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ت فپوشـش زنان ایرانی قبل ازاسـالم چگونه بود؟ زنان ایرانی قبل از اسالم ، عموما پیرو دین زرتشت بودند وبا پوشش کامل درمحل های عمومی ر   -23

چنان برجســته بود که حتی برخی از مورخان غربی براین باورند که می توان ایران باســتان وآمد می کردند. پوشــش وحجاب زنان درایران باســتان 

 رامنشأ اصلی گسترش حجاب درجهان دانست.

نباید چسبان  ( پوشش2( تمام بدن خود رابه جز صورت ودست ها تامچ ازنامحرم بپوشانند  1زنان درپوشش ، چه شرط هایی را باید رعایت کنند؟  -81

 ننده باشد.وتحریک ک

علت وحدود پوشـش باتوجه به آیات قرآن کریم چگونه اسـت؟ علت پوشـش: زنان به پاکی شناخته می شوند وافراد بی بند وبار که اسیرهوس خود    -81

 هستند، اجازه ی تعرض به خود نمی دهند.

 صورت وگریبان آنان نیز پوشیده شود.حدود پوشش: قرآن دستور می دهد که روسری ها وپوشش هایشان رابه خود نزدیک کنند تااطراف 

بی حجابی اکنون درغرب به چه دلیل اســت؟ دردوران اخیردراروپا، پایبندی به تعالیم دینی کم ترشــدوآن بخش ازدســتورات حضــرت عیســی )ع(  -82

ندیشه ی مسیحی ندارد، بلکه وحضـرت موسـی)ع( هم که بقی مانده، مورد غفلت قرارگرفته اسـت، بنابراین بی حجابی درغرب نه تنها جایگاهی درا   

 بازگشتی به سنت های مشرکانه ی قبل ازمسیحیت محسوب می شود.

 آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی وکاهش حضورآنان درجامعه می شود؟-88

ل خانه؛ زیرا حجاب خیر زیرا اواال: خداوند دستور حجاب رابرای زمان حضور زن دراجتماع ومواجهه وی بانامحرمان قرار داده است نه برای داخ

چگونگی پوشش زن راهنگام حضور دراجتماع مشخص می کند.این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود ، بلکه سبب می شود 

 تاحضوری مطمئن وهمراه باامنیت داشته باشد وازنگاه نااهالنی که درجامعه حضوردارند، ایمن باشد.

 آزادی آنان بانگاه قرآن وسیره پیشوایان دین ناسگاراست.ثانیا: ادعای خانه نشین کردن زنان وسلب 

 فواید حجاب برای زنان درجامعه چیست؟-84

 (کمک می کند تاجامعه به جای آنکه ارزش زن رادرظاهر وقیافه وی خالصه کند، به شخصیت ، استعدادها وکرامت ذاتی وی توجه کند. 1

 ( آرامش روانی زن افزایش یابد.4(حریم وحرمت زنان حفظ شود 8باالرودموجب می شود سالمت اخالقی جامعه رعایت حجاب (2

 


