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   دوازدهمدرس 

 دوازدهمدرس  ةدرسنام 

 و فریادکالم ، لبخند، سکوت باشد:  اثرگذار تواند در زندگی دیگرانانسانی که می های آشکار رفتارجلوه  

  حجاب بداند.قرار دهد بدون آنکه خود شخص بی زندگی دیگران را تحت تأثیرتواند مسیر نیز میحجابی بیعالوه بر این 

 ن:مردان و زناعفاف و حجاب قرآن کریم دربارة  دستور خاص 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  است. ثابت شرایط و حدود پوششها بستگی دارد اما است به آداب و رسوم ملت متغیر چگونگی و نوع پوششدر امت اسالمی 

 نما نشوند.انگشتهای اخالقی جامعه باشد و هماهنگ با ارزششان حفظ و وقارخواهد لباسی بپوشند که میمردان اسالم ضمن پذیرش گوناگونی آداب          از  ✓

 ها تا مچ را بپوشانندخود بجز صورت و دست تمام بدنخواهد         می زناناز                                                     

 باشد. یک کنندهچسبان و تحرها نباید پوشش آن                                                                                   

 هر دو شرط را دارد و اولویت دارد. «چادر»،بیشتری داشته باشد کمال معنویو  بهتر فردی و اجتماعیآثار انجام و  ترتر و دقیقکامل وظیفهبرای اینکه این 

 شود؟   پاسخ: خیر ـ به دو دلیل:آیا حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضورشان در جامعه می 

 شود تا از نگاه نااهالن دور بماند.است نه خانه و سبب حضور مطمئن و با امنیت زن می حضور در جامعه و مواجهه با نامحرمانحجاب، برای زمان دلیل اول: 

 بیشتر هم شدهها و مراکز اجتماعی دهد که قانون حجاب نه تنها سبب کاهش حضور زنان بلکه حضورشان در دانشگاه)تجربة کشور ما نشان می              

 کند.عفت مریم)س( را در معبدی عمومی بیان میقرآن             شینی زن و سلب آزادی او با نگاه قرآن و سیرة پیشوایان ناسازگار است. ادعای خانهدلیل دوم:    

 زند.عفت دختران شعیب)ع( را در حالت چوپانی مثال می   دهد.      های جنگ خبر میاز حضور حضرت فاطمه)س( و پرستاری سایر زنان مسلمان در جبههتاریخ:   

  :کند جامعه به شخصیت، استعداد و کرامت زن توجه کند نه به ظاهر و قیافة وی.کمک میقانون حجاب 

                  زن؛  آرامش روانیافزایش . 3زنان؛    حریم و حرمتحفظ . 2جامعه؛    سالمت اخالقیباال رفتن . 1  ←نتایج اینگونه توجه به زن          

  :انددانسته الزمة دینداریو آن را  پوشش تأکیدادیان که در اصل یک دین هستند، بر حجاب در ادیان الهی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بودند. حجاب پایبندو به  پوشاندندمیخود را  در اجتماعات، موی سرزنان هنگام حضور 

ایران باستان چنان برجسته و مشهود بود که  حجاب زنانپوشش و های عمومی بودند. کامل در محلپوشش زنان ایران قبل از اسالم با 

 در جهان است. ایران باستان منشأ اصلی گسترش حجاببر این باورند که مورخان غربی 

 ها:نمونهکوشند مانند حضرت مریم)س( موی خود را بپوشانند. پوشش اهمیت زیادی داشته و زنان معتقد به حضرت مسیح)ع( می

اند؛  داشتهترین حجاب را کامل زنان راهبه و قدیس* کشیدند.تر، تصویر مریم)س( را با حجاب کامل میبه خصوص قدیمی نقاشان مسیحی *

 استتر پیشگاه خدا پسندیدهو در تر دینداری نزدیکبه حجاب داشتن دهد: نشان می

 ؛از گناهخود  دامان نگه داشتن .2  خود از زنان نامحرم؛ نگاه چشم و کنترل .1مردان: ✓

 نامحرم؛عدم جلب توجه ، زیورآالتدر استفاده از زینت و . 3  ؛از گناهخود  اماند نگه داشتن .2خود از نامحرم؛   نگاه چشم و کنترل. 1زنان: ✓

 آنها را نیز بپوشاند؛)حدود حجاب( موی سر، گریبان و گردنزنان باید عالوه بر  حجاب .4        

 حدود حجاب در احادیث:✓

 چهره و دست تا مچدر جواب برادرش که پرسید دیدن چه مقدار از بدن نامحرم جایز است؟ فرمودند: امام کاظم)ع(  

 شود.بلی، زیر روسری نباید آشکار و از مچ به باال پوشیده یسار که آیا ساعد زن باید پوشیده شود؟ فرمودند: بندر پاسخ به فضیلامام صادق)ع(  

ْدنی}شوند. عفاف و پاکی شناخته. زنان به 1   فلسفة پوشش و حجاب در قرآن:        ✓
 
ْنََا

 
ََا ْفن   {ُیْعر 

ال}.اجازة تعرض ندهندبند و بار و اسیران در هوی و هوس،به خود . افراد بی2                                                            ََف  ین   {ُیؤذ 

 یهودیت

 مسیحیت

 زرتشت

 ها مربوط به چگونگی و حدودتفاوتبود و کمتر ملتی بوده که زنان آن پوشش مناسب نداشته باشند.  اصل پسندیدهبه عنوان یک  پوشش زنان سایر ادیان

 آن بوده.
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     :نکته 

 .پوشاندندنمیو مردم گرفتار آداب مشرکانه و زنان موی سر را  پرستیبتاروپا در شرک و              در فلسطینحضرت مسیح)ع(  ظهور در زمان *

 یافت. گسترشدر زنان  پوشیدن موی سر  و گسترش تعالیم مسیح            آمدن مسیحیت به اروپابا  *

  قرار گرفت. مورد غفلت( هم که باقی مانده بود، شد و آن بخش از دستورات حضرت موسی)ع( و عیسی)ع پایبندی به تعالیم دینی کمتر* در دوران اخیر        

             

 

 

 

 دوازدهمآیات درس  و نکات ترجمه 
اَیا}:(59احزاب/) -1 ه  یُّ

 
ََا بیُّ ََُقْلََالنَّ ک  ْزواج 

 
ََو ََال  ک  نات  ََو ََب  ساء  ََن  نین  ُمؤم 

ْ
ََال ََُیْدنین  نَّ ْیه 

ل  ْنََع  ََم  نَّ ه  البیب 
ََج  ک  ْدنیَذل 

 
ْنََا

 
ََا ْفن  الَُیْعر  ََف  ین   {ُیؤذ 

 به که است بهتر جهت این از کار این کنند نزدیک خود به را خود هایپوشش بگو مؤمن مردان زنانِ به و دخترانت و همسران به پیامبر ای :ترجمه

 .نگیرند قرار داذیت مور تا شوند شناخته عفاف

  : پیام و نکات 

 پیامبر)ص( را خطاب کرده تا به زنان خود و مؤمنان دستور دهد:آیه  *

َ)پوشش خود را به خود نزدیک کنند)یعنی: اطراف صورت و گریبان را بپوشانند(  ََُیْدنین  نَّ ْیه 
ل  ْنََع  ّنََم  ه  البیب 

 ؛(ج 

 دانستند؛حدود آن را نمیولی پوشاندند موی سر را میاز همان ابتدا  زنان مسلمانیابیم * از این دستور درمی

 است:پوشش  فلسفةدو عبارت زیر از آیه بیانگر  .3

 شود؛می رانانهوسمانع تعرض و آزار  حجابفالیؤذین : . 2؛   شوند به عفاف و پاکی شناختهشود زنان باعث می حجابأدنی أن یعرفن : . 1

 علت                                       معلول                                             علت                 معلول                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جایگاهی در اندیشة مسیحیت حقیقی نه تنها  حجابی زنان غرببینتیجه: 

 شود.قبل از مسیح)ع( محسوب می های مشرکانةبازگشتی به سنتبلکه  ندارد


