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 ییبوده است. تا جا یخیاز رخدادهاي تار ياری، سرمنشأ بسیجنس زةیغرل و یم
 يانـد.بر پـا  ملت ها وجوامع دانسته  گمنام همۀ يرا به عنوان فرمانرواآن  یکه برخ

کـه   اسـت  یزة جنسـ یـ غر ز سـازندة یرانگر و نیو يکردهاکاروت ین اهمیبست هم
ـ  یاز مهـم تـر   یکی، یاخالق جنس در طـول روزگـاران گذشـته     ین مباحـث اخالق

 يد و در دانش هایآ یبه شمار م ین مباحث اخالقیز از مهم تریاست و کنون ن بوده
علم  ی، فقه، حقوق، عرفان، تصوف وحتی، جامعه شناسیشناس روا ن چون یمختلف

ر سته شده اسـت. د ینگران یآدم یمختلف به موضوع کشش جنس يکالم از منظر ها
د یـ پد» یاخـالق جنسـ  «، شاخه اي مستقل بـا نـام و عنـوان    د علومیمات جدیتقس
  است. آمده

مند سـاختن  در انسان، کنترل و قانون یجنس زةیغر يچون فلسفۀ وجود یمسائل
 يرت مـرد، وفـادار  یـ زن، غ يایـ ح يو بـد  ی، خوبیجنس زةیا آزاد گذاردن غریو 

(= لواط  يهمجنس بازازدواج،  همسران، پوشش، حجاب، عفت زنان و مردان، زنا،
  ند.یآ یبه حساب م ین مسائل اخالق جنسیو سحق) از مهم تر

ی اسـت کـه هرچنـد در میـان     یان حجاب وعفاف، ازجملـه محورهـا  یارتباط م
کـه   صـور بـر آن اسـت،   گذرا مطرح شده، اما ت يا و به گونه یمباحث اخالق جنس

ـ بـه زوا  افـت، یو پژوهش مسـتقل را دارد، چـه ره   يت واکاویظرف  مختلـف و  يای
 یو فرعـ گاه، اصالت یوست ها، جایپ گسست ها و موضوع، ن دویارتباط ا يدایناپ

 يرود در عرف جوامـع بشـر   یکه گمان م -ک ین هر یین و رویادیبودن و نقش بن
تواند در راهبرد  یاز جمله م -ی شده باشدیر و جا به جاییتغ یدچار نوع ،یواسالم

ـ ن جامعه و یو پاکدامن يسالم ساز يبرا ی، اخالقی، اجتماعیفرهنگ يها  يز داوری
 ل ویجوامع و افراد، نسبت به مسا يبند يزان پایم بارةی که دریها یابیارزش ها و 

  اثر گذار باشد. شود یانجام م یاسالمعرف جامعۀ  و یاخالق يارزش ها
  
  م حجابمفهو
 یاصـل  يآن، دو معنـا  ياست و زبان شناسان عـرب، بـرا   یعرب واژة» حجاب«

   :برشمرده اند
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ز از امور یز است، خواه آن دو چیان دو چیل میحجاب، به مفهوم مانع وحا - ١
  ر محسوس.یو غ يا از امور معنویمحسوس باشد و يایواش يماد

  د:یگو ین میراغب چن 
  )219راغب اصفهانی،/»(لالحجب والحجاب المنع من الوصو«
  » گر است.یز به همدیدن دو چیمنع از وصول و رس يحجب و حجاب به معنا«

  آورد: یز میس اللغه نییصاحب مقا
ابـن فـارس،   »(قـال حجبتـه عـن کـذا اي منعتـه     یحجب اصل واحد وهو المنع،« 
2/143(  
شــود:  یمــ اســت وآن منــع اســت. گفتــه یاصــل يک معنــایــ يحجــب دارا«

  »کردم اورا. نع؛ میعنیحجبته،
  آمده است: »مصباح«ن در یهمچن

ل یمنع المشاهده وقیل للستر حجاب النه یحجبۀ حجبا من باب قتل: منعه ومنه ق«
ـ یللبواب حاجب النه  ـ     یمنع من الدخول و االصل ف ن یالحجـاب، جسـم حائـل ب

ـ فق یالمعان ین وقد استعمل فیجسد ـ  « ل:ی » ن االنسـان و مـراده  یالعجزحجـاب ب
   )47فیومی،/ »( ن العبد و ربه.یجاب بۀ حیالمعص«و
ـ شود ز ین رو به پوشش حجاب گفته میمنع است و از هم يحجب به معنا« را ی

شود چـون مـانع و    یشود و به دربان حاجب گفته م یپوشش مانع از مشاهده م
ـ    یحجـاب، جسـم   ياز ورود دیگران است. اصل معنـا  هبازدارند ن یاسـت کـه ب

ن رو گفته یرود؛ از ا یز به کار مین يه بر امور معنوشود و گا یدوجسد حائل م
ـ  » تیمعصـ «ان انسان و مراد اوست و یحجاب م» عجز«شده است:  ن یحجـاب ب

  » بنده و پرورد گار اوست.
  حجاب به معناي ستر وپوشش -2

  اد آور شده وگفته است:یحجاب  يپوشش را برا يصحاح اللغه معنا
  )1/107جوهري،»(رهین الفوأد و سایبحجب یالحجاب الستر وحجاب الجوف ما «
رآن ین قلب وسـا یآن چه که ب یعنیپوشش وحجاب درون انسان،  یعنیحجاب «

  »شود. یحائل م
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ستر دانسته وگفتـه   يرا به معنا حجاب ،ز در لسان العربین چنان که ابن منظور
  است: 

(ابــن  »الحجــاب الســتر ...حجبــه: ســتره وامــرأه محجوبــه قــد ســترت بســتر «
  )1/298منظور،

ـ ی» حجبـه «سـتر و پوشـش اسـت؛     يحجاب به معنـا « د، زن یآن را پوشـان  یعن
  »ده باشد.یاست که پوش یمحجوب، زن

دو معنـا در عـرض    ا هریو یک اصلیان این دو معنا کدام ین که از مین اییدرتع
ـ آ یبه شمار م یاصل یگر معانیکدی ـ التحق«نظرمؤلـف   ،دی ـ ی  »کلمـات القـرآن   یق ف

 يات معنـا یر خصوصـ یان سـا یـ دگاه ها در بین دیز جامع تریو نکتر به صواب ینزد
  حجاب می باشد:

ـ  « ـ  یان الحجاب هوالحائل الحاجز المانع عـن تالق ن او أثرهمـا سـواء کانـا    یئیش
(مصطفوي، » ایا او معنوین و سواء کان الحاجب مادین او مختلفیین او معنوییماد
2/177(  
ا اثرآن دو است؛ چـه هـر دو   یز یدو چ یمانع از تالق يحجاب در اصل به معنا«
ز بدون تفاوت از یو ن يمعنو يگریو د يماد یکیا ی، يا معنویباشند  يز مادیچ
  »يا امر معنویباشد  يء مادیه که آن مانع وحجاب، شین ناحیا

حجاب منع اسـت و   يز داللت بر آن دارد که اصل معنایحجاب ن یکاربرد قرآن
از آن رو است کـه پوشـش، مـانع از     ،شود یساتر، حجاب گفته ماگر به پوشش و 

 یش گفتـه معنـای  یات پـ یحجاب است. چنان کـه خصوصـ   يدن و از مصداق هاید
  سراغ گرفت مانند: یقرآن يتوان در کاربردها یز میحجاب را ن ةدربار
  )53(احزاب/...»و إِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ -1
 امبر]یـ ت) از آنـان [=همسـران پ  یـ را(بـه عنـوان عار   یل زنـدگ یاز وسـا  يزیکه چ یو هنگام«

  »د.ید از پشت پرده بخواهیخواه یم
دن) است وحجاب خود و هـر  یمانع(مانع د يفه، حجاب به معنایۀ شرین آیدرا

  اند. و محسوس يامور ماد یدو طرف آن جملگ
  )46(اعراف/...» و بینَهما حجاب« -2
  »است. یان]حجابیان و دوزخی[= بهشتان آن دویو در م«
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گر اسـت و  یکـد یدن دو گـروه بـه   یمـانع رسـ   يز به معنـا یۀ نین آیحجاب در ا
و  يان و دو طرف آن، هر دو گونه مادیان و دوزخیان بهشتین نوع حجاب میهمچن
  تابد. ی) بر میا روحانیو  یرا(براساس معاد جسمان يمعنو
  )51/ي(شور...» مه اللَّه إِالَّ وحیاً أَو منْ وراء حجابو ما کانَ لبشَرٍ أَنْ یکَلِّ« -3
  »ا از پشت حجاب.ی ید، مگر از راه وحیوچنین نبوده است که خدا با انسانی سخن بگو«

انسان  يسودن خداوند از یان انسان و خداوند به مفهوم وجود مانع دیحجاب م
 يماد یکی -خدا وانسان -است چنان که دو طرف حجاب ير معنوام ،دیترد یو ب
  است. يمعنو يگریو د

حجاب، منع است و پسـوند و   يجه گرفت که اصل معنایتوان نت ین سان میبد
ـ بودن حجاب و  يا معنویو  يت مادیخصوص ـ ا اطـراف آن، در مفهـوم ا  ی ن واژه ی
ـ  و يتوان بـه مـاد   یم یرونیست بلکه متناسب با مقام و قرائن بینهفته ن  يمعنـو  ای

  افت. یو اطراف آن راه بودن حجاب 
  

  حجاب یمفهوم اصطالح
محدودتري  يهان، قلمرو کوچکتر و معنایو اصطالح فق یحجاب درکاربرد فقه 

نگـاه   بازدارنـدة  زنان است کـه مـانع و   يبرا يژه ایو دارد و مقصود از آن پوشش
ن یـ ش و کـاربرد ا یدایمردان باشد. پ یزش تمایل جنسیا مانع انگینامحرمان به او و 

ج و معمول بوده است، به باور یهان رایان فقیستر که در گذشته، م يصطالح به جاا
ـ «ندارد و ینۀ چندانیشی، پياز محققان چون شهید مطهر یبرخ ک اصـطالح نسـبتاً   ی
  ) 19/430مطهري، مجموعه آثار، ».(د استیجد

شــتر اشــاره ین اصــطالح و معنــا، (چنــان کــه پیــش و خاســتگاه ایدایــمنشــأ پ 
ة از آن نصوص، واژ یاست که دربرخ یات قرآنیی و آیز نصوص رواا يشد)شمار
شود به کار رفتـه اسـت و    یده شدن میکه مانع ازد يزیپرده و چ يدر معناحجاب 
آن،  يز هرچند واژة حجاب به کار نرفته اسـت. امـا مضـمون و محتـوا    ین یدر برخ

  رساند. یش گفته را میپ يحجاب به معنا
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  حجاب يها گونه
 از قـرآن پژوهـان و   یکه بر اساس نظر برخـ  -سوره مبارکۀ احزاب خداوند در

ن سـوره اي اسـت   یو نخست ین سورة مدنیا پنجمین یخ نگاران مسلمان چهارمیتار
سـه فرمـان دربـارة     -)43و1/41که از موضوع حجاب سخن گفته است. (سیوطی، 

 کنـد و دو فرمـان آن   یان مـ یـ مختلف حجاب را ب يحجاب داده است که گونه ها
، يو خـانوادة آن حضـرت و درگـام بعـد     (ص)امبریـ ش از همه متوجه شخص پیپ

  است. یاسالم جامعۀ مؤمنان و متوجۀ
  

  یک.حجاب پوششی
خواسـته اسـت تـا     (ص)خدا ازپیامبر ،سه گانه ين دستورهایک فرمان از ایدر 

از  یت وحفـظ نـوع  یـ همسران اهل ایمان را، بـه رعا  نیز همسران و دختران خود و
  ت کند تا از این رهگذر مورد اذیت قرار نگیرند:پوشش دعو

یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جالَبِیبِهِنَّ «
    )59(احزاب/..» أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَین  ذلک أَدنى

بر  خود را بلند] يها يزنان مؤمنان بگو: جلباب ها[=روسر امبر به همسر و دخترانت ویپ يا«
رنـد مناسـب   یت وآزار قـرار نگ یـ آن که شناخته شوند و مورد اذ ين کار برایش فرو افکنند، ایخو

  »تراست.
ل حجـاب و  یز مسـا یـ آن که خداوند، حـد و انـدازه و ر   یب -فهیۀ شرین آیدر ا

 يا روسـر یانداختن چادر و  دهد که پوشش و فرو یدستور م -ان کندیپوشش را ب
باشد که مانع جلب نگاه  ين به گونه ایر بانوان مؤمنیو سا (ص)امبریخانوادة پ يها

  ها و آزارها شود. 
دن جلباب گفته انـد بـه   یوه پوشین شییهان و مفسران در تبیاز فق يگرچه شمار

عـرب  درعرف زنان  -نه و بنا گوش آنان را که یس ير گلو، رویباشد که ز يگونه ا
وه از پوشـش  ین شـ یـ دن ایـ ماردل بـا د یبپوشاند. تا ناپاکان ب -آن روزگار برهنه بود

ـ  یآنـان را در  یا و پاکدامنیوحجاب، ح ـ آزار و اذ یابنـد و در پ ب آنـان  یـ ت و تعقی
ن فـراز  ی، در آخریاد کرد علت حجاب پوششید بتوان گفت، ازیند. و لکن شایایبرن
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وع حجاب، به تناسب عرف جوامع متفـاوت  افت که نین دریتوان چن یۀ مبارکۀ میآ
پوشش با  يگریک نوع پوشش و در جامعه دیاز جوامع  یخواهد بود، چه در برخ

انجامد و حجاب  یت میاز آزار و اذ یت و باز دارندگیگر به امنیاسلوب و سبک د
، موضوع ين کارکرد را داشته باشد. به هر رویدر هر مورد، همان است که ا یشرع

و  یت بخشـ یمصـون  اسـت کـه کـارکرد    یۀ حجـاب بـه مفهـوم پوششـ    ۀ مبارکـ یآ
  ش ها و مزاحمت ها را دارد.یاز آال یبازدارندگ

بانوان مسـلمان   يگري از پوشش و حجاب را برایدرسورة مبارکۀ نور، بخش د
  اد آور شده است:ی

جیـوبِهِنَّ و ال    علـى  و ال یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهـرَ منْهـا و لْیضْـرِبنَ بِخُمـرِهنَّ    «
  )31(نور/...»یبدینَ
 يهـا  يند و (اطـراف) روسـر  یآشکار ننما -ان استیجز آن مقدار که نما –نت خود را یو ز«

  »نه آن ها پوشانده شود).ینه خود افکنند (تا گردن وسیخود را بر س
 يادگاه هـا و آر یـ هـان، د یفه، مفسـران و فق یۀ شـر یدر آ» نتیز«در معنا و مراد 

 يز بـه معنـا  ین ينت، پاره ایموضع ز يآن را به معنا یمختلف ارائه داشته اند؛ برخ
ن هر دو را، در حـوزة  یز این یبندند و گروه یدانند که زنان برخود م یم يورهایز

دگاه هـا،  یـ ن تفـاوت نظـر و د  یـ دهند، آثار ا یم ينت و مقصود شارع جایز يمعنا
شـود کـه بـر     یدار مـ یـ ن ساحت پدیدر ا زیوه و مقدار پوشش و نین که در شیگوا

و جلب  يأثر گذار یژگیو ينت و دارایجسم و تن زنان، ز یک معنا، تمامیاساس 
ـ   ينـدها یکـه خـود، بـر آ    -شـود  یشـناخته مـ   گرانیتوجه و نگاه د ، یافـزون روان

 ينـت، چـه بـه معنـا    ی، زياما به هر رو -خواهد داشت یو... در پ ی، فقهیاجتماع
ـ کنند و  یکه زنان استفاده م يورهایا زیو تن باشد و نت و جسم یمواضع ز ا هـر  ی

از بدن زنـان کـه موضـع     ید بخش هایین نتیجه تفاوت ندارد که بایآنان، در ا يدو
اگـر مـراد از    یده باشد. چه حتـ ید و منظر نامحرمان، پوشیور است از دینت و زیز
نت در یمواضع ز ورها، بدون پوشاندنیده داشتن زیزنان باشد، پوش يورهاینت زیز

را فرمـان   یاز حجـاب پوششـ   يفه گونـه ا یۀ شرین سان آیست. و بدیسر نیبدن، م
  دهد. یم
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    يدو.حجاب گفتار

از سخن گفتن و کارکرد  یوة مخصوصیحجاب، به ش دوم خداوند دربارة دستور
  :آن که از واژة حجاب استفاده کند یزنان، نظردارد و ب یآن در تعامل اجتماع

ء النَّبِیِّ لَستُنَّ کَأَحد منَ النّساء إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّـذي  یا نسا«
  )32(احزاب/»فی قَلْبِه مرَض وقُلْنَ قَوال معرُوفًا

نه د، پس به گویشه کنید، اگرتقوا پیستین یاز زنان معمول یکیامبر، شما همچون یهمسران پ يا«
  »د.ییسته بگویماردالن در شما طمع کنند و سخن شاید که بییز سخن نگویهوس انگ يا

ت و روا بودن اصل سخن گفتن زن با مـرد  یش فرض مشروعیبا پ -فه یۀ شریآ 
م کرده است؛ قسـم  یسخن گفتن زنان با مردان نامحرم را بر دوگونه تقس -نامحرم، 

در آهنـگ و   يرییـ چ تغیرآن هـ و متعارف است که د ینخست، سخن گفتن معمول
معمول و  يمورد استفاده، از واژة ها يز واژه هایدهد و ن یزن، رخ نم ين صدایطن

که درآن واژه هـا بـه گونـه     یرود و قسم دوم؛ اینکه سخن گفتن یمتعارف فراتر نم
ن خاصی ادا مـی شـود.   یخاصی لطیف وتحریک آمیز انتخاب شده ویا با لحن و طن

ل آن را چنین بیان کـرده اسـت کـه    یکرده است و دل یة دوم، نهویم، از شیقرآن کر
کـه بـا    یماردلیض و بیزش هوس افراد مریاز طمع و انگ یسخن متعارف و معمول

 يریند، جلوگیآ یوکامجویی بر م یبهره جوی ی، در پينه ایو زم احساس هر نشانه
  کند.  یم

یـژه یـاد شـده اسـت     بـه و  (ص)این که چرا در آیه عنوان زنان و دختران پیامبر
 (ص)می تواند بـه ایـن جهـت باشـد کـه خـانوادة پیـامبر        -شأن نزول -گذشته از

بایست دراجراي آموزه هـاي دیـن، مسـؤلیت بیشـتري را احسـاس کننـد. و بـا         می
جامعـه   يبـرا  یو عمل ینیع ير عرصه ها، الگوین عرصه همانند سایدر ا یشگامیپ
  شتر انجام دهند.یرغبت ب گران با سهولت ویارائه دهد، تا د یمانیا

  
  يسه.حجاب رفتار

 يام هـا یاز رفتارها در تعامل و معاشرت زنان و مردان چنان است که پ يپاره ا
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طرف مقابـل   ي، برایا انحراف و آلودگیو  یطهارت و پاک يرا در دو سو يژه ایو
  به همراه دارد. 
ـ نان بـه و اد شـده و مسـلما  یـ ن گونه رفتارها یاز ا ينمونه ها میدر قرآن کر ژه ی
ت یآنـان حساسـ   يرفتار يوه هایو ش ی، اندامیکه ساختار جسمان -بانوان مسلمان

دسـتور داده شـده    -گردد یشود و باعث جلب توجه مردان م یشتري را سبب میب
  زند و بر حذر باشند.یبپره يرفتار يوه هایاست که ازچنان ش

  ییتبرّج= خودنما -1
از آن نهی  نامیده و» جتبرّ«ماعی زنان را قرآن نوع خاصی از رفتار وحضور اجت 

  کرده است: 
   )33(احزاب/...» و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْأُولى«
  »د.یان مردم ظاهر نشوین در میت نخستیهم چون دوران جاهل« 

  سد:ینو یم» یتبرّج جاهل«ی در مقصود از یعالمه طباطبا
مردم است، بدان سان که ساختمان هاي رفیع در  يتبرّج، خود ر ا نشان دادن برا«

  ) 16/309(طباطبایی،» کنند یی مینندگان، خود نمایچشم ب
  غض بصر(= فروکاستن نگاه) -2

، بـه زنـان و مـردان مـؤمن     يگري از حجاب رفتـار یدرسورة مبارکۀ نور، نوع د
 ینـان ه شده و آن فرو هشتن چشم از نگاه آلوده زنان به مردان و مـردان بـه ز  یتوص

  شوند: یاست که نامحرم شمرده م
لَهـم إِنَّ اللَّـه     قُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک أَزکـى «

 ...»خَبیرٌ بِما یصنَعونَ و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ مـنْ أَبصـارِهنَّ و یحفَظْـنَ فُـرُوجهنَّ    
  )31و30/(نور
ش را حفـظ  یرند و دامان خـو یخود را (ازنگاه به نامحرمان) فرو گ يبه مؤمنان بگو چشم ها«

دهند، آگاه است... و بـه زنـان بـا     یزه تراست، خداوند از آن چه انجام میشان پاک ين برایکنند، ا
  »ش را حفظ کنند.یرند و دامان خویخود را (ازنامحرمان فرو گ يمان بگو چشم هایا

بر هم نهـادن پلـک چشـم دانسـته انـد؛ عالمـه        يمعنا به یرا برخ» غض« واژة
  د:یگو یزان میی در المیطباطبا

  )111و15/110طباطبایی، »(الجفن یالغض اطباق الجفن عل«
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  ».هم نهادن پلک چشم است يغض، بر رو«
 يام هـا یاز رفتارها در تعامل و معاشرت زنان و مردان چنان است که پ يپاره ا

طرف مقابـل   ي، برایا انحراف و آلودگیو  یطهارت و پاک يا در دو سور يژه ایو
  به همراه دارد. 
ـ اد شـده و مسـلمانان بـه و   یـ ن گونه رفتارها یاز ا يم نمونه هایدر قرآن کر ژه ی
ت یآنـان حساسـ   يرفتار يوه هایو ش ی، اندامیکه ساختار جسمان -بانوان مسلمان

دسـتور داده شـده    -گردد یردان مشود و باعث جلب توجه م یشتري را سبب میب
 زند و بر حذر باشند.یبپره يرفتار يوه هایاست که ازچنان ش

ن معنا، برهم نهادن پلک چشمان، کنایه از نگاه نکردن وچشم پوشی یبر اساس ا
  مردان از زنان و زنان از مردان نامحرم است.

ن نگـاه  گر از قرآن پژوهان و زبان شناسان عرب، غض را، فرو کاسـت ید يشمار
  معنا کرده اند. راغب در مفردات آورده است:» ره نشدنیخ« یعنی

  راغب اصفهانی، ماده غض)»(االناء. یالغض النقصان من الطرف والصوت وما ف« 
غض؛ فروکاستن ازنگاه یا صدا است ونیز به معناي کم کردن چیزي است کـه  « 

  »درظرف وجود دارد.
  سد:ینو یه مین آیر همیان در تفسیدر مجمع الب یخ طبرسیش

نقص.(طبرسـی،   يقـال غـض مـن صـوته و مـن بصـره ا      یاصل الغض النقصان «
4/137(  
ـ  ين رویکاستن وکم کردن است، از هم» غض« ياصل معنا« شـود از   یگفته م

  »ش کاست.ینگاه و صوت خو
  د:یگو یۀ سوم سورة حجرات میرآیهمو در تفس

  )5/129همان، »(غض بصره اذا ضعفه عن حده النظر.«
  » از شدت نگاه خود کاست. یعنیغض بصر «

  کند: ین معنا میفه را چنیۀ شرین مفهوم آیبا در نظر داشت هم يد مطهریشه
ره نگاه یخ یعنین است که نگاه را کاهش بدهند یا» غضوا من ابصارهمی« يمعنا«

  »نکنند.
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ـ ب ییـ گر نصـوص روا یفه و دیۀ شریسبب نزول آ  ن معنـا و  یهمـ  یانگر درسـت ی
  ه است.یآافت از یدر

  ن آمده است:یچن(ع)از امام باقر یتیۀ در روایسبب نزول آ
روبرو شـد زن (براسـاس    ینه با زنیمد ياز کوچه ها یکیاز انصار در  یجوان«

ش را پشت گوش انداخته بود و صورت، جلو سـر و  یخو يسنت وعرف) روسر
دا بود، چشم جوان بـه زن افتـاد، زن گذشـت امـا جـوان چشـم از او       یگردنش پ

کرد تا این که،  ینگاه م رفت، پشت سر، به آن زن یبرنداشت، همچنان که راه م
وار بود، پوست صـورتش  یوار خورد و بر اثر شیء تیزي که در دیصورتش به د

ر است، با خود گفـت:  ید که خون از صورتش سرازیآسیب دید، به خود آمد و د
. آمد و قصه را باز میگو یم (ص)امبریروم و ماجرا را به پ یبه خدا سوگند، م

  )14/139حر عاملی، »(ۀ[غض بصر] نازل شد.ین سبب آیگفت. بد
  آمده است:(ع)از امام صادق یتیدر روا

  همان)»(القلب الشهوة یالنظره بعد النظرتزرع ف«
  »کارد ینگاه پشت سرنگاه،بذرشهوت را در دل انسان م«

ئل شده و فرموده تفاوت قا ان نگاه اول تا سومیگر از آن حضرت میت دیدر روا
  است:

  همان)»(ها الهالكیک و اللک والثالثۀفیعل یاول نظرة لک والثان«
ـ ست، نگاه دوم ماین ینگاه اول را باک« ۀ ضـرر و نگـاه سـوم، باعـث هالکـت      ی

  »است.
کـۀ، درکمـال   ۀ مبارین دسته از نصوص با سبب نزول آیداست ایبدان سان که پ

کند که مراد از آن استمرار نگاه و  ین مه را روشیاست و مراد و مفهوم آ يگارساز
  ره شدن است. یا نظر دوختن و خی

  در راه رفتن يعشوه گر -3 
تواند داشته باشد که سه نوع آن در قرآن  یمختلف م يگونه ها راه رفتن انسان،

و  یکیزیکه مطابق ساختار ف يو به گونه ا یعیاد شده است: اول: راه رفتن طبیم یکر
دوم: راه رفتن هون)  (= .راه رفتن به هنجار استنش هر فرد و یرمتناسب طبع و آف
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فرد است و شخص متکبر از  ینیمتکبرانه( = مرح)که نشان گر حالت غرور و خودب
 است کـه زنـان   یند. سوم: راه رفتنیگز یرا بر م یسر عمد و انتخاب چنان راه رفتن

ش بـه  یخـو  ياورهـ یانـدن خـود و ز  یگران و نمای، جلب توجه ديازسر عشوه گر
  روند: ینندگان چنان راه میب

  )31(نور/...») و ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ منْ زینَتهِن«
 يشان دانسـته شـود (و صـدا    ینت پنهانین نزنند تا زیخود را به زم يو هنگام راه رفتن پاها«
  »به گوش برسد). که بر پا دارند یخلخال
 يپا -شده ز شناختهیکه علت حرمت آن ن -ن نوع راه رفتنیشاخصۀ برجستۀ ا 
است. چـه اینکـه قبـل از اسـالم، در میـان عـرب        ن، هنگام راه رفتنیدن برزمیکوب

ج و مرسوم بوده اسـت. هنگـام راه   یزنان، را ينت و خلخال بستن بر پای، زیجاهل
، یعـ یورها و خلخال، به طور طبیز ياثر صدا ن، بریرفتن و محکم خوردن پا بر زم

شده اسـت وچـه بسـا     یرفته اند جلب م ین راه میکه چن ینگاه ها به طرف بانوان
، ين رویرفته اند. از ا ین راه میجلب نگاه مر دان از سر عمد، چن يزنان هرزه برا

ن یـ م ایادکرد علت تحریکند.  ین گونه راه رفتن منع میقرآن، بانوان مسلمان را از ا
نشان دهنـدة آن اسـت   » لیعلَم ما یخْفینَ منْ زینَتهِن«ۀ یوه راه رفتن در فراز آخر آیش

گـران را جلـب کنـد و    یاست که نگاه د یکه مالك حرمت و ممنوع شدن، راه رفتن
ا یـ ن نباشـد و  یدن پا بـر زمـ  یا فساد را فراهم آورد، هرچند، کوبیمزاحمت و  نۀیزم
  نداشته باشد.بر پا یور و خلخالیز
  

  مفهوم عفاف
 یوارد زبـان فارسـ   ینیو د یاست که با فرهنگ اسالم یاي عرب ز واژهیعفاف ن

از محرمات  یو باز داشتن نفس انسان يخود نگهدار يشده است. عفاف را به معنا
  د:یگو ی، دانسته اند. راغب در مفردات میشهوان يو خواهش ها
لذالک  یغلبه الشهوة والمتعفف المتعاطالعفۀ حصول حاله للنفس تمتنع بها عن «

  (راغب اصفهانی، ماده عف)» بضرب من الممارسه والقهر
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ـ  یعفّت حالت نفسان« گـردد و انسـان    یاست که مانع تسلّط شهوت بر انسان م
ـ بـر شـهوت، بـه ا    يروزیتالش مستمر و پ ن ویاست که با تمر یف کسیعف ن ی

  »افته باشد.یحالت دست 
  د:یگو یلعرب مابن منظور در لسان ا

(ابـن  » کف. يۀ وعف ایحل کف عن المحارم واالطماع الدنیالعفۀ الکف عما ال«
(منظور، ماده عف  

پست است، عفت  يحرام و طمع ها ير حالل، کار هایاز غ يعفّت خود نگهدار«
  .» يخود نگهدار یعنی یشگیپ

  در قاموس قرآن آمده است:
اسـت کـه از    یاند: حالت نفسـان  مناعت است در شرح آن گفته يعفّت به معنا«

ـ د عفیشهوت باز دارد. پس با هغلب خـود نگهـدار و بـا مناعـت      يف بـه معنـا  ی
  )5/18قرشی، »(باشد.

  
  عفاف در اصطالح

ن یاست. عالمان اخالق، عفـاف را در شـمار مهمتـر    یعفاف اصطالحی اخالق 
ـ       و اندداده  يجا یل اخالقیفضا د. فیلسـوفان درحکمـت عملـی بـه آن پرداختـه ان

  کند: یف مین تعریعفاف را چن» اسفار«مالصدرا در 
ــ« ــذ یهـ ــق الـ ــ  ی يالخلـ ــط بـ ــال المتوسـ ــه االفعـ ــدر عنـ ــور یصـ ن الفجـ

  )2/38شیرازي،»(والخمود.
معتدل مـی شـود نـه پـرده دري      يعفاف، منشی است که منشأ صدور کارها« 

  »کند و نه گرفتار خمودي می شود. می
  سد:ینو یف آن میدر تعر ین طوسیر الدیخواجه نص 

 يرأ يع عقل باشد تا تصرف او به اقتضایعفاف آن است که نیروي شهوت مط«
 نفـس و اسـتخدام لـذات    يت در او ظاهر شود و از تعبد هـوا یریاو بود و اثر خ

  )3/296به نقل از سجادي،  74(طوسی،/» فارغ
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 يهـا  لتیی، عفاف را از اصول سـه گانـه فضـ   ین طباطباید محمد حسیعالمه س
. او پـس از  دیرو یم برشاخه آن ثار، سخاوت، و...یا، ایداند که صبر، ح یم یاخالق

 بـر  یاخالق انسـان  یرا منشأ و خاستگاه تمام يو فکر ی، غضبیشهوان يآن که قوا
  :دیگو یمشمرد،  یم

» خمـود «و » شره«ط در آنیوافراط و تفر» عفاف«یشهوان هحد اعتدال در قو« 
  )1/137(طباطبایی،» شود یده مینام

از  یو پـالودگ  یی فـراخ تـر از پاکـدامن   یمعنا اساس آن چه گفته شد، عفافبر 
ع تـر از  یوس يز، عفاف را در معناین يم و نصوص روایفحشاء و زنا دارد. قرآن کر

ـ  يبکار برده و آن را به معنا یجنس یعفاف و پاک ه اعتـدال،  یـ ش گـرفتن رو  یدر پ
ر برابرکـام جـویی نـاروا    د یستادگیو ا يشتن، صبوری، تسلط بر خويخود نگهدار

خواهـان   یگنجد، و نفـس انسـان   یداند که در حوزه تمایالت جسمی وجنسی م یم
   ازهاست.ید و حصر آن نیق یبرآورده شدن ب

 يتـوان بـه نمونـه هـا     ین معناسـت، مـ  یـ ان گـر ا یکه ب یدر شمار شواهد قرآن
  راشاره کرد:یز

ب بـه ازدواج  ین را ترغپس از ان که خداوند مسلمانا» نور« در سورة مبارکۀ -1
همسر ، همسر را یدهد زنان ومردان ب یکندو به مؤمنان دستور م یم ینیوهمسر گز
  فرماید: دهند، می

  )33(نور/..» و لْیستَعفف الَّذینَ ال یجِدونَ نکاحاً حتَّى یغْنیهم اللَّه منْ فَضْله«
شه کنندتا خداوند از فضل خود یپ ید پاکدامنیاابند، بی یازدواج نم يکه زمینه اي برا یوکسان«

  »از گرداند.ین یآنان را ب
از  یو پـالودگ  یی فـراخ تـر از پاکـدامن   یبر اساس آن چه گفته شد، عفاف معنا

ع تـر از  یوس يز، عفاف را در معناین يم و نصوص روایفحشاء و زنا دارد. قرآن کر
ه اعتدال، خود یش گرفتن رویپدر  يبکار برده و آن را به معنا یجنس یعفاف و پاک

دانـد   یدر برابرکام جویی ناروا م یستادگیو ا يشتن، صبوری، تسلط بر خوينگهدار
خواهـان بـرآورده    یگنجد، و نفس انسان یکه در حوزه تمایالت جسمی وجنسی م

 ازهاست.ید و حصر آن نیق یشدن ب
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یی در برابـر  چنان که دراین آیه عفاف به معناي خویشتن داري از گناه وشـکیبا 

   کمبودهاي زندگی ونیازهاي جنسی آمده است.
شـتن  ی، به عفـاف و خو رانیفقاز مندان و یاز ن یمبارکۀ بقره، گروه در سورة -2

 يرویتوان و ن يک سویهستند که از یش شده اند. آنان کسانیف و ستایتوص يدار
، از یدست یو ته يازمندین نی، در عگرید يکار و کسب معاش ندارند و از سو يبرا

شـان  یک بـه حـال ا  یاز نزد یکنند، چندان که اگر کس یز میاز پرهیی و اظهار نیگدا
  انگارند. یاز مین ینداشته باشد، آنان را ب یآگاه
سبیلِ اللَّه ال یستَطیعونَ ضَرْباً فـی الْـأَرضِ یحسـبهم      للْفُقَراء الَّذینَ أُحصرُوا فی«

 یاءلُ أَغْنإِلْحافاالْجاه ئَلُونَ النَّاسسال ی مبِسیماه مرِفُهتَع فُّفنَ التَّع273(بقره/...» م(  
تواننـد   یباشد کـه در تنگنـا قرارگرفتـه انـد، نمـ      یازمندانین يد) برای(انفاق شما،مخصوصاًبا« 
از ین ی، افراد نا آگاه، آنان را بيتن دارشیبه دست آورند) و از شدت خو يا هیکنند(و سرما یمسافرت

  »خواهند  یاز مردم نم يزیو هرگز با اصرار چ یشناس یشان میپندارند اما آن ها را ازچهره ها یم
ه واژة عفاف در معنایی فراتر از عفاف جنسی به کار رفتـه اسـت، کـه    ین آیدر ا

  اقتصادي.  عبارت است از عفاف معیشتی و
  

  عفاف و اعتدال   
نکه گفته آمد، عفاف صفتی نفسانی و ارادي است که باعث می شود انسـان  چنا

به تمایالت و نیازهاي جسـمی وجنسـی خـود، پاسـخی عقـل پسـند عـرف پـذیر         
واخالقی بدهد وهرگاه از تأمین نیازهاي خود به شکل یادشده ناتوان ماند، خویشتن 

د وغیر منطقی و شکیبا باشد ونفس خویش را از دست زدن به روشهاي ناپسن دار و
  دارد. نامعقول باز

اگر در این معنا دقت شـود، حقیقـت عفـاف، امـري ارادي، عقالنـی و منطقـی       
خواهد بود که با سازمان وجود و طبیعت و سرشت انسانی سـازگاري دارد. و ایـن   

  حقیقت در بستر اندیشه و رفتار متعادل تحقق می پذیرد. 
  می یابد:به تعبیر دیگر عفاف در دو زمینه تحقق ن
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جنسـی   درجایی که فرد گرفتار افراط در پاسخگویی به نیازهـاي جسـمی و   -1
هر راه و روش و منشی را براي خود مجاز شمارد کـه نهایتـاً بـه     خود شده باشد و

  آبرویی و بی شخصیتی وي منتهی می شود. بی
شد، یعنـی براسـاس یـک بـاور و     در زمینه اي که فرد گرفتار تفریط شده با -2
به دلیل بیماري وضعف قواي جسـمی  یا  و یا انگیزه اي واهی وغیر منطقی ور پندا

جنسی، از هرگونه پاسخگویی به نیازهاي خود اجتنـاب کنـد و قـواي خـویش را     و
  باطل و معطّل نگاه دارد. به این گونه رفتار هم عفاف نمی گویند.

  
    یطیدگاه تفرید

ـ  ین بـودا کسـ  ییـ ز برهمنان آیو ن یحیمس ینیان دیشوایدر باور پ توانـد بـه    یم
آزاد  یجنسـ  زةیـ رتعلقات مربوط بـه غ  ابد که از همۀیدست  يمعنو ياالمقامات ب

ـ را بـا معنو  عالقه و محبت به فرزنـد  یباشد. برهمنان، حت و  ننـد یب یگانـه مـ  یت بی
د و ناپاك دانسـته و معتقدنـد   یپل يو امر یدر درون خانه را اسارت و بردگ یزندگ

تعلقـات آن   یزنـد و از تمـام   ، سـرباز خانوادهست که از خانه و ا یانسان آزاد، کس
  آسوده خاطر باشد

  د:یگو یخطاب به راهبان م» بنارس« ه معروف درخطب» بودا«
رنـج   يماریتولد رنج است و ب یف رنج جهانیقت شریراهبان، حق ين است ایا«

ــا آن کــه دوســت ندار       ــت و مــرگ رنــج اســت، وصــال ب د رنــج یــاس
  )1/143شایگان،»(است...

ف مبدأ رنج، وآن عطش به وجود آمدن است یقت شریراهبان، حق ين است ایا«
کشاند و شـهوات و   یات میش حیدایگر پیبه مرتبۀ د يکه انسان را از مرتبه ا

 يخـواهش هـا   يجهت ارضـا  ین سو و آن سو، پاداشیآورد و ا یل به بار میم
  همان)»(ن است عطش شهوت...ید ایجو یخود،م

 يقت فرونشاندن رنج، فرونشاندن رنج به مـدد نـابود  یراهبان، حق ين است ایا«
  همان)»(الت...یکامل جمله تما
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ـ ن شود، باییوجود دارد که هر کس بخواهد وارد آن آ یقانون» نیج« نییدر آ د ی
ن آن هـا  یرا متعهد شود که از مهـم تـر   مان پنجگانهیمان خود پیا يکه در ابتدا

به  يداند و ابتال یرا بر خود حرام م یت جنسن که لذات و شهوایمان ایاست، پ
  )1/486پسندد. (ویل دورانت،  یز نمیگران نید يآن را برا

و » انیرواق«ز یسگ منشان) و ن»( ان یکلب«ونان باستان، ی یان مکاتب اخالقیدر م
و  ی، مصـنوع یلذات حسـ  تجمل و همۀ ن باور بودند که ازدواج،یبر ا» انیکوریاپ«
 افتـه یسـاده و زاهدانـه    یر زنـدگ هسـت د  یو نجات يرستگارارزش است اگر  یب
  د:یگو یان میان گذار مکتب کلبیبن» وگنسید«شود،  یم

  )355و  1/337راسل، »(اش نباشمیدهم مجنون باشم و ع یح میترج«
  دارد: یکور ابراز میاپ

 يارینرسانده از  ينداشته و اگر ضرر يده ایفا یکس يهرگز برا یجنس هرابط«
ـ آور ید و فرزند میریزن مگ«و » است. بخت بوده ر بخـت و اقبـال   ید، تـا اسـ  ی

  د.(همان)ینشو
کننـد، امـا آن را    یم نمـ یتحـر  یز هرچند ازدواج را به طورکلین یحیرهبران مس

ز اسـت کـه   یـ دو چ يان عـاد یحیمسـ  يت، بـرا یحیدر مس .دانند ید میذاتاً پل یعمل
کـه تـرك ازدواج    یگـام هن سازد. نخست: حفظ نسـل و دوم  یازدواج را مشروع م

آنـان کـه    يبـرا  یجنس زةیز ازغریپرهسبب ابتال به فحشا، زنا و مانند آن گردد. اما 
خواهـد   یکـه مـ   یاسـت، کسـ   یرا دارند شرط الزام یشواییدن به مقام پیه رسیداع

که تا آخـر عمـر   (ع)حیمس یسید، همچون عیرد بایمردم را بر عهده بگ ینید يرهبر
ن یکرده باشـد. بـرهم   يدور یزش جنسیآم اسرعمر خود ازماند، در سر یمجرد باق

  برسد که هرگز ازدواج نکرده باشد. » یپاپ«تواند به مقام  یم یاساس، کس
  آورد: یم» شهرخدا«درکتاب » سین قدیاگوست«

ن شرط که منظور یست، بدین گناه نین زوجیب ید اذعان کرد که رابطه جنسیبا« 
 یزناشوی یاست که در زندگ ید با تقوا کساز آن حصول فرزند باشد، معهذا مر

ـ ی نیزنا شو یدر زندگ یشتن براند. حتیز بتواند شهوت را از خوین ـ ز از تمای ل ی
  )1/508همان، »(داست که مردم ازعمل مقاربت شرمنده اند.یبه حجب پ
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ـ به غر یطین نوع نگرش تفریاز ا یرگه های  ـ را، در م یزه جنسـ ی از  یان برخـ ی
ان یحیاز تماس با اهل کتاب و مس ید. که گوییتوان د یز مینمسلمانان صدر اسالم 

ت یبا رهبان ینیان دیشوایر پیو سا (ص)امبریرفته بودند. لکن بر اثر مخالفت پیاثر پذ
ابد و گسترش یب يپا ين تفکر نتوانست جای، ایزه و رابطه جنسیغر يد انگاریو پل

توجه به نفس تنـوع طلـب و    ان عالم اسالم، بایاز صوف ین که برخیدا کند، جز ایپ
د وگمراه کننـده  یرا پل یجنس زةیران غیان و بودائیحیافزون خواه انسان، همچون مس

و نـابود کــردن   یالت نفســانیدانسـته و راه فـالح و صــالح راه در مبـارزه بــا تمـا    
 يگـر  ین نگـرش، بـا شاخصـه صـوف    یـ آن جستجو کرده اند. امـا ا  يسرچشمه ها

  افته است. یت عام نیمقبولشناخته شده فراتر نرفته و 
  

    یدگاه افراطید
گروهی از روانشناسان غربی، با نگاه منفی به عفاف وخویشتن داري جنسی، راه 

   افراط پیموده و رهایی از هر قید و بند را توجیه کرده اند!
کـاو مشـهور   روان د، روانشـناس و یـ گمونـد فرو یدگاه زین دیا یان گذار اصلیبن

افـت. آنـان   یار یروان و مدافعان بسـ یش، پید گاه خویرح دبود که پس از ط یشیاتر
نـد سـرکوب   یرا فرآ یاجتماع يها يو ناهنجار یشۀ بسیاري از مشکالت اخالقیر

ل یـ ن اسـت کـه م  ین باره اید، در ایدگاه فرویدة دیدانستند. چک یجنس زةیغرشدن 
ژه دوران یـ ل، ویـ ن میـ دتر اسـت. ا یال شـد یـ گـر ام یدر انسان، نسـبت بـه د   یجنس

در انسان شروع  یجنس زةیغر ت،یست، بلکه ازهمان اوان طفولیو بلوغ ن یبزرگسال
زه در پسرها متوجه مادر و در دخترها، متوجه پدر است ین غریکند، ا یت میبه فعال

ل ین می، این اجتماعیا ترس از قوانیاما پسر از ترس پدر، و دختر از ترس مادر، و 
شـوند و بـه    یاما نابود نم، شوند یرکوب مال گرچه سین امیکند. ا یرا سرکوب م

 یگردند. سـپس، در فرصـت   یر ناخودآگاه انسان متراکم میدر ضم ییشکل عقده ها
ابند.(فرویـد،  ی یمبدل، بروز م یئتید، با هیا تصعیو  یند فرافکنیق فرایمناسب از طر

/152-125(  
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مـاران (کـه   یباز  ینیات به دست آمده بـال یدگاه افزون بر تجربین دیطرفداران ا 
خود آنان و  یار وآگاهیص آن در قلمرو اختیم وتخصیتعم ،یونادرست یاثبات درست

ه خود ارائـه داده و  یاثبات نظر يسه استدالل عمده برادور ازدسترس عموم است.) 
  هند.ارائه دتوانند  یا می

ـ بشـر در سـرکوب غر   یاجتمـاع  و یروح يها يماریشۀ بیر -1 و  یجنسـ  زةی
آن است. درمقابل، راه وصول به سعادت و نجات از  يارضا يبرات یجاد محدودیا
د هـر  یـ ن، بایاست بنابرا یجنس زةیآزادانه غر يارضا، یو روان یروح يها يماریب
  برداشت.(همان) یجنس زةیغر يرا از سر راه ارضا یشرط د ویق

ن را که آ يزیانسان به چ یتجربه نشان داده است که هرگاه در برابر دسترس -2
ـ اشود. بنابر  یتر مصیجاد مانع شود انسان حریا، خواهد یم جـاد  ی، ايمنـد ن قانونی

جـز شـعله ورتـر شـدن آتـش آن       يجه ای، نتیجنس زةیغر يموانع بر سر راه ارضا
 یجنسـ  يشه، از وسوسه ها و دغدغه هایم بشر، همیخواه ینخواهد داشت. اگر م

د یـ م و هرگونه قی، آزاد بگذارکامالً، یجنس زةیغر يد او را در ارضایابد، بای ییرها
  .میراه او بردار را از سر يو بند
نش از بـه  ین معنـا اسـت کـه دسـت آفـر     یز در انسان بدین غرایاصل وجود ا - ٢

را در نظـر داشـته    یتیز در سرشت انسان، هدف و غـا ین غرایعت نهادن ایود
ز است و نه سرکوب و از ین غرایت کاربست و اشباع ایاست، وآن هدف و غا

جاد آنهـا اسـت.   ین، درتعارض و مخالف با اصل این بر انداختن آن ها؛ چه اب
، یزه جنسـ یـ ز، ازجملـه غر یـ غرا يت دربرابر ارضـا یجاد محدودین سان، ایبد

  نش است.یخالف هدف آفر
  
  دگاه متعادل  ید 

ـ  يو آموزه هـا  یشه اسالمیاند   ي، وجـود هـر نیـازي را در انسـان، دارا    یقرآن
چ ی، هين روینهفته است و از ا ینش آدمیکه در اصل آفرداند  یم یحکمت و هدف

 یو اعتدال یانیرد و راه میپذ یرا نم یجنس يگریت و اباحیکرد رهبانیک از دو روی
شناسد و آنـرا   یم یرا معبر سعادت و فالح آدم یز گوناگون انسانیدر کاربست غرا
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  :ير مولوینامد چه به تعب یعفاف م
  شهوتت نبود، نباشد امتثال           چون عدو نبود جهان آمد محال

  ل تو؟یخصم چون نبود، چه حاجت خ                ل تویصبرنبود چون نباشد م
  زانکه عفت، هست شهوت را گرو     ، رهبان مشوین مکن خود را خصیه
  بر مردگان نتوان نمود يا يغاز            از هوا ممکن نبود یهوا، نه یب
نـه تنهـا تعـارض و     یاز لذات جنسـ  يت و بهره مندینوان معیم یتفکر اسالم 

و  يز را شرط تکامل معنوین غرایمشروع از ا يبلکه بهره مند ؛ندیب ینم يناسازگار
ن یبسـت همـ   يبرپـا  .شمارد یانسان م یدن به سعادت واقعین اسباب رسیاز بهتر

 -راانسـان   یتینش دو جنسی، آفريک سوی، از یو نصوص قرآن ییانگاره، متون روا
وندند و تداوم نسل یپ یگر میبه همد یو کشش جنس يزیالت غریکه بر اساس تما

   ات الهی بر شمرده است:یاز آ -کند. ین میرا تضم يو سالمت جوامع بشر یانسان
»وم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم و ةً ود

  )21(روم/» ذلک لَآیات لقَومٍ یتَفَکَّرُون  رحمۀً إِنَّ فی
د تـا در کنارآنـان   یشما آفر ياز جنس خودتان برا ین است که همسرانیاو ا يو از نشانه ها«

که تفکر  یگروه يی است براین نشانه هایانتان مودت و رحمت قرار داد، در اید و در میابیآرامش 
  »کنند یم

 ي، درآمـوزه هـا  یت و شـهوت پرسـت  یـ گر، هـر دو مشـرب رهبان  ید ياز سو و
  خ و نکوهش افزون و همسان شده است.ی، توبیاسالم

دانند  یم یمانیرا پ» مائده«سورة مبارکۀ  اتیۀ از آیقرآن پژوهان سبب نزول دو آ
  بسته بودند. یزش جنسیحالل وآم يز از لذت هایپره يچند از اصحاب برا یکه تن

ـ  يو آمـوزه هـا   یاسالم شهیاند  ي، وجـود هـر نیـازي را در انسـان، دارا    یقرآن
چ ی، هين روینهفته است و از ا ینش آدمیداند که در اصل آفر یم یحکمت و هدف

 یو اعتدال یانیرد و راه میپذ یرا نم یجنس يگریت و اباحیکرد رهبانیک از دو روی
شناسد و آنـرا   یم یآدم را معبر سعادت و فالح یز گوناگون انسانیدر کاربست غرا

 .نامد یعفاف م
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ه ال یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تُحرِّموا طَیبات ما أَحلَّ اللَّه لَکُم و ال تَعتَدوا إِنَّ اللَّ«
 »نْتُم بِه مؤْمنُونَلَّذي أَو کُلُوا مما رزقَکُم اللَّه حالالً طَیباً و اتَّقُوا اللَّه ایحب الْمعتَدینَ*

  )88و87(مائده/
شـما حـالل کـرده اسـت،      يزه را که خداوند برایپاک يزهاید، چیمان آورده ایکه ا یکسان يا«

حالل  يرا خداوند متجاوزان را دوست ندارد و از نعمت هاید؛ زیید و از حد تجاوز ننمایحرام نکن
مان یکه به او ا يد و از (مخالفت) خداوندیداده است بخور يکه خداوند به شما روز يزه ایو پاک

  »دیزید، بپرهیدار
حـالل   يلذت هـا شتر، از یب يدارنیو د یشگیپ که به زعم پروا ینکوهش کسان

نشانگر آن است که آنـان  » کنندگان يتعد«شان به یف ایکنند و توص یز میالهی پره
و برابـر و   کسـان یو تجاوز از قـانون و فرمـان خداونـد     يبا مرتکبان حرام در تعد

  فر همگون اند. یسزامند ک
  فرموده است: که از آن حضرت نقل شده یتیدر روا (ع)کاظم  امام 

  )8/300قمی، »(اه.ینه لدنینه اوترك دیاه لدیس منا من ترك دنیل«
ـ ن خـود را بـه بهانـه دن   یا دین خود و یخود را به بهانه د يایآن کس که دن  يای

  »ست.یخود، رها کند ازما ن
ـ ، ایانـت اسـالم  یاد گـذار د یام آور الهی و بنیگاه پیدر جا (ص)اسالمامبریوپ ن ی

  :ت کهس و آشکارا اعالم داشیرا تأس یشگیو هم یاصل قانون
ـ یالرهبان«  بـه نقـل از    139مطهري،سـیري در نهـج البالغـه، /   »(االسـالم  یۀ ف

  )14باب 15بحاراالنوار، ج
  »ست.یا در اسالم نیو ترك دن يگر یرهبان«

مختلف  يگونه ها و چهره ها یدر تمام یختگیر، اسالم با افسارگسدیگ ياز سو
، شهوت مقام، شهوت مال، شهوت شـکم و ماننـد آن، مخالفـت    یآن، شهوت جنس

نگرش  یسته است. روشنیده نکوهش و نفرت نگریده و شهوت پرستان را با دیورز
ـ به  يازین ین باره چندان است که حتیدر ا ینیمتون و نصوص د یو فزون ینید اد ی

  ست.یکرد نمونه ن
ت یجاد محدودیبشر ا یو روان یروح يها يماریشۀ بین ادعا را که ریاسالم، ا 

شـمرده کـه بـر عکـس لجـام       لیپشتوانه و دل یب ییاست، نه تنها ادعا یجنس يها
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ـ را ما یز جنسـ یـ غرا يدر ارضا یختگیگس ـ یۀ و ی اد خـانواده،  یـ و گسسـت بن  یران
ن گونه یکرده است. رشد روز افزون ا یتر معرفدیشد یو روان یروح يها یآشفتگ

ـ ندارنـد   یتیمحـدود  یزة جنسیغر يکه در ارضا یها، در افراد و جوامع يماریب ا ی
ـ یر واقـع ب یتواند شاهد انکار ناپذ یم ،دارند يت کمتریمحدود  ینگـرش اسـالم   ین
  رد.یقرار گ

ه انسان جهت ب یز را بیکه خداوند غرا ن سخنی، اصل اینیشه دیاند که درچنان
شـناخته   ده گرفـت، سـخن درسـت   یـ ک از آن هـا را ناد یچ یه دینداده است و نبا

د از نظر دور داشت که، انسـان  یت نباین واقعیاما بر آن است که در کنار ا ،شود یم
ر، یناپذ يریز آزمند و سیک نیار متعدد و متنوع است و هر یال بسیز و امیغرا يدارا

ـ از دو راه را برگز یکـ ید که یت. پس باسیسر نیم یجملگ يچندان که ارضا ا یـ د، ی
ن خالف حکمـت و هـدف   یده انگاشت که ایز را سرکوب کرد و نادیاز غرا یبرخ
ن حـدود و  یـی د و بـا تع یل کرد و سامان بخشید آن ها را تعدیا باینش است و یآفر
پسـندد و   ین همان است که اسالم میارضا کرد و ا يط همۀ آنها را به گونه ایشرا
  کند.  یسفارش م نبدا

ر یان پـذ یـ ت محـدود و پا یـ وانـات ظرف ین عرصه ماننـد ح یاگر انسان در ا يآر
به مقررات،  يازیخود، برایش کافی بود و ن یعیت محدود طبیداشت، همان ظرف یم
 یجنس زیو ن ي، اقتصادیروابط اجتماعدر  یاخالق محدود کنندة يدهایدها و نبایبا

  داشت. یوجود نم
ر ین گونه تصـو یز و تمنیات را بدیه غرایت کارکرد دو سویواقع (ره)ینیامام خم

  کند: یم
باشند و موجب  یبدان که وهم و غضب و شهوت ممکن است از جنود رحمان« 

ـ م و انبیم عقل سـل یانسان گردند، اگر آنها را تسل یسعادت و خوشبخت م یاء عظـ ی
و  یسرخود گردان باشند، اگر آنها را یطانی. و ممکن است ازجنود شییالشأن نما

ده نمانـد  یز پوشـ ین نی. و ایرا بر آن دو قوه با اطالق عنان، حکومت ده» وهم«
نگرفته  یاء عظام، جلوي شهوت و غضب و وهم را به طورکلیک از انبیچ یکه ه

کشت و آتش  ید شهوت را به کلیاهللا تاکنون نگفته است با یال یچ داعیاند، و ه
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را از دست داد؛ بلکه فرمـوده انـد   » وهم«ر یخاموش کرد وتدب یغضب را به کل
فه دهند؛ یانجام وظ یو قانون اله یزان عقلید جلو آنها را گرفت که در تحت میبا
ش نائل یخواهند کار خود را انجام دهند و به مقصود خو یک مین قوا هر یرا ایز

مسـتغرق   یمـ یشوند؛ اگرچه مستلزم فساد و هرج و مرج هم شود. مثال نفـس به 
خواهد مقصد و مقصـود خـود را انجـام دهـد،      یخته میخودسر عنان گسشهوت 

  )16خمینی،/»(کعبه باشد... با محصنات در خانه ياگرچه به زنا
، یزة جنسـ یـ غر يدة ارضـا ی، تنها راه مشروع و پسـند یدگاه اسالمیاز منظر و د

دارد و از  یاز جنسـ یـ و اشباع ن يزیکار کرد غر يک سویاست. که از ینیهمسرگز
نهاد خانواده، تـداوم نسـل    ي، روحی، ثبات و ماندگاریگر، سالمت اخالقید يسو
  دهد.  یف را ثمر میت افراد و جامعه عفیو ترب يبشر

 یف کسیعف ، ویالت شهوانیاز تما ياعتدال در بهره مند یعنین سان عفت، یبد
 يمنـابع دارا  يازسـو  -ن شـده ییاست که درحد اعتدال و در چهارچوب حدود تع

بهره ببرد. و بـه   یز شهوانیاز غرا -وعقل) ین حدود و قلمرو(= وحییتعت یصالح
ـ    یط نیا تفریورطه افراط و  در  ییـ و نصـوص روا  یفتد. هـر آن چـه در متـون قرآن

ن یده اسـت، بـه همـ   یبه طور خاص رس یلت عفت، به طور عام، و عفت جنسیفض
  .معنا نظردارد

بـروز   يد مطهریخن شهن سیدگاه اعتدال و مفهوم درست عفاف در ایدة دیچک
  افته است:ی

ک مطلب است یو سر کوب نکردن آن  یجنس زهیقت آن است که اشباع غریحق«
ـ گر. اشباع غریمطلب د ین اخالقیو رفع مقررات و مواز یجنس يو آزاد زه بـا  ی

ه عفـت و تقواسـت   یست؛ بلکه که تنها در ساین یت اصل عفت و تقوا منافیرعا
جـا و  یب يجـان هـا  یاشـباع کـرد و جلـوي ه    یافزه را به حد کیتوان غر یکه م

جان هـا  یاز آن ه یناش يت ها و سرکوب شدن هایها و احساس محروم یناراحت
ر از اهمیت دادن به هـوس  یگر پرورش دادن استعداد ها غیرا گرفت؛ به عبارت د

  ر است.یان ناپذیپا يها و آرزوها
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ل و تمنا یدو نوع م هن است کیوانات ایازات انسان از حیاز مختصات و امت یکی
صـادق   يکاذب. تمناها يصادق و تمناها يدا شود تمناهایدر بشر ممکن است، پ
ل به یعت میاست. طب یدر وجود هر انسان یعت اصلیطب يهمان هاست که مقتضا

ـ ، به غـذا خـوردن و امثـال ا   یانت ذات، به قدرت و تسلط، به امور جنسیص ن ی
ـ  ین میک از ایهاست. هر ـ    یل ها هـدف و حکمت ـ ا هدارد. بـه عـالوه هم ن هـا  ی

 هزیکاذب واقع شوند...غر يک تمنای نهینها ممکن است زمیا ههم یدند ولمحدو
 یکاذب خصوصاً اگر شکل عطش روح يتوان اشباع کرد، اما تمنا یرا م یعیطب

  )14/659مجموعه آثار، ، (مطهري» ست.یر نیرد اشباع پذیبه خود بگ
  

  هاي جدایی عفاف و حجاب زمینه
، داشـت  ان شد، حکایت از پیوسـتگی میـان حجـاب و عفـاف    یچه تاکنون بآن 

ارتباط دائمی و ناگزیر نیست، بلکه در شرایطی حجاب  درحالی که این پیوستگی و
در مواردي هم ممکن است عفاف باشـد ولـی حجـاب     هست ولی عفاف نیست و

  نباشد. 
  

  یگسست مفهوم
کسـان  یمفهـوم   ،جاد مانعیابازداشتن و  يعفاف هرچند در اصل معنا حجاب و

ـ   دارند، اما بدان گونه که گذشت، ز یـ و بازداشـتن غرا  یعفاف ناظر به صـفت درون
جاد ی، حال آن که حجاب به مفهوم ااست یشهوانو  یوانیات سرکش نفس حیوتمن

  پوشش در برابر نامحرمان است. 
  

  یرونیگسست ب
سـتند؛ بـه   یوسته نیر پ، الزاماً دو امیرونینظر وجود وتحقق ب عفاف از حجاب و 

ژه در یبه و -کرد که فرد محجوب دایپ یاگرحجاب بود، بتوان باور قطع ن معنا کهیا
بتـوان نبـود    ا از نبود حجابی ز هست. ویلت عفاف نیفض يدارا -یحجاب پوشش

عفاف را به طور قطع نتیجه گرفت. زیرا داشتن حجاب ظاهر بدون عفاف باطن نـه  
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ـ یژه در جوامع دیفراوانی هم دارد. به و ينمونه هااست که  یتنها ممکن و شدن  ین
کـه بـه    يافـراد  یشود و حت یشمرده م یارزش و هنجار اجتماع یکه حجاب نوع

دهنـد تـا از    یتـن مـ   يبه حجاب اجبار یعفاف، آراسته نیستند، به نوع یۀ خلقیآرا
حجـاب  زه یـ ن انگیزند و بسا با ایبگر یقانون يفر هایبکاهند و از ک یفشار اجتماع

 يتارهانسبت به رف ي، جامعه را دچار غلط انگارییراحفظ کنند که با محجوب نما
 یو اجتمـاع  ی، قـانون یخـانوادگ  يگرد هـا و مراقبـت هـا   یخود کنند تا بتوانند از پ

گـر  ید يشـتري انجـام دهنـد. ازسـو    یرا با سهولت ب یم اخالقیمصون باشند و جرا
را در نظـر   یا کسـان یـ ور کرد و تص –دست کم  –حجاب را  توان عفاف بدون یم

به خانواده هستند  ي، وفاداريشتن داری، خویشرافت طبع، پاکدامن يگرفت که دارا
و  ی، حجـاب پوششـ  یاناً مذهبیو اح ی، خانوادگیاجتماع يل سنت هایولکن به دل

نوعی عفاف و شرافت  ظاهري ندارند اما براساس سرشت انسانی و به حکم عقل از
وتن به ذلت و آلودگی نمـی دهنـد. و از جاذبـه آفرینـی هـاي      روحی برخوردارند 

  کاذب و هوس آلود بیزارند. 
  

  حجاب، راهکاري مؤثر و ضروري
ن دو باهم ارتباط یم، ایکه میان حجاب و عفاف بر شمرد یبا وجود گسست های

و برخـی نمودهـاي عینـی     یل عقلـ یـ حجاب و عفاف، هرچند درتحلجدي دارند، 
ـ ی، حجاب، تجسـم و بازتـاب ب  ینید ير آموزه هاتفکیک پذیرند، اما د عفـاف   یرون

، نوع پوشش، رفتار و گفتار فرد است، عفاف ياز نشانگرها یکیشود و  یشناخته م
ـ ا رابطۀن عفاف و حجاب، ی، بین رابطه چنان است که درعرف جوامع اسالمیا ن ی

 ف و صـاحب یـ ف، محجوب و به فرد محجوب، عفینند و به انسان عفیب یم یهمان
  شود. یگفته م یفضیلت اخالق

جز ، یۀ اخالقیکه به عنوان صفت و آرا یعفاف، دو ساحت دارد، ساحت درون 
ـ نـدارد و منشـأ و خاسـتگاه غ    یو آگاه یبدان دسترس یخود فرد، کس ا، یـ رت، حی

و  یوه زنـدگ یکه در رفتار فرد و شـ  یرونیرود. و ساحت ب یحجاب و... به شمار م
  : ین یاد کرده استقرآن از بعد ظاهري عفاف، چنابد. ی یمعاشرت او بروز م
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  )25(قصص/...»علَى استحیاء  فَجاءتْه إِحداهما تَمشی«
ا گـام بـر   یـ ت حیـ کـه بانها  ی)آمد درحـال یاز آن دو(دختر) بـه سـراغ او(موسـ    یکیناگهان «

  »داشت. یم
ه عفاف اشـاره شـد   یو درون یرونیز به دو ساحت بین (ع)یاز امام عل یدرکالم

  است:
 فانهما اشرف ما اسررتم و احسن مـا اعلنـتم و افضـل     ۀاالمان کم بلزوم العفۀ ویعل«

  )4/256آمدي، »(ما ادخرتم
 ین صـفت یف تـر یشـر  ن دو،یـ چه ا ،يامانت دار و یشگیباد به عفت پ برشما«

ـ کن یاست کـه آشـکار مـ    ين رفتاریکوترین د وینهان دار است که در ن یتـر بر د وی
  »د.یکن یره میاست که ذخ یلتیفض

ـ یهم بخـش پوشـ   ،ن است که عفافیا (ع) یمفروض کالم امام عل  یده و درون
  ز کاربست عفاف درست و رواست.یدا. و بر هر دو نیدارد و هم ساحت آشکار و پ

  
  تأثیر متقابل حجاب وعفاف بر یکدیگر

از  گر اثر گذار ویکدی ه بریحجاب و عفاف، به صورت متقابل و دو سو
دارد که  ي، آثاريزی، عفاف و تسلط برخود غريک سوی رند؛ ازیذگر اثر پیهمد

فرد  یگفتار و تعامل اجتماع، ، در رفتاريمتناسب با عفت در هر ساحت و عرصه ا
(= غض يم آنجا که مؤمنان را به حجاب رفتاریقرآن کر گردد. یمدار یف پدیعف

، با همسران دهد تا از پشت پرده یخواند و هم آنجا که دستور م یبصر) فرا م
را در هر دو مورد باز  يچنان رفتار یو نفسان یند، آثار خلقیسخن بگو (ص)امبریپ
  د. یگو یم

ند حجاب یبرآ فروبستن چشم و اثر و را کارکرد» هیتزک« در مورد نخست
  أَزکىقُلْ للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک « :داند یم يرفتار
   )30(نور/...» لَهم

کند و حفظ حجاب در  یاد میعفاف  يبرا يشتریب يدر مورد دوم، قلمرو
 یش طهارت و پاکیا افزایش و یدایۀ پیهنگام معاشرت مردان و زنان نامحرم را ما
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و إِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً  کند یم یابیو معاشرت، ارز تعامل يهر دو سو يقلب برا
ئَلُوهقُلُوبِهِنفَس و قُلُوبِکُمرُ لأَطْه کُمجابٍ ذلح راءنْ و53(احزاب/.» ..نَّ م(  
   ، اثرگذارند.يگریی و تداوم دیدایپ ک برین سان حجاب و عفاف هریبد
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