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 مقدمه-1
احقاق حقوق زنان مسلمان و در  هدغدغبا  ،عرب یگراتجدد زنان هزمر در( 1976 -1908) نیالدنیز رهینظ

 و دوره آن در که ییهاتیشخص. کرد فی( را تأل1928) «السفور و الحجاب»، کتاب حجاب تیوضع رییتغ یپ
 یگاه اجتماعیجا یعرف و یعقل یهااستدالل با شتریب تا دندیکوشیم بودند، زنان یآزاد دنبالبه او از شیپ یاندک

 زنان   یادله، نشان دهد وضع کنون نیآن بود که عالوه بر ذکر ا نیالدنیتالش ز هعمداما  ؛زنان را بهبود بخشند
را در کانون  «السفور و الحجاب»بود که کتاب  زیتما نیهم دیندارد. شا یاسالم تناسب نید یهامسلمان با آموزه

سال بعد کی نیالدنی. زسندیبر آن بنو ییهاهیجهان عرب را بر آن داشت تا رد   یاصولگرا یتوجه قرار داد و علما
 ینیدو کتاب با مضام نیرا نوشت. ا «وخیالفتاة و الش» کتاب ها،هیرد   نیبه ا ییپاسخگو یکتاب و برا فیاز تأل

از نگارش  نیالدنیز یدف اصله 1.ندیآیحجاب به حساب م هحوزدر  یقیدو منبع مهم تحق ،مشابه با  یتقر
یحجاب و ب یو عقل ینینشان دادن حدود د یـ تالش برا دیآیبرماز عنوان آن  کهچنانـ  «السفور و الحجاب»

به « کشف حجاب ای یحجابیب»کتاب  نیدر عنوان و متن ا« السفور» هواژدانست که  دیاما با .است یحجاب
کنار نهادن روبند در نظر گرفت.  یعنیخودش  هزمانآن را در بافت و  یمعنا دیبلکه با ؛ستیآن ن یامروز یمعنا

بدون استفاده از نقاب و برقع حق خروج از منزل را  انهیخاورم گر  یدر روزگار او که زنان در لبنان و مناطق د
به استفاده  یازین یحضور در اجتماع و حفظ حدود شرع یخواهد نشان دهد که زن مسلمان براینداشتند، او م

 نیمرتبط با هم یکتاب را رخداد نیا ف  یاز تأل اشزهیخود او به صراحت انگ کهچنان ؛از روبند و نقاب ندارد
 امروزه که شدند باعث گرید یها و عواملکوشش نی(. طبعا  هم39ص ،1998، نیالدنیموضوع دانسته است )ز

 ای یحجابیامروزه نداشتن روبند را ب کهچنان رد؛یبگ خود به گرید یشکل و کند رییتغ یحجابیب و حجاب حدود
عوامل  ااست ت آن بر پژوهش نیاست. ا افتهی یحدود حجاب شکل متفاوت هدربارو بحث  خوانندینم« السفور»

 یو برا دکن یشد، واکاواین کتاب که منجر به نگارش  را نیالدنیو تفکر حاکم بر ز یانمب زین و یرونیب رگذاریتأث
 اتیدر فهم آ را و روش او جیبه نتا دنیرس یبرا را نیالدنیز یعقل هادل ،کتاب یرگذاریتأث زانیو م گاهیفهم جا

 .نماید نقد و لیحجاب تحل
ها: گشودن دروازه»در کتاب  1990مارگو بدران در  یاز سو «السفور و الحجاب»اشاره به کتاب  نیاول

 یابا نگارش مقدمه 1998شعبان در  نهیثب   ،صورت گرفت. سپس 2«عرب ستینیفم زنان یهانوشته از ینیگلچ
الحجاب:  ةیرمز» کتاب در یجوهر دهیعا. دیکوش هاآندر انتشار مجدد  نیالدنیز یهاکتاب یجامع برا

( آراء 2008) «یالتحرر النسو یف ةائدر نیالدنیز ةرینظ» کتاب در بومطر لی( و نب2007) «و دالالت میمفاه
 3«یاسالم سمینیفم یشرویپ: نیالدنیز رهینظ»با عنوان  یدر کتاب زیکوک ن امیمر کردند. یرا بررس نیالدنیز

                                                           
 The Sunday هالدین در روزنامزینهند و از طرفداران حقوق زنان نیز به اهمیت کتابهای  هعارف محمد خان، وزیر سابق اتحادی. 1

Guardian .کید داشته است  تأ
2. Opening the Gates: An Anthology of Arab Feminist Writing. 
3. Nazira Zeineddine: A Pioneer of Islamic Feminism. 
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نظرات »در کتاب  ینییغال یمصطف یدر همان دوره از سو نیالدنیپرداخت. اثر ز نیالدنیز ی( به زندگ2010)
ة ی  المدن»حمدان در کتاب  میسل و( 1928) «نیالدنیز ةریاآلنسة نظ یکتاب السفور و الحجاب المنسوب إل یف

 اینکه به توجه بااند. منتشر شده یزن یگرکوتاه د یها و نقدهالیتحلشد.  دهینقد کش به( 1928) «و الحجاب
 فضای و ایرانآراء او در  یلبه تحل یازن ،است گرفته صورت یشقرن پ یک یفضا ودر جهان عرب  آنها اغلب
و  یسندهنو یمعرفجهت  در صرفا   ،شده نگاشته اخیر هده سه دو که همهایی کتاب .دارد وجود امروز فکری
 صورت ایران از خارج و ایران دراو  یآراء قرآن یلبر تحل یمبن یپژوهش یچه ،معاصر هدور در لذا اند.بوده کتاب

 هچیدرحجاب را از  مسئلهاو،  ینیو د یعقل هادلو  یتا با تمرکز بر مبان میپژوهش قصد دار نیدر ا .است نگرفته
 . میاو بپرداز هادلو  یمبان لیبحث در عصر حاضر، به تحل نیا تیو با توجه به اهم میکن ینینگاه او بازب

 یفیتوص یبررس -2
 کتاب و مؤلف  یمعرف -2-1

 یالمرأة و التجدد االجتماع ریمحاضرات و نظرات َمرماها تحر» یبا عنوان فرع «السفور و الحجاب»کتاب 
 یدر جهان اسالم منتشر شد. اندک یزنان و تجدد اجتماع یبا هدف آزاد 1928 سال در «یالعالم االسالم یف

بار دوم منتشر  یشعبان برا نهیبث ینیبا مقدمه و بازب 1998بعد چاپ مجدد آن ممنوع شد و پس از هفتاد سال در 
 ،1395 ،یبود )عامر نینو از د یو فهم نید یدعوت به بازخوان نیالدنیز هشیاندمقوله در  نیترشد. برجسته

 صورت پوشاندن به ملزم را زنان اسالم عتیشر دهد نشان یعقل و ینید هادل آوردن با تا دیکوشوی (. 224ص
 هدربار نیالدنیز یهانوشته یبرا کالن و خرد سطح دو توانی(. م39ص ،1998، نیالدنی)ز است نکرده

 در یعنی کالن، بخش در و شودیم یتلق زن یآزاد انگریب پوشش خرد، بخش در گرفت؛ نظر در حجاب
ت ییرها نماد اجتماع،  (.186ص ،1389 ،ی)پزشگ دیآیم حساب به یبردگ از یاسالم مل 

 خیپدرش، ش .(Cooke, 2010, p.18)لبنان در استانبول متولد شد  یدروز انیعیاز ش نیالدنیز رهینظ
 سیرئ زیبود. همسرش ن نیلبنان از افراد سرشناس و از عالمان د نافیاست یدادگاه عال سیرئ ن،یالدنیز دیسع

ا به ،بود نیالدنیز یپزشک شدن آرزو (.Badran, 1992, p.270)کشور بود  این یعال وانید زن بودن  لیدل ام 
مختلط  هبودند که در مدرس یدروز هعیدختران ش نی. او و خواهرش اولابدیراه  یپزشک هنتوانست به مدرس

 ,Cooke)شد  لیدرجه از آنجا فارغ التحص نیبا باالتر نیالدنیشدند و ز رشیلبنان پذ یفرانسو کیکاتول
2010, pp.29-30.) در آموختاو  نزد را یاسالم عتیبود که شر شاو پدر یدر زندگ رگذاریفرد تأث نیمهمتر .

در  نیالدنیز. (Cooke, 2010, p.23) بود ییروستادختران و پسران  همدرسشان خانه جهانی اول زمان جنگ
 یدروز هعیش نکهیو ضمن ا افتیخارج از خانه، رشد  هکارانمحافظه طیمح و خانه برالیل طیدوگانه، مح یطیمح

(. Cooke, 2010, p.31سردرگم نشد ) اشینید تیدر هو یول ،کردیم لیتحص هاکیکاتول هبود و در مدرس
 ,Hibri 1999) کرد جادیا ذهنش در قرآن همردساالران ریتفاس هدربار یاالتؤس دوگانه طیمح نیا جیتدرهب

p.134). آمدوشد  هاآنبودند و به منزل  شاز دوستان پدر یو علما که برخ نیالدنیز انیم ت  گفتگوها و مکاتبا
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زن عرب  نیدر دامان اسالم شهره شود. او اول افتهیپرورشبرجسته و  یتیبه شخص جیتدربهداشتند، باعث شد تا 
 نکهیرغم ابه (.Cooke, 2010, p.87/Badran, 1992, p.270 )کرد  نیدر باب حجاب تدو یبود که کتاب
. شد الحاد و کفر به متهم علما یسو از که کرد پا به یجنجال چنان بود، ینید و یقرآن شواهد به مستند اظهاراتش

 که آنجا از و داشت را مفسران یآرا لیتحل و قرآن اتیآ در اظهارنظر جسارت و شجاعت روزآن تا یزن کمتر
 سبب به او خود اگرچه. کردند یتلق ینید ریغ را او آراء و برآشفتند بود، مرسوم مردان انیم تنها قرآن اتیآ ریتفس

یمنتقدانش ادعا م (.Cooke, 2010, p.87) بود کرده ینیبشیپ را هاواکنش یبرخ بودنشزن و کتاب لحن
در  (.French, 2008, p.262) و وکال نوشته شده است ونرهایسیاز جمله م یدست مردان که کتاب به کردند

و  رفتیاو به شمار م انیاز حام« زنان مصر»معروف  هکردند. مجل تیاو را حما زین ییهامقابل، گروه
از افراد (. Keddie, 2012, p.96)منتشر کرد  زبان نیرا به چند «السفور و الحجاب»از کتاب  ییهابخش

پرورش  و آموزش ریلبنان و وز یوان به مفتتیم وستند،یپ انیحام هسرشناس که مجذوب کتاب او شدند و به جرگ
 در زیرا ن ییهاکتاب او واکنش (.Badran, 1992, p.270)اشاره کرد  هیسور یفرهنگستان زبان عرب سیو رئ

 کشمکش سال پنج حدود از پس نیالدنیز (.Booth, 2011, p.68)همراه داشت  به عرب جهان از خارج
زنان  یستیفمن یهاماندگار او بر جنبش ریحال، تأث نی. با اننوشت یزیآن چ از پس و شد مغلوب سرانجام

 (.Cooke, 2010, p.131)است  یو فراموش نشدن ریمسلمان عرب چشمگ
بودن، چون  عهیرغم شبه. کندیم یرویت، اجماع و عقل پاز چهار اصل  کتاب، سن ،استنباط در نیالدنیز

 یریدارد. او به تفاس تیاهل سنت هم عنا ریبه تفاس عه،یش ریعالوه بر تفاس داند،یم مسلمانان همخاطبانش را هم
 «ل  یمدارک التنز» ،نیخازن و همچن «ل  یلباب التأو» ،یضاویب «ل  یالتنز انوار» ،یطبرس «ان  یمجمع الب»چون 

 یهاشهی(. توجه به مفسران عصر خود و انعکاس اند153ص ،1998، نیالدنیاستناد کرده است )ز ینسف
 ،1998، نیالدنیاست )ز ینید یشیاو از مکتب نواند یرویپ هنشان ،او یچون محمد عبده در آرا یاگرانیاح

 آراء به و ییآشنا ،زنان هخواهانیآزاد یهاجنبش و شیخو هزمان یاسیس یهانای(. او با جر134 و 68صص
 به نیالدنی(. ز8ص ،1998، )شعبان دارد توجه یشعراو یهد و زغلول سعد ،دجمالیس چون یمداراناستیس

 معروف ،یزهاو ادهم میابراه ،یشوق احمد ،یلبنان بیاد چون( عراق و مصر لبنان،)از  یشاعران و بانیاد آثار
 نیام قاسم چون یسندگانینو( و 137 و 132و  148 و 202صص ،1998، نیالدنی)ز میابراه حافظ ،یرصاف

. دارد اشاره زی( ن68ص ،1998، نیالدنی)ز ینعسان نی(، محمد بدرالد126 و 113صص، 1998، نیالدنی)ز
 توجه قابل... و)ع(  نیحس امام دختر نهیسک)س(،  زهرا حضرت چون یزنان تیوضع فهم یبرا خیتار به او نگاه

چون  یو مورخان یچون أغان یخیتار یهاخصوص به کتاب نی(؛ در ا160، ص1998، نیالدنی)ز است
کان ارجاع م 1یدیاتل  ،1998، نیالدنی)ز کندیاستناد م اری)ع( بس یبه اقوال امام علوی . دهدیو ابن خلِّ

                                                           
ق( 1100)العباس للبرامکه مع بنیالناس بما وقعاعالمیا  نوادر الخلفاء واسطۀ تألیف کتاب. مورخ و ادیب مصری که شهرتش به1

 است.
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 مانند اروپا یروشنگر هدور متفکران و لیچون جان استوارت م یغرب هو استناد به آراء فالسف یدان(. فلسفه76ص
دانش و اطالعات  ه(. گستر128و85صص، 1998، نیالدنی)ز بخشدیم قوام را او یعقل مباحث روسو ژاک ژان

 گاه، قلم و نفوذ کالمش داشته است.ن در ییسزابه ریتأث مختلف علوم در نیالدنیز

 حجاب هدربار  نیالدنیز  یعقل هادل -2-2
زن با  ی. ورود به جامعه براداندیعلم و ادب در اجتماع م لیزن و جامعه را تحص شرفتیراه پ نیالدنیز

در  یزدگمتهم نشدن به غرب یزنان ندارد. او برا یمانع را برا نیگذاشتن حجاب )روبند( دشوار است و غرب ا
برتر از مسلمانان است. او غرب را  انیغرب تیکه ترب ستیدنبال اثبات آن ن به هاست ونشان دادن تفاوت یپ

 کوشدیم ثیاز احاد یاریو با اذعان به مجعول بودن بس کندیم یگرا معرفگرا و مسلمانان را سنتعقل یاجامعه
 کندیذکر م یآن آفاتگذاشتن  یو برا دیبرداشتن روبند فوا یبرابنگرد. او  یعقالنبا دید موضوع  نیتا به ا

 (.112-109، صص1998 ن،یالدنی)ز
 یخفت اجتماع ینوع یزنان در جوامع اسالم ،یراسالمیغ یکشورها خالف بر است معتقد نیالد نیز

به  انزن ورود هدیفا نیمهمتر او (.118-117صص ،1998، نیالدنی)ز رودیم نیدارند که با برداشتن روبند از ب
 در ادیز گرفتن قرار لیدل که به یمانند فرد؛ داندیمتعامل با مردان  ی  ریادگیسبب شدن به نهیرا واکسجامعه 
با  نیهمچن (.122-120صص ،1998، نیالدنی)ز شودیم ماریب کمتر سرد یهوا و دیخورش یگرما معرض

 لسوفیاشاره به کالم روسو، ف ضمن نیالدنی. زابدییمردان رشد م یکماالت اخالق ،ورود زنان به اجتماع
باشند، به  لتیمردان اهل ادب و فض دیخواهیاگر م»روسو  ه. به گفتگرندیکدی هنیمعتقد است زن و مرد آ ،یغرب

 یآزاد ن،یالدنیز نظر از. است احترام رواج گرید هدیفا (.128ص ،1998، نیالدنی)ز «دیاموزیزنان ادب ب
 جادیا ترس از مسلمان مردان که است بیعج. نندیبیم احترام هستیشا را آزاد زنان مردان. است تیترب اساس

 نیروستانش زنان سلوک به نیالدنیز. اندکرده سلب را شانیآزاد و کرده لیتحم مسلمان زنان بر را روبند مفسده،
حجاب است یب ان  یروستائ از ترعیشا حجاب با ی  شهر زنان انیم در فساد که دیگویم و کندیم اشاره

 و نید نقصان کردن مطرح با مردان. است یمساو حقوق به دنیرس ،گرید تیمز(. 129ص ،1998، نیالدنی)ز
گاهانه نیالدنیز. اندکرده سلب را شانیاجتماع حقوق زنان، عقل  هجامع مشکالت طرح با تا کوشدیم آ

 یاسالم هجامع و مردان مصلحت به کندیم اظهار تند یلحن با او. بکشد چالش به را مردان تفکر نیا مسلمانان،
 نیا همسران و دختران خواهران، مادران، جز یکس هم مین آن و باشند العقلناقص مردمانش از یمین که ستین

 ،1998، نیالدنی)ز است مردان حیناصح تفکر نیا گذاشتن کنار ،شیگشا هالزم ،نیبنابرا. ستندین مردان
 (.128-126صص
مردان است.  یو خفت برا یو خوار بردیسؤال م ریمردان را ز تیقوام قتیدر حقروبند  ن،یالدنیز هدیعقبه 

 ،در واقع و دارند گرانید ملکیبه ما یدرازکه مردان خائن و دزدند و قصد دست رسدینظر مطور به نیچون ا
او معتقد است (. 116و113صص ،1998، نیالدنی)ز دهدیالشعاع قرار مروبند کرامت زن و مرد را تحت
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 در است ممکن زین زنان ابند،ییم جسارت عیارتکاب اعمال شن یها در پس نقاب برادزدها و قاتلهمانطور که 
 نیزنان را از ا مردان، است بهتر ،نیبنابرا. ابدیج روا فتنه جامعه در و شوند یپنهان اعمال مرتکب پرده نیا پس

امکان  نکهی( و ا119-118صص ،1998، نیالدنینکنند )زمحروم  ،یزیترس از آبرور یعنیعامل بازدارنده 
نخواهد داشت.  یظن جز سلب اعتماد ثمرسوء نیا میتعم یول ؛محتمل است شهیاز زنان هم یمعدود یخطا

 ایآ» :زندیم نیام قاسم کالم به هم یزیگر ث،یاحاد و قرآن اتیآ استناد به ظنسوء قبح دادننشان یبرا نیالدنیز
، نیالدنی)ز «دانند؟ینم را نفس از انتیص مسلمان خواهران و همسران مادران، میکن تصور که ستین عار نیا

 .داندیمبه نفع زن و جامعه ن راپوشاندن صورت  ،یعقل هادل آوردن با نیالدنیز (.126-124صص ،1998

 حجاب با مرتبط اتیآ با نیالدنیز  همواجه -2-3
 :قرارند نیا ازاختصار به حاصله جیکه نتا پردازدیم مرتبط با حجاب هیچهار آ ریتفس هاو ب 

 امبریبه زنان پ« حجاب» هیو آ «وتکنیب یَقرن ف» هیاختصاص آ -2-3-1
ب   هیآاند؛ نخست دهدازنان حکم  ینینشبه خانه ،قرآن هیآ فقها مطابق دو یبرخ

ساَء النَّ  يِّ ... َقْرَن فيیا ن 
ُکنَّ  ْلُتُموُهنَّ َمتاعًا ... هیآ یگری( و د33و  32/ ۳۳احزاب: ) ُبُیوت 

َ
ذا َسأ جاب  إ  ْن َوراء  ح   ... َفْسَئُلوُهنَّ م 

و اجماع  اتیمطابق  ظاهر آ اند.کرده مستند قرآن به را زنان ینیشنخانه به امر آنان ،ی(. به عبارت۳۳/53احزاب: )
 لتیخطاب را فض لیزنان، دل ریآن به سا میبا تعم یاما معدود ؛امبرندیهمسران پاین آیات  مخاطب ،مفسران

 هاآناز  زی( و فقها ن179ص، 14ج ،1364 ،یقرطب /363ص، 6ج ،1419 ،ری)ابن کث عنوان کرده امبریزنان پ
با نزول  رایز ؛اشاره به سبب نزول است او لیدل نیاول .داندیم نادرست را میتعم نیا نیالدنیز اند.کرده یرویپ
، که در پاسخنازل نشده است  هاآن یبرا یزیچ نیسؤال کردند که چرا چن )ص(امبریاز پ ، زنان امتاتیآ نیا

 (.158ص ،1998، نیالدنی( را نازل کرد )ز35/ ۳۳احزاب: ) ...مات  الُمسل   َو  َن یمالُمسل   نَّ ا   هیخداوند آ
ها و زهرا )س( در درس هفاطم .است بوده مرسوم شهیهم مردان و زنان اجتماع خ،یتار یبه گواه نیهمچن
یم نزد مهمان)ع(  یدختر عل ،کلثومام و افتییکه زنان و مردان در آن حاضر بودند، حضور م ییهاوگوگفت

یبن اب یعل هنو ،نفیسه نزد ی)ع( آمدوشد داشتند. شافع نیدختر امام حس نه،ی. ادبا، شعرا و علما به منزل سکآمد
به  امبریدر اجتماع برقرار بود و تنها همسران پ هیرو نیا ،نی. بنابراگریموارد د یاریو بس دیدیم میتعل طالب

 رسدیم جهینت نیا به یخیتار شواهد در جستجو با نیالدنیز حجاب و معاشرت از پشت پرده امر شده بودند.
، نیالدنی)ز است بوده یعباس متوکل داشت اعتقاد مرد و زن مجالس ییجدا به که یکس نینخست ،ظاهرا   که

همسران مربوط به را  اتیآ نیحکم ا و کندیاستناد م یبه قواعد فقه ،تیدر نها یو .(161-160صص ،1998



 
 

یات قرآن ین یتوصیف و نقد نظر   153/ مهرداد عباسی جابح ئلالدین در نظیره ز

 یزمان در که یزیدوم چ هو طبق قاعد 1است که برقرار است یزیچ یاصل بر بقا ،اول ه؛ طبق قاعدداندیم امبریپ
  (.159ص ،1998، نیالدنی)ز 2نشود افتی آن خالف یبرا یلیدل که یزمان تا ستیباق همچنان ،شود ثابت

 «َقرن» ریمفسران در تفس یخطا -2-3-2
 یمدع او. داندیم خطا از مصون را قرآن تنها و نامعتبر ریتفاس هدهندنشان را مفسران متناقض آراء نیالدنیز
ر  یَ  َقر  » از را «قرن» که مفسران عموم است  شهیر نیا امر رایز ؛اندشده اشتباه دچار اند،دانسته «نشستن خانه در: ق 

رن» رن» خوانش رتیمغا لیبدل و شودیم «ق   از «قرن» گرید یمعنا. ستین توجه قابل معنا نیا عامه، قرائت با «ق 
 لیدلبه یول پسندد،یم را معنا نیا نیالدنیز اگرچه. است «ر  ق  یَ  َر قَ َو » هشیراز بودن  وقار اهل مفسران، نگاه

 ،1998، نیالدنی)ز ردیپذینم هم را آن یقبل اشکال همان بودن وارد و یلغو و یعرب قواعد با یناسازگار
رن»خوانش  یاست طبر ی(. گفتن163-162صص است  دهیوقار را به استناد قرائت جمهور برگز یو معنا« ق 
ا 4ص، 22ج ،1412 ،ی)طبر  آن یمعان از یکی)که  است «قاری قار» هشیر از نیالدنیاز نظر ز« َقرن»(. ام 

 قواعد با هم بلکه ؛ستین معنا نیا در یتکلف چیه تنها نه ن،یالدنیز نظر از(. است «رفتن راه صدایب و آهسته»
 (.162ص ،1998، نیالدنی)ز دارد موافقت است یآسان طالب که پروردگار مصلحت و اراده با هم و یلغو

 با پوشاندن صورت« جلباب»عدم انطباق حکم  -2-3-3
ْدنی... هیفقها به استناد آ یبرخ

َ
َك أ نَّ ذل  ه  یب  ْن َجاَلب  نَّ م  ْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن  ُیْدنیَن َعَلْیه 

َ
/ ۳۳احزاب: ) أ

مطابق  نکهینخست ا .داندینم حیصح را حکم نیا یلیبه دال نیالدنیاما ز ؛اند( حکم به پوشش صورت داده59
زنان آزاد که شبها  رایز ،خاص منظور نبود یبود و پوشاندن عضو ییشناسا ی، جلباب براسبب نزول اتیروابا 
 هاآنبه  یو جوانان الابال شدندیداده نم زییتم زانیکن از یگاه رفتند،یشهر محاجت به اطراف  یقضا یبرا

ْع ». اگر بنا بر پوشاندن صورت بود، عبارت کردندیتعرض م  یصورت منفبه( نشوند شناخته یعنی« )َرْفَن َأْن ال ی 
 شاهد و بود کرده آزاد زنان هیشب را خود جلباب با که است یزیکن بر عمر هانیتاز برداشت نیبر ا یآمد. شاهدیم
 سر به یازین بود ممکن ییشناسا که روز هنگام و نبودند ییشناسا قابل آن در زنان که است شب یکیتار گرید

 همفسران دربار یتشتت آرا ،نیالدنیز گرید لیدل (.175-174صص ،1998، نیالدنی)ز نبود جلباب کردن
بر فرض که  .صورت را بپوشاند تواندینم نهایاز ا کیچیه نکهیو ا است (ملحفه ای عبا راهن،یپ ص،یجلباب )قم

 هاناهمان جو یملحفه به اشتباه به سو ریشب در ز یکیچه بسا در تار پوشاندند،یبا ملحفه صورت خود را م
 زیرا ن عباس و مجاهدو تناقض در قول ابن یآشفتگ نیالدنیز (.176-175صص ،1998، نیالدنی)ز رفتندیم

 حاجت یقضا جهت خروج هنگام اقوال، نی. طبق اداندیمحکم جلباب بر پوشش صورت  رشیدال بر عدم پذ
و با اشاره به اقوال  قول نیا از زدهشگفت نیالدنیز. شوند پوشانده جلباب با دیبا یشانیپ و سر یعنی بیج موضع

                                                           
  . األصل بقاء ما کان علی ما کان.1
 ما ثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم یقم الدلیل علی خالفه. . 2
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است!  نهیهمان س بیمفسر فراموش کرده موضع ج ییکه گو کندیخصوص اظهار م نیعباس در امتفاوت ابن
اگر منظور خدا  نکهیآخر ا لیدل( و 177ص ،1998، نیالدنی)ز دهد؟یش مو سر ربط یشانیپس چطور به پ

 /2۴)نور: « انداختن خمار» ای «نتیآشکار ساختن ز» ای« بصر غض» هیپوشاندن صورت بود، از آوردن آ
  (.178ص ،1998، نیالدنیبود )ز ازینیببر سر  (30،31

 با پوشاندن صورت« ُخُمر»عدم انطباق حکم  -2-3-4
نَّ َعلی هیفقها حکم پوشش صورت زنان را به آ یبرخ ُخُمر ه  ْبَن ب  نَّ  َوْلَیْضر  ه  ( گره 31 /2۴نور: ) ...ُجُیوب 

هم  گفته است ینسف یلو ؛انداشاره کرده نهیو خازن تنها به پوشاندن س یمفسران چون طبرس یبرخ اند.زده
حکم و  انینما نهی، موضع سسبب نزول مطابق کهیدرحال ؛پوشانده شود دیو هم صورت و گردن با نهیموضع س

 که کندیم ادعا نیالدنی(. ز364ص، 23ج ،1420 ،ی)فخررازسبب بوده است  نیآن به همبر  یافکندن روسر
، نیالدنی)ز دهندیم حکم ریتفس نیتررانهیگسخت به و رندیگیم قرآن نه و مفسران از را خود ینید قیحقا فقها

 (.178-176صص ،1998

اّل »داللت  -2-3-5 ْنها إ   بر نپوشاندن صورت« ما َظَهَر م 
اّل  یاستثنا  ْنها إ  یَنَتُهنَّ ال بعد از  ما َظَهَر م  از  ی( اشاره به ظاهر کردن بخش2۴/31نور: ) ُیْبدیَن ز

است. او معتقد است مفسران و فقها بدون  هیبخش آ نیتردهیچیمفسران پ یآن برا نییدارد که ظاهرا  تع نتیز
ال  »اغلب  دارد؛ وجود تناقض نیز نیر اقوال صحابه و تابعداند. به تناقض افتاده هیتوجه به روح آ ْنها إ  را « ما َظَهَر م 

 فرد هر متناقض اقوال. انددانسته «خضاب و انگشتر سرمه،» عباس ابن و «لباس» مسعود ابن ،«نیوجه و کف»
 و سر جلباب با ستیبایزنان م در روایتی بیان کرده کهعباس ابن مثال  . کندیم زدهرتیرا ح زین الدین هم

 نه،یس موها، پوشاندن بر گرید یروایت در. باشد دایپ شانچشم کی فقط که بپوشانند یاگونه به را صورتشان
 پاها، ها،دست صورت، پوشاندن به یااشاره چیه گر،ید یجا در و کرده حیترقوه و ترائب تصر یهانااستخو
-176صص ،1998، نیالدنی)ز ندیبینم اعتنا ستهیشا را تناقضات نیا او. است نکرده هاگوش و گردن ساعد،

178.)  
ال  » مفسران یبرخ گفته شد کهچنان؛ قابل تأمل است زیتناقض در حکم فقها ن ْنه إ  سرمه و »را « اما َظَهَر م 

 گرید ییدر جامورد لعن است و  ،حنا بگذارد و سرمه بکشد یاگر زن :ندیگویفقها م گاه اما ؛انددانسته« خضاب
 مورد حال هر در هازن که است بیعج. است نیمورد لعن و نفر ،اگر حنا نگذارد و سرمه نکشد :ندیگویم

با ابراز تأسف به حال زنان، حکم  نیالدنینکشند. ز ایچه سرمه کشند  ،نکنند ای کنند خضاب چه! هستند نینفر
قابل اعتنا نبودن  ومفسر  یتوجهیب هنشان زین را یریتفس اثر کی اتتناقض و کندیقلمداد م قهیرا بر اساس سلفقها 

ال  »منظور از  ییدر جا که زندیرا مثال م یضاویب او داند؛یم او یآرا ْنها إ   یول ؛داندیم نیرا وجه و کف« ما َظَهَر م 
 (.180-179صص ،1998، نیالدنی)ز کندیبه پوشاندن صورت م حیتصر گرید یدر جا



 
 

یات قرآن ین یتوصیف و نقد نظر   155/ مهرداد عباسی جابح ئلالدین در نظیره ز

 یلیتحل یبررس -3
 کتاب نگارش در رگذاریعوامل تأث -3-1

یشمار م به نیالدنیز یهانوشته لیتحل در گام نینخست سندهینو رامونیپ یو رخدادها یفکر یفضا یبررس
دهه  نیاز چند هاجنبش یبرخ به اشاره. نگاشت زنان هخواهانیآزاد یهاجنبش اوج در را کتابش نیالدنیز .رود

المرأة »و  «ةالمرأ ریتحر» یهاکتاب فیبا تأل نی. اگرچه قاسم امکندیکتاب را بارزتر م گاهیو جا تیاهم تر،شیپ
خاطر بودند که احتماال  به یاز او زنان شیپ یول ؛زنان شهرت دارد یدر احقاق آزاد شرویعنوان پبه «ةدیالجد
 مجالت در زنان موضوع در را یمقاالت که بود یزنان نیاز از نخستفو   نبیز. شدند انگاشته دهیناد شانتیجنس
را با موضوع زنان در « مجلة الفتاة» که بود عرب جهان در زن نیاول نوفل هند و کرد فیتأل 1892 از شیپ یمصر

 در مردان و زنان قلم به که دیرس مجله 2۵ حدود به نیالدنیز هدور تا مجالت انتشار. کرد منتشر هیاسکندر
در مصر،  1«یمصر زن شرفتیپ» نام با ییهاتشکل یریگشکل. شدندیم منتشر بغداد و روتیب دمشق، قاهره،

 ،1998، بود )شعبان گرید یهاتیدر طرابلس از فعال 3«نهضت زنان» روت،یدر ب 2«زن عرب یداریب»
 ها متولد شد. جنبش نیودار اریدر گ قا  یدق و نیام قاسم وفات سال در نیالدنی(. ز14-11صص

بر  منازعه ظاهرا  . داشتند حجاب هشیاند تحول در ییسزابه سهم ستمیب لیاواخر قرن نوزدهم و اوا یرخدادها
در  ی(. اگرچه برخ70ص ،1396 ،ی)صادق یبوم گرید یسوو  استعمار سوکیسر پوشش زنان دو سو داشت؛ 

حقوق زنان  احقاق لةأمسوجه  چیبه ه اندیو مدع آورندیمحساب  به عنصر نیتریماجرا استعمار را قو لیتحل
 یمعرفاسالم  یماندگعقب لیو دل حیبودند که حجاب را تقب گرید عنصر زین ییاروپا یهاستینیفم .نبود انیدر م

 هدغدغ با نیام قاسم یهانوشته لیتحل با احمد الی(. ل26۵-260و 195 -۱۹2صص ،1394 ،)احمد کردندیم
از آراء  یگرید انیکردن گفتار استعمار و ب یحاصل درون کردشیرو ردیگیم جهیاسالم، نت یگماندعقب

(. منتقدان 203-195صص ،1394 ،)احمد است انیغرب یو برتر انیمسلمانان و بوم یدر مورد پست یاستعمار
عوامل  ریاو تحت تأث ظاهرا  نظر منتقدان،  ی. سواکردندیم یابیارز را او نگاه نیهم با زین ینییغال چون نیالدنیز

 برآمدنزنان و  هخواهانیداآز یهاعصر خود مانند شکست جنبش یاسیو س یاز جمله اوضاع فکر یمتعدد
اسالم اقدام به نوشتن  عتیبا شر جیاصول را قیجهت تطببه ،و مهمتر از همه نیاخوان المسلم هانیگراتفکر اصول

در  یهمگ عهیش یگراعقل مذهب از یرویپ و خانه برالیل طیدر مح تیتربپدر و  ینید میکرد. تعالکتاب 
 را او یعثمان و هیسور یبا کمک به ورود دخترش به محافل روشنفکربودند. پدر  لیدخ نیالدنیز یریرپذیتأث
 کرد. فایا ییسزادخترش نقش به یاسیس و یفکر تیشخص یریگشکل دربحث و نزاع کرد و  گفتمان   یایمه

(Booth, 2011, p.68.) انددانستهاستعمار  هسیو دس یارا تعصبات فرقه نیالدنیز یهانوشته انیگراسنت 
(Badran, 1992, p.270/ 260ص ،2007 ،یوهرج) .؛نبود ریتأثیب نیالدنیغرب در نگاه زتمدن  چهاگر 

                                                           
 . ترقیة المرأة المصریة.1
 .یقظة الفتاة العربیة .2
 .نهضة الفتاة .۳
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 یبرا یراه دنبالبه بحران، نیاو در ابا آنچه در غرب مرسوم بود تفاوت داشت.  یحجابیمنظور او از ب یول
 یکار هبه جامع زنان ورود یبرا یپوشش  صورت مانع اصل وي نظر دربود.  زنان نابسامان تیوضع از رفتبرون

 .کند حل را حجاب هلأمس ابتدا دیکوش معضل نیحل ا یبود. لذا برا
 در یول ؛بود شده جیرا یتازگ به او هدور در «سمینیفم» اصطالح نکهیا با سم،ینیفم از یریرپذیتأث هدربار

عصرانش از کتاب او هم لیو ،نکرد استفاده یستینیفم زبان از زنان به قرآن ییاعطا حقوق یبازساز به دعوتش
  (.316ص، 4ج ،1396 ،)بدران اندکرده ادی یستینیفم یعنوان اثربه

 یفکر  یمبان-3-2
از  بنا شده است. ییگراو عقل ییگرابر دو اصل مهم قرآن کتاب نیبر اساس مضام نیالدنیز یفکر یهاهیپا

 قیمدرن را تطب یایو دن نید کوشدیمباشد. لذا  تفاوتیبا جهان متجدد ب ییارویدر رو تواندیاو نم ،گرید یسو
 دهد. 

 ییتجددگرا -3-2-1
 یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس راتییتغ سبب به که شد جادیا یدیجد یهادر پاسخ به پرسش ییتجددگرا

 هدربار قرآن احکام فهم چون یمسائل ته،یمدرن چارچوب در. بود شده مطرح مسلمانان انیم غرب تمدن از یناش
 . بود بحث مورد مرد و زن حقوق یتساو دیجد یهاناآرم به توجه با زنان یحقوق گاهیجا و یآزاد

 یکردیرو ،و رفاه تمدن غرب یاسیس هسلط ریتحت تأث تجددگرا و شینواند هبرجست یهاچهره از عبده
 اتیآ ،عبده به یبا تأس نیالدنی(. ز186-183صص ،1392 ،النتیقرآن اتخاذ کرد )و ریدر تفس انهیگراعقل

-42صص ،1998، نیالدنی)ز داندیم خیبشر در طول تار هنیرید هرا خواست ی. او آزادکندیم ریحجاب را تفس
 هدر هم یبر آزاد یاسالم را مبتن ،(22/ 88: هی؛ غاش107/ 6؛ انعام: 4/80)نساء:  قرآن اتیبه استناد آ ( و46

 انی(. از نظر او، اسالم نسبت به اد63-46صص ،1998، نیالدنی)ز داندیابعاد فکر، اراده، گفتار و رفتار م
 است هشد کاسته زنان حقوق از سخت نیقوان وضع با جیتدربه اما ،بوده قائل زنان یبرا یشتریب حق گرید
(Cooke, 2010, p.73.)  

مردان  تیومیو ق ندیبیاز حقوق م یارهیزن و مرد است، هر فرد را در دا یقائل به تساو نکهیضمن ا نیالدنیز
دست به  زنان آزاد ،ینییغال ریتعببه اما ،در حجاب( دانسته است یحقوق )حت یرا منوط به اعتراف به تساو

 فیتعر لیدلطرز نگاه به نیا ،نیالدنی. به اعتقاد زکنندیرا فراهم م یاحترامیکه مجال ب زنندیم یاعمال
  (.273 -269صص ،1998، نیالدنی)ز دارند یمردان از آزاد اغلب است که یمتفاوت

 ییگراقرآن -3-2-2
 امبریپ سنت و قرآن حیصر نص او نگاه در عتیشر. است «عتیشر» به نگاهش بازتاب نیالدنیز یی  گراقرآن

 مسلمانان انحراف باعث مجعول و متناقض اقوال به استناد با بعضا   مفسران است یمدع او. است )ص( اکرم
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...« ة  بَ اذ  الکَ  ی  لَ َع  تَر ث  کَ  دقَ » معروف ثیحدبا  مطابق )ص(امبریپ دوران در ثیحد جعل کهچنان اند،شده
(. 68 -64، صص1998 ن،یالدنی)ز است کرده تیسرا ریتفاس به و بوده جیرا (62، ص1، ج1407)کلینی، 

 دارند. ثیحد یحداکثر رشیبه پذ شیکه گرا دهدیقرار م معاصرش یعلما مقابل را او نیالدنیز دگاهید نیا
 باعث نید امور در دنینورز تعقل عبده، اعتقادبه است؛ رفتهیپذ الگو عبده از ییگراقرآن در نیالدنیز
(. 68ص ،1998، نیالدنی)ز است شده بدعت و متعدد یهافرقهپیدایش  به منجر قرآن لیتأو و ،یماندگعقب

 است واجب مکلف مسلمان هربر  تفقه و تعقل که است نکته نیا اثبات یپ در ،یپردازهیدور از حاش عبده به
پوشش مردان با دستار و عمامه و زنان با روبند را  ییمبنا نیبا داشتن چن نیالدنیز (.134ص ،1391 ،تی)عنا

از آداب و رسوم  یروجهت دنبالهحد پوشش را به نیو اصرار علما بر ا داندی)قرآن و سنت( نم عتیمطابق  شر
 خیش ایآ دیگویم هیبا کنااز منتقدانش  یکیبه  پسندد،یاز رسوم کهن را نم دیتقل و از آنجا که داندیم انینیشیپ

. او (Cooke, 2010, P. 51-52) دهدیرا م هانااستخو و سنگها برگها، یرو به میقد هویش به نوشتن به دستور
 .ستیصورت حکم قرآن ن پوشش   که کند متقاعد را انیگراسنت کوشدیم

 ییگراعقل -3-2-3
 یریمس در را نیالدنیز ییگراعقل و ییگراقرآن ،ییتجددگرا لحاظبه عبده چون یمتفکر یهاشهیاند ریتأث

 از عقل آنچه است معتقد و داندیم همبه متصل را عقل و نید نیالدنیز. ردیبپذ را یعقالن ن  ید که دهدیم قرار
 یاز عل یثیحد ،باب نیا در او مستند. (76ص، 1998، نیالدنی)ز است عتیشر دییتأ مورد فهمدیم عتیشر

در  .(۴2۵، ص۵، ج۱۳62، )طریحی شمارد یم یرونیو شرع را حجت ب ی)ع( است که عقل را حجت درون
 ،ینید هادل یو در بررس کندیمتعدد استناد م اتیو روا اتیحجاب، به آ ی  عقل هادل یضمن بررس ،دگاهید نیپرتو ا

 .کندینم یتلق عتیموارد ناسازگار با عقل را شر

 اتیروش فهم آ -4
 به اغلب و دیجویبهره م و مهمتر از همه قرآن، اصول فقه خ،یتار لغت، علم ت،یروا از ریتفس در نیالدنیز

 .کندینم بسنده وجه کی

 توجه به قرآن -4-1
مجعول دستخوش  ثیاست و چون معتقد است سنت با احاد تیکتاب هدا ن،یالدنیقرآن در نگاه ز

 ریقرآن و بر خالف تفاسبه استناد  ا(. او ب169ص ،1998، نیالدنی)ز استشده، قرآن را اصل قرار داده  فیتحر
ن  یب   یف رَن قَ » هیآ دو هرگز ،جیرا ک  ر و  رانداد و پوشاندن صورت  میزنان تعم هرا به هم« حجاب»و « وت  م  با خ 

ال  » به یازین بود، صورت پوشاندن مقصود اگر که کندیم حیجلباب حکم قرآن ندانست و تصر ْنها َظَهَر  ما إ   «م 
ْبدیَن  ال» از بعد ن   ی   (.180و  182صص ،1998، نیالدنی)ز نبود «بصر غض» دستور ،نیهمچن و «زیَنَته 
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 «قرن» هواژ یلغو یبررس در مثال  . دارد ژهیو توجه قرآن گرید اتیآ به ،خود از این آیات ریتفس لیاو در تکم
 قرآن اتیآ از معنا، نیا اثبات در و است «رفتن راه صدایب و آهسته» یمعنابه واژه نیا که رسدیم جهینت نیا به

ْبَن  ال فرماید:آنجا که خداوند می آوردیم سخن شاهد نَّ  َیْضر  ه  ْرُجل 
َ
أ ُیْعَلَم  ب  ْن  ُیْخفیَن  ما ل  نَّ  م  ه  یَنت  نور: ) ز

 استدالل با او اما دارد، ادیز یافاصله گرید ریتفاس با او ریتعب نیا اگرچه(. 162ص ،1998، نیالدنی( )ز2۴/31
 .کوشدیم شیخو ریتفس تیدر تثب یقرآن

 توجه به عقل -4-2
مردان هستند و  زنان و« غض بصر»در قرآن مخاطب  مثال  . زندیخود را به عقل گره م ینید هادل نیالدنیز

 ذیل الؤبا مطرح کردن س نیالدنیشان را بپوشانند. زصورت تا نشده گفته کیچیه به که است یحال در نیا
 به اعتراف ،خود یو بازگذاشتن رو اجبار بر پوشاندن صورت زنانبا  مردان ایکه آ زندیبر مردان م یتلنگر
از  یاری؟ زنان با روبند بسکنندیمن شانیاعتراف به ادب نفس زنان و غض بصر ا و خود یغض بصر برا یدشوار

زنان است.  یتر از پوشاندن روراحت یفرو بستن چشمان مردان بس کهیدرحال ،شودیسلب م شانیهاییتوانا
 نیبا ا دینبا نی  عدل و تد انیو معتقد است مدع داندیکار را مطابق شرع اسالم نم نیبه مردان ا بیبا نه نیالدنیز

 .(183ص ،1998، نیالدنیکار به مادر، خواهر، دختر و همسرشان ظلم کنند )ز
. بنگرد یعقالن را مسائل کندیم کمک نیالدنیز به ستنینگر نید استنباط اصول همثاب به عقل به و بودنعهیش

 تیال رفتن قوامؤس ریز و یاعتمادیرواج بحبس زنان در خانه را باعث  و ردیپذیبا عقل را نم ن  یدتعارض  او
 قابل لشیالد اغلب یول ؛نامندیم زدهغرب را او و دانندینم ینید ـیاو را عقالن ه. اگرچه ناقدان ادلداندیمردان م

موجود باشد. او خلقت مرد  یاز تنگناها زیفرار از بحران و راه گر ینوعبه رسدینظر م به هم یبرخ و است دفاع
 ،. بالعکسبردیم نیمرد آن را از ب کهیدرحال ؛آن است یابقا نیدستور د که زندیمودار مثال م یرا با صورت

مردان با نقاب صورت زنان را  یول ،ستین نیآن در د یبر اخفا یشده و دستور دهیصورت زن بدون پوشش آفر
 ،1928 ،)ع.ع کنندیاز آن گذر م حیو بدون توض ستین یاز نظر منتقدان چندان عقالن لیدل نی. اپوشانندیم

 . تازندیبر او م یعیشریغ مخالفان ،رونیست و ازاا بودنعهیرا وامدار ش ییگراعقل او گفت دی(. با104ص

 ریدر تفس اتیتوجه به روا -4-3
مهم نزد او در  اندازه التفات دارد. اصل   کیو به  یب مذهببدون تعص   یو سن عهیش اتیبه روا نیالدنیز

کنار  یعقالن ث  یعقل است. اقوال متناقض را به حکم عقل و ارجاع به قرآن و احادبا  یسازگار ،اتیروا نشیگز
مخالف با  اتیروا» )ص(امبریپ ه. در مواجهه با تعارضات اقوال صحابه در حکم پوشش صورت، به گفتنهدیم

اکثر حق »)ع(  یاز عل یمتعدد اتیبه روا نیو همچن (22۱، ص۱ج ،۱۳7۱ ،)نک: برقی «کتاب خدا مردودند
 ،1998، نیالدنی)ز دهدیارجاع م (744ص تا،بی سید رضی،نک: ) «دیکنیهمان است که انکارش م

 (. 180ص
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 توجه به لغت -4-4
 راه صدایآهسته و ب» یمعنا و «قاریَ  قار» شهیر ،«رنقَ » یبرا معنا سه و شهیر سه گرفتن نظر در با نیالدنیز
 که خدا مصلحت با هم و یلغو قواعد با هماین ریشه و این معنا  او اعتقادبه. است دانسته حیصح را «رفتن

 میقد مفسران :گفت دیبا یرأ نیا لی(. در تحل162ص ،1998، نیالدنی)ز دارد یسازگار است، یآسان طالب
یم «َقرن» یهمدان ابوالفتح هگفت به .اندکرده منظور آن یبرا را یگرید یمعنا یول ؛اندداشته توجه شهیر نیا به

 ،4ج، 1418 ،یضاویب /537ص، 3ج ،1407 ،ی)زمخشرباشد « جمع شدن ی: به معناقاریر قا» از تواند
 خود و است آمده معاجم در هم نیالدنیمورد نظر ز ی(. هرچند معنا476ص، 8، ج1420 ان،یحابو /231ص

ک زین  اشکال. کردیم اشاره هم شهیر نیا گرید یمعان به بود بهتر یول ؛اندبوده غافل آن از مفسران کندیم دیتأ
: در خانه نشستنق  یَ  َر  قَ » هشیر در او نکهیا گرید  ،زجاج هجوانب را در نظر نگرفته است. مثال  به گفت ههم زین« ر 

منتقل شده و همزه « قاف»حذف شده و حرکتش به  فیاول بخاطر ثقل تضع« راء»بوده و « إقَررَن »، «َقرَن » اصل  
که به او  زین یگری(. اشکال د17ص، 14ج ،1364 ،یشود )قرطبیخوانده م« َقرن»وصل هم افتاده است، لذا 

وجود داشته و او  زین یگریوجوه د «انیالبمجمع»اش، مثل مورد مراجعه ریتفاس انیاست که در م نیا گرددیبرم
 «نیع» کی ییاست و گو« نا  یَقَررت به ع»از « َقرن»اند که وجه گفته نیاست؛ در ا دهیغفلت ورز هاآندر نقل 

 دیدار روشن تانیهاخانه در( امبریتان را با او )پچشمان که شودیم نیچن هیآ یمعنا و میدار هیآ در محذوف
 (.557ص، 8ج ،1372 ،یقس: طبرس /179ص، 14ج،1364 ،یقرطب /215، ص3ج ،1421 )نحاس،

 فقها یر یگسخت با مخالففقه و  اصول از بهره -4-5
 فقها به یمثبت نگاه یول ،بردیم بهره فقه اصول از استنباط قیطر و ریتفس روش در که حال نیدر ع زین الدین

 1دهدیم ارجاع یفقه اصول به خیتار طول در مرد و زن اجتماعات بودن بالاشکال اثبات یبرا مثال  . ندارد
و معتقد  داندیم ریگرا سخت هاآن. اوال  ستیبا فقها چندان موافق ن لی(. او به دو دل159ص ،1998، نیالدنی)ز

ر» ریاند. مثال  در تفسزنان دشوار کرده یراه را برا ها،نیترسخت نشیاست با آوردن اقوال متناقض و گز م  ، «خ 
را از گردن  یحت وحکم پوشش صورت  یخازن و طبرس کهیحالدر ؛پوشش صورت را حکم کرده است ینسف

 گاه و کردن خضاب و دنیکش سرمه بخاطر گاه فقها مثال  . ندیبیم تناقض در را فقها ا  یثان. اندنکرده استنباط هیآ
 معتقد او بدانند؟ اعتنا محل را حکم کدام زنان متناقض، احکام نیا با. کردند لعن را زنان ندادنش انجام بخاطر

توان این میالبته (. 179ص ،1998، نیالدنی)ز اندکرده دشوار و سهل را احکام خود هقیسل به فقها که است
تناقض در کالم فقها را به ستودن آرایش زن در منزل )صرفا  برای همسر( و نکوهش خودآرایی در خارج از منزل 

فهمی نادرست شده است و آنها الدین در فهم کالم فقها دچار صورت زیننامحرمان( حمل کرد که در این)برای 
 گویی متهم کرده است.را به تناقض

                                                           
زمانی که دلیلی چیزی که در زمانی ثابت شود همچنان باقیست تا »و « اصل بر بقاء چیزی است که برقرار است». طبق اصول فقه 1

 «بر خالف آن یافت نشود
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 دیو جد یعلم مباحثتوجه به  -4-6
نشان دادن  ی. او براشودیمعلوم م میقد ریاز تفاس یاریبس یعلم، نادرست شرفتیبا پ زین الدیننظر  به

 ن،یذوالقرن داستان در اختالفات. کندیم ادنستا فلک، و ایجغراف خ،یدر خصوص تار شانبه اقوالمفسران  یخطا
َو  هیآ لیمفسران را ذ یرأ ای. در موضوع جغرافکشاندیاقوال  متناقض م نیبودن ایاهناافس سمت به را نیالدنیز

ّ َلها
ُمْسَتَقر  ي ل  ْمُس َتْجر   لیتخ ،کندیآلود غروب مآلود و لجنگل یآب در دیخورش که( 38/ 36)یس:  الَشّ

رنگ شدن علم و قرآن باعث کم انیاعتقاد او تعارض م(. به168-164صص ،1998، نیالدنی)زدانسته است 
و قرآن را کنار نهند.  ندیجوبه علم تمسک  یماندگاز عقب ییرها یبسا براو چه شودیمسلمانان م مانیو ا نید
 دست به یانجمن لیتشک او هیتوص. داشت هم یاسیس و یاجتماع ،یشناسنگاه جامعه به قرآن دینظر او بابه

 (. 174-173صص ،1998، نیالدنی)ز است یجمع ریتفس فیتأل یبرا دانشمندان و علما فقها،

 جامعه عرف با آن قیاعتقاد به روح کالم و تطب -4-7
 و صرفا  اقوال متناقض را نقل توجه داشته کمتر یمفسران و فقها به روح کالم و معان ،نیالدنینظر زبه

اّل  ریاند. مثال  در تفسکرده ْنها إ  متعارض بر  یهاقولبلکه با نقل ؛ام را برطرف نکردندنه تنها ابه ما َظَهَر م 
احکام را  او .است نیالدنیز نظر از یمهم اریسب هلأمس عصر هر راتییتغ و عرف. افزودند زین آن یدگیچیپ

ال  » مصداق هکنند نییتع او نظر از عرف. داندیم رییتغ مطابق با فرهنگ مردم هر عصر قابل ْنها إ  است « ما َظَهَر م 
ست ا نیرا مبهم گذاشته است. هدف قرآن ا آناست، خداوند  نتیز هکنند نییو چون عادات و عرف هر زمانه تع

. باشد جامعه عرف با مطابق نکهیا مگر ؛نکنند آشکار را خود نتیز و نکنند تبرج ،باشند وقار با دیبگوکه به زنان 
 دوره، نیا در. است بودهدر عصر پیامبر اکرم)ص(  آزاد زن از زیکن ییشناسا یبرا جلباب از استفاده گرید هنمون

 در زین لباس شکل. است داده دست از را خود کاربرد جلباب پوشش ،یسازخانه در رییتغ و زیکن نبودن لیدلبه
 نییتع ،شرع. دندیپوش شلوار نکهیا ای کردند عوض کاله با را عمامه مسلمان مردان مثال  . ابدییم رییتغ دوره هر

 توجه شود نه الفاظ یبه معان دیبا ،او ریتعببه. است آزاد لباس شکل نییتع در مؤمن و ستین لباس نوع هکنند
 (.182-181صص ،1998، نیالدنی)ز

 یرگذار یتأث -4-8
طلب و گروه اصالح انیحام اول گروه گذاشت؛ ریتأث جامعه در متفاوت قشر دو بر شیهانوشته با نیالدنیز
با  و سه مقاله دست از مبارزه «وخیالفتاة و الش»با نگارش کتاب  نیالدنیسرانجام ز .اگرسنت مخالفاندوم 

 ن،یتوه ،یاحترامی. منتقدان او با بشودینم افتیاز او  یانوشته گریبه بعد د 1934و از  دیکش مخالفان
گفتمان را کمرنگ  ینید هوجه دندیکوشیافکار به غرب م نیزدن اخواندن زنان و گره نیالدالعقل و ناقصناقص

و مفسران  سوادندیکتاب آمده است که مردان ب نیدر ا» :دیگویو م تازدیبا تمسخر به او م ینییجلوه دهند. غال
« قرآن دارد اتیاز آ یاست که فهم درست نیالدنیز رهیاند و فقط نظکرده ریقرآن را به اشتباه تفس اتیتا به امروز آ
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 یدفعات به خداترس او را به «وخیالفتاة و الش»در کتاب  ،یبه ودر پاسخ  نیالدنی(. ز160ص ،2007 ی)جوهر
 است معتقد و داندیم یزیچ هر از ترخطرناک مسلمانان هجامع یبرا را یلوحساده و یاکاریر و خواندیفرام

 ،همهنیا با .(Badran, 1992, p.277) نهندیم قدم قتیحق خواهان زنان   و مردان که نهاد گام یریمس در دیبا
 .نگذاشت یجاحجاب به  رییدر تغ یچندان ریتأث ودخ عصر در نیالدنیز

معاصران با اشاره به  یکه برخراه دارد. چنان یتا عصر حاضر نشان از دشواراختالف  و نزاع نیامتداد ا
ها گروه نیا کهیتا زمان اندیمدع گرانیو د یسیفاطمه مرن ،یشعراو یهد ن،یچون قاسم ام یاقدامات مصلحان

 -300صص ،2007 ،ی)جوهر ندارد وجود نید ریفست در یادهیفا کنند، جادیا یرییتغ یوانند در نگاه سلفتن
301 .) 

 یتیجنس یهاتیفعال( یرگذاریتأث عدم ای) یرگذاریتأث با نیالدنیز وندیپ در یچندان تالش رسدینظر م به
 یدر نام کتابش، بحث «یاسالم سمینیفم یشرویپ»کوک با قراردادن عنوان  امیمر نکهیجز ا ،است نشده یبعد

و آنچه در جوامع  انهیخاورم یتیجنس یهااستیحول س ستمیقرن ب یهانزاع هو دربار کشدیم شیرا پ یتیجنس
 .(Booth, 2011, p.71) کندیمسلمان اتفاق افتاده است، بحث م تیاکثر

 نیالدنیز  رهینظ هشیاندبر  یتأمل و نقد -5
مطرح کند.  ینیرا به شکل د ییتجددگرا تفکر تا است آن بر ات،یآ ریتفس با زین الدین کهاست  یهیبد -1

 به ریتفس و نادرست حجاب اتیرا از آ میمفسران قد ریتفس روشحال که  نیع دراست که او  نیبارز او ا اشکال
گرفته  رهکنا یرأ به ریتفساگرچه به تصور خود از  .پردازدیم مزبور اتیآ ریتفس به وهیش همان با خود ،داندمی یرأ

 .ستین دهیعق و یرأاز عدم دخالت  یخال رشیتفس تیدر نها یول ،است
 همسئل کیکه  حجاب هلأمس با یارتباط که آوردیرا مثال م یاتیآ مفسران، یخطا دادن نشان یبرا او -2

 گشته معلوم شاننادرست ریتفاس ،یعلم یهاشرفتیکه با پ هستند یاتیآ او مثال موارد. ندارند است، یاجتماع
را بهتر  میقد ریتفاس یتا نادرست کند قلمداد یعلم مسائل همثاب بهحجاب را  یاجتماع هلأتا مس کوشدیاو م .است

حجاب  .است گرفته قرار اهمال مورد ییاستقرا استدالل طیشرا و است الفارقمع اسیق نیکه ایدرحال ؛اندیبنما
 . کند تیسرا حجاب یاجتماع هلأمسبه  یعلم اتیآ ریکه اشتباه مفسران در تفس شودینم یتلق یعلم هلأمس کی

 استدالل مورد زیعرف بعدها ن هلمسئکننده لباس است.  نییتع عرف بلکه ؛شرع نه نیالدنیز نگاه از -3
آمنه ودود مفسر  ه،یاز مصر، محمد شحرور از سور دیحامد ابوز و نصر یعشماو دیمانند محمد سع یمفسران

علت حکم  یمثاْل عشماو .شد واقع انتقاد مورد همواره اما گرفت؛ قرار گرید یاریبس و تبارییقایافر ـ ییکایآمر
حکم پوشاندن آن  نه،یس بودنانینما در زمان نزول به خاطر به زعم او .داندیم یعرف لیتعد یخمار را نوع هیدر آ

. بود نهیس پوشاندنبلکه مقصود  ؛شود نییپوشش تع نبود که نوع نیا هیآ یاصل با خمار نازل شد و مقصود
 بر و کندیم یبانیپشت یعرف پوشش از پوشش، هدربار ینید یهاهیکه توص معتقدند یعرف حجاب طرفداران
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 ،یعرف حجاب مخالفاناما  ؛کندیم ینه جامعه معمول و متعارف یهنجارها با زیست از و دارد اصرار آن مراعات
  .دانندیم یشرع کامال   لهأمس کیحجاب را 

-یم باعث و است و ملت زنان شرفتیحجاب مانع پ که است باور نیا بر نیام قاسم همچون نیالدنیز -۴
احمد  الیل .بکشد رنج یماندگعقب نیا از جامعه تمام و نرود فراتر دهیکه به دور خود تن یاز حصار جامعه شود

 هجینت بلکه ،ستین یعقالن لتأم ندیبرآ حجاب به حمله نیا :سدینویم اسالم در تیجنس و زناندر کتاب 
دشوار به نظر  یتا حد لهأمس نیا لیتحل .(201، ص1394)احمد،  است یاستعمار درک تکرار و کردنیدرون

 داد؛یم رنج را نیالدنیز همواره بود، مشاغل از یاریبس به زنان ورود مانع نیالدنیز هجامع کهنیا. دیآیم
ر به پرداختنزن  هفیوظ گفتندیم مخالفان خانواده و فرزندان نقش یتعال و رشد قالب در دیبا و ستین هاهفح 

 شیاز پ ترشرفتهیپ نینشمسلمان جوامع و گذاشتند اجتماع هعرص به پا زنانکند. اگرچه با گذشت زمان،  ینیآفر
. شدیم یتلقاستعمار  کردنیدرون شتریب منتقدان یسو از گفتار نیا نیالدنیز هدر دور ،حال هر بهاما  ؛شدند
زنان مسلمان  نکیا است؛ شده ترملموس لهئمس نیا ها،دهه نیا در دادهو تحوالت رخ قرن کی گذشت با اکنون

. اندخود و جامعه را رقم زده شرفتیو پ مشغول به کار شده یو مجامع اسالم یدر محافل علم یبا حجاب سنت
 که تفکر نیا و است نداشته حجاب به ارتباط چندانجوامع  شرفتیکه پ کرد استدالل نگونهیا توانیم ،جهینت در

 نقد نیالبته ا .دیآیم شمار به باطل ییادعا کنند، کمک جامعه شرفتیپ به توانندیم حجاب کنارگذاشتن با زنان
  .میندان حجاب مصداق را صورت و دست پوشش که است حیصح یصورت در

 یاو در پ که شد میخواه متوجه م،یبدان هادست و صورت پوشاندن نیالدنینزد ز را مصداق حجاب اگر -۵
 .است کینزد یمطهر چون یروشنفکران به خصوص نیا در نگاهش و است نبوده یامروز یمعنا به یحجابیب

 تمام که ساده لباس کی دنیپوش ،دیایب رونیب لخت نخواهد و باشد نداشته مرض زن اگر» :سدینویم یمطهر
سلبا برعکس، بلکه ؛بود نخواهد یرونیب تیفعال چیه مانع بپوشاند، را مچ تا دست دو و چهره جز سر و بدن
 وقت تمام دیبا که آوردیدرم رفعالیغ و مهمل یموجود صورتبه را زن که است رنگارنگ یهامدل و تنگ های
 (.۵۱۱ص، ۱۹ج ،۱۳7۹ ،ی)مطهر «کند خود ونیسیپوز حفظ مصروف را شیخو

مسلمانان  هبه جامع زیو اغلب تند و ت یانتقاد یکردیرو با کتاب نیا در نیالدنیز که گفت توانیم -6
 .کند تیهدا یغرب یالگو یرا به تحول در راستا یاسالم هجامع تا کوشدیم ناقدان زعمبه  است و ستهینگر

. مسلمانان است یبوم هاستعمارگران به فرهنگ و جامع هاو به حجاب تکرار حمل هحمل که ندیگویمخالفانش م
 یعرب همنازع و غرب استعمار گفتار هشاکل عنوان به حجاب هدیا خیتار و هاخاستگاه فیتوص :سدینویم احمد

 بر سپس و کرد خلق را لهئمس نیا یاستعمار گفتار که است یهیبدو  بود یادهیعد نیمضام یدارا یستمیب قرن
 (. 208، ص ۱۳۹۴)احمد،  انداخت هیسا یاسالم و یعرب یهافرهنگ

بود. در  نیعلم از د ییجدا ،جهیو در نت یاز مباحث علم ودیقائل به استقالل علم و رفع ق نیالدنیز -7
 لیو علم به هر دو ما نید ییاند که اقوال خود او در تناقض است و به رغم قائل بودن به جداانتقاد از او گفته

 اند،شرفتهینو که محصول جوامع پ یهادگاهیدانستن د زیو با جا ینیبه شکل د دگاهشیاست. او با مطرح کردن د
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را بر  میقد اتیو شرع یمیقد افکار بر را معاصر اتیشرع تا کوشدیم و نگردیم یهست محور همثاب به انسان به
 هفکر، اراده، گفتار و عمل که اسالم بر آن استوار است با فلسف تیحر ی  از مباد یروی. اما پدیفزایافکار معاصر ب

. به ستیمستقل قائل ن تیتفکر حر یبر ثوابت و نه بر تحوالت استوار است و برا نید رایمتناقض است؛ ز انیاد
(. بر 285ص ،2007 ،ی)جوهر ابدییاطاعت و خضوع رشد م یگریاستقالل عقل و در د یکیدر  ،یعبارت

 کینو( به  یهادگاهیگذشتگان و د یدی)منهج تقل متناقض دگاهیاو به دو د ،یپسامدرن یهادگاهید نیاساس چن
 رویپ ییگرانید و ییگراعقل در او آنکه حال. است یقیتلف منهج ینوع به منهجش و دهدیم نشان لیاندازه تما

 .است ینید یشینواند دگاهید و عهیش مکتب
وجود  یو روان یبه لحاظ فکر زن و مردکه در دو جنس  یانیبن یجوهر یهااو به تفاوت رسدیبه نظر م -8

حوزه به تناقض  نیدر ا یشتازیرا رد کند و با پ یو سنت کالیراد یهاتا تمام نگاه دهیبوده و کوش توجهیدارد، ب
عصر خود را به چالش  هنمردساالرا یفضا شیهادر نوشته نیالدنی(. ز178، ص2007 ،یافتاده است )جوهر

بر  یلیزنان، آن را دل فیتکل . با اشاره به سندهدیم یبه زنان برتر شیهالیتحل یکه در برخ ییتا جا کشدیم
سخنان  او در  نی(. ا88-83، صص1998 ن،یالدنی)ز شماردیزودتر کامل شدن عقل زنان نسبت به مردان م

معتقدند که او فراتر از  ی(. در مقابل، برخ104، ص1928)ع.ع،  شده است ریعصرش به شدت نقد و تکف
، 1395 ،یبود )عامر نینو از د یشک و فهم جادیا ،یدنبال بازخوانو به گفتیاش سخن مجامعه تیظرف
 (.224ص

 یر یگجهینت
 اگر. است مسلمان زن کیدست حجاب به هشده دربارفیکتاب تأل نیاول «السفور و الحجاب»کتاب  -1

 از او ریتفاس یول ؛باشد بوده خواهانیآزاد جیبازتاب تفکر را نویسنده یعقل یهااستدالل رسدیم نظربه چه
 رها کرد. هاتیمحدود یزنان را از برخ ،حجاب به موسوم اتیآ

 و کرد مبارزه اندناقص عقل و نیکه زنان در د بین مسلمینشده نهینهاد تفکر نیبا ا نظیره زین الدین -2
 زنان یبرا را راه ها،نیترسخت نشیگز و یرأ به ریتفس با فقها و مفسران و شده یدگرگون دچار سنت بود معتقد
 .اندکرده دشوار
 اتیآ ریبه تفس ،هاآن انیم یسازگار جادیا یعقل و تجدد و تالش برا ن،یسه اصل د دنیچ هم او با کنار -3

 .ستیحجاب پرداخت و نشان داد پوشاندن صورت حکم قرآن ن
را مطابق عرف و فرهنگ  اتیبه روح کالم توجه داشته باشد و آ اتیآ ریدر تفس دیاز نظر او مفسر قرآن با -4

یمتناقض و نامتناسب با عرف به حساب م ،یعلم ریعصر حاضر غ یرا برا میقد ریکند. او تفاس ریهر زمانه تفس
 .آورد

 قیتحق لوازم از گفتمان نیا یهاشهیر در پژوهش قاعدتا   ،یتیجنس گفتمان شرفتینشان دادن پ یبرا -5
 و هاکنش ش،یپ قرن کی هجامع بافت تا است محققان یبرا ییردپا نیالدنیز یهاکتاب. شودیم شمرده
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عد بر که دست نیا از یآثار نیقی به قطع. کنند یابیارز را هاواکنش  دارند، دیتأک محورزن یهاپژوهش یاسالم ب 
 حاصل برای زین الدین یچندان قیتوف زمان آن در هرچند. دونشیم یتلق مهم ان،یتجددگرا اهداف شبردیپ در

ا  ،نشد متجددان در قرآن و سنت وجود نداشتند  هبود که به گفت ییهاشکستن سنت یبرا یاهروزننظریات وی ام 
 بودند. نینادرست از د یهالیخوش تأوو دست

  



 
 

یات قرآن ین یتوصیف و نقد نظر   165/ مهرداد عباسی جابح ئلالدین در نظیره ز
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