
چگونگی و نوع پوشش، تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است و این تنوع و گوناگونی در پوشش مورد پذیرش اسالم است. در آیه ي شریفه ي:« یا گزینه 4  1
ایُّها النَّبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین ُیدنیَن علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیؤذیَن » در آیه خداوند دستور می دهد زنان پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند تا به عفاف

شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند (علت حجاب) .

، احزاب:  در آیه ي شریفه ي  گزینه 3  2
« یا ایُّها النَّبیُّ ُقل الزواجک و بناتک و نساءالمومنین ُیدنین علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیُوذیَن » ،

عبارت قرآنی « ُیدنین علیهنَّ ِمن جالبیبهنَّ » حدود حجاب براي زنان را مشخص کرده است. 
همچنین از عبارت قرآنی « ذلک َادنی ان ُیعرفَن فال ُیُوذیَن » به دست می آوریم که: این گونه پوشش سبب می شود که زن به عفاف و پاکی شناخته شود (اولین علت حجاب) و افراد بی بند و بار که
اسیر هوي و هوس خود هستند، به خود اجازه ي تعرض به او را ندهد (دومین علت حجاب) . عالوه بر قرآن، پیشوایان ما، حدود حجاب را مشخص کرده اند و ما را به رعایت حجاب دعوت

کرده اند. 
مثًال: یکی از یاران امام صادق (ع) به نام فضیل ابن  یار می گوید از ایشان پرسیدم: آیا ساعد زن از قسمت هایی است که باید از نامحرم پوشیده شود؟

فرمود:« بلی، آن چه زیر روسري قرار می گیرد، نباید آشکار شود. همچنین از مچ به باال باید پوشیده شود.»

الف) پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب گزینه 2  3
در جهان دانست.

ب) در زمان ظهور حضرت مسیح (ع) در فلسطین، اروپا در شرك و بت پرستی به سر می برد. مردم گرفتار آداب و رسوم مشرکانه بودند و زنان آن ها معموًال موي سر خود را نمی پوشاندند.

عالوه بر قرآن کریم، پیشوایان ما، حدود حجاب را مشخص کرده اند و ما را به رعایت عفاف دعوت کرده اند. گزینه 4  4
مثًال: امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ »

فرمود: «چهره و دست تا مچ. »

، احزاب، زنان و دختران پیامبر اکرم (ص) و زنان مؤمنان را مخاطب قرار داده و می فرماید: «یدعین علیهنَّ من جالبیهنَّ؛ پوشش هاي قرآن کریم در آیۀ شریفۀ  گزینه 3  5
خود را به خود نزدیک تر کنند» و علت آن را این گونه بیان می کند: «ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین؛ این براي آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است»، پس مورد

اذیت و آزار افراد بی بندوبار هوسران قرار نگرفتن علت حفظ حجاب است.

زنان ایرانی قبل از اسالم که عمومًا پیرو آیین زرتشت بودند، با پوشش کامل در محل هاي عمومی رفت و آمد می کردند. پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان گزینه 2  6
برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.

گزینه 1 امام کاظم (ع) در جواب برادرش که پرسید:«دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمود: «چهره و دست تا مچ »، امام در این کالم حدود پوشش را معین  7
کرده و ما را به رعایت عفاف دعوت کردند.

» پوشش هاي خود را به خود نزدیک تر کنند.» حدود پوشش را مشخص کرده و زنان را به رعایت ، احزاب، عبارت قرآنی: «یدنین علیهنَّ من جالبیبهنَّ در آیۀ شریفۀ  گزینه 4  8
آن دعوت کرده است. و اما در ادامۀ آیۀ عبارت قرآنی:«ذلک ان یعرفن فال یوذین ؛ این براي آنکه به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.» علت پوشش را بیان کرده است.

چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادي تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است. قرآن کریم، عفت حضرت مریم (س) را در معبدي که همگان (چه زن و چه مرد) به گزینه 3  9
پرستش می آیند، می ستاید.

قرآن می فرماید: «یا َاُیّها النَّبیِّ ُقل ِإلزواِجَک (زنان پیامبر) و بناتک (دختران پیامبر) َو ِنساِء الُمؤِمنیَن (زنان مؤمنین) ُیدنیَن َعَلیِهنَّ ِمن َجالبیِبِهنَّ (پوشش هاي خود را به خود نزدیک  گزینه 2  10
کنند)»."

بنابراین مخاطبین آیۀ شریفۀ قرآن به ترتیب زنان پیامبر (ص) و دختران پیامبر (ص) و زنان مؤنین هستند.
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