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 حجاب در گفتار

ًَع دیگر حجاب ٍ پَضص قرآًی، حجاب گفتاری زًااى  

در هقاتل ًاهحرم است: پس زًْار ، ًازک ٍ ًارم تاا          

هرداى سخي ًگَییذ، هثادا آى کِ دلص تیواار هّاَا ٍ        

 َّس( است تِ طوغ افتذ.

 

 

 

 

 

 

 حجاب رفتاری

ًَع دیگر حجاب ٍ پَضص قرآًی،حجاب رفتاری زًااى    

در هقاتل ًاهحرم است،تِ زًاى دستَر دادُ ضذُ است تِ 

گًَِ ای راُ ًرًٍذ کِ تا ًطاى دادى زیٌت ّاای واَد     

 تاػث جلة تَجِ ًاهحرم ضًَذ. 
 

 

 (31ٍالیضرتي تأرجلْي لیؼلن ها یخفیي هي زیٌتْيهًَر 

ٍ آى طَر پای تِ زهیي ًسًٌذ کِ ولخال ٍ زیَر پٌاْااى   

 پاّایطاى هؼلَم ضَد.

 نتیــجه

از هجوَع هثاحث طرح ضذُ تِ رٍضٌی استفادُ هی ضاَد    

کِ هراد از حجاب اسالهی، پَضص ٍ حرین قایل ضذى در   

هؼاضرت زًاى تا هرداى ًاهحرم در اًحای هختلف رفاتاار،     

هثل ًحَُ پَضص، ًگاُ،حرف زدى ٍ راُ رفاتاي اسات.          

تٌاترایي حجاب ٍ پَضص زى ًیس تِ هٌسلِ یک حااجاة ٍ     

هاًغ در هقاتل افراد ًاهحرم است کِ قصذ ًفَر ٍ تصرف در 

 حرین ًاهَس دیگراى را دارًذ.

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

 ارزنده رتین زینت زن حفظ حجاب است

 آرامش در حجاب



 

هَرد  »هی ًَیسذ: «پَضص»

استؼوال کلوِ ی ]ستر تِ پَضص در 

هفَْم[ حجاب در هَرد پَضص زى 

یک اصطالح ًسثتاً جذیذی است . در 

قذین ٍ هخصَصاً در اصطالح فقْاء ، 

کِ تِ هؼٌی پَضص  «ستر»کلوِ ی 

است تِ کار رفتِ است . فقْا چِ در 

کتاب الصلَُ ٍ چِ در کتاب الٌكاح 

کِ هتؼرض ایي هطلة ضذُ اًذ ،کلوِ 

 حجاب از دیدگاه قرآن

حجاب یكی از احكام اسالهی است کِ ترای پَضص هرداى 

ٍ زًاى ٍضغ ضذُ است. در قرآى هجیذ تیص از دُ آیاِ در       

هَرد حجاب ٍ حرهت ًگاُ تِ ًاهحرم ٍجَد دارد.یكی از ایي  

سَرُ احساب است:هیا ایْا الٌثی قل الزٍاجاک     59آیات ،آیِ 

ٍ تٌاتک ٍ ًساء الوَهٌیي یذًیي ػلیْي هي جال تیثْي رلک 

ادًی اى یؼرفي فال یَریي ٍ کاى اهلل غفَرا رحیوا( ای پیاهثر 

تِ زًاى ٍ دوتراًت ٍ ًیس تِ زًاى هَهٌیي تگَ وَدرا تپَضاًٌذ 

تا ضٌاوتِ ًطًَذ ٍ هَرد اریت قرار ًگیرًذ ٍ وذاًٍذ تخطٌذُ 

هْرتاى است. ٍاشُ جالب تِ هؼٌای یک پَضص ساراساری    

است،یؼٌی زى تایذ ّوِ اًذاهص پَضیذُ تاضذ تا ّاواناَى    

گلی لطیف از دسترس َّسراًاى هصَى ٍ هحفَظ تاضاذ.در   

ًیس هفصالَ در هَرد حجاب ٍ حرهت ًگاُ تِ  31سَرُ ًَر آیِ

 ًاهحرهاى سخي تِ هیاى آهذُ است.
 

 هفهوم و ابعاد حجاب در قرآن

حجاب در لغت تِ هؼٌای هاًغ، پردُ ٍ پَضص آهاذُ اسات.     

استؼوال ایي کلوِ، تیطتر تِ هؼٌی پردُ است. ایي کلوِ از    

آى جْت هفَْم پَضص هی دّذ کِ پردُ، ٍسیلِ پاَضاص   

است، ٍلی ّر پَضطی حجاب ًیست، تلكِ آى پاَضاطای      

حجاب ًاهیذُ هی ضَد کِ از طریق پطت پردُ ٍاقغ ضاذى    

 صَرت گیرد.

حجاب، تِ هؼٌای پَضص اسالهی تاًَاى ، دارای دٍ تُاؼاذ       

ایجاتی ٍ سلثی است. تُؼذ ایجاتی آى ،ٍجَب پَضص تذى ٍ  

تُؼذ سلثی آى ،حرام تَدى وَدًوایی تِ ًاهحرم است. ٍ ایاي  

دٍ تُؼذ تایذ در کٌار یكذیگر تاضذ تا حجاب اسالهی هحقاق  

ضَد .گاّی هوكي است تُؼذ اٍل تاضذ، ٍلی تُؼذ دٍم ًثاضاذ،   

در ایي صَرت ًوی تَاى گفت کِ حجاب اسالهی هحاقاق   

ضذُ است.اگر تِ هؼٌای ػام،ّر ًَع پَضص ٍ هاًغ از ٍصَل  

تِ گٌاُ را حجاب تٌاهین، حجاب هی تَاًذ اقساام ٍ اًاَاع       

هتفاٍتی داضتِ تاضذ. یک ًَع آى حجاب رٌّی، فاكاری ٍ      

رٍحی است، هثلًا اػتقاد تِ هؼارف اسالهی، هاًٌذ تاَحایاذ      

ًٍثَت، از هصادیق حجاب رٌّی، فكری ٍ رٍحی صحایا    

است کِ هی تَاًذ از لغسش ّا ٍ گٌاُ ّای رٍحی ٍ فكاری،  

هثل کفر ٍ ضرک جلَگیری ًوایذ . ػالٍُ تر ایي ، در قارآى   

از اًَاع دیگر حجاب کِ در رفتار وارجی اًساى تجلی های    

کٌذ، ًام تردُ ضذُ است، هثل حجاب ٍ پَضص در ًگاُ کاِ  

 هرداى ٍ زًاى در هَاجِْ تا ًاهحرم تِ آى تَصیِ ضذُ اًذ.

 هدف و فلسفه حجاب

ّذف اصلی تطریغ احكام در اسالم، قارب تاِ واذاًٍاذ               

است کِ تِ ٍسیلِ تسکیِ ًفس ٍ تقَا تِ دسات های آیاذ:                    

( تسرگَارتریي ضاواا      13اى اکرهكن ػٌذاهلل اتقاکنهحجرات: 

 ًسد وذا تا تقَا تریي ضواست.

از قرآى کرین استفادُ هی ضَد کِ ّذف از تطریاغ حاكان      

الْی، ٍجَب حجاب اسالهی ، دست یاتی تِ تسکیِ ًافاس،   

طْارت، ػفت ٍ پاکذاهٌی است. آیااتای ّاواناَى: قال             

للوَهٌیي یغضَا هي اتصارّن ٍ یحفظَا فرٍجْن رلک ازکی 

لْن: ای رسَل ها هرداى هَهي را تگَ تا چطن ّا از ًاگااُ      

ًارٍا تپَضٌذ ٍ فرٍج ٍ اًذاهطاى را هحفَظ دارًذ ، کِ ایي تر 

 پاکیسگی جسن ٍ جاى ایطاى اصل  است.
 

 حجاب چشن

قل للوَهٌیي یاغاضاَا    

( 31هي اتصارّانهًاَر:    

ای رسَل ها تِ هرداى 

هؤهي تگَ تا چطن ّاا  

 را از ًگاُ ًارٍا تپَضٌذ.


