ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
برای ايجادفرھنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه ،بايد ابتدا پايه ھای اعتقادی و بينش افراد رانسبت به اين
موضوع ،محکم کنيم و اين ،يعنی نھادينه سازی باورھای درست و فرھنگ سازيدقيق .بنابراين ،تھديد و اجبار،
ھيچ گاه به عنوان اولين راھکار ،اثر بخش نخواھدبود.

ّ
ّ
جالبيبھن ذلک ادنی ان يعرفن فال يؤذين و کان
عليھن ّ◌ من
»يا ايھا النبی ،قل الزواجک و بنائک و نساء المؤمنين يدنين
ﷲ غفوراً رحيماً؛ ای پيامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسری ھای بلند بر خود بيفکنند ،اين عمل
مناسب تر است ،تا )به عفت و پاکدامنی( شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند و خداوند آمرزنده ی مھربان است« .
)) (١سوره احزاب ،آيه ی (۵٩

مفھوم حجاب
حجاب  ،در لغت به معنای مانع و پرده و پوشش آمده است .حجاب ،به معنای پوشش اسالمی بانوان ،دارای دو بعد
ايجابی و سلبی است .بعد ايجابی آن ،وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن ،حرام بودن خودنمايی به نامحرم است و اين دو
بعد بايد در کنار يکديگر باشند؛ تا حجاب اسالمی محقق شود .گاھی ،ممکن است يک بعد باشد ولی ديگری نباشد که در
اين صورت ،نمی توان گفت که حجاب اسالمی محقق شده است.
اگر به معنای عام ،ھر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم ،حجاب می تواند اقسام متفاوتی داشته
باشد ،از جمله حجاب ذھنی ،فکری و روحی ،عالوه بر اين ،در قرآن از انواع ديگر حجاب که در رفتار خارجی انسان
تجلی می کند ،نام برده شده است ،مثل حجاب و پوشش در نگاه که به مردان و زنان ،در مواجھه با نامحرم توصيه شده
است.
»جالبيب« جمع جلباب ،به معنای مقنعه ای است که سر و گردن را می پوشاند (٢) .و يا پارچه ی بلندی است که تمام
بدن و سر و گردن را می پوشاند (٣) .مرحوم امين االسالم طبرسی ،در »مجمع البيان«  ،در ذيل آيه می نويسد،
»جلباب« عبارت از روسری بلند است که ھنگام خروج از خانه ،زنان به وسيله ی آن ،سر و صورت خود را می
پوشانند  ...مقصود اين است که با روپوشی که زن بر تن می کند ،محل گريبان و گردن را بپوشاند .با توجه به معانی
جلباب و از جمله ،اين معنی که پارچه ی بلندی برای پوشيدن تمام بدن و سر و گردن است ،در معنای امروزی ،می
توان پوشش »چادر« را با »جلباب« ھمانند و مشابه در نظر گرفت و از آن جا که در اين آيه ،به طور مشخص به
استفاده ی زنان و دختران از جلباب اشاره شده است ،می توان نتيجه گرفت که طبق فرموده ی رھبر معظم انقالب
اسالمی ،چادر به عنوان يک حجاب برتر مطرح شده است.
پوشش ،معرف شخصيت و عفت زن مؤمن است و موجب می گردد که افراد الابالی جرأت نکنند به او جسارت کرده و
به ديد شھوت و ھوسرانی به او بنگرند .اين آيه ،بيان می دارد :زنان مؤمن برای اين که مورد آزار افراد ھرزه قرار
نگيرند ،به گونه ای خود را بپوشانند که زمينه ای برای بی حرمتی به آنھا فراھم نگردد.
خداوند در اين فرموده اش ،ابتدا فلسفه ی حجاب را تبيين می کند و با تھديد و زور ،دستور حجاب را مطرح نمی کند و
سپس ،به بيان الگوی عملی پوشش ،يعنی جلباب که پوشش خاص آن زمان بوده است ،اشاره می کند .در اينجا ،می توان
نتيجه گرفت که برای ايجاد فرھنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه ،بايد ابتدا پايه ھای اعتقادی و بينش افراد را
نسبت به اين موضوع ،محکم کنيم و اين ،يعنی نھادينه سازی باورھای درست و فرھنگ سازی دقيق .بنابراين ،تھديد و
اجبار ،ھيچ گاه به عنوان اولين راھکار ،اثر بخش نخواھد بود.
اين آيه ،به پيامبر فرموده است که ابتدا ،به زنان و دختران خود و بعد ،به زنان مؤمن بگو که حجاب را رعايت کنند.
يعنی ،در امر به معروف ،اول از خودی ھا و نزديکان شروع کنيم ،سپس به سراغ ديگران برويم .ھمچنين در احکام
الھی  ،تفاوتی ميان ھمسران و دختران پيامبر ،با ديگر زنان وجود ندارد  .احکام دينی ،بايد مورد توجه و استفاده ی ھمه

قرار گيرد(۴) .
ھر پديده ای ،آثار و پيامدھايی را به دنبال خواھد داشت .حجاب نيز ،به عنوان يک راھکار عملی ،آثار فردی و
اجتماعی مختلفی را به دنبال خواھد داشت.

آثار و پيامدھای رعايت حجاب
الف -آثار فردی
در خصوص آثار فردی رعايت حجاب ،می توان به موارد ذيل اشاره کرد:
 .١احترام به شخصيت زن ،به واسطه ی رعايت حجاب .٢ ،مصونيت ارتباطات زن با مردان غريبه .٣ ،حفظ اعتقادات
مذھبی برای افراد .۴ ،حفظ عفت زن و جلوگيری از فساد و ناھنجاری.
ب  -آثار اجتماعی
آثار اجتماعی رعايت حجاب فراوانند که برخی از آنھا عبارتند از:
 .١سالمت نسل جديد جامعه .٢ ،پيشگيری از فساد اخالقی .٣ ،مبارزه با مظاھر بی دينی .۴ ،حفظ کيان خانواده.
در اين نوشتار ،آيه ی  ۵٩سوره ی احزاب و نکات پيرامون آن را بررسی کرديم ،اما در مورد انواع حجاب ،با مطالعه
ی کتب تفسيری و آيات قرآنی ديگر ،مشخص می شود که انواع حجاب در قرآن ،به سه بخش تقسيم شده است.
انواع حجاب قرآنی
 .١حجاب چشم
»قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارھم؛ ای رسول ،به مردان مؤمن بگو تا چشم ھا را از نگاه ناروا بپوشند« ) .سوره ی
نور ،آيه ی (٣٠
ّ
ابصارھن؛ ای رسول ،به زنان بگو تا چشم ھا را از نگاه ناروا بپوشند« ) .سوره ی نور،
»قل للمؤمنات يغضضن من
آيه ی (٣١
 .٢حجاب در گفتار
نوع ديگر حجاب و پوشش قرآنی ،حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است.
»فال تخضعن بالقول فيطمع الذی فی قلبه مرض؛ زنھا که نازک و نرم با مردان سخن نگوييد ،مبادا آن که دلش بيمار
)ھوا و ھوس( است ،به طمع افتد« ) .سوره ی احزاب ،آيه ی (٣٢
 .٣حجاب رفتاری
نوع ديگر حجاب و پوشش قرآنی ،حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم است .به زنان دستور داده شده است به گونه
ای راه نروند که با نشان دادن زينت ھای خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.

ّ
ّ
زينتھن؛ و آن طور پای به زمين نزنند که خلخال و زيور پنھان پاھايشان
بارجلھن ليعلم ما يخفين من
»و ال يضربن
معلوم شود« ) (۵) .سوره ی نور ،آيه ی (٣١
از مجموع اين مباحث ،به روشنی استفاده می شود که مراد از حجاب اسالمی ،پوشش و حريم قايل شدن در معاشرت
زنان با مردان نامحرم ،در خالل رفتارھای مختلف آنھا ،مثل نحوه ی پوشش ،نگاه ،حرف زدن و راه رفتن است.
بنابراين ،حجاب و پوشش زن ،به منزله ی يک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرمی است که قصد نفوذ و تصرف در
حريم ناموس ديگران را دارند.
در انتھا ،اين نوشتار را با بيان سخنانی از استاد شھيد »مرتضی مطھری« که در تبيين فلسفه ی حجاب در اسالم ،تالش
علمی فراوانی داشت ،به پايان می رسانيم» :عده ای می گويند :چون حجاب ،به معنی پرده است ،اسالم خواسته است
زن باحجاب باشد ،يعنی ھمواره پشت پرده بوده و در عزلت و گوشه نشينی باشد ،اما بايد بدانيم آنچه درباره ی پوشش
زن است کلمه »ستر« به کار می رود .پوشش زن ،در اسالم آن است که در معاشرت با مردان ،بدن خود را پوشانده و
از جلوه گری ،پرھيز کند« (۶) .

عفاف و حجاب در سيره حضرت زھرا )س(

روز  ٢١تير ماه به مناسبت يادآوری شھادت مروه شروينی در دادگاه آلمان که بيرحمانه به دست يکی از نژاد پرستان
آلمانی در دفاع از حق خويش به شھادت رسيد؛روز عفا ف وحجاب نام گذاری شد.از اين روی مناسب است نگاھی به
عفاف وحجاب داشته باشيم.
عفاف و حجاب دو ارزش اخالقی در جامعه بشری بويژه جوامع اسالمی است که ھمواره در کنار ھم و گاه به جای ھم
به کار رفتهاند .با توجه به معانی ذکر شده ،حجاب يک امر ظاھری و بيرونی است؛ يعنی در حقيقت پوشش ظاھری
افراد ،بويژه زنان را حجاب میگويند .اما »عفاف وحيا«  ،يک حالت درونی است که انسان را از گناه وحرام باز
میدارد و آثار آن در گفتار و کردار انسان نمود پيدا میکند» .حجاب« در حقيقت ھمان نمود »عفاف« در نوع پوشش
است.
مسئله پوشش و حفظ عفاف خاص دنيای اسالم و حتی دنيای اديان توحيدی نيست .براساس زمينه فطری ،حتی جوامع
اوليه و به دور از تمدن و مذھب ھم آن را مورد توجه خود قرار داده اند ١.ودر ھمه جوامع و ملل به
صورت ھای گوناگون ،کم و بيش وجود داشته است ،اما با آمدن اسالم اين مسئله به عنوان يک حکم تکليفی و ضروری
برای زنان تعيين گرديد.
بر مبنای دستورات اسالم ھنگامی که زن پوشيده با وقار باشد ودر روابط اجتماعی جانب عفاف و پاکدامنی را رعايت
کند ،افراد مغرض ،جرات نخواھند کردتا وی شوند  ٢.بر اساس فطرت وطبيعت انسانی ،زنان از ازظرافت ،لطافت و
جاذبيت ھای خاصی برخوردار ھستند که عمل ورفتار آن ھامی تواند مردان ،رابه سوی خود جذب کنند.ھم چنان که در
روايات آمده است» :المرئه ريحانة« ٣يعنی »زن ھم چون ريحانه يا شاخه گلی ،ظريف است«،اگر باغبان او را پاس
ندارد ،از ديد و دست تعرض گلچين ،مصون نمی ماند.
البته با بررسی آيات و روايات در می يابيم که رعايت عفاف شامل مردان نيز می شودو نيز در لزوم رعايت عفاف،
تفاوتی بين افراد زن ومرد وجود ندارد ۴ .اما به علت طبيعت وروحيه زنان،اسالم برای آن که قدر و ارزش زن ھا
محفوظ باشد با مقرر داشتن حکم پوشش ،زنان را از سھل الوصول بودن مصون داشته وبا حجاب محدوده مطمئن تری
پيرامون او قرار داده است ۵.بنابراين برای سالم سازی جامعه بايد به دنبال عفت عمومی باشيم تا حجاب آگاھانه
گسترش يابدتاسالمت وامنيت اجتماعی در جامعه پايدارشود.
عفاف وحجاب در رفتار حضرت زھرا )س(

»عفاف و حجاب« در رفتار فاطمه)س( نمود کاملی دارد که با افتخار می توان گفت که در ميان زنان جھان حضرت
فاطمه ى زھرا )س( بسيار پاکدامن و عفيف بودند و در طول زندگى خويش،در خانه و خانواده و روابط اجتماعی تجسم
عينی حيا وعفاف به حساب مى آمدند.
حضرت )س( اگرچه نمونه کامل يک زن مسلمان در تمام اوصاف و کماالت اسالمى به ويژه در حجاب و عفاف بود،
ولى مسائل سياسى و اجتماعى را نيز در مواقع حساس ناديده نمى گرفت،ودر صورت لزوم در اجتماع حضور می يافت
وبه مبارزه می پرداخت وحتی در مجامع عمومى وخصوصی به مناظره نشست وبه روشنگری پرداخت ،ولى در عين
حال ھرگز از پرده حجاب کامل و عفاف الزم بيرون نرفت.
حضرت زھرا)س( درتمام ابعاد بھترين سرمشق والگوی عملی برای جامعه امروز وفردا است .يعنی جامعه بايد
وضعيت عفاف و حجاب فاطمه)س( را مورد مطالعه و بررسی قرار دھد و به ھمان صورت عمل نمايد .صديقه طاھره
وقتی وظيفه ايجاب میکند که سخن بگويد ،با قاطعيت تمام سخنرانی میکند و آنجا که ديگر داعی ندارد برای اينکه با
نامحرم بنشيند ،مجلس را ترک میکند مراعات حفظ حريم حجاب به قدری دقيق و ظريف است ،که ضروری است برای
حفظ امنيت و ارتباطات اجتماعی و سالمت جامعه ھمگان در اين مورد با نظر دقيق بنگرند.

مھمان نوازی فاطمه زھرا)س(
در ديدگاه اسالم معاشرت ھای اجتماعی درقالب دوستانه وصله رحم ھمواره مورد تاکيد قرار گرفته است؛اين ارتباط
ھای اجتماعی امری غير قابل اجتناب است .در سيره فاطمی نوع اين ارتباط و رفت وآمدھا رامشاھده می کنيم با اين
تفاوت که حضرت زھرا)س( در معاشرت ھا حيا وعفاف را ھمراه باححاب و پوشش مناسب رعايت
می کردند.
مھمان نابينا
حضرت زھرا )س( چنان حيا و عفاف را به عنوان يک اين فضيلت ارزشی وکمال گرايانه که مورد خواست و
رضايت خداونداست را سرلوحه ى رفتار خويش قرار داده بود که از ھمه ى نامحرمان حتى از مردان نابينا نيز خود را
مى پوشاند.
در روايت ھاآمده است که مردی نابينا پس از اجازه گرفتن ،وارد منزل امام علی)ع( شد .پيامبر)ص( مشاھده کردند که
أرآهُ َو ھ َُو
حضرت زھرا)س( برخاست ،فرمودند» :دخترم! اين مرد نابيناست«.قالت فاطمه)س( :اِن لَم يَ ُکن يَرانِی فَانّی َ
يح؛پدر ،اگر او مرا نمیبيند ،من او را مینگرم! اگر چه او نمیبيند؛ اما بو را استشمام میکند!« ٧
يَ ُش ﱡم الرﱢ َ
رسول خدا پس از شنيدن سخنان دخترش فرمود» :شھادت میدھم که تو پاره تن من ھستی٨«.
از اين حديث استفاده مى شود که دختر عالى قدر رسول خدا تا چه ميزانى شرم و حيا داشت و چقدر از مردان بيگانه
دورى مى جست؟ و تا ضرورتى نبود از کنار مردھا نمى گذشت ،ھرچند تاريخ اذعان دارد که فاطمه )س( در مواقعی
که الزم بود به ميان جامعه آمده و سخنرانى کرده است.در اين حديث بيان حيا وعاف فاطمی مطرح است که از نظر
روانشناسی نوع برخورد وحيا وعفاف حضرت راکامال نشان می دھد.

پوشش ساده

درسيره فاطمی عفاف و حجاب ،اصل غير قابل تغيير است .ھدف رعايت پوشش مورد نظر اسالم است که باساده
ترين پارچه ھم می توان عفاف وحجاب را داشت.در زندگی حضرت زھرا)س( تجمل و تبرج امری مذموم است که در
اسالم ترد شده است.فاطمه)س( که دختر پيامبر)ص( و ھمسر علی )ع( است ،می توانست از
پارچه ھای زربفت و حرير ،نوع پوشش خود راانتخاب کند؛اما تاريخ اذعان دارد که فاطمه)س(در نھايت سادگی
وخضوع چادری برسر داشت که شايد زنان ديگر مدينه ھرگز چنين پوششی نداشتند.
اما از ديدگاه فاطمی نفس وجود حجاب وحفظ آن در جامعه است که بتواند سرمشقی برای پايين ترين زندگی مردم ھم
باشد ؛که حجاب و عفاف مخصوص سران يا عامه مردم نيست بلکه ھمه ی مردم در ھر سطحی)فقير يا ثروتمند( بايد
آن رارعايت کنند ،حتی اگر اين چادر ،چادری وصله دار باشد.
پوشش زاھدانه حضرت زھرا)س( به اين علت بود که با ساده زيستی خود زنان راازغلتيدن در دام تجمل ھا و
تبرج ھا ،بازدارندو در مرحله عمل ،ارزش ھا و منزلت انسان را در تعالی روحی ومعنوی اثبات کنند .ھم چنان که مقام
معظم رھبری درخصوص ساده زيستی زھرا)س(ودرس گرفتن ازآن فرمودند»:ساده زيستى دختر پيامبر)ص( يک
نمونه براى زنان امروز جامعه مااست .ما روحيه مصرف گرايى را کنار بگذاريم و در زندگى به حد لزوم اکتفا کنيم و
از افراط بپرھيزيم و آرزوھاى حقير و کوچک را فداى ارزش ھاى بزرگ بکنيم ،نمونه کامل آن را در زندگى فاطمه
زھرا ـ سالم ﷲ عليھا ـ مى توان در تاريخ مشاھده کرد١١«.
درخصوص چادرساده صديقه طاھره از سلمان نقل شده است »:روزی حضرت فاطمه)س( را ديدم که چادری وصلهدار
و ساده بر سر داشت.در شگفتی ماندم و گفتم عجبا! دختران پادشاھان ايران و قيصر روم بر کرسیھای طاليی
مینشينند و پارچهھای زربفت به تن میکنند ،وه که اين دختر رسول خداست! نه چادرھای گران قيمت بر سر دارد و نه
لباسھای زيبا!!
آخ ٍر١٢«.
فاطمه)س( پاسخ داد :قالت» :يا َسلمانُ ! اِ ﱠن ﷲَ َذ ﱠخ َر لَنا الثِي َ
وم ِ
راس ﱠ
ّاب َو ال َک ِ
ی لِيَ ٍ
»ای سلمان! خداوند بزرگ ،لباسھای زينتی و تختھای طاليی را برای ما در روز قيامت ذخيره کرده است١٣«.
اصل وتکليف پوشش در اسالم امری موکد است ،در برخی آيات ،قرآن زنان را مکلف می کند  ،جاذبه ھا و زينت ھای
ظاھری و باطنی خود را آشکار نکنند  ،مگر آنچه نمايان است  ١۴.آنھا بايد پوششی مناسب که تمام گردن و سينه و اندام
ھا و زينت ھای پنھان آنھا را مستور کند داشته باشند که موجب تھيج شھوت مردان نگردد و موجب آزار و اذيت خود
توسط افراد بيمار دل را فراھم نکنند١۵ .کردار و راه رفتن آنھا نيز بايد به دور از
جلوه گری ،خودنمايی و جلب توجه باشد .
در نظام مقدس اسالم  ،اين امور کامالً حکيمانه و به مصلحت زن و اجتماع وضع گرديده است.با دقت در سيره حضرت
زھرا )س(آن اسوه به تمام معنا در می يابيم که ايشان آيينه تمام نمای حجاب وعفاف اسالمی است وھدف پوشش زن
بوده است نه تبرج و خودنمايی بالباس ھای زينتی و!!...

اين روايت ھا بر اين نکته تاکيد داردحجاب در اسالم ھرگز مانع حضور زنان درعرصه جامعه و فعاليت ھای فرھنگی
واجتماعی ومانع رشد استعدادھای علمی و توانايی ھای زنان نيست؛بلکه می خواھد اين حضور در حريم امن اجتماعی
عمل شودوبيان می دارد که حجاب احترام وعزت ايجادمی کند .واعتبار معنوی حضرت زھرا)س( بقدری بود که
شمعون يھودی باکمال رضايت واحترام ،چادروصله دارحضرت را می گيرد و دربرابراين عظمت روحی
وايثارحضرت زھرا)س(سربرسجده می گذاردو مسلمان می شود.
نتيجه
احکام و دستوراتی که اسالم در سيره معصومين و حضرت زھرا)س(الگوی عملی جوامع قرار داده،ھمه و ھمه بيانگر
توجه دقيق و موشکافانه اسالم نسبت به سالمت جامعه و فرد می باشد.در روابط اجتماعی عفاف وحجاب رمز بھداشت
وسالمت روانی جامعه است ويکی از ارزشھای واالی انسانی و اسالمی که سرچشمه ارزشھای ديگر ،و موجب آثار

درخشان معنوی است ،که میتوان آن ھا را از پايهھای اخالق و صفت کليدی برای عقب زدن رذايل در روابط
اجتماعی و سوق دھنده به سوی تکامل و درجات عالی و کماالت متعالی زنان ومردان در جامعه دانست.
در بين مسائل مختلف اخالقی واجتماعی خانواده ،رعايت عفاف وحجاب زنان و مردان ،ونحوه
ارتباط ھای اجتماعی از مسائل مھمی است که متاسفانه امروز در جوامع با تھاجم و شبيه خون فرھنگی مورد غفلت و
تسامح و تساھل قرار گرفته است وبنيان خانواده واجتماع را مورد ھجمه قرار داده است.وضعيت موجود در روابط
اجتماعی و خانوادگی نشان می دھد که نوعی انحراف از فطرت زنان ومردان ايجادشده است که ماحصل آن گامی به
سوی بی بند و باری و فساد در روابط اجتماعی است.
جھت حل معضالت ومشکالت اجتماعی نيازبه الگوی عملی برای زنان ومردان است که با پيروی ازاين الگو وھمانند
سازی می توانند مسيرھدايت وسعادت وآرامش را به دست آورند.با توجه به وضعيت عفاف وحجاب در جامعه
امروزوآشنايی با سيره فاطمه)س( والگوگيری در گفتار ورفتار ورعايت عفاف در روابط اجتماعی ،بسيار ضروری
وحياتی است.
شناخت ومعرفت فاطمی نشان می دھد که درسيره وروش آن حضرت حفظ ححاب وعفاف اصلی مھم است که ھرگز
مانع فعاليت ھای اجتماعی نمی شود؛بلکه بی مباالتی درحفظ ورعايت عفاف وحجاب و خودنمايی وتبرج و اختالط بی
جادر معاشرت ھا ممنوع ومذموم است.واين که حکم عفاف وحجاب برای شناخته شدن زن به عفاف و پاکی و امنيت او
از آزارواذيت ھای اجتماعی الزامی شده است .اسالم می خواھد باتدبيرودرايت زن ومرددر روابط اجتماعی با ھم
مرتبط باشند تا نگاه انسانی و بستر تکاملی در جامعه فراھم شود وجسم ھا در ديد قرار
نگيرد ،بلکه معرفت و انسانيت وارزش ھادر معاشرت ھا حاکم شود.

