
 مبزوذران استبن کشبيرزی جُبد سبزمبن فقیٍ يلی ومبیىذگی حًزٌ مسئًل سخىراویمته 

 حجبة ي عفبف َفتٍ مىبسبت بٍ فالح يالمسلمیه االسالم حجت

 

 عفتی بی و حجابی بی ایپمداهی و حجاب و عفاف آاثر :موضوع
 

 ّرن  ٍ تطرَد  حفر   هررداى  ٍ زًاى  حرین ّن  تا است وردُ هؼیي هرداى ترای ّن ٍ زًاى ترای  ّن را، حریوی اسالم

 .گردد تأهیي جاهؼِ سالهت

 ترراز  ّرن  هَجرَدی  را زى تلىِ! تگیرد لرار هرداى دست تازیچِ تا داًذ ًوی دٍم درجِ ٍ طفیلی هَجَدی را زى اسالم

 اسرالهی  احىرام  لراا . اسرت  لائرل  زى ترای هستمل ٍجَدی ٍ دادُ لرار ًَاّی ٍ أٍاهر هخاطة را اٍ ٍ است داًستِ هرد

 .است جاهؼِ در زى ضخصیت حف  ٍ حرین حف  ترای( حجاب ٍ ػفاف) هاًٌذ

 

 :عفبف ي حجبة فًایذ ي آثبر
 :جاهعه روانی و روحی تعادل حفظ(1 

 تطرر  ًسرل  اسرتورار  هَجرة  ّن وِ است، آدهی ًْاد در غریسُ تریي سروص ٍ دارتریي ریطِ تریي، لَی جٌسی، غریسُ

 یه اساس تر وِ است تذاتیری هستلسم آى وردى رام ٍ وٌترل لاا. وٌذ هی تاهیي را اًساى رٍاًی اهٌیت ّن ٍ گردد هی

 .است حجاب ٍ ػفاف ّواى جاهغ، ترًاهِ آى وِ تاضذ، گرفتِ ضىل جاهغ ترًاهِ

 در را جٌسری  التْاترات  ٍ ّیجاًات ًاهحرهاى، ًطذُ تؼریف ّای هؼاضرت ّای آزادی تٌذٍتاری، تی ػفتی، تی ٍ حجاتی تی

 .وٌذ هی ًااهي ٍ وطاًذُ  ّا ارزش افَل تِ را تطری جاهؼِ ٍ دادُ افسایص جاهؼِ

 .است اجتواع در( ػفاف ٍ حجاب) حف  رٍاًی، ٍ رٍحی ًااهٌی ایي ػالج

 ترا  تاضرذ  ای ضذُ تؼریف لَاػذ تا ٍ هحذٍد هحصَر، یىذیگر تا افراد ّای هؼاضرت تا ضَد هی هَجة ػفاف ٍ حجاب لاا

 .ًطَد ٍارد آسیثی ّا اًساى رٍاًی اهٌیت تِ

 

 :خانواده بنیاى تقویت و تکزین حفظ(2 

 تسریار  زًرذگی  ًرَع  ایري  پرایرفت  تایذ اها! ًیست هحال اًساى ترای وردى، زًذگی تٌْا است، اجتواػی هَجَدی تطر

 .تَد خَاّذ تیَْدُ ٍ دضَار ٍ سخت

ِ  خاًَادُ ًْاد. است اجتواػی ًْاد تریي ضرٍری ٍ هْوتریي خاًَادُ ًْاد رٍ، ازایي  اجتوراع  در ًْراد  ورَچىتریي  اگرچر

 .دارد ٍاالیی ارزش اها است،

 .تاضذ اضطراب تذٍى وِ است، ای خاًَادُ سالن خاًَادُ

 ٍ اػتوراد  ػرذم  لراا  تاضرٌذ  داضتِ هَدت ٍ هحثت یىذیگر تِ ًسثت آى اػضای توام وِ است؛ لی خاًَادُ سالن خاًَادُ

 .ضَد هی خاًَادُ ویاى تثاّی هَجة هحثت، ػذم
 

 :خاًَادُ در ػفاف ٍ حجاب ًمص
 پیوراى  لذاسرت  ٍ ضرذ  خَاّرذ  خراًَادُ  در اػتورادی  تی ٍ ًظوی تی ترٍز هَجة ػفتی تی ٍ حجاتی تی وِ است تذیْی

 .سازد هی هؼٌا تی را زًاضَیی

 هَجرة  ٍ سرازد  هری  یىرذیگر  دلرذادُ  را آًراى  ٍ ضَد هی یىذیگر تِ ًسثت ّوسراى خاطر تؼلك هَجة حجاب ٍ ػفاف

 .گردد هی خاًَادُ واًَى تمَیت



 :داند هی هودیگز لباس را شوهز و سى کزین قزآى* 

 «:۷۸۱»آیِ تمرُ

 «لَهٔهَّ لٙبٓاسٗ يٓأَوْتُمٕ لَكُمٕ لٙبٓاسٗ هٔهَّ»

 (یكدیگرود حفظ سبب ي هم زیىتٙ همسران، یعىی) آوها لباس شما ي هستىد؛ شما لباس )آوها
ِ  ّرن  ّستٌذ؛ لثاس هاًٌذ ضَّر ٍ زى لاا داًذ هی یىذیگر هىول را ضَّر ٍ زى آیِ، ایي ٍالغ در  ٍ جورال  یىرذیگر  تر

 .گردد ًوی حاصل تَدى هىول خاًَادُ، گیری ضىل تذٍى لاا پَضاًٌذ، هی را یىذیگر ػیَب ّن ٍ تخطٌذ هی زیثایی

 

 «:۱۷»آیِ رٍم سَرُ ورین لرآى

 لٙقَلًٕ    لَآیٓلا ٚ  لٙل ٓ ٰذَ فٙلی  إِنَّۚ  يٓرٓحٕمٓل    مٓلًَّٓٛ    بٓيٕلىَكُمٕ  يٓجٓعٓل َ  إِلَيٕهٓا لٙتَسٕكُىًُا أَزٕيٓاجٖا أَوْفُسٙكُمٕ مٙهْ لَكُمٕ خَلَقَ أَنْ آیاتٙهٙ مٙهْ يٓ» 

 «یٓتَفَكَّرُينَ

 َّر ي یابيلد،  آرامل   آوان کىار َّر تا آفرید شما برای خًَّتان جىس از همسراوی که است ایه الهی آیا  ي ها وشاوه از)

 (!کىىد می تفكّر که گريهی برای است هایی وشاوه ایه، َّر َّاَّ؛ قرار رحمت ي مًَّ٘  مياوتان
 تَدًرذ،  ّرن  آراهرص  ی هایِ ٍ ضذُ یىذیگر هىول هرد، ٍ زى ٍلتی لاا داًذ، هی ّن آراهص ی هایِ را ّوسراى آیِ، ایي

 لررار  تراییر  تحت را خاًَادُ ویاى ٍ تَدُ آراهص ایي زدى ترّن هَجة وِ( ػفتی تی ٍ حجاتی تی هاًٌذ) ػَاهلی از تایذ

 !ورد پرّیس دّذ هی

 

 :وی ابتذال و سى به ابشاری نگاه اس جلوگیزی(3 

 تٌْرا  فویٌیسرتی،  ٍ لیثررال  ًگرش اساس تر ٍ است زدُ پا پطت را ػملی ٍ اسالهی لَاػذ توام وِ اهرٍزی تاز ی جاهؼِ

ِ  رسریذى  ترای اتساری ػٌَاى تِ را زى ًذارد؛ اّویتی آًاى ترای وسة، ٍسیلِ ٍ تَدُ هٌفؼت ٍ سَد دًثال تِ  هٌرافغ  تر

 .وٌٌذ هی استفادُ زًاى از دیذگاُ ایي تا ٍ داًستِ خَد َّس ٍ َّی ٍ هالی

 .ضَد هی حاصل ػفتی تی ٍ حجاتی تی طریك از وِ تیطتر درآهذ وسة ٍ گر گردش جاب واال، تثلیغات: هاًٌذ
ِ  ارزش تری  وراالیی  را اٍ تلىِ داًذ ًوی ارزش تا هَجَدی را زى تٌْا ًِ ًگرش، ًَع ایي ِ  رسریذى  هَجرة  ترا  داًسرت  تر

 .تاضذ آًاى دًیَی هطاهغ

 ترا  است وردُ حف  اتتاال از را اٍ ٍ تخطیذُ هصًَیت اٍ تِ تلىِ! ًیست اجتواع در زى حضَر هاًغ ػفاف ٍ حجاب لاا

 .ًىٌذ را اٍ از اتساری استفادُ جرأت وسی

 ٍ ًرازن  ًثایرذ  لثراس ) پَضرص  ویفیرت  ،(صَرت گردی ٍ دست وف جس تپَضاًذ را تذى توام) پَضص هیساى رٍ، ازایي

ِ  جلة وِ تاضذ تیرُ یا هطىی تایذ هٌسل از تیرٍى رٍییي لثاس ٍ چادر) پَضص رًگ ٍ( تاضذ چسثٌذُ  را( ًىٌرذ  تَجر

 ضخصریت  ٍ تسرگری  از تا ًوایذ، الماء «تاش دٍر» ّطذار سَدجَیاى ٍ تازاى َّس تِ ًسثت تا است وردُ هؼیي اٍ ترای

 .وٌذ صیاًت زى

 

 :عفتی بی ي حجببی بی شًم پیبمذَبی
 

 طالق افشایش و اسدواج نزخ کاهش (1

 فرهَدًذ( السالم ػلیِ) صادق اهام: 

 .«گیرد هی لرار سرزًص هَرد زًی تا ازدٍاج تخاطر تیٌیذ هی را هرد وِ رسذ هی زهاًی»
 فرهَدًذ( سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی) اورم پیاهثر: 



 .«وٌذ هی پیذا افسایص طالق رٍزی وِ وٌن هی یاد سَگٌذ خَد جاى تِ! سلواى ای»
 ػفتری  تری  ٍ حجاتی تی آیار جولِ از طالق اًَاع افسایص ٍ ّوثاضی ٍ سفیذ ازدٍاج اًذازی راُ رسوی، ازدٍاج پاییي آهار

 .است

 

 جسوی های بیواری (2

 .است ػفتی تی ٍ حجاتی تی ی ًتیجِ وِ ّستین جسوی ًاضٌاختِ ّای تیواری اًَاع ضاّذ اهرٍزُ

ِ  زًرذ  هری  آسریة  هررداى  ٍ زًاى رٍاًی سالهت تِ ّن ٍ جسوی سالهت تِ ّن ػفتی، تی ٍ حجاتی تی ضَم ی پذیذُ  ور

 .است درگیر آى تا دًیا اهرٍزُ

 

 پزداسی هزسه و نگاری هزسه (3

 راُ ایري  از وثیف تجارت ایجاد ٍ( ّالیٍَد) هاًٌذ تَلیذی ّای تٌگاُ طریك از هستْجي ّای فیلن ٍ تصاٍیر رٍاج ٍ تَلیذ

 .داًست ػفتی تی ٍ حجاتی تی تٌذتاری، تی آیار جولِ از تَاى هی را

 هیراى  از را ػرفری  حتری  ٍ فرٌّگری  اػتمرادی،  دیٌری،  هرزّرای  تورام  هستْجي تصاٍیر ٍ فیلن تَلیذ تٌگاّای اهرٍزُ

 .اًذ دادُ ارهغاى جْاى تِ ًیس را هحارم تا ازدٍاج حتی ٍ اًذ ترداضتِ

 

 سناى به نسبت تعزض و خشونت و سناى اهنیت عدم (4

ِ  رٍ ّا آى تِ ًسثت تؼرّض ٍ گیرد هی لرار ّجوِ هَرد ّوَارُ زًاى اهٌیت حذٍحصر، تی ٍ آزاد ی جاهؼِ در  افرسایص  تر

 .است

 .ضَد هی زى ضخصیت ٍ ارزش رفتي تیي از هَجة ًْایت، در ٍ زًاى جٌسی تردگی تختی، ًگَى

 

 

 اسرالهی  وطرَرّای  در رٍز تِ رٍز غرتی هظاّر ایي وِ است ایي تگیرد لرار تأهل ٍ تَجِ هَرد تایذ وِ آًچِ پایاى، در

 .تاضذ هی رٍاج حال در

ِ  هَرد اسالهی وطَرّای در زًاى ٍ هرداى حیای ٍ ػفت ویاى چگًَِ وِ وٌین هی هالحظِ را ّایی ًطاًِ اهرٍزُ  ّجور

 جایگسیي غرتی زًذگی سثه ٍ ضذُ ضىستِ غیرت ٍ ضرف ػفاف، هرزّای ٍ اػتمادی ریسّای خان ٍ است گرفتِ لرار

 .است ضذُ اسالهی زًذگی سثه

 ی پذیرذُ  از ٍ ًورایین  صریاًت  ٍ حراسرت  گراًثْا دُرّی هاًٌذ( ػفاف ٍ حجاب) گَّر از وِ است ایي هماتلِ راُ تٌْا لاا

 .ًوایین اجتٌاب ضذّت تِ ػفتی تی ٍ حجاتی تی تٌذتاری، تی ضَم

 

 

 
 


