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 دارد؟ وجود خاصی دستور پوشیدگی، و عفاف دربارۀ كریم قرآن در آیا                         

 

رل وظیفٔه مردان است كه چشم خود را كنت-الف
كنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری 

کننددامان خود را از گناه نگه دارند

زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند كه از -ب
نگاه به نامحرم خودداری كنند و دامان خود 

را ازگناه حفظ نمایند

ونه استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گ-ج
ای باشد كه توجه نامحرمان را به خود جلب 

.كند

زنان باید پوشش خود را به گونه ای-د
تنظیم كنند كه عالوه بر موی سر، 
.گریبان و گردن آنها را هم بپوشاند

 دهمدوازدرس 
 بایی پوشیدگییز
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 اقوام و ها ملت رسوم و آداب تابع زیادی حدود تا پوشش، نوع و چگونگی
  و شود حفظ آنان واحترام وقار كه بپوشند لباسی است، كرده موظف را مردان گوناگونی، و تنوع این پذیرش ضمن اسالم، 

     زنان جلب وسیله   یا كند نما انگشت مردم نزد را آنان كه لباسی پوشیدن بنابراین،. باشد هماهنگ جامعه اخالقی های ارزش با      

 كنند رعایت را زیر شرط دو كه اند موظف نیز زنان       است حرام گیرد، قرار نامحرم         

 باشد كننده تحریک و چسبان نازک، نباید آنان وششپ-2بپوشانند نامحرم از مچ، تا دستها و صورت جز به را، خود بدن تمام-1       

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كریم قرآن

 هوس و هوی اسیر كه بار و بند بی افراد و شود شناخته وپاكی عفاف به زن كه شود می سبب پوشش گونه این  

 آیه(ندهند )پیام  اورا به تعرض اجازه   خود به هستند، خود

ا یا  ك   قُل النَّبیُّ  ا یُّه  زواج  نین نسا ء و   ب نا تك   و   ال  نَّ  یُدنین   الُمؤم  ل یه  ن ع  نَّ  م  البی به  لك   ج  فن   ا ن ا دنٰی  ذ ٰ  اّلٰلُ  کان   و   یُؤذ ین   ف ال یُعر 

حیًما غ فوًرا  ر 
 

 است؟ كرده معین را پوشش شكل اسالم آیا
 

 شود؟ می جامعه در آنان حضور كاهش و آزادی سلب موجب زنان، حجاب آیا
 

 حجاب خانه؛زیرا داخل برای نه است قرارداده نامحرمان با وی ومواجهه دراجتماع زن حضور زمان رابرای خداونددستورحجاب اوالً 

 نگاه با آنان آزادی وسلب زنان کردن نشین خانه ادعای آنکه دوم.کند مشخص می اجتماع در حضور هنگام را زن پوشش چگونگی

 دین ناسازگاراست پیشوایان وسیره   قرآن

 رادر شعیب حضرت دختران ستاید؛عفت آیند،می پرستش می مرد،به وچه زن همگان،چه که رادرمعبدی مریم حضرت عفت کریم قرآن

های  جبهه پیامبردرپشت درزمان مسلمان نیزخبرازحضورزنان تاریخ.زند می مردان،مثال درجمع گوسفندان به دادن وآب چوپانی حال

 زنان وحرمت رود؛حریم باال جامعه اخالقی شودسالمت می حجاب، موجب دهد قانون می مجروحان به کمک و پرستاری برای جنگ

 یابد افزایش وی روانی وآرامش شود حفظ
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ادیان الهی

ادیان الهی، كه در اصل و حقیقت، یک دین هستند،•

.همواره برپوشش تأكید كرده اند وآن راالزمٔه دین داری شمرد ه اند•

یهود
.دمطابق با آیین یهود، زنان هنگام حضور در اجتماعات، موی سر خود رامی پوشاندند و به حجاب پایبند بودن•

مسحیت

ضرت در آیین مسیحیت نیز پوشش اهمیت زیادی داشته است و زنان معتقد به حضرت مسیح می كوشند مانند ح•
ویر نقاشان مسیحی، به خصوص نقاشان قدیم تر، تص. مریم موی خود را بپوشانند و با حجاب واردجامعه شوند

كی همچنین از گذشته تا زمان حاضر، زنان راهبه و قدیس ی. حضرت مریم را با پوشش و حجاب كامل می كشیدند
این امر نشان می دهد كه از نظر آنان، داشتن حجاب، به دین داری . از كامل ترین حجا بها راانتخاب كرده اند

.نزدیکتر و در پیشگاه خدا پسندید ه تر است

رت در دورا ن اخیر پایبندی به تعالیم دینی كمتر شد و آن بخش از دستورات وسنت های حضرت موسی و حض•
تنها عیسی هم كه باقی مانده، مورد غفلت قرار گرفته و به آنها عمل نمی شودبنابراین،بی حجابی زنان غرب نه

ح محسوب می جایگاهی در اندیشٔه مسیحیت حقیقی ندارد؛ بلكه بازگشتی به سنت های مشركانٔه قبل ازحضرت مسی
.شود

زرتشت

زنان ایرانی قبل از اسالم كه عموما پیرو آیین زرتشت بودند، با پوشش كامل در محل های •
.  عمومی رفت و آمد می كردند

ر این پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی ب•
.باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست

ادیان دیگر

تر در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و كم•
و حدود تفاو تها مربوط به چگونگی. قوم و ملتی است كه زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند

.آن بوده است

 

 دارد؟ مسلمانان ما به اختصاص حجاب آیا
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  تست
دیدن کدام قسمت از بدن زنان نامحرم جایز است ومطابق آیات قرآن کریم استفاده از کدام پوشش سبب دور شدن افراد ناپاک از زن -167

 96مسلمان می شود؟ سراسری زبان
 جلباب-دست وروی دستکف -4جلباب     -صورت وزیر چانه -3خمار   -کف دست وروی دست-2خمار   -صورت وزیر چانه-1

  تست
 94کدام آیه ی شریفه بیانگر دستور قرآن کریم به زنان مسلمان برای پوشاندن اطراف صورت وگریبان است؟ سراسری هنر -168

ك ق لۡ  النَّبیُّ  یَُّهاا یا -1 ؤۡ  َونسا ء بَنا تكَ و الَۡزواج  نینَ اۡلم  نَّ  ی ۡدنینَ  م  نۡ  َعلَۡیه  نَّ  م   َجالبی به 
مَ  انَّما لۡ ق   -2 شَ  َربّیَ  َحرَّ ۡنها َظَهرَ  ما  اۡلفَواح     اۡلَحق ّ  بغَۡیر اۡلبَۡغیَ  وَ  َوا اۡلۡثمَ  بََطنَ  ما وَ  م 
نات  َیۡغض ضن ق لۡ  وَ -3 ۡؤم  نۡ  لۡلم  نَّ  م  ه  نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  ف روَجه نَّ  یَۡحفَۡظنَ  وَ  اَۡبصار   زیَنتَه 
نیَن َیغ ّضوا ق لۡ -4 ۡؤم  نۡ  لۡلم  مۡ  م  ه  مۡ  یَۡحفَظوا وَ  اَۡبصار  لكَ  ف روَجه   اَۡزكی   ذ  

 تعرض هم معنی یوذین می باشد. ضمنا علت پوشش نیز هست.: نکته
  تست
امام شود؟ پوشیده نامحرم از باید كه است هایی ازقسمت زن ساعد آیا پرسید: : ایشان از )ع(صادق امام یاران از یكی-169
 92ند:.......وآیه ی شریفه ی ......به علت پوشش اشاره دارد. سراسری خارج از کشور فرمود)ع(
نات  َیۡغض ضن ق لۡ  شود َ آشكار نباید گیرد می قرار روسری زیر آنچه خیر، -1 ۡؤم  نۡ  لۡلم  ه نَّ  م   ما ال ا   زینَتَه نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  ف روَجه نَّ  یَۡحفَۡظنَ  وَ  اَۡبصار 

ۡنها َظَهرَ  نَّ  ۡلیَۡضرۡبنَ  وَ  م  ره  م  نَّ  َعلی   بخ  به  یو     ج 
نات  یَۡغض ضن ق لۡ  بایدمچ به باال پوشیده شود-بلی-2 ۡؤم  نۡ  لۡلم  نَّ  م  ه  ۡنها الماَظَهرَ  ا   زینَتَه نَّ  ی ۡبدینَ  وال ف روَجه نَّ  یَۡحفَۡظنَ  وَ  اَۡبصار   ۡلیَۡضرۡبنَ  و م 

نَّ  ره  م  نَّ  َعلی   بخ  به  یو     ج 
كَ  ق لۡ  النَّبیُّ  یَُّها اَ  شود یا آشكار نباید گیرد می قرار روسری زیر آنچهخیر، -3 نینَ  نسا ء وَ  بَنا تكَ  و الَۡزواج  ۡؤم  نَّ  ی ۡدنینَ  اۡلم  نۡ  َعلَۡیه  نَّ  م  ذلک  َجالبی به 

 ادنی ان یعرفن فال یوذین 
كَ  ق لۡ  النَّبیُّ  یَُّها اَ  یا بلی، باید مچ به باال پوشیده شود-4 نینَ  نسا ء وَ  بَنا تكَ   الَۡزواج  ۡؤم  نَّ  ی ۡدنینَ  اۡلم  نۡ  َعلَۡیه  نَّ  م   ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین  َجالبی به 

   تست
وبار گرفتار بابهره گیری ازپیام کدام آیه از قران کریم مفهوم می گردد که رعایت حجاب از سوی زنان مانع تعرض افراد بی بند -170

 92درچنگال هوی وهوس به زنان با حجاب می شود؟سراسری ریاضی 
 والیبدین زینتهن اال ماظهرمنها یحفظن فروجهن-2        ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن  -1
 غفورا رحیما وکان هللا ذلک ادنی ان یعرفن فالیوذین-4رهن     قل للمومنات یغضضن من ابصا-3

  تست
 92بابهره گیری از پیام کدام آیه از قران کریم مفهوم میگردد که پوشاندن چهره ودست تامچ برای زنان الزم نیست؟سراسری هنر-171

نَّ  ۡدنینَ ی  -1 نۡ  َعلَۡیه  نَّ  م  نَّ  ۡلیَۡضرۡبنَ  وَ  -2  َجالبی به  ره  م  نَّ  َعلی   بخ  به  یو  لكَ  -4  ِمۡنها َظَهرَ  ما ال اِ زینَتَه نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  -3  ج   ی ۡؤذَۡینَ  فاَل ی ۡعَرۡفنَ  اَنۡ  اَدنی   ذ  
 تست
 *91کنترل نگاه از وظایف ....است ودرعموم فرهنگ ها پوشش زنان به عنوان یک ....مطرحدبوده است.سراسری زبان -172

 تنهاوظیفه ی مرد اصل پسندیده              -4زن ومرد توصیه ی اخالقی   -3توصیه ی اخالقی     -تنهاوظیفه ی مرد-2     اصل پسندیده-زن ومرد-1
 تست
احساس حقارت دربرابرزنان باحجاب وعفیف مسلمان ازسوی اسیران درچنگال رسوایی آور هوی وهوس ازدقت درکدام آیه مفهومم -173

 89می گردد؟سراسری خارج کشور 
نیَن یَغ ّضوا لۡ ق -1 ۡؤم  نۡ  لۡلم  مۡ  م  ه  مۡ  یَۡحفَظوا وَ  اَۡبصار  لكَ  ف روَجه  مۡ  اَۡزكی   ذ            یَۡصنَعونَ  بما َخبیر   اّلٰلَ  انَّ  لَه 
نات  َیۡغض ضن ق لۡ  وَ  -2 ۡؤم  نۡ  لۡلم  نَّ  م  ه  ۡنها َظَهرَ  ما ال ا   زینَتَه نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  ف روَجه نَّ  یَۡحفَۡظنَ  وَ  اَۡبصار   م 
نَّ  ۡلیَۡضرۡبنَ  وَ  3 ره  م  نَّ  َعلی   بخ  به  یو   اال لبعولتهن اوابائهن اواباء بعولتهن اوابنائهن زیَنتَه نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  ج 
كَ  ق لۡ  النَّبیُّ  یَُّها اَ  یا -4 نینَ  نسا ء وَ  بَنا تكَ  و الَۡزواج  ۡؤم  نَّ  ی ۡدنینَ  اۡلم  نۡ  َعلَۡیه  لكَ  م  نَّ ذ    ی ۡؤذَۡینَ  فاَل َرۡفنَ عۡ ی   اَنۡ  اَدنی   َجالبی به 

   تست
 *89گردد؟ سراسری خارج  کشور وهوس از دقت درکدام آیه مفهوم میهوی ازسوی اسیران درچنگال رسوایی آوردوری از تعرض -174

نیَن یَغ ّضوا لۡ ق -1 ۡؤم  نۡ  لۡلم  مۡ  م  ه  مۡ  یَۡحفَظوا وَ  اَۡبصار  لكَ  ف روَجه  مۡ  اَۡزكی   ذ            یَۡصنَعونَ  بما َخبیر   اّلٰلَ  انَّ  لَه 
نات  َیۡغض ضن ق لۡ  وَ  -2 ۡؤم  نۡ  لۡلم  نَّ  م  ه  ۡنها َظَهرَ  ما ال ا   زینَتَه نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  ف روَجه نَّ  یَۡحفَۡظنَ  وَ  اَۡبصار   م 
نَّ  ۡلیَۡضرۡبنَ  وَ -3 ره  م  نَّ  َعلی   بخ  به  یو   اال لبعولتهن اوابائهن اواباء بعولتهن اوابنائهن زیَنتَه نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  ج 
كَ  ق لۡ  النَّبیُّ  یَُّها اَ  یا-4 نینَ  نسا ء وَ  بَنا تكَ  و الَۡزواج  ۡؤم  نَّ  ی ۡدنینَ  اۡلم  نۡ  َعلَۡیه  لكَ  م  نَّ ذ    ی ۡؤذَۡینَ  فاَل ی ۡعَرۡفنَ  اَنۡ  اَدنی   َجالبی به 

  تست
 واینکه  رعایت حجاب مانع از تعرض افراد بی بند وبار می شود.  ی ۡؤذَۡینَ  فاَلعلت پوشش نکته: 
 88یه به علت پوشش اشاره دارد؟سراسری انسانی آکدام -175

نات  َیۡغض ضن ق لۡ  وَ  -1 ۡؤم  نۡ  لۡلم  نَّ  م  ه   ف روَجه نَّ  یَۡحفَۡظنَ  وَ  اَۡبصار 
ۡنها َظَهرَ  ما ال ا   زینَتَه نَّ  ی ۡبدینَ  ال وَ  -2 نَّ  ۡلیَۡضرۡبنَ  وَ  م  ره  م  نَّ  َعلی   بخ  به  یو      ج 
نیَن یَغ ّضوا لۡ ق -3 ۡؤم  نۡ  لۡلم  مۡ  م  ه  مۡ  یَۡحفَظوا وَ  اَۡبصار  لكَ  ف روَجه  مۡ  اَۡزكی   ذ            یَۡصنَعونَ  بما َخبیر   اّلٰلَ  انَّ  لَه 
كَ  ق لۡ  النَّبیُّ  یَُّها اَ  یا-4 نینَ  نسا ء وَ  بَنا تكَ  و الَۡزواج  ۡؤم  نَّ َعلَیۡ  ی ۡدنینَ  اۡلم  نۡ  ه  لكَ  م  نَّ ذ    ی ۡؤذَۡین فاَل ی ۡعَرۡفنَ  اَنۡ  اَدنی   َجالبی به 
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