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  مقدمه

ـ ن یالهـ  انیـ کـه در همـه اد   دارد یاسالم میدر تعال یعفاف و حجاب ارزش مهم  زی

ـ ). عفـاف ط 11-100ص، 1389 د،یـ (جاو مشترك اسـت  و  از رفتارهـا  يا گسـترده  فی

 ورآالتیاز ز استفادهگفتار، نگاه، راه رفتن،  وهیاز پوشش تا ش تعاملی زن و مرد حاالت

و عبـارت از خویشـتنداري از رفتـار جنسـی و عـاطفی       ردگی یکردن را دربرم شیو آرا

خارج از حدود شرعی است. رعایت عفاف آثار مثبتی بر اخـالق و معنویـت در سـطح    

فردي دارد. این تحقیق درصدد است مبـانی فطـري لـزوم رعایـت عفـاف را در زمینـه       

در ایـن   عفـاف  و حجـاب  شـناختی  روان مبـانی بندي کنـد.   شناسی کشف و دسته روان

هـاي رفتـاري در انسـان     تحقیق، عبارت از هرگونه بعد، ویژگی، صفت و حتی گـرایش 

هایی در روابط زن و مرد نامحرم است. مراد از ایـن   است که مقتضی رعایت چارچوب

ها در واقع همان مفهوم عفاف و حجاب در متون اسالمی است. پرسش ایـن   چارچوب

زن و مــرد مقتضــی رعایــت  شــناختی در تحقیــق عبــارت اســت از: چــه صــفات روان

  هایی در روابط عاطفی جنسی بین زن و مرد نامحرم است؟ چارچوب

کتـاب مسـئله    ،شـناختی حجـاب پرداختـه اسـت     تحقیقی که به مبانی روان نخستین

پرداخته  ایح یعنیعفاف  یاز مبان یکیبه  دهی). پسند1390( حجاب شهید مطهري است

 آن بر عفاف پرداخته اسـت  ریثأهار نگاه  و تم یبررس به ي). صبور اردوباد1383( است

توجهی به حریم شخصیتی زن  بی ارشناختی حجاب و آث فلسفۀ روان فر ). ساالري1390(

زاده به برخی از ابعاد روانی حجاب یعنی حیـا   ). مهدي1387( را از این نگاه تحلیل کرد

ـ   1390( و تعدیل غریزه خودنمایی پرداخته است ه برخـی آثـار   ). نظیفـی و همکـاران ب

 ،یخت) به ابعـاد روان شـنا  1426). مودودي (1389( اند فردي و اجتماعی آن اشاره کرده

حجاب پرداختـه و بـه طـور مختصـر حیـا را بررسـی کـرده اسـت.          یو اجتماع یتیترب

کـرده و   یبـدن بررسـ   تیری) عفاف و حجاب را ضمن عنوان مـد 1394( يادربندسریک

در  )1391( ) و غالمـی 1387( یت. اسـحاق ضـعف عفـاف را برشـمرده اسـ     يها بیآس

نژاد بـه کارکردهـاي    اند. زیبایی بررسی علل بدحجابی به برخی مبانی عفاف اشاره کرده

حجاب پرداخته و حمایت از خانواده در کارکرد جنسی را از مبـانی ایـن آمـوزه اعـالم     

تلـف  هـاي مخ  ) به علل پیدایش حجاب از دیدگاه1390( پور کرده است. حاذق و حمزه

) در مـورد  1385( انـد. رجبـی   پرداخته و مبانی اجتماعی فرهنگـی آن را بررسـی کـرده   
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یـک از   و نقش آن در سالمت روان به پژوهش پرداخته است. هیچ حجابشناسی  روان

  شناختی عفاف را بررسی نکرده است. مند، مبانی روان طور نظام ها به این پژوهش

  تحقیقروش 

هاي زن  شناسی در حوزه تفاوت ه تحلیل متون علمی روانبراي پاسخ به پرسش تحقیق ب

طور در متون اسالمی، صفات انسـانی مقتضـی    و مرد و روابط آنان، پرداخته شد. همین

هاي فهم و برداشت از حدیث و  . در استفاده از متون اسالمی، روششدعفاف  کنکاش 

از آنجا که موضـوع  ود. گیري ب بیت(ع)، مبناي تحلیل و نتیجه تفسیر قرآن در مکتب اهل

) 33و  32و  59، احـزاب  ؛31، (نـور  روابط زن و مرد نامحرم در آیات قرآن آمده است

هـاي مـرتبط بـا     منظور واژه بدین توان این تحقیق را از نوع تفسیر موضوعی دانست. می

عفاف مانند جلباب، خمار، شهوت، غض بصر، حیا، زینت، تبرّج، حلیه، خلوت، اخدان 

  اسالمی بررسی شد.در متون 

   ها یافته

 یدر روابـط انسـان  مقتضـی رعایـت عفـاف    شـناختی   مبانی روان براساس نتایج تحقیق،

تعـدیل نیـاز   ، پیشگیري از نگـاه جسـمی و جنسـی بـه زن    طلبی،  حیا، حریمعبارتند از: 

و نیـاز بـه سـالمت روانـی و      خـودآرایی زنـان   ازیلزوم مهار ن، جنسی در روابط انسان

  جسمی.  

  حیا  صفت. 1

ثري در رعایـت عفـاف و   ؤباشد که نقش مـ  ها حیا می یکی از صفات مهم در انسان

حجاب دارد. حیا دگرگونی حال و انکساري که به جهت ترس از آنچـه عیـب شـمرده    

نفسانی شـرمی اسـت    ي). حیا482ص ،1، جق1408طریحی، ( آید است، پدید می  شده

دهخدا، ( ز کشف عورت و جماع بین مردممانند شرم ا ،که خدا در همه نفوس قرار داد

 ها و ترك آن به همین جهت اسـت  ). حیا گرفتگی نفس از زشتی8119ص ،6ج ،1373

  ).270ص ،1376راغب اصفهانی، (

، 1388 (شجاعی، رسد بازدارندگی ارادي مفهوم محوري صفت حیا است به نظر می

ي حیـا، حضـور و   گیـر  شود که عامل اصلی در شکل از آیات قرآن روشن می ).296ص
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و توبـه،   14و علق،  4، حدید، 18(قاف،  نظارت انسان دیگر، خداوند یا فرشتگان است

تـوان گفـت کـه     بندي مفهوم لغوي و کاربرد حیا در متـون اسـالمی مـی    ). در جمع105

صفت حیا در فرد، نوعی مهار خویش از رفتار نامناسب به جهت احساس حضور یـک  

جنبـه حیـا    اثرپذیري درونی، گرفتگـی و بازدارنـدگی سـه    د.آور ناظر محترم را پدید می

داري از حرکـت  دها از جمله انجام یـک رفتـار مناسـب و خـو     حیا در همه زمینه است.

این، ). با وجود 38و  17، ص1383 پسندیده،( خشمگینانه یا از روي شهوت نقش دارد

اري در روابط جنسـی  ترین موارد استعمال حیا به خویشتند رسد یکی از شایع به نظر می

  گردد. باز می

 ،این مورددارد. در  بسیاريوجود حیا در انسان به عنوان یک حالت فطري شواهد 

هنگامی که از آن درخت پس : «اند استناد کردهداستان حضرت آدم و حوا لفان به ؤم

هاي پنهان اندامشان بر آنها آشکار شد و (به سرعت) شروع  ها و قسمت چشیدند، زشتی

ز ). ا22، اعراف( »هاي درختان بهشتی برخود کردند تا آنها را بپوشانند دادن برگ قراربه 

که آدم و حوا هنگام برهنه شدن، مضطرب و پریشان شدند؛ برداشت کرد توان  می آیه

هاي درختان خود را پوشاندند. این در حالی است  زیرا براي رهایی از این حالت با برگ

کس در آنجا  هیچ، ند و جایز بود در مقابل هم برهنه شوندکه آنها همسر یکدیگر بود

انسان بودند،  نخستینچون و  او باشد دلیلشان به  گر آنها نبود تا شرمندگی نظاره

بنابراین، تنها دلیل اضطراب ایشان از . پوشش براي آنها جنبه اکتسابی هم نداشت

آور  طرت است، اضطراببرهنگی، فطري بودن حیا در آنها بود و چون برهنگی خالف ف

، 4ج، 1375قرائتی،  و 51، ص1383پسندیده،  ، 81-5، ص1385 (رجبی، است

). فاصله گرفتن حضرت مریم از مردم و آرزوي مردن و فراموشی مطلق نزد 35ص

 ها و پوشاندن بت خود ) و برخورد زن عزیز مصر در بستن درب23(مریم،  مردم

 ن حیا در روابط جنسی عنوان شده است) نیز شواهدي براي فطري بود23(یوسف، 

  ).85-6ص ،1385(رجبی، 

شـود کـه البتـه در     از سخنان معصومان(ع) نیز فطري بودن حیا در انسان روشن مـی 

جنس زن بیشتر است و نوعی تحول در کیفیت و کمیت در این صفت براي آنان اعالم 

حیـا در مراحـل   . براساس این روایـات،  )468، ص3، جق1413 ،(ابن بابویه شده است

مانده آن به خویشـتنداري زن بسـتگی    یابد و مقدار باقی زندگی زن به تدریج کاهش می
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 بـه  شـتر یب دیکأتدهد که حیا در طبیعت انسان نهاده شده است.  دارد. این تعبیر نشان می

 روایـات،  براسـاس  .برگردد مرد و زن يها تفاوت یبرخ به تواند یم زنان در صفت نیا

 و قدرتمنـد  عامـل  هـت ج ینابا . است داده قرار مردان از بیش را زنان شهوت خداوند

 بـه  خداونـد . ددهـ  کـاهش  در گنـاه  درزن  افتادن احتمال تا است نیازمند اي مهارکننده

 صـبر  و حیا. است داده افزایش نیز را وي کنترلی نیروهاي زن، شهوت افزایش موازات

، 1383 پسـندیده، » (دارد وجود مردان از بیش زنان در که هستند کننده مهار نیروهاي از

شـناختی،   هـاي جسـمانی و روان   هاي اسالمی، به جهـت برخـی ویژگـی    . آموزه)99ص

  ).118، ص2 ج، 1368، ورام(تر اعالم کرده است تقویت صفت حیا را براي زنان مطلوب

(مـادران)   چـون زنـان  «داننـد:   ثر از فرهنگ و تربیت میأبرخی حیا را اکتسابی و مت

بازي مایه طعن، نفرین و تحقیر آنهاست، حیا را به دختران خـود   ودل یافتند که دستدر

گویـد کـه حـس     داند و مـی  اند. دیدرو آن را ناشی از رشک و غیرت مردان می یاد داده

). 133ص ،1354 ،1(دورانـت  »تملک مردان را وادار کرد که حیا را بر زنان تحمیل کنند

انـد.   آن در جوامع بدوي، نقض فطري بودن حیا گرفتـه  ها در حیا و نبود تفاوت فرهنگ

ست و اختالف در نـوع و مقـدار آن   ا موجودها  در همه فرهنگ ایاصل حاین، با وجود 

جوامع بدوي نیز از اصل حیا خالی نیست. از آیه قرآن در مورد آدم افزون بر آن، است. 

 خبري نبـوده اسـت  هنوز از فرهنگ که در صورتی  ؛شود و حوا برداشت صفت حیا می

  ).  91، ص1390زاده،  (مهدي

 احسـاس  کـه  کنـد  می ثابت نیز شناسی روان تحلیل و تجزیه شناسی، مردم بر عالوه«

 بـوده  بـدوي  هـم  قـدر  هر اي اولیه قبیله هیچ. است بشر نوع عمده صفات از یکی شرم

 شـرم  نیـز  کوچـک  هـاي  بچـه  و ندهـد  شرم بروز خود از که است نشده شناخته باشد،

. دورانـت حیـا را بـراي زنـان     )68ص ،1374 حداد عـادل، نقل از  ؛ به(شوارتز »...رنددا

 دانـد و کارکردهـاي مطلـوبی را در روابـط زن مـرد بـراي آن معتقـد اسـت         لطیف مـی 

  ).133، ص1354 دورانت،(

در طبع زنان، در مقابل شهوت و جاذبیت جنسی، حیا و احتشـام و امتنـاع نیـز بـه     «

وبیش وجود دارد. بـدون شـک، ایـن غریـزه      که در هر زنی کم ودیعت نهاده شده است

امتناع و فرار در جنس ماده حیوانات دیگر نیز ظهور دارد، ولی در جـنس مـاده انسـان    

                                                   
1   . Durant, W. J.  
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است و این شدت به وسیله وضع غریزه حشـمت و حیـا در روان او،    بیشتر و شدیدتر

  ).140ص، 1426المودودي، ( »افزون گشته است

ا در زن فطري باشد، پوشش هـم کـه از آثـار و نتـایج آن اسـت،      بنابراین، وقتی حی

ها باید حجب و حیـا  تمام ملل جهان در این عقیده مشترکند که زن«فطري خواهد بود. 

طور حکم داشته باشند تا بتوانند خودداري کنند. علتش این است که قوانین طبیعت این

طبیعت مـرد را   .کنندوات غلبه ها محجوب باشند و بر شهکرده است و الزم دانسته زن

طوري آفریده که تهورش زیادتر باشد، ولی زن طـوري آفریـده شـده کـه خـودداري و      

هـا بـر طبـق    تحملش زیادتر باشد. بنابراین، هرگز نباید تصور کرد افسار گسیختگی زن

باشد و بر عکس، قوانین طبیعی است، بلکه افسارگسیختگی برخالف قوانین طبیعت می

ا و خودداري مطابق قوانین طبیعت است؛ زیرا طبیعت ما را طوري آفریـده  حجب و حی

ببریم و به همین جهت است که داراي حجب و حیا هسـتیم؛ زیـرا   که به نقص خود پی

 »حجب و حیا همانـا خجلتـی اسـت کـه شـخص از نقـص و عـدم کمـال خـود دارد         

  .)442، ص1362 ،1منتسکیو(

شوند. به همـین   رفتن فروتنی و حیا تربیت میدر جوامع انسانی دختران با در نظر گ

هاي خود سعی دارند از هنجار اجتماعی حیا پیـروي   جهت حتی آنان در ابراز پیشرفت

هاي اجتماعی هرجا که نیاز به حیا نیست، تفـاوت جنسـیتی دختـر و     کنند. در موقعیت

واقعیـت  ایـن   ).134، ص1384(هاید،  شود هاي خود مشاهده نمی پسر در ابراز موفقیت

  نیز شاهدي بر فطري بودن حیا در انسان و غلبه آن در جنس زن است. 

از شواهد دیگر غلبه صفت حیا در زنان این است که آنان در موقعیـت بـدنی، پیـام    

هاي زنان بیش از لباس مردان محدودکننده  اند. به همین دلیل لباس زنانه بودن را دریافته

کـه مـردان در مـورد آنـان دقیـق هسـتند. پـس         گیرنـد  است و زنان خیلی زود یاد مـی 

هاي خصوصی بدن آنها محافظت  اي بنشینند و بایستند که از بخش آموزند که به گونه می

هاي گرفته شده از کشـورهاي مختلـف جهـان چنـین      ها و نقاشی د. با مطالعه عکسشو

 ؛1976، 2(فریز و رامسـی  ها نیز مشاهده شده است هاي جنسیتی در دیگر فرهنگ تفاوت

  ).  186ص، 1393به نقل از لیپز، 

                                                   
1   . Montesquieu 

2   . Frieze & Ramsey 
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دهد که پوشیدگی یا پوشـاندن،   کاربردهاي لغوي حیا در سخنان معصومان(ع) نشان می

ق، 1404 حرانـی، و  46، ص2ج 23، ص8ج ق،1413، (کلینی ی از مفهوم حیا استئجز

شود که با یک حالت پوشیدگی در فـرد مواجـه    بنابراین صفت حیا موجب می ).45ص

  تواند درونی و باطنی یا بیرونی و ظاهري باشد. این می شویم که

   طلبی حریم. 2

ترین مصـادیق حقـوق بشـر بـه      امروزه برخورداري افراد از حریم خصوصی از مهم

 آمـاده، ( شـده اسـت    شمار آمده و در مبانی دینی و قوانین حقوقی به رسـمیت شـناخته  

و حجاب، نیاز انسان به حـریم  شناختی گرایش به عفاف  ). از مبانی روان16ص  ،1392

خصوصی است. حرم به معناي جاي محفوظ و داراي حرمت است که شکستن آن روا 

). اصـل ایـن کلمـه بـه معنـاي      201، صتا بیپور،  صفی( نباشد و ورود به آن نتوان کرد

معـین،  ( آیـد  ی از آن به حسـاب مـی  ئبخشی از پیرامون خانه یا مکان دیگر است که جز

). واژه خصوصی به معناي آنچه است که مردم مخصوص به خود 1352ص ،1ج ،1371

). بر این اساس حریم خصوصی در لغـت بـه   349، ص1ق، ج1428جوهري، ( دانند می

 اي شخصی و خاص است که ورود و مداخله به آن جـایز نیسـت   معناي جا و محدوده
  ).  18، ص1392آماده، (

اسـت. در قـوانین آمریکـا    » privacy«معادل این اصطالح در زبان انگلیسـی، کلمـه   

حریم خصوصی عبارت است از اطالعات محرمانه و شخصی فرد که در صورت افشـا  

). 31ص .1389محسـنی،  ( نزد دیگران موجب شرمندگی، پریشانی و دردسـر وي شـود  

حریم خصوصی در ابعاد منازل و اماکن، جسمانی، ارتباطات و اطالعـات عنـوان شـده    

یت از استقالل و آزادي فردي و آبرو و حیثیت افراد از مبانی ). حما46ص  (همان، است

  ،1386انصـاري،  ( حریم خصوصی است. مبناي دیگر، نیاز فطـري انسـان بـه آن اسـت    

). برخی بر اساس همین اعتقـاد، ضـرورت برخـورداري از حـریم خصوصـی را      51ص

شناسان ایـن   انانس هاي پژوهشدانند.  شهود قابل درك می راهبدون استدالل عقلی و از 

کند و جانورشناسان نیز ثابت کردند که برخی حیوانات به طـور غریـزي    یید می أامر را ت

دهند. حریم خصوصی جسمانی مبنـاي حقـوق مختلـف     به حریم خصوصی اهمیت می

ترین امري اسـت کـه بـا     بشري است. وجود و تمامیت جسمانی هر فرد اولین و بدیهی

گرفته است و هرگونه بازرسی و تفتیش بـدنی، شـکنجه،    آفرینش در اختیار انسان قرار
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آن  ماننـد هاي پزشـکی و   ایراد زیان و آسیب جسمی و روانی، انجام معاینات و آزمایش

هـا و   باشد. حریم جسمانی کلیه امور مرتبط با فیزیک بدن از جمله مصـونیت  ممنوع می

، عقاید، تفکـر در  شود. اطالعات شخصی هاي فردي مربوط به جسم را شامل می آزادي

  ). 52-53ص،  1389محسنی، ( مورد جسم فرد از ابعاد حریم شخصی جسمانی است

هاي مختلفی مرتبط با حریم خصوصـی   توان از جنبه موضوع عفاف و حجاب را می

هایی اسـت   زنان و  مردان در همه جوامع داراي حریم ها  خصوصاً دانست. رابطه انسان

حـریم رابطـه    مثالً؛ هنگی در بسیاري ابعاد مشترك استهاي فر نظر از تفاوت که صرف

با شوهرش است و هرگونه رابطه جنسی غیر از این را تنها  ،جنسی زنی که ازدواج کرده

دانند. نکته مهم این است که وجـود چنـین حریمـی در همـه      ها خیانت می همه فرهنگ

طی زن و مرد در ابعاد گیرد. حریم ارتبا هاي انسانی از یک مبناي فطري ریشه می فرهنگ

جنسی، چارچوب رفتاري یا گفتاري اسـت کـه خـروج از آن آزارنـده اسـت.       ـ عاطفی

، هر نوع رفتاري اسـت کـه معنـا و    1شناسان اجتماعی آزار جنسی براساس تعریف روان

مفهوم جنسی دارد و طرف مقابل از آن ناخشنود شود و براي زنان محیط تنفـرآوري را  

توانـد   ). مشاهده ظـاهر دیگـران نیـز مـی    465، ص1994و دیگران،  2پدید آورد (ویگینز

تعدي به حریم خصوصی آنان باشد. البته این بستگی به موقعیت مکانی فـرد دارد. اگـر   

 شـود  در مکان عمومی باشـند از نظـر حقـوقی نقـض حـریم شخصـی محسـوب نمـی        

ر در مورد ظـاهر  هاي تند، اظهارنظ نگاه ،شناسی ). از نظر روان164ص  ،1386انصاري، (

 شـود  فرد، تماس بدنی، تهدید به تجاوز، تجاوز و مانند اینها، آزار جنسی محسوب مـی 

هاي جنسی، استفاده از پورنوگرافی و مسخره  ). جک465، ص1994(ویگینز و دیگران، 

). تلقـی ایـن   195، ص2008(رادمـن،   شود محسوب می 3کردن ظاهر زنان آزار جنسیتی

هـا از   موارد شدید به عنوان آزار نشـانه احسـاس آشـفتگی انسـان     ترین تا یئامور از جز

 ،شان است. آزار جنسیتی نیز هرچنـد ماهیـت جنسـی دارد    شکسته شدن حریم شخصی

هایی در  رساند. بنابراین وجود چارچوب به حرمت و کرامت زنان آسیب می ولی عمدتاً

ی است. البتـه محـدوده   ها به حریم شخص روابط زن و مرد به اقتضاي نیاز فطري انسان

  این حریم در حوزه پوشش و عفاف به فرهنگ هر جامعه بستگی دارد. 

                                                   
1. sexual harassment 

2. Wiggins, J. A. 

3  .  gender harassment 
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هـاي   نظر از وجوب، معیار و دیـدگاه  در نگاه اسالمی، حجاب و پوشش زنان صرف

). بـه  133ص ، 1389 محسنی،( هاي حریم خصوصی است فقها در مورد آن، از شاخص

ط زن و مرد مانند رعایت حجاب در زنـان و  یکی از مبانی  احکام روابکه رسد  نظر می

عدم جواز نگاه و تماس بدنی با زنان از سوي مردان نامحرم به جهت رعایت احتـرام و  

حریم شخصی زن مسلمان است، به این معنـا کـه او بـراي خـویش حریمـی دارد کـه       

هاي عمومی یا نگاه را نقض حریم  هرگونه تماس بدنی، خلوت، فاصله نزدیک در مکان

داند. بنابراین بخشی از وظایف مردان در روابط با زنان نامحرم نیز بـه رعایـت    ود میخ

  گردد. شواهد این ادعا در متون اسالمی عبارتند از: حریم شخصی زنان بازمی

شـدن اسـت. گویـا     شاهد اول: از اهداف توصیه زنان مسلمان به پوشش سر شناخته

سلمان هستند و به چارچوب عفاف پایبنـد  دهند که م آنان با حجاب به دیگران نشان می

سوره  59 باشند. این رفتار نوعی قرار دادن حریم شخصی براي خویش است. در آیه می

 هـاى  پوشـش : بگـو  مؤمنان زنان به و دخترانت و زنان به پیامبر، اى«است:  احزاب آمده

 بـه [ نگیرند رقرا آزار مورد و شوند شناخته آنکه براى این. گیرند فروتر خود بر را خود

برخی مترجمان فارسی قرآن کریم، . »است مهربان آمرزنده خدا و است نزدیکتر] احتیاط

 ،و مکـارم شـیرازي   1373 ،فوالدونـد ( انـد  صرف شناخته شدن را در ترجمه آیـه آورده 

، اي و الهـی قمشـه   1371 ،مجتبـوي ( ) و برخی شناخته شدن به عفت و پاکدامنی1385

زمخشـري،  ، ق1408طبرسـی،  ( انـد  ه این دو معنا اشـاره کـرده  ). مفسران قرآن بق1411

مور به حجاب شـده تـا   أ). در هر دو صورت زنان مسلمان م1374 ،طباطبایی و ق1407

  حریم خود را به مردان اعالم کنند و در نتیجه مردان وارد این حریم نشوند.

و به همـین  گیرند  شاهد دوم: زنان غیرمسلمان چنین حریمی براي خود در نظر نمی

  .)204، ص11ق، ج1413 کلینی،( جهت مردان در نگاه به آنان منعی ندارند

شاهد سوم: نگاه به زنانی که از نگاه مردان به سر و وضعشان پروایی ندارند، جایز 

اند. این مطلب از سخن امام  است، زیرا آنان در این مورد حریمی براي خود قرار نداده

  د: شود که فرمو صادق برداشت می

سـواد مـانعی    بـی   ها و زنان نشینان، روستایی نگاه کردن به سر زنان اهل تهامه، بادیه«

  ). 205، ص11ق، ج1413 کلینی،» (کنند ندارد، زیرا هرگاه ایشان را نهی کنند، اعتنا نمی

اند. مرحـوم خـویی    گویا این زنان حریمی در مورد پوشش براي خود تعریف نکرده
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من بر ؤاست که زن م دلیله است: حرمت نگاه کردن به این در توضیح این حدیث گفت

من حق دارد که به او نگاه نکند تا حرمتش شکسته نشـود. بنـابراین افـرادي کـه     ؤمرد م

گویا در این مورد  ،دهند برایشان نگاه دیگران اهمیت ندارد و پوشاندن خود اهمیت نمی

  ).1388بروجردي، ( اند براي خود حریمی در نظر نگرفته

شاهد چهارم: در روایت آمده است که نگاه به مو و بدن زنان دیوانـه و فاقـد عقـل    

). از روایـت روشـن   206، ص11ق، ج1413 کلینـی، ( بدوت قصد لذت، اشکالی نـدارد 

بـه حـریم خـویش و     شود که این افراد به دلیل فقدان درك و فهم اجتماعی، اساسـاً  می

  آداب اجتماعی توجهی ندارند. 

جواز دست دادن بدون قصد لذت با زنان مسلمان که از تماس بدنی با شاهد پنجم: 

، رساله اسـتفتائات  ،يمنتظر( مردان نامحرم پروایی ندارند. این حکم در نظر برخی فقها

دهد که عدم جواز دست دادن بـا زنـانی    ) نشان می350ص ،2و ج 331ص، 3ج، 1373

انـد. از مجمـوع    خود در نظر گرفتهکه مایل نیستند، به دلیل حریمی است که آنان براي 

آید که یک فلسفه مهم احکام حجاب و عفاف به نیاز زنان براي  این شواهد به دست می

  حریمی شخصی است.

  تأثیر عفاف در نیاز به عزت نفس زنان

از آثار رعایت حجاب و عفاف، حفظ و افزایش عزت نفس زنـان اسـت کـه بـا بحـث      

ت که زنان به سبب نیـاز بـه حـریم خصوصـی بـه      توان گف می ؛حریم زنان مرتبط است

آورند. با این پایبنـدي عـزت نفـس     هایی در روابط با مردان روي می رعایت چارچوب

شود. شهید مطهري معتقد است عفاف و پوشش تدبیري است که خـود   آنان تقویت می

زنان براي با ارزش کـردن خـود و حفـظ موقعیـت خـویش در برابـر مـردان در پـیش         

ــه ــد (مطهــري، ا گرفت ــل روان69، ص1390ن ــی ). در تحلی ــه  شــناختی م ــوان گفــت ک ت

کنـد. در مقابـل اگـر زنـان      تـر مـی   داشـتنی  خویشتنداري زن در برابر مرد، او را دوسـت 

هایشان را به راحتی در دسترس مردان قرار دهـد، بـه تـدریج آسـتانه حساسـیت       زیبایی

سازند. ویل دورانت نیز بـه   ادي میاب خود را عهاي جذ برند و جنبه مردان را باالتر می

موانعی که حجب و عفت زنـان در برابـر   «ثیر عفاف بر احترام زنان اشاره کرده است: أت

شهوت مردان ایجاد کرده، خود عاملی است که عاطفه و عشق شاعرانه را پدید آورده و 

ل ). عبارت راس60ص ،1، ج1354 ،(دورانت» ارزش زن را در چشم مرد باال برده است
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تصور من بر این است که اگر مردي به سهولت به زنـی  « نیز به این واقعیت اشاره دارد:

تواند  دست بیابد، احساس آن مرد نسبت به آن زن یک نوع احساس عاشقانه عمیق نمی

  ). 79تا، ص (راسل، بی »باشد

ره زنان اشا میحر يکه برا يکردند و شواهد یتلق کسانیزنان  میاحترام را با حر یبرخ

 نایـن، آ ). بـا وجـود   112-120، ص1390زاده،  ي(مهـد  انـد  احتـرام آورده  يشد را برا

زن توسـط   میحـر  تیرعا يزن است و احترام زن از کارکردها میشواهد مربوط به حر

  است.  گرانیو د يخود و

  و جنسی به زن جسمی نگاه از پیشگیري. 3

جسـمی و بـه دنبـال آن     از مبانی آموزه اسالمی حجاب در زنان پیشـگیري از نگـاه  

هـاي   هاي انسانی در حوزه جنسی برخورد کردن با زنان است. زنان مانند مردان ظرفیت

توجه به ظاهر و بدن زنان در بیشتر این، دانش، اخالق و دینداري و هنر دارند. با وجود 

توان این رویکرد  هاي دنیا غالب است. ریشه این رویکرد به زنان چیست؟ آیا می فرهنگ

هـاي   ا به نگاهی جامع به زنان که شامل همه ابعاد انسانی آنان است سوق داد؟ چه راهر

  توان پیشنهاد کرد؟ براي این روند می

شود و توجه به ظـاهر زنانـه    زیبایی اغلب به نوعی ویژگی خاص زنانه تعریف می«

اي هـ  هاسـت. مـردم بـه شـیوه     هاي تفکر قالبی زنانه در بسیاري از فرهنـگ  یکی از جنبه

دانند. در میان مـردم آمریکـا،    زنانگی را با زیبایی و زیبایی را با جوانی برابر می بسیاري

تر خودپنداره زنان نسبت به مردان است (لرنـر، اورلـس و    جذابیت فیزیکی بخش اصلی

را » هویت شکل گرفته براساس بـدن «) اصطالح 1987( هاگ و همکاران .)1976 ،1ناپ

ابـداع   ،شود گی که ارزش زنان براساس ظاهر آنان سنجیده میطبق مشاهداتشان از فرهن

کند و زنان بـراي همـاهنگی بـا     کردند. معیارهاي زیبایی براساس زمان و مکان تغییر می

این معیارها تحت فشارند. بسیاري از زنان از بدن خود ناراضی هستند و این پدیـده در  

و  1990، 3، تیجی من و پنینگتون1984، 2(بروان میلر ها یافت شده است بسیاري فرهنگ

                                                   
1. Lerner,  Orlos  &  Knapp   .  

2   . Brown miler 

3   . Tiggemann & Pennington 
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  ).102ص، 1393، 2(به نقل از لیپز)» 1985، 1فالون و روزین

امـا   ؛رسد که ریشه نگاه جسـمی بـه زنـان، زیبـایی جسـمی زنـان اسـت        به نظر می

سـازي بعـد زیبـایی     گذاري، تبلیغ و برجسته فرآیندي که این نگاه را غالب کرد، سرمایه

ین ملکه زیبایی در هر سال، استفاده روزافزون از زنـان زیبـا   زنان در قرن بیستم بود. تعی

تنها فکر و ذهن مردان بلکـه بسـیاري از    هاي تبلیغات تجاري، هنر و سینما، نه در عرصه

است. مشـغولیت ذهنـی زنـان در بسـیاري از       زنان را به زیبایی بدن خود مشغول کرده

فرآیند اسـت. در آمریکـا زنـان    ها به رژیم غذایی و وزن اضافی، محصول همین  فرهنگ

کننـده   بیلیون دالر کسب شده از تبلیغات براي کاهش وزن و نیز مصرفدودرصد از  95

سـازي   ). در هر صورت هویت2000(سولووي،  هاي رژیمی هستند درصد از قرص 90

کشاند تا بـه   هاي سخت و اغلب دردآوري می زنان با اندام خود آنان را به سمت تالش

شـوند و در   هاي سـخت مـی   زه دلخواه برسند. آنان در این راه متحمل رژیمشکل و اندا

  ).103ص، 1393(لیپز،  گیرند معرض بیماري و حتی مرگ قرار می

ها مبنی بر اینکه زیبایی صرفاً جنبه ظـاهري   تر فرهنگرغم تعالیم خردمندانه بیش علی

راد براسـاس زیبـایی   تر است، واکنش بیشـترِ افـ   دارد و اهمیت آن از خصایل درونی کم

). بررسـی فینگلـد   1995، 4و زبراویتـز  3گیرد (کولینز قیافه و ظاهر خوشایند صورت می

گیرنـد. در   تـأثیر زیبـایی قـرار مـی     مردان بیشتر از زنان تحـت دهد که  ) نشان می1990(

گزارش شـد کـه مـردان،     ،انجام شد هزنان و مردان بیست تا شصت سال بارةتحقیقی در

تر باشند، در حالی کـه زنـان مردانـی را     دهند که از خودشان جذاب یح میزنانی را ترج

جـویی و   پسندند که از نظر درآمد، تحصیالت، اعتماد به نفس، هوش، سـلطه  ترجیح می

؛ به نقل از بـارون و  2002موقعیت اجتماعی از خودشان برتر باشند (بانک و همکاران، 

 مـوقعیتی  عوامل افراد، در زیبایی فیزیکی و طبیعی هاي جنبه بر عالوه ).1388همکاران، 

 فرد چند ارزیابی، یا داوري از قبل شخص اگر. دارند بیننده بر اي کننده تعیین اهمیت نیز

 آیـد   مـی بـه شـمار    کمتـري  جـذابیت  بـا  ارزیابی مورد فرد باشد، دیده را جذاببسیار 

 بیننده ادراك قایسه،م مورد دیگرِ افراد و نظر مورد شخص میان تفاوت). 1993 کنریک،(

                                                   
1   . Fallon & Rozin 

2   . Lips.H.M. 

3. Collins, M.A. 

4. Zebrowitz, L.A. 
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 نیـز  آزمایشـی  موقعیـت  از خارج در اثر این). دارد وجود »مقایسه اثر(« دهد می تغییر را

 مـورد  همسـران  بیننـد،  مـی  را زیبا بسیار زنان هاي عکس مردان که هنگامی. است صادق

   ).1980 دیگران، و کنریک( کنند می ارزیابی کمتري جذابیت با را خود عالقه

ها کـه   هاي بدنی به برخی ازدواج سازي زیبایی توان گفت که برجسته در مجموع می

  زند.  احساس زیبایی شوهر نسبت به زن کم است، آسیب می

تـرویج   ،توان به کار برد: اول براي تغییر این روند فردي و اجتماعی دو روش را می

رایش بـه  و تبلیغ سایر استعدادهاي انسانی زنان مانند نوعدوسـتی و همـدلی بیشـتر، گـ    

کمرنگ کردن نمودهاي جسمی و بدنی زنـان در همـه    ،هاي هنري. دوم معنویت، زمینه

هاي هنري و تبلیغاتی. بـراي   هاي شغلی تا عرصه ابعاد ارتباط انسانی در جامعه از تعامل

هاي همه ادیان الهی از جملـه اسـالم در زمینـه     تحقق هدف دوم ترویج و اجراي آموزه

ـ ثر باشد. ؤبسیار م تواند عفاف و حجاب می هـاي   آمـوزه حـس بینـایی،   ثیر أبا توجه به ت

به نظر ). 31و  30 ،(نور هاي زیادي به مردان و زنان دارد اسالمی بر مهار چشمان توصیه

رسد از مبانی مهم این آموزه پیشگیري از روندي است که به آن اشاره شد. گسترش  می

را از توجـه زیـاد بـه بـدن زنـان       پوشش دینی زنان در جوامع، ذهن و فکـر زن و مـرد  

کند و زنان را از ایفاي نقش به عنوان یک محرك حسی صرف، بـه انسـانی    منصرف می

 کند.  واجد استعدادهاي گوناگون براي به رشد زنان بلکه جوامع انسانی تبدیل می

  جنسی در روابط انسان نیاز. تعدیل 4

در آثار علمـی و ادبـی بـه    عاطفی زن و مرد  جنسیدر مورد روابط مطالب بسیاري 

هـا در تـاریخ    خورد و عشق بین زن و مرد موضوع بسیاري از اشعار و داستان چشم می

). قرآن نیز به داستان دوستی شدید همسر عزیز 125-45ص ،1354(دورانت،  بشر است

). نیازهاي دیگر بشر مانند تغذیـه، امنیـت،   30یوسف ( پردازد مصر نسبت به یوسف می

 قـواى  از یکـى  فلسـفى  شناسى در روان به این اندازه برجسته نشده است.قدرت و علم 

ـ بـه نیازهـاى جنسـى مربـوط      آن از بخشـى  کـه  انـد  نامیـده  شـهویه  قـوه  را انسان  ودب

). فروید، نیاز جنسی را محـور نظریـه شخصـیت،    85، ص2/4، ج1378صدرالمتالهین، (

نتقدان، نگاه فروید به غریـزه  . همه مدرمانگري خود قرار داد شناسی روانی و روان آسیب

  ).  138، ص1392(شولتز،  کنند مى آمیز تلقى جنسى را مبالغه

 در بررسی نگاه اسالم به غریزه جنسی در درجه اول توجه به این اصل مهم است که
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و به همـه  ) 494، ص5ق، ج1413کلینى، و  30 ،روم( اسالم مطابق طبیعت انسان است

ها توجه دارد. دوست داشتن روابط جنسى و زینت آن  نیازهاى جسمانى و روانى انسان

 انسـان  زنـدگى  مهـم  ابعـاد  ). از14عمران،  آل( است براى زندگى در قرآن تصریح شده

ق، 1 412عـاملى،   حر( دانست جنسى روابط در را آن اوج توان مى که است جویى لذت

  ).  10، ص14ج

ي مهار غریـزه جنسـی بـه    متون اسالمی در کنار این نگاه مثبت به سرکشی و دشوار

هـاي   ) و از لغزشـگاه 53، یوسـف ( شناختی انسان اشـاره کـرده   عنوان یک واقعیت روان

، 2 ج ،ق1413کلینـی،  ( جدي براي انسان ضعف مهار میـل جنسـی عنـوان شـده اسـت     

، )502ص ،ق1404حرانــی، ( ). رفتارهــاي برانگیزنــده میــل جنســی ماننــد نگــاه79ص

(حرعـاملی،   )، گفتگـو  559، ص5 ج ،ق1413کلینـی،  و  18ص ،4 ج ق،1413 بابویه، ناب

) و حتی 197ص ،20 ج ،1416 ی،عامل حر( )، تماس بدنی105و  195، ص20ج، 1416

کلینـی،  ( هاي لغزش شـمرده شـده اسـت    آمیز با غیرهمسر از زمینه خلوت کردن شهوت

ــزون). 519-518، صق1413  ــی  اف ــامی و ب ــر ناک ــاده ب ــوجهی، زی ــتفاده از  ت روي و اس

انجامد. به  هاي فردي و اجتماعی می هاي نابهنجار در ارضاي میل جنسی به آسیب روش

ها در نظر  با این آسیب رویاروییهایی براي  هاي مختلف چارچوب همین جهت فرهنگ

اند. همچنین مهار این غریزه دغدغه بسـیاري از دانشـمندان اخـالق بـوده اسـت.       گرفته

بخـش و مهـار    جنسی به سمت ارضـاي لـذت  هدف رویکردهاي دانش، هدایت غریزه 

نظرهایی وجود  مناسب آن است، هرچند در موارد و محدوده رفتار سالم جنسی اختالف

  دارد. 

  تفاوت زن و مرد در تحریک جنسی

ها در روابـط زن و مـرد نـامحرم،     هاي تفاوت میزان رعایت چارچوب یکی از زمینه

هـاي جنسـی بـه     سـیتی در نگـرش  هاي جن تفاوت آنها در تحریک جنسی است. تفاوت

دهد که به اسـتثناي   فرهنگی نشان می شناختی میان شود. مطالعات روان رفتارها منتقل می

سیگل و کنند ( موارد اندك در سراسر دنیا مردان بیش از زنان اقدام به فعالیت جنسی می

). همچنین مردان بدون همسر بیش از  زنان بـدون همسـر بـا    244، ص1990 ،همکاران

). جـنس نـر   151، ص1991رابطـه دارنـد (بامیسـتر،     زیـادي شرکاي جنسی متفاوت و 

ورزي و  بلکه بیش از جنس ماده به عشـق  ،تنها روابط جنسی بیشتر دارد نه نیز حیوانات
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زنان و مردان  ی). در پژوهش1988و کنریک،  1988(هندریک،  کند تماس بدنی اقدام می

شدند و پس از ابراز توجه به او، یکی از  دیک میهایی از جنس دیگر نز جذابی به غریبه

آیـا  «، »آییـد؟  آیا امشب با من بیـرون مـی  « گفتند: این سه درخواست را به فرد غریبه می

یـک   که هیچ درحالی ؛»خوابید؟ آیا امشب کنار من می«و » آیید؟ امشب به آپارتمان من می

دان پاسخشان مثبت بود. در صد مر 75از زنان به درخواست سوم جواب مثبت ندادند، 

درصد زنان به پرسش دوم جواب مثبت دادند ولی به پرسش اول  7در صد مردان و 70

برابر و  تقریباً ،یک قرار مالقات بود درصد زنان و مردانی که پاسخ مثبت دادند که صرفاً

  ).431، ص1994، 1به نقل از فورسیس ؛1989(کالرك و هاتفیلد،  درصد بود50حدود 

هزار دانشجوي سال اول این پرسش را طرح  250میدانی از  حدود  ژوهشپدر یک 

هم را دوست دارند، درست است که رابطه جنسـی داشـته    آیا دو نفر که واقعاً«کردند: 

درصد مردهـا  66» اند؟ را شناخته دیگرباشند، حتی اگر مدت بسیار کوتاهی باشد که هم

و  2(اسـتین  بـود  39صد بـراي زنـان   به این پرسش جواب مثبت دادند، درحالی این در

  ).   1991همکاران، 

دریافتند که مردان در طول زندگی خود  پژوهشی) در 1992( باس و همکاران

شریک  5یا  4شریک زندگی متفاوت و زنان به دنبال فقط  18طور متوسط به دنبال  به

اعالم کرده  78/2 و براي زنان 69/7 بودند. البته تحقیق دیگر این تعداد را براي مردان

). در هر دو 420ص، 2010، 3به نقل از ساندرسون ؛2002(پدرسون و همکاران،  است

هاي جنسی زنان است. نکته دیگر  هاي جنسی مردان سه برابر شریک تحقیق، شریک

تفاوت زنان و مردان در مورد حسادت نسبت به رابطه خارج زناشویی همسر بود. در 

به تعلق عاطفی عمیق همسر با فرد دیگري حساس درصد زنان نسبت  85حالی که 

درصد مردان نسبت به رابطه جنسی همسر با فرد دیگر حساسیت  60بودند، حدود 

جنسی   نشان دادند. این تحقیقات در جوامع غربی که در آن آزادي بیشتري در روابط

در دهد که توجه هر یک از زن و مرد  نسبت به جوامع اسالمی وجود دارد، نشان می

اي از شخصیت اوست و همین مقتضی نوع  رابطه با فردي از جنس دیگر به چه جنبه

 همتون دینى اسالم نیز به مسئل هاي الزم در روابط با جنس دیگر است. چارچوب

                                                   
1. Forsyth, D. R. 

2   . Astin 

3. Saderson, C.A. 
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، 14ق، ج1412 ،ی(حر عامل اشاراتى دارد   هاى مرد و زن در میل جنسى تفاوت

  ).  499ص ،21 تا،  ج یئى، بالخو یو الهاشم 452، ص15و ج 107، 82، 40،42ص

   انخودآرایی زن. لزوم مهار نیاز 5

ی و نمـایش زیبـایی   ئخـودآرا هاي روانی زن و مرد، گرایش بیشتر زنان به  تفاوتاز 

 .سـت فطـري ا  ،زنانمردان است. شواهدي در کار است که این میل  یش به ویژه بهخو

؛ »شدن بسـیار شـدید اسـت    نددر زن عالقه به دلبر بودن، موردپسند بودن و مایه خرس«

یکی از تمایالت عمیق و آرزوهاي اساسی زن آن اسـت کـه در چشـم دیگـران اثـري      «

مطلوب بخشـیده و بـه وسـیله حسـن قیافـه، زیبـایی انـدام، مـوزون بـودن حرکـات،           

، احساسـات آنهـا را   رددواقـع گـ  ورد پسند دیگـران  ، مگفتارو شیوه  آهنگی صدا خوش

بـه  خودآرایی و تبـرّج در زنـدگی زنـان     گرایشتأثیر  .»دکنان را مجذوب آنتحریک و 

 »شـود  ك زندگی زن محسوب مـی ترین محر مهممیل به جلب دیگران، «حدي است که 

زن  گـرایش بـه خـودآرایی در    دورانت درباره آثار). 44 ،42، 15، ص1369 ،1لمبروزو(

گـذاري   ر ارجزن میل دارد بیشتر مطلوب باشد، نه طالب و به همین جهت، د«گوید:  می

، 1369 (دورانـت،  »هایی که مایه تشدید میل مرد اسـت، اسـتاد اسـت    و تقدیر آن جاذبه

  ).  223ص

نکته کلیدي در پذیرش طبیعی و فطري بودن خودآرایی زنان به تعامل آنان با مردان 

گردد. از آنجا که یک گرایش عمومی در بشر نسبت به زیبایی فـرد دیگـر وجـود     بازمی

رایش در مردان نسبت به زیبایی زنان غالب و فراگیر است، زنان به زیبایی دارد و این گ

به معناي گرایش آنان به عمـل   دهند. البته این لزوماً چهره و اندام خود بسیار اهمیت می

نشان داد که دختران دبیرستانی که لباس تحریک  2جنسی با مردان نیست. مطالعات لمب

یابند به زبـان حـال    جنسی همتایان پسر را آزارنده میهاي  ولی واکنش ،پوشند کننده می

خواهم به من نگاه کنی و  خودش را کنترل کند؟ من می ،گیرد چرا او یاد نمی« گویند: می

، 1392(رودز،  »بگویی جاذبه جنسی دارم، نه اینکه با مـن رابطـه جنسـی برقـرار کنـی!     

نـان و برخـی معیارهـاي    کید مردان بـر زیبـایی ز  أدر مورد ت زیادهاي  پژوهش ).85ص

دهد که این امر به طـور عمیـق در طبیعـت ریشـه      فرهنگی نشان می شناختی میان زیبایی

                                                   
1  .  Lombroso, G.  

2   . Lamb, Sh. 
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آنـان در بـاره    ،دهنـد  دارد. وقتی تصاویر زنان از نژادهاي مختلف را به مردان نشان مـی 

شناسـان   توافق دارنـد. روان  ،یک از زنان بیشترین و کمترین جذابیت را دارند اینکه کدام

هایی خیره شوند که از نظر  دهند به چهره اند که حتی کودکان سه ماهه ترجیح می ریافتهد

هزینه زیاد زنان براي آرایش و لـوازم آن   ).59-60(همان، ص بزرگساالن جذاب هستند

ها نیز شاهد دیگري بر فطري بودن گرایش آنان به خودآرایی اسـت. در   در همه فرهنگ

پذیرفته  در متون علمی امري انزن غلبه آن درو طبیعی  گرایش، اصل وجود این مجموع

  شده است.

قلـب  جـذب  گري و دلبري کردن براي  جلوهبه معناي  »تبرّج«در متون اسالمی لفظ 

گونـه   همـان  ،به معناي ظاهر شدن در برابر مردم است» تبرّج«است. کلمه   آمده دیگري 

هاي مهم زنان، خصیصـه   ویژگی از در نگاه اسالمیکه برج قلعه، براي همه هویداست. 

خودنمایی است که به صورت طبیعی در آنان وجود دارد. قرآن در دو آیه از تبرّج زنان 

ماننـد  ، اي زنان (در برابر نامحرم) ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید« :است  صحبت کرده

 زنـان، (در برابـر نامحرمـان) بـا    «و  )33 ،احـزاب ( »خودنمایی دوران جاهلیت نخستین

  .)60 ،(نور» نکنند  خودنمایی  هایشان آرایش و ها زینت

هاي جنسی  قرآن در این آیات فقط زنان را از خودنمایی و به نمایش گذاشتن جاذبه

   ت.خود در برابر نامحرم نهی کرده و از تبرّج مردان سخنی نگفته اس

یی اشاره نیز به پرورش زنان در بستر گرایش به زیور و خودآرا سوره زخرف 18 آیه 

 و اسـت  یافتـه  پرورش زیور و زر در که) اند داده قرار خدا شریک( را کسى آیا« کند: می

مفسران قرآن به تبیین دو صفت زنان در  ».نیست؟ روشن بیانش بحث و مجادله]  هنگام[

ـ  زن کـه  اسـت جهت  اینبه  زنان در صفت دو ایناند. وجود  این آیه پرداخته ه طـور  ب

 نمادهـاي  تـرین  روشـن  از و اسـت  مرد از تر ضعیف تعقل و بیشتر عاطفه داراى یعیطب

، 18 ج، 1374طباطبـایی،  ( زیـور اسـت   و زینـت  بـه  او شـدید  عالقـه  ،زن عاطفه قوت

).  طبق آیه گرایش ذاتی زنان به زینت و آرایش و کسب زیبایی جسمانی است. 134ص

، 20 ، ج ق1419، اهللا فضـل ( این گرایش به تربیـت زنـان بـه خـودآرایی انجامیـده اسـت      

 بسیاري ازهاي معنوي و اجتماعی در آیات  ). هرچند استعدادهاي زنان در زمینه223ص

توان به تعبیرات قرآن از حضرت مریم و همسـر   است که براي نمونه می  قرآن بیان شده

 فرعون اشاره کرد.
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 خودنمایی یا تبرّج در زن سخن گفتـه  گرایشنیز از وجود  سخنان معصومان(ع)در 

خداوند زنان را از سرشت مردان آفریـد، از  «نقل شده است:  امام علی(ع) از شده است. 

حـر  ( »کنـد  رو، تمام همت خود را در جذب مردان و نزدیک شدن به آنها صرف می این

  ).64، ص20ق، ج1416عاملی، 

امـا علـت   «: گویـد  و اختصاص آن به زنـان مـی   یئخودآراي درباره آثار رشهید مطه

اسالم دستور پوشش اختصاص به زنان یافته اسـت، ایـن اسـت کـه میـل بـه        اینکه در

خودنمایی و خودآرایی مخصوص زنان است. این زن است که به حکم طبیعت خـاص  

خواهد دلبري کند و مرد را دلباخته و در دام عالقه خود اسـیر کنـد، انحـراف     خود، می

ر پوشش هـم بـراي آنـان    هاي مخصوص زنان است و دستو تبرّج و برهنگی از انحراف

در  گـرایش مورد کارکرد ایـن   ). در436، ص19، ج1379مطهري، ( »مقرر گردیده است

وسـیله   کردن مرد به زن است تا بدین جذبتوان گفت: وجود این غریزه براي  زنان می

را فراهم کنـد؛ چنانکـه در سـایر    و تولید فرزند  مقدمات ازدواج و زندگی مشترك آنان

کید مـردان بـر زیبـایی    أها ت پژوهش .این ویژگی در جنس ماده وجود داردجانداران نیز 

  ). 89ص ،1392 رودز،( کنند زنان را مرتبط با زادآوري تبیین می

خودنمایی و خودآرایی مانند سایر غرایز آدمی، نیازمند قانونمنـدي   تردید گرایش بی

سـایر ابعـاد   ، گـرایش  ایـن  مهـار عـدم   .در آن پرهیز شود روي زیادهاز  تااست؛  مهارو 

ن را بـه  نـا ز دهد و رشد اخالقی، معنوي و اجتمـاعی  زندگی زنان را در حاشیه قرار می

ده و آزادي کرحدودي تعیین  گرایشرو، در دین اسالم براي این  اندازد. از این خطر می

شده   الزم شمردهدر برخی روایات، آرایش کردن براي زنان را نپذیرفته است. حد آن  بی

 ه اسـت شـد خـودآرایی نکـوهش    گـرایش توجهی به آن به معناي نادیـده گـرفتن    یو ب

براي زن سزاوار نیست که بدون زیور و آرایـش باشـد،   «). 324، ص5، ج1367کلینی، (

بند باشد و سزاوار نیست دستش از رنگ حنا خالی باشد، اگرچه پیر  حتی اگر یک گردن

زنـان  ). 459، ص4ج ق،1412 عـاملی،  حر( زن بدون زیور و آرایش نماز نخواند، باشد

 ). 475، ص6، ج1367کلینی، ( دهمواره از زیور استفاده کنن

براي است.  شده هایی به شوهران توصیهزنان  و با لطافت ماندندر روایات براي زیبا 

کاري را که بیش از حد توانایی زن است به او وامگذار؛ زیرا «د: وفرم ) امام علی(عنمونه 

فرسا به دور باشند) براي حال آنها و شادابی روحی  ز کارهاي سخت و طاقت(اگر زنان ا
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زن گل بهاري است (لطیف و حساس)، نه پهلـوانی   زیراو دوام زیبایی آنها بهتر است؛ 

رسـول اکـرم(ص) بـه همـه زنـان،       .) 16، ص20، جق1416عـاملی،   حر(» سختکوش

(دست و صورت خـود را بـه   خضاب کنند  پیوسته کرد توصیه میشوهر  یبیا شوهردار 

اما زنان شوهردار براي شوهرانشان زینـت  «د: وفرم و  هاي زیبا آرایش کنند) حنا و رنگ

شوهر به این دلیل خضاب کنند که دستشان شبیه دست مردان نشـود   یکنند و اما زنان ب

  ). 97، ص2همان، ج( »و لطیف و زیبا بماند

بـا وجـود   یجه گرفت که دین اسـالم  توان نت می موضوعروایات در این مجموعه از 

در انظار نـامحرم  اگر است که  ن توصیه کردهاآناز خودنمایی براي نامحرم به نهی زنان 

د. نشـوهر باشـ   حضـور ویـژه اگـر در    د، بهنخودنمایی داشته باش آرایش و د، حتماًننباش

اب بودن و آرایش کردن براي شوهر ضمن اینکه نیاز طبیعـی زن بـه   کوشش زن در جذ

زیـرا   کند؛ نیاز می نامحرم بی گري براي مردان کند، وي را از جلوه خودنمایی را ارضا می

 ت.اش وفادار اسـ  ورزد و در دوستی که به او عشق می دنک میي خودآرایی درفاو براي 

 قیدوبنـد مصـون   بی روابط  د و هم از آفاتوش می مینأتسان، هم نیاز او به آرایش  بدین

 . شود  می

بخش است، تبرّج بیش  خودنمایی براي زن زیان گرایشتوجهی به  که بی گونه همان

برخـی   اندازد. بخش خواهد بود و سالمت روانی زن را به مخاطره می از اندازه نیز زیان

ناپذیرند و اگر انسان در ارضاي آنها  نیازهاي روانی، مثل نیاز به خودنمایی در زن سیري

تر شده، تمام فکر و ذهن او را بـه   شود، بلکه تشنه نمی تنها نیاز او برطرف ، نهروي زیاده

کند. اگر زن در توجـه بـه زیبـایی ظـاهري و خـودآرایی افـراط کنـد،         خود مشغول می

ري شهید مطه .کند گاه احساس سیري نمی پردازد و هیچ بیمارگونه به آرایش می تدریج به

ت. اشتباه است که گمان کنیم پذیر اس العاده تحریک روح بشر فوق«نویسد:  باره می دراین

گونه  همان. گیرد پس آرام می ی است واز آنحد خاص پذیري روح بشر محدود به کتحری

سـیري  جنسی نیز  زایشود، در ن ک جاه و مقام سیر نمیتمل که بشر از تصاحب ثروت و

. هیچ مردي از تصاحب زیبارویان و هیچ زنی از متوجه کردن مـردان و تصـاحب   ندارد

شود. از طرفی، تقاضاي نامحدود، انجام  ن و باالخره هیچ دلی از هوس سیر نمیقلب آنا

دسـت نیـافتن بـه آرزوهـا،     درنتیجه،  ؛است همراه محرومیت باناشدنی است و همیشه 

 ). 434، ص1379مطهري، ( »گردد هاي روانی می منجر به اختالالت روحی و بیماري
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د زنان باید با خارج شدن از خانه و که معتقد بو 2در نقد نظریه هورناي 1کوت وست

گویـد:   به عهده گرفتن کارهاي متفاوت در مشاغل گوناگون، هویت خود را بیابنـد، مـی  

زنان امروزي بین نیاز به جلب توجه مردان و دنبال کردن اهداف شخصـی خـود، گیـر    

و  دهنـد؛ گـاهی اغـواگر    اند. به همین دلیل، رفتارهاي متضادي از خود نشـان مـی   افتاده

شوند. زنان امروز بین کار و عشق دوپاره  طلب می پرخاشگر و گاهی مؤدب و گاهی جاه

زن طـوري  ). 191ص، 1392 ز،شولت( دکن کدام آنها را ارضا نمی و درنتیجه، هیچ اند شده

گري کنـد.   ازي و عشوهطن آفریده شده است که وابسته به یک مرد باشد و فقط براي او

گري خـود ادامـه دهـد، دوام     گاهش را نیابد و به تجمل و جلوه به همین دلیل، اگر تکیه

  ).  24، ص1369لمبروزو، ( نخواهد آورد

بـراي زن در اسـالم    عفـاف پوشـش و   لـزوم  هـاي  حکمـت مباحث یکی از  از این

خودنمـایی زن  روحیـه  شود؛ زیرا این حکم نقش اساسی در متعادل کـردن   مشخص می

 .آیـد  به شمار میهاي فکري زن  بخشی از دغدغهعامل مهمی براي جلوگیري از و  دارد

هاي زنانه در جامعه موجب افراط  آزاد بودن زن در خودآرایی و به نمایش گذاردن جلوه

توانـد   شود که این توجـه افراطـی مـی    هاي ظاهري می به زیباییزیاد  در تجمل و توجه

  د. در زن شونگرانی سبب بروز 

  و معنوي اخالقی. سالمت روانی، 6

مین سالمتی بیشتر زنـان  أهایی براي روابط زن و مرد، ت ز مقتضیات وضع چارچوبا

و مردان در زندگی اجتماعی است. ضـعف و نبـود ضـوابطی بـراي روابـط عـاطفی و       

تـوان   کند کـه مـی   هایی به افراد وارد می جسمی زن و مرد در بسترهاي اجتماعی، آسیب

را از مبـانی عفـاف اعـالم کـرد. قـرآن       مین سالمت افرادأها و ت پیشگیري از این آسیب

پیشگیري از آزار را از علل لزوم حجاب شرعی زنان که از ابعاد عفاف است اعالم کرده 

 بـه  را شـتن یخو کـه  بگـو  مؤمنـان  زنـان  و خـود  دختـران  و زنـان  هب غمبریپ يا« است:

 دشـون  شناخته تیحر و عفت به آنها نکهیا يبرا کار نیا که پوشند فرو خود يچادرها

 حق در خدا و است بهتر اریبس آنان بر نکشند آزار) هوسرانان( جسارت و تعرض از تا

ها در اثر ضعف عفاف در سـه بعـد    ). آسیب33(احزاب، »است مهربان و آمرزنده خلق،

                                                   
1. Westkott 

2   . Horney 
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هـا در ابعـاد    گیرد. ضعف چارچوب اخالقی قرار می  ارتباطی و معنوي  جسمانی، روانی

انجامـد. در ایـن شـرایط     روابط عاطفی زن و مرد مـی مختلف عفاف به آزادي بیشتر در 

شود و بستر برقـراري   هم بیشتر می هاي عاطفی و جنسی دختر و پسر نسبت به جذابیت

مدت و بلندمدت و روابط جنسی از کمترین تا بیشترین حد آن فراهم  هاي کوتاه دوستی

  شوند.  یهایی م شود. در اثر این روابط مردان و بیشتر زنان متحمل آسیب می

هـاي جسـمی افـراد در روابـط جنسـی آزاد  زن و مـرد اشـاره         به آسیب ها پژوهش

ترین آن را تن دادن به روابط جنسی اجباري و تجاوز دانسـت.   توان مهم اند که می کرده

از آنجا که پسران و مردان به نادرست اظهار دوسـتی زنـان را بـه دعـوت بـراي رابطـه       

وارد تجاوز از سوي آشنایان مانند دوستان پسـر گـزارش   کنند، بیشتر م جنسی تفسیر می

، 1(هیکمن و مولن هارد دهد شود و تجاوز غریبه و همراه با اجبار به ندرت روي می می

به همین واقعیت اشاره دارد که زنـان   2). اصطالح تجاوز در قرار مالقات دوستانه1997

) 278ص، 2008، 3(رادمن رندگی در روابط دوستانه با مردان مورد تعدي جنسی قرار می

و توان کمـی در محافظـت از خـویش در ایـن شـرایط دارنـد. از ایـن جهـت ضـعف          

  هاي چنین مواردي دانست.  توان از زمینه ها در روابط زن و مرد را می چارچوب

در سنین  هاي ناخواسته، سقط جنین، بیماري سرایتی جنسی، ایدز خصوصاً بارداري

ناخوشایند جسمی است کـه در رعایـت نکـردن چـارچوب      نوجوانی از آثار و عواقب

رفتارهاي مضر بـه سـالمتی   که دهد  در آمریکا نشان می ها پژوهشدهد.  عفاف روي می

ساله داراي روابط آزاد جنسـی بسـیار بـیش از پسـران و      16تا  12و دختران  پسراندر 

هـد. اعـداد و   د ها را نشان مـی  دختران باکره همین مقطع سنی است. جدول زیر تفاوت

  طور تقریبی است.  براساس درصد و به

  

  پسران  دختران  جنسیت

  باکره  باز روابط  باکره  روابط باز  روابط بازجنسی یا باکره بودن 

  6  11  4  30  خودکشی براي تالش

                                                   
1   . Hickman &  Muehlenhard  

2   . date rape  

3  .  Rudman, L 
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Benefits of Delaying Sexual Debut the Institute for Youth Development. 

The Institute for Youth Development 

اي بـراي آزار جنسـی    ها در روابط زن و مـرد زمینـه   ین، ضعف چارچوبا بر افزون 

زنان است. آزار جنسی موجب ترس، نـاتوانی، تنیـدگی، اضـراب، خشـم، درمانـدگی،      

در آمریکا در  پژوهششود. در یک  سردرد زیاد، مصرف دارو و مواد مخدر در زنان می

مـورد آزار جنسـی قـرار     انـد کـه در محـل کـار     درصد آنان گفتـه  42زن،  هزار دهمورد 

) نیـز بـه   434-36ص  ،1387( ). هایـد 129ص، 1379 و دیگـران،  کارلسـون ( گیرنـد  می

  کند.   وضعیت بدآزار جنسی زنان در محل کار، محل تحصیل، فضاهاي عمومی اشاره می

هاي روانی متوجه  اگر روابط باز مرد و زن به رابطه جنسی ناخواسته بینجامد، آسیب

هـا شـدیدتر خواهـد بـود. اخـتالل       لبته در رابطه با اجبار جسمی، آسیبشود. ا زنان می

خـوابی، کـابوس،    هیجانی، عدم امنیت، انکار احساسات، ترس، خشـم، افسـردگی، بـی   

حرمتی و فقدان کنترل از پیامدهاي تجاوز جنسـی   بیزاري از آمیزش جنسی، احساس بی

  ). 135ص ،1379دیگران، کارلسون و ( همه زنان است در تقریباً

هایی براي کاهش آزار جنسی و تجاوز به زنان طرح شده است که از جملـه   حل راه

است. البته گـاه همـین افـزایش      آن، افزایش قدرت و جایگاه اجتماعی زنان عنوان شده

رتبه اجتماعی زنان، برخی مردان را به مقاومت در برابر رشد زنان و ارتکـاب آزارهـاي   

هـاي قـانونی ماننـد اقامـه      ). راه282، ص2008(رادمن،  ندکشا جنسی نسبت به زنان می

ولـی تعـداد    ،دعوا نیز براي برخورد و پیشگیري از آزارهاي جنسی توصیه شـده اسـت  
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دارد که از آن  بسیار کمی از زنان آن را دنبال می کنند. پیامدهاي این روش زنان را وامی

هاي احتیاطی به آنان ماننـد   چشم بپوشند. آموزش زنان و مردان در محیط کار و توصیه

هـاي خطرآفـرین ماننـد صـبح      ها خلوت و زمان اجتناب از به تنهایی قدم زدن در مکان

آور نیـز بـراي    ها و به همـراه داشـتن اسـپري اشـک     زود، دقت در سوار شدن به ماشین

 و130، ص1387 دیگـران، کارلسـون و  ( اسـت  ها پیشـنهاد شـده   پیشگیري از این آسیب

توانـد روابـط زن و مـرد را از وجـود      ها نمـی  دهد که این شیوه نشان می). بررسی 139

زنان قدرتمند نیز در مواردي مورد آزار جنسـی   ،براي نمونه ؛نیاز کند هایی بی چارچوب

گیرند، هرچند این آزار در حد حمله و تجاوز نیست ولی به عـزت نفـس آنـان     قرار می

در یک جلسه مهم بـین رئـیس دو کشـور    رساند. براي نمونه به رویدادي که  آسیب می

  توان اشاره کرد.  می ،الت متحده امریکا و آلمان رخ داداای

 هاي جنجال بوش جرج توسط مرکل گردن دادن ماساژ: «نوشت آلمان اشپیگل مجله

 رفتـار  یک فقط یا و بود جنسی آزار نوعی وي اقدام این آیا. است کرده ایجاد را زیادي

 زیـادي  هـاي  جنجـال  ولـی  ،کشـید  طول ثانیه چند فقط بوش قداما این. »بود؟ نامناسب

  .کرد ایجاد

 اقـدام  ایـن  هاي فیلم از توان می« :کرد اعالم دموکرات حزب فعاالن از وتسون، مارتا

 و داد نمـایش  را فـیلم  این که طوري به ؛کرد استفاده دیگران صحیح تربیت براي بوش

 آمریکـا  پسـت  سـیاتل  روزنامـه  »دهید مانجا نباید رفتاري چنین شدید یسئر اگر گفت

 اقدام این آیا کند مشخص تا است ملل سازمان دیپلماتیک مقررات بررسی حال در حتی

 را بـوش  جـرج  رفتـار  روزنامـه  ایـن  .خیـر  یـا  آیـد  به شمار مـی  جنسی آزار نوعی وي

ـ ر معـاون  وایوز، اولگا .است کرده توصیف نپذیرفتنی و آور خجالت  ملـی  سـازمان  یسئ

 این. برد الؤزیرس را آمریکا اعتبار خود اقدام این با جمهور یسئر« :گوید می آمریکا زنان

  .»1کرد دهنشرم را من بوش رفتار

ـ زنـان را   یاجتماع تیامن نیمأتوان ت یم یاز نگاه اسالم  تیـ کـارکرد مهـم رعا   کی

سـوره   59 هیـ حجاب در آ تیرعا راهبه آن از  يبندینمونه به پا يعفاف دانست که برا

هاي عاطفی هر دو جنس نیـز   زن و مرد و به آسیبروابط باز  .حزاب اشاره شده استا

  انجامد که برخی از آنها عبارت است از: می

                                                   
1. .http://www.asriran.com/fa/news/799.  94/11/4.  
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و جوان  نوجوان ياستعدادها مانع رشد که یعوامل از :استعدادها شدن سرکوب. 1

، 10ج شـهري،  (محمـدي ري  فـرد اسـت   بر یجنس لیم تسلّط ،شود شکوفایی آن می و

کند و فرصت کمتري براي  خود می هب  معطوفرا  او هتوج و بیشتر تمرکز هک )378ص

  ). 88ـ87، ص1368 ،يصبور اردوآباد( کند یم دایپ استعدادش ییشکوفا

افـراد بخـش    که شوند یم موجب روابط گونه نیای: علم رکود ای یلیتحص افت. 2

ـ اکه  کنند یتلفن و يحضور يها مالقات صرف را خود فکر مهمی از  رشـد فرصـت   نی

ارضاي نیازهـاي   وها  لذت از ندیدست کش به یعلم گیرد. پیشرفت ی را از آنان میعلم

  ). 89ص ،همان( منوط است اعتدال حد در و مشروع راه از روانی و یجسم

بروز  پسران، و دختران نیب یدوسترابطه  در ه:انگ احساس و شیتشو اضطراب،. 3

 بـا  روابطـش  کـردن  فاش يبرا پسر داتیتهد از ینگران گناه، احساس همچون يافکار

 رابطهبراي  هایی چارچوب ینید جامعه .دارد دنبال به اضطراب و یدرون تعارض دختر،

 و غفلـت  ،یآگاهنا علت به يفرد اگر حالدر نظر دارد.  دیگر جنسفردي از  با یدوست

 بـا  را خـود  يرفتارهـا  یمـدت پـس از   شـد،  يرفتار نیچن مرتکب ،ضعف مهار خویش

، شهري (محمدي ري دوش می یمانیپش دچار و زند یم محک یشرع و یاخالق يارهایمع

   . کند یم گناه احساس شود، خارج یروان يفضا نیا از نتواند اگر) و  381، ص10ج

هـاي معنـوي و اخالقـی     ها در روابط زن و مرد، آسـیب  روابط باز و نبود چارچوب

  ا عبارتند از:کند که برخی از آنه بر آن وارد می بسیاري

هـا و روابـط    هاي ادیان الهی، ضعف چارچوب آموزههاي دینی و معنوي:  . آسیب1

و  17-20/14بـاب ، (عهد عتیق، تـورات، سـفر خـروج    تابد آزاد عاطفی جنسی را برنمی

). رابطه انسان با خداونـد کـه در   23یهآ ،2عهد جدید، رساله پولس به تیموتائوس، باب

بـه   ؛شـود  یابد و امروزه از آن به معنویت تعبیر مـی  لی میشناخت خدا و پرستش او تج

بینـد. سـوره    ها در روابط زن و مرد نـامحرم آسـیب مـی    سبب رعایت نکردن چارچوب

اشاره کرده است. براي نمونه از آیـه   بسیاريیوسف در قرآن کریم به واقعیت در آیات 

با خدا در اثر رابطـه  شود که جایگاه نیکوي فرد در رابطه  سوره یوسف برداشت می 23

جنسـی بـا غیرهمسـر بـه      بیند. هرگونه رابطـه   جنسی عاطفی نامشروع آسیب شدید می

و راهـى بـد    ،بسیار زشـت گونه روابط را  انجامد. متون اسالمی از این تضعیف ایمان می

). زنـا عواقـب بـد    5-7 منون،ؤم و 3و2نور،  ؛32 (اسرا، شمارد می تعدي از حدود الهی
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ه از جمله آن، تضعیف و حتی از بین رفتن ایمان در لحظه انجام این رفتار زیادي دارد ک

). به طور کلـی هرگونـه دوسـتی زن و مـرد کـه در      32، ص2، جق1413، (کلینی است

). هرکس که 5و مائده،  25 مورد نهی آشکار قرآن است (نساء، ،چارچوب ازدواج نباشد

است. در   لفت با دستور خداوند شدهبه رابطه آزاد بدون ازدواج دست بزند مرتکب مخا

آن  عضو درگیر يسخنان اولیاي دین(ع) رابطه کالمی و غیرکالمی زن و مرد نامحرم زنا

). در مقابل اولیاي دین اسالم، بهتـرین  554ص، 5 جق، 1413 ،نیلیک( شده است  شمرده

 انـد  عبادت و تالش در راه خدا رعایت عفت در خوراك و رابطه جنسـی اعـالم کـرده   

  ).79ص ،2 ، جق1413، (کلینی

عفاف در سالمت اخـالق   تیرعا ریثأسوره احزاب ت 53 هیآ هاي اخالقی: . آسیب2

متاعى خواستید  ](ص)امبریپ[ اى اهل ایمان!... و زمانى که از همسرانش«کند:  یم انیرا ب

هـاى آنـان    از پشت پرده و حجابى از آنان بخواهید که ایـن بـراى قلـب شـما و قلـب     

عفاف از  تیتوان برداشت کرد که روان زن و مرد با رعا یم هیآ نیاز ا ».تر است... پاکیزه

و همراه نبودن احساس زن  یاخالق یپاک نیبرخوردار خواهد شد. ا يبهتر یاخالق یپاک

ـ   گـاه یدر نگاه زن و مرد به هم و جا ،یو مرد نسبت به هم به  اغراض جنس  ریثأآنـان ت

 ،ي(اردوباد دارد میزنان رابطه مستق پوشش تیفینوع و ک جامعه با یدارد. سالمت اخالق

تـا   آیـد  به شمار میحیا از صفات اخالقی است که از ارکان دینداري  ).219، ص1366

). از 106ص ،2 ج، ق1413، (کلینـی  دیـن شـمردند   جایی که کسی که حیا نـدارد را بـی  

  یا است. ها کاهش ح پیامدهاي روابط باز زن و مرد و رعایت نکردن چارچوب

 )ص(اسالم امبریپ .دارد بستگی جنسی هاي نابهنجاري از زیپره به اخالق، به يبندیپا

. دانـد  یمـ  یجنسـ  امیـال  دام در زنان و مردان افتادن را یاخالق سقوط نهیزم نیتر بزرگ

 و اتیـ جنا از ياریبسـ  علـت  را مرد و زن نیب آزاد روابط وجود) ع(رضا امام نیهمچن

 هاي ارزش حفظ ایننابرب ).479ص ،2 ج، 1385بابویه،  ابن(کند یم یمعرف یاخالق مفاسد

 نقـش  درباره ولتر .دارد مرد و زن میحر و ها چارچوب حفظ به یبستگ دینی و اخالقی

 تا شد دهیآفر زنو  است مردان اخالق بیتهذ زنان فهیوظ: دیگو یم اخالق حفظ در زن

  .)81تا، ص یب ،يرازوند(ز بماند وستهیپ موجودات يارتقا و سعادت رازهیش

تنها به پیشگیري از آسیب روانـی بـه زن    ها در روابط زن و مرد نه رعایت چارچوب

هایی در ایران در مـورد   بلکه در سالمت روانی او اثر مثبت دارد. پژوهش ،کند کمک می
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 ثیر حجاب بر سالمت روانی او شاهدي بر این آثار است. پوررحیمی مرنی و همکارانأت

بـین احسـاس پوشـیدگی و سـالمت روان همبسـتگی مثبـت و       نشان دادند که ) 1388(

یابد. بین  و با افزایش احساس پوشیدگی، سالمت روان افزایش میوجود دارد معناداري 

خوابی و افسردگی همبستگی منفـی معنـادار وجـود     احساس پوشیدگی و اضطراب، بی

نی ماننـد حـل مسـئله،    دارد. همچنین بین احساس پوشیدگی و متغیرهاي هـوش هیجـا  

پـذیري   بینـی و مسـئولیت   گرایی، خوش خودشکوفایی، واقع ،یدگیخوشبختی، تحمل تن

همبستگی مثبت معناداري دیده شده است. میانگین هوش هیجـانی و سـالمت روان در   

ترین مقدار قرار دارد.  گروه چادري در باالترین مقدار و در گروه مانتویی مددار در پایین

نگرش  زانیم نینفر از دختران تهران و قم نشان داد که ب 415در مورد  زین یرجب قیتحق

هرچه نگرش به  گریوجود دارد. به عبارت د یدختران به حجاب و اضطراب رابطه منف

  ).190 ، ص1385 ،ی(رجب اضطراب کمتر است زانیتر باشد، م حجاب مثبت

  گیري نتیجه

ه جسمی و جنسی بـه زن، تعـدیل نیـاز    طلبی، پیشگیري از نگا حیا، حریمتبیین تأثیر 

ـ    ازیـ خـودآرایی زنـان و ن   ازیجنسی در روابط انسان، لزوم مهار ن و  یبـه سـالمت روان

دهد که تقویت ایـن امـور و بیـان     نشان می یعفاف در روابط انسان تیرعا، در یجسم

از تواند مبناي تربیتی، گسترش این آموزه باشد. دو گام اسـتفاده   نقش آنها در عفاف می

هاي میدانی  تواند زمینه پژوهش اي بر اساس آن، می نظرات نخبگانی و تدوین پرسشنامه

و نحوه ترتب آنها بر هم را فراهم کند. شکل زیر  از امور کیهر  ریثأت زانیم نییتع يبرا

  دهد. شناختی مؤثر در رعایت عفاف را نشان می طرح پیشنهادي براي ترتب عوامل روان
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  منابع

تهـران:   ،حسین اسـتادولی  الدین مجتبوي، ویرایش از ترجمه جالل )،1371( حکیمقرآن 

  .حکمت

  .قم: هجرت ي،ا قمشه الدین مهدي الهی ترجمه محی ق)،1411( قرآن مجید

مطالعات  تهران: دارالقرآن الکریم، دفتر، مکارم شیرازيناصر ترجمه  تا)، (بی قرآن مجید

  معارف اسالمی.  تاریخ و

   .تهران: دارالقرآن الکریم، ترجمه محمدمهدي فوالدوند )،1373( قرآن مجید

جا:  [بی ،عهد عتیق یعنی تورات و عهد جدید یعنی انجیل مقدس)، 1932س (کتاب مقد

    .نا] بی

  .تهران: دادگستر ،حمایت از حریم خصوصی)، 1392( مهدي آماده،

قم: دفتر  ،يغفار اکبر یعل قیتحق ه،یالفق حضرهیمن ال ،)1413( یمحمد بن عل ه،یبابو ابن 

  . یانتشارات اسالم

  . .نا] جا: بی [بی: قم، 1چ ،علل الشرائع )،1385( بابویه، محمد بن على ابن

  .قم: مکتبه الحیدریه(ع)، عیون أخبار الرضا)، 1383(بابویه، محمد بن على ابن

   .، ناشر: بوستان کتاب1گوهر عفاف، چ ،)1387(نیحسدیس ،یاسحاق

تهران: سازمان مطالعـه و تـدوین کتـب     ،حقوق حریم خصوصی )،1386ر (باق ،انصاري

    .ها (سمت) علوم انسانی دانشگاه

ترجمـه   ی،اجتمـاع  یشناسـ  روان)، 1388( رابرت، دان بیرن و برنسـکامب نـایال   بارون،

  .  تهران: نشر روان ،یوسف کریمی

االبحـاث   تقریـر المستند فی شرح العروه الـوثقی:   ،)1388ق/1430بروجردي، مرتضی (

سسـه احیـاء آثـار االمـام     ؤقـم: م  ،: الصـاله )هدقـ (السید ابوالقاسم الموسوي الخـوئی 

  .الخوئی(قده)

  .قم: دارالحدیث ،پژوهشی در فرهنگ حیا )،1383( عباس پسندیده،

بررسی  )،1388( مرنی، مریم، علی سلیمانی، علیرضا مهدویان و نعیمه بزمی پوررحیمی

ـ یترب يهـا  اسالم و پژوهش ،انی و سالمت روانیاحساس پوشیدگی، هوش هیج  ی،ت

  . 106ـ95ص ،1بهار و تابستان ش

تهـران: پژوهشـکده    ،ملی بر مفهوم حجاب در ادیان الهیأت)، 1389( محمدجواد ،جاوید

    .مطالعات فرهنگی و اجتماعی

لصحاح فی اللغـه و العلـوم، معجـم الصـحاح،     ق)، ا1428( اسماعیل بن حماد جوهري،

  بیروت: دارالمعرفه.، عربی/ اعتنی به خلیل مامون شیحا ـ بیقاموس عر
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   .تهران: سروش ،یفرهنگ یو برهنگ یفرهنگ برهنگ )،1374ی (عادل، غالمعل حداد

وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشـریعه/ عنـی   ق)، 1 412(محمدبن الحسن عاملى حر

روت: داراحیـاء التـراث   بی، بتصحیحه و تحقیقه و تذییله عبدالرحیم الربانی الشیرازي

  العربی.

وسائل الشیعۀ الی تحصیل مسائل الشریعه،  لیتفص ،)1416عاملى، محمد بن حسن ( حر

  البیت(ع) الحیاء التراث. البیت(ع)، قم: مؤسسۀ آل تحقیق مؤسسۀ آل

الرسـول، تحقیـق    تحـف العقـول عـن آل    ،)1404( یشعبه)، حسـن بـن علـ    (ابن حرّانى

  ابفروشى اسالمیه.اکبر غفارى، قم: کت على

  البیت الحیاء التراث. آل :تذکرةالفقهاء، قم)، 1368( حسن بن یوسف حلی،

ترجمـه: عبـاس زریـاب خـوئی، تهـران:       ،تمـدن  خی). تار1354( ویلیام جیمز دورانت،

  اندیشه؛ فرانکلین.

لذات فلسفه، ترجمه عبـاس زریـاب، تهـران، انتشـارات     )، 1369( ویلیام جیمز دورانت،

  وزش انقالب اسالمی.سازمان آم

 ،جعفـر شـهیدي   و زیرنظـر محمـد معـین    ،نامه دهخـدا  لغت)، 1373، علی اکبر (دهخدا

  نامه دهخدا. تهران: داشگاه تهران، مؤسسه لغت

شناسـی رابطـه    و اخـالق، برگزیـده افکـار راسـل: روان     ییزناشوتا)،  برتراند (بی راسل،

طالـب از محمـدتقی جعفـري؛    ا. اکنر؛ نقـد و بررسـی م   رابرت: گردآوري ،ییزناشو

  .ترجمه از متن انگلیسی عبدالرحیم گواهی. [ایران]: امیر

تهـران:   ،تحقیـق نـدیم مرعشـلی    ،مفردات الفاظ القرآن الکریم)، 1376( اصفهانی راغب

  . مرتضوي

سسـه آموزشـی و   مؤقـم:   ،حجاب و نقش آن در سـالمت روان )، 1385( عباس ،یرجب

  . پژوهشی امام خمینی(ره)

 ترجمه معصومه محمدي ،هاي جنسیتی را جدي بگیریم تفاوت ،)2004( اس.اي. رودز،

  .، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)1392(

الکشـاف عـن حقـایق غـوامض التنزیـل و عیـون        )،1407ر (محمود بن عم ،زمخشري

   .بیروت: دارالکتاب العربی ،االقاویل فی وجوه التاویل

بـه متـون    یحجاب و عفاف با نگاه یشناخت وانر یمبان ،)1387( فر، محمدرضا ساالري

  .32ـ11، ص2و زمستان، ش زییپا ،طهورا ،یاسالم

 ،شناسی تنظیم رفتار با رویکرد اسـالمی  درآمدي بر روان )،1388( محمدصادق ،شجاعی

  .قم: دارالحدیث

ـ نظر ،)1392الـن(  یدنیشـولتز سـ   ؛یدوان پ شولتز،   یـی حیترجمـه   ت،یشخصـ  يهـا  هی
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  . شیرای: نشر وتهران ،يدمحمدیس

   .، تهران6چ ،يبلوغ، انتشارات هد )،1368( احمد ،ياردوآباد صبور

 ،ترجمـه اسـفار   ،الحکمه المتعالیه فی االسـفار االربعـه   )،1378( لهین شیرازيأالمتصدر

  تهران: مولی.  ،ترجمه محمد خواجوي

رهنگ عربـی  منتهی االرب فی لغه العرب، ف)، تا یب( عبدالرحیم ابن عبدالکریم پور، صفی

   یی.به فارسی، تهران: سنا

قـم:   ،همدانی محمدباقر موسوي هتفسیر المیزان، ترجم )،1374( محمدحسین ،طباطبایی

  .  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی

تصحیح و ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ق)،1408( علی الفضل بن الحسن ابی طبرسی،

  .بیروت: دارالمعرفه ،اهللا الیزدي الطباطبایی المحالتی، فضل تعلیق هاشم الرسولی

تحقیـق موسسـه    ،مستدرك الوسائل و مسـتنبط المسـائل  )، 1408( طبرسی، میرزاحسین

  البیت(ع) الحیاء التراث. سسه آلؤبیروت: م ،الحیاء التراث )ع(البیت آل

  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.، مجمع البحرین )،1408( طریحی

دارالمـالك للطباعـۀ و    : ، بیـروت  من وحى القرآن  ق)،1419(اهللا، سیدمحمد حسین فضل

  النشر. 

    رآن.هایی از ق قم: مرکز فرهنگی درس ر،نو تفسیر )،1375( محسن قرائتی،

خدیجه  هترجم، بهداشت روانی زنان)، 1379( ایزنستات، زیژورین واستفانی  کارلسون،

    .االنتهران: ساو، ابوالمعالی و دیگران

فروع الکـافی؛ تحقیـق محمـدجواد الفقیـه؛      )،1413( بن یعقوب محمد جعفر  ابی کلینی،

  بیروت: داراالضواء. ،فهرست و تصحیح یوسف البقاعی

   .روح زن، ترجمه پري حسام شه رئیس، تهران، دانش )،1369( جینا لمبروزو،

ترجمه  ت،ینگ و قومفره ت،ینو، جنس یزن از نگاه یشناس روان ،)1393(ي الریه لیپز،

  .  یبهشت دی. تهران: دانشگاه شهانیفاطمه باقر

حریم خصوصی اطالعـات (مطالعـه کیفـري در حقـوق ایـران،      )، 1389( فرید محسنی،

  . دانشگاه امام صادق(ع)انتشارات تهران:  ،ایاالت متحده آمریکا و فقه امامیه)

]. 3 [ویـرایش   جمه فارسیمیزان الحکمه همراه با تر )،1377(محمد شهري، ري  محمدي

  . قم: دارالحدیث

  .صدرا: نظام حقوق زن در اسالم، تهران)، 1379( مرتضی مطهري،

  تهران: صدرا. ،مسئله حجاب، )1390( مرتضی مطهري،

  .  تهران: امیرکبیر ،فرهنگ فارسی )،1371( محمد معین،

   .کبیراکبر مهتدي، تهران: امیر ترجمه علی)، 1362( روح القوانین منتسکیو،
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   .تهران: نشر تفکر، 3و2، جرساله استفتائات)، 1373ی (نعلیحس ،يمنتظر

     .بیروت: دارالفکر ،الحجاب ،)1426ابواالعلی ( المودودي،

سسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام     ؤفلسـفه حجـاب، قـم: م    )،1390( نیزاده، حس يمهد

    .خمینی(ره)

النـواظر المعـروف    الخواطر و نزهـه   تنبیه)، 1368( بن أبی فراس، المالکی االشتري ورام

    .تهران: دارالکتاب االسالمیه ،بمجموعه ورام

تصـحیح و   ،البالغـه  تا)، منهاج البراعـه فـی شـرح نهـج     (بی اهللا حبیب ،الخویی الهاشمی

  .طهران: مکتبه االسالمیه طهران، تهذیب ابراهیم المیانجی

ترجمه اکرم  ،در تجربه بشري شناسی زنان: سهم زنان روان)، 1387( جانت شیبلی هاید؛

  . ارجمند و تهران: آگاه ،خمسه
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