تسلط بر نسلهای دست پروده آنان، در جهت حفظ و افزايش قدرت خود، بکار 
راه با چاشنی ترس از جهنم و اميد اند، و از زبان پيامبر، قرآن و يا امامان، هم برده

داند، به توده  بهشت، و امروز با زوِر حکومتی که خود را مجری شريعت می
و اين در حالی است که اصل . کنند عامی، باورهای غلط را به عنوان دين القاء می

پذيرش دين با آزادی و اختيار است، چه رسد به اجرای بعضی از دستورات، به نام 
يد است که اين اثر بتواند در روشن بخشی  به پوشش و حجاب از ديگاه ام!  شريعت

قرآن و فقه و تغييرات آن  از دوران پيامبر گرامی اسالم تا عصر حاضربه عالقه 
  .  مندان ياری رساند

   
  

 و توفيق همه از اوست
   

  دمحم جعفری
    ١٣٩٦ارديبهشت  ٣٠لندن 
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 توضيح مختصر و فشرده
بند و بار  کوشش قرآن بر اين بوده  و هست که سالمت جنسی را در جامعه بی

تن با تن در چارچوب ای که رابطه  آن روز و در هر عصر و زمانی  به گونه
قانونی و مشخص برقرار شود و زنان از اذيت و آزار جنسی، و  جامعه از اثرات 

و چون اذيت و آزار جنسی طبقه . رواج فحشا، در امان بمانند را تحقق بخشد
نسوان از امور مستمر بوده و هست،  در صورت بکار گيری رهنمودهايش در 

حجاب و پوشش .  جنسی محفوظ نگاه داردهمه دوران ها آنان را اذيت و آزار 
امری ، مطلق نبوده و نيست و  آن يک مسأله سنتی، اقليمی، اجتماعی و مقيد به 
زمان و مکان و شرايط اجتماعی است و عالوه بر محفوظ نگهداشتن آدمی از 
سرما و گرما، به منظور تکميل زيبايی آفرينش  و صيانت جنسی و اعالم پرهيز از 

مهمترين فلسفه پوشش هم که از آن . مورد بهره برداری قرار می گيرد آلودگی نيز
شود، صيانت جنسی و اعالم پرهيز از آلودگی جنسی  به حجاب شرعی ياد می

هدف اصلی قرآن و پيامبر هم از پوشش و حجاب و لباس خودداری از . است
از آلودگی فحشا ورعايت پاکدامنی جهت استحکام بنياد خانواده و اجتماع  و دوری 

نه تنها پوشش هدف نيست . هاست و نه اينکه لباس و پوشش خود هدف باشد
و حتی . بلکه در برهه هايی از زمان لباس می تواند، لباس خفت و ذلت باشد

پوشش، لباس و حجاب چه برای مرد و چه برای زن اگر به قصدخود برتر بينی، 
ه پيامبرمانند ديگران لباس چرا ک. تفاخر، دلربايی باشد، مذموم و ناپسند است

پوشيد وشکل وشمايل پيامبرهم مانند همه مردم بود و تفاوتی در لباس پوشيدن  می
نه تنها پيامبر اسالم، بلکه همه پيامبران، .  و در امور روزمره با ديگران نداشت

لباسشان لباس مردمان هم دوره خود بوده است و آنها لباس خاصی را به خود 
بودند و مثل امروز نبود که روحانيون لباس خاصی را به خود اختصاص نداده 

اختصاص داده و خود را از لحاظ لباس و پوشاک هم از ساير طبقات مردم جدا 
کرده باشند و حتی هر روحانی را که بخواهند مجازات و يا تنبيه کنند اول او را از 

  !پوشيدن آن لباس محروم می کنند
تا قرن هشتم هجری در نزد فقها شيعه بحث   بنابر تحقيق های انجام شده،

و » موی سر«پوشش مو مطرح نبوده است، وکسی از فقها، هيچ عبارتی در باره 
اولين فقهای قائل به وجوب ستر مو، . مطرح نکرده است» لزوم پوشش آن«

قرن پس از امام جعفر  ٨و حدود ) ص(قرن پس از رسول اکرم  ١٠تا  ٩حدود 
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قرن بعد،  ١٠تا  ٩بنابراين آيا نبايد اين سؤال مطرح شود که اند  زيسته صادق می
آيد و اين  البته از دست فقها همه چيز بر می! توان مباح را حرام کرد؟ چگونه می

وقتی در قرآن حتی يک کلمه درباب حکومت و کشورداری ! هم يکی از آنها است
، به حکومت سرايت نيامده است، و فقها به دروغ، به ويژه بعد از پيروزی انقالب

 ! آمده است اند و بعد هم فقيه را متولی آن ساخته، همه چيز از دستشان برمی داده
برای استخراج وضعيت پوشش و حجاب بانوان در آن عصر و نيز فهم بهتر داللت 
آيات قرآن در اين مورد، و تغييراتی که در طول زمان بوجود آمده اين تحقيق در 

 :استچهار فصل تدوين يافته 
  

فصل اول  به مروری مختصر بر وضعيت زيست مردمان در دوران جاهلی و - ١
  دوران پيامبر،  می پردازد،

 فصل دوم به بررسی حجاب شرعی در آيات قرآن، اختصاص يافته،- ٢
 فصل سوم هم  مباحث فقهی و تاريخی موضوع بحث ، را توضيح می دهد، و - ٣
حجاب بانوان در طول تاريخ انجاميده   فصل چهارم عوامل و عللی که به تغليظ - ٤

  .کند را گزارش می
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 فصل اول

 
 وضعيت زيست مردمان در دوران جاهلی و دوران پيامبر اسالم

 
همانطور که در پيش گفتار آمد، قبل از اينکه وارد مبحث حجاب از منظر قرآن 

حاکم بر زيست مردمان شويم، بهتر است مروری داشته باشيم بر اوضاع و احوال 
در دوران جاهلی و نيز ابتدای رسالت پيامبر گرامی اسالم تا با بستر نزول آيات 

تری را از  گيری سنت پيامبر بيشتر آشنا شويم و بتوانيم فهم صحيح الهی و شکل
مراد آيات، و چرايی و چگونگی سنت پيامبر در مورد حدود و ثغور پوشش و 

از اين رو، از طريق گزارشهای تاريخی، مواردی را . مسائل مرتبط با آن بيابيم
  .نماييم اجماالً بررسی می

  
  ها از نگاه تاريخ وضعيت خانه    

) جد پنجم رسول خدا(کند که تا زمان قصی بن کالب  تاريخ گزارش می
سازی در مکه معمول نبود و مردم برای استراحت، قضای حاجت و خواب  خانه

گرفتند و به نقاط دورتر، ارتفاعات و  فاصله می شبانه از محدوده حرم و شهر
بنا به داليل شرعی آنها مجاز به قطع اشجار و . رفتند کوههای محيط بر شهر می

در اين ميان قصی بن . ها نبودند و از ساختن خانه در محدوده حرم ابا داشتند بوته
رت به کالب هرچند به قوانين شرعی پايبند بود، ولی چون خود امير بود، جسا

بدين . ها کرد و به ساخت خانه پرداخت خرج داد و اقدام به بريدن درختها و بوته
اين خانه همان . ای که در شهر بنا شد، خانه قصی بن کالب بود ترتيب اولين خانه

  . معروف شد» دارالندوه«ای بود که به  خانه
ن چه قصی اولين بار اقدام به ساخت خانه کرده باشد و چه ديگری، روش

است که زمان آغاز به ساختن خانه از زمان بعثت پيامبر اسالم چندان دور 
ساختند، به دليل  هايی که آن زمان در مکه و دورادور کعبه می خانه. است نبوده 

نبود آب کافی و ساير وسايل الزم، در واقع اتاقهايی کامالً ابتدايی و بدون در و 
» دار«ها مدور بوده است چرا که به آن ديوار مستحکم بود و به احتمال قوی اتاق

  .گفتند می» کعبه«شد، و به خانه خدا که مکعب شکل بود،  گفته می
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های ساخته شده در  به دليل مسأله شرعی، کسی حق مالکيت بر زمين و خانه
توانستند از  هيچ مشکلی می مکه را نداشت و حاجيان در مواقع حج و زيارت بی

ها از وسايل ابتدائی  از آنجايی که خانه. ستفاده کنندهای ساخته شده ا اين خانه
شدند و فاقد درهای محافظ و يا پرده بودند، هر کسی از بيرون قادر بود  ساخته می

  . ها را ببيند که داخل خانه
ای  در تاريخ آمده که چون تا زمان قصی بن کالب، در محدوده حرم خانه

در چادرهای ) عاِکف(ت عاريه ساخته نشده بود و فرزندان اسماعيل به صور
ها هم که خانه ساخته شد برای اثبات رعايت  کردند، بعد کوچک و بزرگ زندگی می

ها،  شرعی عاريه بودن و مجاز بودن استفاده حاجيان و زائران از اين خانه
  .های خود را به حفاظ و درب و لنگه درب مجهز نکردند خانه

های هميشه باز  ای مکه و وجود خانهه جالب اينکه فقدان درب بر مدخل خانه
اين . درب تا ظهور اسالم و حتی پس از آن تا زمان معاويه تداوم داشته است و بی

های يکديگر آمد و رفت  امر که در آن دوران افراد بدون اذن به درون خانه
مطهری در اين مورد . کند کردند، واقعيات عصر پيامبر را بيشتر روشن می می
  : نويسد می
است معمول نبوده که کسی برای  در بين اعراب، در محيطی که قرآن نازل شده «

ها باز بوده همان طوری که اآلن هم  دِر خانه. ورود در منزل ديگران اذن بخواهد
است ـ چه شب چه روز ـ که درها را  هيچ وقت رسم نبوده . شود در دهات ديده می

آنجاها چنين ترسی وجود نداشته  ببندند زيرا بستن درها از ترس دزد است و در
يعنی دو لنگه » مصراعين«های مکه،  اولين کسی که دستور داد برای خانه. است

ها هميشه  دِر خانه. در قرار دهند، معاويه بود و هم او دستور داد که درها را ببندند
باز بود و اجازه گرفتن هم بين عربها متداول نبود و حتی اجازه خواستن را نوعی 

های يکديگر  اطالع قبلی وارد خانه سر زده و بی. دانستند انت نسبت به خود میاه
  )١(» ...شدند می

های مورد  اسالم اين رسم غلط را منسوخ كرد و دستور داد سرزده داخل خانه
سكونت خود اسراری دارد و مايل   هر كسی در محل. سكونت ديگران  وارد نشوند

صميمی هم بايد اين نكته را رعايت كنند   رفيق حتی دو نفر. نيست ديگران بفهمند
در عين يگانگی و يكرنگی، هر يک از نظر   زيرا ممكن است دو دوست يكرنگ

بنابراين نبايد . زندگی خصوصی، اسراری داشته باشد كه نخواهد ديگری بفهمد
در آنها زن زندگی   هايی كه فكر كرد كه دستور استيذان اختصاص دارد به خانه
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برخورداری از مسکن امن حق هر انسان است و اجازه ورود گرفتن . كند می
مقيد به پوشش هم نيستند، ممكن   مردان و زنانی كه. وظيفه مطلق و عام است

نخواهند ديگران آنان را به آن حال   است در خانه خود، وضعی داشته باشند كه
تر از حجاب،  كلی  اجازه ورود خواستن عمل به حق است و دستوری است. ببينند
  . تر از فلسفه حجاب است اش هم كلی فلسفه

بُيُوتِكُْم َحتَّى   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَدُْخلُوا بُيُوتًا َغْيرَ «در » حتی تستأنسوا«جمله 
ايد وارد نشويد، و  يعنی تا استعالم نكرده) ٢٧نور ( »تَْستَأْنُِسوا َوتَُسِلُّموا َعلَى أَْهِلَها

اين كلمه . نشينان و عيب داشتن سرزده وارد شدن است گويای حق خانه اين
بايد با  ای كه ديگران در آن سكونت دارند می ورود شما به خانه  فهماند كه می

 .استعالم و جلب انس باشد، نبايد سرزده وارد شويد كه تجاوز به حق است
ترين  معها در آن دوران يکی از جا به منظور نشان دادن وضعيت خانه

  : هايی که در باره خانه پيامبر آمده، از اين قرار است گزارش
چهار تا از اين اتاقها با خشت : گويد راوی در مورد خانه همسران پيامبر می«

يعنی [هايی از ليف خرما وجود داشت  برای اين اتاقها حجره. ساخته شده بود
.] شد تاق محسوب میديواری حصيری در مقابل اتاقها نصب شده و ساتر درون ا

پنج تای ديگر از اين اتاقها با ليف خرمای گل اندود شده ساخته شده بود که فاقد 
شان پرده موئی آويزان  ولی در عوض، بر مدخل و درگاه. حجره مذکور بودند

   )٢(» ...بود
  

  : و يا اين گزارش
ه را در آن موقع که ب) ص(من خانه همسران رسول خدا : ترجمه سخن راويان«

فرمان عمربن عبدالعزيز ويران کردند ديدم، ديوار حياطها از خشت خام بود و هر 
هايی بود از چوب و شاخ خرما که ميان آن را گل اندود  حياط دارای حجره

ً متوجه شدم که حياط حجره اّم سلمه از ... شمردم نه حجره بود. بودند کرده  ضمنا
هنگامی که : گفت. ا پرسيدمعلت آن ر] پسر پسرش[خشت خام است، از پسرش 

به جنگ دومة رفته بودند اّم سلمه حجره خود را با خشت خام بنا کرد و ) ص(پيامبر 
چون رسول خدا برگشت متوجه آن شدند و نخست به خانه اّم سلمه آمدند و فرمودند 
. اين بنا چيست؟ اّم سلمه گفت ای رسول خدا خواستم از ديد مردم محفوظ باشم

ّم سلمه بدترين چيزی که اموال مسلمانان در آن راه خرج شود ساختمان فرمودند ای ا
های همسران رسول خدا را ديدم که از شاخ خرما درست شده و بر  حجره* ... است 
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چهار خانه از آنها با خشت خام ساخته شده * ... های موئين سياه بود  درهای آن پرده
ه فقط با چوب گل اندود بود و هائی از چوب خرما داشت و پنج خان بود و حجره

ها را اندازه  گويد من پرده. ای نداشت و بر دِر آنها پرده مويين آويخته بود حجره
گرفتم سه ذراع طول و يک ذراع و يک وجب بلکه کمتر از يک وجب عرض 

های خرما  است که من ديده بودم با شاخ) ص(های پيامبر  خانه] اين* ... [داشتند 
های  حجره* ... های مويين داشت  نها از گل آکنده شده بود و پردهساخته و فواصل آ

های خرمائی بود که باالی آن  پيامبر را پيش از آنکه خراب کنند ديده بودم شاخ
را ديدم ) ص(های همسران رسول خدا  حجره* ... های چرمين انداخته بودند  سفره

های  عثمان داخل خانه به روزگار خالفت* ... که بر سقف آنها چادرمويين بود 
  ) ٣(» رسيد رفتم و به راحتی دست من به سقف آنها می همسران پيامبر می

  : کند امام علی نيز خانه اهل بيت پيامبر را چنين وصف می
هامان نه سقف داشت، نه درِب محافظ و نه ساتر، و  خانه) ص(ما اهل بيت دمحم ... «

نه زيرانداز داشتيم نه روانداز و . اشتای بجز الياف و شاخ و برگ درختان ند پرده
  ) ٤(» گردانيديم تا با آن نماز بخوانيم مان يک قطعه لباس را دست به دست می اغلب

ها و داشتن فقط يک لباس و فقدان لباس  معموالً استفاده از چنين خانه
دهند، اما گويای  تعويضی را از زاويه زهد و ساده زيستی مورد توجه قرار می

) ٥.(توجهی به حجاب امروزی است، نيز هست که وجود فقر مالی، و بیحقيقتی 
که بسياری از آنان نه چندان مال داشتند که «کرد  پيامبر در ميان مردمی زندگی می

) و حتی برهنگی(بتوانند خود را به خوبی بپوشانند و نه اينکه پديده نيمه برهنگی 
در فقر مال و نبود . ايج و عادی بودنمود، بلکه امری نسبتاً ر در نزد آنان زشت می

جامه، همين بس که گاه رسول خدا همانند بسياری از مردم، فاقد جامِه معّوض بود 
به همين . بطوری که پس از شستن لباسی که دربرداشت از جامِه ديگر خبری نبود

  ) ٦( »اش خشک شود تا همان را دوباره بپوشد ماند که جامه خاطر منتظر می
   

  وشاکوضعيت پ
بودند، که اگر اين قطعه ) جامه(مردان زيادی فقط دارای يک قطعه پارچه 

رسيد  اش تا نيمه ران و يا زانو می نهادند و دنباله پارچه بلند بود آن را بر دوش می
کردند  و اگر پارچه کوتاه بود در اين صورت رأس آن را به پشت گردن متصل می

بستند تا حداقل شرمگاه و  گ به دور بدن میو يا پارچه را از زير سينه همانند لن
و کسانی که دارای دو قطعه پارچه بودند، يک قطعه را به . پايين تنه را در برگيرد



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ١٥                                                                                         از  و 

  

  

  

بستند که تا وسط ران، زانو، وسط  به دور کمر می) إزار، دامن( = صورت لنگ 
يافت و قطعه دوم را بر روی شانه و کتف سوار  ساق پا يا مچ پا امتداد می

اين لباس همانی است که ). رداء، رودوشی=   (شان باشد  کردند تا لباس باالتنه می
لباس بدون دوخت و دوز حتی تا زمان امام . امروز به لباس احرام معروف است

  ) ٧.(صادق تدوام داشته است
زنان مستمند و يا کنيزان نيز يک قطعه پارچه بيشتر نداشتند و آنهايی هم که 

های سينه تا  شد و از نيمه ناميده می» درع«راهن که توان داشتند از پي
گاه عالوه بر پيراهن، . کردند گرفت استفاده می های زانو را در بر می نزديکی

کردند تا  سوار می» سر«گذاردند يا بر روی  می» دوش«ای پارچه بر روی  قطعه
ً مع. را در بربگيرد» سينه و پستان، شانه و بازو« ادل إزار پيراهن زنان تقريبا

ً معادل رداء مردانه بود وقتی ) ٨. (مردانه، و رودوشی و سرانداز آنها تقريبا
شود، اما   های امروزی در ذهنمان تداعی می پيراهن» پيراهن زنانه«گوييم  می

ای بود که  واقعيت اين است که در آن دوران پيراهن بسيار ساده و قطعه پارچه
. پوشاند قريباً نيمی از سينه و پستان را میشکافی در وسط آن ايجاد شده بود و ت

در روستاها و در نقاط شمالی کشور خودمان و در بين عشاير حتی تا همين (
هم که امروزه معمول است در » زير«با اين اوصاف؛ از البسه .) اواخر چنين بود

حتی در دهه چهل که من در آبادان به دبيرستان . (آن دوران خبری نبوده است
کردند، که گاه در  م، مردان عرب از يک پيراهن بلند بدون شرت استفاده میرفت می

زنان هم . گشت و هيچ هم نگران نبودند بعضی مواقع قُبُل و ُدبُر آنان آشکار می
  .)چنين وضعيتی داشتند

احاديثی از پيغمبر با مضمونی واحد در کتب روايی آمده که زنان و مردان را 
که تمام پا و دست را بپوشاند نهی کرده است، و اگر اين از پوشيدن لباسهای بلند 

شد، پيامبر آن را مستحق قهر الهی و  کار منهّی با مباهات و فخرفروشی همراه می
: ای از اينگونه روايات چنين است نمونه. دور شدن از رحمت او دانسته است

چون زنان  )٩( »کند خداوند به کسی که لباسش بلند باشد در روز قيامت نگاه نمی«
اند، پس آنها نيز مشمول نهی از  در احاديثی که در اين مورد آمده استثنا نشده

اند چرا که زنان نيمی از  بوده» دامن بلند، پيراهن بلند و لباس آستين بلند«استفاده 
تر بوده  اند و ضرورت صراحت در ذکر استثنا آنها الزم داده جمعيت را تشکيل می

  )١٠. (ی مطرح نشده استاست و چنين استثنائ
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  لباس شهرت

در زمان رسول خدا که در » لباس شهرت«جالب اينکه يکی از مصاديق 
هر کس «: از حضرت نقل شده که فرمود. های بلند است احاديث آمده همين جامه

لباسی برای ايجاد شهرت و عزت بپوشد، خدا جامه خواری و ذلت را بر تنش 
خن پيامبر را امروزه نيز مطمح نظر قرار دهيم، اگر اين س )١١( ».خواهد کرد

لباس روحانيان نيز لباس خفت و ذلت است چرا که خالف رهنمود پيامبر و نيز 
کنند، چرا که وقتی کسی از خارج به مدينه و به مسجد پيامبر  سنت او عمل می

توانست بفهمد که پيامبر کدام شخص است، زيرا اوالً؛ همه  شد، نمی وارد می
نشستند و ثانياً؛ پيامبر مانند ديگران لباس  وار بدون هيچ تفاوتی با هم می هداير
پوشيد و شکل و شمايل پيامبر هم مانند همه مردم بود و تفاوتی در لباس  می

به اين علت شخص تازه وارد . پوشيدن و در امور روزمره با ديگران نداشت
باشد؟ نه تنها پيامبر  ا میپرسيد؛ پيامبر کدام شخص است و يا کدام يک از شم می

اسالم، بلکه همه پيامبران، لباسشان لباس مردمان هم دوره خود بوده است و آنها 
لباس خاصی را به خود اختصاص نداده بودند و مثل امروز نبود که روحانيون 
لباس خاصی را به خود اختصاص داده باشند، که خود را از لحاظ لباس و پوشاک 

ردم جدا کرده باشند و حتی هر روحانی را که بخواهند هم از ساير طبقات م
  ! مجازات و يا تنبيه کنند اول او را از پوشيدن آن لباس محروم کنند

آقای دکتر بهشتی، رئيس ديوان عالی کشور و اولين قاضی القضات در 
  :ای نوشت جمهوری اسالمی، وقتی هنوز به قدرت نرسيده بود، در مقاله

يز طبقاتی نيست و مناصب و مشاغل و حدود و حقوق و در اسالم هيچ چ... «
اصناف گوناگون و مزايای هر صنف متناسب با وضع طبيعی يا شبه طبيعی افراد 

. اند و امتيازاتی است که واقعاً دارا هستند و با کار و کوشش به کسب آنها نائل شده
نيست و  روحانيت و شئون گوناگون آن نيز مخصوص طبقه معين يا خانواده معين

از اين باالتر، در اسالم . برای روحانی هيچ گونه امتياز طبقاتی مقرر نشده است
سمت خاصی بنام روحانيت، نظير آنچه در ميان پيروان بسياری از اديان هست و 

آنچه در اسالم . شود، سراغ نداريم تقريباً شغل و حرفه خاص روحانيون شمرده می
تحب عمومی است که برخی عينی و اغلب هست؛ يک سلسله تکاليف واجب يا مس

 )١٢(» .ای برای يکدسته داشته باشد آنکه کمترين شغل و حرفه کفائی است بی
  :افزود که علمای دين لباس خاص ندارند و نيز می 
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هر کس مختصر اطالعی داشته باشد ال اقل از طرز لباس پوشيدن مردم نقاط ... «
 عبا و عمامه و قبا در هيچ دوره لباس تواند به آسانی بفهمد که اوالً  مختلف می

منحصر علمای دين نبوده و حتی در عصر ما مردم عادی بسياری از بالد قبا 
ً در هيچ زمانی از طرف روحانيون . گذارند پوشند و عمامه بر سر می می ثانيا

. تشکيالت و مقرراتی وجود نداشته که کسی را از پوشيدن اين لباس محروم کنند
  )١٣(» .واند اين لباس را بپوشدت هر کس می

سمت «اما وی وقتی لباس قدرت بر تنش پوشيده شد، تمام آن حرفها که 
و يا لباس » هيچ گونه امتياز طبقاتی«، »سراغ نداريم... خاصی بنام روحانيت

ويژه مخصوص به خود ندارند، به بوته فراموشی سپرده شد، ونه تنها لباس 
ای لباس برخی از روحانيون از  در دادگاه ويژه ای شد بلکه روحانيت لباس ويژه

شان کنده شده و تشکيالت روحانيت هم مسلط بر جان و مال و ناموس مردم  تن
  اما،. گرديد

در حالی که امروزه تفکيک صفوف مردان و زناِن نمازگزار امری مسلّم و بديهی «
های  به وجود دامن نمايد اما بايد دانست که علت اوليه جداسازی آنان از يکديگر، می

) ص(بر اين اساس پيامبر . گشت کوتاِه برخی نمازگزاران در حيات پيامبر برمی
برای ديده نشدِن عورت يکديگر توسط جنس مخالف، تدبير و رهنمودهايی شامل 

کننده،  تر بُردن صفوف زنان نسبت به مردان، عدم نگاه زنان به مرداِن سجده عقب«
اتخاذ کرد تا بر » سجده نسبت به مرداِن جلوتر از خود و ديرتر برخاستِن زنان از

ً در خم و راست شدِن سجده رخ  تبعات منفی ناشی از کوتاهی دامن ها  که عمدتا
  ) ١٤( »نمود غلبه گردد می

امام علی از قول پيامبر آنجا که بيست ويژگی «باز در تأييد کوتاهی دامن؛ 
های مؤمن اين است که وسط  ژگیيکی از وي: مؤمن را برمی شمارد، آورده است

روايت شده که پيامبر به منزل در آمد و همسرش اّم ... جسم خود را با إزار ببندد
پس پيامبر به وی ) و يا در حال پوشاندن بود(سلمه را ديد که خود را نپوشانده بود 

   )١٥( »بپيچان) به خوبی(پارچه را دورتادوِر ناحيه دامنت : گفت
  

  ايد پوشاندآنچه از تن را ب
برخی احاديِث پيامبر گويای اين است که اندام الزم به پوشش، چه در مورد «

عورت به فرموده . مردان و چه حتی در مورد زنان، عبارت از ناحيه عورت است
عورة الرجل علی الرجل «. تا زانو می باشد) زير ناف(حضرت از دور کمر 
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و » المرأة کعورة المرأة علی الرجلکعورة المرأة علی الرجل، و عورة المرأة علی 
و گويا حضرت در همين راستا مردم را از » عورة المؤمن مابين سرته إلی رکبته«

شان نباشد نهی  ای که هيچ بخشی از آن بر روی فرج و شرمگاه راه رفتن با جامه
   )١٦( ».کرد

دامن لباس : همسران پيامبر، از حضرت پرسيدند«موافق روايت ديگری وقتی 
يک : همسران گفتند. يک وجب: ا چقدر آويزان و دراز کنند؟ رسول خدا پاسخ دادر

دو [يک ذراع : حضرت گفت. زند وجب کم است زيرا عورت از آن بيرون می
) ص(پيامبر . ماند در اين صورت پاهاشان نمايان می: همسران دوباره گفتند]. وجب
    )١٧( ».همان يک ذراع باشد و چيزی برآن نيفزايند: گفت

در کوتاهی دامن زنان بنا به نقل روايت از امام باقر اينکه زنان در حين 
ايستادند، به علت کوتاهی دامن  گزاردن نماز در عصر رسول خدا عقب مردان می
رفت و هنگام سجده، بخشهای  زنان نمازگزار بود که  بلنديش از زانو فراتر نمی

گزارش عبدهللا بن عدی بلندی دامن بنا بر ) ١٨. (شد بيشتری از بدنشان ديده می
شان بود، و در نتيجه ساق پای آنها نمايان و بدون  زنان پيامبر تا حدود زانوی پای

زنان رسول خدا خواهان ميزان بلندی دامن لباس : عمربن خطاب گفت«. ساتر بود
هنگام [يک وجب کم است زيرا : زنان گفتند. يک وجب: حضرت پاسخ داد. شدند

رسول . گردد زند و نمايان می عورت از آن بيرون می] ت و برخاستتحرک و نشس
   ) ١٩( ».پس به اندازه يک ذراع بگيريد: خدا گفت

گيری ذراع را معادل فاصله آرنج تا نوک انگشت  خليل بن احمد، واحد اندازه
بر اين قياس، اندازه دامن بانوان از کمر تا زانو بوده و در نتيجه . داند وسط می
را مطابق برخی توضيحات » شبر«ولی اگر . شوف و نمايان بوده استساق مک

که در » شبر«عبارت از يک وجب و چهار انگشت بدانيم در اين صورت دو 
بر اين . سانتيمتر خواهد شد ٦١بعضی روايات به جای ذراع آمده، برابر با حدود 

ه و در نتيجه تر از زانو بود قياس، اندازه دامن زنان از کمر تا نيم وجب پايين
ممکن است پرسش زنان پيامبر به دليل نهی . است بيشتر ساق پا نمايان بوده 

های بلند بوده باشد که با ناز و تبختر توأم بوده و موجب  حضرت از پوشيدن جامه
  )٢٠. (کرده است جامه را فراهم می آزردگی خاطر مستمندان بی

شديد بوده است که بسياری شايان ذکر است که در آن دوران، فقر مالی چنان 
از مردم حتی توانايی تأمين غذا و خوراک خود را نداشتند، چه رسد به تأمين 

فقير معين  ٦٠را غذا دادن به » ظهار«های  از اين رو قرآن يکی از کفاره. پوشاک
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شود و  هايی نيز که از روی اراده خورده می و ياکفاره قََسم) ٢١. (نموده است
گمان نرود ) ٢٢. (نيازمند اعالم کرده است ١٠د، پوشاندن گرد سپس شکسته می

که منظور از پوشاندن مستمندان در آيه فوق الذکر در آن زمان، يکدست پوشش 
کامل بوده، بلکه موافق اخبار وارده، منظور آن يک قطعه پارچه کوچک که می 

ه حتی بايد توجه داشت ک) ٢٣(توانست عورت و پائين تنه را بپوشاند بوده است 
شود  موافق حديث زير که در قرن دوم هجری وقتی از امام در اين مورد سؤال می

ای که عورت و پايين  قطعه پارچه«: فرمايد که منظور از پوشاندن چيست؟ امام می
  )٢٤(» .تنه را بپوشاند

عده زيادی از مؤمنان و کسانی که به پيامبر می گرويدند از برده و غير برده 
عمق برهنگی و » اهل صفه«شرح حال . بردند برهنگی به سر می از شدت فقر در

اهل صفه مؤمنان فقيری بودند که به مدينه هجرت . رساند فقر را در آن دوران می
آنان برهنه بودند و . کردند، اما در مدينه نه سرپناهی داشتند و نه مال و ثروتی

ا پارچه يا پرده بلند وقتی رسول خد. بردند شبها را در صفه مسجد پيامبر بسر می
که به (و کم عرضی به دست آورد، آنها را فراخواند و پارچه را تقسيم به قطعاتی 

به صورت لنگ درآورد و ) شد گيری به دور کمر هر يک از آنان حاصل می اندازه
  .در اختيارشان قرار داد و به اين ترتيب برهنگان ياد شده را ستر عورت نمود

زنی وقتی متوجه شد که شوهرش با کنيزش خلوت «بنا به گزارش کلينی؛ 
ای بپوشد برهنه از خانه خارج شد و نزد پيامبر آمد و گويا به  کرده بدون اينکه جامه

. »ام پس پاکم کن من مرتکب فجور شده«: خاطر شدت ناراحتی به پيامبر گفت
وی ای بر ر شوهرش که متوجه موضوع شده بود، دوان دوان در پی او آمد و پارچه

همسر «: مرد گفت» چه نسبتی با تو دارد؟«: گفت) ص(پيامبر . بدن لختش انداخت
رسول خدا پس از » .من است، با کنيزم خلوت کردم و او چنين رفتاری با من کرد

زن در آن هنگام غيرتی شدن . زنت را در آغوش بگير«: پاسخ شوهر، به وی گفت
   )٢٥( ».دهد هم تشخيص نمیباال و پايين دره را ] کند و عقلش را گم می[

مردی دير نزد رسول خدا رفت و «: شيخ صدوق در مصادقة االخوان آورده
ای رسول خدا برهنگی مرا باز : ای؟ گفت ترا چه شده است که دير آمده: فرمود

مگر ترا همسايه نبود که دارای دو جامه باشد و يکی را به تو : داشت، فرمود
  ) ٢٦( »پس او ترا برادر نيست: ل خدا، فرمودرسو] ای[آری : عاريت دهد؟ گفت

برهنگی و نيمه برهنگی بسيار شايع بود تا جايی که برهنه بيرون رفتن از 
کردند  خانه تا قرن دوم هجری وجود داشته است و از سؤالهايی که از امامان می
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است، مثالً از امام صادق در باره تکليف کسی که عريان خارج  اين نکته عيان
اگر کسی او را ...«: وقت نماز فرا رسد پرسيده شد و امام نيز پاسخ داد شود و

  ) ٢٧( »بيند نشسته بخواند نبيند، ايستاده نماز بخواند ليکن اگر کسی او را می
اينکه مردم از شدت فقر برهنه و يا نيمه برهنه بودند بدين معنی نيست که 

ثروتمندانی «ه باشند، البته کسانی هم نبودند که توان تهيه لباس و پوشاک نداشت
در سطح جامعه رفت و آمد » فراخ و بلند«بودند که با تهيه انواع پوشاِک 

  )٢٨( ».کردند می
  

  لباس يکی از عالئم تفاخر 
در آن روزگار، فراخ و دراز بودن لباس، عالمت ثروت و بزرگی بود و هرچه 

تفاخر به حساب تر، نمايانگر ثروت بيشتر و  لباس و پوشاک بلندتر و عريض
آمد، همچنانکه امروز هم لباس و پوشاک بين بسياری از زنان و مردان يکی  می

کافی است که شما . از عالئم مهم تفاخر، خود بزرگ بينی، برازندگی و شيکی است
به انواع لباِس زنانی که خود مبلغ حجاب هستند بنگريد تا به عمق مسأله واقف 

های آنها توجه کنيد، به طوری که  ط به روسریکند که فق حتی کفايت می. شويد
کرد، بعضی از زنان و  داران روسری فروش تهران برايم نقل می يکی از مغازه

کنند که  دار را وادار می خواهند روسری بخرند، مغازه دختران سران رژيم وقتی می
ال مغازه را برای آنها قرق کند تا کسی آنان را بدون حجاب نبيند، و با فراغ ب

های شيک مخصوص به خود را که هريک از آنها  بتوانند، انواع و اقسام روسری
  .  چندين ميليون تومان قيمت دارد، برای خود انتخاب کنند

های بلند و فراخ فخر و مباهات  نظر به اينکه متمولين به داشتن چنين جامه
ون اينکه کردند و دوست داشتند که مردم به آنها نگاه کنند، و يا حتی بد می

لباس اثر منفی  بخواهند فخرفروشی کنند، اين عمل بر روح و جان بينواياِن بی
گذاشت و لذا از پيامبر برای کاستن اثرات منفی بر روح و جان بينوايان  برجای می

زنان و مردان را از پوشيدن «احاديث زيادی با مضمون واحدی نقل شده که 
پوشاند نهی کرده است، و اگر اين کار منهی با لباسهای بلند که تمام پا يا دست را ب

شد، مستحق قهر الهی و دور شدن از رحمت او دانسته  مباهات و فخر همراه می
خداوند به کسی که لباسش بلند باشد در روز قيامت : اباذر گفت«و يا  )٢٩(» .است

ا از امام باقر، جّر إزار و پوشيدن البسه بلند ر«و همچنين  )٣٠( »کند نگاه نمی
دانسته و گفته که امام علی دامن و دنباله پيراهنش را  اميه می بنی) و عادات(کارها 
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  ) ٣١( ».کرد به طرف باال جمع می
های بلند اشرافی، مرد و  اشتباه نشود روايات عام است و نهی پيامبر از جامه

ينوا گرفته و نه فقط مردان را زيرا در جامعه آن روز، زنان ب زن هر دو را در می
در جامعه کم نبودند و طبيعی است که زنان نسبت به اين مسائل از مردان 

  .تر هستند حساس
عالوه بر برهنگی و يا نيمه برهنگی که در اثر فقر وجود داشت بنا به گفته 

معمول نبود و اسالم آن را ] پوشاندن شرمگاه[در جاهليت بين اعراب «مطهری 
   )٣٢( »واجب کرد

وخته اصالً وجود نداشت بلکه کمتر رايج بود و اال قميص يا نه اينکه البسه د
سروال در بعضی مواقع و نزد بعضی افراد به جای . پيراهن و سروال وجود داشت

رفت و آن چيزی شبيه و يا معادل شلوارک  إزار برای ستر پايين تنه به کار می
  ) ٣٣.(امروز  بوده که تا حد زانو امتداد دارد

من و پيامبر در يک روز ابری و بارانی در «: م علی گفتمنقول است که اما
بقيع نشسته بوديم که زنی سوار بر االغ از آنجا گذشت و دست االغش در سوراخی 

تا نگاهش به عورت و [پيامبر رويش را برگرداند . فرو رفت و زن به زمين افتاد
. به پا دارداو سروال ! ای رسول خدا: حاضران عرض کردند]. پايين تنه زن نيفتد

ای مردم سروال بپوشيد ! زن شلوارک پوش را بيامرز! خدايا: پيامبر سه بار گفت
آيند با  های شما است و زنان خود را هنگامی که بيرون می که پوشاترين جامه

  ) ٣٤(» .سروال حفظ کنيد
های دوخته و به اصطالح لباس، مدتها پس از رسول خدا شايع گرديد و  جامه

از . کرد از دو قطعه جامه نادوخته يعنی إزار و رداء استفاده میپيامبر خودش 
مگر : پيامبر در باره اقامه نماز با يک قطع پارچه سؤال شد و حضرت پاسخ داد

  ) ٣٥! (توانند دو قطعه پارچه بيابند همه مردم می
اصالً مصداق فرد برهنه در پيش از اسالم و هنگام ظهور اسالم و تا زمان 

ا زمان حاضر تفاوت اساسی پيدا کرده است زيرا در حال حاضر به امام صادق ب
گويند،  کسی که يک سوم و يا نيمی از اندامش بی لباس باشد برهنه و عريان می

  : گويد امام جعفرصادق می. گفتند اما در آن زمان به چنين کسی برهنه نمی
ی بيابد وارد ا عريان کسی است که هيچ لباسی بر تن ندارد بطوری که اگر حفره«

  ) ٣٦(» شود تا نماز بخواند و رکوع و سجده نمايد آن می
ای، عزم و دقتی در پوشاندن پايين تنه و  مردم در آن دوران به داليل عديده
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عورت نداشتند و لذا موافق بعضی روايات در جامعه نوظهور اسالم، اولين 
ست که به خواست پيامبر از مردم چه در مورد مرد و چه زن، ستر عورت ا

  ) ٣٧. (باشد تا زانو می) زير ناف(فرموده حضرت دور کمر 
   

  وضعيت روابط اجتماعی زنان و مردان 
شيوه همنشينی زن و مرد عرب در دوران جاهلی و دوران پيامبر با آن چيزی 

کنند کامالً متفاوت بوده است، آنها گاه افسار گسيخته و  که امروزه فقها تصوير می
کردند و پيامبر با تدابير ساده و عملی، جامعه  بندی همنشينی میبدون هيچ قيد و

را به سمت روابطی سالم و به دور از تجاوز به حقوق زنان سوق داد و در اين 
راستا تدابيری انديشيد و آن را به کار گرفت تا  محيط سالم برای رشد و نمو 

بط زن و مرد در برای روشن شدن وضعيت و روا. خانواده و انسانها فراهم گردد
هايی از تاريخ که نشان دهنده وضع آن دوران  دوران جاهلی و زمان پيامبر  نمونه

  :  شود است آورده می
بنا به تحقيق زکی يمانی تا زمانی که اسالم به خارج از عربستان گسترش پيدا 
نکرده بود، اثر و خبری از نقابی که بخشی از زنان آن را به عنوان يک دستور 

يا سوريه (پس از اينکه خلفای بنی اميه به روم شرقی . پوشند، نبود میدينی 
که زير سيطره يونانيان بود دست يافتند، نقاب را از آنان گرفته و بعد به ) کنونی

ساير نقاط گسترش پيدا کرد و بعد هم برايش حديث و روايت ساخته شد تا به 
ابی که بخشی از زنان آن را عنوان يک امر شرعی آن را بر زنان تحميل کنند و نق

پوشند، از فرهنگ يونانيان گرفته شده و يا يک امر اقليمی بوده و ربطی به  می
  . دين و اسالم ندارد

های  ای بود که در آن زن با مرد پهلو به پهلو در همه عرصه جامعه مدينه، جامعه«
ال زندگی اجتماعی مشارکت داشت و موضوع تا آغاز دوره اموی به همين منو

ادامه يافت، زيرا عرب سنتهای خويش را حفظ کردند، به اين خاطر زن در جامعه 
شد، تا اينکه برخی از خلفای بنی اميه زنان خود را ملزم  ای باز حاضر می با چهره

کردند؛ سپس برخی از اشراف اموی شروع کردند به تقليد از ) چهره(به پوشش 
عربی نبود بلکه از شهرهای قديمی  در حالی که دمشق، شهری . خلفای بنی اميه

به همين .  شمردند زير سيطره يونانيانی بود که نقاب را بر زنانشان واجب می
خاطر پيش از اسالم، فقط در دمشق و نه ساير شهرهای اسالمی، نقاب و جدايی 

  )٣٨(» .ميان زن و مرد رايج بود
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  :نويسد ويل دورانت هم در تاريخ تمدن می

ق مسلمانان زنان را در حجاب نکرده بودند، مردان و زنان با در قرن اول هـ «
رفتند و در مسجد با هم نماز  ها پهلو به پهلو می کردند و در کوچه يکديگر مالقات می

پوشيد و چون  عايشه، دختر طلحه و همسر مصعب بن زبير، روی نمی. گزاردند می
مال آراسته و دوست خدای متعال مرا به زيور ج«: مصعب او را مالمت کرد گفت

هرگز آن را نخواهم پوشانيد، به خدا من . دارم مردم آن را ببينند و کرم خدا را بدانند
داری در ايام وليد  حجاب و خواجه» .عيبی ندارم که کسی از آن سخن تواند گفت

  )  ٣٩(» معمول شد) م ٧٤٤ـ  ٧٤٣هـ ق،  ١٢٦ـ  ١٢٥(دوم 
معتقد است كه حجاب از ملل  جواهر لعل نهرو، نخست وزير فقيد هند،

  :   غيرمسلمان روم و ايران، به جهان اسالم وارد شد
در . بود  آور نيز تدريجاً روی نمود و آن در وضع زنان يك تغيير بزرگ و تأسف«

زنان عرب جدا از مردان و . ميان زنان عرب رسم حجاب و پرده وجود نداشت
يافتند، به  كن عمومی حضور میكردند بلكه در اما پنهان از ايشان زندگی نمی

رفتند و حتی خودشان به وعظ و خطابه  مسجدها و مجالس وعظ و خطابه می
ً بر اثر نفوذ امپراطوری   به قراری كه نقل شده است... پرداختند می مخصوصا

نشينی ايشان در ميان  قسطنطنيه و ايران بود كه رسم جدايی زنان از مردان و پرده
 )٤٠(» .عربها رواج پيدا كرد

بنا بر گزارشهای تاريخی، زنان و مردان در آن زمان جدا از يکديگر نبودند و 
گفتگو و اختالط زنان و مردان امری عادی و طبيعی بوده است و اين در حالی 

شان از حيث بلندی و اندازه تا زانو بود و  بسياری از مردم لباس و دامن«است که 
بود و برخی نيز فاقد لباس و پوشش بودند و يا بسيار ديگر بلندی دامنشان کوتاهتر 

ای هم ملبس به  توانستند ناحيه دامن را بپوشانند البته عده با تک قطعه پارچه می
با اقدام پيامبر آن دسته از مؤمنينی که فاقد هرگونه ساتری بودند . پوشاک کامل بودند

    )٤١( »پوشانندبه حداقل پوشاک دست يافتند تا دست کم ناحيه کمر و دامن را ب
آمدند تا پيام  با چنين وضعيتی زنان و مردان به صورت مختلط  نزد پيامبر می

در اين حالت . پرداختند به اقامه نماز می» در کنار هم«وحی را بشنوند و با پيامبر 
شرمگاه و «رفتند،  و با آن وضع لباس، وقتی نمازگزاران به رکوع و سجود می

و حتی بعضی از . ل کوتاهی دامن و لباس نمايان می شدبه دلي» ميان دو پايشان
ايستادند تا در حال رکوع  مردان چشم چران  و يا منافق به عمد به صفهای آخر می
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َولَقَْد َعِلْمنَا «و موافق روايات آيه . و سجود، به لمبر و کفِل زنان نگاه کنند
  )٤٢( .در اين مورد نازل شد) ٢٤حجر( »ـِْخِرينَ اْلُمْستَْقِدِميَن ِمنُكْم َولَقَدْ َعِلْمنَا اْلُمْستَ 

با توجه به واقعيت موجود، پيامبر با  اتخاذ تدابيری و دادن رهنمودهايی به  
  : پرداخت، تدابير عبارت بودند از» نمايان شدن ناحيه دامن و شرمگاه«حل مشکل 

ن ـ مردان در صف جلو قرار گيرند و زنان در صف عقب برای پوشيده ماند١«  
  ) ناحيه دامن زنان از مردان

برای ديده نشدن (روند، زنان به آنها نگاه نکنند  ـ وقتی مردان به سجده می٢
  ) شرمگاه و دامن مردان توسط زنان

ـ زنان صبر کنند تا ابتدا مردان سر از رکوع و سجده بردارند و سپس آنها ٣
رؤيت و ديدرس  تا شرمگاه مردان يا خوِد زنان، در معرض(سرشان را بردارند 

   )٤٣( »)قرار نگيرد
زيرا وقتی «: دليل اين رهنمود پيامبر را امام باقر اين گونه بيان کرده است

به دليل کوتاه ] قبل و دبر[رفتند شرمگاه  بينوايان و اهل صفه به رکوع و سجده می
سپس اين دستور پيامبر به صورت يک روال . شد شان از پشت نمايان می بودن دامن

 ».ت در آمد که زنان سرشان را پس از مردان، از رکوع و سجده بردارندو سن
)٤٤ (  

  : به ترجمه دو نمونه توجه کنيد. در اينگونه موارد احاديث زيادی وجود دارد
خواندند مأمور شدند قبل از مردان،  زنانی که با پيامبر نماز می: امام  علی گفت«

و يا   )٤٥(» دامن لباسها کوتاه بود] يالنگ [بر ندارند زيرا ] از سجده[سرشان را 
مأمور شدند تا سرشان را از پس ) ص(زنان در زمان رسول هللا : امام باقر گفت«

) ٤٦(» .بلند کنند و اين به خاطر کوتاهی دامن زنان بود] از سجده و رکوع[مردان 
  :بايد گفت که

 آن به يگريد احاديث چنانچه( باشد مردان كوتاهي دامن علي امام مراد اگر«
 در و رسيد مي خود اوج به سجده حين كوتاهي در اين صورت اين در )دارد داللت
 را مردان شرمگاه و عورت داشتند سجده برمي از سر زودتر زنان اگر نتيجه

 بريم مي پي نيز صورت اين باشد در زنان دامن كوتاهي امام مراد اگر ولي ديدند مي
 از پيش وقتي نتيجه در برسد و زانوانشان به حتي كه نبوده حدي در اندازه دامن كه

 سطح در لباسشان تحتاني دامن شكاف نشستند، مي و داشتند برمي سجده از سر مردان
 خودشان پاي از ميان توانستند مي سجده در حاضر مردان و گرفت، مي قرار افق

   )۴٧(» بنگرند آنها شرمگاه به حتي و ببينند را زنان لباس دامن درون
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ابراين، اين تدابير فقط به منظور نمايان نشدن عورت زنان و مردان بر بن
نمازگزاران به هنگام رکوع و سجود بود و به خودی خود اصالتی نداشت و موافق 
روايات، مردان و زنان، حتی با عدم پوشاک کافی، در کنار يکديگر نماز 

کردن به فرج و خواندند و جهت پوشيده بودن نسبی فرج و شرمگاه و نگاه ن می
  . شرمگاه يکديگر نکاتی به آنها گوشزد شد

 ١٧زنان و مردان در سال «موافق نقل قولی که ابوالفرج اصفهانی آورده 
حتی از روايات  )٤٨( ».هجری در کنار يکديگر به نماز در مسجد مشغول بودند

. اندندخو آيد که زنان و مردان، مختلط در کنار يکديگر نماز می قرن دوم نيز برمی
مثالً از امام جعفر صادق در باره حکم نماز مردی که زنی نيز در کنار او مشغول «

رسد  چنان به نظر می )٤٩( ».نماز است، سؤال شد، و امام پاسخ داد اشکالی ندارد
پاسخ امام مربوط به زمانی است : گويد شيخ طوسی دست به توجيه زده و می«که 

باشد و يا ميان آن دو حائلی باشد و يا اينکه  که ده زراع ميان زن و مرد فاصله
اما فيض کاشانی . مربوط به وقتی است که مرد، مقدار کمی از زن جلوتر باشد

به ) ٥٠(».توجيه اول شيخ را بعيد و توجيه دومش را بعيدتر از اولی دانسته است
همين داليل است که حتی امروز هم در مسجدالحرام زن و مرد در کنار يکديگر 

  .آورد خوانند و احدی هم به آن اشکال وارد نمی ماز مین
   

  وضعيت قضای حاجت و استحمام 
وقتی بحث از قضای حاجت و استحمام و اين قبيل امور در دوران پيامبر و 

آيد، برای بسياری وضعيت امروزی آن با کم و  حتی چند قرن بعد بميان می
دوران نه از حمام و مستراح  شود، غافل از اينکه در آن هايی تداعی می کاستی

 ٧٠ـ  ٦٠آن دوران به کنار، تا همين . خبری بوده و نه از آب سالم و مواد شوينده
سال گذشته، حتی در کشورمان، در بعضی از جاها برای قضای حاجت از 

اينجانب در دهات خودمان بسيار ديده . کردند مکانهای آزاد و گودالها استفاده می
ها با ديوارهای کوتاه گلی بود که کسانی که از  در کنار کوچهها  بودم که مستراح

  .توانستند آن شخص را ببينند کردند، اگر چشم چران بودند، می آنجا عبور می
فقدان آب کافی در شبه جزيره عربستان آن روز به حدی بوده که مردم امکان 

وده و از استحمام خود را نداشتند و استحمام نکردن با آب، عادی و فراگير ب
عمر در دوران حکومتش . شده است حرارت خورشيد برای استحمام استفاده می

گويد که از حرارت  نويسد و به مخاطبانش می ای به ديار آذربايجان می نامه
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  : متن نامه چنين است. خورشيد استفاده کنيد، زيرا که آن حمام عرب است
بن الخطاب   بوديم که نامه عمر به همراه عتبه در آذربايجان: ابوعثمان نهدی گفت«

بپوشيد و از ) يعنی لنگ(اما بعد، خود را با إزار : به ما رسيد و در آن آمده بود
بر . دمپايی و نعلين استفاده کنيد و از پا کردن کفش خودداری کنيد. شلوار بپرهيزيد

شما باد به استفاده از لباس پدرتان اسماعيل، از زندگی راحت، تن آسايی و روش 
بر شما باد به خورشيد، که آن حمام مردم عرب ! زندگی غيرعربی بپرهيزيد

  ) ٥١(»است
شود، منظور  الزم به ذکر است که وقتی بحث از بهداشت و شستشو مطرح می

ما نشان دادِن وضعيت و مشکالت اين قبيل امور در آن دوران و استفاده جمعی از 
انيم از اين منظر حدود و ثغور باشد، تا بتو امکاناتی که وجود داشته است می

حجاب و پوشش را در آن دوران دريابيم و نه اينکه بخواهيم موضوع نظافت و 
از امرهای مستمر  روشن است که. پاکی و پاکيزگی را به طور کلی بررسی نماييم

اما همين شستشو و نظافت و طهارت که امری . يکی نظافت و طهارت است
قرآن و . امکانات و شرايط زمان و مکان دارد مستمر است، بستگی مستقيم به

قرآن بر پاکی و نظافت، چه از بُعد بدن و جسم و . اسالم دين پاکی و نظافت است
امور مربوط به آن، و چه از بعد معنوی، تأکيد دارد و پيامبر نظافت را قرين ايمان 

عايت کسی که نظافت و پاکی را ر )٥٢( »نظافت جزو ايمان است«قرار داده که 
خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده «نکند ايمان درستی ندارد و يا 

و ) ٥٣( ».است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد
از اين مهمتر اينکه پيامبر به وسايل و در دست بودن امکانات بهداشتی و نظافت 

اى متعال اسالم را بر پايه پاكيزگى بنا خد«توجه تمام داشته و تأکيد فرموده که 
توانيد خودتان را پاكيزه كنيد، زيرا هرگز به  اى كه مى كرده است، با هر وسيله

   ) ٥٤( ».بهشت نرود مگر كسى كه پاكيزه باشد
اسمهايی که در آن روزگار برای قضای حاجت، و نيز افعالی که برای عزيمت 

گويای اين است که برای  اين منظور از  بردند همگی به سوی آن مکان به کار می
های زمين،  رفتند و از گودی محدوده مسکونی دور شده و به زمينهای اطراف می

ها و پشت خاکهای تپه شده برای استتار نسبی خود  ها، خرابه ها، نخلها و بوته  دره
گرچه همه مردم چنين مالحظاتی نداشتند و به ويژه که برای . کردند استفاده می

  : اين واژگان عبارتند از) ٥٥. (ها بود ادرار، کمتر خبر از دور شدن از خانه
  مکان خالی و باز: ـ خالء 
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  زمين گود، پست و نرم: ـ غائط 
  فضای خالی و دور: ـ بَراز 

  ها و آبگيرهای خارج از محدوده مسکونی حوض: ـ منصع و مناصع 
  . رفتن به جای باز و خالی: ـ تبّرز و برز 

  
ای به نام  اين در روزگار پيامبر و پيش از آن، اتاق و يا مکان پوشيدهبنابر

ها، نه در بيرون  يا هر عنوان ديگر جهت دفع و ادرار، نه در خانه» بيت الخالء«
احاديث و ) ٥٦(ها و نه حتی بيرون از محله مسکونی وجود نداشته است  خانه

  :روايات حکايت از موارد فوق دارد
مباالتی مردم در اين باره چنان بود که  ای دفع و ادرار، و نيز بیناپوشيدگی مکانه«

هنگام بيعِت زنان، از ايشان خواست که در خلوتگاِه قضای حاجت در ) ص(پيامبر 
آن چه زنان از جانب رسول خدا در : امام جعفر صادق گفت. کنار مردان ننشينند

] احتباء[انو در بغل هنگام بيعت، متعهد به رعايت آن شدند يکی اين بود که ز
] و شستشو[و ديگر اينکه در خالء ] که موجب ظهوِر درون دامنشان شود[ننشينند 

  ) ٥٧(» !در کنار مردان ننشينند
  : گويد رسول خدا می

خدا متّصف به حياء و پوشيدگی است پس هرگاه کسی خواست استحمام و غسل «
  ) ٥٨(» .خود را با چيزی بپوشاند] شرمگاه[کند بايد

مام علی نيز از قول رسول خدا، در ضمِن مجموعه مناهی حضرت گفته ا
  : است

ای از زمين به استحمام و غسل  هرگاه فردی از شما در مکان باز و پهنه«
  ) ٥٩(» .پردازد بايد از شرمگاهش محافظت کند می

اين احاديث گويای اين است که مردم در آن دوران در مکانهای باز به قضای 
، و لذا پيامبر »ساتر عورت«پرداختند و آن هم بدون  ستشو خود میحاجت و يا ش

پردازيد، حداقل ولو با پارچه ناچيزی  دستور داد که در مواقعی که به اين عمل می
  .قُبُل و ُدبُر خود را بپوشانيد

دمحم باقر بهبودی نيز در خصوص وضعيت قضای حاجت و استحمام 
  : نويسد می
دانيم که در زمان  آشنا باشيم، می طهارتو احاديث ابواب اگر با تاريخ صدر اسالم «

رسول خدا در منطقه مدينه و مکه نه مستراحی بوده و نه حمامی و نه وسايل 
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شدند و برای قضای حاجت در  کنار ديواری و پشت درختی نهان می... بهداشتی 
ث که در باب تمام احادي... گرفتند  ها و نخلستانهای متروکه جا می ها و خرابه دّره

  )٦٠(» ...اعتبار است است عليل و بی آداب حمام و آداب بيت الخالء وارد شده 
مگر در (با وجودی که وجود حمام سرپوشيده و محصور در عصر پيامبر 

ای از ابهام بوده و مخدوش است، ولی به فرض صحت،  در هاله) خانه متموالن
د، بر اين نکته نيز داللت دارد که گزارشها و احاديثی که بر وجود حمام داللت دار

شان  حاضرين در حمام از هيچگونه پوششی برای پوشاندن ناحيه دامن و عورتين
عموم مردم در روزگار «: گويد مال محسن فيض کاشانی می! کردند استفاده نمی

 »شدند وارد حمام می] و چيزی که بتوان عورتين را پوشاند[پيامبر، بدون لنگ 
ی هم ورود به حمام را بدون پوشش در آن زمان امری متعارف و آقای خمين )٦١(

از اين نگاه؛ از حيث شرعی، فرقی بين استحمام در مکانهای ) ٦٢. (داند رايج می
  .ای که همه در آن کامالً برهنه بودند، نيست باز با مکانهای سرپوشيده

م در آن در روزگار پيامبر چيزی به نام حما«بسياری از محدثان معتقدند که 
بنابراين . دهد ، تاريخ هم بر اين نکته گواهی می)٦٣(» منطقه وجود نداشته است

در مورد . احاديث نبوی نهِی از ورود زنان به حمام، همگی جعلی و ساختگی است
شود که هر دو  حمام و زنان دو نوع روايت وجود دارد، که از سياق آنها معلوم می

اول اينکه حمام هم خوب است و : ل خدا باشندتوانند از رسو جعلی هستند و نمی
احاديث فراوانی از سنی و . هم بد، و دوم اينکه زنان اصالً نبايد به حمام بروند

  : شيعه، منسوب به رسول خدا وجود دارد
 و يا)  ٦٤(» .کنم زنان امت خود را از ورود به حمام نهی می): ص(پيامبر «
خرت ايمان دارد نبايد همسر و حاللش هر کس به خدا و روز آ: رسول خدا گفت«

  )  ٦٥(».را به حمام روانه کند
  : از امام صادق هم نقل شده

» .برد انسان مؤمن به خدا و آخرت، همسرش را به حمام نمی: امام صادق گفت«
  :و از زبان عايشه گفته اند) ٦٦(
س رسول خدا مردان و زنان را از رفتن به حمام برحذر داشت، سپ: عايشه گفت«

» .ای به زنان نداد به مردان رخصت داد با لنگ وارد آن شوند، اما چنين اجازه
هر کس : رسول خدا گفت: جابربن عبدهللا گفت«: و نيز از بان صحابی پيامبر) ٦٧(

برای [ای  به خدا و روز آخرت ايمان دارد نبايد وارد حمام شود مگر اينکه از پارچه
و هر مردی که به خدا و روز آخرت ايمان . نداستفاده ک] پوشاندن عورت و شرمگاه
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  :و همچنين) ٦٨(» .همسرش وارد حمام شود] اجازه دهد[دارد نبايد 
سوگند به :] به زنی بنام اُّم دردا که از حمام خارج شده بود گفت) [ص(رسول هللا «

و برهنه [خدا، هيچ زنی نيست که در جايی غير از خانه مادرانش جامه درآورد 
تمام حجابها و پوششهای مابين خود و خدا را از ] او با اين کار[ر اين که مگ]  شود

  ) ٦٩(» .بين برده است
در مورد رفتن به حمام احاديثی با نگاه مثبت و منفی از پيامبر نقل شده است 

کند که هر دو نوع احاديث جعلی است زيرا دو دسته  که اين خود معلوم می
عيد و بلکه منتفی است، آن هم شخصی که روايات متضاد از سوی يک نفر ب«

بعضی از روايات  )٧٠(» .فرستاده خدا بوده و سخنانش مبنای عمل انسانها است
دهند که اگر کسی از اهتمام  چنان پيامبر را با حمام و گرمابه بيگانه نشان می«

 گويد انگار او نه از استحمام اطالع باشد، پيش خود می پيامبر به امور بهداشتی بی
کنند که وی از کار بهداشتی  خبری داشته و نه از جزئيات آن، و حتی چنان القا می

  )٧١(» .خبر بوده است حمام بی
احاديثی وجود دارد که که طّی آنها پيامبر «مضاف بر احاديث مذکور، 

يی به  ها شود و در آن سرزمينها با خانه گويد؛ سرزمينهای ديگر در آينده فتح می می
خوريد، استفاده از آن برای شما مردان امتم جز با لنگ حرام است  برمی» حمام«نام 

 ».ولی زنان امتم حتی با لنگ نيز نبايد به آن درآيند مگر در بيماری و يا نفاس
در . سرزمين عجم در آينده برای شما فتح خواهد شد: رسول خدا گفت«و يا  )٧٢(

پس نکند مردان جز با لنگ . ويندگ کنيد که به آن حمام می هايی پيدا می آنجا خانه
از ورود به آنجا منع کنيد مگر ] حتی با وجود لنگ[وارد آن شوند ولی زنان را 

   )٧٣( »اينکه بيمار باشند و يا در ايام نفاس
ً واقعی، يک چيزی را به  اينگونه احاديث چه ساختگی باشد و چه فرضا

به نام حمام وجود نداشته کند و آن اينکه در زمان پيامبر چيزی  روشنی بيان می
شود که احاديث  بنابراين معلوم می. که مردم عربستان بخواهند از آن استفاده کنند

  .حمام، همگی جعلی و ساختگی است
  : آمده» المفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم«در 

هيچ حديثی ] در واقع[ای داخل نشده و  وارد شده که رسول خدا هرگز به گرمابه«
از جمله چيزهايی که بر عدم رواج حمام در روزگار . حمام صحت ندارددر باره 

  )٧٤(» شست رسول خدا داللت دارد اين است که حضرت خودش را در خانه می
رسول خدا اصالً وارد هيچ حمامی نشده «کالم ابن جوزی نيز صريح است که 
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   )٧٥( ».نزد آنها حمام وجود نداشت] چرا که[
  : گويد داند و می نکه درباال آمد، اين احاديث را جعلی میدمحم باقربهبودی همچنا

در زمان رسول خدا در منطقه مدينه و مکه مستراحی نبود و نه حمامی و نه «
اعتبار است  و لذا است که اين رشته احاديِث فريقين عليل و بی...وسايل بهداشتی 

آداب بيت الخال  تمام احاديثی که در باب حمام و... گرچه فراوان روايت شده است
  ) ٧٦(» وارد شده است عليل و بی اعتبار است

روشن است که با توجه به تاريخ و احاديث کامالً متضاد و غيرانسانی و 
اما چگونه و به چه . غيرمنطقی، تمام احاديث در باب حمام جعلی و ساختگی است

ط دو گروه اند؟ احاديث حمام در دو مرحله و يا توس دليل اين احاديث ساخته شده
اند  بعضی از جاعالن در ساخته خود از مردان خواسته: متمايز ساخته شده است

که اگر به خدا و روز آخرت ايمان دارند، اوالً خودشان به حمام نروند مگر با 
اما وقتی اين گروه «. لنگ، و ثانياً به زنان اجازه ندهند حتی با لنگ به حمام بروند

ند که مگر در زمان رسول خدا حمام وجود داشته که جاعل با اين پرسش روبرو شد
تکليفی در باره ورود يا نحوه استفاده از آن پديد آيد، در اين هنگام بود که همان 

آنها . افراد و يا گروه ديگر از جاعالن دست بکار شدند تا مشکل را برطرف کنند
نجام شده بود ها به ممالک مجاور ا زمانی دست بکار جعِل جديد شدند که لشکرکشی

: های جديد خود اعالم کردند که اينان در ساخته. و فتوحات مختلف به دست آمده بود
پيامبر در زمان حياتش مژده داد در آينده نزديک، سرزمين شام و غير شام به «

شويد که به آن  هايی مواجه می دست شما فتح خواهد شد و در آنجا با مکانها و خانه
ايد مردان وارد آن شوند مگر اين که لنگی بپوشند و در ضمن گويند ولی نب حمام می

شد زيرا  از اين بهتر نمی. »زنان نيز از ورود به آن منع کنيد مگر بيمارانشان
های پس از پيامبر به  هم لشکرکشی: جاعالن حديث با يک تير دو نشان زدند

کل سرزمينهای ديگر را مشروع و مورد خواسِت حضرت نشان دادند و هم مش
هايی جديد، مواجهه با  قبلی در مورد احاديث حمام را حل کردند زيرا مطابق ساخته

حمام به پس از رسول هللا يعنی هنگام فتح سرزمينهای مجاور موکول شد و در عين 
مژده فتح شام که به . های مذکور در جعل اول در آن لحاظ شده بود حال خواسته

نيز تشديد حجاب که اين نيز خواست عمر محقق گرديد و » عمربن الخطاب«وسيله 
تواند حلقه اتصال جعليات باشد که  بود، هر دو در متنی واحد گرد آمدند؛ و اين می

جاعالن برای خوش آمد حاکماِن پيرو عمر، دست به ساخت اينگونه روايات زده 
  : متن حديث از قول عمر چنين است )٧٧( ».باشند
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بزودی : از رسول خدا شنيدم که گفتگفت  راوی گويد عمربن الخطاب می«
شويد که به آن حمام  هايی مواجه می سرزمين شام را فتح خواهيد کرد در آنجا با خانه

استفاده از آنها برای مردان امتّم مگر با لنگ، و بر زنان امتّم مگر در . شود گفته می
  )٧٨(» .نفاس و بيمار حرام است

شستشو در مکانهای باز و يا رودخانه اما واقعيت اين بوده است که در هنگام 
از اين رو؛ . پرداختند و برکه و از اين قبيل، زن و مرد مختلط با هم به استحمام می

رسول خدا حضور زنان و مردان را به طور مختلط، چه در مکانهای باز و چه 
خواهد که در حين  کند و به صورت جداگانه نيز از مردم می پوشيده منع می

بعد از فتح . و يا قضای حاجت شرمگاه خود را از ديگران بپوشانند شستشو، غسل
شوند ديدند  و ايران که مسلمانان با مکانهايی به نام حمام مواجه می) سوريه(شام 

روند و  که استفاده از آن بسيار خوب است، ولی مردم لخت عريان به داخل آنها می
جلوگيری از عريان بودن کامل پردازند، از اين رو به منظور  به شستشوی خود می

در اين مکانها، از اينکه پيامبر فرموده بود؛ در هنگام استحمام و غسل شرمگاه 
خود را با چيزی بپوشانند، استفاده کرده و مطابق ذائقه و تفکر خود به جعل و 

زند که جعلی است  پردازند که همه آنها داد می ساختن حديث در زمانها مختلف می
  .آيد چه رسد به رسول خدا معمولی چنين دستوراتی بر نمیو از انسان 

آيد که هنوز  حتی از روايات و احاديث قرن دوم و دوران امام صادق بر می
  :شدند مردم عريان وارد حمام می

امام صادق از رسول خدا نقل کرد که خداوند بيست و چهار خصلت را در شما «
غسل در زير : از جمله آنها گفت. کند پسندد و شما را از داشتن آنها نهی می نمی

پوشش عورت، و ورود به حمام  آسمان بدون ساتر عورت، شنا در آب رودخانه بی
  :باز از امام صادق است)  ٧٩(» بدون استفاده از لنگ

هر کس وارد حمام شود و از نگريستن به شرمگاه برادر : امام صادق گفت«
  ) ٨٠(» دارد قيامت ايمن میپرهيز کند خدا وی را از عذاب ] اش دينی[
  

  وضعيت روابط جنسی عنان گسيخته
برای روشن شدن وضعيت و روابط زن و مرد در دوران جاهلی و زمان   

  :شود هايی از تاريخ  که نشان دهنده وضع آن دوران است آورده می پيامبر  نمونه
 زنان بنا بر گزارش تاريخ، مکه در جاهليت عياشخانه عرب بوده است و از

ای که مقارن  روسپيان بسيار بودند، به گونه. شدند ور می بهره  به وضعی ننگين
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در يثرب، ) ٨١. (بعثت، هفت تن، در اوج شهرت بر خانه خويش پرچم داشتند
دادند و  شهر دوم حجاز نيز زنان بدکاره فراوان بودند که خويشتن را به کرايه می

مان، کسب مال از راه تن فروشی را دارتر بودند، و رسوم ز از همه مردم شهر مال
  .شمرد ناروا نمی

عبدهللا بن . برد عبدهللا بن خدعان تيمی از کرايه دادن کنيزان، سود فراوان می
فرستاد و از حاصل  ابی، مدعی سلطنت يثرب چند کنيز داشت که به زناکاری می

 انباشت و اگر روزی دخلشان کمتر از انتظار بود از خانه کارشان جيب می
کرد که برويد کار کنيد و آيه سی و سوم از سوره نور به توبيخ وی  برونشان می

، رسومی بسيار زشت داشتند يکی زن »وال تُکِرهوا فَتَياتِکم علی البغاء«: آمد که
ها  فرستاد که با وی همبستر شود و زن، روزها و هفته خود به خانه مرد ديگر می

مردان فراوان از ده با . گفتند اح استبضاع میماند و اين را نک به خانه بيگانه می
يافتند و مولود حاصل از اين عمل بدلخواه زن يا به حکم قيافه  زنی رابطه می

طلبکار به حکم رسوم، زن يا دختر بدهکار ) ٨٢. (شناس، خاص يکی از آنها بود
ه اين رسوايی در فق. کرد داد و از کارمزدشان، طلب خويش ايفا می را به حريف می

 ) ٨٣. (نامکتوب آن زمان عنوان مساعات داشت
در آن روزگار صراحتاً بر جماع و آميزش جنسی داللت داشته » نکاح«واژه 

اين کلمه به معنای عقد و معامله وارد شده و هم به معنای آميزش و تماس . است
اصل «: دانند ها معنای اول را حقيقی و معنای دوم را مجازی می بعضی. جنسی
ولی برخی ديگر آميزش و جماع را حقيقی ) ٨٤( »للعقد، ثم استعير للجماع النکاح

طبرسی هر دو احتمال را ذيل آيه سوم ) ٨٥. (دانند دانسته و عقد را مجازی می
در هر حال اگر آميزش جنسی معنای حقيقی نکاح ) ٨٦. (سوره نور آورده است

ست، بطوری که در نباشد، دسِت کم يکی از معانی حتمی و مصاديق قطعی آن ا
روايتی از عايشه به وجود چهار نوع نکاح در روزگار جاهليت اشاره شده که 

  :باشد همگی ناظر بر حاالت آميزش جنسی می
  . آميزش جنسی زن و شوهر پس از خواستگاری رسمی و ازدواج: ـ نوع اول
آميزش زن شوهردار با مردی ديگر بنا به خواست شوهر و با : ـ نوع دوم

  .الدت فرزندی نجيبهدف و
  .رسد با يک زن آميزش تعدادی مرد که شمارشان به ده نفر نمی: ـ نوع سوم

زنان . (شمار ای وآميزش با مردان بی تن فروشی تابلوداروحرفه: ـ نوع چهارم
  )   ٨٧.) (افراشتند شان پرچمی نيز می ای برای تبليغ اين کار بر در خانه زناکاِر حرفه
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  : نويسد می جاحظ در کتاب القيان
مردان وقتی که لباس زنان از . بين مردان و زنان عرب حجاب و مانعی نبود«

کردند بلکه  شد، به تک نگاه سهوی و يا به نگاه دزدکی اکتفا نمی اندامشان جدا می
شدند و کامالً  نشينی دور هم جمع می برای گفتگو و شب] تازه پس از رفع پوشش[

مردان مشتاق . پرداختند ها می ميمانه به بيان گفتهجفت و جور و زانو به زانو و ص
واژه » .ناميدند می] يعنی دوستدار مجالست زنان[» ِزيَر«ها را  به اينگونه همنشينی

ً در حضور اولياء و  اين گفتگوها و همنشينی. ِزيَر مشتق از زيارت است ها تماما
چه ... کردند تقبيح نمی همسران بود و آنها اين کار را، اگر از منکر در امان بودند،

کردند تا اينکه حجاب  در جاهليت و چه در اسالم، همواره مردان با زنان گفتگو می
منظور اين است که مقرر شد همسران پيامبر [در خصوص همسران پيامبر زده شد 

زنان نجيب و اصيل به گفتگو با  ]...های خود پرده آويزان کنند بر درب حجره
گاه کردن ايشان به يکديگر نه در جاهليت عار به حساب نشستند و ن مردان می

  )   ٨٨(» .آمد و نه در اسالم حرام بود می
توان گفت فساد علنی در آن روزگار امری رايج و عادی  با اين اوصاف می

بوده است، بطوری که زنان و مردانی مشهور به زناکاری در جامعه وجود 
و تفسير الميزان، همين ) ٨٩(الجنان   در تفسير صافی و تفسير روض. اند داشته

الّزاني «: فرمايد سوره نور قلمداد گرديده است که می ٣مسأله علت نزول آيه 
َم ذَِلَك َعلَى  ٌك َوُحرِّ  َكةً َوالّزانيَةُ اليَنِكُحَها إّال زاٍن أَْو ُمْشرِ  اليَنِكُح إّال زانيَةً أَْو ُمْشرِ 

اينها زنان و «: فرمايد پرسند، می اين آيه می از امام صادق از معنای. »اْلُمؤِمنينَ 
مردانی معروف به زنا بودند که به اين عمل شهرت داشتند، و مردان به اين عنوان 

مثل اين  ».باشند شناختند، مردم امروز هم مانند مردم عصر پيامبر می آنها را می
انی بودند که ايشان مردان و زن«: روايت را کافی از ابی جعفر به اين عبارت آورده

پس خدای تعالی مردم را از اين مردان و . در عهد رسول خدا مشهور به زنا بودند
و   )٩٠(» .باشند زنان نهی فرمود، و مردم امروزهم به مانند مردم آن روز می

  : عکرمه گفته است
آيت در باره زنانی آمد زناکننده که در مکه و مدينه بودند، و بسيار بودند، و از «

ر ايشان نُه زن بود و صواحب رايات چون علمهای بيطار تا ايشان را به آن مشاهي
های ايشان را خرابات خواندندی در جاهليت و به خانِه ايشان  و خانه... بشناختندی

و در جاهليت عادت بودی که مردم فرومايه، زنان . اال مشرکی يا زانی نرفتی
جماعتی . را طعمه بساختندیناپارسا به زنی کردی به طمع کسب ايشان، و آن 
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. از پيغامبر دستوری خواستند. درويشان مسلمان را انديشه افتاد که همچنين کنند
خدای تعالی اين آيت را فرستاد و نهی کرد ايشان را از مناکحت ايشان و امثال 

  )٩١(» ايشان
  : در تفسير الميزان هم در اين خصوص آمده است

ند به جز چند نفر انگشت شمار همه در شدت وقتی مهاجرين مکه به مدينه آمد«
های  تنگی بودند، در شهر مدينه هم گرانی و قحطی بود، و نيز در بازار فاحشه

علنی و رسمی بود از اهل کتاب، و اما از انصار يکی اميه دختر کنيز عبدهللا بن 
ابی بود، و يکی ديگر نسيکه دختر اميه بود که از مردی از انصار بود و از 

دادند و هر يک به در خانه خود بيرقی  ای بودند که زنا می زکان انصار عدهکني
افراشته بودند تا مردان بفهمند اين جا خانِه يکی از آنان است، و اين زنان از همِه 

پس . کردند اهل مدينه زندگی بهتری داشتند و بيش از همه به ديگران کمک می
نگی با اشاره بعضی تصميم جمعی از مهاجرين برای نجات از قحطی و گرس

يکی گفت . شان تأمين شود گرفتند با اين زنان ازدواج کنند تا به اين وسيله معاش
: دستور بگيريم، پس نزد رسول خدا شده گفتند) ص(خوب است قبالً از رسول خدا 

گرسنگی بر ما شدت کرده و چيزی که سد جوی ما کند پيدا ) ص(يا رسول هللا 
هايی از اهل کتاب و کنيز زادگانی از ايشان و از انصار  ر فاحشهکنيم و در بازا نمی

کنند، آيا صالح هست ما با آنان ازدواج کنيم و از  هستند که با زنا کسب معاش می
البته هرگاه زندگانی خودمان راه افتاد و . آورند استفاده کنيم زيادی آنچه بدست می

: ين هنگام خدا اين آيه را فرستاددر ا. کنيم نياز از ايشان شديم رهايشان می بی
و بر مؤمنان حرام کرد ازدواج با زناکاران را که علنی زنا » ...الّزاني ال يَنِكُح «

  ) ٩٢(» دادند می
در هر حال، آيه مذکور و روايات در اين رابطه از واقعيت داشتن انواع 
نکاحهای جاهلی و اختالطهای جنسی خارج از زناشويی در آن عصر حکايت 

  . ای که آلودگی جنسی، همسايه ديوار به ديوار مردم بوده است کند، به گونه می
شيخ ) ٣٣احزاب (»َج اْلَجاِهِليَِّة اْألُولَى ْجَن تَبَرُّ  َوَال تَبَرَّ «در مورد شأن نزول آيه 

  : طوسی نقل کرده
َج اْلَجاهليَِّة األُولی«برخی گويند منظور از « اهليت آن چيزی است که اهل ج» تَبرُّ

شدند زيرا آنها داشتن رفيق برای زنان شوهردار را جايز و روا  مرتکبش می
که با او آميزش و [پس نيمه پايين انداِم زنان برای شوهرش بود . دانستند می

. اش برای رفيقش بود که او را ببوسد و در آغوش گيرد و نيمه بااليی] مجامعت کند
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  ) ٩٣(» .ن اقدام بازداشتپس خدای تعالی همسران پيامبر را از اي
در تفسير ) ٩٤. (طبرسی در مجمع البيان نيز اين مضمون را نقل کرده است

  : قرطبی نيز از قول ابوالعباس مبرد آمده
جاهليت محض، [عبارت جاهليت االولی مانند اين است که بگويی عيِن جاهليت «

قبيح است را زنان در حين ابتالء به جاهليت، آن چه اظهارش ] ... عين حماقت
] اندام[نشست و  زن در اين حالت همراه با شوهرش و رفيقش می. کردند ظاهر می

مادون إزار را در اختيار شوهر قرار ] اندامِ [مافوق إزار را در اختيار رفيق، و 
  )٩٥(» .شد داد؛ و چه بسا يکی از آن دو خواستار جابجايی با ديگری می می

  :ر اسالممضاف بر اينها نقل شده که پيامب
از جنگ خيبر و وادی ام القری با غنائم به دست ) ص(پس از اينکه رسول خدا «

: آمده فارغ شد، رو به مدينه نهاد و در منزلگاه جرف به يارانش چنين سفارش کرد
اما مردی از حاضراِن در منزلگاه . هايتان وارد مشويد پس از نماز عشاء به خانه

او در پی اين ماجرا زن را آزاد . ه نبايد، ديدشبانه به خانه رفت و چيزی را ک
او از وی دارای فرزند بود و خودش را هم . گذاشت که برود ولی قطع رابطه نکرد

. داشت به همين خاطر دلش نيامد که از او جدا شود و وی را طالق دهد دوست می
آری مرد از دستور رسول خدا سرپيچی کرد و به بالی رؤيِت آن صحنه زشت 

  ) ٩٦(» ار آمدگرفت
  : و باز نقل شده

گشت و در ُمعّرس اطراق کرد به  از سفری بر می) ص(هنگامی که رسول خدا «
هايتان نشويد اما دو نفر از همان کسان که سخن  شبانه وارد خانه: همراهانش گفت

حضرت را شنيده بودند، در همان تاريکی شب راه افتادند و بر خانواده وارد شدند 
  )٩٧(»ر يک از آن دو، مردی را همبستر زنش ديدکه بناگاه ه

شاهد ديگر رواج فحشا و زنا در جامعه آن روز اينکه؛ وقتی در موسم حج، 
نفر که از رؤسای انصار بودند، در عقبه با پيامبر ديدار کردند و بعضی که  ١٢

اسالم نياورده بودند، اسالم آورده و سپس به برنامه آن روز پيامبر که شامل 
د مشخص و معين و مهمترين معضل آن جامعه بود، با وی بيعت کردند ـ موار

اولين بيعت در اسالم ـ و متعهد شدند که شش چيز را که مهمترين معضلهای 
جامعه در آن زمان بود را رعايت کنند، از جمله آن موارد، يکی اينکه از زنا 

  ) ٩٨.(دهندای را با بهتان به ديگری نسبت ن دوری جويند و بچه حرامزاده
ای بدون قبح بوده و شيوع داشته که جامعه و زنان  روابط نامشروع به اندازه
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از آن نگرانی نداشتند و لذا قرآن برای بيعت زنان با پيامبر، از جمله از آنها 
آورند را با  خواست که زنا نکنند و فرزندانی که از غير شوهر خود بدست می

  )    ٩٩. (ندهندنسبت ) و يا ديگری(بهتان به شوهر 
سوره اسری نيز  ٣٢شيوع و عادی بدون زنا و فحشا در آن عصر از آيه 

» .به زنا نزديک هم نشويد که کاری بس زشت و راهی بد است«آشکار است که
و يا  )١٠١(» مؤمنان کسانی هستند که پاکدامنند«و در آيات ديگر که ) ١٠٠(
و مردان و زنان مؤمن فرجهای «  و يا) ١٠٢(» کنند بندگان خدای رحمان زنا نمی«

    )١٠٣(» کنند و پاکدامن هستند خود حفظ می
در هيچ يک از مواردی که ذکر آن رفت، سخنی از اين نيست که زانی و زانيه 

بلکه قرآن برای استحکام بخشيدن به بنياد . را بايد کشت و يا سنگسار کرد
باری، راهکارهايی اخالقی بندو سازی محيط جامعه از فحشا و بی  خانواده و سالم

و کوشيده  ناپذير را عرضه داشته   و به دور از خشونتهای مشمئز کننده و جبران
که با بيداری وجدان عمومی و فراخواندن به بازگشت به زندگی خانوادگی سالم به 

دانند، چنين دستوِر  حتی بعضی از فقها با وجودی که می. حل آن معضالت بپردازد
انسانی را شرع تجويز نکرده، ولی از ترس حکام و يا همقطاران  مشمئزکننده غير

دهند و در امری که مخالف نص  خود جرأت آشکار کردن حق را به خود نمی
  .  مانند، حجاب و پوشش زن که جای خود دارد صريح قرآن است، ساکت می

اما رواج منکرات مذکور، فقط منحصر به دروان قبل از جاهليت و يا همان 
شود آنها را هم به  ن اوليه اسالم و عصر پيامبر نبوده است؛ از روايات که میدورا

آيد که در دوران امام صادق هم اين قبيل  مثابه گزارش تاريخی نگريست، بر می
موارد وجود داشته و از عقوبت سنگين و مشمئزکننده سنگسار هم که امروزه به 

و زناکاران نگران چنين کيفرهايی شود، خبری نبوده است  نام دين و قرآن اجرا می
  :به دو نمونه آن توجه کنيد. اند نبوده

اگر مردی از زنش ارتکاب زنا بيند در : پرسيد) ع(عبدهللا سنان از امام صادق «
اگر : امام پاسخ داد] و طالق ندهد[اين صورت آيا شايسته هست که وی را نگهدارد 

  :نمونه دوم)  ١٠٤(».بخواهد بله
وی را ! ايرادی ندارد شوهری که همسرش را در حال زنا ديده: گفتامام صادق «

  )  ١٠٥(» .چيزی از گناِه زن متوجه شوهر نيست. طالق ندهد و حدّ بر او اقامه نکند
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  وضعيت طواف

موافق گزارش تاريخ، اعراب پيش از اسالم، چه مرد و چه زن، مراسم طواف 
  : گويد عباس می ابن. دادند بر گرد کعبه را برهنه انجام می

کردند، مردان در روز و زنان  قبايل عرب جاهلی خانه خدا را برهنه طواف می«
رسيدند، جامه را از تن  و عادت بر آن بود که چون به مسجد منی می. در شب

هايی که در آنها  ما در جامه: گفتند آمدند و می افکندند و برهنه به مسجد در می می
  ) ١٠٦(» ...کنيم نمیايم طواف  مرتکب گناه شده

گزارشهايی وجود دارد که حتی قبيله قريش و هم پيمانانشان، خانه خدا را 
  : نويسد طبرسی می. کردند برهنه طواف می

کردند و زن و مردشان برهنه  کسانی که شرمگاهشان را در طواف آشکار می«
مانند حالتی کردند و چنين استدالل داشتند که؛ ه مادرزاد بر گرد خانه خدا طواف می

کنيم و در لباسهايی که در آن مرتکب گناه  ايم طواف می که از مادر زاييده شده
  ) ١٠٧( » ...پردازيم ايم به طواف کعبه نمی گشته

) ١٠٨. (شيخ طوسی نيز بر برهنگی مردان و زنان در حين طواف تأکيد دارد
  . در اين رابطه روايات فراوانی هم وجود دارد

گويد که زنان لخت شده و با کف دست شرمگاه  ارشها هم میالبته بعضی از گز
های چرمی و يا از پشم به کمر خود  پوشاندند و يا با رشته جلو و عقب را می

: خواندند دادند و اين شعر را می ها را در برابر عورتشان قرار می بستند و رشته می
مروز برخی از آن يا همه ، يعنی ا»و ما بدا منه فال احله/ اليوم بيدو بعضه او کله «

اند  روايت کرده) ١٠٩. (کنم شود و من آنچه را آشکار شده حالل نمی آن آشکار می
که اين شعر، سروده ضباِعه دختر عامريّه است که زنی زيبا بود و در حين طواف 

اين بانوی شاعر از جمله زنانی بود که در مکه به پيغمبر و . خوانده است آن را می
  . ان آوردآيين او ايم

پديده طواف عريان در ميان مردم عصر پيامبر، چه مرد و چه زن، حتی تا 
روايات پر شماری . يکی دو سال پيش از رحلت رسول خدا رواج داشته است

وجود دارد که مطابق آنها پيامبر پس از فتح مکه، در سال نهم هجری طواف 
نکه از عريانی بيرون طواف کننده برای اي) ١١٠. (عريان را ممنوع اعالم کرد

کرد تا به دستور پيامبر  استفاده می) إزار(کافی بود حداقل از يک لنگ «آمده باشد 
توضيح مفسران صدر اول گويای همين است که اگر افراد شرمگاه . عمل کرده باشد
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  ) ١١١( ».شان عمل کرده بودند پوشانيدند، به وظيفه دينی خود را می
م است که در حج يعنی در حال احرام بايد از دو در بين مسلمانان چنين مرسو

قطعه پارچه نادوخته به عنوان لباس استفاده کرد به اين ترتيب که يکی را دور 
که اين همان رداء و إزار است که ) ١١٢. (ها نهاد کمر بست و ديگری را بر شانه
رام، وجود جامه نادوخته در هنگام حج و اح. آورد مردم را از برهنگی بيرون می

چه بسا اشاره به لباس متداول آن دوران دارد، و هم جلوگيری از طواف عريان که 
شيخ طوسی تمام نکاتی را که در مورد ُمحرم بر مردان . در آن دوران مرسوم بود

داند و حتی روايتی را که پوشيدن پيراهن برای  الزم است بر زنان نيز الزم می
. داند و احرام آنها را همانند مردان می. پذيرد زنان را جايز دانسته است، نمی

عالمه حلی هم نظر شيخ طوسی را که لباس احرام برای زن و مرد ) ١١٣(
  ) ١١٤. (کند يکنواخت و يکسان است، نقل می

کنيم که پوشاک مردم آن دوران با کم و زيادهايی نظير دوران ما  ما گمان می
رداء و (مين دو قطعه پارچه در حالی که لباس متداول آن دوران ه! بوده است

بوده است و بعدها در طول تاريخ با تغيير وضعيت و پيشرفت صنعت ) إزار
پوشاک، پوشش، وضعيت ديگری به خود گرفته است و لباس احرام به دليلی 

آرايشی که از جمله حذف هر نوع تشخصی در ايام احرام است، در  سادگی و بی
  . همان دو قطعه ثابت مانده است

اين فصل وضعيت زيست مردمان در دوران جاهلی و دوران پيامبر و نيز در 
وضعيت پوشاک، روابط جنسی، امکانات بهداشتی و روابط اجتماعی مردم از 

روشنايِی وضعيت . خالل گزارشهای تاريخی و روايات تاحدودی روشن شده است
ول آيات آن دوران و معضالتی که پيامبر درگير آن بود، و دسترسی به بستر نز

که در » بررسی حجاب شرعی در آيات قرآن«الهی، ما را به فهم و درک  بهتر 
  . شود، ياری خواهد رساند فصل دوم پيگيری می
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 فصل دوم

 
 بررسی حجاب شرعی در آيات قرآن

  
در فصل پيش، وضعيت عمومی پوشش مردان و زنان و منزل و استحمام و 

ران قبل از اسالم و دوران پيامبر تا حدودی روشن ساير مسائل مبتال به جامعه دو
گشت و معلوم شد که جامعه دوران حضرت رسول با چه مسائل و مشکالت 
حادتری نسبت به حجاب روبرو بودند، که حل آنها دغدغه مهم پيامبر گرامی بوده 

حال در اين فصل به بررسی حجاب شرعی در . است تا پوشاندن موی سر زنان
و تغييری » حجاب«اما قبل از آن الزم است که معنی واژه . پردازيم آيات قرآن می

حايل و «واژه حجاب در قرآن در معانی . که در طول زمان يافته است روشن شود
  : بکار رفته است» پرده و حاجب

  ، و بين آن دو حايلی است)٤٦اعرف (» َو بَْينُهَما ِحَجابٌ «ـ 
  ...، از پشت پرده)٥٣اب احز(» ...ِمن َوَراِء ِحَجاٍب ... «ـ 
در پس پرده پنهان ] خورشيد[، تا اينکه )٣٢ص (» َحتى تََواَرت بِالْحَجابِ «ـ 

  شد
  ای است  ، و ميان ما و تو پرده)٥فصلت (» َو ِمن بَْينِنَا َو بَْينِك ِحَجابٌ ...«ـ 
ً أَْو ِمن َوَراى ِحَجابٍ ...«ـ  ، مگر از راه وحی يا از )٥١شوری (» إِال َوْحيا

  پشت پرده 
  

كه در » حجاب«معنای لغوی «: نويسد مرتضی مطهری در اين خصوص می 
هم » حجاب«  عصر ما اين كلمه برای پوشش زن معروف شده است، چيست؟ كلمه

بيشتر استعمالش به معنی پرده . به معنی پوشيدن است و هم به معنی پرده و حاجب
يك اصطالح نسبتاً جديد  استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن«) ١١٥( ».است
كه به معنی پوشش است » ستر«در قديم و مخصوصاً در اصطالح فقها كلمه . است

متعرض اين   فقهاء چه در كتاب الصلوۀ و چه در كتاب النكاح كه. بكار رفته است
بهتر اين بود كه اين . را  اند نه كلمه حجاب را به كار برده» ستر«اند كلمه  مطلب شده

زيرا . برديم را بكار می» پوشش«شد و ما هميشه همان كلمه  میكلمه عوض ن
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کندکه  وی تصريح می )١١٦(» ، پرده است»حجاب«چنانكه گفتيم معنی شايع لغت 
آياتی كه در اين باره هست، چه در . حجاب بكار نرفته است  لغت«در آيات قرآن 

اسهای زن و مباركه احزاب، حدود پوشش و تم  سوره مباركه نور و چه در سوره
ای كه در آن،  آيه. آنكه كلمه حجاب را بكار برده باشد  مرد را ذكر كرده است بدون

َوإِذَا َسأَْلتُُموهُنَّ َمتَاًعا «... كلمه حجاب بكار رفته مربوط است به زنان پيغمبر اسالم 
مورد يعنی اگر از آنها متاع و كاالی ). ٥٣احزاب (» فَْسئَلُوهُنَّ ِمن َوَرآِء ِحَجابٍ 

در اصطالح تاريخ و حديث . كنيد از پشت پرده از آنها بخواهيد می  نيازی مطالبه
  آمده است مثالً گفته شده قبل از نزول آيه حجاب» آيه حجاب«اسالمی هرجا نام 

چنان بود و بعد از نزول آيه حجاب چنين شد، اين آيه هم  مربوط به زنان پيغمبر 
 )١١٧(» .است

ناظر بر پوشش شرعی نبوده » حجاب«معنای واژه رغم اينکه  حال علی
، ما نيز تحت اين عنوان، آياتی »حجاب شرعی«است، اما به جهت رواج اصطالح 

مرتبط هستند يا آنها را بنا به اشتباه يا سوء » پوشش زنان«را که به نحوی با 
به عبارت ديگر به بررسی آياتی . نماييم اند، بررسی می نيت، مرتبط نموده

ردازيم که مفسرين و فقها، مستقيم و يا غيرمستقيم، حجاب امروزی را از آنها پ می
اين . اند و مستند نظرات نادرست خود قرار داده  استنباط کرده يا از بيرون آورده

 :آيات عبارتند از
ً فَسئَلُوهُنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب ذَِلكْم أَطَهُر ِلقُلُ  وبُِكْم َو ـ َو إِذَا سأَْلتُُموهُنَّ َمتَاعا

 )٥٣احزاب (قُلُوبِِهنَّ 
ـ يَأَيَها النَّبي قُل ألَْزَوِجك َو بَنَاتِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَيِهنَّ ِمن َجلَبِيبِِهنَّ 

ِحيماً  ُ َغفُوراً رَّ َّ  )٥٩احزاب (ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْيَن َو كاَن 
... ينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ ـ َو ال يُْبِديَن زِ 

 )٣١نور (
  )٣٣احزاب ... (َج اْلَجاِهليَِّة اْألُولَى ْجَن تَبَرُّ  َن في بُيُوتِكُنَّ َوالتَبَرَّ  ـ َوقَرْ 

تِى َال يَْرُجوَن نَِكاًحا فَلَيْ  َس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَن يََضْعَن ـ َواْلقََوِعُد ِمَن النَِّسآِء الـَّ
َجـاٍت بِِزينٍَة   )٦٠نور (ثِيَابَُهنَّ َغْيَر ُمتَبَِرّ

  )٣١اعراف (ـ يَـبَنِىَءاَدَم ُخذُوازينَتَكُْم ِعنَد كُِلّ َمْسِجٍد 
ا بَنِي يَ ... ـ فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِليُْبِدَى لَُهَما َما ُوِرَى َعْنُهَما ِمن َسْوَءتِِهَما 

 )٢٦و  ٢٠اعراف (يًشا  ي َسْوآتُِكْم َورِ  آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُوارِ 
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  ـ آيه حجاب و پرده١

َو إِذَا سأَْلتُُموهُنَّ َمتَاعاً فَسئَلُوهُنَّ ِمن َوَراِء ِحَجاٍب ذَِلكْم أَطَهُر ِلقُلُوبُِكْم َو ... « 
و اگر از زنان پيامبر چيزی خواستيد، از / ) ٥٣احزاب (» ...قُلُوبِِهنَّ 

اين کار برای دلهای شما و هم دلهای آنها پاک . پشت پرده بخواهيد
 . تر است دارنده

شود، بر خالف آنچه امروزه در بين ايرانيان رايج  همانطور که مالحظه می
پرده و «نيست، بلکه به معنای » پوشش«در اين آيه » حجاب«است، معنای واژه 

در ضمن با توجه به . است و هيچ ربطی هم به حجاب شرعی ندارد» لحائ
که طبق آن مردم موظف  صراحت خود قرآن، اين آيه خاص زنان پيامبر است

های آن  بودند به خاطر شرايط ويژه همسران پيامبر و نيز با توجه به وضعيت خانه
نان بگيرند از خواهند چيزی از آ دوران که پيش از اين توضيح آن آمد، هرگاه می

 .پشت پرده باشد
سوره احزاب مربوط به زنان پيامبر است و  ٥٣همانگونه که گفته شد، آيه 

 :افزون بر اين، بنا بر قرآن؛ زنان پيامبر از چند جهت با زنان ديگر فرق دارند
ِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمّنَ «ـ زنان پيامبر با ساير زنان تفاوت دارند ١  يَا نَِساَء النَّبِي
 . ، ای زنان پيامبر شما با ساير زنان فرق داريد)٣٢احزاب ( »النَِّساءِ 
: ـ زنان پيامبر ممنوع شدند بعد از آن حضرت با شخص ديگری ازدواج کنند٢

» ً ِ َعِظيما َّ ، و )٥٣احزاب (» َو ال أَن تَنِكُحوا أَْزَوَجهُ ِمن بَْعِدِه أَبَداً إِنَّ ذَِلُكْم كاَن ِعندَ 
سزد که هرگز پس از او با همسرانش ازدواج کنيد چون اين کار نزد خدا شما را ن

 .  بزرگ است] گناهی[
ً به زنان٣ احزاب (» َوقَْرَن فِي بُيُوتِكُنَّ «: گويد پيغمبر می  ـ قرآن كريم صريحا

» امهات المؤمنين«خواسته است  می  اسالم. های خود بمانيد ، يعنی در خانه)٣٣
م زيادی در ميان مسلمانان داشتند از احترام خود سوء كه خواه ناخواه احترا

ً ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سياسی و  استفاده نكنند، و احيانا
كه ) عايشه(» امهات المؤمنين«دانيم يكی از  می  و چنانكه«. اجتماعی واقع نشوند
الم بوجود كرد، ماجراهای سياسی ناگواری برای جهان اس  از اين دستور تخلف

گفت دوست داشتم فرزندان زيادی  كرد و می خود او هميشه اظهار تأسف می. آورد
  ) ١١٨(» زدم مردند اما به چنين ماجرائی دست نمی داشتم و می از پيغمبر می

سياسی و   روشن است که هر سه تفاوت برای جلوگيری از سوء استفاده
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ر حيات و چه بعد از ممات آن اجتماعی از موقعيتی است که زنان پيامبر، چه د
افزون بر اين از . اند که اين هم امر مستمری است حضرت، نزد مردم داشته

شود که برخی از مراجعين نسبت به همسران پيامبر،  عبارت پايانی آيه فهميده می
پروراندند و  چه در حيات و چه در ممات آن حضرت، خياالت سوئی در ذهن می

آيد برخی مردم نقشه ازدواج با آنان را، پس از  ير بر میحتی به طوری که از تفاس
استفاده سياسی و   درگذشت پيامبر، به منظورهای مختلف ـ چه به منظور سوء

 .  اجتماعی و يا تشخص طلبی و غيره ـ داشتند
ً فَسئَلُوهُنَّ ِمن َوَراِء ِحَجابٍ «شوربختانه برخی  احزاب ( »إِذَا سأَْلتُُموهُنَّ َمتَاعا

ا به خانه نشينی زنان تعبير کردند، حال آنکه هم تاريخ، هم قرآن و هم ر) ٥٣
. رفتند روايات گواه بر اين است که بعد از نزول آن، زنان پيامبر از خانه بيرون می

خود آيه کامالً روشن است که مربوط به لزوم خانه نشينی زنان پيامبر نيست چرا 
 :که

ن پيامبر نيست و از آنان چيزی خواسته در اين آيه هيچ تکليفی متوجه زنا«ـ ١
  )١١٩(» .نشده است

ای مردان مؤمن، اگر از همسران «ـ خطاب آيه به مردان است و نه زنان که ٢
  )١٢٠( ».پيامبر چيزی خواستيد از پس پرده بخواهيد

ـ هيچ يک از معانی واژه حجاب داللت بر خانه نشينی ندارد، بلکه واژه ٣
پرِده سر در، پرده منصوب بر باب، يا پرده ) الف: داللت دارد بر» حجاب«

 .پرده اندرونی) ديوارهای جانبی باب خانه، ج) حصيری جلو خانه، ب
با توجه به سه نکته فوق و متن آيه، قرآن برای بازگشت نظم و آرامش به 

گيری از شيطنتها  حفظ حريم خانواده رسول و پيش«درون خانه پيامبر و نيز برای 
داشتند، از مردان  پرهوسان جاهل که حتی حرمت پيامبر را پاس نمیو خياالت 

به ويژه زمانی که حضرت در (مراجعه کننده خواست که اصالً وارد خانه پيامبر 
نشوند، بلکه خواسته خود را از همان پشت پرده و حصير به ) خانه نيست

د و يا نياز و شان به دَم در بياورن همسرانش بگويند تا کاالی درخواستی را برای
معنای تمام آيه حجاب با  )١٢١( ».شان را بعداً به آگاهی پيامبر برسانند پرسش

 :شود های مختلفی که در متن آيه به آنها اشاره شده است چنين می توجه به جنبه
رخصت بلکه حتی با  نه تنها سرزده و بی[ای مردانی که ايمان آورديد «

] با دعوت خودش[شويد، مگر آنکه وارد اطاقهای پيامبر م] کسب اجازه
پيش [برای خوردن طعام به شما اجازه ورود داده شود، آن هم نه اينکه 
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در انتظار پخته شدنش باشيد، بلکه وقتی ] از طبخ غذا وارد شويد و
وارد شويد و هنگامی که تناول کرديد پراکنده ] همان موقع[دعوت شديد 

رتلف، وآسايش از همسرانش ووقت پيامب[آنکه سرگرم سخن شويد شويدبی
دهد  تان پيامبر را آزار می شک اين زود آمدن و دير رفتن بی.] سلب شود

ولی خدا از حقگويی شرم ] که عذرتان را بخواهد[ولی از شما آزرم دارد 
چه دريافت کاال و [خواهان چيزی ] درغياب پيامبر[وچنانچه . کند نمی

سران حضرت هستيد ازهم] جويی و خبرگيری ازرسول هللا چه پی
سردريا پشت حائل [ازهمان پشت پرده] آنکه وارد خانه شويد بی[

به ] حصيری و يا در صورت فقدان پرده و حصير، از کنار ديوار خانه
] پرهوس[رعايت اين نکته، به پاکی دلهای . تان بپردازيد طرح خواسته
. امدانج همسران رسول می] جاهليت زده ولی در حال تزکيه[شما ودلهای 

اش به  با اطراق کردن در خانه[شما مردان حق نداريد رسول خدا را 
ويژه در غياب وی، و يا بر زبان آوردن سخنان غير اخالقی در مورد 

برنجانيد و ابداً حق نداريد که ] قصدتان نسبت به همسران حضرت
او به نکاح ] درگذشت[پس از ] زير نظر گرفته و بخواهيد[همسرانش را 

گونه توجه داشتن به همسران پيامبر، و ازدواج با آنها [اين . ريدخود درآو
 ) ١٢٢(» .در پيشگاه خداوند جهان بسيار سهمگين است] پس از وی

با توجه به متن آيه و آنچه گفته شد، اين آيه هيچ ربطی به حجاب شرعی و  
گی خانواد  دستوری كه در اين آيه ذكر شده است راجع به سنن. پوشش زنان ندارد

اين دستور،   طبق. و رفتاری است كه انسان بايد در خانه ديگران داشته باشد
خواهند بايد از پشت  مردان نبايد وارد جايگاه زنان بشوند، بلكه اگر چيزی می

دستور حجاب كه در اين «: مرتضی مطهری هم معتقد است که. حائلی صدا بزنند
دستوری كه در . باشد ما می است كه مورد بحث» پوشش«آيه است غير از دستور 

خانوادگی و رفتاری است كه انسان بايد در   اين آيه ذكر شده است راجع به سنن
اين دستور، مرد نبايد وارد جايگاه زنان شود، بلكه   طبق. خانه ديگران داشته باشد

اين مسأله . خواهد و مورد احتياج اوست بايد از پشت ديوار صدا بزند اگر چيزی می
نه (» ستر«كه در اصطالح فقه نيز تحت عنوان » پوشش«  ه بحثربطی ب

  )١٢٣( ».شود، ندارد ناميده می) »حجاب«
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  ـ آيه جلباب و پوشاک٢
آيه جلباب بعد از آيه حجاب نازل شده و بر جواز خروج همسران پيامبر از 

 در اين آيه، قرآن از همه بانوان، چه همسران پيامبر و. خانه صحه گذاشته است
باز،    چه سايرين، هنگام حضور در جامعه، با هدف جلوگيری از ايذاء افراد هوس

 :خواهان نوعی پوشش شده است
يَأَيَها النَّبي قُل ألَْزَواِجك َو بَنَاتِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَيِهنَّ ِمن «

ً  َجَالبِيبِِهنَّ ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْيَن وَ  ِحيما ُ َغفُوراً رَّ َّ » كاَن 
 )٥٩احزاب (

اين آيه از طرف برخی متأخرين مورد استفاده حجاب شرعی قرار گرفته 
حال برای اينکه ببينيم استناد آنها به اين آيه صحيح است يا نه، بايد دريابيم . است

 که مشکل و معضل اصلی چه بوده که اين آيه برای حل آن نازل شده است؟ 
است، » جلباب«که مفرد آن » جالبيب«ا بايد روشن شود که معنای واژه ابتد

چيست؟ در تشخيص معنای جلباب اختالف است و با مصاديق مختلفی روبرو شده 
رسد که هر مفسر يا فقيهی برداشت خود را به قرآن نسبت داده  است و به نظر می

 :است
  ـ روسری که موی سر را دربرگيرد 

  پوشاند  که پيشانی و سر را میـ مقنعه يا سربندی 
  ـ روسری کوچکی که سر و صورت را بپوشاند 

  ـ روسری متوسط که سينه و بازوان را نيز تحت پوشش قرار دهد 
  که تا شکم و کمر امتداد يابد) چادر کوتاه(ـ روسری بلند 

  ـ چادر بلندی که از باال تا پايين آويزان باشد و اندام را بپوشاند 
  گيرد  ر روی ساير البسه قرار میـ ملحفه که ب

  ـ پيراهن و لباس گشاد
  ... ـ و 

  
در اينكه جلباب چه نوع لباسی را «: نويسد مطهری در اين خصوص می

مفسرين و لغويين مختلف است و به دست آوردن معنای صحيح   گويند، كلمات می
معنی فرماييد  چنانكه مالحظه می«: افزايد وی حتی می» .باشد كلمه دشوار می
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  )١٢٤(» .جلباب از نظر مفسران چندان روشن نيست
که کارکرد جلباب، «ترکاشوند هم معتقد است که  با اين معانی معلوم نيست 

سينه، گردن و «، »سرو پيشانی«، »موی سر«: پوشاندن چه قسمتی از پيکر است
رسد  می، اما به نظر »اندام و ساير البسه«، »همه پيکر«، »نيمه باالی بدن«، »بازو

» پوشاک و وسيله پوشش«اين واژه به هيچ لباس مشخص اشاره ندارد بلکه معنايش 
: فوالدوند در ترجمه همين معنی کلی را برگزيده است) ١٢٥( ».به طور کلی است

مرتضی مطهری در جای ديگر؛ آيه  ».های خود را بر خود فروتر گيرند پوشش«
در اين آيه حدود   «: داند وشش میجلباب را خالی از اشعار به کيفيت و حدود پ

دستور وقار در [: شود اين است  آنچه از اين آيه استفاده می... پوشش بيان نشده است
 ) ١٢٦(» .نه کيفيت خاصی برای پوشش] وضع لباس در هنگام رفت و آمد

داند و  بسياری بدون توجه به آيات ديگر قرآن که همه انسانها را برابر می
و اينکه  )١٣حجرات ( »نزد خداوند با تقواترين آنها است ترين آنها گرامی«

بسياری از مؤمنين و اصحاب نزديک آن حضرت، مردان و زنان برده بودند، در 
تفسير و معنی کردن آيه، آزار و اذيت زنان برده را مجاز دانسته و برايش شأن 

 : اند نزولی هم درست کرده
ذَْيَن، يعنی اين نزديکتر است به اينکه شناخته ذَِلك أَدْني أَن يُْعَرْفَن فَال يُؤْ «

هستند و کنيز نيستند ) و نجيبه(شوند به زی خودشان که اينها زنان آزاد 
اذيت ) با مزاح و متلک گفتن خود(پس اهل هوا و شهوت، ايشان را 

کردند، و چه بسا بود که منافقين از  نکنند، چون آنها با کنيزان شوخی می
هم ) و نجيبه(اوز کرده و سر به سر زنان آزاد شوخی با کنيزان تج

گفتند که چرا اين کار را کردی،  گذاشتند، پس وقتی به ايشان می می
گفتند ما خيال کرديم کنيز و برده هستند، پس خدا عذر ايشان را قطع  می

 )  ١٢٧(» .نمود
گونه معنی کردن و تفسيرها، ناديده گرفتن انسانيت کنيزهاست که راويان  اين

صدر در  تحشيه بنی. اند آميز خود ر ا به قرآن نيز تحميل کرده  مالکهای تبعيض
 :رابطه با مطلب فوق چنين است

ارتباط مغز با مغز؛ آزاد، و ارتباط تن با تن؛ محدود به همسری ... «
شود بلکه امر  زمان و مکان آيه محدود به زمان پيامبر و مدينه نمی. است

وقت اذيت پيش آمد، زن مدافع خويش  مستمر است، در همه جا و هر
 ».است
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. در اين آيه پديده ايذاء و آزار جنسی، نقش اصلی در علت نزول آيه دارد
: نقش اين پديده  به طور سربسته و کلی اما به وضوح در متن آيه ذکر شده است«
شود  وجب میتر سازِی جلباب به اندام م ، نزديک»ذَِلك أَدْني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْينَ «

حکم آيه، پوشش را مقيد و ) ١٢٨(» .که شناخته شوند تا مورد ايذاء واقع نشوند
در آيه، . کرده است، پس حکم آيه مطلق نيست» وجود ايذاء جنسی«وابسته به 

هايشان  گويد زنان خانواده پيامبر و ساير زنان مؤمن بايد جلباب پس از اينکه می
ذَِلك أَدْني أَن يُْعَرْفَن فَال «: آورد اش می ادامه را بر اندامشان فروخوابانند، در

، يعنی اين کار برای اينکه شناخته شوند و در نتيجه مورد آزار واقع »يُْؤذَْينَ 
حال اين سؤال مهم مطرح است که زنان به چه چيزی بايد . نشوند بهتر است

 شناخته شوند؟
زی بايد شناخته برخی مفسران در پاسخ به اين پرسش که زنان به چه چي 

اند و پاسخ ايشان اين بوده است که  شوند تا مورد آزار قرار نگيرند، به خطاء رفته
اند  از جمله تفسير واحدی و تفسير التعلبی گفته! زنان آزاد از کنيزان شناخته شوند

فروشی بودند، گروهی از زناکاران وقتی  چون در مدينه در بين کنيزان، زنان تن
البته آنها در . کردند شان می شدند تعقيب از خانه خارج میزنها شب هنگام 

به اين علت آيه نازل شد تا کنيزان از زنان آزاد شناخته . شکار کنيزان بودند پی
اين تفاسير هرچند به معضل تن فروشی در مکه و مدينه توجه ) ١٢٩.  (گردند
گواه است که  اند، اما آن را مختص کنيزان دانسته، در صورتی که تاريخ داشته

اند که  اينان توجه نکرده. گری و تن فروشی مختص کنيزان نبوده است روسپی
قائل شدن به اين شأن نزول با پيام پيامبر که همه انسانها برابرند و بسياری از 

مرتضی مطهری در رد چنين . زنان مؤمنه در سلک کنيزان هستند، مغاير است
 : گويد برداشتی می
شد،  گروهی از منافقين، اوايل شب که هوا تاريک می: اند مفسرين گفته«

گاهی اوقات اين جوانان ... شدند ها و معابر مزاحم کنيزان می در کوچه
شدند که  شدند و بعد مدعی می مزاحم و فاسد، متعرض زنان آزاد نيز می

لذا به زنان آزاد دستور . ما نفهميديم آزاد زن است و پنداشتيم کنيز است
بدون جلباب يعنی در حقيقت بدون لباس کامل از خانه خارج  داده شد که

نشوند تا کامالً از کنيزان تشخيص داده شوند و مورد مزاحمت و اذيت 
فهماند که  بيان مذکور خالی از ايراد نيست، زيرا چنين می. قرار نگيرند

مزاحمت نسبت به کنيزان مانعی ندارد و منافقين آن را به عنوان عذری 
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اين تفسير صحيح ... اند، در حالی که چنين نيست کرده ذکر می برای خود
به هيچ وجه قابل قبول نيست که قرآن کريم فقط زنان آزاد را . نيست

 ) ١٣٠(» .مورد عنايت قرار دهد و از آزار کنيزان مسلمان چشم بپوشد
  : تر از مطهری سخت بر چنين استنباطی تاخته است ابن حزم صريح

يُدْنِيَن َعلَيِهنَّ ِمن َجلَبِيبِِهنَّ ذَِلك «الفکر در باره آيه،   برخی افراد ضعيف«
اند که فاسقان برای فسق  و انگيزه نزولش گفته» أَدْني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْينَ 

شدند به همين خاطر خدا زنان آزاد را فرمان داد که  متعرض زنان می
نی آزاد هستند و در نتيجه جلباب بپوشند تا افراد فاسق بفهمند که آنها زنا

ما از اين تفسير فاسدی که ناشی از لغزش مفسر و ... به آنها تعرض نکنند
پرداز فاسق است بيزاری    کج فکری وی است و يا ناشی از افتراء دروغ

جوييم زيرا بنا به اين تفسير خدا دست فاسقان را برای تعدی به کنيزان  می
اين در حالی است که هيچ يک از . ستآزاد گذارده، و اين مصيبة األبد ا

اهل اسالم در اين مورد اختالف ندارند که تحريم زنا نسبت به زن آزاد 
همانند تحريم زنا نسبت به کنيز است و نيز کيفر زناکاری که با زنی آزاد 
مرتکب زنا شده، همانند کيفری است که اگر با کنيز مرتکب شود و هيچ 

رض به زن آزاد با تعرض به کنيز فرقی فرقی وجود ندارد و همچنين تع
به خاطر همين چيزهاست که الزم است قول احدی پس از . با هم ندارد

 )١٣١(» .رسول هللا پذيرفته نشود مگر اينکه به وی اسناد شود
شود به روايات و شأن نزولهايی که هم اشاره به کنيز و هم عموم  چگونه می

ها  برد، اعتنا کرد و بدان ض آميزی میزنان دارد و هم انسان را به سمت تبعي
سازد که  توجه به متن آيه روشن می! استناد جست و آنها را بر قرآن تحميل کرد؟

منظور و هدف آيه ايمن سازی زنان مؤمن، چه کنيز و چه آزاد، و از بين بردن 
 .کنيزان  بهانه از دست فاسدان است و نه هرگز به منزله جواز ايذاء

صاف، قائالن به داللت اين آيه بر حجاب شرعی برای زنان آزاد، با تمام اين او
اند که اگر مطابق برخی روايات کنيزان مسلمان از روسری معاف  توجه نکرده

توانند قائل به  بودند، و حتی روسری برای ايشان ممنوع بوده است، ديگر نمی می
ری پوشيدگی سر داللت آيه بر حجاب شرعی باشند زيرا اگر دليل استفاده از روس

) آن هم به داليل شرعی، اخالقی و عدم تهييج جنسی(و خصوصاً مو از نامحرم 
باشد، چه فرقی بين کنيزان مسلمان و زنان آزاد مسلمان بايد باشد؟ به ويژه که 

 )١٣٢. (اند تر هم بوده کنيزان از نژادهای متنوع با موهای رنگارنگ
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که مراد از جلباب، روسری بوده  مضاف بر اين، حتی اگر قائل به اين شويم
است که به عنوان عالمت و نماد تمايز زنان مؤمن از کنيزانی که به آلودگی جنسی 

شده است، پس هرگاه احتمال ايذاء و ناامنی جنسی  دادند، بايد پوشيده می تن می
مثالً چون نماز در محيطی . مطرح نبوده است، کنار گذاردنش مجاز بوده است

ده است که خبری از ايذاء در آن نبوده، بنابراين اشکال نداشته است ش برگزار می
 . که سر برهنه نماز خوانده شود

اما برخی قائلند که جلباب عالمتی بوده برای نشان دادن زنان متأهل و يا 
اند که جلباب جنبه حجاب و پوشش نداشته  نشانه انتساب به پيامبر، و نتيجه گرفته

 : گويد از جمله دمحمباقر بهبودی می. فات بوده استو صرفاً عالمت و تشري
] همسران رسول، دختران حضرت و زنان شوهردار[اين سه گروه «

بايد با پوشيدن يک جامه گشاد و بلند، شخصيت واالی خود را در جامعه 
آرزوی : خردان با آنان تماس بگيرند و بگويند که اعالن کنند تا مبادا بی

حال بديهی و روشن است و لفظ آيه کريمه نيز در هر ... همسری دارند
اين ... صراحت دارد که اين لباس جنبه تشريفاتی دارد نه حجاب شرعی

دستور ويژه برای آن بود که آزاديهای جامعه اسالمی دائر بر تماس 
ای کنترل شود و احياناً ايجاد  بانوان و آقايان به صورت مطبوع و شايسته

انين قرآنی، تماس اجنبی را با اين سه دسته درد سر نکند زيرا اساس قو
ولی آقايان ناخواسته و ناشناخته با آنان تماس . از بانوان غدقن کرده بود

گرفتند و اين خود مايه تهمت و بدنامی بود و اسباب مشاجرات لفظی  می
لذا دستور آمد که اين سه . کرد و احياناً درگيری خانوادگی را فراهم می

با پوشيدن يک لباس ممتاز و غير معمول يعنی جلباب که دسته از خانمها 
اند، هويت خود را اعالم  کشيده معموالً به هنگام خواب، روی خود می

نمايند که ما شوهر داريم و نزديک شدن با ما و تماس با ما جز تهمت و 
طبيعی است . بدنامی و آزار و اذيت برای ما و شما ثمری نخواهد داشت

اب را بر روی إزار و خمار بپوشند تا با عبارت قرآنی که بايد اين جلب
 )١٣٣(» .مطابق باشد» يُدْنِيَن َعلَيِهنَّ «

عالوه بر اينها، مطابق روايات مربوط به ظهور روسری؛ در پی نزول آيات 
جلباب و  خمار، فقط زنان انصار به روسری روی آوردند و زنان مهاجر مکه 

 : کرد اره زنان انصار را اين چنين ستايش میطبق خبر، عايشه همو. چنين نکردند
همين که آيات سوره نور نازل شد يک نفر از ! مرحبا به زنان انصار«



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ٤٩                                                                                         از  و 

  

  

  

های  سر خود را با روسری. آنان ديده نشد که مانند سابق بيرون بيايد
 ) ١٣٤(» .گويی کالغ روی سرشان نشسته است. پوشيدند مشکی می

کند با  سلمه نقل می  طلب را از قول امهمين م) ٣٨٢ص  ٢جلد (سنن ابوداود 
يدنين عليهن من (گويد؛ پس از آنکه آيه سوره احزاب  اين تفاوت که ام سلمه می

فارغ از صحيح يا مجعول ) ١٣٥. (نازل شد زنان انصار چنين کردند) جالبيهن
شود که حتی وقتی اين آيات نازل شده،  بودن، از اين موارد نيز چنين مستفاد می

ً زنان . است پوشش سر، اجباری و واجب نبوده باز هم  زيرا اگر چنين بود حتما
 .کردند و نه اينکه فقط زنان انصار از آن پيروی کنند مؤمن مکه از آن تبعيت می

داللت » نِساِء اْلُمْؤِمنِين«اما بايد توجه کرد که در آيه مورد بررسی، عبارت 
دود به همسران و زنان شوهردار بر مطلق زنان دارد زيرا در قرآن واژه نساء مح

اين واژه اعم بوده و به معنای مطلق زنان و افراد مؤنث است و در واقع . نيست
 :به دو آيه زير توجه شود. باشد نقطه مقابل رجال به معنای مردان می

ْن َءاِل فِْرَعْوَن يَسوُمونَُكْم سوَء اْلعَذَاِب يُذَبُحوَن أَْبنَا« ْينَكم ّمِ َءكُْم َو َو إِْذ نجَّ
 )٤٩بقره (» ...يَستَْحيُوَن نِساَءُكمْ 

ن نَّْفٍس َوِحَدٍة َو َخلََق ِمنَها َزْوَجَها « يَأَيَها النَّاس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذى َخلَقَكم ّمِ
 )  ١نساء (» ...َو بَث ِمنُهَما ِرَجاالً َكثِيراً َو نِساءً 

و عفاف خودداری از بايد توجه داشت که در عصر نزول قرآن، مصداق عفت 
ممکن است مراد آيه اين باشد که : گويد فخر رازی می. زنا و آلودگی جنسی بود

سمعانی به اين ) ١٣٦. (شوند که اهل زنا نيستند آنها به وسيله آن شناخته می
مفسران گويند که منازل مدينه «: نکته توجه کرده و در تفسير خود توضيح داده

و زمينهای ] ها خرابه[ها برای قضای حاجت به سمت تنگ و محدود بود و زنان شب
در اين هنگام گروهی از منافقان و . شدند از خانه خارج می] بيرون شهر[متروک 

هر ] هنگام مواجهه[پس . شدند شان می نشستند و متعرض شان می فاسقان در کمين
ر کردند و اگ کشيد و آنان وی را رها می کدام از زنان که عفيف بود جيغ می

 ».کردند با او نزديکی می] در عوض[دادند و  غيرعفيف بود به وی چيزی می
)١٣٧(  

نکته قابل توجه اينکه در اين گزارش، بحثی از کنيز و آزاد بميان نيامده بلکه 
در » فَال يُْؤذَْينَ «بنابراين . است» غير عفيف«از » عفيف«سخن از تشخيص 

ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفَن فَال «تيجه ترجمه همين معنای آلودگی بکار برده شده و در ن
شود که به عدم رغبت به  نزديک سازی جلباب، موجب می: چنين است» يُْؤذَْينَ 
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با اين گزارش کيفيت پوششی که . آلودگی شناخته شوند و در نتيجه آلوده نشوند
بود که زنان مؤمن به وسيله آن، عدم تمايل » عالمتی«قرآن خواستارش شد، 

کردند و به نحوی هويت اخالقی  را به زنا و آلودگی جنسی و معاشقه ابراز می خود
مضافاً بايد گفت که اين زنان با پوشاندن بهتر و بيشتر اندامها . شد آنها شناخته می

 .بازان ندهند   ای دست هوس و جاذبيتهای جنسی خود، بهانه
اند  به چه معنا است؟ برخی گفته» يُْدنِيَن َعلَيِهنَّ ِمن َجالبِيبهنَّ «حال بايد ديد که 

در اين صورت اين معنا . جلباب است» فرود آوردن و پايين آوردن«در اينجا مراد 
شان را بر روی  زنان عصر پيامبر گاهی اوقات جلباب«ناظر بر اين است که 

دادند تا در حين تردد در برخی نقاط مبهم و به ويژه در  صورت و چهره قرار می
که مکانهای نامطمئنی از حيث استتار (ه سمت دستشويی و خالء حين عزيمت ب

مباالت که در  در اين بين، برخی افراد فاسق و بی! شان شناخته نشود هويت) بودند
کردند، به دليل عدم شناخت طرف مقابل که ناشی  گوشه و کنار مزاحمت ايجاد می

فيف و چه آلوده اجرا اش بود، مقدمات ايذاء را نسبت به چه ع از مخفی بودن چهره
پس آيه بر مبنای معنای مذکور و در واکنش نسبت به اين معضل، از . کردند می

خانواده پيامبر و از ساير زنانی که ايمان آورده بودند خواست که جلباب را از روی 
از سوی [صورت و چهره پايين آورند تا ديده شده و شناخته شوند، و در نتيجه 

مورد ايذاء ] اضر در کمين به گمان اينکه غير عفيف هستندمزاحمان و فاسقاِن ح
توان به عذر مزاحمان و فاسقان در  در راستای تقويت چنين معنايی می. قرار نگيرند

ما آنها را نشناختيم و نفهميديم چه کسی : گفتند شأن نزولهای گذشته اشاره کرد که می
؟ بديهی است ...آلوده هستند اند، آزادند، جزو کنيزان اند غير عفيف عفيف: هستند
شود اين است که آنان  ترين تفسيری که برای عذر مذکور به ذهن متبادر می روشن

ديدند و در نتيجه برای رفع اين  چهره زناِن عابر را به دليل پوشيده بودنش نمی
  )١٣٨(» .مشکل خواهان پايين آوردن جلباب از روی صورت شد

اند، شايد با تخيل و  اندن سر و صورت گرفتهآنهايی که آيه را به معنای پوش
ظن و يا بر اساس روايت و يا حديثی که کم و کيف آن معلوم نيست تخيل خود را 

پوشاندن صورت، پيشانی، سر، : اند بر قرآن تحميل کرده و در شأن نزول آيه گفته
پوشاندند، سر و پيشانی را  گويند چون سر را نمی گردن و موی سر را می

پوشاندند، صورت،  پوشاندند، صورت و گردن را نمی شاندند، صورت را نمیپو نمی
پوشاندند، آيه نازل  گردن و تمام اندام را از باالی سر تا نوک انگشتنان پا را نمی

جای تأسف است که به جای دست يازيدن به شأن نزولهای نادرست، به خود ! شد
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نتيجه اين گونه «. جويند نمیکنند و شأن نزول را از خود آيه  آيه مراجعه نمی
برداشتها، به شرط اطالق آيه، يا حبس محترمانه بانوان در خانه است و يا نصب 

 . که هر دو اين نتيجه با آيه در تضاد است )١٣٩( »نقاب و روبنده برچهره
حتی اگر ما فرض کنيم مراد آيه، پوشش سر و صورت است باز دستور ياد 

مرحوم مطهری نيز ! اء است و نه ساير اوقاتشده، مربوط به وقت بروز ايذ
 : گويد می

تا آنجا ... پوشانيدن نيست» يُدْنِينَ «مفسران قبول دارند که مفهوم اصلی «
که من اآلن به خاطر دارم هيچ فقيهی به اين آيه به عنوان يکی از ادله 

 ) ١٤٠(» .وجوب ستر استناد نجسته است
خاص و آن هم زمانی است که زن روشن است که حکم آيه متعلق به شرايط 

جالب است توجه شود که فيض کاشانی آيه را دال بر . در معرض ايذاء است
اما جای تعجب است که همين فيض کاشانی ) ١٤١(داند،  پوشش چهره و بدن می

داند بلکه حتی پوشاندن  اش نه تنها پوشاندن وجه و کفين را الزم نمی در کتاب فقهی«
امروزه رأی فيض کاشانی ! را نيز واجب ندانسته است» گردن«و » موی سر«

 ) ١٤٢(» .نمايد ولی اين رأی در سابق هرگز عجيب و غير منتظره نبود عجيب می
  : نويسد کتاب حجاب شرعی می ٥١٤بنی صدر در حاشيه ص 

مشخص است که ظرف اجرای حکم، مربوط به زمان ايذاء است يعنی «
رد، حق دارد از خود دفاع کند و هر زمان زن در معرض ايذاء قرار گي

اين برداشت شأن نزول . در آن شرايط مدينه يک شيوه جلباب بوده است
  ».دانستن است) ايذاء جنسی(آيه را امر مستمر 

خود آيه صراحت دارد و روشن است که مسأله اصلی ايذاء جنسی بوده است 
از دست  اند برای گرفتن بهانه و شناخته شدن زنانی که اهل زنا نبوده

 .و اين در هر زمانی صادق است» ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْينَ «آزاردهندگان، 
اما در عين ، اگر چه آيه رأساً به صدور رهنمود در امر پوشش پرداخته است

توان استنباط کرد که تشخيص پوشش و کيفيت آن، از عهده  حال از همين آيه می
در آخرين جمله آيه، زنان مورد بحث را مشمول آمرزندگی آيد زيرا  عقل نيز بر می

ً «: و بخشش قرار داد ِحيما ُ َغفُوراً رَّ َّ و پيدا است که غفران ناظر به » َوكاَن 
زيرا به قول زمخشری آنها پيش از نزول . زده است گناهی است که از آنان سر می

ُ (دست آورند پوشش صحيح را به » مدد عقلشان«توانستند به  آيه نيز می َّ َوكاَن 
 ً ِحيما اما به تشخيص عقل و ندای درونی توجه نکردند و در نتيجه به )... َغفُوراً رَّ
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پس خدا رأساً رعايت پوشش درست را مورد تأکيد قرار داد، و گناه . گناه افتادند
بنابراين جامعه . بخشيد) به شرط تغيير رويه(قبلی ناديده گرفتن تشخيص عقل را 

نی عصر پيامبر کافی بود ميزان پوشش را با  خردورزی و عقل خدادادی ايما
البته ميزان حجاب عقالئی و حريم عفاف در عين حال که ايمنی . استخراج نمايد

دهنده و آرامش بخش زنان مؤمن بوده است، دست و پاگير و محدود کننده و نيز 
مباحث به اثبات آن شامل پوشاندن مو و گردن و صورت نبوده است که در ادامه 

 . خواهيم پرداخت
  :و اما ترجمه آيه مورد بحث بر اساس توضيحاتی که داده شد

جامه را بر اندام ! ای پيامبر به زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو«
شناخته شده ] خودداری از آلودگی[شود که به  بنشانند، اين کار موجب می

که برخواسته از (به گناهان قبلی  نسبت[و خدا . و در نتيجه آلوده نگردند
ها و سپس آزار ديدن  عدم توجه به ندای عقل و در نتيجه حدوث برهنگی

] در صورت بکار بستن دستور آيه و توجه به ندای عقل) و آلودگی بود
 ) ١٤٣(» پرده پوش و مهربان است

باشد اين است که اين آيه هيچ ربطی به حجاب  در هر حال آنچه مسلم می
و يا نوع پوشش ندارد، بلکه برای جلوگيری از آزار جنسی و شناخته شرعی 

     .شدن زنان و دختران پيامبر و زنان مؤمن از زناکاران است
  
  ـ آيه خمار و زينت٣

سوره نور را کاملترين و حاوی ريزترين توضيح در باره  ٣١و  ٣٠آيات 
يم اين آيه خواهان اما مهم اين است که بدان. دانند رعايت حجاب شرعی زنان می

 : گويد آيه می. پوشاندن چه قسمتهايی از اندام و پيکر زنان شده است
َو قُل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ َو يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ َو ال يُْبِديَن «

َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 
َو ال يَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يْخِفيَن ... ِِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو َءابَائِهنَّ 

شان را حفظ  ديده برگيرند و دامن! به زنان مؤمن بگو«،  »...ِمن ِزينَتِِهنَّ 
ند و پارچِه کنند و زينت خود را جز آن مقدارکه نمايان است آشکار نکن

خمار را بر روی جيوبشان قرار دهند و زينتشان را جز در برابر شوهر، 
آشکار نکنند و نبايد چنان قدم زنند که زينِت نهانشان برمال ... پدر شوهر،

 ) ١٤٤(» ...گردد
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توجه به آيه مشخص خواهد کرد که آنچه آيه خواهان پوشش آن شده است، 
ضعيف باعث شده «برداشتهای متفاوت و .  دبا تصورات کنونی بسيار تفاوت دار

که خواست آيه را چيزی بگيرند و به مردم معرفی کنند که هيچ جايی در متن آيه 
 : گويند از جمله می« و )١٤٥( »ندارد

ـ زنان مؤمن نبايد هيچ قسمتی از هيکل و اندامشان را نمايان گذارند و فقط ١
يا ! »لباسهايی که بر تن دارند«: استنمايان بودن يکی از اين موارد استثنا شده 

يا » صورت و کف دست و انگشتان دست«يا » گردی صورت و انگشتان دست«
وجه «يا » مواضع سرمه، انگشتر، النگو و دستبند، حنا و نيز گونه و رخسار«
يا » ]خور ناحيه کفش[و قدم ] خور ناحيه دستکش[، کف ]ناحيه وضو خور صورت[
شود که در آيه فوق از هيچکدام از اين  مشاهده می. »کفين ظهور ناخودآگاه وجه و«

 . توضيح کمی بعد خواهد آمد. اندام نامی برده نشده است
که آن را به روسری و کارکرد امروزيش ترجمه [های خمار  ـ زنان بايد لبه٢

ای در جلو بدن وصل کنند که عالوه بر ناحيه سينه، همچنين  را به گونه] کنند می
 . ها کامالً پوشيده گردد ی سر و شانهگردن، مو

زينتهای پنهان «و يا » مواضع موجود در زيِر سرانداز«ـ زنان اجازه ندارند ٣
بندند، زيور گوشواره که به گوش  و مواضع آن شامل زيور خلخال که به مچ پا می

را جز در برابر محارم آشکار » ...آويزند و کنند، دستبند که به مچ می متصل می
اعضای واقع «يا » گوشواره، خلخال و دستبند«ند تا جايی که نمايان بودن ناحيه نماي

حتی در برابر زنان غيرمسلمان ممنوع است، چه رسد به » در زير سرانداز
 ! مردان
که دنباله ! ای حرکت کنند و پا بر زمين بکوبند ـ زنان مؤمن نبايد به گونه٤

صل به مچ پا است پيدا گردد و يا صدای دامنشان باال رود و در نتيجه خلخال که مت
 )١٤٦(» .آن به گوش نامحرم برسد

توجه نکردن به وضعيت و مشکالتی که جامعه آن دوران با آن روبرو بوده، 
َو قُل (ترديد اگر به صدر آيه  بی. دهد انسان را به برداشتهای غلط از آيه سوق می

دقتی زنان در  که حاکی از بی) يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ َو 
، به اين )که توضيح آن خواهد آمد(شد  استتار فرج و دامن است توجه می

ها و  اين اشتباه معنا کردن. رسيدند ارتباط با آيه نمی برداشتهای نادرست و بی
 .تفاسير نادرست، بخشی، بخاطر يکسان گرفتن عصر پيامبر با عصر امروز است
. و بخشی هم از رهگذر استناد به حديث و يا روايتی نادرست و مغاير با قرآن
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ها بوده است  انديشند که لباس و زينت آالت و آداب و رسوم همين اينان چنين می
که در دوران ما رواج دارد، در صورتی که اصالً اين دو دوران قابل مقايسه 

اين آيات ناظر . سوره نور ٣١ و ٣٠حال برويم به سراغ بررسی آيات . باشد نمی
 : باشند بر سه موضوع می

  الف ـ غض بصر و حفظ فرج 
قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَغُضوا ِمْن أَْبصِرِهْم َو يْحفَظوا فُُروَجُهْم ذَِلك أَْزكي لَهْم إِنَّ (

َ َخبِيُر بَِما يَصنَعُوَن، َو قُل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ  َو يْحفَظَن َّ
 )فُُروَجُهنَّ 

  ب ـ خودداری از ابداع زينت 
... َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَهاَو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ (

 )َو ال يَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ 
 .برابر آنها از پوشاندن زينت معاف هستند محارم که زنان در های ج ـ گروه

َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو َءابَائِهنَّ أَْو َءابَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِهنَّ (
ْو نِسائِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَونِِهنَّ أَْو بَني إِْخَونِِهنَّ أَْو بَني أََخَوتِِهنَّ أَ 

َجاِل أَِو الطْفِل الَِّذيَن  أَْو َما َملََكت أَْيَمنُُهنَّ أَِو التَّبِِعيَن َغيِر أُولي االْربَِة ِمَن الّرِ
 )لَْم يَظَهُروا َعلي َعْوَرِت النِّساءِ 

و اما در اين موضوعات، موارد اختالفی و بحث انگيزی وجود دارد؛ اولين و 
. است» حفظ فرج«و » غض بصر«بوط به مراد از دومين مورد بحث انگيز مر

باشد که در آيه سه بار  می» زينت«سومين مورد اختالف مربوط به معنای 
گردد که يک معنای  برمی» ال يُْبِدينَ «چهارمين اختالف به ترجمه . است آمده 

است و معنای ديگرش » آشکار نکردن و نشان ندادن و نمايان نگذاردن«رايجش 
بنابراين معنای ترجمه . است» در نياوردن و کنار نگذاردن«تفاسير  مطابق برخی

زنان مؤمن نبايد «: بر پايه معنای اول چنين است» ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ «جمله 
زنان مؤمن نبايد زينتشان را در «: ، و بر پايه معنای دوم»زينتشان را آشکار کنند

 » .بياورند
است و ششمين » إِال َما ظَهَر ِمْنَها«بارت پنجمين مورد اختالف مربوط به ع
است که بسياری آن را روسری و » ِخمار«مورد بحث انگيز معنا و مصداق واژه 

). که برای ستر نيمه باالی تن است(» رداء«اند و برخی معادل  سرانداز گرفته
تواند  است که می» شکاف«گردد که معنای آن  برمی» َجيب«هفتمين مورد به واژه 

هشتمين چالش بر . شکاف حاصل از جدايی طرفين جامه هم اشاره داشته باشد به
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است و نهمين چالش مربوط به ظرف » ...ال يَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ «سر نهی موجود در 
 )١٤٧. (باشد می) يعنی محلی که بايد پوشاند(مکانی آيه 

و  کنيم به تفکيک و به طور مبسوط به بررسی موضوعات حال کوشش می
 :موارد فوق بپردازيم

   
  الف ـ غض بصروحفظ فرج 

  : ٣١و  ٣٠ترجمه عبارات ناظر بر غض بصر و حفظ فرج در آيات 
هاشان  شان را و نگاه دارند عورت بگو مر مؤمنان را که فروگيرند ديده«

تر است برای ايشان، به درستی خدا آگاه است به آنچه  را، آن پاکيزه
ا ايمان را که فروگيرند ديده شان را و نگاه کنند، و بگو مر زنان ب می

 )  ١٤٨(» ...هاشان را دارند عورت
را يا » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ ... يْحفَظوا فُُروَجُهمْ «مفسران مقصود از حفظ فرج در 

پاکدامنی و عدم «تر آن، يعنی  دانند و يا به معنای رايج شرمگاه می» پوشاندن«
» يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ ... يَغُضوا ِمْن أَْبصِرِهم«ين و همچن. گيرند می» ارتکاب زنا

گرفت يا آن را دال بر » نگاه نکردن و ديده ندوختن«توان به معنای  را می
بر همين اساس آيات ياد شده . »خودداری از آلودگی و چشم پوشی از زنا دانست«

 :دهيم را در دو مرحله مورد بررسی قرار می
  »پوشش«و » نگاه«ـ بررسی بر اساس ١
  »پاکدامنی«و » چشم پوشی از آلودگی جنسی«ـ بررسی بر اساس ٢

  »پوشش«و » نگاه«ـ بررسی بر اساس ١
اين است که فرج و عورت » و يْحفَظوا فُُروَجُهمْ «منظور از : گويد قرطبی می

طبرسی نيز چنين نقل ) ١٤٩. (خود را از ديده شدن توسط نامحرمان بپوشاند
حفظ فرج در تمام مواردی که در قرآن آمده، به : صادق فرموده استامام «: کند می

معنای خودداری از زناست، مگر در اين مورد که به معنای پوشش است تا هيچ 
البيان نيز از    طبرسی در تفسير مجمع )١٥٠( ».کس به عورت ديگری نگاه نکند

نظور هرجا در قرآن بحث حفظ فرج مطرح شده، م«: گويد قول ابن زيد می
است مگر در اين آيات که منظور پوشاندن فرج و عورت است تا » ارتکاب زنا«

همين برداشت را از قول أبوالعاليه نيز  )١٥١(» .کسی نتواند به آن نگاه کند
يَغُضوا ِمْن «ای که ميان جمله  و مقابله«: گويد صاحب الميزان می. اند آورده

رساند که مراد از  افتاده، اين معنا را می» َجُهمْ َو يْحفَظوا فُُرو«با جمله » أَْبصِرِهمْ 
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پوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط که » حفظ فرج«
طبق اين نظر؛ پس برای زنان هم جايز نيست نظر  )١٥٢(» .اند بعضی پنداشته

شان واجب کرده که عورت  کردن به چيزی که برای مردان جايز نيست و برای
مرتضی مطهری نيزبه نقل همين . ا از اجنی ـ چه مرد و چه زن ـ بپوشانندخود ر

 :است  اقوال پرداخته، و دليل آن را چنين توضيح داده
عقيده مفسرين اوليه اسالم و همچنين مفاد اخبار و احاديث وارده اين «

است که هر جا در قرآن کلمه حفظ فرج آمده است، مقصود حفظ از زنا 
دو آيه که به معنای حفظ از نظر است و مقصود وجوب است جز در اين 

چه اين تفسير را بگيريم، يا حفظ فرج را به معنی . ستر عورت است
. باشد مطلق پاکدامنی و عفاف بگيريم، در هر حال شامل ستر عورت می

در جاهليت بين اعراب ستر عورت معمول نبود و اسالم آن را واجب 
 )١٥٣(» .کرد

و ربطی به  شود که مقصود پوشاندن عورتين است م میپس تا اينجا معلو
 . پوشاندن موی سر و ديگر اعضای بدن ندارد

؛ نگاه برگرفتن، »غض بصر«چکيده سخن لغويون و مفسران در باره معنای 
پايين انداختن چشم، خودداری و بازداشتن چشم از نگاه، خيره نشدن و به تماشا 

يَغُضوا ِمْن أَْبصِرِهْم «حال اگر غض بصر در  .باشد می... ننشستن، ديده ندوختن و
بگيريم، اين پرسشها » ديده ندوختن به ديگران«را » يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ ... 

شود که اوالً؛ از چه نوع نگاهی بايد ديده برگيريم؟ و ثانياً؛ به جنس  مطرح می
ه شود؟ در پاسخ مخالف و يا هر دو جنس؟ ثالثاً؛ به کجای ديگران نبايد چشم دوخت

که (نظر به اينکه قرآن بيان امور مستمر در تاريخ است : به پرسش اول بايد گفت
توانست باشد و کاربردش در همان دوران  اگر غير از اين بود، معجزه باقيه نمی

چنين نگاه کردنی امر . ، مراد نگاه شهوانی نکردن است)يافت پيامبر خاتمه می
شهوانی به ديگران، چه آن زمان و چه اين زمان،  مستمر است و انسان از نگاه

تواند  شود که مقصود می منع شده است و از اين رو پاسخ پرسش دوم اين می
 . نگاه شهوانی نکردن به هر دو جنس باشد

در پاسخ به پرسش سوم که ديده دوختن به کدام اندام انسان نبايد باشد، بايد 
های  ها با تشبث باشد، که بعضی» صورت چهره و«گفت که اگر مراد عدم نگاه به 

به مردان و «: اند، در اين صوت آيه معنای شفافی ندارد نادرست چنين پنداشته
نگاه از چهره ديگران برگيرند و عالوه بر آن فرج و شرمگاه ! زنان مؤمن بگو
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به اين ديدگاه ايراد اساسی وارد است، زيرا خدا . »خود را از ديگران پوشيده دارند
سانها را طوری نيافريده که سرشان را در اجتماع به زير اندازند و به يکديگر ان

به عبارت ديگر؛ اين نحو زيست ! نگاه نکنند و بتوانند اموراتشان را بگذرانند
اين تلقی از آيه، عالوه بر اينکه آفرينش ! اجتماعی برای انسانها غيرممکن است

باشد و در  داری می انها در خويشتنبرد، متضمن تضعيف انس خدا را زير سؤال می
پس اين احتمال . شود نتيجه پيامد آن خارج کردن نيمی از انسانها از اجتماع می

های عادی و طبيعی که مقدمه و الزمه سخن گفتن با طرف  مردود است و نگاه
 . تواند منظور نظر قرآن باشد مقابل و الزمه حضور در اجتماع است، نمی

اش است که عبارت از  همان معنای رايج فقهی» فرج«گفتنی است معنای «
اين معنا . توان آن را پوشاند عورتين و اطراف است که تقريباً با دو کف دست می

باشد که  است، می» مابين دو چيز«دقيقاً منطبق بر معنای لغوی فرج که عبارت از 
بين دو پای زنان  دانيم که ما بوده و از طرفی می» ما بين دو پا«در اينجا منطبق بر 

با توجه به . وجود ندارد» عورتين، پيرامون و حد فاصلشان«و مردان چيزی جز 
! به مردان مؤمن بگو: شود نکات فوق، ترجمه مرحله اول بررسی اين گونه می

 و فرج پوشيده دارند و و] و احتياطاً مردان[چشم از تماشای فرج و شرمگاه زنان 
ً مردان و[ زنان برابر در را عورتشان و به زنان مؤمن ... دارند پوشيده ]احتياطا

برگيرند و فرج و شرمگاه خود ] و احتياطاً زنان[ديده از تماشای فرج مردان ! بگو
 )١٥٤( ».بپوشانند] و احتياطاً زنان[را در برابر مردان 

شود که مردم آن دوران، چه زن  با توجه و دقت در اين بخش از آيه معلوم می
و عزمی بر استتار حساسترين موضع پيکرشان يعنی فرج و  چه مرد، دقت

و بنابراين قرآن در واکنش . دامنشان نداشتند و تاريخ هم گواه بر اين مطلب است
به اين واقعيت، خواهان پوشاندن فرج و پايين تنه از سوی زنان و مردان مؤمن 

 : نويسد ترکاشوند در اين خصوص می. شد
مباالتی  اشاره به بی ٣١ه قرآن در آغاز آيه توجه دقيق به اين نکته ک«

مباالتی  به طوری که خواهان رفع اين بی(زنان در پوشاندن فرج دارد 
، که حساسترين جمالت قرآن در ٣١راه را برای فهم درست آيه ) شده

درباره ] يا غلط[کند و مانع برداشتهای غليظ  باره پوشش است، هموار می
شود و انتظاراتمان را متناسب با آنچه  ه میميزان حجاب مورد انتظار آي

ها به حوزه حجاب و پوشش راه  کند و نه آن چه بعد جاری بوده می
 )١٥٥(» .يافت
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  » پاکدامنی«و » چشم پوشی از آلودگی جنسی«ـ بررسی بر اساس ٢ 
ً به موضوع  بررسی دقيق و » نگاه«تر چنين است که در اين آيات اساسا

منحصر در نگاه » غض بصر«ت، چرا که نه معنای پرداخته نشده اس» پوشش«
به » غض بصر«منحصر در پوشاندن، بلکه » حفظ فرج«نکردن است و نه 

در اين . پوشی، خودداری و صرفنظر کردن از انجام عملی نيز هست  معنای چشم
. پوشی از آن شده، عبارت است از فحشا  حالت، آن عملی که قرآن خواستار چشم

به » يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ ... يَغُضوا ِمْن أَْبصِرِهمْ «در  »غض بصر«بنابراين 
است و نه نگاه نکردن به فرج و » چشم پوشی از زنا و آلودگی جنسی«معنای 

 .اند عورت که بعضی از مفسران گفته
، از مردان و زنان »حفظ فرج«و » غض بصر«پس قرآن با بيان عبارت 

و همچنين در برابر [شم پوشی کنند خواهد که از ارتکاب زنا چ مؤمن می
بر اين . دامن خود را از آلوده شدن به آن حفظ نمايند] درخواست ديگران نيز

تر نسبت به ترجمه  ای درست اساس ترجمه پايانی مرحله دوم بررسی که ترجمه
 : باشد از اين قرار است مرحله اول می

نند و پاکدامنی چشم پوشی ک] از زنا[به مردان مؤمن بگو ] ای پيامبر[«
خدای . انجامد پيشه نمايند، زيرا رعايت اين رهنمود، به تزکيه بيشتر می

چه از ارتکاب زنا، چه از پشيمانی و تغيير [جهان نسبت به بندگان مؤمن 
اگرچه از ديد مردم، بستگان و خانواده طرفين پوشيده [آگاه است ] رويه
ر روابط جنسی ناسالم و از افتادن د[بگو ] نيز[و به زنان مؤمن ] باشد

 ) ١٥٦(» مصون دارند] از فحشا[خودداری کنند و دامن ] خائنانه
ً به بحث پوشش و نگاه  نتايج اين بررسی نشان می دهد که اين آيات اساسا

ابتال به . نپرداخته، اما خواستار خودداری از فحشا و رعايت پاکدامنی شده است
است و قرآن  يار در آن دوران بوده همين معضالت حاد، گويای وجود برهنگی بس

نسبت به فحشاء مذکور از خود واکنش نشان داده و خطاب به جامعه ايمانی نوپا، 
ابتدا، خواستار رعايت پاکدامنی و دوری از آلودگی جنسی شده و سپس در ادامه 

را در مورد پوشش بيان » تدابيری«) که مورد برسی قرار خواهد گرفت( ٣١آيه 
  .نه آلودگی مذکور از ميان برودکرده تا زمي

که انجام گرفت، نکات زير روشن  ٣١و ابتدای آيه  ٣٠در پرتو بررسی آيه 
 :شود می

» ديده ندوختن به فرجِ «ـ تفسير مرحله اول يعنی انطباق غض بصر بر ١«
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دهد که وظيفه مردان و زنان مؤمن در بخش نگاه منهی، صرفاً  ديگران، نشان می
 .ديگران است و نه ساير مواضع جنس مخالف و موافق» نفرج و دام«متوجه 
رغم دو ترجمه کامالً متفاوتی که برای آيات انجام شد اما در هر  ـ علی٢

در : شود به اين صورت که ترجمه، هر يک از دو جمله به کمک ديگری تفسير می
کند تا جمله حفظ فرج به معنای حفظ از  ترجمه اول، جمله غض بصر کمک می

کند تا غض بصر اوالً به معنای عدم نگاه بوده  باشد، و حفظ فرج نيز کمک مینگاه 
ً اين عدم نگاه نسبت به خاّص فرج باشد در ترجمه دوم، حفظ فرج کمک . و ثانيا

باشد، » آلودگی و زنا«کند تا غض بصر به معنای خودداری و چشم پوشی از  می
باشد تا » داری و پرهيزخود«کند که حفظ فرج به معنای  غض بصر نيز کمک می

 )١٥٧( ».پوشش از نگاه ديگران
بنی صدر در اينجا حاشيه زده که اگر ما نخواهيم احاديث و روايات را بر قرآن 
تحميل کنيم و صحت آن را از قرآن بجوييم، آيه بدون هيچ شأِن نزولی روشن است 

ا در همه انواع ر] است و[داری از نگاه شهوانی  خويشتن«که منظور از آن 
حال چرا » .گيرد و شفاف نيز هست و امر مستمر موضوع حکم هم هست برمی

اند،  ای انداخته مفسرين و فقها، آيه به اين روشنی را به دست اندازهای پيچيده
به و عادی شده رايج آن   مهمترين علت توجه نکردن به معضالت و مسائل مبتال

  .دوران و قرآن را بيان امور مستمر ندانستن است
  

  »حفظ فرج«و » غض بصر«ای از بررسی  خالصه
  :آيد دو معنا به دست می» حفظ فرج«و » غض بصر«از بررسی 

و » چشم پوشی از آلودگی جنسی«الف ـ غض بصر و حفظ فرج به معنای 
است که در حقيقت هر دو، معنای واحدی را با » رعايت پاکدامنی و عدم زنا«

گويد؛ خودتان اقدام نکنيد و در دومی  یدر اولی م. رسانند مختصر تفاوتی می
اين خواسته در آيات . گويد؛ از اقدام و پيشنهاد ديگران هم استقبال نکنيد می

و روشن   متعددی برای اصالح جامعه نوپای اسالمی و تحکيم خانواده ابالغ شده
است که در اين دو عبارت بحثی از حجاب شرعی بميان نيامده است ولی به 

. ری که زنا باشد و در جامعه آن روز متداول بوده پرداخته استمعضالت حادت
)١٥٨( 

ب ـ رأی ديگر به ممنوع کردن نگاه و هم بحث پوشيدگی حجاب پرداخته 
 : نگاه و امر به پوشش محدود به موارد زير است. است
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  )و احتماالً ساير زنان(ـ نهی زنان از نگاه به فرج و پايين تنه مردان ١
و احتماالً ساير (ن در مورد پوشاندن فرج و پايين تنه از مردان ـ امر به زنا٢

 )زنان
مستند به » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «در عبارت » حفظ«استنباط پوشش از واژه 

» ناحيه فرج«سخن مفسران اوليه است، اما محدود بودن موضع پوشش به 
اين نکته . استباشد، زيرا به صراحت در خود آيه ذکر شده  نياز از توضيح می بی

درآن دوران، حتی زنان، استتار ناحيه فرج و : دارد از واقعيت مهمی پرده برمی
توجه به اين . اند مباالتی بوده اند و دچار بی کرده شان را چندان مراعات نمی دامن

بنابراين، دو عبارت مورد . کند تر می تر ادامه دستور آيه را واقعی نکته، فهم دقيق
خواهان عدم نگاه به فرج ديگران، و نيز «و يا  »ن پاکدامنی جنسیخواها«بحث، يا 

و هيچ ربطی به حجاب شرعی  )١٥٩( ».پوشيدن فرج خود از نگاه ديگران است
  .   ادعائی ندارد

  
 

  ب ـ بررسی زينت
روشن و » ...ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر منها«با وجودی که معنای زينت در 

سه . کنيم اج است، بر مبنای معانی متفاوت زينت، آيه را بررسی میخالی از اعوج
ـ ٣ـ جامه و لباس ٢ـ زيور و آرايش ١: معنی و يا مصداق برای زينت مطرح است

  اندام
 

  ـ زيورآالت و مواد آرايشی١ 
ولی معتقدند . دانند گروه کثيری مراد از زينت را زيورآالت و مواد آرايشی می

زينت است و نه خود زينت، زيرا انگشتر، گوشواره، » مواضع«منظور آيه، 
به خودی خود مورد بحث نبوده، بلکه ديده شدن ... ريز، خلخال، حنا و سينه

مورد بحث ... جايگاه و مواضعشان بر روی اندام، يعنی دست، گوش، سينه، پا و
همچنين منظور از موضع زينت، کل آن عضوی است که زينت بر «) ١٦٠. (است

ی از آن قرار گرفته و نه فقط بخش کوچکی از عضو که زينت در آنجا روی بخش
... پس جايگاه گوشواره، سرمه، النگو، زيور پا، انگشتر و )١٦١( ».قرار دارد

، همِه ساعد، تمام )يا چشم(تمام گوش، کل صورت : به ترتيب عبارت است از
 ... .ساق پا، کل کف و پنچه و
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زيور و » مواضع«ه منظور اصلی از زينت را از آنجا ک«قائالن به اين نظر، 
گيرند فرقی  دانند، به واقع با کسانی که زينت را مستقيماً به اندام و بدن می آرايش می

ندارند، جز اينکه مواضعی از اندام که قابل تزيين به زيورآالت و مواد آرايش هست 
، محدود به گستره دانند ولی آنهايی که زينت را اندام طبيعی می. را مد نظر دارند

مانند گيسوان، (شوند، بلکه بخشهای بسياری از جسم و بدن  مواضع زينت آالت نمی
صورت، سينه و پستان، شکم، کمر، بازو، کتف، ران، لمبر، ساق، ساعد، کف و 

  )١٦٢( ».گيرند و شايد تمام پيکر و اندام را در نظر می) قدم
الف ـ «: کنند سته تقسيم میمفسران زيورآالت و مواد آرايشی را به دو د

يعنی زيورها و آرايشهايی که بيرون از محدوده جامه و : زينت ظاهری و آشکار
. باشد لباس است و در نتيجه پوشاندن جايگاهشان در برابر مردان بيگانه الزم نمی

هايی که در پس لباس پنهان  يعنی زيور آالت و آرايش: ب ـ زينتهای باطنی و پنهان
البته آنان در تعيين . يد موضعشان جز در برابر محارم مکشوف گرددبوده و نبا

 ».محدوده و مصداق زينت ظاهری، و نيز مصداق زينت باطنی هم رأی نيستند
 .اند و نظرات متفاوتی ابراز داشته )١٦٣(

تفسير زينت به زيور و آرايش ابهامات زيادی را به همراه دارد و شايد برای 
اند و نه  رادات است که منظور از زينت را مواضع زينت گرفتهفرار از مواجهه با اي

خود زينت و در موضع زينت هم بدون توجه به متن قرآن اختالف بسيار زياد 
ها در معنای آيه باشيم، نهايتاً  اگر قائل به مدخليت زيورآالت و آرايش«تازه . است
ا زينت مصنوعی، توان آن را يک بخش از زينت موجود در آيه دانست که آن ر می

در برابر اين زينِت  )١٦٤(» .ناميم عارضی، الحاقی، ظاهر، رو و آشکار می
های اندام قرار دارد که زينت طبيعی، ذاتی و باطنی است که  نمايان، زيبايی

 . تواند در پس جامه، پنهان باشد می
اينان توجه : نويسد کتاب حجاب شرعی می ٥٤٧صدر در حاشيه ص  بنی

امر مستمر؛ خود آراستن، محض دلبری يا رابطه تن با تن برقرار «که اند  نکرده
گويد مردان و زنان اين کار را نکنند و ربطی هم به پوشش  می] آيه. [کردن است

آنچه خداوند آفريده است زينت پوشاندنی «:   ٥٥١و نيز در حاشيه ص  ».ندارد
شود  می] الزم[ما پوشاندنش ا. نيست و اجبار به پوشاندن، ناقض حقوق او است

  ».شود وقتی به قصد ايجاد رابطه سکس با سکس آراسته می
 : اينک دو ترجمه از آيه برای دو معنای متفاوت از زينت
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 : ترجمه اول

در برابر [شان را ]طبيعی و مصنوعی[زنان مؤمن نبايد همه زينتهای «
نوعی زينتهای مص[ها که  آشکار کنند مگر زيورآالت و آرايش] بيگانگان

موضع موبند (موی سر : شامل[هميشه جايگاه اين زينتها ] اند و و ظاهری
، )های تزئينی موضع سرمه و ماليدنی(، صورت )و زلف مصنوعی

موضع گردن بند و سينه (، گردن و باالی سينه )موضع گوشواره(گوش 
، مچ )موضع النگو و دستبند(، ساعد )موضع زيور بازو(، بازو )ريز

و يا ) موضع حنا(، مچ پا به پايين )موضع حنا و انگشتر( دست به پايين
. آشکار و پيدا است] ، در برابر محرم و غير محرم)موضع زيور پا(

رها شدگی «ی ناشی از [شان را بر روی شکافها زنان مؤمن بايد جامه
قرار دهند و نبايد زينتهای طبيعِی ...] و» اشتمال صّماء«، »طرفين جامه

را جز در برابر شوهر، ] »ران«و » تنه«: ايش شاملفاقد زيور و آر[
  ».آشکار کنند] و ساير محارم...[پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، 

 : ترجمه دوم
شان را نمايان سازند  زينتهای طبيعی] اندام خود يعنی[زنان مؤمن نبايد «

به وسيله [ که ] مو، گردن، ساعد و ساق پا: از اندام شامل[مگر آن بخش 
بايست  آنان می. ظهور يافته است] زيور و آرايش موجود بر آنها

ها قرار دهند تا ساير بخشهای  هاشان را بر روی شکافها و فاصله جامه
» .نمايان نشود... اندامشان جز در برابر شوهر، پدر، پدر شوهر، 

)١٦٥ ( 
در اين ترجمه، سنت موجود در جامعه که مکشوف بودن موی سر، گردن، 

و اگر هم سر، گاهی پوشيده بوده به دليل . است ساق پا بوده ملحوظ شده  ساعد و
ای متفاوت است، بويژه در عربستان، که به  شرايط اقليمی بوده که در هر جامعه

دليل هوای گرم و وجود شنهای روان صحرای عربستان که مردان هم اغلب سر 
به صورت سنت درآمده بوده  پيوشاندند که تا به امروز هم ادامه يافته و خود را می

  .است
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  ـ زينت به معنای جامه و پوشاک٢

دو » ال يُْبِدينَ «اگر زينت را جامه و پوشاک بگيريم، در اين صورت در ترجمه 
 :آيد حالت پيش می

در همان معنای مشهورش يعنی آشکار » ال يُْبِدينَ «اگر فعل : ـ حالت اول
لباسهای «منطبق بر » هر منهاما ظ«نکردن بکار رود در اين صورت عبارت 

که [زنان مؤمن نبايد لباسهای رو را «: شود بوده و ترجمه چنين می» رو
های  نبايد جامه] هرگز[ولی ] ... خودبخود آشکار و در معرض ديد هستند

اين تفسير و . »نمايان سازند...زيرينشان را جز در برابر، شوهر، پدر، پدرشوهر،
 : يا معنی مخدوش است زيرا

زنان که محور و موضوع حجاب است غفلت شده و در عين » اندام«الف ـ از 
که از فرق (حال زنی مجهول الهويه را به تصوير کشيده که از وی فقط لباس او 

 . نمايان است) سر تا نوک پايش را فراگرفته
در آن زمان البسه . (ب ـ عدم رواج البسه زير در مقابل البسه رو در آن زمان

 !)  رت امروزی وجود نداشت تا چه رسد به البسه زيررو به صو
َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي «توان عبارت  ج ـ با اين فرض به راحتی نمی

 . را معنا کرد» ُجيُوبِهنَّ 
بيايد، چون ) لباسهای رو(  = » إِال َما ظَهَر منها«د ـ در اين حالت الزم نبود 

 .ظهور لباسهای رو توضيح واضحات است
را بخشی از زينت مذکور در آيه بگيريم، به معنای ] و زيور[اگر جامه 

لباس، «بجز ] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد «: يابيم تری دست می معقول
را آشکار نمايند ] طبيعی و عارضی[هيچ زينِت » سرمه، انگشتر، حنا و دستبند

شود و ديگر  محل می در بیدر اين حالت چا »...مگر در برابر شوهر، پدر شوهر، 
اگر زينت . های چادر مانندی برای زنان بود توان قائل به وجود و تأييد پارچه نمی

در [زنان مؤمن نبايد «: شود را تنها بر لباس رو منطبق کنيم، ترجمه آيه چنين می
آشکار کنند و ] که ساتر تنه، ران و بازو است[بجز لباس رو را ] برابر نامحرمان

تا هيچ قسمتی از [ها قرار دهند  ها و شکاف هاشان را بر روی فاصله مهبايد جا
و نبايد لباِس زير ] مواضع تحت پوشش لباس رو، در برابر نامحرمان نمايان نگردد

را بجز در برابر شوهر، پدر ] که فقط ساتر کمر تا ران و زانو است[
  )١٦٦( ».نمايان کنند...شوهر،
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» در نياوردن«يعنی » ال يضعن«به معنای » ْبِدينَ ال يُ «اگر فعل : ـ حالت دوم 
 :شويم های زير روبرو می بگيريم با ترجمه

به ظهور موردی و ناخواسته بودن » ما ظهر منها«الف ـ با فرض اشارِه 
 : برهنگی

شان را در بياورند  لباس] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد ... «
آشکار ] د و در نتيجه اندامشانجامه کنار رو[مگر اينکه ناخودآگاه 

جز در برابر شوهر، پدر، ] عامداً [زنان مؤمن نبايد ] بنابراين... [گردد
 ».جامه و لباس را از تن به درآورند... پدر شوهر، 

  : به لباس رو» ما ظهر منها«ب ـ با فرض اشارِه 
جامه و لباس را درآورند ] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد ... «

لباسهای زير را جز در برابر شوهر، ] پس... [لباسهای رو را،  مگر
 »  .نبايد از تن درآورند] و ساير محارم...[پدر، 

  : ج ـ با فرض ترجمه زينت به إزار و لُنگ
پوشی کنند و حافظ   چشم] از آلودگی جنسی[به زنان مؤمن بگو ... «

ر سهل انگاری در اث[را ) يا دامن لباس(شان باشند و إزار  فرج و دامن
کنار نزنند مگر اينکه ] و يا برای جلب توجه مردان از روی پايين تنه

] پايين تنه[و در پی حرکت و فعاليت کنار رود و در نتيجه [ناخواسته 
بايست جامه و  می] برای جلوگيری از اتفاق مذکور[و . آشکار گردد

های جامه  ما بين لبه[يا شکاف ] ميان دو پا[پوشاک را بر روی فاصلِه 
] تا بُروز فرج و پايين تنه را قطعاً متوقف کنند[قرار دهند ] در پايين تنه

يا کودکانی ...و حق ندارند إزار را جز در برابر شوهر، پدر، پدر شوهر، 
ندارند از تن در ] و آگاهی جنسی[که بر ناحيه عورت زنان وقوف 

 ) ١٦٧(» .آورند
  » هر منهاما ظ«د ـ با فرض منقطع بودن استثناء 

جامه از تن درآورند و يا آن ] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد ... «
از [مگر آن بخش ] شان گردد که منجر به ظهور برهنگی[را رها گذارند 

باشد  که اغلب لخت و آشکار می] شامل مو، گردن، ساعد و ساق: اندام
جامه و پوشاک  بايست آنها می.] و معموالً لباس برروی آنها قرار ندارد[

تا بر ظهور برهنگی فائق [ها قرار دهند  ها و فاصله را بر روی شکاف
بايست جامِه  نمی] و ساير محارم...[و جز در برابر شوهر، پدر، ] آيند
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 » .از تن درآورند و يا آن را کنار زنند] پوشاننده تنه، ران و بازو را[
» جامه و لباس«و بر » تزيورآال«کند که انطباق زينت بر خواننده مالحظه می

های مختلف گذشته با  ای است و به همين دليل ترجمه منطقی نبوده و نکته بيهوده
 .خدشه جدی روبرو است

   
  ـ زينت به معنای اندام بانوان٣

دهد  می» زيبايی«ترين معنای زينت، اندام بانوان است زيرا زينت معنای  جدی
شود، مراد از آن  يژه زنان نسبت داده میو هنگامی که اين زيبايی به انسان و به و

روايات متعددی . اش است های طبيعی و خدادادی اندام وی خواهد شد که زيبايی
معنی ) هنگام شرح زينت ظاهر اال ما ظهر منها(جايزالکشف را » اندام«نيز که 

 . اند، مؤيد همين معنا است کرده
که معموالً برهنه بوده و  قسمتی: است  شده بدن بانوان به دو قسمت تقسيم می

قسمتهای   =  (» معاری«گرفت، که آن قسمتها  ای بر روی آن قرار نمی جامه
بخش ديگر پيکر بانوان که دارای جامه و لباس بود و به . شد گفته می) برهنه

قسمتهای اغلب پوشيده که نبايد برهنه   =  (» عورت«شد، به  وسيله آن پوشيده می
 .شده است تعبير می) شود

حال مسأله مهم اين است که مشخص شود قسمتهای معموالً آشکار زنان در 
: گويد روزگار وحی چه بوده و قرآن چه واکنشی با آن داشته است؟ ازهری می

» .ای جز آشکار و نمايان بودنش نيست بخشهای برهنه زن جاهايی است که چاره«
: عبارت است از] زنان[محلهای هميشه برهنه «: گويد اصمعی در اين باره می

 »... ]ناحيه سينه و باالی آن[ و ترائب ] دست، پا، سر و گردن[: صورت، اطراف
بنابراين جهت تعيين محدوده عورت و معاری کل اندام بانوان را به دو  )١٦٨(

است که از بيخ گردن و رأس » تنه«اولين بخش «: کنيم بخش اصلی تقسيم می
تنه، به . يابد حيه دامن و نشيمن گاه امتداد میشود و تا انتهای نا ها آغاز می شانه

همراه ران و گويا بازو همان بخشهايی است که مطابق رسم عقالی جامعه دارای 
پوشاک معين بوده است و به همين دليل اغلب پوشيده بوده، هرچند سهل انگاری 

ها و  است که شامل سر، گردن، دست» اطراف«دومين بخش . فراوانی وجود داشت
های  با انگيزه(ای  شود و معموالً بيشتر اين اعضاء عريان بوده و جامه ا میپاه

پس به اين ترتيب تمام سر و گردن . گرفته است بر روی آن قرار نمی) اخالقی
) از انگشتان تا آرنج و بلکه نيمه بازو(، بيشتر دستها )مگر به داليل خاص اقليمی(
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رهنه و فاقد پوشاک بوده و در واقع ب) از انگشتان تا زانوها(و نيمی از پاها 
 ) ١٦٩( ».حساسيتی نسبت به لخت بودن اين قسمتها در ميان افراد جامعه نبود

، زنان مؤمن نبايد »و ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر منها«: گويد قرآن می
يان نما] توجهی، رها گذاردن جامه با استفاده ناقص از آن در اثر بی[اندامشان را 

پيدا و ] به حسب عادت جاری و عرف جامعه[سازند مگر فقط آن مواضعی که 
در اين عبارت قرآنی اندام زنان به دو بخش تقسيم شده و در هر . نمايان است

 . مورد حکم يا رهنمودی صادر شده است
قرآن نيز پيدا بودن اين . الف ـ اندام نمايان که لباسی بر روی آن قرار ندارد

مگر قسمتهايی از (» إِال َما ظَهَر منها«مانع دانست و آن را در قالب بخش را بال
يعنی اندامی » َما ظَهَر منها«پس . بيان کرد) اندام که معموالً آشکار و نمايان است

إِال َما ظَهَر «و چون تعبير قرآنی ) ١٧٠. (که بر اساس عرف و عادت برهنه بود
توضيح داده شد، در نتيجه آيه نيز نمايان  که قبالً » معاری«انطباق دارد بر » منها

 .را روا دانست» مو، گردن، و نيمه پايين دست و پا«بودن 
» اال َما ظَهَر منها«دانسته و در شرح » اندام زن«امام صادق نيز زينت را 

شود  بنابراين مالحظه می) ١٧١. (منظور، وجه زن و دو ذراع وی است: گويد می
وجه به . جايز الکشف را وجه و دو ذرع گرفته استاندام ) ع(که امام صادق 

گويند حد فاصل مابين آرنج تا  معنای صورت و چهره است و در باره ذراع می
نيز » ساعد«نوک انگشتان دست است و به اين ترتيب ذراع عالوه بر کفين شامل 

ندارد و ) دست چپ و دست راست(تثنيه بودن ذراع، اشاره به دو دست . شود می
برای (، أبوان )برای قمر و شمس(، قمران )برای مشرق و مغرب(د مشرقين مانن

از نوک انگشتان تا (بنابراين دست بانوان . ، اشاره به دست و پا دارد)أب و أم
اند که پيدا بودنشان  جزو مواضعی) از نوک انگشتان تا زانو(و پای ايشان ) آرنج

 ) ١٧٢. (بر طبق اين توجيه امام جايز است
ا کردن وجه از کل سر هم به مفهوم مخالف کشف مو نيست، زيرا زنان استثن

» ً . نهادند که ناظر بر حجاب شرعی و اخالقی نبود چيزی بر سر می» عرفاً و عادتا
شود امام قائل به جواز کشف سر  به همين علت وقتی صحبت از حجاب شرعی می

بانوی مسلمان ايرادی بر «: به موثّق ابن بکير توجه کنيد. بود] و به تبع گردن[
حضرت نه تنها کشف سر «بنا بر روايت  )١٧٣( ».نيست که سر برهنه نماز گذارد

دعا و استغاثه » مقدمه و شرطِ «دانست بلکه آن را  در حين نماز يوميه را بالمانع می
 )١٧٤(» .داند برای شفای فرزنِد رو به موت می! به درگاه خدا در زير پهنه آسمان



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ٦٧                                                                                         از  و 

  

  

  

و موی پريشان به عنوان نقض رسم عرفی و اعتبار اجتماعی،  شرح سر برهنه(
بنابراين «با توجه با آنچه در باال آمد  .)در مباحث فقهی در فصل سوم خواهد آمد

همچنين مو و ) يعنی ساق و ساعد و کف و قدم(عالوه بر نيمه پايين دست و پا 
ه الزم نبود و در شان مطابق آي اند که پوشاندن ها و مواضعی گردن نيز جزو زينت

 ) ١٧٥(» .باشد در عصر وحی می» إِال َما ظَهَر منها«واقع مصداق 
اين بخش از اندام که دارای جامه و لباس بود ولی زنان «. دار ب ـ اندام لباس

پوشاندند و در نتيجه  کردند به طوری که يا خود را نمی استفاده درستی از آن نمی
ن و رانشان نمايان بود و يا گاه جامه را از تن گهگاه سينه، شکم و حتی ناحيه دام

قرآن در اين باره . شد شان بيشتر می آوردند که در اين صورت برهنگی بيرون می
شامل (دار  واکنشی از خود نشان داد؛ اول اينکه خواهان آشکار نماندن انداِم لباس

راستا تدبيری عملی ابالغ و در اين ) ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ (شد ) تنه، ران، و گويا بازو
کرد که طی آن از ايشان خواست تا با قرار دادن طرفين جامه بر روی هم، مانع از 

َو (گردند ] شامل تنه، سينه و پستان، شکم، ران و کل پايين تنه[نمايان گشتن اندام 
زنان  های شديد پس آيه خواهان رفع سهل انگاری) ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 

دوم اينکه مکشوف بودن مواضع اخير . گرديد» تنه، ران و بازو«در حفظ پوشش 
بنابراين از عبارت ...). َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال(را صرفاً در برابر محارم روا دانست 

آيد که  و از ذکر استثناء محارم به دست می» َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال ما ظهر منها«
پوشاندند بلکه حتی در پوشش اندام  نان نه تنها مو، گردن، ساعد، و ساق را نمیز

نيز عزم و جديتی نداشتند، بطوری که قرآن در واکنش ) تنه، ران و بازو(دار  لباس
تنه، ران و (مباالتی فاحش، خواهان محفوظ نگاهداشتن نقاط اصلی پيکر  به اين بی

 )١٧٦(» .داددقت دراين امررامورد توجه قرارورعايت نامحرمان شدبرابردر)بازو
به معنای هر يک از اندام زنان » زينت«؛ تن پوش، و »خمار«پس وقتی 

 : شود باشد، ترجمه آيه چنين می
نمايان سازند مگر ] در برابر نامحرمان[زنان مؤمن نبايد پيکرشان را «

ن دست و واقع در اطراف تنه، شامل سر و گردن، و نيمه پايي[آن انداِم 
زنان مؤمن . آشکار هستند] معموالً بنا به عادت و عرف جامعه[که ] پا

» بازو تنه،ران و«شان شامل برای ديده نشدن اندام اصلی[بايست می
شان را به هم وصل نموده و بر روی هم قرار  پوشاک و جامه] های لبه

هر، اندام را جز در برابر شوهر، پدر، پدر شو] اين[دهند، و حق ندارند 
 ) ١٧٧(» .آشکار نمايند...
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 :    ازاين قرار است»...ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها«نتايج حاصله ازبررسی 
اعتنايی به حفظ و کارکرد آن، که به نيمه برهنگی و  ـ در آوردن جامه يا بی١

همچنان که . انجامد، يک پديده رايج در بين زنان آن روزگار بود گاه برهنگی می
ای واکنش نشان داد و از زنان  قرآن در برابر چنين پديده. امروز هم چنين است

مرتکب ) با جدا کردن جامه از خود يا با استفاده ناقص از آن(مؤمن خواست که 
مباالتی چنان بود که پيامبر، برهنه  اين بی. برهنگی و آشکار شدن اندام نشوند
ا موجب هتِک آنچه ما بين آنها و خدا است شدِن زنان در غير خانه خودشان ر

اش درآورد،  هايش را در غير خانه هيچ زنی نيست که جامه: پيامبر گفت. (داند می
همچنين ) ١٧٨.) (مگر اينکه موجِب هتک پردِه ميان خود و خدا شده است

 : روايتی که در شأن نزول همين آيه آمده، گويای اين واقعيت است
کنار نخلش در باغ بنی حارث بود که زنان  اسماء بنت مرشده در«

شروع کردند به وارد شدن بر او، در حالی که جامه و دامنشان را به 
خود نپيچانده بودند و به همين خاطر ما بين پاها، سينه و گيسوانشان 

در پی . چه منظره زشتی: اسماء با ديدن اين وضعيت گفت. نمايان بود
بر پامبر نازل » ...ِمنَِت يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ قُل لِّْلُمؤْ «اين رويداد آيه 

 )١٧٩(» .شد
ـ بسياری از زنان تا پيش از اين آيه، عالوه بر محارم و نزديکان، در برابر ٢ 

مباالتی جدی در نگهداريش  آوردند و يا دچار بی ديگران نيز لباس از تن درمی
و ران کم انگيزه و القيد آنان چنان در برابر مردم نسبت به پوشش تنه . بودند

ً «بودند که قرآن فهرست افرادی که  در برابر آنها اجازه داشتند فاقد جامه » صرفا
 .  باشند را به ايشان معرفی کرد

ـ حداقل يکی از علل مهمی که باعث شد قرآن از زنان مؤمن بخواهد در ٣
و » و فحشاهای زنا  مهار زمينه«مورد حجابشان دقتهای ياد شده را بکار بندند 

است که  ای آمده  ها در خالل آيه بود و اين رهنمود» اعالم عملی عدم تمايل به آن«
 . است» حفظ پاکدامنی«و » چشم پوشی از آلودگی«صدر آن بر 

ـ به دليل تماسهای جنسی خارج از قيد و بند و عادی بودن آن در جامعه آن ٤
از عمل فحشا دوری گزينند روز است که قرآن از مردان و زنان مؤمن خواست که 

حال قبل از  )١٨٠. ( و تمهيداتی هم برای سالم سازی جامعه به آنها يادآور شد
بکار برده شده است، جا دارد که تا جای » خمار«ادامه بحث چون در آيه  کلمه 

 .ممکن معنای آن روشن شود
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  معنای خمار

در  معتقد است«ضمن اينکه ) ق١٢٣١ـ١١٥١(ميرزا ابوالقاسم قمی 
روايات، تصريحی به مواضعی که زنان بايد بپوشانند نشده، نيز معتقد است 

دهند، نامعلوم  ای را که مقنعه و بعضی البسه ديگر تحت پوشش قرار می محدوده
است و فقط آن تعريفی از البسه مذکور در روايات معتبر است که در همان زمان 

» .شان به وجود آمده است حدودهرايج بوده و نه تحوالتی که بعداً در معنا و م
)١٨١ ( 

َو ْليَضِربَْن (بکار برده شده است » خمار«از اين رو، چون در ادامه آيه، کلمه 
استفاده » مقنعه«و نيز چون در برخی روايات از واژه  ) بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 

استنباط گرديده است، و از اين کلمات، در طول زمان، هر فقيهی معنای خاصی را 
کرده است که گاه با معنای مورد نظر قرآن، زمين تا آسمان فاصله دارد، قبل از 

 :پردازيم بررسی ادامه آيه، به معنا و محدوده اين کلمات می
» يُْدنِيَن َعلَيِهنَّ ِمن َجلَبِيبِِهنَّ «و » َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «از 

شود، چرا که خمار و جلباب  هور اسالم استنباط مینادوختگی البسه در هنگام ظ
را » قابليت جابجايی بر روی اندام«اند که  هر چه باشند، از نوع پوششهايی بوده

اند که با تغيير وضعيت، کاربرد بهتری برای آن  اند و امکان اين را دارا بوده داشته
روزی يا پيراهنهای های ام اين آيات، دسِت کم گويای عدم رواج مقنعه. ايجاد گردد

های عصر وحی را  البيان هم مقنعه مجمع ) ١٨٢. (باشد مطمئن در آن روزگار می
 ) ١٨٣. (کند های کنونی می داند که خود داللت بر رد مقنعه می  پارچه نادوخته

کلمه ُخُمر جمع ِخمار است، و ِخمار آن «: نويسد طباطبايی در الميزان می
اش آويزان  پيچد، و زايد آن را بر سينه ا با آن میای است که زن سر خود ر جامه

 ) ١٨٤( ».ها است و کلمه جيوب، سينه. کند می
ً به روسری ترجمه می کنند با توجه به  در حالی که امروز خمار را صرفا

در . داشته است» لنگ و إزار«احاديث موجود چه بسا در عصر پيامبر کارکرد 
، خداوند »ل هللا صلوة حائض اّال به خمارال يقب«: کتب حديث و فقهی آمده است

ای پوشاننده  پذيرد مگر اينکه از پارچه نماز دختری را که بالغ شده است نمی
ستر «شماری از فقها و محققان از همين حديث برای اثبات وجود . استفاده کند

با اين حساب واژه خمار در اين . اند استفاده کرده) يعنی پوشش شرمگاه(» عورت
ت، که پارچه پوشاننده ترجمه شده است، به معنای دامن يا ساتر پايين تنه رواي
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 ) ١٨٥. (است و نه روسری و سرپوش
از سرانداز يا روسری » درع«اند که در آن دوران عالوه بر  البته برخی گفته

البته مقنعه نيز همانند . ناميدند کردند که آن را خمار و مقنعه می نيز استفاده می
های دوخته و جلو بسته امروزی  ارچه بوده و هيچ ربطی به مقنعهخمار يک پ
کردند در اين  های سرانداز را در جلو بدن بهم وصل می اگر لبه. نداشته است

ً آن را پس از  صورت از پيدا بودن سينه و پستان جلوگيری می کردند، اما بعضا
ها و  ی که شمالیهاي شبيه روسری(انداختند  قراردادن بر روی سر به پشت بدن می

و به همين خاطر سينه و ) اندازند بعضی عشاير دنباله آن را به پشت سر می
 )١٨٦. (پستاِن بسياری از آنان پيدا بوده است

گيرد  ها قرار می بعضی ديگر خمار را به معنای رداء و شنل که بر روی شانه
يز آن را اسمی اند و برخی ن دهد، دانسته و تا ناحيه کمر را مورد پوشش قرار می

 )١٨٧. (اند،يا به عبارتی؛ مطلق پوشاک ای قلمدادکرده پوشاننده  عام برای هرجامه
بدان خواهيم پرداخت، ) فصل سوم(اما مطابق احاديثی که در مباحث فقهی 

عبارت از ستر عورت و پوشاندن » خمار«توان نتيجه گرفت که کاربرد اصلی  می
واژه مقنعه و خمار را منطبق بر روسری رواياتی که . ناحيه دامن بوده است

دانند عمدتاً مربوط به پيامبر نبوده بلکه منسوب به ديگران است و به ويژه در  می
. طرفه اينکه روايات منحصر به زمان نماز است. قرن دوم تثبيت گرديده است

 تمامی رواياتی که در آنها از واژه خمار، مقنعه و ملحفه استفاده شده، صرفاً لباس
. گويند دهند و چيزی در غير نماز نمی را توضيح می» هنگام برپايی نماز«زنان در 

پس اگر حتی بتوان با استناد به آنها لزوم ستر مو و گردن را اثبات کرد، باز هم 
از کيفيت پرسش راويان ... گيرد و نه ساير اوقات را صرفاً موقع نماز را در برمی

 ) ١٨٨. (باشد از لباس عادی مهمتر و حساستر میآيد که لباس نماز  طور برمی اين
مضاف بر اينها وقتی در آن دوران برای بسياری از مستمندان تهيه بيشتر از 
يک قطعه پارچه مقدور نبوده است، روشن است که چگونه از آن استفاده 

. شود نيز روشن می» خمار«از اين رو چيستی و چگونگی استفاده از . کردند می
نان مستمندی که يک قطعه پارچه بيشتر نداشتند مابقی به يکی از اين گذشته از ز

 : کردند دو صورت عمل می
های سينه تا  شده و از نيمه ناميده می» درع«الف ـ اکثراً از پيراهن زنانه که 

گاه عالوه بر پيراهن، از  .کردند گرفته استفاده می های زانو را در بر می نزديکی
گذاردند يا بر روی  می» دوش«که بر روی » خمار«احتمالِی  ای به نامِ  قطعه پارچه
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کردند تا سينه و پستان، شانه و بازو را در برگيرد بهره  سوار می» سر«
بنابراين درع يا پيراهن زنانه تقريباً کارکرد إزار مردانه را داشته، اگر . گرفتند می

را ) ستانکل شکم، کمر و بيشتر سينه و پ: از جمله(چه منطقه بيشتری 
زنانه تقريباً معادل » رو دوشی و سراندازِ «همچنين خمار يا . گرفته است دربرمی

 . رداء مردانه بوده است
) ١٨٩. (گرفتند بهره می) خمار(ب ـ برخی نيز همانند مردان از ازار و رداء 

وی . رود حفصه دختر عبدالرحمن، نزد عايشه می«در روايتی منقول است که 
رداشته، به همين خاطر عايشه جامه او را پاره کرده و به جای آن، خمار نازکی درب

دخلت حفصة بنت عبدالرحمن علی عايشة زوج   «: تری را به او داد خمار ضخيم
ً ) ص(النبی  ممکن » .و علی حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة و کستها خماراً کثيفا

ر کنند ولی بايد است برخی واژه خمار دراين روايت را به روسری وسرپوش تفسي
گفت با اين فرض محتوای حديث هر گز با واقعيات عصرپيامبرهمخوانی ندارد، 

ترازموی سرنيزوجودنداشت  زيرا درآن زمان تقيدی نسبت به جاهای بسيارحساس
 ) ١٩٠(» .رسيد ودرنتيجه نوبت به انتقادوواکنش به روسری نازک وپيدابودن مونمی

ان هميشه نمايان بوده و اين امری عادی در آن دوران بسياری از اندام زن
. گشته است به عالوه مابقی مواضعشان نيز گهگاه به داليلی نمايان می. بوده است

توانست از آنان انتظار داشته باشد  در چنين آشفته بازاری جامعه اسالمی فقط می
، ها را به خوبی حفظ کنند وازآشکار شدِن ناحيه دامن که مناطق تحت پوشِش جامه

مباالتی  ثمرونيز دچار بی جلوگيری نمايند،زيرا آنان مبتالبه پوششهای بی... سينه و
ساق پا، ساعد و آرنج، گردن و «ای برای امر به پوشِش  از اين رو زمينه. بودند

 . وجود نداشته است» موی سر
گردد  از سوی ديگر؛ وقتی به وضعيت اقليمی عربستان توجه شود، معلوم می

عصر پيامبر تنها در ارتباط با عفت جنسی نبوده است، بلکه بيشتر که پوشش در 
در شرايط اقليمی عربستان و در . ناشی از مسائل عرفی و اقليمی بوده است

شود،  صحراهای شن زارش که هر لحظه شنهای نرم صحرا در همه جا پراکنده می
داول است، کردند که هنوز هم مت زنان و مردان برای فرار از شن، روسری سر می

حتی در خوزستان . با اين تفاوت در شکل و شمايلش تغييراتی حاصل شده است
اند و طبيعی است که اين سنت برای فرار از آلوده شدن  اعراب ايرانی نيز چنين

 . بوده است و ربطی به حجاب شرعی ندارد
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  »َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «معنای 
بايست خمارشان را بر  و می«: به طور کلی اين است ترجمه عبارت فوق،

بنابراين برای فهم مراد اين عبارت، بايد معنی و . »شان قرار دهند روی جيب
 .روشن شود) مفرِد ُجيوب(و َجيب ) مفرِد ُخُمر(مصداق دو کلمه ِخمار 

اين عبارت از جمله عبارت قرآنی است که تحت تأثير ذهنيت قبلی مفسران 
ود؛ مفسرانی که باال تنِه زنان را کامالً پوشيده و به عبارت ديگر آنان را ش معنا می

کنند، مراد عبارت را ستر گردن، مو و  دارای پيراهن و لباس کنونی تصور می
ولی مفسرانی « )١٩١(. دانند قسمت ناچيزی از سينه که به گردن متصل است می

ود عبارت را ستر بخشهای که به واقعيات عصر پيامبر توجه بيشتری دارند، مقص
کنند چرا که زنان آن دوره را فاقد  مشهود سينه و پستان و جلوی بدن قلمداد می

به طوری که حتی (اند، گريبانش را فراخ  دانند يا اگر هم قائل به پيراهن پيراهن می
دانسته و به همين خاطر مقصود عبارت را ) توانستند دست را به درونش بُرد می

در بسياری از نقاط ايران نيز، به  )١٩٢( ».سينه و پستان می دانندستر بخشهای 
ويژه در  روستاهای کشور، پيراهن زنان چنين بوده است و حتی زنان روستا در 

    .ساختند مقابل مردان همان روستا، پستان خود را برای شير دادن بچه ظاهر می
وز عالوه بر که امر(حال به دليل اهميت موضوع، عبارت مورد بحث را 

از چند طريق مورد ) کنند سينه، حتی پوشش مو و گردن را نيز از آن استنباط می
 :دهيم بحث قرار می

  
  طرق مختلف بررسی خمار

  طريقه اول ـ بررسی حاالت متصور برای خمار
 : پوشيدند زنان جاهلی دو گونه لباس می: حالت اول ـ رفع برهنگی سينه

يح داده شد که آنان معموالً از پيراهن و بعضاً قبالً توض: الف ـ درع و خمار
کردند اما هر يک از اين دو دارای اشکالی بود؛  همراهش از سرانداز استفاده می

از يک سو گريبان پيراهن بسيار فراخ بود بطوری که نيمی از سينِه زنان و 
پيرامونش نمايان بود و از سوی ديگر خمار را در جلو سينه به هم وصل 

کردند و در  گذاردند و يا به پشت گردن هدايت می دند بلکه آن را آويزان میکر نمی
بر اين اساس آيه از آنان خواسته که طرفين . شد نتيجه مانع پيدايی سينه نمی

 . سرانداز را بر گريبان نهند تا سينه و پستان پوشيده گردد
إزار همانند : ندکرد برخی از زنان از إزار و رداء استفاده می: ب ـ إزار و رداء
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بستند و تا زانو امتداد  لنگ است که از حدود ناف يا زير سينه به دور بدن می
ً بر (داشت و برای ستر باال تنه، خمار که رداء زنانه است را بر دوش  يا بعضا

نهادند تا کل سينه و بازو را در برگيرد، اما چون طرفين خمار را به خوبی  می) سر
بر اين اساس آيه از آنان . شد هاشان نمايان می مرتب سينه کردند، به هم وصل نمی

 .خواسته که طرفين خمار را در ناحيه سينه بهم برسانند تا سينه آنان پوشيده گردد
مفسران نيز خمار را به معنای روسری و سرانداز، و جيب را اشاره به ناحيه 

البته کسانی هم ) ١٩٣. (کنند دانند و همان توضيح بند الف را مطرح می سينه می
هستند که قائل به ستر مو هستند و به همين خاطر خمار را به سرپوش و مقنعه 

کنند، اما اينان توجه ندارند که استفاده از خمار بر روی سر، ناشی از  ترجمه می
رسوم و اعتبارات اجتماعی و يا برخاسته از شرايط اقليمی و آب و هوايِی آن ديار 

بود و در نتيجه ارتباطی به حجاب، ) فتاب و گرد و غباربا هدف مهار تابش آ(
های اخالقی و شرعی نداشت، و درست به همين خاطر بود  عفت جنسی، و انگيزه

همچنان که در نواحی خراسان و ) ١٩٤. (پوشاندند که مردان نيز سرشان را می
نند ای عمامه ما سيستان و بلوچستان بسياری از مردان نيز سر خود را با پارچه

خواهد که برای پوشاندن سينه از  پس در اين حالت آيه از زنان می. پوشانند می
  . با اين وصف بهتر است که خمار را به سرانداز ترجمه کنيم. خمار استفاده کنند

در باره نارسايی لباس به طور عموم : حالت دوم ـ رفع ظهور فرج و پايين تنه
ها؛ وجود مفرج  يکی از آن نارسايی. در عصر پيامبر مطالبی گفته شده است

گرفته است  الجانبين و غير مخيط الجانبين بوده که با اينکه پايين تنه را در بر می
ها را تحت پوشش  توانسته کفل اش حتی به خوبی نمی ولی به دليل شکاف جانبی

 يکی: نارسايی ديگر؛ ابتالء آنان به دو گونه استفاده منهّی از جامه بود. قرار دهد
اينکه دامن لباس را از سمت چپ يا راست يا هر دو سمت به باال آورده و بر روی 

های  و در نتيجه کناره) شد که به اين عمل اشتمال صّماء گفته می(نهادند  کتف می
در اين خصوص در تفسير سورآبادی . گشت ران، پهلو و يا عورت نمايان می

 : آمده
پوشيدندی با  ی تنگ میآن وقت که مسلمانی نبود زنان حريرها«

دامن بر کتف «های گشاده بيرون آمدندی همی خراميدندی بليحه و  زبانه
 )  ١٩٥(» ...های و پيراهن» افکنده

شان  گونه ديگر اينکه؛ آنها برای استتار فرج و پايين تنه، فقط به دامن لباس
ن قرار کردند و شکاف تحتانی لباس در هنگام نشستن رو به افق يا آسما اکتفا می
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ای ديگر  و در نتيجه اگر با پارچه) شد ناميده می» احتباء«که اين نوع (گرفت  می
پوشاندند در اين صورت فرج، ران و پايين  يا با اضافه همان پارچه خود را نمی

در بسياری از نقاط ايران هم تا همين اواخر و به ويژه در . (شد تنه آشکار می
کردند در بسياری مواقع  شيدند و اگر دقت نمیپو ها، زنان تنها دامن می روستا
با اين اوصاف، شايد رسول هللا به دليل اين گونه .) شد شان نمايان می عورت
 ) ١٩٦. (، ثوب واحد را نهی کرد)يعنی اشتمال صّماء و احتباء(پوشی   لباس

، »نَّ َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبهِ «پس در اين حالت، مراد قرآن در عبارت 
  . به طور کلی پوشاندن شکافهای جانبی پوششها بوده است

همچنان » خمار«گستره معنای واژه : حالت سوم ـ خمار به عنوان پوشاک تنه
نيز » جيب«. باشد نيز می» پوشاک«که توضيح داده شد، شامل مطلق جامه و 

ين رو، از ا. و فاصله ميان دو چيز است» شکاف«چنين وضعيتی دارد و به معنای 
از اطالق کلی و عام واژه خمار به پوشش، و جيب به شکاف، رفع برهنگی هر 

بنابراين در اين حالت، رفع برهنگِی ناشی . توان فهميد قسمتی از تنه و ران را می
در نتيجه دستور پوشش در اين آيه، . ها خواسته شده است ها و فاصله از شکاف

مباالتی  از تنه و ران که در اثر بیمحدود به موضع خاصی نبوده و هر موضعی 
 . گيرد ماند را در برمی برهنه و باز می

َو «شود که حکم پوشش در  از بررسی حاالت سه گانه فوق معلوم می
، يا خاص ناحيه سينه است، يا دامن و پايين تنه، »ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 

 ) ١٩٧. (و يا به طور کلی؛ هر قسمت حساس
  

  طريقه دوم ـ مقايسه با جمالت ماقبل
» َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «دومين راه نزديک شدن به معنای 

 :در اين رابطه سه احتمال وجود دارد. اش با عبارات پيش از آن است مقايسه
را » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «اگر عبارت صدر آيه يعنی : حالت اول ـ ستر سينه

ستر «مقايسه قرار دهيم، با اين شرط که حفظ فرج را در آن به معنای  محور
بگيريم، در اين صورت اولين جای مهم پس از عورت و » عورت و پايين تنه

پايين تنه که در صدر آيه آمده، عبارت از باالتنه با محوريت سينه و پستان 
ضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي َو ْليَ «توان مراد قرآن را در عبارت  باشد و در نتيجه می می

خيل کثيری از مفسران نيز مراد . ناظر به امر پوشش سينه دانست» ُجيُوبِهنَّ 
 .  اند عبارت را پوشش همين ناحيه دانسته
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اگر جمله صدر آيه را نه به معنای ستر : حالت دوم ـ ستر فرج و پايين تنه 
صورت اولين موضع الزم عورت بلکه به معنای ارتکاب فحشا و زنا بدانيم در اين 

الستر، برای مهار نسبی فحشاء، پوشاندن ناحيه دامن و پايين تنه است، بنابراين 
، لزوم دقت »َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «در اين حالت مراد آيه در عبارت 

در پوشش فرج و پايين تنه است، به ويژه که در اين امر در آن زمان 
 .ی معمول بوده استهاي توجهی بی

ال يُْبِديَن «اما اگر جمله :  حالت سوم ـ ستر جاهای حساس به طور کلی
که بالفاصله پيش از عبارت مورد بحث و پس از » ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها

آمده است را مالک مقايسه قرار دهيم، در اين صورت اين » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «
قبالً توضيح داده شد، دال بر مهار برهنگی در ناحيه تنه، ران عبارت بنا بر آنچه 

به پوشش مواضع » توجه عملی«تواند گويای  پس عبارت اصلی می. و بازو است
   .ای اجرايی در آن خصوص باشد مذکور، رعايت دقت و ارائه شيوه

در طريقه دوم بررسی نيز، با سه احتمال متصورش، مشخص شد که حکم 
ز بر پوشش سينه است، يا پوشش دامن و پايين تنه، و يا پوشش هر آيه، يا تمرک

 ) ١٩٨. (قسمت حساس به طور کلی
   

  طريقه سوم ـ  بررسی معانی َجيب 
» َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «يابی به معنای  سومين طريق دست

نيز سه  در اين رابطه. است) مفرِد جيوب(» َجيب«پيگيری معانی و مصاديق 
 :حالت به شرح زير وجود دارد

چنانکه پيش از اين گفته شد بسياری از مفسران بر : حالت اول ـ ستر سينه
اين باورند که منظور از جيوب در اين آيه، ناحيه سينه و گريبان است و در نتيجه 

 .اند دانسته» سينه«هدف آيه را لزوم پوشش 
، کاربرد آن »َجيب«مصاديق واژه  از ديگر: حالت دوم ـ ستر فرج و پايين تنه

َو «بنابراين آيه در عبارت ) ١٩٩( !به معنای شرمگاه است» فرج«به جای واژه 
خواهان پوشش ناحيه فرج و پايين تنه، و » ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 

، گاِه اين ناحيه رعايت دقت در اين امر شده است تا زنان مؤمن از ظهوِر گاه و بی
اين مصداق و تفسير گرچه امروز . که به صورت عادت درآمده، جلوگيری کنند

به ويژه آن ذهنياتی که عبارت را دال (نمايد و با ذهنيات مفسران  غير منتظره می
تفاوت فاحش دارد اما برگرفته از معانی مسبوق ) دانند بر پوشش گردن و مو می
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ذشته در آيه، قرينه روشنی داّل بر به سابقه در ادبيات کهن عرب بوده و از آن گ
توان احتمال کنونی را  انحصار معنای جيب بر سينه وجود ندارد و در نتيجه نمی

  .ناديده گرفت
معنای اصلی جيب عبارت : های جامه حالت سوم ـ ستر همه شکافها و فاصله

ای که بر روی  پس هر شکاف و فاصله. از شکاف و فاصله ميان دو چيز است
هايی از  و يا حد فاصل ميان دو جامه بود و منجر به نمايان شدن بخش يک جامه

گيرد؛ چه اين شکاف لباس در ناحيه گريبان و  گشت را دربرمی تنه، ران و بازو می
سينه، و يا ميان طرفين سرانداز باشد، چه ناشی از فاصله ما بين لباس پايين تنه 

مر بگردد، چه ناشی از شکافهای و لباس باال تنه باشد و منجر به ظهور شکم و ک
های ران بگردد  جانبی جامه، درع و إزار بود و موجب نمايان شدن پهلوها و کناره

های تحتانی إزار و دامن لباس باشد که در هنگام نشستن و  و چه مربوط به شکاف
َو «بر اين اساس عبارت . انجامد زانو در بغل گرفتن، به کشف عورت و ران می

های  شکافها و فاصله» همه«خواهان بسته شدِن » بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ  ْليَضِرْبنَ 
به عبارت ديگر، رفع برهنگی هر بخشی از اندام ياد شده را . مذکور شده است

  )٢٠٠. (مورد توجه قرار داده و نه فقط ناحيه سينه و يا ناحيه فرج و پائين تنه را
اه بود، عبارت است از خواهان نتيجه طريقه سوم که با سه احتمال همر

پوشاندن سينه يا پايين تنه و يا به طور کلی هر قسمتی از اندام غير ظاهر شده 
 .است

   
  »ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ «طريقه چهارم ـ نسبِت خمار با 

که بالفاصله پيش از عبارت مورد » ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها«عبارت 
کليِت نهی از «جمله فوق به . تواند مالکی برای تعيين معنای آن باشد مده میبحث آ

 :در اينجا نيز چند حالت متصور است. است پرداخته » برهنگی اندام غيرظاهر
باشد، در » هويدا نساختن اندام غيرظاهر«حالت اول ـ اگر اين عبارت، امر به 

خواهان استفاده بهينه از » وبِهنَّ َوْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُ «اين صورت 
هايی است که منجر به پيدا  شان، و در نتيجه بر طرف ساختن کاستی های جامه

َو «باشد که معموالً پوشيده بود تا بدان وسيله مراد آيه در عبارت  شدن اندامی می
  .فعليت يابد» ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 

َو ْليَضِرْبَن «ستر جاهای حساس؛ اگر بنا باشد عبارت حالت دوم ـ تأکيد بر 
از ميان اندام ملحوظ » مواضعی خاص«در صدد تأکيد بر » بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 
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باشد در اين ) شامل تنه، ران و بازو(» ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها«در 
 :صورت با دو برداشت روبرو هستيم

باشد » دامن و فرج«وقتی مراد پوشاندن فرج، و عبارات گويای ناحيه  الف ـ
شود، هر دو واژه َجيب و فَرج به معنای  گفته می» ستر عورت«که در فقه به آن 

باشد که  ميان دو پا است که منطبق بر ناحيه عورتين می» مرز، شکاف و فاصله«
تا نزديک زانو امتداد ای که دور کمر  بايست از پارچه برای تحقق استتارش می

واقع در محدوده تنه، [زنان مؤمن نبايد اندام «: ترجمه. کردند يافت استفاده می می
بايست جامه و پوشاکشان را بر  می] به ويژه[و ... را نمايان سازند] بازو و ران

البته اين برداشت  ».]و از استتارش اطمينان حاصل کنند[فرج و پايين تنه بنهند 
به معنای صيانت جنسی و عدم » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «است که عبارت وقتی صحيح 

 )٢٠١. (زنا باشد
به معنای » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «برداشت دوم اين است که اگر : ب ـ ناحيه سينه 

ستر عورت و پايين تنه باشد در اين صورت عبارت اصلی برای ستر سينه و باال 
تنه، حساسترين موضع برای پوشش همين  زيرا پس از فرج و پايين. تنه است

سينه است که برای استتارش کافی بود که طرفين سرانداز و روسری را در ناحيه 
پس معنای جيب و جيوب در اين عبارت سينه و جلو . جلو بدن به هم وصل کنند

زنان مؤمن نبايد «: با اين برداشت ترجمه کل عبارت چنين است) ٢٠٢. (بدن است
به ويژه عالوه بر اطمينان از فرج و دامن که در [آشکار سازند و  اندامشان را
و بدين وسيله [قرار دهند ] نيز[شان را بر روی سينه  بايست جامه می] صدر آيه آمد

  )٢٠٣( ».]از استتار دو ناحيه مهم، يعنی دامن و سينه اطمينان يابند
يَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َو لْ «بر اين اساس عبارت : حالت سوم ـ نبوِد نسبت و رابطه

ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما «ای جديد بوده که با جمله ماقبلش  ، جمله»َعلي ُجيُوبِهنَّ 
اين احتمال به شرحی که خواهيد خواند از اساس . رابطه ندارد» ظَهَر ِمْنَها

ا بدون رابطه با ر» َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «اگر عبارت . نادرست است
َو ْليَضِرْبَن «شود انتظار داشت که  جمله ماقبلش بگيريم در اين صورت می

عالوه بر تنه، ران و (به پوشاندن ناحيه جديدی از پيکر » بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 
اين . رداشاره دا) به دست آمد» ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها«بازو که قبالٌ از 

توان  موی سر  آيد، می ناحيه جديد را، چنانکه از برخی گزارشات و تفاسير برمی
 :و گردن تصور کرد

» َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «شود به اين دليل دستور  گفته می«
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 )٢٠٤(» .نازل شد که زنان مو، گوشواره و گردن را بپوشانند
  : گويد مطهری نيز می

ً برای پوشانيدن سر وضع شده = خمار! فرماييددقت « روسری، اساسا
» ...ذکر کلمه ُخُمر می فهماند که زن بايد روسری داشته باشد. است

)٢٠٥ ( 
در رد اين برداشت تا به حال توضيحاتی آورده شده، و در اينجا توضيح ديگر 

دن شود؛ همه کسانی که عبارت را دال بر پوشش سر و گر به آنها افزوده می
دانند که هيچ اسمی از موی سر در آيه نيامده و نيز قبول  اند به خوبی می دانسته

ً دستور به قرار دادن سرانداز بر روی سينه  و حد (دارند که نّص عبارت صرفا
، «: نويسد مطهری هم می. داده است) اکثر گردن َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ
 )٢٠٦( ».د را بر روی سينه و گريبان خويش قرار دهندبايد روسری خو يعنی می

پيدا است که مطهری هم، استنباط پوشش مو را، نه از صراحت متن، بلکه از 
همچنين پيدا است که آنان استفاده از سرانداز . البالی عبارت استخراج کرده است

که اند، در صورتی  را پيش از نزول آيه، الزم و به عبارتی شرعی تلقی کرده
پوشش سينه و  استنباط لزوم پوشش مو، از راه قهری بودن استتارش در پی

 . گردن، در نهايت ضعف و سستی است
شرعی قلمداد شدن استفاده از سرانداز در پيش از نزول آيه نيز نادرست است «

دال بر استفاده از خمار به ) و حتی پس از آن(ای پيش از اين آيه  زيرا هيچ آيه
ذکر خمار به . ز نازل نشده و هيچ اسمی از آن بميان نيامده استمعنای سراندا

تواند کاشف از حکم قرآن مبنی بر لزوم پوشش  معنای سرانداز به خودی خود نمی
به استفاده از آن شده باشد ولی هرگز » امر«قلمرو تحت استتارش باشد مگر اينکه 

ای برای قرار گرفتن بر  چنين امری در آيه نيست بلکه خمار صرفاً به عنوان وسيله
حتی اگر خمار به معنای سرانداز و روسری باشد ... است روی ناحيه ديگر ياد شده 

در اين صورت استفاده از آن به شرايط اقليمی، عادت جاری، اعتبار اجتماعی، و 
سرانداز » ِصرف ذکرِ «کرد و در نتيجه  شان برگشت می رسم و عرف رايج

در واقع وجود خمار در متن آيه، بدون . از آيه قرار گيرد تواند مبنای تفسيرمان نمی
ای برای آن در قبال ستر مو تعريف کند، داللت بر عرفی بودن  اينکه وظيفه
  )٢٠٧( ».کابردش دارد

ترين  بدين ترتيب، اگر خمار به معنای سرانداز باشد، خمار به عنوان َدِم دست
است، انتخاب شده تا به وسيله آن   ديکدر اختيار زنان که به ناحيه سينه نز  وسيله
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جيب و سينه را بپوشانند و نه اينکه کاربرد قبلی آن مورد تشريع و امضا قرار 
گرفته باشد که برخاسته از رسوم و شرايط اقليمی بوده و مردان و زنان، هر دو 

 . کردند از آن استفاده می
بر اين مبنا «ه شد الزم به ذکر است که تمام مطالبی که در توضيح فوق آورد

استوار بود که خمار را به معنای روسری و سرانداز، و جيب را مربوط به ناحيه 
ً به معنای روسری و سرانداز است و نه  سينه بدانيم در حالی که نه خمار لزوما

ً اشاره به ناحيه سينه دارد که در متن روايات در ] هم[از توصيفاتی . جيب الزاما
رسد که تعريف اين واژه در آن عصر، نزديک  ن به نظر میمورد خمار آمده، چني

  )٢٠٨( ».های کنونی باشد و نه روسری به عمامه می
با » َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «اين نکته انکار ناپذير است که جمله 

م دارد و اينکه ارتباط مستقي) اليُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها(جمله ماقبلش 
ای جديد بوده و يا به عبارت فقها جمله مستأنفه است، خالی از وجه  گويند جمله می

به همين خاطر، امکان استنباط پوشش مو و گردن به عنوان نواحی جديد، «است و 
برای اثبات مطلب کافی است که کل . از اين عبارت، از اساس نادرست است

: اش در همين آيه دقت کنيم يم و به جمله تکرار شدهعبارات را با ادامه آن مرور کن
ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ َو ال يُْبِديَن «

ال يُْبِديَن «چنانکه متن آيه روشن و صريح است که جمله » ...ِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ 
برای استثناء کردن شمول آيه نسبت به محارم تکرار شده، ولی جالب است » تَُهنَّ ِزينَ 

در اين تکرار همراهمش نيامده است » َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «که جمله 
ال «در عبارت يکپارچه » َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «دهد که  و اين نشان می

به عنوان توضيح » يَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ يُْبدِ 
ارتباط با  و بی) مستأنفه =  (است، زيرا اگر جمله مستقل » ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ «و تتمه 

) نداميا هر بخش جديدی از ا(ماقبل بود و در نتيجه اشاره به پوشش مو و گردن 
، همچنين ستر »ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ «داشت، در اين صورت الزم بود عالوه بر استثناء 

َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي «با ذکر دوباره ) محارم(مو و گردن نيز در برابر آنان 
 ) ٢٠٩( ».است شد، در حالی که چنين نشده  استثنا می» ُجيُوبِهنَّ 

از طرق مختلف مورد » يَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ َو لْ «تا اينجا عبارت 
 :بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دستور آيه در اين عبارت

با (است، زيرا خمار را به معنای سرانداز » سينه و پستان«ـ يا مبين ستر ١
 .اند دانندو جيب را حاکی از باز بودن ناحيه سينه دانسته می) قابليت استتار جلوبدن
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باشد زيرا جيب به معنای فرج هم  می» فرج و پايين تنه«ـ يا گويای ستر ٢
 .بوده، و خمار در معنای عام ساتر و پوشش هم کاربرد دارد

ـ و يا بهتر از همه اين است که دستور آيه را يک رهنمود کلی بدانيم و ٣
ب جيوب، به اين ترتي. شان های کليدی خمار و جيب را ناظر به معانی کلی واژه

اِشعار بر شکاف يا فاصله خاصی ندارد، بلکه دال بر هر شکاف يا فاصله نمايانی 
شد و در  شان در وضعيتهای مختلف حادث می های نادوخته بود که به خاطر جامه

فرج «داد و به ويژه موجب ظهور  نتيجه تنه و ران را در معرض برهنگی قرار می
همچنين خمار نيز اِشعار بر جامه . شتگ می» سينه و پستان«و » و پايين تنه

خاصی نداشته، بلکه دال بر جامه و پوشاک به طور کلی است که بر روی اندام 
و » فرج«توانست ظهور جيب را مهار کند و به ويژه ناحيه  گرفت و می قرار می

 .را بپوشاند» سينه«
ه در ادامه و در تبيين ، ک»َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «بنابراين جمله 

آمده، خواهان بسته شدن شکافهايی » اليُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها«عبارت 
است که رو به فحشا باز شده، زيرا صدر آيه، به عنوان محور بحث، در رابطه با 

 يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ (است  پوشی از زنا و رعايت صيانت جنسی نازل شده   چشم
است، در روزگار عصر  همچنان که بارها توضيح داده شده ). َو يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ 

شد، عبارت از باز ماندن فرج و  پيامبر مصاديق اين نقاط خطر که بايد پوشيده می
 .دامن، سينه و پستان بود که نگاههای شيطانی منجر به فحشا را در پی داشت

نای سرانداز و روسری باشد، با اين حال قرينه اگر خماِر مذکور در آيه به مع«حتی 
وجود آن بر روی سر » شرعی قلمداد کردنِ «واضحی وجود ندارد که آيه در صدد 

 : توان احتمال داد يکی از اين دو مورد است آن چه می. و گردن است
اگر جيوب را . الف ـ تشريع کاربرد جديد خمار در پوشاندن ناحيه جيوب

سينه بگيريم در اين صورت قرآن از زنان مؤمن خواسته مطابق رأی مفسران، 
های واقع بر سر را، روی سينه قرار دهند تا موجب استتار  است که دنباله پارچه

بديهی است که امر به استفادِه جديد از يک پوشاک، به معنای . شان گردد سينه
 ! ...آن پوشاک نيست» تشريع کاربرد قبلیِ «

انداز بر جيوب با هدف اطمينان از پوشيدگی بخشهايی ب ـ قرار دادن دنباله سر
از مو و گردن که به دليل عدم اتصال طرفيِن سرانداز به همديگر، مکشوف مانده 

شود اين برداشت صرفاً يک احتمال است که البته به دليل  چنانکه مالحظه می. بود
به آن » وَجُهنَّ يْحفَظَن فُرُ «های حادتری که در مطلع آيه  وجود معضالت يا برهنگی
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 )٢١٠(» .نمايد اشاره شد، صحيح نمی
َو ْليَضِرْبَن «با اين حال در قرون اخير، برخی از فقها برای اثبات ستر مو به 

روی آورده و خمار را به معنای روسری  گرفته و سپس » بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 
در اين . اند گرفته... هدف آيه از قرار دادن آن بر روی جيوب را ستر مو، گردن و

فقهای پيشين اماميه «باشد اين است که  رابطه، نکته مهمی که درخور ذکر می
اين در حالی است که فقيهان . اند هرگز در مباحث فقهی خود به اين آيه استناد نکرده
ای وجود داشته  دهند، چه رسد آيه حتی احاديث ضعيف را هم مورد توجه قرار می

اما دو سه قرن اخير گروه قليلی از فقيهان، آيه را ! الخطاب باشد لباشد و بتواند فص
با استناد به اقوال روايی مجمع البيان و نيز با تحليلی خاص، مستند رأی خود قرار 

راستی اگر چنين سند محکمی در لزوم پوشش مو و گردن وجود داشت چرا . اند داده
اند و  هت، به آن استناد نکردههيچ يک از فقهای پيشين در طول يک هزار سال فقا

! اند؟ بميان نياورده» آيه مذکور به عنوان سند«و اسمی از » موی سر«اسمی از 
جالب اينکه شهيد اول و ثانی و محقق کرکی که اولين مطرح کنندگان ستر مو هستند 

طبرسی هم که اقوال منقول در تفسير وی ) ٢١١(» اند به اين آيه استناد نکرده
خودش پوشش موی سر را مطرح «ن به وجوب پوشش مو است، مالک قائال

سينه (تنها پوشش نحر » َوْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «نکرده و بلکه از عبارت 
را استنباط کرده و ساير اقوال مورد بحث را به عنوان آراء مرجوح يا ) يا گردن

مفسران فقيه و  )٢١٢( ».استمنقول، آن هم از منابع فقهی غيرشيعی، بيان کرده 
َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي «هدف و نتيجه آيه «از جمله احکام القرآن جّصاص، 

دانند و  را پوشش موی سر ندانسته بلکه مراد قرآن را پوشانيدن سينه می» ُجيُوبِهنَّ 
 )٢١٣( ».اند ترين حالت عالوه بر سينه، گردن را هم استنباط کرده در غليظ
حجاب «صدر در خصوص اطالق خمار به روسری، در حاشيه کتاب  بنی

 :نويسد می» شرعی در عصر پيامبر
هرگاه خمار روسری باشد و قرآن گفته باشد با آن سينه را بپوشانيد، «

گفت پيراهن يقه باز  پوشاندن سر را نيز دستور داده است وگرنه می
ند مگر به شيوه دوخته توان سينه را پوشا نپوشيد اال اينکه با روسری نمی

اگر خمار روسری بوده، در آن روز . رود که در حال حاضر بکار می
است  راستی اين . توانسته است سينه را بپوشاند اين مشکل را داشته و نمی

پوششی که بايد فروج را بپوشاند، کدام : که آيه سر راست و شفاف است
گويد فروج را به  ما نمیا. گويد سينه را با خمار بپوشانيد است؟ قرآن می
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گويد با تن پوشی که زنان  کدام پوشش بپوشانيد؟ آيه سر راست است می
زمانی . پوشانند، يعنی خمار، سينه خود را نيز بپوشانند فروج خود را می

از . که حجاب مطرح نبود، کسی نياز نداشت آيه را تغيير معنی دهد
رد و الزم شد معنی آيه قلب زمانی نياز به آيه پيدا شد که روايت کفايت نک

  » .شود
 

  محارم زنان 
توجه » ...َوال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو َءابَائِهنَّ أَوْ «اگربه محارم زنان در 

ها ومشکالت و تفاسير  اين آيه سرراست وروشن، دچاراين همه گرفتاری شد، می
به اين نتيجه » ينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَرِمْنَهااليُْبِديَن زِ «هنگام شرح. شد به رأی نمی

بايست به جزوجه، مو، گردن، و نيمه پايين دست و پا،  زنان مؤمن می«رسيديم که
قرآن درادامه آيه، به . ديگر بخشهای اندام شامل تنه، ران و بازو را از غير بپوشانند

من اجازه داشتند در پردازد که َمحرم بشمارآمده و درنتيجه زنان مؤ ذکرافرادی می
از ) ٢١٤( ».گروهند ١٢اينان . را نيز نمايان کنند» تنه، ران و بازو«برابر آنان 

گروه اول آن به ذکرمحارمی با نسبتهای مشخص پرداخته است  ٨گروه،  ١٢اين 
 : اند گروه، محارم کلی و نامشخص معين شده ٤و در

  )إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ (ـ شوهر ١
  )ابَائِهنَّ أَْو ءَ (ـ پدر ٢
  )أَْو َءابَاِء بُعُولَتِِهنَّ ) (و داماد(ـ پدر شوهر ٣
  )أَْو أَْبنَائِهنَّ (ـ پسر ٤
  )أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ ) (و شوهر مادر(ـ پسر شوهر  ٥
  )أَْو إِْخَونِِهنَّ (ـ برادر  ٦
   )َخَوتِِهنَّ أَْوبَني إِْخَونِِهنَّ أَْو بَني أَ ) (وعموودايی(ـ پسربرادروپسر خواهر ٨و ٧
  )أَْو نِسائِهنَّ ) (که هم جنس اويند(ـ زنان ٩

  )أَْو َما َملََكت أَْيَمنُُهنَّ ) (که در خدمت اويند(ـ بردگان ١٠
أَِو التَّابِِعيَن َغيِر أُولي االْربَِة ِمَن ) (خطر برای اويند که بی(طمع  ـ مردان بی١١

َجالِ    )الّرِ
أَِو الطْفِل الَِّذيَن لَْم ) (و راز اويند که نا آشنا به رمز(خبر  ـ کودکان بی١٢

  )يَظَهُروا َعلي َعْوَرِت النِّساءِ 
در برابر ) شامل تنه، ران و بازو(بنابراين، زنان مؤمن از ستر انداِم پنهان «
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در نتيجه پيدا شدن هر يک از اين اندامها در برابر . استثناء مذکور معاف شدند ١٢
   )٢١٥( ».آنان بال اشکال است

القولند و اختالف مهمی در بين نيست،    ر هشت گروه اول همه تقريباً متفقد
) با فرض استخراج معنای ستر از آن(» يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «اّال اينکه به دليل اطالق 

که در صدر آيه آمده، ناحيه فرج و پايين تنه را از شمول محرميت، مگر در برابر 
   )٢١٦. (فقها در فقه اسالمی نيز همين استرأی غالب . دانند شوهر، برکنار می

گروه اول محارم که نسبتهای مشخص دارند، يک گروِه کلی از  ٨پس از 
در اين باره اتفاق نظر وجود ندارد؛ . برد را نام می) أَْو نِسائِهنَّ (محارم، يعنی زنان 

ً زنان مؤمن و مسل» نِسائِهنَّ «شمار زيادی از مفسران مراد آيه از  مان را صرفا
دانند و بر اين مبنا بر زنان مؤمن جايز نيست که خود را در برابر زنان  می

زنان » نساء«طباطبائی هم معتقد است که مراد از ) ٢١٧. (غيرمؤمن برهنه کنند
و زنان را اضافه کرد به ضمير زنان، » نسائهن«: و اينکه فرمود«: مؤمنين است

زنان مؤمنين است که جايز نيست » ساءن«برای اشاره به اين معنا بود که مراد از 
مرتضی مطهری با وجودی ) ٢١٨( ».خود را در برابر زنان غيرمؤمن برهنه کنند

است، ولی آيه را صريح در حرمت برهنگی در  که احتمال کنونی را ترجيح داده 
  : برابر زنان غيرمسلمان ندانسته است

برابر زنان يهوديه  رواياتی آورده شده که برهنه شدن زن مسلمان در... «
است به اينکه   در اين روايات استناد شده. است و يا نصرانيه منع کرده 

زنان غيرمسلمان ممکن است زيبايی زنان مسلمان را برای شوهران و يا 
ولی البته آيه صراحت کامل ندارد به اينکه ... برادران خود توصيف کنند

حرام ] زنان غيرمسلمان[ا ها در برابر آنه ظاهر کردن زينتها و زيبايی
لهذا با قرائن و دالئل ممکن است گفته شود که اين عمل مکروه . است
فقها معموالً در اين مسأله قائل به پوشش زن نسبت به زنان . است

   )٢١٩(» .دهند پوششی فتوا می غيرمسلمان نيستند و تنها به کراهت بی
بنابراين مملوکين خانواده . در گروه دهم، مملوکين و بردگاِن خانه آمده است

     .باشند نيز، اعم از غالمان و کنيزان، جزء محارم زن می
گروه گذشته بستگانی را اعالم  ١٠توجه به اين نکته جالب است که قرآن در 

کرد که عموماً فاقد سوء نظر و تمايل جنسی نسبت به زن مورد بحث بوده و به 
، به يک گروه کلی ١١اما در گروه  .شوند همين دليِل عام، محرم زن شمرده می

پردازد که به داليل خاص و موردی فاقد ولع، نيرنگ، سوء نظر و شهوت  می
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بنابراين ترجمه . باشند نسبت به آن زن بوده و به همين دليل خاص محرم وی می
َجالِ «عبارت  » نظر مردان بی«که به عنوان » التَّبِِعيَن َغيِر أُولي االْربَِة ِمَن الّرِ

ساير مرداِن ] عالوه بر محارم مشخص قبلی همچنين[«: ورده شده چنين استآ
نسبت به زن [فاقد حّس جنسی و نيرنگ ] به داليل خاص[همراه و پيوستگانی که 

شايد به همين دليل  )٢٢٠( »]آيند نيز محرم و خودمانی بشمار می[هستند ] مربوطه
اده بودند نظير نمکی، آب است که در قديم کسانی که در ارتباط دائم با خانو

گفتند  ، زنان خانه به آنها نمکِی، آب حوضِی، نوکِر خودمان می...حوضی، نوکر و
  .  کردند آمدند و به عنوان محرم به آنها نگاه می پوشش می و در برابر آنها بی

  :های فرعی زير اشاره داشته باشد تواند به گروه اين گروه کلی می
العقل که فقدان حس جنسی در آنها، به طبيعت    الف ـ افراد سفيه و ناقص

 : گويد مطهری هم می. گردد شان برمی خلقت
قدر مسلم، اين جمله ديوانگان و افراد بُله را که دارای شهوت نيستند و «

 )٢٢١(» .گردد کنند شامل می ای که در زن است را درک نمی جاذبه
ز انجام عمل جنسی الذکر بوده و ا   ب ـ مردان اخته و خواجه که مقطوع

 .اند ناتوان
شان به پايان رسيده و به  ج ـ مردان سالخورده که دوران تمايالت جنسی

 .پرورانند همين خاطر سودای معاشقه و برقرار کردن رابطه جنسی را در سر نمی
)٢٢٢( 

د ـ مردان فقير و نيازمندی که در خانه به عنوان خدمتکار و َوردست يا 
شان با اعضای خانه، قصد  ه و به دليل فاصله طبقاتیشاگرد خانه مشغول شد

 .کنند رابطه با زنان منزل را نمی
زندگی : از جمله(هـ ـ مردان کامالً مرتبط و آشنايی که به داليلی خاص 

ها، ارتباط زياد، در يک خانه و اطاق زندگی کردن، احساس پدر و  مشترِک خانواده
ری نسبت به هم داشتن، نسبت به وی دختری يا مادر و پسری يا برادر و خواه

 .   حس جنسی نداشته باشند
ای که به دليل واالئِی شخصيت، از  وـ اشخاص صالح و رجال کامل و جا افتاده

جز در برابر (رهيدگی تمايالت جنسی به دور بوده و از هيجانی شدن غرائز جنسی 
 )  ٢٢٣. (کردند پرهيز می) همسر و کنيز

ن از پوشش بانوان جلوگيری از آلودگی جنسی است نظر به اينکه هدف قرآ
، لذا با وجود ايمنی و اطمينان خاطر )غض بصر و حفظ فرج(که در مطلع آيه آمد 
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زنان از شخصيت طرف مقابل، الزامی به رعايت حجاب مذکور در برابر آنان 
ً به نوع برداشتی برمی«ريشه تعدد احتماالت ياد شده، . نيست گردد که از  عمدتا

زيرا گروهی اين . شود ناشی می) فاقد ولع و شهوت(» َغيِر أُولي االْربَةِ «عبير ت
و يا ) بند الف(گردانند  فقدان شهوت را قهری دانسته و به طبيعت و خلقت فرد برمی

ولی ). بند ب(دانند  همچون اختگان و مجبوبين ناشی از فقدان عضو جنسی می
به دوران سالخوردگی و کهنسالی  برخی ديگر فقدان شهوت را مقطعی و مربوط

ای ديگر آن را ناشی از اختالف مالی وردستان، خدمتکاران  و عده) بند ج(دانند  می
حالت ديگر ). بند د(دانند که با صاحب و ارباب خود داشتند  و ساير بينوايان می

فقدان شهوت و سوء نظر، مربوط به بستگان و آشنايان صميمی است که به دليل 
ياد و زندگی توأمان، هر گونه سوء نظر از سوی ايشان نسبت به آن زن قرابت ز

منتفی است، با اين تفاوت که نه نيروی جنسی در اينان خفته است و نه ساير زنان 
و سرانجام؛ گروهی که بر مهار ). بند هـ(توانند در برابر آنان فاقد پوشش باشند  می

کنند، مراد مردان صالح و  را مهار میتمايالت جنسی توانا هستند و بطور ارادی آن 
نگرند و به همين سبب  ای هستند که از پنجره شهوانی به زنان نمی شخصيتهای پخته

بعيد نيست که اين عبارت ). بند و(آورند  در ايشان احساس اطمينان به وجود می
آنها ای تنظيم شده باشد که همه احتماالت باال را در بر گيرد زيرا همه  قرآن به گونه

خطر بودن و قصد شهوانی نداشتن اشتراک دارند و اين اشتراک،  نظر و بی در بی
َجالِ «با تعبير  مغاير نبوده و بلکه با آن هماهنگ و » التَّابِِعيَن َغيِر أُولي االْربَِة ِمَن الّرِ

  )٢٢٤( ».مطابق است
لَْم يَظَهُروا  أَِو الطْفِل الَِّذينَ (خبر آخرين گروه محارم زنان هستند  کودکان بی

که از حيث سن و سال، نقطه مقابل » کودکان«گروه کلی ). َعلي َعْوَراِت النِّساءِ 
مردان هستند، کودکانی که فاقد آگاهی نسبت به رازهای جنسی بوده و يا توانايی 
رويارويی جنسی با زنان را ندارند و به همين داليل به محرم بودنشان حکم 

کودکانی که هنوز «: توان چند گونه ترجمه نمود رت را میدر اينجا عبا. است شده 
کودکانی که از شرمگاه «و يا  »اند های نهان جنسی زنان پی نبرده به رازها و جاذبه

 : گويد مرتضی مطهری در اين باره می )٢٢٥( ».زنان آگاهی ندارند
اين قسمت را . خبرند، يا توانايی ندارند کودکانی که از امور جنسی بی«
. کودکانی که برامورنهانی زنان آگاه نيستند...توان تفسيرکرد يزدوجورمین

: شود وممکن است مفهوم غلبه وقدرت رابدهد، پس معنی چنين می
  ) ٢٢٦(» .کودکانی که بر استفاده از امور نهانی زنان توانايی ندارند
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شود که هدف  های محارم نسبت به زن، معلوم و مشخص می با توجه به گروه
  . ی از پوشش جلوگيری از فحشا و زنا است و نه ستر مو و يا حجاب شرعیاصل

َو ال يَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َو «: و اما بخش پايانی آيه
ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكْم تُْفِلُحونَ  َّ يديم که منظور در قسمت قبل د. »تُوبُوا إِلي 

حال بر . از زينت، اندام طبيعی است و نه زيورآالت و آرايش و يا جامه و پوشاک
  :  دهيم مبنای زينت به معنای ناحيه پايين تنه و ران، بحث را ادامه می

يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ َو (قرآن در ابتدای آيه، به نهی فحشای جنسی پرداخت 
نهی » نمايان ساختن اندام«س در همين راستا زنان را از ، سپ)يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ 

. ، و با توجه به واقعيت آن عصر دو دستور صادر کرد)ال يُبديَن زينتهن(کرد 
مربوط به تردد زنان و حالت » َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «دستور اول 

ها و  ست شکافباي شان است که شرح آن گذشت و مشخص شد که می ايستادن
دستور . شان پوشيده گردد های باز را ببندند تا به ويژه ناحيه دامن و سينه فاصله
تواند مربوط به زمان  می» ال يَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ «دوم 

نشستن و قرارگرفتن زنان بر روی زمين باشد و مراد اين باشد که به هنگام 
ها باال رود تا که پايين تنشان  نشستن نبايد بين پاهای آنها فاصله بيفتد يا زانو

با اين دو رهنمود ) ٢٢٧. (نمايان گردد) شامل ران، لمبر، فرج و شرمگاه(
ناحيه «توان نتيجه گرفت که قرآن خواهان دقت در پوشش دو بخش اندام يعنی  می

  . است شده » ناحيه سينه و پستان«و » دامن
اش کم  ا اين زاويه؛ اگر زينت را جامه خاص بدانيم که نقش پوشانندگیب

بيشتر مطمح نظر باشد، اين ) با استفاده خاص از آن(رنگ، و جنبه تزيينی آن 
ناميده » خلخال«شود که در متون کهن  پوشاک و زيور خاص همان چيزی می

ً به معنای زيور و . است شده  ای که به  حلقهخلخال بر خالف تصور رايج، لزوما
بستند، نيست بلکه پارچِه نازک و يا رشته مانند و جواهرنشانی بود که  مچ پا می

: شود بر اين اساس ترجمه عبارت چنين می. بستند به ران و يا دور ناحيه دامن می
در [زنان مؤمن نبايد پاهاشان را به نحوی قرار دهند که پوشاک مزيّن و پنهان «

خِط محوری آيه که صيانت جنسی است و «بنابراين  ».گرددشان نمايان  ]زير دامن
در مطلع آن آمده و در طول آيه مورد توجه قرارگرفت، در اين عبارت نيز دنبال 
شد و طی آن از زنان مؤمن خواست که دست از فريبندگی و دعوت به آلودگی 

  . و اين امِر مستمر و همه زمانی و همه مکانی است )٢٢٨( ».بردارند
نشان ابتناء تمام رهنمودهای آيه بر حول پرهيز از «ا از زاويه ديگر؛ و ام
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توان سراغ گرفت؛ آنجا که خواهان توبه  آلودگی جنسی را در عبارت انتهايی آيه می
ِ َجِميعاً أَيَُّها اْلُمْؤِمنُوَن «: است همگانی مؤمنان از عملکرد سابقشان شده  َّ تُوبُوا إِلي 

خواهد که با قصد عرض اندام و نمايش  در اينجا از زنان مؤمن می... »ونَ لَعَلَّكْم تُْفِلحُ 
اليَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما «: های نهان به تردد در سطح جامعه نپردازند زيبايی

خواهد که با قصد عرض اندام و نمايش  ، از زنان مؤمن می»يْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ 
گفتنی است که پيش از اين . ردد در سطح جامعه نپردازندهای نهان به ت زيبايی

نيز يادآور آيه جلباب بود که در هر » َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «عبارت، 
  )٢٢٩( ».است های رها، نادوخته و نارسا داده  دو، توجه به مراقبت از جامه

   
  های مجاز مصاديق ما ظهر منها يا برهنگی

ترين توضيحی که قرآن در باره پوشش زنان آورده، عبارت  ن حساسگما بی
باشد که  می» اليُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ «

اينک به استخراج . تر به آن پرداخته و نظرهای مختلف در باره آن آورده شد پيش
و اقدام به تعيين مصاديق معنای برگزيده، و سرانجام حکم  »ما ظهر منها«معنای 

. شود قرآن در باره حجاب متعارف و مرسوم در پيش از نزول وحی، آورده می
)٢٣٠ (  

» ...ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها«ها در عبارت  ترين چالش يکی از مهم
اندام ظاهر «نتخاب يکی از دو مورِد است، که ا» ما ظهر منها«دستيابی به  معنای 

  : باشد می» ظهور موردی اندام«يا » و نمايان
بر اين اساس ما ظهر منها اشاره به اعضای : الف ـ اندام ظاهر و نمايان

مشخص و بخشهای معين از اندام زنان دارد و در نتيجه عبارت چنين معنا 
هايی  نمايان سازند مگر آن بخشهاشان را  زنان مؤمن نبايد اندام و زيبايی«: شود می
  »  ...نمايان و ظاهر هستند] معموالً [که 

ما ظهر منها اشاره به عضو بخش معينی از پيکر : ب ـ ظهور موردی اندام
از اندام  نداشته، بلکه به معنای ظهور موردی و برهنگی ناخودآگاِه بخشهايی 

ايد اندام و زنان مؤمن نب«: دهد در نتيجه، عبارت چنين معنی می. است
و از لبالس [نمايان شود ] خود بخود[هاشان را نمايان سازند مگر اين که  زيبايی

و ) ٢٣٢(ابن رشد الحفيد هر دو احتمال را فهرست کرده  )٢٣١( »]...بيرون زند
: توان سراغ گرفت های معاصر می وجود هريک از اين دو قول را در ترجمه

جز آنچه قهراً ...«و ) رجمه ناصر مکارمت(» جز آن مقداری که نمايان است...«
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 ) ای ترجمه مهدی الهی قمشه(» شود ظاهر می
فاقد پوشش بوده و به  تفسير اول؛ توجه به اندامی دارد که معموالً نمايان و

 ً اندام «توان برای آسانی کار، اين قول رامی. آشکاربوده است بيانی ديگرذاتا
ظهور  ه به بيرون زدِن اندام پوشيده، وتفسير دوم؛ توج. نام گذاری کرد» نمايان

اين قول . شود دراين برداشت، ظهوروبرهنگی بر اندام عارض می. ناخودآگاه دارد
يا پديدار شدن اتفاقی اندام پوشيده ناميد وبه طوری » ظهور موردی«توان رانيزمی

 .تکه خواهيد ديداين تفسيربا متن قرآن همآهنگی ندارد وبا دنباله آيه در تضاد اس
همچنان که گفته شد قول اول مشهورتر و درست بوده و استثناِء آيه مربوط 

 :زيرا. هايی از اندام است که معموالً فاقد پوشش بودند به آشکار بودن بخش
ما «قرار گرفته و چون »ما بطن«درکنار»ما ظهر«ـ در ديگرآيات قرانی١

شود،  نهان میبه معنای چيزهای پنهان است ونه چيزهايی که گهگاه پ» بطن
که نقطه مقابل آن است به معنای اندام نمايان و ظاهر » ما ظهرمنها«بنابراين 

 .شود باشد و نه اندامی که گهگاه به صورت ناخودآگاه ظاهر می می
در (ـ از آنجا که درادامه همين آيه صريحاً سخن از زينت مخفی و غيرظاهر ٢

ِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يْخِفيَن ِمن ال يَض(است  شده ) مقابل زينت ظاهر و نمايان
باشد و در نتيجه ما ظهر منها  بنابراين خود آيه قائل به تقسيم مذکور می) ِزينَتِِهنَّ 

 )    ٢٣٣.(های آشکار است به معنای اندام نمايان و زيبايی
: شود با استنباط ظهوراتفاقی ازما ظهرمنها، ترجمه عبارت چنين می«ـ ٣

ان مؤمن نبايد زينت وپيکرشان را نمايان سازند مگر اين که ناخواسته آشکار زن«
اما اين تفسيرحاوی توضيح واضحات بوده که از ساحت قرآن به دور . »...شود

اما از آن . است، زيرا بال اشکال بودن ظهور ناخودآگاه، بديهی بوده و همه فهم است
» ارادی«ر، حتی در پوشش گذشته به گواه خود آيه وقتی زنان عصر پيامب

غير «مباالت بودند، جايی برای رفع ابهام ظهور  ترين بخشهای پيکرشان بی حساس
آنها مگر در موارد خودآگاه انگيزه درستی برای . اندامشان وجود نداشت» ارادی

پوشش داشتند که درپی آن منتظر کسب تکليف در خصوص موارد ناخواسته باشند، 
ای که ازدايره تکليف بيرون بوده و نيازی به حکم  استهيعنی همان موارد ناخو

ترجمه  عبارت با توجه به معنايی که برای ما ظهر منها ] بنابراين. [جداگانه ندارد
] مابقی[نمايان، ] معموالً [زنان مؤمن نبايد، به جز انداِم «: انتخاب شد، چنين است

 )٢٣٤(» »...هاشان را آشکار سازند اندام و زيبايی
بايد بررسی کرد که اين نواحی مجاز به کشف، کدامين بخش از اندام  حال
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چه اعضايی از پيکر » ما ظهر منها«بانوان بوده و به عبارت ديگر مصاديق 
پس بايد جستجو کرد که زنان عصر پيامبر نسبت به پوشش چه بخشهايی از «. است

گذاردند؟ پاسخ اين  می برنامه بوده و معموالً آن بخشها را نمايان و باز پيکرشان بی
صورت، گردن، موی سر، دستها «ای برای پوشاندن  است که آنان تدبير و برنامه

نداشتند و برهنگی اين مواضع کامالً رايج » از آرنج به پايين و پاها از زانو به پايين
در آن دوره، قسمتهای فوق از تن  )٢٣٥( ».و فاقد هر گونه قبح و اشکالی بود

، تداوم رسم جاری زنان »اال ما ظهر منها«قرآن با انشاء عبارت  پوشيده نبود و
 .را بال اشکال دانسته و آن رويه را تصديق کرده است

در اينجا اين پرسش مطرح است که اگر رسم مذکور بال اشکال است پس در «
اين صورت آيه چه چيزی از زنان مؤمن خواسته است؟ پاسخ اين است که زنان 

ً برنامهعالوه بر اينکه  صورت، «ای برای استتار  مطابق آنچه در باال آمد، اساسا
نداشتند، در پوشش ساير مواضع » گردن، موی سر، ساعد، ساق، کفين و قدمين

که معموالً پوشيده و دارای جامه بود ) شامل تنه، ران و غيره(تر پيکرشان  حساس
س قرآن با توجه به پ. مباالت، فاقد حساسيت و عاری از عزم و جزم بودند نيز بی

الف ـ مکشوف بودن صورت، گردن، موی سر، ساعد وساق، ب ـ (اين دو واقعيت 
ال يُْبِديَن «از خود واکنش نشان داد و عبارت ) مباالتی در استتار تنه، ران و بازو بی

کرد تا حکم خدا  را نازل» ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 
بر اين اساس واکنش قرآن، و نتايج حاصله از . در مورد دو رويه مذکور ابالغ شود

 :آن، از اين قرار است
شامل تنه، (های معموالً پوشيده  ـ از زنان مؤمن خواست که اندام و زيبايی١

را محافظت کنند و در اين راستا خواستار اطمينان از رفع شکافها و ) ران و بازو
ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر (های جامه شد تا مواضع مذکور ظهور نيابند  استیک

   ). ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ 
شامل صورت، گردن، مو و (ـ اما در مورد اندام معموالً مکشوف و باز ٢

صالحی صادر نکرد و تداوم رهنمود جديد و ا) دست و پا از آرنج و زانو به پايين
، زيرا به گواهی همين آيه و )إِال َما ظَهَر ِمْنَها(وضع سابق را بالاشکال دانست 

مباالت بودند  نيز بی» سينه و پستان«و » فرج و دامن«تفسيراتش حتی در پوشاندن 
 )٢٣٦).(َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ ... يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ (

بايست در استتار اندامشان دقت و از  زنان می« اينکه؛ ٢و  ١يجه شماره نت
کردند، ولی در مورد بخشهايی که معموالً خارج از دايره  مباالتی دوری می بی
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  )٢٣٧( ».پوشش بود فاقد تکليف بودند
اين آيه حجاب متعارف و رايج زمان نزول را مبنا قرار داده، اما دربست هم 

آيه در صدد است که با گوشزد کردن نقاط ضعف، حجاب . استآن را نپذيرفته 
های مبتنی به  متعارف و رايج، زمان را کارآمدتر سازد، تا بتواند از بروز پنجره

بنابراين تعيين مورد در . است جلوگيری بعمل آورد فحشا که در صدر آيه آمده 
ا، خواست قرآن اصل نيست، بلکه تنها صرف کارآمدی پوشش در مقابله با فحش

با توجه به آيه جلباب که قبالً آمد، اين کارآمدی از طريق توجه به . آيه است
با توجه به آنچه گفته شد، به . تشخيص عقل و عقال در هر زمان فراهم است

 :  پردازيم ترجمه نهايی آيه می
به زنان مؤمن بگو چشم از آلودگی جنسی فروپوشند و ] ای پيامبر[«

به غير از ] برای تحقق آن[ا مصون دارند و دامن از ارتکاب فحش
صورت، مو، گردن، و : در برابر مردم شامل[پيدا ] معموالً [های  زيبايی

شامل تنه، ران و [نهان ] معموالً [های  ، زيبايی]نيمه پايين دست و پا
پسر، پسر ] داماد،[را جز در برابر شوهر، پدر، پدر شوهر، ] بازو

] دايی، عمو،[پسر برادر، پسر خواهر، برادر، ] شوهر مادر،[شوهر، 
خبر نمايان  طمع و کودکان بی زنان، غالم زرخريد، ساير مردان بی

جامه و پوشاک را بر ] های نهان برای نمايان نشدن زيبايی[سازند و بايد 
] های جامه در نواحی تنه، سينه، دامن و پهلو و دروازه[روی شکافها 

شان به تردد و قدم زنی  های نهان ن زيبايیو نبايد برای نماياند. قرار دهند
از گذشته با بکار بستن [و همه شما مؤمنان، شرمنده و پشيمان . بپردازند

از [خدا باز گرديد تا بلکه ] خواست[به سوی ] رهنمودهای مذکور
  )٢٣٨(» .رهايی و نجات يابيد] های جنسی و اخالقی آلودگی

 
 ـ آيه نهی از تبرج۴

از آن حجاب کامل و حتی شديدتر از آن؛ حکم خانه آيه ديگری که برخی 
 : اند، آيه عدم تبرج است نشينی و زندانی کردن زن در خانه را بيرون کشيده

َج اْلَجاِهليَِّة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصَّالةَ َوآتيَن  ْجَن تَبَرُّ  َن في بُيُوتِكُنَّ َوالتَبَرَّ  َوقَرْ «
َكاةَ َوأَِطْعَن هللاَ َو رَ  ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت  يُد هللاُ ِليُْذِهَب َعنكُُم الرِّ  إنَّما يُر  ُسولَهُ  الزَّ

 ) ٣٣احزاب (»ا ُكْم تَْطهيرً  َويَُطِهّرَ 
اين آيه مخصوص زنان پيامبر صادر شده است و ربطی به بانوان ديگر 
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» خانه نشينی و در خانه ماندن«ای به استناد اين آيه  با وجود اين، عده .ندارد
اند و به دنبال آنان گروهی ديگر، بهترين پوشش برای  ن پيامبر را عنوان کردهزنا

اند که حتی اگر  اند و قائل به اين شده همه بانوان را ماندن دائم در خانه عنوان کرده
در مواردی، زنان ناچار به خروج از خانه شدند، بايد با پوشش سرتاسری و 

اهی مردم از قرآن و تاريخ و دين استفاده کرده اينان از ناآگ. همراه با روبنده باشند
و احتماالً برای جلب رضای قدرت حاکم نظر خاص خود را بر قرآن تحميل کرده و 

  .اند به اصطالح؛ تفسير به رأی و نظر خود کرده و به خورد مردم داده
ج«و » قَرنَ «برای روشن شدن معنای درست آيه، بايد معنای واژه  » تَبَرُّ

گردد که اين آيه هيچ  وقتی اين دو مطلب روشن شود معلوم می. روشن شود
  )٢٣٩. (ارتباطی با مقوله خانه نشينی زنان پيامبر ندارد

اما در اينکه ريشه . صيغه جمع مؤنث مخاطب از فعل امر است» قَرنَ «واژه 
باشد، اختالف وجود دارد و چهار  اين فعل چيست و در نتيجه معنايش چه می

  :  رای آن برشمرده شده استاحتمال مختلف ب
به معنای با وقار بودن، و سنگين » َوقار«ومصدر»َوقَرَ «ريشه : ـ احتمال اول
) ٢٤٠. (يکی از دو معنای برگزيده طبرسی نيز همين معناست. و آرام بودن است

هاتان سنگين  در خانه! ای زنان پيامبر«: در اين حالت، معنای عبارت چنين است
  . و ناظراست به کيفيت حضوردرخانه، و نه لزوم حضور در خانه» و با وقار باشيد

به معنای قرار گرفتن، مستقر » قرار«و مصدر » قرّ «ريشه : ـ احتمال دوم
» قَرنَ «در اين حالت صيغه مربوط، ... . شدن، آرام گرفتن، پابرجا و ثابت شدن و

  .باشد به فتح قاف است که مطابق با رسم الخط قرآنهای موجود می
گويا اين احتمال در بردارنده . »َوقراً «و مصدر » وقر«ريشه : احتمال سوم ـ

، و )جلس بوقار: َوقََر يَِقُر َوقراً فی بيته(يکی نشستن همراه با وقار : دو معنا است
ای زنان «: ترجمه عبارت به معنای اول چنين است. ديگری نسشتِن صرف

اين حالت نيز هدف آيه کيفيت حضور در . »هاتان با وقار بنشينيد پيامبر، در خانه
اما در شق دوم، معنای عبارت ناظر . در خانه است و نه الزام به حضور در خانه

هاتان بنشينيد  ای زنان پيامبر، در خانه«: شود بر حضور و ماندگاری در خانه می
  . »و بمانيد

 ای«: در اين صورت معنای عبارت چنين است. »قار، يقار«: ـ احتمال چهارم
هدف آيه در اين احتمال نيز، لزوم . »هاتان مجتمع شويد زنهای پيامبر، در خانه

  .حضور در خانه است
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آيد که يکی ناظر  از مجموع احتماالت چهارگانه، دو ترجمه کلی بدست می
شود که در  در خانه؛ و بدين ترتيب از زنان پيامبر خواسته می» حضور«است به 

حضور در خانه و در » نحوه و کيفيت«ر است بر شان بمانند، و ديگری ناظ خانه
آن سخنی از حضور يا عدم حضور در خانه بميان نيامده و فقط خواسته که زنان 

  )٢٤١. (پيامبر، هنگام حضور در خانه وقارشان را حفظ کنند
  

  واژه تبرج
  :  اين واژه معانی مختلف زير را دارد. پردازيم می» تبرج«حال به واژه 

. ن در برابر مردم، همانطور که برج قلعه برای همه هويدا استـ آشکار شد١
َج اْلَجِهِليَِّة األُولي «در اين حالت ترجمه عبارت  ْجَن تَبرُّ : چنين است» ...َو ال تَبرَّ

» جاهليت اولی درميان مردم ظاهرنشويد] زنان دوران[ای زنان پيامبر، همچون «
)٢٤٢(  

] زنان در دوران[ن پيامبر، به شيوه ای زنا«ـ بيرون رفتن و خارج شدن؛ ٢
 .سخن طبرسی نيز در همين راستا است. »بيرون نرويد] از خانه[جاهليت اولی 

انتساب اين ويژگی به زن، نشان . ها  و اظهار محاسن ـ نشان دادن زيبايی٣
دهد که او درصدد است با زينتهای مصنوعی مثل زيورآالت و البسه، يا با  می

ل اندام برهنه، و يا با طرق وسوسه انگيز ديگر، خود را نمايش زينتهای طبيعی مث
جاهليت اولی به خودنمايی و اظهار ] زنان دوران[به گونِه ! ای زنان پيامبر«دهد؛ 

 » .ها نپردازيد زيبايی
ای زنان «اند؛  گرفته» ها همانندی در اظهار زيبايی«ـ برخی نيز معنای آن را ٤
 ».جاهليت اولی همانندی نکنيد] با زنان دوران[ان هات در اظهار زيبايی! پيامبر
است؛ » خانه و قصر] درون[هويدا شدن شخص از «ـ ديگر معنای تبرج  ٥

جاهليت اولی به نمايان سازی خود از ] زنان دوران[ای زنان پيامبر، به شيوه «
  )٢٤٣( ».ها مپردازيد درون خانه

عرض اندام و «ر توان د را می» تبرج«تمامی معانی برشمرده برای 
حال از آنجايی . که امر مستمر واقع نيز هست جمع کرد» گريانه رفتارهای نمايش

َج اْلَجِهِليَِّة األُولی«که  ْجَن تَبرُّ پيوستگی معنوی » قَْرَن في بُيُوتِكُنَّ «با » َو ال تَبرَّ
 : دارد و در واقع مکمل آن است، دو حالت برای آيه متصور است

؛ حفظ وقار و احکام درون خانه باشد و نه »َن في بُيُوتِكُنَّ قَرْ «ـ اگر مراد ١
َو قَْرَن في بُيُوتِكُنَّ َو ال «مربوط به روی آوردن به خود خانه، ترجمه عبارت 
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َج اْلَجِهِليَِّة األُولی ْجَن تَبرُّ که بسياری آن را ُحکم خانه نشينی همسران پيامبر » تَبرَّ
هاتان  در خانه! ای همسران پيامبر«: اين قرار استدانند از  و در خانه ماندشان می

با وقار و آرام باشيد و به شيوه جاهلی، خود را از درون خانه و از مقابل درب و 
بنابراين در اين حالت آيه فرمان رعايت وقار هنگام حضور در » .پنجره ننمايانيد

درون و يا گريانه که از  خانه را در واکنش به عرض اندام و رفتارهای نمايش
گرفته، صادر نموده است و  مقابل خانه برای جلب افراد بيرون از خانه انجام می

  ) ٢٤٤. (درصدد خانه نشين کردن هيچ کس، حتی زنان پيامبر نبوده است
به معنای استقرار در خانه باشد، مفهوم آيه » قَْرَن في بُيُوتِكُنَّ «ـ حال اگر ٢
. »شيوه جاهلی برای جلب توجه بيرون نرويددر خانه بمانيد و به «: شود اين می

کيفيت خروج به سبک زنان «در اين حالت، چيزی که مورد نهی قرار گرفته؛ 
در » درون خانه ماندن«پس امر به . است و نه اصل بيرون رفتن» جاهليت

ابالغ شده و نه به عنوان حکمی » خروج توأم با زّی جاهليت«واکنش نسبت به 
  ) ٢٤٥. (مستقل و مطلق

مقدم بر تمام اينها، در رد داللت آيه بر لزوم خانه نشينی زنان، بايد به اين 
باشد و حتی  ناقض حقوق انسان در قرآن می» حصر خانگی«نکته توجه گردد که 

در آن زمان ناممکن بوده، چرا که برآوردن نيازهای اوليه  زنان آن دوران، در 
  .ه استای بوده، ممکن نبود ای که در حد حجره خانه

اما برای وضوح بيشتر معنای آيه، بايد به منشأ تاريخی مسأله و به امر واقع 
بايد ديد رفتار جاهلی چگونه بوده که فرمان منع از آن برای . مستمر توجه شود

کردند و در معرض ابتال  زنان پيامبر و مؤمنان آمده است؟ زنان چگونه رفتار می
اهان عدم وقوع آن در آينده شده است؟ به چه چيز ناپسندی بودند که آيه خو

مهمترين چيزی که در ) »عدم تبرج به جاهليت اولی«هنگام شرح (مفسران اوليه 
ها و کيفيت پوشش آنها  کنند، مربوط به برهنگی باره شيوه زنان جاهلی مطرح می

  :برخی از اين روايات که در تبيين جاهليت اولی آمده از اين قرار است. است
َج اْلَجِهِليَِّة األُولیَوال تَب« ْجَن تَبرُّ و خويشتن را از حد بيرون مياراييد بی : رَّ

وار نخست، آن وقت که مسلمان نبود زنان  عستکی نادان  عستکی چون بی
حريرهای تنگ پوشيدندی با ذبانهای گشاده بيرون آمدندی همی خراميدندی بليحه و 

ندی ودرآن بيرون خراميدندی دامن برکتف افکنده وپيراهنهای مرواريدوارپوشيد
َج اْلَجاهليَِّة األُولی چنان بود]مردان نامحرم[پيش نامردان محرم   و) ٢٤٦(».، تَبرُّ

 :نيز



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ٩٤                                                                                         از  و 

  

  

  

   
زنان پيراهن از لؤلؤ ] شيوه تبرج در جاهليت اولی چنين بود که[«

پوشيدند درحالی که سمت چپ و راست پيراهنشان نادوخته بود، و نيز  می
  ) ٢٤٧(» .پوشاند ای که بدنشان را نمی پوشيدندبه گونه های نازک می جامه

در واقع اين  جلوه فروشی امر واقع مستمری است که قرآن آن را نهی کرده 
  : صدر چنين است در اينجا تحشيه آقای بنی. است

امر واقع مستمر؛ جلوه فروشی زنان ايستاده بر در با زنان ديگر و يا از «
. ه در محلهای تجمع بوده است و هستپشت پنجره و در خارج از خان
  » .شود چنين حاالتی حاال هم مشاهده می

در بند پايانی آيه، فلسفه وجودی اين فرمان الهی، زدودن ابتال به رجس و 
ْجس أَْهَل «: آلودگی از همسران پيامبر بيان شده است ُ ِليُْذِهب َعنكُم الّرِ َّ إِنََّما يُِريُد 

رَ  چيست که پاک شدن از » رجس«در اينجا بايد ديد که . »كْم تَطِهيراً اْلبَْيِت َو يُطّهِ
رجس به معنای عمل زشت و قبائح «آن برای زنان پيامبر خواسته شده است؟ 

 ».شديد، پليدی و ناپاکی، شک و دودلی، وسوسه شيطانی، و آلودگی آمده است
شده که رجس راغب آن را شيئی قذر و پليد گفته، در مجمع از زجاج نقل « )٢٤٨(

  ) ٢٤٩( ».اند اقرب و صحاح نيز آن را پليد گفته. نام هر کار تنفرآور است
مطابق مندرجات فصل اول، يکی از معضالت حادی که در باره زنان عصر 

مطابق . باشد می» بازی و آلودگی جنسی معشوقه «پيامبر مطرح بوده است؛ 
» رجس«توجه به معنای  روايات، وجود چنين مواردی چنان شايع بوده است و با

ها و  و نيز مواردی که تا کنون توضيح آنها آمده است، بايد گفت که برهنگی
های رفتاری و اخالقی چنان در عصر پيامبر رواج  ها و آلودگی نارسايی جامه

خطراتی  داشت، که همه زنان، حتی همسران پيامبر نيز مواجه با چنين معضالت و
خواهد زنان پيامبر را  حله اول، با صدور فرامينی میاز اين رو قرآن در و. بودند

های ناشی از  خواهد که از برهنگی از آلودگی، ايمن و سربلند سازد و از آنان می
ضعف پوشش جلوگيری نموده و به ويژه از نزديک شدن به آلودگی جنسی و 

  . اخالقی بپرهيزند
  :آوريم اينک در پايان بررسی آيه، ترجمه آن را می

هاتان با وقار و آرام باشيد، و به شيوه  مسران پيامبر در خانهای ه«
خود را ننمايانيد، و ] و از مقابل درب و پنجره[جاهلی از درون خانه 

نماز برپا داريد، و زکات دهيد و خدا و رسولش را اطاعت کنيد، زيرا 
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آلودگی را از شما خانواده ] با حذف اعمال و رفتار قبيح[خواهد  خدا می
شما را چنان که شايسته و بايسته است پاک ] در نتيجه[بر بزدايد و پيام

  )٢٥٠(» نمايد
و «توضيحات ترکاشوند، در ذيل آيه مورد بحث، که از نظر گذشت، در مورد 

َج اْلَجِهِليَِّة األُولی ْجَن تَبرُّ و قَرَن فی «شافی و وافی است، اما در مورد » ال تَبرَّ
ای که زنان پيامبر داشتند، توجه کرده  وقعيت ويژه، اگر ترکاشوند به م»بُيوتكن

به » هايتان بمانيد در خانه«شد که هدف از  بود، آيه از روشنايی کاملی برخودار می
ً از خانه بيرون نيايند، بلکه بدين معنا است که به دليل  اين معنا نيست که مطلقا

ياسی و اجتماعی، های س ای که دارند، برای پرهيز از سوء استفاده موقعيت ويژه
های خود بيرون نيايند و در  چه از جانب ديگران و چه از جانب خود، از خانه

در قرآن، آياتی چند در مورد زنان پيامبر . هايشان با وقار و سنگين بمانند خانه
  :آمده است که حاکی از موقعيت ويژه ايشان است

و زينت آنيد، بياييد تا اگر خواهان زندگی دنيا : ای پيامبر به همسرانت بگو«ـ ١
مهرتان را بدهم و خوش و خرم شما را رها کنم، و اگر خواستار خدا و و فرستاده 
وی و سرای آخرت هستيد، پس به راستی خدا برای نيکوکاران شما پاداش بزرگی 

  )٢٥١(» .آماده گردانيده است
ای همسران پيامبر، هر کس از شما مبادرت به کارهای زشِت آشکاری «ـ ٢

 )٢٥٢( ».کند، عذابش دو چندان خواهد بود
و شما را نسزد که هرگز پس از او با همسرانش ازدواج کنيد چون اين «ـ ٣

 ) ٢٥٣(» .بزرگ است] گناهی[کار نزد خدا 
 )٢٥٤( ».ای همسران پيامبر، شما مانند هيچ يک از زنان ديگر نيستيد«ـ ٤

 . با ساير زنان فرق داريديعنی اينکه به لحاظ لحاظ موقعيت اجتماعی و سياسی 
  ) ٢٥٥(  » هايتان بمانيد در خانه«ـ  ٥

کامالً روشن است که موارد فوق، برای جلوگيری از سوء استفاده سياسی و 
اجتماعی از موقعيتی است که زنان پيامبر چه در حيات و چه بعد از ممات آن 

حزاب روشن سوره ا ٣٣بنابراين  منظور از آيه  .اند حضرت، نزد مردم داشته
» زنان پيامبر«شود که اوالً ربطی به حجاب و پوشش ندارد، و ثانياً مخصوص  می

است و ثالثاً نظر به اينکه قرآن توجه خاصی به زنان پيغمبر، چه در زمان حيات 
آن حضرت و چه بعد از وفات ايشان داشته، و برای پاک ماندن آنان از درگيريهای 

ه از آنان، به صراحت عنوان کرده که در سياسی و اجتماعی و سوء استفاد
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های خود با وقار و سنگينی بمانند، و از شرکت در مسائل سياسی و اجتماعی  خانه
های خود بيرون نيايند و خود نيز  شود، از خانه که باعث سوء استفاده از آنان می

مطهری هم به اين مسأله توجه کرده و . از موقعيت خود سوء استفاده ننمايند
 :شتهنو

دانيم كه در قرآن كريم درباره زنان پيغمبر دستورهای خاصی وارد  می«
يَا «: شود اولين آيه خطاب به زنان پيغمبر با اين جمله آغاز می. است  شده

َن النَِّساءِ  ِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمّ . ، يعنی شما با ساير زنان فرق داريد»نَِساَء النَّبِي
كه زنان پيغمبر چه در زمان حيات آن اسالم عنايت خاصی داشته است 

های خود بمانند، و در اين  حضرت و چه بعد از وفات ايشان، در خانه
قرآن كريم . جهت بيشتر منظورهای اجتماعی و سياسی در كار بوده است

های  ، يعنی در خانه»و قَرَن فی بُيوتكن«: گويد پيغمبر می  صريحاً به زنان
كه خواه ناخواه » امهات المؤمنين«ه است خواست می  اسالم. خود بمانيد

احترام زيادی در ميان مسلمانان داشتند از احترام خود سوء استفاده نكنند، 
و احياناً ابزار عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل سياسی و اجتماعی 

ـ عايشه ـ كه از » امهات المؤمنين«دانيم يكی از  می  و چنانكه. واقع نشوند
كرد، ماجراهای سياسی ناگواری برای جهان اسالم به   لفاين دستور تخ

گفت دوست داشتم  كرد و می خود او هميشه اظهار تأسف می. وجود آورد
مردند اما به چنين ماجرايی  داشتم و می فرزندان زيادی از پيغمبر می

 )  ٢٥٦(» .زدم دست نمی
  :است کهترکاشوند به عبارت پايانی آيه نيز، از وجهی ديگر توجه داده 

شيعيان، تطهير و رفع آلودگِی مذکور در بند پايانی آيه را متوجه پنج « 
دانند؛ اين در  می) ، امام علی، فاطمه، حسن و حسين)ص(رسول هللا (تن 

حالی است که رفع رجس و سطحِ تطهيِر مستفاد از آيه، در مراتبی 
ر مورد نظ» پاکی و آلودگی«معمولی قرار دارد که هرگز با عظمِت 

 ) ٢٥٧(» .شيعيان در خصوص پنج تن، در يک سطح نيست
ها و ضماير در آغاز آيه، مؤنث بکار رفته و در  شيعيان به اين علت که صيغه

َركْم تَطِهيراً (بند پايانی  ْجس أَْهَل اْلبَْيِت َو يُطّهِ ُ ِليُْذِهب َعنكُم الّرِ َّ به ) إِنََّما يُِريُد 
در صورتی که . کنند رده آن را مربوط به پنج تن میتغيير پيدا ک» ُکم«ضمير مذکر 

که خانواده پيامبر » اهل البيت«در عبارت » أهل«به واژه » کُم«ضمير مذکر 
شوند،  هستند و در اين آيه به قرينه نساء النبی، به زنان پيامبر محدود می
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ْعَجبِيَن ِمْن قَالُوا أَ تَ ««: و اين هم در قرآن سابقه و پيشينه دارد، نظير. گردد برمی
ِ َو بََرَكتُهُ َعلَْيكْم أَْهَل اْلبَْيِت إِنَّهُ َحِميدٌ مِجيدٌ  َّ ِ َرْحَمت  َّ ْمنَا « يا) ٧٣هود (» أَْمِر  َو َحرَّ

»  َعلَْيِه اْلَمَراِضَع ِمن قَْبُل فَقَالَت َهْل أَدُلُّكْم َعلي أَْهِل بَْيٍت يَْكفُلُونَهُ لَكْم َو هُْم لَهُ نَِصُحونَ 
پس تطهير مورد بحث، نه به پنج تن اشاره دارد و نه سطح آن چنان ). ١٢قصص (

و در  )٢٥٨( ».باال است که فضيلتی برای همسران پيامبر و يا پنج تن به شمار آيد
همچنان که . اين مورد به نظر من به احتمال زياد حق به جانب ترکاشوند است

ای نازل شد و  ام جنسی واقع شد، آيهوقتی عايشه از طرف شايعه سازان مورد اته
او را مبرا از اين عمل شنيع نمود و به پاکی عايشه گواهی داد و اگر اين قسمت 

، امام علی، )ص(آيه اشاره به پنج تن دارد، نبايد شيعيان بگويند که رسول خدا 
خواست  حسن و حسين و فاطمه، چه عمل رجس و ناپاکی داشتند که خداوند می

اينها که از دوران جاهليت نبودند، علی که در ! آن پاک و تطهير نمايد؟ آنها را از
دامن پيامبر پرورش يافته و سه تن ديگر از آنان، يعنی فاطمه، حسن و حسين در 

اگر شيعيان تعصب ! دامان اسالم بدنيا آمده و در دامن رسول خدا بزرگ شده بودند
قسمت پايانی آيه نگاه کنند، متوجه  را کنار بگذارند و با فراغ بال و ديد روشن به

شوند که اگر بنا به گفته آنان؛ اين در مورد پنج تن نازل شده، نه تنها فضيلتی  می
 ! کاهد آيد، بلکه از مقام و منزلت آن نيز می برای آنان به شمار نمی

   
 )جامه نهادن(ـ آيه وضع ثياب  ۵

تِى َال يَرْ « ُجوَن نَِكاًحا فَلَْيَس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَن َواْلقََواِعُد ِمَن النَِّسآِء االَّ
ُ َسِميٌع  َّ َجاٍت بِِزينٍَة َوأَن يَْستَْعِفْفَن َخْيٌر لَُّهنَّ َو يََضْعَن ثِيَابَُهنَّ َغْيَر ُمتَبَِرّ

 »َعِليمٌ 
اين آيه . سوره نور به آيه وضع ثياب يا جامه نهادن مشهور است ٦٠آيه 

م حجاب و پوشش، از زنان يائسه و کهنسال برداشته لزو«حکم قرآن را در مورد 
] ديگر[ای که  و بر زنان از کار افتاده«: ترجمه متن آين چنين است )٢٥٩( ».است

] به شرطی که[اميد زناشويی ندارند گناهی نيست که پوشش خود را کنار نهند 
 زينتی را آشکار نکنند؛ و عفت ورزيدن برای آنها بهتر است، و خدا شنوا و

   )٢٦٠( ».داناست
اين آيه بر خالف آيات قبلی که نوعی پوشش را خواستار بودند، بنابر 

» ً ، خواهان نبودن پوشش برای گروهی از »اْلقََوِعُد ِمَن النِّساِء الَّتي اليَْرُجوَن نِكاحا
در آيه سخن از ثياب يعنی لباس بميان است الزم است توجه شود که . زنان است
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در فصل سوم نظر فقهی ابن جنيد . کی نيست و فرق ميکندو ثياب با پوشش ي
پس پيرزنان ميتوانند .  اسکافی خواهيد ديد که حد حجاب تا باالی ران می داند

در حقيقت، اين آيه تصديق نظری است ! لباس برگيرند بی آنکه جلوه بفروشند
پوشاندن داند و نه  نور را ناظر بر پوشاندن عورتين و سينه و تنه می ٣١که آيه 

کند مراد از خمر لباس است و نه چادر و  از فرق سر تا نوک پا، چرا که معلوم می
. کند جز به زينت حد هم معين نمی. توانند نپوشند فرمايد پير زنان می در اين آيه می

متن آيه هم روشن است که نفياً يا اثباتاً، به بحث حجاب ارتباطی ندارد و در نتيجه 
   )٢٦١. (جمله آيات حجاب و پوشش بحساب آورد توان آن را از نمی

  
   

  »يَـبَنِىَءاَدَم ُخذُوازينَتَُكْم ِعنَد ُكِلّ َمْسِجدٍ «ـ آيه  ۶
يَابَنِى َءاَدَم ُخذُوا ِزينَتَكُْم ِعنَد كُِلّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا إِنَّهُۥ َال «

 »يُِحبُّ ٱْلُمْسِرفِينَ 
ای فرزندان آدم برگيريد زينتهای خود را نزد «وره اعراف س ٣١گرچه آيه 

هر پرستشگاهی و بخوريد و بياشاميد و اسراف نکنيد که خدا دوست ندارد اسراف 
ناظر به پوشش موی سر و حجاب شرعی نيست، اما اکثر  )٢٦٢( »کنندگان را

 .  مفسران بر اين باورند که اين آيه نيز با موضوع حجاب مرتبط است
پوشاندن عورت در نماز به اجماع فقها «: گويد محسن فيض کاشانی میمال 

مطابق رأی همه مفسرين در همين » َمسِجدٍ  ُخذُوا زينَتَكْم ِعندَ كّل «واجب است و آيه 
: گويد عالء الدين کاشانی در خصوص آيه مذکور می )٢٦٣( ».باره نازل شده است

شهيد اول نيز  ».اه را بپوشاندای است که عورت و شرمگ زينت، آن مقدار جامه«
اين امر . علما بر واجب بودن پوشش شرمگاه در نماز اجماع دارند... «: گويد می

، شرط »َمسِجدٍ  يَبَني َءادََم ُخذُوا زينَتَكْم ِعندَ كلّ «از ديدگاه ما و اکثريت، به دليل آيه 
ر اين آيه آن گويند که مفسران اتفاق نظر دارند بر اين که زينت د. صحت نماز است

پوشاند، زيرا  چيزی است که به وسيله آن شرمگاه را برای انجام نماز و طواف می
  )٢٦٤( ».از نماز و طواف به مسجد تعبير شده

در هر حال، اين مفسران محدوده پوشش مورد نظر اين آيه را فقط پوشش 
يا طواف اند و نه بيشتر، آن هم فقط در حين نماز  عورت و شرمگاه استنباط کرده

اما اين استنباط هم از آيه اشتباه است، چرا که در ادامه آيه ! حج و نه ساير اوقات
توجه به معنی . »َوكُلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُواإنَّهُۥ َال يُِحبُّ اْلُمْسِرِ◌فينَ «: گويد می
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اسراف يعنی تجاوز از حد مباح و روا، «. گرداند اسراف منظور آيه را روشن می
روی باشد و  حدی که مباح و روا نباشد، چه اين تجاوز در جهت افراط و زياده به

مثالً خوردن بيش از حد الزم که . چه در جهت تفريط و اتالف و مهمل گذاردن
همچنين نخوردن . روی است موجب ضايعات جسمانی شود، اسراف و زياده

د، نيز اسراف و های موجود که موجب هدر رفتن و از بين رفتن آنها شو خوراکی
در اين آيه و به موجب شأن نزولهای متعدد، اسراف در جنبه ديگرش . اتالف است

کاربرد دارد و » اتالف، بال استفاده گذاردن، از بين بردن و هدر دادن«يعنی 
پس ! خوری های همراه است و نه زياده منظور اتالِف لباس، خوراکی و نوشيدنی

ر رايج به معنای استفاده نکردن و هدر دادن است اسراف در اين آيه بر خالف تّصو
ها و  خوراکی«: بنابراين ترجمه عبارت چنين است. و نه زياد استفاده کردن

های خود را بخوريد و بياشاميد و آنها را با دور انداختن از بين نبريد زيرا  نوشيدنی
 )٢٦٥(» .دهند دوست ندارد خدا کسانی که مواهب وی را اتالف کرده و هدر می

اين آيه صراحت دارد که دو چيز در ايام حج و طواف، از سوی خود مردم و 
در ايام حج، متوليان حج، . پوشاک و خوراک: يا از جانب متوليان تحريم شده بود

پوشاک و خوراک غير مکی را تحريم کرده بودند و بنا به گزارش تاريخ؛ رسوم 
ز ميان ببرد چنان بود که حجاج قريش تا قبل از اينکه پيامبر اکرم آنها را ا

بردند و با  ها و پوشاکی را که با خود آورده بودند، به درون حرم نمی خوراکی
انداختند و  پرداختند و آنها را بدور می جامه ويژه قريش و يا برهنه به طواف می

در نتيجه حجاج، «گفتند و  يعنی دور افکنده می» لقی«جامه دور انداخته شده را 
بايست هنگام حضور در قلمرو  استفاده از جامه و آذوقه خود نبودند و می مجاز به

شاهد اين مدعا  )٢٦٦( ».حرم، از پوشاک و خوراک کسبه مکه خريداری نمايند
همين سوره است که در ادامه آيه مذکور نازل شده است و با  ٣٣و  ٣٢آيات 

 : سه آيه چنين است توضيحات ارائه شده، و با توجه به گزارش تاريخ، ترجمه اين
در بيرون حرم به زمين [تان را  جامه] و ای حجاج[ای فرزندان آدم «

نيز [ و ] و بپوشيد و داخل حرم گرديد[برداريد ] مگذاريد بلکه آن را
] تان را در بيرون حرم مگذاريد بلکه با خود به درون حرم ببريد و آذوقه

چه . مشويد] پوشاکخوراک و [بخوريد و بياشاميد و مرتکب هدر رفتن 
به [خوراک و پوشاک، که خدا برای بندگان قرار داده را ] آوردن[کسی 

! بگو] به ايشان[ای پيامبر ... تحريم کرده است] درون حرم خدا
طلبی،  پروردگار من فقط فحشاهای آشکار و نهان، گناه و ستم و افزون
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باِس تن و و بردن ل[شرک و نسبت ناآگاهانه به خدا را تحريم کرده است 
» ]آذوقه همراه به درون حرم خدا جزو هيچ يک از موارد تحريم نيست

)٢٦٧ (  
بنابراين گرچه آيه سر راست توجه داده است به اسراف نکردن و حرام 
نبودن خوراک و پوشاکی که حجاج همراه خود آورده بودند و خود را آراستن در 

اگر قائل «نهان، اما حتی های آشکار و  پرستشگاهها و دست نزدن به زشتکاری
باشيم که آيه در باره حجاب شرعی است، در اين صورت مطابق رأی مفسران و 
فقيهان، فقط پوشيدگی شرمگاه و دامن را مورد توجه قرار داده، آن هم فقط هنگام 
نماز يا طواف حج، و از آن گذشته معلوم نيست اين حکم از باب وجوب است يا 

 )٢٦٨( ».رفاً گويای جوازاستحسان و رجحان و يا ص
  

 ـ آيه پوشيدگی آدم و حوا٧
کسانی هم آيات مربوط به پوشيدگی شرمگاه آدم و حوا را گويای حجاب 

 .گذرانيم از اين رو اين آيات را نيز از نظر می! اند شرعی دانسته
تو و همسرت در بهشت مأوا گزينيد و هرچه خواستيد ! ای آدم«

شيطان آن دو . گرديد که زيان خواهيد ديدبخوريد، اما گرد اين درخت ن
پروردگار : را وسوسه کرد تا شرمگاه مستورشان را ظاهر سازد و گفت

شويد  به اين سبب شما را از آن درخت نهی کرد که به نحوی فرشته می
شان سوگند ياد کرد که من خيرخواه  و جاودانه خواهيد شد و برای

وقتی از آن درخت تناول کردند . بدين ترتيب آنها را فريب داد. شمايم
شرمگاهشان آشکار شد و بر آن شدند که از برگهای بهشت بر خود 

مگر شما را از آن درخت منع نکردم و : بپوشانند، پروردگار ندا داد
به خود ستم ! پرودگارا: نگفتم که شيطان دشمن آشکار شماست؟ گفتند

. انکار خواهيم بودکرديم و اگر ما را نيامرزی و بر ما رحمت نياوری زي
فرود آييد که با يکديگر دشمن خواهيد شد و مدتی زمين قرارگاه : فرمود

در آن : فرمود. گيری از آن را خواهيد داشت شماست و امکان بهره
 )   ٢٦٩(» .ميريد و از آن بيرونتان آورند کنيد و در آن می زيست می

آدم و زوج وی «ت که رسد اين اس دريافتی که از اين متن به ذهن خواننده می
در اثر  فريب و وسوسه، نهی الهی را ناديده گرفته، آن چيز ممنوعه را خوردند و 

پس شروع به ) اند  و يا دريافتند که برهنه و عريان(در پی آن مکشوف العورۀ شدند 
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بر  )٢٧٠(» .پوشاندن عورت و شرمگاه خود با استفاده از برگ درختان کردند
شود که نتيجه اولين سرکشی آدم و حوا که سر سلسله بشر  می گفته«اساس اين آيات 

بودند، پيدا شدن شرمگاهشان بود و يا اولين چيز بد که از جانب شيطان به آدمی 
اول سوء أصاب االنسان من الشيطان انکشاف «: رسيد کشف عورت وی بود

پوشاندن « گيرند که مطابق حکم قرآن بنابراين از آيات ياد شده نتيجه می. »العورة
در واقع . بر تمام نوع بشر، اعم از مرد و زن واجب است» فرج و شرمگاه

ترين آياتی که از آن برای لزوم ستر عورت در تمام اوقات  مشهورترين و صريح
شود، همين آيات است و چون اين بحث با داستان آفرينش گره خورده،  استفاده می

ود، بنابراين اهميت فوق العاده و درجه ش نتيجه اولين سرکشی آدم و حوا قلمداد می
 )٢٧١(» .اول پيدا کرده است

صرفاً بر پوشيدگی و «، »پوشش«ابتدا بايد توجه نمود که اين آيات از منظر 
آدم و حوا متمرکز بود و در واقع بخشهای ديگر اندامشان از » شرمگاه«برهنگی 

عتقد است که ترکاشوند به درستی م )٢٧٢( ».موضوع حجاب شرعی بيرون بود
اين برداشت حداقلی، مبنی بر داللت آيه بر وجوب پوشش عورتين، نيز با 

از روزشمار «های جدی روبرو است و تقليل اين بحث و تفسير نادرست  خدشه
آفرينش درحد خوردن و نخوردن، افتادن دامن، پوشاندن شرمگاه با برگ درخت 

ن را به شرح زير بيان که توضيح چرايی آ )٢٧٣( »اشتباه بزرگی است... و
 :داريم می

ويژگی بهشتی که آدم و حوا در آن بودند، به طوری که در سوره طه آمده 
 : چنين است

برای تو و همسرت دشمنی ] ابليس[ای آدم در حقيقت اين : پس گفتيم«
زنهار تا شما را از بهشت بدر نکند تا تيره بخت . است] خطرناک[

است که نه گرسنه ] امتياز[ا اين در حقيقت برای تو در آنج. گردی
گردی و نه  اينکه در آنجا نه تشنه می] هم[مانی و  شوی و نه برهنه می می

ای آدم، آيا تو را به درخت : شيطان او را وسوسه کرد، گفت. آفتاب زده
درخت [شود، راه نمايم؟ آن گاه از  جاودانگی و ملکی که زايل نمی

شان نمايان شد و شروع کردند به  خوردند و برهنگی آنان برای] ممنوع
آدم به پرودگار خود ] اين گونه[و . چسبانيدن برگهای بهشت بر خود

 )٢٧٤(» .عصيان ورزيد و بيراهه رفت
فَبََدت «دهد که مراد از  پس آيه مذکور در ضمن داستان باال، خود نشان می
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شدن و ظهور برهنه «که معموالً آن را همانند متن اخير، » لَهَما سْوَءتُُهَما
کنند، چيز ديگری است زيرا پيش از آن به صراحت عدم  معنی می» شرمگاه

» إِنَّ لَك أَال تُجوَع فِيَها َو ال تَْعَري«: برهنگی آدم در آنجا مورد تأکيد قرار گرفته بود
، و حتی عدم برهنگی را مربوط به )مانی شوی و نه برهنه می نه گرسنه می(

 ) ٢٧٥. (ه تغيير ناپذير استخاصيت آنجا دانسته بود ک
شود که منظور از  توجه کنيم، روشن می» سْوَءۀ«اگر ما به معنی کلمه 

 : لباس نيست» سْوَءۀ«
زشتی، بدی و «که در فارسی نيز کاربرد دارد، به معنای » سْوء«واژه «

زيبايی و «بوده که به معنای » حسن«است و واژه مقابلش » بد کردن
بر وزن فَعلَة، مصدر نوعی برای » سوءة«ژه گويا وا. است» نيکويی

خواهد بود و در رابطه » نوعی از بدی و زشتی«سوء باشد که معنای آن 
پس . »آن نوع از بدی که هنوز سر برنياورده است«با آيات مورد بحث؛ 

بدی «است و در آيه بکار رفته، عبارت از » سوءة«که جمع » سوءات«
، ]و پنهان در وجود آدمی[ای باطنی ه های سر برنياورده، بدی و زشتی

اش وجود دارد،  ای که در نهاد آدمی زمينه های بالقوه ها و بدی زشتی
به . است و نه لزوماً شرمگاه پنهان در زير شورت» عيوب نهان در نهاد

در آغازين (شيطان، آدم را [«: اين ترتيب معنای عبارات چنين خواهد شد
های خفته و بالقوه آن دو را  ا و بدیه فريفت تا زشتی) روزهای آفرينش

] در پِی آن آدم و حوا به وسوسه شيطان[و » ظاهر و آشکار کند
   ) ٢٧٦(» .و هويدا شد شان ظاهر های نهفته در وجودشان برای زشتی

تر شدن توضيح ترکاشوند در مورد فوق بايد افزود که  برای روشن
، عبارت است از بدی و است و در آيه بکار رفته» سوءة«که جمع » سوءات«

ای که به محض برقرار کردن رابطه قوا يا همانندی  های سر برنياورده زشتی
است، پس  بنابر اينکه انسان مستقل و آزاد آفريده شده . شوند جستن با خدا پيدا می

. تواند از استقالل و آزادی خويش غافل بگردد و عمل او صفت بد و زشت بيابد می
حال، به محض غافل شدن از  خوبی از بدی وجود دارد، با اين در آدمی قوه تميزِ 

. شود خورد و زشتی عملش نمايان می داشته خود، ميوه ممنوعه قدرتمداری را می
و در حقيقت شيطان، آدم و حوا را فريفت تا با خدا وارد رابطه قوا شود و با اين 

   .های عمل اين دو آشکار شد ها و بدی عمل است که زشتی
  :نويسد ترکاشوند می آقای
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های درونی آدم و حوا در اين رويداد، نقطه عطفی  پديدار شدن بدی«
است در تاريخ بشريت، زيرا اولين فعل سوء و کار بدی که رقم خورد 

زيرا ! ای بود شکوهمند حادثه!) عصيان و سرکشی در برابر خدای عالَم(
که موجودات  خدا موجودی را آفريد که صاحب اختيار و آزادی بود چرا

قبلی هيچ يک مختار و دارای آزادی انتخاب نبودند و هر يک در مسير 
 )  ٢٧٧(» .کردند مشخص حرکت می

  :افزايد و در جای ديگر می
های نهان در نهاد انسان است و  به معنای زشتی» سوءات«بنابراين ... «

لباس پوشاننده «نه شرمگاه آدمی، که نمايان شدنش موجب شرم باشد؛ و 
داری، و نيروی مقاومت فرد است که  لباس تقوی و خويشتن» سوءات

و مانع بروز (پوشاند  های نهفته در وجود آدمها را می صفات و بدی
و نه دامن يا شرتی که شرمگاه زنان و مردان را در ) شود ها می لغزش

پوشاند؛ و مراد از لباس تقوی، همان تقوی است و  برابر نگاه ديگران می
 ) ٢٧٨(»  ...عورتنه ساتر 

  : نظر ارائه شده در اين خصوص، به تفکيک زير عبارت است از 
های پنهان در وجود  های بالقوه و زشتی به معنای بدی» سوءات«الف ـ «

شرمگاه آدمی، که نمايان » نه«انسان، يا همان خيانتهای ذاتی و صفات بد او است و 
 .شدنش موجب شرم باشد

داری است که مانع نمايان  لباس تقوی و خويشتن» تلباس پوشاننده سوءا«ب ـ 
إزار يا لباسی که شرمگاه را » نه«های نهان در وجود آدمی است و  شدن بدی

 .پوشاند می
از دست رفتن » کنده شدن لباس آدم و حوا و ساير انسانها«ج ـ منظور از 

ار يا درآورده شدن إز» نه«داری و متزلزل شدن جامه تقوی است و  قدرت خويشتن
 .لباس پوشاننده شرمگاه

توصيه » کنده نشدن لباسشان توسط شيطان«د ـ و سفارش به انسانها در مورد 
مراقبت » نه«به حفظ جامه پرهيزگاری، و در نغلتيدن به آلودگی و زشتی است و 

 ) ٢٧٩( ».از لباس يا دامن که شيطان با فريب و دغل در نياورد
به معنای زشتی است » سوءات«ست که ا  آقای ترکاشوند درست توجه کرده

است که عيوب درونی  و منظور از لباس هم لباس تقوی است، ولی توجه نکرده 
های پنهان  های بالقوه و زشتی باطنی وجود ندارد، زيرا اگر در ذات انسان، بدی
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وجود داشته باشد يا ذات انسان با صفات بد و خباثت عجين باشد، چگونه انسان 
و اگر موافق ذات خود عمل کرد، چه عقاب و ! لف ذات خود عمل کند؟تواند مخا می

اين عمل انسان است که آن عيوب را ! تواند بر عمل او مترتب باشد؟ يا صوابی می
چون انسان، مستقل در انتخاب و آزاد در گزينش نوع انتخاب آفريده . آورد پديد می

داشتن استعداد و يا الهام  است و الزمه داشتن حق اختيار و آزادی انتخاب،  شده
 :تقوی و فجور در وجود آدمی است و خداوند انسان را چنين آفريده است

اَها، فَأَلْهَمَها فُجوَرَها َو تَْقَواَها، قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها،َو قَْد « َو نَْفٍس َو َما سوَّ
، سوگند به نفس و آن کس که او را )١٠تا  ٧شمس (َخاب َمن َدساَها 

اش را به او الهام کرد، که هر  ست کرد، سپس پليدکاری و پرهيزکاریدر
ً رستگار شد و هر که آلوده اش ساخت،  کس آن را پاک گردانيد، قطعا

 ».قطعاً در باخت
توضيح بيشتر اينکه؛ بر اساس اين آيات، وقتی خداوند انسان را آفريد و 

ری و تقوی را به او بخشيد و اختيار و آزادی را ذاتی او قرار داد و استعداد گناهکا
رساند  که دو جمله فوق يک مفهوم را می(يا گنهکاری و تقوی را به او الهام کرد 

اما خداوند به اين  )و آن هم؛ داشتن استعداد و توانايی به فجور و تقوی است
تو در بهشت نه گرسنه : انسان مختار و آزاد، انذار و هشدار داد و به او گفت

و در ) ١١٨ـ طه   إِنَّ لَك أَال تُجوَع فِيَها َو ال تَْعَري(مانی  رهنه میشوی و نه ب می
ـ طه   َو أَنَّك ال تَظَمُؤا فِيَها َو ال تَضَحي(گردی و نه آفتاب زده  آنجا نه تشنه می

که غفلت کردن، موجب ! ، اما از غفلت و فراموشی عمل خود مواظب باش)١١٩
و بدان که اين ابليس برای تو . آورد پديد میشود و زشتی را  عصيان پروردگار می

زنهار شما را از بهشت به در نکند تا تيره . است) خطرناک(و همسرت دشمنی 
ـ   فَقُْلنَا يَئَاَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لَّك َو ِلَزْوِجك فَال يْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَشقَي(گردی  بخت
بر اثر وسوسه شيطان مبنی بر جاودانگی و پس آدِم مختار و آزاد ) ١١٧طه 

فََوسَوس إِلَْيِه الشْيطُن (داشتن ملکی دائمی اغوا شد و به خداوند عصيان ورزيد 
ـ طه   قَاَل يَئَاَدُم َهْل أَُدلُّك َعلي شَجَرِة الْخْلِد َو ُمْلٍك ال يَْبلي َو َعصي َءاَدُم َربَّهُ فَغََوي 

ثر وسوسه شيطان از درخت عصيان و به محض اينکه در ا) ١٢١و  ١٢٠
زشتی عملشان که عصيان   ، در آغازين روزهای آفرينش،)فَأَكال ِمنَها(خوردند 

ما ! پس گفتند خداوندا). فَبََدت لَهَما سْوَءتُُهَما(خداوند بود، بر ايشان آشکار گشت 
ان به خود ظلم کرديم و اگر بر ما نبخشايی و به ما رحم نکنی، مسلماً از زيانکار

قَاال َربَّنَا ظلَْمنَا أَنفُسنَا َو إِن لَّْم تَْغِفْر لَنَا َو تَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخسِريَن (خواهيم بود، 
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فَتَاب َعلَْيِه َو َهَدي ـ (، پس توبه کردند و خداوند بر آنها ببخشود )٢٣ـ اعراف 
آزادی و اختيار، اما نتيجه وضعی عمل آدم و همسرش که بر اثر داشتن ) ١٢٢طه

ـ ... قَاَل اْهبِطوا(  به آن دست زده بودند، خروج از  بهشت و هبوط به زمين بود،
تا اين بار با سعی و کوشش خود و با لباس . که دامنگيرشان شد)  ٢٤اعراف 

يَأَيَُّها االنسُن «تقوی به قله رستگاری و مالقات خداوند به بهشت صعود کنند که 
 )   ٦انشقاق (» َربِّك َكْدحاً فَُملَِقيهِ  إِنَّك كاِدٌح إِلى

صدر هم ذيل توضيحات آقای ترکاشوند در خصوص اينکه منظور از  بنی
های نهان در نهاد انسان است، خطاب به ايشان تحشيه زده  ، زشتی»سوءات«

 : است
قول شما ناقض آفريده شدن بر فطرت است و با لباس تقوی، انسان «

برد و اگر از ياد ببرد رابطه با خدا  ا از ياد نمیاستقالل و آزادی خويش ر
کند و درجا سوءت او نمايان می شود که  را با رابطه با قدرت جانشين می

  ».حاصل اين غفلت است
  :افزايد وی می
. آورد معايب درونی و باطنی وجود ندارد، عمل انسان آن را پديد می«

پرهيز از جهت  لباس تقوی؛ آراستگی روز افزون است به تقوی، يا
 » .ويرانگر دادن به نيرو است

خداوند از سويی بدن را دارای قسمتهای زشت «صدر در مورد اينکه  آقای بنی
 : نيز حاشيه زده است» پوشاند آفريند و از آن سو، با لباس می می

پس پوشش نه برای پوشاندن زشتی مقرر است، بلکه مقرر است «
مداری و استبداد  ابطه قوا ـ که سکسدرحدی که رابطه حق با حق را به ر

های اين رابطه است ـ برنگرداند و زن را مادون  سکس يکی از فرآورده
 »...و مرد را مافوق نگرداند و

به معنای زشتی است، لباس پوشاننده زشتی، لباس » سوءات«آری، وقتی 
ب يعنی انتخا. پوشاند لباس تقوی، لباسی است که انتخاب فجور را می. تقواست

تواند با عمل خود آن  آزاِد عصيان در برابر امر خدا را که استعدادش را دارد و می
شود که انسان نسبت به امر خدا عصيان  پوشاند و مانع می را انتخاب کند، می

های قدرتمداری انسان است و نه  به معنای زشتی» سوءات«بنابراين . ورزد
؛ »لباس پوشاننده سوءات«؛ و شرمگاه آدمی، که نمايان شدنش موجب شرم باشد

داری، و نيروی مقاومت فرد است در برابر تمايل به قدرت  لباس تقوی و خويشتن
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  .پوشاند و زشتکاريهای ناشی از آن صفات که وجود آدمها را می
به معنای زشتی و  ٢٧در آيه » سوأت«عالمه طباطبايی نيز معتقد است که 

 :نمايد میمعايب آمده است، و آيه را چنين بيان 
بدانيد که برای شما معايبی است که جز لباس تقوا چيزی آن ! ای بنی آدم«

پوشاند، و لباس تقوا همان لباسی است که ما از راه فطرت به شما  را نمی
که شيطان فريبتان دهد و اين جامه خدادادی را از ! پس زنهار. ايم پوشانده

تن پدر و مادرتان تن شما بيرون نمايد، همانطوری که در بهشت از 
ما شيطان را اوليای کسانی قرار داديم که به آيات ما ايمان . بيرون کرد

 » .نياورده و با پای خود دنبال آنها راه بيفتند
  : افزايد که وی می
شود آن کاری که ابليس در بهشت با آدم و حوا کرده  از اينجا معلوم می«
ست که کندن لباس تقوا از تمثيلی ا) کندن لباس برای نماياندن عورتشان(

دهد و هر انسانی تا فريب  تن همه آدميان به سبب فريفتن ايشان نشان می
و همين که فريفته او شد خداوند . شيطان نخورد، در بهشت سعادت است

 ) ٢٨٠(» .کند او را از آن بيرون می
ي َسْوآتِكُْم  اًسا يَُوارِ يَا بَنِي آدََم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَ «در » ريش«در مورد معنای 

در معنای اصلی به پر » ريش«بايد توجه نمود که »  َوِلبَاُس التَّْقَوى ذَِلَك َخْيرٌ   يًشا َورِ 
توانند به پرواز درآيند، و هم، رنگ  شود که با آن می و بال پرندگان اطالق می

به پرواز  تواند انسان هم با لباس تقوا می. وارنگ است و هم زينت بخش آنها است
 :  اعراف چنين است ٢٦پس با توجه به اين معنی ترجمه آيه . درآيد

] آن لباس[ای فرزندان آدم، ما برای شما لباسی فرو فرستاديم که «
ها زينتی  زشتی] برای شما پوشاندن[زشتيهای شما را بپوشاند و 

 » .است
تی ها هم رنگ وارنگ است، پس برای انسان چه زين نظر به اينکه زشتی

يَا بَنِي آدََم َال «فرمايد  که می ٢٧و ترجمه آيه ! تواند باشد؟ بهتر از اين لباس می
َن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُرِ  يَْفتِنَنَُّكُم الشَّْيَطاُن َكَما أَْخرَ  » يَُهَما َسْوآتِِهَما َج أَبََوْيُكم ِمّ

 : شود چنين می
شيطان شما را بفريبد، همچنانکه پدر و مادر شما مبادا ! ای فرزندان آدم«

تا [شان برکند  ايشان را از تن] تقوی[را از بهشت بيرون کرد و جامه 
 » .، و زشتی عصيانشان برايشان نمايان گرديد]اينکه عصيان ورزيدند



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ١٠٧                                                                                         از  و 

  

  

  

سوره اعراف، پوشاک و يا  ٢٦در آيه » ريش«پس منظور خداوند از کلمه 
به دنباله همان آيات،  ٣٢و  ٣١بوده است، زيرا در آيه ن) زينت  =  (لباس زمينی 

 : کلمه زينت را بکار برده است
زينتهای ] يا نماز در هر عبادتگاهی[به گاه عبادت ! ای فرزندان آدم«

چه کسی زينتی را که : بگو] ... لباس مناسب بپوشيد[خود را برگيريد 
 ».اش پديد آورده، حرام کرده است خداوند برای بنده

را لباس زينت و آراستگی گرفته و » ريش««برسی بدون دقت به اين نکته؛ ط
گويد  به عاريت گرفته شده چرا که می] پر پرنده[بر اين باور است که ريِش پرنده 

را » لباساً يواری سواتکم«وی . اش پر پرنده هم لباس اوست و هم زينت و زيبايی
ً «ند، و پوشا داند که عورت و شرمگاه را می ای می جامه را اشاره به لباسی » ريشا

را عبارت از ورع، » لباس التقوی«داند که مايه آراستگی و زيبايی است و  می
  )٢٨١(» .داند پارسايی و خشيت از خدا می

را اشاره به » لباساً يواری سواتکم«بر همين خط رفته و «مقدس اردبيلی هم 
ً «وجوب پوشش شرمگاه، و  بودن آراستگی به لباس را اشاره به مستحب » ريشا

 )٢٨٢(» .دانسته است می
گيری ايمان  اما بايد دقت نمود که انسان به آزادی و اختيار خود در تصميم

دارد، ولی اين ايمان، عريان و برهنه است و در معرض خطر و هم غفلت قرار 
ايمان برهنه است و لباس آن «گيرد و حديث نبوی هم مؤيد اين معنا است که  می

و بنابراين  )٢٨٣( »اش دانش گاری است و آرايش آن آزرم است و ميوهپرهيز
 .دارد لباس تقوی و يا پرهيزگاری او را از غفلت و تصميم غلط باز می

در هر حال، جدای از تمام اين توضيحات، نتيجه نهايی آقای ترکاشوند در 
آيات اساساً «مورد پوشش و حجاب از آيات مربوط به پوشيدگی آدم و زوجش که 

» مورد بحث، نفياً و اثباتاً، ارتباطی به ساتر مذکور و به مقوله حجاب شرعی ندارد
به نظر اينجانب نتيجه درستی است و حق به جانب او است، چرا که حتی  )٢٨٤(

اگر محتوای آيه را به عنوان پوشش و حجاب در نظر بگيريم، که نيست، باز آيه 
زند و بخشهای ديگر  حوا دور می آدم و» شرمگاه«بر پوشيدگی و برهنگی 

پس اين آيه به . اندامشان از موضوع بحث پوشش و حجاب شرعی خارج است
 .طور کلی ربطی به موی سر و يا حجاب شرعی ندارد
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  هدف قرآن از حجاب و پوشش

در پايان اين فصل، به مثابه جمع بندی، به اهداف قرآن از حجاب و پوشش 
 :هداف قرآن در امر حجاب و پوشش عبارتند ازتوان گفت ا می. پردازيم می

  ـ نگهداری از سرما و گرما١
  ـ تکميل زيبايی آفرينش٢
  ـ صيانت جنسی، و اعالم پرهيز از آلودگی٣

    
  ـ نگهداری از سرما و گرما١

وظيفه محافظت از سرما و گرما در انسان، برخالف حيوانات، به خود انسانها 
َو ... ««: فرمايد ف را به صراحت نام برده و میاست و قرآن اين هد  واگذار شده

هايی  پوش ، و خدا برای شما تن»َجعََل لَُكْم سَربِيَل تَِقيكُم اْلَحرَّ َو سَربِيَل تَِقيكم بَأْسكمْ 
يی که ]ها زره[ها  پوش کند و تن حفظ می] و سرما[مقرر کرده که شما را از گرما 

ترين کابرد پوشاک و جامه، همين  دیج) ٢٨٥( ».نمايد شما را در جنگ حمايت می
 . نگهداری از سرما و گرما است

   
  ـ   تکميل زيبايی آفرينش   ٢

زيبايی چنان در عرصه خلقت و نزد همه انسانها ارزشمند و از اهميت 
ای برخوردار است که خداوند وقتی از آفرينش زمين و گسترش آن نام  العاده فوق
 : خواند زمين زيبا و بهجت آفرين می برد، تمامی آفريده خود را در می

َزْوج بَِهيجٍ   َو األَْرض َمَدْدنََها َو أَْلقَْينَا فِيَها َرَوسي َو أَنبَتْنَا فِيَها ِمن كلّ «
، و زمين را گسترانيديم و در آن لنگرهايی افکنديم و در )٥و حج  ٧ق (

 ».رويانيديم] دل انگيز[جفت زيبا ] چيز[آن از هر 
  : برد میو موزون نام 

ْوُزوٍن  شي َو األَْرض َمَدْدنََها َو أَْلقَْينَا فِيَها َرَوسي َو أَنبَتْنَا فِيَها ِمن كلّ « ٍء مَّ
، زمين را گسترانيديم و در آن کوهها افکنديم و همه )١٩حجر (

 » .در آن  رويانيديم] زيبا[چيزهای متناسب 
ش انسان در قرآن خداوند از آفرين. کند و انسان را اشرف آنها معرفی می

آورد، از زيبايی چنين آفرينشی در عرصه خلقت به خود تبريک  سخن بميان می
 : کند گرداند و معرفی می گويد و او را در عرصه خلقت ممتاز می می
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ُ أَْحسُن الْخِلِقيَن ...  َو لَقَْد َخلَْقنَا االنسنَ « َّ ، )١٤و  ١٢مؤمنون (فَتَبَاَرك 
 ».که بهترين آفرينندگان است آفرين باد بر خدا... 

  : کند خداوند اين آفرينش ممتاز خود را چنين وصف می
، ما انسان را به زيباترين و )٤تين (لَقَْد َخلَْقنَا االنسَن في أَْحسِن تَْقِويٍم «

 » .واالترين صورت در عرصه خلقت آفريديم
که در طول تاريخ اما از آنجا . العاده است   بنابراين زيبايی پيکره انسان، خارق

بخشد و يا  ای که به انسان زيبايی می و در همه جوامع از لباس به عنوان وسيله
شود، قرآن نيز بر اين خواست طبيعی  کند، استفاده شده و می انسان را زيباتر می

انسان که امری مستمر در تمامی دورانها بوده و خواهد بود، صحه گذاشته و در 
در آيات مربوط به حجاب چند بار واژه . آور شده  استآيات حجاب به انسان ياد

. دانند بکار رفته و بسياری از مفسران مراد از آن را جامه و لباس می» زينت«
ً «همچنين در يک آيه از واژه  استفاده شده که آن را نيز داّل بر لباس و » ريشا

و (نت وقتی زينت منطبق بر جامه و لباس بدانيم و چون زي. دانند پوشاک می
 ً شود، پس در قرآن از جامه و لباس به  آن چيزی است که باعث زيبايی می) ريشا

 ) ٢٨٦. (است عنوان يک وسيله زيبا کننده آدمی ياد شده 
زيبايی از چنان اهميتی برخوردار است که بنا بر روايت تماشای زن زيبا اگر 

موجب  به شرط قصد پاک و خارج از پلشتی باشد وحتی خوشايند بيننده و
 : است قلمداد شده » روا و شرعی«اش باشد،  شگفتی

من گرفتار : به نقل از علی بن سويد گفت به امام کاظم عرض کردم«
] ؟آنها[هستم که دوست دارم به او ] ؟زنان زيبا[نگاه کردن به زن زيبايی 

ای علی مانعی ندارد هنگامی که خدا از نيت تو راستی : نظر کنم، فرمود
سازد و دين را هالک  از زنا حذر کن که آن برکت را نابود میرا بداند و 

 ) ٢٨٧(» .کند می
و حتی مطابق روايت منتسب به پيامبر، نگريستن به زنان زيبارو تأثيرات 

 :مثبتی نيز به همراه دارد
  ) ٢٨٨(» .کند بينايی را افزون می] زار[ديدن زن خوبروی و سبزه«

 : تای آفرينش خداوند، فرمودبه منظور زيباتر ساختن پيکر در راس
بهترين عطر مردان آن است که بويش عيان و رنگش نهان باشد و «

 ) ٢٨٩(» .بهترين عطر زنان آن است که رنگش عيان و بويش نهان باشد
کند زيباتر و  انسان که به خودی خود زيبا است وقتی جامه بر تن می
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که زنان و مردانی که جامه امری  مستمر در طول تاريخ است . گردد تر می آراسته
کنند، بر  بر تن دارند در مقايسه با مردم برهنه که به زيبايی خدادادی اکتفا می

باز امر مستمر اين است که يکی از کاربرد . افزايند زيبايی و آراستگی خود می
بدين لحاظ . باشد مهم لباس در نزد آدميان تکميل زيبايی و آراستگی بيشتر خود می

گيری از پارچه و جامه بر زيبايی خود بيفزايد و در واقع  سته که با بهرهانسان خوا
آيات قرآن نيز آراستگی و زيبايی به وسيله لباس . به آفرينش زيبايی بيشتری دهد
ُخذُوا ِزينَتَكْم ِعنَد كّل ...«: فرمايد وقتی خداوند می. را مورد تأکيد قرار داده است

هاتان که مايه زيبايی شما  ر خانه خدا جامه، هنگام حضور د)٣١اعراف (» مسجد
در اينجا لباسهای » ِزينَتَكمْ «معلوم است که منظور از . بايد باشند را بر تن بياراييد

شد و  اش در مسجد حاضر می زيبای انسان است و اال خود انسان با زيبايی طبيعی
ين رابطه روايت است و در هم» ُخذُوا ِزينَتَكمْ «: ديگر الزم نبود که خداوند بفرمايد

 : که
. پوشيد هايش را بر تن می ايستاد بهترين جامه امام حسن چون به نماز می«

پوشی؟  هايت را می ای پسر رسول هللا چرا بهترين جامه: به او گفته شد
خدا زيبا است و زيبايی را دوست دارد، پس من نيز خود : وی پاسخ داد

ُخذُوا ِزينَتَكْم ِعندَ «: گويد رآن میخدا در ق. آرايم را برای پروردگارم می
» .هايم را بپوشم ، به همين دليل دوست دارم بهترين جامه»كّل مسجد

)٢٩٠ ( 
از جمله طبرسی، ابوالفتوح، عياشی، بنا به گفته کريم زمانی، عموم مفسران، 

) ع(اند که از حضرت امام حسن مجتبی  قرطبی، امام فخر رازی و آلوسی گفته
 ) ٢٩١. (پوشيدند مروی است که هنگام نماز بهترين لباسها را می

ِ الَّتي «: فرمايد اعراف می ٣١خداوند بعد از ذکر اين آيه  َّ َم ِزينَةَ  قُْل َمْن َحرَّ
های  جامه] در ايام حج و در مساجد، استفاده از[، بگو چه کسی ...ِلِعبَاِدهِ  أَْخَرجَ 

 ) ٢٩٢(» آراينده اندام را که خداوند برای بندگانش پديد آورده، تحريم کرده است؟
بنابر اين روشن است که جامه و پوشاک از جمله برای آراستگی و زيبايی 

 .گيرد و قرار می گرفته  مورد استفاده قرار می
  

 ـ صيانت جنسی واعالم پرهيز از آلودگی٣
در توضيح آياتی که به نحوی با حجاب در ارتباط بود، توضيح داده شد که 

. گرديم باشد و اکنون نيز  به همان توضيحات باز می هدف از آيات ذکر شده چه می
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اما اين نکته در خور يادآوری است که مهمترين فلسفه پوشش که از آن به حجاب 
دراين . شود، صيانت جنسی و اعالم پرهيز از آلودگی جنسی است ياد می شرعی

 :رابطه، چند سؤال مطرح است
ـ آيا حجاب به خودی خود هدف است و يا به وسيله آن هدف ديگری تعقيب ١

 شود؟ می
ـ اگر حجاب به خودی خود هدف نيست، پس هدف قرآن از امر به حجاب ٢
 باشد؟ چه می
مطلق است و بستگی به شرايط محيط و زمان ندارد و يا ـ آيا امر به حجاب، ٣

 حجاب يک مسأله اجتماعی است و مقيد به زمان و شرايط اجتماعی است؟
 )٢٩٣(ـ ميزان پوشش الزم برای تحقق هدف قرآن چه اندازه است؟ ٤

برای پاسخ به اين پرسشها، به سراغ قرآن و آياتی که به مقوله حجاب و 
 ):البته به اختصار(يم رو پردازد، می پوشش می
يَأَيَها النَّبي قُل ألَْزَواِجك َو بَنَاتِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِيَن «: سوره احزاب ٥٩ـ آيه 

 ً ِحيما ُ َغفُوراً رَّ َّ . »يُْدنِيَن َعلَيِهنَّ ِمن َجالبِيبِِهنَّ ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْيَن َو كاَن 
مطالعه قرار داديم، معلوم شد که نظر قرآن معطوف به وقتی اين آيه را مورد 

گرفتند و برای اينکه  شرايط خاصی بوده که در آن زنان مورد اذيت و آزار قرار می
در اينجا، . شناخته شوند و مورد اذيت و آزار قرار نگيرند، اين آيه نازل شده است

عدم «آيه به صراحت خود » حجاب يا پوشش مازاد«هدف قرآن از صدور حکِم 
و روشن است که  حجاب و پوشش در اين آيه خودش ) فَال يُْؤذَْينَ (بوده » ايذاء

ً وسيله تحقق هدف ديگری که صيانت جنسی و رفع  هدف نبوده، بلکه صرفا
 .باشد مزاحمت است می

اگر محتوای اين دو آيه که در باره زنان «: سوره احزاب ٣٣و   ٥٣ـ آيات 
است مربوط به پوشش باشد در ) ع رايج زناِن آن عصرکه متأثر از اوضا(پيامبر 

اين صورت به گواهی متن هر دو آيه و مؤيدات روايی و تاريخ که آورده شد، 
اين معنی از عبارات . مربوط به جّو آلوده، سوء ظن جنسی و خطر معاشقه است

َج «، »ن بَْعِدهِ ال أَن تَنِكُحوا أَْزَواَجهُ مِ «، »أَطَهُر ِلقُلُوبِكُْم َو قُلُوبِِهنّ « ْجَن تَبرُّ َو ال تَبرَّ
ْجس«، »اْلَجاِهِليَِّة األُولي که در متن آيه به کار رفته به دست » ِليُْذِهب َعنكُم الّرِ

بنابراين هدف آيات از وضع حجاب و پوشش مفروض، رفع زمينه آلودگی . آيد می
سی بود که به و اختالط، سالم سازی خانه پيامبر، و محدودسازی بيماردالن پر هو

 ) ٢٩٤. (کردند سرای حضرت تردد می
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از [چشم پوشی زنان «قرآن در ابتدای آيه خواستار : سوره نور ٣١ـ آيه 
َو قُل (را به آنان گوشزد نموده است » صيانت جنسی«شده و لزوم » ]آلودگی

های نامطمئن و  هوجود جام). لِّْلُمْؤِمنَِت يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ َو يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ 
مباالتی در اتصال آنها و ظهور موردی اندام پنهان در پايين تنه و سينه عاملی  بی

کرد و به همين دليل قرآن خواستار اطمينان  بود که زمينه بروز فحشا را تقويت می
و در همين ) َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها(از پوشيدگی مواضع حساس شد 

» خطر انگيزه و مردان بی مملوکان، نابالغاِن بی«جا عدم رعايت حجاب را در برابر 
َجاِل أَِو (را مجاز دانست  أَْو َما َملََكت أَْيَمنُُهنَّ أَِو التَّابِِعيَن َغيِر أُولي االْربَِة ِمَن الّرِ

دهد که رعايت  شان میپس اين همه ن). الطْفِل الَِّذيَن لَْم يَظَهُروا َعلي َعْوَراِت النِّساءِ 
بايست در همه  بود می پوشش به خودی خود مراد آيه نيست، زيرا اگر اينگونه می

استثنا در برابر همه  و بی) حتی اگر شرايط وخيم جنسی در جامعه نبود(شرايط 
پس، آيه مطلق نبوده بلکه ناشی از . شد مردم حتی سه گروه فوق الذکر رعايت می

تن آيه است که در کنار ساير آيات حاکی از وجود افسار شرايط قابل تحصيل از م
و نيز وجود آزار جنسی است که ) ٢٩٥. (گسيختگی جنسی در آن روزگار است

 .باشد امر مستمر می
است، حجاب و پوشش به خودی خود  با توجه به توضحاتی که داده شده 

هيچگاه به هدف نيست زيرا رعايت آن بر خالف بسياری از احکام مستقل قرآنی، 
قرآن با توجه به امر حجاب . صورت مطلق و به عنوان حکمی مستقل نيامده است

در قرآن که با توجه به امر مستمر آزار جنسی که در طول تاريخ، زنان از آن رنج 
اند و در جامعه عصر  گرفته برده و هميشه مورد اذيت و آزار جنسی قرار می می

است و وجود اين فضای مورد  جار بوده نزول قرآن، شرايط بس آلوده و ناهن
، و يا »ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْينَ «اشاره به صراحت در خود آيه ذکر شده که 

 . »قُل لِّْلُمْؤِمنَِت يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ َو يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «
طلق ناميد، را مصداق حکم شرعی مستقل و م  شايد تنها موردی که بتوان آن

در . نور است ٣١و ابتدای  ٣٠و آيه ) مربوط به داستان آدم(اعراف  ٢٦آيه 
است و حتی همين   شده» استتار فرج و شرمگاه«همگی اين آيات تنها خواستار 

های جدی روبرو است و اساساً اطمينانی در دست نيست که   استنباط هم با خدشه
به معنای پوشاندن فرج و » ظَن فُُروَجُهنَّ يْحفَ «و » يْحفَظوا فُُروَجُهمْ «عبارت 

شرمگاه باشد، بلکه چنانکه قبالً توضيح داده شد به احتمال زياد به معنای عدم 
ارتکاب زنا و رعايت پاکدامنی است و سالم و پاکيزه گرداندن جامعه عصر نزول 
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 )٢٩٦. (است قرآن از آلودگيهای مختلف جنسی بوده 
» شرايط جنسی زمان وحی«جاب شرعی تابعی از با توجه به آنچه گفته شد ح

است  آن است و قرآن امر مستمری را بيان کرده » اوضاع غير عادی«و متأثر از 
از اين منظر که بنگريم، . و امر مستمر اين است که اين آزار وجود داشته و دارد

در تأييد . آيات قرآن در باب  جلوگيری از آزار جنسی زمان ما نيز مجری است
، موارد معافيت حجاب در آيات قران »فقدان امنيت جنسی«ابستگی حجاب به و

چنانکه وقتی زنان دارای امنيت جنسی باشند از حکم حجاب . قابل استناد است
 )٢٩٧: (اند معاف

 )٦٠نور (کند  ـ زنان يائسه يا مسن که خطر جنسی تهديدشان نمی١
ر بوده، ازدواجشان ـ همه زنان در برابر محارمشان، زيرا محرم يکديگ٢

 ) ٣١نور (اند  حرام است و به همين خاطر دارای امنيت
و » خطر و فاقد سوء نظر مردان بی«و » بردگان زرخريد«ـ زنان در برابر ٣

 ) ٣١  نور(کودکان نابالغ 
وقتی حجاب به خودی خود هدف نيست، پرداختن اجمالی به اصل پوشش 

ميزان و اندازه پوشش را . نمايد زم نمیکند و ورود به جزئياتش چندان ال کفايت می
کند و قرآن نيز به ستر اندام لباسدار و پنهان  هم شیء جنسی نشدن زنان معين می

اليُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَها َو ْليَضِرْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي «: تأکيد ورزيده است
َو ال يَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم ... ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو َءابَائِهنَّ أَوْ ُجيُوبِهّن َو اليُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال 

کند  و اينکه محدوده دقيق هر يک از زينتها را مشخص نمی» َما يْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ 
گذارد، هدف اصلی را که جلوگيری از فحشاء و  و به شرايط زمان و مکان وا می

در حقيقت بنا بر نظريه اجتهادی مرحوم . کند ت معين میآزار جنسی زنان اس
مهدی حائری يزدی، روسری و حجاب امری اجتماعی ) دکتر و مجتهد(فيلسوف 

 ) ٢٩٨. (است و در هر زمانی با توجه به شرايط زمان و مکان قابل تغيير است
الزم نبوده است که مو، گردن و «بنا به مباحث پيشين، زنان در عصر پيامبر 

آويختند، بنا به رسم و عادت، يا  ای بر سر می ورت را بپوشانند و اگر هم پارچهص
برای تشخص و تمايز نسبت به کنيزان، يا ناشی از مسائل اقليمی، يا برای نماز، و 

الزم نبوده . گاِه نصب بود به ويژه که مردان نيز چنين می کردند يا به عنوان تکيه
الزم نبوده از . زم نبوده ساق پا را مستتر کنندال. آرنج و ساعد را پوشيده دارند

. الزم نبوده از سخن معمولی با مردان بپرهيزند. حضور در اجتماع خودداری کنند
تنها الزم بوده در پوشاندن تنه، ران و بازو جديت کنند و در رفع نقصانهای پوشش 
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نشانه » و بازوتنه، ران «اين نواحی بکوشند، چرا که در واقع اطمينان از پوشيدگی 
نموده  چنان پيش پا افتاده می» مو، گردن، ساعد و ساق«پايبندی بوده، ولی برهنگِی 

  ) ٢٩٩(» .آمد است که هرگز عالمتی برای واکنش مردان آلوده و زناکار بشمار نمی
اطمينان از پوشيدگی انداِم لباسدار «بنابراين خواست آيه حجاب عبارت از 

تداوم جواز کشف اندام ظاهر شامل صورت، مو، گردن،  شامل تنه، ران و بازو و
ای  قيد و شرط، هيچ اندازه قرآن به صورت مطلق و بی. باشد می» ساعد و ساق

 )٣٠٠. (کند برای پوشش، چه در مورد مردان و حتی زنان ارائه نمی
آيد، چه به لحاظ حفظ از سرما و گرما،  وقتی بحث از حجاب شرعی بميان می

افزودن بر زيبايی و زينِت خود برای خودآرايی و خودنمايی، و نيز  و چه به لحاظ
فخرفروشی با نشان دادن لباسهای متعدد، برای مردم جوامعی مانند ايران که 
بخشهای مهمی از جامعه برای پوشاندن قسمتهای مختلف بدن از پوشش کامل 

م در کنند، بسيار سخت است که بفهمند وضعيت پوشش توده مرد استفاده می
چگونه بوده ) و حتی حدود يک قرن پيش در کشور خودمان(دوران صدر اسالم 

دانند که در دوران پيش از اسالم و نيز دوران پيامبر، مردم دچار  زيرا نمی. است
در بين مردم آن دوران . اند معضالت و مشکالت مهمتری نسبت به حجاب بوده

ته و حتی در جامعه اين روابط روابط و تماسهای ناسالم جنسی به شدت رواج داش
شده است و مسأله چنان فراگير بوده که پيامبر و مؤمنان نيز  امری عادی تلقی می

از جهات مختلف درگير آن بودند و قرآن مؤمنان را از اينگونه روابط بر حذر 
] مؤمنان[«: داشته است و روابط جنسی را منحصر به دو مورد مشخص کرد

های خويشند مگر  بر همسران خود و يا کنيزانی که  جکسانی که نگهدارنده فر
 ) ٣٠١(  ».اند که در اين صورت بر آنان نکوهشی نيست بدست آورده

و حتی وقتی بعضی از مهاجرين در مدينه به فقر و تنگدستی از پيامبر 
خواستند که با زنان تن فروش موقتاً تا خارج شدن از فقر ازدواج کنند، مطابق آيه 

 )  ٣٠٢. (ر از ازدواج با آنان منع شدندسوره نو ٣
اما پس از اينکه رأی و حکم قرآن در مورد حجاب را در اين فصل بررسی 
نموديم، شايد برای بسياری اين سؤال مطرح شود که وقتی قرآن چنان شرايطی را 

است، و حجاب يک امر اجتماعی، اقليمی و سنتی   در مورد حجاب بيان نکرده
آراء متفاوت و گاه متضاد که بنام قرآن و اسالم رايج گشته از است، پس اين همه 

است؟ عالوه بر آنچه تا به حال گفته آمد، چند نکته که شايد علت   کجا پيدا شده
 :شود ای باشد، خاطر نشان می اصلی چنين پديده
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است که قرآن را که هسته اصلی و مرکزی  العلل تفاوت آراء اين    ـ علت١
در . اند ر اهداف مشخصی، از اصليت انداخته و تبديل به فرع کردهاسالم است، بناب

و به قول . حقيقت احاديث و روايات در فقه اصل قرار گرفته و قرآن فرع بر آن
اصل در نزد غالب فقها اخبار و احاديث . عالمه طباطبائی فقه از قرآن بريده است

ای از قرآن بيان  گاهی هم که آيه. باشد الصدق و الکذب می   است که يحتمل
در اين . شود، هدف اثبات روايت و يا حديث و يا تحميل نظر خود بر قرآن است می

خصوص، عالوه بر آنچه در مورد جعل احاديث و روايات تاکنون آمده است، نکته 
 : شود ديگری که برای همه قابل اثبات و تجربه باشد آورده می

 ٤٢و در آيات مريم ) ٧٤انعام (قرآن صراحت دارد که آزر پدر ابراهيم است 
نظر به اينکه آزر بت تراش . است پدر خطاب شده  ٧٠و شعراء  ٥٢و انبياء 

اند توجيهی بتراشند تا مگر بت تراش نه پدر که ديگری  است شيعيان کوشيده بوده 
گويا قرآن . اند لذا با تشبث به انواع روايات، پدر را تبديل به عمو کرده. بگردد

. است است، عمو را پدر خوانده   و چون خدا زبان درستی بلد نبودهترس داشته 
طباطبائی منشاء اختالف در مورد اسم پدر ابراهيم را رواياتی معرفی می کند که از 
تورات گرفته شده و حتی بعضی از آنها سخنانی است که به هيچ وجه با مقام خليل 

و اما آن «: گيرد نتيجه میو ) ٣٠٣(سازد  اللهی و نبوت و رسالت ابراهيم نمی
شود اين است که  استفاده می) ع(چيزی که از خود آيات مربوط به داستان ابراهيم 

» آزر«وی دراولين برخوردبا قوم خود، ابتدا بامردی روبروشده که قرآن آن مردرا 
و پدر او ناميده است، و ابراهيم بسيار پافشاری کرده که شايد او را وادار سازد تا 

زبتها برداشته واز دين توحيد پيروی کند،مرد نامبرده در عوض، ابراهيم را دست ا
  ) ٣٠٤(» .از خود طرد نموده و به او گفته که بايد برای هميشه از او دور شود

پرسند خدای به اين عاجزی و ناتوانی که حتی منظور  اينان از خود نمی
 :خورد؟ نتيجه اينکه میتواند به درستی بيان کند به چه دردی  خودش را هم نمی

ـ چون قرآن اساساً ضد قدرت است و بيان آزادی وآموزنده اختيار در ٢
توان از قرآن  برای قدرت و قدرتمداری توجيه بدست  گيری است، نمی تصميم

اند تا بشود برای قدرت و  را اصل گردانده  و روايات  رو، احاديث از اين. آورد
 . ع به آنها، قدرت و قدرتمداری را توجيه کنندقدرتمداری توجيه  ساخت و با رجو

ـ قرآن را بيان اموری گذرا و موردی تلقی کردن ونه بيان امور مستمر در ٣
 .تاريخ

ـ  به منظور حفظ قدرت سياسی و تحميل قدرت خود بر مردم، گاه امور ٤
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کنند و از اين طريق هر کس که صدايش درآيد،  شرعی را  به امورسياسی بدل می
 .  کنند خالفت با دين متهم و صدايش را خفه میبه م

ـ مردم با تقليد کردن هر چيزی را که به نام خدا و رسول به خوردشان داده  ٥
 .  پذيرند شود، چشم و گوش بسته می

ـ توجه نکردن به معنای صحيح لغات در موقع نزول قرآن که با شرايط  ٦
و به آنها معنای مورد نظر زمانی مکانی و سنتی آن زمان همآهنگ بوده است، 

 .اند خود را داده
  .ـ پديده مردساالری که در طول تاريخ رواج داشته و همچنان دارد ٧

   
ً روشن  حال که نظر قرآن در مورد پوشش و حجاب و هدف از آن نسبتا

است، در فصل سوم، حجاب شرعی از منظر فقه و همچنين تاريخ و نظر فقها  شده 
 .گيرد قرار می در طول زمان مورد بحث
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 فصل سوم

 
 از چه وقت حجاب وارد اسالم شد و چرا؟

 
اين فصل به بحث حجاب از منظر فقه و فقها و چگونگی برداشتهای مختلف 

دهد که از ابتدای تأسيس فقه جعفری تا قرن  پردازد و نشان می در گذر زمان می
لزوم پوشش «و » موی سر«اره هشتم هجری، کسی از فقها هيچ عبارتی در ب

استتار موی «مطرح نکرده است و از حدود قرن دوازدهم و سيزدهم بحث » آن
  .گيرد با جديت و حساسيت بيشتری مورد بررسی فقها قرار می» سر

اما نظر به اينکه هسته مرکزی و اساس اسالم قرآن است، در فصل دوم، نظر 
. و هدف از آن توضيح داده شد قرآن به تفصيل و دقت در مورد پوشش و حجاب

دانيم که هر حديث و روايتی را  بنا بگفته رسول گرامی و امام علی و ساير ائمه می
که از قول آنها گفته شود بايستی که به قران عرضه شود، اگر آن حديث و روايت 
موافق با قرآن بود، آن گفته از رسول و يا ائمه است، در غير اين صورت به آنها 

اما با وجود . اند و بايستی که آن را به ديوار زد و به آن اعتنا ننمود ادهنسبت د
اند که قرآن را از زندگی حذف و فقه  همه اينها چون فقها و قدرتمداران موفق شده

را جايگزينش کنند، تحوالت بسياری و از جمله پوشش و حجاب موافق ذائقه 
ه از نگاه فقه، فقها و تاريخ؛  با توجه به نکته فوق است ک. قدرت پيش رفته است

گيرد و به ترتيب نظر علما و فقها  سير تحول پوشش و حجاب مورد بحث قرار می
بنابراين، اين فصل خود . گذراند را در اين زمينه، در دورانهای مختلف، از نظر می

  . باشد تاريخ، روايات واحاديث، و فقه می: شامل خود سه بحث
دهد،  دتاً روايت و احاديث را مورد مداقه قرار مینظر به اينکه اين قسمت عم

شود زيرا همين روايات و احاديث خود نوعی  اوالً به نوعی تاريخ را هم شامل می
آيد چرا که صرف نظر از صحت و سقم آن، تا حدی وضعيت و  از تاريخ بشمار می

يرد چون گ کند و ثانياً مباحث فقهی را هم دربرمی نوع تفکر آن دوره را گزارش می
البته فقها در . که فقه هم غالباً از اين روايات و احاديث استنباط شده، و نه قرآن
ً نظر  بعضی مواردی هم که از قرآن در فقه و نظريات خود سود جسته اند، غالبا

شود، فقه موجود  به اين دليل است که گفته می. اند خود را بر قرآن تحميل کرده
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  .گيرد، و نه از قرآن سرچشمه میغالباً از روايات و احاديث 
کردند اين است  امروز تصور ما از زنان مؤمنی که در صدر اسالم زندگی می«
پوشاندند و هيچ قسمتی از سروگردن آنها  را به طور کامل می» موی سرشان«که 

 کنيم که روايات فقهی، فکرمی )٣٠٥(».به جزگردی صورتشان نمايان نبوده است
کنيم که  همچنين اينگونه تصور می«. صادرشده است»لزوم پوشش مو«همه در

از روزی که فقه جعفری شکل گرفته درميان متون فقهی وجود » سترمو«بحث 
صادق  داشته وفقها يکی پس ازديگری به تأسی ازامام دمحم باقروامام جعفر

اند، يعنی براين باوريم که فقهای نامدارفقه  وشاگردان ايشان حکم به لزوم آن داده
عفری مانند ابن ابی عقيل عمانی،ابن جنيد اسکافی، شيخ مفيد، سيد مرتضی، شيخ ج

 را »پوشش موی سر«بحث ...طوسی،ابن ادريس حلی،محقق حلی،عالمه حلی و
امااين تصورات ما با واقعيات )٣٠٦(».اند مورددقت قرارداده وحکم به لزوم آن داده

صدراسالم داريم درست  نه تصوری که اززنان«همخوانی ندارد ودراين رابطه
است، ونه احاديث صريحی درمستندات فقهی وجودداردونه اينکه فقهای نامبرده 

حقيقت اين است که ازابتدای !...اند حکم به لزوم پوشاندن موتوسط زنان مسلمان داده
تأسيس فقه جعفری وظهورفقهای بزرگ، تا قرن هشتم هجری، کسی ازفقها هيچ 

  )٣٠٧( ».مطرح نکرده است»لزوم پوشش آن«و»موی سر«عبارتی درباره
  

  شهيد اول، مبتکر بحث مو
ً پوشش مو را وارد موضوعات فقهی کرد و نيز به  اولين فقيهی که رسما

زيست و متوفی  او در قرن هشتم هجری می. بود» شهيد اول«استتار آن حکم داد، 
و حدود بنابراين وی حدود هفت و نيم قرن پس از رسول خدا . است ٧٨٦به سال 

  )٣٠٨! (شش قرن پس از امام جعفر صادق به مقوله ستر مو پرداخته است
نکته جالب توجه اينکه؛ پس از شهيد اول، فقهای بعدی نسبت به نظريه و 

بلکه تا قرنها پس از او، يعنی تا نزديک قرن «ديدگاه وی رويکرد مثبتی نداشتند، 
شد و در واقع سيره  نمیاصالًپرداخته » پوشش مو«سيزدهم هجری، يا به بحث 

گرديد و يا اگر هم تحت تأثير نوآوری شهيد اول  فقهای پيش از شهيد اول رعايت می
گرفت، گاه نسبت به استتار آن نگاه مخالف، و گاه نگاه  مورد بررسی قرار می

دايره صدور فتوی در خصوص پوشش مو، آن « و) ٣٠٩( ».موافق وجود داشت
صاری مجبور شده فقط فقهای يک قرن اخير را به قدر تنگ است که دمحم علی ان

سيد ) ٣١٠( ».اند نام ببرد کرده» تصريح«عنوان کسانی که به وجوب پوشش مو 
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کند، که اکثر فقها به وجوب  دمحم عاملی ُجبَعی به  صراحت و روشنی بيان می
  :ترکاشوند در اين مورد چنين نقل می کند. اند پوشش موی سر نپرداخته

در سخنی ماندگار و به ) ٣١١) (هجری ١٠٠٩(رک عاملی صاحب مدا« 
وی . اند صراحت اعالم کرد که اکثر فقها به بحث وجوب پوشش موی سر نپرداخته

درع و خمار، ساترة جميع جسدها : وال يجوز للمرأة إال فی ثوبين«در شرح عبارت 
الم که محقق حلی در شرايع االس )٣١٢(» عدا الوجه و الکفين و ظاهرالقدمين

آگاه باش که در عبارت محقق حلی و نيز در کالم اکثر «: گويد آورده،  چنين می
فقهای شيعه، نه تنها به وجوب پوشش موی سر پرداخته نشده، بلکه از ظاهر 

آيد که پوشاندنش الزم و واجب نيست، زيرا مو جزو جسد و  عبارت چنين بر می
الذکری وجوبش را اقرب دانسته   ولی شهيد اول در کتاب... آيد بدن به حساب نمی

فاطمه با پيراهنی که بر تن : است، آن هم با اتکاء به اين روايت امام باقر که گفت
فقط ] که از شدت کوچکی[داشت به نماز ايستاد در حالی که روسری وی 

اما اين روايت اگر هم سند درستی داشته . توانست مو و گوشهای او را بپوشاند می
تازه ممکن است با همين . کند داللت بر وجوب استتار مو نمی باشد با اين حال

   )٣١٣( »روايت بتوان به عدم لزوم پوشاندن گردن استناد کرد
که به ستر مو » اکثر فقها«روشن است که منظور صاحب مدارک از عبارت 

که به » اقليتی«اند، تمام فقهای پيش از شهيد اول است و در نتيجه؛  نپرداخته
اند، شامل شهيد اول و کسانی هستند که پس از وی تا  مو پرداختهوجوب ستر 

محقق سبزواری ) ٣١٤. (اند زمان صاحب مدارک آمده و رأی او را پذيرفته
  :نيز با عاملی، صاحب مدارک االحکام، موافق است و معتقد است) ٣١٥(

الزم «اوالً نه تنها استنباط ستر گردن با اشکال فقهی مواجه است بلکه « 
ثانياً نه تنها در کالم اکثر . تواند قابل استنباط باشد آن نيز می» بودن سترِ ن

فقها به لزوم ستر مو پرداخته نشده، بلکه به دليل خارج بودن مو از 
توان به واجب نبودن پوشش آن حکم  می» جسد و بدن«مصداق و مدلول 

کرد زيرا اين جسد و بدن است که متصف به عورت بودن شده است 
و نه موی سر که اساساً جزو جسد ] بدن المرأة عورة/ د المرأة عورۀجس[

قائل به پوشش مو ] عنوان اولين نفر[ثالثاً اين شهيد اول بود که به . نيست
  )٣١٦(» .شد

دمحمباقر مجلسی هم معتقد است که اکثر فقهای شيعه به وجوب پوشش موی 
بار رأی به وجوب پوشش آن اند و اين شهيد اول بود که برای اولين  سر نپرداخته
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  )   ٣١٧. (داد
که از ) ش ١٢٢٨متوفی (از کالم دمحم حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر 

باشد و  می» جواهر الکالم فی شرح شرايع االسالم«فقهای شيعه و صاحب کتاب 
بين روحانيان شيعه از ارزش بااليی برخوردار است، عدم استنباط وجوب پوشش 

وی وقتی موافقان پوشش مو را يک . د اول به خوبی پيدا استمو تا پيش از شهي
برد، نام هيچ فقيهی را که پيش از شهيد اول و پيش از قرن هشتم  به يک نام می
  ) ٣١٨. (کند باشد ذکر نمی

حال اين سؤال مطرح است که شهيد اول که مبتکر پوشش مو است، آيا در 
ه پوشش داده است؟ جالب است مورد ستر مو به نظر قطعی رسيده و يا ترجيح ب

که وی در سه کتاب از کتب خود بحث پوشش مو را مطرح کرده است، که در 
، و در »الظاهر«، و در کتاب الدروس؛ از واژه »اولی«کتاب الفيه؛ از عبارت 
از نظر فقهی، هيچ «) ٣١٩. (استفاده کرده است» اقرب«کتاب الذکری؛ از کلمه 

ها الفاظ ترجيحی  کند، زيرا اين واژه ر حکم قاطع نمیيک از اين سه واژه، داللت ب
هستند و از آن گذشته وقتی هر  سه کلمه را پهلوی هم بگذاريم، چيزی بيش از 

های بکار رفته در کالم  تغيير واژه) ٣٢٠( ».آيد وجوب به دست نمی» ترجيح«
شهيد، و عدم صدور رأی قطعی، خود نشانه روشنی است که وی نيز به حکم 

  . ی دست نيافته و قائل به ترجيح شده استقطع
  
  بندی فقها از منظر رأی در باره پوشش موی سر دسته

به بعد از منظر پوشش موی سر به  ١٢توان فقها را از قرن  به طور کلی، می
  :چهار دسته تقسيم نمود

  الف ـ قائلين به پوشش مو
  ب ـ پوشش قسمتی از موی سر که بر روی کاسه سر است 

  در صدور رأی  ام و ترديد ج ـ ابه
  د ـ قائلين به عدم وجوب پوشش مو 

   
  الف ـ قائلين به وجوب پوشش مو 

برخی از فقها به پوشش مو گرايش پيدا کردند، از جمله دمحمباقر وحيد 
اش بر مدارک االحکام، طی توضيحی  در حاشيه) ق ١٢٠٥ـ  ١١١٧(بهبهانی 

وشاک رايج زمان خودش، احتياطاً رأی کوتاه و نه چندان قوی، و نيز تحت تأثير پ
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  ) ٣٢١. (به پوشش گردن و مو صادر کرد
داند  تمام بدن زن را عورت می) ق ١٢٣١(سيد علی طباطبائی صاحب رياض 

کند و جالب اينجاست که ايشان برای اين  و فتوا به استتار مو و گردن صادر می
پس از رحلت  ٧٥٠نمايد در صورتی که تا سال  فتوای خود ادعای اجماع می

! رسول اکرم، حتی يک نفر از فقهای شيعه رأی به وجوب پوشش مو نداده است
بعضی از فقها هرگاه الزم بدانند، بدون توجه و دقت به نظر ! متأسفانه) ٣٢٢(

نشانند و اين  ، مدعای خود را بر کرسی می»اجماع«ديگران در گذشته، با ادعای 
  . قرآنی است» تحريف«ق رويه که بين فقها وجود دارد، مصدا

جالب اين است که در مقابل اين ادعای طباطبائی، دمحم حسن نجفی، معروف به 
صاحب جواهر، که معاصر با صاحب رياض بود، با اينکه رأی او تمايل به پوشش 
مو دارد، اعالم کرده که بين فقهای شيعه اجماع و اتفاق نظر بر روی پوشش 

  )  ٣٢٣. (گردن و موی سر وجود ندارد
با ) ق ١١٨٦متوفی (شيخ يوسف آل عصفور البحراني، معروف به بحرانی 

به لزوم پوشاندن «استفاده از واژه خمار، مقنعه و ملحفه که در احاديث بکار رفته، 
های  اما بايد گفت که احاديث مذکور و واژه« )٣٢٤( ».گردن و مو رأی داده است

ن اول تا قرن دهم هجری زندگی ياد شده در آن، در زمان فقهائی که از قرو
اند نيز وجود داشته، اما هيچ يک از اين فقها با استناد به واژه مذکور، حکم  کرده می

حتی شهيد اول که مبتکر بحث ستر . به لزوم پوشش موی سر و گردن نکرده است
ها و احاديث برای اثبات رأی خود استفاده  موی سر است، هرگز از اين واژه

نی که قائل به پوشش مو است، خود معترف است فقهائی که به ستر بحرا... نکرد
  )٣٢٥( ».اند تعدادشان کم است مو پرداخته

  
  ب ـ پوشش قسمتی از موی سر که بر روی کاسه سر است 

دسته دوم از فقيهان قرن سيزدهم و پس از آن، فقهائی هستند که قائلند فقط 
ار دارد واجب است و ما بقی پوشش قسمتی از موی سر که بر روی کاسه سر قر

  .شود نياز به استتار ندارد ها آويزان می مو که بر روی صورت، گردن و شانه
لزوم پوشش تمام موی سر را مردود «) ق ١٢٤٥وفات (مال احمد نراقی 

او در اين رابطه قائل . دانسته چنان که نفی پوشش تمام موی سر را هم قبول ندارد
محل (که؛ آن قسمتی از مو را که بر روی کاسه سر  به تفکيک است به اين صورت

داند، ولی آن قسمت از مو که بر روی  قرار دارد، الزم به ستر می) رويش مو
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نياز از ستر و پوشش  ها، پشت و جلو بدن آويزان است را بی صورت، گردن، شانه
  : ترجمه متن نراقی) ٣٢٦( ».دانسته است

رسد که  ر خصوص مو اين چنين به نظر میو با اين بررسی معلوم شد که د....«
و . اند نيز به اين امر تصريح کرده) فقها(پوشاندن آن لزومی ندارد همچنانکه برخی 

اند البته همزمان در پوشاندن  حتی برخی از آنها گردن و گوشها را نيز معاف دانسته
الزم  مقصود از مويی که پوشش آن. اند گوشها و بلکه گردن قائل به احتياط شده

اما . ريزد نيست آن موهايی است که از محدوده سر به روی صورت و امثال آن می
از اين . وجوب پوشش موی سر مورد اجماع است و روايات بر آن داللت دارد

که قائل به وجوب مطلق مو ) برخی فقها(توان به ضعف ادله کسانی  ها می بررسی
خواهند لزوم استفاده از  ايات میهستند و نيز ضعف استدالل کسانی که از اين رو

ولی استناد به اين نکته . شود يا مقنعه را برداشت کنند فهميده می) خمار(روسری 
که چون موی سر برای نماز، حکم عورت را دارد، پس لزوم پوشاندن آن در 
موارد ديگر نيز اجماعی است، مورد اشکال است، زيرا معلوم شد که موی سر 

وشش آن تأکيد شود، در برخی موارد جزو عورت شناخته نشده هرچند هم بر لزوم پ
توان  ريزد را عورت نمی است يا دست کم آن بخشی که روی صورت و شانه می

   » .دانست
را » سر«وجه، کفين، قدمين، گردن و موی آويزان از «نراقی غير از اينکه 

را نيز فاقد داند، همچنين ستر برخی ديگر از اندام  الکشف می جزو مواضع جايز
مدرک روائی و حديثی دانسته و مبنای فقها در ستر آنها را قول اجماع فقهای قبلی 

وی پس از اينکه عمده روايات اصلی در باره پوشش زنان ! داند و نه احاديث می
ً اعالم می«آورد،  را می کند اين روايات اگر هم صحيح باشند اما وافی به  صريحا

... توان رأی به پوشش تماِم ساعد، ساق، گردن و ها نمیمقصود نبوده و از درون آن
به يک نمونه از رواياتی که حاکی از عدم وجوب ستر ساق پا  )٣٢٧(» !داد
  :باشد و مورد توجه نراقی بوده است، توجه کنيد می
ديد که عايشه دخت ابوبکر و اّم السلمه هر دو دامن ... در جنگ احد: انس گويد«

ديدم، با عجله هرچه تمامتر  به نحوی که ساقهای پايشان را می اند خود را جمع کرده
کردند و  آوردند و آنها را دردهان تشنگان خالی می مشک آب را از دوش پايين می

  ) ٣٢٨(» .دادند کردندومجدداًبه تشنگان آب می هارا پرآب می گشتند مشک فوراً برمی
بر روی کاسه سر  شايد آنچه نظر به وجوب پوشِش آن قسمت از موی سر که

. بوده باشد» مقنعه«است را نزد قائالن به آن، تقويت کرده، رسم استفاده از 
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شويم، آن را سراندازی  در متون دينی روبرو می» مقنعه«امروزه وقتی با واژه 
اما مطابق شواهد و رواياتی که . دانيم که دست کم، ساتر تمام مو و گردن است می

وان معادل عمامِه مردان، که دور پيشانی و سر پيچيده ت در دست است مقنعه را می
شده است،  ای که دور سر پيچيده می داللت دارد بر پارچه» تَقَنعُ «. شود دانست می
بنابراين مقنعه . پيچد ای را دور سرش می داللت بر زنی دارد که پارچه» ُمقنعه«و 

طبيعتاً در وحله  ای بوده است که در آن عصر عبارت از عمامه و دستار و پيچه
شده است و ثانياً؛ گردن و بيشتر مو را  اول برای زينت و تجمل پوشيده می

رسم مقنعه بستن، حتی امروزه در روستاها و به ويژه نزد . پوشانده است نمی
پيچانند و  ای شبيه عمامه می عشاير وجود دارد به طوری که سر را با پارچه

  . شت آنها ريخته استگيسوان آنها بدون ستر، بر شانه و پ
شايد به جهت رواج همين رسم، چه در صدر اسالم و چه در قرون بعد، برخی 

پردازند، فقط قائل به پوشاندن آن بخشی از مو  از فقها وقتی به تعريف مقنعه می
اش که آويزان است را الزم الستر  باشند و مابقی که روی سر قرار دارد می

  . دانند نمی
زنان مؤمن عصر پيامبر سرشان «شود  شت که وقتی گفته میاما بايد توجه دا

شود که  بستند، و وقتی گفته می پوشاندند، منظور اين است که عمامه می را می
کنيزان حق نداشتند سر را بپوشانند، منظور اين است که نبايد از عمامه، که تاج 

ر تمايز آنها از و آن هم به خاط )٣٢٩( ».کردند عرفی زنان آزاد بوده، استفاده می
در نتيجه لزوم کشف رأس کنيزان، داللت بر محروميت آنان . زنان آزاد بوده است

از تاج زنان آزاد دارد و ستر رأس زنان آزاد ربطی به ستر شرعی ندارد زيرا 
ً چنين هدفی را تعقيب می عمامه نه آن را به خوبی می کرده  پوشانده و نه اساسا

يحاتی که قبالً داده شد، آيات جلباب و خمار تصريحی بنابراين بر اساس توض. است
در ضمن اگر به اصل معنای روسری، يعنی . بر روسری، ولو عمامه، ندارند

گيرد، نيز توجه شود، به همين معنای مقنعه که ارائه  چيزی که روی سر قرار می
  .رسيم شد، می

وقتی  در ضمن روايات متعددی وجود دارد که به خوبی گويای آن است که
زنان مسلمان رسوم و عرِف اجتماعی و تشخص و اعتبار خود را ناديده 

دهد که وجود  شدند، و اين نشان می گرفتند، بدون روسری و سرانداز ظاهر می می
روسری ناشی از عرف و تشخص و اعتبارات اجتماعی بوده است و نه مربوط به 

  . نماييم میحجاب شرعی، که در انتهای اين فصل آن روايات را ذکر 
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  ج ـ ابهام و ترديد در صدور رأی 

اما دسته سوم فقها از منظر پوشش موی سر، فقهائی هستند که به رأی 
سند و ) ق ١٢٣١متوفی (ميرزای قمی . صريحی نرسيدند و حکم را باقی گذاردند

مدرک روشنی که بتواند بر مبنای آن در باره پوشش مو حکمی صادر کند به 
وی فقط هر دو احتمال . دور حکم را مسکوت گذارده استدست نياورده و ص

پوشش يا عدم آن را مطرح کرده، و البته قول به عدم لزوم پوشش را بدون وارد 
  :ترجمه متن قمی. کردن خدشه آورده است

شود،  توان گفت وجوب پوشش آن از روايات برداشت نمی و اما در باره مو می«
روايت صحيح منقول از : توان گفت و می. ودش بنابراين به قدر متقن کفايت می

گيرد  گويد پوششها و لباسهای خانگی زنانه که تا روی سر را در برمی زراره که می
دهد داللت بر اين دارد که پوشاندن مو واجب نيست زيرا  و زن را مجلل نشان می

 لباسی که برای تجليل است از باب توسعه و تعميم در پوشش است، وقتی که اصول
و شهيد اول بر مبنای روايت فضيل در باره نماز . کلی را در نظر داشته باشيم

بيش از پوشش مو و «کند که  فاطمه در برابر روايت زراره چنين استدالل می
و روايت زراره با وجود صحتش از جهت » گوشها چيزی بر زن واجب نيست

  )  ٣٣٠(» .داللت، مورد تامل و درنگ است
فقهای اين دوره در باره . شاه قاجار بوده است ان فتحعلیميرزای قمی همزم 

تری پرداختند و آن را وارد دور جديدی کردند که  حکم مو به طرح مباحث گسترده
صاحب مفتاح الکرامه، و آقا رضا ) ق ١٢٢٦متوفی (از جمله سيد جواد عاملی 

حث آنها مبا. توان نام برد صاحب مصباح الفقيه را می) ق ١٣٢٢متوفی (همدانی 
که يا رأی خودشان است و يا نقل ديگران و در عين حال اختالفی بودن حکم را به «

  . دهد که اجماعی در اين مورد در کار نيست و نشان می )٣٣١( »گذارد نمايش می
  

  د ـ قائلين به عدم وجوب پوشش مو
مال محسن فيض کاشانی . داند مقدس اردبيلی ستر  مو و گردن را مستحب می 

ً قائل به احتياط شده ستنيز دمحم باقر مجلسی هم از صدور فتوا فاصله . ، صرفا
شود که  از مجموع اين بررسی روشن می. گرفته و به احتياط روی آورده است

. مسأله، اختالفی است و اجماع فقها در امر پوشش سر و گردن محقق نشده است
ماع ادعائی نبود، اگر ترسی از اج« : نويسد مقدس اردبيلی در اين خصوص می
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امکان منطقی استثنای غير صورت و دستها، يعنی سر و چيزهای ديگری که در 
... پس در اين نکته درنگ کن . اند نيز وجود داشته و دارد اغلب اوقات آشکار بوده

ای که حمل بر استحباب شوند، روشی روشن و پذيرفته  و جمع بين داليل به گونه
که دو سه قرن پيش از نراقی «وی ) ٣٣٢( »..شده است، پس در نگ کن

سر، گردن، ساق و «زيسته، نه تنها داللت روايات و احاديث را بر پوشش  می
نارسا دانسته است بلکه تحت تأثير اجماعِ ادعائی نيز قرار نگرفته، و در » بازو

نتيجه يک جا محتاطانه و در جای ديگر با صراحت، رأی به الزم نبودن پوشش 
مقدس اردبيلی ترس خود را از  )٣٣٣( »داده است» ساق و بازوسر، گردن، «
نبود عالوه بر ! اگر ترس از اجماعِ ادعائی«: کند چنين بيان می» اجماع ادعائی«
بنا به عادت رايج [ و ساير قسمتها که غالباً » سر«همچنين » وجه و کفين و قدمين«

را نيز ] ساق پا که قبالً آوردم گردن، سينه، بازو و: مانند[پيدا و برهنه هستند ] زنان
 ) ٣٣٤( ».کردم از لزوم پوشش استثناء می

گويد که اجماعی در کار نيست  مقدس اردبيلی با احتياط و به زبان علمائی می 
شناسد و  زيرا او فقها و همقطاران خود را می. و فقط ادعا است و نه واقعيت

خواهند  ای باشد، چون می سألهداند که بعضی از آنها بدون اينکه اجماعی در م می
کند تا که مورد  او خوف خود را بيان می. گويند اجماع است که چنين باشد، می

وی که در قرن دهم زيسته و متوفی . عتاب و يا سخريه همقطران خود قرار نگيرد
اال ما ظهر «که عالوه بر عبارت «باشد معتقد است  هجری می ٩٩٣به سال 

وجود دارد که داللت بر الزم نبودن پوشش سر دارد و از  ، همچنين رواياتی»منها
طرفی با توجه به وجود روايات ديگری که پوشش رأس و سر را مطرح کرده، به 

گيرد که پوشاندن سر مستحب است و  جمع اين دو گونه روايات پرداخته و نتيجه می
 مردان سالمند صالحی که غض بصر داشته و«وی همچنين  )٣٣٥(» .نه واجب

َجالِ «همراه زنانند را مستقيماً و نه به استناد به آيه  » التَّابِِعيَن َغيِر أُولي االْربَِة ِمَن الّرِ
ً به دليل اوصاف مذکور نيازی به ذکر . داند محرم می وی معتقد است اساسا

) ٣٣٦( ».داند محرميت آنها نيست و به همين دليل آيه را خالی از اشعار به آنها می
ر اينها از شريعت سهل و آسان و نفی حرج و سختی در ادله خود نام او افزون ب

  :کند، ترجمه متن برده و بحث عرفی بودن حجاب را مطرح می
و ايضا بنای شريعت بر سهولت و نفی حرج  و تنگی است که از پشتوانه عقلی و «

و عالوه . کند برعدم وجوب ستر پاها اصل سهولت داللت می. مند است شرعی بهره
ها آن بوده و هست که زنان قدمين خود را  آنکه متعارف در روستاها و بيابان
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و آنان . است اند و از ائمه و عالمان دينی منعی در اين باره صادر نشده  پوشانده نمی
قدرت بر انجام اين گونه حجاب را جز با سختی و مشقت نخواهند داشت و چنان 

آن و چه در باطن آن حمل بر عرف  نمايد و قول چه در ظاهر تکليفی بعيد می
  )٣٣٧(»  .شود مي

را واجب » سر، گردن، ساق پا و حتی بازو«بنابراين محقق اردبيلی ستر 
  .  داند نمی

نيز معتقد است که روايات و ) ق ١٠٩١ - ١٠٠٧(مال محسن فيض کاشانی 
مدارک داللت بر لزوم پوشش مو ندارد و قائل به وجوب ستر مو نيست و نيز او 

او همچنين معتقد است از کالم اکثر فقهای . ئل به لزوم استتار گردن نيستقا
آيد که آنان نيز پوشش گردن و موی سر را الزم و واجب  جعفری اين گونه برمی

  )  ٣٣٨. (اند دانسته نمی
  

  رأی حداقلی ابن جنيد اسکافی 
گزاران اجتهاد و مؤسس فقه حوزوی  که از بنيان) ٣٣٩(ابن جنيد اسکافی 

عقيل عّمانی آغاز شده  بوده و در واقع عصر اجتهاد در شيعه به وسيله او و ابن
گويند و بنا به قولی متوفی به سال » قديمين«است و به همين خاطر اين دو را 

عالمه حلی . ای دارد قمری است، در مورد پوشش زنان رأی حداقلِّی ويژه ٣٨١
  : رأی او را چنين آورده

از بدن که بر مرد و زن واجب است بپوشانند عبارت است  آنچه«: ابن جنيد گفت«
سخن ابن جنيد بر اين داللت دارد که در » .ازعورتين يعنی شرمگاِه جلووعقب است

نزد وی زن و مرد در ميزان پوشش با يکديگرمساوی هستند به اين صورت که 
» الغيرباشد و  می» جلو و عقب«مقدار واجب برای هردوی آنها، پوشاندن شرمگاِه 

)٣٤٠ (  
زنان ندانسته، بنابراين پوشاندنش را » عورت«اسکافی باالتنه را جزو 

نزد وی، فقط پوشاندن شرمگاه جلو و عقب واجب است که .  داند نمی» واجب«
در واقع او . شود ستر آن به وسيله إزاری که تا وسط ران امتداد يابد محقق می

شان  بودن ميزان پوشيدگِی واجب معتقد به برابری عورت زنان و مردان و يکی
آن « :گويد که در فوق گفته شد عالمه حلی از قول ابن جنيد می همچنان. است

. »مقداری که پوشيدنش واجب است، عورتين؛ يعنی جلو و عقب مرد و زن است
عالمه حلی که به آثار وی دسترسی داشته، پس از مشاهده عبارت فوق، هيچ جمله 
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ش بيشتری برای زنان باشد در کتاب ابن جنيد نديده و در ديگری که نشان از پوش
اين جمله داللت دارد بر برابری :  نتيجه به دليل صراحت جمله مذکور اعالم کرده

» جلو و عقب زنان«زنان با مردان در نزد اسکافی در اينکه قدِر واجب پوشيدگی 
  ) ٣٤١( ».است و نه چيز ديگری بيش از آن

انگيز به  مسلمانان چنان عجيب و غريب و شگفت  اين رأی امروز در بين
کنند که ابن جنيد اسکافی که در قرن چهارم  رسد که شايد بسياری خيال می نظر می

گزاران اجتهاد و فقه  عقيل عمانی از بنيان زيسته و خود و ابن هجری قمری می
پايه و اساسی زده و به اجتهادی من  حوزوی در شيعه هستند، حرفهای بی

و از اين گذشته؛ چون اسکافی در فقه و اجتهاد مقام . است  وردی دست زدهدرآ
واالئی داشته و امکان اينکه او را حذف کنند وجود نداشته، کسانی کوشش 

های وی بپردازند و از راه توجيه و تفسيرهای من درآوردی  اند به توجيه گفته کرده
از نظر ابن جنيد اسکافی، « آنچه مسلم است اينکه؛) ٣٤٢. (نظر او را حذف کنند

برابر با مردان بوده، و معادل ستر » غير نماز«عورت و پوشش واجب زنان در 
  )٣٤٣( ».شود عورتين است که با استفاده از لُنگی ولو کوتاه حاصل می

  
  رأی اسکافی و قرآن

پردازيم تا ببينيم آيا رأی اسکافی  اينک گذرا به آيات پوشش در قرآن می
استه و مستنبط از قرآن باشد يا اينکه رأی او هيچ جايگاهی در قرآن تواند برخ می

بدين منظور، آيات مربوطه را آورده و رأی اسکافی را بر اساس محتوای . ندارد
  :کنيم آن ارزيابی می

سوره  ٢٢و  ٢٠مطابق آيات : الف ـ اکتفاء آدم و حوا به پوشاندن شرمگاه«
تحت تأثير شيطان قرار گرفتند و در نتيجه سوره طه آدم و حوا  ١٢١اعراف، و آيه 

شان جدا و کنده شد  حجاب شرعی آنها که فقط عبارت از ساتر شرمگاه بود از دامن
در همين جا اين نکته را يادآوری کنم که ) ٣٤٤( ».العورة شدند  و کامالً مکشوف
 کلمه عورت و اينکه بدن زن. است سخن بميان نيامده » عورت«در قرآن ابدا از 

به اين نکته . عورت است از حديث اخذ شده که صحت آن معلوم و مشخص نيست
آن دو پس از پی بردن به وضعيت پيش آمده با « .در جای خود باز خواهم گشت

بنابراين تا پيش از . استفاده از برگ درختان شروع به پوشاندن شرمگاه کردند
ع ديگری از پيکر وسوسه شيطان به غير از محدوده عورت و شرمگاه هيچ موض

آدم و حوا پوشيده نبود و يا اگر هم پوشيده بود، نه مهم بود و نه واجب، چرا که نه 
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و مالحظه شد که آنان، پس . موضوع فريب شيطان شد و نه بحثی از آن به ميان آمد
از پی بردن به اشتباه خود، به پوشِش تنها موضعی که اقدام کردند شرمگاه بود و نه 

ر واقع آنان با اين کار به تنها وظيفِه شرعی و اخالقی خود در حوزه د. بيش از آن
و شرمگاه است عمل کردند، و فقط زمانی » ستر عورت«حجاب، که عبارت از 

و » کشف عورت« گناهکار و عاصی شناخته شدند که در پی وسوسه شيطان دچار 
قدر عورت و  که در جريان اين رخداد هيچ فرقی بين آدم و حوا در. شرمگاه شدند

يادمان نرود که مطابق رأی مشهور ] افزون بر اينکه. [حجاب شرعی وجود نداشت
بگذريم از  )٣٤٥(» !مفسران، آدم اولين پيامبر خدا بود و حّوا نيز همسر پيامبر خدا

اينکه اين آيات ارتباطی به حجاب و پوشش ندارد، طرفه اين که اگر هم آيات ياد 
لزوم استتار شرمگاه، » فقط«اشد، در اين صورت شده مربوط به بحث حجاب ب
شود و نه  استنباط می) و به تبع آن برای ساير مردم(چه برای آدم و چه برای حوا 

اين تفسير مطابقت کامل با رأی اسکافی مبنی بر تساوی . چيزی بيشتر از آن
پس نتيجه اينکه پوشش . عورت زن ومرد و کفايت ستر عورتين برای آن دو دارد

  .کند دم و حوا؛ تساوی عورت زن و مرد را مطرح میآ
سوره اعراف، لزوم پوشش شرمگاه، محدود به آدم و  ٢٧ب ـ مطابق آيه 

اند مراقب  بلکه مطابق برداشتی مشهور؛ تمام مردان و زنان موظف« حوا نيست،
باشند تا دچار وسوِسه شيطان نشوند که از ستر عورت صرفنظر کنند و شورتشان 

َن اْلَجنَِّة يَنِزعُ «... ی در آورندرا از پا يَبَني َءادََم ال يَْفتِنَنَّكُم الشْيطُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيكُم ّمِ
شيطان شما را نفريبد، چنانکه ! ، ای فرزندان آدم»َعنُهَما ِلبَاسُهَما ِليِريَُهَما سْوَءتِهَما

شان را در نظرشان را از تنشان بر َکند تا شرمگاه] آدم و حوا[پدر و مادرتان 
  )٣٤٦(» .آشکار کرد و از بهشت بيرون کرد

، منظور از جامه، جامه بندگی »جامه را از تنشان برکند«توجه بايد داشت که 
و تقوا است که از تنشان کنده شده و عصيانشان نسبت به امر خدا بر آنها نمايان 

ورت از اگر اين آيه هم مربوط به بحث حجاب باشد، در اين ص«حتی . گشت
فرزندان آدم، چه مرد و چه زن، خواسته شده که شرمگاه عقب و جلو خود را 

   ) ٣٤٧(» .بپوشانند که اين هم مطابقت کامل با رأی اسکافی دارد
نه تنها آدم و حوا و فرزندان اعقاب آنها موظف به پوشاندن فرج و « ج ـ

وردگار عالم اعراف، پر ٢٦شرمگاه هستند بلکه مطاق برداشت معروفی از آيه 
مندی از  وسائل ستر عورت را برای انسانها نازل و فراهم کرده تا بتواند با بهره

ای برای  و احتماالً البسه» ستر عورت«آنچه در طبيعت هست پوشاکی برای  
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ً يَُوِري سْوَءتُِكْم وَ «... زيبايی ساير اندام درست کند  يَبَني َءادََم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيكْم ِلبَاسا
ِ لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ  َّ ، ای فرزندان آدم، در » ِريشاً َو ِلبَاس التَّْقَوي ذَِلك َخيٌرذَِلك ِمْن َءايَِت 

دارد و  حقيقت، ما برای شما لباسی فرو فرستاديم که عورتهای شما را پوشيده می
های  اين از نشانه. تقوی است] لباس[بهترين جامه، ] ولی[برای شما زينتی است 

پس البسه خدادادی برای  )٣٤٨( ».خدا است، باشد که متذکر شوند] توانايی[
استتار شرمگاه و زيبا «و يا برای » استتار شرمگاه و خوش نما ساختن آن«

است و جنبه شرعی و اخالقی حجاب منحصر به ستر عورت » ساختن سايراندام
ونه که در بخش آيات همان گ. است و پوشاک مازاد احتمالی، کابرد تجملی دارد

قرآن توضيح داده شد، به احتمال قوی آيه ارتباطی به بحث لباس و حجاب ندارد، 
به بحث حجاب ارتباط داشته باشد و مراد ) مطابق نظر اکثريت مفسران(اما اگر هم 

آن لباس ظاهری باشد، چيزی بيشتر از لزوم استتار شرمگاه، چه برای مرد و چه 
شود که اين هم کامالً مطابق با رأی منسوب به  ط نمیبرای زن، ازآن استنبا

  .اسکافی است
يَبَني ««: اعراف و لزوم پوشش شرمگاه در هنگام طواف و نماز ٣١د ـ آيه 

،  َمسِجٍد َو كلُوا َو اشَربُوا َو ال تُسِرفُوا إِنَّهُ ال يِحب اْلُمسِرفِينَ   َءادََم ُخذُوا ِزينَتَكْم ِعندَ كلّ 
که پوشاننده شرمگاه و مايه [ تان را  به هنگام عبادت، لباس! ای فرزندان آدم

: است  از اين آيه دو برداشت شده» ...برگيريد و به تن کنيد] آراستگی شماست
برداشت رايج اين است که زنان و مردان موظف شدند که هنگام طواف حج و 

نان را از شان را بپوشاند بر تن کنند و آيه آ نماز، لباسی که عورت و شرمگاه
البته بعضی . اينکه در هنگام طواف إزارشان را از پا درآورند برحذر داشته است

و [بر اين باورند که زينتی که در اين آيه بکار رفته، لباسی است که شرمگاه 
بايست در  برداشت دوم اين است که مردان و زنان می. پوشاند را می] زشتی آن

ها است بر تن  که مايه زينت و آراستگی آن هايی را هنگام عبادت و نماز، لباس
هر کدام از اين دو برداشت . کنند و در واقع اندامشان را به زينت لباس مزين کنند

افزون بر اينکه . هم که درست باشد، ربطی به بحث حجاب شرعی و واجب ندارد
ر آيه د« باز اگر هم. شود که آيه در صدد انشاء حکم پوشش است از آيه معلوم نمی

توان  باره حجاب شرعی صحبت کرده باشد، در اين صورت تنها چيزی که می
استنباط کرد لزوم ستر شرمگاه در هنگام طواف و نماز است و به اين ترتيب؛ آيه 
چيزی بيش از ستر شرمگاه، چه در مورد مرد و چه در مورد زن، ناظر نيست که 

   )٣٤٩( ».اين هم مطابقت با رأی اسکافی دارد
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سوره نور، اکثريت مفسران بر اين باورند  ٣١و  ٣٠ر اساس صدر آيه هـ ـ ب
اند که ناحيه فرج خود را بپوشانند و به چيزی بيشتر از  که مردان و زنان موظف

قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَغُضوا ِمْن أَْبصِرِهْم َو يْحفَظوا ««: استتار فرج امر نشده است
به مردان با ... يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ َو يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ  َو قُل لِّْلُمْؤِمنَتِ ... فُُروَجُهمْ 

و به زنان مؤمن بگو چشم ... ايمان بگو چشم برگيرند و شرمگاهشان را مستور کنند
البته اين برداشت در صورتی است که منظور » .بپوشند و شرمگاهشان را بپوشانند

اما ... فرج و شرمگاه باشد» ندنپوشا«از فروج که در اين دو آيه به کار رفته 
تر آن يعنی حفظ دامن از آلودگی  چنانکه در شرح آيه گفته شد، چه بسا معنی اصلی

آيات «بنابراين اگر باز هم . جنسی باشد که در نتيجه به بحث پوشش ارتباطی ندارد
مربوط به پوشش و حجاب باشد به صراحِت خود آيه چيزی بيش از لزوم استتار 

خواهد که باز اين کامالً منطبق  گاه، از زنان مؤمن و مردان مؤمن نمیفرج و شرم
  ) ٣٥٠( ».با رأی اسکافی است

آياتی که در بندهای « يادآوری اين نکته خالی از وجه نيست که بر اساس
توان استتار شرمگاه را از آن استنباط کرد و نه  الف، ب، ج، د و هـ آمد، تنها می

زيرا چنانچه در . است که آيات را مربوط به حجاب بدانيماين در حالی . بيش از آن
نبوده و يا » پوشش و لباس«شرح آيه، مفصل آمد، موضوع اين آيات چه بسا اساساً 

اگر هم در مورد لباس صحبت شده، بحث انشاء حکم و پوشش شرعی را دنبال 
  )٣٥١(» .است کرده  نمی

 گفته شد، دو معنی قابل تأمل گونه که قبالً  سوره نور همان ٣١وـ در ادامه آيه 
بنابر معنای اول، زنان موظف شدند تنه، ران و بازو را بپوشانند و :   است
توانستند کما کان مابقی اندام را مکشوف گذارند و اين معنا در صورتی است  می

شرمگاه و » پوشش«که در صدر آيه آمده است را به معنای » يْحفَظنَ «که عبارت 
در اين صورت . امه آيه را ناظر به پوشش مازاد بر پايين تنه بدانيمتن بگيريم و اد

اگر . توان رأی اسکافی و نظريه تساوی عورت زن با مرد را موافق آيه دانست می
را دال » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «و » يَْغضضَن ِمْن أَْبصِرِهنَّ «هم عبارت صدر آيه يعنی 

بدانيم، در اين صورت نيز تعارضی با بر دوری از آلودگی و رعايت صيانت جنسی 
در اين . معنای دوم مشابه رأی حداقلی است) ٣٥٢. (رأی مطلق اسکافی ندارد

معنا زنان موظف شدند که ناحيه فرج و پايين تنه را به خوبی بپوشانند و اين معنا 
را به معنای عدم ارتکاب زنا باشد » يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ «در صورتی است که عبارت 

بنابراين، اگر معنای دوم را بپذيريم، باز هم . و نه پوشاندن فرج و شرمگاه
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َو قُل لِّْلُمْؤِمنَِت يَْغضضَن ِمْن «: مروری به کل آيه. تعارض با رأی اسکافی ندارد
بُخُمِرِهنَّ أَْبصِرِهنَّ َو يْحفَظَن فُُروَجُهنَّ َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال َما ظَهَر ِمْنَهاَو ْليَضِرْبَن 

َو ال يَضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ... َعلي ُجيُوبِهنَّ َو ال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِال ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو َءابَائِهنَّ أَْو 
ِ َجِميعاً أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَّكْم تُْفِلحُ  َّ وَن، به زنان ِليُْعلََم َما يْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َو تُوبُوا إِلي 

مؤمن بگو از آلودگی و زنا چشم پوشی کنند و دامن از فحشاء مصون دارند و نبايد 
اندام تمام برهنِه خود را با درآوردن جامه آشکار کنند مگر اينکه نا خودآگاه باشد و 
يا اينکه در برابر شوهر، پدر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، 

بايست جامه و  و می. خطر باشد نظر و کودذکان بی راهان بیزنان، بردگان، هم
ای    و نبايد به گونه... شکاِف لنگ و دامن قرار دهند] يا[پوشاک را بر روی فرج و 

ای مردان و زنان مؤمن از . تردد کنند که پايين تنِه پنهان در پس جامه نمايان گردد
گونه  همان )٣٥٣( ».گار شويدگذشته آلودِه خود بسوی خدا باز گرديد تا مگر رست

که در شرح آيه آمده است، هر ميزان پوششی که از آيه استخراج کنيم، آيه ناظر 
به شرايط جنسی افسار گسيختِه جامعه بود، بنابراين حکم حجاب در شرايط مطلق 

ً شرايط خاصی را دربرمی با اين وصف آيه در لزوم ستر «و. گيرد نيست و صرفا
 )٣٥٤( »ارد ولی در ستر مازاد بر آن فاقد وضوح کافی استپايين تنه صراحت د

  .شود از آن حکمی استخراج کرد و اين نکته در اينجا قابل توجه است و نمی
يَأَيَها «: سوره احزاب ٥٩با توجه به آيه  .زـ لزوم پوشش در شرايط خاص

َعلَيِهنَّ ِمن َجلَبِيبِِهنَّ ذَِلك أَدْني أَن  النَّبي قُل ألَْزَوِجك َو بَنَاتِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِيَن يُدْنِينَ 
ِحيماً، ای پيامبر ُ َغفُوراً رَّ َّ به همسران و دخترانت و به ! يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْيَن َو كاَن 

از آلودگان متمايز شده و به [زنان با ايمان بگو، خود را بپوشانند تا بدين وسيله 
واقع ] جنسی[مورد ايذاء ] به اشتباه[در نتيجه شناخته شوند و ] پرهيز از معاشقه

حال اگر آيه را مطابق تصريح خود آن ناشی از شرايط غيرعادی بدانيم، » .نشوند
در اين صورت ولو قائل به استنباط پوشش خيلی بيشتری از درون آيه در مقايسه 

ه به زيرا آي. توان آن را مخالف رأی وی دانست با رأی اسکافی باشيم باز هم نمی
؛ حجاب را برون رفت و »فَال يُْؤذَْينَ «. شرايط ويژه و موارد خاصی اشاره دارد

ولی . »ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفنَ «مايه ايمنی و موجب تمايز از آلودگان معرفی کرده؛ 
ً به . رأی اسکافی مربوط به مطلق شرايط است از آن گذشته چه بسا آيه صرفا

ن آن توجه داشته باشد که در اين صورت اصل پوشش صرفنظر از چند و چو
عالوه بر تقييد آيه به شرايط خاص، همچنين به خاطر ابهام در تعيين حّد آن 

توان به مخالفتش با رأی اسکافی حکم کرد به ويژه که به سهل انگاری آنان  نمی
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  .در ستر ناحيه دامن توجه داشته باشيم
ن گفت؛ دليل روشنی که مطابق توا بنابراين حال که يکايک آيات آورده شد می

آن، رأی اسکافی در شرايط عادی و مطلق شرايط، مخالف آيات قرآنی باشد، در 
توان ناديده گرفت  تر از رأی اسکافی را نمی و حتی اين احتمال فرعی. دست نيست

حتی نسبت به پايين تنه صادر » مطلق و هميشگی«که اساساً قرآن صراحتاً حکِم 
ای که انجام شد، و با توجه به مدارکی  ن رو با توجه به مقايسهاز اي. است نکرده

که تا به حال در تأييد رأی اسکافی آورده شد، همچنانکه عالمه حلی توضيح 
بر اساس مدارک و ادله شرعی به لزوم پوشش بيش از ستر «دهد، اسکافی  می

پوشش مردان عورتين دست نيافته و به همين دليل ذّمه زنان را از حجاب مازاد بر 
       )٣٥٥( ».داند بری می

، واجب نيست بلکه فقط »إزار«کند حتی کاربرد  اعالم می« عالمه حلی
کند که اين حرف، فقط نظر او تنها  و باالتر از آن اينکه اعالم می. مستحب است

شناسم که قائل به وجوب إزار باشد بلکه همه  گويد هيچ فقيهی را نمی نيست بلکه می
إزار را » استحباب«دانند و در واقع عالمه حلی  فاده از إزار را مستحب میآنها، است

     )٣٥٦( ».داند اجماع مسلمين می
وی نواحی قدم، . دانسته است دمحم باقر بهبودی نيز حجاب کنونی را واجب نمی

داند و به همين خاطر  گردن، مو، ساعد و ساق را مصداق عورت نمی
شان را مصداق فعل حرام  ی ندانسته، و نمايان بودناله» فريضه«شان را  پوشاندن

  : داند نمی
شود و امکان آشکار شدن آن  زينتی که در زير دامن و يا إزار خانمها پنهان می«

ها است که عنوان عورت ندارد تا کشف آن حرام باشد ولی چون  وجود دارد ساق پا
اگر در حال راه ... ندشود در برابر اجنی بايد مستور بما زينت خانمها محسوب می

رفتن و يا خم و راست شدن، قسمتی از ساق پا مکشوف شود اشکالی نخواهد 
با پوشيدن خمار و يا شنل که تا روی دامن بيايد طبيعی است که دستها تا ... داشت

اگر در حال حرکت دادن دستها، قدری ... نيمه ساعد از زير آن خارج خواهد ماند
باال رود و تا نيمه ساعد ] اند تا مچ دست آن را بلند گرفتهخمار و شنل ياد شده که [

  )٣٥٧(» .عريان شود اشکالی نخواهد داشت
بر اساس رأی وی؛ کشف وجه، کّف، قدم، و بخشی از ساعد و ساق نه حرام 
است و نه سترش الزم، اما کشف مو، گردن و بخش گوشتيِن ساعد و ساق گرچه 

ظهور مو در حين تحرک، مشمول ظهور همچنين . حرام نيست، ولی الزم است
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نکته مهم اينکه وی . باشد بوده و بالاشکال می) اال ما ظهر منها(ناخواسته 
پوشاندن موی سر را، نه ناشی از رعايت عفت جنسی بلکه آن را يک تشرف 

  : داند اسالمی می
ای که باشد، به عفت  نکته شايان تذکر آن است که پوشيدن موی سر، با هر وسيله«

ها آزاده و مؤمن از زنان  جنسی ربطی ندارد، بلکه يک تشرف اسالمی است تا خانم
بينيم که حتی کنيزان مسلمان از  يهود و نصاری و مجوس ممتاز باشند و لذا می

بنابر اين اگر خانمی مقنعه بر سر ... اند پوشيدن موی سر معاف، بلکه ممنوع بوده
يا به دختران امام کاظم که در برابر خواجگان آ...عفت ناميد، توان او را بی نکند نمی

توان چنين نسبتی داد؟ آيا اين قرآن نيست که  اند می شده مقنعه ظاهر می حرمسرا بی
دهد که در  گيری نسبت به تماس با زنان پيامبر، اجازه می با وجود آن همه سخت

  ) ٣٥٨(» ...برابر بردگان خود، حجاب نگيرند؟
  

  پوشش موگسترش قائلين به وجوب 
با جديت و حساسيت » استتار موی سر«بحث  ١٣و  ١٢از حدود قرن 

بيشتری مورد بررسی فقها قرار گرفت و نسبت به گذشته بر شمار موافقان 
از اين زمان به بعد است که فقهائی که موافق پوشش مو . پوشش افزوده گرديد

لين بار دست به بودند، چون مستند فقهی قوی و حديثی در دست نداشتند، برای او
که در طول تاريخ فقه جعفری هرگز مورد استناد هيچ « دامان آياتی از قرآن شدند

تا با  )٣٥٩(» يک از فقهای قديم و ميانه برای اثبات پوشش مو قرار نگرفته بود
از اين زمان است که واژه . ارائه برداشتی جديد، رأی خود را به اثبات برسانند

تبديل به روسری ) ٣١نور (» ْبَن بُخُمِرِهنَّ َعلي ُجيُوبِهنَّ َو ْليَضرِ «خمار در آيه 
کند و برای اثبات و توجيه آن به چند  گردد و کارکرد شرعی پيدا می امروزی می

روايت تفسيری که برای فقهای ما قبل قرن دوازدهم فاقد ارزش فقهی بود، استناد 
  .شود می

آيت هللا دمحم حسين بروجردی  رسد و نهايتاً لزوم ستر مو به حداکثر خود می
وجوب پوشش موی سر، چه در نماز و چه در ساير اوقات را ) ش ١٣٤٠متوفی (

  : چنين آورده است
... زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند: ٧٩٧مسأله «

  )٣٦٠(» ...زن بايد بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند: ٢٤٤٤مسأله 
در مورد پوشش و ) خورشيدی ١٣٨٤متوفی (ت هللا سيد دمحمجواد غروی آي
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توانند در جايی که مطمئن  زنها حتی می« :نويسد حجاب زن در هنگام  نماز می
  ) ٣٦١(» .شود موی خود را هم نپوشانند هستند نامحرمی در بين نماز وارد نمی

نی، در نيم قرن اخير، همچون؛ ميال«مراجع پس از مرحوم بروجردی
نيز ... خوانساری، حکيم، خمينی، خويی، گلپايگانی، شريعتمداری، نجفی مرعشی و

  ) ٣٦٢(» .همان رأی بروجردی را تأييد و استنباط کردند
و از اين رو؛ موی سر که تا پيش از قرن هشتم موضوعيت نداشت و تازه 

ود، پس از ورودش به متون فقهی، تا يکی دو قرن اخير دارای موافق و مخالف ب
با اين حال، آيت هللا منتظری پوشش مو . شود معارض خوانده می امروز حکمی بی

  ) ٣٦٣. (داند را اجماعی تلقی نکرده و آن را مسأله اختالفی می
دمحم صادق روحانی، از فقهای معاصر، که خود به وجوب پوشش مو معتقد 

  :ترجمه متن. گويد است، در اين مورد می
آيد اين است که پوشاندن آن واجب  ر فقهای شيعه برمیآنچه ازظاهرعبارات اکث«

 ».نيست،والبته گروهی ازبزرگان نيزدراين بحث متوقف مانده ورأی خاصی ندارند
)٣٦٤(  

دهد  کند که نشان می نقل می) ق ٤٨١(شهيد اول عبارتی از قاضی ابن براج 
، به جز اند ولی اثری از کالمشان گروهی از فقها در باره موی سر نظری داشته

  : ترجمه متن عبارت. همين عبارت باقی نمانده است
اما در مورد زنان اختالفی نيست در اينکه بدن آنها عورت است و نيز اختالفی «

نيست که زن آزاده واجب است در نماز سر را بپوشاند، اما پوشش سر برای زن 
ای که  هبرده واجب نيست، هرچند گروهی از فقها در مورد زن مسلمان غير برد

اند که آيا پوشاندن  سرش را پوشانده ولی بخش از موهای او پيداست اختالف کرده
باقيمانده موها واجب است يا نه؟ در هر حال، در مورد وجوب پوشش سر اتفاق 

  )٣٦٥(» .نظر دارند
ای غيرمنطبق از  ، ترجمه»لزوم پوشش مو«در دو قرن اخير تحت تأثير جّو 

آيد دقيقاً برعکس  آن چيزی که از کالم ابن براج بر می. سخن ابن براج شده است
در واقع ابن براج بحثی را که در ميان بعضی از فقها وجود . استنباط ياد شده است

فقد اتفقوا فی الجملة علی وجوب ستر «کند و از اين عبارت وی؛  داشته را بيان می
يده بودند و در مورد سر رس» اجمالی«آيد که فقهائی به لزوم ستِر  ، برمی»لرأسها

يعنی اينکه . ای مبنی بر لزوم ستر مو دست نيافته بودند خاص مو به نتيجه
از اين گذشته سيد محسن حکيم الزم . گويد در باره مو بحث است و نه حکم می
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نبودن ستر مو را از عبارت ابن براج استنباط کرده است و گفته حکم واجب 
  : ترجمه متن. نيست

در اين باره : عدم وجوب پوشاندن مو، و کفايه): ابن براج(قاضی  مو، به استناد«
از ظواهر اخبار داللت خاصی برداشت : گويد ترديد دارد، و الفيه شهيد می

شود، و در مدارک و به نقل از بحاراالنوار آمده است که در عبارات اکثر  نمی
در مدارک بلکه . وجود ندارد» وجوب پوشش مو«سخنی در مورد ) فقهای شيعه(

شود که  هست که شايد بشود گفت که از ظاهر کالم بيشتر فقهای شيعه برداشت می
  ) ٣٦٦(».امری غيرواجب است

کالم ابن براج گويای آن است که در غير نماز، فقط بدن « از همه اينها گذشته؛
دانند و نه سر او را، و با وجود اينکه پوشاندن سر در غير  الستر می  زن را واجب

دانند ولی قائل به ستِر اجمالی آن  را به دليل اينکه جزو عورت نيست، الزم نمی نماز
 با توجه به نکات فوق، نظر بر اين بوده است که  )٣٦٧( ».در وقت نمازند

ً در . اوالًمو و حتی کل سر در غير نماز، جزو مواضع واجب الستر نيست« ثانيا
  )٣٦٨(» .ص مو واجب استوقت نماز هم، ستر اجمال سر بدون تأکيد بر خصو

تا  ٩اولين فقهای قائل به وجوب ستر مو، حدود « همانطور که مالحظه شد؛
قرن پس از امام جعفر صادق  ٨و حدود ) ص(قرن پس از رسول اکرم  ١٠
قرن  ١٠تا  ٩بنابراين آيا نبايد اين سؤال مطرح شود که ) ٣٦٩( »اند زيسته می

آيد و  البته از دست فقها همه چيز بر می! ؟توان مباح را حرام کرد بعد، چگونه می
وقتی در قرآن حتی يک کلمه درباب حکومت و ! اين هم يکی از آنها است

کشورداری نيامده است، و فقها به دروغ، به ويژه بعد از پيروزی انقالب، به 
اند و بعد هم فقيه را متولی آن ساخته، همه چيز از دستشان  حکومت سرايت داده

  ! استآمده  برمی
   

  استنباط وجوب پوشش مو از احاديث مجعول
اگر آنچه در فصل قبل در مورد نظر قرآن در باره پوشش گفته شد را با 
نظريات فقهی که در طول تاريخ به جوامع اسالمی عرضه و يا تحميل شده است، 

نماييد که تفاوت بسيار چشمگير و حتی در حد تخالف  مقايسه کنيد، مالحظه می
طوری که در بعضی مواقع، حتی مانع  بيرون رفتن زنان از خانه شده است، به 

امروزه مشهورترين رأی در مورد پوشش زنان عبارت از اين است که « .است
» .هستند» وجه و کفين«آنان بايد همه جسمشان را بپوشانند و فقط مجاز به کشف 
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اساسی بنا گشته حال سؤال اين است که اين رأی از کجا پيدا شده و بر چه  )٣٧٠(
  :است؟ بنا به تحقيق ترکاشوند، رأی مشهور فوق بر پايه سه حديث بنا شده است

  ـ خمار حضرت فاطمه از روايت فضيل منسوب به امام باقر١
ـ عورت شمردن همه اندام زنان بر اساس حديثی منسوب به رسول خدا ٢

  )المرأة عورة(
استثنای اين دو قسمت (م ـ جواز کشف ِصرف وجه و کفين از ميان کل اندا٣

  )٣٧١) (بر اساس حديثی ديگر
  

  :پايه است به شرحی که مالحظه خواهيد کرد، موارد مذکور، مخدوش و بی
  

  حديث اول
کنند، روايتی است  از مهمترين مدارکی که موافقان استتار مو به آن استناد می

امام  مربوط به خمار و موی حضرت فاطمه در هنگام نماز که منسوب است به
اين روايت، . بکار رفته است» موی سر«به صراحت، واژه « در اين روايت،. باقر

قائلين به ستر مو است که همواره مورد استناد آنان بوده » تک سنِد آشکار«در واقع 
و شهيد اول نيز صرفاً با اتکاء به همين روايت بحث پوشش مو را برای اولين بار 

متن روايت به نقل از شيخ صدوق  )٣٧٢( ».در تاريخ فقه جعفری مطرح کرد
     :چنين است

به نماز ايستاد در حالی که روسری ] که بر تن داشت[حضرت فاطمه با پيراهنی «
» .ای که بوسيله آن، موی سر و گوش خود را بپوشاند نبود وی بيشتر از آن اندازه

)٣٧٣ (  
جيح لزوِم پوشش لزوم يا تر« گروهی از فقها که شهيد اول در صدر آنها است،

گروهی ديگر از چنين برداشتی اظهار . اند مو را از اين روايت استنباط کرده
صاحب مدارک و سبزواری نه «و بعضی ديگر همچون  )٣٧٤( ».اند شگفتی کرده

را نيز از آن، » الزم نبودن پوشش گردن«دانند بلکه  تنها آن را دال بر ستر مو نمی
گويند که روايت در مقام بيان  و برخی صريحاً می )٣٧٥( ».اند قابل استنباط دانسته

   )٣٧٦. (حکم نيست
فقها در باره اندازه روسری فاطمه به دو گروه « بندی، مضاف بر اين دسته

اند که روسری وی را خيلی کوچک  الف ـ اکثريت قاطع، کسانی: شوند تقسيم می
ـ برداشت ١: ور استبر اين اساس دو احتمال در باره حکم ستر مو متص. دانند می
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اينکه بايد تمام مو را پوشانيد و چون روسری فاطمه کوتاه بود پس وی : تکلف آميز
: ـ برداشت عادی٢. حتماً تمام مو را جمع کرده و زير روسری مخفی نموده است

اينکه فقط پوشش قسمتی از مو که روی کاِسه سر قرار گرفته واجب بوده و 
ب ـ . است  روسری، خارج از آن بوده واجب نبودهاش که به دليل کوتاهی  مابقی

دانند که نتواند تمام مو را  گروهی ديگر روسری فاطمه را آنقدر کوچک نمی
گرفته  بپوشاند يعنی اگر مويش آويزان هم بوده باز تحت پوشش روسری قرار می

  ) ٣٧٧(» .است
وسری در اين مورد، شبهه اصلی که به آن توجه نشده اين است که با اين ر

پس خمار در قرآن روسری نيست و اين ! چطور ممکن بوده سينه را پوشاند؟
تناقض روايت با قرآن آشکار است که به آن توجه . باشد روايت نيز صحيح نمی

مضاف بر . شدند شد دچار اين دست اندازهای الينحل نمی شود که اگر توجه می نمی
. آن هم از نوع مفردش استروايت فضيل از امام باقر يک خبر واحد، « اينها

بديهی است با اتکاء به چنين خبری که اعتماد قطعی بر صدورش نداريم و از 
طرف ديگر فاقد صدور رأی قطعی به دليل ابهام متن و تعدد استنباط است، 

   ) ٣٧٨( ».توان حکم شرعی از دل آن استخراج کرد نمی
  : در تحشيه بنی صدر به اين روايت آمده است

ن است که روايت خبر است و نه انشاء و حکم، و نيز داللت ندارد بر صحيح اي«
و باز داللت . کرده است اينکه حضرت فاطمه بنابر وجوب پوشاندن سر، چنين می

پوشانده  ندارد بر اينکه با اين روسری که سر را پوشاند، در غير موقع نماز نيز می
  » .است

  
  حديث دوم
که منسوب به پيامبر است، ) ستزن عورت ا(» المرأة عورة«روايت 

مهمترين عبارت دينی ناظر بر حجاب بانوان در فقه است که با تمامی آيات قرآن 
زنان مؤمن موظف هستند که تمام « اند که از اين روايت استنباط کرده. مغايرت دارد

کل اندام « )٣٧٩( »ای از آن نيفتد جسم خود را بپوشانند تا چشم نامحرم به هيچ نقطه
عورت  بالغ و آزاد بدون هيچگونه اختالفي بين علما بنا به قول پيامبر خدا زن

  ) ٣٨٠( ».است
اين روايات در نزد فقها اساس و مبنای اجتهاد قرار گرفته و با وجود 

اند به نحوی آيات را با  ای کوشش کرده تناقضات بسيار و مغايرت با قرآن، عده
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گر، اصالً نياز به قرآن نديده و رأی خود ای دي عده. اينگونه احاديث منطبق سازند
را بر اساس اين احاديث، رأی فقهی، دينی، اسالمی و قرآنی قلمداد نموده و به 

  .اند توده عوام القاء کرده
تحقيق در بيست منبع » حجاب شرعی در عصر پيامبر«اما بنا به گفته صاحب 

هللا بن مسعود نقل شده گويد؛ حديثی که از ترمذی در سنن از قول عبد اوليه آن می
محدود به عبارت کوتاه نبوده و در انتهای آن عبارت ديگری نيز وجود داشته که 

  : هايی از آن چنين است نمونه
نگرد،  اش بيرون بيايد، شيطان به او می همانا زن عورت است پس چون از خانه«

  »  .گيرد با دقت او را زير نظر می
  :ويا

است پس هنگامی که خارج شود شيطان او را زن عورت : گفت) ص(پيغمبر «
  ) ٣٨١(» .بهترين محل تقرب به خدا برای زنان، پستوی خانه است. کند تعقيب می

  : و يا به اين شکل
زنان را در خانه زندانی کنيد چرا که آنها عورت هستند : عبد هللا بن مسعود گفت«

ير نظر گرفته و به وی آيد شيطان او را ز اش بيرون می و همانا وقتی زن از خانه
  )  ٣٨٢(» .آيد کنی مگر اينکه از تو خوشش می بر هيچ کس گذر نمی: گويد می

  :و همچنين
اش با لباسی خارج  اند و هر آينه اگر زنی از خانه زنان عورت: رسول خدا گفت«

ً او را زير نظر گرفته و می] به سراغش آمده و[شود شيطان  بر هيچ : گويد دقيقا
اگر از ] ولی. [اندازی کنی مگر اينکه او را به شوق و شگفتی می یمردی گذر نم

زنی که لباسش را بر تن کرده و عزم خارج شدن از خانه را دارد ] خودش، يعنی[
حتی اگر زنان در : يا: [گويد در مورد علت بيرون رفتنش سؤال کنی در پاسخ می

ای شرکت  ر تشييع جنازهخواهم د می) يا(روم،  به عيادت بيماری می:] پاسخ بگويند
عبادت زنان در هيچ مکانی ] اما بدانيد. [روم برای اقامه نماز به مسجد می) يا(کنم، 

  ) ٣٨٣(» رسد به ارزش عبادتشان در خانه نمی
شود که حديث سازان حتی روايت ترمذی را ناکافی دانسته و برای  مالحظه می

ت بر زنان است را تحقق های شخصی خود را که عبارت از حاکمي اينکه خواسته
بخشند، نيمی از بندگان خدا را در خانه زندانی کرده و خواسته يا ناخواسته 

  .اند بزرگترين اهانت را بر آنها وارد ساخته
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  ايراد اساسی به سند و انتسابش به رسول خدا

به لحاظ حديث شناسی ايراد اساسی به اين حديث و انتسابش به رسول خدا 
  :ه ايرادها را که ترکاشوند آورده بدين شرح استخالص. وارد است

های حديث در طبقه اول، تک فرد و قائم به  سلسله: ـ تفرد در طبقه اول سند١
های متفاوت بيست روايت فقط منتهی به عبدهللا  يعنی تمام سلسله. يک نفر است
 شود و در واقع کسی جز او چنين سخنی را از رسول خدا نقل نکرده بن مسعود می

يعنی اينکه تنها عبدهللا بن مسعود اين گفته پيامبر را شنيده و ال غير، و يا . است
  .اينکه رسول خدا درگوشی به عبدهللا بن مسعود چنين چيزی گفته است

ـ در طبقه دوم، اسناد حديث نيز بجز يک مورد قائم به يک نفراست يعنی در ٢
 بن مسعود و او از رسول اکرم تمام بيست روايت تنها کسی که روايت را از عبدهللا

  .گردد نقل کرده، ابواالحوص است به عبارت ديگرروايت برمحوراين شخص می
ـ در پنج مورد ازاين بيست روايت، اسمی ازرسول خدا در ميان نيست و ٣

رود که اين  از اين رو گمان می. شود روايت به شخص عبدهللا بن مسعود ختم می
پنداريم، از شخص عبدهللا بن مسعود است که در روايات اگر هم آن را صحيح ب

  )٣٨٤. (گذر زمان به رسول خدا منسوب شده است
نتيجه اينکه اوالً؛ در انتساب اين روايت به پيامبر ترديد جدی وجود دارد، 

دوم اينکه؛ اينگونه روايتها . شود ارزشی محوری برای آن قائل بود بنابراين نمی
ت و پيامبر هم فرموده؛ هرچه از من نقل کردند، با متن صريح قرآن در تضاد اس

درحقيقت، سنجيدن روايت به قرآن، . اگر مخالف قرآن باشد، بدانيد که ازمن نيست
آميز است  وقتی روايت تبعيض. های حق در روايت است مشاهده وجود ويژگی

کند وتناقض دربردارد وشفاف نيست وامر مستمر نيز  را تجويز می» اکراه«و
خواند، جعلی  هايی نمی ای ويا با آيه يگر خواص حق را نيز ندارد، با آيهنيست ود

  . است
. ابهام هم در آنها وجود ندارد سومين نتيجه اينکه؛ اسناد روشن و بی

بنابراين؛ به احتمال قوی اين روايات از خود شخص عبدهللا بن مسعود و يا ساخت 
جنسی ناچيز و دون مرد  اند زن را تا حد شیء حديث سازانی است که خواسته

به . بگردانند و بر نيمی از بشريت بنام رسول خدا حاکميت و سلطه داشته باشند
فرض محال و از همه مهمتر اگر اين احاديث را هم درست بپنداريم که نيست، تازه 
بحثی از ميزان پوشش و پوشندگی آنها در ميان نيست بلکه مربوط به حبس 
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  )  ٣٨٥. (بشريت استخانگی و محدوديت نيمی از 
  

  »المرأة عورة«صدر در باره حديث  نظر بنی
صدر يادداشتی دارد که اهم آن به   بنی» عورت شمردن زنان«در مورد حديث 

  : شرح زير است
اند که فيلسوفان يونانِی بانِی فلسفه قدرت، صادر  اين روايتها بر حکمی بنا شده«
های يهود  اين حکم، نخست به دين .است» شیء جنسی«زن دون انسان و : اند کرده

نيز از آن مصون » مدرنيته«طرفه اينکه . و مسيحيت و سرانجام، اسالم، راه برد
 .نماند؛ امر واقع مستمر

اش زور است، توجه  مايه در طول تاريخ، به تناقضهای فراوان اين حکم که بن
آن نشدند غلط را  بودن آنها شدند، اما بر... دنبال راوی و روايت و ثقه و. نيز نشد

غلط؛ سنجيدن حق به شخص است، و صحيح؛ سنجيدن شخص به حق . صحيح کنند
با مالک گرداندن قاعده صحيح، تناقضهای فراوان اين روايتها، بر عقل خالی . است

 :   شوند از غرض و رها از بندگی قدرت آشکار می
. ـ تناقض با اصل شخص را بايد به حق سنجيد و نه حق را به شخص١

استنادکنندگان کاری به صحت و حقانيت اين روايتها ندارند، کار به گوينده آنها 
تناقض اول . کافی است بگويند قول از پيامبر است تا حکمی واجب بگردد. دارند

  :آورد تناقض دوم را ببار می
يک دليل  در هيچ . است که دليل حکم در خود آن نيست ـ تناقض دوم اين ٢

در حقيقت، بنابر اين اصل اصيل، . ندارد، دليل قول گوينده استحقانيت حکم وجود 
، دليل حقانيت »فرمايد حق است فرمايد، نه چون خدا می چون حق است خدا می«

  و. حکم در خود حکم بايد باشد و در اين حکم نيست
آنکه  زيرا بی. است که سالب منزلت زن به مثابه انسان است ـ تناقض سوم اين٣
هايی ساختنی  انگاشته شود، چنين جمله» دون انسان«و » شیء جنسی«زن 
همانا ما شما را از زن «: سوره حجرات است ١٣از اين نظر؛ ناقض آيه . شوند نمی

ترين شما  ترين شما نزد خدا با تقوی آفريديم تا شناخته شويد و با کرامت... و مرد 
  و. »است

به . سی غيرمجاز نکننداست که زن و مرد يکديگر را تحريک جن  ـ اصل اين٤
سخن روشن؛ در بيرون رابطه زناشويی، پوشش مطلوب پوششی است که رابطه 
زن با مرد را رابطه زور جنسی با زور جنسی نگرداند و به قول فوکو، سبب 
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  و. نگردد» ديکتاتوری سکس«استقرار 
: شود، اين تناقض است ـ تناقض ديگر و بس مهم که همواره از آن غفلت می ٥

را   داند، پس نبايد ذهنيتی را تصديق کند و آن بر اينکه اسالم خود را دين حق میبنا
بلکه بايد روشهای . است» زن شیء جنسی«مبنای حکم خود گرداند که، بنابر آن؛ 

  در حقيقت،. است تغيير اين ذهنيت را پيشنهاد کند که قرآن کرده 
هستند، پوشاندن زن از  های جنسی امر واقع مستمر ـ بنابر اينکه نابسامانی ٦

توانسته است  است و نمی ها پايان نداده  فرق سر تا نوک انگشتان پا، به اين نابسامانی
حاصل آن اين . بنابراين، حکم نه پيامبر فرموده که زور فرموده است. بدهد
و حقير و تابع زور گردانده » ضعيفه«های مسلمان، زن را  است که در جامعه شده 

يت و موقعيت نگاه داشته و اين خود از عوامل اساسی واپس ماندن و در اين وضع
  و. حکم ناقض آموزش قرآن است. است ها شده  اين جامعه

ـ پوشاندن زن و زندانی کردنش در خانه، رابطه مغز با مغز را نه تنها ميان  ٧
  :زيرا. کند زنان و مردان بلکه ميان مردان نيز مشکل می

شوند، به مثابه صاحبان عقول  باور می» ناقص عقل«که  الف ـ زنان، بنابر اين 
  و . شوند از رابطه حذف می

  و . شود ها نقش اول داده می ب ـ به قدرت به مثابه تنظيم کننده رابطه
. شوند تلقی می» شیء جنسی«و » ناقص عقل«ج ـ مربيان کودکان، زنانند که 

  و . کنند یدر نتيجه، عقلها از دوران کودکی، به قدرتمداری خو م
کند و نظام  گردد، رشد نمی هايش، محورش قدرت می د ـ چون جامعه در رابطه

  و. کند خود را تکرار می
شناسد، پايه را قدرت مرد  ـ ميان زن و مرد، پايه را رابطه حق با حق نمی ٨

بنابراين، ناقض حقوق زن و مرد، هردو است، در صورتی که . شناسد بر زن می
ابطه جنسی به دوست داشتن و اعتماد و هم پيمان شدن، و پيمان قرآن متکی کردن ر

حال . را پيمان حق با حق شناختن، و عمل به حقوق خويش به مثابه انسان است
آنکه، بنابر اين روايتها، زور جانشين دوست داشتن و اعتماد و پيمان عشق و عمل 

  .شود به حقوق می
بخاطر شفاف کردن . م نيز هستـ نه تنها دليل حکم در آن نيست، بلکه مبه٩

و عورت (اند در خارج  از حکم برايش دليل بتراشند  حکم مبهم است که ناگزير شده
با قرآن در تناقض ). بودن زن را شیء جنسی و محرک جنسی بودن او معنی کنند

خواند و برخوردار از حقوق انسان و اين  است چرا که قرآن زن را انسان می
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  و! گردانند می» تعور«روايتها او را 
گذارد وگرنه او  ـ ضد رشد است چرا که اصل را بر رشد ناپذيری زن می١٠

. شد گشت و ضعيفه نمی انگاشته نمی» ناقص عقل«او . خواند نمی» عورت«را 
های مسلمان رشد  طور که در عمل واقع شد و استمرار يافت، زنان جامعه همان

ناقض اصل تحصيل علم فريضه . ماندندنکردند و درنتيجه، مردان نيز از رشد باز
  ».زن و مرد است نيز هست

  
  حديث سوم

اند و  اما وقتی فقها با استناد به اين روايت کل بدن زن را عورت شمرده
اند که اگر قرار باشد، همه بدن زن پوشيده باشد، زن را از تمامی شئون  ديده

ی حل اين مشکل به اند، برا زندگی، حتی انجام کارهای روزمره خود منع کرده
دنبال روايت ديگری رفته تا قسمت کوچکی، مثل گردی صورت يا کفين را از آن 
استثناء کنند و لذا سخن ديگری از حضرت رسول را ضروری دانسته و آن را هم 

اصل بر اين است که زن سراپايش در حکم اندام جنسی و «: اند جسته و گفته
زن همانا اندام جنسی است که به غير از دو  پوشيده است زيرا بنابر گفته پيامبر؛

همانا « و يا )٣٨٦( »عضو که در شرع استثنا شده است، سراپا بايد پوشيده باشد
زن از پيشانی تا نوک پا به مثابه اندام جنسی است و تنها نگاه به برخی جاهای بدن 

اب برخی از اصح« و يا )٣٨٧( ».اشکال است زن آنهم از باب نياز و ضرورت بی
ما گويند که زن همانا در حکم اندام جنسی است زيرا از پيامبر چنين روايت شده 

کند، اما به  است، روايتی که ترمذی به عنوان يک حديث خوب و صحيح نقل می
زنان اجازه داده شده است تا صورت و کف دستشان را باز گذارند چرا که 

از پيشانی تا نوک پا به  همانا زن« و نيز) ٣٨٨( ».پوشاندنش امری دشوار است
ای است که از سوی رسول هللا به اين  و اين اشاره... مثابه اندام جنسی است

که بايد از ديد پوشيده   گويد زن يعنی اندام جنسی موضوع شده است در جايی که می
و تنها نگاه به برخی جاهای بدن زن آن هم از باب نياز و ) عورة مستورة(ماند 

  )٣٨٩( ».استاشکال  ضرورت بی
به دو علت اينگونه روايات بر فضای ذهنی جامعه از طريق فقها سايه افکنده 

. يکی انتساب آن به پيامبر، و دوم غفلت از متن کامل روايت و ضعف آن: است
اند که هر چيزی را تحت عنوان  چنان متداول شده و کار جعل حديث را آسان کرده

توان به خورد جامعه داد  می» قال الصادق«و » قال الباقر«و يا » قال رسول هللا«
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نمونه ديگر آن؛ . پذيرند و مردم عاری از اطالع هم متأسفانه بدون چون و چرا می
که هم اکنون ايران بدان گرفتار آمده است که اگر مردم عادت » واليت مطلقه فقيه«

چنين دادند، اکنون در کردند و به آن تن نمی به پذيرفتن بدون چون و چرا نمی
شود که ديرهنگام، آقای منتظری واليت مطلقه  يادآور می. وضعيت اسفناکی نبودند

  . فقيه را از مصاديق شرک دانست
خالصه اينکه؛ رأی مشهور فقهای امروز در مورد حجاب زنان، عبارت از 
ستر همه اندام مگر وجه و کفين است و چنانکه گفته شد مبنای اين رأی، دو 

به پيامبر است و نه قرآن، بلکه از قرآن برای اثبات اين  روايت مجعول منسوب
چون و  اطالعی مردم از قرآن و پذيرش بی رأی سوء استفاده شده و به دليل بی

آن دو روايت يکی مدعی . اند چرا، آن دو روايت مجعول را بر قرآن تحميل کرده
يطان به زن عورت است و اگر پايش را از خانه بيرون بگذارد ش«  اين است که
شود نبايد به غير از وجه و  وقتی زن بالغ می«  :گويد و دومی می »آيد استقبالش می

جالب اينجا است که روايت دوم ناقض روايت اول  )٣٩٠( ».کفين او ديده شود
است، زيرا نه تنها خروج از منزل باعث برانگيختن شيطان نشده، بلکه مواضع 

براين استنباط حد شرعی رايج پوشش بنا! جايزالکشف نيز بيان گرديده است
    .بانوان، به استناد اين احاديث، محلی از اعراِب حقيقت ندارد

  
  يک حديث مجعول ديگر؛ مستند حکم حجاب نزد شيعيان

ها هم برای اينکه از قافله فقه عامه يا حکومتی عقب نمانند و بگويند ما  شيعه
تمسک جسته که سند آن  از شما در حجاب جلوتريم، به روايت مجعول ديگری

اين تک سندی که در ميان . بدون حضور عبدهللا بن مسعود و ابواالحوص است
شيعيان وجود دارد، راويانش امامان بوده و دست به دست، روايت را به پيامبر 

نوری در مستدرک الوسايل به نقل از الجعفريات روايت را چنين به ثبت . رساند می
  :رسانيده است

و او از ] امام موسی کاظم[بن االشعث از موسی، و موسی از پدرش دمحم ... «
و او از پدرش امام سجاد، و ] امام دمحم باقر[پدرش امام جعفر صادق و او از پدرش 

زنان : او از پدرش امام حسين و او از پدرش امام علی نقل کرد که رسول خدا گفت
نه نگه داشتن با آنها مقابله عورت هستند پس ايشان را در خانه حبس کنيد و با بره

  )   ٣٩١(» ]تا از خانه بيرون نروند[کنيد 
شود که طی روايت با همان  اشاره می» جعفريات«به جعلی ديگر از کتاب 
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سلسله سند مجعول، به داستان سازی پرداخته و مستدرک الوسايل بالفاصله پس 
  : از روايت قبلی نقل کرده است

فاطمه . دوهگين و دل شکسته بود بر فاطمه وارد شدعلی در حالی که سخت ان... «
ای از ما پرسيد ولی ما  رسول خدا مسأله: دليل اين اندوه چيست؟ علی گفت: گفت

از ما در باره زن : مسأله چه بود؟ علی گفت: فاطمه گفت. جواب برايش نداشتيم
زن در چه وقتی : رسول خدا گفت. عورت است: سؤال کرد که زن چيست؟ گفتيم

: فاطمه گفت. دانستيم زديکترين فاصله را با پروردگار دارد؟ اما ما جوابش را نمین
برگرد پيش او و آگاهش کن که نزديکترين جای تقرب زن به خدا استمراِر حضور 

ای : پيامبر گفت. پس علی رفت و پيامبر را از پاسخ آگاه کرد. اش است در قعر خانه
به پيامبر خبر داد که پاسخ را فاطمه به وی پس علی . اين را از خودت نگفتی! علی
  ) ٣٩٢(» .فاطمه پاره تنم است: پيامبر گفت. داده

  
  پيرامون کتاب جعفريات يا اشعثيات

قبل از اينکه به محتوای اين مجعوالت و نسبت ناروايی که به امام علی و 
کتابی چگونه » اشعثيات«يا » جعفريات«پيامبر و فاطمه زده بپردازيم، اول ببينيم 

  است و صاحب آن، دمحم بن دمحم بن االشعث، چگونه شخصی است؟ 
بدون «مقيم مصر بود و کتابش را « بنا به گزارش  ترکاشوند، اين شخص

و با » شود ارائه مدرک اصلی و مورد استنادش که در حين اخذ حديث واقع می
د و که همگی شک برانگيز است رو کر»  در اوراقی نو«و » خطی تازه نوشته«

ً از موسی بن اسماعيل، نوه امام کاظم، نقل  در تمام آن روايات کتاب را مستقيما
اما دسِت اين فرد در همان زمان توسط يکی از شيوخ علويون در مصر رو . کرد
چرا که شيخ علوی در پاسخ به پرسشی در مورد روايات موسی بن اسماعيل، . شد

موسی بن اسماعيل، چهل سال در «: گفت که دمحم بن األشعث به نقل آن پرداخته بود،
مدينه همسايه من بود و هرگز نگفت که روايتی از پدرش و يا ديگران نزد او 

بنابراين روايات اشعثيات نه گفته موسی بن اسماعيل است، و نه کتاب » !هست
پس چنان سلسله طاليی و معتبری برای نقل ! پدرش اسماعيل بن موسی بن جعفر

ر و از جمله روايت مورد بحث وجود ندارد و در واقع کتاب روايت کتاب مذکو
اشعثيات ساخته و پرداخته شخص دمحم بن دمحم بن أشعث و يا افراد ديگر بود و 

پس بهتر همان است که نام کتاب را . يکی از آنها است» خواب نمای«حاصل 
   )٣٩٣( ».أشعثيات بناميم و نه جعفريات و يا علويات يا مسند اهل بيت
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ايد از مهمترين علتهای جعل سندی از اين نوع، اين باشد که وقتی به مرور ش
روايات پيش گفته شده عبدهللا بن مسعود در ميان مردم جا افتاد و محتوای آن 
يعنی عورت شمردن زنان و لزوم ماندنشان در منزل به مذاق متشرعان و 

د مختلف حديث، مردساالران خوش آمد و مورد پسندشان شد ولی در طرق و اسنا
نامی از امامان اهل بيت و اصحاب آنها در ميان نبود، به همين خاطر برخی از 
آنان و از جمله دمحم بن دمحم بن االشعث، نگارنده کتاب ساختگی را به اين سمت 

است تا مورد   او دست به جعل سند زده. است تا از قافله عقب نمانند سوق داده 
 که کند ل فاطمه و امام علی و پيامبر روايت میاز قو. قبول شيعه واقع شود

  ».اش است نزديکترين جای تقرب زن به خدا استمراِر حضور در قعر خانه«
با چنين جعل حديثی، نيمی از بشريت را خانه نشين و در منزل زندانی   

امثال او غافل از آنند که با اين جعل، چه ستم و جفايی به فاطمه، علی و . کند می
  . دارند و حتی خود روا می پيامبر

مرکز مطالعات و پاسخگويی (» سايت انديشه قم«آقای دمحمرضا ضميري در 
الحال با مخلوط کردن درست و  برای جا انداختن اين کتاب معلوم) به شبهات

  :  است نادرست قلمفرسايی کرده و نوشته 
. باشد ق می يکی از راويان شيعه در قرن چهارم هـ] يعنی دمحم بن االشعث[وی «

ايشان در کوفه به دنيا آمد و در نوجوانی به مصر سفر کرد و در محله سقيفه جواد 
هنگامی که . ديد او در مصر آن دوران، تغيير و تحوالت عظيمی را می. ساکن شد

فاطميان قدرت را در دست گرفته بودند، دمحم در آنجا رحل اقامت افکند و در درس 
بن جعفر شرکت کرد و از محضر آن بزرگواران موسی بن اسماعيل بن موسی 

در همان جا بود که او تصميم گرفت که کتاب الجعفريات را . های فراوان برد بهره
اين کتاب بعدها به عنوان يکی از اصول چهارصدگانه و معتبر شيعه . روايت کند
  ) ٣٩٤(» .بشمار آمد

جعفر در مصر هر چند هيچ معلوم نيست که موسی بن اسماعيل بن موسی بن 
کنيم که او در مصر زندگی کرده و  زندگی کرده باشد، اما با اين حال فرض می

است، در اين صورت اين نويسنده بايد از خودش بپرسد، وقتی   حوزه درس داشته
ايشان در مصر حوزه درس داشته، آيا نبايستی شاگرد ديگری از درسهای او نقل 

او کالس درس را خصوصی و فقط برای مگر اينکه بگوييم ! حديث کرده باشد؟
با اين اوصاف معلوم است که اين کتاب جعلی !!! است دمحم بن االشعث تشکيل داده 

  . است
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نظر ديگری نيز مطرح است و آن نظر آيت » جعفريات«البته در مورد کتاب 
هللا منتظری بيان شده و نظر خود   هللا بروجردی است، که از زبان مرحوم آيت

  :هستايشان هم 
جعفريات کتابی است حديثی که نسخه آن در ميان علما رايج نبوده است و اين «

. طور نبوده که مانند کتب اربعه و غيره با اجازه علما به يکديگر روايت شده باشد
و سی سال پيش، نسخه آن را از هندوستان پيدا  بلکه حدود صد و بيست و يا صد

دمحم بن دمحم «: رسيده به ندی بوده که میکرده و آوردند به نجف و پشتش هم يک س
ً از علی » بن اشعث روايت ) ع(که روايت آن از امام جعفر صادق و نوعا

) ع(نامند و به امام صادق  می» جعفريات«و به همين جهت آن را گاهی . است شده 
اما اينکه معتبر است يا نه، . نامند می» اشعثيات«کنند و گاهی نيز آن را  منتسب می

فرمودند؛ آن اعتمادی  هللا بروجردی می  مرحوم آيت. شود قضاوت قطعی کرد ینم
مثالً يک «: کردند که به کتب اربعه است، به غير کتب اربعه نيست، و اضافه می

است از امام  کتابی است که در فالن گوشه هندوستان بوده و پشتش هم نوشته شده 
) ع(کم کنيم که از امام صادق توانيم بطور قطعی ح است، ما چطور می) ع(صادق 

البته اين قبيل روايات به عنوان مؤيد بد نيست و . »شود اعتماد کرد است؟ خيلی نمی
  )٣٩٥(» .دمحم بن دمحم بن اشعث نيز از رجال قرن چهارم است. خورد بدرد می

  : افزايند جالب توجه است که مرحوم منتظری می
که اين شيوه دست يافتن به احاديث را در برای مزيد اطالع بايد توجه داشته باشيم «

» پيدا کردن«نامند که در لغت به معنای  می» وجاده«اصطالح علم دراية الحديث 
يعنی حديثی که از طريق سماع و قرائت نزد استاد بدست نيامده، بلکه به . باشد می

محدثين شيعه به احاديث وجاده . شده است» پيدا«خط يک عالمی و يا به اسم او 
ها و قرائنی باشد که صحت  به ويژه در آنجا که پوشيده به نشانه. کنند عمل می

  )٣٩٦(» .انتساب آن کتاب به شخص مورد نظر را تأييد کند
در دايرة المعارف شيعه هم آمده که اين کتاب در طول سيزده قرن نزد علما 

ميرزا  وجود خارجی نداشته و کسی از آن مطلع نبوده است و ناگهان به دست حاج
حسين نوری رسيده و ايشان چون کتاب را موافق ذائقه خود يافته دست به انتشار 

  :  و ثبت آن زده است
األشعثيات، کتابی است حاوی احاديث فقهِی شيعی که گاه به اعتبار نام حضرت «

اين کتاب نه به دست محدث ... شود جعفريات نيز خوانده می) ع(امام صادق 
گرد (رسيده بود و نه به دست عالمه مجلسی ) ل الشيعهصاحب وسائ(عاملی   حر
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ـ ١٢١٧حاج ميرزا حسين نوری [= نخستين بار عالمه نوری ). آورنده بحاراالنوار
  )٣٩٧(» .صاحب مستدرک الوسائل به آن دسترسی پيدا کرد] ش ١٢٨١

شود و  وقتی نسخه کتابی برای اولين بار در هندوستان پيدا و به نجف برده 
انتشار يابد و اين واقعه مقارن زمانی باشد که هم هند و هم عراق زير در آنجا 

ها برای  اند، آيا اين شائبه موضوعيت ندارد که انگليسی ها بوده سلطه انگليسی
تفرقه اندازی بين مسلمانها اين کتابها را که حاوی مطلب درست و نادرست بوده، 

ونه احاديث، از جمله در خصوص اند اين گ دانسته اند و چون می ساخته و پرداخته
آيد، بدست آنها رسانده و به وسيله آنها  زنان، به مذاق مردساالران فقيه خوش می

ای بهتر از اينگونه کتابها، برای بخورد مردم دادِن  چه وسيله! اند؟ منتشر کرده
شود که بدانيد،  تر می مسأله وقتی جدی! احاديث ساختگی از قول رسول خدا؟

وجوهی از موقوفات هند را در اختيار بخشی از روحانيون قرار  ها انگليسی
  ) ٣٩٨. (اند داده می

مضاف بر اينها، جدای از مباحث سلسله سندی اين روايتها، محتوای تمامی 
باشد که با قرآن و سيره واقعی رسول  نشينی زنان می آنها که مبين حبس و خانه

و پذيرفتنی نيست و بايد بدور خدا ناسازگار و در تقابل است، پس جعلی است 
  .  انداخته شود

جاعالن و فقيهان مردساالر برای توجيه اين تبعيض که در حق زنان روا 
اند برای ماندن زنان در قعر خانه، منزلتهای فراوانی قائل  اند، تا توانسته داشته

ند که اند و از قول فاطمه جعل کرد آنان دانسته» قعر خانه را معراج«اند و حتی  شده
اند  که نه مردان را ببينند و نه مردان بتوانند آنها را   بهترين زنان کسانی« :گفت
   )٣٩٩(».ببينند

  
  بحثی پيرامون جعل احاديث و روايات در اسالم

توان  اند که می احاديث جعلی چنان فراوانند و بقدری در زندگی ما اثر گذاشته
هر خطيب واعظ، . اند ع قرار دادهما را به تمامی تحت الشعا» فرهنگ دينی«گفت 

روضه خوان و يا فقيهی که بخواهد چيزی را به مردم به عنوان دين و يا شرع القا 
ای عربی، آن را بخورد مردم  کند، با گفتن حديث و يا روايتی و يا حتی جمله

گاه پرسش و پاسخ، روش نگشته است، کسی از صحت  و چون هيچ! دهد می
مسأله جعل احاديث به قدری جدی است . شود ا خبر نيز نمیپرسد و ب وسقم آن نمی

  : که حتی حضرت رسول در زمان خودش، از فراوانی آن نگران گشته و فرمود
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است، هر کس آگاهانه بر من دروغ  کذب و دروغ عليه من زياد شده ! ای مردم«
  )  ٤٠٠(» .بندد در آتش جهنم جای خواهد گرفت
بری که مورد قبول شيعه و سنی است، پيامبر باز در يکی از آن احاديث معت

  : فرمايد اکرم می
را بر کتاب خدا عرضه کنيد، پس آنچه با   هرگاه حديثی از من به شما برسد، آن«

کتاب خدا موافق است، بپذيريد و آنچه با آن مخالف است، آن را بر سينه ديوار 
 ) ٤٠١(» زنيد

و از شخص پيامبر نقل شود، با سرلوحه قرار دادن اين کالم، هر حديثی ول
بايد آن را بر قرآن عرضه کرد و اگر موافق قرآن بود آن را پذيرفت وگرنه مردود 

در حقيقت قرآن سنگ محک و معيار درستی و . است و بايد به ديوارش زد
روايات و اخبار بسياری از طريق رسول خدا و . نادرستی هر حديث و روايتی است

يد اخبار و احاديث را به قرآن عرضه کنند تا صحت و ساير ائمه نقل شده که با
پيامبر که نگران از تحريف حرفهای خودش بود و ) ٤٠٢. (سقم آن را دريابند

حتی مشاهده کرده بود که بعضی کسان به ثبت سخنان نادرستی از او پرداخته 
دهد؛ در زمان حياتش، مردم از نگارش حديث  رو دستور می بودند، از اين

  : کنند و جز قرآن، چيزی را ننويسند  خودداری
از گفتار من چيزی جز قرآن ننويسيد و اگر کسی جز قرآن، به نقل از من چيزی «

  ) ٤٠٣(» .بنويسد، بايد آن را محو و نابود کند
چيزی از قول من ننويسيد « :است نظير حديث فوق در نهج الفصاحه نيز آمده 

پيامبر به درستی پيش  )٤٠٤( ».ندو هرکه جز قرآن چيزی نوشته، بايد محو ک
و . است که از قول او، حديث، به فراوانی جعل و منتشر خواهد شد  کرده بينی می

آوری نکنند تا  فرمايد؛ قولهای او را جمع خاطر بوده که اصرار می شايد به همين
  .تنها، قرآن در ميان مسلمانان بماند

حديث و روايت به ايشان نسبت رغم اين اصرار پيامبر، چندين ميليون  اما علی
ساعت از هر  ١٢و اين در حالی است که اگر فرض کنيم؛ ايشان ! داده شده است

شبانه روز را، بدون پرداختن به امور ديگر، مدام به حديث گويی مشغول بوده 
اند تنها پانصد  توانسته دقيقه وقت الزم داشته باشد، می ١٢باشند و هر حديث 
ً به قرآن ! هزار حديث بگويند اما در ده سال اول بعثت، در مکه، پيامبر غالبا

گفتن احاديث از دوران . اند، گفته باشند توانسته پرداخته و احاديث چندانی نمی می
گشتند  است که جامعه مسلمانان با مشکالت روزآمدی مواجه می مدينه شروع شده 
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طبيعی است . ته استگف يافته و می و پيامبر برای حل آن مشکالت راه حلهايی می
آفريده  البداهه برای خود و ديگران مشکل و يا مسأله نمی که پيامبر از پيش و فی

از وجه ديگر؛ . تا که با گفتن حديث ـ  قول و فعل پيامبر ـ برای آن راه حل ارائه کند
احاديث پيامبر ناظر بوده است به بيان امور مستمر و توضيح آيات قرآن و 

اما متأسفانه چه بسا آن احاديث بدست فراموشی سپرده . اچگونگی اجرای آنه
که ناظر به مسائل زمان جعل بوده   شده، و در عوض، چه بسيار حديث جعل شده

  . است
عباسی، بعد از آنکه به نام دين و   اميه و بنی قدرتهای حاکمه در دوران بنی

يا آرزو  رسول خدا، حکومت را در دست گرفتند، هر چه خود در دل داشتند و
کردند که چنين و چنان باشد، بنام رسول خدا توسط فقهای در خدمت حاکم، در  می

جعل احاديث و روايات چنان گسترش و اصل قرار داده . قالب احاديث جعل کردند
شد، که قرآن که در اسالم اصل بود، از متن زندگی خارج گشت و جايش را 

آوردند و در فقه، روايت  کم را برمیاحاديث و روايات گرفتند که دلخواه قدرت حا
جای قرآن را گرفت و قرآن به مثابه دربردارنده حقوق، بدست فراموشی سپرده 

متأسفانه بعضی آگاهانه و برخی هم ناآگاه، به جای به چالش کشيدن قدرت، و . شد
بار گناه . بينند ظلم و جنايات را عمل قدرت حاکم ديدن، همه را از چشم دين می

بر دوش دين نهادن، دقيقاً نظير اين است که ما همه جنايات و ظلم و ستم  قدرت را
  ! عدالتی را از علم ببينيم، و نه از قدرتمداران جهان و بی

آقای دکتر علی اصغر غروی در مورد سؤالی که از ايشان در باره نظر 
هللا سيد دمحمجواد غروی، در مورد جعل احاديث و روايات   مرحوم پدرشان، آيت

  : کردم، چنين پاسخ دادند
و اما در مورد سؤال شما پيرامون روايات؛ مرحوم والد تا سه هزار حديث را «

دانستند و بقيه را اخبار آحاد غير قابل استناد،  متواتر، و دو هزار ديگر را موثق می
حجيت «اين بحث به طور مبسوط در کتاب . مگر اينکه شاهدی در قرآن داشته باشد

  »ولی در آنجا از تعداد احاديث ذکری نشده. ده استآم» ظن فقيه
از آيت هللا غروی در مورد عظمت کار مجلسی و  ١٣٢٣وقتی سائلی در سال «

يک صفحه از اين کتاب «: کتاب بحار االنوار پرسيده بود، آن مرحوم پاسخ داده بود
  »».برای تخريب اسالم کافی بود

و روايت جعلی و غيرجعلی  روشن است که بيش از يک ميليون حديث! آری 
تواند  را جمع کردن، جز به کجراهه انداختن انسانها چه فايده ديگری می
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دانم از اين همه دانشمند، عالم دين، فقيه، حديث شناس  من نمی! دربرداشته باشد؟
را از ... اند که احاديث جعلی، اسرائيليات و ای به اين فکر نيفتاده و و و، عده

زدايند و احاديثی را که روشن است از پيامبر نيست و در تضاد ساحت دين اسالم ب
هزار حديث و رواياتی  ٥يا  ٤ای همان  با قرآن است، کنار بريزند و در مجموعه

که اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارد، و در ضديت با قرآن هم نيست، در اختيار 
ق، خروج از قرآن و جای شک نيست که نه پيامبر و نه ائمه ح! مردم قرار دهند؟

قرآن، اختيار جعل کالم را از . اند دانسته تأسيس احکام من در آوردی را روا نمی
نمايد و در صورت ارتکاب به چنين عملی، او را تهديد به  خود پيامبر هم سلب می

  ! کند بريدن رگ قلب می
ها بر  های گفت پاره] او[ازجانب پروردگار جهانيان نازل شده است، و اگر ] قرآن[«

بريديم، و  کوفتيم، سپس رگ قلبش را می ما بسته بود، دست راستش را سخت می
  )٤٠٥(» احدی از شما مدافع او نتوانست بود

کند، ديگر تکليف ائمه  وقتی خداوند اختيار چنين عملی را ازپيامبرش سلب می
ر با اين حال، کثرت جعل احاديث در همان صدر اسالم، کا! و ديگران معلوم است

را به جايی رسانده بود که زرارة بن اعين، بزرگترين دانشمند شيعه در نيمه اول 
آتشی افروخته و تمام منقوالت « توانست کرد کاش می قرن دوم هجری، آرزو می

  ) ٤٠٦( ».شيعه را بسوزاند
و يا به قول ديگر  ١٦١٩٩آقای برقعی در باره کتاب کافی که بنا به قولی 

  : نويسد حديث دارد، می ١٥١٧٦
دمحم باقر مجلسی که به اعتقاد علمای ما استاد فن حديث و از بزرگان و «

مرآة العقول فی شرح «شناس شيعه است، در کتاب مشهور خود موسوم به    رجال
 ٩٠٠٠تأليف کرده، حدود » کافی«که آن را در شرح احاديث » اخبار آل الرسول

استاد دمحم باقر بهبودی نيز فقط ! تحديث از اخبار کتاب کلينی را صحيح ندانسته اس
  ) ٤٠٧(» !را صحيح دانسته است» کافی«حديث  ٤٤٢٨

  :  نويسد سيد حسين مدرسی طباطبائی در اين مورد می
در مجاميع بزرگ مانند کافی، به خاطر بزرگی و گستردگی آن، ناچار احاديث «

 ١٦١٩٩کل  ضعيف زيادی هم در آن راه يافته و حتی به نقل برخی از بزرگان از
  )  ٤٠٨(» .حديث ضعيف و غير معتبر است ٩٤٨٥حديث، 

  : افزايد وی می
دست بردن . مقدار معتنابهی از اينگونه روايات به سيستم حديث شيعه رخنه کرد«
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در متون قديم که توسط دانشمندان معتمد نوشته شده و درج روايات در آن متون، 
ين در روزگار امام باقر و امام صادق پيش از اينها هم با موفقيت به وسيله منحرف

  )٤٠٩(»انجام شده
الهدی که از کبار علمای شيعه است، در رساله خود موسوم  سيد مرتضی علم

  : نويسد می» جوابات المسائل الطرابلسيات«به 
الزم نيست زيرا ] منقول در کتب روايت[بدان که اعتراف به صحت احاديث «

کتب فرق ديگر،  مشتمل است بر اقسام خطاها  احاديث روايت شده در کتب شيعه و
و انواع امور باطل و محالی که قابل تصور نيست و يا امور نادرستی که بطالنش 
متکی به دليل است، از اين رو واجب است که برای نقد حديث، آن را به عقل 

عرضه کنيم و اگر صحت آن احراز شد به ادله صحيح مانند قرآن عرضه ] سليم[
و ساير ما اصحاب شيعيان در کتبشان روايات بسياری ) کلينی(= و اين مرد ... شود

  )٤١٠(» .اند که باطل بوده و يا تحقيقش محال است نقل کرده
  احاديث جعلی و ساختگی در ميزان ثواب سور قرآن 

حديث سازان و جاعلين گاهی هم به خاطر دلسوزی دست به ساخت حديث 
مصطفی . در کتب شيعه و سنی رواج يافته استاند و اين قبيل احاديث  زده می

  :آورده است» نقد کتب حديث«حسينی طباطبايی در 
متوفی سال (اند که از مردی به نام نوح بن مريم مروزی  در کتب اهل سنت نوشته«

حديثی که از قول عکرمه به روايت از ابن عباس در ثواب : پرسيدند) ق  ١٧٣
ای؟ نوح بن مريم  کنی، از چه کسی شنيده میهای قرآن نقل  خواندِن يکايک سوره

اند و به فقه ابوحنيفه و مغازی دمحم  گردانده من ديدم مردم از قرآن روی«: پاسخ داد
يعنی قربة الی [اند از اين رو حديث مزبور را برای ثواب  بن اسحاق سرگرم شده

  ) ٤١١(» .»ام جعل کرده] هللا
  : نويسد می) الدين عاملی شيخ زين( در همين رابطه، او به نقل از شهيد ثانی

ها  احاديثی که در تفسيرهای واحدی و ثعلبی و زمخشری در ثواب خواندن سوره«
شود و سازنده آنها خود به جعل احاديث  آمده است، همه از اين قبيل شمرده می

  ) ٤١٢(» است اعتراف کرده
  : افزايد و خود می

اند و  مزبور در تفاسير شيعه نيز راه يافتهکنم که متأسفانه  احاديث  و من اضافه می«
اثر شيخ طبرسی و تفسير » مجمع البيان«اثرشيخ طوسی وتفسير » التبيان«در تفسير

شوند با اينکه سازنده اين  اثر شيخ ابوالفتوح رازی ديده می» روضات الجنان«
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  ) ٤١٣(» .احاديث بنا به قول شهيد ثانی وديگران، يکی از صوفيان آبادان بوده است
  

  کتابهای فقهی مجعول از جمله فقه الرضا
زده و در آن » کتاب حديث«احاديث که جای خود دارد، جاعلين دست به جعل 

روايات جعلی را به نام رسول خدا و يا ائمه گنجانده و نظر خود را در طول زمان 
مورد  دمحم باقر بهبودی در. اند به نام اسالم، قرآن و يا ائمه به جامعه تزريق کرده

  :گويد جعل کتاب حديث و کتاب به طور عموم می
گاهی اصلی معروف و يا کتابی مشهور را گرفته و نسخ متعددی از ] جاعلين...[«

آن استنساخ کرده و ضمن احاديث آن، جعليات خود را گنجانده و يا الفاظ آن را بنا 
اين : وشتندن سپس بر پشت کتاب می. کردند به ميل خويش تغيير داده و تحريف می

سپس . است کتاب بر فالن در حضور تعدادی از اصحابش در ماه فالن قرائت شده 
نسخ تحريف شده را در سرای صحافان و يا در اختيار محدثين کم درايت قرار 

کردند و بر  اما گاهی يک کتاب کامل شامل غلّو و اخبار دروغين جعل می. دادند می
به ... آنگاه اين نسخ جعلی را » کتاب فالن«يا » اصل فالن«: نوشتند پشت آن می

  ) ٤١٤(» فروختند است، می  عنوان کتبی که از بزرگان محدثين به ميراث مانده
بد نيست که در همين جا مختصری هم به کتاب مجهول الهويه و مجعول فقه 

  :گويد مرحوم منتظری در مورد وضعيت اين کتاب می. الرضا پرداخته شود
اب فقه الرضا آراء علما بسيار متشتت است و سخن واحدی در باره وضع کت«

ولکن با اين حال در برخی از موارد فتاوايی در فقه ما هست که هيچ . وجود ندارد
از جمله اينکه در . روايتی برای اثبات آن به جز روايت فقه الرضا وجود ندارد

اين فتوا . گيرد ق میاند بر مازاد بر مؤونه سال تعل زکات، مشهور فقها ما فتوا داده
  )٤١٥(» .هيچ مأخذ و روايتی جز فقه الرضا ندارد
  :کند وی در تکميل اين مطلب اضافه می

نسخه فقه الرضا برای نخستين بار در زمان صفويه توسط قاضی اميرحسين که «
از علماء شيعه و ساکن مکه بوده، از طريق اهالی قم پيدا شده و به عالمه مال دمحم 

معرفی شده است و پس از آن در ميان علماء از ) مجلسی اول ـ ره(تقی مجلسی 
لذا طريق وصول آن به ما روش معمول و موثق . طريق استنساخ رواج يافته است

) پيدا شدن(= » وجاده«ای است که اصطالحاً  ای و روائی نيست، بلکه شيوه اجازه
عالوه بر  الرضا اين است که نقطه ضعف ديگر کتاب فقه... شود ناميده می

بودن آن، مؤلفش نيز مورد اختالف علما و محدثين و رجاليون » ای وجاده«
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باشد، و نظرات در اين باره بسيار متنوع و پراکنده است که به برخی آنها اشاره  می
َشلمغانی است که وکيل » التکليف«اند اين کتاب همان کتاب  برخی گفته: شود می

بود، ولی در دهه آخر ) عج(ت حجت حسين بن نوح نوبختی نايب خاص حضر
مرحوم سيد . عمرش از طريق حق منحرف شده و مردم را به خود دعوت کرد

فصل القضاء فی الکتاب الُمشتَهر بفقه «حسن صدر با نوشتن کتاب خود بنام 
اند اين کتاب نوشته يکی از  برخی گفته. ، اين نظر را اثبات کرده است»الرضا

يکی از فرزندان ائمه معصومين است که به امر آن  اصحاب ائمه معصومين و يا
نوشته يکی از اصحاب امام ] گويد نظر ديگری می. [بزرگواران نوشته شده است

قائل اين نظر، سيد شفتی و محقق سيد محسن اَعرجی کاظمی و . است) ع(رضا 
عقيده ديگری بر اين . باشند سيد دمحم هاشم خوانساری برادر صاحب روضات می

نوشته باشد، که البته بسيار ) ع(ه اين کتاب را شخص حضرت امام رضا است ک
الرضا در واقع همان کتاب موسوم    نظر ديگر اين است که فقه. رسد بعيد بنظر می

باشد که  می) ره(تأليف علی بن موسی بن بابويه قمی پدر شيخ صدوق » شرايع«به 
از سخنان . ا مشهور شده استالرض   از نظر نام در طول تاريخ مشتبه شده و به فقه

بزرگانی همچون صاحب فصول، عالمه مجلسی در مقدمه بحاراالنوار و ديگران 
  )٤١٦(» .آيد که اين احتمال را تقويت و تأييد کرده باشند چنين برمی

  
  امکان تلفيق آراء

اما آقای ترکاشوند، پس از اينکه آراء فقها در مورد پوشش شرعی زنان را 
سازد که آيا امکان تلفيق و  نمايد، سؤالی مطرح می بندی می جمع در دو رأی زير 

توان مسأله را به  سازگاری بين آراء ياد شده وجود دارد و به عبارتی آيا می
ای مطرح کرد که هر دو رأی پذيرفته شوند؟ چه در غير اين صورت، انتخاب  گونه

  :دو رأی عبارتند ازاين . يک رأی و نفی رأی ديگر با اشکاالتی همراه خواهد شد
مو، گردن، و «ـ رأيی که به موجب آن زنان موظف بودند اندام خود را به جز ١«

ـ رأيی که به موجب آن زنان موظف بودند ٢. مستور کنند» نيمه پايين دست و پا
را بپوشانند که اين ميزان برابر با مردان بوده » عورتين و حداکثر ناف تا زانو«

  )٤١٧( ».است
رأی قرآن مالک است و نه تلفيق دو « صدر تحشيه زده که آقای بنی در اينجا

صدر است، زيرا ممکن است که هر دو رأی  ، و از نظر من نيز حق با بنی»رأی
  .نادرست باشند
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اما آقای ترکاشوند با طرح چنين سؤالی به منظور بدست آوردن رأی تلفيقی 
ر توجه است و نشان به طرح چند نکته مهم پرداخته که در جای خود در خو

ای وجود داشته باشد، خود  دهد که وقتی اين همه اما و اگر در مورد مسأله می
ای است اجتماعی و نه شرعی که ممکن است  آشکار است که آن مسأله، مسأله

  : محدوده و ميزان آن در اين و آن زمان و اين و آن شرايط متفاوت باشد
ربوط به عصر پيامبر است و ديديم که در ظرف بررسی که تا به حال انجام شده م«

آن عصربرهنگی نزد مردم آن، هرگزوهرگز به اندازه قبح آن در اعصار بعدی و 
در آن عصرمردم با محدويتهای زيادی مواجه بودند که . به ويژه عصرحاضر نبود

امروزبرای ما کمتر قابل تصور است وحتی شايد اگردر کتابها هم آن را مطالعه 
بنابراين به هنگام .اند ی باورمان نشود که مردم با چنين وضعی روبرو بودهکنيم، خيل

  ) ٤١٨(» .بحث حجاب شرعی بايستی که به محدوديتها و واقعيات توجه داشت
مادام که به وجود تکليف، قطع : گويد می» براءة الذمة«مضاف بر اين، اصل 

ر نتيجه ذّمِه مکلف د. توان تکليف کرد الحکم نمی   حاصل نشود بر موارد مشکوک
  : گويد در اين رابطه عليرضا فيض می. از عمل به اين موارد بری است

هرگاه مکلف در تکليف شرعی يعنی وجوب حکم شرعی از وجوب يا حرمت «
شک داشته باشد و با مراجعه به مأخذ نتواند آن حکم را اثبات يا نفی کند، در برابر 

داشته باشد؛ مشهور اصوليين در اين اين حکم واقعی مشکوک چه رفتاری بايد 
  ) ٤١٩(» .کنند، هم برائت عقلی و هم برائت نقلی مورد به اصل برائت تمسک می

توان وجوب پوشش  بنابراين با توجه به اختالف آراء و اصل برائت، نمی
توان به  وجه، کف، قدم، مو، گردن و ساعد و ساق را احراز کرد و نه تنها نمی

ها به کشف آن  عصر پيامبر رسيد، بلکه ماحصل بررسیستر مواضع فوق در 
  . تر است نزديک

   
    ها راه حل را از قرآن بجوييد در فتنه

شود  اما وقتی به جعل و نقل احاديثی که مخالف قرآن و سنت است مبادرت می
و ما امروز با انبوهی از احاديث و روايات جعلی که روايات واقعی و صحيح در 

آيد، روبرو هستيم، برای رهايی از اين  با آن چيزی به حساب نمی مقابله و مقايسه
قرآن آيات خود را در آيات . معضل، بايد به قرآن و سنت قطعيه مراجعه کرد

کند و سنت نيز که از احاديث و روايات سرچشمه گرفته و در  ديگرش روشن می
آن بيان حقيقت چگونگی عمل پيامبر ويا توضيح آن حضرت را در مورد آيات قر
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ً نبايد مخالف قرآن باشد می بنابراين سنت قطعيه يعنی اينکه عمل يا . کند، طبعا
شود، مورداختالف نباشد و بر آن اجماع  قولی که به پيامبر و يا امام نسبت داده می

قطعی  دراين صورت،.عقول بشرهم برصحت آن اتفاق نظرداشته باشند.باشد
 فرمايد که عمل به سنت يعنی عمل احت میامام علی به صر. شود تلقی می الصدور

    ) ٤٢٠(» .اند و مايه اختالف نباشد به هر امری که به آن بزرگوار نسبت داده«
العاده مشهور و معتبری که در بسياری از کتب حديث و تفسير    حديث فوق

ها و سختی و گرفتاری مانديد و راه  وارد شده، از پيامبر نقل شده که وقتی در فتنه
  : ن رفت از آن سراغ نداريد به قرآن مراجعه کنيدبرو

های شب تاريک درهم آميخت وشما را فرو  آنگاه که انواع بالوشدت، مانند پاره«
قرآن راهنماست، به بهترين راه داللت و ] که[پوشيد،به قرآن بچسبيد وبه آن پناه بريد

  )   ٤٢١(» .کند هدايت می
  : ن فرمودگويد، امام علی به م حارث همدانی می

. ها بر پا گردد ديری نپايد که فتنه: من از رسول خدا شنيدم که فرمود! ای حارث«
قرآن کتاب : ها چيست؟ فرمود راه رهايی از اين فتنه! عرضه داشتم يا رسول هللا

تواند  های شما در آن است، کتابی که می خدا، کتابی که راه حل اختالفات و کشمکش
 )    ٤٢٢(» ...ز هم جدا و روشن سازدحق و باطل را به آسانی ا

اما متأسفانه راهی که در مورد احاديث و روايات پيش گرفته شده، به قطع 
اگر . رابطه علوم اسالمی، يعنی علوم دينی و ادبی، با  قرآن کريم انجاميده است
حال ! حقيقت را بخواهيد، احاديث و روايات اصل قرار داده شده و قرآن فرع آن

بايست احاديث و روايات با قرآن سنجيده شوند و قرآن صحت آنها را  آنکه؛ می
چه به حق و به درستی مرحوم سيد دمحم حسين طباطبايی در تفسير . تصديق کند

  :گويد کند و می الميزان به اين مورد اشاره می
های درخت طيبه قرآن و دين  با اينکه همه آن علوم به منزله شاخ و برگها و ميوه«

ختی که اصلش ثابت و فرعش در آسمان است و به اذن پروردگارش بود، در
دهد، چون اگر در باره اين علوم دقت به خرج دهی خواهی  اش را هر آنی می ميوه

ديد که طوری تنظيم شده که پيدا است گويی هيچ احتياجی به قرآن ندارد، حتی 
نحو ممکن است يک محصل همه آن علوم را فرا بگيرد، متخصص در صرف و 

بيان و لغت و حديث و رجال و درايه و فقه و اصول بشود، و همه اين درسها را تا 
آخر بخواند و قهرمان اين علوم نيز بگردد، و حتی به پايه اجتهاد نيز برسد، ولی 

طور که بايد نتواند قرائت کند، و يا به عبارتی اصالً دست به قرآن نزده  قرآن را آن 
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ای ميان علوم و ميان قرآن نيست  ز اين ديدگاه هيچ رابطهشود ا باشد، پس معلوم می
ای ندارند، و العياذ با  و در حقيقت مردم در باره قرآن به جز قرائت هيچ وظيفه

قرآن ارزشی جز خواندن و يا آويزان کردن به گردن نوزاد، تا از حوادث ناگوار 
 ) ٤٢٣(» .سالم بماند، ندارد

ا به خوی قدرت پرستی سوق داده و خود با آری، فقهای قدرتمدار، مردم ر
قدرت هماهنگ شده و برای مشروعيت دادن به قدرت، احاديث و روايات را اصل، 

در صورتی که قرآن بايد صحت . و قرآن را فرع آن قرار دادند و حتی کنار گذاشتند
احاديث و روايات را تصديق کند و نه اينکه قرآن به احاديث و روايات سنجيده 

شود، چون خود ضد قدرت  زيرا با قرآن قدرت ساخته نمی! چرا چنين شد؟ .شود
به اين علت است که برای ساخت قدرت بنام دين، فقهای حکومتی و . است

اصول . دهند روند و در حقيقت آن را اصل قرار می قدرتمدار به سراغ فقه می
نطق صوری دهد و روش آن م راهنمای اين فقه را فلسفه يونانی قدرت تشکيل می

اگر . دهد مدار می   مدار جای به فقه تکليف بدين خاطر است که قرآن حق. است
آورد و با در نظر داشتِن  يافتند که قرآن بعمل می اصول راهنما همان تعريفها را می

اصول و اين واقعيت که امرهای بکار رفته در قرآن، امرهای مستمر هستند،  اين
شدند و با وجود  يافتند و بيانگر حقوق می تناقض میها معانی روشن و خالی از  آيه

  . خاست اين محک، امکان جعل حديث نيز از ميان برمی
وقتی وضعيت جعل روايات و احاديث در نيمه قرن دوم هجری به حدی است 
که  زرارة بن اعين که بزرگترين دانشمند شيعه در نيمه اول قرن دوم هجری 

آتشی افروخته و تمام منقوالت شيعه را « تتوانس کند کاش می است، آرزو می
روشن است که از قرن دوم تا به امروز چه جعليات ديگری به ) ٤٢٤(» بسوزاند

است و اين جعليات  طرق مختلف بر مجموعه روايات جعلی مستند فقه افزوده شده 
تا به حدی است که قرآن را تحت الشعاع خود قرار داده و آن را به بوته فراموشی 

در حقيقت، احاديث و روايات در فقه، اصل قرار گرفته و قرآن فرع . ده استسپر
و عدالت که در قرآن . بر آن و به قول عالمه طباطبائی فقه از قرآن بريده است

اصل عدالت از « :نويسد اصل و ميزان است چنان مغفول گشته که مطهری می
قرآن کريم بر روی  با اين همه تأکيدی که«و ) ٤٢٥( ».های اسالم است مقياس

مسأله عدالت اجتماعی دارد، معهذا يک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط 
با ) ٤٢٦( ».نشده و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گرديده است

کننده آن هستند، امکان اينکه هر حرامی  کننده و توجيه فقه موجود که فقها تدوين
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ا حرام کرد و يا هر جنايتی را  ناديده گرفت و هر حقی را را حالل و يا هر حالل ر
  .  حق کرد، وجود دارد پايمال کرد و هر مجرمی تبرئه و هر حقمداری را بی

  
  بعضی ازعلل جعل احاديث

توان برشمرد که بعضی ازآنها به قر ار  داليل مختلفی برای جعل احاديث می
  :زير است

  ـ حفظ قدرت و خوش آمد حاکمان ١
  .فظ پيروان و دنباله روان که اين نيز برای حفظ قدرت استـ ح٢
  ـ ايجاد تفرقه و تشتت بين مسلمانان٣
ـ متشرعينی که بدون فهم درست مسائل و نداشتن قدرت تشخيص که فالن ٤

و يا بهمان حديث از اسرائيليات است، به منظورغليظ کردن و اجرای قانون شرع، 
  .  زنند جعل حديث میبرای ثواب بيشتر، خود نيز دست به 

ـ متشرعين خشک مغز که بدون توجه به قرآن، به محض ديدن حديث و يا  ٥
ای، با ذهنيت مريض خود، با افزودن  روايتی،دربيشترجذاب کردن آن واظهار لحيه

نام پيامبرويا معصومی و يا يکی ازشخصيتهای مورد قبول شيعه، دست به ساخت 
  .  زنند قبلی می ای بر احاديث و تکميل ويا افزوده

گيرد، با وجودی  نتيجه کار دو دسته اخير نيز نهايتاً درخدمت قدرت قرار می
  . که ممکن است خود با حکام زمان خود مخالفت داشته باشند

اما برای خروج ازاين معضل وبالئی که برسراسالم آورده شده راه کدام است؟ 
جمع کردن، جزانسانها را  بيش از يک ميليون حديث وروايت جعلی وغير جعلی را

تواند دربرداشته باشد؟ آيا نبايد احاديث  به کجراهه انداختن چه فايده ديگری می
را ازساحت دين واسالم زدود؟ آيا اين احاديثی را که روشن ... جعلی، اسرائيليات و

است ازپيامبرنيست و درتضاد با قرآن است، نبايد از احاديث و رواياتی که اتفاق 
مورد آنها وجود دارد ودر ضديت با قرآن هم نيست و تفرقه و اختالف نظر در 

ای جداگانه در اختيار مردم قرار داد؟  برانگيز هم نيست، متمايز نمود ودرمجموعه
تواند به آنها رجوع و يا  آن جعليات هم باقی خواهد ماند وهر کسی بخواهد می

ايز منتقل کنند وبرآن تحقيق کند ونه اينکه جعليات را نسل به نسل بدون تم
شود با  شود که کمتر می با اين عمل مسأله برای مردم به حدی روشن می. بيفزايند

يابند  ای عربی به اغفال آنها پرداخت چرا که در می يک حديث و يا روايت ويا جمله
ای که عمل به  های آنها عمل به حقی از حقوق آنها است و وظيفه هريک از وظيفه
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 . م زور است و از اسالم نيستحقی نباشد، حک
   

  خمير کردن کتاب مطهری
زند که برای  قدرت در هر زمان، دست به ساخت ابزار و لوازمی می

شايد ندانيد که به دستور آقای خمينی از . مشروعيت دادن به خود بدان نياز دارد
شخصيتی . شهيد مطهری جلوگيری بعمل آمد» مبانی اقتصاد اسالمی«انتشار کتاب 

  : گويد ه آقای خمينی در وصفش چنين میک
و مردی که در ... شهيد بزرگوار، متفکر و فيلسوف و فقيه عالی مقام «

من فرزند بسيار . شناسی و فنون مختلفه اسالم و قرآن کريم کم نظير بود   اسالم
عزيزی را از دست دادم و در سوگ او نشستم که از شخصيتهايی بود که حاصل 

  ) ٤٢٧(» .شد عمرم محسوب می
آيد، آقای خمينی نيز فرزند و حاصل عمر  در حقيقت وقتی پای قدرت بميان می

دهد که از پخش کتاب اقتصاد آقای مطهری که  شناسد و دستور مستقيم می هم نمی
به وسيله آقای غفاری ناشر کتابهای مطهری چاپ شده بود، جلوگيری و بلکه آن 

  :کند گزارش می ٦٢داد خر ١٠آقای رفسنجانی در . را خمير کنند
آقای غفاری ناشر کتابهای مطهری آمد و راجع به مطالبی از نظريات اقتصاد «

حوزه علميه [شهيد مطهری در کتاب تازه منتشر شده که با تقاضای جامعه مدرسين 
  )٤٢٨(» .قرار شد تعقيب کنم. کرد از طرف امام ممنوع شده، چاره جويی می] قم

خانواده مطهری در مورد چاپ همان کتاب با آقای نيز  ٦٨در ارديبهشت سال 
  : کنند رفسنجانی مشورت می

باره انتشار کتابی در باره اقتصاد اسالمی از شهيد   در. همسر شهيد مطهری آمد«
  )٤٢٩(» .مطهری مشورت کرد

شايد برای خوانندگان . اما کتاب همچنان در محاق سانسور باقی مانده است 
که روحانيت حاکم و آقای   در آن کتاب چه مطالبی بودهاين سؤال مطرح شود که 

به نظر من به دو علت از چاپ اين ! است؟  خمينی را از انتشار آن نگران کرده
که عدالت مقياس دين   يکی اينکه در آن کتاب آمده: کتاب جلوگيری به عمل آمد

ل و است، و فقه به وجود آمده  غيرمتناسب با ساير اصول اسالم و بدون اصو
مبانی و بدون فلسفه اجتماعی است، و ديگر اينکه انسان مختار است و قوانين 

مرحوم مطهری در اين کتاب در مورد . دينی هم اختياری است و الزامی نيست
  :نويسد مقياس بودن عدالت چنين می
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. شود های اسالم است، که بايد ديد چه چيز بر او منطبق می اصل عدالت از مقياس«
سلسله علل احکام است نه در سلسله معلوالت، نه اين است که آنچه دين عدالت در 

گويد، اين معنی مقياس بودن عدالت  گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دين می
است برای دين، پس بايد بحث کرد که آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس 

است، اما حقيقت اين طور کند که بگوييم دين مقياس عدالت  مقدسی اقتضا می. دين
نيست، اين نظير آن چيزی است که در باب ُحسن و قبح عملی ميان متکلمين رايج 
شد و شيعه و معتزله عدليه شدند يعنی عدل را مقياس دين شمردند نه دين را مقياس 

  )٤٣٠(» .عدل
  :افزايد وی می

در . است شده اصل عدالت اجتماعی با همه اهميت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع «
عموماتی در فقه » اوفوا بالعقود«و » و بالوالدين احسانا«حالی که از آياتی چون 

است ولی با اين همه تأکيدی که قرآن کريم بر روی مسأله عدالت  بدست آمده 
اجتماعی دارد، معهذا يک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب 

  ) ٤٣١(» .قهای ما گرديده استسبب رکود تفکر اجتماعی ف
وی بحث عدل و عدالت را به اين اميد پيش کشيده که در آينده عدالت 

  :        اجتماعی مبنا و پايه و راهنمای فقه قرار بگيرد
اينکه بحث عدل را پيش آورديم برای اين بود که تأثير بحث عدل را در تفسير «

که انکار اصل عدل و تأثير اين انکار، عدالت اجتماعی بيان کرده باشيم، و ديگر اين
کم و بيش در افکار مانع شد که فلسفه اجتماعی اسالم رشد کند و بر مبنای عقلی و 

فقهی که بوجود آمد غير متناسب با . علمی قرار بگيرد و راهنمای فقه قرار بگيرد
اگر حريت . ساير اصول اسالم و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی است

آمد و بر شيعه  و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق سنت بر اهل عدل پيش نمی
گری نرسيده بود، ما حاال فلسفه اجتماعی مدونی داشتيم و فقه ما  هم مصيبت اخباری

  ) ٤٣٢(» .بر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بستهای کنونی نبوديم
رده و برای واليت مطلقه، نکته ديگری که مطهری در اين کتاب مطرح ک

بسيار خطرناک است، مختار بودن انسان و اجبار و الزام نداشتن قوانين دينی 
  :   است

و خالصه هرچند در طبيعت مقرراتی جبری و الزامی برای انسان وضع نشده که «
چگونه عمل کند و هرچند انسان در مقابل قوانينی که از ناحيه عقل و يا مذهب 

شود اجبار و الزامی به اطاعت نداشته و مختار  ی او وضع میبرا) توسط وحی(
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است، اما بدون شک اين قوانين موضوعه و اعتباری بايد جانشين و مکمل طبيعت 
لذا بهترين منبع الهام قوانين موضوعه، فطرت . باشد و به کمک طبيعت بشتابد

  ) ٤٣٣(» .انسانی و صحنه خلقت و آفرينش است
ای  ق بود که موجب شد به دليل وضعيت و شرايط ويژهبه نظر من دو نکته فو

که مرحوم مطهری در جامعه داشت و حرفهايش در آن مقطع از زمان، محک و 
شد، آقای خمينی و حوزه احساس خطر  معيار اسالمی و غيراسالمی بودن تلقی می

بعد از . لذا، به دستور آقای خمينی کتاب چاپ شده، سانسور و خمير شد. کنند
سرويس   ٦٢ن سانسور و خمير کردن کتاب مرحوم  مطهری، در سال فرما

اقتصادی روزنامه اطالعات به مناسبت روز شهادت مطهری، از مباحث کتاب 
ای را در صفحات اليی روزنامه که قبل از  مطهری، مقاله» مبانی اقتصاد اسالمی«

ز چاپ آن آقای خمينی ا. صفحات رويی روزنامه منتشر شده، به چاپ رسانده بود
: گويد کند و می آقای انصاری به آقای سيدمحموددعائی تلفن می. آشوبد سخت برمی

و با وجودی که ) ٤٣٤( ».امام فرمودند تا اطالع ثانوی اطالعات چاپ نشود«
آقای دعائی عضو دفتر آقای خمينی است، خودش موفق به تماس گرفتن با آقای 

رئيس جمهور ـ و هاشمی رفسنجانی ـ ای ـ وقتی آقايان خامنه. شود خمينی نمی
  : نويسد شوند، دعائی می گيرند، موفق نمی رئيس مجلس ـ هم تماس می

افسردگی و آزردگی امام در حدی بود که برای تنبيه من و نشان دادن قاطعيت «
  ) ٤٣٥(» .جدی، امام حتی به آنها هم اجازه ندادند که تماس بگيرند

ول زمان ساخت و تحريف اخبار و حال که تا حدودی مشخص شد که درط
احاديث جعلی چه بر سر اسالم و قرآن آورده و چه تأثير مخربی بر جامعه گذاشته 
تا بدان حد که قرآن فرع واخبارواحاديث اصل گشته است و قرآن به احاديث و 

شود و نه اينکه صحت و سقم اخبار و احاديث به قرآن سنجيده  روايات سنجيده می
  .گردم صلی باز میشود، به بحث ا

  
  پوشش در نماز

دهد که پوشيدگی نمازگزار از پوشش وی در غير  روايات موجود نشان می
تر است و به همين علت به جز يکی دو قرن اخير، فقها به  تر و رسمی نماز، مهم

اند و در کتابهای فقهی، مسأله حجاب، بخش  طور مستقل به حجاب زنان نپرداخته
تصاص نداده است، بلکه در کتاب الصالة و گاه در حج و مستقلی را به خود اخ

البته در طول زمان، روايات و . نکاح و طهارت، مورد توجه قرار گرفته است
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احاديث مربوط به لباس نمازگزار بر پوشيدگی حجاب فرد در غير نماز هم تأثير 
ماز اغلب فقها قدر واجِب پوشش در ن« گذاشته است، به طوری که در قرون اخير،

  )٤٣٦(» .اند و غير نماز را يکسان دانسته
ً تمامی فقها معتقدند آن مقداری که فرد مکلف است خود را در برابر  تقريبا
نامحرم بپوشاند، بايد در حين نماز هم، ولو نامحرمی نباشد، بپوشاند و بين 

خواند، با نمازگزاری که در مسجد و  نمازگزاری که در خانه و خلوت نماز می
اما مرحوم آيت هللا سيد دمحمجواد غروی  .اند خواند، فرقی نگذاشته نماز می بيرون

هماطوريکه قبالً آمد در مورد پوشش و حجاب زن در نماز، در شرح رساله آيت 
   :نويسد می ٧٩٧حسين بروجردی در توضيح مسأله  هللا سيد دمحم

ماز وارد توانند در جايی که مطمئن هستند نامحرمی در بين ن زنها حتی می«
  ».شود موی خود را هم نپوشانند نمی

در فصل اول، در مورد جداسازی و تفکيک صفوف مردان و زناِن نمازگزار 
در دوران پيامبر توضيح داده شد که علت اوليه آن وجود دامنهای کوتاِه 

حال در اينجا، رواياتی ديگر را مربوط به لباس نمازگزاران . نمازگزاران بوده است
  :آوريم می
دمحم باقر را ديدم که فقط با يک لنگی که بزرگ هم نبود و ] امام: [دمحم بن مسلم گفت«

چه رأيی در باره نماز خواندن : به او گفتم. خواند به گردنش بسته بود نماز می
ً با يک جامه نماز خواند مگر می(مردان در يک جامه داری  ؟ امام )توان صرفا

. اشکال ندارد] و پايين تنه و شرمگاه را بپوشاند[اگر جامه، ضخيم باشد : پاسخ داد
که محدوده مابين سينه تا حدود زانو را [توانند تنها با يک پيراهن  و نيز زنان می

نماز بخوانند به شرطی که پيراهن، ] ولو نازک[و يک سرانداز ] گيرد دربرمی
  )٤٣٧(» .ضخيم و پوشاننده باشد

شود و يا  برهنه از کشتی خارج میاز امام باقر در باره نماِز شخصی که 
  :دهد شود، امام پاسخ می شود، سؤال می لباسش ربوده می

اگر آن شخص، زن است دستش را بر روی فرج . نماز را با ايما و اشاره بخواند«
و ميان دو پا قرار دهد و اگر مرد است دست را روی شرمگاهش بگذارد سپس 

رکوع و سجده را بجا نياورند چرا که  ]يعنی[بنشيند و با ايماء نماز بخوانند 
  )٤٣٨(» .شود شان نمايان می پشت] شرمگاه[

افرادی که خواسته و ناخواسته، به داليل مختلف در موقعيت برهنگی قرار  
گرفتند و مؤمن و نمازخوان بودند، جالب است که در اين وضعيت برهنگی،  می
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اگر جمعی لخت و عريان  از امام صادق سؤال شد. خواندند نماز جماعت نيز می
  :باشند، چگونه نماز جماعت بخوانند؟ فرمود

شوند و پيشنمازشان به مقدار يک زانو جلوتر داخل  همگان در يک صف می«
  ) ٤٣٩(» .خوانند نشيند و همگان نماز نشسته می صف می

دسِت کم تا « شود محدوديتها در خصوص پوشش، همانگونه که مالحظه می
از اين رو مطابق آراء گروهی از فقهای قرن . دامه داشته استقرن دوم هجری هم ا

دوم، نمايان بودن يک چهارم، يک سوم يا حتی يک دوم از اندام حساس زنان مثل 
  ) ٤٤٠( ».در حين برگزاری نماز بال اشکال دانسته شده... ران، شکم و

باس در آن دوران، آنهايی هم که از امکاناتی برخوردار بودند، به جامه و ل
 .نگريستند و نه اخالقی و شرعی بيشتر از منظر آراستگی، زيبايی و شخصيتی می

هاشان را بر تن  به همين جهت رسول خدا از مردم خواست که هنگام نماز، لباس«
) ٤٤١( ».کنند، زيرا خدا از همه سزاوارتر است که برايش آراسته و مزين شويد

از جمله طبرسی، ابوالفتوح، : اند هعموم مفسران گفت« بنا به گفته کريم زمانی
) ع(عياشی، قرطبی، امام فخر رازی و آلوسی، از حضرت امام حسن مجتبی 

امروزه نيز،  )٤٤٢( ».پوشيدند مروی است که هنگام نماز بهترين لباسها را می
دهند، حاکی از  يی که زنان به روسری و يا ساير لباسهای خود می ها حجاب و فرم

   .ه زينتی لباس نزد ايشان استاهميت بسيار جنب
حال در مقابل آن احاديث و رواياتی که از آنها استنباط وجوب پوشش موی 

پردازيم، که مؤيد جواز کشف مو  اند، به مرور احاديث و رواياتی می سر نموده
  .باشند می

  
کشف  جواز ومؤيد احاديثی دروصف ميزان پوشيدگی حضرت فاطمه

  مو  
ن آمد؛ در دوران صدر اسالم، جامه و پارچه، کاالهای همانطور که پيش از اي

. گرانبهايی بوده و در اختيار همگان، به ويژه بردگان و کنيزان، نبوده است
گيرد، به  بوده که بنا به روايات، دامان حضرت فاطمه را هم می محدوديت چنان

مده که در روايت آ. ای نداشته که اندامش را بپوشاند طوری که گاهی وقتها جامه
جامه او در برابر سلمان چنان « رود، وقتی سلمان فارسی به ديدار دختر پيامبر می

رسيده است و اگر  پوشانده ديگر به ساق پايش نمی بوده که اگر سر خود را با آن می
 ».توانسته سرش را تحت پوشش قرار دهد خواسته ساق را بپوشاند ديگر نمی می
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  :کهو نيز در جای ديگر آمده  )٤٤٣(
ای بر اندام  به منزل فاطمه رفتم؛ او در حالی که تک پارچه: سلمان فارسی گفت«

پوشانيد ساقش پيدا  اگر با آن سر را می] اين پارچه چنان بود که. [داشت نشسته بود
شد پس چون مرا  داد سرش مکشوف می شد و اگر ساق را تحت پوشش قرار می می

  ) ٤٤٤(» .]مکشوف ماند و ساقش[ديد پارچه را دوِر سرش پيچيد 
رواياتی از اين دست که مشهور نبوده و در زمره روايات نانشنيده درباره 

باشد، چنان با ذهنيات ما فاصله زيادی دارد که تصور  ميزان حجاب فاطمه زهرا می
اين روايات اگر مجعول هم باشند، ) ٤٤٥.(ما سخت دشوار است وجود آنها برای 

روايات . باشند وران صدر اسالم يا زمانه جعل آنها میحاکی از شرايط و وضعيت د
  : آوريم ديگری در خصوص ايشان هست که در ادامه می

ای نماز خواند، در حالی که  فاطمه با پيراهن و روسری: امام باقر گفت«ـ ١
سرش و ] واقع بر کاسه[اش چندان بلند نبود که بتواند به غير از موِی  روسری

اين «  بنا به تحقيق ترکاشوند) ٤٤٦( ».را بپوشاند] یچيز ديگر[ هايش  گوش
روايت، تنها حديثی است که برخی فقها با استناد به آن قائل به ستر مو در حين نماز 

هايی روبرو شده، و مورد اعتراض ساير فقها  اند؛ ولی اين استنباط با خدشه شده
ودن ستر گردن برخی نيز محتوای حديث را داّل بر الزم نب. قرار گرفته است

محتوای متن، . گرفت دانند زيرا روسری موصوف، گردِن فاطمه را در برنمی می
کند و به  چنان است که ما را نسبت به تعريف روسری در آن زمان دچار ترديد می

روايت گواه اکتفاء حضرت به درع و . سازد انطباق آن بر پيچه و عمامه نزديک می
  )٤٤٧(» .خمار است

فاطمه سرور زنان بهشتی است با اين ] با وجودی که: [گويد ر میامام باق«ـ ٢
و در نتيجه نيمی از بازو و [رسيد  تا وسط بازويش می] فقط[حال سرانداز وی، 

    )٤٤٨( ».]تمام ساعدش نمايان و مکشوف بود
به ) ص(پيامبر خدا «: ـ از جابر بن عبدهللا االنصاري روايت شده که گفت٣

رفت و من همراهش بودم، وقتي كه به در خانه فاطمه رسيديم  مالقات فاطمه بيرون
رسول خدا . گفت داخل شوم؟ فاطمه گفت داخل شو يا رسول هللا) ص(رسول خدا 

چيزی بسر ندارم، پيامبر : گفت داخل شوم من و كسي كه با من هست؟ فاطمه گفت
رأءة فوق رداء تلحف الم: محلفة( )٤٤٩(  .ات بپوشان خدا گفت خودت را با ملحفه

    .) پوشند اي است مانند رداء كه زنان بر روي لباس خودشان مي پارچه. لباسها
آيي با ما براي  آيا نمي«: ـ از عمران بن حصين روايت شده كه پيامبر گفتند٤
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گفت عمران با رسول . ديدن فاطمه زيرا او حالش خوب نيست؟ گفت بله خواهم امد
رسول خدا سالم داد و اجازه گرفت و گفت . سيديمخدا رفتم تا اينكه به خانه فاطمه ر

آيا داخل شوم من و همراه من؟ فاطمه گفتند بله و همراه شما اي پدرم، ليكن قسم 
رسول خدا گفتند اين كار را بكن به او . بخدا من چيزي جز عبايم بر تنم نيست

) خمار(فاطمه گفت قسم به خدا روسري . آموخت كه چطور خودش را پوشاند
: را برداشت و به فاطمه داد و گفت  اش  عمران گفت پيامبر عمامه. رمندا
» .، سرت را با اين بپوشان وپس از آن به آنها اجازه داد داخل شدند»اختمري«
)٤٥٠ (  

دهد که  اين دو روايت به وضوح نشان می«شود  همان گونه که مالحظه می
ه سابق الوصف بود و حضرت دسِت کم در برخی مواقع حتی فاقد همان پيراهن ساد

آن هم پارچه ناکافی که فقط با ترفندهای خاص (برای پوشاندن اندامش از پارچه 
  )٤٥١( ».کرد استفاده می) توانست مقداری کارا شود می

مطابق روايات ديگری؛ حضرت فاطمه پس از احساس خطر نسبت به سالمت 
گيرد در صورت  میامام علی در جريان شدت عمل حاکمان برای اخذ بيعت، تصميم 

اش، موی سر را مشکوف نموده و به درگاه خدا ناله و  عدم خروج آنان از خانه
  : گزارش يعقوبی در اين باره از اين قرار است. استغاثه سر دهد

به خدا قسم بايد بيرون رويد اگر نه مويم را برهنه : پس فاطمه بيرون آمد و گفت«
  ) ٤٥٢(» ...سازم و نزد خدای ناله و زاری کنم
پس از اتمام حجت، دست حسن و حسين را « مطابق گزارش عياشی، وی

گرفت و به سمت قبر پدر حرکت کرد تا موی سرش را پريشان کند و به درگاه 
دهد که پيدا شدن مو حرام  اين روايات نشان می )٤٥٣( ».پروردگار ناله سر دهد

از رسم و عرف جامعه، کردند ناشی  نبوده است و اگر زنان از روسری استفاده می
از . و به منظور حفظ تشخص و اعتبار و تمايز بوده و نه تقيد به حجاب شرعی

اين رو فاطمه زهرا چون در رويداد فوق جايی برای رعايت رسم و تشخص نبوده 
گيرد به عالمت اعتراض موی خويش را در برابر مردمان،  است، تصميم می

  ) ٤٥٤. (مکشوف و آشفته سازد
خالف عدم رواج روايات مذکور، رواياتی رايج است که فاطمه معرفی اما بر 

شده توسط جاعالن متشرع، زنی است خزيده در قعر خانه، که شرعش اجازه 
شود و وقتی  دهد و حتی از مرد نابينا هم مخفی می ديدن هيچ مردی را به وی نمی

 :دهد پاسخ می شود که چرا از نابينا مخفی شده است، مورد سؤال پيامبر واقع می
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او بو را احساس ] تازه[بينم و  بيند من که او را می اگر او مرا نمی! ای رسول خدا«
منبع (  )٤٥٥(» دهم که تو پاره تِن من هستی گواهی می: رسول خدا گفت. کند می

اصلی اين روايت، کتاب جعلی الجعفريات است که پيش از اين در مورد آن توضيح 
  .)داده شد

وف و پريشان سازی مو به هنگام وارد شدن مصيبت، در خصوص مکش
  :روايات ديگری نيز وجود دارد

هاشم پس از شنيدن خبر شهادت امام، با  در سوگ امام علی زنان بنی« ـ١
اين واقعه که در . هاشان خارج شدند سرهای برهنه و موهای پريشان از خانه

دليل بر حرام  )٤٥٦( »حضور دو امام معصوم، امام حسن و امام حسين رخ داد
گويد در زمان رحلت پيامبر  نبودن سر و موی برهنه است، طرفه اينکه حديث می

  . گرامی نيز چنين بوده است
زينب و ديگر دختران «:سخنرانی دختران امام علی برای ياران امام حسين ـ٢

ه ها بيرون آمدند وبا موهای آشفت امام علی و پيامبر،درپی امر امام حسين از خيمه
   )٤٥٧( ».وپيدا، ياران حسين رابا سخنان خودتحريض به دفاع دربرابردشمن کردند

 پيش از شهادت امام،«الف ـ ): ع(ـ چند گزارش در باره سوگ امام حسين ٣
زينب پس از اينکه از مکالمه امام حسين در شب عاشورا دريافت کرد که حسين «

» .و به سوی وی روانه شد رسد با سر برهنه از خيمه خارج فردا به شهادت می
صاحب حسين، موی برهنه و  زنان کربال پس از مشاهده اسب بی«ب ـ  )٤٥٨(

مردان و زنان کوفه، در پی ورود « ـ  ج )٤٥٩( ».ها خارج شدند پريشان از خميه
های خود را برهنه و  اسرا جمع شدند و با سخنرانی زينب، فاطمه و ام کلثوم سر

دختران « ـ  د )٤٦٠( ».کردند و به عزاداری پرداختندموشان را آشفته و پريشان 
شان در  عقيل بن ابيطالب با دريافت خبر شهادت امام حسين، سر برهنه از خانه

پس از ورود اسرا به «وـ  )٤٦١( ».کنان مرثيه سر دادند مدينه خارج شدند و گريه
در سطح  شهر مدينه، همه زنان اين شهر، خود را سر برهنه کردند و به عزاداری

شيعيان بايد توجه کنند که تمامی اين وقايع اکثراً در ( )٤٦٢( ».شهر پرداختند
توان گفت که بحث حرمت کشف  داده است، بنابراين می حضور امام سجاد روی می

  .)موی سر در جامعه مطرح نبوده است
اگر زنان « :ـ برهنه بودن سر چنان عادی و غيرحرام بود که امام باقر گفت٤
ی ازدرگاه خدا دارند به پشت بام روند، دو رکعت نمازبخوانند و سر را رو به حاجت

 ».کند نمايد و نااميدشان نمی آسمان مکشوف کنند، خدا درخواستشان را اجابت می



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ١٦٦                                                                                         از  و 

  

  

  

)٤٦٣ (   
ايرادی ندارد که زناِن آزاد «: داند روسری را جايز می ـ امام صادق نماِز بی ٥

ايرادی ندارد که زن مسلمان، بدون «و يا  )٤٦٤( »مسلمان، سر برهنه نماز بخوانند
اينها در حالی است که ستر در  )٤٦٥(».اينکه مقنعه بر سرش باشد، نماز بخواند

   .تر است هنگام نماز از غير آن جدی
که زير بار » روستايی، باديه نشين، کارگر پيشه، و تهامی«ـ زنان مسلمان  ٦

دند بدون روسری در جامعه حاضر شوند و رفتند، آزاد بو استفاده از روسری نمی
از نوع زنان استثنا . مردان مؤمن نيز اجازه داشتند به سر و موی آنها نگاه کنند

. شود آيد که کشف رأس آنان در نزد شارع، حرام شمرده نمی شده، چنين بر می
  : روايتی که کلينی در اين باره آورده از اين قرار است، ترجمه متن

و صحرا نشين ] هاى اطراف وروستايى[ر زنان تهامه، باديه نشين نگريستن به س«
و زنان کفار،ايراد ندارد، زيرا اين گروه و طوايف حتى اگر منعشان هم بكنيد ترتيب 

اند نگاه كردن  دهند وهمچنين زنان ديوانه و كساني كه عقلشان راازدست داده اثر نمى
  ) ٤٦٦(» .باشداشكالي نداردبه موي سروجسمشان اگرنگاه عمدي وازروي شهوت ن

  : و  باز از قول امام صادق آمده
نگاه کردن به موهای زنان تهامه و باديه نشين و دهات و کفار اشکالی ندارد؛ «

  )  ٤٦٧(» کنند چون اينان اگر نهی شوند به آن توجه نمی
  گيری جمع بندی و نتيجه

شد، نتيجه گرفته با توجه به آنچه در اين فصل آمد و تمامی اخباری که ذکر 
شود که پيدا بودن موی سر و گردن حرام شرعی نبوده و پوشاندن آنها،  می

با اين . حداکثر از باب استحباب و يا به جهت رسم و رسوم اجتماعی بوده است
وصف، خالی از فايده نيست که مروری بر خالصه ای از آنچه در اين بخش به 

  :    ری آورده شود که عبارت است ازلحاظ فقهی و تاريخی روشن شده جهت يادآو
ـ از ابتدای تأسيس فقه جعفری و ظهور فقهای بزرگ، تا قرن هشتم هجری، ١

مطرح نکرده » لزوم پوشش آن«و » موی سر«کسی از فقها هيچ عبارتی در باره 
  .است

ـ شهيد اول در قرن هشتم، حدود هفت و نيم قرن پس از رسول هللا و حدود ٢
زيسته و وی اولين فقيه شيعی است که به  م جعفر صادق میشش قرن پس از اما

مقوله ستر مو پرداخته و آن را ابتکار کرده است و تازه پس از ورودش به متون 
فقهی تا يکی دو قرن اخير دارای موافق و مخالف بوده و اجماعی در اين مورد در 
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  . کار نبوده است
با جديت و » ر موی سراستتا«ـ از حدود قرن دوازدهم و سيزدهم  بحث ٣

حساسيت بيشتری مورد بررسی فقها قرار گرفت و نسبت به گذشته بر شمار 
  . موافقان پوشش افزوده گرديد

ـ از اين زمان به بعد است که فقهائی که موافق پوشش مو بودند، چون ٤
مستند فقهی قوی و حديثی معتبر در دست نداشتند، جهت اثبات رأی خود، برای 

ست به دامان آياتی از قرآن شدند که در طول تاريخ فقه جعفری هرگز اولين بار د
مورد استناد هيچ يک از فقهای قديم و ميانه برای اثبات پوشش مو قرار نگرفته 

  .  بود، زيرا آنها از آيات قرآن چنين برداشتی نداشتند
ـ موی سر که تا پيش از قرن هشتم موضوعيت نداشت و تازه پس از  ٥

امروز . تون فقهی تا يکی دو قرن اخير دارای موافق و مخالف بودورودش به م
  . شود حکمی بی معارض خوانده می

توان  قرن بعد چگونه می ١٠تا  ٩حال  اين سؤال اساسی مطرح است که 
اند، نسبت به دين و  مباح را حرام کرد؟ و آيا فقها و مردمی که تا پيش از آن بوده

وظيفه مردم است که به . پاسخ اين سؤال منفی استاند؟ قطعاً  شريعت القيد بوده
البته وقتی در قرآن حتی يک کلمه درباب . ِجّد پاسخ اين سؤال را از فقها بپرسند

حکومت و کشورداری نيامده است، و فقها به دروغ و غلط، آن هم بعد از پيروزی 
همه چيز از اند و بعد هم فقيه را متولی آن ساخته،  انقالب، به حکومت سرايت داده

در فصل آخر اين اثر به . آمده است و اين هم يکی از آنها است دستشان بر می
شود و  عواملی که موجب تغليظ حجاب و پوشش موی سر بانوان شده پرداخته می

  .شود تا حدودی علل آن روشن شود کوشش می
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 فصل چهارم
 

 علل تغليظ آراء در مورد حجاب بانوان
  

گونه که امروز  شين ديديم که حجاب شرعی در عصر پيامبر بديندر مباحث پي
در جوامع اسالمی مورد بحث و گفتگو است، نبوده و رسول گرامی خبری از 

اند که اگر موی زنی پيدا شد، با مويش  مجازات شداد و غالظی که فقها رواج داده
ً بر خالف رفتا  افکنند، نداده او را در آتش جهنم می ر جهموری است و اساسا

اسالمی که همه چيز؛ اعم از ناموس داشتن، عفت، سالمتی جنسی، داشتن دنيا و 
را در امر پوشش و حجاب خالصه کرده است، به مسأله پوشش ... آخرت، و

بسيار ساده  نگريسته و در چارچوب رهنمودهای قرآن کوشش نموده که سالمت 
ای که رابطه تن با  به گونه بند و بار آن روز تحقق بخشد، جنسی را در جامعه بی

تن در چارچوب قانونی و مشخص برقرار شود و زنان از اذيت و آزار جنسی، و 
 . جامعه از اثرات رواج فحشا، در امان بمانند

اساس  اما متأسفانه در طول زمان، رهنمودهای قرآن با احاديث مجعول و بی
آن در دست حکام، ای در دست فقها، و به تبع  و مخالف نص آيات، به وسيله

جهت اسارت و سلب حقوق زنان، تغيير پيدا کرده و از اصل هدف آن رهنمودها 
اند که بسياری  فرسنگها فاصله گرفته است و چنان در جامعه آن را نهادينه کرده

از مردم، و حتی اکثريتی از طبقه نسوان، به خيال اينکه تمامی اين فتاوی و 
لب پيامبر گرامی صادر شده، و اگر عمل به آنها دستورها، اوامری است که از دو 

را گردن نگذارند و به ويژه با روسری موهای خود را نپوشانند، مستحق جهنم 
 .اند خواهند شد، بدان گردن گذارده
گوييم که قرآن معجزه باقيه پيامبر عظيم الشأن اسالم  وقتی ما معتقديم و يا می

ا پايان اين جهان آمده، طبيعی است که است و برای همه بشريت و تمامی ادوار ت
بايستی رهنمودی برای هر دوره از تاريخ در برداشته باشد، تا معجزه تلقی گردد 
و اال اگر ما قرآن را برای حل مسائل حادث دوران آن حضرت بدانيم، روشن است 

تواند برای زمان بعد از آن حضرت رهنمودی برای ديگران دربرداشته  که نمی
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ذا اين ادعای مسلمانان که قرآن برای همه زمانها است، در عمل، ادعايی باشد و ل
 .پوچ و واهی خواهد بود

اما آنچه که تا به حال به آن توجه نشده و يا بسيار کم توجه شده اين است که 
در تاريخ است و لذا وقتی قصد رهنمودی دارد، امور » بيان امور مستمر«قرآن 

دهد، اال اينکه قدرت در لباسهای  و رهنمود شفاف میدهد  مستمر را مبنا قرار می
آيد و متناسب با  مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی معنوی به ميدان می

اهداف خود، رهنمودهای شفاف قرآن را از طريق نقل احاديث و روايات به نفع 
دهد و به همين علت است که وقتی فقها به بيان اموری  خويش تغيير می

بينند که به آيات قرآن مراجعه کنند، بلکه حديث و يا روايتی  زند، الزم نمیپردا می
که از امامی به هر شکلی نقل شده و يا در کتابی آمده را مستند و دليل رأی خود 

بينند که به پيروان و يا مقلدين خود حتی توضيحی بدهند  کنند و لزومی هم نمی می
زيرا اينان عالمند و ديگران جاهل و جاهل  اند، که چگونه به چنين رأيی دست يافته

 ! را چه رسد که از عالم پرس و جو کند
شود اينکه؛ عدل و عدالت از اصول دين  نکته ديگر که کمتر به آن توجه می

يک قاعده و « به قول مرحوم مطهری عدالت در فقه مغفول است و حتی. ما است
سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب 

اصل عدالت از « دهد که وی در جای ديگر توضيح می) ٤٦٨( ».ما گرديده است
عدالت در سلسله . شود مقياسهای اسالم است، که بايد ديد چه چيز بر او منطبق می

علل احکام است نه در سلسله معلوالت، نه اين است که آنچه دين گفت عدل است، 
 ».گويد، اين معنی مقياس عدالت بودن است برای دين ت دين میبلکه آنچه عدل اس

شد، چگونه ممکن بود که در طول تاريخ،  اگر اين اصل رعايت و فهم می )٤٦٩(
فقها با قدرتمداران همدست شده و اين همه ظلم و ستم به طبقه نسوان که نيمی از 

 ! بشريت هستند، تحميل شود
اند به مثابه کليدی ما را در فهم و درک تو توجه به همين دو نکته اخير، می

. بسياری از آيات و رهنمودهای قرآن، از جمله مسأله پوشش و حجاب، ياری کند
اما مضاف بر اينها، اينکه چرا دين در روسری بانوان خالصه شده و تا به اين حد 

 . تغليظ پيدا کرده، بايد به نکات ديگری نيز توجه نمود
  

  ايی شده تغليظ پوشش و حجاب    ترکاشوند و موارد شناس
آقای ترکاشوند به اهم مواردی که موجب تغليظ چنين آرائی شده پرداخته و 
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است   فصل آخر کتاب خود را به توضيح موارِد  شناسايی شده اختصاص داده
 :که فهرست آنها عبارتند از) ٤٧٠(

  ـ احکام کتاب مقدس١
  پيامبر ـ ناديده گرفتن شأن نزول وحی و واقعيات عصر٢
  ـ داستان ستر عورت آدم و حوا٣
  »عورة المؤمن علی المؤمن حرام«ـ روايت ٤
  ـ روايت عورت شمردن زنان ٥
 »وجه و کفين«به صرف » إال ما ظهر منها«ـ تفسير  ٦
  ـ تصور پرده نشينی زنان پيامبر و حضرت فاطمه ٧
  ـ شخصيت عمر بن خطاب ٨
  ـ احاديث نهی از نگاه   ٩

  از ورود به حمام ـ احاديث نهی١٠
  ـ احاديث نهی از طواف عريان  ١١
  ـ احاديث نهی از خلوت  ١٢
 روسری» تشريع«ـ تصور ١٣
  ـ تبديل حجاب عرفی و اعتباری به حجاب شرعی١٤
  ـ خارج ساختن زنان از خطابهای مطلق١٥
  ـ گره زدن تدين، اخالق و حيا به حجاب و پوشش١٦
  افزايش و بهبودـ افزايش حساسيتهای فقهی به موازات ١٧
  ها  ـ دگرگونی معنای واژه١٨

  
» حجاب شرعی در عصر پيامبر«در خالل مباحث پيشين و نيز متن کتاب 

مشروح به اين موارد پرداخته شده است بنابر اين از توضيح مجدد تک تک آنها 
شود و فقط به توضيح بعضی از عوامل، آن هم به اختصار، و البته  خودداری می

،  ديگر که آقای ترکاشوند به آنها توجه نکرده يا کمتر توجه کردهسه عامل مهم 
 . گيرد آيند، مورد بحث قرار می اما از نگاه نويسنده از عوامل مهم به  شمار می

    
  احکام کتب مقدس

ورود و تأثير احکام و يا گزارشهای تاريخی کتب مقدس پيشين در جامعه 
در اين . اب که دين اسالم را پذيرفتندنوظهور اسالمی به وسيله گروهی از اهل کت
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شود به يهوديان و منافقانی که درصدد تخريب اسالم بودند، و مسائل  رابطه می
را وارد » اسرائيليات«خالف عقل و منطق و کريح کننده چهره دين و به اصطالح 

اند اشاره نمود که با طبع و مذاق قدرتمداران نيز خوش آمده و برای  دين کرده
 .ر زنان کارا بوده استتسلط ب

  ناديده گرفتن شأن نزول وحی و واقعيات عصر پيامبر
نظر به اينکه به وضعيت و حال و هوا و شرايط خاص عصر نزول قرآن 

کنيم، ناخودآگاه دچار اين تفسير هستيم که آيات حجاب برای مردم عصر  توجه نمی
سال و تغييرات و  ١٤٠٠پس از (فهميم  ما و آن هم آنطور که ما امروز آن را می

نازل ) ها و براساس بعضی از روايات در ذهن ما حاصل شده تعبيراتی که در واژه
يعنی اگر زنان جامعه خود را « .شده است، در صورتی که مسأله چنين نيست

هايی از عدم رعايت حجاب تشخيص دهيم، فالن آيه را نهی آن ابتالء  مبتال به نمونه
مو و گردن را نپوشانند يا صرفاً با بلوز و دامن تردد کنند يا کنيم، مثالً اگر  تلقی می

هنگام خريد روزانه، ساعدشان از زير چادر خارج شود يا البسه زير و رو و چند 
اليه استفاده نکنند يا صورتشان را نپوشانند يا از خانه خارج شوند يا از البسه بدن 

يا از چادر سراسری استفاده نکنند يا  شان نمايان گردد نما استفاده کنند يا باالی سينه
رود که آيات پوشش و حجاب، برای آن موارد  در هر يک از حاالت، گمان می... 

و حل  )٤٧١( »جزيرة العرب... نازل گرديده، غافل از اينکه آيات ابتدائاً برای مردم
ر هم های ديگ مسائل مبتال به آن جامعه نزول يافته است که البته در ازمنه و امکنه

رهنمودهای قرآن تنظيم . اين مسائل مبتال به، مصداق داشته و امر مستمر است
رابطه تن با تن و مغز با مغز است که همواره و برای همه بايد باشد تا که 

های قدرت نباشند و يا از بين بروند و اين امر مستمری است و در اين  رابطه
  .شود عصر و هر عصر ديگری بسيار پيدا می

براين ابتدا بايد ميزان پوشيدگی و برهنگی مردم آن عصر را استخراج کرد بنا
اگر ما پوشيدگی معاصرين . و سپس کالم وحی را در آن باره با رهنمودهايش شنيد

شويم، همچنانکه  خود را مالک نزول وحی بدانيم با مشکالت زيادی مواجه می
م و يا به اميد بهشت، خود ايم و گيج و حيران، با شک و ترديد و ترس از جهن شده

در آن روزگار، گروهی از مردم، برهنه يا نيمه « کنيم که را راضی کرده توجه نمی
در روزگار پيش از پيامبر، انگيزه ... برهنه بودند زيرا توانايی تهيه لباس نداشتند
پوشيدند  با وجودی که مردم لباس می... اخالقی قوی برای ستر اندام وجود نداشت

آيا در اين عصر  )٤٧٢( ».ی نسبت به ستر عورت نيز جديت نداشتنداما حت
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ها دری نصب نبود و افراد،  در آن عصر بر مدخل خانه! وضعيت چنين است؟
همين امروز هم هنوز در بخشی از . شدند سرزده و ناغافل بر اهالی خانه وارد می

وضعيتی در که در ايران بودم شاهد چنين  ٤٨من خود تا سال . جهان چنين است
  .بسياری از روستاها بودم

در دوران پيامبر برای پوشش، از يکی دو قطعه پارچه خياطی نشده استفاده 
کردند، آيا مردم عصر حاضر نيز با پارچه و نه لباِس دوخته، خود را می  می

های  البته بخش مهمی از مردم هندوستان و بعضی نقاط ديگر با پارچه! پوشانند؟
پوشانند، اما نه به علت ناتوانی مالی و معيشتی، بلکه به علت  ا مینادوخته خود ر

در آن روزگار دسِت کم نيمی از اندام مردان و ثلث پيکر « .عرف و رسوم جامعه
آمد، آيا مسلمانان کنونی  زنان، جزو دايره حجاب و پوشش متعارف به حساب نمی

  )٤٧٣( »ای دارند؟ نيز چنين عرف و شيوه
که در چنين شرايطی نازل شد، ناظر به شرايط و واقعيات و  بنابراين قرآن

 پس. گير صادر کرد آداب و رسوم و عرف آن زمان، رهنودهای کلی و همه
احکام پوشش و حجاب، با نگاه به واقعيات جارِی ما قبل بعثت نازل شد و در «

ـ ١ب ها قابل فهم و کاربردی خواهد بود که به هر دو مطل نتيجه زمانی برای بعدی
البته بايد  )٤٧٤(» .ـ رهنمود قرآن، توجه شود٢اوضاع جاری ما قبل بعثت، 

بکوشيم که امور مستمر را پايه قرار دهيم و اصول راهنمای قرآن را برای فهم 
رهنمود هر آيه لحاظ کنيم، چرا که بدون توجه به اين نکات، فهم قرآن و راه 

 .ه، دچار بدفهمی خواهد شدحلهايی را که در مورد مسائل مختلف ارائه داد
اين نکته نيز ناگفته نماند که اگر پيامبر حجابی که امروز در جوامع مسلمان و 

کرد، نه تنها مردم از  به نام پيامبر مطرح است را شرعی و واجب قلمداد می
اش هم قادر به انجام آن  شدند، بلکه يحتمل خود و خانواده اطرافش پراکنده می

 .ساير مردم و بردگان و کنيزان نبودند، چه رسد به
  

  داستان ستر آدم و حوا
ساتر «گويند که آدم و حوا در بهشت بر اثر اغوا و وسوسه شيطان  می

را از دست دادند و چون خود را برهنه ديدند، با استفاده از برگ » شرمگاهشان
خداوند به بنی آدم گفت مراقب . درختان اقدام به پوشاندن شرمگاه خود کردند

سوره  ٢٧تا  ١٩در آيات . اشند که فريب شيطان را نخورند که برهنه گردندب
بررسی حجاب «اما چون در فصل دوم که به . اعراف اين داستان آمده است
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پرداختيم، به تفصيل در مورد اين آيات بحث شده از تکرار » شرعی در آيات قرآن
به حجاب شرعی ندارد  شود که اين آيات، ربطی  گذريم و تنها خاطرنشان می آن می

و اگر هم به فرض داشته باشد، حجابی بيش از ناحيه شرمگاه مورد توجه قرار 
 .  به پوشش ناحيه شرمگاه توصيه شده است» فقط«نگرفته و 

   
  روايت عورة المؤمن علی المؤمن حرام

ای بوده که همواره مورد پرسش راويان  اين روايت معروف و شناخته شده
بسياری اين روايت را به حجاب و پوشش ربط . واقعی آن را بفهمندبوده تا معنای 

دهند و بر اين باورند که منظور از آن، لزوم پوشاندن فرج و شرمگاه در برابر  می
را به معنای شرمگاه گرفته و در » عورة«سايرين است و در اين رابطه کلمه 

د را در برابر مؤمنان مؤمن نبايد شرمگاه خو«: کنند نتيجه حديث را چنين معنا می
و در تأييد اين نظر به احاديث ديگری  »آشکار کند و يا به شرمگاه مؤمنان بنگرد

بر طبق اين حديث نبوی، می بايست « گيرند که کنند و نتيجه می نيز استناد می
بايست به  شرمگاه خود را در همه اوقات از ديگر مردم مؤمن پوشاند و نيز می

مشهود است که اين تفسير و توجيه از حديث نبوی  .»کردشرمگاه ديگران نگاه ن
اما براستی . تا چه حد در تقويت پوشيدگی شرمگاه و پائين تنه مؤثر بوده است«

رسول اکرم با بيان آن حديث، در صدد پرداختن به حجاب شرعی و استتار شرمگاه 
سخن در اين راستا روايات ديگری وجود دارد که  )٤٧٥(» و پائين تنه بود؟

دانند و اين دسته معنای آن  حضرت را در اين حديث مربوط به پوشش و نگاه نمی
» عورة«ريشه تفاوِت اين دو نظر به معنای . دانند را به طور کلی چيز ديگری می

 :به طور کلی عورت به دو معنای مختلف بکار رفته است. گردد برمی
  ـ شرمگاه و پائين تنه١
  گوِی مردمـ عيوب و لغزشها و اسرار م٢

ای کلمه عورت را در اين حديث نه به معنای شرمگاه و  بر اين اساس عده
پائين تنه بلکه به معنای عيوب و لغزشها و اسرار مگوی مردم توسط ديگران می 

بنابراين عيوب . دارد» عورة«دانند و اين معنا نيز در انطباق کامل با معنای لغوی 
به . باشد می» عورة«مصداق کامل و اصلی  و لغزشهای باطنی و رازهای ناگفتنی،

 :عبدهللا سنان می گويد به امام صادق عرض کردم: شود يک روايت اشاره می
مقصود دو عضو : عرض کردم! آری: عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ فرمود«

آنچه که فهم تو بدان رفته است نيست همانا عورت مؤمن : پائين تنه اوست؟ فرمود
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عورة المؤمن علی المؤمن «نتيجه اينکه روايت  )٤٧٦( ».وستفاش کردن سّر ا
 .نفياً و اثباتاً ربطی به حجاب و نگاه ندارد» حرام

  
  )عورت شمردن زنان(روايت المرأة عورة 

اين حديث که تأثيرگذارترين عبارت دينی بر روی حجاب بانوان است، در 
ً حديثی  بخش احاديث مالحظه شد که اوالً مخالف نص صريح قرآن است و ثانيا

ً حديث دنباله پس هنگامی که خارج « ای داشته که جعلی و ساختگی است و ثالثا
بهترين محل تقرب به خدا برای زنان، پستوی خانه . کند شود شيطان او را تعقيب می

زن عورت : گفت ) ص(پيغمبر «: اصل حديث بدين صورت بوده است ».است
بهترين محل تقرب به . را تعقيب می کند است پس هنگامی که خارج شود شيطان او

که فقها کمتر اين دنباله را در کار  )٤٧٧( ».خدا برای زنان، پستوی خانه است
آشکار . ای نداشته است کنند و يا گويی که حديث همين بوده و دنباله خود لحاظ می

نشين کردن   است که محتوای اين حديث، غيرانسانی و هدفش زندانی و خانه
برای توضيح بيشتر به . بوده است و لذا انتساب آن به پيامبر مردود استبانوان 

 .فصل سوم مراجعه شود
  

  تصور پرده نشينی زنان پيامبر و حضرت فاطمه
پيش از اين، در مورد پرده نشينی زنان پيامبر و حضرت فاطمه، معلوم شد 

ه به اساس بوده و حتی وقتی حضرت فاطمه خواست ک که اين تصور از پايه بی
به خدا قسم بايد : پس فاطمه بيرون آمد و گفت« درگاه خدا ناله و استغاثه سر دهد

و در سوگ امام  »بيرون برويد اگر نه مويم را برهنه سازم و نزد خدا زاری کنم
علی، زنان بنی هاشم در حضور دو امام معصوم، امام حسن و امام حسين، با 

مردان و زنان کوفه، . شان خارج شدندها سرهای برهنه و موهای پريشان از خانه
کلثوم سرهای خود   در پی ورود اسراء جمع شدند و با سخنرانی زينب، فاطمه و ام

و نيز تمام .  را برهنه و مويشان را آشفته و پريشان کردند و به عزاداری پرداختند
زنان مدينه و دختران عقيل بن ابيطالب با دريافت خبر شهادت امام حسين، سر  

و پس از . کنان مرثيه سر دادند شان در مدينه خارج شدند و گريه هنه از خانهبر
ورود اسراء به شهر مدينه، همه زنان اين شهر، خود را سربرهنه کردند و به 
عزاداری در سطح شهر پرداختند و تمامی اين وقايع کهن اکثراً با حضور و 

روسری را جايز سکوت معصوم روی داده است و حتی امام صادق نماِز بی 
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زنان با سر مکشوف و : و امام باقر برای برآورده شدن حاجت فرمود  دانسته می
 .  نمايد شان را اجابت می رو به آسمان با خواندن دو رکعت نماز، خداوند درخواست

  
  شخصيت عمر بن خطاب

دهد که وی تا چه حد  رفتار و آرائی که از عمر بن خطاب آورده شده نشان می
دهد در حالی  صراحت روايات نشان می. پوشش زنان حساس بوده است نسبت به

که پيامبر موضع خاصی در قبال بعضی از موارد مربوط به پوشش زنان نداشت و 
گذشت اما او حتی در مقابل پيامبر خواهان تشديد و  بلکه به راحتی از کنار آنها می

افشاری وی در امر رأی و نظر و عمل عمر و پ) ٤٧٨.(شد تغليظ پوشش آنان می
ها  ای از ديده رأی نهايی او اين بود که زنان بايد به گونه. حجاب اثرگذار بوده است

درست است که عمر تنها . پنهان باشند که چشم هيچ مردی به آنها نيفتند
گيری داشت، اما رأی و نظر او  ای نيست که نسبت به پوشش زنان سخت صحابه

زيرا سه سال پس از . تأثيرگذار بوده است بيش از هرکس ديگری در اين باب
رحلت پيامبر به حکومت رسيده است و در طول ده سال و نيم که با قدرت حکومت 

لذا آيات قرآن هم به نفع ) ٤٧٩. (کرد، نظر و آراء وی مالک عمل قرارگرفت
اقدامات و آراء وی در جهت تغليظ حجاب و خانه . (همين آراء توجيه و تفسير شد

» حجاب شرعی در عصر پيامبر«کتاب  ٨٧٨تا   ٨٧٥دن زنان در ص نشين کر
آمد و نزديک شدن به وی، دست به   بدون شک، کسانی برای خوش.) آمده است

ای هم با توجه به روحياتی که از وی سراغ  جاعالن حرفه. جعل احاديث زدند
وی افزون بر اينکه خود . داشتند، دست به جعل روايات ديگری به نام وی زدند

که ) ٤٨٠. (مورد مسلم، روش و سنت پيامبر را تغيير داده است ١٠بيش از 
 .بعدها اين تغييرات  به عنوان سنت دينی و حکومتی  رايج گشته است

  
  ها  دگرگونی معنای واژه

ها به ويژه در  در البالی قسمتهای مختلف، از دگرگونی و تغيير معانی واژه
ا به مرور با واقعيات عصر پيامبر فاصله ه واژه. سخن بميان آمد» خمار«بحث 

ها با واقعيات  گرفته زيرا ديگر از آن واقعيات خبری نبوده است و در نتيجه واژه
های عصر  های فاصله گرفته را به جای واژه جديد منطبق گرديدند و فقها واژه

او گيری غلطی از دوران پيامبر و رهنمودهای  پيامبر گرفته و در نتيجه دچار نتيجه
. شدند و همين امر در دورانهای بعد باعث اجتهادهای نادرست به نام پيامبر گرديد



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ١٧٦                                                                                         از  و 

  

  

  

خوريم  در متون روايی بر می) پيراهن(» درع«برای مثال امروزه وقتی ما با واژه 
مان از درع  های بلند و پوشاک اعراب معاصر داريم بر فهم ذهنيتی را که از درع

های عصر پيامبر نه چندان بلند  ر حالی که درعدهيم د مذکور در روايات تأثير می
های امروزی ساق پا را بپوشاند و نه چنان پوشا بود که هم  بود که همچون درع

های  در اثر همين تصور اشتباه، محدوده درع. باالتنه و نيز ساعد را در برگيرد
ه گيريم غافل از آنک کنونی را مالزم استنباط حجاب شرعی مذکور در روايات می

های قرون بعدی در  های همان زمان داشته و نه درع صاحب حديث، توجه به درع
 .جزيرة العرب و ايران

ها و عبارات، و متفاوت شدن مصداقها در اثر  ترديد دگرگونی معنای واژه بی«
تغييرات تدريجی، و نيز فهم نادرست از عبارات و تحريف الفاظ نقش قابل توجهی 

هايی که  مهمترين واژه )٤٨١(» .ه جای گذارده استدر تغليظ حجاب از خود ب
های ساق، بدن، خمار،  مفهوم آن و يا مصداقش تغيير پيدا کرده عباتند از واژه

غزالی در تعريف اجماع . »اجماع«مقنعه، درع، عريان و همچنين اصطالح 
فخر رازی اجماع . »است در امری از امور دينی) ص(اتفاق امت دمحم «: گويد می
بر امری از ) ص(اتفاق اهل حّل و عقد است از امت دمحم « :کند چنين تعريف میرا 

عالمه حلی، در اين تعريف با فخر رازی موافق است و حاجبی در تعريف . »امور
 ) ٤٨٢( »اجماع مجتهدين اين امت است در عصری بر امری« :گويد اجماع می

يا فعل معصوم البته فقهای شيعه حجت اجماع را مشروط به کشف قول و 
در اين صورت هم باز بايد اجماع فقها و علما حاصل آيد، در غير آن . اند کرده

به همين علت . تواند مبنای عمل عمومی قرار بگيرد صورت رأی و يا اجتهاد نمی
بعضی از فقها و به ويژه فقهای نزديک به حکومت و يا طالب قدرت، وقتی 

را به » اجماع«شرعی جا بيندازند، کلمه بخواهند نظر خود را به عنوان يک نظر 
کنند که اين نظر تنها نظر  گيرند و اين طور به مردم و يا علما وانمود می کار می

در اين مورد مثالهای . من نيست بلکه ساير فقها در اين امر با من، هم نظر هستند
 زيادی وجود دارد، ولی به عنوان نمونه به مثالی که در همين رابطه حجاب و

ديديم، شخصيتی نظير مقدس اردبيلی وقتی : کنم پوشش و ميزان است اشاره می
سر، گردن، ساق و «خواهد، نظر و رأی خود را در مورد الزم نبودن پوشش  می

 :گويد اعالن کند، محتاطانه، از ترس همصنفان خود می» بازو
اگر ترس از اجماعِ ادعائی نبود عالوه بر وجه و کفين و قدمين، «

ً همچن پيدا و ] بنا به عادت رايج زنان[ين سر و ساير قسمتها که غالبا
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را نيز از لزوم پوشش ] گردن، سينه، بازو و ساق پا: مانند[برهنه هستند 
 )٤٨٣(» .کردم استثناء می

  
  )عالوه بر موارد ترکاشوند(سه عامل شناخته شده ديگر 

غليظ آراء در اما سه عامل بسيار مهمی که آقای ترکاشوند در زمره علل ت
 :عبارتند از  يا کمتر پرداخته  مورد پوشش و حجاب، بدانها نپرداخته

  الف ـ نگهداری، استمرار و حفظ قدرت
 يا فقه حکومتی) اهل سنت(= ب ـ   تبديل شدن فقه شيعی به  فقه عامه

  های فقها  چون و چرای گفته ج ـ پذيرش بی
  

 الف ـ نگهداری، استمرار و حفظ قدرت
همترين علل تغليظ آراء در مورد حجاب و پوشش سراسری و يکی از م

زيرا با اين وسيله به نام دين . است» نگهداری، استمرار و حفظ قدرت«روسری، 
و رسول خدا و ترس از جهنم و يا طمع بهشت، نيمی از انسانها را تحت انقياد و 

، به منظور شود آورند و هنگامی که به نام دين حکومت برقرار می نفوذ خود درمی
استمرار نفوذ و قدرت خود، آن را با چاشنی تعزيرات و داغ و درفشهای مختلف 

 . سازند همراه می
شايد اين سؤال در اينجا مطرح باشد که مگر فقها و مراجع در حاکميت بر 

اند؟ در طول تاريخ و در بين مسلمانان از  مردم و دولتها سهيم و يا خود حاکم بوده
اند، اگر چه  شده ا و علمای دين بخشی از حاکميت محسوب میشيعه و سنی، فقه

اند، ولی بخشی از حاکميت در دستشان بوده و تا حدودی  خود، شاه و حاکم نبوده
اند و شاهان و حاکمان از آنها حساب  شاهان و حاکمان را تحت نفوذ خود داشته

وگيری کند، به خواسته از نفوذ آنها جل اند و اگر شاهی و يا حاکمی می برده می
اند و لذا شاه و فقها، الزم و ملزوم يک  شورانيده نحوی توده عوام را بر آنان می

چون دولت نيازمند مشروعيت بوده و يکی از چهار مشروعيت که . اند ديگر بوده
دولت بدان نياز داشته، مشروعيت دينی بوده، روحانيان در ازاء دادن اين 

و رعيت، بخشی از حاکميت را تصدی  مشروعيت و نقش واسطه ميان دولت
  .اند نموده  بنابراين، احکام دين را با ايجابات قدرتمداری سازگار می. اند کرده می

بخش ناچيزی از فقها و مراجع که در حکومت دخالت نداشته و يا سهيم 
اند، آنها هم به دليل عقب نيفتادن از اکثريت و از دست ندادن پيروان خود،  نبوده
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 . اند پوشش زنان گاهی از فقهای حکومتی تندتر هم رفته در امر
از سوی ديگر؛ فقهای حکومتی با جار و جنجال و ادعای دروغين اجماع، و 

اند رأی و نظر اقلی از فقها را که دين را با  با شوراندن مقلدين عوام، توانسته
سنت قطعيه اند با اصل قرار دادن قرآن و  اند، و کوشش کرده دنيای خود گره نزده

اثر سازند؛ از جمله  رسول خدا، نظر اجتهادی خود را برای مردم بيان کنند، بی
رأی فقيِه بالمعارضی نظير مقدس اردبيلی، و يا رأی جنيد اسکافی که خود از 

گذاران فقه تشيع و اجتهاد بوده است، و يا حتی در قرن اخير، در اصفهان،  بنيان
ت هللا سيد دمحمجواد غروی دور سازند و او را از برای اينکه مردم را از مرحوم آي

    .کردند نظرها بيندازند، آن مرحوم را سنی و وهابی در نزد عوام معرفی می
ای در شيعه است و حق آزادی نظر را  باب اجتهاد که سنت پذيرفته شده! آری

خواِر و عوام  برای همه پذيرفته، گاه از دست حاکمان قدرتمدار و علمای جيره
شود که بسياری از ترس، جرأت اظهار  الناس وابسته به آنان، چنان بسته می

کنند که کسی به اين  دهند و يا به نحوی نظر خود را بيان می حقايق را به خود نمی
اين مسأله به قدری حاد بوده که شيخ بهائی، دانشمند . شود ها متوجه نمی سادگی

که اگر کسی در راه تحّری حقيقت بذل « :نامور آغاز قرن يازدهم هجری، گفته بود
جهد کند و در تشخيص آن به خطا افتاد و دينی جز اسالم برگزيند چنين شخصی 
نزد پروردگار مسؤول و معاقب نيست و با وجود اعتقاد نادرست خود در آتش 

و حال آنکه در دوران ما که همگان از آن مطلع  )٤٨٤( »دوزخ مخلّد نخواهد بود
سياسی ـ دينی و با جمع کردن امضا از علمای جيره خوار، و  هستيم، با قدرت

 ) ٤٨٥. (غوغاساالری خيابانی، مرحوم شريعتمداری را از مرجعيت خلع کردند
در هر حال، به لحاظ فقه شيعه تا قرن هشتم، حجاب به عنوان يک مسأله 

 شويم، به هراندازه از قرن دوم و سوم دور می. شرعی و واجب مطرح نبوده است
سو که فقهای شيعه به نوعی در قدرت سياسی سهيم و  ويژه از دوره صفويه بدين

گيرد و با قدرت و حاکميت همآهنگ  شريک شدند، فقه بيشتر از قرآن فاصله می
شود تا اينکه در دوران ما با همين فقه قدرتمدار، حکومت را بنام دين تئوريزه  می

فقيه و واليت مطلقه فقيه است، هيچ  ای که واليت ساخته. و بر مردم تحميل کردند
زند و حتی در مواردی  ای با قرآن ندارد و با شاهنشاهی و فرعونيت پهلو می رابطه

  .گيرد از آن پيشی می
نگهداری، «اما ناگفته نماند که آقای ترکاشوند در امر سنگسار، به عامل 

ايت از اند و در خصوص آن که بنا بر رو توجه کرده» استمرار و حفظ قدرت
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اصرارهايی است که عمر داشته و با مسأله سياسی گره زده و جزو احکام سياسی 
عمر گفت هر کسی به اين مسأله اعتراض کند، خونش «: اند محسوب داشته، گفته

بنا به گفته صحيح بخاری از قول ابن عباس، عمر در آخرين حج خود . هدر است
اما بعد، اينک سخنی را ... « :فتپس از رسيدن به مدينه، طی سخنرانی مبسوطی گ

ها خواهم  دانم شايد به اين زودی نمی. گويم که مقرر شده آن را بگويم به شما می
ُمرد، پس هر کسی سخنم را شنيد و درک کرد، پس بايد آن را تا آنجا که ممکن 

ترسد که آن را نفهمد پس روا ندارم بر احدی که بر  است پخش کند و هر کسی می
را به حق مبعوث کرد و بر ) ص(خدا دمحم ]. و چيزی کم و زياد کند[بندد من دروغ ب

وی کتاب فرو فرستاد، پس از جمله آياتی که بر او نازل کرد آيه رجم بود که آن را 
رسول خدا . درک کرديم و در خاطرمان سپرديم] اش را معنی[خوانديم، ] در قرآن[

سم فاصله زمانی زياد شود و کسی تر رجم کرد و ما پس از وی رجم کرديم، اما می
و با ترِک » بينيم قسم به خدا ما آيه رجم را در کتاب خدا نمی«: در آن زمان بگويد

حال آنکه رجم و سنگسار در کتاب . ای که خدا نازل کرده گمراه شوند اين فريضه
گويد اگر عمر بميرد با  به من گزارش شده که فردی از شما می... خدا حق است

ای  در لحظه[بيعت ابوبکر : تجربگی نکند کسی و بگويد کنم پس بی يعت میفالنی ب
] بيعت با ابوبکر[بله ! هان. ای بود که به وقوع پيوست اقدام شتابزده] اتفاق افتاد و

از ميان شما کسی ] البته[همان گونه بود ولی خدا مانع پديدار شدِن شّر از آن شد 
هر کس بخواهد . که سرها به طرف او برگرددمانند ابوبکر نيست ] از حيث اعتبار[

با مردی بدون مشورت مسلمين بيعت کند پس هيچ يک از طرفين، حق چنين کار 
عمر در ادامه به شرح داستان » .شود شان می ندارد زيرا اين کار باعث قتل هر دوی

 گردد پردازد و در پايان دو باره به بحث اول بر می سقيفه و چگونگی با ابوبکر می
هر کس بخواهد با مردی بدون مشورت مسلمين بيعت کند پس هيچ «: گويد و می

شان  يک از طرفين، حق چنين کاری ندارد زيرا اين کار باعث قتل هر دوی
 ) ٤٨٦( ».»انجامد می

مسأله رجم را قرين مسأله خالفت « مشاهده شد که عمر در پايان عمر خود،
تا . بين اين دو پيوند بر قرار کردساخت، و در حضور همه سرشناسان مسلمان، 

سر دهد و نه » ما بال الرجم و فی کتاب هللا الجلد«ديگر نه کسی بتواند بعد از او داِد 
در همين گزارش آمده  )٤٨٧( ».توان بيعت با شخص دلخواه خودش را داشته باشد

در جريان آخرين حجی که عمر انجام داد در خيمه : ابن عباس گفت« که
بن عوف مشغول تعليم قرآن به برخی از مهاجرين بودم که عبدالرحمن  عبدالرحمن
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ديدی مردی را که امروز نزد اميرالمؤمنين  کاش می: از نزد عمر آمد و به من گفت
] عمار ياسر[خواهی بدانی که فالنی  آيا می! ای اميرالمؤمنين: آمد و گفت] عمر[

کنم به خدا سوگند بيعت  بيعت می] علی ابن ابيطالب[اگر عمر بميرد با فالنی : گفت
بود که بوقوع پيوست، پس عمر خشمگين ) و در لحظه(با ابوبکر اقدامی عجوالنه 

دارم اين  ايستم و برحذر می انشاء هللا شامگاه در ميان مردم به سخن می«شد و گفت 
به ] عبدالرحمن[من » خواهند امور مردم را در اختيار خود بگيرند کسان را که می

پس سخنت را تا وقتی به مدينه برگردی ... فتم ای اميرالمؤمنين اين کار را نکناو گ
به تأخير بينداز زيرا آنجا دارالهجرة و پايگاه سنت است و حرف مورد نظرت را با 
قدرت به اهل فقه و بزرگان خواهی زد و اهل علم حرفت را به خوبی دريافت 

به اميد خدا در اولين : سپس عمر گفتدهند،  کنند و آن را در جايگاهش قرار می می
و منظور از دو  )٤٨٨( ».کنم جايگاهی که در مدينه قرار گيرم به اين کار اقدام می

نفر عمار ياسر و علی بن ابيطالب بوده است زيرا عمار ياسر و دوستانش به 
خواستند که امام علی را پس از  انتخاب ابی بکر اعتراض داشتند و به جبرانش می

حتی بعدها « ابن سعد به طور مختصر نقل کرده که. مر بر سر کار بياورندمرگ ع
ای برای مردم خواند و  هنگام خالفت، وقتی عمر از منی به مدينه وارد شد، خطبه

و اين در واقع مختصر شده همان  )٤٨٩( ».در آن، درباره رجم سخن گفت
 .تر آن آورده شد گزارشی است که در فوق مشروح

بس جالب توجه اين است که  وقتی عمر نتوانست مسأله نکته مهم و 
سنگسار را در قرآن وارد کند، بدين طريق و در زمانی که قدرت دين و دولت در 

شد،  راند و اميرالمؤمنين خوانده می دستش بود و بنام خليفه رسول خدا فرمان می
ی در توضيح اينکه سيوط. حرف خود را به نام سنت اليتغير پيامبر جا اندخت

اولين کسی که قرآن را جمع کرد ابوبکر بود و زيد آن را نوشت، « :االتقان آورده
نوشت، و  ای نمی آمدند و او جز شهادت دو نفرعادل آيه مردم به نزد زيد بن ثابت می

خزيمة بن ثابت، پس گفت آن را بنويسيد که  آخر سوره برائت يافت نشد مگرنزد
شهادت دو نفرقرارداده است، ولی آيه رجم  شهادت او را معادل) ص(رسول خدا 

نزد عمرآوردند، آن را ننوشت چون آورنده فقط يک ] از[را ) سنگسار کردن =  (
اگر از اين «: عمر هست که گفت روايت مشهور ديگری هم از )٤٩٠( ».نفربود

 ».افزودم ام، آيه رجم را درقرآن می ترسيدم که چيزی درقرآن افزوده اتهام نمی
)٤٩١(   

ای نازل  شود چنين حکم و آيه سؤال بس مهم و اساسی اين است که آيا می
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شده و از فرائض بوده و پيغمبر هم آن را اجراء کرده، ولی به غير از عمر احدی 
اينکه از عمر آيه رجم پذيرفته نشد که در قرآن آورده ! از آن مطلع نشده باشد؟

اينکه عمر . ی وجود نداشته استا شود، خود بهترين دليل است بر اينکه چنين آيه
ام، آيه رجم را در  ترسيدم که چيزی در قرآن افزوده اگر از اين اتهام نمی«گفته 

به جهت اين بوده که در دوران خالفت ابوبکر و در زمانی که  »افزودم قرآن می
سالی از رحلت پيامبر عظيم الشأن نگذشته بود و هنوز قدرت سياسی متمرکز 

ن حاضر و ناظر بر حکومت بودند، وی به همين علت ترسيده که نشده و مسلمانا
خود . اگر بخواهد پافشاری کند که آن را در قرآن وارد کند، مورد اتهام قرار بگيرد

ای وجود نداشته است، اگر او علم داشت و يقين  زند که چنين آيه اين مسأله داد می
پس او قطع و يقين ! رسيد؟ت داشت که آن عبارت آيه قرآن است، از چه چيز می می

شود گفت؛ شايد معاندين اين قول را ساخته و به  نداشته است و يا به احتمال می
 .اند تا  فکر نادرست خود را به نام عمر به کرسی حقانيت بنشانند عمر نسبت داده

ما در احکام خدا فرمان رجم را « نقل قول ديگری هم از عمر نقل شده که
خواستيم که اگر ممکن است، اين حکم در قرآن جای  مبر خدا میخوانديم و از پيغ می

زند که حرف مغشوشی  خود اين نقل قول داد می )٤٩٢(» .بگيرد، اما او نخواست
خواندند يعنی اينکه در قرآن وجود داشته  اگر در احکام فرمان رجم را می. است

گر چه نيازی بوده وپيامبر خدا آن را برای همه مسلمانان بيان کرده بوده است، دي
است که از آن حضرت بخواهند؛ اگر ممکن است اين حکم را در قرآن جای دهد، 

ای  اينکه پيامبر نخواسته خود دليل بر اين که چنين آيه! ولی پيامبرنخواسته است؟
بود، پيامبر را چه جرأتی بود که آن را از قرآن  ای می اگر چنين آيه. نبوده است
شود بی  بنا بر قرآن، مأمور بود هرآنچه را بر او وحی می پيامبری که! حذف کند؟

 ! داد؟ توانست و چرا بايد در قرآن جای نمی کم و کاست ابالغ کند، چگونه می
يکجا عمر آيه را : شود که هر سه نقل قول مغشوش است مالحظه می

ه فرستاده که در قرآن آورده شود ولی چون تنها راوی او بوده، از او پذيرفته نشد
ای در قرآن، آن را در  جای ديگر عمر از ترس متهم شدن به افزودن آيه. است

خواهد که آن را در قرآن  و  جای سوم، از پيغمبر خدا می. قرآن نياورده است
دانم که اين چنين اغتشاش فکر و رفتاری در  بعيد می. آورد بياورد ولی پيغمبر نمی

 !  مر؟فردی معمولی وجود داشته باشد چه رسد به ع
اما قدرت اسباب و لوازم حفظ خود را الزم دارد و عمر هم از اين قاعده 

. ساخت» خالفت«را قرين مسأله » رجم«مستثنا نيست و ديديم که چگونه مسأله 



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ١٨٢                                                                                         از  و 

  

  

  

همچنانکه همين فقهای شيعه وقتی قدرت حکومتی به دستشان افتاد و واليت فقيه 
ه و خواسته عمر شدند و از آنها را بر مردم تحميل کردند، در عمل پيرو فقه عام

تر از  تر و غيرانسانی تر به مجازات رجم و سنگسار که مشمئزکننده هم خيلی غليظ
دانند اين حکم مخالف نص صريح  آن وجود ندارد، پرداختند، با وجودی که می

خيلی روشن است که هر حکومت ديکتاتوری و از جمله ديکتاتوری دينی . است
است، به منظور ايجاد جو ترس و » بدترين شعبه استبداد«که به قول نائينی 

مستولی کردن بختک آن بر کل جامعه، دست کسانی را که دنيا را با دين خود گره 
 .کننده دين مردم باشند بُرند تا فقط آنها خود تنها بيان اند، می نزده

خيلی راه دوری نرويم در همين دوران، ما خود شاهد هستيم که با قدرت 
را ... متی و چاشنی دين، دست فقهائی نظير آيت هللا منتظری و احمد قابل و حکو

و بعد از حذف مرحوم منتظری از  ٦٩در سال . های دينی بريدند از مردم و حوزه
ای از وکالی مجلس و ساير مقامات دولتی و دينی که در اين رابطه  رهبری، عده

اين درست که آقای خمينی آقای  :پرسند دار شده بودند، از احمد خمينی می مسأله
شما «منتظری را از رهبری حذف کرد، اما آقای خمينی در مورد منتظری گفتند که 

با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی « و )٤٩٣( »حاصل عمر من بوديد
و از احمدآقا جويای پاسخ ! پس چرا او را از حوزه حذف کرديد؟ )٤٩٤( »بخشيد

اما . ع مسأله را ناشنيده گرفته و پاسخی به آنها نداده استوی در آن جم. شوند می
يکی از آن افراد که مورد وثوقش بوده را به جماران فرا » ب«کمی بعد آقای 

خوانده و به او گفته است که شما شرعاً حق نداريد که اين پاسخ را تا من زنده 
خمينی فرمودند درست است که آقای : هستم جايی منتشر کنيد و يا به کسی بگوييد

اما  )٤٩٥( »با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی بخشيد« که آقای منتظری
من شاگرد آقای منتظری بودم و : علت اينکه او را از حوزه حذف کرديم اين است

هنوز نيز هستم، اما از آنجا که آقای منتظری آدم شجاعی است و از هيچ کس و 
گفت و  شد، همه چيز را می ش به حوزه باز میهيچ چيزی ترسی ندارد، اگر او پاي

شد و  ای درو و جارو می کرد و در نتيجه آقای خامنه از هيچ چيزی فروگذار نمی
بدين علت از راه يافتن او به حوزه جلوگيری بعمل آمد و حذف او از حوزه برای 

 .بقای حکومت ضرورت داشت
رد و يا افرادی طبيعی است که وقتی دين و دولت هر دو يکجا در دست ف

کننده دين مردم هم بگردد، برای تحقق  متمرکز بشود و حکومت سخنگو و بيان
های مهار، مهار  ترين وسيله آن، نياز به مهار جامعه دارد، و چون يکی از مهم
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مردان و بويژه زنان از راه ايجاد ترس از جهنم و از دست دادن بهشت است، در 
وقتی بنام دين چگونگی لباس پوشيدن مردم . کند اينجا است که لباس نقش پيدا می

و به ويژه زنان را در اختيار داشته باشند، بسادگی قادر خواهند بود بدون پرداخت 
هزينه و يا با هزينه کمتر بر نيمی از جمعيت سيطره داشته باشند و وقتی به مهار 

و قدرت  ای باب طبع حکومت آنها فائق آمدند به تدريج از آنها آدمهای کليشه
اين نيمه جامعه يعنی بانوان نظر به اينکه مربی و پرورش دهنده . شود ساخته می

ای شدند، آنها در دامان  نسلهای آينده در دامان خود هستند، وقتی آدمهای کليشه
ای باب طبع  خود و حتی بدون جيره و مواجب از نسلهای آينده آدمهای کليشه

ر تمامی کشورها، مسؤوليت آموزش و افزون بر اينکه د. سازند حاکميت می
آموزان، در کودکستان و دبستان، قريب به اتفاق، با  پرورش کودکان و دانش

بانوان است و تعليم و تربيت اين دوران نقش اساسی در طرز فکر و رفتار 
اين امر از مهمترين داليلی است که . نوباوگان کشور در دورانهای بعد از آن دارد

است و   مت همه چيز را در حجاب و پوشش بانوان خالصه کردهگويد چرا حکو می
 .حاضر نيست که لباس پوشيدن مردم را به خود مردم واگذار کند

  يا فقه حکومتی) اهل سنت(= ب ـ تبديل شدن فقه شيعی به  فقه عامه
بعد از رحلت پيامبر عظيم الشأن، کم کم جامعه اسالمی به اکثريت عظيم اهل 

نظر به اينکه . تقسيم شد) و يا خاصه(و اقليت ضعيف شيعه  )و يا عامه(سنت 
قدرت حکومتی و قدرت شرعی  هر دو در دست اهل سنت بود و در دنيای اسالم 

شد، و سرانجام؛  شيعه در اقليت مطلق، و به آنها کافر و يا مجوسی لقب داده می
که وقتی در  نمايد رافضی يعنی خارج شده از اسالم، ناميده شدند، خيلی طبيعی می

داخل دين مشخصی، اکثريتی که قدرت حکومتی و قدرت دينی و فقهی را در دست 
کوشد تا از صحنه خارج  دارد، اقليت را ولو اينکه صد در صد حق با او باشد، می

. سازد و هر اشکال و ايرادی هم که موجود باشد، آن را به گردن آن اقليت بيندازد
آوردند  شيعه را ستون پنجم اسالم به حساب می همچنان که در بسياری از قرون،

هايی در داخل بعضی از کشورها و يا از  و هنوز هم از جانب دولتها و يا گروه
 .  شود خوار و يا خوارج مسلک، به اين مسأله دامن زده می جانب فقهای جيره

کند از عقايد خاص خود  در چنين وضعيتی اقليت عالوه بر اينکه سعی می
کند که بعضی از دستورات اکثريت که بنام  کند، از طرف ديگر سعی میپاسداری 

نامند، و اگر  دين و شرع جای خود را باز کرده  و عامه آن را شرعی و دينی می
کسانی ايراد و اشکالی بر آن وارد کنند، ضد دين و شرع معرفی شده و حربه کفر 
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هد که اين اقليت است که شود، و برای اينکه به اکثريت نشان د بر آنها جاری می
راهبر دين راستين است، آن دستورات و احکام شرعی را از ايشان گرفته و آن را 
به انديشه خودی درآورده و خيلی تندتر از اکثريت آن را در بين گروه خود شايع 

البته ناگفته نماند که نه تنها برای تبديل و يا نزديک شدن . دهد سازد و رواج می می
آيد بلکه  ، جعل احاديث الزم می)فقه عامه يا سنت(به فقه حکومتی فقه شيعی 

های خاصی، چه  برای قبضه کردن قدرت، استمرار و نگهداری آن در دست گروه
بر اين اساس چند . شيعه و چه سنی، جعل احاديث يکی از مهمترين ابزار کار است

يات بنام رسول گروه و دسته برای رسيدن به  اهداف خود به جعل احاديث و روا
 :   پردازند خدا و يا ائمه می

  ـ قدرتمداران برای قبضه کردن حاکميت تحت عنوان شرع و دين
 شمرند  ـ علمای جاهل و نادانی از اقليت که دروغ گفتن برای دين را جايز می

  رحمانه و مشمئزکننده نشان دادن دين رحمت و سالمت  ـ ظالمانه و بی
 و تفرقه در بين مسلمان  ور کردن آتش دشمنی ـ شعله

  
اما در . تواند خود موضوع تحقيق مستقلی باشد هر کدام از موارد فوق می

  قبضه کردن حاکميت تحت عنوان شرع ودين به طور مختصر چند مثال آورده می
 :کنم دراينجا به سه نمونه بسنده می. دراين مورد مثالهای فروانی وجود دارد. شود

با شرع و دين گره ) رجم(که چگونه مسأله سنگسار در فوق آورده شد : يکم
از بين تمامی . زده شد، تا کسی در آينده هم جرأت اعتراض به آن نداشته باشد

تر از حکم سنگسار وجود ندارد، و با  تر و غير انسانی احکام، مشمئز کننده
وجودی که مخالف نص صريح قرآن است، اما فقهای حامی قدرت و يا قدرت 

اند  ه و ناآگاه چنان در طول تاريخ به طبل سنگسارکردن زانی و زانيه زدهطلب، آگا
که در بين توده مسلمان به عنوان يک امر شرعی و خدايی جا افتاده است و حتی 

دانند، چنين دستوِر مشمئزکننده غيرانسانی را  بعضی از فقها با وجودی که می
خود جرأت آشکار کردن شرع تجويز نکرده ولی از ترس حکام و يا همقطاران 

و  علما و فقها با وجودی  مانند دهند و در اين رابطه ساکت می حق را به خود نمی
دانند که داستانهای ساختگی سنگسار که بنام رسول خدا و يا امام علی  که می

ريشه آن از فقه حکومتی و فقه عامه است و در حقيقت ) ٤٩٦(ساخته شده 
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شمه گرفته و فقهای اهل سنت آن را از عمر نقل درست و يا نادرست از عمر سرچ
دانند که عمر کوشش کرد که آيه ساختگی سنگسار را وارد  اند، و حتی می کرده

قرآن کند و نتوانست و مدعی شد که قرائت اين آيه نسخ شده ولی عمل آن 
ای که راه افتاده بود، آن  پابرجاست، علمای شيعه برای عقب نماندن از غافله

و روايات و داستانها را از اهل سنت گرفته و در دستگاه خود با رنگ و احاديث 
 . بوی شيعی وارد کرده و به نام ائمه شيعه آن را به خورد پيروان خود دادند

نظر به اينکه اهل سنت مسأله خالفت را از آن خود کرده، اقلی از متقدمين 
دارند که مهمتر از شيعه هم برای اينکه نشان بدهند که آنها هم حکومت دينی 

احاديثی که جاعلی از امام صادق و بنام او جعل کرده و هدفش خالفت آنها است، از
از آن به طور مسلم دامن زدن اختالف بين شيعه و سنی بوده است، سود جسته و 

. بن حنظله استآن روايات، منقوله عمريکی از. اند برساختهحاکميت فقيه را
ر، نظير خمينی و ديگر فقهای حکومتی هم به عنوان سنِد متأسفانه چند فقيه متأخ

به دليل (فقط قسمت اول روايت را گرفته وناآگاه، اثباِت واليت فقيه، آگاه و
جعل اند کسی که اين روايت را توجه نداشته) قدرتمداری وعشق به قدرت فقيه
، زيرا تفرقه انداختن بين مسلمانان بوده استکرده، مهمترين هدفش جدايی و

: روايت گنجاندهجاعل با زيرکی و با آگاهی از اختالف بين شيعه و سنی، آن را در
ما خالف العامة فقيِه الرشاُد و يترُک ما خالَف ُحکُمهُ ُحکُم الکتاِب والسنِة و وافُق «

آنچه حکمش مخالف هدايت است وآن َرهنمون وآنچه مخالف عامه است در/ العامة
اهل (بدين ترتيب نه تنها عامه و» .نمايند ترک میق عاّمه است،موافکتاب و سنت و

را از دايره مسلمانان و اسالم خارج ساخته، بلکه قبول کردِن قرآن را هم ) سنت
اين منقوله که دو قسمت دارد و همه مدعيان . منوط به مخالفت با عامه کرده است

ا آورده و از قسمت دوم واليت فقيه، برای اثبات نظريه خود قسمت اول منقوله ر
آوردند، هم هدف جاعل  که اگر قسمت دوم آن را می) ٤٩٧(اند  آن خودداری کرده

حقيقت در. هم باطل و جعلی بودن آنشد و از اين منقوله بر همگان روشن می
آيد که  گونه بيان کردن يکی از مهمترين مصاديق تحريف بشمار می حديث را بدين
ی و يا خوارج مسلک دست به چنين تحريفهايی زده و طلب و حکومت فقهای قدرت

بگذريم از اينکه قسمت اول روايت نيز کمتر داللتی بر واليت فقيه ندارد، . زنند می
 .رجوع کنند» فقيه«شوند، به  خواهد در اموری که حادث می زيرا از باورمندان می
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اين مشاهده شد که ) عورت شمردن زنان(» المرأة عورة«در روايت : دوم
حديث که  تأثيرگذارترين عبارت دينی بر روی حجاب بانوان است، اوالً مخالف 

ای  نص صريح قرآن است و ثانياً حديثی جعلی و ساختگی است و ثالثاً حديث دنباله
بهترين محل . کند پس هنگامی که خارج شود شيطان او را تعقيب می« داشته که

که مشروح به آن پرداخته شد و  »تقرب به خدا برای زنان، پستوی خانه است
نشان داده شد که حديث نقل شده محدود به عبارت کوتاه نبوده و در انتهای آن 

پيغمبر « :ای از آن چنين است عبارت ديگری نيز وجود داشته است که نمونه
زن عورت است پس هنگامی که خارج شود شيطان او را تعقيب : گفت) ص(

و رابعاً  )٤٩٨( ».ا برای زنان، پستوی خانه استکند، بهترين محل تقرب به خد می
ريشه اين روايت از فقه حکومتی سرچشمه گرفته و خامساً دمحم بن اشعث در کتاب 

رواياتی از » المرأة عورة«جعلی الجعفريات يا اشعثيات بر اساس همان روايت 
ن امام صادق جعل کرده و ريشه آن را به رسول خدا رسانده است و در حقيقت هما

سپس . را گرفته و به آن رنگ و بوی شيعی داده است» المرأة عورة«حديث 
نوری برای اولين بار آن را در مستدرک الوسائل به ثبت رسانده، بعد ديگران به 

و سادساً در بحث . اند عنوان حديثی امامی و شيعی به توضيح و تفسير آن پرداخته
و ظهور فقهای بزرگ، تا قرن  که از ابتدای تأسيس فقه جعفری«تاريخی ديديم 

» لزوم پوشش آن«و » موی سر«هشتم هجری، کسی از فقها هيچ عبارتی در باره 
 )٤٩٩( ».مطرح نکرده است

در مورد بحث حجاب و پوشش مو هم آورده شد که اولين فقيهی که : سوم
. بود» شهيد اول«رسماً پوشش مو را وارد فقه کرد و نيز به استتار آن حکم داد، 

يعنی اولين . است ٧٨٦زيست و متوفی به سال  يد اول در قرن هشتم هجری میشه
فقيه شيعی است که حدود هفت و نيم قرن پس از رسول هللا به مقوله ستر مو 

) ٥٠٠! (کرده است پرداخته و حدود شش قرن پس از امام جعفر صادق زندگی می
س از رسول اکرم قرن پ ١٠تا  ٩، حدود »وجوب ستر مو«اولين فقهای قائل به 

بنابراين نبايد اين .  اند زيسته قرن پس از امام جعفر صادق می ٨و حدود ) ص(
! اند؟ سؤال مطرح شود که آيا در طول هشت نُه قرن مردم به دين خود عمل نکرده

آيد  البته از دست فقها همه چيز بر می! توان مباح را حرام کرد؟ و بعد؛ چگونه می
وقتی در قرآن حتی يک کلمه در حکومت و . استو اين هم يکی از آنها 
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کشورداری نيامده است و فقها، واليت فقيه را که مأخوذ از فلسفه ارسطويی يعنی 
گذار عادل است و کليسای مسيحی آن را به خدمت گرفته بود، به  واليت قانون

دهند، آن هم بعد از پيروزی انقالب و به مردمی که هيچ از آن  اسالم نسبت می
الع نداشتند، تحميل کرده و به حکومت سرايت دادند و بعد هم فقيه را متولی آن اط

آيد و فقهای حکومتی مصداق کامل اين  ساختند، پس همه کار از دست فقيه بر می
 . »دينُهم دنانيُرهُم«گفته امام هستد که 

نفس مطرح کردن پوشش موی سر توسط فقهای شيعه، آن هم بعد از هشت 
گويد که در عصر پيامبر پوشاندن موی سر امر شرعی و واجبی  قرن، فاش نمی

و در جاهايی هم که پوشش بوده و يا امر به نوعی پوشش شده به ! نبوده است؟
بايد زنان  دليل شرايط اجتماعی اقليمی بوده و يا متناسب مواقعی بوده که می

، )ن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْينَ ذَِلك أَْدني أَ (شناخته بشوند و در نتيجه مورد آزار واقع نشوند 
 است و نه شرعی و واجب؟ و در نتيجه مربوط به شرايط خاص اجتماعی بوده

  
  های فقها   چون و چرای گفته ج ـ پذيرش بی

اند که جزو فرهنگ دينی  احاديث جعلی چنان فراوانند و در ما چنان اثر گذاشته
که بخواهد چيزی را به  خوان و يا فقيهی هر خطيب واعظ، روضه. ما شده است

مردم به عنوان دين و يا شرع القا کند، با گفتن حديث و يا روايتی و يا حتی 
در تمام اين موارد پرسش و پاسخی . دهد ای عربی، آن را به خورد مردم می جمله

اگر مردم عوام از قرآن .  هم مطرح نيست تا کسی از صحت و سقم آن با خبر شود
هرگاه « ايت و يا حديثی را بنا به فرموده پيامبر گرامی کهاطالع داشتند و هر رو

را بر کتاب خدا عرضه کنيد پس آنچه با کتاب خدا  حديثی از من به شما برسد آن
، )٥٠١( »موافق است بپذيريد و آنچه با آن مخالف است آن را بر سينه ديوار زنيد

باب طبع قدرت زدند، چگونه ممکن بود، هر چيزی را که  سنگ محک قرآن می به
باشد به خود مردم بدهند؟ اگر در جامعه فرهنگ پرسش و پاسخ و چون و چرا 

گرفت، ديگر آسان ممکن نبود هر سخنی ولو صد در صد ضد انسانی،  رواج می
فقها و مراجع . ضد اخالق و ضد دين را بنام اخالق و دين به خورد مردمان داد

يد در امر دين و يا مسائل فقهی و اند که نبا معاصر در بين مردم جا انداخته
به اين پرسش که چرا نبايد چون و چرا کرد، ! ای چون و چرا روا داشت رساله
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است که تکاليف الزامی  اگر هم پاسخ بدهند، پاسخ  اين ! دهند پاسخ نيز نمی
اما چرا مردم بايد بپذيرند و از چون و چرا کردن در دين خود، سر باز . هستند
طبيعی . ف مردم هستند و طرف ديگری حکومت، فقها و قدرتيک طر! بزنند؟

اما چرا مردم بايد از . است که  چون و چرا کردن به نفع اين دسته نبوده و نيست
مردم وقتی چشم و گوش بسته هر گفته، حرف، حديث ! چون و چرا دست بردارند؟

را  اقب آنپذيرند، خود مقصر هستند و طبيعی است که بايد عو و يا روايتی را می
 .هم بپذيرند

را به قرآن عرضه کرد و  هر حديثی ولو از شخص پيامبر نقل شود بايد آن 
. را مردود دانست و به ديوارش زد اگر موافق قرآن بود آن را پذيرفت و گرنه آن 

در حقيقت، قرآن سنک محک و معيار درستی و يا نادرستی هر حديث و يا روايتی 
ر و محک را برای سنجش درستی و يا نادرستی هر خود پيامبر اين معيا. است

روايات و اخبار بسياری از طريق . است حديث و يا روايتی در اختيار ما قرار داده 
رسول خدا و ساير ائمه  نقل شده که اخبار و احاديث را به قرآن عرضه کنند تا 

 ) ٥٠٢. (صحت و سقم آن را دريابند
ه حق خروج از قرآن و تأسيس احکام جای شک نيست که نه پيامبر و نه ائم

و قرآن کامالً اختيار جعل کالم را از خود پيامبر هم . اند من درآوردی را نداشته
نمايد و در صورت ارتکاب به چنين عملی او را تهديد به بريدن رگ قلب  سلب می

سوره الحاقه، به صراحت پيامبر را از اين عمل  ٤٧تا  ٤٣خداوند در آيات . کند می
  :ی کرده استنه

ای  پاره] او[ازجانب پروردگار جهانيان نازل شده است، و اگر] قرآن[«
گرفتيم، سپس رگ  ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت می گفته

 )٥٠٣(» کرديم، و احدی از شما مدافع او نتوانست بود قلبش را پاره می
چگونه ممکن  کند، وقتی خداوند اختيار چنين عملی را از پيامبرش  سلب می

 ! است ائمه و يا ديگران اختيار اقدام به چنين عملی را داشته باشند؟
  

 خالصه و ختم کالم
کنند که طبقه نسوان کمتر از مردان به فکر دين  آيا حکومت و مردان فکر می
دهند، در  زنان که نيمی از جمعيت را تشکيل می! و ارزشهای آن در جامعه هستند؟
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اگر کار به ! مسائل  مربوط به خود در جامعه غائب هستندگيری در مورد  تصميم
خود بانوان واگذار شود و مردان نخواهند آنها را تحت سلطه خود درآورند، خود 

ای ارزشهای دينی خود را حفظ و لباس مناسبی  قادرند در هر موقع و هر جامعه
هم در امان  انتخاب کنند که بنياد خانواده را از فحشا حفظ کند و از آزار جنسی

من . بمانند و ديگران چشم طمع به آنها نداشته باشند و هم به عفت شناخته شوند
کنم، زنان برای حفظ دين خود و ارزشهای آن خود واقف و قادرند و  فکر می

دانند که چگونه لباسی بپوشند که حافظ شخصيت و وقار خود  باشند و مورد  می
اين است که در بسياری از بخشهايی هم  حقيقت. اذيت و آزار جنسی واقع نشوند

که از زنان به عنوان سکس برای هرچه بيشتر پول به جيب زدن بکار گرفته می 
  . سازند شوند، غالباً مردان هستند که آنها را به اين کار وادار می

آيا نيمی از بشريت يعنی طبقه نسوان قادر نيستند دريابند  پوشش، لباس و 
برتر بينی، تفاخر، دلربايی و استفاده های جنسی باشد  حجاب  اگر به قصدخود

  .  به نظر من خيلی خوب هم قادرند و می فهمند! مذموم و ناپسند است؟ 
خواست که بانوان و طبقه نسوان را با جبر و زور وادار به  آيا پيامبر می 

موافق گزارش تاريخ، حتی ! پوشش سراسری بکند و آنها را به بهشت ببرد؟
يه جلباب که هدف اصلی آن  شناخته شدن زنانی که اهل زنا نبوده و برای وقتی آ

) ذَِلك أَْدني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْينَ (گرفتن بهانه از دست آزاردهندگان جنسی بوده 
نازل شد، جلباب فراگير نشد، و چه ما جلباب را بر بستن عمامه و يا پيچه و يا 

نشد و زنان مهاجر از آن استقبال نکردند و  حتی روسری بگيريم، جلباب فراگير
ً زنان   دهد که اجباری و واجب نبوده اين نشان می است زيرا اگر چنين بود حتما

کردند و نه اينکه فقط زنان انصار از آن پيروی کنند و  مؤمن مکه از آن تبعيت می
نکردند در هيچ گزارشی هم نيامده است که پيغمبر به زنانی که از جلباب استقبال 

تازه اگر هم کسانی معتقد به روسری باشند و آن را واجب . کمتر از گل گفته باشد
هم بدانند، آيا بايد با کار فرهنگی بانوان را به قبول و اجرای آن متقاعد کنند و يا 

کنيد که اگر پيامبر گرامی روش زور و جبر را  فکر می! به ضرب و زور حکومتی؟
ً فکر می! گرويدند؟ ن زمان به او میبرد، مردم در هما بکار می کنم که  من قطعا

توان با زور  شدند، چون امور قلبی و اعتقادی را نمی مردم از اطرافش پراکنده می
در سلسله مطالب گذشته هم مشاهده شد . به مردم باوراند و به قلب آنها وارد کرد
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اکراه و  که رسول گرامی در مورد پوشش و حجاب، رهنمودهايش بدون هيچگونه
طرفه اينکه مانع کسانی هم که خواهان تندروی و يا پوشش سراسری . زوری بود

اگر به فرض محال؛ در دنيای امروز و در . شد و يا فشار بر بانوان بودند، می
عصر ما و مسائل حادی که وجود دارد، پيامبر حاضر و ناظر بود و همين قرآن 

اهکارهايی از همين قرآن برای حل موجود را هم در دست داشت، چه رهنمون و ر
مسائلی نظير تن فروشی اجباری برای گذران زندگی، بردگی جنسی و به تن 
فروشی گرفتن دختران و نوباوگان، صيانت و سالمت بنيان خانواده، سالمتی 

داد؟ آيا روشی را که  جنسی و مصون بودن بانوان از آزار جنسی ارائه می
هم در عمل معترفند که شکست خورده اند ولی حکومت فقيه بکار برده و خود 

يا روشی هايی را  نظير آنچه در خالل اين تحقيق ! حاضر به ترک آن نيستند؟
ارائه شد که مردم با طيب خاطر آن را می پذيرفتند، بکار می گرفت؟  قطعاً روش 

  .دومی را که عاری از جبر و اکراه بود مبنا ی عمل قرار می د اد
 

 ز اوستو توفيق همه ا
 دمحم جعفری     

  ١٣٩٦ارديبهشت  ٢٢لندن ـ 
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  :ها نوشت پی
  
به نقل از مسأله  ١٧٥حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ـ ١

 ١٢٩حجاب ص 
/ ۵٠٠ص  ١و ج  ١۶٧ص  ٨به نقل از الطبقات الکبری ج  ٢۵٣ص ـ همان سند، ٢

أربعة ] فيها[/ن بن أبی انس کان منها قال أ:  ٣۴٨ص  ٣سبل الهدی و الشاد ج 
ابيات بلبن لها حجر من جريد و کانت خمسة أبيات می جريد مطينة ال حجر لها 

فوجدته ثالث أذرع فی ذراع و ] الساتر[/ علی ابوابها مسوح الشعر ذرعت الستر 
 أو أدنی من العظم] عظم الذراع[/العظم 

 ١ج) ترجمه مهدوی دامغانی(به نقل از طبقات  ٢۵٢و  ٢۵١ـ همان سند، ص ٣
، حين هدمها عمربن ) ص(رأيت بيوت ازواج النبی : ۴٩٣تا  ۴٩٢ص 

ً باللبن، ولها ُحجره من جريد مطرورة بالطين، عددت  عبدالعزيز، کانت بيوتا
) ص(تسعة أبيات بحجرها و هی مابين بيت عايشة إلی الباب الذی يلی باب النبی

 بن عبيدهللا بن العباس، و رأيت بيت اّم سلمة إلی منزل اسماء بنت حسن بن عبدهللا
غزوة دومة ) ص(لما غزا رسول هللا : حجرتها من لبن، فسألت ابن ابنها، فقال

نظر الی البن فدخل عليها ) ص(بنت اّم سلمه حجرتها  بلبن، فلما قدم رسول هللا 
أبصار  أن أکف) ص(أردت يا رسول هللا : ما هذا البناء؟ فقالت: اّول نسائه فقال

أدرکت *...يا اّم سلمة إن شّر ما ذهب فيه مال  المسلمين البنيان : الناس، فقال
من جريد النخل علی أبوابها المسوح من شعر اسود ) ص(حجر ازواج رسول هللا 

کان منها اربعة أبيات بلبن لها حجر من جريده، و کانت خمسةابيات من *...
مسوح الشعر، درعت الستر فوجدته ثالث جريده مطينة ال ُحجر لها، علی ابوابها 

التی رأيتها ) ص(فهذه بيوت النبی*...أذرع فی ذراع و العظم أو أدنی من العظم 
قبل ) ص(رأيت حجر النبی* ... بالجريد، قد طُّرت بالطين، عليها مسوح الشعر 

و عليها )  ص(رأيت حجر ازواج النبی *... أن تهدم بجرائد النخل ملبسة األنطاع
فی خالفة عثمان )  ص(کنت بيوت ازواج النبی*... وح، يعنی متاع األعراب المس

 )۵٠١تا  ۴٩٩ص  ١الطبقات الکبری ج (بن عفان فأتناول سقفها بيدی 
خصال شيخ / ١٧٢به نقل از االختصاص شيخ مفيد ص  ٢۵۵ـ همان سند، ص ۴

أن حتی لقد کان من تألفه لهم : ... ١٧۵ص  ٣٨بحاراالنوار ج / ٣٧٣صدوق ص 
کان الناس فی المسکن و القرار و الشبع والری و اللباس و الوطاء و الدثار و نحن 
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إال الجرائد ] ؟ ستور[ال سقوف لبيوتنا و ال أب واب و السور ) ص(أهل بيت دمحم 
و ما أشبهها و ال وطاء لنا و ال دثار علينا تداولنا الثوب الواحد فی الصلوة أکثرنا و 

 ...جوعاً عامتنا نطوی االيام و الليالی
 ٢۶١ـ همان سند ص  ۵
به نقل از جامع  ٢۵۵، ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوندـ  ۶

و کان يضع ثيابه لتغسل فيأتيه بالل فيؤذنه بالصلوة :  ۴٩ص  ٢السعادات ج 
 فمايجد ثوباً يخرج به الی الصلوة حتی تجف ثيابه فيخرج بها الی الصلوة

   ٥٦ص  همان سندـ  ٧
   ٥٧و  ٥٦ص  ـ همان سند ٨
  ان الذين يجر ثوبه من الخيالء ال ينظر هللا اليه يوم القيامة:  ۴٣صـ همان سند  ٩

    ۴۵ص همان سند ـ ١٠
  من لبس ثوب شهرة ألبسه هللا ثوب مذلّة:  ۴٨ص  همان سندـ ١١
 ١۴٢ـ بحثی در باره مرجعيت و روحانيت، شرکت انتشار، ص ١٢
در سال » بحثی در باره مرجعيت و روحانيت« کتاب. ١۵۴ـ همان سند ص ١٣

بوسيله شرکت انتشار منتشر شد و بعنوان کتاب برگزيده سال معرفی  ١٣۴١
هايی از آقايان عالمه سيد دمحم حسين طباطبايی، حاج  در اين کتاب مقاله. گرديد

سيد ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، مهندس مهدی بازرگان، سيد مرتضی 
. مود طالقانی، مرتضی مطهری و سيد دمحم بهشتی آمده استجزايری، سيد مح

اين کتاب بعد از پيروزی انقالب تا به امروز، در محاق سانسور قرار گرفته و 
های شهيد مطهری و  علت اصلی سانسور هم مقاله. اجازه انتشار پيدا نکرده است

تی آقای دکتر بهشتی است که هر دو مقاله در مخالفت با واليت فقيه و ح
در مقاله شهيد مطهری به جای يک مرجع تنها، . مرجعيت منحصر به فرد است

 .شورای مرجعيت پيشنهاد شده است
  ١١و  ١٠صحجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند،  ـ١۴
  ٨۵ص همان سند ـ ١۵
نهی رسول هللا :  ٢٩٠ص ١به نقل از المعجم االوسط ج  ٨٨ص همان سند ـ ١۶

 تين إذا مشی الرجل فی ثوب واحد ليس علی فرجه منه شیء عن لبستين و عن بيع
به نقل از البحر الزخار معروف به مسند بزار ج  ١۵۶و  ١۵۵ص همان سند  ـ١٧

ص  ۵مجمع الزوائد ج / ۴١٩٢٢کنزالعمال / ٧و پاورقی  ١٧۶ح  ٢٧٩ص  ١
، شبراً ] يديلن: [من الثياب؟ قال] يديلن[/ ما يذيلن ) ص(ذکرت نساء النبی : ١٢۶
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ذراع ال : تبدوا اقدامهن، قال: فذراع، قلن: شبر قليل تخرج منه العورة، قال: فقلن
به تصحيح احمد (از مسند احمد بن حنبل  ۵۶٣٧و نيز حديث . يزدن علی ذالک

 ) دمحم شاکر
عن جعفربن دمحم عن :  ٧٢٩٠به نقل از مستدرک الوسايل ١۵۵ص همان سند ـ ١٨

، إن ال يرفعن رؤسهن إال )ص(من رسول هللا کن يؤمرن النساء فی ز: ابيه قال
 بعد الرجل، لقصر أرزهن الخبر

  ٢٠١ص  ٣به نقل از الکامل عبدهللا بن عدی ج  ٧٥٧و ١٥٦ـ همان سند ص ١٩
  ٧٥٧ـ همان سند ص ٢٠
ِريُر ثمَّ يَعُودُوَن ِلَما قَالُوا فَتَحْ ... َو الَِّذيَن يُظِهُروَن ِمن نِّسائِهمْ : مجادله  ٣و  ٢ـ آيات ٢١

 فََمن لَّْم يَستَِطْع فَإِطعَاُم ِستِّيَن ِمسِكيناً ... فََمن لَّْم يِجدْ فَِصيَاُم شْهَرْيِن ُمتَتَابِعَينِ ... َرقَبَةٍ 
ُ بِاللَّْغِو في أَْيَمنِكُْم َو لَِكن يَُؤاِخذُكم بَِما َعقَّدتُُّم األَْيَمَن : مائده  ٨٩ـ آيه ٢٢ َّ ال يَُؤاِخذُُكُم 

أَْو ِكسَوتُُهْم أَْو تْحِريُر َرقَبٍَةفََمن لَّْم يِجْد فَِصيَاُم ثَلَثَِة ...َرتُهُ إِطعَاُم َعشَرةِ َمسِكينَ فََكفَّ 
 أَيَّامٍ 

 ٢٢ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٢٣
اين حديث از جانب شخص . ٢٨٨٥٠ـ همان سند به نقل از وسائل الشيعه ح ٢٤

سألت أبا جعفر عمن ) : ٢٨٨٥١وسائل الشيعه ح (است پيامبر نيز گزارش شده 
 هو ثوب يواری عورته : وجب عليه الکسوة فی کفارة اليمين قال

بينا رسول هللا قاعد اذا :  ٥٠٥ص  ٥به نقل از کافی کلينی ج  ٣٦ـ همان سند ص ٢٥
جاءت امرأة عريانه حتی قامت بين يديه، قالت يا رسول هللا انی فجرت فطهرنی 

: ما هی منک؟ فقال: جاء رجل يعدو فی أثرها و القی عليها ثوباً؛ فقال و: قال
ّضمها إليک، ثم : صاحبتی يا رسول هللا خلوت بجاريتی فصنعت ما تری، فقال

 إّن الغيراء ال تبصر أعلی الوادی من اسفله: قال
  ٣٧ص ) فارسی(به نقل از مصادقة االخوان  ٣٧ـ همان سند ص ٢٦
و  ٥٦٨٤وسائل الشيعه / ١٥١٦ه نقل از تهذيب شيخ طوسی ب ٣٨ص  همان سندـ ٢٧

ً فتدرکه :  ٧٩٧الفقيه صدوق / ٥٦٨٦ عن ابی عبدهللا فی الرجل يخرج عريانا
ً : الصلوة، قال  يصلی عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فان رآه أحل صلّی جالسا

   ٤٢ـ همان سند ص ٢٨
  ٤٣ـ همان سند ص ٢٩
ال ينظر «و » هللا يوم القيامة الی من ّجر إزار بطراً  ال ينظر«:  ٤٣ـ همان سند ص ٣٠

من جّر ثوبه خيالء لم ينظر هللا اليه يوم : اباذر«و يا » هللا الی من جر ازاره بطرا
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 ٢مسند احمد ج /  ٥٧٨٨) چاپ رحلی(به ترتيب ؛ صحيح بخاری » القيامة
 ٢٤٤ص  ١مکارم االخالق ج / ٤٣٠ص

از قاضی ( ٥٥٧ح  ١٥٥ص  ٢م االسالم ج به نقل از دعائ ٤٤ـ همان سند ص٣١
ال : و ثيابک فطهر، فقال يعنی فشّمر و قال: سئل عن قول هللا) : نعمان مغربی

يجاوز ثوبک کعبيک فإن اإلسبال من عمل بنی امية، و کان علی يشّمر أزار و 
 القميص

 ١٤٢به نقل از مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص  ٨٣ـ همان سند ص ٣٢
به نقل از معجم الفاظ الفقه الجعفری، احمد فتح هللا، ص  ٥١ـ همان سند ص٣٣

لباس يغطی البدن من . السروال ثوب يغطی السرة و رکبتين و ما بينهما: ٢٢٨
 . السترة الی الرکبة

و  ٤١٨٣٨کنز العمال / ٣٢٥٥به نقل از ميزان الحکمه  ٥١ـ همان سند ص ٣٤
فی يوم دّجن و مطر، إذ مرة  )ص(کنت قاعداً فی البقيع مع رسول هللا :   ٤١٢٤٥

إمرأة علی حمار فَهوت يد الحمار فی وهدة فسقت المرأة فاعرض عن النبی 
اللهم اغفر للمسروالت ـ : قال. يا رسول هللا، إنها متسرولة: يوجهه، قالوا) ص(

ثالثاً ـ يا ايها الناس اتخذوا السرويالت فانها من أستر ثيابکم و حّصنوا بها نسائکم 
 اذا خرجن

از صحيح  نقلبه  ٥٣ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٣٥
فسأله عنم الصلوة فی الثوب واحد، ) ص(قام رجل الی النبی :  ٣٣٩بخاری ح 

 أو کلّکم يجد الثوبين: فقال
العاری الذی ليس له ثوب :  ۵۶٨٣به نقل از وسائل الشيعه  ٨۵ص ـ همان سند ٣٦

 فيها و رکعاذا وجد حفيرة دخلها فسجد 
الجامع الصغير / ١٨٠ص ۴به نقل از المستدرک حاکم ج  ٨٨ص همان سند ـ ٣٧

کعورة المرأة علی الرجل، و عورة المرأة  الرجلعورة الرجل علی :   ۵۶۴٢
عورة :  ۴۶۴١و به نقل از الجامع الصغير . علی المرأة کعورة المرأة عل الرجل

 المؤمن مابين سرته إال رکبته
ن، احمد زکی يمانی، ترجمه و نگارش سيد ضياء مرتضوی، چاپ ـ اسالم و ز٣٨

به نقل از دکتر محمود سالم زنانی، اختالط الجنسين عند  ٣٨، ص ١٣٨۵
   ٨٣م، ص ١٩۵٨العرب، دار الجامعات المصرية، 

، نيز در ٢٨٣بخش اول ص  ۴ج ) ترجمه(تاريخ تمدن ( ۴۵٠ـ همان سند ص ٣٩
 )٢۴٠ص  ٣شود به االعالم زرکلی ج  باره روايت عايشه دختر طلحه رجوع
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به نقل از نگاهی به تاريخ جهان ج  ٢٥حجاب، مرتضی مطهری، ص  مسألهـ ۴٠
  ٣٢٨ص  ١

 ١٣٩حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ـ ۴١
حجاب / ٢١٨ص  ١٢ترجمه الميزان ج /  ٣٠٦ص ٥ـ کشف االسرار ميبدی ج ٤٢

 ١٤٢و١٤١شرعی در عصر پيامبر ص 
 ١٤٠اب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ـ حج٤٣
بحار االنوار ج / ٩٤به نقل از مکارم االخالق ص  ٣٢و  ٣١ـ همان سند ص ٤٤

مستدرک / واژه ازر ٢٠٦ص  ٣مجمع البحرين طريحی ج / ٨٣ص  ٤٣
 ٧٣٩٢الوسائل ح 

 ٣مجمع البحرين ج / ١١٧٦به نقل از من ال يحضره الفقيه  ١٤٤ـ همان سند ص ٤٥
کان  النساء يصلين : قال امير المؤمنين:  ٧٣٩١أزر مستدرک الوسائل  ٢٠٥ص 

 فکن يؤمرن أن ال يرفعن رؤوسهن قبل الرجال ليضيق األذر) ص(مع النبی 
وسائل الشيعه / ٤٢ص  ٨٥به نقل از بحار االنوار ج  ١٤٥ـ همان سند ص ٤٦

فی زمن  کن يؤمرن النساء: عن جعفربن دمحم عن أبيه قال:  ١٠٨٥٨ اسالميه
 أن ال يرفعن رؤسهن إال بعد الرجال، لقصر أزرهن) ص(رسول هللا 

 ١٤٥همان سند ص   - ٤٧ 
به نقل از اآلغانی  ١٤٩ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٤٨

فصيلنا صالة الغداء يظهر الِمريد و دخلنا :  ٥٥ص  ١٦ابوالفرج اصفهانی ج 
 ... النساء مختلطين، فدخل رجلالرجال و : المسجد فاذا هم يصلوم

عن ابی عبدهللا :  ٩١٢، تهذيب ٦٣٩٨الوافی : به نقل از ١٤٩ـ همان سند ص ٤٩
 ال بأس : فی الرجل يصلی و المرأة تصلی بحذائه قال

 ٦٣٩٨به نقل از الوافی ذيل حديث  ١٤٩ـ همان سند، ص ٥٠
ابو عثمان  عن:  ۴١٨٧٠به نقل از کنز العمال ح  ١٨٠و١٧٩ص  سندـ همان  ۵١ 

أما بعد، ... أتانا کتاب عمربن الخطاب و نحن بآذربيجان مع عتبه بن: النهدی قال
فاتزروا و انتعلوا و ارموا بالخفاف، و ألقوا السرويالت و عليکم بلباس أبيکم 

و عليکم بالشمس فانها حماُم العرب، و ! اسماعيل، و ايّاکم و التنعم و زی العجم
لوقوا و اقطعوا الرکب و ارموا االغراض و انزوا، و تمعدوا و اخشوشنوا و اخ

 نهی عن لبس الحرير أال هکذا ـ و أشار بأصبعه السطی) ص(أن رسول هللا 
 النظافة من االيمان: ـ حديث نبوی ۵٢
ّ  تَعالى َجميٌل يُِحبُّ الَجماَل، َسخىٌّ يُِحبُّ :  ۶٩٠ح  ٢٩٣ص الفصاحهنهج ـ ۵٣ إِنَّ 
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 يُِحبُّ النَّظافَةَ السَّخاَء، نَظيٌف 
ّ تَعالى بَنَى :  ١١٨٢ح  ٣٩١ص الفصاحهـ نهج ۵۴ تَنَظَّفوا بُِكّلِ َما استََطعتُم فَإِنَّ 

 السالَم َعلَى النَّظافَِة و َلَن يَدُخَل الَجنَّةَ إِالّ كُلُّ نَظيفٍ 
  ٢١۴و  ٢١٣ص  حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند،ـ ۵۵
 ٢١۴ص  سندـ همان ۵۶
وسائل / ٢٢٣٢٢الوافی / ۵١٩ص  ۵به نقل از کافی ج  ٢١٧ـ همان سند ص ۵٧

من البيعة علی ) ص(فيما أخذ رسول هللا : عن ابی عبدهللا قال:  ٢۵٣٨١الشيعه 
 النساء أن ال يحتبين و ال يقعدن مع الرجال فی الخالء

قال :  ۴٠١٣و  ۴٠١٢به نقل از مسند احمد بن حنبل ح  ١٨۶ـ همان سند ص ۵٨
إن هللا عز وجل حيی و ستير فاذا أراد أحدکم أن يغتسل فليتوار ) ص(سول هللا ر

 بشیء
/ ۴٨ص  ٨١و ج  ٣٢٩ص  ٧۶به نقل از بحاراالنوار ج  ١٨۶ـ همان سند ص ۵٩

عن امير :  ٧٨۶وسائل الشيعه / ٢۶۵۵ح  ٣٠٧ص  ٢مکارم االخالق ج 
أحدکم فی فضاء من و قال إذا اغتسل ... عن)  ص(نهی رسول هللا : المؤمنين قال

 االرض فليحاذر علی عورته 
:  ٢٢و  ٢٠به نقل از علل الحديث بهبودی ص  ٢٢۴و  ٢٢٣ص  سندـ همان ۶٠

فی کنيفه مستقبل القبله ) ص(رأيت رسول هللا : ـ عن نافع عن ابن عمر قال۴٢
دخل الخالء ) ص(ـ عن ابن عباس أّن النبی۴٣) ١١٧ص ١ابن ماجه ج (

اللهم فقهه فی الدين : فقال. من وضع هذا؟ فاُخبر: لفوضعت له وضوء اً قا
کان اذا دخال لخال ) ص(ـ عن أنس بن مالک أّن النبی ۴۴) ۴٨ص ١بخاری ج (

 ...)  ١١٠ص  ١ابن ماجه ج (وضع خاتمه 
به نقل از الوافی  ١٨٢ص  حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند،ـ ۶١

 کانوا يدخلون الحمام بالمئزراّن عامة الناس يومئذ :  ۴٩٩۵ذيل حديث 
فمن رجع إلی ما وردت فی :  ١٧٧ـ همان سند به نقل از الخلل فی الصلوة ص ۶٢

 آداب الحمام يری أن الدخول فيه بال ستر و مئزر کان متعارفاً رائجا 
 ١٨۴ـ همان سند ص ۶٣
): ص(قال :  ٢٩۶به نقل از مکارم االخالق طبرسی ح  ٩٠۴ـ همان سند ص ۶۴

 ء امتی عن دخول الحمامأنهی نسا
قال رسول هللا :  ٢۴٠به نقل از من اليحضر الفقيه ح  ١٨٨ـ همان سند ص ۶۵

 اآلخر فال يَبعَُث الی الحمام  اليوممن کان يؤمن با و ): ص(
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من : عن ابی عبدهللا قال:  ٣٠و٢٩ح  ۵٠٢ص  ۶ـ همان سند به نقل از کافی ج ۶۶
 الحمام] فال يرسل حليله الی[/ خل حليله کان يؤمن با و اليوم اآلخر فاليد

عن عائشة أن رسول هللا :  ۴٠٠٩به نقل از سنن ابوداود  ١٨٩سند ص  همانـ ۶٧
 نهی عن دخول الحمامات ثم رخص للّرجل أن يدخلوا ها فی المأزر) ص(

عن جابر :  ٣٣٩ص  ٣به نقل از مسند احمد بن حنبل ج  ٩٠۴سند ص  همانـ ۶٨
من کان يؤمن با و اليوم اآلخر فال يدخل ): ص(ل هللا بن عبدهللا قال رسو

 ...الحمام اال بمئزر و من کان يؤمن با و اليوم اآلخر فال يدخل حليله الحمام
عن أم :  ٢٢۴ص  ١٢به نقل از تفسير قرطبی ج  ٩٠۵سند ص  همانـ ۶٩

ن يا أّم من أي: و قد خرجت من الحمام قال) ص(لقينی رسول هللا : تقول... الدرداء
والذی نفسی بيده ما من امرأة تضع ثيابها فی : من الحمام فقال: الدرداء؟ فقالت

 غير بيت أحد من أّمهاتها إال و هی هاتکة کّل ستر بينها و بين الرحمن عزوجل
  ٩٠٩ـ همان سند ص  ٧٠  

 ٩١٠سند ص  همانـ ٧١
طاب سمعت عمربن الخ ۴٠۵ص  ٣به نقل از الکامل ج  ٩١١ـ همان سند ص ٧٢

يقول سمعت رسول هللا يقول انها ستفتح عليکم بالشام فستجدون فيها بيوتاً يقال لها 
الحمامات فهی حرام علی رجال امتی اال باالزار و علی نساء أمتی اال نفساء أو 

و :  ٢۶۶٣۵کنز العمال / ١١١٩و نظير اين از المنصف عبدالرزاق . مريضة
انکم ستظهرون علی األعاجم : قال) ص(عن عبدهللا بن عمر و يرفعه الی النبی 

فتجدون بيوتاً تدعی الحمامات فال يدخلها الرجال  اال باالزار، او قال بمئزر، و ال 
 مرض) من(يدخلها النساء اال نفساء أو 

عن عبد هللا بن عمر عن :  ۴٠١١به نقل از سنن ابی داود  ٩١٢ـ همان سند ص ٧٣
ً لها انها ستفتح لکم اال: قال) ص(رسول هللا  رض العجم و ستجدون فيها بيوتا

الحمامات فال يدخلنها الرجال اال باالزار، او قال بمئزر، و امنعوها النساء اال 
 مريضة أو نُفساء

به نقل از المفصل  ٩١٣ص  حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند،ـ  ٧۴ 
لرسول لم قد ورد أن ا:  ٣٢ص  ۵فی تاريخ العرب قبل االسالم، جواد علی، ج 
ً قط و لم يصح فی الحمام حديث مما يدل علی أن الحمام العالم لم : يدخل حماما

  يکن شائعاً فی ايامه، فکان الرسول يغسل جسمه فی بيته
  ٩٣۶ح  ٣۵٩ص  ٢به نقل از الموضوعات ابن جوزی ج  ٩١٣ـ همان سند ص ٧۵
عن ابی :  ٢٢و  ٢٠به نقل از علل الحديث بهبودی ص  ٩١۴ـ همان سند ص ٧۶
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من کان . من کان يؤمن با و اليوم اآلخر فال يدخل الحمام اال بمئزر: عبدهللا قال
 ... يؤمن با و اليوم اآلخر فال يرسل حيلته الی الحمام 

کسانی که مايل . ۴٠۵ص  ٣به نقل از الکامل ج  ٩١۵و  ٩١۴ـ همان سند ص ٧٧
 ٩٠٣و  ٢٢٣تا  ١٧٨به مطالب مشروح در اين مورد هستند به همان سند ص 

 .مراجعه کنند ٩٢٧تا 
سمعت عمربن الخطاب :  ۴٠۵ص  ٣به نقل از الکامل ج  ٩١۵ـ همان سند ص ٧٨

يقول سمعت رسول هللا يقول انها ستفتح عليکم بالشام فستجدون فيها بيوتاً يقول 
لها الحمامات فهی حرام علی رجال امتياال بازار و علی نساء امتی اال نفساء او 

 مريضة
عن الصادق :  ١ح  ۶٩ص  ٧۶به نقل از بحاراالنوار ج  ١٨٧ـ همان سند ص ٧٩

ان هللا تبارک و تعالی کره لکم أيّتها األمة ): ص(قال رسول هللا : عن آبائه قال
ً و عشرين خصلة، و نهاکم عنها الی أن قال کره الغسل تحت السماء به : أربعا
من المالئکة، و کره دخول غير مئزر و کره دخول األنهار عّمار و سّکان 

 الحمامات اال بمئزر
عن : ١٣٩٨و  ٧٨٨به نقل از وسائل الشيعه ح  ١٩٨و  ١٩٧ـ همان سند ص ٨٠

من دخل الحمام فغّض طرفه عن النظرا الی عورة أخيه آمنه هللا : ابی عبدهللا قال
 من الحميم يوم القيامة

ترجم و فراهم ، م)ص(نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار رسول اکرم ـ ٨١
 ۶١، مقدمه ص ١٣٨٢آورنده ابوالقاسم پاينده، انتشار ات جاويدان، چاپ پنجم 

 به نقل از اسباب النزول واحدی
  به نقل از ابوداود ۶١ـ همان سند ص ٨٢
  به نقل از من تاريخ الحرکات الفکرية فی االسالم ۶١ـ همان سند ص ٨٣
  ٨٣٢ـ مفردات راغب ص ٨٤
  حقية النکاح فر الغة الوطء:  ٣سوره نور آيه  ٢٢٠ص ٧ج  البيانـ مجمع ٨٥
إن المراد : اختلف فی تفسيره علی وجوه أحدها:  ٢٢٠ص  ٧ج  البيانـ مجمع ٨٦

 و ثانياً إن النکاح هنا الجماع... بالنکاح العقد
به نقل از  ٦١٢و  ٦١١، ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند ـ٨٧

 ٤٧٣٢ ح) نکاح( ٣٧صحيح بخاری، باب 
تاريخ / ١۴٨ص  ٢به نقل از رسائل الجاحظ ج  ۴۵٠و  ۴۴٩همان سند ص  ـ٨٨

  ۶١٧ق ص  ۴العرب قبل االسالم ج 
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و تفسير  ٤١٦ص  ٣به نقل از فيض کاشانی ج  ٦١٩و  ٦١٨ـ همان سند ص ٨٩
   ٨٣و  ٨٢ص  ١٤روض الجنان ج 

  ١٢٠ص ١٥تفسيرالميزان ج  ترجمهـ ٩٠
به نقل از تفسير  ٦١٩ص  ،ترکاشوندامير حجاب شرعی در عصر پيامبر، ـ ٩١

  ٨٣و  ٨٢ص  ١٤روض الجنان ج 
و  ١٢٠ص ١٥به نقل از ترجمه تفسيرالميزان ج  ٦١٩و ٦١٨ص ـ همان سند ٩٢

١٢١  
   ٣٣٩ص  ٨به نقل از تفسير تبيان ج  ۴٣٩ـ همان سند ص ٩٣
َج إن معنی تَب: و قيل:  ١٥٥ص  ٨تفسير مجمع البيان ج  ـ همان سند به نقل از٩۴ رُّ

ً و خالّ، فتجعل  اْلَجاهليَِّة األُولی انهم کانو يجوزون أن تجمع امرأة واحدة روجا
 لزوجها نصفها االسفل، و لخلّها نصف االعلی، يقبلها و يعانقها

کانت : قال المبرد:  ١٨٠ص ١٤به نقل از تفسير قرطبی ج  ٤٣٩ـ همان سند ص ٩٥
وج نصفها االسفل، و للحلم ، للز]خدنها[/المرأة تجمع من زوجها و حلمها 

تفسير البحرالمحيط (، يتمتع به فی التقبيل و الترشف ]االعلی[نصف ] للخدن[/
 )٨ص  ٢٢تفسير آلوسی ج / ٢٢٣ص  ٧ابوحيان اندلسی ج 

البداية و النهاية، : به نقل از ١٣١در اسالم، امير ترکاشوند، ص  سنگسارـ نسخ ٩٦
سول هللا ص راجعا إلی المدينة ثم انصرف ر:  ٢٤٩و  ٢٤٨ص  ٤ابن کثير ج

: عن أم عمارة قالت... بعد أن أفرغ من خيبر و وادی القری و غنمة هللا عز وجل
» ال تطرقوا النساء بعد نماز العشاء«: سمعت رسول هللا ص بالجرف و هم يقول

فذهب رجل من الحی فطرق أهله فوجد ما يکره، فخلی سبيلها و لم يهجر، : قالت
يفارقها و کان له منها أوالد و کان يحبها، فعصی رسول هللا وضن بزوجته أن 

 ص فرأی ما يکره  
: ١٥٢٢٩وسائل الشيعه ح / ١١٨ص  ١ـ همان سند به نقل از سنن دارمی ج٩٧

نهی الرسول هللا ص : عن ابن عمر قال... الحسن بن دمحم ا لطوسی فی المجالس
عن ابن . إمرأته ما يکره رجالن و کالهما رأی مع: قال. أن تطرق النساء ليالً 

عباس عن النبی ص قال ال تطرق النساء ليال قال و اقبل رسول هللا ص قافال 
عن سعيد بن * فانساق رجالن إلی أهليها و کالهما وجد مع إمرأته رجال 

المسيب قال کان رسول هللا ص إذا قدم من سفرنزل المعرس ثم قال ال تطرقوا 
ممن سمع مقالته فطرقا أهلهما فوجد کل واحد النساء ليالً فخرج ليال رجالن 

 منهما مع إمرأته رجال



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ٢٠٠                                                                                         از  و 

  

  

  

به نقل از  ١٠٩واليت فقيه، بدعت و فرعونيت بنام دين، دمحم جعفری، ص  ـ٩٨
سيرت رسول هللا، ترجمه و انشای رفيع الدين اسحق بن دمحم همدانی، تصحيح 

 ۴٣١و  ۴٣٠، ص ١٣۶١اصغر مهدوی،چاپ دوم 
َو اليَْزنِيَن َو ال يَْقتُْلَن أَْولَدَهُنَّ َو ال يَأْتِيَن بِبُْهتٍَن يَْفتِرينَهُ بَيَن  :ممتحنه ١٢ـ آيه  ٩٩ 

 ... أَْيِديِهنَّ َو أَْرُجِلِهنَّ 
ني إِنَّهُ كاَن فَِحشةً َو ساَء سبِيالً : اسری ٣٢ـ آيه ١٠٠   َو ال تَْقَربُوا الّزِ
  ْم َحِفظونَ َو الَِّذيَن هُْم ِلفُُروِجهِ : مؤمنون ۵ـ آيه ١٠١
ً : ...فرقان ۶٨ـ آيه ١٠٢   َو ال يَْزنُوَن َو َمن يَْفعَْل ذَِلك يَْلَق أَثَاما
  َو الْحِفِظيَن فُُروَجُهْم َو اْلَحِفظتِ : ...احزاب ٣۵ـ آيه ١٠٣
 ١٠به نقل از تهذيب ج ١٣٣نسخ سنگسار در اسالم، امير ترکاشوند، ص ـ ١٠۴

عن رجل رأی إمرأته ) ع(اعبدهللا سألت اب: عن عبدهللا سنان قال: ١٠ح  ٦٠ص
 نعم انشاءهللا : تزنی أيصلح له امساکها؟ قال

روی عبادبن صهيب عن :  ٣٣٠ص  ٢همان سند به نقل از عوالی اللئالی ج ـ ١٠۵
ال بأس أن يمسک الرجل إمرأته إذا رآها تزنی و لم يقم عليه : قال) ع(الصادق 

عن عبادبن : ٢٠ح  ٣٣١ص  ٧و تهذيب ج . الحد، فليس عليه من أثمها شيئ
ال بأس أن يمسک الرجل إمرأته إذا رآها : قال) ع(صهيب عن  جعفربن دمحم 

 تزنی إذا کانت تزنی و ان لم يقم عليها الحد، فليس عليه من أثمها شيئ
به نقل از التفسير  ١٠٢ص ، حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند ـ١٠۶

 )اعراف ٣١و  ٣٠آيات ( ۶٠ص ١۴الکبير فخر رازی ج 
  )اعراف ٢٨آيه ( ٢٣٩ص  ۴به نقل از مجمع البيان ج  ١٠٣ـ همان سند ص ١٠٧
  ٣٨٢ص  ۴به نقل از تفسير تبيان شيخ طوسی ج  ١٠٣ص همان سند ـ ١٠٨
 ٣الدرالمنثور ج / ٨٩ص  ٨به نقل از ترجمه الميزان ج  ١٠۴ص همان سند ـ ١٠٩

 ٢٣٩ص  ۴مجمع البيان ج / ٣٨٢ص  ۴تفسير تبيان ج / ٧٨ص 
  ١٢۶ص همان سند ـ ١١٠
  ١٢٧ص همان سند ـ ١١١
  ١٣۴ص همان سند ـ ١١٢
حرم :  ٢١٨و  ٢١٧به نقل از النهايه شيخ طوسی ص  ١٣٣ص همان سند ـ ١١٣

فلبس الثياب المخيطة و النساء و الطيب و الصيد، ال يحل له ]  المحرم[عليه 
الثياب جميع ما يحرم و يحرم علی المرأة فی حال االحرام  لبس ...شيئ من ذالک

و قد وردت رواية بجواز لبس القميص ... علی الرجل، و يحل لها ما يحل له 
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 وأالصل ما قدمناه فأما السراويل فال بأس بلبسه لهن علی کل حال. للنساء
به نقل از مختلف  ١٣۴ص ، ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند١١۴

قال :  ۴٩مسأله  ٨٨و ص  ٢٩۶مسأله  ٣۵١ص  ۴الشيعه عالمه حلی ج 
يحرم علی النساء فی االحرام من لبس المخيطة مثل ما يحرم : الشيخ فی النهايه

احتج ... منع الشيخ فی النهايه و المبسوط من جواز لُبس المخيط .../ علی الرجل
 الشيخ بعموم المنع من لبس المخيط

  ٧٧مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص ـ ١١٥
  ٧٨همان سند ص ـ ١١٦
   ٧٩همان سند ص ـ ١١٧
عايشه به روزگار معاويه در سن نزديک به هفتاد سالگی مرد و «: همان سند ـ١١٨
» ات با پيامبر دفن کنم؟ خواهی که تو را در خانه آيا می«: بدو گفت] معاويه[

اند که وی  و روايت کرده. »نه، زيرا من پس از وی بدعت کرده ام«گفت 
آفرينش و تاريخ، مطهربن (»که نابينا شدبرکارهای خويش چندان گريست 

و  ٧٢۶ص  ۶تا  ۴طاهر مقدسی، ترجمه دکتر دمحمرضا شفيعی کدکنی، ج 
 در گفتگو با عمار ياسر ٢۴٧٩، ص  ۶ترجمه تاريخ طبری، ج / ٧٢٧

  ٤٥٨ص  حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ـ١١٩
  ٤٥٨ص سند  همانـ ١٢٠
  ٤٦٣ص همان سند ـ ١٢١
  ٤٧١ص سند  همانـ ١٢٢
  ١٦٩حجاب، مرتضی مطهری، ص  مسألهـ ١٢٣
  ١٧٢ص  همان سند ـ١٢٤
  ٤٨٢و  ٤٨١شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص حجابـ ١٢٥
 ١٧٨و  ١٧٧به نقل از مسأله حجاب ص  ٤٨٣ـ همان سند ص ١٢٦
و ترجمه  ١٨١ص  ٨به نقل از مجمع البيان ج  ٤٨٦و  ٤٨٥ـ همان سند ص ١٢٧

ذالک : ذَِلك أَدْني أَن يُْعَرْفَن فَال يُْؤذَْيَن أی: ١٧٧ص  ٢٠يان ج تفسير مجمع الب
اقرب إلی أن يعرفن بزيّهن حائر و لسن بإماء، فَال يُْؤذَْيَن أهل الريبة، فإنهم کانوا 
يمازحون اإلماء، و ربما کان يتجاوز لمنافقين إلی ممازحة، فإذا قيل لهم فی 

  عذرهمحسبناهّن إماء، فقطع هللا: ذالک قالوا
  ٤٩٠ـ همان سند ص١٢٨

و تفسير  ٨٧٣ص  ٢به نقل از تفسير الواحدی ج  ٤٩٤و  ٤٩٣ـ همان سند ص١٢٩ 
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      ٦٣ص  ٨التعلبی ج 
  ١٧٩و  ١٧٦به نقل از مسأله حجاب ص  ٤٩٥و  ٤٩٤ـ همان سند ص ١٣٠
  ٢١٨ص  ٣به نقل از المحلی ابن حزم ج  ٤٩٦و  ٤٩٥ـ همان سند ص ١٣١
  ٧١٦عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  ـ حجاب شرعی در١٣٢
    ٥٣٠و  ٤٩١، ٤٩٠به نقل از معارف قرآنی ص  ٤٩٩ـ همان سند ص ١٣٣
  ٧٢٠ـ همان سند ص ١٣٤
  ٢٥به نقل از مسأله حجاب ص  ٧٢٠ـ همان سند ص ١٣٥
و يمکن : ...  ٣٠٦ص  ٢٥به نقل از التفسير الکبير ج  ٥٠٣ـ همان سند ص ١٣٦

 يزنين ألن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة ال أن يقال المراد يعرفن أنهن ال
 يطمع فيها أنها تکشف عورتها أنهن مستورات ال يمکن طلب الزنا منهن

  ٣٠٦ص  ٤به نقل از تفسير المعانی ج  ٥٠٤ـ همان سند ص ١٣٧
    ٥٠٨و  ٥٠٧ـ همان سند ص ١٣٨
    ٥١٢ـ همان سند ص ١٣٩
  ٢١٩و  ١٧٨ـ مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص ١٤٠
به نقل از تفسير  ٥١٣ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند ، ص ١٤١

يُدْنِيَن َعلَيِهنَّ ِمن َجلَبِيبِِهنَّ يغطين وجوهن و ابدانهن : ٢٠٣ص  ٤صافی ج 
 . بمالحفن اذا برزن لحاجة

    ٥١٤و  ٥١٣ـ همان سند ص ١٤٢
     ٥٢١تا  ٥١٩ـ همان سند ص ١٤٣
    ٥٣٨ـ همان سند ص ١٤٤
    ٥٣٩ند ص ـ همان س١٤٥
  ـ همان سند ١٤٦
    ٥٤٣تا  ٥٤١ـ همان سند، خالصه ص ١٤٧
    ٥٢٢ـ همان سند ص ١٤٨
  ٢٢٣ص  ١٢به نقل از تفسير قرطبی ج  ٥٢٣ـ همان سند ص ١٤٩
  ٣٠٤ص  ٤به نقل از ترجمه تفسير جوامع الجامع ج  ٥٢٣ـ همان سند ص ١٥٠
  ٢٤١ص  ٧به نقل از مجمع البيان ج  ٥٢٣ـ همان سند ص ١٥١
  ١٥٥، ص ١٥ترجمه الميزان، ج ـ ١٥٢
به نقل از مسأله  ٥٢٤ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ١٥٣

 ١٤٢و  ١٤١حجاب ص 
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    ٥٣٣و  ٥٣٢ـ همان سند ص ١٥٤
    ٥٣٣ـ همان سند ص ١٥٥
    ٥٣٧ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص١٥٦
    ٥٣٨و  ٥٣٧ـ همان سند ص ١٥٧
    ٥٤٥ـ همان سند ص ١٥٨
   ٥٤٦ـ همان سند ص ١٥٩
 ١٥ترجمه الميزان / ٢٤١ص  ٧به نقل از مجمع البيان ج  ٥٤٧سند ص  همانـ ١٦٠

  ١٥٦ص 
/ ٦٨٦ص  ٢به نقل از زبدة البيان مقدس اردبيلی ج  ٥٤٧ـ همان سند ص ١٦١

 ٢٣٠ص  ٣کشاف ج 
    ٥٤٨و  ٥٤٧ـ همان سند ص ١٦٢
     ٥٤٨ـ همان سند ص ١٦٣
     ٥٥١ـ همان سند ص ١٦٤
    ٥٥٢همان سند ص ـ ١٦٥
    ٥٥٤و  ٥٥٣ـ همان سند ص ١٦٦
    ٥٥٤ـ همان سند ص ١٦٧
    ٧٠ص  همان سندـ ١۶٨
    ٥٥٦و  ٥٥٥ـ همان سند ص ١٦٩
 ٢٣تفسير فخر رازی ج / ٢٣١ص  ٣به نقل از کشاف ج  ٥٥٧ـ همان سند ص ١٧٠

يعنی ماجرت العادة و الجبلة علی ظهوره و االصل  منهااال ما ظهر : ٢٠٥ص 
 فيه ظهوره

عن ابی عبدهللا :  ١٦٧٠١به نقل از مستدرک الوسائل ح  ٥٥٧ـ همان سند ص ١٧١
 الوجه و الذرعان : إِال َما ظَهَر منها، قال: فی قوله جل ثناؤه

    ٥٥٧ـ همان سند ص ١٧٢
    ٥٥٥٨به نقل از وسائل الشيعه ح  ٥٥٨ـ همان سند ص ١٧٣
بحار االنوار ج / ١٢٢ـ همان سند به نقل از طب االئمة ابن سابور الزيات ص ١٧٤

 ١٠ص ) ٩٥( ٩٢
  ـ همان سند١٧٥
    ٥٥٩ـ همان سند ص ١٧٦
  ـ همان سند١٧٧



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ٢٠٤                                                                                         از  و 

  

  

  

  ٤٥٠٢٩/٤٥٠٠٩/٤٥٠٠٥/٤٥٠٩٩به نقل از کنز العمال  ٥٦٠ـ همان سندص١٧٨
لباب / ١٤٣٨٩به نقل از تفسير ابن ابی حاتم روايت  ٥٦٠ـ همان سند ص١٧٩

  النقول 
    ٥٦١و  ٥٦٠ـ همان سند ص١٨٠
به نقل از غنائم  ٧٢٨عی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ـ حجاب شر١٨١

ليس فی االخبار تصريح فی تحديد ما يجب ستره :  ٢٥٦و  ٢٥٥ص  ٢االيام ج 
و لکن ... من المرأة لکن ظاهر بعضها يفيد ما قدمنا مثل صحيحة دمحم بن مسلم

االشکال فی استفادة وجوب ستر غير المذکورات، و هو متوقف علی کون 
لمقنعة ساترة للعنق و ساتر الجيب الدرع حتی ال يظهر شیء من الصدر، او ا

ً يشکل األمر فی تحديد ... يکون الدرع ساترا له، و کل ذلک مشکل و أيضا
الدرع و المقنعة و تعيينهما، و الظاهر أن المعتبر منه ما هو المتعارف فی زمان 

ال بالنقل أو بأصالة عدم الراوی و المروی عنه و بالدهم، و ال يمکن معرفته أ
النقل، و ذلک يتم إذا کان الدرعو المقنعة المتداولة فی بالد الحجاز و العراق 

   ... اآلن کذلک
  ٢٩٢ص همان سند  ـ١٨٢
إنهن کُن يلقين :  ٢٤٢ص  ٧به نقل از مجمع البيان ج  ٧٢٨ـ همان سند ص ١٨٣

 مقانعهن علی ظهورهن، فتبدو صدورهن 
  ١۵۶ص  ١۵ج ) جلدی ٢٠(ـ ترجمه الميزان ١٨۴
  ۴١ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ـ ١٨۵
انهن کن يلقين :  ٣١به نقل از مجمع البيان، سوره نور آيه  ٧٧ص همان سند  ـ١٨۶

 مقانعهن علی ظهورهن فتبدو صدورهن
أجمع العلماء علی :  ٥ص  ٣به نقل از ذکری الشيعه ج  ٧٢٩ـ همان سند ص ١٨٧

يا بنی آدم خذو زينتکم عند کل «: لقوله تعالی... عورة فی الصلوةوجوب ستر ال
اتفق المفسرون عل اّن زينة هنا ما تواری به العورة للصلوة و : قيل» مسجد

): ص(و قول النبی ... الطواف ألنهما المعبر عنهما بالمسجد و األمر للوجوب
 إذ ال قائل بالفرقو هی البالغ، فغيرها کذلک » اليقبل الصلوة حائض اال بخمار«
/ ٥٥٤٢/ ٥٥٤٩نقل به ترتيب از وسائل الشيعه ح  ٧٣١و  ٧٣٠ـ همان سند ص١٨٨

ثمانية ال يقبل هللا لهم صلوة، منهم المرأة : قال النبی:  ٥٥٤٣/ ٥٥٣٨/ ٥٥٤٥
إذا حاضت الجارية فال تصلی إال : عن علی قال/ ... المدرکة تصلی بغير خمار

درع و ملحفة، : قال] المرأة[ما تصلی فی  سألت أبی جعفر عن أدنی/ بخمار
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سأل اخاه موسی بن جعفر عن المرأة التی ليس / فتنشرها علی رأسها و تجلّل بها
تلتّف فيها و تغّظی رأسها و تصلی، فإن : لها إال ملحفة واحده، کيف تصلی؟ قال

و عن دمحم بن مسلم، فی / خرجت رجلها و ليس تقدر علی غير ذلک فال بأس
إذا : ما تری للرجل يصلی فی قميص واحد؟ قال: قلت ألبی جعفر: الحديث، ق

کان کثيفاً فال بأس به، و المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة إذا کان الدرع کثيفاً، 
 يعنی إذا کان ستيراً 

    ۵٧و  ۵۶ص همان سند ـ ١٨٩
    ۶۴ص همان سند  ـ١٩٠
نقل از مجمع  به ٥٦٤ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ١٩١

 ٢٤٢ص  ٧البيان ج 
  ١٤٣ص  ٣به نقل از تفسير النسفی ج  ٥٦٤ـ همان سند ص ١٩٢
 ٧مجمع البيان ج / ١١٢ص  ١٥به نقل از الميزان ج  ٥٦٣ـ همان سند ص ١٩٣

  ٢٤٢٫ص 
    ٥٦٣ـ همان سند ص ١٩٤
  ١٩٦٦ص  ٣به نقل از تفسير سورآبادی ج  ٥٦٥ـ همان سند ص ١٩٥
سنن ابوداود ح / ٢٠٠ص ٨٣نقل از بحار االنوار ج به  ٥٦٥ـ همان سند ص ١٩٦

عن لبستين )] ص(النبی [ نهی :  ٩٦٦٦السنن الکبری نسائی ح / ٤٠٨٠
/ اشتمال الصّماء و ان يحتبی الرجل بثوب ليس بين فرجه و بين السماء شیء

نهی رسول هللا ص عن لبستين؛ و هم ان يلتحف الرجل بثوب ليس عليه غيره، 
علی منکبيه،أو يحتبی الرجل فی ثوب واحد ليس بين فرجه و بين ثم يرفع جانبيه 

 السماء شیء يعنی ستراً 
    ٥٦٦ـ همان سند ص ١٩٧
    ٥٦٧و  ٥٦٦ـ همان سند ص ١٩٨
ص  ٤تفسير تبيان ج / ٦٥٩ص  ١به نقل از العين ج  ٥٦٧ـ همان سند ص ١٩٩

 ٢٦٣ص  ١٤ج  تاج العروس)/ واژه رجل( ٢٦٦ص١١لسان العرب ج / ٣٧٩
    ٥٦٩و  ٥٦٨همان سند ص ـ ٢٠٠
      ٥٧١و  ٥٧٠ـ همان سند ص ٢٠١
ص  ٧مجمع البيان ج / ٢٣١ص  ٣به نقل از کشاف ج  ٥٧١ـ همان سند  ص ٢٠٢

٢٤٢  
   ٥٧١ـ همان سند ص ٢٠٣
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قاموس / ٢٢٨ص  ٧به نقل از مجمع البيان ج  ٥٧٤ـ همان سند ص ٢٠٤
   ٥٠ص  ١فيروزآبادی ج 

   ١٨٩حجاب، مرتضی مطهری، ص  به نقل از مسأله ٥٧٤ـ همان سند ص ٢٠٥
  ١٥٣به نقل از مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص  ٥٧٥ـ همان سند ص ٢٠٦
    ٥٧٥ـ همان سند ص ٢٠٧
    ٥٧٨و  ٥٧٥ـ همان سند ص ٢٠٨
    ٥٧٩ـ همان سند ص ٢٠٩
  ٧٣٤ـ همان سند ص ٢١٠
   ٧٣٣ـ همان سند ص ٢١١
) شرح آيه( ٢٤٢و٢٤١ص  ٧به نقل از مجمع البيان ج  ٧٣٣ـ همان سند ص  ٢١٢

 اُمرن بألقاء المقانع علی صدورهن، تغطية لنحورهن: 
سوره  ٣١به نقل از احکام القرآن جصاص، شرح آيه  ٧٣٥ـ همان سند ص ٢١٣

  نور
به  ٥٨٦و  ٥٨١و ٥٨٠ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص٢١٤

 ١٦٠نقل از مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص 
    ٥٩٢ـ همان سند ص ٢١٥
به نقل از الفقه علی المذاهب الخمسة، دمحم جواد مغنيه،  ٥٩٢ان سند ص ـ هم٢١٦

  ٨٦ص 
  ٥٨٣ـ همان سند ص ٢١٧
ص  ٧به نقل از مجمع البيان ج  ١٦٢و  ١٥٦ص  ١٥ـ ترجمه الميزان ج ٢١٨

٢٤٢  
به نقل از مسأله  ٥٨٣ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٢١٩

 ١٥٨و  ١٥٧حجاب، مرتضی مطهری، ص 
    ٥٨٦ـ همان سند ص ٢٢٠
  ١٦٠به نقل از مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص  ٥٨٦ـ همان سند ص ٢٢١
إنه الشيخ : قيل:  ٢٤٢ص  ٧به نقل از مجمع البيان ج  ٥٨٧ـ همان سند ص ٢٢٢

 الهم لذهاب إربه
    ٥٨٨و  ٥٨٧ـ همان سند ص ٢٢٣
  ٥٨٩ـ همان سند ص ٢٢٤
    ٥٩١ـ همان سند ص ٢٢٥
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به نقل از مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص  ٥٩٢و  ٥٩١ـ همان سند ص ٢٢٦
١٦١  

    ٥٩٤و  ٥٩٣ـ همان سند ص ٢٢٧
  ٥٩٧ـ همان سند ص ٢٢٨
    ٥٩٨و  ٥٩٧ـ همان سند ص ٢٢٩
    ٥٩٨ـ همان سند ص ٢٣٠
     ۵٩٨ص  سندهمان  ـ٢٣١
ص  ١المقتصد، ابن رشد الحفيد، ج المجتهد و نهاية   به نقل از بداية سندـ همان ٢٣٢

٩۵  
    ٥٩٩و  ٥٩٨ند خالصه ص ـ همان س٢٣٣
    ٦٠٠ـ همان سند ص ٢٣٤
  ـ همان سند٢٣٥

    ٦٠١ـ همان سند ص ٢٣٦ 
    ٦٠١ـ همان سند ص ٢٣٧
  ٦٠٢ـ همان سند ص ٢٣٨
  ٤٢٣ـ همان سند ص ٢٣٩
  ٤٣٤و  ٤٢٣حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ـ ٢۴٠
  ٤٢٦تا  ٤٢٤همان سند ص ـ ٢۴١
  ٤٢٦ـ همان سند ص٢٤٢
  ٤٢٨تا  ٤٢٦ص  ـ همان سند٢٤٣
  ٤٣٠ـ همان سند ص ٢٤٤
  ٤٣١ـ همان سند ص ٢٤٥
  ١٩٦٦ص  ٣به نقل از تفسير سورآبادی ج  ٤٣٥و  ٤٣٤ـ همان سند ص ٢٤٦
  ١٨٠ص  ١٤به نقل از تفسير قرطبی ج  ٤٣٥ـ همان سند ص ٢٤٧
  ٤٣٧ـ همان سند ص ٢٤٨
  ٥٥ص  ٣به نقل از قاموس قرآن قرشی ج  ٤٣٧ـ همان سند ص ٢٤٩
  ٣۴٠ص د ـ همان سن٢٥٠
يا ايها النيی قل الزواجک إن کنتن تردن الحيوة الدنيا : احزاب ٢٩و  ٢٨ ـ آيات٢٥١

  و اُسرحکن سراحاً جميالً  اُمتعکنو زينتها فتعالين 
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يا نساء النبی من يأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب : احزاب ٣٠ آيهـ ٢۵٢
  ضعفين

ِ َو ال أَن تَنِكُحوا أَ : احزاب ۵٣ آيهـ ٢۵٣ َّ ْزَوَجهُ ِمن بَْعِدِه أَبَداً إِنَّ ذَِلكُْم كاَن ِعندَ 
 ً   َعِظيما

  يا نساء النبی لستن كأحد من النساء : احزاب ٣٢ـ آيه ٢٥٤
  و قرن فی بيوتكن: احزاب ٣٣ آيهـ ٢٥٥
    ٨٠حجاب، مرتضی مطهری، ص  مسألهـ ٢٥٦
  ۴۴٠شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  حجابـ ٢٥٧
  ٤٤١و  ٤٤٠سند ص  انهمـ ٢٥٨
    ٦٠٩ـ همان سند ص ٢٥٩
َو اْلقََواِعدُ ِمَن النِّساِء الَّتي ال يَْرُجوَن نِكاحاً فَلَْيس َعلَْيِهنَّ ُجنَاٌح أَن : نور ٦٠ـ آيه ٢٦٠

ُ سِميٌع َعِلي َّ َجاِت بِِزينٍَةَو أَن يَستَْعِفْفَن َخيٌر لَُّهنََّو    مٌ يَضْعَن ثِيَابَُهنَّ َغيَر ُمتَبّرِ
  ٦٢٢ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٢٦١
َمسِجٍد َو كلُوا َو اشَربُوا َو ال   يَبَني َءادََم ُخذُوا ِزينَتَكْم ِعندَ كلّ : اعراف  ٣١ـ آيه ٢٦٢

   تُسِرفُواإِنَّهُ ال يِحب اْلُمسِرفِينَ 
  ٤١١ص شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند،  ـ حجاب٢٦٣
   ٤٢١و  ٤١٣سند ص ـ همان ٢٦٤
  ٣٩٦و  ٣٩٥ـ همان سند ص ٢٦٥
به نقل از کامل  ٤٠٦ص شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند،  ـ حجاب٢٦٦

  ١٠٣تا  ٩٩ص  ٥ج ) ترجمه ابولقاسم حالت(ابن اثير 
  ۴٢٠و  ۴١٩ص ـ همان سند ٢٦٧
   ٤١٤ـ همان سند ص ٢٦٨
  اعراف  ٢۵تا  ١٩ آيات ـ٢۶٩
  ٣۵۶و  ٣۵۵بر، امير ترکاشوند، ص شرعی در عصر پيام حجابـ ٢٧٠
   ٨٥٩ص سند  همانـ ٢٧١
  ٣۵۶و  ٣۵۵سند ص  همانـ ٢٧٢
  ٨۶٠سند، ص  همانـ ٢٧٣
و انك ال تظموا * ان لك اال تجوع فيها و ال تعرى : طه  ١٢١تا  ١١٨ـ آيات ٢٧۴

فوسوس اليه الشيطان قال ياآدم هل ادلك على شجره الخلد و * فيها و ال تضحى 
فاكال منها فبدت لهما سواتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق  *ملك ال يبلى 
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 الجنه و عصى آدم ربه فغوى  
   ٣٦١و  ٣٦٠ص  شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، حجابـ ٢٧۵
  ٣٦٢ـ همان سند ص ٢٧٦
   ٣٦٢ـ همان سند ص ٢٧٧
    ٣٩١ـ همان سند ص ٢٧٨
   ٨٦١ـ همان سند ص ٢٧٩
   ٨٧ص  ٨ج ) جلدی ٢٠ترجمه (الميزان ـ تفسير ٢٨٠
   ٣٧٨شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  ـ حجاب٢٨١
  همان سندـ ٢٨٢
، تعليقات )تصحيح دمحم رضا شفيعی کدکنی(مصيبت نامه، عطار نيشابوری ـ ٢٨٣

االيمُن عرياٌن فلباسهُ التقوی و زينته :  ٢٣:١به نقل از کشف الخفاء  ٥١٠ص 
 الحيا و ثمرتُهُ العلم

  ٨۶١رعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ش حجابـ ٢٨۴
  ) نحل ٨٠آيه ( ٦٢٤ـ همان سند ص ٢٨٥
   ٦٢٧ـ همان سند ص ٢٨٦
/ ٢٣٥٧٨ح  ٢٨٠ص  ٢٣به نقل از آثار الصادقين ج  ٦٢٨ـ همان سند ص ٢٨٧

    ٥٤٢ص  ٥کافی ج / ٥٩٠ص  ٣تفسير نور الثقلين ج 
آثار الصادقين ح / ٣١٦٠به نقل از نهج الفصاحه ش  ٦٢٨ـ همان سند ص ٢٨٨

٣٣٦٦٩   
به نقل از نهج  ٦٢٨ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ـ ٢٨٩

 ١٥١٦الفصاحه ش 
ترجمه ( ٢٤٤ص  ٤به نقل از مجمع البيان ج  ٦٣٠و  ٦٢٩ص  سندـ همان ٢٩٠

 ١١٤ص  ٨تفسير الميزان ج )/ متن
   ٣٠٧ـ ترجمه روشنگر قرآن کريم، کريم زمانی، ص ٢٩١
  ٦٣٠ص شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، حجاب ـ ٢٩٢
   ٦٣٣و  ٦٣٢ـ همان سند ص ٢٩٣
   ٦٣٥و  ٦٣٤ص  سندـ همان ٢٩٤
  ٦٣٦ـ همان سند ص ٢٩٥
  ٦٣٧ـ همان سند ص ٢٩٦
   ٦٣٨ـ همان سند ص ٢٩٧
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که مرحوم حائری به لندن آمده بود و در منزل مرحوم  ١٣٧١ سالـ در ٢٩٨
ان داشتيم نظرشان را در مورد ای با ايش مهندس صادق اميرحسينی جلسه

در پاسخ به سؤال، نظر اجتهادی خود را به شرحی که آمد، . حجاب جويا شدم
 .  بيان کردند

  ۵٢١تا  ۵١٩حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  ـ٢٩٩
   ۶۴١ـ همان سند ص ٣٠٠
إِال َعلي أَْزَوِجِهْم أَْو َما  *  َو الَِّذيَن هُْم ِلفُُروِجِهْم َحِفظونَ : مؤمنون  ۶و  ۵ـ آيات ٣٠١

 َملََكت أَْيَمنُهْم فَإِنُهْم َغيُر َملُوِمينَ 
  ٦١٩ص ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ٣٠٢
  ٢٣٠ص  ٧ج ) جلدی ٢٠(ـ ترجمه تفسير الميزان ٣٠٣
  ـ همان سند٣٠۴
  ٦٩٦شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  حجابـ ٣٠٥
  سند  همانـ ٣٠٦
  سند  همانـ ٣٠٧
  ٦٩٧و  ٦٩٦سند ص  همانـ ٣٠٨
  ٦٩٧سند ص  همانـ ٣٠٩
به نقل از الموسوعة الفقهية الميسرة، دمحمعلی انصاری،  ٧٠٥ـ همان سند ص ٣١٠

: صرح بوجوب الستر عديد من الفقهاء، منهم السادة والکن: ٢٤٢ص  ٢ج 
 اليزدی، والحکيم، والخوئی و الخمينی 

حسين بن أبي الحسن موسوی عاملی ُجبَعی ملقب به سيد دمحم بن علي بن ـ ٣١١
 . معروف شده است» صاحب مدارک«شمس الدين است که به 

به جز صورت و دو کف دست ) اندامشان(زنان مجاز نيستند : ارتبع ترجمهـ ٣١٢
و دو قدم پا مکشوف باشد و ساير نقاط بدنشان بايد با دو پوشش درع و خمار 

 .پوشيده باشد
به نقل از مدارک  ٦٩٨در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  رعیشـ حجاب ٣١٣

و اعلم انه ليس فی العباة کغيرها من عبارات اکثر :  ١٨٩ص  ٣االحکام ج 
األصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب، لعدم 

ليل و لم و يدل عليه إطالق األمر بالصالة فال يتقيد إال بد. دخوله فی مسم الجسد
و استقرب الشهيد فی ذکری الوجوب، لما . يثبت، إذا االخبار ال تعطی ذالک

صلّت فاطمة فی درع و «: رواه ابن بابويه، عن الفضيل، عن ابی جعفر قال
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و هی مع تسليم السند ال » .خمار ليس عليها أکثر مما وارت به شعرها و أذنيها
 ... عدم وجوب ستر العنق نعم يمکن االستدالل بها علی. تدل علی الوجب

  ٦٩٨ـ همان سند ص ٣١٤
ق .  هـ ١٠١٧ـ موال دمحمباقر بن موال دمحم مؤمن خراسانی سبزواری، در سال ٣١٥

ق از دنيا رفت و در .هـ  ١٠٩٠در قريه نامن سبزوار بدنيا آمد و در سال 
مشهد مقدس در مدرسه مال ميرزا جعفر، جنب مقبره شيخ حر عاملی مدفون 

 .شد
به نقل از ذخيرة  ٦٩٩شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  حجابـ ٣١٦

 ٢٣٧ص  ٢ق  ١المعاد سبزواری ج 
ثما انه ليس : ... ١٨٠ص  ٨٣به نقل از بحاراالنوار ج  ٦٩٩ص  سندـ همان ٣١٧

فی کالم االکثر تعّرض لوجوب ستر الشعر، و استقرب الشهيد فی الذکری 
 الوجوب و هو أحوط 

مفتاح الکرامه / ١٦٨ص  ٨به نقل از جواهر الکالم ج  ٧٠٥ص  ـ همان سند٣١٨
  ٢٦و  ٢٥ص  ٦سيد جواد ج 

األنفيه و / ١١ص  ٣به ترتيب به نقل از ذکری الشيعه ج  ٧٠٦ص  سندـ همان ٣١٩
األقرب وجوب ستر األذنين و :  ٧٧الدروس الشرعيه ص / ٥٠النفلية ص 

الظاهر أن األذنين و / لروايةاألولی ستر شعرها و اذنيها ل/ الشعر من المرأة
 الشعر فی الحرة من العورة 

   ٤٠٦ص  سندـ همان ٣٢٠
 ٢به نقل از الحاشيه علی مدارک الحکام وحين بهبهانی ج  ٧٠٠همان سند ص ـ ٣٢١

لکن فيها إشعار بأن الخمار مما يواری ...) ال تدل علی الوجوب: (قوله: ٣٧٢ص
ء هم علی هذا النحو خمارهم، و الظاهر الشعر عند نساء العرب، و اآلن نشاهد نسا

أن الملحفه و المقنعه الواردتين فی صحيحتين السابقتين الخمار، بل علی ايحال 
مقنعهن و ملحفتهن تستر شعرهن، بل و عنقهن علی ما نشاهد، بل ربما کان فی 

  إيماء الی ذالک، و کيف کان األحوط الستر) و تجلّل بها): (ع(قوله 
و : ... ١٧٩ص  ٢به نقل از رياض المسائل طباطبائی ج  ٧٠٠ص سند  همانـ ٣٢٢

ً عليه و إن تأمل فيه نادراً لشذوه و  اما ستر الشعر والعنق فظنی کونه مجمعا
 مخالفته إلطالق النصوص و الفتاوی بکون بدن المرأة جملتها عورة

به نقل از جواهر  ٧٠١شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  حجابـ ٣٢٣
نعم يمکن تحصيل االجماع علی وجوب ستر ما عدا : ١٦٥ص  ٨کالم ج ال
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 الوجه و الکفين و القدمين و الشعر و العنق فی الصالة فضالً عن منقوله
  ١٣ص  ٧به نقل از الحدائق الناضرة بحرانی ج  ٧٠١ص  سندـ همان ٣٢٤
 ١٢ص  ٧به نقل از الحدائق الناضرة بحرانی ج  ٧٠٢و  ٧٠١ص  سندـ همان ٣٢٥

اذا عرفت ذلک فاعلم أن ما تقدم کله من الکالم انما هم بالنسبه الی بدن المرأة : 
و جسدها من وجوب ستره کمال أو ما عدا المواضع الثالثة المتقدمة و اما بالنسبة 

 الی شعرها فلم يتعرض للکالم فيه و قل من تعرض للکالم فيه من اصحابنا
ص  ٤تند الشيعه مال احمد نراقی جبه نقل از مس ٧٠٣و  ٧٠٢ـ همان سند ص ٣٢٦

و منه يظهر الحال فی الشعر و أنه ال يجب ستره کما صّرح به : ...  ٢٤٦
بعضهم، بل العنق کما عن بعضهم، بل االذنين ايضاً، مع احتياط فی االخير بل 

والمراد باالشعر الذی ال يجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع علی . الثانی
الواقع علی الرأس فوجوب ستره مجمع عليه، و فی األخيار  الوجه و نحوه، و أما

و منه يظهر ضعف ما استند به بعضهم ـ فی لزوم ستر الشعر مطلقاً، . داللة عليه
و اما . و فی تضعيف قول من استثناه ـ مما يدل علی لزوم الخمار أو القناع

قد عرفت االستناد إلی کونه من العورة المجمع علی وجوب سترها فی الصالة ف
ما فيه، مع أنه أن يمکن أن يکون شعر الرأس مما يجب ستره و إن لم يکن 

 عورة، أو تکون العورة غير ما انسدل منه 
  ٢٤٧تا  ٢٤٢ص  ٤به نقل از مستند الشيعه ج  ٧٦٣سند ص  همانـ ٣٢٧
   ١١٨٧به نقل از ترجمه لؤلؤ والمرجان ح  ٧٥٩سند ص  همانـ ٣٢٨
   ٧٢٤سند ص  همانـ ٣٢٩
و أما :  ١١٣به نقل از مناهج االحکام ميزای قمی ص  ٧٠٣سند ص  همان ـ٣٣٠

. انه ال يظهر من األخبار وجوب سترها، فيکتفی بالقدر اليقينی: الشعر فربما يقال
درعت و ملحفة تنشرها علی رأسها، و : صحيحة زراره قال: و يمکن أن يقال

يق، سيما مع مالحظة تدل علی ذالک، إذ التجليل التعميم و التطب«تجلل بها 
و ليس عليها » و استدل عليه الشهيد برواية فضيل فی صالة فاطمة. االصول

  » و هی مع سالمتها فی داللتها تأمل«أکثر مما وارت به شعرها و اذنيها 
و  ٢٦و  ٢٥ص  ٦نقل از مفتاح الکرامة سيد جواد عاملی ج  بههمان سند ـ ٣٣١

به ترتيب ( ٣٩٢ص  ١٠يه همدانی، ج مفتاح الکرامة، مصباح الفق ٣٢و  ٣٠
و يجتمع علی وجوب ستر الشعر بخبر الفضيل عن ابی جعفر قال ) : متن عربی

قلت ... صلت فاطمة فی درع و خمار ليس عليها مما وارت بها شعرها و أذنيها
و يمکن االستدالل علی عدم ستر الشعر بأصل البراءة و أصل عدم االشطراط و 
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ة و ال دليل يقيده و فی االستدالل با ألصل ما مر غيرة و باطالق االمر بالصلو
الخما مما يواری به الشعر کم نشاهده اآلن فی آخمرة العری آلن الظاهر آن 

لها اال فی ملحفة مما يدل علی وجوب  يصلحالخمار هم القناع و قول الکاظم ال 
ت المنقولة ثم آن الشعر من الرأس فيندرج تحت االجتماعا... فتأمل. ستر الشعر

علی وجوب ستره و يبقی الکالم فيما طال منه و تجاوز الرأس و کيف کان 
و تنطبق عليه االجتماعات الناطقة، علی أن بدن المرأة و / فاألحوط الستر

و فی / جسدها کله عورة إال أن يقال أن البدن المرأة و الجسد ال يشمل الرأس
قد اوجب : قلت. لذکر الشعرالمدارک و البحار ليس فی کالم األکثر تعرض 

و / (و اليه مال أو قال به األستاذ فی حاشيته... و المحقق الثانی... ستره الشهيدان 
بقی الکالم فی الشعر، و هم خارج عن مسّمی الجسد، فال :) آقا رضا همدانی 

و لذا » إنه يجب علی المرأة ستر جميع جسدها عدا ما استثنی«: يعّمه قولهم
قل من : و کالم اکثر األصحاب عن التعرض له، بل فی الحدائقصّرح بعض بخلّ 

وأعلم انه ليس : و فی المدارک قال فی هذا المقام. تعرض للکالم فيه من أصحابنا
فی العبارة کغيرها من عبارات االصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما 

بما يغلب و ر: أقول... ظهر منها أنه غير واجب؛ لعدم دخوله فی مسّمی الجسد
علی الّظن أن من لم يتعرض لوجوب ستر الشعر زعم أنه من توابع الجسد، 

 ... فألحقه به حکماً، و إال لنبّه علی عدم وجوب ستره دفعاً لتوّهم التبعيّة
به نقل از  ٧١٥و  ٧١٤شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  حجابـ ٣٣٢

االجماع المدعی، المکن القول  و لو ال خوف:  ٢/١٠٥مجمع الفائدة و البرهان 
والجمع بين االدلة ايضا ... باستثناء غيرها من الرأس و ما يظهر غالباً، فتأمل

 ...بالحمل علی االستحباب طريق واضح، فتأمل
آيه ( ٦٨٧ص  ٢به نقل از زبدة البيان، مقدس اردبيلی ج  ٧٦٩ـ همان سند ص ٣٣٣

ت العادة علی ظهوره، و األصل اال ما ظهر منها، يعنی إال ماجر) : نور  ٣١
ال شک أن مع الضرورة و الحاجة يجوز ابداء موقع الزينة ... فيه الظهور

الظاهرة و الباطنة کالعالج للطبيب و للشهادة و المحاکمة، و ايضاً إن نُظر الی 
العادة و الظاهر خصوصاً الفقيرات فالعادة ظهور الرقبة بل الصدور و العضدين 

ذالک، و بالجملة الحکم محل االشکال و قد اوضحة فی الجملة  و الساقين و غير
 من الفروع فی شرح االرشاد فتأمل 

به نقل از مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد  ٧٧٠ـ همان سند ص ٣٣٤
پاورقی  ٢٤٦ص  ٤مستند الشيعه ج / ١٠٥ص  ٢االذهان، مقدس اردبيلی، ج 
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غير : أی[القول باستثناء غيرها و لو ال خوف االجماع المدعی، المکن :  ٥
 من الرأس و ما يظهر غالباً ايضاً، فتأمل] الوجه و الکفين و القدمين

مستند / ١٠٥ص  ٢به نقل از مجمع الفائدة و البرهان ج  ٧٧٠همان سند ص ـ ٣٣۵
  ٥ پاورقی ٢٤٦ص  ٤الشيعه ج 

أن و ال يخفی :  ٦٩٠ص ٢به نقل از مجمع الفائدة ج  ٧٧١ـ همان سند ص ٣٣٦
اذا کانو معهن اليحتاجون الی الستثناء  ابصارهمالشيوخ الصلحاء الذی يغضون 

 بل ال يصّح فان الظاهر من االستثناء جواز الکشف لهم و جواز النظر لهم، فافهم
به نقل از مجمع  ٧٧٢شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  حجابـ ٣٣٧

و ايضاً ) : نور ٣١آيه ( ٦٩٠ص  ٢و زبدة البيان ج  ١٠٥ص  ٢الفائدة ج 
الشريعة سهلة و نفی الحرج و الضيق عقالً و نقالً يدل عليه و ايضاً العادة سيما 
فی القری و ابدو جار بعدم ستر القدمين من غير نقل المنع عنهم عليهم السالم و 

ال «ال عن اهل العلم عن ذالک والن الغالب ليس عندهم القدرة علی ذالک 
القول فی ظاهرة و الباطنة، و ال يبعد حملها علی «و » عيدبالتعب فالتکليف ب

 » العرف
به نقل از معتصم الشيعه، فيض کاشانی، نسخه  ٧٦٨و  ٧٦٧ـ همان سند ص ٣٣٨

  ٩٦٤٤و  ٧٠٢٩خطی کتابخانه مجلس، ش 
ابوعلی دمحم بن احمد بن جنيد کاتب اسکافی از بزرگان فقها و مجتهدان اماميه ـ ٣٣٩

او در بغداد سکنا . شود تعبير می» قديمين«ت که از آنها به و دومين فقيهی اس
گيری مدرسه بزرگ بغداد در سده چهارم نقش  گزيد و در نخستين گام شکل

رود که در  می بشماراز اين رو او از جمله فقيهان پيشگامی . آفرينی کرد
گذاری چارچوب علمی مذهب شيعه وحفظ هويت و استقالل  گيری و بنيان شکل
وی كتابهاي متعددي در فروع و اصول فقه دارد؛ فقه را . قش داشته استآن ن

تنظيم و ابوابي بر آن مترتب ساخت، ابواب را جدا از هم قرار داد و نهايت 
از كتابهاي او تهذيب الشيعه الحكام . تالش خود را در اين راه صرف نمود

م العتره را الشريعه و كتاب االحمدي للفقه المحمدي و كتاب النصره الحكا
 .  توان نام برد مي

به نقل از مختلف  ٧٨٠حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ـ ٣۴٠
الذی يجب ستره : قال ابن جنيد:  ٥٥مسأله  ١١٤ص  ٢الشيعه عالمه حلی ج 

و هذا يدل علی . من البدن العورتان، و هما القُبُل و الدُبر من الرجال و مرأة
 . ل عنده فی أن الواجب ستر قُبُلها و دُبُرها ال غيرمساواة المرأة للرج
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: قال ابن جنيد:  ١١٤ص  ٢به نقل از مختلف الشيعه ج  ٧٩٩ـ همان سند ص ٣٤١
و . الذی يجب ستره من البدن العورتان، و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة

و دبرها ال  هذا يدل علی المساواة المرأة للرجل عنده فی أّن الواجب ستر قبلها
 غير 

کسانی که مايل به دانستن اين توجيهات هستند، به کتاب حجاب شرعی در ـ ٣٤٢
 .مراجعه کنند ٨٠٣و  ٨٠٢عصر پيامبر ص

   ٨٠١ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٣٤٣
  ٨٣١ـ همان سند ص ٣٤٤
   ٨٣٢و  ٨٣١ص  سندهمان ـ ٣٤٥
   ٨٣٣ـ همان سند ص ٣٤٦
  ـ همان سند٣٤٧
  ٨٣٤و ٨٣٣ـ همان سند ص ٣٤٨
  ٨٣٥ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٣٤٩
  ـ همان سند ٣٥٠
  ٨٣٦ـ همان سند ص ٣٥١
  ـ همان سند٣٥٢
  ـ همان سند  ٣٥٣
   ٨٣٧ـ همان سند ص ٣٥٤
احتّج :  ١١٣ص  ٢به نقل از مختلف الشيعه ج  ٨٣٩و  ٨٣٨ـ همان سند ص ٣٥٥

  مة ابن الجنيد بأصالة براءة الذ
:  ٢٧٤ص  ٤به نقل از منتهی المطلب، عالمه حلی، ج  ٧٦٦ـ همان سند ص ٣٥٦

  ال نعرف خالفاً فی استحباب االزار و انّه ليس بواجب : الخامس
/ ٤٨٥تا  ٤٨٣به نقل از معارف قرآنی ص  ٧٦٢و  ٧٦١ـ همان سند ص ٣٥٧

   ١٧٧پاورقی ص  ٨٠بحاراالنوار ج 
  ٥٢٣و ٥٢٢، ٤٨٦رف قرآنی ص به نقل از معا ٧٦٢ـ همان سند ص ٣٥٨
   ٧٠٠ـ همان سند ص ٣٥٩
  به نقل از توضيح المسائل محشی ٧٠٤ـ همان سند ص ٣٦٠
  ٧٩٧ـ شرح رساله آيت هللا سيد دمحمحسين بروجردی در توضيح مسأله ٣٦١
به نقل از توضيح  ٧٠٤ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٣٦٢

  المسائل محشی
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به نقل از وبالگ شريعت عقالنی، احمد قابل، مقاله  ٧٠٦ص  سندـ همان ٣٦٣
  جواب الصديق

: الشعر:  ٢٢٥ص  ٤به نقل از فقه الصادق روحانی ج  ٧٠٥ـ همان سند ص ٣٦٤
انه ال يجب ستره، و عن جماعة : فقد نسب الی ظاهر عبارات اکثر االصحاب

  من االکابر التوقف فيه
مل العلم و العمل قاضی ابن براج، به نقل از شرح الج:  ٧٠٧همان سند ص ـ ٣۶۵

ان ابدانهن عورة و ال خالف ايضاً فی ان  فیفاما النساء فال خالف : ... ٧٣ص 
و ان کان  األمةالحرة يجب عليها ستر رأسها فی الصلوة فان ذالک ال يجب علی 

قد اختلف قوم من الفقهاء فی الحرة اذا غّطت رأسها و بقی شعرها هل تجب ستره 
  اتفقوا فی الجملة علی وجوب ستر لرأسها   ام ال فقد

الشعر، فعن  : ٢٥٥ص  ٥به نقل از مستمسک العروة ج  ٧٠٨ـ همان سند ص ٣٦٦
ما : عدم وجوب سترهن و عن الکفاية التأمل فيه، و عن ألفية الشهيد: قاضی

ليس فی کالم األکثر تعرض : ظاهره التوقف فيه، و فی المدارک و عن البحار
من عبارت اکثر األصحاب أنه : ربما ظهر منها يعنی: المدارکلذکره، بل فی 

  ...غير واجب
عورة و ال » ابدانهن«فاما النساء فال خالف فی إن :  ٧٠٨ـ همان سند ص ٣٦٧

  فی الصلوة» رأسها«خالف ايضاً ان الحرة يجب عليها ستر 
  ٧٠٨ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٣٦٨
   ٧٠٧ـ همان سند ص ٣٦٩
   ٦٤٥همان سند ص ـ ٣٧٠
  ـ همان سند٣٧١
   ٧٣٧و  ٧٣٦ـ همان سند ص ٣٧٢
روی الفضيل :  ٧٨٩به نقل از من ال يحضر الفقيه ح  ٧٣٧ـ همان سند ص ٣٧٣

صلّت فاطمة عليها السالم فی درع و خمارها علی رأسها : عن أبی جعفر قال
  ليس عليها أکثر مّما وارت شعرها و أذنيها 

العجب من :  ٣٠١ص  ٦به نقل از استقصاء االعتبار ج  ٧٣٧ ـ همان سند ص٣٧٤
  اشهيد أنه استقرب وجوب ستر الشعر لرواية الفضيل

ذخيرة المعاد، / ١٩٠ص  ٣به نقل از مدارک االحکام ج  ٧٣٧ـ همان سند ص ٣٧٥
علی ] رواية الفضيل[يمکن االستدالل بها : ...  ٢٣٧ص  ٢ق  ١سبزواری، ج 

 عدم وجوب ستر العنق
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به نقل از شرح الفيه، ابراهيم قطيفی بحرانی، بخش  ٧٣٧ـ همان سند ص ٣٧٦
هذه الرواية فعل ليس فی : م  ٢٥٤٨٣نسخه خطی کتابخانه آستانه قدس، ش 

  ...موضع البيان فال داللة فيه الحتمال
   ٧٣٨ـ همان سند ص ٣٧٧
  ٧٣٩ـ همان سند ص ٣٧٨
:  ٢٧١ص  ٤مه حلی، ج به نقل از منتهی المطلب، عال ٦٤٦ـ همان سند ص ٣٧٩

جسد المرأة عورة البالغه الحرة عورة؛ بال خالف بين کل يحفظ عنه العلم لقول 
و » المرأة کلها عورة«عباراتی همچون . »رواه الجمهور) المرأة عورة : (النبی

  ١٦٤ص  ٨به نقل از جواهر الکالم ج » بدن المرأة کلها عورة«
 ٦٤٦ـ همان سند ص ٣٨٠
و صحيح ابن حيان ح  ٢٠٦٥به نقل از مسند بزار ح  ٦٤٨ـ همان سند ص ٣٨١

و  ١٨٩ص  ٣المعجم االوسط ج / ٤٢٣ص  ٣الکامل ج : عالوه بر آن. ٥٥٩٧
و مسند بزار  ١٠١١٥ش  ١٠٨ص  ١٠المعجم الکبير ج / ١٠١ص  ٨ج 

و قال : سه مورد آمده است ٩٣ص  ٣صحيح ابن خزيمه ج / ٢٠٦٢و  ٢٠٦١
عن أبی ... إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان؛ ان المرأة عورة ف: رسول هللا

األحرص عن عبدهللا عن النبی قال ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها 
  الشيطان و أقرب ما تکون من ربها اذا هی فی قعر بيتها

   ٤٦٧ص  ٣به نقل از المصنف ابن ابی شبيه ج  ٦٤٩ـ همان سند ص ٣٨٢
  ٦٤٩ـ همان سند ص ٣٨٣
 .آمده است ٦٥٢روايت در ص  ٥و متن  ٦٥١د ص ـ همان سن٣٨٤
و  ٦٥٤و  ٦٥٢،  ٦٥١حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  - ٣٨٥

 .آمده است ٦٥٢روايت در ص  ٥متن 
: شرح  ٣٥١ص  ٢به نقل از تکملة البحر الرائق ج  ٦٤٦ـ همان سند ص ٣٨٦

السالم المرأة عورة  االصل فی هذا أن المرأة عورة مستورة لقوله عليه الصالة و
 مستورة إال ما استثناء الشرع و هما عضوان

آن : ١٤٥ص ١٠به نقل از المبسوط سرخسی ج  ٦٤٧و  ٦٤٦ـ همان سند ص ٣٨٧
و إليه اشار رسول هللا ص فقال المرأة ... المرأة من قرنها الی قدمها عورة

 ...مستورة ثم ابيح الی النظر بعض المواضع منها للحاجة و الضرورة
قال بعض اصحابنا :  ٦٣٧ص  ١به نقل از المغنی ج  ٦٤٦ـ همان سند ص٣٨٨

رواه الترمزی و قال ) المرأة عورة(المرأة عورة ألنه قد روی فی حديث النبی  
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حديث حسن صحيح، لکن رخص لها فی کشف وجهها و کفيها لما فی تغطيته 
 من المشقة 

:  ١٤٥ص  ١٠سی ج به نقل از المبسوط سرخ ٦٤٧و  ٦٤٦ـ همان سند ص ٣٨٩
و اليه أشار رسول هللا ص فقال المرأة ... ان المرأة من قرنها الی قدمها عورة

و .   ...عورة مستورة ثم أبيح النظر إلی بعض المواضع منها للحاجة و الضرورة
و  ١٦٤ص  ٨ها با مختصر تغيير در بيان در جواهر الکالم ج  يا نظير همين

  . آمده است ٤١تبصرة المتعلمين عالمه حلی ص 
   ٦٨٤ـ همان سند ص ٣٩٠
بحاراالنوار ج / ١٦٤٤٩به نقل از مستدرک الوسائل ح  ٦٥٥ـ همان سند ص ٣٩١

  ]  نوادر راوندی[ ٢٥٠ص ) ١٠٣( ١٠٠
  ١٦٤٥٠به نقل از مستدرک الوسائل ح  ٦٥٧ـ همان سند ص ٣٩٢
  ٦٥٦و  ٦٥٥ـ همان سند ص ٣٩٣
خگوئی به شبهات به نقل از ـ وبسايت انديشه قم، مرکز مطالعات و پاس٣٩٤

    ٣٦٤دمحمرضا ضميري، کتابشناسي تفصيلي مذاهب اسالمي ص 
http://www.andisheqom.com/Files/hadith.php?idVeiw=29706&level=4&su
bid=29706    

ابوالفضل : ترجمه و تقرير(حکومت اسالمی، آيت هللا منتظری  فقهیـ مبانی ٣٩٥
  ١٣٧ص  ٤ج  )شکوری

  ١٣٨و  ١٣٧ص  دسنـ همان ٣٩٦
   ١٩٧ص  ٢دايرة المعارف شيعه ج ـ ٣٩٧
  و انگليس، محمود محمود ايرانتاريخ روابط ـ ٣٩٨
به نقل از  ٦٦٢و  ٦٦١ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٣٩٩

  از قول فاطمه زهرا و پيامبر ١٧٢٧مکارم االخالق ح 
به نقل از کافی ج  ٣٠ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٤٠٠

ايها الناس قد کثرت علی الکذابة :  ٩٣چی، ص  علم الحديث، شانه/ ٦٢ص  ١
  فمن کذب علی متعمدا فليتوء مقعده من النار  

/ از مقدمه ١٥چاپ سوم ص  ١پرتوی از قرآن، سيد محمود طالقانی، ج  ـ٤٠١
ث اذا جائکم عنی حدي:  ١٩تفسير نوين، دمحم تقی شريعتی، مقدمه، ص 

فاعرضوا علی کتاب هللا فما واقف کتاب هللا فاقبلوه و ما خالفه فاضربوه به علی 
   الحائط  



ا؟                د و  جاب وارد اسالم       ٢١٩                                                                                         از  و 

  

  

  

 ٣وسائل ج / ٢٧٦ـ واليت فقيه؛ بدعت و فرعونيت بنام دين، دمحم جعفری، ص ٤٠٢
   ٣٨٠کتاب قضا ص 

، ١٣٦٠ـ پژوهشی در تاريخ قرآن، دکتر سيد دمحم باقر حجتی، چاپ زمستان ٤٠٣
 ٥٧ص  ١االتقان ج / ٢٩تقييدالعلم ص / ٤از المصاحف ص به نقل  ٢٠٢ص 

  ال تکتبوا عنّی غير القرآَن شيئاً و من کتب عنّی غيرالقرآِن شيئاً فليمُحهُ  : 
به نقل از  ٣٧٨واليت فقيه؛ بدعت و فرعونيت بنام دين، دمحم جعفری، ص  ـ٤٠٤

  ۴٧ چاپ دوم ص) ابوالقاسم پاينده: گردآورنده و مترجم(نهج الفصاحه 
ب اْلعَلَِميَن : الحاقه ٤٧تا  ٤٣آيات  ـ۴٠۵ ن رَّ َل َعلَْينَا بَْعض   *تَنِزيٌل ّمِ َو لَْو تَقَوَّ

ْن أََحٍد َعْنهُ * ثمَّ لَقَطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن * ألََخذْنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن * األَقَاِويِل  فََما ِمنكم ّمِ
  َحِجِزيَن  

هاشم ايزد : ترجمه( يد حسين مدرسی طباطبائی مکتب در فرآيند تکامل، سـ ٤٠٦
و بحار  ٢٢۵و  ٢٢۴به نقل از رجال کشی ص  ٩۶ص  ١٣٨۶چاپ دوم ) پناه

که زراره  ٢۵٧همچنين نگاه کنيد به رجال کشی ص . ٢٨٢ص  ٢۵االنوار ج 
حدّثوا عن «: که فرمود) ع(در عکس العمل نسبت به دستور حضرت امام باقر 

و هللا اّن فی احاديث الشيعه «: کند به ايشان عرض می »بنی اسرائيل و ال حرج
نيز از حضرت صادق  ٢۵۴ص  ٨در کافی ج . »!ماهو اعجب من احاديثهم

اّن ممن ينتحل هذا االمر ليکذب حتی اّن الشيطان ليحتاج «روايت شده که ) ع(
  »  !الی کذبه

دوم،  اصول بر قرآن و عقول، سيد ابوالفضل برقعی، تحرير اخبارـ عرض ۴٠٧
  ٣٣ص 

هاشم ايزد : ترجمه(فرآيند تکامل، سيد حسين مدرسی طباطبائی  درـ مکتب ۴٠٨
لؤلؤة : برخی که ذکر شده عبارتند از. ١٠٢و  ١٠١ص  ١٣٨۶چاپ دوم ) پناه

  ٢۴۵ص  ١٧الذريعه ج / ١١۶ص  ۶روضات الجنات ج / ٣٩۵البحرين ص 
  ٩۶و ٩۵ـ همان سند ص ۴٠٩
ابوالفضل (و عقول، سيد ابوافضل برقعی  ـ عرض اخبار و اصول بر قرآن۴١٠

  ٣٠ص ) ابن الرضا
به نقل از البرهان  ٣١و  ٣٠حديث، مصطفی حسينی طباطبائی، ص کتبـ نقد ۴١١

  ۴٣٢فی علوم القرآن، بدرالدين زرکشی، چاپ مصر، الجزء االول، ص 
   ۵٧به نقل از الدّراية ص  ٣١ـ همان سند ص ۴١٢
نقل از الدّراية  به ٣١ص مير ترکاشوند، حجاب شرعی در عصر پيامبر، اـ ۴١٣
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  ۵٧ص 
ابوالفضل (بر قرآن و عقول،  سيد ابوافضل برقعی  اصولـ عرض اخبار و ۴١۴

   ٣۴به نقل از معرفه الحديث، دمحم باقر بهبودی، ص  ١٧۴ص ) ابن الرضا
ابوالفضل : ترجمه و تقرير(اسالمی، آيت هللا منتظری  حکومت فقهیـ مبانی ۴١۵

  ٢٢٣ص  ۴ج ) شکوری
  ـ همان سند۴١۶
   ٨٣٩ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٤١٧
  ٨٤٠ـ همان سند ص ٤١٨
   ١٦٤به نقل از مبادی فقه و اصول، عليرضا فيض، ص  ٧٧٧همان سند ص ـ ۴١٩
فالرد الی الرسول االخذ بسنتِه الجامعِة غير : ، نامه به مالک اشترالبالغهنهج ـ ٤٢٠

  المفرقة
فاذا التبست عليکم الفتن : ير نوين، دمحم تقی شريعتی، ص دو از مقدمهتفس ـ۴٢١

  کقطع الليل مظلم فعليکم بالقرآن و هو الدليل يدل علی خير السبيل
دمحم صادق : ترجمه(و مسائل قرآنی، حاج سيد ابوالقاسم خوئی  علومـ بيان در ۴٢٢

    ٣۴چاپ سوم،ص ) زاده هريسی نجمی، هاشم هاشم
به  ٣٩٧و  ٣٩۶قيه؛ بدعت و فرعونيت بنام دين، دمحم جعفری، ص واليت ف ـ۴٢٣

  ۴۵ص  ۵ج ) جلدی ٢٠(نقل از ترجمه تفسير الميزان 
هاشم ايزد : ترجمه(مکتب در فرآيند تکامل، سيد حسين مدرسی طباطبائی  ـ٤٢٤

  ٩۶ص  ١٣٨۶چاپ دوم ) پناه
  ١٤ـ مبانی اقتصاد اسالمی، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت، ص ٤٢٥
  ٢٧ـ همان سند ص ٤٢٦
  ١٠٩ص  ٦پيام خمينی به مناسبت شهادت آيت هللا مطهری، صحيفه نور، ج  ـ۴٢٧
    ٢٧٣و  ١٠٣ـ آرامش و چالش، هاشمی رفسنجانی، ص ٤٢٨
  ١٠٤سازندگی و بازسازی، هاشمی رفسنجانی، ص  ـ٤٢٩
  ١٥و  ١٤ـ مبانی اقتصاد اسالمی، مرتضی مطهری، انتشارات حکمت، ص ٤٣٠
   ٢٧سند ص ـ همان ٤٣١
  ١٧٠ـ همان سند ص ٤٣٢
  ٤٧ـ همان سند ص ٤٣٣
  ٢٠١ای از خاطرات حجت االسالم سيد محمود دعايی، ص  ـ گوشه٤٣٤
  .آمده است ٢٠٦تا  ٢٠١ـ همان سند؛ مشروح داستان در ص ٤٣٥
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  ٦٨٦در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  شرعیحجاب ـ ٤٣٦
  ۶٧ص ـ همان سند ٤٣٧
گزيده تهذيب ح / ٥٦٨٧ل از وسائل الشيعه ح به نق ١٥٩ص  سندـ همان ٤٣٨

رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب : قلت ال بی جعفر: عن زرارة قال: ١٠٦٨
ً ثيابه ولم يجد  قال يصلی ايماء و إن کانت امرأة جعلت يدها علی . يصلی فيه شيئا

فرجها و إن کان رجالً وضع يده علی سوأته ثم يجلسان فيومئان ايماء وال 
  وال يسجدان فيبدو ما خلفهما يرکعان

گزيده تهذيب، / ٥٦٨٧به نقل از وسائل الشيعه ح  ١٥٩ـ همان سند ص ٤٣٩
سألته عن : عن عبدهللا سنان عن ابی عبدهللا قال: ١٣٣٤و ح  ١٠٦٩بهبودی ح 

يتقدمهم االمام برکبتيه ويصلی بهم جلوساً : قال. قوم صلوا جماعة وهم عراة
  وهو جالس 

  .  آمده است ٨٤٢احاديث مربوط به اين موارد در ص . ٨٤١ ـ همان سند ص٤٤٠
إذا صلی احدکم فليلبس : ١٩١٢٠به نقل از کنزالعمال ح  ١٦٠ـ همان سند ص ٤٤١

  ثوبه، فان هللا أحق من تّزينه له
  ٣٠٧ترجمه روشنگر قرآن کريم، کريم زمانی، ص  ـ٤٤٢
به ترتيب  ٨٤١و  ٨٤٠ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٤٤٣

/ ١٥٧ص  ٦نقل از مصابيح الظالم فی شرح مفاتيح الشرايع، وحيد بهبهانی ج 
  ٢٢ح  ٣٧ص ) ٩٥( ٩٢بحاراالنوار ج / ٥٩ح  ٦٦ص  ٤٣بحاراالنوار ج 

قال : ...  ۶۶ص ۴٣به نقل از بحاراالنوار ج  ٢۶۴و  ٢۶٣ص همان سند ـ ۴۴۴
فاذا هر جالسة و  ،)ص(فهرولت الی منزل فاطمة بنت دمحم: سلمان الفارسی

عليها قطعة عباء اذا خّمرت رأسها انجلی ساقها و اذا غّطت ساقها انکشف 
به نقل از بحار  ٧٥٩ص  و نيز.../ رأسها، فلّما  نظرت الّی اعتجرت ثم قالت

  ٦٦ص  ٣االنوار ج
  ٢۶١ص همان سند  ـ۴۴۵
عن أبی جعفر : ٧٨٩به نقل از من اليحضر الفقيه ح  ٢۶٢ص همان سند ـ ۴۴۶

صلّت فاطمة عليها السالم فی درع و خمارها علی رأسها ليس عليها أکثر : قال
  مّما وارت به شعرها و أذنيها

  ٢۶٢ـ همان سند ص ۴۴٧
عن أبی : ١٠۶به نقل از مکارم االخالق، طبرسی، ص  ٢۶٢ص همان سند ـ ۴۴٨

ده إلی فاطمة سيدة نساء اهل الجنة و ما کان خمارها إال هکذا؛ و أوماً بي: جعفر قال
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به نقل از مکارم االخالق، چاپ  ٧٥١همان سند ص و يا .../ وسط عضد
عن : ٢١١ص  ١چاپ نشر اسالمی ج / ١٠٦دارالکتاب االسالميه آخوندی، ص 

: فاطمةسيدة نساء أهل الجنة و ما کان خمار ها إال هکذا: الفضيل، عن أبی جعفر
  و أوما بيده الی وسط عضده و ما استثنی

عن جابر بن : ۵٢٨ص  ۵به نقل از کافی ج  ٢۶٣و  ٢۶٢ص همان سند ـ ۴۴٩
يريد فاطمة و أنا معه فلما انتهيت ) ص(خرج رسول هللا : عبدهللا االنصاری قال

: ادخل يا رسول هللا، قال: أدخل؟ قالت]: رسول هللا[قال ... ألی الباب] انتهينا[/
فاطمة خذی فضل يا : أدخل أنا و معی؟ فقالت يا رسول هللا ليس علی قناع فقال

  ...  ملحفتک فقنعی به رأسک، فغفلت
 به نقل از ٢۶٣و  ٢۶٢ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ـ ۴۵٠

، ج خوئينیالموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء، اسماعيل انصاری زنجانی 
أ التنطلق بنا إلی فاطمة : أن نبی قال: و عن عمران بن حصين:  ۵٠١ص  ٢٠

فانطلقت مع النبی حتی انتهی إلی بيتها، فسلّم و : قال. بلی: قلت. کیفإنها تشت
نعم و من معک يا ابتاه، فوهللا ما علّی إال : أدخل و من معی؟ قالت: استأذن فقال

وهللا ما علی رأسی : اصنعی بها هکذا، فعلّمها کيف تستتر، قالت: فقال. عباءة
اختمری بها، ثم أذنت : و قال فأخذ خلق مالءة کانت عليه فأعطاها: قال. خمار

  ...   لهما فدخال
  ٢۶٣ص همان سند ـ ۴۵١
ترجمه دمحم ابراهيم (به نقل از تاريخ يعقوبی  ٧٠٩و  ٢٦٤ـ همان سند ص ٤٥٢

  وهللا لتخرجّن او الکشفن شعری وال عّجّن الی هللا : ٥٢٧ص  ١ج ) آيتی
/ ٦٧ص  ٢به نقل از تفسير عياشی ج  ٧٠٩و  ٢٦٥، ٢٦٤ـ همان سند ص ٤٥٣

وهللا لئن لم تکف عنه ألنشرن شعری و ألشقن : ٢٣٨ص  ٢٨بحار االنوار ج 
  ...جيبی و ألتين قبر ابی، فأخذت بيد الحسن و الحسين و خرجت تريد قبر النبی

  ٢۶۵ص ـ همان سند ٤٥٤
منبع اصلی . ٧٩٢ص  ٢به نقل از دعائم االسالم ج  ٢۶٧ص همان سند ـ ۴۵۵

خود از مجعوالت است و در اين کتاب در  کهاست » الجعفريات«روايت، 
  . مورد آن و ساير جعليات نکاتی آورده شده است

و أوصاهم بطاعة هللا : ... ٦٤به نقل از وفيات االئمه ص  ٧٠٩ـ همان سند ص ٤٥٦
ثم قضی نحبه صلوات هللا و سالمه عليه، ... وطاعة اخويهم الحسن و الحسين

نياحة و العويل من اهل بيته و نسائه و فأقاموا عزاءت، و ارتفعت األصوات بال
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هنن حاسرات، و خرجت نساء بنی هاشم مشققات الجيوب، ناشرات الشعور، 
الطمات الخدود، و ارتجت الکوفة بالنياحة و العويل، و دهش الناس و صار 

  ... کأنه اليوم الذی مات فيه رسول هللا
و  ٣٢٣انصاری ص  به نقل از اللمعة البيضاء تبريزی ٧١٠ـ همان سند ص ٤٥٧

ان الحسين أمر اهل بيته يوم الطف عند اشتداد الحرب بالخروج من : ...  ٣٢٤
ً لالصحاب علی المجاهدة والقتال فی ميدان المعرکة، حيث  الخدور، تحريضا

يا زينب، و با ام کلثوم، و يا رقيه، و يا سکينة، و يا أهل بيت النبوة أخرجن : قال
لوجوه، ناشرات الشعور، الطمات الصدورۀ فخرجن بارزات ا. من خدورکن

يا أنصار دين هللا أالتدفعونعن بنات رسول هللا؟ أالتذهبون : يندبن و يبکين و يقلن
يا : عن حرم رسول هللا؟ و أالصحاب إليهن و يبکون بين ايديهن، فقالوا للحسين

  » ... ابن رسول هللا و هللا اليصيبک أحد بسوء مادام منا عرق نابض
 االرشادبه نقل از  ٧١٠جاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ـ ح٤٥٨

   ٣١٩و  ٣١٨ص  ٤تاريخ الطبری ج / ٤٤٥و  ٤٤٤ص  ٢شيخ مفيد ج 
برزن : ...  ٥٠٤از المزار، دمحم بن المشهدی، ص  نقلبه  ٧١٠ـ همان سند ص ٤٥٩

من الخدور، ناشرات الشعور علی الخدور، الطمات الوجوه، سافرات، و 
  ... عويل داعياتبال

  ٢٠٦به نقل از لهوف سيد بن طاووس ص  ٧١٠ـ همان سند ص ٤٦٠
  ٤٨٣ص  ٢به نقل از االرشاد شيخ مفيد ج  ٧١١ـ همان سند ص ٤٦١
   ١٤٧ص  ٤٥به نقل از بحاراالنوار ج  ٧١١ـ همان سند ص ٤٦٢
 ٨بحاراالنوار ج / ٦٨٩٨نقل از مستدرک الوسائل ح  به ٧١١ـ همان سند ص ٤٦٣

  باب صلوة الحاجة ٣٤٢ص 
   ٨٥٧به نقل از تهذيب االحکام، شيخ طوسی، ح  ٧١٢ـ همان سند ص ٤٦٤
  ٨٥٨به نقل از تهذيب االحکام، شيخ طوسی، ح  ٧١٢ـ همان سند ص ٤٦٥
باب : ٣١٦٧گزيده کافی / ٥٢٤ص  ٥به نقل از کافی ج  ٧١٧ـ همان سند ص ٤٦٦

ر إلی رؤوس أهل التهامة ال بأس بالنظ...النظر إلی نساء االعراب و أهل السواد
والمجنونة و : قال. و األعراب و أهل السواد و العلوج ألنّهم إذا نهوا ال ينتهوا

  المغلوبة علی عقلها و ال بأس بالنظر إلی شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذالک
  ٢٠٢٨٧به نقل از ميزان الحمکه با ترجمه فارسی ح  ٧١٧ـ همان سند ص ٤٥٧
اين کتاب . ٢٧نی اقتصاد اسالمی، مرتضی مطهری، صمبا اجمالیـ بررسی ٤٦٨

  .به دستور آقای خمينی تا به امروز در محاق سانسور باقی مانده است
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  ١٤سند ص  همانـ ٤٦٩
   ٩٩٥تا  ٨٥٢در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص  شرعیـ حجاب ٤٧٠
   ٨٥٦ص  سندـ همان ٤٧١
 ٨٥٧و  ٨٥٦ص  سندـ همان ٤٧٢
 ٨٥٧ص  سندـ همان ٤٧٣
  ٨۵٧و  ٨۵۶ـ همان سند ص ۴٧۴
   ٨٦٤تا  ٨٦١همان سند ص ـ ۴٧۵
عورة : قلُت له: عن عبدهللا سنان قال: ۶٢ص  ۴ج ) جلدی ۴(ـ اصول کافی ۴٧۶

ليس حيث تذهب، : تعنی ِسفليِه قال: المؤمن علی المؤمن حرام؟ قال نعم، قلت
  انّما هی إذاعةُ ِسّرهِ 

من بيتها استشرفها الشيطان و أقرب المرأة عورة  فاذا خرجت : قال رسول هللاـ ۴٧٧
  بيتها قعرما تکون من ربها اذا هی فی 

  ٨٧٧ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ـ ۴٧٨
  ٨٧٧ـ همان سند ص ۴٧٩
   ١٨۵تا  ١٨٢ـ واليت فقيه؛ بدعت و فرعونيت بنام دين، دمحم جعفری، ص ۴٨٠
  ٩٩۴ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ـ ۴٨١
ترجمه (پيرامون ظن فقيه و کاربرد آن در فقه، سيد دمحم جواد موسوی غروی ـ ۴٨٢

  ٣٨٥و  ٣٨٤، ص ١٣٧٨چاپ اول ) دکتر سيد علی اصغر غروی
 ٧٧٠ص حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند ـ ۴٨٣
هاشم ايزد : ترجمه(ـ مکتب در فرآيند تکامل، سيد حسين مدرسی طباطبائی ٤٨٤

 ٣٩٩ص  ٢به نقل از خيراتيه آقا دمحم علی کرمانشاهی ج  ١٩و  ١٨ص ) پناه
برای اطالع . به نقل از رسالۀ رياض الجنان، عبدهللا بن صالح سيماهيجی

  .مراجعه کنيد ٢١تا  ١٧بيشتر به اين اثر ص 
ـ جهت اطالع از مظلوميت مرحوم آيت هللا سيد کاظم شريعتمداری به تحقيق ٤٨٥ 

» اسنادی از مظلوميت آيت هللا شريعتمداری«ديوربنام همه جانبه  آقای محسن ک
نگاهي به سالهاي پاياني (» اسنادی از شکسته شدن ناموس انقالب«و يا کتاب 

   .به وبسايت ايشان مراجعه کنيد» زندگي آيت هللا سيد كاظم شريعتمداري
  

)http://kadivar.com(  
به نقل از  ١٤٠ا ت ١٣٨ـ نسخ سنگسار توسط اسالم، امير ترکاشوند، ص ۴٨۶
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  ، باب رجم الحلبی من الزنا إذا أحصنت٢٨تا  ٢٥ص  ٨صحيح بخاری ج 
  ١۴٢و  ١۴١همان سند ص  ـ٤٨٧
  ١٣٨ـ همان سند ص ٤٨٨
ـ تاريخ قرآن، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نهم ٤٨٩

     ١/٢٤٢: ٣به نقل از ابن سعد  ٣١٢، ص ١٣٨٩
سيد مهدی حائری : ترجمه(القرآن، جالل الدين سيوطی ـ االتقان فی علوم ٤٩٠

سيوطی از قول ابن اشته در کتاب :  ٢٠٥نوع هيجدهم، ص  ١ج ) قزوينی
  . المصاحف از ليث بن سعد آورده است

ـ تاريخ قرآن، دکتر محمود راميار، مؤسسه انتشارات امير کبير، چاپ نهم ٤٩١
، ابن ٢٩، ٢٨، ٢٣: ١، احمد ٣١به نقل از بخاری حدود  ٣١٢، ص ١٣٨٩

  ٢و ٢٠٦/١، کنوز السنه ٨٠، مقدمتان ١/٢٤٢: ٣سعد 
  ٢٦١: ٣ـ همان سند به نقل از تفسير ابن کثير ٤٩٢
، ص ٢٠٠١ـ خاطرات آيت هللا منتظری، انتشارات انقالب اسالمی، فوريه ٤٩٣

  به منتظری ٧/١/٦٨خمينی در جواب نامه مورخ  ٨/١/٦٨نامه مورخ :  ٣٢٧
  ـ همان سند٤٩٤
  ـ همان سند٤٩٥
نسخ سنگسار بيشتر در اين رابطه هستند به کتاب  اطالعـ کسانی که مايل به ۴٩۶

ترجمه دکتر سيد (و يا فقه استداللی از سيد دمحم جواد غروی  از امير  ترکاشوند
و يا مقاله احمد قابل تحت اين عنوان  ۶٨۵تا   ۶۴٣ص )  علی اصغر غروی

  .مراجعه کنند
فقه / ٣۴۶تا  ٣۴٢دعت و فرعونيت بنام دين، دمحم جعفری، ص ـ واليت فقيه؛ ب۴٩٧

 ۵١٧ص ) ترجمه دکتر سيد علی اصغر غروی(استداللی، سيد دمحمجوادغروی 
  ۵١٩تا 

به نقل از مسند  ٦٤٨ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند، ص ٤٩٨
المعجم / ٤٢٣ص  ٣الکامل ج / ٥٥٩٧ح  حيانصحيح ابن / ٢٠٦٥بزار ح  

ش  ١٠٨ص  ١٠المعجم الکبير ج / ١٠١ص  ٨و ج  ١٨٩ص  ٣سط ج االو
سه  ٩٣ص  ٣صحيح ابن خزيمه ج / ٢٠٦٢و  ٢٠٦١مسند بزار ح / ١٠١١٥

ان المرأة عورة فإذاخرجت من بيتها استشرفها :وقال رسول هللا: مورد آمده است
عن أبی األحرص عن عبدهللا عن النبی قال ان المرأة عورة فإذا ...الشيطان؛ 

  جت استشرفها الشيطان و أقرب ما تکون من ربها اذا هی فی قعر بيتهاخر
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  ٦٩٦ـ حجاب شرعی در عصر پيامبر، امير ترکاشوند،  ص ٤٩٩
   ٦٩٧همان سند ص ـ ۵٠٠
/ از مقدمه ١٥چاپ سوم ص  ١پرتوی از قرآن، سيد محمود طالقانی، ج ـ ۵٠١

ديث فاعرضوا اذا جائکم عنی ح: ١٩تفسير نوين دمحم تقی شريعتی مقدمه ص 
   علی کتاب هللا فما واقف کتاب هللا فاقبلوه و ما خالفه فاضربوه به علی الحائط  

ج به نقل از اصول کافی  ٢٧٦واليت فقيه؛ بدعت و فرعونيت بنام دين، ص ـ ۵٠٢
  )باب اخذ بقول پيغمبر ص و شواهد قرآن(باُب االَخذ بالسنِة و شواهد الکتاب  ١
ب اْلعَلَِمينَ : قهالحا ٤٧تا  ٤٣آيات  ـ۵٠٣ ن رَّ َل َعلَْينَا بَْعض *   تَنِزيٌل ّمِ َو لَْو تَقَوَّ

ْن أََحٍد َعْنهُ * ثمَّ لَقَطْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن * ألََخذْنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن * األَقَاِويِل  فََما ِمنكم ّمِ
     َحِجِزينَ 
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