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 .پاسخ سواالت را از مطالب زیر جستجو کنید

 «به نام خدا»

 .دارددر قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود 

یا ایهاالنبی قل الزواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن » سوره احزاب است: ۹۵یکی از این آیات، آیه 

)ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به « من جالبیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین و کان اهلل غفورا رحیما

 تیرند. و خداوند بخشنده مهربان اسو مورد اذیت قرار نگ زنان مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند

جالب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از )

 .دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد

 .آمده است نیز مفصال در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان ۱۳در سوره نور آیه 

 مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن

تر به معنی پرده است. این حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش

ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه دهد که پرده، وسیلهکلمه از آن جهت مفهوم پوشش می

 .گیرد طریق پشت پرده واقع شدن صورت شود که ازآن پوششی حجاب نامیده می

بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن  .حجاب، به معنای پوشش اسالمی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است

و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسالمی 

توان گفت که حجاب ن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمیمحقق شود؛ گاهی ممک

 .اسالمی محقق شده است

تواند اقسام و انواع اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می

اعتقاد به معارف اسالمی، مانند متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثالً 

های روحی و ها و گناهتواند از لغزشتوحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می

 .فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید

؛ مثل کند، نام برده شده استعالوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می

 .اندحجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده

 هدف و فلسفه حجاب

 :آیدی نفس و تقوا به دست میی تزکیههدف اصلی تشریع احکام در اسالم، قرب به خداوند است که به وسیله

 .گوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست( بزر۳۱إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ )حجرات؛



 بَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْهُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتا=-

 قَبْلُ لَفِی ضَاللٍ مُبِینٍ؛

پیغمبری بزرگوار از همان قوم  (دانستندکه میان عرب امّی )قومی که خواندن و نوشتن هم نمی اوست خدایی

برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تالوت کند و آنها را )از لوث جهل و اخالق زشت( پاک سازد و کتاب سماوی و 

 -=.بودندی جهالت و گمراهی حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه

ی نفس، یابی به تزکیهشود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب اسالمی، دستاز قرآن کریم استفاده می

 :چونطهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم

ها مردان مؤمن را بگو تا چشمقُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما 

 .از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است

 :حجاب چشم 

 .ندها را از نگاه ناروا بپوش( ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم۱۳قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ )نور؛

 .ها را از نگاه ناروا بپوشند( ای رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم۱۳قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ)نور؛

 حجاب در گفتار

 :نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است

( پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا ۱۳قَلْبِهِ مَرَضٌ)احزاب؛فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی 

 .آن که دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد

 حجاب رفتاری

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به 

 های خود باعث جلب توجه نامحرم شوندادن زینتای راه نروند که با نشان دگونه

( و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان ۱۳وَ ال یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ)نور؛

 .پاهایشان معلوم شود

ب اسالمی، پوشش و حریم قایل شدن شود که مراد از حجااز مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می

رفتن  حرف زدن و راهی پوشش، نگاه، در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه

 .است

ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله

 ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه تصرف در حریم ناموس دیگران را



 حجاب و عفت

اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و در اصل معنای منع و امتناع مشترک« عفت»و « حجاب»ی دو واژه

ولی منع و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، 

بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر 

های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی

ل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقاب

 تر و بهتر باشد،ظاهری بیش

تری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیشاین نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه

 .گرددتر و بهتر در مواجهه با نامحرم میتر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیشدرونی و باطنی بیش

 زنان سالمند حجاب

دهد که قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به زنان سالمند اجازه می

های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس

 .ادر را نیز بر ندارند، بهتر استهایی مثل چگوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباسمی

بَرِّجات  بِزِینَه  وَ أَنْ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ الالَّتِی ال یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَ

 (۰۳یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.)نور؛

ی عالمت و صاحب عالمت نیز هست؛ به این ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطهه بر رابطهعالو

ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب ای از مرحلهمعنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه

تب عفت و پاکدامنی نیز ی مرابه این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، لزوماً از همه

 .برخوردار است

 آیا حجاب مانع همه بزهکاری های اجتماعی است؟

ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه

عده از زنان،  گردد؛ زیرا مشکل ایندهند آشکار میظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را بهانه قرار می

ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبالً گذشت 

ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ترین و اساسیکه حجاب اسالمی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم

کند؛ و اساساً این و ایمان راسخ درونی برخوردار می ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید

ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا ی سنگ بنای دیگر حجابحجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله

 .ی رفتارهای اوستافکار و عقاید انسان، شکل دهنده

ی مراتب عفاف نیست، عفاف همهگونه که حجاب و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری از البته، همان

توان زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار نمی .بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست



های عفاف است، و ها و نشانهشود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از عالمتعمومی ظاهر می

ی عفاف و حجاب را از نوع بعضی نیز رابطه .و تأثّر متقابل وجود دارد ی تأثیربین مقدار عفاف و حجاب، رابطه

ی حجاب است. برخی افراد ی عفاف، و عفاف، ریشهاند؛ با این تعبیر که حجاب، میوهی ریشه و میوه دانستهرابطه

ین ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. ا

من قلب پاک »و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای عفاف کرده و با تعابیری، مثل  حجاب، تنها پوسته

ی خود این هایی باید در قاموس اندیشهکنند؛ چنین انسان، خود را سرگرم می«ها کار دارددارم، خدا با قلب

ی ند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوهپرورای اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک مینکته

 .حجابی نخواهد شدناپاکِ بی

 نگاهی به فرهنگ حجاب و عفاف در نظام اسالمی

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اهلل خبیر بما یصنعون و قل للمؤمنات 

 الما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و الیبدین زینتهن ا

ها )از نگاه ناروا بپوشند( و عفتشان را محفوظ دارند که این برای ای رسول ما( مردان مؤمن را بگو تا چشم)

ها از پاکیزگی شما اصلح است. و البته خدا به هر چه کنید کامالً آگاه است. ای رسول، زنان مؤمن را بگو تا چشم

 شود بر بیگانها بپوشند و عفت و پاکدامنی را حفظ کنند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهراً ظاهر مینگاه نارو

 .آشکار نسازند

ای از جمال، محبت، خالقیت و ربوبیت الهی و رکن اساسی در تعلیم و تربیت است. اگر زنان به این زن جلوه

یتی و شخصیتی آنان و همه اجتماع سالم مانده و منزلت واقف شوند و در پاسداری از آن بکوشند فرایند ترب

دهنده این نکته است که هرگاه زنان، بلندای مقام و های گذشته نیز نشانتجربه ملت .رودبخوبی پیش می

منزلت و محبوبیت آنان حفظ شده،  .اندرسالت اصلی خود را درک نموده و در رشد شخصیت خود اهتمام ورزیده

ها کمتر بوده است. بدون شک در عصر ما که بعضی نام آن را عصر و ناهنجاری اجتماع در سالمت زیسته

دانند! سخن از حجاب گفتن برای بندوباری زنان را جزئی از آزادی او میو بی برهنگی و آزادی جنسی گذارده

 فزون که ازهای گذشته، ولی مفاسد و مشکالت روزاای است متعلق به زماناین دسته ناخوشایند و گاه افسانه

قید و شرط بوجود آمده سبب شده است که تدریجاً گوش شنوایی برای این سخن پیدا شود. این آزادی بی

ای برخوردار است. اسالم به عنوان آخرین دین الهی برای حجاب و عفاف در دین مبین اسالم از جایگاه ویژه

باشد. عفتی و عدم رعایت پوشش صحیح میبیحجابی و حفظ فرد و جلوگیری از انحرافاتی که سرچشمه آنها بی

 .باشدای را ارائه داده است که شامل همه افراد بشر اعم از مرد و زن میبرنامه

گرایش به حجاب و عفاف فطریست . گرایش به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان است. 

های مختلف، وامع داشته و دارد. در سرزمیناما میزان و شکل آن رابطه مستقیمی با اخالق و فرهنگ ج

اند و تری استفاده کردهتر و متیناند. از پوشش کاملهای اخالقی اعتقاد بیشتری داشتههایی که به ارزشانسان

تری قرار های اخالقی در آن جوامع پآیین آمده، پوشش مردان و زنان نیز در سطح پآیینهر قدر سطح ارزش

 .سبی پیدا کرده استگرفته و شکل نامنا



اند. مطابق با آیین یهود، زنان هنگام ادیان الهی، همواره بر پوشش تأکید کرده و آن را الزمه دینداری شمرده

پوشانند و به حجاب پایبند هستند. در مسیحیت نیز پوشش اهمیت حضور در اجتماعات، موی سر خود را می

کوشیدند مانند حضرت مریم)س( موی خود را بپوشانند و با زیادی داشته و زنان معتقد به حضرت مسیح)ع( می

 .حجاب وارد جامعه شوند

ها و کشند. زنان و راهبههنوز هم نقاشان مسیحی، تصویر حضرت مریم)س( را با پوشش و حجاب کامل می

به دینداری  دهد که از نظر آنان، داشتن حجاب،این امر نشان می .ها را دارندترین حجابها یکی از کاملقدیس

 .تر استتر و در پیشگاه خدا پسندیدهنزدیک

پرستی بود و توجه داشته باشیم که در زمان ظهور حضرت مسیح)ع( در فلسطین، اروپا غرق در شرک و بت

پوشاندند. اما با آمدن مسیحیت به مردم گرفتار آداب و رسوم مشرکانه بودند و زنان آنها معموالً موی خود را نمی

 .گسترش تعالیم دین مسیح)ع( پوشیدن موی سر نیز در میان زنان گسترش یافت اروپا و

 هایهای اخیر پایبندی به تعالیم دینی در میان مسیحیان کمتر شده و آن بخش از دستورات و سنتدر دوران

ن، بنابرایشود. مانده مورد غفلت قرار گرفته و به آنها عمل نمیحضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( هم که باقی

رکانه های مشحجابی زنان غرب نه تنها جایگاهی در اندیشه مسیحیت حقیقی ندارد، بلکه بازگشتی به سنتبی

 .شودقبل از حضرت مسیح)ع( محسوب می

های عمومی رفت و آمد زنان ایرانی قبل از اسالم عموماً پیرو آیین زرتشت بودند و با پوشش کامل در محل

 .کردندمی

ها، همیشه پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و کمتر قوم و ملتی بوده همه فرهنگ تقریباً در

 .البته چگونگی و حدود آن متفاوت بوده است .است که زنان آنان پوشش مناسبی نداشته باشند

بیگانه حفظ ای است که زن را از خطر اسالم نیز حجاب را بر زنان واجب کرده است زیرا حجاب بهترین وسیله

حجاب همچون میوه درختی است که شاخه آن از دیوار باغ به بیرون آویزان است که هر کند و زن بیمی

 .رهگذری ممکن است در آن طمع کند یا مانند گلی است که هرکس به چیدن آن تمایل دارد

 توجهی به عفاف و حجاب اسالمیعلل کم

توجهی مسئوالن و متولیان امور فرهنگی به اجرای آن زنان کم اهمیت ندادن به عفاف و حجاب از سوی برخی از

در جامعه، آثار زیانبار فردی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و ممکن است به تدریج بنیادهای ارزشی و 

های انحطاط فرهنگی و معنوی را فراهم سازد، از این رو شناخت عوامل اخالقی را سست و متزلزل کند و زمینه

تواند ما را در تبیین و تقویت هرچه بهتر ر سیر نزولی توجه به عفاف و حجاب بسیار مهم است و میمؤثر د

اید اشاره به این عوامل راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب یاری دهد، آنچه در ادامه از آن سخن به میان می

 :باشدمی

 تبیین نشدن شایسته فرهنگ اسالم -8



به دین و معنویت و انجام دستورات دینی به نحو خوبی رشد یافت و متولیان پس از انقالب اسالمی گرایش 

فرهنگ کشور وضعیت اجتماعی را پاک و سالم دانسته و به تصور اینکه این روند و این فضا ادامه خواهد داشت، 

 سائلکمتر برای تبیین و استمرار فرهنگ دینی که حجاب و عفاف نیز جزو آن است، سرمایه گذاردند و به م

 .کردند از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است پرداختنددیگری که گمان می

 ریزینبودن مجال برنامه -4

های اندازی بحرانهای استکبار جهانی به سر کردگی امریکای جهانخوار و راهتوزی دشمنان اسالمی و توطئهکینه

صادیق بسیاری از آن را از اول انقالب تا حال، های اجتماعی که همه ما ماقتصادی، سیاسی، امنیتی و تنش

های مادی و معنوی کشور تر راه انداختن جنگ تحمیلی که بیشترین منابع و سرمایهایم و از همه مهمشاهد بوده

 .ریزی صحیح از مسؤالن سلب گرددرا به خود اختصاص داد، باعث شد که فرصت برای برنامه

 های فرهنگیسیاست -2

ذوق، متعهد، متدین و متخصص نیازمند است که به صورت دقیق و عمیق هنگی به افراد خوشهای فرعرصه

های معارف اسالمی بتوانند مسائل اسالمی را از منابع غنی اسالمی فهمیده و به شیوه صحیح و در کتاب

ها جوانان را ابها و همه سطوح آموزشی جامعه ارائه دهند به صورتی که مطالب این کتها و دانشگاهدبیرستان

های دینی را در وجود آنان نهادینه سازد البته کارهای زیادی در جذب کند و توجه به معنویت، اخالق و ارزش

 .این زمینه شده است ولی کافی نیست و ما هنوز در آغاز راهیم

 ترویج تساهل و تسامح -2

رف دیگر، در معرض بمباران تبلیغات سوء افرادی، که از طرفی آگاهی و شناخت درستی از اسالم ندارند و از ط

دشمنان قرار دارند، چه بسا حجاب را قید و بندی برای خود احساس کرده و مراعات آن را با آزادی مادی و 

جسمی خود سازگار نبینند و به دنبال دست یافتن به راحتی و آسان بودن زندگی، خیلی زود به افکار و عقاید 

 .شود، گرایش پیدا کنند و در دامی که برای آنان نهاده شده گرفتار ایندء میدشمن که در این زمینه القا

  

 نبودن الگوهای مناسب -5

ایم الگوهای مناسب فرهنگی از نظر پوشش، رفتار و بسیاری از مناسبات اجتماعی به متأسفانه ما نتوانسته

گوی خود سازند در حالی که دشمن از این دختران و زنان ارائه دهیم که مورد توجه آنها قرار گیرد و آن را ال

بندوباری در میان جوانان و نوجوانان را بسط داده و خالء فرهنگی سود جسته و با ترویج الگوهای مصرفی، بی

 .قبح بسیاری از مسائل غیر اخالقی را از بین برده است

 باال رفتن سن ازدواج -6



یر باال رفته است و جوانان به دالیل زیادی از جمله های اختردیدی نیست که میانگین سن ازدواج در سال

ها، و مطالبات و مشکالت معیشتی، نبود مسکن، نداشتن شغل و یا امور دیگری همچون سختگیری خانواده

ی آغاز دوره بلوغ ازدواج کنند و این هاهای غیر منطقی و مسائل دیگری از این قبیل نمی توانند در سالخواسته

تواند مشکالت و عواقب زیادی را در پی داشته باشد که در جای خود باید مورد بررسی قرار د میامر به سهم خو

گیرد و مسئوالن باید برای حل آن تدبیری بیندیشند. در رابطه با موضوع بحث ما نیز بسیاری معتقدند باال رفتن 

ی در بین جوانان مؤثر است زیرا عفتبندوباری و بیسن ازدواج در پآیین آمدن سطح حجاب و عفاف و رواج بی

گری در برابر جنس مخالف است و اگر از راههای صحیح و شرعی ارضا نشوند چه طبیعت زن خودنمایی و جلوه

 .حجابی رونق گیردحیایی و بیبسا به سراغ راههای دیگر بروند و حجاب و عفاف آنان آسیب ببیند، بی

 دوری از خانواده -9

ای است که بسیاری از دختران ناچارند کانون گرم خانواده را ترک کنند و گونهندان بهاکنون شرایط تحصیل فرز

های دانشجویی که گاه ها در محیط مدرسه و دانشگاه و خوابگاهبرای ادامه تحصیل به شهرهای دیگر بروند و سال

ی و عاطفی زیاد نتوانند های رفتاربعضاً نامناسب هم هستند زندگی کنند و از مهر و محبت والدین و مراقبت

گیرند و وظایف خود را به استفاده کنند، برخی از پدر و مادرها نیز سرکشی و مراقبت از آنها را جدی نمی

یابد و احتمال پذیری فرزندان افزایش میدهند، روشن است که در این صورت آسیبدرستی انجام نمی

های خناسان که مطابق میل و خواهش وء دشمنان و وسوسهتجربه و جوان از القائات س تأثیرپذیری دختران کم

 .شودنفسانی آنها نیز هست، بسیار زیاد می

  

  

 زدایی بیگانگاندین -1

روشن است که همه کشورهای اسالمی به ویژه کشور عزیزمان ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی در حال 

استکبار جهانی با امکانات بسیار گسترده و بکارگیری دهها حاضر مورد شدیدترین تهاجمات فرهنگی قرار دارد و 

ی و اهای گسترده خبری و رسانهای و شبکهشمار ماهوارههای بیو صدها فرستنده رادیویی و تلویزیونی و کانال

 های معنوی و اخالقی و اعتقادات دینی را زیر سؤال ببرد و جوانانکوشد ارزشصرف میلیاردها دالر، به شدت می

حیایی سوق دهد، و آزادی گری و بیهای دینی دور سازد و آنان را به سمت اباحیمسلمان را از پایبندی به آموزه

ا کنند و ببندوباری را ترویج کند، آنها با شعارهای پوج فمنیستی احساسات و عواطف زنان را تحریک میبی

و یا در دام باندهای فساد و تبهکاری گرفتار  وراندکمک زنان و دخترانی که سخت در ورطه جهل و غفلت غوطه

های اخالقی و دینی را وارونه جلوه اند تالش می کنند به کلی جوانان را از معارف الهی دور سازند و ارزششده

 .ها را ارزش وانمود کنند و جامعه را به آن سمت و سو ترغیب نماینددهند و به جای آنها ضد ارزش

    بواژه شناسی عفاف و حجا



عفاف به عنوان یک فرهنگ، روش و منش مسلمانان را تبین می کند و به آنها چگونه بودن و چگونه زیستن را 

 .آموزش می دهد

فرهنگی که قرآن به جوامع اسالمی  .هر جامعه دارای فرهنگ معین و با اهدافی از پیش تعریف شده می باشد

جنسی زن و مرد و رسیدن به کمال مطلوب می باشد، عرضه می کند. فرهنگ عفاف است که هدف آن امنیت 

 .بخش عظیمی از این فرهنگ با شکوه را حجاب تشکیل می دهد

به عبارت دیگر این دو، جدایی ناپذیرند و بدون یکدیگر معنای حقیقی و اصیل خود را از دست می دهند، 

 .حجاببدون عفاف خود نوعی برهنگی فرهنگی در جهت گسترش فساد می باشد

ر این نوشتار، نگارنده به تعریف مفاهیم مربوط به حجاب و عفاف، پرداخته و در پایان رابطه منطقی این دو را از د

 . منظر قرآن به بحث گرفته است

 واژه عفاف در قرآن کریم

در قرآن کریم و مجموعاً در چهار آیه مبارکه آمده است .عفاف با « تعفّف»و « یستعفف»عفاف به دو صورت 

 . به متن آیه معانی گوناگونی می پذیرد که می توان از آن به ابعاد عفاف یاد نمودتوجه 

 عفّت به معنای خویشتن داری در اظهار نیاز -8

 تَعْرِفُهُمْ لتَّعَفُّفِاءَ مِنَ الِلْفُقَرَاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ال یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی األرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَ»

 (۳۷۱بقره/) «بِسِیمَاهُمْ ال یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیمٌ

و )انفاق شما مخصوصا باید ( برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند؛ )و توجه به آیین »

را از وطن های خویش آواره ساخته، و شرکت در میدان جهاد به آنها اجازه نمی دهد تا برای تأمین  خدا آنان

هزینه زندگی، دست به کسب و تجارتی بزنند( نمی توانند مسافرتی بکنند )و سرمایه ای بدست آورند ( و از 

هایشان می شناسی، و هرگز با ز چهرهشدت خویشتن داری، افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارد؛ اما آنها را ا

اصرار از مردم چیزی نمی خواهند )این است مشخصات آنها ( و هر چیز خوبی که در راه خدا انفاق کنید، 

 «.خداوند از آن آگاه است

 عفّت به معنای قناعت -4

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ واَل تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ  وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ»

 (۰/نساء) «…یَکْبَرُوا وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ

کس یافتید، اموالشان را نخورید و هر  (و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید و اگر در آنها رشد )کافی»

الزحمه( خودداری کند و آن کس که نیازمند است، به طور شایسته )مطابق که بی نیاز است، )از برداشتن حق

 «.زحمتی که می کشد( از آن بخورد و هر که بی نیاز است باید عفت ورزد



 :صاحب المیزان در تفسیر این آیه می فرماید

ه برای رفع حوائجش برای یتیم کار کند، و از اجرت گاهی سرپرست یتیم فقیر است و چاره ای ندارد، جز اینک»

کارش حوائج ضروریش را برآورد ولی گاهی سرپرست یتیم ثروتمند است، در این صورت خدای تعالی می 

فرماید: هر کس که ثروتمند است طریق عفت در پیش گیرد و از مال یتیم چیزی را نگیرد و اگر فقیر است به 

 (۴/۳۷۰)طباطبائی،  «طور شایسته از آن بخورد.

 عفت به معنای پاکدامنی -2

 (۱۱/نور) «…وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ ال یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»

 «.و کسانیکه امکانی برای ازدواج نمی یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا از فضل خود آنان را بی نیاز سازد»

آنجا که در آیه قبل ترغیب به ازدواج می باشد، گاهی با تمام تالش و کوشش وسیله ازدواج فراهم نمی گردد از »

و خواه یا ناخواه انسان مجبور است مدتی را با محرومیت بگذراند، مبادا کسانی که در این مرحله قرار دارند، 

یجاب می کند، لذا بالفاصله در آیه بعد گمان کنند که آلودگی جنسی برای آنان مجاز است و ضرورت چنین ا

 (۳۴/۴۹۵)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، « دستور پارسایی می دهد.

باتوجه به اینکه حساسیت روحی مرد نسبت به زن امری ثابت شده و بدیهی است چنانکه در آیات قرآن آمده 

 «.است شده داده جلوه مردم نظر در …زنان و محبت ( »۳۴آل عمران/) « …زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ»است: 

بنا بر این باید در طلب عفّت کوشید تا لذایذ باطنی و ملکوتی بر لذایذ جسمانی غالب آید و انسان بر شهوات 

 . غلبه کند

 :امام)ع( در پاداش شخص عفیف می فرمایند

دی، )آم« ف ان یکون ملکا من المالئکهما المجاهد الشهید فی سبیل اهلل باعظم اجرا ممن قدر فعفّ،لکاد العفی»

کسیکه در راه خدا جهاد کند و شهید شود، اجرش بزرگتر از کسی نیست که بتواند گناه کند و عفّت ( »۳/۱۰

 «بورزد، انسان پاکدامن نزدیک است فرشته ای از فرشتگان خدا شود

 عفاف به معنای رعایت چادر -2

الالتِی ال یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَات  بِزِینَه  وَأَنْ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ »

 )۰۳)نور/« یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

را بر زمین  رویین (خودت که لباس های )و زنان از کار افتاده ای که امید ازدواج ندارند، گناهی بر آنان نیس»

بگذارند، به شرط اینکه در برابر مردم خودآرایی نکنند و اگر خود را بپو شانند برای آنان بهتر است، و خداوند 

 «.شنوا و داناست



 اش به او میل نمیبه معنای زنی است که از نکاح باز نشسته یعنی کسی به خاطر پیری« قاعده»جمع « قواعد»

( و ثیاب منظور جلبابی است که باالی خمار می پوشند. )طبرسی، مجمع البیان، ۳۹/۳۳۷. )طباطبائی، کند

۷/۳۹۹) 

همان گونه که از آیه برمی آید، زنان سالخورده ای که امیدی به زناشویی ندارند، می توانند روسری خود را بر 

ری و دلربایی نباشند، زیرا این کار هم بر دارند و این برداشتن روسری بدان شرط است که در اندیشه جلوه گ

زنان سالخورده حرام است و هم بر زنان جوان، پاکدامنی و عفت ورزیدن زنان سالخورده نیز به وسیله پوشیدن 

 (چادر بهتر از کنار گذاشتن آن است، اگر چه کنار گذاشتن روسری بر آنان گناهی ندارد. )همان

 :مده استدر روایتی از امام صادق )ع(چنین آ

 (۳۳/۳۱۳)حرعاملی، « القواعد لیس علیهنّ جناح أن یضعن ثیابهنّ قال تضع الجلباب وحده»

 «.پیرزنان حرجی نیست که فقط چادر خویش را نپوشند»

هایی که خدای تعالی در وجود او نهاده است، حکم پوشش به او اختصاص یافته تا زیبایی های زن به علت جاذبه

 ها از بینویش باشد و از تحریک مردان بیگانه پیشگیری کند، امّا هنگامی که آن جاذبهاو منحصر به محارم خ

 .رود، می تواند چادر خویش را به خاطر حرج و سختی که برای وی دارد، کنار بگذارد

 تعریف حجاب

 (۳/۳۸۳حجب و حجاب هر دو مصدر و به معنای پنهان کردن است، و حجاب به معنای پرده نیز هست. )قرشی، 

 مفهوم خمار و جلباب

و « مقنعه»نقش کلیدی در فهم حدود حجاب اسالمی دارند، و از این دو با عناوین « جلباب»و « خمار»دو واژه 

 .در جامعه ما یاد می شود« چادر»

لَى وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَ» :ضرورت پوشیدن خمار از آیه شریفه سوره نور استفاده می شود که می فرماید

 «شود پوشیده آن با سینه و گردن تا) افکنند خود سینه بر را خود های روسری»( ۱۳/نور) «…جُیُوبِهِنَّ

به معنای چارقد و مقنعه است و از آن جهت به آن خمار می گویند که سر را « خمار»بنابراین می توان گفت که 

مقنعه فقط پوشاندن سر نیست؛ بلکه باید  می پوشاند، امّا نکته ای که قابل توجه است این است که کارکرد

 . فهمیده می شود« جیوب»گریبان را نیز بپوشاند و این معنا از کلمه 

 رابطه عفاف و حجاب



حالتی درونی و نفسانی است که غرایز را تعدیل و تحت کنترل خود در می آورد، می توان گفت « عفاف»

به کنترل درآوردن و تعدیل غریزه خودنمایی و جلوه گری در نیز به عنوان یکی از مهمترین ابعاد عفّت « حجاب»

 .زنان می باشد

در حقیقت عفاف را زبانی باید و آن حجاب است که نماد تفکّر و اندیشه دینی می باشد. خدای تعالی در فرهنگ 

ست باشکوه عفاف از زن می خواهد به عنوان یک انسان ، ارزش وجودی خویش را بشناسد و خود را ملعبه د

نامحرمان نسازد و از سوی دیگر همگان را به چشم پوشی از نامحرم دستور می دهد، بلکه همه دست به دست 

 .هم نهاده عفاف اجتماعی را رقم زنند

ایم؛ زیرا حجاب نقش ترین بحث عفاف حجاب است، سخنی به گزاف نگفتهترین و پردامنهاگر بگوییم مهم

 .در جامعه به عهده دارد بسزایی در کم نمودن تحریکات جنسی

ها و زیبایی های درونی خاصی برخوردار می باشد، همواره مطلوب و مورد توجه مرد بوده از آنجا که زن از ظرافت

 .است و از سوی دیگر غریزه خودنمایی و جلوه گری در زنان، کشش خاصی بین این دو برقرار می نماید

ین کشش و روابط بین زن و مرد حجاب را به زن مسلمان توصیه می با توجه به این مسائل، اسالم برای تعدیل ا

 .کند، تا فضای جامعه پاک و پیراسته از هر گونه عامل تحریک زا باشد

جواز کشف حجاب در مقابل نامحرم، این غریزه را جهت می دهد که خودآرایی زن مختص به شوهر باشد و منع 

 .ی سازد و از مرز شکنی جلوگیری می کندآن در برابر نامحرم، این غریزه را کنترل م

 :حضرت علی )ع( پوشش را مهمترین عامل تعدیل حس زیبایی دوستی و خودنمایی دانسته و می فرمایند

 «زکات زیبایی عفاف است( »۴/۳۳۹)آمدی، « زکات الجمال العفاف»

است این نیز حجابی باشد برای البته تنها با پوشش زنان در قالب چادر نمی توان ادّعای عفاف کرد، زیرا ممکن 

بی عفتی، به عبارت دیگر بیش از آنکه تن زن مرد را به سوی خود دعوت کند، کردار و گفتار وی تحریک کننده 

 . است آن مستلزم عفاف که باید دیگر حجابی …است، و حرکات او را، نگاه های او را، و

کافی نمی باشد و بایستی با ابعاد دیگر عفاف همگام اگر چه حجاب شرط الزم برای رسیدن به عفاف است اما 

 .شود

بنابراین زن موظف است که غرایزش را تحت کنترل در آورد و سپس تن خویش را در حجاب کامل بگیرد، زیرا 

این نفسانیت زن است که مرد را به سوی خویش می کشد و حجاب تن هیچ مانعی برای چنین کششی نخواهد 

 .نفسانیت در حد اعتدال همان عفاف استبود و این تسلط بر 

در هم تنیدگی این دو آنقدر زیاد است که بدون یکدیگر معنای خود را از دست می دهند، در حقیقت می توان 

 .گفت، حجاب بدون عفت صدفی است بدون مروارید



ن گونه که خدای نماید، همازن در قبال رعایت حجاب عالوه بر اعالم عفت خود، عفت جامعه را نیز تضمین می

 :متعال پس از امر به درست پوشیدن چادر می فرمایند

 «ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُؤْذَیْنَ»

 «این کار برای اینکه )به عفت( شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، بهتر است»

جنسی می باشد، همان امنیتی که امروزه بنابراین رعایت حجاب بهترین راه اعالم عفت است و ثمره آن امنیت 

 .ای در جوامع غربی استحلقه مفقوده

 چرا حجاب؟

واقعا حجاب مهم است؟ چرا تا این اندازه اسالم بر روی آن تاکید دارد به حدی که ضرورت حجاب مورد اتفاق 

 نینچ این آن به نسبت ترکیه و فرانسه مانند اسالمی غیر و غربی های کشور برخی چرا و  شیعه و سنی است؟

 یم قائل  تبعیض آنان به نسبت چرا کنند؟ می ایجاد محدودیت محجبه زنان برای و دهند می نشان حساسیت

 کنند؟ می وارد آنها بر را فشارها انواع و شوند

امروزه نمونه این فشارها را در این کشورها زیاد می بینیم به طور مثال می توان به اخراج پیرزنی از یک 

بیمارستان در ترکیه اشاره کرد که به علت داشتن همراه محجبه اخراج شد. اهمیت مسئله حجاب تا حدی است 

 .که سکوالرها در ترکیه روسری را نماد اسالم سیاسی می دانند

آنها به خوبی متوجه جایگاه زنان و حجاب آنان در عفاف جوامع اسالمی شده اند که به هر صورت در صدد ضربه 

 .آن هستند تا بتوانند از طریق آن به اهداف خود دست پیدا کنند زدن به

بر خالف ادعای غرب، زن در اسالم از جایگاه واالیی برخوردار است، اهمیت مقام زن را در جمله ای زیبا از امام 

 ((.خمینی می شود درک کرد: )) از دامن زن مرد به معراج می رسد

جمله دست یافت یقینا وقتی زنان جامعه ای خوب و باحیا باشند، مردان با قدری تامل می توان به حقیقت این 

 .آن جامعه نیز از تربیتی صحیح و نیکو بهره مندخواهند بو د و تاثیر زنان بر زندگی مردان انکار ناپذیر است

که  مواردیغربیان نیز به درستی این سخنان پی بردند و درصدد ضربه زدن به ما هستند، آنها فهمیده اند که از 

 .می توان با آن به حیا زنان آسیب وارد کرد حجاب آنان است

  

 :اماحجاب 

در باب پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی مطرح شده است که غالبا این دالیل برای ظالمانه یا جاهالنه جلوه 

ه فلسفی(، عدم دادن حجاب بیان شده است. از جمله این دالیل عبارتند از: میل به ریاضت و رهبانیت )ریش



امنیت و عدالت اجتماعی )ریشه اجتماعی(، پدر شاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع 

و عادت زنانگی و احساس او به اینکه  (اقتصادی مرد )ریشه اقتصادی(، حسادت و خود خواهی مرد)ریشه اخالقی

 ایام در او با معاشرت  که در زمینه پلیدی او و ترکدر خلقت از مرد چیزی کم دارد به عالوه مقررات خشنی 

خود به بیان هر یک از این علل می پردازد و  حجاب مسئله کتاب در مطهری شهید که است شده وضع عادت

 .ضمن انتقاد به آنها، ثابت می کند که اسالم در فلسفه اجتماعی خود به هیچ یک ازاین جهات نظر نداشته است

 و سیاسی یا حقوقی فقهی ،مسئلهحجاب

 ، هموارهمسلمانانتاریخ در طول اسالمی جامعه عرف به متعارفپوشش یک عنوان به مسلمان زن حجاب مسئله

ا کردند، امخود را حفظ می ،پوششحاکمیت قانون به توجه بدون مسلمان زنانکه است بوده فقهی مسئله یک

 مسلماناز زنان ، با استبداد خشنو ترکیه ایران اسالمیدر کشورهای عثمانی از امپراطوری دهاستعمارباقیمان

ر و تدبی سیاست همانامامیه در فقه دیانت تمام نمود که استعمار ثابتفرهنگی هجوم کرد و این حجاب کشف

 است واجتماعی شخصی در زندگی

به قلم دکتر  ۳۳۹عنوان مقاله ایست از مجله خانواده سبز شماره  و سیاسی قوقییا ح فقهی مسئله ;حجاب

 . احمد اسماعیل تبار که از نظر خوانندگان می گذرد

 خداوند خالق خرسندیو جلب دین اصول ، پذیرشامامیه در فقه انسان قانونمندی دانید مبنایمی طور کههمان

ود را خ شود یا نشود، انسان تشکیلامامیه  فقه بر پایه دینی حکومت مبنا خواه این .درو قانونگذار است عالم

 .کندنمی را نقض الهی بیند، احکامخداوند راناظر می که و خلوت در تنهایی داند، حتیمیقانونمند شرعی

و  ولتد ، نیاز بهاجرایی  ضمانت تحقق و برای برخوردار باشنداجرایی ضمانت باید از یک ، قوانینحقوق اما درعلم

ور نیز کش آن ، قوانینحاکمیتبا سقوط یک صورت در غیر این ;اعتبار ببخشندحقوقی قوانین تا به است قدرت

 .جدید اعتبار پیدا کند حاکمیت قانونگذاریباید در مجلس حقوقی نوین شود و نظاماعتبارمیساقط و بی

 ، هموارهمسلمانانتاریخ در طول اسالمی جامعه عرف به متعارفپوشش یک عنوان به مسلمان زن حجاب ئلهمس

ا کردند، امخود را حفظ می ،پوششحاکمیت قانون به توجه بدون مسلمان زنانکه است بوده فقهی مسئله یک

 مسلماناز زنان ، با استبداد خشنو ترکیه ایران اسالمیر کشورهاید عثمانی از امپراطوری استعمارباقیمانده

ر و تدبی سیاست همانامامیه در فقه دیانت تمام نمود که استعمار ثابتفرهنگی هجوم کرد و این حجاب کشف

 .است واجتماعی شخصی در زندگی

استعمار با که . وقتیاست انسان و اجتماعی شخصی در زندگی زیستن چگونه ، همانعمل در حوزه دیانت

ر تنها د که نیست بیش، دروغیغربی آزادی دنیا فهمیدند که کرد، مردمحجاب کشف استبداد از زنان مسلمان

و  در کشورمان وابسته هاینفوذحاکمیت گرچه ;شودمی تعریف اسالم نورانی خداو احکام دشمنان فکری قالبهای

و  وپرورش ، هنر، آموزشخانواده در حوزه مسلمان زنانبه ناپذیری جبران دنیا، فساد و لطمه سایرکشورهای

 از حجاب تهرگز دسسیاسی از مسائل درست با فهم از زنان مسلمانایعمده ، اما بخشاست زده دانشگاه

 و استوار ماندند که قدر راسخمحفوظ داشتند وآن نامحرم از چشمان خود رادر پوشش حق نکشیدند و این



تنها  نه زنان مسلمان که ایگونه دادند، به رسوخکفر اروپاییان سرزمین را به حجاب وقانونمندی فرهنگ

در  و باحجاب با حضور موفق کنند، بلکهنمی حقارت احساسحجاب نخاطر داشتبه زمین مغرب عادی درجامعه

دهند و  خود را نشان استبدادیرا مجبور کردند تا باطن آزادی مدعی اصالحبه ، دولتهایو پژوهشی مراکز علمی

ها فرانسویبرای .کنند یبتصو و سیاسی آورد حقوقیرهیک عنوان را به فرانسه در مدارس حجابممنوعیت قانون

 سرکالس خود راحفظ کند و با حجاب و حرمت بخواهد کرامت مسلمان ، اما اگرزناست آزادی زن شدن عریان

 سیاسی در حاکمیت از آزادی دهد، دیگرخبری ادامه و پژوهشی علمی فعالیتهای حاضر شود وبه درس

 .غربیهانیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومی وشورای فرهنگی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهرروابط عم


