
 . دارد هجُد ىاندرم بٌ ىگاً خرنت ه خجاب نُرد در آیٌ دً از بیض نجید كرآن در

 یدىیو ىصاءالهُنيیو ه بياتک ه الزهاجک كل ایَااليبی یا:» اشت اخزاب شُرً 95 آیٌ آیات، ایو از یکی

 دختراىت ه زىان بٌ پیانبر، ای) «رخیها غفُرا اللٌ کان ه یُذیو فال یعرفو ان ادىی ذلک جالبیبَو نو علیَو

 بخظيدً خداهىد ه. ىگیرىد كرار اذیت نُرد ه ىظُىد طياختٌ تا بپُطاىيد را خُد بگُ نُنيیو زىان بٌ ىیز ه

 .( اشت نَربان

 لطیف گلی ٍهچُن تا باطد پُطیدً اىدانض ٍهٌ باید زن یعيی اشت؛ شراشری پُطض یک نعيای بٌ جالب

 . باطد ندفُظ ه نصُن ٍُشراىان دشترس از

 . اشت آندً نیان بٌ شخو ىاندرنان بٌ ىگاً خرنت ه خجاب نُرد در نفصال ىیز 13 آیٌ ىُر شُرً در

 

 كرآن در خجاب ابعاد ه نفَُم

 ایو. اشت پردً نعيی بٌ تر بیض کلهٌ، ایو اشتعهال. اشت آندً پُطض ه پردً ناىع، نعيای بٌ لغت در خجاب

 ىیصت؛ خجاب پُطظی ٍر هلی اشت، پُطض ی هشیلٌ پردً، کٌ دٍد نی پُطض نفَُم جَت آن از کلهٌ

 . گیرد  صُرت طدن هاكع پردً پظت طریق از کٌ طُد نی ىانیدً خجاب پُطظی آن بلکٌ

 پُطض هجُب آن، ایجابی ُبعد. اشت شلبی ه ایجابی ُبعد ده دارای باىُان، اشالنی پُطض نعيای بٌ خجاب،

 تا باطد یکدیگر کيار در باید ُبعد ده ایو ه اشت؛ ىاندرم بٌ خُدىهایی بُدن خرام آن، شلبی ُبعد ه بدن

 تُان ىهی صُرت ایو در ىباطد، دهم ُبعد هلی باطد، اهل ُبعد اشت نهکو گاٍی طُد؛ ندلق اشالنی خجاب

 . اشت طدً ندلق اشالنی خجاب کٌ گفت

 اىُاع ه اكصام تُاىد نی خجاب بيانیم، خجاب را گياً بٌ هصُل از ناىع ه پُطض ىُع ٍر عام، نعيای بٌ اگر

 ناىيد اشالنی، نعارف بٌ اعتلاد نثالو اشت؛ رهخی ه فکری ذٍيی، خجاب آن ىُع یک. باطد داطتٌ نتفاهتی

 ٍای گياً ه ٍا لغزش از تُاىد نی کٌ اشت صدیح رهخی ه فکری ذٍيی، خجاب نصادیق از ىبُت، ه تُخید

 . ىهاید جلُگیری طرک ه کفر نثل فکری، ه رهخی

 اشت؛ طدً بردً ىام کيد، نی تجلی اىصان خارجی رفتار در کٌ خجاب دیگر اىُاع از كرآن در ایو، بر عالهً

 . اىد طدً تُصیٌ آن بٌ ىاندرم با نُاجٌَ در زىان ه نردان کٌ ىگاً در پُطض ه خجاب نثل

 



 

 

 خجاب فلصفٌ ه ٍدف

 دشت بٌ تلُا ه ىفس ی تزکیٌ ی هشیلٌ بٌ کٌ اشت خداهىد بٌ كرب اشالم، در اخکام تظریع اصلی ٍدف

 : آید نی

ٌِ ِعْيَد َأْکَرَنُکْم ِإنَّ  .طهاشت تلُاتریو با خدا ىزد طها افتخارتریو با ه بزرگُار( 31خجرات؛) َأْتلاُکْم اللَّ

 

-=َُ َُْم َرُشُالو اْلُأنِّیِّیَو ِفی َبَعَث الَِّذی ٍُ َِْم َیْتُلُا ِنْي ٌِ َعَلْی َِْم َه آیاِت َُُم َه ُیَزکِّی  کاُىُا ِإْن َه اْلِدْکَهَة َه اْلِکتاَب ُیَعلُِّه

  ُنِبیٍو؛ َضالٍل َلِفی َكْبُل ِنْو

 ٍهان از بزرگُار پیغهبری( داىصتيد ىهی ٍم ىُطتو ه خُاىدن کٌ كُنی) اّنی عرب نیان کٌ خدایی اهشت

 کتاب ه شازد پاک( زطت اخالق ه جَل لُث از) را آىَا ه کيد تالهت را خدا هخی آىان بر تا براىگیخت، كُم

  -.=بُدىد گهراٍی ه جَالت ی هرطٌ در ٍهٌ ایو، از پیض کٌ آن با بیانُزد؛ الَی خکهت ه شهاهی

 ی تزکیٌ بٌ یابی دشت اشالنی، خجاب هجُب الَی، خکم تظریع از ٍدف کٌ طُد نی اشتفادً کریم كرآن از

 .اشت پاکدانيی ه عفت طَارت، ىفس،


