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  ه الرَّحـْمـنِ الرَّحيمَِبـِسـْمِ اللّ

  فرهنگ و آداب پوشش و حجاب  

انساني اگر يعني اينكه . ديني است نگاهفارغ از  ،و پوشش  كنيم مسئلة حجاب اولين بحثي كه مطرح مي
داند و چقدر مجاب  ن را ضروري ميآنگاهي به فرامين دين به مسئلة پوشش نگاه كند چقدر  بدونعقالً 
  . خودش را محجوب كند و بپوشاند رو آورد و ضرورت دارد به حجاب شود براي اين كه مي

  حجاب و عفاف از منظر عقل
ايجاب  جوريخلق شده و عقلش  طورياولين مسئله اينكه انسانِ . اين مسئله داراي چند مقدمه است

اين موارد مثال . هاي كوچك برود هاي بزرگ، زيربارِ ضررها و اذيت كند كه براي دفع ضررها و اذيت مي
ن بمانيم زير بارِ اذيت توري مثالً ما براي اينكه از اذيت و ضرر پشه در اما. خيلي زياد است موضوع

مقصودم از اذيت توري اين است كه وقتي ما شيشة صاف و يا دريچة بدون شيشه داشته باشيم  .رويم مي
نگاه ما را تنگ  ت و مناظر نگاه كنيم ولي توري محدودةتوانيم به طبيع تر مي دريچه خيلي قشنگ آناز
انسان هزينه  هر قدروجود اين با . دهد كردن به منظره را در چشم ما كاهش مي كند ولذت نگاه مي
كند كه چرا تو عقلت را  كند هيچكس انسان را سرزنش نمي گذارد و توري تهيه مي وقت مي پردازد، مي

ولي  ،ما دارد چشم اندازمحدوديت براي براي اينكه توري اگر چه  .گذاشتيتوري نداختي و چرا يبكار ن
تهاجم پشه و مگس و حشرات موذي به فضاي آرام و راحت زندگي ما را دفع  يعنياذيت بزرگتر 

رود يا محدوديت را به جان  پس انسان براي دفع ضرر بزرگتر زير بار ضرر و اذيت كوچكتر مي. كند مي
  . خرد مي

باشد كه مجبور شوند پشت چراغ قرمز وآمد جوري ن رفتو همه دوست دارند كه ترافيك : بعديمثال 
خطر تصادف كم شود و  براي اينكه است وآمد براي كنترل رفت  اما چراغ قرمز يك وسيله ،بمانندمعطل 

وآمد  رفتت و محدوديتي كه در ها با وجود اذي ز وجود چراغ قرمز در سر چهارراههرانسانِ عاقلي ا
  . شودجلوگيري يعني تصادف بزرگتراز ضرر  نمايد تا كند استقبال مي ايجاد مي
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هيچ ممنوعيتي برايش نباشد، مشروب  ،ت دارد كه هرچه تمايل دارد بنوشدهرانساني دوس: مثال ديگر
اما .  غير آنشيرين باشد يا  وخنك  ،بتواند هرچيزي را كه دلش بخواهد بنوشد. الكلي است يا غيرالكلي

و  مست شدن و از حالت عادي خارج شدنخطر ر نوشيدن مشروبات الكلي وجوددارد؛ ضرر بزرگتري د
داشته باشد، نتواند كنترل رفتارش را  اينكه از جمله .آيد ضررهايي كه بدنبال آن براي انسان بوجودمي

يك انسانِ . ايجاد كند، هر رفتاري را بكند و انواع ضررها و دردسرها را براي خودش هرحرفي را بزند
ل يخودش تحم اين ضرر كوچك را بر نه تنها  ورود  ها مي محدود كردن نوشيدني راحتي زير بارِه عاقل ب

  . كند استقبال مي بلكه از آنكند،  مي
هاي كودك كه  بهترين سال .كند ارتباط برقرار  زودتر كه شايد با ذهن عزيزان مي زنيم مثال ديگري

كه گل  است سالگي 18سالگي تا  7سالگي  6سن  ،تواند در كنار پدر و مادرش باشد و لذت ببرد  مي
كنيم  ما بچه را متضرر مياما .بودن ببرد خانوادهدر كنار  از تواند بيشترين بهره را است و مي فرزند دوره

كه ساعات در كنار پدر و مادر بودنش را  از چه حيث؟ از اين حيث. كنيم و محدوديت برايش ايجاد مي
  .گذاريم  يار مدرسه ميكنيم و در اخت كم مي

چون در ترك . روم مدرسه نميشوم، پس  مي از نبودن كنار مادرم ناراحتون من چگويد  عاقل نمي
به بار  مدنعات ماندن، بي فرهنگ و معرفت بارآسواد ماندن، بي اطال بي مثلمدرسه ضررهاي بزرگتري 

كه كم شدن ساعات حضور در خانواده و استفاده از محضر  امر ناخوشايندآن عقال ازبنابراين  .آيد مي
  . بزرگتري را دفع كنند ،تا امر نامطلوب كنند استقبال مي  است،مادر و پدر 

دهيم با مسئلة موردنظرمان كه بحث  را انطباق مي ما اين فرمول اوليه. پس فرمول اولية ما اين شد
اما  ،بندد كند و دست انسان را مي پوشاندن بدن براي انسان محدوديت ايجاد مي. و حجاب استپوشش 

بلكه به استقبال آن هم  ،ن گريزي ندارندآاز  تنهانه  و كنند از اين پوشش استقبال ميافراد عاقل 
رگتر و اگر ما زير بار اين محدوديت نرويم بايد زير بار يك ضرر بزدليلش اين است كه . روند مي

پس در حقيقت . ض جنسي، مزاحمت و آزار جنسيمحدوديت بزرگتر برويم كه آن عبارت است از تعر
كنيم  يك مزاحمت ديگر استقبال مياز از مزاحمت جنسي درامان بمانيم   ،ما براي اينكه از آزار جنسي 

ة خريد پالتو را تحمل هزينهم  انسانماند كه  مثل پالتو مي. بدن است  كه آن پوششي كامل نسبت به همة



4 
 

  الريه، ابتال به ذاتچون . كند و هم وزن آن را روي بدنش تحمل ميگذارد  كند، هم وقت مي مي
لذاافراد . استضررش بزرگتر از تحمل وزن و قيمت پالتو خوردگي و اذيت شدن پوست در سرما سرما
  . نندرا دفع كراي اينكه ضرر بزرگتر روند ب راحتي زيربار آن ضرر كوچك ميه ب عاقل

اي فقط كافي  ست كه درهر جاي عالم با هر ايدهاين يك معيار عقالني براي مسئلة حجاب و پوشش ا
نه به معناي اينكه  و به معناي اين كه در تيمارستان نباشد بودن نهعاقل . است كه يك نفر عاقل باشد
يك عقل معمول زندگي را داشته  اگر يعنيبلكه . قالي عالم باالتر باشدع  عاقلي باشد كه عقلش از همة

خطرهاي بزرگتر بايد زير بار ضرر كوچكتر و گذارد كه براي دفع ضررها صحه مياين فرمول  باشد روي
در طبيعت هم به هر . ح ديده شده استاين مسئله در طبيعت هم بطور واض. و محدوديت سبك رفت

مثالً شاخ براي . كند محدوديتي ايجاد مي اوي برا كهداده شده بقا يك وسيلة دفاعي  موجودي براي ادامة
براي درندگان مشكالتي پنجه   يا مثالً ؛كند هايي مي گوزن يا گوسفند نر ايجاد مزاحمت و محدوديت

دست الهي به آنها  ،بزرگتر از اذيت و دردسر داشتنشان است بودشانولي چون ضرر ن .ايجاد مي كند
  . عطا فرموده استاين وسيلة دفاعي و محفوظ ماندن از خطرات را 

  بحث آماري
كند و از  طبيعت براي چيزي كه آسيب پذير است يك پوشش و يك وسيلة دفاعي فراهم ميگفتيم 

و  طرفي گفتيم كه انسان آن گونه خلق شده كه براي دفع ضرر بزرگتر و خطرناك تر زير بار اذيت ها
  . محدوديت هاي كوچكتر مي رود و مثال هاي متعددي را ارائه كرديم

براي ارائه  بحث آماري .به طور كامل عقل را مجاب كند تاست، ا يك بحث آماري مكمل اين بحث ماام
د كه از استعمال دخانيات ندر تمام پمپ بنزين هاي دنيا مي نويس فرض كنيد: يك مثال مي زنيم

دلشان نمي مردم لذت مي برند و  برخي از مال دخانيات كه يك كاري است كهاستع. خودداري كنيد
ولي چون ضرر بزرگتري به اسم آتش گرفتن فضاي پمپ بنزين  شود،د برايشان محدوديت ايجادخواه

زير بار اين قانون افراد عاقل   همة ،و به خطر افتادن جان تمام كساني كه در آن جا هستند وجود دارد
  . روند كه وقتي به پمپ بنزين نزديك مي شوند سيگارشان را خاموش كنند مي
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چقدر احتمال  ،شوند با سيگار روشن باشند اگر همة كساني كه وارد پمپ بنزين مينكته اينجاست كه 
سيگار روشنش را  فرديفقط در صورتي كه  .احتمالش زياد نيست ؟دارد كه پمپ بنزين آتش بگيرد

با اين حال ولي . احتمال آتش گرفتن وجود دارد ،روي زمين ريخته احياناً هايي كه ندازد روي بنزينيب
روي بنزين اگرچه احتمال اينكه افراد سيگارشان را  ،قال مي گويند هيچكس با سيگار روشن وارد نشودع

تجويز  قالهمة ع ،كند ندازند كم است، اما چون ورود با سيگار روشن احتمال آتش سوزي را زياد مييبها 
  . كنند كه سيگارها در ورود به پمپ بنزين خاموش شود مي

هيچ پمپ ،با سيگار روشن وارد پمپ بنزين نشود  كسآيا اگر هيچ  در اين مثال اين است كهدوم  نكته
چون پمپ بنزين ها فقط به دليل سيگار نيست كه  .البته اينطور نيست؟ نخواهد گرفتبنزيني آتش 

عوامل متعدد ديگري ممكن است سبب آتش گرفتن يك پمپ بنزين و به خطر افتادن  .آتش مي گيرند
 و  ما همگي قبول مي كنيم، دهد اما چون سيگار روشن درصد اين خطر را افزايش مي. جان مردم شود

  .ها سيگار نكشيدن را رعايت بكنيم لمان تجويز مي كند كه در پمپ بنزين عق
كنند اينطور مي پوشند و خودشان را از سرما محفوظ مي ني كه پالتو همة كسا: مثال ديگري مي زنيم 

همة كساني كه پالتو  از طرف ديگر نيست كه از سرما اذيت نشوند و سرما نخورند و ذات الريه نكنند و
افرادي كه بدون  احتمال ابتالياما . سرما بخورند و ذات الريه شونداينطور نيست كه   پوشند لزوماًمي ن

  . پس عقل تجويز مي كند كه پوشيدن باال پوش بهتر است .وش در سرما قرار گرفته اند بيشتر استباالپ
يان يا كم پوشش وارد اعم از مرد و زن، عر همين طور است، اين كه يك انساندر رابطه با پوشش هم 

 مي گيرد ورض و مزاحمت جنسي قرار لزوماً به معناي اين نيست كه مورد آزار، تع ،شود فضاي اجتماع
به معناي اين نيست كه هيچ مزاحمت جنسي برايش ايجاد   را كامالً بپوشاند ، لزوماً دشكسي خونيزاگر
مزاحمت و فقط اين حقيقت وجود دارد كه پوشش كامل و پوشش متناسبِ بدن امكان تعرض . نشود

ر جنسي كاسته شود عقالي عالم به دليل بحث آماري همين قدر كه از امكان آزا .كند جنسي را كم مي
مسئلة پوشش . ، بهتر است كه پوشش وجود داشته باشدبراي كاستن از درصد تهديدتجويز مي كنند 

 و باشندداشته كودكان جامعه هم اگر پوشش بيشتري   فقط مختص زنان جامعه نيست، پسران جامعه،
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ه آنها هم كاهش پيدا خطر تعرض جنسي نسبت ب ،خودشان را بيشتر در مراقبت لباس قرار داده باشند
  . مي كند

كند، ممكن يك نفر خطا  اگردر مثال پمپ بنزين . مطرح شود اينجادر به  عنوان مكمل يك مسئلة ديگر 
مثالً شما با سيگار روشن وارد پمپ . دنببين صدمه وفرد يا افراد بيگناه ديگري آزار نبينداو است كه خود

بعد اين بنزينِ كم، سرازير  ،در جايي كه بنزين كمي ريخته اندازيد بنزين مي شويد و سيگارتان را مي
ايد و از پمپ بنزين خارج شده ايد، ولي ماشين بعدي  زده آتش شما بنزينتان را .مي شود به منبع بنزين

 ،كه هيچ گناهي نداشته و سيگار روشن هم نداشته و خبري هم از خطري كه شما ايجاد كرده ايد ندارد
  . آتش گرفتن و از بين رفتن قرار بگيردممكن است در معرض 

وقتي كه در جامعه پوشش رعايت نمي شود و انواع بي . پوشش هم همين طور است موضوعدر ارتباط با 
كه خودش بي احتياطي كرده و لباس نامناسب  كسيممكن است  ،ها در اين باره وجود دارد احتياطي

ولي آستانة تحريك افرادي راكه  ،آسيبي نبيند شده، شخصا خيابانو عريان وارد  شپوشيده، كم پوش
را پايين بياورد و اين افراد را دچار مشكل بكند و بعد اين افراد  دارندبيمار جنسي هستند، ضعف جنسي 

مثل . تعرض جنسي داشته باشنداوكه اتفاقاً پوشش مناسبي هم دارد، دسترسي پيدا كنند و به  فرديبه 
و در پاسخ به اعتراضِ ديگران  مي كردهمان مثالي كه يك نفر در كشتي حريم جلوي خودش را سوراخ 

حريم شما كاري ندارم  و فقط حريم  مقابل خودم  را در كشتي  و كه من به شما  مي داداينگونه جواب 
دن كشتي همان و آسيب ديدن كل كشتي چون سوراخ ش .معقول استاين جواب غير  !مي كنمسوراخ 
  . همان
اگر فقط خودش   مي بيند،نخودش آسيب  تنها  را رعايت نكند،پوشش اينجا هم اگر كسي حريم در

مي تواند سعادت يا اذيت خودش را  و درحوزه فردي هر كس خوب انتخاب شخصي بود  آسيب مي ديد،
آستانة تحمل افراد مختلف جامعه يكسان  وقتي ما پوشش را رعايت نكرديم ،. كند آزادانه انتخاب 

خواهر ما،   تحمل را پايين آورديم ممكن است اين تعرض جنسي شامل فرزند ما،  نيست و وقتي آستانة
ما سبب شده است كه و پوشش نامناسب دوست ما و يا غريبه اي كه در شهر زندگي مي كند و رفتار  

  . در معرض مزاحمت جنسي قرار بگيرد و فتدن اتفاقي برايش بيينيك چ
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اگر در . عقالني است  آزار و محدوديت كوچكتر مي روند و اين كامالً قال براي دفع ضرر بزرگتر زيرِ بارِع
اينكه عقالي عالم پوشش را جنسي پايين بيايد ، كافي است براي  تهديددرصد  اثر مراقبت و پوشش،

آزار،  مطلقاً به صفر  و در بحث آماري هم حتي اگر خطر حمله، خطر اذيتعالوه بر اين، . كنندتجويز 
بايد از آن محدوديت كوچك استقبال  كهد تجويز مي كن فقط درصدش كاهش پيدا بكند، عقل و نرسد
در ارتباط با پوشش هم چون تعرض و آزار جنسي در نبودنِ پوشش براي مرد و زن احتمالش . كرد

  . است براي كاستن از درصد احتمال مزاحمت جنسي و تعرض جنسي بايد زير بار پوشش برويمباالتر 
جايي كه احتمال خطر ببينيم مراعات مي كنيم و جايي كه احتمال خطر نبينيم  ممكن است گفته شود،

ح براي اينكه ما هميشه تشخيصمان در احتماالت خطر كامل و صحي. غلط استهم اين ،كنيم  مراعات نمي
ه باشد و بعد كه از يكجا فكر كنيم كه اينجا حشرات موذي ندارد ولي داشت ممكن است مثالً. نيست

  . كه چرا توري نصب نكرديم ايراد وارد كنندذي شديم به ما حشرة موذي متأ
جنسي، به  اموربيند ولي چون  كسي آزار و اذيتي نمي  كند كه از ناحية گاهي انسان فكر مي

عقالني قضيه عد به ب اينجا ما تا. منجر به لطمه و تعرض شودگي دارد ممكن است كه پذيري بست تحريك
  .و وارد حوزه و ديدگاه ديني نشديم پرداختيم

  
  حجاب و عفاف از منظر دين

  پيشينه تاريخي
كنيم و منظومة عفافي را كه قرآن و عفاف را در قرآن دنبال  حجاب موضوع عنوان بحث ما اين است كه 

به . به ضرورت پوشش و حجاب از حيث عقالني پرداختيم مباحث قبلدر . بررسي نماييمترسيم مي كند 
در داستان حضرت آدم و  .مي كنيم،  بررسيبحث حجاب و پوشش را از حيث تاريخي  عنوان اولين قدم

قتي و ،مله در سورة اعراف و در سورة طهحوا در قرآن كريم كه در چند جاي قرآن مطرح شده، از ج
شروع كردند به پوشاندن  شدند،خودشان   »تعورات و سوءا«آدم و حوا به تعبير آيات، متوجه 

بينيم كه نه  ما مي داستاندر اين ).و طَفقا يخْصفانِ علَيهِما منْ ورقِ الْجنَّةِ(هاي بهشتي خودشان با برگ
به محض اينكه ،  .مطرح شده استسفارشي يا نوشته ،نه شود به آدم و حوا مي توصيه اي از جانب خداوند



8 
 

شروع كردند به اينكه خودشان را با : بالفاصله آيه مي فرمايد ،پيدا شدعيبشان  يعني سوءاتعورات يا 
عيب منظور اين نيست كه خداوند آنها را معيوب خلق كرده، بلكه يعني چيزي  .برگ بهشتي بپوشانند

اين نشان مي دهد كه   .محسوب مي شودكه ظاهر شدنش عيب است و نبايد پيدا شود و ناموس انسان 
همة . است و احتياج به آموزش ندارد فطريميل به پوشاندن و ميل به ظاهر نكردن ناموس در انسان 

دهد كه دنبال زيبايي، دنبال  يعني كسي به ما ياد نمي ،همين حالت را دارد هست،ر ما امور فطري كه د
همين . در وجود ما به وديعه گذاشته شده است هادنبال حقيقت و دنبال معرفت باشيم، بلكه اين  كمال،

ما  ، پس چراكند كه اگر اينطوراست شايد كسي سوال . است فطري و درونيامرطور هم مسئلة حيا يك 
همة امور فطري اگر مورد غفلت قرار بگيرند و رويشان پرده  آري.عرياني را مي بينيم موضوعدر جهان 

 .ثانوي انسان به فعاليت مي افتد گرايشيعني گاهي . روبرو خواهيم شد مواردي چنينبيفتد ما با يك 
قرار گرفت فضاي مناسب مرطوب مي گذاريم ، دانه وقتي در خاك در خاك اي را  دانه گاهي اوقات:  مثالً
اما اگر اين دانه را در . اتّفاق مي افتد شفراهم شد، رشد مي كند و عمل سرزدن و رستن براي شبراي

اين دانه اصالً رشد برايش اتفاق نمي  ، طبعاكمد خشك را بگذاريم، كه هيچ گونه رطوبتي به آن نرسد
اين فطرت انسان  ، رويگر فضا كامالً نامناسب شود، افطرتاً حيا دارد انسان هم وقتي مي گوييم. افتد

انسان ميل به پوشاندن چيزهايي كه لذا در وجود. پرده مي افتد و گرايش ديگري ممكن است فعال شود
آدم و حوا و  ماجراي.مدركمان هم كتاب آسماني است. ذاتي و فطري است ،پوشاندنشان خوب است

 يامور فطر پس ن آموزش كسي خود به خود اتفاق افتاده،اقدام آنها براي پوشاندن عيوبشان كه بدو
احتياجي به آموزش ندارند و خود به خود انجام هستند وهمه مكاني،  اموري همگاني ، همه زماني، 

 گرايشمنتهي بحث غفلت از فطرت و پرده افتادن روي فطرت و خداي نكرده فعال شدن  .شوند مي
  . آن توجه شود ثانوي هم يك مسئله اي است كه بايد به

متاسفانه در جهانِ امروز كه معروف منكر شده  ،فطري بودن پوشش، پوششِ ناموس و پوششِ عورات 
غلط  خواهيم بگوييم كه اساساً اگر تربيت  مي. شده استبا مقاومت هايي روبرو  ،و منكر معروف شده

. واهان عزيز بودن استانسان فطرتاً عزت طلب و خ. تمايل به پوشش هم وجود نخواهد داشت ،باشد
براي همين هم هيچ انساني از گدايي  .و شخصيتش حقير شود ندارد كه مناعت طبعهيچ انساني دوست 
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وقتي يك بچة كوچك را از بچگي تعليم دهند و جلوي او گدايي كنند و ياد بدهند  اما. خوشش نمي آيد
ممكن لذا شود  مي فعالاو در ثانوي  نوعي گرايشروي فطرت انساني او پرده مي افتد و د، كه گدايي كن

اين يك معيار  .كندو دست گدايي دراز كردن استقبال  است كه از بي شخصيت شدن ، التماس كردن
در  كودكيطور كه همة ما در وجود خود ميل به مناعت طبع و عزت طلبي را از ان است براي ما، هم
 حقارتو  ياز خوار ه واين فطرت پرده افتاد روي ممكن است در اثر سوء تربيت، اماخودمان مي يابيم

انسان به طور فطري دوست دارد كه عوراتش . است قاعده جاريبراي پوشش هم همين . استقبال كنيم
اما ممكن است بر اثر مشاهدات و عادات و برخوردهاي غلط و تحميل هايي كه به انسان . پوشيده باشد

   . كنداز عريان بودن استقبال فراموش كندو فطرتش را شود روي اين فطرت پرده بيفتد و انسان  مي

  عفاف و حجاب در معاشرت
به بعد آداب معاشرت، مبتني بر حيا و در اين فصل بحث ابعاد مختلف حيا و عفاف در قرآن كريم  در

يعني يك مبحث  .جامعيتي در طرح مباحث وجود دارد نوع در قرآن كريم يك. پردازيم حجاب مي
وجود انسان يك منظومه . طرح نشده استانسان  يمستقل و بريده از بقية ابعاد وجود به شكلديني، 

قرآن هم . است، يك ارگان است و مسائل آن هم بايد به صورت ارگانيك و منظومه اي مطرح شود
نپرداخته  موضوعفقط در يك بعد به اين  ومسئله حجاب و حيا و عفاف را به صورتي جامع مطرح كرده 

پرداختن . استمعاشرت هاي انسان در ارتباط با نامحرم  ،كه قرآن به آن پرداخته امورياز  يكي. است
  . قابل توجه است ،حتّي تا حد طرح جزئياتدر قرآن اين مسئله به 

تَستَأْنسوا وتُسلِّموا يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَيرَ بيوتكُم حتَّى :در سورة نور مي فرمايدبراي مثال 
پس ورود به خانه هاي ديگران . نشويد ديگرانيعني بي اجازه و بدون اعالم وارد خانه هاي . علَى أَهلها 

و رفت و اين گام اول در مسئلة معاشرت . ممنوع است مگر اجازه، معاشرت و آشنايي وجودداشته باشد
اگر به شما گفته شد كه  يعني ، مكُلَ زكياَ وهاعوارجِفَا، عوارجِ مكُلَ ن قيلَاو:بعد مي گويد. ستآمدها

لَّيس علَيكُم جنَاح أَن تَدخُلُوا بيوتًا غَيرَ بعد مي گويد . كه اين بهتر است براي شمابرگرديد  ،برگرديد
لَّكُم تَاعا ميهكُونَةٍ فسورود به خانه هاي غيرمسكوني مثل هتل ها و بازارچه ها و پارك ها و امثال آن  م

عمومي و غيرمسكوني  اماكنپس خانه هاي مسكوني را از  .اشكالي نداردكه منفعتي در آن وجود دارد 
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 27اتما بايد ياد بگيريم كه اگر بخواهيم عفاف و حيا در جامعه كامالً رعايت شود طبق آي .جدا مي كند
سورة نور بايد مواظب رفت و آمدها و ورود و خروج هايمان در مكان هاي اختصاصي  يا عمومي،  29ا ت

نور حدود   در سورةاين مسئله . ها شويمنبايد وارد حريم خصوصي انسان باشيم و بدانيم كه بي اجازه 
. و مادرتان شويدتوانيد وارد حريم خصوصي پدر  بي اجازه نمي: دنبال مي شود مي گويد 59و  58آيات 

الْفَجرِ و  ةمنْ قَبلِ صالاتاق خصوصي پدر و مادر نشوند،   وقتي بچه ها كوچك هستند در سه زمان وارد 
شاءالةِ الْعص دعنْ بم نَ الظَّهِيرَةِ وم كُميابونَ ثينَ تَضَعح لَّكُم اترويعني يكي قبل از نماز صبح ، ثَلَاثُ ع  

به خاطر گرما هنگامي كه زن و مرد نيمروز و يكي هم   از نماز عشاء ، يعني شب و نصف شب،يكي بعد 
اين سه زمان حريم است و بچه ها بايد آموزش . لباسشان را كم كرده اند و مي خواهند استراحت بكنند

الْأَطْفالُ منْكُم الْحلُم و إِذا بلَغَ :مي گويدبعد . ببينند كه بي اجازه وارد حريم خصوصي پدر و ما در نشوند
هِملنْ قَبينَ متَأْذَنَ الَّذا اسنُوا كَمتَأْذسيعني وقتي فرزندان به بلوغ رسيدند، همواره  بايد براي ورود  فَلْي

  .اجازه بگيرند
پس مي توانيم بگوييم كه اين بحث حريم از حريمِ فردي انسان كه ناموس انسان باشد تا حريمِ روابط 

حتي بعد  .زناشويي، تا حريم بيت و خانه كه نوعي محافظت از ناموس خانواده است را در بر مي گيرد
اتوبوس ها و  مثل مساجد، متروها،  تفكيك مي شوندآقايان وممكن است محافل عمومي تر را كه خانم ها 

اگر  . گناه از بين بروداين دستورات مراقبت به خاطر آن است كه زمينة   .امثال آنها را هم در بر بگيرد
بسترهاي وقوع آن را پيدا و بايد  ،مي خواهيم كه بحث روابط نامشروع جنسي در جامعه به حداقل برسد

 ايجادرفت و آمدها و ورود و خروج ها است كه خودش زمينه ساز  زمينه ها،يكي از اين  .حذف كنيم
ة پوشش هم خودش يك نوع حريم مسئل .نمود مي يابداينجا درپوشش نقش . روابط نامشروع است

وقتي كسي پوشش كامل دارد، و چادر . است مثل خانه كه اجازه نمي دهد هر كسي وارد اين حريم شود
و  شود دست به من زده نمي  شود،هر رفتاري مي كند كه با من نمي تواند  اعالمسرش است به مردان 

ها قرار  يكي از ابعاد مراقبت از حريمزله به منپوشش اينجا پس . حريمِ خودم هستممن مراقبِ بدن و 
خطرناك زنا   انحراف  يكي از ابعاد كاهندة كدامبدن، حريمِ ناموس كه هر  حريمِ  حريمِ خانه،  .مي گيرد
  .هستند
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. ستهمة ابعاد آن در كنار هم ديده شده ا و حيا و عفاف به صورتي جامع مطرح شدهموضوع در قرآن 
، و )نسبت زنا دادن به انسانِ پاك دامنفحش ناموسي و ( قذفحكم زنا و حكم  ،در سورة مباركة نور

زنا داده و تهمت جنسي و شيوع  لعان كه لعنت متقابل زن و شوهري است كه مرد نسبت به زن، نسبت
ازدواج ، اينها همه  فاحشه و عدم ورود به خانة غير و نگاه نكردن به نامحرم و پوشاندن ناموس و مسئلة 

اين نشان مي دهد كه براي محافظت جامعه از خطرات جنسي، اين منظومه . كنار هم قرار مي گيرد در
 يعنيشيوع فاحشه  مقابله با ي را،مقابله با زناكار، حكم و حد اگر ازدواج را . بايد در كنار هم ديده شود

 ،ئلة حجاب بپردازيمبه مسبياييم فقط  و ضعيف كنيم يا شايع كردن و پچ پچ راه انداختن را تعطيل 
اين كه سورة نور اين مسائل را در كنار هم مطرح مي كند . پاسخ مناسبي را بگيريم  توانيم نمي  مسلماً

و جامعيت نگاه قرآن بايد در نگاه ما هم چه در  نشان مي دهد كه نگاه قرآن به مسئله نگاه جامع است
ناموسش،   ،شكه زن بايد رعايت كند، دامن حريم هايي. طرح مسئله و چه در رعايت مسئله ديده شود

يعني آشكار  شزينت ، پوشاندنشنگاهش، حرف زدنش، راه رفتنش، تبرّج نداشتن  پوشش سر و بدنش،
  . ش، همه بايد لحاظ شودمعاشرت  نحوة  نكردن زينت و مسئلة

  معاشرت
يكي در سورة قصص  ؛مچند آيه داري اين بارهدر . معاشرت است موضوعي كه به آن مي پردازيم،اولين 

ماجرا به اين  27تا  23در آيات در اين سوره . است) ع(ب با حضرت موسي معاشرت دختران شعي
ولَما ورد ماء مدينَ وجد علَيه أُمةً منَ النَّاسِ يسقُونَ ووجد من دونهِم  :فرمايد مي. پرداخته شده است

در ورود به ) ع(موسي  قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى يصدر الرِّعاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِيرٌامرَأتَينِ تَذُودانِ 
ديد كه  .جمعي از مردم را ديد كه مشغول آب كشيدن از چاه براي گوسفندان خود هستندمدين،شهر 
پدر ما : زن خودشان را كنار كشيدند، وقتي از آنها پرسيد كه چرا شما خودتان را كنار كشيديد، گفتند دو

هاي ديگر از آب استفاده نمي كنيم تا اينكه چوپانان  پير است و ما براي گوسفندان و آبياري و استفاده
كه نوبت اگرچه . مي دهيمرن نامحرم قرايعني ما خودمان را در يك حريم و عدم تداخل با مردا. بروند

ولي ما به خاطر اينكه خودمان را در تحفّظ قرار دهيم نمي رويم جلو، بعد . ديفتب عقبما هم يك مقداري 
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 حريم نگه داشتن در ارتباط با نامحرم و عدم تداخل با نامحرمقصه اينجا . براي آنها آب كشيد )ع(موسي
  .حريم رعايت شودبا هم يك جا جمع شوند محرم و نامحرم وقتي كه گونه اي به  مطرح شده 

بايد توجه كنيم كه سورة احزاب از نظر ترتيب  .بينيم سورة احزاب مي53در آية شبيه اين موضوع را در 
مطرح  عفاف  حجاب ووضوع و آنچه كه در سورة احزاب در رابطه با م ، قبل از سورة نور است نزول

اي  زنان پيغمبر يك نمونه گوييت و احكام سورة نور و شده در واقع مقدمه اي است براي تحقّق آيا
در  ند كهه اپيامبر، الگويي براي مردان جامعه قرار گرفت و مردان مرتبط با خانوادة  ،براي زنان جامعه
  . چگونه برخورد كنند ارتباط بانامحرم

النَّبِي إِلَّا أَن يؤْذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَيرَ نَاظرِينَ إِنَاه ولَكنْ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوت  :مي فرمايد
بِي فَيستَحيِي منكُم إِذَا دعيتُم فَادخُلُوا فَإِذَا طَعمتُم فَانتَشرُوا ولَا مستَأْنسينَ لحديث إِنَّ ذَلكُم كَانَ يؤْذي النَّ

لَا ي اللَّهو قُلُوبِكُمرُ لأَطْه كُمابٍ ذَلجاء حرن ونَّ مأَلُوها فَاستَاعنَّ موهأَلْتُمإِذَا سقِّ ونَ الْحيِي متَحقُلُوبِهِنَّسو  
خانه و حريم خصوصي   بهاجازه  كه بي خطاب مي كند به مردان جامعه و مسلمانان در اين آيه ابتدا 

فقط اگر براي غذا دعوتتان  .هر كدام در خانه هاي مستقل هستند وارد نشويد ايشانپيامبر، كه همسران 
. كه غذا خورديد منتشر شويد هم ، وقتيوقتي دعوت شديد وارد شويد. كردند شما اجازة ورود داريد

معمول يك  حدخوردن غذا و به   بلكه به اندازة. نرويد و زياد نمانيد تر از موعدزود فرمايدآيه مي 
ولَكنْ إِذَا دعيتُم فَادخُلُوا فَإِذَا طَعمتُم فَانتَشرُوا . پيامبر را ترك كنيد مهماني شام يا ناهار بمانيد و بعد خانة

يثدحينَ لستَأْنسلَا محاال خانم پيامبر  منتظر نباشيد كهپيامبر بشويد   يعني وقتي مي خواهيد وارد خانة و
پيدا  )انس و معاشرت گفتاري( با هم استيناس  شود، گفت و شنودي انجام مي  ايي مي آورد،مي آيد، غذ

وقتي كه از آنها چيزي مي  :وإِذَا سأَلْتُموهنَّ متَاعا فَاسأَلُوهنَّ من وراء حجابٍ: بعد هم مي گويد . كنيد مي
حجاب يعني پرده،  .از آنها بخواهيداز پشت حجاب  ،نمك داني مي خواهيد،بشقابي  خواهيد، مثالً

مردها، شما در تعامل با زن نامحرم از پشت پرده اي مي گويد ؛ گويد زن ها بروند پشت پرده نمي
پيامبر، بين شما و يك زن ِ نامحرم حريمي  بين شما و خانوادة بايد اين يعني اينكه . درخواست كنيد

اين پشت پرده طلب كردن و اين عدم تداخل كه   ،كُم وقُلُوبِهِنَّذَلكُم أَطْهرُ لقُلُوبِ .وجود داشته باشد
براي قلب مرد و هم براي رودررو قرار بگيريد و احتماالً معاشرت به نحوي باشد كه به هم بخوريد،هم 
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اي است كه يك انسان دارد و هرقدر  يهقلب بزرگترين سرما. مناسب تر و شايسته تر استقلب زن، 
فردا كه بايد امانت الهي را به صاحبش  ،كند و اين قلب پاك تر و سالم تر بماندظبت بيشتر از آن موا

در سورة   .83و82/الشعرايوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُونَ إِلَّا منْ أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ  ، روسفيد استبرگرداند
آيد مگر كسي قلب سليم كه غير از خدا  شعرا داريم، روز قيامت روزي است كه مال و فرزند به كار نمي

  . در آن راه ندارد با خود به محشر بياورد
برخورد   پس تداخل زن و مرد و معاشرت آنها به نحوي كه دائم با هم رويارو شوند و بهم بخورند،

ستيناس گفتاري داشته باشند، جداي از مسئلة حفظ حريم اجتماعي، به قلب داشته باشند، صحبت بكنند، ا
تقواي قلبي شان را كم مي كند و براي محافظت از آن  طهارت و زند و پاكي و طهارت  زن و مرد لطمه مي

  :در ادامه مي فرمايد .بهترين حالت آن است كه من وراي حجاب باشد ،قلبي
 م كانَذلكُ نَّا ؤياينكه پيامبر به عنوان . دارداشاره به غيرت  آيه .اين پيامبر را اذيت مي كند :بيي النَّذ

بود، خداوند اين را اشاره  نامطلوبانسان كامل غيرتش در اعلي درجة غيرت انساني است و اگر اين امر 
كند، مي  وقتي مي بينيم خداوند اين را به عنوان دفاع از پيامبر و به عنوان كمك پيامبر مطرح مي. كرد مي

كه خداوند به مردان بيشتر از زنان عطا كرده، همان  امر مطلوب و موهبتي استغيرت يك فهميم كه 
شود كه حريمِ خانواده  اين غيرت مرد سبب مي .است هزنان بيشتر از مردان عطا كرد بهطور كه حيا را 
  .پاك بماندهاي ناسالم  اش از معاشرت

  حريم گفتار
 آداب معاشرت و رفت و آمد است و يكي از آن ها بحث  و عفاف، يكي از ابعاد مختلف مسئلة حجاب

در اين رابطه  .شندبايد مواظبِ گفتارشان با يكديگردر برخورد با ومرد  زن . گفتار استرعايت حريم 
اگر كسي در قرآن دقّت كند . قرآن كريم وارد جزئيات قضيه شده و حدود را براي ما روشن كرده است

آنچه را كه در ابعاد   قرآن همة. دانم بايد چگونه رفتار كنم تواند بگويد كه من  نمي به هيچ عنوان نمي
ما در اين باره چند مطلب . زن گفته استهم به مرد و هم به  الزم است، مختلف مسئلة حيا و حجاب

ولَا : بيان شده است  53كنيم، در سورة احزاب آيه مي دربارة گفتار اين آيات را بررسي . داريم
يثدحينَ لستَأْنسم  
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كَأَحد مّنَ النّساء إِنِ لَستُنَّ « :مي فرمايدپيغمبر انرو به زن است كهسورة احزاب  32آيه  آيه ديگرو 
شما در امور مربوط به تقوا :»اتَّقَيتُنَّ فَلَا تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذى فى قَلْبِه مرَض وقُلْنَ قَولًا مّعرُوفًا

پس صداي خود را طوري نازك نكنيد كه انساني كه دلش بيمار است به صمع . الگوي ديگر زنان هستيد
  .بگوييد) رفمطابق ع( گناه بيفتد و سخن معروف 

مي گويد  انسوره بقره هم در بحث خواستگاري از زني كه در عدة وفات قرار دارد رو به مرد235آيه 
   .بگوييدقول معروف با اين زنان كه 

به مردان . است 53سوره احزاب آيه ولَا مستَأْنسينَ لحديث اولين جايي كه به آن اشاره مي كنيم بحث 
تي كه غذايتان شويد، زود برگرديد وق شويد وارد انة پيامبرنشويد، وقتي دعوت مياجازه وارد خ گفت بي

، يعني  ولَا مستَأْنسينَ لحديثبعد مي گويد .، بموقع برويد وبموقع هم برگرديدرا خورديد برگرديد
سالمتي كنيد و  استيناس گفتاري با خانوادة پيامبر نداشته باشيد، يعني جوري نباشد كه با زن پيغمبر چاق

فالن جا رفتيد چي شد؟ پات درد مي كرد خوب شد يا نه؟ جوري كه با دوستتان صحبت  مثالً .گپ بزنيد
كه شكلي با زن پيامبر و زن نامحرم در حد ضرورت بايد صحبت كرد و لزومي ندارد به . مي كنيد نباشد 

  . با دوستتان صحبت مي كنيد با زنِ نامحرم صحبت كنيد
نبايد از احساسات و عاليق و  در برخورد با نامحرم كنيم كه اين را برداشت مي استيناس حديثاز 

چه چيزي را مي مثالً من چه چيزي را دوست دارم، از چه چيزي خوشم مي آيد، . مان صحبت كنيمساليق
 باشد »وفقول معر«وگرنه اگر به قول قرآن . قلب ما به روي نامحرم باز شود جوري كه دريچه. پسندم
  . هيچ مشكلي پيش نمي آيد ،ضرورت زمان و مكان و در حد كاري يعني

فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرَض وقُلْنَ قَوالً  :فرمايدمي  32در سورة احزاب، در آية 
بگوييم، قولي كه آرامش فطري  خواهيم با مردي صحبت بكنيم، قول معروف وقتي كه مييعني  .معرُوفاً

  . نامطلوب نباشد و قولي كه غلط تلقي نشود  منكر نباشد، ناشناخته و نادرست نباشد،  هم نزند،ه انسان را ب
برهم را  خوب، حرف پسنديده، حرف مطلوب و حرفي كه آرامش  معروف عبارت است از حرف ِ  كلمة

ر انسان از احساسات خودش، از عاليق و ساليق خودش گفتيم كه اگ. و چشمان را گرد نمي كند نمي زند
شاهد بي طرف را كامالً متوجه به نامحرم چيزي بگويد، منكر و حساسيت برانگيز است و چه بسا كه يك 
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پس محتوايِ گفتار بايد يك محتوايِ معروف، عرفي،  .خطايي صورت مي گيرددارد اينجا االن كند كه 
  . عرف پسند باشد، آن محتوايي كه اگر هركس بشنود، اعتراضي در اين گفتار اتفاق نيفتد

را همسر يكي  آن هابين  ارتباط كالمياگر اين  ،در يك محيط كاري هستند ي كهزن و مرد نامحرممثالً  
هيچ اتفاقي اگركاري و نامطلوب بودني به نظرش مي آيد يا نه؟از اين زن و مرد بشنود، اعتراضي، ان

اين جزوه را بگيريد، اين چراغ را روشن  مثالً. كامالً رابطه كاري است ، به اين مفهوم است كهافتد نمي
اما اگر صحبت . را بسته بندي كنيد، هيچ اتفاقي نمي افتد اقالمكنيد، اين عمل را انجام بدهيد، يا اين 

راحتي دارم   ع به اينكه من از اين خوشم مي آيد، خيلي دلم اين را مي خواهد، با فالني احساسِهايي راج
اين خود يك . مي كند و خوشش نمي آيد از اين مسائل همسر طرفين احساسِ حساسيت ،گفته شود
كه احساس كند  بايد مي خواهد در فضايي كه نامحرم وجود دارد كار كند دائماًكه كسي  .نشانه است

حتّي اگر مجرد است همسر آينده اش را مجسم كند كه در آنجا حاضر . حاضر است آنجاهمسر خودش 
البته در حقيقت انسان بايد خدا را حاضر و ناظر ببيند و خدا كه همة حرفهاي ما را ثبت و ضبط مي . است

: ولٍ إِالّ لَديه رقيب عتيدما يلْفظُ من قَ:  مالحظه مي نمايدكند و يك صحبت كوچك و جملة كوتاه ما را 
  .هيچ كالمي به لفظ در نمي آيد، مگر آنكه مراقبي تيزبين آن را ثبت مي كند 18/ق

. در برخورد با نامحرم مواظب بودم كه به شوهر آينده ام خيانت نكنمدر جواني گفت كه من  مي يعزيز
رفتار و تعامل ام همان طور  ي تعامل كنم كه انتظار دارم شوهر آيندهگفتم جوري حرف بزنم، جور مي
من اگر در رفتار با مردان نامحرم صحبت ها و رفتارهاي نامناسب داشته باشم چه بسا كه همسرم . كند

  . هم همان رفتارهاي نامناسب را با ديگران داشته باشد
 مي سوره بقره 235در آيه  گاري هم خداونددرارتباط با خواست. در محتواي گفتاري توضيحاتي داديم

با زني كه در عدة  :علم اللّه أَنَّكُم ستَذْكُرُونَهنَّ ولَكن الَّ تُواعدوهنَّ سرا إِالَّ أَن تَقُولُواْ قَولًا معرُوفًا :فرمايد
كه نبايد از آنها پرده  يعني از مسائلي. مگر اينكه قول معروف بگوييد ،سري نگذاريد  وفات است وعدة

را نبايد به زن نامحرم بگويد و  اي كه به يك خانم دارد و احساساتش شق و عالقهاز ميزان ع ،برداشت
كه من قصد خير نسبت به شما . فقط بايد قصدش را بگويد. ها بعد ازمحرميت بايد اتفاق بيفتد اين حرف

. مثالً بگويد كه من امكان ازدواج با شما را از نظر مالي و از نظر روحي دارم. تواند بگويد اين را مي. دارم
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كنند نبايد  ها را مي ولي وارد مسائلي كه زن وشوهرها با هم اين صحبت. ها اشكالي ندارند اين جمله
  . بشود

گفته  عالوه بر آن قرآن مي گويد كه صدايتان را نرم نكنيد، اين سفارشي نيست كه قرآن به مردها
. چون  مردان در برخورد با نامحرم صدايشان را نازك نمي كنند و غمزه اي در گفتارشان ندارند  باشد،

ممكن است نازك كردن صدا  .با مدل خلقت خاص خودش وجود داردراه زن  اين خطري است كه بر سرِ
اين صداي   در هر حال. و با خضوع و نرمي صحبت كردن عمداً  يا به طور غير عمد يا غير ارادي باشد

. فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرَض. مردي را به گرفتاري بيندازد ممكن است نرم و با ناز و اطوار اين خانم 
اين را در بحث هاي اوليه داشتيم . فرمايد آن كسي كه در قلبش مريضي است به طمع مي افتد قرآن مي

چه كسي يا ايين است و حساسيت جنسي زيادي دارد و كه ما نمي دانيم چه كسي آستانة تحريكش پ
چون علي القاعده آن تقواي دروني ما بايد ما را  .قلبش نسبت به نامحرم مريض است و چه كسي نيست

اما اگر كسي مريض القلب است و در اين . كنترل كند كه در ارتباط با نامحرم مشكلي برايمان پيش نيابد
بنابراين در .ندازيميكنيم و او را به طمع بمسئله را برايش فراهم  بايد ابزارِزمينه مشكل و ضعف دارد ما ن

  .محتواي گفتار سفارش به هر دو جنس وجود دارد ،اما در لحن فقط زنان مد نظر هستند
اما اينكه آيا زن اجازة صوت بلند كردن و فرياد زدن دارد يا نه، و يا اينكه آيا اجازة آواز خواندن دارد يا 

مستقيماً از خود آيه استخراج نمي شود مگر از حواشي و رواياتي كه  اجازه قرآن خواندن دارد يا نه،  نه؟
در تفسير آيه مردم سوال كرده اند، يا اينكه از كنار آيه اي كه مي فرمود   در اين ارتباط مطرح شده، 

ي از علما استفاده كرده اند صداي زينتتان و صداي آن چيزي كه به پايتان بستيد، نبايد بلند شود، بعض
فرقه در بين اهل سنت ما اين فتوا را مي بينيم كه . كه پس نبايد صداي زن به عنوان زينت شنيده شود

بر اين عقيده هستند كه وقتي پا به زمين كوبيدن حرام است به طريق اولي بلند شدن صداي زن  حنفي
  .هم حرام است

سوره  31اما با توجه به قرآن و سنت اوليا بلند شدن صداي زن نمي تواند مطلقاً حرام باشد، هم در آيه  
سوره احزاب  آنچه كه زمينة حرمت و حليت را مطرح مي كند هيجان انگيزي و  32نور و هم در آيه 

خطبه هاي حماسه آفرين بهترين نمونه اي كه در سيره مي بينيم . فساد است توجه آفريني و ايجاد زمينة 
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در مسجد مدينه و دفاع از حقشان است و خطبه هاي آتشين و سوزناك حضرت ) س(حضرت زهرا 
اگر اين منع وجود داشت شايد اقتضا مي كرد كه . در بارگاه يزيد و در برابر عبيداهللا است) س(زينب

ن دارم بايد اين كار را حضرت بگويد كه من علي رغم حرمت اين كار،  به دليل وظيفه شرعي كه اال
حضرت زينب فقط رو به يزيد كرده و مي گويد . انجام دهم،  ولي ما در اين باره هيچ چيزي نمي شنويم

. كه من هيچ عالقه اي به همكالمي با شما ندارم و اگر كه اقتضا نبود من هرگز با تو همكالم نمي شدم 
اگر .  ان از آيه كوبيدن پاها اين  برداشت را كردتواند مطرح باشد و نمي تو بنابراين مسئله حرمت نمي

صدا براي احقاق حق بلند شود و اگر صدا براي ضرورت بلند شود ، يا مثل راهپيماهايي كه دوران انقالب 
انجام مي شد يا انواع كارشناسي هايي كه در صدا و سيما انجام مي شود، اينها طبيعتاً نمي تواند احتمال 

اما آواز خواندن و قرآن خواندن از آن جهت كه زن صدايش يك . خودش داشته باشدفتنه و فساد را در 
حالت جلب توجه كنندگي و هيجان   لطافت و ظرافتي دارد كه اگر مقداري هم پيچش به صدايش بدهد،

في ظالل "سيد قطب در تفسير . فساد را بكند آفريني را بيشتر مي كند ، چه بسا كه ايجاد زمينة
چه بسا صداي زينت يا بوي عطر از سوي زن مهيج تر از رويت خود زن باشد و اسالم : گويد مي "القرآن

چون هدف از اينكه به زن مي  . براي حفظ سالمت جامعه اين همه دقت و ظرافت را به كار برده است
گويند مراقب پوشش و گفتار و رفتار و حركتت باش به اين سبب است كه هم در زن تمايل به جلب 

بنابراين همه چيزهايي را كه مستقيم در آيه . جه و تمايل جنسي كنترل و مديريت شود و هم در مردتو
با توجه به اين، صداي زن اگر . نيامده ولي تحريك كننده است در روايات  مورد توجه قرار گرفته است

م فتنه و فساد بعضي از مراجع مي گويند اگر بي. جنبة تحريك كنندگي داشته باشد بايد اجتناب شود
نباشد اشكالي ندارد، در بعضي از استفتائات هست كه اگر دسته جمعي خوانده شود به نحوي كه صداي 

حتي جايي ديديم كه استفتاء . هاي ديگر قابل تشخيص نباشد اشكالي ندارد يك زن از بين صداي زن
ند و اين احتمال ريبه و فساد خواند و آن جمع ، قرآني هست شده بود، اگر در جمعي كه دارد قرآن را مي

  .را نمي دهد اشكالي ندارد
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البته بايد هركس براي در اين موارد به مرجع خودش مراجعه كند ولي اصل و اساس اينكه هيجان انگيز  
گوييم فساد و فتنه، هم دربارة  وقتي هم كه مي. نباشد و خوف فساد و فتنه ندهد به جاي خود باقي است

  .رة مخاطبينش مصداق داردخود خانم و هم دربا

  عفت در راه رفتن
موضوع مورد توجه قرار دهيم  و عفاف خواهيم در رابطه با مسئله حجاب يكي ديگر از ابعادي كه مي

يكي در . جا در قرآن اشاره داريم دو راه رفتن،  در ارتباط با مسئلة. نگاه است  عفتراه رفتن و  عفت در
 23ة قصص آيه  و يكي هم در سور  ،نَتهِنَّينَ منْ زِيخْفيعلَم ما يضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ ليو ال  31سوره نور آيه 

ما هيچ گونه  هم در اين باره  اينكه زن بايد چگونه راه برود، فَجاءتْه إِحداهما تَمشي علَى استحياء 
  .  است به زنمتوجه اشاره  كامالً و سفارشي به مرد نداريم 

براي ) ع(پس از آنكه موسي گويد  ميكه قصص  يكي در سورة. مدل سفارش داريمدو  در اين رابطه
آمد و پيغام آورد ) ع(دختري كه دنبال موسي  كمك كرد، آن) ع(كشيدن آب از چاه به دختران شعيب 
حقيقت  دوحياورزانه  راه رفتنِ. رفت با حيامندي و حياورزي راه ميكه پدر ما مي خواهد مزدت را بدهد، 

راه رفتنش   يكي اينكه زن اين قدرت را دارد كه با ناز و ادا راه برود و از طريقِ را مي رساند؛
پس  .كه بيماردل هستند در اين مورد هم به فتنه بيندازدكننده باشد و به قول قرآن مردهايي را  تحريك

  نمي گويد تمشي علي الحيا،. قرآن مي گويد با استحيا راه برود. راه رفتنش باشد  نحوة زن بايد مواظبِ 
  و بروز حياست ،ناظر به ظهور استحيا . حيا و استحيا با هم فرق دارند .اءيتَمشي علَى استحگويد  مي

اين شرمِ من، خودش   با نامحرم ، قابلةيك موقع است كه من حيا و شرم دارم از م. ستمتحقق كردن حيا
حياي بااليي   من از درجة يك موقع هم  شود استحيا،را در رفتار و راه رفتن من نشان مي دهد اين مي 

اينجا  حيا مي ورزم دين به من ياد داده،چون اما . حتي خداي نكرده حياي پاييني دارم  ،برخوردار نيستم
دين به من ياد . ، اينجا تعليمات ديني موتور حركت من استديگر قلب من موتور حركت من نيست

خواهي به نجات برسي،  و متدين باشي و مي خواهي به رضاي خدا برسي،  نگاه  داده، اي انساني كه مي
خودت را   بلكه تو خودت را به حيا بزن،  نكن كه ببيني در قلبت چقدر حيا وجود دارد آن را بروز دهي،

 .اين فرق حيا و استحياست.با حيا رفتار مي كند حيا كن رفتارت آنطور كه يك انسانِ  به حيا وادار و در
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رياها   كنيم كه همة ما خيال مي. اينجا از آن مواردي است كه ريا واجب مي شود به جاي اينكه حرام باشد
و يك  يك رياهايي حرام هستند  يك رياهايي مكروه هستند،  يك رياهايي مستحب هستند،. حرام هست

يعني من مقدار كمِ حيايي كه در وجودم هست را به چشم بياورم و  جوري رفتار   رياهايي واجب هستند،
او با من هر رفتاري داشته آيد كه  كنم كه آن مردي كه در مقابل من قرار گرفته بداند كه من خوشم نمي

  باعث مي شود كه آن حياي كمي كه دارم تقويت شود  اين. باشد
آدمي كه حياي بااليي دارد و آن آدمي كه از حياي بااليي برخوردار نيست اگر متدين هستند هر حاال آن 
حيا به او دستور دهد كه درست راه  قلباً  چه اينكهيعني يك دختر متدين . برخورد مي كنند شكلدو يك 

او يك  ،)حيا(دستور دهدكه دين به او  يا اينكه )استحيا( صدايت را نازك نكن،  به نامحرم نگاه نكن،  برو،
ديني چقدر مهم است و مي تواند چقدر ما را  اين نشان مي دهد كه تربيت. مدل رفتار ازش سر مي زند

  .باال ببرد
او بايد پاهايش را جوري . ي در وجود زن قرار داده شده بايد كنترل شودغريز  ميلِ به بروز كه از حيث

يكي اينكه  ؛ .واقعيت در اينجا روشن مي شودچند . به زمين نزند كه زينت هاي مخفيش نشان داده شود
نبايد جوري رفتار كند كه زينت هاي  ديگر اينكه  هايش را نبايد آشكار كند ، زن زينت دارد اما زينت

ها به نوعي بروز  زينتن آشكار شود و  به قصد اينكه خبر از آنها بدهد جوري رفتار كند كه آن مخفي آ
راه رفتن زن صداي اين خلخال ها را به  نحوة  در قديم زنها به پاهايشان خلخال  مي بستند،. پيدا كنند

امروز . ديرس نمي و به گوش مدصدايي نمي آ ،م راه مي رفتنداحركت در مي آورد و در حالي كه اگر آر
يا اگر زن پاهايش را جوري به زمين   هاي پاشنه بلند و كفش هايي كه صداي بخصوص دارند، هم كفش

نَ منْ يخْفيعلَم ما يل  تواند از مصاديقِ مي ،بزند كه اندامش در آن پوشش و لباسي كه دارد پيدا شود
كه زينت دارد، بايد مواظبِ مخفي بودن آن زينت  اين عبارت قرآن نشان مي دهد زني. باشد نَتهِنَّيزِ

مراقبت از حركات و سكناتش داشته باشد تا زينت  ،نشان  مي دهد كه چگونه راه برود همچنينباشد و 
بايد مواظب باشد بدنش در پوشش و  ،نده ااگر بدن زن را زينت حساب كرد.  هايش نشان داده نشود

  .برجستگي هاي بدنش هويدا نشود  ش،صه انداملباسي كه دارد بروز پيدا نكند و خال
  عفت نگاه
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به  31و آيه  30قرآن در آيه كه  يكي ديگر از ابعادي كه مي خواهيم به آن بپردازيم بحث نگاه است
  . طور يكسان به آن پرداخته است

أَز كذَل مهفَظُوا فُرُوجحيو مارِهصنْ أَبغُضُّوا مينَ ينؤْمونَ قُل لِّلْمنَعصا يخَبِيرٌ بِم إِنَّ اللَّه مض بصر ، غكَى لَه
و به حداقل اكتفا  كه نگاه به حد ضرورت تقليل پيدا كند يعني. پايين انداختن چشم كاستن از نگاه، يعني 
اين به معناي اينكه انسان از  .تكرر و تعدد  نگاه به نامحرم تعطيل شود ،چشم دوختن به نامحرم . شود

راه ها را بداند،   و برش را بشناسد، بايد دور  خواهد جايي رود، انسان مي .نيست  منافعي محروم شود،
نگاه  حد ضرورتاينها اين آدم قابل اعتماد است يا نه،   بشناسد، برش هستند  و هايي را كه دور انسان 

  . است و آيه اينها را نهي نمي كند
  ببيند اين رانندة تا تاكسي بكند  ايي برود بايد يك نگاهي به رانندةمثالً مي خواهد سوار تاكسي شود و ج

همين نگاه انسان به  ،به مطب دكتري برودخواهد  ميفرض كنيد  ياتاكسي قابل اعتماد است يا نه؟ 
و برود ؟مي دهد كه ببيند كه اين فرد قابل اعتماد است كه  در مطبش شناخت فرد تا حدودي به او  قيافة

  . امثال آن
و نبوده  نهينگاه در حد ضرورت كه خودش محافظت از انسان را بيشتر مي كند، هرگز مورد  اين مقدار
به معناي   ض صوت به معناي اينكه صدا در نيايد نيست،غ  غض بصر مثل غض صوت است ،. و نيست

صود اين نيست مق. بصر هم همين طور است غض در مورد. و عربده نكشيدن استصدا را پايين آوردن 
ض بصر به معناي كاستن از نگاه بلكه غ.وقت به نامحرم نگاه نكنيد اصالً چشمتان را باز نكنيد و هيچكه 

اينكه انسان جوري نگاه . ي سربه زير است و چشمش پايين استاست و به قول معروف مي گوييم فالن
كه در مورد  هيز  كلمة .ناسزا تلقي مي شود چشم چرانلقب . چشم چراني محسوب نشودبكند كه 

. چشم چراني به معناي تكرر و تعدد نگاه و يا نگاه هاي خيره خيره. به كار مي برند چشم چرانمرد
بايد . خورد كند و به هدف مي روايت داريم كه نگاه دو نامحرم به همديگر تيري است كه شيطان رها مي

هم  .هاي قلب چشم است و يكي از دروازهاست  طخيلي مراقبت كرد براي اينكه چشم خيلي به قلب مرتب
مسائل   ها اگر نگاه نباشد، وخيلي وقت كند و هم ممكن است رازهايي را انتقال دهد  رازهايي را برمال مي

  .آيد كه بعد بخواهد دفعش بكند پيش نمي ومعضالت بعدي ارتباط با نامحرم اصالً 
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  حفظ دامن
در آية . شود، مسئلة  حفظ فرج و حفظ  دامن و ناموس است يكي ديگر از ابعادي كه بايد به آن پرداخته

ن بيفكنند و فروجشان را حفظ به زنان مومن بگو كه چشمانشان را پايي :فرمايد سورة نور مي 31و 30
پوشاندن ناموس يعني معني اول  دو معني دارد؛در قرآن حفظ فروج و ناموس و دامن به طوركلي   .كنند

امن هرگز وارد حريمِ ارتباطات يعني يك انسانِ پاكد ست، نقطة مقابل زنا كهدن دامن مان مراقبت بر پاك
 اين موضوعقرآن به  آيات ديگري ازدر كه دگرد لواط و امثال آن بشود نمي  خطرناكي كه منجر به زنا،

سوره  31و 30مفسرين در ارتباط با آيه  كه آن پوشاندن شرمگاه استمعني ديگر. پرداخته شده است
البته . اينجا حفظ فرج به معناي پوشاندنِ دامن و ناموس و فروج است نه بحث پاكدامني :گفته اندنور 
  . شود كه هر دو را هم دربربگيرد مي

صفتي كه براي مومنان  ششمنون وقتي كه دارد صفات مومنون را مطرح مي كند در كنارِ در سورة مؤ
لفُرُوجِهِم حافظُونَ إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانُهم  والَّذينَ هم يكي در همين موضوع است كهآمده 

معارج   يكبار ديگر عين همين در سورة.. فَإِنَّهم غَيرُ ملُومينَ فَمنِ ابتَغَى وراء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ
اقب ناموسشان هستند و جز بر همسرانِ كساني كه ناموس پرست و مر معنيش اين است وآمده 

كساني كه در ارتباط با غيرِ همسر مراقبت . شرعيشان  اين گنج را ، اين درِ هميشه بسته را باز نمي كنند
، فَمنِ ابتَغَى وراء ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ چون گفته . اين ارتباط با غير همسر را دقت كنيد. دارند

ارتباط با غيرهمسر شرعي شامل . اين ارتباط دنبال چيز ديگري بگردد تجاوز كار استهركس وراي 
خود ارضايي، كه در فقه ما استمناء گفته مي شود، شامل ارتباط با هم جنس، كه امروزه تحت عنوان هم 

عني ي. يعني حفظ فرج مطلق است . شود يا ارتباط با حيوانات يا اشياء مي ،گرايي مطرح مي شود جنس
به فردوس و بهشت الهي راه پيدا   خواهد به رضايت خدا برسد  من، كسي كه ميمسلمان، يك مؤيك 

دريچة لذت حالل كه ازدواج و ارتباط و  دريچه هاي لذائذ حرام را ببندد كند، بايد در مسائل جنسي تمامِ
كه ط با زن نامحرم، ارتباطاتي ارتباط با خود، ارتبا و ارتباط با هم جنس، . با همسر شرعي است را باز كند

ن يعني دخاذ خاتّ. تعطيل شودمطرح شده است  خدانذي اَختَّشود و در قرآن بحث م منجر به زنا مي
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را بايد يك مرد و زن مسلمان  هامعشوقه گيري كه به دوستي ها و رفاقت هاي جنسي منجر شود اين
  . مراقبت كند و حافظ ناموس و دامن خودش باشد

در توصيف عبادالرحمان فرقان   مثالً در سورة .است آمده يقضيه در قرآن باز هم به تعبيرات ديگراين 
يا أَيها النَّبِي إِذَا جاءك يا در سورة ممتحنه آية آخرش آمده كه . دنزنا نمي كن ،  ال يزْنُونَو :مي فرمايد

كنند  زناني كه با تو بيعت مي با ،بِاللَّه شَيئًا وال يسرِقْنَ وال يزْنينَ  الْمؤْمنَات يبايِعنَك علَى أَنْ ال يشْرِكْنَ
تازيانه  100مطرح شده كه براي زن و مرد مجرد حكم زنا در قرآن  .بيعت كن  مبني بر اينكه زنا نكنند،

ش ترسيم پايش را از آن حريمي كه خدا براينبايد يك انسان مسلمان اعم از زن و مرد يعني . است
   .فراتر گذارد كرده

پوشش آن ديگر  معنياما  .پس حفظ فرج يك معنيش دوري از امور منافي عفت بود كه توضيح داده شد
  . استشرمگاه 

كه  عورت است  پوشاندن سوره نور، مربوط به  31و  30آيه حفظ فرج در  ،طبق روايات و تفاسير 
روايت داريم كه  .به مردان سفارش شده كه عورت خودشان را بپوشانند . دربارة مرد و زن يكسان آمده

 در امورحتي . حتّي انسان بدونِ عذر نبايد كه اجازه دهد كه كسي يا حتي خودش عورتش را ببيند
و . رت مرد را ببيندتا ضرورت اقتضاء نكرده زن هم نبايد عورت زن را ببيند، مرد هم نبايد عو ،پزشكي 

مواقع ضروري كه بيماري است،  در فقط  .باشد  بايد در يك پوششي، در يك مراقبتيهميشه مورد اين 
پوشاندن فرج كه ميزانش براي مرد پوشاندن  .، بالمانع استضرورتي است يا مسئلة لذت جنسي حالل  

براي زن وسيع تر است و يره اش دا اين موضوع. مستحب آن از زانو تا ناف است  عورت است و قسمت
در . شود آشكار نكردن زينت و مسئلة خمار مطرح مي موضوع ،سفارش بر حفظ فرج بالفاصله بعد از 

فروج را د كه زن كل بدنش ناموس است و نده از مفسرين اين گونه نظر مي رخيارتباط با حفظ فرج ب
كه از پوشاندن  نيو كف وجهتا نوك پا به غير از يعني از فرق سر  .دربارة زن شامل تمام بدنش گرفته اند

  .بايد كالً پوشانده شودبدن مابقي معاف شده، 
ولَا (آيه  و ادامة. اند دانستهعورت   مسئلة درحد را، ويحفَظْنَ فُرُوجهنَّ اما تعداد بيشتري از مفسرين، 

يعني آشكار ولَا يبدينَ بدا ، يعني آشكار كردن، . پوشش كل بدن  تسري داده اندرا به ) يبدينَ زِينَتَهنَّ
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ولَا : مي گويد جا كهبار در اين آيه سفارش آشكار نكردن زينت براي زنان آمده ، يك بار آن دو. دننكن
ودبه ، يعني زنها زينتشان را آشكار نكنند مگر آن قسمتي از زينت كه خ يبدينَ زِينَتَهنَّ إِلَّا ما ظَهرَ منْها

و ادامه مي دهد يعني ولَا يبدينَ زِينَتَهنَّ إِلَّا لبعولَتهِنَّ : يك جاي ديگر مي گويد. شود خود آشكار مي
پسران   پسران،  پدر همسر، موارد جواز آشكار كردن زينت، كه عبارتند از زينت در برابر همسر، پدر، 

يا افراد خنثي يا بچه   نان مسلمان،  كنيزان يا غالمان،ز پسران خواهر،  پسران برادر،  شوهران، برادران،
  . است اسم برده شدهاستثنا تمام موارد . ها

زينت از نظر لغت يعني چيزي را از خودش زيباتر جلوه دادن، اما باالخره زينت يك تعريف معهودي   
زينت عبارت : ي گويندماينكه  يكي؛ ور معني كرده اندسه طهم در ذهن هاي ما دارد ، مفسران زينت را 

زينت حساب مي  كفينو بدنش از فرق سر تا نوك پا به جز وجه  يعني زن تمامِ. است از كل بدن زن
به خودي آشكار مي شود كه  ، يعني قسمتي كه در تعامالت به طور خود إِلَّا ما ظَهرَ منْهامقصود از شود و 

عسر و حرج برايش ايجاد  اهد آنها را بپوشاند اگر بخو زن كه واقعا ًكفين عبارت است از صورت و 
زينت سر كه گل سر است مي   مثالً. زينت را به معناي جاي زينت گرفته اند معني دوم اينكه. شود مي

آيد روي گردن، زينت گوش كه گوش واره است مي  بند است مي زينت گردن كه گردن  آيد روي مو،
كمربند مي آيد روي كمر،   ي مچ، زينت پابند مي آيد روي پا،آيد رو زينت دست بند مي. آيد روي گوش

گردنبند روي گردن . خود ابزار زينت نيستمنظورش فرمايد زينت هايشان را آشكار نكنند  وقتي كه مي 
. گل سر زينت مو و سر است. كمربند زينت كمر است. قشنگ است يعني گردنبند زينت گردن است

زينت هايشان را آشكار نكنند يعني مواضع زينت، آن جاهايي كه زينت مي  :پس بنابراين وقتي مي گويد
حال اگر . ستمواردي كه جاي زينت ها پا تا همةرود رويش سوارمي شود كه مقصود از موي سر تا 

استثنا از مواضع زينت چون دست و صورت  چطور؟حساب مي شوند دست  زينت  كه انگشتر و الك
نزنيد و انگشتر يعني اينكه الك . بدون زينت اشكال نداردديده شدن آن  پاسخ اين است كه .بود شده

زينت هم همان  سوم معني .لبتان پيدا باشد  د و صورتتان ،ماتيك نزني. پيدا شود نكنيد، دستتان دستتان
زن به زيور و زينت عالقة بخصوص دارد و اين    .زينت كردن معمول است كه بايد توجه داشته باشيم

اين  .به سرو صورت رسيدن و  و چه بحث آرايش مواردي كه به آن اشاره كرديمزينت، چه  زيور و
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هايتان را آشكار نكنيد  بلكه گفته زينت و قرآن هم آن را نفي نكرده، در زن وجود دارد و  اسالم تمايل
كمك  خودش الزم است براي تلطيف فضاي زندگي و  يعني زينت براي زن عالوه بر اينكه براي روحية

اعم از عاطفي و جنسي هم الزم استارتباطات خانوادگي  به بهبود.   
  مثل اندامِ يك انسان ، امور طبيعيرا برگردانده اند به  استثناي زينتبعضي هاي ديگر هم  البته

يك نفر  .ولي ديگر اجتناب ناپذير است، چهارشانه بودنش، قدش اينها هم جزء پيكرش حساب مي شود
بنابراين  .الغر بودن، بلند بودن، كوتاه بودن بپوشاند تواند خودش را از نظر بلند چهارشانه بودن،  نمي

  .آنها استثنا شده است
، "  ولْيضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ علَى جيوبِهِنَّ" وآمده  31كه در سوره نور آيه  "ولَا يبدينَ زِينَتَهنَّ"دستور  از دو
به . مي آيد يعني خمارهايشان، خمار از خَمر به معني پوشش خُمرِهنَّكلمة  .ديگري طرح مي كنيمنكته 

خمار   ايجاد مي كند، او  براي  غيرعادي عقل انسان را مي پوشاند و حالت  شراب خَمر مي گويند چون 
مقنعه داشته اند و مقنعه  افرادكه   مي شود  معلوم،  نَّهاز اينكه فرمود خُمراست و مي پوشاند،    مقنعه

براي زنان و  است معلوم  ،خُمرِهنَّ، بلكه گفته بالخمار ولْيضْرِبنَنگفته . برايشان چيز آشنايي بوده است
ولْيضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ . خمار كلمة آشنايي بوده و زن ها خمار داشته اند  شنيدند كلمة مرداني كه آيه را مي

لَى جوبِهِنَّعمار يا مقنعه يا روسري   هايشان، ، يعني بزنند خمارهايشان را به گريبان يپس احتماالً خ
هايي كه مردان عرب  پوشانده اما گريبانشان باز بوده، تقريباً شبيه پوشش جوري بوده كه روي سر را مي

زان است و گردن و گريبان و ها آوي طرف شانه دو اما به ،پوشاند ميرا االن دارند، كه چفيه روي سرشان 
بزنند  :گويد براي همين مي .است حالتي داشته چنينيك لباسشان شايد زنان هم . شان پيداست سينه

   .شان را هم بپوشاند يعني يك جوري باشد كه گريبان و سينه. هايشان خمارهايشان را بر گريبان

  دوست گيري هاي نامشروع
متَّخذي  ()متَّخذات أَخْدانٍ(مسئلة دوست دختر و دوست پسر است از ابعاد مسئلة حجاب و عفاف و حيا،

. عادي است  شود كه انگار دوست دختر و دوست پسرداشتن يك امر گاهي طوري برخورد مي. )أَخْدانٍ
در ما در اين باره در قرآن توصيه داريم و آنقدر اين توصيه مهم بوده كه دو بار هم مطرح شده است؛ 

والْمحصنَات منَ الْمؤْمنَات والْمحصنَات منَ الَّذينَ أُوتُواْ الْكتَاب من ( :هم مي فرمايد 5ده آيه سوره مائ
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 مردها مي توانند با زن هاي ) قَبلكُم إِذَا آتَيتُموهنَّ أُجورهنَّ محصنينَ غَيرَ مسافحينَ والَ متَّخذي أَخْدانٍ
يعني دوست دختر   ،متَّخذي أَخْدانٍازدواج بكنند اما نبايد آن مرد به خودش اجازه بدهد كه  نپاكدام

ومن لَّم يستَطع منكُم طَولًا أَن ينكح الْمحصنَات الْمؤْمنَات فَمن  (نساء سورة  25ديگري در آيه . گير باشد
خداوند مي  )محصنَات غَيرَ مسافحات والَ متَّخذَات أَخْدانٍ  ... تكُم الْمؤْمَناتما ملَكَت أَيمانُكُم من فَتَيا

اگر شرايط ازدواج عادي نداريد ، با كنيزان ازدواج كنيد به شرط آنكه آن زن، دوست پسر گير  :فرمايد
در كنار لغت هايي مثل . وستجمع خدن است، خدن يعني د أَخْداٍن. نباشد) متَّخذات أَخْدانٍ(

است  أَخْدانٍدر واقع خدن كه جمعش . قرين،صاحب ،صديق كلمة خدن در روايات استفاده شده است
يعني دوست ها، اتخاذ خدن  آيا به معناي دوستي است كه دو دختر يا دو پسر با هم برقرار مي كنند يا 

يق، رفيقه و معشوقه، به معناي اينكه ارتباط جنسي يا اينكه به معناي رف بين دو نامحرم اين رابطه باشد، 
اين تقريباً در بيان تفسيري مفسرين مختلف كه نگاه كرديم از اين . هم بين اين دو دوست برقرار باشد

يعني شرحي در اين مطلب نبوده اما منظور خداوند از عبارت قبلي آيه روشن مي . مطلب ساكت هستند
پاكدامن ( مردهايي كه محصن : مي فرمايد.  »محصنَات غَيرَ مسافحات«يا  »افحينمحصنينَ غَيرَمس«: شود

وقتي اين سفارش را . يعني پاكدامنند براي ازدواج مناسبند  يعني غير زناكار،غَيرَ مسافح هستند و )
زناكار باشد و نبايد خواهيم انتخاب كنيم  نبايد  كند معلوم مي شود كه اين مرد يا اين زني كه مي مي

اشاره به  متَّخذي أَخْدانٍالو ادامه آيه يعني عبارت. روابط جنسي با غير همسرش برقرار كرده باشد
پس در اتخاذ خدن . مطلب ديگري دارد و مي فرمايد حتي اهل دوستي بدون ارتباط جنسي هم نباشد

زديكي و صميميتي را ايجاد مي كند و يعني ارتباطاتي كه همه جور ن. دوست گيري در حد جنسي نيست
وقتي اين نزديكي و صميميت از حالت عادي دو نفري كه با هم هم شاگردي يا آشنا هستند درآمد و به 

  . صميميت مبدل شد، چه بسا كه منجر به خروج از حصن پاكدامني و افتادن در ورطه زنا شود
ا نيست كه اينها با هم دشمن باشند بلكه طبعا دو نفر كه با هم همكار و همكالس يا همسايه هستند، بن

خواهان خير هم هستند و همديگر را مي بينند و سالم مي گويند و احوالپرسي مي كنند و يا سالها با هم 
اين هرگز . طبيعي است كه يك سالم و احوالپرسي عادي برقرار است.  در يك محيط همكاري مي كنند

وظيفه ما . دن آن دوستي است كه صميميت غيرمعمول در آن باشداتخاذ خ. به معناي اتخاذ خدن نيست
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اين است كه با همه آحاد جامعه دوست باشيم اما دوستي با آحاد جامعه به معناي حريم را شكستن 
كما اينكه رئيس يك اداره با كارمندان خودش ضمن اينكه دوست است و ضمن اينكه خواهان .  نيست

آن طور هم صميمي نمي شود كه . ، اما يك حريمي را رعايت مي كندپيشرفت و خير و سعادت آنهاست
به راحتي كارمندان اداره از او سرپيچي كنند و بگويند ما با هم رفيق هستيم و اين حرفها را با هم 

شود،  همان طور كه بين رئيس و مرئوس يا بين پدر و مادر و فرزندان يك حريمي رعايت مي. نداريم
شود به نحوي كه رازهايشان به هم گفته  همكالسي نامحرم هم يك حريمي رعايت ميبين دو آشنا و دو 

هاي صميمي كه مقدمة  از عاليق و احساسات شخصيشان پرده برندارند كه موجبات ايجاد دوستي نشود، 
  .تسافح  و زنا باشد فراهم نشود

) س(در جريان بچه دار شدن حضرت مريم . دراين ارتباط به دو آيه ديگر در قرآن اشارهمي كنيم 
را به مريم داد ، هنگامي كه فرشتة خداوند به شكل يك مرد جوان بر ) ع(وقتي كه خداوند عيسي 

 نْك إِنْ كُنْت تَقياقَالَت إِنِّي أَعوذُ بِالرَّحمنِ م: مي گويد) س(جلوه مي كند ،مريم ) س(حضرت مريم 
من رسول : او مي گويد. برم اگر تو آدم خدا ترسي هستي ، من به خداي رحمان از تو پناه مي18/مريم

أَنَّى يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسني بشَرٌ ولَم : گويد مي. خدا هستم براي اينكه به تو يك فرزند پاك ببخشم
. كه من بچه دار شوم در حالي كه هرگز مردي مرا لمس نكرده نه ممكن است چگو 20/مريم أَك بغيّا

مقصود اين است كه نامحرمي به من دست نزده و  من هم آدم اهل بغي و تجاوزي نبوده ام كه از 
اينجا مريم تاكيد مي كند كه من پاكدامن . رفتارهاي انساني و الهي فاصله بگيرم و وارد روابط حرام شوم

يا أُخْت هارونَ ما كَانَ گويند كه  تي كه مريم مي رود بچه را به دير عرضه مي كند، آنها ميوق. هستم
نه پدر تو آدم بدي بود و نه مادر تو زناكار و تجاوز كار : 19/ مريم أَبوك امرَأَ سوء وما كَانَت أُمّك بغيّا

دختر پاكدامني بچه اي !  حال نديده ايم ، همراه داريبود پس چطور است كه تو االن با يك بچه كه ما تا 
بعد آنجا حضرت . را بياورد و ادعا كند كه اين بچه من است بدون اينكه با مردي رابطه داشته باشد

 و 30/مريم انّيِ عبداللّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِياً: شروع مي كند به تكلم و مي گويد ) ع(عيسي مسيح 
دفاع مي كند ) س(در گهواره به سخن مي آيد و از ساحت حضرت مريم ) ع( حضرت عيسي مسيح

  .وپاكدامني او را اثبات مي كند
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برخوردي كه حضرت مريم با اين فرشته خدا مي كند يعني بالفاصله از اينكه مردي بخواهد به او  
مني هستم كه هميشه مراقب بودم من انسان پاكدا: نزديك شود و بحث بچه را مطرح مي كند ،مي گويد

مي خواهم نتيجه بگيرم اينكه اتخاذ خدن و .مردي به من دست نزند و من آدم تجاوزكاري نبوده ام 
دوست گرفتن مي تواند مقدمه اي باشد براي ارتباطات لمسي و غيره كه حرام هستند و منجر به حرام 

در ازدواج خيلي سختگيري نكنند و زمينه ازدواج البته اگر بعضي از خانواده ها . هاي بزرگتر مي شوند 
فرزندشان را زودتر فراهم بكنند و اگر فرزند قصد ازدواج دارد مانع تراشي نكنند، خيلي از وقت ها اين 

كه باالخره سني است كه  24و  23،  22وقتي ما براي جوانمان در سن . هاي حرام اصالً باز نمي شود راه
  گوييم حاال درست تمام شود، كنيم و مي ختلف وجود دارد ،دائم مانع تراشي مينياز به همسر در ابعاد م

سربازيت تمام شود، حاال سركار بروي، حاال فوق ليسانست را بگيري، حاال دكترايت را بگيري، با اين 
 يك وقت خداي ناخواسته مي بينيم. روش جريان را به تعويق مي اندازيم و  نياز او را سركوب مي كنيم 

كه آن نياز خودش را از طريق ارتباطات دوستي و ابتداي آن هم يك دوستي ظاهراً پاك و بدون نيت بد 
  . گردد شود و بعد هم به رفتارهاي خطرناك منجر مي بروز مي دهد كه بعد  به دوستي ناپاك تبديل مي

  شبهه پوشش مو
يكي از سوال هايي كه در سطح جامعه زياد مطرح مي شود بحث اين است كه آيا حقيقتاً اسالم دستور 
پوشاندن مو را داده يا نه؟ دو نوع  پاسخ وجود دارد؛ اول اينكه هر وقت ديديم كه دشمن روي يك امري 

ثال وقتي كه مي م. خيلي سرمايه گذاري مي كند بفهميم كه آن امر از اهميت ويژه اي برخوردار است
كند اين اصل از اصول مورد  دهد و سعي مي بينيم دشمن روي بحث واليت فقيه خيلي حساسيت نشان مي

اعتقاد جامعه اسالمي ما و جمهوري اسالمي را مورد خدشه قرار دهد ما بايد بفهميم كه دشمن متوجه 
اصل . همين اصل را بايد پررنگ كنيمو اتفاقاً  خورد  شده كه از ناحيه واليت فقيه است كه دارد لطمه مي

وقتي دشمن از طرق . حجاب و چادر و پوشش و اخيراً كه مسئله پوشش مو مطرح شده از اين قبيل است
مختلف وارد مي شود تا اين  مسئله را دچار شبهه بكند و ذهن ها را با شبهات مختلف غبار آلود كند و يا 

دهند دختران محجبه با  ري كه در بعضي از كشورها اجازه نمياينكه با اصل آن كامالً مبارزه كند به طو
آيد براي انحراف از هدف حجاب،  يا اينكه مي. روسري وارد كالس يا بعضي از  مشاغل و ادارات شوند
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هايي رامد مي كند كه در واقع  ها و پوشش كند كه از هر زينتي بدتر است و كاله هايي درست مي روسري
به عزيزان و معلماني كه ممكن است با اينگونه برخورد ها و سواالت . برج استخودشان مصداق كامل ت

و شبهه ها مواجه شده باشند، بگوييم توجه عزيزاني را كه سوال مي كنند به اين نكته جلب كنند كه  
وقتي بيشتر از هرچيزي هجوم به حجاب و هجوم به چادر و هجوم به پوشانيدن مو است، اين اثبات مي 

ه اينها دشمن را عصباني كرده  ولذا تقابل با آن براي دشمنان دين از اهميت ويژه اي برخوردار كند ك
  .اين يك جواب. رنگ كند دشمن مي خواهد تاثير مثبت اين امور را  كمرنگ و بي. است

، زنان جواب دوم اينكه ما ببينيم در طول تاريخ از ابتدايي كه اديان ابراهيمي مطرح شده اند تا به امروز 
 چه پوششي داشته اند و آيا موهاي سرشان رها بوده يا پوشيده بوده؟ 

يك .  بيان اين خاطره در چگونگي مجاب كردن ذهن ها به سمت ضرورت پوشش خيلي موثر است
ساله ام به سن تكليف رسيد و حجاب و  9دختر . عزيزي مي گفت كه من در انگليس زندگي مي كردم

بچه ها مسخره اش كرده بودند و . فرداي آن روز با روسري سر كالس رفت روسريش را به او دادم و
اين دختر با حالتي كالفه وارد خانه شد و گفت من از فردا روسري سرم نمي . روسريش را كشيده بودند

تو اين پيشنهاد را اجرا كن ، اگر موثر واقع نشد . من به او گفتم كه من يك پيشنهاد به تو دارم. كنم
گفت پيشنهاد شما چيست؟ من گفتم فردا كه با . مي تواني از فردا بدون روسري بروي. ندارد اشكالي

روسري وارد كالس شدي اگر آمدند تمسخرت كنند بگو كه من از شما يك سوال دارم؛ قيافه من به 
حضرت مريم شبيه تر است يا قيافه شما؟ عكس و تمثال حضرت مريم در ساختمان مدرسه بود و 

اين دختر فرداي آن روز با روسري به . چه ها آن را مي ديدند كه با حجاب و پوشيده بودهرروز ب
مدرسه مي رود  و وقتي كه اين بيان را مطرح مي كند بچه ها با يك حالت احترام با او روبرو مي شوند و 

كه  از  و بعدها اين دختر به مادرش گفته بود. از شوخي كردن و سربه سر گذاشتن دست بر مي دارند
روزي كه من اين مسئله را گفتم بچه ها در كالس يك جور ديگربا من رفتار مي كنند و به من خيلي 

  .ارتباط و شباهتي وجود دارد) س(انگار كه خيال مي كنند بين من و حضرت مريم . احترام مي گذارند
) ع(ضرت موسي كردند و پيرو تعليمات ح حضرت مريم و يهودياني كه در بني اسرائيل زندگي مي

بودند، آيا موهايشان باز بوده يا بسته بوده؟ پس چرا عكس ها و تصويرها و توصيه هاي ديني و لباس 
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هاي به يادگار مانده از آن دوران ها و نقل هايي كه در تاريخ ثبت شده همه  اثبات مي كند كه پوشش 
  .در زنان يهودي و مسيحي هم وجود داشته است

خمار و نشان مي دهد كه  جالبيبهنو خُمرِهنَّ يكي اينكه  نكاتي وجود دارد؛ سؤالاين  به سوم در پاسخ
با خمار و جلباب آشنا بوده و فقط وجود داشته و زن عرب جلباب، هر دويش در عصر نزول قرآن 

قرآن همان چيزي را كه در فرهنگ آنها وجود داشته، تصحيح  .است كرده صحيح از آن نمي استفادة 
، جلباب  يدنينَ علَيهِنَّ من جلَابِيبِهِنَّ: بيان فرموده آنجا كه مي فرمايدنحوة استفادة آن را و كرده 

هايشان  ، مقنعهولْيضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ علَى جيوبِهِنَّ: و دربارة خمار گفته. هايشان را به خودشان نزديك كنند
ديگر اينكه جلباب و خمار را  نكته. وسينه شان پيدا نباشدرا به گريبان هايشان بزنند تا گريبان و سر

چادر  جلباب و ل سر است اكه م اندازند، مقنعه و روسري كنند؟ جز اينكه روي سر مي كجا استفاده مي
در  مخصوصاً كه. دربر مي گيردهم بنابراين طبيعتاً مو را  .را در بر مي گيرداز سر تا پا  و سراسري است

پس همة مواضع . ، گفتيم گل سر مي رود روي مو، گردنبند مي رود روي گردندينَ زِينَتَهنَّ ولَا يب بحث
يكي از  .زينت مي شود نشان داد دربر مي گيرد كه بدون  ست صورت و دست كه استثنازينت را به جز 

مي كنيم،  يك اشاره اي به عرف متشرع. بنابراين مورا هم بايد پوشاند .بارز زينت مو استموضع هاي 
از تصويرهايي كه از  يا برخيها كه مسيحي هستند يا زنان متدين يهودي  در طول تاريخ مي بينيم راهبه

يعني تمام مو . استنقاشي شده  مدل پوششان عين مدل پوشش زنان مسلمان مقيد  )س(حضرت مريم
اين اشتراك را  آنچه. حتي يك تار مو هم پيدا نيستو مي رويد پوشيده شدهاز پيشاني از قسمتي كه مو 

در دين يهوديت و مسيحيت و در دين اسالم و در بين اهل سنت و شيعه، در گذشته  و حال، در تمامِ 
در سورة احزاب زنان  .استعرضه شده به آنها فرا گرفته اند و كه  همان مدلي استاقوام بوجود آورده 

تسري داده شده پيامبر و بعد به بقية مومنين  به دخترانِباب هستند و بعد پيامبر اولين مخاطبان بحث جل
به اين حتي در دين هاي ديگر ذهن را بي اختيار مسلمان و اين مسئله در متشرعينِ  فراگير بودن .است

دربر مي كل مو را هم ، گوش وگريبان و گردن مي شود كه شامل ،خمار جلباب و  كه مي بردسمت 
مي گويند زينت چنانكه  .قابل انكار نيستما هم كامالً متوجه هستيم كه زيبايي مو  ينكه خودضمن ا .گيرد

   .كند كمك ميبه جذابيت و زينت انسان و زيبايي مو خيلي . رو به مو است
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وقتي زن قرار مي شود كه فرجش يا بدنش را بپوشاند آيا هيچ جايي در قرآن گفته شده كه زن بايد 
بازويش را بپوشاند؟ نه گفته نشده،  ولي طبيعي است  ياد ؟ آيا گفته شده زن بايد كتفش رانش را بپوشان

كه وقتي لباس تن آدم است، وقتي خمار روي سر آدم است، وقتي جلباب روي سرتاسر بدن از سر به 
هم شكم را و هم پا را هم دست را و هم ران را  ،طبيعي است كه پوشش سراسري ،پايين را گرفته

 بگوييم ماند كه ها مويشان را بپوشانند مثل اين مي اينكه ما بگوييم در قرآن گفته نشده زن. پوشاند مي
اين اصالً محلي از طرح ندارد به خاطر اينكه وقتي  .ها نافشان را بپوشانند در قرآن گفته نشده كه زن

كسي روي سرش وقتي هم كه . كسي لباس تنش است بطور طبيعي شكمش و نافش هم پوشيده است
روسري كه به  خوب روسري براي پوشش مو است،  .چيزي انداخته بطور طبيعي موهايش پوشيده است

نوعي شبهه است كه به نحوي زيركانه  بحث ها بنابراين اين .شود عنوان دامن يا شلوار استفاده نمي
  .كند ر شبهه ميهاي خالي و ساده كه تمايل دروني به تبرّج هم دارند دچا شود و ذهن مطرح مي

 هاي روايي شيعي هست و در كتاب كافي و در تفسيرهايي مثل تفسير صافي مطرح شده است كتاب در
سوال شد ) ع(از امام صادق . مطرح كرده اند اين روايت را شهيد مطهري هم در مسئله حجابشانو

در يك  .رت از سرمه و انگشترعبا :فرمايد چيست؟ ميإِلَّا ما ظَهرَ منْهامقصود خداي تعالي از عبارت 
شود  آمده كه زينت ظاهري عبارت از لباس، چون لباس را ديگر نمي) ع(روايت ديگري از امام باقر 

پس جامه و آن لباس سراسري كه زن مي پوشد آن زينت ظاهري است و قابل پوشاندن نيست، . پوشاند
  .يا مانتوي بلندچادر  مثل

، مثالً حنا زدن )ع(گردد به عرف مردم عصر پيامبر اسالم و ائمه اطهاريك بخشي از اين قضيه هم بر مي  
زندگي هاي عشيره  ياو االن هم ما در بسياري از دهات   به دست ها و پاها چيزي بوده كه مرسوم بوده

در روايتي . سرمه هم جزء اال ما ظهر منها حساب شده است.اي مخصوصاً در بين عرب ها مرسوم است 
اعم زينت سه نوع است يكي كه براي همه مردم است ، يعني همه :دفرموده ان )ع(امام باقرل شده كه نق

اينجا اين . از كشورها هستند كه مرد و زن سرمه مي زنند  برخيمرد و زن استفاده مي كنند، مثالً از
مرد و ه يا مثالً انگشترهاي ويژه اي مثل انگشتر عقيق ك. زينت خاصي نيست كه زن از آن استفاده كند

زينت هايي است كه براي محرم ها  دوم .نه به قصد زينت دست مي كنندبه قصد عبادت و تقرب زن 
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سوم زينتي است كه  .است جاي بازوبند به پايين و خلخال به پايين، و آن جاي گردنبند به باالو ست
زينت ها را سه قسمت كرده ) ع(پس امام معصوم . اختصاص به شوهر دارد كه آن تمام بدن زن است

هايي كه اختصاص به زوج دارد كه بدن زن است و زينت  اند، زينت هاي عمومي كه اشكالي ندارد، زينت
الً جايي كه گردن بند گذاشته مي مث .ارد اما براي غيرمحرم اشكال داردهايي كه براي محارم اشكالي ند

خلخال به پايين كه يعني مچ پاي . شود و بقيه اش يعني گردن و موي سر زن براي محارم اشكالي ندارد
 .  زن به پايين و بازوبند به پايين كه شامل النگو و دستبند مي شود

فقهاي ما كه مجموعه  ،است نگاه به چه قسمت از بدن زن نامحرم جايزدر مورد اينكه در روايات شيعه 
جع تقليد ، صورت و دو اامروزه قريب به اتفاق مرداده اند، روايات را ديده اند و طبق آن نظر شرعي 

  . كف دست را استنثناءكرده اند
حنا يا مثل مي شود يا پاك كردنش ناممكن است مثل تاتو ،جزو بدن  در مورد برخي زينت ها كه

از مرجع خودش سؤال كند  هر كسي كردن نيست، توضيح آن را بايد خالكوبي هايي كه ديگر قابل جدا 
  .داده شده است تا چه حد كه آيا بايد پوشانده شود يا اينكه اجازة نپوشاندن

در اين گونه موارد . دقت داشته باشيد امور فقهي را با بحث هاي كالمي نمي توان نقص كرد و تغيير داد
نظرات در بحث فلسفه حجاب  وما ا انجام دهيمحكم الهي ر بايد به مرجع خودمان مراجعه كنيم و

  .مطرح مي كنيماز حكمت  حجاب و عفاف مخاطب  مختلف را براي اطالع

  زينت ء ازمورد استثنا افراد 
، اشاره زينت را داشته باشند مي توانندكه زنان درمقابلِ چه كساني  در مورداينكه قرآن با جزئيات 

نَّ أَو زِينَتَهنَّ إِلَّا لبعولَتهِنَّ أَو آبائهِنَّ أَو آباء بعولَتهِنَّ أَو أَبنَائهِنَّ أَو أَبنَاء بعولَتهِ ولَا يبدينَ (فرموده
التَّابِعينَ غَيرِ أُولي الْإِربةِ منَ  إِخْوانهِنَّ أَو بني إِخْوانهِنَّ أَو بني أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِنَّ أَو ما ملَكَت أَيمانُهنَّ أَوِ

همسران، پدران، پدر  شاملِ اين استثنا . )31/نور الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لَم يظْهرُوا علَى عورات النِّساء
ان، تابعين زنان مسلمان، غالم  شوهران، پسران، پسران شوهران، برادران، برادر زادگان، خواهر زادگان،

  . كه گرايش جنسي ندارند و اطفال غيرمميز مي شود
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كه باشد  كافر و مشرك مراقب زن بايد در برخورد با زنِ. يعني زنانِ مسلمان "نساء هن" منظور از
به سفت و سختي حجابي كه در ارتباط با نامحرم بايد رعايت شود ،  البته نههايش را آشكار نكند،  زينت

ت شايد از جه. كافر هم قرار بگيرد زنان مسلمان و ناموسشان در معرض ديد زنانولي نبايد اسرار 
  .دهند و اطالع مي كنند اينكه زنان كافر آن را شايع مي

البته االن بحث برده داري منسوخ شده و پرداختن به اين  .آن يك زن است  هم غالمي كه صاحبِيكي 
  . مسئله ضرورت ندارد

تابعين يعني كساني كه حكمشان از حكم پدران، پسران و شوهران و  .غَيرِ أُولي الْإِربةِأَِو التَّابِعينَ   
يعني صاحبان عقل و  أُولي الْإِربةِ. به معناي عقل است نيز اربه به معناي نياز و. كند  برادران تبعيت مي

يعني كساني كه . و غير صاحبان نيازيعني غير صاحبان عقل  غَيرِ أُولي الْإِربةِ ،صاحبان حاجت و نياز
مي  كه ما در عرف عاميانه مانافراد خنثي . گرايش به زنان ندارندعقلشان به مسئلة زن نمي رسد يا ن

به جنس زن ندارند و حتي شايد  مرد هستند ، ولي گرايشي در ظهور اوليه كه يعني كساني .گوييم خواجه
نابراين از اينها هم نيازي نيست كه انسان خودش را ب. خودشان تمايل داشته باشند كه زن باشند

 نپوشاند زن خودرادر اين كه  مفسده ايعقلش به مسئلة جنسي نمي رسد و كههم  ياز طفل. بپوشاند
  . نيست، حجاب الزم نيستطفل خودش يا آن براي 
عورات كل بدن زن  منظور از  معلوم مي شود كه  ، الَّذينَ لَم يظْهرُوا علَى عورات النّساء در عبارت: نكته

باشد  و از طرفي هم  بچه هايي كه متوجه مرد و زن بودن نيستند نمي دانند كه مرد و زن چه 
گويند بچة غيرمميز،  در فقه مي. هايي دارند و توجهشان به اين موضوع هنوز جلب نشده است تفاوت

ميزان سن تعيين كننده  از اين آيه بر مي آيد. هنوز ندارداي كه قدرت تميز اين مسائل را  يعني بچه
طفل هستند اما ممكن است برخي يعني طفل بودن به سن نيست، . بلكه درك جنسي مالك است نيست

هايي ديده باشند كه متوجه  صحنهآمده باشد يا  رايشان پيشبه داليلي مميز شده باشند، بلوغ زودرس ب
عده اين چيزها را نديده باشد عدم رعايت حجاب و پوشش زن برايش از القا طفلي كه علي .شده باشند

  .نظر الهي اشكالي ندارد
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  مسائل متفرقه
حجاب و آداب آن در قرآن حتّي با بيان جزئيات آمده و  ما تقريباً مدعي شديم كه ابعاد مختلف مسئلة

خيلي از مسائل ريز و  و فتنراه ر  هم نشان داديم كه حتي نحوة صحبت كردن، نحوةرا خيلي از موارد 
يكي از آن    .مي كنيمكه مطرح  به طور ضمني قابل اشاره استاما ابعادي هم . استدقيق گفته شده 

در قرآن نيامده ولي روايات ما در اين باره تكليف را روشن كه به طور مستقيم موارد عطر زدن است 
  .كرده اند

 زدنعطر دربارة  .قرار مي گيرد تبرج و جلب توجه در ذيل موضوعكه است جزو مسائلي  عطر زدن 
اين . زنندنه و در تعاملشان با نامحرم عطر ببراي بيرون رفتن از خانبايد روايات متعدد داريم كه زن ها 

هر انساني وظيفه دارد در تعاملش با ديگران  .انسان از بوي بد متنفر است . دارد احتياج به يك توضيح
آيد در اين مورد ما روايات  اما وقتي بحث محرم و نامحرم پيش مي. قل بد بو نباشدخوشبو باشد و يا الا

متعدد داريم كه زن بايد مراقبت كند كه بوي خوشش به نامحرم نرسد و از طرفي به قصد بيرون رفتن 
) مصطلح نه زناي( زنا   بعضي روايات به منزلةدر  مورداين حتي . از خانه و در ارتباط با نامحرم عطر نزند

وقتي چشم تو . عضوي زناي بخصوص خودش را دارد چون در روايات داريم كه هر. شده استحساب 
د باشد  فرض كنيد صحبت آن جوري كه نبايوقتي كه مثالً. است چشمدوخته شود زناي  به نامحرمان

 ين قاعدههمهم كه مي گويند به  عطرزدن. آن مي شود زناي گفتار،با ناز و كرشمه صحبت بشودهمراه 
استعمال نكردن عطر در لباس رو به نحوي كه مردان متوجه نشوند با نظافت كامل بدن و مراقبت . است

يعني يك زنِ مسلمانِ محجبِ عفيف . از بدبو نبودن در تعامالت بين خانم ها و محارم كامالً سازگار است
ظافت و استحمام مي كند و به شدت مراقبِ نظافت و تميزي خودش است و لباسش را عوض مي كند و ن

چون عرق كه خودش .زير بغلش و مواضعي كه ممكن است عرق باعث بدبويي شود تميز نگه مي دارد 
خود به خود بو ندارد باكتري هايي كه در آن مواضع عرق جمع مي شوند و فعاليت مي كنند آنها ايجاد 

طبيعي است كه  مواديكي از ابزارها و  رقيا پودرهاي ضد ع زاج سفيد استفاده از. توليد بوي بد مي كنند
يا اگر به لباس زير خيلي كم عطر زده . اگر استفاده بشود در حد كمِ آن از بوي بد جلوگيري مي كند
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روي آن  چادر كه پوشش سراسري است  ياشود وقتي كه لباس رو مي آيد روي آن، مانتو يا روسري 
  . نمي رسدبه بيرون  مي آيد،

. هاي پوشش است بحث رنگ و طرح نشده، مستقيم مراقبت هايي كه در قرآن به آن اشارهيكي ديگر از 
لباس رو، روسري، جلباب، چادر  برايتزئين ها  از چادرهاي براق، گلدار، رنگي يا انواعِ براي مثال،
   چه حكمي دارد؟انواع تورها ، تزئينات  استفاده از

آيد و لباسش  ما روايتي داريم كه امام معصوم با خانمي مالقات مي كند و آن خانم دستش بيرون مي
: فرمايد بعد امام به او مي. رفتم برادر ديني امبه ديدن به امام قبالً گفته بود كه من . رنگي و گلدار است

حاال نه به معناي  .را نپوشدفعه بعد كه مي خواهي ديدنِ برادرِ دينيت بروي آن لباس رنگي و گلدار 
رعايت  ولَا يبدينَ زِينَتَهنَّاست كه تا حد امكان اين بحث . اينكه مطلقاً لباسِ گلدار و رنگي حرام است

يعني اگر ما پوششي داريم و اين پوشش حاوي زينت است، حاال چه زينت هاي رنگي و چه زينت  .بشود
كننده  ها تحريك بعضي از رنگ. ممانعت كنيم آشكار شودهاي ما  هاي شكلي،  از اينكه اين زينت

  . كند ، اين را عرف جامعه تعيين ميدارند ها جنبة زينتي هستند، بعضي رنگ
برخي از مراجع گفته بودند كه وقتي  ،استفتاء شده بوداز مراجع تقليد در ارتباط با چادرهاي براق گلدار 

ولي تا . استفاده از آن چادر گلدار براق اشكالي نداردكه بصورت عرف در جامعه درآمده و عادي شده 
اين  .اشكال دارد،كنند قبل از اينكه بصورت عادي در بيايد آن زناني كه ابتدائاً از اين پوشش استفاده مي

مثالً درصد  .دهد را تغيير مي حكمهم يك مقداري  هر جامعه است كه بايد توجه داشته باشيم عرف
اي عرف باشد آن جنبة جلب  هاي زينتي اگر در يك جامعه صد استفاده از جذابيتاستفاده از رنگ يا در

هايش را بپوشاند گويي كه به  قدر كه زن بهتر بتواند زينتهرشود ولي به هرحال  كنندگيش كم مي توجه
  .اين آيات مقدس قرآن بيشتر عمل كرده است

  ازدواج و حجاب و عفاف 
. ج استيت زن و مرد در ازدواومورد توجه قرار گرفته است بحث كُفيكي از مباحثي كه در قرآن كريم 

 .خورد ه نوعي گره ميدامني و مسئلة حجاب ب ت زن و مرد در ازدواج با مسئلة پاكلزوم رعايت كُفوي
و : فرمايد اي است كه مي يكي آيه سخنمحوري است، مدارك اين  امرخانواده در نگاه قرآني يك 
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كه دستور و توصيه به ازدواج هم  32/نور منْكُم و الصّالحينَ منْ عبادكُم و إِمائكُم  ىأَنْكحوا الْأَيام
 .ها كنند و چه در سطح برده هايي كه آزاد زندگي مي ، چه در سطح انساندهد درآوردن مجردها مي

  . ازدواج افراد را فراهم كنيد زمينهكنيد و  تسهيلگويد ازدواج را  مي
كه مسئلة سحر و  است سورة بقره 102است، آية  يمحور امري  دهد خانواده كه نشان مي يرديگآيه 

واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطينُ علَى ملْك  :گويد مي .گيرد و خيلي مورد سوال قرار مي آمده جادو در آن
رُواْ يعلِّمونَ النَّاس السحرَ وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت سلَيمانَ وما كَفَرَ سلَيمانُ ولَكنَّ الشَّياطينَ كَفَ

وتارمدادند و اورادي را  كه سحر را به مردم ياد مي است اي شياطين و اجنه ي آيه، سخن ازتا اينجا... و
فَيتَعلَّمونَ منْهما ما يفَرِّقُونَ بِه بينَ الْمرْء  :فرمايد مي ادامه آيه. مي آموختندكردند و به مردم  سرقت مي

جِهوزآنها بين  گرفتند كه به وسيلة هاي كافر اورادي را ازهاروت وماروت ياد مي ، اين شياطين و جنو
پي  وضوعكه ما به اهميت يك مبراي آن. انسان و همسرش تفرقه ايجاد كنند و آنها را از هم جدا كنند

عنوان مثال وقتي كه ه ب  دهد، نشان مي  مقدار حساسيت آن چهنسبت به دشمن دقت كنيم  بايدبريم ب
 دهد، بشويم آنقدر حساسيت نشان مي اي اي و اينكه ما مسلح به دانش هسته دشمن به مسئله هسته

 استثر اي برخورداراست و  در آيندة و پيشرفت ما مو عالمت اين است كه اين مسئله از اهميت ويژه
شيطان چندبار در قرآن براي انسان شاخ و شانه كشيده و . كند دشمن نسبت به آن احساس خطر مي لذا

وقتي كه  ، حال82 /صاد فَبِعزَّتك لَأُغْوِينَّهم أَجمعينَ كنم ها را اغوا مي قسم خورده كه من همة انسان
 بهاز راه انسان را   هاي كافر و آنهايي كه تحت تعليم و حزب شيطان هستند، ها و جن قراراست شيطانك

ببرد  نامها و جادوگران  توانسته در فعاليت شيطان مواردي كه مي از بين تمامِ خداوند متعال دركنند، چرا  
 جِهوزو رْءنَ الْميب فَرِّقُونَ بِهگرفتند  گويد اينها چيزي را از هاروت و ماروت ياد مي مي ؟كند ميرا مطرح ي

اين چه چيزي را . كنندمرد و همسرش ايجاد اختالف و تفرقه بتوانند بين  تابردند  كار ميه و اورادي را ب
اجتماع   د كه خانواده سلولندان د مينن با توجه به اطالعاتي كه داراطيشي معلوم مي شوددهد؟  نشان مي

نسل اختالف در آنها بوجود بيايد،    د،وآلوده شونهاي اجتماع مسموم شوند، سرطاني  و اگر سلول است
پيكر اعضاي   خوب همة .هاي آن بيمارشوند شما پيكري را درنظر بگيريد كه سلول. بشر تباه خواهد شد
كند  كه دارد استفاده مي از ابزارها و اورادي لذا داند شيطان و ابليس اين را مي .شوند به بيماري دچار مي
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دهد كه چكاركنند كه بين انسان و همسرش اختالف  اورادي را ياد ميها  به آدمصورت سحر و جادو ه و ب
كند و روحيه و  ميو دچار تنش ها هم افراد را مريض  درحقيقت با مريض كردن خانواده .ايجاد شود

  . دنماي ميوتباه  ريض هم جامعه را م ،كند جهنميشان مي و گيرد آرامششان را مي
 أَتَجعلُ فيها منْ يفْسد فيها ويسفك الدّماء: گويند مالئكه مي  انسان را بيافريند، ستخوا وقتي خداوند مي

يكي از بزرگترين مظاهر . آيا كسي را در زمين قرار مي دهي كه فساد و خونريزي مي كند:  30/البقره
شيطان از . از بزرگترين مظاهر فساد در جوامعِ انساني است اين موضوع.اختالف است ،فساد در قرآن

و اوهامشان روي روان   ذهني،با همان ابزارهاي سحر و القاء   طريقِ ايجاد اختالف بين زن و شوهر،
بعد ، مي انجامددشمني  بهاختالف . ، ايجاد فساد مي كند، يعني ايجاد اختالف مي كندانسان ها كار كرده

خداي نكرده كار ممكن . پاپوش درست كردن براي همديگر هست .آبرو ريزي هستوزد و خورد  هم
  . است به ضرب و جرح و قتل هم بكشد

پي مي بريم شيطان كه تفرقه انداختن بين زن و شوهرهاست برداشت كرديم كه از سياست  102از آية 
براين اهميت واقف شيطان . يلي مهم استهمدلي و همزبانيشان خ زوجين،كه دوستي و مودت بين 

  .سرمايه گذاري مي كند تنش زايي در خانوادهروي  است،
معيارهايي كه اسالم براي حفظ قوام و روابط خانوادگي و سالم ماندن ارتباطات و جلوگيري از تباهي و 

 هم يكي .بايد باشد ت اعتقادييعني كفوي  ي محور اعتقادي است،خانواده مطرح مي كند يك درفساد 
و ه را مي توانيم در آيمحوراعتقادي . از نظر عدم آلودگي جنسييت ويعني كف  محور پاكدامني است،

كافر يا مشرك جايز ازدواج با  :در سوره ممتحنه مي فرمايد .دنبال كنيم سوره ممتحنه 11و 10آيات 
به اسالم بگرود و  از آن دو اما يكي ،دنيست و اگر زن و شوهري با هم مدتها رابطة زناشويي داشته باشن

و بايد مهريه اي كه فرد كافر پرداخت  زناشوييشان ملغي مي شود   خود بخود رابطة ،كافر بماند ديگري
  . كرده به او پرداخت شود

نَةٌ خَيرٌ منْ مشْرِكَةٍ ولَا تَنكحوا الْمشْرِكَات حتَّى يؤْمنَّ ولَأَمةٌ مؤْم :بقره مي فرمايد  مباركة سورة  221آيه
تْكُمبجأَع لَومعموالاز نظر پايگاه اجتماعي و از نظر علمي مؤمن است هر چند با يك كنيز كه  ازدواج.و 
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بنابراين  .ارجحيت دارد با يك فرد آزادكه مشرك باشد، بر ازدواجپايين تر از يك انسان آزاد است 
  . حور اعتقادي استيت در امر ازدواج مويكي از محورهاي كف

 والْخَبِيُثونَ الْخَبِيثَات للْخَبِيثينَ :سوره نور چنين مي فرمايد 26آيه . پاكدامني است بعدي، محور محور
لْخَبِيثَاتلطَّيِّبِينَ لل اتالطَّيِّبو اتلطَّيِّبونَ لالطَّيِّبزن خبيث از   آن زن خبيث است،از) ناپاك( مرد خبيث: و

صريح به طور اينجا قرآن  .آن مرد خبيث است، مرد پاك از آن زن پاك، زن پاك از آن مرد پاك است 
زناكار جز با زن : مي فرمايد 3نور آية   سورة ابتدايدر همين طور. يت را مطرح كرده استواين كف

ازدواجي بر  چنين و .ر يا مشرك ازدواج نمي كندزناكار ازدواج نمي كند و زن  زناكار جز با مرد زناكا
فقط در يك صورت مرد يا زن اجازه دارند بروند با مرد يا زني كه پاكدامن . مومنين حرام شده است

توبه هم اينجوري نيست كه صرفاً اعالم كند يا  .توبة واقعي اتفاق افتاده باشد وقتي كه.نبوده ازدواج كنند
مي  )ع(معصوم طبق بعضي از روايات كه از  .در عمل اثبات كند م، بلكه بايدادعا كند كه من پاك شده ا

يك سال الاقل  بايد: مي فرمايند )ع( معصوم مداومت در يك عمل معيارش چه مقدار است؟پرسند كه  
در تجربه هاي خودمان هم چه كسي معتاد حساب نمي شود؟ كسي كه يك هفته  .مداومت كند عمليبر 

ممكن است هفته بعد دوباره به اين زيرا .بگوييم معتاد نيستنمي توانيم را ترك كرده است مواد مخدر 
زنا هم اگر مرد يا زني  مورددر  .دو سال گذشته باشد  الاقل يك سال، لكه بايد مدتي،ب .مواد پناه ببرد

 ، بايد ادعا مي كند كه توبه كرده اكنوناهل اين كار بوده و عادت به اين رفتار حرام و ناشايست داشته و 
آنوقت مي شود كه به ازدواج با  .اكدامني خودش را در عمل نشان دهدفرصتي برايش فراهم شود كه  پ

 ،هموقتي سلول پاك بشود .پاك بمانند ها خانواده يعنيقرآن مي خواهد سلولهاي جامعه  .او فكر كرد
ولهاي جامعه كه عبارتند از خانواده ها داراي پاكي و پاك است و هم تك تك سل هنسلي كه از اين خانواد
ملحق به آن مثل لواط و امثال آن  جامعه پاك و منزه از زنا و مسايلبنابراين كل  .ارتباطات پاك هستند

  . مي شود
  وقتي كه ما حجاب را رعايت نكنيم، و عفاف در اين مبحث كجاست؟حجاب  حال جايگاه و نقش

زيور و آرايشمان تبرج داشته باشد و نوعي دعوت آشكار يا نهان به   رف زدنمان،ح رفتارمان، پوششمان، 
اين نامحرمي كه به سمت ما جذب  ،امثال آن داشته باشدبراي چشم چراني و   ايجاد ارتباط،نامحرم براي 
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اعضاي باالخره او عضوي از  .يا برادر يك خانواده  ومي شود، يا پسر يك خانواده است، يا پدر يا همسر 
وقتي ما يكي از اعضاي  .آن خانواده اي است كه قرار است پاكي در آن به صورت محوري حاكم باشد

در   كشيديم،از راه به در كرديم و به سمت خود اين خانواده را با رفتارهايمان،  با پوشش و تبرجمان 
  .فرو ريخته است حقيقت آن حصن، 

يعني زني كه در دژ ازدواج رفته يعني از طريق غيرت  نهحصم: گويد قرآن به زن ازدواج كرده مي
البته به  زني  .ماند قرارگرفته كه پاك مي تيشوهرش و از طريق پوشش حمايتي شوهرش در يك مراقب

  .كه در دژ پاكدامني خودش قرار دارد هم در قرآن محصنه اطالق شده است
و نگاه و طمع  آفتگيرند و در آن دژ ازخانواده و ازدواج دژي است كه زن و مرد در آن قرار مي 

آن پيوندي كه اينها با هم بسته اند و عقد كرده اند و به هم قول داده  .محافظت مي شوند تعرض جنسي،
دژي است كه زن را از اينكه همچنين غيرت و مراقبت مرد  ،اند كه در كنار هم بمانند و پايبند هم باشند

ا اينكه ديگري به خودش اجازه دهدكه به اين زن فكر بكند مصون خودش را در اختيار ديگري بگذارد ي
يعني كلمة محصنه خودش بار معنايي دارد و نشان مي دهد كه ازدواج يك پوشش . نگه مي دارد 

به محض  .محافظتي و يك ايمني به وجود مي آورد كه حتي نگاه ها و نيت ها را ايمن و پاك مي كند
فكرش را از  ،شود كه اين زن به مردي تعلق دارد و همسر دارد ياينكه مردي در جامعه متوجه م

  .كند آزاد و منصرف مي اوپرداختن به 
بيند و  اين دژ آسيب مي رواج يابد،هاي نامتعارف  حجابي و تبرج و زينت اگر رفتارهاي غير شرعي، بي

 .سست روبه رو مي شودپاك اتفاق افتاده بود با گ  تشكيل يك خانوادة آن زنجيرة ايمني كه در ساية 
چگونه؟ يا فرد نامحرمي وارد اين ارتباط مي شود يا يكي از اعضاي اين جمع پاك و پاكدامن را به سمت 

كه نچه آ ،در هر دو صورت  .خانواده را دچار سردي و احتماالً فروپاشي مي كندو خودش مي كشد 
بيند چون سلول ها بيمار  جامعه آسيب مي ،وقتي اين اتفاق افتاد. صدمه مي بيند دژ و سلول خانواده است

  .نسل آسيب مي بيند  لذا مي شوند و
كيان كه با تبرج و با بي حجابيش يا مردي كه با چشم چرانيش  زني دود اين مسئله به چشم همان
اجازه مي دهيم كه به ،ما به خانواده اي تعرض مي كنيم وقتي. ، مي رودخانواده را به خطر انداخته است
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  معتقدم يعني اينكه شوم، مثل اين مي ماند كه من از چراغ قرمز رد مي. خانوادة ما هم تعرض شود
و متقابال م ه اديگران را هم با خطر روبرو كرد با اين طرز فكر .انسان مجاز است از چراغ قرمز رد شود

ست و در واقع من اين احتمال اين كه كسي هم از چراغ قرمز رد شود و من را با خطر روبرو كند زياد ا
حاال اگر من مردي هستم كه با چشم چراني به زني كه در امنيت و حصن و حريم يك  .را تاييد كرده ام

مرد است تعرض كردم يا اگر زني هستم كه با تبرّج و با رفتارهاي عشوه گرانه مردي را كه در حصن 
دهم عين اين رفتار را زني با پدرم يا خانواده قرار دارد به سمت خودم جذب كردم در واقع اجازه مي 

در  .يامردي با مادرم يا دخترم داشته باشد وخانوادة من را هم از نظر ايمني دچار خطر بكنند.پسرم بكند
حقيقت شايد اگر آن عزيزاني كه در جامعه رفتارهاي غير شرعي مي كنند، چه در پوشش، چه در 

را مالحظه نمي كنند و حريم نامحرم را رعايت نمي  موازين شرعي ،صحبت كردن و چه در نگاه كردن 
 ،اگر بدانند كه با اين كارها جواز عدم رعايت حريم خانوادة امن خودشان را هم صادر كرده اند ،كنند

اجازه بدهيم كه به مال به خودمان ما گر ا.اين راه را ادامه ندهندديگر شايد تجديدنظر جدي بكنند و 
حاال شما مال را . كننداده ايم كه به مال ما دست درازي اجازه دبه ديگران يكسي دست درازي بكنيم يعن

 چراني، بحث درازي به ناموس هم صرفاً مسئلة زنا نيست، بحث چشم برداريد و بگذاريد ناموس، دست
  .رفتارهاي حرام بعدي است  را هم دربرمي گيرد كه  مقدمة هاي بيهوده و امثال آن شوخي

ري اعضاي خانواده در تربيت نسل صالح بسيار موثر است و ما بايد مواظبت كنيم كه پاكدامني و درستكا
فَاستَجبنَا لَه :  مي فرمايدسوره انبياء  90آيه . رفتارهاي خطرناك و حرام را در زندگيمان حاكم نكنيم
ارِعسكَانُوا ي مإِنَّه هجوز نَا لَهلَحأَصى ويحي نَا لَهبهوكَانُوا لَنَا وا وبهرا وغَبونَنَا رعديو رَاتي الْخَيونَ ف

ربِّ ال تَذَرني فَرْداً و أَنْت خَيرُ : كند و مي گويد تقاضاي نسل صالح مي )ع( وقتي كه زكريا   . خَاشعينَ 
را داديم و همسرش ) ع(و يحيي ما به ا: گويد  را به او ببخشد مي )ع( الْوارِثينَ ، خداوند براي اينكه يحيي
زوج .آنها در كار خير مسابقه مي دادند و اهل ذكر و خشوع بودند. را از لحاظ ناباروري اصالح كرديم

هم زن و شوهر در مسير الهي باشند بچه شان  وقتي كه . آن يحيي خواهد بودمناسب، نتيجه  و صالح
يت وجود نداشته باشد و يكي از پدر و مادر چه در وكفولي اگر اين . ادامه دهنده راه پدر و مادر مي شود

قبل و چه بعد از ازدواج، رفتارهاي حرام داشته باشند و توبه نكرده باشند تاثير آن در زندگي خانوادگي 



40 
 

خالف مسير ادعايي پدر و مادر برود و راهي و در نسلشان جوري خواهد بود كه ممكن است آن بچه به 
  .م بشودمايه دردسر و عذابشان ه

  خطاب آيات به كيست؟

ي فالَّذ عطْملِ فَينَ بِالْقَوتُنَّ فَلَا تَخْضَعاء إِنِ اتَّقَينَ النِّسم دتُنَّ كَأَحلَس اء النَّبِيسا نلًا يقُلْنَ قَوو رَضم ي قَلْبِه
  33...الْجاهليةِ الْأُولَى وقَرْنَ في بيوتكُنَّ ولَا تَبرَّجنَ تَبرُّج 32معرُوفًا 

پس ، )اجر مضاعف داريد(اگر تقوا داشته باشيدبلكه اي همسران پيامبر، شما مانند ديگر زنان نيستيد 
در خانه هاي خودبمانيد و مانند زمان جاهليت . بيفتد عصداي خود را نرم نكنيد تا فرد بيمار دل به طم

  ... نياييد ابتدايي با خود آرايي و خود نمايي بيرون

شود و خوب است كه به آن پرداخته شود اين است كه  يكي از مطالبي كه گاهي به عنوان شبهه مطرح مي
و آياتي از قرآن كه بحث جلباب و بحث ماندن زنان در خانه و عدم تبرج يا بحث چگونگي تكلم زنان 

در سوره احزاب مطرح شده و چه بسا كه مورد ) ص(را مطرح كرده رو به زنان پيامبر اكرم امثال آن 
به اين بحث بايد از نگاه تخصصي، . خطاب اختصاص به اين افراد داشته باشد و ديگران را در بر نگيرد

ته مي دانشمندان علوم قرآن خطابات قرآن را چند دس. نگاه علوم قرآني و نگاه تفسيري پرداخته شود
دوم . ستحقيقت رو به تمام مسلمان هاخطاب هايي است ظاهرش رو به پيامبر است ولي در  يكي. كنند

خطاب سوم . اما تمام مسلمان ها را در بر نمي گيرد ،ستايي است كه رو به تمام مسلمان هاخطاب ه
مورد توجه  هايي است كه ظاهراً يك نفر را مورد خطاب قرار داده ولي در حقيقت تعداد بيشتري

الَّذينَ قَالَ لَهم : داريم مثالً در سوره آل عمران.موارد را بايد از متخصص آن بپرسيم  گونهاين . هستند
از نظر دو بار كلمه ناس آمده،  173/آل عمرانالنَّاس إِنَّ النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزَادهم إِيمانًا 

ناس اولي يك نفر بوده به اسم اشجعي كه مردم  ،شأن نزول در اما .از مردم ناس يعني گروهيلغت 
 دليل استعمال ناس براي او. آنها را از ادامه جنگ منصرف كند تامي كرد  رساند و تهديدمسلمان را مي ت

 هم اين بوده كه آن مرد نمايندة گروهي بود كه از طرف آنها پيام آورده بود به همين دليل قرآن كريم
حاال در اين باره هم وهبه زهيلي كه از فقها و مفسرين اهل سنت است و . از اصطالح ناس استفاده كرده
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مذاهب اهل سنت يعني حنفي، شافعي   تفسير منير را نوشته و تقريباً احاطه به مجموعة فتاواي چهار فرقة
ب متوجه زنان رسول اكرم درست است كه در آيات سورة احزاب خطا :، مالكي ، حنبلي  دارد ، مي گويد

مخاطب قرار دادن زنان رسول خدا ابتدائاً ديگر هم شريك هستند و زنان  ،است اما در حكم آيه)  ص(
ست كه ابتداآنها مورد توجه قرار گرفته اند و يكي اينكه آنها ؛ يكي به خاطر شرافت آنهااستدليل به دو 

وهبه زهيلي اضافه مي كنم كه بايد توجه داشت من به اين جمله . بايد الگو و سرمشق ديگران باشند
و به صورت فرهنگ سازي  ر است كه مي خواهد به صورت قانون الهيچون مسئله حيا و حجاب اولين با

براي اجراو تحقق نمونه اي از رفتارو پوشش  )ص(پيامبر   در جامعه مطرح شود در حقيقت خانوادة
يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتك وقتي آيات  .را ياد بگيرد در اولويت هستند تا زنان جامعه آن عفيفانه

ه غَفُورا رحيما ونساء الْمؤْمنينَ يدنينَ علَيهِنَّ من جلَابِيبِهِنَّ ذَلك أَدنَى أَن يعرَفْنَ فَلَا يؤْذَينَ وكَانَ اللَّ
راه رفتنشان طوري بود   نحوةو عايشه مي گويد زنان پيامبر آمدند  ،در سورة احزاب نازل شد 59نور/

يعني آيا پوشش  عمامه مانند سياهي داشتند يا با وقار . كه گويي كالغ سياه روي سرشان نشسته است
خاصي راه مي رفتند به نحوي كه انگار پرنده اي روي سرشان نشسته و كلمة سياه هم اينجا قابل توجه 

اما مجموعاً نشان مي دهد كه اولين كساني كه پوشش را آن مدلي كه . ستفاده مي شوداست كه چرا ا
همسران پيامبر بودند كه به قول وهبه زهيلي  ،استفاده كردند  جلباب به شكلقرآن توصيه كرده 

همچنين در ارتباط با نحوه ورود و خروج به خانه ها و ميزان خروج از خانه و . سرمشق ديگران هستند
 آغاز مي شودزنان پيامبر  قانون حجاب از در حقيقت .آنها پيشتازند نيزو بحث گفتار  زينتتبرج و  عدم

يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتك ونساء  :سوره احزاب مي فرمايد 59آية  .به ديگران تسري مي يابدو 
و به زنان مومن بگو كه اين چنين باشند كه اول زنان پيامبر  اي پيامبر به همسران و دخترانت :الْمؤْمنينَ 

  . مخاطبند) زنان مسلمانان(پيامبر و بعد نساء مومنين  )دختران( بنَاتبعد 
سوره احزاب  59آيه حكم بنابراين در همه مواردي كه ظاهراً فقط زنان پيامبر مورد خطاب هستند،    

يعني دخترانت و نساء مومنين هم و . اي زنان در خانه هايتان بمانيد "وقَرْنَ في بيوتكُنَّ ".جاري است
طريق جواب داديم، يكي كه گفتيم به  دوپس اين شبهه را از . بقيه دستورات به همين شكل تسري دارد

يك جايي است كه به  .تشخيص داد  راطور كلي خطاباتي در قرآن وجود دارد كه بايد مورد خطاب 
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به پيامبر مي گويد و مقصودش   همولي مقصودش همه افراد هستند و يك جايي  ود،خطاب مي شپيامبر 
با دانشمندان علوم قرآني  اينهاتشخيص  .خود پيامبر است و مجري ديگري براي اين حكم وجود ندارد

همچنين گفتيم كه اولويت اين خطاب در حقيقت براي شرافت زنان پيامبر است و . و مفسران است 
الگو و سرمشق هستند و اينكه اين اولين باري بوده كه اين حكم داشته در جامعه اجرا مي  اينكه آنها

اشكاالتش را هم بگيرد و نمونة كم عيبي پيامبر شده چه بهتركه از سوي خانوادة پيامبر اجرا شود كه 
   .عرضه شود

  بهترين حالت براي زن
حديثي است كه در وسائل  ،شود مطرح ميدر مورد آن در سطح اجتماع  سؤاالتيكه رواياتي يكي از 

. اند مسئله حجاب به آن اشاره كردهبيان شده و شهيد مطهري هم در كتاب  9صفحه  3الشيعه جلد 
كسي نتوانست جواب . روزي رسول خدا از مردم پرسيدند كه چه چيز براي زن از هر چيز بهتر است

حضرت . نقل كرد )س( براي حضرت زهرا آمد قصه رااين را شنيد وكودك بود ) ع(امام حسن . دهد
از همه چيز بهتر براي اين است كه مرد نامحرمي او را نبيند و او هم مرد نامحرمي را : فرمود )س( زهرا
  . نبيند

كسي باشد كه جامعه  ؟مردي زني را نبينديا چطور مي شود كه زني مردي را نبيند؟: سؤال اين است
پاسخ اين مسئله اين است كه اوالً به متن سخن  . يا نامحرم او را نبيند ولي  نامحرم را نبيند زندگي كند ،
نزديك ترين  و ايماني،  يعني از نظر معنوي .بهترين حالت براي زن است جا سخن ازاين .دقت شود

زن موجودي است . حالت زن به خدا و بهترين حالت برايش اين است كه ارتباط با نامحرم نداشته باشد
مرد از با و  حيث جنسي در وجودش قرار داده شدهو جلب توجه و ميل به عرضة خود از  گري كه جلوه

. يعني زن مطلوب است و مرد طالب. فروشد زن جلوه مي. مرد جلوه مي خرد. اين حيث متفاوت است
اش پوشش، زينتش، رفت و  زن براي حركاتش، سكناتش، سخن گفتنش، عالئم چهرهاگربنابراين 

باشد تمام اينها مي تواند در و مراقبت  نداشته تهذيب و تزكيه نفس  ،حرف زدنشآمدش، سكوت و 
در زن به طور غريزي وجود دارد و در مرد هم  حالت حال كه اين. خدمت آن ميل نفسانيش قرار گيرد
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بهترين حالت براي زن اين است كه مراقبت كند كمترين  ،طلب و طالب بودن به طور غريزي وجود دارد
 . ري را كه مي تواند جنبة جنسي به خود بگيرد داشته باشدجلوه گ

اما . خطبه خوانده، خطبه اش سند افتخار زن مسلمان، سند افتخار براي مسلمين است) س(حضرت زهرا 
وقتي دارد اين خطبه را مي خواند از آن جهت كه هم كالم با مردان مي شود و ) س(آيا حضرت زهرا 

مي شود؟ البته چون حضرت زهرا مراقبت مي كند كه  افتخاري محسوبمخاطبش مردان هستند برايش 
اما از اين جهت كه مكالمه . بله از اين جهت ثواب است ،ندازديجوري حرف نزند كه كساني را به طمع ب
نه براي  ؟ثواب است صرفنظر از جنبة مراقبتش به خودي خودبا نامحرم مي كند، آيا مكالمه با نامحرم 

مثالً كسي بيايد بگويد من كسي هستم كه صدها مرد زير دست . واند منشاء ثواب باشدزن هرگز نمي ت
 .نمي تواند منشا ثواب يا خيري باشد ،مرد هستندافراد زير نظر او از آن جهت كه . من فرمان مي برند

 حيايي و چون امكان فساد و بي. ترجيح داشت كه يك زن رئيس صدها زن بود تا رئيس صدها مرد باشد
كه صدها زن زير فرمانش  يعني مردي. عين همين هم در ارتباط مرد است. بي عفافي را كمتر مي كرد

اين  ،قدر محدود بشودر اين است كه ارتباط زن و مرد هرمنظو .اين برايش افتخار آفرين نيست ،هستند
يدا شده كه در پبا يك درآمد مناسب شغلي براي يك مرد اگر. در معنويت و اخالق زن و مرد بهتر است
همان سطح ، اما با و با همان درآمد   يك شغل ديگر تقريباًد وآن شغل با زن هاي متعدد سروكار دار

؟ يعني به دارداز نظر اخالقي و از نظر ديني كدام ترجيح  د،با زن سروكار ندار دومردها سروكار دار
اولويت  با زن سروكار داشته باشيم عنوان يك مرد سراغ كدام برويم بهتر است؟ طبيعتاً شغلي كه كمتر

بهتر  پيدا مي كنند،ارتباط  ماو براي كساني كه با  اناز نظر دردسر اخالقي، معنوي براي خودم دارد و
يعني تا جايي كه مي شود زن با مرد . اين موضوع را براي توضيح اين روايت استناد مي كنيم. شود مي

اهدافش  و صبح تا شب جوري برنامه ريزي كند كه تمام كارها مي تواند اززن اگر  .ارتباط نداشته باشد
كس  در مقايسه بااما تعداد مرداني كه مي بيند  ،به رشد الزمه اش در سطح اجتماع برسد ؛فراهم شود

طبيعي است كه  .باشد، اين بهترين حالت براي زن است كمتر ديگري كه همين فعاليت ها را دارد
مثل اين مي ماند كه يك نفر در . در تماس باشد براي سالمتش بهتر استهرچقدر زن با مردان كمتري 

فضايي كار مي كند كه ميكروب و ويروس زيادي دور و برش است و يك نفر در فضايي كار مي كند كه 
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خوب احتمال بيمار شدن كسي كه با ميكروب و ويروس . ميكروب و ويروس كمتري دور و برش است
مسئله اين نيست كه مردي زني را مطلقاً نديده باشد چون ما مي  لذا. تر استبيشتري سر وكار دارد بيش

 دانيم حضرت زهرا در محافل اجتماعي در حد ضرورت حاضر شده و گزارش هايي از تاريخ در اين باره
منتها مسئله اين است كه حضرت استقبالي از اينكه جايي باشد كه مردان نامحرم باشند . است موجود

  .مين براي تحقق اين روايت كافي استندارد ، ه
  

  لغويبحث هاي 
يكي از بحث هايي كه به نظرمان مي آيد در ارتباط با بحث حجاب و عفاف الزم است، پرداختن به تك 

از . واژه ها و مفرداتي است كه در قرآن كريم براي توصيه به حجاب و حيا و عفاف به كار رفته است
به تخصص رسيده نگاه لغت شناسان يعني كساني كه كار مفردات قرآني انجام داده اند و در اين زمينه 

يكي از معروف ترين هاي اين كتاب ها .  از كتاب هاي متعددي مي توان در اين زمينه استفاده كرد. اند
قرآن ال  في كلماتاست و باز از كتاب هاي معروف ديگر كتاب التحقيق  "مفردات راغب اصفهاني"

ي مفردات قرآن است و الكريم آقاي مصطفوي است كه از كتاب هاي بسيار خوب در زمينه  لغت ها
هم  "احسن الحديث "است كه صاحب تفسير "قاموس قرآن آقاي سيد علي اكبر قرشي "يكي هم كتاب 

هستند و خوبي اين كتاب اين است كه ضمن اينكه نويسنده اش بسيار متخصص است و كتاب تفسير هم 
 . خوب استفاده شده استدارد ، به فارسي نگاشته شده و از الميزان هم در مباحث تخصصي آن خيلي 

زين  .مي كند داللت بر حسن و تحسين چيزيكه زينت  آمده " معجم مقاييس اللغة "در كتاب  :زينت
زينت  بنابراين. شين يعني زشتي و زشت كردن و زين يعني خوبي و زيبا كردن .نقطه مقابل شَين است

 و حسن ظاهري را اعم از مادي ،مادهاين  ه آمددر كتاب التحقيق  .به معناي خوبي و خوب كردن است
با توجه به اينكه زينت عبارت است از . را شامل مي شود ذاتي وضي رَع زينت .گيرد معنوي در برمي

زينت در زن عبارت است از هرآنچه كه او را به چشم  ،از اينكه عرضي باشد يا ذاتيحسن ظاهري اعم 
پس از نظر آقاي مصطفوي و  .آورد و متظاهر مي كند و محاسن و زيبايي هاي زن را جلوه گر مي كند مي
  .شود هم مي و كفين هوج شاملداشته اند زينت  يز ديگراني كه  اين نگاه را ن
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كه ما به خودمان  حسني ضي عبارت است از آنرَزينت ع چيست؟هاي قبلي  اين نگاه با نگاه فرق 
منظور باشد در آن صورت وجه و كفين  عرَضياگر فقط زينت  .در ذات ما وجود نداردو  افزاييم مي

پوشانيد چون زينت الزم نيست ب خودتان را بپوشانيد و وجه و كفين رابايد يعني اينكه شما . زينت نيست
م از زينت عرضي و ذاتي است و زن اساساً اعم از اينكه زينت داشته اما اگر معتقد باشيم زينت اع. نيست

در اين  ،باشد انگشتر، گردنبند، كمربند، گل سر داشته باشد يا نداشته باشد اساساً بدنش زينت است
اال ما "به ناچار بروز مي كند  بخشي كه مگر آن ،صورت وظيفه داريم كه وجه و كفين را هم بپوشانيم

يعني آن قسمتي كه به ضرورت ارتباطات اجتماعي و يا  به طور غير آگاهانه و غير عمد  "ظهر منها
در حالي كه ديگراني كه نگاهشان به كلمة زينت اينگونه نبوده از اساس  .بيرون مي آيد استثناء است

  .دانسته اندپوشش بيرون دايره وجه و كفين را در حجاب و پوشش استثناء كرده اند و آن را از 
، و حسن و استاز همه جا بيشتر به لحاظ ذاتي صورت زينت تفاقاً ايشان دربارة اين مطلب مي گويد ا

و به طور   اما از آن جهت كه قهراً و ضرورتاً ،جمال زن  از همه جا بيشتر در صورتش متجلي مي شود
اين اجازه داده  ،برخوردها مقداري از دست و صورت ممكن است پيدا شود و اجتناب ناپذير در تعامالت

و صورتش را نشان دهد اگر زني مراقبت كند كه كمتر دست و االّ  .ختي نيفتدزن به تكلف و س تاشده 
  . استبهتر

 ابن فارس آمده"معجم مقاييس اللغة "جلباب آن طوري كه  در  كلمة. است "جلباب  "كلمه بعدي واژه 
برانيم ، مثل هي كردن به يك سمتي مان چيزي را دايص بايك معنيش اين است كه ما . ريشه دارد دو

به خواهد  خداوند وقتي مي  .حيوانات كه چوپان آنها را صدا مي كند، هي مي كند و به سمتي مي راند
واستَفْزِز منِ استَطَعت منْهم بِصوتك   :اجازه دهد كه تو اجازة وسوسه گري داري ، مي گويدشيطان 

به معناي سوق در عربي تو اجازة جلب آنها را داري، جلب :  64/االسراء يهِم بِخَيلك ورجِلكوأَجلب علَ
،ريشه جلب با ريشة جلباب متفاوت "معجم مقاييس اللغة "از نظر ابن فارس صاحب . استصد دادن با
از همين ج اما از نظر آقاي مصطفوي ريشه يكسان است و حتي در بحث جلباب هم كه ريشه اش  ،است

 . پوشش و محافظت و مراقبت است ،و ل  و ب است مقصود
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گويد جلبه  كه پوستي است كه  كند مي مطرح مي "معجم مقاييس اللغة"ريشه دومي كه ابن فارس در 
شود روي رحل براي اينكه  شود براي اينكه خوب شود يا پوستي كه قرار داده مي روي زخم قرار داده مي

روي بدن زن براي محافظت در حقيقت جلباب هم يك پوشش و يك پوسته است كه . محافظت شود
 ؛تقويت و مراقبت محفوظ است مورد،گويد در هر دو  ميدر اين رابطه آقاي مصطفوي  .شود قرار داده مي

كه نوعي در جاييكه به معناي هي كردن و صدا كردن و به سمتي راندن و سوق دادن است  هميعني 
بحث جلبه هم كه به معناي پوششي است كه روي زخم مي  هم ،حمايت و حفاظت را تداعي مي كند

  . شش استهم جنبة محافظت و پو گذارند تا خوب شود آن
مبتني بر اين ريشه كه بحثش را كرديم آقاي مصطفوي مي گويد جلباب عبارت از آنچه كه پيراهن و 

پوشاند، پس جلباب لباسي است كه روي لباس پوشيده  پوشاند و بدن و لباس را با هم مي ثياب را مي
لسان  مختلف مثلدر كتاب هاي  اين مطلب. ) يابالثِّ فوقَ سلبالبدن و ي مامتَ رُالرداء الّذي يستُ (.شود مي

  . كشاف ، صحاح جوهري، مصباح المنير فيومي،  معجم مقاييس اللغة مطرح شده استتفسير العرب، 
كمك از اميرالمومين در نهج البالغه  .جلباب خوب است گفته شود بحثاينجا در تكميل  زيبايك بحث 
 لباباًجِ قرِلفَل دعلييت فَالب هلَنا اَبحن اَم: حضرت مي فرمايد .كه كلمة جلباب را بهتر بفهميم مي گيريم

يك جلباب براي  بي ميلي به دنيايعني اگر كسي ما اهل بيت را دوست دارد بايد از ساده زيستي و 
حضرت در خطبة چهارم  .يعني يك ردا، يك چيزي كه وجودش را در بر بگيرد .خودش فراهم بياورد

جلباب دين من را از شما مستور كرد، بنابراين در حقيقت  :ين الد لبابم جِنكُني عرَتَس: مي فرمايد
جلباب يك پوشش سراسري است از روي لغت هاي جلباب كه در كلمات معصومين و كلمات عرب به 

گويند  از خمار بلند تر و بعضي جاها مي ،كار رفته مي شود فهميد كه جلباب يك پوشش سراسري است
آنچه كه در اين كلمة  .ملحفه و بعضي جاها مي گويند چادر و از ردا كوتاهتر، بعضي جاها مي گويند ردا

نكته است يكي سراسري بودنش و يكي اينكه بدن و لباس را با هم مي پوشاند ، دو جلباب اهميت دارد 
  .روي بدن و لباس استجلباب پوشش   يعني جلباب لباس نيست،

ها و مفردات و تك واژه هايي كه بايد در ارتباط با بحث حجاب و عفاف به آن  يكي از ديگر واژه
خمر يك ريشة واحد دارد كه داللت بر پوشاندن و  .بپردازيم خمار است كه جمعش خمر است
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پارچه اي كه زن  "سهاالخمار ثوب تغطي به المرأه رأ "در مصباح المنير مي گويد . دربرگرفتن دارد
 . آن مي پوشاند سرش را به وسيلة

پوشاند كه به اصطالح  اصل خمر پوشاندن است و خمار عبارت است از آنچه كه زن سر خود را با آن مي
ما روسري و مقنعه گفته مي شود و جمع آن خُمق نُر است بر وزن ع.  

  تذكر پاياني 
بررسي است و از مباحثي است كه به لحاظ فردي و اجتماعي مبحث حجاب و عفاف از ابعاد مختلفي قابل 

در اين مجال بيشتر حوزه فلسفه حجاب  مد نظر بوده و پر واضح است كه بعد . جاي كار زيادي دارد
ضرورت ديني آن براي يك مسلمان به عنوان يكي از تكاليف فردي و الهي به جاي خود محفوظ است و 

  .دات شرط استقصد قربت درآن مانند ساير عبا
بنابراين برهر زن مسلمان واجب عيني است ،همانطور كه احكام نماز و روزه و ساير عبادات و امور 

و به آن  مبتالبه را مي آموزد، احكام و محدوده ها ي پوشش و امور ملحق به آن مثل احكام نگاه  را بداند
  .عمل كند
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