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  و ادیان توحیدي یباستانبررسی حجاب در میان ملل 

  

  

  طلعت ده پهلوان

  چکیده

ها براي نسل امروزه بیش از هر زمان دیگري، نگرشی نو، به استخراج مسائل و مشکالت روز و بیان آن

مطالعات . هاي اجتماعی دینداري تلقی شده استجوان، نیاز است و حجاب همواره یکی از شاخصه

هاي دینی بوده است، سب همواره مورد تأکید آموزهدهد که پوشش مناتاریخی در ادیان توحیدي نشان می

گردد، اما به سادگی هاي آغازین اسالم باز میهرچند تاریخ حجاب و پوشش کنونی زنان مسلمان به سده

توان مدعی شد که حجاب مختص دین اسالم و ادیان دیگر نیست، بلکه در میان اقوام و ملل مختلف نیز می

ترین نیاز هر انسانی و به ویژه زنان است که از رهگذر آن س و پوشش، طبیعیوجود داشته است، زیرا لبا

  .هاي اجتماعی حفظ کردتوان خود را از آسیبمی

در واقع، اسالم واضع قانون حجاب . آنچه مسلم است، این است که قبل از اسالم، حجاب بوده است

 سازگار باشد، در حالی که در سایر ادیان،نیست، بلکه فقط به آن رسمیت خاصی بخشید، تا با روحیه زنان 

  .گیري فراوان در مورد حجاب شده استاز جمله دین یهود، افراط زیاد و سخت

به هر حال حفظ حجاب و پوشش زنان در ادیان، متناسب با فطرت زنان و برحسب شرایط خاصی است 

در این مقاله، ضمن بحث . استو در ادیان زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسالم الزم و واجب شمرده شده 

در مورد واژة حجاب پوشش زنان در اقوام کهن و ادیان توحیدي به نقش اسالم در تعدیل آن هم خواهیم 

  .پرداخت

  .حجاب، ملل، ادیان: هاي کلیديواژه

  

  

                                                 
  خ اسالمیارشد تار  یکارشناس يدانشجو. 
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  مقدمه

 ها به اندازة تاریخ آفرینش اوست و در طول تاریخ همواره مطرحعمر حجاب و پوشش و لباس انسان

هاي کشور اوست و نوع پوشش بر اساس یک لباس هر انسانی به منزلۀ هویت ملی و نشانه. بوده است

بسیاري از افراد مغرض و سودجو، پوشش و لباس . شودها و اعتقادات در هر جامعه معین میسري ارزش

عدم امنیت و عدالت  :اند، از جملهرا ظالمانه و جاهالنه جلوه دادند و دالیلی براي این مسئله ذکر کرده

تر دارد، اجتماعی، استثمار اقتصادي زن توسط مرد، احساس اینکه زن در آفرینش همیشه چیزي از مرد کم

  1.لذا با زنان با حجاب باید ترك معاشرت کرد

غریزي و فطري . خاص در وجود انسان است از امتیازات مهم و آید که پوشش زن،می از این مطالب بر

بودن این میل، موجب شده است که این موضوع به اصل مهمی در همه ادیان الهی و غیرالهی و توحیدي 

  : ها اشاره داردنداستان حضرت آدم و حوا نیز به فطري بودن پوشش در میان انسا. هم بدل شود

 .دند، پوشش خود را از دست دادنددر آن هنگام که آدم و حوا از درخت ممنوعه چشی

  2.پس با برگ درختان خود را پوشاندند

  

  مفهوم لغوي حجاب

هاي لغت به پوشاندن در پرده کردن است و در کتاب» حجب و یحجب«حجاب از نظر لغوي، از مصدر 

اي عربی است و به معناي پوشش، آنچه بدان خود را میواژه ،حجاب 3.معنا شده است و نگه داشتن،

  4.پوشانند، آمده استستر و نقابی که چهرة خود را بدان می پوشانند، حایل، پرده،

  : اند کهمفهوم حجاب، بیان کردهاستاد شهید مطهري دربارة 

معنی شایع این لغت پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده شود، به اعتبار پشت 

پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادي گمان کنند که اسالم 

خواسته است زن همیشه پس پرده و در خانه محبوس باشد، در حالی که پوشش زن در 

م این است که زن در معاشرت خود با مردان، بدن خود را بپوشاند و به خودنمایی اسال
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  .نپردازد

شود، این رابطه به ابزاري، به نام حجاب نیاز دارد، وقتی از رابطۀ پاك و سالم زن و مرد سخن رانده می

 ،م دیگر اینکهعالوه بر این، نکتۀ مه. لذا حجاب، ابزاري مناسب براي حضور سالم زن در اجتماع است

انسانی که پیوسته . کندرعایت حجاب، فرصت رشد شخصیت در ارتباطات اجتماعی را بیشتر فراهم می

اش اش تحت فرمان و ارادهکوشد، زندگینگران زیبایی خود است، بیشتر در جهت معرفی پیکر خود می

در  حجاب،انسان بی. پسنددمی پسندند، نه آن گونه که خودکند که دیگران میچنان زندگی می نیست و آن

نمایاند و زمینه اندیشۀ نمایش دادن زیبایی خویش به دیگران است، که این امر زمینۀ حقارت انسان را می

که جنس زن هم مانند مرد از نظر انسانی نیاز به رشد و تکامل  ،در حالی. کندرشد و تعالی وي را نابود می

هاي دادن زیبایی ظاهري خود و انتخاب پوشش با معیار جذابیت اما کسی که با نمایش و جلوه. دارد

زن بودن براي او اهمیت دارد، نه  ،در واقع .یابداصالت و ارزش وجودي خود و جامعه را در نمی ظاهري،

  5.انسانیتش

بزار مناسبی است تا نیاز به اجتماعی بودن زنان به بهترین نحو پاسخ ، ابنابراین، مشخص شد که حجاب

کند تا به همراه این سالح پوشش مناسب و عفاف، راه قانونمندي است که به زنان کمک می. داده شود

ها، در اجتماع حضوري فعال داشته و راه مطمئن، بتوانند به طور برابر و در کنار مردان و هم دوش آن

  .رقی و تکامل را طی کنندپیشرفت، ت

  

  حجاب در میان ایرانیان باستان

این امر در . بر طبق متون تاریخی، در اکثر اقوام و ملل، حجاب و پوشش در میان زنان، رایج بوده است

مذهبی و غیره، بر آن تأثیرگذار  هاي مختلف سیاسی،طول تاریخ، دستخوش تغییرات فراوانی  شده و گرایش

هاي دیگر پوشش زن ایرانی در مقایسه با پوشش تمدن هاي عهد باستان،در میان اقوام تمدناست، اما  بوده

ترنر در  روت. توان زن ایرانی را حتی با سر برهنه مشاهده کرداي نمیاز این رو، در هیچ کتیبه. تر استکامل

  : کندمی نشین بودن زن ایرانی در عهد باستان چنین اشارهبه پرده» تاریخ لباس«کتاب 

از زنان ایرانی عهد باستان، اندکی تندیس به جاي مانده است؛ زیرا زنان در زندگی 

  6.اجتماعی شرکت چندانی نداشتند
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دربارة پوشش زنان  ،ویل دورانت. اریخ وجود دارددر مورد پوشش زنان ایران باستان، مطالب زیادي در ت

  : گویدایران عهد باستان می

از خانه  دار،ت نداشتند که جز در تخت روان روپوشئزنان طبقات باالي اجتماعی، جر

در آثار و کتیبه. شد که آشکارا با مردان اختالط کنندها اجازه داده نمیبه آن. بیرون بیایند

  7.شوداستان بر جاي مانده، صورت هیچ زنی دیده نمیهایی که از ایران ب

پوشانیدند و در ایران باستان، زنان ایرانی براي حفظ حیثیت طبقۀ ممتاز از زنان عادي، صورت خود را می

و استفاده از چادر رواج  هایرانیان در آن دوران، زرتشتی بود نیالبته، آئ. داشتندپنهان میگیسوان خود را 

براي . آمده استپوشانده و تا نزدیکی زانوها میدر واقع، پوششی بوده که موي سر زنان را می. داشته است

  8.همین است که چادر بیشتر از آنکه سنتی عربی باشد، پوششی ایرانی است

  :خوانیممی »پوشاك باستان ایرانیان«در کتاب 

مرد و زن به واسطۀ اختالفی که میان پوشش سرشان وجود دارد، از هم تمیز داده ... 

  9.شوندمی

  : نویسدمنشیان نیز میدربارة دورة بعد از مادها، هخا

بینیم که پوششی خوریم، میوقتی به برخی از نقوش به جا مانده از آن زمان برمی

زنان، چادري مستطیل شکل بر روي همۀ لباس خود افکنده و در زیر آن، . جالب دارند

  10.یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگري تا مج پا نمایان است

شد و نیز نقابی داشتند که با شنی که برافکنده می کردند،زنان عهد اشکانی نیز قبایی تا زانو بر تن می

  : اندنیز چنان اهمیتی داشته که دربارة آن نوشتهحجاب در دورة ساسانیان  11.آویختندمعموالً به سر می

هاي بلند سایر بانوان، تا پشت پا کشیده شده گان زن، مانند لباسحتی لباس هنر پیشه

  12.است

اموال بسیار نزد هنگامی که سه تن از دختران کسري، پادشاه ایرانی عهد ساسانی را با ثروت فراوان و 

  13.عمر آوردند، شاهزادگان ایرانی در برابر او، در حالی که با پوشش نقاب، خود را پوشانده بودند، ایستادند

  

  حجاب در میان یونان باستان
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ها صوت و اندامشان آن. اي براي خود داشتندملل و اقوام باستانی پوشش ویژه زنان یونان، هم مانند سایر

این پوشش که شفاف و بسیار زیبا بود و در بسیاري جزایر شناخته شده و یونان . پوشاندندرا تا روي پا می

قدیمی سخن دربارة لغت حجاب، در البه الي کلمات. زنان فنیقی نیز داراي پوشش قرمز بودند. مرسوم بود

مردمان این شهر . خورد، حتی همسر پادشاه ایتاك با حجاب بوده استترین مؤلفین یونانی نیز به چشم می

گرفت تا این پارچه داراي دو منفذ بود که جلوي چشمان قرار می. پوشاندندحتی صورتشان را با پارچه می

اما بعد از ازدواج خود را از چشم مردان میدر اسپارت دختران تا زمان ازدواج آزاد بودند، . بتوانند ببینند

هایشان باز پوشانند، ولی صورتکند که زنان سرشان را میجاي مانده حکایت می هایی که برنقش. پوشانند

حجاب در بین زنان . هایشان را بپوشانندرفتند، بر آنان واجب بود که صورتبوده است و وقتی به بازار می

به طوري که وقتی . زنان رومانی از حجاب شدیدتري برخوردار بودند. ته استآسیاي صغیر هم وجود داش

   14.پوشاندندشدند، با چادري بلند، تمام بدن را تا روي پا میاز خانه خارج می

ن یونان ویل دورانت، از یکی از تاریخ نویسان غربی، شواهد زیادي دال بر وجود حجاب در بین زنا

  : گویداین مورخ می. باستان آورده است

توانستند خویشان و دوستان خود را مالقات کنند و در جشنزنان فقط در صورتی می

  15.ها حضور یابند که کامالً در حجاب باشندهاي مذهبی و تماشاخانه

ترین نمونه و الگو براي دختران یونانی است و عالی هاي کهن یونانیان، آرتمیس، الهه عفّتدر داستان

  16.است، زیرا به زیور عفت و تقوي آراسته است

  

  حجاب در میان روم باستان

تعداد زیادي مجسمه و آثار از . در میان زنان روم در دورة جمهوري اول، زنان پوششی بر سر نداشتند

بعد از میالد،  14قبل از میالد و  63هاي در دوران اگوستوس، بین سال. زنان این دوره بر جاي مانده است

طی چندین قرن براي پوشش سر، استفاده از رداي بلند در میان . پوشش دیگري بر لباس زنان افزوده شد

 بنابراین، در نیمه اول هزارة بعد از میالد، حجاب سر و جامه بلند در میان. بانوان روم، نمودي طبیعی یافت

شکل دیگر پوشش در این سرزمین، پارچۀ . زنان شمال آفریقا و سواحل شرقی مدیترانه نیز گسترش یافت

پوشیدند، اما پوشاند و این جامه را هم مردان و هم زنان میبزرگی است که به منزلۀ ردایی تمام بدن را می
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ها و ل پوشش در این ناحیه، تندیسترین منابع این اطالعات، دربارة شکمهم. اي متفاوت از یکدیگربه گونه

دهد که این امر آثار به جاي مانده از این دوران است که تصویري از نوع پوشش زنان و مردان را نشان می

  17.پوشاندنددهد که زنان خود را میبه خوبی نشان می

  حجاب در آئین زردشت

دهد که زنان ایران باستان از زمان مادها که نخستین ریخی نشان میدر سیر تاریخ ایران باستان، مطالعات تا

دار، شلوار تا مچ پا، چادر و شنلی بلند پیراهن بلند چین: ساکنان این دیار بودند، داراي حجاب کاملی، شامل

در زمان  19.نیز معمول بوده است هاهاي مختلف پارساین حجاب، در سلسله. 18ها بودندبر روي لباس

و بر طبق متون تاریخی در  20اندچه قبل و بعد از او، زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده ،زردشت

آزادي در محیط  چند با عهد ایران باستان، پوشیدن موي سر و داشتن لباس بلند رایج بوده است و زنان هر

پرداختند، ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز پاي مردان به کار میکردند و همبیرون خانه، رفت و آمد می

جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه. هاي فسادانگیز همراه بوده استاز اختالط

دستور داد که بدون حجاب » وشی«خشایار شاه به ملکه هنگامی که  اي است که در دوران سلطۀ کامل شاه،

به بزم بیاید تا حاضران، زیبایی اندام او را بنگرند، وي امتناع کرد و از فرمان پادشاه سر باز زد و عنوان 

اهمیت حجاب در . این دوره رایج بوده استحجاب سختی در نکه یخالصه ا 21.را از دست داد» ملکه ایران«

ها را به جان ها تازیانهنزد زنان زردشتی تا بدین حد باالست که در حادثه اسارت دختران انوشیروان، آن

   22.خریدند، اما حاضر به کنار زدن حجاب و پوشش خود نشدند

  : نویسداستان میویل دورانت از این وضعیت زنان در عهد ب

در زمان زردشت پیامبر، زنان همان منزلت عالی خود را با کمال آزادي خود در جامعه 

هایی که در در نقش. زنان شوهر دار حق نداشتند که پدر یا برادرشان را ببینند.... داشتند 

ر و نامی از ایشان به نظ شودایران باستان بر جاي مانده، صورت هیچ زنی زن دیده نمی

   .رسدنمی

کند، به طوري که پدر و برادر زن گیري ایرانیان نسبت به حجاب حکایت میاین بیانات، از سخت

پوشش لباس : شدند، در مورد پوشاك ایرانیان این چنین آمده است کهشوهردار از محارم وي محسوب نمی

  23.زنان زردشتی، شباهت زیادي به پوشش زنان بختیاري ولر دارد
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  حجاب در آئین یهود

خواند که دین یهود هم از این امر ها را به سوي نوعی پوشش فرا میانسان گویا یک گرایش فطري،

بسیاري از مورخین و دانشمندان، . شده استمستثنی نیست و این امر از قدیم االیام به دقت رعایت می

دانند ها با ملت یهود میدر اثر تعامل و ارتباط آن رعایت حجاب در میان اقوام دیگر، مثل ایران و عرب، را

  .اندهایی زیاد آنان در این زمینه اشارات زیادي کردهگیريو از سخت

  : آمده است که تلموددر اصول اخالقی 

آنکه چیزي بر سر داشته پرداخت، چنان که مثالً بیاگر زنی به نقض قانون یهود می

کرد و یا صدایش آن قدر هر سنخی از مردان درد دل میباشد، به میان مردم رفت، یا با 

نمود، همسایگان سخنان او را می شنیدند، در آناش تلکم میبلند بود که چون در خانه

   24.صورت مرد حق داشت که بدون پرداخت مهریه، زن را طالق دهد

  : تدر جایی دیگر در تلمود آمده اس نیهمچن

دوري جوید، نباید  انگیزد،شخص باید از هر وضعی که شور و شهوات نفسانی را برمی

حتی زن (بیش از اندازه تکلم نماید و هرگز نباید به هنگام راه رفتن پشت سر زنی 

بهتر است تا پشت سر زنی  ،اگر مرد در عقب شیر ژیان گام بردارد. ... قدم بردارد) خویش

  25.حرکت کند

اصول و دستورات سنگینی است که  ،چه در آئین یهود و قانون تلمود آمدهآن. شودچنانچه مالحظه می

اسرائیل در یاز طرف زنان انبیاء و بزرگان بن همچنین رعایت حجاب ،نمایندتحمل آن بسیار دشوار می

عفت را یکی از علل نزول  تورات کنونی و تلمود، کامالً مشهود است، به طوري که عدم رعایت حجاب و

در طول تاریخ، رواج حجاب در میان بانوان یهود، مورد تأیید . انداسرائیل دانستهعذاب الهی در قوم بنی

  .خصوص براي زنان متأهل به مورخان بوده و عدم رعایت آن، مجازات داشته است،

از  ،در غرب، شعائر مذهبی گریزيپس از رنسانس و ظهور تحوالت اجتماعی اروپا و ایجاد فضاي دین

به ضعف نهاد و گاهی بعضی از زنان یهودي تحت تأثیر فضاي اجتماعی  جمله رعایت پوشش و حجاب رو

  26.کردندگیس و امثال آن استفاده میدوران تجدد، حجاب خود را کنار گذاشته و از کاله



 8

کاربرد واژه . کردتورات بود که بر حجاب تأکید میبدون تردید، مبناي حجاب در شریعت یهود، آیات 

 در آیات زیادي تکرار شده است و افزون بر این، که به معناي چادر و روپوش صورت است،» برقع«

به هرحال، رعایت حجاب در دین . وجوب پوشاندن موي سر در برابر نامحرمان بسیار تأکید شده است

به حدي است که  ،ارزش حجاب در این دین. به آن اشاره شده استبدیهی بوده و به اشکال مختلف یهود،

می بنابراین، 27.ها داده شده استدر موردي براي تنبیه زنان خطاکار، دستور به باز کردن موقتی حجاب آن

هاي زن و مرد در چادر و برقع، جدا بودن عبادتگاه مبنی بر استفاده از توان گفت که سیرة عملی یهودیان،

گیريناشایست شمردن اشعاري که در تمجید و وصف زیبایی زنان سروده شده و بسیاري از سخت کنیسه،

هاي دیگر که بیانگر اجراي سخت و شدت عمل قوانین و سیرة یهودیان در مورد کیفیت پوشش و حجاب 

  .است

  

  حجاب در آئین مسیحیت

تنها احکام  نه مسیحیت،. حجاب امري رایج و مورد تأکید است یحیت هم مانند سایر ادیان الهی،در مس

بخشید و در برخی موارد قدم را  بلکه قوانین شدید آن را استمرار دین یهود در مورد حجاب را تغییر نداد،

ت تشکیل خانواده و گیري بیشتري وجوب حجاب را مطرح کرد؛ زیرا در یهودیفراتر نهاد و با سخت

. شوداما از دیدگاه مسیحیت قرون اولیه، تجرد، مقدس شمرده می شد،ازدواج امري مقدس محسوب می

بنابراین، براي از بین بردن تهییج جنسی، زنان به رعایت عفت کامل و دوري از هرگونه آرایش به صورت 

تأکید زیادي بر ترك امور دنیایی و  است،عیسی مسیح که پیامبر صلح و دوستی . شدیدتري فراخوانده شدند

وجود آمد و زنان راهبه مسیحی با رعایت ه در این آئین ب 5و  4لذا رهبانیت در قرن  لذات دنیوي دارد،

  .حجاب و عفت کامل مشغول خدمت به مردم شدند

به افول  تعظیم همه شعائر دینی و نیز رعایت حجاب رو بندي به دین،پس از رنسانس، با تضعیف پاي

بندي به نیز در اثر توسعۀ سکوالریسم، پاي در قرون اخیر،. گذاشت و انقالب صنعتی به آن شدت بخشید

  28.به افول نهاده است حجاب بیش از هر عصر دیگر رو

  : گویددربارة تاریخ حجاب می دانشمند مسیحی، جرجی زیدان،
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و بدن است، این وضع پیش از اسالم و حتی پیش  اگر مقصود از حجاب، پوشانیدن تن

از ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم تغییري در آن نداده است و تا اواخر 

  29.قرون وسطی در اروپا معمول بوده و آثار آن، هنوز در خود اروپا باقی مانده است

  : نویسدویل دورانت در مورد سیره عملی زنان مسیحی می

وقتی که کشیشان چادر و روبند را یکی از ارکان اخالق عیسوي دانستند، به 

  30.دستورشان، زنان، چادرها را از حریر زربفت ساختند

 برقع و چادر در بیرون خانه و هنگام عبادت، ه ازهمچنین در متون تاریخی اشاره شده است که استفاد

شد و اختالط با مردان حتی در کلیسا ممنوع و آرایش و تزئین حتی جزء ارکان اخالق عیسوي محسوب می

  31.شددر روبندها مردود تلقی می

  

  حجاب در آئین اسالم

وجوب  براي همیشه و همه بشریت از طرف خداوند نازل شده، ترین دین الهی است واسالم که کامل

مناسبی به جامعۀ بشري ارزانی داشته است و بدین ترتیب  پوشش و حجاب براي زنان را با تعدیل و انتظام

از انحرافاتی که در مورد پوشش زن وجود داشته، دوري کرده است و در تشریح قانون حجاب حد و مرزي 

گذاري اساس اصل لزوم هماهنگی و تناسب آفرینش و قانون بر. نسانی در نظر گرفته استمتناسب با غرایز ا

هاي بیکرانش به بشر ارزانی داشته است الي نعمتلباس و پوشاك را در البه خداوند،) 30آیه  -روم (

ر اشتیاق درونی زنان به حجاب را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوه .)27آیه  -اعراف (

  .هستی زن صیانت شود و جامعه از فرو افتادن در گرداب فساد و تباهی نجات یابد

  : عباس نقل شدهاز ابن

پس از یک توقف کوتاه در بهشت که نصف روز از روزهاي  -السالم علیه -آدم 

. ها برهنه و عریان بودندآن. آخرت بود در کوه نوذ در کشور هندو حوا به جده پیاده شدند

امر کرد که یکی از هشت جفت قوچی که از بهشت به ایشان عطا کرده بود، ذبح  خداوند

یک جامۀ بلند براي خود و  هاي آن،و آدم از تابیدهست ها را رسپس حوا پشم آن کنند،

هاي نخستین با بدن انسان پس بدین وسیله،. یک پیراهن و روسري جهت حوا بافت
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  32.گی و شرمندگی نجات یافتپوشاك و لباس پوشیده شد و از برهن

که قبل از آن حجاب و پوشش بوده و بشر در بدو خلقت، رساند که پیش از اسالم،ها میاین روایت

گردد، یا همان داستان هم مأمور به پوشش خود می ،واقع، انسان نخستین در. شرایع آسمانی به او ابالغ شود

ها تقاضاي برداشتن حجاب کرده بود و با وساطت و عنوان کردن روایتی از ن ایرانی که عمر از آنشاهزادگا

  : آن حضرت که فرمودند. از کردة خود پشیمان شد) ع(توسط حضرت علی ) ص(پیامبر 

بزرگ و شریف بدار هر قومی که خوار و فقیر شده : از پیغمبر خدا شنیدم که فرمودند

   33.است

گونه داستانهمین بس که این کنیم،ها اجتناب میدر این باره روایات بسیاري است که از عنوان کردن آن

نخستین سؤالی که در باب . کندها وجود حجاب و پوشش را در همه مراحل زندگی انسان اثبات می

یعنی چشم ،»غض«آیۀ  شد،تواند دلیل بحث ما باترین آیه در قرآن، که میحجاب مطرح است و برجسته

  : پوشی است

تر این براي شما پاکیزهها حفظ کنند،به مردان باایمان بگو که دیدگان فرو نهند و دامن

ایمان بگویید دیدگان خویش را  به زنان با. کنید آگاه استخدا به کارهایی که می. است

جز آنچه نمایان  هاي خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکند،بخوابانند و دامن

  34.است

هاي تحقق فرهنگ تواند یکی از پایهشناخت فلسفۀ حجاب از مسائل مهمی است که آگاهی از آن می

طبق آیات قرآنی، قرب الهی  هدف اصلی تشریح احکام در اسالم،. پوشش اسالمی شود و به آن معنا بخشد

همچنین هدف از تشریح حکم ) 13آیه حجرات، . (آیدت میاست که به وسیلۀ تزکیه نفس و تقوي به دس

در ) 21نور، . (یابی به طهارت، عفت و پاکدامنی ذکر شده استدست الهی و وجوب حجاب اسالمی،

در این زمینه می) ع(از امام علی . احادیث و روایات مختلفی نیز ضرورت توجه به حجاب مطرح شده است

  35».سازداش را پایدارتر میش بهتر است و زیباییپوشیدگی زن به حال«. فرمایند

شود که مراد از حجاب اسالمی، پوشش و حریم در از مجموع مباحث مطرح شده، به روشنی معلوم می

ب به بنابراین، همین حجا. هاي مختلف رفتار با آنان استهنگام معاشرت زنان با مردان نامحرم در شیوه

شود و به شأن است که مانع تصرف در حریم ناموس دیگران مینامحرم مانع و حائل میان زن و مرد  منزلۀ
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اي براي زنان مسلمان بیان اسالم دستورات ویژه براي تحقق این هدف،. شوداي وارد نمیها لطمهانسانی آن

باشد، اما همواره اصل کلی، تغییر میاین دستورات با توجه به شرایط خاص زمان و مکان قابل . کندمی

حفظ شأن انسانی زن است که باید رعایت شود و در این زمینه، تمام فرق اسالمی حجاب را واجب می

دانند و در این امر، اتفاق نظر دارند که زنان باید هنگام اداي نماز و در حضور مردان بیگانه و نامحرم موي 

  36.ها را بپوشانند و این امر همواره رعایت شده استرت و دستسر و تمام بدن خود، به استثناي صو

  

  بنديجمع

نگاهی اجمالی به مسئله حجاب از دیدگاه اسالم و دیگر  ،آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار گرفت

ه و دتوجه اسالم بوبه این مسئله بود که آیا حجاب، صرفاًً مورد  پاسخاین بحث، . ادیان و اقوام باستان بود

در دیگر اقوام و ملل باستانی و ادیان توحیدي مطرح نبوده است؟ طبق آنچه بیان شد، روشن شد که مسئله 

. اي هم داشته استحجاب عالوه بر اسالم، در میان اقوام و ادیان باستانی و الهی مطرح بوده و اهمیت ویژه

هایی هم ن معمول بوده است، هر چند دچار کاستیده که حجاب در بین زناربررسی متون تاریخی ثابت ک

مورخان به . رفتگاه از بین نمیشد، ولی هیچشده و با اعمال سلیقۀ حاکمان تشدید یا تخفیف داده می

  .کنندندرت از پوشش نامناسب زنان در طول تاریخ یاد می

فرق اسالمی، امري مسلم وجوب حجاب در همۀ ادیان و  ،هاي انجام شده در ادیان توحیديطبق بررسی

  .است

دلیل ما مشروعیت آن در ادیان . شودنکتۀ دیگر اینکه، از ادیان توحیدي، فطري بودن حجاب استنتاج می

  .دلیل است

شود که حجاب و نکتۀ سوم اینکه، در بررسی حدود و کیفیت حجاب در ادیان چهارگانه استنباط می

مورخان، نه تنها از مرسوم . بیشتري برخوردار بوده استپوشش در ادیان دیگر نسبت به اسالم از شدت 

هاي بیش از حد آنان در این گیريها و سختاند، بلکه به افراطبودن حجاب در بین زنان یهود سخن گفته

  .زمینه، با صراحت کامل اشاره شده است

الم، آن را به صورتی نکتۀ چهارم اینکه، حجاب از دیرباز جزء عادات و آداب ملل متمدن جهان بوده و اس



 12

اسالم در این . متناسب و موافق با مصالح اجتماعی درآورد و به صورت یک حکم مذهبی قرار داده است

از  روبند) زردشتی -یهودي  -مسیحی (در ادیان دیگر  ،به طور مثال. مورد هم اعتدال را رعایت کرده است

شانیدن صورت واجب نیست و اکثر فقها در این پو شود، در حالی که در اسالم،ارکان اخالقی محسوب می

اسالم این موضوع را در اصلی . این امر، ناشی از اعتدال در احکام اسالمی است. القول هستندزمینه متفق

جا وجود ندارد، این هاي بیگیريانگاري مضّر و سختدر حجاب اسالمی، سهل. معتدل استوار کرده است

  .خوانی داردمنوع حجاب، با فطرت عفیف زن ه

در نظر گرفتن چارچوب متعادل و با توجه به آزادي زنان در تمام عرصهبا نکتۀ پنجم اینکه، دین اسالم؛ 

اي واجب دانسته است و با توجه به فلسفۀ واقعی آن، بدون ایجاد هاي زندگی اجتماعی، حجاب را مسئله

حجاب . دارداهري و باطنی محفوظ میگونه محدودیتی زن را از قرار گرفتن در معرض خطرات ظ هیچ

نشینی و دوري جستن در مسائل کند، به معنی حبس زن در خانه یا پردهاسالمی، آن گونه که غرب تبلیغ می

ن در معاشرت خود با مردان بیگانه، موي سر و اندام خود را زاجتماعی نیست، بلکه بدین معناست که 

  .زداگري و خودنمایی نپردبپوشاند و به جلوه

چه در هیچ یک از این ادیان الهی به  هایی که میان ادیان صورت گرفت، گرنکته پایانی اینکه، در بررسی

لباس یا وسیلۀ خاصی براي پوشش زن اشاره نشده و حکم به صورت کلی مبنی بر وجوب پوشاندن اندام و 

، چارقد، روبند و حتی برقع، موي سر و دوري از آرایش و خودآرایی بیان شده است، ولی استفاده از چادر

اینکه حجاب قبل از اسالم در  ،آنچه مسلم است. در بین پیروان همه ادیان مورد تحقیق، معمول بوده است

ادیان و اقوام مختلف رواج داشته و اسالم مبدأ این رسم نبوده است و تنها تشریح حدود آن، توسط اسالم 

  .صورت گرفته است

  : هاد و ادعا کرد که حجاب، ریشه در فطرت بشر داردتوان پا را فراتر نپس می

آن دم  پس 37؛....فلّما داقَا الشَجرة بدت لَهما سراتُهما و طفقا یخصفان علیها من ورقِ الجنَۀ 

که چشیدند از آن درخت، پدیدار شد براي ایشان عورتشان و آغاز کردند که بچسبانند بر 

  . عورتشان از برگ درخت بهشت

  . شد، فطري بودن پوشش است و این براي اثبات مدعا کافی استآنچه از این آیه مشخص می
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 .ایپر یکیو تیلسا.  8

 .)1343 کشور، يبایز يهنرها انتشارات: تهران( انیرانیا یباستان پوشاك اءپور،یض لیجل.  9

 ص )نیالمعشر القرآن المعارف ةریدا مطبعۀ: مصر( ،14 تا 20 قرن المعارف ةریدا ،يوجد دیفر مدمح . 10

75. 

 .197 ص ،همان.  11

 .186 ص) 1368 راز،یش( یساسان تمدن ،یسام یعل.  12

 .24 ص) قم هیعلم حوزة انتشارات: قم( 1 ج ،سنت و قرآن دگاهید از حجاب زاده، یفتاح هیفتح.  13

 .335 ص ،نیشیپ ،يوجد دیفر محمد.  14

 .340 ص ،نیشیپ دورانت، لیو.  15

 .520 ص ،همان.  16

 .1382 ،انیتب تیسا.  17

 .26-17 ص ،نیشیپ اءپور،یض لیجل.  18

 .194- 74 ص همان،.  19

 .95 ص ن،یشیپ ،یانیآشت یعل.  20

 .106 ص ،)جا یب( اسارت ای يآزاد ،یمقام قائم فرهست.  21

 .89 ص ،نیشیپ ،یانیآشت یعل.  22

 .3 ص ،يعسگر.  23
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 .491 ص ،4 ج ،نیشیپ دورانت، لیو.  24

 .460 ص ،همان.  25

 .ایپر یکیو تیسا.  26

 .10- 8 فقره دوم، باب ،اعداد سفر روت، کتاب تورات،.  27

 .ایپر یکیو تیسا.  28

 .942 ص کالم، جواهر ترجمۀ ،اسالم تمدن خیتار دان،یز یجرج.  29

 .500 -498 ص ،13 ج ،نیشیپ دورانت، لیو.  30

 .130- 128 ص ،نیشیپ ،یانیآشت یعل.  31

 .83 ص ن،یشیپ زاده، یفتاح هیفتح.  32

 .95 ص ،همان.  33

 .34 هیآ ،نور.  34

 .98 ص ،نیشیپ زاده، یفتاح هیفتح.  35

 .22 هیآ ،اعراف.  36

 


