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حجاب در ملل، ادیان و مذاهب
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چکیده
در این مقاله بعد از تعریف لغوي و اصطالحي حجاب ،موضوع حجاب با 
نگاهي به تورات، انجیل و قرآن در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و در دین 
اسالم و همچنین در میان ملیت هاي مختلف مانند اعراب و ایرانیان باستان 
و... بررسي شده و به  اهداف تشریع پوشش در شرع مقدس اسالم اشاره 
شده است.در نهایت تفاوت اساسي حجاب اسالمي با حجاب ادیان دیگر 

،مشخص شده است.

کلید واژگان: حجاب ،مسیحیت،اسالم،ایرانیان باستان
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حجاب در لغت
»معنای لغوی کلمه ی »حجاب« که در عصر ما، برای پوشش زن معرفي شده، هم به معنی پوشیدن و 
هم به معنی پرده است؛ لیکن بیشتر استعمال آن معنی پرده می باشد و این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش 
می دهد که پرده، وسیله ی پوشش است و آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع 

شدن صورت گیرد.«) خرقاني نقل از اکبری دستک،43:1384(
»حجاب واژه ای عربي با معاني متعدد، مانند پوشش، وسیله ی پوشش و حایل می باشد در کتاب 
لسان العرب آمده که حجاب به معناي پوشش است. زن محجوبه یعني زني که به وسیله اي پوشیده شده 

است. همچنین، حجاب نامي است براي آنچه بدان خود را مي پوشانند و جمع آن حجب است.
در فرهنگ معین و عمید، برای حجاب معانی متفاوتی بیان شده است: پرده، ستر، نقابی که زنان 
چهره ی خود را بدان پوشانند، روی بند، برقع، چادری که زنان خود را بدان می پوشانند.«) اسماعیلي نقل 

از مجموعه مقاالت،85:1384(

حجاب در اصطالح
»معناي اصطالحي این واژه، متناسب با معناي لغوي آن است. معناي اصطالحي حجاب، همان پوشش 
مخصوص زنان است؛ گاهي هم به معناي پرده و حاجب مي آید. کلمه ی حجاب، هم به معني پوشیدن 
است و هم به معني پرده بیشتر، استعمالش به معني پرده است. این کلمه از آن جهت، مفهوم پوشش 
مي دهد که پرده، وسیله ی پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب لغت، هر پوششي حجاب 
نیست؛  بلکه آن پوششی حجاب نامیده مي شود که از طریق پشت پرد واقع شدن صورت گیرد. در قرآن 
کریم، در داستان سلیمان، غروب خورشید را این طور توصیف می کند )سوره ی ص آیه ی 32(: »یعنی 

تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد«.
 »همه ی ادیان آسمانی، از جمله دین مبین اسالم، حجاب و پوشش را واجب و الزم شمرده و افراد 
بشر، به ویژه زنان را به سوی آن دعوت کرده اند. حتی حجاب، در ادیان قبل از اسالم، به صورت 
شدیدتری وجود داشته و اسالم، تنها به تنظیم و قانونمند کردن و در پاره ای موارد، به تسهیل قانون 
حجاب پرداخته است. بهترین شاهد و گواه این امر، کتابهای مقدس، احکام دینی، آداب و رسوم و سیره 

عملی پیروان این ادیان است. 
لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان نهاده شده است. احکام و دستورات ادیان الهی، 
هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده و از این رو، در همه ی ادیان الهی، پوشش و حجاب زن 

واجب گشته است.  )میرزاجاني نقل از مجموعه مقاالت ،163-164:1384(
1- حجاب در دین یهود

از مسلمات تاریخ این است که حجاب در بین زنان قوم یهود رواج داشته، تا آن جا که همه مورخان نه 
تنها از مرسوم بودن حجاب در میان زنان قوم یهود خبر داده اند، بلکه تصریح کرده اند که یهود در این 

زمینه، بسیار هم سختگیر بوده است.
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»ویل دورانت1« می نویسد: 
در قرون وسطي، یهودیان نسوان خویش را با البسه ي فاخر مي آراستند، ولی به آنها اجازه نمي دادند که 
با سر عریان به میان مردم بروند. نپوشاندن موي سر، خالفي بود که مرتکب را مستوجب طالق مي ساخت. 
از جمله تعالیم شرعی، یکي آن بود که مرد یهودي نباید در حضور زني که موي سرش هویداست، 

دست دعا به درگاه خدا بردارد)دورانت، ترجمه طاهری، 1368، جلد دوازدهم، صفحه62(.            
یهود، حجاب را مختص زن نمی داند، بلکه از دیدگاه آنان مرد هم ملزم به رعایت حجاب مخصوصاً 
در نگاه است. به عنوان مثال، از جمله قوانینی که در »تلمود« آمده است، »اجتناب از نگاه به نامحرم توسط 

مردان« است که باز هم »ویل دورانت« در این باره می نویسد: 
»پاره ای از آنها )علمای یهود( با این کالم »عیسی« موافق بودند که شخص ممکن است از راه چشم 
مرتکب زنا بشود، بعضی، پای مبالغه را از این نیز فراتر نهاده و مدعی بودند که: هر کسی حتی به انگشت 
کوچک زنی نظر کند، در قلبش مرتکب گناه گردیده است.«)احمدی، 1381،صفحه7(.                                                                                                                 

2- حجاب در دین مسیحیت
رواج حجاب در دین مسیحیت و وجوب رعایت آن از سوی زنان مسیحی، مطلبی است که هم کتب 
جدید، یعنی اناجیل به آن اشاره دارند و هم، سیره ی عملی زنان مسیحی شاهد و گواه بر آن است.                                             

»ابوالفضل حاذقی« می نویسد: 
»در میان مسیحیان و اروپائیان، حجاب، معمول و متعارف بوده و این عادت تا قرن سیزدهم سخت بود 
و از آن تاریخ به بعد، رو به تخفیف گذاشت.«)حاذقی، 1365، صفحه160(.                                                                                                                           
بنابراین، مسیحیت که بعد از شریعت یهود به مقصد ظهور رسید، نه تنها احکام سخت شریعت یهود را 
در مورد حجاب تغییر نداد و آن را استمرار بخشید، بلکه در برخی موارد آن را تشدید هم نمود.                                           

جرجی زیدان2 که یک دانشمند مسیحی است می نویسد: 
»اگر مقصود از حجاب، پوشانیدن تن و بدن زن است که این وضع، قبل از اسالم و حتی پیش از 
ظهور دیانت مسیح هم، معمول بوده و دیانت مسیح تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی در 
اروپا معمول بوده و آثار آن، هنوز در خود اروپا باقی مانده است.«)زیدان، ترجمه جواهرالکالم، 1382، 

صفحه949(.
3- حجاب در دین زرتشت

از جمله آیین ها و ادیان الهی که در سرزمین ایران شکل گرفت، دین زرتشت است. 
مشکور)1368، صفحه92( می نویسد: 

»دین مزدیستی« یا خداپرستی که به نام پیشوای آن »زرتشت، زرتشتی« خوانده می شود، قرنها پس 
از جدایی آریایی های ایرانی از هندی، در فالت ایران گسترش یافت. آریایی های ایرانی و هندی در 
روزگار بسیار قدیم با هم می زیستند و سپس از هم جدا شدند؛ آریایی های هندی از رود سند گذشته 

1. Wil Dorant
2. Georgy Zeydon
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و به خطه ی پهناور هند سرازیر شدند، اما آریایی های ایرانی که به سوی مغرب مهاجرت کرده بودند، 
در شرق فالت ایران مسکن گزیدند و نام خود را بر این سرزمین نهاده و آن را »ئیریانه« یعنی »ایران« 

خواندند.
در ایران پس از »داریوش«، زنان طبقات باالی اجتماع، بر تخت روان روپوش دار از خانه بیرون 
می آمدند و هرگز به آنان اجازه داده نمی شد تا با مردان رفت و آمد کنند. زنان شوهردار حق نداشتند 

هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان باشد، ببینند)دورانت، ترجمه طاهری، 1368، جلد اول، صفحه552(.
در نقش هایی که از ایران باستان باقی مانده، هیچ صورت زنی دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر 
نمی رسد. به نظر می رسد آنچه ویل دورانت آن را تنزل موقعیت زنان )تشدید حجاب از زمان داریوش( 
می خواند، تفاوتی است که بین زنان طبقه اشراف و دیگران )دیگر زنان( پدید آمد زیرا، زنان اشراف، 
عالوه بر چادر و چارقدی که همه ی زنان ایرانی به سر می کردند، در خارج از منزل، روبند )برقع( یا 
محمل های پرده دار استفاده می کردند. این نوع پوشش، نه تنها دلیل تنزل موقعیت زنان نبوده، بلکه 

نشانگر تشخیص و منزلت آنان به شمار می رفته است)جواهری، ، 1381، صفحه378(.                   
4- حجاب در دین اسالم

حجاب و لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه، از ضروریات دین مبین اسالم است. حجاب جزئی 
از تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم اسالمی و شریعت الهی است. حجاب قانون الهی است که دین 
اسالم، برای سالمت فرد و جامعه، آن را به مراتب سهل تر و شفاف تر از آنچه در سایر ادیان بوده، وضع 
نموده است. ضرورت زندگی اجتماعی، ارتباط بین زن و مرد نامحرم را اقتضا می کند و اسالم، به عنوان 
آخرین و کامل ترین دین الهی، با وضع مقررات مربوط به حجاب توانسته است روابط سالم میان زن 
و مرد را در خانواده و جامعه تحکیم بخشد. آنچه مسلم است این است که پوشش، از مختصات اسالم 
نیست؛ به عبارت دیگر، اسالم مبتکر آن نمی باشد، بلکه قبل از اسالم، حجاب و پوشش در میان مردم 
جهان معمول و متداول بوده است. در واقع، زن از دیدگاه اسالم، دارای شخصیتی شایسته و موقعیتی 
الهی است که می تواند مدارج کمال را طی کرده و به مراتب عالی انسانیت دست یافته و مصداق 
تحقق فلسفه ی خلقت، یعنی خلیفه ی خدا گردد. وجود زن، زینت بخش آفرینش انسان و افق روح 
او، تجلی گاه رحمت است. دامن زن، مدرسه ی بشر است و کمال مرد، بدون او ممکن نیست. اصالح 
جامعه در گرو تقوای زن و محیط خانواده، کالس درس اوست. بر همین اساس، زن، مربی بشر است و 

می تواند با تربیت فرزندی، امتی را نجات دهد)میرزاجاني نقل از اکبری دستک ،166-164:1384(.
 »پوشش و حجاب، مسأله ای است که در فطرت انسانها وجود داشته و زن و مرد به آن تمایل ذاتی 
دارند. تشریع حکم پوشش نیز، براساس دستیابی به هدف کمال و علو انسان و به منظور حفظ سالمت 
و عفت جسم و روح و باقی ماندن بر کرامت انسانی )به خصوص حفظ شخصیت و کرامت واالی زن( 
پایه گذای شده تا فقط درگیر غرایز حیوانی نبوده و به تبع آن مرحله ی پرخطر دنیوی، به مرتبه ی احسن 

تقویم خود در جهان پرشکوه و متعالی آخرت دست یابد.
با نگاهی به قرآن، تورات و انجیل و مقایسه ی آیات آنها با یکدیگر، مشاهده می شود که در ادیان 
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آسمانی پیشین و همچنین، در دین مقدس اسالم، به حیا، عفت و پاکدامنی – به عنوان عنصر مصون 
کننده ی حیات اجتماعی بشر از شّر آفات خودکامگی ها و جهالت ها – توجه و دقت ویژه ای مبذول 
شده تا زن و مرد در جامعه به فعالیت سالم پرداخته و خصوصاً زن، به عنوان یک انساِن انسان ساز، 
آزادانه بتواند در جامعه ی اسالمی به فعالیت و نقش آفرینی موثر خود بپردازد و صرفاً جسم زنانه ی او، 
مدنظر نباشد؛ بلکه، استعدادها، کارایی ها و کماالت روحی و معنوی او مالک حضور وی قرار گیرد.«) 

شناسوند نقل از اکبری دستک ،176:1384(.
»قرآن کریم در بیان داستان آدم و حوا به میل فطری انسان برای پوشش اشاره نموده و می فرماید:

َجَرۀَ بََدْت لَُهَما َسْوَءاتُُهَما َوَطِفَقا یَْخِصَفاِن َعلَیِْهَما مِن َوَرِق الَْجنَّۀ«  ا َذاقَا الَشّ  »فَلََمّ
)اعراف/22( 
»پس چون آن دو از میوه ی آن درخت ممنوع چشیدند، برهنگی هایشان بر آنان آشکار شد و به 

چسباندن برگهای درختان بهشت بر خود آغاز کردند.«        
پیام این آیه، میل فطری انسان به پوشش و گریز از عریانی است. حال، سوالی مطرح می شود و آن این 
که با وجود فطری بودن میل به پوشش، آیات کتاب مقدس که مشتمل بر تورات و اناجیل است، قانونی 
برای تأمین این میل فطری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، از آنجا که ستر و پوشش به عنوان ابزار تأمین 
کننده ی عفت، فطری و شأنی از شئون انسان است، آیا در جهان بینی های غیراسالمی نیز، مورد اهتمام 

واقع شده است؟«)مجموعه مقاالت ،154:1384(
»اهداف تشریع پوشش در شرع مقدس اسالم عبارتست از: 

1- حفظ کرامت انسانی زن 
2- جلوگیری از انحطاط شخصیت زن و فرو غلتیدن او در چاه ارضای غرایز 

3- استحکام بخشیدن به پیمان مقدس زناشویی و تحکیم بنیان های خانواده 
4- حفظ سالمت اجتماع«) جعفري نقل از مجموعه مقاالت ،154:1384و155( 

»از آنجا که عفت و تمایل به پوشش، از فطرت انسان نشأت گرفته و با توجه به این که همه ی ادیان 
آسمانی به منظور ارشاد و راهنمایی انسان و سوق دادن او به صراط مستقیم تکامل و عبودیت، رخ 
نموده اند، لذا باید نگرشی همچون نگرش اسالم به انسان داشته و اهدافی نظیر اهداف قرآن از تشریع 

حجاب را موردنظر داشته باشند. 
اگر چه در تعالیم کتاب مقدس – عهد قدیم و عهد جدید - تعالیم صریح، جامع و کامل و همراه با 
ارشادات اخالقی – آن چنان که در قرآن دیده می شود – به چشم نمی خورد، اما خالی از این مطالب 
نیز نمی باشد. در عهد قدیم، تأکید و تشویق فراوانی بر التزام زن به خانه – به عنوان یکی از مظاهر حفظ 
عفت – به چشم می خورد. در عهد قدیم، زن عفیفه ی ملتزم به خانه، مورد مدح قرار گرفته است. »زن 
نیکو سیرت، عزت را نگاه می دارد؛ مانند نیرومندان که اموال را حفاظت می نمایند.« و در مذمت زنان 
غیرعفیفه ی رها از خانه چنین آمده است: »زن ابله، هرزه گو، ساده و هیچ مدان است و به در خانه ی 
خود و یا در بلندی های شهر بر کرسی می نشیند تا آن که عابران را آواز نماید«. »حیا، عفاف و میل به 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

100

پوشش، در انسان فطری بوده و در تأمین سعادت و سالمت معنوی اجتماع موثر می باشد. از این رو، 
ادیان الهی بر این مسأله اهتمام ورزیده اند. اما اهتمام قرآن کریم به مسأله ی حرمت و کرامت زن و 
توجه فوق العاده ی آن بر تحکیم بنیان های خانواده و سالمت بخشی به اجتماع بشری موجب گشته تا 
تعالیم و تشریعات قرآن کریم به صورتی صریح، جامع و همه جانبه، رخ نماید.«) نعمتي نقل از مجموعه 

مقاالت،155:1384، 157 و 159(
باستان  نویسد:ایرانیان  مي  چنین  ایشان  نزد  حجاب  ومسئله  باستان  ایرانیان  درباب  دورانت  »ویل 
حجاب سختي رااعمال مي کردند که حتي پدران وبرادران نسبت به زن شوهردار نامحرم شمرده مي 

شدند.«)محمدزاده وسلیماني،58:1384(
»در ایران باستان و در هنگامه ي رواج مذهب زرتشت در میان ایرانیان همچنــان مسئله پوشش زن در 
صـــدر توجهات قرار داشتـه است،امري که امروزه نیز در مراسم عبادي ایشان به وضوح قابل رؤیت 
است.روش عملي زنان زرتشتي ، جامعه وی ژه زرتشتیان، لزوم پوشـــاندن موي سر در مراسم عبادي 
وحرمت نگاه به زنان و پند و اندرزهاي دیني، نشانگر حجاب درآیین زرتشت و بیانگر حد وکیفیت 
حجاب ازدیدگاه آنان است.با توجه به متــون تاریخي در زمان زرتشت اگر چه زن با آزادي در محیط 
بیرون از خانه رفت وآمد مي کرده و یا همپاي مردان به کارمي پرداخته است ولي این امور با حجاب 

کامل و پرهیز شدید از اختالط فسادانگیز همراه بوده است. « )محمدزاده و سلیماني،59:1384(
  » گزارشات تاریخي تصاویر تاریخي مسیحیان هنگام عبادت و همچنین نحوه حضور ایشان در 
انجام امورعبادي در کلیسا که در روزگار معاصر نیز قابل مشاهده است شواهدي هستند مبني بر تأیید 

آموزه هاي معطوف به حجاب در
نزد مسیحیت. در دین یهود نیز مسئله حجاب در صدر توجه آموزه هاي این دین قرارداشته است.

چنانچه ویل دورانت در این خصوص خاطر نشان ساخته است:اگر زني به نقص قانون یهود مي پرداخت 
مثاًل بي آنکه سر را بپوشاند به میان مردم مي رفت یا  با هر سنخي از مردان درد و دل مي کرد و یا صدایش 
آن قدر بلند بود که چون در خانه تکلم مي کرد همسایگانش مي توانستند سخنان او را بشنوند در این 

صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طالق دهد « )محمدزاده و سلیماني،59.60:1384(.
»زنان ایران با گذشته ی درخشانی که داشتند، همواره عالمان، تاجداران، خردورزان، سیاستمداران 
و جنگجویان وطن پرست را در دامان خود پروریده و به جامعه ی انسانی تحویل داده اند. با گذشت 
زمان و دگرگونی دوران، به علت مقتضیات سیاسی و مشکالت جهانی، مانند تاخت و تاز مهاجمین 
و اجانبی چون ترکان غز، مغوالن، ایلخانان وحشی، ازبکان و غیره، فرصت هایی پیش آمد که مردان 
این مرز و بوم از معاشرت زنان خود با بیگانگان دچار ترس و تعصب گردیدند. لذا براساس غیرتمندی 
و عزت خواهی، به یکباره زنان ما خانه نشین شدند و برای این که گاهی برای انجام کارهای ضروری 
ناچار بودند که از خانه خارج شوند، خود را در پوششی ضخیم و نامناسب و بد شکل مخفی می کردند.« 
)برهان لیمودهي نقل از اکبری دستک ،19:1384(.                                                                                

»حجاب و پوشش همان طوری که در سایر ادیان توحیدی امری الزم و ضروری بوده است در آیین 
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مسیحیت نیز طبق گفته های بزرگان و روحانیون این دین در اوایل مسیحیت بر آن تأکید شده است. از 
جمله این که: زن باید کاماًل در حجاب پوشیده باشد مگر آن که در خانه باشد؛ زیرا فقط لباسی را که او 
را می پوشاند، می تواند از خیره شدن چشمها به سوی او مانع گردد. زن نباید صورت خود را عریان ارائه 
دهد تا دیگری را با نگاه کردن به صورتش وادار به گناه نماید. برای زن مومن عیسوی درنظر خداوند 
پسندیده نیست که به زیور آراسته گردد و حتی زیبایی طبیعی او باید با اختفا و فراموشی آن از بین برده 
شود؛ زیرا برای بینندگان خطرناک است. تزیین موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه فقط از 

خصوصیات زنانی است که شرم و حیا را از دست داده اند.«                                     
»به نظر مي رسد حجاب و پوشش در میان اعراب حجاز تا قبل از اسالم چنین رسمي وجود نداشته 
است، اما نوعي از حجاب در میان یهودیان و مسیحیان مطرح بود به ویژه براي هنگامي که زنان در 
مناسک و عبادات شرکت مي جستند و دور نمي نماید که مسلمانان هم تا قبل از نزول آیات مشهور به 
آیات حجاب، از همان نمونه هایي که در میان یهود و مسیحیت بود پیروي کرده باشند. به عنوان نمونه ، 
زنان در معبد خداوند و به هنگام نیایش مي بایست سر خود را مي پوشانیدند و حضورشان بدون روسري 
ممنوع بود. این امور در میان مسحیت آن روزگار سنّت شده بود؛ در حالي که زنان و مردان برخي از 
قبایل عرب در آن روزگار مناسک طواف کعبه را کامالً عریان و بدون هیچ پوششي به جاي مي  آوردند 
و در سال نهم هجرت بود که بنا به درخواست پیامبر )ص( این رسم برداشته شد و قرار شد زن و مرد 

داراي پوشش باشند.« )خرقاني نقل ازمجموعه مقاالت ،58:1384(
»دین مقدس، حساسیت زیادی نسبت به این مسأله داشته و دستور پوشش و حجاب و عفاف برای بانوان 
به صورت یک فریضه در همین راستاست و این تدبیری است که هماهنگ با فطرت خود زن هم هست. 
زیرا، او فطرتاً به پوشش و عفاف گرایش دارد و این قانون الهی، موید ندای فطرت می باشد.«)محمدي 

تبار نقل از مجموعه حجاب و پوشش و آراستگی ،68:1384(
»یکی از اهداف اسالم در رابطه با حجاب و پوشش زن این است که از آفات و شرور فتنه انگیزان و 
شهوت پرستان محفوظ بماند، زیرا زن در مثال گل است که باغبان به هر نحو ممکن باید در حفاظت گل 

بکوشد.«)تاج لنگردودي،99:1375(
»زن در نگاه اسالم از جایگاه بلند و منزلتي عظیم برخوردار است.اسالم براي تحفظ از این جایگاه، 
تدابیرگوناگوني اندیشیده است. بي گمان بخش عظیمي از نقش حراست و حفاظت از این منزلت را 
خود زن باید عهده دار باشد. اوست که باید با رعایت عفاف و حراست از حریم واالیش،آزمندي 

بیماردالن را سد کند.«)فتاحي زاده،140:1379(
»در اسالم زن از یک منظر در جایگاه واالي گشتگاه انسانیت قرار مي گیرد و از او نه به عنوان 
ابزار کسب تمتع و لذت بلکه به عنوان مؤلفه اي کامال اساسي در امر بقاي بشر یاد مي گردد   نساءکم 
حرث لکم فاتواحرثکم اني شئتم:زنان شما کشتزارشمایند پس براي کشت) فرزندصالح( به آنها نزدیک 

شوید)بقره223(
اسالم نگاهي جدید به زن ارائه کرد که حاصل آن برکشیدن خط بطالن بر هرگونه تفکر منحرف در 
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باب این جنس،معرفي او به عنوان یک انسان، خارج ساختن وي از حالتي فرودست و شي گونه و در 
نتیجه پیوند دادن بقاي بشریت به وجود او بود«)محمدزاده و سلیماني،36:1384(

»در ادبیات اسالم مسئله پوشش و به ویژه پوشش خاصي که متوجه زن شده است،از سه منظر قابل 
پي جویي است. اول وجود مفاهیمي چون لباس،ستر،حجاب،ثوب،کساء و موارات که پوشش مادي و 
معنوي انسان و در عین حال زنان را مورد توجه قرار داده است و همچنین آیات و روایات عدیده اي که 
در این خصوص مي توان احصاءکرد.دوم،توجه دین اسالم به گونه هایي خاص از حجاب زنان مانند 
خمار،جلباب و... که زنان را مکلف به استفاده ازآن مي نماید و سوم،ارائه راهکارهایي چون پرهیز از 
خودنمایي،عفاف ورزیدن و حیاءداشتن و...که حجاب و پوشش اعضاء و جوارح را مورد توجه قرار مي 

دهد.«)محمدزاد وسلیماني،65:1384(
»شاید یکي از اساسي ترین دالیل اهتمام اسالم به نفس پوشش توجه به مقام ربوبي به روح تنوع طلب 
انساني است،روحي که اگر مهاري از منطق و عقالنیت را فرا روي خود مشاهده نکند مسیر کمال را 
فروگذارده به مسیري نزولي روي خواهد آورد.نکته ظریف و در عین حال علمي این امر آن است که 
غریزه جنسي در وجود آدمیان از دو جنبه جسماني و روحي برخوردار است که اگر چه جنبه اول سیري 
پذیر مي باشد اما بعد دوم ارضا شدني نمي باشد. فلذا مي توان گفت بطورکلي در طبیعت انساني از 
نظرخواسته هاي روحي ، محدودیت در کار نیست، انسان به جهت روحي طالب بي نهایت آفریده شده 

است.«)محمدزاده و سلیماني،66:1384(
»زن در اسالم، همان مقام شامخ انسان را دارد، زیرا زن و مرد درانسان بودن تفاوتي ندارند. اگر انسان 
در قرآن خلیفۀ اهلل معرفي شده و موردکرامت قرار گرفته است ما آدمي زادگان را گرامي داشتیم و 
در خشکي ودریا بر مرکب سوارکردیم و از طیبات روزي دادیم و بر بسیاري مخلوقات برتري عطا 

کردیم.«)امیني،11:1384(
»اسالم، زن و مرد را دو رکن اجتماع مي داند که در پیدایش،تشکیل،اداره و بهره گیري از جامعه 
نقشي مشترک دارند. زن و مرد در جامعه زندگي مي کنند و از نتایج خوب اجتماع صالح وآثار بد جامعه 
فاسد،به طور مساوي بهره منداند. بنابراین، مسئولیت اداره صحیح و اصالح جامعه نیز برعهده زن و مرد 

خواهد بود. خداوند متعال در قرآن مي فرماید:
َوالمومِنُوَن َوالُمومِناُت بَْعُضُهْم أْولِیاُء بَْعٍض یَأمُُروَن بِالَمْعُروِف َویَنَْهْوَن َعِن الَمنَْکِر َویُِقیُموَن 

الۀََویَْؤتُوَن الزَّکاۀَ َو یَِطیَعَن اهلل َوَرسولُه اولئَک سیرَحُمُهم اهللُ إنَّ اهللَ َعِزیٌز حِکیٌم الصَّ
مردان و زنان مؤمن اولیاي یکدیگرند، امر به معروف و نهي از منکر مي کنند و نماز ر ا بر پا مي دارند 
و زکات مي دهند. از خدا و رسول خدا اطاعت مي نمایند و اینان مورد رحمت خدا واقع مي شوند وخدا 

پیروز وحکیم است.)توبه آیه 71(«)امیني،17:1384(
»زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگي است،قهراً به زن باید بگویند خود را در معرض نمایش قرار 
نده،نه به مرد، لهذا با اینکه دستور پوشیدن براي مردان مقرر نشده است ، عمالً پوشیده تر از زنان از 
منزل بیرون مي روند ،زیرا تمایل مرد به نگاه کردن و چشم چراني  است ،نه به خود نمایي ، و برعکس 
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تمایل زن بیشتر به خود نمایي است نه به چشم چراني. تمایل مرد به چشم چراني بیشتر زن را تحریک 
به خودنمایي مي کند و تمایل به چشم چراني کمتر در زنان وجود دارد، لهذا مردان کمتر تمایل به 
خود نمایي دارند .و به همین جهت تبرج از مختصات زنان است.«)مطهري،128:1347 (»ازنظراسالم زن 
درخلقت انساني کامل است. نهایت کمال و جلوه نظام آفرینش در این است که هر موجودي در نقش 
حقیقي خود جلوه کند و به سوي کمال گام بردارد و نیروهاي بالقوه خود را به فعلیت رساند.خداوند، 
همه موجودات را در جاي خود مطابق با حکمت آفریده است:گل را با طراوت،زمین را سخت،آب را 
سیال و...وکمال هریک از آن ها در این است که ویژگي هاي خود را حفظ کنند.«)مصطفوي و جعفري 

ورامینی،27:1382(
»دستورات انسان ساز اسالم برای درمان دردهای مختلف جامعه ی انسانی تشریع و قانون گذاری 
شده است، افراد اگر خواهان سالمت و سعادت خویش هستند باید این قوانین را به دقت به کار گیرند 
و در متن زندگی خود قرار دهند. حجاب و عفاف که یکی از همین قوانین مترقی و حیاتبخش اسالم 
است باید سرلوحه ی برنامه ی زندگی افراد به ویژه بانوان مسلمان باشد و تا مادامی که زنان جامعه ی ما 
ضرورت به کارگیری این قانون مقدس را با تمام وجودشان لمس نکنند و در متن زندگی خویش قرار 
ندهند و تا زمانی که مردان جامعه ی ما عفاف و پاکدامنی را پیشه ی خود نسازند، ما همچنان، شاهد آمار 
روزافزون مفاسد اخالقی و معضالت فرهنگی خواهیم بود؛ لذا، تنها راه حل این نابسامانی ها و بیرون 
آمدن از مشکالت، یک چیز است و آن هم، پایبند بودن به تمام دستورات انسان ساز اسالم و آراسته 
شدن به عفاف و پاکدامنی است.« »دین مقدس اسالم برای زن، همچون مرد، مقام واالیی قائل است و 
آن دو را از یک سرشت و حقیقت می داند؛ و در جای دیگر فرموده: خداوند از جنس خود شما برای 
شما همسر آفرید. و  برای بیان جایگاه ویژه ی حقوقی زن، سوره ای به نام سوره نساء )بانوان( نازل کرده 
که در آن سوره، مسائل و حقوق زن مطرح شده است.«)محمدي تبار نقل مجموعه مقاالت،66:1384(

»تفاوت اساسی حجاب اسالمی با حجاب ادیان گذشته در این است که اسالم، وجوب پوشش زنان را 
متناسب با شئونات انسان، با تعدیل و نظم مناسب و به دور از افراط و تفریط، سهل انگاری های غیرمفید 
یا سخت گیری های بی مورد، به جامعه ی بشری ارزانی داشته است. حجاب اسالمی، به معنای ماندن 
جنس زن در خانه یا پرده نشینی و دوری از شرکت در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و 
فرهنگی نیست، بلکه بدین معناست که زن در معاشرت خود با مردان بیگانه، موی سر و اندام خویش را 
بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد تا موجب تحریک و طغیان غریزه ی سیری ناپذیر جنسی 
خود و افراد جامعه نشود و این موضوع، در محیط خانواده و به صورت کامالً صحیح، مشروع، قانونمند 

و انسانی ارضا شود.
از این رو، قرآن کریم به مسأله ی پوشش و حفظ عّفت، اهتمام کامل ورزیده و رعایت حجاب را 
موجب حرمت یافتن زن، حفظ کرامت انسانی وی، استحکام بخشیدن به پیمان مقدس زناشویی و تحکیم 

بنیان خانواده و در نتیجه، حفظ سالمت جامعه می داند. « )شناسوند نقل از اکبری دستک،193:1384(
»حجاب در اسالم، از یک مسأله ی کلّي تر و اساسي تر ریشه مي گیرد و آن ، این است که اسالم 
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مي خواهد انواع التذاذهاي جنسي، چه بصري - لمسي و چه نوع دیگر، به محیط خانوادگي و در کادر 
ازدواج قانوني اختصاص یابد و اجتماع، منحصراً براي کار و فعالیت باشد. برخالف سیستم غربي عصر 
حاضر که کار و فعالیت را با لّذت جویي هاي جنسي به هم مي آمیزند، اسالم مي خواهد این دو محیط را 

کامالً از یکدیگر تفکیک کند.«) عبالحسیني نقل از اکبری دستک،101:1384(

حجاب در قرآن:
»احکام مربوط به حجاب و پوشش اسالمی در دو سوره ی  قرآن ذکر شده است. یکی در سوره ی 

مبارکه ی نور و دیگری در سوره ی احزاب. در آیه ی  31 سوره ی نور آمده است:
»و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ... : به زنان مؤمنه بگو، دیدگان خویش فرو 
خوابانند و دامن های خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، سرپوش های 
خویش بر گریبانها بزنند مگر برای شوهران یا پدران یا پدر شوهران یا پسران یا پسر شوهران یا برادران یا 
برادر زادگان یا خواهرزادگان  یا زنان یا مملوکانشان یا مردان طفیلی که نیاز به زن ندارند یا کودکانی که 
از راز زنان آگاه نیستند )یا بر کامجوئی از زنان توانا نیستند( و پای به زمین نکوبند که زیورهای پنهانشان 

دانسته شود، ای گروه  مؤمنان همگی به سوی خدا توبه کنید که رستگار شوید.«
در این آیه تأکید شده که زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار 

نسازند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان برنیایند.
دو استثناء برای لزوم پوشش بانوان در آیه ذکر شده که یکی با جمله ی »و ال یبدین زینتهن اال ما ظهر 
منها« بیان شده است و نسبت به عموم مردان است و دیگری با جمله ی »وال یبدین زینتهن اال لبعولتهن« 
ذکر شده و نداشتن پوشش را برای زن، نسبت به گروه خاصی تجویز می کند. قرآن در آیه ی فوق نیز به 
مانند آیه ی قبلی که درباره ی مردها بود، دو دستور صادر می کند؛ یکی ترک گناه و دیگری پاکدامنی 
)پوشانیدن عورت( یعنی آنچه درباره مردها دستور داده شده، عیناً درباره ی زنها نیز سفارش گردیده و 

هیچ تبعیضی مابین زن و مرد قایل نشده است.«) محمدي تبار نقل ازمجموعه مقاالت ،72:1384(
»در خصوص کلمه حجاب ،بطور مشخص مي توان آن را در 7 موضع قرآني به صراحت مشاهده 
کرد: سوره اعراف آیه  46 به معناي حائل و عامل جدایي دوزخیان از بهشتیان .مریم آیه 17 به معناي هر 
حائلي که سایر چیزها را   از خدا مي پوشاند. سوره اسراءآیه 45 به معناي حائل میان مومنان و غیرمومنین 
به خدا ، احزاب آیه 53 ، سخن گفتن زنان پیامبراز پشت پرده با سایرین،سوره ص آیه 31 به معناي 
ناپدید شدن یک چشم از مقابل دیدگان و سوره شوري آیه 51 به معناي تکلم خدا با بندگان از پشت 

یک مانع .                                                                                      
دقت درجمله این آیات نشان مي دهد که حجاب در ادبیات اسالمي به معني پرده، مانع وگونه اي 
حائل میان دو کس مي باشد و بدیهي است هنگامي که از حجاب زن و ضرورت آن در ادبیات   اسالم 

سخن گفته مي شود گونه اي پوشش معطوف به عدم اختالط میان زن و مرد مراد مي باشد. 
درادبیات اسالمي و قرآني به منظور ملموس شدن مسئله حجاب و پوشش زن ازگونه هایي پوشش 
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با عنوان جلباب و خمار استفاده شده است و بدیهي است که شناخت این گونه از پوشش ها، از نظر 
از زنان مسلمان درخصوص پوشش شان روشن مي  این دین را  انتظارات  اسالم درباب حجاب و 

سازد«)محمدزاده و سلیماني،67:1384(
»اسالم در قالب آموزه هاي خود اعم از آیات و روایات مي کوشد تا چارچوبه اي مستحکم را ترسیم 
نماید که در سایه آن هویت حقیقي زن باز شناخته گردد و محفوظ و مصون داشته شود. بر این اساس 
تاکیدات آیات و روایات بر دو مقوله عفت و حیا به عنوان ثمره آن بسترساز به انجام رسیدن چنین 

حرکتي محسوب مي شوند.«)محمدزاده و سلیماني،71:1384(
» مهم ترین آیه حجاب درقرآن آیه 30 نور است که مي خوانیم: 

 قل للمومنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن وال یبدین زینتهن اال ما ظهر منها 
ولیضربن بخمرهن علي جیوبهن والیبدین زینتهن اال لبعولتهن...

یعني اي پیامبر به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را )از نگاه به نامحرم(فرو خوابانند و دامن عفت خود 
ا حفظ کنند و زینت و آرایش خود را جز آنکه قهراً آشکار مي شود بر بیگانه آشکار نسازند،و باید به 
ویسله مقنعه و چارقد سینه وگردن خود بپوشانند و زینت خود را آشکار نسازند جز براي شوهران و سایر 

افراد محرم خود.«)محمدی اشتهاردي،38:1357(
»بر همگان روشن است که حجاب اسالمي ،نقش اساسي در حفظ نسل و تامین پاکي اساس خلقت 
نسلهاي آینده دارد چرا که زن مربي جامعه است وانسانها از دامن او پیدا مي شوند،اگر او دامن خود را در 
پناه پوشش،حفظ کند سعادت انسانهاي آینده را پایه ریزي نموده است.«)محمدی اشتهاردي،72:1357(                                                             
»در خیلی از سوره های قرآن کریم، از جمله نور، احزاب، اعراف و احادیث و روایات آمده، چنین 
نتیجه ای حاصل می شود که مسأله ی حجاب و پوشش، یک امر ذاتی و فطری است که آدم و حوا را 
بر آن داشت تا از حجب و حیا و عفتی که خداوند در وجود آنها نهاده بود از پوست و برگ درختان، 
خود را از زشتی های آشکار شده بپوشانند. این امر، برای تمام فرزندان آدم نیز فرض شده و در فطرت 
آنها قرار داده شد تا لباس زیبای حجاب بر تنشان آراسته گردد. در اصل، حجاب و پوشش زنان، بیش از 
آن که موحب حفظ امنیت و مانعی برای تعرض به ایشان باشد، وسیله ای است برای این که مردان را از 

شّر تحریکات جنسی در امان بدارد.«) خرقاني نقل از اکبری دستک ،43:1384(
»وظیفه پوشش که اسالم برای زنان مقرر کرده، بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند؛ همچنین، 
زندانی کردن و حبس کردن زن نیز، در اسالم مطرح نیست. پوشش زن در اسالم بدین معنا است 
که زن در معاشرت خود با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمائی نپردازد. آیات 
مربوطه، همین معنی را ذکر می کنند و فتوای فقها نیز، مؤید چنین مطلبی است. در آیات مذکور، 
لغت  حجاب به کار نرفته، یعنی چه در سوره ی مبارکه ی نور و چه در سوره ی  مبارکه ی احزاب، 
حدود پوشش و تماس های زن و مرد ذکر شده، بدون  آن که کلمه ی حجاب را به کار برده باشد.                                                                                                                                            
آیه ای که در آن کلمه ی »حجاب« به  کار رفته، مربوط به زنان پیغمبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
می باشد. در قرآن کریم درباره ی زنان پیغمبر، دستورهای خاصی وارد شده  است. اولین آیه خطاب به 
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زنان پیغمبر با این جمله آغاز می شود: »یا نساء النبی لستّن کأحٍد من النساء« یعنی »ای همسران پیامبر! شما 
مانند هیچ یک از زنان )دیگر( نیستید.« 

»حجاب اسالمی به معنای پرده نشینی و محرومیت از حضور در صحنه ی فعالیت های اجتماعی 
نیست؛ بلکه، به معنای وجوب پوشش و ممنوعیت خودآرایی زن در مقابل مردان بیگانه است.                                                                  
بدین سان و بر طبق تفاسیر و نظریات اندیشمندان، حجاب به معنای »در پرده بودن« مختص به زنان 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( و به منظور حفظ مصالح اجتماعی و سیاسی آن عصر بوده است.                                                 
تمام فقهای اسالم، حجاب را از ضروریات دینی می دانند و در این که زنان می بایست به هنگام ادای 
نماز و در حضور مردان بیگانه، موی سر و تمامی اندام خود را به استثنای صورت و دستها )از مچ به 
پایین( بپوشانند، اتفاق نظر دارند. البته، شفاعیه و برخی از علمای شیعه، پوشانیدن صورت را در حضور 

بیگانگان، الزم شمرده اند. «)شناسوند نقل از اکبری دستک ،179:1384و187(

بحث و نتیجه گیري
از این مقاله چنین استنباط مي شود که حجاب تنها مختص مسلمانان و دین اسالم نبوده بلکه همه ي 
ادیان و مذاهب چه به صورت یک وظیفه ي اخالقي و سنتي و چه به عنوان یک وظیفه ي دیني ،بر این 
موضوع تاکید داشتند و حتي در مقایسه ي بین حجاب هاي متداول و مرسوم ،به این نتیجه مي رسیم که 
اسالم زن را از حجابي که موجب محدودیت او و عدم فعالیتش در عرصه هاي اجتماعي مي شد، رها 
ساخت و حجاب معتدلي را که ضامن استحکام و سالمت خانواده  است ،به وي هدیه کرد. در خیلی 
از سوره های قرآن کریم، چنین نتیجه گیری می شود که مسئله حجاب و پوشش، یک امر ذاتی و 
فطری است که موجب حفظ امنیت و مانعی برای تعرض به زنان است. اسالم در قالب آموزه های خود 
می کوشد تا هویت حقیقي زن شناخته گردد. رعایت حجاب موجب حرمت یافتن زن، حفظ کرامت 

انسانی وی، تحکیم  بنیان خانواده و حفظ سالمت جامعه می گردد.
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