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 معنای حجاب و عفاف

هعئلِ »حجبة ٍاشُ ای اظت ػرثی وِ در ثعتر اصلی خَد ووتر ثِ هؼٌبی پَؼػ زًبى ثِ وبر رفتِ اظت. ًتیجِ تحمیك اظتبد هغْری در وتبة 

پردُ ٍ الجتِ حجبة در دٍ هؼٌب اظتؼوبل هی ؼَد؛ ّن ثِ هؼٌی پَؼیذى ٍ ّن ثِ هؼٌی   پیراهَى هؼٌبیِ ایي ٍاشُ ایي اظت وِ ولوِ« حجبة

پردُ، ٍظیلِ پَؼػ اظت. ؼبیذ ثتَاى گفت وِ ثِ   دّذ وِ ایي ولوِ از آى جْت هفَْم پَؼػ هی .اوثراً در ّویي هؼٌبی دٍم ثِ وبر هی رٍد

 .ؼذى صَرت گیرد  ؼَد وِ از عریك پؽت پردُ ٍالغ حجبة ًیعت، آى پَؼؽی حجبة ًبهیذُ هی  حعت اصل لغت ّر پَؼؽی

ػرثی اظت وِ از فرٌّگ اظالهی ٍارد زثبى فبرظی ؼذُ اظت. ػفبف را ثِ خَد ًگْذاری ٍ ثبز داؼتي ًفط از هحرهبت ٍ ػفبف ًیس ٍاشُ ای 

ػفّت، خَد ًگْذاری از غیر حالل، وبر ّبی حرام ٍ عوغ ّبی »اثي هٌظَر در لعبى الؼرة هی گَیذ:  .خَاّػ ّبی ؼَْاًی، ترجوِ وردُ اًذ

ػفّت حبلت ًفعبًی اظت وِ هبًغ تعلّظ ؼَْت ثر اًعبى هی »راغت در هفردات هی گَیذ: « ْذاری.پعت اظت، ػفت پیؽگی یؼٌی خَد ًگ

در لبهَض لرآى آهذُ اظت: « گردد ٍ اًعبى ػفیف وعی اظت وِ ثب توریي ٍ تالغ هعتور ٍ پیرٍزی ثر ؼَْت، ثِ ایي حبلت دظت یبفتِ ثبؼذ.

لت ًفعبًی اظت وِ از غلجِ ؼَْت ثبز دارد. پط ثبیذ ػفیف ثِ هؼٌبی خَد ًگْذار ٍ ثب ػفّت ثِ هؼٌبی هٌبػت اظت ٍ در ؼرح آى گفتِ اًذ: حب»

 «.هٌبػت ثبؼذ

  

 رابطه حجاب و عفاف

اًذ. ثب ایي تفبٍت وِ هٌغ ٍ ثبزداری در  هؼلَم هی ؼَد وِ ّر دٍ در اصل هؼٌبی هٌغ ٍ جذایی هؽترن« ػفبف»ٍ « حجبة»ی  از همبیعِ دٍ ٍاشُ

اظت، ٍلی هٌغ ٍ ثبزداری در ػفت، هرثَط ثِ ثبعي ٍ ثرخبظتِ از درٍى اظت؛ الجتِ ثب تَجِ ثِ تأثیر هتمبثل ظبّر ٍ ثبعي  حجبة هرثَط ثِ ظبّر

تر ٍ  ثر یىذیگر، ثیي حجبة ٍ پَؼػ ظبّری ٍ ػفت ٍ حیبی ثبعٌی ارتجبط ٍجَددارد؛ ثِ ایي هفَْم وِ ّر چِ حجبة ٍ پَؼػ ظبّری ثیػ

تری دارد؛ ٍ ّر چِ ػفت درًٍی ٍ ثبعٌی ثیؽتر ثبؼذ، حجبة ٍ پَؼػ ظبّری ّن ثیؽتر ٍ  ػفت، تأثیر ثیػ ثْتر ثبؼذ، در تمَیت ٍ پرٍرغ

نامیده می شود؛ « عفاف و حجاب»بیست ویکم تیرماه در تقویم کشور ما روز 

موضوعی که در ضرورت عرفی، سودمندیهای اخالقی، وجوب شرعی و لزوم 

 .قانونِی آن تردیدی نیست

با این حال هر از چند گاهی به مناسبتی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. واقعاً 

 !مسئله چیست؟

از واژه های پر بسامد در فرهنگ دینی و ملی ما است. بدون شک  حجاب و عفاف

وجوب حجاب از احکام شناخته شده شرعی و عفاف از پسندیده ترین سجایای 

اما مفهوم این دو واژه چیست؟ چه رابطه ای دارند؟ فلسفه و مبنای  .اخالقی است

 چیست؟لزوم آنها کدام است؟ پیشینه تاریخی و وظیفه حاکمیت در قبال آن 

 



ثْتر خَاّذ ثَد. از هجوَع تؼبلین دیٌی ٍ اخاللی چٌیي فْویذُ هی ؼَد وِ هجٌبی حجبة )پَؼػ( ظبّری ّوبى ػفت ٍ حیبی درًٍی اظت ٍ 

 .ثِ ّویي دلیل ریؽِ ٍ اظبض آى اظت

 فلسفه حجاب

ی درثبرُ فلعفِ ٍجَة حجبة ٍ ظَدهٌذی ّبی آى ثعیبر ظخي گفتِ اًذ. اهب ثِ ًظر هی رظذ ػلت اصلی، وِ اتفبلبً توبم هَارد دیگر را ّن در پ

خَاّذ داؼت، حفظ وراهت ٍ ؼخصیت زًبى اظت. زى در عَل تبریخ ؼبّذ تفعیرّبی هتفبٍتی از هبّیت ٍ حمَق خَد ثَدُ اظت؛ در ًخعتیي 

اجتوبػبت ثذٍی، زى اصَال ثِ ػٌَاى ثخؽی از جبهؼِ اًعبًی ؼٌبختِ ًوی ؼذ تب ثخَاّذ از حمَق ثؽری ثرخَردار ثبؼذ. اٍ هَجَدی  هرحلِ ٍ در

آًبى ثَد ٍ عجیؼتب هبله ّرگًَِ هی خَاظت،  "هله"ثَد هبًٌذ ظبیر هَجَدات وِ ثبیذ در خذهت هرد لرار هی گرفت ٍ ؼبًی جس ایي ًذاؼت. 

 .ددر آى تصرف هی ور

 در چٌیي فضبیی اظت وِ خَرؼیذ اظالم علَع هی وٌذ ٍ هبّیت ٍ جبیگبُ زى را، آى گًَِ وِ ّعت ٍ ثبیذ ثبؼذ، ًوبیبى هی وٌذ. از ًظر اظالم

 .ٌذعتهرد ٍ زى، ثب حفظ توبم ٍیصگی ّب ٍ تفبٍت ّب، اًعبى ّعتٌذ ٍ در اًعبًیت ّیچ تفبٍتی ًذارًذ. ّر دٍ وبهل، ّر دٍ هعتمل ٍ ّر دٍ آزاد ّ

 


