
روش قرآن کریم در نهادینه 
سازی »عفاف« و »حجاب«

)با رويکرد ترتیب نزول(

  عبدالرضا زاهدی 1٭  ايوب امرايی2٭ ٭   مريم نظربیگی3٭ ٭ ٭

چكیده
با چینش آیات مربوط به »عفاف« و »حجاب« بر اساس روایات معتبر ترتیب نزول 
نزول کشف  نهادینه سازی حجاب و عفاف در جامعه ی عصر  قرآن در  سور، روش 
می شود. قرآن کریم در اولین مراحل تعلیم خود در سوره های مکی به ایجاد نوعی بینش 
و معرفت بنیادی درباره ی این دو مفهوم و سپس به فرهنگ سازی به صورت گسترده و 
مستمر در نهادینه سازی حجاب و عفاف پرداخته است. پس از آن در سال های نزول قرآن 
در مدینه و هنگامی که افکار عمومی برای پذیرش قوانین آماده شد با روش قانون گذاری 
به تشریع قوانینی درباره ی چگونگی التزام مسلمانان به احکام مربوط به حجاب و عفاف 
پرداخت. با تحلیل روش های به کار رفته در قرآن کریم در این باره می توان به برخی از 
راهبردهایی که هر یک از نهادهای آموزشی، فرهنگی و قانون گذار جامعه با استمداد از 

آنها می توانند این دو رفتار را در جامعه نهادینه سازند پی برد.

کلید واژه
حجاب، عفاف، قرآن کریم، روش نهادینه سازی، ترتیب نزول، جامعه

٭ ـ  استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده ی اصول دین قم
٭٭ ـ  کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

٭٭٭ ـ  کارشناس ارشد تفسیر قرآن
تاریخ دریافت: 1389/7/7  تأیید نهایی: 1389/9/4 ) با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(
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1( طرح مسئله سا

ــتند که امروزه در مجامع مختلف  حجاب و عفاف از جمله مفاهیمی هس

ــتگاه های  ــگاهی، فرهنگی، مذهبی و برخی دس اعم از مجامع علمی و دانش

اجرایی بررسی می شوند. 

ــترش  هر یک از این مجامع، راه کارها و روش های مختلفی را برای گس

ــه روش های مختلفی برای  ــنهاد داده اند و ب حجاب و عفاف در جامعه پیش

ــته اند که صرف نظر از میزان توفیق داشتن یا توفیق  ــک جس اجرای آن تمس

نداشتن ایشان، به نظر می رسد این مسئله همچنان در بین برخی اقشار جامعه 

نهادینه نشده و ابهاماتی در این باره در اذهان برخی افراد که از جمله ی آنها 

جوانان و نوجوانان هستند به چشم می خورد.

ثبات و استمرار یک رفتار در جامعه نیازمند شناخت روش هایی است که 

از یک طرف با نیازهای فردی و اجتماعی انسان ها در تضاد و تعارض نباشد 

ــالمت فرد و جامعه را تضمین کرد.  ــوی دیگر با اعمال آنها بتوان س و از س

عالوه بر آن، توجه به اولویت به کارگیری روش ها، تقدم و تأخر آنها و حجم 

و شدت به کارگیری هریک از آنها به میزان چشمگیری در ثبات آن رفتار در 

جامعه تأثیرگذار است. 

همچنین شناخت منبع و مرجعی جهت استخراج چنین روش های جامع 

و همه سو نگر اهمیت بسزایی دارد.

برخی محققان معتقدند پس از بررسی قرآن کریم با رویکرد ترتیب نزول آیات 

می توان به بسیاری از روش های تربیتی آن دست یافت )بهجت پور 1378: ج1، ص37(.
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سا بنابراین مهم این است که چه روش هایی در قرآن کریم به منظور نهادینه 

ــزول و در طی نزول  ــاف در جامعه ی عصر ن ــازی فرهنگ حجاب و عف س

تدریجی آیات و سور به کار رفته است. در فضایی که مخاطبان قرآن کریم را 

دسته ای از اعراب تشکیل می دادند که زنانشان التزامی به پوشش کامل نداشته 

ــری1373: 24( و از طرف دیگر قید و  ــان هویدا بود )مطه گردن ها و جواهراتش

بندی در رابطه ی بین زن و مرد وجود نداشت تا جایی که مورخان تا نه نوع 

ازدواج در جاهلیت عرب را برشمرده اند )جواد: ج5، صص141، 548 ـ 526(. قرآن 

کریم با چه روش هایی توانست فرهنگ التزام اعراب به پوشش و حفظ حریم 

در روابط بین زن و مرد را ایجاد کند؟ 

ــئله ی دیگر نحوه ی بهره برداری مخاطبان کنونی قرآن از این روش ها  مس

به منظور نهادینه سازی این دو رفتار در جامعه است. نهادهای علمی، فرهنگی 

و دستگاه های اجرایی و قانون گذار ما می بایست با تمسک به قرآن کریم چه 

ــتمرار حجاب و عفاف در جامعه  ــی را به منظور ایجاد ثبات و اس روش های

ــازی این دو رفتار در جامعه به  به کار گیرند؟ به طور کلی به منظور نهادینه س

چه راهبردهایی می توان دست یافت؟ 

2( تبیین مفاهیم

2 ـ 1( عفت در لغت و اصطالح

واژه ی عفاف به فتح عین، مصدر ماده ی »عف« و مصدر دیگر آن »عفه« 

است که هر دو به یک معنا بوده به جای یکدیگر به کار می روند.
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ــودداری از عمل یا سا ــف واژه ی عفاف می گوید: »خ ــن منظور در تعری اب

ــخنی که حالل و نیکو نیست« )ابن منظور1414: ج9، ص253(. راغب می گوید:  س

ــانی  ــهوه«؛ عفت حالت درونی و نفس »العفة حالة للنفس تمنع بها عن غلبة الش

است که توسط آن از غلبه ی شهوت جلوگیری می شود و در ادامه می افزاید: 

»و اصله اإلقتصار علي تناول الشي ء القليل«؛ اصل آن، اکتفا به بهره مندی کم از 

چیزی است )راغب اصفهانی1414: 573(.

این واژه از اصطالحات علم اخالق است. عفت در اصطالح آن است که 

قوه ی شهویه در خوردن و نکاح )امور جنسی( از حیث کم و کیف مطیع و 

ــد و از آنچه عقل نهی می کند اجتناب کند و این همان حد  فرمانبر عقل باش

ــرع پسندیده است )مجتبوی 1364: ج2، ص15(. شهید  اعتدال است که عقل و ش

ــد: »عفاف و پاکدامنی یک حالت  ــری عفاف را این گونه تعریف می کن مطه

ــت؛ یعنی رام بودن قوه ی شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان،  نفسانی اس

تحت تأثیر قوه ی شهوانی نبودن، شره نداشتن« )مطهری 1386: 104(.

2 ـ 2( حجاب در لغت و اصطالح

ــش، پرده، منع و آنچه  ــاب در لغت معانی مختلفی دارد؛ مانند پوش حج

میان دو چیز واقع شود )انوری 1381: ج3، ص2468(. در زبان عربی به ابرو از آن 

جهت حجاب می گویند که به عنوان پرده و مانعی برای چشم در برابر شعاع 

ــید عمل می کند. دربان را نیز از آن جهت حاجب می گویند که مانع  خورش

ورود می شود )ابن منظور 1414: ج1، صص298 و 299(.

بر این اساس، حجاب مانع مالقات طرفین با یکدیگر از راه حس المسه 
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سا ــت؛ مانند آنچه قرآن کریم درباره ی  ــت. این مانع گاه معنوی اس و باصره اس

شیوه های وحی بر نبی اکرم )ص( می فرماید: »و ما کان لبشر ان يکلمه الل اال 

ــوال« )شوری:51( و گاه مادی است مانند  ــل رس وحيا او من وراء حجاب او يرس

ــیوه ی تعامل با همسران پیامبر آمده است: »و اذا سألتموهن  آنچه درباره ی ش

ــألوهن من وراء حجاب« )احزاب: 53( )قرشی 1412: ج2، ص 103؛ مصطفوی  متاعا فس

1402: ج2، ص166(.

ــت. گو اینکه  ــش زن در برابر بیگانه اس در اصطالح فقهی حجاب، پوش

کتب فقهی از واژه ی حجاب به این معنی کم تر بهره گرفته اند و برای بیان این 

مقصود از واژه ی »ستر« استفاده کرده اند )مطهری1373: 79(.

2 ـ 3( رابطه ی میان عفاف و حجاب و مفهوم آن دو در جامعه

ــود دارد. از  ــن دو مفهوم نظرات مختلفی وج ــاره ی رابطه ی میان ای درب

ــت )غروی  نظر برخی دایره ی مفهوم حجاب و عفاف بر یکدیگر منطبق نیس

ــی1386( عده ای دیگر از محققان، بر وجود رابطه ی میان عفاف و حجاب  نائین

ــم یا گوهر  اصرار ورزیده و رابطه ی این دو را به باطن و ظاهر، روح و جس

ــبیه کرده و گفته اند: »حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه ی  و صدف تش

ــاب یکی از مصادیق  ــی: ش 95 و 96(، از نظر عده ای دیگر حج ــاب« )طیب حج

عفاف به شمار می آید )قاضی  زاده 1386( و از نظر برخی محققان رابطه و تالزم 

ــت و در این باره می گویند: »به گمان ما اینها دو  ــوف نیس میان آن دو مکش

حقیقت اند و میزان وابستگی این دو نیاز به درنگ و تأمل بسیار دارد اما اینکه 

ــانه و  این دو الزم و ملزوم اند یا اینکه تقارن اتفاقی پیدا می کنند یا حکم نش
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واقعیت را دارند و ...احتماالتی است که هر کدام را قائلی است و به آسانی سا

نمی توان نظر قطعی و نهایی را صادر کرد )مهریزی 1379: 11(.

همان گونه که مالحظه می کنید، اتفاق نظر واحدی درباره ی این دو مقوله 

وجود ندارد و شاید این اختالف نظرات به اختالف نوع نگرش هر یک باز 

می گردد. صرف نظر از کشف رابطه میان این دو تبیین مفهوم آن در جامعه و 

تلقی ای که افراد اجتماع از آن دارند حایز اهمیت است.

گرچه در تلقی های افراد جامعه نیز تشتت افکار و آراء به چشم می خورد، 

ــر ندارند، برخی حجاب  ــی معتقدند که این دو هیچ ارتباطی با یکدیگ برخ

ــی  ــتن پوشش را زیر مجموعه ی عفاف می دانند و برخی حتی علی رغم داش

نامناسب خود را افرادی عفیف می دانند.

ــش، گفتار، رفتار و  ــن دو واژه نوعی از پوش ــه، درباره ی ای ــن مقال در ای

برخورد مدنظر است که رابطه ی میان دختر و پسر و به طور کلی زن و مرد 

ــت. بر مبنای تعالیم  ــی اس را به خطر نیاندازد. منظور از خطر انحراف جنس

قرآن کریم اساس و شالوده ی روابط میان زن و مرد در عالم خلقت بر ازدواج 

مشروع است. برای افرادی که این امکان فراهم نیست، قرآن نوعی از پوشش، 

ــت که این رابطه ها را به خطر  ــخن و رفتارهایی را ارائه داده اس برخورد، س

نیاندازد و از مسیر اصلی خود منحرف نکند. در حقیقت تعالیم وارد شده در 

مسیر القای نوعی از بینش و معرفت است که در پرتو آن هر یک از زن و مرد 

رفتارهای خود را شکل می دهند.
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سا 2 ـ 4( نهادینه سازی

این واژه یکی از اصطالحات علم جامعه شناسی است که بیشتر از آن به 

ــدن1 تعبیر می شود. »نهادینه شدن یک امر اجتماعی، یعنی پایه ای و  نهادینه ش

ریشه ای شدن آن در متن و عمق جامعه و مقبول، تأیید و به رسمیت شناخته 

شدن آن ارزش ها و مقررات توسط افراد جامعه« )گالبی1376: 99(.

نهادینه کردن رفتار انسانی، در حقیقت جریانی است که انسان را از آغاز 

ــیر مجاز می ریزد و هنجارهای  ــد در بر می گیرد و نیروهای او را در مس تول

اجتماعی را شکل می دهد )همان(.

ــدن را نوعی فرایند می دانند که طی آن اشکال  ــان نهادینه ش جامعه شناس

منظم، بادوام و تا حد زیادی  پیش بینی شده در کنش متقابل توسعه می یابد. 

ــروع پذیرش هنجارها و انتظارات نقش ها توسط افراد که از  این فرایند با ش

ــود انجام می گیرد )خضرنجات  ــته می ش طریق گروه های متفاوت از آنها خواس

ــز آن را فرایند تنظیم و الگو یافتن روش ها و رویه های  ــی نی 1369: 81( و برخ

مصوب جامعه تعریف کرده اند )قنادان و همکاران 1376: 127(.

ــاس این تعریف، نهادینه سازی حجاب و عفاف در جامعه به معنی  بر اس

ــت که طی آن بتوان این دو قاعده ی رفتاری را به صورت  اجرای جریانی اس

ــترش داد ، به نحوی که در متن و عمق جامعه  منظم و بادوام در جامعه گس

تأیید شده و ارزش ها و مقررات مربوط به آن توسط افراد جامعه به رسمیت 

شناخته شوند. 

institutionalization ـ 1
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3( هندسه ی طرح مسئله ی عفاف و حجاب در قرآن بر مبنای ترتیب نزولسا

ــتیابی به روش قرآن کریم در نهادینه سازی حجاب و عفاف در  برای دس

ــن دو مقوله در قرآن کریم بر مبنای  ــه ی طرح ای عصر نزول، توجه به هندس

ترتیب نزول سور حائز اهمیت است. 

ــت که مورد اعتماد بزرگان  ــوره ها روایاتی موجود اس در ترتیب نزول س

ــتر از ابن عباس نقل شده است )معرفت 1386: 77(. به طور کلی، در  بوده و بیش

ــی می شود  ــوره های قرآن دو مفهوم حجاب و عفاف  بررس ــوره از س 21 س

ــوره ها  ــه ابن عباس درباره ی ترتیب نزول س ــاس چینش خاصی ک و بر اس

ارائه می دهد )معرفت 1386: 78 و79(، عبارت اند از: سوره های اعراف، مریم، طه، 

ــف، حجر، صافات، انبیاء، مومنون، معارج،  شعراء، نمل، قصص، هود، یوس

عنکبوت، آل عمران، احزاب، نساء، الرحمن، نور، تحریم، مائده.

ــئله ی حجاب و عفاف در سوره های مکی که پس از سال سوم  طرح مس

ــود.  ــده اند آغاز می ش بعثت، یعنی پس از دعوت علنی پیامبر )ص(، نازل ش

ــئله در قرآن کریم در سوره های مکی به  ــیعی از طرح این دو مس حجم وس

چشم می خورد )14 سوره از 21 سوره(.

قالب طرح در این سوره ها اغلب بیان داستان است. خداوند متعال در خالل 

ــی )ع( و یوسف )ع(  ــتان آدم و حوا )ع(، مریم )س(، قوم لوط، موس بیان داس

بسیاری از مفاهیم مربوط به این دو مقوله را بیان کرده است. عالوه بر قالب 

ــوره ها، صافات، مومنون و معارج،  ــویقی نیز در برخی س ــتان، وجه تش داس

ــود دارد که در آن خداوند متعال ارزش عفت ورزی و پاکدامنی را یا در  وج
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سا قالب توصیف بهشتیان و یا مؤمنان به تصویر کشیده است.

ــوره های مدنی، قالب بیان بیشتر تشریع احکام مربوط به حجاب و  در س

عفاف است که در خالل شکل گیری جامعه ی مسلمین در مدینه در سال های 

ــتر احکام و آیات صریح مربوط به  ــد. بیش ــوم هجرت به بعد نازل می ش س

ــود دارد که به گواهی  ــوره ی احزاب و نور وج ــاف در دو س ــاب و عف حج

ــال پنجم هجرت و در خالل وقایع مربوط به جنگ احزاب،  ــران در س مفس

ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش  و همچنین جریان افک که در این سال ها 

واقع شد نازل شده اند )قرشی 1377: ج8، ص302؛ همان: ج7، ص171(.

در سوره های نساء و مائده نیز برخی احکام مربوط به عفاف وجود دارد.

عالوه بر قالب تشریع وجه داستان نیز در برخی آیات مربوط به حجاب 

ــوره های مدنی که آیات  ــم می خورد که البته این وجه در س و عفاف به چش

مربوط به حجاب و عفاف در آنها وجود دارد کم  رنگ شده و فقط در مورد 

ــلمانان مدینه با مسیحیان  حضرت مریم )س( آن هم به دلیل هم جواری مس

نجران مشاهده می شود )سوره ها ی آل عمران و تحریم(.

4( روش های نهادينه سازی عفاف و حجاب در قرآن

ــاس این هندسه به بررسی روش هایی می پردازیم که قرآن کریم به  بر اس

وسیله ی آن به نهادینه سازی این دو مفهوم در جامعه پرداخته است.

4 ـ 1( ایجاد بینش از راه تبیین اصول و قواعد

ــان داده است انسان ها هنگامی که نسبت به مسئله ای شناخت  تجربه نش
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ــه ها و زیربنای آن را به خوبی بشناسند. با اشتیاق سا ــته باشند و ریش کافی داش

ــرعی  ــئله جنبه ی ش ــتری آن را می پذیرند. به خصوص هرگاه که آن مس بیش

ــد. علی االصول، علت گریز بسیاری از انسان ها از احکام  ــته باش و دینی داش

ــت که گمان می کنند دین با نیازهای طبیعی انسان مخالف بوده  دینی این اس

ــان جدا کند. این طرز تفکر درباره ی  و می خواهد آنها را از زندگی طبیعی ش

ــیاری از جوانان  ــت. امروزه، بس ــهود اس ــئله ی حجاب و عفاف نیز مش مس

ــالم با نیازهای طبیعی آنها مخالف است. جوان  جامعه ی ما گمان می کنند اس

امروز می خواهد زیبا باشد، لباس های زیبا بپوشد و حضور خود در جامعه و 

برخورد با جنس مخالف را نوعی نیاز می داند و بر اساس این نیاز گاه دچار 

ــت به مبارزه با  ــود. از طرفی گروهی ممکن اس افراط ها و تفریط هایی می ش

این رفتارها بپردازند و یا در رفع نیازهای طبیعی خود دچار تفریط شوند. در 

حالی که با مراجعه به قرآن کریم می توان به زیربنایی ترین اصول رفتاری در 

این باره دست یافت.

ــخن می گوید  قرآن کریم در اولین مراحلی که درباره ی این دو مقوله س

ــوره های اعراف و طه( با به کارگیری نوعی مکانیزم شناختی به بیان  )در س

ــن خصیصه، تبیین اصول عقاید،  ــن پایه های معرفتی می پردازد. البته ای اولی

از ویژگی های شاخص سوره های مکی است )سید قطب 1412؛ طباطبایی1417ق، 

ذیل سور مکی(.

ــم که موجب  ــط قرآن کری ــده توس ــا ذکر این مقدمه اصول مطرح ش ب

شکل گیری بینش و معرفت زیربنایی در انسان می شود را بیان می کنیم.
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سا 4 ـ 1 ـ 1( اصالت پوشیدگی

از دیدگاه قرآن کریم، فطرت انسان از عریانی گریزان است. این اصل را 

ــتان حضرت آدم و حوا )ع( در بهشت و اغوای ایشان توسط  می توان از داس

ــاندن خود استنباط کرد که  ــیطان و برهنه شدن و تالش آن دو برای پوش ش

خداوند متعال در سوره های اعراف و طه به این داستان اشاره کرده است:

فوسوس لهما الّشيطن ليبدي لهٰما ٰماوري عنهٰما من سٰؤاتهٰما و ٰقال ما نهٰيكما 

رّبكٰما عن هذه الّشجرة إال أن تكونا ملكين أو تكونا من الٰخلدين، و قاسمهٰما إنيِ  

ــجرة بدت لهما سٰؤاتهما و طفٰقا  لكما لمن الّناصحين،  فدلّٰيهما بغرور فلَما ذاقا الّش

ــجرة و  يخصفان عليهما من ورق الجّنة و نادٰئهما ربّهٰما َألم أنهكما عن تلكٰما الّش

أقل ّلكما إّن الّشيطان لكما عدٌو ّمبين )اعراف: 22 ـ 20(؛

فأكال منها فبدت لهما سٰؤاتهٰما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجّنة و عصي 

ءادم ربه فغوي )طه: 121(.

ــت حضرت آدم و حوا )ع( پس از خلقت در  این آیات به بیان سرگذش

ــان می کنند. این آیات  ــردازد و برخالف تصور گروهی که گم ــت می پ بهش

بیانی سمبلیک و نمادین دارند، به وضوح حکایت از واقعیتی است که در آن 

ــت پدر و مادر نخستین انسان به تصویر کشیده می شود )سید  اولین سرگذش

قطب 1412: ج3، ص1245؛ مکارم شیرازی 1374: ج6، ص128(. قرآن کریم متعرض بیان 

ــتانی نمی شود جز اینکه به واسطه ی آن حالتی را متوجه انسان کند یا به  داس

سبب بیان حقیقتی باطلی را تغییر دهد، بنابراین داستان پردازی در قرآن کریم 

تنها به منظور ارائه ی قابلیت های هنری نیست )سید قطب، همان(.
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ــوردن از درخت ممنوعه نظرات سا ــش آن دو قبل از خ درباره ی نوع پوش

ــت که  ــده اس ــود دارد. در روایتی از امام صادق )ع( آورده ش ــی وج متفاوت

عورت  هایشان آشکار نبود )داخل بدنشان پنهان بود( و پس از نافرمانی ظاهر 

ــد  )قمی1367: ج1، ص225؛ عیاشی1380: ج2، ص11( و برخی مفسران معتقدند که  ش

ــان ملبس به لباس های بهشتی بودند که با نافرمانی از تنشان فرو ریخت  ایش

ــدند )طبری1412: ج8، ص106؛ طبرسی 1372: ج4، ص629؛ بحرانی 1416: ج2،  و عریان ش

ص523؛ فضل اهلل 1419: ج10، ص56(.

برخی مفسران تلبس آدم و حوا از لباس های بهشتی را نشانه ی شخصیتی 

ــتفاده  ــه با نافرمانی فرو ریخت: »از آیه به خوبی اس ــرای آن دو می دانند ک ب

می شود که آنها قبل از ارتکاب این خالف برهنه نبودند بلکه پوشش داشتند، 

که قرآن نامی از چگونگی آن نبرده اما هر چه بوده نشانه ای برای شخصیت 

ــت« )مکارم شیرازی  ــان فرو ریخته اس آدم و حوا بوده، که با نافرمانی از اندامش

1374: ج6، ص117(.

بنابراین آیه اشاره دارد به اینکه انسان بالفطره عریانی را دوست ندارد مگر 

به واسطه ی فاسد کردن فطرت بلکه احساس شرم و حیا از کشف عوراتش 

یک احساس ذاتی و فطری است )سید قطب 1412: ج3، ص 1269(.

علی رغم احساس ذاتی انسان به شرم و حیا و پوشیدگی عواملی موجب 

ــاهده می شود عریانی و ظاهر  ــان از این اصل می شود. گاهی مش عدول انس

کردن قسمت هایی از بدن برای برخی زشتی و قباحت خود را از دست داده 

است و بیشتر از آنکه زشت و قبیح باشد تبدیل به نوعی فرهنگ شده است. 
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سا ــان از این اصل را به زیبایی  ــد متعال در قرآن کریم عوامل عدول انس خداون

بیان می کند:

الف( وسوسه ی شیطان و یارانش در عریانی انسان

ــد متعال پس از بیان اتفاقی که برای آدم و حوا افتاد، بنی آدم را بر  خداون

حذر می داند از اینکه گرفتار وسوسه ی شیطان و یارانش شوند:

ــن الجّنة ينزع عنهما  ــيطان كما َأخرج َأبويكم ّم ــي ءادم ال يفتنّنكم الَش يابن

ــوءاتهما إّنه يرئكم هو و قبيله من حيث ال ترونهم إنَا جعلنا  ــهما ليريهما س لباس

الّشياطين َأولياء لّلذين ال يؤمنون؛ 

ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را فریب دهد چنان كه پدر و مادر شما 

را از بهشت بیرون كرد، در حالی كه جامه از تن آنان بر می كند تا قبایح آنان 

ــیطان و بستگانش شما را می بینند از  ــان پدیدار كند، همانا آن ش را در نظرش

جایی كه شما آنها را نمی بینید. ما نوع شیطان را دوستدار و سرپرست كسانی 

قرار داده ایم كه ایمان نمی آورند )اعراف: 27(.

خداوند متعال در این آیه انسان ها را از فتنه های تدارک دیده ی شیطان و 

یارانش آگاه می کند و به انسان ها می گوید همان گونه که آدم و حوا را عریان 

کرد لباس را از تن شما بیرون می آورد.

ــان چنان دچار  ــیطان است. گاه انس ــه های ش برهنگی اولین گام وسوس

ــیطانی و غرق در غفلت می شود که متوجه عریانی خود نیست.  حیله های ش

عالمه طباطبایی )ره( در ذیل این آیات، که خداوند پس از ذکر داستان آدم و 

حوا )ع( خطاب را متوجه بنی آدم می کند می فرماید: »كلیه مقدراتی كه انسان 
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نسبت به سعادت و شقاوت و امثال آن دارد همه منتهی به این داستان می شود سا

و در حقیقت آنچه از این گونه مقدرات برای بشر پیش می آید حاصلی است 

ــان آیه ی  ــود« )طباطبایی 1417: ج8، ص70(. ایش ــت آن روز درو می ش كه از كش

ــیر می کند: »ای بنی آدم! بدانید كه برای شما معایبی  مذکور را این چنین تفس

ــت كه جز لباس تقوا چیزی آن را نمی پوشاند، و لباس تقوا همان لباسی  اس

ــت كه ما از راه فطرت به شما پوشانده ایم. پس زنهار! كه شیطان فریبتان  اس

ــما بیرون نماید، همان طوری كه در  دهد و این جامه ی خدادادی را از تن ش

ــت از تن پدر و مادرتان بیرون كرد. آری، ما شیطان ها را اولیای كسانی  بهش

ــرار دادیم كه به آیات ما ایمان نیاورده با پای خود دنبال آنها به راه بیافتند.  ق

ــا آدم و حوا كرده  ــت ب ــود آن كاری كه ابلیس در بهش از اینجا معلوم می ش

)كندن لباس برای نمایاندن عورت هایشان( تمثیلی است كه كندن لباس تقوا 

ــبب فریفتن ایشان نشان می دهد و هر انسانی تا  را از تن همه ی آدمیان به س

فریب شیطان را نخورده در بهشت سعادت است و همین كه فریفته ی او شد 

خداوند او را از آن بیرون می كند« )طباطبایی1417: ج8، ص70(.

ــان خود متوجه فتنه های شیطان  ــت که انس نکته ی جالب توجه این اس

نیست و شیطان و یارانش از مسیری که انسان نمی داند به او هجوم می آورند. 

ــان ها ایمان داشته باشند شیطان نمی تواند بر آنها مسلط شود: »إّنه  و اگر انس

ــياطين أولياء لّلذين ال  ــو و قبيله من حيث ال ترونهم«؛ »إنّا جعلنا الّش ــم ه يرٰيک

يؤمنون« )اعراف: 27( )طبرسی1372: ج4، ص633؛ قرائتی1383: ج4، ص47(
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سا ب( تقلید کورکورانه از فرهنگ گذشتگان در توجیه عریانی

در زمان جاهلیت عادت زشتی بین اعراب وجود داشت. اعراب در زمان 

جاهلیت با استناد به اینکه در لباس های خود معصیت کرده اند هنگام طواف 

ــی1372: ج4،  ــه ی خدا طواف می کردند )طبرس ــده دور خان لخت مادرزاد می ش

ص633؛ بالغی1386: ج2، ص247(.

ــم چنین بود كه  ــه: »اعراب جاهلیت را رس ــده که گفت ــراء نیز نقل ش از ف

ــته هایی از چرم و یا از پشم به نواری آویزان كرده آن نوار را طوری به كمر  رش

ــتند و رشته ها در برابر عورتشان قرار می گرفت و تا اندازه ای آن را  خود می بس

می پوشاند. این رشته ها را در صورتی كه از چرم درست می شد »حوف« و اگر از 

پشم بود »رهط« می نامیدند. زنان نیز برهنه شده استخوان كتف یا چیز دیگری به 

خود می بستند. این رسم هم چنان در بین اعراب ادامه داشت تا آنكه رسول خدا 

)ص( پس از فتح مكه علی )ع( را فرستاد تا آیات برائت را بر آنان تالوت کرده 

و ایشان را ا ز این عمل زشت منع كند. گویا قبل از تسلط آن حضرت بر آنها 

هر وقت خود آن حضرت و یا بعضی از مسلمین بر این عمل زشتشان اعتراض 

ــواب می گفتند: »ما پدران خود را یافتیم كه  ــرزنش می كردند در ج و آنان را س

این  طور طواف می كردند و خدا به ما چنین دستور داده است« )فراء: ج1، ص377(.

خداوند متعال در آیه ی 28 سوره ی اعراف به این سنت زشت اشاره کرده  

است: »و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ءاباءنا و الل أمرنا بها  قل إّن الل ال 

يأمر بالفحشاء  أتقولون علي الل ما ال تعلمون؛ و چون كار زشتی كنند گویند: ما 

پدران خود را بدین كار یافته ایم و خدا ما را به آن امر کرده. بگو: هرگز خدا 
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امر به اعمال زشت نكند. آیا چیزی را كه نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟«.سا

البته برخی مفسران مراد از »فاحشه« در آیه ی فوق را فقط عریانی مشرکان 

ــته اند و به دلیل  ــد بلکه معنی آن را عام گرفته مطلق محرمات دانس نمی دانن

اینکه كلمه ی فحشا در آیه مطلق است آن را منطبق بر هر عمل زشت دیگری 

ــته اند، عمل زشت هم یكی دو تا نیست. مردم، به خصوص مردم زمان  دانس

ما، نیز كارهایی می كنند كه دست كمی از طواف كذایی اعراب ندارد )طباطبایی 

1417: ج8، ص72؛ مغنیه 1424: ج3، ص318(.

چند نکته ی مهم در این آیه تأمل پذیر است:

ــتی برخی اعمال، روشن و فطری است. فاحشه )گناهی كه   فساد و زش

قباحت و زشتی آن روشن باشد( و گاهی انحرافات انسان به نسل های بعدی 

ــود و منحرفان بار گناه نسل های آینده را نیز به دوش می كشند.  منتقل می ش

»وجدنا عليها آباءنا« و روش گذشتگان، همیشه ارزشمند نیست و تقلید نابجا 

از پیشینیان ممنوع است )قرائتی1383: ج4، ص49(.

4 ـ 1 ـ 2( اعتدال

ــیاری از احکام و قوانین  ــریع بس اعتدال از مهم ترین اصول زیربنایی تش

ــان بر فطرت بنا نهاده شده و قوانین حاکم بر عالم  ــت. اساس خلقت انس اس

ــریع در جهت قرار گرفتن انسان بر مسیر  خلقت اعم از قوانین تکوین و تش

ــیر فطرت قرار  ــان را همواره در مس ــت. مهم ترین اصلی که انس فطرت اس

ــت. افراط و تفریط بشریت را همواره از مسیر فطرت، به  می دهد اعتدال اس

ورطه ی سقوط و تباهی کشانده است.
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سا ــخ مشرکینی که عریانی  خداوند در تبیین اصول متذکر این اصل در پاس

ــبت می دادند و معتقد بودند که خداوند ایشان را به برهنه  خود را به خدا نس

طواف کردن به دور خانه ی خدا دستور داده می فرماید: »قل أمر ربيِ  بالقسط 

و أقيموا وجوهكم عند كلِّ  مسجد و ادعوه مخلصين له الّدين كما بدأكم تعودون«؛ 

ــما را به عدل و درستی امر كرده )نه به اعمال زشت(،  بگو: پروردگار من ش

ــر  و )نیز فرموده كه( در هر عبادت روی به حضرت او آرید و خدا را از س

ــد دیگر بار )در  ــما را در اول بیافری ــن بخوانید. چنان كه ش ــالص در دی اخ

محشر( به سویش باز آیید )اعراف: 29(.

»قسط« بنا به گفته ی راغب، بهره ی عادالنه را گویند. خداوند می فرماید: 

ــس:4( )راغب اصفهانی 1412:  ــط« )یون »ليجزي اّلذين آمنوا و عملوا الّصالحات بالقس

ج1، ص670(.

ــو پروردگار من امر به  ــن، معنی آیه ی مزبور این خواهد بود: »بگ بنابرای

ــه و مالزمت میانه روی در همه ی امور و ترك افراط و  گرفتن بهره ی عادالن

تفریط كرده است« )طباطبایی 1417: ج8، ص73(.

در آیه ی دیگر استفاده از نعمت ها را مباح دانسته، انسان را به اعتدال در 

زندگی فرا می خواند: »يابني ءادم خذوا زينتكمْ  عند كّل مسجد و كلوا و اشربوا 

و ال تسرفوا  إّنه ال يحّب المسرفين«؛ ای فرزندان آدم زیورهای خود را در مقام 

ــامید و اسراف مكنید، كه خدا  هر عبادت به خود برگیرید و بخورید و بیاش

مسرفان را دوست نمی دارد )اعراف: 31(.
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4 ـ 1 ـ 3( هماهنگی احکام خدا با نیازهای فطری انسانسا

ــت. هرگاه  این اصل یکی از مهم ترین اصول در عمل به احکام الهی اس

انسان بداند که احکام و دستورات الهی منافاتی با نیازهای طبیعی و فطری او 

ندارد  زودتر در مقابل احکام سر تسلیم فرود می آورد.

از نظر روان شناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی این است که 

اولیای مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند، به خصوص 

هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود )مطهری 1387: ص125(.

خداوند متعال در آیات سوره ی مبارکه ی اعراف پس از بیان وسوسه ی آدم 

و حوا )ع( از سوی شیطان، لباس و زینت  را از نعمت های خود برمی شمرد 

که بر بنی آدم ارزانی داشته است:

يا بني ءادم قد أنزلنا عليكمْ  لباسا يواري سٰواتكم و ريشا و لباس الّتقوٰي  ٰذلك 

كَّرون؛  خيٌر ٰذلك منٰ ايات الل لعّلهم يذَّ

ــتادیم كه  ــی فرو فرس ــما لباس ــدان آدم، در حقیقت، ما برای ش ای فرزن

عورت های شما را پوشیده می دارد و ]برای شما[ زینتی است، و ]لی [ بهترین 

جامه، ]لباس [ تقوا است. این از نشانه های ]قدرت [ خداست، باشد كه متذّكر 

شوند )اعراف: 26(.

ــت و در اینجا به معنای چیزی است   كلمه ی »لباس« در اصل مصدر اس

ــیدن و پوشانیدن بدن صالحیت داشته باشد. »ریش« به معنای  كه برای پوش

هر پوششی است كه مایه ی زینت و جمال باشد، این كلمه در اصل لغت به 

معنای پر پرندگان است، و به اعتبار اینكه پر پرنده مایه ی زینت آن است در 
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سا ــتعمال می شود، و چه بسا به اثاث خانه و متاع آن نیز اطالق  غیر پرنده نیز اس

شود و گویا مراد از اینكه فرمود: »ما بر شما لباس و ریش نازل كردیم« این باشد 

كه ما آن را برای شما آفریدیم، هم چنان كه در آیه ی »و أنزلنا الحديد فيه بأس 

شديد و منافع« )حدید: 25( و آیه ی »و أنزل لكم من اأَلنعام ثمانية أزواج« )زمر: 6( 

نازل كردن به این معنا آمده است )طباطبایی1417: ج8، ص68؛ شبر 1407: ج2، ص354(.

ــمان دانسته اند  ــران مراد از نزول لباس را نزول آن از آس البته برخی مفس

همان گونه که برکات از آسمان نازل می شوند )طوسی: ج4، ص 377؛ طبرسی1372: 

ج4، ص633(.

خداوند متعال با نزول انواع لباس بر بندگانش منت نهاده است. این لباس 

از نازل ترین آنها، که سوأه را می پوشاند، تا متعالی ترین نوع آن که همان ریش 

ــت را در برمی گیرد. در بیان نوع لباس خداوند متعال در ادامه, لباس تقوا  اس

را بهترین لباس می داند چرا که همان گونه که لباس, انسان را از سرما و گرما 

ــیله ی خوف از خداست و صاحبش را از عذاب  حفظ می کند لباس تقوا وس

الهی مصون می دارد )مغنیه1424: ج3، ص316(.

ــوره ی اعراف آیه ی دیگری است که بر این اصل اشاره دارد.  آیه ی 32 س

»قل من حّرم زينة الل الّتي أخرج لعباده و الّطيِّبات من الّرزق قل هي لّلذين ءامنوا 

في الحيوة الّدنيا خالصة يْوم القيامة كٰذلك نفّصل االيات لقوم يعلمون«؛ بگو: چه 

كسی زینت های خدا را كه برای بندگان خود آفریده حرام كرده و از صرف 

ــا در دنیا برای اهل ایمان  ــالل و پاكیزه منع كرده؟ بگو: این نعمت ه رزق ح

است و خالص اینها )یعنی لذات كامل بدون الم، و نیكوتر از اینها( در آخرت 
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برای آنان خواهد بود. ما آیات خود را برای اهل دانش چنین مفصل و روشن سا

بیان می كنیم. 

به اعتقاد برخی مفسران این آیه داللت بر مباح بودن لباس زینت و تشویق 

بر استفاده از آن و استحباب آن را دارد؛ چرا که برخی در زمان پیامبر )ص( 

استفاده از آن را برای خود حرام کرده بودند و خداوند متعال این عقیده را با 

نزول این آیه باطل کرد )راوندی 1405: ج1، ص97(.

عالمه طباطبایی جاذبه ی انسان به سمت خودآرایی و استفاده از زینت ها 

ــمرد و در تفسیر  ــی از اجتماعی بودن او و نوعی نیاز برای او برمی ش را ناش

این آیات می فرماید: »اخراج زینت استعاره ای است تخییلی و كنایه است از 

اظهار آن. آری، این خدای سبحان است كه به الهام و هدایت خود انسان را 

از راه فطرت ملهم كرده تا انواع و اقسام زینت هایی كه مورد پسند جامعه ی 

او و باعث مجذوب شدن دل ها به سوی او است ایجاد کند و به این وسیله 

نفرت و تنفر مردم را از خود دور سازد. 

ــی می كرد هرگز محتاج به زینتی  ــان در دنیا انفرادی زندگ آری، اگر انس

كه خود را با آن بیاراید نمی شد، بلكه هرگز به  خاطرش هم خطور نمی كرد 

ــت ولیكن از آنجایی كه زندگی اش جز به صورت  كه چنین چیزی الزم اس

ــاج به اراده و كراهت،  ــت و زندگی اجتماعی هم محت اجتماعی ممكن نیس

ــت، از این جهت خواه ناخواه به  ــخط و امثال آن اس حب و بغض، رضا و س

ــت می دارد و از یكی بدش  ــكل هایی بر می خورد كه یكی را دوس قیافه و ش

می آید لذا معلم غیبی از ماورای فطرتش به او الهام كرده تا به اصالح مفاسد 
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سا ــاید  ــاخته خود را زینت دهد و ش خود بپردازد و معایب خود را برطرف س

ــان به لفظ »عباده« كه صیغه ی جمع است  ــده كه از انس همین نكته باعث ش

تعبیر بفرماید.

زینت از مهم ترین اموری است كه اجتماع بشری بر آن اعتماد می كند و 

از آداب راسخی است كه به موازات ترقی و تنزل مدنیت انسان ترقی و تنزل 

می کند و از لوازمی است كه هیچ وقت از هیچ جامعه ای منفك نمی شود، به 

ــاوی با فرض انعدام و متالشی  طوری كه فرض نبودن آن در یك جامعه مس

ــت. آری، معنای انهدام جامعه جز از بین رفتن  ــدن اجزای آن جامعه اس ش

حسن و قبح، حب و بغض، اراده و كراهت و امثال آن نیست، وقتی در بین 

افراد یك جامعه این گونه امور حكم  فرما نباشد دیگر مصداقی برای اجتماع 

باقی نمی ماند« )طباطبایی1407: ج8، ص80(.

4 ـ 1 ـ 4( تحریم عوامل آسیب زننده به فطرت انسان

دستورات خداوند هیچ گاه منافاتی با نیازهای فطری انسان ندارد. در زمان 

ــرکان برخی زینت ها و خوردنی ها را بر خود حرام کرده بودند  جاهلیت مش

ــه می کند با این  ــت را که قرآن کریم از آن تعبیر به فاحش و برخی اعمال زش

استدالل که پدرانشان را بر آن یافته بودند برای خویش مباح می دانستند )ابن 

ــور: ج8، ص76(. خداوند در پاسخ به این استدالل می فرماید: »قل إّنما حرم  عاش

ربي َِ الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغي بغير الحقِّ  و أن تشركوا بالل 

ــا ال تعلمون«؛ بگو: پروردگار من  ــلطانا و أن تقولوا علي الل م ما لم ينزل به س

ــت كاری ها را، چه آشكارش ]باشد[ و چه پنهان، و گناه و ستم ناحق  فقط زش
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ــت و ]نیز[ اینكه چیزی را شریك خدا سازید كه دلیلی سا را حرام گردانیده اس

ــبت  ــر ]حّقانّیت [ آن نازل نكرده و اینكه چیزی را كه نمی دانید به خدا نس ب

دهید )اعراف: 33(.

 قرآن مجید هرگاه سخن از امر مباح یا الزمی به میان می آورد بالفاصله 

از نقطه ی مقابل آن یعنی زشتی ها و محرمات سخن می گوید، تا هر دو بحث 

یكدیگر را تكمیل كنند )مکارم شیرازی 1374: ج6، ص155(. عالوه بر آن در شیوه ی 

ــروف و پس از آن راه های حرام  ــم قرآن کریم ابتدا راه های حالل و مع تعالی

ــود )قرائتی 1383: ج4، ص58(. آنچه را که خداوند حرام کرده  و منکر بیان می ش

عدول از اصول و افراط و زیاده روی است که به فطرت انسان آسیب می زند 

ــمی است برای عمل مذموم و  ــت. فاحشه اس که از مصادیق آن فواحش اس

ــتق از فحش، به ضم فاء، و به معنی کثرت و قوت در شیء مذموم و  آن مش

مکروه است. بیشتر برای افعالی که قباحت و زشتی آنها شدید است و فطرت 

سلیم انسان از آن تنفر دارد و یا افعالی که خردمندان و صاحبان حلم به سبب 

ــأ ضرر و فسادی که دارند از آن ابا کرده و از ارتکاب به آن حیاء دارند،  منش

ــتر مفسران مراد از فواحش در آیه ی  ــور: ج8، ص4(. بیش به کار می رود )ابن عاش

ــهوانیه و  مذکور را گناهان کبیره ای مانند زنا، لواط و آنچه متعلق به قوه ی ش

ــیر کرده اند )محلی 1416: ج1، ص157؛ زمخشری 1407: ج2،  جنسی انسان است تفس

ص101؛ طباطبایی1417: ج8، ص86(. 

ــاید تأكید روی این مطلب كه خواه پنهان باشد یا آشكار )ما ظهر منها  ش

و ما بطن( از این جهت است كه عرب های جاهلی عمل زشت منافی عفت 
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سا ــكارا آن را ممنوع می دانستند  ــمرده و تنها در صورت آش پنهانی را مجاز ش

)مکارم شیرازی 1374: ج6، ص155(.

تحلیل روش و تبیین راهبردها

از مجموع اصول مطرح شده و توجه به روش قرآن کریم در متوجه کردن 

مخاطبان خود چنین استنباط می شود که توجه به زیربناهای شناختی در هر 

ــت. با توجه به تعالیم قرآن کریم این  اصلی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس

روش مقدم بر سایر روش هاست.

ــناختی از این فرایند به »مکانیزم شناختی« تعبیر  در پژوهش های جامعه ش

می شود. گرچه بر اساس تحقیقات موجود این روش سرعت کم تری در نهادینه 

ــاختن یک رفتار در جامعه دارد ولی از بقا و ثبات بیشتری برخوردار است  س

)قلی پور1386(.

استفاده از مکانیزم شناختی بیشتر متوجه نهادهای آموزشی مانند مدارس 

ــری در تحکیم پایه های  ــا که این نهادها نقش مؤث ــت. از آنج و دانشگاه هاس

شناختی افراد جامعه دارند  باید با تأسی از روش قرآن کریم در تحکیم بینش 

افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان بکوشند. پی ریزی زمینه های شناختی 

ــط این نهادها در جامعه موجب می شود که افراد یک  حجاب و عفاف توس

جامعه و به ویژه جوانان با معرفت و بینش عمیقی خود را به حفظ حدود و 

ثغور این دو امر ملزم کنند.

شکل گیری زمینه های شناختی حجاب و عفاف در بین مردم، مقابله و دفع 

را از بین برده پذیرش احکام و قوانین مربوط به این دو مفهوم را میسر می سازد. 



72

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ز  
یی

 پا
 / 

49
ره 

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

4 ـ 2( فرهنگ سازی سا

ــاره ی نوع ارتباط میان زن و  ــیعی از آموزه های قرآن کریم در ب حجم وس

ــازی  ــم می خورد. فرهنگ س مرد و عفاف و پاکدامنی در این عرصه به چش

ــوره های مکی و وصف برخی  ــتان هایی در س قرآن کریم در خالل بیان داس

ــود و این روش همچنان در سوره های مدنی  ــتی آغاز می ش نعمت های بهش

ادامه می یابد.

ــوند و  ــوره ها معرفی می ش ــان های عفیف و پاکدامن در س مصادیق انس

شناعت و زشتی برخی انحرافات به تصویر کشیده می شود.

ــی مخاطبان خود و  ــم در خالل زندگ ــی آیات قرآن کری ــزول تدریج ن

ــتان ها  ــم ارزش ها و نکوهش ضد ارزش ها که اغلب از طریق بیان داس تکری

ــته صورت می پذیرد به صورت ناخودآگاه و  ــت  انسان های گذش و سرگذش

نامحسوس ارزش پاکدامنی و رعایت حریم ها را گوشزد و با اعالم زمینه های 

خطر این دو مفهوم را در زندگی مخاطبان خویش نهادینه می سازد.

ــیعی از این آیات فرهنگ ساز و استمرار آن هم در  اختصاص حجم وس

سوره های مکی و هم در سوره های مدنی داللت بر اهمیت این روش دارد.  

قرآن برای دستیابی به این مقصود از روش های ذیل بهره گرفته است:

4 ـ 2 ـ 1( تکریم ارزش ها به واسطه ی تکریم انسان های پاکدامن

الف ـ حضرت موسی )ع(

در برخوردی که حضرت موسی )ع( با دختران حضرت شعیب )ع( دارد، 

ــوره ی قصص به آن اشاره شده است،  ــتانی که در آیات 23 تا 26 س در داس
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سا دختران حضرت شعیب )ع( هنگام معرفی آن حضرت به پدرشان می گویند: 

ــتجره  إن خير من استجرت القوي األمين«؛ یكی از آن  »قالت إحدٰئهما يأبت اس

دو ]دختر[ گفت: ای پدر، او را استخدام كن، چرا كه بهترین كسی است كه 

استخدام می كنی: هم نیرومند ]و هم [ درخور اعتماد است )قصص: 26(.

از اینكه دختر شعیب موسی )ع( را قوی و امین معرفی كرد، فهمیده می شود 

كه آن دختر از نحوه ی عمل موسی )ع( در آب دادن گوسفندان طرز كاری دیده 

كه فهمیده او مردی نیرومند است. همچنین از عفتی كه آن جناب در گفت وگوی 

با آن دو دختر از خود نشان داد و از اینكه غیرتش تحریك شد و گوسفندان آنان 

را آب داد و نیز از طرز به راه افتادن او تا خانه ی پدرش شعیب چیزهایی دیده 

كه به عفت و امانت او پی برده است )طباطبایی1417: ج16، ص26(.  

ب ـ حضرت یوسف )ع(

ــف پس از بیان سرگذشت آن حضرت  ــوره ی یوس خداوند متعال در س

ــد و  ــربلند بیرون آمد، پس از اینکه از زندان آزاد ش ــی که از آن س و آزمایش

ــتایش آن حضرت می فرماید: »و كٰذلك مّكّنا  ــید در س ــاهی مصر رس به پادش

ــاء نصيب برحمتنا من ّنشاء و ال نضيع  ــف في األرض يتبّوأ منها حيث يش ليوس

أجر المحسنين«؛ و بدین گونه یوسف را در سرزمین ]مصر[ قدرت دادیم، كه 

در آن، هر جا كه می خواست سكونت می كرد. هر كه را بخواهیم به رحمت 

خود می رسانیم و اجر نیكوكاران را تباه نمی سازیم )یوسف: 56(.
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ج ـ حضرت مریم )س(سا

ــد متعال در توصیف این بانوی مطهره می فرماید: »و الّتي أحصنت  خداون

فرجها فنفخنا فيها من ّروحنا و جعلناها و ابنها ءاية للعلمين«؛ و )یاد كن حال( 

ــت و ما در آن از روح  ــی مریم( را كه دامنش را پاكیزه نگاه داش آن زن )یعن

خود بدمیدیم و او را با فرزندش )عیسی( معجز و آیتی بزرگ برای اهل عالم 

قرار دادیم« )انبیاء: 91(.

در این آیه خداوند آن حضرت را آیه ای برای عالمیان دانسته است. چرا 

ــه او نمونه ی زن کاملی در عرصه های عفت و طهارت و قوت و اخالص  ک

برای خداوند متعال است و فرزندش از آیات الهی است هم در والدت و هم 

در سخن گفتن )فضل اهلل 1419: ج15، ص262(.

ــوره های مدنی نیز ادامه دارد آنجا که خداوند متعال در  این تکریم در س

بیان داستان آن حضرت می فرماید: »و إذ قالت الملئكة يامريم إّن الل اصطفٰيك 

ــاء العالمين «؛ و ]یاد كن [ هنگامی را كه فرشتگان  و طّهرك و اصطفٰيك علي  نس

گفتند: ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان 

برتری داده است )آل عمران: 42(.

همچنین در سوره ی تحریم می فرماید: »و مريمَ  ابنت عمران الّتي أحصنت 

فرجها فنفخنا فيه من ّروحنا و صّدقت بكلمات ربّها و ُكُتبه و كانت من القانتين«؛ 

و نیز مریم دخت عمران را ]َمَثل آورد[ كه َرِحمش را پاكیزه داشت و ما در آن 

از روح قدسی خویش بدمیدیم، و او كلمات پروردگار خود و كتب آسمانی 

او را ]با كمال ایمان[ تصدیق كرد و از بندگان مطیع خدا بود )تحریم: 12(.
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ل 
سا  د ـ عبادالرحمان و مؤمنان و نمازگزاران

ــات بارز مؤمنان و  ــی از قرآن کریم یکی از صف ــد متعال در آیات خداون

نمازگزاران را پاکدامنی ایشان برمی شمرد:

و عباد الّرحمان اّلذين يمشون علي األرض هونا و إذا خاطبهم الجهلون قالوا 

سالما ]...[ و اّلذين ال يدعون مع الل إالها ءاخر و ال يقتلون الّنفس الّتي حّرم الل 

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

ــتند كه بر روی زمین به تواضع   و بندگان خاص خدای رحمان آنان هس

ــا خطاب ]و عتابی[ كنند با  ــد و هرگاه مردم جاهل به آنه ــی راه رون و فروتن

ــالمت نفس ]و زبان خوش[ جواب دهند ]...[ و آنان هستند كه با خدای  س

ــی را شریك نمی خوانند و نفس محترمی را كه خدا حرام كرده جز  یكتا كس

ــانند، و هرگز گرد عمل زنا نمی گردند، كه هر كه این  به حق به قتل نمی رس

عمل كند كیفر گناهش را خواهد دید )فرقان: 63 و 68(.

ــد أفلح المؤمنون ]...[ و اّلذين هم لفروجهم حافظون، إال علي أزواجهم أو  ق

ــتگاری  ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين؛ همانا اهل ایمان به فیروزی و رس

رسیدند ]...[ و آنان كه فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند مگر 

در مورد همسرانشان یا كنیزانی كه به دست آورده اند، كه در این صورت بر 

آنان نكوهشی نیست )مؤمنون: 6 ـ 1(

و اّلذين هم لفروجهم حافظون، إال علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين؛

ــهوت رانی[ نگاه می دارند. مگر بر زنان حالل و   و آنان كه اندام خود را ]از ش

كنیزان ملكی خویش كه ]از اعمال شهوت با آنها[ هیچ مالمت ندارند )معارج: 29 و 30(.
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4 ـ 2 ـ 2( نکوهش ضد ارزش هاسا

ــر هم زدن نظم  ــاوز از حدود الهی را که با ب ــان های متج ــرآن کریم انس ق

طبیعی عالم خلقت راه صحیح رابطه ی مشروع جنسی را از مسیر خود منحرف 

می سازند سرزنش می کند:

الف ـ نکوهش زنا

»و ال تقربوا الّزني  إّنه كان فاحشة و ساء سبيال«؛ و هرگز به عمل زنا نزدیك 

نشوید، كه كاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است )اسراء: 32(.

در تفاسیر آمده است که هنگام نزول این آیه هنوز حدودی برای زنا معین 

نشده بود که پس از آن در سوره ی نور حدود زنا تعیین شد )سیوطی 1404: ج4، 

ص179(. رابطه ی نامشروع جنسی )زنا( مفاسد و زیان های فردی، اجتماعی و 

خانوادگی فراوانی را به  دنبال دارد؛ لذا در اسالم حرام شده و در قرآن كریم 

در كنار شرك، قتل1 و سرقت 2 آمده است )قرائتی 1383: ج7، ص52(.

»و ال تقربوا الّزني«؛ زنا نزدیكی با زنی است كه در عقد انسان نباشد. »إّنه 

ــوید زیرا معصیتی بزرگ است. یعنی همان  ــة«؛ به زنا نزدیك نش كان فاحش

طوری كه زنا در جاهلیت زشت شمرده می شد، امروز هم زشت است. نظیر 

این تعبیر در قرآن مجید بسیار است.

ــاره به این است كه عقل، زنا را  ــبيال«؛ و زنا بد راهی است. اش ــاء س »و س

زشت می شمارد، زیرا فرزند احتیاج به پدر و مادر دارد و نمی توان زناكاران را 

ــبت فرزند به والدین قطع می شود، قانون  بر یكدیگر ترجیح داد، در نتیجه نس

1 ـ فرقان:68      2 ـ ممتحنه:12
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سا ــبت به اوالد منتفی  ارث از بین می رود و صله ی رحم و حقوق پدر و مادر نس

می شود. همه ی اینها از نظر عقل زشت و ناپسند است )طبرسی 1372: ج6، ص638(.

اینکه در آیه فرموده است: »ال تقربوالزنا«، به زنا نزدیک نشوید، مراد این 

ــت که از مقدمات زنا از قبیل چشم چرانی، بدحجابی، خلوت با نامحرم،  اس

نگاه به فیلم و عكس های آلوده خودداری كنید« )بهرام پور: ج1، ص285(. 

ب ـ نکوهش قوم لوط

ــعراء و انبیاء و نمل و  ــتان قوم لوط در سوره های هود و حجر و ش داس

عنكبوت، که همگی از سوره های مکی اند، آمده است.

حضرت لوط، فامیل حضرت ابراهیم و تنها مردی بود كه به او ایمان آورد و 

با او هجرت كرد: »فآمن له لوط« )عنکبوت: 26(. حضرت ابراهیم او را به منطقه ای 

ــا رواج داشت فرستاد؛ لذا بخش مهم كار حضرت لوط  كه در آن گناه و فحش

مبارزه با فحشا و منكرات جنسی بود، كه بیشترین مشكل جامعه بود.

ــتان ها به کرات گفت وگوی حضرت لوط )ع( با این قوم به  در این داس

تصویر کشیده شده است و اینکه حضرت لوط )ع( به ایشان می فرماید: »آیا 

ــهوت به مردان روی آورده اید؟  ــران خود را رها کرده اید و از روی ش همس

کاری که تا کنون در بین جهانیان سابقه نداشته است«.

و لوطا إذ قال لقومه أ تْأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ّمن العلمين؛

ــت  ــما به كاری زش و ]یاد كن [ لوط را هنگامی كه به قوم خود گفت: ش

می پردازید كه هیچ یك از مردم زمین در آن ]كار[ بر شما پیشی نگرفته است  

)اعراف: 80؛ عنکبوت: 28(.
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أ ئّنكم لتأتون الّرجال و تقطعون الّسبيل و تأتون في ناديكم المنكر...؛سا

آیا شما با مردها درمی آمیزید و راه ]توالد و تناسل [ را قطع می كنید و در 

محافل ]انس [ خود پلیدكاری می كنید؟ )عنکبوت: 29(

ج ـ نکوهش متجاوزان

ــس از تکریم مؤمنان  ــوره های مؤمنون و معارج پ ــد متعال در س خداون

ــان را در  ــت و پاکدامنی می ورزند حدود اختیار ایش ــی که عف و نمازگزاران

ــر از آن را تجاوز و تعدی  ــن می کند و غی ــدی از زنان و کنیزان روش بهره من

می خواند:

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

ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين؛ فمن ابتغي  وراء ٰذلك فأولئك هم العادون : ]...[؛

ــت آورده اند، كه در این  ــان یا كنیزانی كه به دس مگر در مورد همسرانش

ــی نیست. پس هركه فراتر از این ُجوید، آنان از حد  صورت بر آنان نكوهش

درگذرندگان اند )مؤمنون: 7 ـ 1(.

ــون، إال علي أزواجهم أو ما  ــن ]...[، و اّلذين هم لفروجهم حافظ اال المصلي

ملكت أيمانهم فإّنهم غير ملومين، فمن ابتغي  وراء ٰذلك فأولئك هم العادون؛ 

ــهوت رانی نگه  مگر نمازگزاران حقیقی … و آنان که اندام خود را از ش

ــهوت با  می دارند، مگر بر زنان حالل و کنیزان ملکی خویش که از اعمال ش

آنها هیچ مالمت ندارند، و هر که غیر از این کند )و به ناروا شهوت راند( به 

حقیقت متعدی و ستمکار است )معارج: 31 ـ 22(. 
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صرف نظر از وجه دینی, رفتار عرف جامعه و نحوه ی نگرش مردم نسبت 

ــا بازدارنده از  ــن عوامل برانگیزاننده و ی ــه هر عمل, خود یکی از مهم تری ب

ــندیده و  ــت. اگر رفتاری از دیدگاه اکثریت مردم رفتاری پس عمل به آن اس

ــین انگیز باشد موجب میل و رغبت بیشتر مردم برای عمل کردن به آن  تحس

ــت  و سرزنش کردنی  ــود و برعکس هرگاه رفتاری از دیدگاه مردم زش می ش

باشد خود عامل بازدارنده ی قوی ای به شمار می آید.

درباره ی چگونگی ارتباط میان زن و مرد در جامعه نیز این مسئله وجود 

ــام و دیدگاه حداکثری  ــرات با بهره گیری از عرف ع ــرآن کریم به ک دارد. ق

جامعه به صورت نامحسوس و غیر مستقیم عفت و پاکدامنی را ستوده، زشتی 

و پلیدی انحرافات اخالقی و بی عفتی را به تصویر کشیده است.

الف ـ بشارت مخاطبان به زنان پاکدامن بهشتی

ــخن  ــتی س ــد متعال در آیات متعددی درباره ی نعمت های بهش خداون

ــتند که از شاخصه های  ــتی هس می گوید. از جمله ی این نعمت ها زنان بهش

ایشان بکارت، پاکدامنی و مستور بودن ایشان از دید نامحرمان است:

و عندهم قاصرات الّطرف عين؛

و در بزم حضورشان حوران زیبا چشمی است كه )جز به شوهر خود( به 

هیچ كس ننگرند )صافات: 48(.

فيهّن قاصرات الّطرف لم يطمثهّن إنس قبلهم و ال جان ؛

 در آن بهشت ها زنان زیبای باحیایی است )كه به چشم پرناز جز به شوهر 
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خود ننگرند( و دست هیچ كس از جن و انس پیش از آنها بدان زنان نرسیده سا

است )الرحمن: 56(.

حور مقصورات في الخيام  ]...[ لم يطمثهّن إنس قبلهم و ال جان؛ 

حوریانی در سراپرده های خود ]مستور از چشم بیگانگان[ ]...[ كه پیش از 

شوهران دست هیچ كس از جن و انس بدان زنان نرسیده است  )الرحمن: 72 و 74(.

ب ـ شماتت مریم )س( از سوی قومش

ــت و برگزیدگان درگاه الهی  حضرت مریم )س( صدیقه و از زنان بهش

است. و تولد عیسی )ع( بدون ازدواج آن حضرت از آیات و معجزات الهی 

است اما از آنجا که این نوع تولد، تولد فرزند از دختری باکره، در عرف عام 

ــده قرآن کریم آن را از زبان قوم آن  ــوب می ش عملی عظیم و عجیب محس

حضرت »عملی عظیم و شگفت« بیان می کند و شماتت آن قوم را به تصویر 

ــيا فرّيا،  ــیده و می فرماید: »فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت ش  کش

يأخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء و ما كانت أّمك بغّيا«؛ پس ]مریم [ در حالی 

كه او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: ای مریم، به راستی 

كار بسیار ناپسندی مرتكب شده ای. ای خواهر  هارون، پدرت مرد بدی نبود 

و مادرت ]نیز[ بدكاره نبود )مریم: 27 و 28(.

ــر در "به"و در  ــات می فرماید: »ضمی ــیر این آی ــه طباطبایی در تفس عالم

"تحمله" به عیسی برمی گردد و استفهام هم استفهام انكاری است و آن جمله 

طعن و نوعی تقبیح است از مردم به مریم كه منشأ آن همان امر عجیبی است 

ــر عمران و آل  هارون قدیس  ــابقه زهد و محجوبی از مریم دخت كه با آن س
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سا ــاهده كردند. كلمه "فری"، به معنای نوظهور و عظیم است« )طباطبایی1417:  مش

ــماتت و مالمت آن حضرت گشوده و گفتند:  ج14، ص45(. بنابراین زبان به ش

»حیف از آن سابقه ی درخشان، با این آلودگی! صد حیف از آن دودمان پاكی 

كه این گونه بدنام شد«. گفتند: »ای مریم! تو مسلمًا كار بسیار عجیب و بدی 

انجام دادی« )مکارم شیرازی 1374: ج13، ص50(.

ــه ی حضرت مریم )س(، که خود مظهر انسان های پاکدامن  گرچه مقایس

ــده اند صحیح  ــماتت ش ــت، با دیگر مصادیقی که در قرآن در این باره ش اس

ــتان آن حضرت در این بخش بیان عرف عام و  ــت اما هدف از ذکر داس نیس

دیدگاه مردم درباره ی این نوع تولد است.

ج ـ شماتت زلیخا از سوی زنان مصری

و قال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتٰئها عن نفسه قد شغفها حّبا إنّا 

لنرٰئها في ضالل مبين؛

ــته ای از[ زنان در شهر گفتند: زن عزیز از غالم خود، كام خواسته  و ]دس

ــت. به راستی ما او را در گمراهی آشكاری  ــخت خاطرخواه او شده اس و س

می بینیم )یوسف: 30(.

ــف است  ــتان زنان مصر با یوس این آیه و پنج آیه ی بعد آن متعرض داس

ــت می آید و  ــه در خانه ی عزیز اتفاق افتاد. آنچه كه از دقت در آیه به دس ك

قرائن حالیه هم تأییدش می کند و با طبع قضیه هم سازگاری دارد این است 

كه وقتی داستان برخورد یوسف با عزیز و آن گفت و شنودها پایان یافت به 

ــهر انتشار پیدا كرد و نقل مجالس بانوان شد. به طوری كه  تدریج خبر در ش
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در مجالس خود و هر جا كه می  نشستند این قضیه را پیش كشیده زلیخا را به سا

باد سرزنش می  گرفتند، كه با اینكه شوهر دارد عاشق برده ی خود شده و در 

عشق خود آن چنان عنان از دست داده كه با او به مراوده هم پرداخته و لكه 

ننگی بر دامن خود نهاده است )طباطبایی 1417: ج11، ص144(.

4 ـ 2 ـ 4( معرفی زمینه های خطرساز

ــد که غفلت از آنها  ــان زن و مرد عواملی وجود دارن ــاره ی رابطه می درب

موجب می شود که گاه انسان گرفتار لغزش شود. قرآن کریم به زیبایی عوامل 

خطرآفرین در رابطه میان دو جنس مخالف را بیان می کند.

الف ـ زیبایی

کشش طبیعی انسان به سوی زیبایی در مواقع ارتباط میان زن و مرد خود 

خطرآفرین است. قرآن کریم در تعالیم غیر مستقیم خود این عامل مهم را به 

تصویر می کشد. گرچه تفاوت های مهمی از حیث پاکدامنی در بین مصادیق 

مطرح شده در این باره وجود دارد:  

 ـ حضور ملکه ای زیبا در قالب بشر نزد مریم )س(

ــی که حضرت مریم )س( برای عبادت از قوم خود کناره گرفت،  هنگام

خداوند متعال جبرئیل را در قالب انسانی زیبا بر آن حضرت ممثل کرد:  

و اذكر في الكتاب مريمَ  إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقّيا، فاتّخذت من دونهم 

حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمّثل لها بشرا سوّيا؛

و در این كتاب از مریم یاد كن، آن گاه كه از كسان خود، در مكانی شرقی 
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سا به كناری شتافت، و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت. پس روح خود را به 

سوی او فرستادیم تا به ]شكل [ بشری خوش اندام بر او نمایان شد )مریم: 16و17(.

»بشراً سويًا« یعنی فرشته ای که در صورت جوانی زیبا با صورتی نورانی 

ــب داشت( و مستوی الخلق بود بر  که در خلقتش اعتدال بود )اندامی متناس

آن حضرت ظاهر شد )زمخشری 1407: ج3، ص9(.

ــت می دهد، مریمی که  ــت كه در این موقع چه حالتی به مریم دس پیداس

همواره پاكدامن زیسته، در دامان پاكان پرورش یافته و در میان جمعیت مردم 

ــت، از دیدن چنین منظره ای كه مرد بیگانه زیبایی  ضرب المثل عفت و تقواس

به خلوتگاه او راه یافته چه ترس و وحشتی به او دست می دهد؟ لذا بالفاصله 

صدا زد: من به خدای رحمان از تو پناه می برم اگر پرهیزكاری؛ قالت إّني أعوذ 

بالّرحمن منك إن كنت تقّيا )مکارم شیرازی 1374: ج 13،  ص34(.

ــان های پاکدامن در  ــرت مریم )س( یکی از مهم ترین مصادیق انس حض

قرآن کریم به شمار می آید: »و إذ قالت الملئكة يامريم إّن الل اصطفٰئك و طّهرك 

و اصطفٰئك علي  نساء العالمين « )آل عمران: 42( زیبایی نمی تواند عامل خطرآفرینی 

ــد اما عکس العمل حضرت مریم از مقابله با  برای آن صدیقه ی پاکدامن باش

ــت که آن حضرت احساس کرد و احساس  ــانه ی خطری اس جوانی زیبا نش

خطر و پناه بردن وی به خداوند متعال ما را به خطرساز بودن این عامل مهم 

رهنمون می سازد.

زیبایی فرشتگان ممثل در خانه ی لوط )ع( و هجوم قوم لوط به خانه ی آن حضرت

همان گونه که گذشت قوم حضرت لوط با مهمانان خود عمل زشت لواط 
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را انجام می دادند تا مردم از مهمان شدن بترسند )قرائتی 1383: ج4، ص109(.سا

ــرانجام گرفتار عذاب الهی شدند. هنگامی که فرشتگان الهی  این قوم س

ــدند،  ــب دو مرد زیبا برای عذاب این قوم به خانه ی لوط )ع( وارد ش در قال

ــان زیبا در خانه ی آن حضرت،  این قوم خطاکار، با آگاهی از وجود دو انس

برای انجام دادن این عمل شنیع به خانه ی آن حضرت هجوم آوردند: »و لّما 

جاءت رسلنا لوطا سي ء بهم و ضاق بهم ذرعا و قال هذا يوم عصيب«؛ و چون 

ــتادگان ما نزد لوط آمدند، به ]آمدنِ [ آنان ناراحت، و دستش از حمایت  فرس

ایشان كوتاه شد و گفت: امروز، روزی سخت است )هود: 77(.

ــراغ حضرت لوط  ــوالن الهی در قالب جوانانی زیباروی به س چون رس

آمدند و میهمان او شدند، لذا آن حضرت از سوء قصد قوم فاسد خود نسبت 

به میهمانانش نگران شد )قرائتی 1383: ج5، ص358(.

 ـ زیبایی یوسف )ع( و وسوسه ی زلیخا و زنان مصری

ــمعت بمكرهّن أرسلت إليهّن و أعتدت لهّن مّتكا و ءاتت كل واحدة  فلّما س

منهّن سكينا و قالت اخرج عليهّن  فلّما رأينه أكبرنه و قّطعن أيديهّن و قلن حاش 

لل ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كريم؛ )یوسف: 31(. 

ــتاد و از  ــنید، فرس چون )زلیخا( مالمت زنان مصری را درباره ی خود ش

ــی بیاراست و به احترام هر یک بالش و تکیه گاهی  آنها دعوت کرد و مجلس

ــت هر یک کاردی و ترنجی داد )و آن گاه با زیب و زیور  ــترد و به دس بگس

یوسف را بیاراست( و تقاضا نمود که به مجلس این زنان درآ، چون یوسف 

ــنش زبان به تکبیر  ــده و بر حس را زنان مصری دیدند در جمال او حیران ش
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سا گشودند و دست ها را به جای ترنج بریدند و گفتند: تبارک اهلل که این نه آدمی 

است بلکه ی فرشته ی بزرگ )حسن و زیبایی( است

ــت و پاکدامنی الگوی  ــف )ع( در زیبایی بی نظیر و در عف ــرت یوس حض

همگان است )قرائتی1383: ج6، ص69(. این آیه تصویرگر صحنه ی نمایشی است که 

زلیخا برای زنان مصری ترتیب داده است. وی برای توجیه عمل خود نیازمند 

اقرار گرفتن از زبان زنان مصر است. اما زنان مصر كه طبق بعضی از روایات ده 

نفر و یا بیشتر از آن بودند، هنگام مشاهد ه ی آن قامت زیبا و چهره ی نورانی و 

صورت دلربای یوسف چنان واله و حیران شدند كه دست از پا و ترنج از دست 

نمی شناختند. آنها به هنگام دیدن یوسف او را بزرگ و فوق العاده شمردند )فلّما 

ــدند كه )به جای ترنج( دست ها را  رأينه أكبرنه( و آن چنان از خود بی خود ش

بریدند )و قطعن ايديهن( )مکارم شیرازی 1374: ج9، ص395(.

ب ـ خلوت

ــومی  ــته که امکان ورود فرد س ــور زن و مرد نامحرم در مکانی بس حض

ــد خود یکی دیگر از زمینه های خطرآفرین است. پیامبر  ــته باش وجود نداش

)ص( در این باره می فرماید: »شیطان به موسی )ع( گفت: ای موسی! با زنی 

ــوت مکن )تنها مباش(، به خاطر آنکه  ــت خل که با تو محرم و یا حالل نیس

هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نمی کند مگر اینکه من همراه آن دو هستم« 

)مجلسی: ج13، ص350(.

ــت اقوام گذشته در سوره های مکی  خداوند متعال در قالب بیان سرگذش

مخاطبان خود را از وجود چنین زمینه های خطرآفرینی آگاه می سازد.
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 ـ دوری مریم از قومش و تنهایی او و ترسی که از وجود فرشته ی الهی سا

در آن خلوت احساس کرد:

ــلنا إليها روحنا فتمّثل لها بشرا سوّيا، قالت  فاتّخذت من دونهم حجابا فأرس

ــگام ما روح خود ]یكی از  ــوذ بالرحمان منك إن كنت تقّيا؛ در این هن ــيِ  أع إن

فرشتگان بزرگ[ را به سوی او فرستادیم و او در شكل انسان كامل بی عیب 

و نقص و خوش قیافه ای بر مریم ظاهر شد )مریم: 17 و 18(.

 ـ قرآن کریم به زیبایی فضای خلوت فراهم شده توسط زلیخا را ترسیم 

کرده است:

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

معاذ الل إّنه ربيِ  أحسن مثواي إّنه ال يفلح الّظالمون؛

ــت از او كام گیرد، و درها را  ــو[ كه وی در خانه اش بود خواس و آن ]بان

ــف [ گفت: پناه بر خدا،  ــی [ چفت كرد و گفت: بیا كه از آِن توام! ]یوس ]پیاپ

ــتمكاران رستگار  ــت. قطعًا س ــت. به من جای نیكو داده اس او آقای من اس

نمی شوند )یوسف: 23(.

 یوسف )ع( در خانه ی عزیز مصر به زندگی عادی خود مشغول بود ولی 

زیبایی فوق العاده ی وی باعث زحمت او شد. همسر عزیز مصر كه زلیخا نام 

داشت عشق یوسف را به دل گرفت و هر روز كه می گذشت عشق او شدت 

ــف را به سوی خود خواند و  می یافت تا اینكه روزی این زن هوس باز یوس

ــت او را فریب دهد و از او كام دل بجوید، برای رسیدن به این هدف  خواس

ــت كه با  ــف را به درون اتاقی برد و از او خواس ــت و یوس تمام درها را بس



87

روش قرآن در نهادینه سازی عفاف و حجاب  
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا ــف كه پیامبر و پاكدامن بود، تن به این زشت  ــود ولی یوس ــتر ش وی همبس

ــدا پروردگار و تربیت كننده ی  ــداد و گفت: به خدا پناه می برم كه خ كاری ن

ــت و هم اوست كه جایگاه مرا نیكو كرده است و نیز به زلیخا گفت:  من اس

هرگز ستمگران رستگار نمی شوند. و این كار نوعی ستمگری و خیانت است 

)جعفری: ج5، ص364(.

ج ـ گفت وگو

یکی دیگر از زمینه های خطرساز، گفت وگوی زن و مرد نامحرم با یکدیگر 

ــان در برخورد با شخص نامحرم چگونه رفتار کند و از چه  ــت. اینکه انس اس

ــت. خداوند متعال  ــاندن مقصود خود بهره بگیرد مهم اس ــخنانی برای رس س

ــس مخالف را در قالب  ــاد گفت وگوی میان دو جن ــی از زمینه های ایج برخ

ــی گفت وگوی ها از قبیل  ــد. گرچه برخ ــتان هایی به تصویر می کش بیان داس

گفت وگوی حضرت مریم )س( با جبرئیل و گفت وگوی حضرت موسی )ع( 

با دختران شعیب از نمونه ی گفت وگوی های ضروری و سالم میان زن و مرد 

است ولی نحوه ی بیان قرآن در این داستان ها و اشاراتی که وجود دارد همگی 

دال بر این است که گفت وگو می تواند یکی از زمینه های خطرساز باشد:

 ـ گفت وگوی مریم )س( با جبرئیل )ع(

ــده بود  ــتی كه از حضور جبرئیل عارضش ش ــدت وحش مریم )ع( از ش

مبادرت به سخن كرد، او خیال می كرد كه وی بشری است كه به قصد سوء 

ــپرد تا رحمت عامه ی الهی را كه  ــده لذا خود را به پناه رحمان س بدانجا ش

هدف نهایی منقطعین عباد است متوجه خود سازد )طباطبایی1417: ج 14، ص41(. 
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»قالت إنيِ  أعوذ بالّرحمان منك إن كنت تقًيا«؛ من از تو به رحمان پناه می برم، سا

ــی، و چون باید باتقوی باشی پس همان تقوایت باید تو  اگر تو با تقوی باش

را از سوء قصد و متعرض شدنت به من باز بدارد )طباطبایی1417: ج 14، ص41(.

 ـ گفت وگوی موسی )ع( و دختران حضرت شعیب )ع(

ــتان حضرت موسی )ع( و دختران شعیب نحوه ی  خداوند متعال در داس

برخورد و سخن گفتن دختران را با موسی )ع( چنین بیان می کند: »و لّما ورد 

ــد من دونهم امرأتينِ  تذودان   ــقون و وج ماء مدين وجد عليه أّمة ّمن الّناس يس

ــيخ كبير«؛ و چون  ــقي حتي  يصدر الّرعاء  و أبونا ش قال ما خطبكما  قالتا ال نس

ــید، آنجا جماعتی را دید که حشم  ــر چاه آبی )حوالی( شهر مدین رس بر س

ــیراب می کردند و دو زن را یافت که دور از مردان در  ــان را س و گوسفندانش

ــان مشغول بودند؛ )موسی به جانب آن دو  کناری به جمع آوری گوسفندانش

ــما اینجا چه می کنید و کار مهمتان چیست؟ آن دو زن  زن رفت و( گفت: ش

ــردان نتوانیم، اینجا( منتظریم تا مردان  ــخ دادند که )چون ما اختالط با م پاس

گوسفندانشان را سیراب کرده( بازگردند و آن گاه گوسفندان خود را سیراب 

ــت )و مرد دیگری نداریم،  ــیخی سالخورده و فرتوت اس کنیم( و پدر ما ش

ناچار ما را به شبانی گوسفندان فرستاده( )قصص: 23(. 

ــت که دختران حضرت شعیب  نکته ی جالب توجه در آیه ی مذکور این اس

از جماعت فاصله گرفته بودند و گوسفندان خود را از اینکه با بقیه ی گوسفندان 

مخلوط شود دور نگه داشته بودند )ابوالفتوح رازی(. هنگامی که حضرت موسی )ع( 

ــؤال کرد در نهایت عفاف و اختصار علت حضور  ــان س از علت حضور ایش
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سا خود را بیان کردند: »و ابونا شيخ کبير« یعنی پدر ما پیر است.

از آیه چنین استنباط می شود که گفت وگوی زن و مرد در صورت لزوم مانعی 

ندارد و در گفت وگو باید نهایت اختصار را رعایت کرد )قرائتی: ج9، ص37(.

 ـ گفت وگوی زلیخا با یوسف )ع(

ــه و غّلقت اأَلبواب و قالت هيت لك قال  و راودته الّتي هو في بيتها عن نّفس

معاذ الل إّنه ربيِ  أحسن مثواي إّنه ال يفلح الّظالمون؛

ــت از او كام گیرد، و درها را  ــو[ كه وی در خانه اش بود خواس و آن ]بان

ــف [ گفت: پناه بر خدا،  ــی [ چفت كرد و گفت: بیا كه از آِن توأم! ]یوس ]پیاپ

ــتمكاران رستگار  ــت. قطعًا س ــت. به من جای نیكو داده اس او آقای من اس

نمی شوند )یوسف: 23(.

نداشتن فرزند از یك سو، غوطه ور بودن در یك زندگی پر تجمل اشرافی 

ــتن هیچ گونه گرفتاری در زندگی داخلی آن چنان كه  ــوی دیگر و نداش از س

معمول اشراف و متنعمان است از سوی سوم و بی بند و باری شدید حاكم بر 

دربار مصر از سوی چهارم این زن را كه از ایمان و تقوی نیز بهره ای نداشت 

ــه های شیطانی فرو برد، آن چنان كه سرانجام تصمیم گرفت  در امواج وسوس

مكنون دل خویش را با یوسف در میان بگذارد و از او تقاضای كام جویی كند.

ــود در این راه  ــیدن به مقصد خ ــایل و روش ها برای رس او از تمام وس

ــتفاده كرد و با خواهش و تمنا كوشید در دل او اثر كند آن چنان كه قرآن  اس

می گوید: »آن زن كه یوسف در خانه او بود پی در پی از او تمنای كام جویی 

كرد« )و راودته الّتي هو في بيتها عن نفسه( )مکارم شیرازی 1374: ج9، ص367(.
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4 ـ 2 ـ 5( انذار از عواقب بی عفتیسا

ــود را از عواقب بی عفتی  ــتان ها مخاطبان خ قرآن کریم پس از بیان داس

ترسانده نمونه هایی از عواقب امر را بیان می کند:

الف  ـ هالکت و عذاب الهی

ــتان قوم لوط و اعمال زشت ایشان  ــوره هایی که به بیان داس قرآن در س

ــان به حالشان سودی  می پردازد، در پایان پس از بیان اینکه موعظه ی پیامبرش

ــت  ــوط )ع( به ناچار قومش را ترک گفت، سرگذش ــید و حضرت ل نبخش

ــم زدن نظام طبیعت و انجام  ــا را بیان می کند که چگونه با بر ه ــاک آنه دردن

اعمالی مغایر با طبیعت و فطرت خداوند آنها را گرفتار عذاب کرد:

و أمطرنا عليهم ّمطرا  فانظر كيف كان عقبة المجرمين ؛ و بر آن قوم بارانی از 

سنگ فرو باریدیم بنگر که عاقبت کار بدکاران چیست )اعراف: 84(. 

و أمطرنا عليهم ّمطرا  فساء مطر المنذرين ؛ و بر سر آنها )که بایستی به کیفر 

ــند( سنگباران هالک باراندیم که بسیار بد باران هالکتی است بر آن قوم  برس

بدکار )نمل: 56(.

فلّما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها و أمطرنا عليها حجارة من سجيل ّمنضود؛ 

ــد فرمان قهر ما  ــّومة عند رّبك  و ما هي من الظلمين ببعيد؛ چون صبح ش ّمس

دیار آن قوم نابکار را ویران و زیروزبر ساخت و بر سر آنها مرتب از آسمان 

ــنگ هالک فرو ریختیم، که آن سنگ های بال بر سر ستمکاران از امر خدا  س

ــان دار و معین بود و البته چنین هالکتی از ظالمان عالم دور نخواهد بود  نش

)هود: 82 و 83(. 



91

روش قرآن در نهادینه سازی عفاف و حجاب  
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا ــود درباره ی این  ــوره ی ه ــیر آیات 82 و 83 س عالمه طباطبایی در تفس

ــه وقتی امر ما به عذاب بیامد، كه  ــت ك عذاب می فرماید: »معنای آیه این اس

ــه اینكه آن قوم را عذاب كنند و  ــت، ب منظور امر خدای تعالی به مالئكه اس

این امر همان كلمه ی »كن« است كه آیه ی شریفه ی »إّنما أمره إذا أراد شيئا أن 

يقول له كن فيكون« )یس: 82( ما آن قریه را زیرورو كردیم، بلندی آن سرزمین 

ــر خود آنان واژگون ساختیم و سنگ هایی از جنس  ــت ساخته و بر س را پس

كلوخ بر آنان بباریدیم، سنگ هایی مرتب و پشت سر هم كه تك تك آنها نزد 

پروردگارت و در علم او عالمت زده شده بودند و به همین جهت یك دانه 

از آنها از هدف به خطا نرفت چون برای خوردن به هدف انداخته شده بود« 

)طباطبایی1417: ج10، ص344(.

این عذاب به علت بزرگی گناه و شدت و حرمت عمل قوم لوط بود که 

در آیات به تعابیر متعدد به زشتی 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 الّظالمين ببعيد« )هود: 82(؛ 

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

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

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

ــم می خورد، از  ــدیدی در این باره به چش ــات نیز تهدیدات ش در روای
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ــی به لرزه درمی آید و سا ــود، عرش اله جمله اینكه هرگاه با نوجوانی لواط ش

ــی: ج76، ص63(. امام صادق  ــخن نمی گوید )مجلس در قیامت خداوند با آنها س

ــی را دو بار سنگسار كنند، آن شخص فرد  ــود كه كس )ع( فرمود: »اگر بنا ش

ــت« )همان: ص67(. رسول اكرم )ص( نیز فرمودند: »كسی كه بر  اهل لواط اس

لواط با دیگران اصرار داشته باشد، از دنیا نمی رود مگر آنكه مردم را به لواط 

ــان: ص67(. در عمل لواط، فاعل و  ــی، هم با خودش دعوت خواهد كرد« )مجلس

مفعول هر دو اعدام می شوند و دلیل حرمت آن در روایات، فساد و قطع نسل 

معرفی شده است )نهج البالغه: حكمت 252(.

ب ـ رسوایی

ــرزنش زلیخا  ــت. قرآن کریم س ــوایی اس یکی دیگر از آثار بی عفتی رس

توسط زنان مصری را بیان می کند که این عمل در نظر آنها عملی زشت بود 

و اینکه زلیخا نتوانست بر خواسته های نفسانی خود غلبه کند موجب بدنامی 

او در بین مردم زمان خودش شد.

و قال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتٰئها عن نّفسه قد شغفها حّبا إنّا 

لنرٰئها في ضالل ّمبين؛

ــته ای از[ زنان در شهر گفتند: زن عزیز از غالم خود، كام خواسته  و ]دس

ــت. به راستی ما او را در گمراهی آشكاری  ــخت خاطرخواه او شده اس و س

می بینیم )یوسف: 30(.

فطرت سلیم و قوانین عفت و آبرو و شرف اباء دارد از اینکه مرد یا زنی 

در لغزشگاه فحشاء بلغزد. زشتی و استهجان این امر زمانی بیشتر می شود که 
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سا ــوی زنان رهبران و حاکمان مردم صورت پذیرد. چرا  لغزش و انحراف از س

ــتند، پس هر اندازه که انسان از نظر مقامی  ــان الگوی سایر مردم هس که ایش

ــت و کرامتش بیشتر خدشه دار  ــد گناهش عظیم تر اس در رتبه ی باالتری باش

ــایعه ی سقوط زلیخا را انکار  ــود. بدین ترتیب بود که زنان مصری، ش می ش

می کردند و به نوعی در صدد یافتن توجیهی برای عمل او بودند )زحیلی 1422: 

ج2، ص1104(.

تحلیل روش و تبیین راهبردها

ــه این روش و همچنین  ــیعی از آیات قرآن کریم ب اختصاص حجم وس

ــوره های مکی بیش از  ــه البته غلبه آن در س ــزول ک ــتمرار آن در دوران ن اس

ــت. استفاده از  ــان دهنده ی اهمیت این روش اس ــوره های مدنی است نش س

ــناخته شده باشد روش دیگر قرآن  مصادیقی که برای مخاطبان ملموس و ش

ــازی است. بسیاری از داستان هایی که در قرآن کریم بیان  کریم در فرهنگ س

ــده مربوط به اقوامی است که عرب اطالعاتی درباره ی ایشان به واسطه ی  ش

هم جواری با یهودیان و مسیحیان به دست آورده بود و قرآن کریم در خالل 

بیان ابهاماتی که درباره ی این اقوام در بین جامعه آن روز وجود داشت با ذکر 

مصادیقی ملموس و آشنا به فرهنگ سازی پرداخت.

از سوی دیگر شاهد تکرار مصادیق اعم از مثبت و منفی در چند سوره ی 

مختلف هستیم. بنابراین وسعت، استمرار و تکرار از ویژگی های فرهنگ سازی 

ــناختی از این روش به مکانیزم  ــت. در مطالعات جامعه ش در قرآن کریم اس

ــود )قلی پور 1386(. استفاده از مکانیزم های هنجاری برای  هنجاری تعبیر می ش
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ــتاب متوسطی دارد و موجب ایجاد سا ــدن رفتار در جامعه ثبات و ش نهادینه ش

تعهد به رفتار می شود )همان(.

ــد، این روش در جامعه ی امروز متوجه نهادهای فرهنگی  به نظر می رس

ــت. نوع گفت وگوی میان زن و مرد نامحرم، زیبایی، ارزش گذاری ها در  ماس

عرف عام و الگوهای معرفی شده به جوانان و نوجوانان ما، که امروزه اغلب 

ــانه در جامعه نهادینه می شوند، همه ی زمینه هایی است که این  از طریق رس

ــد موفق بودن یا نبودن خود در  ــت اندرکاران فرهنگ جامعه بای نهادها و دس

فرهنگ سازی را در آنها جست وجو کنند. 

هنگامی که رفتارها در جامعه وجهه ی فرهنگی و عرفی پیدا کنند و با زندگی 

مردم آمیخته شوند مردم خود بهترین داوران رفتارها در جامعه و مجریان احکام 

خواهند بود. با نهادینه سازی ارزش ها در جامعه با استفاده از شیوه های ملموسی 

مانند داستان, کم تر مجبور به توسل به اجبار و زور می شویم. 

4 ـ 3( تشریع

ــناختی مردم دانستند که  ــد، هرگاه با ایجاد زمینه های ش چنان که باید ش

ــت، با  ــان اس ــیر فطرت ایش ــش برای آنها یک ارزش و زندگی در مس پوش

مشاهده ی بی عفتی ها و ناهنجاری های اخالقی خود پا پیش نهاده و  خواستار 

مجازات متخلفان می شوند. علی االصول تشریع و قانون گذاری نیازمند ایجاد 

زمینه هاست. خداوند متعال در آیات قرآن کریم زمینه های شناختی و ارزشی 

عفاف و حجاب را ایجاد کرد و در سال های نزول قرآن کریم در مدینه و پس 

ــجام و استقرار جامعه ی مسلمین و معرفی پیامبر به عنوان حاکم دینی  از انس
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سا جامعه ی آن روز، تشریع احکام مربوط به عفاف و حجاب آغاز شد. بررسی 

ــریع یا به عبارتی مراحل تشریع نیز در جایگاه خود  روش قرآن کریم در تش

حایز اهمیت است که در ذیل به این مراحل اشاره می شود:

4 ـ 3 ـ 1( اولویت حاکم دینی و خانواده ی او برای عمل به احکام شرعی  

ــوره ی احزاب در وهله ی اول پیامبر را  ــد متعال در اولین آیات س خداون

الگویی نیکو معرفی می کند:

ــول الل أسوة حسنة ّلمن كان يرجوا الل و اليوم االخر و  لقد كان لكم في رس

ذكر الل كثيرا؛ البته شما را در اقتدای به رسول خدا )چه در صبر و مقاومت با 

دشمن و چه دیگر اوصاف و افعال نیکو( خیر و سعادت بسیار نزد خداست 

ــیار  ــد و یاد خدا بس برای آن کس که به ثواب خدا و روز قیامت امیدوار باش

کند )احزاب: 21(.

  مراد از اسوه بودن رسول خدا اقتدا به آن حضرت است )مغنیه 1424: ج6، 

ص205(.

ــوه بودن پیامبر می گوید: »دو احتمال هست،  ــری نیز درباره ی اس زمخش

ــنه و نیكو است، یعنی بهترین رهبر  ــوه ای حس اول اینكه، خود آن جناب اس

ــی یعنی مقتدی  به است.....، دوم اینكه، بگوییم خود آن جناب اسوه  و مؤتس

ــت كه جا دارد مردم به وی در آن صفت اقتدا  ــت، بلكه در او صفتی اس نیس

كنند و آن عبارت است از مواساة، یعنی اینكه خود را برتر از مردم نمی داند 

)زمخشری: ج3، ص531(.

ــئولیت زنان آن حضرت را در عمل  با ذکر این مقدمه خداوند متعال مس



96

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ز  
یی

 پا
 / 

49
ره 

شما
 / 

هم
زد

سی
ل 

ــود که اگر از جانب سا ــئولیتی خطیر می داند و متذکر می ش به احکام الهی مس

ایشان گناهی صورت پذیرد عذاب آن دو برابر دیگر انسان هاست، و همچنین 

پاداش کارهای نیک آنها نیز مضاعف است: 

ــاء الّنبي ِّ من يأت منكّن بفحشة مبّينة يضعف لها العذاب ضعفين  و كان  يا نس

ــوله و تعمل صلحا نؤتها أجرها  ــيرا، و من يقنت منكّن لل و رس ٰذلك علي الل يس

مّرتينِ  و أعتدنا لها رزقا كريما؛

ای زنان پیغمبر، از شما هر كه به كار ناروای آشكاری دانسته اقدام كند او 

را دو برابر دیگران عذاب كنند و این بر خدا سهل و آسان است و هر كه از 

ــما مطیع فرمان خدا و رسول باشد و نیكوكار شود پاداشش را دو بار عطا  ش

كنیم و برای او روزی بسیار نیكو ]در بهشت ابد[ مهیا سازیم )احزاب: 30 و 31(.

بنابراین و بر اساس بینش قرآن کریم، مسئولین جامعه و به ویژه حاکمان 

دینی نسبت به عمل به احکام در اولویت قرار دارند و به این علت که محل 

توجه مردم هستند؛ لغزش ایشان تأثیر سوء بیشتری نسبت به مردم عادی دارد 

و ارتکاب عمل زشت توسط ایشان خود الگویی برای سایرین است )مدرسی 

1419: ج10، ص316(.

ــت که خداوند متعال به تشریع احکام حجاب می پردازد و اصل  اینجاس

تشریع را از زنان پیامبر آغاز می کند:

»]...[ ای زنان پیامبر با مردان نرم و نازک سخن نگویید ]...[ و درست و 

نیکو سخن بگویید« ) احزاب: 32(.

»و در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید )و بی حاجت و ضرورت از منزل 



97

روش قرآن در نهادینه سازی عفاف و حجاب  
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا ــین با آرایش و خود آرایی بیرون  بیرون نروید( و مانند دوره ی جاهلیت پیش

نیایید ]...[« )احزاب: 33(.

و پس از بیان این دستور به همسران پیامبر، عموم مردم را مخاطب قرار 

داده و می فرماید:

ــن و القنٰتت و  ــن و المؤمٰنت و القنتي ــلٰمت و المؤمني ــلمين و المس إّن المس

الّصدقين و الّصدٰقت و الّصٰبرين و الّصٰبرات و الٰخشعين و الٰخشعت و المتصّدقين 

ٰقت و الّصٰئمين و الّصٰئمت و الٰحفظين فروجهم و الٰحفظت و الّذاكرين الل  و المتصدِّ

كثيرا و الّذاكرات أعّد الل لهم مغفرًة و أجراً عظيما؛ 

ــردان و زنان با ایمان و مردان و  ــلمان و م همانا همه ی مردان و زنان مس

ــتگو و مردان و زنان صابر و  زنان اهل طاعت و عبادت و مردان و زنان راس

مردان و زنان خدا ترس خاشع و مردان و زنان خیرخواه مسكین نواز و مردان 

ــان روزه دار و مردان و زنان با حفاظ خوددار از تمایالت حرام و مردان  و زن

ــیار كنند، بر همه ی آنها خدا مغفرت و پاداشی بزرگ  و زنانی كه یاد خدا بس

مهیا ساخته است )احزاب: 35(.

4 ـ 3 ـ 2( تشریع به همراه بیان فلسفه ی احکام

ــان هنگامی که دلیل و فلسفه ی عمل به قانونی را بداند و قانون گذار  انس

منافع عمل به قانونی را برای او روشن کند و از خطرات و مضراتی که سرباز 

ــتری  ــود، با رغبت بیش زدن از قانون می تواند برای او به وجود آورد آگاه ش

قانون را پذیرفته و به آن ملتزم می شود.

ــش زنان و  ــریع احکام مربوط به پوش ــئله ی تش ــد متعال در مس خداون
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عفت ورزی و پاکدامنی ایشان، دالیلی را به شرح زیر بر می شمرد:سا

الف ـ پوشش و حجاب زنان مایه ی حفظ طهارت و پاکی درونی خود و مردان

]...[ و إذا سألتموهّن متاعا فسلوهّن من وراء حجاب ٰذلكم أطهر لقلوبكم و 

ــول( متاعی می طلبید از پس پرده طلبید  قلوبهّن ]...[ ... و هرگاه از زنان )رس

ــت ...  ــما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر اس که حجاب برای آنکه دل های ش

)احزاب: 53(. 

ب  ـ پوشش و حجاب زنان مایه ی حفظ امنیت زنان و مصونیت از تعرض بیگانگان

ينساء الّنبيّ  لستنّ  کأحد من الّنساء إن اّتقيتن َّ فال تخضعن بالقول فيطمع اّلذي 

في قلبه مرض و قلن قواًل معروفا؛

ای زنان پیغمبر! شما مانند دیگر زنان نیستید )بلکه مقامتان رفیع تر است( 

ــخن  ــید، پس زنهار نازک و نرم با مردان س ــر خدا ترس و پرهیزکار باش اگ

مگویید مبادا آنکه دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد، )بلکه متین( 

و درست و نیکو سخن گویید )احزاب: 32(.

يأيّها الّنبيّ  قل ألزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهّن من جلبيبهّن 

ٰذلك َأْدني َأن ُيْعَرْفَن َفاَل يؤذين و كان الل غفورا ّرحيما؛

ــتن را به  ای پیغمبر! با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویش

ــناخته  ــند که این کار برای اینکه آنها )به عفت و حریت( ش چادر فرو پوش

ــوند تا از تعریض و جسارت )هوس رانان( آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر  ش

است و خدا )در حق خلق( آمرزنده و مهربان است )احزاب: 59(. 
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سا 4 ـ 3 ـ 3( تشریع به همراه تشویق

الف  ـ خداوند برای عفیفان و پاکدامنان اجر عظیم تدارک دیده است.

ــن و القنٰتت و  ــن و المؤمٰنت و القنتي ــلٰمت و المؤمني ــلمين و المس إّن المس

الّصدقين و الّصدٰقت و الّصٰبرين و الّصٰبرات و الٰخشعين و الٰخشعت و المتصّدقين 

ٰقت و الّصٰئمين و الّصٰئمت و الٰحفظين فروجهم و الٰحفظت و الّذاكرين الل  و المتصدِّ

كثيرا و الّذاكرات أعّد الل لهم مغفرًة و أجراً عظيما؛  )احزاب: 35( 

ب  ـ هدف از بیان احکام سعادت شماست.

ــم و يتوب عليكم و الل  ــنن اّلذين من قبلك ــد الل ليبين َّ لكم و يهديكم س يري

عليم حكيم؛ 

ــما بیان كند و شما را به آداب  ــعادت را[ برای ش خدا می خواهد ]راه س

ــتوده[ آنان كه پیش از شما بودند رهبر گردد و بر شما ببخشاید، كه خدا  ]س

دانا و به حقایق امور آگاه است )نساء: 26(.

ج ـ ایجاد زمینه ها و تسهیالت ازدواج برای جلوگیری از بی عفتی در جامعه

ــن من عبادكمْ  و إمائكم إن يكونوا فقراء  ــوا األيامي  منكمْ  و الّصالحي و أنكح

ــتعفف اّلذين ال يجدون نكاحا حتي   ــع عليم، و ليس يغنهم الل من فضله و الل واس

ــاب مّما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن  ــم الل من فضله و اّلذين يبتغون الكت يغنيّه

ــم ّمن مال الل اّلذي ءاتيكم و ال تكرهوا فتياتكم علي  ــم فيهم خيرا و ءاتوه علمت

البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الّدنيا  و من يكرهّهن فإّن الل من بعد 

إكراههّن غفور ّرحيم؛ 
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ــر سا ــند همس ــته باش ــان را و غالمان و كنیزان خود را كه شایس عزب هایت

ــند خدا به كرم خود توانگرشان خواهد ساخت، كه خدا  دهید. اگر بینوا باش

ــایش دهنده و داناست. آنان كه استطاعت زناشویی ندارند، باید پاكدامنی  گش

ــد. و از بندگانتان آنان  ــان گردان ــه كنند تا خدا از كرم خویش توانگرش پیش

ــند، اگر در آنها خیری یافتید، بازخریدنشان را  كه خواهان بازخریدن خویش

بپذیرید. و از آن مال كه خدا به شما ارزانی داشته است به آنان بدهید و كنیزان 

ــند به خاطر ثروت دنیوی به زنا وادار  خود را اگر خواهند كه پرهیزکار باش

مكنید. هر كس كه آنان را به زنا وادارد، خدا برای آن كنیزان كه به اكراه بدان 

كار وادار گشته اند آمرزنده و مهربان است )نور: 32 و 33(.

در آیات بحث شده به یكی دیگر از مهم ترین طرق مبارزه با فحشاء، كه 

ــان و بی ریا و بی تكلف است، اشاره شده، زیرا این نكته  ــاده و آس ازدواج س

مسلم است كه برای برچیدن بساط گناه باید از طریق اشباع صحیح و مشروع 

غرائز وارد شد و به تعبیر دیگر هیچ گونه »مبارزه ی منفی بدون مبارزه ی مثبت« 

مؤثر نخواهد افتاد؛ لذا در نخستین آیه ی بحث شده می فرماید: »مردان و زنان 

بی همسر را همسر دهید و همچنین غالمان و كنیزان صالح و درستكارتان را 

)مکارم شیرازی 1374: ج14، ص456(.

4ـ  3ـ  4( تشریع به همراه شدیدترین مجازات و اجرای حدود برای متخلفان

الف  ـ  اجرای حد یک  صد تازیانه برای زناکار در مأل عام

الّزانية و الّزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و ال تأخذكم بهما رأفة في 

دين الل إن كنتم تؤمنون بالل و اليوم االخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛
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سا ــردان زنا كار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه  ــد هر یك از زنان و م  بای

ــت و ترحم روا مدارید اگر به  ــد و هرگز درباره ی آنان در دین خدا رأف كنی

خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید عذاب آن بدكاران را جمعی از مؤمنان 

مشاهده كنند )نور: 2(.

این آیه مشتمل بر احکام زیر است:

 ـ زدن صد تازیانه به پوست به حدی که درد آن به گوشت تجاوز نکند.

ــت توسط حکام و پیشوایان )ائمه( صورت پذیرد و  ـ  زدن تازیانه می بایس

این کار )مجازات مجرم( از نشانه های ایمان و تالش برای حفظ دین الهی است.

ـ  مجازات می بایست در مأل عام انجام شود تا مردم از ارتکاب مشابه آن 

برحذر شوند )فاضل مقداد 1419: ج2، ص342(.

زدن تازیانه وظیفه ی امام و منصوب از طرف امام است )طبرسی 1372: ج7، ص197(.

ب  ـ تحریم ازدواج مؤمنان با زناکاران

ــرك  و  ــركة و الّزانية ال ينكحها إال زان أو مش الزاني ال ينكح إال زانية أو مش

حّرم ٰذلك علي المؤمنين؛

مرد زناكار جز با زن زناكار و مشرك نكاح نمی كند و زن زانیه را هم جز 

ــرك به نكاح نخواهد گرفت و این كار بر مردان مؤمن حرام  مرد زانی و مش

است )نور: 3(

ــت كه:  معنای آیه، با كمك روایات وارده از طرق اهل بیت )ع(، این اس

وقتی زنای زناكار شهرت پیدا كرد و حد بر او جاری شد، ولی خبری از توبه 

كردنش نشد، دیگر حرام است كه با زن پاك و مسلمان ازدواج كند، باید یا با 
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زن زناكار ازدواج كند و یا با زن مشرك. همچنین اگر زنای زن زناكار شهرت سا

ــكار نگشت، دیگر حرام  ــد ولی توبه اش آش یافت و حد هم بر او جاری ش

ــود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك، باید با مردی مشرك، یا زناكار  می ش

ازدواج كند )طباطبایی 1417: ج15، ص79(.

ج ـ پاکدامن بودن همسر شرط ازدواج 

ــای با ایمان )و آزاد( گیرد  ــد كه زنان پارس »و هر كه را توانایی آن نباش

پس، از كنیزان مؤمنه كه مالك آن شدید به زنی اختیار كند. خدا آگاه تر است 

به )مراتب( ایمان شما كه شما اهل ایمان بعضی از جنس بعضی دیگرید )و 

ــانید(، پس با كنیزان مؤمنه با اذن مالكشان ازدواج  همه مؤمن و در رتبه یكس

كنید و مهر آنها را به طرز پسندیده بدهید، كنیزانی كه عفیف باشند نه زناكار 

و رفیق و دوست باز...« )نساء: 25(.

امروز هر چه پاكیزه است شما را حالل شد و طعام اهل كتاب برای شما 

و طعام شما برای آنها حالل است. و نیز حالل شد نكاح زنان پارسای مؤمنه 

و زنان پارسای اهل كتاب در صورتی كه شما اجرت و مهر آنان را بدهید و 

پاكدامن باشید نه زناكار و رفیق باز... )مائده: 5(.

تحلیل روش و تبیین راهبردها

ــی آخرین مرحله از مراحل  ــیوه ی قرآن کریم، به نوع قانون گذاری به ش

نهادینه سازی یک رفتار در جامعه است. قرآن کریم با ایجاد بینش و معرفت 

در افکار عمومی و استقرار ارزش ها در جامعه به تدریج افکار مخاطبان را با 

ارزش ها همراه کرد. استفاده از مکانیزم الزام و اجبار گرچه از سرعت باالیی 
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سا ــناختی و  ــت ولی اگر با مکانیزم های ش برای حصول به نتیجه برخوردار اس

هنجاری همراه نشود ثبات کم تری دارد )قلی پور1386(.

ــی  ــذاری در این باره را با بنیان های معرفتی و ارزش ــرآن کریم قانون گ ق

همراه ساخت و با نگاهی همه جانبه به تشریع پرداخت. روشی که نهادهای 

نظارتی و قانون گذار جامعه می بایست برای توفیق خویش در نهادینه ساختن 

عفاف و حجاب با تأسی از قرآن کریم به کار گیرند.

توجه به روش تشریع در قرآن کریم نیز در جای خود حایز اهمیت است. 

ــت در صدور احکام، متمایز نبودن حاکم جامعه و مردم و قاطعیت در  قاطعی

اجرای حدود روش های محکمی برای قانون گذاری به شمار می آیند. 

نتیجه گیری

این پژوهش چند نتیجه ی مهم در بردارد:

1. پوشش زن و مرد و حفظ حریم در روابط بین آنها دو ابزاری است که 

با نهادینه سازی آنها سالمت جامعه تضمین می شود.

2. نهادینه سازی حجاب و عفاف در جامعه نیازمند دانستن روش صحیح است.

ــر مبنای ترتیب نزول  ــات مربوط به حجاب و عفاف ب ــی آی 3. از بررس

سوره ها می توان به روش قرآن در نهادینه سازی این دو رفتار دست یافت.

ــازی« و  ــه  های معرفتی«، »فرهنگ س ــن اصول و پای ــه روش »تبیی 4. س

»تشریع« برای نهادینه سازی حجاب و عفاف در جامعه ی زمان نزول در قرآن 

کریم به کار رفته است که در اصطالحات علوم اجتماعی از آنهاـ   به ترتیب 

ـ به سه مکانیزم شناختی، هنجاری و اجباری تعبیر می شود.
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5 . در روش نهادینه سازی قرآن، مکانیزم شناختی بر هنجاری و هنجاری سا

بر اجباری تقدم دارد.

6 . وسعت، استمرار و تکرار از ویژگی های روش فرهنگ سازی قرآن کریم است.

7. دو روش شناختی و فرهنگ سازی پابه پای روش تشریع استمرار دارند.

8 . اجرای حدود و مجازات و توسل به الزام و اجبار جز آخرین مراحل 

از مراحلی است که در قرآن کریم برای نهادینه سازی به کار رفته است.

9. از تحلیل روش های قرآن در نهادینه سازی حجاب و عفاف می توان به راهبردهای 

مهمی در قلمرو نهادهای آموزشی، فرهنگی و قانون گذار جامعه دست یافت.

 منابع
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