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 مقدمه

 عنوان به را عفاف و پوشش به گرایش آدمی، فطرت با هماهنگ الهی ادیان

 ظاهری حجاب به صرفاً ادیان این در. اندکرده مطرح پسندیده اصل یک

 درونی آراستگی عنوان به نیز باطنی حجاب بلکه ؛است نشده بسنده و تأکید

 . است شده توصیه تدین،م زن و مرد هر برای نفس تأدیب جهت در تالش و

ادیان  در آن جایگاه و اهمیت و پوشش ضرورت مقاله، این در

 دینی، نصوص بررسی با که ،شودمیبررسی  اسالم و یهودیت، مسیحیت

 .گرددمی روشن پوشش، چگونگی و حدود به نسبت ادیان این نگرش

 یتیهود ینئآ در حجاب

 أ. عمومیت حجاب

 و پوشش رعایت است شده موجب آن قدمت و یهود قوم پراکندگی

 که جاآن از اما ؛باشد مواجه هایینشیب و فراز با آن اجرای چگونگی

 بررسی به ،است ینئآ این مذهبی نصوص پژوهش، این در داوری معیار

 .شودپرداخته می دین این در پوشش

 همه که یچادر از استفاده نیز و سر پوششبه طور کلی در این آئین، 

 .است بوده مرسوم و رایج امری اسرائیلبنی زنان میان در ،شاندپوب را اندام

 : است آمدهچنین  ١یهودا عروس مورداین خصوص، در  در

 و کشیده، روی بر برقعی و کرده، بیرون خویشتن از را بیوگی رخت پس

  2.نشست -تمنه راه در -عینایم دروازه به و پوشیده، چادری در را خود

                                                           
1. Judah 

 .110ص.  ،1980 ،لوگاسي یعقوو یسرائل -2
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 پوشش چگونگی و حدود. ب

 زنان پوشش در برقع و چادر به یهود شریعت شد، بیان که طورهمان

 یکی کتاب در آن چگونگی و پوشش مرز و حد اما است؛ نموده تصریح

 دو در را زنان پوشش که است، آمده تفصیل به یهود معاصر علمای از

که است؛ از جمله این کشیده تصویر به آن، از بعد و ازدواج از قبل مرحله

 ودی:دختر یه

 سانت ده تا آن دامن که لباس ساده پوشش ازباید  ،ازدواج از قبل -١

  .کند استفاده است، آرنج تا آن آستین و ،زانو زیر

  .شود پوشیده نیست الزم نباشد، نمزی که صورتی دراو  سر موی -2

 . شود بسته باید برسد، شانه به موها بلندی اگر -3

 او بر حجاب ایترع آن از پس و، کند ازدواج بلوغ حوالی باید -4

 که باشد، گشاد قدری به لباس که ایگونه به شود؛می الزم

 .باشد دست مچ تا لباس آستین و بپوشاند، را بدن هایبرجستگی

 باید -جلو و پشت از -کتف شیب تا طرف دو از گردن تمامی -5

 .بماند پوشیده پاها حتی شود؛ پوشانده

 هایرابجو و شود، دیده پای دختر نباید جوراب پشت از -6

 .است ممنوع تند، هایرنگ با و دارعکس

 جلب موجب که آرایشی ؛ چرا کهبماند پوشیده سر موی تمام -٧

 ١.است بزرگی گناه ،شود دیگران توجه

                                                           

 .1980، لوگاسي یعقوو یسرائلر. ک:  -1
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 بر ،یهودی زنان پوشش امر در رسدبا توجه به این موارد، به نظر می

 ،اساس این بر ؛است گرفته صورت بیشتری تأکید آنان سر موی پوشاندن

 :نویسدبزرگ غربی چنین می مورخان از یکی

 هایلباس با را خویش زنان چنانهم یهودیان ،١وسطی قرون طول در

 میان به عریان سر با دادندنمی اجازه هاآن به ولی ؛آراستندمی فاخر

 را مرتکب که ،بود خالفی سر موی نپوشاندن ؛ تا جایی کهروند مردم

 2.ساختمی طالق مستوجب

 نادیده را شریعت تعالیم که کسانییگر، در آئین یهود، از طرف د

 شوند؛ لذامی الهی عذاب مشمول ،بپردازند تبرج و خودآرایی به و ،گرفته

 . باشند هراسناک باید ،دارند پیش در که سختی و شوم عاقبت از

 تشبیه -تورات -کتاب مقدس ،خودنمایی و تبرج از نهی راستای در

 نویسد:چنین می و ،کرده نهی را یکدیگر به مرد و زن

 را کار این که هر زیرا ؛نپوشد را زن لباس مرد و ،نباشد زن بر مرد متاع

 3.توست خدای ،یهوه مکروه ،کند

 و احکام ،یهودآئین  تعالیم در بیان این مطلب نیز الزم است، که

 مسئله در دین این گیرانهسخت مواضع از حکایت که ،شده وارد دستوراتی

 .است مرد و زن حریم رعایت و ،پوشش

                                                           
1. Middle Ages (The 5th to the 15th Century) 

 .484ص. ،4ج ،1367 دورانت، -2

 .5، آیه 22باب تثنيه، سفر د عتيق، تورات،عه -3
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 آن بر را متفکران و مورخان هادستورالعمل این وجود رسدبه نظر می

 بلکه ؛نگویند سخن یهود زنان میان در حجاب رسم از تنها که است، داشته

 . شوند یادآور باره این در را آنان هایگیریسخت ،آن بر عالوه

 :ویدگمیدر این باره  -مورخ مسیحی -١دورانت ویل

 طرف از -شوهر و زن بین حتی -اناث و ذکور میان علنی گفتگوی

 در و فرستادن مدرسه به را دختران. بود گردیده ممنوع دین فقهای

 این با. شمردندمی خطرناک ویژه به را علم اندکی کسب هاآن مورد

 2.بود مجاز ،اناث برای خصوصی تدریس حال

 پوشش جایگاه حجاب و. ج

 ، از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار است، که در ادامههودی ینئآ درحجاب 

 شود: اشاره می مردانبرخی از تواصی این دین به  به

 حتی برود؛ زنی قفای و سر پشت از بازار، و کوچه در نباید شخص

 . باشد خود همسر زن آن اگر

 سویک از زن آن تا کند صبر باید شود، مواجه زنی با پل روی اگر

  بگذرد. پل از خود سپس و کند، عبور

 تا -گذردمی نهر از که است، روان زنی قفای از عمداً که کس هر

 او برهنه هایساق کشید، باال را پیراهنش که همین آب از عبور هنگام

 . داشت نخواهد آینده جهان سعادت از سهمی -کند تماشا را

 را او ررخسا کهآن منظور به بدهد؛ زنی به پولی خود دست با که کسی

 تورات دانش و علم حیث از اگر حتی برد؛ لذت او زیبایی از و بنگرد،

                                                           
1. William James Durant (1885-1981) 

 .66ص.  ،12ج ،1367 دورانت، -2
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 رهایی جهنم کیفر از باشد، برابر -موسی -ما سرور با نیک اعمال و

 . یافت نخواهد

 ١.کند تعقیب را زنی که است آن از بهتر باشد، درنده شیر دنبال به انسان اگر

 را چرانیچشم و شده، سفارش نگاه پاکی به «تلمود» درچنین هم

 :داندمی عفت منافی

 آن بلکه ؛است زناکار کند،می زنا خود جسم با که کس آن تنها نه

 2.شودمی خوانده زناکار کند،می زنانیز  خود چشمان با که شخص

 عهد عتیقدر  پوششحجاب و . د

 -ضمنی یا صریح -که ،شودمی یافت متعددی موارد مقدس کتاب در

؛ است گرفته قرار ییدأت مورد ،آن به مربوط مسائل و زن پوشش و حجاب

 که ،است رفته کار به برقع و چادر لفظ هاآن از برخی دربه نحوی که 

 3.است عصر آن زنان پوشش کیفیت گرنشان

به  -در ادامه به دو نمونه از رعایت پوشش کامل در مقابل نامحرم

 شود:اشاره می -استناد کتاب مقدس

 : آمده است چنین «پیدایش سفر» در -١

 فرود خود شتر از ؛ پسدید را اسحاق و ،کرد بلند را خود چشمان رفقه، و

 آید؟می ما استقبال به صحرا در که ،کیست مرد این: پرسید خادم از، و آمد

 .است من آقای: گفت خادم

                                                           

 .116ص.  ،1382 كهن، -1

 .1382؛ به نقل از كهن، 12-32، آیات ربا ویقرا،تلمود،  -2

 .62، ص. 12ج ،1367 دورانت، -3
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 ١.پوشانید را خودو  گرفته، را خود برقع پس

 گفته شده است: «اشعیاء نبی»صحیفه  در -2

: گفت و ،است آمده خرمن به زن این که نفهمد کسی !زنهار: گفت زبوع

 . بگیر و بیاور توست، بر که چادری

  2.رفت شهر به و ،گذارد وی بر پیموده جو کیل شش او و ،گرفت را آن پس

 مسیحیتآئین  در حجاب

 أ. عمومیت حجاب

 شیوه و جهت ى،کل احکام و فطرت با تناسبشان خاطر به الهى، ادیان

 زنان حجاب یهود،آئین  هماننددین مسیحیت نیز  در ؛ لذادارند حدىوا

 است. آمدهمى شمار به واجب امرى

 ؛نداده تغییر را زنان حجاب مورد در یهود شریعت احکام تنها نه مسیحیت

 است؛ ساخته مطرح را حجاب وجوب بیشترى تأکید با موارد، برخى در بلکه

ه شدمى محسوب سمقد امرى ازدواج، و خانواده تشکیل شریعت،این  در زیرا

  .بود اجبارى ،سالگى بیست سن در ازدواجای که است؛ به گونه

 شده شمرده مقدس تجرد را که ،مسیحیت دیدگاه ازبه طور کلی 

 به -ینتزئ و آرایش از دورى و کامل پوشش رعایت به را زنان ١،است

 .است فراخوانده -نسبت به آئین یهود شدیدترى صورت

                                                           

  .64-65آیات  ،24باب پيدایش، سفرعهد عتيق، تورات،  -1

 در حجاب وجوب منشأ -داودي اوریل خاخام -ایران یهودیان مذهبي مرجع گفته به

 .است فقره همين به مستند یهود، شریعت

 .8-10آیات  ،3باب نبي،اشعياء  عهد عتيق، صحيفه -2
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 پیشینه حجاب و پوشش. ب

 بخشیتداوم گرنشان که خوریم،بر می نصوصی به آئین مسیحیت، بررسی در

  است. پوشش مسئله در یهود قوانین

 هایخاتون حتی -همگان برای برقع و چادر از استفادهبر این اساس، 

 ؛گذاشتنمی کنار را آن کسی نیز اعیاد در است؛ لذا بوده الزم -اشراف

 برای حتی ؛نمودندمی تزئین را آن زربفت هایپارچه و نقره و طال با بلکه

 دور هاییگردش یا و انس مجالس در کامل حیای و باحج با نیز تفریح

 .جستندمی شرکت ،نامحرمان چشم از

 :کندمی ترسیم گونهاین را مسیحی زنان عملی سیره مورخان، از یکی

 .خورد چشم به رایگان یا و عام مأل در که، نبود چیزی زنان پای ساق

 که ،بود روحانیون برای مهمی موضوع تورنه، مجالس در بانوان البسه

 . کردندمی معین را خواتین هایجامه درازی ها،کاردینال

 دانستند، عیسوی اخالقیات ارکان از یکی را روبند و چادر کشیشان که هنگامی

 2.ساختند زربفت حریر و ظریف شمش از را چادرها ها،زن دستور به

                                                                                                                       

 دین عيسي ينئآ كهآن از بعد :نویسدمي ،بدعت این پيشينه درباره نویسندگان از یكي -1

 به مذهب آن در رهبانيت اصول كه برنيامد اندكي گردید، روم پراطوريام مملكت رسمي

 پولس سخنان به كه اشخاص بعضي آغاز، در. كرد نمو و رشد سرعت به و ،رسيد ظهور

 كه ،است شایسته مرد و زن از عيسوي مؤمنان گفتمي كه را او اندرز و ،داشتند ایمان حواري

 اما گرایيدند؛ روش این به ،داشتند دل در ،بمانند همسربي و كنند زندگي تفرد و تجرد در

 از عالقه قطع بر مبني خاص نهضت یک صورت به (Monasticism) رهبانيت ظهور

 (639ص.  ،1384 ناس،. )پيوست وقوع به ميالدي سوم قرن اواخر در ،اجتماع

 .498-500 ص.ص ،13ج، 1367دورانت،  -2
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 و پوشش در عهد جدید . حجابج

 -کتاب مقدس به نگاهى ارتباط با موضوع پوشش در آئین مسیحیت، در

 شود.انداخته می -انجیل

 کالم مطیع نیز بعضى اگر تا نمایید اطاعت را خود شوهران !زنان اى

 طاهر سیرت که چون؛ دریابد کالم بدون را ایشان زنان سیرت نشوند،

 .ببینند را شما خداترس و

 و طال به شدن ىمتحل و موى بافتن از نباشد ظاهرى زینت را شما

 حلیم روح فاسد غیر لباس در ،قلبى باطنى انسانیت بلکه لباس؛ پوشیدن

 در مقدسه زنان گونه، بدین زیرا بهاست؛گران خدا نزد که است، آرام و

 و ،نمودندمى زینت را خویشتن بودند، خدا به لمتوک که نیز سابق

 و ،بود مطیع را ابراهیم که ساره مانند ؛کردندمى اطاعت را خود شوهران

 ١.ایدشده او دختران شما و ،خواندمى آقا را او

 :است شده تأکید -عبادی مراسم در ویژه به -سر موی پوشاندن لزوم بر چنینهم

 سر و مرد زن، سر و ؛است مسیح مرد، هر سر که ،بدانید خواهممی

 سر کند، نبوت یا دعا پوشیده سربا  که مردی هر ؛ پسستخدا مسیح،

 زن اگر چون ؛شود تراشیده که است چنان زیرا نماید،می رسوا را خود

 قبیح تراشیدن یا بریدن موی را زن اگر و ببرد؛ نیز را موی پوشد،نمی

 او که چون ؛بپوشد را خود سر نباید مرد زیرا ؛بپوشد باید است،

                                                           

 .9-15 آیات ،2ابب س،تيموتائو به پولس رسالهعهد جدید،  -1

كه از زبان حضرت عيسي چنين روایت این مطلب با روایات اسالمي نيز مطابقت دارد؛ چنان

 براى همين و ،رویاندمى قلب در را شهوت زیرا بپرهيزید؛ زنان به كردن نگاه ازشده است: 

 (596، ص. 2، ج1414)قمي،  .است كافى ،كننده نگاه شخص در فتنه ایجاد



74  / ( PURE LIFE, Vol.3.No.8, (Jumada al-Thani 1438. Isfand 1395. March. 2017) 

 زن جهت به مرد و ،است مرد جالل زن ماا ؛خداست جالل و صورت

 . آفریده شد مردبرای  از زن بلکه ؛نشد آفریده

 اما ؛فرشتگان سبب به باشد داشته سر بر عزتی بایدمی زن جهت این از

 خداوند در ، ونیست زن از جدا نیز مرد و ،نیست جدا مرد از زن

ست؛ اما ا زن وسیله بهنیز  مرد است، مرد از زن کهچنان زیرا است؛

 . ستخدا از چیز همه

  کند؟ دعا خدا نزد ناپوشیده زن که است شایسته آیا ؛دهید انصاف خود دل درپس 

  باشد؟می عار را او دارد، دراز موی مرد اگر که ،آموزدنمی را شما طبیعت آیا

 جهت به موی که چون ؛است فخر را او دارد، دراز موی ی کهزنآیا 

  ؟ه استشد داده وه اب پرده

 ١.نیست عادتی چنین را خدا کلیساهای و ما باشد، گرستیزه کسی اگرپس 

 را سر پوشش مسیحیت دین که ،گرفت نتیجه نباید مطالب این ازالبته 

 نشان مسیحی زنان عملی سیره بلکه ؛است شمرده الزم دعا هنگام فقط

 .اندبوده پایبند حجاب به ،2رنسانس زمان تا آنان که ،دهدمی

 مقامات کلیسا در توجه به مقوله حجاب و پوششنقش . د

 اهتمام در باید را حجاب رعایت به مسیحیان یپایبند و پوشش رعایت

 قوانین گاهی ؛ هر چندکرد جستجو 3مسیحی هایکاردینال و هاپاپ

 . اندنموده وضع را دشواری

                                                           

 .1-17آیات  ،11باب قرنتيان، به پولس اول رسالهعهد جدید،  -1
2. Renaissance (1300-1700) 

3. Pope and Cardinal 



 75/ در قرآن و عهدین حجاب

 و ،کردند الزامی را صورت پوشاندن دستورالعملی طی زعمای کلیسا

 آویختن و هاگوش نمودن سوراخ و ینهآئ در آن آرایش و سر موی ینتزئ

و به طور کلی  ،مو نمودن رنگ قیمتی، بنددست و طال خلخال، گلوبند،

 ١.ساختند ممنوع را ظاهری صورت تغییر

 :چنین آمده است ،صورت پوشاندن لزوم مورد در راستا همین در

 د؛نباش خود خانه در هکمگر این ؛دنباش پوشیده و حجاب در کامالً باید زن

 به هاچشم شدن خیره از تواندمی ،پوشاندمی را او که لباسی فقط زیرا

 را دیگری تا دهد ارائه عریان را خود صورت نباید زن. گردد مانع او سوی

 2.نماید گناه به وادار ،صورتش به نگاه با

 پوشش حفظ در که را زنانی ،مسیحیت دینی بزرگان بر این اساس،

 . دهندمی قرار سرزنش مورد باشند، تنااعبی

 :گویدمی مردان به خطاب -مسیحی اسقف -3برتولد

 قیام آن با مبارزه به دالورانه و ،بخشید پایان کارها این به توانیدمی

 میان قدم ،دهند نشان سرسختی باز اگر و ؛خوش سخن با ابتدا :کنید

 از چهاردانه اگر حتی ؛کنید پاره و ،کشیده زن سر از را روبند و، نهید

 4.افکنید آتش در را آن ،شد کنده نیز موها

                                                           

 .53 .ص ،1342 االهي، حكيمر. ک:  -1

 همان. -2
3. Bertold 

 .498ص.  ،3ج ،1367 دورانت، -4
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 ،مسیحی زنان بر خودآرایی و خودنمایی که ،آیدبرمی مضامین این از

 جنسی شهوت گرفتار و ،نکند رعایت را عفاف که کسی ؛ پسنیست روا

  :١پولس گفته به؛ چرا که است مرده حقیقت در باشد،

 2.است دهمر نیز حیات حال در ،عیاش زن

 و پوشش در مسیحیت معاصر . حجابی

 غربی، جامعه فرهنگی -فکری فضای در تحول بروز و رنسانس از پس

 به ؛شد جدی دگرگونی دستخوش پوشش مسئله به مسیحیت رویکرد

 معنای ،فرهنگ، 3روشنگری عصر مبانی فکری ظهور از پس که طوری

 . رفت کار به نتمد مفهوم در و ،داد دست از را خود ارزشی و معنوی

 ترقی رشد، بهسازی، پیشرفت، معنای به فرهنگ غرب، دربه طور کلی 

 ؛ لذاشد دانسته فرهنگ نیز مادی مظاهر یعنی گردید؛ تلقی تکامل و

 . گرفت نام تمدن ،معنوی و مادی پیشرفت

 سبکی ،4مدرنیته دوران در تازه هایدیدگاه پیدایش بااز طرف دیگر، 

 این در، که آمد پدید شمالی آمریکای و اروپا 5تجسمی هنرهای در نو

 .نمایدمی توجه قابل پیکرتراشی و نقاشی در تغییر گستره،

 شود؛می ساخته برهنه هایتندیس ،دوران این دربر این اساس و 

 را تن به هنرمند پرداختن لزوم و انسان بودن تن احساس که هاییتندیس

 . کندمی القا بیننده به
                                                           
1. Paul the Apostle 

 .6 آیه ،5باب س،تيموتائو به پولس رسالهعهد جدید،  -2
3. Age of Enlightenment 

4. Modernity 

5. Visual Arts 



 77/ در قرآن و عهدین حجاب

 کرد؛ اشاره ١آنژ میکل ساخته ،داوود پیکرده به توانمی میان، این از

 .است مادرزاد برهنه که ،برومندی و زیبایی نهایت در جوانی مرد تندیس

 فرهنگی و اندیشه چه ،تجدد دوران از پس دهدمی نشان مجسمه این

 . ه استراندمی فرمان هنرمند قلم و دست بر

 مریم از نقاشان خیلیت هایصورت به توانمی نیز نقاشی عرصه در

 غیر زنی را مریم رنسانس، از پیش ی؛ چرا که تصویرهاکرد اشاره مقدس

 ،بخشدمی ملکوتی حالتی وی به که حیایی و حجب از سرشار و یمعمول

 دوران از پس اننقاش اما است؛ معنوی زیبایی ، که سرشار ازدندهمی نشان

 زنان ،او سیمای ترسیم ایبر و ،دنآورمی زمین به آسمان از را مریم تجدد،

 . دندهمی قرار الگو را بازار و کوچه زیبای

 ؛ لذاشودنمی دیده مقدس حجب و شرم آن دیگر چنین ترسیمی، در

 خیره چهره زیبایی به بیفتد، معنوی هایارزش یاد به کهآن از بیش بیننده

 نیز مریم ارزش است، چهره و تن به ارزش که ایدوره در گویا ؛شودمی

 2.داشته است بستگی اشظاهری زیبایی به

 اسالمآئین  در حجاب

 أ. عمومیت حجاب

 و ،است دین ترینکامل به حکم عقل، و الهی ینآئ آخرین که ،اسالمدین 

 را لباس است، شده نازل عالم خداوند طرف از بشریت، همه و همیشه برای

 مناسبی نتظاما و تعدیل با را زنان پوشش وجوب و ،نموده معرفی الهی هدیه

                                                           
1. Michelangelo (1475-1564) 

 .28-32صص.  ،1374 ،عادل حداد -2
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 و افراط یا و انحرافات از؛ به نحوی که است داشته ارزانی بشری جامعه به

 در و ،نموده اجتناب ،است داشته وجود زنان پوشش پیرامون که هاییتفریط

 . است گرفته نظر در انسانی غرایز با متناسب مرزی و حد قانون، تشریح

 هایگیریسخت و ضرم هایانگاریسهل اسالمی، حجاب دربه طور کلی 

 . ندارد وجود مورد،بی

 زن حبس معنای به د،نکنمی تبلیغ هایغرب که گونهآن اسالمی حجاب

 بلکه ؛نیست اجتماعی مسائل در شرکت از دوری و نشینیپرده یا خانه در

 اندام و سر موی بیگانه، مردان با خود معاشرت در زن که معناست بدین

 . نپردازد خودنمایی و گریجلوه به و ،بپوشاند را خود

 دستورهای و احکام جنسی، قدرتمند غریزه به توجه بابنابراین، 

 ارضای نیز و ،کردن رام و تعدیل برای خداوند که ،است تدابیری اسالمی

 . است فرموده عتشری غریزه این صحیح

 حجاب فلسفهب. 

 اوتیتف مرد و زن بین ،کمال مدارج به سیر برای ابعاد از بعدی هر در

 کریم قرآن که گونههمان یعنی ؛باشد گونهقرآن هااندیشه بایدنیست؛ اما 

 نظام در نیز انسان ،هنمود جمع عفاف و اندیشه و ،حجاب و کمال بین

 . کند جمع حجاب و کتاب میان اسالمی

 :که است این در انزن عظمتبه بیان دیگر، 

 نبینند، و را نامحرم مردان ١؛«»

 .نبینند را آنان نیز مردان

                                                           

 .238. ص ،103ج ،1407مجلسي،  -1



 79/ در قرآن و عهدین حجاب

 قائل حرمت و گذاردن احترام از است عبارت حجاببر این اساس، 

 .ننگرند حیوانی دید از را او نامحرمان که ،زن برای شدن

 الهی اصولو تجزیه و تحلیل  تشخیص از کسی اگر در عین حال،

 قرآن بداند؛ در حالی که نوعی اسارت را حجاب است ممکن باشد،ناتوان 

 ضرورت فلسفه و علت ،فرمایدبیان می را حجاب لزوم لهمسئ وقتی کریم

 داند.حفظ آرامش و شخصیت زن می را حجاب

«

  ١؛«

 خود هایجلباب: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و همسران به! پیامبر ای

 آزار مورد و شوند شناخته کهاین برای کار این فروافکنند، خویش بر را

 .است رحیم هآمرزند همواره است. خداوند بهتر نگیرند، قرار

 جامعهدر  عفاف و حرمت تجسمزنان  علت این منطق نیز آن است، که چون

 ؛ پس باید در فضای آرام و غیر ملتهب زندگی کنند.دارند حرمت و هستند

 در پرسشی به پاسخدر تکمیل این بحث، یکی از متفکران مسلمان در 

 فرمایند:می ،زنان برای حجاب محدویت عدم خصوص

 کنندمی خیال که است این هست، افراد بعضی ذهنیت در که اییهشبه

 وابستگی و خانواده که ،است حصاری و محدودیت زن برای حجاب

 و ضعف نشانه حجاب پس ؛است نموده ایجاد او برای شوهر به

 .است زن محدودیت

                                                           

 .59احزاب،  -1
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 که ،است این کریم قرآن بینش در حجاب تبیین و شبهه این حل راه

 تا نیست او خود به مربوط تنها او حجاب کند، درک کامالً باید زن

 مرد به مربوط زن حجاب ؛کردم نظرصرف خودم حق از من بگوید

 تا نیست خانواده به مربوط زن حجاب ؛راضیم من بگوید مرد تا نیست

 .است الهی حقی زن، حجاب ؛بدهند رضایت خانواده اعضای

 ،هستند مبتال غربی قانون به که کشورهایی و غرب جهان در بینیدمی لذا

 هاآن قوانین داد، رضایت همسرش و شد آلوده همسرداری زن اگر

 زن حرمت ؛نیست چنین ،اسالم در اما ؛کنندمی اعالم مختومه را پرونده

 فرزندانش و برادر ویژه نه و شوهر نه ،دارد زن خود به اختصاص نه

 نخواهد راضی قرآن بدهند، رضایت اگرهم  هااین همهچرا که  است؛

 .است مطرح اهللحق عنوان به زن حیثیت و زن حرمت چون بود؛

 و ،باشد ترق ممعل که ،آفرید عاطفه سرمایه با را زن سبحان خدای

 ترک را عاطفه و ترق درس این ایجامعه اگر ؛بیاورد عاطفه پیام

 مبتال فسادی همان به ،رفتند شهوت و غریزه دنبال به و ،نمودند

 .است کرده رظهو غرب در که ،شوندمی

  .دادم رضایت حجاب نداشتن به من بگوید ندارد حق کسی لذا

 شما باشند، هم راضی اگر گروهی، هر فرماید:می کریم قرآن کهاین از

 زن، عصمت شودمی معلوم کنید، اجرا آلودگی برابر در را الهی حد

 .ندارد ارتباط کسی هیچ به و ،است اهلل حق

 امانت امین ،زن خود خصوصاً  و جامعه اعضای و خانواده اعضای همه قهراً 

 این یعنی ؛است مطرح قرآن نظر از اهلل حق امین عنوان به زن. هستند الهی

 زن به اوست، خود حق که سبحان خدای را حیثیت و حرمت این و را مقام

 .کن حفظ امانت عنوان به تو مرا حق این: است فرموده و داده



 81/ در قرآن و عهدین حجاب

 شسر و ،است عاطفه جامعه است، حاکم او در قرآن که ایجامعهبنابراین، 

 مادرها آن و ،دارند عهده به عاطفه معلمان را جامعه از نیمی که است این

 خانواده اصول -ندانیم چه و بدانیم چه نخواهیم، چه بخواهیم، چه -هستند

 ١.است کارساز ،مسائل همه در ترق و رأفت و ؛دهدمی ترق و رأفت درس

 یمکر قرآن در . حجابج

 کیفیت و حد و حجاب وجوب مورد در صریح، طور به آیاتی کریم، قرآن در

 .شوداز این آیات نورانی، اشاره می چند نمونه یک، که به است شده نازل آن

 ضرورت حجاب و عفاف -1

 در راشعیبحضرت  دختران حیای و موسی حضرت عفاف ،قرآن

 : فرمایدمی و ،نموده ترسیم بیان زیباترین

«

  2؛«

 نهایت با که حالی در آمد؛ او ]موسی[ سراغ به دو آن از یکی ناگهان

 دادن آب مزد تا کندمی دعوت تو از پدرم: گفت داشت،برمی گام حیا

 .بپردازد تو به دادی، انجام ما برای که را گوسفندان[ ]به

 به را استحیاء واژه ،این دختران عظمت دادن نشان برای خداوند

 رفتن راه طریق از را نجابت ایشان و عفت تا است آورده نکره صورت

 3.باشد داده نشان

                                                           

 .1378ر. ک: جوادي آملي، زن در آینه جالل و جمال،  -1

 .25قصص،  -2

 .26ص.  ،16ج ،1377 طباطبایي، -3
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 نوع خاطر به شعیب دختر، که است موسیحضرت  عفت مقابل، در

 ١.نمود نامی به ملقب را او ،شبرخورد

 کنترل نگاهضرورت  -2

  :است قرآنی دستورات ازدیگر  یکینیز  آن حفظ و نگاه کنترل مسئله

«

 2؛«

 ورزند، پاکدامنى و نهند، فرو دیده بگو: ایمان با مردان ]ای پیامبر[ به

 است. آگاه کنند،مى چهآن به خدا زیرا است؛ ترپاکیزه آنان براى این که

 ورزند، پاکدامنى و بندند، فرو را خود دیدگان بگو: ایمان با زنان به و

 و پیداست، آن از که چهآن مگر نگردانند؛ آشکار را خود زیورهاى و

 جز را زیورهایشان و ،اندازند خویش سینه بر را خود روسرى باید

 یا پسرانشان یا شوهرانشان پدران یا پدرانشان یا شوهرانشان براى

                                                           

 .26ر. ک: قصص،  -1

 .30-31نور،  -2



 83/ در قرآن و عهدین حجاب

 پسران یا برادرانشان پسران یا برادرانشان یا شوهرانشان پسران

 که مرد خدمتکاران یا کنیزانشان یا خود[ کیشهم] زنان یا خواهرانشان

 حاصل وقوف زنان هاىعورت بر که کودکانى یا نیازند؛بى[ زن از]

 زینتشان از چهآن تا نکوبند را خود پاهاى و نکنند؛ آشکار اند،نکرده

  گردد. معلوم دارند،مى نهفته

 شوید. رستگار که امید کنید، توبه خدا درگاه به همگى مؤمنان! اى

 معنای به لغت درکه در آیه شریفه آمده است،  «بصر غض»عبارت 

 ١.است نشدن خیره و نگاه دادن کاهش

 دوری با و ،نمایند پرهیز خیره نگاه از دارند وظیفه زن و مرد بر این اساس،

 .سازند همواردر جامعه،  را عفت گسترش راه آلوده، و خیره هاینگاه از

 انگیزاجتناب از کالم هیجانضرورت  -3

هشدار  باشد، انگیزهیجان زن سخن محتوای و آهنگ کهاین از کریم، قرآن

 :دفرمایداده و می

«

  2؛«

 پس ؛بترسید خدا از اگر ،نیستید زنان دیگر همانند شما !پیامبر زنان ای

 به ،هست مرضی او قلب در که مردی آن تا گوییدن سخن نرمی به

 .بگویید پسندیده سخن و ؛افتد طمع

                                                           

 .235ص.  ،7ج ،1360 مصطفوي، -1

 .32احزاب،  -2
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 به عامی دستور اما ؛است پیامبر همسران به خطاب هر چند آیه این

 لحاظ به هم و بیان شیوه لحاظ به هم گفتارشان که ،است یزنان یتمام

 .باشد عفیفانه ،محتوا

 و شرع که سخنی یعنی ؛باشد معروف قول باید سخن محتوایبنابراین، 

 ١.برساند را خود مدلول فقط که است سخنی آن و ،بپسندد را آن اسالمی عرف

 همراه عشوه و ناز با که گفتاری هر ی،اسالم فرهنگ در کهنتیجه آن

 را شهوت گاه هر نیز کالم محتوای؛ لذا است عفتیبی از نمادی باشد،

 .است عفت از دور به برانگیزد،

 روایات اسالمی در . حجابد

 حجاب و پوشش در روایات نیز فصل بزرگی از کالم نورانی معصومین

 هاییدستورالعمل ارائه با را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که

به دو  که اند،کرده رهنمون پاکی، و تهذیب سوی به را اسالمی جامعه

 شود:اشاره می نمونه از تعابیر نبی مکرم اسالم

 مردم زنان به تنسب عفت -1

 2.بمانند عفیف شما زنان تا باشید عفیف مردم زنان به نسبت

 مردان به خود ساختن شبیه از زنان پرهیز -2

 خود که مردی هر یا ؛کند مردان شبیه را خود که زنی هر نیست ما از

 3کند. زنان شبیه را

                                                           

 .309ص.  ،16ج ،1377 طباطبایي، -1

 .141. ص ،14ج، 1414حر عاملي،  -2

 .18 .،ص 5ج ،1375شهري، محمدي ري -3



 85/ در قرآن و عهدین حجاب

 گیرینتیجه

 گرددمی استنباط ،الهی ادیان در حجاب کیفیت و حد مقایسه و بررسی از

 برخوردار بیشتری شدت از -اسالم به نسبت -دیگر ادیان در حجاب که

 . است بوده

 ارکان از روبند و چادرطور که اشاره شد، و همان مثال عنوان به

 بر بنا که حالی در است؛ شدهمی محسوب و مسیحیان یهودیان اخالقی

 . نیست واجب صورت پوشاندن اسالمی، فقهای بیشتر نظر

 کوچه در صدایش که زنی طالق در مرد دانستن محقف دیگر، از طر

 چادر بودن رکنو نیز  یهود، دین در -مهریه پرداخت بدون -شده شنیده

 و، مسیحیان مقدس کتاب در -صریح طور به -دو آن نام ذکر و روبند و

 این بر گواه بهترین ،کلیسا در و بیگانه نزد زن سکوت وجوبالبته 

 . است مطلب

 در بلکه است؛ نبوده حجاب قانون واضع اسالم دین تنها نه ن،بنابرای

 حجاب مورد در تاریخ طول در که هاییتفریط و افراط از جلوگیری جهت

 آن و ،است گماشته همت آن تنظیم و کردن قانونمند به بود، وجودآمده به

 غیرتمندی و زن انسانی فطرت با متناسب و صحیح متعادل، صورتی به را

 .است نموده ئهارا مرد،

 زن برای و ،ندارد اختصاص خاصی صنف به عفاف اساس، این بر

 این بر الهی ادیان؛ لذا آیدمی شمار به اخالقی فضیلت یک مرد و

 را آن به پایبندی خود پیروان از و ،داشته تأکید نفسانی ملکه

 .کنندمی درخواست
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در  حجاب مسئله بررسی ازبه طور کلی و مطابق با نتایج این مقاله 

 ادیان مشترک وجه آن از بخشی که ،یابیممی دست نتایجی به ادیان الهی،

، که به دارد ادیان تمایز و افتراق از حکایت نیز برخی و ،شودمی محسوب

 شود:صورت زیر بیان می

 مشترک جهاتأ. 

 درونی امری را پوشیدگی به تمایل ،الهی ادیان دینی نصوص -١

 را برهنگی حوا، و آدم خلقت، آغاز از دلیل همین به ؛دندانمی

 .بودند درختان برگ از پوششی دنبال به و ،دانسته ناپسند

 اخالقی فضیلت عنوان به ،الهی ادیان در عفاف و داریخویشتن -2

 ،عفاف فرهنگ گسترش جهت در رو این از شود؛می تلقی

 مرد و زن روابط حریم حفظ و نگاه پاکی قبیل از کارهاییراه

 .تاس شده مطرح

؛ است آسمانی ادیان توصیه مورد خودنمایی و خودآرایی از پرهیز -3

 جامعه به خودآرایی با که زنی برای یهود آیین در به عنوان مثال:

 .است شده بینیپیش سختی عذاب بگذارد، پا

 افتراق وجوهب. 

 مواجه افراطی نگرش با -عهد قدیم و جدید -ینعهد در -١

 پوشش مسئله در آنان یرانهگسخت مواضع گربیان که ،شویممی

 عهدین، اخالقی ارکان عنوان به روبند و چادر بر تأکید، که است

 ،اسالمی فقهای و عالمان نظر طبق که حالی در است؛ جمله آن از

 .ندارد ضرورت صورت پوشش
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 زنان گزینیعزلت و نشینیخانه مالزم عفاف ،عهدین فرهنگ در -2

 عرصه در زن فعال و مؤثر حضور یاسالم فرهنگ در اما ؛است

 .است پوشش حکم وجودی فلسفه از بخشی ،اجتماعی

 در که ،است پوششی نوع طبیعی نتیجه زنان اجتماعی فعالیت سلب -3

دین  که است حالی در این ؛است شده پیشنهاد عهدین دینی نصوص

 .است برداشته مؤثری هایگام زنان جامعه سازیفعال جهت در اسالم

 و ،است گوییکلی و ابهام با همراه ینعهد در پوشش مسئله طرح -4

 که صورتی در ؛گشایدنمی خود پیروان روی به را روشنی راه

 در را مسلمانان مشیخط تفصیلی، و روشن بیانی با اسالمدین 

 .است کرده تبیین عرصه این

 و مآخذ منابع

 .قرآن کریم -1

 عهد قدیم. -2

 .تورات، سفر پیدایش -

 .تورات، سفر خروج -

 .بیصحیفه اشعیاء ن -

 .عهد جدید -3

 .رساله پولس به تیموتائوس -

 .پولس به قرنتیاناول رساله  -

 .اسراء نشر مركز: قم ،جمال و جالل آینه در زن ،(1378) ،.عبداهلل آملي، جوادي -4
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 فرهنگي، برهنگي و برهنگي فرهنگ ،(1374)، .عادل، غالمعلي حداد -5
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 ، تهران: چاپخانه فردوسي.زنان به راجع
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