
 خجاب در ادیان نزتلف

 نعیدیت در خجاب

 .دارىس هاخسی ػیًُ ه جَت کلی، اخکام ه فعصت ةا تياظتؼان راظص ةٌ الَی، ادیان

 .اظت آنسً نی ػهار ةٌ هاجب انصی زىان خجاب یَُد، ه زرتؼتت دیو ٍهاىيس نعیدیت، در 

 :گُیس نی ةارً ایو در نعیدی داىؼهيس: زیسان جصجی

 نعیح، دیو ظَُر از پیغ ختی ه اظالم از كتل هضع، ایو اظت، ةسن ه تو پُػاىیسن خجاب، از نلؿُد اگص

 .اظت ناىسً ةاكی ارهپا رُد در ٍيُز آن آثار ه اظت ةُدً نػهُل

 اظتهصار را آن ػسیس كُاىیو ه ىسادً تغییص را زىان خجاب نُرد در یَُد ػصیػت اخکام تيَا ىٌ نعیدیت

 ظارتٌ نعصح را خجاب هجُب ةیؼتصی تاکیس ةا ه ىَادً فصاتص را كسم نُارد، ةصری در ةلکٌ اظت، ةزؼیسً

 تاریذ» کتاب در ختی ه ػس نی ندعُب نلسس انصی ازدهاج، ه راىُادً تؼکیل یَُد، ػصیػت در زیصا اظت،

 نلسس تجصد، کٌ نعیدیت دیسگاً از انا ةُد، اجتاری ظالگی ةیعت ظو در ازدهاج: »کٌ اظت آنسً «تهسن

 نکتب، ایو تَییج، ه تدصیک رفتو ةیو از ةصای کٌ ناىس ىزُاٍس ةاكی ای ػتٌَ ٍیچ جای اظت ػسً ػهصدً

 .اظت فصارُاىسً ػسیستصی ؾُرت ةٌ تضییو، ه آرایغ از دهری ه کانل پُػغ رغایت ةٌ را زىان

 :اىسازیم نی اىجیل ةٌ ىگاٍی ارتتاط، ایو در

 ررت ه نصهاریس ه ظال ه زلفَا ةٌ ىٌ پصٍیض، ه خیا ةٌ نضیو لتاس ةٌ ةیارایيس را رُیؼتو زىان ٍهچيیو ه...»

 *...«ؾالدٌ اغهال ةٌ کيس نی دیيساری دغُای کٌ ػایس نی را زىاىی کٌ چيان ةلکٌ,گصاىتَا

 را ایؼان زىان ظیصت ىؼُىس، کالم نعیع ىیض ةػضی اگص تا ىهاییس اظاغت را رُد ػٍُصان زىان، ای ٍهچيیو»

 ةافتو از ىتاػس ظاٍصی زیيت را ػها ه* ةتیييس را ػها تصس رسا ه ظاٍص ظیصت کٌ چُن* دریاةس کالم ةسهن

 آرام ه خلیم رهح فاظس غیص لتاس در كلتی ةاظيی اىعاىیت ةلکٌ* لتاس پُػیسن ه ظال ةٌ ػسن نتدلی ه نُی

 را رُیؼتو ةُدىس، رسا ةٌ نتُکل کٌ ىیض ظاةق در نلسظٌ زىان گُىٌ، ةسیو زیصا* ةَاظت گصان رسا ىضد کٌ

 نی آكا را اه ه ةُد نعیع را اةصاٍیم کٌ ظارً ناىيس* کصدىس نی اظاغت را رُد ػٍُصان ه ىهُدىس نی زیيت

 «ایس ػسً اه درتصان ػها ه رُاىس

 :رُاىیم نی زن ةُدن انیو ه هكار درةارً ٍهچيیو

 «انیو انصی ٍص در ه ٍُػیار ةلکٌ غیتتگُ؛ ىٌ ه ةاػيس هكار ةا ةایس ىیض زىان گُىٌ ٍهیو ةٌ ه»



 در را ػَُت زیصا ةپصٍیضیس، زىان ةٌ کصدن ىگاً از: فصنُد غیعی خضصت: اظت آنسً چيیو ىیض نا رهایات در

 .اظت کافی کييسً ىگاً ػزؽ در فتيٌ ایجاد ةصای ٍهیو، ه رهیاىس نی كلب

 

 نشٍب ه کلیعا ظصف از آىان دیيی دظتُرٍای کٌ ةضرگ ٍای کاردیيال ه ٍا پاپ آىَا از پط ه خُاریُن

 ٍای آرایغ از دهری ه کانل پُػغ ةٌ را زىان تص تهام ٍصچٌ ػستی ةا ػس، نی ػهصدً االجصا الزم نعیدیت

 .اىس رُاىسً نی فصا جعهی

 در ارهپاییان، ىضد زن هضػیت تؼصیح از پط «آزادی ه زن»کتاب در ليسن داىؼگاً اظتاد «الَی خکیم» دکتص

 ده ه نعیدیت نصجع ده) ،«تصتُلیان» ه «کلهيت» غلایس نعیدیت، ىضد زن خجاب ه پُػغ خکم نُرد

 :کيس نی ةازگُ خجاب درةارً را( ةضرگ اظلف

 پُػاىس، نی را اه کٌ لتاظی فلط زیصا ةاػس، رُد راىٌ در کٌ آن اال ةاػس، پُػیسً ه خجاب در کانال ةایس زن»

 را دیگصی تا دٍس ارائٌ غصیان را رُد ؾُرت ىتایس زن. گصدد ناىع اه ظُی ةٌ ٍا چؼم ػسن ریصً از تُاىس نی

 ىضد کٌ ىیعت پعيسیسً رساهىس، ىظص در غیعُی، نؤنو زن ةصای. ىهایس گياً ةٌ هادار ؾُرتغ ةٌ کصدن ىگاً ةا

 رعصىاک ةیييسگان ةصای زیصا گصدد، نزفی ةایس ىیض آن ظتیػی زیتایی ختی ه گصدد آراظتٌ زیُر ةٌ ةیگاىگان

 «اظت

 در خجاب کٌ دٍس نی ىؼان هضُح ةٌ اظت، یافتٌ اىتؼار ارهپا نصدم ه نعیدیان پُػاک از کٌ تؿُیصٍایی

 تؿاهیص از ةصری ،«نزتلف اكُام پُػاک» کتاب در ،«اػيایسر ه ةصاهن. »اظت ػسً نی رغایت کانال زىان، ةیو

 .ةاػيس نی ظص پُػغ ه ةليس لتاظی دارای آىَا ٍهگی دٍس نی ىؼان کٌ اىس آهردً را نعیدی زىان ةٌ نصةُط


