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Abstract
In recent decades, the hijab has been one of the most important rulings in the
field of women, which has been considered by currents called religious
modernists and Islamic feminism And they have tried to recite the verses of
hijab with a customary attitude based on respect for women's rights . One of
these people is Fatemeh Mernissi, who in one of her works called "The veil
and The Male elites " examines verse 53 of Surah Al-Ahzab and believes
that the concept of hijab in the verse in question means a barrier between
two men. This research uses analytical-descriptive method and using valid
interpretive and religious sources to study and analyze the views and
methods of this researcher on the issue of hijab. According to studies,
Mernissi's view is due to the limitation and lack of resources and selective
use of them, confusion between veiling and covering women, deviation from
the appearance of verse 53 of Surah Al-Ahzab and the context of adjacent
verses, lack of attention to semantic relativity and lack Paying attention to
the verses that explicitly legislate the ruling on hijab for Muslim women is
flawed and not based on a solid basis
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 35سوره احزاب
علی شریفی

دانشیار گروه علوم و قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

اشکان نعیمی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
طی چند دهه اخیر ،حجاب از جمله مهمترین احکامی بوده که در حوزه زنان مورد توجه جریانهایی
موسوم به نواندیشان دینی و فمینیسم اسالمی قرارگرفته است و آنها با نگرشی عرفی سعی در قرائتی نو از

تاریخ پذیرش4134 /31/30 :

فرشته کوئینی



دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی،

تاریخ ارسال4134 /30/41 :

تحلیل و نقد دیدگاه فاطمه مرنیسی درمورد حجاب با تأکید بر آیه

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی

آیات حجاب بر مبنای رعایت حقوق زنان داشتهاند .فاطمه مرنیسی از جمله این افراد است که در یکی از
آثار خود به نام «زنان پردهنشین ،نخبگان جوشنپوش» با بررسی آیه  35سوره احزاب ،برخالف نظر مفسران
تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع معتبر تفسیری و دینی ،به تحلیل و نقد دیدگاه و ادله این محقق
درمورد مسئله حجاب میپردازد .براساس بررسیهای انجام شده ،دیدگاه مرنیسی به دلیل محدودیت و عدم
اتقان منابع و استفاده گزینشی از آنها ،خَلط بین پردهنشینی و پوشش زنان ،عدول از ظاهر آیه  35سوره
احزاب و سیاق آیات مجاور ،عدم توجه به نسبیت معنایی و عدم توجه به آیاتی که به صراحت حکم
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و فقها قائل است مفهوم حجاب در آیه مورد نظر به معنای حائل بین دو مرد است .این پژوهش به روش

حجاب را برای زنان مسلمان تشریع کردهاند و به حاشیه راندن اصل فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن،

کلیدواژهها :حجاب ،پردهنشینی،آیه  35سوره احزاب ،فاطمه مرنیسی.
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نادرست است.
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 .0مقدمه
حجاب ،دستوری دینی و یکی از نشانههای التزام به احکام اسالمی در جامعه است که با
مسائل بسیاری پیوند خورده و دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است .این
مسئله از آن جهت که خطابش با زنان است ،به نیمی ازجمعیت جامعه و از آن جهت که در
تنظیم روابط افراد نقش دارد به همه جامعه مربوط میشود .حجاب از احکامی است که در
چند دهه اخیر پیوسته نظریههایی درباره حدود و شکل آن ارائه شدهاست .افراد و
جریانهایی موسوم به نواندیشان دینی و فمینستهای اسالمی با تفسیر خود از قرآن و سنت
مدعی عدم لزوم حجاب برای زنان مسلمان در عصر حاضر هستند .بررسی دیدگاه و ادلّه
عدم لزوم حجاب به دلیل فراگیری و اهمیت خاص آن در جوامع اسالمی ،از اهمیت
خاصی برخوردار است.
فاطمه مرنیسی یکی از افرادی است که با خوانشی جدید از قرآن و سنت ،دیدگاههای
متفاوتی درباره زنان و مسائل گوناگون آنان از جمله حجاب مطرح کردهاست .وی با بیان
فهم خ ود از آیات قرآن و مفاهیم اسالمی ،دیدگاه مفسران مسلمان سنتی را به چالش
کشیده و با حجاب ،هم درمعنای پردهنشینی و جدایی جنسیتی و هم در معنای پوشش زنان
مخالفت کردهاست.
به دلیل اهمیت موضوع حجاب در جامعه اسالمی و لزوم بحث و بررسی دیدگاههایی
که با استناد به قرآن و سنت با حجاب در عصر حاضر مخالفت میکنند ،در این پژوهش به
بررسی دیدگاه فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب با تأکید بر یکی از آثار وی به نام « زنان
پردهنشین ،نخبگان جوشنپوش » و تحلیل و نقد مبانی و ادلّه وی در مورد این مسئله
میپردازیم و به دنبال پاسخ به چند سؤال هستیم:
الف .دیدگاه مرنیسی درمورد مسئله حجاب چیست؟
ب .دیدگاه مرنیسی درمورد مسئله حجاب مبتنی بر کدام مبانی است؟
ج .چه نقدهایی بر مبانی و ادلّه مرنیسی درمورد مسئله حجاب قابل طرح است؟
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 .2پیشینۀ پژوهش
در خصوص موضوع حجاب و ابعاد مختلف آن کتابها ،پایاننامهها و مقاالت متعددی به
رشته تحریر درآمده است .در مورد آثاری که از لحاظ موضوع و محتوا با مقاله حاضر
مرتبط هستند ،مقاله «نقد آرای فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب» توسط زهرا فهرستی
نوشته شده و در نشریه زن در توسعه و سیاست ،پاییز  ،4531شماره  45به چاپ رسیده
است.گرچه عنوان مقاله مذکور «نقد آرای فاطمه مرنیسی درمورد حجاب» است؛ ولی
نویسنده در این مقاله به مسائل متنوعی همچون تفاوت فقه شیعه و اهل سنت ،خالفت و
جانشینی پیامبر ،استفاده ابزاری از روایات و در حقیقت به طور کلی به نقد و بررسی کتاب
پرداخته و به صورت مختصر مسئله حجاب را نیز مورد بررسی قرار دادهاست ،درحالی که
مقالۀ حاضر به طور خاص فقط به دیدگاه مرنیسی درمورد حجاب و نقد آن به صورت
مسئلهمحور پرداختهاست.
همچنین فاضل حسامی در مقاالتی چهارگانه با عنوان «تحریف حقایق در یک کتاب
بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی زنان پردهنشین و نخبگان جوشنپوش» که در  1شماره
متوالی در نشریه مطالعات راهبردی زنان در سال  4531به چاپ رسیدهاست ،تمرکز و توجه
خود را به تحریفهای صورت گرفته درمورد شخصیت پیامبر و زندگی ایشان در کتاب
مرنیسی معطوف داشتهاست .نسیمالسادات محبوبی شریعتپناهی در پایاننامه کارشناسی
ارشد خود با عنوان «امکان و چالشهای پیشروی فمینیسم اسالمی» در تیرماه  4534در
دانشگاه تربیت مدرس ،در یک بخش به روش تحلیلگفتمان فرکالف به تحلیل چند گزاره
اصلی از محتوای کلی کتاب زنان پردهنشین ،نخبگان جوشنپوش پرداختهاست.
مقالۀ حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با هدف تمرکز بر دیدگاه ،مبانی و ادلّه
مرنیسی در خصوص مسئله حجاب در کتاب زنان پردهنشین ،نخبگان جوشنپوش و
بهرهگیری از تفاسیر و آثار معتبر اندیشمندان اسالمی ،به دنبال نقد و تحلیل این مبانی و
دالیل و ارزیابی میزان اتقان علمی دیدگاه وی میباشد.
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 .3روش پژوهش
در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر تفسیری و دینی به روش تحلیلی-توصیفی به تحلیل
و نقد دیدگاه و ادلّه مرنیسی درمورد مسئله حجاب پرداخته شده است.

 .9زیستنامۀ مرنیسی
فاطمه مرنیسی 4یکی از افراد منسوب به جریان فمینیسم اسالمی است که سعی در یافتن راه
حلی در زمینه مسائل زنان در جوامع اسالمی از طریق بازنگری در تفسیر آیات قرآن و
احادیث نمودهاست .این فمینیست مسلمان با تأکید بر جدایی دین از سیاست در عصر
حاضر بر عصری بودن بسیاری از موازین اسالمی در زمینه زنان پافشاری میکند.
فاطمه مرنیسی متولد مراکش و فارغالتحصیل رشته علوم سیاسی ازدانشگاه محمد
(ص) است و دکترای خود را در رشته جامعهشناسی از دانشگاه برندیس ایاالت متحده
آمریکا دریافت کردهاست.
وی زمانی که موفق به اخذ درجه دکترا شد یکی از برجستهترین افراد متمایل به
جریان فمینیسم اسالمی بود که به مسائل مربوط به زنان و گسترش تفکر اسالمی توجه
زیادی داشت .برخی او را از نمایندگان جریان فکری لیبرالیسم اسالمی دانسته که اصول
متعدد از فمینیسم مدرن ،چون برابری زن و مرد را با اصول خاصی از سنت اسالمی چون
برابری همه مؤمنان در برابر خداوند به یکدیگر پیوند زد و مفهوم متمایز فمینیسم اسالم
محور را در چارچوب جهان مدرن ابداع کرد ،بنابراین وی یکی از متفکران فمینیسم
اسالمی شناخته میشود(ر.ک؛ محبوبی شریعتپناهی.)14 :4534 ،
کتاب زنان پردهنشین ،نخبگان جوشنپوش یکی از آثار فاطمه مرنیسی است که
نخستین بار در سال  453۱به زبان فارسی ترجمه شد .اصل کتاب به زبان فرانسه است و
مرنیسی در مقدمهای که بر ترجمه انگلیسی کتاب دارد انگیزه خودش را از نوشتن این
کتاب بیان میکند .کتاب مرنیسی به برخی از مسائل مربوط به زنان ،از جمله حجاب با
1. Fatima Mernissi
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استناد به آیات قرآن پرداختهاست .وی عالوه بر مسئله حجاب به تأثیر عمیق آموزههای ضد
زن برخی احادیث منقول از پیامبر در نظر مردم اشاره میکند .احادیثی که به واسطه آنها
زنان از مشارکت در امور سیاسی منع میشوند و خشونت علیه آنان مجاز دانسته میشود.

 .5دیدگاه مرنیسی درباره حجاب
مرنیسی با اذعان به اینکه آیه  35سوره احزاب 4تنها آیهای نیست که درمورد حجاب نازل
شدهاست ،این آیه را اولین آیه درمورد این مسئله معرفی و عنوان میکند از نظر پایهگذاران
علوم اسالمی ،آیه مذکور پایه و اساس حجاب محسوب میشود .وی پس از بررسی آیه ،با
حجاب به معنای پرده نشینی زنان و تفکیک جنسیتی و همچنین با پوششش زنان در برابر
نامحرم مخالفت میکند.
او عقیده دارد حجاب که امروز ادعا میشود به عنوان سمبل هویت اسالمی و نوعی
مانا برای زن مسلمان است ،زمانی نشانه فرد نفرین شده و محروم از فیوضات روحانی بوده-
است .از نظر وی حجاب در تمدن اسالمی ،مانند گناه در مسیحیت و اعتبار در جامعه
سرمایه داری آمریکا یکی از مفاهیم محوری است .پایین آوردن یا تشبیه این مفهوم به یک
تکه پارچه که توسط مردان بر زنان تحمیل شده تا در خیابانها از آن برای پوشاندن خود
استفاده کنند ،اگر نگوییم از معنا تهی کردن این مفهوم است ،به یقین میتوان گفت که
تضعیف آن است .به خصوص که طبق آیه قرآن و براساس توضیح طبری ،حجاب از طرف
خداوند نازل شده تا دو مرد را از هم جدا کند(ر.ک؛ مرنیسی.)465 :453۱ ،

 .1مبانی مرنیسی در نظریه حجاب
مبنای مرنیسی درمورد مسئله حجاب؛ معنای لغوی واژه و جستجوی مفهوم آن در فرهنگ
ک ْم إِىل طَعام َغ ْی َر ِ
ن إِذا ُُ ِِیُُ ْم ََا ُْ ُخلُوا ََ ِِذا
ِی إِالّ أَ ْن یُ ْؤذَ َن لَ ُ
ِین إِنا ُه َو ل ِک ْ
ناظر َ
 .1یا أَیُّ َها ال َِّذی َ
ن آ َمنُوا الت َ ْد ُخلُوا بُ ُیوتَ النَّب ِّ
ح ِّق َو إِذا
حیِی ِمنْ ُ
ح ِدیث ِإ َّن ذلِ ُ
حیِی ِم َ
ِشوا َو ال ُم ْس َُأْنِ ِسی َ
ن الْ َ
ک ْم َو اللّ ُه الیَ ْسَُ ْ
ک ْم کا َن یُ ْؤ ِذی النَّب َِّی ََ َی ْس َُ ْ
ن لِ َ
طَ ِع ْمُُ ْم ََانَُْ ِ ُ
ک ْم أَ ْن ت ُ ْؤذُوا َر ُس َ
ول اللّ ِه َو ال أَ ْن
ن َو ما کا َن لَ ُ
ک ْم أَطْ َه ُر لِ ُقلُو ِب ُ
ن َورا ِء ِحجاب ذلِ ُ
ک ْم َو قُلُو ِب ِه َّ
ن ِم ْ
ن َمُاِاً َ َْسئَلُو ُه َّ
َسأَلُُْ ُمو ُه َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ک ْم کا َن ِنْ َد اللّه َِظیمً
ن بَ ْعده أبَدا ً إِ َّن ذل ُ
حوا أَزْوا َج ُه م ْ
تَنْ ِک ُ
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لغات است .طبق گزارش وی در فرهنگ لغات «حجب» به معنی «پنهان کردن با ستر» است
و «ستر» در عربی به معنی «پرده» است ،یعنی عملی که مکان را به دو قسمت کرده و یک
قسمت را از دید افراد پنهان میکند .در ضمن مترادفهای فعل پنهان کردن را «ستر» و
«حجاب» ذکر کردهاند که به معنای پوشاندن و پنهانکردن است .وی سپس به ارائه
گزارشی از مثالهای فرهنگ لغات درمورد کلمه حجاب میپردازد و در نهایت معنای
«پرده» را برای واژه «حجاب» برمیگزیند( .مرنیسی ،همان.)461 :
مرنیسی کلمه حجاب را داری ابعاد بینایی ،فضا یا مکان و اخالقی میداند که اغلب
این سه بعد با یکدیگر درهمآمیختهاند .بنابراین ،در مورد کلمه حجاب ما فقط با مقولههای
محسوس بینایی و مکانی مواجه نیستیم ،بلکه باید مفاهیم اخالقی را نیز درنظر بگیریم .جایی
که توسط حجاب پنهان شده یک جای حرام است.
درگام بعد مرنیسی به واژهشناسی عرفانی حجاب و برداشت عارفان از آن پرداخته
است .براین اساس ،حجاب پدیدهای منفی و مختلکننده در راه رسیدن انسان به افقهای
بیپایان معنویت است .درنظر عارفان ،فرد محجوب کسی است که به واسطه هوی و
هوسهای نفسانی روح او از نور خدایی محروم شدهاست .او اشارهکرده که حالج معتقد
بود حجاب ،نیروی عرفانی انسان را محبوس میکند و جستوجوی مستمر خدا این امکان
را فراهم میکند که به سوی ورای حجاب برویم(.مرنیسی ،همان)461 :

 .1ادلّۀ مرنیسی در بررسی مسئله حجاب
مرنیسی با معرفی آیۀ  35سوره احزاب به عنوان پایه و اساس مسئله حجاب در اسالم ،در
بخشی از کتاب خود عنوانکردهاست « :تأمل در این آیه آشکار میکند که خداوند در آن
تدبیری بهکاربرده و قصد داشته به اصحاب پیامبر (ص) باریکبینی و جزئیات آداب
معاشرت؛ از جمله وارد شدن بیاجازه به هرجایی را که به نظر میرسد آنها فاقد آن بودند
بیاموزد»(مرنیسی ،همان .)46۱ :وی با درنظر گرفتن معنای لغوی «پرده» برای واژه حجاب،
به بررسی شأن نزول آیه  35سوره احزاب پرداختهاست .او با استناد به تفسیر طبری ،نزول
آیه حجاب را در سال پنجم هجری در مدینه و در شب ازدواج پیامبر با زینب دختر جحش
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می داند .او عقیده دارد درحقیقت نزول آیه حجاب به عنوان پاسخ خداوند برای حمایت از
پیامبری مؤدّب وکمرو بود که در شب ازدواجش تعدادی از مهمانان بینزاکت منزل ایشان
را ترک نمی کردند و پس از صرف شام همچنان در منزل حضور داشتند .پس از اینکه
مهمانان با مکثی طوالنی منزل را ترککردند ،رسول خدا درحال ورود به اتاق همسرشان،
پرده ای بین خود و مرد دیگری که در منزل بود آویختند و زیر لب همین آیه را زمزمه
کردند.
مرنیسی به تحلیل و بررسی جزئیات آن واقعه میپردازد و عقیده دارد قرآن کتابی
است که در زندگی روزانه پیامبر و جامعه او ریشه دارد و اغلب آیهها در جهت پاسخگویی
به موقعیت و شرایط خاصی نازل شدهاست .او به استناد گفتههای طبری نتیجه میگیرد که
عصبانیت پیامبر به خاطر بیتوجهی مهمانان در رعایت آداب مهمانی و ترک به موقع منزل
موجب عکسالعمل سریع خداوند و نزول حجاب به عنوان یک ماده عینی و پردهای حائل
بین دو مرد شد(ر.ک؛ مرنیسی ،همان.)436 :
نویسنده درگام بعدی با بررسی شرایط تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی مدینه در سال
پنجم هجری ،سیاق تاریخی آیۀ  35احزاب را مورد مطالعه قرار دادهاست.
در سال پنجم هجری مردم مدینه و مسلمانان همچنان با پیامدهای شکست در جنگ
احد که در سال سوم اتفاق افتاده بود مواجه بودند و با توجه به اینکه مردم مدینه پذیرای
حضور پیامبر شده بودند از ایشان توقع پیروزیهای نظامی داشتند.
«پیامبر می دانست که اهل مدینه از او انتظاری جز پیروزی نظامی ندارند .پیروزی در
جنگ ها بسیار حیاتی بود ،چرا که به مهاجران اعتماد به نفس میبخشید و نیز به اهل مدینه
ثابت میکرد که رویآوردنشان به اسالم انتخابی درست بوده است .سال پنجم هجری براثر
پیامدهای شکست جنگ احد که در سال سوم هجری اتفاق افتاد ،سال رکود و وابستگی
بود( ».مرنیسی ،همان.)433 :
مرنیسی با نقل شرایط و اتفاقات جنگ بدر و جنگ احد و تعداد شهدای جنگ احد
از سیره ابن هشام ،بیان میکندکه سال پنجم هجری ،سالی فاجعهآمیز بود .پیامبر مرتب
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هیأتهای جنگی اعزام میکرد تا با کسب پیروزی نظامی و جبران شکست احد ،بتواند از
دید اهل مدینه و اصحاب خود و دیگر اعراب ،اعتبار کسبکند .بنابراین براساس تحلیل
وی ،ماجرایی که در ش ب ازدواج پیامبر با زینب اتفاق افتاد و منجر به نزول آیه حجاب شد،
در شرایطی بود که شکستهای نظامی و شک و تردید موجب تضعیف اخالقیات ساکنان
مدینه شده بود.
مرنیسی به چندکاربرد واژه حجاب در متن قرآن اشاره و بیان میکند« :به طور کلی
حجاب در قرآن به معنی جدایی و حائل است از جمله در :الف .در سوره مریم آیه ،41
حجاب پردهای است که حضرت مریم پشت آن خودش را از مردم جدا کرد .ب .در آیه
 16سوره اعراف ،حجاب وسیلهای برای جداکردن رستگاران از دوزخیان است .ج .در آیه
 34سوره شوری ،حجاب به معنای محافظت فرد برگزیده از تشعشع نور خداوندی است»
(مرنیسی ،همان.)463 :
همچنین نویسنده ،عالوه بر کاربردهای مستقیم کلمه حجاب در قرآن ،به کاربرد
مفهوم این واژه در قرآن نیز اشاره کرده ،برای نمونه در سوره فصلت آیه  3با استناد به
تفسیر طبری در این آیه ،حجاب را مشکالتی میداند که قریش بتپرست برای درک
بینش توحیدی پیامبر داشتند .به طور کلی حجاب مفهومی منفی است و مانعی برای ایمان یا
پذیرش سخن حق و چیزی است که از شعور انسان میکاهد و مانع حقپذیری میشود.
مرنیسی سرانجام برمبنای معنای لغوی واژه حجاب و براساس شأن نزول و سیاق
تاریخی آیه  35سوره احزاب که آن را آیه حجاب می داند ،با استناد به مفهوم منفی و
بازدارنده حجاب؛ با «حجاب» هم در معنای پردهنشینی و هم در معنای پوشش زنان در برابر
مردان نامحرم مخالفت میکند(ر.ک؛ مرنیسی ،همان.)466 :
مرنیسی عقیده دارد باید آیات قرآن را از ابعاد مختلف زمانی ،روانشناسانه و عوامل
اجتماعی مورد بررسی قرارداد .درمورد آیه حجاب هم عقیده دارد نزول این آیه در شب
ازدواج پیامبر ،عالوه بر بُعد آموزش آداب و معاشرت به اعراب ،برای سرو سامان بخشیدن
به شرایط پیچیده و پاسخ به مجموعهای از درگیریها و اختالفات بود .وی با توجه به فراز
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پایانی آیه شریفه که ممنوعیت ازدواج با همسران پیامبر پس از رحلت ایشان را مطرح
کرده است ،از قول طبری به مسئله تهدید شدن پیامبر توسط برخی افراد مبنی براینکه پس از
رحلت ایشان با همسرانشان ازدواج میکنند اشارهکردهاست و این موضوع را در نزول آیه
حجاب بیتأثیر نمیداند.

 .0-1کاوش در سیره و هندسه ارتباطات خانوادگی رسول خدا(ص)
مرنیسی برای اثبات نتیجهگیری خود از معنای حجاب در آیه  35سوره احزاب ،به دنبال این
است که نشان دهد پردهنشینی زنان اصال در دوره رسول خدا به وقوع نپیوسته است و
همسران ایشان به عنوان نمونههای کامل زن مسلمان ،فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتند و
حتی در میادین جهاد نیز رسول خدا را همراهی میکردند .همچنین پیامبر به برابری زنان و
مردان عالقمند بودند و در این راستا تالش میکردند.
از نظر مرنیسی پیامبر در تمام دوران رسالت خود چه در مکه و چه در مدینه به نقش
زن در زندگی اجتماعی اهمیت بسیاری میدادند .ایشان به عنوان یک رهبر ،فردی
بیاحساس و خشن نبودند .مرنیسی به نقل از کتاب تاریخ طبری در مورد ازدواج پیامبر با
زینب ،اصطالح عشق در یک نگاه را به کار میبرد و به اهمیتی که پیامبر برای جذابیتهای
دنیوی همسران خود قائل بودند اشاره میکند .حتی جنگ ،موجب جدایی پیامبر از
همسرانشان نمیشد و ایشان چه در حمالت سریع و چه در جنگهای طوالنی یک یا دو
تن از همسرانشان را همراه میبردند .پیامبر ،مردی مهربان و عاشقپیشه و احساساتی بودند و
همسران پیامبر در تصمیمگیریها و مسائل سوقالجیشی هم شرکت میکردند و پیامبر به
پیشنهادات آنها در مذاکرات پیچیده هم اهمیت میدادند.
به نقل از ابنسعد ،اتاقهای پیامبر در طرف چپ مسجد قرارداشت و فرد به هنگام
نماز در برابر امام که در منبر ایستاده بود قرار میگرفت .به اتاق عایشه توجه خاصی شده
بود و پیامبر آن را طوری انتخاب کردهبود که مستقیم به مسجد راه داشته باشد؛ یعنی در
اتاق عایشه به مسجد باز میشد و پیامبر از این در زمانی استفاده میکرد که برای نماز به
مسجد میرفت.
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نوع ساختمانهای پیامبر به گونهای بود که هم با مردم مراوده داشتند و در متن جامعه
زندگی میکردند و از وقایع و شایعات و اتفاقات آگاه بودند و هم همسران پیامبر با
قرارگرفتن در جایی که تصمیمات سیاسی و مهم گرفته میشد توان اظهار نظر و دخالت در
موارد مختلف را داشتند(ر.ک؛ مرنیسی ،همان.)413-411 :
ظاهراً منظور مرنیسی از این تحلیلها آن بودهاست که پیامبر را مردی دلبند زنان نشان
دهد،کسی که به واسطه قید و بندهای جنسی در جبهه موافق با زنان قرار داشتهاست؛ لیکن
اراده و خواست او در جهت برابری زنان با مردان با اراده عمر و جبهه موافق او و حتی
گاهی با ارده الهی نیز ناسازگار بودهاست(ر.ک؛ فهرستی:4531،شماره.)5
پیامبر درمورد موضوع حجاب ،به دلیل نیازی که به عمربنخطاب در دستیابی به
پیروزیهای نظامی داشت ،سرانجام تسلیم سنتهای ریشهدار جامعه شدهاست.

 .2-1آیۀ  54سوره احزاب و تاریخمندی حکم حجاب
مرنیسی پس از طی چند مرحله ،درحالیکه از بررسی آیه  35سوره احزاب دیدگاه خود
مبنی بر مخالفت با جدایی جنسیتی و مخالفت با پوشش زنان را مطرح کردهبود ،آیه 33
سوره احزاب 4را ذکر میکند .از نظر مرنیسی در شرایطی که پیامبر(ص) خود طرفدار
برابری زنان و مردان بودند و آیاتی نیز تا آن لحظه به نفع زنان نازل شده بود ،اما از آنجا که
عمربنخطاب و مردان مدینه این برابری را برنمیتافتند و نسبت به آن معترض بودند ،در
نهایت ورق برگشت و دیگر نزول آیات به نفع زنان تمام شد و آیه  33سوره احزاب نازل
شد.
مرنیسی با استناد به نظر ابنسعد ،حجاب را بازتاب پاسخ به تجاوز جنسی ،تعرض و
بازتابی از شرایط خشونتبار آن زمان میداند .در حقیقت حجاب برای تمایز همسران
پیامبر و زنان مسلمان آزاد از کنیزان و به منظور حفظ امنیت زنان آزاد مسلمان بود و پیامبر
ن
ن ذَلِکَ أَُ َ
ن َ ََال یُ ْؤذَیْ َ
ْن أَن یُ ْع َرَْ َ
ن ِمن َجالَبِی ِب ِه َّ
ن َِلَیْ ِه َّ
ن یُ ْدنِی َ
 .5یَآ أَیُّ َها النَّب ُِّى قُل الِّ ْز َواجِکَ َوبَنَاتِکَ َونِ َسآ ِء الْ ُم ْؤ ِم ِنی َ
َوکَا َن اللَّ ُه َغفُورا ً َّر ِحیم ً.
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نیز در نهایت ناگزیر به پذیرفتن حکم حجاب شدند و دیگر آیههای نجاتبخش به نفع
زنان نازل نشد(ر.ک؛ مرنیسی ،همان 1۱1 :و .)111-114

 .3-1ریشهیابی پردهنشینی
مرنیسی با استناد به دایرهالمعارفاسالمی گزارش میکند که پردهنشینی یکی از چیزهایی
بود که خلفا و شاهان برای محفوظ ماندن از نگاه اعضای دربار مورد استفاده قرار میدادند
و این رسم که برای ساکنان اولیه حجاز ناآشنا بود ،توسط سلسله بنیامیه و احتماال تحت
نفوذ ساسانیان به اسالم واردشد .این رسم اولین بار توسط معاویه اجرا و بعدها به آندلس،
شمال آفریقا و مصر ،جایی که سلسله فاطمیان آن را تبدیل به مراسم واقعی کردند راه یافت
و در این دوره ،بُعد تقدسمآبی خلیفه اهمیت خاصی یافت(ر.ک؛ مرنیسی ،همان.)413:
بنابراین تعمیم امر پرده نشینی به درون جامعه اسالمی ،ابتدا توسط معاویه به تقلید از ایرانیان
و برای محفوظ ماندن خلیفه از نگاه اعضای دربار انجام شد و سپس با راه یافتن به دیگر
کشورهای اسالمی از جمله مصر ،در زمان سلسله فاطمیان راهی برای تقدسمآبی خلیفه
شد .از نظر مرنیسی اصال پردهنشینی در دوره پیامبر رواج نداشت.

 .9-1بررسی علت اقبال به حجاب در دوران معاصر
به عقیده مرنیسی ،فقها در تفسیر آیه 35سوره احزاب و برخی دیگر از آیات دچار اشتباه
شدهاند و این آیات را به عنوان حجاب زنان تفسیر کردهاند و بسیاری با استناد به این آیه ،به
واجب بودن حجاب فتوا دادهاند درحالی که خود این آیه برای ما کشف میکند که باید
در تفسیر آن تجدید نظر شود؛ چون آیه در مقام بیان چند مسئله تربیتی پیرامون مسائل
خانوادگی پیامبر و در صدد جداسازی حریم خصوصی ایشان از دسترس مستقیم و بیحد و
مرز بودهاست(ر.ک؛ مرنیسی ،همان.)461 :
از نظر مرنیسی مسئله حجاب به شرایط تاریخیمان مربوط میشود و ما را ملزم
می سازد که تفسیر آن را در طول تاریخ بررسی کنیم .این کار به ما کمک میکند تا احیای
آن در پایان قرن بیستم را درک کنیم و بفهمیم چرا مسلمانان جویای هویت ،در این شرایط
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بحرانی ،بر آن به عنوان راه حلی جدی و مؤثر تأکید میورزند .حفظ زنان از گزند
تحوالت زمان و بستن دنیای خارج به روی آنان مانند این است که دروازههای مملکت را
برای جلوگیری از نفوذ غرب ببندیم و حجاب زن ،تصویری نمادین از جامعه اسالمی است.
مرنیسی در بررسی علت رویآوردن به حجاب درکشور خودش مراکش و سایر
کشورهای عرب مسلمان به بررسی رویدادهای سیاسی که در نهایت منجر به تحول در
عرصه فرهنگی و اجتماعی شدند میپردازد .از نظر مرنیسی شکست اعراب در جنگ ژوئن
 4361در برابر رژیم صهیونیستی و اشغال برخی اراضی و سرزمینهای مهم و راهبردی
توسط این رژیم ،تأثیر منفی طوالنی مدتی بر سیاستمداران ،روشنفکران و مردم عادی
داشت به گونهای که منجر شد اعراب بازگشت به گذشته داشتهباشند و در گذشته خود
افتخارات ،علم ،عقالنیت و پیشرفت را جستجوکنند .سیاستمداران جهان اسالم قصد دارند
از طریق بازگشت به گذشته و از دریچه تقدس ،نبض امور را در دست بگیرند .یکی از این
موارد ،بازگشت به گذشته ،درمورد شرایط زنان و جایگاه آنان در جامعه و احکام مربوط
به آنان است که رهآورد آن تشویق و هدایت آنان به سمت خانهنشینی و عدم اختالط با
مردان و نیز شرایط پوشش آنهاست(ر.ک؛ مرنیسی ،همان.)11-63 :
نویسنده ،تفسیر مفسران از آیات حجاب و دیدگاه فقها نسبت به این آیات را مورد
انتقاد قرار می دهد و نوع خوانش فقها از آیات مربوط به احکام زنان؛ از جمله حجاب را
عاملی برای روی آوردن مسلمانان در عصر جدید به این مسئله؛ چه در معنای پردهنشینی و
چه به عنوان پوشش زنان میداند.

 .8نقد و بررسی ادلّۀ مرنیسی در مورد حجاب
 .0-8نقد و بررسی معنای لغوی و اصطالحی «حجاب»
حجاب حائل بین دو چیز است که مانع تالقی آن دو یا اثرگذاری آن دو بر هم میشود .به
گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدی و به معنای در پرده قرار دادن به کار
میرود(ر.ک؛ محمدبن درید،4331 ،ج.)165 :4
حجاب در لغت معانی مختلفی دارد؛ مانند پوشش ،پرده ،منع و آنچه میان دو چیز
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واقع شود(ر.ک؛ انوری،4534 ،ج )1163 :5برخی این واژه را به تفصیل تعریف کردهاند:

« ِ
الحائل الحاج ُز املانع َِن تالقی شَ یئین ا َو أثرهم ،سواء کانا ماُیین أو
ُ
جاب هو
الح ُ
معنویین أو ُمخُلفینَ ،و سواء کان الحاجب ماُیاً أو معنویاً »(مصطفوی ،4563 ،ج.)461 :1
براین اساس حجاب حائل بین دو چیز است که مانع تالقی آن دو یا اثرگذاری آن دو بر هم

میشود .حال این دو چیز میتوانند مادی باشند یا معنوی ،یا اینکه یکی مادی و دیگری
معنوی و آن مانع هم میتواند مادی باشد یا معنوی.
در برخی تعاریف نوع حائل مشخص شده است« :الحجاب الستر» (ابن
منظور،4141،ج )133 :4و یا دقیقتر گفتهاند « :اصل الحجاب الستر الحائل بین الرائی و
المرئی» (طریحی ،4513 ،ج .)51 : 1مطابق این دسته از تعاریف ،حجاب پردهای است که
میان بیننده و آنچه میبیند ،حائل میشود .البته لغتدانان «ستر» را هم به معنای پرده و هم
پوشش آوردهاند (ر.ک؛ آذرنوش.)111 :4531،
شهید مطهری ،نتیجه بررسی خود درباره این واژه را چنین بیان میکند« :کلمه حجاب
ه م به معنای پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب ،بیشتر استعمالش به معنی پرده
است .این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش میدهد که پرده وسیله پوشش است و شاید
بتوان گفت که بر حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست؛ آن پوشش حجاب نامیده
میشود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت میگیرد» (مطهری ،4563 ،ج-113 :43
.)15۱
نتیجه بررسی لغوی و تأمل در تعاریف واژه حجاب نشان میدهد در معنای لغوی این
واژه دو مفهوم مجزا وجود دارد؛ اول ،جدا کردن دو چیز و فاصله انداختن بین آنها میباشد
که این معنا از واژههای حائل ،مانع و حاجز استفاده میشود .دوم ،پنهان کردن و پوشاندن
است که این معنا از کلمه «ستر» به دست میآید .واژۀ حجاب در فقه در معنای لغوی خود
که همان پرده حائل میان دو چیز باشد به کار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده
است .حجاب در معنای فقهی ،در بحث کتاب الصلوه (رک؛ حسن نجفی ،4561 ،ج:3
 )461-413و کتاب النکاح (رک :حسن نجفی ،همان،ج )13-3۱ :13واژه «ستر و ساتر» به
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معنای «پوشش و وسیله پوشش زن در مقابل نامحرمان» است« .مستورات» به معنای زنانی
هستند که دارای پوشش و ستر هستند(ر.ک؛ احسائی ،41۱5،ج :4ص111؛ برای مطالعه
بیشتر :کتاب النکاح زنجانی ،ج131 :1؛ کتاب الصاله محقق داماد ،ج .)513 :4به نظر
میرسد بهترین واژه برای رساندن مفهوم حجاب همین واژه «ستر» باشد .به تعبیر شهید
مطهری ،در اصطالح فقه و فقهای قدیمی بیشتر از واژه «ستر» استفاده شده است(ر.ک؛
مطهری ،همان .)15۱ :در دوران متأخر واژه «حجاب» معنای اصطالحی جدیدی پیدا کرده
که عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفادهکند و به وسیله آن از
جلوهگری و خودنمایی بپرهیزد.

 .2-8حجاب از منظر قرآن
حجاب در معنای پوشش زنان در دو سوره از سورههای قرآن مطرح شدهاست .ابتدا به
صورت اجمال در سوره احزاب آیه  33و سپس با تفصیل بیشتر در آیه  54سوره نور 4آمده
است .سورههای نور و احزاب از سورههای مدنی قرآن هستند .بر اساس نقل بسیاری از
دانشمندان علوم قرآن ،سوره احزاب چهارمین یا پنجمین سورهای است که در مدینه بر
پیامبر اکرم نازل شد و سوره نور نیز بعد از سوره نصر ،در سال ششم هجری و در مدینه بر
پیامبر نازل شدهاست(ر.ک؛ سیوطی:4146،ج 14 :4و 15؛ معرفت :4113 ،ج.)4۱1-4۱6 :4
مسلمانان بعد از نزول این آیات درمورد پوشش زنان تغییر رویه دادند و زنان با
پوششهایی متفاوت با گذشته در اجتماع حاضر میشدند(ر.ک؛ طبری ،4561 ،ج5۱6 :3؛
سیوطی ،41۱1 ،ج.)114 :3
برداشت مردم از این آیات ،ضرورت تجدید نظر در چگونگی حضور زنان در
َ .1و ق ُْل لِلْ ُم ْؤ ِم ِ
خ ُم ِر ِه َّن
ن ِب ُ
ن ِإالَّ ما ظَ َه َر ِم ْنها َو لْیَ ْ ِ
ْب ْ َ
ن زینََُ ُه َّ
ن َو ال یُبْدی َ
ن َُ ُرو َج ُه َّ
ح َفظْ َ
ن ِم ْ
نات یَغْضُ ضْ َ
ن أَبْصا ِر ِه َّن َو یَ ْ
ن أَ ْو بَنی
ن أَ ْو ِإخْوانِ ِه َّ
ن أَ ْو أَبْنا ِء بُ ُعولَُِ ِه َّ
ن أَ ْو أَبْنائِ ِه َّ
ن أَ ْو آبا ِء بُ ُعولَُِ ِه َّ
ن أَ ْو آبائِ ِه َّ
دین زینََُ ُه َّن إِالَّ لِبُ ُعولَ ُِ ِه َّ
ن َو ال یُبْ َ
َِىل ُجیُو ِب ِه َّ
ن َغ ْی ِر أُولِی ْ ِ
ن لَ ْم
ن أَ ْو ما َملَک ْ
ن ال ِّرجا ِل أَ ِو الطِّفْلِ الَّذی َ
اْل ْربَ ِة ِم َ
ن أَ ِو الَُّابِعی َ
َت أَیْمنُ ُه َّ
ن أَ ْو ِنسا ِئ ِه َّ
ن أَ ْو بَنی أَخَوا ِت ِه َّ
ِإخْوا ِن ِه َّ
یَظْ َه ُروا َِىل َِ ْو ِ
ک ْم
ىل اللَّ ِه َجمیعاً أَیُّ َها الْ ُم ْؤ ِمنُو َن لَ َعلَّ ُ
ن َو ت ُوبُوا ِإ َ
رات النِّسا ِء َو ال یَ ْ ِ
ن زینَ ُِ ِه َّ
ن ِم ْ
ن لِیُ ْعلَ َم ما یُخْفی َ
ن ِبأَ ْر ُج ِل ِه َّ
ْب ْ َ
حونَ.
ت ُ ْفلِ ُ
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اجتماع و بین نامحرمان بود .فقها و مفسران نیز مفاد این آیات را وجوب پوشش خاص برای
زنان در برابر مردان نامحرم دانسته اند( .جصاص،4143،ج:5ص 543 -543و511-563؛
قطب راوندی،41۱3،ج :1ص45۱-411؛ فاضل مقداد ،4111،ج :1ص111-11۱؛ اردبیلی،
زبده البیان ،ج.)633-631 :1

 .3-8نقد و بررسی شأن نزول آیه  53سوره احزاب
بخش اصلی دیدگاه مرنیسی مبنی بر مخالفت با پردهنشینی زنان و مخالفت با پوشش ،بر
تحلیل وی از شأن نزول آیه  35سوره احزاب استوار است .منبع مورد استناد وی تفسیر
جامع البیان طبری است .طبری در تفسیر این آیه در مورد شأن نزول اشاره کرده است که
الس َبب الذی نزلت هذه االی َة َیه»؛ و سپس روایات متعددی در شأن
« ِِاخَُلَف ُ
أهل العلمِ َی َ
نزول این آیه آورده که روایت مورد استناد مرنیسی فقط یکی از این روایات متعدد است
که در کتاب طبری به آن اشارهشدهاست(ر.ک؛ طبری ،همان ،ج .)13-16 :11همین
روایات متعدد شأن نزول در منابع تفسیری دیگر اهل سنت از جمله الدرالمنثور سیوطی نیز
وارد شدهاند(ر.ک؛ سیوطی ،41۱1،ج .)141-145 :3با بررسی و دستهبندی این روایات
شأن نزول براساس دستورات و آموزههای مطرح شده در آیه  35سوره احزاب ،مشخص
می شود که روایت مورد استناد مرنیسی ناظر بر آموزش آداب حضور در مهمانیهای منزل
پیامبر است.
ذیل آیه موردنظر ،روایات شأن نزول دیگری هستند که فارغ از بررسی سندی آنها؛
به طور مشخص ثابت میکنند که منظور از«فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» این است که مردان
اگر متاعی و یا حاجتی را از همسران پیامبر طلب میکنند از وراء پرده باشد .در تعدادی از
این روایات عنوان شده ،به دنبال حساسیت و درخواست عمربنخطاب از پیامبر مبنی بر
اینکه چون افر اد مختلفی به منزل شما رفت و آمد دارند همسرانت را در پس پرده قرار بده،
آیه حجاب نازل شد .همچنین روایات دیگری نیز وجود دارند که بیان میکنند یکی از
اصحاب پیامبر به دعوت ایشان مشغول صرف غذا با پیامبر و یکی از همسرانشان شدند و در
جریان این امر دست آن صحابی با دست همسر پیامبر برخورد کرد و پیامبر مکدر شدند و
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پس از آن این آیه شریفه نازل شد(.طبری ،همان ،ج 11 :11؛ سیوطی ،41۱1 ،ج-145 :3
141؛ مراغی،4563 ،ج:11ص5۱؛ سید قطب ،4141 ،ج:3ص 1313؛ زمخشری ،41۱1 ،ج:5
.)333
بنابراین اگر یکی از ادله بررسی مفهوم حجاب در آیه شریفه -آنگونه که مرنیسی
درنظر گرفتهاست -شأن نزول باشد ،روایات شأن نزول متعددی تأیید میکنند که «فَسْئَلُوهُنَّ
مِنْ وَراءِ حِجابٍ» به هدف قرار دادن پرده و حائل بین همسران پیامبر و مراجعین بود و شأن
نزولی که مرنیسی به نقل از تفسیر طبری برای آیه مطرح کرده است بیشتر ناظر به بخش
آداب مهمانی در منزل پیامبر است تا علت دستور خداوند به درخواست متاع از همسران
ایشان از پشت پرده.

 .9-8بررسی سیاق آیۀ  53سوره احزاب
با بررسی آیه  35سوره احزاب مشخص میشود این آیه شریفه مشتمل بر آموزههای تربیتی
و اخالقی و احکام فقهی است .ابتدای آیه شریفه بحث رعایت آداب حضور در
مهمانی های منزل پیامبر(ص) مطرح شده است و پس از آن از مسلمانان خواسته شده که
اگر از همسران پیامبر خواستهای دارند با ایشان مراوده مستقیم نداشته باشند و از وراء پرده
باشد .سپس به مسلمانان دستور دادهشده که پیامبر را آزار ندهند و در نهایت حکم فقهی
ممنوعیت ازدواج با همسران پیامبر پس از رحلت ایشان اعالم شدهاست.
برخالف دیدگاه مرنیسی مبنی براینکه دستور حجاب در آیه شریفه برای جداکردن
دو مرد از یکدیگر بوده و نه به هدف جداسازی همسران پیامبر از مردان؛ ظاهر آیه به
روشنی این ادعا را رد میکند.
نقطه اشتراک دیدگاه تمام مفسرین است که ضمیر در «سَأَلْتُمُوهُنَ» به همسران پیامبر
برمی گردد و منظور از درخواست متاع از آنان ،هرنوع حاجت و هرنوع درخواست
است(.زمخشری ،همان ،ج333 :5؛ طباطبائی ،4141 ،ج3۱6 :46؛ فخررازی ،4333 ،ج:13
43۱؛ مکارم شیرازی  ،4511،ج1۱1 :41؛ طبرسی ،456۱ ،ج461 :1۱؛ مراغی ،همان ،ج:11
5۱؛ سید قطب ،همان ،ج.)1313 :3
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از نظر عالمه طباطبائی درخواست متاع از همسران پیامبر ،کنایه از این است که اگر
برای حاجتى که برایتان پیش آمده ،ناگزیر شدید با یکى از همسران آن جناب صحبتى
بکنید ،از پس پرده صحبت کنید« ،ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ» این جمله ،مصلحت
حکم مزبور را بیان مىکند و مىفرماید :براى اینکه وقتى از پشت پرده با ایشان صحبت-
کنید ،دلهایتان دچار وسوسه نمیشود و درنتیجه این رویه ،دلهایتان را پاکتر نگه
مىدارد(طباطبائی ،همان ،ج.)3۱6 :46
آیات  31و 1 33همین سوره نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.آیه  31تهدیدی علیه
کسانی است که پیامبر را مورد آزار و اذیت قرار میدادند و میگفتند بعد از ایشان با
همسرانشان ازدواج میکنند .همچنین در آیه  33سوره احزاب «ال جُناحَ عَلَیْهِنَّ» ضمیر
«علیهن» مجدد به همسران پیامبر باز میگردد و آیه شریفه درمعنای استثنایی از حکم
عمومیت حجابی است که در آیه  35برای همسران پیامبر تشریع شده بود و در این آیه ذکر
شده که محارم این بانوان میتوانند بدون حجاب با ایشان گفتگو کنند و نیز زنان قوم ایشان
را هم استثنا کرده و اشاره کرده که تنها آن زنان از فامیل ایشان که ایمان داشتهباشند و نه
کفار و نیز کنیزان و غالمان ایشان میتوانند بدون حجاب با ایشان گفتگوکنند(ر.ک؛
طباطبائی ،همان ،ج.)3۱1 :46
با استناد به همین آیه کامال مشخص است که برخالف نظر مرنیسی «حجاب» در آیه
 35سوره احزاب ،حائل میان دو مرد نیست ،زیرا آیه  33کامال مشخص میکند حجاب
پرده ای است برای جدا کردن همسران پیامبر از دیگرانی که به منزل ایشان رفت و آمد
دارند و از میان مردان تنها محارم ایشان و از میان زنان فقط زنان فامیل که ایمان داشتهباشند
و همچنین کنیزان و غالمان استثنا شدهاند.
تفاوت دیدگاه مفسران در تفسیر «فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» درمورد اختصاصی بودن
حکم پرده نشینی برای همسران پیامبر و یا تعمیم این حکم به سایر زنان مسلمان است .برخی
ن َو َال
ِ .3إ ْن تُبْدُوا شَ يْئًا أَ ْو ت ُ ْ
ن ِ
ن َو َال إِ ْخ َوانِ ِه َّ
ن َو َال أَبْنَائِ ِه َّ
ِف آبَائِ ِه َّ
اح َِلَيْ ِه َّ
َش ٍء َِلِ ً
يم ﴿َ ﴾۴۵ال ُجنَ َ
خفُو ُه ََ ِِ َّن اللَّ َه كَا َن ِبك ُِّل َ ْ
َش ٍء شَ هِيدًا ﴿﴾۴۴
ِن َو َال َما َملَك ْ
ْيانُ ُه َّ
ن َو َال نِ َسائِه َّ
ن َو َال أَبْنَا ِء أَ َخ َواتِ ِه َّ
أَبْنَا ِء إِ ْخ َوانِ ِه َّ
ن َوات َّ ِق َ
َت أَ ْ َ
ني اللَّ َه ِإ َّن اللَّ َه كَا َن َِ َىل ك ُِّل َ ْ
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تفاسیر شیعه و اهل سنت حکم«فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» را حکمی اختصاصی درمورد
زنان پیامبر میدانند(ر.ک؛ طباطبائی ،همان ،ج:46ص3۱6؛ فخررازی ،همان ،ج:13ص43۱؛
مکارم شیرازی ،همان ،ج:41ص1۱1؛ طبرسی ،همان ،ج:1۱ص 461؛ زمخشری ،همان،
ج :5ص333؛ جصاص ،4143،ج:3ص  )115و برخی دیگر با استناد به «ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ
وَ قُلُوبِهِنَّ» این حکم را به دیگر زنان مسلمان نیز تعمیم میدهند(ر.ک؛ مراغی ،همان،ج:11
5۱؛ سید قطب ،همان ،ج1313 :3؛ قرائتی ،4511 ،ج.)53۱ :1
شهید مطهری در اینباره عقیده دارد « :استعمال کلمه حجاب درمورد پوشش زن
اصطالح نسبتا جدیدی است .در قدیم و مخصوصا در اصطالح فقها کلمه ستر که به معنی
پوشش است به کار میرفته است .فقها چه در کتاب الصلوه و چه در کتابالنکاح که
متعرض این مطلب شدهاند کلمه ستر را بهکاربردهاند نه کلمه حجاب را .بهتر این بود که
این کلمه عوض نمیشد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار میبردیم ،زیرا معنی شایع
لغت حجاب ،پرده است و اگر درمورد پوشش به کار برده میشود به اعتبار پشت پرده واقع
شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که اسالم خواسته است
زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود .پوشش زن در اسالم این است
که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوهگری و خودنمایی نپردازد.
آیات مربوطه همین معنی را ذکر میکند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است .در
آیات مربوطه ،لغت حجاب به کار نرفتهاست.آیاتی که در اینباره هست چه در سوره
مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب حدود پوشش و تماسهای زن و مرد را ذکر
کردهاست بدون آنکه کلمه حجاب را به کار بردهباشد.آیهای که در آن کلمه حجاب به
کار رفتهاست مربوط است به زنان پیامبر» (مطهری ،همان ،ج.)154-15۱ :43

 .5-8پردهنشینی
برخی ادعا کردند که حجاب در میان اعراب سابقه نداشته و از ایران و روم میان اعراب
مسلمان راه یافته است .شهید مطهری بعد از مخالفت با این ادعا که حجاب از ایران یا جای
دیگری به اسالم واردشدهباشد و ارائه شواهدی دراین مورد می نویسد« :فقط بعدها بر اثر
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معاشرت اعراب مسلمان با تازه مسلمانان غیر عرب ،حجاب از آنچه در زمان رسول اکرم
وجود داشت شدیدتر شد نه اینکه اسالم اساسا به پوشش زن هیچ عنایتی نداشته
باشد»(مطهری ،همان ،ج.)53۱ :43
البته برخی از سختگیریها از جانب خلیفه دوم حتی در زمان حیات رسول خدا
گزارش شدهاست که در برخی موارد با عکسالعمل برخی زنان رسول خدا رو به رو شده-
است .برخی محققان نیز منکر پشتوانه دینی برای نقاب زدن و برقع بر چهره افکندن شدهاند
و آن را رسمی میدانستند که از دیگر ملل وارد فرهنگ اسالمی شدهاست(ر.ک؛
رشیدرضا،433۱،ج:6ص434؛ ابوزید:4531،ص11۱؛ جوادعلی،4111 ،ج:1ص.)641
البته در ریشه یابی حجاب در میان اعراب باید توجه داشت که نباید بین «حجاب» در معنای
پوشش زنان دربرابر نامحرم و «حجاب» در معنای پرده نشینی خَلط شود .ممکن است
کسانی که مدعی شدند که حجاب از ایران و روم بین اعراب مسلمان راه یافته مقصودشان
از حجاب پردهنشینی زنان باشد.

 . 8تحلیل و بررسی
در عصر حاضر محققان و اندیشمندان مختلفی با عناوین گوناگون متعرض حکم حجاب
شدهاند .اغلب آنان در بررسی این موضوع ،آیات  33سوره احزاب و  54سوره نور را مورد
مطالعه قرارداده و دیدگاههای تفسیری یا فقهی و نحوه خوانش خاص خود را معطوف این
دو آیه نمودهاند .اما در این بین فاطمه مرنیسی به سبب وجود واژه «حجاب» درآیه  35سوره
احزاب،آیه مذکور را مبنای کار خود قرار دادهاست.
مرنیسی با استناد به معنای لغوی واژه حجاب و کاربرد آن در آیات قرآن و مفهوم آن
در عرفان ،معنای سلبی و منفی از حجاب ارائه دادهاست .بررسی معنای یک واژه باید در
حوزه همان علم و موضوع خاص صورتپذیرد .مرنیسی باوجودی که خواهان ریشهیابی
واژه «حجاب» است ،اما بدون هیچ دلیل موجهی زبان قرآن را با زبان عرفان خلط و معنای
منفی حجاب در عرفان را به آیه قرآن منتقل کردهاست ،درحالی که چنین مفهوم منفی از
معنای لغوی این واژه حاصل نمیشود.
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روایت شأن نزول که یکی از مهمترین ادله مرنیسی در بررسی مفهوم حجاب است؛
ناظر بر بخش های ابتدایی آیه و بحث آداب و معاشرت و رعایت مسائل اخالقی و تربیتی و
پرهیز از اقامتهای طوالنی در مهمانیهای منزل پیامبر است ،درحالیکه روایات شأن نزول
متعددی از همان منبع مورد استناد مرنیسی و دیگر تفاسیر اهل سنت ،مؤید دستور قرآن بر
عدم مراوده مستقیم با همسران پیامبر است.
مرنیسی در بررسی مسئله حجاب ضمن استفاده از تاریخنگاری اسالمی ،شأن نزول و
تفسیر ،آنها را نقادی کرده و تالش میکند تا مؤلفه بسترمندسازی 4را که همان شناخت متن
مقدس در بستر زبانی -فرهنگی -اجتماعی -سیاسی نزول و صدور آن است به کارگیرد.
هدف مرنیسی درحقیقت استفاده از مبانی معرفتی و پردازشهای نو در خوانش قرآن
و ارائه تفسیری تازه و روزآمد از برخی مفاهیم مربوط به حوزه زنان از جمله حجاب است.
او با نگاه خاص خود ،حتی متن قرآن را نیز مصاف صداهای مردانه و زنانه میبیند که
روابط قدرت خود را در آنجا نیز نشان دادهاند.
او در بررسی موضوع حجاب در کتاب «زنان پردهنشین و نخبگان جوشنپوش» از
آثار طبری و ابنسعد به فراوانی بهره بردهاست ولی الهیات روششناختی مرنیسی از اسالمی
بودن فاصله دارد .هنگامی که رابطه وحی خداوندی با خواسته پیامبر و خواسته مردان و
زنان مدینه را که مرنیسی بیان کرده بررسی میکنیم ،به این نتیجه میرسیم که نسبت
چندانی با باورهای اسالمی ندارد.
مرنیسی بر این باور است که پیامبر (ص) دوستدار زنان و مدافع آزادی و برابری زنها
بودهاست و گاهی خداوند و پیامبر در برابر زیادهخواهیهای مردان مقاومت میکنند و به
خواستههای برابریطلبانه زنها گوش میدهند و در اصطالح مرنیسی آیههای انقالبی به نفع
زنان در مسائلی چون ارث و مهریه نازل میشود(ر.ک؛ مرنیسی ،همان)431 :؛ اما گاهی هم
در برابر جبهه متحد مردان مدینه به سرکردگی عمر پسر خطاب کوتاه میآیند و دیگر
1. Contextualization
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آیههای نجاتبخش نازل نمیشود و نتیجهاش نزول آیاتی همانند آیات حجاب و پوشش
زنان میشود(ر.ک؛ مرنیسی ،همان .)111-114 :به نظر میرسد تعریفی که مرنیسی از وحی
و نبوت دارد با تعریف مشهور بین مسلمانان متفاوت است.
مرنیسی تالش زیادی دارد تا بستر تاریخی نزول آیات قرآن را بشناسد و با استفاده از
اسباب نزول،آیات حجاب را در یک سیر تاریخی تحلیل کند .این سیر زمانی و تاریخی که
بر اسباب نزول و تفاسیر سنتی و منابع تاریخی استوار است ،پایه و مبنای استدالل و بحث
کلی مرنیسی را پیرامون دیدگاه وی در مورد مسئله حجاب تشکیل میدهد که اگر این
پایه ،سست شود دیگر نمیتوان به نتیجهگیریهای وی تکیه کرد.
نکته اساسی که در بررسی دیدگاه مرنیسی درمورد «حجاب» باید مدنظر قرار گیرد
خَلط بین پرده نشینی (جدایی جنسیتی) با پوشش زنان مسلمان در حضور نامحرم است.
درحقیقت ،در ابتدای بحث اصال مشخص نیست که مرنیسی کدام جنبه حجاب را مدنظر
دارد و درنهایت وی با استناد به آیهای که واژه «حجاب» در آن به عنوان حکم پردهنشینی
همسران پیامبر بهکار رفتهاست ،معنای حائل بین دو مرد را از آن برداشت میکند و در
نتیجهگیری خود هم با پرده نشینی زنان مسلمان و هم با پوشش آنان در برابر نامحرم
مخالفت می کند و در ادامه برای اثبات مدعای خود به بررسی سیره پیامبر(ص) در نحوه
برخوردشان با همسرانشان و هندسه روابط خانوادگی و اجتماعی ایشان میپردازد تا ثابت
کند هیچگاه حکم پرده نشینی برای همسران پیامبر نیز اجرا نشده؛ چه رسد که به دیگر زنان
مسلمان تسرّی یابد.
تاریخ طبری و سیره ابن هشام که از منابع پرمراجعه مرنیسی در این تحقیق هستند ،هر
دو از منابع تاریخی هستند که به دلیل برخورداری از احادیث و نقل قولهای ضعیف و
غیرقابل اعتماد ،مطالب نادرست در آنها یافت میشود و به همین دلیل کمتر مورد توجه
تاریخدانان ما قرار گرفتهاند .در این کتابها حتی از افراد و شخصیتهای خیالی نام برده
میشود ،مانند عبداهلل بن سبا و وقایعی از تاریخ به آن استناد داده میشود که کذب محض
بوده و این اکاذیب از طریق همین کتابها به کتب دیگر نیز سرایت کردهاست(ر.ک؛
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فهرستی :4531 ،شماره.)45
درمورد کتاب جامع البیان طبری نیز نقدهایی وارد است .نصرحامد ابوزید از جمله
افرادی است که در بررسیهای خود ریشه دیدگاه منفی نسبت به زنان را در روایات جعلی
و اسرائیلیاتی میداند که در تفاسیری همچون جامعالبیان وارد شده و از این طریق در
فرهنگ مسلمانان ریشه دوانده است(ر.ک؛ ابوزید ،همان.)13 :
نقد دیگری که در بخش استفاده از منابع تحقیق بر مرنیسی وارد است ،عالوه بر
محدودیت منابع ،استفاده گزینشی از منابع میباشد .روایت شأن نزولی که مرنیسی به استناد
از جامعالبیان در تحقیق خود استفاده کرده و روی آن تأکید فراوان داشته و به خامۀ
داستانسرای خود آن را پرداختهاست ،تنها یکی از روایات متعدد شأن نزولی است که در
جامعالبیان ذیل آیه وارد شدهاست.
در بحث تعمیم پرده نشینی از همسران پیامبر به سایر زنان مسلمان نیز بین مفسران
اختالف نظر وجود دارد و مفسرانی از شیعه و سنی هستند که به صراحت این حکم را فقط
مختص به همسران پیامبر میدانند و درمقابل مفسرانی هم به استناد به ادامه آیۀ «ذلِکُمْ أَطْهَ ُر
لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»؛ این علت را ساری و جاری در تمام دورانها و برای تمام مسلمانان
دانسته و قائل به عدم مراوده مستقیم بین مردان و زنان مسلمان هستند.
باور به تاریخمندی حکم حجاب ذیل آیه  33سوره احزاب یکی از نقاط اشتراک
مرنیسی و همفکران اوست( .بارالس3۱ :1۱۱1،؛ ودود554 :1۱۱1،؛ ابوزید:4531،
151؛کدیور .) https://mkadivar.wpengine.com/?p=9411،4534،این محققان علت
تشریع حکم حجاب را به مقتضای عصر نزول و شناسایی زنان آزاد از کنیز میدانند و به
دلیل از میان رفتن بردهداری در زمان حال ،اکنون مسئله پوشش را برای زنان واجب
نمیدانند .تاریخمندی ،به معنای نگرشی تاریخی به پدیدهها و حوادث مربوط به انسان و
عقل و فهم او است .در این باور ،هرچیزی زاییده شرایط تاریخی و اوضاع خود است و تنها
در همان ظرف قابل فهم است ،بنابراین قابل تسری به زمان دیگر نیست(ر.ک؛ عرب
صالحی،4535،ج.)43۱ :1
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در این بین برخی از آنان همچون محسن کدیور ،عالوه بر نگااه تااریخمناد باه حکام
حجاب ،برداشت تفسیری خاصی درمورد حدود پوشش ضروری دارند.کدیور عقیاده دارد
از ظهور این آیه نمیتوان حدود پوشش زنان و اجبار برای پوشاندن موهای سر را باه دسات
آورد و ایاااااان آیااااااه تنهااااااا جنبااااااه تأکیاااااادی باااااار حفااااااظ عفاااااات دارد.
(کدیور.) https://mkadivar.wpengine.com/?p=9411،4534،
حکم به حجاب و پوشش خاص برای ایجاد تمایز کنیزان از زنان آزاد مورد اتفاق
مفسران نیست .برخی از مفسران شیعه و اهل سنت علت حکم را تمایز عفیفان از غیرعفیفان
دانستهاند(ر.ک؛ طبری ،همان:ج13 :11؛ ابوالفتوح رازی:4513،ج 13 :46ثعلبی:4111،ج،3
61؛ طوسی ،بیتا:ج ) 564 ،3و درمقابل برخی دیگر از مفسران ،مراد آیه را جداسازی زنان
آزاد از کنیزان شمردهاند(.طنطاوی:4333،ج116 ،44؛سیوطی:41۱1،ج611 ،6؛
آلوسی:411۱،ج.)33 ،11
در حقیقت مرنیسی و دیگر همفکران او در موضوع تاریخمندی ،یکی از آثار و
پیامدهای حجاب برای مردم عصر نزول را با علت حکم اشتباه گرفتهاند .شهید مطهری
عقیدهدارد که انحصار حکم حجاب به شناختهشدن زنان کنیز از آزاد ،با اصول اصلی قرآن
ناسازگار است ،زیرا در قرآن تفاوتی میان کنیز و آزاد نیست و آزار زنان کنیز به همان
اندازه آزار زنان آزاد زشت و ناروا است(ر.ک؛ مطهری ،همان :صص416و.)411

بحث و نتیجهگیری
فهم و تفسیر آیات قرآن بدون رعایت ضوابط و اصولی که تفسیر بر آن استوار است منجر
به تفسیر به رأی و بی اعتباری نتیجه خواهد بود .مرنیسی بدون درنظرگرفتن قواعد کلی
حاکم بر فهم آیات قرآن و منابع مورد نیاز و شیوه و مراحل تفسیر ،با خلط بین پوشش زنان
و پرده نشینی و تفکیک جنسیتی؛ صرفاً با استناد به معنای لغوی واژه «حجاب» و شأن نزول
در آیه ای از قرآن که برای تشریع حکمی خاص در مورد نحوه معاشرت با همسران پیامبر
نازل شدهاست ،با پوشش زنان و تفکیک جنسیتی مخالفت کردهاست .با توجه به
بررسیهای صورت گرفته ،تالش مرنیسی برای ارائه دیدگاهی جدید و متفاوت از مسئله
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حجاب از جهات مختلف قابل خدشه است.
الف .مرنیسی دیدگاه خود را مبتنی بر مبنا و دالیلی ناصحیح قرارداده است و با خَلط
بین پرده نشینی و پوشش زنان در مقابل نامحرم ،استناد به یک آیه و عدم توجه و بررسی
آیات دیگر که درمورد پوشش زنان هستند ،عدول از ظاهر آیه  35سوره احزاب و
بیتوجهی به سیاق آیات مجاور ،عدم توجه به تفاسیر معتبر ذیل آیه ،بیتوجهی به نسبیت
معنایی و تاریخمند دانستن حکم پوشش برای زنان مسلمان موجب شده دیدگاه وی قابل
خدشه و انتقاد باشد.
ب .در بخش منابع نیز ،استفاده از منابع محدود و عدم اتقان علمی آنها و بهرهگیری
گزینشی از منابع از دیگر نقاط ضعف پژوهش مرنیسی است.
ج .عدم رعایت شاخصهای پژوهش در تحلیل و نقد از دیگر عواملی است که در
کنار سایر دالیل؛ موجب شده نتایج حاصله بر مبنایی مستحکم استوار نباشند.
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