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 چکيده

زن جلوه ای از جمال، محبت، خالقیت و ربوبیت الهی و رکن اساسی در تعلیم و تربیت است.  

پاسداری از آن بکوشند سبب ایجاد آرامش روانی شده  اگر زنان به این منزلت واقف شوند و در  

و به تبع آن فرایند تربیتی و شخصیتی افراد در جامعه در مسیر صحیح ساماندهی می شود.  
تجربه ملت های گذشته نیز نشان دهنده این نکته است که هرگاه زنان، بلندای مقام و رسالت  

م ورزیده اند، منزلت و محبوبیت آنان  اصلی خود را درک نموده و در رشد شخصیت خود اهتما 

عنوان آخرین  حفظ شده، اجتماع در سالمت زیسته و ناهنجاری ها کمتر بوده است. اسالم به

دین الهی برای حفظ فرد و جلوگیری از انحرافاتی که سرچشمه آنها بی حجابی و بی عفتی و  
داده است که با تکیه بر آن می توان   عدم رعایت پوشش صحیح می باشد، برنامه ای را ارائه 

  در   جامعه را از بی بند و باری و فساد نجات داد. حجاب ارزنده ترین نماد فرهنگی ، اجتماعی

و در آیات و روایات فراوانی به این امر مهم اشاره می شود زیرا    باشد  می  اسالمی ایران   تمدن

ی زنان ،سالمت جامعه  حجاب مهم ترین عامل سالمت روانی زنان است و با حفظ سالمت روان
نیز تامین می شود.پژوهش حاضر با استناد به آیات و روایات به بررسی تاثیر حجاب بر سالمت  

 روانی زنان می پردازد.

 آیات و روایات  ،سالمت روانی زنان  ،حجاب :واژگان کليدي
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 مقدمه
بار در قرآن کریم آمده است و معناى کلمه در  این هفت مورد, چیزى است که از هر جهت مانع دیده شدن  واژه حجاب هفت 

 چیز دیگر شود.

به این مطلب اشاره دارد:   59آیه     سوره احزاب 

یُدْنِینَ عَلَیْهِنَُّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَُّ " بَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ  یُُّهَا النَُّبِیُُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَ   ۚ   یُؤْذَیْنَ  فَلَا یُعْرَفْنَ  أَنْ ۚ  أَدْنَى لِکَۚ  ذَ ۚ  یَا أَ

بر خود فروتر گیرند این برای آنکه  رَحِیم غَفُورًا اللَُّهُ وَکَانَ پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهای خود را  ، ای 
نگیرند )به احتیاط( نزدیکتر است و خدا آمرزنده مهربان است.  "شناخته شوند و مورد آزار قرار 

عفاف همواره بخشی عمده از رسالت انبیاء و اولیاء ادیان و علما بوده است زیرا حفظ حجاب و عفاف به حذف بسیاری حجاب و  

به تهذیب و تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی رانصیب انسان  از گناهان کمک می کند و رعایت حجاب اسالمی، 
بدون  می سازد.مساله ی حجاب یک دستور دینی است و ا به آن پرداخته شود.  ز مسائل مهم جامعه ماست و باید به طور جدی 

عفاف و پوشیدگی برای زنان، همچون سد و حفاظی است   بسیار مثبتی بر روح و روان زن دارد.  تردید حجاب و پوشش، تأثیرات 

مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار  که زن در سایه ی  آن از هر ذلُّت و تحقیری در امان می ماند. گرچه موضوع حجاب از ابعاد 

گرفته و کتب و مقاالت فراوانی درباره آن تدوین گردیده, ولی به بعد روانشناختی حجاب و تاثیرهای روانی آن بر زن, کمتر توجه  
 شده است، نوشتار حاضر به دنبال آنست تا آثار حجاب را در سالمت روان زنان بررسی نماید.

 

 مفهوم واژه حجاب
ه مفهوم مانع وحایل میان دو چیز است، خواه آن دو چیز از امور مادی و اشیای محسوس باشد ویا از امور معنوی و حجاب، ب

 غیر محسوس.

گوید: »حجب و حجاب به معنای منع از وصول و رسیدن دو چیز به همدیگر است.«) حسین راغب اصفهانی، راغب چنین می

 (219، صالمفردات فی غریب القرآن

شود: حجبته، یعنی او را اییس اللغه نیز می آورد: »حجب، دارای یک معنای اصلی است وآن منع است. گفته میصاحب مق
 (  .147ص2جمنع کردم.«) ابن فارس، مقاییس اللغه،  

بین قلب وسایرآن حائل می شود.«) صحاح اللغه،   »حجاب یعنی پوشش و حجاب درون انسان، یعنی آن چه که  جوهری، 

 )298ص1ج

حجاب « در پوشش زنان اصطالحى است که بیشتر در عصر ما پیدا شده و اگر در تواریخ و روایات پیدا شود بسیار کم کلمه»
نمونه ؛ ج   .(401؛ ص  17است.) تفسیر 

در آن اتُّفاق  برگرفته از قرآن مجید است، و تمام فقهاى اسالم    بدون شک حجاب از از ضروریات دین و از مسلُّمات اسالم و 

نمونه ؛ ج نظر    است چیزى دین ضرورى  از  دارند؛منظور  قبول  را آن اسالمى  مذاهب همه  ( هم چنین402؛ ص  17دارند.) تفسیر 
 (۳۳،صاحکام خانواده .)هستند  پایبند  آن  به  مسلمانان فهمد مى باشد، داشته  معاشرت  مقدارى مسلمین  با کس هر که

که به معناى پرده و پوشش   وال کلمه»ستر« به کار رفته)معم  زنان پوشش مورد در در کلمات فقها از قدیمترین ایام تا کنون 

 .(512؛ ص  4و چیزهایى است که اشیاى مختلف را با آن مى پوشند.) پیام امام امیر المومنین علیه السالم ؛ ج  

 

 فلسفه حجاب 

نظر دارند. کتاب، سنت، فقه و سیرهحجاب از احکام ضروری اسالم است ک ی اسالمی  ه عموم مسلمانان در رعایت آن اتفاق 

 ای است برای صیانت از زن و ارتقای شأن و شخصیت او. در فرهنگ اسالمی فلسفه بر آن صراحت دارد. از نظر اسالم، حجاب وسیله

از سوره نور تصریح شده،   ۳1و    ۳0های  گونه که در آیههمان حجاب و دالیل آن تبیین شده، و تبعات بدحجابی بیان گردیده است.  
عفاف و   پاکی و طهارت روح آنان دانسته است. این پاکی و طهارت همان  قرآن کریم نگاه مرد و زن را محدود کرده، و آن را رمز 

پاس دارند و  اند عفت نفس را در غرائز نفسانی و بندد و مرد و زن موظف شدهدامنی است که راه مفاسد را میپاک امیال جنسی 
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نفسانی نباشند، و نیز زن را مکلف کرده پوشش و سراندازهای خود را بر سر و گردن بیفکند و زیور پنهان خود را جز   پیرو هواهای 

برای همسر و محرمان آشکار نکند. بنابراین، براساس آیات، روایات و فقه اسالمی، حدود نگاه و حجاب و مسائل غریزی در چارچوب 

پاکشرع مقدس تبیین شده و تخلف از آن حرام و نامشروع است و فلسفه دامنی، سالمت فرد، خانواده ی آن همان امنیت روانی، 
پاسو سعادت جامعه و  ناکامی، داری از آن وظیفهی بشری است  و تخلف از آن موجب  حاکمیتی است  خانوادگی و  ی فردی و 

 جامعه است. با تأمل در حکمت تشریعِ حکم حجابـ  که به تصریح آیات قرآن و احادیث،) بختی، فساد و تباهی فرد، خانواده ونگون

(ایجاد امنیت روانی و حفظ سالمت اخالقی جامعه و ارزش گذاری عفاف و حیاست ـ گوناگونی  ۶0؛ نور:  59، 5۳،  ۳۳ر.ک: احزاب: 

ن فقهی بر اکتساب و تقویت ملکه عفت و تقوا، ضرورت مراتب احکام حجاب به خوبی قابل تحلیل است. تأکید قرآنو احادیث و متو
بدون   غیرمحرم در یک محیط  )همچون قرارگرفتن زن و مرد  رعایت حیا و در مناسبات زن و مرد غیرمحرم، و حرمت برخی امور 

دیگر، نهی شدید از چشم از هرامکان ورود شخص  پرهیز او  غیرمحرم و  برابر  برای زن در  ستر  مردان، وجوب  گونه رفتار چرانی 

یا سخن گفتن مهیج( بیانگر ارتباط وثیق عفاف و حیا با حجاب است.) ر.ک: احزاب:   تحریک آمیز در محیط جامعه از قبیل تبرُّج 
 (۳1ـ۳0؛ نور:  ۳۳ـ۳2

 

آرامش روانی  نقش موثر حجاب در ایجاد 
بی حجابی مطالب زیادی وجود دارد.   نور درباره فلسفه  ۶0مثالً در آیه در منابع اسالمی درباره آثار روانی حجاب و  سوره 

)خیر( بهتر است. کلمه »خیر« که بپوشانند برای آنها  »زنان« خود را  لَهُنَّ«؛ و اگر  یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرُ  به  حجاب می فرماید: »وَ اَنْ 

به دلیل اطالقش، هم شامل نفع مادی می شود و هم نفع معنوی. د سوره احزاب،    5۳ر آیه معنای سود و نفع است، مطلق است و 
بیان شده است، در آنجا که می فرماید: »ذلِکُم اَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ«؛ این کار )حفظ حریم نفع حجاب مشخص تر  بین  سود و 

، طهارت و  زن و مرد( برای پاکی دل های شما و آنها بهتر است. بنابراین طبق این دو آیه می توان گفت، اثر مهم حجاب برای زن

به »سالمت روانی« تعبیر  )قلب سلیم( است و از آن در روانشناسی  برای رسیدن به سالمت قلبی  پاکی قلبی است که مقدمه ای 

 می شود.

در روایات نیز به تأثیر روانی حجاب بر زن اشاره شده است. امام علی )علیه السالم( در وصیُّت خود به امام حسن )علیه السالم(  

عَلَیْهِنَّ.«؛ )زنان را( درمی فرماید:  یُّاهُنَّ، فَاِنَّ شِدَّهَ الْحِجابِ اَبْقی  عَلَیْهِنَّ مِنْ اَبْصارِهِنَّ بِحِجابِکَ اِ پرده حجاب نگاه دار تا    »وَاکْفُفْ 

 (۳1نامحرمان را ننگرند، زیرا که سخت گیری در پوشش، عامل سالمت و استواری آنان است. )نهج البالغه نامه 

لِجَمالِها«؛ پوشش و حجاب برای حال   همچنین آن نْعَمُ لِحالِها وَ )اَدْوَمُ(  حضرت در حدیث دیگری می فرماید: »صِیانَهُ الْمَرْاَهِ اَ

(؛ منظور از حال زن در این حدیث، وضعیت 255، ص 14زن بهتر است و سبب دوام زیبایی او می شود. )مستدرک الوسائل، ج 

لْعَفیفَهُ«؛ روانی اوست که رعایت حجاب سبب ت عادل آن می شود. و نیز پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله( می فرماید: »خَیْرُ نِسائِکُم اَ

(؛ این روایت نیز همان چیزی را می گوید که در آیه ۳24، ص 5، ج 1۳۶7بهترین زنان شما زنان پاکدامن و عفیف اند. )الکافی 
 سوره نور گذشت.  ۶0

نکنند و اگر انسان ها در زندگی روزم رُّه خود و در کوچه و خیابان، محل کار، تحصیل و حتی داخل منزل احساس امنیت 

شخصیتی و موقعیت  این میان زنان به دلیل ویژگی های  شوند. در  می  به تدریج دچار اضطراب  دلهره باشند،  دائما در ترس و 
ند. زیرا در بین جوامع بشری همیشه مردانی وجود  اجتماعی شان، آسیب پذیری بیشتری دارند و طبعا نیاز بیشتری به امنیت دار

دارند که به جهت نداشتن تربیت صحیح انسانی، به دنبال فرصتی هستند تا زنان را مورد سوء استفاده های جنسی قرار دهند و یا 

( یعنی بیمار دل هستند،  ۳2، حداقل مردانی که زمینه های انحرافی در آنها وجود دارد، و به تعبیر قرآن »فِی قَلْبِهِ مَرَض« )احزاب

با دیدن کوچک ترین محرُّک جنسی، عنان اختیار را از کف داده و نسبت به زنان بی حرمتی روا می دارند. بنابراین با توجه به آیات  
است و توجه به این مطلب سبب می شود که در   و روایات مشخص می شود که حجاب مهم ترین عامل در سالمت روانی افراد 

عامل سعادت و کمال انسان ترویج   به بعد روانی انسان ها و حفظ سالمت آن مهم ترین  فرهنگ حجاب کوشش شود زیرا توجه 

 .است
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 رابطه حجاب و ارزشمند شدن  
نتیجه، به وجود آمدن عشق است که لذُّت بخش   برای مرد و در  بهاتر شدن او  حجاب برای زن، گران  یکی دیگر از ثمرات 

ت. نیاز به دوست داشن و محبوب دیگران واقع شدن، همچنان که »مزلو« روانشناس غربی در سلسله مراتب  ترین عواطف انسانی اس

یکی از نیازهای مهم هر انسان است. میزان این نیاز در زنان بیش از مردان است؛ زیرا موجودیت روانی و   خود به آن اشاره کرده، 

ن، به ویژه نزدیکانش مثل پدر، مادر، شوهر و فرزندان واقع شود، به طوری  شخصیتی زن به این است که مورد توجُّه و محبت دیگرا

به عبارت دیگر، شکست در عشق، شکست در همه  که اگر این جایگاه را نداشته باشد امید خود را در زندگی از دست می دهد؛ 
 چیز اوست.

نیاز اصلی زن در زندگی زناشویی را، مورد محبت و توجه مرد و نویسد:  »ویل دورانت«  اقع شدن می داند و در این باره می 

نویسد: »می گویند زنان بیشتر به  به او مایه حیات اوست« و در جای دیگر می  باشد و توجه  »زن وقتی زنده است که معشوق 
ر از میل دنبال ستایش ها و تحسین های مطلق و مبهم مردانند و بیشتر می خواهند که مردان به خواست آنها توجُّه کنند و این ام

بیشتر خرسند می سازد.« )لذات فلسفه، ص  و   1۳5آنها به لذُّت جنسی بیشتر است؛ در خیلی از موارد لذُّت محبوب بودن آنان را 

 (.۳4ص 

در مقابل، اگر زنان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرند و یا تحقیر شوند، بیش از دیگران در معرض ناراحتی ها و مشکالت 
گیرند و سالمت روانی خود را از دست می دهند. آنان زمانی می توانند این نیاز را در خود تأمین کنند که ارزش  روانی قرار می  

به عنوان یک انسان از دست ندهند. مسئله مهم این است که زن از چه راهی می تواند ارزش واقعی خود را حفظ   واقعی خود را 

ظ ارزش زن را »حجاب« می دانند. بی تردید حجاب و خودداری های ظریفانه زن، کند؟ اسالم و سایر ادیان الهی بهترین عامل حف
نقش مهم حجاب برای زن حفظ   او را در نظر مرد محبوب می کند و مرد را آماده فداکاری و جان فشانی برای او می کند. در واقع 

 جایگاه معشوقیت اوست.

عادی می شود و به تدریج از ارزش او کاسته  اما اگر زن زیبایی های خود را در معرض نمایش قرار دهد ، کم کم برای مردان 

می شود؛ ولی وقتی زن خود را می پوشاند، نه تنها ارزش او کم نمی شود، بلکه برای مرد جذاب تر و رؤیایی تر جلوه می کند. زیرا 
ن خود شایسته ترین آنان را برگزیند،  »حجب برای دختر همچون وسیله دفاعی است که به او اجازه می دهد تا از میان خواستگارا

برابر  عفُّت زنان در  بپردازد. موانعی که حجب و  به تهذیب خود  یافتن بر وی  ناچار سازد که پیش از دست  یا خواستگار خود را 

پدید آورده و ارزش زن را در چشم مرد باال برده  است.« شهوت مردان ایجاد کرده، خود عاملی است که عاطفه و عشق شاعرانه را 
 (.۶0، ص 1)تاریخ تمدن، ج 

احساس ارزشمند بودن  در تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس افراد  بسیار موثر است .توجه به مساله ی حجاب نوعی ارزش 

گذاری برای زنان است ،حاصل این ارزش گذاری رشد و پیشرفت زنان در اجتماع و به دنبال آن تقویت عزت نفس است.و در نتیجه  

به دنبال داردسالمت   .روانی زنان را 

 

 محافظت از عواطف انسانی زن

یکی از تفاوت های آشکار بین زن و مرد تفاوت در میزان عواطف و احساسات است. خداوند متعال احساسات و عواطف زن را 

به طوری که بدون وجود  قوی تر و متنوع تر از مرد قرار داده است. نقش این عواطف در زندگی انسان بسیار مهمُّ و حیاتی  است 
آن، ادامه زندگی ناممکن می شود. این نقش می تواند به دو جهت باشد: اول منبعی مهم و عاملی اصلی برای آرامش و سکون در  

(. و دوم مسئولیت مادری است که آفرینش بر عهده زن قرار داده است. این مسئولیت استعداد 21زندگی زناشویی است، )ر.ک: روم /

با تربیت فرزندان، عواطف انسانی را به آنها مادر عاطفه باشد، تا  ی زمانی می تواند فعلیُّت پیدا کند که روح و روان زن سرشار از 

مصائب و مشکالت دنیای کنونی بشریت از کمبود آن  منتقل کند؛ عواطفی که جامعه انسانی شدیدا به آن نیازمند است و تمام 
 نشأت می گیرد.

بسیار با ارزش حفاظت کرد و در آنچه در اینجا تو جُّه به آن بسیار حائز همیُّت است، این است که چگونه باید از این منبع 

رشد و گسترش آن کوشید تا خرابی و فساد در آن راه نیابد و نسل بشری متضرُّر نگردد؟ اسالم با واجب کردن حجاب، بهترین راه  
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بقاء عواطف و احساسات با ارزش و ان برای حفظ و  سانی زن تعیین کرده است. عواطفی که اگر در زن نابود شود نه تنها هسته را 

 روانی زن را تهدید می کند و او را دچار مشکالت روانی حادُّ می کند، بلکه جامعه انسانی را نیز به نابودی می کشاند.

 

 پایبندي به اصول اخالقی

اخالق و پایبندی به اصول آن است. انسان زمانی می تواند  یکی از ضروری ترین نیازهای بشریت در رسیدن به سالمت روانی،

به سالمت و آرامش روانی برسد که در سایه ایمان و اخالق زندگی کند. شرط اصلی پایبندی به اخالق، پرهیز از سقوط در پرتگاه 

رار می دهد به قدری توانمند شهوات حیوانی است. حجاب با آرامش روانی رابطه تنگاتنگ دارد. شخصی که خود را در هاله حجاب ق

پیدا کند. حکم حجاب اجتماعی است و   به خود اجازه دهد در تمام عرصه های اجتماعی حضور  و مقتدر می شود که می تواند 
برای زنان زمینه ایجاد می کند تا با اقتدار در جامعه حاضر باشند و نگران این نباشند که جامعه جنس مخالف از آنها بخواهد سوء 

 گرفتن  قرار  با  که  برسد باور  این  به  زن  که  وقتی.  باشد داشته  آنها  به آمیز  طمع و فاده یا امتیازی کسب کند و نگاه های شهوانی است

بگیرد موجب آرامش روانی او می شود. حجاب ار و  کند آمد و رفت راحتی  به اجتماع، در تواند می  شدن  محجبه و پوشش در تباط 
نیازی به  تاثیر مستقیمی در حفظ ارزش و کرامت زن و مرد دارد. شخص محجبه با بلندگوی حجاب خود اعالم می کند که هیچ 

با عزت و کرامت کامل در جامعه رفت و آمد می کند، هیچ نوع حقارت و کم بودی ندارد که بخواهد  با نمایش دیده شدن ندارد و 

گذاشتن زیبایی ها و زینت هایش آن را از جامعه گدایی کند. حجاب ارزش و کرامت زن را باال می برد به خاطر این که چشم های  

با هر حقارتی     جایگاه به دهد  اجازه  خودش  به آلوده را از او می پوشاند. به این دلیل که نمی گذارد هر کسی در هر جایگاهی و 
تعدی داشته باشد. حجاب موجب استحکام خانواده می شود به جهت اینکه وقتی مرد از کانون خانواده   محجبه  شخص  یک مقدس

خارج و در جامعه وارد شد، زمانی که همه محجبه هستند موردی را برای مقایسه کردن با همسر خود پیدا نمی کند. این مقایسه 

ویی می شود. حجاب کمک می کند تا کانون خانواده گرم بماند.  گری و حساب و کتاب باعث جدایی، کدورت و تاری روابط زناش
بی حجاب در جامعه علت اصلی این گسستن پیوندها شده است و همچنین گاهی اخباری   امروز، متاسفانه هرزگی بعضی از افراد 

است   بُعد بی حجابی بعضی از افرادی  به گوش می رسد ریشه تحلیلی آنها در  بی دقتی و  که درباره جرم وجنایت ها  که از روی 

 جامعه  وارد  حجاب بی گاهی از روی عناد وارد جامعه می شوند و این خیانت تام به جامعه زنان و دختران است و در اصل زنی که 

 .کند می  آلوده  جامعه  در را  زنان مقدس  جایگاه شود می

نتیجه گرفت، حفظ اخالق و ایمان جوامع و برقراری صلح و صفا بستگی زیادی به حفظ حجاب و حریم زن  بنابراین می توان 

و مرد دارد. اینجاست که ما می توانیم به ارزش حجاب و پوشش زن پی ببریم و آن را به عنوان عاملی مهم در حفظ اخالق و راهی  

 التبع سایر افراد محسوب کنیم. برای رسیدن به سالمت روانی زنان و ب
 

 یافته هاي پژوهش
با وجود پیشرفت های سریع در زمینه حل مشکالت جسمی انسان ها،علم پزشکی هنوز گامی موثر در خصوص حل مشکالت 

یماری روانی انسان ها برنداشته است،این در حالی است که مشکالت روانی عالوه بر زوال آرامش فرد،نقش موثری را در پدیداری ب

باشد .  باعث کاهش مسائل و مشکالت روحی و افزایش آرامش   های جسمانی نیز ایفا می کند؛  تقویت حجاب با ایمان می تواند 
بر پا کردن آرامش و امنیت در جامعه  انسان به عنوان عضوی از جامعه،باید تابع ضوابط اجتماعی باشد تا وظیفه فردی خود را در 

به تبع آن سالمت روانی اوست.اگر سالمت روانی زنان یکی از فلسفه   انجام دهد. زن و  وجوب حجاب،حفظ آرامش  های حقیقی 

عواطف انسانی آثار  تامین شود جامعه نیز سالم می ماند شخصیت زن ،تقویت ایمان و حفاظت از  .پایبندی به اصول اخالقی،حفظ 

.  توجه به مساله ی حجاب است که منجر به آرامش روانی می شود 
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