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  نقاب است             گشادش در نمود رنگ و آب است یر عصر حاضر بیضم
  در نقاب است. یاموز                        که او با صد تجلیزنور حق ب یجهانتاب

  ) 544/،ي(اقبال الهور  
خ مکتوب انسانی مدنی، بر این واقعیت گواهی می دهد که همزمان با آغـاز  یتار

م محـرم و  ی، مفـاه شـاوندان و جامعـه  یزن، در قالب خـانواده، خو  یاجتماع یدگزن
د ها در یدها و نبایار بایت، به عنوان معیو محدود يم گیریاز حر ينامحرم و گونه ا

و پوشـش بـدنی،    يتماس گفتار یگونگ، شکل معاشرت، چیروابط جنس يبرقرار
آمـده اسـت. یکـی از     یا و عفاف او بـه حسـاب مـ   یمطرح بوده و جلوه حجب، ح

ا و عفاف، نماد پوشش و لباس، بوده است و پایبندي به آن براي زنـان  ینمادهاي ح
یک کمال و حراست از آن براي مردان، افتخار وشرافت به حساب می آمده اسـت.  

، فرهنـگ شـرم   )28ر اثر رنسانس در غرب ( حداد عـادل،/  ش، دیچهار قرن پ یول
، محرم و نامحرم معنـاي خـود   ن تحولیبا اد. یگرد ی، طراحيزیو عفت گر يزیست

تها، یخت، تمام محـدود یا و عفت همراه با لباس زن فرو ریرا از دست داد، شرم، ح
م ) و پوشـش انـدا  68ان برداشـته شـد (راسـل،/    یـ در تعامل دو جنس مخالف، از م

او قلمـداد   يو مخـالف حـق آزاد   یت زن، نشانه عقب ماندگیجنس مشخص کنندة
  د.  یگرد

 یید و شـعار جهـان گشـا   یـ فرهنگ حیا گریزي، به سرعت غرب را درهم نورد
ر سلطه خود دارد که نبـرد  یرا ز یر اسالمیسرداد و هم اکنون نه تنها تمام جوامع غ

از دولتهـا و   ياریو با استخدام بسکند  یم يز رهبرین یرا در جوامع اسالم ینیسنگ
ر حیـا  یدر مسـ  يشـرو یبه پ ين بخش ازجامعه بشریدرا یمدن _ یاسیس يانهایجر

  دهد.  یستیزي و عفاف گریزي ادامه م
 یسپرده شدن نظام خـانوادگ  ین جنگ نابرابر، قبل از هر چیز به فراموشیامد ایپ

و  یدو شـاخص دوسـت   ه بـر یـ قرآن و دیگر ادیان آسمانی است که با تک يشنهادیپ
ت یـ دهد که در ذات خود، ظرف ید میرا نو یت نسلیاعتماد متقابل زن و شوهر، ترب

  بشر امروز است، نهفته دارد.  یاز اصلیت محور را که نیساختن جامعه و تمدن معنو
نانه بودن دغدغۀ فرو پاشـی نهـاد خـانواده و    ید بر واقع بین نوشتار، ضمن تأکیا
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کوشد تا راز و رمز آموزه هاي قرآن در باب حجـاب را   یمکارکرد هاي مثبت آن، 
باز جسته و معرفی کند تا مگر از این رهگذر به مبـانی عقالنـی و فطـري حجـاب     

  پرداخته و از این رهگذر گامی در جهت آسیب شناسی فرهنگ برهنگی بردارد. 
  

  خاستگاه حجاب 
آنان که فرصت  حجاب به هر حال محدودیت هایی را به همراه دارد و چه بسا

شنهاد حجـاب را  ی، پکنند یم یدگه وسوسه فرهنگ غرب، زنیا در سایتأمل ندارند 
نـد و  ینما یمـردان  تلقـ   یازاستبداد و خودخواه یض آمیز و مصداقیبراي زنان تبع

ا یبا آن را سر دهند  ياروی، آهنگ رویستینیمیف غات رو به گسترشیتحت فشار تبل
  م در برابر آن فرود آورند! ی، سر تسلتیظلومبا احساس مدر صورت ناگزیري 

کند دا نمییت پیرو به رو باشد، نه تنها مقبول یتین ذهنیطرح حجاب با چن یوقت
د. چه این کـه در  ینما یم يریز جلو گیت در کانون خانواده نیمیش صمیدایکه از پ

ه این صورت زنان، حجاب و عفاف را، تحمیلی از سوي مردان تلقی خواهند کرد ک
  سرپوشی بر خود خواهی و منیت و سلطه جویی آنان است!

بنابراین کسانی که جز این می اندیشند و براي حجاب فلسفه و کارکرد دیگري 
  قایلند، باید قبل از هر چیز به ابهام زدایی از چهرة حجاب بپردازند.  

اد قلمد ییایو با ح ییایح یرا بازتاب ب یو با حجاب یحجاب یدر جوامع دینی، ب
ـ ، حکه شـرم  ) و معتقدند105،/ یرشاهیکرده اند ( م ـ  ی بـه  زنـان   یا و حجـب درون

ی یابد و بی پروایی در برهنگی حکایت از بـی حیـا  ی ی، نمود مصورت حجاب تن
  دارد.

انسـان   یرونیاز رفتار ب یاست که بخش یا و عفاف دو حالت روحیبی تردید ح
شتر مییب ي، به ثبات و استواراسبفتار من دهد و با استمرار یر قرار میرا تحت تأث

  انجامد. راغب می گوید:
نفس از انجام هر کاري کـه آن را زشـت مـی    يا عبارت است از خود داریح« 

  ) 270،/ی(راغب اصفهان» داند.
له آن از غلبه و تسلط یکه به وس یعفاف یعنی پدید آمدن حالتی در جان آدم« 
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  ) 573/ همان» ( شود. یم يریتمایالت سرکش جلوگ
زنـان را   یروحـ  ژةیحاالت و ست ها و طرفداران برابري زن و مرد، اساساًینیمف

ـ بودن ح يزیو غر يدانند و فطر ینتیجۀ تالش استثمارگرایانه مردان م ا و عفـاف  ی
  رند. یحجاب،  نمی پذ یزنان را به عنوان بستر و خاستگاه روان

   :دیگو یل میجان استوارت م
سـت.  یرا با هم دارند، قابل شناخت ن یه مناسبات کنونن دو مادام کیعت ایطب« 

اگر مردان در جامعه بدون زن، و زنان در جامعه بدون مرد، به سر برده بودند و 
نبودند، آنگاه ر سلطه مردان یشکل گرفته بود که در آن زنان ز يا اگر جامعه ای
احتمـاالً   م کهییزن و مرد سخن بگو یو اخالق یتفاوت ذهن م دربارهیتوانست یم

 يزینامند چ یعت زنان میرند. آنچه را امروز طبیگ یعت آنان سرچشمه میازطب
ق در جهات یجهات و تشو یرا محصول سرکوب در برخیاست، ز یکسره تصنعی
  ) 32ل،/یگر است، (مید

ـ بـودن ح  یعیدگاه دیگر، بر طبید یول ـ ا و عفـت زن تأک ی د دارد و آن را بـاور  ی
دگاه به قانونگـذار،  ین دیو بر اساس ایشناسد. منتسک یجهان م يمشترك تمام ملتها

ـ  یعیط طبیمح یر منفیدهد که در صورت تأث یاجازه م  يبنـد و بـار   یو مشاهده ب
  همت گمارد:  یعیعت و قانون طبیع قانون مناسب، به حراست از طبیزنان، با تشر

ـ د حجب و حیده مشترك هستند که زنها باین عقیتمام ملل جهان درا«  ته ا داشـ ی
 ين طـور یعت این طبین است که قوانیکنند، علتش ا يباشند تا بتوانند خود دار

عـت  یطب.ندیحکم کرده و الزم دانسته زنها محجوب باشند و بر شهوات غلبه نما
ده که یآفر يزن را طور یباشد ول یادتر میده که تهورش زیآفر يمرد را طور

ـ ن هرگـز نبا یادتر اسـت. بنـابرا  یو تحملش ز يخود دار د تصـور کـرد افسـار    ی
بـر خـالف    یختگیاست بلکه افسـار گسـ   یعین طبیزنها برطبق قوان یختگیگس
ـ باشد و برعکس، حجب و ح یعت مین طبیقوان ن یمطـابق قـوان   يا و خـود دار ی
م و بـه  یببـر  یده که به نقص خود پیآفر يعت ما را طوریرا طبیعت است، زیطب
است  یا همانا خجلتیب و حرا حجیز .میا هستیحجب و ح ين جهت است دارایهم

  که شخص از نقص و عدم کمال خود دارد. 
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 یعنی یعین قانون طبیاد باشد که ایز ي، به قدریمحل ير آب و هوایحال اگر تأث
ن یله وضـع قـوان  یبـه وسـ   یسـت ید، قانون گـذاران، با یا را نقض نمایحجب و ح

» بمانـد  یقبه قوت خود بـا  یعین طبین نقصان را رفع کنند تا قوانی، ایمخصوص
  ) 442و،/ی(منتسک

نامحدود دارنـد. خداونـد    یالت جنسیز اعتقاد داشت که مرد و زن تمایروسو ن
به زن، حجب و  داشته و یشهوت مرد، به او عقل ارزان يرویفروکش کردن ن يبرا
  ) 167ن،/یآکده است. (یا بخشیح

د، مخصوص بـه خـو   یژگیاز و ين بر خورداریدگاه قرآن در عیان، دین میدر ا
دگاه نخست را نمی پذیرد و طرح و نگاهی دارد که به دیـدگاه دوم نزدیـک تـر    ید

  است.
  

  عفاف، داراي ریشه در ذات انسان
قرآن موضوع حیا و عفاف را مخصوص زنان نمی داند بلکـه معتقـد اسـت کـه     
ذات و سرشت انسان، اقتضـاي حیـا و عفـاف را دارد. و ایـن محـیط اجتمـاعی و       

گی و یا سود جویانه نیست که شرم از برهنگی و خطا را باعث فرهن -القائات دینی
  -هر چند این عوامل در شکوفایی یا فرو کاسته شدن آن تأثیر دارند –شده است. 

قرآن براي این که مفهوم فوق را بیان کند، براي انسان، مرحله اي را ترسیم کرده 
د و توزیع، مناسـبات  است که در آن مرحله انسان هنوز به فرهنگ، دین روابط تولی

.. دست نیافته است تـا از آن هـا تـأثیر پـذیر     .اجتماعی و رقابت و حس مالکیت و
  باشد.

قرآن از زمان و مکانی یاد کرده است که انسان نخستین، در قالب یک مرد به نام 
  آدم و یک زن حیات خود را بی هیچ دغدغه فرا انسانی آغاز کرده بودند.

کنند عی، آدم و همسرش به هر حال راهی را انتخاب میدر این فضاي کامالً طبی
که نتیجه آن فرو افتادن حجاب و آشکار شدن چیز هایی بود کـه آن را بـر اسـاس    
ذات و سرشت انسانی خود، زشت می دانستند، و چون زشتی را احسـاس کردنـد،   

  در صدد پوشاندن آن بر آمدند.
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»ما سلَه تدرَةَ با ذاقَا الشَّجنَّـۀِ  فَلَمقِ الْجرـنْ وهِما ملَیفانِ عخْصقا یطَف ما وآتُهو «
  ) 22(اعراف / 

دار گشت و آنها شروع کردند یدند، شرمگاه شان پدیچون آدم و همسرش از آن درخت بچش«
  » بهشت بر تن خود. يبه چسباندن برگها

  د: یفرما یم (ع)امام صادق  یتیبر اساس روا
ور و پوشش آنها از بدنشان جدا شد یدرخت خوردند، ز آدم و حوا از آن یوقت«

  ) 12/ 2، يزی(الحو»  و برهنه ماندند.
 يا و عفاف، قرآن زنان و مردان را دعوت به عفت ورزیبودن ح یبا اتکاء به ذات

ز از چشـم  یـ مردان با کنترل بر شهوت و پره ين تفاوت که عفت ورزیکند با ا یم
کـه یکـی از نمودهـاي آن     ییهـا یا حـریم گیر ، بزن ياید و حیآ یحاصل م یچران

ل فقـر، نمـی تواننـدازدواج    یـ که به دل یپوشش تن می باشد. قرآن خطاب به مردان
  : دیگو ی، مکنند
  ) 33(نور /»  و لْیستَعفف الَّذینَ ال یجِدونَ نکاحاً حتَّى یغْنیهم اللَّه منْ فَضْله«
رند تا خداوند با بخشش خود آنهـا را  یش گید راه عفت پیبا که توان ازدواج ندارند، یکسان« 

  » از گرداند.ین یب
باشد کـه   يورزن نوع عفت یتواند مصداق بارز ا یم (ع) یرفتار حضرت موس

مش به قد ن که چشیا ي، براشانیب موقع رفتن به خانه ایت شعپس از اجابت دعو
ند که پشت سر او حرکت کشنهاد کرد یب پی، به دختر شعفتدیو قامت زن نامحرم ن

 يامانتـدار  یب نـوع ی، دختر شـع را ین برخورد موسی. ااندیو راه خانه را به او بنما
  : د قرار دادییاو را مورد تأ یلقز تی) و خداوند ن122/ 4شمرد (همان،

  ) 26(قصص/»  قالَت إِحداهما یا أَبت استَأْجِرْه إِنَّ خَیرَ منِ استَأْجرْت الْقَوِي الْأَمینُ«
رد آن یـ گ یمـ  يبه مـزدور  ین کسیرا بهتریر، زیبگ ياز آن دو گفت: پدر ! او را، مزدور یکی«

  »       باشد ین میرومند و امیاست که ن
قرآن در دو آیۀ مختلف، با بیانی خاص حیـاي زن و نیـز عفـاف وي را سـتوده     

  است.
سـی را نـزد پـدر    در داستان موسی، آنگاه که دختر شعیب بازگشـت، تـا مو   -1

  فراخواند، قرآن می گوید:
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  ) 25( قصص/» علَى استحیاء  فَجاءتْه إِحداهما تَمشی«
  » آمد. (ع)یرفت نزد موس یا راه میاز آن دو دختر که با شرم و ح یکیپس « 
ا دهد که حجاب رویین و روپوش شـان ر  یقرآن به زنان سالخورده اجازه م -2

  پوشند، کنار نهند. مولی می که زنان روي لباسهاي مع
  : ، بهتراستخود را با آن بپوشانند ،يعفت ورزد اگر به قصد یگو یولی سپس م

ال یرْجونَ نکاحـاً فَلَـیس علَـیهِنَّ جنـاح أَنْ یضَـعنَ        و الْقَواعد منَ النِّساء الالَّتی«
  ) 60(نور /»  عففْنَ خَیرٌ لَهنَّ و اللَّه سمیع علیمثیابهنَّ غَیرَ متَبرِّجات بِزینَۀٍ و أَنْ یستَ

یست که روپوش خود را فرو نهند، بین یندارند، باک ییبه زناشو يدیبر زنان بازنشسته که ام« 
شـان  یکننـد (و آن را بپوشـند) برا   يورزش گذارند و اگر عفتیش خود را به نمایور و آرایآنکه ز

   .»و داناست بهتر است و خداوند شنوا
  
  سته  یبا يهایریم گیحر

بر اساس اظهارات و مطالعات علمی و تجربی، زنان در قدم نخست دنبال عالقۀ 
بـا آنـان باشـند و نـه      يوند وجودیمرد هستند و انتظاردارند که مردان دنبال پ یقلب

زن،  يمـرد بـرا   یو شـهوان  ی! همانگونـه کـه تهـاجم جنسـ    یرابطه جنسـ  يبرقرار
یش ننـگ آور مـ  یز بـرا یاو ن یو شهوان یه نفرت است، نگاه جنسیماند و یناخوشا

    د.ینما
که ) يمون دو بوار (دانشمند و حقوقدان فرانسویسن رابطه اظهارات خانم یدر ا

  : دیگویماست وي  یدهد خواندناز یک جامعۀ سکوالر گزارش می 
رابطـه   يردختران جوان دوست دارند، مردان، خود آنها را بخواهند نه بـر قـرا  « 

ـ ین ایبا آنان را، از این رو نگاه هاي مردان در ع یجنس د یسـتا  ین که آنها را م
ن هـم هسـت.   ین است توهیدهد، هوس مرد، به همان اندازه که تحسیآزار هم م
یم یدارند، سع یعتاً اگر احساس کنند مردان به بدن آن ها نظر جنسیدختران طب

ـ  یهما از یکنند خود را بپوشانند، شرم و ح ـ » شـود.  ین جا معلـوم م مون دو ی(س
  ) 56بووار،/

ه شرم براي زنان اسـت  یاز نگاه مردان به اندام زنان هم ما یناش یالت جنسیتخ
شان ایجـاد مـی کنـد، بـه     در ذهن ض را و هم عامل ترس، زیرا خطر تجاوز و تعرّ
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 يشمرده شده است که در معنـا » عورت«ل زن با تمام اعضا و جوارحش ین دلیهم
  باشد.  یا هر دو نهفته میترس و ح آن

  دیدگاه دیگر این است که:
مـردان   یدهد که توهم جنسـ  یت در زنان به آنها فرصت میوجود دو خصوص« 
ان ندارند که در یدر حال غل یجنس هزین که غریشان باشد، نخست ا یه نگرانیما

 یعیت طبن که به صوریاد اشباع آن باشند. دوم این بر خورد با مردان به ینخست
ـ آنهـا، از اهم  يو عفت برا ی، پاکدامنيو با الهام از فطرت خداداد  يشـتر یت بی

دن آنان یبر لباس پوش یل احساس خطر تجاوز جنسین دلیبرخوردار است، به هم
  )234(پامالآبوت،/» گذارد. یاثر م

  آمده است:  (ص) يت نبویدر روا
  ) 3/121،يالهند» (جال الر یالنساء و واحد ف یف اء عشره اجزاء فتسعهیالح« 
  »ازآن در مردان. یکیآن در زنان است و  يا ده جزء دارد، نه تایح«

نگاه صرفاً جنسی مردان به زنان آمیزه اي از نفرت و  که میریبه هر حال اگر بپذ
ـ بـه او انگ  ین حالت روحیهمآورد و می ترس را در روح زن به وجود  م یحـر  زةی

 يد که بـه دغدغـه هـا   ینما یالزم م يریتداب می دهد، يل به عفت ورزیو م يریگ
  زنان پاسخ مثبت دهد.  یو ارزش یروح

ن مقالـه  یـ دهد کـه در ا  یرا ارائه م ییشنهادها و راهکارهاینه پین زمیقرآن در ا
ت آنها منجر یمورد بحث قرار می گیرد و رعا» يریم گیحر يگونه ها«تحت عنوان 

  گردد.  یم یات اجتماعین عفت  در حیبه تأم
مشـترك   یشود، برخ یم میها به دو بخش مشترك و مختص، تقس يریم گیحر

  میان زن و مرد است و بعضی ویژة هر یک. 
اندام جنسـی   يزند و برایبپره یفه دارند که از چشم چرانیزن و مرد هر دو وظ

  ت شود: ینند که مانع رؤیبرگز یخود، پوشش
»صارِهنْ أَبغُضُّوا منینَ یؤْملْمکـى قُلْ لأَز کذل مهفَظُوا فُرُوجحی و ـ    م ه لَهـم إِنَّ اللَّ

» ... و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْـنَ فُـرُوجهنَّ  خَبیرٌ بِما یصنَعونَ*
  )31-30(نور / 
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زه یآنها پاک يبرا نیرند و شرمگاه خود را بپوشانند، ایخود را فرو گ يبه مؤمنان بگو چشمها« 
خود را فـرو  يمان بگو چشمهایدهید آگاه است و به زنان با ا یتر است. خداوند از آنچه انجام م

  » رند و شرمگاه خود را بپوشانند.یگ
تضاد دارد، بـا لباسـی کـه     یحفظ و پوشش اندام جنسی، همانگونه که با برهنگ

  باشد. یاسازگار مز نیپوشش کامل به حساب نیاید ن یا نازکی یدراثر تنگ
نازك بـر   که جامۀ یامبر وارد شد در حالیر پد خواهرش اسماء بیگو یشه میعا

  از او رو گرداند فرمود:  (ص)امبریپ ،تن داشت
» هـذا   منهـا إال هـذا و   يریض لم تصلح ان یا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحی« 

  ) 4/131داوود،  یاب» (ه یوجهه و کف یاشار ال
ست یسته نید)، شایف رسیهر گاه زن به رشد جسمی (و به سن تکل اي اسماء!« 

  » از اندام او جز صورت و کف دستانش دیده شود.
، به مردان فرمان داده شده است که سرزده و بدون اجازه ژهیف ویوظا در بخش
زنان را در خلوتگـاه خانـه    يش و آزادیله آساینوسیوارد نشوند و بد یبه خانه کس

 یتیام وضع، من در خانه ا رسول اهللایامبر عرض کرد یخدمت پ ی. زنشان بهم نزنند
بر  یکس یطین شرای، اگر در چنندین وضع ببمرا با آ یچ کسیپسندم ه یدارم که نم

  ) 6/171، یوطیازل شد (سر نیه زید چه کار کنم؟ پس آیمن وارد گرد
»رَ بوتاً غَییخُلُوا بنُوا ال تَدا الَّذینَ آمهلـى   یا أَیوا عـلِّمتُس ـوا وستَأْنتَّى تَسح کُموتی  

   )27(نور »  أَهلها ذلکُم خَیرٌ لَکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُون
ر از خانه خود، بدون اجازه گـرفتن و سـالم   یغ یید، به خانه هایمان آورده ایکه ا یکسان يا«

  »امید است متوجه سرّ این فرمان بشوید.شما بهتر است،  ين براید، ایکردن بر اهل آن، وارد نشو
 وارد خانـۀ  ن بهانـه، سـر زده  ی، حق نـدارد بـد  بخواهد يزیاگر مرد بنا است چ

وار، صدا بزند و خواسته اش را بـا اهـل   یا دید از پشت پرده یدیگران شود، بلکه با
  ) 498/ 19، مجموعه آثار،يرد. (مطهران گذایخانه درم

  : دیفرما یم (ص)امبریقرآن در مورد زنان پ
»        و قُلُـوبِکُمـرُ لأَطْه کُـمجـابٍ ذلح راءـنْ ونَّ مـئَلُوهتاعـاً فَسنَّ موهأَلْتُمإِذا س و

  )53(احزاب /»  قُلُوبِهِن
شما و آنان  يدلها یپاک ين براید. اید، ازپشت پرده بخواهیخواه ییامبر کاالیهرگاه از زنان پ« 



 

 

71  

  » ر گذارتر است.یتأث
ن کـه زمـان   یمعـ  يان و پسران نا بالغ هم حق ندارند در سـاعت هـا  غالم یحت

مکــارم وارد شــوند. ( خلــوت زن و شــوهر اســت بــدون کســب اجــازه بــر آنــان 
  ) 538/ 14،يرازیش

»     لُـملُغُـوا الْحبی الَّـذینَ لَـم و مانُکُمأَی لَکَتالَّذینَ م نْکُمتَأْذسینُوا لا الَّذینَ آمهیا أَی
کُم ثَالثَ مرَّات منْ قَبلِ صالةِ الْفَجرِ و حینَ تَضَعونَ ثیابکُم منَ الظَّهیرَةِ و منْ بعد منْ

   )58(نور/ »  صالةِ الْعشاء ثَالثُ عورات لَکُم
د خدمتکاران و پسران نابالغ تان، در سه وقت اجـازه ورود  ید! بایمان آورده ایکه ا یکسان يا«

د یآور یرون میخود را براي استراحت ب يکه لباسها یمروز موقعیش از نماز صبح، در نیپ رند:یبگ
  » شماست. ين سه وقت، سه زمان اختصاصی برایو بعد از نماز عشاء، ا

 قرآن، در مورد زنان، مربوط به رفتار، گفتـار و لبـاس   يشنهادیهاي پیریم گیحر
  باشد.  یباش م داریهشدار و بخته بایشود و آم یدن آنان میپوش

ر است ی، اجتناب ناپذیات اجتماعیقرآن پذیرفته است که تعامل زن و مرد در ح
  ویژه دارد.  طرح و توصیۀوه معاشرت، یدرباره محتوا، شکل و ش یول

و  یوه نازکیش يریت اصل گفت وگو از به کار گیرش مشروعیاز این رو، با پذ
  اطل و ناروا، باز می دارد. ب يمعنا يلطافت در صدا و کلمات و جمالت دارا

» قَلْبِــه مــرَض و قُلْــنَ قَــوالً معرُوفــا  فَــال تَخْضَــعنَ بِــالْقَولِ فَیطْمــع الَّــذي فــی«
    )32(احزاب/

راسته یمار دالن به طمع نیفتند. و لحن پیپس در گفتار فروتنانه و با کرشمه سخن مگوئید تا ب« 
  »دیکن ياز باطل بر زبان جار

 يو خود نمایی و جلوه گري زنان و گام برداشتن به گونه اي که  صدا یکوبیپا
ور هایی که به پا می بسته اند، آشکار شود، مورد نهی صریح قـرآن قـرار گرفتـه    یز

  است. 
   )31/ (نورو ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ منْ زینَتهِنَّ «
و  -نت پنهان داشته شان را به اطالع دیگران برسـانند! یکه ز يا ن نکوبند به گونهیبر زم يپا« 

  .» -مردان غریبه را به خود جلب نظر نمایند
  ست. ناروا –رد یاگر توسط زنان سالخورده هم صورت بگ یحت – ییخودنما
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نْ یضَـعنَ  ال یرْجونَ نکاحـاً فَلَـیس علَـیهِنَّ جنـاح أَ      و الْقَواعد منَ النِّساء الالَّتی«
  )60(نور/ »ثیابهنَّ غَیرَ متَبرِّجات بِزینَۀ

خـود را کنـار گذارنـد     ياجازه دارند که جامه هـا  ،د به ازدواج ندارندیزنان بازنشسته که ام« 
  » بپردازند. ییور آالت شان به خودنماین که با زیبدون ا
  )33(احزاب /»  و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْأُولى«
  »د.ینپرداز ییبه خودنما ،نیشیت  پیجاهل ییبه گونه خودنما« 

چیست و آن ها چه رفتاري داشته اند، نقلهاي » جاهلیت اولی«این که منظور از 
  مختلفی وجود دارد. از جمله:

زنان غیر از همسـر   ،جاهلیت اولی عصر قبل از اسالم است که در آن عصر -1
ردان دیگر نیز داشتند، با این تفاوت که آمیـزش جنسـی را   خود، ارتباط دوستی با م

حق همسر خود می دانستند ولی بـا دوسـتانش سـایر ارتباطهـاي جنسـی را ماننـد       
 -)4/356(طبرسی، مجمع البیـان،   .بوسیدن، در آغوش کشیدن مجاز می شمرده اند

     -چیزي که امروز در جامعۀ سکوالر و غیر دینی رواج دارد!
که در شود  یم (ع)می، مربوط  به زمان تولد حضرت ابراهت اولیهلج جاتبرّ -2

، در وسـط راه،  ندپوشـید  یراهن هاي تزیین شـده بـا مرواریـد مـ    ی، زنان پآن زمان
، جوامع الجامع، یطبرس( در برابر چشم مردان جلوه می کردند. کردند و یحرکت م

2/321  (  
س و نـوح  ین ادریاله بهزار س یزمان ن عبارت است از فاصلۀیشیت پیجاهل -3

همۀ مـردم در آن روز گـردهم جمـع مـی     ، دا کردیت پیرسم يدیکه در آن روز ع
شتن می آراستند و این گردهمایی و جلوه گري زمینه در آمیختن یشدند و زنان خو

زنان و مردان را فراهم می آورد و تمایالت جنسی را مشتعل می ساخت و به رفتار 
، ي(راز»  و ال تَبرَّجنَ تَبـرُّج الْجاهلیـۀِ الْـأُولى   «قول اهللا ناشایست می انجامید فذلک 

15/416  (  
 زةیبا انگ ییکه تبرج همان خود نمان باشد یا يایتواند گو یفوق م يدگاه هاید
ختـه  یآم ییآنرا خودنما ين گونه های، رسواتردارداست که سطوح گوناگون  یجنس

ز بـر روابـط بسـیاري از    یه در عصرحاضر ندهد ک یل میبا اختالط و فحشا را تشک
) هـم  33/ۀ قرآن (احزابیا آی. گوه افکنده استیزنان و مردان جوامع غیر دینی، سا
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را رفتار انسانها در طول تاریخ تکرار یت تلخ خبر داده است، زین واقعیش از ایشاپیپ
  پذیر است. 

  : دیفرما یشده م ادیه یل آی، ذش بینیین پیز با اشاره به چنیامام صادق (ع ) ن
  ) 2/193،ی(قم» يۀ اخریکون جاهلیس يا« 
  »، شکل خواهد گرفت.يگریت دینده نه چندان دور، جاهلیدر آ«

ن فلسـفه آن  یی، پوشش و حجاب است که تبژة زنیو يریم گیحر ن گونهیآخر
  ن مقاله می باشد: یا یهدف اصل

  
  ت حجاب یهو

هم به معناي پرده آمده و  است و در لغت یعرب اژةست که حجاب وین يدیترد
  ، جلوگیري از مشاهده نهفته است. در هر دو معنا ، وپوشش هم به معناي

ق)  393 يل ابن حماد الجوهري (متوفایلغت شناسان چه درگذشته مانند اسماع
» اللغـه  یالمنجد ف«د مانند صاحب ی) وچه درعصرجد107/ 1» (الصحاح«در کتاب 

دهنـد،   ید قرار میمعناي پوشش را مورد تأک ) به صورت همسان حجاب به1/118(
فقیهان نیز واژة حجاب را در مورد پوشش زنان بکار برده اند. البته پیشینه این نـوع  

  کاربرد نیز درکتاب هاي لغت زمینه مطالعه دارد.
یحجـاب مـ   در مقام شمارش موارد اسـتعمال واژة ه)  538 ي(متوفا يزمخشر 

  : دیگو
  ) 73، اساس البالغه،/ي(زمخشر» ء النسا یضرب الحجاب عل« 
  » د حجاب بر زنان.یواجب گرد«

  : دیگو یز مین» لغه العرب  یاالرب ف یمنته« صاحب کتاب 
  » یک روز است که این زن گام در حجاب نهاده است» «وم یاحتجب المرأه ب« 
ن تعبیر زمانی به کار می رود که دختر نه سالش تمام شده باشد و اولین روز یا

  ) 222/ 1پور، ی(صف» د او به سن بلوغ ولزوم رعایت حجاب باشد.ورو
قرآن دو عامل را مکمل هم در تحقق عفاف می داند، حریم چشم نگاه داشتن و 

  حریم پوشش اندام، رعایت کردن. 
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ـ « تَهنَّ و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال یبدینَ زینَ
  ) 31(نور /»  جیوبِهِن  إِالَّ ما ظَهرَ منْها و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على

وبه زنان با ایمان بگو چشمهاي خود را (ازنگاه هوس آلود ) فروگیرند، و دامان خـویش را  « 
ي آشکار ننمایند، و(اطراف) روسـر  –جز آن مقدار که نمایان است  –حفظ کنند و زینت خود را 

  »هاي خودرا برسینه خود افکنند...
یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جالَبِیبِهِنَّ «

  )59(احزاب /» أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَین  ذلک أَدنى
ک یب خود را بر خود نزدیمان بگو که جالبامبر! به همسرانت و دخترانت و زنان مسلیپ يا« 
  » رند.ین که شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیکتر است به این نزدیکنند، ا
ـ کل يات فوق، واکاوي واژه هایت حجاب، بر اساس آیفیت و کین کمییتع  يدی

دارنـد   یت حجـاب اسـالم  یان ماهیدر ب یکه نقش اصل» نتیز«و» بیجالب» «خُمر«
  رد. دا یبستگ
گـرش  ی) نـام د 138/ 14،یداست (حر عاملیه پی، چنان که از شأن نزول آ»خُمر«

ن یبد .آمد یحساب منه به یج مدیرا يها یدنیمقنعه است که در صدراسالم از پوش
و طـرف آن را  د ینمودند ول ی، استفاده ميصورت که زنان، از آن، به عنوان روسر
ر گلو و یز ،نهیکه س يا، به گونه تندانداخ یاز پشت گوش رد نموده، پشت گردن م

ـ ، مجمع البیبرسطه طبق فهم ابن عباس (یماند، آ یم، برهنه دور گردن ) 138/ 4،انی
له آن زنـان  ید به وسـ یو با ردین پوشش مورد استفاده قرار گیت ایدستورداد که ظرف

  ز بپوشانند. یشان را ن ير گلوی، دور گردن و زنهیسر، س يمو
سه  ياست طبق نظر راغب اصفهانی، در قرآن دارا یابل زشتکه نقطه مق» نتیز«

  : از باشد که عبارت است یمصداق م
و قـد   يرومنـد یماننـد ن  ینت بـدن یمثل علم و اعتقادات خوب، ز ینت نفسانیز
  ) 388،/ی(راغب اصفهانچونان مال و مقام  ینت خارجیو ز يبلند

ران و فقها قرار گرفتـه  جه مفس، مورد تونتیوع زدر رابطه با حجاب زنان، دو ن
ده باشد و هم اندام و یاست باید پوش ینت خارجیور آالت که زیهم ز یعنی؛ است
  ژه از منظر مردان برخوردار است.یخاص به و ییبایآنان که از ز ياعضا

 . امام پس از معرفیکند ید مییت بودن اندام زن را تأنیز زین (ع)ت امام باقریروا
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  : دیفرمایآشکار، م ينتهای، به عنوان زدستها و النگو ي، حناه، انگشتر، سرمجامه
نـۀ النـاس،   ینـۀ للـزوج، فامـا ز   ینۀ للمحـرم و ز یللناس و ز ۀنینۀ ثالث زیالز« 

نۀ المحرم، فموضـع القـالدة فمـا فوقهـا و الـدملج و مادونـه و       یذکرناها و اما ز
  ) 2/101،ی(قم» نۀ الزوج، فالجسد کله یالخلخال و ما اسفل منه و اما ز

که الزم نیسـت از چشـم مـردم     ینتیز -1شود:  یم میسقنت به سه بخش تیز«
زینتی که باید ازچشم عموم نهان شود ولی از محارم الزم نیست  -2نهان شود. 

زینتی که باید از همه پنهان نگاهداشته شود، جز همسر. قسـم   -3پوشانده شود. 
قسم دوم کـه مشـاهده     -صورت و دستها از مچ به پایین –اول را بازگوکردم 

بازوبنـد بـه    يباشد، عبارتند از گردنبند به بـاال وجـا   یمحارم روا م يآنها برا
  » ن و سوم که اختصاص به شوهر دارد تمام بدن زن است.یین و خلخال به پاییپا

و یحفَظْـنَ فُـرُوجهنَّ و ال   « :هیور آالت زنان، بر اساس آیقسمت عمده اندام و ز
ت یـ چونـان کـه در روا   –که بدن نمـا نباشـد    یراهنیبا پ )31(نور/ »  تَهنیبدینَ زینَ

  شود.  یو شلوار، پوشانده م –شه بود یعا
  آمده است:  (ع) یاز امام عل یتیدر روا

ـ    ی یع مع رسول اهللا فیالبق یکنت قاعدا ف«  یوم دجن و مطـر اذ مـرت امـرأة عل
ـ بوجهـه فقـالوا    یرض النبفسقطت المرأه فاع ةوهد ید الحمار، فیحمار، فوقع  ا ی

هـا النـاس اتخـذو    یرسول اهللا انها متسروله قال اللهم اغفر للمسـروالت ثالثـا، ا  
 ي(النـور » ابکم و حصنوا بهـا نسـائکم اذا خـرجن    یالت فانها من استر ثیالسراو

3/244 (  
رد شـد،   یم که زنیع نشسته بودی، در بق(ص)امبری، با پیو باران يدر روز ابر«

ن یمرکب داخل چاله رفت و زن بر زم يبر چهار پایی سوار بود، پا که یدر حال
صورتش را برگرداند تا نگاهش به اندام زن نیفتد. گفتند:  (ص)امبریافتاد، پس پ

سه بار فرمود: پروردگـارا  (ص)امبریرسول خدا، آن زن شلوار به تن دارد. پ يا
د که در میان ینیبرگز پوشند مغفرت نما. مردم ! شلوار رایرا که شلوار م یزنان

رون رفتن از یله آن زنانتان را موقع بین پوشش است و به وسیشما بهتر يلباسها
  » د.یخانه، در حفاظ و امنیت قرار ده
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، رو پوشی است کـه بـاالي لباسـهاي معمـول و خـانگی، مـورد       »جلباب«اما و 
ی رونـد. بـه   رون از منـزل مـ  یب يکار يکه برا یاستفاده قرار می گیرد. به ویژه زمان

ـ به آراکه  يعبارت دیگر، زنان بر اساس عالقه ا ن و یبـاتر ی، زش دارنـد یش و نمـا ی
 ین لباسـ ید داشتن چنیگو ی. قرآن منندیگز یپوشش بر م يلباس را برا نیتنگ تر

ته داشـ  ینسبتاً بزرگ ید روپوشی، بادیرو یرون میب یوقت یال ندارد ولدر خانه اشک
مـار را  یب يتا لباس تن پوشتان دلها ،یدچی، بر خود بپالباسه يد که آن را بر رویباش

ر قابـل اسـتفاده   یاز اهل لغت و تفس يارین مطلب از اظهارات بسی. اندازدیبه طمع ن
  ند: یگو یاست که م

ــر« ــاب، از روس ــر اســت.  يجلب ــا کوچــک ت ــر و از عب ــر» بزرگت ، ي(الزمخش
(احمـد  » تر اسـت  و به تعبیر دیگر از مالفه کوچکتر و کوتاه) « 5/97الکشاف،

ـ مقنعـه و پ  يو از رو) «  46مطلوب،/ ـ » راهنی سـر،  «)، 22/36-24،ی(المراغ
  )  46(احمد مطلوب، /» پوشاند. ینه زنان را میپشت، س

  د:یگو یام سلمه م
ت کردند،] دراثـر  یاحزاب  نازل شد، زنان انصار [حجاب را رعا 59ه یآ یوقت« 

ـ نمودند که گو یم يبه گونه ا اه، موقع خروج از منزل،یس يدن جامه هایپوش ا ی
  ) 659/ 6، یوطیس»( سر آنها نشسته بود. يکالغ رو

ـ زنان انصار، بـا د  ياه، به عنوان روپوش لباس، از سویانتخاب پارچه س  یدگاهی
را دارد.  یاه مطـرح شـده اسـت کمـال همخـوان     یکه هم اکنون درباره رنـگ سـ  

ـ  يااه صامت و مرده و به معنیدگاه رنگ سین دیبراساس ا ) ینه (نقطه مقابل بل
است و توجه بیننده را منصرف می کند. به  یینشانگر ترك عالقه یا انصراف نها

ص داده یزنان در برابر جنس مخالف، سودمند تشخ يل استفاده از آن براین دلیهم
  )  31/ 3، آیین بهزستی اسالم، يشده است. ( اردوباد

    يگیرمیفلسفه حر
ه در سرشت آدمی دارد، اما به هر حـال محـدودیت   با این که حیا و عفاف ریش

آور نیز هست، اما نتایج حجاب آنقدر مهم است که زنان بـا رغبـت ایـن مقـدار از     
محدودیت را پذیرا شوند. و البته این رغبت زمانی شکل می گیرد که زنان و مردان 
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  به فلسفه، آثار و اهداف حجاب توجه داشته باشند.  
  آمنُوا ال تَدخُلُوا بیوتاً غَیرَ بیوتکُم حتَّى تَستَأْنسـوا و تُسـلِّموا علـى    یا أَیها الَّذینَ«

   )27(نور/» أَهلها ذلکُم خَیرٌ لَکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ 
د تا آنکه خبر یخودتان، وارد نشو يجز خانه ها یید، به خانه هایمان آورده ایکه ا یکسان يا«

  »د.یاد آریشما بهتر است، باشد که به  ين براید. اید و بر اهل آن سالم کنیاجازه خواهد و یده
  )28(نور »  لَکُم   إِنْ قیلَ لَکُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزکى« 
  »  شما پاکتر است. يد، بازگشت براید، پس باز گردیند: باز گردیو اگر شما را گو«

(نـور  »  لَهـم   ضُّوا منْ أَبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذلک أَزکـى قُلْ للْمؤْمنینَ یغُ« 
/30(  

 ين، بـرا یـ خود را بپوشانند، ا يش را فرو دارند و شرمگاههایدگان خویمؤمنان را بگو که د« 
  »ه آنها مؤثرتر است.یش تزکیافزا

   )60(نور/ » یستَعففْنَ خَیرٌ لَهنَّ و أَنْ«
  » شان بهتر است.یت کنند برایر] اگر حجاب را رعایپزنان « [ 

.» 4 و إِذا سأَلْتُموهنَّ متاعاً فَسئَلُوهنَّ منْ وراء حجابٍ ذلکُم أَطْهرُ لقُلُوبِکُم و قُلُوبِهِن
  )53(احزاب /

ـ ا .دیرده بخواهد، از پشت پیخواست ییکاال (ص)امبریو هرگاه از زنان پ«  ش یسـبب افـزا   ،نی
  »شود. یشما و آنان م يطهارت دلها

یا نساء النَّبِی لَستُنَّ کَأَحد منَ النِّساء إِنِ اتَّقَیتُنَّ فَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّـذي  «
   )32(احزاب /» قَلْبِه مرَض و قُلْنَ قَوالً معرُوفا  فی

 ید، پس در گفتار نرمـ یزکارباشید اگر پرهیستیگر نیاز زنان د یکیامبر شما مانند یزنان پ يا« 
  » خته گردد.یاست برانگ يمارید، تا طمع آن کس که در دلش بییننما

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

ک کننـد.  یش و زنان مؤمنان را بگو: روپوششان را بر خود نزدیامبر، زنان و دختران خویپ يا«
  » نند.یجه آزار نبینکه شناخته شوند و در نتیک تر است به این نزدیا

اطهـر   « ، » یازکـ «  ،»ریـ خ« : يات، با عبارتهـا ین آیها، در ا يریم گیفلسفه حر
أَنْ یعـرَفْنَ فَـال     ذلک أَدنـى « و » قَلْبِه مرَض   فَیطْمع الَّذي فی«، » لقلوبکم و قلوبهن
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  گوش زد شده است. »  یؤْذَین
خـود   یقـ ینور، به معناي حق سورة 60    ۀیآات فوق تنها در یل، در آیتفض یاسام
دنش بهتـر اسـت و در   یزنان سالخورده، از نپوشـ  يدن جلباب برایپوش یعنیاست؛ 

نور،  سورة 28 ۀیآ ل باشد و گرنه معناي یتواند متضمن معناي تفض یر موارد نمیسا
ن نپوشـاندن آ  یعنـ ین خواهد بود که حجاب و پوشاندن شرمگاه مرد پاکتر است یا

  ست! یناپاك ن
یت مـ یـ عناي تقول را به میم داد که تفضید تعمین سخن ابن عاشور را بایبنابرا

  : يداند و نه برتر
ـ  يل و برتـر ی) تفض30(نور/» یازک« رسـاند؛ بلکـه مقصـود ازآن     یدادن را نم

باشد.  یت انسان از ارتکاب گناهان بزرگ میه است که عامل مصونیت تزکیتقو
  )204/ 18 -19(ابن عاشور،

 یعنیت طهارت است و نه پاك تر بودن، ی) به معناي تقو53(احزاب/» اطهر« «
بخشد. قلـب   یشما وآنان را، قوت م یصحبت کردن از پشت پرده، طهارت قلب

ـ خـدا و حرمـت پ   يله تقوا، بزرگداشت حرامهـا یهر دو گروه به وس ، (ص)امبری
ن قرار گرفت. کـه بـا از   یبر ا یت الهینه درحد عصمت، مش یطهارت داشت ول

ـ و فراهم آمـدن   یطانیش ين اسباب وسوسه هایزتریان برداشتن ناچیم از  یمراتب
ـ از عصـمت را در اخت  يشـتر یب ه، بهـر یاله يتقوا (ابـن  » ار آنـان قـرار دهـد.   ی

  )  314/ 21عاشور،
  

  حجاب، هم دافعه، هم جاذبه
آنچه تا کنون از حجاب و حیا و عفاف گفتیم حکایت از آن داشت که حجـاب  

دفع  عاملی است براي دور کردن آسیب ها از ساحت زن، در حالی که همین عامل
  خود عامل جذب و زمینه جذابیت نیز است.  د، در جایی دیگر به نوبۀو ر

یمت زن را باال مـ یا و عفت قدر و قید دارند که حین نکته تأکیباً همه، بر ایتقر
ا، احتـرام  یبرد. تمام مردان اعم از خواستگار، شوهر، محارم و نامحرمان، به زن با ح

  شمارند. یر میا و بی آزرم را حقیح یقائلند و زن ب
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  : دیگو ی) مییکایمز (روان شناس معروف آمریج امیول 
ن را به دختران یر است و ایه طعن و تحقیما يافتند که دست و دلبازیزنان در« 

  ) 129ل دورانت، لذات فلسفه،/ ی(و» اد دادند.یخود 
دسـت و   به قول ویل دورانت ا که نقطه مخالف بی حیایی ویاز ح یناش یمنزلت

بازتـاب   ی، به شکليشمندیر شده و هر اندیمختلف تعب يبه گونه ها ،است يدلباز
  . ح نشسته استیزن، به توض یدر زندگآن را 
تواند همسر  یداند که زن با استفاده از آن م یم ین گاهیا را کمیل دورانت حیو

  : دیا مطابق دلخواهش اصالح نمایند یمورد نظرش را برگز
دهـد   یاست که به او اجازه م یله دفاعیسدختران همچون و يا برایحجب و ح« 

ـ ند ین آنان را برگزیسته تریان خواستگاران خود، شایتا از م ا خواسـتگارش را  ی
کـه   یب خود بپردازد. مـوانع ی، به تهذيافتن برویش از دست یناچار سازد که پ

اسـت کـه    یجاد کرده، خود عـامل یحجب و عفت  زنان، در برابر شهوت مردان ا
د آورده و ارزش زن را در چشم مـرد بـاال بـرده    یاعرانه را پدعاطفه و عشق ش

  ) 1/84ل دورانت، قصۀ الحضاره،ی(و» است
ـ )، تداوم عفت و حییایتالینا لمبروزو (روان شناس معروف ایخانم ج زن را  يای

  ن رابطه مؤثر دانسته است: یمرد را در ا یمهم شناخته و دلدادگ
افـت، چـه   یتوان  یعشق و عالقه مزن را در  يایبدون شک منشأ حجب و ح« 
ـ ل دیـ ش عالقمند و خود را نسبت به او متمایمرد را به خو ین که زن وقتیا د، ی

  ) 48نا لمبروزو،/ی(ج» رود ین میاز ب يو جلوه گر ییمنظور اصل خود نما
له تصاحب یزن هم وس ي، براو حجابن باور است که عفت یبر ا ياستاد مطهر

  : زه تجاوزیو انگ یران به جنون جنسگرفتانع در برابر ل و مایاست و هم حا دل مرد
 يک نوع الهام، بـرا یاست که خود زن با  يریا و عفاف و ستر پوشش، تدبیح« 

.. زن .ت خود در برابر مرد، به کـار بـرده اسـت   یگرانبها کردن خود و حفظ موقع
رد و تجمل شد که از آن راه، قلب م ییور، خود آرایهمان گونه که متوسل به ز

ز شد، دانسـت  یرا تصاحب کند، متوسل به دور نگه داشتن خود از دسترس مرد ن
ـ ست آتش عشق وطلب اورا تیگان  کند بلکه باید خود را رایکه نبا ز تـر کنـد   ی
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و فراق  یان دست نارسیاست م يرابطه ا ی.. به طور کل.ومقام خود را باال ببرد
ـ یگر یاز طرف د ییک طرف وعشق و سوز وگرانبهایاز  نـه  یعشـق در زم  یعن

  شکفتند.  یها م یفراقها ودست نارس
.. به احترامش افزوده .ف تر حرکت کندین تر و با وقار تر و عفیزن هر اندازه مت

ـ    یه می.. قرآن پس از آنکه توص.است ـ فرما یکند زنان خـود را بپوشـانند م  :دی
ن که به عفـاف شـناخته   یا ين کار برایا یعنی» أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَین  ذلک أَدنى«

 ،جهیدهند بهتر است و در نت یار مردان قرار نمیشوند ومعلوم شود خود را در اخت
، ي(مطهـر » گـردد   یمـانع مزاحمـت افـراد سبکسـرم     ،دور باش وحشمت آنهـا 

  )19/421مجموعه آثار، 
  ، این معنا را چنین به نظم آورده است: ین بلخیجالل الد

   بیزآتش او جوشد چو باشد درحج        بیآب غالب شد برآتش از نه
  ست  کرد آن آب را کردش هوا ین ل آمد هردو را     یحا یگیچونکه د

  )124/،ی( بلخیزن را طالب باطنا مغلوب و         یظاهرا بر زن چو آب از غالب
یعنی، مرد چونان آب است و زن چونان آتش، اگر این دو بـی هـیچ مـانعی در    

خاصیت شود وخاموش و سرد و بیگیرند، آن کس که مغلوب میارتباط با هم قرار 
  گردد، زن است.می

ولی اگر میان این آب و آتش، ظرفی حایل شود، آتش سرد و بی خاصیت نمی
بلکه می تواند با حرارت دائمی خود، وجود مرد را گرمـایش و بـه غلیـان و     ؛شود

  شور وا دارد. 
    مطهري می گوید:

زن متنفر است و عزت، اسـتغنا   یگانیم ورایابتذال تسل مرد درعمق وجودش از«
ف یداشتن همسر عف يوجود ندارد که آرزو يد  مردیستا یاو را م ییاعتنا یوب

، ي(مطهر» لذت نبرد. ین زنیستن درکنار چنیا از زیاء را درسر نپروراند یو با ح
  )19/422،مجموعه آثار

  
  چرا تأکید بر حجاب و عفاف زن؟



 

 

81  

بیعت، هر یک گرایشها، انگیزه ها، توانها و کارکردهـاي خـاص   زن و مرد در ط
  خود و آسیب ها و ضرورت هاي ویژة خود را دارند.

از این رو در قرآن هر یک از آن دو به تکالیفی مکلّف شده اند که با هم یکسان 
نیست، چرا که اگر نقش زن در طبیعت و تـدبیر الهـی، نقـش جـذب و تسـخیر و      

ه و لوازم این جذابیت و انگیزه ها و محرکهاي الزم به او داده پذیرش قرار داده شد
شده است. پس او از همین ناحیه نیز آسیب پذیر است و وحی قرآنی خواسته است 
با برنامه ها و رهنمودهایی جلو آسیب ها را بگیرد و در عـین حـال اصـل طبیعـت     

  زنانه زن را انکار نکند و ضد ارزش معرفی ننماید.
در کنار تشویق او به ایجاد جذابیت مثبت براي همسر خود، وي را  این است که

از به کار گیري این توان در زمینه هاي نادرست بـر حـذر داشـته و از او خواسـته     
است تا با حجاب و عفاف و حیا بر نیروي جذّابیت آفرینی خویش فائق آیـد و آن  

    را مدیریت کند.
مزمان بـا آغـاز دوران بلـوغ احسـاس     ن باورند که هیاز روانشناسان بر ا یبرخ

بـه   ین مقطع سنیکند؛ همانگونه که پسران در ا یم ییز خود نمایت نیص هویتشخ
اد، جـذب و قـدرت جلـب توجـه     یشند. در دختران حالت انقیاند یم ییسلطه جو
ـ با، آرایز يدن لباسهایجه عالقه پوشیشود و در نت یآشکار م ش کـردن، بـا عشـوه    ی

اسـت   یعـ یمادرانه در آنان طب يم بر داشتن و بروز حالت هاسخن گفتن، با ناز قد
جـذب همـه    يد به جـا یزنان با یت انسانین هوییدر مرحله تکامل بلوغ و تع یول

خـود را   یو روحـ  یجسـم  يهـا  ییه توانایک مرد توجه کرده و بقیمردان، تنها به 
   .کنند یصرف سازندگ

ا کنـد و دختـران بـه    ت توقـف پیـد  ین خطر وجود دارد که رشد شخصـ یالبته ا
ن یـ گران باشـند. امـروز ا  یر توجه دیشه اسیل شده، همیموجودات کامال گیرنده تبد

ن توقـف بـه   یا ياز جوامع بشر ياریتر مطرح است. در بس يخطر به صورت جد
گـر  بند و بار و عشوه یرد. ظهور زنان بیگ یق قرار میمختلف مورد تشو يگونه ها

  ) 35و 32و 25،/ی(روحان .الگو را دارد ینقش معرفون، یزینماها و تلویدر پرده س
شناسد یم ییت، زن را تشنه دلربایمراحل رشد هو يادآوریخانم لمبروزو بدون 
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یود مم رفتار و گفتارش سیگران از ارائه اندام، تنظید ير توجه و دلهایتسخ يو برا
  : برد

گـران  یدزن آن است که در چشـم   یاساس يق و آرزوهایالت عمیاز تما یکی«
اندام، موزون بودن حرکات،  ییبایافه، زیله حسن قیده و به وسیاثر مطلوب بخش

وه راه رفتن خود، مطبوع طباع یصدا، طرز سخن گفتن و باالخره ش یخوش آهنگ
» ک نمـوده و روحشـان را مجـذوب سـازد    یواقع گشته، احساسات آنها را تحر

  ) 42(لمبروزو،/ 
) نزاکـت در  166 د،/یـ هاش بـه لبخنـد زدن (  یر کنار گرادختران و زنان د یوقت

، نگـاه پـاك زن و نگـاه    ياردوبـاد و شفقت (مت، رأفت ی، مالیش نرمیش، نمایگو
ـ پردازند، جاذبه دو چندان پ یش میش و نمای) به آرا 83آلوده به او،/  يها یدا مـ ی

ابـد  ییش مـ یز افـزا یـ گـران ن یوجـه د و جلب ت ییعطش آنها در خود نما یکند ول
  رود.  یز باال مینه تجمل نیت از آن هزی) و به تبع 112/ ، یروحان(

، ییبای، زنان جهان شصت درصد در آمد ساالنه شان را صرف زیقیبراساس تحق
کنند، زنـان   ینه مین هزیکه چن يکنند اکثر افراد یش و بهداشت مید لوازم آرایخر

  )  1386آبان  12 ت انتخاب،یسادهند (  یل میسال را تشک 25ر یز
  

  تایج انکار حجاب و نفی عفاف  ن
اگر چه حجاب و عفاف نوعی محدودیت و زحمت را براي زنان به همراه دارد 
ولی امروز به آسانی می توان مشاهده کرد که نفی حجاب و عفاف و کنار نهادن آن 
از سوي زنان، آثار ویرانگري را براي جوامع بشري پدید آورده است و در این فرو

شترین آوارها بر سر زنان فرود آمده و بـه خـود آنـان آسـیب زده     ریزي ارزشها، بی
  .است
و  یعفـت عمـوم   یل دورانت با توجه به مشاهدات زمان خود در مقام بررسیو

  : دیگو یم یخانوادگ یزندگ یآشفتگ
که با هـم   ینخواهد خواست با زن يچ مردید که هیخواهد رس یزمان يبه زود« 

طالق چنان نادر خواهـد   ین برود و ازدواج بییپا باال رفته بودند، یاز تپه زندگ
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  )  170(ویل دورانت، لذات فلسفه،/ » شد که باکره در شب زفاف. 
در  یسی% دختران دانش آموز انگل 80که صورت گرفته است  یبر اساس بازرس

دختـران جـوان در مـدارس     % 45کنند و  یحمل م يکیف خود قرص ضد بار دار
بـه   یعـال  التین نسـبت در مقطـع تحصـ   یا .دهند یم شان را از دستمختلف عفت
  )  30،/ي. (الجمرابدی یش میشدت افزا

  د:یگو ید میها
% اسـاتید آن  26معتبر نشـان داد کـه    یک دانشگاه پژوهشیدر مورد  یبررس« 

ـ رفتـه انـد. البتـه ا   یک دانشجو پذیرا با  یتجربه روابط جنس ن احتمـال کمتـر   ی
ـ اسخ دهنـدگان ا را ممکن است پیبرآورد شده است ز ن رفتـار را پنهـان کـرده    ی

ان زن توسـط اسـاتید خـود مـورد     ی% دانشجو 50دهد  یافته ها نشان میباشند 
  ) 436د،/ی(ها» مزاحمت قرار گرفته اند.

ه اول مـ یعمرش را در سـال آخـر ن   ين روزهاین که آخرینگ با ایس مترلیمور
ـ تم فاصـله ز یقرون بسـ مه دوم یع جنسی آخر نیتا فجاان برده ویستم به پایقرن ب اد ی

ن گونه در یخود را ا یشخص یزندگ يت زمان و ماجراین حال وضعیداشت، در ع
   :دهد یمعرض مطالعه قرار م

نوع بشر عشق است و اگر در جامعه ما  یو بدبخت ياز علل بزرگ گرفتار یکی«
تها یها و محرومیک پنجاه درصد از بدبختیرفت، به طور اتومات ین میعشق از ب

د مـا را  یر تند باد شدی، عشق نظی.. در زمان جوان.شدند یز محو میها، نیاکامو ن
شـود و   یم يو اوقات ما صرف عشقباز یجوان يکشاند و قوا یبه هر طرف م

.. و بعد از .ه شده بودمیل عدلی.. تازه وک.میمان یباز م یو تعال یجه از ترقّیدر نت
فرانک به من حق الوکاله  و صرف وقت، چهار هزار و پانصد یک سال دوندگی

.. .ه عمر رایه کرده و بقین مبلغ را سرمایتوانست ا یک نفر آدم عاقل می.. .دادند
ب بغلم بـود؛  یکه پول موصوف در ج یک شب در حالی .دینما یبه قناعت زندگ

ش از دو فرانک از پول خود یاز کاباره ها شدم، من مصمم بودم که ب یکیوارد 
از  یکـ یکه در آن کاباره بودنـد و خصوصـا    ییده زنهامشاه یرا خرج نکنم ول

  ار را از دستم گرفت. یآنها، عنان اخت



 

 

84 

م و من تا چهل و هشت ساعت بـه خانـه   یاز کاباره خارج شد یبعد در حال مست
دار شده و خواستم به طـرف منـزل خـود    یخود نرفتم و روز سوم که از خواب ب

و  یست لطمـه روحـ  ین یمن باقب یش از دو سه فرانک در جیدم که بیبروم، د
شد. یگذاشت، تا چند ماه محو نم ین خاطره در ذهن من باقیکه ا یبزرگ يمعنو
  ) 51نگ،/ی(مترل

ـ ز رونـق خـود را از آرا  یدر غرب ن ی، تجاوز جنسیعالوه بر عشق جنس ش و ی
ـ  يمقعد ،یدخول دهان«  رد و آن عبارت است از:یگ یش مینما بـدون   یو مهبل

ـ ق تهدیا از طریرد و یگ یصورت مت که با زور یرضا ب رسـاندن  ید بـه آسـ  ی
ـ قـادر بـه ب   یرد که قربانیگ یانجام م یا هنگامیشود و  یاعمال م یجسمان ان ی

  )  412د،/یها»(موافقت خود نباشد
ـ  ياز کشـورها  ياریر است، زنان در بسـ یچشم گ یحجم تجاوز جنس بـا   یغرب

یمعـرض تجـاوز قـرار مـ    که در  یکنند و وقت یم یاحساس ترس از تجاوز، زندگ
ـ ا نادآنهـا ر  یتیثیرنج و درد ح یتفاوت ینندگان با بیرند، بیگ ـ انگارنـد. ا  یمـ ده ی ن ی

  :توان درك کرد یر میز يا و آمارهاق گزارشهیت را از طریواقع
ـ  يستگاه قطار شهریدر ا 1988سپتامبر  22شامگاه روز پنج شنبه « کاگو در یش

رار گرفت، آنهم در ساعت پر رفت و ، مورد تجاوز قیاز مردم زن یحضور جمع
بـون نوشـت:   یکاگو تریچ کس به استمداد آن زن پاسخ نداد. روزنامه شیآمد، ه

خـود دسـتور داده بـود     یرا تجاوزگر به قربانیرهگذران سر در گم شده بودند ز
  )  1/15کل کوك،ی(ما» ن کرد.یلبخند بزند و او چن

س در حرکت بـود، سـه   یارس که به طرف حومه پیپار يک مترویدر  يروز« 
.. مسـافران  .را در داخل قطار مورد تجـاوز قـرار دادنـد    يدختر يجوان فرانسو

» نکردنـد.  ییملتمسـانه آن دختـر اعتنـا    يادهایهم به سروصدا و فر یکوپه بغل
  ) 1/252آلوده به او،  ينگاه پاك زن و نگاه ها ي(اردوباد

از سر کـارش بـه طـرف    ک دختر خانم کارمند، هنگام غروب آفتاب ی يروز« 
ـ ات جیر نموده و ابتدا محتویگشت، در راه سه مرد او را دستگ یمنزل بر م بش ی

که  یکنند، در حال یابان به عنف به او تجاوز میکرده و در همان کنار خ یرا خال
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 یکند، کس یش را گرفته بودند و دختر از مردم هر چه استمداد میدو نفر دستها
دگـوالس:  « .. گفـتن اصـطالح   .نها عکس العملشان بهرساند، ت ینم ياریبه او 

  ) 253(همان،/» گردد. یخالصه م» مشمئز کننده 
صـد و دو هـزار و پانصـد مـورد      1992کا در سـال  یق، در آمریبراساس تحق« 

. تجاوز توأم ي.آین که به گزارش اف.بیده است، با ایبه ثبت رس یتجاوز جنس
آن وجـود   بـاره زان گزارش درین میراست که کمت یبا خشونت و زور از جرائم

  )413د،/ی(ها» دارد.
ما تحـت  یکـا، مسـتق  یآمر ي، ده درصد کارمندان زن دولت مرکزیطبق بررس« 

.. در واقع دوازده هزار زن .قرار گرفته بودند یروابط جنس يبرقرار يفشار، برا
ان ا همکـار یا اقدام به تجاوز از طرف سرپرستان یان تجاوز یکارمند دولت قربان

  ) 435(همان،/» دو ساله بوده اند. ک دورهی یخود ط
ـ   یرند، طبق مطالعاتیگ یکه مورد تجاوز قرار م یزنان کـه بـه    یانجام شـده، وقت

 پردازند، یشان، متین امنیمؤثر در جهت تأم يدهایدها و نبایان بایا بیخود سرزنش 
  : ندیگو یم

را بر تن نکرده بودم، اگـر  ده بودم، اگر دامن کوتاه یاگر من بلوز تنگ را نپوش«
ک قدم بزنم و اگر آنقدر کـودن نبـودم   یابان تاریآنقدر احمق نبودم که در آن خ

  ) 415(همان،/» ارو اعتماد کنم.یآن که به 
خـود  ا به صورت نا یآگاهانه  یه زن غربن است کین اظهارات، نشان دهنده ایا

پوشـش و انتخـاب    يریـ م گیتش را بر اساس حـر ین امنیآگاه تجاوز به خود و تأم
  . کنند یل میزنانه تحل یدنیپوش

تجاوز جنسـی رو بـه    يوالی، با هیان غربیمه عریش کرده و نیبهر حال، زن آرا
، ) 415د،/یـ دهد (ها یصد احتمال تجاوز به خود را مدر 25تا  14 ،یاوست، هر زن

  ند: یگو یستها مینیفم
وه یر آن، بـر شـ  ید و تأثگذار یر میهمه زنان تأث ي، رویهراس از تجاوز جنس«

آمد و شد زنان، مانع از  يرهایساعت روزانه و مس يزیدن، برنامه ریلباس پوش
ـ  یکند، ا یآنان را محدود م يشود و آزاد یآنان م يتهایفعال چ ین وحشت بـه ه
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ـ   یاسـاس ن  یوجه ب ـ یسـت، چـون ه » ت نـدارد یدر برابـر تجـاوز، مصـون    یچ زن
  )234(پامالآبوت،/

کشند و با ترس  یجده ماه رنج میرند، تا هیگ یوز قرار مکه مورد تجا یزنان« 
  )414د،/ی(ها» باشند. یرو به رو م و اضطراب

ا به یهمان گونه که در گزارش ها و اظهار نظرها آمده است، خود زنها، آگاهانه 
ت خود مؤثر ین مصونیو پوشش را در رابطه با تأم یصورت ناخود آگاه، نقش لباس

د، یدانند (ها ینم یآنان را عامل اصل يت ظاهریگران وضعپژوهش یشناسند ول یم
) و با خود 416(همان،/ یدفاع ياد پوشش، آموزش مهارتهاشنهیپ ي) و به جا423/

) بـه  254/ ،...نگـاه پـاك زن   ياردوبـاد پر شده با گاز اشک آور را ( يبهاداشتن بم
  . کنند یم یز دارنده از تجاوز معرفعنوان عوامل با

 يایده است، احیرس يزیبه مرز عفت ست يزیر غرب که عفت گرب دین ترتیبد
است، دست اندرکاران  ین زن و مرد، باور نکردنیو حجاب در روابط ب يریم گیحر

ر کشورها به خصـوص جهـان   یت را به ساین وضعیکوشند که ا یفکر و فرهنگ م
ب و چادر برداشتن حجا ير برایز صادر کنند، همانگونه که فرانسه در الجزایاسالم ن

، جنـگ  يریو سازنده استعداد مقاومت، از تن زن الجزا یبه عنوان نشانه اصالت مل
ز غرب استعمار گر جسورانه و ی) امروز ن41و 32انون،/(ف کرد. يرا راه انداز یسخت

ج یرا که مقدمه ترو یحجاب یج بیخود ترو يبا اهداف استعمار یابیا به قصد دستی
ـ     ید گوینما یلف دنبال ممخت يباشد با روشها یفساد م ن یا قـرآن بـا اشـاره بـه چن

  : دیگو ی) م4/49 ،با قرآن ییآشنا ،يمطهر( يریهدف گ
»   نْیا وـی الـدف أَلیم ذابع منُوا لَهی الَّذینَ آمشَۀُ فالْفاح ونَ أَنْ تَشیعبحإِنَّ الَّذینَ ی

    )19(نور » الْآخرَة
مـان آورده انـد فـاش و    یان آنان کـه ا یدر م يکه زشتکاردارند  یکه دوست م یهمانا کسان« 

  » است دردناك ین جهان و جهان آخرت عذابیآشکار شود، آنها را در ا
  

    یانیسخن پا
توجه به دو کشش طبیعی یاد شده در مردان و زنان، قرآن پیشـنهاد مـی کنـد     با
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انـی،  پرهیـز از چشـم چر   ) که مردان با حـریم گیـري و  53واحزاب / 28و30(نور /
فکـر و مغزشـان در    ،شان گرفتار هیجان جنسـی گـردد  رواناجازه ندهند که ذهن و 

  ) 4/83( مطهري،آشنایی با قرآن،  .خدمت تخیالت شهوانی قرارگیرد
منظر قرآن زنان وظیفه دارند که با فرارسیدن سن بلـوغ وتکلیـف بـه حـریم      از

دیـدگان نـامحرم    برابـر گیري هاي الزم تن دهنـد و انـدام و آرایـش  خـود را در     
  :بپوشانند

و قُلْ للْمؤْمنات یغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ و یحفَظْنَ فُرُوجهنَّ و ال یبدینَ زینَتَهنَّ «
أَو  جیوبِهِنَّ و ال یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ لبعولَتهِنَّ  إِالَّ ما ظَهرَ منْها و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على

إِخْوانهِنَّ أَو   آبائهِنَّ أَو آباء بعولَتهِنَّ أَو أَبنائهِنَّ أَو أَبناء بعولَتهِنَّ أَو إِخْوانهِنَّ أَو بنی
الرِّجالِ  أَخَواتهِنَّ أَو نسائهِنَّ أَو ما ملَکَت أَیمانُهنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِ أُولی الْإِربۀِ منَ  بنی

عورات النِّساء و ال یضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ لیعلَم ما یخْفینَ   أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَم یظْهرُوا على
  ) 31(نور /»  منْ زینَتهِن

و زنان مؤمن را بگو که دیدگان خویش را فرو دارند و شرمگاه هاي خود را پوشیده دارند و « 
خویش را آشکار نکنند مگر آنچه پیداست و مقنعه هاي شان رابر گردن هـا یشـان    آرایش و زیور

بیاویزند و زیور و آرایش خود را آشکار نکنند مگر بـراي شوهرانشـان یـا برادرانشـان یـا پسـران       
برادرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنانشان 

یزانشان یا مردان تابع خانواده که به زنان رغبت و نیازي ندارند یا کودکانی که از شرمگاه زنان یا کن
آگاه نگشته اند و پاهاي خود را چنان بر زمین نزنند تا آنچه از زیور خـویش، پنهـان مـی دارنـد،     

  » دانسته شود.
خْوانهِنَّ و ال أَبناء إِخْوانهِنَّ و ال آبائهِنَّ و ال أَبنائهِنَّ و ال إِ  ال جناح علَیهِنَّ فی«

  ) 55(احزاب/» أَبناء أَخَواتهِنَّ و ال نسائهِنَّ و ال ما ملَکَت أَیمانُهن
بر آنان گناهی نیست در [نداشتن حجاب] پیش پدرانشان یا پسرانشان و برادرانشان و پسران « 

  » و آنان که در ملک آنهاست.برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنانشان 
تکلیف پوشش در سـنین آغـازین جـوانی تمرینـی اسـت کـه از توقـف رشـد         

نمایش محـدودیت   وزد که غریزةشخصیت زنان جلوگیري می کند و به آنان می آم
دارد وهر جلب توجهی به صالح آنان نمی باشد. گرچه پوشاندن بدن براي دختران 

سرد زمستان با رنج وفشار همراه است ولی جوان مثل رفتن به مدرسه دریک صبح 
باید به این رنج، تن دهند تا از هدر رفتن غریزه جلب دیگران پیش گیري به عمـل  
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پایه هـاي کـانون خـانواده    آید و این غریزه با پذیرش محدودیت درخدمت تحکیم 
  ) 49(روحانی،/ .قرارگیرد

ــین  ،ياردوبــادمــان گونــه کــه براســاس تجربــه عملــی ( پوشــیدگی زن، ه  آی
نگرانی ناشی از این خطـر را از   گیرد ومی  ) جلو تجاوز جنسی را 3/219،بهزیستی

تصـور پیـري، نیـز     نگرانی ناشی از عادت به نمایش افراطـی و  دل او می زداید؛ از
بولیت و حیا، به میزان مق پیش گیري می  کند و در عین حال به عنوان نماد عفت و

  .محبوبیت او نیز می افزاید
توجه به آنچه که مورد مطالعه قرار گرفت، پسر و دختر جوانی کـه بـا عفـت     با

حریم گیري ها را رعایت کرده اند، با اعتماد خوشبینی وعطش بـه سـراغ    زیسته و
  پس از ازدواج از یک نوع محدودیت سختی بیرون می آیند.  ازدواج، می روند و

بـه   ،زادي آمدن استش از محدودیت به آازدواجی که پایه وخاصیت روانی ا« 
  ) 15/ 4، آشنایی باقرآن ،(مطهري» دنبال خود استحکام می آورد

طـرف بهـره    دو و یابـد مشترك نیز حریم گیریها تـداوم مـی    در فضاي زندگی
محیط خانوادگی جستجو می کننـد. زن بـا    گیري ها و التذاذهاي جنسی را فقط در

ثبت مـی دهـد و مـرد بـا     عفت و آرایش و کرشمه، به غیرت و شهوت مرد پاسخ م
او  که اساسی ترین گمشـدة  -دریافت چنین خوشبختی، به همسرش دل می سپارد 

می خشکاند. خانم  توجه به دیگران را در درون او بدین وسیله انگیزةو  -می باشد 
  وزو گفت: لمبر

این راه توفیق یافـت   تمایالت درونی زن به شخص واحد است هنگامی که در« 
.. اگر زنی دیده می شود .آالت فریبنده و مصنوعی نخواهد داشت دیگراحتیاج به

که این شیوه را پیشه خود قرارداده است فقط بـه ایـن جهـت اسـت کـه پاسـخ       
احساسات درونی اش را نزد همسر خود نیافته است زیرا وقتی که زن عالقه مند 

ــدبود     ــران نخواه ــه دیگ ــب توج ــه جل ــادر ب ــه ق ــر بلک ــر حاض ــد، دیگ » گردی
  ) 48،24/(لمبرزو

ابـل عناصـر   بیان بلند قـرآن کـه نقـش متق    تعبیرات فوق ترجمه ناقصی است از
  : اصلی خانوادة آرمانی می گوید
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» ةً ودوم نَکُمیلَ بعج ها وکُنُوا إِلَیتَسواجاً لأَز کُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَکُم هنْ آیاتم و
   )21(روم/»رحمۀ
اي او این است که براي شما [انسانها] از جنس خودتان همسرانی آفریـد تـا بـا    و از نشانه ه«

  »قرار گرفتن کنار هم، به آرامش برسید و میان شما دوستی و مهربانی قرار داد.
» واهللا سمیع علیم«جمله توضیح  این نوشتار را با سخنی از عالمه طباطبایی در

  ه گفته است:سوره نور به پایان می بریم ک 60در ذیل آیه 
خدا شنوا است آنچه را که زنان درفطرت خود درخواستش را دارند و داناست «

  )15/164(طباطبایی، » به احکامی که به آن محتاجند
و می افزایم که در مورد مرد نیز خداوند براساس تقاضاي فطـرت شـان جعـل     

  تکلیف کرده است پس هردو باید هدایتهاي آسمانی را مهم شمارند.
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