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 های بزرگ خ حجاب و پوشش در ادیان الهی و تمدنیتار

 1الهام ملك زاده

 :چکیده

و سدالمت   يبالنددگ ، مدال كدر رشدد،  را  يو محدور  ينقش اساسد انساني،  يها ارزشطول تاريخ بشريت، توجه به  در

 يدر صدحنه هدا  هدا   ارزشحضدور   نده يزمو فتده  ايتدداوم   ينيت و نقش آفرين محورياايفا نموده است  هرگاه جامعه 

نقدش   ازولدي، هرموقد     .گرديده اسدت ن يسعاد  جامعه تضم و ييايپو شده،ا يمه ياجتماعو  يا  فرديگوناگون ح

قابليت ظهدور و   يو فرهنگ ي، اقتوادي، اخالقياسيس ،ي، اجتماعيرد فردکعملو رفتار  وشده استه كها  ارزش يمحور

 گرفته است سقوط قرار  يبي، جامعه در سراشافتهيتجلي ن

زن بده عندوان يکدي از اركدان      يها يژگي، جايگاه رفي  عفاف در ميان جوام  با در نظر گرفتن وها ارزشاز جمله اين 

رد در دوران مختلم و در ميان اقوام و ملل عالم به تأكيد بر حفظ و صيانت يکن رويمثثر تثبيت آن در جامعه است  ا

مختلفي بروز  يل هاکكه با توجه به تفاو  هاي فرهنگي و رسوم ملل، در ش يرديکرو حقوق زن منجر شده است  از

آمدوزه هداي فرسدتادگان و انبيداء الهدي در       يافته و به موازا  رشد عقلي و فرهنگي جوام  و آشنايي آنان با تعداليم و 

آن  نهاده است  ايدن مقالده بدر    متعالي الهي رو به تکامل  ي انساني و رسيدن به نقطهها ارزشچارچوب نهادينه كردن 

كه در قالد    يميدهد و دستورا  و تعال بزرگ مورد مطالعه و تحقيق قرار يها است حجاب را در اديان الهي و تمدن

 آموزه هاي اديان الهي مورد تااكيد قرارگرفته و با ظهور اسالم به كمال رسيده بررسي نمايد 

 های بزرگ. ی، تمدنادیان اله  : حجاب، عفاف، زن،یدیلک واژگان

 

 مقدمه

 مهدم  اريبسد  يانسدان  جامعده  و انسدان  يتعال و رشد در او نقش و دهد مي  ليکتش را جامعه از يمين زن شور،ك هر در

 حضور  دارد درجامعه زن ژهيو گاهيجا از نشان هك مينيب يم را ياديز موارد ز،ين ياسالم مناب  و ينيد متون در  است

  اسدت  مطلد   نيد ا ديد مث    و ياجتمداع  ،يپژوهشد  ،يفرهنگد  ،يآموزش ،يعلم مختلم يها حوزه در يرانيا زن فعال

 تيد ترب و ميتعلد   حدوزه  در ژهيد و بده  جامعده  مختلم هاي حوزه در را زن نقش توجه، انيشا ظرافتي با اسالم ن،يبنابرا

  است كرده تبيين خدا راه مجاهدان و صالح فرزندان

 بده  ز،يد ن را ياجتمداع  يها صحنه در حضور رسالت متعهد، و هوشمند ينسل تيترب تيمسثول و رسالت بر عالوه زن،

 سدب   هدا  يناهنجدار  از ياريبسد   و آورد مدي  بدار  بده  ينامطلوب جينتا ياجتماع نامناس  طيشرا يگاه اما،  دارد عهده

 ييجدو  چاره زهيانگ با شوند، مواجه يلکمش با عاد ، طبق بر يافراد هرگاه راستا، اين در  شوند يم متعهد زن يانزوا

 از يپاسددار  يبدرا  ايد گو ،يمدوارد  نيچند  در  چنديپ يم من  نسخه و نندك مي مخالفت زيچ همه با شهير از ،ياساس

 رفد   ضدمن  ،ياصدول  برخورد با اسالم اما، ؛(6 -5: 1376 زاده، يفتاح) هستند خانه در او حبس به معتقد زن، حرمت

                                                           

   عضو هياا  علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعا  فرهنگي1
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 هدا  ضعم ها، يينارسا ،يا ژهيو يشيدوراند و ينيب زير منطق، با و است كرده مهيا را زن يتعال و رشد نهيزم ال ،کمش

 حضور  نهيزم سالمت قله به جامعه رساندن و گشا راه يها برنامه طرح با و ندك يم اصالح را جامعه يها يناهنجار و

 و حفاظدت  ،يند يد جوامد   در اصدوال ،   آورد يم فراهم    و ياجتماع ،يفرهنگ يها صحنه در زنان ژهيو به مردم، آحاد

 نتدرل ك در عفداف  روح بندابراين،   دارد قدرار   مدردي  و زن هر ي عهده بر كه است اي وظيفه يعموم عفت از مراقبت

 بده  زن در يرفتدار  يتقوا هکمل و شود بسنده يظاهر پوشش به اگر ولي  شود يم خالصه متانت و وقار تيرعا و رفتار

 نددامطلوبي اثددر جامعدده در و بددود خواهددد روح بدددون البدددك ماننددد زن يايددح واقدد  در و حجدداب د،يدداين وجددود

 (42 -37همان، )گذارد مي

 حجاب لغوي يمعنا

 يتاپدا  سر زنان هك يچادر روبند، پوشانند، يم بدان را خود چهره زنان هك ينقاب ستر، پرده، يمعنا به لغت در حجاب

 و افشدار  يصددر ) پوشداند  يمد  را زنان تن و سر هك"چادر مانند"آنچه ،(454: 1388ن،يمع) پوشانند يم بدان را خود

   است آمده( 489: 1381 گران،يد

 حجاب تاريخي هاي ريشه

 و نيدي آ هدر  بدا  اقدوام  و ملدل  بيشتر ميان در تاريخ، طول در كه دهد مي  نشان حجاب باب در متون و مناب  بررسي 

 هداي   ينشد  و فدراز  وجود با و خورد مي چشم به پسند مورد و معمول يردکيرو عنوان به زن حجاب  مسأله رسمي،

 رو به رو مشکالتي با در زن حضور و اجتماعي شرايط خود، مردم با برخورد در حاكمان  قهيسل اعمال با يتاريخي،گاه

 ميدان  در حتدي  كده  چندان   اسدت  شدده  نمدي  انگاشدته  ناديده طوركامل به "حجاب"  مقوله گاه چيه ولي گرديده؛ مي

 ظداهر  اجتمداع  در برهنده  ايد  و بوده نامناس  زنانشان پوشش كه شده ياد يبدو اقوام از ندر  به مورخان هاي نوشته

 حجداب   مسدأله  بده  نسبت يملت چيه كه دهد مي  نشان مختلم هاي درحوزه دانشمندان تحقيقا   جهينت  باشند شده

 توجده   راسدتا،  ايدن  در  اسدت  آورده مي شمار به يانسان جوام  مهم  مسأله را آن بلکه نبوده، توجه بي تنها نه( پوشش)

 ل،کشد  از اعدم  حجاب يا پوشش نوع مختلم، جوام  بر مكحا فرهنگ نيهمچن و ياييجغراف و يمياقل شرايط به ويژه

 يط را خود روال ها ملت بر مكحا استيس كه حالي در  است تأمل قابل نکا  از هم با آنها متفاو  طرح حتي و رنگ

     و ياقتوداد  ،ياجتمداع  ،ياسد يس مختلم مسايل از ناشي رسوم و آداب تبادل و ها فرهنگ برخورد اثر در گاه رده؛ك

  است يافته يراتييتغ و داشته يمختلف ا ريتأث

 عالئدم  از يا مجموعده  طريدق  از و بوده نظر مطمح حجاب، و پوشش ،يانسان جوام   همه در و خيتار طول در بنابراين

 عالئدم،  ايدن  از يرمزگشدائ  مسدلما    است شده برقرار جوام  يا جامعه ي  مردم انيدرم يفرهنگ يارتباط نظام ،يماد

 ييباورهدا  و تابوها و يدتيعق -ينيد يها نظام شناخت و جامعه آن مردم يفرهنگ و ياجتماع يرفتارها کدر مستلزم

 يا برجسدته  و مهدم  نقشها  ارزش نيا و گرفته آنها از را خود نينماد يها ارزش منطقه آن حجاب و پوشش هك است

 ردهكد  فدا يا بعدد  هداي  نسدل  يخيتار ا يح در آن دوام و استمرار و جامعه مردم يفرهنگ و ياجتماع تيهو حفظ در

 و يبشدر  اجتماعدا   يريد گ لکش آزاز در كه گردد مي باز دوراني به  پوشش و حجاب انتخاب انعکاس بيشترين  است

 منظور به يحفاظت نقش و جنبه با بلکه ارزشي، جنس از نه «پوشش و حجاب» مقولة به رويکردشان ه،ياول جوام  در

 ياجتمداع  يها تيفعال توسعه با بعدها  است بوده يهوائ و آب و يمياقل عوامل برابر در انسان بدن داشتن نگاه موون
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 داراي هدا،  پدوش  تدن  دوخدت   سب و لکش جنس، رنگ، نوع، ؛يمذهب -ينيد ديعقا يريگ لکش و جوام  يفرهنگ و

 تدن  از  يد  هر  گرديد برجسته مردم ذهن در آن نينماد و يفرهنگ و ياجتماع ردكارك و شد يفرهنگ نقش و نهيزم

 بده   كردند تداعي جامعه در را خا  يميمفاه ن،ينماد و يرمز صور  به آنها مخوو  يها هيآرا و ورهايز و ها پوش

 مختلدم  طبقدا   و افدراد  حجداب  و لبداس  پوشدش،  به اي تازه مفهومي بار افراد، پوشش  مدارانه ارزش رويکرد مرور،

   داد جامعه

 جنبده  ابتددا  كده  مدردم  پوشش دهنده تشکيل اجزاي از ي  هر مختلم، ملل و اقوام فرهنگي بيني جهان گسترش با

 ارزشدي  موقعيدت  و جايگداه  داراي رااسدا   هدا  «پدوش  تن» نمونه؛ عنوان به  شد مستقل ماهيتي داراي  داشت، حفاظتي

 يروحد  احدوال  و يشغل ،ياسيس ،ياقتواد ،ياجتماع منزلت و گاهيپا تعيين در ،«ها پوش تن» موقعيت  شدند خاصي

 يهدا  گدروه  در افدراد  يطبقدات  مقدام  و گداه يجا ،يسدن  ،يجنس يها تفاو  دهنده نشان و تأثيرداشت آنها فروشندگان

 حجداب،  و پوشش كاركرد از جديد تلقي طرز حال، هر به  نداشت سابقه زمان آن تا كه بود مختلم يقوم و ياجتماع

 فرهندگ  و لبداس  لکشد  دوخدت،  طرز رنگ، جنس، نوع،  شد پوشش برگزيدن در اي تازه موقعيت و مفاهيم ايجاد به

 همچندين  ؛يمعندو  و ياخالقد  ،يفرهنگد  يارهدا يمع وها  ارزش از يا مجموعه همراه به ها پوش تن به مربوط واژگان

 و عظمدت  ،يفريبندگ و جاذبه متانت، و وقار ا،يح و شرم مانند؛ ها پوشش انواع انتخاب راستاي در مفاهيمي معنايابي

 و زندا  و فقدر  ،يشداد  و سدوگ  ،ياقتوداد  و ياجتمداع  اعتبدار  و تيد اهم ،يجنس جاذبه ،يفروتن بر،ك و زرور حقار ،

 و پوشش ارزشي رويکرد اتخاذ و جوام  رشد موازا  به كه بود متعددي هاي مقوله ؛يآرمان و يمذهب -ينيد يباورها

 ندوع  مطالعده  رو، نيد ا از  ختيآم در آن نظاير و اجتماعي طبقا  و اشخا  جايگاه و يکديگر از افراد تلقي با حجاب،

 و تحدول  روندد  منسجم هاي يبررس و مطالعاتي محورهاي ايجاد به جامعه، يا و قوم گروه،  ي مردم حجاب و پوشش

 و مهدم  نده يزم و انجاميدد  آنهدا  يريپدذ  ريتأث و ياجتماع ردكارك و ها پوش تن از  ي هر ياجتماع -يخيتار يدگرگون

   آورد وجود به را يشناس مردم يها پژوهش ارزشمند

 ي عرصده  تدري  تدازه  هداي  مقوله حجاب، و پوشش انتخاب در جوام  و اقوام مدار ارزش رويکرد و افکار رشد ادامه در

 گرفدت  قدرار  افدراد  تيد هو و زبدان  سدطح  در و يافدت  تدري  جدديي  شکل ،«لباس انتخاب» قال  در كه يافتند فعاليت

 هويدت  عمدال   وي؛ حجداب  و پوشدش  عندوان  به فرد هر لباس نوع كه يا گونه به ،(18-17: 1382ايرانيکا، دانشنامه)

 ياقتوداد  و ياجتماع منزلت و شأن همچنين و ،يمذهب و ياسيس ،يصنف يها يوابستگ ،ييايجغراف ،ياجتماع ،يقوم

 مدورد  كده  داشت همراه به  ،«پوشش رييتغ» عنوان تحت ديگري مولود ،يرويکرد نيچن  ردك يم مشخص را فرد آن

 حربده  بدا  لبداس  و پوشدش   مقولده  از اسدتفاده  نيز، جديد دوران در  گرفت قرار مختلم هاي حکومت و مردم استفاده

 قدرتمندد  هداي  دولدت  هداي  سياسدت  مجموعه در مختلم وملل اقوام از ييزدا هويت هدف با و ارزشي هاي استفاده

 هداي  گدروه  و اقدوام  ،يفرهنگ -يقوم  هاي شاخوه رفتن ميان از نهيزم آن نامطلوب انعکاس كه يافت اي تازه جايگاه

   داشت يپ در انساني

 اسالم از قبل هاي شريعت و ها تمدن در زن

 را زن تداريخي  جايگداه  و موقعيدت  حددودي  تا زن، موجوديت با گذشته هاي قوم و ها مکت  برخورد در نگرش بررسي

 بدراي  نيدز،  زمداني  توليدد،  و كدار  ابدزار  اهلي حيوانا  رديم در زن ارزش و منزلت اي دوره در  كند مي تبيين ما براي
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 نده   بدود  محدروم  خدويش  حقدوق  حدداقل  از فرسدا،  طاقت كار همه اين قبال در و شد مي استفاده او از شهوا  اطفاي

 آن، بدر  عالوه  بود مند بهره بينش و دانش از نه و فرزندان تربيت در نقشي نه داشت، اموال تورف و درخانه اختياري

 حدق  شدوهر،  مرگ از پس كه اي گونه به  بود وابسته شوهرش به وي امور  همه و نداشت حيا  حق جوام  بعضي در

 عمل قبايل، افراد و داشت وجود زن  درباره شومي هاي عقيده وحشي، نيمه قبايل ميان در  گرفتند مي زن از را زندگي

 داشدتند،  ناروا تفاوتي زن وجود اصل مورد در انديشه اين صاحبان  دانستند مي خود مذهبي وظايم از را آن به كردن

 ازدواي  مظهدر  را او كده  ايدن  دليل به آنان  است انساني روح فاقد كه پنداشتند مي شيطان مخلوق را او كه اي گونه به

 را خدود  دختدران  رو، ايدن  از  كردند مي قلمداد خويش معبود پيشگاه در عمل بهترين را آزارش دانستند، مي شيطان

  نيابد گسترش شيطان نفوذ  دامنه تا كشتند، مي

 و كلددانيان  هندديان،  موريان،  دارد درخشاني تاريخ معنوي و فکري رشد و معارف تمدن، نظر از يونان: يونان تمدن

 سدير  خاصدي  جهت در هري  آنان  تمدن ولي اند؛ نهاده گام تمدن  دايره به يونان از پيش زمين  مشرق هاي ملت ديگر

 كدرده  شداياني  كمد   جهدان  باسدتان  تمدن به يونان هرحال، به  است  نداشته يونان تمدن مانند كاملي شکل و كرده

  است

 بدا  تناسدبي  هيچ زن وضعيت ولي شود؛ مي محسوب روزگار هاي تمدن ترين وگسترده ترين درخشان از يونان سرزمين

 فدو   از بعدد  و شدد  مي فروش و خريد بازارها در و بود تجاري كاالهاي جزء زن يونان، در  نداشت اش پيشرفته تمدن

   نداشت زندگي حق شوهر،

 كشدور  جندوب  در و فارس خليج مجاور النهرين، بين سفالي قسمت در كه باستاني است كشوري سومر،: سومر تمدن

 بسيار هاي تمدن از يکي و داشتند سکونت جا آن در ميالد از قبل سال هزار  پنج از سومريان     است شده واق  «أكد»

 و شدد  منقرض دوم هزاره در و تشکيل، م ق هزار سه حدود در آنان حکومت  كردند ايجاد النهرين بين در را تدريجي

 كده  داشت حق زن سومريان، ميان در  بود انواع ارباب پرستش سومريان دين  گرديد بابل و آشور ضميمه آنان قلمرو

 اي ملکده  مقام به گاهي زن  كند آزاد را آنان يا دارد، نگاه را خود بندگان و بپردازد بازرگاني كار به شوهرش از مستقل

 سخت، و بحراني هاي زمان در ولي راند؛ حکومت رأفت و مهر كمال با و شد چنين «ار -شوب» كه چنان رسيد؛ مي نيز

  بدهدد  طلبکار به وامي برابر در را وي يا بفروشد را خود زن داشت حق اوقا  بعضي او  بود مرد دست به هميشه كار

 زندا  مدثال    داشدتند  تفداو   يکديگر با وراثت و مالکيت در آنان و نبود يکسان زن و مرد بر اخالقي حکم روزگار آن در

   بود مرگ عملي چنين قبال در زن كيفر كه، صورتي در پنداشتند؛ مي ازماض قابل و سبکسري را مرد كردن

 سدال  هدزار  چهدار  آن تمدن تاريخ كه است فراعنه سرزمين و جهان كشورهاي ترين قديمي از يکي مور،: مور تمدن

 قددر   و عظمدت  يادگدار  شدمار  بدي  معبرهاي و ثالثه اهرام مانند مهمي، تاريخي آثار  است شده شروع ميالد از پيش

 بسدياري  زندان  كه وصفي از زمان، آن در موري زن اجتماعي وض : است معتقد دورانت، ويل  است كشور اين ديرين

 سدليطه  زندان  بدر  اندد  داشته عاد  كه يوناني سياهان رو، اين از  است بوده بهتر و باالتر دارند حاضر حال در ها ملت از

 سر به خويش زنان  سلطه تحت كه را موري مردان و اند كرده تعج  مور زنان آزادي  مشاهده از بگيرند، سخت خود

  اند نموده استهزاء بردند، مي
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 هندد  شمال از آريايي قبايل  شود مي شروع ميالد از پيش سال هزار چهار تا دو حدود از هندوستان تمدن: هند تمدن

 اصدول  نتيجده  در اندد؛  كرده تأسيس را برهمايي تمدن و اند شده سرزمين آن وارد ميالد از پيش سال1500 حدود در

 آنان اگر كردند مي فکر زنان كه بود اي گونه به اجتماعي وضعيت زمان، آن در  است آمده وجود به «هندويي» مذه 

 بزرگدي  سدتايش  را شددن  ربدوده  آندان  و اسدت  موجدود  وضد   از تدر  مندانده  شدرافت  بدهندد  پول برايشان و بخرند را

 مدوارد  در توانست مي و داشت تمل  حق خود فرزندان و زنان بر او  بود مرد امتياز معموال  «زن چند   » دانستند مي

  كند بيرون خانه از يا بفروشد، را آنان خا ،

: اسدت  شدده  نقدل  چنانکده  است؛ مسيحي الهيا  اوليه دوره يادآور كه برد مي نام زن از هايي عبار  با مانو،  نامه قانون

  كرد پرهيز زن از بايد پس است؛ زن زيرين، وجود  سرچشمه است؛ زن ستيز،  سرچشمه است؛ زن ننگ،  سرچشمه

 دسدت  اروپدا  روشنفکري عور در كه است هايي موفقيت از يکي چين فرهنگ كشم دورانت، ويل  گفته به: چين تمدن

  فلسدفه  و سياسدت  خدرد،  هدوش،  هندر،  تداريخي،  قدمت لحاظ از اقوام، اين: است نوشته چينيان  درباره «ديدرو  »داد

  كنندد  مي برابري اروپا اقوام منويرترين با موارد اين در مثلفان، از برخي  گفته به و برترند آسيايي اقوام ساير از دوستي

 زيدرا  بودندد؛  شدرمگين  همواره ماندند مي پسر بي اگر و داشتند پسرزايي آرزوي مادران نيز، متمدن فرهنگ اين در اما

 كده  هدايي  قربداني  برگدزاري  ديربداز،  از  جنگيدند مي ها ميدان در و كردند مي كار كشتزارها در دختران از بهتر پسران

 كردندد،  مدي  سدنگيني  خدانواده  دوش بدر  «بدار » همچدون  دختران،  بود پسران  برعهده گرفت، مي صور  نياكان براي

 كدار  جدا  آن در و روندد  شوهر  خانه به و گويند ترک را خانواده تا رسانيد، رشد  عرصه به شکيبايي با را آنان بايست مي

 قيمومت و ارج از كلي به زنان كه است پدري اجداد پرستش  دوره در  آورند بار به نو اي خانواده و زايند كارگر و كنند

 كسان و كودک پدر به فراوان تأسم با خويشاوندان و نزديکان آمد، مي دنيا به دختر مولودي اگر رو، اين از اند، افتاده

 جل  در تا كردند مي توصيه و دانستند مي اجداد و نياكان طرف از خشم نوعي را او بودن دختر و گفتند مي تسليت او

 ي گفته به داشتند؛ مطلق تقريبا  قدرتي پدران كنفسيوس، زمان در  آيد عمل به بيشتري كوشش ارواح لطم و محبت

 ايدن  و كردند مي خودكشي مرده شوهران به خود وفاداري اثبا  براي مردگان، شوهر كه بود چنين رسم درقديم وي

    داد مي روي نوزدهم  سده پايان تا حتي اعمال، گونه

 را تمددن  اصدول  و آداب و رفتند ژاپن به كره و چين مهاجران از اي دسته ميالد، از پيش قرن چند ظاهرا : ژاپن تمدن

 همين  رفت ژاپن به چين از ميالدي پنجم قرن در پرورش و آموزش و نويسي خط فن  اند آموخته جزيره آن مردم به

 وضدعي  ابتددايي،  هداي  دوره زندان  چين، مانند نيز ژاپن در  نمود هموار را ژاپن سرزمين به چيني مذه  نفوذ راه امر،

 عظمدت   دوره در  شدود  مي ديده زن شش كهن، امپراطوران درميان كه اي گونه به داشتند؛ بعد هاي دوره زنان از بهتر

 شدوهران  به فيلسوفي  بودند اول درجه شايد و بزرگ هايي نقش دار عهده كشور ادبي و اجتماعي حيا  در زنان كيوتو،

 وحشدي،  و هدرزه  شدوهران  مقابدل  در كه سپارد مي آنان به اما دهند؛ طالق را جو عربده و پرگو زنان كه دهد مي اندرز

 عالم زن وفاترين با و ترين مطي  ترين، فعال ژاپني زن خشن، تعاليم اين ادامه اثر در  كنند مضاعم را مهرباني و نرمي

  (26-24: 1387 زاده، فتاحي  )شد
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 باستان ايران در پوشش و حجاب جايگاه

  دهدد  يمد  سدرزمين  اين تاريخ گذشته روزگار در زنان پوشش و ازحجاب نشان ران،يا خيتار مناب  و متون به مراجعه

 هداي  نوشدته  بده  اسدتناد  بدا  كه دارد وجود انيرانيا کپوشا خيدرموردتار مختلم يها تابك قال  در اطالعاتي امروزه

 اطالعاتشدان  اهميدت  از يولد  برخوردارندد؛  بيشتري قدمت از تأاليفا  اين اگرچه  اند گرديده تدوين و تهيه گذشتگان

 حجاب بر حاكم شرايط باب در ما امروزي دانش بسا چه و نشده كاسته حجاب و پوشش نوع و زندگي وضعيت  درباره

 روايا   اسالمي، دوران متون ؛يپهلو متون و ها تابك  هاست گزارش و مکتوبا  همين بر مبتني ، عام طور به پوشش و

  آيندد  مدي  شدمار  به باستان ايران پوشش و حجاب به مربوط مناب  ترين اصلي عنوان به يفردوس شاهنامه در موجود

 از اي هالده  در را باسدتان  ايدران  مدردم  پوشاک و حجاب نوع و پوشش وضعيت ها مد  تا ،کاند  اطالعا  اين هرچند

 جدام  و ها بشقاب يرو نقوش نيهمچن و ها يحجار و يسنگ  برجسته نقوش  مطالعه و بررسي يول داد؛ مي قرار ابهام

  ردك شاياني  مك انيرانيا حجاب شناخت قيتعم به يشناس باستان از استفاده و    و مهرها ها، هکس ها،

 ريسدا  يبررسد  و هدا  انسان نقش با يگريد ياياش و ها مجسمه جهان، و رانيا مختلم يها موزه به مراجعه با امروزه 

  داد قدرار  مطالعده  مدورد  باستان دوران در را آن  اندازه و حد و حجاب نوع توان يم شناسي، باستان و تاريخي مسائل

   مجسدمه ( اسدت  تحقيدق  و بررسدي  قابدل  لباسدش  نوع و شده دايپ رانيا فال  در هك)  يانسان  مجسمه نيتر يميقد

 بده  چاقو دسته يجا به هك شده، دايپ اشانك يها يحفار در الديم از قبل سال 4200 به مربوط استخوان از يکوچك

 هك دهد مي  نشان مجسمه اين  است بسته خود مرك به هك است يلنگ منحورا  مجسمه نيا لباس  است رفته مي ارك

 ييها پارچه هکبل رده،کن استفاده خود، پوشش براي وانا يح پوست از يعيطب طور به الديم از قبل سال 4200 انسان

 كده  چندان  اسدت  دهيد چيپ مي خود مرك دور به ساده اريبس برش و تورف بدون و گونه لنگ را آنها و بافته پشم از را

 كده  يگدر يد يهدا  پوشدش  ايد  چدادر  بدا  دهيپوش يرانيا زنان دادند يم تياهم يپاكدامن به ربازيد از انيرانيا شد، اشاره

 در الديمد  از قبل سال 2400 شدند يم ظاهر مردان انيم در گرفت، يم بر در را تنه و پوشاند يم را موها از ييها بخش

 مدوزه  در اكنون و مانده يبرجا يهخامنش دوره از كه «الگاش» مقتدر پادشاه «گودا» نام به يا استوانه يمهرسنگ  ي

 : شود يم دهيد لباس نوع سه شود، يم ينگهدار فرانسه لوور

 شدانه  يرو آن يانتهدا  و اسدت  شدده  دهيد پيچ بدن دور تا دور باال به نيپائ از هك يپوست پارچه از: انيخدا لباس( الم

  است آزاد يلك به آن راست شانه و دارد قرار چپ

 و اسدت  شدده  هيته تخته  ي پارچه از هك معنا نيا به  است تر ساده ستاده،يا چپ سمت در هك يا فرشته لباس( ب

   است بوده پوست از انيخدا لباس مانند ظاهرا 

 در  است زانيآو آن لبه به هك است يهائ شهير از آن نيتزئ و است گرانيد لباس از تر ساده اريبس هك «گودا»لباس( ج

 هدر  كده  يا گونده  بده  اندد؛  پوشديده  شيهدا  مهيند و يرانيا شاهزاده كه است لباسي نوع سه نشانگر لوح اين حقيقت،

 كده ) امروزي تركيه خاک در واق  «يليارگ» در يسنگ يرو ديگر، يطرح در  دارند سرپوش ها مهيند و چادر شاهزاده

 يحتد   شود يم دهيد اس  بر سوار  و چادر پوشش با يرانيا زن نقش( است بوده بزرگ پارس سرزمين جزو روزگار آن

   است شده دايپ نيز هيروس  يپازر ي منطقه يها برف ريز از يهخامنش دوره يا پارچه يها سرپوش
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 بده يتك آن بداالي  در  اسدت  باسدتان  ايرانيدان  حجداب  و پوشش نوع مطالعاتي مناب  از ديگر يکي نيز، يحموراب بهيتك

 دسدت  در را قانون متن و شود يم ندهكپرا شعله شيها شانه از كه دارد وجود نشستن حال در آفتاب خداوند يا شمس

 مانندد  و شدده  ليکتش دامن شش مجموع از هك است دامني شمس لباس بهيتك نيا در  دهد يم يحموراب به گرفته،

 بده  را بددن  عضدال   هكد  يا گونه به  است ينرم پارچه جنس از و ساده آن تنه باال  است گرفته قرار هم يرو پونيژ

 الهكد  و رسدد  يمد  پداي  کندو  تدا  هك است يبلند دار نيچ دامن و تر ساده يحموراب لباس  است ردهك انينما يخوب

 هستند منابعي ديگر از تاريخي، قبرهاي  دارد يبرآمدگ يمك آن دور و است الهخودك هيشب هك سرگذاشته به يمدور

 عمومدا   هك دهد مي  نشان مادها دوره مانكحا از مانده يبرجا قبور  دارند اشاره باستان دوره در پوشش وضعيت به كه

 شدد،  مدي  دهيپوش الميع در ازل  كه گريد لباس نوع  ي  ردندك يم استفاده شانيپا مچ تا قبا شامل يتنگ پوشش از

   است يافته شکل رييتغ بعدها و هاست يآشور زمان لباس همان واق  در

 اندد،  آورده متعدددي  هاي گزارش باستان رانيا خيتار از كه يوناني دان يجغراف استرابون و مورخ هرودو  هاي نوشته

 ز،يد ن گزنفون  «اند ردهك اقتباس ها يماد از را خود لباس ها يپارس: »هك دهند يم نشان ها ايراني پوشش طرز باب در

 لباس نيا هك داشت آن بر را خود انکينزد و ردك اقتباس را يماد لباس ورشك»: است نوشته وروشك لباس مورد در

  «دهد يم نشان تر  يش و تر بزرگ را اشخا  و پوشاند يم را بدن  يمعا هك است آن لباس نيا حسن  بپوشند را

 نوشته آنان ميان در حجاب جايگاه و باستان دوران در ايران زنان پوشش ي درباره انگليسي مشهور مورخ دورانت ليو

 جدز  كه نداشتند را آن جرأ  اجتماع يباال طبقا  زنان و است بوده جيرا آنان نيب در يسخت اريبس حجاب    : »است

 زشيد آم مدردان  بدا  آشدکارا  كده  شدد  ينمد  داده اجدازه  آنان به هرگز  نديايب رونيب خانه از دار روپوش روان تخت در

 رانيد ا در  كده  ييها  نقش در  ننديبب( برادرشان اي پدر ولو) را يمرد چيه نداشتند حق شوهردار زنان  كنند( اختالط)

(  434:  4 ج ،1341 دورانت، ويل) «رسد ينم نظر به آنان از ينام و شود يمن دهيد زن صور  مانده، يجا بر باستان

 مدالک  لبداس،  طدوركلي  بده  و پوشدش  و حجداب  افدراد،  تيجنسد  گرفتن نظر در بدون باستان دوران در حال، اين با

 نمدي  مشاهده زنان با مردان لباس وض  ميان تفاوتي باستان، رانيا خيتار به مراجعه با  شد مي شمرده افراد برازندگي

 و هدا  دسدت  بدودن  آزاد بدا  لباسشدان،  شدکل  و نبودند بسته رو گذشته روزگار در رانييا زنان رسد مي نظر به و شود

 يمد  جندگ  لبداس  بانوان مواق  بعضي حتي  داد مي بيشتري عمل آزادي آنها به روزمره كارهاي انجام در صورتشان،

  پرداختند يم كار به مردان دوشادوش و رفتند يم ارزارك دانيم به و دنديپوش

 القدرن  المعدارف  رةيد ازدا نقل به) دارد ها پارس و مادها نيب در حجاب به مستقيمي اشارا  زين الروس المعارف   رةيدا 

 وجدود  ميقدد  فرس در حجاب كه دهد مي  نشان خيتار» است شده ركذ نيز يعشر ياثن ريتفس در(  1923 ن،يالعشر

 و مداد  دوران در ايدران  مردمان پوشش به مربوط مطال  البته،(  490: 10،ج1363،يعشر يراثنيتفس) «است داشته

 لبداس  مجمدوع،  در  است نشده ارايه يمشخو ريتوو زنان پوشش از و دارند اشاره مردان لباس به عمدتا  ،يهخامنش

 پوشدش  معمدوال   كده  دهدد  مي  نشان دوران، آن از مانده باقي هاي كتيبه و ها سنگ روي بر شده نقاشي درباري هاي

 اي و يليارگ يها مجسمه در نيز، يگاه  است بوده يرانيا حجم پر پوريگ جنس از و دار نيچ ماد، دوران يدربار افراد

 در د،يپوشدان  يمد  را آنهدا  گدردن  و سر هك داد مي تشکيل يامروز چادر چون يباالپوش را زنان پوشش ساتراپ يايدن
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 لبداس  مدورد  در آمدده  بدسدت  کمدر نيمستندتر  گذاشتند مي باز را خود صور  ردند،ك يم سر به را آن كه حالي

  است  يريپاز مقبره در شده شمك يواقع البسه ،يهخامنش دوره در زنان

 پوشاندن يول نبوده؛ معمول چهره يرو پوشش زرتشت، زمان در كه است اين بيانگر يخيتار متون در موجود مطال 

 رفت خانه طيمح در يآزاد با زن اگرچه  است بوده جيرا همگان نيب در چادر و شلوار و بلند لباس داشتن و سر يمو

 زيفسدادانگ  يهدا  اختالط از زيپره و املك حجاب با امور نيا يول پرداخته، يم ارك به مردان يهمپا و ردهك يم آمد و

 از انسداني  و اخالقدي  يهدا  ارزش از صديانت  و حجداب  رعايدت  ،«يسنيمزد» شيك افتني رسميت با  است بوده همراه

 او بدر  و ديد نينب را يگدر يد همخوابده  و ديريگ جفت و ديخواه زن: »بود زرتشت دين هاي آموزه و تعاليم ي مجموعه

 جايگداه،  اين حفظ بر زرتشت مذهبي تر گيرانه سخت ميتعال در(  90هيآ: مهاباد يشت نامه) «ديزياميم او با و ديمنگر

 يمد ك بدا  ساسدانيان  عهدد  در حکدم  ايدن   «بدود  اعدام مستوج  زن، خيانت»  آن طبق بر كه داشت وجود دستوراتي

 بده  توجه با  شد مى اعدام به محکوم تکرار، صور  در و زندانى خاطي، زن اول، بار: افتي رييتغ ريز صور  به  تخفيم،

 ،(انيهخامنشد ) پارس ماد، از اعم باستان ايران مختلمهاي  دوره در زن حجاب اهميت تبيين در مختلم نوو  ذكر

 : شود مي بيان زنان پوشش و حجاب رعايت خوو  در دوره هر موداق و نمونه ساسانيان؛ و اشکانيان

 مادها دوره( الم

 زندان  پوشدش  ندوع  رسدد  مي نظر به الد،يم قبل ما يها مجسمه و برجسته نقوش برطبق و تاريخي تحقيقا  هيپا بر

 در زيدرا  ؛(51: 1347 اءپور،يض) است بوده کساني مردان پوشاک با تفاو ، يكم با شکل لحاظ از ماد دوران در ايران

 پوشدش  انيم كه ياختالف واسطه به زن و مرد: »كه كرد اشاره مورد اين به تنها توان مي مانده يجا بر نقوش تحليل

 آن ريد ز از و اندد  گذارده خود سر يرو يپوشش زنان، رسد يم نظر به  شوند يم داده زيتم هم از دارد، وجود سرشان

 طبقده  اسداس  بدر  و بدوده  يارزدوان  بيشدتر  مادهدا  لبداس  رنگ احتماال (  54همان، « )است انينما بلندشان يسوهايگ

 انييروستا و ديسف موبدان قرمز، لباس انيجنگجو  ،يترت نيا به  است شده يم انتخاب جامعه در دوره آن ياجتماع

  اند دهيپوش يم يآب

 (انيهخامنش) انيپارس دوره( ب

 و پوشدش  ندوع   كردندد  سيتاسد  را يهخامنشد  سلسدله  و برداشتند انيم از را ماد دولت كوروش، لهيوس به انيپارس 

 روي بدر  شدده  انجدام  تحقيقدا   بدر  تکيه با نيز زنانشان خا  پوشاک  بود مادها لباس مانند پوشيدند مي كه لباسي

 آن از ماندده  جداي  بده  نقدوش  يبرخد  يرو از: » يحت  ندك يم دييتأ را دگاهيد نيا مانده باقي هاي مجسمه و نقوش

 و نيچد  راسدته  يدارا اي بلند و ساده يپوشش آنان راهنيپ  دارند جال  يپوشش كه ميخور يم بر يبوم زنان به زمان،

 ليمسدتط  يچدادر  نانيا  سوارند اس  بر پهلو از كه ميخور يم بر زين دوره آن گريد زنان به  است بوده كوتاه نيآست

 پدا  مدچ  تا يگريد بلند راهنيپ ز،ين آن ريز در و بلند دامن با راهنيپ  ي آن، ريز در و افکنده خود لباس همه يرو بر

 داخل طرف در طال زنگوله زن 33: »است آمده ينتيز يها زنگوله درباره هگمتانه تابكدر(  56همان،) «است انينما

 يصددا  رفدتن  راه هنگدام  و دوختندد  يمد  کپوشدا  گدر يد يها محل در اي شلوار لبه  ينزد در اي لباس دامن نييپا و

  «افزود يم کپوشا صاح  نتيز و تجمل بر آن آهسته
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 دهيد د برهنده   انسان ،يا نگاره چيه در هك است نيا انيهخامنش يباستان يها نگاره تمام در توجه جال  ا کن از يکي

: اسدت  گفتده  بداره  نيد ا در گزنفدون   اسدت  بوده حيقب و زشت اريبس انيهخامنش دگاهيد از يبرهنگ اصوال  و شود يمن

 هكد  بدوده  معتقد ظاهرا  و نندك تن بر را آن تا ردهك متقاعد را نانشكارك تمام و گرفته مادها از را لباس نيا وروشك»

 ( 161: 1385،يمار ديها) «دهد يم نشان بلند باال و بايز را يآدم و پوشاند يرام اشخا  بدن نقص لباس نيا

 انياشکان دوره( ج 

 دهدد  مدي  نشدان  تحقيقا  نتيجه  بود كامل يرانيا زنان حجاب گذشته، همانند اشکانيان، يا پارتيان حکومت دوره در

 يگدر يد راهنيد پ  بدود  راسدت  قده ي و دار نيآسدت  ن،يپرچ گشاد، ن،يزم يرو تا بلند يراهنيپ ياشکان زنان لباس: »هك

 راهنيد پ دو نيد ا يرو  بدود   بداز  قهي ضمنا  و كوتاه ياول به نسبت يکي نيا قد و دنديپوش يم ياول يرو كه اند داشته

 ايد  و يارزوان و شاد يها رنگ به ياشکان زنان چادر: » است آمده گريد يجا در(   194همان،) «كردند يم سر يچادر

 افکندده  گدردن  به يريزنج لهيوس به كه دكمه اي منقوش يضيب يفلز تخته  ي ريز در چادر گوشه  است بوده ديسف

 پهلوهدا  و عقد   قسمت در را( زنانه كاله ينوع) عمامه كه افتاده يم سر يرو ينحو به چادر نيا  است بوده بند شده

 (  197 همان،) «است دهيپوشان يم

 زيد ن و شدد  يمد  برافکندده  كه يشنل با كردند، يم تن بر زانو تا ييقبا ياشکان عهد زنان: »است آمده ديگر منبعي در 

 کقدوز  يرو تا نيپرچ و ميحج بلند، راهنيپ يانکاش زنان(  همان) «ختنديآو يم سر پس به معموال كه داشتند ينقاب

 از يهمگد  کپوشدا  نيد ا جدنس   دنديپوشد  يمد ( خدورد  يمد  يمرك مر،ك هيناح در هك راست يا قهي با دار نيآست پا

    بود يقالبدوز به نيمز و منقش يها پارچه

 يپوشد  تدن  از  كد مر آنها ياصل لباس ظاهرا  است، دهيشك ريتوو به ندر  به را زنان يپارت يها يحجار كه حالي در

 در جامده  نيد ا  افتداد  يمد  فدراوان  يها نيچ با همراه پاها کقوز تا مرك هيناح در كه يمربندك با بوده بلند و نيپرچ

 پشدت  هك بود يپوشش زنانه جامه گريد جزء  بود صيتشخ قابل اش يبلند يرو از فقط مردانه، گشاد  يتون با اسيق

  است بوده رايج پار  دوره تا يهخامنش دوره از اژه رانهك و انهيخاورم سراسر در و ديپوشان يم را سر

 صدنعت  درحيطدة  يگدذار  هيسرما  هزينه كشورها اقتواد از عظيمي بخش مدسازي، و مد يها مثسسه قال  در امروزه

 بده  خود مشتريان ميان در جديد هاي سليقه ايجاد در قدرتمندي محرک و مثثر عامل ردکيرو نيا  شود مي پوشاک

 از يدا  كده  هدايي  مددل  از الهدام  با و طراحان توسط كه هايي پوشش نوع از الگوبرداري ديگر، عبارتي به  آيد مي شمار

  دارد مختلم ملل و اقوام و مردم سليقه تغيير در مستقيمي نقش اند، شده انتخاب ديگر هاي فرهنگ از يا و طبيعت

 بدروز  بده  تواند مي بيني پيش قابل زير بعضا  و مختلم مذاه  و ها فرهنگ با تضاد در ها، الگوبرداري اين تأثير  دامنه

 جملده  آن از و اقدوام  گذشدته  تاريخ بر مروري  بيانجامد ارزشي هاي تفاو  اين از ناشي فرهنگي، و اجتماعي معضال 

 دوران در كده  خدورد  مدي  چشدم  به يونانيان پوشش نوع از پذيري الگو در ايرانيان رويکرد از جالبي هاي نمونه  ايران،

 تمددن  و فرهنگ از مختلفي مواديق رواج موج   سلوكيان، حکومت تشکيل و هخامنشيان بر اسکندر سپاهيان زلبة

 ايدن ( بدود  رايدج  يوناني رسوم و فرهنگ همچنان كه) اشکانيان كارآمدن روي از پس ها مد  تا و شد ايران در يوناني

 قدرار  اسدتفاده  مدورد   ونداني، ي لبداس  و مد از تبعيت به ايرانيان پوشش زيادي مد  ترتي  اين به  داشت ادامه مسااله

  گرفت مي
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 انيساسان دوره( د

 ندام  بدا  كده  نهداد  بندا  را جديددي  سلسدلة  ان،ياشکان ضعم از استفاده با زرتشتي، روحاني رهبران از باب  پسر رياردش

  اردشدير،  دستور به  كرد كشور يرسم نيد را زرتشت نيد  مدار، دين حکومت ي  عنوان به و يافت شهر  انيساسان

 توجده  بدا  دوره، نيا در  گرديد يبازساز پارتي، و سلوكي دوران در شده رانيو يها آتشکده و شد ترجمه اوستا كتاب

 مدورد  در  بودندد  كامدل  حجداب  يدارا همچندان  ايراني زنان بود، االجرا الزم كشور در زرتشت ينيد احکام كه اين به

 دوره نيا در است، بوده رانيا بانوان استفاده مورد شيپهاي  دوره از كه چادر: »است آمده ساساني يدور زنان پوشاک

 يتد ياهم چندان  دوره نيد ا در زنان حجاب(  114: 1347ضياءپور،) «است داشته استعمال مورد مختلم صور  به زين

 حفظ به كه اهميتي دليل به ولي) نبودند برخوردار بااليي اجتماعي جايگاه از كه هنرمند زنان لباس يحت» كه داشت

 سدامي،  « )شدد  مدي  دهيكش پا پشت تا بانوان، ريسا بلند يها لباس مانند( شد مي داده زنان حجاب و پوشش رعايت و

 ( 186: 1 ؛ج1388

 ايد  نهيسد  ريد ز در ينوار با را آن يگاه هك بود نيپرچ و بلند و دست  ي يراهنيپ عموما  يساسان دوره در زنان لباس

 تدر  نيپدرچ  ،ياضداف  يا پارچده  لهيوس به دامن يانتها قسمت ز،ين يگاه  بستند يم وكردند  مي جم  تر نيپائ يمك

 ندوع   داشدتند  بسدته  نسبتا  و ساده و گرد قهي و ها دست مچ تا بلند ييها نيآست راهنيپ نوع دو نيا  شد مي دوخته

 آمدده  دسدت  بده ( شداپور يب) در «بدست بادبزن يبانو» تن بر كه است بلندي راهنيپ ساساني دوره پوشش از گرييد

 يآسدمان  يآبد  آن رنگ  است يا حلقه يها نيآست داراي و شده هيته فييلط و کناز اريبس پارچه از پيراهن اين  است

 ايدن  در نيدز،  گدر يد پوش باال ينوع  است ينارنج شده بسته راهنيپ يرو بر و مرك دور به هك يمربندك امارنگ است،

 شدده  يدوز هيحاش و گرد آن قهي و ديرس يم پاها ساق تا هك بود يقبائ صور  به باالپوش نيا  شد يم استفاده دوره

 بلنددي  کچدا  سدر،  نيپدائ  قسدمت  در لباس نيا  شد يم بسته آن يرو يمربندك و داشت يبلند يها نيآست و بود

 يانکاشد   دوره  زنانده  شدلوار  همچدون  شلوارها نيا  ردندك يم پا به مردان يشلوارها مانند يشلوارهائ ز،ين زنان  داشت

 بده  پا ساق دور دار نيچ و يشك ينوارها لهيوس به و شده بلندتر يساسان دوره در آن يها ساق هك تفاو  نيا با بود؛

 جمد   بندد  بدا  را آن سدپس  سداختند،  يمد  يا فهيل زين را شلوار يدمپا و مرك  شد مي تهيه سك هر يپا يبلند اندازه

 دربدار  زندان  پوشدش  بده   «والقودص  خيالتوار مجمل» مانند اسالمي دوران مناب  از مانده باقي هاي گزارش  ردندك يم

  دنديپوشد  يمد  يآسمان يآب رنگ به ييشلوارها كه يساسان پادشاهان از دختيآذرم و دخت پوران  دارد اشاره ساساني

 آندان  از قبل يها دوره در هك ردندك يم استفاده چادر ينوع از يساسان زنان واق ، در  است پوشش نيا بارز قيمواد از

 يتفداوت   شدد  جيد را يهخامنش دوره لباس گريد بار و افتاد رواج از با يتقر انيساسان ارك آزاز با اما  شد يم استفاده ز،ين

 نيا  بود ريحر همچون کناز يها پارچه از شتريب انيساسان  جامه  بود پارچه جنس و نوع در داشتند دوره دو نيا هك

 عهدد   جامده  هكد  يحال در  است مشخص شود، يم دهيد ها لباس نيا ريتوو در هك يمواج و نيپرچ خطوط از يژگيو

  شد يم بافته ساده و صاف خطوطي با هك بود يميضخ يها پارچه از يهخامنش

 حجاب قرآني معناي

(  ) اسدالم  پيدامبر  زندان   دربداره  آن مورد ي  فقط و فرموده اشاره "حجاب" واژه به بار هفت مجيد قرآن در خداوند

 بدا  پدرده  پشدت  از خواهيدد  مي پيامر زنان از چيزي هرگاه و: »    فرمايد مي احزاب  سوره از 53 آيه در چنانچه  باشد مي
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 موجبدا   نبايدد  وجده  هيچ به شما و است بهتر آنها و شما براي دل پاكي رعايت لحاظ از عمل اين كنيد، صحبت آنها

 از تحدريم  ايدن   نداريدد  را او همسران با ازدواج حق وجه هيچ به حضر  از بعد و كنيد فراهم را پيامبر ناراحتي و آزار

 (986: 1384 صفارزاده،: مترجم ؛53/ احزاب « )است مهم بسيار امري خداوند لحاظ

  سدوره  از 51  آيده  صاد،  سوره از 32  آيه اسرا،  سوره از 45  آيه مريم،  سوره از 17  آيه اعراف،  سوره از 46  آيه در حجاب

 اسدتنباط  آن از امدروزه  كده  مفهدومي  و است رفته كار به "مان " و "پرده" معناي به احزاب  سوره از 53  آيه و شوري

 بده  «سَدتْر » و «سِتْر» كلمه جاي به و كرده تغيير حجاب  كلمه ديگر، عبار  به  است آن  يافته تحول معناي شود، مي

 شهوتزاي نگاه برابر در زن حفظ پوشش، از اسالم هدف كلي، طور به  است رفته كار به "پوشاندن" و "پوشش"معناي

 بدزرگ  مجتهدان و مراج  فتواي احاديث، قرآن، نوراني آيا   است اخالقي و رواني مسائل بسياري و دل بيمار مردان

 آيداتي  سداير  در و احزاب  سوره از 32 آيه و نور،  سوره از 31 و 30 آيا  در چنانکه  اند كرده تأييد را مسأله اين اسالم،

  اسدت  داده نشدان  مدا  به "حجاب" كلمه بردن كار به بدون را مرد و زن  رابطه مرز شده، بحث زن پوشش پيرامون كه

 (13-11: 1387 قاسمي،)

 حجاب و عفاف

 متندوع  و گسدترده  هاي عرصه و چارچوب كه هستند هايي واژه    و مرد و زن روابط حريم عفاف، ستر، حجاب، پوشش،

 اشداره  پوشدش  و حجداب  عفداف،  بده  مربدوط  مباحث به اختوار به مقاله اين در  اند داده شکل را "عفاف"و "حجاب"

 پدرورش  معرفدت،  و داندش  كسد    دارد تکامدل  و رشدد  قابليدت  معندوي  و مدادي   حوزه دو در انسان حيا   شود مي

 جسدماني  سدالمت  رفاه، از برخورداري كه گونه همان  گنجد مي معنوي كماال   دايره در انساني، و اخالقي هاي خولت

 همدين  بده   دارد دامنده  دو حياتش كه است واحدي حقيقت آدمي  دارد جاي مادي ي حوزه در بدن اعضاي پرورش و

 سدالمت  و اسدت  الزم روان سدالمت  بدراي  جسمي، سالمت  نيست تفکي  قابل يکديگر از دو آن نقص و كمال دليل

 از را جسدماني  هاي بيماري برخي رو، اين از  است شده آشکار پيش از بيش نکته اين امروزه،  تن تندرستي براي روان

 جهدان  و انسان و هستي به آدميان نگرش نوع به مادي، و معنوي حيا   دايره  كنند مي درمان روان فرا و روان طريق

 و اهدداف  تفداو   آن، شداهد   گذارد مي اثر انساني حيا   دامنه بسط و قبض در ها نگرش اين در دگرگوني  گردد مي بر

 هدا  نگدرش  تحول با كه كرد تلقي چنين نبايد البته،  است آن از پس و جديد علمي تحوال  از قبل هاي انسان زندگي

 حيدا    دامنده  بسط و قبض در ها دگرگوني اين كه حالي در  ماند نمي باقي اشتراكي  نقطه و شوند مي متحول چيز  همه

 هداي  انسدان  بدا  كندوني  هداي  انسان دليل، همين به  كند نمي ايجاد متضاد و متفاو  كامال  حيا  دو و گذارد مي تأثير

 كدم  شدان  اشدتراک  مدوارد  اميا شود، مي ديده چشمگير اختالف آنان بين نتايج، و مباني در و دارند هايي تفاو  گذشته

 و خودآگداهي  هدا  نگدرش   همده  در  اسدت  گشدوده  هميشه براي نظر و بحث و تفاهم وگو، گفت راه روي، اين از  نيست

 همگدان،   است پسنديده كاري همنوعان به خدمت و عدل گسترش همه، براي  است ارزشمندي رويکرد آگاهي جهان

 آنان از و دانند مي شهيد را ملَّي اهداف مسير در كشتگان همگان، و نهند مي ارج را اجتماعي مولحان و ملَّي قهرمانان

  كنند مي تجليل

 در ولدي  اسدت،  بدوده  حداكم  هدا  انسدان  ميان در واحدي كلي باورهاي ها، دوره  همه در كه دهد مي نشان هنجارها اين

 فطدر   عندوان  بده  آن از الهي اديان در كه است اموري از بخشي موارد اين  اند داشته اختالف آن هاي نمونه و موداق
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 ايدن  جدزء  نيدز،  "حيدا " و "عفدت "  اسدت  گرفتده  قدرار  فدراوان  تأكيدد  مدورد  هدم  اسالم مبين دين در و شود مي ياد

  هاست ارزش

 و پوشاندند مي را خود حيوانا  پوست و درختان برگ با كه نخستين زارنشينان هم) ها انسان بر هميشه پيشگي پروا 

 ندداريم؛  كداري  خودلت  اين بروز كيفيت و اندازه و شکل به نوشتار اين در  است بوده حاكم( امروزي نشينان دنيا هم

 تداريخ  عفداف  و حيدا   است داشته حضور و بروز هميشه انساني خولت ي  عنوان به كه است آن اصل در سخن بلکه

 آن، كالبد پوشش و است پوشش روح "عفاف"  كرد تعيين تاريخ خا ، هاي پوشش براي توان مي گرچه نيست، بردار

 ايدران  زندان  پوشش شاهنامه در نيز، فردوسي ابوالقاسم حکيم  آن  كننده تضمين پوشش و است پوشش  فلسفه عفاف

 : است كرده توصيم چنين را باستان

 :گويد مي شيرويه بارگاه در شيرين

 اندرجهان كس نديدي را او كه    نهدان در بد مدوي هنر از مدرا

 بدخويي از و مکر و تنبل از نده   جادويي آن است همين نمودم

 بدود بشنيده نيدز مهدتران از نده              بود ديده اين از پيش او موي كس نه

 (2223: 1370فردوسي،)بدرافشانددندد ها ل  زيدر خيدو   مداندند فدرو پيران زديددار

 :گويد مي رستم برابر در تهمينه

 (همان) مرا شنيدي آوا كس هرگز نه    مرا نديدي بيرون پرده از كس

  انگيدزه  تمدام  و زندد  مدي  تأييد مهر پوشش  فلسفه عنوان به آزرم و حيا بر تاريخي، هاي گزارش و ها قول نقل بنابراين،

 كيفيت در را ها انگيزه اين توان نمي گرچه است، نبوده خودنمايي و زيور يا و گرما و سرما از حفاظت پوشش، از انسان

 در عفدت  و حيدا  رعايدت  كه است اين آورد دست به توان مي رويکردها اين از كه ديگري  نکته  كرد نفي پوشش نوع و

 اسدتفاده  بيشدتري  پوشدش  از هميشده  زندان،   اسدت  بدوده  متفداو   كددام  هدر  آفدرينش  تناسد   بده  مرد و زن ميان

 آن پاسدخگوي  صدرف  جويي زيبايي حتي  نبود بيان قابل ها تفاو  اين بود، انگيزه گرما و سرما تنها اگر اند، كردنده مي

  نيست

 قدوانين  هندوز   اسدت  نکدرده  آزاد را حيدايي  بدي  و عفتي بي كسي ولي است، آزاد پوشش  اندازه و نوع كنوني دنياي در

 كده  دهدد  مدي  نشدان  آمدار  هنوز  است باقي خود قو  به عفت خالف كارهاي از جلوگيري لزوم بر جهاني و اي منطقه

 گدرايش  هدر  از جددا  و اسدت  انسداني  خودلت  ي  هنجار، اين حال، هر به  منزجرند عفتي بي از خود نهاد در مردمان

 سداختار  اسداس  بدر  و خدويش  دروندي  ضدمير  و نهاد حکم به ها انسان  است طرح قابل بشريت براي ديني و فرهنگي

 معندا  بددين   دارد ارزش و رشد قابليت ها خولت و ها ارزش ي همه مانند "حيا" البته،  دارند رزبت بدان خود وجودي

 انسدان  كده  راستي و صداقت مانند  دارند را آن دروني  مايه همگان ولي رسد، نمي فعليت به يکسان همه در گرچه كه

 از درجده  يد   در همده  اميدا  دارد، افدزايش  و رشدد  توان انساني ارزش و مثبت خولت ي  عنوان به و است آن طال 

 هداي  صدحنه  در او رويگرداندي  و ها خولت اين از انسان عملي تخلم دليل، همين به  ندارند قرار راستگويي و صداقت

 انحدراف  بده  كده  متخلفاني بسيار چه بلکه كند، نمي دار خدشه را  آن بودن فطري و زند نمي ضرر بودن كمال به زندگي

 انسداني،  خودلت  ي  عنوان به عفت و حيا رو، اين از  دانند مي كمال آن از محروم را خود و  كرده اعتراف خود عملي
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 نگدرش  در  دارد قرار خولت اين رشد و حفظ راستاي در و پوشش و است اسالمي فرهنگ در مرد و زن روابط مبناي

 تبدرَّج  قدرآن،  ديددگاه  از  دارد نقش تزكيه تحقق در عفاف و است آگاهي و طهار  تزكيه، گرو در انسان كمال قرآن،

[ 33/احدزاب ( ] )پيدامبر  زنان به خطاب قال  در مطل  اين شد، اشاره كه طور همان  است عفاف ي شکننده و ناقض

 كدردن  آشدکار  رفدتن،  راه عشدوه  بدا  گردن، و گوشواره و بند گردن نپوشاندن مردان، ميان رفتن راه  است شده مطرح

 ندور   سدوره  از 33  آيه  است تبرَّج درباره مفسران هاي ديدگاه جمله از    و است مردان شهو  تحري  سب  كه زيبايي

  است داشته بيان را "تبرَّج" از موداق سه نيز،

 پنهان؛ هاي زينت  ساختن آشکار -1

  بند؛ گردن جاي و گردن نپوشاندن -2

  گردد آشکار پنهان زينت كه اي گونه به رفتن راه -3

 بزرگ هاي انسان  هست و بوده ها انسان پذيرش مورد تابد، نمي بر تاريخ است، انساني خولتي حيا و عفت حال، هر به

 مبنداي  را آن و اسدت  كدرده  تأكيدد  آن بدر  نيدز،  اسدالمي  شريعت  اند كرده توصيه بدان را زن و مرد آسماني، اديان و

 (107-90: 1386 مهريزي،) است داده قرار مرد و زن حريم رعايت و نگاه كنترل پوشش، قبيل؛ از احکامي

 حجاب و عفاف حيا، رابطه

 فطدري  احساس حجاب به زن گرايش حقيقي  انگيزه  شود مي زشت كارهاي از خودداري موج  كه است اي ملکه حيا

 درک ديگدر،  عبار  به  است مرد در زير  مانند بيگانگان به نسبت زن در حيا و شرم  باشد مي حيا و شرم زريزي يا

 شرم، در  است خويش وجودي ارزش باالبردن براي نااهالن دستبرد از خود حفظ به زن زريزي الهام و فطري شعور و

 وادار را او كده  زن، فطدر   و خلقدت  در نهفتده  اسدت  مکانيسدمي  تددبير  دامندي،  پاک و عفاف به اشتياق و عشق ،حيا

 حيدا  و حجد   احساس وقتي لحاظ همين به  بپوشاند نامحرم چشم از را خود ناخودآگاه صور  به گاهي كه سازد مي

 زندده  او در حيا و شرم احساس وقتي عکس به و كند مي حجاب كشم هم اجتماع ناامن محيط در دهد مي دست از را

 حال عين در و ها زمينه از  است خويش پوشاندن به متمايل هم باز دارد، وجود هم كامل امنيت كه محيطي در است

  است زشت كارهاي انجام از شرم و حيا احساس عفاف، ثمرا  از

 بدا  شدما  تدرين  عفدت  بدا   بدود  خواهدد  بيشدتر  نيدز  او عفت باشد بيشتر انسان در ها زشتي از شرم احساس اين قدر هر

 آوردن روي و پوشدش  و لبداس  آفدرينش  بشر، جسمي و روحي هاي ويژگي تناس  به ش ، بدون  شماست حياترين

 فرزنددان  اي: است آمده 26 آيه اعراف سوره در  شود مي محسوب الهي هداياي و ها نعمت از يکي آن، به انسان فطري

 از ايدن  اسدت،  بهتر تقوا لباس و شماست زيست مايه و پوشاند مي را شما اندام كه فرستاديم فرو لباس شما براي آدم،

 تدن  كده  كند نمي تن به لباس آن براي انسان اسالمي فرهنگ در  پندگيرند شده، متذكر كه باشد است، خداوند آيا 

 تدن  كه است دژي ديوار  منزله به  است حريم ي  او براي لباش  بپوشاند را خود تا پوشد مي لباس بلکه كند، عرضه را

 نده  كندد  كدم  را جنسدي  تحري  كه است آن براي لباس كند، مي حفظ را او كرامت و دارد مي محفوط دستبرد از را

 ارزش ايدن  كسي اما دانند، مي متعهد و مثمن را خود ها انسان همه ادعا مقام در شايد  بيفزايد تحري  قدر  بر آنکه

 :باشد دشته را زير هاي ويژگي كه دارد را عفاف گوهر يعني انساني، عالي مقام و
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  كنندد  مدي  پرهيدز  شدود،  ديگران توجه جل  موج  كه نامناسبي و سب  كار هر از عفيم زنان: وقار و سنگيني( الم

  نمايد جذب خود سوي به را نامحرمان كه نيست اي گونه به رفتارشان و پوشيدن لباس رفتن، راه طرز

 بدا  خووصدا   ضدروري  زيدر  سخنان از و زند مي حرف وسوسه بي و آرام و ساده گويد، مي سخن كه: سخن در عفت( ب

  كنند مي دوري نامحرمان

 سر موي از قسمتي گذاشتن بيرون خود، هاي زينت دادن نشان همچون نمايي خود مظاهر از: خودنمايي از پرهيز( ج

 برابدر  در را خدود  زيندت  عفيدم  زندان : »فرمايدد  مدي  قدرآن  در خداوندد   نمايند پرهيز نامحرمان براي چهره آرايش يا

 «سازند نمي آشکار نامحرمان

 جدذب  موجد   كده  زنندده  و تندد  هداي  رندگ  و چسدبان  و ندازک  هاي لباس انتخاب از عفيم زنان: مناست پوشش( د

  ورزند مي اجتناب شود مي ها آن سوي به نامحرمان

 و لهو و گناه مجالس همچون نامناس ، و آلوده هاي مکان و مراكز به رفتن از عفيم زنان: آمدها و رفت در كنترل( هد

  كنند مي خودداري لع 

 بده  نگداه  گرچده   گيدرد  قدرار  توجده  مورد بايد اساسي اي زمينه پيش عنوان، به عفاف كه يابيم مي در گذشت آنچه از 

 رسدد،  مدي  نظدر  بده  تدر  ضدروري  اول قددم  در آنچده  اما است، مثثر جامعه اخالقي و معنوي رشد براي حجاب، مسأله

 كده  حيدا  چنين هم است، دقت قابل ها بنيان اصالح در عفاف به نگاه اين از  است جامعه اخالقي هاي بنيان سازي سالم

 مسدير  دو ايدن  پرتدو  در جدز  واقعدي،  حجداب  دانست بايد  است علت گاه و معلول گاه عفاف با متقابل ارتباط ي  در

  چگدونگي  از اي مجموعده  بلکده  نيسدت،  حجاب به محدود جامعه، ي  اخالقي سازي سالم كه دانست بايد  بود نخواهد

  دارد مسدتقيم  نسدبتي  جامعده،  حياي و عفاف سطح ارتقاي با كه است اجتماعي و فردي نبايدهاي و بايدها و رفتارها

 تحميلدي،  ريدايي،  تواندد  مدي  حجداب   است منش و بينش خولت ي  عفت و ويژه پوشش همان حجاب حقيقت، در

 (48-45: 1388 اسحاقي،  )است اختياري ارزش و خولت ي  عفت ولي باشد، اختياري زير يا ظاهري

 ياسالم فرهنگ در حجاب

  يد رق ياسدالم  تيد معنو  اوست يزندگ تيزا و مطلوب مالك تيمعنو هك است يموجود انسان ،ياسالم فرهنگ در

 و دارد خددا  يسو به رو انسان اسالم، در  است تيماد و تيجسمان نندهك نترلك و نندهك تيهدا هکبل ست؛ين تيماد

 تر ميشر انسان جا نيا در  سك همه با نه و جا همه نه وقت، همه نه ،اندازه به اما رد؛يگ يم بهره ريمس نيا در تن از

 پوشدش  نيد ا و بپوشدد  را خود تا پوشد يم لباس دليل اين به انسان  شود شناخته جسمش لهيوس به هك است آن از

 (  40 -38: 1380 عادل، حداد)شود حفظ رامتشك تا است ميحر  ي او يبرا

 افدراد   قهيسدل  محودول  صدرفا   را آن بتوان هك ستين يسطح و ساده ردکيرو آن، نوع و لکش و لباس مسأله ن،يبنابرا

 او لبداس  جمله از انسان به مربوط ياصل امور  همه در آنها تفاو  و است ينيب جهان و فرهنگ دو  مسأله هکبل دانست؛

 بدر  يلك به انسان تيشخو قهرا  باشد، اعتبار يب ،يانسان و يمعنو يواال يها ارزش هكاي  جامعه در  شود يم گر جلوه

 بدا  يحتد  و يا لهيوسد  هدر  با دارند يسع افراداي  جامعه نيچن در  رديگ يم لکش آنان نظر اظهار و گرانيد توجه هيپا

 گدم  رايد ز دهندد؛  نجدا   جامعده  در شدن گم از را خود و نندك جاديا تشخص ينوع خود يبرا پوشند، يم هك يلباس

 و باشدد  يطبقدات  اخدتالف  هكد اي  جامعده  در گر،يد طرف از  دانند مي خود مرگ و تيشخو يفنا را جامعه در شدن
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 تا آورند يم لباس تر ديجد يمدها يسو به رو دهند، نشان برتر و گرانيد از يجدا را خود مدام بخواهند ثروتمندان

 در ز،ين گرانيد با رقابت و حساد  ،ييخودنما به ليم ،يطرف از  باشد آنان ثرو  و مال زانيم بر اعالم و تفاخر لهيوس

(  45 -44 همدان، ) اسدت  مدثثر  لبداس  نوع انتخاب در زين گرانيد بر سلطه به ليم و يطلب جاه  ندك يم ظهور لباس

  اوسدت  تيشخود  نندده ك مشخص و ريضم سر نندهك انيب و دارد ارتباط او منش و نشيب با سك هر لباس ن،يبنابرا

 (   44 – 43 همان،  )است آن پوشنده شخص تيشخو معرف هکبل ؛ است جامعه فرهنگ ريتأث تحت تنها نه لباس

 حجاب و پوشش لزوم

 :  است يآدم ازين سه يگو پاسخ مك دست لباس هك شده روشن آمده، عمل به قا يتحق  جهينت از

  ند؛ك حفظ باران و برف و گرما و سرما از را انسان( الم

  شرم؛ و عفت حفظ جهت( ب

 ( 6 همان،)بخشد يم وقار و ييبايز ،يآراستگ انسان( ج

 االكد   يد  حدد  تدا  را او اعتبدار  و حيثيدت  كرامدت،  و برد يم نيب از را زن ارزش يبرهنگ هك است نيا ركذ قابل  تهکن

 و سدود  يبدرا  زن  اسدتفاده  در يسدع  و نندد ك يم استفاده سوء حالت نيا از دا يشد يزرب جوام  در و دهد مي  اهشك

 يضدرور  امکد اح از يکد ي زن يدگيپوشد  واقد   در  گرداند يم بر او به را زن يواال ارزش اسالم اما،  دارند خود منفعت

  رديگ يم قرار استقبال مورد شود، پرداخته آن به وايش و جام ، ،يمنطق با،يز يکسب به اگر هك است اسالم

 يا ضدابطه  و حدد  ديبا و باشد يا اندازه و لکهرش به تواند ينم زنان لباس مخووصا  و افرادجامعه لباس هكگريد ليدل

 قدا  يتحق و اسدت  يجنسد   زهيد زر  يتحر موج  لباس و پوشش در يبار و بند يب اصوال  هك است نيا باشد، داشته

 اسدت  ردهك ثابت را موضوع نيا مرد و زن يروح و يجسم يها تفاو  باب در يروانشناس و يولوژيزيف  حوزه در يعلم

 بددن  مواضد   و ها ييبايز  هيارا رايز دارد؛ پي در را زن «آرامش و تيامن» پوشش لزوم برآن، عالوه(  64و 63همان،)

 يمد  يريشدگ يپ ينداامن  نيا از چه آن و انجامد يم زن تيامن و آرامش سل  به و زند يم دامن مردان شهو  به زن،

 ينداگوار  آفدا   از يريجلدوگ  حجاب فلسفه رو، اين از  شد خواهد يعمل ياسالم حجاب با هك است زن يدگيپوش ندك

 ( 21 -19 و15: 1377،يبركا)است خانوداده انيبن رفتن نيب از چون

 سدالم  روابدط  جاديا به هکبل ند؛ك يم حفظ را زن يواال ارزش تنها نه ياسالم پوشش و حجاب هك مينيب يم ن،يبنابرا

 يقانون ازدواج ادركدر و يخانوادگ طيمح به يجنس لذ  انواع خواهد يم اسالم  انجامد يم فعال تكمشار و ياجتماع

 بدا  را تيد فعال و اركد  هكحاضر عور يزرب ستميس برخالف  باشد تيفعال و ارك يبرا منحورا  اجتماع و افتهي اختوا 

 ( 83: 1374 ،يمطهر)ختهيآم هم در يجنس يها ييجو لذ 

 گيري نتيجه

 و فراز وجود با  و بوده اهميت داراي ايران در باستان دوران از كه رود مي شمار به مسايلي جمله از ايراني زن پوشش 

 زمدان  از پوشدش  مفهدوم  واقد ،  در  اسدت  نشده جدي تحوال  دستخوش مختلم، دوران در حاكمان حاكميت فرود

 آن از مانده جاي به آثار و باستان ايران تاريخ در كاو و كند  است گرديده حفظ ايرانيان فرهنگ در سو اين به باستان

 ايدن   اسدت  بدوده  عدام  و خا  زبانزد رانيا زنان پاكدامني و نيکو اخالق و حجاب ديرباز از كه دهد مي  نشان  دوران

 االيدام  قدديم  از ايدران  بدانوان  بلکده  است؛ نشده ايران وارد حجاب ايران، به اسالم ورود با كه است انکار قابل زير نکته
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 و حجداب  داشدته،  پوشدش  و حجداب  رعايدت  بدر  اسالم مبين دين كه دييكتأ  و انساني تعاليم با و اند داشته حجاب

 شدده  تبدديل  اسدالمي  اصيل ارزش ي  به اسالم ورود از پس و بوده توجه مورد ايران در تاريخ طول در آن از صيانت

  است

 ارهاکراه

: گفدت  ديبا  است يضرور حجاب با آن ارتباط و ايح و عفاف به توجه ياسالم پوشش و حجاب فرهنگ گسترش يبرا

 يول باشد؛ يارياخت ريز اي يظاهر ،يليتحم تواند يم حجاب البته،  است يدرون پوشش عفت و يرونيب پوشش حجاب

 ايد  و المكد  در عفدت  امدا  باشدد؛  داشدته  مناسد   حجداب  يسك است نکمم  است يارياخت ارزش و خولت  ي عفت

 آگاهانده  حجداب  تدا  بدود  «يعمدوم  عفدت » دنبال به ديبا جامعه يساز سالم يبرا ن،يبرا بنا باشد، نداشته يامورجنس

  اسدت  شتريب او عفت باشد، شتريب انسان از شرم و ايح قدر هر هك است عفاف ثمرا  از «ايح» ازطرفي،  ابدي گسترش

 يسدو  به رفتن از پسران و دختران بازدارنده عامل و يارياخت يها يبد و ها يخوب کازادرا برخاسته است يشرم ا،يح

 يقد يحق ي زهيد انگ  دارد وجدود  يمنطقد  يا رابطده  حجداب  و ايد ح و عفداف  نيب ن،يبنابرا  است ياجتماع يها انحراف

 فطدر   در نهفتده  يسدم يانکم مانند واق ، در  استيح و شرم يزيزر اي يفطر احساس ياسالم حجاب به زن شيگرا

 داريد ب حجداب  فرهندگ  گسدترش  هاي راه از يکي ن،يبنابرا  بپوشاند نامحرم ديازد را خود كند يم وادار را او و است زن

  است آن ارزش و بودن ميعف به آنان كردن آگاه و زنان فطر  در ايح و شرم ردنك

 فرزنددان  توانندد  يمد  جامعده  ندگانينما عنوان به نيوالد  دارد فرزندان تيشخو يده لکدرش يمهم نقش خانواده*

 از کودكد   اسدت  مادران متوجه شتريب تيمسثول نيا  نندك تيترب مقبول ياجتماع يوالگوهاها  ارزش مطابق را خود

 ياسدالم  حجاب با را آنان م،يلکت سن به فرزندان دنيازرس قبلتوانند  يم مادران ن،يبنابرا  ندك يدميتقل خود نيوالد

   باشند يبرا مناس  ييالگو آنان يبرا و نندك آشنا

 و سن هم انيم يعاطف چهره به چهره ارتباطا  خاطر به و ندك يم تجربه را افتهي سازمان روابط مدرسه در كودک*

 در حجداب  بده  مربدوط  معدارف  ،ياساسد  طور به ديبا  گذارد يم او تيشخو بر عميقي ريتأث يريگ الگو جهت ساالن

 طدور  يدرسد  مختلدم  سدطوح  در حجداب  امکواح آثار گاه،يجا ت،ياهم ي فلسفه  شود سيتدر مدارس مختلم سطوح

  گردد همراه مداوم و الزم يعلم يها آموزش با و شود لحاظ املك

 يسداز  دستکي استيس  نندك يم فايا افراد ياجتماع تيدرترب يمهم اريبس نقش ز،ين مطبوعا  و ونيزيتلو و،يراد* 

 يريد گ لکشد  يبدرا  يسداز  نده يزم و خدا   يبسترها به جامعه  ي فعال يها فرهنگ خرده يده انيجر و يفرهنگ

 از يبرخوردار  شود يم اعمال ها رسانه نيهم يمجرا از عمدتا  يمل فرهنگ عنوان تحت استاندارد واحد  ي تيمكحا

 بده  يدولتد  زكمرا و ها بخش در ستميس نيا  است يضرور يعمل التزام يمنظورارتقا به ياجتماع نظار  ستميس  ي

  اجراست قابل يرسم ريز صور  به و يجمع وجدان ردنك حساس قيطر از جامعه در و يرسم صور 

 آن بدا  هكد  است ظاهر وض  و لباس انتخاب در را همسرخود قهيسل و نظر يا دهيعق و رکتف هر با زنان ديترد بدون* 

 در هدا  آن دختدران  و زنان پوشش نوع در مردان ر يز عدم اي و يرتمنديز رو، نيا از  شوند مي جويا ظاهر جامعه در

   دارد ييسزا به نقش نامحرم برابر
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 مآخذ و مناب 

  قم كتاب، بوستان انتشارا  دوم؛ چاپ عفاف، گوهر ؛(1388)سيدحسن اسحاقي، -

  تهران عتر ؛ اميپ انتشارا  چهارم؛ چاپ حاضر؛ عور در حجاب از يعمل و نو يليتحل ؛(1377)رضا محمد ،يبركا -

  هنر،تهران دانشگاه انتشارا  ،کپوشا تحوال  ريس و شيدايپ بر يا مقدمه ران،يا کپوشا خي؛تار(1385)يميرح چهريپر -

  ،تهران(سمت) ها؛ دانشگاه انساني علوم كت  تدوين و مطالعه سازمان ،1جلد هخامنشيان، تمدن تاريخ ؛(1388)علي سامي، -

  ران ه ت ا ، ق ي م نشر ،ير ش ع ي ن اث ر ي س ف ت ؛(1363) ن ي س ح ،ي م يظ ع دال ب ع اه ش -

  تهران هفتم، چاپ سروش، انتشارا  فرهنگ؛ يبرهنگ و يبرهنگ فرهنگ ؛(1380)يزالمعل عادل، حداد -

   ران ه ت ان، ي ان اس س ي اه ش ن اه ش ان يا پ ا ت ان زم ن ير ت ن ه ك از ان ي ران يا ي ان ت اس ب کا وش پ ؛( 1347) ل ي ل ج اءپور، ي ض -

  قم ؛ قم  هيعلم حوزه ياسالم غا يتبل دفتر دوم؛ چاپ سنت؛ و قرآن دگاهيازد حجاب ؛(1376)هيفتح زاده، يفتاح -

  قم ؛ كتاب بوستان انتشارا  سوم؛ چاپ اسالمي؛ انديشه و تايخ در زن ؛(1387)هيفتح زاده، يفتاح -

   ،7 ج ،5 چ ،1370اسالمي، انقالب آموزش و انتشارا  سهامي تكشر مول، ژول: موحح شاهنامه، ابوالقاسم، فردوسي، - 

2223  

  تهران ققنوس؛ هزاره انتشارا  اول؛ چاپ حديث؛ و قرآن ديدگاه از حجاب بررسي ؛(1387)مرضيه قاسمي، -

  تهران نهم، چاپ كارنگ، نشر ،يرجب زيپرو تركد ترجمه داريوش، زبان از ؛( 1385) يمار ديها خ،ك - 

   تهران اميركبير، انتشارا  ،پنجم چاپ ،1:ج معين، فرهنگ ؛(1364)محمد معين، -

  تهران صدرا؛ انتشارا  م،کي و چهل چاپ حجاب؛ مسأله ؛(1374)يمرتض ،يمطهر -

 ؛(اسالمي ارشاد و فرهنگ وزار ) انتشارا  و چاپ سازمان سوم، چاپ اسالمي؛ انديشه در زن ؛(1386)مهدي مهريزي، -

  تهران

  قم بوستان، انتشارا  سوم، چاپ اسالم، منظر از زن ؛(1389)فاطمه وراميني، جعفري/فريده موطفوي، -

 90 هيآ: مهاباد يشت نامه -

  تهران فرانکلين، انتشارا  تمدن، خيتار ؛(1341)دورانت ليو -

 انتشارا  ،1:ج ايرانيکا، دانشنامه مقاال  سري متين، پيمان: ترجمه زمين، ايران در پوشاک ؛( 1382)  احسان، يارشاطر، -

  تهران اميركبير،
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