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Abstract 

Hijab is one of the most challenging issues in the present time, and various authors 

with different approaches have written for and against its religious necessity. 

“Islamic Code of Hijab at the Time of the Prophet (PBUH)” written by Amir 

Hossein Torkashvand denies the religious necessity of hijab for women based on 

narrative, historical, and jurisprudential reports. He claims that the Shari'a does not 

have a ruling on women's clothing, and that the narrations' putting emphasis on 

women's hijab was related to the observance of society's custom, and that free 

women covered their hair to distinguish themselves from slaves. So far, there is no 

comprehensive analysis of the author's historical and narrative evidences on the 

issue of women’s hair covering. Therefore, using an analytical-descriptive method, 

the present article analyzes the arguments of the book. The results of this survey 

show that the author’s perception of the hadiths relating to the hijab of Lady Fatimah 

Zahra (S) and women in Karbala is unilateral and incompatible with their code of 

behavior. Most of evidences against the obligation of hijab for female slaves suffer 

from weak isnad and inconsistency with other arguments, and the author’s 

interpretation of al-Ahzab:59 violates the Islamic equality and is rejected by many 

Shi'a and Sunni exegetes. Finally, some counter-arguments, such as the perception 

of “khimar” by the most of the women of Muhajir and Ansar and many hadiths 

concerning the subject, prove the necessity of hijab for women in Islamic shari'a and 

reject the arguments mentioned in the book.   
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 عصر در یشرع حجابنقد ادلة عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب 

 )ص(امبریپ

 2یبی تبارحبحسین ، 1*مجید شاهوردی

 رانیائمۀ اطهار، قم، ا یاعظم، مرکز تخصص امبریپ رۀیو س خی، تار4پژوه سطح . دانش1

 رانیساوه، ساوه، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکدۀ فرهنگ و معارخ اسالم ار،ی. استاد2
 (17/06/1399؛ تاریخ پذیرش: 17/04/1399تاریخ دریافت: )

 چكیده

آن  دییو متفواوت در رد و تأ  یکردهایمختلف با رو سندگانیدر عصر حاضر است و نو زیبرانگ عات چالشمسلله حجاب از موضو

 یالزام حجواب شورع   ینف کردیترکاشوند، با رو نیرحسی)ص( نوشتۀ امامبریدر عصر پ یاند. کتاب حجاب شرع را نگاشته یمطالب

دربارۀ پوشش زنوان   عتیاست که شر یمدع یدرآمده است. و ریبه رشتۀ تحر یفقهو  یخیتار ،ییروا یها و با استناد به گزارش

 یلو یبووده اسوت. تواکنون تحل    زانیو از کن زیتموا  زیعرخ جامعه و ن تیبر حجاب بانوان ناظر به رعا اتیروا دیندارد و تأک یحکم

نوشوتۀ   رو نیو نگرفته اسوت؛ ازا  تآن صور ییو روا یخیدر خصوص پوشش مو و مستندات تار سندهینو دگاهیدربارۀ د یلیتفص

از  سونده یکه برداشت نو دهد یپژوهش نشان م جیمستندات مسلله پرداخته است. نتا یبه بررس یفیتوص -یلیحاضر، با روش تحل

آنها ناسازگار است. عموده شوواهد    یرفتار رۀیو با س کجانبهیناظر بر پوشش حضرت زهرا)س( و زنان حاضر در کربال،  اتیروا

سوورۀ   59 ۀیو از آ سونده ینو ریادله است و تفس ریتعارض با سا ایو  یدچار ضعف سند ز،یشش کنعدم وجوب پو یبرا هشد ارائه

 یشوواهد  ان،یو قرار گرفتوه اسوت. در پا   نیقیاز مفسران فر یاریمورد انکار بس ،یبر تضاد با روح مساوات اسالم افزون زیاحزاب ن

بواره    نیو کوه در ا  یفراوانو  اتیو مهاجر و انصوار و روا توسط عموم زنان  «بجلبا»سر از وایۀ  یپوشش مو یچون برداشت معنا

 سر اثبات شده است.    یوجود دارد، وجوب پوشش مو

 .سر را اثبات کرده است یپوشش مو یمستندات، وجوب شرع ریسا انیکتاب و ب نیرد استدالالت ا ضمن

   واژگان کلیدی

 .ص(پوشش موی زنان، حجاب، حجاب کنیز، کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر)

                                                                                                                                        
 Email: shahverdi.1364@gmail.com * نویسنده مسلول:

 1400، زمستان 4، شمارۀ 17های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 1377 -1400 ات صفح
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 . مقدمه1

با وجود اختالفات موجود بین فقهای شیعه و اهل سنت در مورد کیفیت پوشوش برخوی از   

اجزای بدن زنان، در مورد وجوب پوشش موی سر، هر دو گروه اتفاق نظر دارنود )محقوق   

-210: 1ق، ج1420؛ جزیووری، 236: 1ق، ج1412؛ عالمووه حلووی، 101: 2، ج1364حلووی، 

های عقیدتی و فقهی نشوان از ایون    با وجود اختالفات متعدد در حوزه(. این اتفاق نظر 207

دارد که برای پوشش موی سر مستندات قوی و محکمی در هر دو مکتوب وجوود دارد کوه    

انود و آن را اموری مسولم     هر دو براساس آن فتوا به وجوب شرعی پوشش مووی سور داده  

ان عصر حاضر، وجوب شرعی پوشوش  رغم این مسلله، برخی از نواندیش اند؛ اما علی دانسته

انود. امیرحسوین    موی سر را به چالش کشیده و مستندات فتوای موذکور را ناکوافی دانسوته   

ترکاشوند از جملۀ این افراد است که موضوع تحقیق خود را بر روی مسللۀ حجاب شرعی 

ب پوس  در عصر پیامبر)ص(  قرار داده و کتابی با همین عنوان نگاشته است. وی در این کتا

از نقد و بررسی روایات و مستندات مربو  به حجاب، در نهایت به این نتیجه رسیده است 

 (.782: 1390که پوشش موی سر، گردن، ساعد دست و ساق پا الزم نیست )ترکاشوند، 

کنوود کووه زنووان عصوور پیووامبر)ص( نسووبت بووه مسووللۀ حجوواب    ترکاشوووند ادعووا مووی

اند، چراکه آنها از آیات و روایات مربو  به  تههای متدینین عصر حاضر را نداش گیری سخت

ای اخالقی بوه   کردند و از نظر آنان این ادله توصیه پوشش زنان، استنبا  وجوب شرعی نمی

شان بوده است. از نظر وی ادله و  زنان جامعۀ آن روز برای حفظ تشخص و اعتبار اجتماعی

کند، رنگ و بوی  )ص( اشاره میهایی هم که به پوشش زنان مسلمان در عصر پیامبر گزارش

شرعی نداشته است و زنان آزاد آن دوران برای اینکه خود را از کنیزان متمایز کننود، سور و   

پوشاندند، در نتیجه در مواردی که پوشش بورای زنوان چنوین کوارکردی را      بدن خود را می

 گذاشتند.   راحتی آن را کنار می نداشته است، به

گیر نبودند و موواردی را   بیت)ع( نیز نسبت به پوشش سختاز نظر وی حتی زنان اهل 

کند و از مجموع شواهد و قرائن، حکم بر عودم وجووب شورعی     عنوان شاهد ککر می نیز به
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نماید. از آنجا که نقد کامل این کتاب در گنجایش یک مقالۀ علموی   پوشش مواضع فوق می

 پردازد.   وشش موی زنان مینیست، تحقیق پیش رو تنها به بررسی مستندات مرتبط با پ

 پیشینۀ تحقیق. 2

نوشتۀ حسین سوزنچی، رویکردهای کلی کتاب را بررسوی   اتیرواواتیآدرحجابکتاب 

 ها را بررسی نکرده است. صورت جزئی گزارش و نقد کرده، ولی با هدخ اختصارنویسی به

شادی نفیسی و  ، نوشتۀ«مطالعۀ تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی»مقالۀ 

صورت اختصاصی به مسللۀ پوشش کنیز پرداختوه و نقودهای کتواب را در ایون      همکاران به

های مربو  به عدم الوزام پوشوش    زمینه تا حدودی پاسخ داده است و وجوهی برای روایت

 کنیزان بیان کرده است.

 شناسی حجاب مفهوم. 2. 1

چیزی که بوین دو شویء حائول     و به معنای پوشاندن است؛ به هر« حجب»حجاب از ریشۀ 

واسوطۀ آن بودن خوود را از دیگوران      رو، به لباسی که انسوان بوه   شود؛ ازاین شود، اطالق می

(. طریحی اصل حجواب را، پوششوی   405: 1ق، ج1414پوشاند، حجاب گویند )زبیدی،  می

 (.34: 2ق، ج1416داند )طریحی،  شونده، می بین بیننده و دیده

 وب پوشش موی سرنقد ادلة عدم وج. 2. 1. 1

وتحلیول کورده    نویسندۀ کتاب برای اثبات نظریۀ خود از جهوات مختلفوی مسولله را تجزیوه    

کند که بور عودم وجووب شورعی مووی سور داللوت         ای را بیان می است؛ در بخش اول ادله

کند که روایات  هایی را بیان و براساس آنها ادعا می کند. در بخش دوم روایات و گزارش می

 مودنظر وجه شورعی را   و اهل بیت ایشانش موی سر از جانب پیامبر)ص( دال بر پوش

ین تور  مهوم قرار نداده و فقط جنبۀ عرفی پوشش برای آنها مالک بوده است. نوشتار حاضر، 

شناسی خمار و مقنعوه را   برخی از موارد تکراری همچون مفهوم ادلۀ نویسنده را نقد کرده و

 ، تحت یک عنوان بررسی کرده است. ی متعدد کتاب بیان شدهها بخشکه در 
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 به کشف رأس)س( بررسی روایت تصمیم حضرت زهرا. 2. 1. 1. 1

کنود   نقل موی  )س(اش گزارشی از حضرت زهرا عنوان اولین دلیل بر نظریه نویسندۀ کتاب به

به خدا »که ایشان پس از هجوم اهل سقیفه به منزلشان، مهاجمان را تهدید کرده و فرمودند: 

سوازم و نوزد خودا نالوه و زاری      منزل بیرون روید، وگرنه موهایم را برهنه موی  قسم باید از

کننود کوه تصمیمشوان را در کنوار قبور       براساس روایت دیگری، ایشان تهدید می«. کنم... می

را گرفتنود و قصود   )ع( پیامبر)ص( عملی خواهند کرد و پس از این تهدید، دسوت حسونین  

(. نویسنده از ایون سوخنان   708: 1390)ترکاشوند،  وندسوی قبر پیامبر)ص( بر داشتند که به

است؛ چراکه اگور پوشواندن    برای اثبات جواز کشف رأس استفاده کرده )س(حضرت زهرا

 کردند. موی سر واجب بود، ایشان چنین تهدیدی نمی

براساس قواعد اصول لفظیه گزارش فوق ظهوری بر کشف رأس در م  عوام  نقد و بررسی: 

کننود، ضومن اینکوه بوا      راساس این گزارش، ایشان فقط تهدید به چنین امری موی ندارد، چراکه ب

قرینووه روایووت دوم منتفووی اسووت؛ آن حضوورت پووس از تهدیوود مهاجمووان در مسووجد، دسووتان  

سوی قبر پیامبر)ص( حرکت کردند تا تصمیم خود را عملی سوازند.   را گرفتند و به حسنین

نیز بیان شده است که پوس از تهدیود حضورت     صورت شفاخ در روایت دیگری ای که به مسلله

به سلمان دستور دادند تا حضرت را از نفورین مهاجموان منوع کننود.     )ع( امیرالمؤمنین ،)س(زهرا

سلمان مرا به حال خوودم واگوذار   »پس از رویارویی با سلمان به او فرمودند:  )س(حضرت زهرا

(. ضمن اینکوه  67: 2تا، ج )عیاشی، بی« نم.سوی قبر پدرم رفته و در آنجا موهایم را پریشان ک تا به

براساس نقلی دیگر حضرت در ایام غصب فدک، در مسجد مدینه حاضور شودند و بوه دسوتور     

صوورت مسوتقیم    ای آویخته شد و در پس آن خطبۀ فدکیه را خواندند و به ایشان در مسجد پرده

شود این اسوت   ر برداشت میدر مقابل مردان سخنرانی نکردند، با اینکه تمام بدنشان توسط مذکو

که دعا یا نفرین کردن زنان با چنین هیأتی، روشی برای ابراز استیصال و درماندگی بورای جلوب   

شوود کوه ائموه بوه زنوان دسوتور        رحمت خداوند است، چنانکه از سایر روایات نیز برداشت می

را از  گونوه حاجوت خوود    بام منزلشان )کوه حوریم خصوصوی آنهاسوت( ایون      دادند در پشت می

 (.  342: 8ق، ج1403خداوند بخواهند )مجلسی، 
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حسین)ع(برای یاران امام  )ع(بررسی روایت سخنرانی دختران امام علی .2 .1 .1 .2

و  )ع(و دیگور دختوران اموام علوی     )س(ادعای دیگر نویسنده این است که حضرت زینوب 

بیورون آمدنود توا     هوا  با موهای آشفته و پیدا، از خیموه  )ع(پیامبر)ص( به دستور امام حسین

را با سخنان خود تحریض به دفاع در برابر دشمن کردند؛ از این واقعوه   )ع(اصحاب حسین

توان تقریرات عدم حرمت کشف مو را استنبا   که در حضور مؤثر معصوم صورت گرفت، می

(. نقد و بررسوی: اوالت: روایوت موذکور، در هویچ کتواب معتبور       709: 1390کرد )ترکاشوند، 

تبریوزی   ضاءیالبلمعۀا روایی یافت نشد و تنها مصدر این گزارش مربو  به کتاب تاریخی ی

بر ضعف سند، متن این روایت نیوز از جهوات    ق( است.؛ ثانیات: عالوه1310انصاری )متوفای 

 متعددی دچار خدشه و ایراد است:

ماننود   )ع(های شخصویتی اموام حسوین    الف( این گزارش با روحیات اخالقی و ویژگی

 عت و کرامت انسانی تناسبی ندارد؛  شجا

کند که در اوج نبرد، میدان نبرد را ترک  ب( اصحاب ایشان را افرادی ضعیف معرفی می

برای ترغیب آنها به سوی میدان جنگ، ناچار است، غیرت آنها را  )ع(اند و امام حسین کرده

 اش تحریک کند، تا در مقابل دشمن ایستادگی کنند. از طریق خانواده

)ع(کشف مو در سوگ امام حسین. 2. 1. 1. 3

دهود   های دیگر نویسندۀ کتاب در مورد جواز کشف مو، روایاتی است که نشوان موی    از ادله

از شدت غم و اندوه، موهوای خوود را    )ع(زنان حاضر در کربال پس از شهادت امام حسین

 کند. پریشان و عزاداری کردند و چندین روایت نیز برای این جریان نقل می

 )ع(در شب عاشورا پس از اینکه شنیدند اموام حسوین   )س(حضرت زینب روایت اول:

؛ 244: 2توا، ج  رسند، سور برهنوه از خیموه خوارج شودند )یعقووبی، بوی        فردا به شهادت می

 (.710: 1390ترکاشوند، 

از خیموه،   )س(در متن مورد اشاره، در مورد نحوۀ خروج حضرت زینب نقد و بررسی:

ترجموه کورده اسوت.    « سربرهنه بودن»ار رفته که نویسنده آن را به معنای ک به« حاسرۀ»وایۀ 
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انود )زبیودی،    گونوه بیوان کورده    ها لغت یکی از معانی این وایه را همین  اگرچه برخی کتاب

(، معنای دیگری که برای این وایه بیان شده ایون اسوت کوه شخصوی از     276: 6ق، ج1414

( 235ق: 1427را از دست داده باشود )راغوب،    اش شدت غم و اندوه نیرو و قوای جسمانی

 (. 234: 3ق، ج1410یا ناراحت و در حسرت از دست دادن چیزی باشد )فراهیدی، 

مو پریشوان از   صاحب امام حسین زنان کربال پس از مشاهدۀ اسب بیروایت دوم: 

 ظورن و ن مخزیوا،  جووادک  النساء رأین فلما»(؛ 710: 1390ها خارج شدند )ترکاشوند،  خیمه

 (. 233ق: 1417)ابن طاووس، « الشعور ناشرات من الخدور، برزن ملویا، علیه سرجک

ای است که سید بن طاووس در کتاب  نامه عبارت فوق بخشی از زیارتبررسی سندی: 

به نقل از سید مرتضی، بدون سند آن را ککر کرده و حتوی بوه معصوومین نیوز      الزائرمصباح

 حیث سند عبارت مذکور معتبر نیست.نسبت داده نشده است. از این 

بر فرض که از اشکال سندی روایت فوق بگذریم، متن این عبوارت نیوز   بررسی داللی: 

ها تعارض دارد، برای نمونه  کند؛ چراکه با سایر گزارش مقصود نویسندۀ کتاب را تأمین نمی

این بود کوه   های زنان حاضر در کربال از عمربن سعد پس از حادثۀ عاشورا یکی از خواسته

(. توجوه بوه ایون نکتوه زموانی      113: 2ق، ج1413های آنها بازگردانده شود )مفیود،   پوشش

یابیم کوه منظوور آنهوا از بازگردانودن      ها درمی کند که با بررسی سایر گزارش اهمیت پیدا می

در شام دلیلی بر ایون   )س(هایشان، روبنده و پوشیه بوده است. خطبۀ حضرت زینب پوشش

نشوین   آیا عادالنه است که زنان و کنیزان تو پورده »فرمایند:  که به یزید می نگامیمدعاست، ه

را به اسارت ببری و چهرۀ آنها را در مقابل مردم، نمایوان   )ص(باشند و دختران رسول خدا

های آنها نگواه   سازی؟ و آنها را شهر به شهر بچرخانی و هر انسان پست و شریفی به چهره

(. 134: 45ق، ج1403؛ مجلسوی،  35: 2ق، ج1386؛ طبرسی، 21تا:  ر، بیطیفو )ابن« بیندازد؟

بیوان  « مکشِّوفات الوجووه  »ضمن اینکه گزارش دیگری که وضعیت ظاهری اسرای کربال را 

 (. 84ق: 1417کند )ابن طاووس،  کند، ادعای فوق را تقویت می می

د کواروان  گزارشی از وضعیت زنان مدینوه و کوفوه پوس از ورو    روایت سوم و چهارم:

از منوازل خوود    )ع(دهد زنان این شهرها در سوگ امام حسین شود که نشان می اسرا بیان می
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؛ 115ق: 1417با حالت سر برهنه خارج شودند و بوه عوزاداری پرداختنود )ابون طواووس،       

 (. 710-711: 1390؛ ترکاشوند، 147: 45ق، ج1403مجلسی، 

عمل آنها در حالت فشار روحی و اندوه  زنان کوفه و مدینه معصوم از خطا نبودند و از 

بوه معنوی کشوف    « نشر الشعر»بر این  توان حکمی شرعی را استنبا  کرد. عالوه فراوان نمی

کامل موی سر نیست، بلکه به معنای پخش و پریشوان کوردن مووی سور اسوت )طریحوی،       

ر کامل طو کند، ولی، به (. گاهی اوقات یک زن موهای خود را پریشان می493: 3ق، ج1416

دهود کوه موویش را از موردان      کشف رأس اتفاق نیفتاده و روی سرش، ساتری را قورار موی  

(. نکتۀ دیگری که در روایت مربو  بوه زنوان مدینوه    65: 20ق، ج1414پوشاند )عاملی،  می

شوند که پوس از ورود کواروان    نشین و محجبه معرفی می وجود دارد این است که آنها پرده

ردند؛ این بخش از گزارش حاکی از آن اسوت کوه حساسویت زنوان     اقدام به کشف رأس ک

مدینه بیشتر از مسائل عرفی و حتی باالتر از حکم شرعی بووده؛ چراکوه از آنهوا بوا عنووان      

یاد شده است. مسللۀ مهمی که نویسنده در انتهای این چهار روایت بیوان کورده   « نشین پرده»

های مذکور در حضور اموام   تمامی گزارشاین است که بنابر نظر وی، کشف رأس زنان در 

تووان نتیجوه    انود، موی   اتفاق افتاده است و چون ایشان مخالفتی با عمل آنها نکرده )ع(سجاد

(. در پاسوخ بوه ایون ادعوا بایود      11)ع(: 1390گرفت که کشف مو حرام نیست )ترکاشوند، 

نشوده اسوت.   تصریح  )ع(های مذکور، به حضور امام سجاد یک از گزارش گفت که در هیچ

در خصوووص مشووخص شوودن چهوورۀ زنووان در مجلووس یزیوود  وقتووی حضوورت زینووب

دهد، به طریق اولی اگور کشوف رأس در حضوور     کند و حساسیت نشان می گیری می موضع

 کردند.   امام اتفاق افتاده بود، حتمات ایشان مخالفت خود را ابراز می

 بررسی روایت کشف رأس در نماز یومیه .2 .1 .1 .4

کند که براساس آنها پوشاندن موی سر برای زنان  تاب در ادامه دو روایت نقل مینویسندۀ ک

عن أبی عبداهلل قال: ال باس بالمرأۀ المسلمۀ الحرِّۀ أن تصلِّی و هی مکشووفۀ  »واجب نیست؛ 

«. قنواع  رأسوها  علوی  ولیس المسلمۀ تصلی المرأۀ أن بأس عن ابی عبداهلل قال: ال»و « الرأس
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تور اسوت و    در حالی است که سوتر در حوین نمواز از غیور آن جودی     نویسد: این  سپس می

داننود   مجلسی در مالک األخیار و فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، حدیث اول را موثوق موی  

 (.712: 1390)ترکاشوند، 

شیخ طوسی و شهید ثانی روایات مذکور را بر دختران صغیری که هنوز بوه حود بلوو     

دلیل اینکه برای زنان بالغ جایز نیست که بدون پوشش سر نماز  کنند، به اند حمل می نرسیده

: 6ق، ج1421؛ شوهید ثوانی،   218: 2، ج1365؛ طوسوی،  389: 1، ج1363بخوانند )طوسوی،  

(. عالمه حلی نظر مشهور علمای شیعه را وجوب پوشاندن مو در حین نمواز دانسوته و   296

(. اما مرحووم خوویی   97: 2ق، ج1412داند )عالمه حلی،  روایات فوق را ناظر بر کنیزان می

دانود. ایشوان پوس از     نوعی آنها را مخالف با ظاهر روایت می این توجیهات را نپذیرفته و به

 )ع(داننود؛ زراره از اموام صوادق    بحثی مفصل، روایت فوق را با حدیثی دیگر معوارض موی  

فرمودند: لباس کند که کمترین مقدار پوشش برای زن در هنگام نماز چیست؟ امام  سؤال می

صورت کامل بپوشاند. بوا توجوه    ای که آن را روی سرش بیندازد و خود را با آن به و پارچه

فهمیوده شوده اسوت،    « تجلِّول »به صراحت این روایت که پوشش کامل و فراگیور از کلموۀ   

دلیل تمام بودن سند و داللوت پذیرفتوه    شود و روایت زراره به روایات فوق کنار گذاشته می

 (. 99: 12ق: ج1426)خویی،  شود می

 بررسی ادعای حمل پوشش سر بر رسم اجتماعی .2 .2

کند که روایاتی در مورد پوشش سر، آن هم در حین نمواز و   نویسندۀ کتاب در ادامه ادعا می

در سدۀ دوم بیان شده است که از آنها وجوب شرعی اثبات نشده و فقوط هدفشوان کسوب    

یز نسبت به کنیوزان و مسوائلی از ایون دسوت بووده      تشخص برای زنان، عمل به عرخ، تما

 پردازیم. است. در این بخش به بررسی و نقد این ادعاها می

 معافیت کنیزان مسلمان .2. 2. 1

روایات متعددی در جهت نهی از روسری و سرپوش بورای  »کند که:  نویسندۀ کتاب ادعا می

پوشش مو و جلووگیری از   کنیزان مسلمان وارد شده است، اگر حکمت استفاده از روسری،

هیجانات جنسی برای مردان است، چه فرقی بین بردگان و زنان آزاد وجوود دارد؟ بنوابراین   
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از آنجا که ساختار فیزیکی کنیزان با زنوان دیگور فرقوی نودارد، پوس سوتر رأس زنوان آزاد        

« توان به حجاب شرعی، چه واجب و چوه مسوتحب مورتبط دانسوت     مسلمان را اساسات نمی

 (.716: 1390اشوند، )ترک

در مورد میزان پوشش کنیزان اقوال و روایات متعددی وجود دارد، فقهای شویعه بحوث   

اند و اغلب پوشش در نماز را بورای   مربو  به حجاب کنیز را در خصوص نماز مطرح کرده

دلیل رفتار سختگیرانه عموربن خطواب    دانند؛ اما در میان فقهای اهل سنت به آنها واجب نمی

به کنیزان موضوع کمی متفاوت است؛ خلیفۀ دوم برای جلوگیری از شباهت کنیوزان   نسبت

(. اهل سنت نیز با توجه 221: 5تا، ج کرد )سیوطی، بی با زنان آزاد، آنها را از حجاب منع می

کننود )سرخسوی،    صورت مطلق حجاب را برای کنیزان نهی می به این رویکرد خلیفۀ دوم به

سوورۀ احوزاب و    59(. در این میوان آیوۀ   540ق: 1422شافعی،  ؛ نووی151: 10ق، ج1324

ای از مفسران شیعه و سنی بور عودم وجووب پوشوش کنیوز       شأن نزول آن نیز از سوی عده

که زنوان بورای قضوای     تفسیر شده است؛ چراکه بنابر نظر آنها در دوران پیامبر)ص( هنگامی

ران آنها را مورد آزار و اکیت قورار  رفتند، برخی افراد هوس حاجت شبانه به اطراخ مدینه می

گفتنود کوه موا     گرفتند، می سبب این عملشان مورد اعتراض قرار می که به دادند و هنگامی می

هوای   زنان موؤمن سورپوش  »گمان کردیم این زنان کنیزند، پس از این اتفاقات آیه نازل شد: 

شوود کوه    تیجه مشخص موی تر کنند تا گریبانشان پیدا نباشد، در ن خود را به یکدیگر نزدیک

براسواس ایون تفسویر،    «. ماننود  باز مصون می های هوس آنها زنان آزاد هستند و از آزار انسان

حجاب فقط مختص زنان آزاد است. با توجه به این مقدموه بایود چنود موضووع در موورد      

 حجاب کنیز بررسی شود:

 آیا براساس روایات شیعه پوشش کنیز نهی شده است؟. 1

 چیست؟« کلک أدنی أن یعرفن»سورۀ احزاب و منظور از عبارت  59ل آیۀ شأن نزو. 2

های فقهی در ابوواب   مسللۀ پوشش کنیز در روایات شیعه و در کتاب بررسی مورد اول:

های اهل سنت پوشش سر بورای   مربو  به نماز و لباس نمازگزار بحث شده، ولی در کتاب

ه در موورد پوشوش کنیوز دچوار تعوارض      طور مطلق نهی شده است. روایات شیع کنیزان به
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اند و از ظاهر برخوی دیگور تخییور فهمیوده      هستند؛ برخی پوشش کنیز در نماز را نهی کرده

صورت صریح کنیوز را از   نقل شده است که به )ع(شود. چندین روایت از امامان معصوم می

ف از ایون  پوشش سر در نماز نهی کرده و حتی در روایتی دستور به زدن او در صورت تخل

 (. 345: 2ق، ج1385اند! )صدوق،  مسلله کرده

روایت زدن کنیز توسط امام معصوم هم از حیث محتوا و هم از حیث سند دچار اشکال 

است مرحوم سید علی طباطبایی سوند ایون روایوت را ضوعیف دانسوته اسوت )طباطبوایی،        

ار اشوکال اسوت؛   بر این، روایات مذکور از جهات مختلفوی دچو   (. عالوه245: 3ق، ج1414

است که کنیز را در مورد پوشش نمواز مختوار    )ع(چراکه در مقابل آن روایتی از امام صادق

جهت پوشش، کتک خورده و به آنها گفتوه   اند: کنیزان در گذشته به قرار داده است و فرموده

(. ایون روایوت بوا    10: 3ق، ج1419شد، خود را شبیه به زنوان آزاد نکنیود )شوهید اول،     می

سبب پوشش به  ایت اول در تعارض است و از آنجا که براساس روایت دوم، زدن کنیز بهرو

دیگران نسبت داده شده و همچنین کنیز را در پوشش مختار قرار داده اسوت، بایود روایوت    

؛ 19: 7توا، ج  اول را حمل بر تقیه کرد و پوشش سر برای کنیز را مباح دانست )بحرانی، بوی 

(. چنانکه مرحوم مجلسوی نیوز   245: 3ق، ج1414؛ طباطبایی، 442: 10ق، ج1423همدانی، 

 کنیوزان  (. در نتیجه ائمه182: 80ق، ج1403اند )مجلسی،  روایت را حمل بر تقیه کرده

گیوری نسوبت بوه عودم      گونوه سوخت   هیچ و دادند میرا در پوشش آزاد و مختار قرار  خود

یز عمر بن خطواب بوا کنیوزان وجوود     آم اند، در نقطۀ مقابل رفتار تبعیض پوشش آنها نداشته

داشت که شاید ریشۀ این رفتارها در عجم بودن غالب کنیزان آن دوره بوده است؛ چراکه به 

: 2ق، ج1408دستور عمر اعراب حق نداشتند، عربی را به بردگی و کنیزی بگیرند )جزری، 

گر خلیفۀ دوم بوه  اند. از طرخ دی (. به همین دلیل بیشتر کنیزان آن دوران غیر عرب بوده50

توانسوت آنهوا را از حقووق     دالیل متعددی روابط خوبی با عجمان نداشت و تا آنجا که موی 

بسا تمایز در پوشش و لباس بورای   (. چه740: 2ق، ج1428شان محروم کرد )هاللی،  طبیعی

گیری عمور بون خطواب نسوبت بوه       گرفت. سخت کنیزان نیز از این نوع تفکر سرچشمه می

به فرهنگی عمومی تبدیل شد و مخالفت با آن امری آسان نبود. روایات اهل پوشش کنیزان 
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دلیول هموین    بیت)ع( نیز در چنین فضایی صادر شد و علت حمل برخی روایات بر تقیه بوه 

انود، نشوان    موضوع است؛ اما همین که در روایات حکم به تخییر برای حجاب در نماز داده

ناصواب بوده است. براساس همین رویکرد بووده   دهد که ممنوعیت پوشش کنیزان امری می

وتحلیل آیات و روایات رأی به استحباب پوشش  است که برخی فقهای شیعه پس از تجزیه

تور اسوت )عالموه حلوی،      اند که پوشش کنیز به حیوا و عفواخ نزدیوک    و گفته  سر کنیز داده

تاریخی، ایون   (. همچنین شایستۀ ککر است که براساس برخی مستندات276: 4ق، ج1415

احتمال وجود دارد که مسللۀ تمایز پوشش کنیزان با زنوان آزاد، فرهنگوی غیربوومی بووده و     

ریشه در فرهنگ ایران قبل از اسالم داشته باشد؛ چراکه براساس برخی الواح و آثار باستانی 

د پوشواندن  حجاب بودند و زنوان آزاد سور خوود را موی     مانده از آن دوران، کنیزان بی جای به

( و از آنجا وارد فرهنگ اسوالمی شوده باشود.    424: 1383؛ یارشاطر؛ 42-43: 1384)غیبی، 

صوورت   در ضمن با وجود ادعای نویسندۀ کتاب که سعی دارد تمام کنیزان آن دوران را بوه 

رسود و برخوی    نظور نموی   حجاب ترسیم کند، باید گفت که چنوین برداشوتی درسوت بوه     بی

کند، برای نمونه سخنرانی حضرت زینوب   آن حکم می های تاریخی بر عدم صحت گزارش

آیوا  »فرماینود:   در مقابل یزید شاهد خوبی بر این مسلله است، آنجا که ایشان بوه یزیود موی   

نشین باشند و دختران رسول خدا)ص( را به اسوارت   عادالنه است که زنان و کنیزان تو پرده

زان حضورت سوکینه)س( نیوز صوفت     (. همچنین در مورد کنیو 21تا:  طیفور، بی )ابن« ببری؟

 (. 149تا:  کند )مفید، بی بیان شده است که به حیا و عفاخ بسیار باال اشاره می« متخفرات»

اند که منظور آیه این  برخی مفسران در مورد شأن نزول این آیه گفته بررسی مورد دوم:

پوشوش از کنیوزان    واسطۀ بوده که زنان آزاد خود را بپوشانند و حجاب را رعایت کنند تا به

و  221: 5توا، ج  شناخته شوند و مورد آزار و اکیت افراد هوسران قرار نگیرند. )سیوطی، بوی 

؛ 123: 3ق، ج1410؛ صوونعانی، 3154: 10ق، ج1420؛ رازی، 386: 4ق، ج1418بیضوواوی، 

(. نتیجۀ تفسیر مذکور این است که تعرِّض به کنیزان مورد اهتمام 81: 3ق، ج1421طبرسی، 

سبب متمایز شدن از زنان آزاد باید بودون روسوری و مقنعوه در جامعوه      بوده و آنها بهالهی ن

حاضر شوند. با توجه به این تفسیر، پوشاندن مو ربطی به حجواب شورعی نداشوته و فقوط     
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شوود؛ اموا    واسطۀ آن، زن آزاد از کنیز شناخته موی  ای است که به ای عرفی دارد و نشانه جنبه

نوع از تفسیر وارد است؛ چراکه آیه در مورد تعورض جنسوی بوه     اشکاالت متعددی بر این

واسطۀ  کنیزان هیچ اعتراضی نکرده و فقط توجهش به زنان آزاد است و در پی آن بوده که به

پوشش، زنان آزاد را از آلودگی مصون دارد. چنین تفسیری با روح کلوی معوارخ قورآن در    

ر دانسته و فقط تقووا را مالکوی بورای برتوری     ها را با یکدیگر براب تضاد است که همۀ انسان

فرمایود:   نور نیز در تضاد است که می 33داند. ضمن اینکه چنین برداشتی با آیۀ  ها می انسان

دست آوردن متواع نواچیزی وادار بوه     خواهند پاکدامن باشند، برای به کنیزانِ خود را که می»

ل قبوول نیسوت. در مقابول برخوی     با توجه به این نکوات تفسویر موذکور قابو    «. فحشا نکنید

اندیشمندان اسالمی اعم از شیعه و سنی تفسیر دیگری از آیه بیان کرده و تمایز زنان آزاد از 

 اند. کنیز را از آیه برداشت نکرده

شود که بددالن بوا   نویسد: پوشش کامل زنان سبب می ق( می150. مقاتل بن سلیمان )م1

ان پی ببرند و به این ویژگی شناخته شووند، در نتیجوه   دیدن ظاهر و زیّ آنها به حیا و عفتش

 (.508: 3ق، ج1423به آنها طمع نخواهند کرد )مقاتل، 

ای  صورت مطلق معنا کرده و هیچ اشاره ( هم آیه را به3. علی بن ابراهیم قمی )م قرن 2

 ( .197: 2ق، ج1387به تمایز کنیز از زنان آزاد در پوشش نکرده است )قمی، 

ق( تمایز کنیزان از زنان آزاد را افترا بر خداوند دانسته و الزمۀ آن را  456م )محز . ابن3

 (.219: 3تا، ج حزم، بی باز گذاشتن دست فساق برای تعرض بر کنیزان بیان کرده است )ابن

عنووان یکوی از    بوه « کلوک ادنوی ان یعورفن   »ق( در تفسیر عبارت  606. فخر رازی )م4

شد که افراد فاسد متوجه شوند  پوشش کامل زنان سبب می: »احتماالت در آیه، نوشته است

(. پوس منظوور از عبوارت    230: 25ق، ج1420)فخر رازی، « که چنین زنانی اهل زنا نیستند

 مذکور بازشناسی زنان پاکدامن از غیر عفیف است.

شد تا از  پوشش زنان سبب می»ق( هم در این خصوص نوشته است:  774کثیر )م . ابن5

کثیور،   )ابون « و زنان بدکاره جدا شده و کسی چشم طموع بوه آنهوا نخواهود داشوت     کنیزان 

توان گفت که منظوور او هوم کنیوزان بودکاره      (. با توجه به این تفسیر می526: 3ق، ج1412
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 اند، و اال نیازی نبود که بعد از کنیزان، زنان زناکار را ککر کند.  بوده

خی مفسوران بیوان کورده کوه منظوور از      ق( نقل قولی از بر 1110. مرحوم مجلسی )م6

پوشوانند، افوراد فاسوق     این است که وقتی زنوان خوود را موی   « کلک ادنی ان یعرفن»عبارت 

کننود )مجلسوی،    شوند که این زنان اهل حیا و عفت هستند و به آنها تعرض نمی متوجه می

 (.186: 22ق، ج1403

(، عز 240: 7ق، ج1422لسی، بر این مفسران دیگری همچون ابوحیان اندلسی )اند عالوه

، 1336اهلل کاشوانی )کاشوانی،    (، مال فتح590: 2ق، ج1416بن عبدالسالم )عزبن عبدالسالم، 

( تمایز زنان عفیوف از غیرعفیوف   340: 16تا، ج ( و عالمه طباطبایی )طباطبایی، بی333: 7ج

شوود کوه    لووم موی  شده مع اند. با توجه به نکات بیان را منشأ تشریع حجاب در آیه بیان کرده

سوورۀ احوزاب در میوان مفسوران      59تفسیر شناخت زنان پاکدامن از غیرپاکدامن نیز از آیۀ 

بور   شیعه و سنی رواج دارد که با مبانی قرآنی و سیاق سایر آیات قرآن سازگاری دارد. عالوه

کوه  تووان گفوت    همۀ اینها، حتی اگر بگوییم منظور آیه تمایز کنیزان از زنان آزاد است، موی 

دلیل شرایط عمومی کنیزان در آن دوره بوده که معموالت وضعیت اخالقی خوبی نداشتند و  به

دهود کوه    انگاری داشتند، به همین دلیل آیه به زنان مسلمان دستور می در پوشش خود سهل

انود،   حجاب خود را رعایت کنند تا بین آنها و چنین زنان فاسدی که معموالت کنیز هوم بووده  

(. طبیعی است که از 439: 13تا، ج ؛ مکارم، بی220: 18ق، ج1415د کند )طبری، تمایز ایجا

 شود. چنین تفسیری تبعیض برداشت نمی

 رمسلمانیغو  نینش هیبادمعافیت زنان . 2. 2. 2

یکی از دالیل دیگر نویسندۀ کتاب بر عرفی جلوه دادن پوشش سر این است که بنوابر نظور   

رفتنود، آزاد   اهل کمّه که زیر بار استفاده از روسری نمی وی مطابق روایات، زنان روستایی و

بودند بدون روسری در جامعه حاضر شوند و مردان مؤمن نیز اجازه داشتند به سر و مووی  

ش: 1390؛ ترکاشووند،  205: 20ق، ج1414؛ عاملی، 524: 5، ج1367آنها نگاه کنند )کلینی، 

717) 
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کنود، بلکوه    داشتن حجواب منوع یوا معواخ نموی      کدام از این روایات، زنان مذکور را از هیچ

دلیل فقر فرهنگی و دینوی   دارد؛ چراکه چنین زنانی به حرمت نگاه به موهای آنها را از مردان برمی

خووبی   بوه « إکا نهوا ال ینتهوون »کنند. عبارت  روند و از احکام آن پیروی نمی زیر بار شریعت نمی

گیرند، ولوی   ر رعایت حجاب مورد نهی از منکر قرار میمباالتی د دلیل بی دهد که آنها به نشان می

گونه استثنایی را برای گروه خاصی در نظور نگرفتوه اسوت،     گونه روایات هیچ کنند. این قبول نمی

سبب اینکه در امور روزمره به حرج نیفتند. البته هویچ فقیهوی     بلکه تجویزی برای مردان است، به

خووبی بور    بر همۀ اینها این روایوات بوه   یز ندانسته است. عالوهنگاه شهوانی به این زنان را نیز جا

گونوه زنوان    فرماینود: ایون   کنند؛ چراکه معصووم موی   شرعی بودن حجاب و وجوب آن داللت می

 کنند.   گیرند، اعتنایی نمی وقتی در مورد عملشان مورد نهی قرار می

 را پیدا نکنند شان یروسرمعافیت در صورتی که  .2 .2 .3

از اهوول بیووت)ع( صووادر شووده اسووت کووه براسوواس آن حضووور زنووان در جامعووه  روایوواتی 

عنأبیجعفرقيال:الیصيلحللجاریيۀإذا»که فاقد روسری باشند، اشکالی ندارد؛  درصورتی

(: دختران وقتوی بوه بلوو  رسویدند فقوط      عامام صادق)«حاضتإلُّاأنتختمرإلُّاأنالتجده

شان را پیدا نکنند. در خصوص نماز نیوز   که روسری توانند سر برهنه بیرون روند موقعی می

تووان بودون آن نمواز     دهد در صورت فقدان روسوری، موی   روایاتی وجود دارد که نشان می

 (. 405: 4ق، ج1414خواند )عاملی، 

 بررسی و نقد

. ترجمۀ صحیح روایت اول این است که دختر وقتی به بلو  رسید، بایود سور خوود را بپوشواند،     1

ه قدرت بر تهیۀ روسری نداشته باشد، به این معنی که اگر در شرایطی قورار گرفتوه اسوت    مگر اینک

 تواند بدون روسری باشد.   دلیل اضطرار می که هیچ چیزی برای پوشاندن سر خود ندارد، به

صورت مطلق بیان شده است، ولی فقهای شیعه این روایات  . اگرچه روایات مذکور به2

؛ عواملی،  358: 4ق، ج1416انود )مجلسوی،    ز بررسوی کورده  را در خصوص پوشش در نموا 

ای برای این معناسوت کوه    (. روایت دوم نیز قرینه24: 7تا، ج ؛ بحرانی، بی77: 2ق، ج1412

 امام معصوم به مسللۀ عدم دسترسی زن به پوشش در نماز اشاره کرده است.
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جوود دارد کوه   بر همۀ اینها روایات دیگری هم در خصوص لباس نموازگزار و  . عالوه3

نشان از حساسیت بسیار زیاد امام معصوم در این زمینه دارد. شخصوی از اموام موسوی بون     

غیر از یک تکه پارچه چیز دیگری برای پوشوش نداشوته    پرسد که اگر زنی به می جعفر

فرماینود: آن پارچوه را بوه دور خوود بپیچود و       باشد، چگونه باید نماز بخواند؟ حضرت می

اندازۀ کفاخ برای پوشش پا  آن بپوشاند و اگر پاهایش معلوم شد و پارچه به سرش را نیز با 

 (.405: 4ق، ج1414نبود اشکالی ندارد )عاملی، 

 عدم ظهور الفاظ روایات بر حجاب شرعی .2 .2 .4

مدعی است که از روایات قبلی که در آنها بورای نهوی از سور     یررعحجابنویسندۀ کتاب 

« ینبغوی »)شایسته نیست( و در ترغیب به پوشاندن سر، از فعول  « الیصلح»برهنه بودن، فعل 

 (.719: 1390یک ظهور در وجوب و حرمت ندارد )ترکاشوند،  استفاده شد، که هیچ

ها باید مجموع روایوات را در نظور گرفوت و براسواس مووارد اسوتعمال        برای فهم دقیق وایه

گونوه   نیوز ایون  « الیصلح»و « ینغی» دست آورد، در خصوص کلمۀ وایگان مفهوم واقعی آنها را به

انود   است. بسیاری از فقها با توجه به این نکته کلمات مذکور را بر وجوب و حرمت حمل کورده 

(. برای مثال در روایتی ککر شده اسوت:  313: 1ق، ج1419؛ زنجانی، 29: 32ق، ج1426)خویی، 

حرموت اکول و شورب     روایات متعددی در خصوص«. الینبغی الشرب فی آنیۀ الذهب و الفضۀ»

در روایت مذکور حرموت  « الینبغی»نقره نقل شده است، به همین دلیل از کلمۀ  در ظروخ طال و

بور ایون،    عوالوه (. 313: 1ج ق،1419 ،یزنجوان  ؛29: 32ج ق،1426 ،ییخوو )برداشت شده است 

ها در مورد یک موضوع بررسوی شوود    برای استنبا  حکم شرعی، باید تمامی روایات و گزارش

ای کوه در روش   پس از آن و با توجه به قواعد اصولی، رجالی و... حکموی داده شوود. مسولله    و

شود، اگر سایر روایات این موضوع بررسوی شوود، از مجمووع آنهوا      تحقیق نویسنده مشاهده نمی

( 474: 3ق، ج1404شود؛ انحصار جواز نظر به موهای زنان محرم )صودوق،   وجوب استنبا  می

(. اسوتثنای وجوه و کفوین از    436: 3ق، ج 1404ر از پسران بالغ )صودوق،  لزوم پوشش موی س

 (.  302ق:  1403سایر مواضعی که پوشش آنها الزم است )صدوق، 
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 عدم استقبال زنان مهاجر از روسری .2 .2 .5

پس از نزول آیات جلباب، فقط زنان انصار به روسری روی آوردند؛ عایشوه هموواره زنوان    

کرد: مرحبا به زنان انصار، همین که آیات سورۀ نوور نوازل شود.     یانصار را چنین ستایش م

هوای مشوکی    یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را بوا روسوری  

 (. 42: 5تا، ج پوشیدند، گویی کال  روی سرشان نشسته است )سیوطی، بی می

انود، مسوللۀ    ه برداشوتی داشوته  اینکه پس از نزول آیات سورۀ نور زنان مسلمان از آیه چ

مهمی است و کمک شایانی در درک بهتر مفهوم آیوات دارد. اگرچوه از عایشوه نقول شوده      

است که زنان انصار پس از شنیدن آیات سورۀ نور روسری بر سر خود کردند؛ ولی یکی از 

خودا زنوان مهواجر را    »نکات جالب این است که در جایی دیگر از عایشه نقل شده اسوت:  

های خوود   نازل شد، روپوش« ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن»که آیات  مت کند، زمانیرح

؛ 13: 6ق، ج1401)بخواری،  « را پاره کردند و از آن بورای خوود سرپوشوی درسوت کردنود     

ها، عایشه از ادات حصر استفاده نکورده   یک از این گزارش (. در هیچ42: 5تا، ج سیوطی، بی

 یک دسته از زنان به مفاد آیه عمل کردند.  است که از آن برداشت شود، فقط

 مفهوم مقنعه و خمار. 2. 3

کوه  « خموار »و « مقنعه»کند، وایۀ  پیامبر)ص( ادعا میعصردریررعحجابنویسندۀ کتاب 

های تاریخی بیان شده است، بوه معنوایی کوه اموروزه از آنهوا متوجوه        در روایات و گزارش

پوشانند نیست؛ بلکه معنایی معادل بوا   ردن خود را میوسیلۀ آنها سر و گ شویم که زنان به می

عمامووه داشووته اسووت کووه زنووان آزاد در آن دوران بوورای تمووایز از کنیووزان روی سوور خووود 

شد. وی پوس از ایون    هایی از موی سرشان نیز پیدا می گذاشتند. در نتیجه گردن و بخش می

 کند: توضیحات، مستنداتش را برای این معنای جدید ککر می

الجلبياب»عباس و مجاهد در مورد مقنعه که داللوت بور عماموه دارد؛     ف( توضیح ابنال

لحاجيۀخرجناذارؤوسهنوُّجباههنیغطین:أیالمرأةنویسونده ایون عبوارت را    ....«.  مقنعۀ

شود که چگونه چنین معنایی را از ایون عبوارت برداشوت کورده      ترجمه نکرده و معلوم نمی

ارت مذکور این است: جلباب مقنعه زن است که با آن پیشانی و که معنای عب است؟ درحالی
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تووان از آن مقنعوه و یوا     پوشانند. این عبارت داللتی بور عماموه نودارد و موی     سر خود را می

بر هموۀ اینهوا    پوشاند. عالوه پوشش سری را معنا کرد که حتی پیشانی را هم تا حدودی می

انود کوه بوه مصوداق اموروزی مقنعوه        بیان کردههای لغت معنایی برای مقنعه  برخی از کتاب

هوایش   نویسد: لباسی که زن با آن سر و زیبوایی  منظور در تعریف مقنعه می نزدیک است. ابن

شود،  که از این تعریف مشخص می گونه (. همان300: 8ق، ج1414منظور،  پوشاند )ابن را می

ریفی به هیچ عنوان منطبوق  های سر و صورت است. چنین تع کارکرد مقنعه، پوشاندن زیبایی

 های آن نیست. با عمامه نیست؛ چراکه کارکرد عمامه پوشاندن سر و زیبایی

ب( مستند بعدی روایت عایشه است که گفته بود پس از نزول سورۀ نوور زنوان انصوار    

: 1390نحوی خود را پوشانده بودند که گویی بر سرشان کالغی نشسته است )ترکاشوند،  به

کردند، نودارد. اینکوه    یت نیز هیچ داللتی بر اینکه زنان انصار عمامه به سر می(. این روا722

توانود از حیوث رنوگ سویاه      عایشه پوشش جدید زنان را به کال  تشوبیه کورده اسوت، موی    

روسری و مقنعۀ زنان انصار باشد که به رنگ کال  شوباهت دارد و ایون وجوه شوبه نیوز از      

 شود. روایت برداشت می

کند که خمار به معنوای سورپوش    تاب در جای دیگری از کتابش ادعا میج( نویسندۀ ک

اند یا اینکه به معنوای ردا و   پوشانده نبوده؛ بلکه لباسی بوده که زنان با آن عورت خود را می

 (. 729: 1390اند )ترکاشوند،  انداخته شنلی بوده که زنان روی دوش خود می

های لغت که خمار را پوششی بورای سور بیوان     بر رجوع به کتاب در نقد این ادعا، عالوه

: 2ق، ج1414؛ فیوومی،  292: 3ق، ج1416؛ طریحوی،  366: 6ق، ج1414اند )زبیودی،   کرده

توان استناد کرد و از طریق آنها  بوه معنوای    های تاریخی و روایات نیز می (. به گزارش181

است که در خصووص   این وایه دست یافت. برای نمونه روایتی از سلمان فارسی بیان شده

« سواقها...  انجلوی  رأسوها  خمورت  إکا عبوا  قطعوۀ  علیها»گفته بود:  پوشش حضرت زهرا

ککر شده که نشان « رأسها»کلمۀ « خمار»(. در این گزارش پس از وایۀ 6تا:  طاووس، بی )ابن

دهد، خمار لباسی برای پوشش سر بوده است.  می
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 ی ریگ جهینتی و بند جمع. 3

های تاریخی که در خصوص پوشش مووی سور در ایون پوژوهش      و گزارش از مجموع روایات

صورت صریح و شفاخ وجوب شرعی حجاب شورعی بورای زنوان در نمواز و غیور       بیان شد، به

دلیل برخورد گزینشوی   به امبریپعصردر یررعحجابشود؛ اما نویسندۀ کتاب  نماز مشخص می

غیرمعتبر، ترجمۀ غیردقیق عبارات، عدم تسولط  های تاریخی، استناد به منابع  با روایات و گزارش

به مبانی اجتهادی و... برخالخ مسلمات فوریقین در موضووع پوشوش زنوان، حجواب را اموری       

 دست آمد: پس از بررسی مستندات کتاب مذکورنتایج زیر به عرفی قلمداد کردند.

 .. تهدید حضرت زهرا به نفرین مهاجمان و کشف رأس مربو  به خلوت بوده است1

های زنان کربال با توجه به قراین مختلف از جمله اعتراض آنها بوه ربوودن    . تنها چهره2

 مشخص بوده است.« کاشفات الوجوه»ها و عبارت  پوشیه

 اند. . زنان مهاجر و انصار از آیۀ جلباب پوشش موی سر را برداشت کرده3

به سایر ادله کوه   . شاک بودن روایات مربو  به جواز کشف رأس در نماز یومیه نسبت4

 دانند. پوشش موی سر در نماز را واجب می

 شود. . احادیث قطعی که از آنها وجوب شرعی پوشش موی سر استنبا  می5

شود؛ چراکوه بوا روح    سورۀ احزاب، تمایز زنان آزاد از کنیزان برداشت نمی 59. از آیۀ 6

ف از غیر عفیف از منظر گونه از آن، تفسیر تفکیک زنان عفی کلی مساوات، برداشت تبعیض

 عدۀ زیادی از مفسران فریقین.

شود که برخی کنیزان همانند سایر زنان سور   گونه برداشت می ها این . از برخی گزارش7

حجابی تمامی کنیزان در قرون اولیه صحیح نیسوت. ضومن    پوشاندند و تعمیم بی خود را می

از تمایز زنان آزاد از کنیوزان بوا    اینکه این فرضیه نیز مطرح است که شاید هدخ خلیفۀ دوم

هدخ تبعیض و تحقیر آنها صورت گرفته که ریشه در اغراض شخصی او داشته است و به 

تووان ایون    همین دلیل به فرهنگی در میان بخش زیادی از جامعه تبدیل شده اسوت و نموی  

 های اصیل اسالمی مرتبط دانست.  رویکرد را با مبانی و اندیشه
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