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 چکیده

 پیشین های دوران در ها آن از بسیاری که شده، مطرح دینی مختلف مسائل دربارۀ هایی پرسش و نقدها اخیر، سال صد یک در

 و جدیدترین از یکی. است اسالمی حجاب مسئلۀ دربارۀ نیز برخی نقدها، و ها پرسش این ازجملۀ. است نداشته سابقه

 سال در و ترکاشوند امیر توسط که ،(ص) پیامبر عصر در عیشر حجاب عنوان با است کتابی ،باره دراین آثار ترین مفصل

 پوشیدگی میزان مورد در مسلمانان ما ذهنیت از ناشی را پوشش و حجاب اهمیت اثر، این در مؤلف. است شده تألیف ش1331

( ص) پیامبر بعثت ماقبل اوضاع ترسیم و تاریخی های گزارش به استناد با و داند می آنان حداکثری پوشش و اسالم صدر مؤمنان

 بودن حداقلی اثبات در سعی لغت، قوامیس و ها واژه معنایی داللت و( ع) ائمه احادیث از گیری بهره و قرآن آیات داللت و

 به توجه ضرورت بر تأکید با داریم بنا کنونی مطالعۀ در .نماید می( ص) پیامبر بعثت عصر و بعثت ماقبل در پوشش و حجاب

 ارکان ،اوالً دریابیم کوشید خواهیم منظور بدین. کنیم بررسی و نقد را ترکاشوند گفتۀ پیش نظریۀ حجاب، مسئلۀ تاریخی ابعاد

 کدام دیدگاه این اثبات برای وی مستندات ترین مهم ،ثانیاً چیست؛ اسالم صدر در مسلمانان حجاب دربارۀ امیر ترکاشوند نظریۀ

 خواهیم وی، مفصل اثر بر مروری با نخست منظور، بدین. هاست کدام وی مطالعۀ ضعف و قوت نقاط ترین مهم ،ثالثاً و است؛

 و وی، ادلۀ و شواهد بر مروری با گاه آن و بازشناسانیم منسجم بندی دسته یک با را وی شواهد و ادله ترین  مهم کوشیدن

 .بسنجیم اسالم، صدر در حجاب فرهنگ بازشناسی در را او توفیق میزان موجود، تاریخی شواهد سایر همچنین
 

 حجاب تاریخ پوشش، فرهنگ ،(ص) پیامبر عصر در شرعی حجاب ترکاشوند، امیرهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 پیشین های دوران در ها آن از بسیاری که شده، مطرح دینی مختلف مسائل دربارۀ هایی پرسش و نقدها اخیر، سال صد یک در

 قاسم مصر، در نمونه، برای. است اسالمی حجاب مسئلۀ دربارۀ نیز برخی نقدها، و ها پرسش این ازجملۀ. است نداشته سابقه

 برشمردند؛ اسالم از پیش شعوب و ملتها عادت و عرف عنوان به را حجاب و شدند زنان حجاب کشف خواستار پیروانش و امین

 مرتضی، علی:  نک) است انسان تحری و آزادی با منافی حجاب گفتند ها آن. اند شده متاثر آن از مسلمانان که عاداتی و عرف

 شریعت اینکه بر مبنی نماید   می مطرح را اشکالی نیز، عَشماوی سعید محمد دیگر نواندیشان جمله از(. اثر سراسر: مطهره

 نابجای های اختالف از کنونی وضع با حجاب مسئله و کرد اقامه آن بر توان   نمی دینی ادله و ندارد اصراری حجاب بر اسالمی

 مهریزی،) نیست دینی واجبات و عبادات جزو و است عرفی امور از لباس و پوشش زیرا است؛ مردمی اث  میر با دینی دیشهان

 (.11: ش1371

. بود مطهری پرداخت، بحث به سنت و قرآن در آن داری ریشه و اصالت اثبات و مسلمانان حجاب از دفاع در که کسانی ازجملۀ

 جامعۀ در رایج شیوۀ همان به اسالمی حجاب از کوشید اسالم، در زن حقوق نظام و حجاب لسفۀف خویش، مشهور اثر دو در وی

 گوید پاسخ باره آن در را جوان نسل میان در رایج ابهامهای و دارد بیان را آن روایی و قرآنی، فقهی، مبانی کند، دفاع ایران

 و گرفتند پی را مسیر همین کمابیش که داد سراغ توان   می یگرید فراوان آثار نیز، وی از بعد(.مآخذ:  نک اثر، دو این برای)

 این با. کردند مطرح آن ترک یا رواج اجتماعی پیامدهای یا حجاب، ارزش و اصالت دربارۀ حقوقی و اخالقی، فقهی، بحثهایی

 نشان توجه زمان گذر رد آن تحول سیر و اسالمی، فرهنگ در آن پیشینۀ و حجاب، دربارۀ تاریخی بحث به کسی کمتر حال،

 .داد

 ترکاشوند امیر تألیف ،(ص) پیامبر عصر در شرعی حجاب کتاب پرداخته، حجاب تاریخی و فقهی بررسی به که آثاری ازجملۀ

 نموده بررسی تاریخی نظر از بوده، مرسوم دوران آن مردم توسط که را بعثت بعد و قبل در پوشش فرهنگ نوع مؤلف. است

 در کتاب این. شود   می بارگزاری اینترنت در یابد،   نمی عمومی نشر اجازۀ ش1311 سال اردیبهشت در اثر این اینکه از پس. است

 آن وحجم محدوده بلکه است؛ نبوده دارد، وجود اکنون که اندازه این به( ص) پیامبر زمان در حجاب کند اثبات است تالش

 معتقد وی. است رسیده فعلی مرسوم حجم به امروز و شده، افزوده آن محج به مرور به( ص) پیامبر شخص از پس و بوده، کمتر

 است وپا دست پایین ونیمه مو گردن، وجه، کشف نبودن وحرام وبازو، ران تنه، ستر لزوم از حاکی پیامبر زمان حجاب است

 .است نوشته مطلب صفحه هزار به نزدیک ادعا، این اثبات در و( 532: ش1311 ترکاشوند،)

 باحجاب آن فاحش تفاوت دلیل به کنونی حجاب های ویژگی از را ذهن باید کتاب این مطالعۀ هنگام در دارد   می یانب مؤلف

 آورد   می مطالبی گاه، آن(. 11ص همان،) گردد کاسته نامانوس مطالب بودن باور سخت از قدری تا کرد خالی( ص) پیامبر عصر

 که آنجا تا. داند   می ناچیز را( ص) اکرم پیامبر و( س) فاطمه حضرت جمله از ومردان زنان از اعم دوران آن مردم پوشش که

 بیعت خصوص در شده بیان های شیوه شود   می مدعی و( 127ص) است نداشته معنی نامحرم و محرم حکم زمان آن در گویا

 ترک بر را وآنان( 153ص) داد   می دست زنان با( ص) پیامبر دارد   می بیان او. است برانگیز سؤال تاریخی کتب در( ص) پیامبر

 وصله جهت فقط سوزن واز است نبوده مرسوم دوز و دوخت عربستان در که است معتقد ایشان (.525ص) نمود   می سوار شتر

 و دیوار و در بدون ها خانه معماری سبک(. 514ص) بردند   می بهره کردند،   می استفاده پوشش برای که ای نادوخته های پارچه

 به زندگی های مکان از دور و نداشتند هم حمام و مستراح(. 315ص) شدند   می یکدیگر خانه وارد سرزده گاهی مردم و بود پرده
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 نیز، برهنگی و نداشتند پوششی و لباس و بودند فقیر ومردم بود گرم عربستان هوای(. 541ص) پرداختند   می حاجت قضای

 (.31ص) بود متداول و مرسوم امری

 طواف عریان و برهنه خدا خانۀ دور نشوند، حاضر خدا نزد اند، کرده گناه آن در که لباسهایی با اینکه برای هم جاهلی راباع

(. 115ص) جستند می بهره خود دامن ناحیۀ پوشاندن برای بود هم فاصله ها آن میان که کوچکی های رشته از تنها و کردند   می

 مثل کاری برای که زمانی تا داشتند؛ را روسری از استفاده حق آزاد زنان تنها و نکنند سر بر روسری خواستند   می کنیزان از

 به حکم ها آن پایۀ بر و تکرار، بارها را مدعیات این همۀ مؤلف(. 74ص) نشوند ها آن مزاحم زناکار افراد روند   می حاجت قضای

 .سازد می خارج واجب و شرعی احکام مقولۀ از را حجاب عمال، که طوری به ؛(325ص) کند   می حجاب بودن اقلّی و عرفی

(. 747ص) داند   می اقلیمی سخت شرایط مهار و کنیزان تمایز و اعتبار و تشخص کسب اساس بر را حجاب بودن عرفی او

 به ها آن شینین پرده و زنان نهی موارد از بسیاری که داند   می تاثیرگذار راستا این در را خطاب عمربن های گیری سخت همچنین

 اولین اثر این کند می ادعا مؤلف(. 377ص) است شده تزریق اسالمی جامعه به وی های اندیشه و افکار طریق از اسالمی جامعه

 حجاب پیشینۀ از بحث در وی(. 5ص) گردد استخراج( ص) پیامبر عصر در شرعی حجاب تا است دینی متون در بازنگری

 سدۀ در شهیداول پرداخت، بحث به سر موی استتار دربارۀ که فقیهی اولین دارد   می بیان که رود   می پیش بدانجا تا شرعی

 (.115ص) گرفت دربرمی را معدودی مواضع پوشش شرعی محدودۀ زمان، آن از پیش تا و بود قمری هجری هشتم

 در فرهنگی کالن های گذاری رمایهس به توجه با و دارد، مسلمانان نگاه از و اسالمی فرهنگ در حجاب که اهمیتی به توجه با

 از و جامعه های پوشش و مدها گیری شکل در آن نقش به توجه با و اسالمی حکم این از حفاظت برای اسالمی مختلف جوامع

 فرهنگ ،اوالً: که دارد تأمل جای مسلمانان، پوشش تاریخ و اسالمی فرهنگ شناخت نظری ضرورت به توجه با تر، مهم همه

 صرفا حجاب، حفظ در یا اند، دانسته   می شرعی امری را خود حجاب مسلمانان آیا است؛ بوده چگونه( ص) پیامبر عصر در پوشش

 به یا کوشیده، اکثری حجاب ترویج در( ص) اکرم پیامبر آیا سو، آن از و اند؛ داشته نظر مد را خود جامعۀ عرف به پایبندی

 و ها دگرگونی چه دچار تاریخی متون و دینی فرهنگ در حجاب فرهنگ به نگرش ،ثانیاً. است کرده بسنده ها حداقل ترویج

 چه کنونی عصر و( ص) پیامبر عصر از پوشش فرهنگ پیرامون شده مطرح های نگرش میان عبارتی، به است؟ شده هایی چالش

 پوشش، و حجاب بودن رعیش یا عرفی و حداکثری یا حداقلی های نگرش از هریک پیروان ،ثالثاً. هست هایی تفاوت و ها شباهت

 .نمایند   می مطرح خود مدعای اثبات جهت دالیلی چه

 

 ترکاشوند مطالعۀ شناسی آسیب

 آقای مانند گذشته در افرادی بلکه. ندارد ایشان به اختصاص کلی چارچوب در شرعی حجاب کتاب در شده مطرح بحثهای

 . نمودند مطرح را بحثها این دیگری های شکل به ایران از ارجخ در وافرادی فقهی آرای سطح در شرعی حجاب مقاله در بهبودی

 

  فرهنگی و محیطی شواهد ترین مهم. 1

 های پارچه فقر، مانند حجاب بودن حداقلی و عرفی اثبات در مولف فرهنگی و محیطی شواهد مهمترین نقد و بررسی به ابتدا

 عصر در مسکونی غیر و مسکونی منازل معماری سبک و لاشتغا مورد های حرفه و ودوز دوخت صنایع نبود و نشده دوخته

 . پردازیم می اسالم صدر و جاهلی اعراب
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 مردم معاش امرار و اقتصادی وضعیت( الف

 وضعیت با مرتبط آیات کرده، استناد ها آن به جامعه در عمومی فقر اثبات برای کتاب این مؤلف که آیاتی دسته اولین از

 سورۀ. است بوده اسالم از بعد چه و قبل چه مکه شهر مردم اصلی شغل تجارت قرآنی شواهد ناداست به. بود مردم اقتصادی

 تجارت قریش مهم های تجارت از یکی که دهد   می نشان تاریخی های گزارش.است شده نازل مناسبت همین به قریش،

 ثروت که دارد وجود جایی در ربا. است ربا ادیاقتص دیگرازموارد یکی. است بوده یمن از ابریشمی و کتانی ای، پنبه های پارچه

 در مالی اشرافیت وجود بود، مکه مردم در اسالم پذیرش از مانع که عواملی از یکی ذکرشده تاریخی کتب در. باشد داشته وجود

 در. است بوده ایجر دیه مثل جاهلیت در احکام از برخی. است کرده یاد مترفین و اتراف نام به اشرافیت این از قرآن بود شهر آن

 .است آنان اقتصادی وضیعت دهنده نشان که است ه بود شتر تا 111ها قتل از برخی دیه جاهلیت جامعه

 تامین برای فقیری افراد. عصر بود آن مردم زندگی نظام جزء گرفتند   می دایه فرزندانشان برای که دایگی مسئلۀ همچنین

 دو وجود دهنده نشان امر این. سپردند می آنان به را فرزندانشان ثروتمندی افراد و ندگرفت  می دایگی به را فرزندانی خود زندگی

 چون شدند شدیدی فقر گرفتار مدینه به مکه از مسلمان مهاجرین هجرت از پس ای دوره در تنها. بود جامعه در متفاوت طبقه

 که هایی فشانی جان و انصار و مهاجر میان برادری پیمان با پیامبر بنابراین. ببرند خودشان با را اموالشان نگذاشتندآنان قریش

:  نک نمونه، برای) کریم قرآن در انفاق به تشویق و تکاثر نفی آیات. کردند تأمین مدتی تا را آنان کردند مهاجرین به نسبت انصار

 هر در طبقات تعداد درضمن. ستا بوده ـ معدود چند هر ـ افرادی اختیار در سرمایه و ثروت که معناست این به( 34/ 1/ توبه

 از ای طبقه است ممکن باشند، داشته وجود زیادی فقرای است ممکن جامعه یک در که طور همان است طبیعی ای جامعه

 ،(34 توبه ،14 عمران آل) دارد   می برحذر مزرعه و انعام و نقره و طال جمع از را مردم که آیاتی. کنند زندگی نیز ثروتمندان

 فقرا از گیری دست و انفاق به دعوت را مردم که آیاتی( 5 حدید) دارد   می برحذر اموال در تکاپو از را مردم که آیاتی ربا، آیات

 حشر ،132 ،5: نساء) کند   می ذکر را فقیر و غنی بندی طبقه دو صریحاً که آیاتی و( 53 حج ،51 توبه ،573 ،571 بقره) نماید   می

 .است داشته وجود نیز اغنیاء طبقۀ کردند،   می زندگی جامعه در که فقرا از زیادی تعداد با مانز هم که دهد   می نشان ،(7

 

 بدان اشاره برای رایج های واژه و دوز و دوخت صنعت( ب

 اند بوده افتاده عقب قدری به مردم. است نداشته رواج خیاطی و دوخته پیراهن( ص) پیامبر زمان در که است معتقد ترکاشوند

 این نقد در(.514 و 533 و 541 و535 ص) اند کرده   می استفاده پارچه تکه دو حداکثر یا یک از فقط دوخته، لباس جای به که

 مانند کتابش در دالیلی مولف. است بوده رایج لباس تنها عنوان به نه دیگری لباسهای کنار در ردا و إزار گفت باید مطالب

 رد را برهنگی مورد در وی های فرضیه و سخنان که گوید   می سخن ها آن فاخر و بلند یلباسها دربارۀ جاهلیت، اشراف وضعیت

 برداشت آن از نادوختگی که حالی در است؟ ندوخته لباسی اشرافی لباس این آیا که گردد می مطرح سؤال این و کند می

 سندی اشکال هیچ نتوانسته و اند آورده دخو کتاب در( ص) پیامبر دوخته های لباس مورد در ایشان که حدیثی ها ده.شود نمی

 نحل سورۀ 31 آیه در است شده  اشاره نیز دوخته لباس به قرآن در. است کافی ایشان مدعای رد برای دهد نشان ها آن در

 جنگ و گرما از را شما که هایی پیراهن شما برای خداوند ؛«باسکم تقیکم سرابیل و الحر تقیکم سرابیل لکم جعل و: »فرماید   می

 اشاره سربال به قرآن اول قسمت در که درحالی کند   می ذکر را دوم قسمت تنها آیه این از مولف. است داده قرار کند   می حفظ

 پیراهن را سربال لغت اهل. است بوده جنگ هنگام استفاده و گرما از محافظت زمان آن عرب مردم برای آن فایدۀ کندکه   می

 تصور برخالف رسد،   می نظر به. است لباس دوختۀ نوع که( 433ص ،3ج اللغۀ، فی المحیط و 344 ص ،7ج العین،) اند دانسته
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 دادن نشان برای 41 آیه اعراف کریم قرآن که داشته رواج بقدری جامعه، آن در دوز و دوخت لذا و سوزن از استفاده ایشان،

 از شتر که روند  می بهشت ها آن صورتی در که کند؛  می ستفادها تمثیل این از روند  نمی بهشت اصال مستکبر کافر افراد اینکه

 برای نه کردن، وصله برای سوزن و نخ از ها آن که کنند  می مطرح را احتمال این آیه، این برابر در ایشان شود رد سوزن سوراخ

 اما باشد، داشته رواج کردن وصله یا جامعه در شود   می آیا گفت باید ایشان پاسخ در. کردند  می استفاده ها پارچه لباس دوخت

  نباشد؟ رایج دوختن

 را لباسش خودش پیامبر ثوبه یخیط اهلل رسول کان:است شده ذکر مورد این( ص) پیامبر های ویژگی از النبی سنن در

 جبۀ» نوانع تحت خویش کتاب از فصلی در( ق522 د) بخاری.کرد   می پینه وصله را خود نعلین یعنی نعلیه، یخسف. دوخت   می

 دوزی،) است آورده حدیث پیامبر جبۀ دربارۀ ،«جهاد در پشمی جبه» عنوان با فصلی در همچنین و ،«سفر در تنگ آستین

 جبه دیگر بار و لباسی بار یک وضو درهنگام( ص) خدا رسول که است آمده چنین نخست، فصل در وی نقل پایۀ بر(. 114

 از دوم فصل در نیز. آورد بیرون ازآستینها را خود های دست ناچار بزند باال را آن های آستین توانست نمی که داشت تن به پشمی

 های زمان به مربوط روایات این. پوشید   می ابریشمین حاشیۀ با ای جبه( ص) پیامبر که کند می روایت وی گفته، پیش فصول

 .است اسالم صدر

 را شما که چه هر یعنی إزار آورد می قاموس ازقول. است اعم طور به لباس اثیاب، از مراد عبارات این در دهد می ادامه وی

 مردان محمد حضرت زمان در و. شدند   می نامیده إزار که باشد هائی روپوش مخصوصا مولف منظور است ممکن معذلک. بپوشاند

 که روپوشی یا بزرگ چادر معنای در شههمی«  إزار»کلمه این کنون تا پیامبر زمان از اسالم، ادوار تمام در. پوشیدند   می را آن

 که است همان جلباب کند   می بیان جوهری، از آنچه موجب به(.52 همو،) است رفته کار به پوشانند   می آن با را خود شرق زنان

 برای است شلوار نوعی آن و دارد نیز دیگری معنای إزار کلمه اما(. 53 همو،) است إزار همان ملحفه و شود   می نامیده ملحفه

 .گذاشت باقی وجب پنج بطول إزاری جمله از وفات هنگام پیامبر. ها گاه تهی و عورت پوشاندن

 پوشانند،   می را چیزی آن با آنچه به و است شیء پوشانیدن معنای به خمر اصل گوید،   می «خمار»مفهوم در مفردات در راغب

 قبا پوشیدن که گفت باید نیز قبا دربارۀ.پوشاند   می آن با را خود سر زن آنچه به شده مخصوص خمار عرف، در ولی گویند، خمار

 فروج قباء باب در. است شده داده توضیح لغت کتب از«  قبا» وصف حدیث کتب در. است بوده معمول محمد حضرت زمان در

 است لباسی فروج گوید   می هم یقرطب. شود   می بیان هم لسان در تعریف همین. دارد چاک پشت از که است قبایی قباء و حریر

. داشت کراهت لباسی چنین این پوشیدن از پیامبر که است حریر از قباء و شود   می پوشیده جنگ و سفر در و دارد شکاف که

 لباس پوشین از سپس خواند می نماز حریر درلباس( ص) پیامبر کند می بیان 553ص الجاهلیه مالبس درکتاب الجبّوری

( ص) پیامبر لباس مورد در متعدد راویان از صفحه 11 حدود اول جلد در سعد ابن.ندانست متقین شایسته را وآن شد منصرف

 در موجود های حرفه مورد در که هنگامی 7 بخش در المفصل 214 ص، علی جواد(. 421ـ 441 ،/1:م1117) دهد   می توضیح

 پشم کتان، حریر، پارچه باانواع خیاطی. د بر  می نام وخیاطی نساجی آهنگری، نجاری، از. دارد   می بیان دهد   می توضیح جاهلیت

 طبقات از کتابش مختلف درجاهای چرا شود،   می مطرح محترم مولف از سؤال این بحث درخاتمه(.217ـ215 همو،) بود مرسوم

 وکار محقق طرفی بابی کار این آیا. گوید نمی سخنی هیچ فوق مطالب پیرامون گوید   می سخن فرضیاتش دراستناد المفصل و

  است؟ جمع قابل تحقیقی
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 وغیرمسکونی مسکونی منازل( پ

 از ها خانه به. ابوابها من البیوت وأتو: فرماید   می 131 آیه بقره سوره در است داشته در ها خانه که دارد این بر داللت قرآن آیات

 در که است امده آیه این تفسیر در. شوید وارد در از است شده گفته که اند داشته در ها خانه بنابراین شوید وارد درهایشان طریق

 شدند؛ نمی وارد در از خود های منزل به دیگر شدند   می مُحرم و بستند   می احرام حج برای که کسانی جاهلیت، زمان در حج وقت

 این از اسالم در و شدند   می خارج و داخل آنجا از و شکافتند   می را دیوار ها خانه عقب در یعنی خود، های خانه پشت در بلکه

 .«بابها علی و العلم مدینه انا: »فرمود( ص) پیامبر. داشتند در ها خانه که دهد   می نشان این. شدند منع عمل

 ها حرفه مورد در علی جواد. است بوده زمان آن در صنایع رواج دهنده نشان جنگی ادوات و نیزه و شمشیر ساختن

 ازجنس است بوده مرسوم درها وقفل آهنگری نجاری، حرف جاهلیت اعراب بین در که دارد   می بیان( 251ـ7/247:م1172)

 احزاب جنگ در که منافقینی: فرماید   می احزاب 13 آیه کریم قرآن در. درنبود کردن باز امکان و شد می نصب در پشت آهن

 درب ما های خانه یعنی عوره بیوتنا ان که بود این شان بهانه( ص) پیامبر از اذن برای داشتند، بازگشت قصد و شده پشیمان

 فرمایند   می آیه همین ذیل در( ع) صادق امام روایت. فرارا اال یریدون ان بعوره، ماهی است، این قرآن پاسخ. است آشکار و ندارد

 (.51/51:ق 1417البیان، مجمع) است پوشیده و محصور بلکه نیست، حصار بی زینت، با یعنی بعوره ماهی

 سورۀ از ای آیه به استناد ها خانه پوشش نابسامان وضعیت اثبات برای پیامبر عصر در شرعی حجاب کتاب مولف دیگر دلیل

 به تو نىِمسکو هاى اتاق پشت از را تو که کسانى یَعْقِلُونَ؛ ال أَکْثَرُهُمْ الْحُجُراتِ وَراءِ مِنْ یُنادُونَکَ الَّذینَ اإِنَّ: »است 4 آیه حجرات

 بلکه خانه و  اتاق معنای به نه را آیه در حجرات بهبودی باقر محمد از پیروی با ایشان. «فهمند  نمى بیشترشان خوانند،  مى فریاد

 نصب همسرانش های اتاق از یک هر در روی بر( ص) پیامبر که داند   می خرما درخت الیاف از شده ساخته هایی پرده معنای به

 نصب خانه و اتاق جلوی که باشد حائلی و مانع از عبارت تواند   می حجره کند مجزا بیرون محیط و مسجد از را نزلم تا کرد   می

 در وراء واژۀ وجود صورت این در باشد اتاق معنای به حجره مشهور رای مطابق اگر.است خانه و رهگذران بین مانع و گردد   می

 توجه با واژه معنای فهم گفت، باید کتاب مولف استنادهای بررسی و نقد در. نماید   می معنا بی الحجرات وراء من ینادونک عبارت

 مانع و پرده معنای به حجرۀ تواند می پس است کردن منع معنای به «ر ج ح» ریشه چون که این. نیست صحیح آن ی ریشه به

 لغت های کتاب کنار در قرآن در ای واژه فهم برای ذال. است شده آیات از اشتباه برداشتی باعث روش این. ندارد علمی ارزش باشد

 لغت های کتاب منبع دو این به مراجعۀ.کنیم مراجعه زمان آن به نزدیک یا زمان آن متون در ها واژه کاربرد به است الزم قدیم

 معنای به النبی حجرۀ واژۀ(. 2/31:ق1411 سیوطی،. )است پرده نه اتاق معنای به حجره که دهد   می نشان قدیم متون و قدیم

 .است رفته کار به اتاق

 لغت های کتاب از تعدادی که است بوده معروف معنا این قدر آن. دانند   می خانه درون اتاقی معنای به را حجرۀ ها نامه لغت همه

 در(. 153/ 4:ق1417منظور، ؛ابن 133/ 5:م1171 فارس، ابن) دانستند کافی است ابنیه از که همین ذکر به واژه این ی معنا در

 برای که است بوده ها خانه در اتاقی مربد گوید کندومی   می تشبیه  حجرۀ به را آن فراهیدی احمد ابن خلیل المربد کلمۀ معنای

 ازدواج به مربوط مطبی طبری ،تاریخ ترتیب همین به(.31/ 3:م1131) است شده   می استفاده آب آوری جمع یا شتر نگهداری

 طبری،.  )پردازد   دیوارودربودمی دارای که خدیجه منزل توصیف به ودرآن است( س) خدیجه حضرت با( ص) اکرم پیامبر

 (.34/ 5:ق1415

 یا ، مکانها اختالف با بوده، متفاوت دهنده تشکیل ماده وسعت، معماری، نوع ساخت، نوع نظر از عرب های خانه این از گذشته

 را ها خیمه حتی(.2/2:م1172علی، جواد) است نموده   می تغییر بودن غنی یا فقیر حیث از او منزلت و آن صاحب مکنت اختالف
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 قسمت یک و خوردند می وغذا نشستند   می درآن بود مردان و ها مهمان برای قسمت یک ازآن کردندکه   می تقسیم قسمت دو

 شودکه   می برداشت گونه این اخبار اهل یاتروا از(. 5 همان،) شد نمی وارد غریبه دران که بود خانه واهل وزنان حریم برای

 دارای آمد فرود درآن خدا رسول که االنصاری ابویوب خانه. باال در ای طبقه و زمینی ای طبقه دارد دوطبقه مدینه های خانه

 وایه نویسد، می ها جسم نظافت مورد در علی جواد آن از بعد(. 17 همان،) شد ساکن دوم درطبقه ابویوب و بود دوطبقه

 شستشو و نظافت به راحتی به هایشان درخانه آوردند،   می دست به آب که زمانی معموال بدوی های حمام و بود گرم عربستان

 جواد(.31 همان،) پرداختند   می منزل در شستشو به( ص) پیامبر و بودند غیرمعروف و کم عمومی های حمام و پرداختند   می

 های درخانه و شدند می داخل بود آن مخصوص مکان خالءکه و داخل حاجت قضای نگامه عربها معتقداست(33ص همان،)علی

 شدند   می پراکنده حاجت قضای برای رفتند   می سفر به هنگامی. کردند می پاک کلوخ با وگرنه آب با یافتند، می آب اگر شهر

 .نشود دیده است واجب و الزم درآن پوشش که شرمگاهشان که کردند   می نزدیک زمین به را شان لباس وآنقدر

 

  فقهی و قرآنی شواهد. 2

 مفاهیم با آن کاربرد به توجه بدون لغوی مفاهیم با تنها ها واژه داردکاربرد وجود نویسنده تحقیق روش که هایی شیوه از یکی

 معنای در است گیپاکیز و طهارت معنای به که زکات مانند. است کرده وضع عرب بافرهنگ متناسب قرآن که است اصطالحی

 خاصی عبادی عمل قرآن در کردن دعا معنای به صالت کلمه. است مال طهارت جهت خاصی عبادی عمل قرآن اصطالحی

 .است نشده دقت و توجه( ع) بیت اهل تفاسیر و قرآنی مفاهیم به ضمن در.است اطاعت و بندگی جهت

 

 بحث برای بنیادین قرآنی های واژه( الف

 را برخی و آورده، بدست تفاسیر از را برخی البته که کند   می مطرح را خاصی معانی قرآن کلمات برای خود تحقیق در نویسنده

 اعراف سوره 51آیه و طه سوره 151ـ117 آیات بررسی در ایشان مثال. است کرده استنتاج گوناگون احتماالت از ایشان خود

 زن اندام به نور، سورۀ31 آیۀ توضیح در را «زینت» کلمۀ نیز،(. 355ص) گیرد   می عورتین معنای به را «فروج» و «سوءاۀ» کلمات

 توجه آیات شناسی واژه در قرآن فرهنگ به شرعی حجاب مولف گفت باید مدعیات، این بررسی و نقد در(.221 ص) کند   می معنا

 به باید شده بیان مختلف معانی از کیی کردن تقویت نیز و قرآن در ای کلمه معنای دریافت برای تفسیری مطالعات در. کند نمی

 اما. شود   می بررسی لغت های کتاب در را زینت کلمه گاهی مثال عنوان به. نمود توجه آمده ها آن در واژه آن که مشابهی آیات

 خود به را ذهن که دیگر اضافه احتماالت و کند   می بررسی دیگر آیات در استعمالش به توجه با را کلمه این قرآن مفردات گاهی

 .کند   می حذف کند،   می مشغول

 شأن به توجه با و گرفته اندام معنای به را زینت لذا و است کلمات قرآنی معانی در نکردن دقت بیان این به نقد نخستین

 پا ساق دنبو پوشیده که دهد   می نشان مطلب داند این   می بازو و ران تنه، فقط را آیه در مطرح پوشش وجوب مطرح، های نزول

 این: فرماید   می امام که. اند شده  تردید و شک دچار ظاهر های زینت مورد در آیه نزول از بعد و است بوده برآن فرع دست ساعد یا

 یاری آیات از صحیح برداشت در را ما تواند   می موجود روایات و سؤاالت نوع به توجه بنابراین. است اشکال بال ظاهر های زینت

: فرماید   می یا و الرزق من الطیبات و لعباده اخرج التی اهلل زینۀ حرم من قل: فرماید   می جایی در قرآن زینت، کلمه مورد در. کند

 ال: فرماید   می دیگر جای در و. باشد واگذاری یا اخذ قابل که باشد باید چیزی آیه این طبق زینت. مسجد کل عند زینتکم خذوا

 اندام معنای به که احتمال این دیگر، عبارت به.نمود مالحظه قرآن در را زینت معنای باید منهاحال ظهر ما اال زینتهن یبدین
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 کل عند زینتکم خذوا آیه معنای باشد، اندام معنای به اگر معناست؟ چه به قرآنی استعمال در اما است لغوی احتمال یک باشد

 در وانهادن و گرفتن این. وانهاد را آن متعلق بتوان که رود   می بکار ییجا در اخذ و اخذآمده کلمه آیه این در شود؟   می مسجدچه

 به و بگذارید را اندامتان که معناست بدین آیا است؟ اندام صرف زینتکم خذوا در مراد آیا! باشد؟ تواند   می چطور بدن با رابطه

 لغوی معنای از که سوءاۀ کلمه مورد در همینطور. نیست اندام معنی به زینت و نیست چنین آیه معنی مسلماً بروید؟ مسجد

 قتل مورد در شود   می جسد از بحث که وقتی مائده سوره در که حالی در. است شده گرفته عورت معنی به و است شده استفاده

 العۀمط اشکاالت از یکی است؟ جسد کل منظور یا است عورت منظور آنجا آیا اخیه سوءۀ یواری کیف: فرماید   می هابیل

 متفاوت استعمال مراد با وضع مراد است ممکن چراکه. است قرآن خود فرهنگ از جدای کلمه، معنای و لغت به نگاه ترکاشوند،

 .باشد

 

 جیب و خمار کلمه بررسی( ب

 سه خود گیری نتیجه در نویسنده. کند می ارائه نادرست تفسیر نور سوره 31 «جیوبهن علی بخمرهن ولیضربن» آیه از مؤلف

 و سینه خاص پوشش به مربوط آیه حکم داندکه   می این را برتر احتمال و کند   می بیان آیه معنای مورد در را نهایی احتمال

 بلکه ندارد؛ خاصی فاصله یا شکاف بر اشعار جیوب، ترتیب این به.داند   می کلی رهنمود یک را آیه دستور و باشد   نمی گلو و گردن

 و تنه نتیجه در و شد   می حادث مختلف وضعیتهای در شان نادوخته های جامه خاطر به که بود نمایانی لهفاص یا شکاف هر بر دالّ

 بر اشعار نیز خمار طور همین.گردید می سینه و تنه پایین و فرج ظهور موجب ویژه به. داد   می قرار برهنگی معرض در را ران

 را جیب ظهور توانست   می و گرفت   می قرار اندام روی بر که است کلی ورط به پوشاک و جامه بر دالّ بلکه نداشته خاصی جامه

 عبارت تبیین در و ادامه در که جیوبهن علی بخمرهن ولیضربن جمله بنابراین. بپوشاند را سینه و فرج ناحیه ویژه به و کند مهار

 ولیضربن» آیه(. 271ص) «شده باز فحشا به ور که است هایی پنجره شدن بسته خواهان ظهرمنهاآمده، ما اال زینتهنّ الیبدین

 معنای به جیب کندوکلمه نمی برروسری باشدوداللت تواند   می پوشاکی خمارهرگونه مولف ازدیدگاه «جیوبهنّ علی بخمرهنّ

 .بود ندوخته زمان آن های لباس و است شکاف هرگونه معنای به بلکه نیست گریبان

 که پوششی خمار دوکلمه از جدیدی های ترجمه آیه این معنای کردن رد برای ایشان لیاص استدالل گفت باید بررسی و نقد در

 های کتاب در که صورتی به را جیب کلمه مفسران همه. است روسری معنای به فارسی در پوشاند   می آن با را سرش زن

 در است کردن قطع و شکافتن به لغت ینا ریشه اگرچه.اند گرفته پیراهن گریبان معنای به است عربی لغات دربارۀ که تخصصی

 را دستت که شود  می گفته او به موسی حضرت داستان در چنانکه است؛ رفته کار به معنا همین به همواره نیز کریم قرآن

 هک دارند   می اظهار سندی، هیچ بدون و بارها کتاب ابتدای از ایشان. بود خواهد درخشان کنی خارج وقتی کن وارد خود گریبان

 خمار با مگر رسیده حیض سن به که را زنی نماز خداوند آورد، می را روایت این. است رفته کار به تنه پایین پوشاندن برای خمار

 سترعورت دربارۀ که روایاتی میان در را روایت این اول شهید اینکه از ایشان.بخمار إلّا حائض صالۀ اللّه یقبل ال. کند نمی قبول

. است قرارداده استفاده مورد تنه پایین و سترعورت برای را روایت این اول شهید اینکه نه گیرد؛   می نتیجه هکرد مطرح نماز در

 واژه از مقصود گوید   می صریحا و است ذکرکرده را آنان نویسنده استناد مورد جمالت از بعد سطر چند در اول شهید که درحالی

 است؛ بوده عادی معنای همان روایت ازمعنای شهیداول استفاده. است وکفیّن جهو از غیر سرش و بدن تمام زن مورد در عورت

 استفاده تفاسیر نیز و مطرح تفاسیر در دقت.ببرد کار به امروز اصطالحی معنای به عورت پوشاندن برای را خمار ایشان اینکه نه
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 گردن و ها سینه پوشش مورد در آیه حکم ود،خ نظر اثبات در نویسنده تالش و سعی علیرغم که دهد   می نشان کتاب در شده

 .بپوشانید هم را ها سینه آن با که کرده سفارش آیه و بوده سرشان بر چیزی دهد   می نشان طبری تفسیر مثال عنوان به. است

 

 «فرج حفظ» و «النساء من قواعد» مفاهیم( پ

 النِّسَاء مِنَ وَالْقَوَاعِدُ از منظور زیرا شوند ظاهر برهنه صددرصد آشنا و غریبه درمقابل توانند  می خانه در زنان گوید   می نویسنده

 یائسه زنان بر و فرماید  می که نور سوره51درآیه بِزِینَۀٍ مُتَبَرِّجَاتٍ غَیرَ ثِیابَهُنَّ یضَعْنَ أَن جُنَاحٌ عَلَیهِنَّ فَلَیسَ نِکاحاً لَایرْجُونَ اللَّاتِی

 وَأَن نکنند؛ خودنمایی زینتى با که درحالی نهند کنار را خود پوشش که نیست ندارندگناهى زناشویى امید که ای سالخورده و

 سالخورده، و یائسه زنان نه داناست شنواى خدا و است بهتر ها آن براى ورزیدن عفت و عَلِیمٌ سَمِیعٌ وَاللَّهُ لَهُنَّ خَیرٌ یسْتَعْفِفْنَ

 نه پوشش گذاشتن کنار از منظور و دانند  نمی ناپسند را بودن برهنه و ستنده خانه در که است زنانی زیاد احتمال به بلکه

 .است نامحرمان مقابل در حتی خانه در بودن برهنه کامال معنای به بلکه شرعی، حجاب برداشتن

 در سنی و شیعه فقهای و مفسران همه لذا و باشد آشنا عربی زبان با که هرکس بایدگفت ترکاشوند سخنان بررسی و نقد در

 رغبت مورد دیگر که ای سالخورده زنان برای گردن و سر حجاب که است آن آیه این از مقصود که، یابد درمی تاریخ طول

 .ندارد وجوب اما تراست نزدیک عفت به اگرچه شوند، نمی واقع جنسی

 اند گفته لغت اهل عموم چنانکه اما شده، گرفته نشستن قعود ریشه از اگرچه که است، قاعد یا قاعده ریشه از جمع، قواعد کلمه

 معنای گذاشتن کنار با نویسنده. شوند  نمی دیگرحائض که هستند ای سالخورده زنان مقصود رود  می کار به زنان مورد در وقتی

 حاضر نزنا همه معافیت تیتر با گشوده عنوانی است، باشند خانه در که زنانی معنای به قواعد اینکه اظهار با و کلمه این صحیح

 فاقد که ولو شان خانه درون توانند  می زنان که است این آیه معنای که رسد  می بندی جمع این به آنجا در و پوشش از خانه در

 پنجره و باب مقابل در ایستادن به شروع البسه کندن از پس نباید ولی. درآورند تن از را ها جامه تمام باشد کافی استتار و درب

 .کنند اندام های زیبایی اندننمای نتیجه در و

 و درب فاقد ولو تعبیر از استفاده با و کند   می تفسیر ها جامه تمامی به را جامه که کروشه داخل مطالب افزودن با نویسنده 

 و درب فاقد هم باز ببینند، برهنه کامال را ها آن بتوانند خانه بیرون از دیگران اگر حتی که کند  می تاکید باشد کافی استتار

 تردد خانه در زیاد که محارمی دربارۀ سوره همین23 آیه در که کریم قرآن تر، ساده تعبیر به. ندارد مشکلی باشد کافی استتار

 خواب اتاق وارد سرزده باشند نداشته تن بر مناسب لباس دارد احتمال شوهرکه و زن خلوت اوقات در که دهد   می تذکر دارند

 .بگیرند اجازه حتما ورود برای و آنهانشوند

 مردهای و منظر در اگر حتی شوهر نزد و خواب اتاق در فقط نه کلی طور به خانه در که دهد  می اجازه زنان به بعد آیه دو در

 اما. نروند منزل درب جلوی برهنه صورت بدین فقط و ظاهرشوند برهنه کامال که ندارد اشکال باشند، هم خانه از بیرون غریبه

 معاصر های ترجمه از یکی سراغ به ابتدا ایشان چیست؟ کریم قرآن ساحت به ای ترجمه چنین دادن نسبت برای نایشا دالیل

 پیشفرض انسان اگر. است کرده ترجمه ندارند آمیزشی امید که ای فرونشسته زنان صورت به را آیه ابتدای عبارت که رود   می

 در مفسران و مترجمان عموم از تبعیت به که ای ترجمه در که فهمد  می را معنایی همان ترجمه این از باشد، نداشته خاصی

 معنای به را الحافظات و لفروجهم الحافظین شرعی حجاب مؤلف نگاه از نهی احادیث.است شدآمده ارائه آیه برای بحث ابتدای

 به مشابه های عبارت و عبارت این در فرج معنای نشود ظاهر مباالتی بی اثر در تا اند دانسته تناسلی اندام پوشیدگی به توجه
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 حفظ عبارت. شد قرارداده شرمگاه معنای در بعدی زمانهای در واژه این. است شکاف معنای به بلکه نیست؛ تناسلی اندام معنای

 .باشد شرمگاه فیزیکی حفظ معنای به که این نه است پاکدامنی از کنایه فرج

 را آن دایرۀ اسالم و داشته وجود مختلف های شکل با مختلف ادیان در و جهان در اسالم از قبل زنان، پوشش معنای به حجاب

 را بدنشان زنان یعنی بوده؛ زمان آن مرسوم و متداول پوشش( ص) پیامبر زمان در زنان پوشش. کرد محدودتر اندکی

 به و شد نازل آیه که بود پیدا ها آن سینۀ از قسمتی و گردن و گوش از مقداری ولی بوده، ها آن سر روی روسری و پوشاندند   می

 از که را آنچه بنابراین، .نباشد آشکار و پیدا ها آن زینت تا بپوشانند، نیز را مقدار آن بگو زنان به که شد داده دستور( ص) پیامبر

 معموالً عرب زنان کامل، حجاب نه البته بودند، حجاب دارای پیامبر زمان در زنان که است این شود   می استفاده تاریخ

 انداختند   می سر به که هایی روسری. بود دید معرض در سینه و دورگردن و بود باز هایشان گریبان که پوشیدند   می هایی پیراهن

 نتیجه.بود نمایان گردن و سینه جلوی و ها گوشواره و ها گوش طبیعی طور به انداختند   می سر پشت به را آن پایین های قسمت

 سر به روسری همچنین بوده، پوشش در آنان بدن تمام که است بوده گونه این( ص) پیامبر زمان در زنان حجاب که این

 این بوددر باز است، مردان شهوت تحریک موجب و زینت محل که جاهایی و آنان گردن و سینه از مقداری منتها انداختند،   می

 را خود زینت و کنند حفظ را خویش دامان و گیرند فرو را خود های چشم بگو ایمان با زنان به و شد نازل آیۀحجاب که بود جا

 آشکار هایشان سینه و انداختند   می سر پشت به کرده، جمع را روسری و چارقد اطراف زنان، آیه نزول وقت... مگر نسازند، آشکار

 و گردن دور و سینه و مو زن، عنیی گوید   می آیه از بخش این تفسیر در عباس ابن(. حجب واژۀ ذیل/5:ش1373 قرشی،) شد   می

 هیچ شد، نازل نور سورۀ 31 آیۀ که همین است شده نقل عایشه از(. 133/ 4: ق1417 طبرسی،. ) بپوشاند را خود گلوی زیر

 31 آیۀ ذیل: ق1325 زمخشری،) بیایند بیرون سابق همچون آنان که نشد دیده و نکردم مشاهده انصار زنان همانند را زنانی

 (.رنو سورۀ

 

 روایی شواهد ونقد بررسی. 3

 کندکه می بیان را( ع) علی حضرت سخن صدوق شیخ ازخصال 57درص. دارد نقیض و ضد سخنان روایات، بیان در نویسنده

 درهمان دیگری باسخن واقع ودر است ضعیف نیز دینش باشد نازک و نرم اش جامه هرکه. کنید استفاده ضخیم جامه از فرمود

 باالتنه دیگرآنراساتر بودودرجایی برسرکنیزان روسری پوشیدن مانع عمر گوید می درجایی.کند می ردّ را اش فرضیه خود صفحه

 .داند می

 

 ساق معنای( الف

 و بستند   می ران به زنان گیردکه   می زربفتی پارچۀ و زیور را خدم و خلخال و ران معنای به را ساق ترکاشوند دیدیم، که همچنان

 زینتهن من یُخفین ما لِیُعلَمَ بارجُلهِنَّ یَضربن ال و بایدگفت، وی سخن این درنقد(. 214 ص) آویختند   می پا مچ به که فلزی نه

 یُخفین ما. شود معلوم پاهایشان پنهان زیور و خلخال که نزنند زمین به پای طور آن گوید،   می مؤمنان به نور سوره 31 آیه

 به بلکه باشد دید معرض در و جواهرنشان که بستند نمی ران دور به را آن کند   می اظهار دترکاشون آنچه برخالف دهد   می نشانه

 دیده گرفتند   می باال را لباس دامن اگر و رسید   می گوش به آن صدای کوبیدند   می زمین به پا که زمانی و. بستند   می پا مچ دور

 الفائق) اند بسته   می پا مچ به ها عرب که است زنانه زینت نوعی هر الخلخ معنای به خدمه و است خدمه جمع«  خَدَم.»شد   می

 انسان مورد در ساق کلمه جا هر کریم، قرآن آیات در .است ساق از دیگری تلفظ هم سوق و( 311 ص ج، الحدیث، غریب من
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 مشرک ملکه44 آیه نمل سوره رد مثالً. شود می پافهمیده ساق از امروزه که است معنایی همان به آشکارا است رفته کار به

 قطعاً که. کشید باال پا ساق روی از را لباس و است جاری زمین کف در آب که کرد گمان سلیمان قصر به ورود هنگام بلقیس

 دامن» تعبیر. زند نمی کنار را ران روی لباس و زند   می باال را پا ساق روی لباس از کمی مقدار فقط انسان پا نشدن خیس برای

 سر تا مچ از محدوده الرجل از مقصود. است لباس پایین و رها قسمت معنای به بلکه زنان امروزی های دامن معنای به نه «اسلب

 ها آن که معنایی با را ها واژه و گفت   می سخن جاهلی مردم همین با که متنی عنوان به نیز کریم قرآن و است بوده انگشتان

 مائده سوره وضو آیه آن ترین معروف که است رفته کار به مچ تا انگشت محدوده مورد در رجل باًغال. برد   می بکار فهمیدند   می

 .است 5 آیه

 پاهایشان رفتن راه هنگام در که دهد   می هشدار زنان به جا آن در است رفته کار به پا کف معنای به رجل نور 31 آیه پایان در

 زمین بر پا از مقصود که است واضح. کند توجه جلب شان مخفی های خلخال صدای مبادا تا نکوبند زمین بر را( أرجُلهن)

 .نیست ران بیخ تا انگشت از کوبیدن است کرده بیان ترکاشوند که وچنان پاست کف کوبیدن کوبیدن

 

 بیعت هنگام در زنان با مصافحه( ب

 غیر مصافحه دانستن مردود. است ودهنم استناد حجاب بودن واقلی عرفی جهت بدان ترکاشوند که است مواردی از یکی 

 از( ص) پیامبر با زنان بیعت جهت تاریخی کتب در منقول های شیوه وی. است بیعت هنگام در زنان با( ص) پیامبر مستقیم

 دستش که زنی با مصاحفه از پیامبر حتی دارد   می بیان شودو  می منکر را پارچه، دادن قرار حائل و آب ظرف قراردادن قبیل

 .کند   می مطرح را( ص) پیامبر با زنان مستقیم دادن دست و کرد خودداری نداشت ابخض

 تر روشنی به آنان های خواسته و بیعت برای مدینه زنان مندی عالقه. گردد   می بیان ذیل مطالب فوق سخنان وبررسی نقد در

 دهی؟   نمی دست ما با آیا پرسیدند و بودند آمده بیعت برای که زنان از گروهی پاسخ در( ص) پیامبر کند   می کمک مسئله شدن

(. 313: تا بی اثیر، ابن) است زن صد با گفتن سخن همانند زن یک با من گفتن سخن و دهم   نمی دست زنان با من: فرمود

 دختر دهن بیعت شرح در اثیر ابن. باشد داده رخ مکه فتح از پس مکی زنان بیعت جریان در پرسش این مشابه دارد احتمال

 با من: فرمود( ص) پیامبر(. 517ـ512/:7 همان) است بوده پرسش آن کننده مطرح هند که است کرده روشن ربیعه بن عتبته

 (.2/255: تا بی اثیر، ابن ،3/133: 1117 سعد، ابن) دهم   نمی دست زنان

 بیعت آنان از( ص) پیامبر و رفتند بود جا آن در( ص) پیامبر که ابطح ناحیه بر هند راه هم به زنان از تعدادی دیگر روایتی در

 در راست دست نیز زنان و برد فرو آن در را خود دست و خواست آبی ظرف بلکه نکرد، مسح را زنان دست بزرگوار آن. خواستند

 پیچیده ای پارچه یا لباسی در( ص) پیامبر دست که حالی در دادن دست به روایات برخی(. 1/517: تا بی طبرسی،) بردند آب

 به را آن سپس و نهاد آب ای کاسه در دست( ص) پیامبر که است آمده نیز موردی در (.3/4: 1117 سعد، ابن) کردند اشاره بود

 پیامبر که شد سبب زنی زینت شدن ظاهر روایتی در(. 3/3 همان) بردند   می آب در دست بیعت برای یک به یک که داد زنان

 بوده کالمی و لفظی صرفا بیعت که مصرّند همچنان برخی(. 3/4 همان) کند خودداری بیعت برای زنان با دادن دست از( ص)

 هیچ در و شد ذکر مردان با بیعت شرایط داشتند، حضور یثربی زنان از تن دو که دوم عقبه بیعت در(. 73 تا بی کتانی،) است

 حاضر زنان از یکی منیع ام همسر که عمرو بن غرفه پاسخ در( ص) پیامبر. است نپرداخته زنان این بیعت به اختصاصاً موردی

 شما با که چه برآن کردم بیعت دو آن با: فرمود کنند بیعت تو با تا اند آمده ما با زن دو این خدا رسول ای: گفت بود، عقبه در

 (.1/535: تا بی اثیر، ابن) کردم بیعت
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( ص) پیامبر با بیعت در مدینه زنان گام پیش که زنان از نفر هس اشهلی عامر ام روایت در مدینه به( ص) پیامبر هجرت از پس

 را خدا: فرمود( ص) پیامبر. کردند بیعت آورده ایشان که چه آن بودن حق به شهادت و تصدیق بر و رفتند ایشان نزد بودند،

 استوار آن به شهادت و ماسال دیانت بر بیعت(. 3:1117/3 سعد، ابن) کنید بیعت شما فرمود سپس و کرد هدایت را ما که شکر

 اکرم پیغمبر و اند داشته را پیامبر با کردن بیعت جواز زنان اسالم صدر در .است نشده گزارش آن در دیگری خاص شرط و بود

 در. رسد   می تن 455 به( ص) خدا پیامبر با کننده بیعت زنان شمار. داشتند حضور مردان مانند مکه فتح و حدیبیه بیعت در

 دست آوردند، آبی ظرف داد دستور که شکل این به گرفت، بیعت ازآنها پیامبر و اند داشته شرکت زنان نیز خم، غدیر روز بیعت

 (.41ص نائینی، غروی) شمرد بیعت را این و برند فرو آب در را خویش دست زنان داد دستور و برد فرو آن در را خود

 

 ( ع) بیت اهل و( ص) پیامبر سیره در پوشش( پ

 به و پوشید   می پیراهن. افکند   می شانه بر را دیگری و بست   می ن  میا بر را یکی بودکه( قطیفه) برد دو غالبا پیغمبر لباس اند گفته

 .است پوشیده   می سفر در نیز دار آستین جبۀ. داشت   می دوست بیشتر ها لباس همه از را آن ترمذی روایت

 چنین( ص) پیامبر های ویژگی ذکر هنگام است، پیامبران از برخی حال شرح و الهی یدتوح بیان در که البالغه نهج 121 خطبه

: فرماید می خطبه این کرد. همچنین در   می وصله را اش جامه و دوخت،   می را کفش پارگی خود دست با ایشان که دارد می بیان

( ع) علی حضرت 53 خطبۀ در. کنم   می حیا اش کننده هوصل از که ام زده وصله را خود پشمینۀ پیراهن این آنقدر سوگند خدا به

 با و شود،   می مدارا کوفته کوهان شترهای با چنانکه کنم مدارا شما با اندازه چه: فرماید   می خود اصحاب سرزنش مقام در

 به شام سپاه از گروهی قتهرو گردد؟   می پاره دیگر جانب از شود   می دوخته طرف هر از که گردد،   می رفتار پوسیده های لباس

. برد   می پناه آشیانه به کفتار مانند و خزد   می النه به سوسمار چون و بندد،   می را اش خانه درب شما از مردی هر کند   می رو شما

 .گردد   می برداشت ها خانه بر در و پرده وجود و لباس دوز و دوخت رواج بر البالغه نهج در علی حضرت ازسخنان

 عمل از( ع) فاطمه باری نویسد می نص مقابل در اجتهاد کتاب جمله من تاریخی کتب( س) فاطمه حضرت پوشش و یرهدرس 

 زنان و خود خدمه از چند باتنی و سرافکند چادر و پوشید روسری پس. ماند خشمگین همچنان و برآشفت سخت ابوبکر

 آن در ابوبکر. شد وارد ابوبکر بر اعتراض برای رفت   می راه غمبرپی همچون حالیکه در بودند، گرفته را پیرامونش که هاشم بنی

 مسجد) پرده پشت در فاطمه. آویختند فاطمه و مردم میان ای پرده. داشت قرار دیگران و وانصار مهاجران انبوه ن  میا حال

 (.153:ش1333الدین، شرف)  خورد تکان سخت مجلس و سردادند را گریه حضار که برآورد دل از جانکاهی ناله چنان( پیغمبر

 کنیزان و زنان. کردند رهایش را او گذاشته منت او بر که اسیری پسر ای: فرمود یزید به رو( س) زینب حضرت سخنرانی در

 ها بیابان و شهرها به نقاب بدون های صورت با پرده بی را خدا رسول نشینان پرده... و دهی   می جای پرده پس در را خود

 زنی. امد کوفه به پیغمبر آن اسیران همراه سعد ابن( ع) حسین امام شهادت از پس(.35ص: م1137 طیفور، ابن:  نک) گردانی   می

(. ص) محمدیم آل اسیران از ما گفتند پاسخ در اید؟ قبیله کدام و مملکت کدام اسیران از شما زد فریاد بام باالی از کوفه زنان از

 همو،. )بپوشانند را خود تا داد( ع) بیت اهل به و کرد جمع مقنعه و ازار و جامه ها آن برای خود خانه از و آمد فرود بام از زن آن

 دیدگان نور و پیغمبر فرزندان اموال غارت برای تمام سرعت با سپاهیان آن از پس( ع) حسین امام شهادت از پس(. 173 ص

 .ربودند   می ها نز سر از چادر که طوری به شتافتند خیمه سوی به( س) زهراء فاطمه

 از. رود می خرید به بازار در عامر بنی قبیلۀ از زنی. کردند عنوان گونه این را جاهلیت در فجارجنگی جنگ سبب ازمورخین برخی

 (.353/ 3: ق1414ربه، عبد ابن) فجارشد جنگ امرموجب این. کند می امتناع ولی بردارد؛ را صورتش پوشش خواهند می او
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 است داده روی بابت آن از یهود و مسلمانان میان جنگ این که اند آورده چنین قینقاع بنی جنگ سبب بیان در دیگری، روایات

 مرد و کرد امتناع مسلمان زن. بردارد را نقابش خواهدکه می او از فروشنده. کرد می خرید یهودیان بازار در مسلمانی زن که

 قبیلۀ افراد بعد. شد آشکار او اندام شد، بلند زن آن وقتی. کرد وصل شتشپ به را او دامن پشت از او کردن مسخره برای یهودی

 جوانی قریظه بنی درغزوۀ(.43/ 3:ق1412عاملی،) شد جنگ سبب موضوع همین. کشتند را او و شدند درگیر یهودی بامرد زن

 پیامبر رحلت زمان در(. 231/  3 :م1117سعد، ابن) داشت چهره بر نقاب که درحالی امد جنازه باالی به مادرش شود   می شهید

 (. 435/ 4: تا کثیر،بی ابن) پوشاندند را خود و گذاشتند چهره بر نقاب بودند، بستر دراطراف که زنانی شد وارد ابوبکر وقتی( ص)

 

 گیری نتیجه

 حجاب وضع بر دال نصوصی اگر لذا. است مدینه در حجاب احکام ابالغ. است کرده اشاره احکام بودن تدریجی به نیز ترکاشوند

 آن تا چون. بود نخواهد قبول مورد شرعی حجاب رد یا اثبات در شود، ارائه آن از قبل یا مکه در( ص) پیامبر حضور زمان در

 مدینه مردم حجاب نیز طرفی از. باشد تواند نمی چیزی بر دلیل پیامبر سکوت بنابراین و بود نشده تشریع حجاب اساساً زمان

 مورد در. داد قرار توجه مورد مردم رمقدورات درکنا را حجاب احکام ابالغ تاریخ باید لذا و است احکام دنبو تدریجی مشمول

 و زمان گذشت با و کم کم بلکه است نشده اعالم یکباره حجاب حکم که داد خواهد نشان قرآن آن تشریع مراحل و حجاب

 .است شده آن ماندگاری و حکم این سریع تأثیر موجب این و شده نازل( ص) پیامبراکرم مبارک قلب بر زمینه شدن آماده

 تاریخی، منابع باشیم داشته تاریخی کشف بخواهیم و باشد تاریخی بحث اگر نیست مشخص ترکاشوند بحث روش همچنین

 اغلب و بود اهدخو متفاوت آن منابع و روش باشد، فقهی بحث اگر و شود می مطرح ادله آن وارزشیابی رفته کار به ادله نوع ابزار،

 در، نظیر هایی واژه وجود درخاتمه.بود نخواهد فقهی های آموزه در استناد قابل متقن، اسناد نداشتن لحاظ به تاریخی های گزاره

 جهت ترکاشوند فرضیه جدی های چالش دهنده نشان دیگر کلمات وبسیاری بیت دینارودرهم، قمیص، ثیاب، سوزن، دیوار،

 . دارد علمی دقیق وکنکاش تحقیق نیازمند ومحتوا سند بررسی ازنظر ایشان ادله یکایک درضمن .است حجاب بودن حداقلی

  

 نابعم

 .دارالشعب. محمدابراهیم کوشش به. الصحابه معرفۀ فی اسدالغابۀ(. تا بی) محمد بن علی اثیر، ابن .1

 ش؛1333 تهران، آیتی، عبدالحمید ترجمۀ العبر، محمد، بن عبدالرحمان خلدون، ابن .5

 .العلمیه دارالکتب بیروت عطاء، عبدالقادر محمد کوشش به الکبری، الطبقات(. 1117) محمد سعد، ابن .3

 .افست قم، النساء، بالغات ،(ش 1371) طاهر ابی بن احمد طیفور، ابن .4

 .للطباعه الحداثۀ بیروت، النساء، بالغات( م ،1137) ـــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 .العلمیه دارالکتب: بیروت قمیحه، محمد مفید کوشش به الفرید، العقد ،(1414) محمد بن احمد ربه، عبد ابن .5

 .الحلبی البابی مصطفی مکتبۀ قاهره، ،(م1171) اللغۀ مقاییس معجم احمد، فارس، ابن .7

 .هالعلمی دارالکتب بیروت، ودیگران، ملحم ابو احمد کوشش به النهایۀ، و البدایۀ ،(تا بی) اسماعیل کثیر، ابن .3

 .صادر دار بیروت، العرب، لسان ،(ق1417) مکرم بن محمد منظور، ابن .1

 .15 شهریور در دسترسی ، تبیان اینترنتی پایگاه در دسترسی قابل ،«شرعی حجاب(. »1337)  محمدباقر بهبودی، .11
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 و نوردیبج موسوی کاظم کوشش به اسالمی، بزرگ المعارف دائرۀ از 14 جلد ضمن ،«پوشاک(. »1332) احمد پاکتچی، .11

 .اسالمی بزرگ المعارف دائرۀ مرکز: تهران. دیگران

 دسترسی ، بازنگری اینترنتی پایگاه در دسترسی قابل ،(ص) پیامبر عصر شرعی حجاب ،(ش1311) حسین امیر ترکاشوند، .15

 م؛5115 نوامبر در

 .االسالمی دارالغرب بیروت، الجاهلی، شعر فی العربیۀ مالبس ،(م1131) یحیی جبوری، .13

 .الهالل دارومکتبه.بیروت.سامرایی وابراهیم مخزومی کوششمهدی به.العین(.م1131) فراهیدی احمد بن خلیل .14

 .العلمیه دارالکتب قم، الثقلین، نور ،(ق1412) جمعه بن علی عبد حویزی، .12

 ش؛1342 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، هروی، حسینعلی ترجمۀ مسلمانان، البسۀ فرهنگ راینهارت، دزی، .15

 .القلم دار دمشق، مرعشلی، حسین کوشش به القرآن، الفاظ مفردات ،(ق1415) حسین بن محمد اصفهانی، براغ .17

 .االسالمیه دارالکتب قم، الکشاف، ،(ق1325) عمر بن محمد زمخشری، .13

 .دارالفکر بیروت، بالمأثور، التفسیر فی الدرالمنثور ،(ق1414) بکر ابی بن عبدالرحمان سیوطی، .11

 .العرفان مناهل موسسۀ بیروت، البیان، روائع ،(ق 1417) یعل محمد صابونی، .51

 .فراهانی: تهران. کرمى علی ترجمۀ. تفسیرالقرآن فی البیان مجمع(. ق1417) حسن بن فضل طبرسی، .51

 .العلمیه دارالکتب: بیروت. عاصی حسین کوشش به. الملوک و االمم تاریخ(. تا بی) جریر بن محمد طبری، .55

 .دارالهدی بیروت، النبی، سیرۀ من الصحیح ،(ق 1412) مرتضی جعفر عاملی، .53

 .الذهبی الکتاب: قاهره. الحدیث وحجیۀ الحجاب حقیقۀ(. ق1331) محمدسعید عشماوی، .54

 .للمالیین العلم دار بیروت، االسالم، قبل العرب تاریخ فی المفصل ،(م1172) جواد علی، .52

 11شمارۀ. شیعه بانوان مباحث نامۀفصل ،«ها ودیدگاه عفت و حجاب» ،(ش1335) مطهره مرتضی، علی .55

 .مدرس تربیت دانشگاه نشر مرکز تهران، الشیعه، محدثات ،(ش1372) نهله نائینی، غروی .57

 .کتاب بوستان قم، سنت، و قرآن دیدگاه از حجاب ،(1333) فتحیه زاده، فتاحی .53

 حدیث، و قرآن علوم رشتۀ دکتری نامۀ پایان معاصر، مفسران دیدگاه از زن شخصیت بررسی(. 1331) فتحیه زاده، فتاحی .51
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