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حجاب به عنوان یک حکـم شـرعی مسـتندات قرآنـی و روایـی بسـیاري دارد.       
  مهمترین آیاتی که داللت بر حکم حجاب دارد عبارتند از: 

  
  آیۀ نخست

طَعامٍ غَیرَ ناظرینَ   دخُلُوا بیوت النَّبِی إِالَّ أَنْ یؤْذَنَ لَکُم إِلىیا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَ«
  کُـمإِنَّ ذل دیثحسینَ لتَأْنسال م رُوا وفَانْتَش تُممخُلُوا فَإِذا طَعفَاد عیتُمنْ إِذا دلک و إِناه

منَ الْحقِّ و إِذا سـأَلْتُموهنَّ متاعـاً     ه ال یستَحییمنْکُم و اللَّ  کانَ یؤْذي النَّبِی فَیستَحیی
فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلکُم أَطْهرُ لقُلُوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ و ما کـانَ لَکُـم أَنْ تُـؤْذُوا    

» ذلکُـم کـانَ عنْـد اللَّـه عظیمـا      رسولَ اللَّه و ال أَنْ تَنْکحوا أَزواجه منْ بعده أَبـداً إِنَّ 
  )53(احزاب/

هاي پیامبر داخل نشوید مگر به شما براي صرف غـذا  اید! در خانهاي کسانی که ایمان آورده«
اجازه داده شود، در حالی که( قبل از موعد نیاید و) در انتظار وقت غذا ننشینید؛ امـا هنگـامی کـه    

ردید پراکنده شوید، و ( بعد از صرف غذا) به بحـث و  دعوت شدید داخل شوید؛ و وقتی غذا خو
کنـد و (چیـزي   نمایـد، ولـی از شـما شـرم مـی     صحبت ننشینید؛ این عمل، پیامبر را ناراحـت مـی  

گوید)؛ اما خداوند از (بیان) حق شرم ندارد و هنگامی که چیزي از وسایل زندگی را (به عنوان  نمی
ید از پشت پرده بخواهید؛ این کار براي پاکی دلهاي شما خواهعاریت) از آنان (همسران پیامبر) می

و آنها بهتر است! وشما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید، و نه هرگز همسران او را بعد از او به 
  »همسري خود در آورید که این کار نزد خدا بزرگ است!

  
  آیۀ دوم

 »ی و مصارِهنْ أَبغُضُّوا منینَ یؤْملْمکىقُلْ لأَز کذل مهفَظُوا فُرُوجح     إِنَّ اللَّـه ـملَه
خَبیرٌ بِما یصنَعونَ *و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال 

نَّ و ال یبدینَ زینَـتَهنَّ  جیوبِهِ  یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهرَ منْها و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على
  نهِنَّ أَو بنیإِالَّ لبعولَتهِنَّ أَو آبائهِنَّ أَو آباء بعولَتهِنَّ أَو أَبنائهِنَّ أَو أَبناء بعولَتهِنَّ أَو إِخْوا

هنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِ أُولی الْإِربۀِ أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِنَّ أَو ما ملَکَت أَیمانُ  إِخْوانهِنَّ أَو بنی
عـورات النِّسـاء و ال یضْـرِبنَ بِـأَرجلهِنَّ       منَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَم یظْهرُوا على

  )31-30(النور/»  لیعلَم ما یخْفینَ منْ زینَتهِن
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به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند به مؤمنان بگو، چشمهاي خود را از نگاه «
دهید آگاه است! و به زنان با ایمـان بگـو   تر است؛ خداوند از آن چه انجام میاین براي آنان پاکیزه

چشمهاي خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود ار جز 
هاي خود را بر سینه خود افکنند تا گردن د و اطراف روسريآن مقدار که نمایان است آشکار ننماین

و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر براي شوهرانشان، یا پدرانشان یـا  
پدر شوهرانشان، یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشـان یـا پسـران    

شان یا بردگانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که خواهرانشان یا زنان هم کیش
از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمین نزنند تا زینـت  

  » پنهانیشان دانسته شود.
  

  آیۀ سوم
» ساءن و کناتب و واجِکأَزقُلْ ل ا النَّبِیهالَبِیبِهِنَّ یا أَینْ جهِنَّ ملَینینَ عدنینَ یؤْمالْم

  )59(احزاب/» أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ و کانَ اللَّه غَفُوراً رحیما  ذلک أَدنى
هاي بلند) خـود را بـر   اي پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو: جلبابها(روسري«

براي این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛خداوند خویش فرو افکنند، این کار 
  »همواره آمرزنده رحیم است.

بسیاري از تفسیر نویسان و فقهاء از آیات یاد شده و برخی دیگر از آیات قـرآن  
اند و در برابر، گروهی از نواندیشان قرائت جدیدي از حجاب شرعی را نتیجه گرفته

تابنـد و نظرگـاه   جاب را به عنوان یک حکم شـرعی برنمـی  آیات عرضه داشته و ح
رند. دراین نوشتار برخی از قرائتها را مورد یگمی یمخالفان خویش را به نقد و بررس

  بحث قرار می دهیم. 
  

  هاي نو از آیه نخستقرائت
 نپذیرفته اندداللت آیه نخست بر حجاب شرعی را شماري از نواندیشان عرب، 

  گیرند. کسانی را که از آن حکم حجاب فهمیده اند به نقد میو با دالیلی چند 
 فراخوانـده  حجـاب  بـه  )ص(پیـامبر  همسـران  تنهـا  شریفه آیه دردلیل نخست: 

 را دیگـران  بـر  حجـاب  وجـوب  تواند نمی این، و مسلمان زنان دیگر نه و اند شده
  :  زیرا کند اثبات
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 لَقَد« :وي همسران نه و هشد معرفی اسوه (ص)پیامبر تنها وحی، آیات در. اوالً
  )21/احزاب(» حسنَۀ أُسوةٌ اللَّه رسولِ  فی لَکُم کانَ

 دیگر همسان و دارند ویژگیهایی (ص)پیامبر همسران قرآن آیات اساس بر. ثانیاً
  )32(احزاب/ »یا نساء النَّبِی لَستُنَّ کَأَحد منَ النِّساء«: نیستند مسلمان زنان

یا نساء النَّبِی منْ « است دیگر زنان کیفر برابر دو(ص)پیامبر زنان یفرک اینکه چه
  )30(احزاب/ » یأْت منْکُنَّ بِفاحشَۀٍ مبینَۀٍ یضاعف لَها الْعذاب ضعفَین

و ال أَنْ « کنند ازدواج دیگران با توانند نمی وي از پس(ص)پیامبر همسران
وا أَزحنْتَنْکم هواج هدعنیستند گونه این زنان دیگر اما )53/ احزاب( »ب  .  
ال یحلُّ لَک النِّساء منْ بعد و ال «: ندارد مجدد ازدواج و طالق حق (ص)پیامبر

 امتیازي چنین مسلمان زنان دیگر که صورتی در) 52(احزاب/»  أَنْ تَبدلَ بِهِنَّ منْ أَزواج
 طالق را خویش همسر یا کنند مجدد ازدواج توانندمی ایشان همسران و ندارند
  )االجتماعی ثوالمور و الدین بین الحجاب جابري،. (دهند

 جـاري  مسلمان زنان دیگر حق در پیامبر همسران براي حجاب وجوب بنابراین
 حجاب روایت، این در را نکته همین نیز مالک بن انس روایت چنانکه. بود نخواهد

  : است آمده کنیزان از پیامبر همسران شناسایی رايب اينشانه عنوان به
 ازدواج حیـی  دختـر  صفیه با و گزید سکنی روز سه مدینه و خیبر میان پیامبر«

 مؤمنین امهات از زن آن ببرد حجاب در را زن آن پیامبر اگر: گفتند مؤمنان. کرد
 وقتی و. بود خواهد حضرت یمین ملک زن آن پس نکند چنین اگر و بود خواهد
 قـرار  مـومنین  امهـات  شـمار  در را او مسـلمانان  کرد حجاب با را صفیه پیامبر
  )همان.» (دادند

 حکـم  عمومیـت  پسـینی  و پیشـینی  سـیاق  بـه  اسـتناد  با نیز محمد سعید القدال
  :گیردمی سود خویش باور اثبات در استدالل همین از و پذیردنمی را حجاب

 در سوم و پنجاه هآی و سوره این ومس و سی تا سی آیات و احزاب سوره ششم هآی«
 پیـامبر  همسـران : کندمی بیان را ایشان مخصوص احکام و است پیامبر همسران هبار

 دیگـر  چون آنها است، چندان دو ایشان عذاب و ایشان ثواب هستند، مؤمنین امهات
 از پیامبر همسران ساحت و ندارند، ایشان با ازدواج حق مردان نیستند، مسلمان زنان
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  ) القرآنی الخطاب فی القدال،الحجاب.» (است منزه پلیدیها و هاشتیز
 گویـد می سخن پیامبر همسران بر حجاب وجوب از ،نخست آیۀ القدال باور به

 زنـان  تمـامی  خداوند بود این جز اگر که ندارد حکمی مسلمان زنان دیگر دربارة و
  )همان. (دهد اختصاص پیامبر همسران به را حکم که آن نه دادمی قرار مخاطب را

کند و از ویژه بودن حکم آیه سخن شحرور نیز با جابري و القدال همفکري می
 نحـو  شـحرور، ( تابـد. گوید و وجوب حجاب را بر دیگر زنان مسـلمان برنمـی  می

  )381-331/ ،االسالمی للفقه جدیده اصول
د و محمد سعید عشماوي نیز وجوب حجاب را بر دیگر زنان مسلمان رد می کن

خواند و آن را با استناد به سبب نزول آیه شریفه، حجاب را ویژه همسران پیامبر می
اي که بـا ایـن حجـاب،    ایجاد حایلی میان همسران پیامبر و مومنان می داند به گونه

  حقیقه الحجاب و حجیه الحدیث)، همسران پیامبر اصال دیده نشوند. (عشماوي
 حجـاب  حکم و گیردمی بهره مالک بن انس تروای از نیز القادر عبد عبدالفتاح

 دیگـر  و دختـران  و کنیـزان  بـر  را حجاب و خواندمی پیامبر همسران مخصوص را
  الحجاب لیس فریضه اسالمیه)عبدالقادر،( داندنمی واجب مسلمان زنان

  
  نقد و بررسی

  :است نقد و تأمل درخور جهت چند از آیات از برداشت این
 حکـم  ایـن  کـه  این به توجه با پیامبر، مسرانه به حجاب حکم تخصیص .١
 آیـه  دنبالـه  ایـن  بـر  افـزون  و نیست؛ شایسته خواندفرامی اخالق مکارم به را مردم

دهد که علت حکم عام است و هر نشان می» لقُلُوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ ذلکُم أَطْهرُ« شریفه
ین که تمام مـردان و  گاه علت عام باشد حکم نیز جنبه عمومی خواهد داشت چه ا

زنان در هر زمان و مکانی نیازمند چیزي هستند که براي قلوب ایشان اطهـر اسـت.   
 بنابر این هر چند آیه خاص است اما به لحاظ عموم علت حکم جنبه همگانی دارد.

  نویسد:می» اضواء البیان فی تفسیر القرآن«نویسنده تفسیر 
 عبـارت . دارد وجـود  حجـاب  حکم عمومیت بر روشنی دلیل شریفه آیه این در«
 آمـده  » الحجاب وراء من فسئلوهن« علت عنوان به که» لقُلُوبِکُم ذلکُم أَطْهرُ«
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 و است عام علت که این چه حکم عمومیت بر است آشکاري و روشن دلیل است
  )6/584 شنقیطی،.» (دارد حکم عمومیت بر داللت عام علت

ساس قیاس تمثیـل وجـوب حجـاب را    شمار دیگري از مفسران اهل سنت بر ا
شـریفه اصـل، فـرع،     اند. به باور ایشان در آیۀگرفته براي تمامی زنان مسلمان نتیجه

علت و حکم داریم. اصل همسران پیامبرند که خطاب متوجـه ایشـان شـده اسـت.     
حکم، پوشش کامل است، علت به دست آوردن طهارت قلب است که براي مردان 

رع دیگر زنان مسلمان هستند. بنابر ایـن از آن جهـت کـه    و زنان مطلوب است و ف
گیـریم کـه   تحصیل طهارت قلب براي تمامی مردان و زنان مطلوب است نتیجه می

 ،حکم حجاب بر تمام زنان مسلمان نیز واجب است چنان که بر اساس همین علت
  نیز واجب گردیده است.   (ص)حجاب به همسران پیامبر

 بـر  داللـت  ایشـان،  ادعاي خالف بر القدال و بريجا مستندات از شماري .٢
 الگـوي  کـه  جهـت  آن از پیامبر همسران که این چه دارد پیامبر همسران بودن الگو
 و داشـت  خواهند چندان دو عذاب کنند گناه اگر و نکنند گناه مسلمانند زنان دیگر
 ود پـاداش  کننـد  خضـوع  خدا رسول و خدا برابر در و دهند انجام صالح عمل اگر

 :نویسدمی راستا این در طباطبایی عالمه. بینندمی چندان
 »غیـرهن  علـی  منـزلتهن  ترفـع  و اتقـین  ان النساء لسائر مساواتهن تنفی اآلیه«
  )16/308 طباطبایی،(

روایت انس بن مالک نیز که مستند جـابري و عبـدالفتاح عبـدالقادر قـرار      .٣
 بـا  پیـامبر  همسران پوشش وتتفا بر داللت تنها سند، درستی فرض برگرفته است 

 در حجـاب  تفـاوت  عـرب  نواندیشـان  از گروه این مدعاي صورتی در دارد کنیزان
   .است مسلمان زنان دیگر و پیامبر همسران مورد
 آیـه  کـه  ایـن  چه ندارد فقها نظر مورد حجاب بر داللت شریفه آیه :دوم دلیل  
 همسران که ايگونه به گویدمی مومنان و پیامبر همسران میان حایل ایجاد از شریفه
 یمنـع  الـذي  السـاتر  یعنـی  لکنـه : «شوندنمی دیده اصال حجاب این وجود با پیامبر
ـ  النبـی  زوجـات  بـین  و المـؤمنین  الرجال بین یحول و تماما الرؤیه  جـابري، (» هکلی
  )همان
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  سنجش و ارزیابی 

 وجـوب  از اولویـت،  بـه  اما گویدمی حایل ایجاد از شریفه آیه که است درست
  :نویسدمی باره این در رازي فخر. دارد حکایت )ص(پیامبر همسران بر حجاب

 که است بوده واجب ایشان بر شرعی حجاب که آوریممی دست به آیه حکم از«
 همسـران  بـر  حجاب اگر نه گر و  » الحجاب وراء من فسئلوهن«گویدمی اکنون
  )25/226 ي،راز فخر.» (نبود الزم دستوري چنین نبود واجب پیامبر

 )ص( پیـامبر  همسـران  بـر  حجاب وجوب از شریفه آیه نزول سبب :سوم دلیل
  :خوانیممی شریفه آیه نزول سبب در که این چه دارد حکایت

 یدخل اهللا رسول یا: «کرد عرض و رسید )ص(پیامبر خدمت به خطاب بن عمر«
 شریفه آیه این از پس» بالحجاب المؤمنین امهات امرت فلو الفاجر، و البر علیک
  )»206/ نیشابوري، واحدي.(آمد فرود

 معنـاي  بـه  را حجـاب  و کنـد  مـی  یـاد  دیگـري  نزول سبب از دیگري نویسنده
  :که است باور این بر وي گیردمی آن عرفانی

 فـرد  ورود مانع و خلوت حفظ براي و عروسی شب خواب درحجله حجاب هآی«
 از. بـود )ص( پیـامبر  باصـحا  از یکـی  مالک، بن انس فرد این. شد نازل سوم

 حـد  از بـیش  کـه  اي جامعه سمبل و شاهد عنوان به حجاب وسیله به انس ورود
 مـاجرا  شاهد، عنوان به او خود و آمد عمل به ممانعت گرفته، قرار تعرض مورد

 کرده ازدواج تازگی به )ص( پیامبر هنگام آن در.. .:دهد می شرح) چنین این( را
 کوچکی گروه. باشـد تنها زینب، جدیدش، همسـر با خواست می صبرانه بی و بود
 زودي این به رسید، نمی نظر به و بودند وگو گفت گرم نشناس، موقع مهمانان از

 خداوند پاسخ حجاب ،»طبري« تفسیر گزارش به. باشند داشته را آنجا ترك قصد
 شـده  کمرو و مؤدب پیامبر آزار موجب نزاکتشان بی رفتار با که گروهی به بود
  : است کرده ذکر گونه این را انس توضیحات طبري،. دندبو

 آنجـا  در. برگشـت  زینب اتاق به دوباره و زد سر همسرانش همه اتاق به او«...
 و مـؤدب  بسـیار  )ص( پیـامبر . هستند صحبت مشغول هنوز نفر سه آن که دید
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 به سرانجام. رفت عایشه اتاق به و کرد ترك را آنجا سرعت به وي. بود خوددار
 سـه  آن که شد گفته )ص( پیامبر به دیگري، فرد یا من توسط آورم، نمی اطرخ

 در را پا یک. برگشت زینب اتاق به حضرت آن. کردند ترك را آنجا باالخره نفر
 میـان  اي پرده حالت این در و داشت نگاه رونیب را گرشید پاي و گذاشت اتاق
  )153-154/ رنیسی،م.» (شد نازل لحظه این در حجاب آیه و کشید خود و من

  
  نقد و نظر 

 ذکـر  شـریفه  آیـه  بـراي  نزول سبب شش سنت، اهل قرآنی و تفسیري متون در
 تفسـیري  نظریه یک ساختن استوار و مورد شش این از یک هر انتخاب. است شده

 هـیچ  مرنیسـی  و جـابري  کـه  صورتی در دارد دلیل به نیاز موارد این از یک هر بر
 . ورندآنمی خود انتخاب بر دلیلی

 کـه  ایـن  چه نیست سازگار مرنیسی نظریه با آن نزول سبب و آیه این، بر افزون
 پیـامبر  همسران و مؤمنان میان حجاب لزوم از»   حجاب وراء منْ فَسئَلُوهنَّ« عبارت

 دیگـر  و پیـامبر  میـان  حجاب از استفاده وجوب به ناظر نیز نزول سبب و گویدمی
 حایل و پرده معناي به حجاب مرنیس نظریه اساس بر که صورتی در نیست مومنان

  .است مرد دو میان
  

  هاي نو از آیۀ دوم قرائت
که در این جا به تعدادي از آنـان   متعددنددوم قرائت نو دارند  کسانی که از آیۀ

  اشاره می کنیم:
احمد عقله یکی از نویسندگان جهان عرب در تفسیر آیه دوم، سه شـرط بـراي   

  آورد: سالم میپوشش زن در ا
یا بنی آدم قَد أَنْزَلْنَا علَیکُم لباسا «شرط نخست: تقوي بهترین پوشش است: 

اللَّه اتنْ آیم کرٌ ذَلخَی کى ذَلالتَّقْو اسبلرِیشًا وو کُمآتوارِي سوذَّکَّرُونَ یی ملَّهلَع «
  )26(اعراف/

  شرط دوم: پوشش سینه
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پردازد. بـه بـاور او   در توضیح این شرط به بحث در باره آیه یاد شده میعقله  
کلمه حجاب در هیچ یک از کاربردهاي هفتگانه آن در آیات وحی به معناي پوشش 

  و لباس زن به کار نرفته است. 
در نظرگاه عقله یهودیان نخستین دیندارانی هسـتند کـه حجـاب را از پیشـینیان     

نوان یک حکم شرعی در تلمود ذکر کردند در صورتی کـه  خود گرفته و آن را به ع
شـد. پـس   این حکم در آیات تورات نبود و به عنوان یک حکم شرعی شناخته نمی

از یهودیان پیروان حضـرت مسـیح از سـنت یهـود بهـره بردنـد و خویشـتن را در        
حجاب قرار دادند. در عصر عرب جاهلی نیز پوشش سـر در شـمار عـادات قـرار     

صوص که برخی براي مصون بودن از آفتاب و گرد و غبار سر خویش داشت به خ
دادند. بنابر این حجاب عادت پیشینیان بود و در کتـب الهـی   را در حجاب قرار می
  این حکم نیامده است.

پردازد و پس از این مقدمات عقله به بحث در باره واژه خمار در آیات وحی می
  یند. نشآیه یاد شده را به بحث و بررسی می

  گوید:او می
 آیـه  مـدلول  صـورت  و سـر  پوشـش  و دارد داللت سینه پوشش بر شریفه هآی«

 بـه  قـرآن  فرسـتنده  فرو بود مطلوب صورت و سر پوشش اگر که نیست شریفه
 را قرآن مخاطب و کرد می هاقسمت این پوشش بر امر روشن و صریح صورت

 نـام  بـه  خود هاياستهخو عرضه از را نویسان تفسیر و داشتبازمی روي کج از
  ) االسالم فی المرأه عقله،.» (داشتمی باز خداوند مراد

و ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ مـنْ  «به باور عقله سیاق پسینی آیه شریفه 
دهد که مراد از زینت چیزي است که با کوبیدن پـا بـه زمـین    نیز نشان می»  زینَتهِن

  شوند. کند نه صورت و مو که با کوبیدن پا به زمین ظاهر نمیحریک میمردان را ت
هـاي  بنابر این رحمانیت خدواند سبب شده است که خداونـد مصـادیق زینـت   

ظاهري و باطنی را ذکر نکند و انتخاب پوشش مناسب را با توجه به زمان و مکـان  
  بر عهده مخاطب قرار دهد. 
  نویسد: عقله در نتیجه گیري می
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 نکرده نادرستی کار گیردمی حجاب خود زمان عرف و عادت اساس بر که زنی«
 گناهکـاران  شمار در است الهی حکم حجاب که کند ادعا اگر زن همین اما است
 آن و است داده دخالت خداوند حکم در را مردم او که این چه گرفت خواهد قرار
  )همان.(دهدمی نسبت خداوند به است نگفته او رسول و خداوند را چه

  
  سنجش
   عقله از چند جهت در خور تأمل است:فهم 

الف. حجاب در تمامی ادیان و کتب الهی آمده است. در دین یهود حجـاب بـه   
  خوانیم: شود. در سفر پیدایش میعنوان یکی از دستورات این دین شناخته می

 غالم هب و آمد زیر به شتر از و دید را اسحاق و گشود را خود چشمان ربقاه و«
: گفت غالم ؟ کیست آیدمی صحرا در ما استقبال براي از که شخصی این: گفت

 سـفر  مقـدس،  کتـاب .» (نمـود  مستور را خود گرفته روبند پس منست آقاي که
  )66-65 آیه 25 فصل پیدایش،

هـایی وجـود دارد کـه یهودیـان از چـادر و روبنـد بهـره        در همین کتاب نشانه
  گرفتند:  می

 که جامه: گفت دیگر و بود آمده خرمن به زنی که نشود دانسته که: گفت بوعز«
 کتـاب » (پیمـود  جو پیمانه شش او به و گرفت را آن او و بگیر و بیار تست بر

  )15-14 هآی سوم فصل موابیه، روث مقدس،کتاب
  دادند.مسیحیان نیز با الهام از کتاب مقدس، خویشتن را در حجاب قرار می

عنوان یک امر واجـب معرفـی شـده اسـت و آیـات و      در اسالم نیز حجاب به 
  روایات بسیاري بر آن داللت دارد.

.. عـرب جـاهلی پـس از ظهـور اسـالم      .اي از آداب و رسوم وب. بخش عمده
برجاي ماند و اسالم تنها بخشی از سنت هاي ایشـان را تغییـر و یـا اصـالح کـرد.      

دعا کـرد اصـل آن سـنت    توان ابنابراین با اصالح بخشی از یک عرف یا سنت نمی
گویـد از حجـاب   مورد پذیرش اسالم نبوده است. عرب جاهلی چنان که عقله مـی 

کردند اما حجاب ایشان حجابی نبود که مورد قبول اسالم باشد بـه ایـن   استفاده می
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بنـابراین اصـل   جهت در آیات وحی از زنان عرب پوشش سینه نیـز خواسـته شـد    
طلبد. و اگـر در  زنان عرب پوشش سینه را میحجاب پذیرفته شده است و قرآن از 

آیات وحی پوشش سر خواسته نشده است این از آن جهت است کـه زنـان عـرب    
چنین پوششی داشتند و نیاز نبود در آیات وحی پوشش سر از ایشان خواسته شود. 

شود اما بنابر این حجاب چون بسیاري دیگر از احکام یک حکم شرعی شناخته می
    اند یک حکم امضایی است.گفته چنان که فقها

دو نویسنده دیگر به نام هاي عبدالفتاح عبدالقادر و محمد سعید عشـماوي نیـز   
  دیدگاه عقله را دارند.

گوید و علت این حکم به باور عبدالفتاح این آیه شریفه تنها از پوشش سینه می
زمان پیـامبر   آید آن است که زنان درچنان که از سبب نزول آیه شریفه به دست می

انداختند و سینه خـویش را نمایـان   اطراف روسري خویش را به پشت سر خود می
ساختند بر این اساس آیه شریفه خواهان پوشش سینه است و هدف دیگري جز می

این پوشش در میان نیست بنابر این علت حکم به حجاب آن است که میان زنان با 
  ساختند تفاوت باشد. ان میایمان و دیگرانی که سینه خویش را نمای

  گیرد:عبدالفتاح نتیجه می
 تمـام  در را آن تـوان نمـی  و اسـت  تاریخی حکم یک حجاب به حکم بنابراین«

.» سـاخت  پوشـش  از نـاگزیر  را مسلمان زنان و ساخت جاري هامکان و هازمان
  )اسالمیه فریضه لیس الحجاب عبدالفتاح،(

  کند: م حجاب ذکر میمحمد سعید عشماوي نیز دو علت براي حک
 سـر  پشت را خویش روسري اطراف که جاهلی عرب عرف تعدیل نخست؛ علت
  .گذاشتندمی پوشش بدون را خود سینه و انداختندمی

 دادنـد می قرار حجاب در را خویش سینه که ایمان با زنان میان تمییز دوم؛ علت
 حقیقـه  وي،عشـما . (سـاختند مـی  نمایـان  را خـویش  سینه که ایمانی بی زنان و

  )الحدیث حجیه و الحجاب
احفوا الشـوارب و  « (ص)به باور عشماوي حکم آیه شریفه مانند حدیث پیامبر 

هـا جـاري   هـا و مکـان  توان آن را در دیگر زمانتاریخی است و نمی» اطلقوا اللحی
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  ساخت. 
بنابراین اصل حجاب پذیرفته شده است و قرآن از زنان عرب پوشـش سـینه را   

و اگر در آیات وحی پوشش سر خواسته نشـده اسـت ایـن از آن جهـت     طلبد. می
است که زنان عرب چنین پوششی داشتند و نیاز نبود در آیات وحی پوشش سر از 
ایشان خواسته شود. بنابر این حجاب چـون بسـیاري دیگـر از احکـام یـک حکـم       

 اند یک حکم امضایی است.شود اما چنان که فقها گفتهشرعی شناخته می
  
  قد و نظرن

اما چنان که گفته شـد از آن   ،شریفه تنها به پوشش سینه اشاره دارد هر چند آیۀ
دادند بنابر این نیازي به جهت که زنان عصر نزول سر خویش را در پوشش قرار می

آورد امر پوشاندن سر نیست. افزون بر این آنچه عبدالفتاح به عنوان علت حکم مـی 
توان حجاب را به عنوان یک پوشش اسالمی باشد نمی دلیل ندارد و اگر دلیل داشته

زیر سوال برد چه این که زنان با ایمان در این زمان نیز باید به همـان علـت سـینه    
  خود را در حجاب قرار دهند.  

یکی دیگر از نویسندگانی که دیدگاه جدید را برگزیده است محمد شحرور 
  است.
داند و حد ادنی حجاب را پوشش میدکتر شحرور مدلول آیه دوم را حد ادنی  

قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ «کند. به باور او عبارت پوشاندن جیوب معرفی می
مؤمنین و مؤمنات را به »  و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهن«و جمله »  أَبصارِهم

آیه شریفه براي تبعیض  در» من«خواند و از آن جهت که حرف فرا می» غض بصر«
است بنابراین خداوند ما را به غض بعض بصر فرا خوانده است نه به غض تمام 

  بصر. 
ذکـر نکـرده    غض بصر را نسـبت بـه مـرد و زن   متعلق به باور شحرور خداوند 

منین چشمان خویش را بر چه چیزي فروبندند است یعنی نگفته است مؤمنات و مؤ
بت به مرد همان متعلق نسبت به زن نیسـت و افـزون   دهد متعلق نسو این نشان می

دهد که خداوند نخواسته است مخاطـب خـود را   بر این ذکر نشدن متعلق نشان می
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  ها کند. ها و مکانناگزیر از انتخاب یک پوشش در تمام زمان
  گیرد:از کاربرد فعل غض نتیجه می» الکتاب و القرآن قراءة معاصرة«نویسنده 
 زن و مرد گاه هر که معنا این به گویدمی سخن اجتماعی سلوك از شریفه هآی«
 آنهـا  ایشان جنس هم حتی ندارند دوست که هستند ايگونه به پوشش جهت از
» بصـر  غـض « مـا  از خداونـد  صـورت  ایـن  در کند مشاهده وضعیت آن در را

 موقعیـت  ایـن  در نـداریم  دوست که مواردي در ما از یک هیچ یعنی خواهد می
 قراءه القرآن و الکتاب شحرور،.» (نکنیم نگاه دیگران به کنند نگاه ما هب دیگران

  )611/معاصره،
و یحفَظْنَ «و » یحفَظُوا فُرُوجهم و«نور، عبارت  31همو در تفسیر جمالت آیه 

داند خواند و حد ادنی پوشش را پوشاندن فرج میرا حفظ فرج از زنا می»  فُرُوجهن
  شناسد. هاي فردي میویژگیو غض بصر را از 

به باور دکتر شحرور زینت در آیه شریفه به دو زینت ظاهري و پنهـانی تقسـیم   
شود. زینت ظاهري با توجه به آیه شریفه و دیگر آیات قرآن و به ویژه آیاتی که می

محارم فرود آمده است عبارت اسـت از: سـر، شـکم، پشـت، دو پـا و دو       در مورد
همان جیوب است که مفرد آن جیـب اسـت جیـب عبـارت     دست، و زینت باطنی 

  است از:
 مـع  طبقتان او طبقتان لها المرأه فی فالجیوب.. .واحده الطبقه طبقتان لها فتحه« 

» االلیتـین  و الفرج و االبطین تحت و الثدیین تحت و الثدیین بین ما هی و خرق
  )همان(

فقها حکـم بـه    بر این اساس، بر زن مسلمان پوشش جیوب واجب است و اگر
اند با این که این اعضا نیز جیوب شـناخته  پوشش بینی، دهان، چشم و گوش نداده

شوند از آن جهت است که این اعضا جیوب ظاهري هستند و پوشـش جیـوب   می
  ظاهري واجب نیست.

ظاهر سازي جیوب براي پدر، پسر و دیگر مواردي که در آیه شریفه آمده است 
یست چه این که این ظاهر سازي جیوب چنان کـه بـراي   دائر مدار حالل و حرام ن

همسر روا است براي دیگر افراد مذکور در آیه نیز حرام نیست اما زشت و خـالف  
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  عرف است:
 ثمانیـه  امـام  عاریـه  تجلـس  ان المـرأه  الادعوا اننی کالمی من یفهم ان یجب« 

 امامهم تلبس لکن و حرام فالیوجد فرضا ذلک اذاحصل لکن و اعاله المذکورین
  )همان.» (الحرام باب من ال الحرح و العیب باب من

برداشـت  » م ما یخْفینَ منْ زینَـتهِنَّ و ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَ«شحرور در تفسیر 
آورد خواند و پس از آن که دو معنا براي ضرب میتفسیرگران قرآن را نادرست می

  گوید:می
 ایشان جیوب ظاهرسازي به که رفتاري دادن نشان از زنان شریفه آیه براساس«

  )613/ همان.» (اندشده داشته باز انجامدمی
  گوید:در پایان شحرور می

 پوشش این و است پنهانی جیوب پوشاندن تنها است آمده نور سوره در چه آن«
 ونساء بنَاتکو ألزواجِک قُلْ النَّبِی أَیها یا  شریفه آیه اما است ادنی حد همان

 عنوان به دیگري پوشش) 59/احزاب( ... جالبِیبِهِنَّ منْ علَیهِنَّ یدنینَ الْمؤْمنینَ
 و است متفاوت گوناگون مجامع در جلباب این که کندمی پیشنهاد را جلباب

  ) 614/ همان،.» (گرددمی ایمان با زنان آزار و اذیت مانع
  

  بررسی و نقد 
اند بنابر این نقد نظریه سیاري نظریه شحرور را به بحث و بررسی گرفتهناقدان ب

  تفسیري ایشان ضروري نیست. 
اسـت در نگـاه    قرائـت جـابري  فـوق   کی از قرائت هاي جدید نسبت به آیـۀ ی

  جابري، آیه دوم بر حجاب مورد نظر فقها داللت ندارد چه این که:
کیـد بـر دوري از   شر عفت و تأعام است و در راستاي ن. آیه بیانگر یک حکم 1
  ها فرود آمده است: مردان و زنان با ایمان غض بصر داشته باشند.ها و زشتیپستی
گوید. زینتی که آشکار سازي آن با نظر داشت برخی از . آیه از زینت زنان می2

شروط روا است و زینتی که آشکار سازي آن جایز نیست. فقهـا زینـت نخسـت را    
نتـی کـه آشـکار سـازي آن     خواننـد. زی زینت دوم را بـاطنی مـی   نامند وظاهري می
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بـه بـاور    .انگشترها و دستبند ،گوشواره ها ،صورت، سرمهعبارت است از: ست روا
برخی خلخالها نیز در شمار زینت ظاهري است و زینتی کـه نشـان دادن آن جـایز    

بـر    ....و شـکم  ،سینه ،عبارت است از ران.. .فرزند، پدر و ،نیست مگر براي همسر
اي روي هم قرار دهـد کـه ران یـا    این اساس زن حق ندارد پاهاي خود را به گونه

  هاي باطنی او نمایان گردد.دیگر زینت
شناسـند در قلمـرو بحـث حجـاب     . آن چه فقهاء به عنوان زینت پنهـانی مـی  3
گنجد. زینت ظاهري که محل بحث حجاب است و امـر حجـاب بـه آن تعلـق      نمی
  زینت باطنی فرق دارد. گیرد با می

بـر وجـوب اسـتفاده از روسـري     »  جیوبِهِن  و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على«. عبارت 4
بلکه در پی تعدیل عادت زنان عرب است، زنان عـرب   ،داللت ندارد و شرعاً اصالً

انداختنـد و سـینه و گـردن ایشـان     جاهلی اطراف روسري خویش را پشت سر می
این جهت آیه شریفه نازل شد تا ایـن عـادت اصـالح گـردد و زنـان       نمایان بود به

مسلمان گردن و سینه خویش را بپوشانند که اگر هدف تعدیل عـادت زنـان عـرب    
جاهلی نباشد بلکه هدف واجب کردن استفاده از روسري باشد شایسته بود عبارت 

  مـرِهنَّ علـى  و لْیضْـرِبنَ بِخُ «جـایگزین عبـارت    »و لیضعن الخمـر علـی رؤوسـهن   «
  شود. »  جیوبِهِن

دهد که هدف آیه، تغییر عادت زنان عرب . سبب نزول آیه شریفه نیز نشان می5
  جاهلی و افکندن اطراف روسري بر روي گردن و سینه است.

  نویسد:گیري از این بحث میجابري در نتیجه
 عـرف  تعـدیل  نخسـت  علـت : کرد بیان توانمی شریفه هآی حکم براي علت دو«

  .  باشد خاص پوششی تعیین هدف که این بدون است نزول عصر در زنان پوشش
 ایمـان  بـا  زنـان . است ایمان بی زنان و ایمان با زنان میان تمییز ایجاد دوم علت

 ایمان بی زنان و دهندمی قرار حجاب در را خود سینه و گردن که هستند زنانی
 و گـردن  و اندازنـد می سر تپش به را خویش روسري اطراف که هستند زنانی

 تـاریخی  حکـم  یک آیه، حکم این بنابر. شودمی دیده ایشان سینه باالیی قسمت
 احفـوا « )ص(پیـامبر  روایـت  کـه  چنـان  اسـت  پیـامبر  عصر به مربوط و است
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 آن علـت  و اسـت  تـاریخی  حکـم  یک فقها اجماع به» اللحی اطلقوا و الشوارب
 المـوروث  و الـدین  بین الحجاب جابري،. (است ایشان غیر و مؤمنان میان تمییز

  )االجتماعی
  
  نقد و نظر

شوند و با فرض درستی سیسی و امضایی تقسیم میاحکام شرعی به دو گروه تأ
  گیرد.سخن این گروه از نواندیشان حجاب در شمار احکام امضایی قرار می

 بنابراین اگر آیه شریفه در پی تعدیل نوع پوشش عرب جاهلی باشـد ایـن آیـه    
توان به صرف امضایی بودن شـرعی بـودن آن و در   یک حکم امضایی است و نمی

نتیجه وجوب حجاب را انکار کرد چنان که بسیاري دیگر از احکام به ویژه تمـامی  
تـوان از پـذیرش آنهـا    احکام وضعی امضایی هستند و به صرف امضایی بودن نمـی 

  طفره رفت. 
گویند درست باشد در این ب میاگر آن چه این عده به عنوان علت حکم حجا

  .توان ادعا کرد که با از میان رفتن علت، حکم نیز از میان می رودصورت می
چه این که آن چه به عنوان علت  ؛اما آیه سوم با نظریه این گروه سازگار نیست 

أَنْ یعـرَفْنَ فَـال     ذلـک أَدنـى  «معرفی شده است، فلسفه حکم است نه علت حکـم:  
ؤْذَیزنان مسلمان حجاب داشته باشند تا ایشان شناخته شوند و مـورد اذیـت و   »  نی

  آزار قرار نگیرند. 
  

  هاي نو از آیه سومقرائت
یکی از کسانی  .در رابطه با آیه سوم نیز برداشت هاي جدیدي مطرح شده است

عقله است وي در قرائت خود از ایـن آیـه شـریفه     .که در این زمینه نظر داده است
  وید: گمی

 زنـان  تـا  اسـت  نکرده ذکر شریفه آیه این در را پوشش مقدار عمد به خداوند« 
 محیط به بسته بتوانند و نباشند پوشش از خاصی نوع انتخاب از ناگزیر مسلمان

  . کنند اختیار مناسبی پوشش خویش زندگی مکان و
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 در چه آن و باشد ناپسند ریاض در دمشق در مناسب پوشش بسا چه که این چه
 عقله،.» (باشد هاروسپی پوشش خارطوم در شودمی شناخته مناسب پوشش لندن
االسالم فی المراه زي (  

نویسنده مقاله حجاب شرعی، داللت آیه شریفه بر حجاب شرعی را باور نـدارد  
داند که از اي میشناسد و جلباب را پارچهو مراد از نساء را تنها زنان شوهر دار می

  گوید:ه اندازه مالفه و شمد است. او میجهت طول و عرض ب
 همسـران : نخسـت  هدسـت : شودمی شامل را هاخانم از دسته سه تنها شریفه هآی«

 شـوهردار  زنـان  همـان  امـروزه  که )ص(پیامبر دختران: دوم هدست )ص(پیامبر
  )146/،42شماره بهبودي،.» (شوهردار بانوان: سوم هدست. هستند

  نویسد:همو در ادامه می
 ایـن  که دارد صراحت ،نیز کریمه آیه لفظ و است روشن و بدیهی حال، هر در«

 است نشده معرفی شرعی حجاب عنوان به و دارد تشریفاتی جنبه ،)جلباب(لباس
 از بـردن  بهره و تابستان در ابریشم و حریر نازك، تور از استفاده جهت همین به

  . است روا زمستان در مخمل و فاستونی
 و رومیهـا  ماننـد  یـا  برنـد  بهره شنل چون جلباب از مسلمان انزن اگر این بنابر

 خـود  شـرعی  تکلیف با ناسازگار رفتاري افکنند خود دوش بر را جلباب هندیها
 دور منظور به و دارد تشریفاتی جنبه ،لباس این پوشیدن نتیجه در اندنداده بروز

  )همان.» (است شده صادر آنان با تماس از اجنبی داشتن
ز پیش از عرضه قرائت خویش از آیه شـریفه شـرایطی بـراي اجتهـاد     جابري نی
  کند:شمارش می

 آیـات  کـه  جهـت  آن از نـزول  عصر عرب عادت و عرف شناخت. نخست شرط
 آنها نزول عصر عرب که گویدمی چیزهایی از و آمده فرود ایشان زبان به وحی

  . عرب عادت و عرف به وحی آیات معانی دادن ارتباط و شناختند می را
 فـرود  مناسـبت  آن به آیه که مناسبتی آن یعنی نزول اسباب شناخت. دوم شرط
  . است آمده
 آیـات  مختلـف؛  فیـه  قـول ... الحجـاب  جابري،.(شرع مقاصد شناخت. سوم شرط
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  )عصرنا معطیات و النزول اسباب... الحجاب
را بدون نظر داشت » ..یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک«در این راستا جابري فهم آیه 

ثیر سبب نزول خواند. او در تأشرایط عصر نزول و موقعیت اجتماعی ناممکن می
  گوید:شریفه می در فهم آیۀ

 و نشستندمی کوچه طرف دو در مردان و بود مسقف هاکوچه برخی گذشته در«
 قضـاي  بـراي  کنیـزان  همـراه  به آزاده زنان وقتی.. .کردندمی گفتگو یگدیگر با

 زنـان  به بودند نشسته کوچه کنار در که مردانی رفتندمی بیرون منزل از حاجت
  .دادندمی آزار و اذیت را ایشان خاص اشاراتی با و گفتندمی متلک

 قُـلْ  النَّبِـی  أَیهـا  یـا  شـریفه  آیه پاسخ در و رسید پیامبر عرض به وضعیت این 
اجِکوألز کنَاتبهمان.» (آمد فرود »...و (  

زند و در این باره ابري از سبب نزول یاد شده به علت حکم به حجاب پل میج
  گوید:می

 کنیـزان  از را آزاد زنـان  مـردان  و جوانـان  کـه  است آن حجاب به حکم علت«
 آلـوده  نگـاه  ایشـان  بـه  و ندهند قرار آزار و اذیت مورد را ایشان و بازشناسند

  ) همان.» (باشند نداشته
برد به باور او درستی فهم خود از آیه نیز سود می محمد عابد براي اثبات

کند. حجاب واجب گشت تا علت حکم به حجاب را بیان می»  أَنْ یعرَفْن«عبارت 
  مردان زنان آزاد را از کنیزان بازشناسند.

رفتار عمر نیز از علت حکم به  ،در نظرگاه جابري افزون بر سبب نزول و آیه 
این کار تنها  .کندعمر کنیزان با حجاب را تنبیه میدارد وقتی حجاب پرده برمی

  براي آن است که کنیزان به زنان آزاده شباهت نرسانند: 
 زي علی محافظه بالدره ضربها تقنعت قد امه رأي اذا عنه اهللا رضی عمر کان و«

   ) 154/ 3 سالم، ابن ؛14/244 قرطبی،». (الحرائر
خواند و دت عرب عصر نزول میهمو در نوشتاري دیگر، حجاب را عرف و عا

بر این باور است که قرآن این مردم را به زبان ایشان و در قالب عادات ایشان مورد 
خطاب قرار داده است تا آیات وحی را دریابند و به آنهـا عمـل کننـد و از سـویی     
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بینـد و  دیگر میان عرف و عادت عرب عصر نزول و عصر جدید تفاوت بسیار مـی 
هـا و تحـوالت عصـر جدیـد     ینیان را ناسـازگار بـا دگرگـونی   عرف و عـادت پیشـ  

ها ها و مکاناما در عین حال قرآن را خطاب به تمام مردم در تمامی زمان شمارد. می
اي کـه  بـه گونـه   ؛خوانـد داند و اجتهاد را جمع میان این دو عرف متفـاوت مـی  می

زنـان را عامـل   تجدید و استمرار با هم لحاظ گردد در صورتی کـه مجتهـدان تنهـا    
غافـل از   ،داننـد شناسند و به این مناسبت حجاب را برایشان واجب مـی شهوت می

  .توانند با همین حجاب نیز مردان را تحریک کننداین که زنان می
چه بسیارند زنان با حجابی که بیش از زنـان غیـر محجبـه مـردان را تحریـک       
توانند زنـان را  شان میو چهره مردان نیز با تحریک عضالت کنند. افزون بر این  می

  تحریک کنند. 
بنابراین چنان که تحریک مردان بدون وجود زنان امکان پـذیر نیسـت تحریـک    

باشد در نتیجه زن و مرد در مسـاله حجـاب حکـم    زنان نیز بدون مردان ممکن نمی
واحدي دارند؛ اگر حجاب واجب است بر هر دو واجب است و اگر واجب نیست 

ملزم به رعایت حجاب گردد به خصوص با توجـه بـه ایـن کـه بـر      هیچ یک نباید 
انـد و زنـان در   اساس آیه شریفه زیر مردان در مرحله نخست مخاطب قـرار گرفتـه  

  اند: مرحله دوم مورد خطاب قرار گرفته
للَّه خَبیرٌ إِنَّ الَهم   قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک أَزکى«

..» .و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّبِما یصنَعونَ*
  )30(نور/

در نظرگاه جابري آن چه نشان از عرف و عادت عرب دارد و با حجاب نیز در 
  :ارتباط است عبارت است از

 و داشتند نهی و امر مردان دوره این در. بود حاکم ساالري مرد جاهلی عصر در«
 بود.. .و فرزند ،همسر ،پدر ناحیه از موقعیت این داشت منزلت و اعتبار زنی اگر
 مالـک  و سرور مرد و نداشت موقعیتی هیچ انتساب این از نظر قطع زن خود اما
 احرار شبیه را خود نداشتند حق بردگان که چنان عصر این در. شدمی خوانده او
  . نداشتند حقی چنین نیز کنیزان زندسا
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 عالقـه  از کـه  ادعـا  این با جاهلی عرب و داشت رواج کشی دختر عصر این در
  . کردمی گور به زنده را دختران هراسدمی مرد و زن میان جنسی

 طائف در مفسران برخی سخن به و داشت رواج عرب میان در زنا دوران این در
 عصـر  در زنـا  وجـود . پرداختندمی زنا به یرسم صورت به زنان برخی مدینه و

 نبـوده  ناپسـند  و مستهجن زشت، ذاته حد فی زنا که دهدمی نشان جاهلی عرب
 اسـت  بـوده  آزاد زنـان  حق در تنها زنا به نسبت جاهلی عرب حساسیت و است

 بـه  قبیلـه  هویت و شدندمی شناخته قبیله افراد و فرزندان نسب حافظ که زنانی
 حفـظ  از ناگزیر زنان از گروه این جهت این به بود خورده گره ایشان پاکدامنی

 جـابري، .» (شـدند مـی  حجاب کشف از ناگزیر کنیزان برابر، در و بودند حجاب
  !) عصرنا معطیات و النزول اسباب.. .الحجاب آیات مختلف؛ فیه قول الحجاب

و  »الضـرورات تبـیح المحظـورات   «به باور جابري استناد برخی فقها به قاعـده  
استثنا برخی صاحبان مشاغل، شایسته نیست چه این که اوال موارد اسـتثناء محـدود   
به آن موارد اندك نیست و بسیاري دیگر از صاحبان مشـاغل را بـا اسـتناد بـه ایـن      

  توان استثناء کرد.(همان)قاعده می
و ثانیاً، بر این عللی که تشریع حجاب را موجب شده است از میان رفته اسـت  

روند، در که زنان در عصر جدید براي قضاي حاجت به بیرون از خانه نمی چه این
عصر جدید برده و کنیز وجود ندارد، زنان مانند گذشـته نیـاز بـه همراهـی کنیـزان      

کنند اذیت و ندارند و زنان و دخترانی که شاغل هستند و در بیرون از منزل کار می
  شوند. آزار نمی

آید دائر مدار علت است و با وجود علت پدید میبنابراین از آن جهت که حکم 
  (همان)» گردد حجاب واجب نخواهد بود.و با رفتن علت معدوم می

آن  يبه باور جابري نظریه تفسیري او به معناي تعطیلی حکم حجـاب یـا الغـا   
  .پذیردچه این که خطابات قرآن ابدي است و با گذشت زمان تغییر نمی ؛نیست
کته الزم است که این خطابات، حقیقت، مجاز، خاص و عام، اما توجه به این ن 

اي اسـت  .. دارد و تمام واژگان و کلمات وسـیله .ناسخ و منسوخ، اوامر و مقاصد و
براي بیان مراد خداوند و مراد خداوند در آیات حجاب کامال روشن و بدیهی است 
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و عدم التبرج تبـرج  و این مراد عبارت است از غض االبصار، التزام الحشمه، الوقار 
الجاهلیه. اما در کیفیت این کار امور بسیاري دخالت دارد که در رأس آنها دگرگون 

ها است و پس از آن آزادي زن و آن چه مورد رضایت زنان است. و ساختن عادت
گیرد. در نتیجه اگر زنان از لبـاس  آن چه گفته آمد همگی در قلمرو اخالق قرار می

ده کنند مقدمات گناه را فراهم نخواهند ساخت چـه ایـن کـه    سنتی یا عصري استفا
تواند بـیش از بـی حجـابی مشـکل آفـرین باشـد.       پوشش کامل در عصر جدید می

  (همان)
محمد عابد جابري در اثبات درستی قرائت خویش و انکار حجاب از آیه شریفۀ 

  برد:نیز سود می )90(نحل/» Ç إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسان«
 فعل انجام» احسان« و طلبدمی» بصر غض« در را مرد و زن برابري عدالت، رعایت«
 و باشد گرفته تعلق عبادات به امر این چه است صورت نیکوترین و شکل بهترین به

  .مردم عادات و عرف یا معامالت به چه
 وي نبودن حجاب در و او آزادي صورت در زن عمل که است بدیهی اساس این بر 

: است شده ریزي پایه» آسانی« بر اسالم که این به توجه با خصوص به است نیکوتر
»ریدی اللَّه رَ بِکُمسالْی ال و ریدی ر بِکُمسبسـیاري  روایات و آیات و )185/بقره(» الْع 

  )همان.» (داریم موضوع این در
عرب نیز چون جابري از سبب نزول آیه، علت حکـم   برخی دیگر از نواندیشان

گیرند و ادعا دارند چون در عصر جدید این علت وجود ندارد حجاب را نتیجه می
  بنابر این حجاب نیز واجب نخواهد بود.

زید به همین شیوه از پذیرش حجاب به عنوان یک حکم شرعی  نصر حامد ابو
داند مییز میان کنیزان و زنان آزاده میرود. او نیز علت حکم به حجاب را تطفره می

  گیرد:داري منسوخ شده است نتیجه میو از این که نظام برده
 علـت  مـدار  دائـر  حکـم  زیرا نیست واجب جدید عصر در نیز حجاب این بنابر«

  )123/ابوزید،.» (رودمی میان از علت رفتن و آیدمی علت آمدن با است
ر او تابـد. بـه بـاو   ه شریفه را بر حجاب برنمـی عبدالفتاح عبدالقادر نیز داللت آی

شریفه حکایت از آن دارد که این حکم براي تمییز میان زنان آزاده و  سبب نزول آیۀ
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  خوانیم: کنیزان فرود آمده است. در سبب نزول می
شدند گاه مورد اذیـت و  زنان آزاده از آن جهت که از کنیزان تشخیص داده نمی

ن مطلب به عرض پیامبر رسید و در نتیجه آیـه شـریفه فـرود    گرفتند ایآزار قرار می
  آمد.

عبدالفتاح از برخورد سخت عمر با کنیزانی که حجاب داشتند به عنوان دلیل این 
  گیرد:برد و در پایان نتیجه مینظریه بهره می

 کـه  جهت آن از بنابراین. است کنیزان و آزاده زنان میان تمییز حجاب تشریع علت«
 بیـرون  منـزل  از حاجـت  قضاي براي ایمان با زنان ندارد، وجود کنیز یدجد عصر در

 علـت  چون و است منتفی حکم علت گیرند،نمی قرار آزار و اذیت مورد و روند نمی
  .شود می منتفی حکم علت، انتفاي با فقهی قاعده اساس بر و است منتفی

 فریضـه  لـیس  الحجـاب  عبـدالفتاح، . (نیسـت  واجب جدید عصر در حجاب این بنابر 
  )اسالمیه

محمد سعید عشماوي نیز درست به همـین شـکل از پـذیرش حجـاب سـرباز      
زند و بر این باور است که چون علت حکم حجاب منتفی شده اسـت بنـابراین    می

  ) ، حقیقه الحجاب و حجیه الحدیثرود. (عشماويحکم  نیز از بین می
  

  سنجش و نقد 
کنند پشتوانه قرآنی و کم معرفی میالف. آن چه این گروه به عنوان علت ح

روایی ندارد و اسباب نزول مستند در خور اعتمادي براي رسیدن به علت حکم 
نیز که مستند قرآنی  )59(احزاب/»  أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَین  ذلک أَدنى«نیست و عبارت 

ت، بلکه این عبار ؛بیانگر علت حکم حجاب نیست ،این گروه قرار گرفته است
کند. اگر زنان مسلمان حجاب داشته باشند مورد اذیت و فلسفه حجاب را بیان می

  گیرند. آزار قرار نمی
ب. در نظرگاه برخی از تفسیرگران قرآن و فقهـاء کنیـزان نیـز امـر بـه حجـاب       

و نسـاء المـؤمنین یشـمل    «هسـتند:  » و نساء المـؤمنین «و ایشان از مصادیق  اند شده
  )7/250ابوحیان، » (الحرائر و االماء
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بنابراین قرائـت ایـن گـروه از نواندیشـان کـه کنیـزان را مکلـف بـه حجـاب           
شناسـند  شناسند و علت حکم به حجاب را تمییز میان زنان آزاده و کنیزان مـی  نمی

بنابر این حفظ حجاب بر کنیزان نیز واجب است و از جهت حجاب  .درست نیست
توان علت حکم بـه  بنابر این نمی .ود نداردهیچ تفاوتی میان ایشان و دیگر زنان وج

حجاب را ایجاد تفاوت میان زنان آزاده و کنیزان خوانـد و آن گـاه از بسـته شـدن     
  پرونده کنیزداري به نفی حجاب پل زد.

ج. روایتی که حکایت از برخورد عمر با کنیـزان محجبـه دارد در خـور اسـتناد     
د، افزون بر این رفتار عمر حجیـت  نیست چه این که یقین به درستی آن وجود ندار

  توان بر اساس آن به علت حکم حجاب رسید.ندارد و نمی
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