
 

ها با این سوال شکل امروزه شاهدیم برخی حجاب ستیزی

حجاب از احکام الهی است پس چرا  گیرد که اگر دستورمی

 در یهودیت و مسیحیت دستور به حجاب نیست؟

در پاسخ به این سوال بدون مدرک باید گفت: هرچند فرمان 

مرد نامحرم از احکام مهم اسالم است  به پوشش زن در برابر

عدّه ای گمان  اما اینکه -که قرآن به آن تصریح نموده-

کنند که حجاب مخصوص دین مقدس اسالم بوده و می

الهی بخصوص در احکام یهودیت و مسیحیت  دردیگر ادیان

نابجا و غلط شده اند،  ز آن نیست دچار توهم و گمانیاثری ا

امروز  های گذشته تازیرا آنچه که از فرهنگ ادیان و ملت

آید این است که: زنان تمام ملل و مردم جهان بدست می

اند اگرچه در کیفیت پوشش فرق بوده دارای حجاب

 اند.داشته
 

 

 

 حجاب در تورات

ساله از قدیمی ترین ادیان  0033دین یهود با قدمت 

شود. در تعالیم یهود، صاحب شریعت محسوب می

اعم از کتاب آسمانی و سنت و سیره پیامبران و 

بزرگان بنی اسرائیل، عالوه بر اشاره به رعایت عفاف 

و پاکدامنی و تاکید بر حجاب زنان، همواره قوانینی 

ه است و اگرچه برای حفظ عفت عمومی وجود داشت

در اثر پراکندگی قوم یهود، تفاوت هایی در کیفیت 

شود، اما به هر حال می توان رعایت آن مشاهده می

از متون مقدس این آئین، قاعده اصلی و روش کلی 

 .را بدست آورد

اهمیت رعایت عفت دختران چنین در تورات بر 

دختر خود را بی عصمت مساز و او را به »ده: آم

زنا شود و زمین ا مدار. مبادا زمین مرتکب فاحشگی و

 1«پر از فجور گردد

موضوع رعایت عفاف و حجاب در دین یهود از چنان 

اهمیتی برخوردار است که در یکی از کتب عهد 

رعایت نکرده و از عتیق به زنانی که حدود الهی را 

کنند، نسبت به نزول قوانین شرعی سرپیچی می

عذاب هشدار داده شده است. در کتاب اشعیای نبی 

که هشدارهای الهی به قوم بنی اسرائل بیان شده، در 

گوید خداوند می» مورد زنان گنهکار یهود آمده است:

متکبرند ( زنان یهود)از این جهت که دختران صهیون

روند و به افراشته و غمزات چشم راه می و با گردن

ناز می خرامند و به پایهای خویش خلخال ها را به 

آورند، بنابراین خداوند فرق سر دختران صدا در می

 2«…صهیون را کل خواهد ساخت و 

 يين يهوديط حجاب زنان در آشرا

ضرورت دارد زن با پوشش سر به میان مردان .1

 .برود
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ن نباید از روی سبکسری با هر مرد نامحرم به ز.2

 .گفتگو بپردازد

با صدای بلند در حالی که همسایگان  زنی که.0

شنوند درباره امور زناشویی گفتگو صدای او را می

 .ده استشکند، خالف شرع مرتکب 

یکی دیگر از علماء معاصر یهود در فلسطین اشغالی 

در کتاب خود « هاراو یعقوو یسرائل لوگاسی»به نام 

که به زبان عبری نگاشته است، « بت یعقوو» به نام 

اب زنان به طور مفصل در باب کیفیت در بخش حج

پوشش و حجاب زنان بحث کرده که اهمّ آن از این 

 :قرار است

باید به حدی گشاد و آزاد باشد تا اندام بدن  لباس -

آن برجسته نگردد و کمربند بسته  به هیچ عنوان در

 .نشود

 .آستین ها باید تا مچ دست را بپوشانند -

گردن از طرفین تا شروع شیب کتف از پشت و در  -

جلو تا باالی استخوان جناغ را بپوشاند ) یعنی تمام 

دور گردن پوشانده شود(؛ حتی پاها باید پوشیده 

و باشد و از پشت جوراب نباید پوست پا دیده شود 

جوراب های عکس دار و با رنگ های تند ممنوع 

 .است
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پوشش سر باید تمام موی سر را بپوشاند و آرایشی  -

که باعث جلب توجه دیگران گردد گناه بسیار بزرگی 

  1.است

 
قابل ذکر است که حدود و پوشش مذکور برای زنان 

ختر یهودی تا متاهل است و از نظر آیین یهود، د

قبل از ازدواج حدود خاصی برای پوشش دارد و آن 

که دامن آن تا ده  لباسعبارت است از پوشش ساده 

سانت زیر زانو و آستین آن تا آرنج است و موی سر 

تواند مشخص باشد) البته هنگام رط سادگی میبه ش

( و در صورتی که به شانه عبادت باید پوشیده شود

برسد باید جمع گردد. البته طبق توصیه های اکید 

تعالیم تلمود دختر یهودی باید حوالی بلوغ ازدواج 

کند و پس از ازدواج، رعایت حجاب در مقابل همه 

 .است مردان به جز پدر و شوهر بر او واجب
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اروپا و بعضی از کشورهای دیگر که  . اما اینکه چرا امروزه در

دانند این همه می خود را پیرو دین مسیحیّت و یهودیت

 بندو باری از جانب بسیاری از زنان مشاهدهبرهنگی و بی

شود. در اصل نقض احکام مسیحیّت و یهودیت بوده که می

این دو شریعت دارد. به برخی از آنها  عوامل دیگری خارج از

 :شوداشاره می

همچنانکه که در بین مسلمانان بعضی از افراد به قرآن کریم 

کنند عمل نمیو ائمة اطهاراکرم برو احادیث پیام

در ظاهر مسلمان هستند، در بین مسیحیان و یهودیان هم  و

ادعای پیروی از حضرت عیسی و  افراد بسیاری هستند که

هوا و هوس  السّالم( را دارند. ولی در عمل ازموسی )علیه

شان و احکام یبندی به آئینخود پیروی نموده و هیچ نوع پا

 .ندارند آن

عالوه بر این از زمانی که اروپا از نظر علم و صنعت رشد 

همان نسبت از دین و مسائل  چشمگیری پیدا کرد به

بسیاری از  معنوی دور شد که رواج فساد و برهنگی در بین

زنان آنها یکی از آثار این تحول است. این موضوع اختصاص 

بلکه کشورهای اسالمی هم در معرض این  نداشته، به اروپا

با رشد صنعت به رشد  تهاجم فرهنگی قرار دارد و اگر

خواهند  معنویت جامعه فکر نشود به درد و بالی اروپا مبتال

 .شد
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