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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  حـجــاب
  

    اب است     پاكيزه ترين زينت زن حفظ حجاب است اى زن به تو از فاطمه اينگونه خط  
  

  تتبع ون#ارش :
 »سعيد افـغــانی –سعـيـدی  «الحاج امــيــن الـديــن 
  و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان 

 جــرمـنی -مرکز کلتوری دحـــــق الره مسؤل
  

  حجاب  :
وی اخالقی، دينی و در موارد قانونی در رابطه به ستر عورت و حجاب زن و مرد که بحث به نح
  است ما به سه حالت برميخوريم: عصفور، حجاب، تبرج. 

عصفور کلمۀ عربی است و به آن پرندۀ زيبای اطالق ميشود که دارای ّپنجه های سرخ، دهن سرخ 
و زيبا است و مشابهت اين حالت به امکان بدون حجاب بودن روی، دست و پای ها تا بند بجلک زن 

  . که درمورد اينکه اين حالت مجاز است و يا است
کل جسم زن از نظر غير محرم است و يا سوم حالت تبرج که نمايان   و درمورد ججاب که پوشاندن

  ساختن برآمدFی های زن در نزد شخص نامحرم است. 
همچنان مسألۀ عورت و ستر عورت مرد است. ما درين نوشته بيشتر به حجاب تمرکز نموده و 

اهيم يافت که حجاب يک امر شرعی و بر وجوب آن همۀ علمای اسالم توافق دارند، در حالت درخو
صفور بين علمای اسالم اختالف تا حد مجاز بودن آن دساتير موجود است و حالت تبرج که به 

تفاصيل ومستند در موارد فوق ومسايل  اساس يافته های همۀ علمای اسلالمی حرام قطعی ميباشد.
   ارايه خواهد شد.  مربوط ذيالً 

راههای نجات  پروردگار با عظمت ما  حجاب را باالی مرد و زن واجب گردانيده وحجاب را  يکي از
  و سعادت بشريت  قرار داده است.  

  حجاب نشانۀ  ايمان و اطاعت از پروردگار، عفّت وپاکدامني است.  
  د  آنها را حفظ ميکند. حجاب به زنان مقام، منزلت و کرامت اعطا نموده و از دستبر 

حجاب رعايت  ای که زنان آن حجاب بهترين و مهمترين وسيلۀ براي تقوی و حياء است.  جامعه
و با کرامترين جوامع بحساب آمده و پروردگار با  عزترين با  نمايند، ميتوان گفت که آن جامعه يکی

نگاه محفوظ و مصؤن  نی زمينی وآسماعظمت همچو جوامع را از بال ها،  فتنه ها ومصيبت ها 
  ميدارد .

  ميفرمايد: چنين )  ٣١و ٣٠نور ( آيه ۀ پروردگار با عظمت  ما در سور
ِلَك أَْزَكٰى َلُهمْ   قُل ِلّْلُمْؤِمِنيَن َيغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهمْ «   َوقُل  ،  َذٰ

فُُروَجُهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزيَنتَُهنَّ إِالَّ َما  َيْحفَْظنَ ِلّْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ وَ 
  ».٣١ - ٣٠ۀ متبركـۀ نور آيـۀ سور َظَهَر ِمْنَها...)(

   حجاب: تعريف 
عبارت است از پوشاندن در يک تعريف بی نهايت  ساده واسان وبه اصظال ح عام فهم : »  حجاب« 

  .زن، بدنش را از مرداني كه محرم وي نيستند 
دراصطالحات  امروزی   زياتر براى پوشاندن  زن  مورد استفاده »  حجاب «  ولى معنى لغوى
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  قرار گرفته است. 
 ميدهد. را به معنى پرده و حـاجب هم  مورد  استعمال   قرار   »  حجاب« همچنان  برخی  از علماء 

  سيلۀ پوشش هم است. پرده از آن جهت  كه مفهوم پوشش را ميدهد، وقابل تذکر است که پرده  و
گفت، بلكه، آن پـــوشش  »  حجاب «قــابل  تذكر آن است كه براى هر پــوشش  نميتوان ۀ ولى نقط
که: از طريق پشت پـرده واقع شدن  صورت گيرد.  همچنان  پرده  ميرساند را »   حجاب«  مفهوم 

مى »  حجاب حاجـز«   م را يى را كه صندوق سينه را از بطن جدا ميكند  و حاجــز  ميان قلب وشك
   نامند.

قابل تذکر است که حجاب، به معنای اصطالحی و شرعی پوشش اسالمی زنان، دارای دو بُـعــد 
ايجابی و سلبی است. بُعد ايجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمايی به 

  اسالمی  تحقق يابد. کامل ته باشد تا حجاب و اين دو بُعد بايد در کنار يکديگر قرار داش ،نامحرم است
برخی از اوقات طوری واقع ميگردد که  بُعد اول وجود ميداشته باشد، ولی از  بُعد دوم خبری نمی 

   باشد، در اين صورت گفته ميتوانيم  که حجاب اسالمی وشرعی تحقق نيافــته است.
 خواهر وبرادر مسلمان!

جنسى  بوده  كه از ۀ  به انسان  اعطاء  فرموده  است ، غريز يكى از غرايز  را  كه خداوند پاك
در وجود انسان  بشمار ميرود. كــه در صورت  كنترول ۀ جمله  نيرومندترين  وريشه دار ترين غريز

آن،  ميتواند عالوه  بر تداوم  واستمرار آبرومندانه وخير نسل بشر، موجبات  وامنيت  روانى  
  انسانها  را فراهم  كند.

حيا تى ، اصول، ضوابط  وقوانين وضع ۀ  در قوانين  اسالم، براى استفاده  درست  از اين غريز  
   )   ووجود حريم بين زن ومرد  ميباشد. حجابگرديده است  كه يكى  از آنجمله  پوشش (   

ی ادای دين اسالم دين افراط و تفريط نيست و حق تمام وجود انسان را به نحواز ياد نبايد برد که : 
و تنظيم ميکند که مراعات در حدود احکام تعيين شده سبب نجات خود انسان و حامعۀ بشری 

  ميشود.
ن آدين اسالم غريزۀ جنسی انسان را به طريق اشباع ميدارد که تعادل وحقوق خود و دي#ران در 

  مراعات شود و خطر تباهی  ها Fرفته را مانع Fردد.بطور عادالنه 
زن  در پهلوی ساير تدابير  و عقيده در عقب  سنگر ا بعرض برسانم که : بطور يقين حضور شم

هم امنيت  اجتماعى بيشتر  .  مستحکم حجاب،  از بسيارى  خطرات  جسمى  وروحى  در امان است
   وبهترى   پيدا ميكند  وهم عفت  وشرفش از  دستبرد  در امان  و از حد اقل  مى ماند.

 وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ت  پروردگاراق  به ارشاداگر در يك فاميل  حجاب مطاب
مراعت گردد،  وزن  به جــز شوهر خويش  به كسى  ديگر نگاه  نامشروع نكند، و تمام توجه  

  خويش را به شوهر خويش معطوف بدارد  ، به يقين کامل گفته ميتوانم که :
همچنان اگر مرد هم عين همين  برخورد   عشق  ومحبت وصميمت كامل بين زوجين ازدياد مى يابد.

را  در مقابل خانم خويش مراعات نمايد، زندگى فاميلى زن و شوهرى ،  شيرين ودر فضاى 
    صميميت و صفا  ادامه خـواهد  داشت.

مراعات  حجاب تـوسط  زن   حتى سبب آن مى گردد كه مقام ومنزلت ،  نبايد فراموش کرد که: 
ومورد احترام  خاص ومزيد وی  قرار  برابر شوهرش  باال  رفته و  اهميت وفضيلت  زن  در 

   ميگيرد . 
علماء بدين عقيده اند که يکی  از عوامل اساسی وقوع طالق  ها در بين خانواده ها  عدم رعايت  
حجاب  است . طوريکه احصايه هاى  مستند نشان ميدهد كه با ازدياد  برهنگى  وبى حجابى  در 

طالق و جدائی زن و مرد   در دنيا همواره رو به افزايش  است ،  و حتى بسيارى  جوامع ، سطح 
  از خانواده ها نسبت  عدم رعايت  حجاب  متالشى گرديده اند. 
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  خواننده محترم !
  توجه شما را به گزارش مختصری  در مورد امار طالق فقط دردو کشور جلب  ميدارم :

درصد رسيده است . يعنی اينکه نيمی از ازدواجهای  ۵٠با به  امار طالق  در آمريکا و کانادا تقري
 .اول مرد و زن به جدايی منجر می شود

ازدواج دوم همسرشان طالق می گيرند،واين ارقام  برای کسانی که سه بار   درصد زنان به دليل ٧٠
 .درصد می رسد ٨٠ازدواج داشته اند به 

ن را نمی بينند، محللين می افزايند که : فرزندان  درصد پدران طالق برای چند سالی فرزندانشا ۵٠
طالق شامل سه کتکوری اند ، که هر کدام به نوعی خودشان را در جدايی والدين شان مقصر می 

 .دانند

فرزندان فاميل های  طالق داده شده را  ميتوان به سه دسته گروه تقسيم نمود : خردساالن، 
فرزندان که درسنين    دچار افسردگی می شوند و  ساله ١٢تا  ٩نوجوانان و جوانان. طوريکه کودکان 

قرار دارند ،دست به کارهای ريسکی می زنند و حتی درگير روابط جنسی می   ساله ١٩تا  ١٣
  .شوند

درصد زنان و شوهران در آمريکا وکانادا به شکلی از اشکال  به يکديگر دست به  ۵٠بصورت کل 
  خيانت   می زنند .

  ر وعقيده اند که  حجاب  مقام ومنزلت زن را باال مى برد. علماء بدين باو
اگر زن بخو اهد كه مقام  و منزلت اش در خانواده و بخصوص در نزد شوهر اش باال  رود، بايد  
خود را  از ديد گاه شهوانى مردمان  نامحرم دور نگاه  دارد. از نظر دين مقدس  اسالم  زن هــر 

  زش واحترامش بهتر محفوظ  می ماند.اندازه  عفيف تــر باشد؛ ار
يکی از فلسفه ها  وحكمت ها ی حجاب در  اسالم اينست  كه به مقام واالى زن  بايد احترام گذاشته 

  شود  واو از ديد حيوانى وشهوانی نامحرمان  محفوظ بماند  .
ـــــرى ، ويا به  مفهوم  ديگر حكمت وفلسفه  حجاب اينست كه ، انواع التذاذ ها ى  جنسى، بص 

  ولمسى وغيره  صرف  وصرف در محيط خانواده وازدواج مشروع وقانونى  صورت گيرد. 
باور اند  كه اگر  تمتعات  جنسى  ازمحيط  خــانواده    بسياری از دانشمندان  اسالم  بدين عقيده  و

  خت.به اجتماع  سرايت كند،  جامعه را فاسد وحتى  كار وفعاليت اجتماع را ضعيف خواهد سا

  خوانندۀ محترم!
نبايد  اشتباه  وسوء تفاهم  صورت گيرد.  دين اسالم دين اجتماعی است و هدف دين مقدس  اسالم 
حبس و زندانی ساختن زن در چارديوار خانه نيست. دين اسالم  تحت نام حجاب، نمى خواهد زن را 

فرهنگى، اجتماعى ، و  در خانه  محبوس  و زندانی سازد، وآنان را از  فعــاليتهاى كلتورى و
اقتصادی  محروم نمايد.   با تأسف فهم بعضی اشخاص حتی بعضی از مسلمانان است که  از حجاب  

استفادۀ  سوء مينمايند. به عبارۀ ديگر اين فهم غير دقيق از دساتير اسالمی است که  در رعايت  
  دقيق دساتير  اسالمی  دقت الزم بخرچ نمی دهند. 

  تاريخچۀ حجـاب: 
دين مقدس اسالم  معتقد  است كه شرافت وكرامت  زن زمانى بهتر تأمين، محفوظ وبر آورده  « 

   » ميگردد كه بين او ومرد، حدود وحريم شرعى  وجود داشته باشد.

  آدم وحـــوا:
اگر تاريخ بشريت را مورد تاريخچه حجاب  مطالعه، تحليل وارزيابى  همه جانبه قرار دهيم، بو  

ر خواهيم  يافت که: حجاب نه تنها  در دين مقدس اسالم بلکه در ساير اديان ابراهيمی، ضاحت  تام د
وجود داشته واين بدين معنى است  كه حجاب وعفاف، يك  امر فطرى بشرى  بوده  ودر همه ادوار 
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بشريت وجود  داشته است. از ان جمله اگر ما به  داستان ابوالبشر آدم  وحوا توجه نمائيم بر فطرى 
  بودن  حجاب  بطور واضح وآشكارا پى خواهيم برد.

  تورات  )  آمده است : 21،   20و6،8آيات  3( در سفر  پيدايش  باب ، 
( وچون حوا  ديد كه آن درخت براى  خوراك  مفيد است وبه نظر، خوش نما ودرختى  دلپذير 

نيز  داد واو هم خورد ،  ودانش  افــزا، است  پس،  از ميوهايش گرفته آنرا خورد وبه شوهر  خود
آنگا ه چشمان  هــر دوى ايشان   باز شد وفهميدند كـه لوچ و عريان انــد ، پس برگ هاى انجير  را  

  به هم دوخته، ستر ها  براى خويش  ساختند ... )
ودر ادامه مى آيد : ( وآدم ، زن خود را حــوا مسما ساخت، زيرا كه او مادر  جميع زندگان  است ،   
خداوند رخت  ها ( لباس )  بـــراى  آدم  وزنـش  از  پوست  ساخت (مهيا کرد)  وايشان را  و
  پوشانيد).  

از اين روايت توراتی طورى معلوم ميشودكه آدم وحوا  در بدو لباسى نداشتند وبعد از خوردن  
با برگ در  شجره ممنوعه  چشمان  شان باز شد وفهميدند كه لوچ وعــر يان هستند بال  فاصله  

   پوشانيدند وبعدٱ خداوند  پاك لباسى  به اوشان ارزانى فرمود. ختان خودرا  
) بشرح ذيل  بيان  22همچنان تقريبآ  داستان   مشابه  در مورد آدم وحوا در   ( سوره اعراف آيه

» (  فلما ذاقاالشجر ة بدت لهما سوء تهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة  :«  گرديده است 
زمانيكه آدم وحوا  از درخت ممنوعه خوردند ، پوشش خـودرا  از دست داده ( عورتشان نمايان  

  گرديد ) وبه سرعت، با برگ  در ختان جـنــتى خود را  پوشاندند. 
( از فحواى آيه متبركه  معلوم ميشود كه  آدم وحــوا  قبل  از خوردن  ميوه  از درخت ممنوعه  

، ولى باخوردن  از آن ميوه ممنوعه  كه با اغواى شيطان  بعمل آمد لباس خود را دارئى  لباس بودند
به هر حال مطابق  هر دو روايت (  از دست دادند. كـه بال فاصله به پوشاندن خود اقدام نمودند. 

روايات قرآنى وروايت توراتی ) طوری معلوم ميشود که : احساس  شرم از لوچى وبر هنه گى، حتى 
بطور مؤقت  هم بود.  ور  ناظر بيگانه ، وسرعت پوشيدن  خود بوسيله  بر گ ها ) ولوبدون حض

     همه و همه   بيانگر  فطرى بـــودن  پوشش وحجاب  در انسان است.

  خوانندۀ محترم! 
ذكـر اين داستان در قـرآن  وتـــورات اين مسأله را  به اثبات مير ساند كه لباس پوشش  وحجاب ،   

وبر اثر  تمدن  ها بو جود نيامده است، طوريکه برخی  از محققين فکر ميکنند  بلكه به تدريج 
  انسانها از لحاظ  فطرى جسمی به لباس   گرايش وعالقه داشته اند. 

بنٱ هر گاه  انسان  بر اساس  فطرت  خويش حركت  نمايد  واعمال وآداب  خود را  بر  بنياد  آن  
تى  روحى بيشتر واطمينان  وآرامش افزونترى  برخوردار  گشته  بناء نمايد  بدون شك  از سالم

  ودر راه تكامل  انسانى ،  موفقيت هاى بيشترى  نصيبش  ميگردد.  
حجاب امــرى است  فطرى  كــــه در  نهاد وسرشت  انسان نهفته است  ، حجاب  سنگرى است  كه 

ى  او محترم ومحفوظ  مــــى  مانـد. واين  در پناه  آن ، انسانيت  انسان  وار زشهاى  عرفى  ومذهب
مثال در مورد  زن  صدق قطعى نموده  زيرا خالق  اورا موجود  زيبا ،   جاذب وجذاب جنس مخالف  

   قرار داده است .
از طـرف ديگر  حتى در حيوانات، حيوان نــر  بطور غـــريزى  از  جفت خود  مراقبت كرده  

ى  بــه او باز ميدارد كه اين غريزه در انسان ها بنام (  غيـرت و وبيگانه واجنبى را  از دسترس
شهامت)  ودر بين افغانها  بنام  ( ننy وغيرت  افغانى  )  كه از ناموس خويش  بعمل مى آورند،  

  ياد ميگردد.

   حجاب  در دين يهـوديـت :
  ) مينويسد: 62ه صفح  12مؤرخين از جمله ويل دورانت  نويسندۀ  كتاب  ( تاريخ تمدن  جلد 
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در طول قرون وسطی، يهوديان  همچنان زنان خويش را  با البسه  فاخر  ملبس مى نمودند،  و  «  
به آنها اجازه  نمى دادند كه با سر  لوچ  به ميان مردم حضور يابند .  نه پوشاندن  موى سر، و بر 

زنان  با مردان در معابر  آمدن در محضر عام در بى سترى  و يابى لباس  وبرهنه ويا هم صحبتى
عام  ويا  صحبت زن به طورى كه  همسايه اش   آنرا شنيده بتواند اين  از جمله  گناهان کــبـيـره  
به حساب  مى آمد و شوهر حق داشت كه در وقوع همچوحالت، زن خويش را بدون پرداخت  مبلغ 

  كـتـوبا  (مهريه ) طــالق دهد. 
ن يهوديت  اينست  كه مرد يهودی  نبايد در حضور زنان  كه موى يكى از تعليمى  شرعى  در دي 

مأخذ:  تاريخ  تمدن ، ويل » ( سر اش لوچ  باشد ، دست به  دعا  به در گاه الهی   بلند نمايد. 
  ). ٣٠صفحه    ١٢دورانت  جلد  

شت پرده  در يهوديت  محل عبادت زنان از مردان  در كنيسه جدا بوده وزنان  صرف حق داشتند از پ 
بيانات خويش را  براى مردم بشنوانند   كه اين عمل  بيانگر يكى از عاليم    شديد  وسخت گيرانه  

     حجاب نزد  يهوديان ودين يهوديت  است .  
زندگى جنسى در يهوديت با در نظر داشت  اينكه  تعدد زوجات  در بين شان مروج بود ،  منزه از « 

باستر وحجاب  بودند واز آنجائيكه زود به ازدواج  مى پرداختند،   خطا بود،    دختران جوانان 
اصلى ترين  كتاب فقهى  »  تلمود « اندازه فحشا  وساير انحرافات اخالقى  در بين  شان كم بود. در 

كه به گفته  ويل  دورانت، اساس  تعليم  وتربيت  يهوديت را تشكيل ميدهد  بر واجب  بـــودن،   
اشخاص  نامحرم، لزوم  سكوت زن وعـــدم صحبت  به اواز بلند   وپر هيز  از هر  پوشاندن سر از

گونه  آرايش وظاهر شدن در بين مـــردان  نا محرم ، منع زنـان از نگاه به  مردان  بيگانه تاكيد  
  صورت گرفته است. 

به زنان  بيگانه    همچنان در تعليمات دينى  با صراحت  تام   به مرد  ها گفته شده است  كه نبايد
  نظر  انداخت.

  دين مسيحيت: حجاب در
دين مسيح  در رابطه به حجاب همه قوانينى   را كـه توسط  دين وشرعيت يهودي   مورد اجر ا 

 تنها  ملغى نکرد؛  بلكه با صحه گذاشتن بر آن در زيادتر از موارد  قدم فراتر نهاد قرار ميگرفت ، نه 
  ا در مورد حجاب زنان  اتخاذ كرد.وموضع وسخت گيرانه ترى  ر

در شريعت  يهود تشكيل  خانواده و ازدواج  امرى مقدس  محسوب ميشود،  وطبق نوشته  ويل  
)  ازدواج  در سن  بيست سالگى  اجبارى بود اما از  ۴٣٩صفحه  ١دورانت ( تاريخ تمدن جلد 

بنابر اين  مسيحيت، براى  از بين  ديــدگاه  مسيحيت  قرون اوليه ، تجــرد ، مقدس  شمرده  مى شد.
بردن  زمينه  هر گونه  تحريك وتهـيـيج ، زنان را  به صورت  شديدترى  به  مراعت كردن  كامل 

  حجاب  وممانعت از  تزيـين  وآرايش  دعــوت نموده انـد.
  در انجيل  در توصيه به زنان پـير وسالخورده آمـده است: 

ى باشند از  غيبت بايد پرهيز نمايند.  شراب  نه نوشند، زنـان پير زنان پير بايد  در سيرت  متق« 
وسالخورده بايد  معلمين تعليمات نيكو ببار آيند  تا زنان جــوان  از آنان بياموزند  ودر نهايت آنان   
شوهر دوست  وفرزند  دوست  ببار ايند. زنان عاقل  باشند،  خـانه نشين باشند، نيكو كار  ومطيع  

مراجعه شود به » ( ن شان  باشند ، وخدا ناخواسته در مخـالفت با كالم خدا عمل نه نمايند.شوهرا
     ). ١۵  -  ٩انجيل دست داشته  مسيحيان، رساله  پوليس  به تيموناوس ، باب  دوم  فقره 

انجيل دست داشته  مسيحيان بر  لزوم  ستر موى   بخصوص در مراسم  » عهد جديد  « همچنان  در
ت، عدم سروصدا زنان دركليسا  باوقار بودن وامين بودن زنان  و ممانعت از نگاه ناپاك با عباد

  بيگانگان چنين توصيه بعمل آمده است:
نظر اندازد ، اين بدان معنى است كه، همان دم  در دل   نیكسانيكه  به زن بيگانه به نظر شهو« 

طرف ديده باشد آنرا با يد كور نمائيد .   خود  با او زنا  كرده است . پس اگر چشم  راست  به آن
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چرا كه  همين عضو بدن تو   را  به تباهى كشانيده است ، قبل از اينكه اين تباهى  به ساير اعضاى 
بدنت  سرايت  نمايد و در نهايت امر  تورا  به جهنم  بياندازد . تو بايد آنرا قطع نمايى. وحكم انجيل   

برای معلومات مزيد .»( ر  اعضاى بدن نيز  به همين  منوال است درارتكاب  گناه  توسط سايـــ
   ). ١٠ -  ٨وباب هجدهم  ، فقره    ٣٠ - ٢٨ مراجعه شود :انجيل متى ، باب اول  ، فقره  

  حضرت عيسى  فرموده است:
  از نگاه كردن  به زنان  بپر هيزييد  ؛ زيرا  اين عمل  شهوت  را در قلب  مى روياند  وهمين عمل« 

  .» ،  براى ايجاد  فتنه در شخص  نگاه كننده  كافى است 
تر « و » كلمنت « در باره عقايد » زن وآزادی « نويسنده شهير داکترحکيم الهی درکتاب خويش 

که در باره حجاب  زنان  ايراد نموده اند ،  ( دو مرجع  مسيحيت  ودو اسقف  بزرگ  ) »توليان 
  مينويسد :  

در حجاب پوشيده  باشد ، ولو كه در خانه خو دهم باشد. زيرا فقط  لباسى  كه   زن بـايد كامآل«  
اورا مى پوشاند  ، وهمين لباس است که مى تواند از متوجه شدن وتوجه به ايشان  جلوگيرى بعمل  

  آرد.
دد. زن نبايد خودرا  برهنه كند  تا  ديگران به او   نظر اندزند واو بدين ترتيب وادار  به گناه گر 

براى زن  عيسوى ، در نزد خداوند  پسنديده نيست  كــه نزد اجـــانب  وغير محارم خود را اراسته 
به زيورات نمايد وحتى ضرور نيست  كه زيبايى  طبعى خودر ا به ديگران عريان نمايد زيرا براى  

ه  حكيم  الهى  برای معلومات مزيد مرجعه شود : كتاب زن وآزادى نوشت» ( بينندگان خطر ناك است 
   ).  ۵٣صفحه 

اگر هدف از حجاب ، پوشاندن  تـن وبدن  است ، اين وضع  «  جرجى زيدان عـالم مسيحيى مينويسد :
، قبل از اسالم  وحتى پيش  از ظهور  ديـن مسيح  ، در بين انسانها ، معمول بود ه است  وآثار آن  

  ».هنوز  در خود اروپا باقى است 

     اسالم:  حجاب در  دين مقدس
حكمت، فلسفه  وجوهر  حجاب در دين مقدس اسالم بدين  معنى ومفهوم   نيست كه وضع حكم  

حجاب از جانب  شرع اسالم ، امر خير است ويا امر  شر ويا اينكه  زن  به كدام لباس  در اجتماع  
     در بين مردم  وجامعه ، ظاهر  گردد، آيا ستر داشته باشد  ويا بى  ستر  باشد !

هدف اساسى در  ستر ويا حجاب اسالمى اينست  كه آيا مرد حق دارد از زيـبايى ها و تمتعات زن 
    مفت ومجانى  ويا هر وقت ويا هر لحظه  كه دلش بخواهد ،  استفاده ببرد ويا خـيــر؟ 

جواب دين مقدس اسالم  كه به روح وجـوهر مسائل نظر مى  اندازد، دراين مورد صريح  واشکار  
ه وميفر مايد ، نه  خير !  مرد  فقط وفقط  در محيط خانواده  وآنهم در قانون  ازدواج  وبادر بود

نظرداشت  يك سلسله تعهدات  سنگين  مى تواند از زنان  به حيث همسران  قانونى خويش  استفاده 
  ومتقابال تمتع شرعی کنند.

ماع و عامه بطور قطع  ممنوع  اعالم  ديــن اسالم  استفاده  وكامجويى  از  زنان را  در محيط اجت
داشته است، اين تمتع و لذت متقابل را در چوکات عالی، انسانی و احترام به کرامت انسانی و عقت 
به زنان ومردان  هدايت نموده است و درين سلسله تالش همه جانبه به خرچ داده شده تا زمينه را 

صرف و صرف بر بخش فزيکی لذت مختصر برای لذت خارج از کانون خانوادFی و انسانی که 
    ميشود، مهار سازد.   

حجاب  زن در فهم قران  مربوط     در يك كلمه حق هللا است:  حجاب   زن در  دين مقدس اسالم 
حجاب زن   مربوط  بـه  شو هر ش    بخود زن نيست، كه زن بگويد :   من از حق خود تير ميشوم .

  كه من هم از  حق خود مى Fــذرم وزنم  ميتواند بى  حجاب  باشد. هم نيست  كه وى  تصميم بگيرد
حجاب زن مربوط به تصميم  فاميل ( پدر ومادر ويا ولى اش )هم نيست  كه آنان بگويند، فرزندم،   

   ما راضى هستم كه  حجاب را  مراعات  نكنى. 
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بايد جدٱ مراعات شود.  حجاب  زن در يك كلمه فقط وفقط   حق الهى است كه مطابق به حكم قران
  حرمت زن ، حيثيت وحرمت  زن  به عنوان حق  هللا مطرح است .

  قـرآن وحكم حجاب:
  حكم حجاب در سال پنجم  هجرت باالى مسلمانان  بر اساس اين آيه  متبركه فرض گرديد. 
لِ   قُل ِلّْلُمْؤِمِنيَن َيغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهمْ «  ِلّْلُمْؤِمَناِت  َوقُل ، َك أَْزَكٰى َلُهمْ َذٰ

َوْلَيْضِرْبَن   فُُروَجُهنَّ َوَال يُْبِديَن ِزيَنتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظنَ 
نَّ ...  َوَال َيْضِرْبَن ِبأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعَلَم َما َوَال يُْبِديَن ِزيَنتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُوَلِتهِ   ِبُخُمِرِهنَّ َعَلٰى ُجيُوِبِهنَّ 

ِه َجِميعًا أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن َلعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن   يُْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ  (  سوره  نور    »َوتُوبُوا إَِلى اللـَّ
  )    ٣١ - ٣٠آيه متبركه 

  (اي پيغمبر !
د  كه از نگاه  به عورت  وزينت نا محرمان ( چشمان خود را (  به مردان مؤمن بگو: ) آنان مؤظفن 

فروگيرند ، وعورت هاى  خويش را ) با پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع ( مصؤن دارند ،اين 
  براى ايشان زيبنده  تر ومحرمانه تر است . 
وبه  ان  مى دهد ) . اگاه است ( وسزاوار جزاي  رفتارش  بيگمان  خداوند  از آنچه  از انجام مى دهند 

زنان مؤمنه بگو : چشمان  خود را ( از نامحرمان ) فروگيرند ( وچشم  چرانى  نكنند ( وعورت 
هاى خويش را ) با پوشاندن  ودوري از رابطه نامشروع ( مصون دارند  وزينت خويش را ) 

ن  نسازند ، مگر  آن همچون سر ، سينه ، بازو،  ساعد ، گردن ، خلخال ، گردنبند ، بازوبند ( نمايا
مقدار (از جمال  خلقت ، همچون  چهره  وپنجه  دستها ) وآن چيز ها (  از زينت آالت ، همچون 

لباس  وانگشتري  وسرمه و خضاب ) كه ( طبيعتٱ ) پيدا  مى گردد. وچادر ودستمال سرخويش بر 
احتماال از البالي چاك  يخن ها ويا وگريبانهايشان اويزان كنند ( تا گردن وسينه واندامهايى كه

پيراهن  نمايان مي شو در معرض  ديد مردم  قرار نگيرد) وزينت ( اندام   يا بازو ) خود را نمودار  
نسازند، مگر  براى  شوهرانشان ... وپاياى هاى  خود را ( به هنگام  راه رفتن  به زمين )  نزنند  

داى  خلخال  پا ها شان  بگوش مردم  برسد و تا  زينتي كه پنهانش مى دارند ( جلب توجه  كند  وص
  ) دانسته  شود. 

اي مــؤمنان ! همگي بسوى هللا  بر گرديد(واز مخالفتهاى  كه دربرابر  فرمان خدا  داشته  ايد توبه  
   كنيد)  تا رستگار شويد.

ن حجاب  به اگر به مفهوم  آيات متبركه  نظر به اندازيم  در حكم  هللا اولين هدايت در مراعت  كرد
   مرد ها  شده است : وپروردگار  با عظمت  ما به مرد  سه دستور داه است :

وا ِمْن أَْبَصاِرِهمْ  - ١   حفاظت چشم ها ا زنگاه ها: يَغُضُّ
    حفظ  عفت وشرمگاه: َويَْحفَُظوا فُُروَجُهمْ  - ٢
ِه َجِميعًا أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُونَ  - ٣      لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  توبه ورجوع : َوتُوبُوا إَِلى اللـَّ
ِلَك أَْزَكٰى َلُهْم « وفلسفه  اول دو دستور راچنين  بيان  كـرده است   « اين بـــرايشان  پاكيزه تر  » َذٰ

است وبه انان  هم  هشتدار  مى دهد  كه بداند ، همانا  خداوند  به آنچه  كه آنان  انجام  مى دهند  
اگر كسى  به فلسفه هدف  اين دستور  پي نبرد  وازآن  باز  نيامد    كامآل اگاه  ومطلع است  تا اينكه

   تهديد وهشدار  بعدي  اورا  باز دارد.
  همچنان  در اين آيات  متبركه  براى  زنان شش دستور   داده  شده است:

د دو شيخ صابونى در  روائع البيان جل» ( يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ «حفاظت نگاه  وچشم ها   - ١
  »نگاه  كردن  مقدمه  واقع شدن  در فجور و ... است . « ) مى نويسد:     ١۴٨صفحه 

. َويَْحفَْظنَ « حفظ  عفت  وشرمگاه :   - ٢   »فُُروَجُهنَّ
    »َوَال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها «  ظاهر  نكردن  زينت  وارايش  - ٣
  پوشيدن  چادر  وحجاب - ۴
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  . وبيدن  پا ها نه ك - ۵
واين همه دستورات  براى  تأ  مين  يك هدف عالى  انسانى  پيشبينى شده است كه  توبه ورجوع  - ۶

    آن فالح  ورستگارى فاميل  وخانواده است هم  در دنيا وهم در آخرت .
گر  نفوذ  مفسران بدين عقيده اند که: اين كثرت  اوامر  وتنوع  آنان  به زنان در آيات متبرکه ،  بيان

پذيري  شيطان  در آنها  وگمراه كردن مردن از طريق  آنان  مى باشد. بنابر  اين  بايد  زنان  
   ومردان  مؤمن  بيش  از پيش  مواظب  باشند.

صورتش را از غير محارمش، حديث سر واز جمله داليل سنت نبوي براي وجوب پوشاندن زن 
كان الركبان يمرون بنا ونحن : «ميفرمايد  ا است كهعايشه رضي هللا عنهروايت شده حضرت بی بی 

محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على   مع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 
 ابن ماجه. احمد، ابوداود،  ».وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه

در احرام بوديم؛    عليه وسلم كردند و ما همراه رسول هللا صلي هللا كاروانيان از كنار ما عبور مي«
انداخت،  رسيدند؛ هر يك از ما نقابش را از باالي سر به روي صورت مي هرگاه آنان به مقابل ما مي

  ».كرديم شدند، ما نقاب خود را باز مي گذشتند و دور مي و هر وقت كه از مقابل ما مي

  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چيست؟ 
مفهوم متذکره فرموده انـد: نگاه كردن  بزرگترين خائن روانى  است  كه  روان  مفسران در توضيح

انسان را  مى ازارد چون وقتي  ببيند  محبت  طرف  مقابل  در دل  او جاي  مى گيرد  وهميشه  در 
فكر  وخيال   او به سر  مى برد،  لذت طاعت وعبادت  را نمى بيند،  در صدد وفكر رسيدن  به 

  خواهد بود،  كه در اين  مورد  تمام مرزها  را  رعايت نه نموده ، وآنرا بر هم ميزند . مطلوب خود
بگو به مردن مسلمان كه چشم  هاى خود  را :«  قران عظيم الشان با زيــبای خاصی چنين ميفرمايد 

گار  فرو پوشند وعورت ( شرمگاه ) هاى خود را  از نگاه  دارند  واين برايشان بهتر است . پرورد
  »خبر دار تر است  با آنچه  مى كنند.

وبگو زنان  مسلمان  را پوشيده نگاه دارند چشم هاى خود را  ونگاه دارند  شر مگاه خود را  
واشكار  نه كنند  آرايش وزينت   خود را مگر ، جز آن مقداريكه ظاهر است . وفرو گذارند چادر 

مـگر  براى     .«ى خود را آشكار  نسازند هاى  خود رابر سينه  هاى خود افكنند  وزينت ها
شوهـــران خود؛ براى پدران  خــود ،   براى خسر  خويش  ، پسران خود ، پسران  همسر شان ، 

برادران شان  ؛ پسر بــرادران شان  پسر خواهرانشان  ، زنان هم  كيش شان ، كنيزان شان  
انى كه از امور جنسى  بى خبر اند وپاهاى خود را ومـردان  سفيهى كه تمايل به  زنان ندارند  وكودك  

بر زمين  نكوبند  تا زينت هاى  پنهان شان آشكار شود  وهمگى به سوى خداوند تــوبه كنيد  و 
    ».باشيد  كه مؤفق وراستگار گـرديد.  مؤمنان 

حزاب آيه ) بر پوشيدگى كامل  اندام  ودر (   سوره ا  ۵٩همچنان در سوره ( احزاب  آيه متبركه 
) نيك وشايسته  ،  با وقار  وبدور  از تحريك  سخن گفتن  ودورى  از آرايش  هاى   ٣٢متبركه 

  جاهليت توصيه وسخن بعمل آمده است .
پوشيدن  لباس نازك  نزد نامحرم، آرايش  واستعمال عطر  ) ٣٨٣صفحه  ٢در سنن ابو داود (جلد   

دست دادن  ومصافحه  با نــامحرم ، تشابه به جنس  درخارج خانه اختالط فساد آميز  زن ومرد ، 
  مخالف  وغيره منع گرديده است.

   ممانعت از نگاه خيره كننده  يعنى چه ؟
قل للمؤ منين  يغضو ا من  ابصارهم ... « حكم وهدايت قرآن عظيم الشان به مسلمانان اينست كه : 

از   نگاه خيره كننده به زن  بايد  جلو   منظور از (  غض بصر )  در  آيه متبر كه اينست كه : (  »
   ».گيري  بعمل ايد 

بـه معنى  بر هم گذاردن  غمض دو كلمه است  كــه  در باره چشم  به كار مى رود .  غض وغمض
  پلكها ست  كه  با كلمه  عين  همراه مى شود . 
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مى گويند : » غض  « ولى در مورد  كلمه   غمض عين كن،  كنايه  از صرف نظر  كردن  است. 
غض بصر  يا غض نظر به معنى  كم  كردن  نگاه است  كه منظور  پر هيز از تند  نگاه كردن  است  

  يعنى اينكه  خيره  نشود  وبه اصطالح  علماى  اصول  نظر شان  آلى  باشد  نه استقاللى .
    علما نظر  را به دو نوع تقسيم نموده اند :

نگاه بدون اراده )  عبارت از نگاه است كـه انسان بطور معمول ويا در (   نگاه آلى  يا معمولى :  - ١
  وقت   صحبت  كردن   به  زن  نگاه ميكند . ) 

پيغمبر اسالم  فرموده است كه به نگاه اول نبايد نگاه دوم پيوست گردد .  همچنان  نبايد فرموش 
  » العمال با النيات إ نما ا«كرد كه در دين مقدس اسالم نيت در هر عمل شرط ميباشد  

عبارت از نگاه است  كه انسان به مو ، لباس وطرز آرايش  زن نگاه كند  كه   نگاه استقاللى : - ٢
   است .»  نگاه  استقاللى « عظيم الشان از  همين   منظور وهدف ممانعت قرآن 

ياعلى ال :« ست پيامبر صلى هللا عليه وسلم  به حضرت  على  گفته ا در حديث متبر كه امده است : 
  »تتبع النظرة  النظرة ، فإن لك اآل ولى وليست لك االخرة  

و راه ديگر از جلوگيری از چشم چرانی چشم گرداندن از زن نامحرم از همان اول است، در روايتی 
ِ َصلّی هللاُ َعَل «  َجِرير رضی �َّ عْنهُ روايت است که ميفرمايد :   از حضرت  ْيِه وَسلَّم سأْلُت َرُسوَل �َّ

( از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در   (روايت مسلم).» اْصِرْف بَصَرک « َعْن نََظِر الفجأِة َفقَال: 
  ».چشمت را بگردان«مورد نگريستن ناگهانی پرسش نمودم، فرمود: 

عنه  پيامبر صلی هللا عليه و سلم به حضرت علی رضی هللا  که  است  صحيح آمده  در حديث  همچنين  
!  علی  ای»(، يعنی: »  األخرة  لک  وليس  األولی لک   النظرة، فان  النظرة  ، التتبع يا علی« فرمودند: 

  ). نيست  چنين  دوم  اما نگاه  است  از تو بخشوده  اول  نکند زيرا نگاه  را دنبال  اول  ، نگاه دوم  نگاه
»   ويحفظوا فروجهم« هدايت فرموده است : دين اسالم بر خالف  دوران جاهليت به پيروان خود    

وجوب ستر عورت  وخــود   دارى از زنا را امر نمود چون در دوران جــاهليت  ستر عــورت  در 
اين حفظ برايشان » ذلك ازكى لهم « ميان  جاهليت  معمول نـــبود . دين اسالم به  صراحت گفت كه 

     نمايان  سازند .  بهتراست از اينكه عورت خويش را به نزد مردم
حجاب وپوشش  براى زن مظهر  جمال است ، گرچه  نحوه  پوشش  مردان  واجب  نيست ؛ ولى در 
عمل مى بينيم كه امروز در جامعه مردان  پوشش وحجابى كاملترى نسبت به زنان مر عات مينمايند 

.  
بايد زنان  »      ما ظهر  منهاوال يبدين زينتهن اال« قران عظيم الشان در سوره  نور  ميفرمايد :   

   زيور خــود را  اعم  از آرايش  وزيور آالت  آشكار  نسازند مگر زينت هايى  كه آشكار  است .

   زينت يعنى چه ؟ 
زينت   يعنى زيور، زيور  بـه زينتهاى  گفته  مى شود  كـه از بدن جد امى باشد ، مانند  طال ،   

زينت به  آرايشهايى گفته ميشود  كـه به بدن  متصل  است  ما نند  وهمچنان  نقره وساير مجوهرات .
  علما  زينت را به سه دسته  تقسيم نموده اند : سرمه ، سرخى وسفيده  وغيره .... 

   زينت نفسانى مثل علم  واعتقادت نيك ،  
   زينت بــدنى  مثل قوت  وبلندى قامت ،سياهى وسفيد  وغيره ...  

  .ال  ، جاه وغيره زينت خارجى  مثل  م
دقت وتوجه نماييم  به اين نتيجه   »   وال يبدين زينتهن االما ظهر منها«  اگر به مفهوم آيه متبركه

خواهيم رسيم  كه زينت چيزى است  كه مايه زيبايى ومقبولى انسان ميگردد.  خواه  اين زيبايى  
   د يا مصنوعى .حقيقى  باشد  يا ظاهرى  ، ذاتى باشد  يا صفاتى ، طبيعى  باش

زينت انسان  چيزى است  كه مايــه  زيبابى  انسان گردد چه زيبايى  هنرى مانند  ايمان وچه زيبايى 
   وچه زيبايى  خارجى  مثل آرايش لباس وزيورات .  ، اندام قد وقواره ،جسمى  ما نند چهره 

  زينتهاى زن دونوع است:
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يگر  اين زينت ها  مخفى است  مگر اينكه  زن يك نوع زينت هاى است  كه آشكار است  ونوع د  
   قصدٱ بخواهد آن را آشكار  كند .

   تفسير  مجمع البيان وزينت:
   تفسير مجمع البيان  در مورد زينت   سه قول را بيان داشته  :

  : قــول اول
  زينت آشكار  مثل  لباس  هاى ظاهرى  وزينت مخفى مثل  گوشواره  ودست بند . 

    زينت آشكار  مثل   سرمه ، انگشتر وگړه دست  .  وقــول دوم:  
  قـــول سوم :   چهره  ودو  دست تا مچ ها ست  .

   زمخشرى در تفسير  كشاف  مى گـويد  : 
زينت  عبارت  است  از چيز هاى  كه زن  خود را به آنها آرايش مى دهد ويا خود را به آن مزين « 

   »  ه  وغيره .. مى  سازد مثل : طال باب ، زيورات ، سرم

    عــورت:
عورت در لغت به معنى چيزى بد وقبيح  بوده ودر اصطالح  عبارت از آن قسمت بدن ميباشد كه 

  نبايد  براى ديگران  آشكار گردد.
دين اسالم يكى از جاهايى را كه واجب است چشم انسان در برابر آن كنترول شود  ، عورت است .   

نگاه كند وزن نبايد به  عورت مرد نگاه كند .  البته فرق نمى كند  كه  كه مرد نبايد  به عورت  زن 
   نگاه كردن هدف  شهوانى داشته باشد ويا غير شهوانى  .

  ميفر مائيد : صلی هللا عليه وسلم پيغمبر   
كند . حتى  مرد   مـــرد نبايد  به عورت مرد نگاه نمايد وزن  هم  نبايد  به  عورت زن  نگاه  «  

يد  با مرد ديگر در يك بستر يا تخت خواب  بخوابد وزن با زن  هم  نبايد در يك رختخواب  بخوابد نبا
«  

علما اسالم با استناد اين حديث شريف  بر حرمت  خوابيدن  ودراز كشيدن  مرد با مرد  وزن با زن  
   زير يك لحاف  نيز  حكم نموده  اند.

   عـورت مـرد :
باشد . برخى علما از جمله ابن حزم وبرخى از علماى  مالكى  عقيده   مابين زانو  وناف  او  مى 

    دارند كه  خود زانو  هم  شامل عورت مرد است .

  عورت زن در برابر مرد بيگانه:
تمام  بدن او بجز  صورت  دوكف دو دستش  مى باشد .   وحتى نامحرم  حق لمس را به جايى كه  

  . مگر در صورت عمل جراحى وعمليات  طبى  باشد. محرم  زن خوانده شده است  ، ندارد

  يادداشت:
زن ميتواند   به ساير اعضاى بدن  مرد غير از عورت ( مابين زانو وناف ) در صورتى كه امكان   

  تحريك شهوانى   وخوف فتنه  نباشد، نظر بيندازد. 

  حـكم دينى:
است كه غالم هاى حبشى را  كه با  چون خود پيغمبر اسالم  به حضرت  عايشه ( رض )  اجازه داده 

نيزه  هاى خود  در  مسجد النبى  بازى مى كـردند  تماشاء  كند وعايشه تازمانى به آنها نگاه كرد 
  كه خسته شد وبعد رفت .  حديث متفق عليه است 

   يـادداشت: 
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  همچنين  نظر مرد به  صورت ودست  زن  كه عورت  نيستند ، در صورتيكه  همراه با فتنه
   وتحريك  غريزه  جنسى  نباشد ، حالل است .

    حکـم دينى :
عايشه ( رض ) روايت است  كه روزى  خواهرش اسماء  دختر بی بی در حديث شريف از حضرت 

ابو بكر  با لباس نازك  وشفافى  كـه بدنش در آن  نمايان بود  نزد پيغمبر صلی هللا عليه وسلم آمد . 
  او  بر گردانيد وفرمود :  رويش  را از  پيامبر صلی هللا عليه وسلم

وأشار إلى وجهه  يا اسما ء  إن المراة  أذا بلغت المحيض لم يصلح أن يــــرى منها  إال هذا وهذا  « 
( اى اسما ء! وقتى  زن به  سن بلوغ  رسيد  جايز  نيست  هيچ يك  از اعضاى  بدن  او  »وكفيه 

  د  به روى وكف دو دستش( راوى حديث ابو داود است).ديده  شود مگر  اين وآن ، اشاره فرمو

  محارم حجابى در قرآن:  
»    وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها «   قرآن عظيم الشان  به زنان  مسلمان امر فرموده است  كه : 

  آنعده  از زينت  را  كه پنهان  است  نبايد آنرا عريان وآشكار ساز يد .
  گردن ،  سينه ،  ساق  و  غيره ....   مثآل زينت گوش ؛ مو ، 

البته  شوهــر، شوهر ميتواند  هر حصه از بدن  زنش را  كه بخواهد  ، ببيند  وزن هم همينطور  - ١
عورت  خود را  حفظ كن  مگر »( إ حفظ عورتك  أال  من زوجتك « ، در حديث شريف آمده  است  

  از  همسرت .)
   يا مادر ى كه  هردو آن حكم  پدر را دارند .پدر وپد ر كالن چه پدرى باشد و - ٢
  كه براى  عروس  ، حكم پدر را دارد .  پدر شوهر( خسر) - ٣
  اوالد ونواسه  ها چه نواسه  پسرى باشد ويا دخترى . - ۴

پسران شوهر ، چون اختالط  با آنها ضرورى است  وزن پدر به منزله  مادر حقيقى  براى آنان    - ۵ 
يفر مائيد  : هر چند  در آيه در ظاهر  نمودن زينت  ، بين  محارم فرقى  گذاشته است امام قرطبى  م

نشده است  ولى نسبت  خــواص  نفس بشرى  مراتب  آن  تفاوت  مى كند.  مثآل  براى پــدر  زينتى 
 ظاهر مى گردد كـــه براى  شوهر  ظاهر  نمى شود.

  . برادر ، خواه پدرى باشد  ويا مادرى - ۶
  ر زاده،  چون عمه ، بر برادر زاده  حرام ابدى است .براد - ٧
   خواهر زاده  ،  چه خاله  بر او حرام ابدى است . - ٨
زنهايى  كه با زن  مسلمان  چـه از لحاظ  دينى  وچه از لحاظ نسبى  بـــه هم  مربوط  باشند ،  - ٩

  ماشا  كنند.اما  زنان غير مسلمان  حق ندارند  زينتهاى  پنهانى  زن مسلمان را  ت
ملك  اليمين  زن ،  خواه عبد  يا كنيز  باشد چون اسالم ملك  اليمين  را جزو افراد  خانواده    -١٠

   قرار داده است  ولى بعضى  از علماى  ملك  اليمين  را در اينجا  خاص كنيز  وجاريه  دانسته اند.
نسى  ندارند . يعنى  فاقد شهوت  خدمـه وگارگرانى كه به واسطه  آفت جسمى ياعقلى،  تمايل ج -١١

    وعالقه جنسى اند.
  هنوز  احساس  وغريزه  جنسى  در آنان  تحريك  نشده  است .        پسرانيکه تا  ١٢-

    نــتـيـجـه: 
حكمت وفلسفه  دين اسالم  در پيش گرفتن  حجاب به زنان اينست تابه  پيروان خـود توصيه كند  كه 

ردان  بيگانه  ، موى سر  واندام خود را  بپوشاند  وبه خود نمايى   زن  در معاشرت  خود با م
نپردازد  تا در جامعه  غريزه  آتشين جنسى  تحريك نگردد ؛ بلكه اين غريزه تنها   در  محيط  

   خانواده  ،   به صورت صحيح  آن ارضا گردد.
وزنانى را  كه خود را شبيه  همچنان خداوند پاك  ، مردانى را  كه  خود را شبيه  زنان مى سازند 

   مردان مى سازند  منع ونفرين نموده است . 
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   نظر فقها  ومفسرين  در موردعورت:
ه  اگر ما  نظريات مفسرين علما وفقها را در نظر بگريم  بو ضاحات تام در خواهيم  يافت كه در بار

  وجود اشته  ودارد. اراء  مساله ء  نقاب  يا روبند  زنان  ميان  فقها از قديم االيام  اختالف
  برخى از دانشمندان  روى زن را  عورت شمرده   وپوشاندن  آنرا فرض  يا واجب  مى دانند . - ١
برخى ديگر علما وفقها  روى زن را عورت  ندانسته  وپوشاندن آنرا واجب  وفرض  نمى  - ٢

دين اساس ايشان بدين باور اند  ب شمارند. بلكه  كشف يا  پوشاندان  آن ،  هردو   را مباح  مى دانند.
  كه اگر زنانى  رويش  را  با نقابى  بپوشانند  يا نپوشانند  كسى  حق ممانعت  انرا ندارند.

به اين اساس چنانچه Fفته آمديم به صورت کل علماء سه حالت را در مورد عورت زن مطرح 
پای تا حد ضرورت به ميکنند. يکی حجاب ( کامال ستر)، دوهم صفور (که صرف دست و روی و 

راه رفتن) و سوم تبرج و نمايش اندام و بلندی های بدن است. يعنی حجاب متفق عليه. در حالت 
  و حاالت سوم يعنی تبرج حرام است. ،صفور يعنی دوم اختالف نظر است 

  پايه واساس اختالف:
)    ٣٠-٣١تفسير  آيه : ( اين اختالفات  از  اساسٱ  اختالف اين نظريات از كجا سرچشمه گرفته است :  

  سوره نور كه در سال پنچم هـجرت  نازل شده است  سر چشمه ميگريد :
  ) امده است :     ٣١ - ٣٠در سوره  ( نور  آيه متبركه  

قل للمومنين يغضوا  أبصارهم  ويحفظوا فروجهم ، ذلك  ازكى لهم ،  وقل للمؤمنات « 
دين زينتهن إال ما ظهر  منها ، يغضضن  من أبصارهن ويحفظن فروجهن ،وال يب

  »وليضربن بخمرهن على جيبوهن 
( وبه زنان با ايمان بگوييد چشم هاى خود را فرو پوشند وعورت هاى خود را  از نگاه كردن  

ديگران  پوشيده نگاه دارند وزينت خود را  ، جز آن مقداريكه ظاهر است  ، آشكار  نسازند وچادر 
  خود افكنند  وزينت هاى خود را آشكار  نسازند . بر سينه  هاى هاى خود را  

بايد زنان  زيور خــود را  اعم  »( واليبدين  زينتهن إال ما ظهر  منها « اختالف مفسرين از جمله   
از آرايش  وزيور آالت  آشكار  نسازند مگر زينت هايى  كه آشكار  است .)  سر چشمه وآغاز  

   ميگرد.
  إال ماظهر  :  

  »:هره زينت  ظا«
مفسرين وشارعين دين مقدس اسالم غرض توضيح وتفسير  در مورد زينت ظاهر وآرايش اشكار  

برخی از اين نظريات  را فتوا های شرعی ابراز داشته اند که :اين امر نظريات  وتفسير های مختلفی 
  عباتند از :

  كار:   ابن عباس مفسر مشهور  جهان اسالم  ميگويد  :   كه مراد  از زينت  آش 
   كف دستان ، انگشترى  وروى است .

  عبدا �  بن عمر ميگويد زينت  اشكار  :   روى ودو كف دستان  گفته است .
  انس بن مالك زينت اشكار را  كف  و انگشتر  تفسير  كرده است  . 

طار  عالمه ء شوكانى  در نيل االو ابن حزم همه اين روايت را معتبر و در كمال صحت دانسته است .
)  مينويسند  كه : برخى از امامان از  وعالمه  يوسف  قرضاوى  در كتاب خويش ( فتاوى معاصره 

امام هادى  وامام  قاسم ( امامان  مذهب  زيديه ) در يكى از دو قولش  وامام  ابو حنيفه  در  جمله : 
ز  روى ، ودو كف دستان  يكى  از دو  روايت وهم چنان امام مالك  گفته اندكه :  تمام بدن  زن به ج

  شان  عورت است.
امام قاسم  در قولى  وامام  ابو حنيفه  در روايتى  ديگرى  وسفيان  ثورى  وابو العباس  در   

روايتى ديگرى گفته اند كه به جز  روى  ودو كف  دستان  وقدم ها  وخلخال  زن  ديگر همه  
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دين باور اند  كه همه بدن زن بجز  روى  او امام احمد بن حنبل  و داود  ظاهرى  ب عورت است . 
  عورت  است .

امام قرضاوى  ميگويد  اگر ما نظريات علما را بدقت تام مطالعه نمايم بو ضاحت تام  فهميده ميشود 
     كه همه بر اين امر معتقد اند كه  روى زن  عورت نيست . 

اند  كه اين روايت هم  غير  صرف  امام احمد   وبرخى  از شافعيان  روى زن را عورت  شمرده
     معروف است.

اند كه روى   وعقيده  عصر حاضر  از جمله شيخ  محمد غزالى  وداكتر  قرضاوى  بدين باور علمای 
     وكف دستها  در جمله عورت زن بشمار نميرد.

وشيخ  محمد  سعيد  رمضان  »  حجاب « ولى  امام  ابو االعلى مودودى  در كتاب مشهور خويش 
به دخترى كه به خدا  ايمان دارد  روى زنان را  » إلى فتاة تؤمن با� « بوطي در رساله خويش ال
   حجاب خواند  وپوشش  نقاب را واجب  گفته اند.  

  استدالل  كسانى  كه روى را  عورت  نمى شمارند: 
      اول: آيات قرآنى:

شان را بر گريبان  هاى شان بايد زنان روى  سري  هاى »«  وليضربن بخمرهن على جيبوهن« 
به اباحت  كشف  وجه يعنى روى  استدالل  كرده اند  چون  در اين جا  گفته شده  است خمر « بكشد 

  .»( جمع  خمار )  روسري  ها را بر جييوب  ( جمع  جيب) كريبان  ها  بزنند ونه  بر  روي  ها 
قل للمؤمنين  يغضوا  :« بخصوص آيه  )  سوره نور ٣٠همچنان تعدادى ديگر از مفسرين بر آيه (  

) آمده  الغص من االبصاراستدالل مياورند وميگويند كه : در آيه متبركه كلمه ( »  من  أبصارهم
   است  واين عبارت  داللت  دارد  كه روى زنان  مكشوف بوده  است .

   امام  غزالى  مى پرسد:
م  هاى  شان را  فرو افكنند ، آيا  آنان  اگر روى  زنان   پوشيده  باشد  پس چرا  مؤمنان  چش 

چشم  هاي  شان  را از ديدن قفا  وپشت سر زنان  فرو اندازند ؟  ومى افزيد : فر افكندن  چشم 
غص البصر   به گونه  ء  بديهي در وقت  ظاهر شدن  روى صورت  مى گيرد ، شايد  مرد چيزى را 

  است كه بايد  نظر تكرار نگردد.   از زن  ببيند  وآن  جالب گردد ، در  چنين وقتى
ياعلى ال تتبع النظرة  النظرة ، « طوريكه  پيامبر صلى هللا عليه وسلم به حضرت على  گفته است :  

  ».  فإن لك اآل ولى وليست لك االخرة
   داكتر قرضاوى ميگويد :  

پوشاندن  چشم   كه غض بصر (  فرو افكندن  چشم )  كه خداوند بدان امر  كرده است  به معناي 
وفرو افكندن  سر نيست  به گونه  كه انسان  نتواند  كسى را ببيند ، چون اين كار  در مقدور  انسان 
نيست ،  معناي  آن كاستن  از نظر  ورها  نكردن آن به  گونه  يي است  كه تير نگاهش  را  در پى  

غض « ونه » الغض من اال بصار « جاى  ها فتنه  انگيز  رها  نسازد وبه همين منظور  تعبير  به
  آمده است . »  االبصار 

بنٱ  براى مرد  جايز است  به آنچه از زن  عورت نيست  وقتى از سر  شهوت  نباشد  نظر كند ،  
ولى  اگر  نظر  از سر  شهوت  بود وبر خويشتن  بيم  در فتنه   واقع شدن  داشت  تحريم  نگاه  

وزن  در همه ء  اين موارد  مانند  مرد است  لذا  برايش    ت  مى آيد. كردن  از باب  سد  ذريعه  درس
  آنچه  از مرد  عورت نيست نظر كند. جايز  است  توأم  با اداب وچشم  فرو  افگندن  به 

  
  دوم : احاديث نبوى:   
   دست عورت نيست: 
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مبر  صلى هللا  عليه امام بخارى در صحيحش از ابن عباس  (رح ) روايت كرده  است  كه او با پيا
وسلم درنماز عيدى  حاضر  شده  وديده است  كه پيامبر صلی هللا عليه وسلم پس  از آن كه  نماز 
گزارد  وخطبه خواند، در حالي او  را بالل  همراهى  مى كرد به جمع زنان آمد ، آنان را  موعظه  

هن  يهويهن بأيديهن يقذفنه ، أي فرأيت« ابن عباس ميگويد :   وتذكير  وبه صدقه دادن  امر كرد.
پس  از آن  اين زنان  را  ديدم كه دست  هاى شان را  پايين  مى كنند  »  المال  فى  ثوب بالل

وصدقه  مال را  در دامن  بالل  مى اندازند چون ابن عباس  در حضور رسول  خدا صلى هللا  عليه 
  كه دست زنان  عورت  نيست.  وسلم  دست زنان را ديده است  لهذا  ثابت  شده است

  روى عورت نيست: 
امام بخارى  وامام مسلم  واصحاب  سنن  از ابن عباس   روايت كرده  اند  كه زنى از قبيله خثعم   

در حجة الوداع  از پيامبر صلى هللا عليه وسلم فتواى خواست  در حالى  كه فضل  بن عباس   در 
ر بود ، فضل با دقت  بــه آن  زن ،  كه بسيار زيبا  بود ، رديف  پيامبر صلى هللا عليه وسلم سوا

، وپيامبر  صلى هللا عليه وسلم  روى فضل را  به طرف  ديگر  » جعل يلتقت إليها «    ديدن  گرفت
بر مى گردانيد ، عباس  گفت :  اي  رسول خدا  چرا  گردن پسر عمويت را  گردانيدى ؟ پيامبر صلى 

: پسري جوان ودخترى  جوان  را ديدم  واز فتنهء  شيطان  بر آنان  بيم كردم هللا عليه  وسلم  گفت 
 .  

برخى از محدثان وفقيهان  از اين  حديث  جواز نظر  به وجه زنانرا  استنباط  كرده  ميگويند: پيامبر  
صلى هللا عليه وسلم در اين حديث  روي فضل را  بر گردانيده وبه پوشش روى زن  امر نكرده  

. واگر روى  او پوشيده  مى بود ، ابن عباس  هر گز  نمى دانست  كه او  زيبا بود يا  زيبا است
نبود. واگر عباس  نمى فهميد كه نظر كردن  به روى  زنان  جايز  است از پيامبر صلى هللا  عليه 

ر  صلى وسلم  نمى پرسيد كه چرا   روي  فضل  را بر  گردانيده  واگر فهم  او درست  نبود  پيامب
   هللا عليه  وسلم  اورا  برآن  فهم تأييد  نمى كرد.

نقطه قابل  دقت اينست كه اين حادثه  پس  از آيت  حجاب  واقع شده است،  اين حادثه  در حجة   
   الوداع  سال  دهم  هجرت  صورت  گرفته   وآيت حجاب  در سال  پنجم  هجرت نازل  شده است.

نى  كه از محدثان  بزرگ عصر است ودر سخت گيرى  در عمل  به عالمه شيخ ناصر  الدين  البا
سنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شهرت دارد  در كتاب خويش ( لباس المرأة المسلمة  ، لباس 
زن مسلمان  )  سند احاديث  فوق را معتبر دانسته . وكشف  وجه زنان را  مباح  وجايز  دانسته  

اگر كسى  رويش را  مى   شانيدن  آن مختار  قرار داده اند. وميگويد : اما آنان را  در كشف  وپو
      خواهد كه پوشاند  كسى ديگرى  نمى تواند  بر او انتقاد  وايراد گيرد.

وجه  با ذكر داليل بر وجود  نقاب وياپوشانيدن  » فتاوى معاصر « عالمه قرضاوى  در كتاب خويش 
است  در طول تاريخ  اسالم  هيچ  يك از علما  ي  مسلمانان   زنان  از صدر اسالم  آورده  وگفته 

   آن را حرام  نگفته  است  ودر مورد  آن بين وجوب  واستجاب  وجواز  اختالف  كرده اند. 
ولى د رشرايط فعلى  شيخ محمد  الغزالي با رعايت  اداب وارزش هاى دينى توصيه نموده وبه اين 

اصرار  بر نقاب  پوشيدن  يا پرهيز  ورزيدن  زنان از حضور  در  مراكز اسالمى خاطر مى سازد  تا
هاى مسلمانان ، بهانه  يى براى  مخالفان  گسترش  دعوت  مجالس سيمنار ها وسمپوزيم محافل  و

اسالمى  در ميان  جوامع  غربى  ندهد و وجود  جامعهء مسلمانان  در ميان  آنان  گروهى  جدا  
   وغريب  تلقى نشود. 

   حجاب مخالف آزادي:  آيا
در طول تاريخ هر زمانيكه  مفاهيم حجاب در دين مقدس اسالم  مطرح بحث قرار ميگرد ، بسيارى 
از  مردم  مساله حجاب وپوشش   را با آزداى زنان  تعبير وتفسير نموده اند وآنرا مخالف آزادى 

     زنان مى شمارند. 
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مردانيكه در دين  اسالم  بجز عورتين  ( آغاز از ناف   ميـخواهم در جواب  آنان  خاطر نشان  سازم :
الى زانو ها ) گرديده اند ، در حاليكه  آنان  همه اعضاى بدن خويش را  در معابر  عام   مى 

پوشانند آيا آنها به  خاطر رعايت اين حكم اخالقى  ، در خانه  واجتماع  آزادى خود را  از دست داده 
   نه  خير ! اند ؟   جواب  واضح است:  

آيا دين اسالم كه پيروان خود را  به حجاب امرنموده است وبرايشان گفته است زمانيكه به بيرون از 
خانه تشريف ميبرند ،  لباس مناسب  بپوشند  ، درست را ه روند ، وزمانيكه  بـا مردان مواجه 

يد ؟  ويا زمانيكه از  ميان حفظ  مـوقعيت خود  واجتماع بر خورد  مناسب داشته باش  ميشويد  ، براى 
مردان عبور ميكنيد  طورى عبور كنيد  كه كسى به انان   متوجه نشود . آيا اين ها  اسارت است ويا  
عين آزادى  ؟ وآيا زنى كه با حجاب  موجب  بر هم زدن  آرامش  خود واجتماع نشود  ؛  آيا آزاديش 

    خير ! را از دست داده است  ؟  جواب به همه سوال ها : نه

   لـبــاس زن:  
)  ميفر   ٢٧قـرآن عظيم  الشان  لباس را  هديه الهى معرفی نموده   ودر سوره  اعــراف ( آيه  

اى فرزندان  آدم ، براى شما  لباسى  فرو فرستاديم  كه اندام  شما را مى پوشاند  ومايه « مايد: 
  »ند است . باشد كه متذكر شده پند گيريد.زنيت  شما است ولباس تقوا بهتر است . اين از آيات خداو

دين مقدس اسالم خطاب به مرد وزن  فرموده است  كه چشم  خود را از نگا ه هاى نامحرم  
  بپوشانند  واز نگاه  هاى شهوت انگيز  بپرهيزند . 

اما زنان به خاطر جاذبه هاى بيش تروظيفه خاص دارند كه بدن خود رااز مردان بيگانه  بپوشانند 
بارى در لباس وپوشش ، موجب بى  در اجتماع  با آرايش  تحر يك  آميز  ، ظاهر نشوند . بى بند و

  بندبارى  در تحريك غريزه  جنسى ميگردد . 
تحقيقات كه توسط علماى  فيزولوژى  وروانشناسى در  رابطه به  تفاوت هاى  جسمى  وروحى زن 

اخته است  كه مرد ها   نسبت به محرك هاى چشمى ومرد  بعمل آمـــده است ، اين مساله را ثابت  س
شهوت انگيز ، حساستر  از زنــانند  وبــر عكس زنان   در مقابل  محرك   هاى لمسى  حساسيت  

بيش ترى دارند. اندازه  حس لمس  ودرد  در زنان  از همان  زمان تولد  پايين تــر  از مردان است 
رند . بايد گفت كـه  اين  مزيت هاى  جنسى  در استعداد   حسى  . در مقابل مردان  بينايى  بهترى  دا

  ،  آموخته  واكتسابى  نيست  ؛ بلكه  از زمان طفلى در مرد ها  موجود مى باشد.
اگر هديات دين مقدس را مورد مطالعه دقيق وهمه جانبه قرار دهيم به وضاحت تام در خواهيم  يافت 

به زنان در مراعت كردن حجاب  تا كيد  بيشتر نموده وبه که  دين مقدس اسالم در هدايت  خويش 
زنان امر نموده است كه از  پوشيدن لباس هاى تنگ ونازك  كه بدن انسان  بخصوص پستان ها ، 

سينه وساير  اعضاى  حساس  بدن  از آن نمايان  ومشخص گردد  پرهيز نمايند وپوشيدن آنرا  
   حرام  نموده  است .

  ابو هريرة  ( رض)  روايت است كه  رسول مقبول ما   فرموده   است:  در حديث شريف از  
دو دسته  از اهل  دوزخ  مى باشند  كه نظير آنها  را نديده ام . يكى  از آنها جماعتى  است كه  تا « 

زيا نه هايى در دست دارند وبه دم گاو  شباهت دارد  ومــردم  را  با آن  تا زيانه ها  مى زنند ( 
  »به قدرتمندان  وحكام ظالم  است  كه دشمن بشريت  مى باشند.   اشاره

دسته دوم زنانى  هستند كه هر چند  به ظاهر لباس  پوشيده  اند ولى  در حقيقت  عر يان مى باشند  
ورقاصى  مى كنند وموى هاى سر شان  را در يك  جاجمع  مى نمايند  كه به كو هانه  كج شتر ها 

زنها  داخل  جنت  نخواهند  شد وحتى بوى  بهشت  كه از فر سخها  معلوم  شبيه مى باشد،  اين 
  است  نيز محروم  خواهند شد. 

دين اسالم  خود نمايى ( تبرج )  مرد وزن را  به هر شكل از اشکال كه توسط مرد ويا زن  صــورت   
ا   به پوشد  ومـرد گيرد  لعنت نموده ،  پيغمبر اسالم فرموده است  كه زن حق ندارد  لباس مردر
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( راوى حديث احمد وابود داود ونسايي  است.). اين تحريم    حق  پوشيدن  لباس  زن  را نــدارد
    ولعن  شامل خـود نمايى  در حركات  واد وار   وحرف زدن  ونحوه  راه رفتن  و ... نيز ميگردد.

ى  كه جامعه  به  آن دچار ميگردد ،  دين اسالم  بــر اين معتقد است كه بدترين  بالى زندگى   وآفت 
  تجاوز نمودن  از قانون فطرت  وطبعيت  وبى توجهى  به مقتضيات آن است . 

طبعيت به صورت عادالنه جامعه انسانى را  به دو دسته مرد وزن تقسيم نموده  است ،  وبراى هر 
مردانگى   را   يك  خصوصيات  وويژگيهاى  مخصوص قرارد داه است ، هر گاه  مرد  خصوصيات

ناديده  بگيرد  وبه صورت زن  خود را جـلوه دهد  وزن نيز  بدون تــوجه  بـه ويژگيهاى فطرى  
نمايى كند ، مسلمٱ اضمحالل  وبــى نظامى  در نظام   كــه در نهاد زنان است  به صورت مردخـود 

    فطرت  بـه وجود مى آيد وباعث  اثرات منفى  در جامعه ميشود.
مقدس  اسالم فخر وخــود نمايى را  در لباس   ممنوع نموده  وخـداوند   پاك  در سوره حــديد  ديــن 

هللا  دوست ندارد  كسانى را كه خود نمايى  »(  وهللا اليحب  كل  مختال  فخور:« ميفر مايد   ٢٣آيه 
  فرموده است :  مى كنند وبر مردم فخر  مى نمايند. ) در حديث شريف  آمده است كه  پيغمبر اسالم

كسى  كه لباس بر شهرت  بپوشد ، »(  من لبس ثوب شهرة ألبسه هللا ثوب مذلة  يوم  القيامة« 
خداوند  در روز  قيامت  لباس ذلت  وخوارى  به تن او خواهد كرد (  حديث شريف را طبرانى 

  روايت نموده است . )
پوشد . ابـــن عمرد رجواب  گفت : شخصى از حضرت ابن عمر سؤال كرد  كه چه نوع لباسى  را ب 

لباسى  را بپوش  كه افراد  كم شعور  را به  خنده  در نياورد  وعاقالن  به واسطه  آن  بر شما 
ايراد نگيرد . يعنى  لباس شمـــا  نبايد تا اندازه ناپاك  ونامناسب باشد  كه افراد نادان  به آن بخندند 

  د ال  تجاوز  نمايد  وموجب  ايراد عاقالن  شود. ونه اين قدر  خوب باشد  كه از حد اعت
آنعده از زنان كه در استعمال آرايش غلو  و مبالغه مينمايند ، و  به تغيير خلقت  خدايى مى پردازند،   

    قــرآن اين عمل  را  در جمله اعمالى كـه بـه الهام  شيطان صورت  ميگيرد محسوب مينمايد .  
سوره نسا ء آيه »( وال مرنهم فليغيرن خلق هللا« خويش  مى گويد : شيطان  خطاب به  پيروان 

  ) به  ايشان  دستور  مـى دهم  كه حتمٱ خلقت  خدايى  را تغيير  دهند .) ١١٩متبركه 
اگر  به طورى كلى در باره  مساله حجاب ، حيا  وعفاف واينكه چـرا  زن اساسٱ  تمايل  به  پوشش   

وتجزيه  نظريات  همه اديان  ، مفسرين ودانشمندان بپردازيم در نهايت  به  از مر د دارد  ، با تحليل
اين  نتيجه  خواهيم رسيد  كه پوشش يا به اصطالح امروزى  حجاب ،  از جمله تدبير ى است كه 

زن با يك نوع الهام براى بلند بردن عزت ومنزلت خويش  در برابر مرد  به كار برده است ، زن  با 
ى  وبا يــك حس مخصوص  در يافته است   كه از لحاظ جسمى  نمى تواند  با  مرد  هوشيارى فطر

از جانب ديگر ضعف مرد  را در همان  نيازى  يافته  مقابله وبرابرى كند  و با مرد پنجه نرم كند .
است  كه خلقت  در وجود  مرد نهاده  است كه او مظهر  عشق وطلب  وزن  را مظهر معشوقيت  

   قرار داده است . ومطلوبيت 
از جانب ديگر مرد  هم  بر خالف آنچه كه تصور ميرود ، در عمق روح خويش  از ابتذال  زن واز 
تسليم رايگان او  متنفر است . مرد هميشه  عزت  واستغنا ء وبى اعتنايى  زن را نسبت  به خود 

  مورد تمجيد  قرار داده است.
ر  مايه تاسف است  كه به آسانى  به زنان  بتوان  دست  از لحاظ هن« برتر اند راسل مى گويد  :  

او مى افزيد : »  يافت وخيلى بهتر است كه وصال زنان دشوار باشد  بدون  آنكه غير ممكن  گـردد. 
در جـايى  كه اخالقيات   كــامال آزاد باشد ، انسانى كه بالقوه ممكن است عشق  شاعرانه اى « 

فقيتهاى پى در پـى  به واسطه  جاذبه  شخصى  خود ، ندرتٱ  ضرورتى داشته باشد عمآل بر اثر  مو
  »بــه توسل  به عالترين  تخيالت  خود  خــواهد داشت 

آنچه بجوييم  ونيابيم عزيز وگرانبها  مى گردد . زيبايى  « ويل دورانت  در لذت فلسفه  مى گويد : 
، ضعيف  وبا منع  وجلو گيرى  قوى  به قدرت  ميل  بستگى  دارد  وميل  با  اقناع وارضا ء 

  »ميگردد.
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زنان شرقى  تا چند سال  پيش  بــه خاطر  « آلفرد هيچكا ك فيلم ساز  مشهور  جهان  مينويسد :   
حجاب  ونقاب   كه بكار مى بردند خود به خود جذاب مى نمودند  وهمين مساله  جـــاذبه  نيرومندى 

با  كوشش وتالش كه  زنان   اين كشور  ها  براى برابرى  با به آنها  مى داد ،  اما به  تدريج  
زنان غربى  از  خود  نشان  مى دهند ، حجاب ويا پوششى  كه ديروز  بر زن  شر قى  كشيده  شده  

     » بود از ميان ميرود  وتوام  به  آن  از جاذبه جنسى او هم كاسته  مى شود. 
ى  وجود  دارد  خال عشق و محبت به مفهوم راستی امروز يكى  از خال هايى  كه در دنيا غرب

وحقيقی کليمه است .  در مقاالت و پروهش های  بسيارى از دانشمندان اروپايى  اين نكته  بو 
ضاحت تام  به چشم ميخورد  كه اولين  قر بـانى آزادى وبى بند و بارى  امروز  زنان  ومردان ،   

  ى است . عشق وشور  واحساسات  بسيار  شديد وعال
در جهان امروز هر گز عشق هاى  از نوع عشقهاى شرقى  مانند  مجنون وليلى ، خسرو وشرين 

از مفاهيم اين  داستانها  مى تواند  فهميد  كه زن  بر اثر  دور نگاه   وغيره ...   يافت   نميشود. 
رحدى  نياز مرد را   داشتن  خود از دسترسى مرد  تا كجا قيمت خود را باال  برده است  وتا  چه  س

     نسبت  به خود  بدست اورده است . واين راز است  كه زن آنرا در حجاب  بدست  مى اورد.

  خصوصيات حجاب شرعی: 
قيامت بدون روز شرع هللا تعالی ثابت است و از زمان نزول آن تا قبل از همه قابل تذکر است که : 

ر آن باشد يا گمان وعقيده براين دارد که گويا ميتواند  تغيير باقی خواهند  ماند و کسيکه خواهان تغيي
مرتکب  خدمت شان بايد بعرض برسانم که :دهد ، در يک کلمه شرع را با گذشت عصر وزمان تغير  

 .اندکفر شده 
واحکام وضع شده قرآنی بنابراين مسئله حجاب نيز يکی از مسايل ثابته در دين مقدس اسالم بوده ،

همانگونه که زنان صدر اسالم پوشش اسالمی اين بابت تغير ناپذير است . واحاديثی نبوی در 
برايشان واجب بود برای زنان امروزی نيز از هر قشری که باشند واجب است و روش حجاب زنان 

تشريع نموده  دين مقدس اسالم مطابق آيات قرآنی واحاديثی نبوی نيز بايد به همانگونه باشد که 
  است .

  ات حجاب شرعی را ميتوان در چند نقطه ذيل فورمولبندی نمود :برخی از خصوصي

  پوشيدن همۀ بدن زن:  اول:
اند.  وفقها ظاهر کردن  روی و دو کف دست را در امر حجاب مباح دانسته  اگرچه تعدادی  از علماء

ت و زيبا نباشد و دس  به شرط اينکه زن دچار فتنه نشود و ديگران را هم به فتنه نيندازد. يعنی:
کند، افراد  ای که در آن زندگی می صورتش را هم آرايش نکرده باشد و همچنين غالب افراد جامعه

  چران نباشند.  فاسد، فاجر و چشم

  زينت نباشد.بايدخود حجاب،   دوم:
مراعت گردد اينست که خود حجاب عامل  دومين نقطه که بايد در امر حجاب شرعی بصورت جدی 

َو ال يُْبِدْيَن ِزْينَتَُهنَّ إِالَّ َما «روردگار با عظمت ما در اين مورد فرموده است : زينت نگردد ، طوريکه پ
   فرمايد: (و زينت خويش را آشکار نکنند مگر آن مقدار که ظاهر است). و همچنين می  »َظَهَر ِمْنَها

َج اْلَجاِهِليَِّة اْألُْوَلی« ْجَن تَبَرُّ در ميان مردم ـ با آشکار ساختن اندام و  (مانند جاهليت پيشين ـ  »َوال تََبرَّ
  زيورآالت خود، ظاهر نشويد).

ناگفته نبايد گذاشت که اساس وضع قانون حجاب در شرع اسالمی اينست تا  زينت زن پوشانيده 
شود،  بنآ معقول  ومنطقی نخواهد بود تا حجاب پوشيده شده موجب زينت ويا هم مبدل به زينت 

  گردد.

  ن حجاب:نوع وساختما  سوم:
شود. اما زن  در قدم اول حجاب بايد ضخيم باشد. زيرا ستر و پوشش فقط با لباس ضخيم، متحقق می
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  در لباس شفاف هر چند به ظاهر پوشيده است اما در حقيقت، عريان و لخت است. 
ه ظاهر آيند که ب به زودی در پايان امت من، زنانی می «   : فرمايد می   صلی هللا عليه وسلم  هللا رسول 

اند، باالی سرشان مانند کوهان شتر است. آنها را لعنت  اند ولی در واقع، عريان و لخت لباس پوشيده
  ». کنيد زيرا آنها ملعونند

شوند، حتی بوی بهشت هم به مشام  اين زنان وارد بهشت نمی«و در حديثی ديگر آمده است که: 
  ».رسد ير بسيار طوالنی به مشام میرسد و اين در حالی است که بوی بهشت از مس آنها نمی

  ذيل را استنباط نمود : حکمميتوان اين حديث  از فحوای 
پوشيدن لباس شفاف و نازک در بيرون از منزل و نزد نامحرم، به طوريکه اوصاف بدن را ظاهر  -

ن را انسان ميگردد دنيا واخرت انساشود و باعث هالکت و نابودی  نمايد، از گناهان کبيره شمرده می
  به تباهی وبربادی می گشاند .

  فراخی حجاب:  چهارم:
جلوگيری از فتنه است ولی زمانيکه    حجاب ،کلی طوريکه در فوق متذکر شديم حکمت وفلسفه 

هد و  د حجم و اندازه همة بدن يا بعضی از بدن را نشان مینازک وشفاف باشد که : لباس تنگ، 
کشد. واضح است  بيرون از منزل شوهر، به تصوير می اعضای بدن را جلوی چشم مردان نامحرم و

  گردد، بنآ ساختمان حجاب ولباس بايد فراغ وگشاده باشد . که اين نوع لباس، باعث فساد و فتنه می
  گويد: عنهما می  هللا اسامه بن زيد رضی 

بود و جامة ستبر و ضخيمی را که از کتان سفيد درست شده    صلی هللا عليه وسلم پيامبر  روزی 
صلی هللا   کرده بود، به من بخشيد. من آن را به همسرم بخشيدم. آن حضرت دحية کلبی به او اهداء 

صلی هللا  ؟ گفتم: آن را به همسرم بخشيدم. پيامبر  »پوشی چرا آن را نمی«فرمودند:    عليه وسلم
ين جامه، حجم ترسم ا به همسرت دستور بده تا زيرپوش استفاده نمايد. می«فرمود:    عليه وسلم

  ».استخوانهايش را نشان دهد

  استعمال عطر وخوشبوی:  پنجم:
و تنها استفاده از آن در وضعيتی خاص، معطر ونظيف بودن ، در دين مقدس اسالم عمل نيک بوده 

عطر واستعمال خوش بوی در دين مقدس  ،به عباره ديگرشرع قرار گرفته است ،  تحريممورد 
اه مرد باشد ويا زن ، جوان باشد ويا هم پير دختر باشد ويا هم پسر اسالم  برای هيچ  شخصی خو

  باشد . نمی حرام 
، بخصوص عطر های اما چيزی که اسالم از آن نهی کرده است استعمال عطرهای خوش بو کننده

  زنان در مقابل نامحرم است. تحريک کننده ،
از منزل بخصوص نزد نامحرمان طبق نظر اکثريت از علماء استعمال عطر توسط زناها در بيرون 

حرام بوده ، ولی استعمال آن در جمع زنان وبرای شوهر ومحارم خويش جايز است، علت اين امر 
هم واضح است چرا که اسالم حفظ حجاب و حياء برای زنان و نگهداشتن حريم با مردان نامحرم را 

  .ه دارد واجب شمرده استبرای صيانت خانواده و اجتماع از مفسده های فراوانی که به همرا
عطر زدن دختران و زنان جوان در محيط های که نامحرم وجود دارد باعث جلب توجه مردان به 

 .آنان می شود که به نوبه خود مفاسد گوناگونی دارد
  در مورد استعمال عطر وخوشبوی زنان ميفرمايد :  صلی هللا عليه وسلم  هللا رسول 

هر »   « وکل عين زانية  زانية  فمرت علی قوم ليجدوا ريحها فهی استعطرت ثم خرجت  أيما امرأة« 
زنی، عطر و خوشبويی استعمال کند و بر گروهی گذر نمايد به طوری که بويش به مشام آنها برسد، 

  أحمد، و آلبانی آن را حسن شمرده است. )    ». (آن زن، زناکار است
ْت بِاْلَمْجِلِس فَِهَی َکذَا َوَکَذا اْلَمْرأةُ إَِذا«هکذا در حديثی ديگری ميفرمايد :  يَْعِنی: » استَْعَطَرْت فََمرَّ

زن وقتی عطر استفاده کرد و از مجلسی عبور «يعنی:   ).2786) و ترمذی (4173ابو داود (  .َزاِنيَةً 
 يعنی زنا کار است.» کرد چنين و چنان است
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يما امرأةأصابت بخوراً فال تشهد معنا أ«پيامبر صلی هللا عليه وسلم در خطاب به زنان فرموده است : 
  شرکت نکند)  هر زنی که عطر زده است پس با ما در نماز عشاء«، »العشاء

بنابراين حکم شرع همين است که زنان نبايد در بيرون از خانه و يا در نزد نامحرم، خود را معطر 
   نمايند.

در خطاب به انان فرموده است دين اسالم با تمام صراحت زنان را از خود نمايی منع نموده و
َج اْلَجاِهِليَِّة اْألُولَی  :« ْجَن تَبَرُّ های  خانه  شما در  ). (و33سوره األحزاب: »( َوَقْرَن فِی بُيُوتُِکنَّ َوَال تَبَرَّ

اندام و وسائل زينت خود را    خود بمانيد و همچون جاهليّت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نوشيد،
  ران قرار ندهيد).در معرض تماشای ديگ

  پوشيدن لباس شبيه مردان :  ششم:
از ما نيستند زنانی که خود را « خطاب به زنان ومردان ميفرمايد :    صلی هللا عليه وسلم  هللا رسول 

  ».شبيه و مانند مردان کنند و همچنين از ما نيستند مردانی که خود را شبيه و مانند زنان نمايند
مردی را که لباس زنانه   صلی هللا عليه وسلم هللا گويد: رسول  عنه ـ می هللا حضرت ابوهريره ـ رضی

  بپوشد و زنی را که لباس مردانه بپوشد، لعنت نمود.
سه نفر، روز قيامت وارد بهشت « فرموده است :    صلی هللا عليه وسلم   و همچنين آن حضرت

و زنی که   نی پدر و مادرش را کند،کند: فرزندی که نافرما شوند و خداوند به سوی آنها نگاه نمی نمی
  ».غيرت خود را شبيه و مانند مردان نمايد و مرد بی

  هشتم: نپوشيدن لباس برای شهرت :
در خطابی ، پيروان خويش را از پوشيدن لباس برای شهرت وکشيدن  صلی هللا عليه وسلم  هللا رسول 

  نام منع فرموده ، ميفرمايد :
پوشاند.  وشد، خداوند روز قيامت به او لباس ذلت و خواری میکسی که در دنيا لباس شهرت بپ«

  ».سازد ور می سپس، آتش جهنم را در آن، شعله
شود که هدف صاحب آن، مشهور شدن ميان مردم باشد. فرقی  لباس شهرت به لباسی گفته می

پوشد و يا کند که لباسی ارزشمند باشد و فرد آن را به خاطر افتخار به دنيا و زيورآالت آن ب نمی
ارزش باشد و فرد آن را برای به نمايش گذاشتن زهد و تقوايش بپوشد. به عنوان مثال:  لباسی بی

پوشند تا مردم را به سوی خود متوجه نمايد و با  کند که ديگران آن را نمی رنگی را انتخاب می
  غرور و خودپسندی به مردم، کبر ورزد.

  کفار : شبيه ساختن مانند  هفتم:
با تمام صراحت به زنان ومردان مسلمان خطاب نموده ميفرمايد :     صلی هللا عليه وسلم  هللا رسول 

  ».آيد کسی که خود را شبيه و مانند قومی نمايد، از همان قوم، بشمار می«
دو لباس    صلی هللا عليه وسلم  هللا هنگامی که رسول   عنه ـ می گويد: هللا و عبدهللا بن عمرو ـ رضی 

  ».شما آن را نپوشيد  اين، لباس کافران است،»  ه تنم ديد، فرمود:سرخ رنگ ب
  هدف نهايی را که دين مقدس اسالم در برابر خود قرار داده است اينست که :

مسلمان بايد در عقيده، اخالق، راه، روش، تفکرات حتی در ظاهر و گفتار از کفار و فاسقان  
و يارِی کسانی که به هللا تعالی و رسول صلی هللا های محبت، دوستی  مشخص شود. لذا تمام پيوند

  عليه وسلم کافرند، بايد قطع گردد. 
عاص رضی هللا عنه را در دو لباس رنگ  هنگامی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم عبدهللا بن عمرو بن

)(اين لباس، 2077مسلم (  »:إِنَّ َهِذِه ِمْن ِثيَاِب اْلُکفَّاِر فََال تَْلبَْسَها«شده با رنگ زرد ديد، فرمود: 
  »مسلم«کفار است، آن را نپوش!).  لباس

در صحيحين از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ثابت است که در گذاشتن مو مانند مشرکين مخالفت 
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)ومسلم 5892(بخاری (  »:َخاِلفُوا اْلُمْشِرِکيَن َوفُِّروا الِلَّحی َوأَْحفُوا الشََّواِربَ «فرمود:  کرد و می
  تان را کوتاه کنيد).  تان را بگذاريد و سبيل  (با مشرکين مخالفت کنيد، ريش )259(

  فرمايد:  می پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
)(کسی که خود را 2695ترمذی ( »: َلْيَس ِمنَّا َمْن تََشبَّهَ بَِغْيِرنَا، َال تََشبَُّهوا بِاْليَُهوِد َوَال بِالنََّصاَری« 

ما نيست. خودتان را شبيه به يهود و نصارا نکنيد). اين حديث حسن است که شبيه غير ما کند، از 
  اند. ترمذی و... روايت کرده

    هدف و فلسفۀ حجاب:
خواننده محترم ! هدف اصلي تشريع احکام در دين مقدس اسالم، قرب به ذات پروردگار است که  به 

  وسيلۀ تزکيۀ نفس و تقوا حاصل ميگردد .
ِ «...الشان دراين مورد با زيبای خاصی ميفرمايد :  طوريکه قرآن عظيم  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد �َّ

(...قطعاً ارجمندترين شما نزد  هللا ا، با تقواترين شما ست ) ( سورۀ مبارکۀ حجرات؛ آيۀ ...» أَتْقَاُكمْ 
  ) 13شريفۀ

ِيّيَن َرُسوال ِمْنُهْم َيتْلُو ُهَو الَِّذي :« ) ميفرمايد  2هکذا (درسورۀ مبارکۀ جمعه؛ آيۀ شريفۀ  بَعََث فِي األِمّ
(اوست خدايي که »   َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويَُزِكّيِهْم َويُعَِلُّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍل ُمبِينٍ 

خودشان برانگيخت، تا بر دانستند) پيغمبري از  ميان عرب اّمي (قومي که خواندن و نوشتن هم نمي
آنان وحي خدا را تالوت کند و آن ها را (از لوث جهل و اخالق زشت) پاک سازد و کتاب سماوي و 

  حکمت الهي بياموزد؛ با آن که پيش از اين، همه در ورطۀ جهالت و گمراهي آشکاري بودند.
يک مفهوم بزرگی را آيات متبرکه در قرآن عظيم در بابت حجاب نازل گرديده است ، همه ای آن 

يابي به تزکيۀ نفس،  ميرساند وآن اينکه  هدف از تشريع حکم الهي، وجوب حجاب اسالمي، دست
  طهارت، عفّت و پاکدامني است. 

  انوع مهمه حجاب :

  حجاب چشم:
، همه ای ی از نعمت های پروردگار بشمار ميرودهر عضو از اعضای بدن در وجو د انسان نعمت

حد ارزش برخوردار است و هيچکدام  جای خود از باالترين به انسان در  نعمت های اعطا شده
  .کند  نقش نعمتی ديگر را به درستی ايفا آنها نميتوانند  از

اش در زندگی دارای اهميت  وظيفهوچگونکی صرف نظر از مقدار بدن   هر کدام از اعضاء
    باشد. ای می العاده فوق

پروردگار با عظمت ما بر عهده آنها ای که  اساس وظيفه ما برولی با آنهم برخی از اعضای بدن 
ميباشد که چشم يکی هم سرنوشتمان بر عهده دارند که   نقش به سزايی در تعيين قرار داده است ،

     بر عظمت وقدرت الهی پی برد.را ديد و  نعمتهای الهی  توسط آن همهميتوان 
در ميان ساير   اش ا نظر به نوع وظيفهدر عين حال نحوه استفاده ما از اين عضو وجوديمان ب  

هم قرار دارند   کند که در دو جهت مخالف اعضاء بدن دو نوع زندگانی را برايمان ترسيم می
  و ديگری بدبختی.  خوشبختی  يکی

اوست، اگر مراقبت و کنترل نشود   های قدرت خدا و از نعمتهای بزرگ پس اين چشمی که از نشانه
يک نگاه و حتی نيم نگاهی باعث  شود و ممکن است نسان میباعث به انحراف کشيده شدن ا

     بختی گردد. سياه
در دين مقدس اسالم در مورد حجاب چشم هم به مرد و هم به زن تاکيدات زيادی بعمل آمده است 
ودرقرآن عظيم الشان وسنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم هدايات خاصی بعمل آمده است که هدف 

  اتير نگاه پاک وبی غرضانه است .نهايی از همه اين دس
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وا :« سوره نور ) در مورد حجاب چشم ميفرمايد   31قرآن  عظيم الشان در ( آيه  قُْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَغُضُّ
(به مردان مؤمن بگو: ديده ( از نامحرم) فرو نهند ...» ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَُظوا فُُروَجُهْم َذِلَك أَْزَكى َلُهمْ 

  امني خود را حفظ کنند ).و پاک د
(و به زنان مؤمنه بگو: ديدگان خود ... » َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ «  وباز ميفرمائيد : 

  را ( از نامحرم )  فرو بندند ) . 
قرآن عظيم الشان در حکام خويش هدايت ميفرمايد که :اشخاص مسلمان بگويد که چشمان شان بايد 

 .شش مناسب داشته باشد ، قرآن به مسلمانان تاکيد ميدارد که : چشم شما بايد عفيف باشدپو
اين بدين معنی است که بايد در چشم شما  عفت و حيا حضور داشته باشد. شما خيره نشويد و 

  ازنگاه های نامناسب خود داری نمايد .
يش باشيم .چشم مابايد متقی بوده در واقع قرآن می خواهد بگويد که ما بايد مواظب رفتار چشم خو

 طوريکه  تقوا چشم  اينست که خود را از نگاه های  سوئی  در امان دارد .
هکذا در هدايات قرآنی تذکر رفته است که :به خانم ها بايد گوشزد گردد ، زمانيکه  در جامعه حضور 

و دينی طوری باشد که از پيدا می کنند چشمان شان را حفظ کنند. قرآن نمی پذيرد که جامعه قرآنی 
 فطريات انسان فاصله بگيرد چون دين اسالم اساسا برفطرت انسانی نازل گرديده است . 

  خواننده محترم !
، پاکدامنی از ارزش های واالی انسانی به حساب می آيد و در مقابل، بی اسالم در مکتب انسان ساز

عفتی و بی بندوباری جنسی محکوم شده است. اسالم نخست با راهنمايی و هدايت، مسائل جنسی و 
امنی فرا می خواند، سپس با تدابير شهوانی را کنترل و تعديل می کند، مسلمانان را به عفاف و پاکد

حکمت آميز و اصولی زمينه های انحراف را از ميان برمی دارد. هم به پيروان خويش دستور می 
 .دهد بی عفتی نکنند و هم از آنان می خواهد که اسباب لغزش و گناه ديگران را فراهم نسازند

ب انحرافات و فساد جنسی چشم گذرگاه ورود به منجال،  چشم چرانی، اولين قدم انحراف است 
چرانی و نگاه به نامحرم است. نگاههای آلوده، تخم شهوت را در دل بارور ساخته، صاحبش را به 

  فتنه و انحراف مبتال می کند.

 سفارش قرآن به چشم پوشی از نامحرم
پس خواست قرآن رعايت عفت عمومی برای زن و مرد است و اين کار ضروری و واجب شمرده 

است: نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه شده 
کردن به روی  و دستها، اگر با قصد لذت باشد، حرام است، بلکه احتياط واجب آن است که بدون 

 ».قصد لذت هم نگاه نکنند و نيز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است
ز اعضای بدن مؤمن نسبت به عبادت پروردگار متعال وظيفه خاصی بر ارزش چشمان پاک هر يک ا

  عهده دارد که اگر بدان وظيفه عمل کرد، ارزشمند است. 

  حجاب در گفتار:
بسياری از انسانها زمانيکه موضوع حجاب مطرح گردد  ، حجاب راتنها وتنها    در پوشش بدن و 

  ميباشد . حجاب در گفتار حجاب رخسار، تر ازموها از نامحرم منحصر می سازند ، در حاليکه مهم
حجاب در گفتار يکی از مهم ترين ابعاد حجاب  در دين مقدس اسالم ميباشد که در  قرآن عظيم الشان 

وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ، ذکری ازآن بعمل آمده ،در اين هدايت قرآنی وسنتی  حتی 
  انانه مورد تحليل وارزيابی قرار داده است .لحن سخن گفتن زنان را در بُعد روانشناس

  :مفهوم کلی  حجاب در گفتار در آيات از قرآنی ، حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم است
  سوره احزاب ) ميفرمايد  :   32طوريکه پروردگار با عظمت ما در ( آيه 

َن النَِّساء إِِن اتَّ «  قَْيتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلَقْوِل َفيَْطَمَع الَِّذی ِفی قَْلبِِه َمَرٌض َوقُْلَن يَا نَِساء النَّبِّیِ لَْستُنَّ َکأََحٍد ّمِ
ْعُروفًا   »َقْوًال مَّ
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اى همسران پيامبر شما مانند هيچ يک از زنان ( ديگر) نيستيد اگر سر پروا داريد پس به ناز سخن 
(سوره احزاب ، آيه  »وييد.مگوييد تا آنکه در دلش مرض  است طمع ورزد و گفتارى شايسته گ

32(  
اگر توجه بفرمايد اولين مخاطب  آيه ی شريفه ، زنان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  هستند و 

  سپس تمام زنان مؤمن .
در اين ندای اسمانی اگر دقت نمايم  زنان از خضوع در گفتار با نامحرم نهی گرديده واز دعوت امن 

وت بعمل آمده است : تا  خود و جامعه را از مصايب بی تقوايی و تقوا گرديده است . واز زنان دع
بی پروايی نگاه دارند . چرا که نوع سخن گفتن زن از بی حجابی و بدحجابی فيزيکی اغواکننده تر 

  است و به همين دليل ، خداوند متعال همسران پيغمبر را به طريق اولی از آن نهی کرده است .
اين است که اگر مردی دارای تقوای قلب باشد ، حتی کالمی چنين آلوده به نکته ديگر در آيه شريفه  

فيطمع الذی فی «دعوت های باطل دلش را به هوس نمی اندازد ؛ چرا که آيه شريفه می فرمايد : 
) يعنی اگر زنی بی تقوايی کند و حجاب در گفتار را رعايت 32(سوره احزاب ، آيه » قَلبه مرضٌ 

ن بيماردل هستند که در دام شيطان می افتند و مردان با تقوا در قلعه ی ايمان در ننمايد ، تنها مردا
  امانند.

  : حجاب دررفتار
هدف اساسی  از حجاب در رفتارعبارت  اعمال و افعالی است که به واسطه   اعضا و جوارح 

در رفتار صورت ميگيرد در اين نوع حجاب قرآن عظيم الشان به زنان هدايت ميفرمايند تا زنان  
  خويش در  مقابل نامحرم با احتياط قدم بردارند .

در اين نوع از حجاب به زنان دستور داده شده است که در وقت راه رفتن چنان حرکت های از خود 
تبارز ندهد که اين حرکت ها ، باعث جلب توجه نامحرم شوند : قرآن عظيم الشان در اين در ( آيه 

(...به زنان ...» َوال يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ .«..سوره نور)  ميفرمايد:  31
مؤمن بگو آن گونه بر زمين پای نزنند که خلخال و زينت پنهان پاهای شان معلوم شود .)  نهی 

و اظهار مذکور در آيه متبرکه  مرتبط با بحث زينت در حجاب فيزيکی است و از به جلوه درآوردن 
زينت های پنهان زنانه سخن می گويد . بنآ پروردگار با عظمت ما از نحوه   خاصی از راه رفتن 

  زنان ،راه رفتنی که ديگران را به زينت های پنهانی زن آگاه می کند ، نهی نموده است.

  خوانندۀ محترم!
نيست ، زيرا تاريخ هدف اساسی دين اسالم از اصدار همچو دساتير زندانی ساختن زنان در خانه 

اسالم به صراحت گواه انست که رسول  هللا صلی هللا عليه وسلم  زنان خود را با خود به سفر می 
برد و آنان را از بيرون شدن از خانه منع نمی فرمود . بلکه مقصود از اين دستور ، آن است که زن 

ای از زنان   با عدم مراعات به منظور خودنمايی از خانه بيرون نشود . آن چنان که امروز عده 
 حجاب رفتاری در جوامع ديده ميشوند .

شود که مراد از حجاب  از مجموع حجاباتيکه در فوق ازآن نام برديم ه به روشني استفاده مي
اسالمي، پوشش و حريم قائل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحاي مختلف رفتار، مثل 

 .رفتن است  و راه حرف زدن نحوۀ پوشش، نگاه، 
بنابراين، حجاب و پوشش زن نيز به منزلۀ يک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد 
نفوذ و تصّرف در حريم ناموس ديگران را دارند. همين مفهوم منع و امتناع، در ريشۀ لغوي عفّت 

 نيز وجود دارد.

  : حجاب زنان سالخورده
به موضوع حجاب در زنان سالخورده اشاره نموده ود ر قدم اول  قرآن عظيم الشان با زيبای خاصی

هاي رويي خود، مثل  دهد که بدون قصد تبّرج و خودنمايي، لباس سالخورده  اجازه ميپير وبه زنان 



 حـجــاب

 

 
24 

 

  چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولي در نهايت امر با دقت وفهم عالی برايشان گوشزد ميدارد :
َواْلَقَواِعُد ِمَن « هايي مثل چادر را نيز بر ندارند، بهتر است؛   ني حتّي لباساگر عفّت بورزند، يع 

َجاٍت بِِزينَ  ٍة َوأَْن يَْستَْعِفْفَن النَِّساِء الالِتي ال يَْرُجوَن نَِكاًحا فََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجنَاٌح أَْن يََضْعَن ِثيَاَبُهنَّ َغْيَر ُمتَبَِرّ
ُ سَ    » ِميٌع َعِليٌم َخْيٌر َلُهنَّ َو�َّ

(و بر زنان از کار افتاده اي که اميد زناشويي ندارند، گناهي نيست که پوشش خود را کنار نهند، در 
صورتي که زينت نمايي نکنند، و عفّت ورزيدن براي آن ها بهتر است، و خدا شنواي داناست ) 

  ) 60(سوره نور آيه 

 :حجاب و عفّت
اند. تفاوتي که بين منع و  ل معناي منع و امتناع مشترکدر اص» عفّت«و » حجاب«دو اصطالح  

بازداري حجاب و عفّت است، تفاوت بين ظاهر و باطن است؛ يعني منع و بازداري در حجاب مربوط 
به ظاهر است، ولي منع و بازداري در عفّت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفّت يک حالت 

هاي  ير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر، يکي از ويژگيدروني است، ولي با توجه به اين که تأث
عمومي انسان است؛ بنابراين، بين حجاب و پوشش ظاهري و عفّت و بازداري باطني انسان، تأثير و 
تأثّر متقابل است؛ بدين ترتيب که هرچه حجاب و پوشش ظاهري بيشتر و بهتر باشد، اين نوع حجاب 

ي و دروني عفّت، تأثير بيشتري دارد؛ و بالعکس هر چه عفّت در تقويت و پرورش روحيۀ باطن
دروني و باطني بيشتر باشد، باعث حجاب و پوشش ظاهري بيشتر و بهتر در مواجهه با نامحرم 

 .گردد مي

  رابطۀ حجاب وعفاف:
باشد. شرم و حيا در زن  انگيزه حقيقی گرايش زن به حجاب احساس فطری يا غريزی شرم و حيا می

بيگانگان مانند غيرت در مرد است. به عبارت ديگر درک و شعور فطری و الهام غريزی  نسبت به
  زن به حفظ خود از دستبرد نااهالن، برای باال بردن ارزش وجود خويش است

عفت از جمله باالترين عبادت ها »(افضل العبادة العفاف   «حضرت علی کرم هللا وجهه ميفرمايد : 
 بشمار ميرود .)

صول واركان جامعه سالم طوريكه همه انبيا ءو پيغمبران   بر آن  تاكيد ورزيده اند، مراعت يكى از ا
كردن عفت  وپاکدامنى است  كه با مراعات کردن  آن  روابط مشروع  و معقول  بين  انسان ها  

وبخصوص بين زن وشوهر  تقويت می يابد ، ورعايت عفت از بسياری از  مفاسد ، انحرافات ونكبت  
  اى  اجتماعى و خانوادگى جلوگيرى  بعمل مى آورد.ه

زن با مراعات کردن عفت همانطوريکه در دين مقدس اسالم تذکر رفته است،  ميتواند به عالترين 
لذت جوى وبهره بردن از نعمت هاى دنيوى، تا آن جاىيكه منجر به سر پيچى    مقام انسانى دست يابد. 

شرعى  استفاده  از نعمت هاى مشروع  دنيا ء رعايت شود  ، از اوامر الهى  نشود وحدود وحريم 
از نعمت هاى اخروى  نمى شود ،  بلكه استفاده  از آن ها ، مقد مه   نه تنها  با عث  محروميت  

   رسيدن  وبهره مند شدن  از نعمت هاى  آخروى  ميگردد. 
ومــؤ من  حقيقى  »   ه آخرت استدنيا  مزرع« پيغمبر اسالم  محمد صلی هللا عليه وسلم  ميفرمايد: 

كسى است  كه از دنيا  ونعمت  ها ولذيذ   مشروع  آن  در  راه  آباد كردن  آخرت  وجلب رضا 
وخشنودى پروردگار  ،بهره مى برد  ودنيا را وسيله  مى داند ، نه هدف ؛ زيرا  انسان براى مـاندن  

را  صرف  لذت جويى  دنيا  كند، از هدف ولذت جوى  به دنيا  نيامده واگر وقت وسر مايه خود 
از طيبات  ولذائذ  در زندگى دنيا  « ... اصلى  با ز مى ماند  ودر قيامت  به  او گفته ميشود : 

امروز  به سزاى  آن  كه در زمين  به نـاحق  سر كشى    استفاده  كـرديد واز آن مستفيد  شـديد  پس 
سوره .»( ى كرديد ، به عذاب  دردناك  مبتال  مى كردى مى نمودي  وبـه سبب  آن كه نافرمانى م

  ) ٢٢احقاف ، آيه : 
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يكى از اين اعمال ، لذت جوى  در دنيا وبى بند وبـارى  وشهوت پرستى  است ، كـه از جمله  بال 
هاى  خطراناكى  محسوب گرديده ، وبسيارى از  انسانها را به طور كلى  از هستى  انسانى ساقط  

  مال وصراط مستقيم  باز داشته است . واز راه  وك
هللا  مى خـواهد  شما را ببخشد ( واز « )  مى فر مايد :   ٢٧پروردگار ما در سوره ( نسا ء  آيه 

  »الودگى  پاك  نمايد ) ،  ولــى آن هايكه پيرو شهوتند ، ميخواهند  شما به كلى منحرف شويد. 
  ه بوده  دين وعقل  انسان را  فاسد  مى سازد .شهوت پرستى   وبى بندوبارى ها  زهرى  كشند  
لذت جوى  و بى بند وبارى  موجب  تقويت  هوا هاى  نفسانى  وتضعيف بعد  انسانى  وروحانى  

انسان است ، ودر واقع   به هر اندازيكه  نفس  اماره  وسركش  را تقويت  كنيم  ، در حقيقت  ، 
  . ته ايمهستى  انسانى خود را  بيشتر  به خطر انداخ

ميان عقل ونفس ، فطرت وغريزه ،  هوا هاى  نفسانى  وروح  الهى  وملكات  رو حانى  انسان و  
...  در گيرى  ، تزاحم  وكشمكش  هاى دايمى  وجود داشته  ودارد ، انسان  بايد كوشش  وسعى 

روح الهى   هميشكى ودايمى بخرچ دهد ،  كه با غلبه  بر هو ها هاى  نفسانى  ، به سمت  عقل ، 
اگر به جوهر ، فلسفه وحكمت  حجاب  بطور دقيقي نظر به اندازيم  در  وفطرت خويش  رو  آورد.

   خواهيم يافت كه يكى از عوامل كه جلوى  بى بندو بارى  را ميكيرد حجاب است .
عفت وپاكدامنى  ،  با آفرينش  وفطرت زن  به هم آميخته است  ، ودر خلقت زن  جاى بى نهايت  

االى دارد ، كه هم  خود زنان خواستار آن اند وهم ديگران ،  دين مقدس اسالم  هم  خلقت زن و
وصالح  وخير جامعه را درنظر   گرفته ، وحجاب  را  الزم شمرده  تا عفت بيرونى زن ، بـــا عفت 

در شده وتهدب   خانوادگى  مستحكم  گردد  وزن  مانند  متاع ناچيزى   درونى   او  هماهنگ  
  معرض  همگان  قرار  نگيرد.

نقطه  قابل  توجه در آن است كه  زيبايى اختصاص  به زنان  ندارد وبا توجه  به نوع  خلقت  زن  
  ومرد  ، هر يك   براى ديگرى زيبا  وجذاب  جلوه  مى نمايد  .

استفاده كرد. آن چه  اهميت دارد  ، اين است  كه  از  هر زيبايى  ، در مسير  مشروع خود  با  يد   
زن ، نيز زيبا ست ، اما آيا  الزمه زيبايى  وجذاب  بودن  گناه است ؟ وآيا زيبايى  آن است  كه 

انسان  صرف  با ديد جنسى  به او نظر اندازد ؟ ضرور آنست  كه از همه   خوبى ها  بايد انسان  از 
  ه  كند. طريق مشرع  ، با حفظ  همه  حريم ها ، در مسير  كمال خواهى استفاد

شما هستند  ، وشما  لباس    آن ها لباس »(  هن لباس لكم  وانتم لباس لهن« خـداوند پاك  ميفرمايد : 
  .). ١٨٧آن ها ، هر دو  زينت  هم وسبب حفظ يكديگر يد. )(سوره  بقره آيه 

تغير  تشابه زن  ومـرد در آيه متبركه به لباس بدين معنا است كه ، لباس  متناسب با فصل وزمان 
پيدا ميكند ، پس  هـر يك از  دو همسر  بايد اخالق  ورفتار خود را متناسب با نياز  روحى   وروانى 

  همسر و حاالت در بيرون و منظر و محل عام  و خانه ومکان مناسب خود  تنظيم  نمايد.
يك زينت  زن ومرد  مانند لباس  هم باشند ، هم ديگر  را از خطاء  واشتباه  حفظ كنند  وهم هر 

ديگرى  به حساب آيند وبه يك ديگر  افتخار نموده  وبه زندگی سعادتمند ورسالت که پروردگار در 
  برابر مرد وزن در خانواده زندگی خويش را پيش ببرند  .

   زنان افغان  ومفهوم حجاب: 
المى زن افغان بمثابه زن مسلمان واقعى، عفيف  خواستار  حفظ هويت وشخصيت افغانى  وهويت اس

خويش بوده وميخواهد  مطابق  رسالت  آسمانى ، مطابق هدايت قرآنى وسنت پيامبر محمد صلى هللا 
   عليه وسلم  نقش خويش را در قبال  حجاب  بجا اورد.

زنان افغان در مورد  پوشيدن حجاب مطابق  شرع اسالمى، براى خود   مشكل ندارند، مشكل  
يمى، حق كار ،  و حق فعاليت هاى  اجتماعى وسياسى،   اساسى زنان افغان غصب حق مشروع  تعل

شان است كه به تأسف به علت بيسوادى  وعدم درك  مفاهيم واقعى اسالمى در اين مورد  برخورد  
   احساساتى  صورت  گرفته است .



 حـجــاب

 

 
26 

 

زنان افغان حاضرند مطابق  به هدايت  شرعيت اسالمى  به مكتب ، اداره  وكار گاه ها بروند، بشر 
كه از   حقوق ايشان دفاع صورت گرفته، فهم اسالم واقعی خارج و عاری از خرافات عام و طي

     تقويت شود. 
موجوديت جو وفضای  حاكم در  افغانستان، که عامل بيسوادى ، وعدم  درك درست احكام  قرآنى 

ر بسيارى از وسنت پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  وعدم موجوديت قوانين واقعبينانه و تطبيق آن،  د
     موارد  در مورد  رعايت حقوق زنان  مفاهيم غير انصافانه  مورد استفاده  قرار ميگرد.

در کشور ما حقوق تمام اتباع کشور، حقوق هستی و موجوديت افغانستان در خطر بود که بيشتر از 
  ند.  همه قشرضعيف و  آسيب پذير جامعه يعنی زنان و کودکان ازآن رنج و ضرر بيشتر ميبين

همچنان به  تــأسف بايد گفت كه دربيشتر موارد بخش عمده زنان افغان نيز از حقوق خود در دين 
اسالم  اگاهى الزم  ندارند  ونميدانند و از مقام و منزلت واالی خويش، رسالت مرد وزن در خانواده 

  و جامعه آFاهی الزم ندارند. 
شنفكران ، سياستمداران، فرهنگيان  ودر نهايت  امر وظيفه علما دينى ، مفسرين ، قانوندانان ، رو 

وظيفه  همه ملت شريف  افغان است ، تا شرايط كشور را درك ودر بجاء  آوردن  حقوق زن مطابق 
   به ارشاداآسمانى  نقش  خويش را بجا اورند. واز افراط  وتفريط در اين مورد جلو گيرى  نمايند.

كز ومراجع  قانون گذارى  افغانى اينست  تا در  وضع قوانين  تقاضا من يكبار  ديگر از همه   مرا
همه مسايل و واقعيت هاى موجود  در جامعه افغانى   را بادقت خاص  در نظر گرفته  وچنان قوانين 

را در كشور وضع نمايند  كه  حقوق  حقيقى  وواقعى زن افغان    همانطوريكه در  هدايات قرآن 
   بر  بزرگوار  اسالم  امده است ،   اعاده ومحفوظ گردد.عظيم الشان  وارشادت پيام

حجاب عامل تحكيم  خانواده    ،  حجاب پيام آور حضور زن در مجتمع است    حجاب آزادى  است. 
   معيار  اعتقاد  وايمان  به  هدايات  آسمانى  وشرعيت  غراى  محمدى  است .

حجاب  اوج قدرت  وكرامت   تظاهر است  . حجاب  نشانه  كمال  شخصيت  زن  وعدم  نياز براى 
حجاب  پيام آور شهامت  وشرافت  است نه  سقوط شان  انسانى  است   نه ذلت  وكسر منزلت 

حجاب  يعنى  پاكى  وتقوا  ومتانت   است ، حجاب  مالك زيبايى  انديشه   وشوكت  وشخصيت زن   
ن پوششى است  كه  عظمت  ايمان ،  .حجاب  عبارت از آ  وسالمتى  فكر   ودرايت  رأى  است

اعتقاد  ووفادارى  زن را به شوهر نشان  ميدهد   حجاب پرده است  كه  در مقابل  چشمان  ناپاك  
دشمن ناموس قرار ميگرد وبدين  ترتيب  نوعى از آرامش را  براى روح وروان  زن  بوجود مى 

  اورد . 
حفظ  كانون  گرم  خانواده  خود بر ميدارد  ، بلكه  با   زن به  اداى  حجاب  نه تنها  اولين قدم را در 

   مراعت  حجاب   حيثيت وشرافت  خود و خاونواده خويش   را محفوظ  ميدارد.
حجاب  تضمين  كننده  عفت  وپاكدامنى  زن  است  ونشانه اى از   ايماندارى  ، تقوا  وهمچنين  

  نشانه  پيروى نكردن  از هواى نفس  مى باشد.
اب  در زندگى  پيوند قلبى  وايمان به خدا متعال (ج) وپيامبران  و خاتم االنبياء محمد مصطفی حج 

  صلی هللا عليه و سلم  را  استوار  مى سازد  وانسان را  از رفتن  به سوى محرمات  باز مى دارد.
  

ه نشانه  از پروردگارا! مارا در امر حجاب، عفت و عزت  اسالمی  و انتخاب و عمل به راه درست  ك
  رسان.  ربنا عليک توکلنا و اليک المصير.شخصيت اسالمى ماست، يارى 

   امين يا رب العالمين                                                                          
  پايان                      
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  فهرست مــوضوعات :
   حجاب  

    حجابتعريف  
   تاريخچۀ حجـاب 

   حجاب  در دين يهـوديـت 
   دين مسيحيت حجاب در

       حجاب در  دين مقدس اسالم
   قـرآن وحكم حجاب

  علت منع مردان وزنان از نگاه  ناروا چيست؟  
   ممانعت از نگاه خيره كننده  يعنى چه ؟

   نى چه ؟ زينت يع
    عــورت

   عـورت مـرد 
   عورت زن در برابر مرد بيگانه

    محارم حجابى در قرآن 
   نظر فقها  ومفسرين  در موردعورت

   روى عورت نيست
     آيا حجاب مخالف آزادي 

   لـبــاس زن
   خصوصيات حجاب شرعی

     هدف و فلسفۀ حجاب
   انوع مهمه حجاب 

   حجاب چشم
   حجاب در گفتار

    رفتارحجاب در
  هحجاب زنان سالخورد

  حجاب و عفّت
   رابطۀ حجاب وعفاف

   زنان افغان  ومفهوم حجاب
   

  منابع ومأخذهای عمده:
 فحه ، ص ١م ج ١٩۶۶و  ۶فتاوى معاصر  نوشته  دكتر  يوسف القرضاوى، دار القلم  كويت چاپ 

سنة  النبوة ، بين أهل  الفقه به نقل  از فتاى  معاصر محمد الغزالى، ال  ۶٨  ٢جلدنيل االوطار    ۴٣٠
روح الدين االسالمى نوشته : عفيف عبد الفتاح   ٣٧ فحهص  ١٩٨٩وأهل  الحديث دار  الشروق 

  . طباره   ترجمه ابو بكر حسن  زاده
 

   : حجاب مشخصات رساله :                   
  تتبع ونگارش: 

 »سـعـيـد افـغـانی  -سعيـدی«  الحاج امـين الدين  
 جرمنی -مـديـرمرکز مطالعات ستراتيژيکی افغان ومسؤل مرکز فرهنگی دحـق الره  

  saidafghani@hotmail.comايميل:  –آدرس ارتباطی 


