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 حجاب يدر مسئله  يکند و کاو

در پالههب  ههه پرلهه   هها و   1383ن مقالههه در لهها   يطرح كلي ا

 ههه   1386ام  هها ر نوهههده هههدب در   هها   يهه پ  يهيدرخوالت نشر

 يدهههيتري در کانو  مدافعا  حقوق  شههر مکمصورت تكميل هده

نجهها يگرديد و  ا  ما  ويراي  در اارائه    يزنا (  ه صورت لخنران

 تب ورده هده ال

 

و مسهدندات رايهف فق هي  تااگر قرار  اهد در مورد روهن هدِ  مسئله لباس و پوه  زنها   هه روايه

 اي  هگاه  راي امثا  من كه فقيه نيسديم روهن نخوا د هد مگر  نكه او    سنده كنيم، اين مسئله  يچ

ا يهمعناي رد طهرح ايهن لهخن  هه  اي فق ي،  ه خود مدِن قر   مرا عه كنيمبنظريه  الدناد  ه روايات و

كنم امروز اين معنا الت كه فكر ميست  لكه  هي  گذهده يا اكنو  در  اره حجاب نقبو   راء  فق اي دورا

قليد، خهود  ت  يخوا د  داي از فداوا، و  داي از مسئلهاي پديد  مده الت كه ميطبقه فر نگِي ميانه

 نويسم، نه حكمي هرعي، و نهه الهدنباطي فق هي الهت نا  راين  نچه مي  ا را  ف مد؛ م معناي حرمت

  بعنواِ  كند و كاِو پژو شگري الت كه  ا مدن قر   لر و كار دارد لكه  ه

فر نگهي، د ِي روزگار خود و مدنالب  ا هرايط  اي  راي لاما نكده ديگر اينكه هايد فقي اِ   ر دوره

نظر کننهد امها   هه  يحجاب  يا  كرده و مه  يا دماعي و ليالِي  ما  روزگار الدنباط خود را از مسئله

 هوده الهت کهه  ها روزگهار صهدر اله م   يدوران  ين فق يمضام  يريدر هکل گ  يرلد كه نقطه کانونمي

 مچنين  نچه  هه عنهوا  اكثرمضامين فق ي و حقوقِي ما و   ؛داهده الت  يادي ن  يو تفاوت  ي د   يافاصله

هناليم در دورا  امپراطوري عباليا  ههكل گرفدهه الهت كهه لهاخدار ا دمهاعي، فر نگ ال مي مي

 سيار مدفهاوت  ،ثت كه  نوز دولدي تشكيل نشده  ودليالي، فر نگي، و اقدصادي اين دوره  ا روزگار  ع

د يدهي از رولهدا اي امهروزي  هم ههات، حمدينه در    روزگار  عثهمكه و رلد كه نظر ميالتب زيرا   ه

ي    حدي اي نبوده الت كه  راي ادارهي گسدرده و پيچيده معيت كمدري داهده الت و چندا   امعه

 اي حكومدي داهده  اهدب در اين مورد، نكده قا ل تامل اين الت كه  ه  ز مدن قهر  ،  هيچ نياز  ه ن اد

عباس مر وط  اهد در دلت نداريمب از اين   ت دوره  نياثر مكدوب و مسدندي كه تدوين     ه پي  از  

مدوِ  فق ي، فلسفي، ك مهي، عرفهاني وببب   يشهدر مدنالهب  ها لهاخداِر   يتوا  احدما  داد كه  مهمي
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امپراطوري ال مي هكل گرفده الت و نه  نچه قب  در حجاز و در زما  پيامبر  هه عنهوا  اله م مطهرح 

  .هده الت

درلدي ف ميد مگر  ا هناخت معيار اي ز هانِي  مها  روزگهار توا   هِن قر   را نيز نميدوم اينكه، مد

ويژه  عثت در حجاز، كه البده اين نيز كار چندا   لاني نيست زيرا  سياري از واژگا  در طو  تاريب، و  هه

اصهِل خهود پيهدا   دفهاوتي از اي مامپراطوري عباليا ، معنا ا و مصداق  يپانصد وپنجاه لاله  يدر دوره

ا  الفاظ قهر   در روزگهار  عثهت،  ها  مها  الفهاظ در روزگهار يم  ياهدراک لفظ   ه تعبير ديگر،  دبانكرده

که در نزد  مگها  دارد،   يديل ا ميستب واژگا  مدن مقدس  ه دلين  يي ر اهدراک معنا  يليدلا ،  يعبال 

تواند نشا  د د که يو   نسبدا لاده مک پژير نکند، اما  يک ز ا  تغيو فنوت  ييممکن الت  ه لحاظ  وا

کنهدب  هه ير ميهد هد تغيکه در  وامه  ر  م  يرات لاخدارين واژگا  مدنالب  ا تغياز ا  ياري س  يمعنا

گر يواژگا  د  يو  رخ  ، »حدود«، »قسط«د  ه واژگا  »صراط«، »عقل«، »روح«، »نفس«يعنوا  مثا  نگاه کن

 ب1 ورده امکه هرح  رکدام را در  خ  فر نگ واژگا  

دانند  ا دقت، و  ا  ما  معيار هاي ز هاني نكده لوم اينكه اگر  ياتي را كه امروزه مر وط  ه حجاب مي

كجاي قر   نيامده الت كه زنا   ايهد مهوي لهرخود را يا يم كه در  يچ عثت مطالعه هود در مي  يدوره

اي  اهد كه مهرداِ   يگانهه گونها   هرفداره   پوهانند اما اين  ست كه زنا  مومن لعي كنند تا پوه  و

 .در  نا  طم  نكنند 

 يهد چ ارم، از  ررلي  يات قر   و  ا تو ه  ه هرايط زماني و مكاني حجاز در  نگام  عثت چنين  رمي

اي نداهده الت  لكه  سدگي داهده  ه موقعيت زنا  در هده ي تثبيتكه لباس  راي زنا ، يك هكل ويژه

 ا را تشخيص داده و مدنالهب توانسده اين موقعيتاوتب  مچنين م مدرين كسي كه مي را ر مرداِ  مدف

توا  گفت كه پوه   اي  نسي خود را پوهيده نگاه دارد، خود ز   وده التب  نا  راين مي  ،  اذ ه   ا

  2تواند  اهد  ي راي ز  امري نسبي  وده الت و  نوز  م م

 
گر ي د  ي ا امکانات،  مچنين  ن از كدب لغت ع وه  ر لود  سدز ا  قر  ،    يهناخت نسب  يو حد  ياهناخت ز ا   ر دوره   -  1

ار پژو شگر  يدر اخدdiachronic) «ميدر زمان  يژه »ز انشناليد  ه وي  د  يکه ز انشنال  يهود، از  مله امکاناتيسر مي م م

رلد يم   ه نظر  يز ضروري ن نکده نياهاره  ه ا  ص د دبي( را تشخ يز ا  ماعم از  ر ز ان  يخي د د تا  دواند تحوالت تار  يقرار م

را خوب  داند و  ر قواعد صرف و نحو ز ا  عرب  م    يز ا  عر   يالتب ممکن الت کس  ير از ز ا  هناليغ   يکه ز ا  دان

 ستبين يز انشنال ين  ه معنايمسلط  اهد اما ا

ود درصد زنا  افغا  در   واليت خود را ناگزير  و حجاب  راي زنا   زاد الت  از م هايد حدود ن امروز كه در افغانسدا  حكومت طالبا  رخت  رلده     -  2

اروپا ل مي  از  ما  زنا  وقدي  ه  از نگاه  يِز مردا  محفوظ  مانند در حالي كه  رخي  اين و    و  از گزند  كنند و در  فر مي  ينند از  رق  الدفاده كنند تا 

  گونه نگاه و ود نداردرا موردي  راي  زار ديد  از   كنند زي كنند حدي از رولري  م الدفاده نمي ه ر اي اروپايي رفت و  مد مي 
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پوه  زنا  از لوي قهر  ، ارائهه را كهاري الهت   يطرح مسئله  رلد كهو نكده  خر اينكه  ه نظر مي

 اي  نسي و  راي مردا  و زناِ   زادي كه  ه امر مدعالي ايما   ورده و دولت دارند خود را از گزند  هوب

  . اي گزنده مردا   ولرا   ركنار نگه دارند نگاه

  :اي كوتاه  ه  يه مر وط  ه پوه  زنا اهاره 

تصريح در    لخن رفدهه الهتب    دو مورد از  يات  ست كه در  اره نوع رفدار و پوهِ  زنا   هدر قر

در ( ولهومماحزاب در لوره لي  58و    57وچ ارممنور(  و ديگري  ياِت  در لوره  يست  31و    30يكي  يات  

كدامن يهاد ههده الهت لوره نور پي  از اينكه  ه  يه مر وط  ه پوه  زنا  پرداخده هود، ا ددا از زناِ  پا

كنهد كهه در  ما  لوره از وضعيدي ياد مي  25( در  يه  23زنند م يه   نا  ت مت زنا ميكه  رخي كسا   ه

   وضعيت، زنا  و مردا   لوده  راي  م، و زنا  و مهرداِ  پهاب  هراي  هم خوا نهد  هودب مضهمو   يهه 

از نوع خباثهتم لودگي( و ب در اين  يه  1گيردطور طبيعي صورت مياي الت كه انگار اين اندخاب  هگونه ه

ت مت زنا  مده، محدمل   يميا  نيامده الت اما  ا تو ه  ه  يه قبلي كه در  ارهنوِع طيبهمپاكي( لخني  ه

نا  ا ديگري  اهد، يعنهي  رخهي  اي ذ ني و تمايل  ه زانگاره الت كه منظور از لودگي،  ما   لودگي  ه

كنند تا  عدا اگر فرصهدي دلهت داد خهود را مجهاز زنا مينا  پاكدامن را مد م  ه سدند كه ا ددا زمردا   

 دانند كه  ا  نا  زنا كنندب و  مچنين ممكهن الهت »طيبهه«  هودِ  ز  و مهرد  هه معنهاي پر يزكهاري از 

  . اي زنا و مبرا  ود   نا  از زناكاري  اهد ولوله

  :اند  مده الت كههخطاب  ه كساني كه ايما   ورد 29تا  27در  يات  

خودتا  الت داخل مشويد تا ا ازه  گيريد و ل م كنيد، متسليِم ا ل   ي  ايي كه غير از خانه خانه ه »

  د«ن  راي هما   در الت كه پند گيريگزند و لالم  اهيد( اي   خانه  اهيدبتسّلموا=  ي

تا  ه» نشويد  داخل  نيافديد،  در     را  كسي  اگر  دادپس  ا ازه  هد هما  گفده  هما  اگر  ه  و  هودب  ه 

 «كنيد دانا الت نچه ميتر الت و خدا  ه  رگرديد، پس  رگرديد، او  راي هما پاكيزه

خانه  كه  ه  نباهد  اپروايي  در     هما  مداعي  راي  كه  مسكوني  غير  را  اي  و  نچه  هويد  وارد  لت 

 «داند كنيد خدا ميكنيد و پن ا  مي هكار مي

 هاي ورودي     ا و درگاه يد كهه ههكل و چگهونگِي معمهاري خانههنين  رمياز مضمو  اين  يات چ

اي كهه  ويخدههي  ند فقط از پرده  اي  ا قفل و اي درب ا كه  هاي ا ددايي  وده الت و  سا خانهگونه ه

 
اين هعر مش ور فارلي الت كه  ه   -  1 يا  ور  كند    ---كبوتر  ا كبوتر  از  ا  از  :المثل در مدهصورت ضرب اين  يه  مچنين 

  مجنس  ا  مجنس پرواز
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دو  اي الهت كهههده  رخوردار  وده التب واژه حجاب نيز در قر    ه معناي پهرده ر درگاه خانه نصب مي

 ويخدندب  نا  هراين در مواقه  عهادي اي که  ر درگاه خانه ميكند مانند  ما  پردهقلمرو را از  م  دا مي

   اي  شهودب  مچنهين  ههتوانسده لرزده و  دو  اع م قبلي پرده را پس  زنهد و  وارد خانهه ركسي مي

ديدنهد كهه  رگهاه منعهي نمي  دانسهدند، ههايد لبب كه  مسلمانا  خود را  ايكديگر مدحهد و يگانهه مي

اي مواق   مسهر صهاحبخانه تن ها در خانهه ي  مكيِ  خود وارد هوند و  سا كه در پارهخوالدند  ه خانه

لهوره احهزاب خطهاب  هه   53اي نشويد در  يهه   وده  اهدب مشا ه  مين توصيه كه  دو  ا ازه وارد خانه

رلهو  نشهوند و اگهر از زنها  پيهامبر   ي ازه وارد خانهپيامبر  مده الت كه  ي ا   يمومنا  در مورد خانه

خوا نهد چيزي خوالدند، از  ما  پس پرده ممن وراء حجاب( حا ت خهود را  گوينهد و اگهر چيهزي مي

 الب تو ه در اين  يه    الت كه مردا   ايد از پس حجاب  ا زنا  لخن گويندب  ه تعبير   ي گيرندب نكده

هد كه حجاب خود را حفظ كنند، در  ود طبعا  ه زنا  توصيه ميزنا  ميديگر، اگر حجاب پوهشي  راي  

 .هودديده نمي  راي لفظ »حجاب« حالي كه در قر   چنين چيزي

 ا خانهه يتوانسدند  مهدليل كمبود چوب نمياين نكده نيز م م الت كه احدماال در حجاز  هتو ه  ه

اي  وده كه حدي  هراي تعميهر  نهاي اندازهندب اين كمبود  هاي كندر اي محكم و قا ل الدفادهرا مج ز  ه

 اي  ر اي مانده از يك كشدي هكسده رومي را كه در لهواحل  هده كعبه در قبل از  عثت، ناگزير چوب

 ب1يافده  ودند  ه مكه  ورده و مورد الدفاده قرار دادند 

  :لوره نور(  مده الت كه 29در  يه  عديم

ايما    ه » كا ندميّغضوامردا   ا  فرو  نگاه  كه      گو  كنند  حفظ  را  خوي   فروج  و  ا صار م(  من 

  «لازند  گاه الت نچه ميتر الت زيرا خدا  هپاكيزه 

معناي من ا صار م« تن ا  ه معناي  ه پائين نگاه كرد ، يا چشهم فهرو  سهدن نيسهت  لكهه  هه  يغّضوا»

 هم  مهده اصهوات و صهداي خهود را پهائين  ورد كا يدِ  چيزي از نگاه التب اين واژه  راي فروكالهدن  

تعبير  اي  را م ار كنند، پائين  ورند، كهم كننهدب  هه( مثل  ت  لركشي كه هعله49لوره    3التم يه

يكديگر مندقل كنند كه ممكهن توانند چيز ايي را در نگا شا   ه م مي ا  نگام نگاه كرد   هديگر،  دم

ا صار م«   فاصهله من اينكه  عد از »يّغضواتو ه  ه ند مدفاوت  اهدب  اگويالت    چيز ا  ا لخني كه مي

توا  گفت كه  نچه در نگاه  ايد فروكا يده هود، حس  نسهي نسهبت »يحفظوا فرو  م«  مده الت، مي

 
اين نكده نيز م م الت كه  ثتب  مچنين تو ه  ه  نگام  عتاريب طبري،  لد لوم، در  خ  مر وط  ه اخبار پيامبر تا  ه  -  1

 اي خرما  وده و ست كه چوب     ه لبب اليافي  ود  فاقد ارز   راي  درخدا  مو ود در مكه ومدينه  يشدر  ما  نخل 

 صنعت نجاري  وده الت 
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طرف مقا ل التب اما اين كار درصورتي موفق خوا د  ود كه طرف مقا هل كهه از  هنس مونهت الهت،   ه

از نگاه معطوف  ه  نسيت  كا دب اين الت كه در  يه  عد خطاب  ه زناِ  ايما   ورنده  مده  ما  گونه   ه

  :الت

نگاه خود را فرو كا ند، فروج خود را حفظ كنند، زينِت خود را  هكار نكنند مگر  نچه از     هكار  »

 «الت

 يهات مز هور  مهده   يتا اين قسمت از  يات چندا  مورد مناقشه نيستب اما  مله  عدي كهه در ادامهه

  :نقيض از    ارائه هده التب اين  مله عبارت الت از گاه ضد و  اي مدفاوت و ا و تر مهالت، تلقي

  ( اي خود  رزنند ِخمار اي خود را  ر گريبا  ولُيضِر ُن  ُخْمر ّن َعلي ْ ْيوْ  ّن« مو»

التب مسكرات را  ه    دليل خمهر   ِخمار از ريشه »َخمر« گرفده هده  يُخمر«  م  ِخمار التب كلمه»

پوهاند  مچنين  ر پارچه، يا پولت د اغي هده كه پوهشي  راي چيهزي يها اند كه  وهياري را ميگفده

تعبير ديگر، »ِخمار«  ه معناي »مقنعه= رولهري« يها چهادر هودب  ه ايي محسوب هود »ِخمار« ناميده مي

نام  » مقنعه= رولري« خوا د  ودب اما در  يه فهوق لهخن  نيست، مگر  نكه    را  رلر ن ند،  نگاه طبعا

گويد خمار خود را  ر روي لهينه زننهدب  ا  كشانند،  لكه مي ر لر اين نيست كه ِخمار خود تا روي لينه

 اي حرف»َعلهي=  هر روي« از حهرف »ِالهي= تها« الهدفاده ههده  هود  ه تعبير ديگر اگر در  يهه فهوق  هه

كردند و حهاال در ايهن  يهه عنوا  رولري الدفاده مياي را  هباط كنيم كه پارچهتوانسديم چنين الدنمي

مقنعهه   ي ا پائين  وردندب اما در اين  يه نه از واژهرولري را تا روي لينه  ي ما  پارچه  يگويد ادامهمي

نسبت  هه زمهاِ  نامي مداخر    «مقنعه»  يرلد كه واژهنظر ميالدفاده هده الت ونه از حرف»ِالي«ب حدي  ه

  . عثت  اهد 

 زنا     زمها  را  هه   ايي از پوهِ  مردا  وام كه در    نمونهمدالفانه من  يچ موزه خاصي را نديده

 يد كه وضعيِت لباس در    روزگار  راي مردِم    لاما ،  ه نماي  گذارده  اهند اما از قراين چنين  رمي

 ايي كهه ر لاده و ا ددايي  وده التب اين گمانه را  ا احصاء نامويژه  راي مردم  دوي و صحرا نشين،  سيا

تعبير توا    در دريافتب  هههود مي ا ديده ميدر هعر  ا لي عرب، و  مچنين در قر    راي انواع لباس 

 واژگانِي دقيق و گسدرده  رخوردار  وده الت و  ا  نكهه يديگر،  ا  نكه ز ا  عر ي در  نگام  عثت از خزانه

 اي مورد نياز خود را پديهد داده تا در صورت نياز  دوانند واژگا  و نامز ا  اهدقاقي عرب اين امكا  را مي

 اي مر هوط  هه لبهاس و پوهه ، در فر نهگ و ز ها     روزگهار نسهبت رلد كه نامنظر مي ورند اما  ه
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 ب1 اي  عد، چندا  زياد نباهد دوره ه

كهرد داراي لبهاس  ر ز  و مردي  ا يك پيرا ن  لند كه  هرتن مي  احدماال در عرف معمولي    زما ،

نمايد كه در    هرايط مهردم عهادي، اعهم از ز  و مهرد، داراي هدب  مچنين  سيار  عيد ميمحسوب مي

الهرائيل  هم زمهاني كهه در تن ا  راي اعراِب    زما ،  لكه  راي  ني اهندب اين وضعيت نهزير امه  وده  

ودند و تا حدود زيادي هرايط مشا  ي  ا اعهراب داههدند و هود داههتب حدهي در يكهي از صحراي لينا  

 اي مذ ح  اال نروند مبادا كه عورت  نا   ه  نگام  اال  اي تورات  ه  ني الرائيل اين الت كه از پلهتوصيه

 2 ا، در    مكا  مقدس مكشوف گرددرفدن از پله

فوق را در  اره قرار دادِ  پوهِ   ير د يم، مي توانيم ا ميت  يه ا را مورد تامل قرافرضاگر اين پي 

 هاي  اي چسهب و تنهگ را  ها لباس  ا درب كنيمب  مچنين تفاوت لباس لينه  اضافي در روي گريبا  و

 .توانيم دريا يمنسبدا گشادترم لباب( مي

اريِب اد يهات عهرِب قبهل از  ايي از تديگري كه مورد غفلت قرار گرفده اين الت كه  نا  ه گزار  نكده

 ا، تا  نگام  عثت و  مچنهين در زمها  زنهده  هود  پيهامبر، اغلهب مهردا   ا و ليرهال م، نقل تذكره

اي  هراي گيسواِ   لند خود را داهدندب  نا  راين هايد  دوا  گفت كه  نچه در ميا  مرد و ز  تفاوت عمده

  ِ هده، موي لر نبوده الت  لكه  ر سهدگيمحسوب ميز     يكرده و زينت ويژهنشاِ   نسيت ايجاد مي

كهرده الهت و  نگام راه رفهدن  لهب تو هه مي خشي از اندام ز   وده كه  ا لباس معمولِي    زما  و  ه

 ا لهينه  نام »ِخمهار« و  سهدن    روي گريبها  واحدماال  ه  مين لبب الهدفاده از پوهشهي اضهافي  هه

 هاي ديگهرا  را پوهِ   يشدري د د و از تحريكات  نسهي در  را هر نگاهتوانسده اين زينِت ويژه ز   مي

  . كا د 

ي زنا   ا مهردا ،  هدو  موا  ه يدر  مين لوره، للسله مراتبي را در  اره  31 يه هماره    يدر ادامه

ا ي ز   هگرايي در موا ههرلد در اين ترتيهب، نهوعي نسهبينظر ميهمارد كه  هالدفاده از »ِخمار«  رمي

ههود، ههو ِر ديگرا  ن فده  اهدب در هرح اين للسله مراتب، اولين كسي كه منعي در  را ر او ديهده نمي

 عهدي، پهدِر ز  و پهدر ههو ر او الهت و  يههودب در ردهز  الت كه هريك  نسي او نيز محسهوب مي

ترتيب  ا وبب  هخوا ر زاده   ا وزاده   اي  عدي، از فرزنداِ  خود ز  گرفده تا  رادر ا، و  رادر مينگونه رده

 
كه  ه  -  1 كار ايي  از  مي  يكي  نظر  الزم  ه  انجام     من  لگما   از  نمايشگا ي  پديد  ورد   مخدلف  باس رلد  دورا    اي 

 تاريخي مسلمانا  الت كه مبدني  ر پژو شي  امعه هناخدي و  وم هناخدي و  ه دور از تعصب و غرض  اهد

  26،  يه 20تورات، لفر خروج،  اب  - 2
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رلد كه  دو  دغدغه  نسي و  دو  نيرنهگ و هوند تا  ايي كه  ه مرداِ  غير خويشاندي مينام  رده مي

ناِم »تا عيُن غيِر اولي االر ه« ياد هده التب  رخي تفالير و  مچنين مكري در اين مورد  سدند و از  نا   ا

علت خصي ههد  نيهازي و اند كه  هياد كرده  ماخده هده(  خصي هدهنام خادما ا از اين مردا   هتر مه

سهت، »ِار ه« هه يا اخده ههده ني  ياالر ه« خصاوليه »غيراولي  رغبدي  ه مسائل  نسي ندارند اما اواًل معناي

 برنگ وادارديله و ني ه ح  ر ورد  حا د  يفرد را  را د الت کهيهد  يمعناي حا د

اند و زندگي لاده و ا ددايي داههدهزما  حيات پيامبر كه  نوز مسلمانا  ن در صدر ال م و در  ي مچن

  سهيار  عيهد الهت كهه ،امپراطوري تشكيل نداده  ودند و حرمسرا اي  نچناني پديد نياورده  ودنهد  نوز  

كننهد چنين رلمي در ميا   نا   وده  اهد كه  ردگا  را اخده كنند تا در حرمسهرا كهه رفهت و  مهد مي

 .خطري  راي  انوا  حرم نداهده  اهند 

  :ي ديگري كه پس از همرد  اين مراتب  ه زنا  هده الت اينكهتوصيه

  «خفيُن من زيَنِدِ نّ  ِن ِ َارْ ِل ّن ِلْيعَلُم ما ي اليضر»

 اي توانهد گونهه انبهه و مفيهد الهت كهه مي ا  نكه  سيار مخدصر  يا  هده اما چنا   مه  اين  مله

طريقي خود را  نمايانهدب ماننهد زنهي  هدوي كهه  ها مخدلفي از اطوار اي زني را واگويد كه دولت دارد  ه

ب 1 نا   ماياند ه اي پاي ، ديگرا  را مدو ه خود كندب تا خود را  صدا در ورد  خلخا  اي  و  هپايكو ي

 :كه در پايا   يه  مده الت

 د«از ز  ومرد(  اهد كه رلدگار هوي هما اي ايما   ورندگا ماعم ي از گرديد  ه لوي خدا،  مه»

احزاب  مده كه در     ه زنا  رلو  و ديگر زنا  مؤمن  راي اينكه مهورد  زار   يديگري در لوره  ي يه

و قرار داد   «خمار»ي  غير از واژه  يعني  هده الت  « لباب»  ييي در  اره ا رخي مردا  قرار نگيرند توصيه

 :   روي گريبا ،  مچنين در لوره احزاب از پوه  ديگري  ه نام » لباب« ياد هده الت

از  » گيرند  رخود  فرو  كه  مومنين،  زنا   و  ه  دخدرانت  و  ه  پيامبر،  گو  ه  مسرانت،  اي 

تر الت  راي  نكه هناخده هوند و مورد  زار قرار  (ب اين نزديك   يبميدنين علي ن من    يب ن

 « نگيرند و خداوند  مرزنده و م ر ا  الت

اگهر چهه  اي مب مي در اين  يه  راي ما  ست كه گشود     هايد چنهدا  كهار  لهاني نباههدب نكده

م  ه  مين گونهه لبهاس  عثت  در    روزگار    اينكههمارند اما  امروزه » لباب« را نوع خاصي از لباس مي

 
 ه صدا در    تواند ياد  وري كف   رخي زنا   ه ويژه زنا  لندي  نگام راه رفدن، ميامروزه و در زما  ما  م  صداي پاهنه  -  1

  ا در    روزگار  اهدب ورد  خلخا  
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 بهد يا نه،  اي اما و اگر  سيار الت» لباب« گفده مي

 لباب و  مچنين  از گشايي معناي اين  يه  سيار مورد مناقشه الت، چيهن  واژگها  و   يخود واژه

ي در  يههتوا   رداهت  اي گوناگو  و حدي مدناقض از    نمهودب اي الت كه مي ا  ه گونهتركيب  مله

 اي يكهي از نكدهههد «  ورده الت تا مورد  زار قهرار نگيرنهدب  رو گرفدن » لباب« را  راي »هناخدهفوق ف

صهورت هد «  اهدب در  رخي از تفسير ا اين هناخده هد  را نه  هتواند  مين »هناخدهمورد مناقشه مي

ب در 1ههناخده ههودپوهد  ه مسلما   ود  و الم و رلم  لكه هناخده هد   ه اينكه كسي كه  لباب مي

 نيست كه  لباب چگونه پوهشي  وده التب در قر    عين حا   از  م  يچ نشاني

ي » لب« الت،  لب يعني كسي را از را ي كهه مهي رود  هاز داههدن و  هه راه  لباب از ريشه  يواژه

اي كه گونهديگري كشاند ب و هايد  لباب در اين  ا تركيبي از لباس و  مچنين نوع رفدار زنا   اهد  ه  

واژه » لباب« صرفا رلد كه نظر مي ه اي زنانه و  نسيت  از  داردب  ه تعبير ديگر، را از  اذ ه  هنگاه  ينند 

د، مانند  نگامي كه مي گهوييم »لبهاس تقهوي« در ايهن تركيهب ه  ه پوهشي از نوع مادي    گفده نمي

نهوع رفدهار و نگهاه عه وه  هر لبهاس، ت  لكه  ا نيسمنظور از »لباس تقوي« انواع پيرا ن و ديگر پوهيدني

  :مطرح الت مانند  نچه در رلاله ي پولس مي  ينيم

 2ب زنا  خويشدن را  ه لباس حيا و پر يز  يارايند نه  ه زلف  ا و ط  و رخت گرا    ا »

دين«  لبهاب ديهن لهبب ههد ههما از مهن  هاز در ن ف الباغه  م  مده الت: »لدرني عنكم  لباب ال

 مانيد، يا  لباب دين مرا از هما مسدور كردب اين لخن احدماال تعريضي الت  ر كساني كه  ه  وي مقهام 

  .و ثروت از پيرامو  علي پراكنده هده و  ه لوي معاويه گراي  پيدا كرده  ودند 

الت كه زنا  و دخدرا  رلو  و ديگهر مومنها  كه از  لباب در    ياد هده تاكيد  ر اين   م  ايدر  يه

اي  اهند كه هناخده هوند و مورد  زار ديگرا  قرار نگيرندب مي توا  گفت كه منظهور از ههناخده  ه گونه

دارند و زناني كهه ايهن ديگرا  را  ي  نسي  زاد  ا  هد ، تمايز يافدن ميا  زناني الت كه گراي   ه را طه

كنندب  دي ي الت كه تشهخيص چنهين گرايشهي از لهوي  يننهده خود ميگراي  را محدود  ه هو را   

 صرفا  ه لباس و پوه  نيست  لكه  يشدر  ه نوع نگاه، گفدار و رفدار زنا  مر وط مي هود

ي    روزگهار كهه نكده ديگر كه در  يه فوق  سيار قا ل تامل الت اينكه در ه ر كوچكي مثهل مدينهه

 نسدند يكديگر را  شنالند، زنها  رلهو  و زنها  مهومنين  هه چهه چيهزي توا الم مي ا حدي  ه مه  دم

 
 تفسير الميزا  ذيل  مين  يه مر وط  ه  لباب   - 1

 9رلاله او  پولس  ه تيموتائوس  اب دوم  يه  - 2
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رلد كه در اينجا منظهور از ههناخده هدند كه مورد ت مت، و  زار قرار نگيرند؟  ه نظر مي ايد هناخده مي

هد ، نوعي ازهناخت از طرف ديگرا  نسبت  ه ز  الت كه ديگرا     ز  را از رفدار، گفدهار و نگها   

پاكدامني  شنالند، نه تن ا اينكه مث   شنالند كه ايهن زِ  ف نهي الهت و چهو  ز  گراي   ه ه وقار و  

ي احزاب خطاب  هه  مسهرا  پيهامبر  مين لوره32ي  در  يه  .او كاري نداهده  اهد ف ني الت كسي  ه

  مده الت كه: 

ب   يماري الت  ه  ايد، پس  ه ناز لخن مگوييد، كه لبب هود  نكه در قل»بباگر تقوي پيشه كرده 

  هما طم   ورزدببب«

 ا تو ه  ه  نچه گذهت هايد  دوا  گفت كه پوه   راي زنا  و مردا ،  م امري نسبي  وده الهت و 

افدن امري اخديهاري و ارادي الهت، طبعها اندخهاب ي ه  ما  گونه كه ايما   ه تعالي  م اخدياريب يعني  

تعالي  م مبدني  ر  ما  ايماني خوا د  ود كه ز  يا مرد ملزومات و را كار اي مدنالب  راي رليد   ه  

ه و نشها  داد  يشن اد و توصير از پي اي فرمايشي، غرلد كه ا بار  ه پوه نظر مياراده كرده التب  ه

هود و چنانچهه راه کار التب ا بار  راي مرد يازني كه ايماني  ه تعالي يافدن ندارد، مو ب اعد ي او نمي

 نكه كسهي ا بارهها  كنهد، خودهها  داهده  اهند  ي  رهد انساني و تعالي خوداني ايما   ه  مردا  و زن

  .كنند مدنالب  ا هرايط محيط و موقعيت، از پوه  الزم الدفاده مي

  خ  دوم:

اگر  ا وقاي  تاريخي روزگار  عثهت و  غرافيهاي حجهاز   م،نوهدو احزاب   نچه در  اره  يات لوره ي نور  

ايد مشكل ف م اين  يات تا حدودي حل هودب ضمنا تو هه داريهد كهه  يهات مر هوط  هه لنجيده هود ه 

  .پوه  ز  را اصط حا  زو  يات احكام مي دانند 

 ياتي كه اصط حا  ه  يات احكام مش ور هده الت  يشدر مدني  سدندب يعني تاريب نهزو  ايهن  يهات 

 اي او   عثت، ه خصوص  يات مر وط  ه لا مر وط  ه پس از  جرت از مكه  ه مدينه التب  يات مكي  

 ا و اصهنام عهرب الهتب ايهن  يهات مهدام از ي لهنت مه  ياتي  رانگيزاننده، دعوت كنند و نفي كننهده

 اي الالي حكايت داردب  مچنين م مدرين هعار مسلمانا   هم در  اي  دي و هالوده هكنيدگرگوني

نفي  اور ا و اصنام عرب را در  رمي گرفتب در اين هرايط پر   ي »نه«مال( هروع مي هد و غاز  عثت  ا كلمه

  .اي مدني نبودغوغا  نوز فرصدي  راي تشري  و قانو   ديد ن اد   راي  امعه

ي ا را يمهي مهي ي رلالت  مها  پيهامبرا  للسهلهاز لوي ديگر، پيامبر ال م،  عثت خود را ادامه

ي اصنام هد كه اين خانه در زما   عثت  ه خانهعيل دانسده ميهمردب  نيا  گذار كعبه نيز ا را يم و الما
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ي ا را يمي  م كه در    روزگار مطرح  ودنهد و پيروانهي داههدند و تبديل هده  ودب م مدرين اديا  زنده

ديدند، پيروا   يين مولي و عيسي  ودندب از اين   ت دور نمهي نمايهد كهه تازه مسلمانا   م  نا  را مي

اي و روزه و زكوة و حجهاب كهه  نهوز  يهه دين كه در  رخي موارد و  داب ديني مانند نماز ومسلما  نخس

دلدوري نداهدند موقدا  ما   داب و دلدوري را عمل كنند كه مسيحيت و ي ود  ه نقل از رلوال  خهود 

  .عمل مي كردند 

 جهرت  مها   يهت  ي مسلمانا  يهاد كهرد كهه تها لها  دوم پهس از ه عنوا  نمونه مي توا  از قبله

ي ي وديا  و مسيحيا   م  ودب  ه تعبير ديگر از  يست و له لها  نبهوت پيهامبر، المقدلي  ود كه قبله

ليزده لا  در مكه گذهت  ا  ما  رويكرد هالوده هكنانه، و ده لا  در مدينه كهه انهدب انهدب  يهات 

  .ياني زندگي پيامبر التي پااحكام ناز  هدب  نا  راين  يشدر  يات احكام مر وط  ه دوره

توا  دالدا  روزه گرفدن مسلمانا  در  غاز ورود  ه مدينه را ياد  ور هد كهه  از  م  ه عنوا  نمونه مي

ي ي وديا   ودب توضيح اينكه: نام عاهورا در روز عاهورا روزه مي گرفدندب اين روزه گرفدن در اين روز ويژه

مهاه تيشهر  فدمهين ب ماه محرم نداهت و روز د م از ماه »تيشر«  ودي كر   ر طي  ه د م  تا قبل از واقعه

رفت و ي وديا  اعدقاد داهدند كه در روز د م اين ماه خداوند  ني ماه در گاه هماري ي وديا   ه همار مي

الرائيل را از الارت مصر ر ايي داده الت  ه اين   ت اين روز را روز كفاره دانسده و روزه مهي گرفدنهدب 

لا  او  ورود مسلمانا   ه مدينه پيامبر علت روزه دار  ود  ي وديا  را  ويا مي هود و در پالب مهي در  

گويند در اين روز خداوند    فرعو  را غرق كرده و مولي و  مرا ا  مولهي را نجهات داده الهت و ايهن 

  :روزي مقدس التب در  مين مورد در تاريب طبري  مده الت كه

ما نسبت  ه مولي از  ن ا  يشدر التب و    روز را روزه داهت و گفت تا ديگرا  نيز  پيامبر فرمود: حق 

ي ماه رمضا  مقرر هد نگفت كه  ه روز عاهورا روزه دار هوند و من  روزه  دارند و چو  ] عدا[ روزه

 1ب م نفرمود

در ميها  اعهراب حجهاز چنهين رلهمي رلد تا قبل از ال م  نظر مي هي حجاب و رولري،  اما مسئله

و ود نداهده الت اما نوعي از حجاب در ميا  ي وديا  و مسيحيا  مطرح  ود  ه ويژه  راي  نگهامي كهه 

نمايد كه مسهلمانا   هم تها قبهل از نهزو   يهات  سدند و دور نميزنا  در منالك و عبادات هركت مي

  . ايي كه در ميا  ي ود و مسيحيت  ود پيروي كرده  اهند ز  ما  نمونهمش ور  ه  يات حجاب، ا

 پوههانيدند  ايسهت لهر خهود را مي ا، زنها  در معبهد خداونهد و  هه  نگهام نيهاي  ميدر اين نمونه
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 هاي  سهيار ههديدتري ا  محدوديت اي پولس  ه قرنديدر نامه  1بو حضورها   دو  رولري ممنوع  ود

  : راي زنا   يا  هده الت از  مله اينكه

خوا ند چيزي  ياموزند در خانه از هو را  خود  پرلند، زيرا  زنا  در كليسا خامو   اهند، اگر مي»

  2تب زنا  را دركليسا حرف زد  قبيح ال 

امور در ميا  مسحيت    روزگار لنت هده  ود درحالي كه زنا  و مردا   رخي از قبايل عهرب در اين  

 وردنهد و در لها  ن هم    روزگار منالك طواف كعبه را كام  عريا  و  دو   يچ پوهشي  هه  هاي مي

  ب3 اهند   جرت  ود كه  نا  ه درخوالت پيامبر اين رلم  رداهده هد و قرار هد ز  و مرد داراي پوه 

 ا نيز منحصر  ه منالك و حضور زنا  در  يات لوره نور در مورد حجاب و انداخدن پوه  روي لينه

  .هود  لكه امري عام الت  راي  رمكاني كه مردا   يگانه و نامحرمي حضور دارند معا د و مسا د نمي

 هاي دود كرد     عريانيتوا  نديجه گرفت كه احكام قر  ، از يكسو  م محاز  ررلي موارد فوق مي

 اي زنا  عربب در عين حا  در قهر    ا و خودنمايي ند و  اري نگام طواف  وده و  م محدود كرد   ي

 ايي كه در  يين ي ود و مسيحيت رلم و لهنت  ا و محدوديتگيريتسا ل  يشدري نسبت  ه    لخت

  .هده  وده الت ديده مي هود

توا  نشا  دادب مث  كشدن و لنگسهار زناكهار در ر موارد ديگري نيز مياين تسا ل و تعاد  نسبي را د

امها در قهر    ،4تورات ذكر هده الت و حدي مجازات در  ت  افكند  نيز  راي ز  زناكار  م  مهده الهت

حكم زناكار  ه تازيانه تقليل يافده التب اينكه چرا و چگونه در مضامين فق ي گها ي نهوعي  ازگشهت  هه 

اند  حثهي ديگهر الهت كهه نيهاز  هه هود و حكم لنسگار زناكار را  ايز دانسهدهراتي ديده ميمضامين تو

  دبي مسدقل ديگري دارمقاله

مهورد  نچهه در  ههود،   ر تفاوت  دي و الالي كه ميا  مضامين قر   و مدو  فق ي ديهده مي  افزو 

د تامل و نقد قرار گيرد تقسيم  نهدي تاريب ما  ه عنوا  تاريب ال م  يشدر مي تواند مورحجاب و زنا  در  

زنا   ه دو  خ  »كنيز« و » زاد« الت كه  يشدر  ه لحاظ روا ط  نسي مطرح  هوده الهتب منظهور از واژه 

اي  زاد  هوده نيست كه زنا  در  ركاري و را طهه  » زاد« كه  يشدر در مضامين فق ي ما ديده مي هود اين

 
 تاريب تمد  ويل دورانت  لد لوم فصل  يست و  شدم - 1

  ه  عد  34ي او  پولس  ه قرنديا   اب چ ارد م  يات رلاله  - 2

حكايت حف كرد  ا و كر  ا مردم درلا  ن م  جرت ومن  1000اهلل  لد دوم  صفحه  نگاه كنيد  ه كداب ليرت رلو    -  3

 1253حه تاريب طبري  لد چ ارم صفي تر مه عرياني اعراب در حف ب  مچنين 

  ه  عد 10 يات  20الويا ،  ابكداب  تورات  - 4



 ali-tahmasbi.com 12صفحه  ی حجاب کند و کاوی در مسئله 

  هرده  هه دنيها نيامهده  اههند و داراي اصهالت خهانوادگي  اههند  اهند  لكه اين الت كه از پهدر و مهادر  

و  ه عنوا   مسر  ه عقد ازدواج مردا  در  يندب  ه  مين   ت از  نا  در اصل  ه نام »محصنه« ياد ههده  

ي  نسي  ا مردا  غير  ازداهده مي ر زندگي زناهويي از  ر نوع را طهالت يعني زني يا زناني كه در حصا

يري  اي حجاب و حدود از لوي مردا   هه ايهن گونهه زنها  اعمها  مهي ههده الهت در هوندب لخت گ

صورتيكه اين لخت گيري  راي كنيزا  كه  يشدر  ما   ردگا   نسي  وده اند و ود نداهده التب نقهد 

مورد نظر دقيقا اين الت كه تقسيم  ندي زنا   ه لحاظ رواط  نسي  ايد مبدني  ر مهومن و غيهر مهومن 

انهد اگهر مسهلما   هم ده  ودههد يا مبدني  ر نژاد و تبار و خانواده؟ چرا زناني كه از پدر و مهادر  هر وده  ا

   شوند  از  م منعي نبود كه  ه عنوا   رده  نسي مورد   رگيري قرار گيرند ؟


