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 دیباچھ

 

ِ لََعلَّھُْم یا بَنِي آَدَم قَْد أَْنَزْلنا َعلَْیُكْم لِباساً یُواِري َسْوآتُِكْم َو ِریشاً َو لِباُس التَّْقوى ذلَِك َخْیٌر ذلَِك ِمْن آ یاِت هللاَّ

كَّرُ  ْیطاُن َكما أَْخَرَج أَبََوْیُكْم ِمَن اْلَجنَِّة یَْنِزُع َعْنھُما لِباَسھُما لِیُ یَذَّ ِریَھُما َسْوآتِِھما إِنَّھُ وَن یا بَنِي آَدَم ال یَْفتِنَنَُّكُم الشَّ

یاِطیَن أَْولِیاَء لِلَّ    [1[ِذیَن ال یُْؤِمنُونَ یَراُكْم ھَُو َو قَبِیلُھُ ِمْن َحْیُث ال تََرْونَھُْم إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

ي زینت شماست و لباس  پوشاند و مایھ اي فرزند آدم، براي شما لباسي فرو فرستادیم كھ اندام شما را مي

اي فرزندان آدم، مبادا شیطان شما . این از آیات خداست؛ باشد كھ متذكر شده، پند گیرند. تقوا بھترین است

پوشش از تن آنان بركند و قبایح آنان را . از بھشت بیرون كرد را فریب دھد، چنان كھ پدر و مادر شما را

بینند، در صورتي كھ شما آنھا را  در نظرشان پدیدار نمود؛ ھمانا كھ شیطان و بستگانش شما را مي

 .آورند، قرار دادیم دار آنان كھ ایمان نمي ما شیطان را دوست. بینید نمي

پوشش و لباس ھر انساني پرچم كشور . اریخ آفرینش اوستي ت ي حجاب و پوشش انسان بھ اندازه پیشینھ

دارد كھ از كدام  ي وجودش نصب كرده است و با آن اعالم مي پرچمي كھ او بر در خانھ. وجود اوست

چنان كھ ھر ملتي با وفاداري و احترام بھ پرچم خود، اعتقاد خود را بھ ھویّت  كند؛ ھم فرھنگ تبعیت مي

بستھ است، لباس  ھا معتقد و دل ھا و بینش ھر انساني كھ بھ یك سلسلھ ارزشكند؛  ملي خویش ابراز مي

ي  حجاب و پوشش بارزترین نشانھ] 2.[ھا را از تن بھ در نخواھد كرد ھا و بینش متناسب با آن ارزش

 .گیرد ھاي فرھنگي قرار مي فرھنگي و نماد ملي است كھ بھ سرعت تحت تأثیر سایر پدیده

گردد؛ چنان كھ  ساختار فرھنگي و اجتماعي، با تغییر در پوشش مردم مشخص ميھر نوع دگرگوني در 



 .نماید پذیري نیز، در اولین مرحلھ، از طریق تغییر در پوشش مردم چھره مي استیالي فرھنگي و سلطھ

تیك چون استعمار و استكبار نتوانست انقالب اسالمي ایران را از راه نظامي مھار نماید، اكنون با تغییر تاك

ھاي  یكي از روش. كند از طریق فرھنگي، آن را دچار استحالھ و تغییر ھویت نماید و روش، تالش مي

استكبار براي نفوذ فرھنگي، تشكیك و القاي شبھھ در مباني دیني مردم است كھ طي چند سال اخیر شتاب 

 [3.[تري گرفتھ است بیش

باید بھ جھاد فرھنگي با آن برخیزیم؛ و جھاد  بھ اعتقاد ما چون دشمن بھ فرھنگ ما ھجوم آورده است،

ي دیني را بھ حضور در خط مقدم این جھاد مقدس  ي فرھنگ و اندیشھ فرھنگي، سربازاِن جان بركِف جبھھ

خواند؛ از این رو، نگارنده با توجھ بھ توانایي خود تالش نموده تا در این جھاد فرھنگي شركت  فرا مي

  .نماید

ھا و شبھات است؛ لذا مناسب است نخست بھ  گویي بھ پرسش بھ صورت پاسخ چون طرح نوشتار حاضر

 .گردد  اشاره» شبھھ«و » پرسش«تفاوت 

تفاوت ماھوي و اصلي پرسش و شبھھ این است كھ معموالً پرسش بھ قصد یافتن حق و حقیقت و با نیت 

ا نیت غیر صادقانھ گیرد، ولي تشكیك و شبھھ بھ قصد گم كردن حق و حقیقت و ب صادقانھ صورت مي

ستاید و بھ آن  نظر و شایستھ را مي و نقل، پرسش از افراد صاحب  گیرد؛ از این رو عقل صورت مي

  :فرماید كند؛ چنان كھ قرآن مجید مي توصیھ مي

ْكِر إِْن ُكْنتُْم ال تَْعلَُموَن؛  .ؤال كنیدس) علما و دانشمندان(دانید از اھل ذكر  اگر نمي] 4[فَْسئَلُوا أَْھَل الذِّ

  :اند در روایتي فرموده) ص(چنین پیامبر اكرم ھم

العلم خزائن و مفاتیحھ السؤال فاسئلوا رحمكم هللا فأنھ یوجر اربعة السائل و المتكلم و المستمع و المحب 

دانید، تا مشمول رحمت خدا  ھایي است و پرسش، كلیدھاي آن؛ پس بپرسید آنچھ را نمي علم گنجینھ] 5[لھم؛

پرسش كننده، پاسخ دھنده، شنونده : ھمانا چھار گروه در ضمن یك پرسش اجر و ثواب دارند. یریدقرار گ

 .ھا دار آن و دوست

گري بھ جا و شایستھ، كھ بھ آن توصیھ شده است، عقل و نقل، آلوده شدن بھ شبھات و  در مقابل پرسش

جوید،  سان از آلودگي جسمي دوري ميگونھ كھ ان دانند؛ ھمان ھا را امري مذموم و ناپسند مي وقوع در آن

  :ي روح و روان نیز اجتناب نماید باید از شبھات آلوده كننده

  .ھا بر حذر باش از قرار گرفتن در شبھھ] 6[ایاك و الوقوع في الشبھات؛

نھ تنھا انسان از وقوع در شبھھ منع شده است، بلكھ پس از وقوع در شبھات و آلودگي ذھن و دین، انسان 

  :سازي مكلف شده است زدایي و پاك بھھبھ ش

ھا پاك و  ؛ دین خود را از شبھھ]7[نّزھوا ادیانكم عن الشبھات وصونوا انفسكم عن مواقف الریب الموبقات

  .خیز و ھالك كننده حفظ كنید ھاي شبھھ خالص كنید و خودتان را از مكان



ھاي دیني  یكي از اھداف و رسالت) ع(عليامیرمؤمنان امام ] 8[ازاحةً للشبھات؛… ارسلھ بالدین المشھور

  .را از بین بردن شبھات ذكر كرده است) ص(اكرم پیامبر

 :گذاري شبھھ آمده است ي وجھ تسمیھ و علّت نام در حدیثي درباره

گویند كھ حق نیست، ولي بھ  شبھھ را بھ این علت شبھھ مي] 9[انّما سّمیت الشبھةُ شبھةً النّھا تُشبّھُ الحق؛

  .ھت داردحق شبا

ي  اي كھ جلوه نماست كھ تناسبات جزئي و مقطعي در آن رعایت شده است؛ بھ گونھ شبھھ باطلي حق

شود آن را حق بدانند؛ ولي بھ دلیل  تناسبات فرعي، چشم افراد داراي آگاھي اندك را خیره نموده، باعث مي

تأثیر شبھھ بھ مقدار ھماھنگي میزان . ي باطل قرار دارد عدم رعایت تناسبات اصلي و محوري در حوزه

تري را گرفتار  تر باشد، شمار بیش دروني و بیروني آن بستگي دارد؛ ھر چھ شبھھ بھ مرز حق نزدیك

 [10.[گردد كند و باعث اشتباه دیگران و در دام افتادن آنان مي مي

كافي است بھ براي تصدیق این مدعا . ي حجاب شدت یافتھ است ھاي اخیر، روند شبھات درباره در سال

ي حجاب برتر بھ  مطرح كردن شبھات فراوان در زمینھ. ھاي آن مراجعھ گردد مقاالت مطبوعاتي و نمایھ

موجب ... ھمراه عوامل دیگر؛ مانند ضعف اعتقاد و عدم شناخت كافي از حجاب اسالمي و ضرورت آن و

اتخاذ روش تخریبي بعضي  ي افت روند استفاده از مصادیق حجاب برتر در جامعھ شده است، كھ نتیجھ

ھاي نازك، كوتاه و رنگین در بین دختران و زنان جوان  ھاي نامناسب، مانند لباس مطبوعات، رواج پوشش

ي اسالمي، روي  در مقابل نامحرمان است؛ چون یكي از عوامل مھم سالمت روحي و رواني جامعھ

ي حجاب  گویي بھ شبھات مھم درباره سخآوردن بانوان بھ مصادیق حجاب برتر است؛ لذا سعي نگارنده، پا

سنگ بناي تمام مطالب طرح شده در نوشتار حاضر، این است كھ پوشش انسان، خصوصاً . برتر است

شود كھ اسالم  ھاي اسالمي بھ روشني استفاده مي بانوان، داراي حداقل و حداكثر است؛ و از مجموع آموزه

 .ن و دختران در مقابل نامحرمان استدار حجاب و پوشش حداكثر براي زنا مشوق و طرف

بھ راحتي ) س(ي زھرا تر و برتر فاطمھ ادعاي فوق با استناد بھ آیات و روایات، و حجاب و پوشش بیش

  :فرماید قرآن كریم مي. شود اثبات مي

جاٍت بِِزینٍَة َو أَْن َو اْلقَواِعُد ِمَن النِّساِء الالَّتِي ال یَْرُجوَن نِكاحاً فَلَْیَس َعلَْیِھنَّ ُجناٌح أَْن یَ  َضْعَن ثِیابَھُنَّ َغْیَر ُمتَبَرِّ

ُ َسِمیٌع َعلِیٌم؛ اند و امید  خورده كھ از والدت و عادت باز نشستھ و زنان سال] 11[یَْستَْعفِْفَن َخْیٌر لَھُنَّ َو هللاَّ

ھاي رویي خود  امھازدواج و نكاح ندارند بر آنان باكي نیست، اگر اظھار تجمالت و زینت خود نكنند كھ ج

  .تر گزینند، بر آنان بھتر است نزد نامحرمان از تن برگیرند و اگر باز ھم عفّت و تقواي بیش

ھاي رویي و  ي فوق خداوند نخست بھ زنان سالمند اجازه داده است در مقابل نامحرم، بعضي لباس در آیھ

را از خود برگیرند؛ ولي در آخر ] 12[تفسیر شده است ـ) چادر(بیروني ـ كھ در روایت معتبر بھ جلباب 

حتي اگر زنان پیر نیز در مقابل نامحرم، چادر خویش را بر زمین نگذارند و عفت ورزند، : فرماید  آیھ مي



تر، حتي براي  ي مذكور بھ روشني مطلوبیت حجاب و پوشش بیش براي آنان بھتر است؛ بنابراین، از آیھ

سد بھ زنان و دختران جوان، كھ احتمال تعرض افراد الابالي و فاسد شود، تا چھ ر زنان سالمند استفاده مي

  .گردد تر براي آنان اثبات مي تر است، و بھ طریق اولي مطلوبیت حجاب و پوشش بیش نسبت بھ آنان بیش

  :نقل شده است) ص(عالوه بر این، در روایتي از پیامبر اكرم

اي مردم از ] 13[ثیابكم و حّصنوا بھا نسائكم اذا خرجن؛ یا ایھا الناس اتخذوا السراویالت فأنھا من استر

ھا ھستند و زنان خود را ھنگامي كھ از  ترین لباس شلوارھا براي پوشش استفاده كنید؛ زیرا از پوشاننده

  .شوند از طریق استفاده از شلوار حفظ كنید منزل خارج مي

بھ خوبي داللت بر مطلوبیت پوشش » خرجن استرثیابكم و حصنّوا بھا نسائكم اذا«در روایت فوق عبارت 

 .نماید كامل زنان در خارج از منزل مي

در روایتي، حجاب و پوشش كامل زنان را باعث حفظ عفت و ) ع(عالوه بر این، امیرمؤمنان امام علي

  :اند دانستھ  پاكي آنان

 [14.[»ان شدة الحجاب ابقي علیھن»

و ) مقنعھ] (15[تر، مثل خمار جاب داراي پوشش بھتر و بیشھاي ح چنین قرآن كریم، استفاده از شكل ھم

نیز ھنگام خروج از منزل و رفتن بھ  (س(ي زھرا فاطمھ. را توصیھ نموده است) چادر] (16[جلباب

 [17.[اند ھاي قرآني استفاده كرده مسجد، براي دفاع از فدك، از ھمین حجاب

تر را  مطلوبیت حجاب و پوشش اكثر و بیش آنچھ ذكر شد، شواھد و قراین مستحكم و روشني است كھ

با توجھ بھ برخورداري حجاب و پوشش از مقدار ] 18.[نماید براي بانوان و دختران جوان اثبات مي

حداقلي و حداكثري و مطلوبیت حجاب و پوشش اكثري، خصوصاً براي زنان و دختران جوان آشكار 

بلند و داراي رنگ سنگین، مقنعھ، چادر مشكي و  ھایي، مانند لباس ضخیم، خواھد شد كھ دفاع از پوشش

ھاي حجاب  ھا، مصادیق و نمونھ ھا و حجاب ي حاضر، بھ این دلیل است كھ این گونھ لباس غیره در نوشتھ

 .آیند تر و بھتر براي بانوان و دختران جوان در مقابل نامحرم بھ شمار مي و پوشش بیش

ھا و  ھا در اعضاي بدن انسان، حجاب ورود میكروبھمان خداوندي كھ براي مصون ماندن جسم از 

قرار داده است، بھ عنوان طبیب روحاني، براي … ھاي طبیعي، مانند پوست بدن، پلك چشم، و حفاظ

ھایي را بھ شكل  ھا و حفاظ جلوگیري از آلودگي روح و روان انسان بھ گناه، و حفظ پاكي آن، حجاب

 .حرمات قرار داده استدستورھاي الھي و انجام واجبات و ترك م

  :نقل شده است) ص(در روایتي از پیامبر اكرم

یا عبادهللا انتم كالمرضي و رب العالمین كالطبیب فصالح المرضي فیما یعلم الطبیب و یداوي بھ ال فیما 

اي بندگان خدا، شما ھمانند ] 19[یشتھیھ المریض و یقترحھ اال فسلِّمو r امره تكونوا من الفائزین؛

ھاي مریض در گوش  ھاي بیمار، و پروردگار جھان ھمانند طبیب است، پس خیر و صالح انسان انانس



كند؛ متوجھ و  دادن بھ علم و تدبیر طبیب است، نھ پیروي از تمایالت و ھواھاي نفساني و آنچھ پیشنھاد مي

  .تسلیم دستور خدا باشید تا از رستگاران قرار گیرید

ي حفاظ و لباس تقواست كھ بھترین لباس و پوشش  ي خداوند بھ وجود آورندهتسلیم شدن در مقابل دستورھا

  :دروني است

  [20[َو لِباُس التَّْقوى ذلَِك َخْیرٌ 

ي عفت و  ترین واجبات الھي براي زنان و تأمین كننده و بدون تردید، لزوم حجاب و پوشش، یكي از مھم

مانع دروني و باطني در مقابل گناه است كھ آثار آن تقوا در فرھنگ اسالمي یك حجاب و . تقواي آنان است

ھا  تقوا واالترین ارزش اسالمي و مالك سنجش ارزش انسان. یابد در رفتار ظاھري و بیروني تجلي مي

 :نسبت بھ یكدیگر است

ِ أَْتقاُكمْ    [21[إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

ھا را بھ كسب مراتب و درجات باالتر آن  انچون تقوا داراي درجات و مراتب مختلف است، قرآن انس

  :تشویق نموده است

َ َحقَّ تُقاتِھِ    [22.[یا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

» اتقي«و » اكرم«ي  بدانیم، از دو واژه» حداكثر«و » حد وسط«، »حداقل«ي  اگر تقوا را داراي سھ درجھ

شود كھ در فرھنگ اسالمي، تحصیل حداكثر تقوا  روشني استفاده مياند، بھ  ي فوق، كھ افعل تفضیل در آیھ

روي در آن را مذموم  توان بھ حد متوسط تقوا راضي شد و افراط و زیاده مطلوب است؛ بنابراین، نمي

توان  گردد و ھدف خلقت انسان است، نمي ي تقوا حاصل مي دانست؛ زیرا براي رشد و تعالي، كھ بھ وسیلھ

عیین نمود؛ در نتیجھ حجاب و پوشش زنان نیز از جملھ اموري است كھ حداكثر آن حد و مرزي را ت

  .مطلوب و راجح است؛ زیرا حجاب و پوشش نقش مھمي در ایجاد عفاف و تقوا دارد

باشد شایستھ است  ھاي نوشتھ حاضر مي ي شالوده و سنگ بناي فصل پس از توضیحات فوق كھ بھ منزلھ

 .ھاي این اثر ارائھ گردد ژگيي وی توضیح مختصري درباره

 ھاي نوشتار حاضر  ویژگي

استفاده ] 23[گویي بھ شبھات، از روش پرسش و پاسخ كھ در قرآن نیز فراوان بھ كار رفتھ، براي پاسخ .1

 .شده است

ھاي بسیار خوبي، مانند كتاب ارزشمند  گویي بھ شبھات و سؤاالت حجاب، كتاب ي پاسخ تاكنون درباره .2

ي  شود كھ درباره جاب استاد مطھري، نگاشتھ شده است؛ ولي چون گذشت زمان باعث ميي ح مسئلھ

ھا و شبھات جدیدي مطرح گردد؛ از این رو، در این  مسائل مختلف و از جملھ مباني دیني حجاب، پرسش

ھا و شبھات  یابي بھ پرسش براي دست. ھا و شبھات جدید حجاب مورد توجھ قرار گرفتھ است اثر پرسش

ي شبھات جدید و روزمره ھستند،  كننده ھا و مجالت، كھ معموالً منعكس ، عالوه بر مراجعھ بھ روزنامھنو



اند نیز مراجعھ شده است، تا از ذكر مطالب  ھایي كھ بھ نحوي پاسخ شبھات حجاب را مطرح كرده بھ كتاب

 .گیري شود تكراري پیش

نیز مطرح و پاسخ گفتھ شده است؛ البتھ با توجھ بھ ھاي مھم و متناسب  ھا، بعضاً پرسش عالوه بر شبھھ .3

 .اند اي متمایز شده تفاوت ماھوي ذكر شده براي پرسش و شبھھ، موارد آن دو بھ گونھ

احتماالت مختلف ھر پرسش و شبھھ، تا حد مقدور، كالبد شكافي شده و پاسخ ھر یك از آنھا بیان گشتھ  .4

ي طرح شده باقي نماند؛ و ثانیاً باعث  بھ پرسش و شبھھ است، تا اوالً در ذھن مخاطب ابھامي نسبت

ھا و  گویي آنھا در مواجھھ با پرسش افزایش دقت علمي و موشكافي مخاطبان و افزایش توان پاسخ

 .ھاي دیگر گردد شبھھ

تمام شبھات، با ذكر مشخصات و سند و مدرك طرح شده است، تا براي افرادي كھ بھ دنبال كشف  .5

اند  لي تردید دارند كھ بعضي از مطبوعات در ھجوم فرھنگي غرب، پایگاه دشمن قرار گرفتھاند، و حقیقت

اي از طریق فرھنگي و با سالح قلم و ابزار مطبوعات، مقالھ و  نیز آشكار گردد كھ چگونھ امروز عده

دھند و  مي كتاب، قلب و ذھن پاك جوانان این مرز و بوم را با روش تبلیغات القایي منفي مورد ھدف قرار

 .كنند تا از طریق غذاي روحي و فكري مسموم، مباني فكري و عقیدتي آنھا را متزلزل نمایند تالش مي

ي نقلي و آیات و روایات نیز فراوان استفاده شده است، تا  ھاي عقلي، از ادلھ عالوه بر استفاده از تحلیل .6

ھا، بھ طور عملي براي مخاطبان ترسیم  بھھگویي بھ ش ھم كارآمدي و لزوم ھماھنگي عقل و نقل در پاسخ

ي جوشان قرآن و حدیث، بھ طور گسترده  شود، و ھم جوانان عزیز از معارف نشأت گرفتھ از دو چشمھ

  .سیراب شوند

شناسي لباس و  ھا و روان شناسي رنگ بھ دلیل ارتباط مباحث حجاب و پوشش با مباحث روان .7

عي شده با استفاده از برخي منابع مربوط، نادرستي عمل بعضي از شناختي زن و مرد، س ھاي روان تفاوت

افكن كھ قصد دارند با دادن آب و رنگ علمي بھ بعضي از شبھات، حجاب برتر را  مطبوعات شبھھ

 .مخدوش كنند روشن گردد

ھاي اخیر، مربوط بھ مصادیق حجاب برتر، مثل مقنعھ،  چون بخش زیادي از شبھات حجاب در سال .8

و مخصوصاً چادر مشكي بوده است، از این رو طبیعي است كھ قسمت فراواني از مطالب این چادر 

ھاي دّوم، سوم و پنجم در دفاع از مصادیق حجاب برتر، مثل مقنعھ، چادر و چادر  كتاب، بھ ویژه فصل

 .ي عقلي و نقلي فراوان باشد ھا با ادلھ گونھ حجاب مشكي و اثبات مطلوبیت و برتري این

ھاي بسیار نزدیك چادر مشكي با  گرایي و مشابھت ھاي پژوھشي جدید این اثر، بحث از ھم ي از یافتھیك .9

ي جلباب قرآني، بھ قراین و شواھد متعددي  نگارنده در ضمن تحقیق و پژوھش درباره. جلباب قرآني است

  .ھاي بسیار نزدیك چادر مشكي و جلباب قرآني است دست یافتھ است كھ حاكي از شباھت

توانند از  آموزان دختر مقاطع راھنمایي و دبیرستان مي اي است كھ دانش سطح مطالب كتاب بھ گونھ .10



 .آن استفاده كنند

شوم؛ چنانچھ این نوشتار تأثیر مطلوبي در مخاطبان داشتھ باشد بھ بركت ھمراھي آن با  در پایان یادآور مي

گر تأثیر نامطلوبي داشتھ باشد بھ خاطر ضعف علمي است و ا) ع(بیت كلمات نوراني قرآن و احادیث اھل

نگارنده است؛ چون طبیعي است كھ آثار علمي افراد عادي غیر معصوم، كم و بیش داراي اشكاالت و 

نواقصي است؛ بنابراین، از خوانندگان ارجمند تقاضا دارم ما را از لطف خود محروم ننمایند و اشكاالت و 

 .ھاي بعدي مورد توجھ و استفاده قرار گیرد ، تا در چاپنواقص این اثر را متذكر شوند

 زاده  حسین مھدي

 1381ماه   دي

 

-------------------------------------------- 

 :پاورقى ھا

 .27ـ  26ي  ، آیھ)7(ي اعراف  سوره . [1]

 .40غالمعلي حداد عادل، فرھنگ برھنگي و برھنگي فرھنگي، ص  . [2]

نگاھي (آزادي یا توطئھ، : ك.ز افزایش حجم كمي و كیفي شبھات در چند سال اخیر ربراي آگاھي ا . [3]

  .(ي مطبوعات شبھھ افكن بھ كارنامھ

 .43ي  ، آیھ)16(ي نحل سوره . [4]

 .واژه سؤال. 330، ص 4محمدي ري شھري، میزان الحكمھ، ج  . [5]

  .1082، ح 72آمدي، غرر الحكم و درر الكلم، ص  . [6]

 .1085، ح 73ان، ص ھم . [7]

 .46ي دوم، ص  نھج البالغھ، تحقیق صبحي صالح، خطبھ . [8]

  .1083، ح 72آمدي، ھمان، ص  . [9]

، 1377، مھر ماه 3ي  ي اطالع رساني مبلغان، شماره نامھ علي اكبر نصرتي، سحر شبھھ، ماه . [10]

 .149ي خبرگان سوم، ص  ي بصائر، ویژه ضمیمھ

 .60ي  ، آیھ)9(ي توبھ  سوره . [11]

تضع : قال .القواعد من النساء لیس علیھن جناح ان یضعن ثیابھن: عن ابي عبد هللا علیھ السالم قال . [12]

، حكم القواعد من النساء، 110، ابواب مقدمات نكاح، باب 14الشیعھ، ج  حر عاملي، وسائل. الجلباب وحده

باھت بسیار نزدیك آن با چادر در فصل دوم بھ گرایي و ش ي مفھوم جلباب و ھم درباره .3، حدیث 147ص 

  .طور استداللي بحث خواھد شد

 .ي حجاب ، واژه259، ص 2الحكمھ، ج  شھري، میزان محمدي ري .[13]



  .31ي  نھج البالغھ، تحقیق صبحي صالح، نامھ . [14]

 .(ِھنَّ َو ْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلى ُجیُوبِ . (31ي  ، آیھ)24(ي نور  سوره . [15]

 .(یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجالَبِیبِِھنَّ . (59ي  ، آیھ)33(ي احزاب  سوره . [16]

 .(الثت خمارھا علي رأسھا واشتملت بجلبابھا. (98 – 97، ص1طبرسي، االحتجاج، ج . [17]

ي مطلوبیت  ي مذكور، در البالي اثر حاضر با شواھد و قراین زیادي كھ اثبات كننده عالوه بر ادلھ . [18]

 .تر براي بانوان در مقابل نامحرم است آشنا خواھید شد حجاب و پوشش بیش

، 2ي وّرام، ج ، بھ نقل از مجموعھ313، ص 1محمدتقي فلسفي، جوان از نظر عقل و احساسات، ج .[19]

 .117ص 

 .26ي  ، آیھ)7(ي اعراف  سوره . [20]

 .13ي  ، آیھ)49(ي حجرات  سوره . [21]

 .102ي  ، آیھ)3(ي آل عمران  سوره . [22]

در قرآن كریم، عالوه بر موارد فراواني كھ بھ طور ضمني، از روش پرسش و پاسخ استفاده شده،  . [23]

در این موارد، عبارت . در پانزده مورد نیز بھ طور صریح از روش پرسش و پاسخ استفاده گردیده است

ھاست؛ مثل  مبیّن پاسخ آن پرسش» قل«ي  و كلمھ) ص(حاكي از پرسش دیگران از پیامبر اكرم» یسئلونك«

 .85ي  ، آیھ)17(ي اسراء  سوره: »یسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي«

 

 مقدمھ

 

گوھر اسالم، سعادت و نجات آدمي است و باورھاي دیني و احكام اخالقي و فقھي در راستاي این غایت 

یابد كھ بھ نیازھاي روحي و  تي از خالق حكیمي تجلّي ميھاي ھستمندانھ و بایس این آموزه. اند نازل شده

احكام الھي مربوط بھ پوشش زن نیز با این . جسمي، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي كامالً آگاه است

 .فلسفھ و حكمت حكیمانھ صادر شده است

ھي را فراھم ي نفس و ملكات نفساني پرداختھ و قرب ال زن با عنصر حجاب اسالمي، بھ تھذیب و تزكیھ

چنان كھ خداوند سبحان خطاب  كند؛ ھم ي رشد معنوي مردان را در اثر حفظ نگاه تأمین مي ساختھ و زمینھ

ھاي خود را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان  بھ مردان مؤمن بگو تا چشم«: فرماید بھ پیامبر مي

بھ زنان و « : فرماید چنین مي ھم [1[؛»صلح استرا محفوظ دارند، كھ این بر پاكیزگي جسم و جان ایشان ا

دختران خود و زنان مؤمن بگو كھ خویشتن را بھ چادرھاي خود فرو پوشند كھ این كار براي این است كھ 

آنھا بھ عفت شناختھ شوند تا از تعرض و جسارت آزار نكشند؛ خداوند در حق خلق، آمرزنده و مھربان 



و پوشش اسالمي براي مردان و زنان، تنھا از كاركرد فردي  شایان ذكر است كھ حجاب] 2[».است

باشد، بلكھ از كاركرد  برخوردار نیست و فقط براي سامان دھي خلقیات و ملكات نفساني آدمیان مؤثر نمي

بندوبار را كنترل، و بر  ھاي بي ھاي جسمي، و معاشرت اجتماعي نیز برخوردار است؛ غرایز و التھاب

افزوده، و از انحالل كانون محكم زناشویي جلوگیري نموده، و امنیت اجتماعي را  تحكیم نظام خانواده

 .سازد فراھم مي

آنان كھ میان نظام خانواده و  .ھاي آدمي است ترین ارزش البتّھ و صد البتّھ كھ حفظ نظام خانواده از مھم

سنجش معرفت صحیح از سقیم گرایند و معیار  روابط نامشروع تمایز قایل نیستند؛ بھ لحاظ معرفتي، نسبي

ي خود نیز ارزش معرفتي قایل نیستند و ھمیشھ  این گروه، حتّي براي رویكرد و اندیشھ .كنند را انكار مي

ھا، معیارمندانھ دست  كند، براي رفتارھا و اندیشھ كسي كھ ھدفمندانھ زیست . در شكاكیت مطلق گرفتارند

ي و الھي دست یازد؛ و حفظ حجاب و پوشش اسالمي و بھ تبع زند، تا بھ اھداف متعالي انسان بھ گزینش مي

  .ي سعادت آدمي و منشأ قرب الھي ھستند دارند كھ تأمین كننده  آن، حفظ نظام خانواده نیز از آن رو ارزش

ي حجاب را  شناختي، مسئلھ شناختي و روان حال اگر كساني با نگاه دیني و اسالمي و یا با رویكرد جامعھ

ند، بھ كاركردھاي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي آن پي برده، بھ تأیید و ترویج آن اقدام ارزیابي كن

ي یك حفاظ ظاھري و باطني در برابر افراد نامحرم است  كنند؛ بنابراین، پوشش اسالمي زن بھ منزلھ مي

ي را فراھم كھ مصونیت اخالقي، خانوادگي، اجتماعي و پیوند عمیق میان حجاب ظاھري و بازداري باطن

 .سازد مي

ي پوشش و حجاب  ھاي معاصر كھ ذھن نسل جوان را بھ خود مشغول ساختھ، حوزه ھا و پرسش چالش

ي  ي حجاب و عفاف، فلسفھ آثار و فواید حجاب، رابطھ: چون اسالمي را نیز دربر گرفتھ است؛ مسائلي ھم

شش و حق انتخاب، نوع حجاب ي حجاب و آزادي، پو تفاوت پوشش زن و مرد، رنگ مشكي چادر، رابطھ

 ...و

ي مركز، در  زاده از پژوھشگران گروه تربیت و مشاوره االسالم حسین مھدي محقق فرزانھ جناب حجت

  .ھاي فوق، از توفیق خوبي برخوردار بوده است گویي بھ پرسش پاسخ

 

نژاد  علي داعيدانم از تالش محقق عزیز؛ و نیز از حجج اسالم سید محمد  در پایان بر خود الزم مي

و سایر ) ھا مدیر پروژه(و حمید كریمي ) مدیر گروه تربیت و مشاوره(، اسدهللا طوسي )معاونت پژوھشي(

اند؛ بھ ویژه از حضرت  سازي این اثر، تالش مخلصانھ نموده مدیران و كارمندان مركز كھ در آماده

مدیر مركز مطالعات و االسالم والمسلمین حسیني بوشھري، مدیر مركز مدیریت حوزه و  حجت

 .ھاي فرھنگي حوزه علمیھ، تقدیر و تشكر نمایم پژوھش



 عبدالحسین خسروپناه

 ي علمیھ ھاي فرھنگي حوزه جانشین مركز مطالعات و پژوھش

 1423عید سعید فطر 

 

-------------------------------------- 

 .30ي  ، آیھ)24(ي نور  سوره . [1]

 .59ي  آیھ، )33(ي احزاب  سوره . [2]

 

 

 

 

 

 

 : فصل اول

 

   مفھوم، فلسفھ و فواید حجاب 

 

ي حجاب و  ي مفھوم و ابعاد حجاب اسالمي، رابطھ گوي شبھات و سؤاالتي درباره فصل اول این اثر، پاسخ

 .ي تشریع حكم حجاب و آثار و فواید حجاب و پوشش اسالمي است عفاف، فلسفھ

 مفھوم و ابعاد حجاب  -1

 

 ت و از نظر قرآن و حدیث، حجاب و پوشش اسالمي داراي چھ ابعاد و اقسامي است؟مفھوم حجاب چیس

تر بھ معني پرده  استعمال این كلمھ، بیش]. 1[حجاب در لغت بھ معناي مانع، پرده و پوشش آمده است

ي پوشش است، ولي ھر پوششي  دھد كھ پرده، وسیلھ این كلمھ از آن جھت مفھوم پوشش مي .[2[است

 .[3[گیرد  شود كھ از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ؛ بلكھ آن پوششي حجاب نامیده ميحجاب نیست



در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسالمي است، و مراد از پوشش اسالمي زن، بھ عنوان یكي از 

ري و گ احكام وجوبي اسالم، این است كھ زن، ھنگام معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و بھ جلوه

 .خودنمایي نپردازد

بُعد ایجابي آن، . بنابراین، حجاب، بھ معناي پوشش اسالمي بانوان، داراي دو بُعد ایجابي و سلبي است

وجوب پوشش بدن و بُعد سلبي آن، حرام بودن خودنمایي بھ نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در كنار 

ست بُعد اول باشد، ولي بُعد دوم نباشد، در این یكدیگر باشد تا حجاب اسالمي محقق شود؛ گاھي ممكن ا

 .توان گفت كھ حجاب اسالمي محقق شده است صورت نمي

ھاي شاد و زیبا و تحریك  كنیم كھ بسیاري از زنان محجبھ در پوشش خود از رنگ گاھي مشاھده مي

ن بدن زن، بخشد و در عین پوشیده بود كنند كھ بھ اندامشان زیبایي خاصي مي برانگیز استفاده مي

 .؛ و این دور از روح حجاب است]4[اش آشكار است، گویي كھ اصالً لباس نپوشیده است زیبایي

تواند اقسام و  اگر بھ معناي عام، ھر نوع پوشش و مانع از وصول بھ گناه را حجاب بنامیم، حجاب مي

تقاد بھ معارف اسالمي، یك نوع آن حجاب ذھني، فكري و روحي است؛ مثالً اع. انواع متفاوتي داشتھ باشد

ھا و  تواند از لغزش مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذھني، فكري و روحي صحیح است كھ مي

 .ھاي روحي و فكري، مثل كفر و شرك جلوگیري نماید گناه

كند، نام برده شده است؛  عالوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب كھ در رفتار خارجي انسان تجلي مي

 :اند مثل حجاب و پوشش در نگاه كھ مردان و زنان در مواجھھ با نامحرم بھ آن توصیھ شده

وا ِمْن أَْبصاِرِھمْ  ھا را از نگاه ناروا  ؛ اي رسول ما بھ مردان مؤمن بگو تا چشم]5[قُْل لِْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ

 .بپوشند

 .ھا را از نگاه ناروا بپوشند سول بھ زنان مؤمن بگو تا چشم؛ اي ر]6[قُْل لِْلُمْؤِمناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبصاِرِھنَّ 

  :نوع دیگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم است

؛ پس زنھار نازك و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن ]7[فَال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرضٌ 

 .است بھ طمع افتد) ھوا و ھوس( كھ دلش بیمار

بھ زنان دستور داده شده . نوع دیگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم است

  :ھاي خود باعث جلب توجھ نامحرم شوند اي راه نروند كھ با نشان دادن زینت است بھ گونھ

؛ و آن طور پاي بھ زمین نزنند كھ خلخال و زیور ]8[ِمْن ِزینَتِِھنَّ  َو ال یَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِھنَّ لِیُْعلََم ما یُْخفِینَ 

 .پنھان پاھایشان معلوم شود

شود كھ مراد از حجاب اسالمي، پوشش و حریم قایل  از مجموع مباحث طرح شده بھ روشني استفاده مي

حرف زدن و  گاه، ي پوشش، ن شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحاي مختلف رفتار، مثل نحوه

 .رفتن است  راه



 ي حجاب و عفاف  رابطھ -2

 

 بایست اّما از عفاف چشم و دل را پرده مي

 [9[چادر پوسیده بنیاد مسلماني نبود

 

 :شبھھ

اي نیست؛ عفاف الزم است، اما  اند كھ بین حجاب و عفاف رابطھ بعضي با تمسك بھ شعر فوق، ادعا نموده

لب با تمسك بھ حجاب و پوشش زنان روستایي و زنان شالیزار شمال گاه ھمین مط. حجاب الزم نیست

 آیا ادعاي مذكور صحیح است؟] 10.[شود كھ آنھا حجاب كامل ندارند، ولي عفیف ھستند كشور توجیھ مي

 :پاسخ

بھ نگھبان، حاجب . ھاي لغت بھ معناي پوشش، پرده و مانع آمده است قبالً ذكر شد كھ حجاب در كتاب

 .گردد ون مانع ورود اغیار و بیگانگان در یك حریم و محیط خاص ميگویند؛ چ مي

ي یك حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است كھ قصد نفوذ  بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز بھ منزلھ

ي لغوي عفت نیز وجود  ھمین مفھوم منع و امتناع در ریشھ. و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند

تفاوتي كھ . اند در اصل معناي منع و امتناع مشترك» عفت«و » حجاب»ي  ابراین، دو واژه؛ بن]11[دارد

بین منع و بازداري حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاھر و باطن است؛ یعني منع و بازداري در حجاب 

مربوط بھ ظاھر است، ولي منع و بازداري در عفت، مربوط بھ باطن و درون است؛ چون عفت یك حالت 

ھاي  روني است، ولي با توجھ بھ این كھ تأثیر ظاھر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاھر، یكي از ویژگيد

بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاھري و عفت و بازداري باطني انسان، تأثیر و ] 12[عمومي انسان است؛

ین نوع حجاب در تر و بھتر باشد، ا تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب كھ ھرچھ حجاب و پوشش ظاھري بیش

تري دارد؛ و بالعكس ھر چھ عفت دروني و  ي باطني و دروني عفت، تأثیر بیش تقویت و پرورش روحیھ

قرآن . گردد تر و بھتر در مواجھھ با نامحرم مي تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاھري بیش باطني بیش

دھد كھ بدون  زنان سالمند اجازه مي نخست بھ. مجید بھ شكل ظریفي بھ این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است

ھاي رویي خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولي در نھایت  قصد تبّرج و خودنمایي، لباس

 .ھایي مثل چادر را نیز بر ندارند، بھتر است اگر عفت بورزند، یعني حتي لباس: گوید مي

جاٍت بِِزینٍَة َو أَْن َو اْلقَواِعُد ِمَن النِّساِء الالَّتِي ال یَْرُجو َن نِكاحاً فَلَْیَس َعلَْیِھنَّ ُجناٌح أَْن یََضْعَن ثِیابَھُنَّ َغْیَر ُمتَبَرِّ

ُ َسِمیٌع َعلِیمٌ    [13.[یَْستَْعفِْفَن َخْیٌر لَھُنَّ َو هللاَّ

ي عالمت و صاحب عالمت نیز ھست؛  ي قبل، بین پوشش ظاھري و عفت باطني، رابطھ عالوه بر رابطھ

. ي خاصي از عفت باطني صاحب حجاب است اي از مرحلھ این معنا كھ مقدار حجاب ظاھري، نشانھبھ 



ي مراتب  البتھ این مطلب بھ این معنا نیست كھ ھر زني كھ حجاب و پوشش ظاھري داشت، لزوماً از ھمھ

 .عفت و پاكدامني نیز برخوردار است

ادي كھ براي ناكارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ي افر با توجھ بھ ھمین نكتھ، پاسخ این اشكال و شبھھ

گردد؛ زیرا مشكل این عده از  دھند آشكار مي ظاھري، تخلفات بعضي از زنان با حجاب را بھانھ قرار مي

زنان، ضعف در حجاب باطني و فقدان ایمان و اعتقاد قوي بھ آثار مثبت حجاب و پوشش ظاھري است و 

ترین ابعاد آن، حجاب  ترین و اساسي گسترده دارد و یكي از مھم قبالً گذشت كھ حجاب اسالمي ابعادي

دروني و باطني و ذھني است كھ فرد را در مواجھھ با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ دروني 

ھا، از جملھ  ي سنگ بناي دیگر حجاب كند؛ و اساساً این حجاب ذھني و عقیدتي، بھ منزلھ برخوردار مي

 .ي رفتارھاي اوست ي است؛ زیرا افكار و عقاید انسان، شكل دھندهحجاب و پوشش ظاھر

ي مراتب عفاف نیست،  گونھ كھ حجاب و پوشش ظاھري، لزوماً بھ معناي برخورداري از ھمھ البتھ، ھمان

توان زن یا مردي را كھ عریان یا نیمھ  نمي .عفاف بدون رعایت پوشش ظاھري نیز قابل تصور نیست

ھا و  شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم كھ پوشش ظاھري یكي از عالمت مي ظاھر ميعریان در انظار عمو

بعضي ] 14.[ي تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد ھاي عفاف است، و بین مقدار عفاف و حجاب، رابطھ نشانھ

ي  اند؛ با این تعبیر كھ حجاب، میوه ي ریشھ و میوه دانستھ ي عفاف و حجاب را از نوع رابطھ نیز رابطھ

برخي افراد ممكن است حجاب ظاھري داشتھ باشند، ولي عفاف و  .ي حجاب است عفاف، و عفاف، ریشھ

از سوي دیگر، . و ظاھري است  این حجاب، تنھا پوستھ. طھارت باطني را در خویش ایجاد نكرده باشند

، خود را »داردھا كار  من قلب پاك دارم، خدا با قلب«افرادي ادعاي عفاف كرده و با تعابیري، مثل 

ي اساسي را بنگارند كھ درون  ي خود این نكتھ ھایي باید در قاموس اندیشھ كنند؛ چنین انسان سرگرم مي

حجابي نخواھد  ي ناپاِك بي پروراند و ھرگز قلب پاك، موجب بارور شدن میوه پاك، بیروني پاك مي

  [15.[شد

زمین پاك نیكو گیاھش بھ اذان ] 16[َربِِّھ َو الَِّذي َخبَُث ال یَْخُرُج إِالَّ نَِكداًً◌؛َو اْلبَلَُد الطَّیُِّب یَْخُرُج نَباتُھُ بِإِْذِن 

  .خدا نیكو برآید و زمین خشن ناپاك بیرون نیاورد، جز گیاه اندك و كم ثمر

 ي حجاب  ھدف و فلسفھ -3

 

 ي حجاب و پوشش چیست ؟ ھدف از تشریع حجاب اسالمي و فلسفھ

ي نفس و تقوا بھ دست  ي تزكیھ در اسالم، قرب بھ خداوند است كھ بھ وسیلھھدف اصلي تشریع احكام 

  :آید مي

ِ أَْتقاُكْم؛   .بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست] 17[إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ



یِّیَن َرُسوالً ِمْنھُْم یَْتلُوا َعلَْیھِ  یِھْم َو یَُعلُِّمھُُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ َو إِْن كانُوا ِمْن ھَُو الَِّذي بََعَث فِي اْألُمِّ ْم آیاتِِھ َو یَُزكِّ

 ؛ 4قَبُْل لَفِي َضالٍل ُمبِینٍ 

پیغمبري بزرگوار از ھمان  (دانستند قومي كھ خواندن و نوشتن ھم نمي(اوست خدایي كھ میان عرب اّمي 

پاك سازد و ) از لوث جھل و اخالق زشت(ند و آنھا را قوم برانگیخت، تا بر آنان وحي خدا را تالوت ك

 .ي جھالت و گمراھي بودند كتاب سماوي و حكمت الھي بیاموزد؛ با آن كھ پیش از این، ھمھ در ورطھ

ي  یابي بھ تزكیھ شود كھ ھدف از تشریع حكم الھي، وجوب حجاب اسالمي، دست از قرآن كریم استفاده مي

  :چون آیاتي ھم .است نفس، طھارت، عفت و پاكدامني

وا ِمْن أَْبصاِرِھْم َو یَْحفَظُوا فُُروَجھُْم ذلَِك أَْزكى لَھُْم؛ اي رسول ما مردان مؤمن را ] 18[قُْل لِْلُمْؤِمنِیَن یَُغضُّ

ھا از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، كھ این بر پاكیزگي جسم و جان  بگو تا چشم

  .تایشان اصلح اس

؛ و ھرگاه از زنان ] 19[َو إِذا َسأَْلُ◌تُموھُنَّ َمتاعاً فَْسئَلُوھُنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذلُِكْم أَْطھَُر لِقُلُوبُِكْم َو قُلُوبِِھنَّ

ھاي شما و آنھا پاك و پاكیزه بماند  طلبید از پس پرده بطلبید، كھ حجاب براي آن كھ دل رسول متاعي مي

 .بھتر است

جاٍت بِ َو اْلقَواعِ  ِزینٍَة َو أَْن ُد ِمَن النِّساِء الالَّتِي ال یَْرُجوَن نِكاحاً فَلَْیَس َعلَْیِھنَّ ُجناٌح أَْن یََضْعَن ثِیابَھُنَّ َغْیَر ُمتَبَرِّ

ُ َسِمیٌع َعلِیٌم؛ ید اند و ام و زنان سالخورده كھ از والدت و عادت بازنشستھ] 20[یَْستَْعفِْفَن َخْیٌر لَھُنَّ َو هللاَّ

ازدواج و نكاح ندارند، بر آنان باكي نیست كھ اگر اظھار تجمالت و زینت خود نكنند، نزد نامحرمان 

تر گزینند، بر آنان بھتر است و خدا بھ  ھاي خود را از تن برگیرند و اگر بازھم عفت و تقواي بیش جامھ

  .سخنان خلق شنوا و آگاه است

َو بَناتَِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجالَبِیبِِھنَّ ذلَِك أَْدنى أَْن یُْعَرْفَن فَال یُْؤَذْیَن  یا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزواِجكَ 

ُ َغفُوراً َرِحیماً؛ اي پیغمبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كھ خویشتن را بھ  [21[َو كاَن هللاَّ

ین كار براي این كھ آنھا بھ عفت و حریت شناختھ شوند تا از تعرض و چادرھاي خود فروپوشند كھ ا

 .آزار نكشند بر آنان بسیار بھتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مھربان است) رانان ھوس(جسارت 

شود،  چون نگاه بھ نامحرم توسط مردان، باعث تحریك و تھییج جنسي آنان و در نتیجھ منجر بھ فساد مي

كنار دستور حجاب و پوشش بدن بھ بانوان، بھ مردان نیز دستور بھ حجاب و پوشش چشم داده خداوند در 

  :نقل شده است) ع(كھ از امام رضا و نگاه بھ نامحرم را بر آنان حرام كرده است؛ چنان

یدعوا ُحّرم النظر الي شعور النساء المحجوبات باالزواج و غیرھّن من النساء لما فیھ من تھییج الرجال و ما 

نگاه بھ موھاي زنان با حجاب ازدواج كرده و ] 22[التھییج الي الفساد و الدخول فیما ال یحّل و ال یجمل؛

خواند  انگیزد و آنان را بھ فساد فرا مي بانوان دیگر، از آن جھت حرام شده است كھ نگاه، مردان را برمي

  .در آنچھ كھ ورود در آن نھ حالل است و نھ شایستھ



ي وجوب حجاب اسالمي، ایجاد  شود كھ ھدف و فلسفھ آیات و حدیث فوق بھ خوبي استفاده مي از مجموع

  .گیري از فساد است ي نفس، طھارت و عفت و پاكدامني در بین افراد جامعھ، و ایجاد صالح و پیش تزكیھ

 آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف -4

 

 حجاب و پوشش داراي چھ آثار و فوایدي است؟

ترین فواید آن  و پوشش، در ابعاد مختلف، داراي آثار و فواید زیادي است كھ بعضي از مھم حجاب

 :اند از عبارت

 ي حجاب در بُعد فردي  فایده) الف

یكي از فواید و آثار مھم حجاب در بُعد فردي، ایجاد آرامش رواني بین افراد جامعھ است كھ یكي از 

بندوبار  ھاي بي ي است؛ در مقابل، فقدان حجاب و آزادي معاشرتعوامل ایجاد آن عدم تھییج و تحریك جنس

بخشد و تقاضاي سكس را بھ صورت عطش  ھاي جنسي را فزوني مي ھا و التھاب میان زن و مرد، ھیجان

اي نیرومند، عمیق و دریا صفت  ي جنسي، غریزه غریزه. آورد روحي و یك خواست اشباع نشدني درمي

چون آتشي كھ ھرچھ ھیزم آن زیادتر شود  گردد؛ ھم تر سركش مي شود بیش تر اطاعت است كھ ھرچھ بیش

حیایي و  بھترین شاھد بر این مطلب این است كھ در جھان غرب كھ با رواج بي. گردد ورتر مي شعلھ

ي سكس نیز زیادتر شده و  تر شده است، ھجوم مردم بھ مسئلھ ي جنسي بیش برھنگي، اطاعت از غریزه

اند  این مطلب پاسخ روشن و قاطع بھ افرادي است كھ قایل. تب سكسي باالتر رفتھ استتیراژ مجالت و ك

ي جنسي وجود دارد، ناشي از  ھایي كھ در كشورھاي اسالمي و شرقي بر سر غریزه ي گرفتاري ھمھ

ھاست؛ و اگر بھ كلي ھرگونھ محدودیتي برداشتھ شود و روابط جنسي آزاد شود، این حرص و  محدودیت

  .رود ھ وجود دارد، از بین ميولعي ك

البتھ از این افراد باید پرسید؛ آیا غرب كھ محدودیت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشتھ است، 

 [23![حرص و ولع جنسي در بین آنان فروكش كرده است یا افزایش یافتھ است؟

و ولع جنسي در غرب افزایش  بین و منصفي بھ این سؤال این است كھ نھ تنھا حرص پاسخ ھر انسان واقع

ھاي جنسي در آنھا رواج و رسمیت  برداري ھاي جدیدتري از تمتّعات و بھره یافتھ است، بلكھ ھر روز شكل

 .یابد مي

گونھ توصیف  ي جنسي این ي غرب را در مواجھھ با غریزه یكي از زنان غربي منصف، وضعیت جامعھ

  :كرده است

جنسي و مشكل زن و حجاب در جوامع غربي حل شده است؛ آري، اگر ي  ي غریزه گویند مسئلھ كساني مي



جنس روي آوردن حل مسئلھ است، البتھ مدتي است این راه  گرداندن و بھ بچھ و سگ و یا ھم از زن روي

 [24!![حل صورت گرفتھ است

 ي حجاب در بُعد خانوادگي  فایده) ب

تن التذاذھاي جنسي، بھ محیط خانواده و در كادر یكي از فواید مھم حجاب در بُعد خانوادگي، اختصاص یاف

تر زن و شوھر، و در نتیجھ استحكام  اختصاص مذكور، باعث پیوند و اتصال قوي. ازدواج مشروع است

یكي از . گردد؛ و برعكس، فقدان حجاب باعث انھدام نھاد خانواده است تر كانون خانواده مي بیش

 :ل و خشكیدن درخت تنومند خانواده، این گونھ بیان كرده استنویسندگان، تأثیر برھنگي را در اضمحال

ي آنچھ  اي كھ برھنگي بر آن حاكم است، ھر زن و مردي، ھمواره در حال مقایسھ است؛ مقایسھ در جامعھ

سوزاند این است كھ این مقایسھ آتش ھوس را در زن و  ي خانوده را مي دارد با آنچھ ندارد؛ و آنچھ ریشھ

زني كھ بیست یا سي سال در كنار شوھر خود زندگي . زند در وجود شوھر دامن مي شوھر و مخصوصاً 

كرده و با مشكالت زندگي جنگیده و در غم و شادي او شریك بوده است، پیداست كھ اندك اندك بھار 

در چنین حالي كھ سخت محتاج . گذارد دھد و روي در خزان مي اش شكفتگي خود را از دست مي چھره

رسد و در كوچھ و  تري از راه مي باني و وفاداري ھمسر خویش است، ناگھان زن جوانعشق و مھر

اي  دھد؛ و این مقدمھ اي مي بازار، اداره و مدرسھ، با پوشش نامناسب خود، بھ ھمسر او فرصت مقایسھ

ست؛ و شود براي ویراني اساس خانواده و بر باد رفتن امید َزني كھ جواني خود را نیز بر باد داده ا مي

دانند كھ  دانند كھ ھیچ جواني نیست كھ بھ میانسالي و پیري نرسد و البد مي ي خواھران جوان البد مي ھمھ

طراوتي آنان، باز ھم جواناني ھستند كھ بتوانند براي  اند در فرداي بي اگر امروز آنان جوان و با طراوت

 [25.[كنند ھا ایجاد مي ن امروز براي خانوادهي فرداي آنھا، ھمان خطري را ایجاد كنند كھ خود آنا خانواده

 ي حجاب در بُعد اجتماعي  فایده) ج

در مقابل، . یكي از فواید مھم حجاب در بُعد اجتماعي، حفظ و استیفاي نیروي كار در سطح جامعھ است

 ھاي جنسي از محیط و كادر خانواده بھ اجتماع، و در نتیجھ، حجابي و بدحجابي باعث كشاندن لذت بي

 … بدون تردید، مردي كھ در خیابان، بازار، اداره، كارخانھ و. گردد تضعیف نیروي كار افراد جامعھ مي

ھاي محّرك و مھیّج زنان بدحجاب و آرایش كرده مواجھ باشد، تمركز نیروي كار او كاھش  ھمواره با قیافھ

ھاي  جویي اجتماعي را با لذتھاي  ھا و كشورھاي غربي، كھ میدان كار و فعالیت برخالف نظام. یابد مي

ھا  گونھ لذت خواھد با رعایت حجاب و پوشش، محیط اجتماع از این اسالم مي [26[آمیزند، جنسي درھم مي

 .[27[ھاي جنسي، فقط در كادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود پاك شده، و لذت

 ي حجاب در بُعد اقتصادي فایده) د



ویژه در شكل چادر مشكي، بھ دلیل سادگي و ایجاد یكدستي در پوشش  استفاده از حجاب و پوشش، بھ

تواند از بُعد اقتصادي نیز تأثیر مثبت در كاھش تقاضاھاي مدپرستي بانوان  بانوان در بیرون منزل، مي

متأسفانھ بعضاً مظاھر . خوِش این تقاضاھا نگردد كھ خود چادر مشكي دست داشتھ باشد؛ البتھ بھ شرط این

اي كھ برخي از بانوان بھ جاي استفاده از  گردد، بھ گونھ ي در چادرھاي مشكي نیز مشاھده ميمدپرست

ھاي ِجلف و سبك كھ با  چادرھاي مشكي متین و باوقار، بھ چادرھاي مشكي، توري، نازك و داراي طرح

 .آورند ھدف و فلسفھ حجاب و پوشش تناسبي ندارند روي مي

  :ي رواج فرھنگ مدگرایي در خاطرات قبل از انقالب خود گفتھ است یكي از دانشجویان محجبھ درباره

ي كسي بروم،  ھا كھ حجاب نداشتم، اگر دو روز پشت سر ھم قرار بود كھ بھ خانھ آید آن وقت یادم مي

كردم مسخره است و سعي داشتم  احساس مي! شدم فردا بپوشم لباسي را كھ امروز پوشیده بودم، حاضر نمي

این كارھا . لباس دیگران را بھ عاریھ بگیرم و بپوشم، تا من ھم با لباس جدیدي رفتھ باشمحتي اگر شده، 

 [28.[ھا سلب كرده بود واقعاً رفاه حال و راحتي را از خانم

توان نام  وار فواید و آثار دیگري نیز براي حجاب و پوشش مي عالوه بر فواید یاد شده، بھ طور فھرست

  :ارتند ازترین آنھا عب برد، كھ مھم

 .ھاي انساني؛ مانند عفت، حیا و متانت در جامعھ و كاھش مفاسد اجتماعي ـ حفظ ارزش

 .مندي صحیح و مطلوب از امیال وغرایز انساني ـ ھدایت،كنترل و بھره

 [29.[ـ تأمین و تضمین سالمت و پاكي نسل افراد جامعھ

 

-------------------------------------------- 
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 .70ـ69غالمعلي حداد عادل، فرھنگ برھنگي و برھنگي فرھنگي، ص  . [25]

ھاي كاري و اجتماع، و اعترافات  ھاي جنسي بھ محیط ي كشانده شدن لذت براي آگاھي از گستره .[26]



بھ زنان و كودكان،  é êنسبت  ھاي جنسي ي مزاحمت صریح بعضي از زنان كشورھاي غربي درباره

، و 2احمد صبوري اردوباري، بھاِي یك نگاه؛ محمدتقي فلسفي، كودك از نظر وراثت و تربیت، ج : ك.ر

  .هللا حسینیان، حریم عفاف روح

اقتباس شده ) با دخل و تصرف(، 94ـ84ي حجاب، استاد مطھري، ص  سھ بُعد قبل، از كتاب مسئلھ . [27]

 .است

  .222، ص 3حمد اردوباري، آیین بھزیستي اسالم، ج ا: ك.ر .[28]

مجموعھ مقاالت پوشش و عفاف، : ك.ي آثار و فواید حجاب و پوشش ر براي آگاھي بیشتر درباره .[29]

اسدهللا : ك.ي ضررھاي بدحجابي ر چنین درباره دومین نمایشگاه تشخص و منزلت زن در نظام اسالمي؛ ھم

  .5و  4، 3ھاي  داند، بخشنیا، آنچھ باید یك زن ب محمدي

 

 :فصل دّوم

 

 تاریخچھ اجمالي حجاب و حجاب زدایي

 

 

ھاي استعماري  ي علل شكست حركت ھاي گوناگون، درباره گوي شبھات و پرسش فصل دوم این اثر پاسخ

حجابي در كشورھاي  ھاي بدحجابي و بي كشف حجاب و عوامل گسترش حجاب اسالمي و منشأ حركت

 .حجاب، در شكل چادر، با دین و مذھب است اسالمي، و ارتباط

 ھاي كشف حجاب علل شكست حركت -1

 

زدایي، از سوي عوامل وابستھ بھ استعمارگران، در  ي كشف حجاب و حجاب ھاي گسترده چرا حركت

 با شكست مواجھ شده است ؟… بعضي كشورھاي اسالمي، مثل افغانستان، تركیھ، ایران و

 

  :توان ذكر كرد ھاي حجاب زدایي در كشورھاي اسالمي مي ت حركتحداقل سھ علت مھم براي شكس

 فطري بودن حجاب) الف

ھا، مخصوصاً زنان، بھ حجاب و پوشش، تأمین یك نیاز  رسد كھ عامل اصلي گرایش انسان بھ نظر مي

 .فطري و دروني بھ نام حیا و شرم است



ت كھ اصرار دارد، دست كم، بعضي شرم، یكي از صفات مخصوص انسان است؛ و انسان تنھا حیواني اس

شناس اتریشي، در كتاب  پروفسور اسوالد شوارتز، طبیب و روان. ھاي خود را بپوشاند از اندام

  :نویسد ھا مي ي احساس شرم در انسان شناسي جنسي درباره روان

صفات كند كھ احساس شرم، یكي از  شناسي نیز ثابت مي شناسي، تجزیھ و تحلیل روان عالوه بر مردم

اي، ھر قدر ھم بدوي بوده باشد، شناختھ نشده است كھ از خود،  ي اولیھ ھیچ قبیلھ. ي نوع بشر است عمده

چنین در خالل رشد افراد،  در طي دوران رشد بشر و ھم. ھاي كوچك نیز شرم دارند شرم بروز ندھد و بچھ

ي مخصوصي  حمایت، وظیفھ .شود گیرند افزوده مي بر وسعت موضوعاتي كھ مورد حمایت شرم قرار مي

كامالً معلوم است كھ شرم، قبل از ھمھ چیز از اعضاي تناسلي . ي شرم گذارده شده است است كھ بھ عھده

ھاي اساسي  خبري از ارزش اي بر تن بي رفت و مدرنیزم خرقھ ادعاي پیش… كند و وظایف آنھا حمایت مي

ي وحشتناكي  مثالً نھضت اعتقاد بھ لختي، نمونھاست؛ و شرم، نخستین قرباني این گمراھي اخالقي است؛ 

 [1.[از این ادعاست

شود كھ انسان  شناسي جنسي، از مطالعات تاریخي نیز استفاده مي شناسي و روان عالوه بر مطالعات مردم

و این مطلب حاكي از وجود شرم و حیاي ذاتي انسان ] 2[در ھیچ مقطعي بدون پوشش زندگي نكرده است؛

. شود مربوط بھ خلقت حضرت آدم و حوا نیز فطري بودن پوشش و حجاب استفاده مي از آیات. است

دھد كھ مواظب باشند مبادا ھمان گونھ كھ فتنھ و فریب شیطان باعث  ھا ھشدار مي خداوند در قرآن بھ انسان

  :برھنگي آدم و حوا گردید، موجب فریب و برھنگي آنان نیز بشود

  [3.[ُكُم الشَّْیطاُن َكما أَْخَرَج أَبََوْیُكْم ِمَن اْلَجنَِّة یَْنِزُع َعْنھُما لِباَسھُما لِیُِریَھُما َسْوآتِِھمایا بَنِي آَدَم ال یَْفتِنَنَّ 

  :دھد ي شیطان براي برھنگي آدم و حوا خبر مي چنین از وسوسھ قرآن ھم

ْیطاُن لِیُْبِدَي لَھُما ما ُوِرَي َعْنھُما ِمنْ    [4.[َسْوآتِِھما فََوْسَوَس لَھَُما الشَّ

ي ممنوعھ و در نتیجھ،  ي شیطان نسبت بھ آدم و حوا و خوردن از شجره و باالخره قرآن از كارایي وسوسھ

  :دھد ھاي آدم و حوا و اقدام آن دو بھ پوشاندن بدن خود با برگ درختان خبر مي آشكار شدن زشتي

َجَرةَ بَدَ  ا ذاقَا الشَّ   [5.[ْت لَھُما َسْوآتُھُما َو طَفِقا یَْخِصفاِن َعلَْیِھما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّةِ فََدالَّھُما بُِغُروٍر فَلَمَّ

در آیات فوق بھ روشني » لیبدي لھما ما وري عنھما من سواتھما«و » ینزع عنھما لباسھما«از تعابیر 

طَفِقا «بیر چنین ازتع شود كھ انسان قبل از ارتكاب خطا در بھشت داراي پوشش بوده است؛ ھم استفاده مي

شود كھ بھ دلیل برخورداري آدم و حوا از حیا و شرم  نیز استفاده مي» یَْخِصفاِن َعلَْیِھما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّةِ 

 .فطري، پس از برھنھ شدن، فوراً بدن خود را با برگ درختان پوشاندند

عوامل دیگري، مثل البتھ، عالوه بر عامل فطري كھ در پیدایش اصل پوشش دخالت اساسي داشتھ است، 

… محفوظ ماندن بدن از سرما و گرما، گرایش بھ تجمل و زیبایي، شرایط محیطي، جغرافیایي، قومي و

 .اند ھاي مختلف پوشش مؤثر بوده در پیدایش تعدد و تنوع و مدل



 دیني بودن حجاب) ب

روایات فراواني باشد و آیات و  حجاب یكي از احكام مسلم دین اسالم است كھ اصل آن از ضروریات مي

بر آن داللت دارد كھ بھ بعضي از آنھا اشاره خواھد شد؛ بنابراین، بھ دلیل شدت وضوح دیني و شرعي 

ھمین دیني بودن حجاب باعث شده تا در ] 6.[ي آن نیست بودن حجاب و پوشش، نیازي بھ بحث درباره

صف نخست این گونھ مبارزات  زدایي، روحانیت و عالمان دیني، در ھاي حجاب تاریِخ مبارزه با حركت

ھاي علمیھ، بھ دو  ي رضاخان، عالمان دیني و حوزه ي كشف حجاب بھ وسیلھ در قضیھ. قرار داشتھ باشند

ھا و  ي علمي عالمان دیني در نگارش مقاالت، رسالھ مواجھھ. صورت علمي و عملي با آن مبارزه نمودند

ي عملي عالمان دیني در تحمل  مواجھھ. تبلور یافت ھاي علمي در تبیین حجاب و فلسفھ و فواید آن كتاب

انگیز مسجد گوھرشاد  ي غم ھاي اوج آن، قصھ ھا و تبعیدھا تحقق یافت كھ یكي از نقطھ ھا، شكنجھ زندان

 [7.[مشھد مقدس است

 آگاھي زنان و دختران از فواید حجاب) ج

تر  فواید حجاب و پوشش، و رعایت بیش تر زنان نسبت بھ تر و عمیق بدون تردید، بین آگاھي و اعتقاد بیش

و ) س(ي زھرا ي بارز آن را در حجاب فاطمھ ي مستقیمي وجود دارد كھ نمونھ حجاب توسط آنھا، رابطھ

ھاي  و اصرار آنان بر حفظ حجاب در شرایط سخت اسارت و اعتراض) ع(دیگر زنان اھل بیت

نقش آگاھي زنان ] 8.[توان مشاھده نمود مي) ع(ھاي مخالفان اھل بیت ي آنھا در مقابل ھتاكي افشاگرانھ

ي مردم  زدایي استعمارگران در مبارزه ھاي حجاب ي حجاب، در مقابلھ با نقشھ نسبت بھ فواید و فلسفھ

چنین مقاومت دانشجویان دختر محجبھ در مقابل مقررات ضد  و ھم] 9[الجزایر با دولت استعمارگر فرانسھ

حجابي، قیام  ي دیگر تأثیر آگاھي زنان بر علیھ بي جلوه. بل توجھ استحجاب حكومت الئیك تركیھ نیز، قا

  :اند در این باره فرموده (ره(امام خمیني . زنان آگاه ایراني در مقابل كشف حجاب رضا خان است

كشف (خواھیم این طور چیزي  ھاي ایراني ھم قیام كردند بر ضدش و تودھني بھ او زدند كھ ما نمي زن

  [10.[را) حجاب

ي كشف  ھاي استعمارگران، حتي قبل از واقعھ البتھ مقاومت زنان آگاه و عفیف ایراني در مقابل نقشھ

یكي از نویسندگان خارجي در تمجید از ایستادگي زنان با حجاب . حجاب رضاخان نیز سابقھ داشتھ است

  :ایراني در مقابل استعمارگران نوشتھ است

كند كھ با  وي بھ عزم ثابت سیصد زن شجاع اشاره مي. ي ایران باد حد، بھ زنان روبستھ درود و عزت بي

چادر سیاه و نقاب سفید، در حالي كھ بسیاري از آنان در زیر لباس طپانچھ داشتند، بھ مجلس رفتند تا 

ي آمریكایي، آن بانوان شجاع  بھ اعتراف این نویسنده. نمایندگان از تسلیم كشور بھ بیگانگان احتراز نمایند

الم داشتند كھ اگر وكالي مجلس بخواھند در حفظ شرف و عزت ایران تسامح بھ خرج دھند و یا تردید اع



نمایند، ھم آنان و ھم شوھران و فرزندان خویش را خواھند كشت، تا الاقل اجسادشان گواھي بر شرف 

 [11.[ایراني باشد

ھاي  و نقش آن در خنثي كردن توطئھ ي حجاب و آگاھي زنان ي رابطھ یكي از نویسندگان داخلي نیز درباره

  :نویسد استعمار غربي مي

گردد، این نسلي است كھ با این پوشش اسالمي  حجاب مال نسل آگاھي است كھ بھ پوشش اسالمي بر مي

پنجاه سال كلك زدي، كاركردي، نقشھ كشیدي كھ : خواھد بھ استعمار غربي و بھ فرھنگ اروپایي بگوید مي

  [12.[خوانم گویم نھ، و بھ تمام پنجاه سال كارت فاتحھ مي من با این لباس بھ تو مي مرا فرنگي مآب كني،

 حجابي و بدحجابي ھاي بي منشأ حركت -2

 

حجابي در تاریخ  ھاي بد حجابي و بي ھاي فطري حجاب و پوشش، منشأ بعضي حركت با توجھ بھ ریشھ

 كشورھاي اسالمي چیست؟

ھاي تبلیغي، بھ نفع یا بر ضرر آن نیست؛ مثالً دین  تأثیرگذاري حركت، فطري بودن یك مقولھ، مانع اوالً 

بھ نفع دین، باعث تحكیم و ) ع(ھاي تبلیغي انبیا ي فطري است، ولي در طول تاریخ، حركت یك مقولھ

افكن باعث  ھاي تبلیغي مخالفان انبیا، مثل شیاطین جن و انس شبھھ گسترش آن بوده و برعكس، حركت

ي  ھمین مطلب، در مورد حجاب و پوشش بھ عنوان یك مقولھ. ذیري آن گردیده استپ تضعیف و آسیب

ي حجاب در گسترش و تعمیق آن نقش  ھمان گونھ كھ تبلیغ و تبیین صحیح فلسفھ. فطري نیز صادق است

پذیري فرھنگ حجاب و  ھا و تبلیغ منفي مخالفان نیز در آسیب پاشي ھا و سم دارد، در مقابل شبھھ پراكني

قراین و شواھد مختلف حاكي از این است كھ یكي از . شش در جوامع اسالمي تأثیر مھمي داردپو

بندوباري از طریق گسترش  ترفندھاي مھم استعمارگران براي نفوذ در كشورھاي اسالمي، ترویج بي

حجابي است؛ و این واقعیتي است كھ مسترھمفر، جاسوس استعمار پیر انگلیس، در  بدحجابي و بي

 :ات خود بھ طور صریح بھ آن اعتراف نموده استخاطر

حجابي و رھا  اي بھ عمل آوریم، تا زنان مسلمان بھ بي حجابِي زنان، باید كوشش فوق العاده ي بي در مسئلھ

ي مأموران  پس از آن كھ حجاب زن، با تبلیغات وسیع از میان رفت، وظیفھ… كردن چادر، مشتاق شوند

بازي و روابط نامشروع با زنان تشویق كنند؛ و بدین وسیلھ، فساد را در  عشق ما این است كھ جوانان را بھ

الزم است زنان غیر مسلمان، كامالً بدون حجاب ظاھر شوند، تا زنان . جوامع اسالمي گسترش دھند

 [13.[مسلمان از آنان تقلید كنند

  :گوید ر اسالمي الجزایر ميزدایِي دولت استعمارگر فرانسھ در كشو ي نقش حجاب فرانتس فانون، درباره

اّولین اقدام ضد فرھنگي كھ فرانسھ در الجزایر صورت داد، تالش براي از بین بردن حجاب بود، و در 



تر بھ  تر عریان كرد، چنگال استعمارگر، بیش این كار موفق شد؛ و ھر چھ بدن زن الجزایري را بیش

صیت خود را بازیافت و مبارزه علیھ مطامع حلقوم الجزایري فرو رفت؛ اما مجدداً زن الجزایري شخ

 [14.[استعمار نیز آغاز گردید

ي استعمارگر فرانسھ بھ الجزایر  حجابي در تشدید حملھ ي نقش بي ھمین نویسنده، در كالم دیگري، درباره

 :گفتھ است

در برابر او شود، افق جدیدي را كھ تا آن ھنگام بر استعمارگر ممنوع بود،  ھر چادري كھ دور انداختھ مي

  ي پس از دیدن ھر چھره. دھد گشاید و بدن الجزایري را كھ عریان شده است، تماماً بھ او نشان مي مي

  [15.[گردد ور شدن اشغالگر ده برابر مي حجابي، امیدھاي حملھ بي

ھاي اسالمي  زدایي در كشور زدایي از كشور اسالمي الجزایر، حجاب عالوه بر نقش استعمار در حجاب

فغانستان توسط امان هللا خان، تركیھ توسط آتاتورك و ایران توسط پھلوي اول و دوم، داستان مفّصل و ا

  .طلبد ي مستقلي را مي كھ پرداختن بھ آن، نوشتھ 2انگیزي دارد غم

تر زنان و دختران فرھیختھ و عفیف ایراني ھستند كھ با آثار فكري و قلمي  جا كھ مخاطب ما بیش از آن

فكران و مطبوعات وابستھ، در ھمفكري و ھمكاري با  ند، مناسب است بھ نقش بعضي روشنا مواجھ

  .ي كشف حجاب اشاره نماییم زدایِي استعمار در قضیھ حجاب

  :نویسد آبادي پس از اشاره بھ وقایع عصر خود مي یحیي دولت

روز  نمایند؛ و روزبھ مي ھاي روگشوده با مردان معاشرت اینك در تھران كانون بانوان تأسیس شده و زن

؛ پس سد حجاب را در ایران شكستھ باید …گیرد ي رفع حجاب در تھران و والیات وسعت مي دایره

 [16.[دانست

بھ ستایش از كشف حجاب  1314تیر ماه  28اش در تاریخ   ي آزادي چاپ خراسان، در سر مقالھ روزنامھ

 [17.[درخشان در آسمان ایران تعبیر نموده استپرداختھ و روي كار آمدن رضا خان را بھ ظھور كوكب 

معمار بزرگ انقالب اسالمي ایران، بھ عنوان شاھدي امین و صادق كھ خود ناظر ) ره(امام خمیني 

فكران وابستھ را در كشف حجاب چنین  اوضاع آن زمان بوده است، نقش بعضي مطبوعات و روشن

  :توصیف كرده است

بار عصر ننگین پھلوي،  فرھنگ، در این نیم قرن سیاه اسارت گویندگان بي ھاي مسموم خطاكار و گفتار قلم

ي كاالیي خواستند درآورند و آنان را كھ آسیب پذیر بودند بھ مراكزي كشیدند كھ قلم را  زن را بھ منزلھ

ھا و شعرھاي  ھا و مجلھ اي از آن جنایات مطلع شود، بھ روزنامھ ھر كس بخواھد شمھ. یاراي آن نیست

باش و اراذل زمان رضا خان، از روزگار تباه كشف حجاِب الزامي بھ بعد، مراجعھ كند و از مجالس و او

ي آنان؛ و  فكرانھ ھاي روشن رویشان سیاه، و شكستھ باد قلم. محافل و مراكز فساد آن زمان سراغ بگیرد

خواران و جنایتكاران  ي جھان گمان نشود كھ آن جنایات، با اسم آزاد زنان و با اسم آزاد مردان، بدون نقشھ



 [18.[المللي بود بین

ھاي كشورھاي استعماري و تقلید بدون منطق زنان از  ، اثرپذیري زنان و دختران مسلمان از تبلیغثانیاً 

هللا  مقام معظم رھبري حضرت آیت. ھاي پوشش غربي نیز در این زمینھ نقش مؤثري داشتھ است مدل

  :اند این مورد فرموده در) حفظھ هللا تعالي(اي  خامنھ

گیرشان نشود؛ اما بھ آن حجاب  كھ ھجوم تبلیغاتي غرب دامن كنند بھ خاطر این اي از چادر فرار مي عده

تصور نكنید اگر ما . دھد آورند، چون آن را ھم غرب مورد تھاجم قرار مي واقعي بدون چادر ھم رو نمي

خواھند  ارند؛ آنھا بھ این چیزھا قانع نیستند، بلكھ ميد فوراً چادر را كنار گذاشتیم دست از سر ما بر مي

جا، مثل زمان شاه كھ زن اصالً حجاب و پوشش نداشت عمل  ھمان فرھنگ منحوس خودشان در این

 [19.[شود

  :یكي از دانشمندان اسالمي نیز در این مورد گفتھ است

ھاي اخالقي، عفت و  بھ ارزشچنان  مشكل بسیاري از زنان شرق این است كھ آنان در عین حال كھ ھم

كنند و این  حجابي و خودآرایي تقلید مي ي بي ھاي غربي در مسئلھ شرافت معتقدند، از آداب و رسوم و سنت

 [20.[دھد امر آنان را در حالت دوگانگي قرار مي

 ي حجاب در شكل چادر، با دین و تاریخ ملي رابطھ -3

 

 :شبھھ

چادر بھ «اند كھ  شكل چادر شبھھ نموده و این گونھ ادعا كردهبعضي در دیني و مذھبي بودن حجاب در 

 [21.[»احتمال خیلي زیاد از زمان قاجاریھ در ایران جا افتاده است و ھیچ ارتباطي بھ دین و مذھب ندارد

  .شود ي فوق دو ادعا مطرح شده است كھ بھ طور مستقل طرح و پاسخ داده مي در شبھھ

 .و مذھبي نیستچادر، حجاب دیني  :ادعاي اول

ي احزاب، صحت ادعاي مذكور را مورد تردید جدي قرار  سوره 59ي  اوالً، دقت و پژوھش در آیھ :پاسخ

  :خداوند در این آیھ خطاب بھ پیامبرش فرموده است. دھد مي

ِمْن َجالَبِیبِِھنَّ ذلَِك أَْدنى أَْن یُْعَرْفَن فَال یُْؤَذْیَن  یا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ 

ُ َغفُوراً َرِحیماً؛   َو كاَن هللاَّ

اي پیغمبر، بھ زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كھ خویشتن را با چادر خود فرو پوشند، كھ این 

رانان آزار نكشند؛ بر  و جسارت ھوسكار براي این كھ آنھا بھ عفت و حریت شناختھ شوند تا از تعرض 

 .آنان بسیار بھتر است و خدا در حق خلق آمرزنده و مھربان است

ھاي لغت معتبر، مثل لسان العرب، صحاح اللغة و معجم  است و جلباب در كتاب» جلباب«جمع » جالبیب»



قبل ] 22.[پیچد مي معنا شده است و ملحفھ پوششي گسترده است كھ زن خود را در آن» ملحفھ«الوسیط، بھ 

از بررسي معنا و مفھوم جلباب، باید دید چادر رایج در بین زنان مسلمان و ایراني چھ نوع پوششي است و 

ي  توان گفت چادر داراي دو مؤلفھ ي آن چیست؟ با اندك تأملي مي دھنده ھاي اصلي تشكیل عناصر و مؤلفھ

 :اصلي ذیل است

 .پوشاند باالي سر تا پایین پاي زن را ميپوشش وسیع، كھ از  :ي چادر اندازه .1

شود و بھ نحو خاصي  ھاي دیگر پوشیده مي پوششي جلوباز كھ از باالي سر، روي لباس :كاركرد چادر .2

  .گردد كنترل و جمع و جور مي

دو ] 23[حال باید بررسي نمود آیا جلباب قرآني كھ در بعضي تفاسیر از آن بھ ملحفھ تعبیر شده است،

ر شده براي چادرھاي رایج فعلي را دارد یا نھ؟ اگر دو عنصر یاد شده را بتوان براي جلباب عنصر ذك

توان  توان ادعا كرد كھ جلباب قرآني ھمانند چادرھاي رایج فعلي بوده است و گرنھ نمي اثبات نمود، مي

  :یمپرداز ي اندازه و كاركرد جلباب مي چنین ادعایي كرد؛ از این رو، بھ بررسي دو مؤلفھ

 :ي جلباب اندازه) الف

ھاي  ھاي لغت در این كھ جلباب پوششي وسیع است اتفاق نظر دارند، ولي دیدگاه ي كتاب تقریباً ھمھ

از مجموع كلمات لغویین و مفسرین . ي دقیق جلباب متفاوت است ي اندازه ھاي لغت و تفسیر درباره كتاب

 :تي جلباب، سھ دیدگاه قابل اشاره اس در مورد اندازه

این دیدگاه از . پوشانده است جلباب پوششي فراگیر بوده كھ از باالي سر تا پایین پا را مي :دیدگاه اول

 [24.[گردد ھاي لغوي و تفسیري فراوان استفاده مي كتاب

تر از مقدار ردا، یعني تقریباً تا زانوھا را  بوده كھ كم) مقنعھ(تر از خمار  جلباب پوششي بزرگ :دیدگاه دوم

 [25.[شود ھاي لغت، مثل مصباح المنیر فیومي استفاده مي این دیدگاه از بعضي از كتاب. وشانده استپ مي

این . پوشانده است ھا را مي است؛ پوششي كھ فقط سر و سینھ) مقنعھ(جلباب ھمان خمار  :دیدگاه سوم

 [26.[آید دیدگاه از مفردات راغب اصفھاني بھ دست مي

ود دارد كھ صحت دیدگاه اول و مخدوش بودن دیدگاه دوم و سوم را ثابت ما معتقدیم شواھد مختلفي وج

 :اند از كند كھ بعضي از آنھا عبارت مي

 :شاھد اول

ھنگام خروج از منزل و رفتن بھ مسجد براي دفاع از فدك ) س(ي زھرا ي پوشش حضرت فاطمھ درباره

  :این گونھ نقل شده است

 [27.[بھاالثت خمارھا علي رأسھا و اشتملت بجلبا

ي خویش را بر سر و جلباب، یعني پوششي كھ شامل و در بر  خمار و مقنعھ) س(ي زھرا یعني فاطمھ



  .ي تمام آن وجود مبارك بود بر تن كردند گیرنده

 :شود ي مذكور دو نكتھ استفاده مي ي پوشش حضرت در قضیھ از نحوه

و » خمار«مستقل از یكدیگر بھ نام  پوشش حضرت در بیرون منزل، ھمان دو پوشش قرآني :ي اول نكتھ

داران دیدگاه سوم، مثل راغب اصفھاني در مفردات كھ  بوده است؛ بر این اساس، نظر طرف» جلباب«

 .گردد جلباب را بھ خمار معني كرده است، مخدوش مي

 شود كھ جلباب، پوششي سرتاسري ، بھ روشني استفاده مي»و اشتملت بجلبابھا«از عبارت  :ي دوم نكتھ

داران دیدگاه  گرفتھ است؛ بنابراین، نظر طرف ھا را فرا مي بوده كھ تمام آن وجود مبارك، از سر تا قدم

  .گردد پوشانده است، مخدوش مي دوم؛ كھ قایل بودند جلباب تقریباً تا زانوھا را مي

 :شاھد دوم

من الخمار؛ جلباب پوششي  الجلباب ثوب اوسع«: اند ھاي لغوي، مثل مصباح المنیر فیومي كھ گفتھ از كتاب

  .شود بھ خوبي استفاده مي» جلباب«و » خمار«، تباین و مستقل بودن »از خمار است  تر گسترده

 :شاھد سوم

] 28[»درع و خمار و جلباب و ازار: و لغیر ذي محرم اربعة اثواب«) ص(چون حدیث نبوي احادیثي ھم

 .ده است نیز، شاھد بطالن دیدگاه سوم استكھ از جلباب و خمار بھ عنوان دو پوشش مستقل نام بر

  :شاھد چھارم

و ) ص(زمخشري در تفسیر كشاف و آلوسي در تفسیر روح المعاني از ابن عباس، صحابي پیامبر اكرم

] 29[پوشانده است؛ اند كھ جلباب پوششي بوده كھ از باال تا پایین بدن را مي نقل كرده (ع(شاگرد امام علي

 .شود دیدگاه دوم اثبات مي كھ با این شاھد بطالن

ي جلباب قرآني بھ مقداري بوده است كھ ھمانند چادرھاي زمان حاضر از باالي سر  حاصل این كھ اندازه

 .پوشانده است تا پایین پا را مي

 :كاركرد جلباب) ب

ْیِھنَّ ِمْن یُْدنِیَن َعلَ «ي  در آیھ» ادناء«براي فھمیدن كاركرد جلباب و كیفیت پوششي آن، الزم است معناي 

آلوسي از ابن عباس و قتاده و زمخشري در تفسیر كشاف از ابن سیرین نقل . معلوم شود» َجالَبِیبِِھنَّ 

قرار دادن جلباب در باالي ابرو و گردن و جمع و جور كردن و قرار دادن » یدنین«اند كھ مراد از  كرده

بانوان متدین و حساس نسبت بھ رعایت  كھ معموالً ] 30[ي آن در باالي بیني است، ھاي جمع شده گوشھ

از عبارت ابن عباس، قتاده و ابن سیرین معلوم . دھند حجاب در مواجھھ با نامحرم این كار را انجام مي

ي شریفھ  در آیھ» یدنین«ي  شود كھ جلباب ھمانند چادرھاي فعلي، پوششي جلوباز بوده است كھ واژه مي



ظر كاركرد و كیفیت پوشش نیز جلباب قرآني، شبیھ چادرھاي نیز مؤید این مدعاست؛ بنابراین، از ن

  .امروزي بوده است

گذاري نیست و مھم این است كھ حقیقت و مصداقي از پوشش، شبیھ  بھ رغم این كھ بحث بر سر الفاظ و نام

ھاي  ھاي واژه بختانھ در كتاب چادرھاي فعلي، در صدر اسالم موجود بوده است، ولي با این ھمھ، خوش

اند، جلباب بھ چادر معنا شده است و این مؤید بسیار  ي جلباب بحث نموده ھایي كھ درباره رآني و كتابق

ھا و عناصر جلباب و چادر، ھمانند ما، از جلباب  خوبي است بر این كھ آنھا نیز بھ دلیل اشتراك مؤلفھ

  [31.[اند قرآني معناي چادر را فھمیده

ثبات مشابھت معناي چادر و جلباب گفتھ شد، چگونھ ممكن است كھ مراجع ثانیاً، گذشتھ از آنچھ كھ براي ا

ترین رھبران دیني اسالم در زمان غیبت، چادر را پوشش مطلوب و بھتر معرفي  تقلید، بھ عنوان بزرگ

ي ھیچ دلیل و مدركي، ادعا نماید كھ چادر ھیچ  ي محترم بدون ارائھ ولي در عین حال، گوینده] 32[كنند،

  !بھ دین و مذھب ندارد؟ ارتباطي

توان  حاصل این كھ، با توجھ بھ مشابھت بسیار نزدیك جلباب قرآني با چادر، از نظر اندازه و كاركرد، مي

ادعا كرد كھ چادر ارتباط وثیقي با دین اسالم و قرآن دارد؛ و بدین ترتیب ادعاي اول كھ چادر ارتباطي با 

  .گردد دین و مذھب ندارد ابطال مي

 .حجاب در شكل و قالب چادر مربوط بھ زمان قاجاریھ است: دوم ادعاي

ي سند و مدارك معتبر تاریخي است، اما ایشان سند و مدركي براي  اوالً، این ادعا، نیازمند ارائھ: پاسخ

اند؛ بنابراین، كالم ایشان مدعایي بدون دلیل و مدرك و در نتیجھ، فاقد ارزش و  كالم خود ارائھ نكرده

 .لمي استاعتبار ع

كردند كھ چادر در زمان قاجار در  ي سند و مدارك تاریخي اثبات مي كنیم ایشان با ارائھ ثانیاً، فرض مي

ایران رسم شده است، پس از اثبات ارتباط مستحكم چادر با قرآن در نقد ادعاي اول و این كھ بھ ھر حال، 

ر و بھتر زنان و لذا مطلوب اسالم نیز ت ي حجاب بیش چادر یكي از مصادیق پوششي است كھ تأمین كننده

ھست، زنان ایراني بھ خاطر استفاده از چادر بھ عنوان الگوي پوشش مناسب در مواجھھ با نامحرم بھ 

  .مند باشند كھ از آن گالیھ بالند، نھ این  خود مي

است كھ  ثالثاً، بر اساس شھادت و گواھي منابع حجاب و لباس، اسناد و مدارك تاریخي زیر مبین آن

 .گردد ي تاریخي كھ حجاب در شكل چادر، بھ صدھا سال قبل از پیدایش قاجار در ایران بر مي پیشینھ

خوریم كھ عالوه بر لباس، بدن خود را  در زمان ایران باستان بھ تصاویري از بانوان ایراني بر مي) الف

 [33[پوشاندند؛ با چادري كھ شبیھ بھ چادر زن امروز ایران است مي

ھاي بلندي كھ تا مچ پاي آنان را  زنان عھد ھخامنشي و اشكاني، عموماً چادر بر سر داشتھ و پیراھن )ب

 [34.[اند كرده پوشانده بھ تن مي مي



. رسیده است كردند كھ تا وسط ساق پا مي زنان عھد ساساني، گاھي چادر گشاد و پُرچین بھ سر مي) ج

ساختھ شده است كھ در آن ھر یك از بانوان، چادري بھ خود  ھاي نقره نقوشي از بانوان ساساني در بشقاب

 [35.[دارند  پیچیده

ي محترم نیز ابطال گردید و آشكار شد كھ حجاب در شكل چادر، عالوه  بھ این ترتیب، ادعاي دوم گوینده

 ي عمیق تاریخي و ملي نیز ھست و صدھا سال قبل از پیدایش قاجار ي عمیق دیني، داراي ریشھ بر ریشھ

 .شده است از آن استفاده مي

 

-------------------------------------------- 

 :پاورقى ھا

  .68بھ نقل از غالمعلي حداد عادل، فرھنگ برھنگي و برھنگي فرھنگي، ص  . [1]

ي شیرین بزرگمھر؛ سیدمھدي  روت ترنرویل كاكس، تاریخ لباس، ترجمھ: ك.تر ر براي آگاھي بیش . [2]

 .20و  19، 18ھاي  ي پیام زن، شماره ، مجلھ»ھاي تاریخي ان، پوشش و ریشھانس«قانع، 

 .27ي  ، آیھ)7(ي اعراف  سوره . [3]

 .20ي  ، آیھ)7(ي اعراف  سوره . [4]

 .22ي  ، آیھ)7(ي اعراف  سوره . [5]

بھ رغم این كھ دیني و شرعي بودن حجاب از واضحات است، برخي در دیني بودن آن شبھھ  . [6]

، ص »حجاب«مھدي مھریزي، : ك.ي مذكور و پاسخ آن ر ي شبھھ تر درباره ي بیش براي مطالعھ. اند هكرد

  .27ـ  19

ي علمي و عملي علماي دیني با كشف حجاب رضا  ي كشف حجاب و مبارزه براي آشنایي با قصھ . [7]

و رژیم منش، علما  ي فرھنگي قدر والیت، حكایت كشف حجاب؛ حمید بصیرت مؤسسھ: ك.خان ر

كشف حجاب؛ مدیریت پژوھش انتشارات و é êي رضاشاه؛ سازمان مدارك فرھنگي انقالب اسالمي، واقعھ

ي كشف حجاب؛ مركز بررسي اسناد تاریخي وزارت  آموزش، خشونت و فرھنگ، اسناد محرمانھ

  .راناطالعات، تغییر لباس و كشف حجاب بھ روایت اسناد؛ فاطمھ استادملك، حجاب و كشف حجاب در ای

 :خطاب بھ یزید توجھ كنید) س(بھ كالم حضرت زینب  .[8]

سبایا قد ھتكت ستورھن  (ص(امن العدل یا ابن الطلقاء تخدیرك حرایرك و امائك و سوقك بنات رسول هللا 

و ابدیت وجوھھن؛ اي پسر آن مردمي كھ جد من اسیرشان كرد و پس از آن آزادشان فرمود، آیا عادالنھ 

را اسیر بھ این سوي و آن ) ص(و كنیزان خود را پشت پرده نشاني و دختران رسول  است كھ تو زنان

 .254نفس المھموم، ص   شیخ عباس قمي،! سوي كشاني؛ پوشش آنھا را بدري، روي آنان را بگشایي؟

 .59ـ  50ي  ، پیام زن، شماره»زنان در الجزایر«ي پلنگي،  محبوبھ . [9]



 .30، ص 2ر، ج ي نو امام خمیني، صحیفھ . [10]

، 70پیام زن، ش » استعمار و استبداد و ھجوم بھ فرھنگ عفاف و حجاب«غالمرضا گلي زواره،  . [11]

 .241ي اسماعیل رایین، ص  مورگان شوستر، اختناق ایران، ترجمھ: ، بھ نقل از15ص 

 .77، ص 1659ي زن روز، ش  علي شریعتي، مجلھ . [12]

ي پیام زن،  ، مجلھ»عمار و استبداد و ھجوم بھ فرھنگ عفاف و حجاباست«غالمرضا گلي زواره،  . [13]

 .84ي دكتر محسن مؤیدي، ص  خاطرات ھمفر، ترجمھ: ، بھ نقل از15، ص 70ش

فصل الجزایر (جنگ الجزایر، : ، بھ نقل از48روح هللا حسینیان، حریم عفاف، حجاب و نگاه، ص  . [14]

 .(حجاب  بي

، بھ 34، ص 1371ي زن، بھمن ماه  ، سالنامھ»یبایي شعار، كارآیي شعورحجاب ز«مینا ھاشمي،  . [15]

ي دكتر تابنده،  نقل از فرانتس فانون، سال پنجم انقالب الجزایر یا بررسي جامعھ شناسي یك انقالب، ترجمھ

 .44ص 

تبداد و استعمار و اس«غالمرضا گلي زواره، : ك.انگیز ر ھایي از این داستان غم براي آشنایي با گوشھ .2

 .71و  70ھاي  پیام زن، شماره» ھجوم بھ فرھنگ عفاف و حجاب

 .434، ص 4حیات یحیي، ج  . [16]

ي  ي پیام زن، شماره ، مجلھ»استعمار و استبداد و ھجوم بھ فرھنگ عفاف و حجاب«گلي زواره،  . [17]

 .41، ص 71

 .39در جستجوي راه از كالم امام خمیني، دفتر سوم، ص  . [18]

 .262ـ  261فرھنگ و تھاجم فرھنگي، ص  . [19]

 .23، ص 74عالمھ محمدحسین فضل هللا، پیام زن، ش . [20]

 .4، ص 1379مھر ماه  2، 1627ي  ي ایران، شماره فاطمھ خاتمي، روزنامھ . [21]

باح فیومي، المص: كل ثوب یتغطي بھ) واللحاف(بالكسر، ھي المالئة التي تلتحف بھا المرأة : الملحفة . [22]

  .ي لحف المنیر، ریشھ

؛ میرزا محمد مشھدي، 361، ص 8شیخ طوسي، التبیان في تفسیر القرآن، ج : ك.بھ عنوان مثال ر . [23]

ي  سوره 59ي  ، ذیل آیھ203، ص 4و فیض كاشاني، تفسیر صافي، ج  226، ص 8كنزالدقائق، ج 

  .(ي جالبیب آیھ(احزاب، 

ي، تفسیر تبیان؛ بیضاوي، تفسیر انوار التنزیل و اسرار التأویل و شیخ طوس: ك.بھ عنوان نمونھ، ر . [24]

چنین از  ي جالبیب؛ ھم عالمھ طباطبایي، تفسیر المیزان؛ شیخ محمد جواد مغنیھ، تفسیر الكاشف، ذیل آیھ

شود كھ در ضمن بررسي اقوال سھ گانھ خواھد  ابن عباس، مفسر بزرگ قرآن كریم این دیدگاه استفاده مي

) ي جالبیب آیھ(ي احزاب  سوره 59ي  كتاب الجدول في اعراب القرآن و صرفھ و بیانھ، ذیل آیھ در. آمد



د«: آمده است الجلباب ما یستر الكل : جالبیب جمع جلباب اسم جامد للمالءة التي تشتمل بھا المرأة قال المبرَّ

ي جلباب نیز استفاده  ن در ذیل آیھچنین این دیدگاه از كالم ابن عربي در كتاب احكام القرآ ؛ ھم»مثل اللحفة

اند  ي احكام زنان بحث كرده ھایي كھ بھ طور مفصل درباره عالوه بر كتب تفاسیر، از بعضي كتاب. شود مي

شود؛ مثالً در كتاب المفصل في احكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة  دیدگاه اّول صریحاً استفاده مي

انّھ المالءة التي تشتمل بھا المرأة فتلبسھا فوق ثیابھا و تعظي بھا : آمده است 3222، ص 3االسالمیة، ج 

 «جمیع بدنھا من رأسھا الي قدمھا و الجلباب بھذا التعریف شبیھ الَعباءة

 .ي جلب فیومي، المصباح المنیر، ریشھ: ثوب اوسع من الخمار دون الرداء: الجلباب . [25]

ي  راغب اصفھاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، ریشھ: لجلبابالقمص و الخمر الواحد ا: الجالبیب . [26]

 .جلب

 .98، ص 1طبرسي، االحتجاج، ج  . [27]

 .155، ص7طبرسي، مجمع البیان، ج . [28]

زمخشري، تفسیر كشاف، و آلوسي، تفسیر : الرداء الذي یستر من فوق الي اسفل: عن ابن عباس . [29]

 (.ي احزاب سوره 59 ي آیھ(ي جلباب  روح المعاني، ذیل آیھ

فقال ان تضع رداءھا فوق الحاجب ثم تدیره ) یدنین(عن ابن سیرین سألت عبیدة السلماني عن ذلك  . [30]

جلباب نقل شده  ي ھاي مختلفي در تفسیر آلوسي، ذیل آیھ شبیھ تعبیر مذكور عبارت. حتي تضعھ علي انفھا

تلوي «. گونھ نقل شده است از ابن عباس و قتاده اینكند؛ مثالً  ي كاركرد جلباب را بیان مي است كھ نحوه

 .«الجلباب فوق الجبینین و تشده ثم تعطفھ علي االنف و ان ظھرت عینھا لكن تستر الصدر و معظم الوجھ

، بھ اھتمام مھدي محقق؛ تفسیر ابوالفتوح 103ص .   ، ھ5و  4لسان التنزیل، تألیف قرن : ك.ر . [31]

ي  شعراني، نثر طوبي، واژهé êي احزاب؛ میرزا ابوالحسن سوره 59ي  یھ، ذیل آ191، ص 8رازي، ج 

دزي، : آ. پ. ي جلب؛ ر ، واژه186، ص 1پور، منتھي االرب في لغة العرب، ج  جلباب؛ عبدالرحیم صفي

ي  ي كیھان اندیشھ، شماره ، مجلھ»ي حجابیھ رسالھ«و فیاض زنجاني،  117ي مسلمانان، ص  فرھنگ البسھ

، قسمت 190كھن تفسیر مفردات قرآن، ص  ي و نسخھ. 112، ص 1374و تیرماه، سال ، خرداد 60

 .ي احزاب مفردات، سوره

مطابق با نظرات )سید مسعود معصومي، احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعي آنان : ك. ر . [32]

 .و استفتائات آخر كتاب. 65ص ) آیات و مراجع تقلید

 .69، ص 19پیام زن، شماره » ھاي تاریخي وشش و ریشھانسان پ«مھدي قانع،  . [33]

 .25غالمعلي حداد عادل، فرھنگ برھنگي و برھنگي فرھنگي، ص  . [34]

 .46مھدي مھریزي، حجاب، ص  . [35]



 

 

 

 : فصل سوم

 

   چارچوب اسالمي حجاب 

 

اب و بعضي ھاي ارزشي و دیني حج ي چارچوب گوي شبھات و سؤاالتي درباره فصل سوم این اثر، پاسخ

 .از مصادیق حجاب برتر، مثل چادر مشكي است

 ھاي حجاب قرآني بانوان  نگاھي اجمالي بھ شكل -1

 

 :شبھھ

چھ اشكالي دارد در چھارچوب شرعي، ھركس ھرجور كھ خواست لباس «بعضي با طرح این پرسش كھ 

اي پوشش بیان كرده است و اند این شبھھ را القا كنند كھ اسالم، فقط چارچوب كلي بر خواستھ] 1[»بپوشد؟

آیا ادعاي مذكور . بھ صورت جزئي، شكل خاصي از حجاب و پوشش در متون دیني اسالم ذكر نشده است

 صحیح است؟

 :پاسخ

تر مورد چالش و سؤال است ـ پوشاندن تمام  از نظر اسالم چارچوب واجب پوشش و حجاب زنان ـ كھ بیش

ھا بھ پایین، كھ طبق نظر مشھور فقھا پوشاندن  ت و مچ دستبدن در مقابل نامحرم است، بھ استثناي صور

ھا را نیز  آنھا واجب نیست؛ البتھ بعضي از فقھاي فعلي، بھ طور احتیاط وجوبي، پوشاندن صورت و دست

دانند، در اصل مطلوبیت و استحباب آن  ولي حتي افرادي كھ پوشاندن آن را واجب نمي] 2[دانند؛ الزم مي

 [3.[بحثي ندارند

ھاي معمولي، مثل پیراھن و شلوار، كھ زنان و مردان در داخل منزل استفاده  عالوه بر پوشش لباس

كنند، براي حجاب بیرون از منزل و در مقابل نامحرم، در قرآن و احادیث براي تأمین حجاب واجب  مي

 .است» جلباب«و » خمار«زنان، از چند نوع پوشش خاص، نام برده شده است كھ دو نوع معروف آن 

 خمار ) الف



؛   .زنان باید سر، سینھ، و دوش خود را با مقنعھ بپوشانند] 4[َو ْلیَْضِرْبَن بُِخُمِرِھنَّ َعلى ُجیُوبِِھنَّ

در ] 5.[ُخُمر جمع خمار، و مراد از آن پوشش مخصوص سر و اطراف سر بانوان، مثل مقنعھ است

  :استي شریفھ، از عایشھ نقل شده  بعضي تفاسیر، در ذیل آیھ

ھاي  ي شریفھ نازل شد، ھر یك از آنھا بھ سمت لباس وقتي این آیھ. زناني بھتر از زنان انصار ندیدم

اي مشكي پوشیدند، گویي باالي سر آنھا  اي جدا كردند و خمار و مقنعھ مخصوص خود رفتند و از آن تكھ

  [6.[است  كالغ نشستھ

براي . و مقنعھ در زمان صدور آیھ، مشكي بوده استشود كھ رنگ خمار  ي ذكر شده استفاده مي از قضیھ

ھاي لغت، استفاده  توان مؤیداتي ذكر كرد؛ مثالً از بعضي كتاب ھاي لغت نیز مي این قضیھ، از كتاب

بھ مشروبات الكلي نیز از آن جھت ] 7.[سیاھي اخذ شده است (خ ـ م ـ ر(ي لغوي خمار  شود در ریشھ مي

ي  ي شریفھ مخفي نماند كھ در آیھ. گردد گي عقل انسان مي سیاھي و تیره گردد كھ باعث اطالق مي «خمر«

  [8.[طلبد ي مستقلي را مي خمار، نكات تفسیري و ادبي و لغوي فراواني وجود دارد كھ مقالھ

 جلباب ) ب

نَّ ِمْن َجالَبِیبِِھنَّ ذلَِك أَْدنى أَْن یُْعَرْفَن فَال یُْؤَذْیَن یا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیھِ 

ُ َغفُوراً َرِحیماً؛ اي پیغمبر بھ زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كھ خویش را بھ چادر ] 9[َو كاَن هللاَّ

جسارت فروپوشند؛ كھ این كار براي این كھ آنھا بھ عفت و حریت شناختھ شوند، تا از تعّرض و 

  .رانان آزار نكشند، بر آنان بسیار بھتر است و خدا در حق خلق آمرزنده و مھربان است ھوس

ي شریفھ، جمع جلباب است و جلباب بھ معناي پوشش گسترده و  ھمان گونھ كھ قبالً گذشت جالبیب در آیھ

فارسي بھ چنین  پوشند؛ امروزه در زبان ھاي دیگر مي فراگیر تمام بدن است، كھ زنان بر روي لباس

بر اساس تحقیقي كھ نگارنده انجام داده، بین جلباب قرآني و چادرھاي رایج، . شود پوششي چادر گفتھ مي

 [10.[ھاي بسیار نزدیكي وجود دارد از نظر مفھوم، اندازه، كاركرد و حتي رنگ، ھمگرایي و شباھت

بل نامحرم توصیھ كرده است، در عالوه بر قرآن كھ دو شكل خاص از پوشش فوق را براي زنان در مقا

برخي احادیث نیز چھار پوشش ویژه براي زنان در مقابل نامحرم، بھ نام پیراھن، مقنعھ، چادر، و ازار 

  .معرفي شده است

  [11.[درع و خمار و جلباب و ازار: و لغیر ذي محرم اربعة اثواب): صلي هللا علیھ و آلھ و سلم(عن النبي 

 ش زن و مردي تفاوت پوش فلسفھ -2

 

  :شبھھ



تر از مردان باشد؟ آیا این تفاوت  چرا حجاب زن و مرد تفاوت دارد و چرا باید مقدار پوشش بدن زنان بیش

 [12[غیر عادالنھ و تبعیض آمیز نیست؟

  :پاسخ

ھاي تكویني و بھ منظور تأمین مصالح و دفع مفاسدي است كھ  احكام تشریعي اسالم، متناسب با ویژگي

تفاوت زن و مرد در بسیاري از احكام تشریعي، از جملھ حجاب نیز نشأت گرفتھ از . كند تھدید ميافراد را 

 .ھاي تكویني آنھا است تفاوت

ھاي جسمي و روحي زن و مرد، ثابت كرده  شناسي، در باب تفاوت تحقیقات علمي در فیزیولوژي و روان

ھاي  د و برعكس، زنان در مقابل محركان تر از زنان ھاي چشمي حساس است كھ مردان نسبت بھ محرك

 [13.[تري دارند لمسي حساسیت بیش

دھد كھ آن اندازه كھ مرد از نگاه كردن بھ تن و اندام زن تحریك  ھاي علمي نشان مي تحقیقات و تجربھ

شناسي جنسي نیز ثابت شده است كھ تمامي سطح  در روان. شود ي مرد تحریك نمي شود، زن از مشاھده مي

 [14.[براي مرد محرك است، اما در مرد چنین نیستبدن زن 

ھاي تكویني زن و مرد، احكام و تعالیم نوراني خود را  ھا و تفاوت دین مقدس اسالم نیز متناسب با ویژگي

ھاي  تر آنان نسبت بھ محرك تشریع كرده است؛ مثالً براي حفاظت مردان از مفاسد ناشي از حساسیت بیش

در . تر چشم در مواجھھ با نامحرم مأمور كرده است ا بھ مراقبت و كنترل بیشانگیز، آنھا ر چشمي شھوت

 :نقل شده است) ع(حدیثي از امام رضا

م النظر الى شعور النساء المحجوبات باالزواج و الي غیرھّن من النساء لما فیھ من تھییج الرجال و ما  ُحرِّ

ي محجوبھ و غیر آنھا  موھاي زنان ازدواج كرده خداوند نگاه كردن بھ] 15[یدعو الیھ التھییج من الفساد؛

  .انگیز مردان، باعث تھییج جنسي، و تھییج جنسي باعث فساد است را حرام كرده است؛ زیرا نگاه شھوت

ھاي لمسي، براي حفاظت آنان از مفاسد  تر زنان نسبت بھ محرك در مقابل، بھ دلیل لطافت و حساسیت بیش

تر در مواجھھ با مردان نامحرم دستور داده است؛ بھ  بھ حجاب و پوشش بیشناشي از این ویژگي، آنھا را 

ي بدن، بھ استثناي وجھ و كفین را  اي كھ طبق فتواي مشھور فقھا، زنان باید در مقابل نامحرم ھمھ گونھ

بپوشانند؛ ولي این مقدار پوشش براي مردان واجب نیست؛ و این حكم اسالم، غیر عادالنھ و تبعیض آمیز 

  .ھاي متفاوت زن و مرد است یست؛ زیرا متناسب با ویژگين

تواند باشد، تفاوت  حكم حجاب و پوشش زن و مرد از نظر اسالم مي  ي تفاوت ي دیگري كھ تبیین كننده نكتھ

اجزاء   الحیاء عشرة«: در روایتي تصریح شده است. تكویني و فطري آنھا از نظر مقدار حیا و شرم است

؛ حیا و شرم ده قسمت است، كھ نُھ قسمت آن در زنان و یك ]16[»و واحد في الرجالفتسعة في النساء 

آثار و شواھد تاریخ گذشتھ و حال پوشش زن و مرد نیز حاكي از این است كھ . قسمت آن در مردان است



تر زنان  بنابراین، یكي از علل دیگر پوشش بیش] 17[تر از مردان بوده است؛ معموالً پوشش زنان بیش

سبت بھ مردان، زیادي حجب و حیاي آنان نسبت بھ مردان است كھ در روایت بھ آن تصریح شده و تجربھ ن

  .و واقعیت خارجي نیز مؤید آن است
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بھ عنوان بھترین الگوي تربیتي زن مسلمان، در بیرون منزل و در مواجھھ با ) س(ي زھرا حضرت فاطمھ

 اند؟ ، چھ نوع حجاب و پوششي داشتھنامحرم

خواستند بھ بیرون منزل و نزد پیامبر  وقتي مي) س(ي زھرا در تاریخ نقل شده است كھ حضرت فاطمھ

استفاده ) روپوش صورت)و برقع ) چادر(ھاي خاصي، مثل جلباب  بروند، از پوشش) ص(اكرم

در ) س(ي زھرا حجاب حضرت فاطمھ عالوه بر این، یكي از حوادثي كھ بیانگر مقدار] 18[كردند؛ مي

در . ي فدك است بیرون منزل و در مواجھھ با نامحرم است، آمدن ایشان بھ مسجد براي دفاع از قضیھ

وقتي ابوبكر و عمر تصمیم گرفتند كھ حضرت را از فدك محروم : انگیز غصب فدك آمده است داستان غم

راوي . فاع از حق خویش از منزل بھ مسجد آمدندنمایند، ایشان با شكل خاصي از حجاب و پوشش، براي د

  :داستان، شكل خاص حجاب حضرت را این گونھ توصیف نموده است

] 19[الثت خمارھا علي رأسھا و اشتملت بجلبابھا و اقبلت في لمة من حفدتھا و نساء قومھا تطأ ذیولھا؛

اي  باب و چادر را، بھ گونھھنگام خروج از منزل مقنعھ را محكم بر سر بستند و جل) س(حضرت زھرا 

رسید، بھ تن كردند و بھ ھمراه گروھي  ھاي آن بھ زمین مي پوشاند و گوشھ كھ تمام بدن آن حضرت را مي

 .از نزدیكان و زنان قوم خود بھ سوي مسجد حركت نمودند

بوده كھ قرآن بھ » جلباب«و » خمار«ي فوق گویاي آن است كھ پوشش بیرون از منزل حضرت  قضیھ

  .وان حجاب زنان دربیرون منزل و در مواجھھ با نامحرم از آن یاد كرده استعن
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در بیرون منزل و در مواجھھ با نامحرم از آن استفاده ) س(چادر و جلباب قرآني كھ حضرت فاطمھ زھرا

 اند چھ رنگي داشتھ است؟ كرده

راي عرب زبانان قابل فھم بوده است؛ بنابراین، باید بررسي قرآن بھ زبان عربي مبین نازل شده است و ب

ي جلباب چھ برداشتي  اند، از واژه ي جلباب بوده نمود كھ زنان صدر اسالم، كھ نخستین مخاطبان آیھ

در كتاب سنن ابي داود از اّم سلمھ، ھمسر گرامي . اند و تبادر و سبقت ذھني آنھا از آن چھ بوده است داشتھ

 .اي نقل شده است كھ مبین تبادر ذھني زنان عرب آن زمان است قضیھ) ص(پیامبر اكرم



ھایشان خارج شدند،  ھاي انصار از خانھ نازل شد، زن] 20[»یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجالَبِیبِِھنَّ «ي جلباب  وقتي آیھ

  [21.[ھاي مشكي داشتند؛ گویي كالغ باالي سر آنھا نشستھ است درحالي كھ پوشش

  :ي یاد شده، آمده است اب عون المعبود، شرح سنن ابي داود در توضیح قضیھدر كت

ھایي كھ زنان انصار بھ عنوان جالبیب از آن استفاده كرده بودند داراي رنگ مشكي بوده  چون پوشش

  [22.[اند است، آنان بھ كالغ كھ رنگ آن مشكي است تشبیھ شده

ي  ثور سیوطي، روح المعاني و تفسیر المیزان نیز در ذیل آیھبعضي از تفاسیر مھم، مانند تفسیر الدر المن

) ص(عالوه بر شاھد تاریخي مذكور، كھ سكوت پیامبر اكرم. اند جلباب جریان تاریخي فوق را نقل كرده

نیز دلیل بر تقریر و تأیید آن است، شواھد لغوي فراواني نیز   در مقابل رنگ مشكي پوشش زنان انصار،

ي لغوي جلباب رنگ مشكي اخذ شده است؛ زیرا  دعا وجود دارد كھ اساساً در ریشھبراي اثبات این م

ھاي لغوي معتبر، تیرگي  ي ُجلب است و یكي از معاني ُجلب در بسیاري از كتاب جلباب در لغت از ریشھ

ابن منظور، صاحب كتاب لغت . ؛ مثالً ُجلب اللیل بھ معناي سیاھي شب آمده است]23[و سیاھي است

است تصریح نموده » و ُجلب اللیل یطرده النھار«لسان العرب، پس از نقل شعري كھ بخشي از آن  معتبر

  [24.[ي شعر از ُجلب، سواد و سیاھي را اراده كرده است كھ گوینده

ھاي لغوي معتبر، شواھدي از زبان عربي نقل شده، كھ ُجلب در آنھا بھ  عالوه بر این، در بعضي از كتاب

ي انواع  ھایي كھ درباره چنین در برخي از كتاب ھم] 25[سیاھي بھ كار رفتھ است؛معناي تیرگي و 

پوشد  ھاي دیگر مي ي مشكي كھ زن روي لباس اند، جلباب بھ پوشش گسترده ھاي اسالمي نوشتھ شده لباس

  [26.[معنا شده است

نگ جلباب و چادر شود كھ ر از مجموع شواھد لغوي، تفسیري و تاریخي مذكور، بھ روشني استفاده مي

توان گفت كھ چادر مشكي منشأ و  ي شریفھ، مشكي بوده است؛ بنابراین، مي زنان عرب ھنگام نزول آیھ

 .ي قرآني دارد ریشھ

ي قرآني و اسالمي دارد، پرسش مھم این است كھ آیا حكومت اسالمي ـ  حال كھ ثابت شد چادر مشكي ریشھ

ت و براي تحقق احكام اسالم و قرآن این ھمھ شھید و جانباز ي وجودي آن اجراي احكام قرآن اس كھ فلسفھ

ترین مراكز الگوسازي، چادر  تواند در مراكز اداري خود، بھ عنوان مھم تقدیم خدا و قرآن نموده است ـ مي

 ھاي گزینش زنان مورد توجھ قرار دھد یا خیر؟ مشكي را بھ عنوان حجاب برتر و یكي از مالك

ي  ي قرآني و اسالمي براي چادر مشكي، وظیفھ ت؛ زیرا پس از اثبات ریشھپاسخ سؤال فوق مثبت اس

ھاي قرآني و از جملھ  ي ترویج و تبلیغ عملي آموزه مسئوالن یك حكومت قرآني و اسالمي است كھ زمینھ

، التزام  استفاده از چادر مشكي را در مراكز اداري خود فراھم نمایند؛ و حتي ھنگام گزینش كارمندان زن

یابي مورد توجھ قرار  ھاي گزینش و ارزش لي بھ حجاب قرآني و اسالمي را بھ عنوان یكي از مالكعم

 .دھند



چرا چادر سیاه در ادارات مالك ارزشیابي «با توجھ بھ آنچھ ذكر شد پاسخ این پرسش و شبھھ كھ 

 .گردد روشن مي] 27[،»است
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 :ھشبھ

توان كراھت حجاب تیره، مثل چادر مشكي را اثبات  اند آیا از روایات مي گونھ كھ بعضي ادعا كرده آن

 [28[نمود؟

  :پاسخ

ي طرح شده در مباحث قبلي، رنگ جلباب و چادر قرآني،  اوالً، چگونھ ممكن است كھ بر اساس ادلھ

حدیث معتبري ) ع(ات معصومینھمانند رنگ چادرھاي رایج فعلي مشكي باشد، ولي بتوان در روای

بھ عنوان ) ع(ي كراھت استفاده از چادر مشكي پیدا نمود؟ آیا ممكن است اھل بیت مخالف قرآن، درباره

بھترین مفسران و شارحان قرآن مجید، در احادیث خود مطلبي خالف قرآن فرموده باشند؟ پر واضح است 

صحت و سقم احادیث، موافقت و مخالفت محتواي ھاي  كھ پاسخ این سؤال منفي است؛ زیرا یكي از مالك

ي كراھت پوشش مشكي بانوان وارد  براساس مالك یاد شده، فرضاً اگر روایتي درباره .آنھا با قرآن است

 .شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است

 فقیھ. اند شود، از نظر سند ضعیف پوشي استفاده مي ثانیاً، روایاتي كھ از ظاھر آنھا كراھت سیاه

نیز بھ ضعف سندي روایات مورد نظر ] 30[و مرحوم خویي] 29[اندیش، مرحوم صاحب جواھر ژرف

گونھ روایات قابل استناد نیستند و نوبت بھ بررسي  اند؛ بنابراین، بھ دلیل ضعف سند، این تصریح كرده

 .رسد داللت آنھا نمي

آنھا داللت بر كراھت پوشش سیاه دارد؛  ثالثاً، ممكن است ادعا شود بھ دلیل متعدد بودن روایاتي كھ ظاھر

و نیز بھ دلیل این كھ ضعف سند روایات در مستحبات و مكروھات، مانند مورد بحث، خیلي مھم نیست، 

 .توان در داللت آنھا بحث كرد پس مي

وجوي مفصلي كھ در احادیث انجام گرفت، حتي یك  با فرض صحت ادعاي فوق، بر اساس فحص و جست

بنابراین، ھمان گونھ كھ مرحوم صاحب  [31[كراھت پوشش چادر مشكي بانوان نیافتیم؛ ي حدیث درباره

ایشان در كتاب فقھي عمیق . شود پوشي، شامل زنان نمي اند، روایات مربوط بھ كراھت سیاه جواھر فرموده

  :اند و معروف خود نقل كرده

مختص مردان است؛ زیرا شارع ھاي متعددي از علماي امامیھ، كراھت پوشش سیاه  طبق تصریح كتاب

و رنگ مشكي، ] 32[تري براي زنان ھنگام مواجھھ با نامحرم قرار داده است تر و بیش مقدس پوشش غلیظ



 [33.[كند تر را تأمین مي تر و بیش ھاي دیگر، بھ نحو بھتري پوشش غلیظ در مقایسھ با رنگ

 .ص مردان استبنابراین، طبق نقل مرحوم صاحب جواھر، كراھت پوشش مشكي، مخت

بھ دلیل اختصاص كراھت پوشش مشكي بھ مردان، آن ھم در غیر از كفش، عمامھ و عبا، حتي یك نفر از 

ي شیعھ بھ كراھت چادر مشكي زنان فتوا نداده است، بلكھ برعكس، بعضي از مراجع تقلید،  فقیھان برجستھ

اند و بعضي  چادر مشكي تصریح كردهاي بھ عدم كراھت  مثل رھبر معظم انقالب اسالمي، آیت هللا خامنھ

نیز، مانند آیت هللا فاضل لنكراني و آیت هللا تبریزي باالتر از عدم كراھت، بھ برتري حجاب با چادر 

  :اند مشكي فتوا داده و فرموده

  [34.[چادر مشكي بھترین نوع حجاب است

اس مشكي، غیر از سھ مورد از پوشش لب) ص(پیامبر»توان از ظاھر بعضي روایات، مثل روایت  آیا مي

استفاده نمود كھ پوشش لباس مشكي بھ ] 35[،»عمامھ و كسا كراھت داشت (نوعي كفش چرمي نازك(خّف 

 طور مطلق و مشترك براي مرد و زن كراھت دارد؟

پوشي از ضعف سند روایت فوق، تردیدي نیست كھ اساساً زن و مرد در برخي از  اوالً، با فرض چشم

پوشش و لباس، داراي احكام متفاوتي ھستند؛ بنابراین، در خصوص احكام پوشش،  موارد، از جملھ

ي زربافت و حریر براي زن  ي اشتراك زن و مرد در احكام تمسك جست؛ مثالً جامھ توان بھ قاعده نمي

ي بدن بھ  مقدار پوشش زنان، طبق نظر مشھور فقھا، ھمھ]. 36[جایز است، ولي براي مرد جایز نیست

تر است؛  ولي مقدار پوشش مردان كم] 37[گردي صورت و دو دست از مچ تا نوك انگشتان است، استثناي

حتي از نظر رنگ پوشش نیز، استفاده از لباس احرام سفید براي مردان مستحب است، ولي زنان مجازند، 

 ھاي خاص مثل حریر محض، با ھر لباسي، حتي داراي رنگ غیر سفید محرم بھ استثناي بعضي لباس

 .[38[شوند

توان ادعا نمود كھ حكم كراھت در  ي بانوان و آقایان در مورد لباس، نمي بنابراین، با توجھ بھ احكام ویژه

 .شود روایت فوق مطلق است و بھ طور مشترك شامل زن و مرد مي

ثانیاً، بر فرض بپذیریم كھ روایت مذكور، مختص بیان حكم رنگ پوشش مردان نیست و شامل زنان نیز 

گردد، بھ دلیل روایاتي كھ ظاھر آنھا كراھت خواندن نماز در لباس مشكي، بھ استثناي سھ مورد  يم

 [40.[اند بعضي از فقھا حكم كراھت لباس مشكي را نیز مختص بھ حالت نماز دانستھ] 39[است،

ماز و ثالثاً، بر فرض كھ روایت مذكور عام باشد و بھ طور مشترك، شامل زنان و مردان و نیز حالت ن

غیر نماز گردد، باز روایت یاد شده داللت ندارد بر این كھ پوشیدن لباس مشكي، مانند چادر مشكي براي 

اند،  زنان كراھت دارد؛ زیرا در روایات متعدد كھ از نظر مضمون و محتوا با روایت مورد بحث موافق

كھ كسا از نظر  و با توّجھ بھ این اند؛ ھاي خّف، عمامھ و كسا از كراھت استثنا شده سھ نوع پوشش، بھ نام



گیرد؛ بنابراین، عباي سیاه  ي حدیث شریف كسا،لباس بلندي است كھ تمام بدن را فرا مي لغت، و بھ قرینھ

رسد براساس ھمین استثناي كسا در  براي مردان و چادر مشكي براي زنان كراھت ندارد؛ و بھ نظر مي

ي شیعھ بھ كراھت پوشیدن چادر مشكي فتوا نداده است؛ بلكھ  روایت مورد بحث، ھیچ یك از فقھاي برجستھ

  .اند برخي، چادر مشكي را بھترین نوع حجاب دانستھ

ي  شود در یك جامعھ مگر كراھت رنگ مشكي در دین اسالم یك حقیقت نیست؟ پس كدام دلیل سبب مي

 ؟]41[اسالمي ما مبلغ رنگ سیاه شویم

انستن حكم كراھت رنگ مشكي بھ طور مطلق از نظر اسالم، ي محترم با قطعي د پرسش كننده: توضیح

. آید ي افراد از لباس تیره و مشكي، نوعي تبلیغ فاقد دلیل بھ حساب مي گونھ القا نموده است كھ استفاده این

 .دھیم عبارت فوق متضمن دو پرسش است؛ لذا ھر پرسش را بھ طور مستقل پاسخ مي

 ین اسالم یك حقیقت نیست؟مگر كراھت رنگ مشكي در د: پرسش اول

با فرض پذیرش كراھت اجمالي پوشش مشكي در دین اسالم، تردیدي نیست كھ حكم مذكور براي : پاسخ

ھا نیست؛ یعني موارد متعددي  ي زمان ي افراد، اعم از زن و مرد، و براي ھمھ ھر نوع لباس و براي ھمھ

  :اند از نھا عبارتترین آ پوشي استثنا شده است كھ مھم ه از حكم كراھت سیا

از پوشش مشكي  (ص(قبالً نقل شد كھ پیامبر اكرم. ھاي مشكي خاص عدم كراھت بعضي از پوشش) الف

لباس بلندي كھ ]. (42[، عمامھ و كسا(نوعي كفش چرمي نازك(خّف : كراھت داشت، مگر در سھ مورد

بنابراین، چند پوشش مشكي استثنا  ؛)گردد پوشاند و شامل عبا و چادر مشكي بانوان نیز مي تمام بدن را مي

 .شده، كراھتي ندارند

تردیدي نیست كھ در اسالم پوشش زن و مرد از جھات مختلف، . عدم كراھت لباس مشكي براي بانوان) ب

گونھ كھ قبالً از مرحوم صاحب جواھر نقل شد، طبق  ھمان. مثل نوع، مقدار و حتي رنگ، متفاوت است

  .لماي امامیھ، كراھت پوشش مشكي، مختص مردان است، نھ بانوانھاي متعددي از ع تصریح كتاب

استفاده از رنگ مشكي در مراسم عزاداري براي . عدم كراھت پوشش مشكي در مراسم عزاداري) ج

عملي مردم متدین و حتي غیر متدین، پوشیدن لباس   ي زنان و مردان كراھتي ندارد؛ از این رو، سیره

روایاتي ذكر شده است كھ بر جواز و مطلوبیت پوشیدن » سفینة البحار«ر د. مشكي در این مراسم است

 [43.[لباس مشكي در مراسم عزاداري داللت دارد

با توضیحات فوق آشكار گردید كھ القاي این فكر كھ كراھت رنگ مشكي در اسالم، یك حكم كلي و 

 .آمیز است صددرصد است، غیر عالمانھ و مغالطھ

 ي اسالمي ما مبلّغ رنگ سیاه شویم؟ شود كھ در یك جامعھ سبب ميكدام دلیل : پرسش دوم



 باید از ایشان سؤال كرد مراد شما از تبلیغ چیست؟: پاسخ

  :گوییم اگر مراد شما تبلیغ نظري و علمي بھ صورت نوشتن كتاب و مقالھ است، در پاسخ مي) الف

پاشي بر ضد انواع حجاب اسالمي مثل چادر  سمگویي از شبھات و  اوالً، چنین تبلیغي غالباً در دفاع و پاسخ

  .مشكي است

ي چادر مشكي  ثانیاً، بر فرض كھ تبلیغ نظري و علمي، حتي بھ صورت غیر دفاعي و ابتدایي درباره

گونھ تبلیغ مستند بھ ادلھ و شواھد قوي و با روش صحیح انجام گیرد، نباید از آن  بانوان زیاد باشد؛ اگر این

  .توانید آن را نقد نمایید لكھ اگر آن را قبول ندارید، بھ طور منطقي و استداللي ميبرآشفتھ شوید، ب

ي اسالمي بھ تبلیغ  دادید كھ با استناد بھ چھ دلیلي در جامعھ ثالثاً، اي كاش شما نیز بھ این پرسش پاسخ مي

در اغلب مقاالتي كھ بھ  كنید؟ متاسفانھ ھاي نازك، كوتاه و رنگارنگ براي بانوان و دختران اقدام مي لباس

شود، بھ جاي برخورد اثباتي، یعني ترویج و تبلیغ لباس مورد نظر خود  ھاي مذكور پرداختھ مي تبلیغ لباس

 [44.[شود با دلیل و منطق، غالبا از طریق سلبي، یعني تخریب حجاب برتر، مثل چادر مشكي اقدام مي

در سطح جامعھ است، باید گفت كھ بھ دلیل اگر مراد شما از تبلیغ، تبلیغ عملي چادر مشكي ) ب

با . گونھ تبلیغ ھیچ منع عقلي و شرعي ندارد ي عقلي و نقلي، این برخورداري حجاب مذكور از حمایت ادلھ

دقت در پاسخ فوق، نادرستي این سخن كھ چرا كسي براي این سؤال كھ چرا تیره پوشي تبلیغ و ترویج 

 .گردد مينیز آشكار ] 45[شود پاسخي ندارد، مي

ھا از چادرھاي رنگ  تر خانم ھاي نخست انقالب اسالمي، بیش در سال«برخي با این عبارت كھ : شبھھ

اند این شبھھ را القا كنند  خواستھ] 46[،»كردند كھ پوشش خوب و كاملي نیز بود روشن و گلدار استفاده مي

آیا ادعاي مذكور درست . است ھاي نخست انقالب واجد چھارچوب شرعي بوده كھ چادرھاي زنان در سال

 است؟

ھا در اول انقالب از چادرھاي گلدار و رنگ روشن استفاده  اوالً، بر فرض بپذیریم كھ خانم: پاسخ

ھاي نخست و پرالتھاب انقالب ـ كھ بھ طور طبیعي بھ دلیل مسائل  كردند، مگر ھر كاري كھ در سال مي

مباني دینِي وجود نداشتھ است ـ توسط بانوان انجام شده  ي انقالب، فرصت تبیین و تعمیق روزمره و پیچیده

كرِد آن زمان، مالك و معیار و  است، شرعاً خوب و قابل دفاع است كھ اكنون پس از بیست سال، عمل

ھاي نخست پر التھاب  اي از زنان در سال روشن است كھ عمل مقطعي عده] 47[حجت شرعي باشد؟

توان بھ آن استناد نمود؛  دارد تا قابل پذیرش باشد؛ و از این رو، نميي متشرعھ را ن انقالب، شرایط سیره

ي زنان از چادر رنگارنگ و گلدار در مواجھھ با نامحرم، در صورتي كھ باعث جلب توجھ  زیرا استفاده

و زنان ) س(ي زھرا ي عملي فاطمھ نامحرم و تحریك مردان گردد، مخالف حجاب مورد قبول قرآن و سیره

 .كردند ، كھ در بیرون منزل از جلباب و چادر مشكي استفاده ميانصار است



اي دقیق و پیچیده و تخصصي است كھ  ثانیاً، داوري در باب پوشش خوب و كامل و شرعي، مسئلھ

كارشناسان و متخصصان مسائل اسالمي، یعني فقھا و مراجع تقلید باید در مورد آن اظھار نظر 

اند و افراد غیر متخصص در پزشكي، عقالً و  كھ اموري تخصصي؛ ھمانند مسائل پزشكي ]48[نمایند

 .ي آنھا نیستند شرعاً مجاز بھ اظھار نظر درباره
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 .كھ حجاب آنھا در حد حجاب شرعي برتر نبوده است آنان قابل تقدیر است ولو این

د را بھ عنوان كارشناسان و متخصصان در پیوست آخر كتاب، تعدادي از نظرات مراجع تقلی . [48]

 .ایم مسائل اسالمي حجاب و لباس آورده

 

 

 : فصل چھارم

 

 تعارض نمایي حجاب و آزادي

 

 

ي آزادي و  ي رابطھ ھایي درباره گویي بھ شبھات و پرسش فصل چھارم این نوشتھ بھ كالبدشكافي و پاسخ

معقول و مشروع در امر حجاب و پوشش  ھاي لباس و حق انتخاب پوشش توسط افراد، و برخي محدودیت

 .پرداختھ است

 ھا ھا و حسرت ي حد و مرزھاي پوشش و عقده رابطھ -1

 

 : شبھھ

  [1[گردد؟ باعث شكستن حرمت افراد و ایجاد عقده و حسرت مي) در مورد لباس(ھا  محدودیت

 :پاسخ

شود، بلكھ دقیقاً  نميباعث شكستن حرمت افراد ) در مورد لباس(ھا  واقعیت این است كھ محدودیت

براي . گردد ھا مي ھا، باعث عدم احترام بھ افراد و انھدام ارزش برعكس، آزادي بھ معناي نفي محدودیت

نشین شھرھاي  ھاي مرفھ تصدیق این سخن، كافي است نیم نگاھي بھ طرز لباس پوشیدن افراد در قسمت

ھا و ھنجارھاي  ا سوء استفاده از آزادي، ارزشبزرگ، مثل تھران بیفكنیم و ببینیم كھ چگونھ این افراد ب

گذارند و حتي آنھا را بھ  دیني مربوط بھ پوشش اجتماعي را كھ قانوناً ملزم بھ رعایت آن ھستند، زیر پا مي

 .گیرند تمسخر مي

 شود، كالمي مبھم است در افراد مي  در لباس، تنھا باعث ایجاد عقده و حسرت  اند محدودیت كھ گفتھ اما این

ھا در مورد لباس  و معلوم نیست مراد گوینده، چھ اشخاصي ھستند؟ اگر مراد گوینده این است كھ محدودیت

گردد،  ھاي جنسي و رواني در پسران جوان مي ھا و حسرت گیري عقده زنان و دختران جوان، باعث شكل

و دختران جوان، واقعیت این است كھ برعكس، آزادي پوشش بھ معناي نفي محدودیت در لباس بانوان 



اي كھ بخش عظیم  گردد در جامعھ گردد، و با اندك تأملي تصدیق مي ھا در پسران مي باعث انعقاد حسرت

ي  ي محصوالت آلوده آن جواناني ھستند كھ بھ دلیل شرایط سني و تحریكات مختلف رواني بھ وسیلھ

ض طغیان غرایز جنسي ھستند و از ھا و نوارھاي مبتذل، در معر ھا، رمان فرھنگي، مانند بعضي از فیلم

طرفي ازدواج نیز در جامعھ بسیار سخت شده است، چگونھ ممكن است آزادي پوشش دختران جوان و 

ي  ھاي روحي و رواني پسران جوان درباره ھا و حسرت گیري عقده نفي محدودیت در لباس، باعث شكل

 .مسائل جنسي نگردد

  :اند هدر روایتي فرمود) ع(چھ زیبا، امام صادق

نگاه ناپاك، تیري از تیرھاي ] 2[النظر سھم من سھام ابلیس مسموم كم من نظرة اورثت حسرة طویلة؛

  .گردد ي ابلیس است و چھ بسیار نگاھي كھ باعث عقده و حسرت طوالني مي مسموم و آلوده

 :گونھ بیان شده است ھمین واقعیت در شعر شاعر این

 زدست دیده و دل ھر دو فریاد

 چھ دیده بیند دل كند یادكھ ھر

 

و پوشش بانوان و دختران جوان، باعث   ِي محترم این است كھ محدودیت در لباس ولي اگر مراد گوینده

ھاي رنگین و  گردد؛ چون در آرزوي پوشیدن لباس ھایي در خود دختران مي ھا و حسرت گیري عقده شكل

 .گوییم شوند، در پاسخ مي ھاي مختلف آن ناكام مي مدل

اند،  ھاي زیبا منع نشده آالت و لباس از زینت  والً، در فرھنگ اسالمي و قرآني، زنان نھ تنھا در استفادها

ي زنان از لباس زربافت و حریر، از جملھ شواھد در نظر گرفتن  جواز استفاده. اند بلكھ تشویق نیز شده

  .ي فطري زنان بھ خودآرایي و زیباگرایي است عالقھ

 :روایتي فرموده است در) ع(امام باقر

سزاوار نیست زني خود را بدون زیور ] 3[الینبغي للمرأة ان تعطل نفسھا و لو ان تعلق في عنقھا قالدة؛

 .بندي بھ گردن آویزد واگذارد، الاقل گردن

ي زنان بھ خودآرایي، بھ منظور پاك ماندن محیط اجتماعي، بھ حجاب و  ولي اسالم در كنار توصیھ

ھا و عدم تبّرج و خودنمایي در مقابل نامحرم نیز دستور داده است؛ چون نمایش  و زیبایي ھا پوشاندن زینت

  .شود ھاي زیبا باعث تحریك و تھییج مي ھا و لباس زینت

 .[6[االولي  و ال تبرجن تبرج الجاھلیة] 5[غیر متبرجات بزینة] 4[و الیبدین زینتھن اال لبعولتھن

س و پوشش، در معدودي از زنان و دختران كھ در اثر تربیت نادرست، ثانیاً، رعایت اندازه و حدود لبا

ھاي ظاھري و باطني خود را، حتي بھ مردان نامحرم  ي خودآرایي، زیبایي حاضرند براي اشباع غریزه

توان  ھایي براي برخي ایجاد نماید، ولي در مجموع، نمي ھا و حسرت نیز نمایش دھند، ممكن است عقده



ي پسران جوان و حتي  جاب، دستوري حكیمانھ است كھ براي سالمت روحي و رواني ھمھانكار نمود كھ ح

 :است یكي از زنان مسلمان  چھ زیبا گفتھ. زنان، خصوصا گروھي كھ اندام و یا لباس زیبا ندارند مفید است

 

اطر این كھ چرا باید زني بھ خ. كند ھا در میان زنان جلوگیري مي ھا و حسادت حجاب، حتي از ایجاد عقده

ي داشتن اندام موزون و زیبا بھ دیگران  اندام زیبا ندارد احساس حقارت و كوچكي كند و دیگري بھ واسطھ

 [7.[فخر بفروشد

 ي حجاب و لباس  حدود آزادي اظھار نظر درباره -2

 

 :شبھھ

اند  واستھخ] 8[»اصال مگر ما حق داریم راجع بھ لباس پوشیدنمان نظر بدھیم؟«بعضي با این عبارت كھ 

 آیا ادعاي مذكور صحیح است؟. ي لباس را ندارند این شبھھ را القا كنند كھ افراد حق اظھار نظر درباره

 :پاسخ

اندیشي با حضور جوانان و انتشار نظرھاي آنھا  اوالً، واقعاً جاي تعجب است؛ با وجود این كھ برگزاري ھم

ي  و شاھد است كھ جوانان حق اظھار نظر درباره ي روزنامھ، خود بھترین دلیل در سطح عمومي بھ وسیلھ

ي محترم بھ طور غیر واقعي، و بھ دور از صداقت،  لباس پوشیدن را دارند؛ لكن معلوم نیست چرا گوینده

 .ي لباس است با تبلیغ بھ روش القایي در صدد تلقین وجود زور و فشار درباره

ظھار نظر نیز، ھمانند ھر عمل دیگري باید مطابق قاعده ي محترم قبول دارد كھ ا ثانیاً، بدون تردید گوینده

ي حجاب، حداقل  ي مسائل مھم و نیازمند كارشناسي مثل مسئلھ و روشمند باشد؛ یعني اظھار نظر در زمینھ

 :ي عقالیي زیر باشد باید براساس یكي از دو قاعده

 .دكند متخصص و كارشناس باش اي كھ اظھار نظر مي خود فرد در زمینھ) الف

  .بھ نظر متخصصان و كارشناسان، استناد و تكیھ كند) ب

شود كھ متأسفانھ  اندیشي، بھ روشني فھمیده مي ي اظھار نظرھاي افراد شركت كننده در ھم با دقت و مطالعھ

 .ي عقالیي فوق در آن رعایت نشده است ھیچ یك از دو قاعده

اندیشي مذكور، سھ دیدگاه  انان شركت كننده در ھماظھار نظر افراد غیر متخصص، مثل جو  ي ثالثاً، درباره

 :مھم قابل طرح است

گوید افراد غیر متخصص نیز، حتي بدون استناد بھ نظر كارشناسان  دیدگاھي كھ مي .دیدگاه افراطي) الف

ي لباس،  اندیشي جوانان درباره برگزاري ھم. ي مھمي حق اظھار نظر دارند و یا حضور آنان در ھر مسئلھ

ي نوروز، مؤید این است كھ دیدگاه  حضور و نظر كارشناسان، و چاپ گزارش آن توسط روزنامھبدون 



  .فكران ایشان است ي محترم و ھم مذكور مورد قبول گزارش دھنده

ي مسائل  دیدگاه فوق قابل دفاع منطقي نیست؛ زیرا تردیدي نیست كھ اظھار نظر افراد ناآگاه درباره: نقد

اسي، بدون استناد بھ نظر كارشناسان و بدون حضور آنھا، باعث طرح نظرات مھم و نیازمند كارشن

» روزنامھ«گونھ نظرھا در  كھ وقتي این تر این مھم. گردد نادرست در اذھان مردم، خصوصا جوانان مي

 .منتشر گردد، پیامدھاي منفي آن چندین برابر است؛ زیرا از مصادیق آشكار تشویش اذھان عمومي است

ي ھیچ  گوید افراد بھ طور مطلق، ھرگز حق اظھار نظر درباره دیدگاھي كھ مي .ه تفریطيدیدگا) ب

 .اي را ندارند مسئلھ

ي منفي آن،  ترین الزمھ باشد؛ زیرا مھم این دیدگاه نیز غیر منطقي است، و قابل دفاع عقالني نمي: نقد

. باشد كھ امر مردودي مي احترام نگذاشتن بھ شخصیت افراد و تقویت استبداد رأي در جامعھ است

  :اند در روایتي تصریح فرموده) ع(امیرمؤمنان امام علي

؛ ھر انساني كھ استبداد بھ رأي داشتھ باشد ]9[من استبدَّ برأیھ ھلك و َمْن شاور الرجال شاركھا في عقولھا

  .استھاي آنھا شركت جستھ  شود؛ و ھر كسي كھ با دیگران مشورت كند، در عقل ھالك و گمراه مي

گوید افراد غیر كارشناس با استناد بھ نظر كارشناسان یا با حضور  دیدگاھي كھ مي .دیدگاه اعتدالي) ج

این دیدگاه ایرادھاي دو دیدگاه قبل را . توانند اظھار نظر كنند ي مسائل مھم، از جملھ لباس مي آنھا، درباره

 .ندارد؛ بنابراین، دیدگاھي منطقي و قابل دفاع عقالني است

ي لباس اگر با مطالعھ و تحقیق قبلي و با استناد بھ نظر كارشناسان و یا  اندیشي جوانان درباره ما معتقدیم ھم

ھاي  نمایي با تذكرات و راه] 10[گردید، بسیاري از مطالب نادرست مطرح شده با حضور آنان برگزار مي

 .گرفت صورت ميسازي بھ مفھوم صحیح و دقیق آن  شد و فرھنگ آنھا جرح و تعدیل مي

 ي حجاب و فشارھاي اجتماعي  رابطھ -3

 

 :شبھھ

ھاي محسوس و غیر محسوسي  نگاه ارزشي بھ رنگ، موجب شده تا افراد كنترل«بعضي با این عبارت كھ 

اند این گونھ  خواستھ] 11[»ھاي مختلف احساس كنند را بر نوع پوشش خود از سوي اطرافیان و محیط

ه ارزشي از سوي افراد و محافل دیني بھ حجاب داراي رنگ تیره، مثل چادر القاي شبھھ نمایند كھ نگا

نمایند تحت فشار اجتماعي،  ھاي غیر مشكي استفاده مي شود افراد دیگري كھ از حجاب مشكي باعث مي

 آیا ادعاي مذكور صحیح است؟. گیرند روحي و رواني قرار 

 :پاسخ



اي یك نوع فشار روحي و رواني بر افراد مخالف با  معھھا، آداب و رسوم ھر جا این كھ ھنجارھا، ارزش

نماید، اجماالً مورد قبول است؛ ولي این مطلب اختصاص بھ عدم استفاده از چادر  آن ھنجارھا وارد مي

مشكي ندارد؛ زیرا اگر یك زن محجبھ نیز بخواھد با چادر مشكي وارد یكي از شھرھاي كشورھاي 

كنند ـ  حجاب یا بدحجاب ھستند و اساساً از چادر مشكي استفاده نمي بي اروپایي ـ كھ زنان آن جا معموالً 

اي گردد  اي از یك شھر مذھبي با چادر مشكي وارد منطقھ وارد شود، یا مثالً در داخل ایران، زن محجبھ

ط ي محی كنند، با فشارھاي اجتماعي كھ از ناحیھ تر استفاده مي كھ غالباً بدحجاب ھستند و یا از چادر كم

گونھ فشارھاي اجتماعِي نشأت گرفتھ از  شود مواجھھ است؛ بنابراین، وجود این بدحجاب بر او وارد مي

 .فرھنگ و آداب و رسوم جوامع، مختص زنان غیر محجبھ نیست، بلكھ امري عمومي است

رعي ي اسالمي باید معقول و مشروع و قابل دفاع عقالني و ش نكتھ مھم این است كھ نوع پوشش در جامعھ

ھر فردي باید با توجھ بھ مالك یاد شده عمل نماید و نیز تسلیم فشارھاي اجتماعي نامشروع نگردد و . باشد

  :بھ تعبیر قرآن، در راه خدا و احكام الھي تالش كند و از سرزنش دیگران نھراسد

 [12.[یجاھدون في سبیل هللا و ال یخافون لومة الئم

بین نبودن و تسلیم فشارھاي  چشمي نكردن و دھن ي چشم و ھم بارهدر در) ع(در روایتي از امام كاظم 

  :اجتماعي نامشروع نشدن، چنین آمده است

لو كان في یدك جوزة و قال الناس في یدك لؤلؤة ما كان ینفعك و انت تعلم انھا جوزة و لو كان في : یا ھشام

اي ھشام اگر گردویي داشتھ باشي ] 13[ة؛یدك لؤلؤة و قال الناس انھا جوزة ما ضّرك و انت تعلم انھا لؤلؤ

داني كھ گردوست و اگر لؤلؤي در دستت باشد و مردم  و ھمھ بگویند لؤلؤ است سودت ندھد و تو خود مي

  .داني كھ لؤلؤ است بگویند گردوست، زیانت نرساند و تو خود مي

 ي حجاب و پوشش و مسئلھ آزادي  رابطھ -4

 

 :شبھھ

اند این  خواستھ] 14[»گذارند آن طور كھ دوست داریم لباس بپوشیم ا نميچر«بعضي با این عبارت كھ 

 آیا ادعاي مذكور صحیح است؟. گونھ ادعا نمایند كھ در لباس پوشیدن آزاد نیستند

 :پاسخ

مونا شاھرخي و بھزاد خلیفھ، ھمین لباسي «ي محترم، مثل این عبارت كھ  ھاي گوینده برخي عبارت اوالً،

حاكي از عدم صحت ادعاي فوق است؛ زیرا عبارت ذكر شده گویاي ] 15[ »دوست دارند اند را كھ پوشیده

 .اند اند و در پوشیدن لباس آزاد بوده این است كھ افراد یاد شده ھمان لباسي را كھ دوست دارند پوشیده

تفاوت ي خود و با  ھاي مورد عالقھ واقعیت خارجي، حاكي از لباس پوشیدن افراد براساس مالك ثانیاً،



بسیار از نظر جنس، مدل و رنگ است كھ روزانھ در كوچھ و خیابان نیز با آن مواجھیم، و برخي 

ي محترم نیز بھ  ي ادعاي یاد شده است؛ زیرا گزارش دھنده ي نوروز نیز تكذیب كننده ھاي روزنامھ عبارت

كي از یك دنیا تفاوت در لباس ي كوچ اندیشي كھ نمونھ ھاي افراد شركت كننده در ھم یك دنیا تفاوت در لباس

كني متوجھ كلي تفاوت  ھا كھ نگاه مي ي لباس پوشیدن بھ نحوه«پوشي افراد جامعھ است تصریح كرده است 

بیني كھ كنار امیر رسولي با پیراھن چھار  شرت مشكي و شلوار جین مي مھدي جبركش را با تي. شوي مي

ھاي ملیحھ و كتایون یك دنیا تفاوت دیده  لباس بین. اش را كیب بستھ نشستھ است اي كھ یقھ خانھ

 [16[».شود مي

اگر مراد گوینده این است كھ افراد بھ طور مطلق و بدون پذیرش ھیچ حد و مرزي، ھر لباسي را كھ  ثالثاً،

ھاي معقول و مقبول جامعھ نباشد، پاسخ این است  دوست دارند بتوانند بپوشند ولو مطابق ھنجارھا و ارزش

موجود نیست، چون ما عمالً مشاھده . آزادي مطلقي وجود ندارد و بھ فرض وجود، معقول نیستكھ چنین 

گویند مھد آزادي است چگونھ از پوشش دلخواه دختران  كنیم حتي در كشورھایي، مثل فرانسھ كھ مي مي

اعضاي  كند كھ تمام اعمال و رفتار كنند، اما معقول نیست؛ زیرا عقل نیز حكم مي محجبھ جلوگیري مي

جامعھ، از جملھ لباس پوشیدن، باید تحت ضابطھ و قانون مشخص و معقولي انجام گیرد تا آن جامعھ در 

 .فرھنگ پوشش دچار ھرج و مرج نگردد

اگر در موردي فردي دوست داشتھ باشد لباس خاصي را بپوشد، لكن خودش با تأمل و دلیل منطقي،  رابعاً،

ا حتي تحت تأثیر فشار اجتماعِي برآمده از فرھنگ صحیح جامعھ و آداب نمایي دیگران، ی یا با تذكر و راه

اندیشي نیز آمده  و رسوم مردم، پوشش و حجاب منطقي دیگري را ترجیح داد، شبیھ آنچھ كھ در گزارش ھم

خواستم روسري سر كنم، اما  گوید حقیقت این است كھ مي اش مي ملیحھ رضاخان با اشاره بھ مقنعھ«است 

تردیدي نیست كھ در این گونھ موارد، ] 17[»زیاد خوب نباشد) اندیشي نشست ھم(شاید این جا  فكر كردم

اندیشي  آزادي فرد سلب نشده است، بلكھ فرد بر اساس پذیرش این اندیشھ منطقي طرح شده در ضمن ھم

اید ھر لباسي براي جایي خوب است و ب. لباس خوب، لباسي است كھ در عین سادگي، مناسب ھم باشد«

بلوغ فكري خویش را بھ نمایش گذارده و بھ طور ] 18[»عرف و فرھنگ را در انتخاب لباس رعایت كرد

منطقي پذیرفتھ است كھ نباید تابع احساسات و عالیق زودگذر بود، بلكھ باید بر اساس مالك و معیارھاي 

نوعیت استفاده از لباس معقول و مشروع، بھ تناسب ھر جایي لباسي متناسب با آن را انتخاب كرد؛ و مم

این عین حریت و آزادي مطلوب است كھ . شھرت در احكام نوراني اسالم نیز بر اساس ھمین نكتھ است

انسان خودش را از قید و بند شھوت و از جملھ شھوت مدپرستي رایج در جامعھ آزاد نماید و چھ نیكو 

  :(ع(فرموده است امیر مؤمنان امام علي

  .ھاي نفساني را ترك نماید، آزاد است ھا و خواھش ھر كسي كھ شھوت] 19[حراً؛من ترك الشھوات كان 
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دین و نھ ھرج  دختري كھ در آرزوي پوشیدن یك بلوز بلند و شلوار گشاد است، نھ نامسلمان است، نھ بي»

اي  چھ مغالطات و سوء استفاده] 20[؛»نگام نماز ھم بیندیشیمو ھرج طلب؛ بد نیست گاھي بھ صداقت او ھ

 از عواطف مذھبي جوانان در تعبیر فوق صورت گرفتھ است؟

ھاي فوق است، لزوماً نامسلمان و  ما نیز قبول داریم كھ ھر دختر جواني كھ در آرزوي پوشیدن لباس اوالً،

تر از مردان بھ خودآرایي  فطري و غریزي بیشدین نیست، بلكھ برعكس، معتقدیم چون زنان بھ طور  یا بي

دھند، در احكام نوراني اسالم كھ مطابق با فطرت انسان است با تشویق زنان بھ  و زیبایي خود اھمیت مي

گویي این نیاز زنان بھ خوبي فراھم شده است؛ ولي اسالم  ي اشباع و پاسخ آرایش و خودآرایي، زمینھ

فطري دیگر زنان بھ حجاب و پوشش را نیز در نظر گرفتھ است؛ و چھ  عالوه بر نیاز فطري مذكور، نیاز

زیبا در احكام متعالي خویش بین دو نیاز فطري و غریزي زنان، یعني نیاز بھ خودآرایي و نیاز بھ حجاب 

ھاي زیبا  از طرفي زنان را تشویق نموده كھ از زیورآالت و دیگر پوشش. و پوشش جمع نموده است

و از طرف دیگر، بھ زنان دستور داده است از طریق حجاب و پوشش، از ارائھ و نمایش آن استفاده نمایند 

 .بھ نامحرم و در نتیجھ، تحریك روحي و رواني دیگران اجتناب نمایند

اندیشیم و بھ آن  منكر صداقت جوانان عزیز نمازخوان در موقع نماز نیستیم، بلكھ بھ صداقت آنان مي ثانیاً،

كند، عواطف مذھبي  ي محترم القا مي م؛ ولي معتقدیم نباید آن گونھ كھ عبارت گویندهگذاری احترام مي

 .جوانان، مثل صداقت در نماز، مورد سوء استفاده و مغالطھ قرار گیرد

معتقدیم اگر صداقت در نماز ھمراه با عفت و نجابت در پوشش مقابل نامحرم نباشد، مقدار صداقت  ثالثاً،

گیرد؛ زیرا احكام نوراني اسالم احكامي یك پارچھ است كھ باید بھ تمام  ید قرار ميدر نماز ھم مورد ترد

  .آنھا مؤمن و عامل بود

اي كھ انجام یك عمل صالح در تشویق  چنین معتقدیم اعمال صالح در یكدیگر تأثیر متقابل دارند، بھ گونھ ھم

ؤثر است؛ با این توضیح كھ مثالً قرآن انسان بھ سمت كارھاي صالح دیگر و ترك كارھاي منكر و ناپسند م

  :كند نماز را بازدارنده از كارھاي ناشایست و نامطلوب معرفي مي

الةَ تَْنھى َعِن اْلفَْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ    [21.[إِنَّ الصَّ

َو ْلیَْضِرْبَن «و از طرفي چون قرآن شكل حجاب بیرون از منزل بانوان در مقابل نامحرم را مقنعھ 

نماید؛ بنابراین،  معرفي مي] 23[»یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجالَبِیبِِھنَّ »و چادر ] 22[»ِھنَّ َعلى ُجیُوبِِھنَّ بُِخُمرِ 

پوشیدن بلوز بلند و شلوار گشاد بدون مقنعھ و چادر را براي بانوان و دختران جوان در مقابل نامحرم 

گردد، و  نامحرم و تحریك روحي و رواني ميداند؛ زیرا باعث جلب توجھ  كاري ناشایست و نامطلوب مي

  .داند، انجام نخواھد داد خوان، كاري كھ قرآن آن را نامطلوب مي روشن است كھ یك دختر متدین و نماز
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  :شبھھ

جوراب  گوید رنگ تیره، مقررات مي! دانم من نمي. سیاه كھ در اسالم مكروه است«بعضي با این عبارت 

این گونھ ] 24.[»اي گشاد، ھمین و ھمین و ھمین ضخیم، مانتوي بلند و گشاد، آستین بلند، شلوار پارچھ

آیا ادعاي مذكور . پوشیدن زنان در كشور، خالف اسالم است اند كھ مقررات موجود لباس القاي شبھھ كرده

 صحیح است؟

 :توضیح

خود ساختھ، با قطعي گرفتن كراھت رنگ سیاه بھ  ي محترم بھ ناحق در بخشي از یك سناریوي نگارنده

طور مطلق از دیدگاه اسالم بھ مخاطب این گونھ القا نموده كھ چون در مقررات فعلي، اصرار و اجبار بر 

 .ھاي تیره و سیاه است؛ بنابراین مقررات موجود، خالف اسالم است استفاده از لباس

 :پاسخ

ھاي نازك و  نوان در سطح جامعھ و استفاده از انواع و اقسام جورابواقعیت بیرونِي لباس پوشیدن با اوالً،

ھاي بسیار متنوع، حاكي از این است كھ یا اساساً مقررات یاد  مانتوھاي كوتاه و شلوارھاي تنگ با رنگ

ي ھر  شود؛ ولي بھ ھر حال، نتیجھ شده وجود خارجي ندارد، یا بر فرض وجود، متأسفانھ بھ آن عمل نمي

ي محترم، بھ دروغ و بھ  ل مذكور واقعیت نداشتن اجبار بر پوشش خاصي است كھ عبارت گویندهدو احتما

 .ي آن است طور غیر واقعي القا كننده

گونھ كھ قبالً گذشت حجاب تیره براي  كنیم ادعاي ایشان واقعیت خارجي داشتھ باشد، ھمان فرض ميثانیاً، 

تي ندارد؛ بنابراین، ادعاي كراھت لباس تیره و مشكي براي كراھ) در مواجھھ با نامحرم(بانوان و دختران 

بانوان و دختران اساساً نادرست است؛ اما موارد دیگر، مثل جوراب ضخیم، مانتوي بلند و غیره، چون در 

تر و بھتر بانوان است، مورد قبول اسالم است؛ لذا مقررات مذكور بر فرض  راستاي تأمین حجاب بیش

  .ستوجود، خالف اسالم نی

 :شبھھ

] 25[»باید بھ انسان دنیاي امروز اجازه داد كھ خودش لباس انتخاب كند«بعضي با این عبارت كھ 

دھند  اند این شبھھ را القا كنند كھ انسان امروزي در انتخاب لباس آزاد نیست و بھ او اجازه نمي خواستھ

 آیا ادعاي مذكور صحیح است؟. خودش لباس انتخاب كند

 :پاسخ

ھاي لباس  واقعیت خارجِي رفتن افراد، اعم از مرد و زن، دختر و پسر، جوان و غیر جوان بھ مغازه اوالً،

ھا وقت براي انتخاب یك مدل و رنگ خاص، حاكي از این است كھ افراد  فروشي و گاھي صرف ساعت



ي حاكم بر ھا اي بھ تناسب ھنجارھا و ارزش در انتخاب لباس آزادند؛ البتھ طبیعي است كھ در ھر جامعھ

ھا وجود دارد كھ بھ نحوي انتخاب افراد را محدود  ھا در مغازه ھا و پوشش جامعھ، نوع خاصي از لباس

 .ي ما ندارد كند، ولي این امر عمومي است و اختصاص بھ جامعھ مي

گر است، تفاوتي بین انسان امروز و دیروز نیست؛ مھم كیفي و  در این كھ انسان موجودي انتخابثانیاً، 

  :كند دو شرط زیر در كنار یكدیگر یك انتخاب را كیفي و ارزشمند مي. ارزشمند بودن انتخاب است

 .گیرد انتخابي كھ از روي شناخت و آگاھي صحیح و كامل صورت مي) الف

اي كھ منجر بھ تأمین منافع و مصالح حقیقي انسان، اعم از منافع اخروي، دنیوي، فردي  انتخاب آگاھانھ) ب

  .در خصوص انتخاب لباس نیز ھمین دو شرط صادق است. گردد  يو اجتماع

نما از منزل بیرون بیاید؛ اگر از او سؤال كنید این  فرض كنید دختر جواني با لباس بسیار نازك و بدن ثالثاً،

ام؛ آیا عقل سلیم  اي؟ و او در جواب بگوید لباسي است كھ خودم انتخاب كرده چھ نوع لباسي است كھ پوشیده

دھد كھ با لباس مذكور وارد جامعھ شود و باعث تحریك و تھییج  اي بھ او مي شرع حكیم چنین اجازه و

جنسي جوانان گردد؟ ما مطمئن ھستیم كھ پاسخ شما نیز بھ این سؤال منفي است؛ زیرا شما نیز انسان 

  .ھاي معقول و مشروع را قبول دارید منطقي و معقولي ھستید و چھارچوب
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   کارآمدي چادر و حجاب شناسي 

 

ھاي  عالوه بر فواید بسیار زیاد فردي و اجتماعي حجاب در شكل چادر، حجاب چادري بانوان در انقالب

قبالً در فصل اول كالمي از . دیني، یك سمبل و نماد مبارزه با اھداف استعماري و استكباري نیز ھست

ضد استعماري بودن حجاب چادري زنان در انقالب الجزایر بر ضد ي سمبل و نماد  فرانتس فانون درباره



بھ اعتراف دشمنان انقالب اسالمي، این سمبل و نماد بودن در مورد حجاب چادري . دولت فرانسھ نقل شد

صھیونیست و مسئول سابق شبكھ جاسوسي  (ادوارد شرلي(ریون كركت . بانوان ایراني نیز وجود دارد

گذارد؛  چادر نمادي است كھ وجود انقالب را در سر ھر چھار راه بھ نمایش مي«: دگوی سیاه در ایران مي

كھ  بھ رغم این] 1[»توان این احساس را پدید آورد كھ انقالب اسالمي ھنوز زنده و جاوید است با چادر مي

دد اي در داخل در ص دارند، متأسفانھ عده ي چادر اظھار مي دشمنان چنین صریح خشم خود را درباره

مخدوش جلوه دادن كارآمدي حجاب در شكل چادر ھستند؛ از این رو، فصل پنجم این اثر بھ بررسي 

 .كارآمدي حجاب و پوشش اسالمي در غالب چادر و چادر مشكي پرداختھ است

 ي دست و پاگیر بودن حجاب در شكل چادر مسئلھ -1

 

 :شبھھ

آیا ادعاي ] 2[».وپاگیر است نوع حجاب دست این«اند كھ  بعضي در كارآمدي چادر این گونھ شبھھ كرده

 مذكور صحیح است؟

 :پاسخ

اوالً، گرچھ حجاب در شكل چادر رایج ایراني، ممكن است براي برخي افرادي كھ از سنین كودكي استفاده 

ي كافي  ي زنان، خصوصاً بانواني كھ تجربھ اند، مقداري مشكل باشد، ولي براي ھمھ ه از آن را تمرین نكرد

بھ ھمین دلیل اگر از زنان متدیني كھ از سنین قبل از بلوغ بھ استفاده . اده از آن را دارند مشكل نیستاستف

اند سؤال شود كھ آیا استفاده از چادر براي شما دست و پاگیر است، پاسخ آنھا منفي  از چادر عادت كرده

 .است

كنترل آن براي بعضي از بانواني كھ ثانیاً، یكي از علل دست و پاگیر دانستن چادرھاي ایراني و سختي 

اند، باز بودن جلوي آن است، كھ براي حل این مشكل نیز زنان و  خیلي استفاده از آن را تمرین نكرده

چادرھاي مشكي زنان عرب كھ داراي آستین است استفاده نمایند كھ كنترل  «عباءة«توانند از  دختران مي

  .كنند ان و دختران ایراني از این نوع چادر استفاده مياي از زن ھم اكنون نیز عده. آن آسان است
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 :شبھھ

توان دختران را بھ  كند، پس در تابستان معموالً نمي چون رنگ مشكي نور را جذب مي«: اند بعضي گفتھ

 آیا این ادعا صحیح است؟] 3.[»تشویق كرد) مثل چادر مشكي(حجاب تیره 

 :پاسخ



اي از  وشش تیره و مشكي در بعضي از مناطق كھ داراي تابستان گرم است، اساساً براي دستھاوالًً◌، پ

 .آور بودن، قابل تحمل است اي دیگر، بر فرض مشقت بانوان و دختران باعث مشقت نیست و براي دستھ

تقد و بانوان و دختران مع (كساني كھ در تابستان گرم، حجاب مشكي براي آنھا مشقت ندارد(دستھ اول 

مؤمني ھستند كھ بھ نقش حجاب برتر، مثل چادر مشكي، اعتقاد و باور راسخ دارند؛ از این رو نسبت بھ 

 .بعضي مشكالت احتمالي آن، احساس مشقتي ندارند

ي راسخ انجام دھد نسبت بھ عوارض و پیامدھاي سخت آن  اساساً وقتي انسان عملي را از روي عقیده

و ) ع(ي اطھار ، اصحاب و یاران ائمھ(ع(ي انبیاي الھي و معصومین در سیره. احساس مشقتي ندارد

ھاي نشأت گرفتھ از پذیرش یك  ھاي بسیار زیادي وجود دارد كھ در برابر مشقت عالمان مجاھد، نمونھ

 [4.[ند ا عقیده و ایمان، احساس مشقتي نداشتھ

جسم و بدن ]5[؛»ا قِویت علیھ النیةما َضُعَف بدن عم«نیز تصریح شده است؛ ) ع(در روایتي از امام صادق

گیرد، احساس ضعف و مشقت  انسان، در مقابل كارھایي كھ بر اساس نیت و اعتقاد دروني قوي انجام مي

  .كند نمي

ي  چنین كشف حجاب زنان بھ وسیلھ پس از قیام خونین عاشورا و ھم) ع(در جریان اسارت زنان اھل بیت

ت تاریخي و ماندگار فراواني از مقاومت و پایداري زنان مؤمن و ھا و خاطرا رضاخان در ایران، حكایت

ھا براي بانوان و دختران جوان و عفیف  ي این حكایت مطالعھ] 6.[حجابي نقل شده است عفیف در مقابل بي

 .بسیار آموزنده و افتخارآمیز است

اند،  سبت بھ حجاب نداشتھشود كھ زنان مؤمن، نھ تنھا احساس مشقتي ن از این قضایا بھ خوبي استفاده مي

. بلكھ بر عكس، جدایي آنھا از حجاب برتر، مثل چادر مشكي، باعث اذیت و آزار روحي آنان بوده است

اي از  ي كشف حجاب رضاخان نقل شده است كھ برداشتن چادر از سر زنان باعث گردید كھ عده در قضیھ

 [7.[آنھا از شدت غصھ و ناراحتي دق و فوت نمایند

كساني كھ ممكن است حجاب تیره و مشكي براي آنھا مشقت داشتھ باشد، ولي سختي و (ي دوم  ھاما دست

بانوان و دختراني ھستند كھ بھ دلیل قرار داشتن در محیط دیني و مذھبي ) كنند مشقت آن را تحمل مي

احتمالي حجاب سالي، سختي  اند؛ لذا در بزرگ گونھ حجاب عادت نموده خانواده و جامعھ، از كودكي بھ این 

 .مشكي براي آنھا قابل تحمل است

شود كھ اگر انسان از كودكي بھ انجام  شناسي و تعلیم و تربیت، در مبحث عادت گفتھ مي در علم روان

آور نیست، بلكھ برعكس، ترك و جدایي از آن عمل برایش  كاري عادت كرد، نھ تنھا انجام آن برایش مشقت

بھ والدین در عادت دادن فرزندان ) ع(ي اطھار ي ائمھ مز و راز توصیھي مھم، ر ھمین نكتھ. مشقت دارد

بر اساس ھمین ] 8.[ي ناقص در سنین كودكي است اي، مثل نماز و اذكار آن و روزه بھ كارھاي شایستھ

ي  ي تمرین و عادت متربي بھ كارھاي شایستھ، و بھ موازات آن آگاھي بخشي درباره تأثیر شگرف مقولھ



تلقین «ھاي تربیتي، ھم چون  ھاي تربیت اسالمي از روش ارھاي خیر است كھ معموالً در كتابآثار مثبت ك

 [9.[شود بحث مي» اعطاي بینش«ھاي تربیتي مھم، مثل  در كنار دیگر روش» تحمیل بر نفس«و » بھ نفس

مشكي در توان بھ طور مطلق و كلي ادعا نمود كھ حجاب  ي قبل نمي بنابراین، با اسثثنا شدن دو دستھ

ي بانوان و دختران، فارغ از ھر مقدار اعتقاد دیني و ھر نوع محیط تربیتي  تابستان مناطق گرم، براي ھمھ

 .توان بھ آن تشویق كرد مشقت دارد و نمي

پذیریم كھ ممكن است حجاب مشكي در تابستان برخي از مناطق بسیار گرم براي بعضي  ثانیاً، اجماالً مي

پذیریم تحمل ھر گونھ مشقت و سختي بھ  آور باشد، ولي نمي ي قبل نیستند مشقت ستھاز افرادي كھ از دو د

ھا و  ي زندگي انسان كھ تجربھ) ع(ھاي معصومین طبق آموزه. طور مطلق غیر معقول و نامطلوب باشد

در  .واقعیت خارجي نیز مؤید آن است، اساساً زندگي دنیا بدون سختي و مشقت وجود خارجي ندارد

دار بالبالء «و ]10[»الدنیا دار المحنة«: ي محنت و سختي معرفي شده است دنیا خانھ احادیث،

فلسفھ و رمز و راز آمیختگي دنیا با سختي و مشقت نیز این است كھ انسان در وصول بھ ] 11.[»محفوفة

ند است ي كمال انساني ھستند نیازم ھایي كھ سازنده سعادت الھي كھ براي آن خلق شده است بھ تحمل سختي

و بھ تعبیر قرآن، چھ بسا كاري داراي سختي باشد و انسان از انجام آن اكراه داشتھ باشد، ولي خداوند خیر 

  :دھد و نیكي انسان را در آن قرار مي

ُ فِیِھ َخْیراً َكثِیراً   [12. [فََعسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئاً َو یَْجَعَل هللاَّ

ھا و بھشت جاودان در گرو تحمل سختي دانستھ شده  بھ كرامت یابي عالوه بر این در متون دیني، دست

  :است

 [14.[بالمكاره تنال الجنة] 13[المكارم بالمكاره

ي ھمراھي بعضي از احكام و تعالیم، مثل روزه، حجاب و جھاد با كلفت و سختي، در واقع،  اساساً فلسفھ

رد است؛ مثالً اگر استفاده از حجاب كامل گونھ تبعیض بین زن و م براي تأمین نیازمندي مذكور بدون ھیچ

ي قرآن  در تابستان مناطق گرم براي برخي بانوان و دختران با سختي و مشقت ھمراه است، طبق گفتھ

  :ي مردان، مانند جھاد نیز با سختي و مشكالت ھمراه است كریم، بعضي از احكام الھي ویژه

 [15.[ُكمْ ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلقِتاُل َو ھَُو ُكْرهٌ لَ 

ي گرما، در حجاب و پوشش زنان  ي جالب این است كھ ھمان گونھ كھ بعضي افراد، امروزه بھ بھانھ نكتھ

طلب براي جھاد مردان در ھواي گرم نیز  اي راحت ي قرآن، عده نمایند، طبق فرموده در تابستان تشكیك مي

قالُوا ال تَْنفُِروا فِي «رت نكنید گفتند در ھواي گرم براي جھاد كوچ و ھج اند و مي كرده تشكیك مي

  :فرماید در جواب آنھا بگو مي) ص(كھ خداوند بھ پیامبر] 16[»اْلَحرِّ 

ا لَْو كانُوا یَْفقَھُوَن؛ دانستند حرارت آتش جھنم از حرارت گرماي تابستان  اگر مي] 17[ناُر َجھَنََّم أََشدُّ َحّرً

 .تر است بیش



یابي بھ ھدف واالتر و  كھ تحمل سختي در زندگي دنیا باعث دست عالوه بر نقل، عقل نیز در مواردي

كند؛ مثالً اگر تأمین سالمت جسماني انسان، بھ عنوان ھدفي مھم، بھ  باالتر است، حكم بھ مطلوبیت آن مي

عقل و نقل ھر دو . آور نیازمند باشد انجام عمل جراحي سخت یا خوردن فالن داروي بسیار تلخ و مشقت

 .كنند، تا غرض باالتر، كھ حفظ سالمتي جسماني است، تأمین گردد تحمل سختي ومشقت مي حكم بھ لزوم

تشخیص داده است كھ سالمت روحي و رواني افراد ] 18[چون شارع مقدس بھ عنوان یك طبیب روحاني

جامعھ متوقف بر رعایت حجاب برتر، مثل چادر مشكي در مقابل نامحرم است، لذا پوشش چادر مشكي، 

ر ھواي گرم، عقالً و نقالً امري راجح و مطلوب است؛ و برخالف شبھاتي كھ بعضي با تبلیغات حتي د

ي بیش از بیست سال پس  كنند، تجربھ سازي بر ضد چادر مشكي منتشر مي القایي منفي، بھ منظور فرھنگ

یف، خود از انقالب اسالمي و گسترش سریع استفاده از چادر مشكي در بین زنان و دختران مؤمن و عف

براساس نظرسنجي . بھترین شاھد است كھ استفاده از این نوع حجاب مشكل نیست، و لذا قابل تشویق است

گویان، استفاده از چادر مشكي را در  درصد از پاسخ 65و تحقیقي كھ بھ تازگي صورت گرفتھ است 

 [19.[اند مجامع عمومي پسندیده

ز نظراً و عمالً انسان را بھ تحمل مشكالتي، كھ در راستاي و خاندان اھل بیت نی) ع) عالوه بر عقل، ائمھ

در وصیتي بھ ) ع(در بُعد نظري، امام علي. اند سعادت و تكامل جسماني و روحاني اوست، تشویق نموده

  :اند فرموده (ع(فرزند خود، امام حسن

ْد نفَسك التصبّر علي المكروه؛  .سخت عادت بدهنفس خود را بھ صبر و بردباري بر كار ] 20[َعوِّ

نماید از بھترین  در روایت دیگري، ایشان كارھایي را كھ انسان با اكراه و سختي بر خویشتن تحمیل مي

 :اند اعمال دانستھ

  [21.[اَفَضُل االعماِل ما اَكَرْھَت نفَسك علیھ

  :فرماید مي) ع(در بُعد عملي نیز، فرزند امام سجاد

بني ھاشم در عزاي حضرت، لباس مشكي پوشیدند و این لباس را  شھید شد، زنان) ع(وقتي جدم امام حسین

  [22.[دادند در گرما و سرما تغییر نمي

حاصل این كھ صرف سخت بودن بعضي از احكام، مانند پوشیدن چادر مشكي در ھواي گرم، باعث 

  .شود كھ این گونھ حجاب قابل ترویج و تشویق نباشد نمي
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 :شبھھ



روي ) مانند مقنعھ و چادر مشكي(ھاي با رنگ سیاه  اند كھ استفاده از لباس بعضي این گونھ ادعا كرده

آیا ادعاي مذكور صحیح ] 23.[گردد ھاي استخواني مي ھا تأثیر منفي دارد و باعث بیماري سالمتي خانم

 است؟

 :پاسخ

ھاي میداني مشخص و متعدد ادعا كرده بود كھ پوشش  ژوھشي محترم با استناد بھ پ اگر گوینده اوالً،

توانستیم بھ ادعاي  ھاي استخواني است، آن وقت در حد یك احتمال مي ھاي مشكي، علت ایجاد بیماري لباس

تر قرار دھیم؛ ولي از آن جایي كھ ادعا كننده ھیچ دلیل  مذكور توجھ و آن را مورد مطالعھ و بررسي بیش

ري براي ادعاي خود ارائھ نكرده است؛ بنابراین، ادعاي ایشان فاقد دلیل و مدرك، و و مدرك علمي معتب

 .در نتیجھ، فاقد ارزش و اعتبار علمي است

ھاي  ھاي مشكي و ایجاد بیماري ي بین پوشش لباس برعكس ادعاي فوق، كارشناسان، وجود رابطھ ثانیاً،

ي امروزي  نعھ ـ كھ مصداق بارز و رایج آن در جامعھاستفاده از چادر و مق«. اند استخواني را انكار كرده

  [24[».كند ي مشكي است ـ بیماري استخواني ایجاد نمي ما چادر و مقنعھ

 ي حجاب مشكي و افسردگي و اندوھناكي رابطھ -4

 

 :شبھھ

عھ و مثل مقن(ھایي با رنگ تیره و سیاه  ي مكرر از لباس اند كھ استفاده بعضي افراد این گونھ ادعا كرده

 آیا ادعاي مذكور صحیح است؟] 25.[تواند بھ افسردگي بینجامد مي (چادر مشكي

 :پاسخ

  .شود كھ ایشان دو مطلب را قبول دارد فھیمده مي» تواند مي«و » مكرر«ي  از دو كلمھ

ي محترم قبول دارد كھ اگر استفاده از پوشش و لباس سیاه، مثل چادر مشكي، بھ  ادعا كننده: مطلب اول

مكرر و دایمي نباشد، بلكھ فقط در بیرون از منزل و در مواجھھ با نامحرم باشد، باعث افسردگي  طور

  .نخواھد بود

ي محترم قبول دارند كھ حتي استفاده مكرر و دایمي  فھمیم ادعا كننده مي» تواند مي«ي  از كلمھ: مطلب دوم

شود؛ یعني این گونھ نیست كھ بین  از لباس سیاه فقط، بھ طور احتمالي ممكن است بھ افسردگي منجر

 .ي قطعي و لزومي باشد پوشش مكرر و دایمي لباس تیره و مشكي و افسردگي رابطھ

ي مكرر از لباس سیاه و افسردگي است؛ ولي  ي احتمالي بین استفاده بنابراین، مدعاي ایشان مبین یك رابطھ

 :ي احتمالي نیز نادرست است؛ زیرا ھمین رابطھ

ي احتمالي نیز دلیل و مدرك ارائھ نكرده است؛  ي محترم، حتي براي اثبات ھمین رابطھ كنندهاوالً، ادعا 



 .بنابراین، كالم ایشان مدعایي بدون دلیل و مدرك و در نتیجھ، فاقد ارزش و اعتبار علمي است

ي از ي محترم نیز نادرست است؛ زیرا یك ي احتمالي و بدون دلیل و مدرك گوینده ثانیاً، ھمین رابطھ

این حرف كھ پوشش تیره بانوان یا آقایان در جامعھ دلیل افسردگي است كامالً «پزشكان معتقد است  روان

ھاي علمي كھ نگارنده  چنین بر اساس نتایج مشورت ھم] 26[؛»ي علمي ندارد سخن غلطي است و ھیچ پایھ

بعضي از افراد، علت تمایل پزشكان انجام داده، ممكن است افسردگي  شناسان و روان با بعضي از روان

و بین این دو نكتھ ] 27[آنھا بھ پوشش سیاه باشد، ولي پوشش سیاه افراد علت ایجاد افسردگي آنھا نیست؛

 .ي محترم گردیده است تفاوت بسیار ظریفي است و خلط بین آن دو باعث اظھار نظر نادرست ادعا كننده

ي اجمالي  افسرده بھ پوشش سیاه نیز مبین نوعي رابطھ اگر ادعا شود كھ ھمین تمایل احتمالي بعضي افراد

 :بین افسردگي و پوشش تیره و مشكي است، باید گفت

ي دلیل و مدرك است و در نتیجھ فاقد  ي قبلي، احتمالي و بدون ارائھ ي فوق نیز، مانند رابطھ اوالً، رابطھ

  .ارزش و اعتبار علمي است

ي این  ھاي میداني تأیید شود، باز ھم نتیجھ كور، با پژوھشي احتمالي مذ ثانیاً، بر فرض كھ رابطھ

ھا قطعي و قابل اعتماد نخواھد بود؛ زیرا كنترل تمامي عوامل و عالیم تأثیرگذار در نتایج  پژوھش

  .ھاي میداني بسیار مشكل است پژوھش

داراي عوامل و  اي است كھ ھاي روحي و رواني بسیار پیچیده كھ، افسردگي از بیماري توضیح مختصر این

اشتھایي  عالیم و تظاھرات رفتاري مختلف و حتي متضاد است؛ مثالً بعضي افراد افسرده ممكن است بھ بي

در خصوص پوشش نیز ممكن است بعضي از افراد افسرده، بھ . اي دیگر بھ پرخوري متمایل شوند و عده

مایل پیدا كنند؛ بنابراین، حتي استناد بھ ھایي با رنگ غیر تیره ت اي نیز بھ لباس پوشیدن لباس تیره و عده

 .ي مدعاي مذكور نخواھد بود ھاي میداني نیز اثبات كننده پژوھش

ي منفي  پس استفاده از چادر مشكي برخالف ادعاھاي بھ ظاھر علمي بعضي از افراد، نھ تنھا عارضھ

یج و تحریك و ایجاد آرامش ي حجاب و پوشش زنان در مقابل نامحرم، یعني عدم تھی ندارد، بلكھ با فلسفھ

ھا، این كھ رنگ مشكي رنگي صامت و  شناسي رنگ امروزه در روان. رواني در جامعھ نیز سازگار است

شناسي  در كتاب روان. شود، یك واقعیت مسلم است غیر فعال است و باعث تحریك و جلب توجھ نمي

بنابراین، فردي كھ ] 28[؛»ز مطلق استسیاه نمایانگر مر«ي رنگ سیاه گفتھ شده است كھ  ھا درباره رنگ

كند با این كار، مرز مطلق و كاملي بین  در مقابل نامحرم و در بیرون منزل، از حجاب مشكي استفاده مي

خواھد  كند، مي وقتي كھ خانمي در بیرون منزل چادر مشكي بھ سر مي. نماید خود و افراد نامحرم ایجاد مي

این حریم نزدیك شود؛ زیرا این حریم، حریم حیا و عفت است، نھ جاي نشان دھد كھ نامحرم حق ندارد بھ 

خواھد نگاه تیز ھرزگي و ابتذال را بشكند و  بازي؛ او با حجاب مشكي خود مي  حیایي و ھرزگي و ھوس بي

 .نگذارد نامحرمي در حریم عفت و پاكي و نجابت او وارد شود و حرمت او را از بین ببرد



یعني رنگ » بلھ«ي مقابل  بوده و نقطھ» نھ«ھا آمده است كھ سیاه بھ معناي  ي رنگشناس چنین در روان ھم

كنند، در واقع  بنابراین، وقتي بانوان در مقابل نامحرم از حجاب مشكي استفاده مي] 29[سفید است؛

را بھ سوي ھا  پوشند، در واقع راه نگاه بگویند؛ و در مقابل، آنھایي كھ لباس سفید مي «نھ«خواھند بھ او  مي

پوشند خواستھ یا ناخواستھ خود را در  ھاي رنگارنگ و جذاب مي گذارند و آنھایي كھ لباس خود باز مي

بیند،  ي مشكي را مي از نظر رواني نیز وقتي انسان پارچھ. دھند ھاي ھرزه و آلوده قرار مي معرض نگاه

گرداند؛ و در مقابل، نگاه بھ  يخود نظر را برم دیگر چندان رغبتي براي نگاه كردن ندارد و خودبھ

ي بانوان از  كند؛ و استفاده كند و براي دیدن و استمرار آن رغبت ایجاد مي ھاي روشن چشم را باز مي رنگ

  .گردد ھاي رنگارنگ نیز باعث جلب توّجھ مردان نامحرم مي لباس

  :در حدیثي نقل شده است

اگھان ابلیس در حالي كھ كاله رنگین بر سر در یكي از مجالس خود نشستھ بود كھ ن) ع(حضرت موسي

نزدیك شد، كاله رنگین خود را برداشت و بھ حضرت ) ع(داشت وارد شد؛ وقتي بھ حضرت موسي

) ع(حضرت موسي. من ابلیس ھستم: تو كیستي؟ گفت: پرسید) ع(حضرت موسي. سالم كرد) ع(موسي

بھ خاطر مقام و منزلت تو در نزد خدا، : گفتاي؟ ابلیس  خدا تو را ھالك كند، براي چھ نزد من آمده: گفت

براي چیست؟ ابلیس ) كاله رنگارنگ(آنچھ بر سر داري : آن حضرت سؤال كرد. آمدم سالمي بھ تو بگویم

 [30.[ربایم ي آن قلوب فرزند آدم را مي بھ وسیلھ: در پاسخ گفت

گردد،  ي فراواني مي فتھ شدن عدهگونھ كھ دنیا، در شكل كاله رنگارنگ ابلیس، باعث فری بدون تردید، ھمان

ھاي رنگارنگ در اندام زنان و دختران جوان نیز، باعث فریفتگي مردان و  مظاھر رنگین دنیا، مثل لباس

  .گردد و ھیچ انسان منصفي در این مطلب تردید ندارد جوانان مي

گونھ كھ از شواھد  آن - نیز) خمار و جلباب(با توّجھ بھ آنچھ در مباحث قبل گذشت كھ رنگ حجاب قرآني 

گردد ـ مشكي بوده است؛ و با عنایت بھ آنچھ بیان شد كھ از نظر  لغوي، حدیثي و تاریخي استنباط مي

ي حجاب بانوان  شناسي، رنگ مشكي رنگي صامت و غیر فعال است و این ویژگي در تأمین فلسفھ روان

حي قرآني و بھ انتخاب زنان مسلمان و ایراني ي عمیِق و شناسانھ باید بھ نگاه روان. نقش بسیار مؤثري دارد

شناسي در غرب از مادر علم متولد نشده بود، مادران و بانوان  آفرین گفت كھ در زماني كھ ھنوز روان

تر از دانشمندان  شناسانھ مسلمان و ایراني بھ بركت تقواي الھي و نورانیت تعالیم دین مبین اسالم، روان

  [31.[اند حجاب بیرون از منزل خویش انتخاب نموده امروزي، چادر مشكي را براي

 :شبھھ



من . بندند ھایم را بھ روي شادي مي چشم. دانند ام را آواي شوم مي فریاد شادي«برخي با این عبارت كھ 

آور و  اند ادعا نمایند كھ سفیدپوشي شادي خواستھ] 32[».خواھم سپید بپوشم، شاد باشم، شادي كنم مي

 آیا ادعاي مذكور صحیح است؟. گردد ي، باعث حزن و اندوه ميپوش بالعكس سیاه

 :پاسخ

اي كاش . اي نامعلوم، روش معقول و منطقي نیست اّوالً، وارد نمودن اتھاِم مخالفت با شادي بھ عّده

نمود، تا بھ  در عبارت فوق را مشخص مي» بندند مي«و » دانند مي«ي محترم مرجع ضمیرھاي  گوینده

وگوي منطقي داشتھ باشیم؛ بھ ھر حال چون مخاطب اتھام  توانستیم با ایشان گفت مي طور صریح و شفاف

 .كنیم نظر مي یاد شده معلوم نیست، از بررسي آن صرف

خواھند لباس سپید بپوشند، باید گفت نوع و رنگ پوشش افراد، اعم از زن و مرد،  اند مي ثانیاً، این كھ گفتھ

مثالً پزشكان ] 33[و شرایط مختلف شغلي، زماني، مذھبي و غیره است؛ اي، متأثّر از عوامل در ھر جامعھ

كنند؛ دختران جوان، ھنگام عروس شدن لباس  و پرستاران در محیط كار خود از لباس سفید استفاده مي

ي سادات ھستند،  ي جلیلھ گذارند؛ رھبران دیني و طّالبي كھ از سلسلھ پوشند و سپس آن را كنار مي سپید مي

كنند؛ براي مردان در مراسم احرام حج مستحب است  ي سیاه رنگ استفاده مي ر دایمي از عمامھبھ طو

تر نسبت بھ حجاب و پوشش زنان، بھ آنھا شرعاً اجازه داده  لباس سپید بپوشند، ولي بھ دلیل حساسیت بیش

  [34.[كھ رنگ آن سپید نباشد، استفاده كنند شده از ھمان لباس معمولي، ولو این

ي افراد، اعم از زن و مرد، از پوشیدن لباس شھرت؛ یعني لباسي كھ مطابق شأن افراد  وه بر این، ھمھعال

ھاي غیرمتعارف  و واضح است كھ رنگ] 35[اند؛ گردد منع شده نما شدن آنان مي نیست و باعث انگشت

 .باشد یكي از عوامل تحقق لباس شھرت مي

خواه بھ عنوان یك فرد متدین و خواه بھ عنوان یك شھروند  كھ ایشان، ھمانند ھر فرد دیگري، حاصل این

ایراني، در مورد استفاده از لباس سپید، متأثّر از عوامل مختلف یاد شده ھستند و این مطلب منحصر بھ 

ي جوامع در انتخاب نوع و رنگ پوشش، متأثّر از عوامل و  ي افراد در ھمھ باشد، بلكھ ھمھ ایشان نیز نمي

 .شبیھ عوامل و شرایط فوق ھستند شرایط متعددي

از نظر اسالم عزیز و . خواھند شاد باشند و دیگران را نیز شاد كنند، بسیار مطلوب است اند مي كھ گفتھ این

احكام نوراني و مترقي آن نیز، شاد بودن و شاد كردن دیگران بسیار مورد تشویق و توصیھ قرار گرفتھ 

 :ي بسیار مھم است باشد دو نكتھ ي توضیح مي جا شایستھ ولي آنچھ در این] 36[است،

ي عزا و فقدان شادي  فرض كھ استفاده از لباس مشكي، لزوماً نشانھ اي با پذیرش این پیش عّده: ي اّول نكتھ

ھاي مشكي را افراد غمگین، و افراد استفاده كننده از  كنند افراد استفاده كننده از لباس است، تالش مي

فرض، نادرست است؛ زیرا نھ  كھ این تصور و پیش حال آن] 37[افراد شاد بدانند؛را   ھاي رنگین لباس

ي افرادي كھ از  اند، و نھ ھمھ كنند، لزوماً افراد غمگین ھاي مشكي استفاده مي ي افرادي كھ از لباس ھمھ



ف، لباس ھاي مختل كنند، لزوماً افراد شادي ھستند؛ زیرا در جوامع و گروه ھاي رنگین استفاده مي لباس

ي خاصي  ي امور مختلفي قرار گرفتھ است؛ گاھي لباس مشكي عالمت و شعار عده مشكي عالمت و نشانھ

ي سادات روحاني  ي جلیلھ عباس كھ پوشش مشكي شعار آنان بوده است، یا مثل سلسلھ بوده است، مثل بني

نیز از ) ص(، پیامبر اكرمبراساس روایات. ي مشكي، عالمت سیادت براي آنان است كھ استفاده از عمامھ

 [38.[كردند ي مشكي استفاده مي عمامھ

ي وقار و  گاھي پوشش مشكي، نشانھ] 39[ي زیبایي است؛ اي پوشیدن لباس مشكي نشانھ گاھي از نظر عده

كھ بعضي  كنند؛ پس این سنگیني است، مثل ھنگامي كھ بانوان از این پوشش در بیرون منزل استفاده مي

تزام بھ پوشیدن چادر مشكي، منافي با شادماني و مالزم با غم و اندوه و افسردگي است، كنند ال خیال مي

بندي بھ احكام آن، مثل رعایت حجاب برتر و استفاده از چادر  تصور صحیحي نیست؛ دین و مذھب و پاي

ھاي  ي یافتھ قبالً درباره. مشكي، باعث آرامش روحي و رواني خود بانوان و دیگر افراد جامعھ است

ھا در باب مطلوبیت رنگ مشكي براي حجاب بانوان در بیرون منزل و مطلوبیت این  شناسي رنگ روان

ھاي  ي ھماھنگي و تناسب بین یافتھ دیل كارنگي درباره. نوع حجاب از نظر متون دیني مطالبي نقل شد

 :چنین گفتھ است) ص(پزشكي و تعالیم پیامبران علوم جدیدي، مثل روان

دھد كھ پیامبران بھ مردم آموختند؛  پزشكي ھمان چیزھایي را تعلیم مي رین علم، یعني روانامروز جدیدت

 [40.[كند اند كھ داشتن یك ایمان محكم، نگراني، تشویش، ھیجان و ترس را برطرف مي زیرا آنان دریافتھ

نشاط را فقط  عدم آگاھي از مفھوم جامع و كامل شادماني باعث شده است كھ برخي شادي و: ي دّوم نكتھ

ھاي اصیل كھ از اعتقاد بھ امور معنوي و پایدار  در بُعد مادي و زودگذر آن منحصر نمایند و از شادماني

  .آید غفلت نمایند بھ دست مي

ي شادي تحقیقات فراواني كرده است، بھ  یكي از پژوھشگراني كھ سالیان دراز در غرب زیستھ و درباره

ایشان معتقد . ھاي اصیل و پایدار تأكید فراوان دارد در ازدیاد شادي دخالت عنصر معنویت و اعتقادات

یابي بھ شادي ھمیشگي باید اعتقاد و باور خود را  است انسان براي نجات از مشكالت كنوني و دست

ھاي جسماني وجود  ھا و لذت تر از شادي ھایي بھ مراتب عمیق تصحیح كند و بپذیرد كھ در زندگي شادي

وي معتقد است با تقویت . یابي بھ آنھا نیازمند صرف وقت، تالش و صبر و حوصلھ است دارند كھ دست

گزاري، رضایت،  بیني، خیرخواھي، سپاس عشق خدمت بھ مردم، خوش: چون ھاي انساني، ھم ارزش

 [41.[توان بھ شادي دست یافت قناعت، گذشت و زدودن رذایل اخالقي، مي

 ھاي غیر مشكي را بشناسند؟ رنگ توانند آیا بانوان مشكي پوش نمي -5

 

 :شبھھ



گوید، یكدست  راست مي. اید ي شما سیاه پوشیده گوید ھمھ شناسد، مي پدرم ھیچ وقت مرا بیرون خانھ نمي

] 42[شناسیم، نھ قرمز را، نھ آبي را، نھ سبز را و نھ بنفش را، ھا تنھا سیاه را مي از رنگ... سیاھیم سیاه

 .وق دو ادعا نموده استي محترم در عبارت ف گوینده

 :اّدعاي اّول

 .پوشند ي زنان در بیرون منزل لباس سیاه مي ھمھ

 :پاسخ ادعاي اّول

ي زنان  پوش بودن ھمھ ي ما حاكي از این است كھ ادعاي سیاه ي ھمھ اّوالً، واقعیت عیني و مشھود روزانھ

اعم از شھرھاي بزرگي مثل  ھا در سطح جامعھ، ھاي رنگین خانم نگاھي بھ پوشش. ادعاي درستي نیست

 .ي ادعاي مذكور است ھاي مختلف، تكذیب كننده تھران و غیر آن و پوشش زنان روستایي استان

ي با نامحرم از مصادیق مختلف حجاب مشكي،  ي زنان در بیرون منزل و در مواجھھ كنیم ھمھ ثانیاً، فرض 

یاد شده، بھ دلیل تأمین حجاب و پوشش بھتر و  ھاي كنند، پوشش مثل مانتو، مقنعھ و چادر مشكي استفاده مي

طبق تصریح فقھا بھ عنوان كارشناسان مسائل دیني و . تر براي زنان، قابل دفاع عقلي و شرعي است بیش

واضح ] 43.[ھاي مھیج و تحریك كننده استفاده نمایند اسالمي، بانوان در مواجھھ با نامحرم نباید از رنگ

ھاي پوشش بانوان كھ حالت تھییج و تحریك نامحرم در آن وجود ندارد رنگ  است كھ یكي از بھترین رنگ

ھا این مطلب از مسلمات است كھ رنگ  شناسي رنگ گونھ كھ قبالً گذشت، در روان ھمان. مشكي است

شكن است؛ و تردیدي نیست كھ این ویژگي  مشكي، رنگي صامت و غیرفعال و در مواجھھ با نامحرم نگاه

پذیري و ایجاد آرامش روحي و  و حكمت حجاب را كھ عبارت است از عدم تحریك رنگ مشكي، فلسفھ

 .كند تر تأمین مي رواني در سطح جامعھ، بیش

ي ھیچ دلیل  برخي مطبوعات و نویسندگان آنھا باید بھ این پرسش جدي پاسخ دھند كھ چرا بدون ارائھ

حي و رواني را بر ضد حجاب و چادر معقول و منطقي و با سوء استفاده از زبان شعر و ادب، جنگ رو

  .اند مشكي آغاز كرده

 :ادعاي دّوم

ھاي  شود كھ استفاده كنندگان از حجاب استفاده از لباس و حجاب مشكي بانوان در بیرون منزل باعث مي

 .ھاي غیر مشكي را نشناسند مشكي، رنگ

  :پاسخ ادعاي دّوم

ھاي مشكي بھ طور مستمر در خارج از منزل و نشناختن  ساّوالً، از نظر منطقي تالزمي بین استفاده از لبا

ھاي رنگین در مجالس زنانھ، در داخل منزل و در مقابل  ھاي غیرمشكي نیست؛ زیرا استفاده از لباس رنگ

  .كند ھاي مختلف را فراھم مي افراد محرم، امكان شناختن رنگ

ھاي داراي  توانند از لباس گر بانوان ميثانیاً، عالوه بر داخل منزل، در خارج از آن نیز ایشان و دی



كھ بھ طریقي، مثل استفاده از چادر مشكي، در مواجھھ با  ھاي متنوع استفاده نمایند، البتھ بھ شرط این رنگ

ھاي رنگین بھ دلیل زیبایي خیره كننده، از مصادیق  نامحرم آنھا را بپوشانند؛ زیرا تردیدي نیست كھ لباس

ھا بھ  یند و بانوان و دختران براساس دستور قرآن، از تبرج و نمایش زینتآ عرفي زینت بھ شمار مي

  :اند نامحرمان منع شده

 [45.[و غیر متبرجات بزینة] 44[وال تبرجن تبرج الجاھلیة االولي

چنین در حضور شوھر و افراد  البتّھ در مجالسي كھ افراد نامحرم حضور ندارند، مثل مجالس زنانھ و ھم

] 46[»...َو ال یُْبِدیَن ِزینَتَھُنَّ إِالَّ لِبُُعولَتِِھنَّ أَْو آبائِِھنَّ «: ھا استفاده نمایند نند از زیورآالت و زینتتوا محرم، مي

گونھ كھ  زیرا ھمان] 47[اند؛ ھا ترغیب و تشویق شده حتي باالتر از جواز در روایات بھ استفاده از زینت

ن است، استفاده از زیورآالت و خودآرایي نیز نیاز حجاب و پوشش، نیاز فطري انسان، خصوصاً زنا

 .فطري انسان، مخصوصاً بانوان است

گویي بھ دو نیاز  این از امتیازات احكام نوراني و مترقي اسالم است كھ ضمن توّجھ و ضرورت پاسخ

 دیگر با تشویق آنان بھ  مذكور، از طرفي با دستور الزامي زنان بھ رعایت حجاب و پوشش و از طرف

ھا بھ نامحرمان، جلوي سوء استفاده را  ھا، بھ شرط عدم تبّرج و نمایش زینت استفاده از زیورآالت و زینت

 .ي سالمت روحي و رواني افراد جامعھ فراھم گردد گرفتھ است، تا از این طریق زمینھ

 

-------------------------------------------- 

 :پاورقى ھا

 .1ص 1379بھمن  15كشف حجاب بھ روش مدرن،  ي فیضیھ، نامھ ھفتھ . [1]

ي مذكور، بھ  الزم بھ تذكر است كھ پاسخ شبھھ. 45ص . 49ي  زیبا میر حسیني، پیام زن، شماره . [2]

 .طور مختصر در خود مجلھ نیز آمده است

 .6، ص 79شھریور ماه  28، 1623ي  ي ایران، شماره عباس اللھیاري، روزنامھ . [3]

 .75، ص )ع(سید اسماعیل گوھري، آرزوي شھادت در بیان معصومین: ك.نمونھ ربھ عنوان  .[4]

 .270، ص 10محمدي ري شھري، میزان الحكمھ، ج  . [5]

و  38، ص 69ي  ي پیام زن، شماره مجلھ» عاشورا حفظ كرامت و حجاب«احمد عابدیني، : ك.ر . [6]

 .ي فرھنگي قدر والیت ر مؤسسھھاي تاریخ تھاجم فرھنگي، نش حكایت كشف حجاب، از سري كتاب

 .48غالمعلي حداد عادل، فرھنگ برھنگي و برھنگي فرھنگي، ص  . [7]

، ص 4، و ج 409، ص 3فروع كافي، ج : ك.ھاي مذكور بھ عنوان نمونھ ر براي آشنایي با توصیھ . [8]

124.  

نگاھي دوباره بھ  دكترخسرو باقري،: ك.ھاي مذكور و نقش تربیتي آنھا ر براي اطالع از روش . [9]



  .86ـ  68تربیت اسالمي، ص 

 .131آمدي، غرر الحكم و درر الكلم، ص  . [10]

 .ھمان . [11]

 .19ي  ، آیھ)4(ي نساء  سوره . [12]

، )ع(ي موضوعي كلمات امیر المؤمنین علي ھاي حكمت، گزیده ي قمي، جلوه سید اصغر ناظم زاده . [13]

 .504ص 

 .ھمان . [14]

 .216ي  ، آیھ)2(ي بقره  سوره . [15]

 .81ي  ، آیھ)9(ي توبھ  سوره . [16]

 .ھمان . [17]

 .«...یا عباد هللا انتم كالمرضي و رّب العالمین كالطبیب«ي كتاب، روایت  دیباچھ: ك. ر . [18]

، 51، ص 2ي  شماره ، پیش1380خبري زنان، مھرماه  ـ   ي تحلیلي ھاي اندیشھ، ماھنامھ زنان و تازه .[19]

 .30/5/80ي ایران  ھ نقل از روزنامھب

  .31ي  نھج البالغھ، تحقیق صبحي صالح، نامھ . [20]

 .249ھمان، حكمت  . [21]

 .118، ص 7البحراني، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاھرة، ج  . [22]

 .4، ص 1379مھر ماه  2، 1627ي  ي ایران، شماره فاطمھ خاتمي، روزنامھ . [23]

 .1379شھریور ماه  28ي ایران،  كتر طباطبایي، روزنامھد . [24]

، 22ي  ي زنان شماره ، و مجلھ4، ص 79مھر ماه  3ي ایران،  علیرضا امیر پور، روزنامھ: ك.ر . [25]

ي زنان طي  اند، مجلھ ؛ بر خالف ایشان كھ خیلي با احتیاط اظھار نظر كرده4، ص 73بھمن و اسفند ماه 

ي ھیچ  ھ و بازار، با روش تبلیغ تلقیني و القایي، بھ طور صریح، ولي بدون ارائھاي با مردم كوچ مصاحبھ

  .پوشي باعث افسردگي است دلیل و مدرك معتبري این فكر را ترویج نموده است كھ سیاه

ثابت شده «: ، آمده است6، ص 1380شھریور  24ي آفتاب، در تاریخ  ي زنان در روزنامھ برخالف مجلھ

خوشبختانھ ایشان . »كند ي افسردگي و ناامیدي را در افراد تشدید مي ه ناخواستھ روحیھاست كھ رنگ سیا

بھ خوبي » تشدید«ي  ي ایران، مقداري با احتیاط اظھار نظر كرده است؛ چون از واژه نیز ھمانند روزنامھ

ط ممكن است كھ ایشان نیز قبول دارند پوشش سیاه، سبب ایجاد افسردگي نیست، بلكھ فق  گردد آشكار مي

اند، استفاده از لباس مشكي باعث تشدید  بعضي از افرادي كھ در اثر عوامل دیگر دچار افسردگي شده

ي اول این كھ، ایشان ادعا  نكتھ. رسد ي این ادعا بھ نظر مي افسردگي آنھا گردد؛ البتھ دو نكتھ درباره

ي  شده است، اما متأسفانھ ھمانند ھمھھاي رنگ سیاه چنین اثري ثابت  اند براي استفاده از لباس نموده



ھاي قابل  كنند، ھیچ سند و مدركي از كارشناسان قابل اعتماد و پژوھش افرادي كھ چنین ادعاھایي مي

ي فردي كھ دچار  شناسان متخصص و متعھد درباره نكتھ دوم این كھ، اگر روان. اند اطمینان ارائھ نداده

گردد،  در مورد این فرد خاص باعث تشدید افسردگي او مي افسردگي است تشخیص دادند كھ پوشش سیاه

كنند؛ كما این كھ  وجھ او را ملزم بھ استفاده از لباس مشكي نمي é ê در چنین موردي عقل و شرع بھ ھیچ

آنچھ كھ مطرح است این است . باشند نیز چنین الزامي وجود ندارد ي افرادي كھ دچار افسردگي نمي درباره

ي  ھا، چون رنگ مشكي، رنگ صامت و غیر فعال است، استفاده شناسي رنگ ھاي روان ھكھ براساس یافت

گردد و بھ ھمین دلیل  زنان از این رنگ در مقابل نامحرم، باعث آرامش روحي و رواني افراد جامعھ مي

استفاده از چادر و پوشش مشكي براي بانوان در خارج از منزل و در مقابل نامحرم رجحان و مطلوبیت 

  .دارد

، 28/5/81، 155ي  شماره ) قم(دي  19ي  نامھ ، ھفتھ)متخصص اعصاب و روان(دكتر برھاني  . [26]

 .9ص

یكي از قراین و شواھدي كھ مؤید این ادعاست كھ پوشش سیاه علت ایجاد افسردگي نیست این است  . [27]

 .كنند فاده ميھاي مشكي است شناس نیز از پوشش پزشك و روان كھ بسیاري از بانوان روان

 .97زاده، ص  ي ویدا ابي ، ترجمھ»ھا شناسي رنگ روان«دكتر ماكس لوشر،  . [28]

 .ھمان . [29]

 .177، ص 5فیض كاشاني، المحجة البیضاء في تھذیب االحیاء، ج  .[30]

آذر  7، دوشنبھ 3ي فیضیھ، ص  نشریھ» اعجاز رنگ سیاه، چرا چادر مشكي؟«هللا رحماني،  حجت .[31]

 .(با دخل و تصّرف( 1379

 .8، ص 1380شھریور،  24ي نوروز،  ، روزنامھ»نكند پدرم مرا نشناسد«گلي،  مانا دشت .[32]

ھاي افراد در انتخاب نوع، جنس و رنگ لباس  ي عوامل و انگیزه یكي از افرادي كھ در زمینھ .[33]

وي . است» ولوجیة المالبسدراسات في سیك»ي زن عرب زبان كتاب  تحقیقات خوبي نموده است، نویسنده

ھاي حاكم بر یك جامعھ،  محیط، ارزش é êچون  عواملي ھم (132ـ  123ص (در فصل پنجم كتاب خود 

وي . كند ھا، تقلیدھا، و باالخره معیارھا و قوانین را از عوامل مؤثر در انتخاب پوشش ذكر مي عادت

ودآرایي، احتشام و حیا، برخورد و جلب توّجھ دیگران، زینت و خ) 179ص (چنین در فصل ھشتم  ھم

ھاي روحي  ارتباط با دیگران، مورد حمایت قرار گرفتن، تحقق ذات و باالخره مدگرایي را از جملھ انگیزه

دكترعلیة : ك. تر ر براي آگاھي بیش. كند و رواني افراد در انتخاب نوع، جنس و رنگ پوشش ذكر مي

 .عابدیني، دراسات في سیكولوجیھ المالبس

از ابواب  33، كتاب الحج، روایات باب 9حر عاملي، وسائل الشیعھ الي تحصیل مسائل الشریعة، ج .[34]

  .229؛ و صدوق، المقنع، ص 41احرام، ص



؛ و سید محمد كاظم طباطبایي، العروة 354، ص3الشیعھ، كتاب الصالة، ج حر عاملي، وسائل .[35]

 .42ي  الوثقي، فصل شرایط لباس مصلي، مسئلھ

ھاي  بھ كتاب. ك.چنین ر ي سرور؛ ھم ، ذیل واژه438، ص 4الحكمة، ج  میزان: ك.بھ عنوان نمونھ ر .[36]

 .ھاي سرور، بھجت، نشاط، فرح احادیث، ذیل واژه

اي كوچھ و بازاري و عوامانھ با عنوان  ، طي مصاحبھ22ي  ي زنان، شماره بھ عنوان نمونھ، مجلھ .[37]

روش تبلیغ القایي، تالش نموده است این تفكر را بھ مخاطبان خود تلقین  با» پوشید؟ خانم چرا سیاه مي«

 .نماید

 .379، ص 10، كتاب الصالة، روایت 3الشیعھ، ج  حر عاملي، وسائل .[38]

 .42ھا، ص  ناصر فرزان، رنگ و طبیعت، دانش رنگ .[39]

 .37ین زندگي، ص ، بھ نقل از كتاب آی1379، بھار 50ي زندگي، دفتر شادابي، ص  مجلھ .[40]

  .نژاد، كتاب شادي و زندگي ، بھ نقل از مھدي بھادري77ي زندگي، دفتر شادابي، ص  مجلھ .[41]

 .8، ص 1380شھریور  24ي نوروز،  ، روزنامھ»نكند پدرم مرا نشناسد«گلي،  مانا دشت .[42]

حرم و نامحرم؛ و توضیح المسائل فقھا و مراجع تقلید، ذیل مباحث مربوط بھ پوشش م: ك. ر .[43]

  .استفتائات آخر كتاب

  .33ي  ، آیھ)33(ي احزاب  سوره .[44]

 .60ي  ، آیھ)24(ي نور  سوره .[45]

 .31ي  ھمان، آیھ .[46]

باب كراھة ترك المرأة . 52حر عاملي، وسائل الشیعھ، كتاب الطھارة، ابواب آداب الحمام باب  .[47]

 .للحلي و خضاب الید

 

 

 گیري  نتیجھ

 

تر و حداكثِر بانوان، بھ  دار حجاب بیش مباحث طرح شده در این اثر بھ خوبي آشكار شد كھ اسالم طرفاز 

خصوص زنان و دختران جوان در بیرون منزل و در مواجھھ با نامحرم است، و بعضي از مصادیق 

تر و بھ  و بیشي حجاب بھتر  ھاي بلند و گشاد، مقنعھ و چادر مشكي، تأمین كننده حجاب برتر، مانند لباس

گویي بھ شبھات طرح شده بر  ي حاضر در پاسخ از آن جا كھ در نوشتھ. اصطالح، پوشش حداكثري ھستند

ضد چادر مشكي، تأكید فراواني نسبت چادر مشكي صورت گرفت، ممكن است مخاطبان تصور نمایند كھ 



اي كھ براي انواع  ونھي این اثر براي حجاب در شكل چادر مشكي موضوعیت قایل است؛ بھ گ نگارنده

ھاي دیگر بانوان ارزشي قایل نیست، ولي واقعیت غیر از این است؛ زیرا ما براي حجاب با چادر  حجاب

مشكي طریقیت قایل ھستیم؛ بھ این معنا كھ معتقدیم حجاب با چادر مشكي بھ دلیل قراین و شواھد فراوان 

بھ عنوان بھترین ) س(مین دلیل، فاطمھ زھراي قرآني است و بھ ھ لغوي و تاریخي، داراي اصل و ریشھ

ي حجاب برتر  گونھ پوشش از مصادیق تأمین كننده اند، و لذا این كرده الگوي زن مسلمان از آن استفاده مي

. كاھد گونھ كھ گذشت ھیچ یك از شبھات مخالفان چادر مشكي از كارآمدي و برتري آن نمي است؛ و ھمان

اي با استفاده از  ي حاضر این است كھ بھ مخاطبان بگوید كھ چرا عده نوشتھ ھاي اصلي در واقع یكي از پیام

ھاي القایِي تبلیِغ منفي، قبل از این كھ طرح مشخص و كاملي براي ترویج الگوي دیگري  شبھات و روش

از حجاب برتر ارائھ نمایند بھ جنگ روحي و رواني بر علیھ زنان متدین و عفیِف استفاده كننده از چادر 

ي خود، بھ تخریب چادر مشكي  منطقي از حجاب و پوشش مورد عالقھ  كنند و بھ جاي تبلیغ مشكي اقدام مي

ي چنین كاري ترویج لیبرالیسم و آزادي در پوشش در سطح جامعھ و  روشن است كھ نتیجھ. كنند اقدام مي

وجھ بھ مطلب فوق و با ت. كاھش مقدار حجاب و پوشش بانوان و روي آوردن آنان بھ حجاب حداقلي است

ھاي الھي در انسان  ي نافرماني از حدود و چھارچوب با عنایت بھ این كھ از نظر قرآن، مقتضي و زمینھ

ْنساُن لِیَْفُجَر أَماَمھُ «موجود است؛  توان نتیجھ گرفت كھ ترویج و تبلیغ حجاب  بھ خوبي مي] 1.[»بَْل یُِریُد اْإلِ

كم حجاب و پوشش  یرا تبلیغ و ترویج این گونھ حجاب و پوشش، كمو پوشش حداقلي بھ نفع جامعھ نیست؛ ز

برد ـ كھ اكنون بعضي از عالیم و آثار  حجابي پیش مي اسالمي موجود در جامعھ را بھ سمت بدحجابي و بي

با توجھ بھ واقعیت موجود، باید تمام ابزارھاي . آن در برخي شھرھاي بزرگ آشكار گردیده است

ھاي اسالمي كھ یكي از  قبیل كتاب، مطبوعات و صدا و سیما را بھ سمت ارزشساز جامعھ از  فرھنگ

بارزترین آنھا رعایت پوشش مطلوب است، ھدایت نمود؛ لذا در پایان این اثر بھ منظور حركت در مسیر 

 .گردد ھایي ذكر مي نھادھا و توصیھ نھادینھ شدن حجاب كامل اسالمي در جامعھ، پیش
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 :پاورقى ھا

 .5ي  ، آیھ)75(ي قیامت  سوره . [1]

 

 

 ھا نھادھا و توصیھ پیش



 

ھاي ابتدایي، راھنمایي و دبیرستان، بھ طور  ھاي درسي دختران دوره شود در كتاب نھاد مي پیش .1

بندي مباحث از  حھاي تحصیلي و با رعایت سط وار مباحث مختلف حجاب و پوشش بھ ترتیب دوره سلسلھ

ساده بھ پیچیده بھ شكل صحیح و زیبا طرح شود، تا دختران جامعھ از ھمان خردسالي بھ عنوان مادران 

آینده، با مسائل مختلف حجاب، اعم از فلسفھ و فواید حجاب، آثار فردي و اجتماعي آن، پیامدھاي بدحجابي 

سخ پیدا نمایند، اگر دختران جامعھ از ھمان حجابي و غیره آشنا شوند و نسبت بھ حجاب، اعتقاد را و بي

سنین كودكي اعتقاد راسخ و عمیقي نسبت بھ حقانیت حجاب و مسائل آن، بھ عنوان یك حجاب دروني، پیدا 

از آن جا كھ . ي حجاب بیروني نیز بر اساس ھمان اعتقاد دروني عمل خواھند كرد نمایند یقیناً در مرحلھ

ي نور است؛  اري از مسائل حجاب و پوشش در آن مطرح شده، سورهھاي قرآني كھ بسی یكي از سوره

ي آشنایي عمیق و تفصیلي دختران با معارف قرآني این سوره  مناسب است كھ در مدارس دخترانھ، زمینھ

  .ي حجاب و پوشش، بھ طور صحیح و دقیق و كارشناسي شده فراھم گردد درباره

ھاي ھر چند وقت  نامھ ھا بھ صورت ویژه نگي، مثل مجلھگردد از برخي محصوالت فرھ نھاد مي پیش .2

ي ششم  یكبار براي تبیین علمي و جذاب مسائل حجاب براي دختران استفاده شود؛ بھ عنوان مثال شماره

ي  گردد، ویژه ي فرھنگي دارالحدیث چاپ مي ي جوانان كھ توسط موسسھ ویژه «حدیث زندگي»  ي مجلھ

 .كنیم ن را بھ خواھران و بانوان توصیھ ميعفاف و حجاب است كھ مطالعھ آ

تر است، جلسات  ھا كھ مقدار آگاھي و توانایي فھم دختران بیش در مراكز آموزش عالي و دانشگاه .3

ي بعضي مسائل و شبھات جدید حجاب با حضور كارشناسان آگاه و مسلط دیني و  پرسش و پاسخ درباره

  .یختھ و دانشمند تشكیل گردداسالمي، با حضور زنان و خواھران مؤمن فرھ

یكي از مراكز فرھنگي مھم كھ نقش قابل توجھي در گسترش حجاب كامل دارد، سیماي جمھوري  .4

ھاي آن نقش الگودھي بسیار مھمي براي مردم دارد؛ بنابراین، جا  ھا و برنامھ اسالمي است؛ زیرا تمام فیلم

زنان و دختران، از حجاب و   ردم، خصوصاً دارد مسئوالن سیماي جمھوري اسالمي بھ الگوپذیري م

 .پوشش ھنرمندان و مجریان تلویزیون، توّجھ و دقت جدي نمایند

ھاي جمعي، مثل مطبوعات با نگارش آثار و مقاالت علمي و استداللي بھ تبیین  مراكز فرھنگي و رسانھ .4

ثر حاضر روشن گشت، حجاب گونھ كھ از البالي ا مسائل مھم و اساسي حجاب برتر بپردازند؛ زیرا ھمان

تر بانوان یكي از احكامي است كھ دین اسالم، بانوان را بھ آن ترغیب و تشویق نموده  حداكثري و بیش

ھاي مطبوعاتي در ارتباط با ترویج  ي یك مالك و معیار براي ارزیابي فعالیت ي فوق بھ منزلھ نكتھ .است

ھاي مطبوعاتي در  ي فعالیت معنا كھ اگر نتیجھفرھنگ حجاب و پوشش در جامعھ اسالمي است؛ بھ این 

ي  توان گفت مطبوعات جامعھ تر و برتر باشد، مي راستاي تقویت و تحكیم منطقي حجاب و پوشش بیش

ھاي مطبوعاتي آنان منجر  اند؛ ولي اگر فعالیت اسالمي خود عمل نموده  ي اسالمي، در این مورد بھ وظیفھ



  .اند رتر باشد در حقیقت بھ رسالت مطبوعاتي خود عمل نكردهبھ تضعیف و تخریب مصادیق حجاب ب

تري با آنھا  تري در تربیت دختران و ارتباط بیش ھا، خصوصاً مادران كھ مسئولیت سنگین خانواده .6

دارند، خود در مواجھھ با نامحرم از حجاب كامل، مثل چادر استفاده نمایند، تا از این طریق فرزندان دختر 

البتھ در كنار . كودكي با حجاب اسالمي آشنا شوند و با تمرین كردن نسبت بھ آن انس بگیرند نیز از ھمان

تمرین و عادت دادن آنان، الزم است مادران ابعاد مختلف حجاب و پوشش و فواید آن را براي دختران 

یند كھ بھ مسائل تبیین و آنھا را بھ رعایت پوشش كامل اسالمي تشویق، و در انتخاب دوستان آنھا توجھ نما

  .شرعي و از جملھ رعایت حجاب مقید باشند

جویان از مدیران و معلمان و اساتید، رعایت حجاب كامل از  آموزان و دانش بھ دلیل تأثیرپذیري دانش .7

سوي كادر آموزشي مراكز آموزش و پرورش و دانشگاه تأثیر رفتاري و عملي فراواني روي مخاطبان 

تقویت حجاب كامل در بین كادر آموزشي، مسئوالن مراكز مذكور باید با  براي استمرار و. دارد

گیري قاطع و منطقي اّوالً، لزوم استفاده از حجاب كامل اسالمي را قانونمند كنند؛ ثانیاً، افرادي كھ  تصمیم

قي ھاي مختلف مورد تشویق قرار گیرند؛ ثالثاً، پس از تبیین منط كنند بھ شكل حجاب كامل را رعایت مي

  .حكم حجاب با افراد متخلف، بھ طور قاطع و جدي و قانوني برخورد نمایند

گیرند،  اگر برخي مراكز فرھنگي از شعارنویسي روي دیوارھا براي ترویج فرھنگ حجاب كمك مي .8

ھاي  حجاب سالح زن است در مقابل نگاه: در این زمینھ باید از شعارھاي جذاب و مثبت استفاده كنند، مثل

 .ه؛ حجاب پند است، نھ بندآلود

دانند كھ استفاده از شعارھاي منفي و داراي دافعھ، نھ  افراد آشنا بھ مسائل و كارھاي فرھنگي، بھ خوبي مي

 .گردد حجاب مي تنھا اثر مثبت ندارد، بلكھ بر عكس باعث لجاجت و مقاومت در افراد بي

ل چادر این است كھ معموالً افراد ھاي تبلیغ منفي بر ضد حجاب، خصوصاً در شك یكي از روش .9

حجاب را افراد  كنند و در مقابل، زنان بي سواد و بدون فرھنگ معرفي مي باحجاب و چادري را افرادي بي

 .آورند با فرھنگ بھ حساب مي

گردد،  ھاي خارجي و غربي مطرح مي با توجھ بھ این كھ ادعاي فوق توسط بعضي افراد، خصوصاً رسانھ

 :گردد نادرستي این ادعا دو پیشنھاد ارائھ مي بھ منظور اثبات

ھا، مثل صدا و سیما  ھاي مختلف بھ وسیلھ رسانھ ي زنان محجبھ و چادري در زمینھ الگوھاي برجستھ) الف

ھاي آنھا در كسب مدارج علمي و فرھنگي  ھاي زندگاني، و موفقیت از طریق بیان جلوه… و مطبوعات و 

. است» پیام زن«ي  كھ تا حدودي در این زمینھ موفق بوده است، مجلھ یكي از مطبوعاتي. معرفي گردند

ھاي علمي و  ھایي با زنان متدین و محجبھ كھ داراي موفقیت ھاي مختلف این مجلھ مصاحبھ در شماره

  .گردد آنھا بھ دختران و بانوان توصیھ مي  ي اند انجام شده است، كھ مطالعھ فرھنگي بوده

ھاي خارجي و  جبھ و داراي مدارك علمي و فرھنگي سطح باال در كنفرانسشركت فعال زنان مح) ب



ھاي خارجي و غربي بر ضد زنان محجبھ، نقش بسیار  المللي، در خنثي نمودن تبلیغات سوء رسانھ بین

ي زنان محجبھ در اجالس پكن بود كھ  ھاي بارز آن، شركت گسترده و عالمانھ یكي از نمونھ. مؤثري دارد

 [1.[ي زنان محجبھ ایراني داشتھ است مؤثري را در تصحیح افكار جھانیان دربارهنقش بسیار 

ھاي الئیك و ضد دین، مثل حكومت رضاخان در ایران و حكومت آتاتورك در  گونھ كھ حكومت ھمان .10

ریزي شده بھ مقابلھ با آن برخاستند؛ و رژیم طاغوتي شاه نیز  تركیھ، با طرح كشف حجاب، بھ طور برنامھ

ي  ھاي دیني، مثل حجاب، داراي طرح و برنامھ بھ دلیل ماھیت ضد دیني براي مقابلھ با دین و مقولھ

حجابي و  ھاي دیني، از جملھ جمھوري اسالمي نیز براي مقابلھ با بي الزم است حكومت] 2[مشخص بود؛

شناسانھ بدحجابي، كھ از مظاھر ھجوم فرھنگي غرب است، داراي طرح روشن و مشخص و دقیق و كار

شناختي  شناختي و روان شود شورایي از كارشناسان مسائل شرعي و جامعھ نھاد مي باشد؛ از این رو، پیش

ي  حجاب، با نظارت و حمایت شوراي عالي انقالب فرھنگي تشكیل شود و طرحي جامع براي مبارزه

ي طرح  در تھیھ .نمایند ھاي گسترش حجاب برتر تھیھ ي بدحجابي و راه سنجیده و كارشناسي شده با مقولھ

 .ي حوزوي و دانشگاھي نیز استفاده شود ھاي زنان محجبھ و فرھیختھ مذكور الزم است از تجربھ

شود بھ طور مستمر مطالعات و تحقیقات خود را  نھاد مي بھ زنان و دختران متدین و عفیف پیش .11

 :ي مھم دارد ایدهاین كار دو ف. ي فلسفھ، فواید و مسائل حجاب افزایش دھند درباره

یابد و در نتیجھ التزام عملي  اعتقاد و ایمان آنھا بھ حقانیت احكام متعالي و نوراني اسالم، افزایش مي) الف

 [3.[شود تر مي آنھا بھ رعایت حجاب برتر بیش

توانند بھ تبلیغ و ترویج صحیح و منطقي حجاب برتر اقدام نمایند و حتي در  از طریق فوق بھتر مي) ب

 [4.[گویي شبھات مخالفان حجاب نیز اقدام نمایند قع الزم، از طریق جھاد فرھنگي بھ پاسخموا

متأسفانھ برخي مطبوعات، با روش سلبي، یعني از طریق تخریب حجاب برتر، مثل چادر، بھ طور  .12

پردازند و چون این روش، روش صحیح و  ي خود مي غیر مستقیم بھ ترویج حجاب و پوشش مورد عالقھ

شود بھ جاي پیش گرفتن روش تخریبي و سلبي، با ابزار  عقولي نیست، بھ این گونھ مطبوعات توصیھ ميم

ھایي از روش تخریبي و القائات منفي  بھ نمونھ. منطق و دلیل بھ ترویج حجاب مورد نظر خود بپردازند

  :برخي مطبوعات برّضد چادر مشكي و حجاب برتر توجھ كنید

  .ي مسائل تخصصي وچھ و بازاري دربارهي عمومي ك مصاحبھ) الف

خانم چرا سیاه «ي عمومي با مردم كوچھ و بازار، با طرح این پرسش كھ  یكي از مجالت در یك مصاحبھ

با القاي غیر مستقیم افكار انحرافي، سعي در تخریب حجاب تیره و چادر مشكي نموده ] 5[»پوشید؟ مي

ھاي كوچھ و بازاري كھ معموالً نظرھاي علمي و كارشناسي  گونھ مصاحبھ اساساً تردیدي نیست این. است

ي پوشش و لباس، ارزش و اعتبار علمي  شود، در مورد مسائل تخصصي، مانند مسئلھ در آنھا مطرح نمي

 .ندارد



ي مذكور، در یك  ھا نیز در عملي مشابھ مصاحبھ  یكي از روزنامھ. ي ابزاري از جوانان استفاده) ب

ي دختران و پسران، بدون حضور كارشناسان و بدون استناد بھ نظرھاي نشست، بھ ھمراه بعض

نیز از   واضح است كھ چنین روشي [6.[ي لباس پرداختھ است كارشناسي، بھ چاپ نظرھاي آنھا درباره

  .ي ابزاري از جوانان شباھت دارد تر بھ استفاده نظر علمي و كارشناسي فاقد ارزش و اعتبار است و بیش

ي ادبي، با القاي غیر مستقیم، بھ نكوھش بعضي  اي در یك قطعھ روزنامھ. ي ابزاري از ادبیات استفاده) ج

ي مسائل مھم و نیازمند  روشن است كھ درباره]7.[از مصادیق پوشش مشكي در سطح جامعھ پرداختھ است

بلكھ باید با ھاي ادبي استفاده نظري و علمي نمود،  توان از نوشتھ ي لباس، نمي كارشناسي، مثل مسئلھ

  .ھاي علمي و كارشناسي، كارآمدي یا ناكارآمدي یك نوع حجاب و لباس را مشخص نمود برگزاري نشست

شود براي فرھنگ سازي  گونھ مطبوعات توصیھ مي ھاي غیر عقالیي یاد شده، بھ این با توجھ بھ روش

  .ھاي عقالیي استفاده نمایند صحیح و عمیق از روش

ي حاضر آشكار شد، علت بسیاري از اظھار نظرھاي نادرست و غیر  ضمن نوشتھ گونھ كھ در ھمان .13

ي ابعاد دیني حجاب، این است كھ افرادي بدون آشنایي با احكام دیني و بدون مطالعھ و  دقیق در زمینھ

واقعاً جاي تعجب است . دھند ي اظھارنظر مي ي مسائل حجاب دیني و اسالمي، بھ خود اجازه تحقیق درباره

ي حجاب و پوشش  ي كارشناسانھ با مقولھ ھ در عصر پیشرفت علم، بعضي از مطبوعات از مواجھھك

ھا و  آورند؛ بھ رسانھ ھاي غیر علمي و غیر منطقي روي مي گریزانند و با سوء استفاده از آزادي، بھ روش

اط صمیمي با شود با ایجاد ارتب نھاد مي مطبوعاتي كھ در صدد طرح مسائل دیني و مذھبي ھستند پیش

ي ھمكاري نزدیك در طرح مسائل دیني بھ طور علمي و  ي قم و مراكز پژوھشي آن، زمینھ ي علمیھ حوزه

ھاي فرھنگي  ي ذكر است اكنون با تأسیس مركز مطالعات و پژوھش شایستھ. كارشناسانھ را فراھم نمایند

نزدیك بین فرھیختگان حوزوي و ھاي   ي ھمكاري ي علمیھ قم، زمینھ حوزه، زیر نظر شوراي عالي حوزه

  .ھا و مطبوعات بھ خوبي فراھم شده است اصحاب رسانھ

مشكل دیگر ـ كھ در ضمن اثر حاضر موارد متعددي از آن مطرح گردید ـ این است كھ اظھار نظرھا  .14

گیرد؛  ي برخي مطبوعات، بعضاً بدون ذكر سند و مدرك و دلیل صورت مي ي حجاب در عرصھ در زمینھ

ولي ] 8[ي دیني و مذھبي ندارد، كند كھ چادر در زمان قاجار جا افتاده است و ریشھ ال ً فردي ادعا ميمث

گونھ اظھار نظرھاي بدون سند و  روشن است كھ این. كند ھیچ سند و مدركي براي ادعاي خود نقل نمي

ھا و اظھار نظرھا، گردد در بیان ادعا است؛ از این رو بھ مطبوعات توصیھ مي  مدرك فاقد ارزش علمي

عالوه بر استفاده از نظرھاي علمي و كارشناسانھ، ابتدا از وجود اسناد و مدارك معتبر و كافي براي بیان 

 .یك مدعا مطمئن شوند و سپس بھ چاپ آن اقدام نمایند

اند، مانند  افرادي كھ خود یا یكي از اقوام و دوستانشان بھ كشورھایي كھ مرّوج فرھنگ برھنگي .15

ي مستقیمي بین كاھش مقدار  دانند كھ رابطھ اند، بھ خوبي مي شورھاي اروپایي و غربي، مسافرت نمودهك



یك بانوي تازه مسلمان . پوشش افراد، خصوصاً زنان، و افزایش جرایم و مفاسد جنسي وجود دارد

  :گوید امریكایي مي

تري داشتھ باشند، بھ  پوشش بیشدر زمستان كھ مردم مجبورند بھ جھت سردي ھوا خود را پوشانیده و 

شود، لكن در تابستان كھ  تر مي طور طبیعي و كامالً محسوسي در امریكا تجاوز بھ عنف نسبت بھ زن كم

اي ھستند تا ھر  زنان، عالوه بر گرماي ھوا، بھ پیروي از مدھاي جلف و فاسد كننده، خود نیز دنبال بھانھ

ي گرما، اعضاي حساس بدن خود را در معرض دید  بھانھ چھ ممكن است لباس خود را سبك نموده و بھ

رود  جا پیش مي یابد و تا آن مردھا قرار دھند، تجاوز بھ عنف نسبت بھ زنان حتي پیرزنان نیز افزایش مي

  [9.[گیرند ي مردان جنایتكار قرار مي ھا نیز مورد حملھ كھ در این فصل راھبھ

ي مقدار جرایم و مفاسد  اي درباره طور تطبیقي و مقایسھشود بھ  بھ محققین و پژوھشگران توصیھ مي

جنسي در كشورھاي اسالمي، كھ اكثراً مقید بھ رعایت پوشش در اجتماع ھستند، با كشورھایي كھ برھنگي 

در آنھا رواج دارد، ھمانند بسیاري از كشورھاي اروپایي و غربي، تحقیقاتي انجام دھند تا براي افرادي كھ 

یاد شده تردید دارند، بھ طور علمي آشكار گردد كھ واقعاً بین افزایش پوشش و كاھش ي مطلب  درباره

 .ي معناداري وجود دارد جرایم جنسي و بالعكس، رابطھ

ھاي قرآني و روایي است؛ از  در ضمن اثر حاضر آشكار شد كھ استفاده از چادر مشكي داراي ریشھ .16

ھاي موجود در بین مسلمین،  د در مواجھھ با سنت و سیرهشو قلم و مطبوعات توصیھ مي  این رو بھ اھل

ي قرآني و اسالمي است با  ي زنان مسلمان از چادر مشكي، كھ داراي ریشھ مثل سیره و سنت استفاده

. گونھ نباشد كھ بھ راحتي بھ نقض سیره و سنّت اسالمي اقدام كنند احتیاط و دقت مواجھ شوند و این

  :یندفرما مي) ع(امیرمؤمنان علي

ال تنقض سنة صالحة عمل بھا صدور ھِذِه االمة و اجتمعت بھا االلفة و صلحت علیھا الرعیة و ال تُحدثنَّ 

آداب ] 10[سنة تضّر بشيٍء من ماضي تلك السنن فیكون االجر لمن سنَّھا و الوزر علیك بما نقضت منھا؛

با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصالح اي را كھ بزرگان این امت بھ آن عمل كردند و ملت اسالم  پسندیده

كند پدید نیاور، كھ پاداش براي  ھاي خوب گذشتھ زیان وارد مي شدند برھم مزن، و آدابي كھ بھ سنت

 .ي سنّت و كیفر آن براي تو باشد كھ آنھا را درھم شكستي آورنده

و افراد از آزادي كھ بھ  ي حاضر بھ طور مستند اثبات گردید كھ متأسفانھ برخي مطبوعات در نوشتھ .17

بركت جانفشاني صدھا ھزار شھید گلگون كفن بھ دست آمده است بھ نحو شایستھ و صحیح در راه تبیین و 

ھاي الھي  ھا و سست كردن ارزش كنند، بلكھ برعكس، در راه ترویج اباطیل و شبھھ نشر حقایق استفاده نمي

رسد یكي از علل این سوء  بھ نظر مي. كنند ه ميجامعھ اسالمي، ھمانند حجاب، از آزادي سوء استفاد

اي تصور كنند بھ  آزادي بیان و قلم است كھ باعث گردیده عده  ي استفاده، عدم تبیین صحیح و علمي محدوده

ھاي غیر علمي، مثل  بھانھ آزادي، مجاز بھ تبلیغ و ترویج ھر فكر و عملي بھ ھر شكل و قیمتي ولو با شیوه



ي چنین تصور نادرستي بھ ھر حال این واقعیت  ثمره. باشند و ترویج دروغ و تھمت ميادعاھاي بدون دلیل 

ي تشویش  اي با نشر اكاذیب در مورد مباني حجاب اسالمي، زمینھ تلخ عیني را منجر گردیده است كھ عده

ي حجاب و پوشش اسالمي را فراھم  اذھان عمومي، بھ خصوص بانوان و دختران جوان در زمینھ

حال پرسش اساسي این است كھ مسئولیت تشویش، سرگرداني و در نتیجھ سستي آشكار نسبت بھ  .ندا كرده

ي حجاب اسالمي مشاھده  ھا در زمینھ رعایت حجاب كھ در برخي از بانوان و دختران در اثر انتشار شبھھ

ر دوش رسد، مسئولیت تشویش و سستي یاد شده، بیش از ھمھ ب گردد بھ عھده كیست؟ بھ نظر مي مي

افرادي است كھ بھ جاي تبیین دقیق و عمیق مفھوم و معناي آزادي قلم و بیان و حد و مرزھاي آن در یك 

بھ این گونھ افراد و بھ افرادي . دھند پیوستھ فریاد بھ خطر افتادن آزادي سر داده و مي] 11[جامعھ اسالمي،

اي اسالمي، مانند حجاب، با ابزار قلم و بیان ھ ي ارزش ھایي را در زمینھ كھ با سوءاستفاده از آزادي، شبھھ

ي حد و مرز آزادي و تفاوت آزادي در  شود درباره نمایند، توصیھ مي در جامعھ منتشر نموده و مي

 .ي غربي بھ مطالعھ و پژوھش عمیق بپردازند ي اسالمي و جامعھ جامعھ

 

-------------------------------------------- 

 :پاورقى ھا

ي  ھمراه با زنان در سفرنامھ«: ك.ھاي زنان ایراني در اجالس مذكور ر براي آگاھي از موفقیّت . [1]

  .57ـ45ي پیام زن، ش  ، مجلھ»پكن

، طرح رژیم شاه در برخورد با حجاب و 18، ص 50ي  ي پیام زن، شماره بھ عنوان نمونھ، در مجلھ . [2]

 .چادر چاپ شده است

و جالب در مورد تأثیر آگاھي زنان مسلمان در التزام آنھا بھ حجاب، یكي از مصادیق برجستھ  . [3]

ي مصري است كھ در یك اقدام غیر منتظره  انگیز محجبھ شدن چند تن از زنان ھنرپیشھ ي شگفت حادثھ

ھا در  ي مھم در اثر بایكوت خبري رسانھ متأسفانھ این حادثھ. حجاب و پوشش اسالمي را انتخاب نمودند

ھاي  ھاي آنان را در شماره مجموع مصاحبھ. ھاي غربي، انعكاس نیافت ن، خصوصاً رسانھمطبوعات جھا

 .توانید مطالعھ نمایید ي پیام زن مي مجلھ 13و  12و  11

ي كشف حجاب، بھ عنوان نمونھ  براي آشنایي با جھاد فرھنگي بعضي از زنان فرھیختھ با مقولھ . [4]

  .26، ص 112، پیام زن، ش »لھ طالبین رفع حجابي ضا جوابیھ«زینب بیگم شیرازي، : ك.ر

پوشید؟ بھ كوشش لیلي  ، خانم چرا سیاه مي22، شماره 73ي زنان، سال سوم، بھمن و اسفند  مجلھ . [5]

 .پورزن

 .8، ص  80/  4/  18ي نوروز  اندیشي جوانان درباره لباس پوشیدن، روزنامھ گیو نمازي، ھم . [6]

  .8، ص 1380شھریور  24ي نوروز،  روزنامھ» ند پدر مرا نشناسدنك«مانا دشت ُگلي،  . [7]



 .پاسخ این ادعا در فصل دوم این اثر آمده است . [8]

  .219، ص 3اردوباري، آیین بھزیستي اسالم، ج  .[9]

 .572، ص 53ي  ي محمد دشتي، نامھ البالغھ، ترجمھ نھج .[10]

آزادي قلم و بیان از دیدگاه اسالم و تفاوت دیدگاه اسالم و  ي محدوده  ي تر در زمینھ براي آگاھي بیش . [11]

افكنان در عصر  بھ آثار ذیل از سردار بزرگ جھاد فرھنگي بر ضد شبھھ: ك. غرب در باب آزادي ر

، و 400ـ  303حاضر عالمھ استاد محمد تقي مصباح یزدي، دین و آزادي، و نظریھ حقوقي اسالم، ص 

 .224ـ  213و  97ـ  63، ص 1نیز نظریھ سیاسي اسالم، ج 

 

 

 [1[ي حجاب و لباس ھاي مراجع تقلید درباره استفتائات و دیدگاه: پیوست

 

   

 

  :(ره(امام خمیني 

زنھا نباید گول . ي جوانان فاسد قرار بدھند، جنایتكارند ي مردان و ملعبھ خواھند ملعبھ ھا را مي آنھا كھ زن

ھ بزك كرده بیرون برود، با سر باز و لخت؛ این مقام زن زن گمان نكند این مقام زن است ك. بخورند

 [2.[ساز است، زن مربي انسان است نیست، زن باید شجاع باشد، زن آدم

 :حضرت آیت هللا العظمي گلپایگاني

حجاب بانوان در اسالم یكي از اموري است كھ از وقتي استعمارگران، چشم طمع بھ كشورھاي اسالمي »

ي آنھا قرار گرفت؛ زیرا چادر و حجاب زنان  طبیعي آنھا دوختند، مورد حملھو غصب معادن و منابع 

ي مسلمانان و حفظ ھویت  مسلمان را یكي از عوامل بزرگ براي بقاء استقالل شخصیت اسالمي كل جامعھ

 [3.[اسالمي آن دیدند و آن را مانع سیاسي و اقتصادي و فرھنگي خود شناختند

 :اي حضرت آیت هللا خامنھ

گري زیورآالت سرگرم كنند  تر نسبت بھ زن ھست كھ زن را با آرایش، مد و جلوه جنایتي از این بزرگ آیا

و از او بھ عنوان یك ابزار و وسیلھ استفاده كنند؟ امروز سر و سینھ را از زیورآالت پر كردن و آرایش و 

ي  ین نوع حجاب و نشانھمد و لباس را بت قرار دادن، براي زن انقالبي مسلمان ننگ است، چادر بھتر

 .ملي ماست



 كنند چیست؟ اعتنایي مي آیا حجاب از ضروریات دین است؟ حكم كساني كھ بھ آن بي

 

 :اي حضرت آیت هللا خامنھ

اعتنایي  اصل حجاب ضروري دین محسوب است، ولي بعضي فروع آن ممكن است ضروري نباشد و بي

 .بھ اصل حجاب و عدم رعایت آن معصیت و گناه است

 :حضرت آیت هللا تبریزي

اعتنایي  اعتنایي نمایند، حكم بي اصل حجاب براي زنان از ضروریات دین است و حكم كساني كھ بھ آن بي

 .بھ سایر تكالیف دیني است

 :حضرت آیت هللا صافي

اعتنایي بھ آن با  اصل وجوب حجاب في الجملھ از ضروریات اسالم است و منكر آن مرتد است، ولي بي

 .ار وجوب آن باعث فسق استعدم انك

 :هللا سیستاني حضرت آیت

اصل حجاب از مسلمات شریعت است و در قرآن آمده است، ولي كساني كھ توّجھ بھ وضوح آن ندارند، 

 .اعتنایي عملي گناه است انكار آنھا مستلزم انكار نبوت نیست و بي

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

ي انكار آن براي كساني كھ از ضروري بودن آن آگاھي ندارند، آري حجاب از ضروریات دین است، ول

 .شود موجب ارتداد نمي

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .اعتنایي بھ حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است بي

ھا در بیرون از منزل و انظار نامحرمان چھ صورت دارد؟ و  نما براي خانم پوشیدن جوراب نازك و بدن

 ھا در دید نامحرمان چگونھ است؟ ي سر از چادر و مقنعھ توسط خانمبیرون گذاشتن موھا

 

 :اي حضرت آیت هللا خامنھ

ھایي براي حجاب شرعي واجب كفایت  پوشانیدن بدن از نامحرمان بر زن واجب است و چنین جوراب

 .كند و پوشیدن تمام موي سر در برابر نامحرمان واجب است نمي

ھاي محرك  نما و لباس ون گذاشتن مقداري از موھا و پوشیدن جوراب بدنھا و بیر آرایش زنان در خیابان

 چھ صورت دارد؟



 

 :اي هللا خامنھ حضرت آیت

  .بر زن واجب است تمام بدن و موي و زینت خود را از نامحرم بپوشاند

 :هللا فاضل لنكراني حضرت آیت

 .حرام است

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .حرام است

 :پایگانيهللا صافي گل حضرت آیت

 .حرام است

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

 .بدون شك جایز نیست

 :هللا تبریزي حضرت آیت

 .جایز نیست

 :هللا سیستاني حضرت آیت

 .جایز نیست

چادر مشكي براي : گویند ھایشان مي ھا و سخنراني اي ھمراه با تبلیغات فرھنگي دشمن، در روزنامھ عّده

گزین چادر  ھاي متنوع، جاي جدید، مانند مانتو و كت و دامن با رنگبانوان مكروه است و باید پوشش 

 . آیا چنین حرف و اقدامي صحیح است یا نھ؟ خواھشمند است نظر شریفتان را مرقوم فرمایید. مشكي شود

 

 :اي هللا خامنھ حضرت آیت

ت و كراھت اشكال اس این صحبت صحیح نیست، و بھترین حجاب، پوشِش چادر است، و چادر سیاه ھم بي

 .ندارد

 :هللا تبریزي حضرت آیت

زن باید بدن خود را در غیر وجھ و كفین، از نامحرم بپوشاند و نیز باید زینت خود را بپوشاند و لباسي كھ 

تواند بدن و زینت را بپوشاند و چادر سیاه،  شود باید آن را ھم بپوشاند، و با چادر بھتر مي زینت حساب مي

 .نداردمثل عباي سیاه كراھت 

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .این اقدام باطل است



 :هللا صافي گلپایگاني حضرت آیت

اي اصرار بر آشكار شدن  متأسفانھ در این زمان عّده. ي مذكور صحیح نیست و مفاسد بسیار دارد نظریھ

االسف  مفاتن زن و خروج او از ستر و عفاف، كھ حافظ شخصیت و ارزش و متانت اوست دارند و مع

  .خواھند این امر را اسالمي جلوه دھند؛ در حالي كھ برخالف اسالم است مي

 :هللا فاضل لنكراني حضرت آیت

 .ھایي كھ جلب توجھ كند حرام است چادر مشكي بھترین نوع حجاب است و پوشیدن لباس

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

 .بھتر است، كراھت آن ثابت نیستكھ در حال حاضر رنگ مشكي براي حفظ پوشش زنان  با توجھ بھ این

اي علیھ چادر، كھ یك حجاب ملّي و سنّتي است آغاز گردیده است، خواھشمندیم  امروز یك حركت خزنده

 .نظر مبارك را در این مورد مرقوم فرمایید

 

 :هللا فاضل لنكراني حضرت آیت

ران از مظاھر و شعایر اسالم ھا از چادر استفاده كنند؛ چون چادر در كشور اسالمي ای سزاوار است خانم

 .باشد و با حفظ این شعار سعي كنند بانوان محترم، حركت مورد سؤال را خنثي كنند مي

 :هللا صافي گلپایگاني حضرت آیت

ھاي مسلمان باید آداب و  خانم .پوشاند ھاست، چون تمامي مفاتن بدن را مي چادر بھترین پوشش براي خانم

 .دن مراعات كنند و از تجّددگرایي مضّر پرھیز كنندسنن اسالمي را در لباس پوشی

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .چادر حجاب پسندیده است

 :هللا سیستاني حضرت آیت

 .ھاي مؤمن بدون چادر خارج شوند چادر حجاب بھتر است و سزاوار نیست زن

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

ھا تا مچ  اندن بدن و موھا غیر از صورت و دستحجاب یكي از قوانین مسلّم اسالم است و اساس آن پوش

 .شك چادر حجاب برتر است است؛ ولي بي

 :هللا تبریزي حضرت آیت

ھاي مؤمنھ خود  پوشیدن بدن بر زن واجب، و بھترین نوع پوشش واجب، ھمان چادر مشكي است كھ زن

 .پوشانند را با آن مي



المت مربوط بھ كشورھاي غربي روي آن نقش ھایي كھ عكس یا ع نظر جنابعالي در مورد پوشیدن لباس

 بستھ است چیست؟

 

 :اي هللا خامنھ حضرت آیت

 [4. [ھا كھ ترویج فرھنگ غیر مسلمین مھاجم بر مسلمین است، اشكال دارد گونھ لباس استفاده از این

 :هللا فاضل لنكراني حضرت آیت

 .ھا استفاده نكنند بھتر است از این نوع لباس

 :في گلپایگانيهللا صا حضرت آیت

 .ھا استفاده نكنند گونھ لباس مسلمین از این

 :هللا تبریزي حضرت آیت

 .براي مؤمن سزاوار نیست لباسي بپوشد كھ او را از زّي مؤمنین خارج كند

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

 .ھرگاه سبب ترویج فرھنگ بیگانگان گردد اشكال دارد

اي در انظار عمومي، اقدام بھ  د در مجالس عقد و عروسي و عّدهشود كھ بعضي از افرا بعضاً مشاھده مي

 نمایند، حكم شرعي استفاده از لوازم مذكور چیست؟ نصب كراوات و پاپیون بر روي پیراھن خود مي

 

 :اي هللا خامنھ حضرت آیت

  [5.[بستن كراوات و پاپیون چون تقلید و ترویج از فرھنگ مھاجم غیر مسلمین است جایز نیست

 :هللا صافي گلپایگاني رت آیتحض

 .كراوات و پاپیون شعار كفار است و مسلمین نباید از آنھا استفاده كنند

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

شود، استفاده از آن  كھ كراوات و پاپیون در محیط ما ترویج فرھنگ بیگانھ محسوب مي با توجھ بھ این

 .اشكال دارد

 :هللا تبریزي حضرت آیت

 .من سزاوار نیست لباسي بپوشد كھ او را از زّي مؤمنین خارج كندبراي مؤ

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .خالف احتیاط است



ھا و سایر  ي خندان و متبّسم با مردان نامحرم ھنگام خرید از مغازه برخورد زن ھمراه با چھره (1

 برخوردھا چھ صورت دارد؟

و یا انجام برخي حركات دیگر كھ موجب جلب توّجھ  خندیدن زنان و دختران با صداي بلند در خیابان (2

 شود چگونھ است؟ نامحرمان مي

 

 :اي هللا خامنھ حضرت آیت

 .صحبت كردن و خندیدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد جایز نیست (1

 .شود باید پرھیز نمود از ھر كاري كھ موجب جلب توّجھ نامحرم مي (2

 :هللا فاضل لنكراني حضرت آیت

بھ طور كلي دختران و زنان باید در مقابل مردان نامحرم بھ نحوي لباس بپوشند و راه بروند و ) 2و  1

 .صحبت كنند كھ موجب توّجھ و نگاه سوء و تھییج مردان نشوند و اگر كردند گناه بزرگ است

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .ھر كاري كھ معرضیت ریبھ و یا فتنھ در آن است جایز نیست (1

 .نیستجایز  (2

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

 .اشكال دارد و ھنگام ضرورت نباید از مكالمات عادي تجاوز كنند (1

 .گونھ كارھا بپرھیزند و اگر منشأ فسادي شود جایز نیست بھتر است زنان و دختران مسلمان از این (2

 :هللا تبریزي حضرت آیت

 .جانب شود انجام دھند اشكال دارداگر از روي التفات كاري را كھ موجب جلب نظر ا (1

 .كند، بلكھ اگر معرض تھییج شھوت براي یكي از طرفین باشد حرام است زن عفیف این كار را نمي (2

 :حضرت آیت هللا لطف هللا صافي

 .مخالف نص قرآن است والیخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبھ مرض (1

 .جایز نیست (2

سواري یا  كنند، مانند بحث دوچرخھ ظرھاي نامناسبي را ابراز ميبرخي در مورد مسائل زنان اظھار ن

. كند دارند كھ بھ نظر ما ُكت و دامن جھت حجاب كفایت مي ورزش بانوان، یا در مورد حجاب اظھار مي

 ھا چیست؟ نظر حضرتعالي در این زمینھ

 

 :اي هللا خامنھ حضرت آیت



ھ صاحب نظر نیستند جایز نیست؛ و بر مؤمنین اظھارنظر در مسائل دیني و احكام شرعي بر كساني ك

شناسان مورد وثوق و اعتماد مراجعھ  واجب است در تمام احكام دیني بھ مراجع بزرگوار تقلید و اسالم

 .نمایند

 :هللا تبریزي حضرت آیت

 عفّتي زنان و دختران شود جایز نیست؛ و پوشیدن لباسي ترویج اموري كھ مبدأ نشر فساد در جامعھ یا بي

 .كند كھ تمام حجم بدن آنان را نشان دھد كھ لباس زینت حساب بشود، كفایت نمي

 :هللا صافي گلپایگاني حضرت آیت

 .بانوان باید جّداً از آن بپرھیزند. امور مذكوره معرضیّت براي مفسده دارد

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .ھر چھ باعث فتنھ و فساد باشد اشكال دارد

 :رازيهللا مكارم شی حضرت آیت

 .ي مفاسد اخالقي گردد حرام است ھر چھ موجب اشاعھ

 :هللا صافي گلپایگاني حضرت آیت

  .بانوان باید جّداً از آن بپرھیزند. امور مذكوره معرضیّت براي مفسده دارد

ھا و  اند با سر و پاي برھنھ درخیابان برخي از مادران، فرزندان دختر خود را كھ بھ بلوغ شرعي نرسیده

ي والدین را در قبال فرزندان خود بیان  است وظیفھ  آورند، مستدعي در حضور نامحرمان ميمجالس 

 اعتنایي چھ صورت دارد؟ بفرمایید و این بي

 

 :هللا فاضل لنكراني حضرت آیت

بر پدر و مادر است كھ فرزندان خود را با آداب و رسوم اسالمي و وظایف شرعي آشنا كنند و چنانچھ 

ب تھییج و مفسده شود، اگر چھ بچھ ممیز نباشد، باید آنان را بپوشانند و حفظ كنند تا موارد مذكور موج

 .بندوبار نشود جامعھ آلوده و بي

 :هللا سیستاني حضرت آیت

بر غیر بالغ، پوشیدن واجب نیست؛ ولي پدر و مادر الزم است كھ فرزند خود را بھ رعایت آداب و شئون 

 .صحیح شرعي آنان بكوشند اسالمي وادار نمایند و در تربیت

 :هللا بھجت حضرت آیت

 .ي والدین است تمرین اطفال بر وظایف شرعیھ بھ عھده

 :هللا صافي گلپایگاني حضرت آیت



اند دختر را از كودكي بھ رعایت حجاب و گریز از نامحرم عادت  كار صحیحي نیست و والدین موظف

تفاوت نمایند، شریك در معاصي دختر  ت بھ نامحرم بيدھند و اگر در این امر مسامحھ كنند و دختر را نسب

اي نیز حضور  تشریف داشتند و عّده) ع(در حدیث وارد شده است كھ در مجلسي كھ حضرت رضا. ھستند

اي وارد شد؛ حضار در مجلس یكي یكي دختر را مورد نوازش قرار دادند، تا رسید بھ  داشتند، دختر بچھ

ر سؤال كردند؛ گفتھ شد پنج سال دارد؛ حضرت دختر را از آن حضرت از سن دخت) ع(حضرت رضا

خود دور كرد و رفتاري كھ دیگران كرده بودند ننمودند؛ و اعمال آن بزرگوار باید براي زن مسلمان 

 .سرمشق باشد

 :هللا مكارم شیرازي حضرت آیت

 .كنندبر پدر و مادر الزم است فرزندان خود را بھ مسائل اسالمي از زمان طفولیت آشنا 

 :هللا تبریزي حضرت آیت

ي والدین است كھ دخترانشان را بھ پوشش اسالمي  پوشش بر دختران نابالغ واجب نیست؛ لكن وظیفھ

 .عادت دھند و فرزندانشان را با احكام اسالمي تربیت نمایند

نگاه ي او  ھاي معمولي زینت نشده داند مرد نامحرم بھ قصد لذت بھ صورت و دست در صورتي كھ زن مي

 ھا الزم است یا نھ؟  كند، در این فرض پوشاندن صورت و دست مي

 

 :اي حضرت آیت هللا خامنھ

  .در فرض مذكور باید حتي وجھ و كفین خود را ھم بپوشاند

 :حضرت آیت هللا تبریزي

  .بلي در این صورت بنابر احتیاط پوشاندن الزم است

 :حضرت آیت هللا صافي گلپایگاني

 .(2/165االحكام  جامع. (ر احتیاط واجب باید پوشیده شوددست و صورت بناب

 :حضرت آیت هللا فاضل لنكراني

 بلي پوشاندن آن الزم است 

 :حضرت آیت هللا بھجت

  .پوشاندن دست و صورت مطلقا بنابر احتیاط الزم است

 

-------------------------------------------- 

 :پاورقى ھا
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--------------------------------------- 

گردد، آنچھ بھ عنوان منابع ذكر گردیده است، تنھا بخشي از منابع  گونھ كھ از عنوان آشكار مي ھمان . [1]

اوان دیگري نیز رجوع نموده است كھ بھ دلیل عدم نقل غیر از منابع یاد شده، نگارنده بھ منابع فر. است

. ھا نام برخي از آنھا آمده است مستقیم، اسامي آنھا در فھرست حاضر نیامده است، ولي بعضاً در پاورقي

ھاي  شناسي چنین بھ منابعي كھ در كتاب توانند بھ آنھا و ھم ي حجاب مي افراد عالقمند بھ تحقیق درباره

 .شناسي زیر رجوع كنند ست مانند دو كتابحجاب معرفي شده ا

مرداد ـ شھریور  69ي پیاپي  ي پژوھش، شماره ي آینھ مجلھ» شناسي حجاب كتاب«رسول جعفریان، . الف

 .106، ص1380

، 71، 72ي پژوھش، شماره پیاپي  ي آینھ مجلھ» شناسي حجاب استدراكي بر كتاب«احمد ملك شاھي، . ب

 .166، ص 1380آذر ـ اسفند 

 

 


