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The Relationship between the Narration of “Al-Nisa Ayyun wa
Awrah” [« عی و عورة
ّ  ]»النساءand the Obligation of Religious Hijab
until the Fifth Century3

Nahid Tayyebi1
1
Ne’matullah Safari
4
Mehdi Mehrizi

Abstract
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The narration: یوت
وت واس
َ النساء َع و عو ر ة (The women are
ِ َت وا ع و رات ِِمن ب ِـایه
ِ َت وا عِـیمن بِالس ک
incapable of expressing themselves and are genital [awrat], so be silent in the face of the
inability of their words and cover their private organs by preserving in houses.) has been
narrated in Shia and Sunni resources. The narration refers to the maximum hijab and
housekeeping/ home-living of women as some thinkers think so. Although this narration is not
the main argument for the religious hijab and there are other authentic arguments from the
Quran, Sunnah, reason, and consensus on the religious hijab, it is necessary to study the
narrative in terms of document and text, as well as the historical evolution of the discovery of
truth, refining the data related to women in Islamic sources and presenting a proper image of
women in Islam to the international community. The present research seeks to critique the
mentioned narration with the method of historical analysis, accurate comprehension of hadith
[fiqh al-hadith] and evolution studies, and its historical developments in terms of document and
content up to the fifth century. The choice of the mentioned period of timing is due to the
significant evolution of the hadith from the third to the fifth century and the repetition of
information in the sources from the fifth century onwards. According to the findings of the
present study, this narration has been recorded in five Shiite sources up to the fifth century, of
which four are weak and one is good as documental studies; However, due to the contradiction
with the Quran, the tradition and conduct of the Ahl al-Bayt (A.S) it has not been among the
scientific authentic certainties and reliable while the role of Zaydiyya in its entrance into the
sources of the Imamia is prominent. No report in Sunni sources cites this narration to the
Prophet (P) and it is narrated by some companions such as Ibn Mas’ud, Umar ibn al -Khattab,
and Ibn Abbas, who had an inverted growth until the fifth century. On the other hand, the text
of the narration is inconsistent and even contradictory with the Quran, the Prophetic conduct
and sayings, and scientific facts. The historical contexts of the formation and growth of this
hadith and similar hadiths in which women are condemned show the history of these changes
in the public culture and literature of the pre-Islamic era and its promotion by Kufis and
Basrians.
Keywords: Religious Hijab, Women, Hadith “ Al-Nisa Ayyun wa Awrah “, Historical
Evolution of Hadith.
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ّ
النساءعیوعورة»ووجوبحجابشرعیتاقرنپنجم
رابطهروایت«

*

ناهید طیبی** نعمت اهلل صفری



مهدی مهریزی



چکیده

زنان در بیـان نـاتوان بـوده و عـورت هسـتند ،پـس در مقابـل نـاتوانی کـالم آنـان سـکوت کنیـد و
ّ
عورتبودنشان را با مستقرکردن در خانهها بپوشانید .روایت مزبور در منـابع روایـی شـیعه و اهلسـنت
ْ

َ

ِّ َ ُ َ
ُ َّ ُّ
ْ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ
َ ْ ٌَ ْ ُُ
یوت» روایت اشـاره دارد بـر حجـاب
کوت واستروا عور ِات ِهن ِبالب ِ
آمده است« .النساء عی و عورة فاستروا ِعیهن ِبالس ِ

حداکثری و خانهنشینی زنان که برخی به آن استناد میکنند .گرچه روایت مذکور ،دلیل اصـلی حجـاب
شرعی نبوده و دتئل متقن دیگری از قرآن ،سنت ،عقل و اجمـاع بـر حجـاب شـرعی وجـود دارد ،امـا
بررسی روایت به لحا سند و متن و همچنین تطور تاریخی از باب کشـف حقیقـت ،تنقـیح دادههـای
مربوط به زنان در منابع اسالمی و ارائه تصویر مناسب زن در اسالم به جامعه جهـانی ضـروری اسـت.
نوشتار حاضر با روش تحلیل تاریخی ،فقه الحدیثی و تطورشناسی در صدد نقـد و بررسـی روایـت یـاد
ع
شده و تحوتت تاریخی آن به لحا سند ،محتوا تا قرن پنجم است .انتخاب بازه زمانی یادشده بـهدلیل
تطور معنادار حدیث از قرن سوم تا پنجم و تکرار اطالعات در منابع از قـرن پـنجم بـه بعـد اسـت .بـر

اساس یافتههای تحقیق حاضر روایت « ِّالن َس ُا؟ َ و َ ْو َرق» در پن منبع شیعی تا قرن پنجم ثبتشده که
چهار مورد ضعیفالسند و یـک مـورد حسـن اسـت؛ امـا بـه سـبب تعـارض بـا قـرآن ،سـنت و سـیره
اهلبیت و مسلمات علمی موثوقالصدور نبوده و قابل اعتماد نیست و نقـش زیدیـه در ورود آن بـه
منابع امامیه پررنگ است .در منابع اهل ّ
سنت از گزارشی که روایت مزبور را بـه پیـامبر اسـتناد دهـد
وجود ندارد و گوینده آن برخی صحابه مانند ابنمسعود ،عمربن خطاب و ابنعباس هستند کـه تـا قـرن

* .تاریخ دریافت 0777/58/10 :و تاریخ تأیید.0777/00/10 :
** .دانشآموخته دکتری رشته تاریخ اهلبیت ،مجتمع عالی بنت الهدی ،جامعـة المصـطفی العالمیـة ،قـم؛ (نو یسـنده مسـئول)؛
(.)tayyebi005@yahoo.com
 .اســتاد گــروه تــاریخ اهــل بیــت ،مجتمــع آمــوزش عــالی تــاریخ ،ســیره و تمــدن  ،جامعــه المصــطفی العالمیــة ،قــم؛
(.)nsafari8@gmail.com
 .دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهـران؛
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ّ
پنجم رشد وارونه سند داشته است .از سویی متن روایت با قرآن ،سیره و سخن نبوی و مسلمات علمـی
ناسازگار و حتی معارض میباشد .زمینههای تاریخی شکلگیری و رشد این حـدیث و احادیـث مشـابه
که در آن ها به مذمت زنان پرداخته شده ،نمایانگر سابقه وجود این تعبیرات در فرهنگ عمومی و ادبیات
عصر جاهلی و تروی آن توسط کوفیان و بصریان است.
واژگان کلیدی :حجاب شرعی ،زنان ،حدیث «المرأة عی و عورة» ،تطور تاریخی حدیث.
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مقدمه

حکم وجوب حجاب زنان ،مبتنی بر مستندات قرآنی ،روایی ،تاریخی و قواعد فقهـی بـوده اسـت.

ََْ َ ُْ
ِّ َ ُ َ
ُ َّ
ْ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ
یوت؛ زنان
وت واست ُروا ور ِات ِهن ِبالب ِ
برخی ادعا میکنند روایت «النسا؟ و ورق فاست ُروا ِ یهن ِبالسک ِ

ناتوان در بیان بوده و بدنشان عورت است ،پس در مقابل ناتوانی کالم آنان سکوت کنید و عوراتشان را با

مستقرکردن در خانهها بپوشانید».که منسوب به پیامبر است از تأثیرگذارترین عبارات دینـی بـر روی
حجاب زنان بو ده و در آثار فقهای متقدم و برخی متأخرین ،یکی از مستندات مهم حکم فقهی پوشش و
خانه نشینی زنان بوده است .البته برخی معتقدند ،حدیث با این مضمون که «زن عورت است» از همان
آغاز شکل گیری مذاهب اسالمی از سوی بیشتر فقیهان به چالش کشیده شـد و معنـای محصـلی بـرای
یک فقیه نداشت؛ اما همین حدیث فارغ از مشکالتی که هم از حیـث سـندی و هـم مفهـومی داشـت،
میتوانست زمین مناسبی برای مفهومسازی زن به مثاب عورت فراهم آورد (پـاکتچی ،0773 ،ص .)08
با توجه به میزان تأثیر مفهوم «زن عورت است» درحوزههای مختلـف فقهـی و اجتمـاعی بررسـی ایـن
روایت ،ضرورت یافته و بر اساس مطالعات انتقادی پیرامون آن ،بررسی تطور تـاریخی میتوانـد زمینـه
مناسب فقه الحدیثی جهت شناخت جایگاه و خاستگاه اصلی آن را فراهم سازد .مقاله حاضر افـزون بـر
نقد ادعای وجود روایت مذکور بهعنوان یکی از مستند حجاب شرعی به زمینـههای تـاریخی حـدیث و
تحوتت و تغییرات متن آن تا قرن پنجم میپردازد .علت انتخاب این بازه زمانی ارجاع منـابع پسـین بـه
منابع قرن سوم تا پنجم است.
و ورق» پرداخته شده مقالـه «بررسـی مـتن

تنها اثری که در آن بهطور مستقل به روایت «المرأق
شناختی روایت « ِّالن َس ُا؟ َ و َ ْو َرق» نوشته زهره رجبیان در سال 0773شمسی است .نویسنده با تأکید

بر صحت سند روایت و پس از پذیرش آن به بررسی متن میپردازد .بهنظر نویسنده ،حـدیث بـا انگیـزه
حمایت از زنان و با هد برحذر داشتن مردان از پرخاشگری و خشونت در گفتوگوی بـا زنـان صـادر
شده و معنای حدیث این است که مردان در مقابل کـم زبـانی و عجـز زنـان در دفـاع کالمـی از خـود،
سکوت کنند و جدال و پرخاشگری نداشته باشند و خانهنشینی نیز بهدلیل مورد کنجکاوی و طمـع قـرار
تأویالت مبتنی بـر
گرفتن و آسیبپذیربودن در غیر موارد ترجیحی توصیه میشود .در این مقاله توجیه و
ع
پیشفرض صـحت صـدور از پیـامبر اسـت کـه زمینـ پـذیرش توصـیفات زنـان در روایـت عـی و
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عورت بودن را فراهم ساخته و تلقی صدور از معصوم را برای نویسنده محترم ایجاد کـرده اسـت .مقالـه
«حجاب شرعی در روایات شیعی» نگاشت رضا قاسمی پیشینه دیگر است .نویسنده ،در بخش روایـات
ناظر به پوشش در کمتر از سه صفحه ( 070تا  )073به روایت مذکور پرداخته و متنپژوهی کرده است.
وی بهخاطر استبعادی که برای کاربرد واژه عورت بهمعنای سوأة (شرمگاه) برای زن در فرهنگ اسـالمی
ً
و در کالم پیامبر قائل است ،واژه را در معنای«ىا یستقبا ُبرواه رفعا؛ آنچه عرفا ظاهر کردنش قبـیح
است» بهکار میبرد و در مرحله بعد مطابق نظر آیتالله شبیری زنجانی توصـیههای روایـت را اخالقـی
میداند و دتلتی بر ستر شرعی نمیداند .وجه تمایز تحقیق حاضر با مقاتت یاد شده افزون بر ارزیـابی
ّ
درونی و بیرونی متن و وضعیت موثوق الصدوربودن آن در منابع شیعی و اهلسنت ،بررسی زمینـههای
تاریخی و تطور روایت تا قرن پـنجم اسـت .در کتـاب «حجـاب شـرعی در عصـر پیـامبر »نوشـته
امیرحسین ترکاشوند نیز  16صفحه به بررسی روایت یاد شده اختصـاص یافتـه و بـه تناسـب بحـث در
بخشهای دیگر نیز بهطور پراکنده اشاره شده است .به اعتقاد وی نزد فقهای شیعی روایت «المرأق

و

ورق» مهم ترین مستند حجاب شرعی بوده که بر اساس آن وجوب پوشش تمام بـدن زن و خانهنشـینی
استنباط شده است و سپس بر اساس روایتی دیگر وجـه و کفـین تخصـیه خـورده و پیـدایی آن جـایز
میشود در حالی که اساسا روایت با توجه به صدر و ذیل آن مربوط به حبس زن در خانه و نمازخوانـدن
زنان در خانه است و ربطی به پوشش ندارد (ترکاشـوند ،0785 ،ص .)660گرچـه بخشـی از یافتـههای
پژوهش در این کتاب با دستاورد تحقیق حاضر یکسان میشود و آن عدم انتسـاب روایـت یـاد شـده بـه
پیامبر است ،اما به لحا روش متفاوت بوده و این اثر ادعای موجود در کتاب حجاب شـرعی را بـه
نقد میکشد.
الف.مفهومشناسی

مفاهیم سازندۀ بحث در تحقیق حاضر عبارتاند از :تطور تاریخی ،عی و عـورة و حجـاب شـرعی
که در ذیل به بررسی آنها پرداخته میشود.
.1

تطور تاریخی

تطور در لغت بهمعنای تنوع و گوناگون شدن ،حال به حالشدن و بـهمعنای حـال ،حالـت و مرحلـه
است .میتوان گفت تطور ،مجموعهای از تغییرات و تبدیالت است که در طـول یـک دوره طـوتنی ،در
یک علم یا مسأله و یا واحد اطالعاتی مربوط به یک شاخه از علـوم رخ میدهـد .واژۀ تطـور بـه لحـا
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معنای لغوی مشابه تحول است با این تفاوت که تحول بـهمعنای دگرگونشـدن ،جابهجاشـدن و نقـل از
موضعی به موضع دیگر ،حال ،حالت و مرحله است (جـوهری0637/0 :0053 ،؛ ابنمنظـور:0000 ،
 )083/00بهطور معمول ،ناظر به شکل ظاهری و صوری یک پدیده بوده؛ اما تطور ناظر به کیفیت و بیان
مراحل تغییر است .در این نوشتار ،تطور تاریخی بهمعنای بررسی تغییـر و تحـوتت کیفـی مربـوط بـه
روایت «المرأة عی و عورة» در بازۀ زمانی خاص است که بهطور طبیعی پس از بررسی در حوزۀ اسناد و
متن صورت میگیرد تا در پی این تطور تاریخی ،میزان اعتبـار روایـت بـا سـنجههای درونـی و بیرونـی
سنجیده شود.
.2

َ
(عی) و عورة
مفهوم عی ِ

« ععی» از نظر لغوی مصدر عی و عیی و تعایا و استعیا و بهمعنای عجز و ناتوانی از سـخن گفـتن یـا

انجام کاری است (فراهیدی130/1 :0057 ،؛ ابنمنظور .)000/00 :0000 ،صـفت مشـبهه آن «عیـی»
بر وزن فعیل که بیشتر با ادغام دو «یاء» یعنی عی میآید (ابنمنظور )000/00 :0000 ،و بهمعنای بسـیار
ناتوان در کالم یا عمل است .بنابراین ،واژه با هر دو حرکت ععی و عی استفاده میشود و در صـورت دوم
معنای مبالغه یا صفتی را دارد که جزء ذاتی فرد شده است؛ مانند بخیل و کریم .افزون بر ناتوانی کالمی

و لکنت (ابنفارس )160/0 :0050،معانی جهل ،حماقت( ،فراهیـدی )130/1 :0057 ،بیمنطقـی و
خستگی نیز برای «عی» ذکر شده است و در همه موارد نوعی عجز و ناتوانی از واژه دریافت میشود .از
آنجا که در روایت (المرأة عی و عورة) منقول از امام علی در الکافی صدر روایت ،کراهـت امـام

از سالمکردن بر زنان بیان شده است میتوان گفت مراد از عی ناتوانی در بیـان و کـالم ،اعـم از نـاتوانی
جسمی مانند لکنت و انقطاع در بیان یا ناتوانی در اقامه برهان و منطق در کالم و نه عجز مطلـق اسـت.
چنانکه در روایت«دواء العی السؤال» (کلینی )05/0 :0761 ،با توجه به زمینه صدور این روایت ،جـز
جهالت و نادانی برای عی نمی توان معنا کرد .این حدیث در مورد مردی است که بـا نپرسـیدن احکـام،
خود را به هالکت انداخته است .شاید ازاینرو مجلسی اول در شرح روایـت مـورد پـژوهش از معنـای
جهالت هم استفاده کرده و میگوید به زنان حتی سالم هم نباید کرد تا نـاتوانی آنـان در سـخن گفـتن و
جهل آنان آشکار نشود (مجلسی.)056/8 :0056 ،
«عورت» که هم ریشه با «عار» است ،بـهلحا لغـوی در معـانی رخنـهگاهی کـه موجـب نگرانـی
است ،شکا کوه ،جای طلوع و غروب خورشید ،کمینگاهی که در آن پنهان شوند ،زشتی و قبح ،آنچه
موجب شرم است و اعضایی از بدن که انسـان بـه سـبب شـرم میپوشـاند ،بـهکار رفتـه اسـت (راغـب
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اصفهانی070/0 :0015 ،؛ مصطفوی 708/8 :0075 ،و  )707گفته میشود «عورت» در فقه اسـالمی
با یک تخصیه معنایی ،برای آن بخش از بدن بهکار رفته که دیدهشدن آن شرمانگیز اسـت (فراهیـدی،
 )173/1 :0057و از آنجا که شرم بسـته بـه نـاظر تعریـف میشـود ،عـورت نیـز معنـایی نسـبی دارد.
(پاکتچی )06 :0773 ،در منابع لغوی متقدم معنای غالب آن «سو؟ق اإلنسان ،و ک أىر یسعتم ىنعه؛
ْ
شرمگاه انسان و هر آنچه از آن شرم دارد» (فراهیدی )173/1 :0057 ،و «ک ىا ْیس َت ْمیا ىن کش ِف ِه ىعن

نسان؛ هر آنچه از اعضای بدن انسان که از آشکارشـدن آن شـرم میشـود» (ثعـالبی:0000 ،
أ
ِ
ضا؟ ِاإل ِ
 )00است.
.3

حجاب شرعی

واژه حجاب از ریشه «حجب» و بهمعنای مانع است و از نظر لغوی بهمعنای هر چیـزی اسـت کـه
مانع رسیدن (خلیل بن احمد فراهیدی )86/7 :0057 ،و یـا داخلشـدن (ابنمنظـور)178/0 :0000 ،
چیزی به چیز دیگر شود .دو تعبیر «منع از دخول» و «منع از وصول» (راغب اصـفهانی)107 :0015 ،
در بیشــتر منــابع لغــوی در تعریــف حجــاب دیــده میشــود .معــادل فارســی آن واژههــای «پوشــش»،
«پوشیدگی» و معادل انگلیسی آن « Veilیا  »curtainاست .حجاب شرعی ،میزان پوشیدگی اسـت کـه از
ناحیه دین تشریع شده است.
ب.جایگاهشناسیرواییوفقهیروایت«المرأةعورة»؛مستندحجابشرعی


روایاتی که با الفا متحد یا مضمون مشترک مبنی بر عورتبودن زن است هم در منابع شیعی و هم
سنت دیده میشود؛ اما تقدم تاریخی آن در منابع اهل ّ
اهل ّ
سنت بیشتر است .از آنجا کـه برخـی احکـام
فقهی مانند خانه نشینی زنان و عدم خروج از منزل ،وجوب ستر تمام بدن زن حتی وجه و کفین (نجفی،
بیتا067/8 ،؛ بروجردی107/7 :0016 ،و ،) ...مستند بر حدیث یاد شده است .پیش از بررسی تطور
تاریخی ،شناخت جایگاه آن در منابع روایی و فقهی شیعی و اهل ّ
سنت ضررت دارد.
 .1جایگاه حدیثی روایت «المرأة عورة»

این روایت در منابع حدیثی شیعه مانند الکافی کلینی ،من تیحضره الفقیـه شـیخ صـدوق و امـالی
شیخ طوسی با اختال در الفا و جابجایی واژگانی دیده میشود که عبارتاند از:

َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ
َّ َ َ
عام فع ِ َّن
 -امیرالمــؤمنین علــی فرمــود« :ؤ تبعع:؟وا النسععا؟ ِبالسععال ِم و ؤ تعع :وسن ِإلع الطعع ِ
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َّ
ََْ َ ُْ
َ َ ِّ َ ُ َ
ُ َّ
ْ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ
یوت»؛ زنـان در
وت واست ُروا عور ِات ِهن ِبعالب ِ
الن ِب  قال النسا؟ و ورق فاست ُروا ِ یهن ِبالسک ِ

بیان ناتوان بوده و بدنشان عورت اسـت .پـس در مقابـل عجـز کالمـی زنـان سـکوت کنیـد و بـا

مستقرکردن در خانه عورات آنان (عوراتهن) را بپوشانید (کلینی.)070/0 :0761 ،

ْ
َ
َّ َ
َّ ُ َّ َ
ین ْیع ِن ِب ِلک ال ِیت َیم َو ِّالن َس َا؟ َو ِإ َّن َما ُس َّن َ ْو َرق»؛
 امام صادق فرمود« :اتقوا الله ِف الض ِعیف ِدر بــاره دو گــروه ضــعیف از خــدا پــروا کنیــد؛ یتــیم و زنــان همانــا آنهــا عــورت هســتند

(کلینی.)000/0767:0،

ْ
عال ُبیوت ْ
َ ْ َ َ ْ ُ َْ ْ َ
واس ُعت ُروا
ات ِب
ِ
و ورق فاست ُروا العور ِ

 امام صادق از پیامبر نقل کردِّ « :الن َس ُا؟ َ
ْ
وت»؛ زنان در بیان ناتوان بوده و بدنشان عورت است ،پس با نگهداشتن آنان در خانـه
ال ِع ِبالسک ِ

این عورتها را بپوشانید و با سکوت ،ناتوانی در بیان آنان را بپوشـانید (کلینـی 070/0 :0761 ،و

.)070
 -رسول خدا فرمود« :اتقوا الله ف النسا؟ ف نهن

و عورق ،وإنکعم اسعتمللتموسن بأىانعة

الله ،وسن ن:کم وان ف:اووا یهن بالسکوت ،و واروا وراتهن بالبیوت»؛ در مـورد زنـان پـروای
الهی پیشه کنید که آنان در بیان ناتوان بوده و عورت هستند و شما آنان را به امانت الهی گرفته ایـد
و آنــان اســیرانی در دســتان شــما هســتند ،پــس نــاتوانی بیانشــان را بــا ســکوت درمــان کنیــد و
عورتبودنشان را با خانهنشینی بپوشانید (مغربی.)۰۲۴/۰ :0787 ،
گفتنی است روایت فوق در کتاب دعائم اتسالم قاضی نعمان مغربـی (م - )767از فقهـای بـزرگ
اسماعیلیه ،یکی از فرقههای شیعی  -که از قدیمیترین منابع فقهی و عقیدتی فرقـه اسـماعیلیه بهشـمار
میرود ،ثبت شده است .وی پس از کلینی روایت را بدون ذکر سند از پیامبر و بـا اخـتال الفـا و
توسعه لفظی و محتوایی آورده است .در این روایت سه ضعف برای زنان ذکر شده است؛ عی و عورت و
عوان (= اسیر).

ّ
 -رسول خدا فرمـود« :انمعا النسعا؟ ع و عورق فاسعتروا الععورق بعالبیوت و اسعتروا العع

بالسکوت؛ همانا زنان ناتوان در بیان و عورت هسـتند پـس عورتبـودن آنـان را بـا خانهنشـینی و
ناتوانی در بیان را با سکوت بپوشانید (صدوق.)775/7 :0007 ،
مترجم کتاب من ت یحضره الفقیه چنین ترجمه کرده است« :زنان در گفتگوی بـا همسـران چنـدان
شایستگی نشان نمی دهند و خود موجودی لطیف هستند که نیاز شدید به حفظ و حراسـت دارنـد ،لـذا
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شما مردان نقه اول را با سکوت و خاموشی و دوم را با نگهداری آنـان در منـزل بپوشـانید» (صـدوق،
 .)15/0 :0763ترجمه مترجم کتاب مکارم اتخالق طبرسی نیز «زنان عـورت (نـاموس) و گمراهنـد،
عورت (ناموس) را با خانه و گمراهی را باسکوت بپوشید» است (طبرسی.)786/0 :0760 ،
 -رسول خدا فرمود« :النسا؟

و ورات ،فاستروا یهن بالسعکوت و عورتهن بعالبیوت؛

زنان ناتوان در بیان و عورت هستند پس ناتوانی آنان در بیان را بـا سـکوت و عورتبودنشـان را بـا
نگهداشتن در خانهها بپوشانید( ».طوسی.)080/0000 ،
در بخشهای بعدی این روایات ارزیابی سندی و دتلی میشود.
ّ
در روایات اهلسنت ابواتحوص عو بن مالک کوفی ،حلقه مشـترک روایـت و راوی بـی واسـطه
عبدالله بن مسعود بوده است .در قرن سوم عبدالرزاق صنعانی روایت را با همه جزییـات جـانبی بـدون
«المرأق ورق» از حمید بن هالل و ابی اتحوص نقـل کـرده و ابنابـی شـیبه از وکیـع از حمیـد از ابـی
اتحوص و او از ابنمسعود نقل میکند .اما روایت در این دو کتاب از پیامبر نقـل نشـده و بـهنقل از
صحابی است (عبدالرزاق صنعانی ،بیتا005/7 ،؛ ابنابی شیبه .)133/1 :0057 ،ابنابی شـیبه افـزون
بر روایت «المرأق ورق و أقرب ىا تکون ىن ربها إلا کانت ف قعر بیتها ف لا ررجت استشرفها الشعیطان»
روایت دیگری از ابواتحوص از ابو اسحاق از حارثه بن مضرب از عمر بـن خطـاب از پیـامبر نقـل
کرده که «با برهنه نگاه داشتن زنان با [حضور اجتماعی] ایشان مقابلـه کنیـد زیـرا هـر یـک از زنـان کـه
جامه اش زیاد شود و اندامش مزین ،تمایـل بـه خـروج از منـزل مییابـد» (ابنابـی شـیبه ،المصـنف:

 )0(.)063/7بعد از ایـن دو ،بقیـه ماننـد ابـنخزیمـه (م ،)700ابنحبـان (م ،)700طبرانـی (م )765و
دیگران روایت را از پیامبر نقل کردهاند .تنها ابنابیالحدید است که در حکمتهای منسوب به امـام
علی این روایت را آورده است .وی در جلد بیسـتم و پـس از اتمـام شـرح نه البالغـه  778جملـه
َ

َ
منسوب به حضرت علی تحت عنوان «المک ُم َ
نسعوبة» میآورد کـه بـه سـبب عـدم سـند و منبـع
الم
ِ

معتبر ،قابل بررسی نیست .از جمله حکمتهای منسوب «ان الله رلق النسا؟ ىعن ع و عورق فع:اووا

یهن بالسکوت و استروا العورق بالبیوت» اسـت (ابنابیالحدیـد ،705/15 :0050 ،حکمـت .)003
گفته شده ابنابیالحدید در شرح خود نسخه اکمل نه البالغه را در اختیار داشته کـه همـه افزودههـای
کلمات قصار در تیههای مختلف نه البالغه در آن بوده است .ازایـنرو حکمـت هـایی را دارد کـه در
نه البالغه موجود نیست (جهت اطالع بیشتر ر.ک؛ پاکتچی.)170/0770 ،

111

Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 93-234
»] andالنساء ّ
یع و عورة «[ ”The Relationship between the Narration of “Al-Nisa Ayyun wa Awrah
the Obligation of Religious Hijab until the Fifth Century
Nahid Tayebi et al

جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 .2جایگاه فقهی روایت «المرأة عورة»

ّ
روایت «المـرأة عـورة» از قـرن سـوم در منـابع فقهـی اهلسـنت وارد شـد و در منـابع شـیعی نیـز

نخستینبار در کتاب فقهی اتحکام نوشته یحیی بن حسین (م )178از بزرگان زیدیه بـا انـدکی تفـاوت
رجحان ماندن در خانه این روایـت را از پـدرش بـا ارتفـاع
یافت شد .وی در بخش نماز خواندن زنان و
ع

()1
َ َْ َ ْ ُ
ِّ َ ُ َ
ُ َّ
وت و ْاس ُعت ُروا َ ْعو َر ِات ِه َّن
(مرفوعه) از پیامبر بهصورت«النسا؟ ع و عورق فاسعت ُروا ِ عیهن ِبالسعک ِ
ُْ
یوت» (یحیی بن الحسین )007/0 :0005 ،نقل کرده که سندش مرفوعه و ضعیف است .روایـت در
ِبالب ِ

قرن چهارم بهصورت «المرأة عی و عورة» در مبحث پوشش در منابع فقهی زنان دیده میشود و از قـرن

هفتم بهطور جدی مورد استفاده محقق حلی (م )636قرار گرفته و در قرن هشـتم مـورد اسـتناد عالمـه
حلی (م )316قرار گرفت .محمد بن حسن العـاملی (م ،)0575نـوه شـهید ثـانی در کتـاب استقصـاء
اتعتبار فی شرح اإلستبصار با تعبیر «سندها غیر معلوم الحال» سند این روایـت را بیاعتبـار میدانـد و

مینویسد :اگر گویی که در برخی از اخبار از پیامبر وارد شده که « ّأن المرأق ورق؛ همانا زن ،عورت
است»  ،گویم این روایت را عالمه حلی در منتهی المطلب نقل کـرده و سـند آن معلـوم الحـال نیسـت
( .)751/6 :0007عالمه حلی سه بار از این روایت استفاده میکند و به سنن ترمذی – و نه منابع روایی
شیعه  -ارجاع میدهد (.)137 - 130/0 :0001
احکام فقهی مستند به روایت «المرأق ورق» عبارت است از حبس زن در خانه ،پوشـش تمـام بـدن
زن حتی وجه و کفین و پوشش تمام بدن بهجز یک چشم و حتی مخفیکردن صوت زنان .مسأله حـبس
زنان در خانه در شبکه ای از روایات با شش تعبیر پس از جمله ابتدایی المـرأة عـورة ذکـر شـده اسـت؛
َ

ْ

«ف ْاس ُت ُروا العورات بالبیوت ،پـس عـورات (زنـان) را بـا اسـتقرار در خانـه بپوشـانید» (کلینـی:0761 ،
070/0؛ شیخ صدوق)775/7 :0007 ،؛ « ّ
فمص ّ
نوسن ف البیوت؛ پس آنان را در خانهها نگـاه داریـد»
ّ
ّ
لیهن بعالعرن؛ زنـان را در خانـه حـبس
فاحبسوسن ف البیوت واستعینوا
(کلینی)۷۷۳/۵ :0761 ،؛ «

کنید و از عریانکردنشان برای انجام این کار یاری گیرید» (محمد بن محمد بن اشعث ،بیتا).۹۴ ،؛

()7

«فاحبسوا نسا؟کم؛ پس زنانتان را حبس کنید» (کلینی .)۷۷۳/۵ :0761 ،برخی از فقها با پذیرش اصل
روایت «المرأق ورق» بر اساس آن حکم فقهی دادهاند .تزم به ذکر است ابوبکر خـوارزمی (م )787در
کتاب «مفید العلوم و مبید الهموم» در باب هفتم از کتاب الغرائب اشاره میکند که اجماع است بر ایـن
که صوت (صدای) زن عورت است( .ابوبکر خوارزمی )70 :0008 ،یعنی در قرن چهـارم عورتبـودن
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صوت زن نیز به ادعای او مورد اتفاق نظر بوده است .این در حالی اسـت کـه برخـی معتقدنـد عبـارت
«حوت المرأق ورق» طوری در منابع مطرح میشود که گویی حدیث است ،ولی درواقع چیزی جز یک
زبانزد نزد افراد نیست( .پاکتچی .)05/0773 ،نظـام الملـک طوسـی (م )080نیـز بـهنقل از عمـر بـن
خطاب مسأله عورتبودن کالم و کل وجود زنان را آورده اسـت« :کعالم النسعا؟ عورق ىعثلهن» (نظـام
الملک طوسی .)171/0 :0053 ،صاحب جواهر (م0166ق) مینویسـد تردیـدی نیسـت کـه تمـامی
وجود زن عورت است و واژه عورت هم در لغت و هم در عر متعار و معمول بوده که بـه جـای واژه
زن از واژه عورت استفاده میشد تا جایی که نمیتوان گفت« :زن ،عورت نیست» و از نظر شریعت هم
ثابت شده که زن عورت است .مفاد روایات و اجماع فقها نیز بر این است کـه تمـام وجـود زن عـورت
است و برخی اعضا مانند دستها و صورت را استثنا میکنند (نجفی ،بیتا )060/8 ،برخی این ادعـای
اجماع فقها را رد کرده و گویند اکثر فقهای شیعی و اهل ّ
سنت در مورد روایـات معصـومان بـا مضـمون
«المرأة عورة» دچار اشتباه شدهاند و تصور کردهاند تمامی بدن زن (غیر از صورت ،دسـتها و پاهـا تـا
مچ) مصداق حقیقی عورت است و ادعای اجماع کردهاند ،اما اخـتال فقهـا در مصـداق عـورت کـه
فاضل آبی ( )000/0 :0058به آن تصریح کرده است به منزله «عدم تحقق اجمـاع فقهـا» بـوده و نشـان
میدهد که عورت اصطالحی باب ستر ،اختالفی است و ادعای اجماع برای آن صحیح نیسـت (احمـد
قابل 08/0771 ،و  .)07در بین فقهای معاصر آیتالله بروجردی (م0705ش) ضـمن اسـتفاده از ایـن
ً
روایت در مورد معنای آن گوید عورة ظـاهرا شـرمگاه نیسـت بلکـه عـورت یعنـی چیـزی کـه مـردم از
آشکارکردن آن حیا میکنند یعنی بـدن زنـان بـه گونـهای اسـت کـه از آشکارشـدن آن و عریـانبودن آن
خجالت کشیده میشود (بروجردی .)۶۰/۲ :0006 ،وی سه احتمال برای روایت بیـان میکنـد؛ اول از
باب تشبیه بلیغ (تشبیه به مشهورترین اوصا که در این جا اشهر اوصـا  ،وجـوب سـتر اسـت) ،دوم از
باب عالقه کل و جزء چون عورت جزئی از بدن است و سوم از باب این که زن مایه شـر اسـت البتـه نـه
وجود زن بهعنوان زن ،بلکه چون او حرکات و افعالی دارد که شرآور است؛ پس خود او مایـه شـر خواهـد
بود .او احتمال اول را ترجیح داده و بر اساس آن فتوا به لزوم سـتر میدهـد (بروجـردی.)68/0 :0006 ،
بهنظر وی عورة بهمعنای شرمگاه است و پیامبر زن را به عورت تشبیه کرده است و وجه شبه آن بـا توجـه
به شأن شارع ،لزوم ستر است و اطالق دارد بر این که کل بدن زن حتی وجه و کفین باید پوشـانده شـود
(بروجردی .)101/7 :0016 ،برخی فقها احتمال سوم را ترجیح داده و معتقدنـد زن بـه شـرمگاه تشـبیه
نشده ،بلکه در معنای حقیقی لغـوی عـورت بـهکار بـرده شـده کـه از مصـادیق آن شـرمگاه اسـت زیـرا
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ظاهرشدن او به دلیل رفتار قبیح و نادرست وی مایه شرم است و در واقع زن صر نظر از رفتـارش مایـه
شرم نیست .پس عورة بهمعنای «ىا یستقبا ُبرواه رفا» بوده و تشبیهی در کـار نیسـت و اطـالق آن بـر

اعضای تناسلی نیز به همین دلیل عاربودن بروز و ظهـور آن اسـت (موحـدی لنکرانـی.)085/0017 ،
ً
اگرچه برخی فقهای معاصر اساسا روایات شیعی در بارۀ عورتبودن زن را به قرینـه وجـود احکـام غیـر
الزامی در ابتدای آن دتلتی بر وجوب ستر نمیدانند و معتقدند روایات مزبور در صدد بیان یـک حکـم
اخالقی و یک اصل ّاولی اخالقی (مستوربودن زن) میباشد و به بحث الزام شـرعی ،مربـوط نمیشـود
(شبیری زنجانی008/0 :0738 ،؛  036/1و .)033
به اعتقاد برخی ،روایتی که زن را عورت میداند ،مشتمل بر جملهای است که چارهای جز توجیـه و
انصرا از ظاهر آن نیست؛ یعنی زنان را بیهودهگو دانسـته و فرمـوده اسـت بیهودهگـویی را بـا سـکوت
ً
مستور کنید و بر فرض صحت سند ،اکثرا بهصـورت «قضـیه فـی واقعـه» و نـاظر بـه مـوردی خـاص و
جریانی تاریخی بوده است .وحدت مفهومی عورت با شرمگاه انسان و عورتدانستن کل زن بـا مفهـوم
مورد نظر ،نتیجه بسیار ناخوشایندی دارد که استناد آن به ساحت مقدس معصـومان بهشـدت نـاروا
است (مسلم خلفی .)058/0786 ،برخی دیگر معتقدند در فرهنگی مانند اسالم و از شخصـیتی ماننـد
پیامبر بعید است چنین تشبیهی که در هیچ فرهنگی خالی از توهین متصور نیست ،صادر شود .ایـن
گروه با استناد به روایات یادشده به این مطلب که «اصل اولی برای زن وجوب پوشش از نامحرم است و
برای جواز کشف قسمتی از بدن مانند وجه و کفین حتی در نماز بایـد دلیـل ارائـه شـود» ،اشـکال وارد
کردهاند .از جمله این که چون آغاز جمله سالمنکردن و عدم دعوت زنان به طعـام و نگهـداری آنـان در
خ انه از امور استحبابی است پس روایت ،اخالقی است و استفاده وجـوب سـتر از آن را دچـار مشـکل
می کند .اشکال دیگر این که عورت ،مفهومی مشکک است و این ستر عورت گاه واجب و گاه مستحب
است و وجوبش هم مراتب مختلف دارد (قاسمی .)073/0778 ،نیز گفته شده روایت ،ناظر بـه حکـم
فقه ی وجوب پوشش اعضای بدن نیست؛ بلکه در صدد بیان یک حکم اخالقی اسـت و ایـن کـه زنـان
بهدلیل آن که مورد طمع و آسیبپذیرند باید از آنها حراست نمود و امنیـت آنـان را بـا مانـدن در خانـه
تأمین کرد و تعبیر«ان بیوتنا ورق» در آیه هم ناظر به همین آسیبپذیری است و از آنجا که خارجشـدن
زن از خانه حرام نیست این حکم اخالقی الزامی نبوده و بیانگر اسـتحباب و رجحـان اسـت (رجبیـان،
 .)060/0773در مجموعه تفاسیر و استنادات یادشده در رابطه با روایت «المرأق ورق» ،اصل صـدور و
َّ
موثوقالصدوربودن آن مسلم تلقی شده و سپس به تفسیر و گاه تأویل آن پرداخته شده است.
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بهنظر میرسد نگرش تکریم آمیز به زنان پس از انقالب اسالمی در ایران تغییر محسوسی در تفسـیر
و شرح این روایت ایجاد کرده و موج جدیدی به راه انداخت .آیتالله شبیری زنجانی ،از مراجع معاصر
شیعه یکساندانستن زن و عورت را ناسازگار با روایـت «المعرأق ریمانعه» کـه زن را بـا تکـریم و احتـرام
توصیف کرده است میداند (شبیری زنجانی )003/0 :0738 ،و معتقد است روایاتی با این مضـمون در
صدد بیان یک حکم اخالقی و یک اصل ّاولـی اخالقـی (مسـتوربودن زن) میباشـد و بـه بحـث الـزام
ً
شرعی ،مربوط نمیشود( .شبیری زنجانی 008/0 :0738 ،و ج 036/1و  )033اساسا روایت بـا توجـه
به صدر و ذیل آن مربوط به حبس زن در خانه و نماز خواندن زنان در خانـه اسـت و ربطـی بـه پوشـش
ندارد زیرا پوشیدگی و حجاب خود ،دلیلی برای جواز خروج از منزل است و در صورت حبس در خانـه
و در صورت عدم مواجهه با نامحرم حجاب کاربردی ندارد زیرا مستندات قابل توجـه قرآنـی ،روایـی و
فقهی برای وجوب پوشش وجود دارد و با ّرد این حدیث به اصل حکم شـرعی حجـاب خدشـهای وارد
نمیشود.
ّ
درمنابعشیعیواهلسنت

عورتبودنزن»

ج.ارزیابیاحادیث«
 .1ارزیابی سند روایات «المرأة عی و عورة» در منابع

پیش از کتاب الکافی که مهمترین منبع روایی شیعی است ّردپای حدیث «المعرأق ع و عورق» در
کتاب اتحکام نوشته یحیی بن حسین (م )178که از فرقه زیدیه است دیده میشود .وی از پـدرش و او

از پدرش ،امام سجاد )0(از رسول خدا نقل میکند که فرمودِّ « :
الن َسعا ُ؟ َ ع و َ ْعو َرق َف ْاس ُعت ُروا ُ
عیه َّن
ِ
ْ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ
یوت ؛ زنان ناتوان در بیان و عورت هستند پـس نـاتوانی بیـان آنـان را بـا
وت واست ُروا ور ِات ِهن ِبالب ِ
ِبالسک ِ

سکوت و عورات آنها را با نگهداشتن در خانه بپوشانید» (یحیی بن الحسین .)007/0 :0005 ،از آنجـا

که کتاب یادشده فقهی است در این بخش قرار نمیگیرد و تنها بهعنوان ریشه تاریخی حدیث نقل شـد.
سپس در منابع روایی شیعی امامیه شش روایت یافت شـد کـه منـابع پسـین از آنهـا ذکـر کردهانـد .دو
روایت را کلینی با الفا

و مضـمون مشـابه از امـام صـادق از امیرالمـؤمنین علـی از پیـامبر

میآو رد و شیخ صدوق پس از وی و شیخ طوسی نیز در اتمالی میآورد که در این بخش بررسی سندی
میشود گرچه موثوق الصدوربودن روایات از مجموعه ارزیابیهای بیرونی ،درونـی و عرضـه آنهـا بـه
قرآن ،سنت ،سیره و مسلمات علمی بهدست میآید و سـند بـهتنهایی نمیتوانـد اعتبـار یـک روایـت را
مشخه کند:
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یوت» (کلینی:0761 ،
وت و استروا ور ِات ِهن ِبالب ِ
الن ِب  قال النسا؟ و ورق فاست ُروا ِ یهن ِبالسک ِ

 .)070/0در بین راویان ،علی بن ابراهیم قمی و پدرش ابراهیم بن هاشم از ثقات شیعه هستند.

مراد از هارو ن بن مسلم نیز هارون بن مسلم بن سعدان است که معموت از مسعدة بـن صـدقه نقـل
ّ
روایت میکند .وی امام هادی و عسکری را مالقات کرده است و نجاشی و حلی در ضمن توثیق
وی تعبیر«ثقه و وجه» بهکار بردهاند اما او را در مذهب جبر و تشبیه قرار دادهاند (نجاشی078/0006 ،؛
ّ
عالمه حلی .)085/0003 ،مسعدة بن صدقه بنا بهنقل کشی از فرقه بتریه( )0که نزدیکترین فرقه شـیعی
به اهل ّ
سنت بوده ،است (شیخ طوسی )683/0050 ،و بنـا بـهنقل شـیخ طوسـی در کتـاب رجـال ،وی
عامی و از اصحاب امام بـاقر اسـت (شـیخ طوسـی .)006/0000 ،وجـود راوی سـنی یـا غیرسـنی
منسوب به فرقههای منحر در سلسله سند روایت ،آن را تضعیف میکند .البته مجلسی معتقـد اسـت
علما به روایات او و مانند وی از اهل ّ
سنت عمل کردهاند ازاینرو روایت مـورد نظـر را موثقـه میداننـد.
(مجلسی )166 ،00 :0058 ،مسعده در طبقه امام باقر ،صادق و کاظم بـوده ،گرچـه مجلسـی اول
سند روایت را قوی کالصحیح میداند (مجلسی )015/8 :0056 ،و مجلسـی دوم صـحیح (مجلسـی،
 ) 730/15 :0056اما با وجود یک راوی عامی (سنی) و راوی دیگری از فرقه بتریـه و مـتهم بـه جبـر و
تشبیه در سلسله سند ،این روایت بهنظر صحیح نیست.
نکته قابل تأمل دیگر نقش زیدیه بهخاطر حضور مسعده بن صدقه در سـند ایـن روایـت اسـت کـه
ادعای ورود این تفکر از زیدیه به روایات امامیه را قوت میبخشد .در ابتـدا بیـان شـد نخسـتین ّردپـای
حدیث در کتاب یحیی بن حسین که زیدی بود یافت شد و این دومین روایت است که در سلسله راویان
آن باز هم راوی زیدی دیده میشود.

َ
َ
َ
َ
روایت دومِ َ « :ل ْب ُن ِإ ْب َر ِاس َیم َ ْن أ ِبیه َ ِن ابنأ ِب ُ َم نیر َ ْن ِسش ِام ْب ِن َس ِال نم َ ْن أ ِبع
ْ ُ ْ
َ َ َ ُ ُ َّ
ِّ َ ُ َ
ُْ
َ ْ َ َ ْ ُ َْ ْ َ
وت» (کلینـی،
یوت واسعت ُروا ال ِعع ِبالسعک ِ
ات ِبعالب ِ
قال رسول الله النسا؟ و ورق فاسعت ُروا الععور ِ

َ َ
ب:اللعه قعال

 070/0 :0761و .)070

علی بن ابراهیم قمی ،صاحب تفسیر القمی از اصحاب امام هادی و عسکری بـوده و در منـابع
رجالی ،توثیق شده (نجاشی )165 :0006 ،و هشام بن سـالم نیـز کـه بـا تعـابیر امـامی ،ثقـه و جلیـل
توصیف شده است از امیرالمؤمنین با یک واسطه و از دیگر ائمه تا امام کاظم بدون واسـطه و
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یا با یک واسطه نقل حـدیث کـرده اسـت (شـیخ طوسـی .)077 :0003 ،امـا ابنابیعمیـر (م )103را
نجاشی از معاصران امام کاظم و امام رضا دانسته (نجاشـی )716 :0006 ،و شـیخ طوسـی او را
معاصر با سه امام کاظم ،امام رضا و امام جواد میداند (طوسی .)050/0015 ،نکته قابل توجـه
وجود دو راوی با نام محمد بن ابی عمیـر در منـابع رجـالی اسـت کـه یکـی در عصـر امـام صـادق

درگذشت و دیگری در سال 103ق .آیتالله خویی معتقد است محمد بن ابیعمیر بدون واسطه از امام
صادق روایت میکند و ارسال در روایات یادشده ،غیرممکن است و محمد بـن ابیعمیـر زیـاد بـن
عیسی (م )103نمیتوانسته امام صادق را درک کند و در نتیجه بحث حجیـت مرسـالت مربـوط بـه
وی است (خویی .)176/00 :0007 ،همچنین با توجه به سال وفات کسانی که از آنها روایت کردهانـد
احتمال یکیبودن آن دو به کلی ساقط است و از سویی مؤید بر یکینبـودن ایـن دو ،عبـارتی اسـت کـه
ّ
کشی در شرح حال زرارة بن اعین میآورد« :باسناعه ن بنان بن ىمم :ابن یس عن ابناب میعر عن
سشام بن سالم ن ىمم :بن اب میر قال عرلت ل اب ب:الله( »... شیخ طوسـی)066/0708 ،
این روایت صراحت دارد بر این که محمد بن ابیعمیری که از هشام بن سـالم (زنـده بـه  )087روایـت
میکند با محمد بن ابیعمیری که هشام از وی روایت میکند ،مغایرند و ضعف سند در این گونه موارد
ضــرری نــدارد (خــویی .)173/00 :0007 ،بــر ایــن اســاس ابنابیعمیــر در روایــت یادشــده همــان
ابنابیعمیر معرو به مشایخ ثقات است که در سال  103از دنیا رفته است .آیتالله خـویی همچنـین
تصریح میکند بر این که کالم نجاشی و شیخ که گفتهاند ،اصحاب بـه مراسـیل ابنابیعمیـر اطمینـان
می کردند ،هیچ اساسی ندارد و چه فرقی بین مراسیل وی و مراسیل دیگـر ثقـات وجـود دارد؟ (همـان،
 )180در مجموع رجالشناسان و اصولیان شیعه نظر یکسانی نسبت به ابنابیعمیر نداشـته و در حـالی
که برخی او را توثیق میکنند ،برخی دیگر روایتکردن وی از اهل ّ
سنت ،زندانیشدن ،مفقودشدن کتـب
وی و وجود مراسیل در روایاتی که نقل کرده است را بهعنوان نقصی بـرای او برشـمردند .مجلسـی ایـن

حدیث را حسن (مجلسی )6()730/15 :0058 ،و نه صحیح میداند بنا بر نظـر اکثـر علمـای رجـال،
ّ
مرسلههای ابنابیعمیر (چه از باب حـذ واسـطه باشـد و یـا از بـاب ابهـام واسـطه) حجـت اسـت.
نخستینبار شیخ طوسی در کتاب عدة اتصول با تعبیر «سوؤ؟ ؤیروون و ؤیرسلون اؤ ن ثقعة» بیان کرد
برخی از اصحاب ائمه مانند ابن ابی عمیر ،چه در مسانید و چـه در مراسـیل خـود :ز از موثـق نقـل
حدیث نمیکنند (طوسی )786/0 :0003 ،البته وی در دو اثر مهم خود تهذیب اتحکام قائـل بـه عـدم
حجیت مرسالت شده است( .طوسی 70/3 :07/0 :0050 ،و ج  )707/7به اعتقاد برخی وی در اواخـر
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حیات خود به همان نظر حجیت مراسیل اعتماد کرده و گویا از نظر خود در کتـاب تهـذیب و استبصـار
عدول نموده است (سبحانی.)100/0005 ،
روایت سوم :رسول خدا فرمود« :اتقوا الله ف النسا؟ ف نهن ع و عورق ،وإنکعم اسعتمللتموسن

بأىانة الله ،و سن ن:کم وان ف:اووا یهن بالسکوت ،وواروا وراتهن بالبیوت»؛ در مـورد زنـان پـروای
الهی پیشه کنید که آنان ناتوان در بیان و عورت هستند و شما آنـان را بـه امانـت الهـی گرفتهایـد و آنـان
اسیرانی در دستان شما هستند ،پس ناتوان ی بیانشان را بـا سـکوت درمـان کنیـد و عورتبودنشـان را بـا
خانهنشینی بپوشانید (قاضی نعمان مغربی.)۰۲۴/۰ :0787 ،
روایت یادشده پس از کلینی در کتاب دعائم اتسالم قاضی نعمان مغربی (م ،)767از فقهای بزرگ
اسماعیلیه بدون ذکر سند از پیامبر و با اختال الفا و توسعه لفظی و محتـوایی آورده شـده کـه بـه
ً
سبب مرسلبودن و عدم ذکر سند ،قابل ارزیابی سندی نیست و معموت روایات دعـائم اتسـالم مرسـل
ّ
بوده و حجت نیست بنابراین روایاتی از این دست ضعیف است .مواراة بهمعنای پنهانکردن است به این
معنا که زنان را بهوسیله خانهها پنهان کنید .این واژه در مورد میت هم استفاده میشود« .موارات المیـت
فی التراب» یعنی مرده را در خاک پنهانکردن .نکته قابل توجه تشابه الفا این روایت با بخشی از خطبه
حجةالوداع است که واقدی (م )153و ابوحاتم تمیمـی (م )700و دیگـران آوردهانـد کـه پیـامبر در
خطبهای در یوم النحر فرمود« :ف نما سن ن:کم وان أر تموسن بأىانة الله ز وج و استمللتم فعروجهن

بکلعم»؛ همانا زنان اسیر شما هستند و آنها را بهعنوان امانت خدا برگرفتید و با کلماتی آنـان را بـه خـود
حالل کردید (پس دربارۀ زنان از خدا بترسید و با ایشان خوب رفتار کنید)( ...محمد بـن عمـر واقـدی،
0057/7 :0057و 0001؛ ابنحبان بستی .)776/0 :0003 ،گویا نویسنده حـدیث بـرای قوتبخشـیدن
به روایت برساخته خود از بخشهای مرتبط خطبههای مشهور پیامبر استفاده کـرده اسـت .شـهید ثـانی
(م )766سند روایات با مضمون مشابه روایت «المرأق

و ورق» را غیر معلوم الحال میداند (شـهید

ثانی ،بیتا.)751/6 ،

ّ
روایت چهارم« :انما النسا؟

و ورق فاستروا العورق بالبیوت و استروا العع بالسعکوت»؛ همانـا

زنان ناتوان در بیان و عورت هستند پس عورتبودن آنان را با خانهنشینی و ناتوانی در بیان را بـا سـکوت
بپوشانید (صدوق .)775/7 :0007 ،این حدیث بـدون ذکـر سلسـله سـند بـوده قابـل ارزیـابی سـندی
نیست؛ اما مجلسی اول در شرح کتاب صدوق با بیان حدیث مشابه در الکافی کلینی سـند آن را حسـن
کالصحیح میداند (مجلسی.) 056/8 :0056 ،
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روایت پنجم« :أربرنا جما ة ن أب المفضع قعال حع:ثنا أبو ب:اللعه جعفعر بعن ىممع :بعن جعفعر
المسن  ،قال ح:ثنا ىوس بن ب:الله بن ىوس المسن  ،ن ج:ه ىوس بن ب:الله ،ن أبیه ب:اللعه
بن المسن ،و میه إبراسیم و المسن ابن المسن ،ن أىهم فاطمة بنت المسین ،ن أبیها ،ن ج:سا ل
بن أب

طالم

ن النب  قال النسا؟

و ورات ،فاستروا یهن بالسکوت و ورتهن بعالبیوت»

(طوسی 080/0000 ،و  .)661این که در سند روایت ،فاطمـه بنـت الحسـین از پـدرش و از امـام
سجاد بی واسطه از جدش علی بن ابیطالب نقل روایت کرده است بر اسـاس مبنـای رجـالی شـیعه کـه
سخن معصوم را حجت میداند ،به سند ضرری نمیرساند به این معنا که امام سجاد از پدران خـود
از پیامبر نقل کرده است حتی اگر نام آنان در سند نباشد جز راست نمیگوید .اما وقتی شـیخ طوسـی از
جماعتی از ابوالمفضل نقل میکند واسطههای وی ابوعبدالله غضائری ،احمد بن عبدون ،ابوطالب بـن
عرفه ،ابوالحسن صفار و حسن بن اسماعیل هستند .سند این روایت با وجود راوی مجهولی چون جعفر
بن محمد بن جعفر ،ضعیف است.
در مجموع از پن روایت یادشده در منابع شیعی ،روایت اول بهعلت وجود یک راوی عامی (سنی)
و راوی دیگری از فرقه بتریه و متهم به مذهب جبر و تشبیه در سلسله سند صحیح نیست .سـند روایـت
دوم ،حسن بوده و ممکن است به نظر قابل اعتماد برسـد ،هرچنـد در عرضـه بـه قـرآن ،سـنت ،سـیره و
مسلمات علمی ،موثوقالصدورنبودن آن قوت مییابد و بهعبارتی روایت حتی اگر صـحیح السـند هـم
میبود به سبب تعارضاتی که در فصل بعدی این نوشتار میآید ،قابل اعتماد نیست.
اما روایات اهل ّ
سنت در مورد عورتبودن زنان نیز به لحا سند قابل تأمل است .انتساب روایت به
پیامبر در منابع اهل ّ
سنت اصطالحا رشد وارونه سند داشته؛ یعنی «عـن النبـی» بـه سـبب قداسـت
بخشی به سند اضافه شده است .گفتنی است بنا بر دانش رجالی اهل ّ
سنت ،نبودن نام پیامبر در سند

روایتی در صورتی که راوی اصلی یکی از صحابه باشد موجب ضعف سـند نیسـت؛ زیـرا بنـا بـر نظـر
حدیثشناسان اهل ّ
سنت ،مرسلههای صحابه حجت است .نووی (م )633مرسالت صحابه را حجـت
میداند (النووی .)073/1 :0771 ،به گفته زرکشی (م  )370مراسیل صحابه نزد جمهور مقبولـه اسـت
(زرکشی .)061/7 :0010 ،و حتی برخی از اهل ّ
سنت مراسیل تـابعین را هـم حجـت میداننـد (همـو،
 )070/0 :0010البته سرخسـی (م )087تنهـا مرسـالت تـابعین قـرن دوم و سـوم را نـزد علمـا حجـت
میداند( .سرخسی )063/4 :4141 ،در مجموع بر اساس مبانی رجالی اهل ّ
سنت ،این روایت حتی اگـر
از پیامبر هم نبوده و از صحابهنقل شده باشد ،حسن است و اشکال سندی جدی بر آن وارد نیسـت.
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اما مشکل توسعه متنی حدیث در جای خود بحث خواهد شد.
 .2نقد متن روایت

متن روایت را از دو زاویه میتوان بررسی کرد؛ اول :تحلیل زبانشناسی و بررسی واژههـای کلیـدی
مانند عی و عورت و دوم :بررسی معنای مجموعی و کلی روایت.
کاربست واژه عورت و عی در فضای صدور ،نقد تأویل محتوای روایت
برای فهم معنای عرفی واژه ای در زمان صدور روایات باید کاربست آن را در قـرآن و دیگـر روایـات
مالحظه کرد .گفته میشود در فضای روایی عصر صدور کاربرد واژه «عورت» در معنای لغوی و در غیر
معنای شرمگاه امر رایجی بوده و نیازی به قرینه نداشـته اسـت و شـاهد آن روایـات بسـیاری اسـت کـه
عورت در آن در غیر معنای شرمگاه یا اعم از آن بهکار رفته اسـت (رجبیـان .)067/0773 ،نیـز برخـی
معتقدند اگر لغت ،عر یا برخی احادیث ،زن را عورت دانستهاند معنای لغوی عورت مراد نبوده بلکـه
منظور ،لطافت و ظرافت جسمانی زن است .وقتی امام صادق به دو گروه ضـعیف یعنـی یتـیم و زن
سفارش میکند و دلیل این سفارش را عورتبودن زن بیان مینماید ،هیچ دریافت دیگری جز ظرافت و
لطافت جسمانی زن از کلمات ایشان صائب نیسـت (خلفـی 013/0786 ،و  )018نیـز گفتـه میشـود
کثرت استعمال واژه عورت در معنای سوأتین و تبادر این معنا از آن ،مربـوط بـه عصـر صـدور حـدیث
نیست و لذا این که برخی چنین برداشت کرده اند که در این حدیث ،زن به سـوأتین تشـیبه شـده و آن را
ناظر به حکم وجوب پوشش دانستهاند صحیح نیست .بنابراین ،معنای حدیث این است که زنان بـهدلیل
آن که از سویی مورد کنجکاوی و طمع قرار دارند و از سوی دیگر ،آسیبپذیر بوده و توان ندارنـد کـه از
خود دفاع کنند ،خانه بهترین گزینه و مطمئنترین مـأوا بـرای تـأمین امنیـت و محفـو مانـدن آنـان از
آسیبهای احتمالی است (رجبیان.)066 :0773 ،
ً
نظرگاه فوق قابل نقد است؛ زیرا اوت ،بررسی آماری( )3و دقت ،تنها در یک کتاب روایی خال ایـن
ادعا را برمی تابد .در مجموعه روایات کتـاب الکـافی بـیش از دوسـوم واژههـای «عـورة» یـا «العـورة»
بهمعنای شرم گاه بوده مانند نظر به عورت مؤمن ،عورت حمار ،عورت والد ،عورت زن در حال زایمان،
ستر عورت ،کشف عورت ،عورت مؤمن ،عورت کافر و کمتر از یکسـوم در معـانی شـکا  ،عیـوب و
نقه ،لغزش ،حریم خصوصی ،حدود و ثغور سرزمین اسالمی و اسـرار و بیحفـاظی اسـت (کلینـی،
 751 ،155/1 :0761و  050 ،708 ،700و 667؛  .)007/0صــریحترین روایــت ب ـرای عــورت در
معنای شرمگاه در عصر صدور «العـورة عورتـان القبـل والـدبر و( »...همـان )05/6 ،اسـت .بنـابراین
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نمیتوان گفت عورت در زمان صدور روایت به معنای غیر آلت تناسلی بـوده اسـت و حتـی بـر عکـس
میتوان گفت در غیر این معنا نیاز به قرینه داشته است مانند آیه قرآن که عـورات را بـرای بیحفـا بودن
خانهها میآورد (احزاب )07 :و این معنا با قرینه فهم میشود.

ً
ّ
ّ
ثانیا ،برخی روایت عی و عورة را صحیح نمیدانند امـا روایـت «اتقعوا اللعه فع الضععیفین  -یعنع
ب لک الیتیم و النسا؟  -و ّإنما ّ
سن ورق» (همـان )001/0 :را صـحیح دانسـته و عـورة را رسـوایی معنـا
میکنند در نتیجه ترجمه روایت چنین میشود :از خدا بترسـید و در حفـظ و صـیانت یتیمـان و بـانوان

بکوشید که ضایعماندن یتیمان و بانوان مای رسوائی است (بهبـودی .)007/0 :0767 ،بـهنظر میرسـد
معنای رسوایی با هر دو گروه سازگار است و معنای ظرافت و لطافت جسمانی را شـاید بتـوان بـرای زن
بهکار برد اما هر یتیمی به لحا جسمانی ظریف و لطیف نیست! و اگر هم بخـواهیم معنـای لطافـت را
برای یتیم در نظر بگیریم باید لطافت و آسیبپذیری روحی و روانی را منظور داشت.
ً
ََْ َ ُْ
ِّ َ ُ َ
ُ َّ
ْ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ
یوت» اشـکال
وت واسعت ُروا عور ِات ِهن ِبعالب ِ
ثالثا ،در روایت «النسا؟ و ورق فاست ُروا ِ یهن ِبالسک ِ
محتوایی وجود دارد .در ابتدای روایت ،خـود زن یعنـی تمـام وجـود او «عـورت» اسـت امـا در ادامـه

واژه«عوراتهن» (جوهری )365 ،1 :0053 ،هم عورات بهصورت جمـع آمـده اسـت و هـم اضـافه بـه
ضمیر جمع مؤنث ّ
(هن) شده است یعنی عورتهای آنان را با خانهنشینی بپوشانید که نشـانگر بخشـی
از بدن زنان است.
این که در برخی منابع آمده که عورت در منـابع لغـت بـهمعنای نسـاء هـم آمـده اسـت (طریحـی،
فخرالدین )006/7 :0730 ،با آن چه در قرآن ،کتب مقدس و منابع لغوی قرون اولیه اسـالمی مـیبینیم
ناسازگار است .در قرآن از واژه عورت برای سـه معنـای بـی حفـا (احـزاب ، )8()07 :عـورت انسـان

(نور)70-75:

()7

و زمان خلوت (نور )05()08:استفاده شده است .در تورات عورت بـه دو معنـا بـهکار

برده شده است؛ اول :واژه ععبری « ععروت» در گفتگوی یوسف با برادرانش بهمعنای محل نفوذ سـرزمین

(سفر پیدایش )00()7/01 ،و دوم :همان شرمگاه است که در سی آیه به پوشـاندن آن تصـریح شـده
مصر ع

(سفر خروج16/15 ،؛ سفرخروج01/18 ،؛ سـفر خـروج  )01()07/18در تویـان کـه سـومین
است ،ع

عـورت بـرادرش و
عورت پدر اوست و همسر برادرش،
کتاب عهد عتیق است به این که مادر هر فردی،
ع
ع
عورت عموی وی تصـریح شـده اسـت (تویـان ،فصـل  )06 ،00 ،00 ،8/08و بـهنظر
همسر عمویش،
ع
میرسد یکی از خاستگاههای مهم این نگره ،میتواند تعالیم یهودی باشد که به سبب سکونت یهودیـان
در پایگاه حکومت اسالمی و تعامل با اعراب ،وارد فرهنگ شبه جزیره عرب شده است ،البته اثبات ایـن
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ادعا نیازمند شناخت راویان وارد کننده اسرائیلیات در روایاتی از ایـن دسـت و مسـتلزم نگـارش مقالـه
مستقلی است.

َ
در کتاب العین خلیل بن احمد فراهیدی (م )030عورة بهمعنای « َسوأق اؤنسان و ک اىعر یسعتمی

ىنه فهو ورق» آورده شده است (فراهیدی)173/1 :0057 ،؛ اما ازهری (م )735در اواخر قرن چهارم
بهنقل از لیث «النسا؟ ورق» را بهعبارت فوق افزود (ازهری.)005/7 :0010 ،
ّ
در منــابع متقــدم اهلســنت «المععرأق ععورق» (ترمــذی707/1 :0057 ،؛ ابیشــیبة ک ـوفی:0057 ،
 )063/7و در منابع متقدم شیعی «إ َّن َمعا ِّ
الن َس ُ
عا؟ ِ ع َو َ ْعو َرق» (شـیخ صـدوق )775/7 :0007 ،آمـده
ِ
َْ
َ
ُ
ُ
ین» مـراد
است .واژه «عی» در قرآن وجود ندارد اما شاید بتوان گفت تعبیر قرآنی« ِف ال ِخ ِ
صام هیر ى ِب ن

معنای «عی» در روایت مورد نظر است .بهنظر میرسد در سورۀ زخر (زخر  )08 :به دو انگاره مردم
عصرنزول در باره دختران اشاره شده است:
الف) تصور مردم زمانه این بود که خدا از میان مخلوقاتش دختران را بـرای خـود و پسـران را بـرای
مردم برگزیده است (زخر )06/؛
ب) تصور این که دخترانی که در زینت پرورش یافته و زبانشان هنگام جدال قادر به تبیـین مقصـود
خود نیست ،فرزند خدا میدانستند( .زخر .)08 :
با توجه به استفهام انکاری در هر دو آیه ،این وصف که دختران و زنان قادر بـه تبیـین مقصـود خـود
باور مردم عصر نزول است کـه در ایـن آیـه افـزون بـر کلیـت
نبودند ،گزاره مورد قبول شارع نیست بلکه ع
شبهه مردم ،جزییات مورد پذیرش آنها هم که ناتوانی زنان در بیان مقصود استّ ،رد میشود .بـا توجـه
به توانایی کالمی زنان که امروزه علم اثبـات نمـوده و در بحـث پسـین بـا عنـوان «تعـارض روایـت بـا
مسلمات علمی» مستندات آن بیان میشود ،تأیید این وصف از ناحیه شارع که خود آفریننده زن و عالم

به ویژگیهای او است ،بعید بهنظر میرسد.
تعارضات متن روایت
جهـت صـدور
گفته میشود در مواردی مانند مخالفت با قرآن ،شاذ یا نادربودن روایت ،عـدم فهـم
ع

روایت ،عمل نکردن مشهور ،تعارض روایت با معارضات قوی ،تنـاقز بـا مبـانی کالمـی و مسـلمات
علمی با وجود صحت سند به آن عمل نمیشود (ر.ک؛ جواهری ،بیتا70/0 ،؛ اشـتهاردی07 :0003 ،

َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ
عاب الل ِعه
ص  .)005این مطلب به تصریح در روایاتی مانند «فما وافق کتاب الل ِه فخ وه و ىعا رعالف کت
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َ

ف َُ ُ :
وه؛ پس آنچه را موافق با قرآن است بگیرید و هر آنچه را مخالف قرآن است ترک نماییـد» (کلینـی،

 )67/0 :0761دیده میشود .عالمه حلی در منتهی المطلب روایات صـحیح السـند زیـادی را بـهدلیل
ّ َّ
السن :إؤ ّان ىضمونها ىشک
اشکاتتی که در مضمون دارد ،با جمله «وس ه ّالروایات وإن کانت حمیمة

ال سو ىعارض لعموم قوله تعال  »...رد میکند ( 08/0 :0001و ج .)75/7صاحب حدائق نیـز تصـریح
دارد بر این که روایات باید با قوانین مقرره و اخبار دیگر انطباق داده شود و اگر مخالف آنها بـود حتـی
اگر صحیح السند و صریح الدتله باشد نمیتوان به آنها استناد کرد (محقق بحرانـی ،بیتـا.)00/05 ،
همچنین محمدباقر حکیم ،روایات صحیح السندی که مضمون آنها تحریـف قـرآن اسـت را حتـی بـا
وجود حصول اطمینانی که آیتالله خویی به صدور روایت از امام دارد ،با همـین دلیـل رد میکنـد
(حکیم .)008 :0003 ،بر اساس تحقیقی در نسخههای خطی موجود از کتاب الکافی مشخه شد این
روایت در نسخه های خطی قبل از قرن دهـم کـه از کتـاب النکـاح بـه بعـد را نداشـت ،وجـود نـدارد.
قدیمی ترین نسخه آن که در فنخا (=فهرست نسخ خطی ایران) معرفی شده در سال  073قمری کتابـت
شده و اکنون در کتابخان عمومی اصفهان (فرهنگ سابق) به شماره نسخه  1830نگه داری میشود کـه
قسمتی از فروع کافی را نیز دارد .پس از آن نسخ کتابخان مجلس به شمارۀ  00007هست که از کتـاب
الوصیة تا انتهای کتاب المواریث را دارد و در تاریخ  601هجری و با قرائت بر فقیه جلیل شـیخ یحیـی
ّ
بن سعید حلی نگاشته شد ،اما کتاب النکاح را نـدارد .بعـد از آن ،نسـخهای در تـاریخ  630در آسـتان
قدس نگهداری میشود به شمارۀ  07855کـه مشـتمل بـر کتابهـای صـید ،ذبـائح ،اطعمـه و اشـربه و
معیشت است اما کتاب نکاح را ندارد؛ بعد از آن نسخهای به شمارۀ  060در کتابخان ملی دیده میشود
ً
که ظاهرا متعلق به قرن هشتم است و پن کتاب از اصول کـافی را دارد کـه کتـاب نکـاح در آن نیسـت.
سپس نسخهای از سال  305قمری بر جای مانده که محفو در آستان قدس به شمارۀ  00533بوده و از
ابتدای کتاب طهارت تا ابتدای کتاب نکاح را دارد یعنی فاقد کتاب النکاح است .بنابراین در نسـخههای
قبل از قرن نهم کتاب النکا ح که حدیث مورد نظر در آن ثبـت شـده ،در کتـاب شـریف الکـافی وجـود
نداشته است .اما بقی نسخ موجود از قرن نهم به بعد اسـت بـهویژه نسـخه کتابخانـ مجلـس و روایـت
مذکور در آن دیده میشود (درایتی.)0775 ،
تعارض با قرآن و فرهنگ قرآنی
زن از موضوعات مهم در قرآن است .قرآن در توصیف زنان از تعابیر لباس (بقره )038 :که موجـب
پوشش عیوب طر مقابل است و همچنین واژۀ حرث (بقره )117 :با کـاربرد زایـش و پـرورش و مایـه
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آرامش (روم )10 :که هر سه جنبه مثبت و مدحگونه دارد استفاده کرده است .عورتبـودن زن بـه فـرض
هر کدام از معانی یادشده با هیچیک از واژههای قرآنی سازگاری نداشـته و در تعـارض اسـت .بـهعنوان
نمونه لباس ،عیب را میپوشاند (اعرا  )16 :و زن لباس است چگونه تمام وجـود او عـورت بـهمعنای
َّ
عیب است؟! نکته دیگر ناسازگاری روایت با مجموعه فعالیتهای فردی و اجتماعی َّ
محول و محقق کـه
در قرآن و ر وایات به زنان واگذار شده مانند :تعلیم و تعلم ،نوع دوستی و رسیدگی به نیازمندان ،امـر بـه
معرو و نهی از منکر ،اصالح ذات البین ،انفاق و موارد دیگری که بهصورت مشترک بین مردان و زنـان
ً
یا اختصاصا برای زنان در نظر گرفتهشده و مستلزم سخنگفتن و گاه خروج از منزل است.
در تعبیر«عورات النساء» در آی  70نور چون عورات به زنان اضافه شـده اسـت در اصـطالح قرآنـی
آن ،بخش یا بخشهایی از اندام زنان است ،نه تمام بدن آنان و اگر تمام وجود زن عورت بود باید همـان
لفظ «العورة» استفاده میشد .نیز عورت نمی تواند شـامل تمـام بـدن زن و انـدامهایی همچـون سـر و
صورت و دست و پای زن باشد؛ زیرا اینها مواضعی نیستند که بر اساس استثناآت آیـه ،کودکـان بـر آن
«اظهار» نداشته باشند« .او الطف الل ن لم یظهروا ل

ورات النسا؟» پس عورات النساء در این آیه به

اندامهای جنسی یا شرمگاههای زنان ترجمه میشود تا با مضامین کلی آیه هماهنگ باشد.
به تصریح قرآن ،خانهنشینی تا زمان مرگ تنبیهی برای زنان فاحشه بوده است نه تکلیفی برای عمـوم

ْ
َ ا ْ َ ْ
ْ َ ْ َ ْ ه َ َ ا َْ َ َ ا ْ ْ َ ْ َ ه ََْ
َ ا
َ َ ْ
ه ا
یـوت حـ
یمن أربعة مِنکم َإِن ش ِمدوا َتمسِ کوهن ِف ایه ِ
زنان .و الالیت یتتنی الفاحِشة مِن ُ ِسائ ِکم َاسبش ِمدوا عل ِ
ََا ه ا َْْ ه َْ ََْ ه َ
الل ا ل هم ان َسبیال؛ و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند ،چهار نفر از مسـلمانان
یتوَاهن الموت أو جیعل

را بهعنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر گواهی دادند ،آنـان [زنـان] را در خانـهها نگـاه داریـد تـا مرگشـان
فرارسد یا اینکه خداوند ،راهی برای آنها قرار دهد» (نساء .)00 :بنابراین ،حکم خانهنشینی با استناد بـه
روایت مورد نظر مخالف با روح قرآن است؛ زیرا شـارع در مقـام بیـان بـوده و قشـر فاحشـه را از زنـان
پاکدامن استثنا میکند .این که امر میکند زنان زناکار و فاحشه را در خانه حبس کنید نمایـانگر حضـور
زنان در اجتماع بوده و عدم آن تنبیه بهشمار میآید .شگفتا که با وجود این توصـیفات قرآنـی بـر اسـاس
ً
برخی روایات که عمدتا برساخته ذهن سازندگان حدیث است ،وقتی پیـامبر از اصـحاب میپرسـد
«ىا سع المعرأق؟؛ زن چیسـت؟» میگوینـد :زن عـورت اسـت! (نـوری )187/00 :0058 ،بیگـانگی
اصحاب با فرهنگ قرآن قابل تأمل است و یا با قرآن و اصطالحات آن آشنا نبودند که بعید است و یـا در
فرهنگ عمومی آنان که از عصر جاهلی بر جای مانده بوده از چنین اصطالحی استفاده شده است .ایـن
گفتگوی پیامبر و اصحاب در کتاب جعفریات که بسیار ی از علمـا در آن تردیـد دارنـد ،ثبـت شـده
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است.
تعارض با سخن و سیره نبوی و سیره اهلبیت

روایت «المرأق

َ

و ورق» در تعارض با سیره نبوی و امامان معصوم است .کلینی پـس از ذکـر
َ

روایتی که با تعبیر «ؤ َت ْب َُ :؟وا ِّ
الن َس َا؟ ب َّ
السعال ِم» و نهی از سالمکردن به زنان آغاز میشد (کلینـی:0761 ،
ِ

 )070 ،7روایت دیگری از عربعی بن عبدالله آورده که بر اساس آن علی خود به زنان سـالم میکـرد

ولی از سالمکردن به زنان جوان کراهت داشـت و شـیخ صـدوق نیـز ایـن روایـت را آورده اسـت «کعان
ّ
ّ
اىیرالم ىنین یسلم ل النسا؟ و کعان یکعره ان یسعلم لع الشعابه ىعنهن» (کلینـی070 ،0 :0761 ،؛

صــدوق .)067/7 :0007 ،پیــامبر بــه درخواســت زنــان بـرای حضــور آنــان نــزد آن حضــرت ،روز
اختصاصی زنان قرار داد (بخاری )77/1 :0050 ،در حالی کـه میتوانسـت بـا بیـان روایـت یـاد شـده
درخواست زنان را رد کند اما نکرد .همچنین متن روایت با سیره و سخن معصومان و سفارشهای مکرر
و مؤکد آنان دربارۀ زنان و تعامالت و پاسخهای بزرگوارانه و احترامآمیز در برابر سؤاتت کالمی و فقهـی
زنانی که به حضور آنان میرسیدند مانند نوع پاسخگویی پیامبر به اسماء بنت یزیـد بـن سـکن کـه
مطالبات زنان را در محضر پیامبر مطرح میکنـد (ابنعبـدالبر 0383/0 :0001 ،و  )0388و اسـماء
بنت عمیس که در مـورد تفـاوت زن و مـرد میپرسـد (ابنسـعد107/8 :0005 ،؛ ابنعبـدالبر:0001 ،
ُ
 )0717/0و یا ارجاعدادن پرسشگر از سوی امام صـادق بـه حمیـده مصـفا (ر.ک؛ کلینـی:0763 ،
750/0؛ شیخ طوسی ) 00/0 :0050 ،ناسازگار است .وصی قراردادن زنانی چـون حضـرت زینـب،
ُ
ُ
(شیخ مفید )06/0000 ،حمیده ،مادر امام کاظم و حدیث مادر امـام عسـکری( شـیخ طوسـی،
058/0000؛ شیخ مفید ( )30/0000 ،)1توسط امام حسین ،امام کاظم و امام عسـکری در تعـارض
با روایت مورد نظر است .این روایت با قول صریح پیامبر نیز تعارض دارد که در پی برخورد تند عمر
بن خطاب با سوده ،همسر پیامبر به سبب خروج از منزل و گالیه سوده به آن حضرت ،فرمـود« :قع:

الن الله لکن ان تخرجن لموائجکن»؛ بهطور قطع خداوند به شما اجازه داد اگر حـاجتی داریـد از خانـه
خارج شوید (بخاری .)065/6 :0050 ،مواردی از این دست زیاد است که ناهمگونی روایـت بـا سـیره
اهلبیت و بهویژه پیامبر را بر میتابد.
ّ
تعارض روایت با مسلمات علمی

محتوای درونی حدیث و کاربست واژه «عی» در معنای عجز و ناتوانی از سخن گفـتن ویـا لکنـت
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ّ
زبان و بیان مراد و منظور با گزارههای مسلم علمی ناسازگاری دارد؛ زیرا بر اساس پژوهشهای علمـی و
با توجه به آزمونهایی که دربارۀ استعمال زبان و مهارتهای کالمی انجام شده است در مرحله کـودکی
نسبت به تعداد یادگیری نخستین کلمات و ساختن جملهها و ادای رسا و روشن آنها و میزان استفاده از
کلمات ،حفظ خزانه لغات ،خواندن و خالقیت کالمی ،نوشتن و هجیکردن و نکات گرامـری ،دختـران
از پسران برتر هسـتند (سـیف و همکـاران171 :0737 ،؛ اتـوکالین بـرگ706/0 :0768 ،؛ روژه پیـره،
.)00/0735
از سویی لکنت زبان در میان پسران بیش از دختران است (سیف .)177 :0737 ،به لحـا علمـی
آن بخش از مغز که عهده دار زبان بوده در زنان بزرگتر از مردان است و همین موجب میشود زنـان در
موضوعات وابسته به زبان برتر از مردان باشند افزون بر این که مردان تنها زبان را در نیمکره اصـلی مغـز
آماده میکنند اما زنان در هر دو نیمکره به این امر میپردازند بهعبارتی مردان یا میتوانند از مهارتهـای
زبانی نیمکره چپ مغزشان استفاده کنند و یا از مهارتهای معنایی و مشکلگشایی نیمکرۀ راسـت بهـره
ببرند ،اما زنـان از هـر دو نیمکـره اسـتفاده میکننـد (سـکلتون و همکـار077 :0730 ،؛ خـدارحیمی و
همکاران051 :0733 ،؛ دوبس و پیرون )006 - 03 :0761 ،بر اساس اطالعاتی که در آزمون هوشـی
وکسلر ( )wechslerپس از بیستسال پـژوهش ثبـت شـده و از نظـر روانشناسـان از بهتـرین آزمونهـای
کالمی و غیر کالمی بوده ،توانایی کالمی زنان بیش از مردان است .دختران زودتر از پسران سخن گفتن
را میآموزند و بیش از پسران همسال خود لغت یاد میگیرند و بهتر مینویسـند و بهتـر کلمـات را بیـان
می کنند و در گرامر و جمله سازی نیز مهارت دارند .رشد هوشی دختـران بیشـتر از طریـق زبـانآموزی
آغاز میشود و حال آن که در پسران از طریق مهارتهای عملی صورت میگیرد (حمزه گنجی:0730 ،
 156و  )153با توجه به این که صدر روایت مذکور تصریح به سالمنکردن امام علی به زنـان دارد و
جواب سالم نیاز به تعقل و برهانسازی ندارد و تنها مبتنی بر توانایی بیان است «عی» در اینجا بهمعنای
ناتوانی و لکنت زنان در جواب سالم دادن است و ازاینرو معارض با مسلمات علمی یاد شده است.
در تأیید این مطلب آثاری که بالغت و مهارت کالمی زنان و یا قدرت استدتل و برهان آنان را ثبـت
کردهاند مانند کتاب بالغات النساء (م  )185که خطبه ها ،اشعار و سخنان بلیـغ زنـان در آن گـردآوری
شده (ابنابیطیفور ،احمد بن ابیطاهر ،بیتا) وکتاب اخبار الوافدات عباس بـن بکـار ضـبی (م )111
که در آن سخنان مستدل ،بلیغ و صریح زنان که با منطق و شجاعت در دربار خالفت معاویه و حمایـت
از امیرالمؤمنین با وجود ترس از خطری که متوجه آنان بوده ،گردآوری شده اسـتّ ،
(ضـبی)0057 ،
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ّ
در یکی از دیدارها معاویه خطاب به عکرشة بنت امطروش میگوید« :سیهات و الله یا أسع الععراق قع:
َ َّ
فقهکم ل بن اب طالم؛ به راستی که علی بن ابیطالب شما را خوب آگاه کرده اسـت» ضـمیر جمـع

مذکر با مالحظه به اهل عراق آورده شده ولی مخاطب او بانو عکرشه اسـت و همچنـین لقـب «خطیبـه
النساء» (ابنحجر عسقالنی )10/8 :0000 ،برای اسماء دختر یزید اتشهلیه انصاری که پیـامبر پـس از
شنیدن سخنان وی ،مسألهشناسی نیکوی او در امور دین را تحسـین میکنـد (ابناثیـر،)07/6 :0735 ،
گرچه موردی است ،اما نشان از نادرستی ادعای ناتوانی کالمی و استدتلورزی زنان است .نکتـه قابـل
ً
توجه ،تقدم این آثار و نزدیکی به زمان حضور معصوم و صدور روایات است .بنابراین ،زنان طبیعتـا
و بر اساس شواهد تاریخی و اجتماعی موجود لکنت زبان و عجز در سخن گفتن و کم زبـانی نداشـتند
تا با سکوت پوشیده شود.
د.تطورتاریخیروایت«المرأةعورة»

در این که منشأ روایت ،گزارش یا فرهنـگ «عورتبـودن زنـان» چیسـت و خاسـتگاه آن کجاسـت
اختال نظر وجود دارد و دیدگاههای زیر را میتوان مطرح کرد:
.1

ایران فتحشده
واردات فرهنگی از ِ

برخی با استناد به نبود نقشی از زنـان در مقـاطعی از تـاریخ ایـران در نقـوش بـهجا مانـده در آثـار
روایت عورت خواندن زن و حبس او در خانه را نمیتوان مستقل از فرهنگ ایـران
باستانی ،ادعا میکنند
ع
باستان تحلیل کرد .این روایت که مبنای فقهی عالمان مسلمان علیـه حضـور زنـان در اجتمـاع اسـت،

روایت نبوده و از فرهنگ سرزمین تازه فتح شده ایران به سرزمین اعراب راه یافته است .اولین قائالن ایـن
اندیشه ،فقیهان کوفه و بصره بودهاند و اصل این اندیشه از ابنمسعود نشر یافته است .ابنمسعود که فقیه
کوفیان بوده و سخت گیرانهترین روایات علیه زنان را در این شهر پیریـزی کـرده اسـت ،مبنـای خـوبی
برای نقل این روایت بوده اسـت( .ریعـان ،درسگفتـار «سـیر تحـوتت اجتمـاعی در تضـییق حضـور
اجتماعی زنان در روایات» ،دانشگاه بوعلی سینا همدان) در برابر این سخن برخی بـا اسـتناد بـه منـابع
مهم فارسی مانند حدیقة الحقیقة سنایی ( )767 :0707معتقدند در فارسی واژۀ عورت بـهمعنای زن از
حدود قرن ششم قمری روی به رواج نهاده است و در نمونههایی که از کـاربرد آن در متـون ادبـی ماننـد
الهینامــه ( )073 :0780و مصــیبتنامه عطــار ( )766 :0780دیــده میشــود ،بــا ضــعیفبودن و
عاجزبودن وی همراه است؛ اما هیچگاه در قرنهـای متمـادی ،در عمـل ایـن واژه نتوانسـت در فارسـی
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جایگزین واژۀ «زن» گردد ،یا از اهمیت آن بکاهد (پاکتچی .)08 :0773 ،در مجموع ،بهنظر میرسـد
با توجه به مطلب فوق و همچنین ثبت تعبیر«زن عورت اسـت» در منـابع عربـی قـرن سـوم و چهـارم،
نمیتوان آن را در شمار فرهنگ وارداتی ایرانی برشمرد.
.2

کوفیان و بصریان ّ
مروج روایت «المرأة عورة»

خوتیر ینبل( )07در تاریخگذاری روایات فتنه زنان ،رواج احادیث اسالمی علیه زنان را در بصره بـیش
از دیگر نواحی جهان اسالم میداند و بصره را پیشگام ایـن روایـات ذکـر میکنـد .وی اسـامی افـرادی
بصری را آورده که روایات ضد زنان از طریق آنان رواج یافته است و غلبه روایات مذمت زنان را در ایـن
منطقه می بیند (برای آگاهی بیشتر ر.ک :آقایی (گردآورنده و ناقد .)707 :0770 ،برخی معتقدند ظهور
این روایت در کوفه و رشد آن در بصره بر اساس ملیت اولین قائالن این اندیشـه در ایـن دو منطقـه بـوده
است و اصل این اندیشه (و نه روایت) از ابنمسعود نشر یافته و از نیمه دوم قرن دوم پیریزی گردیـده و
در منابع روایی قرن سوم به بعد به ثبت رسیده است .ابنمسعود (م )71بنیانگذار آرای فقهـی کوفیـان و
شخصیت زاهدی بوده بهگونهای که ابنحجر میگوید در بین اصحاب پیامبر ،زاهـدتر از وی ندیـده
ً
اسـت (ابنحجـر عسـقالنی )150/0 :0000 ،و معمـوت یکــی از مظـاهر زهـد ،دوری از زنـان اســت.
ابواتحوص هم که کوفی بوده است در اواخر قرن اول این روایت را نقل میکند و راویـان بصـری یعنـی
ابونصر بصری ،ابوالمعتمر بصری و سلیمان بن طرخـان ایـن روایـت را وارد قـرن دوم کردهانـد و دلیـل
حساسیت آن ها نسبت به این روایت این بود که بصره بعد از جنگ جمل کـه توسـط یـک زن (عایشـه)
صورت گرفت آغازگر حرکت ضد زنان در اسالم بوده است چنانکه اولین روایت که از بصره آمد و سـال
 ۳۰نشر یافت «رستگار نمیشوند مردمانی که امرشان را به زنان بسپارند» در نقد عایشه بـود .بنـابراین،
بصره مرکز ظهور روایت مذمت زنان است و در کنار آن کوفه بهدلیل وجود ابنمسعود و دیـدگاه او مرکـز
مذمت زنان است و در واقع ،این دو شهر مرکز ثقل روایت مذمت زنان میشوند و اصوت این روایات در
این زمان و مکان بهوجود آمدند و از آنجا که فقه در قرن دوم تدوین شد این روایتها روی این مبنا رشد
یافت و مستمسک فقهی فقها قرار گرفت .دلیل مجموعـه روایـات ضـد زنـان نیـز نارضـایتی کوفیـان و
بصریان از ماجرای جمل و عایشه است که بعد از رحلت عایشـه بـرای نقـد او در کوفـه شـکل گرفـت.
(ریعان ،تاریخگذاری روایت « ...امورکم الی نسائکم فبطن اترض خیر من ظهرها» بـر مبنـای تحلیـل
اسناد و متن ،سال  )00/17 :10بهنظر میرسد مؤید مطالب فوق ،سخن سمرة بن جندب (م )00است
که از سوی معاویه والی بصره بود و مبالغ سنگینی میگرفت و حدیث جعـل میکـرد( .طبـری:0783 ،
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 )170/0وی که صحابی و از اهالی مدینه بود اما در بصره میزیست بر منبر بصره از پیامبر روایـاتی
در مذمت زنان نقل میکرد مانند این که زن از دنده ک خلق شده و( ...ابنقتیبه.)33/0 :0010 ،
.3

عبارت «المرأة عورة» ضربالمثلی در شبهجزیره عربی

گرچه دو خاستگاه فوق با توجه به دادههای تاریخی قابل قبول است اما میتوان خاسـتگاه سـومی را
بیان کرد .با جستاری در منابع ادبی ،اشعار و ضرب المثلهای عصرجاهلی جایگاه تعبیر«المرأة عـورة»
در فرهنگ عامیانه عرب پیش از اسالم مشخه میشود؛ فرهنگی که برای تغییر آن زمان طـوتنی نیـاز
است و با توجه به رخدادهای صدر اسالم بسیاری از رسومات فرهنگی عصرجاهلی بار دیگـر در کمتـر
از نیم قرن در مدینه رخ نمود .در گزارشی تاریخی که اکثر منابع متقـدم تـاریخی و روایـی بـه آن اشـاره
ُ
کردهاند ،آمده است زمانی که لشکر قریش در آستانه نبرد احد به ابـوا ،قریـهای در راه مدینـه بـه مکـه و
محل دفن آمنه بنت وهب رسیدند ،بعضی از کفار قریش پیشنهاد دادند قبـر مـادر محمـد[ آمنـه] را
شکافته و جسد او را خارج کرده تا اگر جنگ به نفع مسلمین تمام شد آن را به پیامبر نشان دهند تا به
احترام استخوانهای مادرش ،زنان قریش را از اسارت برهاند زیرا «النسـاء عـورة» اسـت و محمـد هـم
نسبت به مادرش بسیار نیکوکار بود .البته ابوسفیان پس از مشورت این طرح را رد کرد (واقـدی:0057 ،
165/0؛ ابنابیشیبه00/0 :0057 ،؛ بالذری70/0 :0003 ،؛ ابناثیر063/0 :0780 ،؛ ابنابیالحدیـد،
 .)107/00 :0050اما استفاده از تعبیر «النساء عورة» که همان «المرأة عورة» است و حتـی در مـواردی
بعدها از همین تعبیر در روایات منتسب به پیامبر استفاده شده اسـت حکایـت از وجـود ریشـه ایـن
عبارت در فرهنگ جاهلی دارد .نیز واژه «عی» بهمعنای زبان بسته یا الکـن در کـالم در فرهنـگ و ادب
ّ
جاهلی دیده میشود .در منابع لغوی شعری از عجاج ،رجز سرای مشهور عصر جاهلی که اسـالم آورد
دیده میشود که در آن از واژه «عیی اللسان» استفاده شده است( .فراهیـدی )131/1 :0507 ،اگـر وی
شعر را در عصر جاهلی سروده باشد واژه «عی» پیشینه قبل از اسالم دارد اما اطالعی از تاریخ سـرایش
نداریم.
بهنظر میرسد با توجه به حضور پررنگ اهل کتاب و بهویژه یهودیان در شبه جزیره و بـهویژه مدینـه
که پایگاه حکومت اسالمی بوده میتوان احتمال ورود چنین نگـرهای از اهـل کتـاب بـه فرهنـگ عـرب

شبهجزیره را داد .فرمانهای زیر در کتاب تویان ،سومین کتاب عهـد عتیـق( )00نمایـانگر وجـود تفکـر
«عورتبودن زن» در آموزههای یهودیان است:
عورت پدر تو است»« .عورت بـرادر پـدر خـود را کشـف
«عورت زن پدر خود را کشف مکن؛ آن
ع
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مکن ،و به زن او نزدیکی منما؛ او [به منزل ] عم تو است»« .عورت زن برادر خود را کشـف مکـن؛ آن
زن
عورت برادر تو است»« .و کسی که با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود (مراد از عـورت پـدر ،ع
پدر است) را کشف نماید ،هر دو البته کشته شوند .خون ایشان بر خود ایشان اسـت» ( تویـان ،فرمـان
 00 ،00 ،8 :08و .)06
نکته قابل توجه این که در این فرازها در حالی زن ،عورت دانسته میشود که همزمـان ،واژۀ عـورت
عورت پدرش اسـت و
بهمعنای شرمگاه و اندام جنسی هم استفاده شده است و بر این اساس ،مادر فرد،
ع
زن برادر ،عورت برادر است .در مجموع ،استفاده از این تعابیر نشـانگر شـیوع و
زن عمو،
ع
عورت عمو و ع

رواج این اصطالح یا ضربالمثل «النساء عورة» در فرهنگ عرب و بین مشرکان در عصر اسالم و عصـر
جاهلی است و بهمرور زمان به پیامبر نسبت داده شده است.
.4

تطور تاریخی و ّ
توسع لفظی و معنایی روایت تا قرن پنجم

تطور روایت در منابع شیعی
ّ
در منابع شیعی تا قرن پنجم توسع چندانی در روایت دیده نمیشود و تنها جابجـایی برخـی واژههـا
مشاهده میشود که ضرری به مفهوم آن نمیزند و به لحا ّ
کمی نیز در منابع کمتـری نسـبت بـه منـابع
اهل ّ
سنت می توان این روایت را یافت .تا قرن پـنجم در چهـار کتـاب الکـافی کلینـی (م ،)717دعـائم
اتسالم قاضی نعمان مغربی (م ،)767من ت یحضـره الفقیـه شـیخ صـدوق (م )780و اتمـالی شـیخ
طوسی (م  )065با این روایت مواجه میشویم ،اما از قرن پنجم به بعـد در منـابع زیـادی راه مییابـد.
چنان که بیان شد از بین روایات موجود ،تنها یک روایت با سند حسن و یک روایت موثق وجود دارد کـه
بهعلت تعارض متن آن با دیگر دادههای دینی قابل اعتنا نبوده و موثوق الصدور نیست و دیگر روایات یا
سند ندارند و یا ضعیف السند هستند.
*جدول تغییر و تحول روایت «المرأة عورة» در منابع شیعی تا قرن پنجم
شماره
0
1

حدیث
ِّالنس ُاء عی وع ْور ٌة ف ْاس ُت ُروا عع ُیه َّن
بالسکوت ْ
واس ُت ُروا ع ْور عات عه َّن
ع
ع
ب ْال ُ
یوت
ب
ع
ع
ِّالنس ُاء عی وع ْور ٌة ف ْاس ُت ُروا عع ُیه َّن
بالسکوت ْ
واس ُت ُروا ع ْور عات عه َّن
ع
ع

وضعیت سند

منبع
اتحکام یحیی بن

راوی اصلی ،زیدی است.

حسین (م)178
(زیدی)

توضیحات
از امام سجاد

از پیامبر 

روایت موثق است گرچه برخی

الکافی کلینی

از امام

به سبب وجود دو راوی زیدی و

(م)717

صادق از
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امیرالمؤمنین 

عامی (هارون بن مسلم بن
سعدان متهم به جبر و تشبیه و
مسعده بن صدقه زیدی که بتریه
و بهنظر شیخ طوسی ،عامی
است ) آن را ضعیف میدانند.

7

0

ْ ٌ ْ ُُ ْ ْ
ِّ ُ
ات
النساء عی وعورة فاستروا العور ع
ْ ُُ ْ
ُْ
وت
یوت واستروا ال ععی عبالسک ع
عبالب ع
اتقوا الله فی النساء فإنهن عی
وعورة

سند حسن است اما متن روایت
معارض با قرآن ،سیره اهلبیت و

الکافی کلینی

مسلمات علمی بوده و موثوق

(م)717

الصدور و قابل اعتماد نیست.
دعائم اتسالم قاضی
بدون سند

(م)767

ّ
انما النساء عی و عورة فاستروا
0

العورة بالبیوت و استروا العی

بدون سند

بالسکوت
النساء عی وعورات ،فاستروا
6

عیهن بالسکوت ،وعورتهن
بالبیوت

نعمان مغربی

از امام
صادق از
پیامبر 

بدون سند از
پیامبر 

من ت یحضره الفقیه،

بدون سند از

شیخ صدوق (م)780

پیامبر 

از امام
سند ضعیف به علت راوی

اتمالی شیخ طوسی

حسین از

مجهول

(م)065

امام علی از
پیامبر 

تطور روایت در منابع اهل ّ
سنت

روایت «المرأة عورة» در منابع روایی مهم اهل ّ
سنت مانند صحیح بخاری و مسلم وجود نـدارد و از
سویی در دیگر منابع روایی و تاریخ ی آنان با اختال شدید در مورد گوینده روایت ،ناقل روایت ،سند،
راوی و متن مواجه است .کهنترین نقل درمنابع روایی المصنف عبدالرزاق صـنعانی (م )100از حمیـد
روایت یادشده مانند «إن المرأق إلا ررجت تشعوف
بن هالل و ابیاتحوص است که همه مطالب ضمنی
ع

ّ
(تشرف) لها الشیطان؛ همانا هنگامی که زن از خانه خارج شود ،شیطان بـر او نظـارت میکنـد» را دارد

اما جمله ابتـدایی «المـرأة عـورة» در آن نیسـت( .عبـدالرزاق صـنعانی ،بیتـا )005/7 ،پـس از آن در
المصنف ابنابیشیبه (م )170از وکیع از حمید از ابیاتحوص و او از ابنمسعود با اضافهشدن المـرأة
عورة در ابتدای آن وارد شده است( .ابنابیشیبه )133 ،1 :0057 ،ابنقتیبه (م )136با تعبیر متفاوت به

ّ
ضععفهن بالسعکوت» از عمـر بـن خطـاب مـیآورد.
شکل «النسعا؟ عورق فاسعتروسا بعالبیوت و عاووا
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(ابنقتیبه )33/0 :0010 ،در واقع تا اواخر قرن سوم سخن مذکور از صحابه است و عبـد الـرحمن بـن
بشر بن الحکم العبدی (م )165برای نخستینبار عبارت «عن النبی» را در کتـاب «الخعاى

والسعاعس

والساب والثاىن ىن أحاعیث ب :الرحمن بن بشر العب:ن» بر آن افزوده و پس از وی سخن ابنمسعود بـه
پیامبر نسبت داده شد و روایت ،به مرور زمان دستخوش توسعه لفظی و محتوایی و سـندی قابـل تـأملی
شده است .متن ترمذی (م )137که بـیش از دیگـر متـون شـهرت داشـته و بیشـتر فقهـا از آن اسـتفاده
میکنند از پیامبر بوده و چنین است« :المرأق ورق ،ف لا أررجت استشعرفها الشعیطان المعرأق عورق».
ً
ترمذی که معموت سند روایات را بررسی میکند معتقد است که این روایـت حسـن صـحیح و غریـب
است (ترمذی .)707/1 :0057 ،گرچه ابنابیالدنیا (م )180که همروزگار ترمذی است آن را بـه سـند
معین از ابنعباس میآورد (ابنابیالدنیا )06()005/0 :0008 ،اما نفوذ روایـت ترمـذی در منـابع بیشـتر

بوده است .در اوایل قرن چهارم ابنخزیمه (م )700روایت را با افزودن «وأقرب ىا تکون ىعن وجعه ربهعا

وس ف قعر بیتها» (ابنخزیمه )77/7 :0001 ،به انتهای آن مـیآورد از ابنمسـعود از پیـامبر نقـل
میکند( .ابنخزیمه ،همان )77/7 :در کتاب مجروحین ابنحبان (م )700روایت بـهنقل از ابنعبـاس
از پیامبر آورده شده و در بخش اول متن آن بحثی از «النساء عورة» یا «المرأة عورة» نیست اما بخش

ُ
دوم همانند بقیه روایات بوده و عبارت به این صورت است« :قال النسعا؟ رلقعن ىعن ضععف و عورق

فاستروا وراتهن بالبیوت واهلبعوا ضععفهن بالسعکوت» وی پـس از ذکـر سـند مینویسـد بـه روایـات
إسماعیل بن عباد أبومحمد المزنی از اهالی بصره کـه از سـعید بـن أبیعروبـة روایـات نادرسـتی نقـل
میکند ،نمیشود احتجاج کرد( .ابنحبان ،بیتا )010/0 ،پس از وی طبرانی (م )765در بابی بـا عنـوان
«ىن رون ن بن ىسعوع أنه لم یکن ى النبع  لیلعة الجعن» (طبرانـی )057 - 68/05 :0056 ،ایـن
روایت را با تعبیر«المرأق ورق وإنها إلا ررجت استشرفها الشیطان و إنها أقرب ىا یکون إل الله وس ف

قعر بیتها» میآورد( .همان ) 058/05 :طبرانی در دو بخش کتـاب خـود ایـن مطلـب را از عبداللـه بـن
مسعود که در دوران خالفت عمر به کوفه فرستاده میشود مـیآورد (طبرانـی 080/7 :0056 ،و .)170
ّ
ّ
السعلف» جملـه « ّإن اللعه تععال

ابوحیان توحیدی (م )000در البصائر و الذخائر ،در بخش «قال بع
ّ
بالسعکوت ،و اسعتروا الععورق بعالبیوت» (ابوحیـان توحیـدی،
رلق النسا؟ ىن و ورق ،ف:اووا العع

 )110/6 :0058را از پیشینیان نقل میکند نه از پیامبر و یا سایر ائمه و این در حـالی اسـت کـه
شیوه کتاب ،بر نقل روایات از پیامبر و اصحاب میباشد (دایرة المعار بزرگ اسالمی ،0 ،ذیل مـدخل
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ابوحیان توحیدی) .آبی (م )010در نثر الدر فی المحاضرات ،ذیل باب «البعاب الرابع نکعت ىعن کعالم
المکما؟» (أبوسعد منصور بن الحسین اآلبی )053/0 :0010 ،و در باب پـنجم از همـین بـاب «البعاب

الخاى جن آرر ىن األعب و المکم و سو ىا جا؟ لفظه ل لفظ األىعر و النهع » (همـان )007/0 :بـا

ّ
تعبیر«قال بعضهم ّإن الله رلق النسا؟ ىن

و ورق؛ ف:اووا الع بالسکوت و استروا العورق بالبیوت».

این سخن را از بعضی حکیمان عصر خود نقل میکند نه بهعنوان روایتی از پیامبر .در نثر الـدر آبـی
(م )010این مطلب از عمر بن خطاب نقل شده است( .آبی 17/1 :0010 ،و  )10اما بار دیگر در قـرن
پنجم و توسط بیهقی (م )008در شعب اتیمان با اضافات بسیاری که دقیقا مطابق نقل عبدالرحمن بـن
بشر بن الحکم العبدی (م )165پیشگفته است با تعبیر «عن النبی» به پیامبر نسبت داده شـد کـه راوی
نهایی آن ابواتحوص از عبدالله از پیامبر است (بیهقی .)031/6 :0005 ،راغب اصفهانی در اواخـر
ّ

ّ
ّ
ىنعهن ىن الخروم » این سخن را در جریـان ورود ابنأممکتـوم
سترسن و
قرن پنجم در باب «المث ل

به خانه پیامبر در حالی که برخی از زنان آن حضرت در آنجا بودند بیان میکند .طبق ایـن گـزارش،
پیامبر برخاست و یکی از همسران گفت که او نابیناست .پیامبر فرمود :و شما چه؟ آنگاه سلمان گفـت:
«النسا؟

و ورق ف:اووا الع بالسعکوت و الععورق بعالبیوت» (راغـب اصـفهانی.)176/1 :0015 ،

بنابراین گزارش ،سخن از سلمان است نه پیامبر .در مجموع ،در طبقه اول سلسله سند متفرد بر یـک
نفر و آن ابن مسعود است و در طبقه دوم نیز در مجموعه روایات جـز در سـند طبرانـی کـه از سـالم بـن
عبدالله از پدرش آورده ابواتحوص حلقه مشترک در نقل است و با توجه به این که در منابع اولیه سـخن
به پیامبر ختم نمیشود میتوان گفت از ابنمسعود است و مربوط به طرز تفکر وی و یا جاعلین حـدیث
است.

*جدول تغییر و تحول روایت «المرأة عورة» در منابع اهل ّ
سنت تا قرن پنجم

شماره

حدیث

0

فإن النساء عورة

تغییر و توسعه متنی روایت

منبع

توضیح :این جمله را سران مشرک
قریش که هنوز اسالم را
نپذیرفتهبودند گفتند( .مثل معرو

مغازی واقدی
(م)153

در عر جامعه جاهلی)
1

إن المرأة إذا خرجت تشو
ّ
(تشر ) لها الشیطان

7

ان المرأة عورة و إن المرأة إذا

بدون ذکر «النساء عورة»
افزودن ذکر «المرأة عورة» (گویا
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المصنف عبدالرزاق
صنعانی (م)100
المصنف ابنابی شیبه

گویندۀ سخن
سران قریش
(در مسیر نبرد
احد)
ابنمسعود
ابنمسعود

Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 93-234
»] andالنساء ّ
یع و عورة «[ ”The Relationship between the Narration of “Al-Nisa Ayyun wa Awrah
the Obligation of Religious Hijab until the Fifth Century
Nahid Tayebi et al

ّ
(تشر ) لها
خرجت تشو

ترکیبی از سخن سران قریش و

الشیطان

روایت صنعانی)

ّ
ان المرأة عورة إن المرأة إذا
ّ
(تشر ) لها
خرجت تشو

ّ
افزودن «ان المرأة عورة»
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(م)170
خامس والسادس

0

والسابع والثامن من

الشیطان

أحادیث عبد الرحمن
بن بشر العبدی از عبد

پیامبر 

الرحمن بن بشر بن
الحکم العبدی
(م)165

النساء عورة وإن المرأة

0

لتخرج من بیتها ما بها بأس،

وإن المرأة لتخرج من بیتها ما بها

فیستشرفها الشیطان ،فیقول:

بأس ،فیستشرفها الشیطان ،فیقول:

ما مررت بأحد إت أعجبتیه،

ما مررت بأحد إت أعجبتیه ،وإن

وإن المرأة لتلبس ثیابها،

المرأة لتلبس ثیابها ،فیقال لها :أین

فیقال لها :أین تریدین ؟

تریدین؟ فتقول :أعود مریضا،

فتقول :أعود مریضا ،أشهد

أشهد جنازة ،أصلی فی مسجد ,

جنازة ،أصلی فی مسجد ,

وما عبدت امرأة ،ربها مثل أن تعبده

وما عبدت امرأة ،ربها مثل

فی بیتها

ابنقتیبه (م)136

عمر بن خطاب

أن تعبده فی بیتها
6

النساء عورة فاستروها
بالبیوت و داووا ضعفهنّ

متفاوت

ابنابی الدنیا (م)180

ابنعباس

بالسکوت
(بلغنی عن ابنعباس أنه
3

کان یقول ) النساء عورة
خلقن من ضعف ،فاستروا

پیامبر

متفاوت

عوراتهن بالبیوت
8

المرأة عورة ،فإذا أخرجت
استشرفها الشیطان

مبنای اقوال پسین

سنن ترمذی (م)137

پیامبر

إن المرأة عورة فإذا خرجت
7

استشرفها وأقرب ما تکون

وأقرب ما تکون من وجه ربها وهی

من وجه ربها وهی فی قعر

فی قعر بیتها

بیتها
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صحیح ابنحبان
المرأة عورة و آنها اذا
05

خرجت استشرفها الشیطان
و آنها ت تکون الی وجه

(م ،)700معجم
متفاوت

الله اقرب منها فی قعر بیتها

الوسط و معجم الکبیر

پیامبر

طبرانی (م،)765
الکامل ابنعدی
(م)760

ّ ّ
إن الله خلق النساء من عی
00

و عورة؛ فداووا العی

نخستینبار داووا به جای استروا

بالسکوت و استروا العورة

بهکار برده شده است.

بالبیوت.
ّ ّ
قال بعضهم :إن الله خلق
01

النساء من عی و عورة؛
فداووا العی بالسکوت و

البصائر و الذخائر
ابوحیان توحیدی
(م)000

نثر الدر فی
بدون سند

المحاضرات ابوسعد
منصور آبی (م)010

استروا العورة بالبیوت

پیشینیان

بعضی
حکیمان

النساء عورة و ان المرأة
07

لتخرج من بیتها بلباس

افزودن و ان المرأة لتخرج من بیتها

یستشرفها الشیطان و یقول

بلباس یستشرفها الشیطان و یقول

ما مررت ...اقرب منها فی

ما مررت...

شعب اتیمان بیهقی
(م)003

پیامبر

قعر بیتها
سلمان فارسی
(منشأ احتمال
ایرانیبودن
النساء عی و عورة فداووا
00

العی بالسکوت و العورة

مانند ابوحیان توحیدی

بالبیوت.

محاضرات اتدبا راغب
اصفهانی (م )051

مضمون روایت
و همسویی با
تعالیم زرتشتی
در عدم جواز
حضور زن در
مراسم دینی)
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نتیجه

َ َْ َ ْ ُ
ِّ َ ُ َ
ُ َّ
وت
یکی از مستندات وجوب حجاب شرعی ،روایت «النسعا؟ ع و عورق فاسعت ُروا ِ عیهن ِبالسعک ِ
ْ
ْ
واس ُت ُروا َ ْو َر ِات ِه َّن ِبال ُبیوت» است .البته حکم وجوب پوشش زنان مستند به آیـات قـرآن و روایـات قابـل

ً
اعتنایی غیر از روایت مذکور است و صرفا مبتنی بر این روایت نیست تا با ّرد آن حکـم فقهـی حجـاب
متزلزل شود .روایت در منابع حدیثی امامیه در یک مورد دارای سند حسن یا حسن کالصحیح و در یک
مورد نیز موثق است که با توجه به قرائن و شواهد و تعارض آن بـا قـرآن ،سـنت و سـیره اهلبیـت و
مسلمات علمی موثوق الصدور نبوده و قابل اعتماد نیست و در موارد دیگر یا بـدون سـند و یـا ضـعیف
ّ
ّ
است و در منابع اهلسنت گرچه برخی روایات بر اساس دانش رجـالی اهلسـنت اسـنادهای صـحیح
دارد اما آنها نیز با نقد متن و بررسی تعارضات سند با قـرآن ،سـخن و سـیره اهلبیـت و مسـلمات

علمی همچنین تطور تاریخی حدیث قابل خدشه است و از سویی مشخه شد روایت «المرأة عـورة»
ً
اساسا از پیامبر صادر نشده است و برخی صحابه مانند ابنمسعود یا عمربن خطاب قائل به آن بودهانـد.
متن روایت از قرن سوم تا پنجم به لحا لفظ و محتوا تغییرات زیـادی داشـته و افزونـههای زیـادی کـه
متأثر از فرهنگ و عر زمانه و تعصبات شخصی و اجتماعی ناقالن حدیث است در آن دیده میشـود.
به لحا محتوا ،متن روایت و کاربرد دو واژه اصلی «عی» و «عـورت» بـرای زنـان از یکسـو بـا قـرآن
هماهنگ نیست؛ زیرا با وجود این که زن از موضوعات مهـم قرآنـی اسـت ،اصـطالح عـورت بـهعنوان
تعریف و توصیف او بهکار برده نشده و زنان با سـه اصـطالح لبـاس ،حـرث و آرامشدهنـده ،توصـیف
ّ
شده اند و از سویی با روایات دیگر از معصومان و سیره آنان همسو نبوده و همچنین با مسـلمات علمـی
سازگار نیست زیرا بر اساس یافتههای علمی ،توانایی کالمی زنان بیش از مردان است .بنابراین ،روایـت
به لحا سند ،متن و اصل صدور موثوقالصدور نیست .گزارشهای تاریخی موجـود از ایـن حـدیث و
تطورات احادیث مشابه که در آنها به مذمت زنان پرداخته شده ،نمایانگر سابقه کاربرد تعبیر یادشده در
دوره جاهلیت است و زمینههای تاریخی شکلگیری و رواج «روایتگونه» آن نشاندهنده نقش کوفیـان
و بصریان پس از نبرد جمل و نقد و اعتراض به نقش عایشه ،در حدیثسـازی و تـروی احادیـث ضـد
زنان است .در مجموع با توجه دتئل یادشده به انضمام عدم پذیرش «عورتبودن زن» از سوی آیتالله
شبیری زنجانی و برخی از فقهپژوهان ،حذ روایت ساختگی فوق از شـبکه روایـی شـیعه و اهل ّ
سـنت
گامی برای تنقیح آموزههای اسالمی خواهد بود.
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پینوشت:
( )0این روایت نخستین بار در قرن چهارم در کتاب الجعفریات به پیامبر نسـبت داده شـده و در
منابع اهل سنت از عمر بن خطاب نقل شده است( .محمد بن محمد بن اشعث ،الجعفریـات،
ص)70
( )1افتادگی سند از پدر یحیی بن الحسین تا پیامبر که سند روایـت را مرفوعـه و تضـعیف
می کند.
( )7سند این روایت ،به دلیل منبع آن یعنی کتاب جعفریات ،ضعیف است .همچنـین در نـوادر
راوندی آمده که یا مرسل است یا همان روایت جعفریات است که در هـر دو صـورت ضـعیف
است
( )0فاصله امام سجاد و پیامبر به احتمال ،امام حسین بوده است که ذکـر نشـده زیـرا
ً
ایشان شخصا از پیامبر نمی تواند نقل کرده باشد
( )0بتریه شاخه ای از زیدیهبودند منتسب به حسن بن صالح بن حی و یـا کثیـر النـوا کـه امـام
علی را افضل الناس می دانستند اما بیعت با ابوبکر را خطا نمی دانستند و خالفت هـر دو
نزد آنان جایز بوده و در تکفیـر قـاتالن عثمـان سـکوت کردنـدمنکر رجعتبودنـد و(....ر.ک؛
نوبختی ،فرق الشیعه ،ص71؛ ابوالحسن اشعری ،مقاتت اتسالمیین ،ج ،0ص 68و )67
( )6حدیثی که تمام سلسله سند آن امامی و ممدوح باشند ،اما در منابع رجالی به عـدالت آنـان
ً
تصریح نشده است اصطالحا حسن است
( )3در کتاب الکافی کاربرد واژه عوره و العوره در مجموع 11مرتبه است که  00مورد به معنـای
شرمگاه است و  3مورد در معانی دیگر مانند عیب ،رسوایی ،ضعف و ...است(.عورات الدنیا،
هن عورة ،عورة اهل العیوب)
َّ
( )8عإن ُبیوتنا ع ْور ٌة
ْ ْ ُ
یحفظن ف ُروج ُه َّن
(  )7و
ُ
ْ
ات لک ْم ثالث
( )05ثالث عور ٍ

( )00و یوسف خوابها را که دربـارۀ ایشـان دیـده بـود ،بیـاد آورد .پـس بدیشـان گفـت« :شـما
جاسوسانید ،و به جهت دیدن عریانی زمین آمدهاید»
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(( )01برای قربانگاه ،پله نگذارید مبادا وقتی از پلهها بات میروید عورت شما دیده شود)؛ (برای
ستر عورت ایشان لباس زیر از جنس کتان بـدوز کـه انـدازه آن از کمـر تـا بـاتی زانـو باشـد)؛
(هارون و پسرانش ،وقتی به عبادتگاه داخل میشوند ،یا نزدیک قربانگـاه مـیآینـد تـا در قـدس
خدمت کنند ،باید این لباسها را بپوشند ،مبادا عورت آنها دیده شود و بمیرنـد) و ....مجموعـه
آیات با استفاده از نرم افزار مژده بهدست آمد
( .Gautier H.A.Juynboll )07وی از حدیثپژوهان مطرح غربی است که با توجه به تحلیـل
اسناد به تاریخگذاری احادیث و مفاهیم آنها پرداخت( .جهت آشنایی بیشـتر ر.ک؛ سـیدعلی
آقایی ،تاریخگذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد؛ نقد و بررسـی روش شناسـی خـوتیر ینبـل،
علوم حدیث ،ش  ،00ص)0780 ،068 - 000

( )00کتاب تویان ،سومین کتاب عهد عتیق و شرح ّ
مقررات پرستش و مراسم مـذهبی قـوم کهـن
اسرائیل است و شامل فرمان هایی برای کاهنانی که مسئول انجام مراسم و قوانینبودند ،اسـت.
تقدس و راههایی برای ارتباط با خدا موضوع اصلی این کتاب است(.ر.ک؛ نرم افزار مژده)
( )00حدثنا خلف بن هشام حدثنا خالد بن عبد الله عن یونس قال بلغنی عن ابن عباس أنه کـان
یقول النساء عورة خلقن من ضعف.
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منابع
.0

قرآن کریم ،ترجمه مکارم شیرازی ،ناصر ،تهران :دارالقرآن الکریم ،بیتا.

.1

آبی ،أبوسعد منصور بن الحسین ،نثر الدرر فـی المحاضـرات ،خالـد عبـد الغنـی محفـو ،

بیروت :دارالکتب العلمیة0010 ،ق.
.7

آقایی ،سیدعلی ،تاریخ گذاری حدیث؛ روشها و نمونه ها ،تهران :حکمت0770 ،ش.

.0

آقایی ،سیدعلی« ،تاریخ گذاری روایات بر مبنای تحلیل اسناد؛ نقد و بررسـی روش شناسـی

خوتیر ینبل» ،علوم حدیث ،ش  ،00ص0780 ،068 - 000ش.
 .0ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبه الله ،شرح نه البالغه ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم،
قم :مکتبه آیتالله مرعشی نجفی0050 ،ق.
 .6ابنابیالدنیا ،أبو بکر عبدالله بن محمد بن عبیـد ابنأبـی الـدنیا القرشـی البغـدادی ،مـداراة
الناس ،تحقیق :محمد خیر رمضان یوسف ،بیروت :دار ابنحزم0008 ،ق.
 .3ابنابیشیبه ،المصنف ،تحقیق :سعید اللحام ،بیروت :دارالفکر0057 ،ق.
 .8ابنابی طیفور ،احمد بن ابی طاهر بیتا ،بالغات النساء ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .7ابناثیر ،عز الدین أبو الحسن علی بـن ابـی الکـرم اسـدالغابه فـی معرفـه الصـحابه ،قـاهره،
دارالشعب0787 ،م.
 .05ابناثیر ،عزالدین أبوالحسن علـی بـن ابیالکـرم الکامـل فـی التـاریخ ،بیـروت :دار صـادر،
0760/0780م.
 .00ابنحبان بستی السیرة النبویة و أخبار الخلفاء ،بیروت :الکتب الثقافیة0003 ،ق.
 .01ابنحبان بستی ،محمد المجروحین ،تحقیق :محمود إبراهیم زایـد ،مکـة المکرمـة ،دارالبـاز
للنشر والتوزیع ،بیتا.
 .07ابنحجر عسقالنی اتصابه فی تمییز الصحابه ،تحقیـق :عـادل احمـد عبـدالموجود و علـی
محمد معوض ،دارالکتب العلمیه ،بیروت0000 :ق.
 .00ابنخزیمه ،محمد بن اسحاق صحیح ابنخزیمه ،تحقیق :دکتر محمـد مصـطفی اتعظمـی،
بیجا ،المکتب اتسالمی0001 ،ق.
 .00ابنسعد ،محمد بن سعد بن منیع الطبقات الکبری ،تحقیق :محمد عبدالقادر عطـا ،بیـروت:
دارالکتب العلمیه0005 ،ق.
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 .06ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله بن محمد ،اتستیعاب فـی معرفـة اتصـحاب ،تحقیـق :علـی
محمدالبجاوی ،بیروت :دارالجیل0001 ،ق.
 .03ابنفارس ،معجم مفاییس اللغه ،قم :مکتب اتعالم اتسالمی 0050 ،ق.
 .08ابنقتیبه دینوری عیون اتخبار ،بیروت :دارلکتب العلمیة0010 ،ق.
 .07ابنمنظور ،لسان العرب ،بیروت :دارالصادر0000 ،ق.
 .15ابوحیان توحیدی علی بن محمد بن العباس ،البصائر و الذخائر ،بیروت :دارصادر0058 ،ق.
 .10اتوکالین برگ ،روانشناسی اجتماعی ،ترجمه :علـی محمـد کـاردان ،تهـران :نشـر اندیشـه،
0768ق.
 .11ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیباللغة ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی0010 ،ق.
 .17اشتهاردی ،علیپناه ،مدارک العروة ،قم :اسوه0003 ،ق.
 .10اشعری ،سعد بن عبداللـه المقـاتت و الفـرق ،تهـران :مرکـز انتشـارات علمـی و فرهنگـی،
0765ق.
 .10بخاری ،محمد بن اسمعیل ،صحیح البخاری ،بیروت :دارالفکـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع،
0050ق.
 .16بروجردی طباطبایی ،سید حسین تقریر بحث السید البروجردی ،تقریر علی پنـاه اشـتهاردی،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین0006 ،ق.
 .13بروجردی طباطبایی ،سید حسین ،تبیان الصاله ،قم :گن عرفان0016 ،ق.
 .18بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب اتشرا  ،به کوشـش :زکـار و زرکلـی ،بیـروت :دارالفکـر،
0003ق.
 .17بهبودی ،محمدباقر ،گزیدۀ کافی ،تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی0767 ،ق.
 .75بیهقی ،احمد بن الحسین شـعب اتیمـان ،تحقیـق :أبیهـاجر محمـد السـعید بـن بسـیونی
زغلول ،بیروت :دارالکتب العلمیة0005 ،ق.
 .70پاکتچی ،احمد ،حجاب؛ مدخل برگزیدۀ دایرة المعار بزرگ اسالمی ،تهران :مؤسسه دایـرة
المعار بزرگ اسالمی0773 ،ش.
 .71پاکتچی ،احمد ،مجموعه درسگفتارهایی دربارۀ نقد مـتن ،ویـرایش صـالح زارعـی ،تهـران:
دانشگاه امام صادق 0770 ،ش.
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 .77پیره ،روژه ،روانشناسی اختالفی زن و مرد ،ترجمه :محمدحسین سروری ،تهران :انتشـارات
جانزاده0735 ،ش.
 .70ترکاشوند ،امیرحسین ،حجاب شرعی در عصر پیامبر ،بیجا ،بینا0785 ،ش.
 .70ترمذی ،سنن الترمذی ،تحقیق :عبدالرحمن محمد عثمان ،بیروت :دارالفکر0057 ،ق.
 .76ثعالبی ،عبدالملک بن محمد ،فقه اللغه ،تحقیق :جمال طلبـه ،بیـروت :دارالکتـب العلمیـه،
0000ق.
 .73جواهری ،الشیخ حسن ،بحوث فی الفقه المعاصر ،بیروت :دارالذخائر ،بیتا.
 .78جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،بیروت :دارالعلم للمالیین0053 ،ق.
 .77حکیم ،محمدباقر ،علوم القرآن ،قم :مؤسسه الهادی0003 ،ق.
 .05خدا رحیمی ،سیامک و همکاران روانشناسی زنان ،تهران :انتشارات مردمک0733 ،ق.
 .00خلفی ،مسلم« ،بازنگرش درون دینی به حجاب » ،فصـلنامه مطالعـات راهبـردی زنـان ،ش
 ،73ص0786 ،050 - 85ق.
 .01خوارزمی ،جمال الدین أبی بکر ،مفید العلوم و مبید الهمـوم ،تصـحیح عبداللـه بـن إبـراهیم
امنصاری ،بیروت :مکتبة عنصریة0008 ،ق.
 .07خویی ،سیدابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،بیجا ،بینا0007 ،ق.
 .00درایتی ،مصطفی ،فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخاق) تهران :سازمان اسناد و کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران0775 ،ق.
 .00قاسمی ،رضا ،پژوهشهای فقهی حجاب (حجـاب شـرعی در روایـات شـیعی) ،قـم :مرکـز
تحقیقات زن و خانواده0778 ،ش.
 .06دوبس ،موریس و هانری پیـرون ،روانشناسـی اختالفـی ،ترجمـه محمـد حسـین سـروری،
انتشارات مترجم0761 ،ق.
 .03راغب اصفهانی ،أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل ،محاضرات امدبـاء و محـاورات
الشعراء و البلغاء ،تصحیح عمر فاروق طباع ،بیروت :دارامرقم بن أبی امرقم0015 ،ق.
 .08رجبیان ،زهره« ،بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عـورة» ،مجلـه علمـی  -پژوهشـی
علوم حدیث ،ش ،7سال 0773 ،15ش.
 .07ریعان ،معصومه« ،تاریخ گذاری روایت "امورکم الی نسائکم فبطن اترض خیر مـن ظهرهـا"
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بر مبنای تحلیل اسناد و متن» ،علوم حدیث ،سال  ،10ش ،17ص0770 ،00ق.
 .05زرکشی ،بدرالدین ،البحر المحیط فی أصول الفقه ،بیروت :دارالکتب العلمیة0010 ،ق.
 .00سبحانی ،جعفر ،کلیات فی علم الرجال ،چ  ،1قم :مدیریت حوزه علمیه0005 ،ق.
 .01سرخسی ،أصـول السرخسـی ،تحقیـق :ابوالوفـا افغـانی ،ج  ،0بیـروت :دارالکتـب العلمیـة،
0000ق.
 .07سکلتون و همکار تفاوتهای فردی ،ترجمه یوسـف کریمـی ،تهـران :وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسالمی0730 ،ش.
 .00سنایی ،حدیقة الحقیقه ،بهکوشش :مدرس رضوی ،تهران :دانشگاه تهران0707 :ق.
 .00سیف ،سوسن و همکاران ،روانشناسی رشد ،تهران :انتشارات سمت0737 ،ش.
 .06شبیری زنجانی ،سید موسی ،کتاب نکاح ،قم :مؤسسه پژوهشی رأیپرداز0738 ،ق.
 .03صدوق ،محمد بن علی بن حسین ،ترجمه من ت یحضره الفقیه ،ترجمه :علی اکبر غفـاری و
محمد جواد بالغی ،تهران :نشر صدوق0763 ،ق.
 .08صــنعانی ،عبــدالرزاق ،المصــنف ،تحقیــق :حبیــب الــرحمن اتعظمــی ،بیجــا ،منشــورات
المجلس العلمی ،بیتا.
ّ .07
ضبی ،عباس بن بکار ،أخبار الوافدات من النسـاء علـی معاویـة ،تحقیـق :سـکینه الشـهابی،
بیروت :مؤسسة الرسالة0057 ،ق.
 .65طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم اتوسط ،قاهره ،ریاض دارالحرمین ،بیتا.
 .60طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمدی عبدالمجید السلفی ،بیروت :دار
احیاء التراث العربی0056 ،ق.
 .61طبرسی ،حسن بن فضل ،مکارم اتخالق ،ترجمه :ابراهیم میرباقری ،تهـران :نشـر فراهـانی،
0760ق.
 .67طبری ،أبو جعفر محمد بن جریر ،تاریخ اممم و الملوک ،تحقیق محمد أبو الفضل ابـراهیم،
بیروت :دارالتراث0783 ،ق.
 .60طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تهران :مرتضوی0730 ،ق.
 .60طوسی ،محمد بن الحسـن ،العـدة فـی اتصـول الفقـه ،قـم :نشـر محمـدتقی عالقبنـدیان،
0003ق.
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 .66طوسی ،محمد بن الحسن ،الفهرست ،قم ،مکتبه المحقق الطباطبایی0015 ،ق.
 .63طوسی ،محمد بن الحسن ،تهذیب اتحکام ،بیروت :دارالتعار 0050 ،ق.
 .68طوسی ،محمد بن الحسن ،الرجال ،قم :مؤسسه آل البیت تحیاء التراث0050 ،ق.
 .67طوسی ،محمد بن الحسن ،اتمالی ،قم :دارالثقافه0000 ،ق.
 .35طوسی ،محمد بن الحسن ،الغیبة للحجة ،تحقیق :شیخ عبادالله تهرانی و شیخ علـی احمـد
ناصح ،قم :مؤسسة دارالمعار اتسالمیه0000 ،ق.
 .30العاملی ،ز ین الدین (شهید ثانی) ،الدرایة فی علم مصـطلح الحـدیث ،قـم :مرکـز مـدیریت
حوزه علمیه ،بیتا)
 .31العاملی ،محمد بن حسن ،استقصاء اتعتبار فی شرح اإلستبصـار ،قـم :مؤسسـه آل البیـت،
0007ق.
 .37عبد الرحمن بن بشر بن الحکم العبدی ،الخامس والسادس والسـابع والثـامن مـن أحادیـث
عبدالرحمن بن بشر العبدی ،تحقیق :قسم المخطوطات بشرکة أفق للبرمجیات ،مصـر :شـرکة أفـق
للبرمجیات1550 ،م.
 .30عطار نیشابوری ،فریدالدین الهی نامه ،به کوشش محمد رضا شـفیعی کـدکنی ،تهـران :نشـر
سخن0780 ،ق.
 .30عطار نیشابوری ،فریدالدین مصیبت نامه ،به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهران :نشـر
سخن0780 ،ق.
 .36عالمه حلی ،خالصة اتقوال ،تحقیق :شیخ جواد قیومی ،قم :مؤسسه نشر الفقاهه0003 ،ق.
 .33عالمه حلی ،منتهـی المطلـب فـی تحقیـق :مـذهب ،مشـهد :مجمـع البحـوث اتسـالمیه،
0001ق.
 .38فراهیدی ،خلیل بن احمد کتاب العین ،قم :هجرت0057 ،ق.
 .37قابل ،احمد ،احکام بانوان در شریعت محمدی ،فضای مجازی ،شریعت عقالنی0771 ،ق.
 .85کلینی ،محمد بن یعقوب الکافی ،تحقیق :علی اکبر غفـاری ،تهـران :دارالکتـب اتسـالمیه،
0763ق.
 .80گنجی ،حمزه تفاوتهای فردی ،تهران :مؤسسه انتشارات بعثت0730 ،ق.
 .81مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی ،روضة المتقین فی شـرح مـن ت یحضـره الفقیـه (ط -
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القدیمة) ،تحقیق موسوی کرمانی ،حسین و اشـتهاردی علیپنـاه ،قـم :مؤسسـه فرهنگـی اسـالمی
کوشانبور0056 ،ق.
 .87مجلسی ،محمد باقر ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،تحقیق :علی آخوندی ،تهـران:
دارالکتب اتسالمیه0058 ،ق.
 .80محدث نوری ،حسین مسـتدرک الوسـائل ،بیـروت :مؤسسـة آل البیـت إلحیـاء التـراث،
0058ق.
 .80واقدی ،محمد بن عمـر المغـازی ،تحقیـق :مارسـدن جـونس ،بیـروت :مؤسسـه اتعلمـی،
0057ق
 .86محمد بن محمد بن اشعث ،الجعفریات (اتشعثیات) ،تهران :مکتبه النینوی الحدیثه ،بیتا.
 .83مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بیروت :دارالکتب العلمیه0075 ،ق.
 .88المغربی ،قاضی نعمـان دعـائم اتسـالم ،تحقیـق :آصـف بـن علـی اصـغر فیضـی ،قـاهره،
دارالمعار 0787 ،ق.
 .87مفید ،محمد بـن محمـد بـن نعمـان ،الفصـول العشـرة ،تحقیـق :فـارس حسـون ،بیـروت:
دارالمفید0000 ،ق.
 .75موحدی لنکرانی ،محمدفاضل ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسـیلة ،قـم :مرکـز فقهـی
ائم اطهار0017 ،ق.
 .70نجاشی ،احمد بن علی ،فهرست اسماء مصنفی الشیعه ،قم :جامعه مدرسین0006 ،ق.
 .71نجفی ،محمدحسن ،جـواهر الکـالم فـی شـرایع اتسـالم ،چ ،3بیـروت :داراتحیـا التـراث
العربی ،بیتا.
 .77نظام الملک طوسی ،سیر الملوک أو سیاست نامه ،تعریب یوسف بکار ،بیروت :دارالمناهـل،
0018ق.
 .70نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعه ،بیروت :دارامضواء0050 ،ق.
 .70نووی ،شرح النووی علی صحیح مسلم ،ج ،1بیروت :دار إحیاء التراث العربی0771 ،ق.
 .76یحیی بن الحسین ،اتحکام ،تحقیق :أبو الحسن علی بن أحمد بن أبی حریصة ،بیجا ،بینا،
0005ق.
 .73یوسفی ،حسن بن زبیب الدین معرو به فاضل آبـی ،کشـف الرمـوز فـی شـرح المختصـر
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پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی  ،سال هشتم ،شماره  ،41بهار و تابستان  ،4144ص494-99:
رابطه روایت «النساء ّ
عی و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم
ناهید طیبی و همکاران

النافع ،تحقیق :علی پناه اشتهاردی ،قم :مؤسسه النشر اتسالمی0058 ،ق.
 .38نرم افزارهای مکتبه اهل البیت و علوم اسالمی نور ،جامع الکبیر و جوامع الکلـم (منـابع
ّ
اهلسنت) و مژده (مجموعه شروح کتاب مقدس).
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