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 یسن عه ویش ،یلم وعامخ اسالم، مسلمانان ازعایتار ست که درگسترهین يدیترد
بـه   ياعتقـاد  و یگون کالمـ گونـا  ينحله ها و یمختلف فقه يروان مذهب هایپ و

 شمارند و یم یزن مسلمان الزام ا برت آنریرعا اجب وصورت اجماع حجاب را و
واجـب  ر پا نهادن حکـم  یز آن وبا مخالفت با قر يورا مسا یحجاببد و یحجاب یب

آن  یبر وجوب حجاب و چگونگ یسن عه ویهان شیفق يهاکنند. فتوا یم یتلق یاله
ـ از جمله در هنگام نماز، ب یگمختلف زند يدر لحظه ها ـ اهم انگری  ت حجـاب در ی

  آن فتواها نیست. اد کردیه ب يازینباشد که  یاسالم م
محـض   یف شخصیحکم حجاب تکل ایند که آاینما یخ من پرسش ریاکنون ا 
 ت از زن مسلمان خواسته ویدخداوند فقط حجاب را بخاطر اظهار عبو یعنی؟ است
ده انگارد فقط تـرك  یرا ناد یالهن حکم ین صورت اگر زن مسلمان ایکه در ا ؟بس

 یتیچ مسؤلیدر برابر جامعه ه دارد و يفر اخرویتنها ک ش از آن ویب کرده نه بجوا
     ندارد.
ـ تکل ،ن حکمینکه ایا ا افزون بری معـه  جا ،هـر زن مسـلمان اسـت    یف شخصـ ی

العمل رن دستویکه اگر زن مسلمان ا يم است؟ بگونه ایزسهین حکم نیدر ا یاسالم
ه او اعالم جـرم  یحق داشته باشد عل معهر پا نهد جایز یرا به صورت علن یاجتماع

ـ ا را در برابـر  تـا او  ت داشـته باشـد  یز مسؤلین یو حکومت اسالم کند  فیـ ن تکلی
       د.یوادار به امتثال نما یاجتماع

 يدگاههایکه د است یدهشن مطلب و کویپژوهشی است راجع به اضر نوشته حا
دا می کند مورد بررسی قرار ارتباط پی که به قرآنمطرح شده در این زمینه را تا آنجا 

  دهد.
  

  محض    یف شخصیحجاب، تکل
 ،چند از صاحب نظـران عـرب   یتن يبرا» ینوگرای«کرد یروکه در  يتحول فکر
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 گون در رابطه با مسـأله حجـاب از جهـات گونـا     رخ داد، يالدیم19در اواخر قرن 
محض بـودن حکـم    یها شخص ن دغدغهیازجمله ا ،ش آوردیپ يادیز يدغدغه ها

     جاب است.ح
 ،عـرب  ن اسـالم و درجهـا  ،کردین رویا ه گذاریه پان است کیبل توجه انکته قا

ـ   یشمرده م یمشان اسالینو اند ه از متفکران وبوده اند که گرچ یکسان  یشـوند ول
   بر گرفته اند.» سمیفمین«غرب و يایافکارخود را از دن شه ویک اندیهر 

-1801(» يالطهطـاو « بنام  یه شخصنین زمیش در اینواند گرا ون فرد نوینخست
را بـه عهـده    »ینظـام «ک گروه یس منصب امامت جماعت یبود که در پار م)1873

س قرار یر به ظاهر متمدنانه زنان پاریآنان بود.  او تحت تأث ینیهم مرجع د داشت و
نـام  ب یدر دفاع از حقوق زن کتـاب و کرد  یت م، به حال زنان مسلمان رقّگرفته بود

او در قسمتی از کتاب  ر در آورد.یبه رشته تحر» زیص باریتخل یز فیاالبر صیالتلخ«
  : سدینو یخود م

م که از نظر اسـالم، حجـاب بـر زن مسـلمان واجـب اسـت هرگـز        یریاگر بپذ« 
 یایین حجاب و پویرا: بیهم است، ز ین حکم، اجتماعیم که ایم قبول کنیتوان ینم

 یچ  ارتبـــاطیهـــ جـــا معـــه و انحطـــاط یحجـــاب ین بـــیجـــا معـــه و بـــ
  ) 20به نقل از امین،/ 75،/ي(الطهطاو»ست.ین

مان ه پـردازان مسـل  یـ گـر از نظر ید یکـ ی ،يسنده مصرینو )1908( »نیقاسم ام«
بـه   وان اهتمـام فـرا   ،از جمله مسأله حجـاب  و ،نه حقوق زنیعرب است که در زم

     ه است.به مسأله حجاب پرداخت یاجتماع و ینید ه یواو از دو زا ،داده است خرج 
 ،باشد یمطلب ینیکند که اگر در حوزه د ید میش تأکیشاپیپ ،دگاه نخستیاز د  

 ،دال لـت کنـد   ،بـودن آن  یا اجتماعیبودن حجاب  یم به  الزامیکه به صورت مستق
بـدون چـون    را یالهـ  يهادستور که ن رو یا از ،شود یک میتشک نع هر بحث وما

   د انجام داد.یوچرا با
نان با ن است که پوشش زن در اثر برخورد مسلمایا ياعتقاد و ،وماما از منظر د 
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  بر مسلمانان عارض شد. ها، گر ملتید
  د:یگو ین میقاسم ام

ل بـر  یباشد که بر وجوب حجاب، دال لت کند، قطعاً دل ینیدر متون د یاگر نه« 
ست که بر ین یت، مطلبیست، چون نه در قرآن و نه در روایبودن آن ن یاجتماع

شد، قطعـاً   یبودن حجاب داللت کند، پس اگر واجب بودن آن ثا بت م یاعاجتم
 یرا آن حکم، تنها بر وجوب آن داللت میآمد ز یبودن آن به دست نم یاجتماع

   همان)»(بودن آن. یکرد نه بر اجتماع
حجـاب  بـه   که  حب نظران عرب بودگر از صاید یکیم) 1930رحداد (ت:ظاه

   ست.یرنگ یم یک امر شخصیبه عنوان 
به واژگان  یعرب پس از نگرش مفهوم صردکتر محمد شحرور صاحب نظر معا

  :دیگو یمربوط به حجاب م
ـ ن حال ایو شرمگاه) است و در ع –وب یدرحجاب زن پوشاندن(ج یحد ادن« ن ی
ـ به آن ملزم نشده اسـت و ا  یچ  زنیست و هیک حکم خشن نی ـ ن، ی ک حکـم  ی

  همان)»(است. یو کامالً شخص ياریک مسأله اختیست بلکه یهم ن یاجتماع
عربهـا عبـور    يفکـر  يزهـا حجاب از مر يپندار ی، تفکر شخصن اواخریدر ا 

  ر نموده است.یان نیز، تأثیرانیاز ا یعضب کرده و بر
  :  سدینو ینویسنده مک ی

فاقـد   یاحکام مربوط به حجاب، هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکـام حقـوق  «
  )116صدر،/»(است. ی، اجتماعییضمانت اجرا

  سد:ینو یم يگرید
ر عامل به حجاب یغ ي، برایچ مجازاتیاست و ه یو انتخاب یحجاب امر خواستن«
است که فقط توسط خداوند قابـل بازخواسـت    ین نشده است و صرفاً گناهییتع

  )3(روزنامه نشاط،/» است.
  : دیگو یگر میسنده دینو
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ن آن  وجـود نـدارد،   بـود  یبر حکـومت  یمبن يدر مورد حجاب نه تنها شواهد« 
ت نکردن حجاب، یل رعایبه دل یعه وجود ندارد که زنیخ شیدر تار يبلکه موارد

داشته، در کتب روایی، جـزء جـزء آن    ی، مجازاتيمجازات شده باشد. هرجا امر
م، بلکـه  ینه نـدار ین زمیدر ا یتیذکر شده است، اما در مورد حجاب، نه تنها روا

ـ یلزام زنان به رعاوجود دارد، که ا يادیث زیاحاد ر ین] تقصـ یت حجاب و [همچن
ـ     یآنان را [در ترك حجاب ] به گردن شوهرانشان م  یگـذارد نـه حکومـت. حت

ر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم یبه عنوان تعز یحجاب یمجازات ب
» اسـت.  یاجتماع ي، فاقد ضمانت اجرایمثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوق

  )116(صدر،/
  

  حجاب و نقد آنها ينگر یل شخصیدال
ـ  یسته اند. بعضینگر یمتفاوت ينظرهاله از من مسأیشان عرب، به اینو اند دون ب

بودن مسأله حجاب سخن گفته اند؛ بعـض   یل، از شخصیچ دلیا اشاره به هیاستناد 
را  یفیتکلت؛ و هود در اسالم خوانده اسیفرهنگ  ياز دستاوردهارا ، حجاب گرید

، یف شخصـ یـ محـض و بـه گونـه تکل    یف شخصـ یب نه بصورت تکلبه نام حجا
این دیـدگاهها چـون اسـتنادي بـه      .دانسته اند ینم یاسالم ياز آموزه ها ،یاجتماع

   قرآن نداشته اند، در این نوشتار مورد بحث قرار نمی گیرد. 
 بـا توجـه بـه     و. کند یبودن حجاب را به قرآن مستند م یگر شخصید بعضاما 

 یک حـق اجتمـاع  ید، حجاب را به عنوان نکن یي که از قرآن ارائه مبرداشت جدید
نـو   يت که با ادعااس کی از آنانی دکتر محمد شحرور، قرآن پژوه معاصر .دانند نمی
 ی. گـاه متفاوت در برابر حجـاب ابـراز کـرده اسـت     يدگاه های، ددر قرآن یشیاند

. او در ضـمن  ندمعرفی می ک یف شخصیهم به عنوان تکل یو گاه ،یحجاب را نف
  د: یگو یم» وبیج«واژه  یابیشه ی، پس از رواژگان حجاب مفهوم  یبررس
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ر بغـل، شـرمگاه و   ینه، زیر دو سینه و زیوب در زن، عبارت است از دو سیج«  
  )606شحرور،/»(د بپوشاند.یوب را باین نوع از جین  زن تنها همین، بنابر ایسر
ـ  ) 31(نـور/ » زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهـرَ منْهـا   و ال یبدینَ« با استناد با جمله  يو  یم

   :دیگو
آنچه خداوند در خلقت  ینت باطنیو ز ينت ظاهرینت دارد: زیزن دو گونه ز« 

است، مانند: سر، شکم، پشت، دستها  و پاها  و  ينت ظاهریزن، آشکار ساخت، ز
محقق نموده ست  و آنچه خداوند، در ساختار خلقت  زن یدن آنها  واجب نیپوشان

  )617همان،/!!!»(است مانند  ینت باطنیاست ز
  : دیگو یم يسپس در مقام جمع بند

  )  572است.(همان،/» وب پنهان یج« دن یدر حجاب زن پوشان یحد ادن« 
کـه  » وبیج«از  ین قسمتدیفقط پوشان ،شحرورروشن است که از نگاه  کا مالً 

 سـپس در است واجب می باشد.  وجود  زن طن ساختاراو مربوط به با يطبق معنا
  :دیگو  یم کند و یوب اظهار میج يمعنا

ـ ین حال، تر بیو در ع ین مقدار از پوشش هم، حکم شخصیا«   ـ اسـت وا  یت ن ی
عفّـت،   یاو از رفتـار منـاف   یت  زن و باز دارنـدگ ی، در جهت تر بیحکم شخص

نون قا يدر قلمرو یک حکم خشن و نه حکمیر آن و نه یصادر شده  و نه جز غ
  همان)»(گرد.یو قابل پ

ـ ا در خـود  يمعتقد است که تمـام گفتـه هـا    يگرچه و نـد  یدر فرانـه را  ین زمی
او  يهـا انطباق گفته  و يمل در سخنان واما تأ کند؛ یاز قرآن، استنباط م یخوانزبا

 مالًکـا را بـا قـرآن    او يگاههادیبی ارتباطی د رض گفتار او،درك تعا زین با قرآن و
   آشکار می کند.

در » جیب«آنچه در نقد آن به صورت مختصر می توان گفت این است که واژه 
مورد انسان به معناي مطلق شکاف به کار نرفته است تـا منظـور از آیـه قسـمتهاي     

به کـار   هرگاه در مورد انسانباطنی بدن زن باشد. چنانکه شحرور می پندارد؛ بلکه 
  رفته به معناي شکاف پیراهن یا زره اوست.



 

 

128  

  العرب می گوید: لسان
و لْیضْـرِبنَ   الجیب جیب القمیص و الدرع و الجمـع الجیـوب فـی تنزیـل العزیـز     « 

  ) 1/288( ابن منظور، )31نور/»(جیوبِهِنَّ   بِخُمرِهنَّ على
تنها یک مورد درباره خود انسان به کار رفته وآن هم بـه معنـاي قلـب و سـینه     

  اوست:
     (همان)» قلبه اي صدره.فالن ناصح الجیب یعنی بذلک « 

قرآنی متفاوتی الل استد ،به ببودن حجا یبراي اثبات شخص يگریسنده دینو   
  : تمسک کرده است. وي می گوید

را خطاب حکم حجاب یسازگار است؛ ز ین با دموکراسیدر امر حجاب مطلقا، د« 
ذار مـان افـراد واگـ   یت حکم، به ایرعا یعنیدر قرآن با مؤمنان و مؤمنات است؛ 

ر عامـل بـه   یزنان غ يبرا یچ مجازاتیاست و ه یو خواستن یشده که امر انتخاب
است کـه فقـط توسـط خداونـد قابـل       ین نشده است و صرفاً گناهییحجاب، تع

  )3(روزنامه نشاط،/» بازخواست است.
ـ تتبـع در آ  و در نقد این استدالل باید گفت جسـتجو  قـرآن، بـه    یات اجتمـاع ی

نیز مؤمنان را مـورد   ین کتاب الهیا یعات  اجتماین آیشتریاند که بینما یم یروشن
  :نندداده است ما خطاب قرار

الْحرُّ بِالْحرِّ و الْعبد بِالْعبد و   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُتب علَیکُم الْقصاص فی الْقَتْلى «
   )178(بقره/  »…  بِالْأُنْثى  الْأُنْثى
گر، قصاص بر شما واجب شده؛ آزاد در برابر یکدید، در کشتن یمان آورده ایاکه  یکسان يا« 

  .. ».آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن
اسالم  یعاز احکام اجتما ،باشد یمان میا حکم قصاص که مخا طب آن، اهل ایآ

  ست؟       ین
  : مۀیۀ کریما نند آ و
أَجلٍ مسـمى فَـاکْتُبوه و لْیکْتُـب بیـنَکُم       داینْتُم بِدینٍ إِلىیا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذا تَ«
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   )282(بقره/ ... » کاتب بِالْعدل
ن بر ذمه شما یه، دیجه داد وستد و معامله دو سوید! هر گاه در نتیمان آورده ایکه ا یکسان يا« 

» دو طـرف معـا ملـه    «ن شـما  ینـه در بـ  وه عادالیسنده به شیک نوید و یسیتعلق گرفت، آن را بنو
  » سد یبنو

بـه  ستد  گون داد وه در قرآن است جوانب گو ناین آیربزرگتمه که یه کرین آیا 
ـ آ ،مـان اسـت  یمخاطب آن هم اهل ا و صورت دین را مطرح کرده است ایـن از  ا ی

بنابراین خطاب به مؤمنـان بـه معنـاي شخصـی بـودن       ؟ستیقرآن ن یات اجتماعیآ
  ت. تکلیف نیس

ر یـ غ من وعامه مـردم اعـم از مـؤ    ،موارد از يادر پاره  ،سندهیبرعکس پندار نو
  است. یشخص يک امری مالًکا نکه تقوا یمور به تقوا شده با امأ ،مؤمن
  )1(نساء/» یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ «
  ..».ک نفسید،شما را از یارتان را که آفرپروردگ،دیزیمردم ! بپر ه يا«

 عـت، یدرجهـت سـود جسـتن از طب   » یا أَیها النَّـاس  «ر یمردم با تعب همه یوگاه
   :مانند،ردیگ یمخاطب قرار م

  )168(بقره/ ... »یا أَیها النَّاس کُلُوا مما فی الْأَرضِ حالالً طَیبا«
  »د. ید بهره مند شویرو ین میکه از زم يازه یحالل و پاک يمردم از نعمتها يا« 

مخاطب قـرار  » یا أَیها الَّذینَ آمنُوا  «با جمله  ،ن سود جستنیا يهم برا یوگاه
  رد.یگ یم

»  ...قْناکُمزما ر باتنْ طَینُوا کُلُوا ما الَّذینَ آمه172(بقره / »یا أَی(  
  »د.یمند شو م بهرهیداد يی که به شما روزیزهاین چیرت زهید! از پاکیا مان آوردهیکه ا یکسان يا« 
 

  و حق جامعه یف شخصیحجاب، تکل
، بلکه ستین یف شخصیها پنداشته اند، پوشش زن تنها تکل یآن گونه که بعض

است که ریشـه در فطـرت انسـانها     ی، اجتماعی، خانوادگی، روانیک مسأله عاطفی
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د و آن را یبه پوشش آفر ياز فطریبا ن همراه ،دیفرکه خدا انسان را آ يدارد. از روز
  .قرار دادزه او یجزء غر

خدا را کردند  یطان نافرمانیش ياغوا یهمسرش حوا در پکه آدم و  ياز لحظه ا
خداونـد   يسو نان ازفر آین کین و نخستینمودند، مهمترو از درخت ممنوعه تناول 

ـ آنان اشکار گرد و عورتخت و بدن ینان فرو راز تن آ نانآ ين شد که لباسهایا د ی
تفاوت  ی، بن کشف حجابیا یبودن حجاب، در پ يزیل غریز به دلیو خود آنان ن

گلهـا و   يدند تا بدن و عورت خـود را بـا برگهـا   یکوش یبلکه با اصرار م ،نماندند
  درختان بپوشانند.

 ...»ورقِ الْجنَّـۀ  فَأَکَال منْها فَبدت لَهمـا سـوآتُهما و طَفقـا یخْصـفانِ علَیهِمـا مـنْ      
  )121(طه/
خت و بدنشان برهنه  یآدم و همسر او از آن درخت تناول کردند پس لباس آنان بر تن آنان ر«

  ».درخت خود را بپوشانند يدند تا با برگهایکوش یشد و م
در ه هـا  ین آیکه ا ییحجاب و سوره ها يه هایغرضانه به آ یق و بینگرش عم

ـ ، افـزون بـر ا  اند کـه حجـاب  ینما یم  یآنجا آمده است، به روشن ف یـ ن کـه تکل ی
  .باشند یز مین ینیدبانوان مسلمان است حق جامعۀ  یخصش

و  یزال، چون ابوحامد غیعه و سنیان، از شوهان نامدار مسلممفسران و قرآن پژ
ک سـوره   یات یآ یهماهنگ ،یبه وحدت موضوع ،عهیش از مفسران  ییعالمه طباطبا
  معتقدند.ات ین آیب یو رابطۀ منطق
م، یبزرگ قرآن کـر  ياز سوره ها ياریچه در بسگر ،ن صاحب نظرانیاز منظر ا

 یره همـاهنگ ک سـو یـ ات یهمه آ یول د؛وجود دار یمتناقض ظاهر بهات متنوع و یآ
  گر دارند.یکدیبا  یمنطق یوستگیخاص و پ

 سـت؟ یچ» از نبـودن اختالفـات در قـرآن    « ن نکته کـه غـرض  یان ایدر ب یغزال
  د:سینو یم
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ر آن هرگز یست که مردم در فهم و تفسین نیمراد از نبودن اختالفات در قرآن، ا«
از ذات قرآن است.  یاختالف و ناهمخوان یاختالف نخواهند کرد، بلکه مقصود نف

بشر است که  يسخن عاد يها ی، منزه از اختالفات و ناهمگونیگستره کالم اله
از درجات  فصاحت و   یات مختلفیواآن شباهت نداشته و ر يآن به انتها يابتدا

ک مرام و گونه از نظر نظم یوه و اسلوب و بر یک شیقرآن بر  ؛است يسخنور
ـ کـه کـالم آدم   یو ارتباط در ماده و صورت نازل شده اسـت؛ در حـال   ان، در ی

فـراوان و تـب و    يب هایارند. و در بردارنده فراز و نشیبردارنده اختالفات  بس
  )196(العک،/» ون استتابها و تحوالت گوناگ

 یسوره ها بـه روشـن   یو وحدت موضوعات ین آیب یماهنگ، هیاز سخنان غزال
  شود.  یده  میفهم

گر یکدیه ها با یآ یات و هماهنگین آینه ارتباط بی، در زمییطباطبامرحوم عالمه 
  سد:ینو یم

ـ  یب کرده است، تا ببیات، ترغیدر قرآن مردمان رابه تدبر در آ«  ینند کـه اختالف
چ گونه یآنکه ه یق کرده  بین را تصدیشیات پی، آيات بعدیست. آیات نین آیب

  گرند.یکدیگر فرض شود، شاهد بر یکدین یب یاختالف
ـ ست، نه بصورت تناقض و نه به عنـوان ا ین یچ گونه اختالفیدر قرآن ه ن کـه  ی

ـ کند و نه به صورت تفاوت کـه آ  یگر را نفیات دیات، آیبعض آ از نظـر   یاتی
گر، اختالف داشته باشـد کـه   یات دیو مقاصد با آ یا متانت  معانیان و یتشابه ب

  گر باشد. ید یشه و اساس، استوار و محکم تر از بعضیان و ریبه لحاظ بن یبرخ
ن یشتن دعوت کرده است و بـد ین اساس که قرآن، بشر را به تدبر در خویبر هم

نـازل شـده   خداونـد   ياسـت کـه از سـو    یامر رهنمون کرده کـه قـرآن، کتـاب   
  )5/2طباطبایی،»(است.

ه یـ شان در رابطه با مجموعـه آ قاتیجه  تحقین پژوهان معاصر، در نتز قرآا یبعض
ـ  يه هـا یمام آ، تیک سوره، از وحدت موضوعیشده در داخل  يگردآور يها ک ی

را  یلـب متنـوع  ک سوره گرچه مطای يه هایسوره خبر داده و گفته است که همۀ آ



 

 

132  

مطلـب   نهسـتند کـه آ   يگانه ایان مطلب یت در صدد بیهادر ن ی، ولکنند یان میب
(جاسـبی،  .باشـد  یک سـوره مـ  یـ ه هـا در  یآ يار گردآوریسوره و مع یغرض اصل

1/338(  
ه که پوشش را بر زن مسلمان واجب کـرد  یاتیان شد، آیکه ب یا توجه به مطالبب

  بارکۀ نور و سورة مبارکۀ احزاب.م در دو سوره قرآن  قرار دارد؛ سورة
ـ  ينـور نظـر   ن نوشتار از آن دو سوره تنها به سورة مبارکـۀ یا در ـ  یم م و یافکن

  . می کنیمگر واگذار یاحزاب را به وقت د سوره يه هایبررسی آ
م، بـاز هـم   یریه ها را در همه سوره ها نپـذ یآ ینکه وحدت موضوعیبر فرض ا

مردان زنان و  ین احکام اجتماعک مطلب است و آیان ینور در صدد ب کۀمبار سورة
ک از مرد و زن در گـرو  یهر  یانسانت واال و کرامت یکه شخص یاحکاممی باشد؛ 

ـ از آ یبعض يمناسب است به دستورالعمل ها ؛باشد یآن احکام م ن سـوره  یـ ات ای
  اشاره شود. 

  دهد. ین خبر مآ، از نزول سوره و واجب بودن احکام ن سورهیۀ ایآ نینخست
  )1(نور/»   ها و أَنْزَلْنا فیها آیات بینات لَعلَّکُم تَذَکَّرُونسورةٌ أَنْزَلْناها و فَرَضْنا«
ه یـ م و در آن سوره آیم و ( احکام آن را ) واجب کردیاست که ما آن را نازل کرد يسوره ا« 

  »دیرید شما پند بگیم تا شایروشن نازل کرد يها
 تکـب عمـل  کـه مر  یبر مرد و زن »حد« ياست به اجرا يره دستوره دوم سویآ

  ند: یفرما یه میع زنا شده باشند و در ادامه آیشن
دینِ اللَّه إِنْ کُنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّـه و الْیـومِ الْـآخرِ و      و ال تَأْخُذْکُم بِهِما رأْفَۀٌ فی... «

  )2(نور/»   لْیشْهد عذابهما طائفَۀٌ منَ الْمؤْمنین
د، اگر بـه خـدا و   یبه کار نبر یحکم خدا، رأفت و مهربان ياجرا ودر مورد آن دو در جهت« 
  ».از مؤمنان مشاهده کنند يفه اید عذاب آن دو را طاید و بایمان داریامت ایروز ق
کنـد   یان میرا ب مردان و زنان فاجر و زنا کار ینیهمسر گز يهایژگیسوم، و ۀیآ
  د:یفرما یو م
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کنند و زن زنا کار جـز بـا    یازدواج نم، مرد زناکار جز با زن زناکار و مشرك« 
  » کنند. ینما مشرك ازدواج یکار مرد زنا

 »محصـنه «کنـد کـه بـه زنـان      یرا اعالم م یفر کسانیچهارم و پنجم، ک يه هایآ
ـ تواند چهار شـاهد ته  یخود، نم ياثبات مدعا يدهد و برا ینسبت ناروا م ه کنـد  ی

  د:یفرما یچنانکه م
چهـار شـاهد     توانند یدهند و نم ینسبت ناروا م »محصنه«که به زنان  یکسان«
  .                                           »دیانه بزنیک از آنان  هشتاد تازیبه هر  ه کنند،ارائ

  د:یفرما ینان خبر داده و مآ یت اجتماعین آمدن موقعییسپس از پا
  )4(نور/» و ال تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا«...
  »دیریآنان را هرگز نپذ یواهو گ« 
کند کـه بـه همسرانشـان نسـبت      یان میرا ب یکسان یحکم شرع10-6 يه هایآ

  خودحاضر کنند. ياثبات مدعا يتوانند چهار شاهد برا یدهند و نم یناروا م
ن و سخن گفتن بدون علم در ومسائل مربوط به آ»  افک«داستان  18 -11ات یآ

باطل و ناروا را باز گو کـرده   ينها از برداشتهامورد اشخاص و بر حذر داشتن انسا
  .است
عمـل   يعه سـاز یامد نـاگوار، گسـترش و شـا   یاز عاقبت سوء و پ 21-19ات یآ

گسترش دهندگان عمـل   يراب يو اخرو يویسخت دن يفرهایده و کخالف خبر دا
  اد کرده است.یطان یش ين کار را از وسوسه هایان کرده و ایناروا و خالف ب  يها

از  یمـال  يها تیبر حما یاست بر ثروتمندان و توانگران مبن يه ایتوص 22 ۀیآ
  نان.یشاوندان و مسکیخو ،کانینزد

کنـد کـه بـه     یان میب یکسان يسخت برا يفر اخرویک ،باز هم 25-23 يها هیآ
  .دهند ینسبت ناروا م ،خبر و غافل یب» محصنه«زنان 
  د:یفرما یکند و م یان میمردان و زنان را ب ینیهمسر گز يها یژگی، و26هیآ

ث  و زنـان  یـ ث از آن زنـان خب یث و مردان خبین مردان خبناث از آیزنان خب«  
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  » زه اند...ین زنان پاکزه از آیزه و مردان پاکیمردان پاکن زه از آیپاک
 ،بـدون اجـازه   ،گـران یشدن به خانه د مسلمانان را از وارد 29-28-27 يه هایآ

ان یط وارد شدن را  بیه گرفتن از صاحب خانه، شراازو در صورت اج .کند یم ینه
شـده  اعـالم   ۀ آن، واجبین آیدر نخست ،ن سورهینکه احکام ای. با توجه به اکند یم

در  ،ن سـوره یـ ان شده در ایه بیآ 28ا مجموعه ین پرسش مطرح است که آیا ،است
  ؟یا احکام واجب شخصیمسلمانان است  یان احکام اجتماعیصدد ب

چ یهـ  ،مین کـر بایـد  گفـت در قـرآ    ،است یشخص ،اد شدهیاحکام  مییاگر بگو
، یجوامـع انسـان   يرفتـار  يوه هـا یوجود ندارد، و بلکـه تمـام شـ    یاحکام اجتماع

، ن کهیجه ایپس نت ،هوده و باطل استین سخن بیا ،گمان یب .محض است یشخص
ـ تمـام، ب  یوسـتگ ین بـا پ یشـ یه پیآ 28اد شده که در یهمه احکام  م ان شـده، احکـا  ی

  مسلمانان از زنان و مردان است. یاجتماع
م شده و دستور داده یتحرکۀ نور، نگاه به نامحرم بر مردها مبار سورة 30 ۀیدر آ

  است که بدنشان را در برابر زن نامحرم بپوشانند.
پوشـش زنـان و مـوارد     یاسـت حکـم و چگـونگ    یطوالن ه نسبتاًیکه آ 31ه یآ

  تمام اعالم کرده است. یل و گستردگیآن را به تفص ییاستثنا
و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال یبدینَ زینَتَهنَّ «

و جیوبِهِنَّ و ال یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ لبعولَتهِنَّ أَ  إِالَّ ما ظَهرَ منْها و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على
إِخْوانهِنَّ أَو   آبائهِنَّ أَو آباء بعولَتهِنَّ أَو أَبنائهِنَّ أَو أَبناء بعولَتهِنَّ أَو إِخْوانهِنَّ أَو بنی

رِّجالِ أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِنَّ أَو ما ملَکَت أَیمانُهنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِ أُولی الْإِربۀِ منَ ال  بنی
عورات النِّساء و ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ   أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَم یظْهرُوا على

  )31(نور/ »  منْ زینَتهِنَّ و تُوبوا إِلَى اللَّه جمیعاً أَیها الْمؤْمنُونَ لَعلَّکُم تُفْلحون
ورزنـد و   ی] فـرو بندنـد و پاکـدامن   یدگان خود را [از هر نامحرمیان بگو: دمیو به زنان با ا« 

خود را بر گردن  يد روسریداست، و بایخود را آشکار نگردانند؛ مگر آنچه طبعاً از آن پ يورهایز
زانشـان  یا کنیش] خود یا زنان [همکیشوهرانشان  يشان را جز برایورهایش [فرو] اندازند و زیخو
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اند،  زنان وقوف حاصل نکرده يکه بر عورتها یا کودکانیازند ین یرد که [از زن] با خدمت کاران می
دارند  یشان نهفته مینت هاین] نکوبند تا آنچه از زیبه زم يخود را [به گونه ا يآشکار نکنند و پاها

  .»دید است که رستگار شوید امی[از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کن یمؤمنان! همگ يمعلوم گردد. ا
ـ  یشیت پایبه آ یوستگیبا اتصال و پ 32-33 يه هایآ ن ین و بدون قطع ارتبـاط ب

  کند. یان می، بلیط آن را به تفصیقبل، حکم  ازدواج و شرا  ياه هیآنها و آ
ۀ یـ ن آین تا آخـر یآن از نخست يه هایه همۀ آاند کینما ین سوره مینگرش در ا

ان کـرده  یزن و مرد ب نیب رابطۀمسلمانان را در  یاجتماع ره احکام واجب ون سویا
 یرسـ بر نجا را به صـورت مختصـر  یره تا ااول سوباب نمونه از  از است و ما فقط

زن و مرد  یاجتماع -ین سوره، احکام شخصیمام احکام  اتا ممکن است یم.آینمود
ـ ییعنی آیۀ حجـاب بـا همـۀ اهم   ن ۀ آیک آیمسلمان باشد و تنها  کـه در ثبـات،    یت

 ی؛ اجتمـاع دارد یظ بهداشت روان جامعـه اسـالم  ختار و حف، سالمت سااستحکام
ارتباط و پیوستگی موضوعی آیات بهترین گـواه   باشد؟ محض یشخص تنهانباشد و

همچون سایر احکام قبـل و بعـد در    ،حجاب و پوشش زنبر این واقعیت است که 
  .و نمی تواند استثناي از آنها باشد است یاجتماع -ی، حکم شخصسوره

  
  مآخذمنابع و 

 هـ1405، نشر ادب الحوزه، قم، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم؛  .١

  ، دارالکتب االسالمیۀ، بیروت. ر وقواعدهیاصول التفسالعک، خالد عبدالرحمن؛  .٢
، ( درنگی در نظریات دکتـر محمـد شـحرور)    »مسئلۀ الحجاب فی القرآن« امین، مهدي؛  .٣
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