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 چکیده

هَضَع ایي پژٍّش، حذ ٍ هزس پَشش سًاى در فمِ اهاهیِ است کِ یکی اس هسائل هَرد اتتالء ٍ هْن 

تاشذ، ایي ًَشتار در صذد تیاى فزٍػات هسألِ تا رٍیکزد هذّة فمِ اهاهیِ است؛ الثتِ، تزای  فمْی هی

 . پزداختي تِ تزخی هسائل ٍ تیاى آراء هتفاٍت اس کتة اّل سٌت ًیش استفادُ شذُ است

ی حجاب، اس ضزٍرتْای ایي تحمیك پاسخی ّز چٌذ  تا تَجِ تِ تأکیذات همام هؼظن رّثزی در هسألِ

تحمیك ٍ تَرق در هسائل کلیذی ٍ هَرد اتتالء، تاػث هَفمیت در اهز تثلیغ . تاشذ کَتاُ تِ ًذای ایشاى هی

ضزٍریّات دیي است؛  تاشذ؛ تا ایٌکِ اصل حجاب اس کِ یکی اس ٍظایف اصلی طالب ػلَم دیٌی است هی

اها، دارای فزٍػاتی است کِ اکثز هکلفیي اس آى تی خثزًذ ٍاضح است کِ ّذف اس ایي پژٍّش شٌاخت 

 .هٌاتغ ٍ هصادر حکن ٍ آشٌائی ٍ سیطزُ، تز هَضَع پَشش ٍ فزٍػات آى است

تیاى الَال  در ایي پژٍّش اس کتة رٍائی هؼتثز ّوچَى کتة حذیثی أرتؼة ٍ کتاتْای لغت تْزُ تزدُ ٍ در

استفادُ ... ٍ ػلواء تشرگ ایي ػصز ّوچَى آیة اهلل سًجاًی ٍ...ٍ( رُ)شیخ طَسی: اس ًظزات لذهاء؛هاًٌذ

 .این ًوَدُ

اًگیشى ٍ  ّوَارُ در تزخَرد تا هزدّاى تیگاًِ در هؼزض فتٌِ اىتِ خاطز ظزافت ٍ هطلَتیتش اى،سى

 . دىخَاستِ شذُ کِ پَشش خَد را رػایت کي آًاىاس  ، تِ ّویي جْت شزػاًًذاحتوال ایجاد فسادا

آیذ حذّ حجاب تاًَاى درهماتل هحارم هتفاٍت است  آًچِ اس تزرسی ًصَص ٍ کلوات فمْا تذست هی

تاشذ ٍ تزای ایٌکِ ًواس سى صحیح  تاشذ  چزا کِ هحارم هزاتثی دارًذ ٍ شَّز تا دیگز هحارم ّن رتثِ ًوی

تذى غیز اس ٍجِ ٍ کفیي ٍ لذهیي، را هزاػات ًوایذ ٍ در تایذ حذ پَشش صالتی؛ یؼٌی پَشش کاهل 

داًٌذ؛  هماتل ًاهحزم حذ پَشش ّن تِ ّویي همذار است؛ ػالٍُ تز ایٌکِ ػلواء، پَشش لذهیي را السم هی

 .الثتِ هاداهی کِ ًاهشحزم تِ لصذ لذّت تِ ٍجِ ٍ کفیي اٍ ًگاُ ًکٌذ

ُ شذُ ٍ اس آى تِ ػٌَاى هستثٌیات پَشش یاد اها، هَاردی ٍجَد دارد کِ در حکن حجاب، رخصت داد

 .لَاػذ، ضزٍرت، تادیِ ًشیٌاى، هجاًیي، صثیِ ٍ همام شْادت: شَد کِ ػثارتٌذ اس هی

 .جلثاب،خوز، ستز، حجاب، سیٌت :ها کلید واژه
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