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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٣ 

 

  

  

  گفتار پيش
  

  بيان مسأله، ضرورت تحقيق، سؤال اصلي
ين درگيري ذهني و مراقبت عملي را براي بيشترحجاب و پوشش امري است كه 

مسلمانان با هيچ  Aهنقش حجاب شرعي در زندگي روزمر. به وجود آورده است ؤمنانم
اين مراقبت در ايران، پس از  ناگفته پيداست لزومِ. چيز ديگري قابل مقايسه نيست
از جمله ناشي از  ،اهميت حجاب. چندان گرديدمي دواستقرار نظام مبتني بر احكام اسال

صدر اسالم و به ويژه  ذهنيتي است كه ما مسلمانان در مورد ميزان پوشيدگي مؤمنانِ
ما گمان . حجاب آنان معموالً يكسان است Aهبار تصور اكثر مسلمانان در. پيشوايان داريم

 ، و از آنبوده داراي پوشش حداكثري علي و ساير صحابه امام، خدا رسول كنيم كه مي
آن زمان را سرتاسري دانسته  حضرت فاطمه و ساير بانوانِ، همسران پيامبر پوششِ تر مهم
  .كنيم ميپرده تصور  سيا پنهان در پ و اينان را همراه با روبند چه بساو 

گونه كه ما فكر  ها آن ، آيا آنپرسش اين است كه آيا به راستي آنان چنين بودند حال
شان مطابق با همان ذهنيتي است كه از ايشان  كنيم بوده، و ميزان حجاب و پوشيدگي مي

 شان يكسان است؟ مان حك كرده با واقعيت ها در ذهن داريم و تصويري كه روزگار از آن
، شورت از و مردان ،بوده ...و دامن، شلوار، مانتو، بلوز، مقنعه، چادر داراي شان نيا زناآ

 Aهدند؟ وجود چنين تصوراتي ناشي از مقايسكر استفاده مي... پيراهن و، زيرپيراهن، شلوار
 ،رايج در آن عصر يها هجامرايج در عصر كنوني با وضعيت حجاب و  ي هحجاب و البس

اما . ي آن روزگار استها شخصيتزمان خود با مؤمنان و  مؤمنانِ Aو نيز ناشي از مقايسه
همه فاقد صحت است زيرا در آن زمان خبري از وجود  ها ايندر پاسخ بايد گفت كه 
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نبود و عالوه بر آن  "چادر و مقنعه، مانتو ،پيراهن دامن، زيرپيراهن، ،شلوار، شورت"
حجاب در نزد پيامبر و مؤمنان صدر اسالم، در حدي كه اينك مطرح است به دين گره 

  .نخورده بود
عصر  به بازنگري در متون ديني پرداخت تا حجاب واقعي مؤمنان بايست ميبنابراين 

را استخراج كرد تا از رهگذر آن  ،كه برگرفته از آيات الهي و ارشادات نبوي بود، پيامبر
ميزان پوشيدگي  و در نتيجهذهنيتي كه از حجابِ آنان داريم برسيم  به درستي يا نادرستيِ

  .واقعي ايشان را به دست آوريم
 "يامبرحجاب شرعي در عصر پ" موردپژوهشي كه در  Aهخواهم نتيج در اين كتاب مي

  .درستيِ راه طي شده در اين مسير را ندارمي ادعا ؛ هرچندام را شرح دهم انجام داده
 ظرف چون است و "عصر پيامبر" عنوان تحقيق، حجاب شرعي در پيداست كه چنان

و  براين قصد ورود به حجاب عصر كنونيرا صرفاً عصر حضرت قرار دادم بناتحقيق 
ذهنياتي هاي ما برخاسته از بنديكه بخش مهمي از پاي جا آنآن را ندارم ولي از  احكامِ

هايي به همراه داشته روشنگري تحقيق Aهآنان داريم پس چه بسا مطالع Aهاست كه در بار
  .باشد

انواع لباس و پوشاك رايج در عصر پيامبر  Aهروي شماست در بار در كتابي كه پيشِ
را  "حجاب شرعي"و فقط  نداشته ها ها و كيفيت آن و كاري به جنس جامه دهبحثي نكر

  .ام كردهگيري پي
به . كه نبايد لخت و عريان باشد جسمهايي از  شرعي يعني پوشش قسمتحجاب 
هايي كه الزم است پوشيده بوده و نبايد لخت و برهنه باشد در لسان فقهي  اين قسمت

 اندامهايي از  اشاره به قسمت را داريم كه "معاري" Aهدر برابر عورة، واژ. گويند "عورة"
نشان  ابتدائاً كتاب همين است كه تالشتمام . ادي و جايز استودنش عدارد كه برهنه ب

پوشيده و  ،جامه و لباس Aهشان به وسيل هايي از اندام چه قسمت در ماقبل بعثت دهد مردم
اسالمي و در رأس آن  Aهواكنش جامع ،سرانجام جامه بود تا يي لخت و بيها چه قسمت

در مورد مردان به حد كافي صحبت  كه ايندر ضمن با . بدست آوردقرآن را در قبال آن 
  .تشده ولي تمركز بحث بيشتر بر روي زنان اس
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ۵ 

 
زنان  حجاب شرعيِ ي اندازه Aهدر بار متفاوت آراءA هچكيد ،بررسي اين اينك پيش از

ند كه ا قائل است زيرا اندكي آور حيرتكه است  تفاوت رأي به قدري فاحش. مآور ميرا 
يكسان است و در نتيجه زن كافي است كه شرمگاه جلو و عقبِ حجاب شرعي زن و مرد 

اين . واجبش عمل كرده باشد Aهخود را با استفاده از يك دامن كوتاه بپوشاند تا به وظيف
كه ، ها بر روي شرمگاه جلو و عقب دستواجب در نبود دامن با قراردادن كف  شِپوش

 يهگفتني است نتيج. شود حاصل مي شان احساس شرم دارند، ها از نمايان بودن انسان
برابري عورة زن و مرد بر طبق گزارش ديگري عبارت از پوشش مابين ناف تا زانو براي 

  .باشد هر دو مي
ابقي و م دانستهرا از شانه و كتف تا زانو  انزن و عورة برخي ديگر حجاب شرعي

هاي مجاز  برهنگيرا معاري يا  "ي پايين دست و پا و نيمهسر و گردن، "اندام يعني 
  .نددان مي

دهند قائل به لزوم پوشش تمام اندام  اي ديگر كه بسياري از فقها را تشكيل مي عده
هستند و  ")پا به پائين چاز م( و قدم) از مچ دست به پائين( ، كف)صورت( وجه"به جز 

  .دانند ان را ملزم به پوشش آن ميدانسته، زن يز مشمول عورةبرخي ديگر قدم را ن
روا ندانسته، تمام  هممانده يعني وجه و كف را  گروهي ديگر پيدا بودن اعضاء باقي
اي از ميان همين گروه به اين  دانند و عده الستر مي اندام زن را بدون استثناء عورة و الزم

  .اند ناخن وي را نيز عورة دانستهسخن بسنده نكرده و 
 همري جسم فراتر رفته صداي زن را اهظ Aهدر اين راستا برخي ديگر از فقها از داير

شماري . بايست در برابر نامحرم سخن بگويند اند كه زنان نميعورة شمرده و بر اين رأي
نور را خلخال پاي زنان و صداي آن  Aهسور 31يهاز همين گروه كه زينت پنهان در آ

نهي باشد،  صداي زن عورت است زيرا وقتي صداي زنگ پاي او مورد«: اند دانند گفته مي
نيز در بعضي اندرزها و تدابير اخالقي، . 1»ولي عورت استصداي خود وي به طريق اُ

ن گفتن با نامحرم مطرح لزوم استفاده از سنگي در دهان براي تغيير صدا در هنگام سخ
  .شده است

                                                            
  211ص  4تفسير انوار القرآن عبدالرؤف مخلص ج  -1 
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گروهي بر اين باورند كه جايگاه زنان فقط در خانه است زيرا اگر  كه ايندست آخر 
نس قرار ا بيرون از خانه آفتابي شوند در دام شيطان درآمده يا مورد طمع شياطينِ

  .گيرند مي
اند براي قشري خاص از افرادي كه طرفدار پوشش كامل و بي كم و كاست زنان

كيفرهاي سنگين براي خاطيان است استفاده  Aهتائيد رأي خود از احاديثي كه دربردارند
و  علي امام، به معراجاسراء و  Aهشود كه پيامبر در بيان واقع جمله ادعا مي از كنند مي

در آن شبي كه مرا براي سير به سوي آسمان بردند زناني از : حضرت فاطمه چنين گفت
به  گاه آنكردم  شان را باور نميپيروان خود را در عذاب سختي مشاهده كردم وضعيت

 كه بطوريها گريستم زني را ديدم كه از موهايش آويزان شده بود  خاطر شدت عذاب آن
موي سرش اين بود كه  Aهآن زن به وسيل دليل آويزان بودنِ... آمد مغز سرش به جوش مي

أيت نساء من ليلة أسري بي إلي السماء ر ييا عل: فقال... «: پوشاند آن را از مردان نمي
رأيت . نساء أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدة عذابهنّ

يا بنيتي أما المعلّقة بشعرها فانّها كانت : فقال... امرأة معلّقة بشعرها يغلي دماغ رأسها
  .2»التغطّي شعرها من الرجال

تي كه گفته شد برخاسته از تمام قائلين مذكور، برداشت خود را با تفاو كه اينجالب 
  .نددان آيات قرآن، فرمايشات پيامبر و كالم و تفسير پيشوايان مذهبي مي

  هدف تحقيق
استخراج ميزان حجاب شرعي در  ،تحقيق دم هدف اصليطور كه اشاره كر همان

كه اسالم  ،پس از اين مشخّص شود كه مردم مؤمن آن عصر است يعني بايد عصر پيامبر
خدا صادر گرديد، چه  ظهور كرد و آيات حجاب نازل شد و رهنمودهايي از جانب رسول

هايي حرام شمرده  و كشف چه بخش انيدند،پوش شان را بايد مي هايي از اندام بخش
به عبارت ديگر در اين تحقيق در صدد هستم تا تصور مسلمانان در مورد ميزان  .شد نمي

كنم، و در اين راستا مواضع  يتواقعمنطبق بر را  آن روزگاري زنان مؤمن حجاب شرع
  .منمايالستر و نواحي جايزالكشف آنان را تبيين  واجب

                                                            
 24ح  245ص  103بحاراالنوار ج  -2 
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٧ 

 
  مبنا Aنقطه

حجاب رايج در عصر جاهلي را به عنوان  بودالزم  ابتدا رسيدن به هدف مذكوربراي 
آن بتوانم اصالحاتي كه آيين اسالم نسبت به آن  Aهدم تا بر پايآور ميمبناي بحث به دست 

  .را به خوبي شناسايي كنمبه وجود آورد 
  روش تحقيق و منابع آن

از منابع دست اول  يابي به هدف و مبناي يادشده اغلب به روش استقرائي، دست براي
  :زير بهره گرفتم

يژه براي داللت آيات قرآن؛ چه در جهت ترسيم اوضاع ماقبل بعثت و چه به و-
  .شناسايي تغييراتي كه منجرّ به حجاب مورد خواست شرع گرديد

  گزارشات تاريخي؛ به ويژه براي ترسيم ماقبل بعثت-
  مان از تغييرات اسالمي  واقعيات تاريخي؛ براي واقعي كردنِ انتظارات-
  احاديث پيامبر؛ براي دريافت حجاب شرعي در عصر حضرت-
بردن به شرايط پيش از بعثت  آيات؛ به ويژه براي پي استفاده از روايات شأن نزول-

  )گونه روايات جعلي بوده و يا ربطي به آيه نداشته باشد حتّي اگر اين(
  استفاده از گزارشات صحابه-
  داد احاديث ائمه؛ به ويژه اگر به عصر پيامبر سوق مي-
  متون كهن-
  گيري از قواميس لغت ها و بهره داللت معنايي واژه-
  

  ها ساختار تحقيق و معرّفي بخش
  :دهي كردم مانزسا را در سه بخش زير تحقيق

گيري تحقيق از طريق  پي( و واكنش مسلمانان حجابِ پيش از اسالم -بخش اول
  )احاديث و گزارشات تاريخي

  )گيري تحقيق بر مبناي قرآن پي( قرآن Aهدر ساي -بخش دوم
 ميزان حجاب شرعي دربررسي تطابق آراء فقهي با ( مباحث فقهي - بخش سوم
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  )عصر پيامبر
  :پردازم ها مي اينك به معرّفي هريك از اين بخش

بتدا ميزان در اين بخش ا :)پيش از اسالم، و واكنش مسلمانانحجابِ  -بخش اول(
 Aهدر پيش از ظهور اسالم را تبيين كرده و سپس واكنش جامع مردم پوشيدگي و برهنگيِ

در . صرفاً بر اساس احاديث و روايات بيان خواهم كرد در قبال آن، را نوظهور اسالميِ
دقّتي در پيش از ظهور  واهد شد كه هم ميزان برهنگي و بيها مشخّص خاين بررسي

ما نسبت به آن  كنونيهاي با ذهنيت اسالمي، Aهو هم حد واكنش و اصالحات جامع ،اسالم
دو تفاوت فاحش دارد چرا كه مردم عصر پيامبر به داليلي كه خواهم گفت توان و 

فاقد زشتي و قبح  ،نداشتند و اساساً برهنگي "شرعي و اخالقي" اي براي پوششِانگيزه
ها  اقلّاش، در مورد مردان به حد اسالمي نيز در رهنمودهاي اصالحي Aهجامع. امروزي بود
هاي  برهنگي"از  كه اين هاي زنان مالحظاتي افزود، و به موازات ، و بر حداقلّاكتفا كرد

 "هاي بلند توأم با تبختر پوشيدن جامه"داشت همچنين از  برحذر مي "مباالتي ناشي از بي
  .كرد نهي مي

ي نمود زيرا در اين باب به اثر مستقلّ كار استخراج حجاب جاهلي بسيار سخت مي
 تحقيقم ي آثار نيز كه گاه به آن پرداخته بودند معموالً در راستاي اصليِبرخ. دست نيافتم

سخت را سرانجام از  اين كارِ. بردن به ميزان پوشيدگي و برهنگي آنان است نبود كه پي
سپس تصميم گرفتم اقدام مذكور را  .قواميس به پيش بردم الي روايات، متون كهن والب

. ريزي نمايم ندي كنم و ساختار بخش اول را پيبتقسيم "مظاهر بروز حجاب"بر اساس 
مردم  يِآن به وجود آمدن فصول زير، با هدف تشخيص ميزان پوشيدگي و برهنگ ي هنتيج

  :ها بود از اين وضعيت هريكدر برابر سايرين، در 
  در سطح اجتماع -فصل اول
  داخل خانه در - فصل دوم
  حين حج و طواف و نمازدر  - فصل سوم

  ها هخانوضعيت  -فصل چهارم
  ي بهداشتيها سرويس -فصل پنجم
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   حجاب شرعي در عصر پيامبر            ٩ 

 
بود از آن  در سطح اجتماع ي كامالً رايجا دهاز اندام، پدي مستمرّ بسياري برهنگيِ

 كه بطوري شد ميگذشته بخش ديگري از اندام كه معموالً پوشيده بود نيز گهگاه نمايان 
قبح ! حتي عزم جدي در پوشاندن عورة از سوي زنان و به ويژه مردان وجود نداشت

تر، قبحي وجود نداشت كه بخواهد برهنگي در نزد آنان شكسته بود و به عبارت دقيق
  .شكسته شود

و ] لُنگ[ كه به إزار( نادوخته ي هايشان براي پوشاندن اندام از يكي دو قطعه پارچ
پارچه صورت  Aتر اندام به وسيلهدر واقع س ندكرد مياستفاده ) ندمشهور] رودوشي[ رداء
هم  ند كم بود وداد ميكه مورد استفاده قرار  اي جامهپس، هم تعداد  !و نه لباس گرفت مي

احرام  Aهدر جام توان ميي موصوف را امروزه ها هجام نشانِ( عالوه بر آن نادوخته بود
براين پوشيدگيِبنا). تر بودعيفدر بسياري موارد از اين نيز ض هرچندجاج سراغ گرفت ح 
انتظار دقّت، و با  توان ميني نادوخته ها هجامود زيرا با ، هر دو مخدوش ب"دقيق و كامل"

، ها محدوديتبه دليل همين . داشتتوقّع پوشش كامل را  توان ميناد تعد اندك بودنِ
و يا مراقبِ استتار ، !برهنه راه نروند: بخواهد كه ها آنست از توان ميفقط  )ص(پيامبر

و يا بسيار پيش  شد ميجدا  شان بدنه إزار و رداء از ك شد ميباشند زيرا گاه  شان شرمگاه
  .ندكرد ميكه مراقبتي از بروز عورة ن آمد مي

ي إزار از اينان معموالً به جاي رداء و حتّ. پوشاك زنان نيز خيلي بهتر از مردان نبود
ياري از اندام را هرگز بس الً ابتدائي و نادوخته كهند، اما پيراهني كامكرد ميپيراهن استفاده 

. نبود تحت پوشش مواضع دائمش در قبالتتار و اطميناني نيز به اس گرفت ميدر بر ن
ند اما اين استفاده لزوماً كرد مياستفاده  سرياز زنان جاهلي از رو رخيدرست است كه ب

از (ناشي از مسائل عرفي  بلكهنبود  و مرتبط با عفّت جنسي ناشي از رعايت حجاب
از جمله (برخاسته از شرايط اقليمي  يا) جمله كسب تشخّص و اعتبار، تمايز از كنيزان

روسري  بسياري از مردان نيز همين به همين خاطربود ) ش آفتاب و گرد و غبارمهار تاب
ي اخالقي و ها هاز آن گذشته اگر قرار بر رعايت جنب. ندبرد ميو سراندازها را به كار 

چه زن، نسبت  چه مرد، هر دو كه در حاليولي بود اُدامن  Aهشك استتار ناحي شرعي بود بي
  !بودند انگار سهلبه آن 
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 هميشه نمايان بود و آن، امري عادي بود عالوه بر آن شان اندامبسياري از  زنان،
 بازاري در چنين آشفته. گشت مياالشاره نمايان به داليل فوق نيز گهگاه شانمابقي مواضع

را  ها هجام اسالمي فقط توانست از آنان انتظار داشته باشد كه مناطق تحت پوششِ Aهجامع
زيرا آنان ( جلوگيري نمايند... سينه و، دامن Aهناحي به خوبي حفظ كنند و از آشكارشدنِ

 اي زمينهاما بايد پذيرفت كه ) بودند مباالتي بيو نيز دچار  ثمر بيي ها پوششمبتال به 
طور  همين. وجود نداشت "گردن و موي سر، ساعد و آرنج، ساق پا" براي امر به پوششِ

  .بيش از كمر تا زانو حكم كرد به سترِ شد مينورد مردان نيز در م
 ي هبه صورت عريان و برهن اعمال حجآور آن است كه ايشان در جريان شگفت

يي كه ها هجامند در خواست ميزيرا به قول خودشان ن! ندكرد ميمادرزاد بر گرد كعبه طواف 
در اين امر فرقي بين زنان و مردان نبود . ند به طواف بپردازندا دهمرتكب گناه ش آنبا 
ند و يا اگر در روز بود در اين پرداخت ميند زنان در شب به طواف ا دهآوربرخي  گرچها

 Aهبر ناحي مانندي رشته Aهند و يا پارچنهاد ميدستي بر عقب صورت دستي بر جلو و 
 در اين حالت همين زنانِ. ند تا مگر از شدت برهنگي بكاهندكرد ميشرمگاه آويزان 

ند به فرج و خواست ميند و طي آن از سايرين كرد مياخيرالذكر شعري را زمزمه 
و ما بدا /  اليوم يبدو بعضه أو كله: كه همه يا بخشي از آن نمايان بود ننگرند، شان شرمگاه

بيت مذكور است تا مرز  ي هگفتني است يكي از همين زنان كه گويا سرايند. منه فالأحلّه
اسالمي در قبال اين پديده در سال نهم  Aهاما واكنش جامع .پيش رفت همسري پيامبر

 Aهناحي( و بر آن اساس از طواف عريان نهي شد و پوشاندن عورةهجري شكل گرفت 
  .الزم شمرده شد) دامن

م و بديهي نمازگزار امري مسلّ زنانِ امروزه تفكيك صفوف مردان و كه در حالي
ي ها دامنجداسازي آنان از يكديگر، به وجود  ي هد اما بايد دانست كه علّت اولينماي مي

براي ديده  )ص(بر اين اساس پيامبر. گشت برميكوتاه برخي از نمازگزاران در حيات پيامبر 
تر بردن  عقب"، تدابير و رهنمودهائي شامل نشدن عورةِ يكديگر توسط جنس مخالف

 سجده كننده، و ديرتر برخاستنِ صفوف زنان نسبت به مردان، عدم نگاه زنان به مردانِ
اتّخاذ كرد تا بر تبعات منفي ناشي از  "جلوتر از خود ه مردانِزنان از سجده نسبت ب
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گفتني . نمود غلبه گردد سجده رخ مي كه عمدتاً در خم و راست شدنِ ها دامنكوتاهي 

 يهمردم برطرف گرديد اما غافل از فلسف يهي جامها كاستيبعدها  كه ايناست عليرغم 
  .ندداد ميماز را با مرزبندي صفوف انجام اوامر پيامبر، نمازگزاران كماكان ن

در آن  از حيث ميزان استتارش براي حاضرانِ ها هخانمطلب ديگر در مورد وضعيت 
چنداني نبود  Aهبايد دانست كه ساخت خانه در مكّه داراي سابق در اين رابطه اوالً. است

روي  سازي خانهاما سپس كه به  شد مينزيرا به داليل مذهبي از ساخت خانه استقبال 
 )ديد شد مينتيجه درون خانه را به راحتي  و در( آوردند، هم از دربِ محافظ خبري نبود

وجود  كس هيچو لذا جاي محفوظي براي ( شد ميدر يك اتاق خالصه  ها هخانهم 
اين در حالي . ندشد ميوارد  ها هخانت سرزده به درون هم ميهمانان به صور و) نداشت

ي موصوف، بسيار بيش از بيرون خانه بود چرا كه ها هخانبود كه برهنگيِ افراد حاضر در 
 Aهجامع. ساختند را از پيكر جدا مي ي نادوختهها هبه محض ورود به خانه به راحتي پارچ

، اه هخاناسالمي با آگاهي از اين واقعيات، صرفاً خواهان كسب اجازه در پيش از ورود به 
 ن حكايت دارندگان خانه بود و إالگفتني است اي. و نگاه نينداختن به درون منازل شد

شان ناگفته حجاب توضيحِ آن روزگار كم نيز نبودند كه در ها خانمان بيها و چادرنشين
  .پيداست

آيا آنان داراي حمام بودند؟ اگر نه، . موضوع ديگر وضعيت گرمابه و دستشوئي است
ند؟ روايات متعددي از پيامبر وجود دارد پرداخت ميي باز به استحمام ها مكانا در پس آي

كه زنان را كالً از ورود به حمام نهي كرده، ولي ورود مردان را مشروط به استفاده از لُنگ 
در آن "ند زيرا بر اين باورند كه دان ميمحدثان اين روايات را ساختگي . روا دانسته است

د در اين اگر روايات مذكور ساختگي نباش حال با اين. "نداشته است زمان حمام وجود
جداگانه بود  ها حمامي مختلط در آن زمان است زيرا اگر ها حمامصورت حاكي از وجود 

ي زنانه ها حمامدر اين صورت همان جواز مشروط براي مردان را، براي ورود زنان به 
ي ها مكانبه هر حال يكي از واقعيات جاري، استحمام در . صادر كرد شد مينيز 

  .خواهان ستر عورة در اين حين شد )ص(خدا رسولناپوشيده بود كه در اين رابطه 
پوشيده بودند پس براي  الخال و دستشوئيِ نيز بايد دانست كه آنان فاقد بيت
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همچنين  ،حداقلّي از استتار ند تا ضمن رعايترفت ميئي دورتر ها مكانبه  حاجت قضاي
، گاه در كنار هم قرار حاجت قضايدر حين  ها آن. از بوي نامطبوع در امان بمانند

به همين خاطر پيامبر از آنان خواست كه دو نفري به . ندپرداخت ميند و به صحبت گرفت مي
از  حضرت. آن محلّ نروند و در آن حين به عورة يكديگر ننگرند و با هم صحبت نكنند

گفتني است بحث ! ال، كنار مردان ننشينندپيمان گرفت كه در خَ ي كه ايمان آوردندزنان
  .واقعي است يهفقهي ستر عورة در حين تخلّي، بجا مانده از اين پيشين

 Aهجامع. از مظاهرش نمود غليظي داشت هريكمالحظه شد برهنگي در  كه چنان
البته بايد دقّت . هائي اصالحي نشان داداسالمي نيز متناسب با اين وضعيت وخيم، واكنش

 تر از توقّع اسالمي، كم Aهجاهلي بسيار بود و هم واكنش جامع داشت كه هم ميزان برهنگي
  .ما امروزيِ
هريك از مظاهر  پيامبر را نسبت به شخص انتهاي بخش، وضعيتي است در گفتن

كه به  )توضيخاتي دادم و حضرت فاطمه علي امام شپوش Aو نيز در باره(سنجيدم  فوق
در مقايسه با پوشش مؤمنان و متدينان كنوني،  ها آن گيتر بودن پوشيد روشني گوياي كم

حجاب رسوالن  Aهتوضيحاتي كه در بار. ه بهتر از پوشش رايج در عصر جاهلي استو البتّ
ه حساسيت ، نسبت بها آنتر بودنِ حساسيت  وضوح حاكي از كمم به ا دهيان آورو پيشوا

  .ندا دهها پس از آنان پا به عرصه گذار متشرّعاني است كه قرن
در ماقبل  ميزان پوشيدگي و برهنگي ابتدا در اين بخش :)قرآن Aهدر ساي - بخش دوم(

سپس ارشادات، اوامر، نواهي و اصالحاتي  كنم استخراج مي آيات قرآن به كمك بعثت را
آورم و در اين راستا تك تك آيات  را مي شدوضعيت رايج، خواهان آن كه قرآن در قبال 

 شناساندن موردهاي اين بخش، چه در  سيربر Aهنتيج. قرآن را مفصل بررسي خواهم كرد
تصورات "عميق بين  Aهرهنمودهاي صادره، فاصل موردوضعيت پيش از وحي و چه در 

  .دهد را نشان مي "واقعيات و رهنمودها"با  "ما
  :زير است حاوي شش فصل بخشاين 
  پيش از اسالم به كمك قرآن ترسيم حجابِ -1فصل
  )ها هخاندهي ورود به سامان( آيات استيذان -2فصل
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  )پوشيدن شرمگاه( اعراف Aهسور -3فصل
  )و مواقع خاص زنان پيامبر، و شرايط( احزاب Aهسور -4فصل
  )توضيح پوشش( نور Aهسور -5فصل
  هدف قرآن از حجاب و پوشش -6فصل

از نامش پيداست تالش كردم تا در اقدامي نوين حجاب رايج  كه چناندر فصل اول، 
در پيش از ظهور اسالم را به كمك خود آيات استخراج كنم زيرا به اين نتيجه رسيدم كه 

در مبحث . شرايط پيش از نزول آيه را به دست آورد انتو مياز خالل رهنمودهاي قرآن 
لباس، گرسنگي، معضل سرپناه،  فقرِ: شامل( ييها محدوديتفصل، از معضالت و  اولِ

در آيات قرآن آمده  كه) سي افسار گسيختهتشنگي و معضل آب، گرماي شديد، روابط جن
 قرآن،  ابالغياست نام بردم تا بدين وسيله انتظارمان را از ميزان تغييرات و اصالحات

يي بودند كه ها محدوديتدر واقع آنان مبتال به معضالت و . متناسب با واقعيات كنيم
يد و به عبارت ديگر رس ميهاي معهود در ذهن ما ناساساً نوبت به درخواست حجاب

احكام قرآن براي پياده شدن است و نه تعطيل ( يي فراهم نبودها خواستچنان  هنزمي
 شود ميبوط عالوه بر معضالت مذكور، مشكلي كه مستقيماً به موضوع تحقيق مر). ماندن

رايج در آن زمان است كه به كمك قرآن، اوالً ثابت كردم  "يههاي البسويژگي"معضل 
ثانياً  )ي معينها لباسو نه همچون اعصار بعدي به صورت ( نادوخته و خياطي نشده بود

در مبحث دوم همين فصل همانند بخش . ساتر و پوشا نبودبه خوبي  تعداد بود و ثالثاً  كم
تحقيق، به بررسي مظاهر و نمودهاي حجاب پرداختم و در نتيجه به كمك قرآن، هم  اولِ

اهلي استخراج كردم و هم تغييرات ميزان حجاب و استتار در موارد زير را در عصر ج
، هنگام حج و نيايش، ها هخاندرون ، در سطح اجتماع«: درخواستي قرآن را آوردم

از بررسي كلّي آيات به دست  چه آن. »ي بهداشتيها سرويسوضعيت ، ها هخانوضعيت 
چند جا به اشارت يا  كه بطوريحجاب در آن روزگار است  Aهالعادمبين ضعف فوق آيد مي
چيزي كه ( شده است) زنان مردان چه توسطچه ( "شرمگاه"راحت خواستار پوشاندن ص

). يش پا افتاده استو كامالً پ دباش ميبراي طرح آن ن اي زمينهمؤمنان اينك در ميان 
تر و  متعادل بايد ميد گوياي آن باشد كه خواست ساير آيات را نيز توان ميهمين مورد 
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 Aفاصلهشرمگاه و دامن  كه با جسميي از ها بخش تر دانست و نه حاكي از پوششِمتناسب
  !ها وجود ندارد و هيچ ترتيب منطقي بين آن بسياري دارد

اين آيات مربوط به لزوم . در آغاز بررسي آيات، ابتدا به آيات استيذان پرداختم
عين حال  ت اين فصل درآيا. ديگران است Aهكسب اجازه، پيش از ورود به درون خان

در واقع لزوم استيذان و . آنان است Aخانه ي دروازهبر  ي در لنگهگوياي فقدان درب و 
 عباس ابن كه تر اين ؛ و جالبمحافظ بود يهاكسب اجازه، ناشي از عدم وجود همين درب

، ها هخان محافظ بر وروديِ !يهپس از گشايش در امور مردم و نصب پرد": معتقد است
كه مردم  دده ميآيات همچنين نشان . "از بين رفت استيذان موضوعيت عمل به آيات

 Aهخان ي در مورداين ورود ناغافل حتّ. دنشد ميديگران  Aهسرزده و ناغافل وارد خان
. هستامحفوظ بودن منازل پيامبر نيز همسران پيامبر نيز وجود داشت كه خود گوياي ن

قرار نبود درب و پيكر  )فقدان درب و ساتر، ورود ناغافل( قرآن در قبال واقعيات مذكور
 يكديگر نازل كند پس فقط خواست كه سرزده وارد منازل ها هخان Aهبراي نصب بر درواز

شك يكي از  بي. شد خدا رسول Aهنشوند و به ويژه خواهان رعايت اين امر در مورد خان
  .گشت برميهاي اصلي استيذان و اذن دخول، به برهنگي افراد حاضر در خانه  فلسفه

اعراف پرداختم كه شامل سه دسته  Aهدر فصل سوم به بررسي آيات مربوطه در سور
اكيد به  Aهرا مالك قرار دهيم چيزي بيش از توصي ها آن Aهاگر برداشت مشهور در بار. است
 ات، به پوشش شرمگاه آدم و حوادسته از اين آياولين : آيد مير شرمگاه به دست نست
و سومين  )28تا  26آيات( آدميان Aهدومين گروه به پوشش شرمگاه هم )25تا  19آيات(

تا  31آيات( كنندگانشش شرمگاه و دامن طوافدسته بر طبق رأي مفسران و فقها به پو
. ر شده استگويند مورد اخير در واكنش به طواف عريان صاد. پرداخته است) 33

 پوشاندنردم در م مباالتي بيكه ناشي از ، مذكور Aهقرآن با نزول سه مجموع بنابراين
اما بايد دانست كه اين آيات، به ! بود، خواهان دقّت در محافظت از آن شد شان شرمگاه
 به صحت بوده و از نزديكتفاسير ديگري هست كه مهم و  اول و دوم، داراي Aهويژه دست

اين تفاسير . ندارد) ولو در حد استتار شرمگاه( قضا ارتباطي به بحث حجاب شرعي
  .مشروحاً در متن آمده است
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كه عمدتاً  را مورد بررسي قرار دادم احزاب Aهآيات مربوطه در سور ،چهارمدر فصل 

 Aهآي -2) 33( عدم تبرّج Aهآي -1: مربوط به همسران پيامبر بوده و شامل سه آيه است
جمع ). 59( جلباب و پوشاك Aهآي -3) 53] (جا به معناي پرده ينا درحجاب [ حجاب

 نشيني پردهحجاب و پرده، به لزوم  Aهتبرّج و به ويژه آي Aهكا به تفسيرشان از آيكثيري با اتّ
در . ندا دانستهزنان  Aه، آن را تبعاً نافذ در مورد همها همينند و اندكي از ا دهزنان پيامبر رسي

م، ذهنيت رايج ا گفتهسخن  نشيني پردهنادرستي استنباط  Aهمتن تحقيق به حد كافي در بار
ي نابخشودني در تشخيص نادرست مخاطب آيه صحبت ها غفلتم و از ا دهرا به نقد كشي

ند كه مورد امشهور به حجاب و پرده، اين مردان يهكه در آي ما دهم از جمله آورا دهكر
ورودي خانه و عدم ورود ناغافل به درون  هبه ايستادن در پشت پردخطاب آيه و مأمور 

... الّذين آمنوا التدخلوا بيوت النبييا ايها( حضرت همسران پيامبرند و نه زنان Aهخان
جلباب، از احتماالت مختلف پيرامون مورد  هآي Aهدر بار). فسئلوهنّ من وراء حجاب

 وابستگيو نيز ) ن عليهنّ من جالبيبهنّيدني( اقدام مورد انتظار آيه ،)أن يعرفن( شناسائي
  .ما گفتهسخن ) فاليؤذين( حكم آيه به مطلب مندرج در خود آيه

آيات  - 1: مدبررسي كر در سه عنوان نور را Aهدر فصل پنجم، آيات مربوطه در سور
مشهور دالّ بر حفظ فرج، يا بنا به قول ). 31و ابتداي  30( غض بصر و حفظ فرج

آن حاكي از ديده  Aهپوشاندن فرج و دامن است كه در اين صورت غض بصر نيز به قرين
اين تفسير . نيز قائل به همين است علي امام كه چنانندوختن به فرج و دامن ديگران است 

دارد زيرا گوياي آن است كه زنان و مردان در پوشاندن فرج پرده از اوج برهنگي برمي
سي است كه و يا مراد از حفظ فرج، عدم زنا و رعايت پاكدامني جن. مباالت بودند بي نيز

ربط  گرچهااين تفسير . ز همان معنا باشدد تعبير ديگري اتوان ميبا اين فرض غض بصر 
مستقيمي به حجاب ندارد اما به خوبي حكايت از وجود معضالتي به مراتب شديدتر از 

اين آيه كه آن را تحت عنوان ). A 31هآي( إلّا ماظهر منها اليبدين زينتهنّ -2. حجاب دارد
پوشش  Aهقرآن در بار Aهگيرترين آي فَسنَ ما دهمعرّفي كر "ي نامتعارفها برهنگيپوشاندن "

كار، . ما دهتوضيح تخصصي دا اش هدر بار بسيار ست به همين خاطرو حجاب شرعي ا
وليضربن بخمرهنّ علي ( كه برخي فقها يكي از جمالت آيه دشو ميتر وقتي پيچيده
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تا  ها يك از آن اين در حالي است كه هيچ ؛ندا دانستهموي سر  پوشاندن را دالّ بر) جيوبهنّ
اين برداشت  دو قرن پيش چنين استنباطي از اين عبارت نداشته است از آن گذشته، قبولِ

وضع ثياب، يا جواز رفع  -3. سبب ناهماهنگي در ترتيب محتوائي آيه خواهد شد
  ).A 60هآي( حجاب براي برخي زنان

در اين . ما دههدف قرآن از رعايت حجاب و پوشش را توضيح دا ،در آخرين فصل
 -اول: سه هدف زير را استخراج نمودم ،الي آياتو الب ها اشارت، ها صراحتا از راست

صيانت جنسي، و اعالم  -سوم. تكميل زيبائي آفرينش -دوم. نگهداري از گرما و سرما
  .پرهيز از آلودگي
كه پوشش درخواستي قرآن به خودي خود  باشدگوياي آن  تواند مي هدف سوم

 براي اين بود كه زنانِ و ثانياً رآن ديا هدف نبوده بلكه اوالً در جهت كنترل مردان پرهوسِ
شان  با بهبود حجاب) جاهلي را داشتند يهزد آلوده هزندگي در دور هكه تجرب( ايمان آورده

  .ندا دهعمالً اعالم كنند كه از فساد دوري گزي
سنجش  به مربوطهدر اين بخش با جستجو در متون  :)مباحث فقهي -بخش سوم(
 و مؤيد حجاب شرعي در عصر پيامبر را ترسيم كندفقهي، و استخراج رأيي كه بتواند آراء 
 كتاب هاي در اين رابطه رأي مطابق ،كه مؤيد يافته .تمپرداخ ي باشددو بخش قبل نتايجِ

 باشد است، را شناسايي كردم تا ثابت شود كه ادعاهاي كتاب داراي پايگاه فقهي نيز مي
 به تدريج رخ داده است، هرچهكه ، با شناسائي نقاط انحراف مدر اين راستا تالش كرد

  .نزديك شويم جاري در حيات پيامبربه فقه  بيشتر
  :از اين قرار است در بخش آراء و عناوينِ مورد بررسي

  ينوجه و كفّ مگراندام  ي ههم پوشاندن: و غيرمطابق رأي مشهور -1فصل
  تنه، ران و بازو اندنپوش: مطابق و غيرمشهوررأي  -2فصل
  )يا ناف تا زانو( ستر عورتين :اضطرار حداقلّي و رأي -3فصل
  علل تغليظ آراء -4فصل

در فصل اول، دو ركن رأي مشهور يعني عورة شمردن زنان، و استثناء صرف وجه و 
دو ركن، مبتني بر رواياتي ساختگي است؛ و از  كفّين را به نقد كشيدم و نشان دادم كه هر
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تواند مطابق با  ده و در نتيجه نميپيامبر سازگار نبو ات عصرآن گذشته اين رأي با واقعي

  .حجاب شرعي در آن عصر باشد ميزان
مطابق  ين، همچنين قدمين نيزتوضيح دادم كه اوالً عالوه بر وجه و كفّ در فصل دوم

نيز از  موي سر گردن و ثانياً توضيح دادم كه .باشد نمي الستر واجب ي مارأي اكثر فقها
در اين رابطه نام اولين فقيهي كه بحث مو را وارد فقه شيعي . شمول وجوب خارج است

رد عرفي و نه شرعيِ دم، كاركذكر كرهمچنين روايات متعدد جواز كشف مو را  كرد آوردم
ثالثاً و  !و از شواهد انطباق روسري بر عمامه و پيچه سخن گفتم نموده، روسري را عنوان

ات، شواهد و استدالالت را مستند سخن قرار داده و حرام نبودن پيداييِ ساعد رواي رابعاً
از ائمه، برخي فقها، و شواهد تاريخي  توضيحات مكملي دست آخر .و ساق را بيان كردم

 ، قدممو، گردن، ساعد وجه، كف، حرام نبودن كشف .بر جواز كشف مواضع مذكور آوردم
  .و ساق، مطابقت با احكام جاري در صدر اسالم دارد

جنيد اسكافي مبني بر تساوي  ابندر فصل سوم با بحثي مفصل اقدام به توجيه رأي 
و ) كه قابل استشهاد براي آن بود( و سپس به روايتي از امام صادق عورة زن و مرد كردم

عورة زن و مرد، و تعيين عورة مبني بر برابري ( خدا رسولپس از آن به دو كالم گوياي 
 .قرآن پرداختم دربه رديابي رأي اسكافي  گاه آن. استناد كردم) ين ناف تا زانوماب Aهبه ناحي

از  هريكتلفيق ايجاد كنم و  و حداقلّي، مطابق تالش كردم تا ميان رأي فصلدر انتهاي 
  .را مربوط به ظرفي از ظروف مكاني بدانم ها آن

ناچيزتر و تر،  كم در عصر پيامبر حجاب شرعي مطالب قبلي كتاب،مطابق  كه با اين
 بسيار حجابي ها حاكي از در مورد آن پس چرا تصورمان ،اعصار بعدي بود تر ازساده

 به عبارت ديگر .در فصل چهارم به پاسخ در اين باره پرداختم .است تر ظبيشتر و غلي
باوري برخورديم كه حاكي از نادرست  به آراء ناشنيده و در عين حال قابلِ كه آن پس از
انحصار مواضع جايزالكشف "و نادرستِي  "تصور ما از حجاب مؤمنان عصر پيامبر" بودن

 حجاب گيري شكل تالش كردم تا عللي كه باعث فصلاست، در اين  "ينبه وجه و كفّ
شناسائي نموده  و ديد ما نسبت به عصر حضرت را تغيير داد گرديد و افزايش آن شرعي

  :علّت زير را شناسائي كردمهجده  در اين رابطه. اقدام كنم ها آناز  هريكو سپس به نقد 
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  توضيح
آغاز و در  84حاصل تحقيقي است كه از مهر "امبرحجاب شرعي در عصر پي"كتاب 

اين كتاب با رويكردي . ادامه يافت A 89و تكميل آن تا نيمه به پايان رسيد 88 مرداد
بيشتر  از آن گذشته نگارش درآمده وانتقادي نسبت به ذهنيت رايج و آراء منتج از آن به 

 بايست ميپردازش آراء مشهور را  ،و در نتيجه دباش ميء ناپرداخته آرا در پي رصد كردنِ
 .نيست آراء اين عناي فراغت كتاب ازبه م اين سخن هرچنددر كتب ديگر دنبال كرد 
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ي حجاب كنوني ،به دليل تفاوت فاحش آن با ها ويژگيهنگام مطالعه بايد ذهن را از 

 .نامأنوس كاسته گردد باور بودن مطالب پيامبر، خالي كرد تا قدري از سختحجاب عصر 
   .كتاب، ابتدا فهرست آن ولو اجماالً مرور شود Aشود پيش از مطالعه پيشنهاد مي

اگر نقلي داراي چند منبع باشد در اين حال  ،گفتني است در ارجاعات پاورقي
و اگر اندك اختالف  ،شان از عالمت هيچ اختالفي با هم نداشته باشند مابين چه ناچن

. كنم مياستفاده  ك.ر+ و هنگامي كه صرفاً متحدالمعنا باشند از  +لفظي داشته باشند از 
توضيح خودم است مگر  ما دهگذار] [...در داخل  هاي فارسي عباراتي كه هنگام نقل قول

ها را نقل .دباش ميمرحوم محمدمهدي فوالدوند كه از خودش  قرآن يها هدر مورد ترجم
شده  به آدرس آن در پاورقي ارجاع ي هر نقلو در انتها ما دهگذار )...(و گاه » ...«درون 
  .ام جاي داده(...) ون در را معموالً پس از متن اصلي وعبارات عربي  Aترجمه .است

است كه  "بازنگري در متون ديني" Aلين اثر از مجموعهاو گفتني است اين تحقيق
بررسي وجود كيفرهاي "، به مجال پيش آيد بنا دارم در دومين تحقيقاگر . دشو ميعرضه 
بپردازم و ) عضو، و بريدنِ دست و پاسنگسار زاني، اعدام مرتد، قصاص (شامل  "سخت

ن در زمان شا وقوع يا عدم وقوع شرعي بودن يا نبودنِ هر يك، و به عبارت ديگر از بر
  .پيامبر آگاهي پيدا كنم
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