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زنان در بسیاري از جوامع وفرهنگ هـا مـورد طعـن و کنایـه بـوده انـد و       
  تعابیر، ضرب المثلها و نکته هاي انتقادي مختلفی دربارة آنان گفته شده است.

ختلفی قابل تحلیل است. از نگاه زنان، این تعـابیر  هاي م این پدیده به گونه
آزار دهنده، نمودي از مواضع سلطه جویانه و خود خواهانـۀ مـردان در طـول    
تاریخ است. و از نگاه مردان، تعبیرهاي انتقادي از زنان ریشه در عملکرد خود 
آنان و مکرها و ترفند هایی دارد که به کـار مـی گیرنـد تـا آراء، دیـدگاهها و      

  مایالت خود را تحقق بخشند!ت
اما اگر نگاه و تحلیل را فراتر از نگاه هر یک از دو جنس به دیگري، قـرار  
دهیم و در جستجوي دلیلی ریشه دار تر براي رفتار طبیعی انسان هـا باشـیم،   
می توانیم به این واقعیت برسیم که در الیه هاي زیرین ایـن انتقادهـا و عیـب    

  فته است.جویی ها چند نکته مهم نه
زن در همۀ جوامع و همۀ فرهنگ ها از توانمندي ویژه اي  برخـوردار   -1

  بوده است که مردان فاقد آن بوده اند.
مردان با همۀ برتري قواي جسمی و صالبت روحـی در همـاوردي بـا     -2

  زنان در زمینۀ برتري هاي ویژة آنان، احساس ضعف و ناتوانی می کرده اند.
زنان چنان جدي بوده اسـت کـه معمـوالً قـادر بـه      وابستگی مردان به  -3

  چشم پوشی از زندگی مشترك و یا کنار نهادن زن از صحنه زندگی نبوده اند.
 -2نیـاز   -1اگر این سه عامل را کنار هم گذاشته و با هم مالحظـه کنـیم؛   

نابرابري سلیقه ها و تمایالت و نگاه ها، متوجه می شویم که نیاز  -3ناگزیري 
ي مردان از زندگی با زنان و دلبستگی بـه آنـان از یـک سـو و تنـوع      و ناگزیر

نگاهی و سلیقه ها و انتخاب هاي آنان از سوي دیگر دو حالت متضـاد را در  
مردان شکل می داده است، حالتی که میان دو قطـب دلبـاختگی و بـدبینی در    
نوسان بوده و هست، از یک سو شاعران همواره در لطیـف تـرین اسـتعارات    

ري، ابرو و گیسو و قامت و نگاه زن را ستوده اند و به عاریت گرفته انـد،  شع
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و از سوي دیگر در مکر وسلطه جویی و ناسازگاري و فزون خواهی او زبـان  
به طعن و تمثیل گشوده اند. گاه او را مظهـر محبـت و فـداکاري و شـکیبایی     

سـبک   دانسته اند و زمانی وي را به بـی وفـایی و حسـادت و خودخـواهی و    
سري متهم کرده اند.گاه او را فرشته خوانده اند و زمانی وي را شیطان نامیـده  

  اند!
چنان که گفته آمد، سرّ این تناقض گویی و تناقض پنداري مـردان دربـارة   
زنان، این است که مرد از یک سـو بـه زن نیـاز دارد و مجـذوب و مفتـون او      

کند که این جذب شدن است پس او را می ستاید، از سوي دیگر احساس می 
و شیفته شدن هزینۀ فراوانی را بر دوش او نهاده است و در واقـع آزادي او را  
سلب کرده و گاه تا سرحد اسارت و جنـون وي را پـیش بـرده اسـت، اینجـا      

جـویی   کنـد و لـب بـه انتقـاد و عیـب      است که احساس نگرانی و خطـر مـی  
  گشاید.   می

ل، مشکل مردان اسـت یـا زنـان؟    اگر سؤال شود که به هر حال، این مشک
باید گفت، مشکل یاد شده متوجـه خـود مـردان اسـت، امـا مـردان بـه رغـم         
تواناییهاي مختلفی که دارند و به طور طبیعی بارهـاي سـنگین زنـدگی چـون     

.. بـر عهـدة آنـان اسـت امـا      .جنگ با دشمن، دفاع از خانواده، تأمین معاش و
ند بلکـه کلیـد حـل ایـن مشـکل در      معموالً خود قادر به حل این مشکل نیست

دست زنان است. آنچه مسأله را پیچیده ترکرده، همین است که اسـیر نگـاه و   
جمـال و محبـت زن، کلیــد زنـدان خـویش را در اختیــار نـدارد و در چنــین      
شرایطی است که وقتی عرصه بر او تنگ می شود، زبان بـه تنـدي و اتهـام و    

ناگزیري که مردان به زنـان دارنـد، بـه     گالیه می گشاید، ولی آیا همین نیاز و
صورت متقابل وجود ندارد، آیا زنان به همان اندازه نیاز بـه وجـود و حضـور    

  مردان و همزیستی با آنان ندارند؟ 
از نگاه قرآن، طرح وجود زن و مرد، طرحی متقابل اسـت و همچنـان کـه    
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ردان زنان لباس و پوشش دهندة نیاز هاي روحی و جسمی مردان هسـتند، مـ  
نیز همین نقش متقابل را براي زنان ایفا می کنند اما وجود این طرح متقابل به 
معناي همسانی کارکرد آن دو، در نظام طبیعت نیسـت بلکـه بـر عکـس ایـن      
تفاوت جاذبه ها، روشها و کارکرد است که به مسأله زوجیت معنا بخشـیده و  

  مکمل بودن را رقم زده است. 
هنَّ «  نهایی زن و مرد در طرح آفرینش می گوید:قرآن که در بیان تساوي 
در بیان کارکرد هر یک از آن دو و  )187(بقره/ »   لباس لَکُم و أَنْتُم لباس لَهن

  نقشی طبیعی که ایفا می کنند، بیان متفاوت دارد.  
قرآن، نقش زنان در زندگی روزمرّه انسانها را، آرامش بخشی و فارغ شدن 

  جسمی و روحی زندگی می داند: از فشارهاي 
   )21(روم/ » و منْ آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً لتَسکُنُوا إِلَیها«
و از نشانه هاي الهی این است که براي شـما همسـرانی قـرار داد تـا در کنـار آنـان       « 

  » آرامش یابید.
زندگی براي زنـان ترسـیم    ولی وقتی می خواهد نقش و کارکرد مرد را در

   :کند می گوید
   )34( نساء/ » الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء«
  » زنانند. –مادي و معنوي  –مردان مایه قوام و پایداري « 

و در دیگـري  » الـی «که در یکی » قَوامونَ علَى «و » لتسکنوا الیها«دو تعبیر 
 «و »  لتسـکنوا  «مـتن معنـاي    به کار رفته اسـت و همچنـین دقـت در   » علی«

می نمایاند که در کارکرد عینی، نقـش پناهگـاه، آرامـش، تکیـه گـاه      »  قَوامونَ
بودن، قوام بخشیدن و حمایت مقتدرانه از زنـدگی، بـه مـردان واگـذار شـده      

  است. 
زن سایبان است و مرد تکیه گاه، اگر این سایبان به استوانه اي مستحکم و 

باشد، آرامش، آسایش و امنیت پایدار به زندگی انسـان مـی   معتمد تکیه داشته 
بخشد ولی هریک بدون دیگري، زندگی را دشوار، غیر قابل آسایش و امنیـت  
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  کند.   می
  

  جذّابیت و دلبري از لوازم کارکرد طبیعی زنان 
بر اساس آنچه یاد شد، اگر زن می بایست در صحنۀ زندگی، نقش سایبان 

یام دهندگی را ایفا کند، ناگزیر باید لوازم و امکانات بودن، آرامش بخشی و الت
و ابزار آن نیز مجهز باشد و خداوند این تجهیـز را در دو سـاحت انجـام داده    

در بعـد روحـی، عـاطفی و     -2در بعد فیزیکی و اندام ظـاهري زن.   -1است 
  لطافت شخصیت او. 

ننده و قاهر زن با جمال و تجمل خویش، عنصري فعال، تأثیرگذار، فراخوا
است و شگفت این که با انعطاف و انفعال ذاتی خویش، این تـأثیر گـذاري را   

  پایدار می سازد و ژرفا می بخشد.  ،دهد افزایش می
زن در نظام طبیعی انسان، صیادي است که صید می کند تا محبت بورزد و 
 بپروراند و ابزار این صید و امکانات آن که محبت ورزي و نوازشـگري اسـت  

  به او داده شده است. 
چنان که مرد در نظام طبیعت، سلطانی است که اقتدار می ورزد تا حمایت 
کند و امنیت دهد و ابزار این اقتدار جویی در دو ساحت جسمی و روحی بـه  

  او داده شده است. 
اما تاریخ از صیادان و سالطین خاطره هاي سختی را به یاد دارد صـیادانی  

انـد و صـید زخمـی را بـه خـود وا       لذت خـود صـید کـرده   که براي تفریح و 
  اند.   کشته نهاده یا می می

سالطینی که اقتدار خود را با جباریت و خود خواهی و بی رحمـی قـرین   
  اند.   کرده اند و خود بزرگترین نا امنی را براي دیگران فراهم آورده

دهد.  اي سخت رخ می اگر در هم آمیزد، فاجعه» سلطنت«و » صیادي«نقش 
صیادي که صید کند تا بر صید خویش سلطه یابد و آن را اسیر و بـردة خـود   
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کند و زنی که دلبري و جلوه گري کند، با زیبایی و جمال خویش فرمانروایی 
  کند، از ابزار خدادادي خویش علیه اهداف هستی سود برده است. 

ش و سلطانی که عاشق صید و صیادي شود و از قـدرت و امکانـات خـوی   
براي صید دیگران بهره جوید، کشتار گاهی به بزرگـی حرمسـراي پادشـاهان    

حیوان نر را به نمـایش خواهـد گذاشـت کـه بـه      » مردي«خواهد داشت! و از 
چیزي جز نیاز جنسی پاسخ نخواهد داد و قبل از آن و پس از آن هیچ تعهدي 

  را نخواهد پذیرفت. 
  

  حجب، جمالِ جذّابیت 
کار برده است تا زنان از جمال و جذّابیت خـود در  تدبیري که خداوند به 

جهت ساختن و آرامش بخشی و اعتدال جامعه انسانی سود ببرند و ابزار کـار  
آمد دلبري را در جهت سلطه و فریب به کار نگیرند، قرار دادن عنصر حجـب  

  و حیا در روح زن است. 
ز حـریم  حیا و عفاف هم براي زنان الزم است و هم بـر مـردان تـا گـام ا    

اخالق و اصـول پذیرفتـه شـدة انسـانی و الهـی بیـرون ننهنـد، امـا بـه دلیـل           
توانمندیها و جاذبه هاي خاصی که خداونـد در زن قـرار داده، عنصـر حیـا و     

  است.  عفاف، ضرورت بیشتري یافته
اگر در برخی روایات آمده است که تمایالت طبیعی زنان افـزون از مـردان   

جنبه هاي روحی و بدنی جاذبـه آفـرین زن باشـد و    است، می تواند اشاره به 
نیز اگر آمده است که حیاي زنان بیش از مردان است و باید باشد، بدان جهت 
است که همپاي آن جاذبه و جلوه، اگر عفاف و حجبی هم وزن و هم سطح و 
نیرومند وجود نداشته باشد، از زن، عنصري فریبکار، سلطه جو، خود خـواه و  

د خواهد آمد، همان که در طول تاریخ مورد انتقاد قرار گرفتـه  هوس پیشه پدی
است و قرآن نیز به عنوان یک نمونه منفی، از آن در سورة یوسـف یـاد کـرده    
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است تا یکبار و براي همیشه هشدار دهد کـه اگـر جمـال و جـالل، فـارغ از      
حجب و عفاف باشد، نه مردان فاسد و هوس ران که مـردان نیـک انـدیش و    

اسیر می کند و اگر نتواند روح آنان را بیاالیـد، جسـمش را بـی هـیچ      پاك را
  گناه زندانی می کند.

  
  نخستین گام، علیه فطرت 

ت لَـک      هو فی  و راودتْه الَّتی« یـه قالَـت و وابالْأَب غَلَّقَت و هنْ نَفْسها عتیب
  ) 23(یوسف /»  واي إِنَّه ال یفْلح الظَّالمونقالَ معاذَ اللَّه إِنَّه ربی أَحسنَ مثْ

و آن زن که یوسف در خانه اش بود بارها خواست از او کام بگیرد و [ روزي ] درها « 
را محکم بست و [ در حالی که خود را آماده کرده بود به یوسـف ] گفـت: بیـا، بشـتاب!     

  » یوسف گفت: پناه بر خدا.
عزیز مصر اسیر عشق یوسف نبوده است که بر طبق گزارش قرآن تنها زن 

بگوییم شاید استثنا است بلکه تمام زنان مرفـه کـه یوسـف را دیـده بودنـد و      
معموالً از نظر فرهنگ زندگی و معیارهاي اخـالق و میـزان عفـاف اجتمـاعی     

به کـار  » جمع « شبیه هم بودند، همین حالت را داشتند از این رو قرآن تعبیر 
  می برد:

  ) 34(یوسف/» اب لَه ربه فَصرَف عنْه کَیدهنَّ إِنَّه هو السمیع الْعلیم فَاستَج«
یوسف گفت: پروردگارا زندان نزد من محبوب تـر اسـت از آنچـه اینـان مـرا بـه آن        «

کنند و اگر نیرنگ شان را از من نگردانی به آنان میل پیـدا میکـنم و از جـاهالن     دعوت می
  » می گردم

ه   ق« لَیـنـا عملما ع لَّهل قُلْنَ حاش هنْ نَفْسع فوستُنَّ یدکُنَّ إِذْ راوالَ ما خَطْب
منْ سوء قالَت امرَأَةُ الْعزیزِ الْآنَ حصحص الْحقُّ أَنَا راودتُه عنْ نَفْسه و إِنَّه لَمنَ 

  )51(یوسف/»   الصادقین
ان شما بانوان آنگاه که براي کام گرفتن از یوسف بـا او مـراوده   فرمانروا گفت: داست« 

  » کردید چیست؟ گفتند: حاشا که ما هیچ گونه بدي در او سراغ نداریم
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از این بخش آیه استفاده می شود زن که داراي جاذبه ها و انعطاف طبیعـی  
است اگر بـه دلیـل رفاهمنـدي فـراوان یـا شـرایط خـاص زنـدگی و روابـط          

ز نظر روحی گرفتار کمبود عفـاف شـود، تعـادل زنـدگی و امنیـت      اجتماعی ا
فردي و اجتماعی را بر هم می زند و تبدیل به عنصري بد خواه می شـود امـا   
این به معناي بد ذاتی و بد سرشتی او نیست، چرا که همو آنگاه که بـه نـوعی   
تعادل روحی باز گردد، به حقیقت پاکی اقرار می کنـد هـر چنـد بـر ضـرر او      

  اشد. ب
بـه رغـم جاذبـه زیبـایی زن      –اگر در قرآن از عشق و شیفتگی مرد به زن 

به صورت مشخص که او را وادار به اقداماتی کنـد سـخن نگفتـه     –براي مرد
است به آن خاطر است که در مسأله عشق جذابیت زن پیش زمینه، مجـذوب  

مـه  شدن مرد است و از این جهت زن پیشگام تر از مرد است گـر چـه در ادا  
  آید.   این مرد است که تداوم بخش و تقویت کننده به شمار می

نَ      « قَنْطَـرَةِ مـالْقَنـاطیرِ الْم نـینَ والْب و نَ النِّسـاءم واتالشَّه بلنَّاسِ حنَ لیز
حیاةِ الدنْیا و الذَّهبِ و الْفضَّۀِ و الْخَیلِ الْمسومۀِ و الْأَنْعامِ و الْحرْث ذلک متاع الْ

   )14(آل عمران/   »اللَّه عنْده حسنُ الْمآب
دوست داشتن خواستنی ها از قبیل: زنان، پسران( فرزندان پسر)، کیسـه هـاي پـر از    « 

طال و نقره، اسب هاي نشان دار، دامها و کشتزارها براي مردم زینت داده شده اسـت. ایـن   
  »نیک فرجامی فقط نزد اوست. ها متاع زندگی دنیاست و خداست که

بر اساس این آیه مردان نسبت به زنان محبت و عالقه دارند اما این محبت 
و عالقه در چارچوب محبت به جاذبه هـاي دنیـا اسـت و نـه عشـق جنسـی       
ابتدایی و بنیادین، از این رو در ردیف عالقه به فرزند و مـال و سـرمایه قـرار    

  گرفته است. 
مرد به زن، در آغاز یک نیاز و گرایش طبیعی و آرام  به تعبیر دیگر، محبت

و رام است، آنچه آتش این محبت را می گدازد، نیرویی اسـت کـه در اختیـار    
زن است. گرایش زن به مرد هم در آغاز یک گرایش طبیعی و معتدل اسـت و  
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آنچه این گرایش را تند و بـی کنتـرل مـی کنـد، تضـعیف نیـروي حجـب و        
گرنه تمنا و نیاز مرد بـه تنهـایی، شـعله عشـق را در     حجاب خود زن است و 

وجود زن مشتعل نمی سازد. بلکه در نهایت به تقویت تکبر یا تـرّحم زن مـی   
  انجامد. 

بنابراین از مجموعه داستان می توان نتیجه گرفت که جاذبه ها زن را بیشتر 
ـ  ز وا از مرد گرفتار آشوب و هیجان روحی می کند و به رفتارهاي مخاطره آمی

  می دارد.  
  

  حجاب زنان، طرحی براي پایداري عفاف آنان 
چنان که گفته آمد، نیروي حیـا و حجـب کـه عنصـري درونـی و روحـی       
است، تدبیري از سوي خداوند براي کنترل آنان بر استفاده درست از جمال و 

  جذابیت خود در عرصه زندگی و جامعه است. 
بـه کـار گرفتـه اسـت تـا زنـان در       عالوه بر این خداوند تدبیري دیگر نیز 

تحکیم عفاف و حیاي درونی خود موفق تر باشند و رعایـت عفـاف، آسـانتر    
از این رو خداوند احکـام  ». حجاب«صورت گیرد و آن عبارت است از طرح 

  مربوط حجاب را چنین یاد کرده است:
دینَ ... و ال یبدینَ زینَتَهنَّ إِالَّ ما ظَهرَ منْها « بـال ی نَّ   ونَ  ... زینَـتَهضْـرِبال ی و

  )31(نور/ »م ما یخْفینَ منْ زینَتهِنَّبِأَرجلهِنَّ لیعلَ
آشکار نکنند و باید روسري  –جز آنچه که خود نمایان است  –و زینت هاي شان را « 

.. آشکار نکنند و پاهاي خـود را بـه   .خود را بر گریبان خویش فرو افکنند و زینت خود را
  » گونه اي بر زمین نکوبند که زینت هاي مخفی آنان معلوم شود 

ال یرْجونَ نکاحاً فَلَیس علَیهِنَّ جناح أَنْ یضَعنَ   و الْقَواعد منَ النِّساء الالَّتی«
م       سـ ه نَّ و اللـَّ رٌ لَهـ فْنَ خَیـفتَع سـأَنْ ی بِزینَـۀٍ و رِّجاتتَبرَ منَّ غَیهیابلـیم ثع یع   «

   )60(نور/
و بر زنان وا نشسته اي که امید ازدواجی ندارند گناهی نیست که لباس هـاي خـود را   «
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  » کنار بگذارند بی آنکه زینتی را آشکار سازند
ۀِ الْـأُولى    و قَرْنَ فی« یـلالْجاه رُّجنَ تَبرَّجال تَب کُنَّ ووتیب     الةَ و نَ الصـ مـأَق و

لَ     آتینَ ا أَهـ سالـرِّج نْکُم عـ بذْه یـل اللَّه ریدإِنَّما ی ولَهسر و نَ اللَّهعأَط لزَّکاةَ و
   )33(احزاب/» الْبیت و یطَهرَکُم تَطْهیراً 

  »و در خانه هاي تان قرار گیرید و جلوه گري جاهلیت پیشین را در پیش مگیرد«
ع  یا نساء النَّبِی لَستُنَّ « طْمـلِ فَینَ بِالْقَوتُنَّ فَال تَخْضَعإِنِ اتَّقَی نَ النِّساءم دکَأَح

  ) 32(احزاب/» قَلْبِه مرَض و قُلْنَ قَوالً معرُوفا  الَّذي فی
اي زنان پیامبر اگر شما تقوا پیشه کنید مانند هیچ یک از زنان دیگـر نیسـتند پـس در    «

ی که در دل مرضی دارد طمع کنـد و سـخنی پسـندیده    سخن گفتن نرمی نکنید تا آن کس
  »بگویید

این نهی و باز داشتن بدون تردید از آن جهت صـورت گرفتـه اسـت کـه     
تمایل به جلوه نمایی به صورت طبیعی در زنان وجود دارد و اگر مـدیریت و  
کنترل نشود منجر به لغزشهاي جدي می شود اما در مـورد مـردان نسـبت بـه     

بها و نواهی وجود ندارد این نشان می دهد که از نظر قرآن در زنان چنین خطا
مردان این زمینه و مقوله هاي مشابه به صورت طبیعی و بنیادي وجـود نـدارد   

گیـري انـدامی وا دارد و بـه جلـب توجـه زنـان        که آنان را به آرایش و جلـوه 
 تري در مـردان  تر و عارضی بکشاند، هر چند پدیده خود آرایی در حد ضعیف

باشد، اما گویی خود آرایی مرد، در میدان روابط آنـان بـا زنـان،     نیز مشهود می
حرف اول را نمی زند و اهرمی بنیادي به حساب نمی آید. از جمله آیاتی کـه  
نشان می دهد، سهم زنان در پاکی جامعه بیشتر و مهمتر است و اگـر خطـا و   

ز توانمندي جنسـی  ناپاکی مشترکی صورت گیرد، این زن است که بگونه اي ا
روي بیگانـه   خود پاس نداشته و از عنصر حیا چشم پوشیده و درب حریم بر

گشوده است! این آیه می باشد که در خطاي واحد، نام زن بـدکار را بـر مـرد    
  بدکار مقدم آورده است: 

     )2(نور/»  فَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدة  الزَّانیۀُ و الزَّانی «
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  »زن زنا کار و مرد زنا کار را هر کدام صد ضربه شالق بزنید«
این در حالی است که وقتی به خطاي سرقت و مجازات آن می پـردازد از  
آنجا که ارتکاب ایـن خطـا در مـردان رواج بیشـتري دارد و یـا بـه صـورت        

مقدم آمـده  » سارقه«بر » سارق«تري از سوي مردان صورت می گیرد نام  کالن
  ست.ا

»    ه ه و اللـَّ نَ اللـَّ با نَکاالً مـبِما کَس زاءما جهیدوا أَیارِقَۀُ فَاقْطَعالس ارِقُ والس و
  )38(مائده/»   عزیزٌ حکیم

و مرد و زن دزد را به کیفر آنچه مرتکب شده اند دست شان را به عنـوان عقـوبتی از   «
   »جانب خدا قطع کنید و خدا عزتمند و حکیم است

با توجه به حکیمانه بودن گزینش و به کار گیـري واژه هـا در قـرآن ایـن     
تفاوت تعبیر در دو آیه با این که هر دو بیانگر کیفر هستند و هـر دو از کیفـر   
مرد و زن سخن می گویند، نشان از وجـود خصوصـیت و ویژگـی روحـی و     

سـران  باطنی دو جنس دارد که سبب تفاوت تعبیر شده است این ویژگی را مف
به نقش آفرینی ویژه زنان در رابطۀ جنسی مربـوط دانسـته انـد، طبرسـی مـی      

  گوید: 
قیل انّما قدم ذکر الزانیه علی الزانی ألن الزنی منهن اشـنع واعیـر و هـو    «

-7(طبرسـی،  » الجل الحبل اضرّ الن الشهوه فیهنّ اکثـر و علـیهن اغلـب   
8/197  (  
زنا کار مقدم بیان شـده اسـت   گفته شده است که نام زن زنا کار بر مرد «

عفتی زنان زشت تر و باعث عار و ننگ بیشتر و بـراي بـارداري    چون بی
نیز زیان بارتر است و نیز براي این که شهوت در زنان بیشتر و بـر آنـان   

  » باشد مسلط تر می
مطلبی که گفته شـده   -» قیل«عالمه طباطبایی نیز همین نظریه را به عنوان 

نشـان مـی دهـد کـه     » قیـل «) تعبیـر  15/79ت (طباطبایی، یاد کرده اس -است
  تحلیل یاد شده از نظر عالمه قطعی نبوده است. 
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  بیضاوي نیز گفته است: 
و انما قدم الزانیه ألنّ الزنا فی االغلب یکون بتعرّضها للرجـل و عـرض   « 

  ) 3/184(البیضاوي، » نفسها علیه و النّ مفسدته تتحقق باالضافه الیها
کار بر مرد زنا کار مقدم شده است چـون غالبـاً زنـا بـا عرضـه       زن زنا« 

کردن زن خودش را بر مرد تحقق می یابد و همچنین مفاسد و پیامدهاي بد 
  » زنا براي زن بیشتر است.

  طبرسی در مورد آیه حد السرقه می گوید: 
و بدأ بالسارق هنا النّ الغالب وجود السرقه فی الرجال و بدأ فی آیه الزنا «

» ألنّ الغالـب وجـود ذلـک فـی النسـاء     » الزانیـه و الزانـی  «بالنساء فقال 
  )4/296-3(طبرسی، 

در این آیه سخن با مرد سارق شروع شده است چـون سـرقت از سـوي    «
مردان بیشتر است و در آیه زنا سخن با زنان شروع شده اسـت و فرمـوده   

  »چون زنا در زنان بیشتر است» èpu‹ÏR#̈“9$# ’ÎT#̈“9$#ur«است: 
یکی دیگر از آیاتی که در این زمینه شایان توجه می باشد این است که در 

ل به ایمان شده و می خواهند اظهار ایمان کننـد و  مورد زنان مشرکی که متمای
  بیعت نمایند، از شرایطی که قرآن می آورد ترك زنا است: 

ه شَـیئاً و     یا أَیها النَّبِی إِذا جاءك الْمؤْمنات یبایِعنَک على« أَنْ ال یشْرِکْنَ بِاللـَّ
والدهنَّ و ال یأْتینَ بِبهتانٍ یفْتَرینَه بینَ أَیدیهِنَّ ال یسرِقْنَ و ال یزْنینَ و ال یقْتُلْنَ أَ

معرُوف فَبایِعهنَّ و استَغْفرْ لَهنَّ اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُـور    و أَرجلهِنَّ و ال یعصینَک فی
   )12(ممتحنه/»   رحیم
نـزد تـو    –صمم براي پذیرش آن متمایل به ایمان و م –اي پیامبر هر گاه زنان مؤمن «

آیند تا با تو بیعت کنند بر این اساس که به هیچ وجه به خدا شرك نورزند و دزدي نکننـد  
و مرتکب زنا نشوند و فرزندان خود را نکشند و بهتانی را کـه میـان دسـت و پـاي خـود      

ند) و در ساخته باشند به میان نیاورند ( فرزندي را که از شوهرشان نیست به او نسبت نده
اي مخالفت تو نکنند با آنان بیعت کن و از خدا براي آنان آمرزش بخواه  هیچ کار پسندیده
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  » قطعاً خدا بسیار آمرزنده و مهربان است
اما مشابه این شرط در مورد مردان مطرح نشده است با اینکه زنا یک عمل 
 دو نفره است و از نظر حرمت و کیفـر بـراي هـر دو یکسـان اسـت ولـی در      

مرحلۀ یاد آوري و تذکر و هشدار و پیشگیري، زنان بیشتر مورد هشدار قـرار  
گرفته اند، زیرا بخش زیادي از مدیریت و کنترل عفاف یـا بـی عفتـی تحـت     

  ارادة آنان است. 
در برخی روایات تمایـل و نیـز قـدرت جـذب کننـدگی و فریبنـدگی زن       

  نسبت به مرد مطرح شده است: 
»5/337(کلینی،  »الرجال هنّالنساء هم (  
  » زنان توجه و اهتمام شان به مردان است«
: ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصات العقول اسلب (ص)قال رسول اهللا«

  ) 5/322کلینی، »(لذي لب منکنّ
هرگز ندیدم یک عنصري سست ایمان و کم خرد بتواند یک انسـان بـا   « 

ن و کم خرد آنان را شعور را بفریبد آن گونه که برخی از زنان سست ایما
  » تحت تأثیر قرار داده و به رفتاري بی خردانه وا می دارند.

از این روایت استفاده می شود که اگر نیـروي  ایمـان و اندیشـه در زنـان     
ضعیف باشد، می توانند نقشی منفـی بزرگـی در جامعـه ایفـا کننـد، نـه تنهـا        

ت معمول و به طور مردانی شبیه خود را جذب کنند، بلکه مردانی که به صور
طبیعی گام از حریم ارزشها و اخالق بیرون نمی نهند گرفتار وسوسه شـوند و  
تصمیم را از دست بدهند! این که یوسف صدیق در مناجات خود بـا خـدا از   
کید زنان مرفه درباري به خدا پناه برده و از او استمداد کرده و می گویـد اگـر   

آن هستم که من نیز بـه زنـان تمایـل    مرا یاري نکنی و نجات نبخشی، نگران 
پیدا کنم و خواستۀ وارادة آنان در من تأثیر گذار شـود بـا ایـن کـه مـی دانـم       

 مـن الجـاهلین)   ب الیهن و اکـن درخواست و روش آنان جاهالنه است  (اص
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  .اشاره به همین معنا دارد
   

  آفات حجب و عفاف، در زنان
  مراودات و رفت و آمدهاي نا صحیح: -الف

 »ا امبشَغَفَها ح قَد هنْ نَفْسفَتاها ع زیزِ تُراوِدالْع 30(یوسف/» رَأَت (  
زن عزیز با رفت و آمدهاي پیوسته خود، تالش می کند تـا خـدمتکارش را بـه    «

(مصـطفوي،  » خواند، محبت او لبریز شده و وجودش را پر کرده اسـت.   خود فرا
4/271(  

و آمد هاي نادرست از یک محبـت و   از این آیه استفاده می شود که رفت
  علقه طبیعی می تواند یک انحراف و بیماري بیافریند.  

  ها، آرایه ها و زیبایی هاي طبیعیبه نمایش گذاشتن زینت -ب
  )31(نور/»   و ال یبدینَ زینَتَهن «
  »و زینت هاي شان را آشکار نکنند«
  )60(نور/» غَیرَ متَبرِّجات بِزینَۀ «
  »زینتی را آشکار سازند بی آنکه«
   )33(احزاب/»  بیوتکُنَّ و ال تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهلیۀِ الْأُولى  و قَرْنَ فی«
  »و در خانه هایتان قرار گیرید و جلوه گري جاهلیت پیشین را در پیش مگیرید.«

  نرمش در سخن گفتن -ج
رَض و قُلْـنَ قَـوالً معرُوفـا       ي فیّفَال تَخْضَعنَ بِالْقَولِ فَیطْمع الَّذ « مـ قَلْبِه« 

  )32(احزاب/
پس در سخن گفتن نرمی نکنید تا آن کسی که در دل مرضی دارد طمع کند و سخنی «

  »پسندیده بگویید.
  انتخاب دوست از جنس مردان -د
  » أَخْدانٍ متَّخذَات والَ «
  »و نه آنکه محرمانه دوست بگیرید«
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  رد بیگانه در محیط بستهخلوت با م -ه
  )23(یوسف/»   و غَلَّقَت الْأَبواب و قالَت هیت لَک«
درها را محکم بست و [در حالی که خود را آماده کرده بود بـه یوسـف] گفـت، بیـا،     «

  »بشتاب
  :ارتباط با محافل و جمع هاي ناسالم -و
ودتُه عنْ نَفْسه فَاستَعصم و لَئنْ لَـم  فیه و لَقَد را  قالَت فَذلکُنَّ الَّذي لُمتُنَّنی«

  )32(یوسف/»   یفْعلْ ما آمرُه لَیسجنَنَّ و لَیکُوناً منَ الصاغرین
بانو گفت: این است آن کسی که مرا در عشق او سرزنش کردیـد آري مـن از او کـام    «

ن می دهم انجام ندهد قطعاً خواستم ولی او خویشتن داري کرد و اگر آنچه را به وي فرما
  »زندانی خواهد شد و خوار و بی مقدار خواهد گشت

  
  زمینۀ اتهام زنان به شیطنت و فریبکاري 

زن در نگاه نخست، عنصري فرشته خو و فرشته گون شناخته شده اسـت  
و از این رو همواره در تخیل هنرمندان و تندیس آفرینان و نقاشان، فرشتگان، 

  اند.  قامت زنان تجلی یافتهدر هیبت و شکل و 
انسانها با اولین زنی که در زندگی خود مواجه می شوند، فرشته اي اسـت  

  که، مادر نام دارد، مظهر فداکاري و صمیمیت. 
شاعران و عارفان هرگاه خواسته اند ذهن خود و مخاطبش را بـه فضـایی   

نـد از خـال و   فراتر از عالم مادي ببرند و در ترسیم حقایق و ظرایف مبالغه کن
  لب و ابروي زنان وام گرفته اند. 

با این همه چه شده است کـه زن در بسـیاري از فرهنگهـاي اجتمـاعی بـا      
تعابیر تندي مورد انتقاد و نکوهش قرار گرفته و به شـیطنت و مکـاري مـتهم    

  شده است. 
قرآن بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده اسـت و مـی گویـد، زن زمـانی کـه از          

انات ارزشمند خود، بهره صحیح نگیرد و زیبایی و جمـال  توانمندي ها و امک
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و ظرافت و لطافت طبع و اندام را با پوشش حجب و عفـاف نیارایـد چونـان    
میوة با طراوتی است که چون پوسته آن جدا شود، بـه سـرعت مـی پوسـد و     

  گندیده می شود. 
آن گونه که زن عزیز مصر بـا همـه شـکوه و بـی نیـازي و رفاهمنـدي و       

داري وقتی پردة عفاف را کنار نهاد، از یک سو خود به زانـو در آمـد و   برخور
در برابر جوانی خدمتکار به تمنا نشست، از سوي دیگر براي رسیدن به هوس 
خویش، معشوق خود را متهم و زندانی می کند و در نهایت، مهـر فریبکـاري   

  را بر پیشانی خود و دیگر زنان می زند. 
دکُنَّ عظـیم       قَمیص  فَلَما رأى « کُنَّ إِنَّ کَیـد نْ کَیـ مـ ه رٍ قـالَ إِنـَّ بـنْ دم قُد ه   «

   )28(یوسف/
 -پس آنگاه که عزیز مصر، مشاهده کرد پیراهن یوسف از پشت سر او پاره شده است«

و فهمید که یوسف در حال گریز از دام گناه بوده و این زلیخا است که او را از پشت سـر  
گفت: این رخداد از نیرنگ شما زنان است، چه  –پیراهن او را کشیده است تعقیب کرده و 

  »این که حیله و نیرنگ شما بس بزرگ می باشد. 
سخن خدا نیست، بلکه سخن عزیز مصر اسـت  »  إِنَّ کَیدکُنَّ عظیم «تعبیر 

که فارغ از یک فرهنگ دینی است ولی به طور طبیعی متوجـه مـی شـود کـه     
  نتیجه یک توطئه زنانه می باشد.  آنچه رخداده است

عزیز مصر، توطئه زنان دربار را به حساب همـه زنـان تـاریخ مـی آورد و     
  نماید که اساساً جنس زن با کید و حیله همراه است.  چنین می

خداوند بی آن که کالم او را با اطالق و شمولش تأیید کـرده باشـد، آن را   
زمینه ها و کارکردهـایی در تـاریخ،   صرفاً نقل کرده است تا نشان دهد که چه 

  زمینه هاي طعنه ها و بدگوییها را علیه زنان فراهم آورده است. 
البته در آیات بعد، قرآن نیز بر این گونه رفتار عنوان حیله و نیرنـگ و بـر   
زنانی که چونان زنان مرفه درباري، قید عفاف دریـده و گـام از پـردة روابـط     

  ن حیله گر داده است. سالم بدرون نهاده اند، عنوا
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دهنَّ     قالَ رب السجنُ أَحب إِلَی مما یدعونَنی « ی کَیـ إِلَیه و إِالَّ تَصرِف عنـِّ
 وه نَّ إِنَّههدکَی نْهع رَففَص هبر لَه تَجابلینَ*فَاسنَ الْجاهأَکُنْ م هِنَّ وإِلَی بأَص

  )34-33(یوسف »  م السمیع الْعلی
پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سـوي  « یوسف گفت: « 
خوانند! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، به سوي آنان متمایل خـواهم   آن می

 شد و از جاهالن خواهم بود! پروردگارش دعاي او را اجابـت کـرد؛ و مکـر آنـان را از او    
  »بگردانید؛ چرا که او شنوا و داناست!

قرآن با بیان سرگذشت یوسف نمی خواهد بگویـد کـه تـودة زنـان ماننـد      
زلیخا هستند و تودة مردان مانند یوسف، بلکه به عکس مـی خواهـد، زشـت    
ترین نماد سوء استفاده یک زن را از امکانات و تمایالت خود به نقد کشد تـا  

رزشـمند و موهبـت هـاي الهـی خـویش را بـا       زنان به هوش باشند و متـاع ا 
  مقدماتی نادرست در بازار رسوایی و محرومیت به حراج ننهند. 

و از سوي دیگر به مردان که معموالً مقاومت کمی در برابر وسوسـه هـاي   
جنسی دارند و معموالً جذب جاذبه ها و زیباییها ظاهري و رفتاري زنـان مـی   

شکوهمند ترین نماد مقاومـت و پـاکی و   شوند، یوسف را به عنوان برترین و 
صداقت و نیک اندیشـی معرفـی کنـد و ایـن سرگذشـت عینـی را عبرتـی و        
الگویی براي زنان و مردان قرار دهد و در البه الي آن، دههـا و صـدها نکتـه    

  معرفتی و اخالقی را مطرح سازد.   
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