
 

 

 

 دیدگاه قرآنحجاب از 

کام اسالمی است هک ربای پوشش مردان و زانن وضع شده است . حجاب یکی از اح

گاه هب انمحرم وجود دارد یکی از .رد قرآن مجید شیب از ده آهی رد مورد حجاب و حرمت ن

یا ایها النبی قل الزواجک و بناتک و :)سوره احزاب است 95این آیات ،آهی 

جال بیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین و کان نساء المومنین یدنین علیهن من 

ای ایپمبر ،هب زانن و دخترانت و نیز هب زانن مومنین بگو خود را (اهلل غفورا رحیما

وند بخشنده مهربان است  .بپوشانند ات شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خدا

مش پوشیده واژه جالب هب معنای یک پوشش سراسری است،یعنی زن باید همه ان دا

رد سوره نور آهی .باشد ات همچون گلی لطیف از دسترس هوسراانن مصون و محفوظ باشد

گاه هب انمحرمان سخن هب میان آمده است 13  .نیز مفصالَ رد مورد حجاب و حرمت ن

 مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن 

استعمال این کلمه .معنای مانع،رپده و پوشش آمده استلغت هب حجاب رد 

این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد هک .  هب معنی رپده است،رتشیب

رپده،وسیله پوشش است،ولی ره پوششی حجاب نیست،بلکه آن پوششی 

 .حجاب انمیده می شود هک از طریق پشت رپده واقع شدن صورت گیرد

 

بُعد . حجاب، هب معنای پوشش اسالمی بانوان ، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است

ایجابی آن ،وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن ،حرام بودن خودنمایی هب انمحرم 

گاهی ممکن .یکدیگر باشد ات حجاب اسالمی  محقق شود و این دو بُعد باید رد کنار . است

است بُعد اول باشد،ولی بُعد  دوم نباشد، رد این صورت نمی توان گفت هک 

اگر هب معنای عام،ره نوع پوشش و مانع از .حجاب اسالمی محقق شده است

 .وصول هب گناه را حجاب بنامیم،حجاب می تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد

ک نوع آن حجاب ذهنی،فکری و روحی است،مثاًل ااقتعد هب معارف ی

اسالمی،مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی،فکری و روحی صحیح است 

. هک می تواند از لغزش اه و گناه اهی روحی و فکری،مثل کفر و شرک جلوگیری نماید 

ارجی انسان تجلی می عالوه رب این ، رد قرآن از انواع دیگر حجاب هک رد رفتار خ

گاه هک مردان و زانن رد مواجهه  کند،انم ربده شده است،مثل حجاب و پوشش رد ن

 .با انمحرم هب آن توصیه شده اند

 
 

 هدف  و فلسفه حجاب

وند است هک هب وسیله زتکیه نفس و هد  کام رد اسالم،قرب هب خدا ف اصلی تشرعی اح

هلل :تقوا هب دست می آید زبرگواررتین شما زند خدا (31:حجرات)اتقاکمان اکرمکم عندا

 .با تقوارتین شماست

از قرآن کریم استفاده می شود هک هدف از تشرعی حکم الهی،وجوب حجاب اسالمی 

منی است  :آیاتی همچون.،دست یابی هب زتکیه نفس،طهارت،عفت و پاکدا

ما مردان ای رسول :قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم

مشان را محفوظ دارند ،هک این رب  گاه انروا بپوشند و فروج و اندا مومن را بگو ات چشم اه از ن

 .پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است

 حجاب چشم

 (13:نور)قل للمومنین یغضوا من ابصارهم

گاه انروا بپوشند  ای رسول ما هب مردان مؤمن بگو ات چشم اه را از ن

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 حجاب در گفتار

انمحرم و پوشش قرآنی،حجاب گفتاری زانن رد مقابل  نوع دیگر حجاب

پس زنهار ،انزک و رنم با مردان سخن نگودیی،مبادا آن هک :است

 .است هب طمع افتد(هوا و هوس)دلش بیمار

 

 

 

 
 اریحجاب رفت

نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی،حجاب رفتاری زانن رد مقابل انمحرم 

است، هب زانن دستور داده شده است هب گوهن ای راه رنوند هک با نشان 

 خود باعث جلب توهج انمحرم شونددادن زینت اهی 

 (13نور)وال یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن

و آن طور پای هب زمین زننند هک خلخال و زیور پنهان پااهیشان معلوم  

 .شود

 
 

 نتیجه

از مجموع مباحث طرح شده هب روشنی استفاده می شود هک مراد از حجاب 

اسالمی،پوشش و حریم اقیل شدن  رد معاشرت زانن با مردان انمحرم رد انحای 

گاه،حرف زدن و راه رفتن است بنارباین .مختلف رفتار،مثل نحوه پوشش،ن

نیز هب منزهل یک حاجب و مانع رد مقابل افراد انمحرم است هک  حجاب و پوشش زن

 قصد نفوذ و تصرف رد حریم انموس دیگران را دارند

 

 این گوهن خطاب است(س)ای زن هب تو از افطمه

 ارزنده رتین زینت زن حفظ حجاب است
 

 

 

 شـخـصیت 

 عـفـاف               

 زن   حـجـاب                      
 

 مبارکو روزن زن ( س)والدت حضرت افطمه

 

 

 همیاریـبیبه بـح

 رستاریـکارشناس پ

 2931اردیبهشت 

 
 
 
 
 

 نوع حجاب است هم نشانه ملی ما چادر هم بهترین

 (مقام معظم رهبری)


