
 

 

 حجاب و عفاف در سیره حضرت زهرا تبیین
 *ئیانزهآایضا

 مقدمه
ها  تربیتی، دینی، اخالقی و فرهنگی، مسئله حجاب است. هر  یکی از نیازها  حقیقی در زمینه

چه الگوها  حجاب از مرتبه باالتر و برتر  برخوردار باشند، تأ یرپذیر  افراد جامعه در دیندار  
ههد بهود. اسهالم و معنویت بیشتر خواهد بود  و به تبع آن، رشد و تعهالی جامعهه نیهز بیشهتر خوا

عنوان آیین جامع و کامل ، در حمایت از شخصیت انسانی و معنهو  زن و بهرا  حفهظ عفهت  به
ا  مبتنی بر لزوم رعایت عفت و حیا در ابعاد گوناگون صهادر کهرده  عمومی، دستورها  حکیمانه

مههرد هههم مهههم اسههت.  عفههاو دهههد. البتههه زن اهمیههت می عفههاو اسههالم بههه مسههئله»اسههت. 
باشند؛ منتها چون در جامعه مهرد بهه خهاطر  عفیف باید هم مردان نیست، زنان صمخصو عفاو

بهرخالو تمایهل زن رفتهار نمایهد،  و تواند به زن ظلم کند برتر  جسمانی، می و قدرت جسمانی
ا  ههر  متأسفانه امروزه در جامعه اسالمی، عده 1«.احتیاط شده است و رو  عفت زن بیشتر تکیه

دوش کردن جایگاه حجاب و حیا در جامعه هستند. این عده تحت تهأ یر چند ناچیز در صدد مخ
کوشهند  تمایالت پست حیوانی و شهوانی و نیز القائهات دشهمنان بیرونهی انقهالب اسهالمی، می

حجابی را امهر  طبیعهی جلهوه  خورده ما را در جامعه پیاده کنند و بی ها  شوم دشمنان قسم نقشه
جایی نخواهند برد، اما با برنامه و تدبیر الزم باید به تبیهین ایهن ارزش  دهند. اگر چه این افراد راه به

اصیل اسالمی پرداخت و دختران و زنان مسلمان به رعایت این شهعار اسهالمی تشهویق کهرد تها 
 ها  دشمنان هستند، نقش بر آب شود.  ساز  نقشه بدین وسیله نقشه کسانی را که به دنباا پیاده

رزش حجهاب و عفهاب ضهرور  اسهت کهه بهه معرفهی الگوهها  کامهل برا  تبیین اهمیت و ا
                                                           

 .کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیو *
 .30/07/1376. بیانات در دیدار جمعی از زنان، 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2859 

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  



78        

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

تر و  گهذارد، بسهیار عمیهق  الگو، زبان عمل اسهت و تهأ یر  کهه بهر افهراد می بپردازیم؛ زیرا  زباِن 
اند  تر از گفتار است. از همین روست که ادیهان الههی و مکاتهب بشهر  همهواره کوشهیده ماندنی

هند؛ زیرا به نقش ماندگار الگو در آبادانی و یا بالعکس ویرانهی الگویی از نوع خود انسان را ارائه د
ویژه  ها بهه انسهان ، مظهر کماالت الهی و برتهرین اسهوهجوامع به خوبی واقفند. حضرت زهرا

در رعایت حجهاب و عفهاو بهه عنهوان  زنان است. در این نوشتار، سیره رفتار  حضرت زهرا
 گیرد. قرار می برترین الگو  زنان مسلمان مورد بررسی

 حجاب و عفت در نگاه

سوره نور ضمن بیان عفت در رفتار بهه صهورت کلهی بهه مهردان و زنهان  31و  30خداوند در آیه 
جامعه اسالمی، به زنان به طور خاص دستور داده است با حفظ حجاب جسمانی خهود، هنگهام 

د به تناسهب آفهرینش ههر یهک راه رفتن نیز عفیفانه قدم بردارند. رعایت حیا و عفاو میان زن و مر
هها  فرهنگهی و  نظر از گرایش متفاوت است، اما در هر حاا حیا خصلتی بشر  است که صرو

مذهبی قابل طرح است. در دنیا  کنونی نیز مطابق قوانین جهانی، اعماا منافی عفت جرم تلقهی 
    1هاست. عفتی مورد انزجار و نفرت انسان شود و بی می

فرمهوده اسهت:  دارد؛ چنانکهه امهام علهی« عفهت و حیهاء»گی با مقوله حجاب، پیوند تنگاتن
ينِ   َمََلبِِس   َأْحَسنُ » آن حضهرت دربهاره ضهرورت «. نیکوترین پوشش دین، حیاسهت 2؛الَْحيَاء  الدِّ

هَُهاا َعانِ   النَّْفَس   يَُصونُ   الَْعَفاُف »پافشار  بر عفاو فرموده است:  نَايَا  َو يُنَزِّ س را عفهاو نفه 3؛الادَّ
 «.کند ها دور و پاک می دارد و آن را از پستی ایمن نگه می

هها  آلهوده، راه   زن و مرد مسلمان مکلفند از نگاه خیره به یکدیگر پرهیز کننهد و بها دور  از نگاه
گسترش عفاو را هموار کنند. کسی که عفت چشم را رعایت کند و به دیگر  نگاه حهرام نداشهته 

و در نتیجهه خداونهد،  5شهود اوصهافش نیکهو می 4یابهد، آرامش میباشد، فکرش فراغت و دلش 
َفَماْن تََ كََهاا   ِإبِْلايَس   ِساَهامِ   ِمانْ   َمْساُموم    النََّظُ  َسْه   »چشاند: شیرینی ایمان و عبادت را به او می
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ِ َأْعَطاُه ِإيَماناب يَِجُد َحََلَوتَُه ِفي قَلْبِه و بسهتن چشهم از حهرام، قهدرت ازا  فهرو بهه  1؛« َخْوفاب ِمَن اّلَله
كُ ْ »یابد: ها  عالم و عظمت الهی را می شگفتی مشاهده َِ وا َأبَْصا    2«.الَْعَجاِِبَ   تََ ْونَ   غُضُّ

تا آنجاست که زن نیکو و شایسهته را  رعایت عفاو و حجاب در رفتار در وجود حضرت زهرا
نقهل اسهت روز  فهرد  3یز او را نبیند.داند که مرد  )نامحرم( را نبیند و مرد  )نامحرم( ن زنی می

کهه  اجازه ورود خواست و حضرت به پشت پرده رفت. پیهامبر نابینایی از حضرت فاطمه
فرمهود:  حضرت زهرا« بیند؟ چرا به پرده رفتی، در حالی که او تو را نمی»در خانه بود، پرسید: 

اهُ   َفِإنِّي  يََ انِي  يَكُنْ   لَ ْ   ِإنْ » َِ يحَو هَُو   َأ بینم و او بهو   بیند، من که او را مهی اگر او مرا نمی 4؛ يََش ُّ ال ِّ
از محوا شدن انجام کارها  خانه بهه ایشهان و  خشنود  حضرت زهرا«. کند را استشمام می

به اوج عفت و حیها  ایشهان  ،خدا معاو شدن از کار بیرون منزا در تقسیم کار توس  رسوا
ن و محفههوم مانههدن از نامحرمههان اشههاره دارد. نقههل اسههت در خههوددار  از اخههتالط بهها مههردا

را به انجهام امهور  را مأمور به انجام امور داخل و امام علی ، حضرت فاطمهخدا رسوا
بند   بها خوشهحالی بسهیار از ایهن تقسهیم خارج از خانه مأمور کرد. حضرت صدیقه کبهر  

ِِ »فرمود:  ُ و ِ  فََل يَْعلَُ  َما َداَخلَِنى ِمَن السُّ ُسوُل اّلَله َِ ى 
ِِ ُ ِبِإكَْفا َجالِ  ِإَل اّلَله َقاِب ال ِّ ِِ َل  جهز  5؛تََحمُّ

مرا از  خدا داند که من از چنین تقسیمی چقدر خوشحاا شدم؛ زیرا پدرم، رسوا خداوند نمی
 «.گیر شدن با مردان معاو داشته است گریبان

 حجاب و عفاف در پوشش
معنا   منع و امتناع مشترک هستند. تفاوت میهان ایهن  در اصل، در« عفاو»و « حجاب»دو واژه 

دو واژه، تفاوت میان باطن و ظاهر است؛ زیرا عفت حالتی درونی است و تأ یر ظاهر بهر بهاطن و 
باشهد. بنهابراین حجهاب و پوشهش  هها  عمهومی آدمهی می تأ یر باطن بر ظاهر، یکهی از ویژگی

پهرورش روحیهه بهاطنی و درونهی عفهت دارد؛ ظاهر  بیشتر و بهتر، تأ یر بیشهتر  در تقویهت و 
شود فرد حجاب و پوشهش ظهاهر   چنانکه هر چه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد، موجب می

 بیشتر و بهتر  در مواجهه با نامحرم داشته باشد.
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ها  تاریخی در میان عرب جاهلی و حتی پس از اسالم نیز چنین رسم بهود کهه عمومهًا  بنابر نقل
هایشان بهاز بهود، دور گهردن و سهینه را  پیراهن و گریبان پوشیدند که یقه هایی می زنان عرب لباس

و  ، گوشهواره، بناگوشانداختند؛ به طور  که گوش را نیز از پشت سر می پوشاندند و روسر  نمی
سوره نور نازا شهد و بهه  31شد. در چنین شرایطی بود که آیه  ها نمایان می جلو  سینه و گردن آن

ا  باشد کهه از دو طهرو رو  سهینه و گریبهان  گونه ها باید به ها و روسر  ن دستور دارد پوششزنا
ها  یاد شده، پوشیده شود. بنابراین حجاب برتر، حجابی اسهت کهه تمهام  افکنده شود تا قسمت

تهوان  ها  جسمی او  غیر از  گرد  صورت و دو دست را بپوشهاند. چهادر را می اندام زن و جاذبه
شود. در واقع عفاو  ترین پوشش در این زمینه دانست؛ زیرا شامل تمام این خصوصیات می کامل

زن مؤمن، تجسم حرمت و احترام و بهتهرین سهالح اوسهت تها  و پوشش کامل و حجاب عفیفانه
فکر باطل ندهد.  افراد بوالهوس و مریض به فکر تعرز و اذیت نیفتند و هرگز کسی به خود اجازه

و پوشش دینی نه تنها محدودیت و بند و حصار نیست؛ بلکه موجب مصهونیت و  بنابراین حجاب
 شود.  حفظ حرمت زن می

 گوید:  تا آنجاست که اسماء بنت عمیس می اهمیت این مسئله در نگاه حضرت زهرا 
با آن حضرت بودم. روز  دربهاره کیفّیهت حمهل  در روزها  آخر زندگانی حضرت زهرا

ا   چهرا جنهازه زن را رو  تختهه» صحبت کرد و با نگرانهی فرمهود: جنازه توس  مردم با من
دانم کهه جنهازه زنهان را  کنند؟ من بسیار زشت مهی گذارند و باال  دست مردان حمل می می

افکنند که حجم بهدن  ا  می گذارند و بر رو  آن پارچه پس از مرگ بر رو  تابوت سر باز می
بانو توضیح دادم که در سرزمین حبشه تهابوتی بهرا   به آن«. دهد را برا  بینندگان نمایش می

هها  تهر و  پوشاند و سپس به وسهیله چوب کنند که بدن میت را می ها درست می حمل جنازه
ها  نازک درخت، شکل و قیافه آن را ترسیم کردم. حضرت خوشهحاا شهد و فرمهود:  شاخه

ُ مِ   ِمثْلَهُ   لِي  اْصنَِعي» ِِ اْستُِ ينِي َستََ ِك اّلَله برا  من تابوتی مثل آن درست کهن و مهرا  1؛َن النَّا
 «.)با آن( بپوشان. خدا تو را از آتش دوزخ حفظ نماید

 حساسیت خاص آن حضرت تا آنجا بود که به سفارش به اسماء اکتفا نکهرد و بهه امهام علهی
َِ لِي  ُأوِصيَك يَا ابَْن َع ِّ َأنْ »چنین وصیت کرد:  َِ   تَتَِّخ تَهنَْعشاب َفَقْد  َِ وا ُصاو ُِ كََة َصاوَّ

ِِ ُْ الَْمََل  2؛ َأْي
گونهه کهه  کنم تو را ا  پسرعمو! که برا  مهن تهابوتی درسهت کنیهد )دیهواردار(، همان وصیت می
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گویها  اهمیهت  این حساسیت خاص حضرت زهرا«. اند مالئکه شکل آن را به من نشان داده
 خاص پوشاندن حجم بدن زن از نامحرمان است. 

 های اجتماعی در فعالیت حجاب و عفاف
ها   دین مقدس اسالم از همان ابتدا  ظهور به دنباا احقاق حقوق زنان و اعطا  حقوق و آزاد 

طبیعی زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع و احیا  شأن حقیقی او بود. از نظر اسالم، زنهان ماننهد 
هها  اجتمهاعی  و نه تنها از حرکتمردان در بیشتر مسائل اجتماعی پایگاه و جایگاه مناسبی دارند 

ها  اجتمهاعی  اند؛ بلکه مطابق تعهالیم مسهلم قهرآن، مسهئولیت ها  گروهی منع نشده و فعالیت
متوجه مرد و زن است؛ زیرا در آیین توحید  اسالم زن همپا  مرد، تکامل پذیر و اوجگراسهت و 

 1یابهد. ع انسهانی دسهت میرود و به تعالی ممکن بهرا  نهو در پرتو شناخت و عمل، به معراج می
گویهد؛ زنهان را  رسند، سخن می ها بدان می ها  واالیی که انسان قرآن هر گاه از کماالت و ارزش

 کند: نیز همدوش و همسان مردان مطرح می
د َِّ نَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَااِاِتيَن َواْلَااِاَتداِت َوال اِدِقيَن َِ

ِقيَن  دددِّ َِ دداِبَراِت َواْلَخاِشددِعيَن َواْلَخاِشددَعاِت َواْلُمَت َِّ دداِبِريَن َوال َِّ دداِدَقاِت َوال َِّ َوال
اِكِريَن  اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظداِت َوالدذَّ َِّ اِئِميَن َوال َِّ َقاِت َوال دِّ َِ َواْلُمَت

اِكَراِت  َه َكِثيًرا َوالذَّ َرًة َوَأْجًرا َعِظيًمااللَّ ُِ ُه َلُهْم َمْغ مردان و زنان مسلمان و مهردان  2؛َأَعدَّ اللَّ
پیشه و مردان و زنان راسهتگو و مهردان و زنهان شهکیبا و  و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت

دار و مهردان و زنهان   دهنده و مهردان و زنهان روزه  مردان و زنان فروتن و مهردان و زنهان صهدقه
کننهد، خهدا بهرا  ]همهه[ آنهان آمرزشهی و  پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می

 پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.

گویا  این واقعیت است کهه بها حفهظ  سیره بانو  بزرگ اسالم و دیگر زنان مورد تأیید پیامبر
اسی و اقتصهاد  زنهان در ها  اجتماعی، فرهنگی، سی شأن و منزلت زن، هیچ منعی برا  فعالیت

در جنهگ احهد در پشهت میهدان جنهگ حاضهر  جامعه وجود ندارد. چنانکه حضهرت زههرا
   3پردازد. می و امام علی خدا شود و به پرستار  از رسوا می

                                                           

ه  99، ص هاى اجتماعی زن از منظور قورآن و روايوات فعاليتآرا نعمتی پیرعلی،  . ر.ک: زهرا حسینی مورود  و دا1
97. 

 .35. احزاب: 2
 .96، ص 2، ج ، بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
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اگرچه اسالم هیچ ممانعتی با حضور زنان در عرصه اجتماع و سیاست نکرده است، اما آنهان را از 
رده است تا ضمن حفظ سالمت جسم و روح و آرامهش زن، سهالمت و تبرج و خودنمایی منع ک

ِة اْأُوَلی»آرامش جامعه را نیز تضمین کنند:  َج اْلَجاِهِليَّ ْجَن َتَبرُّ و مانند روزگهار جاهلیهت  1؛َوََل َتَبرَّ
َواَل »در آیه دیگهر  بهه آنهان چنهین توصهیه کهرده اسهت: «. ها  خود را آشکار نکنید قدیم زینت

ا  بهه زمهین[ نکوبنهد تها   گونه و پاها  خود را ]به 2َن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم َما ُیْخِفیَن ِمْن ِزیَنِتِهّن؛َیْضِربْ 
بنابراین هر گونهه راه رفتنهی کهه موجهب آشهکار «. دارند، آشکار شود شان نهفته می آنچه از زینت

د در رعایت عفهاو و پرهیهز زنان بای 3 شدن زیورها  مخفی زن شود، از نظر اسالم ممنوع است.
از وسایل زینتی و استعماا عطر و  شود، بپرهیزند. در استفاده می از امور  که موجب جلب توجه

ا  رفتار کنند که باعو جلب توجه نامحرم و عامل انحراو فکرها و تباهی  گونه   بو  خوش باید به
 ها نشوند.  دا

تهوان در زنهدگی کوتهاه، امها پربهار حضهرت  ا میترین و مؤ رترین نوع حضور در اجتمهاع ر عالی
کهرد، آن حضهرت فعاالنهه  دید. بنابر شواهد تاریخی هر گاه موقعیت اجتماعی اقتضا می زهرا

شد و آنچه در صفحات تاری  درخشان مانده است، پوشش کامهل ایشهان هنگهام  وارد عرصه می
 از: ها عبارتند ها  اجتماعی و سیاسی است که برخی از آن فعالیت
 4ها  علمی و آموزشی بانو  بزرگ عالم برا  زنان مسلمان؛ برنامه -

   5شرکت در برخی نبردها مانند جنگ احد به عنوان امدادگر؛ -

 6؛ایراد سخنرانی در مسجد و دفاع از امیرمؤمنان علی -

دربهاره امهام  ها  پیهامبر اکهرم رفتن به خانه مهاجر و انصار بهرا  یهادآور  سهفارش -
 7؛به آنان علی

هاشهم و تهأمین نیهاز  قرار دادن خانه خود به عنوان پایگاه تجمع مبهارزان و مجاههدان بنی -
                                                           

 .33. احزاب: 1
 .31. نور: 2
 .31. نور: 3
 .600، ص 1، ج الفةو  المهمه فی اصو  االئمه. محمد بن حسن حر عاملی، 4
 .96، ص 2، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 .98، ص 1، ج االحتجاج علی اهل اللجاج. علی بن احمد طبرسی، 6
 .556، ص  11، ج عوالم العلوم و المعارف . عبدالله بن نورالله بحرانی اصفهانی،7
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 1؛کاقتصاد  آنان از درآمد فد

در مسهجد بهرا  ایهراد خطبهه، نحهوه پوشهش آن حضهرت   در روایت حضور حضرت زههرا
 گونه توصیف شده است: این

این خبهر بهه آن بهانو  بهزرگ  را از فدک محروم کنند و هنگامی که تصمیم گرفتند فاطمه
ها  فعلهی  تهر از روسهر  رسید، آن حضرت روسر  خود را به سرش پیچیهد )ِخمهار بزرگ

پوشانده است( و جلباب خود را بر تن نمود )جلباب یعنهی  است که سر و سینه و گردن را می
دیگهر هها   آن عبا یا پیراهن عربی بلند کهه تمهام بهدن را بپوشهاند. لباسهی را کهه رو  لباس

پوشیدند، به خود گرفت و بر تن نمود که محی  بر تمام بهدن ایشهان بهود(، همهراه گهروه  می
هها  خویشهاوند خهود  فکر و هماهنگ( از یاران )و اعوان( خهود و زن سن و ساا )یا هم هم

گذاشهت )بهه دلیهل بلنهد  )به سو  مسجد( آمد. در راه رفتن، پا رو  پایین لبهاس خهود می
گرفتهه اسهت(. راه رفهتن حضهرت ههیچ کهم از راه رفهتن  زیهر پها قهرار می بودن، لباس قهراً 

نداشت ... سپس )وقتهی حضهرت وارد مسهجد شهدند( میهان حضهرت )و  خدا رسوا
 2ا  آویخته شد و .... . مردم( پرده

بخشهی بهه زنهان  ترین افتخارات و دستاوردها  نظام جمهور  اسالمی ایران، هویت یکی از مهم
ها  مختلهف سیاسهی،  ها  خهود در عرصهه اند بها اتکها بهه نفهس و توانمنهد  است که توانسته

ساا پس از پیروز  شکوهمند انقالب اسالمی،  42اجتماعی، فرهنگی و ورزشی بدرخشند. در 
بر خالو دوران منح  رژیهم شاهنشهاهی کهه زن ایرانهی را همچهون زن غربهی جلهوه و مظههر 

ت تها حهد امکهان از اسهتعداد فکهر  و توانمنهد  هیجانات جنسی قرار داده بود، تالش شده اس
عظیم زن برا  تعالی او و جامعه استفاده شود و این امر در درجه اوا برا  تحکیم بنیهان خهانواده 
به عنوان اصل اساسی تعالی جامعه مدنظر قرار گرفته است؛ یعنی بعهد از انقهالب اسهالمی، زن 

 .اد خانواده و سپس در عرصه اجتماع بازیافهتمسلمان ایرانی جایگاه اصلی خود را نخست در نه
ها  متعدد در کشور اعم از علمی، پژوهشهی، تهاریخی، ادبهی،  نگاهی گذرا به انتشارات و کتاب

یابهد، حکایهت از جایگهاه واال  علمهی و   سیاسی و هنر  که با نام زنهان در کشهورمان نشهر می
ها بروز و نمود دارد. فعالیت زنان ایرانی در  ها در تمامی حوزه مدارج عالی زنان دارد. این پیشرفت

                                                           

 .57، ص 1، ج االحتجاج علی اهل اللجاج. علی بن احمد طبرسی، 1
 .98. همان، ص 2
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ها  مرتب  بها  ها  پزشکی، تکنولوژیکی و فناور  نیز بسیار چشمگیر است و زنان در حوزه حوزه
ها   درصد  زنان در کرسهی 21و هستند. حضور   علوم نوین نیز منشاء ا رگذار  و پیشرفت بوده

ها  تخصصی پزشکی، فعالیهت بهیش از  درصد  زنان در رشته 98استاد  دانشگاهی، حضور 
درصد  زنهان  40ناشر زن در کشور، حضور  800سازمان مرتب  با حوزه زنان، فعالیت  2700

 1ها  مدیریتی و ...، بیانگر جایگاه حقیقی زنان در جامعه اسالمی است. در پست

 گیری  نتیجه

بهر زنهدگی فهرد زن  ها  اصلی جامعه اسالمی است که تأ یرات مختلفی حجاب، یکی از ارزش
ترین دلیل پوشش زن، حضهور عفیفانهه او در اجتمهاع اسهت تها  مسلمان و نیز اجتماع دارد. مهم

سالمت روانی خود و جامعه را تضمین کند. رعایت حجاب و عفاو توس  زن مسهلمان در سهه 
ها  روحی  تواند زن مسلمان و به تبع آن جامعه اسالمی را از آلودگی بعد نگاه، پوشش و رفتار می

در  و جسمی حفظ و سالمت و آرامش فرد  و اجتماعی را تضمین کند. سیره حضهرت زههرا
این زمینه الگویی جامع و شایسته برا  زنان مسلمان اسهت تها بها پیهرو  کامهل از بهانو  بهزرگ 

 اسالم، ضمن تضمین سعادت فرد  به سعادت جامعه و استحکام آن کمک کنند.

 فهرست منابع
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 ها سایت
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