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، اسباب نزول است. دگراندیشان، بانی اصلی و کلیدي نواندیشی دینییکی از م
سکوالرها و ... بر دانستن اسباب نزول بسیار تاکید دارند، اسباب نزول را در فهم آیات 

ها را نتیجه بی ها و بد فهمیدانند و بسیاري از کج فهمییار تاثیر گذار میقرآن بس
خوانند. بر این اساس جابري دگر اندیش برجسته توجهی به اسباب نزول آیات می

شناسد. ز شرایط اصلی اجتهاد میجهان عرب شناخت اسباب نزول آیات را یکی ا
  .. اسباب النزول و معطیات عصرنا)جابري،الحجاب... قول فیه مختلف؛ آیات الحجاب.(

به باور این گروه، شماري از احکام اجتماعی، کیفري و اخالقی قرآن در پرتو اسباب 
آید، با نزول در خور دوباره فهمی هستند و فهمی که از این نگاه مجدد به دست می

  فهم سنتی همخوان نیست.

آورند. سباب نزول به فهم میدگر اندیشان احکام در خور توجهی از قرآن را در پرتو ا
حجاب به عنوان یکی از احکام اجتماعی قرآن در شمار احکامی است که بسیار مورد 
توجه دگر اندیشان قرار گرفته است. در نظرگاه دگراندیشان قرائت سنتی از آیات 
حجاب نتیجه بی توجهی به اسباب نزول و یاري نگرفتن از آنها در فهم آیات وحی 

اي که اگر پیشینیان به اسباب نزول توجه داشتند و از آنها در فهم آیات هاست؛ به گون
کردند و حجاب زنان را خواستار بردند، وجوب حجاب را فریاد نمیحجاب سود می

  شدند.نمی

بنابر این شایسته است در این نوشتار مستندات قرآنی حجاب عرضه گردد و فهم دگر 
اسباب نزول گشته است گزارش گردد و آن گاه این  اندیشان از این آیات که استوار بر

  فهم به نقد و بررسی گذاشته شود و درستی و نادرستی آن آشکارگردد.

  شود:در این پژوهش سه آیه از آیات حجاب به بحث گذاشته می
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طَعامٍ غَیرَ ناظرینَ إِناه   لَکُم إِلى یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَدخُلُوا بیوت النَّبِی إِالَّ أَنْ یؤْذَنَ« آیۀ نخست: 
لنَّبِی و لکنْ إِذا دعیتُم فَادخُلُوا فَإِذا طَعمتُم فَانْتَشرُوا و ال مستَأْنسینَ لحدیث إِنَّ ذلکُم کانَ یؤْذي ا

تُموهنَّ متاعاً فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلکُم منَ الْحقِّ و إِذا سأَلْ  منْکُم و اللَّه ال یستَحیی  فَیستَحیی
بعده أَبداً إِنَّ أَطْهرُ لقُلُوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ و ما کانَ لَکُم أَنْ تُؤْذُوا رسولَ اللَّه و ال أَنْ تَنْکحوا أَزواجه منْ 

  )53(احزاب/» ذلکُم کانَ عنْد اللَّه عظیماً 

هاي پیامبر داخل نشوید مگر به شما براي اید! در خانهاي کسانی که ایمان آورده«
صرف غذا اجازه داده شود، در حالی که( قبل از موعد نیاید و) در انتظار وقت غذا 
ننشینید؛ اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید؛ و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید، 

-و صحبت ننشینید ؛ این عمل ، پیامبر را ناراحت میو ( بعد از صرف غذا) به بحث 
گوید)؛ اما خداوند از ( بیان) حق شرم  کند( و چیزي نمینماید ، ولی از شما شرم می

ندارد و هنگامی که چیزي از وسایل زندگی را ( به عنوان عاریت ) از آنان (همسران 
کی دلهاي شما و آنها بهتر خواهید از پشت پرده بخواهید ؛ این کار براي پاپیامبر) می

است! وشما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید ، و نه هرگز همسران او را بعد از او به 
  »همسري خود در آورید که این کار نزد خدا بزرگ است!

هِنَّ منْ جالَبِیبِهِنَّ ذلک یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَی« آیۀ دوم:
  )59(احزاب/» أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ و کانَ اللَّه غَفُوراً رحیما  أَدنى

هاي بلند) خود اي پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو: جلبابها(روسري«
رد آزار قرار نگیرند را بر خویش فرو افکنند ، این کار براي این که شناخته شوند و مو

  »بهتر است؛خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.

لَهم إِنَّ اللَّه خَبیرٌ بِما   قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک أَزکىآیۀ سوم: 
  )30یصنَعونَ (
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رِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهرَ منْها و و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصا
جیوبِهِنَّ و ال یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ لبعولَتهِنَّ أَو آبائهِنَّ أَو آباء بعولَتهِنَّ أَو أَبنائهِنَّ   لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على

أَب نیأَوب هِنَّ أَوإِخْوان هِنَّ أَوولَتعب نی  ناءب هِنَّ أَونَّ أَوِ   إِخْوانمانُهأَی لَکَتما م هِنَّ أَوسائن هِنَّ أَوأَخَوات
ساء و ال یضْرِبنَ عورات النِّ  التَّابِعینَ غَیرِ أُولی الْإِربۀِ منَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَم یظْهرُوا على

  )31-30(النور/» بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ منْ زینَتهِنَّ 

رند و عفاف خود را یخود را از نگاه به نامحرمان فرو گ يبه مومنان بگو چشمها« 
د آگاه است! و یدهتر است ؛ خداوند از آن چه انجام مین براي آنان پاکیزهیحفظ کنند ا

با ایمان بگو چشمهاي خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند ، و دامان خویش  به زنان
را حفظ کنند. و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف 

هاي خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود ) و زینت روسري
انشان ، یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان ، یا خود را آشکار نسازند مگر براي شوهر

پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران 
خواهرانشان یا زنان هم کیششان یا بردگانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند 

رفتن پاهاي  یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه
  »خود را به زمین نزنند تا زیینت پنهانیشان دانسته شود.

  

  سبب نزول آیۀ نخست

  در متون تفسیري شیعه تنها یک سبب نزول براي آیه نخست وجود دارد:

داشت.  با زینب دختر جحش ازدواج کرد آن حضرت زینب را دوست می (ص)پیامبر«
اي را دعوت نمود. تدارك دید و عدهاي به مناسبت این ازدواج رسول اسالم ولیمه

مهمانان پس از صرف غذا به گفتگو نشستند. پیامبر که مایل بود با زینب تنها باشد از 
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؛ فیض کاشانی 2/195قمی، »(این وضعیت ناراحت بود تا این که آیه شریفه فرود آمد.
  )4/297؛ حویزي، 4/199

شده چند سبب نزول دارد و این در منابع تفسیري،روایی و تاریخی اهل سنت، آیه یاد 
  اسباب، همسان نیستند:

  طبري می نویسد: -1

با زینب ازدواج کرد، گروهی براي صرف غذا دعوت شدند.  (ص)وقتی پیامبر« 
مهمانان پس از صرف غذا به گفتگو با یگدیگر پرداختند. توقف بسیار ایشان پیامبر را 

رفتند. پس از مدتی پیامبر به  ناراحت ساخت و آن حضرت به ناچار از منزل بیرون
منزل بازگشتند در حالی که آن گروه هنوز نیز سرگرم صحبت بودند در این هنگام آیه 

  )22/47(طبري، » نخست فرود آمد و آن گروه به ناچار منزل پیامبر را ترك کردند.

  گوید:. انس می2

و گوسفندي ذبح اي از خرما و آرد تهیه دید شب زفاف با زینب، ولیمه (ص)پیامبر« 
خرمایی که با  - نیز یک ظرف کوچک سنگی محتوي حیس -ام سلیم -کرد. مادرم

براي حضرت  -روغن و پنیر ترش شورانیده و آمیخته شده تا هسته آن بیرون آید
به من فرمود: اصحاب را به طعام دعوت کن، من نیز اصحاب را  (ص)فرستاد و پیامبر

آمدند و پس از صرف غذا می (ص)نزل پیامبردعوت کردم و ایشان گروه گروه به م
گرم صحبت بودند و  (ص)رفتند...اما سه نفر هم چنان در منزل پیامبربیرون می

از این که آن سه نفر هم چنان در  (ص)اي به ترك منزل نداشتند. پیامبر عالقه
مجلس نشسته بودند ناراحت بود اما حیا داشت عذر ایشان را بخواهد در این هنگام 

» اي کشیدند.میان خویش و من پرده (ص)ود که آیه شریفه فرود آمد و پیامبرب
  )205(واحدي نیشابوري،/
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  .در بعضی منابع آمده است:3

با زینب ازدواج کرد مردم براي صرف غذا دعوت شدند. مهمانان  (ص)وقتی پیامبر« 
ن پس از صرف غذا شروع به سخن گفتن کردند، گروهی خویش را آماده رفتن نشا

از منزل بیرون رفت و  (ص)کردند. پیامبردادند، اما هم چنان با یگدیگر گفتگو میمی
را دریافته بودند منزل را ترك کردند، اما سه نفر هم  (ص)گروهی که منظور پیامبر

، دوباره منزل بازگشت و آن سه نفر را دید به (ص)چنان در منزل ماندند و وقتی پیامبر
گروه نیز ناگزیر از ترك منزل شدند، پس از رفتن ایشان من  از منزل بیرون رفت ، آن

به  (ص)رفتم و خبر رفتن آنها را به آن حضرت رساندم. پیامبر (ص)به دنبال پیامبر
کردم وقتی به منزل رسیدیم سوي منزل حرکت کردند و من نیز ایشان را همراهی می
ه را انداختند و در این هنگام پیامبر وارد شدند و وقتی من خواستم وارد شوم پیامبر پرد

؛ ابن  7/87؛ بیهقی، 4/150؛ مسلم نیشابوري، 6/25بخاري، » ( آیه شریفه فرود آمد.
  )3/511؛ ابن کثیر، 6/436؛ نسائی،8/407حجر، 

  خوانیم:. در روایت دیگري به نقل از عمر می4

ان خود را شوند. کاش همسرهاي بد و خوب بر تو وارد میگفتم: آدم (ص)به پیامبر« 
؛ ابن 14/224(قرطبی، » کردي. در این هنگام آیه شریفه فرود آمد.امر به حجاب می

  )1/23؛ احمد بن حنبل،4/299؛ شوکانی، 1/175کثیر، 

  خوانیم: . در روایت مجاهد می5

خورد، عایشه نیز در مجلس روزي با شماري از یاران خویش غذا می (ص)پیامبر«
ذا دست یکی از اصحاب به دست عایشه خورد و حضور داشت به هنگام صرف غ

(واحدي » از این موضوع ناراحت شد و پس از این آیه، شریفه فرود آمد. (ص)پیامبر
  ) 205نیشابوري،/
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  خوانیم:. در سبب نزول دیگري می6

کرد زینب به عمر اعتراض کرد و آن را به حجاب امر می (ص)عمر همسران پیامبر« 
  ) 6/212(ابن جوزي،» د.گاه آیه شریفه فرود آم

از میان اسباب نزول یاد شده، اسباب نزولی که در منابع اهل سنت آمده است مورد 
استفاده دگر اندیشان قرار گرفته است. اما سبب نزولی که در منابع تفسیري و روایی 
شیعه آمده است مورد بهره برداري قرار نگرفته است و این از آن جهت است که 

در پی عرضه قرائتی نو از آیات حجاب هستند در شمار اهل سنت قرار  تمامی آنان که
  کنند. دارند و این گروه تنها به متون تفسیري و روایی خویش اعتماد می

زند براي نمونه فاطمه مرنیسی از پذیرش حجاب به عنوان یک حکم شرعی سرباز می
ه باور ایشان آویختن پرده تابد. بو داللت آیه شریفه بر حجاب مورد نظر فقها را برنمی

دهد که حجاب  که در سبب نزول دوم و سوم آمده است، نشان می (ص)توسط پیامبر
) به معناي ایجاد محلی امن و 53(احزاب/»  فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجاب«در عبارت 

- محفوظ از نگاه دیگران براي زفاف است نه آن چه فقها به عنوان حجاب شرعی می
  )154- 153(مرنیسی،/شناسند. 

پذیرد،  محمد عابد جابري بر خالف مرنیسی داللت آیه بر حجاب مورد نظر فقها را می
اما این حکم را با استناد به چهارمین سبب نزول، خاص همسران پیامبر خوانده و از 

زند. (جابري، الحجاب بین پذیرش آن به عنوان یک حکم عمومی و کلی سرباز می
  االجتماعی)الدین و الموروث 

- محمد سعید عشماوي چون مرنیسی حجاب در آیه شریفه را حجاب اصطالحی نمی
شناسد و مانند جابري عمومیت آیه را پذیرا نیست. او حجاب را ویژه همسران 

و مؤمنان  (ص)خواند و آن را ایجاد حائلی میان همسران پیامبرمی (ص)پیامبر
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اصالً دیده نشوند.  (ص)ن پیامبراي که با این حجاب همسراشناسد به گونه می
  (عشماوي، حقیقه الحجاب و حجیه الحدیث)

  

  سنجش

اسباب نزول یاد شده در صورتی در خور استناد است که درستی سند آن اثبات شود و 
داللت آن نیز تمام باشد و دلیل انتخاب هر یک و تقدم بر دیگر اسباب نزول بیان 

نه جابري و عشماوي در باره سند و داللت گردد، در صورتی که نه خانم مرنیسی و 
  .گویندروایات یاد شده سخن نمی

افزون بر این، دلیل انتخاب این سبب نزول را از میان چند سبب نزول یاد شده عرضه  
دارند و این در حالی است که جابري در مورد پذیرش سبب نزول بسیار سخت نمی

  شناسد:نمیگیر است و هر روایتی را به عنوان سبب نزول 

و بر اسباب  سبب نزول آیات باید از طریق آنان که شاهد نزول آیات وحی بوده« 
اند آن هم با سند معتبر صورت گیرد و احادیثی که از صحابی نزول آیات آگاهی داشته

» رسیده مرفوع، و آنچه از تابعین روایت شده به عنوان مرسل معرفی شود.
  )(جابري،الکالم فی اسباب النزول

-افزون بر این، دکتر جابري تمامی اسباب نزول آیات را در شمار روایات احاد قرار می
  خواند: دهد و آنها را تنها مفید ظن می

جابري، التعارض » ( هی فی نهایۀ االمر روایات آحاد، وأکثرها ظنون وتخمینات.«
  والتجدد قائمان فی اشیاء الحیاه، ولیس فی أحکام القرآن)
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گونه جابري و همفکران او با این نگاه منفی به اسباب نزول آیات از آنها بنابر این چ
نهند و از برند و بر پایه چنین اسباب نزولی یک نظریه تفسیري بنیان میسود می

  گویند.نادرستی قرائت دیگران سخن می

  

  سبب نزول آیه دوم

ت گزارش شده سبب نزول آیه دوم نیز در منابع اهل سنت و شیعه به دو گونه متفاو
  است:

  نویسد:علی بن ابراهیم قمی در سبب نزول آیه می

داشتند. این گروه رفتند و نماز جماعت را به امامت پیامبر بر پا میزنان به مسجد می« 
ها مورد رفتند در تاریکی کوچهوقتی براي نماز مغرب، عشاء و صبح به مسجد می

، فیض 2/196قمی، »(آیه شریفه فرود آمد. گرفتند به این مناسبتاذیت و آزار قرار می
  ) 4/307، حویزي، 4/203کاشانی، 

  نویسند:شماري از تفسیرگران اهل سنت در سبب نزول آیه دوم می

رفتند جوانان مدینه وقتی زنان مدینه، شب هنگام براي قضاي حاجت بیرون می« 
؛ 22/58(طبري، » شد.دادند به این مناسبت آیه شریفه نازل ایشان را اذیت و آزار می

  ) 5/221؛ سیوطی، در المنثور، 245واحدي نیشابوري، /

در برخی دیگر از متون تفسیري و قرآنی اهل سنت، شکل پوشش زنان آزاده و 
  )5/377کنیزان، علت اذیت و آزار زنان آزاده معرفی شده است. ( نحاس،/

  گوید: در روایت سدي نیز همین مضمون آمده است سدي می
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آمدند جوانان مدینه هر زنی را که زنان مدینه براي قضاي حاجت بیرون می وقتی«
دانستند و ایشان را اذیت شناختند و زنان بی حجاب را کنیز میپوشش داشت آزاده می

؛ابن 245( نیشابوري،/» دادند به این مناسبت آیه شریفه فرود آمد.و آزار می
  )6/216جوزي،

ناد به اسباب نزول یاد شده علت حکم به حجاب را برخی از نواندیشان عرب با است
  خوانند. براي نمونه محمد عابد جابري می گوید:تمییز میان زنان آزاده و کنیزان می

علت حکم به حجاب آن است که جوانان و مردان، زنان آزاد را از کنیزان بازشناسند «
» ( وده نداشته باشند.و ایشان را مورد اذیت و آزار قرار ندهند و به ایشان نگاه آل

جابري، الحجاب ... قول فیه مختلف؛ آیات الحجاب ... اسباب النزول و معطیات 
  عصرنا)

) و برخورد تند عمر با 59(احزاب/»   أَنْ یعرَفْن«افزون بر سبب نزول از عبارت  
  گیرد.کنیزان محجبه نیز براي رسیدن به علت حکم به حجاب بهره می

  ي می نویسد:جابري در نتیجه گیر

عللی که تشریع حجاب را موجب شده است از میان رفته است چه این که زنان در «
روند، برده داري رخت بربسته است عصر جدید براي قضاي حاجت از خانه بیرون نمی

شوند و افزون بر این زنان و برخی از مردان برده و شماري از زنان کنیز خوانده نمی
» گیرند.راهی کنیزان ندارند و مورد اذیت و آزار قرار نمیمانند گذشته نیاز به هم

  (همان)

آید و آن گاه با بهره گیري از قاعده حکم دائر مدار علت است و با وجود علت حکم می
  گویند:رود ، سود برده و میو با نبود علت حکم می
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  (همان)» بنابر این حجاب در عصر جدید واجب نیست.« 

نیز با بهره گیري از اسباب نزول آیه شریفه به علت حکم به عبدالفتاح عبدالقادر 
زند. در نگاه او علت حکم به حجاب ایجاد تفاوت میان زنان آزاده حجاب پل می

  مسلمان و کنیزان است.

باشد و در عصر جدید بنابر این اگر علت حکم ایجاد تفاوت میان این دو گروه می 
شوند علت حکم خود به خود از میان نمیگروهی از زنان به عنوان کنیز شناخته 

خواهد رفت و در نتیجه با رفتن علت، حکم نیز که دائر مدار علت است از میان خواهد 
دهد که حجاب یک امر تاریخی است و رعایت آن در رفت و این مهم نشان می

  ها واجب نیست.ها و مکانتمامی زمان

  

  نقد و سنجش

خور استناد است که از جهت سند و داللت  اسباب نزول یاد شده در صورتی در
  مخدوش نباشد.

شناسند، علت حکم افزون بر این آن چه دگر اندیشان به عنوان علت حکم می
  بلکه فلسفه حکم است و حکم هیچ گاه دائر مدار فلسفه حکم نیست. 1نیست؛

  

  سبب نزول آیه سوم

  فه آمده است:در متون تفسیري اهل سنت و شیعه سه سبب نزول براي آیه شری
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  فرمود:  (ع). امام باقر1

جوانی از انصار در مسیر خود با زنی روبرو گشت که بر سر روسري بسته بود و «
اطراف روسري را به پشت گوشهایش انداخته بود و گردن و سینه خود را برهنه 

کرد و متوجه گذاشته بود. مرد جوان در حالی که با چشمان خویش زن را دنبال می
اي شد و ناگهان صورتش به دیوار خورد و استخوان یا ود نبود وارد کوچهجلوي خ

اي که بر دیوار بود صورت او را شکافت و چهره او را غرق خون کرد. قطعه شیشه
وقتی جوان خدمت پیامبر رسید و ماجرا را براي آن حضرت تعریف کرد آیه شریفه 

؛ 3/430نی،؛ فیض کاشا20/192؛حرعاملی،5/21(کلینی،» فرود آمد.
  )15/116؛طباطبایی،3/588حویزي،

  کند:. جابر بن عبداهللا روایت می2

اسماء دختر مرثد در نخلستان بود. شماري از زنان در حالی که خالخل، سینه و «
شد، نزد اسماء آمدند. اسماء گفت: از این زشتر هم ممکن گیسوان ایشان دیده می

(ابن کثیر، » ) فرود آمد.31نور/»( مؤْمناتو قُلْ للْ«است؟ ، پس در این هنگام آیه 
  )4/26؛ شوکانی، 144؛ سیوطی، لباب النقول،/585؛ سیوطی، تفسیر الجاللین،/3/293

  کند:. حضرمی روایت می3

ان امرأة اتخذت صرتین من فضّه و اتخذت جزعا ، فمرّت علی قوم فضربت برجلها « 
سیوطی، لباب ( » ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنو «فوقع الخلخال علی الجزع فصوت فانزل اهللا 

؛ قرطبی، 18/165؛ طبري، 5/44؛ در المنثور 159-158النقول فی اسباب النزول، /
  )9/340؛ آلوسی،  8/36؛  ابی حیان 12/238
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دهد و سبب اي از آیه را پوشش میسبب نزول دوم عام و کلی است و بخش عمده
  باشد.می»  و ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِن«ل سوم خاص است و ناظر به عبارت نزو

گیري از اسباب نزول یاد شده قرائتی نو از آیه شماري از نواندیشان عرب با بهره
دارند. براي نمونه احمد عقله از دگر اندیشان عرب، استفاده از شریفه عرضه می

ر جاهلی خواند به باور او مردان و زنان عصروسري را عرف و عادت عرب جاهلی می
-براي در امان ماندن از گرد و غبار و آفتاب شدید، سر و صورت خویش را پوشش می

  گذاشتند. دادند و گردن و سینه خویش را برهنه می

عادت عرب جاهلی پس از ظهور اسالم ادامه یافت و زنان مسلمان چون زنان عصر 
ریفه فرود آمد و گذاشتند تا این که آیه شجاهلی گردن و سینه خویش را برهنه می
  زنان مسلمان را به پوشش سینه دعوت کرد.

به باور عقله آیه شریفه تنها داللت بر وجوب پوشش گردن دارد و پوشش سر و  
صورت مدلول آیه شریفه نیست که اگر پوشش سر و صورت چون پوشش سینه 
مطلوب شارع بود شایسته بود فروفرستنده قرآن به صورت صریح و روشن مخاطبان 

خواند تا ایشان را از کج روي و تفسیر نویسان ها فرامیقرآن را به پوشش این قسمت
  هاي خود به نام مراد خداوند باز دارد.را از عرضه خواسته

پذیرد دکتر محمد شحرور نیز با الهام از اسباب نزول یاد شده، تنها حجاب جیوب را می
  سد.شناهاي میانی بدن زن میو جیوب را سینه و قسمت

-محمد عابد جابري و محمد سعید عشماوي نیز حجاب را یک حکم تاریخی می
  زنند.شناسند و از سبب نزول آیه شریفه به علت حکم به حجاب پل می



 

 

177 

به باور ایشان تعدیل کیفیت پوشش زنان عصر نزول و ایجاد تفاوت میان زنان آزاده و  
ت در عصر جدید وجود کنیزان دو علت اصلی وجوب حجاب است و چون این دو عل

  ندارد 

بنابر این حکم به حجاب نیز وجود نخواهد داشت چه این که حکم دائر مدار علت 
  رود.آید و با رفتن علت، حکم نیز میاست با آمدن علت، حکم می

  

  نقد و بررسی

هاي فوق اسباب نزول یاد شده است در صورتی که این اصلی ترین مستند قرائت
  ی چند در خور استناد نیستند:اسباب نزول از جهات

هاي فوق است در شمار روایات مرسله الف. سبب نزول دوم که مستند اصلی قرائت
توان بر پایه  ی) وچنین روایتی در خور استناد نیست و نم 4/25گیرد(شوکانی،قرار می

  آن یک نظریه تفسیري استوار ساخت.

) مستند این گروه از 52شود(خویی/افزون بر این روایت اول نیز که معتبره خوانده می
  نواندیشان عرب قرار نگرفته است.

ب. اسباب نزول یاد شده نشان از عرف و عادت زنان عصر نزول ندارد بلکه تنها 
توان به  حکایت از کیفیت پوشش یک یا چند زن دارد و از نوع پوشش چند زن نمی

وشش چند زن عرف و عادت زنان در یک دوره خاص دست یافت که اگر نوع پ
نماینگر عرف و عادت زنان آن دوره باشد تعجب اسماء که در قالب سؤال جلوه کرده 

  است بی معنا خواهد بود.
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ج. بسیاري از احکام اسالمی در شمار احکام امضایی قرار دارند و احکام امضایی 
ر احکامی هستند که شارع تمامی آنها را امضا کرده است یا با اصالح برخی از آنها ب

  درستی آنها مهر تائید زده است. 

- گرفته است نمیبنابر این با اصالح نوع پوششی که در عصر نزول مورد استفاده قرار 
توان تنها اصالحات را پذیرا شد و اصل عرف و عادت را منکر گشت و داللت آیه بر 

  هاي بدن را باور نداشت.پوشش دیگر قسمت

بستند و اطراف روسري خود را به پشت سر یزنان عصر نزول سر خود را با روسري م
دادند وقتی آیه شریفه فوق فرود آمد افکندند و سینه خود را در پوشش قرار نمیمی

زنان مسلمان به پوشش سینه فراخوانده شدند چه این که این قسمت از بدن بیش از 
ري کند چنان که در سبب نزولی که در متون تفسیسر و صورت مردان را تحریک می

شیعه آمده است نگاه آن جوان به آن علت بود که گردن و سینه آن زن پوشش 
  نداشت .

د. بر اساس قواعد علم اصول، هر گاه سبب نزول خاص باشد و آیه عام، مالك عموم 
توان به بهانه خاص بودن سبب از پذیرش عموم آیه سر باز زد و سبب است و نمی

  ود کرد.حکم آیه را به زمان و مکان خاصی محد

هـ. افزون بر این این گروه از زنان نماینده جامعه زنان مسلمان عصر پیامبر نیستند چه 
یها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و « مسلمان پس از نزول آیه شریفه  این که بسیاري از زنان یا أَ

أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ و کانَ اللَّه   نَّ ذلک أَدنىبناتک و نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جالَبِیبِهِ
دادند به خصوص با نظر داشت این ) خود را در حجاب قرار 59(احزاب/» غَفُوراً رحیماً

نکته که آیۀ شریفۀ سورة احزاب در سال پنجم فرود آمده و آیۀ مورد بحث در سورة 
  ششم هجري نازل شده است. نور قرار گرفته است و سوره نور در سال
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به عبارت دیگر معهود زنان عرب پس از نزول آیات سوره احزاب پوشش کامل بوده  
است بنابر این سبب نزول یاد شده ناسازگار با معهود عرب است و چنان که آقاي 

هاي بررسی روایات اسباب نزول سازگاري با معهود گوید یکی از مالكجابري می
  لتوافق مع معهود العرب)عرب است.(جابري، ا

  

  

  

  پی نوشت

آید و با رفتن . علت حکم وجود صفتی در حکم است که با وجود آن حکم پدید می1
بندد در صورتی که تمییز میان زنان آزاده و کنیزان صفت آن حکم نیز رخت برمی

  حکم به حجاب نیست.
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