
 

 سمان حجابپر

*زهرا رضائیان
 

 مقدمه
انددشان، ارادش با سباو و پوشویدای صورفاا عملوی تفننوی  با رید پندار برخی ساده
ها و مصواسح فوردی،  در حکم ردشا  طلبی آدمی نی  ؛ بلکا برخاسوا از یردزه تنو 

 ،ااوماعی، خانوادای، روحی و روانی و اعوتادی دارد. پوشوش ظواهری زن م ولمان
های درونوی اوسو . اکنوون  ها و نظام ارز  یت  باطنی و بیانگر انددشابخشی از حت

اانبا مخاسفوان حجواب، در رودکوردی اددود بوا شویوه  موج تخردب و هجما هما
توردن  افکنی وارد میدان شده اس ؛ زدرا حجاب و عفاف، از بزرگ افکنی و تفرقا شبها

های مغرضانا  افکنی و شبهامان اس . ادن تبلیغات  موانع یلبا دشمن بر کشور اس می
بند و باری را برای دک زن ارز  و نشوانا  تا آنجا پیش رفوا کا اروهی برهنگی و بی

کننود.  ماندای و ضد ارز  مهرفی می  دانند و حجاب و عفاف را نماد عتب تمدن می
ودژه زنوان و دخووران  بوا ،پاسخ با ادن شبهات و عرضا حتیت  حجاب بوا همگوان

برخوی از شوبهات  تاسامبارزه با دشمن در ادن عرصا اس . در ادن ماوان، اامی در 
 شود. ها پاسخ داده می بیان و با آن ،مطرح شده در ادن زمینا

 شبهات مطرح درباره حجاب

 . اجباری در دین نیست1

ال ِإَّْراَه ِفی »شود، اسوناد با آدا  هادی کا درباره حجاب مطرح می تردن شبها دکی از مهد
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یِن  کنند، مهنای آدا را بوا  اس . افرادی کا با ادن آدا اه  نفی حجاب اسوناد می 1«الِةِّ
در اصل پ در  ددن اس ، نا در پ در  احکام آن. « ت إ کْراهَ »اند.  خوبی درک نکرده

شود، ادن اس  کا در پ در  اصل ددن، هویچ  آنچا از مهنای ظاهری آدا برداش  می
ای را از او  با پ در  ددنی اابار کرد دا عتیدهتوان ک ی را  ااباری نی  ؛ دهنی نمی

قابل تحمیل نی  ؛ وسی ادن محدوده ییور از محودوده « عتیده»بنابرادن  2سلب نمود.
اسو  کوا و نظوامی ااومواعی  دارای هاى فکرى، نظام هما. اس م مانند احکام اس 

اونوا کوا  . همان اس  آنبینی شده  اکراه و اابار از ابزارهاى پیشها و  همانند ادن نظام
بودون آن،  کا اس  ابر قانونی ا  دارای هاى ااوماعی و حتوقی هر نظامی در متوسا

؛ اس م نیز دارای احکام و قوانینی بورای اداره اامهوا اامها قابل اداره و کنورل نی  
َوُقإْل »هاسو :  و هداد  مردمان بوا سوهادت اسو  و حجواب دکوی از ادون احکام

ِمَناِ  َیْغ  ْْ ِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفإُروَجُهنَّ َواَل ُیْبإِةیَن ِزیَنإَتُهنَّ ِإالَّ َمإا َظَهإَر ِمْنَهإا ِلْلُم َِ ُضْضَن ِمْن َأْبَصا
داان خوود دومان بگو ددو با زنان با ا 3:َوْلَیْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َاَلی ُجُیوِبِهنَّ َواَل ُیْبِةیَن ِزیَنَتُهنَّ 

ار نگرداننود کورهاى خود را آشدامنی ورزند و زدکرا ]از هر نامحرمی[ فرو بندند و پا
ش ]فورو[ دنا خووید روسورى خوود را بور سودداس  و بایاز آن پ ا طبهاا کمگر آنچا 
پوس از ورود پ درد کا  هیچ عتل سلیمی نمی«. ا آشکار نکنندشان ردورهاداندازند و ز
 4.دشو زدرا مواب هرج و مرج می ؛باشد یاارای قوانین آن اخویار ،با سازمانی

 حجاب، مانع آزادی و فعالیت زنان. 2

هوای ااومواعی و اقوصوادی ناشوی از حضوور نداشوون در  با دس  نیاوردن موفتی 
ادون در حواسی  ااوما  با سبب داشون حجاب، از ددگر شبهات مطورح شوده اسو .

 ، ضمن صادر کردن اواز حضور وی در ااوما ،اس  کا اس م با پوشش خاص زن
در اامها تضمین کرده اس . را   س م  حضور ،اشا ا و راهبا دسوورهای حکیمان

و الووایری از تبواه شودن ادون  اوتواا با ارز  و حرم   ،پوشش زندر حتیت  
ادون سوبک پوشوش،  .در اامهوا اسو  شهاد مندی از توانمندی نیروی عظید و بهره
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میوان زن های ناشی از اخو ط نوامطلوب  ها و ناهنجاری متابل ب یاری از ف ادانگیزی
افزون بر ادنکا عفوی کا با حجاب همراه باشد، امنیووی زدبوا و  1و مرد را ارفوا اس .

 دهد. پاددار هددا می
ای رفوار نکند کوا  شود زن دا مرد با اونا رعاد  آداب و دسوورات ددنی کا سبب می

دی های فور امنی  اخ قی را از بین ببرد، نا با مهنای زندانی شدن و نا مخاسف آزادی
 چنانکا امام علوی .اس ؛ بلکا با مهنای پادداری س م  و امنی  روانی فرد اس 

نا»فرمادد:  می  ُ اِل م  ُمَِلج  ْدو 
 
َأ اَو   ُ اِل ُ َِلح  ْنع 

 
ِةَأ
 
ْرأ َالم  ُِ ان  پوشیدای زن بورای او بهوور اسو  و  2:ِصي 

 «.سازد ا  را پاددارتر می زدبادی
و بوا سولب آزادی حیووانی، کنوورل، ا های فورد ر ها و هوو شهوت ،بنابرادن حجاب

دیدیا بووانند با کار و  کند تا زن و مرد در ورای مرزها و بی نوعی مرزبندی ادجاد می
ای کوا میوان دو اونس   نبودن ادن مرز با واود ااذبوا فهاسی  خودش مشغول باشند.

موفتی  و شکوفادی زن و بروز و  های مفید فهاسی مخاسف واود دارد، سبب کاهش 
هوا و  سطاف بوا محافظو  از اسو  کوا  یحجاب، دژ م وحکمدر واقع شود.  رد میم

 3شود. میباز  چرانی مردان هوو اندازی و چشد دس ، مانع های زن زدبادی

 ماندگی حجاب و عقب. 3

از نظر برخی مخاسفان حجاب، امروزه با پیشرف  علمی بشر ددگر با حجواب نیوازی 
 افوادای اس ، اما ادن سخنی کام ا  ن و مادا عتبنی  ؛ زدرا حجاب مانع فهاسی  زنا

هوای  . آمار بواتی حضوور زنوان موفو  در اامهوا در موقهی  اس نادرس  و یل 
مخولفی چون پزشکی، مهلمی، اسوادی دانشگاه، وکاسو ، وزارت و ... بیوانگر نبوودن 

نیوز  م ولمان اروپوادی  تضاد میان حجاب و موفتی  زنان اس . آمار باتی زنان توازه
اودود:  ک را، زن تازه م لمان اتردشوی دربواره حجواب می 4مؤدد همین م ئلا اس .

                                                           
 .12؛ ص حجاب و نتش آن در س م  روان. ر.ک: عباو رابی؛ 1
 .3۰3؛ ص عیون اسحکد و اسمواعظعلی بن محمد سیتی واسطی؛ . 2
، 11۸؛ فصلناما علمی ترودجی مهرف ؛ شوماره «بررسی م أسا حکم  پوشش»حمید کردمی؛ . ر.ک: 3

 .6۹-۸۴، ص 13۸6مهر 
؛ «انوخاب حجاب و پش  پا زدن سواراان یربوی بوا نگواه تجواری بوا زنوان»؛ رخبرازاری مه. ر.ک: 4
2۰/۰۴/13۹۸. 

https://www.mehrnews.com/news/4659386 
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«. حجاب، بیان عش  با خداوند، احورام با قوانین اسهی و احورام بوا زن بوودن اسو »
 اودد:  کاتردن دکی ددگر از تازه م لمانان اتردشی می

سو . برداوان برهنوا با سحاه تاردخی، پوشش همواره نشانا آزادی و کرام  بووده ا

 دهنده نشوان داشو ، بیشووری پارچا و بود تر پوشیده اشخاص سباو  چا بودند و هر

 کوام ا  کموور، پوشوش با بیشور آزادی با عتیده بنابرادن. بود آنان برای بیشوری ارز 

کنود و دکوی از  ا ان وان عطوا مویبو پرورداوار کا اس  چیزی کرام . اس  اددد

خدا با زنان عطا کرده اس ، هموین نوو  پوشوش زنوان  های حفظ کرام  زن کا راه

 1 .م لمان اس

های ا شوا  هر چیزی کا مربوط با ا شوا و سن  باشد، همیشا بد نی  . ااه سن 
کوشوند توا آن را  هاس ؛ همان کا بیگانگان می ای برای نشان دادن هود  مل  وسیلا

نودارد؛ چنانکوا م ولمانان  حجوابی نابود کنند. پیشرف  اامها نیز هیچ ارتباطی با بی
حجاب با عنوان نماد اعوتاد بوا در واقع  2تمدنی با شکوه در اندسس با واود آوردند.

عامل محرکی برای ک ب مدارج مهد علمی و ااومواعی از سووی زنوان بورای  ،خدا
 س .بندای بهور و خدم  با خل  خدا

 شخصی بودن حجاب. 4

از نظور  جاب، شخصی بودن آن اسو .دکی از م ائل و شبهات مطرح شده درباره ح
تواند درباره نو  پوشش، انس و حوی رن  آن بر اساو آنچا  مخاسفان، هر ک ی می

 اوردد. بنوابرادن مادل اس ، اقدام کند؛ زدرا نویجا عمل هر ک وی بوا خوود  بور می
 دوس  ح  دخاس  در ادن امر و وضع قانون درباره آن را ندارد.

ری ااوماعی اس ، نا شخصی؛ زدرا اثرات بودحجابی در پاسخ بادد اف ، حجاب ام
شود؛ بلکا پیامودهای روحوی، روانوی، ا ومی،  حجابی فت  اردبانگیر فرد نمی دا بی

کنود. در واقوع  اخ قی، فرهنگی و حوی سیاسی آن اامها را نیز بوا خوود درایور می
را های بودن خوود  برخوی از ق وم اس  کا نگام حضور در مناظر عمومی ان ان ه

                                                           
؛ «دسیل دو دخور تازه م لمان و شیها شده اتردشوی بورای محجبوا بوودن»دافوا؛  پادگاه اامع ره. ر.ک: 1
۰۹/۰3/13۹۴. 

https://rahyafteha.ir/17234 
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   بیند. ین اسزامی در خود نمیو در خلوت چنپوشاند  یم
نا تنهوا کا اند  با امری مکلف شدهو   آدات فراوانی مورد خطاب قرار ارفوامؤمنان در 

توانود آنوان را  بلکوا در صوورت ارتکواب، دوسو  اسو می می ؛انبا شخصی ندارد
ِيیَن آَمُنوا اَل تَ »آداتی همچون  ؛مجازات کند َها الَّ َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَاَفةً َیا َأیُّ َُُّلوا الرِّ َهإا » و 1«ُْ َیا َأیُّ

َُُّلوا َأْمإَواَلُكْم َبْیإَنُكْم ِباْلَباِطإِل  ُْ ِيیَن آَمُنوا اَل َتإ  و توانود ربواخواران دوسو  اسو می می 2«.الَّ
هوای حکووموی و نیوز موخلفوان از  و فرمان موخلفان از دسوور پیامبر ،خواران حرام

جازات کند؛ زدرا میان مخاطب قورار دادن مؤمنوان و اخویواری بوودن فرمان اهاد را م
شود، هیچ ت زمی واود ندارد. رعادو  حجواب  عهده ادشان نهاده می تکاسیفی کا بر

توانود  دوسو  اسو می می ،دکی از همین اموور اسو  کوا در صوورت تخلوف از آن
 3موخلفان را مجازات کند.

کودنی مورد و زن در انوخواب پوشوش و شخصی بودن حجاب با مهنای آزادی تاار 
نو  سباو باشد، سخن درسوی اس ؛ زدرا هر فردی اخویار تکوودنی دارد کوا از میوان 

ها آب را انوخاب کند دا سد بنوشد، دوسوی برای انس خود انوخاب کنود دوا  نوشیدنی
رها تنها بماند و ... . در حاسی کا اار با ادن مهنا باشد کا قانون عرف دا قووانین کشوو

دهد هر فرد با هر نوو  پوششوی در اامهوا آشوکار شوود،  دا اددان آسمانی، ااازه می
ای، آزادی افوراد را  تواند مهنای متبوسی داشوا باشد؛ زدرا عرف و عتل هر اامهوا نمی

هوای ددگوران  با قوانین خاصی محودود کورده توا از پادموال شودن حتووق و ارز 
تجواوز بوا اودود،  چا ددون و قوانون میبا پوششی مخاسف آنالوایری کند. حضور 

مأمور اس  کا با موردان و زنوان  پیامبراس ؛ از همین روس  کا حتوق ددگران 
د کوا نمؤمن بگودد کا در هنگام حضور در انظار عمومی، پوشش مناسبی داشوا باشو

   4.باعز هنجارشکنی در اامها ددنی نشود

                                                           

 «.نخوردد ،ای اهل ادمان! ربا را کا سودهای چند برابر اس : »13۰عمران:  آل. 1

 «.ادد اموال همددگر را با ناروا مخوردد  اى ک انی کا ادمان آورده: »2۹ن اء:  . 2

؛ فصلناما «بانوانمبانی م ئوسی  و اخویارات دوس  اس می در زمینا حجاب »ر.ک: سید اواد ورعی؛ . 3

 .1۴3 ـ 1۶۰، ص 13۸۶علمی پژوهشی فتا و اصول؛  شماره اول، سال چهارم، بهار و تاب وان 

 .31نور: . 4
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 حجاب و پوشیدگی، موجب افزایش شهوت. 5

سازد کوا  از او مواودی ناشناخوا و پنهان می ،جاب مهوتدند پوشیدای زنمخاسفان ح
ها بور اسواو  شود. ان ان سبب تحردک و حرص مردان برای آشکار شدن ادن راز می

ریٌصَ»اصل  اُنَح  ََاَلنك  لى  َِمْهََُع  ع  ِْ اَُم ای باز داشوا شوند، ن ب  بوا  هر اندازه از م أسا 1«م 
یربوی نتواب را  ید. بنابرادن بادود ماننود کشوورهاشون تر و کنجکاوتر می آن حردص

 2ها را سیراب کرد تا پوشش زنان سبب تحردک مردان نشود. برداش  و چشد
دکی از یرادوز خودادادى در سواخومان واوودى ان وان، یردوزه ان وی اسو  کوا 

توانود  دارتردن یردزه آدمی اسو  کوا در صوورت کنوورل آن، می نیرومندتردن و ردشا
ها را فوراهد کنود.  وم و اسومرار ن ل بشر، موابات امنی  روانوی ان وانافزون بر تدا

بوا بنودوبار،  هاى تهردوف نشوده و بی نبودن حردد میان زن و مرد و آزادى مهاشورت
تتاضاى برهنگی را بوا صوورت دوک عطوش  ،هاى ان ی ها و اسوهاب هیجانافزادش 

شوود  چیزی حردص می آورد. در واقع ان ان با ناپ در در می روحی و خواس  سیرى
کا هد از آن منع و هد با سوی آن تحردک شود؛ دهنوی تمنوای چیوزی را در واوود 
  شخص بیدار کنند و سسس آن را برادش ممنو  نمادند. در حاسی کا ااور اموری اصو ا 
عرضا نشود دا کمور عرضا شود، حرص و وسهی نیز واود نخواهد داش  دوا ب ویار 

هاى  اى اسوفاده درس  از ادون یردوزه حیواتی، مکانی وداس م، بر 3اندک خواهد بود.
پوشوی،  اونااونی مطرح کرده اس  کا دسوور حجاب بوا زن و مورد و فرموان چشد

شوود و حرصوی نیوز  میلی برانگیخوا نمی ،دکی از راهکارهای آن اس . با ادن راهکار
   .آدد پددد نمی

 اودد: میخانمی کا با تازای حجاب را پوشش خود انوخاب کرده اس ، 
. در کوودکی نوا خیلوی آزاد ند ونا خیلی مو هبی ه وو ،اعوتادی خانواده من از نظر 

سون و سواتند کوا  بوا پیوروی از هد فیلکل سن تداوا حجاب را دوس  داشود، اما

بوازی و موانع را کنار ا اشود توا من حجاب کردند،  تر بازی می بدون حجاب راح 
                                                           

شوود،  موی منع ان ان ن ب  با چیزی کا از آن: »۶7، ص 2؛ ج رداض اتبرارالله ازادری؛  سید نهم . 1
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مرا مجبوور  ی کاودی  تر شدم؛ تفاوت بیجاب با ح ،شدمکا تر  بزرگ .شودند فهاسیو

. در فصل اموحانات، در م یر کوابخانا با دو خواند شا با خودم برسدیا همک ودرده بک

کردم نو  نگاه موردان بوا مون  ها بودم، اح او می محجبا دوس  شدم. هر ااه با آن

ا ادنکوا هوای ناپواک ب ویار در عو اب بوودم تو ب یار آزاردهنده اس . من از ادن نگاه

 1تصمید ارفود، پوششد را عوض کند و حجاب را انوخاب کردم.

 ،  سونیدل شورایوا بوا دسکوموی از آن اوانوانی ه ووند یا بخش عظکای در اامها
برخوی  ای همچوون فرهنگوی  محصووتت آسووده  ناشوی ازات مخولف روانی دکتحر
ان یوهورض طغواود فضای ییر قابل کنوورل مجوازی، در م و های مبو لرمان ،هالدیف

ز بوا توأخیر افوواده یشان ن ازدواج ،ز ان ی ه وند و با سبب سخ  شدن شراد دیرا
ری یوالک  در سبواو، باعوز شوداس ؛ چگونا آزادی پوشش زنان و نفی محودود

م وائل ان وی نشوود؟ اموام   های روحی و روانوی موردان دربوارهها و ح رتعتده
ٌ َِمْنَِسَ»فرموده اس :  صادق ُْ ُرَس  ظ  ْا ًةَال ْكنر  َح  ْْ ن ث  ْور 

 
ٍةَأ ْظنر  نْ َِمنْنَن  َك  ْكنُموٌمَو  َم  اِمَِإْبِلني    ُ

ًَِ ن ِویل  تیری از تیرهای م موم و آسوده شیطان اس  و چا ب یار نگواهی  ،نگاه ناپاک 2؛َ 
 «.شود کا باعز عتده و ح رت طوتنی می

 3 ل کنس نا  ،که هی چه  نسه برنس    ز  ست  نسه و  ل هی  و فینا   

هوای اونوااون ااومواعی ماننود  اوامع یربی ارفووار مهضو ت و ناهنجاریاکنون 
بوازی، ازدواج  های واایردار ان وی، همجنس خودفروشی، فرزندان نامشرو ، بیماری

 4شود. میو بیشور از قبل در منج ب ف اد و تباهی یرق   شده با حیوانات و ...

 کراهت لباس مشکی و مشکالت روانی ناشی از آن. 6

ودژه چوادر مخاسفو   ناد با کراه  رن  سیاه در روادات، با حجاب و بابا اسو برخی
ادون در داننود.  میس م  ا می و روانی زن  را تهددد برای رن  مشکی کنند و می
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شود و نا  حاسی اس  کا بنا بر نظر کارشناسان، رن  مشکی نا سبب اف ردای زن می
 1دهد. ی قرار میهای اسوخوان او را در مهرض ابو  با بیماری

از نظر سوندی ضوهیف و ییور قابول اسووناد  ،کراه  پوشش سیاه بیانگر های رواد 
ه وند. باسهکس روادات صحیح اس ندی واود دارد کا بیانگر اسوفاده از پوشش سیاه 

ُسنوُلَ»در الباب زنان )دا همان چادر  اس ؛ چنانکوا در روادووی آموده اسو :  َر  نان  ك 
ِهَ ََاللا ُهَالكا ْكر  ناءی  َاْلِكك  َو  ِِ ن ام  َاْلِعم  َو  ٍثَاْلُخنفِّ

نال  َِفنىَث  َِإَلا اد  از پوشوش سویاه  پیوامبر 2:و 
کراه  داشوند، ییر از سا مورد: ُخف )نوعی کفوش چرموی نوازک ، عماموا و ک وا 

فتهای اس م نیوز نوا تنهوا بوا کراهو  حجواب «. دهنی چادر زنان   )مورادف الباب،
اند کا زنان در برخورد با نامحرم نبادد  بلکا تصردح کردهاند؛  مشکی زنان فووادی نداده

های مهیج و سباو شهرت و پوششی کا مواب الب تواا نامحرمان شوود،  از رن 
ْیإَل ِلَباسإاً »در تف یر آدا شردفا نیز مف ران  3اسوفاده کنند. و شوب را بورای  4:َوَجَعْلَنا اللَّ

چوادر مشوکی کوا تموام بودن و  ، شب را همانند البواب و«شما پوششی قرار داددد
دهود،  پوشواند و بوا او آراموش می  های ددگر زن را در موااهوا بوا نوامحرم می سباو
   5اند. دان وا

 6اسو .« بلوا»و رن  سفید با مهنای « نا»ها، رن  سیاه با مهنای  در روانشناسی رن 
های روحوی و روانوی را بوا دنبوال دارد و  رن  مشکی اثر تخفیف و کاهش تحردک

اسهمول حواد و مهموی در بیننوده ادجواد  رنگی صام  و ییر محرک اسو  کوا عکس
ودژه  کند. از همین رو در موااها با انس مخاسف، اسوفاده از حجاب مشکی و با نمی

   7اثرات مطلوبی از نظر تخفیف حاتت و امیال ان ی دارد. ،چادر مشکی
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 حجاب، تبعیض میان زن و مرد. 7

ح ادن سؤال کا چرا حجواب زن و مورد تفواوت دارد و برخی مخاسفان حجاب با طر
شور از مردان باشد، آن را تبهی  ناعادتنا میان زن ید متدار پوشش بدن زنان بدچرا با

 اند. و مرد دان وا
هدف از آفردنش زن و مرد رسیدن با تهاسی، تکامل و واتتردن دراات مهنوی اسو  

ا   د. آنچا آدمی را با سهادت واقهویو از ادن اه  فرقی میان زن و مرد واود ندار
رساند، رعاد  تتواس . اار پوشش و رعاد  حجاب بوا شوراد  خاصوی بوا زن  می

مظهور  ،اخوصاص دافوا اس ، از ادن روس  کا م ک آن مخصووص زن اسو . زن
مظهر شیفوگی اس . بنابرادن طبیهی اس  کا بوا زن دسووور داده شوود  ،امال و مرد

، زن را بوا خودنموادی ردنقرار ندهد. تمادل مرد با نگاه ک خود را در مهرض نمادش
در واقوع  1از مخوصوات زن اسو .« تبورج»کند. از ادن روس  کوا  بیشور تحردک می

ن مصاسح و دفع ینی و با منظور تأمدوکهای ت ژایدهی اس م، موناسب با ودام تشرکاح
 ند. ک د میدا افراد را تهدکمفاسدی اس  

ز نشأت ارفووا از یهی، از املا حجاب ندام تشرکاری از احی تفاوت زن و مرد در ب
های ا می و روحوی تات علمی در باب تفاوتیتحت .هاس  نی آندوکهای تتفاوت

تور از هوای چشومی ح واوکا مردان ن ب  با محورکرده اس  کزن و مرد، ثاب  
رای بو 2شوری دارند.ی  بیهای سم ی ح اسکس، زنان در متابل محرکزنانند و بر ع

متال مردان را با مراقب  و کنورل بیشور چشد در موااها با نامحرم امور کورده اسو ؛ 
خداوند نگاه کوردن بوا موهوای زنوان ازدواج کورده »فرمادد:  می چنانکا امام رضا

انگیز موردان باعوز تهیویج  محجوبا و ییر آنان را حرام کرده اس ؛ زدرا نگاه شوهوت
ل سطاف  و یاز ادن سو نیز زنان را با دس 3«.شود یان ی، و تهییج ان ی باعز ف اد م

های سم ی، برای حفاظ  خود از مفاسود ناشوی از کشور ن ب  با محری  بیح اس
 ژای، با حجاب و پوشش بیشور در موااها با مردان نامحرم امر کرده اس .دن ودا
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 گیری نتیجه
ر ا ومی و حجاب، دکی از احکام م لد اس م اس  و زن و مورد بوا دسیول سواخوا

های اونااونی کا دارند، در میزان پوشش و نگاه با دکوددگر  روحی موفاوت و اادگاه
موفاوت ه وند. حکد دک ان در نگاه و پوشش بورای زن و مورد، در واقوع ظلود بوا 

هاس . بر اساو همین تفاوت اس  کا اس م، چهارچوب مشخصی برای حجاب  آن
و ااوما  را از ازند آفات مصوون بودارد و  زن در نظر ارفوا تا هد زن و هد خانواده

 س م  روحی و ا می و امنی  روانی زن، خانواده و اامها را تأمین کند.
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