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  مقدمه
از احکام ضروري دیـن اسـالم اسـت.    » پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم«حجاب به معناي 

هـایی   ت این حکم با تفاو، ین زرتشت، یهود و مسیحیت نیزیاز جمله آاالهی  ادیانر گید در
فطري و براي حیات اجتمـاعی   يوجود دارد. پوشش و عفاف از آن جهت که امربیش  و کم

ادیـان   همـۀ ، در ادیان و مذاهب االهـی داراي جایگـاه خاصـی اسـت.     است يانسان ضرور
جامعه بشري را به سـوي آن  و  اند آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و الزم شمرده

اند؛ زیرا حیا و لزوم پوشش به طور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهـاده شـده و    فراخوانده
  گ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است.احکام و دستورهاي ادیان االهی هماهن

ه قـرآن بـدان اشـاره    کـ  گذاري بر اساس اصل لزوم هماهنگی و تناسب آفرینش و قانون
اونـد لبـاس و   )، خد30: روم( »...فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها ال تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه«دارد، 

یا بنـی ءادم قـد   «و فرمود:  کرانش به بشر ارزانی داشت ي بیها الي نعمت هپوشاك را در الب
اشتیاق درونـی زنـان    خداوند).  26: اعراف( .».. م و ریشاً وکم لباساً یوارِي سوءاتکانزلنا علی

در صـدف  » زن«را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تـا گـوهرِ هسـتی    » حجاب«به 
تردیـد   بـی رداب فساد و تبـاهی نجـات یابـد.    در گ رفتند و جامعه از فرو حفظ شوپوشش 

ی در انتخـاب نـوع و      بینی و انسان جهان شناسی هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسـی و مهمـ
  1کیفیت پوشش دارد.

است، ولـی بـر بیـنش و اراده     اندیشه و اراده آدمی  گرچه انتخاب لباس و پوشاك برآیند
لی یا انحطاط فردي و اجتمـاعی  ساز تعا زمینهتواند به عنوان  گذارد و می انسانی نیز تأثیر می

 يهـا  نیـی هـا و آ  به اتفاق ملت بیر قربیشتدر  ،یخیمتون تار یبنا به گواه .کندآفرینی  نقش
 يهـا  بینشـ فرازو خ،یتـار  لمعمول بوده است. حجـاب در طـو   زنان نیحجاب در ب ،جهان

ـ ؛ افتهی فیتخف ای دیحاکمان، تشد قهیعمال سلبا ا یکرده و گاه یرا ط يادیز  گـاه  چیهـ  یول
  نرفته است.  نیطور کامل از ب به

هـاي   حجاب بر زنان امري الزم بوده اسـت. کتـاب   ،مسیحیتو  در آیین زرتشت، یهود
مقدس مذهبی، دستورات و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیـروان ایـن ادیـان،    

  .بهترین گواه بر اثبات این مدعاست
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  حجابشناسي  مفهـوم
  اند: شمردهشناسان عرب، براي آن، دو معناي اصلی بر واژة عربی است و زبان ،حجاب

 ياشـیا  خـواه از امـور مـادي و   ؛ حایـل میـان دو چیـز اسـت     حجاب، به مفهوم مـانع و  .1
حجب و حجـاب بـه معنـاي منـع از     «یا از امور معنوي و غیر محسوس.  محسوس باشد و

  2.»وصول و رسیدن دو چیز به همدیگر است
  آمده است: مصباحهمچنین در 

مانع از ، زیرا پوشش ؛شود حجاب گفته می، به پوشش ،رو ینااز ؛ حجب به معناي منع است
چون مانع و بازدارنـدة از ورود دیگـران    ؛شود حاجب گفته می، به دربان. شود مشاهده می

شود و گـاه بـر امـور     جسد حائل می ه بین دوکاست  است. اصل معناي حجاب، جسمی
، حجاب میان انسان و مراد او» عجز«گفته شده است:  ،رو از این؛ رود ار میکمعنوي نیز به 

  3گار اوست.حجاب بین بنده و پرورد» معصیت«و 
  پوشش حجاب به معناي ستر و. 2

حجـاب یعنـی   « گفتـه اسـت:   صحاح اللغه معناي پوشش را براي حجاب یادآور شده و
  4»شود. آن حائل می سایر ه بین قلب وکچه یعنی آن؛ وحجاب درون انسان پوشش

 گفتـه اسـت:   ، حجاب را به معناي سـتر دانسـته و  لسان العربمنظور نیز در  ه ابنک چنان
زن محجـوب، زنـی   ؛ یعنـی آن را پوشـانید  » حجبه«حجاب به معناي ستر و پوشش است؛ «

  5.»ه پوشیده باشدکاست 
اصطالح نسبتاً جدیدي است. در قـدیم  ، در مورد پوشش زن ،حجابواژة استفاده از اما 

رفتـه.   مـی  بـه کـار   ،ي پوشش اسـت اکه به معن »ستر«کلمه ، خصوص در اصطالح فقها بهو 
 ،انـد  را به کار بـرده  »ستر« ، واژهاند هرا بیان کردکه این مطلب  6الصلوةچه در کتاب  نهایفق

حـدود پوشـش و   ، مبارکـه نـور و احـزاب   در سـوره  قـرآن کـریم،    را. »حجـاب «نه کلمـه  
را بـه کـار بـرده باشـد.      »حجـاب «بدون آنکه کلمه ؛ هاي زن و مرد را ذکر کرده است تماس

 7اسـت.  اکـرم  مبرامربـوط بـه زنـان پیـ     ،به کار رفته است »حجاب« واژةاي که در آن  آیه
مـان بایـد   که زن در برابـر نامحر  یجدید این واژه، عبارت است از پوشش یاصطالح يمعنا

 یاصطالح يبپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنا ینمایو خود يگر استفاده کند و از جلوه
و از  یراهیمـ از احکام مشترك ادیان اب ییک، اندازه تردید حجاب در این بی ؛مورد نظر است

بـه   رمکرسول ا بر آن اتفاق نظر دارند. یاسالم بوده و همه طوایف اسالم ياحکام ضرور
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؛ ه دختر به حد بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزي از بدن او دیده شـود کاسماء فرمود: همین 
 از امـام صـادق   8.دندکره حضرت اشاره به مچ دست به پایین و صورتشان گمگر این و آن

ه باید از نـامحرم پوشـاند؟ فرمودنـد:    کهایی است  آیا آرنج زن تا مچ از قسمت .شدپرسیده 
  9روسري قرار گیرد و همچنین از محل دستبند به باال باید پوشانده شود.بلی، آنچه زیر 

  شناسي عفاف مفهوم
و دینی وارد زبان فارسی شـده اسـت.    ه با فرهنگ اسالمیکاي عربی است  نیز واژه »عفاف«
هـاي   داشتن نفس انسـانی از محرمـات و خـواهش   داري و باز را به معناي خود نگه »عفاف«

ه مانع تسـلّط  کحالت نفسانی است ، عفّت« 10گوید: می مفرداتاند. راغب در  شهوانی دانسته
تالش مستمر و پیـروزي   ه با تمرین وکسی است کو انسان عفیف شود  میشهوت بر انسان 

بـه معنـاي   ، عفّـت « در قاموس قرآن آمده است: »بر شهوت، به این حالت دست یافته باشد.
ه از غلبۀ شهوت بازدارد. پس بایـد  کاند: حالت نفسانی است  آن گفته در شرح. مناعت است

  11.»نگهدار و با مناعت باشدعفیف به معناي خود
تـرین فضـایل    اصطالحی اخالقی است. عالمان اخالق، عفاف را در شمار مهـم  »عفاف«

 راسـفا صـدرا در  انـد. مال  کمت عملی به آن پرداختـه ح اند و فیلسوفان در اخالقی جاي داده
 ؛شود ارهاي معتدل میکه منشأ صدور کعفاف، منشی است « ند:ک عفاف را چنین تعریف می

  12.»شود می کند و نه گرفتار خمودي دري می نه پرده
ه نیـروي شـهوت   کعفاف آن است « نویسد: الدین طوسی در تعریف آن میخواجه نصیر

او ظـاهر شـود و از    مطیع عقل باشد تا تصرف او به اقتضاي رأي او بود و اثـر خیریـت در  
  13.»تعبد هواي نفس و استخدام لذات فارغ

هـاي اخالقـی    ی، عفاف را از اصـول سـه گانـه فضـیلت    ئحسین طباطبا محمدعالمه سید
ه قـواي  کـ رویـد. او پـس از آن   شـاخه آن مـی   ه صبر، حیا، ایثار، سخاوت، و... بـر کداند  می

حد « گوید: شمرد، می میانی براخالق انس ري را منشأ و خاستگاه تمامکشهوانی، غضبی و ف
 14.»شـود  نامیده مـی » خمود«و » هرَشَ«افراط و تفریط در آن و» عفاف« اعتدال در قوة شهوانی

ریم کـ دامنی و پالودگی از فحشا و زنا دارد. قرآن  كتر از پا معنایی فراخ، عفاف اساساین  بر
ار بـرده و آن  که جنسی بی کتر از عفاف و پا عفاف را در معناي وسیع، ی نیزیو نصوص روا

داري، تسـلط بـر خویشـتن، صـبوري و      نگـه ي در پیش گرفتن رویه اعتـدال، خود را به معنا
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گنجـد   جنسی می و  ه در حوزه تمایالت جسمیکداند  جویی ناروا می امک ایستادگی در برابر
در شمار شواهد قرآنـی  . آن نیازهاستشرط قید و  فس انسانی خواهان برآورده شدن بیو ن

  رد:کاشاره  زیرهاي  توان به نمونه گر این معناست، می ه بیانک
 ه خداونـد مسـلمانان را ترغیـب بـه ازدواج و    کـ  آنپـس از  » نـور « ۀ کـ در سورة مبار. 1

همسـر دهنـد،    همسـر را  مـردان بـی   دهد زنان و و به مؤمنان دستور می ندک همسرگزینی می
تـا   ننـد کدامنـی پیشـه    كیابنـد، بایـد پـا    نمـی براي ازدواج اي  ه زمینهکسانی ک و« فرماید: می

  ).33(نور: »نیاز گرداند خداوند از فضل خود آنان را بی
شـکیبایی در برابـر    داري از گنـاه و  عفـاف بـه معنـاي خویشـتن     ،ایـن آیـه   ه درکـ  چنان

  نیازهاي جنسی آمده است.  کمبودهاي زندگی و
داري  فقیـران، بـه عفـاف و خویشـتن    نـدان و  ۀ بقـره، گروهـی از نیازم  کدر سورة مبار .2

سـب  کار و کسو توان و نیرو براي  کی ه ازکسانی هستند کاند. آنان  توصیف و ستایش شده
دستی، از گدایی و اظهار نیاز پرهیـز   معاش ندارند و از سوي دیگر، در عین نیازمندي و تهی

نیـاز   د، آنـان را بـی  ن آگاهی نداشته باشبه حال ایشا کسی از نزدیکه اگر کچندان  .نندک می
انـد،   گرفتـه  ه در تنگنا قـرار کباید) براي نیازمندانی باشد  مخصوصاً، انفاق شما«( انگارند. می

داري، افـراد   به دست آورنـد) و از شـدت خویشـتن   اي  (و سرمایه نندکتوانند مسافرتی  نمی
شناسـی و هرگـز بـا اصـرار      هایشان مـی  چهره را ازآنها  اما؛ پندارند نیاز می بیناآگاه، آنان را 

در معنـایی فراتـر از    »عفـاف «واژة ، در ایـن آیـه  ). 273. (بقـره: »خواهند چیزي از مردم نمی
  عفاف معیشتی و اقتصادي. :عبارت است ازو آن  عفاف جنسی به کار رفته است،

 آيين زرتشت پيش ازحجاب  پوشش و
» مادهـا «. آنان به دو گروه عمده ها بودند نخستین مردمی که به سرزمین ایران آمدند، آریایی

تشـکیل شـد. پـس از مـدتی     » مـاد «با اتّحاد مادهـا، دولـت    15شدند. تقسیم می» ها پارس«و 
هاي هخامنشیان، اشکانیان و ساسـانیان   ها توانستند دولت ماد را از بین ببرند و سلسله پارس

کـه   ،از زمـان مادهـا  زمـین   دهـد کـه زنـان ایـران     ها نشان می هشپژو 16گذاري کنند. را بنیان
دار، شلوار تـا   نخستین ساکنان این دیار بودند، داراي حجاب کاملی، شامل پیراهن بلند چین

هـاي   ایـن حجـاب در دوران سلسـله    17اند. ها بوده مچ پا و چادر و شنلی بلند بر روي لباس
آن،  و قبل و بعـد از زردشت  در زمان بعثت ها نیز معمول بوده است. بنابراین مختلف پارس
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هـا پوشـاندن مـوي     . برابر متون تاریخی، در همه آن زماناند داشتهزنان ایرانی حجابی کامل 
زنان هر چنـد بـا آزادي در محـیط     .شلوار و چادر رایج بوده است ،سر و داشتن لباس بلند

پرداختنـد، ولـی ایـن امـور بـا       پاي مردان به کار مـی  کردند و هم بیرون خانه رفت و آمد می
  هاي فسادانگیز همراه بوده است.  ل و پرهیز شدید از اختالطحجاب کام

اي اسـت کـه در دوران    زمین به گونـه   جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران
دستور داد که بدون پوشـش بـه   » وشی«سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه 

د و از انجام فرمان پادشاه سـر  کراندام او را بنگرند، وي امتناع  بزم بیاید تا حاضران، زیبایی
نقل ایـن   را از دست داد.» ملکه ایران«سرپیچی، به حکم دادوران، عنوان دلیل این به  .باز زد

انه به حضور که را با تاج ملوکامر فرمود وشتئ مل«... داستان در عهد عتیق چنین آمده است:
و منظـر بـود امـا؛    کـ ه نیکه خالیق و سروران نشان دهد؛ زیرااو را ب پادشاه بیاورند تا زیبایی

  18...» وشتئ نخواست

  حجاب پس از نبوت زرتشت پوشش و
افزون بر چادر، پوشش صـورت نیـز در    ،استزردشت  که پس از نبوت در زمان ساسانیان

ي پس از داریـوش، زنـان طبقـات بـاال    ، اف معمول شد. به گفته ویل دورانتمیان زنان اشر
دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنـان   نداشتند جز در تخت روانِ روپوشجرئت اجتماع، 

شد که آشکارا با مردان آمد و رفت کنند. زنان شوهردار حـق نداشـتند هـیچ     اجازه داده نمی
هایی که از ایران باستان بر جاي مانده اسـت،   مردي حتی پدر و برادرشان را ببینند. در نقش

ات پوشـش در میـان     19شود و نامی از ایشان نیامده است. صورت زنی دیده نمیهیچ  تجلیـ
نگاران، ایران را منبع اصلی  اندیشمندان و تمدن  گیر است که برخی از زنان ایران چنان چشم

  20اند. ترویج حجاب در جهان معرفی کرده
نه اصـل حجـاب   در زمیایشان و  ایران بوده است» اشو زرتشت«جا که مرکز بعثت  آن از

حدود و کیفیـت حجـاب   تأیید  دیده است، با و پوشش زنان در جامعه خویش کمبودي نمی
کنـد  هاي درونی حجاب را تعمیق و مستحکم  ریشه، با پندهاي خودرایج آن دوران، کوشید 

  و استواري حجاب معمول قرار دهد. عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانه استمرارو 
 ؛ا کیفیت خاصی براي حجاب زنـان واجـب نشـده اسـت    بدر دین زرتشت، لباس  البته

یعنی چـادر یـا شـنلی بـر     (بلکه لباس رایج آن زمان که شامل لباس بلند، شلوار و سرپوش 



   ۱۲۳ زرتشت، يهود، مسيحيت و پوشش در اديان حجاب

درِه و کُشـتی  «، مورد تقریر و تنفیذ قرار گرفته است. هر چند اسـتفاده از  بوده) روي آن سـ« 
البته بر هر مرد و زن واجـب اسـت کـه     21یه شده است.توص) لباس مذهبی ویژه زرتشتیان(

» رستم شهرزادي«بنا به گفته مؤبد  .هنگام انجام مراسم عبادي و نیایش، سر خود را بپوشاند
 22.یک از موهاي سرِ زن از سرپوش بیـرون نباشـد   اي باشد که هیچ نان باید به گونهپوشش ز

ی زت واجیم، همگی سـر واپوشـیم و   نام«در خرده اوستا، به طور صریح چنین آمده است: 
یعنی همگان نامی ز تو بر گوییم و همگان سر خـود   23؛»همگی نماز و کریم بدادار هورمزد

  .کنیم پوشیم و آن گاه به درگاه دادار اهورمزدا نماز می را می
هاي دینی، یک زرتشتی مؤمن، باید از نگاه ناپاك به زنان دوري جویـد و   اساس آموزهبر

مؤبـد موبـدان   » اسپند بادمار آذر«اندرز   کارگیري چنین مردانی خودداري کند. درحتی از به 
  24.»را به معاونت خود قبول مکن) نگاه ناپاك ( مرد بدچشم«آمده است: 

پوشش موي سر و داشتن نقاب بر چهره، پس از سقوط ساسانیان نیز ادامه یافته اسـت.  
، شاهنشـاه   ی کـه سـه تـن از دختـران کسـري     به این نمونه بنگرید: پس از فتح ایران، هنگام

زادگان ایرانی همچنان با نقـاب، چهـره خـود را پوشـانده      ساسانی را براي عمر آوردند، شاه
گیرند تا خریداران پس از نگـاه، پـول بیشـتري    مر دستور داد تا پوشش از چهره بربودند. ع

مشـت  ، اجراي حکم عمـر د و به سینه مأمور مبذول دارند. دوشیزگان ایرانی خودداري کردن
او را به مدارا و  ولی امام علی .زده، آنان را از خود دور ساختند. عمر بسیار خشمناك شد

  25.فرمودسفارش تکریم آنان 
طبقـه   تیـ ثیحفـظ ح  يبـرا  یرانیزنان ابودند. زنان محجوب و محترم  ییایآر شیک در

 صـورت خـود را   ،دهد ازیو طبقه چهارم امت يه آنان را از زنان عادک يحدود جادیممتاز و ا
» پوشش صورت«محجوب بودن  رو، از این؛ داشتند می خود را پنهان سوانیپوشاندند و گ می

تـا   1300 نیآن را بـ  خیه تـار کـ زردشـت   نیـی است. آ تهبه زنان برتر جامعه اختصاص داش
رو،  ؛ از ایـن اسـت  کیـ ردار نکـ  و کیـ ، گفتار نکیپندار ن نییاند. آ قبل از اسالم گفته 2300
 رانیـ ا یباسـتان  يهـا  يارک ندهکو  ها یخواند. در نقاش یم فرا یدامن كو پا یکها را به پا انسان

و مدبر امور  ریخانه و مد يبانودکاگرچه زنان  .خورد یبه چشم م يریم از زن تصوک اریبس
 یدامنـ  كتا پاشد  می تیرعا شانیداشتن ا دهیبا پوش شانیحفظ حرمت ا یول ،خانواده بودند

  26.در امان باشند یبیهر آس آنها حفظ شده و از
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  رابطه حجاب و عفت در آيين زرتشت
ذاتاً موجودي است ، که انسان از آنجاي .عفاف، طهارت درونی و نوعی حجاب باطنی است

امـا بـراي    ،ایـم  سـان آمـده   به او آموخت که اگر همه یـک باید  ،و مادياالهی  بعد دوداراي 
در صورت تـالش  و  تر باشند ویت هستند که داراي درونی آراستهآنانی در اولرجعت بهتر، 

اما آنانی کـه در مسـیر   ؛ نفس خویش را در مسیر انسانیت رشد دهند، ریزي صحیح مهو برنا
ریزي مناسب  برنامهنداشتن این نشان از  ،نفسانی خود حرکت کنندهاي  حیوانیت و خواسته

بر کنترل شـهوات و جلـوگیري آن در    »عفت«واژه  واقعدر .دیب نفس خویش استأتبراي 
بنگریـد تـا   » زرتشـت  اشو«اندرزهاي   به پند ورو،  از این شود خروج از مرز اعتدال تلقی می

تالش وي براي تعالی و آموزش مبانی حجاب و بیان لزوم توأم نمودن حجاب ظـاهري بـا   
  فرماید: او می .تر شود عفّت باطنی، روشن

اي مـردان و   . ... منشی بر آیید ... با غیرت، در پی زندگانی پاك و دامادان!اي نوعروسان 
 هاي زودگذري که  دروغ و خوشیزنان! راه راست را دریابید و پیروي کنید. هیچ گاه گرد

کننده زندگی است، نگردید؛ زیرا لذّتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچـون زهـر    تباه
کارها، گونه  این رینی درآمیخته و همانند خودش دوزخی است. بااي است که با شی کشنده

رسد که هوا، هوس،  زندگانی گیتی خود را تباه مسازید. پاداش رهروان نیکی، به کسی می
کوتاهی  .خودخواهی و آرزوهاي باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد

خوردگانی که دست بـه   فریب واهد بود.و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس نخ
کردار زشت زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان خروش و فریـاد و  

  27ناله است.

 ين زرتشتيمستندات فقهي پوشش در آ
امـا از  ؛ ام حجاب در این دین قابل دسترسـی نیسـت  کچنین استناد فقهی رسماً به عنوان اح

مرکـز بعثـت    بیان شد، کهطور کرد؛ زیرا همانرا اقتباس  میکح توان چنین ور میکمطالب مذ
و حضـرت در زمینـه اصـل حجـاب و پوشـش زنـان در        28ایران بوده است» اشو زرتشت«

 متـداول حدود و کیفیت حجـاب  تأکید  بارو،  ؛ از ایندیده است جامعه خویش کمبودي نمی
عامـل  کنـد و  درونی حجاب را تعمیق و مسـتحکم   هاي پایه ،خود اندرز  باکوشید ، زمانآن 

به این دلیـل،   را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استواري حجاب معمول قرار دهد. یدرون
شود:  ر میکی را متذکپالماتی، کصرفاً با چنین و  در این خصوص صریحاً امري صادر نشده
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زن اي  ، یزه سـاز و از تـو  کپـا و  كنم پیدایش و فزونـی را پـا  ک مرد خواهش میاي  ، از تو« 
  29.»یزه سازکو پا كنم تن و نیرو را پاک خواهش می

. دوري از نگـاه بـه زن   1به این امور ملتزم باشـد:   باید مؤمنزردشت  یک اساس این بر
» اسـپند  آذربادمـار «انـدرز    در دارنـد.  كپـا  ه چشم ناک. پرهیز از ازدواج با مردانی 2؛ نامحرم

از  30؛»را به معاونـت خـود قبـول مکـن     )نگاه ناپاك (مرد بدچشم: «مؤبد موبدان آمده است
ین، لباس متداول زمـان  یرسد. در این آ می رو، عفاف براي مردان الزم و ضروري به نظر این

تـوان   رو، مـی  از ایـن ؛ تـه اسـت  فقرار گرتأکید  موردچادر یا شنل  یا شلوار و سرپوشیعنی 
هر چنـد   امر وجوب آن صورت نگرفته است.به  گفت به لحاظ رعایت حجاب هیچ لزومی

شده است. البته بر هر مرد ) سفارش لباس مذهبی ویژه زرتشتیان(استفاده از سدرِه و کُشتی 
نـان  پوشش ز و و زن واجب است هنگام انجام مراسم عبادي و نیایش، سر خود را بپوشاند

ون نباشد. در خرده اوستا، یک از موهاي سرِ زن از سرپوش بیر اي باشد که هیچ باید به گونه
نامی زت واجیم، همگی سـر واپوشـیم و همگـی نمـاز و     «به طور صریح چنین آمده است: 

پوشـیم و   و همگان سر خـود را مـی  گوییم یعنی همگان نامی ز تو بر ،»کریم بدادار هورمزد
  31.کنیم گاه به درگاه دادار اهورمزدا نماز میآن

حجاب زن را الزامـی  زردشت  دین توان گفت می ،بر امر حجابتأکید  حال آیا صرفا ًبا
ر داده اسـت؟ از طرفـی، پوشـش در    کبـاز تـذ  ه مردم ملتزم بودند، کداند؛ چون بر امري  می

ه براي مردان نیز این مهم و واجـب شـمرده شـده    کمعابد نه تنها براي زنان واجب است، بل
پوشـش مـردان در    ري اسـت بـراي  کتوان گفت امر وجوب در این نص، تـذ  است. البته می

ه با ابعاد معنوي زمان مرتبط باشند؛ یعنی نوع پوشش و چگونگی حضور در معابـد  ک معابد
نمونه افراطی از حجاب را  کثر بوده است. البته یؤو مراسم در جذب و احساس معنویت م

حتـی پـدر و   ـ هـیچ مـردي     ، ندزنان شوهردار حق نداشته کآنجا ؛ ردکتوان مشاهده  نیز می
صرفاً از تمایزات فرهنگی پدید آمـده  ید، ک. به احتمال زیاد این مقدار تأرا ببینندـ برادرشان  

  32باشد.

  هاي حجاب در زرتشت گونه
بندي دیگري از مباحث ارائه داد و حجـاب در   تقسیم کتوان ی با توجه به آنچه گذشت، می

 .کردو تقسیم تبیین را به پوششی، رفتاري و گفتاري زردشت  آیین
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ها پوشاندن موي  ، در همه آن زمانردندکیاد  متون تاریخیه کآن گونه  :حجاب پوششی
و  امري رایج در فرهنگ و دین مـردمِ آن زمـان بـود   شلوار و چادر ، سر و داشتن لباس بلند
کردند و همپاي مردان بـه کـار    در محیط بیرون خانه رفت و آمد می ،زنان هر چند با آزادي

 صورتهاي فسادانگیز  ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختالط .اختندپرد می
  33.یافت می

زنـان طبقـات   در نظام دینی و فرهنگی زمان آیین زرتشـت،   :حجاب رفتاري و گفتاري
از خانـه بیـرون بیاینـد و هرگـز      پوشیده و محفوظدر تخت روانِ  بایستی میباالي اجتماع، 

اجـازه  پـس از ازدواج،  . زنـان  گـو داشـته باشـند   و و گفترفت و آمد با مردان  مجاز نبودند
  34.را ببینندـ حتی پدر و برادرشان ـ هیچ مردي نداشتند 

  درآيين يهودحجاب پوشش و
  گوید: ویل دورانت می 35اند. رخان از حجاب سخت زنان یهودي سخن گفتهوهمه م

و شوهر از طرف فقهـاي دیـن ممنـوع     وگوي علنی میان ذکور و اناث، حتّی بین زن گفت
اندکی علم را بـه   فرستادند و در مورد آنها کسب .دختران را به مدرسه نمی گردیده بود....

  36همه تدریس خصوصی براي اناث مجاز بود. شمردند. با این خطرناکی می ویژه چیز
 زنـدگی  37سـاخت.  خالفی بود که مرتکب آن را مسـتوجب طـالق مـی   ، نپوشاندن موي سر
، منزّه از خطایـا بـود. زنـان آنـان،      رغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجه جنسی آنان، علی

کـه زود وصـلت   جادوشیزگانی محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پرزا و امین بودند و از آن
  38کرد. کردند، فحشا به حداقل تخفیف پیدا می می

متاع مرد بر زن نباشد و مـرد   گوید: تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می
    خداونـد   39.سـت تو خداونـد خـداي   لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر کـه ایـن را کنـد، مکـروه

  گوید: می
روند و  از این جهت که دختران صهیون متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می

 خداونـد  ،د* بنـابراین آورن ها را به صدا می هاي خویش خلخال خرامند و به پاي به ناز می
ها و  سر دختران صهیون را کَلْ خواهد ساخت * و در آن روز، خداوند زینت خلخالفرق 

ها را دور خواهد کرد* و گوشـوارها و دسـتبندها و روبنـدها را * و     بندها و هالل پیشانی
ینـی  هاي ب ها و تعویذها را * و انگشترها و حلقه دستارها و زنجیرها و کمربندها و عطردان

ها و  ها و کتان نازك و عمامه ها را * و آینه ها و کیسه خوت نفیسه و رداها و شالو ررا * 
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شود که به عوض عطریات، عفونت خواهد شد و به عوض کمربند،  ها را * و واقع می برقع
بند، زنّـار پـالس و بـه عـوض      هاي بافته، کَلی و به عوض سینه ریسمان و به عوض موي

خواهد بود * مردانت به شمشیر و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد * و  زیبایی، سوختگی
  40هاي وي، ناله و ماتم خواهند کرد و او خراب شده، بر زمین خواهد نشست. دروازه

کـار و   وم پرهیز از زنان فریبلز 41در کتاب مقدس، وجوب پوشاندن موي سر اینافزون بر 
مثال، به عنوان . ده استآم 46 و برقع 45نقاب 44و واژه چادر 43 نهی از لمس و تماس 42ه:بیگان
پوشش سر ند، کموظف است براي زنِ خود تهیه  ه مردکتورات از جمله مواردي  میشنهدر 

آمیز باشد، شوهر حق دارد او  گیرانه تلمود، اگر رفتار زن فضیحت حکم سختدر  47.48است
ـ   ه رفتـار و کـردار آنهـا    را بدون پرداخت مبلغ مهریه طالق دهد و زنانی که در موارد زیـر ب

زنـی کـه از   ؛ گیـرد  مهریه به ایشان تعلّق نمـی  شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ اشاره می
بدون پوشـاندن سـرِ خـود، بـه میـان       براي مثال،، کند ین دینی یهود سرپیچی میاجراي قوان
سـري بـه    ریسـد و بـا هـر مـردي از روي سـبک      مـی در کوچه و بازار پشـم   ؛رود مردان می

دهـد و زن   زنی که در حضور شوهر خـود، بـه والـدین او دشـنام مـی     ، پردازد وگو می تگف
کنـد و   که در خانه با شوهر خود به صداي بلند درباره امور زناشویی صـحبت مـی   بلندصدا

نماید. اما [زن] ابلـه   زن عاقل خانه خود را بنا می 49گوید. شنوند که چه می همسایگانِ او می
  50نماید. هاي خود ویران می آن را با دست

کـه بـه آنـان     ،با دختران شعیب رعایت حیا و عفتبه سبب  یبرخورد حضرت موس
و  از پشت سر، او را به منزل پدرشـان هـدایت کننـد    و تا پشت سر او حرکت کرده ،فرمود

تفکیـک و جـدا بـودن     51و روبند، بنی بر استفاده از چادر و برقعسیره عملی یهودیان م، نیز
محل عبادت زنان از مردان در کنیسه، ناشایسته شمردن اشعاري که در تمجید زیبـایی زنـان   

بیـانگر کیفیـت شـدید و    همگی سروده شده است و ایراد خطابه توسط زنان از پشت پرده، 
هاي اجتمـاعی و   وعیت زن در فعالیت. همچنین ممنگیرانه حجاب نزد یهودیان است سخت
 52است بر این مطلب.  یديکتأنبودن به اخذ شغل اجرایی و قضایی، مجاز 

  مستندات فقهي حجاب و پوشش در آيين يهود
و تلمـود   ینـون کدر تـورات   لیاسرائ یو بزرگان بن اءیعفت و حجاب توسط زنان انب تیرعا

بـر  االهی  ل نزول عذابعواماز  یکی، عفتنکردن  تیه رعاک يطوره امالً مشهود است؛ بک
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ه کـ دارد. مثـل نیرومنـدان    عزت را نگاه مـی وسیرت، کزن نی« .شده است  دانسته لیاسرائ یبن
مون چنین آمده نوشتۀ ابن می، تاب میشنهکدر بخش ناشیم از  53»نمایند اموال را محافظت می

  55و54ند.کم زن تهیه الزم است لباسی را براي پوشش سر و پیشانی و حتی چشاست. مرد، 
غیـر  بـه اعتـراف مورخـان،     ،حجاب زنان یهودي سخته روشن شد، قانون کطور همان

بر لزوم پوشاندن سر از ه تلمود نام دارد، ک یهودیان ترین کتاب فقهی اصلیار است. کقابل ان
ر مردها، پرهیـز از نگـاه زن   گیدنامحرمان، لزوم سکوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش براي 

 آمیـز،  و لزوم پرهیز از هر امـر تحریـک    اجتناب از نگاه مرد به زنان نامحرم مردان بیگانه،به 
ه شـد فقهـاي دیـن ممنـوع     سـوي وگوي علنی میان ذکور و اناث، از  گفت.شده استتأکید 
ان در فقه یهودیت کن است از فرهنگ زمان یا مکهر چند این مقدار از ممنوعیت مم. است

متـاع مـرد بـر     گوید: میکرده و رات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی تو. باشدگرفته ثیر أت
ه« زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروهوه56سـت. خداي تو» ی 

عفـت   تیـ عـدم رعا  ،يهـود ی نیطبق قوان. سبب نزول عذاب معرفی شده است، حجابی بی
متأهـل  زنـان  زنـان خصوصـاً    یزنـدگ  اتیورمجازات بوده و حجاب از ضر يدارا، یعموم

یفر و تنبیـه در  کاز آنها  کیي مرد یا زن آسیب ببیند، براي هراز سو اگر عفت عمومیاست. 
  57نظر گرفته شده است.

  حجاب افراطي و تفريطي در يهود
شده فقهاي دین ممنوع سوي وگوي علنی میان ذکور و اناث، حتّی بین زن و شوهر از  گفت
اندکی علم را به ویـژه چیـز    فرستادند و در مورد آنها کسب دختران را به مدرسه نمی بود...

ه چون محـیط فعالیـت زن، در خانـه او    ک. در تفسیري دیگر بیان شده شمردند خطرناکی می
نـد،  کوقت و نیروي خـود را صـرف تحصـیل علـم     ه اگر زن، کبود، این ترس در میان بود 

خالفی بـود کـه مرتکـب آن را    ، نپوشاندن موي سر 58.سدداري نر ن است به امور خانهکمم
 ، . ایـن نگـاه افراطـی در جامعـه دینـی و فرهنگـی زمـان یهـود        ساخت مستوجب طالق می

ه بعضـاً از  کـ رسـاند   مـی  هـاي شـدت مردسـاالري آن دوران    محدودیت زنان را در عرصـه 
  59.ار استکامالً آشکممنوعیت مدرسه دختران 

از  پـس گیرانـه حجـاب در یهودیـت،     رغم نظـام سـخت   . علیاما این افراط ادامه نیافت
از  ینـ یدر غـرب، شـعائر د   يزیـ گر نیـ د يفضا جادیاروپا و ا یرنسانس و تحوالت اجتماع



   ۱۲۹ زرتشت، يهود، مسيحيت و پوشش در اديان حجاب

 يفضـا  ریتحـت تـأث   يهـود یرو به ضعف نهاد و زنان ، فانهیپوشش عف تیرعا جمله سنت
از  یلکبه عنوان ش سیگ الهکنار گذاشته و از کدوران تجدد، بعضاً حجاب خود را  یاجتماع

از پوشـش   لیس در اسـرائ کارتود يهودیاز بانوان  ياریبس نونکاردند. کپوشش سر استفاده 
میلـی رهبـران مـذهبی یهـود را در      ه بـی کـ شاید آن تفسـیري   . در واقعنندک یسر استفاده م

د ردند، تحقق یافت؛ زیرا دلیل آنان این بـو ک خصوص اموري مانند تحصیالت عالیه ابراز می
  60.شود میبند و باري و خیانت  دن زن و مرد موجب فساد اخالقی بیه آمیخته شک

  هاي حجاب در يهود گونه
  د:کرهایی از حجاب را این چنین اقتباس  توان گونه با توجه به آنچه گذشت می

 ،»برقع«و » چادر«مبناي حجاب در شریعت یهود، کاربرد واژه  مطابق . حجاب پوششی:1
لـزوم  و بر ، دهد که به معناي روپوش صورت است، کیفیت پوشش زنان یهودي را نشان می

  61شده است.تأکید  ،ر مردهاگیدو پرهیز از هرگونه آرایش براي  پوشاندن سر از نامحرمان
با گـردن افراشـته و    هکي را خداوند دختران متکبرمطابق آیین یهود، . حجاب رفتاري: 2

هـا بـه صـدا     هـاي خـویش خلخـال    خرامند و به پاي و به ناز می روند غمزات چشم راه می
ه از آرایـش و  کـ و آنان  کَلْ خواهد ساخت آنان را در آخرت،سر ها  فرقه خداوند ،آورند می

و به عـوض  ، ، ریسمانو به عوض کمربند، به عوض عطریات، عفونت، ردندکعطر استفاده 
 و بـه عـوض زیبـایی، سـوختگی    ، زنّـار پـالس  بنـد،   و به عوض سینه، هاي بافته، کَلی موي

  62.خواهد بود شان نصیب
ه رعایـت عفـت و حجـاب    کـ شـواهدي وجـود دارد   در دین یهود، . حجاب گفتاري: 3

زنی کـه از اجـراي قـوانین دینـی     در گنجینه تلمود نقل شده است: ؛ ندک میتأیید  گفتاري را
، پـردازد  وگـو مـی   سري به گفت با هر مردي از روي سبک براي مثال،، کند یهود سرپیچی می

دهد و در خانـه بـا شـوهر خـود بـه       زنی که در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام می
 ،گوید شنوند که چه می کند و همسایگانِ او می صداي بلند درباره امور زناشویی صحبت می

هرش زن ممتـار از بـراي شـو    63شوهر حق دارد او را بدون پرداخت مبلغ مهریه طالق دهد.
  64تاج است.
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 آيين مسيحيت پيش ازحجاب پوشش و
 وشـش اهمیـت زیـادي داشـته و زنـان معتقـد بـه حضـرت مسـیح         ، پدر آیین مسـیحیت 

موي خود را بپوشانند و باحجـاب وارد جامعـه شـوند.     موشیدند مانند حضرت مریک می
را بـا پوشـش و    تصویر حضرت مـریم ـ    تر به خصوص نقاشان قدیمیـ    نقاشان مسیحی

ی از کـ ی ،چنین از گذشته تا زمان حاضر زنان راهبـه و قـدیس  م. ه یدندشک امل میکحجاب 
، داشـتن   ه از نظـر آنـان  کـ دهـد   . این امر نشـان مـی   اند ردهکرا انتخاب ها  حجابترین  املک

  .تر است سندیدهتر و در پیشگاه خدا پ کداري نزدی ، به دین حجاب
ریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلکه قوانین شدید نه تنها احکام ش، مسیحیت

 ،گیـري بیشـتري   را فراتـر نهـاد و بـا سـخت     گـام آن را استمرار بخشید و در برخی مـوارد،  
وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زیرا در شریعت یهود، تشـکیل خـانواده و ازدواج امـري    

  65.سالگی اجباري بودشد و طبق نوشته ویل دورانت، در سن بیست  میشمرده مقدس 
بنابراین مسیحیت، براي از بین بردن زمینه هرگونه تحریک و تهییج، زنان را به صـورت  

متـون   درگونه آرایش و تـزیین فراخوانـد.   به رعایت کامل پوشش و دوري از هرشدیدتري 
در  .ضـروري بـود   -هاي اشـراف   حتّی براي خاتون -تاریخی، چادر و روبند، براي همگان 

فـت آن را  اهـاي زرب  بلکه بـا طـال و نقـره و پارچـه    ؛ گذاشت کسی آن را کنار نمی، نیزاعیاد 
یـا   نمودند و حتّی براي تفریح نیـز بـا حجـب و حیـاي کامـل در مجـالس انـس        تزیین می

  66جستند. از چشم نامحرمان، شرکت میهایی دور  گردش
بـه تنـزّه از    و پیـروانش را تأکیـد   انجیل در موارد فراوان، بر وجوب حجاب و پوشـش 

  خوانیم: می عهد جدیددر  .اعمال شهوت و عفاف فراخوانده است
بلکه معلمات ؛ گو و نه بنده شراب زیاده همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبت

دوسـت باشـند* و   جوان را خرَد بیاموزند که شوهردوسـت و فرزند  تعلیم نیکو* تا زنان
  67.مطیع شوهران خود که مبادا کالم خدا متهم شود و ونیک ،نشین خانه ،عفیفه ،خرداندیش

لـزوم   68نیز لزوم پوشاندن موي سر، به ویـژه در مراسـم عبـادي   » عهد جدید«عالوه بر این، 
و نهـی از نگـاه ناپـاك بـه بیگانگـان را       70وقار و امین بـودن زن با 69سکوت به ویژه در کلیسا،

اندازد، همان دم، در دل خـود بـا او زنـا     شهوتگوید: کسی که به زنی نظر  خاطرنشان ساخته، می
انـداز؛ زیـرا تـو را     کرده است * پس اگر چشم راستت، تو را بلغزاند، قلعش کن و از خـود دور 

  71*.که تمام بدنت در جهنم افکنده شود عضوي از اعضایت تباه گردد، از آنبهتر آن است که 
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پوشـاندن صـورت   ، کـه بـر اسـاس آن    ،هاي مسـیحی  ها و کاردینال دستورات دینی پاپ
هـا و   دن گـوش کـر الزامی و تزیین موي سر و آرایش آن و تنظیم آنهـا در آیینـه و سـوراخ    

آویختن گلوبند، خلخال، طال و دستبند قیمتی، رنگ نمـودن مـو و تغییـر صـورت ظـاهري      
: هگفته شد ،در مورد سیره عملی زنان مسیحی 72دهد. نشان می ممنوع بود، شدت بیشتري را

هـا در   وقتی وارد اروپا شـد، آن را نیکـو شـمرد. زن    .را باقی نهاددین مسیحی، براي زن، خمار 
، خصوصاً قرن نهم، خمار رواج داشـت. آسـتین   اکوچه و وقت نماز، خمار داشتند. در قرون وسط

  73رسید. این عادت تا قرن سیزدهم باقی بود. می ده، تقریباً به زمینانخمار، شانه زن را پوش
. مـردم گرفتـار    ی بـود پرسـت  بـت  و ك، اروپـا در شـر   در فلسـطین  ظهور مسیح هنگام

. امـا بـا آمـدن     پوشـاندند  موي خود را نمـی  انه بودند و زنان آنها معموالًکورسوم مشر آداب
پوشـیدن مـوي سـر نیـز در میـان زنـان       ، مسیحیت به اروپا و گسترش تعالیم دین مسیح

  نویسد: عملی زنان مسیحی چنین می ةرد سیرویل دورانت در مو . گسترش یافت
ساق پاي زنان چیزي نبود که در مأل عام و یا رایگان به چشم خورد.... البسه بـانوان در  

هاي خواتین  زي جامها ها، در مجالس تورنه، موضوع مهمی براي روحانیون بود که کاردینال
یکی از ارکـان اخالقیـات عیسـوي    کردند. هنگامی که کشیشان چادر و روبند را  را معین می

 74. هـا، چادرهـا را از مشـمش ظریـف و حریـر زربفـت سـاختند...        دانستند، بـه دسـتور زن  
کامل زنـان   حجاب یروشنتصویرهایی که از پوشاك مسیحیان و زنان اروپا به جا مانده، به 

  75.دهد را نشان می

  ين مسيحيتيمستندات فقهي پوشش در آ
 اسـت. تأییـد   معمـول و مـورد   يحجاب امرـ   هودیو زردشت  انیهمانند ادـ  تیحیدر مس

ه از آن قـدم فراتـر   کبل، نداد رییدر مورد حجاب را تغ هودی عتیام شرکنه تنها اح تیحیمس
امـا در   .شـد  یمـ شـمرده  مقدس  يخانواده و ازدواج امر لیکتش هودی عتیرش در رایز ؛نهاد
 جیـی و ته کیـ تحر نـه یبـردن زم  نیاز بـ  يبـرا  رو، این از؛ تجرد مقدس شمرده شد، تیحیمس

 يدتریبـه صـورت شـد   ، شیـ از هرگونـه آرا  يامـل و دور کعفـت   تیزنان به رعا ،یجنس
 نیو از ب يویعموم لذات دن كبر تر شتریبتأکید  تیحیمس میدر تعال البته اند. خوانده شدهفرا

زنان راهبه . آمدبه وجود  نییآ نیدر ا 5و  4در قرن  تیرهبان رو، از این؛ بردن شهوت است
  امل و حجاب، مشغول خدمت به مردم شدند.کعفت  تیبا رعا یحیمس
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و پیروانش را به تنـزّه از اعمـال شـهوت و    تأکید  در انجیل بر وجوب حجاب و پوشش
  خوانیم: در انجیل می .عفاف فراخوانده است

دسـتورات   باشند.نیکو و مطیع شوهران خود  ،نشین خانه ،عفیفه ،اندیش ردزنان جوان خ
پوشاندن صورت الزامی و تزیین مـوي  ، هاي مسیحی که براساس آن ها و کاردینال پدینی پا

ها و آویختن گلوبنـد، خلخـال،    دن گوشکرسر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه و سوراخ 
  76.دن مو و تغییر صورت ظاهري ممنوع بودکرطال و دستبند قیمتی، رنگ 

  افراط در مسيحيت
ه کـ رد، بلکـ را پیروي شریعت یهود در خصوص حجاب نه تنها روند  مسیحیته کبیان شد 

گیـري   و در برخـی مـوارد، قـدم را فراتـر نهـاد و بـا سـخت       رد. کدنبال قوانین شدید آن را 
؛ شـد  تجرّد، مقدس شمرده می . عدم ازدواج وبیشتري وجوب حجاب را مطرح ساخت

بـه رعایـت کامـل پوشـش و     زنان را به صـورت شـدیدتري   ، رو، مسیحیت از این
، زنـان حتـی   هجده سـالگی تا قبل از قرن  دوري از هر گونه آرایش و تزیین فراخواند.

متعلق به خانواده مرفه  زنِدر آتن،  77ردند.ک ار در منزل تأمین میکمعیشت خود را از طریق 
دیگـران  ردند تـا از  ک رویش قفل می ها در را به ردند و شبک هاي جداگانه زندگی می در اتاق

هیچ زنی حق نداشت پرستار، بازیگر، دبـی یـا چیـزي نظیـر آن بشـود؛ چـون        78جدا باشد.
  79دیدند. مشاغل بیرونی را براي آن مناسب نمی

در مورد لزوم آراستگی به حیا و کنار نهادن آرایش ظاهري چنین آمده  ،در کتاب مقدس
  است:

ها و طـال و   یا و پرهیز؛ نه به زلفهمچنین زنان، خویشتن را بیارایند به لباسِ مزّین به ح
...زن با سکوت به کمال اطاعت تعلـیم گیـرد* و زن را اجـازت     بها* مروارید و رخت گران

  80*بلکه در سکوت بماند؛ دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود نمی

  هاي پوشش در مسيحيت گونه
  تقسیم است:  قابلگونه  این هاي حجاب در مسیحیت بر اساس آنچه گذشت، گونه

، بر لزوم حجاب پوششـی   مسیحیت با دستور تجرد و زندگی رهبانی حجاب پوششی:. 1
تزیین مـوي  ه کرد، بلکالزامی را  پوشاندن صورتنه تنها . فراوان داردتأکید  و رعایت عفت
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ها و آویختن گلوبنـد، خلخـال،    دن گوشکرسر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه و سوراخ 
رد. صریحاً بیان کممنوع  را نیز دن مو و تغییر صورت ظاهريکرطال و دستبند قیمتی، رنگ 

شما را زینت ظاهري نباشد از بافتن موي و متحلی شـدن بـه طـال و پوشـیدن     « ه کند ک می
  82رد.ک میشد، از روبند استفاده  زن محترم وقتی از خانه خارج می 81.»لباس،....

انـدازد،   سی به زنـی نظـر شـهوت   کگویم هر  ن من به شما میکلی«.... حجاب رفتاري: 2
ن کـ رده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قطعـش  کهمان دم در دل خود با او زنا 

ه عضوي از اعضایت تباه گردد تا تمام بدنـد در جهـنم   کانداز؛ زیرا تو را بهتر  و از خود دور
گذاشـتند،   شـان را در معـرض فـروش مـی     یه زیبـای کس براي زنانی کهیچ  83».نده شودکاف

  84قائل نبود. احترامی
داد، زنـان   ه بیشـتر تـرجیح مـی   کـ قدر شدید بود  پوشش زن در مسیحیت آن. گفتاري: 3
از طرفـی،  . شـدند  مـی  متـر وارد اجتمـاع  کو  باشندو نیکو و مطیع شوهران خود  نشین خانه

کسی که بـه زنـی نظـر    رد ک میسفارش نمود و  می رعایت شدید چشممردان را نیز ملزم به 
رفـت   از زن محترم انتظـار نمـی   85.اندازد، همان دم، در دل خود با او زنا کرده است شهوت

  86خورد وارد صحبت شود. ه در راه بر میکس که با هر ک

  گيري نتيجه
پوشـش و حجـاب بـود    توجه ادیان بر مسئله براي هدف مقاله صرفاً ارائه مستندات شرعی 

هماهنگ بـا   ،بلکه ادیان؛ نداشته استتأکید  تا نشان داده شود، فرهنگ به تنهایی بر این مهم
در  فطرت آدمی،گرایش به پوشش و عفاف را به عنوان یک اصـل پسـندیده مطـرح کردنـد    

بلکه حجاب باطنی به عنوان آراسـتگی  ؛ و بسنده نشدهتأکید  ادیان، صرفاً به حجاب ظاهري
درونی و تالش در جهت تأدیب نفس براي هر مرد و زنِ متدین توصیه شده است. از دیگر 

ه بـر تمـام شـئونات    کـ پـذیري اسـت    ورد توجه قرار گیرد، مسئله فرهنگه باید مکمسائلی 
نیـز تحـت   اجتماعی تأثیر دارد. حتی نحوه تغذیه، پوشش و نیز چگونگی تفریح و تفرج را 

ه عملی به عنوان فرهنگ جهانی در جامعه تبلیغ شد، آن ک تأثیر خود قرار داده است. هنگامی
در ؛ دهد جامعه بدون توجه به اعتقادات و مصالح خود، تن به فرهنگ به اصطالح جهان می

دهنـد و   هاي واالي انسانی سوق مـی  ادیان در عرصه اصیل خود انسان را به ارزش هکحالی 
  سازد. می زن، مریم، آسیه، خدیجه و سرانجام، فاطمه از چهره
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