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حجابي و بدحجابي( كار شده انحراف )بيساليان دراز، با تمام وسايل روي اين 
شود با آن مبارزه كرد؟ براي مردم خود است؛ بايد با آن مبارزه كرد، چگونه مي

 ما هم هنوز ـ حداقل براي يك عده ـ نامعلوم است.
ي اند و به انقالب عقيده دارند، ولي مسئلهها متدين و مسلمانخيلي از خانم

كنند؛ امّا ي ندارند حجاب را رعايت ميحجاب براي آنها روشن نيست. حرف
 واقعاً حجاب در ذهن آنها سؤال و مسئله است.

هاي ديگر ها پاسخ داده شود. ما ابهامي نداريم. براي ما و براي خيليبايد به اين
گري شود. قضيه روشن است، ولي خوب، بايد اين واضح و پيرامون آن روشن

زم. اين هم كاري فرهنگي است كه براي همه روشن شود؛ و اين كاري است ال
 1بنده زياد روي آن اصرار داشته و دارم.
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خالقي و فقهي گوهر اسالم، سعادت و نجات آدمي است و باورهاي ديني و احكام ا

هاي هستمندانه و بايستي از خالق اند. اين آموزهدر راستاي اين غايت نازل شده

يابد كه به نيازهاي روحي و جسمي، مادي و معنوي، فردي و حكيمي تجلّي مي

اجتماعي كامالً آگاه است. احكام الهي مربوط به پوشش زن نيز با اين فلسفه و 

 حكمت حكيمانه صادر شده است.

ي نفس و ملكات نفساني پرداخته و با عنصر حجاب اسالمي، به تهذيب و تزكيه زن
ي رشد معنوي مردان را در اثر حفظ نگاه تأمين قرب الهي را فراهم ساخته و زمينه

به مردان مؤمن بگو »فرمايد: چنان كه خداوند سبحان خطاب به پيامبر ميكند؛ هممي
وشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، كه هاي خود را از نگاه ناروا بپتا چشم

به زنان و » فرمايد: چنين ميهم 1؛«اين بر پاكيزگي جسم و جان ايشان اصلح است
دختران خود و زنان مؤمن بگو كه خويشتن را به چادرهاي خود فرو پوشند كه اين 

ر نكشند؛ كار براي اين است كه آنها به عفت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت آزا
شايان ذكر است كه حجاب و  2«خداوند در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.

پوشش اسالمي براي مردان و زنان، تنها از كاركرد فردي برخوردار نيست و فقط 
باشد، بلكه از كاركرد براي سامان دهي خلقيات و ملكات نفساني آدميان مؤثر نمي

بندوبار هاي بيهاي جسمي، و معاشرتتهاباجتماعي نيز برخوردار است؛ غرايز و ال

                                              
 

 



 

 

را كنترل، و بر تحكيم نظام خانواده افزوده، و از انحالل كانون محكم زناشويي 
 سازد.جلوگيري نموده، و امنيت اجتماعي را فراهم مي

هاي آدمي است. آنان كه ترين ارزشالبتّه و صد البتّه كه حفظ نظام خانواده از مهم

گرايند و و روابط نامشروع تمايز قايل نيستند؛ به لحاظ معرفتي، نسبي ميان نظام خانواده

كنند. اين گروه، حتّي براي رويكرد معيار سنجش معرفت صحيح از سقيم را انكار مي

ي خود نيز ارزش معرفتي قايل نيستند و هميشه در شكاكيت مطلق گرفتارند. و انديشه

ها، معيارمندانه دست به ا و انديشهكند، براي رفتارهكسي كه هدفمندانه زيست 

زند، تا به اهداف متعالي انساني و الهي دست يازد؛ و حفظ حجاب و گزينش مي

دارند كه تأمين  پوشش اسالمي و به تبع آن، حفظ نظام خانواده نيز از آن رو ارزش

 ي سعادت آدمي و منشأ قرب الهي هستند. كننده

شناختي، شناختي و روانمي و يا با رويكرد جامعهحال اگر كساني با نگاه ديني و اسال

ي حجاب را ارزيابي كنند، به كاركردهاي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي مسئله

كنند؛ بنابراين، پوشش اسالمي زن به آن پي برده، به تأييد و ترويج آن اقدام مي

يت اخالقي، ي يك حفاظ ظاهري و باطني در برابر افراد نامحرم است كه مصونمنزله

خانوادگي، اجتماعي و پيوند عميق ميان حجاب ظاهري و بازداري باطني را فراهم 

 سازد.مي

ي هاي معاصر كه ذهن نسل جوان را به خود مشغول ساخته، حوزهها و پرسشچالش

چون: آثار و فوايد پوشش و حجاب اسالمي را نيز دربر گرفته است؛ مسائلي هم

ي تفاوت پوشش زن و مرد، رنگ مشكي اف، فلسفهي حجاب و عفحجاب، رابطه

 ي حجاب و آزادي، پوشش و حق انتخاب، نوع حجاب و...چادر، رابطه



 

 

زاده از پژوهشگران گروه تربيت و االسالم حسين مهديمحقق فرزانه جناب حجت

هاي فوق، از توفيق خوبي برخوردار بوده گويي به پرسشي مركز، در پاسخمشاوره

 است. 

دانم از تالش محقق عزيز؛ و نيز از حجج اسالم سيد محمد ايان بر خود الزم ميدر پ

نژاد )معاونت پژوهشي(، اسداهلل طوسي )مدير گروه تربيت و مشاوره( و علي داعي

سازي ها( و ساير مديران و كارمندان مركز كه در آمادهحميد كريمي )مدير پروژه

االسالم والمسلمين يژه از حضرت حجتاند؛ به واين اثر، تالش مخلصانه نموده

هاي حسيني بوشهري، مدير مركز مديريت حوزه و مدير مركز مطالعات و پژوهش

 فرهنگي حوزه علميه، تقدير و تشكر نمايم.

 

عبدالحسين خسروپناه                                        
هاي و پژوهش جانشين مركز مطالعات
 فرهنگي

                                   ي علميهحوزه                  
 3241عيد سعيد فطر               

 

 



 

 

 

  
 

 

 ديباچه
 

لَِك خَيٌْر يا بَنِي آدََم قَْد أَنْزَلْنا عَلَيْكُْم لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُْم َو رِيشًا َو لِباسُ التَّقْوى ذ
ذلَِك مِنْ آياتِ اللَِّه لَعَلَّهُْم يَذَّكَّرُونَ يا بَنِي آدََم ال يَفْتِنَنَّكُُم الشَّيْطاُن كَما أَخْرََج أَبَوَيْكُمْ 
مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزُِع عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال 

  1تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ 
ي پوشاند و مايهاي فرزند آدم، براي شما لباسي فرو فرستاديم كه اندام شما را مي

زينت شماست و لباس تقوا بهترين است. اين از آيات خداست؛ باشد كه متذكر شده، 

م، مبادا شيطان شما را فريب دهد، چنان كه پدر و مادر شما پند گيرند. اي فرزندان آد

را از بهشت بيرون كرد. پوشش از تن آنان بركند و قبايح آنان را در نظرشان پديدار 

بينند، در صورتي كه شما آنها را نمود؛ همانا كه شيطان و بستگانش شما را مي

 رند، قرار داديم.آودار آنان كه ايمان نميبينيد. ما شيطان را دوستنمي

ي تاريخ آفرينش اوست. پوشش و لباس هر ي حجاب و پوشش انسان به اندازهپيشينه

ي وجودش نصب كرده انساني پرچم كشور وجود اوست. پرچمي كه او بر در خانه
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چنان كه هر ملتي كند؛ همدارد كه از كدام فرهنگ تبعيت مياست و با آن اعالم مي

كند؛ پرچم خود، اعتقاد خود را به هويّت ملي خويش ابراز مي با وفاداري و احترام به

بسته است، لباس متناسب با ها معتقد و دلها و بينشهر انساني كه به يك سلسله ارزش

حجاب و پوشش بارزترين  1ها را از تن به در نخواهد كرد.ها و بينشآن ارزش

هاي فرهنگي ساير پديده ي فرهنگي و نماد ملي است كه به سرعت تحت تأثيرنشانه

 گيرد.قرار مي

هر نوع دگرگوني در ساختار فرهنگي و اجتماعي، با تغيير در پوشش مردم مشخص 

پذيري نيز، در اولين مرحله، از طريق گردد؛ چنان كه استيالي فرهنگي و سلطهمي

 نمايد.تغيير در پوشش مردم چهره مي

مي ايران را از راه نظامي مهار نمايد، چون استعمار و استكبار نتوانست انقالب اسال

كند از طريق فرهنگي، آن را دچار استحاله اكنون با تغيير تاكتيك و روش، تالش مي

هاي استكبار براي نفوذ فرهنگي، تشكيك و القاي و تغيير هويت نمايد. يكي از روش

 2ت.تري گرفته اسشبهه در مباني ديني مردم است كه طي چند سال اخير شتاب بيش

به اعتقاد ما چون دشمن به فرهنگ ما هجوم آورده است، بايد به جهاد فرهنگي با آن 

ي ديني را ي فرهنگ و انديشهبرخيزيم؛ و جهاد فرهنگي، سربازانِ جان بركِف جبهه

                                              
فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي 
وطئهآزادي يا ت 
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خواند؛ از اين رو، نگارنده با توجه به به حضور در خط مقدم اين جهاد مقدس فرا مي

 ا در اين جهاد فرهنگي شركت نمايد. توانايي خود تالش نموده ت

ها و شبهات است؛ لذا گويي به پرسشچون طرح نوشتار حاضر به صورت پاسخ

 گردد.اشاره « شبهه»و « پرسش»مناسب است نخست به تفاوت 

تفاوت ماهوي و اصلي پرسش و شبهه اين است كه معموالً پرسش به قصد يافتن حق 

گيرد، ولي تشكيك و شبهه به قصد گم كردن و حقيقت و با نيت صادقانه صورت مي

و نقل، پرسش گيرد؛ از اين رو عقل حق و حقيقت و با نيت غير صادقانه صورت مي

كند؛ چنان كه قرآن ستايد و به آن توصيه مينظر و شايسته را مياز افراد صاحب

 فرمايد:  مجيد مي

دانيد از اهل ذكر )علما و دانشمندان( اگر نمي نَ؛وفَسْئَلُوا أَهَْل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُْم ال تَعْلَمُ
 سؤال كنيد.

 اند: چنين پيامبر اكرم)ص( در روايتي فرمودههم
العلم خزائن و مفاتيحه السؤال فاسئلوا رحمكم اهلل فأنه يوجر اربعة السائل و المتكلم 

هايي است و پرسش، كليدهاي آن؛ پس علم گنجينه 2و المستمع و المحب لهم؛
دانيد، تا مشمول رحمت خدا قرار گيريد. همانا چهار گروه در بپرسيد آنچه را نمي

ضمن يك پرسش اجر و ثواب دارند: پرسش كننده، پاسخ دهنده، شنونده و 
 ها.دار آندوست

                                              
 

ميزان الحكمه 
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گري به جا و شايسته، كه به آن توصيه شده است، عقل و نقل، در مقابل پرسش 

گونه دانند؛  همانها را امري مذموم و ناپسند ميآلوده شدن به شبهات و وقوع در آن

ي روح و جويد، بايد از شبهات آلوده كنندهكه انسان از آلودگي جسمي دوري مي

 روان نيز اجتناب نمايد: 
 ها. بر حذر باش از قرار گرفتن در شبهه اياك و الوقوع في الشبهات؛

پس از وقوع در شبهات و  نه تنها انسان  از وقوع در شبهه منع شده است، بلكه

 سازي مكلف شده است: زدايي و پاكآلودگي ذهن و دين، انسان به شبهه
؛ دين خود 2نزّهوا اديانكم عن الشبهات وصونوا انفسكم عن مواقف الريب الموبقات

خيز و هالك كننده هاي شبههها پاك و خالص كنيد و خودتان را از مكانرا از شبهه
 حفظ كنيد. 

اميرمؤمنان امام علي)ع( يكي از اهداف  3ازاحًة للشبهات؛ …لدين المشهورارسله با
 اكرم)ص( را از بين بردن شبهات ذكر كرده است. هاي ديني پيامبرو رسالت

 گذاري شبهه آمده است:ي وجه تسميه و علّت نامدر حديثي درباره
گويند كه ن علت شبهه ميشبهه را به اي 4انمّا سمّيت الشبهُة شبهًة النّها تُشبُّه الحق؛

 حق نيست، ولي به حق شباهت دارد. 

                                              
غرر الحكم و درر الكلم 
 

نهج البالغه 
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نماست كه تناسبات جزئي و مقطعي در آن رعايت شده است؛ به شبهه باطلي حق

ي تناسبات فرعي، چشم افراد داراي آگاهي اندك را خيره نموده، اي كه جلوهگونه

اصلي و محوري شود آن را حق بدانند؛ ولي به دليل عدم رعايت تناسبات باعث مي

ي باطل قرار دارد. ميزان تأثير شبهه به مقدار هماهنگي دروني و بيروني آن در حوزه

تري را گرفتار تر باشد،  شمار بيشبستگي دارد؛ هر چه شبهه به مرز حق نزديك

 1گردد.كند و باعث اشتباه ديگران و در دام افتادن آنان ميمي

ي حجاب شدت يافته است. براي تصديق اين هاي اخير، روند شبهات دربارهدر سال

هاي آن مراجعه گردد. مطرح كردن مدعا كافي است به مقاالت مطبوعاتي و نمايه

ي حجاب برتر به همراه عوامل ديگر؛ مانند ضعف اعتقاد و شبهات فراوان در زمينه

عدم شناخت كافي از حجاب اسالمي و ضرورت آن و... موجب افت روند استفاده 

ي اتخاذ روش تخريبي بعضي اديق حجاب برتر در جامعه شده است، كه نتيجهاز مص

هاي نازك، كوتاه و رنگين در بين هاي نامناسب، مانند لباسمطبوعات، رواج پوشش

دختران و زنان جوان  در مقابل نامحرمان است؛ چون يكي از عوامل مهم سالمت 

به مصاديق حجاب برتر است؛ ي اسالمي، روي آوردن بانوان روحي و رواني جامعه

ي حجاب برتر است. سنگ بناي گويي به شبهات مهم دربارهلذا سعي نگارنده، پاسخ

تمام مطالب طرح شده در نوشتار حاضر، اين است كه پوشش انسان، خصوصاً بانوان، 

هاي اسالمي به روشني استفاده داراي حداقل و حداكثر است؛ و از مجموع آموزه

                                              
ي اطالع رساني مبلغاننامهماه 
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دار حجاب و پوشش حداكثر براي زنان و دختران م مشوق و طرفشود كه اسالمي

 در مقابل نامحرمان است.

ي تر و برتر فاطمهادعاي فوق با استناد به آيات و روايات، و حجاب و پوشش بيش

 فرمايد: شود. قرآن كريم ميزهرا)س( به راحتي اثبات مي
نِكاحاً فَلَيَْس عَلَيْهِنَّ جُناٌح أَْن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ  وَ الْقَواعِدُ مَِن النِّساِء الالَّتِي ال يَرْجُونَ 

خورده كه از و زنان سال 1؛مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ َو أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
ت، اند و اميد ازدواج و نكاح ندارند بر آنان باكي نيسوالدت و عادت باز نشسته

هاي رويي خود نزد نامحرمان از تن اگر اظهار تجمالت و زينت خود نكنند كه جامه
 تر گزينند، بر آنان بهتر است. برگيرند و اگر باز هم عفّت و تقواي بيش

ي فوق خداوند نخست به زنان سالمند اجازه داده است در مقابل نامحرم، در آيه

يت معتبر به جلباب )چادر( تفسير شده هاي رويي و بيروني ـ كه در روابعضي لباس

فرمايد: حتي اگر زنان پير نيز در را از خود برگيرند؛ ولي در آخر آيه مي 2است ـ

مقابل نامحرم، چادر خويش را بر زمين نگذارند و عفت ورزند، براي آنان بهتر است؛ 

اي تر، حتي بري مذكور به روشني مطلوبيت حجاب و پوشش بيشبنابراين، از آيه

شود، تا چه رسد به زنان و دختران جوان، كه احتمال تعرض زنان سالمند استفاده مي

                                              
 

 

الشيعهوسائل
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تر است، و به طريق اولي مطلوبيت حجاب و افراد الابالي و فاسد نسبت به آنان بيش

 گردد. تر براي آنان اثبات ميپوشش بيش

 عالوه بر اين، در روايتي از پيامبر اكرم)ص( نقل شده است:  
ا الناس اتخذوا السراويالت فأنها من استر ثيابكم و حصّنوا بها نسائكم اذا يا ايه

ترين اي مردم از شلوارها براي پوشش استفاده كنيد؛ زيرا از پوشاننده خرجن؛
شوند از طريق استفاده ها هستند و زنان خود را هنگامي كه از منزل خارج ميلباس

 از شلوار حفظ كنيد. 

به خوبي داللت « استرثيابكم و حصنّوا بها نسائكم اذا خرجن» در روايت فوق عبارت

 نمايد.بر مطلوبيت پوشش كامل زنان در خارج از منزل مي

عالوه بر اين، اميرمؤمنان امام علي)ع( در روايتي، حجاب و پوشش كامل  زنان را 

 اند: دانستهباعث حفظ عفت و پاكي آنان 

 2«.ان شدة الحجاب ابقي عليهن

تر، مثل هاي حجاب داراي پوشش بهتر و بيشين قرآن كريم، استفاده از شكلچنهم

ي زهرا)س( نيز هنگام )چادر( را توصيه نموده است. فاطمه 4)مقنعه( و جلباب 3خمار

                                              
الحكمهميزان

نهج البالغه 
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هاي قرآني خروج از منزل و رفتن به مسجد، براي دفاع از فدك، از همين حجاب

 1اند.استفاده كرده

اين مستحكم و روشني است كه مطلوبيت حجاب و آنچه ذكر شد، شواهد و قر

با توجه به  2نمايد.تر را براي بانوان و دختران جوان اثبات ميپوشش اكثر و بيش

برخورداري حجاب و پوشش از مقدار حداقلي و حداكثري و  مطلوبيت حجاب و 

پوشش اكثري، خصوصاً براي زنان و دختران جوان آشكار خواهد شد كه دفاع از 

هايي، مانند لباس ضخيم، بلند و داراي رنگ سنگين، مقنعه، چادر مشكي و پوشش

ها، مصاديق ها و حجابي حاضر، به اين دليل است كه اين گونه لباسغيره در نوشته

تر و بهتر براي بانوان و دختران جوان در مقابل هاي حجاب و پوشش بيشو نمونه

 آيند.نامحرم به شمار مي

ها در اعضاي بدن براي مصون ماندن جسم از ورود ميكروبهمان خداوندي كه 

قرار داده ... هاي طبيعي، مانند پوست بدن، پلك چشم، وها و حفاظانسان، حجاب

است، به عنوان طبيب روحاني، براي جلوگيري از آلودگي روح و روان انسان به 

هي و انجام هايي را به شكل دستورهاي الها و حفاظگناه، و حفظ پاكي آن، حجاب

 واجبات و ترك محرمات قرار داده است.

 در روايتي از پيامبر اكرم)ص( نقل شده است: 

                                              
–االحتجاج 
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يا عباداهلل انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب فصالح المرضي فيما يعلم الطبيب 
 و يداوي به ال فيما يشتهيه المريض و يقترحه اال فسلِّمو هلل امره تكونوا من الفائزين؛

هاي بيمار، و پروردگار جهان همانند طبيب است، ان خدا، شما همانند انساناي بندگ
هاي مريض در گوش دادن به علم و تدبير طبيب است، نه پس خير و صالح انسان

كند؛ متوجه و تسليم دستور پيروي از تمايالت و هواهاي نفساني و آنچه پيشنهاد مي
 خدا باشيد تا از رستگاران قرار گيريد. 

ي حفاظ و لباس تقواست م شدن در مقابل دستورهاي خداوند به وجود آورندهتسلي

 كه بهترين لباس و پوشش دروني است: 

  وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ 
ترين واجبات الهي براي زنان و و بدون ترديد، لزوم حجاب و پوشش، يكي از مهم

گ اسالمي يك حجاب و مانع ي عفت و تقواي آنان است. تقوا در فرهنتأمين كننده

دروني و باطني در مقابل گناه است كه آثار آن در رفتار ظاهري و بيروني تجلي 

ها نسبت به يابد. تقوا واالترين ارزش اسالمي و مالك سنجش ارزش انسانمي

 يكديگر است:

  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ 

                                              
ن از نظر عقل و احساساتجوا
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ها را به كسب مراتب و لف است، قرآن انسانچون تقوا داراي درجات و مراتب مخت

 درجات باالتر آن تشويق نموده است: 

  .يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ
ي بدانيم، از دو واژه« حداكثر»و « حد وسط»، «حداقل»ي اگر تقوا را داراي سه درجه

شود كه در اند، به روشني استفاده ميفضيلي فوق، كه افعل تدر آيه« اتقي»و « اكرم»

توان به حد فرهنگ اسالمي، تحصيل حداكثر تقوا مطلوب است؛ بنابراين، نمي

روي در آن را مذموم دانست؛ زيرا براي رشد متوسط تقوا  راضي شد و افراط و زياده

توان گردد و هدف خلقت انسان است، نميي تقوا حاصل ميو تعالي، كه به وسيله

حد و مرزي را تعيين نمود؛ در نتيجه حجاب و پوشش زنان نيز از جمله اموري است 

كه حداكثر آن مطلوب و راجح است؛ زيرا حجاب و پوشش نقش مهمي در ايجاد 

 عفاف و تقوا دارد. 

هاي نوشته حاضر ي شالوده و سنگ بناي فصلپس از توضيحات فوق كه به منزله

 هاي اين اثر ارائه گردد.ي ويژگيري دربارهباشد شايسته است توضيح مختصمي

گويي به شبهات، از روش پرسش و پاسخ كه در قرآن نيز فراوان به كار . براي پاسخ1

استفاده شده است. 1رفته،
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هاي بسيار گويي به شبهات و سؤاالت حجاب، كتابي پاسخ. تاكنون درباره2

ي حجاب استاد مطهري، نگاشته شده است؛ ولي د مسئلهخوبي، مانند كتاب ارزشمن

ي مسائل مختلف و از جمله مباني ديني شود كه دربارهچون گذشت زمان باعث مي

ها و ها و شبهات جديدي مطرح گردد؛ از اين رو،  در اين اثر پرسشحجاب، پرسش

ا و هيابي به پرسششبهات جديد حجاب مورد توجه قرار گرفته است. براي دست

ي كنندهها و مجالت، كه معموالً منعكسشبهات نو، عالوه بر مراجعه به روزنامه

هايي كه به نحوي پاسخ شبهات حجاب را شبهات جديد و روزمره هستند، به كتاب

گيري شود.اند نيز مراجعه شده است، تا از ذكر مطالب تكراري پيشمطرح كرده

هم و متناسب نيز مطرح و پاسخ گفته شده هاي مها، بعضاً پرسش. عالوه بر شبهه3

است؛ البته با توجه به تفاوت ماهوي ذكر شده براي پرسش و شبهه، موارد آن دو به 

اند.اي متمايز شدهگونه

. احتماالت مختلف هر پرسش و شبهه، تا حد مقدور، كالبد شكافي شده و پاسخ 4

ابهامي نسبت به پرسش و  هر يك از آنها بيان گشته است، تا اوالً در ذهن مخاطب
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ي طرح شده باقي نماند؛ و ثانياً باعث افزايش دقت علمي و موشكافي مخاطبان و شبهه

 هاي ديگر گردد.ها و شبههگويي آنها در مواجهه با پرسشافزايش توان پاسخ

تمام شبهات، با ذكر مشخصات و سند و مدرك طرح شده است، تا براي افرادي .5

اند، ولي ترديد دارند كه بعضي از مطبوعات در هجوم حقيقتكه به دنبال كشف 

اي اند نيز آشكار گردد كه چگونه امروز عدهفرهنگي غرب، پايگاه دشمن قرار گرفته

از طريق فرهنگي و با سالح قلم و ابزار مطبوعات، مقاله و كتاب، قلب و ذهن پاك 

دهند و ورد هدف قرار ميجوانان اين مرز و بوم را با روش تبليغات القايي منفي م

كنند تا از طريق غذاي روحي و فكري مسموم، مباني فكري و عقيدتي آنها تالش مي

را متزلزل نمايند.

ي نقلي و آيات و روايات نيز فراوان هاي عقلي، از ادله. عالوه بر استفاده از تحليل6

گويي به اسخاستفاده شده است، تا هم  كارآمدي و لزوم هماهنگي عقل و نقل در پ

ها، به طور عملي براي مخاطبان ترسيم شود، و هم جوانان عزيز از معارف نشأت شبهه

 ي جوشان قرآن و حديث، به طور گسترده سيراب شوند. گرفته از دو چشمه

ها و شناسي رنگ. به دليل ارتباط مباحث حجاب و پوشش با مباحث روان7

ي زن و مرد، سعي شده با استفاده از برخي شناختهاي روانشناسي لباس و تفاوتروان

افكن كه قصد دارند  با دادن منابع مربوط، نادرستي عمل بعضي از مطبوعات شبهه

 آب و رنگ علمي به بعضي از شبهات، حجاب برتر را مخدوش كنند روشن گردد.
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هاي اخير، مربوط به مصاديق حجاب . چون بخش زيادي از شبهات حجاب در سال8

ل مقنعه، چادر و مخصوصاً چادر مشكي بوده است، از اين رو طبيعي است كه برتر، مث

هاي دوّم، سوم و پنجم در دفاع از قسمت فراواني از مطالب اين كتاب، به ويژه فصل

مصاديق حجاب برتر، مثل مقنعه، چادر و چادر مشكي و اثبات مطلوبيت و برتري 

 ان باشد.ي عقلي و نقلي فراوها با ادلهگونه حجاباين

هاي بسيار گرايي و مشابهتهاي پژوهشي جديد اين اثر، بحث از هم. يكي از يافته9

نزديك چادر مشكي با جلباب قرآني است. نگارنده در ضمن تحقيق و پژوهش 

ي جلباب قرآني، به قراين و شواهد متعددي دست يافته است كه حاكي از درباره

 لباب قرآني است. هاي بسيار نزديك چادر مشكي و جشباهت

آموزان دختر مقاطع راهنمايي و اي است كه دانش. سطح مطالب كتاب به گونه11

 توانند از آن استفاده كنند.دبيرستان مي

شوم؛ چنانچه اين نوشتار تأثير مطلوبي در مخاطبان داشته باشد به در پايان يادآور مي

بيت)ع( است و اگر تأثير بركت همراهي آن با كلمات نوراني قرآن و احاديث اهل

نامطلوبي داشته باشد به خاطر ضعف علمي نگارنده است؛ چون طبيعي است كه آثار 

علمي افراد عادي غير معصوم، كم و بيش داراي اشكاالت و نواقصي است؛ بنابراين، 

از خوانندگان ارجمند تقاضا دارم ما را از لطف خود محروم ننمايند و اشكاالت و 

 هاي بعدي مورد توجه و استفاده قرار گيرد.را متذكر شوند، تا در چاپ نواقص اين اثر

 
 زادهحسين مهدي                                                                            
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 فصل اوّل
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

ي مفهوم و ابعاد حجاب گوي شبهات و سؤاالتي دربارهفصل اول اين اثر، پاسخ

ي تشريع حكم حجاب و آثار و فوايد ي حجاب و عفاف، فلسفهاسالمي، رابطه

 حجاب و پوشش اسالمي است.
  

 شش مفهوم حجاب چيست و از نظر قرآن و حديث، حجاب و پو

 اسالمي داراي چه ابعاد و اقسامي است؟

استعمال اين كلمه، 1حجاب در لغت به معناي مانع، پرده و پوشش آمده است .

دهد كه پرده، .  اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي2تر به معني پرده استبيش

ي پوشش است، ولي هر پوششي حجاب نيست؛ بلكه آن پوششي حجاب وسيله

 .3گيردكه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت  شودناميده مي

                                              
المصباح المنيرصحاح اللغه 

 

ابي حجمسئله 
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در اين نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسالمي است، و مراد از پوشش اسالمي زن، 

به عنوان يكي از احكام وجوبي اسالم، اين است كه زن، هنگام معاشرت با مردان، 

 گري و خودنمايي نپردازد.بدن خود را بپوشاند و به جلوه

ب، به معناي پوشش اسالمي بانوان، داراي دو بُعد ايجابي و سلبي است. بنابراين، حجا

بُعد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبي آن، حرام بودن خودنمايي به نامحرم 

است؛ و اين دو بُعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسالمي محقق شود؛ گاهي 

توان گفت كه ، در اين صورت نميممكن است بُعد اول باشد، ولي بُعد دوم نباشد

 حجاب اسالمي محقق شده است.

هاي شاد كنيم كه بسياري از زنان محجبه در پوشش خود از رنگگاهي مشاهده مي

بخشد و كنند كه به اندامشان زيبايي خاصي ميو زيبا و تحريك برانگيز استفاده مي

كه اصالً لباس نپوشيده اش آشكار است، گويي در عين پوشيده بودن بدن زن، زيبايي

 ؛ و اين دور از روح حجاب است.1است

اگر به معناي عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم، حجاب 

تواند اقسام و انواع متفاوتي داشته باشد. يك نوع آن حجاب ذهني، فكري و مي

وت، از مصاديق حجاب روحي است؛ مثاًل اعتقاد به معارف اسالمي، مانند توحيد و نب

هاي روحي و ها و گناهتواند از لغزشذهني، فكري و روحي صحيح است كه مي

 فكري، مثل كفر و شرك جلوگيري نمايد.

                                              
پيام زن 
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عالوه بر اين، در قرآن از انواع ديگر حجاب كه در رفتار خارجي انسان تجلي 

ن در كند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه كه مردان و زنامي

 اند:مواجهه با نامحرم به آن توصيه شده
ها را از ؛ اي رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم1قُلْ لِلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّوا مِْن أَبْصارِهِمْ

 نگاه ناروا بپوشند.
ها را از ؛ اي رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم2قُلْ لِلْمُؤْمِناِت يَغْضُضَْن مِْن أَبْصارِهِنَّ 

 ناروا بپوشند.نگاه 
 نوع ديگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم است: 

؛ پس زنهار نازك و نرم با مردان 3فاَل تَخْضَعَْن بِالْقَوْلِ فَيَطْمََع الَّذِي فِي قَلْبِِه مَرَضٌ 
 سخن نگوييد؛ مبادا آن كه دلش بيمار )هوا و هوس( است به طمع افتد.

و پوشش قرآني، حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم است. به نوع ديگر حجاب 

هاي خود اي راه نروند كه با نشان دادن زينتزنان دستور داده شده است به گونه

 باعث جلب توجه نامحرم شوند: 

زنند كه ؛ و آن طور پاي به زمين ن4وَ ال يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ 
 خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود.
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شود كه مراد از حجاب اسالمي، از مجموع مباحث طرح شده به روشني استفاده مي

پوشش و حريم قايل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحاي مختلف رفتار، 

 رفتن است.حرف زدن و راه ي پوشش، نگاه، مثل نحوه

 

 از عفاف بايست امّاچشم و دل را پرده مي

 1چادر پوسيده بنياد مسلماني نبود                                                          

اي اند كه بين حجاب و عفاف رابطهبعضي با تمسك به شعر فوق، ادعا نمودهشبهه: 

مين مطلب با تمسك به نيست؛ عفاف الزم است، اما حجاب الزم نيست. گاه ه

شود كه آنها حجاب و پوشش زنان روستايي و زنان شاليزار شمال كشور توجيه مي

 آيا ادعاي مذكور صحيح است؟ 2حجاب كامل ندارند، ولي عفيف هستند.

هاي لغت به معناي پوشش، پرده و مانع قبالً ذكر شد كه حجاب در كتاب پاسخ:

؛ چون مانع ورود اغيار و بيگانگان در يك گويندآمده است. به نگهبان، حاجب مي

 گردد.حريم و محيط خاص مي

ي يك حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم بنابراين، حجاب و پوشش زن نيز به منزله

است كه قصد نفوذ و تصرف در حريم ناموس ديگران را دارند. همين مفهوم منع و 

                                              
ديوان شعر 
كيهان لندن 
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« عفت»و « حجاب»ي ابراين، دو واژه؛ بن1ي لغوي عفت نيز وجود داردامتناع در ريشه

اند. تفاوتي كه بين منع و بازداري حجاب و عفت در اصل معناي منع و امتناع مشترك

است، تفاوت بين ظاهر و باطن است؛ يعني منع و بازداري در حجاب مربوط به ظاهر 

است، ولي منع و بازداري در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت يك 

روني است، ولي با توجه به اين كه تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر، حالت د

بنابراين، بين حجاب و پوشش ظاهري و  2هاي عمومي انسان است؛يكي از ويژگي

عفت و بازداري باطني انسان، تأثير و تأثّر متقابل است؛ بدين ترتيب كه هرچه حجاب 

ي نوع حجاب در تقويت و پرورش روحيهتر و بهتر باشد، اين و پوشش ظاهري بيش

تري دارد؛ و بالعكس هر چه عفت دروني و باطني باطني و دروني عفت، تأثير بيش

تر و بهتر در مواجهه با نامحرم تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهري بيشبيش

گردد. قرآن مجيد به شكل ظريفي به اين تأثير و تأثّر اشاره فرموده است. نخست مي

هاي رويي خود، دهد كه بدون قصد تبرّج و خودنمايي، لباسان سالمند اجازه ميبه زن

گويد: اگر عفت بورزند، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولي در نهايت مي

 هايي مثل چادر را نيز بر ندارند، بهتر است.يعني حتي لباس

                                              
لسان العربالعفة: 

معجم مفردات الفاظ القرآنالعفة: حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة

المصباح المنير
نگاهي دوباره به تربيت اسالمي 
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نِكاحاً فَلَيَْس عَلَيْهِنَّ جُناٌح أَْن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ وَ الْقَواعِدُ مَِن النِّساِء الالَّتِي ال يَرْجُوَن 
  1.بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مُتَبَرِّجاتٍ

ي عالمت و صاحب ي قبل، بين پوشش ظاهري و عفت باطني، رابطهعالوه بر رابطه

ي خاصي اي از مرحلهنا كه مقدار حجاب ظاهري، نشانهعالمت نيز هست؛ به اين مع

از عفت باطني صاحب حجاب است. البته اين مطلب به اين معنا نيست كه هر زني كه 

ي مراتب عفت و پاكدامني نيز حجاب و پوشش ظاهري داشت، لزوماً از همه

 برخوردار است.

براي ناكارآمد جلوه  ي افرادي كهبا توجه به همين نكته، پاسخ اين اشكال و شبهه

دادن حجاب و پوشش ظاهري، تخلفات بعضي از زنان با حجاب را بهانه قرار 

گردد؛ زيرا مشكل اين عده از زنان، ضعف در حجاب باطني و دهند آشكار ميمي

فقدان ايمان و اعتقاد قوي به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهري است و قبالً گذشت 

ترين ابعاد آن، ترين و اساسيه دارد و يكي از مهمكه حجاب اسالمي ابعادي گسترد

حجاب دروني و باطني و ذهني است كه فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقايد و 

كند؛ و اساسًا اين حجاب ذهني و عقيدتي، به ايمان راسخ دروني برخوردار مي

                                              
 

وسائل 
الشيعه
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زيرا  ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهري است؛ي سنگ بناي ديگر حجابمنزله

 ي رفتارهاي  اوست.افكار و عقايد انسان، شكل دهنده

ي گونه كه حجاب و پوشش ظاهري، لزوماً به معناي برخورداري از همهالبته، همان

مراتب عفاف نيست، عفاف بدون رعايت پوشش ظاهري نيز قابل تصور نيست. 

شود عفيف هر ميتوان زن يا مردي را كه عريان يا نيمه عريان در انظار عمومي ظانمي

هاي عفاف است، و ها و نشانهدانست؛ زيرا گفتيم كه پوشش ظاهري يكي از عالمت

ي بعضي نيز رابطه 1ي تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد.بين مقدار عفاف و حجاب، رابطه

اند؛ با اين تعبير كه حجاب، ي ريشه و ميوه دانستهعفاف و حجاب را از نوع رابطه

ي حجاب است. برخي افراد ممكن است حجاب و عفاف، ريشه ي عفاف،ميوه

ظاهري داشته باشند، ولي عفاف و طهارت باطني را در خويش ايجاد نكرده باشند. 

و ظاهري است. از سوي ديگر، افرادي ادعاي عفاف كرده و  اين حجاب، تنها پوسته

ود را سرگرم ، خ«ها كار داردمن قلب پاك دارم، خدا با قلب»با تعابيري، مثل 

ي اساسي را بنگارند ي خود اين نكتههايي بايد در قاموس انديشهكنند؛ چنين انسانمي

پروراند و هرگز قلب پاك، موجب بارور شدن كه درون پاك، بيروني پاك مي

  2حجابي نخواهد شد.ي ناپاكِ بيميوه

                                              
كتاب نقدحجاب 

پيام زن
حديث زندگي

پيام زن
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ًً وَ الْبَلَدُ الطَّيُِّب يَخْرُُج نَباتُُه بِإِذِْن رَبِِّه وَ  زمين پاك  ؛الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُُج إاِلَّ نَكِداً
نيكو گياهش به اذان خدا نيكو برآيد و زمين خشن ناپاك بيرون نياورد، جز گياه 

 اندك و كم ثمر. 

 ي حجاب و پوشش چيست؟هدف از تشريع حجاب اسالمي و فلسفه 

ي ي تزكيهه خداوند است كه به وسيلههدف اصلي تشريع احكام در اسالم، قرب ب

 آيد: نفس و تقوا به دست مي

بزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين  ؛إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنَْد اللَّهِ أَتْقاكُمْ 
 شماست. 

كِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَ 

 ؛ 4الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضاَللٍ مُبِينٍ 
دانستند( اوست خدايي كه ميان عرب امّي )قومي كه خواندن و نوشتن هم نمي

پيغمبري بزرگوار از همان قوم برانگيخت، تا بر آنان وحي خدا را تالوت كند و آنها 
وث جهل و اخالق زشت( پاك سازد و كتاب سماوي و حكمت الهي را )از ل

 ي جهالت و گمراهي بودند.بياموزد؛ با آن كه پيش از اين، همه در ورطه
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شود كه هدف از تشريع حكم الهي، وجوب حجاب از قرآن كريم استفاده مي

ي نفس، طهارت، عفت و پاكدامني است.  آياتي يابي به تزكيهاسالمي، دست

 ن: چوهم
اي رسول ما  ؛قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُْم ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ 

ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ مردان مؤمن را بگو تا چشم
 دارند، كه اين بر پاكيزگي جسم و جان ايشان اصلح است. 

 ؛مُوهُنَّ مَتاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَُر لِقُلُوبِكُْم وَ قُلُوبِهِنَّ وَ إِذا سَأَلًُْت
طلبيد از پس پرده بطلبيد، كه حجاب براي آن كه و هرگاه از زنان رسول متاعي مي

 هاي شما و آنها پاك و پاكيزه بماند بهتر است.دل
تِي ال يَرْجُوَن نِكاحاً فَلَيَْس عَلَيْهِنَّ جُناٌح أَْن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ وَ الْقَواعِدُ مَِن النِّساِء الالَّ

و زنان سالخورده كه از  3؛مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفَْن خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيٌع عَلِيمٌ 
ر آنان باكي نيست كه اند و اميد ازدواج و نكاح ندارند، بوالدت و عادت بازنشسته

هاي خود را از تن اگر اظهار تجمالت و زينت خود نكنند، نزد نامحرمان جامه
تر گزينند، بر آنان بهتر است و خدا به برگيرند و اگر بازهم عفت و تقواي بيش

 سخنان خلق شنوا و آگاه است. 
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مُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِْن جاَلَبِيبِهِنَّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ َو بَناتِكَ وَ نِساءِ الْ 
اي پيغمبر با زنان و  1؛ذلِكَ أَدْنى أَْن يُعْرَفَْن فاَل يُؤْذَيْنَ وَ كاَن اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 

دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه خويشتن را به چادرهاي خود فروپوشند كه اين 
ت و حريت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت كار براي اين كه آنها به عف

 رانان( آزار )هوس
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 نكشند بر آنان بسيار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.
چون نگاه به نامحرم توسط مردان، باعث تحريك و تهييج جنسي آنان و در نتيجه 

به بانوان، به  شود، خداوند در كنار دستور حجاب و پوشش بدنمنجر به فساد مي

مردان نيز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام 

 كه از امام رضا)ع( نقل شده است: كرده است؛ چنان

حُرّم النظر الي شعور النساء المحجوبات باالزواج و غيرهّن من النساء لما فيه من 
نگاه  1الدخول فيما ال يحلّ و ال يجمل؛ تهييج الرجال و ما يدعوا التهييج الي الفساد و

به موهاي زنان با حجاب ازدواج كرده و بانوان ديگر، از آن جهت حرام شده است 
خواند در آنچه كه ورود در انگيزد و آنان را به فساد فرا ميكه نگاه، مردان را برمي

 آن نه حالل است و نه شايسته. 
ي شود كه هدف و فلسفهاده مياز مجموع آيات و حديث فوق به خوبي استف

ي نفس، طهارت و عفت و پاكدامني در بين وجوب حجاب اسالمي، ايجاد تزكيه

 گيري از فساد است. افراد جامعه، و ايجاد صالح و پيش

 حجاب و پوشش داراي چه آثار و فوايدي است؟ 

 ي آثار و فوايد زيادي است كه بعضي از حجاب و پوشش، در ابعاد مختلف، دارا

 اند از:ترين فوايد آن عبارتمهم

                                              
بحاراالنوار 
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 ي حجاب در بُعد فردي الف( فايده

يكي از فوايد و آثار مهم حجاب در بُعد فردي، ايجاد آرامش رواني بين افراد جامعه 

است كه يكي از عوامل ايجاد آن عدم تهييج و تحريك جنسي است؛ در مقابل، 

ها و بندوبار ميان زن و مرد، هيجانهاي بيآزادي معاشرت فقدان حجاب و

بخشد و تقاضاي سكس را به صورت عطش روحي و هاي جنسي را فزوني ميالتهاب

اي نيرومند، عميق و ي جنسي، غريزهآورد. غريزهيك خواست اشباع نشدني درمي

چون گردد؛ همتر سركش ميتر اطاعت شود بيشدريا صفت است كه هرچه بيش

گردد. بهترين شاهد بر اين مطلب ورتر ميآتشي كه هرچه هيزم آن زيادتر شود شعله

ي حيايي و برهنگي، اطاعت از غريزهاين است كه در جهان غرب كه با رواج بي

ي سكس نيز زيادتر شده و تيراژ تر شده است، هجوم مردم به مسئلهجنسي بيش

مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادي مجالت و كتب سكسي باالتر رفته است. اين 

هايي كه در كشورهاي اسالمي و شرقي بر سر ي گرفتارياند همهاست كه قايل

هاست؛ و اگر به كلي هرگونه ي جنسي وجود دارد، ناشي از محدوديتغريزه

محدوديتي برداشته شود و روابط جنسي آزاد شود، اين حرص و ولعي كه وجود 

 رود. دارد، از بين مي
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البته از اين افراد بايد پرسيد؛ آيا غرب كه محدوديت روابط زن و مرد و دختر و پسر 

را برداشته است، حرص و ولع جنسي در بين آنان فروكش كرده است يا افزايش يافته 

 1است؟!

بين و منصفي به اين سؤال اين است كه نه تنها حرص و ولع پاسخ هر انسان واقع

هاي جديدتري از تمتّعات و است، بلكه هر روز شكلجنسي در غرب افزايش يافته 

 يابد.هاي جنسي در آنها رواج و رسميت ميبرداريبهره

ي جنسي ي غرب را در مواجهه با غريزهيكي از زنان غربي منصف، وضعيت جامعه

 گونه توصيف كرده است:  اين
غربي ي جنسي و مشكل زن و حجاب در جوامع ي غريزهگويند مسئلهكساني مي

جنس روي گرداندن و به بچه و سگ و يا همحل شده است؛ آري، اگر از زن روي
 آوردن حل مسئله است، البته مدتي است اين راه حل صورت گرفته است!!

 ي حجاب در بُعد خانوادگي ب( فايده

يكي از فوايد مهم حجاب در بُعد خانوادگي، اختصاص يافتن التذاذهاي جنسي، به 

و در كادر ازدواج مشروع است. اختصاص مذكور، باعث پيوند و  محيط خانواده

گردد؛ و تر كانون خانواده ميتر زن و شوهر، و در نتيجه استحكام بيشاتصال قوي

برعكس، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است. يكي از نويسندگان، تأثير 

                                              

آيين بهزيستي اسالم
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ن گونه بيان كرده برهنگي را در اضمحالل و خشكيدن درخت تنومند خانواده، اي

 است:

اي كه برهنگي بر آن حاكم است، هر زن و مردي، همواره در حال مقايسه در جامعه
سوزاند اين ي خانوده را ميي آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ريشهاست؛ مقايسه

است كه اين مقايسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر 
بيست يا سي سال در كنار شوهر خود زندگي كرده و با  زند. زني كهدامن مي

مشكالت زندگي جنگيده و در غم و شادي او شريك بوده است، پيداست كه اندك 
گذارد. دهد و روي در خزان مياش شكفتگي خود را از دست مياندك بهار چهره

در چنين حالي كه سخت محتاج عشق و مهرباني و وفاداري همسر خويش است، 
رسد و در كوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش تري از راه ميان زن جوانناگه

شود براي اي ميدهد؛ و اين مقدمهاي مينامناسب خود، به همسر او فرصت مقايسه
ويراني اساس خانواده و بر باد رفتن اميد زَني كه جواني خود را نيز بر باد داده است؛ 

انند كه هيچ جواني نيست كه به ميانسالي و پيري دي خواهران جوان البد ميو همه
طراوتي اند در فرداي بيدانند كه اگر امروز آنان جوان و با طراوتنرسد و البد مي

ي فرداي آنها، همان خطري را آنان، باز هم جواناني هستند كه بتوانند براي خانواده
 نند.كها ايجاد ميايجاد كنند كه خود آنان امروز براي خانواده

                                              
فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي 
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 ي حجاب در بُعد اجتماعي ج( فايده

يكي از فوايد مهم حجاب در بُعد اجتماعي، حفظ و استيفاي نيروي كار در سطح 

هاي جنسي از حجابي و بدحجابي باعث كشاندن لذتجامعه است. در مقابل، بي

محيط و كادر خانواده به اجتماع، و در نتيجه، تضعيف نيروي كار افراد جامعه 

همواره با  …بدون ترديد، مردي كه در خيابان، بازار، اداره،  كارخانه و  گردد.مي

هاي محرّك و مهيّج زنان بدحجاب و آرايش كرده مواجه باشد، تمركز نيروي قيافه

ها و كشورهاي غربي، كه ميدان كار و يابد. برخالف نظامكار او كاهش مي

خواهد اسالم مي 1آميزند،مي هاي جنسي درهمجوييهاي اجتماعي را با لذتفعاليت

هاي ها پاك شده، و لذتگونه لذتبا رعايت حجاب و پوشش، محيط اجتماع از اين

 .2جنسي، فقط در كادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود

 ي حجاب در بُعد اقتصادي د( فايده

ايجاد استفاده از حجاب و پوشش، به ويژه در شكل چادر مشكي، به دليل سادگي و  

تواند از بُعد اقتصادي نيز تأثير مثبت در يكدستي در پوشش بانوان در بيرون منزل، مي

كه خود چادر مشكي كاهش تقاضاهاي مدپرستي بانوان داشته باشد؛ البته به شرط اين

                                              


  

كودك از نظر وراثت و بهاِي يك نگاه
حريم عفافتربيت

ي حجابمسئله 
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خوِش اين تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضًا مظاهر مدپرستي در چادرهاي مشكي دست

اي كه برخي از بانوان به جاي استفاده از چادرهاي گونه گردد، بهنيز مشاهده مي

هاي جِلف و مشكي متين و باوقار، به چادرهاي مشكي، توري، نازك و داراي طرح

 آورند.سبك كه با هدف و فلسفه حجاب و پوشش تناسبي ندارند روي مي

ي رواج فرهنگ مدگرايي در خاطرات قبل از يكي از دانشجويان محجبه درباره

 قالب خود گفته است: ان

ها كه حجاب نداشتم، اگر دو  روز پشت سر هم قرار بود كه به آيد آن وقتيادم مي

شدم فردا بپوشم! ي كسي بروم، لباسي را كه امروز پوشيده بودم، حاضر نميخانه

كردم مسخره است و سعي داشتم حتي اگر شده، لباس ديگران را به احساس مي

تا من هم با لباس جديدي رفته باشم. اين كارها واقعاً رفاه حال عاريه بگيرم و بپوشم، 

 1ها سلب كرده بود.و راحتي را از خانم

وار فوايد و آثار ديگري نيز براي حجاب و عالوه بر فوايد ياد شده، به طور فهرست

 ترين آنها عبارتند از: توان نام برد، كه مهمپوشش مي

ت، حيا و متانت در جامعه و كاهش مفاسد هاي انساني؛ مانند عفـ حفظ ارزش

 اجتماعي.

 مندي صحيح و مطلوب از اميال وغرايز انساني.ـ هدايت،كنترل و بهره

                                              
آيين بهزيستي اسالم
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 1ـ تأمين و تضمين سالمت و پاكي نسل افراد جامعه.

                                              
مجموعه مقاالت پوشش و عفاف

آنچه بايد يك زن بداند



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوّم



 

 



 

 

علل شكست ي هاي گوناگون، دربارهگوي شبهات و پرسشفصل دوم اين اثر پاسخ

هاي استعماري كشف حجاب و عوامل گسترش حجاب اسالمي و منشأ حركت

حجابي در كشورهاي اسالمي، و ارتباط حجاب، در هاي بدحجابي و بيحركت

 شكل چادر، با دين و مذهب است.

 زدايي، از سوي عوامل ي كشف حجاب و حجابهاي گستردهچرا حركت

سته به استعمارگران، در بعضي كشورهاي اسالمي، مثل افغانستان، تركيه، واب

 با شكست مواجه شده است ؟ …ايران و

 هاي حجاب زدايي در كشورهاي حداقل سه علت مهم براي شكست حركت

 توان ذكر كرد: اسالمي مي

 الف( فطري بودن حجاب

نان، به حجاب و پوشش، ها، مخصوصاً زرسد كه عامل اصلي گرايش انسانبه نظر مي

 تأمين يك نياز فطري و دروني به نام حيا و شرم است.

شرم، يكي از صفات مخصوص انسان است؛ و انسان تنها حيواني است كه اصرار 

هاي خود را بپوشاند. پروفسور اسوالد شوارتز، طبيب دارد، دست كم، بعضي از اندام

ي احساس شرم در درباره شناسي جنسيروانشناس اتريشي، در كتاب و روان

 نويسد: ها ميانسان



37 / زداييي اجمالي حجاب و حجابتاريخچه   

 

كند كه احساس شناسي نيز ثابت ميشناسي، تجزيه و تحليل روانعالوه بر مردم
اي، هر قدر هم بدوي ي اوليهي نوع بشر است. هيچ قبيلهشرم، يكي از صفات عمده

يز هاي كوچك نبوده باشد، شناخته نشده است كه از خود، شرم بروز ندهد و بچه
چنين در خالل رشد افراد، بر وسعت شرم دارند. در طي دوران رشد بشر و هم
ي شود. حمايت، وظيفهگيرند افزوده ميموضوعاتي كه مورد حمايت شرم قرار مي

ي شرم گذارده شده است. كاماًل معلوم است كه شرم، مخصوصي است كه به عهده
ادعاي  …كندمايت ميقبل از همه چيز از اعضاي تناسلي و وظايف آنها ح

هاي اساسي است؛ و شرم، خبري از ارزشاي بر تن بيرفت و مدرنيزم خرقهپيش
ي نخستين قرباني اين گمراهي اخالقي است؛ مثاًل نهضت اعتقاد به لختي، نمونه

 1وحشتناكي از اين ادعاست.
ستفاده شناسي جنسي، از مطالعات تاريخي نيز اشناسي و روانعالوه بر مطالعات مردم

و اين مطلب  2شود كه انسان در هيچ مقطعي بدون پوشش زندگي نكرده است؛مي
حاكي از وجود شرم و حياي ذاتي انسان است. از آيات مربوط به خلقت حضرت 

شود. خداوند در قرآن به آدم و حوا نيز فطري بودن پوشش و حجاب استفاده مي
مان گونه كه فتنه و فريب شيطان دهد كه مواظب باشند مبادا هها هشدار ميانسان

 باعث برهنگي آدم و حوا گرديد، موجب فريب و برهنگي آنان نيز بشود: 

                                              
فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي 
تاريخ لباس 

پيام زن
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يا بَنِي آدَمَ ال يَفْتِنَنَّكُُم الشَّيْطاُن كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مَِن الْجَنَِّة يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما 
  1.لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما

 دهد: ي شيطان براي برهنگي آدم و حوا خبر ميوسوسهچنين از قرآن هم
 رَِي عَنْهُما مِنْ ا وُفَوَسْوََس لَهُمَا الشَّيْطاُن لِيُبْدَِي لَهُما م

 
  2.سَوْآتِهِما

ي ي شيطان نسبت به آدم و حوا و خوردن از شجرهو باالخره قرآن از كارايي وسوسه

و حوا و اقدام آن دو به پوشاندن بدن هاي آدم ممنوعه و در نتيجه، آشكار شدن زشتي

 دهد: خود با برگ درختان خبر مي

فَداَلَّهُما بِغُرُوٍر فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرََة بَدَْت لَهُما سَوْآتُهُما َو طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِْن وَرَقِ 
  3.الْجَنَّةِ 

در آيات فوق « ا من سواتهماليبدي لهما ما وري عنهم»و « ينزع عنهما لباسهما»از تعابير 

شود كه انسان قبل از ارتكاب خطا در بهشت داراي پوشش بوده به روشني استفاده مي

شود كه به نيز استفاده مي« طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»چنين ازتعبير است؛ هم

شدن، فوراً بدن خود  دليل برخورداري آدم و حوا از حيا و شرم فطري، پس از برهنه

 را با برگ درختان پوشاندند.
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البته، عالوه بر عامل فطري كه در پيدايش اصل پوشش دخالت اساسي داشته است، 

عوامل ديگري، مثل محفوظ ماندن بدن از سرما و گرما، گرايش به تجمل و زيبايي، 

ختلف هاي مدر پيدايش تعدد و تنوع و مدل …شرايط محيطي، جغرافيايي، قومي و

 اند.پوشش مؤثر بوده

  ب( ديني بودن حجابب( ديني بودن حجاب

باشد و حجاب يكي از احكام مسلم دين اسالم است كه اصل آن از ضروريات مي

آيات و روايات فراواني بر آن داللت دارد كه به بعضي از آنها اشاره خواهد شد؛ 

بنابراين، به دليل شدت وضوح ديني و شرعي بودن حجاب و پوشش، نيازي به بحث 

همين ديني بودن حجاب باعث شده تا در تاريِخ مبارزه با  1ي آن نيست.ربارهد

زدايي، روحانيت و عالمان ديني، در صف نخست اين گونه هاي حجابحركت

ي رضاخان، عالمان ي كشف حجاب به وسيلهمبارزات قرار داشته باشند. در قضيه

ي مبارزه نمودند. مواجهه هاي علميه، به دو صورت علمي و عملي با آنديني و حوزه

هاي علمي در تبيين حجاب ها و كتابعلمي عالمان ديني در نگارش مقاالت، رساله

ها، ي عملي عالمان ديني در تحمل زندانو فلسفه و فوايد آن تبلور يافت. مواجهه

                                              
 

حجاب
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انگيز مسجد ي غمهاي اوج آن، قصهها و تبعيدها تحقق يافت كه يكي از نقطهشكنجه

 1مشهد مقدس است. گوهرشاد

  ج( آگاهي زنان و دختران از فوايد حجابج( آگاهي زنان و دختران از فوايد حجاب  

تر زنان نسبت به فوايد حجاب و تر و عميقبدون ترديد، بين آگاهي و اعتقاد بيش

ي مستقيمي وجود دارد كه تر حجاب توسط آنها، رابطهپوشش، و رعايت بيش

ت)ع( و اصرار ي زهرا)س( و ديگر زنان اهل بيي بارز آن را در حجاب فاطمهنمونه

ي آنها در هاي افشاگرانهآنان بر حفظ حجاب در شرايط سخت اسارت و اعتراض

نقش آگاهي زنان  2توان مشاهده نمود.هاي مخالفان اهل بيت)ع( ميمقابل هتاكي

زدايي استعمارگران هاي حجابي حجاب، در مقابله با نقشهنسبت به فوايد و فلسفه

                                              
 

علما و رژيم حكايت كشف حجاب
يواقعهرضاشاه


 كشف حجاب

ي كشف حجابناد محرمانهاسخشونت و فرهنگ
حجاب و كشف تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد

حجاب در ايران

نفس المهموم
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چنين مقاومت دانشجويان و هم 1دولت استعمارگر فرانسه ي مردم الجزاير بادر مبارزه

دختر محجبه در مقابل مقررات ضد حجاب حكومت الئيك تركيه نيز، قابل توجه 

حجابي، قيام زنان آگاه ايراني در ي ديگر تأثير آگاهي زنان بر عليه بياست. جلوه

 اند: ودهمقابل كشف حجاب رضا خان است. امام خميني )ره(  در اين باره فرم

خواهيم اين هاي ايراني هم قيام كردند بر ضدش و تودهني به او زدند كه ما نميزن
  طور چيزي )كشف حجاب( را.

هاي استعمارگران، حتي قبل از البته مقاومت زنان آگاه و عفيف ايراني در مقابل نقشه

جي ي كشف حجاب رضاخان نيز سابقه داشته است. يكي از نويسندگان خارواقعه

 در تمجيد از ايستادگي زنان با حجاب ايراني در مقابل استعمارگران نوشته است: 

ي ايران باد. وي به عزم ثابت سيصد زن شجاع حد، به زنان روبستهدرود و عزت بي

كند كه با چادر سياه  و نقاب سفيد، در حالي كه بسياري از آنان در زير اشاره مي

فتند تا نمايندگان از تسليم كشور به بيگانگان احتراز لباس طپانچه داشتند، به مجلس ر

ي آمريكايي، آن بانوان شجاع اعالم داشتند كه اگر نمايند. به اعتراف اين نويسنده

وكالي مجلس بخواهند در حفظ شرف و عزت ايران تسامح به خرج دهند و يا 

                                              
پيام زن 
ي نورصحيفه 
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تا الاقل  ترديد نمايند، هم آنان و هم شوهران و فرزندان خويش را خواهند كشت،

 1اجسادشان گواهي بر شرف ايراني باشد.

ي حجاب و آگاهي زنان و نقش آن در ي رابطهيكي از نويسندگان داخلي نيز درباره

 نويسد: هاي استعمار غربي ميخنثي كردن توطئه

گردد، اين نسلي است كه حجاب مال نسل آگاهي است كه به پوشش اسالمي بر مي
واهد به استعمار غربي و به فرهنگ اروپايي بگويد: خبا اين پوشش اسالمي مي

پنجاه سال كلك زدي، كاركردي، نقشه كشيدي كه مرا فرنگي مآب كني، من با اين 
  خوانم.گويم نه، و به تمام پنجاه سال كارت فاتحه ميلباس به تو مي

 هاي بد منشأ بعضي حركت هاي فطري حجاب و پوشش،با توجه به ريشه

 حجابي در تاريخ كشورهاي اسالمي چيست؟حجابي و بي

،ًهاي تبليغي، به نفع يا بر فطري بودن يك مقوله، مانع تأثيرگذاري حركتاوال

ي فطري است، ولي در طول تاريخ، ضرر آن نيست؛ مثاًل دين يك مقوله

گسترش آن بوده و برعكس،  هاي تبليغي انبيا)ع( به نفع دين، باعث تحكيم وحركت

افكن باعث تضعيف و هاي تبليغي مخالفان انبيا، مثل شياطين جن و انس شبههحركت

                                              
پيام زن 

اختناق ايران
زن روز 
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پذيري آن گرديده است. همين مطلب، در مورد حجاب و پوشش به عنوان آسيب

ي ي فطري نيز صادق است. همان گونه كه تبليغ و تبيين صحيح فلسفهيك مقوله

ها و پاشيها و سمآن نقش دارد، در مقابل شبهه پراكنيحجاب در گسترش و تعميق 

پذيري فرهنگ حجاب و پوشش در جوامع اسالمي تبليغ منفي مخالفان نيز در آسيب

تأثير مهمي دارد. قراين و شواهد مختلف حاكي از اين است كه يكي از ترفندهاي 

ي از طريق بندوبارمهم استعمارگران براي نفوذ در كشورهاي اسالمي، ترويج بي

حجابي است؛ و اين واقعيتي است كه مسترهمفر، جاسوس گسترش بدحجابي و بي

 استعمار پير انگليس، در خاطرات خود به طور صريح به آن اعتراف نموده است:

اي به عمل آوريم، تا زنان حجابيِ زنان، بايد كوشش فوق العادهي بيدر مسئله
پس از آن كه حجاب زن،  …مشتاق شوندحجابي و رها كردن چادر، مسلمان به بي

ي مأموران ما اين است كه جوانان را به با تبليغات وسيع از ميان رفت، وظيفه
بازي و روابط نامشروع با زنان تشويق كنند؛ و بدين وسيله، فساد را در عشق

جوامع اسالمي گسترش دهند. الزم است زنان غير مسلمان، كامالً بدون حجاب 
 زنان مسلمان از آنان تقليد كنند. ظاهر شوند، تا

زداييِ دولت استعمارگر فرانسه در كشور ي نقش حجابفرانتس فانون، درباره

 گويد: اسالمي الجزاير مي

                                              
پيام زن 

خاطرات همفر
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اوّلين اقدام ضد فرهنگي كه فرانسه در الجزاير صورت داد، تالش براي از بين بردن 
تر عريان يري را بيشحجاب بود، و در اين كار موفق شد؛ و هر چه بدن زن الجزا

تر به حلقوم الجزايري فرو رفت؛ اما مجددًا زن كرد، چنگال استعمارگر، بيش
 الجزايري شخصيت خود را بازيافت و مبارزه عليه مطامع استعمار نيز آغاز گرديد.

ي حجابي در تشديد حملهي نقش بيهمين نويسنده، در كالم ديگري، درباره

 اير گفته است:استعمارگر فرانسه به الجز

شود، افق جديدي را كه تا آن هنگام بر استعمارگر هر چادري كه دور انداخته مي
گشايد و بدن الجزايري را كه عريان شده است، تماماً به ممنوع بود، در برابر او مي

ور شدن اشغالگر حجابي، اميدهاي حملهبي يدهد. پس از ديدن هر چهرهاو نشان مي
  د.گردده برابر مي

زدايي در زدايي از كشور اسالمي الجزاير، حجابعالوه بر نقش استعمار در حجاب

هاي اسالمي افغانستان توسط امان اهلل خان، تركيه توسط آتاتورك و ايران كشور

كه پرداختن به آن،  2انگيزي داردتوسط پهلوي اول و دوم، داستان مفصّل و غم

 طلبد. ي مستقلي را مينوشته

                                              
جنگ الجزايرحريم عفاف، حجاب و نگاه 

ي زنسالنامه 
سال پنجم انقالب الجزاير يا بررسي جامعه شناسي يك انقالب
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تر زنان و دختران فرهيخته و عفيف ايراني هستند كه با جا كه مخاطب ما بيشاز آن

فكران و مطبوعات اند، مناسب است به نقش بعضي روشنآثار فكري و قلمي مواجه

ي كشف حجاب زدايِي استعمار در قضيهوابسته، در همفكري و همكاري با حجاب

 اشاره نماييم. 

 نويسد: وقايع عصر خود مي آبادي پس از اشاره بهيحيي دولت

هاي روگشوده با مردان معاشرت اينك در تهران كانون بانوان تأسيس شده و زن
؛ …گيردي رفع حجاب در تهران و واليات وسعت ميروز دايرهنمايند؛ و روزبهمي

 پس سد حجاب را در ايران شكسته بايد دانست.
به   1314تير ماه  28ر تاريخ اش دي آزادي چاپ خراسان، در سر مقالهروزنامه

ستايش از كشف حجاب پرداخته و روي كار آمدن رضا خان را به ظهور كوكب 

 2درخشان در آسمان ايران تعبير نموده است.

امام خميني )ره( معمار بزرگ انقالب اسالمي ايران، به عنوان شاهدي امين و صادق 

فكران وعات و روشنكه خود ناظر اوضاع آن زمان بوده است، نقش بعضي مطب

 وابسته را در كشف حجاب چنين توصيف كرده است: 

                                              

پيام زن
 

پيام زن 
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فرهنگ، در اين نيم قرن سياه هاي مسموم خطاكار و گفتار گويندگان بيقلم
ي كااليي خواستند درآورند و آنان را بار عصر ننگين پهلوي، زن را به منزلهاسارت

اي آن نيست. هر كس كه آسيب پذير بودند به مراكزي كشيدند كه قلم را يار
ها و شعرهاي اوباش ها و مجلهاي از آن جنايات مطلع شود، به روزنامهبخواهد شمه

و اراذل زمان رضا خان، از روزگار تباه كشف حجابِ الزامي به بعد، مراجعه كند و 
از مجالس و محافل و مراكز فساد آن زمان سراغ بگيرد. رويشان سياه، و شكسته 

ي آنان؛ و گمان نشود كه آن جنايات، با اسم آزاد زنان و با فكرانههاي روشنباد قلم
 المللي بود.خواران و جنايتكاران بيني جهاناسم آزاد مردان، بدون نقشه

هاي كشورهاي استعماري و تقليد اثرپذيري زنان و دختران مسلمان از تبليغثانياً 

زمينه نقش مؤثري داشته است.  هاي پوشش غربي نيز در اينبدون منطق زنان از مدل

اي )حفظه اهلل تعالي( در اين مورد اهلل خامنهمقام معظم رهبري حضرت آيت

 اند: فرموده

گيرشان نشود؛ كه هجوم تبليغاتي غرب دامنكنند به خاطر ايناي از چادر فرار ميعده
رد آورند، چون آن را هم غرب مواما به آن حجاب واقعي بدون چادر هم رو نمي

دهد. تصور نكنيد اگر ما فوراً چادر را كنار گذاشتيم دست از سر ما بر تهاجم قرار مي
خواهند همان فرهنگ منحوس دارند؛ آنها به اين چيزها قانع نيستند، بلكه ميمي

 1جا، مثل زمان شاه كه زن اصالً حجاب و پوشش نداشت عمل شود.خودشان در اين
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 ر اين مورد گفته است:  يكي از دانشمندان اسالمي نيز د

چنان به مشكل بسياري از زنان شرق اين است كه آنان در عين حال كه هم
هاي غربي در هاي اخالقي، عفت و شرافت معتقدند، از آداب و رسوم و سنتارزش
كنند و اين امر آنان را در حالت دوگانگي حجابي و خودآرايي تقليد ميي بيمسئله

 دهد.قرار مي
 

بعضي در ديني و مذهبي بودن حجاب در شكل چادر شبهه نموده و اين گونه شبهه:

چادر به احتمال خيلي زياد از زمان قاجاريه در ايران جا افتاده است »اند كه ادعا كرده

 2«.و هيچ ارتباطي به دين و مذهب ندارد

شده است كه به طور مستقل طرح و پاسخ داده  ي فوق دو ادعا مطرحدر شبهه

 شود. مي

 چادر، حجاب ديني و مذهبي نيست. ادعاي اول:

ي احزاب، صحت ادعاي مذكور را سوره 59ي اوالً، دقت و پژوهش در آيهپاسخ:

 دهد. خداوند در اين آيه خطاب به پيامبرش فرموده است: مورد ترديد جدي قرار مي

                                              
پيام زن 
ايران 
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قُلْ لِأَزْواجِكَ َو بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِْن جاَلَبِيبِهِنَّ  يا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 ؛ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فاَل يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 

 اي پيغمبر، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه خويشتن را با چادر خود
فرو پوشند، كه اين كار براي اين كه آنها به عفت و حريت شناخته شوند تا از 

رانان آزار نكشند؛ بر آنان بسيار بهتر است و خدا در حق تعرض و جسارت هوس
 خلق آمرزنده و مهربان است.

هاي لغت معتبر، مثل لسان العرب، است و جلباب در كتاب« جلباب»جمع « جالبيب»

معنا شده است و ملحفه پوششي گسترده « ملحفه»م الوسيط، به و معج اللغةصحاح 

قبل از بررسي معنا و مفهوم جلباب، بايد ديد  1پيچد.است كه زن خود را در آن مي

هاي چادر رايج در بين زنان مسلمان و ايراني چه نوع پوششي است و عناصر و مؤلفه

فت چادر داراي دو توان گي آن چيست؟ با اندك تأملي ميدهندهاصلي تشكيل

 ي اصلي ذيل است:مؤلفه

 پوشاند.پوشش وسيع، كه از باالي سر تا پايين پاي زن را مي ي چادر:. اندازه1

هاي ديگر پوشيده پوششي جلوباز كه از باالي سر، روي لباس. كاركرد چادر:2

گردد. شود و به نحو خاصي كنترل و جمع و جور ميمي

                                              
المصباح ةئةالملحفة 

المنير
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جلباب قرآني كه در بعضي تفاسير از آن به ملحفه تعبير حال بايد بررسي نمود آيا 

دو عنصر ذكر شده براي چادرهاي رايج فعلي را دارد يا نه؟ اگر دو  1شده است،

توان ادعا كرد كه جلباب قرآني عنصر ياد شده را بتوان براي جلباب اثبات نمود، مي

عايي كرد؛ از اين رو، توان چنين ادهمانند چادرهاي رايج فعلي بوده است و گرنه نمي

 پردازيم: ي اندازه و كاركرد جلباب ميبه بررسي دو مؤلفه

هاي لغت در اين كه جلباب پوششي وسيع ي كتابتقريباً همهي جلباب:الف( اندازه

ي دقيق ي اندازههاي لغت و تفسير دربارههاي كتاباست اتفاق نظر دارند، ولي ديدگاه

ي جلباب، ع كلمات لغويين و مفسرين در مورد اندازهجلباب متفاوت است. از مجمو

 سه ديدگاه قابل اشاره است:

پوشانده جلباب پوششي فراگير بوده كه از باالي سر تا پايين پا را ميديدگاه اول

 2گردد.هاي لغوي و تفسيري فراوان استفاده مياست. اين ديدگاه از كتاب

                                              
التبيان في تفسير القرآن 

تفسير صافيكنزالدقائق

تفسير انوار التنزيل و اسرار التأويل تفسير تبيان؛  
تفسير الكاشف، ، تفسير الميزان؛ 

الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانه
ةة

احكام القرآن للحفة
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تر از مقدار ردا، ر )مقنعه( بوده كه كمتر از خماجلباب پوششي بزرگديدگاه دوم:

هاي لغت، مثل پوشانده است. اين ديدگاه از بعضي از كتابيعني تقريباً تا زانوها را مي

 1شود.مصباح المنير فيومي استفاده مي

ها را جلباب همان خمار )مقنعه( است؛ پوششي كه فقط سر و سينهديدگاه سوم:

 2آيد.مفردات راغب اصفهاني به دست ميپوشانده است. اين ديدگاه از مي

ما معتقديم شواهد مختلفي وجود دارد كه صحت ديدگاه اول و مخدوش بودن 

 اند از:كند كه بعضي از آنها عبارتديدگاه دوم و سوم را ثابت مي

ي زهرا)س( هنگام خروج از منزل و ي پوشش حضرت فاطمهدربارهشاهد اول:

 دك اين گونه نقل شده است: رفتن به مسجد براي دفاع از ف

 3الثت  خمارها علي رأسها و اشتملت بجلبابها.
ي خويش را بر سر و جلباب، يعني پوششي كه ي زهرا)س( خمار و مقنعهيعني فاطمه

 ي تمام آن وجود مبارك بود بر تن كردند. شامل و در بر گيرنده

                                              

والبيت المسلم في  ةالمفصل في احكام المرأ
ةةميةاالسال يعةالشر

ة
المصباح المنير 
معجم مفردات الفاظ القرآن 

االحتجاج 
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 شود:ي مذكور دو نكته استفاده ميي پوشش حضرت در قضيهاز نحوه

پوشش حضرت در بيرون منزل، همان دو پوشش قرآني مستقل از ي اول:نكته

داران ديدگاه بوده است؛ بر اين اساس، نظر طرف« جلباب»و « خمار»يكديگر به نام 

سوم، مثل راغب اصفهاني در مفردات كه جلباب را به خمار معني كرده است، 

 گردد.مخدوش مي

شود كه جلباب، ، به روشني استفاده مي«ت بجلبابهاو اشتمل»از عبارت ي دوم:نكته

گرفته ها را فرا ميپوششي سرتاسري بوده كه تمام آن وجود مبارك، از سر تا قدم

داران ديدگاه دوم؛ كه قايل بودند جلباب تقريباً تا زانوها را است؛ بنابراين، نظر طرف

 گردد. پوشانده است، مخدوش ميمي

الجلباب ثوب »اند: لغوي، مثل مصباح المنير فيومي كه گفته هاياز كتابشاهد دوم:

، تباين و مستقل بودن «از خمار است تر؛ جلباب پوششي گستردهاوسع من الخمار

 شود. به خوبي استفاده مي« جلباب»و « خمار»

اثواب: درع  بعةو لغير ذي محرم ار»چون حديث نبوي)ص( احاديثي هم شاهد سوم:

كه از جلباب و خمار به عنوان دو پوشش مستقل نام برده  1«و ازارو خمار و جلباب 

 است نيز، شاهد بطالن ديدگاه سوم است.

                                              
مجمع البيان،  
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زمخشري در تفسير كشاف و آلوسي در تفسير روح المعاني از ابن شاهد چهارم:

اند كه جلباب عباس، صحابي پيامبر اكرم)ص( و شاگرد امام علي)ع( نقل كرده

كه با اين شاهد بطالن  1پوشانده است؛تا پايين بدن را ميپوششي بوده كه از باال 

 شود.ديدگاه دوم اثبات مي

ي جلباب قرآني به مقداري بوده است كه همانند چادرهاي حاصل اين كه اندازه

 پوشانده است.زمان حاضر از باالي سر تا پايين پا را مي

ي آن، الزم براي فهميدن كاركرد جلباب و كيفيت پوششب( كاركرد جلباب:

معلوم شود. آلوسي از ابن « يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِْن جاَلَبِيبِهِنَّ»ي در آيه« ادناء»است معناي 

اند كه مراد از عباس و قتاده و زمخشري در تفسير كشاف از ابن سيرين نقل كرده

قرار دادن جلباب در باالي ابرو و گردن و جمع و جور كردن و قرار دادن « يدنين»

كه معمواًل بانوان متدين و حساس  2ي آن در باالي بيني است،هاي جمع شدهشهگو

دهند. از عبارت ابن نسبت به رعايت حجاب در مواجهه با نامحرم اين كار را انجام مي

شود كه جلباب همانند چادرهاي فعلي، پوششي عباس، قتاده و ابن سيرين معلوم مي

                                              
تفسير روح تفسير كشاف 

المعاني
عبيدة 
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ي شريفه نيز مؤيد اين مدعاست؛ بنابراين، در آيه« يدنين»ي جلوباز بوده است كه واژه

از نظر كاركرد و كيفيت پوشش نيز جلباب قرآني، شبيه چادرهاي امروزي بوده 

 است. 

گذاري نيست و مهم اين است كه حقيقت و به رغم اين كه بحث بر سر الفاظ و نام

ولي با  مصداقي از پوشش، شبيه چادرهاي فعلي، در صدر اسالم موجود بوده است،

ي هايي كه دربارههاي قرآني و كتابهاي واژهبختانه در كتاباين همه، خوش

اند، جلباب به چادر معنا شده است و اين مؤيد بسيار خوبي است جلباب بحث نموده

ها و عناصر جلباب و چادر، همانند ما، از بر اين كه آنها نيز به دليل اشتراك مؤلفه

  1اند.ا فهميدهجلباب قرآني معناي چادر ر

گذشته از آنچه كه براي اثبات مشابهت معناي چادر و جلباب گفته شد، چگونه ثانياً، 

ترين رهبران ديني اسالم در زمان ممكن است كه مراجع تقليد، به عنوان بزرگ

ي ولي در عين حال، گوينده 2غيبت، چادر را پوشش مطلوب و بهتر معرفي كنند،

                                              
تفسير ابوالفتوح رازيلسان التنزيل 

 نثر طوبي
العرب لغةمنتهي االرب في 

كيهان انديشهي حجابيهرسالهي مسلمانانفرهنگ البسه
كهن تفسير مفردات قرآن ينسخه

احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعي آنان  
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دليل و مدركي، ادعا نمايد كه چادر هيچ ارتباطي به دين و ي هيچ محترم بدون ارائه

 مذهب ندارد؟! 

حاصل اين كه، با توجه به مشابهت بسيار نزديك جلباب قرآني با چادر، از نظر اندازه 

توان ادعا كرد كه چادر ارتباط وثيقي با دين اسالم و قرآن دارد؛ و و كاركرد، مي

 گردد. طي با دين و مذهب ندارد ابطال ميبدين ترتيب ادعاي اول كه چادر ارتبا

 ادعاي دوم: حجاب در شكل و قالب چادر مربوط به زمان قاجاريه است.

ي سند و مدارك معتبر تاريخي است، اما ايشان اين ادعا، نيازمند ارائهپاسخ: اوالً، 

اند؛ بنابراين، كالم ايشان مدعايي بدون سند و مدركي براي كالم خود ارائه نكرده

 دليل و مدرك و در نتيجه، فاقد ارزش و اعتبار علمي است.

كردند كه ي سند و مدارك تاريخي اثبات ميكنيم ايشان با ارائهفرض ميثانياً، 

چادر در زمان قاجار در ايران رسم شده است، پس از اثبات ارتباط مستحكم چادر با 

مصاديق پوششي است كه قرآن در نقد ادعاي اول و اين كه به هر حال، چادر يكي از 

تر و بهتر زنان و لذا مطلوب اسالم نيز هست، زنان ايراني ي حجاب بيشتأمين كننده

به خاطر استفاده از چادر به عنوان الگوي پوشش مناسب در مواجهه با نامحرم به خود 

 مند باشند. كه از آن گاليهبالند، نه اين مي

جاب و لباس، اسناد و مدارك تاريخي زير بر اساس شهادت و گواهي منابع حثالثاً، 

ي تاريخي كه حجاب در شكل چادر، به صدها سال قبل از مبين آن است كه پيشينه

 گردد.پيدايش قاجار در ايران بر مي
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خوريم كه عالوه بر الف( در زمان ايران باستان به تصاويري از بانوان ايراني بر مي

 1پوشاندند؛چادر زن امروز ايران است مي لباس، بدن خود را با چادري كه شبيه به

هاي بلندي كه ب( زنان عهد هخامنشي و اشكاني، عموماً چادر بر سر داشته و پيراهن

 2اند.كردهپوشانده به تن   ميتا مچ پاي آنان را مي

كردند كه تا وسط ساق ج( زنان عهد ساساني، گاهي چادر گشاد و پُرچين به سر مي

هاي نقره ساخته شده است كه نقوشي  از بانوان ساساني در بشقابرسيده است. پا مي

 3دارند. در آن هر يك از بانوان، چادري به خود پيچيده

ي محترم نيز ابطال گرديد و آشكار شد كه حجاب به اين ترتيب، ادعاي دوم گوينده

نيز ي عميق تاريخي و ملي ي عميق ديني، داراي ريشهدر شكل چادر، عالوه بر ريشه

 شده است.هست و صدها سال قبل از پيدايش قاجار از آن استفاده مي

                                              
پيام زن 

فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي 
حجاب 



 

 

 

 

 

 

فصل سوّم



 

 

 



 

 

 

هاي ارزشي و ي چارچوبگوي شبهات و سؤاالتي دربارهفصل سوم اين اثر، پاسخ

 ديني حجاب و بعضي از مصاديق حجاب برتر، مثل چادر مشكي است.

 

چه اشكالي دارد در چهارچوب شرعي، »بعضي با طرح اين پرسش كه شبهه: 

اند اين شبهه را القا كنند كه خواسته 1«هركس هرجور كه خواست لباس بپوشد؟

اسالم، فقط چارچوب كلي براي پوشش بيان كرده است و به صورت جزئي، شكل 

ده است. آيا ادعاي مذكور خاصي از حجاب و پوشش در متون ديني اسالم ذكر نش

 صحيح است؟

تر مورد از نظر اسالم چارچوب واجب پوشش و حجاب زنان ـ كه بيشپاسخ:

چالش و سؤال است ـ پوشاندن تمام بدن در مقابل نامحرم است، به استثناي صورت و 

ها به پايين، كه طبق نظر مشهور فقها پوشاندن آنها واجب نيست؛ البته بعضي مچ دست

ها را نيز الزم اي فعلي، به طور احتياط وجوبي، پوشاندن صورت و دستاز فقه

دانند، در اصل مطلوبيت و ولي حتي افرادي كه پوشاندن آن را واجب نمي 2دانند؛مي

 3استحباب آن بحثي ندارند.

                                              
نوروز 
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هاي معمولي، مثل پيراهن و شلوار، كه زنان و مردان در داخل عالوه بر پوشش لباس

كنند، براي حجاب بيرون از منزل و در مقابل نامحرم، در قرآن و منزل استفاده مي

احاديث براي تأمين حجاب واجب زنان، از چند نوع پوشش خاص، نام برده شده 

 است.« جلباب»و « خمار»است كه دو نوع معروف آن 

  الف( خمار الف( خمار 

وش خود را با مقنعه زنان بايد سر، سينه، و د 1؛وَ لْيَضْرِبَْن بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ
 بپوشانند. 

 خُمُر جمع خمار، و مراد از آن پوشش مخصوص سر و اطراف سر 

 

ي شريفه، از عايشه نقل شده در بعضي تفاسير، در ذيل آيه 2بانوان، مثل مقنعه است.

 است: 
ي شريفه نازل شد، هر يك از آنها به زناني بهتر از زنان انصار نديدم. وقتي اين آيه

اي اي جدا كردند و خمار و مقنعههاي مخصوص خود رفتند و از آن تكهسمت لباس
  است. مشكي پوشيدند، گويي باالي سر آنها كالغ نشسته

                                              
 

البحرين مجمعالمصباح المنيرة 

العرفانتفسيرمخزن تفسير تبيان
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شود كه رنگ خمار و مقنعه در زمان صدور آيه، ي ذكر شده استفاده مياز قضيه

كرد؛  توان مؤيداتي ذكرهاي لغت نيز ميمشكي بوده است. براي اين قضيه، از كتاب

ي لغوي خمار )خ ـ م ـ ر(  شود در ريشههاي لغت، استفاده ميمثاًل از بعضي كتاب

گردد اطالق مي« خمر»به مشروبات الكلي نيز از آن جهت  2سياهي اخذ شده است.

ي ي شريفهگردد. مخفي نماند كه در آيهگي عقل انسان ميكه باعث سياهي و تيره

ي مستقلي را وي فراواني وجود دارد كه مقالهخمار، نكات تفسيري و ادبي و لغ

  3طلبد.مي

  ب( جلباب ب( جلباب 
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ َو بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِْن جاَلَبِيبِهِنَّ 

اي پيغمبر به زنان و  ؛حِيماً ذلِكَ أَدْنى أَْن يُعْرَفَْن فاَل يُؤْذَيْنَ َو كاَن اللَُّه غَفُورًا رَ 

                                              
 

تفسير كشاف

تفسير ابن كثيرصحيح البخاري
المفصل في احكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة اسالمية

العينة 
اقرب المواردة

التحقيق في كلمات القرآن الكريم 
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دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه خويش را به چادر فروپوشند؛ كه اين كار براي 
رانان آزار اين كه آنها به عفت و حريت شناخته شوند، تا از تعرّض و جسارت هوس

 نكشند، بر آنان بسيار بهتر است و خدا در حق خلق آمرزنده و مهربان است. 
ي شريفه، جمع جلباب است و جلباب به كه قبالً گذشت جالبيب در آيههمان گونه 

هاي ديگر معناي پوشش گسترده و فراگير تمام بدن است، كه زنان بر روي لباس

شود. بر اساس پوشند؛ امروزه در زبان فارسي به چنين پوششي چادر گفته ميمي

اي رايج، از نظر مفهوم، تحقيقي كه نگارنده انجام داده، بين جلباب قرآني و چادره

 1هاي بسيار نزديكي وجود دارد.اندازه، كاركرد و حتي رنگ، همگرايي و شباهت

عالوه بر قرآن كه دو شكل خاص از پوشش فوق را براي زنان در مقابل نامحرم 

توصيه كرده است، در برخي احاديث نيز چهار پوشش ويژه براي زنان در مقابل 

 قنعه، چادر، و ازار معرفي شده است. نامحرم، به نام پيراهن، م
عن النبي )صلي اهلل عليه و آله و سلم(: و لغير ذي محرم اربعة اثواب: درع و خمار و 

  2جلباب و ازار.

                                              
جمهوري اسالمي 

مجمع البيان 
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تر چرا حجاب زن و مرد تفاوت دارد و چرا بايد مقدار پوشش بدن زنان بيششبهه

 تفاوت غير عادالنه و تبعيض آميز از مردان  باشد؟ آيا اين 

 

 1نيست؟

هاي تكويني و به منظور تأمين احكام تشريعي اسالم، متناسب با ويژگيپاسخ:

كند. تفاوت زن و مرد در بسياري مصالح و دفع مفاسدي است كه افراد را تهديد مي
 ت.هاي تكويني آنها اساز احكام تشريعي، از جمله حجاب نيز نشأت گرفته از تفاوت

هاي جسمي و روحي شناسي، در باب تفاوتتحقيقات علمي در فيزيولوژي و روان
تر از هاي چشمي حساسزن و مرد، ثابت كرده است كه مردان نسبت به محرك

 2تري دارند.هاي لمسي حساسيت بيشاند و برعكس، زنان در مقابل محركزنان
كه مرد از نگاه كردن به تن  دهد كه آن اندازههاي علمي نشان ميتحقيقات و تجربه

شناسي شود. در رواني مرد تحريك نميشود، زن از مشاهدهو اندام زن تحريك مي
جنسي نيز ثابت شده است كه تمامي سطح بدن زن براي مرد محرك است، اما در 

 3مرد چنين نيست.

                                              
آواي زن 
فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي 

نگين
 

The psycholojy of clothes  
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و  هاي تكويني زن و مرد، احكامها و تفاوتدين مقدس اسالم نيز متناسب با ويژگي
تعاليم نوراني خود را تشريع كرده است؛ مثالً براي حفاظت مردان از مفاسد ناشي از 

انگيز، آنها را به مراقبت و هاي چشمي شهوتتر آنان نسبت به محركحساسيت بيش
تر چشم در مواجهه با نامحرم مأمور كرده است. در حديثي از امام كنترل بيش

 رضا)ع( نقل شده است:
الى شعور النساء المحجوبات باالزواج و الي غيرهنّ من النساء لما فيه من حُرِّم النظر 

خداوند نگاه كردن به موهاي زنان  1تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد؛
انگيز ي محجوبه و غير آنها را حرام كرده است؛ زيرا نگاه شهوتازدواج كرده

 باعث فساد است. مردان، باعث تهييج جنسي، و تهييج جنسي 
هاي لمسي، براي تر زنان نسبت به محركدر مقابل، به دليل لطافت و حساسيت بيش

تر در حفاظت آنان از مفاسد ناشي از اين ويژگي، آنها را به حجاب و پوشش بيش

اي كه طبق فتواي مشهور فقها، مواجهه با مردان نامحرم دستور داده است؛ به گونه

ي بدن، به استثناي وجه و كفين را بپوشانند؛ ولي اين امحرم همهزنان بايد در مقابل ن

مقدار پوشش براي مردان واجب نيست؛ و اين حكم اسالم، غير عادالنه و تبعيض 

 هاي متفاوت زن و مرد است. آميز نيست؛ زيرا متناسب با ويژگي

 حكم حجاب و پوشش زن و مرد از نظر ي تفاوتي ديگري كه تبيين كنندهنكته

تواند باشد، تفاوت تكويني و فطري آنها از نظر مقدار حيا و شرم است. در اسالم مي

                                              
وسائل الشيعه 
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؛ 1«اجزاء فتسعة في النساء و واحد في الرجال الحياء عشرة»روايتي تصريح شده است: 

حيا و شرم ده قسمت است، كه نُه قسمت آن در زنان و يك قسمت آن در مردان 

حال پوشش زن و مرد نيز حاكي از اين است است. آثار و شواهد تاريخ گذشته و 

بنابراين، يكي از علل ديگر  2تر از مردان بوده است؛كه معموالً پوشش زنان بيش

تر زنان نسبت به مردان، زيادي حجب و حياي آنان نسبت به مردان است پوشش بيش

 كه در روايت به آن تصريح شده و تجربه و واقعيت خارجي نيز مؤيد آن است. 

 

  

 ي زهرا)س( به عنوان بهترين الگوي تربيتي زن مسلمان، در حضرت فاطمه

 اند؟بيرون منزل و در مواجهه با نامحرم، چه نوع حجاب و پوششي داشته

خواستند به بيرون ي زهرا)س( وقتي ميدر تاريخ نقل شده است كه حضرت فاطمه

هاي خاصي، مثل جلباب )چادر( و برقع  )ص( بروند، از پوششمنزل و نزد پيامبر اكرم

عالوه بر اين، يكي از حوادثي كه بيانگر مقدار  3كردند؛)روپوش صورت( استفاده مي

ي زهرا)س( در بيرون منزل و در مواجهه با نامحرم است، حجاب حضرت فاطمه

انگيز غصب غمي فدك است. در داستان آمدن ايشان به مسجد براي دفاع از  قضيه

                                              
ميزان الحكمه 
پيام زن 
علل الشرايع 
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فدك آمده است: وقتي ابوبكر و عمر تصميم گرفتند كه حضرت را از فدك محروم 

نمايند، ايشان با شكل خاصي از حجاب و پوشش، براي دفاع از حق خويش از منزل 

به مسجد آمدند. راوي داستان، شكل خاص حجاب حضرت را اين گونه توصيف 

 نموده است: 
ملت بجلبابها و اقبلت في لمة من حفدتها و نساء الثت خمارها علي رأسها و اشت

حضرت زهرا )س( هنگام خروج از منزل مقنعه را محكم بر سر  1قومها تطأ ذيولها؛
پوشاند و اي كه تمام بدن آن حضرت را ميبستند و جلباب و چادر را، به گونه

و زنان  رسيد، به تن كردند و به همراه گروهي از نزديكانهاي آن به زمين ميگوشه
 قوم خود به سوي مسجد حركت نمودند.

« جلباب»و « خمار»ي فوق گوياي آن است كه پوشش بيرون از منزل حضرت قضيه

بوده كه قرآن به عنوان حجاب زنان دربيرون منزل و در مواجهه با نامحرم از آن ياد 

 كرده است. 

  زهرا)س( در بيرون منزل و در چادر و جلباب قرآني كه حضرت فاطمه

 اند چه رنگي داشته است؟مواجهه با نامحرم از آن استفاده كرده

 قرآن به زبان عربي مبين نازل شده است و براي عرب زبانان قابل فهم بوده است؛

ي جلباب بنابراين، بايد بررسي نمود كه زنان صدر اسالم، كه نخستين مخاطبان آيه

                                              
االحتجاج 
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اند و تبادر و سبقت ذهني آنها از آن چه جلباب چه برداشتي داشتهي اند، از واژهبوده

بوده است. در كتاب سنن ابي داود از امّ سلمه، همسر گرامي پيامبر اكرم)ص( 

 اي نقل شده است كه مبين تبادر ذهني زنان عرب آن زمان است.قضيه
هاي انصار از ازل شد، زنن 1«يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جاَلَبِيبِهِنَّ»ي جلباب وقتي آيه

هاي مشكي داشتند؛ گويي كالغ باالي هايشان خارج شدند، درحالي كه پوششخانه
  1سر آنها نشسته است.

 ي ياد شده، آمده است: در كتاب عون المعبود، شرح سنن ابي داود در توضيح قضيه
ند داراي هايي كه زنان انصار به عنوان جالبيب از آن استفاده كرده بودچون پوشش

  اند.رنگ مشكي بوده است، آنان به كالغ كه رنگ آن مشكي است تشبيه شده
بعضي از تفاسير مهم، مانند تفسير الدر المنثور سيوطي، روح المعاني و تفسير الميزان 

اند. عالوه بر شاهد تاريخي ي جلباب جريان تاريخي فوق را نقل كردهنيز در ذيل آيه

نيز  اكرم)ص( در مقابل رنگ مشكي پوشش زنان انصار، مذكور، كه سكوت پيامبر

دليل بر تقرير و تأييد آن است، شواهد لغوي فراواني نيز براي اثبات اين مدعا وجود 

ي لغوي جلباب رنگ مشكي اخذ شده است؛ زيرا جلباب در دارد كه اساسًا در ريشه

هاي لغوي تابي جُلب است و يكي از معاني جُلب در بسياري از كلغت از ريشه

                                              
 

اآلية  
سنن ابي داوداكسية
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؛ مثالً جُلب الليل به معناي سياهي شب آمده است. ابن 1معتبر، تيرگي و سياهي است

و »منظور، صاحب كتاب لغت معتبر لسان العرب، پس از نقل شعري كه بخشي از آن 

ي شعر از جُلب، سواد و است تصريح نموده كه گوينده« جُلب الليل يطرده النهار

  2.سياهي را اراده كرده است

هاي لغوي معتبر، شواهدي از زبان عربي نقل شده، عالوه بر اين، در بعضي از كتاب
چنين در برخي از هم 3كه جُلب در آنها به معناي تيرگي و سياهي به كار رفته است؛

اند، جلباب به پوشش هاي اسالمي نوشته شدهي انواع لباسهايي كه دربارهكتاب
  4پوشد معنا شده است.هاي ديگر ميي مشكي كه زن روي لباسگسترده

شود كه رنگ از مجموع شواهد لغوي، تفسيري و تاريخي مذكور، به روشني استفاده مي

توان ي شريفه، مشكي بوده است؛ بنابراين، ميجلباب و چادر زنان عرب هنگام نزول آيه

 ي قرآني دارد.گفت كه چادر مشكي منشأ و ريشه

ي قرآني و اسالمي دارد، پرسش مهم اين است ريشهحال كه ثابت شد چادر مشكي 

ي وجودي آن اجراي احكام قرآن است و براي كه آيا حكومت اسالمي ـ كه فلسفه

تحقق احكام اسالم و قرآن اين همه شهيد و جانباز تقديم خدا و قرآن نموده است ـ 

                                              
لغة 

لسان العرب 
و تاج العروس العين  
في االسالم ينةالمالبس و الزة 
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ر مشكي را ترين مراكز الگوسازي، چادتواند در مراكز اداري خود، به عنوان مهممي

هاي گزينش زنان مورد توجه قرار دهد يا به عنوان حجاب برتر و يكي از مالك

 خير؟

ي قرآني و اسالمي براي چادر پاسخ سؤال فوق مثبت است؛ زيرا پس از اثبات ريشه

ي ترويج و ي مسئوالن يك حكومت قرآني و اسالمي است كه زمينهمشكي، وظيفه

از جمله استفاده از چادر مشكي را در مراكز اداري هاي قرآني و تبليغ عملي آموزه

، التزام عملي به حجاب قرآني خود فراهم نمايند؛ و حتي هنگام گزينش كارمندان زن

 يابي مورد توجه قرار دهند.هاي گزينش و ارزشو اسالمي را به عنوان يكي از مالك

سياه در ادارات چرا چادر »با توجه به آنچه ذكر شد پاسخ اين پرسش و شبهه كه 

 گردد.روشن مي 1،«مالك ارزشيابي است
 

توان كراهت حجاب تيره، اند آيا از روايات ميگونه كه بعضي ادعا كردهآنشبهه:

 2مثل چادر مشكي را اثبات نمود؟

در مباحث قبلي، ي طرح شده چگونه ممكن است كه بر اساس ادلهپاسخ: اوالً

رنگ جلباب و چادر قرآني، همانند رنگ چادرهاي رايج فعلي مشكي باشد، ولي 

ي كراهت بتوان در روايات معصومين)ع( حديث معتبري مخالف قرآن، درباره

                                              
ايران  
ايران 
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استفاده از چادر مشكي پيدا نمود؟ آيا ممكن است اهل بيت)ع( به عنوان بهترين 

ث خود مطلبي خالف قرآن فرموده باشند؟ مفسران و شارحان قرآن مجيد، در احادي

هاي صحت و پر واضح است كه پاسخ اين سؤال منفي است؛ زيرا يكي از مالك

سقم احاديث، موافقت و مخالفت محتواي آنها با قرآن است. براساس مالك ياد 

ي كراهت پوشش مشكي بانوان وارد شده باشد فاقد شده، فرضاً اگر روايتي درباره

 ر است.ارزش و اعتبا

شود، از نظر سند پوشي استفاده ميرواياتي كه از ظاهر آنها كراهت سياهثانياً

نيز به ضعف  2و مرحوم خويي 1انديش، مرحوم صاحب جواهراند. فقيه ژرفضعيف

گونه اند؛ بنابراين، به دليل ضعف سند، اينسندي روايات مورد نظر تصريح كرده

 رسد.به بررسي داللت آنها نمي روايات قابل استناد نيستند و نوبت

ممكن است ادعا شود به دليل متعدد بودن رواياتي كه ظاهر آنها داللت بر ثالثاً،

كراهت پوشش سياه دارد؛ و نيز به دليل اين كه ضعف سند روايات در مستحبات و 

توان در داللت آنها بحث مكروهات، مانند مورد بحث، خيلي مهم نيست، پس مي

 كرد.

                                              
 

ةكتاب الصالالوثقي ةشرح عرو 
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وجوي مفصلي كه در احاديث صحت ادعاي فوق، بر اساس فحص و جست با فرض

 1ي كراهت پوشش چادر مشكي بانوان نيافتيم؛انجام گرفت، حتي يك حديث درباره

اند، روايات مربوط به كراهت بنابراين، همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرموده

و معروف خود نقل  شود. ايشان در كتاب فقهي عميقپوشي، شامل زنان نميسياه

 اند: كرده

هاي متعددي از علماي اماميه، كراهت پوشش سياه مختص مردان طبق تصريح كتاب
تري براي زنان هنگام مواجهه با تر و بيشاست؛ زيرا شارع مقدس پوشش غليظ

هاي ديگر، به نحو بهتري و رنگ مشكي، در مقايسه با رنگ نامحرم قرار داده است
 كند.تر را تأمين ميبيشتر و پوشش غليظ

بنابراين، طبق نقل مرحوم صاحب جواهر، كراهت پوشش مشكي، مختص مردان 

 است.

                                              
ةةفروع كافي 

وسايل الشيعة الي تحصيل 
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلةمسائل الشريعة

ة
 

مستدرك الوسائل

ال يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و الدروع ما ال يواري شيئا
وسائل الشيعة
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به دليل اختصاص كراهت پوشش مشكي به مردان، آن هم در غير از كفش، عمامه و 

ي شيعه به كراهت چادر مشكي زنان فتوا نداده عبا، حتي يك نفر از فقيهان برجسته

بعضي از مراجع تقليد، مثل رهبر معظم انقالب اسالمي، آيت اهلل است، بلكه برعكس، 

اند و بعضي نيز، مانند آيت اهلل اي به عدم كراهت چادر مشكي تصريح كردهخامنه

فاضل لنكراني و آيت اهلل تبريزي باالتر از عدم كراهت، به برتري حجاب با چادر 

 اند: مشكي فتوا داده و فرموده

  ع حجاب است.چادر مشكي بهترين نو
 

 

 

 

 

 پيامبر)ص( از پوشش »توان از ظاهر بعضي روايات، مثل روايت آيا مي

لباس مشكي، غير از سه مورد خفّ )نوعي كفش چرمي نازك( عمامه و كسا 

                                              
ي فرهنگ اسالمويژه نامهمسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد 
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استفاده نمود كه پوشش لباس مشكي به طور مطلق و  1،«كراهت داشت

 مشترك براي مرد و زن كراهت دارد؟

 ،ًپوشي از ضعف سند روايت فوق، ترديدي نيست كه اساساً زن با فرض چشماوال

و مرد در برخي از موارد، از جمله پوشش و لباس، داراي احكام متفاوتي هستند؛ 

ي اشتراك زن و مرد در توان به قاعدهبنابراين، در خصوص احكام پوشش، نمي

لي براي ي زربافت و حرير براي زن جايز است، واحكام تمسك جست؛ مثاًل جامه

ي بدن به استثناي . مقدار پوشش زنان، طبق نظر مشهور فقها، همه2مرد جايز نيست

ولي مقدار پوشش مردان  3گردي صورت و دو دست از مچ تا نوك انگشتان است،

تر است؛ حتي از نظر رنگ پوشش نيز، استفاده از لباس احرام سفيد براي مردان كم

هاي خاص مثل حرير تثناي بعضي لباسمستحب است، ولي زنان مجازند، به اس

 .4محض، با هر لباسي، حتي داراي رنگ غير سفيد محرم شوند

                                              
العمامة 

فروع كافي
احكام روابط زن و مرد توضيح المسائل  

و مسائل اجتماعي آنان
 

وسائل الشيعهالمقنع 
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توان ادعا نمود ي بانوان و آقايان در مورد لباس، نميبنابراين، با توجه به احكام ويژه

كه حكم كراهت در روايت فوق مطلق است و به طور مشترك شامل زن و مرد 

 شود.مي

بپذيريم كه روايت مذكور، مختص بيان حكم رنگ پوشش مردان بر فرض ثانياً، 

گردد، به دليل رواياتي كه ظاهر آنها كراهت خواندن نماز نيست و شامل زنان نيز مي

بعضي از فقها حكم كراهت لباس  1در لباس مشكي، به استثناي سه مورد است،

 2اند.مشكي را نيز مختص به حالت نماز دانسته

ه روايت مذكور عام باشد و به طور مشترك، شامل زنان و مردان و بر فرض كثالثاً

نيز حالت نماز و غير نماز گردد، باز روايت ياد شده داللت ندارد بر اين كه پوشيدن 

لباس مشكي، مانند چادر مشكي براي زنان كراهت دارد؛ زيرا در روايات متعدد كه 

هاي ند، سه نوع پوشش، به نامااز نظر مضمون و محتوا با روايت مورد بحث موافق

كه كسا از نظر لغت، و اند؛ و با توجّه به اينخفّ، عمامه و كسا از كراهت استثنا شده

گيرد؛ ي حديث شريف كسا،لباس بلندي است كه تمام بدن را فرا ميبه قرينه

بنابراين، عباي سياه براي مردان و چادر مشكي براي زنان كراهت ندارد؛ و به نظر 

                                              
فروع كافي 

الدروس الشرعيهةالوثقي ةالعرو 
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سد براساس همين استثناي كسا در روايت مورد بحث، هيچ يك از فقهاي رمي

ي شيعه به كراهت پوشيدن چادر مشكي فتوا نداده است؛ بلكه برخي، چادر برجسته

 اند. مشكي را بهترين نوع حجاب دانسته

  مگر كراهت رنگ مشكي در دين اسالم يك حقيقت نيست؟ پس كدام

 ؟1ي اسالمي ما مبلغ رنگ سياه شويمشود در يك جامعهدليل سبب مي

 :ي محترم با قطعي دانستن حكم كراهت رنگ مشكي به پرسش كنندهتوضيح

ي افراد از لباس تيره و گونه القا نموده است كه استفادهطور مطلق از نظر اسالم، اين

آيد. عبارت فوق متضمن دو پرسش مشكي، نوعي تبليغ فاقد دليل به حساب مي

 دهيم.ر پرسش را به طور مستقل پاسخ مياست؛ لذا ه

 

  پرسش اول: مگر كراهت رنگ مشكي در دين اسالم يك حقيقت

 نيست؟
با فرض پذيرش كراهت اجمالي پوشش مشكي در دين اسالم، ترديدي پاسخ:

ي افراد، اعم از زن و مرد، و نيست كه حكم مذكور براي هر نوع لباس و براي همه

                                              
نوروز 
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پوشي استثنا هت؛ يعني موارد متعددي از حكم كراهت سياها نيسي زمانبراي همه

 اند از: ترين آنها عبارتشده است كه مهم

قبالً نقل شد كه پيامبر هاي مشكي خاص. الف( عدم كراهت بعضي از پوشش

اكرم)ص( از پوشش مشكي كراهت داشت، مگر در سه مورد: خّف )نوعي كفش 

پوشاند و شامل عبا و ي كه تمام بدن را مي. )لباس بلند1چرمي نازك(، عمامه و كسا

گردد(؛ بنابراين، چند پوشش مشكي استثنا شده، كراهتي چادر مشكي بانوان نيز مي

 ندارند.

ترديدي نيست كه در اسالم پوشش ب( عدم كراهت لباس مشكي براي بانوان. 

نه گوزن و مرد از جهات مختلف، مثل نوع، مقدار و حتي رنگ، متفاوت است. همان

هاي متعددي از علماي كه قبالً از مرحوم صاحب جواهر نقل شد، طبق تصريح كتاب

 اماميه، كراهت پوشش مشكي، مختص مردان است، نه بانوان. 

استفاده از رنگ مشكي در ج( عدم كراهت پوشش مشكي در مراسم عزاداري.

عملي مردم  يمراسم عزاداري براي زنان و مردان كراهتي ندارد؛ از اين رو، سيره

 سفينة»متدين و حتي غير متدين، پوشيدن لباس مشكي در اين مراسم است. در 
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رواياتي ذكر شده است كه بر جواز و مطلوبيت پوشيدن لباس مشكي در  البحار

 1مراسم عزاداري داللت دارد.

با توضيحات فوق آشكار گرديد كه القاي اين فكر كه كراهت رنگ مشكي در 

 آميز است.ي و صددرصد است، غير عالمانه و مغالطهاسالم، يك حكم كل

  

 ي اسالمي ما مبلّغ شود كه در يك جامعهپرسش دوم: كدام دليل سبب مي

 رنگ سياه شويم؟

 :بايد از ايشان سؤال كرد مراد شما از تبليغ چيست؟پاسخ 

اگر مراد شما تبليغ نظري و علمي به صورت نوشتن كتاب و مقاله است، در الف( 

 گوييم: پاسخ مي

پاشي بر ضد انواع گويي از شبهات و سمچنين تبليغي غالباً در دفاع و پاسخاوالً،

حجاب اسالمي مثل چادر مشكي است. 

ي بر فرض كه تبليغ نظري و علمي، حتي به صورت غير دفاعي و ابتدايي دربارهثانياً،

به ادله و شواهد قوي و با گونه تبليغ مستند چادر مشكي بانوان زياد باشد؛ اگر اين

                                              
پوشي در سوگ سياهالبحار سفينة 

ري نوائمه
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روش صحيح انجام گيرد، نبايد از آن برآشفته شويد، بلكه اگر آن را قبول نداريد، به 

 توانيد آن را نقد نماييد. طور منطقي و استداللي مي

داديد كه با استناد به چه دليلي در اي كاش شما نيز به اين پرسش پاسخ ميثالثاً،

هاي نازك، كوتاه و رنگارنگ براي بانوان و دختران اسي اسالمي به تبليغ لبجامعه

هاي مذكور پرداخته كنيد؟ متاسفانه در اغلب مقاالتي كه به تبليغ لباساقدام مي

شود، به جاي برخورد اثباتي، يعني ترويج و تبليغ لباس مورد نظر خود با دليل و مي

در مشكي اقدام منطق، غالبا از طريق سلبي، يعني تخريب حجاب برتر، مثل چا

 1شود.مي

اگر مراد شما از تبليغ، تبليغ عملي چادر مشكي در سطح جامعه است، بايد گفت  ب(

گونه تبليغ ي عقلي و نقلي، اينكه به دليل برخورداري حجاب مذكور از حمايت ادله

هيچ منع عقلي و شرعي ندارد. با دقت در پاسخ فوق، نادرستي اين سخن كه چرا 

نيز  2شود پاسخي ندارد،سؤال كه چرا تيره پوشي تبليغ و ترويج ميكسي براي اين 

 گردد.آشكار مي

تر هاي نخست انقالب اسالمي، بيشدر سال»خي با اين عبارت كه شبهه: بر

كردند كه پوشش خوب ها از چادرهاي رنگ روشن و گلدار استفاده ميخانم
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ند كه چادرهاي زنان در اند اين شبهه را القا كنخواسته 1،«و كاملي نيز بود

هاي نخست انقالب واجد چهارچوب شرعي بوده است. آيا ادعاي مذكور سال

 درست است؟

ها در اول انقالب از چادرهاي گلدار و رنگ بر فرض بپذيريم كه خانمپاسخ: اوالً، 

هاي نخست و پرالتهاب انقالب ـ كردند، مگر هر كاري كه در سالروشن استفاده مي

ي انقالب، فرصت تبيين و تعميق طبيعي به دليل مسائل روزمره و پيچيدهكه به طور 

مباني دينِي وجود نداشته است ـ توسط بانوان انجام شده است، شرعاً خوب و قابل 

كرِد آن زمان، مالك و معيار و حجت دفاع است كه اكنون پس از بيست سال، عمل

هاي نخست پر ان در سالاي از زنروشن است كه عمل مقطعي عده 1شرعي باشد؟

ي متشرعه را ندارد تا قابل پذيرش باشد؛ و از اين رو، التهاب انقالب، شرايط سيره

ي زنان از چادر رنگارنگ و گلدار در توان به آن استناد نمود؛ زيرا استفادهنمي

مواجهه با نامحرم، در صورتي كه باعث جلب توجه نامحرم و تحريك مردان گردد، 

ي زهرا)س( و زنان انصار ي عملي فاطمهمورد قبول قرآن و سيرهمخالف حجاب 

 كردند.است، كه در بيرون  منزل از جلباب و چادر مشكي استفاده مي
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اي دقيق و پيچيده و داوري در باب پوشش خوب و كامل و شرعي، مسئلهثانياً، 

قليد تخصصي است كه كارشناسان و متخصصان مسائل اسالمي، يعني فقها و مراجع ت

اند و ؛ همانند مسائل پزشكي كه اموري تخصصي2بايد در مورد آن اظهار نظر نمايند

 ي آنها نيستند.افراد غير متخصص در پزشكي، عقالً و شرعاً مجاز به اظهار نظر درباره
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يي هاگويي به شبهات و پرسشفصل چهارم اين نوشته به كالبدشكافي و پاسخ

ي آزادي و لباس و حق انتخاب پوشش توسط افراد، و برخي ي رابطهدرباره

 هاي معقول و مشروع در امر حجاب و پوشش پرداخته است.محدوديت
 

ها )در مورد لباس( باعث شكستن حرمت افراد و ايجاد عقده محدوديتشبهه: 

  1گردد؟و حسرت مي
ها )در مورد لباس( باعث شكستن حرمت واقعيت اين است كه محدوديت پاسخ:

ها، باعث عدم شود، بلكه دقيقاً برعكس، آزادي به معناي نفي محدوديتافراد نمي

گردد. براي تصديق اين سخن، كافي است نيم ها مياحترام به افراد و انهدام ارزش

نشين شهرهاي بزرگ، مثل هاي مرفهنگاهي به طرز لباس پوشيدن افراد در قسمت

ها و تهران بيفكنيم و ببينيم كه چگونه اين افراد با سوء استفاده از آزادي، ارزش

هنجارهاي ديني مربوط به پوشش اجتماعي را كه قانوناً ملزم به رعايت آن هستند، زير 

 گيرند.گذارند و حتي آنها را به تمسخر ميپا مي

در افراد  در لباس، تنها باعث ايجاد عقده و حسرت ديتاند محدوكه گفتهاما اين

شود، كالمي مبهم است و معلوم نيست مراد گوينده، چه اشخاصي هستند؟ اگر مي
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ها در مورد لباس زنان و دختران جوان، باعث مراد گوينده اين است كه محدوديت

، واقعيت گرددهاي جنسي و رواني در پسران جوان ميها و حسرتگيري عقدهشكل

اين است كه برعكس، آزادي پوشش به معناي نفي محدوديت در لباس بانوان و 

گردد، و با اندك تأملي تصديق ها در پسران ميدختران جوان، باعث انعقاد حسرت

اي كه بخش عظيم آن جواناني هستند كه به دليل شرايط سني و گردد در جامعهمي

ي فرهنگي، مانند بعضي از الت آلودهي محصوتحريكات مختلف رواني به وسيله

ها و نوارهاي مبتذل، در معرض طغيان غرايز جنسي هستند و از طرفي ها، رمانفيلم

ازدواج نيز در جامعه بسيار سخت شده است، چگونه ممكن است آزادي پوشش 

هاي ها و حسرتگيري عقدهدختران جوان و نفي محدوديت در لباس، باعث شكل

 ي مسائل جنسي نگردد.سران جوان دربارهروحي و رواني پ

 اند: چه زيبا، امام صادق)ع( در روايتي فرموده
نگاه ناپاك،  1النظر سهم من سهام ابليس مسموم كم من نظرة اورثت حسرة طويلة؛

ي ابليس است و چه بسيار نگاهي كه باعث عقده و تيري از تيرهاي مسموم و آلوده
 گردد. حسرت طوالني مي

 گونه بيان شده است:قعيت در شعر شاعر اينهمين وا
 

 زدست ديده و دل هر دو فرياد
 

  
 كه هرچه ديده بيند دل كند ياد
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و پوشش بانوان و  يِ محترم اين است كه محدوديت در لباسولي اگر مراد گوينده

گردد؛ هايي در خود دختران ميها و حسرتگيري عقدهدختران جوان، باعث شكل

شوند، هاي مختلف آن ناكام ميهاي رنگين  و مدلي پوشيدن لباسچون در آرزو

 گوييم.در پاسخ مي

هاي آالت و لباساز زينت در فرهنگ اسالمي و قرآني، زنان نه تنها در استفادهاوالً،

ي زنان از لباس زربافت و اند. جواز استفادهاند، بلكه تشويق نيز شدهزيبا منع نشده

ي فطري زنان  به خودآرايي و زيباگرايي د در نظر گرفتن عالقهحرير، از جمله شواه

 است. 

 امام باقر)ع( در روايتي فرموده است:
سزاوار نيست زني خود  1الينبغي للمرأة ان تعطل نفسها و لو ان تعلق في عنقها قالدة؛

 بندي به گردن آويزد.را بدون زيور واگذارد، الاقل گردن
زنان به خودآرايي، به منظور پاك ماندن محيط  يولي اسالم در كنار توصيه

ها و عدم تبرّج و خودنمايي در ها و زيبايياجتماعي، به حجاب و پوشاندن زينت

هاي زيبا باعث ها و لباسمقابل نامحرم نيز دستور داده است؛ چون نمايش زينت

 شود. تحريك و تهييج مي
 و ال تبرجن تبرج الجاهلية 1ينةغير متبرجات بز 2و اليبدين زينتهن اال لبعولتهن

 .2االولي
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رعايت اندازه و حدود لباس و پوشش، در معدودي از زنان و دختران كه در اثر ثانياً، 

هاي ظاهري و ي خودآرايي، زيباييتربيت نادرست، حاضرند براي اشباع غريزه

ها و باطني خود را، حتي به مردان نامحرم نيز نمايش دهند، ممكن است عقده

توان انكار نمود كه هايي براي برخي ايجاد نمايد، ولي در مجموع، نميحسرت

ي پسران حجاب، دستوري حكيمانه است كه براي سالمت روحي و رواني همه

جوان و حتي زنان، خصوصا گروهي كه اندام و يا لباس زيبا ندارند مفيد است. چه 

 است يكي از زنان مسلمان:   زيبا گفته
كند. چرا  بايد ها در ميان زنان جلوگيري ميها و حسادتايجاد عقده حجاب، حتي از

زني به خاطر اين كه اندام زيبا ندارد احساس حقارت و كوچكي كند و ديگري به 
 ي داشتن اندام موزون و زيبا به ديگران فخر بفروشد.واسطه
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اصال مگر ما حق داريم راجع به لباس »بارت كه بعضي با اين عشبهه: 

اند اين شبهه را القا كنند كه افراد حق اظهار خواسته 1«پوشيدنمان نظر بدهيم؟

 ي لباس را ندارند. آيا ادعاي مذكور صحيح است؟نظر درباره
انديشي با حضور واقعاً جاي تعجب است؛ با وجود اين كه برگزاري همپاسخ: اوالً،

ي روزنامه، خود بهترين دليل انتشار نظرهاي آنها در سطح عمومي به وسيلهجوانان و 

ي لباس پوشيدن را دارند؛ لكن معلوم و شاهد است كه جوانان حق اظهار نظر درباره

ي محترم به طور غير واقعي، و به دور از صداقت، با تبليغ به روش نيست چرا گوينده

ي لباس استدربارهالقايي در صدد تلقين وجود زور و فشار 

ي محترم قبول دارد كه اظهار نظر نيز، همانند هر عمل بدون ترديد گويندهثانياً،

ي مسائل مهم و ديگري بايد مطابق قاعده و روشمند باشد؛ يعني اظهار نظر در زمينه

ي ي حجاب، حداقل بايد براساس يكي از دو قاعدهنيازمند كارشناسي مثل مسئله

 د:عقاليي زير باش

 كند متخصص و كارشناس باشد.اي كه اظهار نظر ميخود فرد در زمينهالف( 

 به نظر متخصصان و كارشناسان، استناد و تكيه كند. ب( 
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انديشي، به روشني ي اظهار نظرهاي افراد شركت كننده در همبا دقت و مطالعه

رعايت نشده ي عقاليي فوق در آن شود كه متأسفانه هيچ يك از دو قاعدهفهميده مي

است.

اظهار نظر افراد غير متخصص، مثل جوانان شركت كننده در  يدربارهثالثاً، 

 انديشي مذكور، سه ديدگاه مهم قابل طرح است:هم

گويد افراد غير متخصص نيز، حتي بدون ديدگاهي كه ميالف( ديدگاه افراطي

ي حق اظهار نظر دارند. ي مهماستناد به نظر كارشناسان و يا حضور آنان در هر مسئله

ي لباس، بدون حضور و نظر كارشناسان، و چاپ انديشي جوانان دربارهبرگزاري هم

ي نوروز، مؤيد اين است كه ديدگاه مذكور مورد قبول گزارش آن توسط روزنامه

 فكران ايشان است. ي محترم و همگزارش دهنده

ي نيست كه اظهار نظر افراد ديدگاه فوق قابل دفاع منطقي نيست؛ زيرا ترديدنقد

ي مسائل مهم و نيازمند كارشناسي، بدون استناد به نظر كارشناسان و ناآگاه درباره

بدون حضور آنها، باعث طرح نظرات نادرست در اذهان مردم، خصوصا جوانان 

منتشر گردد، پيامدهاي « روزنامه»گونه نظرها در كه وقتي اينتر اينگردد. مهممي

 دين برابر است؛ زيرا از مصاديق آشكار تشويش اذهان عمومي است.منفي آن چن

گويد افراد به طور مطلق، هرگز حق اظهار ديدگاهي كه ميب( ديدگاه تفريطي

 اي را ندارند.ي هيچ مسئلهنظر درباره
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ترين باشد؛ زيرا مهماين ديدگاه نيز غير منطقي است، و قابل دفاع عقالني نمينقد

آن، احترام نگذاشتن به شخصيت افراد و تقويت استبداد رأي در جامعه  ي منفيالزمه

 اند: باشد. اميرمؤمنان امام علي)ع( در روايتي تصريح فرمودهاست كه امر مردودي مي
؛ هر انساني كه استبداد 1من استبدَّ برأيه هلك و مَْن شاور الرجال شاركها في عقولها

شود؛ و هر كسي كه با ديگران مشورت كند، به رأي داشته باشد هالك و گمراه مي
 هاي آنها شركت جسته است. در عقل

گويد افراد غير كارشناس با استناد به نظر ديدگاهي كه ميج( ديدگاه اعتدالي

توانند اظهار نظر ي مسائل مهم، از جمله لباس ميكارشناسان يا با حضور آنها، درباره

گاه قبل را ندارد؛ بنابراين، ديدگاهي منطقي و قابل كنند. اين ديدگاه ايرادهاي دو ديد

 دفاع عقالني است.

ي لباس اگر با مطالعه و تحقيق قبلي و با استناد به انديشي جوانان دربارهما معتقديم هم

گرديد، بسياري از مطالب نادرست نظر كارشناسان و يا با حضور آنان برگزار مي

سازي به شد و فرهنگي آنها جرح و تعديل ميهانماييبا تذكرات و راه 2مطرح شده

 گرفت.مفهوم صحيح و دقيق آن صورت مي

                                              
بالغهالنهج

نوروز 
جمهوري اسالمي



نمايي حجاب و آزاديتعارض  / 89   

 

نگاه ارزشي به رنگ، موجب شده تا افراد »بعضي با اين عبارت كه شبهه: 

هاي محسوس و غير محسوسي را بر نوع پوشش خود از سوي اطرافيان كنترل

اند اين گونه القاي شبهه نمايند خواسته 1«ساس كنندهاي مختلف احو محيط

كه نگاه ارزشي از سوي افراد و محافل ديني به حجاب داراي رنگ تيره، مثل 

هاي غير مشكي استفاده شود افراد ديگري كه از حجابچادر مشكي باعث مي

گيرند. آيا ادعاي مذكور نمايند تحت فشار اجتماعي، روحي و رواني قرار مي

 ح است؟صحي
اي يك نوع فشار روحي ها، آداب و رسوم هر جامعهاين كه هنجارها، ارزش پاسخ:

نمايد، اجماالً مورد قبول است؛ ولي و رواني بر افراد مخالف با آن هنجارها وارد مي

اين مطلب اختصاص به عدم استفاده از چادر مشكي ندارد؛ زيرا اگر يك زن محجبه 

رد يكي از شهرهاي كشورهاي اروپايي ـ كه زنان آن جا نيز بخواهد با چادر مشكي وا

كنند ـ وارد حجاب يا بدحجاب هستند و اساساً از چادر مشكي استفاده نميمعموالً بي

اي از يك شهر مذهبي با چادر مشكي وارد شود، يا مثالً در داخل ايران، زن محجبه

كنند، با ر استفاده ميتاي گردد كه غالباً بدحجاب هستند و يا از چادر كممنطقه

شود مواجهه است؛ ي محيط بدحجاب بر او وارد ميفشارهاي اجتماعي كه از ناحيه

                                              
آفتاب 
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گونه فشارهاي اجتماعيِ نشأت گرفته از فرهنگ و آداب و رسوم بنابراين، وجود اين

 جوامع، مختص زنان غير محجبه نيست، بلكه امري عمومي است.

ي اسالمي بايد معقول و مشروع و قابل امعهنكته مهم اين است كه نوع پوشش در ج

دفاع عقالني و شرعي باشد. هر فردي بايد با توجه به مالك ياد شده عمل نمايد و نيز 

تسليم فشارهاي اجتماعي نامشروع نگردد و به تعبير قرآن، در راه خدا و احكام الهي 

 تالش كند و از سرزنش ديگران نهراسد: 
 1يخافون لومة الئم. يجاهدون في سبيل اهلل و ال

بين نبودن چشمي نكردن و دهني چشم و همدر روايتي از امام كاظم )ع( در درباره

 و تسليم فشارهاي اجتماعي نامشروع نشدن، چنين آمده است: 
يا هشام: لو كان في يدك جوزة و قال الناس في يدك لؤلؤة ما كان ينفعك و انت 

ة و قال الناس انها جوزة ما ضرّك و انت تعلم تعلم انها جوزة و لو كان في يدك لؤلؤ
اي هشام اگر گردويي داشته باشي و همه بگويند لؤلؤ است سودت ندهد  1انها لؤلؤة؛

داني كه گردوست و اگر لؤلؤي در دستت باشد و مردم بگويند و تو خود مي
 داني كه لؤلؤ است. گردوست، زيانت نرساند و تو خود مي

                                              
 

تحف العقول 
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گذارند آن طور كه دوست داريم لباس چرا نمي»بعضي با اين عبارت كه شبهه: 

اند اين گونه ادعا نمايند كه در لباس پوشيدن آزاد نيستند. خواسته 1«بپوشيم

 آيا ادعاي مذكور صحيح است؟
مونا شاهرخي »ي محترم، مثل اين عبارت كه هاي گويندهبرخي عبارتپاسخ: اوالً، 

حاكي از عدم صحت  2«اند دوست دارندو بهزاد خليفه، همين لباسي را كه پوشيده

ادعاي فوق است؛ زيرا عبارت ذكر شده گوياي اين است كه افراد ياد شده همان 

 اند.اند و در پوشيدن لباس آزاد بودهلباسي را كه دوست دارند پوشيده

هاي مورد براساس مالك واقعيت خارجي، حاكي از لباس پوشيدن افرادثانياً، 

ي خود و با تفاوت بسيار از نظر جنس، مدل و رنگ است كه روزانه در كوچه عالقه

ي نوروز نيز تكذيب هاي روزنامهو خيابان نيز با آن مواجهيم، و برخي عبارت

ي محترم نيز به يك دنيا تفاوت در ي ادعاي ياد شده است؛ زيرا گزارش دهندهكننده

ي كوچكي از يك دنيا تفاوت انديشي كه نمونهشركت كننده در هم هاي افرادلباس

ها كه ي لباس پوشيدنبه نحوه»در لباس پوشي افراد جامعه است تصريح كرده است 

شرت مشكي و شوي. مهدي جبركش را با تيكني متوجه كلي تفاوت مينگاه مي

                                              
نوروز 
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اش را كيب اي كه يقهبيني كه كنار امير رسولي با پيراهن چهار خانهشلوار جين مي

1«شود.هاي مليحه و كتايون يك دنيا تفاوت ديده ميبسته نشسته است. بين لباس

اگر مراد گوينده اين است كه افراد به طور مطلق و بدون پذيرش هيچ حد و ثالثاً،

هاي مرزي، هر لباسي را كه دوست دارند  بتوانند بپوشند ولو مطابق هنجارها و ارزش

ول جامعه نباشد، پاسخ اين است كه چنين آزادي مطلقي وجود ندارد و معقول و مقب

كنيم حتي در به فرض وجود، معقول نيست. موجود نيست، چون ما عمالً مشاهده مي

گويند مهد آزادي است چگونه از پوشش دلخواه كشورهايي، مثل فرانسه كه مي

كند كه نيز حكم مي كنند، اما معقول نيست؛ زيرا عقلدختران محجبه جلوگيري مي

تمام اعمال و رفتار اعضاي جامعه، از جمله لباس پوشيدن، بايد تحت ضابطه و قانون 

مشخص و معقولي انجام گيرد تا آن جامعه در فرهنگ پوشش دچار هرج و مرج 

 نگردد.

اگر در موردي فردي دوست داشته باشد لباس خاصي را بپوشد، لكن  خودش رابعاً، 

نمايي ديگران، يا حتي تحت تأثير فشار نطقي، يا با تذكر و راهبا تأمل و دليل م

اجتماعِي برآمده از فرهنگ صحيح جامعه و آداب و رسوم مردم، پوشش و حجاب 

انديشي نيز آمده است منطقي ديگري را ترجيح داد، شبيه آنچه كه در گزارش هم

خواستم ه ميگويد حقيقت اين است كاش ميمليحه رضاخان با اشاره به مقنعه»
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 1«انديشي( زياد خوب نباشدروسري سر كنم، اما فكر كردم شايد اين جا )نشست هم

ترديدي نيست كه در اين گونه موارد، آزادي فرد سلب نشده است، بلكه فرد بر 

لباس خوب، لباسي »انديشي اساس پذيرش اين انديشه منطقي طرح شده در ضمن هم

اشد. هر لباسي براي جايي خوب است و بايد است كه در عين سادگي، مناسب هم ب

بلوغ فكري خويش را به نمايش  2«عرف و فرهنگ را در انتخاب لباس رعايت كرد

گذارده و به طور منطقي پذيرفته است كه نبايد تابع احساسات و عاليق زودگذر بود، 

بلكه بايد بر اساس مالك و معيارهاي معقول و مشروع، به تناسب هر جايي لباسي 

متناسب با آن را انتخاب كرد؛ و ممنوعيت استفاده از لباس شهرت در احكام نوراني 

اسالم نيز بر اساس همين نكته است. اين عين حريت و آزادي مطلوب است كه انسان 

خودش را از قيد و بند شهوت و از جمله شهوت مدپرستي رايج در جامعه آزاد نمايد 

 مام علي)ع(: و چه نيكو فرموده است امير مؤمنان ا
هاي نفساني را ترك ها و خواهشهر كسي كه شهوت 8من ترك الشهوات كان حراً؛

 نمايد، آزاد است. 
 

                                              
نوروز  
 

ميزان الحكمه 
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 « دختري كه در آرزوي پوشيدن يك بلوز بلند و شلوار گشاد است، نه

؛ بد نيست گاهي به صداقت دين و نه هرج و هرج طلبنامسلمان است، نه بي

اي از عواطف چه مغالطات و سوء استفاده 1؛«او هنگام نماز هم بينديشيم

 مذهبي جوانان در تعبير فوق صورت گرفته است؟

هاي فوق اوالً، ما نيز قبول داريم كه هر دختر جواني كه در آرزوي پوشيدن لباس

س، معتقديم چون زنان به طور دين نيست، بلكه برعكاست، لزوماً نامسلمان و يا بي

دهند، در تر از مردان به خودآرايي و زيبايي خود اهميت ميفطري و غريزي بيش

احكام نوراني اسالم كه مطابق با فطرت انسان است با تشويق زنان به آرايش و 

گويي اين نياز  زنان به خوبي فراهم شده است؛ ولي ي اشباع و پاسخخودآرايي، زمينه

وه بر نياز فطري مذكور، نياز فطري ديگر زنان به حجاب و پوشش را نيز در اسالم عال

نظر گرفته است؛ و چه زيبا در احكام متعالي خويش بين دو نياز فطري و غريزي زنان، 

يعني نياز به خودآرايي و نياز به حجاب و پوشش جمع نموده است. از طرفي زنان را 

هاي زيبا استفاده نمايند و از طرف وششتشويق نموده كه از زيورآالت و ديگر پ

ديگر، به زنان دستور داده است از طريق حجاب و پوشش، از ارائه و نمايش آن به 

 نامحرم و در نتيجه، تحريك روحي و رواني ديگران اجتناب نمايند.
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منكر صداقت جوانان عزيز نمازخوان در موقع نماز نيستيم، بلكه به صداقت آنان ثانياً

گذاريم؛ ولي معتقديم نبايد آن گونه كه عبارت يشيم و به آن احترام مياندمي

كند، عواطف مذهبي جوانان، مثل صداقت در نماز، مورد ي محترم القا ميگوينده

سوء استفاده و مغالطه قرار گيرد.

معتقديم اگر صداقت در نماز همراه با عفت و نجابت در پوشش مقابل نامحرم ثالثاً،

گيرد؛ زيرا احكام نوراني اسالم ار صداقت در نماز هم مورد ترديد قرار مينباشد، مقد

 احكامي يك پارچه است كه بايد به تمام آنها مؤمن و عامل بود. 

جام اي كه انچنين معتقديم اعمال صالح در يكديگر تأثير متقابل دارند، به گونههم

يك عمل صالح در تشويق انسان به سمت كارهاي صالح ديگر و ترك كارهاي 

منكر و ناپسند مؤثر است؛ با اين توضيح كه مثاًل قرآن نماز را بازدارنده از كارهاي 

 كند: ناشايست و نامطلوب معرفي مي

  2.إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ 

وَ »شكل حجاب بيرون از منزل بانوان در مقابل نامحرم را مقنعه  و از طرفي چون قرآن

معرفي  4«يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِْن جاَلَبِيبِهِنَّ»و چادر  3«لْيَضْرِبَْن بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ 

                                              
نوروز 
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نمايد؛ بنابراين، پوشيدن بلوز بلند و شلوار گشاد بدون مقنعه و چادر را براي بانوان مي

داند؛ زيرا باعث ن جوان در مقابل نامحرم كاري ناشايست و نامطلوب ميو دخترا

گردد، و روشن است كه يك جلب توجه نامحرم و تحريك روحي و رواني مي

 داند، انجام نخواهد داد. خوان، كاري كه قرآن آن را نامطلوب ميدختر متدين و نماز
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دانم! سياه كه در اسالم مكروه است. من نمي»بارت شبهه: بعضي با اين ع

گويد رنگ تيره، جوراب ضخيم، مانتوي بلند و گشاد، آستين بلند، مقررات مي

اند اين گونه القاي شبهه كرده 1«.اي گشاد، همين و همين و همينشلوار پارچه

پوشيدن زنان در كشور، خالف اسالم است. آيا كه مقررات موجود لباس

 مذكور صحيح است؟ادعاي 

با قطعي خود ساخته، ي محترم به ناحق در بخشي از يك سناريوي نگارندهتوضيح: 

گرفتن كراهت رنگ سياه به طور مطلق از ديدگاه اسالم به مخاطب اين گونه القا 

هاي تيره و سياه نموده كه چون در مقررات فعلي، اصرار و اجبار بر استفاده از لباس

 ات موجود، خالف اسالم است.است؛ بنابراين مقرر

واقعيت بيرونيِ لباس پوشيدن بانوان در سطح جامعه و استفاده از انواع و پاسخ: اوالً،

هاي بسيار هاي نازك و مانتوهاي كوتاه و شلوارهاي تنگ با رنگاقسام جوراب

متنوع، حاكي از اين است كه يا اساساً مقررات ياد شده وجود خارجي ندارد، يا بر 

ي هر دو احتمال شود؛ ولي به هر حال، نتيجهوجود، متأسفانه به آن عمل نميفرض 

ي محترم، به مذكور واقعيت نداشتن اجبار بر پوشش خاصي است كه عبارت گوينده

 ي آن است.دروغ و به طور غير واقعي القا كننده

                                              
نوروز 
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قباًل گونه كه كنيم ادعاي ايشان واقعيت خارجي داشته باشد، همانفرض ميثانياً،

گذشت حجاب تيره براي بانوان و دختران )در مواجهه با نامحرم( كراهتي ندارد؛ 

بنابراين، ادعاي كراهت لباس تيره و مشكي براي بانوان و دختران اساساً نادرست 

است؛ اما موارد ديگر، مثل جوراب ضخيم، مانتوي بلند و غيره، چون در راستاي 

ست، مورد قبول اسالم است؛ لذا مقررات مذكور تر و بهتر بانوان اتأمين حجاب بيش

 بر فرض وجود، خالف اسالم نيست. 

بايد به انسان دنياي امروز اجازه داد »بعضي با اين عبارت كه شبهه: 

اند اين شبهه را القا كنند كه خواسته 1«كه خودش لباس انتخاب كند

هند دانسان امروزي در انتخاب لباس آزاد نيست و به او اجازه نمي

 خودش لباس انتخاب كند. آيا ادعاي مذكور صحيح است؟
واقعيت خارجيِ رفتن افراد، اعم از مرد و زن، دختر و پسر، جوان و غير اوالً،پاسخ:

ها وقت براي انتخاب يك هاي لباس فروشي و گاهي صرف ساعتجوان به مغازه

دند؛ البته طبيعي مدل و رنگ خاص، حاكي از اين است كه افراد در انتخاب لباس آزا

هاي حاكم بر جامعه، نوع اي به تناسب هنجارها و ارزشاست كه در هر جامعه

ها وجود دارد كه به نحوي انتخاب افراد را ها در مغازهها و پوششخاصي از لباس

 ي ما ندارد.كند، ولي اين امر عمومي است و اختصاص به جامعهمحدود مي

                                              
نوروز 
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گر است، تفاوتي بين انسان امروز و ديروز ي انتخابدر اين كه انسان موجودثانياً،

نيست؛ مهم كيفي و ارزشمند بودن انتخاب است. دو شرط زير در كنار يكديگر يك 

 كند: انتخاب را كيفي و ارزشمند مي

گيرد.انتخابي كه از روي شناخت و آگاهي صحيح و كامل صورت ميالف(

افع و مصالح حقيقي انسان، اعم از منافع اي كه منجر به تأمين منانتخاب آگاهانهب(

گردد. در خصوص انتخاب لباس نيز همين دو اخروي، دنيوي، فردي و اجتماعي 

 شرط صادق است. 

نما از منزل بيرون بيايد؛ اگر فرض كنيد دختر جواني با لباس بسيار نازك و بدنثالثاً،

او در جواب بگويد لباسي اي؟ و از او سؤال كنيد اين چه نوع لباسي است كه پوشيده

اي به او ام؛ آيا عقل سليم و شرع حكيم چنين اجازهاست كه خودم انتخاب كرده

دهد كه با لباس مذكور وارد جامعه شود و باعث تحريك و تهييج جنسي جوانان مي

گردد؟ ما مطمئن هستيم كه پاسخ شما نيز به اين سؤال منفي است؛ زيرا شما نيز انسان 

 هاي معقول و مشروع را قبول داريد. ولي هستيد و چهارچوبمنطقي و معق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم 



 

 

 



 

 

 

عالوه بر فوايد بسيار زياد فردي و اجتماعي حجاب در شكل چادر، حجاب چادري 

هاي ديني، يك سمبل و نماد مبارزه با اهداف استعماري و استكباري بانوان در انقالب

ي سمبل و نماد ضد دربارهفرانتس فانون اول كالمي از  نيز هست. قبالً در فصل

استعماري بودن حجاب چادري زنان در انقالب الجزاير بر ضد دولت فرانسه نقل شد. 

به اعتراف دشمنان انقالب اسالمي، اين سمبل و نماد بودن در مورد حجاب چادري 

ست و مسئول سابق )ادوارد شرلي( صهيونيريون كركت بانوان ايراني نيز وجود دارد. 

چادر نمادي است كه وجود انقالب را در »گويد: شبكه جاسوسي سياه در ايران مي

توان اين احساس را پديد آورد كه گذارد؛ با چادر ميسر هر چهار راه به نمايش مي

كه دشمنان چنين صريح خشم به رغم اين 1«انقالب اسالمي هنوز زنده و جاويد است

اي در داخل در صدد مخدوش دارند، متأسفانه عدهر اظهار ميي چادخود را درباره

جلوه دادن كارآمدي حجاب در شكل چادر هستند؛ از اين رو، فصل پنجم اين اثر به 

بررسي كارآمدي حجاب و پوشش اسالمي در غالب چادر و چادر مشكي پرداخته 

 است.

 

                                              
فيضيه 
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اين نوع حجاب »اند كه كارآمدي چادر اين گونه شبهه كردهبعضي در شبهه: 

 آيا ادعاي مذكور صحيح است؟ 1«وپاگير است.دست
گرچه حجاب در شكل چادر رايج ايراني، ممكن است براي برخي پاسخ: اوالً،

اند، مقداري مشكل باشد، هافرادي كه از سنين كودكي استفاده از آن را تمرين نكرد

ي كافي استفاده از آن را دارند زنان، خصوصاً بانواني كه تجربهي ولي براي همه

مشكل نيست. به همين دليل اگر از زنان متديني كه از سنين قبل از بلوغ به استفاده از 

اند سؤال شود كه آيا استفاده از چادر براي شما دست و پاگير چادر عادت كرده

است، پاسخ آنها منفي است.

دست و پاگير دانستن چادرهاي ايراني و سختي كنترل آن براي يكي از علل ثانياً،

اند، باز بودن جلوي آن است، بعضي از بانواني كه خيلي استفاده از آن را تمرين نكرده

چادرهاي مشكي زنان « عباءة»توانند از كه براي حل اين مشكل نيز زنان و دختران مي

رل آن آسان است. هم اكنون نيز عرب كه داراي آستين است استفاده نمايند كه كنت

 كنند. اي از زنان و دختران ايراني از اين نوع چادر استفاده ميعده

 

                                              
پيام زن 
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كند، پس در چون رنگ مشكي نور را جذب مي»اند: شبهه: بعضي گفته

توان دختران را به حجاب تيره )مثل چادر مشكي( تشويق تابستان معمواًل نمي

 ا اين ادعا صحيح است؟آي 1«.كرد
پوشش تيره و مشكي در بعضي از مناطق كه داراي تابستان گرم است،  پاسخ: اوالًًً،

اي ديگر، بر اي از بانوان و دختران باعث مشقت نيست و براي دستهاساسًا براي دسته

 آور بودن، قابل تحمل است.فرض مشقت

آنها مشقت ندارد( بانوان  دسته اول )كساني كه در تابستان گرم، حجاب مشكي براي

و دختران معتقد و مؤمني هستند كه به نقش حجاب برتر، مثل چادر مشكي، اعتقاد و 

باور راسخ دارند؛ از اين رو نسبت به بعضي مشكالت احتمالي آن، احساس مشقتي 

 ندارند.

ي راسخ انجام دهد نسبت به عوارض و اساساً وقتي انسان عملي را از روي عقيده

ي انبياي الهي و معصومين)ع(، اي سخت آن احساس مشقتي ندارد. در سيرهپيامده

هاي بسيار زيادي وجود دارد ي اطهار)ع( و عالمان مجاهد، نمونهاصحاب و ياران ائمه

هاي نشأت گرفته از پذيرش يك عقيده و ايمان، احساس مشقتي كه در برابر مشقت

 2ند.انداشته

                                              
ايران  

آرزوي شهادت در بيان معصومين)ع(
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ما ضَعُفَ بدن عما قوِيت عليه »ز تصريح شده است؛ در روايتي از امام صادق)ع( ني

جسم و بدن انسان، در مقابل كارهايي كه بر اساس نيت و اعتقاد دروني قوي 1؛«النية

 كند. گيرد، احساس ضعف و مشقت نميانجام مي

چنين كشف در جريان اسارت زنان اهل بيت)ع( پس از قيام خونين عاشورا و هم

ها و خاطرات تاريخي و ماندگار ضاخان در ايران، حكايتي رحجاب زنان به وسيله

حجابي نقل شده فراواني از مقاومت و پايداري زنان مؤمن و عفيف در مقابل بي

ها براي بانوان و دختران جوان و عفيف بسيار آموزنده و ي اين حكايتمطالعه 2است.

 افتخارآميز است.

ان مؤمن، نه تنها احساس مشقتي نسبت به شود كه زناز اين قضايا به خوبي استفاده مي

اند، بلكه بر عكس، جدايي آنها از حجاب برتر، مثل چادر مشكي، حجاب نداشته

ي كشف حجاب رضاخان نقل باعث اذيت و آزار روحي آنان بوده است. در قضيه

اي از آنها از شدت شده است كه برداشتن چادر از سر زنان باعث گرديد كه عده

 3تي دق و فوت نمايند.غصه و ناراح

ي دوم )كساني كه ممكن است حجاب تيره و مشكي براي آنها مشقت داشته اما دسته

كنند( بانوان و دختراني هستند كه به دليل باشد، ولي سختي و مشقت آن را تحمل مي

                                              
ميزان الحكمه 
پيام زن 

حكايت كشف حجاب
فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي 



  حجاب شناسي  /016

 

گونه حجاب قرار داشتن در محيط ديني و مذهبي خانواده و جامعه، از كودكي به اين 

سالي، سختي احتمالي حجاب مشكي براي آنها قابل اند؛ لذا در بزرگعادت نموده

 تحمل است.

شود كه اگر انسان از شناسي و تعليم و تربيت، در مبحث عادت گفته ميدر علم روان

آور نيست، بلكه كودكي به انجام كاري عادت كرد، نه تنها انجام آن برايش مشقت

ي مهم، رمز و شقت دارد. همين نكتهبرعكس، ترك و جدايي از آن عمل برايش م

ي اطهار)ع( به والدين در عادت دادن فرزندان به كارهاي ي ائمهراز توصيه

بر اساس  1ي ناقص در سنين كودكي است.اي، مثل نماز و اذكار آن و روزهشايسته

ي تمرين و عادت متربي به كارهاي شايسته، و به موازات همين تأثير شگرف مقوله

هاي ي آثار مثبت كارهاي خير است كه معموالً در كتاببخشي درباره آن آگاهي

در « تحميل بر نفس»و « تلقين به نفس»هاي تربيتي، هم چون تربيت اسالمي از روش

 2شود.بحث مي« اعطاي بينش»هاي تربيتي مهم، مثل كنار ديگر روش

و كلي ادعا نمود كه توان به طور مطلق ي قبل نميبنابراين، با اسثثنا شدن دو دسته

ي بانوان و دختران، فارغ از هر مقدار حجاب مشكي در تابستان مناطق گرم، براي همه

توان به آن تشويق كرد.اعتقاد ديني و هر نوع محيط تربيتي مشقت دارد و نمي

                                              
فروع كافي 
نگاهي دوباره به تربيت  

اسالمي
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پذيريم كه ممكن است حجاب مشكي در تابستان برخي از مناطق اجماالً ميثانياً 
آور باشد، ولي ي قبل نيستند مشقتعضي از افرادي كه از دو دستهبسيار گرم براي ب

پذيريم تحمل هر گونه مشقت و سختي به طور مطلق غير معقول و نامطلوب نمي
ها و واقعيت خارجي ي زندگي انسانهاي معصومين)ع( كه تجربهباشد. طبق آموزه

خارجي ندارد. در  نيز مؤيد آن است، اساساً زندگي دنيا بدون سختي و مشقت وجود
دار »و 1«الدنيا دار المحنة»ي محنت و سختي معرفي شده است: احاديث، دنيا خانه

فلسفه و رمز و راز آميختگي دنيا با سختي و مشقت نيز اين است كه  2«.بالبالء محفوفة
هايي انسان در وصول به سعادت الهي كه براي آن خلق شده است به تحمل سختي

انساني هستند نيازمند است و به تعبير قرآن، چه بسا كاري داراي ي كمال كه سازنده
سختي باشد و انسان از انجام آن اكراه داشته باشد، ولي خداوند خير و نيكي انسان را 

 دهد: در آن قرار مي
 3. فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

ها و بهشت جاودان در گرو تحمل يابي به كرامتديني، دست عالوه بر اين در متون

 سختي دانسته شده است: 

 5بالمكاره تنال الجنة. 4المكارم بالمكاره

                                              
 

 

 

هاي حكمتجلوه 
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ي همراهي بعضي از احكام و تعاليم، مثل روزه، حجاب و جهاد با كلفت اساساً فلسفه

ين زن و مرد گونه تبعيض بو سختي، در واقع، براي تأمين نيازمندي مذكور بدون هيچ

است؛ مثاًل اگر استفاده از حجاب كامل در تابستان مناطق گرم براي برخي بانوان و 

ي قرآن كريم، بعضي از احكام دختران با سختي و مشقت همراه است، طبق گفته

 ي مردان، مانند جهاد نيز با سختي و مشكالت همراه است: الهي ويژه

 1.كُرْهٌ لَكُمْكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ 
ي گرما، در ي جالب اين است كه همان گونه كه بعضي افراد، امروزه به بهانهنكته

اي ي قرآن، عدهنمايند، طبق فرمودهحجاب و پوشش زنان در تابستان تشكيك مي

گفتند در اند و ميكردهطلب براي جهاد مردان در هواي گرم نيز تشكيك ميراحت

كه خداوند به  2«قالُوا ال تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ »چ و هجرت نكنيد هواي گرم براي جهاد كو

 فرمايد در جواب آنها بگو: پيامبر)ص( مي

دانستند حرارت آتش جهنم از حرارت اگر مي 3؛جَهَنََّم أَشَدُّ حَرًّا لَْو كانُوا يَفْقَهُونَ  نارُ
 تر است.گرماي تابستان بيش

يابي كه تحمل سختي در زندگي دنيا باعث دست عالوه بر نقل، عقل نيز در مواردي

كند؛ مثالً اگر تأمين سالمت به هدف واالتر و باالتر است، حكم به مطلوبيت آن مي

جسماني انسان، به عنوان هدفي مهم، به انجام عمل جراحي سخت يا خوردن فالن 
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تحمل  آور نيازمند باشد. عقل و نقل هر دو حكم به لزومداروي بسيار تلخ و مشقت

كنند، تا غرض باالتر، كه حفظ سالمتي جسماني است، تأمين سختي ومشقت مي

 گردد.

تشخيص داده است كه سالمت  1چون شارع مقدس به عنوان يك طبيب روحاني

روحي و رواني افراد جامعه متوقف بر رعايت حجاب برتر، مثل چادر مشكي در 

واي گرم، عقالً و نقالً امري مقابل نامحرم است، لذا پوشش چادر مشكي، حتي در ه

راجح و مطلوب است؛ و برخالف شبهاتي كه بعضي با تبليغات القايي منفي، به منظور 

ي بيش از بيست سال پس از كنند، تجربهسازي بر ضد چادر مشكي منتشر ميفرهنگ

انقالب اسالمي و گسترش سريع استفاده از چادر مشكي در بين زنان و دختران مؤمن 

خود بهترين شاهد است كه استفاده از اين نوع حجاب مشكل نيست، و لذا  و عفيف،

 65قابل تشويق است. براساس نظرسنجي و تحقيقي كه به تازگي صورت گرفته است 

 2اند.گويان، استفاده از چادر مشكي را در مجامع عمومي پسنديدهدرصد از پاسخ

و عمالً انسان را به تحمل  )ع( و خاندان اهل بيت نيز نظراً عالوه بر عقل، ائمه

مشكالتي، كه در راستاي سعادت و تكامل جسماني و روحاني اوست، تشويق 

اند. در بُعد نظري، امام علي)ع( در وصيتي به فرزند خود، امام حسن)ع( نموده

 اند: فرموده

                                              
 

خبري زنان ـ تحليلي
ايران 
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نفس خود را به صبر و بردباري بر كار سخت  1عَوِّدْ نفسَك التصبّر علي المكروه؛
 بده.عادت 

در روايت ديگري، ايشان كارهايي را كه انسان با اكراه و سختي بر خويشتن تحميل 

 اند:نمايد از بهترين اعمال دانستهمي
  2اَفضَلُ االعمالِ ما اَكرَهْتَ نفسَك عليه.

 فرمايد: در بُعد عملي نيز، فرزند امام سجاد)ع( مي

عزاي حضرت، لباس مشكي  وقتي جدم امام حسين)ع( شهيد شد، زنان بني هاشم در
  دادند.پوشيدند و اين لباس را در گرما و سرما تغيير نمي

حاصل اين كه صرف سخت بودن بعضي از احكام، مانند پوشيدن چادر مشكي در 

 شود كه اين گونه حجاب قابل ترويج و تشويق نباشد.  هواي گرم، باعث نمي

 

                                              
نهج البالغه 
 

ةةة 
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هاي با رنگ سياه اند كه استفاده از لباسبعضي اين گونه ادعا كردهه: شبه

ها تأثير منفي دارد و باعث )مانند مقنعه و چادر مشكي( روي سالمتي خانم

 آيا ادعاي مذكور صحيح است؟ 1گردد.هاي استخواني ميبيماري

و متعدد  هاي ميداني مشخصي محترم با استناد به پژوهشاگر گويندهپاسخ: اوالً،

هاي استخواني است، هاي مشكي، علت ايجاد بيماريادعا كرده بود كه پوشش لباس

توانستيم به ادعاي مذكور توجه و آن را مورد مطالعه آن وقت در حد يك احتمال مي

تر قرار دهيم؛ ولي از آن جايي كه ادعا كننده هيچ دليل و مدرك و بررسي بيش

ائه نكرده است؛ بنابراين، ادعاي ايشان فاقد دليل و علمي معتبري براي ادعاي خود ار

مدرك، و در نتيجه، فاقد ارزش و اعتبار علمي است.

هاي مشكي ي بين پوشش لباسبرعكس ادعاي فوق، كارشناسان، وجود رابطهثانياً،

استفاده از چادر و مقنعه ـ كه »اند. هاي استخواني را انكار كردهو ايجاد بيماري

ي مشكي است ـ بيماري ي امروزي ما چادر و مقنعهو رايج آن در جامعهمصداق بارز 

  2«كند.استخواني ايجاد نمي

                                              
ايران 
ايران 
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هايي با ي مكرر از لباساند كه استفادهشبهه: بعضي افراد اين گونه ادعا كرده

 1افسردگي بينجامد. تواند بهرنگ تيره و سياه )مثل مقنعه و چادر مشكي( مي

 آيا ادعاي مذكور صحيح است؟

                                              
زنانايران 

آفتاب

ي اول نكته

نكته دوم 
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شود كه ايشان دو مطلب را قبول فهيمده مي« تواندمي»و « مكرر»ي از دو كلمهپاسخ: 

دارد.

ي محترم قبول دارد كه اگر استفاده از پوشش و لباس سياه، ادعا كنندهمطلب اول:

در بيرون از منزل و در مثل چادر مشكي، به طور مكرر و دايمي نباشد، بلكه فقط 

مواجهه با نامحرم باشد، باعث افسردگي نخواهد بود.

ي محترم قبول دارند كه حتي فهميم ادعا كنندهمي« تواندمي»ي از كلمهمطلب دوم:

استفاده مكرر و دايمي از لباس سياه فقط، به طور احتمالي ممكن است به افسردگي 

ن پوشش مكرر و دايمي لباس تيره و مشكي و منجر شود؛ يعني اين گونه نيست كه بي

 ي قطعي و لزومي باشد.افسردگي رابطه

ي مكرر از لباس سياه و ي احتمالي بين استفادهبنابراين، مدعاي ايشان مبين يك رابطه

 ي احتمالي نيز نادرست است؛ زيرا:افسردگي است؛ ولي همين رابطه

ي احتمالي نيز دليل و مدرك همين رابطهي محترم، حتي براي اثبات ادعا كنندهاوالً،

ارائه نكرده است؛ بنابراين، كالم ايشان مدعايي بدون دليل و مدرك و در نتيجه، فاقد 

 ارزش و اعتبار علمي است.

ي محترم نيز نادرست ي احتمالي و بدون دليل و مدرك گويندههمين رابطهثانياً، 

ن حرف كه پوشش تيره بانوان يا اي»پزشكان معتقد است است؛ زيرا يكي از روان

ي علمي آقايان در جامعه دليل افسردگي است كاماًل سخن غلطي است و هيچ پايه
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هاي علمي كه نگارنده با بعضي از چنين بر اساس نتايج مشورتهم 1؛«ندارد

پزشكان انجام داده، ممكن است افسردگي بعضي از افراد، علت شناسان و روانروان

پوشش سياه باشد، ولي پوشش سياه افراد علت ايجاد افسردگي آنها تمايل آنها به 

و بين اين دو نكته تفاوت بسيار ظريفي است و خلط بين آن دو باعث اظهار  2نيست؛

 ي محترم گرديده است.نظر نادرست ادعا كننده

اگر ادعا شود كه همين تمايل احتمالي بعضي افراد افسرده به پوشش سياه نيز مبين 

 ي اجمالي بين افسردگي و پوشش تيره و مشكي است، بايد گفت:ابطهنوعي ر

ي دليل و مدرك ي قبلي، احتمالي و بدون ارائهي فوق نيز، مانند رابطه، رابطه

است و در نتيجه فاقد ارزش و اعتبار علمي است. 

باز هم هاي ميداني تأييد شود، ي احتمالي مذكور، با پژوهشبر فرض كه رابطهثانياً،

ها قطعي و قابل اعتماد نخواهد بود؛ زيرا كنترل تمامي عوامل و ي اين پژوهشنتيجه

 هاي ميداني بسيار مشكل است. عاليم تأثيرگذار در نتايج پژوهش

اي هاي روحي و رواني بسيار پيچيدهكه، افسردگي از بيماريتوضيح مختصر اين

ي مختلف و حتي متضاد است؛ مثالً است كه داراي عوامل و عاليم و تظاهرات رفتار

اي ديگر به پرخوري متمايل اشتهايي و عدهبعضي افراد افسرده ممكن است به بي

                                              
دي  11 
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شوند. در خصوص پوشش نيز ممكن است بعضي از افراد افسرده، به پوشيدن لباس 

 هايي با رنگ غير تيره تمايل پيدا كنند؛ بنابراين، حتي استناداي نيز به لباستيره و عده

 ي مدعاي مذكور نخواهد بود.هاي ميداني نيز اثبات كنندهبه پژوهش

پس استفاده از چادر مشكي برخالف ادعاهاي به ظاهر علمي بعضي از افراد، نه تنها 

ي حجاب و پوشش زنان در مقابل نامحرم، يعني ي منفي ندارد، بلكه با فلسفهعارضه

معه نيز سازگار است. امروزه در عدم تهييج و تحريك و ايجاد آرامش رواني در جا

ها، اين كه رنگ مشكي رنگي صامت و غير فعال است و باعث شناسي رنگروان

شناسي روانشود، يك واقعيت مسلم است. در كتاب تحريك و جلب توجه نمي

 1؛«سياه نمايانگر مرز مطلق است»ي رنگ سياه گفته شده است كه دربارهها رنگ

قابل نامحرم و در بيرون منزل، از حجاب مشكي استفاده بنابراين، فردي كه در م

نمايد. وقتي كند با اين كار، مرز مطلق و كاملي بين خود و افراد نامحرم ايجاد ميمي

خواهد نشان دهد كه كند، ميكه خانمي در بيرون منزل چادر مشكي به سر مي

حيا و عفت است،  نامحرم حق ندارد به اين حريم نزديك شود؛ زيرا اين حريم، حريم

خواهد نگاه بازي؛ او با حجاب مشكي خود ميحيايي و هرزگي و هوسنه جاي بي

تيز هرزگي و ابتذال را بشكند و نگذارد نامحرمي در حريم عفت و پاكي و نجابت او 

 وارد شود و حرمت او را از بين ببرد.

                                              
هاشناسي رنگروان 
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ي بوده و نقطه «نه»ها آمده است كه سياه به معناي شناسي رنگچنين در روانهم

بنابراين، وقتي بانوان در مقابل نامحرم از حجاب  1يعني رنگ سفيد است؛« بله»مقابل 

بگويند؛ و در مقابل، آنهايي كه « نه»خواهند به او كنند، در واقع ميمشكي استفاده مي

گذارند و آنهايي كه ها را به سوي خود باز ميپوشند، در واقع راه نگاهلباس سفيد مي

پوشند خواسته يا ناخواسته خود را در معرض هاي رنگارنگ و جذاب مياسلب

ي مشكي را دهند. از نظر رواني نيز وقتي انسان پارچههاي هرزه و آلوده قرار مينگاه

گرداند؛ خود نظر را برميبيند، ديگر چندان رغبتي براي نگاه كردن ندارد و خودبهمي

كند و براي ديدن و استمرار آن چشم را باز مي هاي روشنو در مقابل، نگاه به رنگ

هاي رنگارنگ نيز باعث جلب توجّه ي بانوان از لباسكند؛ و استفادهرغبت ايجاد مي

 گردد. مردان نامحرم مي

 در حديثي نقل شده است: 
حضرت موسي)ع( در يكي از مجالس خود نشسته بود كه ناگهان ابليس در حالي 

شت وارد شد؛ وقتي به حضرت موسي)ع( نزديك شد، كاله كه كاله رنگين بر سر دا
رنگين خود را برداشت و به حضرت موسي)ع( سالم كرد. حضرت موسي)ع( پرسيد: 
تو كيستي؟ گفت: من ابليس هستم. حضرت موسي)ع( گفت: خدا تو را هالك كند، 

مدم اي؟ ابليس گفت: به خاطر مقام و منزلت تو در نزد خدا، آبراي چه نزد من آمده
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سالمي به تو بگويم. آن حضرت سؤال كرد: آنچه بر سر داري )كاله رنگارنگ( 
 ربايم.ي آن قلوب فرزند آدم را ميبراي چيست؟ ابليس در پاسخ گفت: به وسيله

گونه كه دنيا، در شكل كاله رنگارنگ ابليس، باعث فريفته شدن بدون ترديد، همان

هاي رنگارنگ در اندام زنان و يا، مثل لباسگردد، مظاهر رنگين دني فراواني ميعده

گردد و هيچ انسان منصفي در دختران جوان نيز، باعث فريفتگي مردان و جوانان مي

 اين مطلب ترديد ندارد. 

با توجّه به آنچه در مباحث قبل گذشت كه رنگ حجاب قرآني )خمار و جلباب( نيز 

گردد ـ مشكي بوده نباط ميگونه كه از شواهد لغوي، حديثي و تاريخي استآن -

شناسي، رنگ مشكي رنگي صامت است؛ و با عنايت به آنچه بيان شد كه از نظر روان

ي حجاب بانوان نقش بسيار مؤثري و غير فعال است و اين ويژگي در تأمين فلسفه

ي عميِق وحي قرآني و به انتخاب زنان مسلمان و ايراني شناسانهدارد. بايد به نگاه روان

شناسي در غرب از مادر علم متولد نشده ين گفت كه در زماني كه هنوز روانآفر

بود، مادران و بانوان مسلمان و ايراني به بركت تقواي الهي و نورانيت تعاليم دين مبين 

تر از دانشمندان امروزي، چادر مشكي را براي حجاب بيرون از شناسانهاسالم، روان

  2اند.منزل خويش انتخاب نموده

                                              

فيضيه
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هايم دانند. چشمام را آواي شوم ميفرياد شادي»شبهه: برخي با اين عبارت كه 

 1«خواهم سپيد بپوشم، شاد باشم، شادي كنم.بندند. من ميرا به روي شادي مي

پوشي، باعث آور و بالعكس سياهاند ادعا نمايند كه سفيدپوشي شاديخواسته

 ست؟گردد. آيا ادعاي مذكور صحيح احزن و اندوه مي

اي نامعلوم، روش معقول و وارد نمودن اتهامِ مخالفت با شادي به عدّهپاسخ: اواّلً،

در « بندندمي»و « دانندمي»ي محترم مرجع ضميرهاي منطقي نيست. اي كاش گوينده

توانستيم با ايشان نمود، تا به طور صريح و شفاف ميعبارت فوق را مشخص مي

ه هر حال چون مخاطب اتهام ياد شده معلوم وگوي منطقي داشته باشيم؛ بگفت

 كنيم.نظر مينيست، از بررسي آن صرف

خواهند لباس سپيد بپوشند، بايد گفت نوع و رنگ پوشش اند مياين كه گفتهثانياً، 

اي، متأثّر از عوامل و شرايط مختلف شغلي، افراد، اعم از زن و مرد، در هر جامعه

پزشكان و پرستاران در  محيط كار خود از لباس  مثالً 2زماني، مذهبي و غيره است؛

                                              
نوروز

دراسات في سيكولوجية المالبس
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پوشند و كنند؛ دختران جوان، هنگام عروس شدن لباس سپيد ميسفيد استفاده مي

ي سادات ي جليلهگذارند؛ رهبران ديني و طلّابي كه از سلسلهسپس آن را كنار مي

ان در مراسم كنند؛ براي مردي سياه رنگ استفاده ميهستند، به طور دايمي از عمامه

تر نسبت به احرام حج مستحب است لباس سپيد بپوشند، ولي به دليل حساسيت بيش

حجاب و پوشش زنان، به آنها شرعاً اجازه داده شده از همان لباس معمولي، ولو 

  1كه رنگ آن سپيد نباشد، استفاده كنند.اين

شهرت؛ يعني لباسي ي افراد، اعم از زن و مرد، از پوشيدن لباس عالوه بر اين، همه

و  2اند؛گردد منع شدهنما شدن آنان ميكه مطابق شأن افراد نيست و باعث انگشت

 باشد.هاي غيرمتعارف يكي از عوامل  تحقق لباس شهرت ميواضح است كه رنگ

كه ايشان، همانند هر فرد ديگري، خواه به عنوان يك فرد متدين و خواه حاصل اين

ني، در مورد استفاده از لباس سپيد، متأثّر از عوامل مختلف به عنوان يك شهروند ايرا

ي ي افراد در همهباشد، بلكه همهياد شده هستند و اين مطلب منحصر به ايشان نيز نمي

                                              
علية

، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة
المقنع

الوثقي ةالعروةالشيعهوسائل
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جوامع در انتخاب نوع و رنگ پوشش، متأثّر از عوامل و شرايط متعددي شبيه عوامل 

 و شرايط فوق هستند.

اد باشند و ديگران را نيز شاد كنند، بسيار مطلوب است. خواهند شاند ميكه گفتهاين

از نظر اسالم عزيز و احكام نوراني و مترقي آن نيز، شاد بودن و شاد كردن ديگران 

ي توضيح جا شايستهولي آنچه در اين 1بسيار مورد تشويق و توصيه قرار گرفته است،

 ي بسيار مهم است:باشد دو نكتهمي

فرض كه استفاده از لباس مشكي، لزوماً ي با پذيرش اين پيشاعدّهي اوّل: نكته

هاي كنند افراد استفاده كننده از لباسي عزا و فقدان شادي است، تالش مينشانه

 2را افراد شاد بدانند؛ هاي رنگينمشكي را افراد غمگين، و افراد استفاده كننده از لباس

ي افرادي كه از زيرا نه همهفرض، نادرست است؛ كه اين تصور و پيشحال آن

ي افرادي كه از اند،  و نه همهكنند، لزومًا افراد غمگينهاي مشكي استفاده ميلباس

كنند، لزوماً افراد شادي هستند؛ زيرا در جوامع و هاي رنگين استفاده ميلباس

ي امور مختلفي قرار گرفته است؛ هاي مختلف، لباس مشكي عالمت و نشانهگروه

عباس كه ي خاصي بوده است، مثل بنيباس مشكي عالمت و شعار عدهگاهي ل

                                              
الحكمةميزان

زنان
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ي سادات روحاني كه ي جليلهپوشش مشكي شعار آنان بوده است، يا مثل سلسله

ي مشكي، عالمت سيادت براي آنان است. براساس روايات، پيامبر استفاده از عمامه

 1كردند.ي مشكي استفاده مياكرم)ص( نيز از عمامه

گاهي پوشش  2ي زيبايي است؛اي پوشيدن لباس مشكي نشانهنظر عده گاهي از

ي وقار و سنگيني است، مثل هنگامي كه بانوان از اين پوشش در بيرون مشكي، نشانه

كنند التزام به پوشيدن چادر كه بعضي خيال ميكنند؛ پس اينمنزل استفاده مي

سردگي است، تصور صحيحي مشكي، منافي با شادماني و مالزم با غم و اندوه و اف

بندي به احكام آن، مثل رعايت حجاب برتر و استفاده از نيست؛ دين و مذهب و پاي

چادر مشكي، باعث آرامش روحي و رواني خود بانوان و ديگر افراد جامعه است. 

ها در باب مطلوبيت رنگ مشكي براي شناسي رنگهاي رواني يافتهقباًل درباره

ون منزل و مطلوبيت اين نوع حجاب از نظر متون ديني مطالبي حجاب بانوان در بير

هاي علوم جديدي، مثل ي هماهنگي و تناسب بين يافتهدربارهديل كارنگي نقل شد. 

 پزشكي و تعاليم پيامبران)ص( چنين گفته است:روان

                                              
الصالةالشيعهوسائل
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دهد كه پيامبران پزشكي همان چيزهايي را تعليم ميامروز جديدترين علم، يعني روان
اند كه داشتن يك ايمان محكم، نگراني، مردم آموختند؛ زيرا آنان دريافتهبه 

 كند.تشويش، هيجان و ترس را برطرف مي

عدم آگاهي از مفهوم جامع و كامل شادماني باعث شده است كه ي دوّم:نكته

برخي شادي و نشاط را فقط در بُعد مادي و زودگذر آن منحصر نمايند و از 

 آيد غفلت نمايند. كه از اعتقاد به امور معنوي و پايدار به دست مي هاي اصيلشادماني

ي شادي تحقيقات يكي از پژوهشگراني كه ساليان دراز در غرب زيسته و درباره

هاي اصيل فراواني كرده است، به دخالت عنصر معنويت و اعتقادات در ازدياد شادي

ان براي نجات از مشكالت كنوني و و پايدار تأكيد فراوان دارد. ايشان معتقد است انس

يابي به شادي هميشگي بايد اعتقاد و باور خود را تصحيح كند و بپذيرد كه در دست

هاي جسماني وجود دارند ها و لذتتر از شاديهايي به مراتب عميقزندگي شادي

يابي به آنها نيازمند صرف وقت، تالش و صبر و حوصله است. وي معتقد كه دست

بيني، چون: عشق خدمت به مردم، خوشهاي انساني، همقويت ارزشاست با ت

گزاري، رضايت، قناعت، گذشت و زدودن رذايل اخالقي، خيرخواهي، سپاس

 2توان به شادي دست يافت.مي

                                              
آيين زندگيزندگي
زندگي
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 هاي غير مشكي را بشناسند؟توانند رنگآيا بانوان مشكي پوش نمي
ي شما سياه گويد همهشناسد، ميپدرم هيچ وقت مرا بيرون خانه نميشبهه: 

ها تنها سياه را گويد، يكدست سياهيم سياه... از رنگايد. راست ميپوشيده

ي محترم در عبارت گوينده 1شناسيم، نه قرمز را، نه آبي را، نه سبز را و نه بنفش را،مي

 فوق دو ادعا نموده است.

 پوشند.ي زنان در بيرون منزل لباس سياه ميهمهادّعاي اوّل: 

ي ما حاكي از اين ي همهواقعيت عيني و مشهود روزانهسخ ادعاي اوّل: اواّلً، پا

ي زنان ادعاي درستي نيست. نگاهي به پوش بودن همهاست كه ادعاي سياه

ها در سطح جامعه، اعم از شهرهاي بزرگي مثل تهران و غير هاي رنگين خانمپوشش

 ي ادعاي مذكور است.كننده هاي مختلف، تكذيبآن و پوشش زنان روستايي استان

ي با نامحرم از مصاديق ي زنان در بيرون منزل و در مواجههكنيم همهفرض ثانياً، 

هاي كنند، پوششمختلف حجاب مشكي، مثل مانتو، مقنعه و چادر مشكي استفاده مي

تر براي زنان، قابل دفاع عقلي و ياد شده، به دليل تأمين حجاب و پوشش بهتر و بيش

است. طبق تصريح فقها به عنوان كارشناسان مسائل ديني و اسالمي، بانوان در  شرعي

واضح  2هاي مهيج و تحريك كننده استفاده نمايند.مواجهه با نامحرم نبايد از رنگ

                                              
نوروز

اجع تقليد، توضيح المسائل فقها و مر
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هاي پوشش بانوان كه حالت تهييج و تحريك نامحرم است كه يكي از بهترين رنگ

شناسي كه قبالً گذشت، در روان گونهدر آن وجود ندارد رنگ مشكي است. همان

ها اين مطلب از مسلمات است كه رنگ مشكي، رنگي صامت و غيرفعال و در رنگ

شكن است؛ و ترديدي نيست كه اين ويژگي رنگ مشكي، مواجهه با نامحرم نگاه

پذيري و ايجاد آرامش فلسفه و حكمت حجاب را كه عبارت است از عدم تحريك

 كند.تر تأمين ميعه، بيشروحي و رواني در سطح جام

برخي مطبوعات و نويسندگان آنها بايد به اين پرسش جدي پاسخ دهند كه چرا بدون 

ي هيچ دليل معقول و منطقي و با سوء استفاده از زبان شعر و ادب، جنگ روحي ارائه

 اند. و رواني را بر ضد حجاب و چادر مشكي آغاز كرده

شود اب مشكي بانوان در بيرون منزل باعث مياستفاده از لباس و حجادعاي دوّم: 

 هاي غير مشكي را نشناسند.هاي مشكي، رنگكه استفاده كنندگان از حجاب

هاي مشكي به از نظر منطقي تالزمي بين استفاده از لباسپاسخ ادعاي دوّم: اواّلً،

ز هاي غيرمشكي نيست؛ زيرا استفاده اطور مستمر در خارج از منزل و نشناختن رنگ

هاي رنگين در مجالس زنانه، در داخل منزل و در مقابل افراد محرم، امكان لباس

 كند. هاي مختلف را فراهم ميشناختن رنگ

توانند از عالوه بر داخل منزل، در خارج از آن نيز ايشان و ديگر بانوان ميثانياً،

ه به طريقي، مثل كهاي متنوع استفاده نمايند، البته به شرط اينهاي داراي رنگلباس

استفاده از چادر مشكي، در مواجهه با نامحرم آنها را بپوشانند؛ زيرا ترديدي نيست كه 

آيند هاي رنگين به دليل زيبايي خيره كننده، از مصاديق عرفي زينت به شمار ميلباس
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ها به نامحرمان منع و بانوان و دختران براساس دستور قرآن، از تبرج و نمايش زينت

 ند: اشده

 2و غير متبرجات بزينة. 1وال تبرجن تبرج الجاهلية االولي
چنين در البتّه در مجالسي كه افراد نامحرم حضور ندارند، مثل مجالس زنانه و هم

وَ ال »ها استفاده نمايند: توانند از زيورآالت و زينتحضور شوهر و افراد محرم، مي

حتي باالتر از جواز در روايات به استفاده از  3...«نَّ أَْو آبائِهِنَّ يُبْدِيَن زِينَتَهُنَّ إاِلَّ لِبُعُولَتِهِ 

گونه كه حجاب و پوشش، نياز فطري زيرا همان 4اند؛ها ترغيب و تشويق شدهزينت

انسان، خصوصاً زنان است، استفاده از زيورآالت و خودآرايي نيز نياز فطري انسان، 

 مخصوصاً بانوان است.

ام نوراني و مترقي اسالم است كه ضمن توجّه و ضرورت اين از امتيازات احك

گويي به دو نياز مذكور، از طرفي با دستور الزامي زنان به رعايت حجاب و پاسخ

ها، به شرط ديگر با تشويق آنان به استفاده از زيورآالت و زينتپوشش و از طرف

گرفته است، تا از اين ها به نامحرمان، جلوي سوء استفاده را عدم تبرّج و نمايش زينت

 ي سالمت روحي و رواني افراد جامعه فراهم گردد.طريق زمينه

                                              

هة ترك المرأة للحلي و ةوسائل الشيعه
 اليد.خضاب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گيريگيرينتيجهنتيجه
 

دار حجاب از مباحث طرح شده در اين اثر به خوبي آشكار شد كه اسالم طرف

تر و حداكثِر بانوان، به خصوص زنان و دختران جوان در بيرون منزل و در بيش

هاي بلند و و بعضي از مصاديق حجاب برتر، مانند لباس مواجهه با نامحرم است،

تر و به اصطالح، ي حجاب بهتر و بيشگشاد، مقنعه و چادر مشكي، تأمين كننده

گويي به شبهات ي حاضر در پاسخپوشش حداكثري هستند. از آن جا كه در نوشته

 طرح شده بر ضد چادر مشكي، تأكيد فراواني نسبت چادر مشكي صورت گرفت،

ي اين اثر براي حجاب در شكل چادر ممكن است مخاطبان تصور نمايند كه نگارنده

هاي ديگر بانوان اي كه براي انواع حجابمشكي موضوعيت قايل است؛ به گونه

ارزشي قايل نيست، ولي واقعيت غير از اين است؛ زيرا ما براي حجاب با چادر مشكي 

يم حجاب با چادر مشكي به دليل قراين و طريقيت قايل هستيم؛ به اين معنا كه معتقد

ي قرآني است و به همين دليل، شواهد فراوان لغوي و تاريخي، داراي اصل و ريشه
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اند، و لذا كردهفاطمه زهرا)س( به عنوان بهترين الگوي زن مسلمان از آن استفاده مي

 گونه كهي حجاب برتر است؛ و همانگونه پوشش از مصاديق تأمين كنندهاين

گذشت هيچ يك از شبهات مخالفان چادر مشكي از كارآمدي و برتري آن 

ي حاضر اين است كه به مخاطبان هاي اصلي نوشتهكاهد. در واقع يكي از پيامنمي

هاي القاييِ تبليغِ منفي، قبل از اين اي با استفاده از شبهات و روشبگويد كه چرا عده

يگري از حجاب برتر ارائه نمايند به كه طرح مشخص و كاملي براي ترويج الگوي د

جنگ روحي و رواني بر عليه زنان متدين و عفيِف استفاده كننده از چادر مشكي 

ي خود، به منطقي از حجاب و پوشش مورد عالقه كنند و به جاي تبليغاقدام مي

ي چنين كاري ترويج كنند. روشن است كه نتيجهتخريب چادر مشكي اقدام مي

آزادي در پوشش در سطح جامعه و كاهش مقدار حجاب و پوشش ليبراليسم و 

بانوان و روي آوردن آنان به حجاب حداقلي است. با توجه به مطلب فوق و با عنايت 

هاي الهي در ي نافرماني از حدود و چهارچوببه اين كه از نظر قرآن، مقتضي و زمينه

توان نتيجه گرفت به خوبي مي 1«.رَ أَمامَهُبَلْ يُرِيدُ الْإِنْساُن لِيَفْجُ »انسان موجود است؛ 

كه ترويج و تبليغ حجاب و پوشش حداقلي به نفع جامعه نيست؛ زيرا تبليغ و ترويج 

كم حجاب و پوشش اسالمي موجود در جامعه را به اين گونه حجاب و پوشش، كم

برد ـ كه اكنون بعضي از عاليم و آثار آن در حجابي پيش ميسمت بدحجابي و بي

برخي شهرهاي بزرگ آشكار گرديده است. با توجه به واقعيت موجود، بايد تمام 
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ساز جامعه از قبيل كتاب، مطبوعات و صدا و سيما را به سمت ابزارهاي فرهنگ

هاي اسالمي كه يكي از بارزترين آنها رعايت پوشش مطلوب است، هدايت ارزش

نهادينه شدن حجاب كامل  نمود؛ لذا در پايان اين اثر به منظور حركت در مسير

 گردد.هايي ذكر مينهادها و توصيهاسالمي در جامعه، پيش



 

 

  هاهانهادها و توصيهنهادها و توصيهپيشپيش

 

هاي ابتدايي، راهنمايي و هاي درسي دختران دورهدر كتابشودنهاد مي. پيش1

هاي وار مباحث مختلف حجاب و پوشش به ترتيب دورهدبيرستان، به طور سلسله

بندي مباحث از ساده به پيچيده به شكل صحيح و زيبا با رعايت سطحتحصيلي و 

طرح شود، تا دختران جامعه از همان خردسالي به عنوان مادران آينده، با مسائل 

مختلف حجاب، اعم از فلسفه و فوايد حجاب، آثار فردي و اجتماعي آن، پيامدهاي 

، اعتقاد راسخ پيدا نمايند، حجابي و غيره آشنا شوند و نسبت به حجاببدحجابي و بي

دختران جامعه از همان سنين كودكي اعتقاد راسخ و عميقي نسبت به حقانيت  اگر

ي حجاب و مسائل آن، به عنوان يك حجاب دروني، پيدا نمايند يقيناً در مرحله

حجاب بيروني نيز بر اساس همان اعتقاد دروني عمل خواهند كرد. از آن جا كه يكي 

رآني كه بسياري از مسائل حجاب و پوشش در آن مطرح شده، هاي قاز سوره

ي آشنايي عميق و ي نور است؛ مناسب است كه در مدارس دخترانه، زمينهسوره

ي حجاب و پوشش، به طور تفصيلي دختران با معارف قرآني اين سوره درباره

 صحيح و دقيق و كارشناسي شده فراهم گردد. 

ها به صورت محصوالت فرهنگي، مثل مجلهگردد از برخي نهاد مي. پيش2

هاي هر چند وقت يكبار براي تبيين علمي و جذاب مسائل حجاب براي نامهويژه

ي ويژه« حديث زندگي» يي ششم مجلهدختران استفاده شود؛ به عنوان مثال شماره
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ي عفاف و گردد، ويژهي فرهنگي دارالحديث چاپ ميجوانان كه توسط موسسه

 كنيم.كه مطالعه آن را به خواهران و بانوان توصيه ميحجاب است 

ها كه مقدار آگاهي و توانايي فهم دختران در مراكز آموزش عالي و دانشگاه 

ي بعضي مسائل و شبهات جديد حجاب تر است، جلسات پرسش و پاسخ دربارهبيش

ان مؤمن با حضور كارشناسان آگاه و مسلط ديني و اسالمي، با حضور زنان و خواهر

 فرهيخته و دانشمند تشكيل گردد. 

. يكي از مراكز فرهنگي مهم كه نقش قابل توجهي در گسترش حجاب كامل 4

هاي آن نقش ها و برنامهدارد، سيماي جمهوري اسالمي است؛ زيرا تمام فيلم

الگودهي بسيار مهمي براي مردم دارد؛ بنابراين، جا دارد مسئوالن سيماي جمهوري 

زنان و دختران، از حجاب و پوشش هنرمندان  الگوپذيري مردم، خصوصاًاسالمي به 

 و مجريان تلويزيون، توجّه و دقت جدي نمايند.

هاي جمعي، مثل مطبوعات با نگارش آثار و مقاالت علمي مراكز فرهنگي و رسانه

از گونه كه و استداللي به تبيين مسائل مهم و اساسي حجاب برتر بپردازند؛ زيرا همان

تر بانوان يكي از احكامي البالي اثر حاضر روشن گشت، حجاب حداكثري و بيش

ي فوق به است كه دين اسالم، بانوان را به آن ترغيب و تشويق نموده است. نكته

هاي مطبوعاتي در ارتباط با ترويج ي يك مالك و معيار براي ارزيابي فعاليتمنزله

ي ست؛ به اين معنا كه اگر نتيجهفرهنگ حجاب و پوشش در جامعه اسالمي ا

تر و هاي مطبوعاتي در راستاي تقويت و تحكيم منطقي حجاب و پوشش بيشفعاليت

 يي اسالمي، در اين مورد به وظيفهتوان گفت مطبوعات جامعهبرتر باشد، مي
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هاي مطبوعاتي آنان منجر به تضعيف و اند؛ ولي اگر فعاليتاسالمي خود عمل نموده

اديق حجاب برتر باشد در حقيقت به رسالت مطبوعاتي خود عمل تخريب مص

 اند. نكرده

تري در تربيت دختران و ارتباط ها، خصوصاً مادران كه مسئوليت سنگينخانواده 

تري با آنها دارند، خود در مواجهه با نامحرم از حجاب كامل، مثل چادر استفاده بيش

نيز از همان كودكي با حجاب اسالمي آشنا نمايند، تا از اين طريق فرزندان دختر 

شوند و با تمرين كردن نسبت به آن انس بگيرند. البته در كنار تمرين و عادت دادن 

آنان، الزم است مادران ابعاد مختلف حجاب و پوشش و فوايد آن را براي دختران 

ها تبيين و آنها را به رعايت پوشش كامل اسالمي تشويق، و در انتخاب دوستان آن

 توجه نمايند كه به مسائل شرعي و از جمله رعايت حجاب مقيد باشند. 

جويان از مديران و معلمان و اساتيد، آموزان و دانشبه دليل تأثيرپذيري دانش 

رعايت حجاب كامل از سوي كادر آموزشي مراكز آموزش و پرورش و دانشگاه 

ي استمرار و تقويت حجاب تأثير رفتاري و عملي فراواني روي مخاطبان دارد. برا

گيري قاطع و كامل در بين كادر آموزشي، مسئوالن مراكز مذكور بايد با تصميم

افرادي كه ثانياً،لزوم استفاده از حجاب كامل اسالمي را قانونمند كنند؛  اواّلً،منطقي 

ثالثاً،هاي مختلف مورد تشويق قرار گيرند؛ كنند به شكلحجاب كامل را رعايت مي

ز تبيين منطقي حكم حجاب با افراد متخلف، به طور قاطع و جدي و قانوني پس ا

 برخورد نمايند. 
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اگر برخي مراكز فرهنگي از شعارنويسي روي ديوارها براي ترويج فرهنگ 

گيرند، در اين زمينه بايد از شعارهاي جذاب و مثبت استفاده كنند، حجاب كمك مي

 هاي آلوده؛ حجاب پند است، نه بند.اهمثل: حجاب سالح زن است در مقابل نگ

دانند كه استفاده از شعارهاي افراد آشنا به مسائل و كارهاي فرهنگي، به خوبي مي

منفي و داراي دافعه، نه تنها اثر مثبت ندارد، بلكه بر عكس باعث لجاجت و مقاومت 

 گردد.حجاب ميدر افراد بي

صوصاً در شكل چادر اين است هاي تبليغ منفي بر ضد حجاب، خيكي از روش 

سواد و بدون فرهنگ معرفي كه معموالً افراد باحجاب و چادري را افرادي بي

 آورند.حجاب را افراد با فرهنگ به حساب ميكنند و در مقابل، زنان بيمي

هاي خارجي و با توجه به اين كه ادعاي فوق توسط بعضي افراد، خصوصاً رسانه

 گردد:منظور اثبات نادرستي اين ادعا دو پيشنهاد ارائه ميگردد، به غربي مطرح مي

هاي مختلف به وسيله ي زنان محجبه و چادري در زمينهالگوهاي برجستهالف(

هاي زندگاني، و از طريق بيان جلوه …ها، مثل صدا و سيما و مطبوعات و رسانه

از  هاي آنها در كسب مدارج علمي و فرهنگي  معرفي گردند. يكيموفقيت

است. در « پيام زن»ي مطبوعاتي كه تا حدودي در اين زمينه موفق بوده است، مجله

هايي با زنان متدين و محجبه كه داراي هاي مختلف اين مجله مصاحبهشماره

آنها به دختران و  ياند انجام شده است، كه مطالعههاي علمي و فرهنگي بودهموفقيت

 گردد. بانوان توصيه مي
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فعال زنان محجبه و داراي مدارك علمي و فرهنگي سطح باال در شركت ب( 

هاي خارجي المللي، در خنثي نمودن تبليغات سوء رسانههاي خارجي و بينكنفرانس

هاي بارز آن، و غربي بر ضد زنان محجبه، نقش بسيار مؤثري دارد. يكي از نمونه

ه نقش بسيار مؤثري ي زنان محجبه در اجالس پكن بود كشركت گسترده و عالمانه

 1ي زنان محجبه ايراني داشته است.را در تصحيح افكار جهانيان درباره

هاي الئيك و ضد دين، مثل حكومت رضاخان در حكومتگونه كههمان

ريزي ايران و حكومت آتاتورك در تركيه، با طرح كشف حجاب، به طور برنامه

ي شاه نيز به دليل ماهيت ضد ديني براي شده به مقابله با آن برخاستند؛ و رژيم طاغوت

 2ي مشخص بود؛هاي ديني، مثل حجاب، داراي طرح و برنامهمقابله با دين و مقوله

حجابي هاي ديني، از جمله جمهوري اسالمي نيز براي مقابله با بيالزم است حكومت

و بدحجابي، كه از مظاهر هجوم فرهنگي غرب است، داراي طرح روشن و مشخص 

شود شورايي از كارشناسان مسائل نهاد مييق و كارشناسانه باشد؛ از اين رو، پيشو دق

شناختي حجاب، با نظارت و حمايت شوراي عالي شناختي و روانشرعي و جامعه

ي سنجيده و كارشناسي انقالب فرهنگي تشكيل شود و طرحي جامع براي مبارزه

ي طرح برتر تهيه نمايند. در تهيههاي گسترش  حجاب ي بدحجابي و راهشده با مقوله

                                              
 

پيام زن
پيام زن 
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ي حوزوي و دانشگاهي نيز هاي زنان محجبه و فرهيختهمذكور الزم است از تجربه

 استفاده شود.

شود به طور مستمر مطالعات و نهاد ميبه زنان و دختران متدين و عفيف پيش 

كار دو  ي فلسفه، فوايد و مسائل حجاب افزايش دهند. اينتحقيقات خود را درباره

 ي مهم دارد:فايده

يابد و اعتقاد و ايمان آنها به حقانيت احكام متعالي و نوراني اسالم، افزايش مي الف(

 1شود.تر ميدر نتيجه التزام عملي آنها به رعايت حجاب برتر بيش

توانند به تبليغ و ترويج صحيح و منطقي حجاب برتر اقدام از طريق فوق بهتر مي ب

گويي شبهات مخالفان در مواقع الزم، از طريق جهاد فرهنگي به پاسخ نمايند و حتي

2حجاب نيز اقدام نمايند.

متأسفانه برخي مطبوعات، با روش سلبي، يعني از طريق تخريب حجاب برتر،  
ي خود مثل چادر، به طور غير مستقيم به ترويج حجاب و پوشش مورد عالقه

ح و معقولي نيست، به اين گونه مطبوعات پردازند و چون اين روش، روش صحيمي

                                              
 

پيام زن 
 

پيام زن
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شود به جاي پيش گرفتن روش تخريبي و سلبي، با ابزار منطق و دليل به توصيه مي
هايي از روش تخريبي و القائات منفي ترويج حجاب مورد نظر خود بپردازند. به نمونه

 برخي مطبوعات برضّد چادر مشكي و حجاب برتر توجه كنيد: 

  ي مسائل تخصصي. ي مسائل تخصصي. ومي كوچه و بازاري دربارهومي كوچه و بازاري دربارهي عمي عمالف( مصاحبهالف( مصاحبه

ي عمومي با مردم كوچه و بازار، با طرح اين پرسش يكي از مجالت در يك مصاحبه

با القاي غير مستقيم افكار انحرافي، سعي در تخريب  1«پوشيد؟خانم چرا سياه مي»كه 

هاي بهگونه مصاححجاب تيره و چادر مشكي نموده است. اساساً ترديدي نيست اين

شود، در كوچه و بازاري كه معموالً نظرهاي علمي و كارشناسي در آنها مطرح نمي

 ي پوشش و لباس، ارزش و اعتبار علمي ندارد.مورد مسائل تخصصي، مانند مسئله

ي ها نيز در عملي مشابه مصاحبهروزنامهيكي ازي ابزاري از جوانان. ب( استفاده

بعضي دختران و پسران، بدون حضور كارشناسان و مذكور، در يك نشست، به همراه 

ي لباس پرداخته بدون استناد به نظرهاي كارشناسي، به چاپ نظرهاي آنها درباره

نيز از نظر علمي و كارشناسي فاقد ارزش و  واضح است كه چنين روشي  2است.

 ي ابزاري از جوانان شباهت دارد. تر به استفادهاعتبار است و بيش

ي ادبي، با القاي غير اي در يك قطعهروزنامهي ابزاري از ادبيات. دهج( استفا

مستقيم، به نكوهش بعضي از مصاديق پوشش مشكي در سطح جامعه پرداخته 

                                              
زنان 

نوروز  
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ي لباس، ي مسائل مهم و نيازمند كارشناسي، مثل مسئلهروشن است كه درباره1است.

بلكه بايد با برگزاري هاي ادبي استفاده نظري و علمي نمود، توان از نوشتهنمي

هاي علمي و كارشناسي، كارآمدي يا ناكارآمدي يك نوع حجاب و لباس را نشست

 مشخص نمود. 

شود براي گونه مطبوعات توصيه ميهاي غير عقاليي ياد شده، به اينبا توجه به روش

هاي عقاليي استفاده نمايند. فرهنگ سازي صحيح و عميق از روش

ي حاضر آشكار شد، علت بسياري از اظهار ضمن نوشته گونه كه درهمان

ي ابعاد ديني حجاب، اين است كه افرادي نظرهاي نادرست و غير دقيق در زمينه

ي مسائل حجاب ديني و بدون آشنايي با احكام ديني و بدون مطالعه و تحقيق درباره

ه در عصر دهند. واقعًا جاي تعجب است كي اظهارنظر مياسالمي، به خود اجازه

ي حجاب و ي كارشناسانه با مقولهپيشرفت علم، بعضي از مطبوعات از مواجهه

هاي غير علمي و غير منطقي پوشش گريزانند و با سوء استفاده از آزادي، به روش

ها و مطبوعاتي كه در صدد طرح مسائل ديني و مذهبي آورند؛ به رسانهروي مي

ي قم و مراكز ي علميهاط صميمي با حوزهشود با ايجاد ارتبنهاد ميهستند پيش

ي همكاري نزديك در طرح مسائل ديني به طور علمي و پژوهشي آن، زمينه

ي ذكر است اكنون با تأسيس مركز مطالعات و كارشناسانه را فراهم نمايند. شايسته

ي ي علميه قم، زمينههاي فرهنگي حوزه، زير نظر شوراي عالي حوزهپژوهش

                                              
نوروز 
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ها و مطبوعات به نزديك بين فرهيختگان حوزوي و اصحاب رسانههاي همكاري

 خوبي فراهم شده است. 

. مشكل ديگر ـ كه در ضمن اثر حاضر موارد متعددي از آن مطرح گرديد ـ اين 14

ي برخي مطبوعات، بعضًا بدون ي حجاب در عرصهاست كه اظهار نظرها در زمينه

كند كه چادر در الً  فردي ادعا ميگيرد؛ مثذكر سند و مدرك و دليل صورت مي

ولي هيچ سند و مدركي  1ي ديني و مذهبي ندارد،زمان قاجار جا افتاده است و ريشه

گونه اظهار نظرهاي بدون سند و كند. روشن است كه اينبراي ادعاي خود نقل نمي

گردد در بيان است؛ از اين رو به مطبوعات توصيه مي مدرك فاقد ارزش علمي

و اظهار نظرها، عالوه بر استفاده از نظرهاي علمي و كارشناسانه، ابتدا از وجود  ادعاها

اسناد و مدارك معتبر و كافي براي بيان يك مدعا مطمئن شوند و سپس به چاپ آن 

 اقدام نمايند.

. افرادي كه خود يا يكي از اقوام و دوستانشان به كشورهايي كه مروّج فرهنگ 15

دانند اند، به خوبي ميرهاي اروپايي و غربي، مسافرت نمودهاند، مانند كشوبرهنگي

ي مستقيمي بين كاهش مقدار پوشش افراد، خصوصاً زنان، و افزايش جرايم كه رابطه

 گويد: و مفاسد جنسي وجود دارد. يك بانوي تازه مسلمان امريكايي مي
وشش در زمستان كه مردم مجبورند به جهت سردي هوا خود را پوشانيده و  پ

تري داشته باشند، به طور طبيعي و كاماًل محسوسي در امريكا تجاوز به عنف بيش
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شود، لكن در تابستان كه زنان، عالوه بر گرماي هوا، به تر مينسبت به زن كم
اي هستند تا هر چه ممكن پيروي از مدهاي جلف و فاسد كننده، خود نيز دنبال بهانه

ي گرما، اعضاي حساس بدن خود را در بهانهاست لباس خود را سبك نموده و به 
معرض ديد مردها قرار دهند، تجاوز به عنف نسبت به زنان حتي پيرزنان نيز افزايش 

ي مردان ها نيز مورد حملهرود كه در اين فصل راهبهجا پيش مييابد و تا آنمي
  گيرند.جنايتكار قرار مي

ي مقدار اي دربارهتطبيقي و مقايسه شود به طوربه محققين و پژوهشگران توصيه مي

جرايم و مفاسد جنسي در كشورهاي اسالمي، كه اكثراً مقيد به رعايت پوشش در 

اجتماع هستند، با كشورهايي كه برهنگي در آنها رواج دارد، همانند بسياري از 

ي مطلب كشورهاي اروپايي و غربي، تحقيقاتي انجام دهند تا براي افرادي كه درباره

شده ترديد دارند، به طور علمي آشكار گردد كه واقعاً بين افزايش پوشش و  ياد

 ي معناداري وجود دارد.كاهش جرايم جنسي و بالعكس، رابطه

هاي . در ضمن اثر حاضر آشكار شد كه استفاده از چادر مشكي داراي ريشه16

ر مواجهه با شود دقلم و مطبوعات توصيه مي قرآني و روايي است؛ از اين رو به اهل

ي زنان مسلمان از هاي موجود در بين مسلمين، مثل سيره و سنت استفادهسنت و سيره

ي قرآني و اسالمي است با احتياط و دقت مواجه شوند چادر مشكي، كه داراي ريشه

گونه نباشد كه به راحتي به نقض سيره و سنّت اسالمي اقدام كنند. اميرمؤمنان و اين

 : فرمايندعلي)ع( مي

                                              
آيين بهزيستي اسالم
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ال تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذِهِ االمة و اجتمعت بها االلفة و صلحت عليها 
الرعية و ال تُحدثنَّ سنة تضرّ بشيٍء من ماضي تلك السنن فيكون االجر لمن سنَّها و 

اي را كه بزرگان اين امت به آن عمل آداب پسنديده 1الوزر عليك بما نقضت منها؛
پيوند خورده و رعيت با آن اصالح شدند برهم مزن، و كردند و ملت اسالم با آن 

كند پديد نياور، كه پاداش براي هاي خوب گذشته زيان وارد ميآدابي كه به سنت
 ي سنّت و كيفر آن براي تو باشد كه آنها را درهم شكستي.آورنده

ي حاضر به طور مستند اثبات گرديد كه متأسفانه برخي مطبوعات و . در نوشته17

اد از آزادي كه به بركت جانفشاني صدها هزار شهيد گلگون كفن به دست آمده افر

كنند، بلكه است به نحو شايسته و صحيح در راه تبيين و نشر حقايق استفاده نمي

هاي الهي جامعه ها و سست كردن ارزشبرعكس، در راه ترويج اباطيل و شبهه

رسد يكي از علل نند. به نظر ميكاسالمي، همانند حجاب، از آزادي سوء استفاده مي

آزادي بيان و قلم است كه  ياين سوء استفاده، عدم تبيين صحيح و علمي محدوده

اي تصور كنند به بهانه آزادي، مجاز به تبليغ و ترويج هر فكر و باعث گرديده عده

هاي غير علمي، مثل ادعاهاي بدون دليل و عملي به هر شكل و قيمتي ولو با شيوه

ي چنين تصور نادرستي به هر حال اين واقعيت باشند. ثمرهج دروغ و تهمت ميتروي

اي با نشر اكاذيب در مورد مباني حجاب تلخ عيني را منجر گرديده است كه عده

ي تشويش اذهان عمومي، به خصوص بانوان و دختران جوان در اسالمي، زمينه

ل پرسش اساسي اين است كه اند. حاي حجاب و پوشش اسالمي را فراهم كردهزمينه

                                              
البالغهنهج
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مسئوليت تشويش، سرگرداني و در نتيجه سستي آشكار نسبت به رعايت حجاب كه 

ي حجاب اسالمي مشاهده ها در زمينهدر برخي از بانوان و دختران در اثر انتشار شبهه

رسد، مسئوليت تشويش و سستي ياد شده، بيش گردد به عهده كيست؟ به نظر ميمي

افرادي است كه به جاي تبيين دقيق و عميق مفهوم و معناي آزادي از همه بر دوش 

پيوسته فرياد به خطر افتادن  1قلم و بيان و حد و مرزهاي آن در يك جامعه اسالمي،

دهند. به اين گونه افراد و به افرادي كه با سوءاستفاده از آزادي، آزادي سر داده و مي

، مانند حجاب، با ابزار قلم و بيان در جامعه هاي اسالميي ارزشهايي را در زمينهشبهه

ي حد و مرز آزادي و تفاوت آزادي شود دربارهنمايند، توصيه ميمنتشر نموده و مي

 ي غربي به مطالعه و پژوهش عميق بپردازند.ي اسالمي و جامعهدر جامعه

                                              
 

نظريه حقوقي اسالمدين و آزادي
يه سياسي اسالمنظر



 

 

  1ي حجاب و لباسي حجاب و لباسهاي مراجع تقليد دربارههاي مراجع تقليد دربارهپيوست: استفتائات و ديدگاهپيوست: استفتائات و ديدگاه

 

 امام خميني )ره(: 

ي جوانان فاسد قرار بدهند، ي مردان و ملعبهخواهند ملعبهها را ميآنها كه زن
جنايتكارند. زنها نبايد گول بخورند. زن گمان نكند اين مقام زن است كه بزك كرده 

ساز بيرون برود، با سر باز و لخت؛ اين مقام زن نيست، زن بايد شجاع باشد، زن آدم
 بي انسان است.است، زن مر

 حضرت آيت اهلل العظمي گلپايگاني:
حجاب بانوان در اسالم يكي از اموري است كه از وقتي استعمارگران، چشم طمع »

ي آنها به كشورهاي اسالمي و غصب معادن و منابع طبيعي آنها دوختند، مورد حمله
ي بقاء قرار گرفت؛ زيرا چادر و حجاب زنان مسلمان را يكي از عوامل بزرگ برا

ي مسلمانان و حفظ هويت اسالمي آن ديدند و استقالل شخصيت اسالمي كل جامعه
 آن را مانع سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود شناختند.

 اي:حضرت آيت اهلل خامنه
گري تر نسبت به زن هست كه زن را با آرايش، مد و جلوهآيا جنايتي از اين بزرگ

عنوان يك ابزار و وسيله استفاده كنند؟ امروز زيورآالت سرگرم كنند و از او به 

                                              
مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد 

ي نورصحيفه
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سر و سينه را از زيورآالت پر كردن و آرايش و مد و لباس را بت قرار دادن، براي 
 ي ملي ماست.زن انقالبي مسلمان ننگ است، چادر بهترين نوع حجاب و نشانه

 اعتنايي آيا حجاب از ضروريات دين است؟ حكم كساني كه به آن بي

 يست؟كنند چمي
 اي:حضرت آيت اهلل خامنه

اصل حجاب ضروري دين محسوب است، ولي بعضي فروع آن ممكن است 
 اعتنايي به اصل حجاب و عدم رعايت آن معصيت و گناه است.ضروري نباشد و بي

 حضرت آيت اهلل تبريزي:
اعتنايي اصل حجاب براي زنان از ضروريات دين است و حكم كساني كه به آن بي

 اعتنايي به ساير تكاليف ديني است.كم بينمايند، ح

 حضرت آيت اهلل صافي:
اصل وجوب حجاب في الجمله از ضروريات اسالم است و منكر آن مرتد است، 

 اعتنايي به آن با عدم انكار وجوب آن باعث فسق است.ولي بي
 اهلل سيستاني:حضرت آيت

كساني كه توجّه اصل حجاب از مسلمات شريعت است و در قرآن آمده است، ولي 
اعتنايي عملي گناه به وضوح آن ندارند، انكار آنها مستلزم انكار نبوت نيست و بي

 است.
 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت

آري حجاب از ضروريات دين است، ولي انكار آن براي كساني كه از ضروري 
 شود.بودن آن آگاهي ندارند، موجب ارتداد نمي
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 اهلل بهجت:حضرت آيت
 عتنايي به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است.ابي

 
 
 
 
 
 
 
 

  پوشيدن
ها در بيرون از منزل و انظار نامحرمان چه نما براي خانمجوراب نازك و بدن

ها در ديد صورت دارد؟ و بيرون گذاشتن موهاي سر از چادر و مقنعه توسط خانم
 نامحرمان چگونه است؟

 اي:حضرت آيت اهلل خامنه
هايي براي حجاب يدن بدن از نامحرمان بر زن واجب است و چنين جورابپوشان

كند و پوشيدن تمام موي سر در برابر نامحرمان واجب شرعي واجب كفايت نمي
 است.
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 ها و بيرون گذاشتن مقداري از موها و پوشيدن آرايش زنان در خيابان

 هاي محرك چه صورت دارد؟نما و لباسجوراب بدن
 اي:هلل خامنهاحضرت آيت

 بر زن واجب است تمام بدن و موي و زينت خود را از نامحرم بپوشاند. 

 اهلل فاضل لنكراني:حضرت آيت

 حرام است.

 اهلل بهجت:حضرت آيت

 حرام است.

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت

 حرام است.

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت

 بدون شك جايز نيست.

 اهلل تبريزي:حضرت آيت

 ايز نيست.ج

 اهلل سيستاني:حضرت آيت

 جايز نيست.
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 ها و اي همراه با تبليغات فرهنگي دشمن، در روزنامهعدّه

گويند: چادر مشكي براي بانوان مكروه است و بايد هايشان ميسخنراني

گزين چادر هاي متنوع، جايپوشش جديد، مانند مانتو و كت و دامن با رنگ

ا چنين حرف و اقدامي صحيح است يا نه؟ خواهشمند است مشكي شود. آي

 نظر شريفتان را مرقوم فرماييد.
 اي:اهلل خامنهحضرت آيت

اين صحبت صحيح نيست، و بهترين حجاب، پوششِ چادر است، و چادر سياه هم 
 اشكال است و كراهت ندارد.بي
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 اهلل تبريزي:حضرت آيت

از نامحرم بپوشاند و نيز بايد زينت خود را  زن بايد بدن خود را در غير وجه و كفين،
شود بايد آن را هم بپوشاند، و با چادر بهتر بپوشاند و لباسي كه زينت حساب مي

 تواند بدن و زينت را بپوشاند و چادر سياه، مثل عباي سياه كراهت ندارد.مي

 اهلل بهجت:حضرت آيت

 اين اقدام باطل است.

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت

اي ي مذكور صحيح نيست و مفاسد بسيار دارد. متأسفانه در اين زمان عدّهنظريه
اصرار بر آشكار شدن مفاتن زن و خروج او از ستر و عفاف، كه حافظ شخصيت و 

خواهند اين امر را اسالمي جلوه دهند؛ االسف ميارزش و متانت اوست دارند و مع
 در حالي كه برخالف اسالم است. 

 اهلل فاضل لنكراني:حضرت آيت

هايي كه جلب توجه كند چادر مشكي بهترين نوع حجاب است و پوشيدن لباس
 حرام است.

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت

كه در حال حاضر رنگ مشكي براي حفظ پوشش زنان بهتر است، با توجه به اين
 .كراهت آن ثابت نيست
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 كه يك حجاب ملّي و سنّتي اي عليه چادرامروز يك حركت خزنده ،

است آغاز گرديده است، خواهشمنديم نظر مبارك را در اين مورد مرقوم 

 فرماييد.
 اهلل فاضل لنكراني:حضرت آيت

ها از چادر استفاده كنند؛ چون چادر در كشور اسالمي ايران از سزاوار است خانم
انوان محترم، حركت باشد و با حفظ اين شعار سعي كنند بمظاهر و شعاير اسالم مي
 مورد سؤال را خنثي كنند.

 

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت

پوشاند. هاست، چون تمامي مفاتن بدن را ميچادر بهترين پوشش براي خانم

هاي مسلمان بايد آداب و سنن اسالمي را در لباس پوشيدن مراعات كنند و از خانم

 تجدّدگرايي مضرّ پرهيز كنند.

 بهجت:اهلل حضرت آيت

 چادر حجاب پسنديده است.
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 اهلل سيستاني:حضرت آيت

 هاي مؤمن بدون چادر خارج شوند.چادر حجاب بهتر است و سزاوار نيست زن

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت
حجاب يكي از قوانين مسلّم اسالم است و اساس آن پوشاندن بدن و موها غير از 

 حجاب برتر است. شك چادرها تا مچ است؛ ولي بيصورت و دست

 اهلل تبريزي:حضرت آيت
پوشيدن بدن بر زن واجب، و بهترين نوع پوشش واجب، همان چادر مشكي است 

 پوشانند.هاي مؤمنه خود را با آن ميكه زن
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 هايي كه عكس يا عالمت مربوط به نظر جنابعالي در مورد پوشيدن لباس

 كشورهاي غربي روي آن نقش بسته است چيست؟
 اي:اهلل خامنهحضرت آيت
ها كه ترويج فرهنگ غير مسلمين مهاجم بر مسلمين است، گونه لباساستفاده از اين
 1اشكال دارد. 

 اهلل فاضل لنكراني:حضرت آيت
 ها استفاده نكنند.بهتر است از اين نوع لباس

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت

                                              
نصيحت
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 ها استفاده نكنند.گونه لباسمسلمين از اين
 اهلل تبريزي:حضرت آيت

 براي مؤمن سزاوار نيست لباسي بپوشد كه او را از زيّ مؤمنين خارج كند.

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت
 هرگاه سبب ترويج فرهنگ بيگانگان گردد اشكال دارد.

 شود كه بعضي از افراد در مجالس عقد و عروسي و بعضًا مشاهده مي

ي، اقدام به نصب كراوات و پاپيون بر روي پيراهن خود اي در انظار عمومعدّه

 نمايند، حكم شرعي استفاده از لوازم مذكور چيست؟مي
 

 اي:اهلل خامنهحضرت آيت
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بستن كراوات و پاپيون چون تقليد و ترويج از فرهنگ مهاجم غير مسلمين است 
  1جايز نيست.

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت

 كفار است و مسلمين نبايد از آنها استفاده كنند. كراوات و پاپيون شعار

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت

كه كراوات و پاپيون در محيط ما ترويج فرهنگ بيگانه محسوب با توجه به اين
 شود، استفاده از آن اشكال دارد.مي

 اهلل تبريزي:حضرت آيت

 ن خارج كند.براي مؤمن سزاوار نيست لباسي بپوشد كه او را از زيّ مؤمني

 اهلل بهجت:حضرت آيت

 خالف احتياط است.
 

 

                                              
نصيحت
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 1ي خندان و متبسّم با مردان نامحرم هنگام ( برخورد زن همراه با چهره

 ها و ساير برخوردها چه صورت دارد؟خريد از مغازه

 2 خنديدن زنان و دختران با صداي بلند در خيابان و يا انجام برخي )

 شود چگونه است؟ب جلب توجّه نامحرمان ميحركات ديگر كه موج
 اي:اهلل خامنهحضرت آيت

 ( صحبت كردن و خنديدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد جايز نيست.1

 شود بايد پرهيز نمود.( از هر كاري كه موجب جلب توجّه نامحرم مي1

 

 اهلل فاضل لنكراني:حضرت آيت

ر مقابل مردان نامحرم به نحوي لباس ( به طور كلي دختران و زنان بايد د1و  1
بپوشند و راه بروند و صحبت كنند كه موجب توجّه و نگاه سوء و تهييج مردان نشوند 

 و اگر كردند گناه بزرگ است.
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 اهلل بهجت:حضرت آيت

 ( هر كاري كه معرضيت ريبه و يا فتنه در آن است جايز نيست.1
 ( جايز نيست.1

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت

 ( اشكال دارد و هنگام ضرورت نبايد از مكالمات عادي تجاوز كنند.1
گونه كارها بپرهيزند و اگر منشأ فسادي ( بهتر است زنان و دختران مسلمان از اين1

 شود جايز نيست.

 اهلل تبريزي:حضرت آيت

( اگر از روي التفات كاري را كه موجب جلب نظر اجانب شود انجام دهند اشكال 1
 دارد.

كند، بلكه اگر معرض تهييج شهوت براي يكي از طرفين زن عفيف اين كار را نمي (1
 باشد حرام است.

 

 حضرت آيت اهلل لطف اهلل صافي:

 ( مخالف نص قرآن است واليخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.1
 ( جايز نيست.1
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      كنند، نامناسبي را ابراز ميبرخي در مورد مسائل زنان اظهار نظرهاي

سواري يا ورزش بانوان، يا در مورد حجاب اظهار مانند بحث دوچرخه

كند. نظر دارند كه به نظر ما كُت و دامن جهت حجاب كفايت ميمي

 ها چيست؟حضرتعالي در اين زمينه
 اي:اهلل خامنهحضرت آيت

نظر نيستند جايز اظهارنظر در مسائل ديني و احكام شرعي بر كساني كه صاحب 
نيست؛ و بر مؤمنين واجب است در تمام احكام ديني به مراجع بزرگوار تقليد و 

 شناسان مورد وثوق و اعتماد مراجعه نمايند.اسالم



  055استفتائات و ديدگاههاي مراجع تقليد /

 

 اهلل تبريزي:حضرت آيت
عفّتي زنان و دختران شود جايز ترويج اموري كه مبدأ نشر فساد در جامعه يا بي

م حجم بدن آنان را نشان دهد كه لباس زينت حساب نيست؛ و پوشيدن لباسي كه تما
 كند.بشود، كفايت نمي

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت

 امور مذكوره معرضيّت براي مفسده دارد. بانوان بايد جدّاً از آن بپرهيزند.

 اهلل بهجت:حضرت آيت

 .هر چه باعث فتنه و فساد باشد اشكال دارد

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت

 ي مفاسد اخالقي گردد حرام است.ر چه موجب اشاعهه

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت

 امور مذكوره معرضيّت براي مفسده دارد. بانوان بايد جدّاً از آن بپرهيزند. 

     
برخي از 

مادران، 

فرزندان 

دختر 

خود را 
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در ها و مجالس اند با سر و پاي برهنه درخيابانكه به بلوغ شرعي نرسيده

ي والدين را در قبال فرزندان است وظيفه آورند، مستدعيحضور نامحرمان مي

 اعتنايي چه صورت دارد؟خود بيان بفرماييد و اين بي
 اهلل فاضل لنكراني:حضرت آيت

بر پدر و مادر است كه فرزندان خود را با آداب و رسوم اسالمي و وظايف شرعي 
تهييج و مفسده شود، اگر چه بچه مميز  آشنا كنند و چنانچه موارد مذكور موجب

 بندوبار نشود.نباشد، بايد آنان را بپوشانند و حفظ كنند تا جامعه آلوده و بي

 اهلل سيستاني:حضرت آيت
بر غير بالغ، پوشيدن واجب نيست؛ ولي پدر و مادر الزم است كه فرزند خود را به 

 صحيح شرعي آنان بكوشند.رعايت آداب و شئون اسالمي وادار نمايند و در تربيت 

 اهلل بهجت:حضرت آيت

 ي والدين است.تمرين اطفال بر وظايف شرعيه به عهده

 اهلل صافي گلپايگاني:حضرت آيت
اند دختر را از كودكي به رعايت حجاب و كار صحيحي نيست و والدين موظف

به  گريز از نامحرم عادت دهند و اگر در اين امر مسامحه كنند و دختر را نسبت
تفاوت نمايند، شريك در معاصي دختر هستند. در حديث وارد شده است نامحرم بي

اي نيز حضور داشتند، كه در مجلسي كه حضرت رضا)ع( تشريف داشتند و عدّه
اي وارد شد؛ حضار در مجلس يكي يكي دختر را مورد نوازش قرار دادند، دختر بچه

سؤال كردند؛ گفته شد پنج سال  تا رسيد به حضرت رضا)ع( آن حضرت از سن دختر
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دارد؛ حضرت دختر را از خود دور كرد و رفتاري كه ديگران كرده بودند ننمودند؛ و 
 اعمال آن بزرگوار بايد براي زن مسلمان سرمشق باشد.

 اهلل مكارم شيرازي:حضرت آيت

بر پدر و مادر الزم است فرزندان خود را به مسائل اسالمي از زمان طفوليت آشنا 
 نند.ك

 اهلل تبريزي:حضرت آيت

ي والدين است كه  دخترانشان را پوشش بر دختران نابالغ واجب نيست؛ لكن وظيفه
 به پوشش اسالمي عادت دهند و فرزندانشان را با احكام اسالمي تربيت نمايند.
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     داند مرد نامحرم به قصد لذت به صورت و در صورتي كه زن مي

كند، در اين فرض پوشاندن صورت ي او نگاه ميدههاي معمولي زينت نشدست

 ها الزم است يا نه؟ و دست
 اي:حضرت آيت اهلل خامنه

 در فرض مذكور بايد حتي وجه و كفين خود را هم بپوشاند. 
 حضرت آيت اهلل تبريزي:

 بلي در اين صورت بنابر احتياط پوشاندن الزم است. 
 حضرت آيت اهلل صافي گلپايگاني:

 (.2/165االحكام رت بنابر احتياط واجب بايد پوشيده شود. )جامعدست و صو

 حضرت آيت اهلل فاضل لنكراني:
 بلي پوشاندن آن الزم است 
 حضرت آيت اهلل بهجت:

 پوشاندن دست و صورت مطلقا بنابر احتياط الزم است. 
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قم: مؤسسه الهادي، چاپ ي نورپوشي در سوگ ائمهسياه. ابوالحسني، علي؛ 6

 .1375اوّل، بهار 

روح المعاني في تفسير القرآن،. اآللوسي، ابي الفضل شهاب الدين السيد محمود؛ 7

 هـ . ق . 1415، رابعةالطبعة البيروت: دار احياء التراث، 

 اصفهان: چاپ نشاط.العرفانتفسير مخزن. امين، سيد نصرت بيگم؛ 8

تهران: انتشارات مدرسه، چاپ نگاهي دوباره به تربيت اسالمي،. باقري، خسرو؛ 9

 .1374سوم، زمستان 

النشر  سسةمؤالحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، . البحراني، يوسف؛ 11

 هـ . ش . 1363 االسالمي.

بيروت: انوار التنزيل و اسرار التأويل، . البيضاوي، ناصر الدين ابي سعيد عبد اهلل؛ 11

 دار صادر. 

، به كوشش ي ضالّه طالبين رفع حجابجوابيه مقاله. بيگم شيرازي، زينب؛ 12

 .112ي ي پيام زن، شمارهرسول جعفريان، مجله

 .59ي ي پيام زن، شمارهمجلهزنان در الجزاير، . پلنگي، محبوبه؛ 13

تحقيق احمد عبدالغفور عطار، بيروت: الصحاح، . الجوهري، اسماعيل بن حماد؛ 14

 دار العلم للماليين، الطبعه الرابعه.



 كتابنامه / 060

 

تهران: انتشارات فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، . حداد عادل، غالمعلي؛ 15

 .1374سروش، چاپ ششم. 

تحف العقول عن آل بن علي ابن الحسين ابن شعبه؛ . الحّراني، ابو محمد الحسن 16

 .1354ي اسالميه، اسفند ي احمد جنتي، انتشارات علميهترجمه الرسول)ص(

وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه،. الحر العاملي، محمد بن الحسن؛ 17

 بيروت: چاپ دار احياء التراث العربي.

چاپ اول، مركز چاپ و جاب، نگاه(حريم عفاف، )ح. حسينيان، روح اهلل؛ 18

 .1372نشر سازمان تبليغات اسالمي، تابستان 

تاج العروس من جواهر القاموس،. الحسيني الزبيدي، سيد محمد بن احمد؛ 19

 هـ . ق . 1414تحقيق علي شيري، بيروت: انتشارات دار الفكر، الطبعه االولي، 

 الطبعةانتشار العربي،  سسةمؤسالم، المالبس و الزينه في اال. الخطيب العدناني؛ 21

 .1999االولي 

 .ةكتاب الصال شرح عروه الوثقي. خويي، ابوالقاسم؛ 21

تحقيق نديم مرعشلي، دار  معجم مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني؛ . 22

 الكاتب العربي.

 7ي فيضيه، نشريهاعجاز رنگ سياه، چرا چادر مشكياهلل؛ . رحماني، حجت23

 .1379آذر 
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ها و رهاوردهاي سفر نيويورك در بهشت شدّاديادداشت. رفيع، جالل؛ 24

 1371ي اطالعات، چاپ اوّل، تهران: مؤسسهآمريكاي متوحشآمريكاي متمدن

 هـ . ش.

الكشّاف، عن حقائق غوامض التنزيل و عيون . زمخشري، محمود بن عمر؛ 25

هـ .  1417لكتاب العربي، الطبعه الثالثه، بيروت: ناشر دار ا االقاويل في وجوه التاويل،

 ق .

، خرداد و 61ي ي كيهان انديشه، شمارهمجلهي حجابيه،رساله. زنجاني، فياض؛ 26

 .1374تير 

المفصل في احكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة . زيدان، عبدالكريم؛ 27

 . ق.هـ  1417، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالةبيروت: االسالمية، 

ي ي كتاب نقد، شمارهمجلهحجاب ارزش يا روش، . سادات فخر، سيد علي؛ 28

 ي فمينيزم.، ويژه17

طبع دار سنن ابي داود. السجستاني االزدي، ابي داود سليمان بن االشعث؛ 29

 الكتب العربي.

، تهران: اقرب الموارد في فصح العربيه و الشوارد الشرتوني، سعيد الخوري،. 31

 هـ . ش. 1374االولي؛  لطبعةو النشر، ا عةللطبا ةسوداراال

تهران: انتشارات ي نفس المهمومدمع السجوم، ترجمه. شعراني، ابوالحسن؛ 31

 هـ . ق. 1374علميه اسالميه، ربيع االول 
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المعارف لغات قرآن مجيد، انتشارات  ةدائرنثر طوبي، . ـــــــــــــــــــــــــ؛ 32

 اسالميه.

دمشق: الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانه، محمود؛. صافي33

 هـ . ق. 1411االولي،  الطبعةدارالرشي، 

تهران: دفتر نشر فرهنگ آيين بهزيستي اسالم. صبوري اردوباري، احمد؛ 34

 .1367اسالمي، چاپ اوّل، تابستان 

 سسةقم: مؤع، المقنبن بابويه القمي؛بن الحسين. الصدوق، ابن جعفر محمدبن علي35

 هـ . ق . 1415االمام الهادي)ع(، 

صحّحه و علّق عليه علي اكبر الغفاري، الخصال،ــ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــ36

 .1362المدرسين، طبع شهريور  عةمنشورات جما

ر ي النشقم: مؤسسهمن ال يحضره الفقيهـــ؛ ـــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــ37

 هـ . ق.1414، الطبعة الثانيةاالسالمي، 

چاپ اسالميه، جمادي  العربلغة منتهي االرب في پور، عبدالرحيم؛. صفي38

 .1377الثاني 

 قم: ناشر مكتبه الوجداني.العروه الوثقي، . الطباطبايي، سيد محمد كاظم؛ 39

ي مطبوعاتي قم: مؤسسهالميزان في تفسير القرآن، . الطباطبايي، محمد حسين؛ 41

 هـ . ق . 1394، الطبعة الثانيةاسماعيليان، 

، طبع في تفسير القرآنالبيانمجمع. طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن؛ 41

 كتابفروشي اسالميه.
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 بيروت: منشورات مؤسسه االعلمي للمطبوعات.االحتجاج، . الطبرسي، ابومنصور؛ 42

د احمد حسيني، تهران: انتشارات تحقيق سي البحرينمجمع. طريحي، فخرالدين؛ 43

 .1362مرتضوي، چاپ دوّم، شهريور 

 .بيروت: التبيان في تفسير القرآن،. الطوسي، محمد حسن؛44

ـ  95ي ي پيام زن، شمارهمجلهحجاب و عفاف مروري دوباره،طيبي، ناهيد؛ . 54

96. 

ي ي پيام زن، شمارهمجلهب، عاشورا، حفظ كرامت و حجا. عابديني، احمد؛ 46

69. 

 421دارالفكر العرب، قاهره:المالبس،سيكولوجية دراسات في . عابديني، عِلّيه، 47

 هـ . ق.

تحقيق مهدي محزومي، بيروت: دار الهجره العين، . الفراهيدي، خليل بن احمد؛ 48

 هـ..ش. 1419الطبعه الثانيه، 

 .1375، تهران: چاپ اوّل، هادانش رنگرنگ و طبيعت. فرزان، ناصر؛ 49

دنياي جوانان، ورزش و حجاب، يمصاحبه درباره. فضل اهلل، محمدحسين؛ 51

 .1377، ارديبهشت 74ي ي پيام زن، شمارهجوان، مجله

تهران: هئيت نشر معارف جوان از نظر عقل و احساسات،. فلسفي، محمد تقي؛ 51

 ش.1344اسالمي، چاپ دوازدهم، 

تهران: انتشارات  كودك از نظر وراثت و تربيت،ــــــــــــــ؛ ـــــــــــ. 52

 ش.1368الحديث، چاپ اول، 
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االعلمي  سسةمنشورات مؤ تفسير صافي. فيض كاشاني، مال محسن؛ 53

 هـ . ق. 1412، الطبعة الثانيةللمطبوعات، بيروت: 

قم: دفتر ، االحياءالمحجة البيضاء في تهذيب . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ 54

 .الطبعة الثانيةانتشارات اسالمي، 

 بيروت: المكتبه العلميه.المصباح المنير،. فيومي، احمد بن محمد؛ 55

ي پيام زن، مجلههاي تاريخي، انسان، پوشش و ريشه. قانع، سيد مهدي؛ 56

 .21، 19، 18هاي شماره

بيروت: دار  اآلثار ي الحكم وسفينه البحار و مدينه. القمي، شيخ عباس؛ 57

 التعارف للمطبوعات.

 چاپ دارالكتب االسالميه.اصول و فروع كافي،. كليني، محمد بن يعقوب؛ 58

استعمار و استبداد و هجوم به فرهنگ عفاف و . گلي زواره، غالمرضا؛ 59

 .71ي پيام زن؛ شمارهحجاب، 

هران: ت آرزوي شهادت در بيان معصومين)ع(. گوهري، سيد اسماعيل؛ 61

 .1366انتشارات اميري، چاپ اول، مرداد 

به اهتمام مهدي محقق، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ لسان التنزيل، . 61

 .1362دوم 

زاده، چاپ چهاردهم، ي ويدا ابيترجمه هاروانشناسي رنگ. لوشر، ماكس؛ 62

1378. 
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الئمه االطهار)ع(بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار ا. مجلسي، محمد باقر؛ 63

 . هـ ق .1413 الطبعة الثالثة،بيروت: دار احياء التراث، 

قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات ميزان الحكمه،. محمدي ري شهري، محمد؛ 64

 هـ ش. 1362االولي،  الطبعةي قم. ي علميهاسالمي حوزه

رات دفتر تبليغات قم: مركز انتشا آنچه بايد يك زن بداند. محمدي نيا، اسد اهلل؛ 65

 .1371ي قم، چاپ دوم،ي علميهاسالمي حوزه

ورامين: مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد. محمودي، سيد محسن؛ 66

 .1381انتشارات علمي فرهنگي صاحب الزمان )عج(، چاپ ششم، بهار 

ي مقاالت پوشش و مجموعه اهداف حاصله از پوشش. مرادي، مرضيه؛ 67

 .1371ومين نمايشگاه تشخص و منزلت زن در نظام اسالمي، بهمن عفاف، د

ي رهنمودهاي مجموعه ي نورصحيفه. مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي؛ 68

 .1361امام خميني )ره(، بهمن ماه 

االولي،  الطبعةقم: مؤسسه النشر االسالمي،  تفسير كنزالدقائق. مشهدي، محمد؛ 69

 ق.هـ .  1413محرم الحرام 

و  وزارة الثقافةالتحقيق في كلمات القرآن الكريم،. مصطفوي، سيد حسن؛ 71

 هـ . ش . 1368االولي،  الطبعةاالرشاد االسالمي، 

قم: ي حجاب، هاي استاد به نقدهايي بر كتاب مسئلهپاسخ. مطهري، مرتضي؛ 71

 .1379انتشارات صدرا، چاپ دهم، خرداد 

 .1377انتشارات صدرا، چاپ بهار ي حجاب،ئلهمس. ـــــــــــــــــــــــ؛ 72
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، قم: احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعي آنان. معصومي، سيد مسعود؛ 73

 .1372ي قم، چاپ اوّل، زمستان ي علميهمركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه

، بعة الرابعةالطبيروت: دار العلم للماليين، التفسير الكاشف،. مغنيه، محمد جواد؛74

 م.1991

الدروس الشرعيه في فقه العاملي، شمس الدين محمد؛ )الشهيد االول(، . مكي75

 النشر االسالمي. مؤسسةقم: االماميه

تهران: چاپ اول حكايت كشف حجاب،ي فرهنگي قدر واليت؛ . مؤسسه76

1378. 

وري ي جمهروزنامهنقد ادله مخالفين چادر مشكي،. مهدي زاده، حسين؛ 77

 .1379بهمن  4و  3اسالمي، 

ي روزنامهي لباس،انديشي منطقي با جوانان دربارههم. ــــــــــــــــــــــــــ؛ 78

 .1381شهريور  21و  19جمهوري اسالمي، 

فقر روش و بينش در بعضي مقاالت مربوط به . ــــــــــــــــــــــــــ؛ 79

 .1381 مهر 26ي جمهوري اسالمي، روزنامهحجاب

ي معاصر، ي فرهنگي دانش و انديشهتهران: مؤسسهحجاب، . مهريزي، مهدي؛ 81

 .1379چاپ اول، پاييز 

قم: مؤسسه چاپ الهادي، چاپ هاي حكمت،جلوهزاده قمي، سيد اصغر؛ . ناظم81

 .1373اول، پاييز 
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دار الكتب جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم،. نجفي، محمد حسن؛ 82

 هـ .ق. 1392، ية، الطبعة السابعةاالسالم

، 3ي ي اطالع رساني مبلغان، ارم شمارهماهنامهسحر شبهه، . نصرتي، علي اكبر؛ 83

 ي خبرگان سوم(.نامه، )ويژه77ي بصائر مهرماه ضميمه

تحقيق و المسائل، مستدرك الوسائل و مستنبط. النوري الطبرسي، ميرزا حسين؛ 84

 هـ ق . 1418اء التراث، الطبعه الثانيه، نشر، مؤسسه آل البيت الحي

 .1379ي فرهنگ اسالم، بهار نامه. ويژه85

ي زن، ستاد سالنامهحجاب زيبايي شعار، كارآيي شعور،. هاشمي، مينا؛ 86

 .1371برگزاري نمايشگاه تشخص و منزلت زن در نظام اسالمي، بهمن 

 


