
 ول حوزه نمایندگی ولی فقیهؤحجت االسالم والمسلمین فالح مسسخنرانی 

 به مناسبت هفته عفاف و حجاب

 پیشینه حجاب رد ادیان و اقوام گذشته  موضوع:

 :گذشته اقوام و ادیان در حجاب پیشینه

 آیات تشاساس ٍ است تَدُ اٍ تا تشش خلمت اتتذای اص کِ است طثیؿی ٍ گیشد هی سشچشوِ تشش ًْاد اص یؿٌی است، فطشی اهشی حجاب

 ّن ٍ آًْا ٍلاس ٍ صیٌت ّن کِ تَد پَشش ٍ حجاب داشت اسصاًی حَا ٍ آدم حضشت تِ خذاًٍذ کِ ّایی ًؿوت اص یکی کشین لشآى

 .ًوایذ صایل آًاى اص سا ًؿوت ایي تا تشآهذ دسصذد شیطاىلزا  شذ هی حساب اًذاهشاى پَشش

 

 :02 آیِ اؾشاف دسسَسُ کشین لشآى* 

 هِيَ تَکًََُا أٍَِ هَلَکَیِيِ تَکًََُا أَىْ إِلَّا الشَّجَشَِٓ رُِِٰ  َُ ؾَيْ سَتُّکُوَا ًََْاکُوَا هَا ٍَلَالَ سََِآتِِْوَا هِيْ ؾٌَُْْوَا ٍٍُسِیَ هَا لَُْوَا لِیُثِذِیَ الشَّیِطَاىُ لَُْوَا فَََسََِسَ

 ایي اص سا شوا پشٍسدگاستاى: »گفت ٍ ساصد؛ آشکاس تَد، پٌْاى اًذاهشاى اص سا آًچِ تا کشد، ٍسَسِ سا دٍ آى شیطاى سپس» الْخَالِذِیيَ
 !«هاًذ خَاّیذ( تْشت دس) جاٍداًِ یا شذ، خَاّیذ فششتِ( تخَسیذ، آى اص اگش) ایٌکِ تخاطش هگش ًکشدُ ًْی دسخت

 

 کِ خذاًٍذ کِ حالی دس. تگیشد تشش اص سا حجاب تا است آى دًثال تِ  دائوا کِ است شیطاى ًمشِ ٍ تَدُ فطشت خالف تشٌّگی تٌاتشایي،

 تشش اٍلیي ؾٌَاى تِ ٍحَا آدم پس .تواًذ هحفَظ اٍ ٍلاس ٍ کشاهت تا داد لشاس تشش ًْاد دس فطشی اهشی سا حجاب است اًساى خالك

 دٍساى دس حتی حجاب تِ اًساى فطشی هیل. داسد ٍجَد ّن تشش ًْاد دس فطشی طَس  تِ اهش ایي ٍ تَدًذ پَشش ٍ حجاب داسای

 کِ است ایي دٌّذُ ًشاى هاًذُ تشجای دٍسُ آى اص کِ آثاسی اساس تش هشد ٍ صى پَشش تفاٍت .است داشتِ ٍجَد ّن غاسًشیٌی

 .داسد تشش ی ساتمِ اًذاصُ تِ ای ساتمِ پَشش لزا است داشتِ ّن اسصشی جٌثِ آًْا پَشش

 :زمان طول در حجاب وجود سند

 هاًذُ تالی لثل سال ّضاساى اص کِ هکتَتی آثاس ٍ ّا ًثشتِ سٌگ ًیض ٍ دستی صٌایؽ ٍ غشٍف ّا، اتٌیِ دیَاسّای کْي، ّای ًگاسُ ٍ آثاس اص

 داسای صًاى ساساًیاى ٍ اشکاًیاى ّخاهٌشیاى، هادّا،  ی دٍسُ دس تاستاى ایشاى دس .تشد پی پَشش ٍ حجاب تِ اؾتماد اصل تِ تَاى هی

 هتفاٍت ّن تا ای دٍسُ ّش پَشش  ًَؼ ٍ حجاب. است تَدُ آًْا پَشش ٍ حجاب ًَؼ صًاى ٍ هشداى توایض ٍجَُ اص یکی ٍ تَدًذ پَشش

 .است داشتِ ٍجَد دٍساى ایي دستوام کِ است ٍاضح اهشی پَشش اصل اها است تَدُ

 
 :باستان روم و یونان  در حجاب

 استفادُ پَشاًذ؛ هی سا پاّایشاى سٍی تا اًذاهشاى ٍ صَست اص کِ ّایی لثاس اص. اًذ تَدُ پَشش داسای صًاى تاستاى سٍم ٍ یًَاى دس

 هسیحی ٍ یَْدی هؿتمذ ّای خاًَادُ ّن ٌَّص .است داشتِ چشوگیشی سٍاج ًیض هسیحیت ٍ یَْد دیي دس صًاى حجاب .کشدًذ هی

 ًَس اص ای ّالِ داسای شذ هی تشسین لثل سال یکصذ اص لثل تا کِ همذس هشین حضشت صَست تصاٍیش .داسًذ حجاب تِ ای ٍیژُ اّتوام

 هیاى دس حجاب کِ است هشخص اسٍپا پیش سال022 تصاٍیش اص حتی دادًذ هی ًشاى ًَساًی ٍ ًکشدُ ًماشی سا صَستش ٍ تَدُ

 آى حاصل ٍ دادًذ سَق ؾفتی تی ٍ حجاتی تی تسَی سا تششی جَاهؽ صفت شیطاى تثلیغاتی ّای تٌگاُ اها. است داشتِ ٍجَد اسٍپاییاى

 ٍ الصم سا اجتواؼ دس آى سؾایت ٍ داًذ هی ضشٍسی اهشی سا حجاب اسالم، هثیي دیي !است شذُ تشش گیش گشیثاى کِ است َّیتی تی ایي

 .است داًستِ ٍاجة

 
 :حجاب ی فلسفه

 :خطش ٍ خطا کاّش(0
 .تشد هی تیي اص سا َّسثاصاى ٍسصی طوؽ خطشات حجاب. شَد هی خطش ٍ خطا اص صى هصًَیت هَجة حجاب

 



 :صى احتشام حفع( 0
 آًاى احتشام ٍ شخصیت ٍ ًگیشًذ لشاس اًگاسی لزت ی ٍسیلِ ّا، چاسچَب اص خاسج ٍ ًاخَاستِ تطَس تا کٌذ هی کوک صًاى تِ حجاب

 .ًگشدد داس خذشِ

 

 :سغثت ٍ ًشاط( 3
 اص اگشچِ حجاب .اًجاهذ هی ًشاط ٍ ّا خَشی پایذاسی ٍ ّا لزت هاًذگاسی تِ تیٌجاهذ، ّا لزت هحذٍدیت تِ کِ آى اص تیش الْی، احکام

 ّا ؾاطفِ ٍ داسد هی ًگِ سالن سا احساسات اٍج دیگش سَی اص اها شَد هی صحوت ٍ خستگی هَجة ٍ است هحذٍدیت صًاى تشای سَ یک

 افشاد هیاى دس ٍاحساسات ّا ؾاطفِ شذى پخش هَجة ٍلٌگاسی ٍ ؾفتی تی حجاتی، تی .ساصد هی هتوشکض خاًَادُ کاًَى دس سا ّا هحثت ٍ

 تِ ًسثت هشد ٍ صى سغثتی تی دسهاى ساُ .ساصد هی تفاٍت تی ٍ سغثت تی ّن تِ ًسثت خاًَادُ کاًَى دس سا هشد ٍ صى ٍ شَد هی هتؿذد

 .است فساد هػاّش اص دٍسی خاًَادُ، کاًَى سشدشذى ٍ یکذیگش

 

 خاًِ اص تیشٍى ٍ اجتواؼ دسٍى دس حجاتی تی گفت تایذ است، ٍالؿیِ هفاسذ ٍ هصالح تشاساس الْی ًَاّی ٍ اٍاهش کِ ایي تِ تَجِ * تا
 اهش آى تِ ًسثت اسالم کِ است ٍالؿی هصلحت یک داسای حجاب سؾایت ٍ کٌذ هی ًْی آى تِ ًسثت اسالم کِ است هفسذُ یک داسای
 .شَد اًجام کِ کٌذ هی تَصیِ ٍ کشدُ


