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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 

Keywords: Hijab, Curtain Sitting, Verse 53 of Surah Al-Ahzab, Fatemeh 

Mernissi. 
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 هیبر آ دیدرمورد حجاب با تأک یسیفاطمه مرن دگاهیو نقد د لیتحل

 سوره احزاب 35

 

 رانیا، تهران، یعالمه طباطبائ دانشگاه ثیگروه علوم و قرآن و حد اریدانش   یفیشر یعل

  

 رانیا، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یحقوق اسالم یفقه و مبانگروه  اریاستاد   یمیاشکان نع
 

   ینیفرشته کوئ
  ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله ث،یعلوم قرآن و حد یدکترا یدانشجو

 رانیا، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ
  

 چکیده
 ییها انیبوده که در حوزه زنان مورد توجه جر یاحکام نیتر حجاب از جمله مهم ر،یچند دهه اخ یط

نو از  یدر قرائت یسع یعرف یاست و آنها با نگرش  قرارگرفته یاسالم سمینیو فم ینید شانیموسوم به نواند

از  یکیاست که در  افراد نیاز جمله ا یسیاند. فاطمه مرن حقوق زنان داشته تیرعا یحجاب بر مبنا اتیآ

سوره احزاب، برخالف نظر مفسران  35 هیآ یبا بررس« پوش نخبگان جوشن ن،ینش پردهزنان »آثار خود به نام 

پژوهش به روش  نیدو مرد است. ا نیحائل ب یمورد نظر به معنا هیو فقها قائل است مفهوم حجاب در آ

محقق  نیو ادله ا دگاهیو نقد د لیبه تحل ،ینیو د یریو با استفاده از منابع معتبر تفس یفیتوص-یلیتحل

و عدم  تیمحدود لیبه دل یسیمرن دگاهیانجام شده، د یها ی. براساس بررسپردازد یدرمورد مسئله حجاب م

سوره  35 هیو پوشش زنان، عدول از ظاهر آ ینینش پرده نیاز آنها، خَلط ب ینشیاتقان منابع و استفاده گز

که به صراحت حکم  یاتیبه آو عدم توجه  ییمعنا تیعدم توجه به نسب جاور،م اتیآ اقیاحزاب و س

بودن قرآن،  یو فرامکان یراندن اصل فرازمان هیاند و به حاش کرده عیزنان مسلمان تشر یحجاب را برا

 .نادرست است

 .یسیسوره احزاب، فاطمه مرن 35 هی،آینینش حجاب، پرده :ها واژهکلید
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 مقدمه  .0

های التزام به احکام اسالمی در جامعه است که با حجاب، دستوری دینی و یکی از نشانه

این مسائل بسیاری پیوند خورده و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. 

مسئله از آن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی ازجمعیت جامعه و از آن جهت که در 

. حجاب از احکامی است که در دشونقش دارد به همه جامعه مربوط می افرادتنظیم روابط 

است. افراد و هایی درباره حدود و شکل آن ارائه شدهچند دهه اخیر پیوسته نظریه

های اسالمی با تفسیر خود از قرآن و سنت هایی موسوم به نواندیشان دینی و فمینست جریان

دلّه مدعی عدم لزوم حجاب برای زنان مسلمان در عصر حاضر هستند. بررسی دیدگاه و ا

عدم لزوم حجاب به دلیل فراگیری و اهمیت خاص آن در جوامع اسالمی، از اهمیت 

 خاصی برخوردار است. 

های فاطمه مرنیسی یکی از افرادی است که با خوانشی جدید از قرآن و سنت، دیدگاه

است. وی با بیان متفاوتی درباره زنان و مسائل گوناگون آنان از جمله حجاب مطرح کرده

ود از آیات قرآن و مفاهیم اسالمی، دیدگاه مفسران مسلمان سنتی را به چالش فهم خ

نشینی و جدایی جنسیتی و هم در معنای پوشش زنان کشیده و با حجاب، هم درمعنای پرده

 است.مخالفت کرده

هایی به دلیل اهمیت موضوع حجاب در جامعه اسالمی و لزوم بحث و بررسی دیدگاه

کنند، در این پژوهش به ن و سنت با حجاب در عصر حاضر مخالفت میکه با استناد به قرآ

زنان » بررسی دیدگاه فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب با تأکید بر یکی از آثار وی به نام 

و تحلیل و نقد مبانی و ادلّه وی در مورد این مسئله « پوش نشین، نخبگان جوشنپرده

 هستیم:  پردازیم و به دنبال پاسخ به چند سؤال می

 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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ا و مقاالت متعددی به هنامهها، پایاندر خصوص موضوع حجاب و ابعاد مختلف آن کتاب

است. در مورد آثاری که از لحاظ موضوع و محتوا با مقاله حاضر رشته تحریر درآمده

توسط زهرا فهرستی « نقد آرای فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب»مرتبط هستند، مقاله 

 به چاپ رسیده 45، شماره 4531نوشته شده و در نشریه زن در توسعه و سیاست، پاییز 

است؛ ولی « نقد آرای فاطمه مرنیسی درمورد حجاب»نوان مقاله مذکور است.گرچه ع

 و نویسنده در این مقاله به مسائل متنوعی همچون تفاوت فقه شیعه و اهل سنت، خالفت

جانشینی پیامبر، استفاده ابزاری از روایات و در حقیقت به طور کلی به نقد و بررسی کتاب 

است، درحالی که حجاب را نیز مورد بررسی قرار دادهپرداخته و به صورت مختصر مسئله 

مقالۀ حاضر به طور خاص فقط به دیدگاه مرنیسی درمورد حجاب و نقد آن به صورت 

 است. محور پرداختهمسئله

تحریف حقایق در یک کتاب »همچنین فاضل حسامی در مقاالتی چهارگانه با عنوان  

شماره  1که در « پوشنشین و نخبگان جوشنبررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی زنان پرده

است، تمرکز و توجه به چاپ رسیده 4531متوالی در نشریه مطالعات راهبردی زنان در سال 

گرفته درمورد شخصیت پیامبر و زندگی ایشان در کتاب  های صورت خود را به تحریف

نامه کارشناسی پناهی در پایانمحبوبی شریعتالسادات است. نسیممرنیسی معطوف داشته

در  4534در تیرماه « روی فمینیسم اسالمی های پیشامکان و چالش»ارشد خود با عنوان 

فرکالف به تحلیل چند گزاره گفتمان دانشگاه تربیت مدرس، در یک بخش به روش تحلیل

 است.پرداخته پوشنشین، نخبگان جوشنزنان پردهاصلی از محتوای کلی کتاب 

و با هدف تمرکز بر دیدگاه، مبانی و ادلّه  توصیفی-به روش تحلیلیمقالۀ حاضر 

پوش و نشین، نخبگان جوشن زنان پردهمرنیسی در خصوص مسئله حجاب در کتاب 

و آثار معتبر اندیشمندان اسالمی، به دنبال نقد و تحلیل این مبانی و گیری از تفاسیر  بهره

 باشد. دالیل و ارزیابی میزان اتقان علمی دیدگاه وی می
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توصیفی به تحلیل -در این پژوهش با استفاده از منابع معتبر تفسیری و دینی به روش تحلیلی 

 حجاب پرداخته شده است.و نقد دیدگاه و ادلّه مرنیسی درمورد مسئله 

 نامۀ مرنیسی . زیست9

یکی از افراد منسوب به جریان فمینیسم اسالمی است که سعی در یافتن راه  4فاطمه مرنیسی

حلی در زمینه مسائل زنان در جوامع اسالمی از طریق بازنگری در تفسیر آیات قرآن و 

ین از سیاست در عصر است. این فمینیست مسلمان با تأکید بر جدایی داحادیث نموده

 کند. حاضر بر عصری بودن بسیاری از موازین اسالمی در زمینه زنان پافشاری می

التحصیل رشته علوم سیاسی ازدانشگاه محمد  فارغ ومراکش د فاطمه مرنیسی متول

ایاالت متحده  شناسی از دانشگاه برندیساست و دکترای خود را در رشته جامعه)ص( 

 است.دریافت کرده آمریکا

ترین افراد متمایل به برجستهوی زمانی که موفق به اخذ درجه دکترا شد یکی از 

گسترش تفکر اسالمی توجه و  زنانکه به مسائل مربوط به  بود جریان فمینیسم اسالمی

صول ا که دانسته اسالمی لیبرالیسم فکری جریان نمایندگان از را او برخی شت.زیادی دا

چون برابری زن و مرد را با اصول خاصی از سنت اسالمی چون  ،متعدد از فمینیسم مدرن

در برابر خداوند به یکدیگر پیوند زد و مفهوم متمایز فمینیسم اسالم  منانؤبرابری همه م

یکی از متفکران فمینیسم  وی بنابراین ،محور را در چارچوب جهان مدرن ابداع کرد

  (.14: 4534 پناهی،)ر.ک؛ محبوبی شریعتشوداسالمی شناخته می

پوش یکی از آثار فاطمه مرنیسی است که نخبگان جوشن، نشینکتاب زنان پرده

اصل کتاب به زبان فرانسه است و  .به زبان فارسی ترجمه شد 453۱نخستین بار در سال 

ای که بر ترجمه انگلیسی کتاب دارد انگیزه خودش را از نوشتن این مرنیسی در مقدمه

با  از جمله حجاب ،به برخی از مسائل مربوط به زنانرنیسی کتاب م .کندکتاب بیان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fatima Mernissi 
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های ضد  ثیر عمیق آموزهأبه ت . وی عالوه بر مسئله حجاباستپرداخته استناد به آیات قرآن

احادیثی که به واسطه آنها  .کند زن برخی احادیث منقول از پیامبر در نظر مردم اشاره می

  .شود مجاز دانسته می آنانشوند و خشونت علیه  نع میزنان از مشارکت در امور سیاسی م

 . دیدگاه مرنیسی درباره حجاب5

ای نیست که درمورد حجاب نازل تنها آیه 4سوره احزاب 35مرنیسی با اذعان به اینکه آیه 

گذاران کند از نظر پایهاست، این آیه را اولین آیه درمورد این مسئله معرفی و عنوان میشده

شود. وی پس از بررسی آیه، با می، آیه مذکور پایه و اساس حجاب محسوب میعلوم اسال

نشینی زنان و تفکیک جنسیتی و همچنین با پوششش زنان در برابر حجاب به معنای پرده

 کند.نامحرم مخالفت می

شود به عنوان سمبل هویت اسالمی و نوعی او عقیده دارد حجاب که امروز ادعا می

-مسلمان است، زمانی نشانه فرد نفرین شده و محروم از فیوضات روحانی بودهمانا برای زن 

است. از نظر وی حجاب در تمدن اسالمی، مانند گناه در مسیحیت و اعتبار در جامعه 

داری آمریکا یکی از مفاهیم محوری است. پایین آوردن یا تشبیه این مفهوم به یک سرمایه

ها از آن برای پوشاندن خود تحمیل شده تا در خیابانتکه پارچه که توسط مردان بر زنان 

توان گفت که استفاده کنند، اگر نگوییم از معنا تهی کردن این مفهوم است، به یقین می

تضعیف آن است. به خصوص که طبق آیه قرآن و براساس توضیح طبری، حجاب از طرف 

 (.465: 453۱خداوند نازل شده تا دو مرد را از هم جدا کند)ر.ک؛ مرنیسی، 

 . مبانی مرنیسی در نظریه حجاب      1

مبنای مرنیسی درمورد مسئله حجاب؛ معنای لغوی واژه و جستجوی مفهوم آن در فرهنگ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ِِذا یا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا التَْدُخلُوا بُیُوَت النَِّبیِّ إاِلّ أَْن یُْؤذََن لَُکْم إىِل طَعام َغیَْر ناِظِریَن إِناُه وَ  .1  ُُْخلُوا ََ یُُْم ََا ِِ ُُ  لِکْن إِذا 

َُْحِیی ِمنُْکْم َو اللُّه الیَْسَُْحِیی ِمَن الْحَ طَِعْمُُْم ََانَُِِْشُوا  َُأْنِِسیَن لَِحِدیث إِنَّ ذلُِکْم کاَن یُْؤِذی النَِّبیَّ ََیَْس قِّ َو إِذا َو ال ُمْس

ََْسئَلُوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاب ذلُِکْم أَطَْهُر لُِقلُوِبُکْم َو قُلُوِبِهنَّ َو ما کاَن لَ  ُکْم أَْن تُْؤُذوا رَُسوَل اللِّه َو ال أَْن َسأَلُُُْموُهنَّ َمُاِاً 

َِِظیمً  نَْد اللِّه  ِِ   تَنِْکُحوا أَْزواَجُه ِمْن بَْعِدِه أَبَداً إِنَّ ذلُِکْم کاَن 
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است « پنهان کردن با ستر»به معنی « حجب»لغات است. طبق گزارش وی در فرهنگ لغات 

ه دو قسمت کرده و یک است، یعنی عملی که مکان را ب« پرده»در عربی به معنی « ستر»و 

و « ستر»های فعل پنهان کردن را کند. در ضمن مترادفقسمت را از دید افراد پنهان می

کردن است. وی سپس به ارائه اند که به معنای پوشاندن و پنهانذکر کرده« حجاب»

پردازد و در نهایت معنای های فرهنگ لغات درمورد کلمه حجاب میگزارشی از مثال

 (.461گزیند. )مرنیسی، همان: برمی« حجاب»برای واژه  را« پرده»

داند که اغلب مرنیسی کلمه حجاب را داری ابعاد بینایی، فضا یا مکان و اخالقی می

های اند. بنابراین، در مورد کلمه حجاب ما فقط با مقولهآمیختهاین سه بعد با یکدیگر درهم

د مفاهیم اخالقی را نیز درنظر بگیریم. جایی محسوس بینایی و مکانی مواجه نیستیم، بلکه بای

 که توسط حجاب پنهان شده یک جای حرام است.

شناسی عرفانی حجاب و برداشت عارفان از آن پرداخته درگام بعد مرنیسی به واژه

های کننده در راه رسیدن انسان به افقای منفی و مختلاست. براین اساس، حجاب پدیده

رنظر عارفان، فرد محجوب کسی است که به واسطه هوی و پایان معنویت است. دبی

کرده که حالج معتقد است. او اشارههای نفسانی روح او از نور خدایی محروم شدههوس

جوی مستمر خدا این امکان وکند و جستبود حجاب، نیروی عرفانی انسان را محبوس می

 (461همان: کند که به سوی ورای حجاب برویم.)مرنیسی، را فراهم می

 . ادلّۀ مرنیسی در بررسی مسئله حجاب1

سوره احزاب به عنوان پایه و اساس مسئله حجاب در اسالم، در  35مرنیسی با معرفی آیۀ 

کند که خداوند در آن تأمل در این آیه آشکار می» است: کردهبخشی از کتاب خود عنوان

بینی و جزئیات آداب داشته به اصحاب پیامبر )ص( باریک برده و قصدکارتدبیری به

رسد آنها فاقد آن بودند اجازه به هرجایی را که به نظر میمعاشرت؛ از جمله وارد شدن بی

برای واژه حجاب، « پرده»(. وی با درنظر گرفتن معنای لغوی 46۱مرنیسی، همان: «)بیاموزد

است. او با استناد به تفسیر طبری، نزول ختهسوره احزاب پردا 35به بررسی شأن نزول آیه 

آیه حجاب را در سال پنجم هجری در مدینه و در شب ازدواج پیامبر با زینب دختر جحش 
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داند. او عقیده دارد درحقیقت نزول آیه حجاب به عنوان پاسخ خداوند برای حمایت از می

نزاکت منزل ایشان ان بیرو بود که در شب ازدواجش تعدادی از مهمان پیامبری مؤدّب وکم

کردند و پس از صرف شام همچنان در منزل حضور داشتند. پس از اینکه را ترک نمی

کردند، رسول خدا درحال ورود به اتاق همسرشان، مهمانان با مکثی طوالنی منزل را ترک

 ای بین خود و مرد دیگری که در منزل بود آویختند و زیر لب همین آیه را زمزمهپرده

 ند.کرد

پردازد و عقیده دارد قرآن کتابی مرنیسی به تحلیل و بررسی جزئیات آن واقعه می

گویی ها در جهت پاسخاست که در زندگی روزانه پیامبر و جامعه او ریشه دارد و اغلب آیه

گیرد که  های طبری نتیجه میاست. او به استناد گفتهبه موقعیت و شرایط خاصی نازل شده

توجهی مهمانان در رعایت آداب مهمانی و ترک به موقع منزل به خاطر بیعصبانیت پیامبر 

ای حائل  العمل سریع خداوند و نزول حجاب به عنوان یک ماده عینی و پردهموجب عکس

 (.436بین دو مرد شد)ر.ک؛ مرنیسی، همان: 

نویسنده درگام بعدی با بررسی شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مدینه در سال 

 است.دادهاحزاب را مورد مطالعه قرار  35پنجم هجری، سیاق تاریخی آیۀ 

در سال پنجم هجری مردم مدینه و مسلمانان همچنان با پیامدهای شکست در جنگ 

و با توجه به اینکه مردم مدینه پذیرای  بودند احد که در سال سوم اتفاق افتاده بود مواجه

 های نظامی داشتند.  حضور پیامبر شده بودند از ایشان توقع پیروزی

دانست که اهل مدینه از او انتظاری جز پیروزی نظامی ندارند. پیروزی در پیامبر می»

مدینه  بخشید و نیز به اهلها بسیار حیاتی بود، چرا که به مهاجران اعتماد به نفس می جنگ

آوردنشان به اسالم انتخابی درست بوده است. سال پنجم هجری براثر کرد که رویثابت می

پیامدهای شکست جنگ احد که در سال سوم هجری اتفاق افتاد، سال رکود و وابستگی 

 (.433)مرنیسی، همان: « بود.

 مرنیسی با نقل شرایط و اتفاقات جنگ بدر و جنگ احد و تعداد شهدای جنگ احد

آمیز بود. پیامبر مرتب کندکه سال پنجم هجری، سالی فاجعهاز سیره ابن هشام، بیان می
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کرد تا با کسب پیروزی نظامی و جبران شکست احد، بتواند از های جنگی اعزام میهیأت

کند. بنابراین براساس تحلیل دید اهل مدینه و اصحاب خود و دیگر اعراب، اعتبار کسب

ب ازدواج پیامبر با زینب اتفاق افتاد و منجر به نزول آیه حجاب شد، وی، ماجرایی که در ش

های نظامی و شک و تردید موجب تضعیف اخالقیات ساکنان در شرایطی بود که شکست

 مدینه شده بود.

به طور کلی »کند: مرنیسی به چندکاربرد واژه حجاب در متن قرآن اشاره و بیان می

، 41ائل است از جمله در: الف. در سوره مریم آیه حجاب در قرآن به معنی جدایی و ح

ای است که حضرت مریم پشت آن خودش را از مردم جدا کرد. ب. در آیه حجاب پرده

ای برای جداکردن رستگاران از دوزخیان است. ج. در آیه سوره اعراف، حجاب وسیله 16

« داوندی استسوره شوری، حجاب به معنای محافظت فرد برگزیده از تشعشع نور خ 34

 (.463)مرنیسی، همان: 

همچنین نویسنده، عالوه بر کاربردهای مستقیم کلمه حجاب در قرآن، به کاربرد 

با استناد به  3مفهوم این واژه در قرآن نیز اشاره کرده، برای نمونه در سوره فصلت آیه 

ک پرست برای درداند که قریش بتتفسیر طبری در این آیه، حجاب را مشکالتی می

بینش توحیدی پیامبر داشتند. به طور کلی حجاب مفهومی منفی است و مانعی برای ایمان یا 

 شود.پذیری میکاهد و مانع حقپذیرش سخن حق و چیزی است که از شعور انسان می

مرنیسی سرانجام برمبنای معنای لغوی واژه حجاب و براساس شأن نزول و سیاق 

را آیه حجاب می داند، با استناد به مفهوم منفی و سوره احزاب که آن  35تاریخی آیه 

نشینی و هم در معنای پوشش زنان در برابر هم در معنای پرده« حجاب»بازدارنده حجاب؛ با 

 (.466کند)ر.ک؛ مرنیسی، همان: مردان نامحرم مخالفت می

امل شناسانه و عو مرنیسی عقیده دارد باید آیات قرآن را از ابعاد مختلف زمانی، روان

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 

ها و اختالفات بود. وی با توجه به فراز ای از درگیریبه شرایط پیچیده و پاسخ به مجموعه



 1911 تابستان | 91شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 121

شریفه که ممنوعیت ازدواج با همسران پیامبر پس از رحلت ایشان را مطرح  پایانی آیه

است، از قول طبری به مسئله تهدید شدن پیامبر توسط برخی افراد مبنی براینکه پس از کرده

است و این موضوع را در نزول آیه کردهکنند اشارهرحلت ایشان با همسرانشان ازدواج می

 داند.تأثیر نمیحجاب بی

 رسول خدا)ص( هندسه ارتباطات خانوادگیسیره و  در کاوش. 1-0

سوره احزاب، به دنبال این  35گیری خود از معنای حجاب در آیه مرنیسی برای اثبات نتیجه

نشینی زنان اصال در دوره رسول خدا به وقوع نپیوسته است و است که نشان دهد پرده

لمان، فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتند و های کامل زن مسهمسران ایشان به عنوان نمونه

کردند. همچنین پیامبر به برابری زنان و حتی در میادین جهاد نیز رسول خدا را همراهی می

 کردند.مردان عالقمند بودند و در این راستا تالش می

چه در مدینه به نقش و خود چه در مکه  رسالتپیامبر در تمام دوران از نظر مرنیسی 

ند. ایشان به عنوان یک رهبر، فردی دادگی اجتماعی اهمیت بسیاری میزن در زند

به نقل از کتاب تاریخ طبری در مورد ازدواج پیامبر با احساس و خشن نبودند. مرنیسی  بی

های اهمیتی که پیامبر برای جذابیتبرد و به میاصطالح عشق در یک نگاه را به کار  ،زینب

موجب جدایی پیامبر از  ،جنگکند. حتی اشاره می دنیوی همسران خود قائل بودند

های طوالنی یک یا دو حمالت سریع و چه در جنگو ایشان چه در شد  مینهمسرانشان 

و  پیشه و احساساتی بودندمردی مهربان و عاشق ر،مب. پیابردند تن از همسرانشان را همراه می

پیامبر به  و کردندهم شرکت می الجیشی ها و مسائل سوقگیریپیامبر در تصمیم  همسران

  .دادندپیشنهادات آنها در مذاکرات پیچیده هم اهمیت می

هنگام  های پیامبر در طرف چپ مسجد قرارداشت و فرد بهاتاق ،سعدبه نقل از ابن

به اتاق عایشه توجه خاصی شده  .گرفتنماز در برابر امام که در منبر ایستاده بود قرار می

یعنی در  ؛باشد بود که مستقیم به مسجد راه داشتهرا طوری انتخاب کرده نآ بود و پیامبر

کرد که برای نماز به استفاده می یاز این در زمان پیامبر وشد اتاق عایشه به مسجد باز می

 .رفتمسجد می
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و در متن جامعه وده داشتند ای بود که هم با مردم مراهای پیامبر به گونهنوع ساختمان

و هم همسران پیامبر با  ندو از وقایع و شایعات و اتفاقات آگاه بود ندردکزندگی می

شد توان اظهار نظر و دخالت در  گرفتن در جایی که تصمیمات سیاسی و مهم گرفته میرقرا

 (.413-411)ر.ک؛ مرنیسی، همان: موارد مختلف را داشتند

را مردی دلبند زنان نشان است که پیامبر ها آن بودهظاهراً منظور مرنیسی از این تحلیل

است؛ لیکن داشته دهد،کسی که به واسطه قید و بندهای جنسی در جبهه موافق با زنان قرار

اراده و خواست او در جهت برابری زنان با مردان با اراده عمر و جبهه موافق او و حتی 

 (.5:شماره4531است)ر.ک؛ فهرستی،گاهی با ارده الهی نیز ناسازگار بوده

یابی به خطاب در دستبر درمورد موضوع حجاب، به دلیل نیازی که به عمربنپیام

 است.دار جامعه شدههای ریشههای نظامی داشت، سرانجام تسلیم سنتپیروزی

 مندی حکم حجابو تاریخ سوره احزاب 54 ۀآی. 1-2

 سوره احزاب دیدگاه خود 35که از بررسی آیه مرنیسی پس از طی چند مرحله، درحالی

 33بود، آیه مبنی بر مخالفت با جدایی جنسیتی و مخالفت با پوشش زنان را مطرح کرده

کند. از نظر مرنیسی در شرایطی که پیامبر)ص( خود طرفدار را ذکر می 4سوره احزاب

برابری زنان و مردان بودند و آیاتی نیز تا آن لحظه به نفع زنان نازل شده بود، اما از آنجا که 

تافتند و نسبت به آن معترض بودند، در و مردان مدینه این برابری را برنمیخطاب بنعمر

سوره احزاب نازل  33نهایت ورق برگشت و دیگر نزول آیات به نفع زنان تمام شد و آیه 

 شد.

بازتاب پاسخ به تجاوز جنسی، تعرض و سعد، حجاب را مرنیسی با استناد به نظر ابن

حجاب برای تمایز همسران در حقیقت  داند.زمان می بار آنبازتابی از شرایط خشونت

زنان آزاد مسلمان بود و پیامبر از کنیزان و به منظور حفظ امنیت  و زنان مسلمان آزاد پیامبر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

لَیِْهنَّ ِمن َجالَِبیِبِهنَّ  .5 َِ َُْن یَآ أَیَُّها النَِّبىُّ قُل الِّزَْواِجَک َوبَنَاتَِک َونَِسآِء الُْمؤِْمِنیَن یُْدنِیَن  أَن یُْعرَََْن َاََل یُْؤذَیَْن   ذَلَِک أَ

  َوکَاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحیم.ً 
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به نفع  بخشهای نجاتو دیگر آیهنیز در نهایت ناگزیر به پذیرفتن حکم حجاب شدند 

 (.111-114و  1۱1)ر.ک؛ مرنیسی، همان: دشنازل ن زنان

 نشینی یابی پرده ریشه .1-3

نشینی یکی از چیزهایی کند که پردهاسالمی گزارش میالمعارفمرنیسی با استناد به دایره

دادند بود که خلفا و شاهان برای محفوظ ماندن از نگاه اعضای دربار مورد استفاده قرار می

امیه و احتماال تحت نیو این رسم که برای ساکنان اولیه حجاز ناآشنا بود، توسط سلسله ب

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 

(. 413همان:مآبی خلیفه اهمیت خاصی یافت)ر.ک؛ مرنیسی،  و در این دوره، بُعد تقدس

نشینی به درون جامعه اسالمی، ابتدا توسط معاویه به تقلید از ایرانیان بنابراین تعمیم امر پرده

و برای محفوظ ماندن خلیفه از نگاه اعضای دربار انجام شد و سپس با راه یافتن به دیگر 

فه مآبی خلیکشورهای اسالمی از جمله مصر، در زمان سلسله فاطمیان راهی برای تقدس

 نشینی در دوره پیامبر رواج نداشت.شد. از نظر مرنیسی اصال پرده

 اقبال به حجاب در دوران معاصر بررسی علت .1-9

سوره احزاب و برخی دیگر از آیات دچار اشتباه  35به عقیده مرنیسی، فقها در تفسیر آیه

استناد به این آیه، به اند و بسیاری با اند و این آیات را به عنوان حجاب زنان تفسیر کردهشده

کند که باید اند درحالی که خود این آیه برای ما کشف میواجب بودن حجاب فتوا داده

نظر شود؛ چون آیه در مقام بیان چند مسئله تربیتی پیرامون مسائل در تفسیر آن تجدید

حد و  خانوادگی پیامبر و در صدد جداسازی حریم خصوصی ایشان از دسترس مستقیم و بی

 (.461است)ر.ک؛ مرنیسی، همان: رز بودهم

شود و ما را ملزم مان مربوط میاز نظر مرنیسی مسئله حجاب به شرایط تاریخی

کند تا احیای سازد که تفسیر آن را در طول تاریخ بررسی کنیم. این کار به ما کمک می می

، در این شرایط آن در پایان قرن بیستم را درک کنیم و بفهمیم چرا مسلمانان جویای هویت
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ورزند. حفظ زنان از گزند بحرانی، بر آن به عنوان راه حلی جدی و مؤثر تأکید می

های مملکت را تحوالت زمان و بستن دنیای خارج به روی آنان مانند این است که دروازه

 برای جلوگیری از نفوذ غرب ببندیم و حجاب زن، تصویری نمادین از جامعه اسالمی است.

آوردن به حجاب درکشور خودش مراکش و سایر بررسی علت روی مرنیسی در

کشورهای عرب مسلمان به بررسی رویدادهای سیاسی که در نهایت منجر به تحول در 

پردازد. از نظر مرنیسی شکست اعراب در جنگ ژوئن عرصه فرهنگی و اجتماعی شدند می

های مهم و راهبردی ندر برابر رژیم صهیونیستی و اشغال برخی اراضی و سرزمی 4361

توسط این رژیم، تأثیر منفی طوالنی مدتی بر سیاستمداران، روشنفکران و مردم عادی 

خود  باشند و در گذشتهای که منجر شد اعراب بازگشت به گذشته داشتهداشت به گونه

مداران جهان اسالم قصد دارند افتخارات، علم، عقالنیت و پیشرفت را جستجوکنند. سیاست

طریق بازگشت به گذشته و از دریچه تقدس، نبض امور را در دست بگیرند. یکی از این از 

موارد، بازگشت به گذشته، درمورد شرایط زنان و جایگاه آنان در جامعه و احکام مربوط 

نشینی و عدم اختالط با آورد آن تشویق و هدایت آنان به سمت خانهبه آنان است که ره

 (.11-63آنهاست)ر.ک؛ مرنیسی، همان:  مردان و نیز شرایط پوشش

نویسنده، تفسیر مفسران از آیات حجاب و دیدگاه فقها نسبت به این آیات را مورد 

دهد و نوع خوانش فقها از آیات مربوط به احکام زنان؛ از جمله حجاب را انتقاد قرار می

نشینی و ی پردهآوردن مسلمانان در عصر جدید به این مسئله؛ چه در معناعاملی برای روی

 داند.چه به عنوان پوشش زنان می

 . نقد و بررسی ادلّۀ مرنیسی در مورد حجاب 8

 «حجاب». نقد و بررسی معنای لغوی و اصطالحی 8-0

شود. به حجاب حائل بین دو چیز است که مانع تالقی آن دو یا اثرگذاری آن دو بر هم می

نای در پرده قرار دادن به کار گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدی و به مع

 (. 165: 4،ج4331بن درید، رود)ر.ک؛ محمد می

حجاب در لغت معانی مختلفی دارد؛ مانند پوشش، پرده، منع و آنچه میان دو چیز 
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اند: ( برخی این واژه را به تفصیل تعریف کرده1163: 5،ج4534واقع شود)ر.ک؛ انوری، 

َِن تالقی َشیئین اَو أثرهم، سواء کانا ماُیین أو  الِحجاُب هو الحائُل الحاجُز املانع»

(. 461: 1، ج4563مصطفوی، «)معنویین أو ُمخُلفین، َو سواء کان الحاجب ماُیاً أو معنویاً 

اساس حجاب حائل بین دو چیز است که مانع تالقی آن دو یا اثرگذاری آن دو بر هم اینبر

ند یا معنوی، یا اینکه یکی مادی و دیگری توانند مادی باششود. حال این دو چیز میمی

 تواند مادی باشد یا معنوی.معنوی و آن مانع هم می

)ابن « الحجاب الستر»در برخی تعاریف نوع حائل مشخص شده است: 

اصل الحجاب الستر الحائل بین الرائی و » اند: تر گفته( و یا دقیق133: 4،ج4141منظور،

ای است که (. مطابق این دسته از تعاریف، حجاب پرده51:  1، ج4513)طریحی، « المرئی

را هم به معنای پرده و هم « ستر»دانان شود. البته لغتبیند، حائل میمیان بیننده و آنچه می

 (.111: 4531اند )ر.ک؛ آذرنوش،پوشش آورده

کلمه حجاب »کند: شهید مطهری، نتیجه بررسی خود درباره این واژه را چنین بیان می

م به معنای پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب، بیشتر استعمالش به معنی پرده ه

دهد که پرده وسیله پوشش است و شاید است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می

بتوان گفت که بر حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست؛ آن پوشش حجاب نامیده 

-113: 43، ج4563)مطهری، « گیردمیشود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت می

15۱.) 

دهد در معنای لغوی این نتیجه بررسی لغوی و تأمل در تعاریف واژه حجاب نشان می

باشد واژه دو مفهوم مجزا وجود دارد؛ اول، جدا کردن دو چیز و فاصله انداختن بین آنها می

دوم، پنهان کردن و پوشاندن شود. های حائل، مانع و حاجز استفاده میکه این معنا از واژه

آید. واژۀ حجاب در فقه در معنای لغوی خود به دست می« ستر»است که این معنا از کلمه 

 که همان پرده حائل میان دو چیز باشد به کار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده

: 3، ج4561است. حجاب در معنای فقهی، در بحث کتاب الصلوه )رک؛ حسن نجفی، 

به « ستر و ساتر»( واژه 13-3۱: 13( و کتاب النکاح )رک: حسن نجفی، همان،ج413-461
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به معنای زنانی « مستورات»است. « پوشش و وسیله پوشش زن در مقابل نامحرمان»معنای 

؛ برای مطالعه 111: ص4، ج41۱5هستند که دارای پوشش و ستر هستند)ر.ک؛ احسائی،

(. به نظر 513: 4؛ کتاب الصاله محقق داماد، ج131: 1بیشتر: کتاب النکاح زنجانی، ج

باشد. به تعبیر شهید « ستر»رسد بهترین واژه برای رساندن مفهوم حجاب همین واژه  می

استفاده شده است)ر.ک؛ « ستر»مطهری، در اصطالح فقه و فقهای قدیمی بیشتر از واژه 

حی جدیدی پیدا کرده معنای اصطال« حجاب»(. در دوران متأخر واژه 15۱مطهری، همان: 

کند و به وسیله آن از که عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفاده

 گری و خودنمایی بپرهیزد. جلوه

 قرآن از منظرحجاب . 8-2

به ابتدا  .استهای قرآن مطرح شدهدر دو سوره از سوره در معنای پوشش زنان حجاب 

آمده  4سوره نور 54آیه  یل بیشتر درصو سپس با تف 33اجمال در سوره احزاب آیه  صورت

بر اساس نقل بسیاری از  .های مدنی قرآن هستندهای نور و احزاب از سورهسوره .است

ای است که در مدینه بر پنجمین سوره یاسوره احزاب چهارمین  ،دانشمندان علوم قرآن

در مدینه بر  در سال ششم هجری و ،ور نیز بعد از سوره نصرپیامبر اکرم نازل شد و سوره ن

 (.4۱1-4۱6 :4ج: 4113؛ معرفت، 15و  14 :4ج:4146سیوطی،)ر.ک؛ استپیامبر نازل شده

و زنان با  درمورد پوشش زنان تغییر رویه دادندمسلمانان بعد از نزول این آیات 

؛ 5۱6: 3، ج4561؛ طبری، )ر.کشدند در اجتماع حاضر میبا گذشته  ی متفاوتیهاپوشش

 (.114: 3، ج41۱1سیوطی، 

ضرورت تجدید نظر در چگونگی حضور زنان در  ،برداشت مردم از این آیات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بَْن ِبُخُمرِِهنَّ َو قُْل لِلُْمؤِْمناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَبْصارِِهنَّ َو یَْحَفظَْن َُُروَجُهنَّ َو ال یُبْدیَن زینََُُهنَّ ِإالَّ ما ظََهَر مِ  .1 ِ ْْ ْنها َو لْیَ

ُِِهنَّ أَْو آبائِِهنَّ أَْو آباِء بُُعولَُِِهنَّ أَْو أَبْنائِِهنَّ أَ َِىل جُ  ْو أَبْناِء بُُعولَُِِهنَّ أَْو إِْخوانِِهنَّ أَْو بَنی یُوِبِهنَّ َو ال یُبْدیَن زینََُُهنَّ إاِلَّ لِبُُعولَ

منُُهنَّ أَِو الَُّاِبعیَن َغیِْر أُولِی اْْلِْربَِة ِمَن الرِّجاِل أَِو الطِّْفِل الَّذیَن لَْم إِْخوانِِهنَّ أَْو بَنی أََخواتِِهنَّ أَْو نِسائِِهنَّ أَْو ما َملََکْت أَیْ 

بَْن ِبأَرُْجلِِهنَّ لِیُْعلََم ما یُْخفیَن ِمْن زینَُِِهنَّ َو تُوبُوا إىَِل  ِ ْْ َِْوراِت النِّساِء َو ال یَ َِىل  ِمنُوَن لََعلَُّکْم اللَِّه َجمیعاً أَیَُّها الُْمْؤ یَظَْهُروا 

 تُْفلُِحوَن.
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فقها و مفسران نیز مفاد این آیات را وجوب پوشش خاص برای  .اجتماع و بین نامحرمان بود

 ؛511-563و 543 -543ص:5،ج4143جصاص،دانسته اند. )زنان در برابر مردان نامحرم 

 اردبیلی،؛ 111-11۱ص: 1ج ،4111فاضل مقداد، ؛45۱-411ص: 1،ج41۱3راوندی،قطب 

 (.633-631: 1ج زبده البیان،

 سوره احزاب 53شأن نزول آیه  . نقد و بررسی8-3

نشینی زنان و مخالفت با پوشش، بر بخش اصلی دیدگاه مرنیسی مبنی بر مخالفت با پرده

سوره احزاب استوار است. منبع مورد استناد وی تفسیر  35تحلیل وی از شأن نزول آیه 

البیان طبری است. طبری در تفسیر این آیه در مورد شأن نزول اشاره کرده است که جامع

اخَُلَف أهُل العلِم َی الَسَبب الذی نزلت هذه االیَة َیه» ؛ و سپس روایات متعددی در شأن «ِِ

مرنیسی فقط یکی از این روایات متعدد است نزول این آیه آورده که روایت مورد استناد 

(. همین 13-16: 11است)ر.ک؛ طبری، همان، جشدهکه در کتاب طبری به آن اشاره

روایات متعدد شأن نزول در منابع تفسیری دیگر اهل سنت از جمله الدرالمنثور سیوطی نیز 

این روایات بندی (. با بررسی و دسته141-145: 3، ج41۱1اند)ر.ک؛ سیوطی،وارد شده

سوره احزاب، مشخص  35های مطرح شده در آیه شأن نزول براساس دستورات و آموزه

های منزل شود که روایت مورد استناد مرنیسی ناظر بر آموزش آداب حضور در مهمانیمی

 پیامبر است. 

ذیل آیه موردنظر، روایات شأن نزول دیگری هستند که فارغ از بررسی سندی آنها؛ 

این است که مردان  «فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ»کنند که منظور ازخص ثابت میبه طور مش

کنند از وراء پرده باشد. در تعدادی از اگر متاعی و یا حاجتی را از همسران پیامبر طلب می

خطاب از پیامبر مبنی بر بناین روایات عنوان شده، به دنبال حساسیت و درخواست عمر

اد مختلفی به منزل شما رفت و آمد دارند همسرانت را در پس پرده قرار بده، اینکه چون افر

کنند یکی از آیه حجاب نازل شد. همچنین روایات دیگری نیز وجود دارند که بیان می

اصحاب پیامبر به دعوت ایشان مشغول صرف غذا با پیامبر و یکی از همسرانشان شدند و در 

دست همسر پیامبر برخورد کرد و پیامبر مکدر شدند و جریان این امر دست آن صحابی با 
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-145: 3، ج41۱1؛ سیوطی،  11: 11پس از آن این آیه شریفه نازل شد.)طبری، همان، ج

: 5، ج41۱1؛ زمخشری، 1313:ص 3، ج4141؛ سید قطب، 5۱:ص11،ج4563؛ مراغی، 141

333 .) 

آنگونه که مرنیسی -بنابراین اگر یکی از ادله بررسی مفهوم حجاب در آیه شریفه 

فَسْئَلُوهُنَّ »کنند که روایات شأن نزول متعددی تأیید میشأن نزول باشد،  -استدرنظر گرفته

و شأن  دادن پرده و حائل بین همسران پیامبر و مراجعین بودبه هدف قرار «مِنْ وَراءِ حِجابٍ

تر ناظر به بخش است بیش نزولی که مرنیسی به نقل از تفسیر طبری برای آیه مطرح کرده

آداب مهمانی در منزل پیامبر است تا علت دستور خداوند به درخواست متاع از همسران 

 ایشان از پشت پرده.

 سوره احزاب 53. بررسی سیاق آیۀ 8-9

های تربیتی شود این آیه شریفه مشتمل بر آموزهسوره احزاب مشخص می 35با بررسی آیه 

ی آیه شریفه بحث رعایت آداب حضور در و اخالقی و احکام فقهی است. ابتدا

های منزل پیامبر)ص( مطرح شده است و پس از آن از مسلمانان خواسته شده که  مهمانی

ای دارند با ایشان مراوده مستقیم نداشته باشند و از وراء پرده اگر از همسران پیامبر خواسته

ندهند و در نهایت حکم فقهی شده که پیامبر را آزار باشد. سپس به مسلمانان دستور داده

 است.ممنوعیت ازدواج با همسران پیامبر پس از رحلت ایشان اعالم شده

کردن اینکه دستور حجاب در آیه شریفه برای جدابرخالف دیدگاه مرنیسی مبنی بر

دو مرد از یکدیگر بوده و نه به هدف جداسازی همسران پیامبر از مردان؛ ظاهر آیه به 

 کند.را رد میروشنی این ادعا 

به همسران پیامبر «  سَأَلْتُمُوهُنَ»نقطه اشتراک دیدگاه تمام مفسرین است که ضمیر در 

درخواست  گردد و منظور از درخواست متاع از آنان، هرنوع حاجت و هرنوعبرمی

: 13، ج4333؛ فخررازی، 3۱6: 46، ج4141؛ طباطبائی، 333: 5است.)زمخشری، همان، ج

: 11؛ مراغی، همان، ج461: 1۱، ج456۱؛ طبرسی، 1۱1: 41، ج4511ی ،؛ مکارم شیراز43۱

 (.1313: 3؛ سید قطب، همان، ج5۱
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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 

این جمله، مصلحت  «ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ»رده صحبت کنید، بکنید، از پس پ

-فرماید: براى اینکه وقتى از پشت پرده با ایشان صحبتکند و مى حکم مزبور را بیان مى

 تر نگه هایتان را پاک شود و درنتیجه این رویه، دل کنید، دلهایتان دچار وسوسه نمی

 (.3۱6: 46، همان، جدارد)طباطبائی مى

تهدیدی علیه  31همین سوره نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.آیه 1 33و  31آیات 

گفتند بعد از ایشان با دادند و میکسانی است که پیامبر را مورد آزار و اذیت قرار می

 ضمیر« ال جُناحَ عَلَیْهِنَّ»سوره احزاب  33کنند. همچنین در آیه همسرانشان ازدواج می

گردد و آیه شریفه درمعنای استثنایی از حکم مجدد به همسران پیامبر باز می« علیهن»

برای همسران پیامبر تشریع شده بود و در این آیه ذکر  35عمومیت حجابی است که در آیه 

توانند بدون حجاب با ایشان گفتگو کنند و نیز زنان قوم ایشان شده که محارم این بانوان می

باشند و نه کرده و اشاره کرده که تنها آن زنان از فامیل ایشان که ایمان داشته را هم استثنا

توانند بدون حجاب با ایشان گفتگوکنند)ر.ک؛ کفار و نیز کنیزان و غالمان ایشان می

 (.3۱1: 46طباطبائی، همان، ج

در آیه « حجاب»با استناد به همین آیه کامال مشخص است که برخالف نظر مرنیسی 

کند حجاب کامال مشخص می 33سوره احزاب، حائل میان دو مرد نیست، زیرا آیه  35

ای است برای جدا کردن همسران پیامبر از دیگرانی که به منزل ایشان رفت و آمد پرده

باشند دارند و از میان مردان تنها محارم ایشان و از میان زنان فقط زنان فامیل که ایمان داشته

 اند.غالمان استثنا شدهو همچنین کنیزان و 

درمورد اختصاصی بودن  «فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ»تفاوت دیدگاه مفسران در تفسیر 

 نشینی برای همسران پیامبر و یا تعمیم این حکم به سایر زنان مسلمان است. برخیحکم پرده
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کمی اختصاصی درمورد را ح «فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ»سنت حکم تفاسیر شیعه و اهل

؛ 43۱:ص13؛ فخررازی، همان، ج3۱6:ص46همان، ج )ر.ک؛ طباطبائی،دانندزنان پیامبر می

؛ زمخشری، همان، 461:ص 1۱؛ طبرسی، همان، ج1۱1:ص41مکارم شیرازی، همان، ج

ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ »( و برخی دیگر با استناد به 115ص :3ج ،4143جصاص،؛ 333ص :5ج

: 11دهند)ر.ک؛ مراغی، همان،جاین حکم را به دیگر زنان مسلمان نیز تعمیم می «لُوبِهِنَّوَ قُ

 (.   53۱: 1، ج4511؛ قرائتی، 1313: 3؛ سید قطب، همان، ج5۱

استعمال کلمه حجاب درمورد پوشش زن » باره عقیده دارد: شهید مطهری در این

طالح فقها کلمه ستر که به معنی اصطالح نسبتا جدیدی است. در قدیم و مخصوصا در اص

النکاح که رفته است. فقها چه در کتاب الصلوه و چه در کتابپوشش است به کار می

اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که کاربردهاند کلمه ستر را بهمتعرض این مطلب شده

بردیم، زیرا معنی شایع شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار میاین کلمه عوض نمی

شود به اعتبار پشت پرده واقع میلغت حجاب، پرده است و اگر درمورد پوشش به کار برده 

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 

گری و خودنمایی نپردازد. ه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوهک

کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است. در آیات مربوطه همین معنی را ذکر می

باره هست چه در سوره است.آیاتی که در اینآیات مربوطه، لغت حجاب به کار نرفته

های زن و مرد را ذکر بارکه احزاب حدود پوشش و تماسمبارکه نور و چه در سوره م

ای که در آن کلمه حجاب به باشد.آیهاست بدون آنکه کلمه حجاب را به کار بردهکرده

 (.154-15۱: 43)مطهری، همان، ج« است مربوط است به زنان پیامبرکار رفته

 نشینیپرده .8-5

داشته و از ایران و روم میان اعراب برخی ادعا کردند که حجاب در میان اعراب سابقه ن

جای  یااین ادعا که حجاب از ایران  بعد از مخالفت باشهید مطهری  مسلمان راه یافته است.

فقط بعدها بر اثر » دراین مورد می نویسد: یباشد و ارائه شواهدشدهدیگری به اسالم وارد
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حجاب از آنچه در زمان رسول اکرم  ،معاشرت اعراب مسلمان با تازه مسلمانان غیر عرب

وجود داشت شدیدتر شد نه اینکه اسالم اساسا به پوشش زن هیچ عنایتی نداشته 

 (.53۱: 43مطهری، همان، ج«)باشد

ها از جانب خلیفه دوم حتی در زمان حیات رسول خدا  گیری البته برخی از سخت

-رسول خدا رو به رو شده العمل برخی زناناست که در برخی موارد با عکسگزارش شده

اند  هافکندن شد برخی محققان نیز منکر پشتوانه دینی برای نقاب زدن و برقع بر چهره .است

)ر.ک؛ استدانستند که از دیگر ملل وارد فرهنگ اسالمی شدهمی یو آن را رسم

 (.641ص:1،ج4111جوادعلی،   ؛11۱ص:4531ابوزید، ؛434:ص6ج،433۱رشیدرضا،

در معنای « حجاب»یابی حجاب در میان اعراب باید توجه داشت که نباید بین  البته در ریشه

ممکن است در معنای پرده نشینی خَلط شود. « حجاب»پوشش زنان دربرابر نامحرم و 

کسانی که مدعی شدند که حجاب از ایران و روم بین اعراب مسلمان راه یافته مقصودشان 

 .نشینی زنان باشداز حجاب پرده

 لیل و بررسی. تح 8

در عصر حاضر محققان و اندیشمندان مختلفی با عناوین گوناگون متعرض حکم حجاب 

سوره نور را مورد  54سوره احزاب و  33اند. اغلب آنان در بررسی این موضوع، آیات شده

های تفسیری یا فقهی و نحوه خوانش خاص خود را معطوف این  مطالعه قرارداده و دیدگاه

سوره  35درآیه « حجاب»اند. اما در این بین فاطمه مرنیسی به سبب وجود واژه دو آیه نموده

 است.احزاب،آیه مذکور را مبنای کار خود قرار داده

مرنیسی با استناد به معنای لغوی واژه حجاب و کاربرد آن در آیات قرآن و مفهوم آن 

نای یک واژه باید در است. بررسی معدر عرفان، معنای سلبی و منفی از حجاب ارائه داده

یابی پذیرد. مرنیسی باوجودی که خواهان ریشهحوزه همان علم و موضوع خاص صورت

است، اما بدون هیچ دلیل موجهی زبان قرآن را با زبان عرفان خلط و معنای « حجاب»واژه 

حالی که چنین مفهوم منفی از است، درمنفی حجاب در عرفان را به آیه قرآن منتقل کرده

 شود. ای لغوی این واژه حاصل نمیمعن
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ترین ادله مرنیسی در بررسی مفهوم حجاب است؛  روایت شأن نزول که یکی از مهم

های ابتدایی آیه و بحث آداب و معاشرت و رعایت مسائل اخالقی و تربیتی و ناظر بر بخش

شأن نزول  که روایاتهای منزل پیامبر است، درحالیهای طوالنی در مهمانی پرهیز از اقامت

متعددی از همان منبع مورد استناد مرنیسی و دیگر تفاسیر اهل سنت، مؤید دستور قرآن بر 

 عدم مراوده مستقیم با همسران پیامبر است.

نگاری اسالمی، شأن نزول و مرنیسی در بررسی مسئله حجاب ضمن استفاده از تاریخ

را که همان شناخت متن  4رمندسازیکند تا مؤلفه بستتفسیر، آنها را نقادی کرده و تالش می

 سیاسی نزول و صدور آن است به کارگیرد. -اجتماعی -فرهنگی -مقدس در بستر زبانی

های نو در خوانش قرآن هدف مرنیسی درحقیقت استفاده از مبانی معرفتی و پردازش

ت. و ارائه تفسیری تازه و روزآمد از برخی مفاهیم مربوط به حوزه زنان از جمله حجاب اس

بیند که او با نگاه خاص خود، حتی متن قرآن را نیز مصاف صداهای مردانه و زنانه می

 اند.روابط قدرت خود را در آنجا نیز نشان داده

از « پوشنشین و نخبگان جوشنزنان پرده»او در بررسی موضوع حجاب در کتاب 

ناختی مرنیسی از اسالمی شاست ولی الهیات روشسعد به فراوانی بهره بردهآثار طبری و ابن

بودن فاصله دارد. هنگامی که رابطه وحی خداوندی با خواسته پیامبر و خواسته مردان و 

رسیم که نسبت کنیم، به این نتیجه میزنان مدینه را که مرنیسی بیان کرده بررسی می

 چندانی با باورهای اسالمی ندارد.

ها زنان و مدافع آزادی و برابری زن دوستدارمرنیسی بر این باور است که پیامبر )ص( 

کنند و به  های مردان مقاومت می خواهی است و گاهی خداوند و پیامبر در برابر زیادهبوده

های انقالبی به نفع و در اصطالح مرنیسی آیه دهندها گوش میطلبانه زن های برابری خواسته

هم (؛ اما گاهی 431ی، همان: شود)ر.ک؛ مرنیسزنان در مسائلی چون ارث و مهریه نازل می

و دیگر  آیند در برابر جبهه متحد مردان مدینه به سرکردگی عمر پسر خطاب کوتاه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Contextualization 
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اش نزول آیاتی همانند آیات حجاب و پوشش شود و نتیجهبخش نازل نمیهای نجات آیه

ی رسد تعریفی که مرنیسی از وح(. به نظر می111-114شود)ر.ک؛ مرنیسی، همان: میزنان 

 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 

توار است، پایه و مبنای استدالل و بحث بر اسباب نزول و تفاسیر سنتی و منابع تاریخی اس

دهد که اگر این کلی مرنیسی را پیرامون دیدگاه وی در مورد مسئله حجاب تشکیل می

 های وی تکیه کرد.گیریتوان به نتیجهپایه، سست شود دیگر نمی

باید مدنظر قرار گیرد « حجاب»نکته اساسی که در بررسی دیدگاه مرنیسی درمورد 

نشینی )جدایی جنسیتی( با پوشش زنان مسلمان در حضور نامحرم است. خَلط بین پرده

درحقیقت، در ابتدای بحث اصال مشخص نیست که مرنیسی کدام جنبه حجاب را مدنظر 

نشینی در آن به عنوان حکم پرده« حجاب»ای که واژه دارد و درنهایت وی با استناد به آیه

کند و در ئل بین دو مرد را از آن برداشت میاست، معنای حاکار رفتههمسران پیامبر به

نشینی زنان مسلمان و هم با پوشش آنان در برابر نامحرم گیری خود هم با پردهنتیجه

کند و در ادامه برای اثبات مدعای خود به بررسی سیره پیامبر)ص( در نحوه مخالفت می

پردازد تا ثابت شان میبرخوردشان با همسرانشان و هندسه روابط خانوادگی و اجتماعی ای

نشینی برای همسران پیامبر نیز اجرا نشده؛ چه رسد که به دیگر زنان گاه حکم پردهکند هیچ

 مسلمان تسرّی یابد.

هر که از منابع پرمراجعه مرنیسی در این تحقیق هستند، تاریخ طبری و سیره ابن هشام 

های ضعیف و به دلیل برخورداری از احادیث و نقل قول هستند کهدو از منابع تاریخی 

شود و به همین دلیل کمتر مورد توجه مطالب نادرست در آنها یافت می ،غیرقابل اعتماد

های خیالی نام برده  ها حتی از افراد و شخصیت بدر این کتا. انددانان ما قرار گرفتهتاریخ

محض  کذبشود که  تاریخ به آن استناد داده می مانند عبداهلل بن سبا و وقایعی از ،شود می

)ر.ک؛ استها به کتب دیگر نیز سرایت کرده بوده و این اکاذیب از طریق همین کتاب
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 (.45: شماره4531فهرستی، 

البیان طبری نیز نقدهایی وارد است. نصرحامد ابوزید از جمله درمورد کتاب جامع

اه منفی نسبت به زنان را در روایات جعلی های خود ریشه دیدگافرادی است که در بررسی

البیان وارد شده و از این طریق در داند که در تفاسیری همچون جامعو اسرائیلیاتی می

 (.13فرهنگ مسلمانان ریشه دوانده است)ر.ک؛ ابوزید، همان: 

نقد دیگری که در بخش استفاده از منابع تحقیق بر مرنیسی وارد است، عالوه بر 

باشد. روایت شأن نزولی که مرنیسی به استناد منابع، استفاده گزینشی از منابع میمحدودیت 

البیان در تحقیق خود استفاده کرده و روی آن تأکید فراوان داشته و به خامۀ از جامع

است، تنها یکی از روایات متعدد شأن نزولی است که در سرای خود آن را پرداخته داستان

 است.ارد شدهالبیان ذیل آیه وجامع

نشینی از همسران پیامبر به سایر زنان مسلمان نیز بین مفسران در بحث تعمیم پرده

نظر وجود دارد و مفسرانی از شیعه و سنی هستند که به صراحت این حکم را فقط اختالف

رُ ذلِکُمْ أَطْهَ»دانند و درمقابل مفسرانی هم به استناد به ادامه آیۀ مختص به همسران پیامبر می

ها و برای تمام مسلمانان ؛ این علت را ساری و جاری در تمام دوران«لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ

 دانسته و قائل به عدم مراوده مستقیم بین مردان و زنان مسلمان هستند.

سوره احزاب یکی از نقاط اشتراک  33باور به تاریخمندی حکم حجاب ذیل آیه 

: 4531؛ ابوزید،554: 1۱۱1؛ ودود،3۱: 1۱۱1ارالس،مرنیسی و همفکران اوست. )ب

علت این محققان . (https://mkadivar.wpengine.com/?p=9411 ،4534؛کدیور،151

دانند و به  و شناسایی زنان آزاد از کنیز می تشریع حکم حجاب را به مقتضای عصر نزول

داری در زمان حال، اکنون مسئله پوشش را برای زنان واجب  دلیل از میان رفتن برده

ها و حوادث مربوط به انسان و مندی، به معنای نگرشی تاریخی به پدیدهتاریخ دانند. نمی

خی و اوضاع خود است و تنها عقل و فهم او است. در این باور، هرچیزی زاییده شرایط تاری

در همان ظرف قابل فهم است، بنابراین قابل تسری به زمان دیگر نیست)ر.ک؛ عرب 

 (.43۱: 1،ج4535صالحی،
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مناد باه حکام    در این بین برخی از آنان همچون محسن کدیور، عالوه بر نگااه تااریخ  

ه دارد حجاب، برداشت تفسیری خاصی درمورد حدود پوشش ضروری دارند.کدیور عقیاد 

توان حدود پوشش زنان و اجبار برای پوشاندن موهای سر را باه دسات    از ظهور این آیه نمی

 آورد و ایاااااان آیااااااه تنهااااااا جنبااااااه تأکیاااااادی باااااار حفااااااظ عفاااااات دارد.       

 (. https://mkadivar.wpengine.com/?p=9411،4534)کدیور،

فاق حکم به حجاب و پوشش خاص برای ایجاد تمایز کنیزان از زنان آزاد مورد ات

مفسران نیست. برخی از مفسران شیعه و اهل سنت علت حکم را تمایز عفیفان از غیرعفیفان 

، 3:ج4111ثعلبی، 13: 46:ج4513؛ ابوالفتوح رازی،13: 11اند)ر.ک؛ طبری، همان:جدانسته

( و درمقابل برخی دیگر از مفسران، مراد آیه را جداسازی زنان 564، 3تا:ج؛ طوسی، بی61

؛ 611، 6:ج41۱1؛سیوطی،116، 44:ج4333اند.)طنطاوی،ان شمردهآزاد از کنیز

 (.33، 11:ج411۱آلوسی،

مندی، یکی از آثار و در حقیقت مرنیسی و دیگر همفکران او در موضوع تاریخ

اند. شهید مطهری پیامدهای حجاب برای مردم عصر نزول را با علت حکم اشتباه گرفته

شدن زنان کنیز از آزاد، با اصول اصلی قرآن اختهدارد که انحصار حکم حجاب به شنعقیده

قرآن تفاوتی میان کنیز و آزاد نیست و آزار زنان کنیز به همان  ناسازگار است، زیرا در

 (.411و416اندازه آزار زنان آزاد زشت و ناروا است)ر.ک؛ مطهری، همان: صص

 گیریبحث و نتیجه

اصولی که تفسیر بر آن استوار است منجر فهم و تفسیر آیات قرآن بدون رعایت ضوابط و 

اعتباری نتیجه خواهد بود. مرنیسی بدون درنظرگرفتن قواعد کلی  به تفسیر به رأی و بی

حاکم بر فهم آیات قرآن و منابع مورد نیاز و شیوه و مراحل تفسیر، با خلط بین پوشش زنان 

و شأن نزول « حجاب»ی واژه و پرده نشینی و تفکیک جنسیتی؛ صرفاً با استناد به معنای لغو

ای از قرآن که برای تشریع حکمی خاص در مورد نحوه معاشرت با همسران پیامبر در آیه

است. با توجه به است، با پوشش زنان و تفکیک جنسیتی مخالفت کردهنازل شده

های صورت گرفته، تالش مرنیسی برای ارائه دیدگاهی جدید و متفاوت از مسئله  بررسی
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 جهات مختلف قابل خدشه است. حجاب از

الف. مرنیسی دیدگاه خود را مبتنی بر مبنا و دالیلی ناصحیح قرارداده است و با خَلط 

نشینی و پوشش زنان در مقابل نامحرم، استناد به یک آیه و عدم توجه و بررسی بین پرده

و  سوره احزاب 35عدول از ظاهر آیه آیات دیگر که درمورد پوشش زنان هستند، 

توجهی به نسبیت بی، عدم توجه به تفاسیر معتبر ذیل آیهر، توجهی به سیاق آیات مجاو بی

و تاریخمند دانستن حکم پوشش برای زنان مسلمان موجب شده دیدگاه وی قابل معنایی 

 خدشه و انتقاد باشد.

گیری ب. در بخش منابع نیز، استفاده از منابع محدود و عدم اتقان علمی آنها و بهره

 ینشی از منابع از دیگر نقاط ضعف پژوهش مرنیسی است.گز

از دیگر عواملی است که در  های پژوهش در تحلیل و نقد عدم رعایت شاخصج. 

 کنار سایر دالیل؛ موجب شده نتایج حاصله بر مبنایی مستحکم استوار نباشند.
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 منابع
 قرآن مجید.

 ج. بیروت: دار صادر. 43. چاپ سوم. لسان العربق(. 4141ابن منظور، محمد بن مکرم.)

 . ترجمه ادریس امینی. تهران: نشر نگاه معاصر.دایره های ترس(. 4531ابوزید، نصرحامد.)

 . تهران: المکتبه المرتضویه.زبده البیانتا(. اردبیلی، احمد بن محمد. ) بی

 . تهران: انتشارات سخن. فرهنگ بزرگ سخن(. 4534) انوری، حسن؛ اخیانی، جمیله.

. تهران: دفتر نشر مجمع اللغات(. 4531آذرنوش، آذرتاش. عادل، محمود و مرتضی شیرازی. )

 فرهنگ اسالمی.

. بیروت: داراحیاء التراث روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم(. 411۱آلوسی، محمد بن عبداهلل.)

 العربی.

 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.الکشف و البیان(.4111محمد.)ثعلبی، احمد بن 

 .دار احیاء التراث العربی :. بیروتاحکام القرآن ق(.4143. )احمد بن علی ،الجصاص

 بیروت: ناشر الدار الساقی.  .المفصل فی تاریخ العرب (.4111.)جوادعلی

. مشهد: بنیاد پژوهش های تفسیرالقرآنروض الجنان و روح الجنان فی (.4513رازی، ابوالفتوح.)

 اسالمی.

 .العلمدار :. دمشقالمفردات فی غریب القران ق(.4141. )راغب اصفهانی

 .دارالکتاب العربی :. بیروتالکشاف عن غوامض التنزیل ق(.41۱1. )محمود ،الزمخشری

 .دارالشروق :. بیروتفی ضالل القرآنق(. 4141.)سید قطب

 قم: مکتب نوید اسالم. .کنزالعرفان(.4111عبداهلل.)سیوری حلی، مقداد بن 

 . لبنان: دارالفکر.فی علوم القرآن االتقان(.4146، جالل الدین.)سیوطی

 . بیروت: دارالفکر.الدر المنثور(. 41۱1. )___________

 . قم: دفتر انتشارات اسالمی.المیزان فی تفسیر القرآن(. 4141طباطبائی، سید محمد حسین.) 

 . تهران: انتشارات فراهانی.مجمع البیان فی تفسیرالقرآن(. 456۱طبرسی، فضل بن حسن. )

 . مشهد: انتشارات توس.جامع البیان(. 4561طبری، محمد بن جریر.)

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.مجمع البحرین(. 4513طریحی، فخرالدین.)

 . قاهره: النهضه مصر.التفسیرالوسیط للقرآن الکریم(. 4333طنطاوی، محمد.)
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 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیرالقرآنتا(. طوسی، محمدبن حسن.)بی

تهران: پژوهشگاه «. شناسی و نقد اعتزال نومجموعه مقاالت جریان(.»4535عرب صالحی، محمد.)

 فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 فکر.. بیروت: دارالتفسیر کبیر(. 4333فخررازی، محمد. )

نشریه زن در توسعه و «. نقد آراء فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب (.»4531فهرستی، زهرا.)

 .45. شماره 4531سیاست. پاییز 

 . تهران: مؤسسه در راه حق.تفسیر نورش(. 4511قرائتی، محسن. )

 قم: کتابخانه عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی. .لقرآنا فقه(. 41۱3، سعید بن هبه اهلل. )راوندیقطب 

 .4534«.تأملی در مسأله حجاب.»کدیور، محسن 

https://mkadivar.wpengine.com/?p=9411  
«. های پیش روی فمینیسم اسالمی امکان و چالش(. »4534محبوبی شریعت پناهی، نسیم السادات.)

 .4534ه نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. تیرماپایان

 . بیروت: دارالعلم للمالیین.جمهره اللغهم(. 4331محمدبن الحسن بن درید االزدی.)

 مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب.  .المنارتفسیر (. 433۱.)محمدرشیدرضا

 . بیروت: دارالفکر.تفسیر مراغیق(. 4563مراغی. احمد مصطفی.)

ای. تهران: نشر  . ترجمه ملیحه مغازهجوشن پوش زنان پرده نشین و نخبگان(. 453۱مرنیسی، فاطمه.)

 نی.

. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد التحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 4563مصطفوی، حسن. )

 اسالمی.

 ج. تهران: صدرا. 13. مجموعه آثار)نظام حقوق زن در اسالم((. 4563مطهری، مرتضی.)

 ج. قم: مؤسسه انتشارات التمهید. 4۱ .فی علوم القرآن التمهید (.4113، محمدهادی. )معرفت

 . تهران: دارالکتب االسالمیه.تفسیر نمونه(. 4511مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان. )

 . بیروت: داراحیا تراث عربی.جواهرالکالمش(. 4561نجفی، محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم.)
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