
 

 پوشش، شرایط و حدود آن برای زنان

 *زاده االسالم والمسلمین عیسی عیسی حجت

 مقدمه
تدوان از زوایدا و  میهاسز  ایدن موضدوع را  روشش، از مسائ  ملم در زنگیی انسان

شدناختی، هندری و دیندی مدورد  شدناختی، روان رویکردهای یونایون تاریخی، جامعه
م العه قرار داد؛ اما مقصود از روشش در این مقاله بررسی حگود و شدرایط آن بدرای 
زن بر اسام مبانی اسالم اسز  همواره در طو  تاریخ اسالم، با این واقعیدز مواجده 

انگ  برخدی نیدز ردا از  واجبا  را سبف شمرده و آنلا را ضای  کرده ایم که برخی، بوده
اندگ  و بده  هدا را ممندوع کرده ها و مباح انگ، رخصدز حگود و احکام اللی دراتر نلاده

انگ  ایدن در حدالی اسدز کده قدرآن بده ادراحز  شگه« تر از راپ کاتولیف»اا الح 
 1« یامبر  جلو نیفتیگایگ، از خگا و ر ای کسانی که ایمان آورده»یویگ:  می

 اهمیت پوشش
ها  یردد  انسدان تاریخ نیاز انسان به روشش، به قگمز آدرینش وی بر کره زمین باز می

تنلا آدمیدان کده  انگ؛ نه  از آغاز زنگیی تا کنون، همیشه از هر نوع برهنگی یریزان بوده
دارنگ  وجود طور طبیعی و غریزی، نولی روشش و استتار  بسیاری از حیوانا  نیز به 

سرما و یرما، سوز  آدتاب و باد و بوران در تنوع و تفاو  انواع لبدام در زندگیی 
انسان ترثیر دراوان داشته اسز، اما احسام نیاز انسان به روشیگیی، تنلا معلدو  یرمدا 

ای اسز که از برهنگی ررهیز دارد و روشش  یونه و سرما نیسز؛ بلکه د ر  انسان به
دانددگ  انسددان خددود را بددگون روشددش،  بددایی بددرای خددویش میرا حصددار امددن و زی
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 کنگ   رذیرتر و در تیررم دشمن احسام می  آسیب
ها  شمارد و بگبختی و شقاو  انسدان های بلشتی می قرآن روشیگیی را یکی از نعمز

ورزی و تبلیرا   انگیشی و طم  های شی ان و محصو  ساده را نتیجه رذیر  وسوسه
کنگ که نخسدتین یدام در هبدوط آدم، خدوردن میدوه  تصریح می دانگ و دروغین او می

َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما»ممنوله و ریگایش برهنگی اسز:  ََ َأَکاَل ِمْنَها  سدرانجام هدر دو از  1؛ََ
 « آن خوردنگ و لورتشان آشکار شگ

َقاْد َیاا َبِنای آَدَم »درمایگ:  شمارد و می قرآن روشش را در جای دیگر نعمتی آسمانی می
ْقَوَی َذِلَک َخْیٌر َذِلَک ِمْن آَیااِت الّلاِه  ُهاْ  َأََزْلَنا َعَلْیُکْ  ِلَباَسا ُیَواِری َسْوَءاِتُکْ  َوِریَشا َوِلَباُس التَّ َلَعلَّ

ُروَن  کَّ هایتان را بپوشانگ، بر شما درود آوردیدم و  هان ای آدمیان! روششی که زشتی 2؛َیهَّ
های  دادیم و جامۀ رارسایی بلتر اسدز؛ ایدن از نشدانهاسباب آراستگی برای شما قرار 
 « خگاسز؛ باشگ که متذکر شونگ

 یذاری این نعمز اللی درموده اسز:  نیز در ارز  امام اادق
شدود  آدم به آن روشیگه می های بنی و اما لبام ناهری، رس آن نعمتی اسز که لور 

جدز آندان،  امدی داشدته و بده و آن، کرامتی اسز که خگاونگ درزنگان آدم را بده آن یر
ای بدرای ادای  موجودا  دیگر مشمو  این کرامز نیستنگ و آن برای مؤمندان، وسدیله

درای  و انجام تکالیف اللی اسز و بلترین لبام تو، آن لباسدی اسدز کده تدو را از 
یاد خگا و از انجام ونایف الزم مدان  نشدود؛ بلکده تدو را بده یداد و سپاسدگزاری و 

دادن   ار متعا  نزدیف کنگ و تدو را بده خدودبینی، خودنمدایی، زیندزاطالز رروردی
خود، ادتخار کردن و خودستایی وا ندگارد؛ زیدرا اینلدا همده از آددا  دیدن و سدبب 

 3بودن قلب اسز  قساو  و تیره 

 پوشش زنان
از سدوی  بیز های قرآن و اه  رلایز روشش به سبف اسالمی و بر اسام توایه

زیدرا  4انی اسز که سدبب امنیدز و آرامدش آندان خواهدگ بدود؛زنان، محادظ و نگلب
های آلوده و دسدادانگیز بده  روشش با معیارهای اسالمی، مان  تحریف شلوا  و نگاه
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کندگ  بدر همدین  باری بیمه می بنگو شود و جامعه را از هر یونه بی حریم راک زنان می
ا نامحرمدان و ورود در های دینی برای روشش زنان هنگام رویارویی ب اسام در آموزه

 شود  های اجتمالی، شرایط و حگودی تعیین شگه که در ادامه به آن اشاره می لراه

 شرایط پوشش زنان
 لباس . خوشبو نبودن5

های خوشبو از سوی زنان در خارج از منز ، یکی از لوام  تحریدف   روشش با لبام
تادن ادراد را ددراهم کندگ  امدام اد یناه   توانگ زمینۀ به شلو  مردان اسز که این امر می

حِ  َت »درمایگ:  در ررهیز زنان از چنین روششی می اادق
َ
ْن  َيْنَبِغى ِلْلَمدْرأ

َ
دَر  أ  ِإَذا َثْوَبَهدا ُتَجمِّ

 َْ  « سزاوار نیسز که زن با لبام خوشبو از خانه خارج شود 1؛َبْيِتَها ِمْن  َخَرَج

 نما نبودن . نازک و بدن5
نما، یکی از نمادهای درهنگ برهنگی بیگانگدان  های نازک و بگن  لبامروشش زنان با 

کننگ تدا بدا تدرویج آن در جوامد  اسدالمی،  اسز که دشمنان اسالم تال  دراوانی می
ندان را ددراهم اویهه جو کشیگن مردان به  انحراق باورهای دینی را تضعیف و زمینه به 

 َهََلُک ِنَساِء »کرده و درموده اسز: شگ  نلی  چنین روششی را به  خگا کننگ  رسو 

ِتى مَّ
ُ
ْيِن   ِفى أ َهِب  اْْلَْحَمَر َياِب  الذَّ َقاق َوالثِّ نابود شگن زنان امدز مدن در دو چیدز اسدز:  2؛الرِّ

آن حضر  در سرزنش مردانی که به زنان خدود اجداز  «  ها یکی طال و دیگری لبام
هرکسی از زنش اطالز کنگ، »ود: روشیگن لبام نازک در برابر نامحرمان را دهنگ، درم

الله منظدور از  لرض شدگ یدا رسدو «  خگاونگ او را با اور  وارد آتش خواهگ کرد
َياَب  َتْطُلُب »اطالز چیسز؟ درمود:  َقاَق  ِمْنُه ... الثِّ اینکه زندش از او بخواهدگ تدا در  3؛الرِّ

 « حضور نامحرم لبام نازک بپوشگ و او نیز اجازه دهگ

 به پوشش مردان نبودن . شبیه 5

های اسالم به آن توجه شگه اسز،  های روشش زنان که در آموزه یکی دیگر از ویهیی
 َرُسدوُ   َكداَن »درمدوده اسدز:  نبودن آن با روشش مدردان اسدز  امدام ادادق شبیه 
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ه حَ اللَّ
َ
ْن  ... َو َيْنَهى اْلَمْرأ

َ
هَ  أ َجاِ   َتَتَشبَّ کدرد  زنان را نلدی می خگا رسو  1؛ِلَباِسدَها ِفى ِبالرِّ

دِه  َرُسوُ   َلَعَن »نیز درموده اسز:  امام للی«  از اینکه هماننگ مردان لبام بپوشنگ  اللَّ
َساِء  َهاِت ِمَن النِّ َجاِ   ... َواْلُمَتَشبِّ لعن کرده اسز زنانی که خدود را بده  خگا رسو  2؛ِبالرِّ

 « آورنگ شک  مردان در می

 نبودننما  و انگشتلباس شهرت . 5

نما نبدودن آن اسدز؛ زیدرا  یکی دیگر از خصوایا  روشش زنان، مشلور و انگشز
ها را بده سدوی او   شدود و دیدگه این لبام سبب جذب نگاه نامحرمدان بده زندان می

 کندگ  امیرمؤمندان للدی کشانگ؛ در نتیجه زمینۀ انحدراق بییندگیان را ددراهم می می
حُ  ِانَّ رسوَ  الله»درموده اسز: 

َ
ْن َتْلَبَس اْلَمْرأ

َ
َْ  ِإَذا َنَهى أ ْو  َمْشُهوراً  مْن بيتهَاَثْوباً  َخَرَج

َ
دى أ  َتَتَسلَّ

زن را از روشدیگن لباسدی کده او را مشدلور و  خگا رسدو  3؛ُيْسدَمُع  َصدْوت   َلدهُ  ِبَمدا
کندگ و سدبب جلدب  هایی که اگا ایجاد می  کردن به زیور  نما کنگ و از زینز انگشز

 « شود، نلی کرده اسز می توجه نامحرم

 نبودن . زینتی 5

چرانی مدردان  ساز چشدم توانگ زمینه یکی از مسائ  مورد توجه در روشش زنان که می
 شگه اسز  بر همین اسام در روایتی از امام ادادق های زینز داده   باشگ، روشش

حِ  َيْنَبِغدى َت »درباره شرایط روشش زن در خارج از خانه نق  شگه کده درمدود: 
َ
ْن  ِلْلَمدْرأ

َ
 أ

َر  َْ ِمْن َبْيِتَهدا ِإَذا َثْوَبَها ُتَجمِّ ا  خدارج  برای زن شایسته نیسز هنگامی که از خانده 4؛َخَرَج
 «   های خود را زینز دهگ  شود لبام می

 حد پوشش زنان
حگ روشش زنان در برابر ادراد محرم و نامحرم متفاو  اسز که در این بخش بده آن 

 شود  اشاره می
                                                           

  ۲۲1؛ ص مکارم االخالق  دض  بن حسن طبرسی؛ 1
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 در برابر نامحرم. 5
لزوم روشانگن تمام بگن زن به غیر از یردی اور  و دستان تا مچ در برابر ندامحرم، 
در دین اسالم امری مسلم و ق عی اسز  بر همین اسام حرمز آشکار کدردن بدگن 

جز یردی اور  و دستان تا مچ، مورد اجمداع همده دقلدای  زن در برابر نامحرم به 
سوره نور اسز کده خگاوندگ در آن خ داب بده  3۲، آیه دلی  این حکم 1اسالم اسز 
 درموده اسز:  ریامبر اکرم

ُروَجُهنَّ و ال یبدیَن زیَنَتُهنَّ ااّل ما َظَهَر منها  َُ و ُقل ِلْلمؤمنات یْغُضَن ِمن ُابصارهنَّ و یحَفظَن 
ییرندگ و  های خود را ددرو  به زنان مؤمن بگو چشم 2؛و ِلیضربَن یُجُمرهنَّ علی ُجُیوِبِهنَّ 

دامان خویش را حفظ کننگ و زینز خود را جز آن مقگار کده نمایدان اسدز؛ آشدکار 
های خود را بر سینه خدود ادکنندگ ]تدا یدردن و سدینه بدا آن   نکننگ و اطراق روسری

 روشانگه شود[ 
و  3ریچدگ ای اسز که زن سر خود را بدا آن می جامه« ِخمار»در این آیه، جم  « ُخُمر»

هاسز   به معنای سینه« جیب»جم  « ُجیوب»کنگ و  ا  آویزان می ه سینهاضادی آن را ب
های خدود  ها را به سدینه  و معنای آیه، این اسز که به زنان دستور بگه تا اطراق مقنعه

   4بینگازنگ و آن را بپوشاننگ 
 5۱یکی دیگر از آیا  قرآن بر روشش کام  زنان در برابدر ندامحرم ترکیدگ دارد، آیده 

 درمود:  اب اسز  خگاونگ در این آیه به ریامبرسوره احز
ساِء الُمؤمنیَن ُیدَیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجالبیبِهنَّ ذلَک َادَی َان  َِ یا ایها الّنبی ُقل اِلَزواِجَک و َبناِتَک و 

ال ُیؤَذیَن و کاَن غفورَا رحیماَ  ََ به همسدران و دختراندز و زندان مؤمندان بگدو  5؛ُیعَرََن 
های بلنگ[ خود را بر خویش درو ادکننگ  ایدن کدار بدرای اینکده   های ]روسری جلباب

شناخته شونگ و مورد آزار قرار نگیرنگ، بلتر اسز و خگاونگ همواره آمرزنگه و رحدیم 
   اسز 

                                                           

؛ المجموع شرح الملدذبیحیی بن شرق النووی؛ ؛ 1۷، ص ۲؛ ج المبسوط  محمگ بن حسن طوسی؛ 1
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امی بدگن را ای سرتاسری اسدز کده تمد اسز و آن، جامه« ِجلباب»، جم  «َجالبیب»
دهگ و منظور  یا روسری مخصوای اسز که اور  و سر را روشش می 1روشانگ می

ای  یونده ، ایدن اسدز کده آن را به«مقگاری از جلباب خود را ریش بکشدنگ»از جمله 
ذلاَک »هایشان در دیگ حاضران ریگا نباشگ و مراد از جملده   بپوشنگ که زیر یلو و سینه

ال یُ  ََ شدگن بده اینکده  ، این اسز که روشانگن همه بگن به شدناخته «ْؤَذیَن َادَی َان ُیْعَرََن 
تر اسز؛ در نتیجه وقتی به این لنوان  اه  لفز و حجاب و االح و سوادنگ، نزدیف

شدونگ؛ یعندی اهد  دسدق و دجدور متعدرض آندان  شناخته شگنگ، دیگدر اذیدز نمی
   2شونگ  نمی

 . در برابر محرم5

در برابر محارم از جمله شدوهر، ردگر، ردگر شدوهر،  در قرآن آشکار کردن زینز زنان
َو اَل »رسر، رسر شوهر، برادر، رسر برادر، رسر خواهر و زنان جایز شمرده شدگه اسدز: 

ِهنَّ ِء ُبُعاوُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َءاَبائِهنَّ َأْو َءاَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَنائِهنَّ َأْو َأْبَنا َِ َلِتِهنَّ َأْو ِإْخاَوا
َسائِهنَّ  َِ ِهنَّ َأْو َبنِی َأَخَواِتِهنَّ َأْو  َِ ها برای شدوهر   البته حگ آشکار کردن زینز 3« َأْو َبنِی ِإْخَوا

بدودن حدگ روشدش زن در  در متفداو   کنگ  ریامبر اسدالم و محارم دیگر درق می
وِج »برابر شوهر و محارم دیگر درموده اسز:  رِع  ِللزَّ  َْ ع ولَلبن واَتِخ ما َفْوَق الد ر  َْ ََ ال   4؛ما َتس

توانگ نگاه کندگ و  هایی از بگن زن که در رشز ریراهن اسز، تنلا شوهر  می  قسمز
انگ درازای آن بایگ تدا زانوهدای ردا را بپوشدانگ(،  غیر از محگوده یف ریراهن )که یفته

 « تواننگ ببیننگ رسران و برادران او می

 نت از نامحرمپوشاندن زی

هدای   ساز انحرادا  جنسی در جامعه، به نمدایش یذاشدتن زینز یکی از مسائ  زمینه
های قدرآن بده زندان سدفار   زنان در برابر نامحرمان اسز  بر همین اسام در آموزه

                                                           

   3۷2و  3۷3، ص ۲؛ ج تاج العروم  محمگ بن محمگ زبیگی؛ 1
  320و  33۱، ص ۲7؛ ج المیزان دی تفسیر القرآن  سیگ محمگحسین طباطبایی؛ 2
  3۲  نور: 3
مجمد  البیدان ددی تفسدیر ؛ دض  بن حسن طبرسدی؛ 552؛ ص زبگة البیان  احمگ بن محمگ اردبیلی؛ 4

  2۷۲، ص ۷؛ ج القرآن
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های خود را در رویارویی با نامحرمدان آشدکار نکنندگ و آن را از   شگه اسز که زینتی
 خ اب به َحوالظ درمود:  خگا رسو  1 دیگ آنان روشیگه دارنگ

يَنَتهدا ِلَغيدِر زوجهدا وت ُتبدْ   يا َحوتء َمن كاَنَ ِمنُکنَّ ُتؤِمُن بالله واليوم اتِخدِر ت َتْجَمدُ  ز
ت ديَنهدا و  َْ ما إمدرأح  َجَعَلدَ َیدي ًا ِمدْن ذلدَک لَغيدر َزوجهدا َفَقدْ َافَسد ِخماَرها وَمعَصمها وَايُّ

ها  هر زنی که به خگا و قیامز ایمان داشته باشگ، نبایدگ  3ای َحوالظ! 2؛عليهاَاسَخَطَ َربَّ

زینز خویش را برای غیر شوهر  قرار دهگ و نبایدگ در برابدر نامحرمدان مقنعده یدا 

روسری خود را از سر  بردارد و هر زنی چنین کنگ؛ همانا دینش را داسدگ کدرده و 

   خشم و غضب خگاونگ را برای خود دراهم نموده اسز 

دى َذَهبدًا ُتظِهدَرُ  ات  »ز آن حضر  آمگه اسز: در سخنی دیگر ا ه َليَس ِمنُکنَّ إمدرأح  ُتَسل  اما ان 
َبَ به همانا هر زنی که خود را به وسیلۀ طال زینز کنگ و آنلا را بدرای نامحرمدان    4؛ُعذِّ

 « آشکار سازد، به سبب آن لذاب خواهگ شگ

 پوشاندن مو

 انگن مو از نامحرم، نق  اسز امام للیتوجلی زنان به روش درباره ریامگ اخروی بی
 درموده اسز:

َنا َو َفاِطَمةُ 
َ
َُ أ ِه  َدَخْل ِبدى  َعَلى َرُسوِ  اللَّ

َ
اَک أ َْ َُ َلدُه ِفد ًْا َفُقْل ي ِْ ُتُه َيْبِکى ُبَکاًء َی ْْ َفَوَج

ْسِرَ  
ُ
ْبَکاَک؟ َفَقاَ  َيا َعِلىُّ َلْيَلَة أ

َ
ِذ  أ ِه َما الَّ ى َيا َرُسوَ  اللَّ مِّ

ُ
َُ ِنَسداًء ِمدْن  َوأ ْيد

َ
َماِء َرأ ِبى ِإَلى السَّ

ِح َعَذاِبِهنَّ ُث َّ َذَكَر َحداَلُه  َّْ َُ ِمْن ِی ْي
َ
َُ ِلَما َرأ َنُهنَّ َفَبَکْي

ْ
ْنَکْرُت َیأ

َ
ْ  َفأ ي ِْ ِتى ِفى َعَذاب  َی مَّ

ُ
نَّ ِإَلدى أ

َْ َفاِطَمةُ  ْن َقاَ  َفَقاَل
َ
ْخِبْرِندى َمدا َكد أ

َ
َح َعْيِندى أ َقدُة َحِبيِبى َوُقرَّ دا اْلُمَعلَّ مَّ

َ
؟ َفَقداَ  أ اَن َعَمُلُهدنَّ

َجدداِ   ددى َیدْعَرَها ِمدَن الرِّ َْ َت ُتَغطِّ َهدا َكاَند بده خاندده  ؛ روزی مدن و داطمددهِبَشدْعِرَها َفِإنَّ
ریدزد   شدگ  اشدف می وارد شگیم و مشاهگه کردیم کده آن حضدر  بده  ریامبر

«  ! سدبب یریده شدما چیسدز؟  خگا رگر و مادرم به ددگایز ای رسدو »لرض کردم: 
! شب معراج که مرا به سوی آسمان باال بردنگ، زنانی از امدتم را دیدگم یا للی»درمود: 

و سدپس لدذاب « کنم مدیکه دچار لذاب شگیگی هستنگ  از دیگن احوا  آنان یریده 

                                                           

  33؛ احزاب:  70و  3۲  نور: 1
  223، ص ۲2 ؛ جمستگرک الوسائ   حسین بن محمگتقی نوری؛ 2
 درو  که نام االی او زینب الع اره بود زنی ل ر  3
  311، ص ۲7؛ ج کَنز العما   لالظالگین للی بن حسام متقی هنگی؛ 4
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ای حبیب مدن و ای ندور »ررسیگ:  هر کگام از آنان را توایف کرد تا اینکه داطمه
«  انگ؟ ها یردتدار شدگه  ! آنان در دنیا چه کاری کرده بودنگ کده بده آن لدذاب  چشم من

آن زنانی که به موهای سر خود آویزان شگه بودنگ، کسانی بودنگ کده در دنیدا »درمود: 
   1« روشانگنگ ان را از مردم نامحرم نمیموهای سرش

                                                           

  ۲۲، ص 2؛ ج لیون اخبار الرضا  محمگ بن للی اگوق؛ 1
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