
 ٍل حَسُ ًوایٌدگی ٍلی فقیِؤحجت االسالم ٍالوسلویي فالح هسسخٌزاًی 

 ّفتِ عفاف ٍ حجاب بِ هٌاسبت

 مفهوم عفاف و حجابموضوع: 
 :حجاب

 ًَیسذ: اتي هٌظَر در کتاب لغت لساى الؼزب هی است.« حَجَة»اس هادُ  

گَیین سًی تِ حجاب  پَشیذُ شذُ است لذا ٍلتی هیچیش،  گَیین چیشی تِ حجاب رفتِ است یؼٌی آى حجاب، یؼٌی پَشش، ٍلتی هی

گَیین چیشی هَرد حجاب لزار گزفتِ  است. ٍلتی هی« هاًغ»گَیذ: هؼٌای دیگز حجاب،  رفتِ است یؼٌی سى پَشیذُ شذُ است.اٍ هی

  شذ یؼٌی هاًغ شذ چیشی داخل آى تشَد.

ت. حجاب آى پَششی است کِ حائل هی شَد تیي تیٌٌذُ ٍ حجاب تِ هؼٌای هاًغ اس ًَیسذ: الثحزیي هی فخزالذیي طزیحی در هجوغ

 لذا آًچِ کِ اس کتة لغت تِ دست هی آیذ هؼٌای حجاب چْار چیش است:  آى چیشی کِ تایذ دیذُ شَد.

 پَشش( 1

 هطلك طَر تِ هاًغ( 2

 شذى داخل اس هاًغ( 3

 دستزسی اس هاًغ( 4

 

 :تزسِ ٍ حجاب فزق

تز، تِ هؼٌای سِ ٍ حجاب، تِ هؼٌای هاًغ است حجاب ٍ ستز تز اساس کتاب هؼجن الفزٍق:فزق  حجاب ٍ ستز هتزاف ّن هی تاشٌذ.

اگز کسی پَشش داشتِ  شَد. شَد اها در ستز، هاًغ اس داخل شذى در هستَر ًوی در حجاب، هاًغ اس دستزسی حاصل هی پَشش است.

گَیٌذ اها حجاب  پَشش را ستز هی زاى تاشذ، ایيتاشذ ٍ ػزیاًی تذى پیذا ًثاشذ، اها خَد پَشش هَجة تحزیک ٍ تواشای دیگ

حجاب در صَرتی است کِ آى پَشش هاًغ اس ًگاُ ٍ تؼزض دیگزاى شَد.) تحزیک  (ستز پَشش است ٍلی حجاب ًیست) گَیٌذ. ًوی

هَرد تزرسی ٍ ّا پَشش دارًذ ٍلی حجاب است کِ تایذ  تاشذ ًِ ستز، سیزا ّوِ اًساى کٌٌذُ ًثاشذ(.درًتیجِ هَرد تحث ها حجاب هی

 تحث لزار تگیزد.

 :عفاف

تاشذ.) خَدداری اس کار ّای سشت ٍ حزام ٍ پزّیش اس  فف است = خَدداری کزدى اس ّزچِ حالل ًیست ٍ سیثا ًویػفاف اس هادُ ػَ

  درخَاست کزدى اس هزدم(

تِ ٍسیلِ آى اس غلثِ کزدى  ػفت تِ هؼٌای حصَل حالتی تزای ًفس است کِ ًَیسذ: راغة اصفْاًی در هفزدات در هَرد ػفت هی

 شَد تا اس ارتکاب تِ حزام جلَگیزی کٌذ. شَد.در ٍالغ، ػفاف حالتی ًفساًی است کِ هَجة هی شَْت تز ػمل اهتٌاع هی

 گذاری ّفتِ عفاف ٍ حجاب: ّدف اس ًام

کِ اس تؼزض دیگزاى گذاری تذاى جْت است تا تَجِ کٌین تِ تحث حجاب کِ ّواًا حجاب ًَػی پَشش )هاًغ( است  دلیل ًام

دّذ.ٍ تَجِ تِ تحث ػفاف است یؼٌی حالت ًفساًی کِ جلَی  کٌذ ٍ اًساى را در دستزس ٍ تؼزض دیگزاى لزار ًوی جلَگیزی هی

 غلثِ شَْت تز ػمل  را هی گیزد ٍ هَجة جلَ گیزی اس ارتکاب اًساى تِ حزام هی شَد.

 

 



 اًَاع حجاب ٍ عفاف اس هٌظز قزآى کزین

 در پوشش:حجاب و عفاف (1

 :55لزآى کزین سَرُ احشاب آیِ * 

          يَكَانَ اللَّهُ غَفًُسّا سَحِيمّا ۚ  أَنْ يُعِشَفْهَ فَلَا يُؤْرَيِهَ  أَدِوَى لِكَرَ ۚ  يَا أَيُّهَا الىَّثِيُّ قُلْ لِأَصِيَاجِكَ يَتَىَاتِكَ يَوِسَاءِ الْمُؤْمِىِيهَ يُذِوِيهَ عَلَيِهِهَّ مِهْ جَلَاتِيثِهِهَّ 

ّای تلٌذ[ خَد را تز خَیش فزٍافکٌٌذ، ایي کار تزای ایٌکِ  جلثاتْا ]= رٍسزی»هثز! تِ ّوسزاى ٍ دختزاًت ٍ سًاى هؤهٌاى تگَ: پیا ای

شٌاختِ شًَذ ٍ هَرد آسار لزار ًگیزًذ تْتز است؛ )ٍ اگز تاکٌَى خطا ٍ کَتاّی اس آًْا سز سدُ تَتِ کٌٌذ( خذاًٍذ ّوَارُ آهزسًذُ 

 رحین است.

 فاف در گفتار:حجاب و ع(2

 :  32سَرُ االحشاب آیِ * 

 إِنِ اتَّقَيِتُهَّ فَلَا تَخْضَعِهَ تِالْقًَِلِ فَيَطْمَعَ الَّزِی فِي قَلْثِهِ مَشَضْ يَقُلْهَ قًَِلًا مَعِشُيفًا ۚ  يَا وِسَاءَ الىَّثِيِّ لَسِتُهَّ كَأَحَذٍ مِهَ الىِّسَاءِ 

اًگیش سخي ًگَییذ کِ  ای َّس ؼوَلی ًیستیذ اگز تمَا پیشِ کٌیذ؛ پس تِ گًَِای ّوسزاى پیاهثز! شوا ّوچَى یکی اس سًاى ه

 .تیواردالى در شوا طوغ کٌٌذ، ٍ سخي شایستِ تگَییذ

 

 :حجاب و عفاف در رفتار(3

 :  31سَرُ الٌَر آیِ * 

يَلَا يُثِذِيهَ  ۚ  جُيًُتِهِهَّ  ۚ  يَلْيَضْشِتِهَ تِخُمُشِهِهَّ عَلَى ۚ   مِىْهَا يَقُلْ لِلْمُؤْمِىَاتِ يَغْضُضْهَ مِهْ أَتِصَاسِهِهَّ يَيَحِفَظْهَ فُشُيجَهُهَّ يَلَا يُثِذِيهَ صِيىَتَهُهَّ إِلَّا مَا ظَهَشَ

يِ تَىِي أَخًََاتِهِهَّ أَيِ وِسَائِهِهَّ أَيِ مَا مَلَكَتِ أَيِ آتَاءِ تُعًُلَتِهِهَّ أَيِ أَتِىَائِهِهَّ أَيِ أَتِىَاءِ تُعًُلَتِهِهَّ أَيِ إِخًَْاوِهِهَّ أَيِ تَىِي إِخًَْاوِهِهَّ أَ صِيىَتَهُهَّ إِلَّا لِثُعًُلَتِهِهَّ أَيِ آتَائِهِهَّ

 ۚ  يَلَا يَضْشِتِهَ تِأَسِجُلِهِهَّ لِيُعِلَمَ مَا يُخْفِيهَ مِهْ صِيىَتِهِهَّ  ۚ  عًَِسَاتِ الىِّسَاءِ  جَالِ أَيِ الطِّفْلِ الَّزِيهَ لَمِ يَظْهَشُيا عَلَىأَيِمَاوُهُهَّ أَيِ التَّاتِعِيهَ غَيِشِ أُيلِي الْئِسِتَةِ مِهَ الشِّ

 يَتًُتًُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعّا أَيُّهَ الْمُؤْمِىًُنَ لَعَلَّكُمِ تُفْلِحًُنَ

جش آى همذار کِ -آلَد( فزٍگیزًذ، ٍ داهاى خَیش را حفظ کٌٌذ ٍ سیٌت خَد را  گَ چشوْای خَد را )اس ًگاُ َّسٍ تِ سًاى تا ایواى ت

ّای خَد را تز سیٌِ خَد افکٌٌذ )تا گزدى ٍ سیٌِ تا آى پَشاًذُ شَد(، ٍ سیٌت خَد را  آشکار ًٌوایٌذ ٍ )اطزاف( رٍسزی -ًوایاى است

یا پذراًشاى، یا پذر شَّزاًشاى، یا پسزاًشاى، یا پسزاى ّوسزاًشاى، یا تزادراًشاى، یا پسزاى آشکار ًساسًذ هگز تزای شَّزاًشاى، 

 اى.کیشش ّنتزادراًشاى، یا پسزاى خَاّزاًشاى، یا سًاى 

 :پندار در عفاف و حجاب(4

 :  8 آیِ ػوزاى آل سَرُ

 الًَْهَّابُ أَوْتَ إِوَّكَ ۚ   سَحِمَةً لَذُوْكَ مِهْ لَىَا يَهَةِ هَذَيِتَىَا إِرْ تَعِذَ قُلًُتَىَا تُضِغْ لَا سَتَّىَا
 خَد، سَی اس ٍ! هگزداى هٌحزف( حك راُ اس) کزدی، ّذایت را ها آًکِ اس تؼذ را، دلْایواى! پزٍردگارا:( »گَیٌذ هی ػلن، در راسخاىِ)

 !ای تخشٌذُ تَ سیزا تثخش، ها تز رحوتی

 

 :فطزی اهز یک عفاف ٍ حجاب

 ٍ تؼصة رٍی اس یا ٍ است غفلت رٍی اس یا کٌٌذ؛ ًوی تَجِ خَد فطزی ًیاس تِ ای ػذُ اگز لذا تاشذ هی فطزی اهز یک ػفاف ٍ حجاب

 .ًگزدد شکَفا فطزتشاى تا شَد هی هَجة کِ لجثاسی

 (حَا ٍ آدم حضزت داستاى 2۲ آیِ اػزاف سَرُ) .دارد گزایش ػفاف ٍ حجاب تسَی فطزتاً اًساى لذا

 


