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  اهللا الرمحن الرحيم بسم

 وَ  هِ نبيائِ اَ  لِ فضَ ىل أَ عَ  المُ السَّ  وَ  الةُ الصَّ  وَ  العامل�َ  بِّ رَ  ِ�ِ  الحمدُ 

 طهارِ األَ  هِ ىل آلِ عَ  وَ   فىصطَ املُ  دٍ مَّ حَ مُ  هِ لِ سُ رُ  مَ خاتَ 

  خياراألَ 

  

  :پيشگفتار

دایـرة المعـارف بـزرگ    ي برگرفته از بخش مداخل برگزیـده متن پیش رو 

  . باشد که در قالب متن قالب بندي شده طراحی و ارائه گردیده استاسالمی می

-هر چند از وجود اشتباهات موجود در امال و نگارش خود را مبرهن نمـی 

مـورد  این متن میدواریم انماییم و پیشاپیش از وجود ایرادات آن عذر خواهیم اما 

  .یرداستفاده خواننده گرامی قرار بگ

   1397 اردیبهشت -ادمین هاي کانال آموزشی غیر رسمی دکتر پاکتچی 
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  مقدمه

و سـاخت یافتـه در     یو فقـه اسـالم   میبرآمده از قرآن کـر   یمفهوم ،حجاب

زنان  يویژه برا در مقابل نامحرم، به یناظر به پوشش شرع که ی فرهنگ ملل اسالم

 یابد، یتحقق م یدر قالب ارتباط اجتماعاست که   یاز آنجا که حجاب مفهوم. است

حجـاب را بـه    يهکه گـاه مسـئل   یناظر به یک ارتباط متقابل است؛ ارتباط متقابل

فـرد   یو شرایط مـوقعیت  یاجتماع يها احکام نظر پیوند زده و گاه آن را با میثاق

  .پیوسته است

و به همین  شود یمختلف دیده م يهابه اشکال گوناگون در فرهنگ حجاب

اسـت کـه    یاست؛ امـا بـدیه   یشناس انسان يهاز مسائل مطرح در حوز یسبب یک

مختلف با تنوع  يهاآن در فرهنگ یدیگر، ارزش معنای یفرهنگ يهمانند هر پدید

کـه    چنان شود، یادیان نیز توجه به موضوع حجاب دیده م ةدر حوز. رو ست روبه

ـ  انیاد گریاز حجاب در د یهای گونه ـ  ، یابراهیم یهودیـت و مسـیحیت دیـده     ییعن

ایرانیان باستان نیز نسـبت بـه حجـاب حسـاس بودنـد و در آداب دیـن       . شود یم

  .در این باره بازتاب یافته است یمضامین یزردشت

حجـاب در   یوجود دارد که بر تشریع تـدریج  يقرآن کریم آیات متعدد در
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ـ  يتـر  طور گسـترده  داللت دارد و بازتاب این تشریع را به يعصر نبو در  تـوان  یم

و  پیـامبر  ةو همچنـین در سـیر    و ائمـه  احادیث منقـول از پیـامبر  

آداب مربوط به حجاب در کتاب  رود، یگونه که انتظار م همان. معصومین بازجست

ـ  يگیر ساز شکل به بحث نهاده شده و زمینه  یفقه اسالم ةو سنت، در حوز از  یطیف

در جزئیات، این  یا وجود اختالفاتکه ب در این باره بوده است؛ چنان یاحکام شرع

  .وجو کرد جست یدر فقه مذاهب گوناگون اسالم توان یمبحث را م

و از  گردد یبازم یاست و به ارتباطات اجتماع یفرهنگ يماهیتاً امر حجاب

منقطـع نبـوده اسـت، بخـش      یآنجا که فقه مذاهب مختلف هرگز از عرف اجتماع

ه و فرهنگ و همچنین تعامل اخـالق و  از مباحث حجاب در قالب تعامل فق یمهم

  .قابل فهم است یفرهنگ در جوامع اسالم

جایگـاه حجـاب در جوامـع     يمتمـاد  يهـا  یادشده که در سـده  يهاتعامل

 یبه جهان اسالم با تنشهای ییاند، پس از ورود جریان نوگرا را تعریف کرده یاسالم

مبـدل   یجوامع اسالم يدوسویه برا یحجاب را به چالش ۀاند که مسئل رو شده روبه

حقـوق زن و   ۀسـئل حجاب با مفهوم زن در جوامـع مـدرن، م   ۀرابط. ساخته است

 ۀاسـت کـه مسـئل    يشدن از مـوارد  یجهان ۀزنان و اخیراً مسئل یجایگاه اجتماع

دیـن و جامعـه مطـرح سـاخته      ۀاز مسائل مهم در عرص یحجاب را به عنوان یک

  .است

  :حجاب ۀـ پیشین الف

  : یشناس از منظر انسانحجاب . 1ـ  الف

پوشش بـا توجـه بـه مصـادیق      يمعنا ةدربار یشناخت دریک تحلیل داللت

دارد؛ گاه مقصـود   یگونه کارکرد داللت 3آن، باید دانست که پوشش  یشناخت انسان

از پوشاندن موضوع، ناممکن کردن رؤیت آن است، بـدون آنکـه ابـزار پوشـاننده     
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ـ و گاه مقصود ا ،موضوعیت داشته باشد  يابـزار  یز پوشاندن موضوع، ارزش داللت

:  نیز نک(موضوعیت ندارد  يو عدم رؤیت چیز رود یپوشش به کار م ياست که برا

میـان ابـزار پوشـاننده و     یگاه نیز داللت در قالب تعـامل  ).18، 1»دفاعیه«ترتولیان، 

  .است يا و یک داللت چرخه یابد یموضوع پوشیده تحقق م

  محور داللت پوشیده

ـ ن در محـور نامیـد،    آن را داللـت پوشـیده   تـوان  یوع نخست از داللت که م

گـاه موضـوع از آن حیـث    : به دو صورت معنا یابـد  تواند یموضوعیت پوشاندن م

محفوظ  يکه باید از چشمان مخاطبان پنهان بماند و به عنوان راز شود یپوشیده م

ـ    و گـاه ازآن  ،)يرازدار يپوشش برا(باشد  شـخص از   کـه  شـود  یحیـث پوشـیده م

کـامالً   ةشرم دارد، و حیا  ــ که یـک انگیـز   يشدن آن موضوع توسط دیگر دیده

در میـان   يکـه راز  یاست ــ اقتضا دارد موضوع پوشانده شود، در حـال  یفرهنگ

او قابـل   يدارد، یـا بـرا   یاست، آگـاه   آنچه پوشیده شده ةدربار ينیست و دیگر

  ).حیا يپوشش برا(حدس زدن است 

  محور دهداللت پوشانن

محـور نامیـد، ابـزار     آن را داللت پوشاننده توان ینوع دوم از داللت که م در

ـ  تواند یاین عملکرد نیز م. کند ییک دال عمل م ۀپوشاننده خود به مثاب از  ییا ناش

بر یک داللت نمادین باشـد، ماننـد اینکـه پوشـش      یو متک ییک قرارداد اجتماع

گـذار،   یا به عنوان یک نشـان  رد،رواج دا بر سر که در حال نماز نزد یهود یخاص

نشـان باشـد، ماننـد     ییک موضوع نشاندار از موضوع ب يجداساز يبرا يا وسیله

  .ساخت یجدا م يیونان باستان را از زنان عاد یکه زنان اشراف یپوشش خاص
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  پوشیده و پوشاننده انیدیالوگ م

و پوشاننده بـه   پوشیده انینوع سوم باید گفت که دیالوگ م ةدربار سرانجام

ـ   تواند یم یمختلف يهاصورت  گیـرد؛  یرخ دهد که از موضوع این مقاله فاصـله م

 افکند، یکه بر صورت م یزن عزادار به پوشش ةعزا از چهر یعنوان نمونه، فرافکن به

ـ . از این دست کارکرد است يا نمونه عنـوان حجـاب    بـه   یاسـالم  گآنچه در فرهن

  .از آنها ست یاز نوع اول، نوع دوم یا ترکیب یمتضمن داللت شود، یشناخته م

ـ  تر نسبت به موضوع پوشش از منظر انسـان  ژرف یتحلیل در بایـد   ،یشناس

از  يا و جدید، مصـادیق گسـترده   یدرنظر داشت که در میان جوامع مختلف باستان

آن با آنچـه در اسـالم حجـاب خوانـده      یکه کارکرد فرهنگ شود یپوشش یافت م

بازتـاب   د،اصـل قرارگیـر   یست و به عکس، اگر کارکرد فرهنگمتفاوت ا شود، یم

عنـوان   بـه   یمتنوع باشد و الزاماً مشابه آنچه در جوامـع اسـالم   تواند یآن م یعمل

بـا    یدقیق حجـاب اسـالم   ۀاست که مقایس یگفتن. نباشد شود، یحجاب شناخته م

و چندجانبـه   یترکیب یبا کارکرد مشابه در دیگر فرهنگها مستلزم نگاه یهای نشانه

 يمهـم بـرا   يهـا  از شاخصـه  یبه برخ توان یم هاتن نجایبه موضوع است، اما در ا

  .مقایسه بسنده کرد

  حجاب و انسان شناسی

کار کمک  شدن یآنچه به عمل ،یشناس انسان يمسئله در فضا یجوی یپ يبرا

آن محـدود گـردد و    یپوشش ۀنخست آن است که موضوع حجاب به جنب کند، یم

. توجه شود که بحث بر مدار تفاوت در نوع پوشش قـرار دارد  یاین ویژگ دیگر به

از مـردم وجـود    هدر پوشش میان دو یا چند گرو یتفاوت ،یاینکه در جوامع انسان

ـ  يبا مبناها تواند  یم  داشته باشد، ماننـد تفـاوت در جنسـیت، تفـاوت در      یمختلف

گاه معنادارتر شود  آن تواند  یم  این تفاوتها. و جز آن متحقق باشد یطبقات اجتماع
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بـدن،   يبـرا  یتفاوت درنظر گرفته شود که ممکن است میزان پوشـانندگ  يکه مبنا

  .باشد یداللت يها یا جنبه یشناس یمد و زیبای يها جنبه

فراتر مربوط به آنجا ست که توجه کنیم تفـاوت در پوشـش، گـاه از     یگام

از پوشـش   یبودن یا نبودن جزئ ۀپوشش است و گاه از مقول ۀتباین در گون ۀمقول

است؛ شق اخیر بدان معنا ست که تفاوت میان پوشش دو گروه در قالب وجود یـا  

بـدن باشـد،    یدگتفاوت میـزان پوشـانن   ياز پوشش است و اگر مبنا یفقدان بخش

از بـدن را در مقایسـه    يبیشتر يبدان معنا ست که بر گروه دوم الزم است بخشها

میـان زن و مـرد    یاز جوامع چنـین تفـاوت   یدر طیف وسیع. با گروه دوم بپوشانند

در پوشش الزاماً به جنسـیت بـاز    یاما نباید تصور کرد که هر تفاوت شود، یدیده م

  .گردد یم

  کاربرد حجاب در تاریخ

عنـوان حجـاب    بـه   یآنچه در فرهنگ اسالم يها ترین شاخصه از مهم ییک

تر آنچه یک گـروه از   به بیان ساده از همین سنخ است؛ یهم تفاوت شود یشناخته م

گروه دیگر مصداق  ةمردم ــ مثالً زنان ــ باید در پوشش خود رعایت کنند، دربار

در خـاور نزدیـک باسـتان،     نـان بیشـتر ز  يکه برا دیآ  یبرم  از خالل تاریخ. ندارد

ـ      یـ روم  ییونان يالنهرین و دنیا بین از خانـه   یرسم آن بود کـه سـر خـود را وقت

 یدر یونان باستان نیز زنان. )272-271؛ بلومنر، 507بسکین، (بپوشانند  روند، ین مبیرو

و بازتـاب ایـن رسـم در     پوشاندند یاز طبقات باال بایست مو و صورت خود را م

ـ   یهلن یطورکل و به ییونان يها مجسمه زا يبسیار -1257 ،یمـورف ( شـود  یدیـده م

م اشاره  ق 13 ةباستان مربوط به سداز آشور  یحقوق یهمچنین باید به متن ).1274

کرد که در آن، کاربرد حجاب به زنان شریف محدود شده بـود و زنـان بـدکاره از    

  ).همانجا(بودند   آن منع شده ةاستفاد
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میـان زنـان بـه کـار گرفتـه       يتمایز يکه حجاب برا يدیگر از موارد ییک

از بدن خـود را در   يبیشتر يهاآن بود که زنان شوهردار الزم بود بخش شود، یم

 ۀدنبال:   نک( شد یآن نزد یهود دیده م ۀنمون که یمقایسه با زنان مجرد بپوشانند، رسم

  ).مقاله

  ي حجابنمود حس بینایی در مسئله

ماننـد   یحـواس دیگـر جـز بینـای     ةدربار تواند یآنکه موضوع پوشش م با

ـ بیشترین نمـود آن د  یو المسه نیز مصداق داشته باشد، ول یشنوای حـس   ۀر حیط

عموماً پوشش در یک  یشناس از همین رو ست که در مطالعات انسان. است یبینای

اسـت کـه نگـاه     نسـخن از آ . تعریف شده است )1نگاه خیره(با نگاه  یتقابل ۀرابط

بـه شـخص دیگـر     یشخص یو وقت کند یعنوان یک فرایند ارتباط متقابل عمل م به

و دوختـه شـدن دو نگـاه بـه      جوید   یو را مدر حقیقت نگاه ا افکند،   ینگاه خیره م

 ،يدر چنین رونـد  ).105مورگان، ( آورد یارتباط متقابل را فراهم م ۀیکدیگر، زمین

کنترل این ارتباط و مهار زدن به آن استفاده  يبرا یاملبه عنوان ع تواند یپوشش م

  .شود

کـردن بـه یـک موضـوع      دیگر درخصوص نگاه آن است کـه نگـاه   يهنکت

بـه   یکـه کسـ   یزمـان . تحلیل گـردد  یطالب و مطلوب ۀدر قالب یک رابط ندتوا یم

ـ  کند، ینگاه م یموضوع آن را طلـب   یدرواقـع بـه نـوع    ،یدر یک رویکرد تحلیل

که  ينقددر . زند یخود رقم م يو عمالً با نگاه، مطلوبیت آن موضوع را برا کند یم

زن مـتهم   ياالانگارنظران مدرن نسبت به عصر گذشته دارند، سنت را به ک صاحب

بـه جهـان متجـدد غـرب       یهواداران سنت اسـالم  یکه برخ یو در نگاه کنند، یم

اما در . سازند یزن متهم م ياز زن، به کاالانگار يابزار ةدارند، غربیان را در استفاد

کننده  در نسبت میان نگاه يقرارداد ۀرابط ست،که در میان ا یهر حال وجه مشترک
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این  شود؛ یه در قالب طالب و مطلوب، یا مرد و زن تعریف مو طرف مقابل است ک

اندازه  است، فارغ از این واقعیت که هر دو جنس به یک یفرهنگ يگذار یک ارزش

  .جنس دیگر را بجوید و بنگرد تواند یم

  

  :حجاب در دیانت یهود. 2ـ  الف

   ي اولمرحله

 یزنان عبران پوشش ةوضوح دربار  تر کتب عهد عتیق به قدیم يهادر بخش

که اخـتالط زنـان بـا مـردان در      آید یاما در مجموع برم شود؛ یکمتر سخن گفته م

و جز آن معمول بـود و زنـان کـامالً بـه چهـره شـناخته        یدین يهامشاغل، آیین

نیـز   يرسم دیگر ).12: 1؛ اول سموئیل، 10: 29، 16: 24، 14: 12پیدایش، ( شدند یم

شوهر،  ۀین بود که عروس به هنگام رفتن به خاندر میان یهود وجود داشت و آن ا

و ) ربکـا (بازتـاب آن در داسـتان رفقـه     که یرسم افکند، یروبند به صورت خود م

بر اساس آنچه در داستان تامـار و یهـودا در    ).65: 24پیدایش، (اسحاق آمده است 

بدن بـا یـک بـاالپوش     یپوشاندن تمام شود،   یمدیده ) 15-14: 38(سفر پیدایش 

بـر ناپـاك و بـدکاره     يا زن دیده نشود، قرینـه  ةکه حتى چهر يا به گونه يسراسر

  .در میان یهود داشت يا بودن زن بود، و ظاهراً اشاره به وجود چنین قاعده

دیانت یهود، پوشش سر و مو در میان  ةکه در دور نماید یچنین م يهررو به

و نجابت محسـوب   یاز پاکدامن يا تثبیت شده بود که نشانه يا به گونه یزنان عبران

که اشعیا قوم یهود را بـدان مبـتال    یاز مصایب ییک ،ینب يبه روزگار اشعیا. شد یم

 یپاکـدامن  يهـا  شدن ایـن نشـانه   رنگ یو بیم مجازات در آن باره دارد، ب بیند یم

خداوند زنان مغـرور اورشـلیم را نیـز محاکمـه     «: گوید  یم  یاشعیا در عبارت. است

ـ  خود را به صدا در يو النگوها روند یآنان با عشوه راه م. خواهدکرد و  آورنـد  یم
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خداوند بر سـر ایـن زنـان    . زنند یانگیز در میان جماعت پرسه م با چشمان شهوت

آنـان را در نظـر همـه عریـان و رسـوا      . مو شوند یخواهد فرستاد تا ب يگر يبال

  ).17-16: 3اشعیا، (» خواهد کرد

گـرفتن   یک زن، بازپس يرداشتن پوشش از مواست که ب یچنین شرایط در

که  يتفکر شد، یم یعنوان تحقیر یا مجازات آن زن تلق بود و به ياین نجابت از و

از ایـن مـوارد در متـون     یهـای  نمونه شود؛ یدیده م یالعهدین آشکارا در ادبیات بین

:   ؛ نیز نک32، باب »سوزانا«؛ 6:4، 1»... مکابیان «( شود یعتیق دیده م عهد  يآپوکریفا

  .).ff ٩١بوشلر، 

  ي دوممرحله

زنـان در دیانـت یهـود،     يفرهنگ پوشش بـرا  يگیر از شکل يبعد ۀمرحل

بود  يمردان اختیار يبراساس تلمود، برا. است یـ مدراش  يتلمود ةمربوط به دور

و تفاوت زنان با مـردان آنجـا سـت کـه      )b 30، »نداریم«(که سر خود را بپوشانند 

 ؛)b 23، »سـوتاه «( شـوند باز در مأل عام ظـاهر   يبا موها و دستها انندتو یمردان م

نامیـده   » سرسـیاه «جا افتـاده بـود کـه نـزد یهـود مـردان        يا اندازه این فرهنگ به

بـاره ملـزم    اما زنان دراین. پوشانند یسر خود را م یرو که تنها گاه ازآن شدند،   یم

، همانجا؛ »نداریم«( پوشاندند ید را مخو يموها بودند و همیشه در بیرون خانه باید

آن اسـت  «از توابع زن بـودن   یدر سفر عروبین از تلمود، یک ).16: 9، »بمدبار ربا«

حبس  یبپوشاند و باید خود را در زندان» که فرد همواره باید خود را مانند عزادار

 يا ورهبه د اظراین فضا در مقایسه با مضامین عهد عتیق ن ).b 100، »عروبین«(کند 

شـدت کاسـته شـده     زنان بـه  یمتفاوت از فرهنگ یهود است که از حضور اجتماع

  .است
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  توجیهات یهود

این تفاوت بیان شده بـود و   يهم برا یتوجیه ،یو مدراش يمتون تلمود در

از شرم زن از بابت احساس گناهش نسبت بـه   یزن، ناش يپوشاندن سر و مو برا

م در براشیت ربا از مدراش و هـم در سـفر   که ه یتوجیه شد؛ یجرم حوا تفسیر م

  ).b 100 ،»عروبین«؛ 8: 17، »براشیت ربا«( شود   یم عروبین از تلمود دیده

  موازین تلمودي درمورد حجاب

از تاریخ یهود، یا  یهای عبارات تلمود حکایت از آن دارد که در دوره یبرخ

شوهردار داشـته  سر اختصاص به زنان  يپوشاندن مو ،ياز جوامع یهود یدر برخ

خـود را   يبرگزار شود، مـو  یکه مراسم عروس یاست و دختران الزم نبود تا زمان

بـود   يا انـدازه  به  يگیر زنان شوهردار سخت ةاما دربار ؛)2:1، »کتوبوت«(بپوشانند 

سربرهنه خارج از خانه دیـده شـده اسـت،     یکه زن دادند یم یگواه یکه اگر کسان

همـان،  ( دهـد را طالق  ياو باشد، و ةبر عهد يمهر بدون آنکه توانست یشوهرش م

15 b (7:6.(( نشان  ۀیک زن شوهردار همپای ياز ربانیان، نشان مو از سو ینزد برخ

ـ  ).a 24، »براکوت«(ست او یوصخص يدادن اعضا  ياز جوامـع سـفارد   یدر برخ

نکـرده هـم وجـود دارد     دختـران ازدواج  يمعاصر، این رسم پوشاندن مو حتى برا

  ). 6ت،یدی(

اسـت   يا اندازه زن به يتأکید بر پوشش مو برا ،یو مدراش يمتون تلمود در

خود را حتى  يزنان پارسا بر این امر مواظبت دارند که پوشش مو شد یکه گفته م

برجسته، مثال  یروحان 7مادر  2در خانه برندارند؛ مشخصاً در این باره به قمحیت

 یهمچنین سربرهنه بودن زن مـانع ). a 47، »ومای«؛ 11: 20، »ویقرا ربا«( شد  یم  زده

 يدر حضور او بود و بر اساس تلمود، خواندن هر نوع دعا یاز انجام اعمال مذهب

  ).، همانجا»براکوت«( شد یبرکت در حضور یک زن سربرهنه ممنوع شمرده م



  

  

ب
جا

ح
  

13  

  جمع بندي

نزد طوایف مختلف یهود وجود داشـت    یعموم  یمجموع باید گفت رسم در

پوشیده ظـاهر شـوند و    ين در مأل عام و در حضور مردان بیگانه تنها با موکه زنا

در قرون وسطى و  يزنان یهود ۀهم يبرا معمول و مقبول یتدریج به سنت این امر به

 يهـا از گـروه  یکه برخـ  ودم ب18 ةاز اواخر سد. متأخر تبدیل شد يها حتى سده

استفاده کردند کـه   3شیتلنام  گیس به کاله یزنان یهود به عنوان پوشش سر از نوع

با مخالفـت   4سوفرمانند موسى  یمقامات مذهب یبرخ يعنوان یک بدعت از سو به

کـه در   تدریج منجر به سست شدن رسم پوشش مو گشت، چنان رو شد؛ اما به روبه

مواقع  ۀبر پوشش مو توسط زنان در هم یمذهب ریگ ختعصر حاضر، تنها مراجع س

ـ   يزنان در کنیسه، البته هنوز تا حـد  يمو تأکید دارند و پوشاندن  شـود  یدیـده م

  ).یدیت، همانجا(

مسـتلزم   يتلمود يآنچه گفته شد باید افزود که یک رسم مربوط به فضا به

ایـن  . پوشـانده شـود   یآن بود که سر افراد اعم از زن و مرد به هنگام اعمال مذهب

دوشیم و سوفریم بـدان  آن مانند ق يها از مواضع تلمود و تکمله یرسم که در برخ

اشاره شده بود، بعدها توسط ربانیان در قرون وسطى در فرانسه و اسپانیا و جز آن 

. عنوان یک قاعده درآمد نماز و قرائت تورات به يدنبال شد و پوشاندن سر در اثنا

بر  يا در شرق اروپا هم این پوشش سر به هنگام عبادت را نشانه يربانیان اشکناز

  ).5همو، ( شمردند یخشیت خدا  م

بـه  ) طَلیـت ( טליתنـو ماننـد    ياز واژگان عبر یاین رسوم در برخ وجود

ماننـد   یپوششـ  يبه معنـا ) تَخریخ( תכריךو  ،)232شاپیرو، (نماز  يروسر يمعنا

  .، از این دست است)640همو، ( شود یلباس زنان استفاده م يمانتو که رو
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  :یحجاب در دیانت مسیح. 3ـ  الف

پوشش سـر و   ةدربار یکه سخن یعهد جدید، تنها موضع يهاابکت ۀدر هم

در  يو. اول پولس رسـول بـه قرنتیـان اسـت     ۀاز رسال 11مو گفته شده، در باب 

ــ بـه تفـاوت میـان زن و مـرد      گیرد  یرا دربرم 16-1بلند ــ که آیات  یمضمون

 هییده توصسربرهنه و زن را به دعا خواندن سرپوش اندنپرداخته، مرد را به دعا خو

را  يمـو  پوشـد،  یزیرا اگر زن نم«: آمده است نیصریح چن یدر عبارت. کرده است

او در  ).6 ۀآی(» بریدن یا تراشیدن قبیح است، باید بپوشد ينیز ببرد و اگر زن را مو

را بپوشـد،   ودزیرا که مـرد نبایـد سـر خـ    « گوید یمقام بیان حکمت این تفاوت م

ت، اما زن جالل مرد است؛ زیرا کـه مـرد از زن   که او صورت و جالل خدا س چون

» مرد ينیست، بلکه زن از مرد است؛ و مرد به جهت زن آفریده نشد، بلکه زن برا

سـر هـر   «: گویـد  ینهاده شده است که م 3 ۀو این کالم براساس آی )9 -7 يها آیه(

: گوید یم يگیر او در مقام نتیجه. »خدا مسیحمرد مسیح است و سر زن مرد و سر 

ـ (» سـبب فرشـتگان   بر سر داشته باشد، بـه  یعزت باید یرو زن م از این« و  )10 ۀآی

به سبب پـرده   يدراز دارد، او را فخر است، زیرا که مو يو اگر زن مو«: افزاید یم

  ).15 ۀآی(» بدو داده شد

تبیین کیفیت عبادت بـود،   يآنکه مضمون این عبارت پولس، در اصل برا با

بر همین . کرد یزن صادر م يلزوم پوشش مو ةنیز دربار یلک یاما در مجموع حکم

تا قـرون وسـطى، ایـن     يقرون متماد یمسیحیت، در ط ياساس است که در فضا

  .شد یرعایت م یرسم در مراودات جوامع مسیح

  شواهد وجود حجاب در مسیحیت

در ایـن   شود؛ یمیان آباء کلیسا نیز توجه به موضوع پوشش زنان دیده م در

ـ  ،)م220-160ح(خصوص باید از ترتولیان  میان به یـاد   یبنیادگذار مسیحیت التین
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:   نـک (مباهات توجـه داده   ۀعنوان مای کرد که در آثارش به موضوع پوشش زنان به

» پوشش دوشیزگان ةدربار« انمستقل با عنو يا خصوص رساله و به )18، »دفاعیه«

وشاندن سر در هنگام نماز او در این رساله، ضرورت پ یاصل ۀمسئل. پرداخته است

زنـان   يدوشیزگان است که محل اختالف بـوده، امـا ایـن ضـرورت بـرا      ياز سو

البته باید توجه داشت که در فصول  ).35همان، (نظر بوده است  شوهردار محل اتفاق

ـ    ۀمسئل هبعد، سخن ترتولیان ب و  شـود  یپوشش زنان در خارج از خانـه کشـیده م

همـان،  :   مثالً نک(تمام زنان رشید تأکید دارد  يبراهمچنان بر ضرورت این پوشش 

ـ  ). 37 آن بـه عنـوان    یاو ضمن اشاره به حجاب در میان اقوام بربر و عـرب و تلق

ـ     يبرا یفضیلت فضـیلت   ناین غیر مسیحیان، اشاره دارد کـه نبایـد مسـیحیان از ای

  نک(جلبـاب  ةواژ یخاستگاه حبش). 272-271بلومنر، :   همانجا؛ نیز نک( باشند يعار

پیـش از اسالم ــ  ۀبر آن است که این نوع پـوشش در حبش يتأیید ،)مقاله ۀدنبال: 

  .بـر آن غالب بوده ــ رواج داشته است یکـه دیـانت مسیحـ

اصـحاب اخـدود کـه     ۀمربوط بـه قصـ   ،»يحمیر يشهدا« یمتن مسیح در

وجود دارد که  ینجران رخ داده است، عبارت ۀپیش از ظهور اسالم در منطق يچند

ـ   نیز صورت خود را به یزنان مسیح کند یتأیید م :   نـک ( پوشـاندند  یطور معمول م

ــاب « ــاز. )129، 1»... کت ــوم تصویرس ــنت يهایعم ــریم   یس ــرت م و  از حض

 ،یبرنـول :   مثالً نک( دهند یپوشیده نشان م يآنان را با سر و مو ،یمسیح يها قدیسه

  ).16a, 17, 18a يا، تصویره)3(2 زی، ن53، تصویر )2(2

  حجاب در اروپاي شرقی

 يبـرا  ياسـتفاده از روسـر   ،یمسیحیان آسـیای  انیو در م یشرق ياروپا در

ـ  ةقرنها رایج بود و بازماند شتریزنان در ب در . شـود  یآن تا عصر حاضر نیز دیده م

 ۀعنـوان نشـان   زنان شوهردار مرسوم آن بود که به يقرون وسطى، برا یاروپا در ط
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شـرم   که ی، رسم)II/319-320پندرگاست، (خود را بپوشانند  يا، موهاحجب و حی

 ۀفاصـل  شتریو ب.) ff 42واتسون، (دیده شدن سر را به یک هنجار مبدل ساخته بود 

از . گرفـت  یسر را دربر م ۀو پوشش جز صورت هم پوشاندند یگردن تا چانه را م

ـ    ةکنند که تأمین یهایمیان لباس زنـان   يبـرا  wimple تـوان  یاین کیفیـت بـود، م

باره تنها دختران جـوان ازدواج نکـرده    هرحال دراین به. دآنگلوساکسون را یاد کر

  ).پندرگاست، همانجا(مستثنا بودند 

 يهـا از واژگـان زبـان   یمتروك شدن این رسم، هنوز رسوب آن در برخ با

نمونـه  عنوان  ست؛ بههنرِ پوشاندن مو يکه آرایش مو به معنا شود یدیده م یاروپای

. در فرانسه اشاره کـرد  coiffeuseو  ،یدر انگلیس hairdresser ةبه واژ توان یم

و نشـان   )177دوزا، (بـوده   م17 ةکه ساخت آن در سـد  دانیم یاخیر م ةواژ ةدربار

  .بوده است يکه این رسم تا آن دوره برجا دهد یم

برآمـده    یاول رسم ۀنماز و ادعی يدر حین ادا  یعنوان رسم  سر به پوشاندن

ـ  یمختلف مسیح يها پولس بود و به همین سبب نزد فرقه ۀاز رسال . شـد  یدیده م

 1»یقـانون شـرع  «اشاره کرد که به موجب ) کاتولیک( یازجمله باید به آیین التین

بعـد بـا قـوانین دیگـر      يبـود و چنـد   يم، این پوشش هنوز اجبار1917مصوب 

 يم حتى در کلیسـاها 1960 ۀتا ده رفتند، یکه به کلیسا م یزنان يبرا. منسوخ شد

 یم تنهـا نـوع  1917معمول بود، اما پـس از   يکاتولیک پوشش سر، همچنان امر

گرا شامل  سنت يکلیساها یدر برخ. است یرعایت ادب کلیسا و نه یک قانون دین

کار پرُتستان هنوز این رسـم   محافظه يساهاکلی یو برخ یارتدکس شرق يکلیساها

  .خواند یکه شخص، نماز خود را در خانه م یزمان محفوظ مانده است، حتى

  شواهد دیگر از حجاب مسیحیت

ـ   يا زنان در لباس راهبـه  يدیگر پوشش سر برا بازتاب در . شـود  یدیـده م
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ـ   انیروحان ۀهم یشرق يکلیساها دارنـد، کـاله    2یاز زن و مرد یک پوشـش بیرون

 ةن مجموعـه پوشـانند  به کل ای ،يدر رسم اسالو. پوشاند یکه سر را م 3يا استوانه

مکمل هـم بـه    جابکلوبوك یک ح يها از رو راهبه. گویند یم 4سر و مو کلوبوك

و  پوشـاند  یها را هم م که افزون بر موها، گردن و شانه پوشند یم 5نام آپوستولنیک

  ).  ، جم50 ،یمیخایلووسک:   نک( ماند یتنها صورت باز م

  

  :حجاب در ایران باستان. 4ـ  الف

  رمفهوم چاد

 یهنـدوایران  ۀچادر و گرفته شدن آن از ریشـ  ةواژ یشناس با تکیه بر ریشه 

čat سنسـکریت،  :   نـک (» پوشاندن خود« يبه معناcat-     ،و  )383، مـونیر ـ ویلیـامز

 تـوان  یثابت نشده است، م -čat یفعل ۀریش يبرا يمیانه، کاربرد یاینکه در فارس

 ،يمکنز(  čatur/ čadurمیانه  یفارس ةدانست که ساخت واژ يقو رااین احتمال 

این سخن آن است که رسـم   ۀباستان است؛ نتیج ة، مربوط به دور)94 ،یوش ؛ فره21

  .باستان وجود داشته است یزنان، در عصر فارس ياستفاده از یک پوشش برا

  شواهد تاریخ استفاده از چادر در ایران

 يهـا  ل پیکـره از خـال  ،یهخامنشـ  ةدور ۀاز مادها تـا آسـتان   شیپ ةدور از

ـ  نشان داد که تـن  توان یآمده از پیرامون ایران م دست به نزدیـک بـه چـادر     یپوش

صـغیر رواج داشـته    يالنهرین و آسـیا  خصوص در مناطق غرب ایران مانند بین به

قابل توجه است که  رنگانکوه ۀمادها، نقش برجست ةاز دور ).د، چادر  ه:   نک(است 

کـه بـر سـر     یکه در آن، زنها با پوششـ  دهد یمرا در حال پرستش نشان  یجمعیت

دیگر  يها سر، که در نمونه يصرفاً برا یپوشش اند، یدارند، از مردان قابل بازشناس

  ).59، 56، 54ضیاپور، ( شود یهم دیده م
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. به پوشـش زنـان وجـود دارد    يا داستان استر از کتب عهد عتیق، اشاره در

ملکه  یوشت«فرمان داد تا  یدر اثر مست یدر ضیافت )م ق 465-486  سل(خشایارشا 

او را بـه خالیـق و سـروران     یرا با تاج ملوکانه به حضور پادشاه بیاورند تا زیبای

نکـرد و در   يشاه را پیـرو  رمانکه داشت، ف ي، اما ملکه به سبب قیود»نشان دهد

نویسندگان یونان باسـتان ماننـد    ).12-10: 1کتاب استر، (حضور مردان ظاهر نشد 

حجاب دارند و از مـردان   ،یوتارك نیز سخن از آن دارند که زنان نخبگان پارسپل

انـد   نسبت به دیده نشدن زنانشان بسـیار حسـاس   یو مردان ایران گزینند یم يدور

جمشید، هم زنان بـا حجـاب و هـم     تخت يها در مجسمه ).1274-1257 ،یمورف(

. سبب اختالف طبقات باشد که این تفاوت باید به )همانجا( شوند یدیده م حجاب یب

در فـرش   ،یهخامنشـ  ةاز نـوع چـادر کوتـاه از دور    یاز رواج حجـاب  یهای نشانه

ـ   يبرجا يمهرها یپازیریک و در برخ  ایـن کـه دوام   چنـان  شـود،  یمانده دیـده م

-63ضیاپور، :   نک(است  یجوی یقابل پ یاشکان ةدور يها پوشش کمابیش در پیکره

  ).د، چادر  ؛ نیز ه  بب 94؛ ملک زاده، 85-96، 71

: دهـد  یزنان را در دو موقعیت نشان م ،یساسان ةمانده از دور يبرجا نقوش

با پوشش کمتر دارند و در مـأل عـام،    یزنانه، لباس يو بزمها یدر محافل خصوص

-114زاده،  ملـک (متنـوع اسـت    يهـا پوشش آنان همان چادر کوتاه، البته با طرح

 يماننـد یـادکرد   شود، یمشاره به این پوشش دیده نیز گاه ا يدر متون پهلو. )117

 ةاز پوشش سر یک زن بـا حجـاب، بـدون آنکـه دربـار      )3:35(در یوشت فریان 

هسـت کـه    يا در داستان پانتئا، همسر ابرداد، اشاره. آمده باشد یجزئیات آن سخن

کم نزد اشراف ماد، اسـتفاده از روبنـد هـم     دست یدر عصر هخامنش دهد ینشان م

 .).IV ،6:11 ffگزنفن، کتاب (بوده است مرسوم 

قریب، (چادر و سرپوش  يبه معنا wāšāmē ةالنهر نیز وجود واژ ماوراء در

ـ     يبه معنا -var-š یایران ۀاز ریش) 399 نیـز بـه    یپوشـاندن کـه در زبـان فارس
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کـه نشـان از رواج    )166دوسـت،   حسن(صورت باشامه آمده، وام گرفته شده است 

 ياز یادگارهـا  مـین، در داستان ویـس و را . دارد ییرانیان شرقاین سنت در میان ا

که بر  )405فخرالـدین،  (ویس اشاره شده  ۀفرهنگ پیش از اسالم ایران نیز به باشام

  ).459همو، (است  شده یسر نهاده م

بـر   يا نشـانه  ،یساسـان  ةرسـیده از دور  يدر نقـوش و نـه در گزارشـها    نه

ـ عنوان یک رسم معم پوشاندن صورت به امـا گویـا در مـوارد     شـود،  یول دیده نم

ممکـن   کـه  یاسـت؛ رسـم   شده یدهان نیز پوشانده م ۀتمام صورت یا ناحی یخاص

چنین  وجودبازتاب . بوده باشد یخاص يخاص، یا آیینها يا است مربوط به منطقه

بازجست که به هنگـام سـخن از    ياز کتب پهلو یدر یادکردهای توان یرا م  یرسم

، »صـد در «(بند اشاره شده است  ، به پنام یا دهان)کفن(نار جامه تجهیز میت در ک

، بـا برگـردان   rēt-γōδ ةوجـود واژ ). 40: 10، 4: 12؛ شایست ناشایست، 3: 87

تأییـد  . نیز شایان توجه است )349 یب،قر( يدر سغد» ـ پوش  يرو« یاللفظ تحت

ـ    ،یبودن این رسم آن است که در دین زردشـت  یآیین ه هنگـام  موبـد الزم اسـت ب

بر دهان بندد تا نفس و بخـار ناپـاك    يسرودن اوستا در برابر آتش مقدس، روبند

  ).295-293/ 1پورداود، (دهان به عنصر مقدس آتش نرسد 

از یک داسـتان عصـر    یدر داستان خسرو و شیرین ــ که پرداخت یفردوس

را  او ياست ــ به اینکه شیرین چادر بر سر داشته و آن چـادر حتـى رو   یساسان

داسـتان ایـن    يِبعـد  يهـا در پرداخـت  ؛)791ص (اشاره کرده اسـت   پوشانده، یم

  ).606 ،يشیراز صابر(به برقع تبدیل شده است  يپوششِ رو

سر اشاره کـرد   یایران، باید به پوشش آیین یسخن از رسوم باستان سرانجام

ـ  هیکه در اوستا به هنگام نیایش بدان توص مگـان  ه«: گویـد  یشده است؛ آنجا که م

خـرده  :   نک( »کنیم   یمزدا نماز م و آن گاه به درگاه دادار اهوره پوشیم   یسر خود را م

امـا   شـود،  یو م شده یهمواره رعایت م یاناین رسم در محافل زردشت ؛)66اوستا، 
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  .اند همگان از مرد و زن بوده هیمخاطب این توص

  :حجاب نزد عرب پیش از اسالم. 5ـ  الف

پـیش از اسـالم    ةکیفیت پوشش زنـان در دور  ةتکیه دربارقابل  يهایآگاه

 یگزارش مشخص ،یجاهل ةلباس دور ةدربار یکه جواد عل اندك است، چنان بسیار 

باره مربـوط بـه    ترین گزارش دراین کهن. )58 -5/47(از لباس زنان نیاورده است 

کامالً  است که اشاره دارد در عربستان، سر و صورت زنان )م220-160ح(ترتولیان 

ایـن   يروشـها  ةدربـار  يدر اینجـا و . و تنها یک چشم پیدا ست شود یپوشیده م

تـر   پیش ).272بلومنر، :   ؛ نیز نک37، 1»...  ةدربار«(داده است  یپوشش هم توضیحات

 يزنـان امـر   يبـرا نجران نیز پوشاندن صـورت   یاشاره شد که نزد اعراب مسیح

  ).129، »کتاب«(معمول بوده است 

زنان  ،»یجاهلیت اول« ةحکایت از آن دارد که در دور احزاب ةسور 33 ۀآی

بایـد بـه    نـور  ةسور 60 ۀکه با کمک آی يا واژه اند، شده یبا تبرُّج در انظار ظاهر م

ـ   ۀمضمون آی. خودآراستن ترجمه شود  ةکـه حتـى در دور   دهـد  یاحزاب نشـان م

در منظر عـام میـان   از آراستن خود  یزپره یآن رسم تبرج برافتاده و نوع ،یجاهل

به بازگشت  یدر اوایل ظهور اسالم، گرایش یعرب مرسوم و پسندیده بوده، اما گوی

  .به رسم تبرج پدید آمده بوده است

روایت از زبان صحابه و تابعین  یها، برآمده از انبوه از دانسته يدیگر بخش

 است کـه بـه مناسـبت تفسـیر     یجاهل ةمناسک حج در دور يکیفیت اجرا ةدربار

: 7/26/تفسـیر اعـراف  (اعراف ــ تکرار شده است  ةآیات مختلف ــ عمدتاً از سور

ــ ــ: 28/ 7/؛ تفســیر اعــراف4/225 ،یثعلب ــن اب ؛ تفســیر 5/1461، 3/764حــاتم،  یاب

؛ تفسـیر  8/166تفسـیر،   ،يطبـر : 7/33/؛ تفسـیر اعـراف  5/1464همو، :  7/31/اعراف

  ).151 ،يواحد: 8/35/ انفال
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ظهـور   ۀات آن است کـه عمـوم عـرب در آسـتان    مشترك این روای مضمون

، اما )  ، جم147-8/146همان،  ،ي؛ طبر2/894مسلم، ( کردند یاسالم، عریان طواف م

داشت؛ آنـان   یآیین ۀبود و جنب ارتباط یآنان ب ةکامالً با پوشش روزمر یاین عریان

؛ 4/205جصـاص،  (کننـد   طـواف انـد،   که گناه کرده یمعتقد بودند که نباید در لباس

همـان،   ،يطبـر (انـد   باشند که از مادر زاده شده یو باید به همان حال) 18/ 5 ،یثعلب

تنها قریش و همکیشان آنان از  ان،یم دراین. )2/41، ... طاووس، االقبال  ؛ ابن8/154

/ 2صـحیح،   ،ي؛ بخـار 2/24هشـام،   ابن( داشتند یبودند که لباس را نگاه م» حمس«

و زنان، شـبانه مناسـک را بـه     کردند یروزانه طواف م مردان. )همانجا مسلم،؛ 599

همـان،   ،ي؛ طبـر 182/ 1 ،ی؛ ازرق1/387مقاتل، (تا کمتر دیده شوند  آوردند یم يجا

هشـام،   ابـن ( داشـتند  یدر حد ستر عورت را نگاه م یو ضمناً اندك پوشش )299/ 2

  ).160-159، 8/154همان،  ،يهمانجا؛ طبر ،ی؛ ازرق2/25

تـاریخ،   ،يطبـر (یـا جنـگ    )5/393سـعد،   ابـن ( يند عـزادار مان يموارد در

 نموده یکه خالف عادت م اند ساخته یخود را آشکار م ي، زنان عرب موها)3/296

 یهـای  سخن گفته، از واژه یکیفیت حجاب اسالم ةگاه که قرآن کریم دربار آن. است

اده کـرده  اسـتف » خمرهن«و » جالبیبهن«مانند  یمانند جلباب و خمار در ترکیبهای

زنـان عـرب از    شـود،  یکامالً آشکار م که يطور ، به)59/ 33/؛ احزاب24/31/نور(

. اند اند و تنها به دقت بیشتر به استفاده از آنها امر شده تر این پوششها را داشته پیش

ـ   یوقت یازجمله فراء اشاره کرده است که زنان جاهل  پوشـیدند،  یخمار خـود را م

سـان گـردن خـود را آشـکار      و بـدین  انداختنـد    یخود م ۀبه پس شان راآن  ۀدنبال

نـزول   ةخاطر ةسلمه دربار که ام یهمچنین از سخن. )8/490حجر،  ابن( ساختند یم

میان زنان مهاجر  یکه تفاوت شود یآورده است، استنباط م احزاب ةاز سور 59 ۀآی

ـ    داردو انصار در لباس وجود داشته است، چه، او تصریح   ییاهکه دیـده شـدن س

 ،یصـنعان (بـوده اسـت    سـابقه  یجلبابها بر سر زنان انصار به دنبال نزول این آیه، ب
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؛ دور )659/ 6 ،ی؛ سـیوط 10/3154 حاتم، ی؛ ابن اب4/61؛ ابوداوود، 3/123، ... تفسیر 

نیست اگر نتیجه گرفته شود که استفاده از جلباب بیشتر در مکـه و نـه در مدینـه    

 ی؛ ابن اب161-160/ 2ابوعبید، :   نک شه،یمضمون از عـا نقـل همان يبـرا( دمرسوم بو

  ).8/2575حاتم، 

  

  : یـ حجاب در نصوص اسالم ب

  :حجاب در قرآن کریم. 1ـ  ب

 يهـا  در قرآن کریم موضوع حجاب به صورت اشاره وار و مجمل در سوره

ـ   یتوزیع شود؛ یدیده م یمدن يها در سوره ینسب یو با تفصیل ،یمک  توانـد  یکـه م

ـ  ةدر میان دو سـور . تدریج قابل انتظار در تشریع حکم باشد یر به نوعناظ  ،یمک

کـه معـارج    دهد یمربوط به ترتیب نزول نشان م قاتمعارج و مؤمنون، تحقی ییعن

امـا روایـات و    ،)695-694رامیـار،  :   نک(تر از مؤمنون نازل شده است  پیش یاندک 

آن است که بتواند در این بحث بـه  تر از  نظریات مربوط به ترتیب نزول، پراختالف

  .کار آید

گرفتـه کـه    يجا یمعارج و مؤمنون، بحث حجاب در سیاق ةهر دو سور در

ـ   : این مباحث با ترتیب مشابه در آن آمده است نمـاز، دادن زکـات،    ۀامـر بـه اقام

ــه نمــاز   يحجــاب، ادا تیــرعا ــاز امــر ب ــه عهــد و ســرانجام ب امانــت، عمــل ب

 رهبخش مربوط به حجاب در هر دو سـو  ).9 -23/1/؛ مؤمنون34-70/22/معارج(

انـد، مگـر بـر     فروج خـود نگـاه دارنـدگان    يآنان که برا«: دقیقاً یک عبارت دارد

آنهـا   يامـا هرکـه فـرا    شوند، یهمسرانشان یا مملوکانشان، پس ایشان سرزنش نم

قدر  ).7-23/5/؛ مؤمنون31-29/ 70/معارج(» بجوید، پس آنان تجاوزکارند يچیز

مرد و زن است و اگـر بـر    سمشترك میان دو جن یم از هردو آیه، یک ویژگمسل
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با غیر زوج یا مملـوك از   یجنس ۀاز زنا و رابط یظاهر عبارت تکیه شود، تنها نه

 يکـه در کنـار ادا   دهـد  یاما موقعیت بحث در سیاق نشان م. شود یآن برداشت م

رده شده و ایـن تعهـد در   تعهد شم یبه همسر به عنوان نوع يامانت و عهد، پایبند

و زکات، در ردیف شعائر اسالم و صفات شاخص مؤمنـان   ازچون نم یکنار اعمال

  .شناخته شده است

احزاب است که به قـول   ۀمبارک ةدر تشریع، مربوط به آیات سور يبعد گام

-2/494 ،يواقـد (ق نـازل شـده    5جنگ احزاب یا خندق در سال  ةمشهور دربار

 ،يطبر(به مدینه است  به اوایل ورود حضرت رسول  مربوط یو به قول )495

  ).همانجا ،ی؛ سیوط22/47تفسیر، 

 یزنــدگ  ةدسـتورات دربـار   يا مجموعـه  ةاین سوره ــ که دربر دارنـد  در

کـم   مربوط به حجاب وجود دارد کـه دسـت   یاست ــ آیات پیـامبر  یشخص

نخسـت بـا   مبحـث  . زنـان اسـت   ۀو نه هم خطاب مستقیم آن با زنان پیامبر

 عیـت و فهم موق یایشان از دنیاخواه یبه زنان آن حضرت در حضور نه یدستورات

ـ  يو تأکیـد بـر وفـادار    )29 -28/ 33/احزاب( پیامبر يمعنو بـه آن   یاخالق

آغاز شده، به موضوع حجاب رسیده و در بسط حجـاب   )31-30/ همان(حضرت 

ما ماننـد دیگـر زنـان    زنان پیامبر، ش يا«: چنین آمده است زنان پیامبر يبرا

کس که در دلش  تا آن نگویید  یاگر تقوا پیشه دارید، با مردان سخن به نرم د،ینیست

هاتان بنشینید و  بگویید و در خانه یکند، پس سخن به درست یهست، طمع یمرض

داریـد و زکـات دهیـد و خـدا و      يهمانند جاهلیت خود را نیارایید، و نماز به پـا 

را از شـما اهـل    يپلید خواهد یجز این نیست که خداوند م. رسول را فرمان برید

با آنکه در پایان این آیه، عبـارت مشـهور بـه    . »گرداند پاکیزهبیت ببرد و شما را 

 ياست، بخشـها  با ضمیر جمع مذکر آمده که مربوط به اهل بیت » تطهیر ۀآی«

ضمیر جمع مؤنـث مخاطـب دارنـد و خطـاب بـه زنـان        یمرتبط با حجاب همگ
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 مـه ادا نیز با بازگشت ضمیر به زنـان پیـامبر   34 ۀکه در آی یامبرند، مرجعپی

تخصیص هم از آن فهمیده  ینوع ،»دیشما مانند دیگر زنان نیست«و با تعبیر  یابد یم

مسـلمانان مـرد و زن    یسخن بـه تمـام   ياز آن سوره، که رو 35 ۀدر آی. شود یم

» حفظ فروج«شده و سخن به تکرار  یمک يها سوره يبازگردانده شده است، فضا

ماننـد دادن صـدقه    يعبـاد  مـال مردان و زنان محدود شده، در سیاق اع ياز سو

مباحث . از نماز قرار گرفته است ي، گرفتن روزه و ذکر خدا به عنوان تعبیر)زکات(

ـ (نکاح و طالق  ةدربار یسوره با آیات آیـات  ( پیـامبر  يهـا ، ازدواج)49 ۀآی

، )58 -53آیـات  ( فیت مواجهه با زنـان پیـامبر  ، حرمت خانه و کی)50-52

پیـامبر، بـه    يا«: حجاب رسیده است يدیگر از آیات محور یادامه یافته و به یک

آن . همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو که جلبابهاشان را برخود فروپوشند

 تر است که شناخته شوند، پس آزار نبیننـد و خداونـد آمرزنـده و مهربـان     نزدیک

این آیه هم در تعمیم نسبت به زنان مؤمن صراحت دارد، هم با اشـاره بـه   . »است

لـک  ذ«تر به حجاب پرداخته و هم با عبـارت   مشخص يفروپوشیدن جلباب قدر

  .حجاب تصریح کرده است ۀاز وجوه فلسف به وجهی »... اَدنى 

ـ  ةتشریع حجاب در قرآن کریم، آیات سـور  يگام در راستا آخرین  ۀمبارک

شـده بـر آن    نـازل  يهـا  از روایات در شمار واپسین سـوره  یاست که در برخور ن

در بحـث از ارتکـاب    یدر این سوره، سیاق. )698رامیار، ( گردد یحضرت قلمداد م

، )29 -27آیـات  (و بحث از آداب ورود به خانـه   ،)26-23آیات (زنا و اتهام به آن 

و به مردان مؤمن چشمانشان بگ«: سخن به حجاب کشیده شده است، با این عبارت

همانـا خداونـد   . تر اسـت  را فروپوشند و فروج خود نگاه دارند، آن برایشان پاکیزه

و بگو به زنان مؤمن که چشمانشان را فروپوشـند  . کنید یآگاه است، به آنچه شما م

آشکار شود ) خود(و فروج خود نگاه دارند و زینت خود آشکار نسازند، جز آنچه 

همسران یا  يبر گردن خود زنند و زینتشان را آشکار نسازند، جز براو خمارها را 
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پدران، یا پدران همسران، یا پسران، یا پسران همسـران، یـا بـرادران، یـا پسـران      

مـرد کـه بـه زنـان      انبرادران، یا پسران خواهران، یا زنان یا مملوکان، یـا خویشـ  

، و پاهاشان را چنان نزنند که اند که بر عورات زنان آگاه نشده ینگرایند، یا کودکان

مؤمنـان، شـاید کـه     يا خدا توبه کنید  يو همه به سو. زینت نهانشان آشکار گردد

تمام یافتـه  ) 33-32آیات (و سپس سیاق با امر به نکاح و عفاف . »رستگار شوید

  .است

  مفهوم جلباب و خمار

اسـت   یجلباب و خمار باید گفت جلباب لباس یقرآن ةدو واژ يمعنا ةدربار

واژه از حبشـه بـه اعـراب     یشناس ریشه یپیش از اسالم که به گواه ةرایج از دور

به گرفتـه   )102ص ( يو جفر )53ص (نولدکه  شناسان، یاز سام. شده است یمعرف

 يبه معنـا » گَلَب« یعلف ۀریش یدر حبش. اند تصریح کرده یشدن این واژه از حبش

 يهـم بـه معنـا   » گَلببه/ گَلبب« آن یپنهان کردن و پوشانیدن است و صورت اسم

فراگیر است که بـر گـرد کـل بـدن پیچیـده       یپوشش يمطلق پوشش و هم به معنا

و  یمعلوم بـودن اشـتقاق واژه در حبشـ   . )189؛ لسالو، 1139دیلمان، :   نک( شود یم

قول به وام واژه بودن آن را تأییـد   ،یآن در عرب يبرا هشناخت يا مفقود بودن ریشه

  .کند یم

ـ  به و  )5/244جصـاص،  :   نـک (عبـاس   از صـحابه چـون ابـن    ینقل از جمع

 ،یسـیوط :   نـک (از تابعین چون مجاهد  يو شمار )243/ 14 ،یقرطب:   نک(مسعود  ابن

 ي، جلبـاب بـه معنـا   )5/196جصـاص،  (و سعید بن جبیر  یابراهیم نخع، )661/ 6

کـرده اسـت کـه     شتکثیر از قول این جمع چنین بردا ابن. دانسته شده است» ردا«

و تأییـد   )3/519(پوشیده شـود  ) مقنعه(خمار  ياست که باید از رو یجلباب ردای

 یآن را لباسـ  يطبر ).661، 6/182 ،یسیوط( شود یآن هم از سعید بن جبیر دیده م
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در  ).18/165تفسـیر،  ( پوشاند یدیگر ازجمله خمار را م يلباسها یکه تمام داند یم

و فراگیرتـرین پوشـش بـود، بایـد بـه       تـرین  یبیرون ابتأیید این برداشت که جلب

 ياند که جلباب برا پرسیده یزن ةدربار اشاره کرد که در آن از پیامبر یاحادیث

 ،يدوز:   ؛ نیـز نـک    ، جـم 139، 1/123صـحیح،   ،يبخـار (شرکت در نماز عید ندارد 

ـ   ،يچـون جـوهر   یم به بعد، برخـ  10/ق 4 ةاز سد. )122-123  رجلبـاب را براب

؛ 1/101:   نـک ( پیچند یتنشان م ياند که زنان آن را گرداگرد لباسها دانسته» ملحفه«

  .)منظور، ذیل جلبب کثیر، همانجا؛ ابن ؛ ابن1/341هائم،  ابن

نخست  ةنشان داد که در سد توان یدر اشعار عرب، م یتکیه بر یادکردهای با

و ) 6/377تـاریخ،   ،يطبر:   مثالً نک(جلباب لباس غالب نزد زنان عرب بوده  ،يهجر

همانجـا؛   ،يجوهر(دوشیزگان نیز بوده است  ةتنها زنان شوهردار، که مورد استفاد نه

  ).10/416 ،يبغداد

 يمنابع تفسیر يها ندارد و داده  یسام يدر زبانها یروشن یشناس ریشه خمار

 مفسران و لغویان عمومـاً آن را اشـاره بـه همـان    . اندك است باره بسیار  هم درآن

سنت لغویان . )3/285کثیر،  ابن( نامیدند یم» مقنعه«که مردم آن را  دانند یم یپوشش

پوشـاندن و پـرده کشـیدن     يبه معنـا  »رخ م « یعرب ۀآن بود که خمار را از ریش

تخصـیص   یو آن را به نـوع ) 2/215فارس،  ؛ ابن4/263خلیل بن احمد، :   نک(بدانند 

 يهـا  به هـر حـال، حتـى نمونـه     ).159اغب، ر(کنند  ریدر پوشاندن سر تعب یمعنای

، ... طاووس، مهج  ابن:   مثالً نک(متأخر  یدر منابع حدیث» خَمرَ«از کاربرد فعل  ينادر

یادشده در آغاز  يبه دور از احتمال نقل به معنا نیست و کاربرد این فعل به معنا )6

  .تردید دارد ياسالم جا
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  :حجاب در تفاسیر. 2ـ  ب

اند، نقش  که صحابه و تابعین از آیات حجاب داشته یو درکهای تفاسیر متقدم

بسـیار   ۀداشـته و واسـط   یکننده در تدوین احکـام حجـاب در فقـه اسـالم     تعیین

  .بوده است یپراهمیت

ـ   ةبعـد دربـار   يکه میان صحابه و نسـلها  یاز مسائل ییک  یآن تفـاوت فهم

ـ    یمسائل جنسیت ةدربار میکر قرآن یوجود داشت، زبان کنای  آن در  ۀبـود کـه نمون

ـ  . شـود  دیده می) 5/6/؛ مائده4/43/نساء(» مستُم النِّساءال«تفسیر  و  یامـام عل

 یدر آن آیـه، نزدیکـ  » مالمسـه « زعباس از صحابه، معتقد بودند که مقصـود ا  ابن

است، اما خداوند از آن باب کـه پوشـاننده اسـت، بـه کنایـه سـخن گفتـه اسـت         

نیـز   و همین مضمون از امام صادق )2/550 ،ییوط؛ سـ 206-1/205زنجله،  ابن(

سـال   100است که با گذشت حدود  یاین در حال. )5/555 ،یکلین(نقل شده است 

دقیقـاً   یمیان عالمان اختالف بـوده اسـت و برخـ    باقراز اسالم، در زمان امام 

  ).1/22، ... تهذیب  ،ی؛ طوس1/243 ،یعیاش:   نک( کردند یلمس را از آیه برداشت م

در قرآن کریم آمـده، عکـس ایـن    » حفظ فروج«دستور به  ةآنچه دربار اما

ـ  یظاهر عبـارت اشـاره بـه حفـظ عضـو تناسـل       که یاست؛ درحال  ۀدارد و در هم

از  ياین دستور شامل هـردو جـنس زن و مـرد اسـت، بسـیار      یقرآن يیادکردها

ـ  یامـا هسـتند مفسـران   . اند از زنا را فهمیده یمفسران متقدم از آیه نه بـرخالف   هک

ـ ماندا ۀاسلوب مالمسه، حفظ فرج را کنایه از حفظ هم جز مستثنیات ـ دانسته   ها 

و  )9/ 22تفسیر،  ،يطبر(اند  و آن را نه به حفظ از زنا که به حفظ از نظر بازگردانده

تکلف موجود در  ).3/283کثیر،  ابن(اند  البته گاه هر دو برداشت را به هم عطف کرده

 یآیات نه ۀبر آن روند که حفظ فرج در هم یشده است تا برخ بوجاین تأویل، م

کـه   ینور که ناظر به پوشاندن از نظر به بدن است، سخن ةاز زنا ست، جز در سور

  ).5/172:   نک(ابوبکر جصاص آن را تخصیص بدون دلیل شمرده است 
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 در که از بیعت زنان با پیامبر یاست که در نقلیات یباب مقایسه گفتن از

دست است، مضامین بیعت شامل پرهیز از شرك به خدا، پرهیز از زنـا، سـرقت و   

، 8/11سـعد،   ابـن (پرهیز از بهتان افزوده شده اسـت   ،یکشتن اوالد است و در برخ

 )4/1923االسـتیعاب،   عبدالبر، بن؛ ا78 -28/77همان،  ،ي؛ طبر3/335حبان،  ؛ ابن237

بـدون اسـناد    یتنها در حدیث. زنا دارد و این حکایت از تأکید بر موضوع پرهیز از

کـالم   آمده است که در میان شروط، بیعت آن بود که زنان جز با محرمان خود هـم 

  .ندارد  یاز روایات و حتى از فقه اسالم يکه مؤید )2/214 نعمان، یقاض(نشوند 

دیگر مباحث مورد توجه مفسران متقـدم، کیفیـت اسـتفاده از جلبـاب و      از

خمار، آیه وضوح دارد که زنان بایـد خمـار خـود را تـا      ة؛ دربارخمار بوده است

گویا در آغاز زنـان   ).6/182 ،یسیوط:   نک(چاك سینه ادامه دهند و آن را بپوشانند 

است، اما روایات حکایت  دهآنان کوتاه بو ينداشتند و خمارها يعرب چنین تقید

دامـن خـود را    ۀاز حاشـی  يا از آن دارند که پس از نزول آیه، زنان مسلمان قطعه

صـحیح،   ،يبخـار (بلنـد سـاختند    يبریدند و به خمارشان افزودند یا از آن خمـار 

  .)18/120همان،  ،ي؛ طبر4/61؛ ابوداوود، 4/1782-1783

تـابعین   يهـا جلبـاب، دیـدگاه   ةدربـار » یدنین علـیهن «عبارت  ةدربار اما

به  یما دقیقاً چه کمکنزدیک ساختن است، ا يدر لغت به معنا» ادنا«متفاوت بود؛ 

نزدیـک   يفهم کیفیت پوشش جلباب خواهد کرد؟ عکرمه، از تابعین، آن را به معنا

؛ 519/ 3کثیـر،   ابـن ( شانددانسته است که چاك سینه را بپو يآوردن جلباب به نحو

اسـت کـه از خمـار انتظـار      ياما به تصریح قرآن، ایـن کـارکرد   ،)6/661 ،یسیوط

از  یاز روایات، آن را بدین معنا دانسته است که بخشـ  یعباس در برخ ابن. رود یم

بسـته شـود    یپیشـان  ينزدیک آورده شـد کـه رو   يجلباب به نحو یقسمت باالی

بعضـیه  » من«این قول وجود  یو تأیید لفظ) همانجا ،ی؛ سیوط22/46همان،  ،يطبر(

:   نـک ( تأیید این سخن را هم در حـدیث امـام بـاقر   . است» من جالبیبهن«در 
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 )378/ 5نحـاس،  ( يو هم نـزد حسـن بصـر   ) 5/74تهذیب،  ،ی؛ طوس4/344 ،یلینک

از  یکه پوست پیشـان  يطور عایشه نیز به استفاده از خمار نازك به. یافت توان یم

  .)6/182 ،یسیوط( آن دیده شود، اعتراض داشت زیر

امر زنان بدان باشد که بـه  » یدنین«احتمال نیز وجود دارد که مقصود از  این

ـ : قـس (ـ که احتماالً رسم پیشین آنهـا بــوده   انداختن جلباب بر دوش    يجا  ،یعل

تفاسـیر نخسـتین    یاندازند؛ تعابیر برخـ  خمـار بر سر يجلبـاب را از رو ـ  )5/53

  ).3/54( کند یمانند مقاتل نیز این برداشت را تأیید م

ن از شـاگردا  ،یعـالم کـوف   ،یسـلمان  ةبایـد از تابعـان عبیـد    نهـا یاز ا فراتر

از او سؤال کردند، بدون آنکه خـود را  » یدنین« ةدربار یمسعود یاد کرد که وقت ابن

درگیر عبارت قرآن سازد، عمالً با ردایش صورت و تمام سر خـود را پوشـانید و   

 ،یهمانجـا؛ سـیوط   ،ي؛ طبر10/3154حاتم،  یابن اب(تنها یک چشمش را بیرون نهاد 

پوشش بـود کـه نـزد     يبرا یید گفت این سنتبا اشاره به نقل ترتولیان، با ).6/661

 یعرب صدها سال پیش از اسالم رواج داشت؛ شـاید در صـدر اسـالم نیـز برخـ     

ـ     یهمچنان بر این سنت پایبند بودند، اما این معنای  ۀنیست کـه بتوانـد از ظـاهر آی

پوشیدن سـر و صـورت جـز یـک      ةتأیید شیو ،يبه هر رو. داحزاب استنباط گرد

عبـاس  نـامشهور از ابن یو در روایت )659/ 6همو، ( یعب قرظچشم از محمد بن ک

  ).همانجا ر،یتفس ،يطبـر:   نک(نیـز نقل شـده است 

شریفه بـا   ۀمفسران، حکمت این پوشش است که در آی يبرا يدیگر مبحث

در ایـن بـاره تفسـیر    . »شناخته شوند تا آزار نبیننـد «این تعبیر بیان شده است که 

اسـالم از جاهلیـت    يهـا  د که هدف را به بازشناختن نشـانه وجود دار ينامشهور

تابعین چون مجاهد، حسـن   زاما بیشتر مفسران ا ).کثیر، همانجا ابن(بازگردانده است 

اند که بـا ایـن پوشـش زنـان آزاد از کنیـزان بازشـناخته        و ابومالک بر آن يبصر

برخوردار  يتر صخا یاز آنجا که به عنوان آزاد بودن، از حرمت اجتماع شوند؛ یم
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نحـاس،   ،يحاتم، طبر یابن اب( گرفتند یبودند، مورد آزار و تعرض رهگذران قرار نم

وجود دارد کـه   يمتعدد يتفسیر مشهور، باید گفت گزارشها يراستادر . )همانجاها

، پوشیدن جلباب اختصاص به زنان آزاد داشـته  در عصر پیامبر دهد ینشان م

  ).بخش بعد:   نک( کردند یده مو کنیزان تنها از خمار استفا

» ...  خُذوا زینَـتَکُم عنْـد کُـلِّ مسـجِد    ... « در  يا قرآن کریم، جز اشاره در

ــ  يخاص در هنگام پرداختن به اعمال عباد یبه پوشش یتصریح ،)7/31/اعراف(

این آیه را که مفسران عموماً به نقد حج برهنه نـزد   شود؛ یازجمله نماز ــ دیده نم

وجـود  » کـل مسـجد  « يدر معنا که یاند، با همان عموم بازگردانده یعراب جاهلا

کـه   دانـیم  یم يبه هر رو. گردد یلباس نمازگزار تلق يبرا یمبنای توانست یدارد، م

از میـان  . بسیار بسـط داده شـده اسـت    یموضوع لباس نمازگزار در مباحث شرع

 شود ینمازگزار زن، یادآور م صحابه، باید به ام سلمه اشاره کرد که در وصف لباس

او هـم   يپاها يکه رو و خمار نماز بخواند، چنان) پیراهن بلند(او باید در درع  هک

از  یو در حدیث )7/183 ،ی؛ قرطب6/367عبدالبر، التمهید،  ابن:   نک(کامالً پوشیده باشد 

همـان،   ،ی؛ طوس1/372، ... بابویه، من الیحضر  ابن(نیز همان آمده است  امام باقر

ـ  ی؛ این دقیقاً همان لباس)2/217 ظـاهر   يبـرا  بایسـت  یبود که یک زن مسلمان م

  .پوشید یشدن در مأل عام و نزد مردان بیگانه م

ـ  ۀاز قراین موجود در سیاق آیات، برداشت کرد که آی توان یم  ۀاحزاب و آی

» نشناخته شـد «اند؛ محوریت تعلیل به  نور ناظر به دو موقعیت مختلف از حجاب

است بر اینکه حجاب به جلباب که در این آیه یـاد شـده،    يا احزاب، قرینه ۀدر آی

 ۀناظر به حضور زنان در مأل عام و بیرون خانه است؛ اما ذکر یکایک محارم در آی

که حکم مربوط بـه   دهد ینور پس از بیان حکم حجاب به خمار به عکس نشان م

بیـرون خانـه صـدق خواهـد      ةربارحضور زن در خانه است، و به قیاس اولویت د

زن در مواجهـه بـا مـرد     یاین تفکیک آن خواهد بود که حجاب اصـل  يمعنا. کرد
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نـور اسـت و حجـاب     ۀــ خمار یادشده در آی رونبیگانه ــ چه در خانه و چه بی

ـ    ياو برا يثانو تفـاوت  . احـزاب  ۀظاهر شدن در خیابان، جلبـاب یادشـده در آی

 يا بیرون در ضرورت یا عدم ضرورت جلباب، نکتهگذاشتن میان موقعیت خانه و 

ـ   شود؛ یاز ابن عباس دیده م یاست که در روایت زن  يکـه بـرا   شـود  یاو متـذکر م

و خمـار بنشـیند و جلبـاب از خـود     ) پیراهن بلنـد (نیست در خانه با درع  یگناه

ـ  . )18/165تفسـیر،   ،يطبر(بردارد، تا آنجا که خود را نیاراید  ) 60( ۀدر تفسـیر آی

انـد کـه زنـان     از تابعان چون مجاهد و ضحاك یادآور شده ینیز مفسران نور ةسور

پوشش به خمار اکتفا کننـد و   رد توانند یبه ازدواجشان نیست، م يسالمند که امید

تفاوت میان چادر خانه و چادر . )167، 18/165همان،  ،يطبر(جلباب را کنار نهند 

  .انان وجود داشته استقرون همواره در میان مسلم یبیرون، در ط

ـ   توان یتوجه به آنچه گفته شد، م با  ةکـه پوشـانند   یگفت که جلبـاب، لباس

یک زن  يا لباس و نه بدن است، وجه غالب در کارکرد آن، داللت بر جایگاه طبقه

مو، گردن و سینه است، وجه غالب در کـارکرد   ةآزاد مسلمان، و خمار که پوشانند

دید بیگانه قرار داشته  رضزن است که نباید در مع از بدن یهایآن پوشاندن بخش

محـور   محور و کارکرد خمار پوشش ةباشد؛ به تعبیر دیگر، کارکرد جلباب پوشانند

  .است

محور، موجب آن بوده است تا اسـتفاده   در لباس پوشش یپوشانندگ اهمیت

ـ    کنند، یایجاد نم یکه پوشش کاف یهایاز لباس ه مورد اشکال باشد؛ اشـاره شـد ک

کـه از امـام    چنـان  ،)6/182 ،یسـیوط (عایشه با استفاده از خمار نازك مخالف بود 

چـون مجاهـد هـم     یتابعین زو ا )113شعبه،  ؛ ابن623ابن بابویه، الخصال، ( یعل

ـ  (مطلق لباس از زن و مرد نقـل شـده اسـت     ةدربار یچنین موضع شـیبه،   یابـن اب

ـ 176؛ احمد بن حنبل، الورع، 5/157 در احادیث امامیه نیز از امام  ).2/292 ،ی؛ طبران

اسـتفاده   یزن مسلمان نیست که از خمار و درع ۀآمده است که شایست صادق
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، حـال آنکـه   )219/ 2تهـذیب،   ،ی؛ طوسـ 3/396 ،یکلین( ردندا یکند که پوشش کاف

  .جلباب مطرح نیست ةدربار يا چنین مسئله

  :حجاب در حدیث و سیره. 3ـ  ب

و در  يقابل انتظار در سنت نبـو  يا گونه حجاب، به ةرکریم دربا قرآن ةآموز

حجـاب   ةآنچه در سـنت و اخبـار دربـار   . اخبار صحابه و تابعین بسط یافته است

ـ    یآمده، بخشـ  اسـت در   یهـای  تکملـه  یاسـت و بخشـ   یدر توضـیح آیـات قرآن

  .ظاهر عبارات ــ بدان نپرداخته است رکم د که قرآن ــ دست یهای شاخه

شده در روایات، به ترکیـب لبـاس زنـان در عصـر      مطرحاز مباحث  یبخش

آن فـراوان   يهـا  که برخالف انتظار چندان هـم نمونـه   شود یمربوط م پیامبر

اشاره کرد که بـه نقـل از    یدر منابع نامشهور حدیث ياز جمله باید به مورد. نیست

اختصـاص بـه   ) نپیـراه (» درع«دیـدن زن بـدون    شود، یکه یادآور م پیامبر

غیـر   ياو را با درع و بدون لباس افزوده ببینند و برا توانند یدارد؛ محارم مشوهر 

 ي، خمـار و از رو )پیراهن(، درع )پوشش پایین تنه(محارم لباس مورد انتظار ازار 

. )549/ 3 ،ی؛ سـمعان 7/271فضـل،   ،ی؛ طبرس3/326 ، یدیلم(آنها، جلباب است  ۀهم

آن کمـابیش بـا یـک     ةانـداز  ده وعریض بو يا پارچه ناین خمار در صورت تمک

اما همیشـه در ایـن    ،)4/225 ،ی؛ طبران4/64ابوداوود، (است  کرده یم يپیراهن برابر

  ).6طاووس، مهج،  ابن:   مثالً نک(حد امکان وجود نداشته است 

باشد که لباس نماز برابر لباس مقابل نامحرم در خانه  یرفتنیاین مبنا پذ اگر

. به روشن شدن موضوع کمک کنـد  تواند یاس نماز هم ماست، احادیث ناظر به لب

نمـاز زن   يبـرا ) همان خمـار (استفاده از درع و مقنعه  از امام باقر یدر حدیث

تهـذیب،   ،ی؛ طوسـ 1/372الیحضـر،   مـن بابویه،  ؛ ابن3/394 ،یکلین(الزم شمرده شده 

است  بر درع و خمار، ازار هم افزوده شده از امام صادق یو در حدیث )2/217
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که با توجه به بافت حدیث پیشین، ازار هم مفروض گرفتـه  ) 218 -2/217همان، (

از جلباب کـه لبـاس بیـرون خانـه اسـت، دیـده        يدر هر صورت، یاد. شده است

  ).224 ،يحمیر: ؛ قس1/257همان،  بابویه، ابن:   نیز نک( شود ینم

م اسـت  جلو سر و گیسوان پشت سر نیـز الز  يآمده است که مو یروایت در

  ).3/467بابویه، همان،  ؛ ابن5/520 ،یکلین(پوشانده شوند 

در مواجهه با مردان نامحرم، آشکار بودن صـورت   ،ياساس احادیث نبو بر

از احادیـث   یو در برخـ  )6/180 ،ی؛ سیوط119/ 18تفسیر،  ،يطبر(ندارد  یزن منع

رترین حدیث مشهو. )6/181همو، (دستان تا مچ نیز به این جواز افزوده شده است 

و کفین را از پوشش  رتصو در این باره، حدیث اسماء است که در آن پیامبر

ـ 4/62ابـوداوود،  (استثنا کرده است  اخبـار از حضـرت    یدر برخـ . )2/226 ،ی؛ بیهق

ـ (آن حضرت تصـریح شـده اسـت     ةنیز به آشکار بودن چهر فاطمه / 5 ،یکلین

، کـه مفهومـاً بـر آشـکار     127-2/126 ،ییعقوب: »يالکشفن شعر«؛ نیز خبر 529 -528

  ).بودن صورت داللت دارد

 یپیشـان  يدانسته که رو يعباس پوشش را تا حد از ابن یچهره، نقل ةدربار

، بـه  378/ 5نحـاس،  :   ؛ نیز نک6/661 ،ی؛ سیوط22/46همان،  ،يطبر:   نک(بسته شود 

شـده   انیب است که در حدیث امام باقر يو این همان حد )ينقل از حسن بصر

پایین صـورت، دهـان اسـت     زاست، با این مضمون که حد آن از باال، چشمان و ا

مربوط به کیفیت لبـاس حضـرت    یاما حدیث. )5/74همان،  ،ی؛ طوس4/344 ،یکلین(

هـا  پوشش صورت را در حد پوشـاندن مـو و گـوش    ةدر نماز، محدود فاطمه

  ).257/ 1بابویه، همان،  ابن(تعیین کرده است 

اخبار متعدد حکایت از آن دارد که استفاده از نقـاب و پوشـاندن    همه، بااین

خاص وجـود داشـته    يموقعیتها يصورت با آن نیز در میان زنان صدر اسالم برا

:   مـثالً نـک  (موارد از نقاب بر شناخته نشـدن اسـتفاده شـده اسـت      شتریاست؛ در ب
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 ،ي؛ راونـد 181، 7/177 عساکر، بن؛ ا9/297 ،ی؛ ثعلب58؛ ابولیث، 126-8/125سعد،  ابن

گرفت که اسـتفاده از    اما شاید بتوان از خالل اخبار پراکنده نتیجه ).749 -748/ 2

ـ  ينقاب برا ـ    که بر پوشش  زنان شوهردار  بـه   بیشتر از باب حیـا تأکیـد داشـتند 

و  )3/165؛ ابـویعلى،  3/531سـعد،   ابن:   مثالً نک(وجود داشته است  يصورت اختیار

ـ مجرد که  نانز  ،يبخـار ( انـد  کـرده  یمایل به ازدواج بودند، کمتر از نقاب استفاده م

  ).2/1122؛ مسلم، 4/1466 ح،یصح

که وجه غالب، آشکار بودن صورت  آید یاز مجموع روایات برم يهر رو به

نیز بارها  يزنان در آن عصر بوده، و در خصوص اعمال عباد یدر حضور اجتماع

بر ضرورت استفاده نکردن از نقاب در نمـاز   و ائمه  يو بارها در احادیث نبو

گـاه نیـز   ). 476، 5/74 ب،تهـذی  ،ی؛ طوس4/344 ،یکلین:   نک(و حج تأکید شده است 

این امر مکروه شمرده شده، و باز بودن محل سجده در نماز واجـب و بـاز بـودن    

ـ  2/230همان، (صورت افضل دانسته شده است  یتمام ؛ 2/244شـیبه،   ی؛ نیز ابـن اب

  .)2/14 ،یازرق:   طواف، نک نییآ يبرا

فراوان از صدر اسالم حکایت از آن دارد که لباس کنیـزان بـا لبـاس     اخبار

احزاب و  ۀقابل مالحظه داشته است؛ در واقع آنچه در بحث از آی یزنان آزاد تفاوت

باالتر گفته شد، با اخبار رسیده از آن  یاجتماع ۀاز طبق یاختصاص جلباب به زنان

ـ   يکنیـز که با  یخلیفه عمر زمان. شود ید معصر تأیی کـه جلبـاب    شـد  یمواجـه م

ـ    ) خمـار  ییعن(یا حتى قناع  )3/137المصنف،  ،یصنعان(  یبـر تـن داشـت، او را نه

از تـابعین مدینـه، بـر     يشهاب زهـر  و ابن )378/ 5؛ نحاس، 3/136همان، ( کرد یم

ـ  در مقابـل  . )6/660 ،ی؛ سـیوط 519/ 3کثیـر،   ابـن (تأکیـد داشـت    یاستمرار این نه

از شیوخ اهل مدینه شنیده اسـت   گوید یم) م 767/ق 150د (جریج، فقیه مکه  ابن

به سن بلوغ برسند، تنها بایـد خمـار بپوشـند و پوشـیدن جلبـاب       یکه کنیزان وقت

وجه جمع ایـن دو دسـت روایـت در    . )3/135همان،  ،یصنعان( ستیآنان ن ۀستیشا
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و  تکنیز ازدواج کرده اس يرد خمار برااست که تصریح دا يشهاب زهر سخن ابن

هم وجود دارد که کنیزان  یگزارش. )کثیر، همانجا ابن:   نک(کنیز مجرد را خمار نیست 

ـ (آنـان بـاز بـوده     يکه موها کردند یم یپذیرای یعمر از میهمانان او در حال  ،یبیهق

:   نـک  مـثالً (م نیز همچنان پایدار بوده اسـت   8/ ق2 ةو این رسم در سد ،)2/227

  ).21-18 تیمیه، بنا:   ؛ نیز نک8/7ابونعیم، 

در . در بحث از لباس نمازگزار راه گشوده اسـت  زیکنیز با زن آزاد ن تفاوت

آمده است که کنیز سـر خـود را در نمـاز     احادیث متعدد از امام باقر و صادق

ـ  پوشاند ینم ـ    یگـردد؛ در برخـ   یو اگر چنین کند باید از آن نه ه از ایـن اخبـار ب

کنیز به حضور او در مأل عـام نیـز بسـط داد     يسر برا يصراحت عدم پوشش مو

ـ 418 ،یبرق(شده است  ، ... ، علـل  1/373بابویـه، مـن الیحضـر،     ؛ ابـن 3/394 ،ی؛ کلین

مرسـل از امـام    یدر حـدیث ). 4/281، 218 -2/217همـان،   ،ی؛ طوس2/345-346

دانسـته شـده اسـت،     يخود کنیز بوده و اختیـار  ةپوشاندن سر به عهد صادق

از اینکه کنیزان خود را با پوشـیدن موهاشـان    تهدر گذش شود یضمن آنکه تأکید م

  ).3/10شهید اول، (است  شده یم یشبیه زنان آزاد سازند، نه

که تازه به سن بلوغ  يدخترکان آزاد ةگویا دربار ،یاجتماع ۀدر طبق تفاوت

حـض اینکـه عـادت ماهانـه     دختـران آزاد بـه م  . رسیده بودند، نیز مصداق داشت

؛ 1/173ابـوداوود،  (خـود را کـامالً بپوشـانند     يالزم بود که سر و موهـا  دیدند، یم

همـان،   ،ی؛ طوسـ 2/565، علـل،  3/467؛ ابن بابویه، من الیحضر، 533، 5/520 ،یکلین

ـ )6/181 ،ی؛ سیوط6/57 ،ی؛ بیهق4/281 کـه پوشـیدن    آیـد  ی، اما از لحن اخبار برم

ـ :   مثالً نک(است  یافته ییر موضوعیت متأخ يجلباب با قدر ـ  ،یابوداوود، کلین  ،یبیهق

  ).همانجاها

 یـ کـه حجـاب  درع و خمار و ازار   ةکه دربار آید یروایات به وضوح برم از

ضخیم باشد که پوسـت   یکاف ةانداز ـ ضرورت داشته است که بهمحور بوده   پوشش
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ـ :   مثالً نـک (و مو از خالل آن دیده نشود  ؛ 623بابویـه، الخصـال،    ؛ ابـن 3/396 ،یکلین

پرشـمار از اسـتفاده از    روایـات از همین رو سـت کـه در   . )219/ 2همان،  ،یطوس

، و )6/182 ،یسـیوط (با نـامحرم   یچه در رویاروی یمانند قباط یشفاف يها پارچه

در  ).219، 2/214همـان،   ،ی؛ طوسـ 402، 3/396 ،یکلین(شده است  یچه در نماز نه

ابـوداوود،  (نازك، به ضرورت آستر آن اشاره شده اسـت   ۀپارچصورت استفاده از 

اما عموماً سخن از خمار و درع است و سخن از شـفافیت  . )4/225 ،ی؛ طبران4/64

و این تأکید  )219/ 2همان،  ،ی؛ طوس3/396 ،یکلین:   مثالً نک(جلباب در میان نیست 

محـور و   دهپوشـانن  ةبـر تفـاوت میـان جلبـاب بـا خمـار و درع دربـار        يمجدد

  .محور بودن آن است پوشش

تر بدان اشاره  میان حجاب در خانه و حجاب بیرون از خانه که پیش تفاوت

 حضرت فاطمـه  ةآن دربار يها شد، در احادیث نیز بازتاب یافته و حتى نمونه

  ).6طاووس، مهج،  ؛ ابن529 -528/ 5 ،یکلین:   مثالً نک(نقل شده است 

ع حجــاب از پوشـش مســتقیم بـه پوشــش   از روایــات، موضـو  یبرخـ  در

خـود را از   يتنها باید بدن و مـو  که زن نه يا گونه غیرمستقیم تعمیم یافته است؛ به

ـ  ینامحرم بپوشاند، بلکه باید از کسان او را ببیننـد، امـا    تواننـد  یبپوشاند که خود م

ـ . نـامحرم وصـف کننـد    يزن را برا يهایاز آنجا ست که زیبای ینگران از  ینگران

در روایات دید و در اینجا ست که در تحلیـل   توان یصف را به اشکال مختلف مو

ـ    بـه  يشرم بـا رازدار  ۀعلت پوشش، فاصل یِشناخت انسان . شـود  یشـدت کاسـته م

ـ (افراد بـالغ   ياز وصف کودك نابالغ برا ینگران توان یباره م دراین ، )5/534 ،یکلین

از  یو نگران )524-5/523همو، (مردان جوان  يبرا لمنداز وصف مردان سا ینگران

، مـن  587بابویه، همان،  ؛ ابن519/ 5همو، (همسرانشان  يوصف زنان غیرمسلمان برا

  .را یاد کرد )3/561الیحضر، 
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 ینسبت به پوست، پوشش فرم بدن و عدم بازنمای یافزون بر پوشانندگ حتى

، ... التـاریخ   ،ي؛ بخـار 8/252سعد،  ابن(صحابه و تابعین مهم بوده است  يآن نیز برا

چنـد بـدان    یبه اینها باید پوشیدن لباس مشهور را افزود کـه در روایـات  . )8/394

نپوشند کـه آنـان را در معـرض     یساشاره شده و از زنان خواسته شده است تا لبا

  ).2/215 نعمان، یقاض:   نک(توجه قرار دهد 

ه شده است کشید يحجاب و پرهیز از نامحرم به امور ۀدر روایات، دامن گاه

 شود یروایات اشاره م یدر برخ. که نه موضوع دیدن، بلکه موضوع حواس دیگرند

مانند خلخال بپوشـد   ینامحرم اظهار کند، یا زینت يخود را برا يکه زن نباید صدا

  ).215-2/214همو، ( رسد  یاو به مشام نامحرم يکه صدا ایجاد کند، یا بو

روایـات دیـده    یایـان کـه در برخـ   امر به پوشش سر و مـو از نابین  ةدربار

ـ 5/102 ،ي؛ ترمـذ 4/63ابـوداوود،  (کـه وجـود دارد    یبا توجیههای شود، یم  ،ی؛ کلین

 ۀبر شکسته نشدن ملک يگفت که اصرار توان ی، تنها م)2/214 نعمان، ی؛ قاض5/534

بر اینکه  یشده است، مبن جرمن یاین نگاه به یک کلیت. پوشش از بیگانه بوده است

همـو،  (او را ببینـد   يرا ببیند و نه مـرد  يزن آن است که نه مرد يع برابهترین وض

نعمـان   یاز این روایات، مانند آنچه در دعائم االسالم قاضـ  یبخش مهم ).2/215

نیز معتبر شـمرده   یبرخوردار نیستند و در منابع فقه ياز اعتبار سند شود، یدیده م

  .اند نشده

مـثالً  (لف حدیث اهل سنت نقل شده که در منابع مخت» المرأة عورة« حدیث

 ۀمورد خدش ،یچون دارقطن ینقادان ي، از سو)3/93خزیمه،  ؛ ابن3/476 ،يترمذ:   نک

  .)5/314( قرار گرفته است يسند

ملکه و پیوند مستقیم حیا به حجاب در فرهنگ صدر اسالم است کـه   همین

عمیم یابد کـه  ت يپوشش به موارد ۀاز روایات، دامن یموجب شده است تا در برخ

پوشش نه از سر منع از نگاه نامحرم، بلکه احساس شـرم از برهنـه ظـاهر شـدن     
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خانه و در از زن و مرد خواسته شده است تا در  یدر همین راستا در روایات. است

از برهنـه راه رفـتن بپرهیزنـد     ـ  یجنس ةـ جز در مراودخلوت با همسر خود نیز  

قیامت و عذاب جهنم آن دانسته شده  ۀعرص ياهو از مصیبت )همانجا نعمان، یقاض(

، 3/1222 ح،یصح ،يبخار(بر تن ندارند  یاند و پوشش است که مرد و زن آنجا برهنه

  ).290 ،ی؛ مفید، االمال454-1/453 ،یلین؛ ک4/2194؛ مسلم، 1271

آن مفهـوم تشـخص ـ یافتـه      يحجاب در معنـا  ةباید گفت که واژ سرانجام

 یاد یدر برخ. اما در احادیث وضوح ندارد شود، یفهمیده ماست که امروزه از واژه 

احاطه شده بـا پـرده    ی، مقصود از حجاب فضایکردها از حجاب زنان پیامبر

 ةدربـار ( گفتنـد  یم خنکنندگان نامحرم از پس آن پرده با ایشان س است که مراجعه

احمد بـن  :   ، نکزینب ة؛ نیز دربار68/ 8سعد،  ؛ ابن2/585همان،  ،يبخار:   نک شه،یعا

که  یهمان حجاب ،)1/181الحدید،  یابن اب: ی؛ کل59/ 4سعد،  ؛ ابن4/166حنبل، مسند، 

صـحابه   یبرخـ  يهمین آیه از سو. بدان اشاره شده است احزاب ةسور 53 ۀدر آی

؛ مسـلم،    ، جـم 157، 67/ 1همـان،   ،يبخـار :   نـک (شده است  یمعرف »احلجـاب آية «

هرگز به آیۀ الحجـاب   گوید، یپوشش زنان سخن م ةدربارکه  يا ، اما آیه)2/1050

نیـز تعبیـر خـروج از     از احادیث از زبـان ائمـه   یدر برخ. شهرت نیافته است

به کـار رفتـه، و    امحرمخروج از خانه و قرارگرفتن در معرض ن يحجاب، به معنا

بابویـه، علـل،    ابـن :   مثالً نـک (در لباس و پوشش نبوده است  يتغییر يصرفاً به معنا

  ).همانجا نعمان، یقاض: ؛ قس309/ 2احمد،  ،ی؛ طبرس1/290

  

  : یـ حجاب در فقه مذاهب اسالم ج

ـ      توان یم یدر منابع فقه  یمباحث مربـوط بـه حجـاب را در ابـواب مختلف

یـک از مـذاهب    در آثار هیچ» کتاب الحجاب«مانند  یبازجست، اما مبحث مستقل
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احکام مربوط به حجاب را بـه طـور    توان یکه م یبیشترین مواضع. شود یدیده نم

کرد، در بیشتر مـذاهب در مقـدمات بخـش نمـاز      اهدهمش یمتراکم و با تجمع نسب

یا در مقـدمات بخـش    )20؛ خلیل بن اسحاق،   بب 3/165المجموع،  ،ينوو:   مثالً نک(

ـ   بـب  5/366، ... روضـۀ   ،ينـوو :   مثالً نـک (نکاح است  ؛   بـب  190/ 20 ،یامل؛ حرع

بـدن   سبرو است که پوشش منا طرح آن در مباحث نماز ازآن ).10/60 ،یطباطبای

ـ    مقدمـه دارد و   ۀاز واجبات نماز است، اما طرح آن در مباحث نکـاح صـرفاً جنب

ـ  . شود یمستقیماً به موضوع نکاح مربوط نم موضـوع پوشـش در    یدر منـابع حنف

یـا کتـاب   )   بـب  3/331 ،يسـمرقند :   مثالً نک(صدر مباحث کتاب الحظر و االباحۀ 

  ).  بب 118/ 5 ،یسانکا:   مثالً نک( شود یاالستحسان نیز دیده م

  

  :حجاب به عنوان شرط عبادت. 1ـ  ج

که در مباحث مربوط به پیش از اسالم گفتـه شـد، در ادیـان مختلـف      چنان

شـرط انجـام    مردان و چه زنان، يپیش از اسالم نیز پوشیدن لباس خاص، چه برا

هر  يبرا ینیز داشتن پوشش کاف  یدر فقه اسالم. بوده است يعباد يهاآیین یبرخ

که در زبان فقها از آن بـه   ينماز دانسته شده است، چیز هدو جنس، شرط ورود ب

که میان فقها در جزئیات مربـوط   یفارغ از اختالف. تعبیر شده است» ستر عورت«

نمـاز،   يصل پوشش به عنوان یـک فـرض بـرا   به مقدار این پوشش وجود دارد، ا

ـ از مذاهب ماننـد گر  یاما در این میان برخ. است یمورد اتفاق مذاهب اسالم  یوه

از مالکیان، ضمن تأکید بر وجوب ستر، این امر شرط صحت نمـاز دانسـته نشـده    

؛ 109/ 1 ،یشـافع (انـد   مذاهب آن را شرط صحت دانسته شتریکه ب یاست، در حال

در این باره، ابوحنیفه و عالمان مذهب او . )1/212 ،ی؛ دسوق1/393 الخالف، ،یطوس

عورت از حیث ستر تفـاوت   مصادیقانگاشتن ستر عورت، میان  یبودند که با نسب
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  ).394-1/393همان،  ،یطوس(نهادند 

از روایات، میان پوشش نماز با پوشش در برابـر نـامحرم    یآنکه در برخ با

اند که نماز خواندن زن با سـر بـاز    ن از آن آوردهزن تفاوت قائل شده و سخ يبرا

در الخالف  ی، اما شیخ طوس)6-5، حدیث 218/ 2همو، تهذیب، (بدون مشکل است 

  .)1/392(است  همجاز نبودن آن سخن گفت ةنظر فقیهان دربار از اتفاق

امکان تعطیل آن وجـود   یاست که در هیچ شرایط يا آنجا که نماز فریضه از

 یشده است که یکـ  یبین نمازگزاردن در شرایط خاص پیش يبرا یلهایح ندارد، راه

پوشـش نمـاز در اختیـار     يبرا یاست که لباس کاف یکس ياز آنها نمازگزاردن برا

دسـت نمـازگزاران    نای يبرا یاختصاص  یاین موضوع موجب طرح احکام. ندارد

؛ 1/111 ،یشافع مثالً( گردد یبحث م یدر منابع فقه» نماز عریان«است که با عنوان 

از اصـحاب تنگدسـت    یاست که در صدر اسالم، گروه یگفتن). 216مفید، المقنعۀ، 

تـرین مصـداق ایـن     ـ کهـن شهرت داشتند  ) م  ه(ه اصحاب صفه ـ که ب پیامبر

  .حکم بودند

آن مطـرح   ةبر نماز، دیگر حیطه از عبادات که موضوع پوشش دربار افزون

همچون نمـاز،   یدر منابع فقه. ف از آن استویژه بخش طوا است، مبحث حج و به

؛ 129/ 2 ،یکاسـان (سترعورت در شمار شروط صحت طواف شـمرده شـده اسـت    

 یمنابع فقه درالبته باید توجه داشت که . )4/25؛ حطاب، 16، 8/14المجموع،  ،ينوو

 يهایبه مبحث لباس احرام است و این لباس ویژگ یحداقل يسترعورت رویکرد

  .خود مورد بحث فقها ست يدارد که در جا نیز يخاص دیگر

سخن از لباس احرام زنان، تکیه بر اینکه صورت باید کامالً باز باشـد و   در

بر آن  ياز شواهد قو ییک ،)2/201عبدالبر، االستذکار،  ابن(پوشاندن آن جایز نیست 

ـ  یطـورکل  ـ بـه رت از دستورات شـرع در پوشـش زنـان     است که پوشاندن صو  ـ

  .نیست
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  :حجاب به عنوان پوشش از نامحرم. 2ـ  ج

سخن از آن است کـه افـراد تـا چـه      یعنوان یک حکم کل به یدر منابع فقه

مطـرح   یکل ةاندازه باید بدن خود را از دیگران بپوشانند و در این راستا یک قاعد 

، 209/ 3حزم،  ابن(» ستر عورت از نگاه بیننده فرض است«بر اینکه  یمبن شود، یم

زوجین و ناظر کودك دارد و گاه  ةهم دربار یاستثنائات یکل ةا این قاعدام ).7/263

. واجـب اسـت  » ناظر محتـرم «گفته شده که سترعورت از نگاه  يتر با تعبیر واضح

است کـه نظـرش حـرام     يناظر يبلکه به معنا ،یعرف يمحترم در اینجا نه به معنا

یرممیـز، زوج و مملوکـه   باشد، و به تصریح فقها، مراد از ناظر غیرمحترم، طفـل غ 

  ).1/320 ،يیزد(است 

در میان نباشد، حکم پوشش چگونه است؛ عموم فقهـا   ياگر اصالً ناظر اما

؛ 29قطـان،   ابـن (بر این باورند که در خلوت و بدون ناظر سترعورت واجب نیست 

اینکـه از پوشـاندن خـود از نگـاه جنیـان و      . )319/ 1 ،ي؛ یزد3/227 ،يهند فاضل

ـ (اسـت   دهفقها نقد شـ  یبرخ ياند، شدیداً از سو گفته فرشتگان سخن ـ  ۀعالم  ،یحل

  ).5تیمیه،  ابن: ؛ قس2/444

 یعورت با کیست یهست، نیز بسته به مصادیق چیست يدر آنجا که ناظر اما

ـ   یو بـه روشـن   شـود  یناظر است که تعریف م  يکـه عـورت دارا   شـود  یدیـده م

 يکار رفته است؛ معنـا  معنا به شناور است، اما در مجموع عورت به دو يا محدوده

دبـر از هـر دو    واخص آن، که اشاره به اسافل اعضا یا قبـل   ياول عورت به معنا

از بـدن   ياعم که اشاره بـه هـر عضـو    يدوم عورت به معنا يجنس است؛ و معنا

ابوحنیفه و پیروان او در این بـاره از تعـابیر   . پوشانده شود ياست که باید از دیگر

ـ (انـد   ورت خفیف اسـتفاده کـرده  عورت غلیظ و ع ؛ 394-1/393الخـالف،   ،یطوس

از دیگر  مذاهب هم قرار گرفته است  یفقیهان ةو گاه مورد استفاد) 1/177 ،یکاسـان 

دو سطح  يهم برا ينزد فقیهان گاه تعبیرات دیگر. )258االقتصاد،  ،یطوس:   مثالً نک(
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  ).157زید،  یابن اب:   مثالً نک( شود یعورت دیده م

هرکس که باید خود را از او پوشانید، «مشهور نزد فقها ست که  يا جمله ینا

و اینجـا   )81)/ 1(1 ،ی؛ همدان2/5جواهر،  صاحب(» حرام است زینظر به عورت او ن

در مبحث نظر و حجاب، گاه سخن از نظر . شوند ینیز نظر و عورت با هم تعریف م

از دو همجنس، آنچه محل  ثدر بح. دو همجنس به یکدیگر است و گاه ناهمجنس

؛ 11/392حـزم،   ابن(اخص است  يمذاهب است، پوشش عورت به معنا انیاتفاق م

ران را  یاما برخ ،)1/121المعتبر،  ،یحل ؛ محقق123، 109قطان،  ؛ ابن1/230قدامه،  ابن

  ).3/212حزم،  ابن(اند  شمرده گریعورت مرد نسبت به مرد د ریهم داخل تعب

ناظر زن از نظر فقها با ناظر مرد  يجنس، عورت مرد براارتباط دو ناهم در

اخـص، و   یاز فقها ضرورت پوشش را در حد عورت به معن یندارد؛ برخ یتفاوت

 یو یک یابوحنیفه، مالک، شافع. اند زانو دانسته يزیرِ ناف تا رو انیدر حد م یبرخ

ـ   یاز دو قول منقول از احمد بن حنبل شق اخیر است، در حال از فقهـا   یکـه اقلیت

همـو،  (و قول دوم احمد بن حنبـل نـاظر بـه شـق اول اسـت       يمانند داوود ظاهر

  ).3/167المجموع،  ،ي؛ نوو115-114/ 1رشد،  ؛ ابن86/ 1هبیره،  ؛ ابن3/211، 2/174

در یـک   يدارد؛ سـمرقند  یهـای ینـاظر مـرد پیچیـدگ    يعورت زن برا اما

همسران، محارم، کنیزان : نسته استگروه دا 4ناظر مرد بر  يزنان را برا ،يبند دسته

وجود ندارد و تنها  یدر نگاه میان همسران هیچ ممنوعیت. )3/331(زنان  ۀغیر و بقی

:   مثالً نک(سخن رفته است  گراز کراهت نظر زوجین به عورت یکدی یدر منابع فقه

مورد دیگر، حجاب بـا درجـات مختلـف     3؛ اما در )99/ 5، ... الروضۀ  ،یثان  شهید

شوهرانشـان   يمالکان، و کنیزان شـوهردار بـرا   يبرا شوهر یکنیزان ب. جود داردو

  ).  بب 27قطان،  ابن(مانند زوجین دارد  يا رابطه

دیـرین در سـنت    يبند و بر اساس یک صورت نور ةسور 31 ۀالهام از آی با

حرام باشـد، آنـان محـرم یکـدیگر شـمرده       یهرگاه ازدواج میان مرد و زن ،یفقه
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ـ میـان آنـان   سطح محـارم    یـ یعنو احکام حجاب و نظر در سطح دوم   شوند یم

ـ  تواند یکه تحریم نکاح م دانیم یم. است يجار سـبب، رضـاع و    نسـب، از  یناش

 رسـد  یبه ثبوت م یعوامل دیگر باشد، اما محرمیت در حجاب و نظر تنها در جای

، از موقـت موجـب محرمیـت نیسـت     يحرمتها. و غیرموقت باشد يکه تحریم ابد

از جمع میان  یمرد با خواهرزن خود، با وجود حرمت ناش ۀهمین رو ست که رابط

، زیرا در صورت )199/ 20 ،یحر عامل:   نک(دو خواهر در ازدواج، محرمیت نیست 

همچنـین نـزد آنـان کـه     . امکان ازدواجش با او وجود دارد یمرگ همسر یا جدای

و موجـب   کند یاو رفع ممنوعیت م ۀوبت شمارند، یزانیه بودن زن را مانع ازدواج م

  .محرمیت نیست

 یاز فقیهان در تعیین پوشش میان زن و مرد محرم، تنها عورت به معن یبرخ

 یو نگاه به برخ )2/495، ... شرائع  ،یحل  محقق(اند  اخص را موضوع پوشش دانسته

 یبرخـ امـا   ،)همانجـا  ،یشهید ثان(اند  بدن را مصداق کراهت شمرده يدیگر از اعضا

سینه، سـاقها و بازوهـا را مجـاز     سر،چهره، دستها،  يدیگر از فقیهان، تنها بخشها

ـ و شـکم و م  )396بن سـعید،   ییحی(اند  باز بودن شمرده يبرا نـاف تـا زانـو را     انی

  ).160/ 10 ،یسرخس:   مثالً نک(اند  سزاوار پوشش دانسته

زاد کـامالً  کنیزان از حیث پوشـش در منظـر بیگانگـان بـا زنـان آ      موقعیت

کنیز اسـت، امـا    يمتفاوت است؛ مشهور نزد فقیهان امامیه جواز بازبودن سر و مو

، »... المقصـود  «؛ محقـق،  258االقتصاد،  ،یطوس:   نک(این جواز در حد رخصت است 

حمـزه،   ؛ ابـن 139 بوالصـالح، ا(او پوشیدن سر دانسته شده است  يو افضل برا) 341

ـ   ۀعالم(و ساقها  )98/ 5همان،  ،یشهید ثان(ان گاه به جواز نظر به دست ).89 / 2 ،یحل

فقیهان مالکیه و شـافعیه پوشـاندن تمـام بـدن      شتریب. هم تصریح شده است )449

؛ خلیـل بـن   7/264همـان،   ،ينوو(اند  جز سر، دستها و ساقها را بر او الزم شمرده به

را مانند مـردان  ؛ ابوحنیفه و موافقان او حجاب کنیزان )2/182؛ حطاب، 20اسحاق، 
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هم  یگروه ).هبیره، همانجا ابن(اند، جز آنکه شکم و پشت باید پوشانده شود  دانسته

  ).همانجا(اند  مانند احمد بن حنبل پوشش او را کامالً مانند پوشش مرد شمرده

فقیهان از نظر پوشش بـا زنـان اهـل     دهد، یوجود دارد که نشان م یاشارات

نگاه بـه موهـا و دسـتان آنـان      ياند و برا نیز داشتهمشابه با ک يکتاب نیز برخورد

که نزد امامیه نصـوص   یدیدگاه، )همانجا ،یثان شهید :   مثالً نک(اند  قائل نشده یحرمت

ـ ( دارددر تأیید آن وجود  از امامان یروای امـا   ).131 ،ي؛ حمیـر 5/524 ،یکلین

ـ کمتـر  آمـده   از روایـات   یـ که در برخش زنان مسلمان از زنان اهل کتاب  پوش

نادر، بر اساس آن فتـوا داده نشـده اسـت     يیافته و جز موارد یپذیرش فقه ۀزمین

 نشین در روایات امامیه زنان بادیه ).2/84 ،ي؛ سبزوار179/ 1 ،يانصار  شیخ:   مثالً نک(

ـ      ندارند و همین یو روستانشین که حجاب کاف  یطـور زنـان دیوانـه کـه خودپوش

در نگاه به آنها نباشد، نظر به آنان جایز است و وجـه   یشهوت که یندارند، درصورت

ـ   یاین تجویز آن دانسته شده است که اگر ایشان را نه ـ (نپذیرنـد   یکننـد، نه  ،یکلین

  ).470-469/ 3بابویه، من الیحضر،  همانجا؛ ابن

زنان آزاد غیر محرم یـاد کـرد کـه الزم     یباید از گروه چهارم، یعن سرانجام

) دستان از مچ تا انگشـتان (بدن خود جز صورت و دو کف  دانسته شده است تمام

از شـافعیه تأییـد    یکه در قول مشهور نزد امامیه، مالکیه و طیف يرا بپوشانند، حد

پاهـا از  (آن است که قدمین  یهاز شافع یشده است و قول مشهور نزد حنفیه و طیف

؛ 109/ 1 ،یشافع(به صورت و کفین در عدم پوشش ملحق هستند ) مچ تا انگشتان

المجمـوع،   ،ي؛ نـوو 1/115رشـد،   ؛ ابـن 86/ 1هبیـره،    ؛ ابـن 4/160المبسـوط،   ،یطوس

نیز وجود دارد، مانند قول ابوبکر بن عبـدالرحمان و   یاقوال استثنای ).3/167-169

قول منقول از احمد بـن حنبـل کـه کـل بـدن زن را عـورت دانسـته و در منظـر         

ـ (انـد   نکـرده  را از پوشش مستثنا یغیرمحارم هیچ بخش ؛ 1/394الخـالف،   ،یطوس

  ).رشد، همانجا ابن
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قابل پوشـش   يدر شرایط ضرورت، نگاه به اعضا ،یدیگر احکام فقه مانند

نگاه طبیب به بیمارش وجـود دارد؛ امـا    يکه برا یمجاز خواهد بود، مانند ضرورت

؛ 9/285قدامـه،   ؛ ابـن 9/403حـزم،   ابـن :   نک(این جواز به حد ضرورت محدود است 

با گناه همراه نیست  ضرورتو نظر به  )18/241همان،  ،ي؛ نوو2/495محقق، شرائع، 

  ).9/77 ،یسرخس( شود یو موجب فسق نم

از  یاست کـه نـزد برخـ    يدیگر مستثنیات پوشش، در مراسم خواستگار از

، یـا  )98 -5/97همـان،   ،یشـهید ثـان  (زن  يفقیهان مرد خواستگار حق دارد موهـا 

از  يبسیار یول، )7/454قدامه،  ؛ ابن2/3رشد،  ابن(ن زن را ببیند از بد يبخش بیشتر

دیدن صورت و کفـین، و نـزد    تنهااند و  ویژه قائل نشده یباره استثنای فقیهان دراین

 ،يرشد، همانجا؛ نـوو  ؛ ابن4/161المبسوط،  ،یطوس(اند  حنفیان قدمین را تجویز کرده

  ).16/133همان، 

فقها  یبرخ ينیز از سو یدت در جرایم جنستحمل شها يبه عورت برا نظر

، )396بـن سـعید،    ی؛ یحی9/403حزم،  ؛ ابن9/285قدامه،  ابن(استثنا شمرده شده است 

همـان،  :   ختـان، نـک   ي؛ جواز نظـر بـرا  20/261همان،  ،ينوو(هم دارد  یاما مخالفان

 ،یسرخسـ :   تعیـین جنسـیت خنثـى، نـک     ي؛ جـواز نظـر بـرا   1/70قدامه،  ؛ ابن1/300

30/105.(  

در ابواب  توان  یاست که م يا اندازه موضوع پوشش از ناظر در فقه به اهمیت

بسیار بازتاب آن را مشاهده کرد؛ از آن جمله است، ضرورت سترعورت از نـاظر  

؛ ضرورت )1/214 ،يهند ؛ فاضل 1/337الروضۀ،  ،یشهید ثان:   مثالً نک( یدر زمان تخل

و رعایت احکـام محرمیـت در    )3/11طاب، ؛ ح59/ 2 ،یسرخس(ستر عورت میت 

؛   بـب  2/316قدامـه،   ؛ ابـن 1/692الخـالف،   ،ی؛ طوس87مفید، المقنعۀ، (غسل دادن او 

از کشف عورت در جنـگ، حتـى جنـگ بـا کفـار       ینه ،)  بب 5/165همان،  ،ينوو

؛ 331همـو،  (، شمردن لباس ساتر عورت در شمار مستثنیات دین )255ابوالصالح، (
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کردن حد  يرعایت پوشش کامل مرد و زن در هنگام جار ،)13/291ن، هما ،ينوو

و ) 205، 9/107همـان،   ،ی؛ شـهید ثـان  3/143 ،ي؛ سـمرقند 69/ 8المبسوط،  ،یطوس(

قدامـه،   ؛ ابـن 15/157 ،یسرخسـ ( یعمـوم  يضرورت پوشاندن عورت در حمامهـا 

1/232.(  

ماننـد   یاحکام پوشش و نظر در تـک نگاشـتهای   ۀاز فقیهان به مطالع یبرخ

ـ  ۀاحکام النظر، نوشـت  یکتاب النظر ف ـ      یعل  628د ( یبـن محمـد بـن قطـان فاس

  ).یانیمآخذ پا:   نک(اند  پرداخته) م1231/ق

  

  :به مفاهیم و مناطها یدستیاب. 3ـ  ج

است  يچیز يـ به معناریشه است   هم» عـار « ةـ که با واژعورة   یعرب ةواژ

نیـز بـا یـک     یهمین رو در فقه اسـالم که انسان از برمال شدن آن شرم دارد و از 

انگیـز   کار رفته که دیده شـدن آن شـرم   آن بخش از بدن به يبرا ،یتخصیص معنای

. دارد ینسب یعورت نیز معنای شود، یکه شرم بسته به ناظر تعریف م جااست؛ از آن

ـ    یدر عبادات، ارتباط یبا آنکه پوشش آیین فقهـا بـر    یبا حضور نـاظر نـدارد، ول

انـد و عمـالً    خود، در نماز نیز از ستر عـورت سـخن آورده   یمیشگاساس سنت ه

نمـاز   يمشابه آنچه هر فرد باید در برابر ناظر نامحرم داشـته باشـد، بـرا    یپوشش

مرتبط دانستن العورة از ناظر و عـورة صـالة،   :   ربط این دو، نک يبرا(اند  مطرح ساخته

 يا ندرت در میان فقها فاصله به ،يروبه هر  ).1/83هبیره،  ؛ ابن  ، جم209/ 3حزم،  ابن

که پوشش قدمین  یحنف يفقها یمانند برخ شود،  یمیان این دو نوع پوشش دیده م

اند، اما در حق نمـاز آن را داخـل در    زن در حق ناظر نامحرم الزم شمرده يرا برا

گفت که در فقه  توان  یبدین ترتیب م. )3/334 ،يسمرقند(اند  پوشش واجب ندانسته

امـا در   رسـد،  ینماز اگرچه ماهیتاً پوشاننده محور به نظر م یپوشش آیین ،یالماس
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محـور اسـت، عمـالً     که پوشیده محرمبا پوشش در برابر ناظر نا يانگار یمقام یک

لبـاس   یواقع یرو ست که پوشانندگ ازهمین. محور شده است پوشیده يوارد مسیر

ـ  يکتابهـا فقیهان اهمیت یافته و بارها در  ينمازگزار برا سـخن از آن آمـده    یفقه

است که لباس شفاف در صورت استفاده در نمـاز، نیازمنـد آسـتر و زیـره اسـت      

المجمـوع،   ،ي؛ نـوو 178 -2/177؛ حطـاب،  1/615قدامـه،   ابـن  ؛97النهایـۀ،   ،یطوس(

دیگـر بـر    يتعبیر ستر عورت در لباس نمازگزار نیـز تأییـد   يبه کارگیر ).3/170

  .این لباس است رویکرد پوشیده محور به

در بخش پیشـین، بایـد بـه یـک      يسمرقند يشده از سو ارائه يبند طبقه در

حجاب صورت  ةفقه دربار ةقرون در حوز یدیگر توجه کرد که در ط يساز مفهوم

نظر شود،  و محدود و اختالفات در فتاوا صرف یجزئ ياگر از تفاوتها. گرفته است

حالـت  : تقسیم کرد التاظر را به چند حپوشش و ن انیم ۀرابط یطورکل به توان یم

 يناظر مرد و زن، پوشش زن برا يکه شامل پوشش مرد برا یاول، پوشش حداقل

نـاظر مـرد محـرم     يناظر مرد و پوشش زن آزاد بـرا  يناظر زن، پوشش کنیز برا

. ناظر مرد نامحرم است يکه شامل پوشش زن برا ياست؛ و دیگر، پوشش حداکثر

اینها ست، اما حجـاب بـه    ۀشامل هم شود،عم درنظر گرفته ا ياگر حجاب به معنا

است و از همین رو ست که  ياخص مربوط به مورد اخیر و پوشش حداکثر يمعنا

به هنگام سخن از حجاب، تصور عام بر آن است که حجاب مخصوص زنـان آزاد  

. که زن در مأل عام و در منظـر نامحرمـان ظـاهر گـردد     یاست و آن هم در مواقع

خـاص   يبـه عنـوان معنـا    يمتمـاد  يها سده یدر ط کهاخص است  يمعنا همین

  .حجاب شکل گرفته و موضوعیت یافته است

از حیـث طبقـه    یحرمت اجتمـاع  سازد،  یکنیز را از زن آزاد متمایز م آنچه

از زنان وجود دارند که حکم آنان در نظر مانند کنیـز   يدیگر يگروهها یاست، ول

ـ  يکه موها است، شامل زنان غیرمسلمان کـه ماننـد    یزنـان  پوشـانند،  یخود را نم
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مو ندارند و زنان دیوانـه   اننداز بدن م یبه پوشاندن اجزائ ينشینان خود تقید بادیه

این چنـد گـروه    ۀپوشش هم ةپوشاندن خود ندارند؛ اما دربار يبرا یکه درك کاف

 ی؛ برخپوشش ندارند یبه احکام شرع يکه خود تقید شود یطور مشترك دیده م به

ندارند و الزم است دیگران در پوشـیدن آنهـا بـر     یاز آن رو که مانند مجنون درک

 یاز آن رو که حتى اگر نه یو برخ )105قطان،  ابن(بکوشند  ناساس عرف متشرعا

 ،یکلین(آنها نیستند  یو بر اساس روایات مؤمنان مأمور به نه پذیرند ینم یشوند، نه

  ).470-469/ 3، بابویه، من الیحضر ؛ ابن5/524

مناطها شـکل گرفتـه    يبر مبنا ،یدر فقه اسالم هایساز از مفهوم یمهم بخش

لذت بردن از نگاه  ۀترین مناط مورد توجه فقها در مبحث حجاب، مسئل مهم. است

زوجـین تعریـف    ةتنها مصداق مجاز آن دربـار  ،یجنس ۀکه مانند رابط یاست؛ لذت

مصـداق نـدارد و    هاطبیعـت انسـان   يضـا همجنس و محارم به اقت ةدربار شود، یم

ـ  یروشـن  به. شود  یم یغیرمحارم ممنوع تلق ةدربار از  يدیـد کـه بسـیار    تـوان  یم

بـوده   يبر مناط التذاذ بصـر  یمربوط به احکام حجاب و فروع آنها مبتن يتعمیمها

  .است

 يهـا  التذاذ به نظر و با استفاده از تنقیح مناط، گونـه  یمناط نهادن نف ۀپای بر

ـ  یلف از تعمیم ممنوعیتها در فقه اسالممخت ـ . شـود   یدیده م اول مربـوط بـه    ۀگون

پوشش زن آزاد است که به هنگام سخن از جواز باز بودن صورت و دسـتان، بـر   

جایز است که  یتنها در صورت اعضاکه نگاه نامحرم به این  شود یاین نکته تأکید م

و  یکه در قلب هـوای  ينظر«و  )200/ 20 ،یعامل حر (نباشد موضوع تلذذ در میان 

بـر همـین اسـاس     ).19قطـان،   ابن(همواره ممنوع است » پدید آورد یدر نفس ولع

ندارند و زنان اهل کتـاب هـم    یکنیزان، زنان بادیه و روستا که پوشش کاف ةدربار

؛ 98/ 5الروضـۀ،   ،یشهید ثـان (به فقدان شهوت دانسته شده است  روطجواز نظر مش

حتى نظر به کودك با شهوت جـایز  . )519/ 3کثیر،  ابن:   نیز نک؛ 20/206 ،یحرعامل
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و دو همجنس هم به قصد التذاذ، حرام است که به یکدیگر  )2/244 ،یخمین(نیست 

مذاهب مختلف بر حرمت  ابعبر همین پایه است که در من. )136 ،یگلپایگان(بنگرند 

بـن   ی؛ یحی7/463قدامه،  ابن(نگاه به امرد با شهوت و ترس از فتنه تأکید شده است 

و حتـى حرمـت آن    )22/ 5؛ حطـاب،  16/136، 8/47المجموع،  ،ي؛ نوو397سعید، 

  ).439/ 1؛ ابن عابدین، 262 ،يجزائر(شدیدتر از زن نامحرم دانسته شده است 

میان حجـاب زنـان و منـع از     ۀتیمیه بر رابط چون ابن یوجود تأکید کسان با

ا ضمن توجه به تفاوت میان حجاب منصـوص  از فقه ی، برخ)  ، جم5ص (شهوت 

مانند منـع زنـان از بـاز     ياند که موارد از نظر به شهوت، تصریح کرده يبا جلوگیر

» ترس از فتنه«باب  ازبودن آن، که » عورت«کردن صورت میان مردان نه از باب 

با آنکه بر اساس این تنقیح منـاط، نظـر بـه همجـنس و      ).438/ 1 ،یحصکف(است 

شهوت باشد، حرام است، اما این مبنا عمالً منجـر بـه    يجز آن اگر از روکودك و 

ـ . افزون بر عـورت نیسـت   یوجوب پوشش ةمشخص دربار یصدور حکم  ۀازجمل

امرد و غیر او و میان زشـت و   انیم یقموارد مصرح آن است که از نظر پوشش فر

امـرد را بـه   و شـارع   )2/84 ،ي؛ سـبزوار 7/45، ... مسـالک   ،یشهیدثان(زیبا نیست 

  ).23/61 ،یبحران(حجاب امر نکرده است 

یادآور شد که وارد کـردن منـاط منـع از التـذاذ      یباید از نظر تاریخ درواقع

ـ      محدود به منع از نظر بوده و هیچ ،يبصر در بـاب   یگـاه منجـر بـه صـدور حکم

یـک از مـذاهب نبـوده اسـت، امـا       بیش از حد منصوص در هیچ یوجوب پوشش

 یعموم هنگاستحباب این پوشش و راه یافتن آن به فر يبرا يا هزمین توانست یم

  .را فراهم آورد

ـ  دیگر که مورد توجه فقیهان قرار گرفته  یعنوان مناط به بـه   تـوان   یاست، م

است؛ اما در عمـل  » طبیعت جنس زن یتستّر و خودپوش«این باور اشاره کرد که 

به ایـن منـاط تمسـک     يعباد ییدر آیینها ،یاز موارد استحباب یفقها تنها در برخ
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ـ 2/35قدامه،  ابن( اند جسته ـ   ۀ؛ عالم ـ 189/ 4 ،يهنـد   ؛ فاضـل 449/ 2 ،یحل  ،ی؛ بحران

-15ص (تیمیه هم از ضرورت صیانت از جنس زن سخن آورده اسـت   ابن). 8/87

16.(  

ـ    ... « ماننـد   ،یاشارات در نصوص دین یبرخ وجود  یپـس سـخن بـه نرم

ـ   یرضـ کس که در دلـش م  نگویید تا آن کـریم   در قـرآن » ... کنـد   یهسـت، طمع

 ،يروایات، موجب شده است تا افزون بر پوشـش بصـر   یو برخ )33/32/احزاب(

پوشش صوت زن هم مورد توجه فقیهان قرار گیرد و بـه احکـام حجـاب ملحـق     

ـ   يطور» صوت املرأة عورة« عبارت. گردد  یکـه گـوی   شـود   یدر منابع مطـرح م

جـز   يدرواقـع چیـز   ی، ول)3/154 ،یحل  ۀ؛ عالم3/390همان،  ،ينوو(حدیث است 

فقیهان در مقـام   یبرخ. )7/335 ،ی؛ بحران3/56حزم،  ابن(یک زبانزد نزد فقها نیست 

اسـت و مقصـود    يمجاز ياند که عورت دانستن صوت زن تعبیر جمع یادآور شده

، )8/30 ،ي؛ مـرداو 1/195 ،یدسوق(او در صورت التذاذ است  يحرمت شنیدن صدا

ـ (نیسـت   ینباشد، حرمت يا که ترس از فتنه یدر صورت اما  ،ي؛ یـزد 43/ 12 ،یکرک

امـرد نیـز    يبا تکیه بر اصل بودن التذاذ در تحریم، آن را بـه صـدا   یبرخ ).3/25

ـ  ۀبر پای. )676 ،یآب؛ 398/ 1 ،يانصار(اند  تعمیم داده و پرهیـز از شـبهه    یورع فقه

با زنان و محدود کردن  یسخن ن هماز منابع، سخن از مکروه بود یاست که در برخ

، و این کراهـت  )20/190 ،یعامل حر(زنان به موارد نیاز به میان آمده  يشنیدن صدا

  .است یزمینه ساز ورود این عملکرد به فرهنگ عموم ،یفقه

از احکام نظر  یهمواره ملحق ،یفقه ياست که احکام لمس در کتابها یگفتن

از بدن واجب باشد، پرهیز از لمـس آن   یو حجاب بوده و هر جا که پوشش بخش

 ،ي؛ سـمرقند 3/212حـزم،   ابـن :   مثالً نـک (بخش از بدن نیز حکم واجب داشته است 

 يبیشـتر  يگیر سخت لمس ةگاه دربار ).20/195 ،ی؛ حرعامل158اخوه،  ؛ ابن3/331

به مصافحه با محارم از پس لباس توصیه شـده   یشده و به عنوان یک امر استحباب
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  ).  ، جم5تیمیه،  ابن:   ؛ نیز نک209/ 20و، هم(است 

  

  :یـ حجاب در فرهنگ اسالم د

  :یحجاب در تعامل فقه و اخالق با فرهنگ جوامع اسالم. 1ـ  د

ـ  یاز بازتاب حجاب و احکام فقه یبخش مهم در فرهنـگ   تـوان  یآن را م

چـه لبـاس زنـان و چـه      يبه هر رو. جست وجو کرد یپوشاك در جوامع اسالم

پوشـش   یشرع ير میان اقوام مسلمان در طول تاریخ متأثر از محدودیتهامردان د

زنـان موجـب شـده اسـت تـا       يبیشـتر بـرا   يوجود محـدودیتها  یول است،بوده 

 یاز جوامـع اسـالم   یاز لباس با پوشش کامل بدن مانند چادر در برخـ  یهای گونه

داشـت کـه تنـوع     همه، باید توجـه  بااین). چادر زید، پوشاك، ن  ه:   نک(رواج یابد 

که بتـوان بـا    ستبسیار بیش از آن ا یمختلف اسالم يدر کشورها یسنت يلباسها

مانند چادر،  یدر کشور ایران، استفاده از پوشش. آن صحبت کرد ةچند جمله دربار

اسـت؛ در   يشـهر  يو بیشـترین رواج آن در فضـاها   شود یزنان دیده نم ۀنزد هم

 يکـه زنـان بیشـتر درگیـر کارهـا      ـ  يو عشـایر  یروسـتای  يکه در فضاها یحال

ـ  يـ لباسـها خانه هسـتند    زبیرون ا یسخت بدن يو فعالیتها ياقتصاد آنـان   یمحل

البته باید به ایـن نکتـه اشـاره    ). همانجاها:   نک(فراگیر مانند چادر را ندارد  یپوشش

و  يکرد که با گسترش رفاه در عصر جدیـد، بـا محوریـت یـافتن فرهنـگ شـهر      

در  يپوشش زنان شهر ،یان به تشبه به شهرنشینان در سبک زندگگرایش روستایی

  .نیز گسترش یافته است یایجوامع روست

پوشش و حجـاب یـک حکـم اسـت، امـا در       ۀمسئل یآنکه از منظر فقه با

که با دیگر ابعاد  یکرد؛ سنت یجوی یفرهنگ باید آن را به عنوان یک سنت پ ۀعرص

در سـنت   گـردد،  یازه کـه بـه پوشـاك بـازم    اند تا آن. فرهنگ نیز در ارتباط است
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به پوشـش کامـل پـس از سـن      یپوشش در آغاز کودک يمسلمانان انتقال از آزاد

تشخیص مفاهیم مربـوط   يو کودك هم برا کند  یم یرا ط یتدریج يتکلیف روند

ممیز  یکه کودک يا پوشش کامل، در مرحله يآماده شدن برا يبه حجب، و هم برا

است مفهوم حجب ــ که در میـان   یگفتن. کند  یم یرا ط یابینبین ۀاست، یک مرحل

با مفاهیم شرم و حیـا دارد   یمستقیم طاست و ارتبا يجد یمفهوم یجوامع اسالم

  .پوشاندن گرفته شده است يبه معنا» ح ج ب« ةــ از حیث اشتقاق از ماد

ماننـد شـرم و حجـب نیـز      يدارد، بلکه امور یفرهنگ یتنها لباس ماهیت نه

ماننـد   يا اند و از همـین رو، در مسـئله   جامعه یفرهنگ يشدت درگیر هنجارها هب

حجـب و حیـا بـا آداب و رسـوم و      یاخالق يو هنجارها یحجاب، احکام شرع

است که  ودنب یفرهنگ یهمین ویژگ. اند در هم تنیده شده یجوانب مختلف فرهنگ

موارد تعلق به  از یو حتى در برخ یموجب شده است تعلق به مذاهب مختلف فقه

مشترك و آداب  یاخالق يادیان دیگر غیر از اسالم، مانع از آن نباشد که هنجارها

حیا و پوشش در یک جامعه که بـا یکـدیگر در ارتبـاط     ةدربار یمشترک یفرهنگ

  .دیمستقیم هستند، پدید آ

اسـت کـه در    يا انـدازه  پوشش به یفرهنگ يدر نمودها یمباحث فقه تأثیر

فراتـر رفتـه و مقیـد بـه      یرد، میزان پوشش از حد واجبـات شـرع  از موا يبسیار

تـرین نمـود    شاخص. رعایت مستحبات پوشش و پرهیز از موارد شبهه گشته است

بـه   يمتمـاد  يهـا  در پوشش صورت بازجست کـه در سـده   توان یاین تأثیر را م

پوشش زنان تبدیل شده بوده است، بدون آنکه نـزد اکثریـت قـاطع     يبرا يهنجار

  .بوده باشد یشرع یهب برآمده از الزاممذا

: پـذیر بـود   زنان به دو شکل در لباس آنان امکـان  يپوشش صورت برا این

از ایران رواج داشت، استفاده از  یوسیع يخصوص در بخشها ها که به از شیوه ییک

که تنهـا یـک چشـم     يطور از صورت است، به یپوشاندن بخش وسیع يچادر برا
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رو «از چـادر   فادهایـن نـوع اسـت    ،يو آذر یمانند فارس یهایدر زبان. بیرون بماند

کاسـته   يبه معنا» باز شدن رو«حتى اصطالح . شود  یگفته م» اوز توتماق/ گرفتن

شدن شرم است که در اصل مربوط به همین سنت پوشش صورت بـوده، بعـداً بـه    

ـ   یهر دو جنس در زبانهای يعام برا یعنوان معنای ر بـه کـا   يو آذر یچـون فارس

  ).218 ،ي؛ بهزاد61پیفون، ( رود یم

ـ   بازتاب  یاین رسم پوشاندن صورت با چادر یا معجر، از متـون ادب فارس

؛ مسـعود سـعد،   153ناصرخسـرو،  :   مثالً نـک (است  یجوی یق قابل پ 6و  5 يها سده

 ،ی؛ قـاآن 6/3575صـائب،  :   مـثالً نـک  (اخیر ادامه یافته اسـت   يها و تا سده )1/304

نیـز   يو بسـیار  شود یاستفاده نم نهگو ن حال الزاماً همواره چادر به اینبا ای. )313

  ).429 ،یجام:   مثالً نک( پوشیدند  یم يچادر را بدون روگیر

مستقل از پوشاك بـود   یهای دیگر از پوشاندن صورت استفاده از قطعه ةشیو

شـد   پیشین اشاره يهادر بخش. همین کارکرد ساخته شده بودند يکه مشخصاً برا

گونه لباسها نزد ایرانیان پیش از اسالم وجود داشت و در میان عرب نیـز در   که این

این قطعه لباس با نام روبند یا روبنده  یدر فرهنگ فارس. شود یپوشیده م يموارد

از  یآذربایجـان و در برخـ   ۀدر منطق). 968/ 2، ... برهان :   مثالً نک( شد  یشناخته م

 يبرا(پوشیدن بود  یفارس ۀکه از ریش رفت یکار م بیشتر بهپوشیه  ةنقاط دیگر، واژ

ـ  . )428/ 1همان، :   پوشنه، نک: آن یصورت ادب  اجبرقـع رو  ةنیـز واژ  یدر زبـان عرب

ـ   ةو گاه نیز واژ رفت یکار م هم به زبانان یداشت که نزد فارس کـه در اصـل    قنـاع 

بازتـاب   يبرا(فته است کار ر به همین معنا به یـ در فارسبود   يدیگر يمعنا يدارا

 یمانند لباس محل ،یمحل يهااز لباس یدر برخ. )167 ،ياسیر:   آن در ادب، مثالً نک

از چهـره دیـده    یپوشاندن بخش وسیع ياز نقاب برا هزنان در جنوب ایران استفاد

  .اخیر است يها مربوط به سده یکه ظاهراً رسم شود  یم

استفاده از روبند حتى  دهد  ین موجود دارد که نشا يشواهد يصفو ةدور از
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که برآمده  ی، رسم)42هاتف،   :  مثالً نک(هم مرسوم بوده است  يپسران زیبارو يبرا

  ).یبخش فقه:   نک(مربوط به همان دوره از فقه شیعه است  یاز یک احتیاط شرع

ـ    یگفتن از زنـان مسـلمان،    یاست که رواج پوشاندن صـورت در میـان طیف

داده، و درصورت پیـدا   ن صورت را درشمار هتک حجب قرارتدریج آشکار شد به

رو ست که ظاهر شـدن   هم ازاین. است ساخته یشدن صورت، آنان را دچار شرم م

حج یا  راسمآن باز بودن صورت بود، مانند شرکت در م ۀکه الزم يدر اعمال عباد

میان دو هنجـار بـود و زنـان     یفرهنگ ۀفاصل ینماز جماعت موجب احساس نوع

  ).209 -208 ،يمطهر:   نیز نک( ساخت یؤمنه را گاه با مشکل شرم مواجه مم

شـرم و پوشـش رایـج در     یاجتمـاع  ياست که بازخورد هنجارهـا  یگفتن

ـ   شد یجامعه، موجب م  يمردمـان هنجارهـا   ،یتا در بازگشت به موضـوعات دین

مـثالً  (کنند  یفرافکن خود را به زنان صدر اسالم، چون حضرت فاطمه یپوشش

حـور   ازو حتى در تصـور خـود   ) 328نامه،  هی؛ عطار، ال184-1/183 ،یتنوخ:   نک

  ).705 ،یقاآن:   مثالً نک( حجاب و مقنعه ببینند يآنان را دارا ،یالعین بهشت

گفته شد، باید  یکه میان لباس مسلمانان با احکام شرع يا توجه به رابطه با

ان از دیده شدن آنها شرم دارد، که انس یتوجه داشت که لباس جز پوشاندن اعضای

و  یماننــد اســتوار ســاختن میثــاق اجتمــاع یدیگــر فرهنگــ يکارکردهــا يدارا

نیـز   یآب و هـوای  ددر برابـر شـرایط نامسـاع    يمانند پیشگیر یطبیع يکارکردها

از عوامـل مـؤثر در انتخـاب     یبر همین پایه باید انتظار داشـت کـه بخشـ   . هست

ـ    توسط ملل مسلمان یسنت يلباسها دیگـر و عوامـل    یمربوط بـه عوامـل فرهنگ

ـ  يبه عنوان نمونه باید به لباس مردان طوارق در صـحرا . باشد یطبیع اشـاره   یلیب

 390دویریـه،  ( پوشاند یصورت را م وکرد که جز چشمان و اطراف آن، تمام سر 

ff (.ندارد یبه الزامات شرع یو ارتباط.  
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ـ اش یملل اسالم یباید به سوابق تاریخ همچنین  ۀاره کرد که لباس آنان ادام

لبـاس کـه    يهـا یاز ویژگ یآنها سـت و بخشـ   یسنت لباس در تاریخ ماقبل اسالم

 يخصـوص بـرا   بـه . بماند، حفـظ شـده اسـت    یقبل باق ةاست از دور توانسته یم

از پوشـش   دهاسـتفا  ۀخـود سـابق   یتـاریخ  ۀمانند ایرانیـان کـه از گذشـت    یملتهای

با احکام شریعت  یآنان نه تنها منافات یپوشش يااند، حفظ سنته را داشته يحداکثر

نداشت، بلکه آنان را در مسیر رعایت پوشش بیش از حـد واجـب قـرار     یاسالم

  .کرد یتأمین م شد، یم یو آنچه را که نزد فقیهان، مستحبات پوشش تلق داد یم

این کـار   يطور عاد که به ياعمال پوشش در سطح جامعه، در موارد ۀمسئل

ـ      يها در سده رفت،گ یصورت نم از  یگذشته در دسـتور کـار محتسـبان بـود؛ یک

در  یمحتسبان در این باره، رعایت حـدود شـرع   ۀمداخل يبرا قیترین مصاد رایج

اسـت   هبه خـود  اختصـاص داد   یبود که در وظایف حسبه جای یعموم يحمامها

ـ ، اما نه در کتب حسبه و نه در م)157اخوه،  ؛ ابن88 ،يشیزر:   مثالً نک( و  یتون روای

 ةرا دید که حکومتها بر آن شـده باشـند تـا دربـار     يمصادیق بارز توان ینم یفقه

  .رعایت پوشش مناسب مداخله کنند

قطـان،   ابن(اند عورت مجنون را بپوشانند  اشارات فقیهانه که مردم موظف این

زنـان بادیـه و    ةدربـار   مانند حدیث منقول از امـام صـادق   یو مضامین )105

بابویـه،   ابـن ( »پذیرند ینم یشوند، نه یاگر ایشان نه«که  يکلید ۀو این جملروستا 

از  یعمـوم  ةدارد که در سطح اراد ن، نشان از آ)2/565، علل، 469/ 3من الیحضر، 

را رعایت کنند، امـا پوشـش    یاست تا پوشش حداقل شده  یافراد جامعه خواسته م

ـ  که برآمده از حرمت افراد بوده، در صو يحداکثر ـ  یرت رعایت نشـدن ب  یحرمت

مأمور شدن بـه عمـل بازدارنـده، بـا      يو مؤمنان به جا شده یم یافراد به خود تلق

  ).194-193 ،يمطهر:   نیز نک(اند  شده ذاشتهجواز نظر آسوده گ

کـه بـدان    يا عنوان طبقه آنان به یمیان پوشش زنان با جایگاه اجتماع ۀرابط
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مفتوح، مانند ایران ــ که  يراسالم به سرزمینهاصد ۀتعلق داشتند، با انتقال از جامع

ـ  یطبقات ينظامها و  يعصـر نبـو   ۀمتفاوت داشتند ــ و نیز فاصله گرفتن از جامع

در جوامع همراه بود، موجب شـده   یو طبقات یگذشت قرنها که با تحوالت فرهنگ

 يمحور، و پوشش حـداکثر  با ماهیت پوشیده یاست تا تفاوتها میان پوشش حداقل

میان این دو قسم  يمحور کمتر و کمتر قابل درك باشد و مرزها ماهیت پوشانندهبا 

در  يدار و برده یاخیر، لغو بردگ ةدر یک و نیم سد. تدریج کمرنگ شود پوشش به

تفاوت میان کنیز و آزاد را  ،یبا بردگ یجهان ۀمقابل يجهان اسالم و ایران در راستا

را  یتنها نظام طبقـات اجتمـاع   ییر مهم نهساخت و این تغ یمنتف يا صورت ریشه به

. متحول ساخت، بلکه در درك مسائل مربوط به پوشش نیز بسیار تأثیرگـذار بـود  

 یعالقه داشتند تـا پوششـ   تر موجب آن شد تا کنیزان که شاید از پیش ،یلغو بردگ

، بـا طیـب خـاطر بـه ایـن      )5/381سعد،  ابن:   مثالً نک(شبیه زنان آزاد داشته باشند 

میـان زن و   یپوشش ۀفاصل یآورند و نتیجه آن شد که از نظر فرهنگ يوشش روپ

 یـ از آن پـس صـرفاً جنسـیت   بود   یـ طبقات  یتر جنسیت ـ که پیشمرد در جامعه  

  .باشد

کـه   کردنـد  یحس م یخوب و به زیستند  یگذشته م يها آنان که در سده يبرا

د ندارد، موضـوع حجـاب و   با زنان آزا يکنیزان تفاوت معنادار یجنس يها جاذبه

اخیر  ةدر دور یول شد، یمربوط دانسته نم یجنس يها مناط پوشش صرفاً به جاذبه

آن نیـز   یاجتمـاع  يمودهـا که موضوع تفاوت میان برده و آزاد از میان رفتـه و ن 

 یفراموش شده است، تفاوت میان مرد و زن در پوشش، صرفاً به تفـاوت جنسـیت  

کنیزان مؤمنه و پایبند  شیدرنظر داشتن آنکه از قرنها پبازگردانده شده است، بدون 

بـاز در خـارج از خانـه ظـاهر      يباز و گاه دست و سـاق پـا   يبه شرع، با موها

  .شدند  یم

مشترك میان زن و  يپوشش امر ۀباید گفت با آنکه مسئل ییک نگاه کل در
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 يا ه گونهاقسام پوشش ب يبند دیده شد، طبقه یکه در بخش فقه مرد است، اما چنان

و با نادیده گرفتن او به عنوان جـنس زن،   گیرد  یم ياست که کنیز در کنار مرد جا

که تا حد ممکن باید از دیده شـدن   یجنس گیرد،  یزن آزاد در تقابل با مرد قرار م

در معرض دیـده شـدن    اش یکه قهراً به سبب نقش اجتماع یو جنس کرد  یپرهیز م

ـ  یحرمـت و امتیـاز اجتمـاع    یزن آزاد نوع يبا آنکه برا یهمین ویژگ. بود  یتلق

ـ  ینشین او را به پرده شد، یم و از معاشـرت و ظـاهر شـدن در انظـار      داد یسوق م

  .داد یپرهیز م نتا حد امکا یعموم

 یهـای  در حـوزه  یزن موجب پدید آمدن مفاهیم و ابزارهـای  ینشین پرده این

نزد مسلمانان عموماً  ینتس يساز خانه. و حمل و نقل نیز شده است يچون معمار

که گاه در  یبرخوردار باشد، رسم یبود که درون خانه از بیشتر پوشیدگ یبه صورت

آنان مصـر بودنـد    ).316 ،يزائرج:   مثالً نک(هم بازتاب داشته است  یفقه يهاکتاب

. ها نباشددیگر یا گذرگاه ۀو در معرض دید از خان» مشرف«که خانه به اصطالح 

شـان محـل    برخوردار بودند و خانـه  يممتاز یکه از موقعیت اجتماع یکسان يبرا

که  شد یساخته م یو بیرون یاندرون  آمدوشد مردمان بود، خانه به صورت دو بخش

ـ    ینامحرمان تنها به بخش بیرون  یانـدرون  در  توانسـتند  یآن راه داشـتند و زنـان م

بـا   یاندرون  ین نوعشاها يحریم حرمسراها نیز برا. خاطر از پوشش باشند آسوده

  .مراقبت و مدیریت بوده است يبرا يتر وسعت بیشتر و مقررات پیچیده

که  کردند یاستفاده م يا پوشیده يهاحمل و نقل نیز زنان از اتاقک ةحوز در

هـا  و درون آن در معرض دید نبود؛ این نوع اتاقک شد  یبر پشت چارپایان نهاده م

  کجـاوه، هـودج و محمـل نامیـده     ،يعمـار  چـون  یآن با نامهـای  یبسته به طراح

  .شدند یم

در نگاه به جنس زن موجب شده اسـت تـا در    یاین رویکرد فرهنگ وجود

اسـت کـه    يچیـز  يعورت که در اصل به معنا ةمسلمانان واژ ياز زبانها يشمار
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با این مضمون  یحدیث. انسان از دیده شدن آن شرم دارد، به جنس زن اطالق شود

مـذاهب   يگیر کلاز همان آغاز ش )3/476 ،يترمذ:   مثالً نک(» تزن عورت اس«که 

یـک   يبـرا  یمحصـل  يفقیهان به چالش کشیده شد و معنا شتریب ياز سو یاسالم

که هم از حیـث   یاما همین حدیث فارغ از مشکالت ،)یبخش فقه:   نک(فقیه نداشت 

زن بـه   يزسـا  مفهـوم  يبرا یمناسب ۀزمین توانست  یداشت، م یو هم مفهوم يسند

  ).319/ 3 یر،اث ابن:   نک(عورت فراهم آورد  ۀمثاب

به رواج  يم رو12/ق 6 ةزن از حدود سد يعورت به معنا ةواژ یفارس در

ـ   یهای و در نمونه) 363 ،یسنای:   مثالً نک(نهاده است   یکه از کاربرد آن در متـون ادب

عطـار،  :   نـک  مـثالً (همـراه اسـت    يبودن و عاجز بـودن و  با ضعیف شود، یدیده م

در عمل این واژه  ،يمتماد يدر قرنها گاه ، اما هیچ)366نامه،  ، مصیبت137 نامه، هیال

امـا در  . گردد، یا از اهمیـت آن بکاهـد  » زن« ةجایگزین واژ ینتوانست در فارس

در » آرواد« ةواژ. قاطع داشـته اسـت   يا ها مفهوم عورت غلبهدیگر از زبان یبرخ

ـ  زن، با اینکه در ریشه يعنابه م یجانیزبان آذربا سـاده شـده از    یصـورت  یشناس

ـ )218کالوسن، ( رسد  یباستان به نظر م یترک »تاوراغو«  ی، اما نزد اهل ادب تلفظ

ـ  یعورت تلق ةعامیانه از واژ هـم بـا ضـبط     یشده و بر همین اساس در متون ادب

ایران، در  در مجاورت. )128: ، قس301صابر، :   مثالً نک(نوشته شده است » عورت«

، امـا چنـین   )766پالتز، :   نک( تعورت اس ةمعادل زن دقیقاً واژ ةزبان اردو هم واژ

  .شود یدر بیرون ایران و شبه قاره به جد دیده نم يکاربرد

  

  :حجاب و مقتضیات عصر. 2ـ  د

به یک  یجوامع اسالم يبرا یگفت که تجدد از چه زمان توان ینم یبه درست

ـ   یو فرهنگ یدین يامسئله مبدل شد و سنته هرچـه   یآنان را به چالش کشـید، ول
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درگیر ایـن   يپس از دیگر یم یک19/ ق13 ةسد یدر ط یاسالم يبود، سرزمینها

 ۀرا در عرصـ  یاروپـا هـم تحـوالت    یآن، یعن هدموضوع تجدد در م. چالش شدند

این موج به جهان  یطبع وقت زنان و پوشش آنان فراهم آورد و به یحضور اجتماع

برانگیز این مواجهه، موضـوع   جنجال يها از نخستین زمینه یم کشیده شد، یکاسال

ـ  یبدون نیاز به تأمل. زن و حجاب بود گرفتـه را   صـورت  يهایبنـد  صـف  تـوان   یم

 یگرایان که در مسیر حذف یا اصالح حجاب برآمدند و سنت یتجددگرایان: دبرشمر

 ۀسنت و تجدد، مسئل ییتا پیش از رویارو. که بر حفظ سنت حجاب اصرار داشتند

محافل فقها  ۀآن، در حیط ةبود که اختالفات محدود دربار یفقه ۀحجاب یک مسئل

نشـئت گـرفتن   «آن را  يشد که مـودود  يبود و ورود به عصر جدید، موجب امر

  ).41ص (خوانده است » حجاب ۀمسئل

 يبـر امـور   شـتر یب پرداختند، یکه با رویکرد متجددانه به نقد حجاب م آنان

بودن زن و مـرد و حـق مشـارکت     يمساو ،يزنان از آزاد يانند حق برخوردارم

تأکید داشتند و حجاب را در تعارض با احقاق ایـن   یاجتماع يهازنان در فعالیت

و آنان که در  )سراسر اثر ،ير؛ مطه36، 8الدین،  ؛ زین50همو، :   نک( شمردند یحقوق م

ـ   )240همو، (ن مقام دفاع از حجاب بودند، آن را نه حبس ز  ی، بلکـه ایجـاد حریم

ـ  )  بب 213همو، ( دانستند یاو و حفظ کرامتش م يبرا ـ  ۀو حجاب را به مثاب  یروش

 )144 ،يمـودود (در جامعه  یو کاستن از تأثیر امیال شهوان یتعدیل میل جنس يبرا

کـه   یعلل و اسـباب  شمردند،  یم  )  بب 149همو، (از حریم خانواده  اعو در نتیجه دف

اندیشمندان مسـلمان   حجاب مورد توجه  ۀبا عنوان فلسف يمتماد يها دهه یطدر 

  .بوده است

حجـاب از اواخـر عصـر قاجـار و در مواجهـه بـا        ةایران چالش دربار در

نیست که دو نمونـه از   یمجاور آغاز شده است؛ این امر تصادف یمسیح يفرهنگها

بـا   یاز مخالفـت فرهنگـ   یها در دفاع از حجاب، مربوط به موج ترین نوشته کهن
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. است رآمدهحجاب است که در شمال غرب و جنوب ایران در تماس با مسیحیان ب

پوشش از فرهنـگ   ةکه خود دربار یو ارمن يآسور يدر آذربایجان، وجود اقلیتها

ـ      متأثر شـده بودنـد، زمینـه    یو روس یغرب  یسـاز آن شـد تـا محمدصـادق اروم

ق 1329وجوب حجاب را در  ۀن ــ رسالتازه مسلما يفخراالسالم ــ عالم آسور

ـ جنوب ایران که م درو  )  بب 59/ 1چ همراه رسائل حجابیۀ، (بنویسد  ـ  دانی  ۀمواجه

ق بـه تـألیف سـدول    1330در  يبوشـهر  يبا انگلیسیان بود، عبداهللا بالد یفرهنگ

  ).  بب 1/81چ همراه همان مجموعه، (وجوب الحجاب اقدام کرد  یالجلباب ف

مواجهه  ۀبود که جبه يدیگر یفرهنگ ۀواقع یخواه مشروطهجریان  برآمدن

مسلمانان و مسیحیان، بـه   یمیان مدافعان و مخالفان حجاب را از مواضع همزیست

هـم بـه    يا انـدازه  مسـلمان کشـانید و تـا    ۀدرون جامع یو اجتماع یمحافل سیاس

ـ به آن توجه  یتر تنها از منظر دین ـ که پیشموضوع حجاب   ـ ـ وج  شـد   یم  يا  هه

خواهـان   این اختالف حتى درون صـفوف مشـروطه  . داد یو حتى سیاس یاجتماع

داران مشروطه نیز به تألیف در ضـرورت   از طرف یپدید آمد و موجب شد تا برخ

  ).1/107 ۀ،یلزوم حجاب، چ همراه رسائل حجاب ۀشریف ۀمثالً رسال(حجاب دست یازند 

 ۀسـقوط سلسـل   ق تـا 1324در  تیمیان صدور فرمـان مشـروط   ۀفاصل در

. از مسائل پرمناقشه میان اهل قلـم بـود   ییک» کشف حجاب«ق، 1344قاجار در 

بـا   یچون عارف قزوین یدر نشریات و ادیبان یبا تألیف مقاالت یدر این سالها برخ

لـزوم   اززنـان،   یسرودن اشعار کوشش داشتند تا ضمن تأکید بر حقـوق اجتمـاع  

چون  یاز عالمان دین ی؛ برخ)  بب1281 /2، ... رسائل (سخن آورند » کشف حجاب«

بر ضرورت ) ق1335: تألیف(رد کشف حجاب  ۀنیز با تألیف رسال یاسداهللا خرقان

مستندات حجاب از کتاب و  ۀافزون بر ارائ یخرقان. فشردند  یم يحفظ حجاب پا

ضمن دفاع از احقـاق حقـوق زن و    وحجاب نیز پرداخته،  یسنت، به حکمت عقل

 155، 149ص (آن را در گرو کشف حجاب ندانسته اسـت   ،یماندگ مبارزه با عقب
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  ).  بب

ش، این روند با شـدت بیشـتر   1299در پایان سال  يآغاز حکومت پهلو با

 ۀدر دفاع از حجاب، تبیـین فلسـف   ییگرا، نوشتن کتابها در جناح سنت. ادامه یافت

ـ   يبه شبهات مخالفان از سو یگوی آن و پاسخ ـ   یعالمـان دین ت؛ تـألیف  ادامـه یاف

 ،)  بـب 1/163رسـائل،  (ق 1342در  یحجاب از ابوعبداهللا زنجـان  ۀمانند فلسف يآثار

 ،)  بـب 179/ 1همـان،  (ق 1343در  يهاشـم مجتهـد مرنـد    صواب الخطاب از محمد

همـان،  (در همان سـال   یمازندران يدوشیزگان، از محمد حسن حائر ةحجاب پرد

ـ  ياکبـر رضـو   یلب اللباب از عل ،)  بب1/201 و  )1/221همـان،  (ق 1344در  یقم

نشان ، )ق1345چ همراه فوائد المتکلمین، تهران، ( یکاشان یحجابیۀ از عبدالرسول مدن

که چگونه این حرکت پیگیر، و تا چه حد فشـار مخالفـان گسـترده بـوده      دهد  یم

در نشریات مختلف، به خصـوص در حبـل المتـین،     یدر همان سالها مقاالت. است

را هـم   یهای رفع حجاب بود و ردیه يکه تبلیغ در راستا شد یم چاپ کلکته نوشته

بـا   يبه اینها باید اشعار. )320-229/ 1رسائل، :   نک(مقابل برانگیخته بود  رفاز ط

ـ  ةمیرزا را افزود که شیو چون ایرج ییا طنز از شاعران ينقد جد در  یعارف قزوین

 ).  بـب  2/1281؛ رسـائل،  13میرزا،  جایر:   نک( دادند یشعر را ادامه م ۀلیمبارزه به وس

حجاب نسوان  ۀبا عنوان مدرس یدین يا است که مدرسه) ش1300(در همین دوره 

ـ      و فعالیـت   یبا این هدف تأسیس شد تا عمالً نشـان دهـد حجـاب بـا فرهیختگ

ـ )1/833، ...  رةالمعـارف یدا:   نـک (زنان در تعارض نیست  یاجتماع کـه در   ی، حرکت

چـون رفـاه و روشـنگر دوام یافـت      يا سیس مـدارس دخترانـه  بعد با تأ يها دهه

  ).  ، جم137، 88نهاد،  روشن(

آن توسـط   يش و لجاجـت در اجـرا  1314حجـاب در   قانون کشف  اعالم

 يمبـدل سـاخت، تنشـها    یتنها حجاب را به یک موضوع کامالً سیاس رضاشاه، نه

از عوامل مهم  ییک مردم ایجاد کرد و هم ۀدر سطح عام زیرا ن يا گسترده یاجتماع
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ـ   و  اهرضاشـ  يپـس از برکنـار  . شـد  یدر فاصله گرفتن روحانیت از نظـام سیاس

شد، اما  یکشف حجاب منتف يپسرش محمدرضا شاه، اگرچه اعمال قهر یجانشین

  .حاکمه بود ةو مورد حمایت قو شد یبه عناوین مختلف تبلیغ م یحجاب یب

یا » پرده« ۀبه رسال توان یم  در دیگر سرزمینها، یعالمان اسالم يواکنشها از

آن در  یاشاره کرد که متن اصـل  يطلب هند اصالح ،يحجاب از ابواالعلى مودود

است که در  یگفتن ).مآخـذ :   نک(نیز ترجمه شد  یم انتشار یافت و بعد به عرب1939

و جز آن نیز چه با اعمال قـدرت   رمانند ترکیه، مص یاسالم ياز کشورها يبسیار

و ترك حجـاب   یروند استفاده از پوشش غرب ،يفارغ از چنین فشاردولتها و چه 

  .به افزایش بوده است يم رو20 ةسد یمیان يها دهه یزنان در ط ياز سو

ـ         یبرگ ش 1350 ۀجدیـد در تـاریخ مباحـث مربـوط بـه حجـاب، بـه ده

 یبرآمده اسـت؛ جریـان   یگرای از اسالم یکه در سطح جهان اسالم موج گردد یبازم

از  یو یک شود  یم یمعرف یگرای به عنوان موج دوم اسالم یاظران غربن يکه از سو

 عنـوان  بـه . ش اسـت 1357ایـران در   یآن انقـالب اسـالم   يترین نمودها شاخص

حجـاب از   ۀآن در ایران، باید به کتاب مسئل ۀبه موضوع حجاب و فلسف یپرداخت

 يمآخذ؛ بـرا :   نک(انقالب نوشته شده است  ۀاشاره کرد که در آستان يمرتضى مطهر

در جهان عرب نیز باید از حجـاب   ).رسائل حجابیۀ، سراسر اثر:   آثار متعدد دیگر، نک

یـاد کـرد کـه در آن     یاز محمد ناصرالدین البان لسنۀالکتاب و ا یالمرأة المسلمۀ ف

خصـوص   افراطهـا بـه   یکوشش داشت ضمن تأکید بر سنت حجاب، به نقـد برخـ  

 يحمود تویجر يو ردیه بر آن از سو )  بب 83 ص(پوشش صورت بپردازد  ةدربار

در دفـاع از حجـاب    یکـه سـع  ) ق1394چ(با عنوان الصارم المشهور نوشته شـد  

شمشـیر  «بر کتاب،  اش يگذار حتى پوشش صورت داشت و خشم او از نام ،یسنت

حجاب نوشـته   ةاخیر دهها کتاب و صدها مقاله دربار ۀده 4در . هویدا بود» آخته

 يرو نویسـندگان میانـه   ياز سـو  یبر دو گروه مدافع و مخالف، برخ شد که افزون
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  .نندک یشده را معرف حجاب اصالح يا گونه  اند که قصد داشته  نوشته شده

ماننـد   ،یاسـالم  ياز کشـورها  یاخیر در برخـ  ۀده 4در  ،ینظر اجتماع از

 از تـرك امـر   یعنوان مصداق به یدر انظار عموم یایران عدم رعایت حجاب شرع

 638مـاده   ةشده و بـه موجـب تبصـر    یتلق یواجب و تظاهر به حرام، جرم قانون

ـ   يا قابل تعقیب دانسته شـده اسـت؛ تبصـره    یقانون مجازات اسالم : گویـد  یکـه م

نماید، عالوه بر کیفر  یو معابر تظاهر به عمل حرام یهرکس علناً در انظار عموم«

ـ ضربه  74روز تا دو ماه یا تا  10عمل به حبس از  و در  گـردد   یشالق محکوم م

ـ  باشد، یکیفر نم يشود که نفس آن عمل دارا یکه مرتکب عمل یصورت عفـت   یول

ضربه  74روز تا دو ماه یا تا  10حبس از  به، فقط  نماید یدار م را جریحه یعموم

ماننـد سـودان و    یدیگر اسالم ياز کشورها یدر برخ. »شالق محکوم خواهد شد

 یحجـاب اسـالم   ياز زمان قـدرت حاکمـه در اجـرا    یهای افغانستان نیز در برهه

  .مداخله کرده است

 يدولتهـا در راسـتا   ،یاسـالم  ياز کشورها یاست که در برخ یدر حال نیا

ــه  ــیش رفت ــاب پ ــردن حج ــدود ک ــا    مح ــه، ت ــه در ترکی ــوان نمون ــه عن ــد و ب ان

ـ  يهـا در دانشـگاه  یش قانوناً استفاده از حجاب اسـالم 1387/م2008 آن  یدولت

نیـز بـه خصـوص در     یاجتمـاع  يافزون بر قوانین، فضا. ممنوع بوده استکشور 

رو ساخته  روبه یمانند استانبول، داشتن حجاب را با محدودیتهای يشهر يیطهامح

نیز حجاب  ياندونز مانند  یاسالم ياز کشورها یدر برخ ).22-5سکور، :   نک(است 

ـ مطرح شده، و بازگشت به حجا یعنوان یک میثاق هویت به از  ينمـود  ۀب، به مثاب

  697برنر،(قرارگرفته است  وجهمورد ت یهویت فرهنگ يبازگشت به خود و بازساز

673-.(  
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  :مآخذ

حـاتم،   یابن اب ه؛یالمکتبۀ الثقاف روت،یب ،یصالح عبدالسمیع، الثمرالدان ،يازهر یآب

/ ق1419بیـروت،  / عبدالرحمان، تفسیر القرآن العظیم، به کوشش اسعد محمد طیب، صیدا

 م،یشرح نهج البالغۀ، به کوشش محمد ابوالفضل ابراه د،یعبدالحم د،یالحد یم؛ ابن اب1999

ـ  ، الرسالۀ، بیروت، دارالفکر؛ ابن  زید، عبداهللا  یم؛ ابن اب1959/ ق1379قاهره،  شـیبه،    یاب

، النهایۀ،   ق؛ ابن اثیر، مبارك1409عبداهللا، المصنف، به کوشش کمال یوسف حوت، ریاض، 

؛ ابن اخوه،  م1963/ ق1383،  قاهره ، یو محمود محمد طناح يطاهر احمد زاو  کوشش  به

،  بابویه م؛ ابن1938 مبریج،یک ،ياحکام الحسبۀ، به کوشش روبن لو یمحمد، معالم القربۀ ف

، نجـف،   الشـرائع   ش؛ همـو، علـل  1362،  قم ،يغفار اکبر یعل  کوشش  ، به محمد، الخصال

ق؛ 1404قـم،   ،ياکبر غفـار  یعل  کوشش  ، به الفقیه  الیحضره  مو، من؛ ه م1966/ ق1385

،  حبـان  الصالة، ریاض، مکتبۀ المعـارف؛ ابـن   یف سهاتیمیه، حجاب المرأة المسلمۀ و لبا ابن

ـ ، به کوشـش شـرف الـدین احمـد، ب     محمد، الثقات حجـر   م؛ ابـن 1975/ ق1395 روت،ی

و محـب الـدین خطیـب،     یاد عبـدالباق به کوشش محمد فـؤ  ،ياحمد، فتح البار ،یعسقالن

؛  دارالفکـر  ، وتاحمد محمد شاکر، بیر  کوشش  ، به المحلى ، ی، عل حزم ق؛ ابن1379بیروت، 

، محمـد،   خزیمـه  ؛ ابـن  ق1408،  ، قـم  محمد حسـون   کوشش  ، محمد، الوسیلۀ، به حمزه ابن

حمد، بدایۀ المجتهد رشد، م ؛ ابن م1971،  بیروت ، یمحمد مصطفى اعظم  کوشش  ، به صحیح

زنجله، عبـدالرحمان، حجـۀ القـراءات، بـه      ؛ ابن م1982/ ق1402،  المقتصد، بیروت ۀیو نها

الکبرى، بیروت،   سعد، محمد، الطبقات م؛ ابن1982/ ق1402بیروت،  ،یسعید افغان کوشش

؛  ق1376تهـران،   ،ياکبـر غفـار    یعل  کوشش  ، به العقول  ، تحف ، حسن شعبه ؛ ابن دار صادر

،  ق؛ همـو 1414قـم،   ،ی، به کوشش جواد قیوم باالعمال الحسنۀ  االقبال ، ی، عل طاووس ابن

ـ   ؛ ابن ق1323 ، رانیا ، یسنگ  چ ، الدعوات  مهج الـدر   یعابدین، محمد امین، رد المحتـار عل

عبدالبر، یوسف، االستذکار، به کوشش سـالم محمـد عطـا و     ق؛ ابن1386المختار، بیروت، 

ـ  2000معوض، بیروت،  یمحمد عل  ،يمحمـد بجـاو   یم؛ همو، االستیعاب، به کوشـش عل

و محمـد عبـدالکبیر     ياحمـد علـو    بن یطفق؛ همو، التمهید، به کوشش مص1412بیروت، 
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ـ    مدینۀ دمشـق   تاریخ ، یعساکر، عل ق؛ ابن1387رباط،  ، يبکر  ، يشـیر  ی، بـه کوشـش عل

اییس اللغۀ، به کوشش عبدالسالم م؛ ابن فارس، احمد، مق1995/ ق1415دمشق، / بیروت

ـ  الکتـاب ، دار  بیروت ، ی، المغن ، عبداهللا قدامه م؛ ابن1946هارون، قاهره،  محمد ابـن   ؛یالعرب

ابوعیسى، طنطـا،   یاحکام النظر بحاسۀ البصر، به کوشش فتح یالنظر ف ،یعل ،یقطان فاس

منظـور، لسـان؛    ابـن ق؛ 1401کثیر،  تفسیر القرآن العظیم، بیـروت،   م؛ ابن1994/ ق1414

قـاهره،   ،یانـور دابـول   یتفسیر غریب القرآن، به کوشـش فتحـ   یهائم، احمد، التبیان ف ابن

/  ق1366،  ، حلـب  طبـاخ   محمـد راغـب    کوشـش   ، به ، یحیى، االفصاح هبیره م؛ ابن1992

 ، سـعد، بیـروت    عبـدالرئوف   طـه   کوشش  ، السیرة النبویۀ، به ، عبدالملک هشام ؛ ابن م1947

عبدالحمیـد،    الدین یمحمد محیـ  کـوشش  ، بـه ، سنن سلیمان ، یداوود سجستان ؛ ابو م1975

؛  ق1403،  اصفهان ،يرضا استاد  کوشش  به ، یالکاف ،ی،تق یحلب  الصالح ق؛ ابو1369،  قاهره

  لیـث  ؛ ابـو  ق1387-1384،  ، حیـدرآباد دکـن   الحـدیث   سـالم، غریـب    بـن    عبید قاسم ابو

احمـد،   ، یاصـفهان   ؛ ابـونعیم  اشاعۀ االسالم ۀکتابخان ، ی، دهل الغافلین  نصر، تنبیه ، يسمرقند

  احمد، المسند، به کوشش حسین ،ی؛ ابویعلى موصل م1932/ ق1351 ، اهرهحلیۀ االولیاء، ق

ق؛ همو، الورع، 1313، مسند، قاهره،  حنبل  م؛ احمد بن1984/ ق1404اسد، دمشق،   سلیم

  محمد، اخبار مکۀ، به ، یم؛ ازرق1983/ ق1403ابراهیم قاروط، بیروت، به کوشش زینب 

محمـد، دیـوان، بـه     ،یالهیجـ  ي؛ اسـیر  م1983/ ق1403،  ، بیروت ملحس يرشد  کوشش

المرأة ) حجاب(محمد ناصرالدین، جلباب  ،یش؛ البان1357تهران،  ،یکوشش برات زنجان

زکریا، فتح الوهـاب، بیـروت،    ،ي؛ انصارق1412الکتاب و السنۀ، دار السالم،  یالمسلمۀ ف

ـ 1353ق؛ ایرج میرزا، دیوان، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهـران،  1418  ، یش؛ بحران

،  الکبیـر، حیـدرآباد دکـن     محمد، التاریخ ،ي؛ بخار ش1363،  الناضرة، قم  یوسف، الحدائق

م؛ 1987/ق1407؛ همو، صحیح، به کوشش مصطفى دیب البغا، بیروت،  م1978/  ق1398

؛ برهـان   ش1331تهـران،   ،يارمـو   محـدث   الدین جالل  کوشش  ، به احمد، المحاسن ، یبرق

 ،ي؛ بغـداد  ش1357،  ، تهران محمد معین  کوشش  به ،يزیبن خلف تبر ینقاطع، محمد حس

ـ   و امیـل بـدیع یعقـوب، بیـروت،      یعبدالقادر، خزانۀ االدب، به کوشش محمد نبیـل طریف

ـ   ید، فرهنگ آذربایجانبهزا ،يم؛ بهزاد1998 ـ 1382تهـران،   ،یـ فارس احمـد،   ،یش؛ بیهق
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م؛ پورداود، ابراهیم، 1994/ ق1414 که،السنن الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، م

  ، محمـد، فرهنـگ   ش؛ پیفـون 1356تهران،  ،یوش یادداشتها بر یشتها، به کوشش بهرام فره

احمـد محمـد     کوشـش   ، بـه  محمد، سنن ،ي؛ ترمذ ش1361،  تهران ، یـ فارس   یآذربایجان

الشـدة، قـم،    عـد محسن، الفـرج ب  ،ی؛ تنوخ  بب  م1938/  ق1357،  ، قاهره شاکر و دیگران

احمد، الکشف و البیـان، بـه کوشـش ابومحمـد بـن عاشـور، بیـروت،         ،یش؛ ثعلب1364

ـ  ،یم؛ جام2002/ ق1422  ،یعبدالرحمان، هفت اورنگ، به کوشش مرتضى مدرس گیالن

نشـر   ،يآستان قدس رضو یخط ۀعبداهللا، التحفۀ السنیۀ، نسخ ،يریش؛ جزا1361ن، تهرا

، به کوشـش   القرآن  ، احمد، احکام ؛ جصاص1 ۀنسخ ش، ،1384در مکتبۀ اهل البیت 

  کوشـش   ، به ، صحاح اسماعیل ،ي؛ جوهر م1985/ ق1405بیروت،  ،يمحمد صادق قمحاو

  الشـیعۀ، بـه    محمـد، وسـائل   ، ی؛ حر عامل م1956/ ق1376،  احمد عبدالغفور عطار، قاهره

 یشـناخت  ریشه رهنگدوست، محمد، ف ق؛ حسن1409، قم، آل البیت  ۀمؤسس  کوشش

ق؛ 1386الـدر المختـار، بیـروت،     ن،یعالءالـد  ،یش؛ حصـکف 1383تهران،  ،یزبان فارس

ناد، به االس  ، قرب عبداهللا ،يق؛ حمیر1398محمد، مواهب الجلیل، بیروت،  ،ینیحطاب رع

 ،یابراهیم پورداود، بمبئ ۀق؛ خرده اوستا، ترجم1413، قم، آل البیت  ۀکوشش مؤسس

  هـم (، همراه رسائل حجابیه »رد کشف حجاب ۀرسال«اسداهللا،  ،یلیگ؛ خرقان انانجمن ایر

-1981بغـداد،   ،ییو ابـراهیم سـامرا   یمخزوم ي؛ خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهد)

، همـراه التـاج و االکلیـل محمـد مـواق، بیـروت،       »المختصر«اق، م؛ خلیل بن اسح1982

ـ 1390روح اهللا، تحریر الوسیلۀ، نجـف،   ،یق؛ خمین1398 ـ  ،یق؛ دارقطن بـه    العلـل،  ،یعل

 ،یدسوق ؛یفارس رةالمعارفیم؛ دا1985/ ق1405ریاض،  ،یکوشش محفوظ الرحمان سلف

ـ محمد، الحاشیۀ، به کوشش محمد علیش، بیروت، دارالفکـر؛ دی  شـیرویه، الفـردوس    ،یلم

 ، یاصـفهان   م؛ راغـب 1986زغلـول، بیـروت،    یبمأثور الخطاب، به کوشش سـعید بسـیون  

؛ رامیار، محمـود،   ق1392،  قاهره ، یمرعشل  ندیم  کوشش  ، به الفاظ القرآن  مفردات ، حسین

ـ  ۀ، به کوشش مدرس و الجرائح  سعید، الخرائج ،يش؛ راوند1384تاریخ قرآن، تهران،  ام ام

ش؛ 1380؛ رسائل حجابیۀ، به کوشـش رسـول جعفریـان، قـم،      ق1409،  ، قم يمهد

الـدین،   ش؛ زیـن 1384دوم، تهـران،   يپهلـو  ةدر دور یاسالم رسروشن نهاد، ناهید، مدا
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م؛ 1992/ ق1412محمـد امــین، الحجــاب بــین الســلب و االیجــاب، مؤسســۀ النعمــان،  

 ، یق؛ سرخسـ 1423قم،  ،یمرتضى واعظ محمد باقر، کفایۀ االحکام، به کوشش ،يسبزوار

محمـد، تحفـۀ الفقهـاء، بیـروت،      ،ي، مطبعـۀ االسـتقامه؛ سـمرقند    محمد، المبسوط، قاهره

منصور، تفسیر، به کوشش یاسر ابراهیم و غنیم عبـاس غنـیم، ریـاض،     ، یق؛ سمعان1405

ش؛ 1359تهـران،   ،يحدیقۀ الحقیقۀ، به کوشش مـدرس رضـو   ،یم؛ سنای1997/ق1418

م؛ 1980/ق1400،  ، بیــروت  محمـد، االم  ، یم؛ شافع1993الدر المنثور، بیروت،  ،یسیوط

،  ؛ شـهید اول  ش1369،  مزداپـور، تهـران    کتایون ۀو تـرجم یسیوانـو، آ ناشایست  شایست

،  الـدین  زین ، ی؛ شهید ثان ق1419، قم، آل البیت  ۀمحمد،    الذکرى، به کوشش مؤسس

ق؛ 1413، قـم،   االفهام  ، مسالک ق؛ همو1410محمد کالنتر، قم، الروضۀ البهیۀ، به کوشش 

ـ    عبـدالرحمان  ،يق؛ شیزر1420مرتضى، المکاسب، قم،  ،يشیخ انصار   ی، نهایـۀ الرتبـۀ ف

اکبر، کلیات، به  ی؛ صابر، عل م1946/ ق1365،  قاهره ، یباز العرین  کوشش  الحسبۀ، به  طلب

 ۀ، ضـمیم »پایـان فرهـاد و شـیرین   « ،يیرازم؛ صابر ش1962کوشش عباس زمانف، باکو، 

جـواهر، محمـد     بش؛ صـاح 1339تهران،  ،یبه کوشش حسین نخع ،یبافق یدیوان وحش

دیـوان،   ،ي؛ صائب تبریز ق1394،  تهران ، یمحمود قوچان  کوشش  ، به ، جواهر الکالم حسن

به کوشـش   ، تفسیر القرآن، عبدالرزاق ، یش؛ صنعان1370به کوشش محمد قهرمان، تهران، 

 ، یاعظم  الرحمان  حبیب  کوشش  ، به ، المصنف ق؛ همو1410مصطفى مسلم محمد، ریاض، 

؛ ضیاپور، جلیل، پوشاك زنان ایران از کهن ترین زمان تا آغـاز   م1983/  ق1403 وت،بیر

-1316ریـاض المسـائل، تهـران،     ،یعل ،یش؛ طباطبای1347تهران،  ،يپهلو یشاهنشاه

ــ1317 ــلیم ،یق؛ طبران ــد  س ــش حم ــه کوش ــر، ب ــم الکبی ــلف  يان، المعج ــل،  ، یس موص

خرسـان،   ياحمد، االحتجاج، به کوشش محمد بـاقر موسـو   ،یم؛  طبرس1983/ق1404

ـ    البیان  ، مجمع فضل ، یم؛ طبرس1966/ ق1386نجف،  از محققـان،   ی، بـه کوشـش گروه

تصـاد،  محمد، االق ،یق؛ طوس1405تاریخ؛ همو، تفسیر، بیروت،  ،يق؛ طبر1415بیروت، 

 يموسـو   حسن  کوشش  ، به االحکام  ق؛ همو، تهذیب1400به کوشش حسن سعید، تهران، 

نجـف و دیگـران، قـم،     يمحمد مهـد   کوشش  ؛ همو، الخالف، به ش1364 هران،، ت خرسان

؛ همـو، النهایـۀ،    ق1387،  تهـران  ، یکشـف   یمحمد تق  کوشش  ق؛ همو، المبسوط، به1417
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بـه کوشـش محمدرضـا     نامـه،  هیٰ◌ فریدالدین، ال ،ير نیشابوربیروت، دار االندلس؛ عطا

 ،یکـدکن  یبه کوشش محمدرضا شفیع امه،ش؛ همو، مصیبت ن1385تهران،  ،یکدکن یشفیع

  یف  جواد، المفصل ، یق؛ عل1414حسن، تذکرة الفقهاء، قم،  ، یحل  ۀش؛ عالم1385تهران، 

محمد،  ، یعهد عتیق؛ عیاش د؛ی؛ عهد جد م1968بغداد، /  ، بیروت االسالم  قبل  العرب  تاریخ

کشـف اللثـام، تهـران، چ     مـد، مح ،ي؛ فاضـل هنـد   اسالمیه ۀعلمی ۀالتفسیر، تهران، کتابخان

تهران،  ،يویس و رامین، به کوشش مجتبى مینو ،یق؛ فخرالدین اسعد گرگان1274 ،یسنگ

ـ  ؛ فـره  ش1374،  ، تهـران  مـل   ژول  کوشش  ، به شاهنامه ، یش؛ فردوس1338 بهـرام،   ،یوش

دیوان، به کوشش محمدجعفر محجـوب،   ،يشیراز یش؛ قاآن1346تهران،  ،يفرهنگ پهلو

،  قــاهره ، یفیضــ  آصــف  کوشـش   ، بــه االســالم  ، دعـائم  نعمــان  یش؛ قاضــ1336 ،تهـران 

ـ 1375مصوب ) ایران( ی؛ قانون مجازات اسالم م1963/ ق1383  ،یش؛ قرآن کریم؛ قرطب

،  م؛ قریـب 1972قاهره،  ،یبردون  رآن، به کوشش احمد عبدالعلیممحمد، الجامع الحکام الق

ابـوبکر، بـدائع الصـنائع، قـاهره،      ،ی؛ کاسـان  ش1374 ، تهـران  ، يسغد  ، فرهنگ بدرالزمان

، قـم،  آل البیـت  ۀجامع المقاصد، به کوشـش مؤسسـ   ،یعل ،یم؛ کرک1986/ ق1406

 ،یق؛ گلپایگـان 1391تهران،  ،يفارغ اکبر یعل  کوشش  به ، یمحمد، الکاف ، یق؛ کلین1408

  ، به االسالم  ، جعفر، شرائع یحل  محمدرضا، مختصر االحکام، قم، دار القرآن الکریم؛ محقق

و  ي؛ همو، المعتبر، به کوشش ناصر مکارم شـیراز  ق1409تهران،  ،يصادق شیراز  کوشش

تسع، بـه کوشـش   ، الرسائل ال»المقصود من الجمل و العقود«ش؛ همو، 1364دیگران، قم، 

 ، روتبی ، یمحمد حامد فق  کوشش  ، به االنصاف ، یعل ،يق؛ مرداو1413قم،  ،يرضا استاد

نوریـان، اصـفهان،    ي؛ مسعود سعد سـلمان، دیـوان،  بـه کوشـش مهـد      م1986/  ق1406

-1955قـاهره،   ، یمحمـد فـؤاد عبـدالباق     کوشش  ، به ، صحیح حجاج  بن  ش؛ مسلم1364

  بـه  ، یش؛ مفیـد، محمـد، االمـال   1379حجاب، تهـران،   ۀتضى، مسئلمر ،ي؛ مطهر م1956

؛  ق1410؛ همو، المقنعـۀ، قـم،    ق1403،  قم ،يغفار راکب یو عل  یحسین استاد ول  کوشش

م؛ 2003/ ق1424مقاتل بن سلیمان، تفسیر القـرآن، بـه کوشـش احمـد فریـد، بیـروت،       
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