
 

 تاریخچه حجاب و عفاف در ادیان و اقوام گذشته 

 پٛضص سٖ زر یٛ٘اٖ ٚ رْٚ تاستاٖ .1

زایزٜ إِؼارف الرٚس زرتارٜ پٛضص س٘اٖ یٛ٘اٖ تاستاٖ ٔی ٌٛیس: س٘اٖ یٛ٘ا٘ی زر زٚرٜ ٞای ٌذضتٝ، 

رٚی پا ٔی پٛضا٘س٘س. ایٗ پٛضص وٝ ضفاف ٚ تسیار سیثا تٛز، زر خشایز  غٛرت ٚ ا٘سأطاٖ را تا

وٛرس ٚ أِِزخٛس ٚ زیٍز خشایز ساذتٝ ٔی ضس. س٘اٖ فٙیمی ٘یش زارای پٛضطی لزٔش تٛز٘س. سرٗ زرتارٜ حداب، زر التالی وّٕات لسیٕی 

فزٔا٘زٚای ایتان( ٘یش تا حداب تٛزٜ است. س٘اٖ ضٟز « سػِٛی»)ٕٞسز پازضاٜ « تٙیّٛب»تزیٗ ٔٛءِفیٗ یٛ٘ا٘ی ٘یش تٝ چطٓ ٔی ذٛرز؛ حتی 

زارای حداب ذاغی تٛزٜ ا٘س، تسیٗ غٛرت وٝ حتی غٛرتطاٖ را ٘یش تا پارچٝ ٔی پٛضا٘س٘س. ایٗ پارچٝ زارای زٚ ٔٙفذ تٛز وٝ خّٛی « ثیة»

، ِٚی تؼس اس اسزٚاج ذٛز را اس چطٓ ٔززاٖ ٔی زذتزاٖ تا ٔٛلغ اسزٚاج آساز تٛز٘س« اسپارتٝ»چطٕاٖ لزار ٔی ٌزفت تا تتٛا٘ٙس تثیٙٙس. زر 

٘مص ٞایی وٝ تز خای ٔا٘سٜ، حىایت ٔی وٙس وٝ س٘اٖ سز را ٔی پٛضا٘سٜ، ِٚی غٛرت ٞایطاٖ تاس تٛزٜ است، ٚ ٚلتی تٝ تاسار ٔی  .پٛضا٘س٘س

ٙس. حداب زر تیٗ س٘اٖ سیثزی ٚ ساوٙاٖ رفتٙس، تز آ٘اٖ ٚاخة تٛزٜ است وٝ غٛرت ٞایطاٖ را تپٛضا٘ٙس؛ ذٛاٜ تاوزٜ ٚ ذٛاٜ زارای ٕٞسز تاض

آسیای غغیز ٚ س٘اٖ ضٟز ٔاز )ٚ فارس ٚ ػزب( ٘یش ٚخٛز زاضتٝ است. س٘اٖ رٚٔا٘ی اس حداب ضسیستزی تزذٛرزار تٛزٜ ا٘س، تٝ عٛری وٝ 

 2ٖ ٔطرع ٕ٘ی ضس.ٚلتی اس ذا٘ٝ ذارج ٔی ضس٘س، تا چازری تّٙس تٕاْ تسٖ را تا رٚی پاٞا ٔی پٛضا٘س٘س ٚ چیشی اس تزآٔسٌی ٞای تس

وٝ « اِٟٝ ػفت»یىی اس تارید ٘ٛیساٖ غزتی ٘یش ضٛاٞس سیازی زاَ تز ٚخٛز حداب زر تیٗ س٘اٖ یٛ٘اٖ ٚ رْٚ تاستاٖ آٚرزٜ است. اٚ زرتارٜ  

ٛ تزای( زذتزاٖ خٛاٖ تٝ ضٕار«آرتٕیس»یىی اس ذسایاٖ یٛ٘اٖ تاستاٖ است، ٔی ٌٛیس:   .ٔی آیس ، اِٟٝ ػفت است ٚ ػاِی تزیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ )ٚ اٍِ

 3«زارای تس٘ی ٘یزٚٔٙس ٚ ٚرسیسٜ ٚ چاته ٚ تٝ سیٛر ػفّت ٚ تمٛا آراستٝ است.

تاالتز اس ارٔیٙاٖ ٚ زر وٙار زریای سیاٜ، »ٕٞچٙیٗ زرتارٜ ٔززْ یىی اس لثائّی وٝ ٟ٘ػس ساَ لثُ اس ٔیالز س٘سٌی ٔی وززٜ ا٘س، آٔسٜ است :  

ززی ٔی وزز٘س. آٟ٘ا ٔززْ ٚحطی ٚ« سىّاٞا» زرضت ا٘ساْ لثائُ خٍٙی ٘یٕٝ ٔغَٛ ٚ ٘یٕٝ ارٚپایی تسیار ٘یزٚٔٙسی تٛز٘س وٝ زر اراتٝ تٝ  تیاتاٍ٘

اٜ ٔی زاضتٙس.  4«سزٔی تزز٘س ٚ س٘اٖ ذٛز را سرت زر پززٜ ٍ٘

س٘اٖ فمظ زر غٛرتی ٔی تٛا٘ٙس ذٛیطاٖ ٚ زٚستاٖ ذٛز را ٔاللات وٙٙس ٚ زر خطٗ ٞای ٔذٞثی ٚ »ایٗ ٔٛرّخ زر خای زیٍز ٔی ٌٛیس:  

 5تٕاضاذا٘ٝ ٞا حضٛر یاتٙس وٝ وأالً زر حداب تاضٙس. 

ٕٞچٙیٗ اس لَٛ یىی اس فالسفٝ یٛ٘اٖ تاستاٖ، زرتارٜ ضست پٛضص سٖ، ٘مُ ٔی وٙس: ٘اْ یه سٖ پان زأٗ را ٘یش چٖٛ ضرع اٚ تایس زر  

 6ذا٘ٝ پٟٙاٖ زاضت.

 پٛضص سٖ زر ایزاٖ تاستاٖ .2

زر ٔٛرز پٛضص س٘اٖ ایزاٖ تاستاٖ، ٔغاِة سیازی زر تارید ٚخٛز زارز. ٚیُ زٚرا٘ت زرتارٜ پٛضص س٘اٖ ایزاٖ تاستاٖ ٚ ایٙىٝ حداب تسیار  

س٘اٖ عثمات تاالی اختٕاع خزأت آٖ را ٘ساضتٙس وٝ خش زر ترت رٚاٖ رٚپٛش زار اس ذا٘ٝ »سرتی زر تیٗ آ٘اٖ رایح تٛزٜ است، ٔی ٌٛیس: 

اذتالط( وٙٙس. س٘اٖ ضٛٞز زار حك ٘ساضتٙس ٞیچ ٔززی را، ِٚٛ پسر یا (س. ٞزٌش تٝ آ٘اٖ اخاسٜ زازٜ ٕ٘ی ضس وٝ آضىارا تا ٔززاٖ تیزٖٚ تیایٙ

 7«تزازرضاٖ تاضس، تثیٙٙس. زر ٘مص ٞایی وٝ زر ایزاٖ تاستاٖ تز خای ٔا٘سٜ، ٞیچ غٛرت سٖ زیسٜ ٕ٘ی ضٛز ٚ ٘أی اس ایطاٖ تٝ ٘ظز ٕ٘ی رسس.

ز حداب س٘اٖ ایزاٖ تاستاٖ است، ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ س٘اٖ زر زٚرٜ ٞای ٔرتّفی چٖٛ زٚرٜ ٔازٞا، پارسی ٞا ٘ػٛغی وٝ ت   ٞرأٙطیاٖ(، )یاٍ٘

 :اضىا٘یاٖ ٚ سأا٘یاٖ زارای حداب ٚ پٛضص تٛزٜ ا٘س، وٝ تٝ چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ اضارٜ ٔی ضٛز
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 زٚرٜ ٔازٞا 

س زر ٘ظز زاضت، ایٗ است وٝ عثك ٘مٛش تزخستٝ ٚ ٔدسٕٝ ٞای ٔا لثُ ٔیالز، اغّی وٝ تای» :آٔسٜ« پٛضان تاستا٘ی ایزا٘یاٖ»زر وتاب  

 11«پٛضان س٘اٖ آٖ زٚرٜ )ٔازٞا( اس ِحاػ ضىُ )تا وٕی تفاٚت( تا پٛضان ٔززاٖ یىساٖ است.

رز، اس ٞٓ تٕیش ٔزز ٚ سٖ تٝ ٚاسغٝ اذتالفی وٝ ٔیاٖ پٛضص سزضاٖ ٚخٛز زا»ٚی زر ازأٝ تزای تٛضیح ٘مٛش تز خای ٔا٘سٜ ٔی ٘ٛیسس:  

 11«زازٜ ٔی ضٛ٘س. تٝ ٘ظز ٔی رسس وٝ س٘اٖ پٛضطی ٘یش رٚی سز ذٛز ٌذارزٜ ا٘س ٚ اس سیز آٖ ٌیسٛٞای تّٙسضاٖ ٕ٘ایاٖ است.

 )زٚرٜ پارسی ٞا )ٞرأٙطیاٖ 

ٕٞا٘ٙس ٔازٞا تٛز٘س. زر پارسی ٞا تٝ ٚسیّٝ وٛرٚش، زِٚت ٔاز را اس ٔیاٖ تززاضتٝ ٚ سّسّٝ ٞرأٙطی را تأسیس وزز٘س. آٟ٘ا اس ٘ظز ِثاس  

اس رٚی تزذی ٘مٛش ٔا٘سٜ اس آٖ سٔاٖ، تٝ س٘اٖ تٛٔی تزٔی ذٛریٓ وٝ پٛضطی خاِة زار٘س. »ٔٛرز پٛضان ذاظ س٘اٖ ایٗ زٚرٜ آٔسٜ است: 

ٛ تٝ اسة پیزاٞٗ آ٘اٖ پٛضطی سازٜ ٚ تّٙس یا زارای راستٝ چیٗ ٚ آستیٗ وٛتاٜ است. تٝ س٘اٖ زیٍز آٖ زٚرٜ ٘یش تزٔی ذٛریٓ وٝ اس پّٟ

تا سٛار٘س. ایٙاٖ چازری ٔستغیُ تز رٚی ٕٞٝ ِثاس ذٛز افىٙسٜ ٚ زر سیز آٖ، یه پیزاٞٗ تا زأٗ تّٙس ٚ زر سیز آٖ ٘یش، پیزاٞٗ تّٙس زیٍزی 

 12«تٝ ٔچ پا ٕ٘ایاٖ است.

 زٚرٜ اضىا٘یاٖ 

ِثاس س٘اٖ اضىا٘ی پیزاٞٙی تّٙس تا رٚی »ٔی ذٛا٘یٓ: زر ایٗ زٚرٜ ٘یش ٕٞا٘ٙس ٌذضتٝ، حداب س٘اٖ ایزا٘ی وأُ تٛزٜ است. زر ایٗ تارٜ چٙیٗ  

پیزاٞٗ زیٍزی زاضتٝ ا٘س وٝ رٚی اِٚی ٔی پٛضیس٘س ٚ لس ایٗ یىی ٘سثت تٝ اِٚی  .سٔیٗ، ٌطاز، پزچیٗ، آستیٗ زار ٚ یمٝ راست تٛزٜ است

 13«وٛتاٜ ٚ ضٕٙاً یمٝ تاس تٛزٜ است. رٚی ایٗ زٚ پیزاٞٗ چازری سزٔی وزز٘س.

چازر س٘اٖ اضىا٘ی تٝ رً٘ ٞای ضاز ٚ ارغٛا٘ی ٚ یا سفیس تٛزٜ است. ٌٛضٝ چازر زر سیز یه ترتٝ فّشی تیضی »ٔسٜ است: زر خای زیٍز آ 

ایٗ چازر تٝ ٘حٛی رٚی سز ٔی افتازٜ وٝ ػٕأٝ )٘ٛػی والٜ س٘ا٘ٝ( را  .ٔٙمٛش یا زوٕٝ وٝ تٝ ٚسیّٝ س٘دیزی تٝ ٌززٖ افىٙسٜ ضسٜ، تٙس است

 14«پٛضا٘یسٜ است. زر لسٕت ػمة ٚ پّٟٛٞا ٔی

س٘اٖ ػٟس اضىا٘ی لثایی تا سا٘ٛ تز تٗ ٔی وزز٘س، تا ضّٙی وٝ تز سز افىٙسٜ ٔی ضس ٚ ٘یش ٘ماتی زاضتٙس وٝ »٘یش آٔسٜ است: « پارتیاٖ»زر وتاب  

 « .ٔؼٕٛالً تٝ پس سز ٔی آٚیرتٙس

 زٚرٜ ساسا٘یاٖ 

سّسّٝ ساسا٘یاٖ را تٙیاٖ ٟ٘از ٚ زیٗ سرتطت را زیٗ رسٕی وطٛر لزار زاز. زر ایٗ زٚرٜ ارزضیز پسز تاته تا استفازٜ اس ضؼف اضىا٘یاٖ،  

اٚستا را تزخٕٝ ٚ آتطىسٜ ٞای ٚیزاٖ را تاسساسی ٕ٘ٛز. س٘اٖ زر ایٗ زٚرٜ وٝ احىاْ زیٙی سرتطتیاٖ زر وطٛر اػٕاَ ٔی ضسٜ است، ٕٞچٙاٖ 

ٝ اس زٚرٜ ٞای پیص ٔٛرز استفازٜ تا٘ٛاٖ ایزاٖ تٛزٜ است، زر چازر و»زارای حداب وأُ تٛز٘س. زر ٔٛرز پٛضان س٘اٖ چٙیٗ آٔسٜ است: 

 15«ایٗ زٚرٜ ٘یش تٝ غٛرت ٔرتّف ٔٛرز استؼٕاَ زاضتٝ است.

حتی ِثاس ٞٙزپیطٍاٖ سٖ، ٔا٘ٙس ِثاس ٞای تّٙس سایز تا٘ٛاٖ، تا پطت پا وطیسٜ ضسٜ »حداب س٘اٖ زر ایٗ زٚرٜ چٙاٖ إٞیتی زاضت وٝ  

 16«است.

س٘اٖ زر ایٗ زٚرٜ تٝ حداب، وافی است ایٗ ٘مُ تاریری را اس ٔٙاتغ اسالٔی ٔزٚر وٙیٓ: ٍٞٙأی وٝ سٝ تٗ اس زذتزاٖ تزای اثثات تٛخٝ  

، وسزی، پازضاٜ ساسا٘ی، را تا ثزٚت فزاٚا٘ی اس أٛاَ، تزای ػٕز آٚرز٘س، ضاٞشازٌاٖ ایزا٘ی را زر تزاتز ػٕز زر حاِی وٝ تا پٛضص ٚ ٘ماب



یستا٘س٘س، ذّیفٝ زستٛر زاز، تا آٚاسی تّٙس تز آ٘اٖ فزیاز وطٙس وٝ: پٛضص اس چٟزٜ تزٌیزیس تا ٔسّٕا٘اٖ آٟ٘ا را تثیٙٙس ذٛز را پٛضا٘سٜ تٛز٘س، ا

ٚ ذزیساراٖ پَٛ تیطتزی تٝ پای آٟ٘ا تزیش٘س. زٚضیشٌاٖ ایزا٘ی اس تزٞٙٝ وززٖ غٛرت ذٛززاری وزز٘س ٚ ٔطت تز سیٙٝ ٕ٘ایٙسٜ ػٕز سز٘س ٚ 

اذتٙس. ذّیفٝ ذطٕٙان ضس ٚ ذٛاست تا تاسیا٘ٝ آ٘اٖ را تیاسارز، زر حاِیىٝ ضاٞشازٌاٖ ایزا٘ی ٔی ٌزیستٙس. حضزت آ٘اٖ را اس ذٛز زٚر س

تشري ٚ ضزیف ٞز » : ػّی)ػّیٝ اِسالْ( تٝ ػٕز فزٔٛز٘س: زر رفتارت ٔسارا وٗ؛ اس پیغٕثز ذسا)غّی اهلل ػّیٝ ٚآِٝ( ضٙیسْ وٝ ٔی فزٔٛز

ػٕز پس اس ضٙیسٖ فزٔایص حضزت ػّی )ػّیٝ اِسالْ( آتص ذطٕص فزٚ ٘طست. سپس «. أی تساریسلٛٔی را وٝ ذٛار ٚ فمیز ضسٜ، ٌز

 17«تا زذتزاٖ ّٔٛن ٘ثایس ٔؼأّٝ زذتزاٖ تاساری )وٙیشاٖ( وزز.»حضزت اضافٝ وزز: 

 پٛضص سٖ زر ازیاٖ تشري اِٟی .3

 (حداب زر ضزیؼت حضزت اتزاٞیٓ)ػّیٝ اِسالْ 

 «رفمٝ» :ٔسأِٝ پٛضص س٘اٖ، حائش إٞیت تٛزٜ است. زر وتاب تٛرات چٙیٗ ٔی ذٛا٘یٓ ()ػّیٝ اِسالْ زر آئیٗ ٔمسس حضزت اتزاٞیٓ 

؟ چطٕاٖ ذٛز را تّٙس وززٜ ٚ اسحاق را زیس ٚ اس ضتز ذٛز فزٚز آٔس، سیزا اس ذازْ پزسیس: ایٗ ٔزز ویست وٝ زر غحزا تٝ استمثاَ ٔا ٔی آیس

 18«فتٝ، ذٛز را پٛضا٘یس.ذازْ ٌفت: آلای ٔٗ است. پس تزلغ ذٛز راٌز

زر « رفمٝ»اس ایٗ تیاٖ رٚضٗ ٔی ضٛز وٝ پٛضص سٖ زر ٔماتُ ٘أحزْ زر ضزیؼت حضزت اتزاٞیٓ )ػّیٝ اِسالْ( ٚخٛز زاضتٝ است؛ سیزا  

 .ٔماتُ اسحاق وٝ تٝ اٚ ٘أحزْ تٛز، اس ضتز پیازٜ ضس ٚ ذٛز را پٛضا٘س تا چطٓ اسحاق تٝ اٚ ٘یفتس

 حداب زر آییٗ یٟٛز 

اٌز س٘ی تٝ »وٝ یىی اس وتاب ٞای ٟٔٓ زیٙی ٚ زر حمیمت فمٝ ٔسٖٚ ٚ آییٗ ٘أٝ س٘سٌی یٟٛزیاٖ است، آٔسٜ: « تّٕٛز»اغَٛ اذاللی  زر 

٘مض لاٖ٘ٛ یٟٛز ٔی پززاذت، چٙا٘چٝ ٔثالً تی آ٘ىٝ چیشی تز سز زاضت تٝ ٔیاٖ ٔززْ ٔی رفت ٚ یا زر ضارع ػاْ ٘د ٔی رضت یا تا ٞز 

َ ٔی وزز یا غسایص آ٘مسر تّٙس تٛز وٝ چٖٛ زر ذا٘ٝ اش تىّّٓ ٔی ٕ٘ٛز، ٕٞسایٍا٘ص ٔی تٛا٘ستٙس سرٙاٖ اٚ را سٙری اس ٔززاٖ زرز ز

 19«تطٙٛ٘س، زر آٖ غٛرت ٔزز حك زاضت تسٖٚ پززاذت ٟٔزیٝ اٚ را عالق زٞس.

 حداب زر آییٗ ٔسحیت

 :زر وتاب ا٘دیُ آٔسٜ است: پِٛس زر رساِٝ ذٛز تٝ لس٘تیاٖ تػزیح ٔی وٙس 

أا ٔی ذٛاٞٓ ضٕا تسا٘یس وٝ سز ٞز ٔزز، ٔسیح است ٚ سز سٖ، ٔزز ٚ سز ٔسیح، ذسا. ٞز ٔززی وٝ سزپٛضیسٜ زػا یا ٘ثٛت وٙس سز ذٛز را » 

 رسٛا ٔی ٕ٘ایس. أا ٞز س٘ی وٝ سزتزٞٙٝ زػا وٙس، سز ذٛز را رسٛا ٔی ساسز؛ سیزا ایٗ چٙاٖ است وٝ تزاضیسٜ ضٛز. سیزا اٌز سٖ ٕ٘ی پٛضس،

٘یش تثزز ٚ اٌز سٖ را ٔٛی تزیسٖ یا تزاضیسٖ لثیح است، تایس تپٛضس؛ سیزا وٝ ٔزز را ٘ثایس سز ذٛز را تپٛضس چٖٛ وٝ اٚ غٛرت ٚ ٔٛی را 

خالَ ذساست، أا سٖ خالَ ٔزز است؛ سیزا وٝ ٔزز اس سٖ ٘یست، تّىٝ سٖ اس ٔزز است ٚ ٘یش ٔزز تٝ خٟت سٖ آفزیسٜ ٘طسٜ، تّىٝ سٖ تزای 

سٖ ٔی تایس ػشتی تز سز زاضتٝ تاضس، تٝ سثة فزضتٍاٖ... زر زَ ذٛز ا٘ػاف زٞیس آیا ضایستٝ است وٝ سٖ ٘اپٛضیسٜ ٘شز ٔزز. اس ایٗ خٟت 

 .پس زر خایی وٝ تزای زػا تایس سز سٖ پٛضیسٜ تاضس، تٝ ٍٞٙاْ رٚتٝ رٚ ضسٖ تا ٘أحزْ پٛضص سز السْ تز ذٛاٞس تٛز 21«ذسا زػا وٙس.

ٚ ٕٞچٙیٗ س٘اٖ ذٛز را تیارایٙس تٝ ِثاس حیا ٚ پزٞیش، ٘ٝ تٝ سِف ٞا ٚ عال ٚ »ِس، تٝ تیٕٛتاٚءس ٔی ٌٛیس: ٚ ٘یش زر ا٘دیُ، زر رساِٝ پٛ 

 21« ٔزٚاریس ٚ رذت ٌزاٖ تٟا، تّىٝ چٙاٖ وٝ س٘ا٘ی را ٔی ضایس وٝ زػٛای زیٙساری ٔی وٙٙس تٝ اػٕاَ غاِحٝ.


