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 زیبایی پوشیدگی -درس چهاردهم

 کس هر پوشش نوع از که ای گونه به های عفاف است. نشانه از مناسب پوشش

 هم و زنان هم خداوند اینکه با. دریافت را ارزش این به وی توجه میزان توان می

 زنان پوشش به نسبت اما است، کرده مناسب دعوت لباس پوشیدن به را مردان

  .دارد ای توجه ویژه زیبایی و جمال نعمت از آنان مندی بهره دلیل به

 دارد؟ وجود خاصی دستور پوشیدگی، و عفاف دربارۀ کریم قرآن در آیا 

 نامحرم زنان به نگاه از و کنند کنترل را خود چشم که است مردان وظیفه

 .دارند نگه گناه از را خود دامان و کنند خودداری

 دامان و کنند خودداری نامحرم به نگاه از که دارند وظیفه مردان مانند نیز زنان

 باشد گونه ای به نباید زیورآالت و زینت از استفاده .نمایند گناه حفظ از را خود

 ایگونه  به را خود پوشش باید زنان .کند جلب خود به را نامحرمان توجه که

 .بپوشاند هم را آنها گردن و گریبان سر، موی بر عالوه که کنند تنظیم

 نامحرم زن بدن از مقدار چه دیدن»: پرسید که برادرش جواب در کاظم)ع( امام

 مچ. تا دست و چهره: فرمود« ؟است جایز

 است از قسمت هایی زن ساعد آیا»از ایشان پرسید:  صادق)ع( امام یاران از یکی

 می قرار روسری زیر آنچه بلی،»ایشان فرمود: « شود؟ پوشیده نامحرم از باید که

 «.پوشیده شود باید باال به مچ از همچنین  .شود آشکار نباید گیرد،

 می شود سبب پوشش گونه این: که آوریم می دست به کریم قرآن از همچنین

 هوس و هوی اسیر که بار و بند بی افراد و شود پاکی شناخته و عفاف به زن که

 :ندهند را او به تعرض اجازه خود به هستند، خود

 جَالبیبِهِنَّ مِن عَلَیهِنَّ یُدنینَ المُؤمِنینَ نِساءِ وَ بَناتِكَ وَ زواجِكَالِ قُل النَّبِیُّ اَیُّهَا یا»

 و زنان به پیامبر، ای)« رَحیمًا غَفورًا اللّهُ کانَ وَ یُؤذَینَ فَال یُعرَفنَ اَن اَدنی لِكَٰ  ذ

 این کنند تر نزدیك خود به را خود های پوشش بگو مؤمنان زنان به و دخترانت

 خداوند و است بهتر نگیرند، قرار آزار مورد و شوند شناخته ]عفاف[ به آنکه برای

 .(است مهربان و آمرزنده همواره

ابتدا نزدیکان پیامبر و سپس زنان مومن، پس -خطاب به پیامبر)ص( مفاهیم:

بیان علت پوشش: شناخته شدن به عفاف و  -تفاوتی بین زنان مسلمان نیست

شناخته شدن به  -جالبیب: پوشش روسری بلند و سراسری -جلوگیری از اذیت

 عفاف معلول نزدیك شدن حجاب است.

 است؟ کرده معین را پوشش شکل اسالم آیا 

. است اقوام و ملتها رسوم و آداب تابع زیادی حدود تا پوشش، نوع و چگونگی

 لباسی است، کرده موظف را مردان گوناگونی، و تنوع این پذیرش ضمن اسالم،

 هماهنگ جامعه اخالقی شهای ارز با و شود آنان حفظ احترام و وقار که بپوشند

 وسیله یا کند نما مردم انگشت نزد را آنان که لباسی پوشیدن بنابراین،. باشد

 .است حرام گیرد، قرار نامحرم زنان جلب

 :کنند رعایت را زیر شرط دو که اند موظف نیز زنان

 .بپوشانند نامحرم از مچ، تا دستها و صورت جز به را، خود بدن تمام- 1

 .باشد کننده تحریك و چسبان نازک، نباید آنان وششپ- 2

 ،شود انجام دقیق تر و تر کامل هرچه دیگری، عمل هر مانند ،الهی وظیفه این

 را فرد و است افزون تر آن اجتماعی و فردی ثمرات و آثارو  تر ارزش با خدا نزد

 .رساند می باالتری معنوی کمال و رشد به

دو شرط حجاب زنان را تکمیل می نماید و سبب حفظ کرامت  چادراستفاده از 

 و منزلت زنان می گردد و توجه نامحرمان را از آنان دور می سازد.

 جامعه در آنان حضور کاهش و آزادی سلب موجب زنان، حجاب آیا 

 شود؟ می

 وی مواجهه و اجتماع در زن حضور زمان برای را حجاب دستور خداوند والًا-خیر

 زن پوشش چگونگی حجاب زیرا خانه؛ داخل برای نه است قرار داده نامحرمان با

 کاهش سبب تنها نه حکم این. کند مشخص می اجتماع در حضور هنگام را

 امنیت با و همراه مطمئن حضوری تا شود می سبب بلکه شود، نمی زنان حضور

 .باشند ایمن دارند، حضور جامعه در که اهالنی نا نگاه از و باشند داشته

 سیره و قرآن نگاه با آنان آزادی سلب و زنان کردن نشین خانه ادعای آنکه دوم

 عفت ستاید؛ را می مریم حضرت عفت کریم قرآن. ناسازگار است دین پیشوایان

پیامبر)ع( در جنگهای  زمان در مسلمان زنان حضور و شعیب حضرت دختران

 آن دوره گواه این مطلب است.

 حفظ زنان حرمت و حریم رود؛ باال جامعه اخالقی : سالمت حجاب قانون ثمرات

 یابد. افزایش وی روانی و آرامش شود

 دارد؟ مسلمانان ما به اختصاص حجاب آیا 

 پوشش بر همواره ،هستند دین یك حقیقت، و اصل در که الهی، ادیان -خیر

 زنان ،یهود آیین با مطابق. اند شمرده داری دین الزمه را آن و اند کرده تأکید

 پایبند حجاب به پوشاندند و می را خود سر موی اجتماعات، در حضور هنگام

 معتقد زنان و است داشته زیادی اهمیت پوشش نیز مسیحیت آیین در.  بودند

 با و بپوشانند را خود موی مریم حضرت مانند کوشند می حضرت مسیح به

 تصویر تر، قدیم نقاشان خصوص به ،نقاشان مسیحی .شوند جامعه وارد حجاب

 .می کشیدند کامل حجاب و پوشش با را مریم حضرت

 به حجاب، داشتن آنان، نظر از که می دهد نشان قدیس و راهبه زنانحجاب 

 .است پسندیده تر خدا پیشگاه در و نزدیك تر داری دین

 حقیقی مسیحیت در اندیشه جایگاهی تنها نه غرب زنان حجابی بی بنابراین،

 می مسیح محسوب حضرت از قبل مشرکانه سنتهای بازگشتی به بلکه ندارد؛

 .شود

 در کامل پوشش با بودند، زرتشت آیین پیرو عموما که اسالم از قبل ایرانی زنان

 باستان ایران در زنان حجاب و پوشش. می کردند آمد رفت و عمومی محلهای

 توان می که باورند این غربی بر مورخان از برخی حتی که بود برجسته چنان

 . دانست جهان در حجاب گسترش اصلی منشأ را باستان ایران

 مطرح پسندیده اصل یك صورت به زنان پوشش ،فرهنگها و عموم دیگر ادیان در

  .است بوده آن حدود و چگونگی به مربوط تها تفاوبوده و 


