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دگینزدیکی به خدای متعال وتقویت معنویت درزن-1

از جمله مهمترین آثاروبرکات حفظ حجاب در زندگی تحصیل رضایت خدای متعال 

ط ار آنجایی که حفظ حجاب در زندگی ارتبا.وتقویت حاالت معنویت در زندگی است

.مستقیمی با صفت اخالقی حیا وعفت در زندگی دارد

حافظان حیا وعفت وحجاب در عرصه زندگی موردتوجه وعنایت خاص اللهی قرار 

.دارد



آرامش روحی وروانی-2

هرچند بعضی افراد به واسطه نداشتن روحیه عزت واعتماد به نفس برای اقناع وآرامش خود رو به سوی

ولی با یک تحقیق میدانی افراد باحجاب به واسطه ی عدم تمایل به عشوه گری وخود.بی حجابی می آورند

در واقع اقناع خود به وسیله مد گرایی و. نمایی در روابط اجتماعی از آرامش زیباتری برخوردار هستند

برهنگی نمی تواند موجب آرامش روح باشد بلکه تشویش های روحی افراد را بیشتر نمود و روحیه آرامش

اخداوند متعال خالق انسان که به نیاز واقعی انسان واقف وراه رسیدن به آرامش اور.را از آنها سلب می نماید

وقرن فی بیوتکن وال ))از این چنین عشوه گری ها ی غیر شرعی نهی می فرماید .ازهمه بهتر می داند

ودر خانه هایتان آرام گیرید وبه شیوه جاهلیت پیشین به خود نمایی{33احزاب }(تبرجن الجاهلیه االولی 

.بیرون نیایید



استحکام وبهبود روابط خانواده-3

زن ومرد در خانواده با تمرکز داشتن به خواسته های به حق اعضای خانواده در مسیر رسیدن به ایجاد کانون 

این درحالی است که زنان .گرم وصمیمی قدم بر می دارند وتمام همت خود را برا ی نیل مهم صرف می نمایند 

عشوه گر وخود آرا در بسیاری از موارد در این خصوص به علت توجه به بیرون از خانواده با کم کاری هایی 

در واقع توجه واهمیت بسیار به خود نمایی وتبرج در بیرون خانه رفته رفته .در محیط خانواده مواجه می شوند 

.موجب تحلیل وضعف قوای روحی واخالقی شده وصبر وعدم آرامش را برای این چنین افرادی به دنبال خواهد آورد



دادن هویت به زن در جامعه-4

برخالف تفکر وفرهنگی که از زن استفاده ابزاری وتجاری می نمایندواورا کاالی فروش تبلیغاتی خود 

می نماید اسالم برای زن هویت الهی وعرشی معرفی می نماید که در زندگی دنیایی خود وظیفه دارد در حفظ 

وبه دیگران اجازه نمی دهد که با جنس زن به مثابه حیوانی که تنها.وصیانت از آن تمام همت خود را بگمارد

.وسیله اطفاءقوه شهویه است برخورد نماید 



مانع شیوع فحشاءمنکرات جامعه-5

.با حفظ ورعایت شئونات اسالمی ورعایت حجاب اسالمی مسیر طمع ورزی به نوامیش کاهش می یابد 

از انجایی که همه انسانها دردرون خود امیال وغریزه های گوناگونی دارند توجه نداشتن به مواردی که

برای .باعث بیرون رفت این امیال از حاالت تعادلش می شود بسیار خطر ناک وآسیب آفرین خواهد بود 

نمونه افرادی که درسنین جوانی ونوجوانی به سر می برند با شکوفایی غریزه جنسی نسبت به محرک های

این موضوع بشدت واکنش نشان می دهند از جمله مواردی که باعث افزایش وشدت این غریزه می شود 

. صحنه های نامناسب وتحریک آمیز جنسی مخالف است



عواقب وپیامدهای بد حجابی



عواقب وپیامدهای بد حجابی 

گسترش دامنه فحشاء وافزایش فرزندان نامشروع

کاهش امنیت روانی وجسمی برای زنان ودختران

سقوط ارزشهای واالی انسانی

عدم پایداری ازدواج ها

قهر وعذاب الهی



اهمیت حجاب از نظر قرآن

مایه خیر

نشانه 

پاکدامنی

نشانه 

پرهیز 

کاری



بشارت های خدا به زنان عفیف

اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد(:ع)امام جعفر صادق 

.وگرنه به خاک هم نمی ارزد 

زنی که برای حفظ غیرت استقامت ورزیده و(:ص)پیامبر اکرم

خدا پاداش شهید.برای خدا وظیفه خود را به خوبی انجام داد 

.را به اوخواهد داد

پروردگارا زنانی که خود را پوشیده نگه(:ص)پیامبر اکرم 

.میدارند مشمول رحمت وغفران خود بگردان







چند دلیل عقلی وروانشناختی برای حجاب برتر 

آزادی فکر

 خواست فطرت:پوشیدگی

پاسداری از آزادی اجتماعی

تقویت فکر

 جذابیت بیشتر

 محدود به حریم خانواده:شیفتگی زن ومرد

حفظ هویت ملی

ارزش آفرینی برای زن

 حیا کامل تر:بدن پوشیده تر

تحریک حداقلی

جلوگیری از خشونت وآسیب

زمینه سازی رشد علمی

پیشگیری از قانون شکنی

مقایسه کردن همسر با زنان دیگر

دفع فکر وچشم ناپاک

استحکام خانواه

غیرت افزایی

سالمت جسم


