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 (حجاب در قرآن و روایات تاریخیحرمت : عنوان مقاله )

 

 
 نفسحجت نیک:نام و نام خانوادگی نویسنده اول 
 دانشجوی دکتری

hojat_niknafs@yahoo.com  
 

رسولالدین آل سید جمال: نام و نام خانوادگی نویسنده دوم  
 مدرس دانشگاه

 

کبری اسالمی: سومنام و نام خانوادگی نویسنده   
 مدرس دانشگاه

kobraeslami@yahoo.com 

 وحید رشیدوش: نام و نام خانوادگی نفر چهارم
 مدرس دانشگاه

 چکیده

باشد و می( پوشش)به حفظ حجاب... احزاب، اعراف و الرحمن و های نور، تاکید موکد خداوند متعال در قرآن کریم در سوره

طور رعایت کند و همینشود که با رعایت پوشش خود چقدر ارزش پیدا میانسان چه مرد و چه زن به جواهری تشبیه می

-مت آن تشویق میشمارد و با در نظر گرفتن جزاء و پاداش انسانها را به حفظ حرنکردن آنرا باعث هالکت انسان و جامعه می

وضعیتی که در آن قرار گرفته بودند به  با آن! و حتی اسرای کربال بارها تاکید شده( ع)کند از سویی دیگر در روایات اهل بیت 

 حفظ حجاب خود اصرار و تاکید دارند در روایات تاریخی ایران در دورة قبل از اسالم و بعد از اسالم به پوشش زنان توجه ویژه

حجابی از ابزار استعمار جهت استثمار ملتهای جهان به ویژه کشورهای اسالمی از سوی کشورهای ه شده و رواج بینشان داد

 .شوداروپایی معرفی می

 قرآن، حجاب، پوشش، زن :واژگان کلیدی

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:kobraeslami@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 

 

 مقدمه 

پیامبران قبلی هم در مورد از مسائلی که در تمام دوران مورد تاکید قرار گرفته و خداوند متعال در خصوص این مسئله به 

الشان اسالم هم در قرآن کریم نسبت به رعایت شدن آن الزام فرموده حفظ رعایت شدن آن الزام فرموده و به پیامبر عظیم

توانند با رعایت این اند که میدر این بین بیش از پیش طرف خطاب زنان بوده. باشدحجاب و پوشش از طرف مردان و زنان می

بندوباری جنسی و اخالقی دور گذاری نمایند چرا که جامعه اگر از شهوات و غرائز و بیجامعة سالم و پاک را پایهاصل اساسی 

با بررسی جوامع کشورهای اسالمی از جمله کشور . باشد زندگی سالم که با یاد خدا همراه است در آن تداوم خواهد داشت

گیرد در ی استعمارگر برای تسلط در آن مورد تهاجم فرهنگی قرار میعزیزمان ایران اسالمی هم که مدام از سوی کشورها

خواهند حجابی و آزادی میکنند و با تبلیغ بیگذاری میسالهای اخیر بیش از پیش در بهم زدن ساختارهای فرهنگی ما سرمایه

به این نحو با مسلط شدن بر ارزشهای  ها و ارزشهای مورد تاکید قرآن، احادیث و روایتهای تاریخی ما را از ما بگیرند وداشته

ای مختصر با عنوان حرمت حجاب در قرآن و روایات روی این اصل مقاله. دینی و فرهنگی بر ما و کشورمان مسلط شوند

تاریخی به رشتة تحریر درآوردم تا به این مطلب واقف شویم رعایت و حفظ پوشش محدودیت نیست بلکه عزت و احترام و 

 .باشدهای مختلف این کشور عزیز و اسالمی میازنده در عرصهحضور فعال و س

 حجاب در لغت

واعظی، منصور، . )حجب و حجاب هر دو مصدر و به معنای پنهان کردن است و حجاب به معنای پرده نیز هست

2:31:34) 

یعنی پوشش و زن محجوب حجاب «»امراه قد تسرت یستر3 الستر و امراه المحجوبه3 الحجاب»3استالعرب چنین آمدهدر لسان

 (:32همان)« .یعنی زنی که با پوششی پوشیده شده باشد

شود، از آن کاربرد قرآنی حجاب نیز داللت بر آن دارد که اصل معنای حجاب منع است و اگر به پوشش و ساتر، حجاب گفته می

یات پیش گفته معنایی دربارة چنان که خصوص( 324همان. )های حجاب استرو است که پوشش مانع از دیدن و از مصداق

 3توان در کاربردهای قرآنی سراغ گرفت مانندحجاب را نیز می

 (3:31:33مطهری، مرتضی،)« ...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ»

« .خواهید از پشت پرده بخواهیدمی [همسران پیامبر]از آنان ( به عنوان عاریت)و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را »

 (:4آیة 3 سورة احزاب)

-امّا سابقة پوشش زنان به پیش از اسالم و شرایع گذشته برمی. استدر اسالم برای پوشش زنان حدود و چهارچوبی تعیین شده

 .گردد

میرخندان، . )استکردهمی در دیدگاه برخاسته از وحی، انسان از ابتدا پوشش داشته و در صورت نبود آن احساس شرم و حیا

 (1331:93سید حمید، 

زندانی کردن و حبس زن در . است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروندوظیفة پوشش که اسالم برای زنان مقرر کرده

 .اسالم مطرح نیست
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آیات . خودنمایی نپردازد گری وپوشش زن در اسالم این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه

کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفاده از قرآن و مربوط همین معنی را ذکر می

-چه در سورة مبارکة نور و چه در سورة مبارکة احزاب، حدود و پوشش و تماسهای زن و مرد را ذکر کرده... کنیممنابع ذکر می

 (:33 1:33، مرتضی، مطهری.) است

 .استپوشش اسالمی زنان از احکامی است که تشریع آن به عنوان امری الزامی به تدریج صورت گرفته

در سال پنجم هجری در مدینه پس از جنگ احزاب برای همسران رسول آیات خاصی نازل شد که در این آیات به روابط آنان با 

سورة احزاب همسران رسول اهلل نباید همچون دوران جاهلی پوشش و  ::اس آیة براس( 321همان. )استدیگران هم اشاره شده

 (324همان. )های آنان در چشم ما بنشیندباشند که زیباییرفتاری داشته

 آیة جِلباب

3 احزاب سوره)« ابِیبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَأَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَ یَا»

 (43آیه 

این امر به آنکه شناخته شوند و آزار . های خود را بر خویش فرو افکنندای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن بگو جلباب

 (3124تااشتهاردی، محمد، بی)  .تر استنبینند نزدیك

الفراهیدی، خلیل بن . )پوشانداند که سر و سینة زن را میتر از رداء نیز گفتهرا پوششی بلندتر از روسری و کوچكجلباب 

 (3124 ق ق 1212،احمد

که کند که هنگامینقل می( س)دربارة پوشش حضرت زهرا ( ع)در ماجرای غصب فدک عبداهلل محض، از نوادگان امام حسن 

اندازند، بنابر این کنند و جلباب بر بدن میبر سر می( خمار)روند، روسری خنرانی به بیرون میحضرت برای خواندن خطبه و س

 .استرفتهپوشانده و زیر پای ایشان مینقل، لباس حضرت آن قدر بلند بوده که قدم و پا را هم می

ق  :121                  طالبعلی بن ابیطبرسی، احمد بن . )استو بلندتر از آن بوده( روسری)بنابراین جلباب غیر از  خمار 

 (:44-3442 ق

البته بعید نیست با توجّه به . تردید مقصود از جلباب در آیة مزبور، مقنعه نیست، بلکه پوششی بزرگتر از آن، منظور استبی

ه و کوچکتر از ردا دانسته شناسان، مانند فیروزآبادی و طریحی، که واژة مزبور را پوششی بزرگتر از مقنعکلمات بعضی از واژه

انداختند، به بزرگی چادرهای امروزی نبوده و چه زنان صدر اسالم، به هیئت چادر بر روی مقنعة خود میبودند، بگوییم آن

که در آن زمان نیز، چادرهای بلند و فراگیر استفاده اگر چه با توجّه به قراین احتمال این. وضعیّت فعلی، به تدریج پیدا شده

 (3831:92کالنتری، علی اکبر، . )رسدتر به نظر میشده، قویمی

 آیات قرآنی در مورد حجاب

سورة )  «مِنْ آیَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ وَرِیشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ یَ»

 (42آیة 3 اعراف

پوشاند؛ و مایة زینت شماست؛ و لباس تقوی بهتر است؛ این برای شما لباس فروفرستادیم که اندام شما را می! ای فرزندان آدم

 .از آیات خدا است، باشد که متذکر شده، پند گیرند
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 .این آیه، بیانگر اهمیّت لباس و پوشش و ستر و ساتر از نظر قرآن است

برای انسان نیز لباسی که . ابتدا به معنای پرهای پرندگان است که برای آنها هم پوشش است، هم زیبایی« ریش»در آیة مزبور 

 (3:-328 1:39،قرائتی، محسن) .شودنوعی تجمّل به حساب آید ریش گفته می

نْ أَبَوَیْکُم مِّنَ الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِیَا بَنِی آدَمَ الَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ 

 (43آیة 3 سورة اعراف) حَیْثُ الَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیَاطِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ

در حالی که با وسوسة خوردن از )دم مبادا شیطان فریبتان دهد، آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد،ای فرزندان آ

اش شما را از این که آنها هایشان را بر آنان آشکار کند، همانا شیطان و قبیلهلباس را از تن آن دو برکند تا عورت( آن درخت

 .آورند قرار دادیمرستان کسانی که ایمان نمیما شیطان را سرپ. بینندبینند مینمی

بینید، چون شیطان را نمی. کشف عورت، زمینة عدم ایمان و سلطة شیطان است و برهنگی، عامل خروج از جایگاه قرب است

 .شویدآماده نیستید و غافل می

مثل صحنة )ولی مراکز فعالیت آنشیطان دیدنی نیست . پس بیشتر مواظب باشید. فریبندگی شیطان به خاطر ناپیدایی اوست

3 1:39قرائتی، . )سلطة شیطان به خاطر اعمال خود انسان است. دیدنی است( خشم،هنگام داوری، هنگام خلوت با زن نامحرم

2:-24) 

اللُّؤْلُؤِ کَأَمْثَالِ  3فرمایدآل را که در بهشت جای دارند، به مروارید محجوب و پوشیده در صدف تشبیه نموده، میقرآن زنان ایده

 (:4آیة 3 سورة واقعه) الْمَکْنُونِ

-کند که جواهرفروشان، آنها را در پوششی مخصوص، قرار میو یا آنان را به جواهرات اصلی، چون یاقوت و مرجان، تشبیه می

آزار بی. )ه نشودو از قدر و ارزش و اهمیت آنها کاست. دهند تا همچون جواهرات بدلی به آسانی در دسترس این و آن قرار نگیرند

 (3123 1:23شیرازی، عبدالکریم،

 (49و  42آیات 3 سورة الرحمن. )کَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ *یهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّف

 

 .آنها نرسیده، گویی یاقوت و مرجانند در آنجا، زنان زیبا و باحیا هستند که پیش از آنان، دست هیچکس به

باشد و خداوند پاداش عظیم و بیکرانی را برای زنان بنابراین حجاب، کمال و وقار زنان بوده، نشانگر ارزش و اصالت وی، می

 .تقوی پیشه و پاکدامن، مقرر داشته

 فلسفة حجاب در قرآن

یان زن و مرد تفاوتی نیست، بلکه این اندیشه است که باید فلسفة حجاب در قرآن این است که برای سیر به مدارج کمال، م

یعنی همانگونه که قرآن بین کمال و حجاب و اندیشه و عفاف جمع نمود، ما نیز در نظام اسالمی بین کتاب و . قرآن گونه باشد

 3یعنی عظمت زن در این است که. حجاب جمع کنیم

 «.ان ال یرین الرّجال و ال یراهنَّ الرّجال»

 .نید مردان نامحرم را و مردان نیز آنان را نبیندنبی
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حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن 3 فرمایدگوید، میقرآن کریم وقتی دربارة حجاب سخن می

صد تباهی جایز لذا، نظر کردن به زنان غیر مسلمان را، بدون ق. که نامحرمان او را به دیدی غیر از دید احترام و حرمت ننگرند

 (23-329 :1:9منصوریان، محمد علی،) اند بهرهداند و علّت آن این است که زنان غیر مسلمان از این حرمت بیمی

تر است؛ همانا خداوند به آنچه این عمل برای ایشان پاکیزه. ها حفظ کنندبه مردان مؤمن بگو که دیدگان فروخوابانند و دامن

های خویش حفظ کنند و زیور خویش مگر های خود را فروپوشند و دامنبه بانوان باایمان بگو چشم دهند آگاه است وانجام می

مگر برای شوهران یا پدران یا پدرشوهران یا پسران یا پسر شوهران یا برادران یا برادرزادگان . آنچه که پیدا است، آشکار نکنند

آگاه ( امور جنسی)یلی که به زن حاجت ندارند یا کودکانی که از راز زنان شان یا مردان طفیا خواهرزادگان، یا زنان یا مملوکان

دانسته شود و همگی به سوی خداوند ( کردندهایی که به پا میخلخال)نیستند و پای به زمین نکوبند تا زیورهای مخفی آنان 

 (1:و  8:آیات 3 سورة نور (.توبه برید، ای گروه مومنان، باشد که رستگار شوید

هایی که سرمه و رنگ و زیورآالتی را که همانند طال و جواهر از بدن آرایش« .های خود را آشکار نسازندزینت»در « زینت»واژة 

 (31-334 1:93محمدی اشنائی، علی،) گیرد جدا هستند، دربرمی

 اخباری در مورد حجاب

ابن امّ مکتوم که از هر دو چشم نابینا . اهلل علیه و آله بودیمبعد از نزول آیة حجاب، من و میمونه نزد پیغمبر صلّی3 سلمه گفتامّ

مگر شما 3 فرمود. بیندابن امّ مکتوم کور است؛ چیزی نمی! یا رسول اهلل3 عرضی کردیم. پنهان شوید3 پیغمبر فرمود. بود، وارد شد

 (3431:38:جعفریان، رسول،...) بینید؟کورید و چیزی نمی

. عبداهلل بن ام مکتوم وارد گردید. اهلل علیه و آله در حجرة دختر خود فاطمه بودحضرت رسول صلّی3 افاطمه زهرا سالم اهلل علیه

 3 اهلل علیه و آله امتحاناً فرمودپیغمبر صلّی. فاطمه سالم اهلل علیها پنهان شد؛ پس از رفتن عبداهلل حضرت فاطمه آمد

 

 قُل3 خداوند فرمود. من که چشم داشتم! ض کرد یا رسول اهللعر. چرا پنهان شدی؟ عبداهلل که چشم نداشت! دختر جان

اَلحَمدُ لِلّه الّذی أرانی فی أهل بیتی ما سرّنی؛ شکر خدا که به من نمود در اهل بیت 3 حضرت رسول فرمودلِلمؤمِنات یَغضُضن؛ 

 (3:32همان. )من آنچه که مرا با آن خوشنود نمود

السالم که به شجاعت ادیبه و عصمت الهیّه موصوف ختر کبرای حضرت امیر علیهزینب خاتون سالم علیهما د3عقلیة القریش

ای پسر 3 است، اعمال جابرانة یزید را در حضور اعیان دولت با کمال قدرت مجسّم و محسوس خاصّ و عام نمود و فرمودبوده

مّا پردگیان عصمت را آفتابی و صورتهای آیا از عدالت است که زنان و کنیزان خودت را در پرده و محتجب نمودی، ا! آزاد شده

 (3:33 همان) ایشان را برای نامحرمان آشکار ساختی 

السالم سکینه خانم در مجلس یزید با ساعد خود روی خود را دختر شش سالة حضرت ابا عبداهلل حسین علیه3 سکینه خاتون

چه کنم؛ در مجلس تو نامحرم زیادند و من ساتر 3 فرمودکنی؟ آن مخدرّه چرا گریه می3 یزید پرسید. کردگرفته بود و گریه می

 .ندارم

به مجرد ورود عبا . حجاب وارد مجلس شوهرش شودبی( هند)یزید هم که پادشاه عصری شد راضی نشد که زوجة او 3 یزید پلید

د که نظرشان به حرم یزید به سر او افکند و او را از مجلس به حرمسرا فرستاد و حضار مجلس آن پلید همگی سر به زیر انداختن

 (3:39 همان. )نیفتد
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اند که در عرب فقط یك زن در شرفاء مسمات به عایشه دختر طلحه در تمام شرفای عرب یك زن به همة تاریخ خوانان خوانده

نموده و از حجاب خرامید و عرب تماماً بر او هجوم آوردند و اعتراض کردند که چرا روباز خواهرزادة عایشه خودمان بود که بی

 (3:39 همان)زیّ شرافت بیرون رفته؛ لذا او را از زمرة زنان شرافتمند خارج نمودند 

 روایت حجاب در ایران قبل از اسالم

 حجاب در دین زرتشتی

در میان زرتشتیان، پدران و برادران زنان شوهردار بر آنان نامحرم بودند و زنان شوهردار برای دیدار هیچ مردی حتی پدران و 

 .دار جامعه رفت و آمد کنندهای روان روپوشبرادران خود مجاز نبودند و زنان طبقات باالی اجتماع باید با تخت

 .پوشیدندپارسیان در روزگار باستان، خوش لباس بودند و شبیه مادها جامه می

و پیراهن کتابی و دو لباس رو آنان شلوار . شمردندآنان جز دو دست، باز گذاشتن هر یك از قسمتهای بدن را خالف ادب می

برای پوشاندن سر، از یك سربند که در زیر چانه و به . ای بودهای زندهپیراهن زنان، تزئینات بسیار داشت و به رنگ... داشتند

پوشاندن . پوشیدندمی« مکنو»روی این سربند، نیز یك روسری بزرگ به نام . کردندشد، استفاده میوسیلة دو بست محکم می

 (22-324 1:92،دهقانی، محسن. ) وی سر طبق آئین باستانی معمول بود و اکنون نیز میان زنان زرتشتی متداول استم

 

روزة  13راند، در سال سوم سلطنت خود مهمانی خشایار شا که از هند تا حبشه بر صد و بیست و هفت والیت فرمان می

. بودندان صد و بیست و هفت والیت او به شرکت در آن خوانده شدهباشکوهی در باغ کاخ شوش ترتیب داد که سروران و خادم

های پرده. باشد، نمایندة برداشت عمومی زمان از این جایگاه استفضای جشن شوش در تورات، اگر هم از حقیقت فاصله داشته

های رمر سفید آویخته، دیوانهای سیمسن ستونهای مهای سفید و ارغوانی، از حلقهکتان، به رنگ سفید و الجورد، با ریسمان

های زرین و ظرفهای همه ها در پیمانهسیمین و زرین نشانده بر فرشی از سنگ سماق و مرمر سفید و سیاه و دُر، نوشابه

و ضیافت دیگری از این از آن شهبانو رشتی و برای زنان . دستی شاه به فراوانی و میل موافقگوناگون و شراب، در خور گشاده

دهد، تا شهبانو رشتی را دیهیم بر سر به سرا را اشاره میهفت خواجه3 ربایدفتم روز از جشن، چون شاه را شراب میه. خسروی

-3122  1:94رجبی، پرویز ، . ) پذیردشهبانو نمی. پیشگاه آورند، تا زیبایی او را بر مهمانان بنمایاند، زیرا که نیکو منظر بود

12:) 

 3به نقل از پلوتارخ

ای به زنانشان اند تا چشم بیگانهمردهای ایرانی نه تنها به شدت مواظب. انیها دربارة زنانشان طبعی بسیار حسود دارندایر...»

های دربسته و کلون انداخته ها در خانهزن. اندنیفتد، بلکه دربارة زنان خریداری شده و بردة خود نیز سخت پایبند حراست

 (3:41همان)«.حصار چادر ارابه قرار دارندکنند و به هنگام سفر در زندگی می

 کشف حجاب در الجزایر توسط استعمارگران 

اگر بخواهیم به تار و پود جامعة الجزایری، هجوم »3 بودند کهاستعمارگران فرانسوی، برای تسلط بر الجزایر به این نتیجه رسیده

 3گفتندرا تحت سلطه قرار دهیم؛ آنها، با صراحت میبریم و استعداد مقاومت آنرا از میان برداریم، باید بدواً زنها 

 «.زنها را در دست بگیریم، همه چیز به دنبال آن خواهد آمد»
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و برای تسخیر زنان . دهدآنگاه، دستگاه شیطانی استعمار، برای تجزیة الجزایر، مسئلة کشف حجاب زنان را در ردیف اول قرار می

-ها و مثلها و شعارهایی میکند و لطیفهکرده، ابتدا خود را مدافع زنان، معرفی می گذاریباحجاب، مبالغ هنگفتی را سرمایه

 .کندتحقیر می« بازماندگان دوران توحش قرون وسطایی»پردازد تا زنان باحجاب و مردان آنها را، با عنوان وانگ 

 3به تعبیر فرانتس فانون در کتاب انقالب الجزایر

و بدن الجزایری را که . گشایدود، افق جدیدی را که بر استعمارگر، ممنوع بود در برابر او، میشهر چادری که دور انداخته می»

. شودور شدن اشغالگر، ده برابر میحجابی، امیدهای حملهدهد؛ پس از دیدن هر چهرة بیاست، تماماً به او نشان میعریان شده

گردد برگردان این معنی است که الجزایر به اآرام اشغالگر عرضه میای که به نگاه جسور و نافتد و هر چهرههر چادری که می

 (144-3142 1:23آزار شیرازی ،بی )« .استانکار وجود خویش آغاز کرده و هتك ناموس را از جانب اشغالگر پذیرفته

 

 

  نتیجه
دستورات خداوند و پیامبران خدا بر محور بریم که تمام با مطالعة آیات قرآنی و روایات تاریخی و احادیث به این مطلب پی می

است که در صورت رعایت شدن ( پوشش)باشد که اولین آنها حجابای ملزومات میرعایت حدود بین زنان و مردان با حفظ پاره

این شود که هم یاد خدا ، هم پیشرفت و تکامل جوامع انسانی را در بر خواهد داشت و به ای سالم و پویا ایجاد میآن جامعه

ای نیست و از خلقت انسان به آن تاکید شده ولی تالش رسیم که حفظ و رعایت کردن حجاب یك امر تازهنتیجه می

در حال حاضر بر ما واجب است . استعمارگران این است که با گرفتن این ارزش از جوامع کشورهای اسالمی بر آنها مسلط شوند

 .ا را ناکام بگذاریم تا با عزت در جامعة سالم زندگی کنیمکه با رعایت و حفظ این ودیعة الهی نقشة آنه
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