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 پیش گفتار 

گردش منظومه . خداوند نظام عالم هستی را به صورت تکوین و تشریع مقّرر فرموده است 

های شمسی،حرکت سیّارات، گردش زمین بر مدار خورشید،تغییر فصول،رویش گیاهان،زاد 

و ولد حیوانات همگی به فرمان خداوند انجام می پذیرد و هیچ ذرّه ای در عالم هستی 

 . می دهدبدون دستور او عملی انجام ن

 :این صریح کالم حق در کتاب جاویدش قرآن است که می فرماید

به آسمان و زمین فرمان داد که از روی میل و رغبت و یا ناخواسته دستور او را 

 .ما فرمانبردارانه اجابت می کنیم:گفتند.گردن نهند

ادراک و شعور است با توجه به این که در میان تمام موجودات کرهُ زمین، تنها انسان دارای 

، برای انتخاب راه نیک از بد،اختیار و انتخاب را به خودِ او وانهاده اند و توسط پیامبران 

زشتیها را از زیبائیها جدا نموده و آنها را برای انسان تعریف کرده اند و این چنین اعمال 

او را در  مورد رضای خدا و خشم حق را بازگفته و آنگاه بی هیچ گونه اکراه و اجباری

گزینش هریک مخیّر ساخته اند ،ضمن این که نسبت به عاقبتِ انتخاب زشتیها نیز هشدار 

 .داده اند

امور حرام به دلیل زیان و :روایت شده که ایشان فرمود( ع)از حضرت امام رضا

ضروری که داشته اند حرام و واجبات از جهت سودمندی حالل شده 

الهی است که مردان و زنان هر کدام تا آن یکی از همین واجبات ((حجاب.))اند

 .حدّی که شریعت تعیین کرده ،باید آن را رعایت نمایند

امید است .نوشته ای که فراروی خواننده گرامی قرار دارد،کنکاشی در موضوع حجاب است

 .برای همگان به ویژه بانوان مکرّمه اسالمی ،مفید فایده واقع شود

 ،در همه ادیان الهی مطرح بوده است شخصیت زن و موضع حجاب و تأکید بر عفاف
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 شخصیت زن در اسالم 

اسالم واقعاً حیات دوباره ای به زن 

بخشید؛ با وجود این زن در جامعه ی 

ایرانی ما، نه از لحاظ حقوق اجتماعی، نه 

از لحاظ تمکن و قدرت  و تصرف فردی، 

  ( العالیمد ظله مقام معظم رهبری )    .هنوز در آن سطحی که اسالم خواسته است، قرار ندارد

  فالسفه ی یونان

 وجود زن بزرگترین منشأ انحطاط : سقراط فیلسوف بزرگ یونانی معتقد بود

  .بشریت است

 اصلی خوب وجود دارد که نظم، نور و مرد را آفریده و اصلی : فیثاغورث

  .بدوجود دارد که آشوب، تیرگی و زن را آفریده است

 نیست مگر مرد ناکام، خطای طبیعت و حاصل نقصی در زن چیزی : ارسطو

  . آفرینش

 تورات تحریف شده:  

 .حوا عامل گناه اولیه ی آدم و مسئول خروج وی از بهشت است      

مرد یهودی در دعای صبحگاهی از خداوند تشکر می کند که او را زن نیافریده 

  .است
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 انجیل تحریف شده:  

 .زن عامل گناه کاری انسان اولیه است و گناه اولیه آدم سبب شد       

که این گناه در گوهر همه ی انسان ها سرشته شود لذا همه ی انسانها به جز 

 .سالم اهلل علیها با گناه متولد می شوند عیسی علیه السالم و مریم 

 :زن و مرد هر دو از یک نوع هستند

 [1:نساء. ]منها زوجهاالذی خلقکم من نفس واحدة و خلق  

کسی که همه ی شما را از یک پدر آفرید و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار 

  .داد

قرآن کریم مریم و آسیه علیهما لسالم را نمونه ای نیک برای مردان و زنان مؤمن 

  :معرفی می کند

نت من و کا... و مریم ابنت عمران ... ضرب اهلل مثالً للذین آمنوا امرأت فرعون  

 [11-11:تحریم]              ].القانتین

و همچنین به مریم دختر ... خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است 

  .و از مطیعان فرمان خدا بود... عمران 

  :می فرماید امام مهدی علیه السالم

  ]فی ابنة رسول اهلل لی اسوة حسنة [

 سالم اهلل علیه السالمفاطمه زهرا  علیه و آلهدختر پیامبر خدا صلی اهلل          

  [644،ص1احتجاج،ج . ]برای من الگویی نیکوست
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 زن مانند مرد سه ویژگی انسانی  

  اختیار 

  مسؤلیت پذیری 

  توان ارتقاء و کمال 

را دارد یعنی توان پیمودن راه کمال را دارد، مختار است که راه خیر و شر را انتخاب کند و 

  .انتخاب خود مسؤول است در مقابل 

زن ومرد در گوهر وجودی خود یعنی انسانیت یکسان و مشابه هستند و زن بودن و مرد 

  .بودن خارج از ذات آن ها و مربوط به نظام تکوینی و عالم طبیعت است

او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید، و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد، 

او را موزون ساخت و از روح ( اندام)پس  عصاره ای از اب ناچیز آفرید  از  پس نسل او را

 . خویش در وی دمید

 یکسان بودن ارزشهای زن و مرد

برای زن و مرد  –که مالک سنجش انسان هاست  –در فرهنگ اسالمی ارزش های انسانی 

  :یکسان وجود دارد ،  زیرا  منشأ این ارزش ها را روح آدمی می داند نه جسم او

إن المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و  

 [53:احزاب.]وعد اهلل لهم مغفرة و أجراً عظیماً... الصادقین و الصادقات و

مسلمان، مردان باایمان و زنان باایمان، مردان به یقین مردان مسلمان و زنان 

... مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو و 

  .خداوند برای همه ی آن ها مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است
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قرآن کریم و سخنان معصومین علیهم السالم موردی نیست که برای در سراسر   

  .ماالت معنوی ، مذکر بودن را شرط کند یا مؤنث بودن را مانع بداندکمالی از ک

 . آثار   دنیوی و اخروی اعمال زن و مرد یکسان است 

 :    قرآن کریم این مطلب را   تأیید می کند

من عمل صالحاً  من ذکر أو أنثی و هو مؤمن فلنحیینة حیوة طیبة و لنجزینهم  

 : أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون

هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه زن باشد یا مرد در حالی که مؤمن است، 

او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آن ها را به بهترین اعمالی که انجام 

  [79/نحل.        ]می دادند خواهیم داد

در واقع هدف نهایی در آفرینش زن و مرد تقرب الهی و رسیدن به سعادت ابدی  

 است

 تفاوت راه های کمال

  :راه های رسیدن به کمال برای زن و مرد متفاوت است

زن و مرد در عباداتی مانند نماز و روزه  که به ارتباط آن ها با خداوند مربوط  .1

  .است تقریباً وظایف مشابهی دارند

درخانوا )هر یک از زن و مرد مسؤلیت ها و وظایف خاصی در ارتباط با یکدیگر .2

  .اجتماع دارندو ( ده

تفاوت در وظایف و نقش ها به دلیل تفاوت در ویژگی های طبیعی و لزوم  .3

  .هماهنگی در امور اجتماعی است

  .راه کمال انسانی را طی می کنند,زن و مرد هر یک با انجام وظایف خود  .4
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نوع این وظایف معیار  ارزش گذاری نیست بلکه انجام آن ها با نیت الهی و رعایت 

  .خالقی و انسانی مالک ارزش است اصول ا

  إن اکرمکم عند اهلل اتقکم 

 . مالک ارزشمندی فقط تقوا است

 تفاوت های تکوینی زن و مرد

  .انسان ها با هم متفاوت اند، رفتارهایشان نیز با هم تفاوت دارد

  .رفتارهای متفاوت افراد بیانگر وجود تفاوت های عمیق در آن هاست

  رفتار انسان ها عوامل تأثیر گذار در

 وراثت  

 آب وهوا  

 تربیت  

 زن یا مرد بودن  

 تفاوت های جسمی 

 

رشد دختران یعنی رشد استخوان بندی، رویش دندان ها و رشد غدد جنسی  

  .زودتر و سریع تر از پسرهاست

از نظر توان بدنی، جنس مذکر در همه ی سنین و همه ی موجودات زنده قوی  

  .تر است

و مرد و هورمون هایی که در بدن آن ها ترشح می شود اندام های جنسی زن  

و این هورمون های متفاوت تأثیرات مختلفی نیز در مغز و سایر  متفاوت است

 .اندام های آن ها می گذارد
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 نکته: 

مثل احکام مربوط  همین تفاوت های تکوینی منشأ تفاوت های تشریعی هستند

 .به حقوق وتکالیف خانوادگی

 تفاوت های روانی

زنان عواطف بیشتری نسبت به مردان دارند و به ارتباطات عاطفی عالقه نشان می  

  .دهند اما مردان بیشتر به ارتباطات فعالیت محور عالقه مندند

  .گرایش قلبی به دین در میان زنان بیشتر از مردان مشاهده می شود 

 شیوه یحسادت، کنج کاوی، خیال بافی، اعتماد به نفس، مکانیسم های دفاعی و  

زندگی از عناصر سازنده ی شخصیت انسان هستند و یکی از بارزترین تمایزات روانی  

  .زن و مرد تفاوت در شخصیت آن هاست

 نکته: 

عاطفی زن و مرد منشأ تفاوت در حقوق و  –تفاوت های جسمی و نیز روانی 

  .احکام خانوادگی  و اجتماعی آن هاست

  راز تفاوت ها

خداوند متعال انسان را   به صورت زن و مرد آفرید و در هر یک استعدادها و توانایی های 

خاصی قرار داد تا وظایف خاصی را نیز به عهده بگیرند  تا نظام هستی به نحو احسن اداره 

 .  شود

 أهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة :قوله تعالی 

هم فوق بعض درجات، لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا و رحمت ربک الدنیا و رفعنا بعض 

 [51:زخرف: ]خیر مما یجمعون 
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 ما معیشت آن ها را در حیات!آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟

دنیا  در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را  

ت پروردگارت از تمام آن چه جمع آوری و رحم(و با هم تعاون نمایند)مسخرکرده

 .   می کنند بهتر است

  :خداوند متعال در این آیه بیان می کند

 و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات.. نحن قسمنا  

یعنی هر یک )یاز آن ها به هم باعث تسخیر متقابل آن ها نسبت به هم می شود 

  (دیگری را به کار گیرد و خود نیز به او خدمت کند 

  لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا 

  .تسخیر متقابل انسان ها باعث تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی می شود

  بارزترین و بهترین مصداق تسخیر متقابل افراد نسبت به هم در  جامعه ی کوچک

  .خانواده صورت می گیرد

 راز تفاوت های به کار رفته در آفرینش زن و مرد : 

 گ اساسی تمدن بشری واساس همه ی خیرها و خوبی تشکیل نظام خانواده که سن

  .به همین جهت خانواده در اسالم نهادی مقدس و الهی است .هاست

  } ما بنی فی االسالم بناء أحب الی اهلل عزو جل من التزویج{ 

  .بنایی در اسالم که محبوبتر و عزیزتر از ازدواج باشد نزد خداوند بنا نشده است

را زمینه ساز رشد و کمال و تجرد را زمینه سازانحطاط و منابع اسالمی ازدواج 

 .عقب ماندگی می دانند
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  یعنی درکماالت زنان اندیشه کردن:حجاب 

  یعنی به جای شخصی شخصیتت را دیدن:حجاب 

  یعنی در کرامت و فضیلت زنان فکر کردن:حجاب 

  یعنی گوهری پربها در صدف داشتن:حجاب 

  گفتن"نه"و ظاهر بینان  یعنی به همه نامحرمان:حجاب 

  یعنی:حجاب... 

 ضرورت حجاب

 مقرّر شده است و ضرورت آن چیست؟ "حجاب"چرا در اسالم 

در .اسالم برای انسان از آن جهت که انسان است خواه مرد یا زن اهمیت خاصی قائل است 

و بحر  ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب بّر":قرآن کریم آمده است

 "سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم

کرامت هر .امتیاز جنسیت مفهومی ندارد .اکرام فرزندان آدم زن و مرد را شامل می شود

جنسیت از جهت فضیلت نقشی ندارد و به ..انسانی به ایمان،عمل صالح و تقوا بستگی دارد

ی و کرامت هرانسانی بسته به کماالت معنوی ارجمند.جنبه حیوانی انسان مربوط است

 .،خردمندی،پرهیزکاری و انجام کارهای خیر اوست

آری ،هر عملی که کراکت انسان را خدشه دار نماید،وقار انسان را از بین می برد و اورا از 

این عمل از .جنبه شخصیت و انسانیت دور می نماید و به مرتبه حیوانیت تنزّل می دهد

رعایت . اپسنده بوده وبرای انجام هریک کیفر متناسب مقرر گردیده استنظر شریعت ن

 .کردن حجاب و بی توجهی به آن ،یکی از همان امور است

 حجاب از دیدگاه قرآن

ای پیغمبر گرامی با زنان و دختران "چنین خطاب می کند( ص)در سوره احزاب به پیامبر

به "و پوشند که این کار برای این که آنهاخود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فر

آزار نکشند بر آنان بسیار "هوسرانان"شناخته شوند تا از تعرّض و جسارت "عفت و حرّیت

 "آمرزنده و مهربان است"در حقّ خلق"بهتر است و خدا 
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 :چنین می فرماید 53در سوره نور آیه 

بپوشند و فروج و اندامشان "نارواازنگاه "زنان مؤمن را بگو تا چشمها!ای رسول 

محفوظ دارند و زینت و آرایش خود ،جزآنچه قهراَ ظاهراً می  "عمل زشت"را از 

بپوشانند و "مقنعه"باید سینه و بر دوش خود را به .شود،بر بیگانه آشکار نسازند

زینت و جمال خود را آشکار نکنند،جز برای شوهران خود و پدرانشان و شوهر و 

و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و زنان پسران خود 

 (یعنی زنان مسلمان)خود

 فلسفه حجاب

فلسفه حجاب در اسالم ،حفظ شأن و مقام و کرامت انسانی زنان مسلمان است که در 

ذالک ادنی ان یعرفن :می فرماید.سوره احزاب بدان پرداخته شده است  95قسمت آخر آیه 

این مناسب ترین پوشش برای ناشناخته ماندن آنهاست،پس بدین سبب مورد :فال یوذین

 .اذّیت واقع نمی شوند

فلسفه حجاب ،محفوظ ماندن زنان از تعرض برخی مردان هوسباز و در امان ماندن مؤمن از 

 .تحریک غریزه  و احساسات اعالم شده است

حیات جمعی .نسل استوجود غرایز در حیوان و انسان از حکمتهای الهی برای بقای 

حیوانات به صورت نوع،به وجود آن بستگی دارد و تأمین خردمندانه و بی افاط و تفریط آن 

در چارچوب ضوابط قانونی وشرعی،از تأکیدهای آیین مقدس اسالم است تا ضمن بهره 

مندی از آن، شأن و منزلت انسان نیز محفوظ بماند و دامن عفاف و تقوایش آلوده نگردد و 

 .کرامت انسانی آسیبی وارد نشودبه 

خداوند متعال به زنان دستور می دهد زیباییها و زیورهایشان را از مردان نامحرم پوشیده 

 .دارند و با آشکار ساختن آنها فتنه و فساد بر پا نکنند و موجب تحریک احساسات نگردند
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 شأن نزول آیه شریفه وجوب حجاب

جوانی از :چنین فرموده اند 31فه ای از سوره نور  آیه درباره نزول آیه شری( ع)امام باقر 

از جهت مقابل این جوان . در مدینه منوّره از محلی عبور می کرد ( ص)انصار رسول خدا

هرچند مقنعه کوچکی بر سر داشت،امّا سفیدی سینه و گردن تا .،زنی در حال عبور بود 

که زنان روسری یا مقنعه ای که بر  البتّه در آن زمان سنّت این بود".بناگوشش نمایان بود

زیبایی زن عابر نگاه جوان را به خود ".سر می بستند تا پشت گوشها بیشتر امتداد نداشت

قلبش مضطرب شد و عنان اختیار را از کف .جلب کرد و احساسات او را تحت تأثیر قرار داد

در امتداد کوچه  با وجودی که آن زن از مقابلش عبور کرده بود،همچنان نگاهش اورا.داد

بین سان .هرازگاهی چند بر می گشت و از پشت سر به آن زن نگاه می کرد.تعقیب می کرد

در این رفت و برگشتها که با . ،جوان می رفت تا به داخل کوچه موردنظرش وارد شد

مشغولیّت ذهنی و هیجان روحی همراه بود،متوجّه قطعه  استخوان و یا شیشه ای که از 

گوشه صورتش به آن برخورد کرد و خون سرو صورت و .یرون زده بود نگردیددیوار کوچه ب

از آن آشفتگی . وقتی به خود آمد لباسهایش را به خون آغشته دید.لباسهایش را فرا گرفت

با همین سرو !به خدا سوگند:و حالتی که پیدا کرده بود،سخت ناراحت شد با خود گفت 

سپس،با همان حال به ".رت شکایت می کنموضع خدمت رسول خدا می روم و به آن حض

رسول خدا که او را در آن وضعیّت مشاهده کردند علّت را جویا .رسید(ص)محضر پیامبر

بدان هنگام جبرئیل فرود آمد و .تعریف کرد( ص)جوان تمام ماجرا را برایب پیامبر. شدند

 "امبر قرائت نمودآیه شریفه قل للمومنین یغضون من ابصارهم را تا آخر آیات حجاب بر پی

 :درباره آن(ص)وجوب حجاب و تأکید پیامبر اسالم 

هر نگاه بی جا،تیر مسمومی از تیرهای شیطان است :فرموده اند( ص)پیامبر اسالم 

هر کس از خوف خدا آن را ترک کند خداوند در عوض ایمانی به او می بخشد که .

 .شیرینی آن را در قلب احساس نماید
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شرفیاب شده و (ص)روزی در محضر رسول خدا ":طالب روایت شده استاز امام علی بن ابی

در آن . آن روز هوا سرد و بارانی و زمین اندکی مرطوب بود.در کنار بقیع نشسته بودیم 

مسیر حرکت ناهموار .حال دیدیم که زنی بر االغی سوار است و از مقابل ما عبور می کرد 

تا چنین شد رسول . و زن از باالی آن به زیر افتادناگهان دست االغ به گودالی فرو رفت .بود

ای رسول خدا ،زن :اصحاب عرض کردند.صورتش را از طرف آن زن برگرداند( ص)خدا

خداوند دارندگان پوشش کامل را "سه مرتبه فرمودند(ص)رسول خدا.پوشش کامل دارد

کامل  ای مردم ،اندام خود را":سپس فرمودند".مورد غفران و آمرزش خود قرار دهد

بپوشانید و بدان وسیله همسران خود را که از منزل خارج می شوند از نامحرمان حفظ 

 "کنید

 روایات و مسأله حجاب

زنان در چه حالتی به خداوند ...":از اصحاب خود پرسیدند(ص)روزی پیامبر 

ایشان در پاسخ پیامبر عرض . رسید(س)خبر این سؤال به حضرت زهرا"نزدیکترند؟

با شنیدن این جواب (ص)پیامبر"خانه داری که نامحرم اورا نبیندزن ":کردند

 "فاطمه پاره تن من است":فرمودند

برای زن مسلمان شایسته نیست مقنعه ":روایت شده است که فرمود(ع)از امام صادق  

 "و لباسی بپوشد که اندامش را نپوشاند

 "ن فتنه استچشم دیده با"و  "چشمها صیدگاه شیطانند":فرمودند( ع)امام علی  

از فزونی نگاه بر حذر باشید که بذر هوای نفس را می پاشد "فرمودند ( ص)رسول خدا 

 "و غفلت به بار می آورد

 "اگر چشم را به شهوت باز کنی ،نتیجه اش نابینایی قلب است":فرمودند( ع)امام علی  
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 عوامل بی حجابی

بی -خودنمایی-جهل و غفلت  -ضعف ایمان  -کم توجهی به عفت  

کسب -همسر یابی  -ارضای تمایالت جنسی  -هوی پرستی  -غیرتی  
-تهاجم فرهنگی  -در حفظ ارزشها  -عدم احساس مسئولیت -جایگاه  

 بی توجهی مسئولین ودستگاه های ذیربط  -پیروی از الگوهای غربی  

ری ) رد لغت كم توجهي هب عفت مني و خویشتندا  (پارسایي ، پاکدا

حالت نفساني هک از غلبه ی شهوت . مناعت است  هب معني) رد اصطالح 

 . پس عفیف باید هب معنای خود نگه دار و با مناعت است   .جلوگیری مي کند

                     


