روش قرآن کريم در نهادينه
سازي «عفاف» و «حجاب»
(با رويکرد ترتيب نزول)
عبدالرضا زاهدي 1٭ ايوب امرايي2٭ ٭ مريم نظربيگي3٭ ٭ ٭
چكيده
با چينش آيات مربوط به «عفاف» و «حجاب» بر اساس روايات معتبر ترتيب نزول
سور ،روش قرآن در نهادينهسازي حجاب و عفاف در جامعهي عصر نزول کشف
ميشود .قرآن کريم در اولين مراحل تعليم خود در سورههاي مکي به ايجاد نوعي بينش
و معرفت بنيادي دربارهي اين دو مفهوم و سپس به فرهنگسازي به صورت گسترده و
مستمر در نهادينهسازي حجاب و عفاف پرداخته است .پس از آن در سالهاي نزول قرآن
در مدينه و هنگامي که افکار عمومي براي پذيرش قوانين آماده شد با روش قانونگذاري
به تشريع قوانيني دربارهي چگونگي التزام مسلمانان به احکام مربوط به حجاب و عفاف
پرداخت .با تحليل روشهاي به کار رفته در قرآن کريم در اين باره ميتوان به برخي از
راهبردهايي که هر يک از نهادهاي آموزشي ،فرهنگي و قانونگذار جامعه با استمداد از
آنها ميتوانند اين دو رفتار را در جامعه نهادينه سازند پي برد.
کليد واژه
حجاب ،عفاف ،قرآن کريم ،روش نهادينهسازي ،ترتيب نزول ،جامعه
٭ ـ استاديار و عضو هيئت علمي دانشکدهي اصول دين قم
٭٭ ـ کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث
٭٭٭ ـ کارشناس ارشد تفسير قرآن
تاریخ دریافت 1389/7/7 :تأیید نهایی ( 1389/9/4 :با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
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 )1طرح مسئله

حجاب و عفاف از جمله مفاهيمي هس��تند که امروزه در مجامع مختلف
اعم از مجامع علمي و دانش��گاهي ،فرهنگي ،مذهبي و برخي دس��تگاههاي
اجرايي بررسي ميشوند.
هر يک از اين مجامع ،راهکارها و روشهاي مختلفي را براي گس��ترش
حجاب و عفاف در جامعه پيش��نهاد دادهاند و ب��ه روشهاي مختلفي براي
اجراي آن تمس��ک جس��تهاند که صرفنظر از ميزان توفيق داشتن يا توفيق
نداشتن ايشان ،به نظر ميرسد اين مسئله همچنان در بين برخي اقشار جامعه
نهادينه نشده و ابهاماتي در اين باره در اذهان برخي افراد که از جملهي آنها
جوانان و نوجوانان هستند به چشم ميخورد.
ثبات و استمرار يک رفتار در جامعه نيازمند شناخت روشهايي است که
از يک طرف با نيازهاي فردي و اجتماعي انسانها در تضاد و تعارض نباشد
و از س��وي ديگر با اعمال آنها بتوان س�لامت فرد و جامعه را تضمين کرد.
عالوه بر آن ،توجه به اولويت بهکارگيري روشها ،تقدم و تأخر آنها و حجم
و شدت بهکارگيري هريک از آنها به ميزان چشمگيري در ثبات آن رفتار در
جامعه تأثيرگذار است.
همچنين شناخت منبع و مرجعي جهت استخراج چنين روشهاي جامع
و همهسو نگر اهميت بسزايي دارد.
برخي محققان معتقدند پس از بررسي قرآن کريم با رويکرد ترتيب نزول آيات
ميتوان به بسياري از روشهاي تربيتي آن دست يافت (بهجت پور  :1378ج ،1ص.)37
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س��ازي فرهنگ حجاب و عف��اف در جامعهي عصر ن��زول و در طي نزول
تدريجي آيات و سور به کار رفته است .در فضايي که مخاطبان قرآن کريم را
دستهاي از اعراب تشکيل ميدادند که زنانشان التزامي به پوشش کامل نداشته
گردنها و جواهراتش��ان هويدا بود (مطه��ري )24 :1373و از طرف ديگر قيد و
بندي در رابطهي بين زن و مرد وجود نداشت تا جايي که مورخان تا نه نوع
ازدواج در جاهليت عرب را برشمردهاند (جواد :ج ،5صص 548 ،141ـ  .)526قرآن
کريم با چه روشهايي توانست فرهنگ التزام اعراب به پوشش و حفظ حريم
در روابط بين زن و مرد را ايجاد کند؟
مس��ئلهي ديگر نحوهي بهرهبرداري مخاطبان کنوني قرآن از اين روشها
به منظور نهادينهسازي اين دو رفتار در جامعه است .نهادهاي علمي ،فرهنگي
و دستگاههاي اجرايي و قانونگذار ما ميبايست با تمسک به قرآن کريم چه
روشهاي��ي را به منظور ايجاد ثبات و اس��تمرار حجاب و عفاف در جامعه
بهکار گيرند؟ به طور کلي به منظور نهادينهس��ازي اين دو رفتار در جامعه به
چه راهبردهايي ميتوان دست يافت؟
 )2تبيين مفاهيم
 2ـ  )1عفت در لغت و اصطالح

واژهي عفاف به فتح عين ،مصدر مادهي «عف» و مصدر ديگر آن «عفه»
است که هر دو به يک معنا بوده به جاي يکديگر به کار ميروند.
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اب��ن منظور در تعري��ف واژهي عفاف ميگويد« :خ��ودداري از عمل يا
س��خني که حالل و نيکو نيست» (ابن منظور :1414ج ،9ص .)253راغب ميگويد:
«العفة حالة للنفس تمنع بها عن غلبة الش��هوه»؛ عفت حالت دروني و نفس��اني
است که توسط آن از غلبهي شهوت جلوگيري ميشود و در ادامه ميافزايد:
«و اصله اإلقتصار علي تناول الشيء القليل»؛ اصل آن ،اکتفا به بهرهمندي کم از
چيزي است (راغب اصفهاني.)573 :1414

اين واژه از اصطالحات علم اخالق است .عفت در اصطالح آن است که
قوهي شهويه در خوردن و نکاح (امور جنسي) از حيث کم و کيف مطيع و
فرمانبر عقل باش��د و از آنچه عقل نهي ميکند اجتناب کند و اين همان حد
اعتدال است که عقل و ش��رع پسنديده است (مجتبوي  :1364ج ،2ص .)15شهيد
مطه��ري عفاف را اين گونه تعريف ميکن��د« :عفاف و پاکدامني يک حالت
نفساني اس��ت؛ يعني رام بودن قوهي شهواني تحت حکومت عقل و ايمان،
تحت تأثير قوهي شهواني نبودن ،شره نداشتن» (مطهري .)104 :1386
 2ـ  )2حجاب در لغت و اصطالح

حج��اب در لغت معاني مختلفي دارد؛ مانند پوش��ش ،پرده ،منع و آنچه
ميان دو چيز واقع شود (انوري  :1381ج ،3ص .)2468در زبان عربي به ابرو از آن
جهت حجاب ميگويند که به عنوان پرده و مانعي براي چشم در برابر شعاع
خورش��يد عمل ميکند .دربان را نيز از آن جهت حاجب ميگويند که مانع
ورود ميشود (ابن منظور  :1414ج ،1صص 298و .)299

بر اين اساس ،حجاب مانع مالقات طرفين با يکديگر از راه حس المسه
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شيوههاي وحي بر نبي اکرم (ص) ميفرمايد« :و ما کان لبشر ان يکلمه اهلل اال
وحيا او من وراء حجاب او يرس��ل رس��وال» (شوري )51:و گاه مادي است مانند

آنچه دربارهي ش��يوهي تعامل با همسران پيامبر آمده است« :و اذا سألتموهن
متاعا فس��ألوهن من وراء حجاب» (احزاب( )53 :قرشي  :1412ج ،2ص 103؛ مصطفوي

 :1402ج ،2ص.)166

در اصطالح فقهي حجاب ،پوش��ش زن در برابر بيگانه اس��ت .گو اينکه
کتب فقهي از واژهي حجاب به اين معني کمتر بهره گرفتهاند و براي بيان اين
مقصود از واژهي «ستر» استفاده کردهاند (مطهري.)79 :1373

 2ـ  )3رابطهي ميان عفاف و حجاب و مفهوم آن دو در جامعه

درب��ارهي رابطهي ميان اي��ن دو مفهوم نظرات مختلفي وج��ود دارد .از
نظر برخي دايرهي مفهوم حجاب و عفاف بر يکديگر منطبق نيس��ت (غروي

نائين��ي )1386عدهاي ديگر از محققان ،بر وجود رابطهي ميان عفاف و حجاب
اصرار ورزيده و رابطهي اين دو را به باطن و ظاهر ،روح و جس��م يا گوهر
و صدف تش��بيه کرده و گفتهاند« :حجاب ميوه عفاف است و عفاف ريشهي
حج��اب» (طيب��ي :ش  95و  ،)96از نظر عدهاي ديگر حج��اب يکي از مصاديق
عفاف به شمار ميآيد (قاضيزاده  )1386و از نظر برخي محققان رابطه و تالزم
ميان آن دو مکش��وف نيس��ت و در اين باره ميگويند« :به گمان ما اينها دو
حقيقتاند و ميزان وابستگي اين دو نياز به درنگ و تأمل بسيار دارد اما اينکه
اين دو الزم و ملزوماند يا اينکه تقارن اتفاقي پيدا ميکنند يا حکم نش��انه و
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واقعيت را دارند و ...احتماالتي است که هر کدام را قائلي است و به آساني
نميتوان نظر قطعي و نهايي را صادر کرد (مهريزي .)11 :1379

همان گونه که مالحظه ميکنيد ،اتفاق نظر واحدي دربارهي اين دو مقوله
وجود ندارد و شايد اين اختالف نظرات به اختالف نوع نگرش هر يک باز
ميگردد .صرفنظر از کشف رابطه ميان اين دو تبيين مفهوم آن در جامعه و
تلقياي که افراد اجتماع از آن دارند حايز اهميت است.
گرچه در تلقيهاي افراد جامعه نيز تشتت افکار و آراء به چشم ميخورد،
برخ��ي معتقدند که اين دو هيچ ارتباطي با يکديگ��ر ندارند ،برخي حجاب
را زير مجموعهي عفاف ميدانند و برخي حتي عليرغم داش��تن پوشش��ي
نامناسب خود را افرادي عفيف ميدانند.
در اي��ن مقال��ه ،دربارهي اي��ن دو واژه نوعي از پوش��ش ،گفتار ،رفتار و
برخورد مدنظر است که رابطهي ميان دختر و پسر و به طور کلي زن و مرد
را به خطر نياندازد .منظور از خطر انحراف جنس��ي اس��ت .بر مبناي تعاليم
قرآن کريم اساس و شالودهي روابط ميان زن و مرد در عالم خلقت بر ازدواج
مشروع است .براي افرادي که اين امکان فراهم نيست ،قرآن نوعي از پوشش،
برخورد ،س��خن و رفتارهايي را ارائه داده اس��ت که اين رابطهها را به خطر
نياندازد و از مسير اصلي خود منحرف نکند .در حقيقت تعاليم وارد شده در
مسير القاي نوعي از بينش و معرفت است که در پرتو آن هر يک از زن و مرد
رفتارهاي خود را شکل ميدهند.
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اين واژه يکي از اصطالحات علم جامعهشناسي است که بيشتر از آن به
نهادينهش��دن 1تعبير ميشود« .نهادينه شدن يک امر اجتماعي ،يعني پايهاي و
ريشهاي شدن آن در متن و عمق جامعه و مقبول ،تأييد و به رسميت شناخته
شدن آن ارزشها و مقررات توسط افراد جامعه» (گالبي.)99 :1376
نهادينه کردن رفتار انساني ،در حقيقت جرياني است که انسان را از آغاز
تول��د در بر ميگيرد و نيروهاي او را در مس��ير مجاز ميريزد و هنجارهاي
اجتماعي را شکل ميدهد (همان).

جامعهشناس��ان نهادينه ش��دن را نوعي فرايند ميدانند که طي آن اشکال
منظم ،بادوام و تا حد زيادي پيشبيني شده در کنش متقابل توسعه مييابد.
اين فرايند با ش��روع پذيرش هنجارها و انتظارات نقشها توسط افراد که از
طريق گروههاي متفاوت از آنها خواس��ته ميش��ود انجام ميگيرد (خضرنجات

 )81 :1369و برخ��ي ني��ز آن را فرايند تنظيم و الگو يافتن روشها و رويههاي
مصوب جامعه تعريف کردهاند (قنادان و همکاران .)127 :1376

بر اس��اس اين تعريف ،نهادينهسازي حجاب و عفاف در جامعه به معني
اجراي جرياني اس��ت که طي آن بتوان اين دو قاعدهي رفتاري را به صورت
منظم و بادوام در جامعه گس��ترش داد ،به نحوي که در متن و عمق جامعه
تأييد شده و ارزشها و مقررات مربوط به آن توسط افراد جامعه به رسميت
شناخته شوند.
 institutionalizationـ 1
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 2ـ  )4نهادينهسازي
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 )3هندسهي طرح مسئلهي عفاف و حجاب در قرآن بر مبناي ترتيب نزول

براي دس��تيابي به روش قرآن کريم در نهادينهسازي حجاب و عفاف در
عصر نزول ،توجه به هندس��هي طرح اي��ن دو مقوله در قرآن کريم بر مبناي
ترتيب نزول سور حائز اهميت است.
در ترتيب نزول س��ورهها رواياتي موجود اس��ت که مورد اعتماد بزرگان
بوده و بيش��تر از ابن عباس نقل شده است (معرفت  .)77 :1386به طور کلي ،در
 21س��وره از س��ورههاي قرآن دو مفهوم حجاب و عفاف بررس��ي ميشود
و بر اس��اس چينش خاصي ک��ه ابن عباس دربارهي ترتيب نزول س��ورهها
ارائه ميدهد (معرفت  78 :1386و ،)79عبارتاند از :سورههاي اعراف ،مريم ،طه،
شعراء ،نمل ،قصص ،هود ،يوس��ف ،حجر ،صافات ،انبياء ،مومنون ،معارج،
عنکبوت ،آل عمران ،احزاب ،نساء ،الرحمن ،نور ،تحريم ،مائده.
طرح مس��ئلهي حجاب و عفاف در سورههاي مکي که پس از سال سوم
بعثت ،يعني پس از دعوت علني پيامبر (ص) ،نازل ش��دهاند آغاز ميش��ود.
حجم وس��يعي از طرح اين دو مس��ئله در قرآن کريم در سورههاي مکي به
چشم ميخورد ( 14سوره از  21سوره).
قالب طرح در اين سورهها اغلب بيان داستان است .خداوند متعال در خالل
بيان داس��تان آدم و حوا (ع) ،مريم (س) ،قوم لوط ،موس��ي (ع) و يوسف (ع)
بسياري از مفاهيم مربوط به اين دو مقوله را بيان کرده است .عالوه بر قالب
داس��تان ،وجه تش��ويقي نيز در برخي س��ورهها ،صافات ،مومنون و معارج،
وج��ود دارد که در آن خداوند متعال ارزش عفتورزي و پاکدامني را يا در
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در س��ورههاي مدني ،قالب بيان بيشتر تشريع احکام مربوط به حجاب و
عفاف است که در خالل شکلگيري جامعهي مسلمين در مدينه در سالهاي
س��وم هجرت به بعد نازل ميش��د .بيش��تر احکام و آيات صريح مربوط به
حج��اب و عف��اف در دو س��ورهي احزاب و نور وج��ود دارد که به گواهي
مفس��ران در س��ال پنجم هجرت و در خالل وقايع مربوط به جنگ احزاب،
ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش و همچنين جريان افک که در اين سالها
واقع شد نازل شدهاند (قرشي  :1377ج ،8ص302؛ همان :ج ،7ص.)171

در سورههاي نساء و مائده نيز برخي احکام مربوط به عفاف وجود دارد.
عالوه بر قالب تشريع وجه داستان نيز در برخي آيات مربوط به حجاب
و عفاف به چش��م ميخورد که البته اين وجه در س��ورههاي مدني که آيات
مربوط به حجاب و عفاف در آنها وجود دارد کمرنگ شده و فقط در مورد
حضرت مريم (س) آن هم به دليل همجواري مس��لمانان مدينه با مسيحيان
نجران مشاهده ميشود (سورههاي آل عمران و تحريم).
 )4روشهاي نهادينهسازي عفاف و حجاب در قرآن

بر اس��اس اين هندسه به بررسي روشهايي ميپردازيم که قرآن کريم به
وسيلهي آن به نهادينهسازي اين دو مفهوم در جامعه پرداخته است.
 4ـ  )1ايجاد بينش از راه تبيين اصول و قواعد

تجربه نش��ان داده است انسانها هنگامي که نسبت به مسئلهاي شناخت
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کافي داش��ته باشند و ريش��هها و زيربناي آن را به خوبي بشناسند .با اشتياق
بيش��تري آن را ميپذيرند .بهخصوص هرگاه که آن مس��ئله جنبهی ش��رعي
و ديني داش��ته باش��د .علياالصول ،علت گريز بسياري از انسانها از احکام
ديني اين اس��ت که گمان ميکنند دين با نيازهاي طبيعي انسان مخالف بوده
و ميخواهد آنها را از زندگي طبيعيش��ان جدا کند .اين طرز تفکر دربارهي
مس��ئلهي حجاب و عفاف نيز مش��هود اس��ت .امروزه ،بس��ياري از جوانان
جامعهي ما گمان ميکنند اس�لام با نيازهاي طبيعي آنها مخالف است .جوان
امروز ميخواهد زيبا باشد ،لباسهاي زيبا بپوشد و حضور خود در جامعه و
برخورد با جنس مخالف را نوعي نياز ميداند و بر اساس اين نياز گاه دچار
افراطها و تفريطهايي ميش��ود .از طرفي گروهي ممکن اس��ت به مبارزه با
اين رفتارها بپردازند و يا در رفع نيازهاي طبيعي خود دچار تفريط شوند .در
حالي که با مراجعه به قرآن کريم ميتوان به زيربناييترين اصول رفتاري در
اين باره دست يافت.
قرآن کريم در اولين مراحلي که دربارهي اين دو مقوله س��خن ميگويد
(در س��ورههاي اعراف و طه) با بهکارگيري نوعي مکانيزم شناختي به بيان
اولي��ن پايههاي معرفتي ميپردازد .البته اي��ن خصيصه ،تبيين اصول عقايد،
از ويژگيهاي شاخص سورههاي مکي است

(سيد قطب 1412؛ طباطبايي1417ق،

ذيل سور مکي).

ب��ا ذکر اين مقدمه اصول مطرح ش��ده توس��ط قرآن کري��م که موجب
شکلگيري بينش و معرفت زيربنايي در انسان ميشود را بيان ميکنيم.
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از ديدگاه قرآن کريم ،فطرت انسان از عرياني گريزان است .اين اصل را
ميتوان از داس��تان حضرت آدم و حوا (ع) در بهشت و اغواي ايشان توسط
ش��يطان و برهنه شدن و تالش آن دو براي پوش��اندن خود استنباط کرد که
خداوند متعال در سورههاي اعراف و طه به اين داستان اشاره کرده است:

عنهما من ٰ
اتهما و ٰقال ما نه ٰيكما
فوسوس لهما ّ
سؤ ٰ
لهما ٰماوري ٰ
الشيطن ليبدي ٰ

الشجرة إال أن تكونا ملكين أو تكونا من ٰ
ي
قاسمهما إن ِ
الخلدين ،و
كما عن هذه ّ
ٰ
ربّ ٰ
الش��جرة بدت لهما ٰ
سؤاتهما و طف ٰقا
فلما ذاقا ّ
لكما لمن النّاصحين ،فدلّٰيهما بغرور َ
الش��جرة و
تلكما ّ
هما أَلم أنهكما عن ٰ
يخصفان عليهما من ورق الجنّة و نادٰئهما ربّ ٰ
عدو ّمبين (اعراف 22 :ـ )20؛
إن ّ
أقل لّكما ّ
الشيطان لكما ٌ
فأكال منها فبدت لهما ٰ
اتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة و عصي
سؤ ٰ

ءادم ربه فغوي (طه.)121 :

اين آيات به بيان سرگذش��ت حضرت آدم و حوا (ع) پس از خلقت در
بهش��ت ميپ��ردازد و برخالف تصور گروهي که گم��ان ميکنند .اين آيات
بياني سمبليک و نمادين دارند ،به وضوح حکايت از واقعيتي است که در آن
اولين سرگذش��ت پدر و مادر نخستين انسان به تصوير کشيده ميشود (سيد

قطب  :1412ج ،3ص1245؛ مکارم شيرازي  :1374ج ،6ص .)128قرآن کريم متعرض بيان
داس��تاني نميشود جز اينکه به واسطهي آن حالتي را متوجه انسان کند يا به
سبب بيان حقيقتي باطلي را تغيير دهد ،بنابراين داستانپردازي در قرآن کريم
تنها به منظور ارائهي قابليتهاي هنري نيست (سيد قطب ،همان).
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دربارهي نوع پوش��ش آن دو قبل از خ��وردن از درخت ممنوعه نظرات
متفاوت��ي وج��ود دارد .در روايتي از امام صادق (ع) آورده ش��ده اس��ت که
تهايشان آشکار نبود (داخل بدنشان پنهان بود) و پس از نافرماني ظاهر
عور 
ش�� د (قمي :1367ج ،1ص225؛ عياشي :1380ج ،2ص )11و برخي مفسران معتقدند که
ايش��ان ملبس به لباسهاي بهشتي بودند که با نافرماني از تنشان فرو ريخت
و عريان ش��دند (طبري :1412ج ،8ص106؛ طبرسي  :1372ج ،4ص629؛ بحراني  :1416ج،2

ص523؛ فضلاهلل  :1419ج ،10ص.)56
برخي مفسران تلبس آدم و حوا از لباسهاي بهشتي را نشانهي شخصيتي
ب��راي آن دو ميدانند ک��ه با نافرماني فرو ريخت« :از آيه به خوبي اس��تفاده
ميشود که آنها قبل از ارتکاب اين خالف برهنه نبودند بلکه پوشش داشتند،
که قرآن نامي از چگونگي آن نبرده اما هر چه بوده نشانهاي براي شخصيت
آدم و حوا بوده ،که با نافرماني از اندامش��ان فرو ريخته اس��ت» (مکارم شيرازي

 :1374ج ،6ص.)117
بنابراين آيه اشاره دارد به اينکه انسان بالفطره عرياني را دوست ندارد مگر
به واسطهي فاسد کردن فطرت بلکه احساس شرم و حيا از کشف عوراتش
يک احساس ذاتي و فطري است (سيد قطب  :1412ج ،3ص .)1269

عليرغم احساس ذاتي انسان به شرم و حيا و پوشيدگي عواملي موجب
عدول انس��ان از اين اصل ميشود .گاهي مش��اهده ميشود عرياني و ظاهر
کردن قسمتهايي از بدن براي برخي زشتي و قباحت خود را از دست داده
است و بيشتر از آنکه زشت و قبيح باشد تبديل به نوعي فرهنگ شده است.
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بيان ميکند:
الف) وسوسهي شيطان و يارانش در عرياني انسان

خداون��د متعال پس از بيان اتفاقي که براي آدم و حوا افتاد ،بنيآدم را بر
حذر ميداند از اينکه گرفتار وسوسهي شيطان و يارانش شوند:
الش��يطان كما أَخرج أَبويكم ّم��ن الجنّة ينزع عنهما
يابن��ي ءادم ال يفتننّكم َ

لباس��هما ليريهما س��وءاتهما إنّه يرئكم هو و قبيله من حيث ال ترونهم إنَا جعلنا
الشياطين أَولياء ل ّلذين ال يؤمنون؛
ّ
اي فرزندان آدم ،مبادا شيطان شما را فريب دهد چنانكه پدر و مادر شما

را از بهشت بيرون كرد ،در حالي كه جامه از تن آنان بر ميكند تا قبايح آنان
را در نظرش��ان پديدار كند ،همانا آن ش��يطان و بستگانش شما را ميبينند از
جايي كه شما آنها را نميبينيد .ما نوع شيطان را دوستدار و سرپرست كساني
قرار دادهايم كه ايمان نميآورند (اعراف.)27 :
خداوند متعال در اين آيه انسانها را از فتنههاي تدارک ديدهي شيطان و
يارانش آگاه ميکند و به انسانها ميگويد همانگونه که آدم و حوا را عريان
کرد لباس را از تن شما بيرون ميآورد.
برهنگي اولين گام وسوس��ههاي ش��يطان است .گاه انس��ان چنان دچار
حيلههاي ش��يطاني و غرق در غفلت ميشود که متوجه عرياني خود نيست.
عالمه طباطبايي (ره) در ذيل اين آيات ،که خداوند پس از ذکر داستان آدم و
حوا (ع) خطاب را متوجه بنيآدم ميکند ميفرمايد« :كليه مقدراتي كه انسان
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نسبت به سعادت و شقاوت و امثال آن دارد همه منتهي به اين داستان ميشود
و در حقيقت آنچه از اينگونه مقدرات براي بشر پيش ميآيد حاصلي است
كه از كش��ت آن روز درو ميش��ود» (طباطبايي  :1417ج ،8ص .)70ايش��ان آيهي
مذکور را اينچنين تفس��ير ميکند« :اي بني آدم! بدانيد كه براي شما معايبي
اس��ت كه جز لباس تقوا چيزي آن را نميپوشاند ،و لباس تقوا همان لباسي
اس��ت كه ما از راه فطرت به شما پوشاندهايم .پس زنهار! كه شيطان فريبتان
دهد و اين جامهي خدادادي را از تن ش��ما بيرون نمايد ،همانطوري كه در
بهش��ت از تن پدر و مادرتان بيرون كرد .آري ،ما شيطانها را اولياي كساني
ق��رار داديم كه به آيات ما ايمان نياورده با پاي خود دنبال آنها به راه بيافتند.
از اينجا معلوم ميش��ود آن كاري كه ابليس در بهش��ت ب��ا آدم و حوا كرده
(كندن لباس براي نماياندن عورتهايشان) تمثيلي است كه كندن لباس تقوا
را از تن همهي آدميان به س��بب فريفتن ايشان نشان ميدهد و هر انساني تا
فريب شيطان را نخورده در بهشت سعادت است و همين كه فريفتهي او شد
خداوند او را از آن بيرون ميكند» (طباطبايي :1417ج ،8ص.)70
نکتهي جالب توجه اين اس��ت که انس��ان خود متوجه فتنههاي شيطان
نيست و شيطان و يارانش از مسيري که انسان نميداند به او هجوم ميآورند.
و اگر انس��انها ايمان داشته باشند شيطان نميتواند بر آنها مسلط شود« :إنّه

الش��ياطين أولياء ل ّلذين ال
يرٰیک��م ه��و و قبيله من حيث ال ترونهم»؛ «إنّا جعلنا ّ
يؤمنون» (اعراف( )27 :طبرسي :1372ج ،4ص633؛ قرائتي :1383ج ،4ص)47
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در زمان جاهليت عادت زشتي بين اعراب وجود داشت .اعراب در زمان
جاهليت با استناد به اينکه در لباسهاي خود معصيت کردهاند هنگام طواف
لخت مادرزاد ميش��ده دور خان��هي خدا طواف ميکردند (طبرس��ي :1372ج،4
ص633؛ بالغي :1386ج ،2ص.)247

از ف��راء نيز نقل ش��ده که گفت��ه« :اعراب جاهليت را رس��م چنين بود كه
رش��تههايي از چرم و يا از پشم به نواري آويزان كرده آن نوار را طوري به كمر
خود ميبس��تند و رشتهها در برابر عورتشان قرار ميگرفت و تا اندازهاي آن را
ميپوشاند .اين رشتهها را در صورتي كه از چرم درست ميشد «حوف» و اگر از
پشم بود «رهط» ميناميدند .زنان نيز برهنه شده استخوان كتف يا چيز ديگري به
خود ميبستند .اين رسم هم چنان در بين اعراب ادامه داشت تا آنكه رسول خدا
(ص) پس از فتح مكه علي (ع) را فرستاد تا آيات برائت را بر آنان تالوت کرده
و ايشان را ا ز اين عمل زشت منع كند .گويا قبل از تسلط آن حضرت بر آنها
هر وقت خود آن حضرت و يا بعضي از مسلمين بر اين عمل زشتشان اعتراض
و آنان را س��رزنش ميكردند در ج��واب ميگفتند« :ما پدران خود را يافتيم كه
اينطور طواف ميكردند و خدا به ما چنين دستور داده است» (فراء :ج ،1ص.)377

خداوند متعال در آيهي  28سورهي اعراف به اين سنت زشت اشاره کرده
إن اهلل ال
است« :و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ءاباءنا و اهلل أمرنا بها قل ّ
يأمر بالفحشاء أتقولون علي اهلل ما ال تعلمون؛ و چون كار زشتي كنند گويند :ما

پدران خود را بدين كار يافتهايم و خدا ما را به آن امر کرده .بگو :هرگز خدا
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امر به اعمال زشت نكند .آيا چيزي را كه نميدانيد به خدا نسبت ميدهيد؟».
البته برخي مفسران مراد از «فاحشه» در آيهي فوق را فقط عرياني مشرکان
نميدانن��د بلکه معني آن را عام گرفته مطلق محرمات دانس��تهاند و به دليل
اينکه كلمهي فحشا در آيه مطلق است آن را منطبق بر هر عمل زشت ديگري
دانس��تهاند ،عمل زشت هم يكي دو تا نيست .مردم ،به خصوص مردم زمان
ما ،نيز كارهايي ميكنند كه دست كمي از طواف كذايي اعراب ندارد (طباطبايي
 :1417ج ،8ص72؛ مغنيه  :1424ج ،3ص.)318

چند نکتهي مهم در اين آيه تأملپذير است:
فساد و زش��تي برخي اعمال ،روشن و فطري است .فاحشه (گناهي كه
قباحت و زشتي آن روشن باشد) و گاهي انحرافات انسان به نسلهاي بعدي
منتقل ميش��ود و منحرفان بار گناه نسلهاي آينده را نيز به دوش ميكشند.
«وجدنا عليها آباءنا» و روش گذشتگان ،هميشه ارزشمند نيست و تقليد نابجا
از پيشينيان ممنوع است (قرائتي :1383ج ،4ص.)49

 4ـ  1ـ  )2اعتدال

اعتدال از مهمترين اصول زيربنايي تش��ريع بس��ياري از احکام و قوانين
اس��ت .اساس خلقت انس��ان بر فطرت بنا نهاده شده و قوانين حاکم بر عالم
خلقت اعم از قوانين تکوين و تش��ريع در جهت قرار گرفتن انسان بر مسير
فطرت اس��ت .مهمترين اصلي که انس��ان را همواره در مس��ير فطرت قرار
ميدهد اعتدال اس��ت .افراط و تفريط بشريت را همواره از مسير فطرت ،به
ورطهي سقوط و تباهي کشانده است.
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خود را به خدا نس��بت ميدادند و معتقد بودند که خداوند ايشان را به برهنه
ي بالقسط
طواف کردن به دور خانهي خدا دستور داده ميفرمايد« :قل أمر رب ِ
الدين كما بدأكم تعودون»؛
و أقيموا وجوهكم عند ِّ
كل مسجد و ادعوه مخلصين له ّ
بگو :پروردگار من ش��ما را به عدل و درستي امر كرده (نه به اعمال زشت)،

و (نيز فرموده كه) در هر عبادت روي به حضرت او آريد و خدا را از س��ر
اخ�لاص در دي��ن بخوانيد .چنان كه ش��ما را در اول بيافري��د ديگر بار (در
محشر) به سويش باز آييد (اعراف.)29 :
«قسط» بنا به گفتهي راغب ،بهرهي عادالنه را گويند .خداوند ميفرمايد:

الصالحات بالقس��ط» (يون��س( )4:راغب اصفهاني :1412
«ليجزي الّذين آمنوا و عملوا ّ
ج ،1ص.)670

بنابراي��ن ،معني آيهي مزبور اين خواهد بود« :بگ��و پروردگار من امر به
گرفتن بهرهي عادالن��ه و مالزمت ميانهروي در همهي امور و ترك افراط و
تفريط كرده است» (طباطبايي  :1417ج ،8ص.)73

در آيهي ديگر استفاده از نعمتها را مباح دانسته ،انسان را به اعتدال در

زندگي فرا ميخواند« :يابني ءادم خذوا زينتك ْم عند ّ
كل مسجد و كلوا و اشربوا
يحب المسرفين»؛ اي فرزندان آدم زيورهاي خود را در مقام
و ال تسرفوا إنّه ال ّ

هر عبادت به خود برگيريد و بخوريد و بياش��اميد و اسراف مكنيد ،كه خدا
مسرفان را دوست نميدارد (اعراف.)31 :
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 4ـ  1ـ  )3هماهنگي احکام خدا با نيازهاي فطري انسان

اين اصل يکي از مهمترين اصول در عمل به احکام الهي اس��ت .هرگاه
انسان بداند که احکام و دستورات الهي منافاتي با نيازهاي طبيعي و فطري او
ندارد زودتر در مقابل احکام سر تسليم فرود ميآورد.
از نظر روانشناسي مذهبي ،يکي از موجبات عقبگرد مذهبي اين است که
اولياي مذهب ميان مذهب و يک نياز طبيعي تضاد برقرار کنند ،به خصوص
هنگامي که آن نياز در سطح افکار عمومي ظاهر شود (مطهري  :1387ص.)125

خداوند متعال در آيات سورهي مبارکهي اعراف پس از بيان وسوسهي آدم
ت را از نعمتهاي خود برميشمرد
و حوا (ع) از سوي شيطان ،لباس و زين 
که بر بنيآدم ارزاني داشته است:

قوي ٰذلك
سواتكم و ريشا و لباس التّ ٰ
يا بني ءادم قد أنزلنا عليك ْم لباسا يواري ٰ

خير ٰذلك من ٰايات اهلل لع ّلهم َّ
يذَّكرون؛
ٌ

اي فرزن��دان آدم ،در حقيقت ،ما براي ش��ما لباس��ي فرو فرس��تاديم كه

عورتهاي شما را پوشيده ميدارد و [براي شما] زينتي است ،و [لي] بهترين
جامه[ ،لباس] تقوا است .اين از نشانههاي [قدرت] خداست ،باشد كه متذ ّكر
شوند (اعراف.)26 :

كلمهي «لباس» در اصل مصدر اس��ت و در اينجا به معناي چيزي است
كه براي پوش��يدن و پوشانيدن بدن صالحيت داشته باشد« .ريش» به معناي
هر پوششي است كه مايهي زينت و جمال باشد ،اين كلمه در اصل لغت به
معناي پر پرندگان است ،و به اعتبار اينكه پر پرنده مايهي زينت آن است در
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شود و گويا مراد از اينكه فرمود« :ما بر شما لباس و ريش نازل كرديم» اين باشد
كه ما آن را براي شما آفريديم ،هم چنان كه در آيهي «و أنزلنا الحديد فيه بأس
شديد و منافع» (حديد )25 :و آيهي «و أنزل لكم من َ
األنعام ثمانية أزواج» (زمر)6 :
نازل كردن به اين معنا آمده است (طباطبايي :1417ج ،8ص68؛ شبر  :1407ج ،2ص.)354

البته برخي مفس��ران مراد از نزول لباس را نزول آن از آس��مان دانستهاند
همانگونه که برکات از آسمان نازل ميشوند (طوسي :ج ،4ص 377؛ طبرسي:1372
ج ،4ص.)633

خداوند متعال با نزول انواع لباس بر بندگانش منت نهاده است .اين لباس
از نازلترين آنها ،که سوأه را ميپوشاند ،تا متعاليترين نوع آنکه همان ريش
اس��ت را در برميگيرد .در بيان نوع لباس خداوند متعال در ادامه ,لباس تقوا
را بهترين لباس ميداند چرا که همانگونه که لباس ,انسان را از سرما و گرما
حفظ ميکند لباس تقوا وس��يلهي خوف از خداست و صاحبش را از عذاب
الهي مصون ميدارد (مغنيه :1424ج ،3ص.)316

آيهي  32س��ورهي اعراف آيهي ديگري است که بر اين اصل اشاره دارد.

حرم زينة اهلل الّتي أخرج لعباده و ّ
الرزق قل هي ل ّلذين ءامنوا
الطِّيبات من ّ
«قل من ّ

يوم القيامة ٰ
نفصل االيات لقوم يعلمون»؛ بگو :چه
في الحيوة ّ
كذلك ّ
الدنيا خالصة ْ
كسي زينتهاي خدا را كه براي بندگان خود آفريده حرام كرده و از صرف
رزق ح�لال و پاكيزه منع كرده؟ بگو :اين نعمته��ا در دنيا براي اهل ايمان
است و خالص اينها (يعني لذات كامل بدون الم ،و نيكوتر از اينها) در آخرت
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براي آنان خواهد بود .ما آيات خود را براي اهل دانش چنين مفصل و روشن
بيان ميكنيم.
به اعتقاد برخي مفسران اين آيه داللت بر مباح بودن لباس زينت و تشويق
بر استفاده از آن و استحباب آن را دارد؛ چرا که برخي در زمان پيامبر (ص)
استفاده از آن را براي خود حرام کرده بودند و خداوند متعال اين عقيده را با
نزول اين آيه باطل کرد (راوندي  :1405ج ،1ص.)97
عالمه طباطبايي جاذبهي انسان به سمت خودآرايي و استفاده از زينتها
را ناش��ي از اجتماعي بودن او و نوعي نياز براي او برميش��مرد و در تفسير
اين آيات ميفرمايد« :اخراج زينت استعارهاي است تخييلي و كنايه است از
اظهار آن .آري ،اين خداي سبحان است كه به الهام و هدايت خود انسان را
از راه فطرت ملهم كرده تا انواع و اقسام زينتهايي كه مورد پسند جامعهي
او و باعث مجذوب شدن دلها به سوي او است ايجاد کند و به اين وسيله
نفرت و تنفر مردم را از خود دور سازد.
آري ،اگر انس��ان در دنيا انفرادي زندگ��ي ميكرد هرگز محتاج به زينتي
كه خود را با آن بيارايد نميشد ،بلكه هرگز ب ه خاطرش هم خطور نميكرد
كه چنين چيزي الزم اس��ت وليكن از آنجايي كه زندگياش جز به صورت
اجتماعي ممكن نيس��ت و زندگي اجتماعي هم محت��اج به اراده و كراهت،
حب و بغض ،رضا و س��خط و امثال آن اس��ت ،از اين جهت خواهناخواه به
قيافه و ش��كلهايي بر ميخورد كه يكي را دوس��ت ميدارد و از يكي بدش
ميآيد لذا معلم غيبي از ماوراي فطرتش به او الهام كرده تا به اصالح مفاسد

68

روش قرآن در نهادینه سازی عفاف و حجاب

همين نكته باعث ش��ده كه از انس��ان به لفظ «عباده» كه صيغهي جمع است
تعبير بفرمايد.
زينت از مهمترين اموري است كه اجتماع بشري بر آن اعتماد ميكند و
از آداب راسخي است كه به موازات ترقي و تنزل مدنيت انسان ترقي و تنزل
ميکند و از لوازمي است كه هيچ وقت از هيچ جامعهاي منفك نميشود ،به
طوري كه فرض نبودن آن در يك جامعه مس��اوي با فرض انعدام و متالشي
ش��دن اجزاي آن جامعه اس��ت .آري ،معناي انهدام جامعه جز از بين رفتن
حسن و قبح ،حب و بغض ،اراده و كراهت و امثال آن نيست ،وقتي در بين
افراد يك جامعه اينگونه امور حكمفرما نباشد ديگر مصداقي براي اجتماع
باقي نميماند» (طباطبايي :1407ج ،8ص.)80

 4ـ  1ـ  )4تحريم عوامل آسيب زننده به فطرت انسان

دستورات خداوند هيچگاه منافاتي با نيازهاي فطري انسان ندارد .در زمان
جاهليت مش��رکان برخي زينتها و خوردنيها را بر خود حرام کرده بودند
و برخي اعمال زش��ت را که قرآن کريم از آن تعبير به فاحش��ه ميکند با اين
استدالل که پدرانشان را بر آن يافته بودند براي خويش مباح ميدانستند (ابن

عاش��ور :ج ،8ص .)76خداوند در پاسخ به اين استدالل ميفرمايد« :قل إنّما حرم

الحق و أن تشركوا باهلل
ي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغي بغير ِّ
رب َِ
ما لم ينزل به س��لطانا و أن تقولوا علي اهلل م��ا ال تعلمون»؛ بگو :پروردگار من

فقط زش��تكاريها را ،چه آشكارش [باشد] و چه پنهان ،و گناه و ستم ناحق
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را حرام گردانيده اس��ت و [نيز] اينكه چيزي را شريك خدا سازيد كه دليلي
ب��ر [ح ّقانيّت] آن نازل نكرده و اينكه چيزي را كه نميدانيد به خدا نس��بت
دهيد (اعراف.)33 :

قرآن مجيد هرگاه سخن از امر مباح يا الزمي به ميان ميآورد بالفاصله
از نقطهي مقابل آن يعني زشتيها و محرمات سخن ميگويد ،تا هر دو بحث
يكديگر را تكميل كنند (مکارم شيرازي  :1374ج ،6ص .)155عالوه بر آن در شيوهي
تعالي��م قرآن کريم ابتدا راههاي حالل و مع��روف و پس از آن راههاي حرام
و منکر بيان ميش��ود (قرائتي  :1383ج ،4ص .)58آنچه را که خداوند حرام کرده
عدول از اصول و افراط و زيادهروي است که به فطرت انسان آسيب ميزند
که از مصاديق آن فواحش اس��ت .فاحشه اس��مي است براي عمل مذموم و
آن مش��تق از فحش ،به ضم فاء ،و به معني کثرت و قوت در شيء مذموم و
مکروه است .بيشتر براي افعالي که قباحت و زشتي آنها شديد است و فطرت
سليم انسان از آن تنفر دارد و يا افعالي که خردمندان و صاحبان حلم به سبب
منش��أ ضرر و فسادي که دارند از آن ابا کرده و از ارتکاب به آن حياء دارند،
به کار ميرود (ابن عاش��ور :ج ،8ص .)4بيش��تر مفسران مراد از فواحش در آيهي
مذکور را گناهان کبيرهاي مانند زنا ،لواط و آنچه متعلق به قوهي ش��هوانيه و
جنسي انسان است تفس��ير کردهاند (محلي  :1416ج ،1ص157؛ زمخشري  :1407ج،2

ص101؛ طباطبايي :1417ج ،8ص.)86
ش��ايد تأكيد روي اين مطلب كه خواه پنهان باشد يا آشكار (ما ظهر منها

و ما بطن) از اين جهت است كه عربهاي جاهلي عمل زشت منافي عفت
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(مکارم شيرازي  :1374ج ،6ص.)155

تحليل روش و تبيين راهبردها

از مجموع اصول مطرح شده و توجه به روش قرآن کريم در متوجه کردن
مخاطبان خود چنين استنباط ميشود که توجه به زيربناهاي شناختي در هر
اصلي از اهميت ويژهاي برخوردار اس��ت .با توجه به تعاليم قرآن کريم اين
روش مقدم بر ساير روشهاست.
در پژوهشهاي جامعهش��ناختي از اين فرايند به «مکانيزم شناختي» تعبير
ميشود .گرچه بر اساس تحقيقات موجود اين روش سرعت کمتري در نهادينه
س��اختن يک رفتار در جامعه دارد ولي از بقا و ثبات بيشتري برخوردار است
(قليپور.)1386

استفاده از مکانيزم شناختي بيشتر متوجه نهادهاي آموزشي مانند مدارس
و دانشگاههاس��ت .از آنج��ا که اين نهادها نقش مؤث��ري در تحکيم پايههاي
شناختي افراد جامعه دارندبايد با تأسي از روش قرآن کريم در تحکيم بينش
افراد جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان بکوشند .پيريزي زمينههاي شناختي
حجاب و عفاف توس��ط اين نهادها در جامعه موجب ميشود که افراد يک
جامعه و به ويژه جوانان با معرفت و بينش عميقي خود را به حفظ حدود و
ثغور اين دو امر ملزم کنند.
شکلگيري زمينههاي شناختي حجاب و عفاف در بين مردم ،مقابله و دفع
را از بين برده پذيرش احکام و قوانين مربوط به اين دو مفهوم را ميسر ميسازد.
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 4ـ  )2فرهنگ سازي

حجم وس��يعي از آموزههاي قرآن کريم درب��ارهي نوع ارتباط ميان زن و
مرد و عفاف و پاکدامني در اين عرصه به چش��م ميخورد .فرهنگس��ازي
قرآن کريم در خالل بيان داس��تانهايي در س��ورههاي مکي و وصف برخي
نعمتهاي بهش��تي آغاز ميش��ود و اين روش همچنان در سورههاي مدني
ادامه مييابد.
مصاديق انس��انهاي عفيف و پاکدامن در س��ورهها معرفي ميش��وند و
شناعت و زشتي برخي انحرافات به تصوير کشيده ميشود.
ن��زول تدريج��ي آيات قرآن کري��م در خالل زندگ��ي مخاطبان خود و
تکري��م ارزشها و نکوهش ضد ارزشها که اغلب از طريق بيان داس��تانها
ت انسانهاي گذش��ته صورت ميپذيرد به صورت ناخودآگاه و
و سرگذش�� 
نامحسوس ارزش پاکدامني و رعايت حريمها را گوشزد و با اعالم زمينههاي
خطر اين دو مفهوم را در زندگي مخاطبان خويش نهادينه ميسازد.
اختصاص حجم وس��يعي از اين آيات فرهنگ ساز و استمرار آن هم در
سورههاي مکي و هم در سورههاي مدني داللت بر اهميت اين روش دارد.
قرآن براي دستيابي به اين مقصود از روشهاي ذيل بهره گرفته است:
 4ـ  2ـ  )1تکريم ارزشها به واسطهي تکريم انسانهاي پاکدامن
الف ـ حضرت موسي (ع)

در برخوردي که حضرت موسي (ع) با دختران حضرت شعيب (ع) دارد،
در داس��تاني که در آيات  23تا  26س��ورهي قصص به آن اشاره شده است،
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«قالت إحدٰئهما يأبت اس��تجره إن خير من استجرت القوي األمين»؛ يكي از آن
دو [دختر] گفت :اي پدر ،او را استخدام كن ،چرا كه بهترين كسي است كه
استخدام ميكني :هم نيرومند [و هم] درخور اعتماد است (قصص.)26 :
از اينكه دختر شعيب موسي (ع) را قوي و امين معرفي كرد ،فهميده ميشود
كه آن دختر از نحوهي عمل موسي (ع) در آب دادن گوسفندان طرز كاري ديده
كه فهميده او مردي نيرومند است .همچنين از عفتي كه آن جناب در گفتوگوي
با آن دو دختر از خود نشان داد و از اينكه غيرتش تحريك شد و گوسفندان آنان
را آب داد و نيز از طرز به راه افتادن او تا خانهي پدرش شعيب چيزهايي ديده
كه به عفت و امانت او پي برده است (طباطبايي :1417ج ،16ص.)26

ب ـ حضرت يوسف (ع)

خداوند متعال در س��ورهي يوس��ف پس از بيان سرگذشت آن حضرت
و آزمايش��ي که از آن س��ربلند بيرون آمد ،پس از اينکه از زندان آزاد ش��د و

به پادش��اهي مصر رس��يد در س��تايش آن حضرت ميفرمايد« :و ٰ
كذلك ّ
مكنّا
يتبوأ منها حيث يش��اء نصيب برحمتنا من نّشاء و ال نضيع
ليوس��ف في األرض ّ

أجر المحسنين»؛ و بدينگونه يوسف را در سرزمين [مصر] قدرت داديم ،كه
در آن ،هر جا كه ميخواست سكونت ميكرد .هر كه را بخواهيم به رحمت
خود ميرسانيم و اجر نيكوكاران را تباه نميسازيم (يوسف.)56 :
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ج ـ حضرت مريم (س)

خداون��د متعال در توصيف اين بانوي مطهره ميفرمايد« :و الّتي أحصنت

فرجها فنفخنا فيها من ّروحنا و جعلناها و ابنها ءاية للعلمين»؛ و (ياد كن حال)

آن زن (يعن��ي مريم) را كه دامنش را پاكيزه نگاه داش��ت و ما در آن از روح
خود بدميديم و او را با فرزندش (عيسي) معجز و آيتي بزرگ براي اهل عالم
قرار داديم» (انبياء.)91 :
در اين آيه خداوند آن حضرت را آيهاي براي عالميان دانسته است .چرا
ک��ه او نمونهي زن کاملي در عرصههاي عفت و طهارت و قوت و اخالص
براي خداوند متعال است و فرزندش از آيات الهي است هم در والدت و هم
در سخن گفتن (فضلاهلل  :1419ج ،15ص.)262
اين تکريم در س��ورههاي مدني نيز ادامه دارد آنجا که خداوند متعال در
إن اهلل اصطف ٰيك
بيان داستان آن حضرت ميفرمايد« :و إذ قالت الملئكة يامريم ّ

ي نس��اء العالمين»؛ و [ياد كن] هنگامي را كه فرشتگان
و ط ّهرك و اصطف ٰيك عل 
گفتند :اي مريم ،خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان

برتري داده است (آل عمران.)42 :

همچنين در سورهي تحريم ميفرمايد« :و مري َم ابنت عمران الّتي أحصنت

صدقت بكلمات رب ّها و ُكتُبه و كانت من القانتين»؛
فرجها فنفخنا فيه من ّروحنا و ّ

و نيز مريم دخت عمران را [َمثَل آورد] كه َر ِحمش را پاكيزه داشت و ما در آن
از روح قدسي خويش بدميديم ،و او كلمات پروردگار خود و كتب آسماني

او را [با كمال ايمان] تصديق كرد و از بندگان مطيع خدا بود (تحريم.)12 :
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خداون��د متعال در آيات��ي از قرآن کريم يکي از صف��ات بارز مؤمنان و
نمازگزاران را پاکدامني ايشان برميشمرد:

الرحمان الّذين يمشون علي األرض هونا و إذا خاطبهم الجهلون قالوا
و عباد ّ

حرم اهلل
سالما [ ]...و الّذين ال يدعون مع اهلل إالها ءاخر و ال يقتلون النّفس الّتي ّ

بالحق و ال يزنون و من يفعل ٰذلك يلق أثاما؛
إال ِّ

و بندگان خاص خداي رحمان آنان هس��تند كه بر روي زمين به تواضع

و فروتن��ي راه رون��د و هرگاه مردم جاهل به آنه��ا خطاب [و عتابي] كنند با
س�لامت نفس [و زبان خوش] جواب دهند [ ]...و آنان هستند كه با خداي
يكتا كس��ي را شريك نميخوانند و نفس محترمي را كه خدا حرام كرده جز
به حق به قتل نميرس��انند ،و هرگز گرد عمل زنا نميگردند ،كه هر كه اين
عمل كند كيفر گناهش را خواهد ديد (فرقان 63 :و .)68

ق��د أفلح المؤمنون [ ]...و الّذين هم لفروجهم حافظون ،إال علي أزواجهم أو

ما ملكت أيمانهم فإن ّهم غير ملومين؛ همانا اهل ايمان به فيروزي و رس��تگاري

رسيدند [ ]...و آنان كه فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه ميدارند مگر
در مورد همسرانشان يا كنيزاني كه به دست آوردهاند ،كه در اين صورت بر
آنان نكوهشي نيست (مؤمنون 6 :ـ )1

و الّذين هم لفروجهم حافظون ،إال علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين؛
و آنان كه اندام خود را [از ش��هوتراني] نگاه ميدارند .مگر بر زنان حالل و

كنيزان ملكي خويش كه [از اعمال شهوت با آنها] هيچ مالمت ندارند (معارج 29 :و .)30
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 4ـ  2ـ  )2نکوهش ضد ارزشها

ق��رآن کريم انس��انهاي متج��اوز از حدود الهي را که با ب��ر هم زدن نظم
طبيعي عالم خلقت راه صحيح رابطهي مشروع جنسي را از مسير خود منحرف
ميسازند سرزنش ميکند:
الف ـ نکوهش زنا

«و ال تقربوا ال ّزني إنّه كان فاحشة و ساء سبيال»؛ و هرگز به عمل زنا نزديك

نشويد ،كه كاري بسيار زشت و راهي بسيار ناپسند است (اسراء.)32 :

در تفاسير آمده است که هنگام نزول اين آيه هنوز حدودي براي زنا معين
نشده بود که پس از آن در سورهي نور حدود زنا تعيين شد (سيوطي  :1404ج،4

ص .)179رابطهي نامشروع جنسي (زنا) مفاسد و زيانهاي فردي ،اجتماعي و
خانوادگي فراواني را بهدنبال دارد؛ لذا در اسالم حرام شده و در قرآن كريم
در كنار شرك ،قتل 1و سرقت  2آمده است (قرائتي  :1383ج ،7ص.)52
«و ال تقربوا ال ّزني»؛ زنا نزديكي با زني است كه در عقد انسان نباشد« .إنّه

كان فاحش��ة»؛ به زنا نزديك نش��ويد زيرا معصيتي بزرگ است .يعني همان
طوري كه زنا در جاهليت زشت شمرده ميشد ،امروز هم زشت است .نظير
اين تعبير در قرآن مجيد بسيار است.
«و س��اء س��بيال»؛ و زنا بد راهي است .اش��اره به اين است كه عقل ،زنا را
زشت ميشمارد ،زيرا فرزند احتياج به پدر و مادر دارد و نميتوان زناكاران را
بر يكديگر ترجيح داد ،در نتيجه نس��بت فرزند به والدين قطع ميشود ،قانون
 1ـ فرقان		68:

 2ـ ممتحنه12:
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ميشود .همهي اينها از نظر عقل زشت و ناپسند است (طبرسي  :1372ج ،6ص.)638

اينکه در آيه فرموده است« :ال تقربوالزنا» ،به زنا نزديک نشويد ،مراد اين
اس��ت که از مقدمات زنا از قبيل چشمچراني ،بدحجابي ،خلوت با نامحرم،
نگاه به فيلم و عكسهاي آلوده خودداري كنيد» (بهرامپور :ج ،1ص.)285

ب ـ نکوهش قوم لوط

داس��تان قوم لوط در سورههاي هود و حجر و ش��عراء و انبياء و نمل و
عنكبوت ،که همگي از سورههاي مکياند ،آمده است.
حضرت لوط ،فاميل حضرت ابراهيم و تنها مردي بود كه به او ايمان آورد و
با او هجرت كرد« :فآمن له لوط» (عنکبوت .)26 :حضرت ابراهيم او را به منطقهاي
كه در آن گناه و فحش��ا رواج داشت فرستاد؛ لذا بخش مهم كار حضرت لوط
مبارزه با فحشا و منكرات جنسي بود ،كه بيشترين مشكل جامعه بود.
در اين داس��تانها به کرات گفتوگوي حضرت لوط (ع) با اين قوم به
تصوير کشيده شده است و اينکه حضرت لوط (ع) به ايشان ميفرمايد« :آيا
همس��ران خود را رها کردهايد و از روي ش��هوت به مردان روي آوردهايد؟
کاري که تا کنون در بين جهانيان سابقه نداشته است».
و لوطا إذ قال لقومه أ ْتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ّمن العلمين؛

و [ياد كن] لوط را هنگامي كه به قوم خود گفت :ش��ما به كاري زش��ت

ت
ميپردازيد كه هيچ يك از مردم زمين در آن [كار] بر شما پيشي نگرفته اس 
(اعراف80 :؛ عنکبوت.)28 :
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السبيل و تأتون في ناديكم المنكر...؛
الرجال و تقطعون ّ
أ ئنّكم لتأتون ّ

آيا شما با مردها درميآميزيد و راه [توالد و تناسل] را قطع ميكنيد و در
محافل [انس] خود پليدكاري ميكنيد؟ (عنکبوت)29 :

ج ـ نکوهش متجاوزان

خداون��د متعال در س��ورههاي مؤمنون و معارج پ��س از تکريم مؤمنان
و نمازگزاران��ي که عف��ت و پاکدامني ميورزند حدود اختيار ايش��ان را در
بهرهمن��دي از زنان و کنيزان روش��ن ميکند و غي��ر از آن را تجاوز و تعدي
ميخواند:

قد افلح المومنون [ ]...و الّذين هم لفروجهم حافظون؛ إال علي أزواجهم أو ما

ي وراء ٰذلك فأولئك هم العادون]...[ :؛
ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين؛ فمن ابتغ 
مگر در مورد همسرانش��ان يا كنيزاني كه به دس��ت آوردهاند ،كه در اين

صورت بر آنان نكوهش��ي نيست .پس هركه فراتر از اين ُجويد ،آنان از حد

درگذرندگاناند (مؤمنون 7 :ـ .)1

اال المصلي��ن [ ،]...و الّذين هم لفروجهم حافظ��ون ،إال علي أزواجهم أو ما

ي وراء ٰذلك فأولئك هم العادون؛
ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين ،فمن ابتغ 

مگر نمازگزاران حقيقي … و آنان که اندام خود را از ش��هوتراني نگه

ميدارند ،مگر بر زنان حالل و کنيزان ملکي خويش که از اعمال ش��هوت با
آنها هيچ مالمت ندارند ،و هر که غير از اين کند (و به ناروا شهوت راند) به
حقيقت متعدي و ستمکار است (معارج 31 :ـ .)22
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صرفنظر از وجه ديني ,رفتار عرف جامعه و نحوهي نگرش مردم نسبت
ب��ه هر عمل ,خود يکي از مهمتري��ن عوامل برانگيزاننده و ي��ا بازدارنده از
عمل به آن اس��ت .اگر رفتاري از ديدگاه اکثريت مردم رفتاري پس��نديده و
تحس��ينانگيز باشد موجب ميل و رغبت بيشتر مردم براي عمل کردن به آن
ت و سرزنشکردني
ميش��ود و برعکس هرگاه رفتاري از ديدگاه مردم زش�� 
باشد خود عامل بازدارندهي قوياي به شمار ميآيد.
دربارهي چگونگي ارتباط ميان زن و مرد در جامعه نيز اين مسئله وجود
دارد .ق��رآن کريم به ک��رات با بهرهگيري از عرف ع��ام و ديدگاه حداکثري
جامعه به صورت نامحسوس و غير مستقيم عفت و پاکدامني را ستوده ،زشتي
و پليدي انحرافات اخالقي و بيعفتي را به تصوير کشيده است.
الف ـ بشارت مخاطبان به زنان پاکدامن بهشتي

خداون��د متعال در آيات متعددي دربارهي نعمتهاي بهش��تي س��خن
ميگويد .از جملهي اين نعمتها زنان بهش��تي هس��تند که از شاخصههاي
ايشان بکارت ،پاکدامني و مستور بودن ايشان از ديد نامحرمان است:
و عندهم قاصرات ّ
الطرف عين؛

و در بزم حضورشان حوران زيبا چشمي است كه (جز به شوهر خود) به
هيچ كس ننگرند (صافات.)48 :

فيهن قاصرات ّ
يطمثهن إنس قبلهم و ال جان؛
الطرف لم
ّ
ّ

در آن بهشتها زنان زيباي باحيايي است (كه به چشم پرناز جز به شوهر
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خود ننگرند) و دست هيچ كس از جن و انس پيش از آنها بدان زنان نرسيده
است (الرحمن.)56 :
يطمثهن إنس قبلهم و ال جان؛
حور مقصورات في الخيا م [ ]...لم
ّ

حورياني در سراپردههاي خود [مستور از چشم بيگانگان] [ ]...كه پيش از
ت (الرحمن 72 :و .)74
شوهران دست هيچ كس از جن و انس بدان زنان نرسيده اس 

ب ـ شماتت مريم (س) از سوي قومش

حضرت مريم (س) صديقه و از زنان بهش��ت و برگزيدگان درگاه الهي
است .و تولد عيسي (ع) بدون ازدواج آن حضرت از آيات و معجزات الهي
است اما از آنجا که اين نوع تولد ،تولد فرزند از دختري باکره ،در عرف عام
عملي عظيم و عجيب محس��وب ميش��ده قرآن کريم آن را از زبان قوم آن
حضرت «عملي عظيم و شگفت» بيان ميکند و شماتت آن قوم را به تصوير
کش��يده و ميفرمايد« :فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت ش��يا فريّا،
يأخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء و ما كانت ّأمك بغيّا»؛ پس [مريم] در حالي

كه او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد .گفتند :اي مريم ،به راستي
كار بسيار ناپسندي مرتكب شدهاي .اي خواه ر هارون ،پدرت مرد بدي نبود
و مادرت [نيز] بدكاره نبود (مريم 27 :و .)28
عالم��ه طباطبايي در تفس��ير اين آي��ات ميفرمايد« :ضمي��ر در "به"و در
"تحمله" به عيسي برميگردد و استفهام هم استفهام انكاري است و آن جمله
طعن و نوعي تقبيح است از مردم به مريم كه منشأ آن همان امر عجيبي است
كه با آن س��ابقه زهد و محجوبي از مريم دخت��ر عمران و آلهارون قديس
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ج ،14ص .)45بنابراين زبان به ش��ماتت و مالمت آن حضرت گشوده و گفتند:
«حيف از آن سابقهي درخشان ،با اين آلودگي! صد حيف از آن دودمان پاكي

كه اينگونه بدنام شد» .گفتند« :اي مريم! تو مسلمًا كار بسيار عجيب و بدي
انجام دادي» (مکارم شيرازي  :1374ج ،13ص.)50

گرچه مقايس��هي حضرت مريم (س) ،که خود مظهر انسانهاي پاکدامن
اس��ت ،با ديگر مصاديقي که در قرآن در اين باره ش��ماتت ش��دهاند صحيح
نيس��ت اما هدف از ذکر داس��تان آن حضرت در اين بخش بيان عرف عام و
ديدگاه مردم دربارهي اين نوع تولد است.
ج ـ شماتت زليخا از سوي زنان مصري

و قال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتئٰها عن نفسه قد شغفها حبّا إنّا

لنرٰئها في ضالل مبين؛

و [دس��تهاي از] زنان در شهر گفتند :زن عزيز از غالم خود ،كام خواسته
و س��خت خاطرخواه او شده اس��ت .به راستي ما او را در گمراهي آشكاري
ميبينيم (يوسف.)30 :
اين آيه و پنج آيهي بعد آن متعرض داس��تان زنان مصر با يوس��ف است
ك��ه در خانهي عزيز اتفاق افتاد .آنچه كه از دقت در آيه به دس��ت ميآيد و
قرائن حاليه هم تأييدش ميکند و با طبع قضيه هم سازگاري دارد اين است
كه وقتي داستان برخورد يوسف با عزيز و آن گفت و شنودها پايان يافت به
تدريج خبر در ش��هر انتشار پيدا كرد و نقل مجالس بانوان شد .به طوري كه
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در مجالس خود و هر جا كه مينشستند اين قضيه را پيش كشيده زليخا را به
باد سرزنش ميگرفتند ،كه با اينكه شوهر دارد عاشق بردهي خود شده و در
عشق خود آن چنان عنان از دست داده كه با او به مراوده هم پرداخته و لكه
ننگي بر دامن خود نهاده است (طباطبايي  :1417ج ،11ص.)144
 4ـ  2ـ  )4معرفي زمينههاي خطرساز

درب��ارهي رابطه مي��ان زن و مرد عواملي وجود دارن��د که غفلت از آنها
موجب ميشود که گاه انسان گرفتار لغزش شود .قرآن کريم به زيبايي عوامل
خطرآفرين در رابطه ميان دو جنس مخالف را بيان ميکند.
الف ـ زيبايي

کشش طبيعي انسان به سوي زيبايي در مواقع ارتباط ميان زن و مرد خود
خطرآفرين است .قرآن کريم در تعاليم غير مستقيم خود اين عامل مهم را به
تصوير ميکشد .گرچه تفاوتهاي مهمي از حيث پاکدامني در بين مصاديق
مطرح شده در اين باره وجود دارد:
ـ حضور ملکهاي زيبا در قالب بشر نزد مريم (س)

هنگام��ي که حضرت مريم (س) براي عبادت از قوم خود کناره گرفت،
خداوند متعال جبرئيل را در قالب انساني زيبا بر آن حضرت ممثل کرد:
فاتخذت من دونهم
و اذكر في الكتاب مري َم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيّاّ ،

حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويّا؛

و در اين كتاب از مريم ياد كن ،آن گاه كه از كسان خود ،در مكاني شرقي
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سوي او فرستاديم تا به [شكل] بشري خوشاندام بر او نمايان شد (مريم16 :و.)17

«بشراً سوي ًا» يعني فرشتهاي که در صورت جواني زيبا با صورتي نوراني

که در خلقتش اعتدال بود (اندامي متناس��ب داشت) و مستوي الخلق بود بر
آن حضرت ظاهر شد (زمخشري  :1407ج ،3ص.)9

پيداس��ت كه در اين موقع چه حالتي به مريم دس��ت ميدهد ،مريمي که
همواره پاكدامن زيسته ،در دامان پاكان پرورش يافته و در ميان جمعيت مردم
ضربالمثل عفت و تقواس��ت ،از ديدن چنين منظرهاي كه مرد بيگانه زيبايي
به خلوتگاه او راه يافته چه ترس و وحشتي به او دست ميدهد؟ لذا بالفاصله
صدا زد :من به خداي رحمان از تو پناه ميبرم اگر پرهيزكاري؛ قالت إنّي أعوذ

بالرحمن منك إن كنت تقيّا (مکارم شيرازي  :1374ج،13
ّ

ص.)34

حض��رت مريم (س) يکي از مهمترين مصاديق انس��انهاي پاکدامن در

إن اهلل اصطفئٰك و ط ّهرك
قرآن کريم به شمار ميآيد« :و إذ قالت الملئكة يامريم ّ
ي نساء العالمين» (آل عمران )42 :زيبايي نميتواند عامل خطرآفريني
و اصطفئٰك عل 

براي آن صديقهي پاکدامن باش��د اما عکسالعمل حضرت مريم از مقابله با
جواني زيبا نش��انهي خطري اس��ت که آن حضرت احساس کرد و احساس
خطر و پناه بردن وي به خداوند متعال ما را به خطرساز بودن اين عامل مهم
رهنمون ميسازد.
زيبايي فرشتگان ممثل در خانهي لوط (ع) و هجوم قوم لوط به خانهي آن حضرت

همانگونه که گذشت قوم حضرت لوط با مهمانان خود عمل زشت لواط
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را انجام ميدادند تا مردم از مهمان شدن بترسند (قرائتي  :1383ج ،4ص.)109

اين قوم س��رانجام گرفتار عذاب الهي شدند .هنگامي که فرشتگان الهي
در قال��ب دو مرد زيبا براي عذاب اين قوم به خانهي لوط (ع) وارد ش��دند،
اين قوم خطاکار ،با آگاهي از وجود دو انس��ان زيبا در خانهي آن حضرت،
براي انجام دادن اين عمل شنيع به خانهي آن حضرت هجوم آوردند« :و ّلما
جاءت رسلنا لوطا سيء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا يوم عصيب»؛ و چون

فرس��تادگان ما نزد لوط آمدند ،به [آمد ِن] آنان ناراحت ،و دستش از حمايت
ايشان كوتاه شد و گفت :امروز ،روزي سخت است (هود.)77 :
چون رس��والن الهي در قالب جواناني زيباروي به س��راغ حضرت لوط
آمدند و ميهمان او شدند ،لذا آن حضرت از سوء قصد قوم فاسد خود نسبت
به ميهمانانش نگران شد (قرائتي  :1383ج ،5ص.)358

ـ زيبايي يوسف (ع) و وسوسهي زليخا و زنان مصري

لهن متّكا و ءاتت كل واحدة
فلما س��معت
إليهن و أعتدت ّ
بمكرهن أرسلت ّ
ّ
ّ

فلما رأينه أكبرنه و ّ
أيديهن و قلن حاش
قطعن
منهن سكينا و قالت اخرج
ّ
ّ
ّ
عليهن ّ
هلل ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كريم؛ (يوسف.)31 :

چون (زليخا) مالمت زنان مصري را دربارهي خود ش��نيد ،فرس��تاد و از
آنها دعوت کرد و مجلس��ي بياراست و به احترام هر يک بالش و تکيهگاهي
بگس��ترد و به دس��ت هر يک کاردي و ترنجي داد (و آنگاه با زيب و زيور
يوسف را بياراست) و تقاضا نمود که به مجلس اين زنان درآ ،چون يوسف
را زنان مصري ديدند در جمال او حيران ش��ده و بر حس��نش زبان به تکبير
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است بلکهي فرشتهي بزرگ (حسن و زيبايي) است
حض��رت يوس��ف (ع) در زيبايي بينظير و در عف��ت و پاکدامني الگوي
همگان است (قرائتي :1383ج ،6ص .)69اين آيه تصويرگر صحنهي نمايشي است که
زليخا براي زنان مصري ترتيب داده است .وي براي توجيه عمل خود نيازمند
اقرار گرفتن از زبان زنان مصر است .اما زنان مصر كه طبق بعضي از روايات ده
نفر و يا بيشتر از آن بودند ،هنگام مشاه دهي آن قامت زيبا و چهرهي نوراني و
صورت دلرباي يوسف چنان واله و حيران شدند كه دست از پا و ترنج از دست
(فلما
نميشناختند .آنها به هنگام ديدن يوسف او را بزرگ و فوقالعاده شمردند ّ

رأينه أكبرنه) و آن چنان از خود بيخود ش��دند كه (به جاي ترنج) دستها را

بريدند (و قطعن ايديهن) (مکارم شيرازي  :1374ج ،9ص.)395

ب ـ خلوت

حض��ور زن و مرد نامحرم در مکاني بس��ته که امکان ورود فرد س��ومي
وجود نداش��ته باش��د خود يکي ديگر از زمينههاي خطرآفرين است .پيامبر
(ص) در اين باره ميفرمايد« :شيطان به موسي (ع) گفت :اي موسي! با زني
که با تو محرم و يا حالل نيس��ت خل��وت مکن (تنها مباش) ،به خاطر آنکه
هيچ مردي با زن نامحرمي خلوت نميکند مگر اينکه من همراه آن دو هستم»
(مجلسي :ج ،13ص.)350
خداوند متعال در قالب بيان سرگذش��ت اقوام گذشته در سورههاي مکي
مخاطبان خود را از وجود چنين زمينههاي خطرآفريني آگاه ميسازد.
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ـ دوري مريم از قومش و تنهايي او و ترسي که از وجود فرشتهی الهي
در آن خلوت احساس کرد:
فاتخذت من دونهم حجابا فأرس��لنا إليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويّا ،قالت
ّ

ي أع��وذ بالرحمان منك إن كنت تقيّا؛ در اين هن��گام ما روح خود [يكي از
إن�� ِ
فرشتگان بزرگ] را به سوي او فرستاديم و او در شكل انسان كامل بيعيب

و نقص و خوش قيافهاي بر مريم ظاهر شد (مريم 17 :و .)18
ـ قرآن کريم به زيبايي فضاي خلوت فراهم شده توسط زليخا را ترسيم
کرده است:

و راودته الّتي هو في بيتها عن نّفسه و غ ّلقت األبواب و قالت هيت لك قال

ي أحسن مثواي إنّه ال يفلح ّ
الظالمون؛
معاذ اهلل إنّه رب ِ

و آن [بان��و] كه وي در خانهاش بود خواس��ت از او كام گيرد ،و درها را

[پياپ��ي] چفت كرد و گفت :بيا كه از آ ِن توام! [يوس��ف] گفت :پناه بر خدا،

او آقاي من اس��ت .به من جاي نيكو داده اس��ت .قطعًا س��تمكاران رستگار
نميشوند (يوسف.)23 :
يوسف (ع) در خانهي عزيز مصر به زندگي عادي خود مشغول بود ولي
زيبايي فوقالعادهي وي باعث زحمت او شد .همسر عزيز مصر كه زليخا نام
داشت عشق يوسف را به دل گرفت و هر روز كه ميگذشت عشق او شدت
مييافت تا اينكه روزي اين زن هوسباز يوس��ف را به سوي خود خواند و
خواس��ت او را فريب دهد و از او كام دل بجويد ،براي رسيدن به اين هدف
تمام درها را بس��ت و يوس��ف را به درون اتاقي برد و از او خواس��ت كه با
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كاري ن��داد و گفت :به خدا پناه ميبرم كه خ��دا پروردگار و تربيتكنندهي
من اس��ت و هم اوست كه جايگاه مرا نيكو كرده است و نيز به زليخا گفت:
هرگز ستمگران رستگار نميشوند .و اين كار نوعي ستمگري و خيانت است
(جعفري :ج ،5ص.)364

ج ـ گفتوگو

يکي ديگر از زمينههاي خطرساز ،گفتوگوي زن و مرد نامحرم با يکديگر
اس��ت .اينکه انس��ان در برخورد با شخص نامحرم چگونه رفتار کند و از چه
س��خناني براي رس��اندن مقصود خود بهره بگيرد مهم اس��ت .خداوند متعال
برخ��ي از زمينههاي ايج��اد گفتوگوي ميان دو جن��س مخالف را در قالب
بيان داس��تانهايي به تصوير ميکش��د .گرچه برخ��ي گفتوگويها از قبيل
گفتوگوي حضرت مريم (س) با جبرئيل و گفتوگوي حضرت موسي (ع)
با دختران شعيب از نمونهي گفتوگويهاي ضروري و سالم ميان زن و مرد
است ولي نحوهي بيان قرآن در اين داستانها و اشاراتي که وجود دارد همگي
دال بر اين است که گفتوگو ميتواند يکي از زمينههاي خطرساز باشد:
ـ گفتوگوي مريم (س) با جبرئيل (ع)

مريم (ع) از ش��دت وحش��تي كه از حضور جبرئيل عارضش ش��ده بود
مبادرت به سخن كرد ،او خيال ميكرد كه وي بشري است كه به قصد سوء
بدانجا ش��ده لذا خود را به پناه رحمان س��پرد تا رحمت عامهي الهي را كه
هدف نهايي منقطعين عباد است متوجه خود سازد (طباطبايي :1417ج  ،14ص.)41
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بالرحمان منك إن كنت تقيًا»؛ من از تو به رحمان پناه ميبرم،
«قالت إن ِ
ي أعوذ ّ
اگر تو با تقوي باش��ي ،و چون بايد باتقوي باشي پس همان تقوايت بايد تو

را از سوء قصد و متعرض شدنت به من باز بدارد (طباطبايي :1417ج  ،14ص.)41

ـ گفتوگوي موسي (ع) و دختران حضرت شعيب (ع)

خداوند متعال در داس��تان حضرت موسي (ع) و دختران شعيب نحوهي
برخورد و سخن گفتن دختران را با موسي (ع) چنين بيان ميکند« :و ّلما ورد

ن تذودان
ماء مدين وجد عليه ّأمة ّمن النّاس يس��قون و وج��د من دونهم امرأتي ِ

الرعاء و أبونا ش��يخ كبير»؛ و چون
قال ما خطبكما قالتا ال نس��قي حت 
ي يصدر ّ
بر س��ر چاه آبي (حوالي) شهر مدين رس��يد ،آنجا جماعتي را ديد که حشم
و گوسفندانش��ان را س��يراب ميکردند و دو زن را يافت که دور از مردان در
کناري به جمعآوري گوسفندانش��ان مشغول بودند؛ (موسي به جانب آن دو
زن رفت و) گفت :ش��ما اينجا چه ميکنيد و کار مهمتان چيست؟ آن دو زن
پاس��خ دادند که (چون ما اختالط با م��ردان نتوانيم ،اينجا) منتظريم تا مردان
گوسفندانشان را سيراب کرده) بازگردند و آنگاه گوسفندان خود را سيراب
کنيم) و پدر ما ش��يخي سالخورده و فرتوت اس��ت (و مرد ديگري نداريم،
ناچار ما را به شباني گوسفندان فرستاده) (قصص.)23 :

نکتهي جالب توجه در آيهي مذکور اين اس��ت که دختران حضرت شعيب
از جماعت فاصله گرفته بودند و گوسفندان خود را از اينکه با بقيهي گوسفندان
مخلوط شود دور نگه داشته بودند (ابوالفتوح رازي) .هنگامي که حضرت موسي (ع)
از علت حضور ايش��ان س��ؤال کرد در نهايت عفاف و اختصار علت حضور
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از آيه چنين استنباط ميشود که گفتوگوي زن و مرد در صورت لزوم مانعي
ندارد و در گفتوگو بايد نهايت اختصار را رعايت کرد (قرائتي :ج ،9ص.)37

ـ گفتوگوي زليخا با يوسف (ع)

و راودته الّتي هو في بيتها عن نّفس��ه و غ ّلقت َ
األبواب و قالت هيت لك قال

ي أحسن مثواي إنّه ال يفلح ّ
الظالمون؛
معاذ اهلل إنّه رب ِ

و آن [بان��و] كه وي در خانهاش بود خواس��ت از او كام گيرد ،و درها را

[پياپ��ي] چفت كرد و گفت :بيا كه از آ ِن توأم! [يوس��ف] گفت :پناه بر خدا،

او آقاي من اس��ت .به من جاي نيكو داده اس��ت .قطعًا س��تمكاران رستگار
نميشوند (يوسف.)23 :

نداشتن فرزند از يك سو ،غوطهور بودن در يك زندگي پر تجمل اشرافي
از س��وي ديگر و نداش��تن هيچگونه گرفتاري در زندگي داخلي آن چنان كه
معمول اشراف و متنعمان است از سوي سوم و بيبند و باري شديد حاكم بر
دربار مصر از سوي چهارم اين زن را كه از ايمان و تقوي نيز بهرهاي نداشت
در امواج وسوس��ههاي شيطاني فرو برد ،آن چنان كه سرانجام تصميم گرفت
مكنون دل خويش را با يوسف در ميان بگذارد و از او تقاضاي كامجويي كند.
او از تمام وس��ايل و روشها براي رس��يدن به مقصد خ��ود در اين راه
اس��تفاده كرد و با خواهش و تمنا كوشيد در دل او اثر كند آن چنان كه قرآن
ميگويد« :آن زن كه يوسف در خانه او بود پي در پي از او تمناي كامجويي
كرد» (و راودته الّتي هو في بيتها عن نفسه) (مکارم شيرازي  :1374ج ،9ص.)367
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 4ـ  2ـ  )5انذار از عواقب بيعفتي

قرآن کريم پس از بيان داس��تانها مخاطبان خ��ود را از عواقب بيعفتي
ترسانده نمونههايي از عواقب امر را بيان ميکند:
الف ـ هالکت و عذاب الهي

قرآن در س��ورههايي که به بيان داس��تان قوم لوط و اعمال زشت ايشان
ميپردازد ،در پايان پس از بيان اينکه موعظهي پيامبرش��ان به حالشان سودي
نبخش��يد و حضرت ل��وط (ع) به ناچار قومش را ترک گفت ،سرگذش��ت
دردن��اک آنه��ا را بيان ميکند که چگونه با بر ه��م زدن نظام طبيعت و انجام
اعمالي مغاير با طبيعت و فطرت خداوند آنها را گرفتار عذاب کرد:
و أمطرنا عليهم ّمطرا فانظر كيف كان عقبة المجرمين؛ و بر آن قوم باراني از

سنگ فرو باريديم بنگر که عاقبت کار بدکاران چيست (اعراف.)84 :

و أمطرنا عليهم ّمطرا فساء مطر المنذرين؛ و بر سر آنها (که بايستي به کيفر

برس��ند) سنگباران هالک بارانديم که بسيار بد باران هالکتي است بر آن قوم
بدکار (نمل.)56 :
فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها و أمطرنا عليها حجارة من سجيل ّمنضود؛
ّ

س��ومة عند ربّك و ما هي من الظلمين ببعيد؛ چون صبح ش��د فرمان قهر ما
ّم ّ
ديار آن قوم نابکار را ويران و زيروزبر ساخت و بر سر آنها مرتب از آسمان

س��نگ هالک فرو ريختيم ،که آن سنگهاي بال بر سر ستمکاران از امر خدا
نش��اندار و معين بود و البته چنين هالکتي از ظالمان عالم دور نخواهد بود
(هود 82 :و .)83
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عذاب ميفرمايد« :معناي آيه اين اس��ت ك��ه وقتي امر ما به عذاب بيامد ،كه
منظور امر خداي تعالي به مالئكه اس��ت ،ب��ه اينكه آن قوم را عذاب كنند و
اين امر همان كلمهي «كن» است كه آيهي شريفهي «إنّما أمره إذا أراد شيئا أن
يقول له كن فيكون» (يس )82 :ما آن قريه را زيرورو كرديم ،بلندي آن سرزمين
را پس��ت ساخته و بر س��ر خود آنان واژگون ساختيم و سنگهايي از جنس
كلوخ بر آنان بباريديم ،سنگهايي مرتب و پشت سر هم كه تكتك آنها نزد
پروردگارت و در علم او عالمت زده شده بودند و به همين جهت يك دانه
از آنها از هدف به خطا نرفت چون براي خوردن به هدف انداخته شده بود»
(طباطبايي :1417ج ،10ص.)344
اين عذاب به علت بزرگي گناه و شدت و حرمت عمل قوم لوط بود که
در آيات به تعابير متعدد به زشتي آن اشاره شده است:
فحشا« :أ تأتون الفاحشة» ( اعراف)79 :؛

اسراف« :بل أنتم قوم مسرفون» (اعراف)80 :؛

جرم« :كيف كان عاقبة المجرمين» (اعراف)83 :؛
ظلم« :و ما هي من ّ
الظالمين ببعيد» (هود)82 :؛

خباثت« :كانت تعمل الخبائث» (انبياء)74 :؛

جهالت« :بل أنتم قوم تجهلون» (نمل)54 :؛

فسق« :إنّهم كانوا قوم سوء فاسقين» (انبياء.)74 :

در رواي��ات نيز تهديدات ش��ديدي در اين باره به چش��م ميخورد ،از
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جمله اينكه هرگاه با نوجواني لواط ش��ود ،عرش اله��ي به لرزه درميآيد و
در قيامت خداوند با آنها س��خن نميگويد (مجلس��ي :ج ،76ص .)63امام صادق
(ع) فرمود« :اگر بنا ش��ود كه كس��ي را دو بار سنگسار كنند ،آن شخص فرد
اهل لواط اس��ت» (همان :ص .)67رسول اكرم (ص) نيز فرمودند« :كسي كه بر
لواط با ديگران اصرار داشته باشد ،از دنيا نميرود مگر آنكه مردم را به لواط
با خودش دعوت خواهد كرد» (مجلس��ي ،هم��ان :ص .)67در عمل لواط ،فاعل و
مفعول هر دو اعدام ميشوند و دليل حرمت آن در روايات ،فساد و قطع نسل
معرفي شده است (نهج البالغه :حكمت .)252
ب ـ رسوايي

يکي ديگر از آثار بيعفتي رس��وايي اس��ت .قرآن کريم س��رزنش زليخا
توسط زنان مصري را بيان ميکند که اين عمل در نظر آنها عملي زشت بود
و اينکه زليخا نتوانست بر خواستههاي نفساني خود غلبه کند موجب بدنامي
او در بين مردم زمان خودش شد.
و قال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتئٰها عن نّفسه قد شغفها حبّا إنّا

لنرٰئها في ضالل ّمبين؛

و [دس��تهاي از] زنان در شهر گفتند :زن عزيز از غالم خود ،كام خواسته

و س��خت خاطرخواه او شده اس��ت .به راستي ما او را در گمراهي آشكاري
ميبينيم (يوسف.)30 :
فطرت سليم و قوانين عفت و آبرو و شرف اباء دارد از اينکه مرد يا زني
در لغزشگاه فحشاء بلغزد .زشتي و استهجان اين امر زماني بيشتر ميشود که
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که ايش��ان الگوي ساير مردم هس��تند ،پس هر اندازه که انسان از نظر مقامي
در رتبهي باالتري باش��د گناهش عظيمتر اس��ت و کرامتش بيشتر خدشهدار
ميش��ود .بدين ترتيب بود که زنان مصري ،ش��ايعهي سقوط زليخا را انکار
ميکردند و به نوعي در صدد يافتن توجيهي براي عمل او بودند (زحيلي :1422
ج ،2ص.)1104

تحليل روش و تبيين راهبردها

اختصاص حجم وس��يعي از آيات قرآن کريم ب��ه اين روش و همچنين
اس��تمرار آن در دوران ن��زول ک��ه البته غلبه آن در س��ورههاي مکي بيش از
س��ورههاي مدني است نش��اندهندهي اهميت اين روش اس��ت .استفاده از
مصاديقي که براي مخاطبان ملموس و ش��ناخته شده باشد روش ديگر قرآن
کريم در فرهنگس��ازي است .بسياري از داستانهايي که در قرآن کريم بيان
ش��ده مربوط به اقوامي است که عرب اطالعاتي دربارهي ايشان به واسطهي
همجواري با يهوديان و مسيحيان به دست آورده بود و قرآن کريم در خالل
بيان ابهاماتي که دربارهي اين اقوام در بين جامعه آن روز وجود داشت با ذکر
مصاديقي ملموس و آشنا به فرهنگسازي پرداخت.
از سوي ديگر شاهد تکرار مصاديق اعم از مثبت و منفي در چند سورهي
مختلف هستيم .بنابراين وسعت ،استمرار و تکرار از ويژگيهاي فرهنگسازي
در قرآن کريم اس��ت .در مطالعات جامعهش��ناختي از اين روش به مکانيزم
هنجاري تعبير ميش��ود (قليپور  .)1386استفاده از مکانيزمهاي هنجاري براي
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نهادينه ش��دن رفتار در جامعه ثبات و ش��تاب متوسطي دارد و موجب ايجاد
تعهد به رفتار ميشود (همان).
به نظر ميرس��د ،اين روش در جامعهي امروز متوجه نهادهاي فرهنگي
ماس��ت .نوع گفتوگوي ميان زن و مرد نامحرم ،زيبايي ،ارزشگذاريها در
عرف عام و الگوهاي معرفي شده به جوانان و نوجوانان ما ،که امروزه اغلب
از طريق رس��انه در جامعه نهادينه ميشوند ،همهي زمينههايي است که اين
نهادها و دس��تاندرکاران فرهنگ جامعه باي��د موفق بودن يا نبودن خود در
فرهنگسازي را در آنها جستوجو کنند.
هنگامي که رفتارها در جامعه وجههي فرهنگي و عرفي پيدا کنند و با زندگي
مردم آميخته شوند مردم خود بهترين داوران رفتارها در جامعه و مجريان احکام
خواهند بود .با نهادينهسازي ارزشها در جامعه با استفاده از شيوههاي ملموسي
مانند داستان ,کمتر مجبور به توسل به اجبار و زور ميشويم.
 4ـ  )3تشريع

چنان که بايد ش��د ،هرگاه با ايجاد زمينههاي ش��ناختي مردم دانستند که
پوش��ش براي آنها يک ارزش و زندگي در مس��ير فطرت ايش��ان اس��ت ،با
مشاهدهي بيعفتيها و ناهنجاريهاي اخالقي خود پا پيش نهاده و خواستار
مجازات متخلفان ميشوند .علياالصول تشريع و قانونگذاري نيازمند ايجاد
زمينههاست .خداوند متعال در آيات قرآن کريم زمينههاي شناختي و ارزشي
عفاف و حجاب را ايجاد کرد و در سالهاي نزول قرآن کريم در مدينه و پس
از انس��جام و استقرار جامعهي مسلمين و معرفي پيامبر به عنوان حاکم ديني
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روش قرآن کريم در تش��ريع يا به عبارتي مراحل تشريع نيز در جايگاه خود
حايز اهميت است که در ذيل به اين مراحل اشاره ميشود:
 4ـ  3ـ  )1اولويت حاکم ديني و خانوادهي او براي عمل به احکام شرعي

خداون��د متعال در اولين آيات س��ورهي احزاب در وهلهي اول پيامبر را
الگويي نيکو معرفي ميکند:

لقد كان لكم في رس��ول اهلل أسوة حسنة لّمن كان يرجوا اهلل و اليوم االخر و

ذكر اهلل كثيرا؛ البته شما را در اقتداي به رسول خدا (چه در صبر و مقاومت با
دشمن و چه ديگر اوصاف و افعال نيکو) خير و سعادت بسيار نزد خداست
براي آن کس که به ثواب خدا و روز قيامت اميدوار باش��د و ياد خدا بس��يار
کند (احزاب.)21 :
مراد از اسوه بودن رسول خدا اقتدا به آن حضرت است (مغنيه  :1424ج،6
ص.)205

زمخش��ري نيز دربارهي اس��وه بودن پيامبر ميگويد« :دو احتمال هست،
اول اينكه ،خود آن جناب اس��وهاي حس��نه و نيكو است ،يعني بهترين رهبر
و مؤتس��ي يعني مقتدي به است ،.....دوم اينكه ،بگوييم خود آن جناب اسوه
نيس��ت ،بلكه در او صفتي اس��ت كه جا دارد مردم به وي در آن صفت اقتدا
كنند و آن عبارت است از مواساة ،يعني اينكه خود را برتر از مردم نميداند
(زمخشري :ج ،3ص.)531
با ذکر اين مقدمه خداوند متعال مس��ئوليت زنان آن حضرت را در عمل
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به احکام الهي مس��ئوليتي خطير ميداند و متذکر ميش��ود که اگر از جانب
ايشان گناهي صورت پذيرد عذاب آن دو برابر ديگر انسانهاست ،و همچنين
پاداش کارهاي نيک آنها نيز مضاعف است:
ن و كان
منكن بفحشة مبيّنة يضعف لها العذاب ضعفي 
يا نس��اء النّب ِّ
ي من يأت ّ

منكن هلل و رس��وله و تعمل صلحا نؤتها أجرها
ٰذلك علي اهلل يس��يرا ،و من يقنت ّ
ن و أعتدنا لها رزقا كريما؛
مرتي ِ
ّ

اي زنان پيغمبر ،از شما هر كه به كار نارواي آشكاري دانسته اقدام كند او

را دو برابر ديگران عذاب كنند و اين بر خدا سهل و آسان است و هر كه از
ش��ما مطيع فرمان خدا و رسول باشد و نيكوكار شود پاداشش را دو بار عطا
كنيم و براي او روزي بسيار نيكو [در بهشت ابد] مهيا سازيم (احزاب 30 :و .)31

بنابراين و بر اساس بينش قرآن کريم ،مسئولين جامعه و به ويژه حاکمان
ديني نسبت به عمل به احکام در اولويت قرار دارند و به اين علت که محل
توجه مردم هستند؛ لغزش ايشان تأثير سوء بيشتري نسبت به مردم عادي دارد
و ارتکاب عمل زشت توسط ايشان خود الگويي براي سايرين است (مدرسي
 :1419ج ،10ص.)316

اينجاس��ت که خداوند متعال به تشريع احکام حجاب ميپردازد و اصل
تشريع را از زنان پيامبر آغاز ميکند:
«[ ]...اي زنان پيامبر با مردان نرم و نازک سخن نگوييد [ ]...و درست و
نيکو سخن بگوييد» ( احزاب.)32 :

«و در خانههايتان بنشينيد و آرام گيريد (و بيحاجت و ضرورت از منزل

96

روش قرآن در نهادینه سازی عفاف و حجاب

نياييد [( »]...احزاب.)33 :

و پس از بيان اين دستور به همسران پيامبر ،عموم مردم را مخاطب قرار
داده و ميفرمايد:
المس��لمت و المؤمني��ن و المؤمنٰت و القنتي��ن و القن ٰتت و
إن المس��لمين و
ٰ
ّ

الخشعين و ٰ
الص ٰبرات و ٰ
المتصدقين
الخشعت و
ّ
الص ٰبرين و ّ
الصد ٰقت و ّ
الصدقين و ّ
ّ

الحفظت و ّ
الذاكرين اهلل
و
ِّ
الحفظين فروجهم و ٰ
الصئٰمت و ٰ
الصئٰمين و ّ
المتصد ٰقت و ّ
كثيرا و ّ
أعد اهلل لهم مغفر ًة و أجراً عظيما؛
الذاكرات ّ

همانا همهي مردان و زنان مس��لمان و م��ردان و زنان با ايمان و مردان و

زنان اهل طاعت و عبادت و مردان و زنان راس��تگو و مردان و زنان صابر و
مردان و زنان خدا ترس خاشع و مردان و زنان خيرخواه مسكين نواز و مردان
و زن��ان روزهدار و مردان و زنان با حفاظ خوددار از تمايالت حرام و مردان
و زناني كه ياد خدا بس��يار كنند ،بر همهي آنها خدا مغفرت و پاداشي بزرگ
مهيا ساخته است (احزاب.)35 :

 4ـ  3ـ  )2تشريع به همراه بيان فلسفهي احکام

انس��ان هنگامي که دليل و فلسفهي عمل به قانوني را بداند و قانونگذار
منافع عمل به قانوني را براي او روشن کند و از خطرات و مضراتي که سرباز
زدن از قانون ميتواند براي او به وجود آورد آگاه ش��ود ،با رغبت بيش��تري
قانون را پذيرفته و به آن ملتزم ميشود.
خداون��د متعال در مس��ئلهي تش��ريع احکام مربوط به پوش��ش زنان و
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عفتورزي و پاکدامني ايشان ،داليلي را به شرح زير بر ميشمرد:
الف ـ پوشش و حجاب زنان مايهي حفظ طهارت و پاکي دروني خود و مردان

فسلوهن من وراء حجاب ٰذلكم أطهر لقلوبكم و
سألتموهن متاعا
[ ]...و إذا
ّ
ّ

قلوبهن [ ... ]...و هرگاه از زنان (رس��ول) متاعي ميطلبيد از پس پرده طلبيد
ّ

که حجاب براي آنکه دلهاي ش��ما و آنها پاک و پاکيزه بماند بهتر اس��ت ...
(احزاب.)53 :

ب ـ پوشش و حجاب زنان مايهي حفظ امنيت زنان و مصونيت از تعرض بيگانگان

ن فال تخضعن بالقول فيطمع الّذي
ن کأحد من النّساء إن اتّقيت َّ
ي لست ّ
ينساء النّب ّ

في قلبه مرض و قلن قو ً
ال معروفا؛

اي زنان پيغمبر! شما مانند ديگر زنان نيستيد (بلکه مقامتان رفيعتر است)
اگ��ر خدا ترس و پرهيزکار باش��يد ،پس زنهار نازک و نرم با مردان س��خن
مگوييد مبادا آنکه دلش بيمار (هوا و هوس) است به طمع افتد( ،بلکه متين)
و درست و نيکو سخن گوييد (احزاب.)32 :

جلبيبهن
عليهن من
ي قل ألزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين
يأي ّها النّب ّ
ّ
ّ
ْن فَلاَ يؤذين و كان اهلل غفورا ّرحيما؛
ٰذلك أَ ْدني أَن يُ ْع َرف َ
اي پيغمبر! با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خويش��تن را به

چادر فرو پوش��ند که اين کار براي اينکه آنها (به عفت و حريت) ش��ناخته
ش��وند تا از تعريض و جسارت (هوسرانان) آزار نکشند بر آنان بسيار بهتر
است و خدا (در حق خلق) آمرزنده و مهربان است (احزاب.)59 :

98

روش قرآن در نهادینه سازی عفاف و حجاب

الف ـ خداوند براي عفيفان و پاکدامنان اجر عظيم تدارک ديده است.

المس��لمت و المؤمني��ن و المؤمنٰت و القنتي��ن و القن ٰتت و
إن المس��لمين و
ٰ
ّ

الخشعين و ٰ
الص ٰبرات و ٰ
المتصدقين
الخشعت و
ّ
الص ٰبرين و ّ
الصد ٰقت و ّ
الصدقين و ّ
ّ
الحفظت و ّ
الذاكرين اهلل
و
ِّ
الحفظين فروجهم و ٰ
الصئٰمت و ٰ
الصئٰمين و ّ
المتصد ٰقت و ّ
كثيرا و ّ
أعد اهلل لهم مغفر ًة و أجراً عظيما؛
الذاكرات ّ

(احزاب)35 :

ب ـ هدف از بيان احکام سعادت شماست.

ن لكم و يهديكم س��نن الّذين من قبلك��م و يتوب عليكم و اهلل
يري��د اهلل ليبي َّ

عليم حكيم؛

خدا ميخواهد [راه س��عادت را] براي ش��ما بيان كند و شما را به آداب
[س��توده] آنان كه پيش از شما بودند رهبر گردد و بر شما ببخشايد ،كه خدا
دانا و به حقايق امور آگاه است (نساء.)26 :
ج ـ ايجاد زمينهها و تسهيالت ازدواج براي جلوگيري از بيعفتي در جامعه

الصالحي��ن من عبادك ْم و إمائكم إن يكونوا فقراء
و أنكح��وا األيام 
ي منك ْم و ّ

ي
يغنهم اهلل من فضله و اهلل واس��ع عليم ،و ليس��تعفف الّذين ال يجدون نكاحا حت 
مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن
يغني ّه��م اهلل من فضله و الّذين يبتغون الكت��اب ّ
علمت��م فيهم خيرا و ءاتوه��م ّمن مال اهلل الّذي ءاتيكم و ال تكرهوا فتياتكم علي
فإن اهلل من بعد
البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة ّ
الدنيا و من يكره ّهن ّ

إكراههن غفور ّرحيم؛
ّ
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عزبهايت��ان را و غالمان و كنيزان خود را كه شايس��ته باش��ند همس��ر
دهيد .اگر بينوا باش��ند خدا به كرم خود توانگرشان خواهد ساخت ،كه خدا
گش��ايشدهنده و داناست .آنان كه استطاعت زناشويي ندارند ،بايد پاكدامني
پيش��ه كنند تا خدا از كرم خويش توانگرش��ان گردان��د .و از بندگانتان آنان
كه خواهان بازخريدن خويش��ند ،اگر در آنها خيري يافتيد ،بازخريدنشان را
بپذيريد .و از آن مال كه خدا به شما ارزاني داشته است به آنان بدهيد و كنيزان
خود را اگر خواهند كه پرهيزکار باش��ند به خاطر ثروت دنيوي به زنا وادار
مكنيد .هر كس كه آنان را به زنا وادارد ،خدا براي آن كنيزان كه به اكراه بدان
كار وادار گشتهاند آمرزنده و مهربان است (نور 32 :و .)33

در آيات بحث شده به يكي ديگر از مهمترين طرق مبارزه با فحشاء ،كه
ازدواج س��اده و آس��ان و بيريا و بيتكلف است ،اشاره شده ،زيرا اين نكته
مسلم است كه براي برچيدن بساط گناه بايد از طريق اشباع صحيح و مشروع
غرائز وارد شد و به تعبير ديگر هيچگونه «مبارزهي منفي بدون مبارزهي مثبت»
مؤثر نخواهد افتاد؛ لذا در نخستين آيهي بحث شده ميفرمايد« :مردان و زنان
بيهمسر را همسر دهيد و همچنين غالمان و كنيزان صالح و درستكارتان را
(مکارم شيرازي  :1374ج ،14ص.)456

 4ـ  3ـ  )4تشريع به همراه شديدترين مجازات و اجراي حدود براي متخلفان
الفـاجراي حد يک صد تازيانه براي زناکار در مأل عام

ال ّزانية و ال ّزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و ال تأخذكم بهما رأفة في

دين اهلل إن كنتم تؤمنون باهلل و اليوم االخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛
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كني��د و هرگز دربارهي آنان در دين خدا رأف��ت و ترحم روا مداريد اگر به
خدا و روز قيامت ايمان داريد ،و بايد عذاب آن بدكاران را جمعي از مؤمنان
مشاهده كنند (نور.)2 :

اين آيه مشتمل بر احکام زير است:
ـ زدن صد تازيانه به پوست به حدي که درد آن به گوشت تجاوز نکند.
ـ زدن تازيانه ميبايس��ت توسط حکام و پيشوايان (ائمه) صورت پذيرد و
اين کار (مجازات مجرم) از نشانههاي ايمان و تالش براي حفظ دين الهي است.
ـ مجازات ميبايست در مأل عام انجام شود تا مردم از ارتکاب مشابه آن
برحذر شوند (فاضل مقداد  :1419ج ،2ص.)342
زدن تازيانه وظيفهي امام و منصوب از طرف امام است (طبرسي  :1372ج ،7ص.)197

ب ـ تحريم ازدواج مؤمنان با زناکاران

الزاني ال ينكح إال زانية أو مش��ركة و ال ّزانية ال ينكحها إال زان أو مش��رك و

حرم ٰذلك علي المؤمنين؛
ّ

مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نميكند و زن زانيه را هم جز

مرد زاني و مش��رك به نكاح نخواهد گرفت و اين كار بر مردان مؤمن حرام
است (نور)3 :

معناي آيه ،با كمك روايات وارده از طرق اهل بيت (ع) ،اين اس��ت كه:
وقتي زناي زناكار شهرت پيدا كرد و حد بر او جاري شد ،ولي خبري از توبه
كردنش نشد ،ديگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند ،بايد يا با
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زن زناكار ازدواج كند و يا با زن مشرك .همچنين اگر زناي زن زناكار شهرت
يافت و حد هم بر او جاري ش��د ولي توبهاش آش��كار نگشت ،ديگر حرام
ميش��ود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك ،بايد با مردي مشرك ،يا زناكار
ازدواج كند (طباطبايي  :1417ج ،15ص.)79

ج ـ پاکدامن بودن همسر شرط ازدواج

«و هر كه را توانايي آن نباش��د كه زنان پارس��اي با ايمان (و آزاد) گيرد
پس ،از كنيزان مؤمنه كه مالك آن شديد به زني اختيار كند .خدا آگاهتر است
به (مراتب) ايمان شما كه شما اهل ايمان بعضي از جنس بعضي ديگريد (و
همه مؤمن و در رتبه يكس��انيد) ،پس با كنيزان مؤمنه با اذن مالكشان ازدواج
كنيد و مهر آنها را به طرز پسنديده بدهيد ،كنيزاني كه عفيف باشند نه زناكار
و رفيق و دوستباز( »...نساء.)25 :

امروز هر چه پاكيزه است شما را حالل شد و طعام اهل كتاب براي شما
و طعام شما براي آنها حالل است .و نيز حالل شد نكاح زنان پارساي مؤمنه
و زنان پارساي اهل كتاب در صورتي كه شما اجرت و مهر آنان را بدهيد و
پاكدامن باشيد نه زناكار و رفيقباز( ...مائده.)5 :

تحليل روش و تبيين راهبردها

قانونگذاري به ش��يوهي قرآن کريم ،به نوع��ي آخرين مرحله از مراحل
نهادينهسازي يک رفتار در جامعه است .قرآن کريم با ايجاد بينش و معرفت
در افکار عمومي و استقرار ارزشها در جامعه به تدريج افکار مخاطبان را با
ارزشها همراه کرد .استفاده از مکانيزم الزام و اجبار گرچه از سرعت بااليي
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هنجاري همراه نشود ثبات کمتري دارد (قليپور.)1386

ق��رآن کريم قانونگ��ذاري در اين باره را با بنيانهاي معرفتي و ارزش��ي
همراه ساخت و با نگاهي همه جانبه به تشريع پرداخت .روشي که نهادهاي
نظارتي و قانونگذار جامعه ميبايست براي توفيق خويش در نهادينه ساختن
عفاف و حجاب با تأسي از قرآن کريم به کار گيرند.
توجه به روش تشريع در قرآن کريم نيز در جاي خود حايز اهميت است.
قاطعي��ت در صدور احکام ،متمايز نبودن حاکم جامعه و مردم و قاطعيت در
اجراي حدود روشهاي محکمي براي قانونگذاري به شمار ميآيند.
نتيجهگيري

اين پژوهش چند نتيجهي مهم در بردارد:
 .1پوشش زن و مرد و حفظ حريم در روابط بين آنها دو ابزاري است که
با نهادينهسازي آنها سالمت جامعه تضمين ميشود.
 .2نهادينهسازي حجاب و عفاف در جامعه نيازمند دانستن روش صحيح است.
 .3از بررس��ي آي��ات مربوط به حجاب و عفاف ب��ر مبناي ترتيب نزول
سورهها ميتوان به روش قرآن در نهادينهسازي اين دو رفتار دست يافت.
 .4س��ه روش «تبيي��ن اصول و پاي��ههاي معرفتي»« ،فرهنگس��ازي» و
«تشريع» براي نهادينهسازي حجاب و عفاف در جامعهي زمان نزول در قرآن
کريم به کار رفته است که در اصطالحات علوم اجتماعي از آنها ـ به ترتيب
ـ به سه مکانيزم شناختي ،هنجاري و اجباري تعبير ميشود.
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 . 5در روش نهادينهسازي قرآن ،مکانيزم شناختي بر هنجاري و هنجاري
بر اجباري تقدم دارد.
 . 6وسعت ،استمرار و تکرار از ويژگيهاي روش فرهنگسازي قرآن کريم است.
 .7دو روش شناختي و فرهنگسازي پابهپاي روش تشريع استمرار دارند.
 . 8اجراي حدود و مجازات و توسل به الزام و اجبار جز آخرين مراحل
از مراحلي است که در قرآن کريم براي نهادينهسازي به کار رفته است.
 .9از تحليل روشهاي قرآن در نهادينهسازي حجاب و عفاف ميتوان به راهبردهاي
مهمي در قلمرو نهادهاي آموزشي ،فرهنگي و قانونگذار جامعه دست يافت.
منابع













قرآن کريم.

نهجالبالغه

ابن عاشور ،محمدبن طاهر .التحرير و التنوير.

ابن منظور ،محمد بن مکرم 1414ق .لسان العرب ،بيروت ،دار صادر.

انوري ،حسن  .1381فرهنگ سخن ،تهران ،سخن.

بحراني،هاشم 1416ق .البرهان في تفسير القرآن ،تهران ،بنياد بعثت.

بالغي ،عبدالحجت 1386ق .حجت التفاسير و بالغ االکسير ،قم ،حکمت.
بهجتپور ،عبدالکريم 1378ش .همگام با وحي ،قم ،سبط النبي.
بهرامپور ،ابوالفضل .تفسير و تجزيه و ترکيب قرآن.
جعفري ،يعقوب .کوثر.

جواد ،علي 1968م .المفصل في تاريخ العرب قبل از اسالم ،بيروت ،دارالعلم الماليين.
خضرنجات ،حميد  .1369مفاهيم جامعهشناسي ،شيراز.
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راوندي ،قطب الدين 1405ق .فقه القرآن في شرح آيات االحکام ،قم ،کتابخانه



زحيلي ،وهبه بن مصطفي 1422ق .تفسيرالوسيط ،دمشق ،دارالفکر.

بيروت ،دارالعلم.

آيت اله مرعشي نجفي.


زمخش��ري ،محمود 1407ق .الکش��اف عن حقايق غوامض التنزيل ،بيروت،



سيدبن قطب 1412ق .في ظالل القرآن ،بيروت ،دارالشروق.

دارالکتاب العربي.


سيوطي ،جالل الدين 1404ق .الدرالمنثور في تفسير الماثور ،قم ،کتابخانه آيت اله



شبر ،عبداهلل 1412ق .تفسير القرآن الکريم ،بيروت ،دارالبلغه للطباعه و النشر.

مرعشي نجفي.




طباطبايي ،محمدحسين 1417ق .الميزان في تفسير القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي.
طبرسي ،فضلبن حسن  .1372مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران ،ناصرخسرو.
طبري ،محمدبن جرير 1412ق .جامع البيان في تفسير القرآن ،بيروت ،دارالمعرفه.



طوسي ،محمدبن حسن .التبيان في تفسير القرآن ،احمد قصير عاملي ،بيروت،



طيبي ،ناهيد« .حجاب و عفاف» ،پيام زن ،ش 95و.96

داراحياءالتراث العربي.


عياشي ،محمدبن مسعود 1380ق .کتاب التفسير ،سيدهاشم رسولي محالتي،



غروي نائيني ،نهله« .پويشي در معنا و مفهوم حجاب»،کتاب زنان ،ش.)1386( 36

تهران ،علميه.


فاضل مقداد ،جمال الدين مقدادبن عبداهلل 1419ق .کنزالعرفان في فقه القرآن،



فراء ،يحيبن زياد .معانيالقرآن ،مصر ،دارالمصريه للتأليف و الترجمه.

سيد محمد قاضي ،مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي.
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سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389



راغب اصفهاني ،حس��ينبن محمد  1412ه��ـ ق .المفردات في غريب القرآن،

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال سیزدهم  /شماره  / 49پاییز 1389



فضلاهلل ،سيد محمد حسين 1419ق .تفسير من وحي القرآن ،بيروت ،دارالمالک
للطباعه و النشر.



قاض��يزاده ،کاظ��م« .عفاف در آيات قرآن و نگاهي ب��ه روايات» ،کتاب زنان،



قرائتي ،محسن .1383تفسير نور ،تهران ،مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.

ش.)1386( 36


قرشي ،علي اکبر 1371ش .قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالميه.

 قليپور ،آرين« .نقش دولت در نهادينهسازي حجاب» ،کتاب زنان ،ش 38ـ (.)1386




قمي ،عليبن ابراهيم 1367ش ،تفسير قمي ،سيد طيب موسوي جزايري ،قم ،دارالکتاب.
قنادان و همکاران ،منصور  .1376جامعهشناسي(مفاهيم کليدي) ،تهران ،آواي نور.
گالبي ،سياوش  .1376اصول و مباني جامعهشناسي ،تهران ،ميترا.



مجتبوي ،جالل الدين  .1364علم اخالق اس�لامي ,ترجمهی جامع السعادات،



مجلسي ،محمدباقر .بحاراالنوار ،تهران ،اسالميه.



مدرسي ،محمدتقي 1419ق .من هديالقرآن ،تهران ،دار محبي الحسين.

تهران ،حکمت.

 محلي ،جالل الدين سيوطي 1416ق .تفسير الجاللين ،بيروت ،موسسه النور للمطبوعات.


مصطفوي ،حس��ن 1360ش .التحقيق في کلم��ات القرآن الکريم ،تهران ،بنگاه



مطهري ،مرتضي  .1386تعليم و تربيت در اسالم ،تهران ،صدرا.

ترجمه و نشر کتاب.





معرفت ،محمدهادي .1386علوم قرآني ،قم ،تمهيد.

مغنيه ،محمدجواد 1424ق .تفسيرالکاشف ،تهران ،دارالکتب االسالميه.
مهريزي ،مهدي  .1379آسيبشناسي حجاب ،تهران ،جوانه رشد.

مکارم شيرازي ،ناصر .1374تفسير نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميه.
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