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  تعریف عفاف
  در لسان العرب ذیل واژه عفّت چنین آمده است: 

(ابن منظور، » کف عما ال یحلّ و ال یجمل؛ عف عن المحارم و االطماع الدنیۀال«
9/252 (  
خودداري از آنچه که زیبا و شایسته نیست، خودداري از حرامها و طمـع هـاي   «

  »پست.
  می خوانیم: » قاموس المحیط«در 

   )3/177(فیروز آبادي، » عف: کف عما ال یحلّ و ال یجمل کاستعف و تعفّف«
  »خودداري از آنچه زیبا و شایسته نیست مانند استعف و تعفّف.«

بـه  » عفّت«آنچه از جستجو در سایر کتابهاي لغت می توان فهمید این است که 
  معناي نگه داشتن نفس از ارتکاب معاصی و کارهاي حرام می باشد.

 خواجه نصیرالدین طوسی هنگامی که از فضایل چهارگانه اخالقی سخن به میان
  می آورد، جایگاه عفّت را چنین تبیین می کند:

بـود، دوم تهـذیب   » حکمت«فضایل چهار بود ،اول: تهذیب قوت نظري و آن « 
بود » شجاعت« بود و سوم تهذیب قوت غضبی و آن» عدالت«قوت عملی و آن 

  )123(طوسی،/» بود.» عفّت«و چهارم تهذیب قوت شهوي و آن 
  :برخی از عالمان اخالق گفته اند

عفّت داراي مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن خویشتن داري در برابر هر «
گونه تمایل افراطی و نفسانی است و مفهوم خاص آن خویشـتن داري در برابـر   

(مکـارم شـیرازي، اخـالق در قـرآن،     » تمایالت بی بند و بـاري جنسـی اسـت.   
2/283(  

شهویه سه حالت در نظر  حاج مال احمد نراقی در کتاب ارزشمند خود براي قوه
» خمـود « کـه آن را  » تفـریط «تعبیر می شـود.  » شره«که از آن به » افراط«می گیرد: 
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نمایـد و عفّـت را مطیـع و منقـاد      تعبیر می» عفّت«که از آن به » اعتدال« نامند و  می
  )321شدن قوه شهویه از براي قوه عاقله می داند. (نراقی،/ 

ها برمی آید، عفّت به معناي رام بـودن   الب تعریفدر نتیجه آنچه از خمیرمایۀ غ
قوه شهوانی تحت حکومت عقل است. البته با رعایت شرط اعتدال؛ یعنی نه غـرق  
در شهوات شویم که به افراط گراییم و نه ترك غرایز کنیم که به تفریط دچار آییم، 

حکمت در  بلکه استفاده صحیح و مشروع نماییم؛ زیرا خداي تعالی همه غرایز را به
  وجود آدمی به ودیعت نهاده است.

  
  واژه عفاف در قرآن کریم

در قرآن کریم و مجموعـاً در چهـار   » تعفّف«و » یستعفف«عفاف به دو صورت 
آیه مبارکه آمده است .عفاف با توجه به متن آیه معـانی گونـاگونی مـی پـذیرد کـه      

  توان از آن به ابعاد عفاف یاد نمود . می
  از  خویشتن داري در اظهار نی به معنايعفّت  -1
سبیلِ اللَّه ال یستَطیعونَ ضَرْباً فـی الْـأَرضِ یحسـبهم      للْفُقَراء الَّذینَ أُحصرُوا فی«

الْجاهلُ أَغْنیاء منَ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسیماهم ال یسئَلُونَ النَّاس إِلْحافاً و ما تُنْفقُـوا مـنْ   
لیمخَیع بِه 273(بقره/»  رٍ فَإِنَّ اللَّه(  

و (انفاق شما مخصوصا باید ) براي نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته انـد؛  «
(و توجه به آیین خدا آنان را از وطن هاي خویش آواره ساخته، و شرکت در میدان جهاد به آنهـا  

ی، دست به کسب و تجارتی بزنند) نمی توانند مسافرتی اجازه نمی دهد تا براي تأمین هزینه زندگ
  نیـاز   بکنند (و سرمایه اي بدسـت آورنـد ) و از شـدت خویشـتن داري، افـراد ناآگـاه آنهـا را بـی        

خواهند (این  هایشان می شناسی، و هرگز با اصرار از مردم چیزي نمی پندارد؛ اما آنها را از چهره می
  »ی که در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آگاه است.است مشخصات آنها ) و هر چیز خوب

  عالمه طباطبائی می نویسد:
یحسبهمÞ  «به معناي آن است که عفّت صفت آدمی شده باشد و » تعفّف«کلمه «
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یاءلُ أَغْنیعنی کسی که از حال ایشان اطالع ندارد، از شدت عفّتی کـه   » الْجاه
دارند آنان را توانگر می پندارند، چون بـا اینکـه فقیرنـد ولـی تظـاهر بـه فقـر        

کنند و مردم پی به حال آنان نمی برنـد، مگـر اینکـه شـدت فقـر رنـگ و        نمی
  )2/613(طباطبائی، » رویشان را زرد کند.

به قرینـه   »ال یسئَلُونَ به معناي اصرار است و جمله »الحاف«گفتنی است که «
هبسحییاءلُ أَغْنالْجاه باید به این معنـا باشـد کـه    » تعفّف«و نیز به قرینه   » م

  )2/288(هاشمی رفسنجانی، » تقاضا نمی کنند تا به اصرار منجر شود.
در اینجا عفاف به معناي عدم اظهار فقر بـه عنـوان یـک ارزش اخالقـی بـراي      

  آمده است: مسلمین مطرح شده است، عفاف به همین معنا در روایات نیز 
  ) 8/3828(ري شهري، » العفاف زینۀ الفقر و الشکر زینۀ الغنی«
  »عفاف زینت فقر و شکرگزاري زینت بی نیازي است.«

  عفّت به معناي قناعت -2
الَهم حتَّى إِذا بلَغُوا النِّکاح فَإِنْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا إِلَیهِم أَمو  و ابتَلُوا الْیتامى«

  )6(نساء/  »و ال تَأْکُلُوها إِسرافاً و بِداراً أَنْ یکْبرُوا و منْ کانَ غَنیا فَلْیستَعفف
و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید و اگر در آنها رشد (کافی) یافتید، اموالشـان را  «

خودداري کند و آن کس که نیازمند الزحمه)  نخورید و هر کس که بی نیاز است، (از برداشتن حق
است، به طور شایسته (مطابق زحمتی که می کشد) از آن بخورد و هر که بی نیاز است باید عفت 

  »ورزد.
  صاحب المیزان در تفسیر این آیه می فرماید:

گاهی سرپرست یتیم فقیر است و چاره اي ندارد، جز اینکه براي رفع حوائجش «
اجرت کارش حوائج ضروریش را برآورد ولـی گـاهی   براي یتیم کار کند، و از 

سرپرست یتیم ثروتمند است، در این صورت خداي تعالی می فرماید: هـر کـس   
که ثروتمند است طریق عفت در پیش گیرد و از مال یتیم چیزي را نگیرد و اگر 

  )4/276(طباطبائی، » فقیر است به طور شایسته از آن بخورد.
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  طبرسی می گوید:
دان به منظور مهرورزي به یتیم و باقی گذاردن مالش به ثروتی کـه  و ثروتمن«

) از 1/555(طبرسـی، جوامـع الجـامع،    » خداوند روزي آنان کرده قناعت کنند.
  )2/718نیز روایتی به همین مضمون آمده است. (طبرسی،  (ع)امام باقر

 )(عدر این آیه شریفه عفاف به معناي قناعت می باشد و در حـدیثی از معصـوم  
میوه عفـت  ) « 8/3828(ري شهري، » ۀالقناع ۀالعفّ ةثمر«نیز نقل شده که می فرماید: 

  »قناعت است.
  عفت به معناي پاکدامنی -3
  )33(نور/  ...»و لْیستَعفف الَّذینَ ال یجِدونَ نکاحاً حتَّى یغْنیهم اللَّه منْ فَضْله«
بند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا از فضل خـود آنـان را   و کسانیکه امکانی براي ازدواج نمی یا«

  »نیاز سازد. بی
از آنجا که در آیه قبل ترغیب به ازدواج مـی باشـد، گـاهی بـا تمـام تـالش و       «

کوشش وسیله ازدواج فراهم نمی گردد و خواه یا ناخواه انسان مجبور است مـدتی  
قرار دارند، گمان کننـد کـه   را با محرومیت بگذراند، مبادا کسانی که در این مرحله 

آلودگی جنسی براي آنان مجـاز اسـت و ضـرورت چنـین ایجـاب مـی کنـد، لـذا         
تفسـیر نمونـه،    ،(مکـارم شـیرازي  » بالفاصله در آیه بعد دستور پارسایی مـی دهـد.  

14/459(  
باتوجه به اینکه حساسیت روحی مرد نسبت به زن امري ثابـت شـده و بـدیهی    

 )14(آل عمران/»  زینَ للنَّاسِ حب الشَّهوات«مده است: است چنانکه در آیات قرآن آ
  »محبت زنان و ... در نظر مردم جلوه داده شده است.«

بنا بر این باید در طلب عفّت کوشید تا لذایذ باطنی و ملکوتی بر لذایذ جسمانی 
  غالب آید و انسان بر شهوات غلبه کند .

  د: در پاداش شخص عفیف می فرماین (ع)امام
ما المجاهد الشهید فی سبیل اهللا باعظم اجرا ممـن قـدر فعف،لکـاد العفیـف ان     « 
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  )1/36(آمدي، » یکون ملکا من المالئکه
کسیکه در راه خدا جهاد کند و شهید شود، اجرش بزرگتر از کسی نیسـت کـه   «

بتواند گناه کند و عفّـت بـورزد، انسـان پاکـدامن نزدیـک اسـت فرشـته اي از        
  »شود.فرشتگان خدا 

  عفاف به معناي رعایت چادر -4
ال یرْجونَ نکاحـاً فَلَـیس علَـیهِنَّ جنـاح أَنْ یضَـعنَ        و الْقَواعد منَ النِّساء الالَّتی«

  )60(نور/»   ثیابهنَّ غَیرَ متَبرِّجات بِزینَۀٍ و أَنْ یستَعففْنَ خَیرٌ لَهنَّ و اللَّه سمیع علیم
زنان از کار افتاده اي که امید ازدواج ندارند، گناهی بر آنان نیست که لبـاس هـاي (رویـین     و«

)خود را بر زمین بگذارند، به شرط اینکه در برابر مردم خودآرایی نکنند و اگر خود را بپـو شـانند   
  »براي آنان بهتر است، و خداوند شنوا و داناست.

که از نکاح باز نشسته یعنی کسی بـه  به معناي زنی است » قاعده«جمع  »قواعد«
) و ثیـاب منظـور جلبـابی    15/227اش به او میل نمی کند. (طباطبـائی،   خاطر پیري

  )7/155است که باالي خمار می پوشند. (طبرسی، مجمع البیان، 
همان گونه که از آیه برمی آیـد، زنـان سـالخورده اي کـه امیـدي بـه زناشـویی        

ا بر دارند و این برداشتن روسري بدان شرط است ندارند، می توانند روسري خود ر
که در اندیشه جلوه گري و دلربایی نباشند، زیرا این کـار هـم بـر زنـان سـالخورده      
حرام است و هم بر زنان جوان، پاکدامنی و عفت ورزیدن زنان سـالخورده نیـز بـه    

ري وسیله پوشیدن چادر بهتر از کنار گذاشتن آن است، اگر چه کنار گذاشتن روسـ 
  بر آنان گناهی ندارد. (همان)
  چنین آمده است: (ع)در روایتی از امام صادق 

(حرعاملی، » القواعد لیس علیهنّ جناح أن یضعن ثیابهنّ قال تضع الجلباب وحده«
20/230  (  

  »پیرزنان حرجی نیست که فقط چادر خویش را نپوشند.«
ست، حکم پوشـش  هایی که خداي تعالی در وجود او نهاده ا زن به علت جاذبه
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به او اختصاص یافته تا زیبایی هاي او منحصر به محارم خویش باشد و از تحریک 
ها از بین رود، می تواند چـادر   مردان بیگانه پیشگیري کند، اما هنگامی که آن جاذبه

  خویش را به خاطر حرج و سختی که براي وي دارد، کنار بگذارد.
  

  تعریف حجاب
به معناي پنهـان کـردن اسـت، و حجـاب بـه       حجب و حجاب هر دو مصدر و

  )2/180معناي پرده نیز هست. (قرشی، 
  در لسان العرب چنین آمده است : 

  ) 4/257(ابن منظور، » الحجاب: الستر و امراه المحجوبه: قد سترت بستر«
حجاب یعنی پوشش و زن محجوب یعنی زنی کـه بـا پوششـی پوشـیده شـده      «

  »باشد.
رآن کریم ذکر شـده اسـت و تنهـا در یـک مـورد بـه       واژه حجاب پنج بار در ق

  پوشش زن از نامحرم اشاره دارد.
»        و قُلُـوبِکُمـرُ لأَطْه کُـمجـابٍ ذلح راءـنْ ونَّ مـئَلُوهتاعـاً فَسنَّ موهأَلْتُمإِذا س و

       )53(احزاب/ » قُلُوبِهِن
خواهید  ز آنان (همسران پیامبر) میهنگامیکه چیزي از وسایل زندگی را (به عنوان عاریت) ا«   

  »از پشت پرده بخواهید، این کار براي پاکی دلهاي شما و آنان بهتر است.
به همسران رسول خدا برمی گردد، و درخواست  »هنّ«در این آیه شریفه ضمیر 

متاع از ایشان کنایه است و معنایش این است که با همسـران پیـامبر از پـس پـرده     
  ) 16/506یل اینکه دلهایتان دچار وسوسه نشود. (طباطبائی، صحبت کنید، به دل

خطاب آیه متوجه مردان است که با زنان اختالط نیابند و در صحبت کـردن بـا   
  زنان حریمی نگه دارند تا موجبات تحریک فراهم نیآید.

توان گفت پشت پرده قرار گرفتن که دستاویزي براي مخالفان حجاب شـده   می
زادي زن می دانند، یک امر ترجیحی اسـت و قـرآن کـریم هـر     است و آن را عدم آ
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چیزي که به عفاف نزدیکتر باشد را مورد توجه قرار داده است این بـدان معناسـت   
که تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند، پرده نشین بودن بهتر و مطلوب تـر اسـت و   

  این هیچ منافاتی با آزادي و حضور زن در اجتماع ندارد.
هرا(س) نیز مؤید همـین معنـا مـی باشـد. ایشـان هنگـامی کـه        سیره حضرت ز

ضرورت ایجاب کرد براي دفاع از حق به سوي مسجد شتافت و در حضور جمـع  
زیادي از مهاجرین و انصار خطابه اي ایراد کرده و غاصبان حکومت را زیر سـؤال  

  برد.
  

  مفهوم خمار و جلباب
ود حجاب اسالمی دارند، و نقش کلیدي در فهم حد» جلباب«و » خمار«دو واژه 

  در جامعه ما یاد می شود.» چادر«و » مقنعه«از این دو با عناوین 
 می شود که می فرماید:ضرورت پوشیدن خمار از آیه شریفه سوره نور استفاده 

روسري هاي خود را بر سـینه خـود   « )31(نور/  »جیوبِهِن  و لْیضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ على«
  »دن و سینه با آن پوشیده شودافکنند (تا گر

  راغب ذیل واژه خمار می نویسد: 
اصل الخمر ستر الشیء و یقال لما یستر بـه خمـار و لکـن الخمـار صـار فـی       «

  )210(راغب اصفهانی،  »التعارف اسما لما تغطی االمرائه رأسها
خمار در اصل به معناي پوشاندن چیزي است و در اصطالح پارچه اي کـه زن  «

  » آن می پوشاند اطالق می شود. سرش را با
  در لسان العرب می خوانیم: 

(ابـن  » و الخمار للمرأه، و هو النصیف و قیل: الخمار ما تغطی به المرأه رأسـها «
  ) 4/257منظور، 

  »خمار براي زن است و آن دستاري است که زن سرش را با آن می پوشاند.«
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و مقنعه است و از آن جهت به معناي چارقد  »خمار«بنابراین می توان گفت که 
به آن خمار می گویند که سر را می پوشاند، اما نکته اي که قابل توجه اسـت ایـن   

بلکه باید گریبان را نیز بپوشـاند و   قنعه فقط پوشاندن سر نیست؛است که کارکرد م
  فهمیده می شود .» جیوب«این معنا از کلمه 

  آورده است:» جیوب«در تعریف » التحقیق«صاحب 
(مصـطفوي،  » ماینفتح علی النحـر، والجمـع اجیـاب و جیـوب و جابـه یجوبـه      «
2/157 (  
یعنی قسمتی از پیراهن که براي داخل شدن سر به آن باز می باشد، پس جیـب  «

  »به معناي گریبان است.
در این آیه شریفه خداي متعال طرز پوشیدن خمار را به زنان آموزش می دهد و 

که از پوششی استفاده کنند که عالوه بر سر، گریبـان  به زنان مؤمن دستور می دهد 
آنها را هم بپوشاند، چون تا آن زمان خانم ها از روسري استفاده می کردند و غالبـا  
پشت گوش می انداختند و چون یقه لباس آنها باز بود، پوشـش کـافی نداشـتند و    

و امـر بـه   گردن و گریبان آنها در معرض دید بود تا وقتی که ایـن آیـه نـازل شـد     
  )3/235پوشاندن این اعضا داد. (زمخشري، 

  آیه اي دیگر چگونگی پوشیدن چادر را به زنان آموزش می دهد و می فرماید: 
یا أَیها النَّبِی قُلْ لأَزواجِک و بناتک و نساء الْمؤْمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ منْ جالَبِیبِهِنَّ «

  )59(احزاب/» عرَفْنَ فَال یؤْذَینَ و کانَ اللَّه غَفُوراً رحیماأَنْ ی  ذلک أَدنى
اي پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهاي خـود را بـر خـویش نزدیـک     «

کنند، این کار براي اینکه شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند بهتر است، (اگـر خطـا و   
  »ده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.کوتاهی از آنها سر ز

) 172به معناي نزدیـک اسـت. (راغـب اصـفهانی،     » دنو«از ریشه » یدنین«کلمه 
جامه اي است سرتاسري کـه تمـامی بـدن را مـی پوشـاند . (طباطبـائی،        »جلباب«

16/364(  
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  چنین می آورد:  »جلباب«ابن منظور ذیل 
(ابـن  » داء، تغطی بـه المـرأه رأسـها و صـدرها    ثوب اوسع من الخمار، دون الر«

  ) 1/272منظور، 
اش را  لباسی بزرگتر از خمار (روسري) که غیر از رداء است و زن سر و سـینه «

  »پوشاند. با آن می
  در قاموس المحیط آمده است:

فوق جلباب کسرداب و ثوب واسع للمرأة دون الملحفه او ما تغطی به ثیابها من «
  ) 1/49آبادي، (فیروز» خمارکالملحفه او هو 

روي لباسهاي دیگر » خمار«جلباب به غیر از ملحفه بلکه مثل آن است و مانند «
  »شود. پوشیده می

یعنی اینکه جلبابهـا را بـر   » یدنینَ علَیهِنَّ منْ جالَبِیبِهِنَّ «اي گویند منظور از  عده
که روایات وارده از یروي خویش بیافکنند و صورت خویش را بپوشانند، در صورت

علیهم السالم بر عدم ضرورت پوشش وجه و کفّین داللت دارد، ولـیکن  ائمه اطهار 
هرگاه زن احساس کند که مورد نگاه شهوانی مردان قرار دارد واجب است که وجه 

  و کفین را نیز بپوشاند.
جلباب در ملل و نحل مختلف مصادیق گوناگونی پیدا می کند، اما آن چیـز کـه   

همه مشترك است، پوشش اندام و برجستگی هاي بدن است و بیانگر یک نـوع   در
پوشش سرتاسري است که در ایران به آن چادر گفته می شود و به عنوان حجـاب  

  برتر یاد می شود.
  

  رابطه عفاف و حجاب
حالتی درونی و نفسانی است که غرایز را تعدیل و تحت کنتـرل خـود   » عفاف«

نیز به عنوان یکی از مهمترین ابعاد عفّـت بـه   » حجاب«فت در می آورد، می توان گ
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  باشد. گري در زنان می کنترل درآوردن و تعدیل غریزه خودنمایی و جلوه
که نماد تفکّر و اندیشه دینی اف را زبانی باید و آن حجاب است در حقیقت عف

می باشد. خداي تعالی در فرهنگ باشکوه عفاف از زن می خواهد بـه عنـوان یـک    
نسان ، ارزش وجودي خویش را بشناسد و خود را ملعبه دست نامحرمان نسازد و ا

از سوي دیگر همگان را به چشم پوشی از نامحرم دستور می دهد، بلکه همه دست 
  به دست هم نهاده  عفاف اجتماعی را رقم زنند.

ترین بحث عفاف حجاب است، سخنی به گزاف   ترین و پردامنه اگر بگوییم مهم
زیرا حجاب نقش بسزایی در کم نمودن تحریکات جنسـی در جامعـه بـه     ؛ایم نگفته

  عهده دارد.
ها و زیبایی هاي درونی خاصی برخـوردار مـی باشـد،     از آنجا که زن از ظرافت

همواره مطلوب و مورد توجه مرد بوده است و از سوي دیگر غریـزه خودنمـایی و   
  می نماید.جلوه گري در زنان، کشش خاصی بین این دو برقرار 

با توجه به این مسائل، اسالم براي تعدیل این کشش و روابـط بـین زن و مـرد    
حجاب را به زن مسلمان توصیه می کند، تا فضاي جامعه پاك و پیراسته از هر گونه 

  عامل تحریک زا باشد.
دهد که خودآرایی  جواز کشف حجاب در مقابل نامحرم، این غریزه را جهت می

سازد و  اشد و منع آن در برابر نامحرم، این غریزه را کنترل میزن مختص به شوهر ب
  از مرز شکنی جلوگیري می کند.

پوشـش را مهمتـرین عامـل تعـدیل حـس زیبـایی دوسـتی و         (ع)حضرت علی
  خودنمایی دانسته و می فرمایند: 

  »زکات زیبایی عفاف است.) «4/105(آمدي، » الجمال العفاف ةزکا«
ن در قالب چادر نمی توان ادعاي عفاف کرد، زیرا ممکن البته تنها با پوشش زنا

  است این نیز حجابی باشد براي بی عفتی،
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به عبارت دیگر بیش از آنکه تن زن مرد را به سوي خود دعوت کند، کـردار و   
گفتار وي تحریک کننده است، و حرکات او را، نگاه هاي او را، و... حجابی دیگـر  

  . باید که عفاف مستلزم آن است
اگر چه حجاب شرط الزم براي رسیدن به عفاف است اما کـافی نمـی باشـد و    

  بایستی با ابعاد دیگر عفاف همگام شود.
بنابراین زن موظف است که غرایـزش را تحـت کنتـرل در آورد و سـپس تـن       

خویش را در حجاب کامل بگیرد، زیرا این نفسانیت زن است که مرد را بـه سـوي   
هیچ مانعی براي چنین کششی نخواهـد بـود و ایـن     خویش می کشد و حجاب تن

  تسلط بر نفسانیت در حد اعتدال همان عفاف است.
در هم تنیدگی این دو آنقدر زیاد است کـه بـدون یکـدیگر معنـاي خـود را از      
دست می دهند، در حقیقت می توان گفت، حجاب بدون عفت صدفی است بدون 

  مروارید.
اعالم عفـت خـود ،عفـت جامعـه را نیـز      زن در قبال رعایت حجاب عالوه بر 

نماید، همان گونه که خداي متعال پس از امر به درست پوشـیدن چـادر    تضمین می
  » أَنْ یعرَفْنَ فَال یؤْذَینَ   ذلک أَدنى« فرمایند: می

  »این کار براي اینکه (به عفت) شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، بهتر است.«
رعایت حجاب بهترین راه اعالم عفت است و ثمره آن امنیـت جنسـی    بنابراین

  اي در جوامع غربی است. می باشد، همان امنیتی که امروزه حلقه مفقوده
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