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 تاريخچة حجاب

د در ايران باستان حجاب وجود داشته و از آنچهه در اسه     نتا آنجا كه مورخان می نويس

سختی حجاب در ايران باستان به حدي شديد و سخت بود كه حتی  آمده نيز سخت تر بوده است.

پدران و برادران نسبت به زن شوهردار نامحر  شمرده می شهدند . مقهرراش شهديدي كهه  به       

وسی دربارة زن حائض اجرا می شد كه در اتاق محبوس بوده، و آيين كهن و آيين كهن مجرسو  

سهب    ز معاشرش با او پرهيهز داشهته انهد،    همه از او در مدش عادش زنانگی دوري می جستند و ا

 اصلی پيدا شدن حجاب در ايران باستان بوده است .

در ميهان مسهلمانان آن مقهرراش    اما اين سخن را بايد قبول نمائيم  كه علت رواج حجاب 

بوده است  بلكه همه ما می دانيم كه در اس   هرگز چنين مقرراتی وجود نداشته و ندارد . نخشن 

زن حائض در اس   فقط از برخی عباداش واج  ، نظير نماز و روزه معاف است و همبستري در آن 

منوعيتی ندارند كه مجبهور بهه گوشهه    ايا  جايز نيست. اما از لحاظ معاشرش با ديگران و ... هيچ م

 .5نشينی شود

حجاب وجود نداشته است  ،آنچه از تاريخ فهميده می شود اين است كه در جاهليت عرب

النطوف فی ثياب عصهينا   »كرده اند و می گفتند . میحتی در مورد آنان گفته اند كه برهنه  واف 

ف نمی كنيم ( .كه مقدس اردبيلهی نيهز در   ا و )ما در لباسی كه معصيت خدا كرده ايم  «اهلل فيها

  .6سورة اعراف اين مطل  را آورده است 62ذيل آية 

 مردودي نيز ذيل آية مذكور می نويسد :

بواسطة اين آيه پوشش به زن و مرد واج  شد . زيرا زن و مرد عريان بوده و حتی عريان 

ز اس   در اكثر اديان و اقوا  . ولی آنچه مسلم است اين است كه حجاب قبل ا 8 واف می كردند

                                                 
 . 32ص  -شهيد مطهري  -مسئلة حجاب  -1

 . 23ص  -زبده االبيان  -3

 . 372ص  -الحجاب  -2
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مختلف وجود داشته و اس   مبدأ و مبتكر اين رسم نبوده است و تنها تشريع و وجوب و حدود آن 

يم كه پوشهش ريشهه در   توسط اس   صورش گرفته است و حتی پا را فرا تر گذاشته و ادعا می كن

كه به چنين مسئله اي حكم مهی   . و دليل آن آياش و رواياش و ذاش انسانها است5داردفطرش بشر 

 كند. 

 شفطر از نظر حجاب

پوشش زنان و مردان ، قبل از هر چيز از خواسته هاي فطرش پاك و ساختار وجودي ذاتهی  

آنها است ، زيرا از همان آغاز خلقت بشر ، هريك از زن و مرد كوشيدند تا به هر نحو ممكن خود 

آموزش ببينند ، اين موضوع بيانگر آن است كهه در نههاد   را بپوشانند ، بی آنكه قب  در اين مورد ، 

وجود دارد كهه مهی خواههد انسهان را از     « حيا » انسان عامل باز دارنده و هدايت كننده اي به نا 

خطر ها و انحرافها حفظ كند و او را به راه صحيح هدايت نمايد . بر همين اساس در قرآن آمهده :  

از ان درخت بهشتی كه از ان نهی شهده بودنهد ، از بهشهت     هنگامی كه آد  و حوا پس از چشيدن

شروع كردند  با قراردادن برگهاي بهشتی ، بر يكديگر ، تها   »اخراج شدند ، خود را برهنه يافتند . 

 «.6همديگر را بپوشانند

آد  و حوا قبل از اين ماجرا برهنه نبودند بلكه داراي نوعی از پوشش بهشتی بودند ، ولهی   

ا ، آن كرامت و پوشش بهشتی ، از تن آنها فرو ريخت ، و پس از هبوط به زمهين ، وقتهی   بر اثر خط

  8كه خود را از آن كرامت برهنه يافتند ، با شتاب سعی كردند همديگر را بپوشانند .

پوشش براي زن و مهرد، يهك امهر     كه سرعت در پوشيدن خود با برگهاي بهشتی، بيانگر آن است

و  شر براي پاسخ دادن به نداي فطرش، خود را ناگزير از پوشش مهی دانهد.  فطري و ذاتی است، و ب

مطاب  رواياتی كه از ابن عباس نقل شده پس از اين ماجرا، قوچی را كه از بهشت آمده بود، ذبهح  

                                                 
 32ص  -حجاب از ديدگاه قرآن و سنت  -1

 ( 33 -) اعراف   «رق الجنه و طفقا يخصفان من و »  -3

 سوره اعراف آمده است . 37نهي شده ، در آيه  پوشيده بودن آدم و حوا ، قبل از خوردن از آن درختِ -2
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كردند، حوا از پوست آن، لباس بلندي براي آد  عليه الس   فراهم كرد و برا ي خود يك پيهراهن   

د. به هر حال اين ماجرا قرآنی، بيانگر فطري بودن موضوع پوشش است و بيانگر و روسري تهيه نمو

 آن است كه دستور پوشش از خواستگاه ساختاري انسان سرچشمه می گيرد .

 

 حجاب از نظر عقل 

لزو  پوشش از نظر عقل ، نياز به توضيح ندارد ، چرا كه هر عقل سليم آنچه را كهه بهراي   

از انحرافاش و بيهودگی ها و پوچی هها اسهت ، آن را موجه  اسهتواري     انسان ماية كرامت و حفظ 

انسان می داند . و آنچه را كه باعث فساد اخ قی و پيامد ههاي شهو  برهنگهی مهی شهود ، آن را      

« قياسهاتها معهها  » مذمو  و ناپسند می داند ، و اين يك مطل  وجدانی عقلی است كه به اصط ح 

   .)دليلش همراه خودش می باشد(

 گرد ليلت بايد از وي رخ متاب                آفتاب آمد دليل آفتاب    

ون چراغ تابانی است كه زشتی ها و نيكی ها را نشان می دهد، و عوامل خوشهبختی  چعقل 

حجهاب از عوامهل    ه   چنانچه در فلسفه حجهاب خهواهيم گفهت    هو بدبختی را ، مشخص می كند  

فرد و جامعه می شود و برهنگی و بهد حجهابی ، باعهث     خوشبختی است و موج  س مت و تكامل

انحطاط و پيامد هاي شو  می گردد و به اين ترتي  نتيجة عقلی می گيريم كه حجاب يك وسهيلة  

بسيار الز  و شايسته ، براي زنان و مردان است و به  ور كلی هر چيزي كه ماية انحطهاط و فسهاد   

ي كه باعث رشد و تكامهل و سه متی فهرد و جامعهه     است ، عقل آن را حرا  می داند ، و هر چيز

 است، عقل آن را شايسته دانسته و انسان را بر انجا  آن ملز  می سازد .

يكی از شعبه هاي عقل است ، وجود حيا در انسان ، او را بسهوي حفهظ پوشهش و    « حيا » خصلت 

ن را بهه برهنگهی و   عفت دعوش می كند ، و به عكس بی حيايی كه از شعبه هاي جهل است ، انسا

 بی عفتی و زيست عروسكی فرا می خواند .



5 

 

من تو را به انتخاب يكی از سهه  » وحی كرد :  فرمود : خداوند به آد   امير مومنان 

صفت مخير نمود  كه عبارتند از عقل ، حيا و دين يكی از آنها را انتخاب نما و دو صفت ديگهر را  

 .« رها كن 

 .« بر گزيد  من عقل را » آد  عرض كرد 

خداوند توسط جبرائيل به حيا و دين فرمود : از عقل جدا گرديد و او را به خودش واگذاريد ، آنها 

ما از سوي خدا ، فرمان داده شده ايم كه از عقل جدا نگرديم ، ههر جها كهه    » به جبرئيل گفتند : 

  5.«عقل باشد ، ما هم همراه آن هستيم 

  6جبرئيل گفت چنين باشيد 

ه اينكه : خصلت حيا كه از صفاش فطري انسان است ، و موج  حفظ عفت خواهد شد  از عقل نتيج

 جدا نيست ، و اين دو هميشه و در همه جا با هم هسهتند ، اگهر كسهی در عمهل ، خصهلت حيها را      

 8رعايت نكند ، در حقيقت ، خود را از عقل نيز جدا ساخته است

 

 

 

 علت پيدا شدن حجاب

دن حجاب چيست؟ چطور شد كه در ميان همه  يا بعضی ملل باستانی پديهد  علت و فلسفة پيدا ش

آمد؟ اس   كه دينی است كه در همة دستور هاي خويش فلسفه و منظوري دارد چرا و روي چهه  

 ؟مصلحتی حجاب را تائيد و يا تاسيس كرد

بهراي   در باب علت پيدا شدن حجاب نظريا ش گوناگونی ابراز شده است و غالبها ايهن علهت هها     

ظالمانه يا جاه نه جلوه دادن حجاب ذكر شده است . ما مجموع آنها را ذكر می كنيم . نظريهاتی  

                                                 
 «انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان »  -1

 11و  12ص  - 1ج  -اصول كافي  -3

 73ص  -محمدي اشتهاردي –حجاب بيانگر شخصيت زن  -2
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كه به دست آورده ايم بعضی فلسفی و بعضی اجتماعی و بعضی اخ قی و بعضی اقتصادي و بعضی 

 روانی است كه ذي  ذكر می شود .

 ميل به رياضت و رهبانيت ) ريشة فلسفی ( . -5

 امنيت و عدالت اجتماعی ) ريشة اجتماعی (د  ع -6

پدر شاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نيروي وي در جههت منهافع اقتصهادي مهرد ) ريشهة        -8 

 اخ قی ( .

 ی مرد ) ريشة اخ قی ( هحسادش و خود خوا -4

اش د چيزي كم دارد، به ع وه مقهرر رعادش زنانگی زن و احساس او به اين كه در خلقت از م -1 

 خشنی كه در زمينة پليدي او و ترك معاشرش با او در ايا  عادش وضع شده است ) ريشة روانی ( .

علل نا  برده يا به هيچ وجه تاثيري در پيدا شدن حجاب در هيچ نقطهه از جههان ندانسهته شهده     

در پديهد آمهدن بعضهی از     است و بی جهت آن را به نا  علت حجاب ذكر كرده اند و يها فرضها   

در حجاب اس می تاثير نداشته اسهت يعنهی حكمهت و     .تمهاي غير اس می تاثير داشته استسيس

 فلسفه اي كه در اس   سب  تشريع حجاب شده است نبوده است.

ذكر شد كم و بيش مورد استفادة مخالفان پوشيدگی زن قرا گرفته است . به عقيهدة مها   عللی كه 

قع شده است . به عقيده ما ريشة اجتماعی پديهد  يك علت اساسی در كار است كه مورد غفلت وا

آمدن حريم و حائل ميان زن و مرد را در ميل به رياضت ، يا ميل به استثمار زن ، يا حسادش مرد 

د كمتر در اينها جسهتجو  ي، يا عد  امنيت اجتماعی ، يا عادش زنانگی نبايد جستجو كرد و ال اقل با

 ماهرانة غريزي خود زن بايد جستجو كرد . كرد . ريشة اين پديده را در يك تدبير

به  ور كلی بحثی است دربارة ريشة اخ قی جنسی از قبيل حيها و عفهاف ، و از آن جملهه اسهت     

 تمايل به ستر و پوشش خود از مرد . در اينجا نظرياتی ابراز شده است . 
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زن با يهك نهوع   دقي  ترين آنها اين است كه حيا و عفاف و ستر و پوشش تدبيري است كه خود 

الها  براي گرانبها كردن خود و حفظ موقعيت خود در برابر مرد به كار برده است . زن بها ههوش   

فطري و با يك حس مخصوص به خود دريافته است كه از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابهري  

نمی آيد ، و از كند و اگر بخواهد در ميان زندگی با مرد پنجه نر  كند از عهدة زور بازوي مرد بر 

 رف ديگر نقطة ضعف مرد را در همان نيازي يافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده است كه 

او را مظهر عش  و  ل  و زن را مظهر معشوقيت و مطلوبيت قرار داده است . در  بيعت ، جنس نر 

 گيرنده و دنبال كننده آفريده شده است .

ابر مرد يافت و نقطة ضعف مرد را در برابهر خهود دانسهت    وقتی كه زن مقا  و موقع خود را در بر

همانطوري كه متوسل به زيور و خود آرايی و تجمل شد كه از آن راه قل  مرد را تصاح  كنهد ،  

متوسل به دور نگهداشتن خود از دسترس مرد نيز شد .دانست كه نبايد خود را رايگان كند بلكه 

 در نتيجه مقا  و موقع خود را باال برد . بايست آتش عش  و  ل  او را تيزتر كند و

 ويل دو رانت می گويد :

حيا امر غريزي نيست بلكه اكتسابی است . زنان دريافتند كه دسهت و دل بهازي مايهة  عهن و     » 

 .«تحقير است و اين امر را به دختران خود ياد داده اند 

ش و محبوبيت زن و در باالبردن راجع به تاثير حريم و حائل ميان زن و مرد در افزايش قدرمولوي 

مقا  او و در گداختن مرد در آتش عش  و سوز ، مثلی لطيف مهی آورد : آنهها را بهه آب و آتهش     

ل آتش ، اگر حائل از ميهان آب و  ثَتشبيه می كند ، می گويد مثل مرد مثل آب است و مثل زن مَ

، اما اگر حائل و حهاجبی   آتش برداشته شود آب بر آتش غلبه می كند و آن را خاموش می سازد

ميان آن دو برقرار گردد مثل اينكه آب را در ديگی قرار دهند و آتش در زير آن ديه  روشهن   

كنند ، آنوقت است كه آتش آب را تحت تاثير خود قرار می دهد ، اندك انهدك او را گهر  مهی    
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جهود او را تبهديل بهه    كند و احيانا  جوشش و غليان در او به وجود می آورد ، تا آنجا كه سراسهر و 

 بخار می سازد . می گويد :

 « حجي  » آب غال  شد بر آتش از لهي                                    ز آتش او جوشد چو باشد در 

 را كردش هوا  نيست كرد آن آب                     چونكه ديگی حايل آمد آن دو را           

ی رود ، در عم  روح خويش از ابتذال زن و از تسليم و رايگانی او رد بر خ ف آنچه ابتدا تصور مم

 متنفر است . مرد هميشه عزش و استغناء و بی اعتنايی زن را نسبت به خود ستوده است . 

به  ور كلی رابطه اي است ميان دست نارسی و فراق از يك  رف و عش  و سوز و گرانبههايی از  

ميان عش  و سوز از يك  هرف و ميهان هنهر و زيبهايی از       رف ديگر ، همچنانكه رابطه اي است

 رف ديگر؛ يعنی عش  در زمينة فراق ها و دست نارسی ها می شكفد و هنر و زيبهايی در زمينهة   

 عش  رشد و نمو می يابد .

 برتراند راسل می گويد :

ت كهه  از لحاظ هنر ماية تاسف است كه به آسانی به زنان بتوان دست يافت و خيلهی بهتهر اسه   » 

 .« وصال زنان دشوار باشد بدون آنكه غير ممكن گردد 

از همه عجي  تر سخنی است كه يكی از مج ش زنانه از آلفرد هيچكاك ه كه به قول آن مجلهه   

 به حس  فن و شغل فيلمسازي خود دربارة زنان تجارب فراوان دارد ه نقل می كند . او می گويد :

می پر هيجان و پر آنتريك باشد ، بدين معنهی كهه ماهيهت    من معتقد  كه زن هم بايد مثل فيل» 

خود را كمتر نشان دهد و براي كشف خود مرد را به نيروي تخيل و تصور زيادتري وادارد . بايهد  

زنان پيوسته بر همين شيوه رفتار كنند يعنی كمتر ماهيت خود را نشان دهند و بگذارند مرد بهراي  

  .«كشف آنها بيشتر به خود زحمت دهد

زنان شرقی تا چند سال » ايضا  همان مجله در شمارة ديگري از همين شخص چنين نقل می كند : 

پيش به خا ر حجاب و نقاب و رويبندي كه به كار می بردند خهود بخهود جهذاب مهی نمودنهد و      
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همين مسأله جاذبة نيرومندي بدانها می داد ، اما به تدريج با ت شی كه زنان ايهن كشهورها بهراي    

بري با زنان غربی از خود نشان می دهند حجاب و پوشش كه ديروز بر زن شرق كشيده شهده  برا

 .«بود از ميان می رود و همراه آن از جاذبة جنسی او هم كاسته می شود 

می توان فهميد كه زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترسی مرد تا كجا پاية خهود   قضايااز اين 

حد سر نياز مرد را به آستان خود فهرود آورده اسهت ؟ قطعها درك زن     را باال برده است و تا چه

اين حقيقت را در تمايل او به پوشش بدن خود و مخفی كهردن خهود بهه صهورش يهك راز تهاثير       

 فراوان داشته است .

 

 

 حجاب كلمه

استعمال كلمة حجاب در مورد پوشش زن يك اصط ح نسبتا جديد است . در قهديم و مخصوصها   

در كتهاب   كه به معنی پوشش است به كار رفته است . فقههاء چهه  « ستر» مة ح فقها كلدر اصط 

را بكار برده انهد نهه   « ستر »  اح كه متعرض اين مطل  شده اند كلمة الصلوة و چه در كتاب النك

 كلمة حجاب را . 

برديم . را به كار می « پوشش » بهتر اين بود كه اين كلمه عوض نمی شد و ما هميشه همان كلمه 

زيرا چنانچه كه گفتيم معنی شايع لغت حجاب پرده است ، و اگر در مورد پوشش بكار برده مهی  

شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موج  شده كه عده اي زيهادي گمهان   

 كنند كه اس   خواسته است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود .

پوشش كه اس   براي زن مقرر كرده است بدين معنی نيست كهه از خانهه بيهرون نهرود .     وظيفة 

زندانی كردن و حبس زن در اس   مطرح نيست . در برخی از كشورهاي قديم مثل ايران قديم و 

 هند چنين چيز هايی وجود داشته است ولی در اس   وجود ندارد .
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ش خود با مردان بدن خود را بپوشاند و بهه جلهوه   پوشش زن در اس   اين است كه زن در معاشر

گري و خود نمائی نپردازد . آياش مربو ه همين معنی را ذكر می كند و فتهواي فقههاء ههم م يهد     

 .  5همين مطل  است

 

 

 فلسفة حجاب و پوشش 

بدون شك در عصر ما كه بعضی نا  آنهرا عصهر برهنگهی و آزادي جنسهی گهذارده انهد و افهراد        

بند و باري زنان را جزئی از آزادي او می دانند سخن از حجاب گفتن براي اين دسهته  بی  ،غربزده

ناخوشايند و گاه افسانه اي است متعل  به زمانهاي گذشته . ولی مفاسد بی حجابی و مشهك ش و  

سب  شد كه تدريجا  ،گرفتاريهاي روز افزونی كه از اين آزادي ها ي بی قيد و شرط به وجود آمد

ي بههره كشهی از   اربايهد به  ی براي اين سخن پيدا شود . مسئله اين است كه آيا زنان گوش شنواي

ايهن امهور مخهتص همسرانشهان      بايهد  ري  سمع و بصر و لمس در اختيار همة مردان باشند و يا 

 گردد . 

بحث در اين است كه آيا زنان در يك مسابقه بی پايان در نشهان دادن انهدا  خهود و تحريهك      

اين مسئله از محيط اجتماع بر چيده شود و  بايدباشند و يا  ة مردان در گيراي آلودشهواش و هوسه

 به محيط خانواده و زندگی زنا شويی اختصاص يابد .

اس    رفدار برنامة دو  است و حجاب جزئی از اين برنامهه محسهوب مهی شهود در حهالی كهه       

     . هستند برنامة اول ها و غرب زده هاي هوسباز  رفدارغربی

جنسی اعم از آميزش و لذش گيري ههاي سهمعی و بصهري و لمهس      كاميابی هاياس   می گويد 

 ن گناه و ماية آلودگی و ناپاكی جامعه می باشد .آمخصوص به همسران است و غير از 

 مكتوم و پنهاني نيست زيرا : يزفلسفة حجاب چ
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مهردان   ،و امثال آن همهراه دارد گري عشوهبرهنگی زنان كه  بعا  پيامد هاي همچون آرايش و -5

مخصوصا جوانان را در يك حال تحريك دائم قرار می دهد تحريكی كه سب  كوبيهدن اعصهاب   

آنها و ايجاد هيجانهاي بيمار گونه عصبی و گاه سرچشمة امراض روانی می گهردد . مگهر اعصهاب    

روانهی نمهی گوينهد    انسان چقدر می تواند بار هيجان را به خود تحميل كند ؟ مگر همة پزشهكان  

 هيجان مستمر عامل بيماري است ؟.

نيرومند ترين و ريشه دار ترين غريزة آدمی است و  ،توجه به اين نكته كه غريزة جنسی مخصوصا 

ههيچ  » در  ول تاريخ سرچشمة حوادث مرگبار و ضايعاش هولناكی شده تا آنجا كه گفتهه انهد :   

 .«ميان باشدزنی در آن  پاي حادثه اي مهمی را پيدا نمی كنيد مگر اين كه

آيا دامن زن مستمر از  ري  برهنگی به اين غريزه و شعله ور ساختن آن بازي با آتهش نيسهت؟   

  5آيا اين كار عاق نه اي است؟

به آنها دل بسته اند و بها   ،ما جوانان بسياري را ديده ايم كه به خا ر وضع نامناس  دختران جوان

دروغين زمانی را با يكديگر سپري كرده اند امها در ايهن زمهان     دوستی ها و عش  هاي مجازي و

ستند وقتهی ههم   اعصابی راحت و آرا  نداشته اند هميشه در فكر هم بوده و از آيندة خود نگران ه

داليلی به پايان می رسد و مجبور به جدايی هم هستند روز و ش  راحتی ه نا بكه اين دوستی ها ب

علم و ... بطور كلی  خسته شده و از آنها دست می كشند گهويی دنيها    را ندارند .از كار و ت ش و

بد اخ قی ها در خانه و محل كار و مدرسه و ... از ويژگی  وبراي آنها تما  شده است تند خوي ها 

 هاي اخ قی آن شخص در اين برهه از زمان است .

زنان روحی آرا  و اعصهابی  اما اس   می خواهد با اجراي دستور رعايت حجاب و پوشش مردان و 

 حجاب است .  هايهو اين يكی از فلسف را به آنان ارمغان آورد سالم و چشم و گوش پاك
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آمارهاي قطعی و مستند نشان می دههد كهه بها افهزايش برهنگهی در جههان  ه ق و از ههم          -6

يده بيند دل هر چه د» گسيختگی زندگی زنا شويی در دنيا به  ور مداو  باال رفته است . چرا كه 

در اين هوسهاي سركش بخواهد به هر قيمتی باشد به دنبهال آن مهی   « دل » و هر چه « كند ياد 

 رود و به اين ترتي  هر روز دل به دلبري می بندد و با ديگري وداع می كند .

در محيطی كه حجاب است دو همسر تعل  به يكديگر دارند و احساساتشان و عش  و عوا فشهان  

زنان به صورش كاالي مشترك در  كه عم  « بازار آزاد برهنگی » گر است ولی در مخصوص يكدي

آمده اند ديگر قداست پيمان زنا شويی مفهومی نمی تواند داشته باشد . و خانواده ها همچون تهار  

چهرا كهه در ايهن بهازار      .5عنكبوش به سرعت مت شی می شوند و كودكان بی سرپرست می مانند

و و تازه و نقاشی شده و فريبا است اما آنچه در خانهه بعنهوان همسهر وجهود دارد     ن ،آزاد همه چيز

ديگر تمايلی به باز گشتن به خانه نيست چرا كهه ايهن بهازار     ؛ديگر از اين بازار خارج شده است

مشكل است . اما قربان اسه   عزيهز   ثابت چيز هاي بهتري دارد و دست كشيدن و رفتن به جاي 

د را آنههم  را حل كرد و حجاب را قرار داد تا مردان فقط زيبايی هاي زنان خو شو  كه اين مسئله

 هاي زن ديگر باعث از هم گسيختن كانون گر  خانواده نشود .زيبايیفقط در خانه ببينند و 

گسترش دامنة فحشاء و افزايش فرزندان نامشروع از دردناكترين پيامد هاي بی حجابی است  -8

مشخص بوده و نيازي بهه   رقا  و آمار ندارد . و دالئل آن در جوامع غربی كام  كه نيازي به ارائة ا

بيان ندارد . و با توجه به اين كه اين فرزندان نامشروع سرچشمة انواع جنايتها در جوامهع انسهانی   

 بوده و هستند ابعاد خطرناك اين مسئله روشن تر می شود .

ال پانصد هزار نوزاد نامشهروع بهدنيا مهی آيهد و     هنگامی كه می شنويم در كشور انگلستان هر س

هنگامی كه دانشمندان انگليس در اين رابطه به مقاماش كشور اع   خطر كرده اند ) نه به خها ر  

مسائل اخ قی و مذهبی ( بلكه به خا ر خطراتی كه آنان براي امنيت جامعه به وجهود آورده انهد   
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به اهميت اين مسئله پی می بهريم   ،ها در ميان استبطوري كه در اكثر پرونده هاي جناحی پاي آن

اي كه دامنة فساد جنسی را در جوامع انسانی گسترده تهر سهازد و تهديهدي بهر     يزچ بنابر اين هر

 هرگونه حساب كنيم به زيان آن جامعه است.  ،و پيآمدهاي آن شودها محسوب میامنيت جامعه

اهد  بيعی است روز به روز تقاضاي آرايش بيشتر هنگامی كه جامعه زن را با اندا  برهنه بخو -4

جنسيش وسيلة تبليغ كاالها و  و هنگامی كه زن را از  ري  جاذبة و خود نمايی افزونتر از او دارد .

انتظار و ... قرار دهند در چنين جامعه اي شخصيت زن تا سر حد يك عروسك يها   هاياتاقدكور 

می شهود و بهه   خودنمائيش افتخار او جوانی و زيبايی و يك كاالي بی ارزش سقوط می كند و تنها 

مشت آلودة فريبكار و  سركش يكاين ترتي  مبدل به وسيله اي خواهد شد براي اشباع هوسهاي 

چرا كه زنان پس از سپري نمودن دوران زيبهايی و   ؛آنهم فقط در اين دوران. 5انسانهاي ديو صفت

اله شده به دور خواهند انداخت و حتی او را در مچ را همچون شی جوانی خود همان ديو صفتان او

اشياء تبليغاتی خود نيز وارد نمی كنند و از دختران و زنان جوان و زيبا روي ديگر استفاده خواهند 

چندين سال در اختيهار  كرد . و اين زن بدبخت است كه از هر چيز محرو  خواهد شد و از اينكه 

نواده نداده يا خانواده اش از هم گسسته است پشيمان خواهد تی اقدا  به تشكيل خاآنان بوده و ح

 شد و آن هم پشيمانی كه چاره اي نخواهد داشت .

هميشه براي پيشبرد اهداف شو  خود دست به هر كاري می زنند در اين ميان حتی  الابالی مردان

خود می كشند و  از نواميس مرد  نيز اجتناب نمی كنند . آنان زنان را با هر  ري  ممكن به  رف

 با وعده و وعيد هاي خالی يا موقت آنها را از اصل حقيقت دور نگه می دارند   . 

خهورد  شته است و قشري كه بدترين ضربه را میو زمانی زنان به خود می آيند كه كار از كار گذ

ذال زنهان از صهورش ابته    ،ايراناس می اما به شكر خدا پس از انق ب شكوهمند  قشر زنان است .

ساب  و موقعيت يك عروسك فرهنگی و كاالهاي فرنگی و بی ارزش در آمد و شخصهيت خهود را   
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باز يافت ، حجاب را بر خود پوشيد اما بدون اين كه منزوي شهود و در تمها  صهحنه هها مفيهد و      

 سازندة اجتماعی حتی در صحنة جن  با همان حجاب اس ميش ظاهر شد .

چند مورد اشاره می شود و از تكرار موارد بديهی و مهواردي كهه   اما از فلسفه هاي مهم پوشش به 

در كت  مختلف آمده اجتناب می كنيم و ضرورش حجاب اس می و پوشهش را در دنبالهه همهين    

 بحث ذكر خواهيم كرد .

 حرمت بخشيدن به زن  -5

دن بهه زن و  حترا  گذرازن مسلمان تجسم حرمت و عفت در جامعه است حفظ پوشش به نوعی ا

محفوظ نگه داشتن وي از نگاههاي شهوانی و حيوانی است . چنانچه زن ، حدود را رعايت ننمايهد  

هر بيمار دلی به او  مع نموده و به نگاه آلوده اش حريم زن را می شكند . آن شخصيتی كه بايهد  

 سالم بماند و نسل سالم تربيت نمايد ، تحت تاثير ديده هاي آلوده به گناه و  رف شههواش سهوق  

داده شده و در نتيجه هويت واقعی اش را فراموش كرده در چنگال بيمار دالن و هوسبازان گرفتار 

 می آيد و از منش انسانيش سقوط كرده و به غرقاب حيوانيت می رود .

قرآن كريم بعد از آنكه حدود پوشش را مطرح می سازد و حكمت اين كه حرمت ويهژه فقهط از   

 ر مسلمان چنين حرمتی را قائل نشده اند را اينطور مهی فرمايهد:  آن زن مسلمان است و به زن غي

اذيهت نها اهه ن واقهع      مورداين پوشش نزديك تر است كه زنان به حيا و عفت شناخته شوند و »

 «.5نشوند

 ه مبارزه با نفس  6

اسهت كهه بايهد در مسهير     شهت زن نهفتهه   ربنا به مصالحی در س يگر هميل به خود نمايی و جلو

همچهون سهاير    ،فی واال بكار گرفته شود . بی گمان اگر ايهن گهرايش د ر وجهود زن   درست و هد

ها به درستی به كار گرفته شود ثمراش مطلوبی خواهد داشت و در جهت كمهال او مهی آمهد    ميل
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سودمند خواهد شد چهرا   شخواهد بود و در مسير فراهم آوردن محيطی مناس  همراه با زندگی ا

ن جهت در جان انسان به وديعهت نههاده نشهده اسهت امها اگهر ايهن        ودكه هيچ گرايش درونی ب

ا  ه و در همه جا نمود داشته باشد قطعه گري هموارزي نداشته باشد و خود نمايی و جلوهرگرايش م

در جامعه تاثير خواهد كهرد . پوشهش را    يفساد آفرين خواهد بود و در ايجاد زمينه هاي ناهنجار

 ن ميل دانست .ميتوان مهمترين عامل تعديل اي

فقهط عفهاف و پوشهش     ،زيبايی براي زن سرمايه است اما بايد بجا صرف شود و زكاش جمهال زن 

مانند سازي جمال زن به سرمايه ، نشانگر آن است كه از يك سهو ، سهودمند و كهار آمهد      .است

و اشاره اسهت بهه اينكهه در صهورش      باشداست و از سوي ديگر كنترل شدنی و تعديل يافتنی می

 انگيز و فساد آفرين خواهد بود .ی فتنهكنشرزم

 جواز كشف حجاب در مقابل محار  از جمله شوهر ، اين غريزه را جهت می دهد كه خود آرايهی 

زن مختص به شوهر باشد و منع آن در برابهر نها محهر  ، ايهن غريهزه را كنتهرل مهی سهازد و از         

ههاي  د گامی در جهت مبارزه با ساير خواهشگيرد .  تعديل اين غريزه می توانی جلو میكنشرزم

هها  نمود آمادگی غلبه بر ساير خواهش اقدا  نفسانی باشد . وقتی زن در جهت كنترل اين خواهش

شهود كهه   كند و ماال  انسانی مهذب مهی ت میحركل كرده و در جهت رشد و تعالی خود حصيرا ت

 . 5ود را نيز بسازدختواند جامعه می

 ن در اجتماعجواز حضور ز -8

و  رآراسته گهردد هيجهان بها    هايی ،ها و پيرايهژه اگر به آرايهترديدي ، اندا  زن به وي هيچ بدون

بخش عظيمی از نيهروي انسهانی يهك جامعهه را تشهكيل       ديگر زن ، يسو آفرين است .  ازهوس

 داشته باشد . عظيمی آفرينی تواند نقشدهد و در ابعاد مختلف فرهنگی و اعتقادي و سياسی میمی

                                                 
 73ص  -فتاحي زاده  -حجاب از ديدگاه قران و سنت  -1
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اس   با  رح پوشش زن در حقيقت جواز حضور زن در اجتماع او را رقم زده است و با دستوراش 

حكيمانه و راهگشايی كه در چگونگی منش و روش او ارايه داده و از سويی اين نيروي عظيم را از 

گستري و فساد ييگر جلواثر ماندن نجاش داده و از سويی دهدف و بیاي بیتباه شدن و در گوشه

ناهنجاريهاي ناشی از اخت ط مرد و زن را گرفته است . همه آحاد جامعه در مقابل س مت نفسانی 

ی يگپابی مهاست . دقت در آنچه گفتيمس ليت مهمتر در اين باره بر دوش خانممسئولند و جامعه 

بهراي   را زن ههاي خهود ،  آلودانی را كه حجاب را حصار تلقی كهرده و بهراي آزمنهدي   تفكر هوس

شهود كهه   شود و بهه خهوبی دانسهته مهی    روشن می د ،نكنشكستن به اصط ح در حصار دعوش می

مهم اين اسهت كهه تلقهی مها از      عامل مهمی است در جهت آزادي زن نه اسارش او؛ حجاب عم  

 روشن باشد . آزادي دقيقا 

 ايجاد امنيت                         -4

اي از اين مهم است امنيت را در ابعاد مختلف ، براي افراد فراهم سازد ، بخش عمده جامعه موظف

به عهدة زن است كه با حفظ پوشش به اين امر جامه عمل بپوشاند . اگر اين حريم دريهده شهود   

ضمانتی براي س متی شخص وجود ندارد ، زن چون از اين حصار منيع درآمد ، در معرض ضرباش 

نجهاش از   گيرد و آرامش خود را از دسهت داده و نهايتها   ه و قلوب منحرف قرار میهاي آلودديده

زن با شهامت هر چه تمامتر به وظيفهه   عفاف، سازد .در سايه رعايتت  م امواج ب  را نامعلو  می

سان با قا عيت تما  معتقهد  بدين .شودخود مشغول شده و خطري از ناحيه اجتماع متوجه وي نمی

توان با سازد و در حريم پوشش است كه میپوشش ، امنيت زن را در جامعه فراهم می هستيم كه

خيالی آسوده به جامعه آمد و به فعاليت پرداخت و در سنگر حجهاب ، حضهور عينهی خهود را در     

  . 5ابعاد مختلف اجتماع ، تحق  بخشد

                                                 
 28ص  -همان -1
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نوادگی مهی شهود و   به هر حال بايد گفت : پوشش زن موج  تحكيم روابط زناشويی در محيط خا

 . نهاسدي است براي مقابله با روابط و معاشرتها و خ صه آشنا شد

، ناشهی از مسهائل جنسهی مبهارزه كنهد      تواند با هرگونه نابسهامانی میكه پوشش زن سپري است 

اي اسهت كهه صهاحبش را درون آن از    پوشش زن همچون ديوار محكهم و سهاختمان ضهد زلزلهه    

ههاي  اي است براي خودش براي حفاظت از تير و نيزهشش زن ذرهپو ،بخشدخطراش مصونيت می

 دشمن.... چشم و 

 پوشش زن يعنی عظمت او ، ،پوشش زن حفاظی است براي شرف ، عصمت ، عفت و پاكی آبرويش

فرمايهد  و رسول خداست كه می ،شخصيت او، ارج او ، ارزش او ، انسانيت او ، و انسانيت اجتماعش

عرض كرد:  ها براي زن چيست؟كه بهترين چيز از زينت ر  فا مه زهرا )س(: سوال كرد  از دخت

 . 5آن است كه مرد نامحر  زن را نبيند و زن هم مرد نامحر  را نبيند

 

 

 

 هاي پوشش و حجاب اس می           ضرورش

 ،اجتمهاعی  ،دانيم گرايش به لباس و پوشيدگی ريشه در حكمتها و مصهالح فهردي  همانطور كه می

به همين خا ر است كه در ميان تمامی حيوانهاش تنهها    .خانوادگی ، روحی و روانی و اعتقادي دارد

و لباس  ، خويشتن را مستور ساختهي خاكیحيوانی كه از بدو آفرينش و آغاز زندگی بر روي كره

ان بها  توان ادعا كرد كه يكی از وجوه تمايز انسه بر تن نموده ، انسان بوده است . بدين ترتي  می

هاي آدمی ، پوشيدن لباس بوده و آنرا شانی از شئون انسانی خهود  ساير حيواناش و يكی از ويژگی

نيز از « لباس پوشيدن » نيازي ضروري براي آدميان بوده « گزيدن  كنمس» داند همانطور كه می

و حجهاب  به  ور كلی ميل به پوشيدگی ريشه در فطرش آدمهی دارد   .هاي اوليه او بوده استنياز

در ايهن   را بازگشتی به فطرش اصيل انسانی خويش است . هر خواسته و گرايشی كه آدمی یگراي

                                                 
 32ص  –شيخ قوام دشنوي  -حجاب اسالمي -1 
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كمال و قرب الهی سوق دهد گرايشی فطري است و حجاب  ةو او را به جان  مرتب كندمسير ياري 

 از چنين ويژگی برخوردار است . بی ترديد گرايی

بهه آشهكار شهدن     ،اثهر خهوردن ميهوة ممنوعهه    ن كريم در جريهان هبهوط آد  و حهوا بهر     آدر قر

كند كه صرفنظر از فلسفه و حكمت زشتيهايشان و پوشاندن خود از برگ درختان بهشت اشاره می

اين بود كه آنها را با حقيقت برهنگی  آوردنخستين تحولی كه در آنها بوجود  آفرينش، نظا آن در 

ه پوشيدن خود نمودند . منظور ايهن اسهت   روبرو كرد كه ب فاصله با برگ درختان بهشت شروع ب

ش در صدد برآمدند تا قبهل  اي بر اساس فطرش خدايی خويكه آد  و حوا با مشاهدة چنين صحنه

فهماند كه حجهاب  د اين واقعيت تاريخی به سادگی به ما مینخود را بپوشان يزشتی ها از هر چيز

يعی بوده كه اگر بر اثر آموزشههاي  و پوشش يكی از مظاهر شر  و حيا و عفت و امري فطري و  ب

بخشهد و  شيطانی و هواهاي نفسانی اين فطرش خاموش نشود ، سرزمين جان آدمی را روشهنی مهی  

ز نعمتهاي بزرگ خداوند است اشوق به جان  حجاب و پوشش خواهد شتافت چرا كه لباس يكی 

ن نعمهت همچهون سهاير    آنرا عطا نموده است ولی چون بنی آد  در اي وكه بر آدميان منت نهاده 

 داند.هاي خدادادي غرق است قدرش را نمینعمت

نعمتی كه در ميان موجوداش خاكی تنها به انسان اختصاص يافته و ضمن اينكه خود را از آفاش و  

دههد ، بوسهيلة آن عفهت و عهورش     كند و آن را ماية زينت خويش قرار میسرما و گرما حفظ می

است و لبهاس ظهاهر تهاثير بسهياري در      هرظا ته اين لباس ، لباسس داشته است . الباخويش را پ

اي بهه  با ن انسانها دارد . به همين علت است كه در نظا  تربيتهی اسه   عنايهت و اهتمها  ويهژه     

و بيرونهی افهراد    امور ظاهريهاي خاصی براي و برنامه هآدمی شدظا هر یدهتربيت دهی و سامان

ح برون و ظاهر انسان حاالش درونی و با ن او به اص ح آيهد و  تنظيم گشته است تا در ساية اص 

در آدمی حاالش خشهوع و خضهوع پديهد آورد و لبهاس      سامان پذيرد. يك نوع لباس ممكن است

 عامل تذكر. یممكن است ماية غفلت شود و لباس یديگري، حالت كبر و غرور را بر انگيزد . لباس
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نتخاب لباس دقي  و حساس بود و هر لباس را نبايد به تهن  بر پاية همين عوامل است كه بايد در ا

كرد چرا كه نحوة لباس پوشيدن هر كس نشانگر نحوة انديشيدن اوست . نوع و كيفيت لباس كهه  

پرورانهد . چهرا   پوشد در ارتباط مستيم با نوع و نحوة تفكري است كه در سر میهر فرد بر تن می

و رفتارهاي برونی ، نشاش گرفته از باورههاي درونهی افهراد    گيرد . كه همواره تن از سر فرمان می

د در د و تعبّه در لباس نشانة الابالی گري در عقيده و عمل است و بر عكس تقيّ ياست . الابالی گر

 د به مبانی دينی و عقيدتی است .د و تعبّنحوة لباس پوشيدن نشانة تقيّ

شهود  يك خارجی و غريبه وارد محيطی مهی اي قوي است كه وقتی رابطة لباس و فرهن  به اندازه

شناساند همان لباس اوست . گويی انسانها با لباس خهود بها يكهديگر    میرا نخستين ع متی كه او 

نمايد كه مهن كيسهتم از كجها    ركس به زبان لباس خويش خود را معرفی میهكنند و صحبت می

 ا  و به چه دنيايی و به چه فرهنگی تعل  دار  و....آمده

محصهول   ري مسئلة لباس و شكل و نوع آن امري ساده و سطحی نيست كهه آن را بتهوان صهرفا    آ

گذرد اما قرنها می سليقة افراد دانست. در عمل نيز هيچ چيز آسانتر از تقليد لباس ديگران نيست،

كند و سنت خود را در نوع لباس حفهظ  شود كه يك جامعه از لباس ديگران تقليد نمیو ديده می

چرا كه تغيير لباس ، همواره پيامد تغيير يك فرهن  است و انسان تها بها فرهنه  خهود      كند ،می

لبهاس آنهان را بهه تهن      تواند با لباس خود وداع كند تا فرهن  يك قو  را نپذيرد،نمی وداع نكند،

« بقو  فهو مهنهم  همن تشب»كند. درست به همين دليل است كه در احاديث ما آمده است كه نمی

هم از آن گروه است. لباس هر انسان پرچم كشور وجهود   او هر كه خود را به گروهی تشبيه سازد

كند كه از كهدا   نص  كرده است و با آن اع   می خود پرچمی كه بر سر در خانة وجود اوست ،

كند. همچنانكه هر ملتی با وفاداري و احترا  به پرچم خود، اعتقهاد خهود را بهه    فرهن  تبعيت می

 كند، هر انسان نيز، مادا  كه به يك سلسهله ارزشهها و منشهها،   هويت ملی و سياسی خود ابراز می

امها اينهك    نشها را از تن بدر نخواهد كهرد، بيمعتقد و دلبسته باشد لباس متناس  با آن ارزشها و 
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نه   اي با جههان بينهی و فره  هنگا  آن است كه بپرسيم لباس تن  و كوتاه غرب امروز چه رابطه

 غرب دارد ؟ 

لباس پوشيدن شانی از شئون انسان است و در هر تمدن رابطة مستقيمی با معناي انسان و تعريهف  

 گوييم در تمدنی كه اساسا انسان در آن تمدن دارد . انسان در تمدن غربی چيست؟ در پاسخ می

 تواند باشد؟ مادي است ، انسان چه می

زندگی غاي  شده و در كليسا عزلهت گزيهده    از صحنة بيش از چهار قرن است كه در اروپا خدا

يده و استخوان بندي فرهن  و تمدن غربهی ، يهك اسهتخوان    زشيه زندگی خحامعنويت به  .است

معنوي و متعالی اسهت و   يبندي مادي شده است . تاريخ چهار قرن اخير غرب تاريخ نفی ارزشها

يت و قدس اصالت ندارد و انسان ديگر تمدن غرب ، جلوة يك زندگی است كه در آن ديگر معنو

چهرا كهه خ فهت     در زمين شود، ادباشد و بتواند خليفة خ« روح الهی»موجودي نيست كه حاصل 

نشينی كه خود مدتهاست در تمدن غرب مقا  و منزلتش را از دست داده است ديگر خداي گوشه

قی بنيادي و وجودي بها حيهوان   انسان هيچ فر شود . در اين تمدن ،اعتباري محسوب نمی و منزلت

شير درنده است و  اووس زيبها اسهت ،   ندارد . البته هر حيوانی ويژگی مخصوص به خود را دارد ،

 توان كرد ، ميان فرزندان  بيعهت ، تصهادفا   هوش است . چه میفيل پر قدرش است ، انسان هم با

ه است . و با هوش خود به علم تر از ديگران از آب در آمدكه نامش انسان است باهوش یاين يك

و تكنولوژي دست يافته و بر  بيعت مسلط گشته است اما آغاز و انجا  كار او هيچ فرقی با سهاير  

 ميرد و ديگر هيچ .كند و میحيواناش ندارد ، او هم چند سالی در  بيعت زندگی می

قت را فقط از زبهان  آري اين انديشه حاكم بر فرهن  جديد غربی است . فرهنگی كه در آن حقي 

دانشمندان علو  تجربی بايد شنيد و بعضی از اين دانشمندان دايرة حقيقت را بر خود تا بدان جها  

بينهيم ، وجهود او را تصهدي     نتا خدا را زير چاقوي  جراحی خود را » اند : اند كه گفتهتن  كرده

هاي معنوي ضعيفی از انديشه ياهمواره جريان ه البته در كنار اين انديشة حاكم ، .«نخواهيم كرد
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اند . اما اكنون غرب در ش  انديشدهاند كه جز اين میوجود داشته و نويسندگان و متفكرانی بوده

كم نوري هستند كه با همة  و برد و اين متفكرانی پراكنده ستارگان دورظلمانی بی خدايی بسر می

ند كه غرب يستاينان ن .5كنندنمی لبد شنروالتهاب و اضطراب خويش، اين ش  تاريك را به روز 

دانهد و ههر ارزش   ، اختيار غرب به دست نظامی است كه ماده را اصهل مهی   دنسازرا ساخته و می

كند . در چنهين  نا محسوب میفشمارد و آن را توهم و تخيل و رو به می یفراتر از ماده را غير علم

ن نيست و هيچ بهشتی او را به خهود دعهوش   ي پس از مرگی در انتظار انساافردفرهنگی ، كه هيچ 

ي كوتاه همين فاصله دارد ،«  بودن» فرصتی كه او براي  تواند كرد ؟ همةكند ، انسان چه مینمی

تولد تا مرگ است و او كه جز در اين فرصت مجال ديگري براي بهودن و مانهدن نهدارد ، ناچهار     

، بيشهترين امتيهاز را بهراي    سهد رد و مرگ در است قبل از آنكه سوش پايان مسابقه به صدا در آي

گيهري  بهره آور است ،تواند از هر آنچه در اين  بيعت لذش بخش و لذشخود كس  كند و تا می

تواند بهه  شود كه چقدر مینمايد . ارزش و اعتبار همه چيز در اين تمدن با اين م ك سنجيده می

تهوان بهه او لهذش    د ، و يكی از چيزهايی كه مهی لذش ببخش حيوانی مادي است ، انسانی كه اساسا 

 .است« تن انسان» بخشد ب

حركهت و  ههر  نيست در اين فرهن  براي  هاما در فرهن  اس می انسان موجودي به خود وانهاد 

 برنامه و دستوري است . سكون آدمی حساب و كتابی و  بعا 

شود . اگر انسان منعكس می تفاوش عمدة فرهن  جديد غربی و فرهن  اس می در تعريف انسان

فرع و روبناي زندگی مادي است، در فرهنه    موجودي است كه معنويت ،بر حس  فرهن  غربی

كمال مطلوب و غايهت نهايهت زنهدگی اوسهت . معنويهت       اس می موجودي است كه در معنويت

  هه مهة موا وري باندازه از هكمالی است كه با مراقبت و ت ش و با دقت در به كار گيري و بهره

 شود . جسمی و روحی ، براي انسان حاصل می

                                                 
  «.آنانكه نور از خدا نداشته نباشند نوري ندارند» 12يه آ –سوره نور  -1
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 معنويت و روحانيت در مقابل ماديت و جسمانيت

قابهل ماديهت و جسهمانيت    ، معنويت و روحانيت به هيچ روي در م نكتة مهم اينست كه در اس  

 واقعيهت  قرار نگرفته است و چنان نيست كه انسان مجبور باشد براي رسيدن به حقيقت معنهوي ، 

مادي خويش را نابود كند. معنويت اس می رقي  ماديت نيست كه بخواهد حريف را به نفع خهود  

از ميدان بدر كند ، بلكه هدايت كننده و كنترل كنندة جسمانيت و ماديت اسهت. ديهن بهراي آن    

است تا ما را از جسم يكسره غافل سازد و از دنيا جدا كند ، بلكه براي آن است كه بهه مها   نيامده

چنان نباشهيم كهه    بياموزد تا بتوانيم با حفظ اعتدال از افراط و تفريط مصون بمانيم و مث  « اندازه»

 . 5ينديشيموري از جسم به هيچ چيز نيم و جز به بهرهقط تن بدانفخود را 

فرهن  و بينش ما باشد  ربر پايه همين رابطة تنگاتن  است كه بايد لباس را به تن نمود كه نمودا

كه نمايشگر استق ل فرهنگی ما و  یاعتقاد و ايمانمان باشد. لباس اتناس  و هماهنگی كامل بو در 

مان باشد . نقش ما به عقيده و آرمانمان و به پرچم حريت و آزادگی یمظهر وفاداري و سر سپردگ

تهوان ميهزان   شك از روي لبهاس و ظهاهر آن مهی   شود . بیو تاثير لباس در اين موارد خ صه نمی

از كهوزه همهان    »ل در مورد لباس همه صادق اسهت كهه:   ثَشخصيت فرد را نيز حدس زد . اين مَ

زيرا اين يك اصل تربيتی مسلمی است كه آنچه در بها ن آدمهی اسهت در    « تراود كه در اوست

رن  رخسار، » آفريند . شايد بسياري از خوانندگان اين مصراع را شنيده باشند كه می ظاهر نقش

مقصود شاعر اين بوده است كه تغيير رنگی كه به  ور  بيعی در چهرة « ضمير رّدهد از سِیم خبر

تهوانيم قهدري از مقصهود شهاعر     دهد . و ما میشود از تغيير وضع درونی او خبر میانسان پيدا می

هايی كه بهه  هور مصهنوعی بهه     فراتر برويم و بگوييم نه تنها رن   بيعی رخساره ، بلكه آن رن 

بها احهوال    دهد . نوع آرايشی كه زنان بر چههره دارنهد ،  زنند نيز از سر ضمير خبر میره میرخسا
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درونی و تماي ش روانی آنان ارتباط مستقيم دارد و نه تنها آرايش چهره بلكه آرايش همة بهدن و  

 دهد . كنند ، از سر ضمير آنان خبر میشكل و اندازة لباسی كه براي خود انتخاب می

اي كه ه ميان شخصيت افراد و فرهن  عمومی جامعه نيز ارتبا ی قوي وجود دارد . در جامعهو البت

و معنهايی مسهتقل از    يتارزشهاي واالي معنوي و انسانی ، بی اعتبار باشد و علم درون انسان ، حيث

و  هاي بيرونی نداشته باشد ، قهرا  شخصيت انسان به كلی بر پاية توجهه ديگهران  ها و جلوهنمايش

كنند با اي سعی میگيرد و پيداست كه افراد در چنين جامعهاظهار نظر آنان در بارة وي شكل می

كنند و مد ص و تعين ايجاد براي خود نوعی تشخ كنند ،لباسی كه به تن میبا هر وسيله و از جمله 

ر ضهمير و روان  اي دچنهين زمينهه   دههد ، دليلی كه مرتبا  در لباس رخ میشمار و بیو تغييراش بی

، و تسلط  مماشينيس هاي غربی كه نظا  اداري محكم و جا افتاده ،افراد دارد . مخصوصا  در جامعه

وسايل ارتباط اجتماعی ، افراد جامعهه را روز بهه    ،نظامهاي اقتصادي و دولتها بر آموزش و پرورش

گيهرد ،  ار عمل را از آنان مهی كند و امكان هر گونه ابراز وجود فردي و ابتكتر میروز به هم شبيه

فرد وقتهی نتوانهد    وشود بسيار ديده می خود را از ديگران متمايز كردن ، و وجود زاراين نياز به اب

زنهد و  كند ، به هر اقدا  ديگري دست میمشخص می و ممتاز ،خود را از راههاي منطقی و معتدل

لباس و نهوع آرايهش سهر و صهورش ،      كند با ايجاد هرگونه تغييري در شكلبسا كه سعی میچه 

توجه ديگران را به خود جل  كند و خود را از گم شدن در جامعه نجاش دههد ، چهرا كهه او بهه     

خدا، معتقد نيست، گم شدن در جامعه را فناي شخصيت و مرگ خود  مث   حقيقت برتر از جامعه،

 داند . می

ير پاسخ دهند و از اين ضهعف شخصهيت   پذاست كه به اين عطش سيري نا نسازااكنون نوبت مد

پرستی دليل اخ قی ديگري جويی كنند . اما مدخ قی كه ناشی از يك انحطاط معنوي است ، بهرها

در نهوع خانهه ، مهدل     اخهت ف  بعها    اخت ف  بقاتی شدش دارد ايهن  اي كهنيز دارد . در جامعه

شود و مخصوصا اشراف و ثروتمندان اتومبيل ، سبك زندگی و مخصوصا در نوع لباس ، منعكس می
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پوشند به ديگهران اعه   كننهد و لبهاس بهتهرين      كنند ثروش خود را با نوع لباسی كه میسعی می

تفاخر است ، چون هميشه همراه انسان است ، اتومبيل و خانه همه جا همراه شخص نيسهت   وسيلة

ند به ديگران بفهماند كه با چه كس توارسد میاما لباس ، حتی در هنگا  شنا نيز كه به حداقل می

كند سرباز میس هاي چركين از درون و شخصيت انسان بصورش شكل و نوع لبا رفند ! آن عقده

 ، متعدر بسيار است .

تفاخر و اعه   ميهزان و    ديگر يكی همان ميل به انگشت نما شدن و مشخص گشتن است و يكی 

كنهد .  و رقابت با ديگران نيز در لباس ظهور مهی  مال و ثروش است . ميل به خود نمايی ، حسادش

جاه  لبی و ميل به سلطه بر ديگران نيز در انتخاب نوع لباس موثر است . اين تنها نظاميان نيستند 

ي آنهها ايهن   البتهه شهايد بهرا   »كنند كه رتبه و مقا  خود را با نوع لباس و ع ماش آن مشخص می

آاليش برتري  لبهی را از   ،عه كه باران پاك معنويت، بلكه در يك جام«مشخص شدن الز  باشد

كنند با انواع لباس مثل نظاميان عمل كنند و تها جهايی   دل مرد  پاك نكرده باشد ، همه سعی می

هاي گران قيمت خود را گرانقدر و باال نشان دهند . مهردان ، گهاهی   توانند با پوشيدن لباسكه می

ن معنهی كهه در شه     يكننهد بهد  مسران خود اسهتفاده مهی  براي تفاخر و سلطه  لبی ، از لباس ه

كند درجة ج لت و ابهت خود را با نوع لباسی كه ها در كوچه و خيابان ، هر مردي سعی مینشينی

در جامعة خالی از معنويت ، زن براي شوهر يهك   همسرش بر تن دارد به ديگران بفهماند . اصوال 

از وسايل تجملی زندگی است و همانطور كهه مهردان    زن يكی و تعين است ، تشخص زاروسيلة اب

خود و لباسهی   خودنمايی كنند ، با نشان دادن زنِ ...كنند با نوع اتومبيل و خانه و كفش و سعی می

 فهمانند .پوشد نيز در واقع اهميت خود را به ديگران میكه می

شده ناميده « شهرش »لباس شود ، در فرهن  اس می ، لباسی كه براي انگشت نما شدن پوشيده  

كافی ، در  اند . در فروعلباس شهرش منع شده است و زنان و مردان مسلمان به شدش از پوشيدن

كه ما به ذكر دو حديث از اين باب  «شهره لكراهيته ا» بابی است به نا  « كتاب الزي و التجمل»
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شخصهيت انسهان همهين بهس كهه       در ذلت و خواري »فرمايد : كنيم اما  صادق )ع( میاكتفا می

همچنهين از حضهرش    «5ه او را مشهور و انگشت نما سازدسی به تن كند يا مركبی سوار شود كلبا

هر كس براي مشهور شدن لباس به تن كنهد ، خهدا در   »اند كه : حسين بن علی )ع( روايت كرده

 «.6پوشانداي از آتش میاو جامعه قيامت بر

 ،كنندگران قيمت و متنوع خود ، كه در هر مجلسی يكی را به تن میگفتيم كه اشراف با لباسهاي 

 كننهد ، امها بيچهاره عهوا  النهاس و  بقهة      وضع مسلط مادي خود را اع   و بر ديگران تحميل می

و در واقع از  ري  مهد در دسهت آنهان     دوندمیبه دنبال اين  بقه توسط مردمند كه سرگردان م

خود را از شكل معمول  ،براي خود نمايی درد جامعه دائما مرفه و بیاسيرند ، بدين ترتي  كه قشر 

وده نمايد . تنظر ديگران را به سوي خود جل  می ،كند و با انتخاب يك مد تازهجماعت خارج می

آورنهد و در نتيجهه آن مهد تهازه بهه      میف، به همان مد تازه هجو  ارعوا  نيز به شوق تشبه به اش

چهون آنهها بهه     شود ،خاصيت میو درست به همين دليل براي اشراف بیشود سرعت همگانی می

، خهود را در ميهدان جاذبهة     دانروند و عوا  كه هنوز از عهدة مد قبلی بر نيامدهدنبال يك تازه می

دونهد  و  مهی  منهد و ثروت وار به دنبال سليقة قشر مرفهد و باز دوباره گوسفندنبين يك مد ديگر می

! هاي آزاد و آزاد انهديش گی چه دردناك است و از اين گونه اسارتها در جامعهرداين اسارش و ب

 .     8فراوان وجود دارد

آنهها صهورش    ظهاهر ش مورد مد افراد از روي لبهاس و هيهأ   به همين اساس بسياري از داوريها در

حهوزة   افهرادي كهه در   يهرر خود فرد بلكه حتی لباس و پوشش ظاپذيرد. نه تنها لباس و ظاهمی

 شاگردان و ... نيز معرف شخصيت او هستند .  ،فرزندان ،از قبيل همسرقرار دارند نفوذ وي 

                                                 
 « كفي بالمرء خزيا ان يلبس ثوبا يشهره او يركبا دابه تشهره»  -1

  «ا... يوم القيامه ثوبا من النارمن لبس ثوبا يشهره كساه»  -3

 «14حداد عادل ص  –رهنگي فرهنگ برهنگي و برهنگي ف» -2 
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بايد دقتی كامل روا داشته باشيم. حتی خانواده خود ( بنابر اين در گزينش نوع و نحوة لباس خود )

خهود بها   گذاريم و با لباس چرا كه با لباس خود شخصيت و صفاش درونی خويش را به نمايش می

 دهيم .گوييم و خود را در معرض قضاوش و داوري ديگران قرار میمیديگران سخن 

اما صرف نظر از ضرورتهاي دينی ، اعتقادي ، اخ قی و اجتمهاعی بها مراجعهه بهه عقهل سهليم در       

يابيم كه رعايت حجاب و پوشيدگی از نظرگاه عقل امري پسنديده و ممدوح و در مقابل ، بهی  می

 برهنگی و خود نمايی نكوهيده و ناپسند است .حجابی و 

كند كه هرآنچه مانع رشد و كمال انسانی است مهردود و منفهور و ههر آنچهه     عقل آدمی حكم می

 بتواند عاملی براي رشد و تعالی وي محسوب شود مقبول و محبوب است . 

بلكهه بهه لهزو      بينهد ، بنابراين عقل سليم نه تنها بر سر راه تقيد به حجاب و پوشيدگی مانعی نمی

كند و چگونه حكم نكند ؟ در حالی كه حجاب پاسدار عفت و پاكی زن و رعايت آن هم حكم می

 جامعه و نشان پارسايی و حيايی اوست .

شهمارد و  اين تنها عقل بشري نيست كه رعايت حجاب و پوشش را براي زنان ضروري و الز  مهی 

به حقانيت اين قانون الههی   پی نيز بشري پس از قرنها ، بلكه صرفنظر از كلية مسائل ، دانش نوين

برده و بر لزو  و ضرورش آن مهر تاييد و صحت زده است . اگر چه براي دينهداران معتقهد تنهها    

اي فرمان شرع ، م ك و معيار عمل است و بس و به فرض اينكه علهو  جديهد بشهري بهه نتيجهه     

شود . اما براي آن دسته از عتقاداش آنها وارد نمیكوچكترين خللی در ا ،درسخ ف فرمان شرع ب

جال  است كه بداننهد تحقيقهاش روانشناسهی     بينند،افراد كه هر چيز را از عينك علو  تجربی می

نشان داده است كه پوشيدگی زنان ريشة روانی دارد و براي رشد و بلوغ آنان ضروري است. ايهن  

 نيست تا فردجاب و پوشش از حقوق شخصی و فردي گروه از اين نكته غافل هستند كه رعايت ح

هر هياتی كه تمايل داشت در و با  آزادانه و بی هيچ قيد و بندي هرگونه كه خواست لباس بپوشد،

جامعه حاضر شود . بلكه حجاب حقی از جان  خدا بر گردن زنان و مردان اسهت . كهه خداونهد    
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ايت دقت و همت را در حفظ اين امانهت مبهذول   ان خود قرار داده است كه بايستی نهنآنان را امي

 دارند .

زنان بايد بدانند كه اگر هيچ حكمت و مصلحتی در پوشيدگی زن نبود و اگر هيچ ضرورتی جههت  

قيه   حجاب وجود نداشت ، تنها فرمان خداوند كافی بود تا مومنان معتقد را بهه رعايهت د  رعايت 

 ره برترين انگيزه براي تشخيص بندگان با تقوا است عت خداوند همواانگيزد زيرا ا ااين فرضيه بر

مصالحی كه يادآوري شد و نيز بر اساس مصالح فراوان ديگري كه از ديد محدود بشر بر پايه همة

حجاب بعنوان يك امر واج  بلكه به عنهوان ضهروري ديهن مطهرح گشهته اسهت .        پنهان است ،

ده و اعتقاد و التزا   به آن الزمة اعتقاد شضروري دين چيزي است كه جزء الينفك دين محسوب 

. منكهر ضهروري   دانجامیمآن به انكار خدا يا پيامبر خدا )ص( نكار و التزا  به اصل دين است. و ا

 .دين به همين معنايی كه ذكر شد محكو  به كفر است

 لمتكدةاما انق ب شكوهمند اس می ايران با هدف حاكميت بخشيدن به احكا  نورانی قرآن در ظ 

هاي پيامبر گونة خمينی و رهبري هاي امت مبارز ،ها و ايثارگريدنياي كفر زدة امروز با جانفشانی

فرسا خون دلها كبير )ره( آغاز گرديد و در  ول سالهاي متمادي با پيمودن راههاي سخت و  اقت

ه ايهن ههدف   هاي فراوان تحمل نمود عزيزترين فرزندان خويش را بهراي نيهل به   خورد و شكنجه

 فرهنگهی ه    قربانگاه نمود و مشك ش فراوانی را در جهاش مختلف اعم از سياسی ه   مقدس روانة

اعتقادي را به اميد تحق  اين مقصد و اال به جان خريد كه از جمله اين مقصدها خواسهتار تحقه    

 5811سال  اي كه ملت ايران درحجاب و پوشش بود . فريضه احكا  الهی و در راس آنان فريضة

به خواستة اكثريت مرد  در اجراي قهوانين   ،اعتنايیمهر تاييد به خواستة خود زده و با هرگونه بی

 . ندالهی از جمله رعايت حجاب تاكيد ورزيد

انق ب اس می ما نيز همهين بهوده؛    حجاب نه تنها خواستة ملت است بلكه مهمترين هدف شهداي

اد مشهد كه جمع كثيري از زنان و مردان در مخالفت با ماجراي خونين و دردناك مسجد گوهر ش
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ند و كشهته و مجهروح   دبا دست خالی و كفن پوش در برابر اسلحه ايسهتا  نخاكشف حجاب رضا

شدند و حاضر شدند كفن بپوشند اما لباس غربی نپوشند حاضر شدند جان خود را از دست بدهند 

زادگی شان بود از دست ندهند . چهرا كهه   اما حجاب و پوشش اس می خود را كه مظهر عفت و آ

ترين الية فرهنه   دانستند استعمارگران براي تسلط بر هر ملتی نخستين كارشان تغيير بيرونیمی

آن ملت يعنی تغيير لباس و پوشش آن ملت بوده است و در ساير جوامع شرقی نيز وضع به همين 

اشته بی حجابی و برهنگی رخنهه كهرده   منوال بوده و هست . هر جا استعمار پيشرفت و موفقيت د

 است .

 بی دو عالم حضرش صديقة كبهري )س( و پيها  آوران كهرب  هسهتند.    الگوي زنان ما مسلمانان بی

زمانی حضرش زهرا )س( مجبور شدند براي احقاق ح  خويش و دفاع از حريم واليت ، قهرمانانهه  

رعايت حجاب و پوشش خويش نورزيهد  هرگز كمترين قصوري در  ميدان مبارزه بگذارد ، گا  در

 جسم من معلو  نباشد. كهد كه مرا در چيزي قرار دهيد نكناي كه هنگا  شهادش وصيت میبگونه

 در حادثة جانگداز كرب  نيز زنان اهل بيت )ع( حساسيتی بسيار شديد نسبت به حجاب داشته بهه 

در منظهر   برهنگی سر دختهران و  درد آور عاشورا مصيبت اي از ميان همة مصيبتهاي عظيم وگونه

تهر آمهده اسهت ... آري آن    تهر و سهنگين  از همة مصاي  بهر آنهها سهخت    ،نامحرمان قرار گرفتن

فرزانگان پاك سيرش و آن بندگان نيك سيرش اين چنين نسبت به حجاب و پوشهيدگی و عفهت   

اسداران پاكی و داران آن پخويش دقت و حساسيت داشتند و اينك زنان ميهن اس می ما ، ميراث

از اين ميراث گرانقدر و ثمرة رنجهها و   گرند كه چگونهملكوش اعلی نظارهعفت هستند و آنان در 

 د .نكنحراست می عزيزانشان وارتها و خونهاي خود رم

                              سی جويندگان به راه و مرا  و رفتار آنها.                 هاي پاكی و فضيلت و عفتند و ماتأآنان اسوه
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 حجاب اسالمي

اين بحث را از قرآن شروع می كنيم  .آياش مربوط بدين موضوع در دو سوره از قرآن آمده است 

ما تفسير آياش را بيان می كنيم و سهپس بهه مسهايل    «. احزاب » و ديگر سورة« نور» :يكی سورة 

مطله   اين رة نور آيه اي كه مربوط به فقهی و بحث رواياش و نقل فتواي فقها می پردازيم. در سو

می باشد. چند آية قبل از آن آيه متعرض وظيفة اذن گرفتن بهراي ورود در منهازل    85است آية 

 است و در حكم مقدمة اين آيه می باشد. تفسير آياش را از آنجا شروع می كنيم : 

قب  آنان را آگاه  سازيد و اي كسانی كه ايمان آورديد ! به خانة ديگران وارد نشويد مگر آنكه » 

 بر اهل خانه س   كنيد .اين براي شما بهتر است. باشد كه پند گيريد .

ه داده شود .اگر گفته شد باز گرديد، باز زاگر كسی را در خانه نيافتيد داخل نشويد تا به شما اجا

 گرديد كه پاكيزه تر است براي شما . خدا به آنچه انجا  می دهيد داناست .

ی نيست كه در خانه هايی كه محل سكنی نيست و نفعی در آنجا نداريد)بدون اجهازه( داخهل   باك

 شويد . خدا آنچه را آشكار می كنيد و آنچه را نهان می داريد آگاه است . 

به مردان مومن بگو  ديدگان فرو خوابانند و دامنها حفظ كنند . اين براي شما پهاكيزه تهر اسهت .    

 آگاه است . خدا بدان چه می كنيد 

به زنان مومنه بگو  ديدگان خويش فرو خوابانند و دامنهاي خهويش حفهظ كننهد و زيهور خهويش      

آشكار نكنند مگر آنچه پيدا است، سر پوش هاي خويش بر گريبانها بزنند، زيور خهويش آشهكار   

يا بهرادر   نكنند مگر براي شوهران، يا پدران يا پدر شوهران، يا پسران يا پسر شوهران، يا برادران،

 ازادگان، يا خواهر زادگان ، يا زنان، مملوكانشان، يا مردان  فيلی كه حاجهت بهه زن ندارنهد، يه    

كودكانی كه از راز زنان آگاه نيستند)يا بر كامجويی از زنان توا نا نيستند( و پاي به زمين نكوبنهد  

به بريد ، باشهد كهه   ه م منان همگی بسوي خداوند تووگر كه زيور هاي مخفيشان دانسته شود. اي

 .«رستگار شويد
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مفاد آيه اول و دو  اينست كه م منين نبايد سرزده و بدون اجازه به خانهّ كسی داخل  شوند . در  

آيهّ سو  مكانهاي عمومی و جاهايی كه براي سكونت نيست  از ايهن دسهتور اسهتثنا مهی گهردد .      

رش بها يكهديگر كهه شهامل چنهد      سپس دو آيهّ ديگر مربوط به وظايف زن و مرد است در معاش

 قسمت است : 

 هر مسلمان، چه مرد و چه زن، با يد از چشم چرانی و نظر بازي اجتناب كند .  -5

 مسلمان، خواه مرد يا زن، بايد پاكدامن باشد و عورش خود را از ديگران بپوشا ند . -6

ار نسهازند و در صهدد   زنان بايد پوشش داشته باشند و آرايش و زيور خود را بر ديگران آشك -8

 تحريك و جل  توجه مردان بر نيايند . 

و ال يبهدين زينهتهن اال مها ظههر     »دو استثنا براي لزو  پوشش زن ذكر شده كه يكی با جملهه   -4

وال يبهدين زينهتهن اال   »  عمو  مردان است و ديگهري بها جملهه    ن شده است و نسبت بهابي« منها

 ش را براي زن نسبت به عدهّ خاصی تجويز می كند . ذكر شده و نداشتن پوش «ليبعولتهن...

 ما به ترتي  در  مفاد اين آياش بحث می كنيم . 

 استيذان  

 از نظر اس   هيچ كس ح  ندارد بدون ا  ع و اجازهّ قبلی به خانهّ ديگري داخل شود . 

در منهزل  در بين اعراب، در محيطی كه قرآن نازل شده است، معمول نبوده كه كسی بهراي ورود  

ديگران اذن بخواهد. در خانه ها باز بوده همانطوريكه اآلن هم در دهاش ديده می شود هيچوقهت  

كه درها را ببندند . زيرا بستن درها از ترس دزد اسهت و   -چه ش  و چه روز –رسم نبوده است 

در آنجاها چنين ترسی وجود نداشته است . اولين كسی كهه دسهتور داد بهراي خانهه ههاي مكهه       

به ههر   مصراعين يعنی دو لنگه در قرار دهند، معاويه بود و هم او دستور داد كه در ها را ببندند . 

حال چون در خانه ها هميشه باز بود و اجازه گرفتن هم بهين عربهها متهداول نبهود و حتهی اجهازه       
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يكديگر خواستن را نوعی اهانت نسبت به خود می دانستند سرزده و بی ا  ع قبلی وارد خانه هاي 

 می شدند . 

اس   اين رسم غلط را منسوخ كرد، دستور داد سرزده داخل خانه ههاي مهورد سهكونت ديگهران     

نشوند . روشن است كه فلسفهّ اين حكم دو چيز است : يكی موضوع ناموس يعنی پوشهيده بهودن   

ی در زن ، و از همين جهت اين دستور با آياش پوشش يكجا ذكر شده است . ديگر اينكه هر كسه 

محل سكونت خود اسراري دارد و مايل نيست ديگران بفهمند . حتی دو نفر رفيه  صهميمی بايهد    

اين نكته را رعايت كنند زيرا ممكن است دو دوستِ يك رن  در عين يگهانگی و يكرنگهی، ههر    

 كدا  از نظر زندگی خصوصی اسراري داشته باشند كه نخواهند ديگري بفهمد . 

رد كه دستور استيذان اختصاص دارد به خا نه هايی كه در آنها زن زنهدگی  بنابر اين نبايد فكر ك

كند . اين وظيفه مطل  و عا  است . مردان و زنانی كه مقيد به پوشش هم نيستند ممكن اسهت  می

در خانهّ خود، وضعی داشته با شند كه نخواهند ديگران آنان را به آن حال بينند . به هر حال ايهن  

 تر از حجاب ، فلسفه اش هم كلی تر از فلسفهّ حجاب است . دستوري است كلی 

كه به معنی اين است : تا استع   نكرده ايد وارد نشويد، به عي  سهرزده  « حتی تستأنسوا»  جمله

است كه نقطهّ مقابل وحشت و فزع است .  اين « انس » وارد شدن اشاره دارد . اين كلمه از مادهّ 

ا به خانه اي كه ديگران در آن سكونت دارند می بايد با اسهتع   و  كلمه می فهماند كه ورود شم

 جل  انس باشد، نبايد سرزده وارد شويد كه موج  وحشت و فزع و نارا حتی گردد. 

خدا گفته شود مانند ذكر  ،رواياتی وارد شده كه پيغمبر اكر )ص( دستور فرمودند : براي استع  

ر بين ما معمول است يا اهلل می گوييم، اين رسم از همهين دسهتور   اهلل اكبر، و غيره . دسبحان اهلل، 

 الها  می گيرد . 

از رسول اكر  )ص( س ال شد آيا حكم اجازه خواستن شامل خانهّ فاميل و نزديكان هم می شود؟ 

آيا براي ورود در خانهّ مادر يا دخترمان هم بايد اذن بگيريم ؟ در جواب فرمود آيا اگر مهادر تهو   
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ق خود برهنه باشد و تو سرزده وارد شوي پسنديده است؟ عرض شد: نه . فرمهود پهس اذن   در اتا

 بگيريد . 

اين دستور را اجرا می كردند  و به اصحاب خويش هم تو صهيه و تاككيهد     كر )ص( شخصا رسول ا

می كردند . دانشمندان شيعه و سنی نقل كرده اند كه رسم پيغمبر اكر )ص( اين بود كه پشت در 

گهر اجهازة ورود مهی دادنهد وارد     ا« . الس   عليكم يا اههل البيهت  »نه می ايستاد و می فرمود : خا

و اگر جواب نمی شنيد نوبت دو  و سو  س   را تكرار می فرمود، زيرا واقعهاك امكهان دارد   شد می

شخصی كه در خانه است در نوبت اول يا دو  صدا را نشنيده باشد ولی اگهر در نوبهت سهو  ههم     

اب نمی شنيد مراجعت می كرد و می فرمود يا در خانه نيستند و يا آنكه ميل ندارنهد مها وارد   جو

 ( نيز اجرا می فرمود . س) بشويم . اين دستور را در مورد خانهّ دخترش زهرا

بهه  « بيهت  » جمهع  « بيهوش » يك نكته كه بايد در تفسير اين آيه متذكر شويم اينست كه كلمهّ 

در اصط ح امروز فارسهی بكهار مهی    « خانه » ر زبان عربی، لغتی كه به معنی معناي اتاق است . د

خانهه را نيهز بهه اتهاق      از نقاط ايران مانند خراسان كلمةاست . البته در قسمتی « دار » رود  لفظ 

ا  ق می كنند . به هر حال بيوش به معناي اتاقها است و از اينجا چنين نتيجه گرفته می شود كهه  

 ربوط به داخل شدن در اتاق اشخاص است نه به ورود در حياط منزلها . استيذان م

ولی بايد توجه داشت كه در بين اعراب چون درِ خانه ها هميشه باز بود، قهراك حياط جنبهّ خصوصی 

پيدا نمی كرد و اگر كسی می خواست در خانهّ خود فرضاك لخت شود به داخل اتاق می رفت . ولی 

زيهرا  ه چنانكه اآلن در زندگی ما اينطور است    هم اتاق را پيدا كرده است  در جايی كه حياط حك

مانند اتاق پناهگهاه و خلهوش شهمرده نمهی      ارها هم بلند است و اگر چه كام  در بسته است و ديو

شود ولی باالخره تا حدي جنبهّ خصوصی دارد، در چنين جاهايی حكم وجوب اسهتيذان در حيهاط   

 هم جاري است . 
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ان آيه می فرمايد اين براي شما بهتر است، يعنی دستوري كه به شما داديم بی دليل نيست، در پاي

 فلسفه دارد، مصلحت شما در آن است . باشد كه متوجه شويد و مصلحت آن را در يابيد . 

سپس در آيهّ دو  می فرمايد : اگر پس از استع   و استجازه، در يافتيد كه كسی در خانه نيست، 

ويد مگر اينكه به شما اجازه داده شود، مث ك صاح  خانه كليد خانه را بهه شهما بدههد يها     وارد نش

 خودش حضور داشته باشد و اجازه بدهد . 

بعد می فرمايد : اگر صاح  خانه به شما گفت برگرديد، نمی توانيم شهما را بپهذيريم، شهما ههم     

 برگرديد و ناراحت نشويد . 

تن را نن  می شمردند . و اين از نادانی آنها بود ، كما اينكه اآلن هم قب ّ گفتيم اعراب اجازه خواس

در اجتماع ما نپذيرفتن وارد ، هر چند به موج  عذري باشد ، اهانت به وارد تلقی می شود ، و اين 

از نادانی ما است . اگر كسی به در خانه اي برود و صاح  خانه بگويد من اآلن وقت ندار  شما را 

او بر می خورد ، و چه بسا قهر كند و هر جا بنشيند بگويد من رفتم به در منزل ف نهی ،  بپذير  به 

 مرا راه نداد . اين هم يك نادانی و جهالت است . 

ما بايد دستور قرآن را در اين باره بكار ببنديم . بكار بستن اين دسهتور ، تكلفهاش و ناراحتيههاي    

دروغها و خ ف گويی ها معلول همين رفتار نادرست و زيادي را از ما دور می سازد . يك سلسله 

 توقعهاي نا بجا است كه در بين ما رايج می باشد . 

شخصی بدون ا  ع قبلی ، در خانه شخص ديگري را می زنهد . صهاح  خانهه ميهل نهدارد او را      

بپذيرد، بسا هست كه كارهاي الزمی دارد و آمدن اين شخص مزاحمت است، می گويهد بگوييهد   

نی در خانه نيست . شخص وارد غالبا اين دروغها را می فهمد . شخص وارد خ ف می كند كهه  ف 

بدون تعيين وقت قبلی توقع دارد او را بپذيرند و صاح  خانه هم آنقدر شهامت و صراحت ندارد 

كه بگويد معذرش می خواهم فع  وقت ندار  بپذير ، و اگر بگويد وقهت نهدار ، بهاز آن شهخص     
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در فهم ندارد كه عذر او را بپذيرد ، تا آخر عمر گله می كند كه رفتم بهه در خانهه فه ن    وارد آنق

 شخص و او مرا نپذيرفت . 

اينست كه در اينگونه مواقع  هم دروغ گفته می شود و هم رنجش پديد می آيد . ولی اگر دسهتور  

مهی فرمايهد : ايهن    قرآن رعايت شود نه دروغی گفته می شود و نه رنجشی پديد می آيهد . لههذا   

 خدا به آنچه می كنيد دانا است . د داديم براي شما پاكيزه تر است، روش كه به شما يا

در آية بعد می فرمايد : دستوري كه دربارة كس  اذن داده شد مخصوص خانهه ههاي مسهكونی    

است ، يعنی مخصوص جاهايی است كه محل زندگانی خصوصی افراد است و جنبة خلوتگاه دارد ، 

ما جاهايی كه اينطور نيست و رفت و آمد در آنجا عمومی است ، اين حكم ندارد ولو آنكه متعل  ا

 به ديگران باشد . 

ژ ، يا شركت يا مغازه كار داريد الز  نيست جلو در بايستيد و اذن ورود اگر شما در يك پاسا مث  

  اذن الز  نيست در خانه بخواهيد . همچنين حما  عمومی كه درش باز است . در اين موارد كس

 هايی كه مسكونی نيست و در آنجا كاري داريد بدون اجازه وارد شويد . 

فهميده می شود كه ورود انسان در اينگونه مكانها در صهورتی اسهت كهه    « فيها متاع لكم»از قيد 

 كاري دارد و اال مزاحمت براي صاحبان آن مكانها نبايد فراهم شود . 

ا به آشكار و نهان شما آگاه است ، از قصد و نيت شما با خبر است كه به چه خد فرمايدو بعد می

 منظور وارد خانه و محل كار كسی می شويد . 

آية بعد می فر مايد : بگو به مردان مومن كه ديده هاي خود را بخوابانند و عورش خويش را حفظ 

كاهش بدهند يعنهی خيهره نگهاه     اينست كه نگاه را  جمله فوق معناي ،در آية مورد بحث كنند ...

 نكنند و به اصط ح علما اصول ،نظرشان آلی باشد نه استق لی . 

توضيح اينكه يك وقت نگاه انسان به يك شخص براي ور انداز كردن و دقت كردن به خهود آن  

شخص است مانند اينكه بخواهد وضع لباس و كيفيت آرايش او را مورد مطالعه قرار دههد ، مهث    
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كراواتش را چگونه بسته است و موي سرش را چگونه آرايش كرده است .ولهی يهك وقهت     ببيند

ديگر نگاه كردن به شخصی كه با او روبرو است براي اينست كه با او حهرف مهی زنهد ، و چهون     

الزمة مكالمه نگاه كردن است به او نگاه می كند . اين نوع از نگاه كردن كه به عنهوان مقدمهه و   

ست ، نظر آلی است ، ولی نوع اول نظر استق لی است . پس معنی جمله اينست :به وسيلة مخا به ا

 مومنين بگو به زنان خيره نشوند و چشم چرانی نكنند . 

 ستر عورت 

به مومنين بگو عورش خويش را حفظ كنند . ممكن اسهت مقصهود ايهن     در جملة بعد می فرمايد :

ر چه كه روا نيست نگههداري كننهد ، يعنهی از زنها و     باشد كه پاكدامن باشند و دامن خود را از ه

 فحشا و هر كار زشتی كه از اين مقوله است . 

ولی عقيدة مفسرين اولية اس   و همچنين مفاد اخبار و احاديث وارده اينست كه هر جا در قهرآن  

ر از زنا است جز در اين دو آيه كه به معناي حفظ از نظه  آمده است مقصود حفظ كلمة حفظ فرج

است و مقصود وجوب ستر عورش است . چه اين تفسير را بگيريم يا حفظ فهرج بهه معنهی مطله      

 پاكدامنی و عفاف بگيريم در هر حال شامل مسألة  ستر عورش می باشد . 

قرآن به دنبال دستور ستر عورش می فرمايد : اين براي ايشان پاكيزه تر اسهت، پوشهيدن عهورش     

ت از اينكه بشر دايمها در بهارة مسهايل مربهوط بهه اسهافل اعضها        يك نوع نظافت و پاكی روح اس

 بينديشد . 

 به پاسخی خواهدمی حقيقت در كند بيان را كار اين منط  و فلسفه خواهدمی جمله اين با قرآن

 نخوانند، (آورترس تحريمهاي« )تابو»و منط بی را ممنوعيتها كه بدهد جديد و قديم جاهليت اهل

  . باشند آن ط من و آثار متوجه

  . است آگاه كنندمی چه بدان خدا «يصنعون بما خبير اهلل ان» : فرمايدمی بعد

  :فرمايدمی (ص)اكر  رسول .ستا زمينه اين در (ص)اكر  رسول از داستانی ، تاريخ در
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 مهامور  يك و غيبی قوة يك كه كرد  احساس و شد من براي پيشآمدهائی بار چند كودكی در »

 بچهه  كهه  وقتی اينكه جمله از . ميدارد باز كارها بعضی ارتكاب از مرا و است من اق مر درونی

 كودكهان  و داشت ساختمانی كار قريش رجال از يكی روز يك كرد می بازي كودكان با و بود 

 نزديك و بياورند گرفته دامن در بنايی و مصالح و سن  داشتند دوست كودكی لتاح حس  بر

 وقتی . نداشتند شلوار و داشتند تن به بلند هاي پيراهن عرب معمول  ب  ، هاهبچ . دهند قرار بنا

 دامهن  در سهن   يهك  و رفهتم  مهن  . شدمی مكشوف آنها عورش ميگرفتند باال را خود دامن كه

 بهار  يك . انداخت را دامن و زد دستش با كسی گويی كنم بلند را دامنم خواستم همينكه .بگير 

 .«بكنم را كار اين نبايد كه دانستم . شد همانطور باز بگير  باال را دامنم خواستم ديگر

 دو همان عينا «فروجهن يحفظن و ابصارهن من يغضضن للمومناش قل و» : فرمايدمی بعد آيه در

 ههم  زنهان  براي كرد  بيان مردان براي كه را (عورش پوشاندن ) پاكدامنی و نظر ترك : تكليف

 . است فرموده ذكر

 يها  زن خواه است بشر مصالح رعايت دستوراش اين از هدف كه شودمی روشن خوبی به ااينج از

 ايهن  همهة  بايدمی اال و است نشده بنا مرد و زن ميان تفاوش و تبعيض پاية بر اس   قوانين . مرد

 . ندارد مقرر ايوظيفه هيچ مرد براي و شود قائل زن براي را تكاليف

 آن مه ك  كهه  اسهت  جههت  ايهن  از است يافته اختصاص زن به پوشش وظيفة كه بينيممی اگر

 را خهود  بگويند بايد زن به قهرا . است شيفتگی مظهر مرد و جمال مظهر زن ،است زن مخصوص

 است نشده مقرر مرد براي پوشيدن دستور اينكه با لهذا . مرد به نه نداده قرار نمايش معرض در

 چشهم  و كهردن  نگهاه  بهه  مرد تمايل زيرا ، رودمی يرونب منزل از زنان از ترپوشيده مردان عم 

. چرانهی  چشم به نه است خودنمايی به بيشتر زن تمايل عكس بر و ، نمايیخود به نه است چرانی

 چرانهی چشهم  بهه  تمايل و كندمی نمايی خود به تحريك را زن بيشتر چرانی چشم به مرد تمايل
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« تبرج» جهت همين به و . دارند خودنمايی هب تمايل كمتر مردان لهذا . دارد وجود زنان در كمتر

 . است زن مختصاش از

 زينت

 كلمهة  از عربهی  در زينهت  كلمهة  « منها ماظهر اال زينتهن يبدين ال و» : فرمايدمی بعد جملة در

    مانند ندشبامی جدا بدن از كه شودمی گفته زينتهايی به زيور زيرا . است اعم فارسی «زيور»

 بدن به كه آرايشهايی به هم و شودمی گفته دسته اين به هم زينت كلمة ولی ، جواهراش و آالش

 . خضاب و سرمه نظير است متصل

 براي استثنا دو سپس . سازند آشكار را خود زيور و آرايش نبايد زنان كه اينست دستور ناي مفاد

  : هيمد می قرار بحث مورد مفص  را دو هر كه است شده ذكر وظيفة اين

 : اول استثنا

 كهه  شودمی استفاده چنين عبارش اين از . است آشكار كه زينتهايی جز يعنی «منها ظهر ما اال» 

 كهه  اسهت  زينتهی  ديگهر  نوع . است آشكار كه است زينتی نوع يك : است نوع دو زن زينتهاي

 اول نهوع  تزينه  پوشهانيدن  . كند آشكار را آن بخواهد قصدا و عمدتا زن آنكه مگر است مخفی

 صورش به پرسش اين كه است اينجا . است واج  دو  نوع زينتهاي يدنانپوش اما ، نيست واج 

 كدا ؟ نهان آشكار كدا  است و زينت زينت كه آيدمی پيش مشكل يك

 : گويدمی كشاف تفسير در

 خضاب ،سرمه ، آالش    قبيل از آرايدمی بدانها را خود زن كه چيزهايی از است عبارش زينت»

 امها  و شهود  آشهكار  كهه  نيسهت  مانعی خضاب و سرمه ، حلقه ، انگشتر قبيل از آشكار زينتهاي .

 از مگهر  . شهود  پوشانيده بايد گوشواره ، بندكمر ، تاج ، نبندگرد ، بازوبند قبيل از پنهان زينتهاي

 .«اندشده استثنا آيه خود كه ايعده
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 اين . بدن از آنها محلهاي نه است شده مطرح با نه هايزينت خود پوشانيدن آيه در » : گويدمی

 گردن، ، بازو ، پا ساق ، ذراع قبيل از است بدن از قسمتهاي آن پوشانيدن لزو  در مبالغه خا ر به

 .«گوش سينه، سر،

 بحهث  ، شهود مهی  وصل زن موي به كه عاريتی موهاي دربارة بحثی از پس كشاف صاح  آنگاه

 زينتههاي  اسهتثنا  فلسفه كه كشدمی پيش را بحث اين ظاهره زينت مواضع تعيين درباره ديگري

 دست دو و چهره قبيل از  آنها مواضع و حلقه و انگشتر و گلگونه و خضاب و سرمه قبيل از ظاهره

 ؟ چيست

 : گويد می جواب در

 ردنهدا  ايچاره زن . زن بر است دشواري كار ، است حرج اينها پوشانيدن كه اينست اشفلسفه»

  بگيرد يا بردارد را اشيا دستش دو با اينكه از

چهاره  ازدواج موقهع  در و محاكماش در و دادن شهادش مقا  در خصوصا بگشايد را اشچهره يا و

می معلو  هايشقد  يعنی پائينتر به ساق از ناخواه خواه و برود راه هاكوچه در اينكه از ندارد اي

 ظههر  مها  اال» جملهة  معنی اينست و (.ندارند كفش احيانا  و بجورا كه) فقير زنان خصوصا  ، شود

 كندمی ايجاب اول اصل و است آشكار  بعا  و عاده آنچه مگر : اينست مقصود حقيقت در «منها

 .«باشد آشكار كه

 اين نزول از قبل را زنان وضع سپس شودمی( محار )دو  استثناء فلسفة وارد آنگاه كشاف صاح 

می ديده شانسينه ا راف و سينه و گردن ، بود باز و گشاد گريبانهايشان كه هددمی شرح آياش

 و گهوش  بنها  و گهردن  هايقسمت قهرا  و گرداندندمیبر پشت از  معموال را روسريها دامن و شد

  . شدمی ديده سينه
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 از روايت چند ما د؛انداده جواب آنها و است شده پرسش زياد( ع) ا هار ائمه از استثنا اين دربارة

 در ظهاهرا   . اسهت  شهده  نقهل  غالبا روايتها همين نيز صافی تفسير در . كنيممی نقل حديث كت 

  : روايتها اينك . نيست اخت فی جهت اين در شيعه رواياش

 واجه   زن بهراي  پوشيدنش كه آشكار زينت از مقصود كه شد سوال )ع(صادق اما  از یيعن ه5

   .5انگشتر و سرمه از است عبارش شكارآ زينت فرمود ؟ چيست نيست

 ، دسهتها  خضهاب  ، انگشهتر  ، سهرمه  ، جامه از است عبارش ظاهر زينت : فرمود ع(( باقر اما  ه6

 گفتيم كه است همين آن و است مرد  همة براي يكی : است نوع سه زينت فرمود سپس . النگو

 پهايين  بهه  خ ل و پايين به بازوبند جاي و باالتر به گردنبند جاي آن و است محرمها براي دو  .

   .6است زن بدن تما  آن و دارد شوهر به اختصاص كه است زينتی سو   .است

 از عبارتست :فرمود خواستم را « منها ظهر ما اال » تفسير )ع( صادق اما  از گويد می بصير ابو ه8

  .«8دستبند و انگشتر

 حتی ، نيست واج  مچ تا دستها و چهره شانيدنپو زن براي كه فهماندمی روايت اين حال هر به

 كه خضاب و سرمه نظير دارد وجود قسمتها اين در كه معمولی و عادي هايآرايش بودن آشكار

 مهانعی  نيز رودمی شمار به العادهفوق عمل يك آنها كردن پاك و نيست خالی آنها از زن معموال 

  . ندارد

                                                 
 4ج -كاافي  - «الخاتم و الكحل الظاهرة الزينتة»  : قال «منها ظهر ما اال » : تعالي قوله في اسالم عليه عبداهلل ابي عن زرارة عن -1

  34ص  –

 الزيناة  و السوار و لكفا خضاب و الخاتم و الكحل و الثياب هي : قال ، آالية هذه فير)ع( جعف ابي عن القمي ابراهيم بن علي عن -3

 و الادمل   و فوقهاا  فما القادة فموضع المحرم زينة اما و ، زكرناها فقد الناس زينة فاما ، للزوج هزين و للمحرم هزين زينه الناس :ثالث

 سوره نور 21ذيل آيه  -تفسير صافي – كله فالجسد الزوج زينة اما و ، منه اسفل ما و الخالخل و مادونه

 و الخاتم :قال  .« منها ظهر ما اال زينتهن نييبد ال و »: جل و عز اهلل قول عن سالته قال )ع( عبداهلل ابي عن صيرب ابي عن -2

 .«القلب هي و هالمسك
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 فتهاوي  روايهاش  ، باشهد  نداشته پوشش دارد ح  اندازه هچ تا خود محار  به نسبت زن اينكه اما

داده فتهوا  فقهها  از بعضی نيز آن  ب  بر و شودمی استنباط رواياش عده يك از آنچه است مختلف

 . شود پوشيده بايد شوهر غير محار  از زانو تا ناف از كه است اين اند

 

   پوشش كيفيت

 بايهد مهی  يعنهی  «جيهوبهن  علهی  بخمرهن ليضربن و»  : است آمده جمله اين استثناء اين از بعد

 ، نهدارد  خصوصهيتی  روسهري  البتهه  . دهنهد  قرار خويش گريبان و سينه روي بر را خود روسري

 هه  كهرديم  نقهل  كشاف تفسير از قب   كه همانطور . است گريبان و گردن و سر پوشيدن مقصود

 بود باز گريبانهايشان كه پوشيدندمی نهايیپيراه معموال  عرب زنان ه اندگفته همانطور نيز ديگران

  . پوشانيدنمی را سينه و گردن دور ،

 و گوشهها  قههرا   آويختنهد مهی  خود سر پشت از انداختندمی خود سر روي كه را هم هايیروسري

 بايهد  كهه  دههد مهی  دستور آيه ين. اشدمی نمايان گردن و سينه جلوي و هاگوشواره و بناگوشها

قسهمت  تا بيفكنند خود گريبان و سينه روي  رف دو از را هاروسري همان يختةآو قسمت جلوي

 . گردد پوشيده شده ياد هاي

 : گويدمی بحث مورد آيه ذيل در البيان مجمع تفسير در

 آنهان  گهردن  دور تها  بيفكننهد  خهود  سهينة  روي بر را خود هايروسري كه اندشده مامور زنان» 

 هايشهان سينه و افكندندمی سر پشت به را روسريها دامنة قب   كه است هشد گفته . شود پوشيده

 هها سينه روي كه است گريبانها زيرا ، هاسينه از است كنايه (گريبانها« ) جيوب» كلمة . بود پيدا

 و موهها  زنهها  كهه  اسهت  رسهيده  دسهتور  ايهن   جهت آن از كه است شده گفته و . پوشاندمی را

 و مهوي  بايد زن : است گفته آيه ذيل در عباسابن . بپوشانند را يشخو هايگردن و هاگوشواره

 .« بپوشاند را خويش گلوي زير و گردن دور و خود سينه
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 . كنهد مهی  بيهان  را الز  پوشهش  حهدود  صراحت كمال در آيه اين كه اينست منظور حال هر به

 روشهن  را مطل  كام   شيعه رواياش مخصوصا  و سنی و شيعه از اعم رواياش و تفاسير هب مراجعه

 . گذاردنمی باقی آيه مفهو  در ترديد جاي و كندمی

                              دو  استثنا

  .... و شوهران براي مگر نكنند آشكار را خود زينتهاي يعنی ... « لبعولتهن اال زينتهن يبدين ال و» 

 ، كهرد  معين است جايز افراد عمو  به بتنس آن بودن نمايان كه را زينت از مقداري اول استثناء

 است جايز آنان براي زينت مطل  نمودن آشكار كه بردمی نا  را معينی اشخاص ، استثناء اين اما

 اسهتثناء  در و است تروسيع افراد نظر از و تنگتر مواضع نظر از استثناء مورد دائرة اول استثناء در

 در كهه  هسهتند  كسهانی  همان اندشده برده نا  آيه در كه اشخاص اين غال  است برعكس دو 

  : قرارند اين از و شوندمی خوانده محار  نا  به فقه اصط ح

 . پدران ه اوآبائهن ه6   . شوهران ه لبعولتهن ه5

 . پسران ه ابنائهن او ه4   . شوهران پدر ه بعولتهن اوآباء ه8

 . برادران ه انهناخو او ه2  . شوهران پسر ه بعولتهن ابناء او ه1

 . خواهران پسر ه اخواتهن بنی او ه3  . برادران پسر ه اخوانهن بنی او ه1

 . مملوكان ه ايمانهن ملكت ما او ه51    .زنان ه نسائهن او ه9

 . ندارند زن با كاري كه  في نی ه الربه اولی غير التابعين او ه55

 يها  ، خبرنهد بهی  جنسهی  امهور  از كه كودكانی ه انساء عوراش علی يظهروا لم الذين الطفل او ه56

 . ندارند زناشويی كار توانايی

 منظور به زنان يعنی « زينتهن من يخفين ما ليعلم بارجلهن يضربن ال و »: فرمايدمی آيه دنبالة در

 . نكوبند زمين بر پاي خود پنهان زينتهاي ساختن آشكار
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 پهاي  دارد پها  به قيمتی خلخال بفهمانند اينكه براي و ، كردندمی پا به  خلخال معموال  عرب زنان

 . فرمود نهی هم كار اين از كريمه آية . كوفتندمی زمين بر محكم را خود

 استعمال مانند گرددمی مردان توجه جل  موج  كه چيزي هر كه فهميد توانمی دستور اين از

 معاشرش در زن كلی  ور به است ممنوع چهره در نظر جال  هايآرايش همچنين و تند عطرهاي

 . گردد نامحر  مردان توجه جل  و تهييج و تحريك موج  كه بكند كاري نبايد

 « تفلحون لعلكم المومنون ايها جميعا  اهلل الی توبوا و»  : است چنين آيه آخر جملة

 پايهان  در كهه  اينسهت  قهرآن  دبا . گرديد رستگار كه باشد ، كنيد بازگشت خدا سوي به همه

 . نباشند انگار سهل او فرمانهاي بستن كار به در تا سازدمی متوجه خدا به را مرد  دستورها

 

 

 

 عفاف حريم

  : است چنين احزاب سورة  21 ه 19 آية

 بهه  را خويش ي(روسريها) ج بهاي كه بگو م منين زنان به و دخترانت و همسران به پيامبر اي »

 و است نزديكتر نگيرند قرار اذيت مورد و شوند شناخته هاينك براي كار اين . سازند نزديك خود

 . است مهربان و آمرزنده خدا

 دسهت  خود كارهاي از ، آورندمی وجود به نگرانی شهر در كه كسانی و بيماردالن و منافقان اگر

 تهو  مجهاورش  در كمهی  مهدش  فقط آنوقت در . برانگيخت خواهيم ايشان عليه را تو ما ندارند بر

 چيست جلباب اينكه يكی  :داد قرار دقت مورد بايد را مطل  دو آيه اين در  .«5ستزي خواهند

 :كه شده ذكر دستور اين فايدة و علت عنوان به آنچه آنكه ديگر ؟ چه يعنی آن كردن نزديك و

  ؟ دارد معنی چه «نشوند واقع آزار مورد و شوند شناخته»

                                                 
 غفوراً اهلل كان و يوذين فال يعرفن ان ادني ذلك جالبيبهن من عليهن يدنين المومنين نساء و بناتك و الزواجك قل الذين ايها يا» -1

 « اًرحيم

 .«) قليال اال فيها يجاورونك ال ثم بهم لنغرينك المدينه في جفونرالم و مرض قلوبهم في الذين و المنافقون ينته لم لئن» 
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 مختلهف  لغويين و مفسرين كلماش ، گويندمی را لباسی نوع چه جلباب اينكه در : اول مطل  اما

 . باشدمی دشوار كلمه صحيح معناي آوردن دست به و است

مهی  وسهيع  جامة هر شامل جلباب كلمة ، لغت اصل در كه اينست رسدمی نظر به ترصحيح آنچه

 بهه  سهت ا بوده كوچكتر ردا از و بزرگتر چارقد از كه روسريهايی مورد در غالبا  ولی ، است شده

 نهوع  يهك  : است بوده معمول زنان براي روسري نوع دو شودمی معلو  ضمنا  . است رفتهمی كار

 استفاده آنها از خانه داخل در معموال  و اندناميدهمی مقنعه يا خمار را آنها كه كوچك روسريهاي

 بها  معنهی  اين . است بوده منزل از خارج مخصوص كه بزرگ روسريهاي ديگر نوع . اندكردهمی

 كه حلبی عبيداهلل روايت مانند ، است سازگار نيز است شده ذكر جلباب لفظ آنها در كه رواياتی

 و بگذارنهد  كنهار  را جلبهاب  و خمار است جايز سالخورده زنان مورد در كه است اين مضمونش

 سر موي پوشانيدن وسيلة جلباب كه شودمی فهميده جمله اين از . ندارد مانعی آنها موي به نگاه

 . است بوده

 خانه از خواهندمی وقتی يعنی ، باشدمی آن با پوشيدن ، جلباب ساختن نزديك از مقصود بنابراين

 ، چيهزي  سهاختن  نزديهك  لغوي معنی البته . بردارند خود با را خود بزرگ روسري بروند بيرون

 را اشجامه بگويند زن به كه وقتی . شودمی استفاده چنين ، مورد از بلكه نيست آن با پوشانيدن

بهی  و اثهر بهی  آنهرا  ، كن جور و جمع آنرا نكن، رها را آنها كه اينست مقصود كن نزديك خود به

 . بپوشان آن با را خود و نكن رها خاصيت

 صهرفا   نهوع  يهك  : اسهت  بوده جور دو اندافكندهمی سر بر كه بزرگ روپوشهاي از زنان استفاده

 بينيممی را چادري بانوان از بعضی حاضر عصر در همچنانكه است هداشت اسمی و تشريفاتی جنبة

 ، پوشهانند نمهی  را خهود  بدن جاي هيچ چادر با . دارد تشريفاتی جنبة صرفا  آنها داشتن چادر كه

 مهردان  بها  معاشرش از پرهيز اهل كه دهدمی نشان كردنشان سر چادر وضع . كنند می رها آنرا

 بر ديگر نوع . ندارند امتناعی و ابا بگيرند قرار چشمها برداري بهره وردم اينكه از و نيستند بيگانه
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 كنهد نمی رها آنرا و گيردمی خود به را خود هايجامه مراقبت با چنان زن : هست و بوده عكس

 را پاكهدالن نها  و كنهد مهی  ايجاد باشی دور خودبخود . است حفاظ و عفاف اهل دهدمی نشان كه

 . سازدمی مايوس

 : است شده ذكر دستور اين براي كه علتی در بحث يعنی دو  مطل  ماا و

 و هها كوچهه  در ، شهد مهی  تاريك تازه هوا كه ش  اوائل ، منافقين از گروهی : اندگفته مفسرين

 نبهوده  واجه   سر پوشانيدن گفتيم قب   چنانكه كنيزان براي البته . شدندمی كنيزان مزاحم معابر

 مهدعی  بعد و شدندمی نيز آزاد زنان معترض ، فاسد و مزاحم جوانان اين اوقاش از گاهی . است

 داده دسهتور  آزاد زنهان  بهه  لذا . است كنيز پنداشتيم و است زن آزاد نفهميديم ما كه شدندمی

 كنيزان از كام   تا نشوند خارج خانه از كامل لباس بدون حقيقت در يعنی جلباب بدون كه شده

 . نگيرند قرار اذيت و مزاحمت ردمو و شوند داده تشخيص

 مهانعی  كنيهزان  بهه  نسهبت  مزاحمت كه فهماندمی چنين زيرا ، نيست ايراد از خالی مذكور بيان

 چنهين  كهه  حهالی  در ، انهد كردهمی ذكر خود براي مقبول عذري عنوان به را آن منافقين و ندارد

 كه بوده اين هم آن رمز شايد و است نبوده واج  كنيزان بر سر موي پوشانيدن چه اگر . نيست

 كارشان بع وه و شودنمی واقع كسی رغبت مورد و نيست آميز تحريك و جال  معموال  كنيز وضع

 و است شده محسوب گناه نيز كنيزان مورد در حتی هامزاحمت اين حال هر در ولی ،بوده خدمت

 . كنند قلمداد خود عذر را بودن كنيز اندتوانستهنمی منافقين

 از سهنگين  و پوشهيده  زن وقتهی  كه است اين شده داده جمله اين معناي در كه ديگري تمالاح

 كنند نمی جرأش مزاحم و فاسد افراد ، كند رعايت  را پاكدامنی و عفاف  جان و رود بيرون خانه

 . شوند آنها معترض

 شهناخته  نوسيلهبدي كه اينست « يوذين ف  يعرفن ان ادنی ذلك »: جملة معنی اول احتمال به بنا

 احتمهال  به بنا ولی . گيرندنمی قرار جوانان تعقي  و آزار مورد پس ، كنيز نه آزادند كه شوندمی
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 و باشهند مهی  عفيهف  و نجيه   زنهان  كهه  شوندمی شناخته بدينوسيله كه اينست جمله معنی دو 

 است عفاف حريم جااين شودمی معلو  زيرا پوشندمی چشم ببندند  مع آنها به اينكه از بيماردالن

 . است كوتاه خيانت دست و ، كور  مع چشم ،

 بايد مسلمان زنان كه اينست است جاودانی حقيقت يك و شودمی استفاده آيه اين از كه مطلبی

بها  هويهدا  آن از پاكی و سنگينی و وقار و عفاف ع ئم كه كند آمد و رفت مرد  ميان در نانآنچ

  از گردندمی شكار دنبال كه بيماردالن كه است وقت اين در و ، شود شناخته صفت اين با و شد

 جهوان  كه بينيممی . كندنمی خطور شانمخيله در آنها از كشیبهره فكر و گردندمی مأيوس آنها

 اعتهراض  آنها به كه وقتی . گردندمی عريان و لخت و سبك و جلف زنان معترض هميشه ولگرد

  آيدنمی بيرون وضع اين با نخواهد را چيزها اين دلش گويدمی ؟ شويمی مزاحم چرا كه شودمی

 آيه اين از قبل آيه پنج و بيست رد كه است دستوري مانند است آمده آيه اين در كه دستور اين

 «مهرض  قلبهه  فی الذي فيطمع بالقول تخضعن ف  » : است شده وارد خدا رسول زنان به خطاب

 كار به گرددمی بيماردالن  مع تحريك موج  كه آلود شوش و زنانه رقت گفتن سخن در يعنی

 ، بحث مورد آية در و كندمی بيان را گفتن سخن كيفيت در عفاف و وقار ، دستور اين در . نبريد

 . را آمد و رفت در وقار دستور

 زن گفهتن  سهخن  ، رفهتن  راه ، لبهاس  وضع گاهی . است زباندار گاهی انسان سكناش و حركاش

 تعقي  مرا ، باش من آرزوي در ، بده من به را دلت گويدمی زبانی بی زبان به و تاس دار معنی

 . است كوتاه حريم اين از تعرض دست گويدمی زبانیبی با عكس بر گاهی . كن

 نظهر  از .پوشش براي خاصی كيفيت نه اينست شودمی استفاده مورد آيه اين از آنچه حال هر به

 ايهن  كه بدين توجه با و فرمايدمی بيان را مطل  كه است نور سورة 85 آية فقط پوشش كيفيت

 ج بيبهن من عليهن يدنين»  از منظور كه فهميد توانمی است شده نازل نور سورة آيه از بعد آيه

 . گردند راحت مزاحمان آزار شر از تا نمايند رعايت كام   را نور سورة قبلی دستور كه اينست« 
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 رسهانند می آزار را ايمان با زنان و مردان جهت بدون آنانكه»:  فرمايدمی آيه اين از قبل آيه در

 و مهردان  كه كندمی پرخاش كسانی به رسما  آيه اين  .«5گردندمی مرتك  بزرگی گناه و بهتان

 را سهنگينی  و وقهار  خهود  رفتار در كه دهدمی دستور رساندند ب فاصلهمسلمان را آزار می زنان

  .كندمی كمك بحث مورد آية مقصود فهم به بهتر ، آيه بدين توجه . ندكن رعايت كام  

 حدود پوشش

قب   الز  است مطلبی را كه از نظر فقه اس می قطعی و مسلم اسهت مشهخص كنهيم و سهپس بهه      

 مواردي كه مورد اخت ف و بحث است بپردازيم : 

اظ فقه اس می هيچگونه ترديدي در اينكه پوشانيدن غير وجه و كفين بر زن واج  است از لح -5

وجود ندارد . اين قسمت جزء ضرورياش و مسلماش است . نه از نظر قرآن و حديث ، ونهه ازنظهر   

 فتاوي ، در اين باره اخت ف و تشكيكی وجود ندارد . آنچه مورد بحث است پوشش چهره و دستها

 تا مچ است .

كه مربوط به « حرمت نظر بر زن » سألة را كه وظيفة زن است از م« وجوب پوشش » مسألة   -6

مرد است بايد تفكيك كرد . ممكن است كسی قائل شود به عد  وجوب پوشيدن وجه و كفين بر 

زن ، و در عين حال نظر بدهد به حرمت نظر از جان  مرد . نبايد پنداشت كه بين اين دو مسهأله  

واج  نيست سر خهود را بپوشهاند   م زمه است . همچنانكه از لحاظ فقهی مسلم است كه بر مرد 

 ولی اين دليل نمی شود كه بر زن هم نگاه كردن به سر و بدن مرد جايز باشد .

باشهد حهرا    « ريبهه  » يها  « تلهذذ  » در مسألة جواز نظر ، ترديدي نيست كه اگر نظر از روي  -8

» ن باشد ؛ و اما يعنی لذش بردن ، و نگاه از روي تلذذ يعنی نگاه به قصد لذش برد« تلذذ » است. 

يعنی نظر به خا ر تلذذ و چشم چرانی نيست ، ولی خصوصياش ناظر و منظور اليهه مجموعها    « ريبه 

  وري است كه خطرناك است و خوف هست كه لغزشی به دنبال نگاه كردن به وجود آيد .

                                                 
 « مبيناً اثماً و اًانبهت احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير المؤمنات و المؤمنين نويوذ والذين » -1



47 

 

، نظهري  اين دو نوع نظر مطلقا حرا  است ، حتی در مورد محار  . تنها موردي كهه اسهتثناء شهده    

است كه مقدمة خواستگاري است كه در اين مورد اگر تلذذ هم باشد ه كه معموال  ههم هسهت ه      

 جايز است . البته شر ش اينست كه واقعا  هدف شخص ، ازدواج باشد.

پوشش وجهه و  » بعد از اينكه موارد قطعی پوشش را بيان كرديم ، نوبت می رسد به بحث دربارة 

 « .كفين 

حس  اينكه پوشانيدن وجه و كفين واج  باشد يا نباشد دو فلسفة كام   متفاوش مسألة پوشش بر 

پيدا می كند . اگر پوشش وجه و كفين را الز  بدانيم در حقيقت  رفدار فلسفة پرده نشهينی زن و  

ممنوعيت او از هر نوع كاري جز در محيط خاص خانه و يا محيط هاي صد در صد اختصاصی زنان 

 هستيم .

پوشش ساير بدن را الز  بدانيم و هر نوع عمل محرك و تهييج آميز را حرا  بشهماريم و   ولی اگر

بر مردان نيز نظر از روي لذش و ريبه را حرا  بدانيم اما تنهها پوشهيدن گهردي چههره و پوشهيدن      

دستها تا مچ را واج  بدانيم آنهم به شرط اينكه خالی از هر نوع آرايش جال  توجهه و محهرك و   

وقت مسأله ، صورش ديگري پيدا مهی كنهد و  رفهدار     شد . بلكه ساده و عاري باشد ، آنمهيج با

فلسفة ديگري هستيم ، و آن فلسفه اين است كه لزومی ندارد زن الزاما به درون خانه رانده شود و 

پرده نشين باشد بلكه صرفا بايد اين فلسفه رعايت گردد كه هر نوع لذش جنسی اختصاص داشته 

محيط خانواده ، و كانون اجتماع بايد پاك و منزه باشد و هيچگونه كامجوئی خواه بصري و باشد به 

 خواه لمسی و خواه سمعی نبايد در خارج از كادر همسري صورش بگيرد . 

اگر زن مرض نداشته باشد و نخواهد لخت بيرون بيايد ، پوشيدن يك لباس ساده كه تما  بدن و  

چ را بپوشاند ، مانع هيچ فعاليت بيرونی نخواهد بود . بلكه بر عكس سر ، جز چهره و دو دست تا م

، تبرج و خو نمائی و پوشيدن لباسهاي تنه  و مهد ههاي رنگارنه  اسهت كهه زن را بهه صهورش         

موجودي مهمل و غير فعال در می آورد كه بايد تما  وقتش را مصروف حفظ پزيسيون خود كند . 
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حرج و امكان دادن به فعاليت زن است و به همين م ك است  استثناء وجه و كفين ، به منظور رفع

 كه اس   آن را واج  نشمرده است . اكنون داليل مواف  را در اين مسأله تحقي  می كنيم. 

 به چند دليل می توان گفت كه پوشش وجه و كفين واج  نيست :

و تعيهين حهدود آن    سورة نور است و براي بيان ايهن وظيفهه   85كه همان آية « پوشش » آية -5

است ، پوشيدن وجه و كفين را الز  نشمرده است . در اين آية به دو جمله می توان استناد جست . 

و ليضربن بخمرهن علی جيهوبهن  » و ديگر جملة « و ال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها » يكی جملة 

و سهرمه و انگشهتر و   در مورد جملة اول ديديم كه اكثر مفسهران و عمهو  روايهاش ، خضهاب     « . 

دستبند و امثال اينها را مصداق مستثنی ) اال ما ظهر ( دانسته اند .  اين زينتها ، زينتهائی اسهت كهه   

در چهره و دو دست تا مچ ، صورش می گيرد . خضاب و انگشتر و دستبند مربوط به دست است ، 

 و سرمه مربوط به چشم . 

را منحصهربدانند بهه   « اال مهاظهر » د بايد اسهتثناء  كسانی كه پوشش وجه وكفين راواج  می دانن

و وا ضح است كه حمل استثناءبر اين معنی بسيار بعيد وخ ف ب غت قران است مخفهی   لباس رو،

داشتن لباس رو ، به علت اينكه غير ممكن است احتياج به استثناء ندارد . گذشته از اين كه لباس 

ی از بدن نمايان باشد. مث  درموردزنان بی پوشهش  راوقتی می توان زينت محسوب كرد كه قسمت

می توان گفت كه لباس آنها يكی از زينتهاي آنها ست ،ولی اگر زن را بايك لباس سهر تها سهري    

 بپوشاندچنين لباسی زينت شمرده نمی شود.

يه را در اينكه قسمتی از زينت بدن را استثناءمی كند نمی توان منكهر شهد ،و   آخ صه اينكه ظهور 

 راحت رواياش هم ابدا  قابل ترديد نيست .ص

آيه داللت دارد كه پوشانيدن گريبان الز  است ،و چون در مقابهل   در مورد جمله دو  بايد گفت:

 بيان می كرد.  چهره هم الز  بود، بيان حد است اگر پوشانيدن
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در «خمر » اساسا  براي پوشانيدن سر وضع شده است .ذكر كلمه «يروسر =مار خِ!»دقت فرمانيد 

پوشانيدن ، مربهوط بهه    يآيه می فهماند كه زن بايد روسري داشته باشد ،واضح است كه با روسر

بسهتگی بهه    سر است ،اما اينكه غيراز سر آيا قسمت ديگري را هم بايد باروسري پو شانيد يانهه؟ 

كهه   رف روسري گريبان مطرح است ،معلهو  ميشهود    چون در آيه فقط زدن دو و بيان آن دارد.

 همين مقدار واج  است.     

در موارد بسياري كه مستقيما مسألة پوشش يا مسألة جواز و عد  جواز نظر مطرح است ، م حظه 

« مو » می كنيم كه در جواب و س الهايی كه ميان افراد و پيشوايان دين رد و بدل شده فقط مسألة

جه و كفيين ، مفروغ  عنهه و مسهلم   به هيچ وجه مطرح نيست .  يعنی و« رو » مطرح است و مسألة 

 .  5فرض شده است

 رواياتی كه مستقيما   -6
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