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 دانستنی های فرهنگی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 دانشکده پیراپزشکی

 در ادیان مختلفحجاب 

نابب گواهی گتوا گاابخی، دگ خگهر  گی یبگباگهاقبمگت هگیبگآگیی هگیبجگانب دگاببدگ خگب هگانب گتولابگبا  گگگب
ابرلب دگای ی گیبگهساه گی گنن گ خگوابگابخی،دگر هاگآگنیا بگیبجگایب جگخهگو گر   گآگوبی گببگهالببگس   اگگگ

ا،ق فگیبرواگهسااهدگآ  گی اهب گبراخگربتاگهاگب هگن رواگهسااهرگتاخ بب گباگن خ گهاگهیاهوگب آجگراگانبنیااب گگگ
 . هخهجگپاششگتنبسبگنبا  گآیبگباگصاخ گب یناگ خگهاولبعگظبی گت گش ن دگیب گت گرنن 

ا گ خگ»ب گنسبهگت گ ین رگروبدگ هنیالن ه دگابخی،گاببدگآگپاشاشگا گخهگباگ آخه گتبگیباگابخی،گآگا اا گاگگ
پسگهاگو حگتق اگا اگآگااهتاگابخی، گاببددگت گنایس :گببگااااگباگا اگذر گش  گآگب خس گیثبخگ«گییناگابخی،

آگن اشگباگ سااهگیت  دگپ  هیشگاببدگباگ آخه گپ شگهاگتههیبگت بامگت گشااا  گآگباگهیهگ  یادگا    گا  گگ
گتهیب»هجگراگت گواین گ ببش دگصحهگن هخ دگآ  گببی گپهی رهگراگ خگ و وان گآگاکل اگی گتاا گاببدگت گ«

 1بس بخگتاءث گبا  گهسهر

 پوشش زن در یونان و روم باستان

 هی  گه لوبخفگ خآسگ خببخ گپاشاشگانب گیانب گببساوب گت گوای :گانب گیانبن گ خگ آخ گیبجگوهشااوادگصاخ گآگگگ
قبفگآگبس بخگایببگبا دگ خگازهی گراخسگآگهِتِ ااسگآگ یه گهن هتیاب گخهگابگخآجگپبگت گپاشابن ن رگهیهگپاششگراگشگگ

ازهی گساببواگت گش رگانب گرن   گن زگ هخهجگپاشی گی تزگبا ن رگس،هگ خببخ گاببددگ خگ بیجگر لب گی یل گگ
گبن  اد»ا یهگتاء ق هگیانبن گن زگباگنیا گت گباخ  گاو گگ گاا  س»)یلسا گپب شب گگ« (گن زگببگر تبن آهجگهیوبک«

گث ب»  گهساهرگانب گشان گگگاببدگبا  هخهجگاببدگببصا گبا  گهن دگب یهگصااخ گراگاو گصاخایب گخهگن زگببگگگ«
«گهسپبخاا»پبخناگت گپاشبن ن رگهیهگپبخناگ هخهجگ آگتنقهگبا گراگا اجگنیلب گی هخگت گو رهگابگبواهنن گبب نن رگ خگ

ت  ه گت گپاشبن ن رگن شگیبی گراگب گابجگ بو ه گابگتایعگها آهجگیاه گبا ن دگآ  گبو گهاگها آهجگبا گخهگهاگنیا گگ
تبن  دگاکبیهگت گرن گراگانب گس گخهگت گپاشبن  دگآ  گصاخ گیبییب گبباگبا  گهسهدگآگآیو گباگبباهخگت گخرون دگ
ب گینب گآهابگبا  گهساهگراگصااخ گیبییاب گخهگبپاشبنن  گباه گببر  گآگباه گ هخهجگیلس گببشن رگاببدگ خگب هگگگگ

 گیسا بجگصار  گآگانب گشن گتب گ)آگربخسگآگا د(گن زگآاا گ هشواگهسهرگانب گخآتبن گهاگگگانب گسا ب جگآگسابرنبگگ
اببدگشااا ی ا جگب باخ هخگبا  گهن دگباگواخجگراگآیو گهاگببناگببخجگت گشااا ن دگببگنب خجگب ن گالبوگب  گخهگابگ

 2خآجگپبیبگت گپاشبن ن گآگن زجگهاگب یت و گیبجگب  گتی،صگنل گش ر

 گغ ب گن زگشااهی گایب جگ هبگب گآاا گاببدگ خگب هگانب گیانب گآگخآوگببسوب گیآخ  گهسهرگگیک گهاگابخی،گنایسابگ
دگه ناگاقهگهسااهگآگاب  گ«یخال س»راگیک گهاگب هیب گیانب گببسااوب گهسااهدگت گوای :گگ«گه ناگاقه»هآگ خببخ گ
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 دانشکده پیراپزشکی

گ گآگنببکگآگباگایاخگاقّهگآا یهگنلاناگ)آگه هاگب هج(گ بو ه گااه گباگشلبخگت گیی رگ هخهجگب ن گن  آتن گآگآخای 
 3«ا اهگیخهسواگهسهر

 گهاگبب ا»یلان هگ خببخ گت  وگیک گهاگیببئ  گراگنن اا گسااببگیباگهاگت ی گان و گت گر   گهن دگیت  گهسااهگ:گگ
ب بببنه  جگت گر  ن رگیننبگت  وگآایاا گآگ خشااهگهن هوگیببئاگانه گ«گسااکّبیب»هخت نب گآگ خگرنبخگ خیبجگساا ب دگ

 لاگهخآپبی گبسا بخگن  آتن جگبا ن گراگ خگهخهباگباگسا ت گب  ن گآگانب گبا گخهگس،هگ خگپ   گنهب گگگن لاگترابگآگن
 4«ت گ هشون ر

انب گر طگ خگصاخا گت گااهنن گباییب گآگ آسوب گبا گخهگتییب گرنن گآگ خگ»هیهگتاخ خگ خگابجگ یه گت گوای :گ
 5اببدگببشن رگایهگیبجگتهیب گآگالبشبببناگیبگاضاخگیببن گراگربتیًگ خگ

یلان هگهاگیابگیک گهاگریساقاگیانب گببساوب دگ خببخ گش  گپاششگا دگن اگت گرن :گنبوگیکگا گپبکگ هتهگخهگگگ
 6ن زگنا گش،صگهآگببی گ خگببناگپننب گ هشهر

 پوشش زن در ایران باستان

پاشااشگانب گهی ه گگ خگتاخ گپاشااشگانب گهی ه گببسااوب دگترب بگایب جگ خگابخی،گآاا گ هخ رگآیاگ آخهنهگ خببخ گ
گانب گوب ب گبب جگهاولبعگا أ »ببساوب گآگهینکاگاببدگبسا بخگسا،و گ خگب هگینب گخهیوگبا  گهسهدگت گوای :گگگگ

ی گخهگن هشون گراگازگ خگا،هگخآه گخآپاشگ هخگهاگببناگب  آ گب بین رگی وزگباگینب گهابا گ ه  گنل گش گراگیشکبخهگ
ی گ هخگاقگن هشون گی چگت  جگخهدگآ اگپ خگیبگب ه خشب گببش دگبب نن رگ خگببگت  ه گیت زشگ)هبویم(گرنن رگانب گشااگ

ن شگیبی گراگ خگهی ه گببسااوب گب گابجگتبن  دگی چگصاااخ گا گ ی  گنل گشااا گآگنبت گهاگهییااب گباگن  گنل گگ
 7«خس ر

یلان هگگ8هاگ هئ  گه لوبخفگ خآسگن زگباگ ساهگت گیی گراگاببدگ خگب هگتب یبگآگپبخسگیبگآاا گ هشااواگهسهرگ
گابخی،گنیب گت گ ی گراگاببدگ خگر سگی ی گآاا گ هشواگهسه»یت  گهسه:گگ9 خگاقس  گهثن گای ج  خگر شگ«ر

گتابا یسااان گ» وای :گا گباهی  گآگاقهگو  ی گآگی گباهباگ یه جگخهگنب ن  گآگب گهآگگ99نبتاگشاااهگتنببب دگییاگ«
 «.تنه ی گآگببگهآگت بت زی 

ببساوب گهساهدگنیب گت گ ی گراگانب گ خگ آخ گیبجگت،و ق گنا گ آخ گگگگن ااصا گراگب بنه گاببدگانب گهی ه گگ
تب یبدگپبخسا گیبگ)ی،بتنی ب (دگهشکبن ب گآگسبتبن ب گ هخهجگاببدگآگپاششگبا  گهن دگراگباگنن گنلاناگی گهشبخ گگ

 :ت گشا 
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 دوره مادها

گپاشابکگببساوبن گهی هن ب گگ» خگروبدگ اگآگراگوبقگن اشگب اسوهصا  گراگببی گ خگن  گ هشهدگهیهگهسهگگ»یت  :گ«
تبساالاگیبجگتبگیباگت ی دگپاشاابکگانب گی گ آخ گ)تب یب(گهاگ حبلگشااکاگ)ببگرل گاقبآ (گببگپاشاابکگت  ه گگگ

 19«یکسب گهسهر

ت  گآگا گباگآهسااراگهبویر گراگت ب گپاشااشگگ»آجگ خگه هتاگب هجگااضاا نگن اشگب گابجگتبن  گت گنایساا :گگ
ان رگباگن  گت گخس گراگانب گپاشی گن زگخآجگس گبا گوههخ  گهن گآگهاگس شب گآاا گ هخ دگهاگی گال زگ ه  گت گش
 11«ای گی گو سایبجگب ن شب گنلبیب گهسهر

(دوره پارسی ها )هخامنشیان  

پبخس گیبگباگآس  اگراخآشدگ آ هگتب گخهگهاگت ب گب  هشواگآگس س اگی،بتنی گخهگاأس سگر  ن رگیننبگهاگن  گ ببسگ
هاگخآجگب ب گن اشگتبن  گهاگی گاتب دگباگ»تاخ گپاشبکگببصگانب گهیهگ آخ گیت  گهسه:گیلبنن گتب یبگبا ن رگ خگ

انب گبات گب ت گباخی گراگپاشای گاب بگ هخن رگپ  هیهگینب گپاشی گسب  گآگب ن گیبگ هخهجگخهسواگن هگآگیسو هگگ
گنب خجگتسور اگب گخآجرااب گهساهرگباگانب گ یه گی گ آخ گن زگب ت گباخی گراگهاگپن اگباگهسابگسااهخن رگهینب گگگگ

یلااگ بابسگبا گهرکنا  گآگ خگای گی دگیکگپ  هیهگببگ هتهگب ن گآگ خگای گی گن زدگپ  هیهگب ن گ یه جگابگباگتچگپبگگگگ
 12«نلبیب گهسهر

 دوره اشکانیان

نب گ ببسگا» خگهیهگ آخ گن زگیلبنن گوهشااوادگاببدگانب گهی هن گربتاگبا  گهسااهرگ خگهیهگببخ گنن هگت گباهن  :گ
بن گپ  هین گب ن گابگخآجگات هدگویاب دگپ ن هدگیسو هگ هخگآگی اگخهسهگبا  گهسهرگپ  هیهگ یه جگ هشواگهن گگهشاکگ

راگخآجگهآ  گت گپاشا  ن گآگی گهیهگیک گنسابهگباگهآ  گرااب گآگضالنبًگی اگبباگبا  گهسهرگخآجگهیهگ آگپ  هیهگگگگ
 13«نب خجگس ت گر  ن ر

باگخنگگیبجگشب گآگهخغاهن گآگیبگسق  گبا  گهسهرگواشاگنب خگ خگگنب خگانب گهشاکبن گ» خگابجگ یه گیت  گهساه:گگ
ای گیکگا،واگر زجگب ضا گتن اشگیبگ رلاگراگباگآسا  اگانب  جگباگو   گهرکن  گش  دگبن گهسهرگهیهگنب خگباگگگ

 14«نحاجگخآجگس گت گهروب  گراگالبتاگ)ناا گری گانبنا(گخهگ خگیسلهگا بگآگپن ایبگت گپاشبن   گهسهر

انب گان گهشاکبن گیببی گابگاهناگب گاهگت گر  ن دگببگشن  گراگب گس گهرکن  گگ»ن زگیت  گهساه:گگ«گپبخا ب » خگروبدگ
 «.ت گش گآگن زگن بب گ هشون گراگتولا ًگباگپسگس گت گیآی،ون 
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 دانشکده پیراپزشکی

 دوره ساسانیان

اخایهگخهگ یهگگه خگهیهگ آخ گهخ ش  گپس گبببکگببگهسوقب  گهاگضوفگهشکبن ب دگس س اگسبسبن ب گخهگبن ب گننب گآگ ی
خسال گریااخگی هخگ ه رگهآسوبگخهگا الاگآگیایک  گیبجگآی ه گخهگبباسباجگنلا رگانب گ خگهیهگ آخ گراگهاکبوگ ین گگگ
اخایاو ب گ خگریااخگهالببگت گش  گهسهدگیلانب گ هخهجگاببدگربتاگبا ن رگ خگتاخ گپاشبکگانب گنن هگیت  گگگ

ناه گهی ه گبا  گهسهدگ خگهیهگ آخ گن زگباگصاخ گت،و فگتاخ گنب خگراگهاگ آخ گیبجگپ شگتاخ گهسوقب  گبب»هساه:گگ
 15«هسوولببگ هشواگهسهر

او گ ببسگین پ یهب گا دگتبنن گ ببسگیبجگب ن گسبی گببناه دگ»اببدگانب گ خگهیهگ آخ گننب گهیل و گ هشهگراگ
 16«ابگپیهگپبگری   گش  گهسهر

هیهگن اگابخی، گخهگهاگتنببعگهسااایت گت آخگرن  :گب هجگهثباب گاااااگانب گ خگهیهگ آخ گباگاببددگربر گهساااهگگگ
ینهبت گراگساگاهگهاگ بو ه گرس جدگپب شب گسبسبن دگخهگببگث آ گر هآهن گهاگهتاهبدگب هجگال گیآخ ن دگشبیزه وب گ
گهی هن گخهگ خگب هب گال گ خگاب  گراگببگپاشاشگآگن بددگبا گخهگپاشبن  گبا ن دگهیسوبن ن دگب  قاگ سواخگ ه دگببگیآهاجگ
ب ن گب گینب گر یب گریان گرا:گپاشاشگهاگنن  گب و  ی گابگتس لبنب گیننبگخهگبب نن گآگب ی هخه گپابگب یو جگباگپبجگگگ

گیننبگب یزن ر

 آش زوب گهی هن گهاگب یناگر   گصاخ گبا  هخجگر  ن گآگتیهگب گس ناگنلبین  گال گا ن گآگینب گخهگهاگبا گ آخگگ
ابایبناگینب گخهگب باهخ دگ خگاب  کاگشاابیزه وب گهی هن گت گو یسااون رگسااببون رگب  قاگبیاالنبکگشاا گآگباهسااهگببگ

اضا  گا  )ا  اگه سایو(گباگال گر تا ن :گ خگخروبخ گت هخهگره گهاگپ رلب گب ه)صاا  گهیگا  اگآی ا(گشن  وگراگگگ
شگال گپسگهاگشاان   گر تبی«رگبزخگگآگشاا یفگی گیات گخهگراگباهخگآگر   گشاا  دگو هت گب هخی گ»ت گر تا گ:گ

 اگببگ بو ه گت اکگنببی گتوبت»اضا  گا  گ)ا  اگه سیو(گیاشگبیلشگر آگنیسهرگسپسگاض  گهضبراگر  :گگ
 17« بو ه گبباهخجگ)رن زه (گر  ر

 پوشش زن در ادیان بزرگ الهی

گ(اببدگ خگش یوهگاض  گهب هی  )ا  اگه سیو

هیل هگبا  گهسهرگ خگروبدگااخه گنن هگ خگیئ هگت  سگاضا  گهب هی  گ)ا  اگه سیو(گتسأ اگپاششگانب دگابئزگگ
نیالب گبا گخهگب ن گر   گآگهسحبمگخهگ ی گآگهاگشو گبا گر آ گیت دگای هگهاگبب وگپ س  :گهیهگگگ"خر ا"»ت گباهن  :گ
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ت  گر سااهگراگ خگصااح هگباگهسااو بببگتبگت گیی  گبب وگوقه:گییبجگتهگهسااهرگپسگب یعگبا گخهو روادگبا گخهگگگ
 18«پاشبن  ر

خآشاهگت گشاا گراگپاشاشگا گ خگت بباگنبتح وگ خگشا یوهگاضا  گهب هی  گ)ا  اگه سیو(گآاا گگگگگگهاگهیهگب ب گ
 خگت بباگهسحبمگراگباگهآگنبتح وگبا دگهاگشو گپ ب  گش گآگبا گخهگپاشبن گابگنی گهسحبمگ«گخر ا» هشواگهسه گای هگ

 .باگهآگن قو 

 حجاب در آیین یهود

گا لا » خگهصابگهبیی گ تن گ ین گآگ خگا   هگر اگت آ گآگیی هگنبتاگان و گینا یب گگراگیک گهاگروبدگیبج«
هو گان گباگن ضگیبنا گینا گت گپ  هبهدگننبنااگت یًگب گینکاگن زجگب گس گ هشهگباگت ب گت  وگ»هساهدگیت  :گگ

ت گخرهگآگیبگ خگشابخعگابوگن،گت گخشاهگیبگببگی گسن، گهاگت  ه گ خ گ بگت گر  گیبگص هیشگین  خگب ن گبا گراگگگ
 خگببناگهشگاک ّ گت گنلا دگیلسابیهبنشگت گااهنسون گس،نب گهآگخهگبینان دگ خگی گصاخ گت  گاقگ هشهگگگنا 

 19«ب آ گپ  هبهگتن یاگهآگخهگویمگ ی ر

 حجاب در آیین مسحیت

 : خگروبدگهنب اگیت  گهسه:گپا سگ خگخسب اگبا گباگی نو ب گا  ینگت گرن 

هتبگت گباهی گشلبگب هن  گرااگسا گیا گتا  دگتسا نگهساهگآگسا گا دگتا  گآگسا گتسا ندگبا هرگیا گتا  جگگگگگگگگگگگگگگ»
راگس پاش   گ ابگیبگنبا گرن گس گبا گخهگخسااهگتا گنلبیا رگهتابگیا گانا گرااگسا ب یناگ اابگرنا دگسا گباا گگگگگگگگگگگگگ

گخهگخساهگت گسبا  گای هگهیهگننب گهسهگراگا هش   گشا رگ

ن ازگببا  گآگهوا گا گخهگتااجگب یا  گیابگا هشا   گیبا نگهساهدگببیا گبپاشا  گگگگگگگگگگگگای هگهو گا گنل گپاش دگتااجگخهگگ
ای هگراگت  گخهگنببیا گسا گباا گخهگبپاشا گناا گرااگهآگصااخ گآگاایبگب هساهدگهتابگا گاایبگتا  گهساه گگگگگگگگگگگگگگ
ای هگراگتا  گهاگا گن ساهدگب کااگا گهاگتا  گهساهگآگن ازگتا  گبااگاناهگا گیر یا  گنیا  دگب کااگا گبا هجگگگگگگگگگگگگگگ

ا گت گببی گازاا گبا گسا گ هشاواگببشا دگبااگساببگر شاوهب رررگ خگ بگباا گهن ابفگ ی ا گگگگگگگگگگگگت  رگهاگهیهگانهگ
پااسگ خگااابی گراااگباا هجگ ااابگببیاا گساا گا گگ29«ییاابگشبیسااواگهسااهگراااگا گنبپاشاا   گنااز گباا هگ ااابگرناا ر

 .پاش   گببش دگباگینهبوگخآباگخآگش  گببگنبتح وگپاششگس گ اوگا گباهی گبا 
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 دانستنی های فرهنگی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

 دانشکده پیراپزشکی

آگیلان هگانب گبا گخهگب بخهین گباگ ببسگا بگآگپ ی زدگ»سدگباگا لاابآءسگت گوای :گآگن زگ خگهنب ادگ خگخسب اگپا 
ناگباگا فگیبگآگویگآگت آهخی گآگخبهگو ه گبنبدگب کاگننب گراگانبن گخهگت گشااابی گراگ ااهجگ ین هخجگت گرنن گ

 21«گباگهالببگصب حار

 :پ گناشهگیب

 اگا  گهرب گا ای  دگ1

 .1923ه    گه وی یهدگگاگباگن اگهاگ هی ةگه لوبخف2

 .529اگآیاگ آخهنهدگابخی،گال  دگصگ3

 .336اگیلب دگصگ4

 .349اگیلب دگصگ5

 .اگیلب 6

 .434اگیلب دگصگ7

 .1923اگباگن اگهاگ هی  گه لوبخفگه    گه وی یهدگ8

 .499دگصگ19اگاقس  گهثن گای جدگجگ9

 .51اگض بءپاخدگپاشبکگببسوبن گهی هن ب دگصگ10

 .54اگیلب دگص11

 .56یلب دگصگاگ12

 .194اگا  اگض بءگپاخدگپاشبکگانب گهی هن دگصگ13

 .197اگیلب دگصگ14

 .114اگیلب دگصگ15

 .186دگصگ1اگا  گسبت دگال  گسبسبن دگج16

 .234دگصگ2اگه س  ةگه ح ب ادگجگ17
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 .65آگ64دگییاگ24اگسق گپ  هیشدگببدگ18

 .461دگصگ4اگآیاگ آخهنهدگابخی،گال  دگجگ19

 .14اب3دگییاگ11اگببد20

 .11ابگ9اگببدگ آودگییاگ21

گسبیهگااا گ–سبیهگاب ب گگ:گتنبعگ

گر ینه گ هنیک  گپ  هپزشک هتاخگال  هگا  خجگدگربخشنبسگگ:و  یآخن  گ


