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  ؟ حجاب چرا
  

 مقدمه

 و اخالقـي  دينـي،   تربيتـي،   هـاي   زمينـه  در مـسلم  و حقيقي نيازهاي از يكي
 مراتـب  داراي حجـاب  الگوهـاي  هرچـه  است؛ عفاف و حجاب مـسئله فـرهنگي،

 جامعـه  و فـرد  دينداري و معنويت بر تري بيش تأثير باشند، تري متعالي و تر عالي
ت،  باشـد،  تـر  متعـالي  اجتماعي و فردي حجاب چه هر و  گذاشت خواهند نورانيـ 
 هـر  و بود خواهد بيشتر اسالمي جامعه تعالي و رشـد و اخـالقي حرمت و تقدس

 و  رشـد  و سالمت هاي  آسيب و مشكالت  باشد،  تر محسوس  زمينه اين در خأل چه
 .است تر فزون اجتماعي و فردي امنيت

 اسـت،  تكـراري  و هنكُ مـسئله يـك ظاهر به عفاف و حجاب مسئله چند هر
 را زوايـا  ايـن  از بعـضي   توان  مي  سخني هر و كلمه هر با كه دارد  نويني  ابعاد  ولي
  بـه   كـه  اسـت  ايـن  عفاف و حجاب توسعه و گسترش هاي  راه از يكي .نمود يافت

 آن و بـپردازيم  عفاف و حجاب آثار و فوايد تـبارشناسيِ و يابي پيـشينه و  كـاوش
 فوايـد  از پرسـش  و جـستجو  .دهـيم  ارائـه  جامعـه  به گـوناگون هاي  قـالب در را

  تحكيم و تعميق و توسعه سبب آن، آثار ناپيداي و پيدا  سطور  بازخواني و حجاب
 يابي  شاخصه نقل و عقل در عـفاف و حـجاب مـسئله .شود  مي قلوب در آن  مباني

 اثبـات  بـر  سعي آن فوايد اهم بر مروري بـا حـاضر، مقاله  در . است  شده تأكيد و
  .است شده عفاف و حجاب مسئله  لزوم و  حقانيت
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 حجاب مسئله حقيقي سيماي

 و خـانوادگي  محـيط  بـه   جـنـسي   هـاي   كــاميابي   مـحدوديت اسالم نظر از«
 از و  كنـد   مـي   كمـك  اجتماع روانـي بهداشت به رواني جنبه از مشروع، همسران

  بـين  كامـل  صـميميت  برقـراري  و خـانواده  روابط تحكيم سبب خانوادگي جنبه
 فعاليـت  و كــار  نــيروي  اســتيفاي  و حفـظ  موجب اجتماعي جنبه از و  زوجين
 برابر در زن ارزش شود  مي سبب مرد، برابر در زن وضع نظر  از و گردد  مي اجتماع
 سرچـشمه  تـر  اساسـي  و تـر  كلـي  مـسئله  يك از اسالم در حجاب .رود  بـاال  مـرد
 چــه  ــ  جـنـسي  التـذاذهاي  انـواع  خواهد مي اسالم  كه  است اين آن و گيرد مي

 قانوني ازدواج به كار در و خانوادگي محيط در ـ  ديگر  نوع  چه و لمسي و بـصري
 پوشـش  فلـسفه  .باشـد  فعاليـت  و  كـار   بـراي  مـنحصرا اجـتماع و يابد اختصاص
ـ  روانـي جـنبه ها  آن از  بعضي  است؛ چيز چند ما نظر به اسالمي  بعـضي  و ـددارن
 بردن باال به مربوط  بعضي  اجتماعي، جنبه ديگر بعضي و خانوادگي و خانه جنبه

  1».او ابتذال از جـلوگيري و زن احـترام

 فوايد حجاب

 الهي ـ اطاعت امر1

  بــا   كــه  اســت  داري دامنـه  و وسيع تحقيقات موضوع  انسان  شناخت  امروزه
 اسـت  مانده پاسخ  بي انسان درباره سؤال هزاران هنوز ولي شود؛  مي دنبال اشتياق

 بسا چه و ايد  مي دست  به تجربه و آزمون اساس بر و ناقص علمي بشري علم زيرا
 .بدانـد  مـضر  را آن بعـد  هـا   سـال  و داده تـشخيص  نـافع  امـروز  را اي  مسئله علم

                                            
  ـ مسئله حجاب433ص ،19 ج مطهرى، شهيد استاد آثار  مجموعه .1
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   .است بوده چنين گذشته در كه چنان
 انسان وجـودي  ابـعاد  بـر لكام احاطه  با  كه  الهي قوانين تنها جهت همين  به

 خواهـد  گـردد،   مـي  وضـع  هـستي  تكامـل  سـير  بـا  همسو و  جانبه  همه  ارزيابي و
 فوايـد  الهـي  قوانين پيروي مسلم طور  به  .نمايد  تأمين را انسان سـعادت تـوانست

 از يــك  هــر  گـرفتن   ناديـده  و آورد خواهد  ارمغان  به  جامعه براي  را  شماري  بي
  بهتـرين   آري .داشـت  خواهـد  دنبـال  بـه  را شـماري   بي هاي  زيان و هاپيامد ها  آن

 كـرده  ارائـه   زندگي  تنظيم  براي  را  قانون بهترين آفـريده، بـهترين براي آفريدگار
  .اسـت

 باشد  مي اسـالم ضـروري احكام از كه است حجاب قانون قوانين ايـن از  يـكي
  آشـنايي   انـدكي  اسـالم با كس هر بلكه داشته، اعتقاد  آن  به  اسالمي فرق همه و

 اهميـت  بـه  توجـه  بـا  كـه يابد  مـي الهـي قوانين اوليـن جـزء را  آن  باشد  داشته
 منكر شيعه فقهاي و اند نموده آن حفظ بر فراواني تأكيد روايـات و قـرآن حجاب،

 بيني،  كوته و نظري  تنگ از الهي قوانين ترديد  بـي .اند  دانـسته كفر به محكوم  را او
  .دارد اي فـلسفه خـود براي و باشد مي مبرا تـعصب و نگري سطحي
   :فرمايد مي حجاب  مـورد  در عليه اهللا ترحـم خميني امام

 و دارد را ضروري منكر حكم آن منكر و است ضروريات از حجاب حكم اصل«
  داخــ   منكـر  كه بـاشد مـعلوم كه ايـن مگر است؛ كفر به مـحكوم ضـروري منكر
   1».نيست رسول يـا

  آيات حجاب
 در قرآن راجع بـه مـسئله حجاب و نگاه و كيفيت رابطـه زن و                 متعددى  آيات

                                            
  253ص  3 ج اتئاستفتا .1
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  :شود ها اشاره مى  آن ترين مهم  به  ذيل مرد وارد شده است كه در
    احـزاب  سوره 59 آيه )الف

بِيـِبِهنَّ َذالِـَك  اْلُمْؤِمِنيَن يُـْدنِيَن َعلَـْيِهنَّ ِمـن َجَال ْزَواِجَك َو بـََناِتَك َو ِنَساءِ ِألَ  ُقل    ا النَّبىِ هَ أَيـُّ ايَ 
 َأْدنَى َأن يـُْعَرْفَن َفَال يـُْؤَذْيَن َو كَاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحيًما

هاى  روسرى(ها   جلباب:  مؤمنان بگو   به همسران و دخترانت و زنان     ! اى پيامبر 
كه شناخته شوند و مـورد        براى اين اين كار   . را بر خويش فرو افكنند     خـود) بـلند

  ها سرزده توبـه  آزار قـرار نـگيرند بهتر است؛ و اگر تاكنون خـطا و كوتـاهى از آن  
  » .خداوند همواره آمرزنده رحيم است.  كنند
  :فرمايد مىوسلم  وآله عليه اهللا صلي سوره نور خطاب بـه پيامـبر 31 ه آي)ب
ْحَفْظَن فـُُروَجُهنَّ َو َال يـُْبـِديَن زِيَنـتَـُهنَّ ِإالَّ َمـا َن ِمْن أَْبَصرِِهنَّ َو يَ َو ُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضضْ « 

َها َو ْلَيْضرِْبَن بِ  ِهنَّ َو َال يـُْبِديَن زِيَنـتَـُهنَّ ِإالَّ لِبُـُعـولَِتِهنَّ َأْو َءابَـائِهنَّ َأْو  ُجُيوبِ  ُخُمرِِهنَّ َعلىَ َظَهَر ِمنـْ
َناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو بَنِى ِإْخـَواِنِهنَّ َأْو بَنـِى َأَخـَواِتِهنَّ َأْو َءابَاِء بـُُعولَِتِهنَّ  َنائِهنَّ َأْو أَبـْ َأْو أَبـْ

 لَـْم ِنَسائِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهنَّ َأِو التَّـاِبِعيَن َغْيـِر ُأْولـِى اْالْربَـِة ِمـَن الرَِّجـاِل َأِو الطِّْفـِل الـَِّذينَ 
ْخِفـيَن ِمـن زِينَـِتِهنَّ َو ُتوبُـوْا ِإلـَى  َعْورَاِت النِّـَساِء َو َال يَـْضرِْبَن بِـَأْرُجِلِهنَّ لِـيُـْعَلَم َمـا يُ  َيْظَهُروْا َعلىَ 

   تـُْفِلُحونَ   اللَِّه َجِميًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّكمُ 
فروگيرنـد، و  ) آلـود  از نگـاه هـوس  (هـاى خـود را       نان با ايمان بگو چشم    زو به   

ـ دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را ـ جز آن مقـدار كـه نمايـان اسـت         
تـا گـردن و     (هاى خود را بر سينه خود افكنند         روسرى) اطراف(آشكار ننمايند و    

شان،  ، و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهران         )سينه با آن پوشانده شود    
شـان، يـا    شـان، يـا پـسران همـسران     شان، يا پسران شان، يا پدر شوهران  يا پدران 
شان،  كيش شان، يا زنان هم    شان، يا پسران خواهران    شان، يا پسران برادران    برادران



AbbasDavudi.ir

 

6 

، يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكـانى            ] شان كنيزان[شان   يا بردگان 
ن پاهاى خود را به كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند و هنگام راه رفت        

و صداى خلخال كه برپا دارنـد بـه         (شان دانسته شود     زمين نزنند تا زينت پنهاني    
  ».سوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد هو همگى ب). گوش رسد

 و تـواريخ و روايـات، در مجمـوع اسـتفاده             با مراجعه به كتب لغـت و تفاسـير        
و بـه   ) در آيه بعد به آن اشاره شده اسـت        كه  (» خمار«جمع  » خُمر«شود كه    مى

  .پوشاند ها را مى سينه  گردن و  روى  و روسرى بلندى است كه مقنعه معناى
به معناى ملحفه، چادر يا شنل بلنـدى اسـت          » جلباب«هم جمع   » جالبيب«

  1 .گيرد شود وسراسر بدن را دربر مـى ها پوشيده مى  ساير لباس كه روى
معمـول پوشـيده اسـت، بـا        طـور     بـه ر اعــضاى بــدن      كه ساي  بـا توجه به اين   

   حجـاب    حـد  پوشاندن موى سر و گردن و باالى سينه بر اساس مفادآيات، تقريباً           
  .شرعى را قرآن به صراحت بيان كرده است

  33سوره احزاب آيه ) ج
ــن در  ــا    اي ــه زن ــاب ب ــد خط ــرآن مجي ــريم در ق ــد ك ــه خداون ــامبر نآي  پي
  :رمايدف وسلم مي وآله عليه اهللا صلي
ت نخـستين    ـ   َو ال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْلجاِهِليَِّة اْألُولى«  در (و همچـون دوران جاهليـ

 ».برج وار و فريباگرانه ظاهر نشويد )ميان مردم

 گرفتـه   " برج "  به معنى آشكار شدن در برابر مردم است، و از ماده           " تبرج "«
  .شده كه در برابر ديدگان همه ظاهر است

 همان جـاهليتى اسـت كـه        ه منظور از جاهليت اولى چيست؟ ظاهراً      ك اما اين 
                                            

 .در همين نشريه مراجعه بفرماييد» جلباب و خمار چيست؟«به مقاله  .1



  ؟حجاب چرا 

 

7 

طورى كه در تواريخ آمـده در        بوده، و به  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليمقارن عصر پيامبر    
هاى خود را بـه پـشت          روسرى ي  آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند، و دنباله       

هـاى    بنـد و گوشـواره    طورى كه گلو و قسمتى از سينه و گردن         انداختند به   سر مى 
  ...ها نمايان بود آن

دهد كه جاهليـت ديگـرى همچـون جاهليـت عـرب در               اين تعبير نشان مى   ...
پيش است كه ما امروز در عصر خود آثار اين پيشگويى قرآن در دنيـاى متمـدن                 

   بينيم مادى را مى
 همان جاهليت قبل از اسالم اسـت كـه در           " جاهليت اولى  " ظاهر اين است  ...

 و سـوره  143سوره آل عمـران آيـه    (يگر قرآن نيز به آن اشاره شده است         جاى د 
 ، جاهليتى است كـه بعـداً      " جاهليت ثانيه  " و) 26 و سوره فتح آيه      50مائده آيه   

   1 )همچون عصر ما(پيدا خواهد شد 
  ـ نجات از عقوبت 2

ها زينت حساب شده و قرآن فرموده است كـه زنـان بايـد                در زنان حجم اندام   
  . از طرفي بوي خوش و صدا نيز شامل اين حكم است. خود را بپوشانندزينت 

جا تنهـا     هاي عمليه توضيح داده شده است و در اين          در اين خصوص در رساله    
  .نماييم به چند روايت در اين موضوعات اشاره مي

آرايـي   هر زني كـه خـود     « : فرمايد ميوسلم    آلهو  عليه  هللا   صليپيامبر اكرم   ) الف
ا بهتـرين لباسـش از خانـه بيـرون رود تـا ايـن كـه مـردم او را بنگرنـد،                       كند و ب  

  2 ».ها او را لعنت و نفرين خواهند كرد گانه و زمين  هفتهاي فرشتگان آسمان
                                            

 290، ص17 سير نمونه، جتف .1

 329 ص73بحار ج .2
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الـسالم روايـت كـرده كـه           حسنى از امام جواد عليه      در روايتي عبدالعظيم  ) ب
ـ  پدرم به واسطه آباء گرامش از اميرمؤمنـان علـيهم          فرمود   سالم نقـل كـرد كـه       ال
  : فرمود

سـلم وارد شـديم،       و  آلـه   و  عليه  اهللا  عليها بر رسول خدا صلي      اهللا  من و فاطمه سالم   
  گريست يافتيم،  پس ايشان را در حالى كه سخت مى

چه باعث شده كه شما ايـن       ! اللَّه  من عرض كردم پدر و مادرم فدايت يا رسول        
  كنيد؟  چنين گريه مي

زنـانى  ) يعنى معراج (شبى كه مرا به آسمان بردند       ! ىاى عل : در پاسخم فرمود  
را در عذابى شديد نگريستم و آن وضع براى من سخت گـران             ) ده گروه (از امتم   

شـان را    ام از جهت عذاب سخت آنان است كه به چشم خويش وضـع             آمد و گريه  
  . ديدم

  ... جوشيد زني را ديدم كه به موي سر آويخته بودند و مغز سرش مي
  .پوشانيده است موي خود را از مردهاي نامحرم نمي) ين دليل كهبه ا(

خـورد و آتـش در زيـرش شـعله         و زني را ديدم كه گوشت بـدن خـود را مـي            
  ... كشيد مي

  .كرده است بدن خود را براي مردم زينت مي) به اين دليل كه(
هـاي آتـشين      و زني را ديدم كه گوشت بـدن او را از جلـو و عقـب بـا قيچـي                   

  ... ندبريد مي
  1 .داده است خود را به مردان نمايش مي) به اين دليل كه(
  :وسلم فرمود وآله عليه اهللا رسول اكرم صلي) ج

                                            
 10 ص2 أخبارالرضا  ج عيون .1
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ـا النّـاَس ، : ِصْنفاِن ِمن أهِل الّناِر َمل أَرُمها «  َقوٌم َمعُهم ِسياٌط كأذناِب البَـَقِر يَـْضرِبوَن 
 رؤوُسُهنَّ كأْسِنَمِة الُبْخـِت املائلَـِة ، ال يَـْدُخْلَن وِنساٌء كاِسياٌت عارِياٌت ، ُممِيالٌت مائالٌت ،

  .اجلَّنَة وال جيَِْدَن رَِحيها ، وإّن رَِحيها لَيوَجُد ِمن َمسريَِة كذا وكذا 
هايي مانند دم    گروهي كه تازيانه  : ام من نديده  ]هنوز  [ دو گروه از دوزخيان را      

تـن  [زناني كه پوشش    ] وه ديگر گر[زنند؛ و  گاو در دست دارند ومردم را با آن مي        
ديگـران را نيـز بـه كجـروي تـشويق            رونـد و   اند، كج راهه مي    برهنه دارند و ] نما
اينـان بـه    . شان همچون كوهان شتر خراساني فروهـشته اسـت         كنند، سرهاي  مي

بـه  ) بـسيار زيـاد   (اي چنين وچنان     بوي بهشت را كه از فاصله      روند و  بهشت نمي 
  1 ».كنند يرسد، استشمام نم مشام مي

  :فرمود السالم شنيدم كه مي از امير مؤمنان عليه: اصبغ بن نباته گويد) د
َـــاٌت  ِـــْسَوٌة َكاِشـــَفاٌت َعارِي ـــِة ن ـــَو َشـــرُّ اْألَْزِمَن ـــسَّاَعِة َو ُه ـــِرتَاِب ال ـــاِن َو اْق ـــُر ِيف آِخـــِر الزََّم َيْظَه

ــــاِئَال  ــــَنتِ َم يِن َداِخــــَالٌت ِيف اْلِف ــــدِّ ــــَن ال ــــْسرَِعاٌت ِإَىل اللَّــــذَّاِت ُمَتبَـرَِّجــــاٌت ِم ــــشََّهَواِت ُم ٌت ِإَىل ال
ٌت لِْلُمَحرََّماِت ِيف َجَهنََّم َخاِلَداتٌ     ُمْسَتِحالَّ

شـوند   هاست، زناني ظاهر مي     در آخر الزمان و نزديك قيامت كه بدترين زمان        
ها داخلند   شوند و در فتنه    حجابند و از دين خارج مي       و بي    و برهنه   كننده كه بزك 

                                            
ذكـر  » مميالت«و» مائالت«در متن حديث تعبيرهاي  ـ  3418 ح481 ص2ميزان الحكمه ج .1

 يعني زناني كـه بـا كرشـمه راه          مائالت: نويسد العرب درباره اين تعبيرات مي     لسان. شده است 
: نهند؛ يا  روسري و مقنعه خود را كج و تا نيمه بر سر مي           : د؛ يا رباين روند و دل مردان را مي      مي

زناني كه بـه ديگـر      : ؛  مميالت  گذارند آيند و خود را به نمايش مي       با آرايش وزيور بيرون مي    
بـه  . روند با تبختر وكرشمه راه مي: ؛ يا)در بي حجابى(ها رفتار كنند    دهند مانند آن   زنان ياد مي  

كننـد؛ و    ها، موهـاي خـود را شـانه و آرايـش مـي             كاره اني كه مانند بد   مائالت يعني زن  : قولي
 )زنان آرايشگر(كنند  مميالت زناني هستند كه ديگران را به اين گونه آرايش مي
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شـمارند و    ها شتابانند، محرمـات را حـالل مـي          و به شهوات مايل و به سوي لذّت       
  1 ».ها در جهنّم براي هميشه جاودان خواهند بود آن

  : فرمود وسلم  وآله عليه اهللا پيامبر اعظم صلي) ح
ُك رَِجـاِل أُمَّـِيت ِيف تـَـْرِك َهَالُك نِـَساِء أُمَّـِيت ِيف اْألَْمحَـَرْيِن الـذََّهِب َو الثـِّيَـاِب الرِّقَـاِق َو َهـَال « 

  اْلِعْلِم َو َمجِْع اْلَمال

و پوشـيدن   حرص به جمع نمودن طال    : هالكت زنان امت من به دو چيز است       
  2»آوري مال  و هالكت مردان امت در ترك علم و جمعهاي نازك لباس
  عطر زدن) و

نْ       أَي امرَأَةٍ تَتَ  « :سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  رسول خدا صلي   مـ ت خَرَجـ ثُـم بطَي
بيتها فَهِي تُْلعنُ حتَّى تَرْجِع إِلَى بيتها متَى رجعت ـ هر زنى كـه خـود را معطّـر     

اش باز گـردد مـورد لعنـت و          كند و از خانه خود بيرون رود، تا زمانى كه به خانه           
  3 ».گيرد قرار مى) فرشتگان نگهبان خود(نفرين 

ما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرّت علـى قـوم ليجـدوا ريحهـا              أي« : و فرمود 
فهي زانية ـ هر زنى عطر بزند و بيرون رود و بـر گروهـى بگـذرد كـه بـوى او را       

  4 ».دريابند زنا كار است
ا            « : السالم فرمود   امام باقر عليه   نْهـلْ م قْبـي ا لَـم جِهـورِ زغَيل تبرَأَةٍ تَطَيا اممأَي

ةٌ حتَّى تَغْتَسلَ منْ طيبِها كَغُسلها منْ جنَابتها ـ هر زنى كه براى غيـر شـوهر    صلَا
                                            

 390 ؛ ص3 من ال يحضره الفقيه ؛ ج .1

 183ص 1 ج) للديلمي(إرشاد القلوب إلى الصواب  .2

 259ثواب األعمال النص ص .3

 359 صنهج الفصاحة .4
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عطر بزند خداوند نمازش را قبول نكند تا از آن غسل كند چنـان كـه از جنابـت                   
  1 ».كند غسل مى

 متعالي هاي  ارزش احـياـ 3

 و ظـاهري  امتيـازات  .شـوند   مـي  هـم  مثل همه باشند، حجاب داراي زنان اگر
  متوجـه   هـا   ذهـن  گـاه   آن .گـردد   مـي  مــحو  مــقام  و  زيـور  جـسمي،  هاي  زيبايي
 هـا   آن تحـصيل  در و شود  مي اخـالق و هـنر ادب، علم، نـظير واقـعي هاي  ارزش
 را  پيـشرفت  و ترقـي  راه جامعـه  و شـكوفا  اسـتعدادها  نتيجه در گردد؛ مي كـوشا

 هـاي    ارزش احــياگر  حجـاب  هكـ  جهـت  آن از آري  .نمـود   خواهد طي سرعت  به
  .اسـت كـرده مـعرفي زن بـرتري مـالك را بيگانه از پوشش اسالم است، معنوي

   :دنا ودهفرم آله و عليه اهللا صـلي اسـالم پيامبر
 و عفيـف  و محبـت  و عاطفه با و آورد مى زياد بچه كه است آن زنان بهترين «

 .باشد فروتن و متواضع شوهر اىبر و محترم، و عزيز اش خانواده در باشد، پوشيده
  2».باشد خوددار و مستور )مردان از( ديگران به نسبت و گر مزاح و شوخ شوهر با

 زنـان  بـدترين  دربـاره   ديـگر حـديثي  در وسلم وآله عليه  اهللا  صلي  اعظم  پيـامبر
  :ندا هفرمود
 ه،بود مقدار بى و خوار خويش خانواده در كه است زني شما زنان ترين پست «

 فخـر  خـود  شـوهر  بـه  و آورد بـشمار  عزيـز  و بزرگ را خود شوهر خانه در بعد و
                                            

 215مكارم األخالق ص .1

ي  الْعزِيـزَةُ  الْعفيفَـةُ  الْـودود  الْولُود  نسائكُم خَيرَ إِنَّ ـ  324ص 5 ج )اإلسالمية - ط( الكافي .2 فـ 
 إِذَا و أَمرَه تُطيع و قَولَه تَسمع الَّتي غَيرِه علَى الْحصانُ زوجِها مع الْمتَبرِّجةُ بعلها مع الذَّليلَةُ أَهلها
 .الرَّجلِ كَتَبذُّلِ تَبذَّلْ لَم و منْها يرِيد ما لَه بذَلَت بِها خَلَا
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 غيـر  بـراى  را خـود  و نكند، پروا زشت كار از كه آن بوده، توز كينه و نازا و فروشد،
  1».نمايد خوددارى آرايش از شوهر بودن در و بيارايد، همسر نبودن در

 پروردگار نزد حضور لباسـ 4

 مسئوليتي آن در موجودي هر كه  است  شده  طراحي اي  گونه به آفرينش نظام
 زيــرا؛  .دارد كــامل   تناسـب  وجـودش  كيفيـت  و طبيعت با مسئوليت اين .دارد
  مـسئوليت  آن براي الزم و مناسب مواهب و عطايا بر متوقف مسئوليتي هر ايفاي
 هـايش   مسئوليت انسان فطري و طبيعي هاي  داده اساس بر جهان پروردگار .است

 گــذاشته  آزاد راه انتخـاب  در را انسان اختيار، اعطاي با و است فرموده تنظيم ار
 بنـابراين  سـاخت؛  فطري زن، نهاد در را حيا و عفت آفرينش تدبير دسـت .است
 همـين   بـه  اسـت؛  فطـري  امـر  اين حفظ بر متوقف زن هاي  مسئوليت همه ايفاي
 محفـوظ   بيرونـي   فاظحــ  بـا دروني امر تا نمود واجـب را حـجاب خداوند جهت
 خداونـد  آري .شـود  مهيـا  خـود  اجتماعي طبيعي وظايف انجام براي زن و گردد
  .دارد دوست پوشش اين با را او و بينند حجاب با را لطيف موجود اين خواهد  مي
 در زن كـه  آنگـاه  جهـت  همـين  بــه  !اش  بـنده و خدا ميان پيوند زيـباست  چـه

 بگويد، سخن خدايش با تا ايستد مي نمازي هب و گردد مي حاضر معبودش پيشگاه
 مقبـول  و بوده صحيح نيايشش و نماز تا نمايد رعايت كامل طور به  را حجاب بايد

  .گـيرد قـرار خداوند
 و  خودشناسـي   مقدمـه  و كند  مي جلوگيري بيگانگي خود از حجاب سان  بدين

 .گردد مي تعالي  حق  به  قرب و خداشناسي نتيجه در
                                            

ي  الْحقُود الْعقيم بعلها مع الْعزِيزَةُ أَهلها في الذَّليلَةُ ـ   391ص 3 ج الفقيه يحضره ال من .1 لَـا  الَّتـ 
عرنْ تَوةُ قَبِيحٍ مرِّجتَبإِذَا الْم ا غَابنْها علُهعانُ بصالْح هعضَرَ إِذَا مح 
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 اسـالمي  شـعائر  تعظيم حجاب آن؛ پرچمدار زنان و است اسالم پرچم حجاب
  :است
  را  خداونـد  شعائر كس هر ـ  اْلُقلُـوب  تـَْقَوى  ِمنْ  فَِإنَّها  اللَّهِ  َشعاِئرَ   يـَُعظِّمْ   َمنْ  وَ   ذِلكَ  «

  )32/حج( ».اوست درونـي تقواي و قلب پاكي نشانه امر اين كند، تعظيم
  .است  پروردگار  پيشگاه  در حضور لباس هاتن و بهترين حجاب بنابراين

 اجتماعي هاي مـسئوليت انجام بهتر ـ5

 اسـت؛  عـام  مسئوليت، ايـن .است مسئول خود جـامعه بـرابر در فـردي هر«
  .مردها شامل هم و شود مي ها زن شامل هم يعني

 حجـاب  اگـر  زن .دارد  بـستگي   آنـان  حـجاب به زنان هاي  مسئوليت از اي  پاره
 و شخـصيت  و گيـرد   مــي  دوش بــر  را هـا   مـسئوليت گونه  ايـن  بـار  باشد،  تهداش

 انجـام   عهده  از  بدرد، تن از را حجاب مقدس جامه اگر اما رود؛  مـي بـاال عظمتش
   »آيد برنمي ها، مسئوليت گونه اين

  جامعه اخـالق سالمت  ـ6
 كــن  يــشه ر زنـد،   مــي  لطمـه  جامعه اخالق سالمت به هرچه بـايد هـمواره

  .گردد تقويت كند، مي تضمين را جامعه  اخالق  سـالمت  هـرچه و شـود
 اجتمـاعي،  و اخالقـي  مفاسـد  از يابـد،  شدت حجاب  به جامعه گرايش هرچه

    .است اسالم عاليه اهداف از جامعه، اخالق سالمت .شود مي كاسته
  بيهـوده،  و سـازد   مـي  پابرجـا  و استوار را خـانواده خـود، شرعي پوشش با زن
 مفـسده  بـه  را مردهـا  و انگيـزد   نمـي  بـر  را هـا   هـوس  و كند نمي تحريك را  افراد
 به را خدمات ترين  ارزنده و ترين  بزرگ اسالمي، حجاب پذيرش  با  زن  .كشاند  نمي

 را فـضيلت  و پـاكي  و اخـالق زيـرا كند؛  مي  جامعه  باالخره و ها  جوان و ها  خانواده
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  .بخشد مي رواج و رونق
 از چـشمي  هـر  دهند، اجازه كه دانند  مي آن از پربهاتر را خود  جسم  كه  انيزن
 .اند  نشسته فـضيلت واالي مـسند بر يابد، گرايش بدان هوسي هر  گيرد،  تمتع آن
 و تكميـل  منظـور  بـه  پيـامبران،  بعثت زيرا است؛ گونه پيـامبر  زنـان  گونه اين كار

  .است اخالق تتميم
 بـا  كـه  هاينـد  ايـن  زيـرا  اسـت؛  متنفـر  و بيزار بدحجابي و  حجابي  بي از اسالم
 لگــدمال  و ضـعيف  مـردم،  بـين  در را اســالم   فـضيلت، و  اخالق كردن متزلزل

 و حجـاب   بـي  زنـان  و  اخـالق  و ديـن  واقعـي  ارزخدمتگ باحجاب، زنان .كنند مـي
  .اخالقند و دين كني بنيان و براندازي عامل بدحجاب،

د بـن سـنان مكتـوبى              ال حضرت امام رضا عليه    الم در جـواب سـؤاالت محمـس
  :در آن آمده. سوى او ارسال داشتند مرقوم و به

ُحــرَِّم النَّظَــُر ِإَىل ُشــُعوِر النِّــَساِء اْلَمْحُجوبَــاِت بِــاْألَْزَواِج َو َغــْريِِهنَّ ِمــَن النِّــَساِء ِلَمــا ِفيــِه ِمــْن 
]  َجيُْمـلُ [ ِإَىل اْلَفـَساِد َو الـدُُّخوِل ِفيَمـا َال حيَِـلُّ َو َال حيمـل تـَْهِييِج الرَِّجاِل َو َما يَـْدُعو التـَّْهيِـيجُ 

 َو َكَذِلَك َما َأْشَبَه الشُُّعور
نگاه كردن به موهاى زنان مستور و بانوان شوهردار و غير ايشان حـرام اسـت                
زيرا اين نگاه مرد را تهييج و تحريك نموده و تهييج شخص را به فساد و چيـزى                  

كشاند و همچنين است حكم غير مو كه نگاه مرد   و پسنديده نيست مىكه حالل 
  1 ».ها حالل نيست به آن
 زن شخصيتافزايش  ـ7

 و اسـت   انـسان   يـك  اخالقيـات  و عادات و عواطف و افكار مجموعه شخصيت،
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 و نيـست   او  وجـود  از بيـرون  شـود،   مـي  مربـوط  شــخص  يـك به هرچه خالصه
  بـه   او اگر .دانيم  مي او حجاب را زن  شخصيت  بردن  باال راه تنها .اوست شخصيت
 بـه  شـوند   مي ناچار مردها، .شود  مي قوي اش  گي  خانواده پايگاه آورد، روي حجاب
  .كنند  تـوجه واقعاً  خـود  هـمسران به و نهند ارج  خود،  خانوادگي زندگي
 كمـال  و مـادري  كمـال  و همـسري   كمـال   كه است اين در زن شخصيت  علو

  شكـست  مادري، و همسري بـعد در  حجاب  بي  .كند احراز خود براي را تماعياج
 خــواه  و شــده   ملعبـه  و بازيچـه  و ابـزار  اجتماعي،  هاي  فعاليت  بعد در و خورده
  .است كرده سقوط نـاخواه

 اسـت  بـوده  مرمـوزى  وسائل از يكى مرد و خود ميان زن داشتن نگه حريم «
  .است كرده استفاده آن از مرد برابر در خود موقع و مقام حفظ براى زن كه

 اسـالم  .كنـد  اسـتفاده  وسـيله  ايـن  از كـه  اسـت  كـرده  تـشويق  را زن اسالم
 حركـت  تر عفيف و باوقارتر و تر متين اندازه هر زن كه است كرده تأكيد مخصوصاً

  .شود مى افزوده احترامش بر نگذارد مرد براى نمايش معرض در را خود و كند
 :فرمايد مى بپوشانند را خود زنان كند مى توصيه كه آن از پس اباحز سوره در

 شـناخته  عفـاف  بـه  كه اين براى كار اين يعنى 1» يـُـْؤَذْين فَـال  يـُْعـَرْفنَ   َأنْ   َأْدنى  ذِلكَ  «
 درنتيجـه  و است بهتر دهند نمى قرار مردان اختيار در را خود شود معلوم و شوند

                                            
  أَدنى  ذلك جالَبِيبِهِنَّ منْ علَيهِنَّ يدنينَ الْمؤْمنينَ نساء و بناتك و لأَزواجِك قُلْ النَّبِي أَيها يا .1
 زنـان  و دخترانـت  و همـسران  بـه  !پيـامبر  اى ـ  رحيمـاً  غَفُوراً اللَّه كانَ و  يؤْذَينَ فَال  يعرَفْنَ  أَنْ

 كـه  اين براى كار اين فروافكنند، خويش بر را خود ]بلند هاى روسرى[ ها جلباب« :بگو مؤمنان
 سـر  ها آن از كوتاهى و اخط كنون تا اگر و( است؛ بهتر نگيرند قرار آزار مورد و شوند شناخته

 )59/احزاب( .است رحيم آمرزنده همواره خداوند )كنند توبه زده
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  1».گردد مى سبكسر افراد متمزاح مانع ها آن حشمت و باش دور
 بـه  آن بـه   دسترسـي  و  شـود   مي يافت  جا  همه در كه اشـيايي كـلي طـور  به
 همـواره  بـشر  طـرفي از .است برخوردار كمتري ارزش از گيرد،  مي صورت  آساني
  خاص  اي  شيوه  به و دارد  مي نگه دور ديگران دسترس  از  را خود قيمت  ذي اشياي

 داراي و هـستي  بهـاي  گــران  گــوهر  را زن كـه   اسـالم   .نمايد  مي مـراقبت آن  از
 بـراي   وسـيله   بهتـرين   صـدف  همچون را حجاب داند،  مي انساني كامل شخصيت

 آرايـش  به تشويق را  زنان  كه  آنان  .است  كرده  معرفي شخصيت آن ثبات و حفظ
 فــاقد  را زن حقيقـت  در نماينـد،   مي خود جسمي هاي  زيبايي نمايش و تزيين و

 هـاي   زيبـايي  نمـايش  و تـزيين  بـا  بايـد  كـه  شمارند  مي انساني روح و شخصيت
 مطلـب  اين نيز تجربه .آورد دست به را خويش مناسب اجتماعي منزلت جسمي،

  .است كرده ثابت را
 دختـر   يـك   داشــتن  بـلكه نداشتند؛ ارزشي زنان تنها نه اسالم، ظهور از قبل

   :آمد مي حساب به ننگ
 بـه  گاه هر كه حالى در ـ َکِظيمٌ  ُهوَ  وَ  ُمْسَودًّا َوْجُههُ  َظلَّ  بِاألُنَثی َأَحُدُهمْ  ُبشِّرَ  ِإَذا وَ «
 سياه )ناراحتى فرط از( صورتش شده، تو نصيب دختر دهند بشارت ها آن از يكى
   )58/نحل(_».گردد مى خشمگين شدت به و شود؛ مى

 اسالم .داشت رواج بود، ارزشي بي آن عالمت كه حجابي بي اي جامعه چنين در
 قـانون  آوردن بـا  و داد قـرار  تــكريم  مــورد  را او شخصيت و برد باال را  زن  مقام

   .كرد بيمه  هميشه  براي را شخصيت اين دوام و حفظ حجاب
 در را خويش موفقيت تا زن خـدمت در  اسـت اي  وسيله حجاب اساس، اين بر

                                            
 443ص ،19 ج مطهرى، شهيد استاد آثار  مجموعه .1
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  .بخشد فزوني را شخوي احترام و  شخصيت و  كرده تحكيم جامعه

 خانواده استحكام ـ8

 سـبب  و خـانوادگى  پيونـد  تحكـيم  موجـب  كـه  چيزى هر كه نيست شك «
 بايد آن ايجاد در و است مفيد خانواده كانون براى گردد زوجين رابطه صميميت
 روابـط  سـستى  باعـث  كـه  چيـزى  هـر  بـالعكس  و شود، مبذول كوشش حداكثر
 آن  با بايد و است زيانمند خانوادگى ندگىز حال به گردد آنان دلسردى و زوجين
 خانوادگى محيط به جنسى التذاذهاى و استمتاعات يافتن اختصاص .كرد مبارزه

 اتـصال  موجب و سازد مى محكم را شوهرى و زن پيوند مشروع، ازدواج كادر در و
 از جنـسى  كاميـابى  منـع  و پوشـش  فلـسفه  .شـود  مـى  يكديگر به زوجين بيشتر

 از شخص قانونى همسر كه است اين خانوادگى اجتماع نظر از مشروع، غيرهمسر
 سيـستم  در كـه  حـالى  در بـرود؛  شـمار  به او كردن خوشبخت عامل روانى لحاظ
 زنـدانبان  و مـزاحم  و رقيب نفر يك روانى لحاظ از قانونى همسر كاميابى، آزادى

 ذارىگـ  پايه نفرت و دشمنى براساس خانوادگى كانون درنتيجه و رود مى شمار به
  1 ».شود مى

 ديــگران  و شـخـصي  خـانواده  تحكـيم  موجـب  خـود  حجاب با زنان بنابراين
 خـود  پـاكي  بـه   را  شوهرشـان   اعتماد و اطمينان شان حجاب با چراكه شوند؛  مـي
 تحكـيم  در آنــان  نــقش  امــا  گردند؛  مي  خانواده  تحكيم باعث و كنند  مي جلب

 محـدوده  از خـارج  تمتعـات  از انمـرد  كـه  اسـت  لحاظ بدين ديگر، هاي  خانواده
   .كنند مي توجه بيشتر خود همسران به طبعاً و  شوند مي  مـحروم  زنـاشويي

  انزنواقعي  آزادي ـ9
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 مـردان  ناحيـه  از دسـتوري  و  زور  كــنند،   رعــايت  را حجاب بايد زنان كه اين
 را حجاب كه اسـت آنـان شرعي وظيفه بلكه  كنند،  سلب را آنان آزادي تا نيست
 آزادترنـد؛  خـود،  آمـدهاي  و  رفــت  و ها  فـعاليت در حـجاب با زنان .كنند رعايت

  شـوند؛   نمـي   ملعبـه  و طعمـه  هـا،  ايـن  كـه  دارنـد اطـمينان بوالهوس مردان زيرا
  .كنند مي مزاحمت ايجاد ها آن بر كمتر بنابراين
 و خــانه  در دليل همين به و  است  شده شناخته عفاف مـظهر حـجاب، با زن
  خـويش   هـاي   مـسئوليت  و كارها دنبال آزادانـه و .نـدارد مـزاحمتي خانه خـارج
  .است

 آيـه  در كـه  ايـن  يكي .است  كرده  اشاره  مطلب اين به مورد دو در كريم قـرآن
   :فرمايد مي احزاب سوره 59

 شان هاي پوشش كـه بـگو مؤمن زنان به و خود دختران و زنان به  پيامبر  اي «
 عفـاف  و پـاكي  بــه  كـه  ايــن  بـه  اسـت  تـر   نـزديك ايـن، كـه  بپيچند  ودخ به را

 خداونـد  و نگيرنـد  قرار اذيت و آزار مورد هرزه افراد طرف  از  كـه  شـوند شناخته
  ».است مهربان و ندهزرآم

 :گويـد   مـي  وسـلم   وآلـه   عليـه   اهللا  صلي اسالم گـرامي پيـامبر همسر  سلمه،  ام «
 خود چنان خانه، از خـروج مـوقع در  انـصار  زنان شد، زلنـا آيـه اين كه هنگامي

 چـون  و بود نشسته كالغ ها  آن  سر روي گويا كه پوشيدند  مي سياه پوشـش در را
  1 ».بود گرفته  شان سراپاي  كه بـودند پوشـانده خود به سياه اي كيسه
 سـبب  :فرمـوده  كـه  كـرده  نقل معصوم از آيه اين ذيل در قمى تفسير در و «
 و آينـد،  مـسجد  بـه  تا شدند مى بيرون خانه از زنان كه بود، چنين آيه اين نزول

                                            
 221ص ،5 ج الدرالمنثور، از نقل به ـ 517ص ،16 ج الميزان، تفسير ترجمه .1
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 زنان و شد، مى شب چون و بخوانند، نماز وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلي خدا رسول دنبال
 و نشـستند،  مـى  آنـان  راه سـر  جوانـان  آمدند، مى بيرون عشاء و مغرب نماز براى

  1 ».فرمود نازل را هآي اين تعالى خداى شدند، مى ايشان متعرض
 امــا   كند؛  مـي  مزاحمت ايجاد ها  زن بـراي بـدحجابي، و حجابي  بـي  بـنابراين

  .نيست آنان بر مزاحمتي باشند، حجاب اهل كه هنگامي
   :فرمايد مي  خداوند  ديگر آيه در
بَـــ َال  وَ  بـُيُـوِتُكنَّ  فـىِ  قـَـْرنَ  وَ  « بَــ ْجنَ رَّ تـَ  خــود هــاى خانــه در و ـــ  ىَ اْألُولــ اْلَجاِهِليَّـةِ  رُّجَ تـَ

ــت دوران همچـــون و بمانيـــد، ظـــاهر )مـــردم ميـــان در( نخـــستين جاهليـ 
  )33/احزاب(».نشويد

   :فرمايد مي همچنين
 الـَّذي  فـََيْطَمـعَ  بِـاْلَقْولِ  َتْخـَضْعنَ  فَـال اتـََّقْيـُتنَّ  ِإنِ  النِّـساءِ  ِمـنَ  َكَأَحـدٍ  لَـْسُتنَّ  النَِّبيِّ  ِنساءَ  يا «
ْلِبهِ   في  كنيـد  پيـشه  تقـوا  اگر شما پيامبر، همسران اى ـ َمْعُروفـاً  قـَْوالً  قـُْلنَ  وَ  َرضٌ مَ  قـَ

 كه كسى تا مريزيد عشوه و ناز گفتارتان با پس نيستيد، )عادى( زنان ديگر مانند
 دور و( نيكو گفتارى و ورزد، طمع )شما در( است )فجور و فسق( مرض او دل در
  )32/احزاب( ».بگوييد )ريبه و تحريك از

 اى ساده زندگى و بوده سالخورده و پير بيشترشان كه پيامبر زنان به وقتى «
 زيبا و جوان زنان نگويند، سخن ناز و كرشمه با كه شود مى داده هشدار داشتند

 سخن كرشمه با )دهد مي نشان آيه اين زيرا( .بكنند را خود كار حساب بايد
  2 ».است تقوايى بى زن، گفتن

                                            
 196، ص 2 تفسير قمى، ج از نقل به ـ 517ص ،16 ج الميزان، تفسير ترجمه .1
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 نگاه او باشد؛ طورى اين لباسم خواهم مى من چه؛ ما به دگوين مى ها بعضى «
 او كه كنم كارى نبايد من اما دارد، مشكل است دل بيمار كه كسى گرچه .نكند

  .بشويد ديگران گناه سبب نه كنيد گناه نه گويد مى آيه اين .شود تحريك
 فساد به جمعى يك اگر يعنى »الذين  فيطمع« :گويد نمى كه اين ديگر نكته

 حتى اگر يعنى نفر، يك يعنى »الَّذى« گويد مي بلكه نكنيد، را كار اين افتند مى
 يك فتنه سبب حتى .برداريد كار آن از دست بايد شما افتد مى گناه به نفر يك
 خود به رسد چه تا كرد مبارزه بايد هم گناه آرزوى و هوس با .نشويد هم نفر
  .آن انجام نه است طمع بحث چون .گناه

 به را آلوده هاى چشم شيكى، آن كه اين شرط به اما است، مهم پوشى شيك
 نگاه كه كسى كه بپوشد لباس جورى يك انسان يعنى .نكند جذب انسان
  1 ».نشود ايجاد برايش اى مسأله است، مرض قلبش در كه بود كسى اگر كند مي

 سـخن  بـه  است؛ تطميع و تحريك اسـت، منع و نهي مورد چه آن  حقيقت  در
  .ديگر نحوي هر به يا  باشد  اضعانهخ

  طهارت و  پاكيـ 10
 حكـم  فـالن  فلـسفه  كـه  است شده  تصريح  بسياري موارد در مجيد،  قرآن  در

 َصـَدَقةً   َأْمـَواِلِهمْ   مــِنْ  خــُذْ  « :يـد فرما مـي  زكـات  دربـاره  لامث عنوان  به است؛ طهارت
  )103/توبه( ».بخشي طهارت را اه آن  تا  بگير زكات  ايشان  اموال از ـ ُتَطهُِّرُهم

 را شـما  كـه  خواهد  مي بلكه بيندازد، مشقت به را شما كه خواهد  نمي  خداوند
 و  هـا   گيـري   سـخت  بــا  را مــطلقه  هـاي   زن نبايـد   كـه  اين  درباره .بخشد طهارت
 ــ  رُ َأْطَهـ وَ  َلُکـمْ  َأزَْکـی  َذِلُکـمْ  «:فرمايـد   مي بازداشت، مجدد  ازدواج  از  ها  تراشي  اشكال
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  1)232/بقره( » است تر پاكيزه و تر دهنده رشد شما براى اين
 چيـزي   پيامبر  زنان از هرگاه :كه دهد  مي دستور احزاب، سوره در كه هنگامي

 ــ  قــُُلوِبِهنَّ  وَ   ِلُقُلوِبُکمْ   َأْطَهرُ   َذِلُکمْ  « :فرمايد  مي بـخواهيد، پرده پشـت از خواهيد  مي
  )53/احزاب( »است مفيدتر ها، آن هاي دل و شما هاي دل طهارت  براي  ايـن

 و نظـر  از عـورت،  و چـشم  فروپوشيدن دستور مؤمن، مردهاي به كه هنگامي
 تكامـل  و رشــد  بـراي اين ـ َلُهـمْ  َأزْکـَی َذِلکَ «  :گويد  مي دهد،  مي نامشروع آميزش
  2 )30/نور( ».است سودمندتر ايشان،
  اصل اين به كه كاري هر و است ارواح و قلوب طهارت و پاكي اصل، اسالم، در
 در او موفقيـت  رمـز  زن، طهـارت  و پـاكي  .اسـت  مبغـوض  و مـردود  بزند،  لطمه

 بـراي  و ال،  ايـده  همـسري  شـوهر  بــراي  زنــي  چنـين  .اسـت  اجتماع و خانواده
                                            

1. إِذا و طَلَّقْتُم لَغْنَ  النِّساءنَّ  فَـب لَهـنَّ  فَـال  أَجضُلُوه نَ  أَنْ تَعـحنْك نَّ  يـ هـواجا  إِذا أَزتَراضَـو  منَه يـب 
رُوفعبِالْم كظُ ذلوعي نْ بِهكانَ م نْكُمنُ مؤْمي بِاللَّه مِ وورِ الْيخĤْال كُمكـى  ذلأَز   لَكُـم  رُ  و أَطْهـ و 

اللَّه لَمعي و ون ال أَنْتُملَمه پايان به و داديد طالق را زنان چون و ـ   تَعرا هـا  آن ندرسـيد  خود عد 
 ميـان  در اگـر  )كـرد  خواهنـد  انتخـاب  كـه  آنـان  يـا  سابق شوهران( خود شوهران با ازدواج از

 روز و خـدا  بـه  كـه  شـما  از كـسانى  )دستور( اين با .مداريد باز كنند توافق نيكى به خودشان
 خـدا  و است، تر پاكيزه و تر دهنده رشد شما براى اين .شوند مى داده پند آورند مى ايمان آخرت

 )232/بقره (.دانيد نمى شما و داند مى

ك  فُـرُوجهم  يحفَظُوا و أَبصارِهم منْ يغُضُّوا للْمؤْمنينَ قُلْ .2 كـى   ذلـأَز   م إِنَّ  لَهـ  ه  بِمـا  خَبيـرٌ  اللـَّ
 عـورت  مانند است حرام ديدنش چه آن از ( را خود چشمان كه بگو باايمان مردان به ـ  يصنَعونَ

 قـرار  ديـد  معـرض  در كـه  ايـن  از ( را خود هاى عورت و بندند، فرو )اجنبى زن بدن و گراندي
 آگـاه  دهنـد  مـى  انجـام  چه آن از خداوند همانا .است تر پاكيزه ها آن براى اين كنند، حفظ )گيرد
 )30/نور (.است
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  .است قهرمان خدمتگذاري جامعه  براي و نمونه مادري فرزندان،
 و روييـده  مزبلـه  در كـه  است سبزي علف همچون بگيري، زن از را پاكي اگر
 و خلقـت  عــالم  يــكتاي   گـوهر   بداري، ارزاني او به را  پاكي  اگر و است آور  نفرت
 بمانـد،  بـاقي  خـود  پوشـش  و بـستر  در كـه  زني .است اجتماع و خانواده مـفخر
 زني اما شود؛  نمي  تـباه و پرپر بدخواهان، دست  به و دارد طراوت و شكوه همواره

 اعـالم  را خــود  وجــود  خـزان بگسترد، دامن و آيد بيرون پوشش، و سترب از كه
  .دهد مي دست از را خود زنانگي ارزش و كرده
 حجاب دفاعي نقشـ 11

 را خود زن كه  اين و حـجاب     اهـميت و نقش به ديگر، بار بجاست مقام اين در
  بــاشد،  واتقـ  و  ايمـان  بـا  همـراه  اگـر  كـه  ،گـردد  توجه بپوشاند بيگانه مردان از

 دخواهنـ  امـان  در پليد و پست مردان فريب و اغفال و مكر و كـيد از صـددرصد
 راهـي   او  دل  بـر  فاسـدان  درونـي،  حــجاب  يعني تقوا، و ايمان بركت از زيرا  بود؛

  جهـت      بـه  كه ايـن از نظر صرف سازند؛ منقلب را آن و كرده نفوذ آن در تا ندارند
  از  زن صـورت  حتـي  و حـساس  جوارح و اعضا دنمان پوشـيده و بـودن محجوب

  مورد كه زني به آنان نه و شود  مي واقع اغفالگران و مفسدان توجه مورد نه  اغيار،
 خـود   بــه  را او اغفـال  و چيني  دسيسه زحمت تا يابند  مي طمع نشده واقع توجه
 جلـب  رنگـي  چـادر  و حجابي  بي از كمتر كه 1سياه چادر و ظاهري حجاب دهند؛

 و پوشـش  با را خود زن وقتي چراكه  دارد مؤثري نقش بال رفع در ،كند  مي جهتو
 هـاي   دل در شـدت  بـدان  طمعـي  نكند، خودنمايي و  نكرده  عرضه جالبي آرايش
 قرار ديگران استفاده سوء و توجه مورد كه شود  نـمي ايـجاد بيمار و پليد و پست

                                            
عـه   شميم معرفت مراج   28در شماره   » مشكي مكروه؟ « توانيذ به مقاله      در اين خصوص مي    .1

 .توانيد مقاله را تهيه نماييد اگر نشريه در دسترس شما نيست از طريق سايت نشريه مي. نماييد
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 وقـوع  از قبـل  را واقعـه  جعال« حكم  در  خود و عاقالنه است دفاعي حجاب .گيرد
 محترمانـه؛  و مؤقرانـه  بـسيار  صـورت  بـه  امـا  است؛ خطر از پيشگيري و »كردن
 غيـر  در كـه  زن حقيقـي  شرافت و  عصمت و عفت و نفس عزت حفظ بـا هـمراه

  .است محاالت جمله از حفاظتش يا تحصيلش سنگر، اين
د، امـا بهتـرين    باشـ  اند، حجاب حتماً بايد بـا چـادر مـشكى       در اسالم نگفته  « 

هاى گوناگون يك نوع جذبه دارد و قـرآن دربـاره    رنگ.  است حجاب چادر مشكى 
شى علَـى    ": فرمايـد  كنـد، مـى    ها وقتى تعريف يك دختر را مـى        راه رفتن زن   تَمـ

ياءحترفـت كـه     يعنى دختر شعيب در كوچه به نحـوى راه مـى          ) 25/قصص ("اس
كـه   تر و رنگش سيرتر باشد، در ايـن        سادهلباس هر چه    . دريايى از حيا و وقار بود     

  1 .كند، اثر بيشترى دارد ها را جذب نمى چشم
 جاذبه و حجاب ـ12

 .كنـد   مي بـيشتر  را  آن جـذابيت مطلوب، ء  شي از دوري و كمتر ارتباط اصوالً
  جذابيت  زن پوشش بنابراين ؛»دوستي و دوري« :گويد  مي كه معروف است مثلي

 فزونـي  وصـال  بـراي  را پيگيـرش  تــالش  و كند  مـي بـيشتر مخالف نظر در را  او
 و ليلـي  نظيـر  هـايي   داسـتان  نگـارش  ادبـي،  هـاي   ذوق  شكوفايي  .بخشيد خواهد

 تحقـق  مـرد  مهجوري و زن حجاب سايه در  همه  ...و  شيرين و فـرهاد و مـجنون
 محبوبيـت  افـزايش  و  مـوفقيت  تـحكيم  خـواهان زنان اگر حتي پس است؛ يافته

  .آورند  دست به حجاب پناه در را آن بايد خويشند،
   :اند فرموده وسلم وآله عليه اهللا صلي اعظم پيامبر

                                            
 10 صوانواع آداب-لباس )5(تبليغى هاى فيش مجموعهاالسالم قرائتي؛  نرم افزار آثار حجت .1
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  1 ».است حريص و آزمند دارند باز او از چه آن به آدمي همانا «
  مـن  :گويـد   مـي  دارد، سـازي   فـيلم  فن در كه اي  تـجربه بـا هيچكاك، آلفرد «

  را خـود مـاهيت يـعني باشد؛ پرآنتريك و نپرهيجا فيلمي مثل بايد زن  معتقدم
 زنان .دهد زحمت خود به  بيشتر ها  آن  كشف براي مرد بگذارد و دهد نشان  كمتر
 و نمودنـد   مـي  جـذاب  خـود   خودبـه  حجاب، خاطر به پيش سال  چـند  تـا شرقي
  نزنـا  كه  تالشي  با تدريج  به اما داد؛  مي ها  آن  بـه  نـيرومندي جاذبه مسئله همين

 و حــجاب  دهنـد،   مــي  نــشان   خـود   از غربـي  زنان با برابري براي  كشورها اين
 از  نآ همـراه  و رود  مـي  ميان از  بود،  شده كشيده شرقي زن بر ديروز كه پوششي
  2 ».شود مي كاسته  هم  او جنس جـاذبه
 جواهرات حفاظت از ـ13

 مــرجان  و  قوتيا  همچون بود، خواهد جايگاهش بهشت كه اسالم آل  ايده زن
  مخـصوص  پوشـش  در را هـا   آن  فروشان جواهر كه  است  اصلي  جواهرات سـاير و

 قـرار  آن و ايـن  دسـترس  در آساني  به بدلي جواهرات هـمچون تـا دهند  مي  قرار
  :نـگيرد

َلُهمْ  ِإنْـــسٌ  َيْطِمـــثْـُهنَّ  لَـــمْ   الطَّـــْرفِ   قاِصـــراتُ   فـــيِهنَ  « ـــبـْ  وَ  اْلَيـــاُقوتُ  َكـــأَنـَّهُّنَّ ...  َجـــان ال وَ  قـَ
 عـشق  خـود  همـسران  بـه  جز كه هستند زنانى بهشتى هاى باغ آن در ـ اْلَمْرَجـان

 هـا  آن ...اسـت  نگرفتـه  تماس آنان با ها اين از پيش جنّ و انس هيچ و ورزند؛ نمى
  )58و56/الرحمن(»!مرجانند و ياقوت همچون

                                            
  منع ما علي لَحريص آدم ابنَ إنّ ـ 803ح  27ص  3ج الحكمه ميزان .1

 و بختيـاري  اللـه  ترجمـه  شـيرازي،  عبـدالكريم  نوشـته  ، »تـاريخ  طول در زن مظلوميت«  .2
 78 ص تبرائيان، حسن محمد
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 صدف در پوشـيده مـرواريد يعني  ؛1» اْلَمْكنُـونِ  اللُّْؤُلو َكَأْمثَالِ  « قرآن  آل  ايده  زن
   . خورند مـي  چـشم  به پوشش بدون جا هر در كه بدلي جواهرات مثل نه است،
 احترام  حس و حجاب ـ14

   مـرد  خـود  مـصلحت  و صـالح  هـم و زن حـال رفاه هم كه  داشـت  توجه  بايد
 را  زن وجودي ارزش كه است آن در )او واقعي سعادت و نفس سـالمت نـظر از (
 او، حرمـت  حريم مراعات در تـا كـند درك و دريابد آسماني الگوهاي و معيار به

 وراي از تــماس  صــورت  ايـن  در و بدانـد  داري  خـويـشتن  بــه  مـوظف را خود
 بـه  تبـديل  جامعـه  در را زن هـم  كـه  اســت  كــافي  نگري  پاك با  همراه  حجاب

 ــ  زن جـمال ديـدار آفت و و گزند از را مرد هم و نمايد احترام شايان موجودي
 بــراي  آفــتي  و پـاك  قــلوب  صاحبان راه سـر بـر است دامي حكم در خود  كه

 و حـد  طبيعـت  در اعم  طور  به زيبايي زيرا دارد؛ مـصون ـ واقعي ايمان صاحبان
  زن، جمـال  بـا بـرخورد و ديـدار كـثرت از كـه كرد باور توان  نمي و ندارد  مرزي
 حساسيتي كمترين ديگر كه نمايد عادت و  بگيرد  خو بدان قدر آن بـتواند  مـردي

 پيـدا  مردانـي  غـرب  در اگـر و نـدهد نـشان خود از زيبايي چهره هيچ مقابل در
 در غــرق  و آلـوده  پا تـا  سـر  جـواني دوران سـرنهادن پشـت از بعد كه شوند  مي

 بلكـه  نيـست،  زن به عادت نتيجه اعتنايي  بي اين هستند، اعتنا  بي زن به شهوات،
 افراطـي   روابـط  و  بوالهوسـي   در افـراط  اثـر  در است زن به نسبت نفرت از ناشي

 معرفـت  و خويشتنداري روي از اعتنايي  بي« مـسئله با كه غرب در رايج نامشروع
  .دارد فاصله بسيار »زن به  نسبت بصيرت و

                                            
1. و ورينٌ حثَالِ * عكْنُونِ اللُّؤْلُو كَأَممرواريـد  همچون * دارند حورالعين از همسرانى و ـ الْم 
 )23و22/واقعه( !پنهان صدف در
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 حـس  باشـد،  دمنـ   بهـره  حقيقي تقواي و  ايمان  از  مرد اگر كه پيداست ناگفته
 توانـد   مـي  معرفـت  و  بـصيرت      و  فهم و درك روي از صرفاً زن به نسبت او احترام
 داشـته  نقـشي  توانـد   نمي  زن  جواني و پيري يا زيبايي و زشتي آن در كـه بـاشد
 زن  زيبـايي  و زشـتي  حجـاب،  وراي از محترمانـه  تمـاس  در كه طور  همان باشد؛
 ايــمان  ادعاي آيا  ولي رود؛ شمار به سبب و علت احترام حس ايجاد در تواند  نمي

 باشد؟ تواند مي آگاه و سليم عقول و افكار صاحبان ولبق قابل مردي هر از  تـقوا و
 و افكـار  و رفتـار  و اعمـال  تمـام  در تقـوايي،  و ايمان چنان عالئم و آثار بايد بلكه

ـ  مـورد  يـك در نـه و گردد متجلي و منعكس مردي چـنان حـاالت  !خـصوص  هب
 زن بـه  نـسبت  هم احترامي اگر كه است آن در حجاب وراي از مرد تماس امتياز
 جــمال  بـا  ارتبـاطي  و بوده حقيقي احترام حس آن كه است  مسلم  بدارد، مرعي

 ايـن  حجـابي   بـي  در بالعكس و نـدارد خـبر او زيبايي و زشتي از زيرا نـدارد؛ زن
 با رويارويي در كه است باقي ههموار مرد و زن  اجتماعي  روابط در اساسي مشكل

 و خـضوع  و احتـرام  حـس  ناخودآگـاه  دارد، اي  بهـره  زيبـايي  و جمال از كه زني
 خـود  بـه  را طـرف  نظر تا دهد  مـي دسـت  بوالهوسي  مرد هر به محيالنه خشوعي
 و سـردي  بـا  باشـد،  امتيـازي  چنـان  فاقـد  زنـي  اگـر  كـه  جا آن تا دارد، معطوف

  كـه  شود  مي  روبرو ريايي و تصنعي احترام  با  يا و نمايد  يم برخورد او با اعتنايي بي
 زن به توهين و تحقير و حرمت هتك جز چيزي خود سهم بـه مخالفش مـفهوم

  .باشد تواند نمي
 خـاطر   بـه   تنها زن وي نظر از كه است حـقيقت  اين  گوياي  خود زبان به زيرا
 تـرين   بـزرگ  ايــن  و !زنـد   نـمي دل بـه چنگي گرنه و بس و دارد ارزش جمالش
 زيبـايي  و جمـال  و جـواني  از اگـر  كـه   بـانوان   عـالم   به هاست  توهين و تحقيرها
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 و پـست  هـستند  موجـودي  گــرنه  و     عـزيزند مردي هر پيش در  بودند، مند  بهره
   !ارزش بي

 زيبايي پايدارتر ـ15

  :فرمود  السالم عليه علي امام اميرالمؤمنين
  . ماِهلاجلَِ  دَومُ أَ  وَ  ِحلاِهلا مُ أنعَ  املرأةِ  ِصيانَةُ 

   1 .كند مي پايدارتر را اش وزيبايي تر خوش را او روز و حال زن، نگهداريِ

 حقيقي  شجاعت ـ16

  بايـد   فـوق،  نـامبرده  مـسلمات  بـه  دسترسي با و اصول گرفتن نظر در با حال
 بتنـس  بيجـا  سوءظن معلول  يـا  تـرس و جـبن  نشانه  حجاب آيا كه شود روشن

 شـهامت  و شـجاعت  نتيجـه  نيز عادي زن در حجابي  بي متقابالً و  بـوده  مـرد بـه
  بود؟ تواند اين  از غير به امر واقعيت يا و  است

 و شـهامت  كـه  نـيـست  اســتدالل  و  بــحث  بـه  نيـازي  و اسـت   روشن  پاسخ
  معلـول  يـا  و اوسـت  جـهالت و  غـفلت نتيجه يا حجاب  بي زن در كذايي شجاعت
 از دوري و روحـي   تحـول  و تغييـر  نتيجـه  يعنـي   مـرد؛   روح با او  روحي  سنخيت
 و تحقيرهـا   متوجـه   نــه  كــه  زمــان،  شـرايط  تـأثير  تحت زن پاك اوليه فطرت
 الابـالي  و القــيد   مـردان   آلـوده   هـاي   نگـاه  از  ناشـي   هاي  حرمتي كم و ها  توهين

 حـدي  به هم  آن خود، يطبيع و روحي مواهب دادن دست از نگران نه و  گردد  مي
 روي از  يـا  و  نمايـد   تــحمل   را مـردان شـهواني هاي  نگاه است قادر  راحتي  به  كه

 تـفـسير  و تأويـل  را مـردان  همـه  آلوده نگاه و نظر جهالت، و غفلت و  فكري  كوته
                                            

 405  صالكلم درر و الحكم غرر تصنيف .1
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  مردان  با  مستقيم  تماس و برخورد در نتيجه، در تا  نمايد  صحت  بر حمل نـموده،
  نـنمايد؟ ناراحتي احساس  مترينك  مختلف
 امنيـت  عدم مورد در نامبرده مستند آمارهاي و گزارش همه اين وجود با آيـا
 چنـان  يـا  و بيني  خوش كه پذيرفت توان  مي جهان، سـرتاسر  در زن بـراي كـامل

 اصــالت  از و بــوده  انديـشي  مـĤل  و بينـي   واقع روي از مقام اين در زن شجاعت
 زن خبـري   بـي  و ناآگـاهي  و  جهالـت  معلـول  بـالعكس  !تاسـ  برخـوردار  كـاملي

 اسـت،  زن در اخــالقي  و روحـي انحطاط بلكه و انحراف محصول يا و حجاب  بي
 عـلت به مرد، شهواني  هاي  نگاه  آلودگي و نيت فساد درك از كه حدي به هم آن

 بـرعكس  بلكه و نمايد  نمي ناامني و ناراحتي گونه  هيچ احساس روحـي، سـنخيت
  است  گواه خود سهم بـه كـه  !كند  مي  خرسندي و خوشي احساس آن از نيز دخو
 و مــاهيتش  تغييـر  و او خـدادادي  مواهـب  شدن ضايع و زن روح شدن فاسد بر

 اخالقي مفاسد  البالي  در خويش اصلي »هويت و شخصيت« كردن گـم بـاالخره
  !جهالت از نـاشي شجاعتي محصول مگر نيست  اين و جامعه؛
 از آگـاهي  و علـم  علـت  بـه  مـرد،  از باحجاب زن ترس معني است مچنينهـ
 سـادگي  ايـن  بـه   كـه   مـردي  ناحيـه  از بــاطني  و ظـاهري نـاامني مراتب غايت
 و ها  مـراقبت نـيز و گـذرد در زني هر جمال از و كند مهار را خود ميل تواند  نمي
 و تـرس   چنـين   اتذ در كـه  است هايي  ناامني از پيشگيري و الزم هاي  بيني  پيش
  :است او در موجود اخالقي و روحـي امـتياز دو از ناشي خود خوفي

 و خودنمـايي  از پيـشگيري  و نفس مهار در كه است  شجاعتي و شهامت يكي
 معرفـت  و علم حصول ديگري و شود  مي ديده نـامردي و مـرد هر  به  خود  عرضه
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 و علـم  بـا  يعنـي  است؛ ـويشخ زمـاني موقعيت  درك     و  ديگران و خود احوال در
 واالي هـاي   سـرمايه  و هـا   ارزش درك و  جهـان   نــاامني  بـه نـسبت كامل آگاهي

 و ارزش و شـرف  و عـزت   از دفـاع  مـقام در )عـاطفه و عصمت و عفت( خدادادي
 و دفــاعي  سـنگر  عنوان به را حجاب عصمتش، و عفت كامل حفظ و خود احترام
 پس نمايد؛  مـي انـتخاب اغيار، حـيواني هاي  ـوسه و شهوات آن با مقابله وسيله
 توانـد   مـي  شود، حاصل مـعرفت روي از »تـرس يا خوف« وقتي كه است مـسلم
 شــجاعت  اعـالي حد زن كه وقتي خصوص هب بگيرد؛ سرچشمه  شجاعت از خود

 حــجاب  خــود  كـه  اين چه باشد؛ داده نـشان نيز عمالً خود رفتار و اعمال در را
  .بيگانه مرد به  اسـت  زن عرضه و خودنمايي از ضاعرا نشانه

 نفـس  مهـار  عهـده  از كـه  اسـت  زني آن از واقعي شهامت و شجاعت بنابراين
  انگيز  شهوت  آرايـش و پوشـش بـا مردان نظر جلب و يخودنماي مـيل از و بـرآيد

 مـرد  شـهوت  جلـب  مــنظور  بـه را خود« :گاندي قول بـه و بـپرهيزد جامعه در
 ـ  بـرآمد اي  امـاره نفس عهده از كه آنگاه و »نرود خفتي چنين ننگ زير و دنياراي
 و زر و مــنال  و مــال  و جمـال  چــون  امـتيازاتي به دسترسي سبب به را او كه

  وادار و كـرده  بيخـود  خـود  از انگيـز   شــهوت  آرايـش  و نمـا   بـدن  پوشش و زيـور
 و پيــر  دل در حسرت آتش وضعي،  بدترين  به  خود كردن عرضه با تا  ساخت  مي

 و واقــعي  شـجاعت يـك از او شرايطي چنين در گفت توان  مي ـ بيفروزد جـوان
 و بـزدل  و  جبـون  و تـرسو بـرعكس و است؛ برخوردار حقيقي  اخـالقي  شـهامت

 شـهوت،  و ميـل  روي از ولو بيگانه مردان اگر ترسد  مي كه است زني شخصيت  بي
  خـارج  آدميـت  جرگـه  از او باشـند،  اعتنا  بـي او بـه نـسبت و  نكرده  او به عنايتي
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 از محـروم  و جــبون  تــرسو،  پـس  شــود؛  ســپرده  فـراموشي دسـت به و شود
 و رأي خـود  از كـه  اسـت  زنـي   ،»شـجاعت  و  شـهامت « اخالقيِ و روحي فضيلت

 مانـده  محـروم  قـدر  آن نفس به اعتماد و درست ادراك  از و باشد نداشته اي  اراده
 از او چـون  و است گشته ديگران  اراده  تابع و سردرگم و بين  دهن اينك كه باشد
 بـرايش  ديگـران  تـا  اسـت  نشـسته  انتظار  در  ندارد،  مستقلي اراده و تصميم خود

  .بگيرند تصميم
 آرايـش  و پوشـش  با خود طوالني، ً  ظاهرا  انتظار  اين از تمام حوصلگي  بي با اما
 نمايـد؛  جلـب  خـود  به  را  بيگانه مردان نظر خواهد  مـي حـال هر در انگيز،  شهوت
 است جامعه در  خود  حقيقي  ارزشمند مقام و جا وجوي  جست در زن اگر بنابراين

 از  واقعـي   صـورت  بـه  و باشـد  همگـان  توجه مورد محترمانه همواره خواهد  مي و
  شـهامت   از بايـد  ابتـدا  صـورت  ايـن  در باشـد،  بـرخوردار جـامعه در الزم احترام

 خـود،  همـه،  از قبـل  و نمايـد  نظـر  صـرف  )ها  عفتي  بي انواع و حجابي  بي(  اييكذ
 كـردن  مهـار  از پـس  و باشد داشـته خـويش نفس عزت و  عفت  حفظ به عنايتي

 از كـه  آميـز   تحريك اطوار و ادا و آرايش و پوشش با »خـودنمايي«  هـوس و  ميل
 پاكي سايه در قهراً ست،ا خودراضي از و خودخواه  زنان  همه  روحي عوارض جمله

 عزت و عصمت و عـفت و اخـالقي شهامت مانند  به مهمي  فضيلت  به پاكدامني و
 شـهامت  و شـجاعت  مـسلم  هـاي   نـشانه   جمله  از كه يافت خـواهد دسـت نفس،

  .رود مي شمار به حقيقي

   به مردانهاي اخالقي توصيه
   مــردان   بــه  خالقـي هـا را توصـيه ا   توان آن روايات زيادي وجود دارد كه مـي   
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و از طرفي   . نسبت به زنان شمرد كه از خطرهاي تماس مردان با زنان آگاه باشند            
  .توجه داشته باشند كه نسبت به حجاب خانواده خود مسئولند

  :فرمايد قرآن مي
ُفـــَسُكْم َو َأْهلـــيُكمْ يـــا أَيـَُّهـــا الَّـــذيَن آَمُنـــوا  ِحجـــارَُة َعَلْيهـــا ُقوُدَهـــا النَّـــاُس َو الْ   وَ  نـــاراً  قُـــوا أَنـْ

  َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه ما َأَمَرُهْم َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُروَن 
. خود و خانواده خـويش را از آتـش نگـه داريـد            ايد   اى كسانى كه ايمان آورده    

هاست ؛ آتشى كه فرشتگانى بـر آن گمـارده           ها و سنگ    هيزم آن انسان   آتشي كه 
چـه را    كنند و آن    و سختگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى         شده كه خشن  

  )6/تحريم( »!نمايند اجرا مى) به طور كامل(اند  فرمان داده شده
الـسالم بـه فرزنـدش امـام مجتبـي             عليـه    علـي   اميرالمؤمنيندر همين رابطه    

  : فرمايد السالم چنين توصيه مي عليه
.  مردان بيگانـه معاشـرت نداشـته بــاشد          كه زن تو با      كن   كاري  تواني  تا مي « 

طور كه بيرون رفتن آنـان از         كند؛ همان   نمي   حفظ   را  هـيچ چيز بهتر از خانه، زن     
شان مضر و خطرناك اسـت،        در خارج خانه براي      بيگانه  خانه و معاشرت با مردان    

نيز  در داخـل خـانه به او دادن          معاشرت  آوردن مرد بيگانه به داخل خانه و اجازه       
   را   ديگري  جز تو مرد  ] همسرت[ كاري كني كه       بتواني  اگر. مضر و خطرناك است   
  1»نشناسد، چنين كن

چـه اسـالم      تـوان دريافـت كــه آن         توجه به اين روايت و روايات ديگـر مـي           با
 حـد ممكـن       تـا    كه   اين است   كند،   مي   صورت يك امر اخالقي توصيه       به  كم  دست

  . باشد اجتماع مدني غير مختلط
                                            

نْ   علَـيهِنَ   اكْفُـف  و  ـ  30 ص20 ج الرسـول  آل أخبـار  شـرح  في العقول مرآة .1 نَ   مـارِهص أَبـ  
ابِكجنَّ  بِحاهةَ فَإِنَّ إِيدابِ شجرٌ الْحخَي لَك نَّ ونَ لَهابِ  م يـتارال و  سنَّ  لَـيهخُـرُوج  نْ  بِأَشَـد مـ 

 فَافْعل الرِّجالِ منَ غَيرَك يعرِفْنَ لَا أَنْ استَطَعت فَإِنِ لَيهِنَّع بِه تَثقُ لَا منْ دخُولِ
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  :اين حديث نيز در همين موضوع است
  :از على عليه السالم روايت شد كه فرمود« 

: وسلم نشسته بوديم كه آن حضرت فرمـود         وآله  عليه  اهللا  ما نزد رسول خدا صلي    
  ؟چه چيزى براى زنان بهتر استبه من بگوييد كه 

چـه را     آن همه ما از جواب بازمانديم و متفرّق شديم، و من نزد فاطمه آمدم و             
  .كه پيامبر از ما پرسيده بود و ما نتوانسته بوديم جواب دهيم، براى او باز گفتم

بهترين چيز براى زنـان آن  دانـم،   ولى من جواب اين سؤال را مى      : فاطمه گفت 
  .است كه مردان را نبينند و مردان نيز آنان را نبينند

وسلم بازگشتم و     وآله  عليه اهللا  من به نزد رسول خدا صلي     : السالم گويد  على عليه 
دانـم و آن ايـن       من پاسـخ آن سـؤال را مـى        ! اى رسول خدا  : به آن حضرت گفتم   

هـا را    بهترين چيز براى زنان آن است كه مردان را نبينند و مردان نيز آن             : است كه 
  .نبينند

چرا هنگامى كه نزد من بودى اين       : وسلم فرمودند   وآله  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  
  يان نكردى، بگو بدانم چه كسى آن را به تو تعليم داده است؟جواب را ب
  السالم، فاطمه عليها: گفتم

همانا : وسلم از اين امر تعجب كردند و گفتند         وآله  عليه  اهللا  پس رسول خدا صلي   
  1 ».اى از تن من است فاطمه پاره

  : وسلم فرمود وآله عليه اهللا صليرسول خدا همچنين 
                                            

ي  فَقَالَ ص اللَّه رسولِ عنْد جلُوساً كُنَّا  قَالَ ع علي عنْ  ـ  67ص 20 ج الشيعة وسائل .1 أَخْبِرُونـ 
أَي شَي رٌ ءخَي اءلنِّسيِينَا لفَع كتَّى اكُلُّنَ بِذَلتَفَرَّقْنَا ح تعةَ  إِلَى فَرَج مـا  فَاط هـلَيع  لَاما  الـس رْتُهـفَأَخْب 

 أَنْ للنِّساء خَيرٌ أَعرِفُه لَكنِّي و فَقَالَت عرَفَه لَا و علمه منَّا أَحد لَيس و ص اللَّه رسولُ لَنَا قَالَ الَّذي
ا  فَقُلْت ص اللَّه رسولِ إِلَى فَرَجعت الرِّجالُ يرَاهنَّ لَا و الرِّجالَ يرَينَ لَا ولَ  يـ سـر  ه أَلْتَنَا  اللـَّ سـ أَي 

شَي رٌ ءخَي اءلنِّسل رٌ ونَّ خَينَ لَا أَنْ لَهرَيالَ يالرِّج نَّ لَا ورَاهالُ ينْ قَالَ الرِّجم رَكأَخْب  فَلَـم  ه لَمـتَع و 
 بضْعة فَاطمةَ إِنَّ قَالَ و ص اللَّه رسولَ ذَلك فَأَعجب فَاطمةُ قُلْت عنْدي نْتأَ
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َا َرُجلٍ «   َو َال يَـْأَمثُ َمـْن يُـَسمِّيهِ  َديـُّوثٌ   َدارَِهـا فـَُهـوَ   بَـابِ   ِمـنْ   َو َختْرُجَ   اْمَرأَتِهِ   بِتَـَزيُّنِ  ِضيَ  رَ  أَميُّ
َو اْلَمــْرأَُة ِإَذا َخَرَجــْت ِمــْن بَــاِب َدارَِهــا ُمتَـَزيـَِّنــًة ُمتَـَعطِّــَرًة َو الــزَّْوُج بِــَذاَك رَاٍض بـُـِينَ ِلَزْوِجَهــا  َديُّوثــاً 
   َقَدٍم بـَْيٌت ِيف النَّارِبُكلِّ 

غيـرت   اگر مردي راضي شود به آرايش نمودن و خارج شدن زن از خانـه، بـي               
غيرت بنامد گناهي نكرده است و زن هنگامي كه          است و كسي كه اين مرد را بي       

اش با آرايش و عطر خارج شود و شوهرش به اين عمل رضـايت دهـد بـه               از خانه 
  1 ».شود اي در جهنم ساخته مي ي شوهر او خانهدارد برا هر قدمي كه زن بر مي

  : اند السالم نيز خطاب به مردم عراق فرموده عليهحضرت علي 
  يَا َأْهَل اْلِعرَاِق نـُبِّْئُت َأنَّ ِنَساءَُكْم يَُداِفْعَن الرَِّجاَل ِيف الطَّرِيِق أَ َما َتْسَتُحوَن « 

ها با مردان برخورد     ها و راه   ابانها و خي   هاى شما در كوچه    ام زن  اى اهل عراق شنيده   
  2 ».گونه اعمال شرم نداريد ها با هم تماس دارند شما از اين هاى آن كنند و بدن مى

  :و در حديث ديگري فرمود
   أَ َما َتْسَتُحوَن َو َال تـََغاُروَن ِنَساؤُُكْم َخيُْرْجَن ِإَىل اْألَْسَواِق يـُزَاِمحَْن اْلُعُلوج« 

آيند و بـا مـردان        غيرت نداريد، زنان شما به بازارها در مي        كنيد و  آيا حيا نمي  
  3 ».كنند نامحرم برخورد مي
  ي؟نحجاب از چه س

تان را قبل از رسيدن به سن تكليـف بـه            فرزندان: فرمايد حتي اسالم عزيز مي   
شان وادار نماييد تا قبل از رسيدن به بلوغ، احكام الهي را  نماز و روزه در حد توان  

                                            
 158ص) للشعيري(جامع األخبار .1

 )ق. ه600نوشته علي بن حسن طبرسي متوفاي ( 237ص ر؛مشكاة األنوار في غرر األخبا .2

 )ق. ه600 بن حسن طبرسي متوفاي نوشته علي( 237ص ر؛مشكاة األنوار في غرر األخبا .3
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. شان آمادگي قبول تكاليف حضرت احديت را داشته باشـد          روح و جسم  بياموزد و   
  .كند ي ديگر احكام الهي از جمله حجاب صدق مي همين امر درباره

ها قبل از تكليف يك نـوع تمـرين و عـادت بـراي اوسـت و                  حجاب دختر بچه  
دهد كه الزم است  را به ما نشان مي) السالم عليهم( روش امامان معصوم همچنين

  .مان را در اين سنين بپوشانيم اندختر
  :راوي مي گويد

الـسالم را بـه مهمـاني دعـوت          هاشم امـام رضـا عليـه       زماني چند تن از بني    « 
ها دختر كوچكي حضور داشت و آنان طبق معمول دختـر            در خانواده آن   .نمودند

كــه دختــر نــزد  را نــزد خــود نــشاندند و مــورد نــوازش قــرار دادنــد بعــد از آن 
  .پنج سال: حضرت پرسيد چند سال دارد؟ گفته شدند، لسالم آوردا عليه(امام

  1 ».او را از محضر امام دور كردند) السالم عليه(به اشاره امام (بعد 
  : السالم پرسيد نعمان از امام علي عليه بن در روايت ديگري احمد

دخترى شش ساله پيش مـن اسـت كـه بـا او خويـشى و محرمـى نـدارم،                     « 
  2 ».ت منشان و او را مبوسبه دامن: فرمود

  : سلم فرمود و آله و عليه اهللا و رسول خدا صلي
ِإَذا بـََلَغـــِت اْجلَارِيَـــُة ِســـتَّ ِســـِنَني فَـــَال تـَُقبـِّْلَهـــا َو اْلغُـــَالُم َال تـَُقبـِّْلـــُه اْلَمـــْرأَُة ِإَذا َجـــاَوَز َســـْبَع « 
سر را پـس از   ـ چون دختر به شش سالگى رسد، ديگر او را نبوسيد، و زن پ ِسـِنني

                                            
ه فَـأَتَى    ـ  533ص  5 ج)  اإلسالمية-ط (الكافي  .1 لـنْ أَهةٍ ماعمج عم اهعمٍ داشي هنب ضعأَنَّ ب

ا فَقنِّهنْ سأَلَ عس نْهم نَتا دفَلَم هِميعاً إِلَيمسِ جلجلُ الْما أَهنَاهفَأَد ةٍ لَهبِيبِصسيلَ خَم نْها عاهفَنَح  .  
 ـ سأَلَه أَحمد بنُ النُّعمانِ فَقَالَ عنْدي جويرِيةٌ لَيس بيني و بينَها رحم  223مكارم األخالق ص .2

  .و لَها ست سنينَ قَالَ فَلَا تَضَعها في حجرِك و لَا تُقَبلْها
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  1 ».هفت سالگى نبوسد
  : السالم نيز روايت شده از امام صادق عليه

ِإَذا بـََلَغـــِت اْجلَارِيَـــُة ِســـتَّ ِســـِنَني فَـــَال يـَُقبـُِّلَهـــا اْلغُـــَالُم َو اْلغُـــَالُم َال يـَُقبِّـــُل اْلَمـــْرأََة ِإَذا َجـــاَز « 
 او را نبوسـد، و   ـ دخترى كه سنّش به شش سالگى رسيده پـسر بچـه    َسـْبَع ِسـِنني

  2 ».پسر بچه كه از هفت سال گذشته است زن نامحرم را نبوسد
 پايان

چه در اين مقاله آمد تمام فوايد و ظرايـف حجـاب نبـود، بلكـه بـه انـدازه                     آن
ـ   اما  . بضاعت نويسندگان مطالبي مطرح شد      و   حجـاب  هـاي  هاثبات تقدس و جاذب

 و عفـاف در بـين زن و          ب حجـا   ساز گسترش فرهنگ    عفاف در متون ديني سبب    
 بدون توجه به حجاب و        اجتماعي  سازي نـهادهاي   مرد جامعه خواهد شد و سـالم     

 شناسـايي حجـاب سرچـشمه در ضـرورت            اهميـت   . نيـست   پذير   آن امكان   فوايد
زا دارد و خأل محسوس عـدم وجـود الگوهـاي مناسـب               معنوي   شخصيت  پردازش

. شـود    جــامعه مـي     اي نازل حـجاب در    سبب انتخاب الگوه    براي حجاب و عفاف   
 و عفـاف مـستلزم     در خصوص ترويج مسئله حجـاب    معرفتي  هاي اصـالح هندسه 

 اسـت كه بـدون آن        حدي  كه فوايد حجاب در    ارائه فوايد و آثار آن است؛ چه اين       
  . جدي خواهند شد  دچار لغزش و آسيب  و جامعه فرد
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