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 ةيو امسلا نايدأا  رظن ةهجو  نم باجحلا

من خالل دراسة تاريخ ألاديان واملذاهب السابقة ، يتضح أن 

 وا همر تحي سانلا ناك لحجاب قد أثيرت منذ فترة طويلة وقضية ا

 .في ألاديان السماوية قبل إلاسالم اهب مز تلي

باإلضافة إلى ذلك ، كانت هناك قوانين خاصة لفصل النساء عن 

 ضعبوالتي منعت النساء من  نايدألا الرجال في بعض تلك 

 .ألانشطة الاجتماعية والاقتصادية

 رداصملا نم ةر بتعملا ةلدألا  نايببمن أجل شرح ذلك ، نقوم 

 .ةفو ر عملا

 الحجاب في اليهودية

 03، الصفحة  21، املجلد كتب ويل ديورانت في تاريخ الحضارة 

عن الشعب اليهودي وقوانين التلمود ، أحد املصادر الرئيسية 

 :للفقه اليهودي
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إذا خالفت امرأة الشريعة اليهودية ، مثل املش ي بين الناس دون "

 نايب، أو  ماعلا عر اشلا يف سانلا نيب لمعلاأي ش يء على رأسها ، أو 

 اهنأ ثيحبصوتها مرتفًعا جًدا الرجال ، أو كان  مو مع دنع لكاشملا

 تفي هذه الحال ،  ايسمعونه اكان جيرانه و ، اتحدث في منزلهت تكان

 ".يحق للرجل أن يطلقها دون دفع املهر ناك

في اليهودية كانا  عمتجملا نعوانفصال املرأة أوهكذا فإن الحجاب 

 .أشد قسوة من الحجاب في إلاسالم

 الحجاب في الزرادشتية

يقول ويل ديورانت أيًضا في نفس الكتاب ، تاريخ الحضارة ، املجلد 

 :ألاول ، عن قوانين إيران القديمة

بعد داريوس ، تدهور وضع املرأة ، وخاصة بين ألاغنياء ، "

واحتفظت النساء الفقيرات بحريتهن ألنهن أجبرن على التنقل من 

 يف ءاو ز نالا  ةر و د أجل العمل ، ولكن في حالة النساء ألاخريات ، فإن

طوال حياتهن  لدورة الشهرية بالنسبة لهن كان ل بد من تمديدهاا
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الاجتماعية ، ولم تجرؤ نساء الطبقة العليا على مغادرة املنزل إل 

مع  طال تخالا  و ، ولم ُيسمح لهن بالخروج عالنية ةاطغم ةلاقنفي 

 .لم يسمح للمرأة املتزوجة بلقاء أي رجل و ،الرجال 

 وأ ةأر ملاقديمة ، لم ُيشاهد وجه املتبقية من إيران ال شو قنلافي 

 .اهمسا

أيًضا أن  ثالث سنوات في إيرانفي كتابه  كينيث جوبينويعتقد 

لعصر الساساني بقي بين إلايرانيين خالل ا يف ي و ق لكشبالحجاب 

في إيران  يناساسلا دهعلا يفوهو يعتقد أن ما كان . الفترة إلاسالمية

 .االنساء فحسب ، بل إخفاء النساء أيضً  رتسلم يكن 

لذلك ، كان الحجاب والانفصال بين الرجال والنساء أمًرا شائًعا في 

 .إيران القديمة

 الحجاب في بالد املسيحيين

يعتقد رئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لل نهرو أيًضا أن 

. من دول غير مسلمة في روما وإيران الحجاب دخل العالم إلاسالمي
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،  013، املجلد ألاول ، الصفحة " نظرة على تاريخ العالم"في كتابه 

وهو يشيد بالحضارة إلاسالمية ، يشير إلى التغييرات التي حدثت 

 :فيما بعد ويقول 

 ، وكان ذلك في وضع املرأة ، "
ً
حدث تغيير كبير ومؤسف تدريجيا

بين النساء العربيات ، ولم  لاصفنالا فلم يكن هناك حجاب ول 

تعش املرأة العربية بمعزل عن الرجل وتختبئ عنهن ، بل كانت 

 و ةباطخلا سلاجم رضحت تناك لب. في ألاماكن العامة ةر ضاح

 لكن العرب  و .ظعو لا و ةباطخلا ءاقلاب مو قت يه تناك وأ ، ظعو لا

 من الشكلية التي كانت موجودة في إلامبراطوريتين 
ً
زادوا تدريجيا

 ، ومانية وإلامبراطورية الفارسيةإلامبراطورية الر املجاورتين ، 

شائعا بين عادة فصل النساء عن الرجال وحجابهن  تر اصف

 ".العرب

 :زيدان ييقول الكاتب املسيحي الشهير جورجوعليه 

إذا كان املقصود من الحجاب تغطية الجسد بغطاء رأس وحجاب 

ونقاب ونحو ذلك ، فهذا كان قبل إلاسالم وحتى قبل دين املسيح ، 
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ا في أوروبا حتى العصور منتشرً  واملسيحية لم تغيره ، والحجاب كان

 .حتى يومنا هذا ل تزال آثار الحجاب في أوروبا و ، الوسطى

 الحجاب في إلاسالم

كما ذكرنا فإن الحجاب في إلاسالم أسهل وأبسط من الديانات 

ألن حجاب املرأة هو تغطية جسدها وشعرها حفاظا على . ألاخرى 

 .احترامها

للمرأة كالرجل بالدراسة وفي الوقت نفسه أوص ى إلاسالم 

 .وألانشطة الاجتماعية والتواجد في املجتمع

 آيات الحجاب

وآلايات الرئيسية املتعلقة بهذا املوضوع مذكورة في سورتين من 

 امك ، "ألاحزاب"وألاخرى سورة " نور لا"إحداهما سورة : القرآن

 :يلي
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 :لج و زع ةرها يقول  13نور آلاية لافي سورة  -أ

و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و »

علی جيوبهن و ل   ظهر منها و ليضربن بخمرهن ليبدين زينتهن الا ما

آباء بعولتهن او ابنائهن او  زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن اويبدين 

اخواتهن او نسائهن  ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى

الطفل  او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولی الاربة من الرجال او

الذين لم يظهروا علی عورات النساء ، و ل يضربن بارجلهن ليعلم 

زينتهن و توبوا الی هللا جميعا ايها املؤمنون لعلكم  فين منما يخ

 ."(02)تفلحون 

 :باز حأا  ةر و س نم 59 ةيأا  يف اضيأ أر قن . ب
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هي آلاية " الحجاب"ومع ذلك ، فإن آلاية التي تستخدم فيها كلمة 

من سورة ألاحزاب ، التي تقول عن زوجات النبي صلى هللا عليه  45

 :سلم و هلآ و

 . « وراء حجاب   و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من» 

 فلسفة الحجاب

فلسفة الحجاب ودوافعه هي احترام مكانة املرأة وتوفير حماية 

 .أفضل لكرامتها

فعال للمرأة في لذلك فإن الحجاب في إلاسالم ل يمنع التواجد ال

 .املجالت الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية

( ملس و هلآ و هيلع هللا ىلص)لهذا السبب دعا نبي إلاسالم الكريم 

منذ أربعة عشر قرًنا النساء لدراسة الكمال البشري كالعلم 

 :فقالواملعرفة 

 ."طلب العلم فریضة علی کِل مسلم و مسلمة "


