
 

 موضوع انواع حجاب از دیدگاه قرآن

حجاب به معنای پوشاندن بدن، امری فطری است که 

برای حیات فردی و اجتماعی انسان، ضرورت دارد 

وآرامش و امنیت را برای فرد و جامعه ، به ارمغان 

د و موجب امنیت کامل در خانواده و محیط آورمی

 کاری می شود .

و مردان های گوناگون زنان حجاب اسالمی به پوشش

آمده از قرآن شود و مفهومی برمسلمان گفته می

که ناظر به پوشش شرعی در کریم و فقه اسالمی 

مقابل نامحرم، به ویژه برای زنان است. حجاب گاه 

مربوط به قراردادهای برگرفته از احکام شرع و گاه 

اجتماعی و شرایط موقعیتی فرد است. از دیدگاه 

حجاب .فقها حجاب یکی از احکام اسالمی است

وپوشش فقط مختص به زنان نیست و قرآن مردان را 

هم مورد خطاب قرار می دهد. در دستور به رعایت 

حجاب و عفاف چشم، مردان و زنان به تفکیک وبا 

ند واین حکم منحصر به صراحت مورد خطاب گرفته ا

شود.مفسران نیز با استناد به این آیه، زنان نمی

بروجوب حجاب چشم و عفاف در نگاه کردن تأکید 

اندلذا باتوجه به آیة مذکور بر زنان و مردان کرده

 های حرام و ممنوع پرهیز نمایند.   واجب است از نگاه

 :قرآن می فرماید

مِنْ أَبْصارِهِمْ.قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا »

 «یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ

ها را از به مردان مؤمن بگو تا چشم، ای رسول ما 

ند. ای رسول به زنان مؤمن بگو تا انناروا بپوش نگاه

حجاب آیه شریفه « ز نگاه ناروا بپوشند.ا ها راچشم

 د.دارظر چشم و در واقع دوری ازنگاه ناپاک را مدن

نوع دیگری از حجاب که اثرات بسیاری در حفظ 

شخصی و عمومی در سطح جامعه دارد، حجاب  عفت

 :درگفتار است، همانطور که قرآن می فرماید

 «فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ

پس زنها نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا 

 «.بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتدکه دلش  آن
 (32)سوره احزاب، آیه 

 :امام على علیه السّالم

 فوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر وپوشیده و مح

 (5820دوام زیبایى اوست . غرر الحکم)

 اصحاب خود پرسید:سول خدا از (رپیامبر اکرم )ص

« ت زن به پروردگارش کدام است؟نزدیکترین حاال» 

اصحاب نتوانستند جواب بدهند. این سؤال به گوش 

               رسید. فاطمه فرمود: (سالم اهلل علیها)فاطمه 

نزدیکترین حاالت زن به پروردگارش وقتی است » 

زار، اش بنشیند )و خود را در کوچه و با خانهکه در 

ل خدا این وقتی رسود جلو چشم نامحرمان قرار نده

 «.فاطمه پاره تن من است» سخن را شنید، فرمود:

 



رعایت حجاب و داشتن پوشش مناسب در برابر 

محدود به دوره سنی نیست، هرچند  نامحرمان،

 :استناد به آیه  شاید عده ای با

الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ الالَّتِی ال یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ »

أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ 

 «أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

و بر زنانى که در اثر سالخوردگى از زناشویى 

امیدى به ازدواج ندارند گناهى نیست  بازنشسته و

خود را فرو گذارند بى آن که زیبایى  که لباس هاى

سازند؛ و اینکه پاکدامنى پیشه  هاى خود را نمایان

رعایت کنند بهتر و  راسازند و حجاب خویش 

 «وداناست شایسته تر است و خدا شنوا

مدعی شوند بانوان کهنسال از این قاعده مستثنی 

اما واقعیت این است که قرآن درباره این  هستند

 .تاکید دارد گروه سنی نیز

 

 

اگر افراد یک جامعه  «یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ.أَنْ »

حجاب باشند آنگاه عفت  متعهد به رعایت انواع

و به این صورت کرامت و  عمومی فراگیر می شود

می شود. تحقق  حفظ  عزت انسانی زنان و مردان

برای زمینه سازی  این موضوع یکی از موضوعات

 .ظهور است

موازین دینی یکی رعایت حجاب و عفاف مطابق با  

منتظران  ویژگی های جامعه مهدوی است. بنابراین از

عصر )عج( باید هم خود حجاب و  حضرت ولی ظهور

را رعایت کنند و هم دیگران را به داشتن  عفاف

رفتار مناسب و رعایت حجاب در کالم و  پوشش

دشمن با ترویج بدحجابی یا بی حجابی، کنند. رعایت

اختالط روابط زنان و مردان و بزرگ تری یعنی  هدف

تبع آن، افزایش بی عفتی در سطح جامعه را  به

می کند. بنابراین باید مراقب بود به موضوع  دنبال

 .حجاب و عفاف نگاه چند بعدی داشت

مسئله حجاب وعفاف تنهادر بعد فردی وبا نگاه فطری 

بودن حیا وشرم وتبع آن رعایت پوشش ظاهری طرح 

ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و.... شود، بلکه از نمی

 حائز اهمیت است.

 

  

  


