
 

 

 پرسمان حجاب

 روهاولیدمحتوا

 مقدمه
های تهاریخی و  ها و داده سالمی است. بررسیپوشش زنان، مظهری از اسالمیت و تمدن جوامع ا

دهد اسالم و سایر ادیهان آسهمانی بها صهراحت بهه دو فریضه  الههی، یعنهی  کت  دینی نشان می
نی  بهر  اند. در آیات و روایات معصومان ها را بدان فراخوانده حجاب و عفاف پرداخته و انسان

ی شهده اسهت. افه ون بهر آن، رعایت حجاب بانوان و بایستگی حفهظ عفهت اجتمهاعی پافشهار
بهرای اقامهه  و حضرت علهی نی  از حساسیت و عملکرد پیامبر اسالم  های تاریخی گ ارش

، از «حجهاب»عملی حجاب و ایجهاد فضهای عفهت در جامعهه حکایهت دارد. امهروزه مسهئله 
رو که در قاله   زاست که بایسته است بدان پرداخته شود. نوشتار پیش موضوعات مطرح و چالش

 پردازد.  پرسش وپاس  سامان یافته است، به این امر مهم می

 های دینی چه اهمیت و جایگاهی دارد؟  پرسش اول: حجاب در آموزه
ل وم رعایت حجاب و پاسداری از مرزهای عفت و حیها، یکهی از واجبهات بلکهه از ضهروریات 

َرق مسلمین به آن پایبند هستند. ، دستورهایی است کهه در منشأ این موضوع 1اسالم است و تمام ف 
بیان شده است؛ چنانکه در احادیث نی  به این امر تأکیهد « حجاب و عفاف»متون اسالمی درباره 

 شده است. 
دارد؛ چرا که با رعایهت حجهاب اسهت کهه « عفت و حیاء»حجاب، پیوند تنگاتنگی با مقوله 

ین پوشهش دیهن، نیکهوتر آیهد. طبه  فرمهایش امیرالمهؤمنین این گوهر اخالقی به دسهت می
َحَيأاء»حیاست:  ُْ فِنا  اَمََلِكِسا ُدم َسنو َْ کند که خداوند انسهان  نی  تصریح می پیامبر اسالم 2«. َ
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ا»دامن را دوست دارد:  با حیا، بردبار  و پاك َِ أ َتعفم ُو ا ُ َِ ا َُحَّأيَما َُعفيأ ا َُحِيأىه ِحبُّ َ افو ا َُّ  ُه بعیهد  1«.إ
فرموده اسهت، ایهن باشهد کهه  ونه که امام علیگ نیست که سب  جل  این محبت الهی همان

ت، سرآمد هر خوبی است:  اَخي  ا»عفف
لم اكو اَب سو در  و به همهین دلیهل نیه  امهام حسهن 2« ُِعفه و

َُ »دینی دانسته است:  حیایی را برابر با بی تأکید بر حفظ حیا، بی ْناََلاِقفَنا َُ ُِ َياَءا ََ  3«.ََلا
اهمیهت آن بهرای نفهس آدمهی اسهت؛ چنانکهه امهام ضرورت پافشاری بر عفهاف، ناشهی از 

نافا»فرموده است:  علی هأااَعأِنا ُأده ةو َنزم فَسا افو ا ُنه ُو اَفصا عفهاف نفهس را ایمهن نگهه  4؛ َُعفافو
در سخن ارزشمند دیگری مرتبه عفهاف را بهاالتر از ایهن «. کند ها پاک می دارد و آن را از پستی می

ا»فی کرده است: دانسته و آن را برترین عبادات معر ا ُِعفافو َِ ا ُعباَق
لو ََ  5«. ف

 نسبت به عفت وحیا  . حساسیت معصومین1

نه تنها در بیایانات، بلکهه در عمهل نیه  بهرای اقامهه حجهاب در سهطح  حضرات معصومین
گ ارش شده است که ایشهان نسهبت بهه  کوشیدند؛ چنانکه از سیره پیامبر اسالم اجتماعی می

دادنهد. از  دادنهد، حساسهیت نشهان می ا با ضوابط پوشش، تطبیه  نمیوضع زنانی که خودشان ر
 عایشه نقل شده است: 

برادر مادری من بهود، در حهالی کهه زینهت کهرده بهود؛ بهه پدرش دختر عبدالله بن طفیل که 
نی  وارد شد و هنگامی کهه او را دیهد، از او روی برگردانهد.  ام آمد. در همان هنگام پیامبر خانه

فرمهود:  الله! این دختر بردارزاده مهن و خردسهال اسهت! پیهامبر ت گفتم: یا رسولبه آن حضر
هنگامی که زن به دوران عادت ماهانه رسید، بر او جای  نیست که ج  روی خود موضع دیگهری »

   6«.را نمایان کند
ْةأَلا»نمود:  نی  در زمان خالفتش مردان عراقی را چنین سرزنش می امام علی

َ
ِعأَ اااَفأاا  ُْ اا ِق! 

ْما اِنَساَءكو ُه
َ
ا  ْئتو بم ااانو َُ ا اَمااَتْسَتْحيو

َ
فِقا   ِ اَلاِفيا ُطه َِ َد ِفْعَنا ُ م ای مردم عراق! به مهن خبهر رسهیده  7؟!؛فو
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دهیهد[ آیها حیها  العملی نشهان نمی زنند، ]چرا عکس ها به مردان تنه می  است که زنان شما در راه
 «.  کنید؟ نمی

  بیت . پوشش و منش اهل2

نگهاهی بهه سهیره  ، شاهد همیشهه زنهده جایگهاه عفهاف و حجهاب اسهت. نیمبیت ره اهلسی
گویای آن است که حضهرت ایهن حکهم الههی را ههم در مقهام صهدور  حضرت فاطمه زهرا

فرمهود:  گونهه توصهیه می راهنمایی و هم در سیره عملی محترم داشته است؛ چنانکه بهه زنهان این
فْا» اَلاَفَ  ُْ ساِءا  َِّن  ُِ اَخْيٌ ا ِالو ا ُ م نه ِاَلاَ اَلاَف  ةو بهترین چی  بهرای زنهان آن اسهت کهه مهردان را  1؛َنا ُ م

کنهد کهه حضهرت  چنین روایهت می فضیل بن یسار از امام باقر«. ها را نبینند نبینند و مردان آن
اَةَ أ»فرمود:  َةااِإَله ابو َُ اِخ َُ ِ اَ اَمااَكا َجنه ُْ ْةِلا 

َ
اِنَساِءا  َو َد اَسيم َُ و أِدهَفاِه َو أىاَ َسأِ اَع َُ اِكَيأِدِهاِإ

َ
ْ َمأَ

َ
 2؛ َذ اَ ا 

فاطمه، سیده زنان بهشت است و مقنعه او تا اینجا بیشتر نبود و ]امام باقر[ با دست تا وسط بازو را 
الزم به ذکر است که مقنعه مذکور، تنها قسمتی از حجاب سرتاسری مورد استفاده آن «. نشان داد

 تر از این بوده است.  در برایر نامحرمان بسیار کاملویژه  حضرت، و پوشش ایشان به

 چرا باید ما زنان به خاطر دل بیمار مردان حجاب داشته باشیم؟!   پرسش دوم:

در جواب این پرسش باید گفت، اوال  اسالم برای مردان نی  رعایت نکاتی را الزم شهمرده اسهت و 
های مههم دیگهری نیه  بهرای آن  ت انیا  تحریک نشدن مردان تنها حکمت حجاب نیست و حکم

 فرماید:  می وجود دارد؛ مانند حفظ حیا و عفت.  رهبر فرزانه انقالب
این مسئله حجاب و َمحرم و ناَمحرم و نگاه کردن و نگاه نکهردن، همهه بهه خهاطر ایهن 
است که قضیه عفاف در این بین سالم نگهه داشهته شهود. اسهالم بهه مسهئله عفهاف زن 

ته عفاف مرد هم مهمف است. عفاف مخصوص زنان نیسهت؛ مهردان دهد. الب اهمیت می
هم باید عفیف باشند. منتها چون در جامعه مرد بهه خهاطر قهدرت جسهمانی و برتهری 

هت زن  جسمانی می تواند به زن ظلم کند و بهرخالف تمایهل زن رفتهار نمایهد، روی عفف
   3بیشتر تکیه و احتیاط شده است.
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گونهه کهه  کلی است و به زنان اختصهاص نهدارد. اسهالم همانبر این اساس حجاب وحیا دستور 
سوره نهور بهه مهردان نیه  دسهتور داده اسهت کهه از  30داده است، در آیه   دستور مؤکد به حجاب

َْ َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظول ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكی َلُهنْم »چرانی پرهی  کنند:  چشم ول ِم ََ َيُغضُّ ْ ُمْؤِمِني ؛ ُقْل لِّ
های خود را ]از نگاه به نامحرمان[ فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این  به مؤمنان بگو چشم

نگاه مردان به زنهان نهامحرم، »نی  روایت شده است:  از پیامبر اکرم«. تر است برای آنان پاکی ه
1«.همچون تیری زهرآلود از تیرهای شیطانی است

  

رو الزم است مردان نیه   س  در جامعه حاضر شوند؛ از اینتوانند با لباس نامنا مردان نی  نمی
اَعْناَفِخَذفأِ اَ ا»فرموده است:  عفاف داشته باشند  چنانکه امام علی اِثياَك و َِ اف ِش ُْ

َ
ِلا  ِو َّ ه ُِ يَسا َُ

ا ههایش معلهوم گهردد و در ایهن  بر مرد شایسته نیست که لباس او کنار رود تا ران 2؛فْجََِّساَكيَناَةْا  
لبهاس »آن حضرت در سخن ارزشهمند دیگهری فرمهوده اسهت: «. میان قوم خود بنشیند حال در

ری بافت و ضخیم بزوشید. هر که لباسش نازک است، دیهنش نهازک اسهت. هنگهام نمهاز لبهاس 
 3«.نما نزوشید بدن

 برای ارائه پاس  تفصیلی به این پرسش میتوان به نکات ذیل توجه داشت:
 زنان و مردان  های روانی و شخصیتی ویژگی. 1

رو بیشتربه زنان اختصاص یافته است کهه زن، مظههر جمهال و مهرد، مظههر  وظیفه پوشش از این
چرانی دارد. بهه  شیفتگی است. زن تمایل به خودنمایی و تبرج، و مرد تمایل به نگاه کردن و چشهم

ند. بنهابراین باخته خود ک خواهد دلبری کند و مرد را دل تعبیری دیگر زن به حکم طبیعت خود می
های مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنهان مقهرر  خودنمایی و برهنگی، از انحراف

دهد آن انهدازه  های علمی نشان می طور که تحقیقات و تجربه از سوی دیگر همان 4گردیده است.
 5د.شو شود، زن از مشاهده مرد تحریک نمی که مرد از نگاه کردن به اندام و تن زن تحریک می

 حفظ امنیت اجتماعی زن. 2

شود؛ از همین روسهت  حجاب، عامل امنیت اجتماعی زنان است که با حکم حجاب محق  می
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 سوره اح اب فرموده است:  59که خداوند در آیه  
َْ َجَّلَ » ََّ ِم ََ َعَ ْيِه ََ ُيْدني ْزولِجَك َو َبناِتَك َو ِنساِء لْلُمْؤِمني ِبیُّ ُقْل َِلَ َها للنَّ ََّ ذِلنَك يا َأيُّ ِبيِبِه

نُ  َغُفنورًل َرحيمناً   َأْدنی ََ َو كناَن لل َّ ََ َفَّل ُيْؤَذْي ؛ ای پیهامبر! بهه همسهران و َأْن ُيْعَرْف
های بلند[ خود را بر خویش فرو   ها ]روسری دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب

اسهت ]و  افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتهر
ها سر زده، توبه کنند[ خداوند همهواره آمرزنهده  اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آن

 «.رحیم است
آنچه در یک جامعه سالم الزم است، این است که مردان از طری  ازدواج نیازهای جنسی خهود را 

را رعایهت  برطرف کنند و از روی شهوت به زنان نگاه نکنند؛ اما حتی اگر بیشتر مردان این مسهئله
رو زنان باید بهرای محفهوظ مانهدن از  کنند، باز هم ممکن است افرادی سودجو پیدا شوند؛ از این

شر این افراد، حجاب خود را رعایت کنند. مطمئنا  پوشهیده بهودن زن، او را از تعهرض افهراد فاقهد 
عا، آمار تکان  اخالق مصون می غربی وجهود دارد ای است که در جوامع  دهنده  دارد. شاهد این مدف

هها وارد کهرده اسهت و  حجابی و فرهنگ برهنگی زنان، چه بالیی بر سهر جامعهه و خانواده که بی
 1دانشمندان غربی هم به آن معترفند.

 حجاب عامل تحکیم خانواده. 3

حجابی بر استحکام خانواده است.  مسئله دیگری که بیانگر اهمیت حجاب است، آ ار زیانبار بی
زادی مطل  باشد و زنان با هر گونه لباس و آرایشی به راحتی در کوچه و خیابهان قابهل وقتی بنا بر آ

مشاهده باشند، دیگر هیچ زنی برای همسر خود جذابیت نخواهد داشت؛ زیهرا زنهان زیبهاتر از او 
خورد. این در حالی است که اگر زنان در اجتمهاع حجهاب داشهته  در کوچه و خیابان به چشم می

توانند در کنار او آرامهش داشهته باشهند،  به همسر خود به عنوان زیباترین زنی که می باشند، مردان
 خوانیم:  روم می 21کنند؛ چنانکه در آیه  نگاه می

ًة و » َْ َأْنُفِسُکْم َأْزولجًا ِلَتْسُکُنول لَلْيها َو َجَعنَل َبينَنُکْم َمنَودَّ َْ آياِتِ  أْن َخَ َق َلُکْم ِم َو ِم
ُرْونَرْحَمًة لنَّ فِ  های او این است که همسرانی از جنس   ؛ از نشانهی ذِلَك ِلَقْوٍم َيَتَفکَّ

ها آرامش یابید و در میهان شهما مهودت و  خودتان، برای شما آفرید تا در کنار آن
 «.کنند  هایی است برای گروهی که تفکر می رحمت قرار داد. در این، نشانه
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 حفظ کرامت و شخصیت زن. 4

از اهمیهت بسهیاری برخهوردار « سهقوط شخصهیت او»و « ابتذال زن»سئله در بحث حجاب، م
است و نیازی به ارقام و آمار ندارد. هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعهی اسهت 

شود. هنگهامی کهه زن را  تر از او روز به روز بیشتر می که تقاضای آرایش بیشتر و خودنمایی اف ون
ههای انتظهار و عهاملی بهرای جله   اش وسیله تبلیه  کاالهها و دکهور اتاق یاز طری  جاذبه جنس

کنهد. بهه راسهتی چهه  اش در جامعهه سهقوط می جهانگردان و سیاحان و ... قرار دهد، شخصیت
دردآور است که در کشورهای غربی و در کشهور مها قبهل از انقهالب اسهالمی، بیشهترین اسهم و 

هنرمنهد و »بند و باری بود که به نهام  برای زنان آلوده و بی شهرت و آوازه و پول و درآمد و موقعیت
معروف شده بودند. به برکت پیروزی انقالب اسالمی، آن بساط بر چیهده شهد و زن از « هنرپیشه

ارزش در آمد و شخصهیت خهود  صورت ابتذال ساب  و موقعیت ی  عروس  فرنگی و کاالی بی
   1را باز یافت.

شود؟! آیا این، یک استراتژی  بحث حجاب پرداخته میپرسش سوم: چرا این قدر به 
 سیاسی است یا اینکه به لحاظ شرعی و دینی واجب است؟

ات   حجاب، مات و واجبات و بلکه از ضروریف اسالم اسهت. تصهوی  آن بهه عنهوان یهک   از مسلف
ر، های اخیه ویژه در سهال قانون بعد از انقالب شکوهمند اسالمی و مجهازات متخطیهان از آن بهه

م اسالمی شده است؛ به پاشی موج  سم طوری که ممکن  ها و تبلیغات سوء علیه این حکم مسلف
ای پدید آمده باشد که پرداختن به بحث حجاب، بیشهتر از آنکهه  است این شبهه و شائبه برای عده

حکمی فقهی و شرعی باشد؛ یک استراتژی سیاسی و یک شعار ایدئولوژیک از سوی نظام حاکم 
 :توان دنبال کرد های ذیل می ودن این شبهه را از مسیر ایستگاهزد .است

 فطری و ادیانی بودن حجاب. 1

شود کهه حکهم حجهاب، فرآینهدی  های دینی، از آنجا نمایان می اهمیت مسئله حجاب در مؤلفه
منطب  با فطرت توحیدی و در راستای حفظ گوهر حیاست؛ چه اینکه بهتهرین پوشهش و محهافظ 

های دینی تها آنجاسهت کهه  جود آدمی، حفظ گوهر حیاست. اهمیت حیا در مؤلفهدین الهی در و
آن که حیها نهدارد؛ دیهن ههم »دینی دانسته و فرموده است:   حیایی را برابر با بی بی امام حسین
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گوییم اهمیت حجاب به عنوان یهک هنجهار  است که می« حیا»با تأکید بر همین مؤلفه  1«.ندارد
 .تراتژی سیاسی گذرا و رویکردی تاکتیکی نیستاجتماعی، تنها یک اس

ها،  ها، تنهدیس و از سهکه 2بهوده اسهت و حهوا پوشش زن و مرد از زمان حضرت آدم
شهود کهه همهه اقهوام و ملهل گذشهته  های قبل معلوم می ها و آ ار به جا مانده دیگر از دوره نقاشی

، زنان د که در عهد سلیمان نبیشو از کتاب مقدس فهمیده می 3اند. پوشش نسبتا  کاملی داشته
هم ایهن  در زمان حضرت ابراهیم 4پوشاندند. عالوه بر پوشش بدن، صورت را نی  با روبند می

در ایران باستان و در دوره مادها، هخامنشیان، اشهکانیان و ساسهانیان نیه   5سنت رایج بوده است.
 6پوشهانده اسهت. ها را می ه قامت آناند ک همواره زنان لباسی به صورت شنل، قبا یا چادری داشته

 نویسد:  استاد شهید مطهری می
م این است که قبل از اسالم در میان بعضی ملل، حجهاب وجهود داشهته »...  قدر مسلف

ام، در ایران باستان و در میان قوم یهود  های مربوطه خوانده است تا آنجا که من در کتاب
تر بهوده  آنچه در قانون اسالم آمهده، سهختو احتماال  در هند حجاب وجود داشته و از 

 7«.است

 مسئولیت حکومت اسالمی در قبال حجاب . 2

های سیاسهی بلکهه از  ها و استراتژی حکم حجاب، موضوعی است که ال ام به آن نه از ایدئولوژی
ینهه ترین منابع دینی، قویا  قابل ا بات است. با این حال نکته بسیار ظریفی که باید در این زم اصیل

مورد توجه قرار گیرد، وظیفه حکومهت اسهالمی در حهاکم کهردن هنجهار در اجتمهاع اسهت. در 
ای هستند که از اراده قوی و ایمان قلبی محکمهی برخوردارنهد و تحهت ههر  جامعه اسالمی، عده

گذارد. در طهرف  مانند و جو جوامع پیرامون تأ یری در آنان نمی شرایطی، ملت م به قانون و شرع می
گری دارنهد و خهوی سرکشهی و تمهرد از هنجارههای  بل نی  گروه کمی هستند که بنای الابالیمقا

قانون و شرع در نهادشان نهفته است. میان این دو طیف، اکثریت مردم تابع وضع موجود و متهأ ر 
                                                           

 . 111، ص 75 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .121؛ طه: 27و  26، 22، 20. اعراف: 2
 .11، ترجمه شیرین ب رگمهر، ص تاربخ لباس. کاکس روت تری ویل، 3
 .5های سلیمان، باب  . عهد قدیم، سفر غ ل، غ ل4
 .  14. عهد قدیم، سفر تکوین، باب 5
 .  198و  141، 115، 71، ص گن به ظن تاربخبنفشه حجازی،  .6
 .385، ص 19 ، ج آثار استاد شهید ملهری مجموعه . مرتضی مطهری، 7
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ای متولیان تربیت اجتمهاعی و مسهئولین اجهرای  تردید در هر جامعه از فضای عمومی هستند. بی
اید این بستر را ایجاد کنند که جو عمومی جامعه به سمت همرنگی با گروه اول و تبعیهت قانون، ب

 .از قانون و هنجارهای صحیح اجتماعی باشد و گروه دوم خود را در ان وا و مطرود حس کند

سؤال اینجاست که چرا باید وضع موجود را کسانی شکل بدهند که از گهروه دوم هسهتند؛ در 
ون و شرع مدافع گروه اول است؟ چرا باید فرزند زن مسلمان در محهیط مدرسهه حالی که اب ار قان

کند، خجالت بکشد؟ چرا اکثریهت معمهولی جامعهه بهه  کم کم از اینکه مادرش چادر به سر می
های کجرو به عنوان هنجار شناخته شهود؟! چهرا  رنگ اقلیت آلوده دربیایند و کم کم آلودگی گروه

آیها حکومهت اسهالمی وظیفهه نهدارد بهرای  1شرع هنجارسازی کننهد؟اقلیت متخلف از قانون و 
کننهدگان  صیانت از کیان اخالقی جامعه روز به روز حمایت خود را از گروه اول )به عنوان رعایت

گمهان  های گروه دوم )هنجارشکنان( را محهدودتر سهازد؟ بی هنجارهای جامعه( بیشتر و فعالیت
 چنین است.

حجابی در وهله اول، موضوعی شخصی است و آ ار وضهعی و  اگر چه موضوع حجاب و بی
شهود؛ امها ایهن موضهوع نهافی آ هار اجتمهاعی آن در عرصهه  اش در آینده فرد متبلهور می تکلیفی

افتهد، موضهوعی  خارج از حوزه خصوصی افهراد اتفهاق می« حجابی بی»اجتماعی نیست. وقتی 
تواند در قبال نشهر یهافتن  المی نمیشود؛ زیرا حکومت اس برای دخالت و مسئولیت حکومت می

اصوال  یکی از وظایف دولت اسهالمی،  .ها دست روی دست بگذارد ها و بدعت فسادها و تباهی
آورنده بستر رشد و تعالی آنهان باشهد  ساز سعادت دنیوی و اخروی مردم و فراهم آن است که زمینه

هها و تهرویج  امل تباهی و اشهاعه خوبیهای فساد و مبارزه با عو و این مهم، بدون دفع و رفع زمینه
انهد؛  ای را برای حاکم و حکومت تعریف کرده متون دینی ما نی  چنین وظیفه .ها میسر نیست نیکی

به معاذ بن جبل آنگاه کهه وی را بهه یمهن فرسهتاد، آمهده اسهت:  های پبامبر چنانکه در توصیه
ا» ا ْْلِ اَمااَسنه و

ِ اِإَله َجاِةَِّيه ُْ ْمَ ا 
َ
ِمْتا 

َ
اَ اَكِبيأَ ه  أِايَ هو ََ ا أ و َّه ْسأََلِ اكو ْمَ ا ْْلِ

َ
ْظِهْ ا 

َ
اَ ا  کهار جهاهلی را  2؛ْسََل و

 «.بمیران و امر مربوط به اسالم را چه کوچک و چه ب رگ آشکار نما

بدان که بهترین بنهدگان خهدا »به عثمان بن حنیف آمده است:  همچنین در نامه امام علی
شهده را بهر پها  هدایت شده باشد و هدایت نماید، سهنت شناختهپیش او، پیشوای عادلی است که 
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 1.«دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند
 حفظ مصالح خانواده و جامعه . 3

شهود کهه  رعایت حجاب، موج  جل  منافع و مصالحی کلی بهرای بهانوان و نههاد خهانواده می
 :حکومت در قبال آن نی  مسئولیت دارد؛ منافع و مصالحی مانند

 . بازشناسایی زنان به عفت و مصونیت 1/3

 خداوند درباره شناخته شدن زنان به عفت با رعایت حجاب فرموده است: 
ََّ ذِلنَك » َْ َجََّلِبيِبِه ََّ ِم ََ َعَ ْيِه ََ ُيْدني ْزولِجَك َو َبناِتَك َو ِنساِء لْلُمْؤِمني ِبيُّ ُقْل َِلَ َها للنَّ يا َأيُّ

ََ َفَّل يُ   َأْدنی ای »کننهد:  گونهه ترجمهه می برخی از علما این آیه را این 2«.ْؤَذْيََأْن ُيْعَرْف
های بلند[ خود را  ها ]روسری پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب

بر خویش فرو افکنند، این کار برای اینکه به ]عفهت[ شهناخته شهوند و مهورد آزار قهرار 
 «.نگیرند، بهتر است

یفه حجاب برای خود زن در ُبعد اجتماعی، عامل محهوری بهرای بازشناسهی وی بنا بر این آیه شر
شود زن مهورد آزار و تعهرض اشهخاص الابهالی و  به عفت و حیاست و همین شاخصه سب  می

ب رگ به مجرمانی است که قصهد سوءاسهتفاده از زن و آزار « نه»ب هکار قرار نگیرد. حجاب، ی  
ب رگ، یعنی حجاب از طرف جامعه زنان انجام نزذیرد؛ افه ایش جنسی وی را دارند که اگر این نه 

 نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت زنان از آزار های جنسی نی  کارگر نخواهد بود. 

 . مصونیت اجتماعی مردان از غریزه جنسی2/3

 سوره نور است:  31یکی از آیات وجوب حجاب، آیه 
« َْ ََ ِم ََه ِإَاه َو ُقْل ِلْ ُمْؤِمَناِت َيْغُضْض ََ ِزيَننَتُه ََه َوَا ُيْبنِدي ََ ُفُروَجُه ََه َوَيْحَفْظ َأْبَصاِرِه

ََه  ََه َعَ یَٰ ُجُيوِبِه ََ ِبُخُمِرِه ؛ و به زنان با ایمان بگو: چشمان خهود َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْب
 را از آنچه حرام است، فرو بندند و شرمگاه خود را حفظ کنند و زینهت خهود را ]ماننهد

های زیبا، گوشواره و گردنبند[ مگر مقهداری کهه ]طبیعتها  ماننهد انگشهتر و حنها و  لباس

                                                           

 . 235و  234، تصحیح صبحی صالح، ص نهج البالغةیف الرضی، . محمد بن حسین شر1
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، ن.ک: محمهدجواد مغنیهه«. گهردد ورزی فاسقان از زنهان محجبهه می نگیرند، بهتر است؛ چرا که حجاب مانع طمع
 .   240، ص 6 ، ج تفسیر الکاشف
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سرمه، بر دست و صورت[ پیداست ]در برابر کسی[ آشهکار نکننهد و ]بهرای پوشهاندن 
 .«هایشان بیندازند های خود را به روی گریبان گردن و سینه[ مقنعه

از انصهار در مسهیر خهود بها زن بهدحجابی  در حکمت و شأن ن ول این آیه آمده است که جوانی
رو شد. جوان جل  او شد تا اینکه وارد کوچه تنگی شد. ناگهان صورتش بهه دیهوار خهورد و  روبه

شهکایت بهرد و آیهه مهورد  خدا تی ی استخوانی در دیوار صورتش را شکافت. او به ن د رسهول
1بحث نازل گردید و زنان را به رعایت حجاب مل م نمود.

  

 مصونیت خانواده از طالق .3/3

بنا بر آمارهای قطعی و مستند، با افه ایش برهنگهی در جههان میه ان طهالق و از ههم گسهیختگی 
ههای سهرکش  زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم باال رفته است؛ چرا که برهنگی، سب  هوس

ص ههر روز دل بهه کشاند و به این ترتیه  شهخ شود و انسان را به هر قیمتی به دنبال هوس می می
شهود، دو همسهر بهه  در محیطی که حجاب رعایت می .گوید  بندد و با دیگری وداع می  دلبری می

که عمال  زنان به صورت کاالی مشترکی )الاقهل « بازار آزاد برهنگی»یکدیگر تعل  دارند؛ ولی در 
اند مفهومی داشته تو اند، دیگر قداست پیمان زناشویی نمی  در مرحله غیر آمی ش جنسی( در آمده

سرپرسهت   شهوند و کودکهان بهی  ها همچون تار عنکبوت به سرعت متالشهی مهی  باشد و خانواده
   2مانند.  می

حجاب با وجود اینکه سایر اعمالش خوب است، باز  پرسش چهارم: آیا یک شخص بی
 شود؟!  هم جهنمی می

تهرین احکهام اسهالمی،  همحفظ حجاب و پوشش اسالمی برای زنان مسلمان به عنوان یکی از م
هایی کهه  شود؛ عهذاب الزم است و بدون شک ترک آن، معصیت است و موج  عذاب الهی می

بهرای  ای کهه پیهامبر اکهرم اند. برای مثال در حدیث طوالنی به صراحت در احادیث بیان شده
های  ها و عهذاب کند، در توصیف برخهی از صهحنه روایت می و حضرت فاطمه امام علی

زنی را دیدم که به موهایش آویخته شهده و مغه  »فرماید:  م که در ش  معراج دیده است، میجهن
خورد و آتش از زیهرش  جوشد ... زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می سرش از شدت گرما می

پوشهاند  کشید ... آن زنی که به مو آویخته شده بود، موی خود را از مردهای نامحرم نمی شعله می
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 1«.کرد خورد، همان زنی بود که بدن خود را برای مردم زینت می زنی که گوشت بدنش را می... و 
در »فرمایهد:  هها می نیه  در توصهیف زنهان آخرال مهان و بیهان عاقبهت اخهروی آن امام علهی

[ کهه بهدترین آخرال مان و ن دیک شدن زمان موعود ]قیامت یا زمان ظههور حضهرت مههدی
کننهد، از  آینهد و خودنمهایی می شوند و عریان بیهرون می اب ظاهر میحج هاست، زنانی بی زمان

ها  جویی آورنهد و بهه لهذت شوند و به شهوترانی روی می ها داخل می شوند، در فتنه دین خارج می
 2«.کنند و همیشه در جهنم خواهند ماند های الهی را حالل می شتابانند. حرام

ل به ذهن برسد که چرا باید زنی که اعمال صالح با توجه به این مطال ، ممکن است این سؤا
حجابی متحمل چنین عقوبت ناگواری شود و آیا چنین  و اخالق نیکوی دیگری دارد، به خاطر بی

 !موضوعی منطقی است؟

تجسهم »برای پاس  به این سؤال باید از باب مقدمه، بحثی را به صورت فشرده درباره موضوع 
عمال با همه اختالفاتی که ممکن است برخی از علما درباره آن ذکر شود. مسئله تجسم ا« اعمال

های اسالمی است که از سوی علما بسیار مورد بحث قرار گرفته است. ایهن  داشته باشند، از آموزه
 8تها  6توان در آیات بسیاری در قرآن و در احادیث یافت؛ برای مثال خداوند در آیات  مفهوم را می

ٍة َخينرًل »فرماید:  سوره زل ال می َْ يْعَمنْل ِمْیقناَل َذَره اُس َلْشتاتًا ِليَرْول َلْعماَلُهم َفَم يْوَمِ ٍذ يْصُدُر للنه
ًل يَره ٍة َشَره َْ يْعَمْل ِمْیقاَل َذَره ينْوَم َتِجنُد »فرماید:  عمران می سوره آل 30همچنین در آیه «. يَره َو َم
َْ َخيٍر ُمْحَضرلً  روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجهام داده اسهت، ...؛  ُكُله َنْفٍس ماَعِمَ ْت ِم

در چندین حدیث نی  با صراحت بر تجسم اعمال در قیامت تأکید شهده اسهت.  .«بیند  حاضر می
 خطاب به یکی از صحابه فرمود:  برای مثال پیامبر اکرم

ار شهود. اگهر ایهن همهراه ب رگهو گمان برای تو همراهی است که با تو در قبر دفن می بی
کنهد؛ جه  بها تهو  کند و اگر پست باشد، تو را بهه دوزخ تسهلیم می باشد، تو را اکرام می

شهوی، جه  از او.  شوی، ج  با او و بازخواست نمی شود و تو محشور نمی محشور نمی
گیهری و اگهر  پس او را شایسته قرار ده؛ زیرا اگر صالح و شایسته باشهد، بها آن انهس می

   3شوی و او، عمل توست. از او هراسان می ناصالح و فاسد باشد، تنها
ههای دردنهاک مهورد اشهاره در احادیهث فهوق،  حجاب به عقوبت بنابراین وعده دادن زنان بی

                                                           

 .  309، ص 8، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .  390، ص 3، ج من البحضره الفقیه. محمد بن علی صدوق، 2
 . 3،  ص األمالی . علی بن محمد صدوق،3
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شان است. اصوال  هر کار نیک یها  ها نیست و فقط نتیجه مستقیم و تجسم اعمال ظلمی در ح  آن
تهوان از مسهئولیت  اگ یری دارد که نمیبد ما، چه در این دنیا و چه در آخرت، نتایج و پیامدهایی ن

 1ها شانه خالی کرد. آن

 حجاب اجباری است؟  پرسش پنجم: آیا ازدیدگاه امام خمینی
گیری مبارزات خویش، به صورت صریح و قاطع بر له وم  همواره و از ابتدای شکل امام خمینی

ثهال هنگهامی کهه هها و مهوازین اسهالمی تأکیهد داشهت. بهرای م ها، ارزش رعایت صحیح آموزه
اند.  برخی از رسوم اسالمی مانند حجاب اجباری رهها شهده»خبرنگار فرانسوی از ایشان پرسید: 

حجاب به معنای متداول میهان مها »، فرمود: «آیا در جمهوری اسالمی از نو اجباری خواهد شد؟
، که اسمش حجاب اسالمی است، با آزادی مخالفتی ندارد. اسالم با آنچه خهالف عفهت اسهت

کنیم که به حجاب اسالمی رو آورند و زنان شجاع ما دیگر از  مخالفت دارد و ما آنان را دعوت می
بالهایی که غرب به عنهوان تمهدن بهه سرشهان آورده اسهت بهه سهتوه آمهده و بهه اسهالم پناهنهده 

 2«.اند شده
بهه حجهابی  وعده به آزادی حجهاب نهداده اسهت؛ بلکهه از بی بنابراین نه تنها حضرت امام

عنوان موضوعی که مخالف عفت جامعه اسالمی است، نام برده و بر ل وم تهالش نظهام اسهالمی 
گهویم کهه بهه دولهت  ها ه این را می اآلن وزارتخانه»برای اصالح این معضل تصریح کرده است: 

کنند ه باز همهان صهورت زمهان طهاغوت را دارد. وزارتخانهه  طوری که برای من نقل می برسد، آن
هها  های لخهت بیاینهد. زن های اسالمی نباید زن نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانهاسالمی 

بروند، اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند، اما کار بکنند؛ لکن با حجاب شهرعی باشهند، بها 
با صالبت از وضعیت حجاب در ادارات  همچنین حضرت امام 3«.حفظ جهات شرعی باشند

زنان اسالمی بایهد بها حجهاب »دهی فوری به این اوضاع شد:  خواستار سامان دولتی گالیه کرد و
ها هنوز در ادارات بها وضهع پیشهین کهار  اسالمی بیرون بیایند، نه اینکه خودشان را ب ک کنند. زن

توانند در کارهای اجتماعی شهرکت   ها می ها باید وضع خودشان را عوض کنند ... زن کنند. زن می
4«.جاب اسالمیکنند، ولی با ح

  

                                                           

 .  444، ص 14، ج تفسیر نمونه، . ناصر مکارم شیرازی1
 .541، ص 5، ج صحیفه اما الله موسوی خمینی،  . سید روح2
 .329، ص 6. همان، ج 3
 .10، ص 4313، شماره06/04/1401، «دانیم؟ از تاریخچه حجاب در کشور چه می». روزنامه شرق، 4



  309 پرسمان حجاب

 

ها  العالی درباره بد و یا ضعیف الحجاب پرسش ششم: دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله
 چیست؟ 

هها  العالی دربهاره اصهل وجهوب حجهاب و نیه  ضهعیف الحجاب رهبر فرزانهه انقهالب مدظلهه
 فرماید:  می

حجاب یک ضرورت شریعتی است... یعنی هیچ تردیهدی در وجهوب حجهاب وجهود 
را همه باید بدانند. اینکه حاال خدشه کنند، شبهه کنند که آیا حجاب هست،  ندارد؛ این

الزم است، ضروری است، نه، جای خدشه و شبهه ندارد؛ یک واج  شرعی است کهه 
هها  کنند، این باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی

ام؛ یک وقتی در سهفری  ؛ نه. من قبال  هم گفتهدینی و ضدانقالبی را نباید متهم کرد به بی
رفتم، در جمع علما گفتم ... چرا گاهی بعضهی از شهما ایهن  از سفرهای استانی که می

خانمی را که حاال فرض کنید یک مقداری موههایش بیهرون اسهت یها بهه تعبیهر رایهج 
الحجاب؛ حجهابش ضهعیف اسهت ههه  بدحجاب است هه که حاال باید گفت ضهعیف

سهوم  کنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدند استقبال؛ شاید اقهال  یهک  یمتهم م
شهود گفهت  ری نهد؛ ایهن را نمی هها هسهتند، دارنهد اشهک می جمعیت این جهور خانم

جور با شهوق و بها حهرارت و بها  ضدانقالب است؛ این چطور ضدانقالبی است که این
ینی یها فهالن مراسهم انقالبهی شهرکت آید و مثال  فرض کنید در فالن مراسم د انگی ه می

  های خودمانند، دخترهای خودمانند. من چند بار تا حاال در خطبهه ها بچه کند؟ این می
های َاحیهاء ههه  ام کهه در مراسهم مهاه رمضهان، در شه  نماز عید فطر این را تکرار کرده

ما تصویرش توانم ]بروم[ ا آورند، حاال من که آنجاها را نمی هایش را برای من می عکس
ههای مختلهف اشهک   ههای مختلهف، قواره هها بها ریخت آورنهد ههه زن را برای مهن می

گویم ای کهاش مهن ههم  خورم به آن جور اشک ریختن؛ می ری ند. من حسرت می می
جور مثل این دختر، مثهل ایهن زن جهوان اشهک بریه م؛ ایهن را چطهور  توانستم این می
بهدحجابی یها ضهعف حجهاب درسهت  شود متهم کرد؟ بله، کهار درسهتی نیسهت، می

دیهن و انقهالب و ماننهد   شود که ما این ]افهراد[ را از حهوزه نیست، اما این موج  نمی
ههایی داریهم، بایهد  ماها یهک نقص  ها خارج بکنیم و خارج بدانیم؛ چرا؟ البته همه این
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 1ها را برطرف کنیم؛ هر چه بتوانیم برطرف کنیم، بهتر است. نقص
 فرماید:  همچنین ایشان می

؛ اشک ههم «خانم بدحجاب»گویند  ها می هایی بودند که در عرف معمولی به آن خانم
ری د. حاال چهه کهار کنهیم؟ ردش کنیهد؟ مصهلحت اسهت؟ حه   از چشمش دارد می

هاسهت.  به این اهداف و آرمان است؟ نه، دل، متعل  به این جبهه است؛ جان، دلباخته
ههای ایهن حقیهر  م؟ نقص او ظاهر است، نقصاو یک نقصی دارد. مگر من نقص ندار

نمهایی  گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم / آیا تهو چنهان کهه می»بینند.  باطن است؛ نمی
  2ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد.«. هستی؟

گفتنی است که رهبر معظم و فرزانه انقالب، رفتارشناسی با دختران و زنان بد حجاب را نیه  بیهان 
در »س. ایشان عقیده دارد که با این گروه از زنان دختران باید منطقی ومهربانانه رفتار شهود: کرده ا

مهورد، ورود کهرد و بایهد بها  این موضوعات باید بسیار متین و منطقی و بهه دور از احساسهات  بی
 ...خودتان را مجه  کنید، مسهلح»  3؛«دالیل روشن، آن منط  استعماری غربی افشا و تبیین شود

ها  های فرهنگی ه هنری بروید و پذیرای جوان به سالح معرفت و استدالل کنید، بعد به این کانون
هه»باشید. با روی خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود:  ا مهن نبیف کهه ظهاهرا  « و سنف

اس»عبارت است از  خه [ ای داشهته باشهد؛ ] مدارا کنید. ممکن است ظهاهر زننهده«. مداراة النف
   4«.داشته باشد

 پرسش هفتم: حجاب؛ واجب فردی است یا اجتماعی؟

خهود  هر فعلی که بر جامعه تأ یرگذار باشد، موضوعی اجتماعی است؛ نه فردی. اگر فرد در خانه
با صدای آرام الفاظ رکیکی را بر زبان آورد و یها لبهاس مخصوصهی را بزوشهد، شخصهی و فهردی 

لفاظ و لباس در محیط جامعه بر زبان آورده شود و نمود پیهدا کنهد، است؛ اما به صرف آنکه این ا
                                                           

، «هها نماهنهگ دلباختهه آرمان»ای،  امنههالله العظمی سهید علهی خ٬رسانی دفتر حفظ و نشر آ ار آیت . پایگاه اطالع1
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شود. اگر فرد در من ل خود سیگار بکشد، کسی ح  اعتراض ندارد؛ اما اگهر  موضوع اجتماعی می
اجتماعی پیش آمده است و دیگران حه  اعتهراض  در اتوبوس این کار را انجام بدهد، یک مسئله

ید به شما ارتباطی ندارد؛ زیرا او در یک جامعه باید حدودی را بهرای تواند بگو دارند و آن فرد نمی
پوشش افراد متناس  با فرهنگ آن جامعه رعایت کند. چه بسا نوع پوشش خاصی که مخهالف بها 

حجاب ظاهر شدن زنان، متضهاد و  فرهنگ یک جامعه باشد، موج  آزار مردم آن منطقه شود. بی
ران است؛ زیراحجاب، قانون حاکم بهر جمههوری اسهالمی متعارض با فرهنگ اسالمی جامعه ای

است که همگان باید آن را رعایت کنند. بر این اساس اگر شخصی بودن حجاب به معنهای آزادی 
تکوینی مرد و زن در انتخاب پوشش و نوع لباس باشد، سهخن درسهتی اسهت؛ زیهرا ههر فهردی 

اب کند یا سم بنوشد ... این در حالی است ها آب را انتخ اختیار تکوینی دارد که از میان نوشیدنی
دهد هر فرد بها  ها یا ادیان آسمانی اجازه میکه اگر به این معنا باشد که قانون عرف یا قوانین کشور

توانهد معنهای مقبهولی داشهته باشهد؛ زیراحضهور بها  هر نوع پوششی در جامعه آشکار شود، نمی
به حقوق دیگران است. از همین روسهت کهه  گوید، تجاوز پوششی مخالف آنچه دین و قانون می

مأمور است که به مردان و زنان مهؤمن بگویهد کهه هنگهام حضهور در انظهار عمهومی،  پیامبر
َوُقنْل ِلْ ُمْؤِمَنناِت : »پوشش مناسبی داشته باشند که باعث هنجارشهکنی در جامعهه دینهی نشهود

 ََّ ََ ُفنُروَجُه ََّ َوَيْحَفْظ َْ َأْبَصاِرِه ََ ِم ََّ  َيْغُضْض ََ ِزيَننَتُه بهه زنهان بها ایمهان بگهو  1 ...؛ َوَا ُيْبنِدي
آلود( فرو گیرند و دامان خویش را حفهظ کننهد و زینهت خهود را  های خود را )از نگاه هوس چشم

 «.  های خود را بر سینه خود افکنند و زینت خود را آشکار نسازند... آشکار ننمایند و روسری

 فهرست منابع

 کتب

، تصحیح: آصف فیضی، چهاپ دوم، قهم:  دعائر اإلسال بی، نعمان بن محمد، حیون مغر ابن .1
 ق. 1385، البیت مؤسسا آل

اکبهر غفهاری، چهاپ دوم، قهم:  ، تصحیح علیتحف العقولشعبه حرانی، حسن بن علی،  ابن .2
 ق. 1363انتشارات جامعه مدرسین، 

شهم رسهولی ، تصهحیح سهید هاکشف الغمة فنی معرفنة األئمنةاربلی، علی بن عیسی،  .3
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 ق. 1381، هاشمی محالتی، چاپ اول، تبری : نشر بنی

، تصحیح سید مهدی رجهایی،  غرر الحکر و درر الکلرتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد،  .4
 ق. 1410،  چپ دوم، قم: دار الکتاب امسالمی

، چاپ اول، قهم: البیت ، تصحیح مؤسسه آلوسائل الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن،  .5
 ق. 1409، البیت مؤسسه آل

 ش.  1375، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، گن به ظن تاربخحجازی، بنفشه،  .6

 ش،1380، ترجمه شیرین ب رگمهر، تهران: توس، تاربخ لباسروت تری ویل، کاکس،  .7
 تا[.  ، بیروت: دار الفکر، ]بیالدر المنثوربکر،  الدین عبدالرحمن بن ابی سیوطی، جالل .8

، تصهحیح صهبحی صهالح، چهاپ اول، قهم: نهج البالغةن بن محمد، شریف الرضی، حسی .9
 ق. 1414هجرت، 

 ش. 1376، چاپ ششم، تهران: کتابچی، األمالیصدوق، محمد بن علی،  .10

اکبهر غفهاری، چهاپ دوم، قهم:   ، تصهحیح علیمن البحضره الفقیههههههههههههههههههههههههه،  .11
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