
حجاب و برخی شبهات پیرامون آن
صدیقه سادات رضوی1

چکیده
که  حج���اب ب���ه معن���ای پوش���ش، از تکالیف واجب مس���لمانان اس���ت و از اموری اس���ت 
قاب���ل پذی���رش همه ادیان و مذاهب اس���ت. بر هر یک از زن و مرد مس���لمان الزم اس���ت 
کیان خانواده و  در تعامالت اجتماعی خود با پوش���ش ش���رعی ظاهر ش���وند تا در پرتو آن 
اجتماع مصون بماند. نوش���تار حاضر درصدد بیان مس���أله حجاب و شبهات وارد بر آن و 
کدامند؟  که ماهیت حجاب چیست و شبهات وارد بر آن  پاسخ گویی به این سؤال است 
که حجاب و پوشش موجب سالمتی و امنیت  در بررسی این پرسش چنین حاصل شد 
روانی خانواده و اجتماع می ش���ود و مانع حضور زن در اجتماع یا س���بب س���رکوبی غرایز و 

گرفتن حقوق وی نیست.  نادیده 
کلیدی: حجاب، زینت، پوشش.  گان  واژ

1. مقدمه
حجاب یک امر فطری است و پیش از اسالم نیز وجود داشته است، اما با ظهور اسالم تکمیل شده 

که به عنوان یک  اس���ت. در فرهنگ مسلمانان پوشش از مهم ترین اعتقادات آنان به شمار می رود 

کید شده است.  دس���تور دینی بر مس���لمانان واجب شده اس���ت و در آیات و روایات بسیاری بر آن تأ

داش���تن حجاب و پوش���یده بودن از نگاه دیگران نیاز به اس���تدالل خاصی ندارد، ولی در محدوده 

که  گاه در نوع نگرش اجتماعی است  این پوش���ش اختالف نظر دیده می ش���ود و ریشه این اختالف، 

گاه در نفس س���رکش انس���ان. از نظر اس���الم حجاب ریشه در عفاف  جلوی ندای عفاف را می گیرد، و 

و عفاف نیز ریش���ه در حیای نهفته در ضمیر انسان دارد. ولی متأسفانه مخالفان حجاب زن، سعی 

کنن���د تا به این نتیجه  ک���ه جریانات ظالمانه و ی���ا جاهالنه ای را علت پیدایش حجاب ذکر  کرده ان���د 

که حجاب عملی جاهالن���ه یا ظالمانه اس���ت. بعضی برای حجاب ریش���ه اجتماعی  نزدی���ک ش���وند 

مانند میل به ریاضت و رهبانّیت قائلند و بعضی، ریش���ه اقتصادی مانند پدرش���اهی و تسلط مرد بر 

کارشناسی ارشد فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از هندوستان. 1. دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی پژوهش های فقهی زنان و خانواده / سال اول/ شماره دوم/ پاییز و زمستان 1398/ 37-29
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زن و استثمار نیروی زن در جهت منافع اقتصادی مرد؛ و برخی دیگر ریشه اخالقی مانند حسادت 

که ریشه این پدیده را باید در یک تدبیر  کرده اند. ولی واقعیت این است  و خودخواهی مردها را ذکر 

که خود زن با یک  کرد. عفاف، ستر، حیاء و پوشش تدبیری است  ماهرانه غریزی خود زن جستجو 

کار برده اس���ت نه در میل  کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به  گران بها  نوع الهام برای 

به ریاضت و نه حسادت و خودخواهی مردانه و نه پدرشاهی. 

از میان معانی مختلفی که زبان شناسان برای واژه حجاب برشمرده اند، می توان به دو معنای اصلی 

که عبارتند از: مانع و حائل میان دوچیز؛ و ستر و پوشش. )اصفهانی، 1424ه.ق، ص219( کرد  آن اشاره 

در اصطالح، معنای محدودتری برای »حجاب« بیان شده است و منظور از آن پوشش ویژه ای است 

که مانع از نگاه نامحرمان به او و یا مانع انگیزش تمایل جنسی مردان باشد. )مطهری، 1381، 430/19(

ب���ه نظر می رس���د هر دو معنای لغوی ب���ا یکدیگر مرتبط بوده و در واقع پوش���ش خود نوعی مانع 

و حائل اس���ت و معن���ای اصطالحی حجاب نیز اخص از معنای لغوی آن اس���ت. خاس���تگاه معنای 

ک���ه در آن فرمان  اصطالح���ی حج���اب برخی آیات و روایات اس���ت، مانند آیه 31 از س���وره مبارکه نور 

پوشش برای بانوان مؤمن صادر شده است:

 ما 
َ
ّنَ ِإاّل یَنهَتُ وَجُهّنَ َو ال ُیْبِدی���َن ِز َفْظ���َن ُفُر ْبصاِرِه���ّنَ َو حَیْ

َ
ُمْؤِمن���اِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
 ِلل

ْ
و ُق���ل

ْو آباِء 
َ
ّنَ أ ْو آباِئِ

َ
ّنَ أ هِتِ

َ
 ِلُبُعول

َ
ّنَ ِإاّل یَنهَتُ ���ّنَ َو ال ُیْبِدیَن ِز هِبِ ُمِرِهّنَ َعیل  ُجُیو ْبَن ِبُ َیْضِر

ْ
َظَه���َر ِمهْنا َو ل

ْو 
َ
ّنَ أ ْو ِنس���اِئِ

َ
ّنَ أ َخواهِتِ

َ
ْو َبِن أ

َ
ّنَ أ ْو َبِن ِإْخواِنِ

َ
ّنَ أ ْو ِإْخواِنِ

َ
ّنَ أ هِتِ

َ
ْبناِء ُبُعول

َ
ْو أ

َ
ّنَ أ ْبناِئِ

َ
ْو أ

َ
ّنَ أ هِتِ

َ
ُبُعول

وا َعیل  َعْوراِت  ْ َیْظَهُر ِذیَن لَ
َّ
ْفِل ال ِو الّطِ

َ
جاِل أ َبِة ِمَن الّرِ ْر ِ

ْ
یِل ال و

ُ
اِبِعنَی َغْیِر أ ِو الّتَ

َ
ّنَ أ مْیاُنُ

َ
ْت أ

َ
ك

َ
ما َمل

ْؤِمُنوَن  ُ ا الْ َ ّیُ
َ
 أ

ً
یعا ّنَ َو ُتوُب���وا ِإیَل اهَّلِل َجِ یَنهِتِ ِفنَی ِمْن ِز َم ما ُیْ

َ
ْرُجِلِهّنَ ِلُیْعل

َ
ْب���َن ِبأ س���اِء َو ال َیْضِر الّنِ

ْم ُتْفِلُحوَن . 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
ل

گونه های حجاب بر اساس آیات حجاب  .2

2-1. حجاب در پوشش

بر اس���اس آیات قرآن شیوه پوش���ش نباید موجب جلب توجه دیگران و یا برانگیخته شدن تمایالت 

ّنَ  هْیِ
َ
ْؤِمِن���نَی ُیْدِننَی َعل ُ واِجَک َو َبناِتَک َو ِنس���اِء الْ ْز

َ
 ِل

ْ
ِبُّ ُق���ل ا الّنَ َ ّیُ

َ
ش���ود، خداون���د متعال می فرماید: »ی���ا أ

« )احزاب: 59(. دس���تور پوش���ش و فرو 
ً
 َرِحیما

ً
كاَن اهَّلُل َغُفورا ْن ُیْعَرْفَن َفا ُیْؤَذْیَن َو 

َ
ْدین  أ

َ
���ّنَ ذِلَک أ ِم���ْن َجاِبیهِبِ

انداختن چادر یا روسری به زنان مؤمن شده است تا شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند. 

گفتاری 2-2. حجاب 

که موجب ایجاد طمع  گفتار خود با مردان نامحرم به ش���یوه ای سخن بگوید  زن مس���لمان باید در 
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در قلب های بیمار نش���ود. چنانچه خداوند متعال در خطاب به زنان پیامبر؟لص؟ آنان را از س���خن 

َقْوِل َفَیْطَمَع 
ْ
َضْعَن ِبال ْ َ

َقْیُتَّ َفا ت
َ
ساِء ِإِن اّت َحٍد ِمَن الّنِ

َ
َكأ ْسُتَّ 

َ
ِبِّ ل گفتن نرم با مردان نهی می کند: »یا ِنساَء الّنَ

« )احزاب: 32(.
ً
وفا َن َقْواًل َمْعُر

ْ
ِبِه َمَرٌض َو ُقل

ْ
ِذی یِف َقل

َّ
ال

2-3. حجاب رفتاری

یل ...« )احزاب: 33(، طبق این آیه ش���ریفه، خداوند  و
ُ ْ
ِة ال اِهِلّیَ

ْ
َج ال ْج���َن َتَبّرُ ���ّنَ َو ال َتَبّرَ

ُ
َن یِف ُبُیوِتك »َو َق���ْر

کرده است.  که موجب جلب توجه دیگران می شود، نهی  متعال زنان را از داشتن رفتاری 

که معنای عام���ی دارد و در م���ورد بانوان  مس���ئله م���ورد توج���ه در این پژوهش، پوشش���ی اس���ت 

که هرس���ه آنها در مورد زنان زینت  مش���مول پوش���ش بدن، آرایش و جواهرآالت می ش���ود و از آن جا 

محس���وب می ش���وند، زن مس���لمان بای���د این س���ه را در معرض نمای���ش نامحرمان ق���رار ندهد. آیه 

لت دارد. از این رو لباس های نازک   ماَظَهَر ِمهنا...« )نور: 31(، بر آن دال
ّ

َنّ ِإال یَنهَتُ ش���ریفه »...َوالُیبدیَن ز

کردن  گر تمام بدن را بپوش���اند، استفاده از وس���ایل آرایش در برابر مردان و نمایان  و بدن نما حتی ا

که در نزد نامح���رم زیباتر جلوه  کامل، پوش���یدن لباس���ی  زیورآالت برای غیر محارم حتی با پوش���ش 

کن���د، نیز پوش���یدن لباس اندام نما و لباس های لخت را حتی ب���رای مردها، جایز نمی داند و همه از 

کردن زینت است و مخالف دستور حجاب است.  مصادیق آشکار 

3. قلمرو پوشش در اسالم
گرچه اصل مسئله پوشش  کرده است. ا دین اس���الم مقدار پوش���ش الزم را برای زن و مرد مشخص 

کیفیت آن تنها متکی به مسئله عفاف نیست؛ زیرا حکمت های  بر اساس عفاف است، ولی مقدار و 

گناه و... در آن لحاظ ش���ده اس���ت. مطابق نظر بس���یاری  دیگری چون مصونّیت و حفظ جامعه از 

که معمواًل نمی پوشانند الزم  گردن، صورت و دس���ت ها تا جایی  از فقها، بر مردان پوش���اندن س���ر، 

نیست )سایت رهبری، سؤاالت متداول، واژه پوشش مردان( و زنان باید تمام بدن را بجز دست ها 

کفین را الزم می دانند  گردی صورت را از نامحرم بپوشانند )البته عده ای از فقها ستر وجه و  تا مچ و 

کند(. واضح اس���ت مقدار پوش���ش برای  ک���س باید به مرجع تقلید خود رجوع  و در ای���ن مس���أله هر 

که خداوند  که به آنان داده شده است؛ چرا  مردها در حد زنان نیست و این به دلیل اهمیتی است 

کرده است، نه مرد. و زینت چون مورد توجه است نیاز به حراست دارد. بنابراین  زن را زینت معرفی 

گزند غارت گران محفوظ بماند و هم حراست جامعه از نگاه  حجاب زنان یعنی حراست از زینت تا از 

گناه و معصّیت می شود.  که این نوع نگاه موجب هیجان شهوت و در نتیجه  هوس آلود اس���ت؛ چرا

گ���ی عف���اف در زنان قوی تر از مردان اس���ت تا رعایت عفاف بر زنان هموار باش���د و از آس���یب های  ویژ
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گران بهایی چون زن وقتی در صندوق الهی  گوهر  بی حجابی )هم زن و هم جامعه( مصون باشند. 

گناه در امان  حجاب قرار داش���ته باشد از دس���تبرد دزدان و غارت گران و آلودگان به لجن معصیت و 

کرم؟لص؟ افرادی  خواهد بود. حجاب مصونیت و نش���انه حیا و ارزش���مندی است. در زمان رسول ا

در تاریکی مزاحم زنان می شدند، و جبرائیل امین؟ع؟ آیات 59 سوره احزاب را بر پیامبر؟لص؟ نازل 

کرد و فرمود: 

ای نبی به زنانت و دخترانت و زن های با ایمان بگو خود را با جلباب بپوشانند )پارچه ای 
که نامحرمان مزاحم آنان نشوند؛  که این امر باعث می ش���ود  که سراس���ر بدن را می پوش���اند( 
زیرا آنان با حجاب به آزاد بودن و یا به تقوا و صالح ش���ناخته می شوند. بنابراین، مورد اذّیت 

قرار نمی گیرند.

کفین 3-1. مسئله شرعی درباره وجه و 

در عموم رساله های عملیه درمورد مسئله پوشش آمده است که زن باید بدن و موی خود را از نامحرم 

که بالغ نشده، ولی خوب  که بدن و موی خود را از پسری هم  بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است 

و بد را می فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است، بپوشاند. در برخی رساله ها آمده است 

کفین برای زن الزم نیست، اما این در صورتی است که صورت آرایش نداشته باشد.  که پوشش وجه و 

گ���ر دختر یا زنی ابروهای خود را بردارد، چون آرایش ص���دق می کند باید ابروها را از نامحرم  بنابرای���ن، ا

گر  گر در صورت او آرایش های دیگری باشد، الزم است صورت را از نامحرم بپوشاند. و نیز ا بپوشاند و ا

صورت زن خالی از هر آرایشی است، ولی ببیند مرد نامحرمی به او خیره شده و با شهوت نگاه می کند، 

کمک در معصیت نباشد.  الزم است صورت خود را از او بپوشاند تا 

4. اشکاالت وارد شده بر حجاب 
ک آدمی دارد، یکی از دس���تورات پروردگار متعال است، اما  حجاب افزون بر اینکه ریش���ه در درون پا

که بر حجاب وارد  حجاب مانند هر امر مقدس دیگری، مخالفینی دارد عمده اش���کاالت و ش���بهاتی 

کرده اند عبارتند از: 

ک���راه فی الدین«  4-1. حجاب و اجبار در پوش���ش زن مخالف آزادی اس���ت و با آیه ش���ریفه »الا

)بقره: 256( در تناقض است. 

کراه و اجبار در آیه ف���وق، در اصل اعتقاد به دین و قبول آن اس���ت؛ زیرا دین امر  پاس���خ: منظ���ور از ا

کرد.  قلبی است و در امور اعقتادی نمی توان با اجبار عقیده ای را بر دیگری تحمیل 

که انسان بعد از پذیرفتن اصل دین، باید پایبند به آنها  هر دینی دارای ش���رایع و احکامی است 
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کاری باشد؛  گر در دین هیچ مس���ئله اجباری و قانونی نباش���د و انس���ان مختار به انجام هر  باش���د. ا

کتاب و احکام اسالمی بی معنا خواهد بود.  آمدن 

4-2. حجاب و رکود فعالیت 

که پوشاندن  بعضی حجاب را مانعی در برابر فعالیت و پیش���رفت می دانند، ولی بس���یار واضح است 

ب���دن از نامحرم هرگز نمی تواند مانعی برای فعالیت های مش���روع زنان باش���د، بلکه آنچه از آن نهی 

که بنابر آیات )ر.ک.،  ج و خودنمایی و پوشیدن لباس های تنگ و رنگارنگ است.  ش���ده است، تبر

که زن به  که هرگون���ه عملی  ج را حرام ش���مرده اند. به ای���ن معنا  اح���زاب: 33( و احادی���ث، فقه���ا تبّر

منظ���ور خودنمای���ی، جلوه  گری، جلب توجه مردان بیگانه و تأثی���ر در دل آنان انجام دهد، مصداق 

که نمونه ها و مصادیق آن غالبًا به تناس���ب عادات و فرهنگ  ج نهی ش���ده قرآنی اس���ت؛ هرچند  تبر

ج«( دست خوش تغییر است. )مصطفوی، 1368، ذیل»بر

گرحفظ حجاب بر زن امر س���خت بود و مانع از فعالیت های او می ش���د، خداوند متعال او را امر  ا

که »الیكلف اهَّلل نفس���ا االوس���عها...« )بقره: 286(. انسان هیچ گاه مأمور به انجام  به حجاب نمی کرد؛ چرا

که ق���ادر به انجام آن نباش���د. ضمن اینکه ارزش حفظ عف���ت و نجابت و رضای  تکلیفی نمی ش���ود 

که سودش بر زحمتش غالب باشد  خدا خیلی برتر از زحمت ناچیز رعایت پوش���ش اس���ت و هرآنچه 

کردن زن مخالف نیست، اما در محدوده خانواده  عقالیی اس���ت. و نیز اسالم با خودنمایی و زینت 

و صرفًا جهت همسر. 

4-3. حجاب و افزایش التهاب ها

کرده اند این است که حجاب و پوشش باعث افزایش کنجکاوی  که به حجاب وارد  از جمله شبهاتی 

که هم از آن ممنوع شود و هم به سوى آن  و جذب مردان می شود. انسان به چیزى حرص می ورزد 

کنند و آن گاه او را ممنوع سازند.  تحریک شود؛ به اصطالح تمناى چیزى را در وجود شخصی بیدار 

کم ترخواهد بود.  کم تر عرضه شود، حرص و َوَلع هم نسبت بدان  گر امرى اصاًل عرضه نشود یا  اما ا

کش���ش باید باشد، اما به صورت  کش���ش بین زن و مرد از بین برود، بلکه این  اس���الم نمی خواهد 

تعدیل شده، کنترل شده و قاعده مند، نه رها. حفظ کشش و جذابیت همراه با حریم از کارایی های 

مهم حجاب است. 

4-4. بی حجابی و عادی شدن آن

گر زن ها حجاب نداش���ته باشند بعد از مدتی بی حجابی عادی می شود، مانند  که ا گفته اند  بعضی 

کشورهای غربی. بنابراین، نگاه مردها هم عادی و بدون قصد ریبه می شود. 
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که آنچه خداوند به آن دس���تور داده اس���ت پوشش در برابر نامحرمان است  گفت  در جواب باید 

کرده اس���ت نگاه به نامحرمان اس���ت. رعای���ت نکردن این امر و نه���ی، نافرمانی و  و آنچ���ه از آن نهی 

گناه اس���ت و عقوبت را به دنبال خواهد داش���ت چه بی حجابی و ن���گاه به نامحرم، عادی  مص���داق 

شود چه نشود.

کنترل می ش���ود؛ زیرا  که با رواج بی حجابی قوه ش���هوانی  کرد  همچنین چگونه می توان تضمین 

گر چنین بود می بایست تجاوز و بی عفتی در  که سیر شدنی نیس���ت و ا قوه ش���هوانی از قوایی اس���ت 

که چنین نیست.  کشورهای بی حجاب دیده نشود در حالی 

که م���رد از دیدن زن���ی با بدن  منظ���ور از اینک���ه ن���گاه عادی می ش���ود، چیس���ت؟ ممکن نیس���ت 

نیمه برهنه لذت نبرد، چون غریزه ش���هوت همیش���ه همراه انس���ان است. دس���تورات اسالم بیشتر 

گناه دارد. بنابراین، به زن ها دس���تور پوش���ش و به مرد ها دستور نگاه نکردن را  جنبه پیش���گیری از 

که نگاه نمی کند دچار مرض های روحی بعدی نمی شود.  کسی  می دهد. 

امام باقر؟ع؟ می فرماید:

ک���رد و از قضا  جوان���ی از انص���ار زن���ی را در مدین���ه دی���د و مبهوت او ش���د. دنب���ال او حرکت 
اس���تخوان یا شیش���ه ای از دیوار بیرون زده بود صورت او را درید و او متوجه نش���د. آن جوان 
کرد. جبرئیل؟ع؟ نازل شد و دستور نگاه نکردن  نزد رس���ول خدا؟لص؟ آمد و جریان را تعریف 
کیزگی روح و جس���م آنان خواه���د بود. )حرعاملی،  که این امر باعث پا ب���ه نامحرم صادر ش���د 

)192/20 ،1406

4-5. حجاب و سرکوب غرایز

بعضی از روانشناس���ان س���رکوب غرایز ش���هوانی را باعث بعضی از اختالالت روان���ی و روحی می دانند و 

کنترل غرایز ش���هوانی  ک���ه اواًل  گفت  حج���اب را نوع���ی س���رکوب غرایز دانس���ته اند. در پاس���خ می ت���وان 

کنترل اس���ت نه س���رکوب. ثانی���ًا نظریه تولید  الزم اس���ت وگرن���ه ب���ه بی بندوباری می انجامد و نام این 

که این  کودکی از سوی فروید مطرح شده است  بیماری های روانی به دلیل سرکوب سائق ها در دوران 

گرفته است. فروید مفاهیمی را درباره مراحل رشد  نظریه به شدت مورد انکار روانشناسان معتبر قرار 

کرد، ولی این مفاهیم اثبات نشده باقی مانده است. دکتر شیلینگ  انسان، ذهن بشر و درمان تعریف 

کافی از طریق ش���واهد تجربی عینی حمایت نشده است.  که فرویدیس���م هنوز به اندازه  بیان می کند 

البته هنوز آزمایش نشده باقی مانده، نه ثابت شده است نه مردود. )شیلینگ، 1388، ص75( 

مبانی روانشناس���ی فرویدی نیز توس���ط آدلر رد ش���د. همچنین به نظر جرالد اس بلوم، بسیاری 

که به  گفته ه���ای اولی���ه فروید امروزه از ارزش افتاده اند. )بل���وم،1363، ص 49( حتی نو فرویدیان  از 
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ک���رده و آنها را تصحیح یا  نح���وی متکی بر مکتب فروید هس���تند در صحت نظریات فروید تش���کیک 

کرده اند. فروید اس���اس بیماری های روانی را تمایالت جنس���ی و آرزوهای ناهوشیار سرکوب  تکمیل 

گرفت.  که در همان زمان مورد انکار شدید و جدی آدلر قرار  ش���ده می دانس���ت و این عقیده ای بود 

که انس���ان ها بیش���تر تحت تأثیر تفسیرش���ان از واقعیات هس���تند تا خود واقعیات در  آدلر معتقد بود 

که فروید روان رنجوری را ثمره خود واقعیات می دانست.  حالی 

گر س���رکوب غرایز با مش���کالتی برای فرد همراه باش���د، ولی برداش���تن قیود اجتماعی  ثالثًا حتی ا

مش���کل را حل نمی کند، بلکه بر آن می افزاید. تجربه و آمار نش���ان می دهد اختالالت روحی و روانی 

مانند افسردگی در افراد بی بندوبار در جوامع بی قید غربی بسیار بیشتر از جوامع مذهبی است. 

4-6. حجاب و تساوی حقوق

که حجاب زنان نوعی تبعیض است و مخالف تساوی حقوق زن  کرده اند  برخی چنین اش���کال وارد 

که اواًل حجاب مختص زنان نیست بلکه برای مردها نیز حجاب  گفت  با مرد اس���ت، در پاس���خ باید 

کنار برخی ش���باهت ها، دارای تفاوت های چش���م گیر و غیر قابل  وج���ود دارد. ثانی���ًا زنان و مردان در 

که دارن���د، دارای حقوقی هس���تند. چگونه ممکن  کدام به تناس���ب وظایفی  ان���کاری هس���تند و هر 

است با وجود تفاوت ها، دارای حقوق یکسان باشند؟ قوانین اسالم در پوشش و حجاب زن و مرد 

گرچه مقدار حجاب زن از مرد بیشتر است، ولی این به نفع خود  مبتنی بر همین تفاوت ها اس���ت، ا

زن است و این تبعیض ها مطابق حکم خرد و برای مصونیت زنان است. 

ک باشد و ایمان و دین داری فقط به رعایت حجاب نیست 4-7. دل باید پا

ای���ن س���خن بی معنا و بی محتوا اس���ت و برای ف���رار از تکلیف به آن چنگ زده می ش���ود. پیامبران و 

ک ترین دل ها را داش���ته اند و آنها  که ما را به راه راس���ت هدایت می کردن���د، پا امام���ان معص���وم؟مهع؟ 

ک به دنبال انجام فرامین الهی اس���ت.  بیش از همه و پیش از همه اهل عمل بودند. دل انس���ان پا

از جمله این فرامین، وجوب حجاب در برابر نامحرمان است و می دانیم اعتقادات و ایمان در عمل 

گرو ایمان و عمل و تقید به فرایض دینی است.  ک در  کردار باید ظاهر شود. عالمت و نشانه دل پا و 

ک باشد.  که نسبت به امر خدا بی اهمیت است، پا چگونه ممکن است ادعا شود دلی 

5. رابطه بی حجابی باحیا
گر حی���ا دارد با  ک���ه بدن خود را ب���ا لباس تنگ، نمای���ش می دهد یا حیا ن���دارد و یا ا کس���ی  بی ش���ک 

ای���ن عم���ل به تدریج حیای او ضعیف خواهد ش���د. تضعیف حیا یا از دس���ت دادن حیا باعث بر باد 
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کندی در انج���ام فرایض مانند نماز خواهد بود.  که نتیجه آن  رفت���ن عقاید و تزلزل ایمان می ش���ود، 

گر حیا برود، ایمان نیز  که ا که حیا چس���بیده به ایمان اس���ت به طوری  در روایات بیان ش���ده اس���ت 

م���ی رود. )حرعاملی، 1406، 166/12( بنابراین، بی حجابی زمینه ای را برای تضعیف حیا و تضعیف 

حیا باعث تضعیف ایمان و دوری از بقیه فرامین حضرت حق خواهد بود. 

6. بی حجابی دوری از فرصت های معنوی 
گناهان تاریکی قلب و روح اس���ت. امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »وقتی  اثر اساس���ی و مش���ترک همه 

گن���اه می کند ب���ر روی قلبش نقطه تاریکی ایجاد می ش���ود« )ح���ر عاملی، 1406، 15/ 303؛ مجلس���ی،  ش���خصی 

که تمام  کند این تاریکی بیش���تر می ش���ود و ش���اید به حدی برس���د  گر تکرار  1404ه.ق، 332/70(، و ا

که روح و روانش تاریک ش���ده از عبادت خداوند چندان لذت نمی برد  کند. انس���انی  قلب را تاریک 

و در نتیج���ه ی���ا از روی ع���ادت عب���ادت می کند و ی���ا در نهایت عب���ادت را ترک می کن���د. بنابراین، هر 

گناه���ان بعدی و دور ش���دن از معنویت را  گناه و باعث عذاب اس���ت، زمینه  گناه���ی عالوه ب���ر اینکه 

که خداوند متعال به آن دستور داده  کریم امری واجب است  ایجاد می کند. حجاب بر اساس قرآن 

گناه و معصیت اس���ت و باعث خرابی قلب و تاریکی روح می ش���ود و این تاریکی،  اس���ت. بی حجابی 

کثر  که ا فرصت های معنوی را از او می گیرد. با برخورد با افراد بی حجاب به این حقیقت می رس���یم 

که پایبند مس���ائل ش���رعی نبوده اند و یا پدر و  آنها تربیت دینی نش���ده اند یا در خانواده ای بوده اند 

مادرشان اعتقاد راسخی به حجاب نداشته و این جریان برایشان مهم نبوده است. چنین مربیانی 

در روز قیامت مورد مؤاخذه قرار می گیرند و چنین مربیانی موقعیت های معنوی فراوانی را نه تنها از 

خود بلکه از فرزندانشان دریغ می کنند. 

که حج���اب را رعای���ت نمی کنن���د چیزهایی را به دس���ت می آورن���د و از آن لذت  در واق���ع اف���رادی 

ح بودن و... اما برخی از  می برند، مانند احس���اس زیبایی، خودنمایی، جلب توجه دیگ���ران و مطر

که از دست می دهند عبارتند از:  چیزهایی 

کس���ب خش���نودی خداوند عمل به دستورات  الف( خش���نودی خداوند و معصومین؟مهع؟: راه 

که خدا از او راضی باشد، اهل بیت؟مهع؟  که یکی از این دستورات حفظ حجاب است. هرکس  اوست 

که قلب معصومین؟مهع؟ محل خواس���ت خداوند اس���ت و آنچه خدا  نیز از او راضی خواهند بود؛ چرا

بخواهد در قلبش���ان نقش می بن���دد )نوری، 1408ه.ق، 441/1( و طبق آیه ش���ریفه »و رضوان من اهَّلل 

كبر« )توبه:72(، مقام رضایت خداوند از بهشت هم باالتر است.  ا

ب( نورانیت: هر عمل خوب موجب نورانیت انسان می شود. )مجلسی، 1404، 243/2(
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گر حی���ا برود ایمان نی���ز می رود.  که ا ج( حی���اء: حی���ا هم���واره با ایمان هم جوار اس���ت به ط���وری 

)حرعاملی، 1406ه.ق، 12/ 166(

ک���ه باعث بر انگیخته ش���دن  د( آب���رو: زن���ان و م���ردان از لحاظ پوش���ش بای���د به گونه ای باش���ند 

که خود را در موضع تهمت قرار دهد، حق مالمت  گمان های بد نشوند. امام علی؟ع؟ می فرمایند: »کسی 

که به او بدگمان می شوند، ندارد« )نوری، 1408ه.ق، 8/ 34(. کسانی را 

که  ه�( س���عادت اخروی: پیروی از دس���تورات خداوند متعال باعث س���عادت اخروی می ش���ود 

پایدار و همیش���گی اس���ت »واآلخرة خیر و أبیق« )اعیل: 17(. نتیجه بی حجابی، س���رپیچی از دستور خدا 

که بعدش آتش است،  است و عقوبت اخروی را به دنبال دارد. امام علی؟ع؟ فرمودند: »خیری در لذتی 

نیست« )مجلسی، 1404ه.ق، 94/100(

7. نتیجه گیری
حجاب به معنای پوش���ش مناسب بدن، جواهرآالت و پوش���اندن آرایش است و شبهات وارد شده 

به آن قابل پاسخگویی است؛ زیرا حجاب نه تنها مانع پیشرفت و فعالیت نمی شود، بلکه از آلودگی 

کاری را افزون می بخش���د. همچنین پوش���ش موجب تضییع  کرده و راندمان  کار جلوگیری  محیط 

که مراعات  گرچه حقوقش���ان متفاوت است(  حقوق زن نمی ش���ود، زن نیز مانند مرد حقوقی دارد )ا

ک���ردن آنها بر دیگران الزم اس���ت و هیچ منافات���ی با حجاب او ندارد. در واقع م���رد نیز مانند زن باید 

پوش���ش مناسب داش���ته باشد و با هر پوشش���ی نمی تواند در اجتماع ظاهر ش���ود و اینکه محدوده 

که خالق او برایش در نظر  پوش���ش برای زن بیش از مرد اس���ت به دلیل محافظت و مصونیتی است 

گرفته است و مانعی برای رسیدن او به حقوقش نمی باشد. 
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