
 در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد. 

یا ایهاالنبی قل الزواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من :» سوره احزاب است 59یکی از این آیات، آیه 

)ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین  «جالبیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین و کان هللا غفورا رحیما

 د اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.( بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مور

جالب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس 

 هوسرانان مصون و محفوظ باشد. 

 ده است.نیز مفصال در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آم 31در سوره نور آیه 

  

 مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن 
تر به معنی پرده است. این کلمه از آن حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش

ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده دهد که پرده، وسیلهجهت مفهوم پوشش می

 گیرد. طریق پشت پرده واقع شدن صورت شود که از می

حجاب، به معنای پوشش اسالمی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد 

سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب اسالمی محقق شود؛ 

 توان گفت که حجاب اسالمی محقق شده است. ن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمیگاهی ممک

تواند اقسام و انواع متفاوتی اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می

اعتقاد به معارف اسالمی، مانند توحید و نبوت، از  داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثالا 

های روحی و فکری، مثل کفر و ها و گناهتواند از لغزشمصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می

 شرک جلوگیری نماید. 

ست؛ مثل حجاب و کند، نام برده شده اعالوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می

 اند. پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده

 

 هدف و فلسفه حجاب 
 آید: ی نفس و تقوا به دست می ی تزکیه هدف اصلی تشریع احکام در اسالم، قرب به خداوند است که به وسیله

ِ أَْتقاُکْم   ( بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.13)حجرات؛إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد هللاَّ

  

یِهْم َو یَُعلُِّمهُُم اْلِکتا=- یِّیَن َرُسوالا ِمْنهُْم یَْتلُوا َعلَْیِهْم آیاتِِه َو یَُزکِّ َب َو اْلِحْکَمةَ َو إِْن کانُوا ِمْن قَْبُل لَفِی هَُو الَِّذی بََعَث فِی اْْلُمِّ

 َضالٍل ُمبِیٍن؛ 

دانستند( پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، ست خدایی که میان عرب اّمی )قومی که خواندن و نوشتن هم نمیاو

تا بر آنان وحی خدا را تالوت کند و آنها را )از لوث جهل و اخالق زشت( پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی 

  -گمراهی بودند.= ی جهالت و بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه

ی نفس،  یابی به تزکیه که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب اسالمی، دستاز قرآن کریم استفاده می شود 

 طهارت، عفت و پاکدامنی است.


