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 مقدمه

 شود:می طرحزیر  پرسش بررسی موضوعی، دو از پیش

 ،نمود ارائهتوان می زن و عفاف حجاب، برای بیرونی مصداق چه -

 گردد؟ روشن شتربی موضوع اهمیت آن بواسطه که

توان برای زن و حجاب یافت، که در خور شأن و مصداقی میچه  -

به نحوی  ه ایراد و نقصی بر آن وارد نباشد؛گونبوده، و هیچ اومنزلت 

که بتوان آن را به عنوان اصل و فرضی محکم در فضای واقعی و 

 حقیقی پذیرفت؟

های ظرسنجیچنین نبا توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده، و هم

شاید بتوان بهترین مصداقی که برای زن و حجاب مطرح  ،موردی در این زمینه

 کرد، این است که: 

که مروارید در رغم اینزن مرواریدی در حجاب صدف است؛ چرا که علی

صدف محبوس است، این پوشش و نادیدنی بودنش بر ارزش آن افزوده است. 

 حجاب است. به عبارت دیگر، زن گوهر عفاف در صدف

 تحقیقاصلی  ؤالس

 پرسش اصلی پژوهش این است، که: 

 برای گسترش حجاب در جامعه حقیقی و مجازی چه باید کرد؟ -

 رویکرد مختار

تأثیر داد،  و مجازی ای که باید در تنظیم روابط خارجی و زندگی واقعینکته

  است. رتمؤثرتر ومهمعفاف بسیار  بلکه مقوله ؛رف احکام فقهی حجاب نیستص  
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که بر افعال  ،عفاف مساوی با حجاب نیست. عفاف امری درونی است

که  ،فعل خارجی است ،اما حجاب ؛خارجی در روابط با دیگران تأثیر دارد

دلیل  خاصی به در جامعهت؛ لذا ممکن است مساوی پوشش خاصی اس

عفیف آن جامعه، اما افراد  ؛نباشد مصطلحعقاید خاص، حجاب به معنای 

حجابی  افراد با یاو  ،د؛ یعنی عفت بر اساس عرف جامعه تعریف شودباشن

 شان نشانی از عفت نباشد. که در افعال خارجیباشند، 

گونه معنا کرد: حسی درونی که به کردار توان عفت را اینمیبنابراین 

تواند خود پوشش کند. این کردار بیرونی میبیرونی، شخصیت واال عطا می

 عموم و خصوص من وجه میان عفاف و حجاب رابطههم باشد؛ یعنی 

اما نه به  ؛ترین نتایج عفاف استترین و اصلیاز مهم نیزو این رابطه  ،است

 .معنا که با هم مساوی باشنداین

 تا بود عمومى عفت دنبال به باید ،جامعه سازىسالم براى کهنتیجه آن

 .یابد گسترش آگاهانهبه صورت  حجاب

 و حجاب فافمفهوم عمعنا و 

 أ. عفاف

به  یَعِفُّ -عفَّ ، دو مصدر فعل عفةچنین هم و ،به فتح عین الفعل عَفاف

 .از هر گفتار و کردار نارواستو بازداشتن نفس  معنای خودنگهداری
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 :گویدمی «مفردات»در  راغب
الشهوة والمتعفف المتعاطي  ةللنفس تمتنع بها عن غلب ةالعفة حصول حال»

 مانع که است، ینفسان یحالت عفت، ؛1«والقهر ةالممارسلذالک بضرب من 

 و نیتمر با که ،است یکس فیعف و گردد،یم انسان بر شهوت تسلط

 .باشد افتهی دست حالت نیا به شهوت، بر یروزیپ و مستمر تالش

 : گویدمی «لسان العرب»در  ابن منظورچنین هم

 ؛2«فَّک أی نية وعفَّ اع الدَّ طمعن المحارم واأل عما اليحل کفَّ العفة الكف  »

های کارهای حرام و طمعو امتناع از عفت، خود نگهداری از غیر حالل، 

 .پیشگی یعنی خودنگهداریپست است، عفت

 :آمده استنیز  «قاموس قرآن»در 

 ،نفسانی است یحالت: اندو در شرح آن گفته ،عفت به معنای مناعت است

عفیف به معنای خودنگهدار و با پس باید ؛ شهوت باز دارد هکه از غلب

 3.مناعت باشد

 ،این است ،توان فهمیدهای لغت میچه از جستجو در سایر کتابآن

داشتن نفس از ارتکاب معاصی و  به معنای نگه و عفاف که عفت

 است.ناشایست کارهای 

                                                           

 .618، ص. 2، ج1992راغب اصفهاني،  -1

 .252، ص. 9، ج2000ابن منظور،  -2

 .18، ص. 5، ج1371قرشي،  -3
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هنگامی که از فضایل چهارگانه اخالقی  خواجه نصیرالدین طوسی

 :کندت را چنین تبیین میجایگاه عفآورد، سخن به میان می

دوم  ؛دبو  و آن حکمت ،اول: تهذیب قوت نظری ،دبو  فضایل چهار 

و  ،و سوم تهذیب قوت غضبی ؛دبو  و آن عدالت ،تهذیب قوت عملی

 1د.بو  عفت و آن ،و چهارم تهذیب قوت شهوی ؛دبو  آن شجاعت

 :اندگفتهنیز چنین برخی از عالمان اخالق 

داری در و خاص است؛ مفهوم عام آن خویشتن وم عامت دارای مفهعف

و مفهوم خاص آن  ؛برابر هر گونه تمایل افراطی و نفسانی است

  2باری جنسی است.بندوداری در برابر تمایالت بیخویشتن

برای قوه شهویه سه حالت  ،در کتاب ارزشمند خود مال احمد نراقی

 گیرد: در نظر می

 ؛نامندمی تفریط که آن را خمود ؛شودیر میتعب افراط که از آن به شره

ت را مطیع و منقاد و عف ؛نمایدتعبیر می و اعتدال که از آن به عفت

  3داند.شدن قوه شهویه از برای قوه عاقله می

                                                           

 .123 .، صجابی طوسی، -1

 .283، ص. 2ج، 1381مكارم شيرازی،  -2

 .321 .، ص1371 نراقی، -3
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ت به معنای عفکه اینآید، ها برمیتعریف بیشتر هچه از خمیرمایدر نتیجه آن

البته با رعایت شرط اعتدال؛  ؛ستتحت حکومت عقل ا ،رام بودن قوه شهوانی

که  شود،و نه ترک غرایز  منجر شود؛که به افراط  شد،یعنی نه غرق در شهوات 

؛ زیرا خدای تعالی شودبلکه استفاده صحیح و مشروع  منجر شود؛به تفریط 

 .در وجود آدمی به ودیعت نهاده است -به حکمت -همه غرایز را

 واژه عفاف در قرآن کریم -

و مجموعاا در چهار  ،در قرآن کریم تعففو  یستعففصورت  عفاف به دو

 . آیه مبارکه آمده است

توان از آن که می ،پذیردمعانی گوناگونی می ،عفاف با توجه به متن آیه

 :به ابعاد عفاف یاد نمود

 داری در اظهار نیاز به معنای خویشتن -1

ال يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي  لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

األرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ال 

و ؛ 1«يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

اند؛ خدا، در تنگنا قرار گرفته که در راه ،برای نیازمندانی باشد [انفاق]

ها داری، افراد ناآگاه آنو از شدت خویشتن، توانند مسافرتی بکنندنمی

شناسی، و هرگز با هایشان میها را از چهرهپندارد؛ اما آننیاز میرا بی

و هر چیز خوبی که در راه خدا ، خواهندچیزی نمی ،اصرار از مردم

 .ه استانفاق کنید، خداوند از آن آگا

                                                           

 .273، بقره -1
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 :نویسدمی ییعالمه طباطبا

و  ،ت صفت آدمی شده باشدکه عف ،به معنای آن است تعففکلمه 

ال ایشان اطالع ندارد، از یعنی کسی که از ح ؛«غنیاءا یحسبهم الجاهل»

 ؛که فقیرندچون با این ؛پندارندگر میتی که دارند آنان را توانشدت عف

مگر  ؛برندبه حال آنان نمی و مردم پی ،کنندولی تظاهر به فقر نمی

  1رنگ و رویشان را زرد کند. ،که شدت فقراین

در اینجا عفاف به معنای عدم اظهار فقر به عنوان یک ارزش اخالقی برای 

 :مسلمین مطرح شده است، عفاف به همین معنا در روایات نیز آمده است

و  ،عفاف زینت فقر؛ 2«الْغِنى زینَةُ وَالشُّكْرُ الْفَقْرِ زینَةُ ألعِفافُ»

 .نیازی استشکرگزاری زینت بی

 به معنای قناعت -2

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا »

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَال تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ 

 ؛و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید؛ 3«غَنِي ا فَلْيَسْتَعْفِفْ کَانَ

نیاز و هر کس بی ؛ها رشد یافتید، اموالشان را نخوریدو اگر در آن

و آن کس که نیازمند است، به طور شایسته از آن  ؛است، خودداری کند

 .باید عفت ورزد ،نیاز استو هر که بی ؛بخورد

                                                           

 .613، ص. 2ج، 1396ی، یطباطبا -1

 .3828، ح8ج ،1377 شهری،ری -2

 .6، نساء -3
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 :فرمایددر تفسیر این آیه می «نالمیزا»صاحب 

که برای رفع ای ندارد، جز اینو چاره ،فقیر است ،گاهی سرپرست یتیم

حوائجش برای یتیم کار کند، و از اجرت کارش حوائج ضروریش را 

ثروتمند است، در این صورت  ،ولی گاهی سرپرست یتیم ؛برآورد

عفت در طریق  ،فرماید: هر کس که ثروتمند استخدای تعالی می

و اگر فقیر است به طور  ،و از مال یتیم چیزی را نگیرد ،پیش گیرد

 1شایسته از آن بخورد.

 :گویدمی طبرسی

و ثروتمندان به منظور مهرورزی به یتیم و باقی گذاردن مالش به 

 2قناعت کنند. ،که خداوند روزی آنان کرده ،ثروتی

  3.نیز روایتی به همین مضمون آمده است از امام باقر

  .باشدعفاف به معنای قناعت می ،در این آیه شریفه

 فرماید: میحضرت که  ،نیز نقل شدهدر حدیثی از معصوم

 ت.قناعت اس ،میوه عفت ؛٤«ةالْقَناعَ ةِالْعِفَّ ةُرَمَثَ»

 به معنای پاکدامنی -3

  ؛5«مِنْ فَضْلِهِوَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ ال يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ »

                                                           

 .276، ص. 4ج، 1396ی، یطباطبا -1

 .718، ص. 2ج ؛555، ص. 1ج، 1374طبرسی،  -2

 .همان -3

 .3828، ح8، ج1377شهری، ری -4

 .33، نور -5
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یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا که امکانی برای ازدواج نمی و کسانی

 .نیاز سازداز فضل خود آنان را بی

، گاهی با تمام تالش و استترغیب به ازدواج  ،جا که در آیه قبلاز آن

انسان مجبور است مدتی  طبعااو  ،گرددوسیله ازدواج فراهم نمی ،کوشش

مبادا کسانی که در این مرحله قرار دارند، گمان  ؛رومیت بگذراندرا با مح

و ضرورت چنین ایجاب  ،که آلودگی جنسی برای آنان مجاز است ،کنند

  1دهد.دستور پارسایی می ،لذا بالفاصله در آیه بعد ؛کندمی

امری ثابت شده و  ،که حساسیت روحی مرد نسبت به زنباتوجه به این

باید در طلب  ،اینبنابر 2؛در آیات قرآن آمده است کهچنان ؛بدیهی است

و  ،ت کوشید تا لذایذ باطنی و ملکوتی بر لذایذ جسمانی غالب آیدعف

 د.انسان بر شهوات غلبه کن

 :دفرمایندر پاداش شخص عفیف میعلی امام

 لَكَادَ  فَعَفََّ قَدَرَ مِمََّنْ  أَْجراً  بِأَْعظَمَ  اللََّهِ سَِبيلِ فِي الشََّهِيدُ الْمُجَاهِدُ مَا»

که در راه خدا جهاد کند و  کسی ؛3«الْمَلَائِكَةِ مِنَ مَلَكاً يَكُونَ أَنْ الْعَفِيفُ

ت گناه کند و عفکه بتواند  ،شهید شود، اجرش بزرگتر از کسی نیست

 .ای از فرشتگان خدا شودانسان پاکدامن نزدیک است فرشته .بورزد

 

                                                           

 .   459، ص. 14ج ،1376، و همكاران مكارم شيرازی -1

 .14، آل عمرانر. ک:  -2

 .36، ص. 1ج ،1366، تميمی آمدی -3
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 چادر استفاده ازبه معنای  -4

اعِدُ مِنَ النَِّسَاءِ الالتِي ال يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ وَالْقَوَ»

يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرَِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ 

اهی بر ای که امید ازدواج ندارند، گنو زنان از کار افتاده؛ 1«سَمِيعٌ عَلِيمٌ

که در خود را بر زمین بگذارند، به شرط این ایهسکه لبا ،آنان نیست

برای آنان بهتر  ،و اگر خود را بپو شانند ؛برابر مردم خودآرایی نکنند

 ت.است، و خداوند شنوا و داناس

شده است؛ که از نکاح باز نشسته  ،به معنای زنی است ،جمع قاعده ؛قواعد

نیز به معنای ثیاب  2کند.به او میل نمی ،اشیعنی کسی به خاطر پیری

  3پوشند.که باالی خمار می ،جلبابی است

ای که امیدی به زناشویی آید، زنان سالخوردهگونه که از آیه برمیهمان

و این برداشتن روسری بدان  ،دارندتوانند روسری خود را برندارند، می

هم  ،زیرا این کار ؛دگری و دلربایی نباشنکه در اندیشه جلوه ،شرط است

  حرام است. و هم بر زنان جوان، سالخوردهبر زنان 

پاکدامنی و عفت ورزیدن زنان سالخورده به وسیله در عین حال، 

کنار گذاشتن  هر چند ؛بهتر از کنار گذاشتن آن است ،پوشیدن چادر

  ٤گناهی ندارد. ،آنان ایروسری بر
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 :چنین آمده است در روایتی از امام صادق

 تَضَعُ قَالَ  ِثيَابَُهنََّ يَضَعْنَ أَنْ ُجنَاحٌ عَلَْيِهنََّ لَيْسَ النَِّسَاءِ ِمنَ الْقََواعِدُ»

 .که فقط چادر خویش را نپوشند ،پیرزنان حرجی نیست ؛1«َوحْدَهُ الْجِلْبَابَ 

هایی که خدای تعالی در وجود او نهاده زن به علت جاذبهکه نتیجه آن

منحصر به محارم  شهایصاص یافته تا زیباییاست، حکم پوشش به او اخت

ا هنگامی که آن ام ؛و از تحریک مردان بیگانه پیشگیری کند ،خویش باشد

تواند چادر خویش را به خاطر حرج و سختی که ها از بین رود، میجاذبه

 .برای وی دارد، کنار بگذارد

 ب. حجاب

که در بعد  ،توان تعریف کردحجاب را از دو بعد لغوی و اصطالحی می

به معنی پوشش و فاصله میان دو چیز معنا ، ترین تعریفدر سادهو لغوی 

 : نویسدمیابن منظور شده است؛ چنان که 

... والحجاب اسم ما احتجب به وکل ما حال بين شيئين ،الحجاب الستر»

و  ،؛ حجاب به معنای پوشانیدن است2«منع شيئاً فقد حجبه وکل شيء

هرچیزی که به و  ،گیردانیدن با آن انجام میاسم چیزی است که پوش

و هر چیزی که  ؛گویندمیاندازد، حجاب میان دو چیز، جدایی می

 .او را حجب نموده است ،مانع از چیز دیگر شود
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 : ، به همین معنا به کار رفته استفرمایدخداوند منان می بیانی دیگر نیز، کهدر 

 .ای وجود داردمیان ما و شما حاجز و فاصله ؛1«حِجابٌ نِکَيْوَبَ  نِنايْبَ  وَِمنْ »

 : فرمایدمی ،در مورد واژه حجاب با تأکید بر مفهوم پوشش شهید مطهری

. و هم به معنی پرده و حاجب ،هم به معنی پوشیدن است ،کلمه حجاب

این کلمه از آن جهت مفهوم . بیشتر استعمالش به معنی پرده است

است، و شاید بتوان گفت که به  که پرده وسیله پوشش ،دهدپوشش می

آن پوششی حجاب نامیده  .هر پوششی حجاب نیست ،حسب اصل لغت

در قرآن کریم . که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد ،شودمی

 : کنددر داستان سلیمان، غروب خورشید را این طور توصیف می

  .ر پشت پرده مخفی شدتا آن وقتی که خورشید د ؛2«بِالْحِجَابِ  تَوَارَتْ  حََتَّى»

 3.گویند پرده حاجز میان قلب و شکم را حجاب

: معنای مختلفی مانند ،لغت فارسی نیز برای واژه حجاب هایبادر کت

بند، برقع، پوشانند، روآن می اپرده، ستر، نقابی که زنان چهره خود را ب

  ٤.آمده است ،ن می پوشاننده آچادری که زنان سرتاپای خود را ب

که  ،ترین تعریفی استحجاب به معنی پوشش، بدیهی یکل ربه طو

 .توان به آن اشاره کردمی
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که  ،تغییر یافته است به پوشش ،در طول زمان رسد واژه ستربه نظر می

حجاب خود را در جامعه از گزندهای مختلف مصون  زن در پس پوششی

که حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر چنان؛ داردمی

اصطالح خاصی دارد؛ اما این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت  ،علوم

 . و معنای خاصی پیدا نکرده است ،به همین معنای لغوی به کار رفته

و به  ،در دوران متأخر این واژه معنای اصطالحی خاصی پیدا کرده

 .پوشش خاص زنان اطالق شده است

 :نویسدمی ،پوشش و تغییر آن به در مورد واژه ستر شهید مطهری

یک اصطالح نسبتاا جدیدی  ،حجاب در مورد پوشش زن مورد استعمال کلمه

که به معنی پوشش  در قدیم و مخصوصاا در اصطالح فقها، کلمه ستر. است

که  «كتاب النكاح»و چه در  «ةكتاب الصلو»فقها چه در . به کار رفته است ،است

 . اند، نه کلمه حجاب راار بردهکلمه ستر را به ک اند،متعرض این مطلب شده

و ما همیشه همان کلمه  ،شدبهتر این بود که این کلمه عوض نمی

معنی شایع لغت  :که گفتیمزیرا چنان ؛بردیمپوشش را به کار می

به  ،شودو اگر در مورد پوشش به کار برده می ؛حجاب، پرده است

ده که و همین امر موجب ش ،اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است

عده زیادی گمان کنند که اسالم خواسته است زن همیشه پشت 

 . و بیرون نرود ،پرده و در خانه محبوس باشد

پوشش زن در اسالم، این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن 

 1.گری و خودنمایی نپردازدو به جلوه ،خود را بپوشاند
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 سیر تاریخی حجاب

قریب به اتفاق اقوام و ملل، حجاب در میان  بیشترتاریخی، در  اسنادبر  بنا

 ،های زیادی طی کرده استهر چند فراز و نشیب است؛زنان معمول بوده 

گاه ولی هیچ ؛و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان تشدید یا تخفیف یافته است

 .به طور کامل از میان نرفته است

دارای حجاب  شانکه زنان ،کنندمورخان به ندرت از اقوامی بدوی یاد می

تعداد این اقوام به . شدندیا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر می ؛مناسب نبوده

وجود : و شاید بتوان گفت ،قابل ذکر نیستند که در مقام مقایسه ،قدری نادر است

برخی موانع سبب جلوگیری از بروز تمایالت و استعدادهای فطری و طبیعی آنان 

 1.حراف آنان از مسیر فطرت گشته استو یا عواملی باعث ان ،شده است

 ،اندکه کدامین اقوام دارای حجاب بودهدر مورد این شهید مطهری

 : کندچنین بیان می

 ،حجاب وجود داشته است ،در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتماالا در هند

اما در عرب جاهلیت  ؛تر بوده استسخت ،چه در قانون اسالم آمدهو از آن

 2.و به وسیله اسالم در عرب پیدا شده است ،جاب وجود نداشته استح

 :گویدمی «خاطرات و فطرت زنانه پوشش در ملل مختلف»در کتاب  هدایت

به خوبی حجاب و پوشش  ،اگر به لباس ملی کشورهای جهان بنگریم

در کتابی به نام  -نویسنده غربی -براون واشنایور. یابیمزن را در می

، پوشاک اقوام گوناگون جهان از عهد باستان تا «م مختلفپوشاک اقوا»

 .اندقرن بیستم را به صورت مصور ارائه کرده
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گر این واقعیت است که در عهد باستان روشن ،نگاهی کوتاه به این کتاب

آلمان، خاور  ؛ها، یونانیان و اهالی رومدر میان یهودیان، مسیحیان، زرتشتی

شده وشش زن به طور کامل رعایت میپ ،نزدیک و برخی مناطق دیگر

ای که زنان چین در معابر عمومی جز در پرده و ملحفه به گونه ؛است

 1.اندو در خانه نیز دارای اندرونی و بیرونی بوده ،شدندظاهر نمی

نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخت، آن است که حجاب در اسالم 

های بررسی. است گیرانهسخت و نه یک حکم ،نه یک الزام نوآورانه است

، نه تنها اجباری نیزدهد که پوشش زنان در ادیان گذشته تاریخی نشان می

 . شده استاعمال می نیزبوده، که بسیار سختگیرانه 

ویل برای مثال به نوشته . اندرخان، از حجاب سخت زنان یهودی سخن گفتهوم
حتی بین زن و شوهر  ؛ناثو اوگوی علنی میان ذکور یان گفتدر نزد یهود، دورانت

و  ،فرستادندممنوع گردیده بود، دختران را به مدرسه نمی ،از طرف فقهای دین

 2 .ساختنپوشاندن موی سر خالفی بود که مرتکب آن را مستوجب طالق می

 : نویسدبه قوم یهود و قانون تلمود می راجع او

که چیزی بی آن که مثالاچنان ؛پرداختاگر زنی به نقض قانون یهود می

یا با  ،رشتو یا در شارع عام نخ می ،رفتبر سر داشت به میان مردم می

قدر بلند بود که چون یا صدایش آن ،کرداز مردان درد دل می هر سنخی

توانستند سخنان او را بشنوند، نمود همسایگانش میمی اش تکلمدر خانه

 3.او را طالق دهدداشت بدون پرداخت مهریه  در آن صورت مرد حق
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، نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نیزمسیحیت 

گیری بیشتری و با سخت ،بلکه در برخی موارد، قدم را فراتر نهاد ؛نداد

 جا که برای از بین بردن زمینه هروجوب حجاب را مطرح ساخت؛ تا آن

کامل  گونه تحریک و تهییج، زنان را به صورت شدیدتری به رعایت

انجیل در موارد . پوشش و دوری از هر گونه آرایش و تزیین فراخواند

فراوان، بر وجوب حجاب و پوشش تأکید و پیروانش را به پاکدامنی و 

 .تنزه از هوسرانی فراخوانده است

در طول  ،حجاب به معنای یک رفتار انسانی :توان گفتدر مجموع می

های مختلفی در هر و گرایش ،اه بودههای فراوانی همرتاریخ با فراز و نشیب

رسم حجاب در بین ؛ هر چند دوره بر نوع حجاب افراد مؤثر بوده است

 . مرسوم بوده است... اقوام غیر عرب مانند ایران باستان، اروپا، قوم یهود و

بلکه در جهت  ؛اسالم، نه تنها واضح قانون حجاب نبوده است

طول تاریخ در مورد حجاب به  هایی که درجلوگیری از افراط و تفریط

وجود آمده بود، به قانونمند کردن و تنظیم و تخفیف آن همت گماشته 

و آن را به صورتی متعادل، صحیح و متناسب با فطرت انسانی زن  ،است

 .ارائه نموده است

 حجاب فیزیکی بدن

دانشمندان، علما، فقها و  بیشترهمان محوری است که مورد توجه  ،عداین بُ

ترین ترین و ملموسمحسوس ،این بخش از حجاب. فکران بوده استروشن

 ؛ هر چند حجاب در فضای مجازی نیز متصور است.باشدبعد می
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قرآن کریم از دو نوع حجاب و شیوه پوشش زن سخن به میان آورده در 

 شود.، که در ادامه به بررسی این دو پرداخته میو جلباب خمار: است

 أ. خمار

 فرماید:قرآن کریم می

های خمارهای خود را بر گریبان ؛1«وَليضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلي جُيوبِهِنَّ»

 .خویش بیفکنید

 .که زن باید آن را بپوشاند ،گر کیفیت پوشش استبیان ،این قسمت آیه

 : آمده است چنین لغت هایباو در کت ،جمع خمار استخمر، 

باسی است که زن سر ل ،؛ خمار2«الخمار ثوب تغطي به المرأه أسما»

  .پوشاندخود را با آن می

 : نویسدمی «التحقیق فی کلمات القرآن»در  مصطفوی عالمه

شراب را خمر گویند؛ زیرا . خمر و خمار به معنی ستر و پوشش است

به روسری زن نیز خمار گویند؛ . پوشاندحواس ظاهری و باطنی را می

 3.پوشاندزیرا به وسیله آن سرش را می

 : گویدمی ،در تفسیر این بخش از آیه شریفه عباسابن 

؛ زن موی سر، سینه و دور ٤«اهتغط شعرها وصدرها وترائبها وسوالف»

 .گردن و زیرگلوی خود را بپوشاند
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واند به این فرمان الهی جامه عمل بپوشاند، مقنعه یا روسری تمی چهآن

 1.نه افتدبلندی است که عالوه بر پوشش کامل سر، بر روی گردن و سی

 : معتقد است شهید مطهری

سازد که چیزی را بر در لغت عرب این معنا را می« ضَرَب علي»ترکیب لغوی 

 2.، به طوری که مانع و حاجبی برای او شمرده شوددروی چیز دیگر قرار دهن

هر چه که  اساس آیه شریفه و تفسیر ابن عباس، این پوشش سر بر

گردن و  باید مو، سینه، دور و... اعم از شال، روسری، مقنعه ؛هست

 .زیرگلوی زن را بپوشاند

های لباس ،مسلمان زنان عرب غیر ،در زمان جاهلیت و صدر اسالم

و پوششی  ،انداختندسر یا شانه خود عبا می بر .پوشیدندبلند و گشاد می

 . بستندتر از جلباب روی سرشان میکوتاه و کوتاه

 ،کندبیان می «کشاف»تبر از جمله تفسیر شهید مطهری به نقل از تفاسیر مع

شان باز بود، دور هایکه گریبان ،پوشیدندهایی میکه زنان عرب معموالا پیراهن

 ،انداختندهایی هم که روی سر خود میو روسری ،پوشاندگردن و سینه را نمی

ها و جلوی سینه ها و گوشوارهها و بناگوشآویختند، قهراا گوشاز پشت سر می

 . شدگردن نمایان می و

 -از دو طرف -هادهد که باید قسمت آویخته همان روسریاین آیه دستور می

 3.های یاد شده پوشیده گرددافکنند تا قسمتروی سینه و گریبان خود بی
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 : شده استچنین روایت  صادقامام از  ،در ذیل این آیه

 خَلفَ  يَتَقَنَّعنَ النِّساءُ انَوک بالمَدينَةِ امَرأةً  األنصارِ من شابٌّ استَقبَلَ»

 زُقاقٍ في وَدخَلَ إلَيها نََظرَ جازَت فلَمَّا مُقبَِلةٌ وهِيَ إلَيها فنََظرَ آذانِهِنَّ

 الحائطِ  في َعظمٌ َوجَههُ واعَترَضَ  َخلفَها يَنُظرُ فجَعَلَ فُالنٍ ببَني سَمَّاهُ  قد

 على تَسيلُ  الدِّماءُ  فإذا َنظَرَ  الَمرأةُ مََضتِ فلَمَّا َوجَههُ فشَقَّ زُجاجَةً  أو

 . واُلخِبرَنَّهُ اللَّهِ َرسولَ آلتِيَنَّ واللَّهِ : فقالَ وثَوِبهِ صَدِرهِ

اللَّهِ رَسولُ رآهُ فلَمَّا فأتاهُ،: قالَ

  :اآليةِ بهذهِ جَبرئيلُ فهََبطَ فأخبَرَهُ هذا؟ ما: لَهُ قالَ

حَفظوا فُرُوجَهُم ذلک أَزکي لَهُم قُل لِلمُؤمِنينَ يغُضُّوا مِن اَبصارِهِم وَي»

؛2«1«إنَّ اهللَ خَبير بما يصنَعونَ

در آن زمان، زنان  .یکی از جوانان انصار با زنی از اهالی مدینه روبه رو شد

آمد، جوان به زن، که از رو به رو می. بستندمی مقنعه خود را پشت گوش 

حالی که  ن درجوا. قدر نگاه کرد که زن از مقابل او گذشت و رفتآن

که  ،فالن شدکرد، وارد کوچه بنیچنان از پشت سر، آن زن را نگاه میهم

وقتی زن . ای که در دیوار بود، صورت او را دریدناگاه استخوان یا شیشه

 .اش ریخته استکه خون روی لباس و سینه ،رفت، ناگاه جوان متوجه شد

. دهمو ماجرا را توضیح می ،روممی به خدا حتماا نزد رسول اهلل: با خود گفت

 این چیست؟ : پرسید ،او را دید حضرتوقتی که . آمد حضرتجوان نزد 

                                                           

 .30نور،  -1
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 : در این هنگام بر پیامبر چنین خواند جبرئیل. جوان ماجرا را توضیح داد

و شرمگاه خود را نگاه دارند،  ،به مردان بگو که چشمان خویش را ببندند

 .آگاه است ،کنندخدا به کارهایی که میتر است؛ زیرا شان پاکیزهاین برای

 ب. جلباب

 : جلباب است که در سوره احزاب بدان تصریح شده است ،نوع دوم پوشش

وبَناتِکَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يدُنينَ عَلَيهِنَّ مِن جاَلبيبهنَّ  يا أَيهَا النَبي قُل لِأَزواجِکَ »

به زنان و دخترانت  !ای پیامبر؛ 1«راَ رحيماَذلِکَ أَدني أَن يعرِفنَ واليوذَينَ وکان اهلل غفو

های خود را به هم نزدیک سازند تا با این پوشش بهتر شناخته جلباب: بگو ،و زنان مؤمن

 .و خداوند بخشنده و مهربان است ،رانان آزار نبینندو از تعرض هوس ،شوند

 : در ذیل آیه شریفه آورده است -«المیزان»در تفسیر  -عالمه طباطبایی

و أ ،فيغطَّي جميع بدنها ةوهوثوب تشتمل به المرأ ،الجالبيب جمع جلباب»

و آن  ،جالبیب جمع جلباب است؛ 2«الخمار الذی تغطَّي به رأسها ووجهها

یا  ؛پوشاندو همه بدن خود را می ،کندلباسی است که زن آن را در بر می

  .پوشاندای است که سر و صورت خود را به آن میمقنعه

همین معنی را به کار  ابن عباسبه نقل از  «کشاف»نیز در  زمخشری

 :گویدو می ،برده است

که  ،در جلباب ردایی است؛ 3«سفلألي إمن فوق  يسترالرداء الذی »

 .پوشاندسراسر بدن را از باال تا پایین می
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 131/ حجاب؛ ثمره عفاف 

 

 

 : نویسدو می ،را لباس بلند معنا کرده بجلبا «لسان العرب»در  ابن منظور

 ،سها وصدرهاأر ةالخمار دون الرداء تغطي به المرأ وسع من أ الجلباب ثوب»

؛ جلباب 1«ةوقيل هو الملحف ة،تلسبه المرأ ةثوب واسع دون الملحف ل هويوق

که زن سر و سینه خود را  ،لباسی بزرگتر از سرپوش و کوچکتر از رداست

 ترحفه کوتاهلو گفته شده است لباسی بزرگ است که از م ،پوشاندبا آن می

 .و گفته شده است همان ملحفه است ،پوشدو زن آن را می ،است

 آمده نزدیک کردن به معنای دنو هم از ریشه، دناء در تفاسیرإواژه 

 3بیان شده است.سدال و آویختن إاء و خرإو هم به معنای  ؛2است

فاَل هَّن ذلِکَ أَدني أَن يعرِفنَ يبيدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جالب»: آیه شریفه می فرماید

شان را به خود هایزنان مسلمان باید جلبابمعنای آیه این است، که  ؛«...يؤذَينَ

 ٤.که زن مسلمان آزاد هستندبه این ،یا بر سر بیاویزند تا شناخته شوند ؛نزدیک کنند

 :شناسی، چند نکته ویژه نیز در آیه جلباب وجود داردعالوه بر مباحث لغت

پس از آیات خمار  ،سوره احزابتأخیر نزول آیات مورد نظر در  -1

 ؛در سوره نور

با توجه به مسئله تدریجی بودن احکام، این نظر محتمل است که آیه 

حجاب لذا و آیه جلباب دستور نهایی آن است؛  ،خمار دستور نخستین

  .حجاب جلباب است ،برگزیده و برتر مورد نظر اسالم
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ران عمومیت آیه جلباب بر همه زنان مؤمن و زنان و دخت -2

 1؛به عنوان یک حکم نهایی و استثنا ناپذیر پیامبر

« يدنين عليهن من جالبيبهن»دستور بر نحوه پوشش جلباب با عنوان  -3

با چیزی مانند عبا و چادر سازگارتر است تا با لباس و روسری؛ زیرا 

که باید اطراف آن را به  ،ای استشکل لباس سراسری به گونه

 .هم قرار داد تا بدن را بپوشاند و بر روی ،یکدیگر نزدیک کرد

در  ،اثر اجتماعی پوشش جلباب در این آیه شریفه ذکر شده است -٤

ي ذلک أدنَ»: استحالی که این اثر برای پوشش خمار بیان نشده 

 .«ينَؤذَفال يُ فنَعرَن يُأ

ترین چیزی است که به وسیله آن ایمان جلباب نزدیکبنابراین، پوشش 

به این وسیله زنان مؤمن و عفیف بهتر شناخته  و ،یابدو عفاف تعین می

کسانی که چشم از همین رو  ،رانان آزار نبینندشوند تا از تعرض هوسمی

شوند حساب این زنان متین و پوشیده را از زنان می آلوده دارند، ناگزیر

 : چنان که در شأن نزول آیه آمده استهم؛ جدا نمایند... کنیز و

لنساء کن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف کان سبب نزولها أن ا»

فإذا کان بالليل وخرجن إلى صالة المغرب والعشاء اآلخرة  رسول اهلل

فأنزل  ،والغداة يقعد الشباب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن

 ؛ 3«2«...اتک ونساء المؤمنيننيا اَيها النَبِي قُل لِأزواجِکَ وب» :اهلل
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 133/ حجاب؛ ثمره عفاف 

 

 

که زنان برای گزاردن نماز مغرب پشت سر رسول  ،سبب نزول آیه این بود

و شب هنگام که برای گزاردن نماز مغرب و  ،شدنداز منزل خارج می خدا

 ،نشستندرفتند، جوانان بر سر راه آنان میعشا و نماز صبح به سوی مسجد می

پرداختند، در این هنگام این آیه شریفه نازل و به آزار و اذیت زنان نمازگزار می

ها دستور داده شد حجاب خود را به طور کامل رعایت کنند تا به و به آن ،شد

 .و کسی بهانه مزاحمت پیدا نکند ،خوبی شناخته شوند

نهی مورد نظر در این  :دو نهی وجود دارد ،سوره مبارکه نور 31آیه در 

و  است؛ زنان نباید زینت خود را آشکار سازند؛« واليبدين زينتهن»مبحث 

هایی که آمده است؛ زینت« نهاال ما ظهر مإ»عد از آن عبارت بالفاصله ب

 .باشندمشمول این نهی نمی ،آشکار هستند

هایی نباید آشکار شوند، میان فقها چه زینت ،هاکه از زینتدر تعیین این

در زبان  تر از واژه زیوردر زبان عربی عام کلمه زینت. اختالف رأی وجود دارد

شود؛ شود که از بدن جدا میهایی گفته میبه زینت فارسی است؛ زیرا زیور

شود و هم به این دسته گفته می ،ولی کلمه زینت ،مانند طالجات و جواهرات

 1.هایی که به بدن متصل است؛ مانند سرمه و خضابهم به آرایش

مفاد این دستور آن است که زنان نباید آرایش و زیور خود را آشکار سازند؛ 

پس  ؛هایی که آشکار است، الزم نیستزینت پوشش: گویدمی ل اما استثنای او

مگر  ؛و نوع دیگر مخفی ،یک دسته آشکارند: های زن بر دو نوع استزینت

جا پیش که زن به قصد و عمد بخواهد آن را آشکار کند؛ اما سؤالی که در اینآن

 ؟ استو زینت پنهان کدام  ؟این است که زینت آشکار کدام است ،آیدمی
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 از صحابه و تابعین و ائمه طاهرین -هاترین زماناز قدیم -اشیاءدرباره این 

 1.و به آن جواب داده شده است ،شدهسؤال می

 : در این مبحث معتقد است شهید مطهری

ها تا مچ واجب نیست؛ حتی آشکار بودن پوشاندن چهره و دست

ند سرمه و ها وجود دارد، مانآرایش عادی و معمولی که در این قسمت

ها یک عمل و پاک کردن آن ،حنا که معموالا زن از آن خالی نیست

 2.رود نیز مانعی نداردالعاده به شمار میفوق

که نظرشان با فتوای بعضی از مراجع تقلید تطبیق  ،کنندایشان تأکید می

 هر چندولی ممکن است که با فتوای برخی دیگر تطبیق نکند؛  ؛کندمی

و هر چه هست احتیاط است  ،که فتوای مخالفی وجود نداردکند یادآوری می

 3.ی وجود داشته باشدفتوای صریحکه ایننه 

 کننده از منظر نگاهحجاب 

این بخش از . است در نگاه ،عد دیگر حجاب از دیدگاه قرآن و روایاتبُ

و دستور  ،عد حجاب استترین بُعد اول، شناخته شدهاز بُ پسحجاب 

که حجاب هم برای زن و هم  ،داللت دارد نکتهاین  صریح قرآن کریم بر

به  -به مردان و زنان -قرآن کریمچنان که خداوند در هم ؛برای مرد است

 : های خود را فرو افکنندکه چشم ،کندطور جداگانه امر می
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 135/ حجاب؛ ثمره عفاف 

 

 

  ؛1«بصارِهِمأَقُل لِلمؤمِنينَ يغُضُّوا مِن » -

 2.«قُل لِلمؤمِناتِ يغضُضنَ مِن أَبصارِهنَّ» -

و نه  ،باشددر لغت به معنای فرو افکندن چشم می« غضّ بصر»اصطالح 

 ،به تنهایی به معنای کاستن، تخفیف و نگهداری است« غض». فروبستن آن

 19آیه  شود و هم برای چشم؛ برای مثال که هم برای صدا استفاده می

 3.؛ صدای خود را کوتاه کن«واغضُض مِن صَوتِکَ»: فرمایدسوره لقمان می

با « غض بصر»: معتقد است ،با تأمل در لغت عرب شهید مطهری

که با کلمه  ،به معنای فروبستن است غمض. متفاوت است« غمض عين»

 . شود نه کلمه بصرعین همراه می

و  نگاه را به دو دسته استقاللی ،با مبنای فلسفی خود شهید مطهری

ه کردن به کسی یا که نگایعنی این ؛در نگاه استقاللی. کندتقسیم می آلی

چیزی برای خوب تماشا کردن و ورانداز کردن آن برای ارزیابی آن؛ اما 

بلکه به عنوان  ؛یعنی نگاه کردنی که خودش هدف نیست ،نگاه آلی

 . مقدمه و وسیله سخن گفتن است
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بر این اساس، امر الهی به زنان و مردان مؤمن، پرهیز از نگاه استقاللی 

پرهیز کردن از نگاهی که هدفش صرفاا تماشا  است نه نگاه آلی؛ یعنی

 1.چرانی استکردن و لذت بصری بردن و چشم

و هم  ،شودگفته می -مچش -به ابزار بینایی ، همنیز در لغت عرب بصر

، به گاهی نیز به داللت التزامی به معنای علم شود؛گفته می به حس بینایی

 2شود.کار برده می

 :دست آورده توان بمی را زیراز مطالب مزبور نکات 

 .رامر جداگانه به مردان و زنان مؤمن به خاطر تأکید این ام -1

 تقدم امر به مردان پیش از زنان؛ -2

اند و ابتدا مردان مورد خطاب الهی قرار گرفته ،در این دستور مشترک

ین نوع از پس از آنان زنان؛ و این امر شاید داللت بر ضرورت و اولویت ا

 .داشته است انحجاب در میان مرد

توجه به این مطلب در فضای واقعی و مجازی، که بعضاا منجر به  -3

 شود.مشاهده تصاویر غیر اخالقی می

 :مشروط به شرط ایمان ،تعلق گرفتن امر به مردان و زنان -٤

در محیط واقعی و چرانی پرهیز از چشم ،الزمه ایمان مردان و زنان مؤمن

فراد مؤمن در گرو پاک داشتن بخشی از ایمان ا واقعدر  .استمجازی 

 .های بصری استهای حرام و آلودگیها، لذتشان از آلودگیچشم
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 137/ حجاب؛ ثمره عفاف 

 

 

 : فرماینددر زمینه نگاه و حرمت آن می رسول اکرمحضرت 

 ؛و ناخواسته است ،از نگاه بعد از نگاه بپرهیز؛ زیرا نگاه اول از آن توست

 1.گر استویران ،مو نگاه سو است؛اما نگاه دوم به زیان توست و عمدی 

 : فرمایندنیز می امام صادق

و این خود برای به گناه  ،کاردبذر شهوت در دل می نگاه بعد از نگاه،

 2.کافی است ،کشاندن و به فتنه انداختن صاحبش

کند،  هر که چشم خود را از حرام پر ،پیرامون نگاه حرام و تبعات آن

که توبه کند کند، مگر اینمی خداوند در روز قیامت چشم او را از آتش پر

 .و از عمل خود دست بردارد

 : فرمایندمی اسالم نبی مکرماز این رو 

 که چشم خود را از غیر ،خشم خداوند سخت است بر زن شوهرداری

 3.کند پر ،شوهر خود یا از کسی که محرم او نیست

ر ه ،های حرامکه پرهیز از نگاه به نامحرم و نگاه ،نکته مهم آن است

آیات در گونه که ولی همان ؛در روایات بیشتر مربوط به مردان است چند

آلود به نامحرم در کارانه و نگاه هوسنیز تصریح شد، پرهیز از نگاه خیانت

  .کندمورد زنان نیز صدق می
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 ،کند، در نظر گرفتن قدرت خداوندی استکمک می چه به غض بصرآن

ادراک و مشاهده عظمت و جالل  و ،های انسان آگاه استکه از نهانی

 . خداوند در دل، یاور انسان در حفظ چشم از نگاه به محرمات الهی است

 : فرمایندمیرسول اهلل

عامل بازدارنده خوب و توانمندی است  ،ها از حرامسته شدن چشمب

 1.های نفسانیو پاک کردن دل از خواهش ،برای تهذیب نفس

حرمت روابط اجتماعی و حفظ  معصومین تأمل در این دستور الهی سخنان

دور از حرام ه سالم و ب  ایخواهد جامعهمی که اسالم  ،کندخانواده را تداعی می

 -در فضای واقعی و مجازی -دور از جنسیت بتواننده داشته باشد تا همه اقشار ب

 .کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند ،با امنیت و مصونیت در جامعه

 م حجاباقسا

 أ. حجاب در گفتار

تبیین روشن وحی در باب نحوه سخن گفتن زنان مؤمن با مردان، یکی از 

که  ، به نحویذکر شده استکریم که در قرآن  ،ترین ابعاد حجاب استمهم

 . شناسانه مدنظر قرار داده استحتی لحن سخن گفتن زنان را در بعد روان

، تأکید شده نامحرم ازنان بدر آیات قرآن کریم در مورد نحوه گفتار 

 : فرمایدجا که میآن ،است

  ؛2«فال تَخضَعنَ بالَقول فَيطَمعَ اَلَّذی في قَلِبه مَرَضٌ وَقُلنَ َقواًل مَعروفاً»

                                                           

 .6317، ح13، ج1377شهری، محمدی ری -1
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بلکه شایسته  ؛که بیماردل طمع ورزد د،با خضوع در گفتار سخن نگویی

 .و متعارف سخن گویید

زنان  یسپس تمام و ،هستند مخاطب نخست آیه، زنان رسول خدا

  مدنظر هستند.مؤمن 

 :نویسدمی عالمه طباطبایی

که در برابر مردان آهنگ سخن گفتن  ،معنای خضوع در کالم آن است

های شیطانی خیال را نازک و لطیف کنند تا دل او را دچار ریبه و

 ،و در نتیجه آن مردی که بیماردل است ،، شهوتش را برانگیزندهنمود

منظور از بیماری دل، نداشتن نیروی ایمان است؛ آن  و ؛به طمع بیفتد

 1.داردنیرویی که آدمی را از میل به سوی شهوات حرام باز می

 وجز ،مسئله جواز استعماع صدای زن، شهید مطهریبنا به نظر 

 ،است و ائمه اطهار رسول خداو دلیل آن سیره قطعی  ،مسلمات است

 2.باشدن مسلمانان میو دلیل دیگر آن سیره قطعی و رایج میا

 : که ،کنندنقل می «الوثقي ةعرو» صاحبایشان از 

من غير فرق بين  ما لم يكن تلذذ وال ريبة ةجنبيصوت األبسماع البأس »

ويحرم  في غير مقام الضرورة تركحوط الن کان األإو عمى والبصيراأل

: اليقال تع وترقيقه سماع الصوت الذی فيه تهييج للسامع بتحسينهإعليها 

 ؛ 3«فَال تَخصَعنَ بِالَقول الَّذی في قَلِبه مَرَض»

                                                           

 .482، ص. 1396طباطبایی،  -1

 .243، ص. 1353ر. ک: مطهری،  -2

 .242-243، صص. همان -3
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ولی در  ؛شنیدن صدای زن در صورتی که تلذذ و ریبه نباشد، جایز است

و بر زن حرام  ؛ترک آن بهتر است ،عین حال مادامی که ضرورت نیست

به طوری که  ،و نیکو سازد ،که بخواهد صوت خود را نازک کند ،است

در حرف : فرمایدکه خدای متعال در قرآن مینانآمیز باشد؛ چتحریک

 .که موجب طمع بیماردالن گردد ،زدن صدا را نازک و مهیج نکنید

 : معتقد است عالمه طباطبایی

 رسول خدا که به همسران ،آیه مذکور در مجموعه آیاتی قرار دارد

که از دنیا و زینت آن جز عفاف  ،دهدو به آنان تذکر می ،مربوط است

که بخواهند همسر  ،ای ندارد؛ البته در صورتی استق کفاف بهرهو رز

 1.اندمانند سایر مردم در غیر این صورت ؛باشند حضرت

شارع مقدس با نهی زنان از خضوع در گفتار با نامحرم، آنان را  ،به بیان دیگر

تقوایی و به حصار امن تقوا دعوت نموده است تا خود و جامعه را از مصایب بی

حجابی و بدحجابی وایی ایمن نگه دارند؛ چرا که نوع سخن گفتن زن از بیپربی

و به همین دلیل، خداوند متعال همسران پیغمبر را به  ؛تر استفیزیکی اغواکننده

 . طریق اولی از آن نهی کرده است

 ؛که اگر مردی دارای تقوای قلب باشد ،نکته دیگر در آیه شریفه این است

اندازد؛ چرا دلش را به هوس نمی ،های باطله به دعوتحتی کالمی چنین آلود

تقوایی یعنی اگر زنی بی ؛«فيطمع الذی في قَلبه مرضٌ»: فرمایدکه آیه شریفه می

و حجاب در گفتار را رعایت ننماید، تنها مردان بیماردل هستند که در  ،کند

 .در امانند -در قلعه ایمان -و مردان با تقوا ،افتنددام شیطان می
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 رفتارحجاب در ب. 

اعمال و افعالی است که به واسطه اعضا و  ،مقصود از حجاب در رفتار

گیرد، مجموع تعلق می چه به حجاب در رفتارآن . پسآیندجوارح پدید می

 :چند امر و نهی الهی است

 های پنهانآشکار ساختن زینت -1

 : فرمایدخداوند در سوره مبارکه نور می

گونه آن :به زنان مؤمن بگو ؛1«نَّ ِلِيعلَمَ ما يخفينَ مِن زينَتِهِنَّواليضربنَ بارجُُِلِهِ»

  .شان معلوم شودکه خلخال و زینت پنهان پاهای ،بر زمین پای نزنند

و از به جلوه  ،مرتبط با بحث زینت در حجاب فیزیکی است، نهی مذکور

بدون اظهار نمودن . گویدهای پنهان زنانه سخن میدرآوردن و اظهار زینت

 . گری و خودنماییانگاری یا مکر زنانه در جلوهیعنی سهل ؛ظاهر نمودن

خاصی از راه رفتن نهی نموده  این آیه، از نحوهخداوند متعال در 

 .کندهای پنهانی زن آگاه میاست؛ راه رفتنی که دیگران را به زینت

 : گویددر ذیل آیه شریفه چنین می شهید مطهری

که بفهمانند و برای آن ،کردندخال به پا میزنان عرب معموالا خل

 . کوفتندخلخال قیمتی به پا دارند، پای خود را محکم بر زمین می

گردد؛ چه موجب جلب توجه مردان میکه آن ،توان فهمیداز این دستور می

 ،های جالب نظر در چهرهچنین آرایشو هم ،مانند استعمال عطرهای تند و زننده

                                                           

 .31نور،  -1
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طور کلی زن در معاشرت نباید کاری بکند که موجب  و به ،ممنوع است

 1.تحریک و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد

چه در این بخش از آیه شریفه آن ،نظران معتقد هستندبرخی دیگر از صاحب

که  ،های زنانه استاز آن نهی شده است، آشکار شدن هر گونه زینت و زیبایی

و این اعم از صدای النگو و صدای پاشنه کفش  ،دو باید پوشیده بمان ،پنهان است

 . باشدکه موجب جلب توجه نامحرم به خود زن یا پای زن می ،است

های ها و زینتتواند پوشیدن لباساز سوی دیگر، زینت پنهان می

ها آشکار که با اندک کنار رفتن چادر، آن زینت ،خاصی در زیر چادر باشد

 2.گرددو ناقض حجاب می ،شده

 پرهیز از تبرج جاهلی -2

شود که در عالوه بر تقوا، امر می به زنان پیامبر ،سوره احزاب 33در آیه 

چون جاهلیت نخستین در میان و هم ،های خود آرام و قرار گیرندخانه

 .جمعیت ظاهر نشوند

است، که به معناى پا بر جا شدن است، و اصل قرّ امر از ماده « ق رن» کلمه

آن حذف شده است، ممکن هم  راء بوده، که یکى از دو تا « رنرقا» این کلمه

به معناى اجتماع، و کنایه از ثابت ماندن در خانه ها « قار، یقار»هست از ماده 

   3.باشد، و مراد این باشد که اى زنان پیغمبر! از خانه هاى خود بیرون نیایید

                                                           

 .145، ص. 1353ری، مطه -1

 .177، ص. 1385شجاعی،  -2
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به این صورت  ؛«في بيوتكن... قرنو»، معنای آیه شریفه تفسیری آرایاساس  بر

 1.خودنمایی نکنید نخست، جاهلیتدوران مانند  و ،ظاهر نشویددر بیرون است: 

تحرز و پرهیز از  -ای که در این آیه شریفه مطرح گردیده استنکته

 ؛ندارداختصاص به زنان رسول خدا -آمیزش و مراوده با مردان بیگانه

گونه که همان ،ودشمیدر فضای واقعی و مجازی  بلکه و شامل عموم زنان

 ،بسیاری آمده است که بهترین محیط زندگی برای زن های در روایت

حتی ثواب نماز زنان جوان در خانه به مراتب از حضور در  ؛اش استخانه

و البته این بدان معنی نیست که  ،مساجد و مجامع باالتر شمرده شده است

 .از فعالیت اجتماعی محروم باشند انزن

و هیچ زنی در خانه  رزندانی کردن زنان پیغمب ،دستور مقصود از این

زنان خود  حضرت،که  ،نیست؛ زیرا تاریخ اسالم به صراحت گواه است

 ؛فرمودو آنان را از بیرون شدن از خانه منع نمی ،بردرا با خود به سفر می

بلکه مقصود از این دستور، آن است که زن به منظور خودنمایی از خانه 

ای از زنان برای بیرون رفتن از خانه و چنان که امروز عدهآن ؛نرودبیرون 

ها در پای میز آرایش به سر ها، ساعتخودنمایی و پرسه زدن در خیابان

 2.رسندو وضع خود و لباس خویش می

 

                                                           

 ؛که جاهليت فقط مختص زمان ماقبل اسالم نيست ،گر این استنشانمطلب، این  نكته: -1

 تواند به عرصه ظهور درآید.های نوین میجاهليت هموارهبلكه 

  186، ص. 1363خواه، هدایت -2
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 حجاب در قلبج. 

 : فرمایندمی ،خداوند متعال در برتری تقوای دل در امر حجاب

وهُنََّ مِن وَرَاء حجابٍ ذلكُم اَطهَرُ ذا سألتموهنَّ متاعا فاسئلُإو»

از  ،هنگامی که از همسران پیامبر چیزی خواستید 1؛«لِقُلُوبِكم وقُلوِبِهنَّ

های که این کارتان برای دل ،پشت حجاب و پرده از ایشان بخواهید

 .تر استهای ایشان پاکیزهشما و دل

 : کندچنین بیان می «تفسیر نمونه»صاحب  ،در ذیل آیه

با زینب ازدواج کرد، ولیمه نسبتاا مفصلی به مردم  گامی که رسول خداهن

به من دستور  پیامبر: گویدمی ،بود حضرتانس که خادم مخصوص . داد

که اصحابش را به غذا دعوت کنم، من همه را دعوت کردم، دسته  ،داد

که عرض شدند تا اینو از اتاق خارج می ،خوردندآمدند و غذا میدسته می

 . کسی باقی نماند که من او را دعوت نکرده باشم !ای پیامبر خدا: کردم

و  ،سفره را جمع کنید، سفره را برداشتند ،اکنون که چنین است: ندفرمود حضرت

و مشغول  ،ماندند حضرتچنان در اتاق اما سه نفر هم ؛جمعیت پراکنده شدند

 2.یان کردو دستورات الزم را ب ،آیه نازل شد. بحث و گفتگو بودند

که گاهی همسایگان و سایر مردم طبق  ،شودن استفاده مییاز بعضی قرا

آمدند، می معمول برای عاریت گرفتن اشیایی نزد بعضی از زنان پیامبر

و به مؤمنان دستور داد  ،آیه نازل شد حضرت،یت همسران ثبرای حفظ حی

 3.یرندها بگیرند، از پشت پرده بگخواهند چیزی از آنکه هر گاه می
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 : نویسددر ذیل آیه شریفه می عالمه طباطبایی

درخواست متاع از همسران حضرت، کنایه از این است که مردم با 

ها درباره حوایجی که دارند، سؤال کنند؛ یعنی اگر به خاطر آن

ناگزیر شدید با یکی از همسران آن  ،پیش آمده حاجتی که برای شما 

که وقتی از برای این ؛بت کنیداز پس پرده صح ،جناب صحبتی کنید

و در  ،شودهایتان دچار وسوسه نمیدل ،پشت پرده صحبت کنید

 1.داردتر نگه میتان را پاکهایاین روش دل ،نتیجه

دستورات ویژه برای زنان  ونکته حایز اهمیت در این مورد که جز

آن است که خداوند  -و نه دستور عمومی برای تمام زنان -استپیامبر

 . نمایدن نحوه پوشش خاص را برای رعایت حجاب در قلب ذکر میای

پاک ماندن قلب مردان را  ،نکته دیگری که در این آیه ذکر شده است

و چه بسا بتوان از این نکته استفاده  ،پیش از قلب زنان بیان نموده است

پذیری دل مردان بیش از زنان است؛ که این تقدم نشان دهنده آسیب ،نمود

اما  ؛در امانند ،در مأمن و مأوای زوجیت آن حضرت ه زنان پیامبرچرا ک

توانند در معرض خطر باشند، مردانی کسانی که بیش از پیش از ایشان می

شوند؛ البته و با زنان ایشان مواجه می ،مراجعه حضرتهستند که به خانه 

 و از این رو، پرده پوششی و ،زنان نیز باید دل خود را پاک نگه دارند

 .است حفظ حجاب و عفاف برای پاکی دل آنان نیز بهتر 
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که کسی حریم الهی را در حیطه تعامل با افراد نامحرم به برای آن

و حیطه حجاب و پوشش را حفظ کند، الزم است  ،درستی رعایت نموده

و در این زمینه، تسامح و تساهل  ،بعد قلبی حجاب را جدی تلقی نماید

 1.کتاب چشم است ،و دل ،ل، چشم استروا ندارند که دروازه د

ها برای حفظ دل، حفظ ترین راهو مهم ترین یکی از راحتبنابراین، 

 .استدر فضای واقعی و مجازی نگاه از نامحرم 

 رابطه عفاف و حجاب

که غرایز را  ،حالتی درونی و نفسانی است عفافبنابر آنچه که گفته شد، 

نیز به عنوان یکی از  حجاب .آوردتعدیل و تحت کنترل خود در می

به کنترل درآوردن و تعدیل غریزه خودنمایی و  ،تترین ابعاد عفمهم

 .باشدگری در زنان میجلوه

ر و اندیشه که نماد تفک ،عفاف را زبانی باید و آن حجاب است واقع،در 

خواهد به عنوان از زن می ،. خدای تعالی در فرهنگ باشکوه عفافاستدینی 

و خود را ملعبه دست  ،ارزش وجودی خویش را بشناسدیک انسان ، 

پوشی از نامحرم دستور همگان را به چشم ،و از سوی دیگر ؛نامحرمان نسازد

 .عفاف اجتماعی را رقم زنند ، وبلکه همه دست به دست هم نهاده ؛دهدمی

حجاب است، سخنی  ،ترین بحث عفافترین و پردامنهاگر بگوییم مهم

یم؛ زیرا حجاب نقش بسزایی در کم نمودن تحریکات ابه گزاف نگفته

 .جنسی در جامعه به عهده دارد

                                                           

 .6315، ح1377شهری، محمدی ری -1
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ها و زیبایی های درونی خاصی برخوردار جا که زن از ظرافتاز آن

غریزه  ،و از سوی دیگر ؛، همواره مطلوب و مورد توجه مرد بوده استاست

 .نماید گری در زنان، کشش خاصی بین این دو برقرار میخودنمایی و جلوه

با توجه به این مسائل، اسالم برای تعدیل این کشش و روابط بین زن 

تا فضای جامعه پاک و  کندحجاب را به زن مسلمان توصیه می ،و مرد

 .زا باشدپیراسته از هر گونه عامل تحریک

که  ،جواز کشف حجاب در مقابل نامحرم، این غریزه را جهت می دهد

و منع آن در برابر نامحرم، این  ؛شدخودآرایی زن مختص به شوهر با

 .کندشکنی جلوگیری میو از مرز ،سازدغریزه را کنترل می

دوستی و ترین عامل تعدیل حس زیباییپوشش را مهم حضرت علی

 : فرمایندو می ،خودنمایی دانسته

  .عفاف است ،زکات زیبایی ؛1«الْعَفَافُ الْجَمَالِ زَکَاةُ»

 ؛عای عفاف کردتوان ادنمی ،در قالب چادر البته تنها با پوشش زنان

بیش  ،به عبارت دیگر .عفتیزیرا ممکن است این نیز حجابی باشد برای بی

مرد را به سوی خود دعوت کند، کردار و گفتار وی  ،که تن زناز آن

 الزم است،حجابی دیگر  های او رانگاهو کننده است، و حرکات تحریک

 .مستلزم آن است ،که عفاف

اما کافی  ؛حجاب شرط الزم برای رسیدن به عفاف است چند هر

 .همگام شود ،بایستی با ابعاد دیگر عفافنیست، و 

                                                           

 .105، ص. 4، ج1366، تميمی آمدی -1
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و سپس  ،که غرایزش را تحت کنترل در آورد ،بنابراین زن موظف است

که مرد را  ،تن خویش را در حجاب کامل بگیرد، زیرا این نفسانیت زن است

نعی برای چنین کششی نخواهد و حجاب تن ما ،کشدبه سوی خویش می

 .همان عفاف است ،این تسلط بر نفسانیت در حد اعتدال .بود

که بدون یکدیگر  ،قدر زیاد استآن عفاف و حجابتنیدگی همدر

صدفی چون هم ،حجاب بدون عفت ؛ لذادهندمعنای خود را از دست می

 است. بدون مروارید

عفت جامعه را  ،ودایت حجاب عالوه بر اعالم عفت خزن در قبال رع

گونه که خدای متعال پس از امر به درست همان ؛نمایدنیز تضمین می

 : دفرمایمی ،پوشیدن چادر

 [ه عفت]بکه این کار برای این ؛1«ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَال يُؤْذَيْنَ»

 . و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، بهتر است ،شناخته شوند

و ثمره آن امنیت  ،حجاب بهترین راه اعالم عفت استرعایت  ،بنابراین

و  ای در جوامع غربیهمان امنیتی که امروزه حلقه مفقوده است؛جنسی 

 .است حتی بعضی از جوامع اسالمی

در فضای مجازی و عفاف حجاب

 به -جامعه ینس هایگروه میان در رایج زبانی عنوان به 2اینترنت امروزه

 . شودیم شناخته -جوان قشر ویژه

                                                           

 .59احزاب،  -1

2. Internet 
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 زندگی تسهیل و تسریع در فراگیر ابزار این که محاسنی از نظر قطع

 از ؛است نموده جمع خود در نیز هاییآسیب ،است نموده ایجاد کنونی

 جامعه بر حاکم هنجارهای حفظ بدون و مقدمهبی ارتباط به توانمی جمله

 .دکر اشاره مجازی فضای در پسر و دختر جوان و نوجوان جنس دو دینی

 و عفاف مرزهای روزافزون، سرعتی با حاضر دوره در که آسیب این

 شکند،می درهم را لشتیپ و قبح ظرف و است، گرفته نشانه را اجتماعی حیای

 حجاب براندازی در -اسالمی جامعه بر حاکم فرهنگ برای یجد تهدیدی به

 .است شده تبدیل -زن و مرد میان ارزشی حائل و

 از زیادی شمار از ،گفتگوی اینترنتی با نامحرم ردمو دربه عنوان مثال: 

 یک صورت به مراجع بیشتر که ،است شده استفتاء تقلید مراجع و علما

 : اندفرموده کلی حکم

 که صورتی در اما ؛ندارد اشکالی نفسهفی فضا این در ارتباط

  1.نیست جایز ،شود گناه باعث یا و ،باشد داشته مفسده

 حاضر نامحرم دو میان وعده شیطان است، که دلیل مفسده احتمالی،

 .برندارد دست نکشد، گناه به را دو آن تا و ،شود

 بنابراین:

 و باشد، میان در ضرورتی و نیاز که صورتی در نامحرم، با کردن چت

 به و کننده،تحریک هایحرف بدون و لذت، قصد بدون چت ارتباط

 . ندارد اشکال باشد، ضرورت مقدار

                                                           

 .889 مسئله ،1ج، 1385 ،مراجع المسائل توضيح -1
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 گفته کنندهتحریک هایحرف یا و ،باشد جنسی لذت قصد با ارتباط اگر

 1 .است حرام کند، ایجاد ایمفسده یا و ،شود

 از ،موضوع این به ترجامع و بیشتر چه هر پرداخت رسدمی نظر به

 هایمحیط و هادانشگاه در به خصوص -امروز جامعه هایضرورت

 ادبیات مجازی یفضا کهاین نظیر عباراتی با که چرا است؛ -مذهبی

 الزم آن در حضوری برخورد آداب رعایت و ،دارد را خود به مخصوص

  توان توجیحی برای گناه، پیدا کرد.نیست، نمی

 قرار مالکدر فضای مجازی،  را واقعی رفتار شود سعی بایدبنابراین، 

  ی است، نباشد.پیرامون محیط در که رفتاری از بازتر مجازی رفتار و داد،

صحبت  نامحرمی با حال به تا واقعی دنیای درکسی  اگرمثال: برای 

 ینوع ،شخصاین  برای اینترنت در نامحرم با چت خصوصی نکرده است،

 .آیدمی حساب به هنجارشکنی

تمایل ندارد، که حتی تصویر باحجابش را  زندگی درکسی  اگرچنین هم

 خود عرف فخال بر پروفایل، در تصویر خود گذاشتن با دیگران ببینند،

 . شود منجر عملی هایلغزش به است ممکن عمل این و ،کرده عمل

 شایسته است در مواقعی اما شده؛ بازتر اینترنت در بدیهی است رفتارها

زد. این مقایسه و  محک واقعی دنیای در برخوردها با را مجازی هایرفتار

 زی، کمک کند.تر شدن نوع استفاده در فضای مجاتواند به واقعیتطبیق، می

 

 
                                                           

 .استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری -1
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 گیرینتیجه

حجاب و پوشش ضرورت  درباره وران جامعههمواره دانشمندان و اندیشه

 و اصلى لهئمسرسد به نظر می ولى اند؛گذاری کردهفرسایی و سرمایهقلم ظاهری،

، کمتر مورد توجه واقع شده است؛ ستر است فلسفه حجاب و که اصل و بنیانی،

  .است منیپاکدا عفت و آن اصل، همان و

 در ، کهگرفت نظر در رفتار و خصلت یک توانمی را پاکدامنی و عفت

 باشد داشته متفاوتی نمودهای است ممکن ،مختلف جوامع نظر افراد

 بدین ؛است بیرونی آن نمود که ،است درونی نیرویی عفتچنین هم

 در عفت قبیل از آن نمود ،باشد ترقوی درونی نیروی این هرچه که معنا

 .بود خواهد بیشتر بیان، رفتار و ه،نگا

 غیر یا ظاهرى تحمیلى، ریایى، تواندمى حجاباز طرف دیگر، 

و در عین حال،  اختیارى ارزش و خصلت یک عفت، ولى باشد؛ اختیارى

 . است درونی

 در عفت نگاه، در عفت: جمله از دارد؛ گوناگونى نمودهاى عفت

 داشته مناسب حجاب کسى است ممکن لذا... و شهوت در عفت سخن،

 که ،باشد نداشته جنسى امور یا و گفتن سخن نگاه، در عفت ولى ؛باشد

  .است عفت بدون حجاب نمونه خود این

برای که نیز مشکلی که وجود دارد، ایندر رابطه با دنیای مجازی 

 جامع و مانعی برنامه رسدبه نظر می های و تنظیم رابطهزندگی مجاز

های راهبردی تواند یکی از کارویژهضرورت، می نشده، که اینتنظیم 

 . شورای عالی فضای مجازی باشد
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بر  احکام ناب اسالمی است، و حکماا دارای، که واقعی ارزشی در جامعه

، رابطه میان دو جنس مخالف، استاساس عفاف و حجاب تنظیم شده 

فضای مجازی بسیاری ولی بعد از ورود  است؛محدود به ضروریات عرفی 

؛ به طوری عفاف در آن بسیار نقش دارد شود؛ لذامیه شکست ،از این حدود

 .مشخص شود نیزجایگاه عفاف در تنظیم روابط مجازی  که ضروری است

که هنوز که فضای مجازی، ولو این ،به این نکته توجه کرد بنابراین باید

اگر عفاف در این ؛ چرا که است گره خورده واقعیت بااما  ؛مجازی است

این از  و ،گذاردمیتأثیر  نیزجامعه تعریف و ترویج نشود، بر روابط خارجی 

 .کندکه کاربران را تهدید می ،ترین خطرهایی استبزرگ
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