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ستر نه حجاب: عبارت صحیح
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عدم تالزم حجاب و حبس زن در خانه
پیوند عاطفی زوجین مانع ایجاد فضای استثمار

عدم وجود تکلیف اقتصادی برای زن
وجود استقالل اقتصادی زن در اسالم

حسادت مردانه: ریشه اخالقی•
مذمت شدید حسد در ادبیات دین

تفاوت دو نهادرغم علیخلط حسد و غیرت 
اطالق حکم حجاب در مورد همه زنان

...رهبانیت: 

برخی مستحبات دین
هزینه عطر حضرت

برخورد پیامبر با تارکان همسر
نفی عملی رهبانیت

نفی نظری رهبانیت

ریشه فلسفی•

...

ریشه حجاب از منظر مخالفان

ایام خاص زنان: ریشه روانی•
عدم اعتقاد و توصیه اسالم به عزلت در این ایام

نسبت زمانی ایام خاص و غیرخاص و تعیین غالب و مغلوب
ایام خاصدر عدم اختصاص حجاب به زنان 

استثمار زن: یریشه اقتصاد•

ناامنی برای زنان: ریشه اجتماعی•
در فضای امروزیتر جدیو تر متنوعوجود ناامنی 

ضرورت حجاب در فضاهای خانوادگی و دوستانه
صدر اسالم عامل ایجاد امنیتای عشیرهنظام 



شبهات
نفی ریشه های غیرمنطقی برای حجاب در ادبیات دین

تبیین مبانی، آثار و فلسفه قابل دفاع پوشش در ادبیات

خلط در معنا و مفهوم آزادی
عدم ارتباط مستقیم بین آزادی و حجاب

عدم اختصاص حجاب به زنان
قبول محدودیت برای آزادی بیشتر

حجاب عامل تأمین آزادی

زنحجاب مزیل آزادی •

عدم وجود ریشه منطقی برای حجاب•

مفهوم واقعی فعالیت
عدم وجود ارتباط مستقیم میان فعالیت و آزادی

بحث از حجاب یعنی پذیرش اصل فعالیت زن
هافعالیتدر رکود حجابی بیتأثیر 

عدم انحصار فعالیت در نوع مادی و مستقیم آن

فعالیت زنحجاب مانع •

معنا و اثر تفکیک
اجتماعی و عمومی بودن حجاب
اطالق یا تقیید حریم خصوصی

خصوصیحجاب امری فردی و جزء حریم •

برخورد با حجاب در غرب
بودن حجابای سلیقهواقعی یا 

حوزه تأثیرگذاری
خلط عفاف با حجاب

دین



یخیمیزان تأثیر فقدان گزارش تار
عدم تساوی فقدان گزارش تاریخی با فقدان الزام

عدم نیاز به گزارش تاریخی برای اجرای احکام
گزارش تاریخی دال بر الزام حکومتی حجاب

های صدر اسالم و زمان حاضرتفاوت

ترکیب زنان در جامعه
نگاه زنان به حجاب

فضای ذهنی پیشینی
مفهوم و محدوده خودآرائی و خودنمایی 

ماهیت حجاب
میزان و نوع تصدی حاکمیت

مصالح و مفاسد واقعی احکام
حکم اشاعه فحشاء

مفهوم الزام حکومتی

الزامی نبودن حجاب در صدر اسالم•

ماندگی جوامعریشه توسعه یا عقب
های مورد مقایسهگزاره

معنای توسعه و پیشرفت 
عدم اختصاص حجاب به مسلمانان

تفاوت الزام به حجاب با الزام به عدم آن
تفاوت در مبانی

حجاب به عنوان قانون

حجابی غیرمسلمانان در صدر اسالمبی
حرمت تظاهر به منکر

توسعه جوامع غربی بدون حجاب•

حجاب الزامی غیرمسلمانان در ایران•



حدود پوشش
o مخالفین باز بودن وجه و کفین نقد دالیل

احرام و در نتیجه واجب بودن پوشاندن آن در غیر احرامصورت زن در حرام بودن پوشاندن •

! هر کاری در احرام حرام است در غیر احرام واجب است؟آیا 
حرام و وجود احکام مستحب، مکروه و یا مباحواجب و عدم انحصار احکام در 

زنانن وجه و کفیمبنی بر پوشاندن مسلمین سیره •

رهمستمر نبودن این سی
ممعصواز سیره حجیت سیره در صورت اتخاذ 

نه وجوبارجحیت حداکثر ایجاد سیره ای در صورت وجود چنین 

یشترانگیزی ببه علت فتنهسایر اعضا اولی بودن پوشاندن صورت بر •
لزوم اثبات این ادعا

رعیعدم جایگاه قیاس اولویت در مقابل منصوصات ش
حرجعسر و در ایجاد آن ریشه اقتضایی بودن این مباح به علت 

ی انگیزلزوم حجاب نسبت به محارم در صورت وجود مالک فتنه



حدود پوشش
o مخالفین باز بودن وجه و کفین نقد دالیل

احرام و در نتیجه واجب بودن پوشاندن آن در غیر احرامصورت زن در حرام بودن پوشاندن •
زنانن وجه و کفیمبنی بر پوشاندن مسلمین سیره •
یشترانگیزی ببه علت فتنهسایر اعضا اولی بودن پوشاندن صورت بر •
اس عبابنو برخورد حضرت با ( آلهوعلیهاهللصلی)پیامبرسوال زن از روایت •

آلوده بودن این نگاه
ا زنعدم نهی حضرت از باز بودن چهره و برخورد با فضل نه ب

به ویتذکر دیدن چهره زن توسط حضرت و 

ط زنآن توسغیر و در نتیجه لزوم پوشاندن وجه و کفین در خواستگاری جایز بودن نگاه در •
وجود احکام خاص خواستگاری

(احزاب59): آیه جلباب •

فوقفقیهی به صورتمفسر یا عدم تعبیر هیچ 

تفاوت نگاه خواستگار
پوشش زن در مقابل مرداننه نگاه مرد به زن بحث درباره 

نزدیک ساختن کنایه از پوشاندن



حدود پوشش
o مخالفین باز بودن وجه و کفین نقد دالیل

احرام و در نتیجه واجب بودن پوشاندن آن در غیر احرامصورت زن در حرام بودن پوشاندن •
زنانن وجه و کفیمبنی بر پوشاندن مسلمین سیره •
یشترانگیزی ببه علت فتنهسایر اعضا اولی بودن پوشاندن صورت بر •
اس عبابنو برخورد حضرت با ( آلهوعلیهاهللصلی)پیامبرسوال زن از روایت •
ط زنآن توسغیر و در نتیجه لزوم پوشاندن وجه و کفین در خواستگاری جایز بودن نگاه در •
نزدیک ساختن کنایه از پوشاندن(احزاب59): آیه جلباب •

oاستدالالت تکمیلی
سوره نور در مقام بیان31در آیه عدم اشاره به پوشاندن وجه و کفین 

روایات متعدد دال بر جواز گشودن وجه و کفین
حد حجاب 



رابطه عفاف و حجاب: تکمله

مصادیق عفاف •

حجاب-1

حد حجاب
...دقت در پوشش در منزل، عروسی و 

حجاب و حجاب برتر
اهمیت حد حجاب و موی زن

رنگ حجاب

(نور31)

(نور31)

(احزاب59)

عدم مفسده+ و کفین وجه : 

نگاه کردن-2
اشتراک حکم میان مرد و زن(نور30)

تفاوت غض بصر با غمض عین
خودداری از افراط و تفریط

(نور31)راه رفتن-3

(احزاب32)حرف زدن-4

(احزاب33)آرایش کردن-5

(نور31)



اباستثنائات بحث حج•

زکنی

غیرمحتاج به زن: 
غیرممیز

اقوی

موانحصار در صورت و اقوی

ناآگاه اقوی

و کنیزغالم : 

(کراهت) توجه به بحث توصیف + مسلمان زن : 

و غیرممیزممیز : 

خدمتکار

کودکان

طفیلیان

مملوکان

مطلقزنان
مسلمان

غالم و کنیز

از ارتباط جنسیناتوان ممیز و غیرممیز

کنیزان
زنان دیوانه

زنان بادیه نشین
زنان اهل ذمه

زنان ناامید از ازدواج

ایمنی غالم از فساد oناظر به محارم

oناظر به خود زن

غیرقابل گذشتاهللحقاهللحقماهیت حجاب• ؟ الناسحق

تحلیل عبارات خاص•
...

نکاح
عوره
حرث



ریشه بدحجابی•

غیرمستقیم
...

اجتماعی
اقتصادی
سیاسی

رفتاری
گرایشی
شناختی

اجتماعی

خانوادگی

فردی

عوامل

مستقیم

الرعایهنکات الزم

استفاده از نقاط قوت مجریان و مخاطبان 
توجه به موانع پیش رو

صبر و تدریج در طراحی، اجرا و نظارت
مدل مطلوب تعامل نهادها

شناسایی نهادهای مرتبط با بحث
توجه به تنوع بدحجابی و بدحجابان
حیا و عفاف روح حاکم بر راهکارها

معناداری راهکارها بر اساس منبع متقن
نگاه پیشینی به جای پسینی

شناخت وضع موجود و مطلوب
شناسیمخاطب

رفتاری
گرایشی
شناختی

رفتاری
گرایشی
شناختی


