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 آرامش در حجاب 6931ــ شماره سوم 

 دیذگاه های مربوط به حجاب

                                             فلسفه حجاب در قوم یهود                                                                                                       

تاسیخ توذى ساجغ تِ  21جلذ  03ٍیل دٍساًت دس صفحِ 

                                                                      لَم یَْد ٍ لاًَى تلوَد هی ًَیسذ:

اگش صًی تِ ًمط لاًَى یَْد هی پشداخت چٌاًىِ هثال تیی    

آى وِ چیضی تش سش داضت تِ هیاى هشدم هی سفت ٍ ییا دس    

ضاسع ػام ًخ هی سست یا تا ّش سٌخی اص هشداى دسد دل هی 

وشد یا صذایص آى لذس تلٌذ تَد وِ چَى دس خاًِ اش تىلن 

هی ًوَد، ّوسایگاًص هی تَاًستٌذ سخٌاى اٍ سا تطًٌَذ، دس 

آى صَست هشد حك داضت تذٍى پشداخت هْشیِ اٍ سا طالق 

دّذ.  ػلیْزا حجاتی وِ دس لَم یَْد هؼوَل تَدُ اص حجاب  

اسیالهییی سیخییت تیش ٍ هطییىیل تییش تییَدُ اسییت.                                                                        

ّوچٌیي دس وتاب سٍاًطٌاسی پَضص آهذُ است: دس دییي      

یَْد فشهاى یَْد تِ صى ضَّش داس چٌیي تَد وِ چطوت تیِ  

ضَّشت تاضذ ٍ اٍ تش تَ حىَهت خَاّذ وشد. صى واهل صًی  

تَد وِ پیَستِ دس خاًِ ٍ اطشاف خاًِ واس هی وشد ٍ جض تیِ  

فشصًذاًص تِ چیضی ًوی اًذیطیذ. دس دیي یَْد دس فیشهیاى    

ّفتن، اصدٍاج تِ ػٌَاى اساس خاًَادُ ضٌاختِ هیی ضیَد،       

دختش تایذ دٍضیضگی خَد سا ٌّگام اصدٍاج ثاتت وٌذ ٍگشًِ اٍ 

سا سٌگساس هی وٌذ تا تویشد. ػول صًاى دس هیاى لَم اًتطیاس   

داضت ٍ آًْا حتی پس اص ٍیشاًی سذٍم ٍ ػوَسُ ًیض اص ػول 

 لَاط دست ًىطیذًذ.

                                فلسفه حجاب در مسیحیت                                                                                                         

چیٌیییي هیی        «صًاضَیی ٍ اخیالق »تشتشاًذ ساسل دس وتاب  

ًَیسذ: تِ خصَظ دس لشٍى اٍل هسیحیت ایي طشص فىش اص   

طشف ولیسا اضاػِ توام یافت وِ تجشد هفَْم تمیذس تیِ     

خَد گشفت ٍ ػذُ تی ضواسی ساُ تیاتاى پیص گشفتیٌیذ تیا      

ضیطاى سا هغلَب وٌٌذ، ضیطاًی وِ ّش آى رّي آًاى سا اص     

تخیالت ضَْاًی هواٍ هی ساخت. ولیسا ظوٌا تا استحویام   

تِ هثاسصُ پشداخت صیشا هؼتمذ تَد وِ خطَط تذى اًساى سا تِ 

طشف گٌاُ هی ساًذ. ولیسا ظوٌا چشن تذى سا تحسیي وشدُ  

ٍ سایحِ تذى تَی تمذس تِ خَد گشفت صیشا تاص تِ ًظش آًْا 

ًظافت تذى ٍ آسایص آى تا ًظافت سٍح هٌافات داسد ٍ ضپص 

 هشٍاسیذ خذا ضٌاختِ هی ضذ. 



 

هَسد  »هی ًَیسذ: «پَضص»

استؼوال ولوِ ی ]ستش تِ پَضص دس 

هفَْم[ حجاب دس هَسد پَضص صى 

یه اصطالح ًسثتاً جذیذی است . دس 

لذین ٍ هخصَصاً دس اصطالح فمْاء ، 

وِ تِ هؼٌی پَضص  «ستش»ولوِ ی 

است تِ واس سفتِ است . فمْا چِ دس 

وتاب الصلَُ ٍ چِ دس وتاب الٌىاح 

وِ هتؼشض ایي هطلة ضذُ اًذ ،ولوِ 

 حجـاب در مغولستـان حجــاب در کشــور های مختلـف

صًاى دس هغَلستاى دس توام اهَس صًذگی ّیویپیای هیشداى         

ضشوت هی وشدًذ ٍ تا سٍیی گطادُ ٍ آصاد ظاّش هی ضذًذ ٍ 

پَضص آى ّا توام تذى آًْا سا هی پَضاًذ. صًاى اص لیحیا       

ٍفاداسی ٍ ٍظیفِ ضٌاسی دس تشاتش هشداى صذیك ٍ هْیشتیاى   

تَدُ اًذ، صى پاوذاهٌی خَد سا تشای ضَّش حفظ هی وٌیذ ٍ    

 پَضص ٍ حیا داسد ٍ اهَس خاًِ دس اختیاس اٍست.

دس صهاى صستطت صًاى هٌضلتی ػالی داضتِ ٍ تا ووال آصادی   

ٍ تا سٍی گطادُ دس هیاى هشدم آهذ ٍ ضذ داضتٌذ. دس جیلیذ      

ساجغ تِ ایشاًیاى آهذُ: پس اص داسییَش      »تاسیخ توذى«اٍل 

همام صى هخصَصا دس طثمِ ثشٍتوٌذ تٌضل پیذا ویشد. صًیاى      

فمیش چَى تشای واس وشد ًاچاس اص آهذ ٍ ضذ دس هییاى هیشدم     

تَدًذ آصادی خَد سا حفظ وشدًذ اها دس هَسد صًیاى دییگیش        

گَضِ ًطیٌی صهاى حیط وِ تشایطاى ٍاجة تَد سفتِ سفتیِ  

اهتذاد پیذا وشد ٍ سشاسش صًذگی اجتواػی ضاى سا فشا گشفت 

ٍ ایي اهش هثٌای پشدُ پَضی دس هیاى سلواًاى تِ ضواس هیی  

سفت. صًاى طثمات تاالی اجتواع جشأت آى سا ًذاضتٌذ وِ جض 

دس تخت سٍاى سٍپَش داس اص خاًِ تیشٍى تیایٌذ ٍ ّشگض تیِ    

آًاى اجاصُ دادُ ًوی ضذ آضىاسا تا هشداى صحثت وٌٌذ. صًاى  

ضَّش داس حك ًذاضتٌذ ّیچ هشدی ٍلَ پذس یا تیشادساًطیاى     

تاضذ تثیٌٌذ. دس ًمص ّایی وِ اص ایشاى تاستاى تش جای هاًذُ 

ّیچ صَست صًی دیذُ ًوی ضَد ٍ ًاهی اص ایطاى تِ چطین    

 ًوی خَسد.

                                 حجاب در ایـران باستان                                                                                                        

دس ٌّذ ًیض حجاب سخت ٍ ضذیذی حىوفشها تَدُ اسیت    

ٍلی دسست سٍضي ًیست وِ لثل اص ًفَر اسالم دس ّیٌیذ     

ٍجَد داضتِ ٍ یا تؼذ اص آى سٍاج یافتِ است. آًچِ هسیلین      

است ایي است وِ حجاب ٌّذی ًیض هاًٌذ حجاب اییشاى    

تاستاى سخت ٍ ضذیذ تَدُ است. اص گفتاس ٍیل دٍساًت دس   

جلذ دٍم تاسیخ توذى تش هی آیذ وِ حجاب ّیٌیذی تیِ        

ٍسیلِ ایشاًیاى هسلواى دس ٌّذ سٍاج یافتِ است. اگش توایل  

تِ سیاظت ٍ تشن لزت سا یىی اص ػلل پذیذ آهذى حجیاب  

تذاًین تایذ لثَل وٌین وِ ٌّذ اص لذیوی تشیي ایام، حجاب 

سا پزیشفتِ است. صیشا ٌّذ اص هشاوض لذین سیاظت . پیلیییذ        

 ضوشدى لزات هادی تَدُ است.

 حجـاب در هنـذ

صًاى دس لاّشُ ٍلتی اص خاًِ تیشٍى هی سًٍذ سٍی سیش ٍ        

توام تذى خَد سا لثاسی اص پاسچِ سفیذ هی اًذاصًذ وِ تویام  

تذى آًْا سا هی پَضاًذ، ایي ضثیِ ّواى سٍپَضی است ویِ  

صًاى اسپاًیایی تِ واس هی تشًذ. صًاى هشاوص لثیاس ّیای      

گطاد اص طال ٍ اتشیطن تِ تي هی وٌٌذ ٍ سٍی آى یه چادس 

اص پاسچِ ای وِ اطشاف آى تا اتشیطن آساییص ضیذُ، هیی        

 پَضٌذ.

                                 حجاب در مصـر، قاهره و مراکـش                                                                                                 

                                                      حجـاب در فرانسـه                                                                                                             

صًاى فشاًسِ دس لشى ّجذّن گاّی اٍلات هؼجش )ًیمیاب     

 سٍی سش هی اًذاختٌذ ٍ تیشٍى هی آهذًذ.


