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  حجاب در اسالم و آثار تربيتي آنيبررسي فلسفه و قلمرو
 

 *مريم عظيميان

 **سعيد بهشتي دكتر

 
 چكيده 

ـ يآثـار ترب      فلسفه و حدود حجاب در اسالم و       ين مقاله به بررس   يا ـ آن و ن  ي  ت  يز راهكارهـا  ي
 يروش گـردآور .  اسـت يليتحلي ـ  في از نوع توصين بررسيا. پردازد ي كردن حجاب ميدرون

 يپـس از بررسـ  . ل محتوا اسـت يل اطالعات، تحل يه و تحل  ي و روش تجز   يا اطالعات كتابخانه 
دسـت  ه  حجاب ب  ي برا يدگاه قرآن، سنت، عقل و فطرت، دو فلسفة اساس        يفلسفة حجاب از د   

ت زن تا هم از شرّ   ي حفظ امن  يگريو د ك مردان در جامعه     ي از تحر  يرينخست، جلوگ . آمد
حدود حجـاب زن در  . آمد كند و  در جامعه رفتيمزاحمان دور باشد و هم بتواند به راحت       

را ) ها تا مـچ   صورت و دستيگرد(ن يكف ر از وجه و ين است كه تمام بدن به غ      ي ا يبعد فرد 
ـ با وجود ا. ندارد يط خانواده، نزد محارم لزوم    ين پوشش در مح   ي ا ياز نامحرم بپوشاند ول    ن، ي

ـ  يگونه جلب نظـر بپره     د از هر  ي با يط اجتماع يزنان در مح    در سـخن گفـتن و راه   يزنـد حت
ت زن و در بعـد      يـ ت، آرامـش و امن    ي، مصـون  ين آثـار حجـاب در بعـد فـرد         يتـر  مهـم . رفتن

. ، و سـالمت اخـالق جامعـه اسـت         يثبات خانواده و در بعد اجتمـاع       ، استحكام و  يخانوادگ
 در  يرسـان  مان به خدا، اطالع   يت ا يز عبارتند از ارتقا و تقو     ي كردن حجاب ن   ي درون يها روش
 . ... حجاب وي واالي الگوهايآثار مثبت آن، معرف ان فلسفه حجاب وينه حجاب، بيزم
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 مقدمه 

آهنگـي  كه هر زمان رنگي و   به بلنداي تاريخ است    حقيقتي  پوشش و حجاب زن،    مسئله
گروهـي كـه مخـالف    . ه اسـت كس با ديدگاه خود آن را نقد و بررسـي كـرد     يافته و هر    
. ننـد  ارائـه ك آنمنطقي و نـامعقول بـراي       اند توجيهاتي غير    غالباً خواسته  ،اند پوشش بوده 

 توجيهي هم كه براي آن      ،كنداي را از اول خرافه فرض        روشن است كه اگر انسان مسئله     
ايـن دسـته از افـراد بـراي فلسـفه            داليلي که .  متناسب با خرافه خواهد بود     ،كند   مي بيان

آورند، ميل بـه رياضـت و رهبانيـت، اسـتثمار زن، احسـاس عـدم امنيـت و                    حجاب مي 
 اما آيا اسـالم کـه ايـن حکـم را بـر زنـان فـرض کـرده، ايـن داليـل را                      .حسادت است 

  ديگري است؟مطلب حجاب اسالمي ة آنکه فلسفپذيرد؟ يا مي
آيـات  با توجه بـه  در اين پژوهش، فلسفه و داليل حجاب در اسالم در چهار بخش،     

خـانوادگي و    ، بـه لحـاظ فـردي،   » حجـاب يقلمـرو «سـپس  . شود و روايات بررسي مي 
 .شود ميتبيين هاي دروني كردن آن  و روش» آثار تربيتي حجاب«اجتماعي و در نهايت، 

 
 فلسفه حجاب

وجـوب ايـن حكـم شـده     علت  كه گردد برمي حجاب به داليلي  ةدر اين پژوهش، فلسف   
بـا   ادامـه  در. ه تصريح دارديضالم شامل آياتي است كه به اين فر منبع وحي در اس   . است

هـاي تفصـيلي    ، پايـه )قول، فعل و تقرير (ـالسالم    عليهمـمراجعه به سنت ائمه طاهرين  
 .شود مي اين حكم بيشتر مشخص

 
  حجاب از ديدگاه قرآن .الف

دهد كه حكم حجاب، يك بـاره اعـالم        توجه به آيات حجاب و ترتيب نزول آنها نشان مي         
ابتدا در روزهـاي  «. كم و با گذشت زمان و آماده شدن زمينه نازل شده است نشده، بلكه كم 

همسـر  (حـش   پاياني سال پنجم هجري، در جريان وليمه ازدواج پيامبر بـا زينـب بنـت ج               
بـر  . ، آيه حجاب همسران پيامبر، بر آن حضرت نـازل شـد           ) زيد بن حارثه   ةطالق داده شد  

 . طبق دستور اين آيه شريفه، همه مردان بايد از پشت پرده با همسران پيامبر سخن بگويند
در مرحله دوم، خويشاوندان نسبي از دايره اين حكـم بيـرون شـدند و آنـان اجـازه                   

بـه  ) چادر(در مرحله سوم، جلباب     . پرده سخن بگويند  بدون  ن پيامبر    با همسرا   كه يافتند
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در مرحلـه  . من قـرار داده شـد  ؤعنوان حقي براي همسران و دختـران پيـامبر و زنـان مـ             
در مرحلـه پـنجم، اجـازه        .كـرد  احكام حجاب بانوان را روشن       ،چهارم، آيات سوره نور   

عابـديني، نشـريه فقـه،      ( شـد    گرفتن براي ورود به محل استراحت بانوان محرم، مطـرح         
 .)۵۰ـ۴۹ص، ۲۳ش
 

  سوره احزاب۵۳ و ۳۳ ،۳۲نزول آيات : نخستين مرحله

طلبيـد، از   ؛ هرگاه از زنان رسول متـاعي مـي  ذا ساَلتموهنَّ متاعاً فَسئَلوهنّ ِمن وراء حجابٍ    إ و«
: فرمايـد   سپس دليل اين دسـتور را چنـين بيـان مـي           ). ۵۳احزاب،  (»  پرده بخواهيد  شتپ
هاي شما و آنـان پـاكيزه بمانـد، بهتـر      ؛ حجاب براي آنكه دلذلكُم اَطهرُ ِلقلوبكُم و قلوبِِهنَّ    «

 ). همان(» است
پيش از نازل شدن آيه حجاب در اين سوره، آيات ديگري نازل شـده كـه در آنهـا شـأن                     
همسران پيامبر از ديگر زنان، در صورت حفظ تقواي الهـي، برتـر دانسـته شـده اسـت و بـه              

ها، مگر براي كارهاي ضروري خـارج نشـوند و         مسران پيامبر دستور داده شده كه از حجره       ه
 . با ناز و كرشمه، با مردان سخن نگويند و مانند دوره جاهليت نخستين خود را زينت ندهند

»              عو     يا نساَء النبي لَستنَّ كَاَحدٍ مِنَ النَّساء اِنِ التّقَيتُنَّ فَال تَخضعنَ بِالقولِ فَيطم ـرضالّذي في قَلبِه م
؛ اي زنان پيغمبر، شـما ماننـد   قُلنَ قوالً معروفاً و قَرنَ في بيوتِكنَّ و ال تَبرّجنَ تبرّج الجاهليه االُولي   

پـس  . اگر خدا ترس و پرهيزگار باشيد) بلكه مقامتان رفيع است   (يكي ديگر از زنان نيستيد      
اسـت و  ) هوي و هـوس (دا آنكه دلش بيمار     مبا. زنهار، نازك و نرم با مردان سخن مگوييد       

هايتان بنشـينيد و آرام گيريـد و          به طمع افتد، بلكه متين و درست سخن بگوييد و در خانه           
 ).۳۳ و ۳۲احزاب، (» مانند دوره جاهليت پيشين آرايش و خودآرايي مكنيد

 
  سوره احزاب۵۵نزول آيه : دومين مرحله

 اَبنائِهنَّ و ال اِخوانِِهنَّ و ال اَبناء اِخـوانِِهنَّ و ال اَبنـاء اََخـواتِِهنَّ و ال               ال جناح عليِهنَّ في آبائِهنَّ و ال      «
؛ و زنـان را بـاكي       نِسائِِهنَّ و ال مامَلكَت اَيمانُهنَّ و اّتقينَ اهللا اِنَّ اهللاَ كانَ علـي كـلِّ شـيءٍ شـهيداً                  

رزنـدان خواهرانشـان، زنـان    نيست كه بر پدران، فرزندان، برادرانشان، فرزندان برادران، ف  
و از خـدا    ) از غير اينها اجتنـاب كننـد      (حجاب در آيند و       مسلمان و كنيزان ملكي بدون      

 ).۵۵احزاب، (» او بر همه چيز كامالً گواه استبترسيد كه 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ۱۳۸۸بهار و تابستان  / ۸ ش /۴س/ تربيت اسالمي             ۷۸

 

 پـنج گـروه نخسـت از         و آن اينكـه،    آيـد  آيات نكاتي بـه دسـت مـي       اين  از بررسي   
 بنـابراين، حكـم     ؛نـام دارنـد   » محرمـان نسـبي   «ند كه   ستههايي    همانبرده،    هاي نام  گروه

حجاب براي زنان پيامبر بدين منظور نبوده كه آنان خـود را از تيـررس چشـم محرمـان                   
دارند و به ديگر سخن، همسران رسـول خـدا وظيفـه ندارنـد كـه بـا                   نسبي به دور نگه   

 از ايـن  قبـل آنـان همـان گونـه كـه     .  پرده سخن بگويندشتمحرمان نسبي خود نيز از پ   
 بدون حجاب و پرده با محرمان نسبي خود سخن بگويند، اكنـون كـه               كهاند   اجازه داشته 

 .پرده سخن بگويند               بدون  با محرمان نسبي توانند  نيز مي،اند آمده به همسري پيامبر در
 

  سوره احزاب۵۹نزول آيه : سومين مرحله

ِتك و نِساءِ المومِنين يدنينَ عليِهنَّ ِمن جالبيـبِِهنَّ، ذِلـك اَدنـي اَن    يا ايها النبي ُقل ِلاَزواِجك و بنا «
؛ اي پيامبر، به همسران و دختران خود و زنان مؤمن يؤذَينَ و كان اهللاُ َغُفوراً رحيماً  يعرَفنَ فَال 

تر است براي اينكه شـناخته و مـورد           اين نزديك . چادرهاي خود را بر دوش گيرند     : بگو
 ).۵۹احزاب، (»  آمرزنده مهربان است و اذيت قرار نگيرند و خداآزار

بايد خود را در پشت پرده نگه دارنـد و تنهـا بـا                كنون روشن شد كه همسران پيامبر        تا
از يك سو، ايـن  . توانند بدون پرده رو به رو شوند خويشان نسبي، زنان مؤمن و بردگان مي      

بدون شك جنبـه شـرافتي و       . نان پيامبر شده بود   اي نيز بود كه شامل ز       وظيفه، شرافت ويژه  
از اين رو، بـه دنبـال اعـالم حكـم           . حق بودن حجاب از جنبه تكليفي آن بيشتر بوده است         

كنندگان از اين دستور و وعده عذاب براي مخالفـان آن،            حجاب، وعده بهشت براي پيروي    
 ؛ان يعـرفن فـال يـؤذين   ذلك ادني «: پسند آورده شد پسند و عرف مطرح نشد؛ بلكه دليل عقل

به همين خاطر كه جنبه شـرافتي و حـق   . »براي شناخته شدن و اذيت نشدن اين بهتر است     
گر شدن عظمـت و حشـمت خـود،          بودن آن بيشتر مورد نظر بوده، زنان مدينه، براي جلوه         

بـا  البتـه  . چادر سياه بر سر كردند، با اينكه پيامبر نفرموده بود كه چادر سـياه بـر سـر كننـد         
توجه به اينكه پارچه و پوشش سياه به سبب جـذب حـرارت خورشـيد، بـراي سـرزميني                  
چون شبه جزيره عربستان، مناسب نيست؛ بنابراين، تنها توجيهي كه براي اين گونـه لبـاس              

 . وجود دارد، همان عظمت و حشمت پيدا كردن و استفاده كامل از اين حق است
براي جلبـاب،  . شرح داده شود » جلباب« يعني   آيه، اصلي   ةدر اينجا الزم است كه واژ     

روح در . هـاي لغـت و تفسـير ذكـر شـده اسـت       ي گوناگون در كتـاب ها   و نمونه  معناها
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بپوشـاند،  را   آنچه از باال تـا پـايين         .۱: د معني براي جلباب آورده شده است       چن ،المعاني
هـايش بپوشـد،    هر لباسـي كـه زن آن را روي لبـاس   . ۴ ؛ ملحفه.۳ ؛ مقنعه.۲؛ مانند چادر 

 ؛آن پوشش انجام بگيرد، چه عبا باشد و چه غير آن             چه با هر آن . ۵  غيره؛ مانند روپوش و  
 .تر از رداء لباسي گشادتر از سرپوش و كوچك. ۶

. س واژه جلباب، به معناي چادر و همانند آن است، نه به معناي روسـري و پوشـيه     پ
. بـه طـور معمـول، جلـو بسـته نيسـت       در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه چادر،           

هـا   و گـوش  ، صـورت     چادر سر كردن، با باز بودن و آشكار بودن جلـوي سـر             ،بنابراين
قـرار  شود كه اين آيه در صـدد تحديـد حجـاب و               منافاتي نداشته است، از اينجا معلوم       
اي بـراي زنـان آزاده و    قصد داشـته تـا نشـانه   بلكه دادن حد و مرز براي آن نبوده است؛  

 شـوق پـذيراي      با امتياز قلمداد كردن آن، كاري كند كـه بـانوان، بـا             قرار دهد و  پاكدامن  
گذاري و جداسازي صف پاكدامنان از ناپاكـدامنان و           شايد اين گونه نشانه    .حجاب شوند 

 چـرا كـه آنـان مـورد     ؛يا آزادگان از كنيزكان، با خواست خود زنان صورت گرفته باشـد          
گاه، به پيامبر شكوه    اه و بي  به همين خاطر گ   گرفتند،    قرار مي  اذيت و آزار اراذل و اوباش     

اره را بـراي آنـان مطـرح         لذا خداوند اين راه چ     ؛اند اي بوده  كرده و خواستار راه چاره     مي
 .كرده است

 
  سوره نور۳۱ و ۳۰نزول آيات : چهارمين مرحله

»       حَفُظوا فُرُوجي ُغّضوا ِمن أَبصارِهِم وؤمِنينَ ين             ُقل لِلمصـنَعوـم اِنَّ اهللاَ خَبيـرٌ ِبمـا ياَزكـي لَه م ذِلكه
)30 (                 ر مِنهـا وبدينَ زينتهنَُّ اِالّ ما ظَهنَّ وال يهحَفظنَ فروجغُضضنَ ِمن اَبصارِهنَّ و يُقل لِلمومناتِ ي

 آبائهنَّ اَو آباء بعولتهنَّ اَو اَبنائهنَّ       ليضرِبنَ بُِخُُمرهنَّ علي جيوبهنَّ و ال يبدينَ زينتهنَّ اِلّا لِبعولَتِِهنَّ اَو          
اَو اَبناء بعولَتِِهنَّ اَو اِخوانِِهنَّ اَو بني اِخوانِِهنَّ اَو بني اََخواتِِهنَّ او نسـائِِهنَّ اَو مـا مَلَكـت اَيمـانُهنَّ اَوِ             

           ةِ ِمن الرّجال اَوِ الّطفل الّذين لَم َيظهروا عضـربنَ          الّتابعينَ غيرِ اُولِي االِربـورات النّسـاء و ال يلـي ع
 .)۳۱(»  المومنونَ لعّلكم ُتفلِحونَاِباَرجلِِهنَّ ِليعلَم ما يخفينَ ِمن زينتِِهنَّ و ُتوبوا اِلي اهللا جميعاً ايه

عهـده دارد و افـزون بـر          سوره نور، بيان چهارمين مرحلـه از حجـاب را بـر            ۳۱آيه  
دن زينـت    آشكار نكر  ،د كوتاه كردن نگاه مردان     مانن ،حجاب زنان، امور گوناگون ديگري    

قـل  «همچنـين از آيـه      . انـد    نـزول آن دانسـته     از شـأن    را نيـز   و آرايش در نزد نامحرمان    
هـايي از   ، ولي بخشپوشانده آيد كه زنان مدينه سر و بدن خويش را مي  مي بر» للمومنات
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هـايي كـه پوشـيده       مت قسـ  ةآيـه دربـار   ، ايـن    بنـابراين اند؛    گذاشته  باز مي سر و سينه را     
هـاي خـود را بـر         روسـري : فرمايد  از اين جمله كه مي    . شده، دستورهايي داده است    نمي

ها را زيـر      يش از نازل شدن آيه شريفه، روسري      شود كه پ   ندازيد، ظاهر مي  گريبان خود بي  
 . يدا بوده است پها اند و گريبان و سينه  زده نميگلو گره 

: شـود اي    اشـاره  ،اسـت » ِخمـار «كـه جمـع     » خُمـر  «كه به معني  الزم است   در اينجا   
 و آن پوششـي      به معني مطلق پوشش و در اينجا روسري و مقنعه منظور اسـت             ،»خمار«

قـرآن كـريم هـدف از خمـار و     . اندازند    ميگردن و ها از روي سر به سر   است كه خانم  
 سـوره نـور     خمار را به طور مطلق واجـب فرمـوده و از          . كند جلباب را متفاوت بيان مي    

 ولي جلباب پوششـي     ، كه هدف از آن جلوگيري از تحريك مردان است         شود  فهميده مي 
 ؛ بنـابراين، كنـد  شود و او را از شر مزاحمان دور مـي    مياست كه موجب امنيت خود زن     

 ولي جلباب براي حفـظ امنيـت خـود زن    ،خمار براي جلوگيري از تحريك مردان است    
ي باشد و اال براي امنيت زنان همان آيه نور كافي بـود و              ند يك توا   اين دو نمي   پس ،است

 . آيه ديگري ضروري نبود،با وجود آن
 
 حجاب از ديدگاه سنت . ب

براي شناخت اسـالم و دريافـت       . است  قرآن به همراه سنت، منبع شناخت فرهنگ اسالمي         
تفاده ديدگاه شريعت اسالمي درباره جوانب گوناگون جامعـه بشـري، از ايـن دو منبـع اسـ        

السـالم ـ    اهللا عليه و آله ـ و ائمـه معصـومين ـ علـيهم      رواياتي كه از پيامبر ـ صلي . شود مي
 .درباره حجاب نقل شده، درصدد توضيح و شرح بيشتر مطالب قرآن درباره حجاب است

 ، بنـابراين ؛باشـد   ميـالسالم    عليهم فعل و تقرير ائمه معصومين ـ قول،:  شامل،سنت
رد شده درباره اين موضوع و هـم بـه نـوع سـيره و عملكـرد آنـان در               هم از احاديث وا   
همچنـين سـيره زنـان مسـلمان در صـدر اسـالم را              . توان تأسي كـرد    جامعه آن روز مي   

 زيرا آنـان همـواره در       ،گرفتدر نظر   توان به عنوان الگويي از شخصيت متعالي زنان          مي
هاي اجتمـاعي    لي كه در همه صحنه    اند، در حا    نيدهبرابر نامحرم بدن و موي خود را پوشا       

 . حضور داشتند
هـاي   ــ در تمـامي عرصـه    سـالم ال عليهاـ حضرت فاطمه زهرا  ، نبي اكرمرفتار دختر

 در دنيايي   .استاي عالي و الگويي منحصر به فرد براي تمام زنان مسلمان              نمونه ،زندگي
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يش، به خـاطر     معرفت و کمال و براي به دست آوردن راه و مسير خو            ة تشن که بشريت، 
تـر از    بهتر و کاملتبعيت از الگوهاي پوچ و واهي، سرگردان و حيران گشته، چه الگويي     

 :در روايات موارد زير درباره حجاب آمده است. افتتوان ي ميرا  کامل هاي  انسان
 

 نما  لباس بدننهي از پوشيدن. ۱

نما و نـازكي     ا جامه بدن  واهر زن پيامبر بود، ب     ابوبكر، كه خ   يكي از دختران  روزي اسماء،   
 : و فرمود پيامبر روي خود را از او برگرداند. به خانه پيامبر آمد

؛ اي اسـماء،    يا اسماء اِنّ المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يري منها اال هذا و هـذا                «
زن وقتي به حد بلوغ رسيد، نبايد جايي از بدن و اندامش ديـده شـود، مگـر صـورت و                    

 ).۳۸۳، ص۲تا، ج ني، بيسجستا(» ها دست
 پـس   ؛ پوشـيده شـود    شود، يعني آن چيز بايد محققـاً       وقتي پوشش چيزي واجب مي    

 . دشو كند، پوشش محسوب نمي پوشش نازكي كه عضو را مخفي نمي
 

 نهي از آرايش و استعمال عطر در خارج از خانه. ۲

 : در اين مورد روايت شده است
ن فعلت كـان حقـاً علـي اهللا عزوجـل ان يحرقهـا          زين المرأة لغير زوجها فإ    تو نهي ان ت   «
ـ نهـي فرمودنـد از اينكـه زن بـراي ديگـران خـود را         اهللا عليه و آله ـ صلي  ؛ پيامبر بالنار

 اگر براي غير شوهر خود را آرايش نمود، الزم اسـت خداونـد او را بـا                  :بيارايد و فرمود  
 ). ۲۴۳، ص۱۰۳، ج۱۳۷۶مجلسي، (» آتش بسوزاند

 
 چراني  نگاه و چشم پرهيز از.۳

 ةالنظر سهم من سـهام ابلـيس مسـموم و كـم نظـر     «: فرمايد السالم ـ مي  امام صادق ـ عليه 
؛ نگاه همانند تيري از تيرهاي سركش شيطان و آلوده به زهر است و              ة طويل ةاورثت حسر 

 نگاهي را كه مدت آن كوتاه است، ولي موجب حسرت و افسوس بس              ،چه بسيار است  
 ).، ابواب النكاح۱۴، ج۱۳۶۳حر عاملي، (» استطوالني و دراز 
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  ممنوعيت دست دادن با نامحرم.۴

در ايـن   . يكي از مواردي كه اسالم آن را ممنوع كرده، دست دادن با مرد نـامحرم اسـت                
 : فرمايد ميـ اهللا عليه و آله  صليباره پيامبر گرامي اسالم ـ 

؛ هر كس با زنـي مصـافحه        زوجلمن صافح إمرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اهللا ع          «
 ). ۱۴۳ص همان،(» كند كه محرم او نيست، غضب حق تعالي را براي خود خريده است

 

  پرهيز از اختالط زن و مرد.۵

ها خطاب  آمدند، به زن روزي رسول خدا ديد كه مردان و زنان با هم از مسجد بيرون مي          
و »  از وسـط و شـماها از كنـار     بهتر است كه شما صبر كنيد تا مردها برونـد، آنهـا           «: كرد

هـا    چه خوب است كه اين در را به زن        «: روزي رسول خدا بر يكي از درها اشاره فرمود        
 ).۱۸۴، ص۱تا، ج سجستاني، بي(» اختصاص دهيم

 
 بند و باري جلوگيري از فساد و بي. ۶

 : درباره علت حجاب فرمودـالسالم   عليهحضرت رضا ـ
لما فيـه مـن تهيـيج الرجـال و مايـدعوا الـي الفسـاد و                 . ..حرم النظر الي شعور النساء    «

؛ حرام شد نگاه به موهاي زنان، براي آنكه اگر موهاي آنها در برابـر         ...الدخول فيما اليحل  
بنـد و      مردان نامحرم آشكار شود، باعث تحريك و جلب خواهد شد و اين فسـاد و بـي                

صـدوق،  (»  اي حرام وارد شـوند    شود كه مردم در كاره      باري را به دنبال دارد و سبب مي       
 ).۲۸۷، ص۲، ج۱۳۷۶
 

 وظايف مردان

در قرآن و روايات عالوه بر دستورهايي كه در مورد حفظ حجاب و پرهيز از خـودآرايي زنـان                   
 :ها عبارت است از برخي از اين مسئوليت. هايي نيز به مردان واگذار شده است آمده، مسئوليت

 
 غيرت بودنبا. ۱

؛ ان اهللا تعـالي غيـور يحـب الغيـور    «:  اسـت السـالم ـ روايـت شـده     يهاز امام صادق ـ عل 
ــده، (» پروردگــار عــالم غيرتمنــد اســت و انســان غيرتمنــد را دوســت دارد  ، ۱۳۶۴پاين
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»  انساني است كه قلبش وارونه اسـت       ،مردي كه غيرت ندارد   «: همچنين فرمود ). ۱۴۳ص
 ).۱۰۸، ص۱۴، ج۱۳۶۳ حر عاملي،(
 
  دختران هدايت و كنترل همسر و.۲

ييد، آتشي كه هيزمش    خود و خانواده خويش را از آتش جهنم دور نما         «: فرمايد قرآن مي 
 .)۶ ،تحريم(» ها هستند مردمان و سنگ

 
  عفت نسبت به زنان مردم.۳

نسبت به زنان مردم عفيـف باشـيد تـا زنـان شـما       «: فرمود ـ  اهللا عليه و آله صلي ـ  پيامبر
 .)۱۴۱، ص۱۴ ج،۱۳۶۳حر عاملي، (» عفيف بمانند

 
  حجاب از ديدگاه عقل .ج

اكنـون بـه داليـل      . اند عالمان و متفكران اسالمي در فلسفه پوشش مطالبي را مطرح كرده          
 :پردازيم حجاب از ديدگاه عقل مي

 
 حجاب، عامل كنترل غريزه جنسي . ۱

شود، هـدايت ايـن      از آنجايي كه غريزه جنسي از نيرومندترين غرايز انسان محسوب مي          
اي در ساماندهي امور ارزشي و اخالقي بـر   يزه و جلوگيري از تحريك آن نقش عمده      غر

روانـي بـه علـت سـركوب        هـاي     فرويد عقيده داشت كه تمام مظاهر بيماري      . عهده دارد 
مقابـل تمـايالت جنسـي      تـا در كند و تالش كرد تا جامعه را متقاعد     استغرايز جنسي   

 چند دهه آزادي جنسي به خوبي روشن شده          اما بعد از   ؛گيري زيادي نشان ندهند    سخت
 بيشـتر  نه تنها چيزي كاسته نشده، بلكه بـه مراتـب           ،هاي رواني  بيمارياست كه از ميزان     

خشـي كـه انسـان در خـود         ب  ، شـدت اميـال لـذت      انشناس  روان ةبه عقيد . هم شده است  
ـ   . باشد  ي غم و اندوه وي در ارتباط مي       ها  با شدت واكنش   ،كند  احساس مي  راد در  اگـر اف

شـوند، بـه طـوري كـه      معرض شديد برانگيختگي جنسي قرار نگيرند، افسرده نيـز نمـي        
هـاي هيجـاني در       جوانان به دليل ظهور فراز و نشـيب        تغييرات خلقي نوجوانان و      بيشتر

بـدين  .  هـم باشـد    سسـتي  منتظـر    داگر انسان به شدت تحريك شود، باي      . اين سن است  
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ان و آرامـش در زنـدگي بـا دوري از منـاظر منـافي               رسد كه ثبات هيج      به نظر مي   ،لحاظ
در جامعه عامل كنترل مناظر     اين جهت نيز پوشش و حجاب زنان        از  . مرتبط است عفت  

 .رود به شمار ميكننده  تحريك
 
 هاي آلوده  محفوظ نگه داشتن زن از نگاه. ۲

حفـظ پوشـش بـه نـوعي        در واقع،    .زن مسلمان، تجسم حرمت و عفت در جامعه است        
. هاي شـهواني و حيـواني اسـت        نگه داشتن وي از نگاه    رام گذاردن به زن و محفوظ       احت

اش  كند و بـا نگـاه آلـوده    مي        هر بيمار دلي به او طمع   نكند،چنانچه زن حدود را رعايت      
اند و نسل سـالم تربيـت       آن شخصيتي كه بايد سالم بم     در نتيجه،   . شكند حريم وي را مي   

 .شود ميكشيده  آلوده به گناه به طرف شهوات هاي نگاهير كند، تحت تأث
 
 حفظ سالمت و حيات زن و مرد . ۳

تـرين اثـرات آن حفـظ حيـات آن دو           از مهـم  است، كـه    بين زن و مرد     حجاب ضمانتي   
  اما تحكـيم عقـل سـالم،       ؛به سوي انحرفات پيش رود    كه  نفس انسان ميل دارد     . باشد  مي

 .شود رسيدن انسان به اين شهوات ميمانع 
 
 فراهم آوردن زمينه براي حضور زنان در جامعه. ۴

 بدين معني نيست كه آنـان از خانـه       ،وظيفه پوشش كه اسالم براي زنان مقرر كرده است        
زنداني كردن و حبس زن در اسالم مطرح نيست، در برخي از كشـورهاي              . خارج نشوند 

ر اسالم وجـود   ولي د؛وجود داشته استهايي  نگرش مثل ايران قديم و هند چنين  ،قديم
ان بـدن خـود را      پوشش زن در اسالم اين است كه زن در معاشرت خود بـا مـرد              . ندارد

 . گري و خودنمايي نپردازد بپوشاند و به جلوه
 
 در خانواده و اجتماع  دافسگيري از بروز  پيش. ۵

 ايـن اسـت كـه ميـل بـه            يافتـه،  علت اينكه در اسالم دستور پوشش به زنان اختصـاص         
و هـا مـرد شـكار         ها و دل    از نظر تصاحب قلب   .  زنان است  ةويژخودآرايي  خودنمايي و   
 و مرد شـكارچي  همچنان كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار     .  است زن شكارچي 
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 منافع سالم و مـورد نيـاز او         چهكند كه به آن      عقل انسان حكم مي    .)۱۳۵۸ مطهري،(است  
 هر عقلي كـه اسـير   ، بنابرايناقدام كند؛ ،سازد كند و يا زياني را از او دور مي        مين مي را تأ 

ي  اگـر چـه بـه اديـان الهـ     ـ به لزوم آن حكم خواهد كـرد   ،زنجير شهوت و اوهام نباشد
هاي پذيرش فرهنگ حجاب در بـين برخـي زنـان غربـي              ـ چه اينكه جوانه    پايبند نباشد 

. ننـد ك هاي ناشي از برهنگي زن را كامالً احساس مـي  آشكار شده است؛ چرا كه خسارت 
 .حجاب يك وظيفه اخالقي براي همه زنان با هر گونه تفكر است

 
  حجاب از ديدگاه فطرت .د

 ، حيـا  ،شرم. باشد  گرايش زن به حجاب، احساس فطري يا غريزي شرم و حيا مي            ةانگيز
، همـان   ير و مكانيسمي نهفته در خلقـت اسـت        عشق و اشتياق به عفاف و پاكدامني، تدب       

حتي گـاهي بـه صـورت ناخودآگـاه خـود را از چشـم               كه  كند   چيزي كه او را وادار مي     
 در  ،دهـد   وقتي احساس حجب و حيا را از دسـت مـي           ،به همين لحاظ  . نامحرم بپوشاند 

شناسان معتقدند كه حيا بـا آفـرينش      روان. كند  محيط ناامن اجتماع هم كشف حجاب مي      
 بـروز حـاالت    بـا كـه معمـوالً   است و تحوالت جسمي دوران بلوغ ـ  زن به هم آميخته
برخـي  . گذارد عامل دروني حيا را به نمايش ميـ  گوناگوني همراه استروحي و رواني  

ي او بـراي جـذابيت بيشـتر         فطـر  ة تـدبير هوشـمندان    ،معتقدند كه پوشش و حجاب زن     
 .خويش است

حجاب، نه به معناي پوشيدن چادر و يا لباسي ويـژه، بلكـه بـه معنـاي پوشـيدگي، در                    
 : در مورد آدم و حوا آمده است۲۰در سوره اعراف آيه . لقي شده استقرآن امري فطري ت

َفوسوس لَهما الشَّيطان ِليبدي لَهما ما وري عنهما ِمن سوأتهما و قال ما نَهيُكما ربكما عن هذه         «
يـب  آن گاه شيطان هر دو را به وسوسـه فر ؛ الّشجره اّلا اَن َتكونا مَلكين او َتكونا ِمن الخالـدين  

هاي پوشيده آنان پديدار شود و به دروغ گفت، خـدا شـما را از ايـن درخـت                     داد تا زشتي  
خالصـه سـخن   . »نهي نكرد، جز براي اينكه مبادا دو فرشته شويد يا عمـر جاويـدان يابيـد     

توان خصلت فطري حيا و شرم را در پيدايش و تداوم پوشش ناديده انگاشـت و       آنكه، نمي 
هاي اصـلي پوشـش آدمـي         مين خصلت انساني يكي از فلسفه     ه. دنبال علت ظاهري رفت   

توان گفت كه انسان فقط بـراي حفاظـت از سـرما و گرمـا دنبـال پوشـش            نمي. بوده است 
 .شريعت اسالمي نيز دفاع از پوشش را بر پايه همين خصلت قرار داده است. رفت
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ـ          انسـان  ةبنابراين، حيا اصل ثابتي در فطـرت همـ         انسـان   روحـي    ةهاسـت كـه بـه جنب
كننـد، تـابع فرهنـگ و نظـام        ها و مواردي كه مردم از آن حيـا مـي            البته مصداق . گردد  برمي

هاسـت؛    امور فطري تقريباً چنين هستند كه مصاديقشان تابع فرهنگةارزشي آنهاست و هم   
ولي با اين حال، بايد آن مصداق هماهنگ با قوانين الهـي باشـد و اينجاسـت كـه لـزوم و                      

دهـد و مصـداق را در جهـت معيـار              در امور فطري خود را نشان مي       جايگاه شرع مقدس  
 ).۱۹، ص۱۳۸۳پور فرد،   بانكي(دهد  فطري قرار مي

 
 حدود حجاب

 فرقي بـين زن   باره  دستور حفظ حدود را داده و در اين       من جامعه   ؤاسالم به همه افراد م    
پس وظايف زنـان را     دهد و س    ابتدا به مردان دستور كوتاه كردن نگاه را مي         .و مرد نيست  

 :فرمايد  نور مية سور۳۱ و ابتداي آيه ۳۰در آيه . كند بازگو مي
»                      ـرَ مِنهـا ونَّ اِالّ مـا ظَهبـدينَ زيَنـتهالي هنَّ وحفَظنَ فُروجغضُضنَ مِن اَبصارِهنَّ و يومِنات يو قُل لِلم

هاي خود را كوتـاه كننـد و در حفـظ           چشم: ؛ به افراد با ايمان بگو     ليضرِبنَ بِخُمرهِنَّ علي جيوبِهِنَّ   
اين برايشان تزكيه و پاكي بيشتري در بردارد، مسـلماً خداونـد            . پوشش اندام خويش بكوشند   

هـاي خـود را فـرو گيرنـد،           چشـم : به بانوان با ايمان بگو    . كنند، آگاه است    نسبت به آنچه مي   
ر كه ظاهر است، آشـكار  هاي خويش را پوشيده نگاه دارند، زينت خود را جز آن مقدا             عورت

 . »)تا گردن و سينه آنان آشكار نشود(ننمايند و روسري هاي خود را بر سينه خود افكنند 
ـ     جز دست   به شود كه پوشاندن همه بدن     از اين آيه فهميده مي     ا مـچ و صـورت      هـا ت
 .براي زنان واجب است

؛ بُِخمرِِهنَّ علـي جيـوبهن    و ليضرِبنَ   «: فرمايد  ها تا مچ، مي     به دنبال استثناي چهره و دست     
در تعريـف خُمـر كـه       . »بايد روسري خود را بر روي سينه و گريبان خويش قرار دهنـد            

جمع كلمه ِخمار است، توضيح داده شده كه مقنعه يا چارقـدي اسـت كـه بايـد جلـوي         
 مثـل كـاله يـا شـال         ،گردن را بپوشاند؛ يعني فقط پوشاندن سر و گريبان با چيز ديگري           

كـه  (كند و اين پوشش كافي نيست؛ بلكه بايد حد خمـار              ر قرآن را تأمين نمي    گردن، نظ 
 .دشورعايت ) بايد غير از صورت بقيه سر و گردن را بپوشاند

فرمايـد،   قسمتي از حجاب را بيان مـي  ـ  سوره نور۳۱ سوره احزاب و ۵۹اين دو آيه ـ  
ـ     نه تمام آن را؛ يعني از تعبير قرآن هم فهميده مي           . اب بـا خمـار تفـاوت دارد   شود كـه جلب
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شـود كـه      پس معلوم مـي   . گويند  جلباب، لباس تن است؛ اما خمار را هرگز لباس بدن نمي          
بنابراين، پوشاندن موها، سينه و گـردن واجـب اسـت، حتـي             . تر از خمار است     جلباب عام 

 .هاي زن نيز حرام شده است آشكار كردن زينت
نشـانگر  اند كـه   روهي از مردان استثنا شده گ سوره نور،۳۱، در ادامه آيه     وجود با اين 

ي زن  هـا  توانند بـه زينـت      كند كه مي   يعني گروهي از مردان را معرفي مي      ؛  محرمان است 
 .هاي خود را از آنان بپوشاند  الزم نيست كه زينتاو بنگرند و

 اَو اَبنـائِهنَّ اَو اَبنـاءِ بعـولَتهنَّ اَو          و اليبدينَ زينتهنَّ اِالّ لِبعـولَتِِهنَّ أَو ابـائِِهنَّ اَو ابـاء بعـولَتهنَّ             «
اِخوانِهنَّ اَو بني اِخوانهنَّ اَو بني اََخواتهنَّ اَو نساءِِهنَّ اَو ماملَكـت َايمـانُهنَّ اَوِ الّتـابعينَ َغيـرِ اُولـيِ                     

 افـراد، زينـت     ؛ و جز براي اين    االَربة ِمنَ الرِّجال اَوِ الّطفل الّذين لَم يظهروا علي عورات الِّنساء          
پسرانشـان؛  . ۴پدر شوهرانشـان؛    . ۳پدرانشان؛  . ۲شوهرانشان؛  . ۱: خود را آشكار نسازند   

پســران خواهرانشــان؛ . ۸پســر برادرانشــان؛ . ۷برادرانشــان؛ . ۶پســران همسرانشــان؛ . ۵
افــراد ســفيه كــه تمــايلي بــه زن ندارنــد؛ . ۱۱كنيزانشــان؛ . ۱۰زنــان هــم كيششــان؛  .۹

 . »ز امور جنسي مربوط به زنان آگاه نيستندكودكاني كه ا .۱۲
توان گفت كه آشـكار كـردن زينـت زن بـراي شـوهر و محـارم                  به طور خالصه، مي   

پـس بـراي آنهـا      غيـره، عمـو و ، فرزند، بـرادر، دايـي  ،  مانند پدر يمحارماشكالي ندارد،   
 .نپوشاندها و پاها از مچ به پايين را باز بگذارد و  ، دست بازوها،گردن، سرتواند  مي

و اليضرِبنَ ِباَر جلِِهنَّ ِليعلَم ما يخفـينَ ِمـن          «:  سوره نور چنين آمده است     ۳۱ در ادامه آيه    
همچون صـداي كفـش و      (هاي پنهانشان     ؛ و پاهاي خود را به زمين نزنند تا زينت         زينَتِهنَّ
 نيسـت،  به دنبال استثناي محارم، كه پوشاندن زينت از آنها واجب . »آشكار شود ) خلخال

زنان عرب، معمـوالً  . كند  مسئله تقوي در آشكار ساختن صداي زيورآالت را سفارش مي         
كردند و براي اينكه ديگران بفهمند كه آنها خلخال قيمتي و متعدد به پـا                 خلخال به پا مي   

 .زدند دارند، پاهاي خود را بر زمين محكم مي
 استفاده كرد؛ بدين گونـه كـه        توان نوع حجاب و حدود آن را در اجتماع          از اين آيه مي   

در . ، بايـد اجتنـاب كـرد   شـود  جلب توجه مـردان، مخصوصـاً بيمـاردالن        باعثاز هر چه    
حقيقت، تحريك و تطميع، منع و نهي شده است، هر چند با سخن خاضعانه و يا حركاتي                 

خود براي  » بيمار دل «ديگر باشد؛ چرا كه تحريك و تطميِع افراد هوسباز، يا به تعبير قرآن،              
 . گيرد كند و آزادي عمل و تالش را از وي مي زن ايجاد مزاحمت و دردسر مي
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كند و    قرآن با ظرافت خاصي حدود پوشش و روابط را در محيط خانه نيز ترسيم مي              
 : است سوره نور چنين آمده۵۹ و ۵۸در آيه . ترين مسائل هم توجه دارد به كوچك

م اّلذين مَلكَت اَيمُنكُم و الّذين لَم يبلُُغوا الحلُم ِمـنكم ثَلـثَ مـرّتٍ،      يا اَيها الّذين امنوا ِليستَئذَِنكُ    «
ِمن قَبلِ صلوه الَفجرِ و حينَ َتضَعونَ ِثيابكُم ِمن الظّهيره و ِمن بعدِ صلوه العِشاء ثَلثُ عـوراتٍ َلُكـم،                    

         ليكُم بُفونَ عنَّ َطوهعدب ناحَليهِم جال ع َليكُم ونُ اهللاُ َلكُم االياتِ        َليس عيبي عض، كَذِلكلي بعُضكُم ع
     كيمح ليماهللاُ ع ـا اسـتَئذَنَ اّلـذينَ ِمـن َقـبلِهم،              ) 58(وا َكمسـتَئذِنوفَلي لُمَلغَ االَطفالُ مِنكُم الحاِذا ب و

 بدانيـد كـه   !ايد ه ايمان آورده؛ اي كساني ك)59(، و اهللاُ عَليم حكيم هتاِياآلكَذلك يبينُ اهللاُ َلكُم     
روزي سـه مرتبـه    اند، بايد شبانه بندگان ملكي شما و اطفالي كه هنوز به حد بلوغ نرسيده        

از شما اجازه بخواهند، يك بار پيش از نماز صبح، ديگر پس از نماز خفتن، سوم هنگـام       
بعـد از  گيرند كه اين سه وقت هنگام خلـوت شماسـت و    ها را از تن برمي     ظهر كه جامه  

دسـتور بـا بنـدگان و خانـدان      ي بر شما و آنها نيست كه بيزيچاين سه بار اجازه، ديگر  
كند كه به كار  خود گرد يكديگر جمع شويد، خدا آياتش را بر شما چنين روشن بيان مي         

آن گاه كه اطفال شما به حد بلـوغ رسـيدند، بايـد       . خلق دانا و به مصالح امور آگاه است       
ها با اجازه وارد شوند، خدا آيات خود را براي شما بـدين روشـني بيـان                   مانند ساير بالغ  

 .»كند كه او دانا و حكيم است مي
، چـون  رعايت حجاب و عفاف در محيط خانه از اهميت بسـياري برخـوردار اسـت        

 عـادت بـه نـوع و    گيري شخصيت فرزندان و آشنا شدن با احكام اوليـه و          زيربناي شكل 
ها با  نقش پدر و مادر و نوع برخورد آن      .شود ودكي ايجاد مي  هاي ك  حدود پوشش در سال   

 .يكديگر در حضور فرزندان مشخص است

 :به سه نكته اشاره كنيمكه در پايان اين بحث الزم است 
: فرمايـد  ـ مـي  السالم  حضرت علي ـ عليه :رابطه حجاب با آزادي زن در اجتماع. الف

آزادي . »ها را ترك كنـد، آزاد خواهـد بـود           هوت؛ هر كس ش   من تَرَك الشّهوات كانَ حرّاً    «
حجاب كدام آزادي را سـلب      . قلمروهايي، مانند بيان عقيده، فعاليت سياسي و غيره دارد        

كند؟ حال آنكه گفتيم حضور اجتماعي زنان ممنـوع نيسـت؛ بلكـه مطلـوب اسـت و        مي
جنسـيت  الط  اختالط زن و مرد آنجا كه اختالط دو انسان باشد، حرمت ندارد، بلكه اخت             

هاي اجتماعي و سياسي زنان منعـي نـدارد، ديگـر كـدام               است و فعاليت  زن و مرد حرام     
شود؟ مگر اينكه مـراد از آزادي، هرزگـي جنسـي و              آزادي است كه با حجاب سلب مي      
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كنـد و رسـالت        مـي  محـدود بند و باري غريزي باشد، كه البته حجاب ايـن آزادي را                بي
 . حجاب هم همين است

 لباس، نه تنها تحت تأثير فرهنگ جامعه اسـت،   :  و تأثير مدگرايي در اجتماع     لباس. ب
البتـه ميـان شخصـيت افـراد و         . باشـد    شخصيت تك تك افراد نيز مـي       ةكنند بلكه معرفي 

هـاي واالي     اي كـه ارزش     در جامعه . فرهنگ عمومي جامعه نيز ارتباطي قوي وجود دارد       
رون انسـان، حيثيـت و معنـايي مسـتقل از           اعتبـار باشـد و عـالم د         معنوي و انساني، بـي    

هاي بيروني نداشته باشد، حتماً تمامي شخصيت انسان بر اساس توجـه ديگـران و                 جلوه
اي سـعي    گيرد و پيداست كه افراد در چنـين جامعـه           اظهار نظر آنان درباره وي شكل مي      

وعي تشخّص  كنند، براي خود ن     كنند كه با هر وسيله و از جمله با لباسي كه به تن مي               مي
 . و تعين ايجاد كنند
در ضـمير و    را   تـأثيري هـد، چنـين     د  ي كه مرتباً در لباس رخ مي      زيادمد و تغييرات    

هـاي منطقـي و معقـول ممتـاز و           ه فرد نتواند خود را از راه      وقتي ك . گذارد روان افراد مي  
ل گونـه تغييـري در شـك    زند تا با ايجاد هـر   مشخص كند، به هر اقدام ديگري دست مي       

 . صورت، توجه ديگران را به خود جلب كند لباس و نوع آرايش سر و
خواهد زنان و مردان از يـك سـنگيني و وجاهـت          اسالم مي  :حرمت لباس شهرت  . ج

نوع پوشش آنها، به صورت عادي و به دور از هر گونه جلب         . اجتماعي برخوردار باشند  
امعـه باشـد، ممنـوع شـده        توجه باشد، حتي پوشيدن لباسي كه موجب تمايز فـرد در ج           

است و اگر لباسي موجب شهرت كسي گردد، آن را حرام اعالم نموده و اين را عالمـت        
: فرمايـد  السـالم ـ مـي    در ايـن مـورد امـام صـادق ـ عليـه      . داند پستي و حقارت فرد مي

شخصيتي فـرد همـين     ؛ در بيِبالمرءِ خزياً اَن يلبِس ثَوباً يشهرُه اَو يركَب را به َتشهرُه     َكفي«
، ۱۳۶۳حـر عـاملي،     (» بس كه لباسي بپوشد يا مركبي سوار شود كه او را مشهور نمايـد             

 ).۱۵۲، ص۳ج
 

 آثار تربيتي حجاب

 زيرا  ؛شود  مي پديدارماند، ابتدا در روح و روان او         اثري كه از حجاب در زن به جاي مي        
 و به آن احترام گذاشـته       كند وقتي فرد با آزادي و آزادگي براي خود پوششي انتخاب مي          

ايـن  . كنـد  پندارد، به يقين در خود احساس آرامـش و سـربلندي مـي             و آن را مقدس مي    
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 نمايانـدن   ة؛ اما وقتي كه زن به واسط      هاي انساني در زن مسلمان است      همان حفظ ارزش  
زينت و بدنش در ديد نامحرمان، از خود تابلويي هنري بسازد كه بـر ديـوار حقـارت و                   

 چيـزي جـز   ، آن ةشوند كـه نتيجـ     هايي در اطراف آن جمع مي      ته شده، مگس  پستي آويخ 
 . لگدمال شدن شخصيت انساني وي نيست

شـوند   اي كه بانوان در آن با حفظ حدود و رعايت حقوق ديگران ظاهر مي      در جامعه 
نوعان خود نشده، محيط امن و آرامي را براي جوانـان            و سبب تخريب روح و جسم هم      

نيـز  اسالم  هدف   به سوي سعادت و سالمت رواني پيش خواهند رفت و            ،كنند  فراهم مي 
 ي روحي آرام، اعصاب سالم و چشـم و گـوش پـاك      ،كه مردان و زنان مسلمان    است  اين  

اكنون نتايج و پيامدهاي رعايـت صـحيح حجـاب را در سـه بعـد فـردي،                  . داشته باشند 
 : كنيم خانوادگي و اجتماعي بررسي مي

 
 آثار فردي حجاب. الف

ترين تأثير فردي حجاب همين نكته باشد كه زن بـا              شايد مهم  :هاي معنوي   موفقيت. ۱
كنـد   اعالم بندگي خويش و اطاعت از فرامين الهي، اين حكم را به تمام و كمال اجرا مي      

دهد كه اين تاج بندگي       و پس از آن، احساس شادماني و رضايت دروني به او دست مي            
زن پوشيده، از بين خود و خدا، خدا را برگزيـده اسـت و   . ترا با افتخار به سر نهاده اس  

چنـين انتخـابي   . هاي نفس، به احكام دين روي آورده است از بين احكام دين و خواسته   
دهـد    بخشد و به پوشش او معنا مي         حال و هواي ديگري مي     ،به روحيه، تفكر و عمل او     

. دهـد   تكـاملي او قـرار مـي      هاي    و آن را عملي منطقي، خداپسندانه و در راستاي حركت         
هاي الهـي كـه    وقتي زن تقواي جنسي را رعايت كند و خود را از نامحرم بپوشاند، وعده             

شود، داراي قـوه تشـخيص حـق و     براي پرهيزكاران داده شده است، درباره او محقق مي 
شناسد، گناهانش پوشيده و مورد       شود و راه سعادت و بدبختي را در زندگي مي           باطل مي 
 شـهامت،   هاي ديگري، ماننـد درك شـيريني عبـادت،         گيرد و از موفقيت     قرار مي  آمرزش

گويي، تكـاليف شـرعي و تـرك محرمـات در همـه شـرايط و پـرورش اسـتعدادها                      حق
 ).۹۸، ص۱۳۷۷اكبري، (شود  برخوردار مي

 بـا طـرح سلسـله     ،به همين دليـل   .  تا مداوا  ،گيري معتقدتر است   اسالم اصوالً به پيش   
تـرين ايـن اصـول،     مهم. دارد گناه باز مي خطر وبرابر ن را از قرار گرفتن در اصولي، انسا 
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هـاي كمـاالت    تـرين جاذبـه    مهمايمان و اعتقاد به حضور در محضر خداوند است كه از        
 .معنوي و روحاني است

هاي    اصوالً غلبه بر هواهاي نفساني و گذشت از لذت         :حفظ احترام و ارزش فردي    . ۲
حجاب زن جهـاد اكبـر اوسـت كـه در وراي آن             . بخشد  ت و وقار مي   حرام به انسان هيب   

داننـد و حتـي دانشـمندان غيـر      اين حقيقت را همه مـي . نفس اماره به زانو درآمده است  
دهد و او را شايسته احترام  مسلمان به آن اذعان دارند كه حجاب به زن هيبت و وقار مي            

 . ؛ اما محبوبيت ارزشي ندارندزنان خودنما مطلوبيت جنسي دارند. دكن ديگران مي
بـا زنـاني كـه داراي    : به طور كلي، مردان دو نوع نگـاه متفـاوت نسـبت بـه زنـان دارنـد              

گري يا پوشش ناقصي هستند، برخوردي شهوي، تفريحي و ظاهري دارند؛ اما برخـورد                جلوه
ا قـدرت   اصـوالً مردهـ   . آنان با زنان پوشيده، برخوردي همراه با احترام و تكريمي قلبي است           
شـكن اسـت و سـر بـه         ادامه نگاه به چهره زنان پوشيده را ندارند، زيرا حجاب اسالمي نگـاه            

 . مرد به هنگام سخن گفتن با زنان خود نوعي تكريم و احترام به آنهاستزيرِي
دهـد و او      اش قرار مـي     الشعاع ظواهر جسمي   هاي واقعي زن را تحت      حجابي، ارزش   بي

تنها راه باال بردن شخصيت زن پس از كسب معـارف           . كند   مي ها  ها و طمع    را فداي هرزگي  
برتـري شخصـيت زن در ايـن        . حقيقي و پايبندي به صفات حيا و عفاف، حجاب اوسـت          

زنـي كـه بـه لحـاظ        . است كه داراي كمال همسري، كمال مادري و كمال اجتماعي باشـد           
 بازيچـه اسـت، از      همسري، ناقص و به لحاظ مادري، ناتوان و به لحاظ اجتماعي، ملعبه و            

البتـه ايـن    ). ۵۵ــ ۵۴، ص ۱۳۶۸سازمان تبليغات اسـالمي،     (بهره است     برتري شخصيت بي  
نكته را بايد متذكر شويم كه حجاب صرفاً براي حفـظ احتـرام زن نيسـت؛ بلكـه رعايـت                    

 . كند حجاب به همراه صفات عفت و حيا و اطاعت از اوامر الهي او را شايسته احترام مي
 انسان در پناه محافظ، احساس آرامش بيشتري دارد         :امش و امنيت زن   مصونيت، آر . ۳

پوشـش دينـي نيـز    . و در صورت پيشامدهاي احتمالي از مصونيت آن برخـوردار اسـت          
هاي احتمالي است كه بـه زن مصـونيت و آرامـش     هاي آلوده و آسيب  نگهبان زن از نگاه   

رود  فاظـت آن بـاالتر مـي   تر شود، درصد امنيـت و ح   د و هر چه اين پوشش كامل      ده مي
 ).۱۰۳، ص۱۳۷۷اكبري، (

ارزش . سازي و تربيت بشر اسـت       ز و نقش او سرنوشت    زعزن موجودي گرامي و م    «
قائمي، (» مرز باشد  او فراتر از آن است كه در معرض و دستخوش ارتباطات و روابط بي             
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ش د و اولين اثـر را بـر آرامـ         شو  حفظ حريم زن باعث مصونيت او مي      ). ۳۹۰، ص ۱۳۷۳
 محفوظ ماندن اين حريم بين خـود و نـامحرم، احسـاس             ة؛ زيرا در ساي   روحي وي دارد  

 . كند  را پيدا نميعرض به اوت تكسي جرئ و هيچ كند   امنيت مي
 
  آثار خانوادگي حجاب .ب

 در فلسفه پوشـش زن در اسـالم، انحصـاري بـودن لـذات را نيـز       :مرزداري لذات . ۱
د همه گونه التذاذات جنسي، چه لمسي، چه بصـري و           خواه  اسالم مي . توان ذكر كرد    مي

چه سمعي، در قالب ضابطه و قانون و در انحصار خانواده باشد، تـا زن و مـرد بـا تمـام        
وجود در كنار يكديگر و در مسير تشكيل خانواده و تداوم آن در حـد سـنگر محكـم و                    

پرور به سـازندگي   قابل مسكن باشند تا در آن سنگر با خاطري مطمئن و آرامشي انديشه           
 ).۳۹۴همان، ص( كوشش و اقدام نمايند ،شان تا حد كمال و رشد خود و نسل

 اگر زن چشـمه عواطـف خـود را در كـانون             :آرايش صحيح و دلپسند در خانواده     . ۲
ها و آرايش خود را به خانواده محدود كند و در جامعه با متانـت،                 خانواده بريزد، زيبايي  

هاي ديگر گرم، محفـوظ و        ، هم خانواده خود و هم خانواده      وقار و پوشيدگي ظاهر شود    
مانند؛ ولي اگر زن در جامعه پا را از حريم عفت و حجاب بيرون بگـذارد، نـه       محكم مي 

 آورده، بلكه خانواده مردان ديگري را       واردتنها اولين ضربه را به زندگي خانوادگي خود         
دهد،   شوند، در معرض تباهي قرار مي      رو مي    به هم كه با اين خودآرايي و خودنمايي رو       

ها، به تـدريج موقعيـت همسـران آنهـا در نظرشـان تضـعيف                 زيرا با مشاهده اين صحنه    
، ۱۳۷۰خسـروي،   (گـردد     شان نسبت به خـانواده خـود كـم مـي            شود و از تعلق قلبي      مي
 ). ۱۷۸ص

حجاب، حصاري معنـوي اسـت كـه پيرامـون خـانواده            : توان گفت  اين اساس مي   بر
 . دارد فروغي و از هم پاشيدگي محفوظ مي شده و آن را از بيكشيده 
اي در گـروي سـعادت        بدون شك سعادت هـر جامعـه      : استحكام و ثبات خانواده   . ۳

تـرين و   تـرين و در عـين حـال، حيـاتي     خـانواده، كوچـك  . هاي آن جامعه است     خانواده
آينده و پناهگاه   خانواده، كانون پرورش نسل     . ارزشمندترين هسته و عنصر اجتماع است     
ها براي حفظ افـراد خـود جاذبـه           اگر خانواده . روحي و عاطفي براي افراد اجتماع است      

اي كه عنصر خانواده در       جامعه. رود  كافي نداشته باشند، جامعه رو به از هم پاشيدگي مي         
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آن متزلزل است، مثل ساختماني است كه از آجرهاي پـوك و پوسـيده بنـا شـده اسـت،            
تواند ساختمان جامعه را فرو بريـزد؛ بنـابراين، بـراي حفـظ               اي مي    حادثه كمترين طوفان 

جامعه بايد در حفظ و استحكام خانواده كوشيد و راز نابساماني غرب، هم تا حد زيادي                
اختصـاص يـافتن عواطـف جنسـي زن و     . در عدم توجه به همين عنصر سـازنده اسـت    

ن عامل حفـظ، اسـتحكام و ثبـات    تري  شوهر به يكديگر در محدوده ازدواج مشروع، مهم       
 . خانواده است

ها با حجاب خود، هم در تحكيم خانواده شخصي خود نقـش دارنـد    اين نكته كه زن 
اما نقش حجاب در تحكـيم  . امري واضح و روشن است،  خانواده ديگريثباتو هم در    

خانواده شخصي زن، به اين لحاظ است كه اطمينان و اعتمـاد شـوهر را بـه پـاكي خـود       
اما نقش آنهـا  . ثر استؤ خانواده محفظكند و قطعاً چنين اعتماد و اطميناني در         جلب مي 

گـاه مردهـا از تمتعـات خـارج از           هاي ديگر، بدين لحاظ است كه هـر         خانواده ثباتدر  
 به همسران خود بيشتر توجه دارند و        محدوده زناشويي و خانوادگي محروم باشند، طبعاً      

 . شوند وارتر ميها است  خانواده،در نتيجه
البته اين نكته را هم بايد توجـه داشـته باشـيم كـه حجـاب، شـرط الزم اسـتحكام                      «

خواهند بنيان خانواده تزلزل نيابد،       آنها كه مي   ، بنابراين ؛خانواده است و نه شرط كافي آن      
ثرترين حجاب از مؤ  : توان گفت   بايد به شرايط ديگر نيز توجه كنند، اما در عين حال، مي           

تـرين عوامـل تزلـزل خـانوادگي          حجابي از مخرب    تحكيم روابط خانوادگي و بي     عوامل
 .)۵۷ـ۵۶، ص۱۳۶۵سازمان تبليغات اسالمي،  (»است
خداوند حكيم، اميال و نيازهاي گونـاگوني را در وجـود انسـان قـرار                :سالمت نسل . ۴

 جنسـي،   ميل. داده است تا بشر به وسيله آنها، حيات مادي و معنوي خود را تكامل بخشد              
يكي از اميال و غرايزي است كه ايزد يكتا در وجود انسان قرار داده است تا به واسـطه آن                    
بنيان خانواده شكل گرفته و بقا و سالمت نسل و ادامه حيات جوامع بشري تضـمين شـود        

اگـر ميـل    . هاي معقول و مشروع برآوردن آن را مشخص نموده است           و تعاليم ديني نيز راه    
. شـود   حفـظ مـي   صحيح و سالم قرار بگيرد، عالوه بر اينكه سالمت نسل           جنسي در مسير    

 و اگـر در مسـير       گيـرد    قرار مـي   كمال جسمي و روحي و نهايتاً آرامش      انسان نيز در مسير     
اي سـخت و    و ضـربه  شود    ميغلط، انحرافي و افراطي بيفتد، باعث هالكت و تباهي انسان           

 ). ۱۸۲، ص۱۳۷۰خسروي،  (يدآ وارد ميناپذير به سالمت نسل بشري  جبران
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 بـه   صـرفاً ،هـاي آزاد  اند كه جلوگيري از معاشـرت  مانند برتراند راسل پنداشته   برخي  
 ؛ نيسـت  پـاكي نسـل  بت به نسل است، در صورتي كه بحث فقـط      خاطر اطمينان مرد نس   

 يگـانگي و    كـردن ترين عواطف بين زوجين و برقـرار         ، ايجاد پاك   مهم ديگر  بلكه مسئله 
گانـه آدمـي بـه       تحريكات جنسي كه در حواس پنج     . در كانون خانواده است   اتحاد كامل   
 . ثري دارد ؤ بر روي سيستم توليد نسل او نقش م،آيد وجود مي

ـ آيـد، بـر غـده هيپـوفيز       دانشمندان معتقدند تحريكاتي كه در چشم به وجود مـي 
يـد  ايـن غـده، شـش هورمـون تول    . گـذارد  اثر مي ـ  غده كوچكي در زير مغز است كه
بدحجاب، چنين   نگاه به زنان  . كند كه سه نوع آن روي سيستم توليد نسل تأثير داد            مي

به همراه دارد و در نهايت بـه تـأثير منفـي در فرزنـدان و اخـتالالت وراثتـي                     اثري را 
 . شود مي منتهي

 يبا توجه به آنچه بيان شد، زنان و دختران خودنما تأثير ناروا و غير قابـل بخششـ        
آنهـا از اخـتالالت     خـود   كه   گذاشت؛ در حالي  هاي اجتماع خواهند      ت نسل را بر سالم  

 . گيري از چنين آثاري است  حجاب، پيشةفلسف. وراثتي آن بيزارند
 

  آثار اجتماعي حجاب.ج

اسـالم بـراي حفـظ سـالمت اخـالق در جامعـه،             : ثبات و سالمت اخالق جامعـه     . ۱
خداوند در مورد سـخن گفـتن و     . تبرخورد جدي و متين مرد و زن را پيشنهاد داده اس          

اي راه نرونـد كـه توجـه مـردان را         حتي در مورد راه رفتن به زنان تذكر داده كه به گونه           
؛ بنابراين، سالمت اخالق جامعه از اهـداف واالي   )، سوره نور  ۳۱مضمون آيه   (برانگيزند  

م كـردن مكـارم   من بـراي تمـا  «: اهللا عليه و آله ـ فرمودند  پيامبر اكرم ـ صلي . اسالم است
دقت در اين بيان حكيمانه رهبر بزرگ اسالم، اين نكته را روشـن     . »اخالق، مبعوث شدم  

. هـا اسـتفاده شـود    كند كه براي تمام كردن مكارم اخالقي جامعه، بايد از همـه زمينـه           مي
 .ساز، حجاب است قطعاً يكي از عوامل مهم زمينه

ش كننـد و همـه بـه سـهم خـود،      دار نشدن عفاف جامعه همه بايد تـال  براي جريحه 
گويند پاسـداري    است كه مي   به همين خاطر  . جامعه باشند وظيفه دارند كه پاسدار عفاف      

 ايـن    البته كه سـهم زنـان در       اجتماعي همه افراد است،   از عفاف جامعه، يكي از وظايف       
 .باشد ميتر  بعد سنگين
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 جداي از هم اسـت      بند و باري، دو مقوله     حجابي و بي   بي:  شود كه گفته ممكن است   
بنـد و بـار    چنان كه اگر زني بي . بند و بار نيست     لزوماً بي  ،حجاب باشد  بدون  و اگر زني    
 . حجاب هم باشد  الزم نيست كه بيباشد، حتماً

حجـابي،    اما سخن ايـن اسـت كـه بـي          ؛البته اين مطلب تا حدودي مورد قبول است       
ـ   ساز تمتعات     و خود زمينه   بند و باري است    مقدمه بي  ر چـارچوب ازدواج    شهواني در غي

هـا و    براي اينكـه عفـاف خـانواده      . گرفتآن را از سرچشمه     جلوي   بايد   ، بنابراين است؛
اي جز اين نيست كـه از ارزش واالي حجـاب، پاسـداري             دار نشود، چاره    جامعه جريحه 

ـ     بـاالي شود و براي اينكه زن در بعد اجتماعي، حد           دسـت آورد و محـيط      ه   توفيـق را ب
 . هاي شهواني آلوده نشود، بايد حجاب را حفظ كرد ش به هرزگيا دماتيمقدس خ

 امـا   ؛چشم خود را از نامحرمان فرو پوشـد       كه  درست است كه هر كسي وظيفه دارد        
 ديگـران    برابر نگاه  انگيز در  اي شهوت   وظيفه دارد كه جسم خود را به گونه       هر كسي نيز    

انگيز، استفاده كرد و     نوان كااليي شهوت  ماني نبايد به ع   از جسم و ظواهر جس    . قرار ندهد 
 .  كردهاي هرزه را به آن متوجه چشم

 ، يعني ثبات خانواده و سالمت نسـل        حجاب، اگر دو هدف پيشين در آثار خانوادگي      
، هيچ عنصـر  ريزي و عملي شود خوبي در جامعه پايهدر سايه پوشش اسالمي و ديني به     

 چرا كـه  ؛عه را از هدف واقعي خويش باز داردتواند آن جام اي نمي كننده و عامل منحرف  
اگـر نگـاهي    . دارد  بسـتگي   به دو عامل خانواده و سالمت نسـل        سعادت و كمال جامعه   

 آنجـا    ثبات و سالمت جامعـه در      بينيم كه   ، مي گذرا به جوامع غربي و آمريكايي بيندازيم      
حفـظ   از لحـاظ رعايـت نكـردن پوشـش و             زيرا آنها  از لغزش خاصي برخوردار است؛    

انـد    اجتماع و هم در خانواده باعث شده       حيا و كنترل غريزه جنسي هم در         نكردن عفت، 
 . كه پايه و اساس شخصيت فردي و اجتماعي آسيب كلي ببيند

ــد و   :آزادي زن. ۲ ــيل، رش ــالش، تحص ــار، ت ــا از آزادي، آزادي در راه ك ــور م  منظ
 . پيشرفت است

كند، كشاندن لذت جنسـي از محـيط          يآنچه نيروي كار و فعاليت اجتماع را تضعيف م        
چنين نيسـت كـه     . حجابي و روابط آزاد جنسي است       خانه به اجتماع و همچنين ترويج بي      

هاي فرهنگي، اجتمـاعي و   حجاب به صورت زنداني كردن و محروم ساختن زن از فعاليت      
اسـالم مـانع بيـرون رفـتن و         . اقتصادي باشد و با اين عمل، اسـتعدادهاي او حـبس شـود            
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صيل علم و دانش زن نيسـت؛ بلكـه تحصـيل علـم و دانـش را بـر مـرد و زن واجـب             تح
پوشـانيدن  . خواهد كه زن بيكار بنشيند و وجودي باطل بار آيد      اسالم هيچ گاه نمي   . داند  مي

شـود و آنچـه سـبب         بدن مانع هيچ گونه فعاليت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي زنان نمـي           
 . هاي شهواني است جويي ن محيط كار به لذتفلج كردن اين نيرو است، آلوده كرد

 طـي يـك   ،گـذار جمهـوري اسـالمي      بنيـان  ،بينيم كـه امـام خمينـي       اينجاست كه مي  
هـا لخـت بياينـد و         وزارتخانه اسالمي نبايد زن    در« : فرمود ۱۳۵۸ اسفند   ۱۵سخنراني در   

رعي و در  و كار كنند، اما با حجـاب شـ   مانعي ندارد كه بروند، اما باحجاب باشند   ؛بروند
 .»حفظ جهات شرعي باشند

 مـانع   ، حق طبيعي بشـر اسـت و حجـاب         ،گويند كه آزادي   گاهي اوقات مخالفان مي   
در پاسخ و توضيح كلمه آزادي بايد بگـوييم كـه ايـن ايـراد تنهـا مخـتص                  . آزادي است 

توان مطرح كرد كه حكم روزه مخالف آزادي          بلكه در مورد روزه هم مي      ،حجاب نيست 
ا خوردن است و همچنين مقـررات راهنمـايي و راننـدگي در دنيـا مـزاحم                 انسان در غذ  

 را  هـا   رانندگي آزادانه رانندگان اسـت و نيـز تمـام محرمـات و واجبـات، آزادي انسـان                 
 ،از ايـن رو . البته معلوم است كه در مكتب الئيك همه چيز جـايز اسـت    . ندك  محدود مي 

مـا  . بند باشيم آن پاي بايد به احكام،يمسخن ما اين است كه وقتي دين و مكتبي را پذيرفت     
 بايـد بـا عبوديـت و بنـدگي خـدا،             پس ،باشيم   مي پايبند قرآن و سنت   و  مسلمان هستيم   

 . كنيم هاي حيواني خود را طبق فرامين الهي محدود آزادي
گيـري    بهره  امروزه در بسياري از جوامع، از لباس       :حفظ استقالل سياسي و فرهنگي    . ۳

ديان را در نظر بگيريم كه چگونه لباس را به صورت يك سند سياسـي               هن. سياسي دارند 
 . كنند المللي شركت مي در آورده و با همان پوشش خاص در مجامع رسمي بين

زنـان را در نظـر بگيـريم كـه چگونـه از لبـاس سـند                  و، مـردان    در جوامع آفريقايي  
هـاي فرهنگـي    تهـاجم ، خود را از دسـتبردها و    اساس همان سند   سازند و بر   استقالل مي 

 زنان با پوشش خاص خود در قالب حجـاب          ،كنند، يا در جوامع اسالمي     غرب حفظ مي  
 . كنندشان را در قبول اسالم اعالم  كه استقالل فكرييا ستر سعي دارند 

آيد كه استقالل فكري، ديني، سياسي و فرهنگي هـم           لباس پرچم بدن به حساب مي     «
نشـانگر  وانيم به اين نتيجه برسيم كـه تغييـر لبـاس        ت  و از همين جا مي     شود  محسوب مي 

 كـه در آن  ،شود  افراد ايجاد مي    تغيير در مشي و رفتار     ،تغييرات انديشه است و به تبع آن      
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 به ويژه از آن جهت كه وضع برون حكايـت           ،رود ال مي  زير سؤ  كشور استقالل   ،صورت
 درون رخنه كرده و در      دهد كه انديشه وابستگي در     از وضع درون آدمي دارد و نشان مي       

 .)۳۸۷ـ۳۸۵ص ،۱۳۷۳ قائمي،( » متجلي شده استافرادظاهر 
ها   ترين بدبختي   به گفته مونتسكيو در حكومت دموكراسي از دست رفتن عفت، بزرگ          «

 ).همان(» شود تا جايي كه اساس حكومت را از بين خواهد برد و مفاسد را باعث مي
هـا و مفاسـد    گسـترش آلـودگي  گاه كنيم كه اين واقعيتي است كه بايد به آن اعتراف    

هاي گونـاگون ايـن       هاي آن را در عرصه     سبب براندازي يك حكومت است و ما مصداق       
ايـم و آينـدگان شـاهد سـقوط      ديـده  غيـره  مريكاي التين، خاورميانه و   جهان بزرگ در آ   

 . ديگر در آينده خواهند بود  از جوامعبسياري
و  ي مبارزه با استعمار بـه حسـاب آيـد         د نوع توان حجاب براي جوامع جهان سوم مي     

د با قواي مهـاجم  زنان الجزايري در مبارزات خو . سر راه مقاصد شوم آنها باشد     بر  مانعي  
در واقـع،   . كردند را به خوبي نشان دادند و ضربه خود را بر آنان وارد              فرانسه اين مسئله  

 . پذيرند نشان دادند كه مسلمانند و غلبه كفر بر اسالم را نميآنها 
 به اين نتيجـه خـواهيم       ،اگر حجاب را در جامعه اسالمي الاقل از همين ديد بنگريم          «

در يـك جامعـه اسـالمي حتـي يـك           . رسيد كه در تعميم آن از ديد سياسي بايد كوشيد         
گرا هم بايد به خاطر استقالل وطنش و حفظ امنيتش حجاب را بپذيرد و البتـه يـك                   ملي

 .)۳۸۷همان، ص( »تقادش آن را پذيراستر ايمان و اعمسلمان به خاط
 از جملـه    ، همـه چيـز آن جامعـه        بتواند عفت و پوشش را از زن بگيرد،        استعماراگر  

يكـي از رمـوز موفقيـت انقـالب         . قرار دهـد  سلطه   تواند تحت اختيار و    مردان آن را مي   
ـ يافتند و بـا توسـل بـه ح        ين بود كه زنان به سرعت خود را         اسالمي ايران نيز در هم      ةرب

 .  پهلوي ايستادند و آن را به زانو درآوردندةحجاب در مقابل رژيم خودفروخت
 شـود   حجاب عامل حفظ نيروي كار است، باعث مي       « :حفظ نيروي كار اقتصادي   . ۴

 هـاي ناشـي از      كه اوقات رسمي هر كس در همان مسير كار صـرف شـود و وسوسـه               
ها و صرف وقـت بـراي عـيش و        دام انداختن به  ها، طراحي براي      سازي  ها، چهره   ديدن
كشاندن تمتعات غريزي از محيط خانـه بـه محـيط كـار      . ها از ميان برداشته شود      نوش

» هـا بـه هـدر رود    گـذاري  سبب آن خواهد شد كه نيروي كار ضعيف گردد و سـرمايه          
 ).۳۹۸همان، ص(
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 پوشـش اسـالمي، زمينـه را بـراي          رعايتاز طرفي ديگر، نقش اقتصادي حجاب در        
به خودآرايي   اگر زنان خود را   . برد هاي ناشي از آن، از بين مي       ها و رقابت   پرستيانواع مد 

ر نكنند و با لبـاس سـاده و مرتـب در حـد پوشـش الزم د                 و خودنمايي در جامعه مقيد    
هاي ناشي از مدپرستي، به خودي خود         و گرفتاري  ها  تجامعه ظاهر شوند، بسياري از آف     

 . رود از بين مي
ـ      مواد آرايشي و لباس    هاي سنگين  هزينه خصـوص بـا تغييـرات      ه  هاي گران قيمت، ب

ها و جامعه تحميل كـرده       فرسايي را بر دوش اقتصاد خانواده      اوم مدها، بار مالي طاقت    مد
 . شود  هاي جامعه مي ، باعث به هدر رفتن سرمايهو عالوه بر آن

 
  در دختران هاي دروني كردن حجاب  روش

 يمان به خدا  ارتقاء و تقويت ا.۱

ابتدا بايـد   ،   همراه با فضيلت عفاف و حيا      ،دروني كردن و گسترش فرهنگ حجاب     براي  
به تحكيم ايمان و تقويت باورهاي ديني افراد جامعه توجـه شـود كـه در حكـم روح و                   

تـرين عوامـل بـدحجابي، ضـعف ايمـان و            يكي از مهم  . الق و رفتار آنان است     اخ ةريش
پناهگاهي است كه انسـان را از       ، مانند   ايمان. شود ا مي  ضعف حي  سببمعنويت است كه    

 ؛المـؤمن بعملـه  « :فرمايد  ميالسالم ـ  ـ عليهحضرت علي  . كند افتادن در گناهان حفظ مي
 .)۶۲ ص،۱۳۷۳آمدي، (» گر است ايمان انسان در گروي عمل او جلوه

 و  كيفيـت زنـدگي فـرد     ترين نقـش را در       ، عالي محكمهاي   باورهاي درست و ايمان   
 . كند جامعه ايجاد مي

 
 ) و مردان به طور جداگانهزنان (رساني در زمينه احكام حجاب  اطالع. ۲

.  از ديگـر علـل بـدحجابي اسـت    ناآشنايي برخي از جوانان با احكام و حـدود پوشـش،    
اطالعي از حدود روابط بين محرم و نامحرم و چگونگي پوشش اسالمي، بـه معضـل                 بي

چنين افرادي با احكـام اسـالمي       ، اگر   در حالي كه  . شود ر مي حجابي منج  بدحجابي و بي  
 . آيند پوشش آشنا باشند، در صدد اصالح بر مي
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 هاي حكم حجاب و آثار مثبت آن  بيان استدالل. ۳

فلسفه و آثار فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي عفاف و حجاب به صورت صحيح و         وقتي  
تايج سوء رعايـت نكـردن آن ترسـيم شـود،     همراه با استدالل در زندگي جوانان بيان و ن   

 . و منطقي حجاب و عفاف كمك كندتواند به درك حقيقت عقالني  مي
 
 حجاب برتر  شناسايي و معرفي الگوهاي .۴

 بشـر سـعي     .هـا فـراوان اسـت      ثير قهرمانان بزرگ در زندگي انسان     ترديدي نيست كه تأ   
اخالق و رفتـار خـود را   ويد و ايي برجسته در زندگي خود بجه همواره نمونه كند كه     مي
امـروزه يكـي    . الگوها در ساختار روحي و رفتاري، نقش مهمي دارند        . ها تطبيق دهد  با آن 

 كـه بايسـته و شايسـته اسـت، بـا            از مسائل جدي اين است كـه زن مسـلمان آن چنـان            
 . برتر تاريخ اسالم آشنا نيستهاي  چهره

الگو پذيرفت و آنان را سرمشق خـود      اگر زن حب علي را در دل جا داد، از خاندان او             
آفرين نخواهد بـود؛ بلكـه    شود و حضورش در جامعه، نه تنها دلهره       قرار داد، رويين تن مي    

، بـه معنـاي آمـوزش       بيـت    اهـل  شـود؛ بنـابراين، آمـوزش حـب         باعث اطمينان خاطر مـي    
در مراتـب محسـوس بـراي نوجوانـان         . گزيني و اثرپذيري خواهد بود      الگوگيري، سرمشق 

 . اثرگذار است وجه به الگوهاي آنان به خصوص نوع حجاب معلمانشان بسيارت
 

 ها و متوليان حجاب در جامعه  بليغات رسانه اصالح ت.۵

 حـوزه چـاپ و نشـر كتـب و           ،دارد نيـاز  به نظـارت دقيـق       هاي مهمي كه   يكي از حوزه  
ركـات موذيانـه و   ها و تكثير نوارها و نيز برخورد قاطع با ح  تهيه و توليد فيلم  ،مطبوعات

 . كنند شبه روشنفكري است كه با توليد محصوالت مغاير با امر توسعه عفاف فعاليت مي
 
  ترويج و احياي تعليم و تربيت ديني فرزندان در مدارس .۶

اي هـ  كـارآموزي مانند   ،كارآموزي مسائل ديني  . اند  مراكز تعليم و تربيت و تزكيه      ،ارسمد
  بدون تعليم و تربيت، پوشش ديني را بـه         ةتوصي. ديگر موارد درسي يك ضرورت است     

همراه با معرفـت، پـذيرش آن را         ة اما توصي  كند؛  يك دستور خشك و تحميلي تبديل مي      
 . عرفت حجاب خود ضامن اجراي آن استم. كند آسان مي
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  امر به معروف و نهي از منكر .۷

نما همـواره   نان خود تردگي و شهامت در جامعه اجرا شود و ز        اگر امر و نهي ديني با گس      
هـا برطـرف     ز بـدحجابي  مورد امر به معروف جامعه اسالمي قرار گيرند، بخش زيـادي ا           

ؤدبانه و دوستانه استفاده كـرد؛ چـرا كـه          هاي م  البته براي بيان حق بايد از روش      . شود مي
 . پذير نخواهد بود نفس حقير شود، تربيتبايد توجه داشت كه اگر 

 
 استاي حيا، عفاف و حجاب سازي فرهنگي در ربستر. ۸

 ايجاد فرهنگ حجاب و پوشش صحيح در جامعه، ابتدا بايد فرهنگ حيا را ايجاد نمـود،        براي
ها تالش كرد، سپس به       ريزي كرد و در پي آن در جهت حفظ حريم           سپس براي عفاف برنامه   

 امري كامالً دروني اسـت كـه از نمادهـاي          ،حيا. ترين سطح، يعني حجاب پرداخت      محسوس
اي كار شود و افراد جامعه با حيا تربيت شوند،            اگر به صورت ريشه   . شود  بيروني مشخص مي  

سـازي در     براي احياي فرهنگ حجاب به زمان زيادي نياز نخواهيم داشت؛ بنابراين، فرهنـگ            
 . تري نسبت به ايجاد فرهنگ عفاف و يا مرحله بعد، حجاب دارد زمينه حيا زمان طوالني

 
  گيري بحث و نتيجه

ارتباط ميـان   توان گفت كه حجاب، رفتاري الهي است كه براي ايجاد         به طور خالصه مي   
  :كوشد  عوامل ذيل مي

از آن جهت كه خالق ستار، حـدود حجـاب را مشـخص         : ارتباط فرهنگ و دين   . الف
 .كرده؛ اما اجراي آن را به عرف و فرهنگ بشري واگذار نموده است

حجـاب يـك فعلـي    به دليـل اينكـه    :در رفتار انسانيارتباط ميان تكامل و اختيار   . ب
 . كمال خود آن را برگزيده استبراياست كه زن مسلمان 

حجـاب، ايمـان عملـي زن اسـت كـه          به خـاطر اينكـه       :ارتباط ميان عقل و ايمان    . ج
 .  تفكر و تعقل است، اجراي آنگاه تكيه
 هـاي   در زمينـه اي هاي گسـترده   حجاب جلوه  :ارتباط حجاب با سياست و ديانت     . د

 . شود سياسي، فرهنگي و اجتماعي داشته و نماد هويت ديني و ملي فرد محسوب مي
فرايند ساخت و پرداخت افكـار،  «در پايان، بر اساس تعريف ما از تربيت اسالمي كه         

، ۱۳۸۲بهشـتي،   (» اخالق و اعمال خدا محورانه، مطابق بـا آمـوزه هـاي اسـالمي اسـت               
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گـذارد و    ر زن اثـرات آرامـش، تـوازن و طمأنينـه مـي            ، حجاب در نفس و فكـ      )۱۳۸ص
كند، شايد بدين جهت است         اضطراب را از او دور و صفات ملكوتي را در وي بيدار مي            

حجـاب بـه    . شـوند     مشوش و مضطرب مي   با ديدن حجاب،    كه افراد ناهنجار و مغرض،      
افـق قـوانين    كند؛ زيرا هر چيـز كـه مو         تمركز اعمال عبادي براي تقرب به خدا كمك مي        
مهم نيست كه صورت حجـاب از       . كند  حقّه الهي باشد، به ايجاد نظم و اعتدال كمك مي         

، مهم روح و معناي آن است كه مهر تأييدي          )مانتو، مقنعه، چادر و غيره    (چه نوعي باشد    
از سوي خالق يكتا است و زن مسلمان، حجاب اسالمي را به عنوان تاجي افتخـارآفرين                

 .نهد قرب الهي بر سر ميو عزتمند به قصد 
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 منابع

 
 .هجرت: اي، قم الدين الهي قمشه ، ترجمه محي)ق.هـ ۱۴۱۲ (قرآن كريم

: ، تهـران تحليلي نـو و عملـي از حجـاب در عصـر حاضـر      ،  )۱۳۷۷(رضا   اكبري، محمد 
 .انتشارات پيام عترت

الـدين    ، بـه شـرح جمـال      غـررالحكم و دررالكلـم    ،  )۱۳۷۳(آمدي، عبدالواحد بن محمد     
 .انتشارات دانشگاه تهران: حمد خوانساري، تهرانم
 .انتشارات حديث راه عشق: ، اصفهانحيا، )۱۳۸۳(فرد، امير حسين  پور بانكي

تربيت وزارت آموزش    فصلنامه تعليم و  : ، تهران »تربيت اسالمي «،  )۱۳۸۲(بهشتي، سعيد   
 .و پرورش

 .انون جاويدانتشارات ك: ، تهراننهج الفصاحه، )۱۳۶۴(پاينده، ابوالقاسم 
هـاي پژوهشـكده      ، سلسله نشست  شناسي  حجاب از ديدگاه روان   ،  )۱۳۷۲(جاللي، زينب   
 ).ره(امام خميني

 .انتشارات اسالمي:  جلد، تهران۲۰، وسايل الشيعه، )۱۳۶۳(حر عاملي، محمد بن حسن 
، دومين نمايشـگاه تشـخص      مجموعه مقاالت پوشش و عفاف    ،  )۱۳۷۰(خسروي، حسن   
 .و منزلت زن

 . سازمان تبليغات اسالمي: ، قمحجاب و شخصيت زن در اسالم، )۱۳۶۸(ر، محمد تقي رهب
، )مجموعـه مقـاالت كنفـرانس زن      (حجـاب و آزادي     ،  )۱۳۶۸(سازمان تبليغات اسالمي    

 .چاپخانه عالمه طباطبايي: تهران
 .النبوية السنة دار االحياء:  قاهره ،سنن ابي داود، )تا بي(سجستاني، ابي داود 

 . الداوريمكتبةانتشارات : ، قمعلل الشرايع، )۱۳۷۶(، ابوجعفر صدوق
، ترجمه سـيدمحمد بـاقر       الميزان في تفسير القرآن     ،)۱۳۶۱(طباطبايي، سيدمحمد حسين    
 . انتشارات محمد: موسوي همداني، تهران

 .انتشارات اميري: ، تهرانحيات زن در انديشه اسالمي، )۱۳۷۳(قائمي، علي 
: تهـران   جلـد، ۱۱۰اي، ، ترجمه محمد باقر كمرهبحاراالنوار،  )۱۳۷۶ (مجلسي، محمد باقر  

 .ةميمكتب االسال
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