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ازدوران ایران باستان تا اسالم 
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چکیده

این مقاله به معرفي وضعیَت پوشش و سیر تحول این جریان ازدورۀ باستان تا 
دورۀ اسالم پرداخته بود. با بررسی متون دینی اعم از تورات،انجیل و بررسی 
قوانین مدنی درجوامع قبل از اسالم مانند ایران و... که تابع متون مقدس بوده اند 
ومطالعه پیرامون تاریخ وساختار پوشش در این ادوار وادیان می رساند که پوشش 
یک فضیلت اخالقی و انسانی در تمدنهای بشری به حساب می آمده و افرادجامعه 
خود را ُمقیَد به آن می دانسته و انحراف از آن به نوعی مقابله با ارزشهای تثبیت 
شده بوده که مؤاخذه و مجازات به همراه داشته است. پس  پوشش در گذر زمان 
تغییر شکل بنیادی واصولی نداشته جز تفاوتی اندک آن هم در شکل پوشش که 

به فرهنگ وعرف ومقتضیَات زمان وشرایط هر دوره ای برمی گردد.
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مقدمه
بر اساس پژوهشها، از آغاز پیدایش انسان، هر یک از زن و مرد کوشیده است تا پوشش مناسب خود 
را تهیه کند؛ آدمي نخست با برگ درختان، سپس با پوست حیوانات و بعدها با دست  بافتهاي خود، 
خویش را پوشاند. ویل دورانت1 دربارة پوشاک انسان و تاریخ صنعت بافندگي مي نویسد: از وقتي که 
انسان بافندگي را آغاز کرد بر حسب ضرورت سوزن و سنجاق را ساخت، با پشم گوسفند و الیاف 
گیاهان لباسهایي را براي خود تهیه کرد. و با پیشرفت صنعت و دست یافتن به منابع و ابزار جدید، پوشش 
نیز از تغییرات تکاملي بهره مند گردید و انسان به پوشاک مناسب تر دست یافت)دورانت، ترجمه آرام 
و همکاران،1365، ج1، ص155(. نکتة قابل توجه آن است که اگر چه حیات آدمیان از همان آغاز با 
»پوشش « پیوند خورده است، به دلیل وجود نوعي احساس حیاي طبیعي در جنس زن، زنان در طول 
تاریخ در امر پوشش تالش و جَدیت  بیشتر از خود نشان داده اند. بي سبب نیست که همواره پوشاک با 
مدنیَت و تمدن بشري ارتباط مستقیم داشته و هر چه تمدن انسان جلوتر رفته تکه هاي پوشش او بیشتر شده 
است و تنها در قرن بیستم است که مشاهده می شود تمدن با عریاني و برهنگي همراه مي شود. بسیاري 
از متفکران، برابر آیات قرآن و کتب مقدس معتقدند: آدم و حوا بدون حضور ناظري بیگانه از برهنگي 
احساس شرم کردند و بدون آن که تحت تأثیر هیچ آموزه ای قرار گیرند، به وسیلة برگهاي درختان 
بهشتي به سرعت خود را پوشاندند .قرآن کریم می فرماید : »فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا 
یخصفان علیهما من ورق الجنة;( اعراف: 27) و آنگاه که آدم و حوا از آن درخت ممنوع چشیدند، 
پوشش خود را از دست دادند ]عورتشان آشکار گردید[ و به سرعت با برگ درختان بهشتی خود را 
پوشاندند .« و در کتاب مقدس نیز می خوانیم: »چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو است و 
به نظر خوش نما و درختی دلپذیرو دانش افزاست. پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و 
او خورد . آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند؛ پس برگ های انجیر به هم دوخته، 
سترها برای خویشتن ساختند . . . . و خداوند، رخت ها برای آدم و زنش از پوست  بساخت و ایشان را 

پوشانید(.کتاب مقدس، سفر پیدایش، 3: 6- 8 و20 – 21(
ثانیا، گزارشهاي موجود به خوبي اثبات مي کند که پوشش زنان به عنوان حجاب، در نقاط مختلف 
جهان به طور کامل رعایت مي شده و در بعضي از موارد با شَدت و سختي همراه بوده است. ثالثا، 
اگر اکنون نیز به لباس ملي کشورهاي جهان نگاهی شود، معمول بودن پوشش زنان به خوبي در یافته 
می شود. از سوي دیگر متداول بودن پوشش در میان ملل مختلف که عقیده، مذهب و شرایط جغرافیایي 
متفاوت داشتند، نیز نشان دهندة تمایل فطري زنان و مردان بخصوص زنان به پوشش دانسته شده است و 
دانشمندان، تاریخ پوشش زن را به دوران ما قبل تاریخ و عصر حجر نسبت می دهند. بنابراین جلوه های 
پوشش در میان زنان ایران چنان چشمگیر است که برخی از اندیشمندان و تمدن نگاران، ایران را منبع 

اصلی ترویج پوشش در جهان معرفی کرده اند)دورانت، ترجمه آرام و همکاران،1365، ج2،ص 78(.
نگاهی کوتاه  به دوره هاي متمادي زندگي ایرانیان نشانگر آن است که حفظ حریم فردي و بین فردي 
1. Durrant, V.
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از اهمیّت زیادي برخوردار بوده است و این امر خصوصا "در امر پوشاک آنان خودنمایي مي کند، 
چنانچه بیرون بودن بیش از گردي صورت و کف دو دست، بي حرمتي محسوب مي شده و افراد 
خصوصا" بانوان این امر را رعایت مي کرده اند؛ بنابراین ساختار پوشاک زنان در ایران، نشانگر عمق 
نگاه باستاني فرهنگ ایراني در خصوص پوشش زنان، حریم بین فردي و تأثیر و تأثر آن در رشد فرد و 

جامعه است.
براساس آنچه آورده شد، پوشاک وپوشش انسان به اندازة تاریخ پیدایش بشریت قدمت داردواین 
در حالی است که در جهان امروز بی   بند و باری پوششی شیوع پیدا کرده و به دنبال همین شیوه، فساد 
و بی  بندوباری، دنیا را فراگرفته وبسیاری ازجوانان ایران هم با القای شبهاتی براین باورند که پوشش 
مخصوص دین اسالم است وپدیده ای است که با ورود اسالم به ایران مطرح شده است وتوجیه شان 
این است که ایرانی اصل وتبارش به زرتشت وآیین اوبرمی گردد؛ بنابراین رعایت پوشش به این جدیّتی 
که در آموزه های دین اسالم مطرح است لزومی ندارد وامثال این شبهات ضرورت مطرح کردن چنین 
مباحث مبتالبه ای را هرچند به طور مکرر ایجاب می کند؛ اما روشنگری این موضوع مستلزم نگرشی به 

تاریخ مستند پوشش در ادیان الهی می باشد.

سابقۀ  پوشش  در  ایران  باستان 
 دورۀ عیالم )ایالم(

یکی از سرزمینهایی که اطالعات تقریبا" موثقی ازآن، از طریق مجسمه ها و آثار باستانی به دست 
آمده عیالم است، »هرچند زبان، خط، مذهب و حتی رسوم ایالمیها یعنی اقوام ساکن در آن سرزمین 
با سومریها یا اکدیها متفاوت بوده است، اما آنها در همة زمینه ها دارای ریشه و وجوه مشترک فراوانی 

هستند«) متین، 1386، ص13 (.
 مهم ترین اثری که جزییات تن پوش ایالمیها را می نماند نقش برجستة زنی اشرافی است بر قیر طبیعی؛ 
در این نقش برجسته زنی نشسته بر روی چهار پایه ای مشغول ریسیدن نخ میباشد، او پیراهنی بر تن دارد 
و شالی با حاشیة زیبایی شانة چپ او را پوشانده است؛ آستین کوتاه پیراهن در بازوی راست از حاشیه ای 
همانند حاشیه دمپای شال تشخیص داده می شود ویکی دیگر از تن پوش های بی نظیر زنان ایالمی که از 
فرهنگ واالی این قوم حکایت می کند تن پوشی است که در مجسمة عاجی مربوط به هزارة دوم پیش 
از میالد، نشان داده شده است؛ این تن پوش با تزیینات مخصوصی که دارد لباس رسمی و تشریفاتی زنان 
عیالمی را نشان می دهد، درقسمت جلو و پشت، پیراهن دارای تزییناتی مانند نوار دوزی و شالل دوزی 
است. دامن آن کامال" بلند و در لبة پایین دامن و باال تنه پیراهن شیارهایی تزیینی دیده میشود آستین 
کوتاه پیراهن نیز دارای حاشیه دوزی تزیینی است شالی نیز بر روی شانه افکنده شده که قسمت راست 
جلو و پشت پیراهن را فرا گرفته است این شال نیز ازدوختهای تزیینی درحاشیه برخوردار ست.) غیبی 

،1384،  ص53-52(
 ضیاء پور)1349، ص40 ( گزارش می کند که: »درنتیجة پژوهشهای پی گیر در مورد ایالم متوجه شدم 
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که ایالم در چهار هزار سال پیش از میالد در محل فعلی خوزستان حضور داشته و دارای استقالل تمدن، 
فرهنگ، خط و زبان بوده است و از این رو، فرم تن پوشها نیز تا اندازه ای استقالل خود را حفظ کرده اند و در 
منطقه، در آن زمان منحصر به فرد بوده اند و فرم تن پوشی که در نقش برجستة جام سیمین مرودشت وجود 

دارد از نوعی استقالل برخوردار ست که نظیر آن در هیچ یک از مناطق بین النهرین دیده نشده است«. 
»جیمزلیور1« می نویسد: » در نقش برجسته هایی که در نینوا یافت شده اند چهرة زنها به ندرت دیده 
می شود؛ دانستن این نکته جالب است که به موجب قانونی که حدود هزار و دویست سال پیش از 
میالد وضع شده بود زنان شوهردار آشوری مجبور بودند در مأل عام نقاب به چهره داشته باشند و این 
قدیمی ترین سابقة عرفی است که در آن نواحی پاییده است و همچنین تن پوش آزاد، بدون فرم و ساده و 
در حقیقت بدون دوخت مانند تن پوش مصریها، آشوریها، یونانیها و رومیها نشانه ای از بزرگی و تمدن 
در آن دوره بوده است و تن پوش های چسبان و دوخته شده نوعی توهین و بی تمدنی و ابتدایی تلقی 

می شده است «)غیبی، 1384،  ص42-43(.
چنانچه از آثار باقی مانده در این دوره آشکارست؛ پوشش برای مردم این دوره قابل توجه واهمیت 
بوده است؛ هر چند که این آثار در بعضی موارد پوشش کامل را نشان نمی دهد؛ اما آنچه را که می توان 
به آن اعتراف کرد این است که پوشش به طور نسبی وجود داشته است به طوری که بیشتر پوشش ها بلند 
و قسمت های مختلف بدن را می پوشاند. نکته مهم دیگر این که، این آثار بیشتر نشانی از پوشش شاهان و 
بزرگان و خواص جامعه دارد که معمول است بهترین و تشریفاتی ترین لباسها را به تن داشته اند، چه بسا 
لباس عوام بسیار پوشیده تر از اینها باشد. و همچنین کاله برای زنان و مردان قسمتی از پوشش محسوب 

می شده است وحتی در دوره ای روبند برای زنان جزء پوشش های اصلی به شمار می آمده است.
دورۀ  ماد ها) 708ق .م ( 

»همچنین طبق نقوش برجسته و مجسمه های ما قبل میالد، پوشاک زنان آن دوره از لحاظ شکل، با 
کمی تفاوت، با پوشاک مردان یکسان است « و »مرد و زن به واسطة اختالفی که میان پوشش سرشان 

وجود دارد، از هم تمیز داده می شوند « ) ضیاءپور، 1349،ص54 (.
»یافته هاي پژوهشي نشان مي دهد که زنان ایران زمین از زمان مادها که نخستین ساکنان آریایي ایران 
زمین بوده اند؛ پوشش کاملي شامل پیراهن بلند چین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلي بلند روي لباسها 
و کفش داشته اند؛ البته، نقش برجسته ای که درکورنگان بهبهان، از این دوره به دست آمده، نشان دهندة 
نوع دیگری از پوشاک در میان زنان مادی می باشد که زنان را با تن پوشی ساده نشان داده اند که نوعی 
پوشش هم روی سرشان دیده می شود«. )غیبی،1384،  ص 103 - 102 ( »و همچنین جامی نقره ای 
متعلق به پنج هزار سال پیشاز مرودشت فارس به دست آمده که نقش زنی بر آن حک شده است و 
پوشش سرش به صورت نواری، گرد سرش را فراگرفته و کاله کوچکی بر سر دارد که موهایش را از 

باال به پایین پوشانده است«. )شهشهانی،  1374، ص27 (

1. James liver
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دورۀ پارسی ها )هخامنشیان 550ق .م ( 
بودند.  مادها  همانند  لباس  نظر  از  آنها  کردند.  تأسیس  را  هخامنشی  سلسله  که  پارسی ها 
)متین، 1386،ص22 ( این درست است که شاهنشاهی بزرگ ماد دوران طوالنی نپایید و جای خود را 
به هخامنشی بزرگ سپرد؛ ولی نکته بسیار مهم این که شاهنشاهی هخامنشی چیزی جز تداوم تمدن و 
دولت مادی نبود، همان اقوام و همان مردم، روندی را که برگزیده بودند با پویایی و رشد بیشتر تداوم 
بخشیدند؛ بنابراین در مورد پوشاک خاص زنان این دوره تصویر به جا مانده بر روي تخته سنگهاي 
دورة هخامنشي نشان مي دهد که شباهتي بین لباس زنان و مردان پارسي وجود داشته است. زنان پارسي 
به جز لباس شبیه آنچه ملکه مي پوشیده، لباس دیگري نیز داشته اند، پیراهن آنان پوششي ساده، بلند یا 
داراي راسته زیر را مي پوشانید. نقوشي که روي فرش پازیریک که در سیبري پیدا شده و آنرا مربوط به 
ایران در دوران هخامنشي میدانند، این مطلب را تصدیق مي کند؛ زیرا زناني که بر روي این فرش نقش 
کرده اند پوششي سر اندر پا چیزي شبیه چادر روي همه پوشاک خود داشته اند . )پوربهمن، 1386،  

ص73؛ ضیاپور، 1349،  ص58و61 (
 دورۀاشکانیان )250ق م ( 

در این دوره نیز همانند گذشته، پوشش زنان ایرانی کامل بوده است. در این باره چنین می خوانیم: » 
لباس زنان اشکاني پیراهني بلند تاروي زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده است و پیراهن 
دیگري روي آن را مي پوشانیده است. قد پیراهن دوم نسبت به اولي کوتاه و ضمنا" یقه باز بوده است 
و روي این دو پیراهن چادر به سر مي کردند« پیراهن ها از پارچه هاي منقش )مخصوصا" قالب دوزي 
شده ( تهیه مي شده است. آنان کفش ساده دوران اشکاني را به پا مي کردند و کمربندشان منحصر به 

نواري بوده که براي جمع کردن گشادي پیراهن در زیر سینه مي بستند )  متین،1386، ص25 (
همچنین گفته شده: »بانوان پارچه ای را همچون شنل از روی دوش های خود می آویختند و یا از آن 
مانند چادر استفاده می کردند و گاه آن را دور کمر می بستند و همچنین چادر آنها در پشت سر به کاله 
بلند و مخروطی شکل وصل می شده است که مانند تور عروس از پشت سر آویزان بود زنان اشکانی 
در پوشش سر و استفاده از چادر بسیار پیشرفته تر از زنان هخامنشی بودند و کاله ِعمامه وار آنان تقریبا" 
بیشتر موهای آن ها را می پوشاند«. )غیبی،1384،ص191 ( نقش برجسته پالیر در موزة» لوور« زني از 
دوره اشکاني را نشان مي دهد. این زن چادر به سر دارد و زیر آن ِعمامه اش به خوبي نمایان است. بر 
باالي پیشاني ) پایین عمامه ( فلزي پهن منقوش و برجسته چون نواري موهاي جلوي سر را پوشانده و با 
وضع مطلوبي به عقب سر برده است. در جای دیگر آمده است: » چادر زنان اشکانی به رنگ های شاد و 

ارغوانی و یا سفید بوده است«. ) ضیاءپور،  1349،ص83؛  متین،  1386،  ص 25 (
دورۀ ساسانیان )224میالدی(

در این دوره اردشیر دین زرتشت را دین رسمی کشور قرار داد زنان در این دوره همچنان دارای 
پوشش کامل بودند. در مورد پوشاک زنان این دوره چنین آمده است: » چادر که از دوره های پیش 

مورد استفادة بانوان ایران بوده است، در این دوره نیز به صور مختلف مورد استعمال داشته است «
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»بررسي نقوش سنگي و طرحهایي از چندین بشقاب باستاني نشان مي دهد که بانوان ساساني پیراهني 
بلند با آستین یا بدون آستین، پرچین و گشاد مي پوشیده اند و آن را با نواري در زیر سینه مانند زنان 
اشکاني جمع مي کردند، از طرز قلم زني و چین سازي پیراهن و دامن پیداست که در انتهاي دامن بر 
پشت پا، پارچه اي اضافه و پرچین به آن دوخته اند یقه پیراهن آنان اغلب ِگرد ولي یقه جلو باز تا پایین تر 
از سینه نیز دیده مي شود زنان ساساني گاهي چادر گشاد و پرچین سر مي کردند که تا ساق پا مي رسیده 

است«) چیت ساز، 1379،  ص14- 15(.
با توجه به مطالب ارائه شده به جرئت می توان گفت که درتمامی دوره های قبل از اسالم پوشش 
به نحو مطلوبی درایران وجود داشته است به طوری که تمام ادیان آسمانی، پوشش زن را واجب و 
الزم شمرده اند و جامعة بشری را به سوی آن دعوت کرده اند؛ زیرا پیش از هر دلیلی، لزوم پوشش به 
طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت  نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و 
هم سو با فطرت انسانی تشریع شده است، پس در همة ادیان الهی پوشش زن واجب گشته است. در 
ادیان زرتشت،یهودیت، مسیحیت و اسالم، پوشش زنان امری الزم بوده است. کتابهای مقّدس مذهبی، 
دستورها و احکام دینی، آداب و مراسم و سیرة عملی پیروان این ادیان الهی، بهترین شاهد و گواه اثبات 

این مدعاست.

»سابقۀ پوشش در آیین زرتشت، یهودّیت، مسیحیت«
آیین زرتشت

زرتشت در حدود بیش از هزار سال )به روایاتی بیش از هزاران سال ( پیش از میالد مسیح، بر عفت باطنی 
در کنار پوشش ظاهری پافشاری کرده  است.

به پند  و  اندرزهاي » آشوزرتشت « توجه شود، تا تالش وي براي تعالي و آموزش مباني پوشش و بیان 
لزوم توأم نمودن پوشش ظاهري با عّفت باطني، روشن تر شود؛ او مي فرماید: اي نو عروسان و دامادان!... 
با غیرت، در پي زندگانِي پاک منشي بر آیید... .اي مردان و زنان! راه راست را دریابید و پیروي کنید. هیچ 
گاه گرِد دروغ و خوشیهاي زودگذري که تباه کننده زندگي است، نگردید؛ زیرا لّذتي که با بدنامي و گناه 
همراه باشد، همچون زهر کشنده اي است که با شیریني درآمیخته و همانند خودش دوزخي است. با این 
گونه کارها، زندگاني گیتي خود را تباه مسازید. پاداش رهروان نیکي، به کسي مي رسد که هوا، هوس، 
خودخواهي و آرزوهاي باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد و کوتاهي و غفلت در 
این راه، پایانش جز ناله و افسوس نخواهد بود. فریب خوردگاني که دست به کردار زشت زنند، گرفتار 

بدبختي و نیستي خواهند شد و سرانجامشان خروش و فریاد و ناله است. ) شهرزادي،  1376، ص53(
اما در دین زرتشت، لباس با کیفیت خاصي براي پوشش زنان واجب نشده است؛ بلکه لباس رایج آن 
زمان که شامل لباس بلند، شلوار و سرپوشـ  یعني چادر یا شنلي بر روي آن - بوده است، مورد تقریر و 

سابقه وساختار پوشش زنان ازدوران ایران باستان تا اسالم
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تنفیذ قرار گرفته است. هر چند که استفاده از ِسدِره1 و ُکشتي2 لباس مذهبي ویژه زرتشتیان - توصیه شده 
است.)خرده اوستا، آفرینگان دهمان، 1310، ص403(

گفته شده » پوشاکی که بانوان زرتشتی از آن استفاده می کنند، شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان 
نقاط دیگر کشور ما دارد؛ چنان که روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظیر روسری بانوان 
بختیاری است و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان لُر در گذشته نزدیک است و شلوار، از لحاظ شکل و بُرش، 
همان شلوار بانوان ُکرد آذربایجان غربی است و کالهک، همان کالهک بانوان بندری است «)حمزه ، 

1385، ص 138؛  محمدي آشنایي،1378، ص152(
بر پایه آنچه از این دین باستانی ایرانیان بر می آید و مؤبدان هم اکنون نیز بر آن پافشاری میکنند؛ پوشش زن 
باید به گونه ای باشد که حتَی یک تار موی او نیز آشکار نگردد. در خرده اوستا نیز چنین آمده  است: » همگا

ن  نامی  ز  تو  بر گوییم  و  همگان  سر خود  را  می پوشیم  و  آنگاه  به درگاه  داداراهورا مزدا  نماز می کنیم « پس بر هر مرد و زن 
واجب است که هنگام انجام مراسم عبادي و نیایش، سر خود را بپوشاند.) خرده اوستا، 1310 ، ص403(

در نظام دیني و فرهنگي آیین زرتشت» زنان همان گونه که عادت پیشینیان بود، منزلت عالي داشتند. 
زنان طبقات باالي اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان سرپوش دار از خانه بیرون بیایند 
و هرگز به آنان اجازه داده نمي شد که آشکارا با مردان رفت و آمد کنند. زنان شوهردار حق داشتند 
هیچ مردي را ولو پدر و برادرشان باشد، ببینند. در نقش هایي که از ایران باستان به جا مانده است، هیچ 

صورت زني دیده نمي شود«) دورانت، ترجمه آرام و همکاران،1365، ج1،  ص 552 (.
جایگاه فرهنگي پوشش در میان زنان نجیب ایران   زمین به گونه اي است که در دوران سلطة کامل 
شاهان، هنگامي که خشایارشاه به ملکه »َوشي« دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران، 
زیبایي اندام او را بنگرند، وي امتناع کرد و از انجام فرمان پادشاه سر باز زد. به دلیل این سرپیچي، به 
حکم دادَوران، عنوان »ملکة ایران« را از دست داد. نقل این داستان در عهد عتیق چنین آمده است:»... 
امر فرمود وشتئ ملکه را با تاج ملوکانه به حضور پادشاه بیاورند تا زیبایي او را به خالیق و سروران نشان 

دهد؛ زیراکه نیکو منظر بود اما؛ وشتئ نخواست)کتاب مقدس، اِستَر، 10:1(.
درتأثیرآیین زرتشت برساختار پوشش درجامعة ایران، می توان گفت: از آن جا که مرکز بعثت » 
آشو زرتشت « ایران بوده است و آن حضرت در زمینة اصل پوشش زنان در جامعة خویش کمبودي 
نمي دیده است، با تأیید حدود و کیفیّت پوشش رایج آن دوران، کوشید تا با پندهاي خود ریشه هاي 
دروني پوشش را تعمیق و مستحکم نموده، عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانة استمرار و استواري 

پوشش معمول قرار دهد.
آیین یهودّیت

ویل دورانت می نویسد: اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت، چنان که مثال"بی آن که چیزی بر 

1. »سدره«که جامة دینی ویژه زرتشتیان است باید از نه پاره پارچه سفید و نازک دوخته شده و در زیر پیراهن چسبیده به بدن پوشیده 
شود. سدره در اوستا "ستره" نامیده و به معنای جامه نیک اندیش است.

2. کمر بستن کشتی نشانة پیمان و کمر بستن به بندگی خداوند یکتا و آماده بودن برای پیروی از دستورات اوست.
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سر داشت به میان مردم می رفت، و یا در شارع عام نخ می رشت، یا بر هر سنخی از مردان، درد دل 
می کرد، یا صدایش آن قدر بلند بود که چون در خانه اش تکلّم می نمود، همسایگانش می توانستند سخنان 
او را بشنوند، در آن صورت، مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه ای او را طالق دهد. او همچنین 
می نویسد:… و به استعمال سرخاب و سرمه، نکوهیده می شمردند. موافق بودند که مرد، باید برای 
پوشاک زن خویش سخاوتمندانه خرج کند؛ لکن غرض آن بود که زن، خود را برای شوهر خویش 
بیاراید نه برای سایر مردها) کهن، ترجمه گرگانی،  1382، ص186 (. در تأیید این که منشأ پوشش زنان 
یهودی، وجوب پوشش در شریعت موسی)ع( بوده، به داستان حضرت موسی و دختران شعیب می توان 
اشاره کرد که در آن، حضرت موسی به آنان امر کرد تا پشت سر او حرکت کرده و از پشت سر، او را 

به منزل پدرشان هدایت کنند. ) رسولی محالتی،  1353،  ج 2، ص69 (
در نظر منتسکیو، از دست رفتن عفت زنان به قدری نواقص و معایب پدید می آورد و روح مردم را فاسد 
می کند که اگر کشوری بدان دچار گردد، در بدبختی های فراوان فرو می رود. به خصوص در حکومت 
دموکراسی از دست رفتن عفت، سبب بزرگ ترین بدبختیها و مفاسد می شود و اساس حکومت را از بین 
می برد. بدین جهت، » در جمهوری نه تنها اخالق فاسد بلکه تظاهر به فساد اخالق و سبکی را نیز منع کرده 
اند; چه آن که عشوه گری و طنازی که از بیکاری زنها تولید می شود، نتیجه اش آن است که قبل از آن 
که خود زنها را فاسد کند، دیگران را فاسد می نماید «.)منتسکیو1، ترجمة مهتدی، 1362، ص325 ( حجاب 
در بین زنان قوم یهود، مطلبي نیست که کسي بتواند آن را  مورد انکار یا تردید خود قرار دهد. مورخین، 
نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین زنان  یهود سخن گفته اند، بلکه به افراطها و سخت گیریهاي بي 
شمار آنان نیز در این زمینه   تصریح کرده اند. در کتاب » حجاب در اسالم « آمده است: » گرچه پوشش در 
بین عرب مرسوم   نبود و اسالم آن را به وجود آورد، ولي در ملل غیر عرب، به شدیدترین شکل، رواج 
داشت.  در ایران و در بین یهود و مللي که از فکر یهود پیروي مي کردند، حجاب به مراتب   شدیدتر از 
آنچه اسالم مي خواست وجود داشت. در بین این ملتها وجه و کفین ) صورت و کف  دستها ( هم پوشیده 
مي شد. حتي در بعضي از ملتها سخن از پوشیدن زن و چهره زن نبود ؛   بلکه سخن از پنهان کردن زن بود و 
این فکر را به صورت یک عادت سفت و سخت درآورده  بودند  «. )اشتهاردی، 1384، ص5 ( در تورات 
از چادر و  بُرقع و روبنده اي که زنان با آن سر و صورت و اندام خویش را مي پوشانده اند، صریحا" نام برده 
شده است که نشانگر کیفیت پوشش زنان است. براي  نمونه در کتاب »روت« مي خوانیم: بوعز گفت: 
زنهار کسي نفهمد که این زن به خرمن آمده   است و گفت: چادري که بر توست، بیاور و بگیر. پس آن 
را بگرفت و او شش کیل جو پیموده   بر وي گذارد و به شهر رفت. ودر مورد   عروس یهودا مي خوانیم: 
»پس رخت بیوگي را از خویشتن بیرون کرد. برقعي به رو کشید و خود را در چادري پوشید و به دروازة 
عینایم که در راه تمنه است، بنشست«؛ حتّي به نزول عذاب در اثر آرایش دختران یهود براي بیگانگان 
پرداخته است در این  زمینه در »تورات« آمده: » و خداوند مي گوید از این جهت که دختران صهیون 
متکبرند و با  گردن افراشته و غمزات چشم، راه میروند و به ناز مي خرامند و به پاهاي خویش خلخالها را به 
1. Montesqies
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صدا مي آورند؛ بنابراین، خداوند فرق سر دختران صهیون را َکل خواهد   ساخت و خداوند، عورت ایشان 
را برهنه خواهد نمود. و در آن روز، خداوند زینت خلخالها و  پیشاني بندها و هاللها را دور خواهد کرد. 
و گوشوارها و دستبندها و روبندها و  انگشترها و حلقه هاي بیني را و ِرداها و شال ها وکیسه ها را. و آینه ها 
و کتانهاي  نازک و ِعمامه ها و برقعها را. و واقع مي شود که: به عوض عطریات، عفونت خواهد شد و  به 
عوض کمربند، ریسمان و عوض موهاي بافته، َکلي و به عوض سینه بند، زنار پالس و به  عوض زیبایي، 
سوختگي خواهد بود. مردانت به شمشیر و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد. و   دروازه هاي وي ناله و 

ماتم خواهند کرد و او خراب شده، بر زمین خواهد نشست«. )کتاب مقدس،   پیدایش، 38 :14-15(  
ویل دورانت، در این مورد می گوید: در طول قرون وسطا، یهودیان همچنان زنان خویش را با البسة فاخر 
می آراستند، لکن به آنها اجازه نمی دادند که با سر عریان به میان مردم روند. نپوشاندن موی سر، خالفی 
بود که مرتکب را مستوجب طالق می  ساخت. از جمله تعالیم شرعی یکی آن بود که مرد یهودی نباید 
در حضور زنی که موی سرش هویداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد. او در توصیف زنان یهودی 
می گوید: » زندگی جنسی آنان علی رغم تعدد زوجات، به طرز شایان توجه، منزه از خطایا بود. زنان آنان 
دوشیزگانی محجوب، همسرانی ساعی، مادرانیپرزا، و امین بودند و از آنجا که زود وصلت می کردند، 
فحشاء به حداقل، تخفیف پیدا می کرد «. )دورانت، ترجمه آرام و همکاران،1365،  ج12، ص62-63( 
در کتاب مقدس یهودیان، موارد متعددی یافت می شود که به طور صریح و یا ضمنی، پوشش زن و 
مسائل مربوط به آن، مورد تأیید قرار گرفته است. در برخی از آنها لفظ » چادر « و » بُرقع « به کار رفته است 
که نشانگر کیفیت پوشش زنان آن عصر است.در مورد پوشش کامل در مقابل نامحرم در » سفر پیدایش « 
تورات چنین می خوانیم: » ورفقه، چشمان خود را بلند کرد و اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد؛ زیرا 
که ازخادم پرسید: این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید؟ و خادم گفت: آقای مناست. پس 

بُرقع خود را گرفته، خود را پوشانید«. )کتاب مقدس، 24: 64-65(.
برخورد حضرت موسي)ع( به سبب رعایت حیاء و عفت با دختران شعیب، که به آنان فرمود، تا 
پشت سر او حرکت کرده و از پشت سر، او را به منزل پدرشان هدایت کنند تأکیدي  بر این فرهنگ 

است. )کتاب مقدس، پیدایش، 15 :38  (
آیین مسیحیت

در کتاب مقدس آمده است: پولس در رسالة خود به قدنتیان تصریح می کند: » اما می خواهم شما  
بدانید که  سر هر مرد،  مسیح  است  و  سر  زن،  مرد  و  سر مسیح خدا .هر مردی  که سرپوشیده دعا یا  نبوت 
کند،  سر خود  را رسوا  می نماید.  اما  هر زنی که  سربرهنه  دعا  کند، سر خود  را رسوا می سازد؛  زیرا این چنان 
است که تراشیده شود؛  زیرا  اگر  زن  نمی پوشد،  موی را  نیز ببرد  و  اگر زن را موی  بریدن یا  تراشیدن  قبیح 
است، باید  بپوشد؛  زیرا  که  مرد  را  نباید  سر خود  ر ا بپوشد ؛ چونکه  او صورت  و جالل خداست، اما  زن  
جالل  مرد  است؛ زیرا  که مرد  از  زن  نیست ؛ بلکه  زن  از مرد است  و  نیز مرد  به  جهت  زن آفریده نشده ، بلکه 
زن  برای  مرد.  از  این جهت  زن  می باید  عزتی  بر سر داشته  باشد،  به  سبب  فرشتگان ، در دل  خود  انصاف  
دهید آیا شایسته  است که زن ناپوشیده نزد  خدا دعا  کند «  )کتاب مقدس، 11: 14-3( بنابراین استدالل، 
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وقتی برای دعا ومناجات با خدا الزم است، سر زن پوشیده باشد، به هنگام رو به رو شدن با نامحرم پوشش 
سر الزم تر خواهد بود.

»در فرهنگ غیر روحاني مغرب زمین، پوشاندن مو، نشانه اي از فروتني و پاکدامني شمرده مي شد. 
تاج گیسوان یک زن، هنگامي که پنهان بود، سبب برانگیختن خواهش مردان نمي شد. پوشش گیسوي 
زنان، این معناي آشکار را مي رساند که او زیبایي اش را تنها براي چشمهاي همسرش نگه مي دارد«. 

) محّمدي آشنایي،   1378 ، ص 174 (
ودر کتاب مقدس در بیان پند به زنان می نویسد: » واما شما ای زنان، مطیع شوهران خود باشید تا 
چنانچه بعضی از ایشان نیز به انجیل ایمان نیاورده باشند،با دیدن رفتار شما ایمان بیاورند؛زیرا رفتار خوب 
وتوأم با احترام یک زن، بهتر از سخنان او دربارة مسیح، دردل شوهر اثر می گذارد. برای زیبایی به 
آرایش ظاهری نظیر جواهرات ولباس های زیبا وآرایش گیسوان توسل نجویید ،بلکه بگذارید باطن 
وسیرت شما زیبا باشد. باطن خودرا با زیبایی پایدار یعنی با روحیة آرام ومالیم زینت دهید که مورد 
پسند خداست. این گونه خصایل در گذشته در زنان مقّدس دیده می شد. ایشان به خدا ایمان داشتند 
ومطیع شوهران خود بودند. سارا همسر ابراهیم نیز چنین بود. او از شوهرش اطاعت می کرد وبه او چون 
سرپرست خانواده احترام می گذاشت، شما نیز اگر دختران آن بانوی بزرگوار باشید وراه خوب او را در 
پیش گیرید،دیگر ترس ونگرانی نخواهید داشت از اینکه ممکن است شوهرانتان از شما برنجند«. )کتاب 

مقدس،  نامة اول پطرس، 1380،3: 1-6(
بپرهیزید،  به   زنان  کردن  نگاه  از  فرمود:  عیسي )ع(  حضرت  است:  آمده  چنین  نیز  روایات  در 
است  کافي  نگاه  کننده  شخص  در  فتنه  ایجاد  براي  همین،  و  مي رویاند  قلب  در  را  شهوت  زیرا 

) قمی،1319،  ج 2، ص 596(
آیین اسالم

اسالم که آخرین آیین الهي و کامل ترین دین است و براي همیشه و همه بشریت، از طرف خداوند 
عالم، نازل شده است، لباس را »هدیة الهي« معرفي نموده و وجوب پوشش زنان را به جامعة بشري ارزاني 
داشته است. از انحرافات و یا افراط و تفریط هایي که پیرامون پوشش زنان وجود داشته است،  اجتناب 
نموده و در تشریح قانون، حّد و مرزي متناسب با غرایز انساني را در نظر گرفته است. در پوشش اسالمي، 
سهل انگاري هاي مضر و سختگیریهای بي مورد، وجود ندارد. پوشش اسالمي آنگونه که غرب تبلیغ 
مي کند، به معناي حبس زن در خانه یا پرده نشیني و دوري  از شرکت در مسائل اجتماعي نیست؛ بلکه 
بدین معناست که زن در معاشرت خود با مردانبیگانه، موي سر و اندام خود را بپوشاند و به جلوه گري 
و خودنمایي نپردازد. با توجه به غریزة قدرتمند جنسي، احکام و دستورهاي اسالم، تدابیري است که 

خداوند براي تعدیل و رام کردن و همچنین ارضاي صحیح این غریزه، تشریح فرموده است.
در قرآن کریم، آیاتي چند به طور صریح، در مورد وجوب پوشش و حدو کیفیت آن نازل شده است. 
ِّلُْمْؤمِنَاِت یَْغُضْضنَ مِنْ أَبَْصاِرِهنَّ َویَْحَفْظنَ فُُروَجُهنَّ َواَلیُبِْدینَِزینَتَُهنَّ إاِلَّ َما َظَهرَ مِْن درآیة 31 نورآمده است:»َوقُل ل

َها َولْیَْضِربْنَ بُِخُمِرِهنَّ َعلَی ُجیُوبِِهنَّ َواَل یُبِْدیَن ِزینَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَوآبَائِِهنَّ أَوآبَاء بُُعولَتِِهنَّ أَْو ...«

سابقه وساختار پوشش زنان ازدوران ایران باستان تا اسالم
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»و به بانوان با ایمان بگوچشمهاي خود را فرو پوشند و عورتهاي خود را از نگاه دیگران پوشیده نگاه 
دارند وزینتهاي خود را جز آن مقداري که ظاهر است، ننمایند و زینت هاي خود را آشکارنسازند، مگر 

براي شوهرانشان، پدرانشان، پدر شوهرانشان و...«.
دراین آیه چندین نکته قابل توجه در رعایت ووجوب پوشش حائزاهمیت است که به یک نکته اشاره 
می کنم ازجمله مقصود از » ِخمار آن جامه ای است که زن سر خود را با آن می پیچد وزاید آن را به سینه 
اش آویزان می کند. )طباطبائی، 1389، ج15،ص156( منظورهمین مقنعه یاروسری امروزی است که 

قابل استفاده می باشد.
َْزَواِجَک َوبَنَاتَِک َونَِساء الُْمْؤمِنِیَن یُْدنِینَ َعلَیِْهنَّ ِم همچنین در  سورة احزاب:59 می فرماید: »یَا أَیَُّها النَّبِيُّ قُل ألِّ

ن َجاَلبِیبِِهنَّ َذلَِک أَْدنَی أَن یُْعَرفَْن فاََل یُْؤَذیَْن« )اي پیامبر! به همسران و دختران خویش و بانوان با ایمان بگو که 
روپوش خود را برگیرند تا به عفاف و ُحریّت شناخته شوند و مورد آزار و تعّرض هوسرانان قرا نگیرند(

مقصوداز}یدنین علیهن من جالبیهن، نزدیک ساختن جلباب{؛.پوشیدن باآن می باشد؛یعنی زنان وقتی 
می خواهنداز خانه بیرون بروندروسری بزرگ خودر اباخودبردارند؛وقتی که به زن بگویند،جامه ات را به 
خودنزدیک کن مقصود این است که آن را رها نکن، آن راجمع وجور کن،آن را بی اثر وبی خاصیت 

رها نکن وخودراباآن بپوشان.
گفتنی است » استفاده از روپوشهای بزرگ که درصدر اسالم برسرمی افکنده اند دوجور بوده است 
که یک نوع صرفا" جنبة تشریفاتی واسمی داشته است. همچنانکه درعصر حاضر با چادرهیج جای 
ازبدن خود رانمی پوشانند، آن رارها می کنند.وضع چادر سرکردنشان نشان میدهدکه اهل پرهیز از 
معاشرت بامردان بیگانه نیستند واز این که مورد بهره برداری چشمها قرار بگیرند إباو امتناعی ندارند. نوع 
دیگربرعکس بوده وهست:زن چنان بامراقبت جامه های خودرابه خود می گیرد وآن رارها نمی کندکه 
نشان می دهد اهل عفاف وحفاظ استوخودبه خود دورباشی ایجاد می کند و ناپاکدالن را مأیوس می کند«.

) مطهری ،1386، ص160(
به عبارتی در قرآن دو دستور در خصوص حد پوشش زنان آمده است: پوشش حداقلی وپوشش 
حداکثری. در پوشش حداقلی بُعد ظاهری آن همان چیزی است که در قرآن از آن به ِخمار اشاره شده 
است؛ یعنی زن مسلمان در هر جای دنیا می تواند به شکلی که زنهای پاکدامن و عفیف آن منطقه لباس 
می پوشند، درآید؛ البته با حفظ دستورهای قرآن، یعنی افزودن مکّمل هایی به آن به گونه ای که کل بدن 
به جز گردی صورت و دستها تا مچ پوشیده باشد. درپوشش حداکثری، که رتبة اول پوشش  که همان 
پوشش برتر است کلید واژة ِجلباب را داریم.این واژه را اهل لغت و مفّسران معنا کرده اندبه چیزی شبیه 

چادر امروزی؛ به طوری که تقریباً سرتاسر اندام و برجستگی های بدن را بپوشاند. ) آذرتاش،1376 (
بی نیازی ازپوشش،از شبهاتی است که به گونه ای جدی درجامعه مطرح می باشد؛ به طوری که متأسفانه 
نگاه منفی به این فرهنگ ملی   اسالمی جامعه را فرا گرفته است. درحالی که در ایران باستان، چادر 
قبل از حضور اسالم به عنوان مقوله ای »ملی« بازخورد داشت تا بدانجا که برخی اندیشمندان، پوشش 
اسالمی رانتیجة تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان دانسته اند؛اما صحیح آن است که مبانی فقهی و احکام 
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اسالمی از آنجا که برمبنای فطرت وارزش های واالی بشری بنا نهاده شده است با مهر تأیید زدن بر پوشش 
ایرانی موجب تقویت و اعتالی فرهنگ پوشش که اکنون مترادف با پوشش اسالمی است، می باشد.

پاسخ به این شبهه ضروری است که چرا زنان به خاطر مردان باید پوشش داشته باشند؟ درپاسخ 
می بایست گفت: که خدای متعال در قرآن نمی فرماید: زنها پوشش را رعایت کنند تا مردان به سعادت 
برسند، مردان پاک زندگی کنند، مردان اذیت نشوند ویا مردان دچار هیجانات غیر اخالقی نگردند. به 
هیچ وجه مردان به عنوان بهره مندان اّولیه از قانون پوشش مطرح نیستند، هدف اولیةپوشش، رساندن 
منفعت به زنان است، لذا قرآن کریم می فرماید: }ذلک ادنی  ان یعرفن { پوشش برای آن است که زن 
شناخته شود، پوشش برای مهجو ر ماندن زن نیست؛ بلکه پوشش برای شناخته شدن زنان است، تا زن ابعاد 
زنانگی اش دوراز دسترس وغیرظاهر باشد و اسیرنگاههای زود گذر ورغبتهای خام و هیجانات مردان 
نشود؛ بلکه با سرمایة انسانی اش شناخته شود و با حیثیت انسانی اش با جامعه تعامل پیدا کند و جامعه هم او 
را با ابعاد انسانی اش ببیند،در حقیقت پوشش و عفاف، موهبتی است که به زن فرصت می دهد شخصیّت 
انسانی اش ملموس وزیباترباشداینکه در ادامةآیه می فرماید:»فال یؤذین « پوشش برای آن است که زن 
اذیت نشود همه دلواپسی زن است نه مرد،هدف پوشش وحفظ عفت وگوهرة وجودی زن است؛اما 
اینکه مردان هم ازاین پوشش بهرمند می شوند،خاصیت پوشش است؛ اما هدف اولیه نیست ؛ چراکه بین 
خاصیت و هدف تفاوت است پس هدف پوشش، بهرمندی زنان است؛ اما خاصیّت پوشش به گونه ای 

است که همة افرادیک جامعه نیز از این قانون الهی بهره مند می گردد.

نتیجه گیری
از مطالعة پیشینة فرآیند پوشش در ادیان آسمانی دریافت می شود که به طور یقین، پوشش در تمام 
ادیان و مذاهب آسمانی داراي جایگاه خاصي است از ظهور حضرت آدم بر زمین تا کنون پیروان 
ادیان الهی دارای پوشش مشخص بوده اند به طوری که این امر شامل یکی از ده فرمان حضرت موسی  
نیز می باشد تمام این ادیان، پوشش را واجب و الزم شمرده اند و جامعة بشری را به سوی آن دعوت 
کرده اند؛ زیرا لزوم پوشش به طور طبیعی از فطرت انسانها سرچشمه می گیرد و احکام و دستورهای ادیان 
الهی سازگار با فطرت انسانی تشریع شده است وکتابهای مقدس مذهبی،دستورها و احکام دینی، آداب 

و مراسم و سیرةعملی پیروان این ادیان الهی، می تواند گواه برای اثبات این ادعا باشد.
گرچه تاریخ  نگاران به زیاده رویها وسخت گیریهایی دراین راستا صراحت دارندکه قابل نقدمی باشد؛ 
بهطوری که دربسیاری از موارد زن از حق طبیعی خود محروم مانده است؛ اما نکته مهم این است که 
پوشش منحصربه آیین ومذهب خاصی ازجمله اسالم نیست. دلیل براین مطلب اینکه نویسندگان اروپایی 
نیزتاریخ پوشاک را بررسی کرده و از هر قوم و ملّتی که سخن رانده اند، پوشش نسبتاً کامل آنها را نشان 
می دهد. تحقیقات نشان می دهد که فقط پیروان ادیان مذهبی خودرا موظف به رعایت پوشش مناسب 
نمی دیده اند، بلکه همة اقوام وملل به این امر توجه داشته اند. مثال" مسیحیت، براي از بین بردن زمینه 
هرگونه تحریک و تهییج، زنان را به صورت شدیدتري به رعایت کامل پوشش و دوري از هرگونه 
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آرایش و تزیین فرامی خواند. در متون تاریخي، چادر و روبند، براي همگان حتّي براي خاتون هاي 
اشراف ضروري بود. در اعیاد نیز، کسي آن را کنار نمي گذاشت؛ بلکه با طال و نقره و پارچه هاي زربافت 
آن را تزیین مي نمودند و حتّي براي تفریح نیز با حجب و حیاي کامل در مجالس انس یا گردش هایي 

دور از چشم نامحرمان، شرکت مي جستند.
همچنین ازمطالعةچگونگی پوشش وتاریخ گذشتةاین موضوع در ایران باستان وایران بعد از طلوع اسالم 
برمی آید،ایرانیان از عهد کهن تا چندی پیش دربارةلباس پوشیدن تغییر نگرش اساسی نداشته اند، اگر 
چهدر گذر زمان سعی کرده اند، شیوة لباس پوشیدن را متناسب با شرایط ومقتضیّات زمانةخود هماهنگ 

سازند، ولی آنچه به نظر می آید،این است که درگذر زمان تغییرات اساسی به دنبال نداشته است .
بنابراین از بررسي و مقایسه حد وکیفیت پوشش در ادیان چهارگانه استنباط مي گردد که پوشش در 
ادیان دیگر، نسبت به اسالم از شدت بیشتري برخوردار بوده است. به طور مثال، پوشاندن صورت، گرچه 
در زمان زرتشت معمول نبوده و بعد از او در میانزرتشتیان معمول شده است؛ اما طبق آنچه گذشت، چادر 
و روبنده از ارکان اخالقي مسیحیان و یهودیان محسوب مي شده است؛ درحالي که بنابر نظر اکثر فقهاي 
اسالمي، پوشاندن صورت واجب نیست. لزوم کناره گیري کامل زن در حیض در دین زرتشت، محّق 
دانستن مرد در طالق زني که صدایش در کوچه شنیده شده بدون پرداخت مهریه از طرف دین یهود، 
رکن بودن چادرو روبنده و ذکر نام آن دو به طور صریح در کتاب مقّدس مسیحیان و وجوب سکوت 
زن نزد بیگانه و در کلیسا از طرف مسیحیت، بهترین گواه بر این مطلب است. بنابراین، نه تنهااسالم واضع 
قانون پوشش نبوده است، بلکه در جهت جلوگیري از افراط و تفریط هایي که درطول تاریخ در مورد 
این مهم به وجود آمده بود، به قانونمند کردن و تنظیم آن هّمت گماشته است و آن را به صورتي متعادل، 

صحیح و متناسب با فطرت انساني زن و غیرتمندي مرد،ارائه نموده است.
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