فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

پوشش ،شرایط و حدود آن برای زنان
حجتاالسالم والمسلمین عیسی عیسیزاده

*

مقدمه

روشش ،از مسائ ملم در زنگیی انسانهاسز ایدن موضدوع را میتدوان از زوایدا و
رویکردهای یونایون تاریخی ،جامعهشدناختی ،روانشدناختی ،هندری و دیندی مدورد
م العه قرار داد؛ اما مقصود از روشش در این مقاله بررسی حگود و شدرایط آن بدرای
زن بر اسام مبانی اسالم اسز همواره در طو تاریخ اسالم ،با این واقعیدز مواجده
بودهایم که برخی ،واجبا را سبف شمرده و آنلا را ضای کردهانگ برخدی نیدز ردا از
حگود و احکام اللی دراتر نلادهانگ ،رخصدزها و مباحهدا را ممندوع کردهاندگ و بده
اا الح «کاتولیفتر از راپ» شگهانگ ایدن در حدالی اسدز کده قدرآن بده ادراحز
1
مییویگ« :ای کسانی که ایمان آوردهایگ ،از خگا و ریامبر جلو نیفتیگ»
اهمیت پوشش

تاریخ نیاز انسان به روشش ،به قگمز آدرینش وی بر کره زمین باز مییردد انسدانها
از آغاز زنگیی تا کنون ،همیشه از هر نوع برهنگی یریزان بودهانگ؛ نه تنلا آدمیدان کده
بسیاری از حیوانا نیز به طور طبیعی و غریزی ،نولی روشش و استتار دارنگ وجود
سرما و یرما ،سوز آدتاب و باد و بوران در تنوع و تفاو انواع لبدام در زندگیی
انسان ترثیر دراوان داشته اسز ،اما احسام نیاز انسان به روشیگیی ،تنلا معلدو یرمدا
و سرما نیسز؛ بلکه د ر انسان بهیونهای اسز که از برهنگی ررهیز دارد و روشش
را حصددار امددن و زیبددایی بددرای خددویش میدانددگ انسددان خددود را بددگون روشددش،
* لضو هیوز للمی رهوهشگاه للوم و درهنگ اسالمی
 1حجرا ۲ :
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

آسیبرذیرتر و در تیررم دشمن احسام میکنگ
قرآن روشیگیی را یکی از نعمزهای بلشتی میشمارد و بگبختی و شقاو انسدانها
را نتیجه رذیر وسوسههای شی ان و محصو سادهانگیشی و طم ورزی و تبلیرا
دروغین او میدانگ و تصریح میکنگ که نخسدتین یدام در هبدوط آدم ،خدوردن میدوه
ََ َ ْ َ
ممنوله و ریگایش برهنگی اسزَ« :أ َکال ِمن َها َ َب َد ْت َل ُه َما َس ْو ُآت ُه َما؛ 1سدرانجام هدر دو از
آن خوردنگ و لورتشان آشکار شگ»
قرآن روشش را در جای دیگر نعمتی آسمانی میشمارد و میدرمایگَ « :یاا َبنای َآد َم َقادْ
ِ

ّ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ
اللاه َل َع َّل ُها ْ
َ ََْ ََْ ُ ْ َ َ َُ
اات ِ
أَزلنا علیک ِلباسا یو ِاری سوء ِاتک و ِریشا و ِلباس التقوی ذ ِلک خیر ذ ِلک ِمن آی ِ
َی َّه َّک ُر َ
ون؛ 2هان ای آدمیان! روششی که زشتیهایتان را بپوشانگ ،بر شما درود آوردیدم و

اسباب آراستگی برای شما قرار دادیم و جامۀ رارسایی بلتر اسدز؛ ایدن از نشدانههای
خگاسز؛ باشگ که متذکر شونگ»
امام اادق نیز در ارز یذاری این نعمز اللی درموده اسز:
و اما لبام ناهری ،رس آن نعمتی اسز که لور های بنیآدم به آن روشیگه میشدود
و آن ،کرامتی اسز که خگاونگ درزنگان آدم را بده آن یرامدی داشدته و بده جدز آندان،
موجودا دیگر مشمو این کرامز نیستنگ و آن برای مؤمندان ،وسدیلهای بدرای ادای
درای

و انجام تکالیف اللی اسز و بلترین لبام تو ،آن لباسدی اسدز کده تدو را از

یاد خگا و از انجام ونایف الزم مدان نشدود؛ بلکده تدو را بده یداد و سپاسدگزاری و
اطالز رروردیار متعا نزدیف کنگ و تدو را بده خدودبینی ،خودنمدایی ،زیندز دادن
خود ،ادتخار کردن و خودستایی وا ندگارد؛ زیدرا اینلدا همده از آددا دیدن و سدبب
قساو

و تیره بودن قلب اسز

3

پوشش زنان

رلایز روشش به سبف اسالمی و بر اسام توایههای قرآن و اه بیز از سدوی
زنان ،محادظ و نگلبانی اسز که سدبب امنیدز و آرامدش آندان خواهدگ بدود؛ 4زیدرا
روشش با معیارهای اسالمی ،مان تحریف شلوا و نگاههای آلوده و دسدادانگیز بده
1
2
3
4

طه۲2۲ :
الراق27 :
منسوب به امام اادق ؛ مصباح الشریعة؛ ترجمه حسن مص فوی؛ ص30
احزاب5۱ :
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حریم راک زنان میشود و جامعه را از هر یونه بیبنگوباری بیمه میکندگ بدر همدین
اسام در آموزههای دینی برای روشش زنان هنگام رویارویی با نامحرمدان و ورود در
لراههای اجتمالی ،شرایط و حگودی تعیین شگه که در ادامه به آن اشاره میشود
شرایط پوشش زنان
 .5خوشبو نبودن لباس

روشش با لبامهای خوشبو از سوی زنان در خارج از منز  ،یکی از لوام تحریدف
شلو مردان اسز که این امر میتوانگ زمینۀ به یناه ادتادن ادراد را ددراهم کندگ امدام
َ
َ
َ
ْ َ َ ُ
اادق در ررهیز زنان از چنین روششی میدرمایگ« :ت َي ْن َب ِغى ِلل َم ْدرأ ِح أ ْن ت َج ِّم َدر ث ْو َب َهدا ِإذا
َ
خ َر َج َْ ِم ْن َب ْي ِت َها؛ 1سزاوار نیسز که زن با لبام خوشبو از خانه خارج شود»
 .5نازک و بدننما نبودن

روشش زنان با لبامهای نازک و بگننما ،یکی از نمادهای درهنگ برهنگی بیگانگدان
اسز که دشمنان اسالم تال دراوانی میکننگ تدا بدا تدرویج آن در جوامد اسدالمی،
باورهای دینی را تضعیف و زمینه به انحراق کشیگن مردان بهویهه جواندان را ددراهم
َ
کننگ رسو خگا چنین روششی را به شگ نلی کرده و درموده اسزَ « :هَل ُک ِن َس ِاء
ْ َ ْ َ َ ْ َّ
َ
ُأ َّ
الذ َهب َو ِّالث َ
اب ِّالرقاق؛ 2نابود شگن زنان امدز مدن در دو چیدز اسدز:
ي
ن
ي
ر
م
ح
اْل
ى
ف
ى
ت
م
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
یکی طال و دیگری لبامها» آن حضر در سرزنش مردانی که به زنان خدود اجداز
روشیگن لبام نازک در برابر نامحرمان را دهنگ ،درمود« :هرکسی از زنش اطالز کنگ،
خگاونگ او را با اور وارد آتش خواهگ کرد» لرض شدگ یدا رسدو ه لال منظدور از
َْ ُ
ِّ َ َ َ َ
اب ِّالرقاق؛ 3اینکه زندش از او بخواهدگ تدا در
اطالز چیسز؟ درمود« :تطل ُب ِم ْن ُه  ...الثي
حضور نامحرم لبام نازک بپوشگ و او نیز اجازه دهگ»
 .5شبیه نبودن به پوشش مردان

یکی دیگر از ویهییهای روشش زنان که در آموزههای اسالم به آن توجه شگه اسز،
شبیه نبودن آن با روشش مدردان اسدز امدام ادادق
 1محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،5ص 5۲۱
 2ابن ابیدرام ،مسعود بن لیسی؛ مجموله ورام؛ ج  ،۲ص 2
 3محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،5ص 5۲۷

َ َ َ ُ ُ
درمدوده اسدز« :كدان رسدو
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َّ
ْ ََ َ َ
الله َ ...و َي ْن َهى ال َم ْرأح أ ْن َت َتش َّب َه ِب ِّالر َجا ِ ِفى ِل َب ِاس َدها؛ 1رسو خگا
َ
ُ َّ
از اینکه هماننگ مردان لبام بپوشنگ» امام للی نیز درموده اسز« :ل َع َن َر ُسو الل ِده

زنان را نلدی میکدرد

ْ َ

َ ُ َ ِّ َ
ات ِم َن ِّالن َس ِاء ِب ِّالر َجا ِ ؛ 2رسو خگا
 ...والمتشبه ِ
شک مردان در میآورنگ»

لعن کرده اسز زنانی که خدود را بده

 .5لباس شهرت و انگشتنما نبودن

یکی دیگر از خصوایا روشش زنان ،مشلور و انگشزنما نبدودن آن اسدز؛ زیدرا
این لبام سبب جذب نگاه نامحرمدان بده زندان میشدود و دیدگهها را بده سدوی او
میکشانگ؛ در نتیجه زمینۀ انحدراق بییندگیان را ددراهم میکندگ امیرمؤمندان للدی

َ َ ً ْ ً َ َ َّ
َن َهى َأ ْن َت ْل َب َس ْال َم ْر َأ ُح إ َذا َخ َر َج َْ ْ
من بيتهاث ْوبا َمش ُهورا أ ْو ت َت َسلدى
ِ

َ
درموده اسزِ « :ا َّن رسو الله
َ
ِب َمدا ل ُده َص ْدوت ُي ْس َدم ُع؛ 3رسدو خگا

زن را از روشدیگن لباسدی کده او را مشدلور و

انگشزنما کنگ و از زینز کردن به زیورهایی که اگا ایجاد میکندگ و سدبب جلدب

توجه نامحرم میشود ،نلی کرده اسز»
 .5زینتی نبودن

یکی از مسائ مورد توجه در روشش زنان که میتوانگ زمینهساز چشدمچرانی مدردان
باشگ ،روششهای زینز داده شگه اسز بر همین اسام در روایتی از امام ادادق

ْ َ َ
َ
درباره شرایط روشش زن در خارج از خانه نق شگه کده درمدود« :ت َي ْن َب ِغدى ِلل َم ْدرأ ِح أ ْن
َ
َ َ
ُت َج ِّم َر ث ْو َب َها ِإذا خ َر َج َْ ِم ْن َب ْي ِت َهدا؛ 4برای زن شایسته نیسز هنگامی که از خاندها خدارج

میشود لبامهای خود را زینز دهگ»
حد پوشش زنان

حگ روشش زنان در برابر ادراد محرم و نامحرم متفاو اسز که در این بخش بده آن
اشاره میشود
 1دض بن حسن طبرسی؛ مکارم االخالق؛ ص ۲۲1
 2محمگ بن للی اگوق؛ لل الشرائ ؛ ج  ،2ص 702
 3لالظالگین للی بن حسام متقی هنگی؛ کنز العما ؛ ج  ،۲7ص 31۲
 4محمگ بن یعقوب کلینی؛ الکادی؛ ج  ،5ص 5۲۱
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 .5در برابر نامحرم

لزوم روشانگن تمام بگن زن به غیر از یردی اور و دستان تا مچ در برابر ندامحرم،
در دین اسالم امری مسلم و ق عی اسز بر همین اسام حرمز آشکار کدردن بدگن
زن در برابر نامحرم به جز یردی اور و دستان تا مچ ،مورد اجمداع همده دقلدای
اسالم اسز  1دلی این حکم ،آیه  3۲سوره نور اسز کده خگاوندگ در آن خ داب بده
ریامبر اکرم درموده اسز:

َ
َ َ َ َّ ّ
ُ
ُ ْ
َ َ ُ ُ َ َّ
َّ
ْ ُ َ
وج ُهن و ال یبدین زینت ُهن اال ما ظ َه َر منها
و قل ِللمؤمنات یغضن ِمن ابصارهن و یحفظن َر
َ ُ ُ َّ
ُ ُ
وب ِه َّن؛ 2به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را ددرو ییرندگ و
و ِلیضربن یجمرهن علی جی ِ

دامان خویش را حفظ کننگ و زینز خود را جز آن مقگار کده نمایدان اسدز؛ آشدکار
نکننگ و اطراق روسریهای خود را بر سینه خدود ادکنندگ [تدا یدردن و سدینه بدا آن
روشانگه شود]

« ُخ ُمر» در این آیه ،جم « ِخمار» جامهای اسز که زن سر خود را بدا آن میریچدگ 3و
اضادی آن را به سینها آویزان میکنگ و « ُجیوب» جم «جیب» به معنای سینههاسز
و معنای آیه ،این اسز که به زنان دستور بگه تا اطراق مقنعهها را به سدینههای خدود
4
بینگازنگ و آن را بپوشاننگ
یکی دیگر از آیا قرآن بر روشش کام زنان در برابدر ندامحرم ترکیدگ دارد ،آیده 5۱
سوره احزاب اسز خگاونگ در این آیه به ریامبر درمود:

ّ ُ َ
َ
َّ َ َ
َ َ َ
َ ُ َ َ َ َّ
ُ
البیبهن ذلک ادَی ان
یهن ِمن َج
ال
ناتک و َِ ِ
یا ایها النبی قل ِ
زواجک و ب ِ
ِ
ساء المؤمنین یدَین عل ِ
ِ
َ
َ
ُ َ َ َ ُ َ َ
ین و َ
کان غفورا رحیما؛ 5به همسدران و دختراندز و زندان مؤمندان بگدو
یعرَن َال یؤذ

جلبابهای [روسریهای بلنگ] خود را بر خویش درو ادکننگ ایدن کدار بدرای اینکده
شناخته شونگ و مورد آزار قرار نگیرنگ ،بلتر اسز و خگاونگ همواره آمرزنگه و رحدیم
اسز
 1محمگ بن حسن طوسی؛ المبسوط؛ ج  ،۲ص 1۷؛ یحیی بن شرق النووی؛ المجموع شرح الملدذب؛
ج  ،3ص ۲7۷
 2نور3۲ :
 3محمگ بن حسن طوسی؛ التبیان دی تفسیر القرآن؛ ج  ،۷ص 230
 4سیگ محمگحسین طباطبایی؛ المیزان دی تفسیر القرآن؛ ج  ،۲5ص ۲۲2
 5احزاب5۱ :
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« َجالبیب» ،جم « ِجلباب» اسز و آن ،جامهای سرتاسری اسدز کده تمدامی بدگن را
میروشانگ 1یا روسری مخصوای اسز که اور و سر را روشش میدهگ و منظور
از جمله «مقگاری از جلباب خود را ریش بکشدنگ» ،ایدن اسدز کده آن را بهیوندهای
َ
بپوشنگ که زیر یلو و سینههایشان در دیگ حاضران ریگا نباشگ و مراد از جملده «ذلاک
َ َُْ َ َ ْ َ
َ
َن َال ُیؤذ َین» ،این اسز که روشانگن همه بگن به شدناخته شدگن بده اینکده
ادَی ان یعر
اه لفز و حجاب و االح و سوادنگ ،نزدیفتر اسز؛ در نتیجه وقتی به این لنوان
شناخته شگنگ ،دیگدر اذیدز نمیشدونگ؛ یعندی اهد دسدق و دجدور متعدرض آندان
2
نمیشونگ
 .5در برابر محرم

در قرآن آشکار کردن زینز زنان در برابر محارم از جمله شدوهر ،ردگر ،ردگر شدوهر،
َ
رسر ،رسر شوهر ،برادر ،رسر برادر ،رسر خواهر و زنان جایز شمرده شدگه اسدزَ « :و ال

ُ ْ َ َ َ ُ َّ َّ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ْ َ َّ
او ِاَ ِهن
ائهن أو أبنا ِء بعاول ِت ِهن أو ِإخ
ائهن أو ءاب ِ
اء بعول ِت ِهن أو أبن ِ
یب ِدین ِزینتهن ِإال ِلبعول ِت ِهن أو ءاب ِ
َأ ْو َبنی إ ْخ َواَه َّن َأ ْو َبنی َأ َخ َواته َّن َأ ْو َ َ
ائه َّن»  3البته حگ آشکار کردن زینزها برای شدوهر
س
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ

و محارم دیگر درق میکنگ ریامبر اسدالم در متفداو بدودن حدگ روشدش زن در
َ
َ َ
واتخ ما َف ْو َق َ
سَ َ
الدْرع؛
الْرع ولَلبن
برابر شوهر و محارم دیگر درموده اسزِ « :ل َّلزوج ما ت
ِ
ِ
ِ
قسمزهایی از بگن زن که در رشز ریراهن اسز ،تنلا شوهر میتوانگ نگاه کندگ و
غیر از محگوده یف ریراهن (که یفتهانگ درازای آن بایگ تدا زانوهدای ردا را بپوشدانگ)،
رسران و برادران او میتواننگ ببیننگ»

4

پوشاندن زینت از نامحرم

یکی از مسائ زمینهساز انحرادا جنسی در جامعه ،به نمدایش یذاشدتن زینزهدای
زنان در برابر نامحرمان اسز بر همین اسام در آموزههای قدرآن بده زندان سدفار
 1محمگ بن محمگ زبیگی؛ تاج العروم؛ ج  ،۲ص  3۷3و 3۷2
 2سیگ محمگحسین طباطبایی؛ المیزان دی تفسیر القرآن؛ ج  ،۲7ص  33۱و 320
 3نور3۲ :

 4احمگ بن محمگ اردبیلی؛ زبگة البیان؛ ص 552؛ دض بن حسن طبرسدی؛ مجمد البیدان ددی تفسدیر
القرآن؛ ج  ،۷ص 2۷۲

پوشش ،شرایط و حدود آن برای زنان
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شگه اسز که زینتیهای خود را در رویارویی با نامحرمدان آشدکار نکنندگ و آن را از
دیگ آنان روشیگه دارنگ  1رسو خگا خ اب به َحوالظ درمود:

ُ
َ ْ َ ُ ََ َ
َ
ُ
نک َّن ُت ُ
يدر زوجهدا وت تبدْ
غ
يا َحوتء َمن كانَ ِم
ؤمن بالله واليوم ِ
ِ
اتخ ِدر ت تجمد زينتهدا ِل ِ
َ
َ َ ً
فس َدْت َ
َ
وم َ
مارها َ
ذلدک َلغيدر َزوجهدا َف َقدْ َا َ
ِخ َ
دينهدا و
عصمها وا ُّيما إمدرأح َج َعلدَ یدي ا ِم ْدن
َ ََ
اسخطَ َر َّبها عليها؛ 2ای َحوالظ! 3هر زنی که به خگا و قیامز ایمان داشته باشگ ،نبایدگ
زینز خویش را برای غیر شوهر قرار دهگ و نبایدگ در برابدر نامحرمدان مقنعده یدا
روسری خود را از سر

بردارد و هر زنی چنین کنگ؛ همانا دینش را داسدگ کدرده و

خشم و غضب خگاونگ را برای خود دراهم نموده اسز
ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ َّ
َ َ
ظه َدر ُ ات
در سخنی دیگر از آن حضر آمگه اسز« :اما انه ليس ِمنکن إمدرأح تسلدى ذهبدا ت ِ
ِّ
ُعذ َبَ به؛ 4همانا هر زنی که خود را به وسیلۀ طال زینز کنگ و آنلا را بدرای نامحرمدان

آشکار سازد ،به سبب آن لذاب خواهگ شگ»
پوشاندن مو

درباره ریامگ اخروی بیتوجلی زنان به روشانگن مو از نامحرم ،نق اسز امام للی
درموده اسز:

ُ َ َ ً َُ ْ ُ َ ُ َ َ َ
َّ
َ
َ َ ْ ُ ََ َ َ ُ
َ ُ
اک أ ِبدى
َعلى َر ُسو ِ الل ِه ف َو َج ْْت ُه َي ْب ِکى بک ًاء ی ِْيْا فقلَ لده ِفدْ
اط َمة
د ُخلَ أنا و ف ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ِّ َ ُ َ
َ
َّ
َ
َّ َ ْ ُ
َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
دَ ن َس ً
داء ِم ْدن
ُوأمى يا َرسو الل ِه ما ال ِذ أبکاک؟ فقا يا ع ِل ُّى ليل َة أس ِر ِبى ِإلى السم ِاء َرأي ِ
َ َ
َ
ُ َ َ
َ َ
ُ
ََْ َ َ َْ َ َ ُ
أ َّم ِتى ِفى َعذاب ی ِْيْ فأنک ْر ُت یأن ُه َّن ف َبک ْيَ ِل َما َرأ ْيَ ِم ْن ِی َّْ ِح َعذ ِاب ِه َّن ث َّ ذك َر َحدال ُه َّن ِإلدى
ُ
َ
َ َ َ َ ْ َّ َ ُ
َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ
َْ
ُ َ
َح ِب ِيبى َوق َّرح َع ْي ِندى أخ ِب ْر ِندى َمدا كد َان َع َمل ُه َّدن؟ فقدا أ َّمدا ال ُم َعلقدة
اط َمة
أن قا فقالَ ف ِ
َ
َ
َ َّ َ َ ْ ُ َ ِّ َ
ِبش ْدع ِر َها ف ِإن َهدا كاندَ ت تغطددى ی ْدع َر َها ِم َدن ِّالر َجددا ِ ؛ روزی مدن و داطمدده بده خاندده
ریامبر وارد شگیم و مشاهگه کردیم کده آن حضدر بده شدگ اشدف میریدزد
لرض کردم« :رگر و مادرم به ددگایز ای رسدو خگا! سدبب یریده شدما چیسدز؟»
درمود« :یا للی! شب معراج که مرا به سوی آسمان باال بردنگ ،زنانی از امدتم را دیدگم
که دچار لذاب شگیگی هستنگ از دیگن احوا آنان یریده مدیکنم» و سدپس لدذاب

 1نور 3۲ :و 70؛ احزاب33 :
 2حسین بن محمگتقی نوری؛ مستگرک الوسائ ؛ ج  ،۲2ص 223
 3زنی ل ردرو که نام االی او زینب الع اره بود
 4لالظالگین للی بن حسام متقی هنگی؛ کَنز العما ؛ ج  ،۲7ص 311
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ررسیگ« :ای حبیب مدن و ای ندور

هر کگام از آنان را توایف کرد تا اینکه داطمه

چشم من! آنان در دنیا چه کاری کرده بودنگ کده بده آن لدذابها یردتدار شدگهانگ؟»
درمود« :آن زنانی که به موهای سر خود آویزان شگه بودنگ ،کسانی بودنگ کده در دنیدا
موهای سرشان را از مردم نامحرم نمیروشانگنگ»

 1محمگ بن للی اگوق؛ لیون اخبار الرضا ؛ ج  ،2ص ۲۲

1
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