


 درس دوازده  

 1وزندگی دین                  

 

 ناهید صابونچی 

 خویدبیرستان فرزانگان شهرستان •



 درس دوازدمه

 زیبایی پوش یدگی



 مقدمه

در این درس ابتدا به برریس آ ایت قرآ ن کرمی و احادیث •

 .پریامون عفاف و جحاب مردان و زانن می پردازمی( ع)معصومنی

سپس ویژگی های جحاب را از دیدگاه دین مبنی اسالم بیان کرده و •

 .در آ خر به برریس جایگاه جحاب در سایر اداین می پردازمی





  

 !دنیای ما انسان ها جعیب است•

روح امید از « لبخندی»شوق حرکت در وجودمان جوانه مزیند و اب « الکمی»اب •

 .دست رفته به زندگی ما دمیده میشود

 .روش آ ن« فرایدی»معنای زندگی مان تغیری می ایبد و اب «سکویت»گاه اب •

 جلوه هایی آ شاکر از رفتار های « فراید»، «سکوت»، «لبخند»، «الکم»•

 .انساین است که بر مسری زندگی دیگران و چگونگی آ ن اثر گذار است•





 ادامه

اما مهیشه این گونه نیست چه بسا بدون گفتارای رفتاری مسری زندگی دیگران •

آ رامش و روان کساین را بر مه می زنمی . و چگومگی آ ن حتت اتثری قرار دهمی

قلوب پایک را مزتلزل کنمی به تعهد و عشق مهرساین خدشه وارد کنمی و اکنون 

گرم خانواده هایی را متاثر سازمی و این مهه در حایل ابشد که از وقوع این 

 .امور یب خرب ابش می

واقعا چننی چزیی ممکن است؟ این چه اکری است که این :شاید بپرس ید•

 عواقب را به دنبال دارد؟



نوع پوشش به گونه ای که از پوشش مناسب از نشانه های عفاف است •
اب این که . را درایفت وی به این ارزشهر کس می توان مزیان توجه 

خداوند مه زانن مه مردان را به پوش یدن لباس مناسب دعوت کرده است 
آ انن از نعمت جامل و زیبایی هبره مندی به دلیل زانن اما نسبت به پوشش 

 .توجه ویژه ای دارد

اب توجه به امهیت پوش یدگی در دین،در ادامه بریخ سوالات راجی در این •
 .خصوص را مطرح و به اانن پاخس می گویمی

 



آ ای در قرآ ن درابره عفاف و پوش یدگی،دس تور خایص وجود 

 دارد؟
 :خداوند متعال در قران مه برای مردان و مه برای زانن وظایف خاص و روش ین تعینی کرده است که عبارتند از•

وظیفه ی مردان است که چشم خود را کنرتل کنند و از نگاه به زانن انحمرم ( الف
 خودداری کنند و دامان خود را از گناه نگه دارند

زانن نزی مانند مردان وظیفه دارند که از نگاه به انحمرم خودداری کنندو دامان خود را از (ب

 .گناه حفظ منایند

اس تفاده از زینت و زیورآ الت نباید به گونه ای ابشد که توجه انحمرم را به خود جلب (ج

 .کند

زانن ابید پوشش خود را به گونه ای تنظمی کنند که عالوه بر موی رس،گریبان و گردن ( د
 .آ ن ها را مه بپوشاند



 :مه چننی از قرآ ن کرمی به دست می آ ورمی که

این گونه پوشش سبب می شود که زن به عفاف و پایک ش ناخته شود و افراد یب بند و ابر •

 :که اسری هوی و هوس خود هستند به خود اجازه تعرض به او را ندهند

                                                   ای پیامرب           ای اهیا النیب 

قل الزواجک و بناتک                                  به زانن و دخرتانت بگو 

                                          و به زانن مومنان       و نساء املومننی 

   پوشش های خود را به خود نزدیک تر کنند      یدننی علهین من جالبیهبن. 

 تعینی حدود جحاب توسط خداوند : مفهوم آ یه•



این گونه پوشش سبب می شود که زن به عفاف و پایک ش ناخته شود و افراد یب بند و ابر •

 :که اسری هوی و هوس خود هستند به خود اجازه تعرض به او را ندهند

  هبرت است( به این دلیل)ذلک ادین                     این برای آ ن 

   ش ناخته شوند( به عفاف)ان یعرفن                                که 

  فال یوذین                                     ات مورد آ زار قرار نگریند 

  و اکن هللا غفورا رحامی      و خداوند مهواره آ مرزنده و همرابن است. 

 علت و فلسفه جحاب برای زانن: مفهوم آ یه 



 مجع بندی ناکت

(  علت)عفاف است ( معلول)پوشش و جحاب مناسب از نشانه های  1.

 .فهمیداز نوع پوشش هرکس می توان مزیان توجه او به عفاف را و 

 :  رعایت عفاف و جحاب مردان2.

 (کنرتل نگاه.)از نگاه به انحمرم خودداری کنند(الف        

 (پاکدامین.)دامان خود را از گناه حفظ کنند(ب        



 (معلول)زن به عفاف و پایک ش ناخته شود*

افراد یب بند و ابر به خود اجازه تعرض به او را *

 (  معلول.)ندهند

 :  زاننعفاف و جحاب رعایت •

 (کنرتل نگاه.)نگاه به انحمرم خودداری کننداز (1    

 (پاکدامین.)خود را از گناه حفظ کننددامان (2     

 .پوشاندن زینت ها و زیورآ الیت که جلب توجه می کنند(3     

 پوشاندن موی رس،گریبان و گردن(4     

 :  ( علت)رعایت متامی حدود جحاب سبب می شود (5     



 آ ای اسالم شلک پوشش را معنی کرده است؟

 می دانمی که امت اسالمی از افوام و ملل گوانگون و اب آ داب و رسوم خمتلفی تشکیل شده است

حیت ممکن است در کشوری،مثل کشور عزیزمان .که هر کدام پوشش و لباس خمثوث خود را دارند

 .ایران،اقوام خمتلفی زندگی کنند که هرکدام از آ هنا پوشش خایص برای خود برگزیده ابش ند

اسالم مضن .بنابراین پگونگی و نوع پوشش،ات حدود زایدی اتبع آ داب و رسوم ملت ها و اقوام است

پذیرش این تنوع و گوانگوین،مردان را موظف کرده است،لبایس بپوش ند که وقار و احرتام آ انن 

بنابراین،پوش یدن لبایس که آ انن را نزد .حفظ شود و اب ارزش های اخالیق جامعه هامهنگ ابشد

 .مردم انگشت منا کند ای وس یهل جلب زانن انحمرم قرار گرید حرام است



 ادامه

 :زانن نزی موظف اند که دو رشط زیر را رعایت کنند

 .متام بدن خود را ، جبز صورت و دست ها ات مچ، از انحمرم بپوشانند1)

 .پوشش آ انن نباید چس بان و حتریک کننده ابشد  2)

این وظیفه الهیی، مانند هر معل دیگری،هر چه اکملرت و دقیق تر اجنام شود، نزد خدا اب ارزشرت 

و آ اثر و ثکرات فردی واجامتعی آ ن افزون تر است و فرد را به رشد و کامل معنوی ابالتری می 

که دو رشط قبل را بطور اکمل دارد و سبب حفظ هر چه " چادر"از این رو،اس تفاد از .رساند

 .بیشرت کرامت و مزنلت زن می گردد و توجه مردان انحمرم را به حداقل می رساند،الویت دارد



 مجع بندی

 اسالم حدود پوشش مردان و زانن را مشخص کرده است(1

 .اسالم حنوه پوشش را مشخص نکرده است(2

 .حنوه،شلک و نوع پوشش ات حدود زایدی به آ داب و رسوم اقوام و ملت ها بس تگی دارد(3

 



آ ای جحاب زانن،موجب سلب آ زادی و اکهش حضور آ انن در 

 جامعه می گردد؟

قانون جحاب جحاب خمصوث زماین است که زانن در اجامتع ابش ند ئ مهنی موضوع نشانه 1)
 .حضور زن در اجامتع است

دخرتان حرضت ( حضور در معبد)حرضت مرمی : منونه های قرآ ین حضور زان در اجامتع   2)
 (اجنام اکر چوپاین)شعیب 

حضور )حرضت فاطمه و سایر زانن مسلامن: منونه ای اترخیی از حضور زانن در اجامتع  3)

 (در جهبه جنگ برای پرس تاری

سالمت اخالیق جامعه را ابال برده و :فوایدی بدنبال دارد( علت)مهچننی پوشش زانن  4)

 (.معلول)حرمی و حرمت زن را حفظ کرده و آ رامش رواین او را افزایش می دهد



 آ ای جحاب اختصاص به ما مسلامانن دارد؟

یب جحایب زانن در غرب اب اندیشه دین مس یحیت ارتباط حقیقی ندارد،بلکه ابزگش یت به 1)

 .سنت های مرشاکنه قبل از حرضت مس یح است

زانن ایراین قبل از اسالم چنان پوشش اکمیل داشتند که بریخ مورخان،ایران ابس تان را   2)

 .منشا اصای گسرتش جحاب می دانند

ملت ها ( نه مهه)در معوم فرهنگ ها پوشش زانن یک اصل پس ندیده بوده و اکرث  3)

 .پوشش داش ته اند، ویل تفاوت هایی در چگونگی و حدود پوشش آ هنا بوده است



روح سخن در مسئله حجاب سلب آزادی از زن نیست، بلکه محدود سازی تمتعات مرد از هر زنی و در هر 

اسالم که به روح مسائل می نگرد جواب می دهد خیر، مردان . محفلی به صورت آزاد و بی قید می باشد

فقط در محیط خانوادگی و در چارچوب قانون ازدواج و همراه با یک سلسله تعهدات می توانند از زنان 

زنان . به عنوان همسران قانونی کام جویی کنند، اما در محیط اجتماع استفاده از زنان بیگانه ممنوع است

نیز از این که مردان را در خارج از کانون خانوادگی کامیاب سازند، به هر صورت و به هر شکل، ممنوع 
 .می باشند

آزادی مطلق داشته ( در نگاه و مانند آن)به عبارت دیگر باید دید آیا مرد باید در بهره کشی جنسی از زن 

دامن های کوتاه برای همه »: باشد یا نه؟ چرا که در این مسئله ذی نفع تر است و به قول ویل دورانت
 .«جهانیان به جز خیاطان نعمت است

پس روح مسئله، محدود بودن کامیابی ها به محیط خانوادگی و همسران مشروع، یا آزاد بودن کامیابی ها 

اسالم نیز به عنوان یک دین الهی، به نوع اول رهنمون . و کشیده شدن آن ها به محیط اجتماع است
 .گردیده، که هرگز به معنای سلب آزادی نمی باشد

 :خسناین از شهید مطهری



بر این که اگر قرار ابشد زانن در پوشش خودشان آ زاد بوده و از هر نوع شلک و رنگی در پوشش عالوه  

داده شود که خود اس تفاده منایند، ابید به مرداین که اب دیدن چننی حصنه های حتریک شده اند نزی این حق 

 .آ هنا مه در نوع رفتار خود آ زاد ابش ند

چرا که وجود حق آ زادی برای زانن و سلب آ زادی از مردان اب اصل آ زادی سازگاری ندارد؛ اما واقعیت این 

 .است که نتیجه چننی آ زادی هایی چزیی جز هرج و مرج خنواهد بود

نمی نگاهی به هجان آ زاد، ویل خایل از عفاف و جحاب غرب بیفکنمی و خوب بنگرمی، به راس یت این به 

اصطالح آ زادی، جز ان امین، یب هوییت و حبران رویح و جسمی، آ ای چزی دیگری برای زن به ارمغان آ ورده 

 ؟است

ای اکش » : ، نویس نده انگلییس، توجه کنید که آ رزو می کند«این رود»به گوشه ای از گفته های ابنو 

کشور ما، مانند کشورهای مسلامن می بود که زاننش اب عفاف و طهارت، در هنایت آ سایش زندگی می 

 «کردند

 ادامه



 با آرزوی موفقیت وکامیابی

•  ناهید صابونچی شهرستان خوی


