
 133ـ  111ص ، 1395 بهار و تابستان، 15 ياپي، پاول، شماره هشتمسال   ______________________________________________  

1 
 

 

 نمايي بانوان از منظر قرآن و حديثهاي شخصيتي جلوهزمينه

 
 dr.r.mosavi@chmail.ir استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافت /سيدرضا موسوي

 14/2/1395: پذيرشـ  19/8/1394: دريافت

 چكيده

اسـت   «يتيمـل شص ـبـر عوا ديبا تأک بانوان يدگياز پوش زيگر هاينهيعوامل و زم»هدف اين تحقيق بررسي و تحليل 
  آنهاسـت هاي فرد يا افراد است که شامل الگوهاي ثابت فکـري  عـاي ي و رفتـاريص يت بيانگر آن دسته از ويژگيش

هار زينـت و زياـايي   خودآرايي  اظيگرها و آرايش خود به ديگران  جلوهزينت آشکار کردن« نمايي بانوانجلوه»منظور از 
والً بـا نشـان   کـه در جامهـه  مهمـاست د و نشان دادن آن به ديگرانها و آرايش خوخود به ديگران  آشکار کردن زينت

بحـران »چـون مهلي گيـرد  عـوامهاي غيرمتهارف و محـر  وـورم ميدادن بصشي از اندامشان و يا با پوشش لااس
س عـزم ن ـاسـممي   هـايبـه ارزش يبنديعدم پانمايي  ناآگاهي از پيامدهاي جلوه  تو محا تيفقدان مهنو  هويت
ضـه   و  در زنـان يياهاي يايهيِ ميلِ به خودنمتوجهي به زمينهبي  أسيترس و   فقر عاي ي  و احساس حقارم نييپا
 نيـروش اسـي دارد  نقـش اسا  ويژه دختـرانهاي غيرمتهارف بانوان  بـهااسگري و پوشش لحجابي و جلوهدر بي« ايح
کريم   ي)قرآننابع اولمراجهه به م آن ايمعام يابزار گردآوراست و  «محتوا ليتحلو   يتوو» از نوع «کي ي»ق يتحق

 شناختي( است  هاي روانروايام و يافته

 ن از پوشيدگي  زنان  دختراگريز   نماييجلوههاي شص يت  مؤل ه ها:کليدواژه
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 مقدمه

ام ابعکاد که اختالل در يکک وکوزه،   ک است ، زندگي يک نظاماز نگاه قرآن کريم و پيشوايان معصوم

ک هکد  آفکرين   ا زماني که انسکان از در ،بنابراين .سازدزندگي فردي و اجت اعي شخص را متأثر مي

اي کاني و  در روابط زن و مرد بکه عنکوان يکک ارز د، و معيارهاي اخالقي و عقالني درمانده باشآدمي 

انوان بکو برهنگکي برخکي از  «گريک  از پوشکيدگي»هنجار اجت اعي پذيرفته نشود، اميدي به ول معضل 

ر عوامکل بک ديکبکا  أک، زنکان يدگياز پوشک  يکگر هاينکهيعوامکل و زم»وجود ندارد. اين مقاله با عنکوان 

هاي شخصکيتي دختکران در نق  عوامل و زمينکه»ل است که گويي به اين سؤا، درصدد پاسخ«يتيشخص

فقکدان گري زنان کدام اسکت؟ در جلوه بحران هويتنق   عبارت ديگر،به « گري  از پوشيدگي چيست؟

دن  کن در نشکان دا دختکران ناآگکاهيدر خودآرايي بانون نق  دارد؟ نق   ود،  ا چه تو محب تيمعنو

 خود به نامحرمان کدام است؟

گري و ناپوشکيدگي بکانوان، بکدون واککاوي لة جلکوهآن است که بررسي مسک ن بحث در اه يت اي

ساز زن قابل بررسي عل ي نيسکت، و اگکر ويکعيت کنکوني کشکور در زمينکة عوامل شخصيتي و هويت

رد، زنکان و خکانوادا ايرانکي بکا پيامدهاي مخکر  آن، سکامان نگيک به سبب وجابي و خودآرايي زنانبي

 خواهند شد. مواجهناپذيري هاي جبرانآسيب

 «شخصيت»تعريف 

د، يکع  کا، بيدهخکدا، اند )دانسکته« مر بکه و درجکه ي،شرافت، رفعت، ب رگکوار»را متراد  با « تيشخص»

شناسکي بکا انسان يار بکا  مسکتح  ي، اسالمدانش ندان  در نگر  تيشخص«(. شخص» اواژ ليذ ،1389

 عْلْک  قُکل  کُکلي يْع  ْکلُ»داند. با  وجکه بکه آيکة  و روح مي را موجودي متش ل از جسم يآدمقرآني دارد که 

بکه « شکاکله»شناسکي دانسکت. در روان« شخصکيت»را معکادل مهوکوم « شاکله» وان (، مي84 اسراء)« شْاکِلْتِه

يگکر، شکود. بکه عبکارت دها و هي ت رواني انسان گهتکه مياي از نيات، خلق و خوي، واجات، راهمج وعه

 اريکو اخت طيکه در اثر  عامل وراثت، محک، انسان يواود روان  تيساخت و ه  عبارت است از انسانشاکلة 

بکه  ،نوکاو در مقابکل آ اسکت ککرده ريرا منطبق بکا خکود  هسک يطيکات محکه محرّ ياش ل گرفته، به گونه

 (.244، ص12، ج1374، يراريم ارم ش؛ ني  ر.ک  25، ص1387، ياو د) دهديخاص پاسخ م ياوهيش

هکاي فکرد يکا شخصيت بيانگر آن دسکته از ويگگي»نويسند  مي «شخصيت»پِروين و جان در  عريف 

(. 3ص ،1381و جکان،  نيپِکرو) «افراد است که شامل الگوهاي ثابت ف ري، عاطهي و رفتاري آنواسکت
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 ککه افکراد را دانکديم يو جس ان يعقالن، يعاطه اتيخصوصاي از را مج وعه تيشخص (1930) نوارِ

 .(10ص ،1363شاملو، ) کنديم  يمت ا

 اي از الگوهاي ثابت ف ري، عاطهي، رفتاري، اخالقي، نيازهکا، عکادات وشخصيت مج وعه ،نيبنابرا

ز اافکراد را  ،ش ل گرفته ارياخت و طيمحخانواده، که در اثر  عامل وراثت،  هاي جس اني فرد استويگگي
 .کنديم  يمت اي ديگر 

 گردد هة موم شخصيت اشاره ميبه چند مؤل ،در ذيل

 هاي مهم شخصيتمؤلفه

 شخصيت)ُبعد معرفتي(  ويژگي بينشي الف.

 اورهکاي اوب در نکو بايکد  راريشة بسياري از هيجانات مثبت و منهي و ني  رفتارهاي خو  و بد انسکان 

هيم، دما وقتي باورهاي ان را نسکبت بکه خکود و خکدا و زنکدگي و ديگکران  يييکر مکي جو کرد.وجست

يْيِّکرُوا مکا قْو مٍ وْتَّک  يُإِنَّ اللَّهْ ال يُيْيِّرُ ما بِ»فرمايد  ه خداوند رو ان ميکچنان ؛کندمان هم  ييير ميزندگي

 .(11رعد  ) «بِأْن هُسِوِم

هاي  که بکه ها و موهبتنع تي اين است که نويسد  سنّت الوفوق مي ةعالمه طباطبايي در  هسير آي

ا بکموافکق  ککه اگکر آن وکاالت وسکتخکود او شخصيتي مربو  به واالت نهسان  شود، داده ميانسان 

ي کان ا ونکداگکر مردمک  بکه خدا ،مکثالً ؛جاري خواهد بودها هم   جريان يافت آن نع تاالوي فطرت

 شکودميسويشکان سکرازير ه هکا  دنيکا و آخکرت بکنع کت، ، به دنبال آنانجام دهندع ل صالح  ،آورده

 (.147، ص10ج ،1374، يراريم ارم شر.ک   ني  ؛31، ص11ج ،1374)طباطبايي، 

ور بکه نقک  بکاو  )باور به جاودانگي انسان( معادباوري، باور به هدف ندي جوان و انسان، خداباوري

،  کرين باورهکاي شخصکيت سکالم قرآنکي اسکت. از ايکن ميکان، بخشي از مومانسان در  عيين سرنوشت

گذارد و باورهاي ديگکر هاي شناختي انسان  أثير ميت که بر ه ة ميدان رين باور اسخداباوري، محوري

رو، انسان سالم قرآني نظام آفرين  را نظام اوسن و ني و رين نظکام گيرد. ازاينگرد اين محور سامان مي

 (.7  )سجده داند که به دست  واناي خداي يگانه، و يم، دانا و عادل آفريده شده استمي

 شخصيت )ُبعد عاطفي( يويژگي گرايش ب.

، يجکانياوسکا،، خُلکق، عکادت هجکان، ياز ج له  ه ي به کار رفته است؛متعدد يدر معان« عاطهه»

)سکيف و  گکرانيبکه د يمنکدعالقه ريکنظ؛ مثبکت يهابا ثبکات و انهعکاالت و کشک   ه راهجانِيه



  115 ز منظر قرآن و حديثنمايي بانوان اهاي شخصيتي جلوهزمينه

اي ه راه بکا يچيدهاند  والت اوساسي پنوشته« عاطهه»(. در  عريف 433ک430ص، 1375ه  اران، 

( دارد و يکک ن کود Affectي برونکي )جس ي و رفتاري است. عاطهه يکک  جلکهاي رواني، مؤلهه

 يةالو مشارکت است، اما درک از سوي ديگران قابل  ياوتر به بروني عاطهه يةال(. Moodدروني )

ابل مشکارکت بکا قو  ردندا يبروز و ظوور خارجنو   چيهک يدرون يشاد کي ،مثالًک  عاطهه يدرون

هم  و باشد  جلي بروني داشتههم  ،است که عاطهه نيا يعيطب والت. ستيابالغ به آنوا ن اي گرانيد
  (.113و109، ص1385د، مجن ود دروني )

، (بيکن  و ادراک بُعکد از پس)شخصيت  عنصر ، دومين(هيجانات و عواطف)« دروني قواي»

 ، يککانگي ا دروني و ورکت فاقد موجوداتِ  خال بر انسان. دارد انسان زندگي در مو ي نق 

 ودموجک درآيد. ه چنکين يکک ورکت به بيروني نيروهاي اثر  نوا بر که م اني ي نيست دستگاه

 نعوامل عاطهي ه چکو دخالت خود، بدون عوامل عقالني اثر بر  نوا که نيست صر  هم عقلي

 و عواطکف)دروني انسان  قواي  رديد،درآيد، بل ه بي ورکت دوستي، دش ني، خشم و شادي به

 رخککيب بککه را او کککه ايگونککه دارد، بککه انسککان رفتککار و انديشککه در بسککياري ،  ککأثير(هيجانککات

 اف کار سکوق از نکوعي سکوي بکه ار او دارد، يکابازمي ديگر برخي از و داردوامي هاگيريمويع

 از هيجانکات و عواطف يريناپذييجدا به  وجه کند. بنابراين، بامي منع ديگر نوعي از و دهدمي

  ربيتکي کارهکايراه و اخالقکي مهکاهيم در رفتار، اسالم و انديشه در آنوا  أثير و انسان شخصيت

( اميکد ، ومانند دوستي، دش ني، خشم، شادي،  ر)رواني هايواکن  و هاه ة گراي  خود، بر

طهه، عا عقل، از ختهآمي است موجود  (. بنابراين، انسان152، ص1387است )معن،  کرده  أکيد

 خشکيدنب  عکال  و درآوردن ورکت به در اساس  بُعد نق  دواين  از يک هر انديشه، و و عشق

 عقکل ککرد؛ نکه رها ار ديگر  و پذيرفت را ابعاد اين از ي    وانن ي گاههيچ دارند، و انسان به

، 1367، يجتو؛ 304ص، 1، ج1364، يغ العقل را )ر.ک   کار دل نه و ب ند را دل کار  واندمي

 (. 112، ص1382ک، ي ر؛ 141، ص2ج

، يآمکد ي کي  )« اسکت شکده کاشته نگاه مين با که عشق  بسا ا »فرمايند  مي يامام عل

 آلکود،ره و هو،يکخ ک نگاهي که بساچه  عن ي(؛ 11، ص78ج، 1372 ،يمجلس ؛5314ح، 1366

، اکناپک يمجکاز عشکق بود. در مقابلِسخت مراقب نگاه  ديبان، يبنابرا .ودش يشووان عشق سبب

ده به عشق سازن يمعتقد است  عشق مجاز ياستاد مطور قرار دارد. يپاک و ستودن يعشق مجاز

 شود  يم ميو عشق مخر   قس
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 حداك  و كندد رمسخّ را انسان وجود كه طورى به ،برسد شدت اوج به كه وقتى ءيش اي شخص به عالقه
 كده پنداشدت دينبا ولى ،است احساسات و عالقه اوج عشق. شودمى دهينام «عشق» گردد او وجود مطلق
 و اندواع انسدان احساسدات. اسدت مختلد  كامالً نوع دو است، ک نوعي شودمى خوانده نام نيا به آنچه

، خاصدى علت به انسان درو  است جنسى شهوت مخصوصاً و شهوت ةمقول از آنها از برخى. دارد مراتب
 سرچشدهه جنسدى مبادى ازد و دهنمى آن به «عشق» نام ،جهت نيبد و رديگمى فىدالوصيزا انيغل و اوج
 و تناسدلى دسدتااه كىيولدو يزيف هداىتيفعال به شكاهش و شيافزا. ابديمى خاتهه جاههان به و رديگمى
 بد قا رود،مدى سدرعت بده و ديآمى سرعت به هاعشق گونهنيا .دارد ادىيز جوانى بستاى نيسن به قهراً

 در نشددن  يتسدل و تقوا و كهک عفاف با تنها. است كُشلتيفض خطرناک است، ست،ين هيتوص و اعتهاد
 لحدا  از كه داردوجود  احساسات از ياريد نوع انساندر مقاب ، در . بردمى سود آدمى كه است آن برابر
 و «مدودّت» ،قدرآن ريدبتع بده ايد و «عاطفده» را آن نام است بهتر. است ريمغا شهوت با ،تيماه و قتيحق
 معشدو  و محبوب رد،يگمى قرار شيخو انسانى عالى عواط  ريتأث تحت گاهى انسان . يباذار «رحهت»
 او هاىخواسته فداى را خود است آماده خواهد،مى را او سعادت كند،مى دايپ عظهت و احترام نظرش در
 ندوع نيدا. آوردمى وجود به گذشتاى دخو از و رقّت و لط  و تيهيصه و صفا عواط ، گونهنيا .دبكن
 كننددهزبون كده اول ندوع خالف بر ،دهدمى عظهت و تيشخص و شكوه ،روح به كه است احساسات از

 و اسدت داريناپا كه اول نوع برخالف ،شودمى تندتر و زتريت ،وصال با و است داريپا، عشق نوع نيا. است
 (.252و251، ص16ج، 1389، يمطهر) ديآمى شهار به آن مدفن ،وصال

 بددود وانىيددح وصدد  شددهوت و خشدد 
 اسدددت آدمدددى در تىيخاصددد نينچنددديا
 

 بدددود انسدددانى وصددد  رقّدددت و مهدددر 
 اسدت كهى از آن است، ك  را وانيح مهر،
 

 (1381، يمولو)

 شخصيت( ي)ُبعد رفتار يکنش يهايژگيو ج.

 ريو  کأث هکا هيگهکا، انهکا، باورککه ن کاد ارز  ،ديکسالم در قکرآن مج تياز ابعاد شخص يگگيو نيسوم

 تايکبکه و دنيو رسک يبر نق  ع ل صالح در رسکتگار ،دياست. در قرآن مج يرفتار يگگيآنواست، و

 .شده است دي أک بسيار بهيط

و ، کوشکديم انجکام ع کل صکالح، در به خداونکد  انيا راست که در کنا يکس يقرآن ةستيانسان شا
ها نسکانابکه عصکر سکوگند، ککه »  دهديدستور م هاي ين و مشهق بر بندگان است و آنان را به رخواهيخ

را بکه وکق  انکد و ي کديگرانجکام داده سکتهمگر کسان  که اي ان آورده و )کارهکا ( شاي ،ه ه در زيانند

 (.3-1  عصر) «اندسهار  کرده و ه ديگر را به ش يباي  سهار  ن وده

 دهکد،ه ويوان از روي قصکد انجکام ميفعلي ک هرسد  ينويم «ع ل» اراغب اصهواني در  عريف واژ

 يدربکارا اشکيا« فعکل»گاه  زيرا  ر و محدود راست؛خاص« فعل»از « ع ل»شود. مهووم ناميده مي «ع ل»



  117 ز منظر قرآن و حديثنمايي بانوان اهاي شخصيتي جلوهزمينه

بکه ککاري « ع کل»شکر وني معتقکد اسکت  (. 351، ص 1385، راغب اصهواني) رودبه کار مي جامد ني 

« فعکل» امکا ،الجرم با ع ل و آگاهي ه راه استپس  د.گردد که از روي عقل و ف ر انجام شواطالق مي

 (. 1403)شر وني،  آن است  ر ازعام

 در گريک  مکؤثر  کرين عوامکل شخصکيتي رين عوامل ع دا شخصيت، به موماکنون پس از بيان موم

 گردد از پوشيدگي اشاره مي بانوان

 هاي شخصيتي گريز از پوشيدگيعوامل و زمينه

ا اراد وقتکي  کا .اوست «ارادا» از گرفته تشود، نش يم انجام روزانه زندگ  در که ،انسان اراد  رفتارها 

 ،4ج، 1375شکيخ اشکراق، )ر.ک   پکذيردن ي صکورت خکارج در فعکاليت  و نشکود، ککار  حريک انسان

 .اسکت او شکوق  و عکاطه  بُعکد  کأثير  حت ني  و ارادا انسان ،(423ص ،2ج، 1375طوسي،  ؛208ص

 و اشکتياق .شکودين  برانگيخته آن به نسبت ا نيابد اراده رغبت و اشتياق کار  به نسبت وقتي  ا انسان

 يکک به نسبت که  زمان  ا بنابراين، انسان .اوست باورها  و شناخت  بُعد از رمتأث ني  انسان جنبة عاطه 

ککار،  آن بکه نشکود، نسکبت آگکاه آن سودمند و مثبت ها جنبه به و باشد نداشته شناخت  ع ل، ارزياب 
 ،آن دنبکال بکه و شودن ي  حريک کار آن به نسبت او ااراد ،نتيجه در و دهدن ي نشان ا عالقه و اشتياق

عوامکل رو، سکعي شکده اسکت (. ازاين122و121ص ا، بيطباطباي ، ) گيردن ي صورت خارج در کار 

 ردد گ نظيم  «کن » و «گراي »، «بين »بر اسا، سه ساوت وجودي انسان  گري  از پوشيدگي بانوان

 بحران هويت .1

رصکدد دجکوان  يکاهويتي را که نوجوان است.  «تيبحران هو»بانوان،  يگرجلوه ياز عوامل شناخت ي ي

يهکا ن ايکد، نقشي را که بايد در جامعکه ا« کيست؟ او»است به طور روشن با آن مواجه شود اين است که 

وسکا، و  ةدر ايکن مرولکسکت؟ ين  او چيآفکررود؟ و راز ياز کجا آمده است؟ به کجکا مکچيست؟ 

 کنکد،يعکوت مايها کند. دين، آدمي را به سکوي خکدا و مکبکدأ ک ال د ينق  مؤثر واند ين ميد، يا يو

 را هايکدارز  و هکاارز  ،شناسکانديم ه اوبک را يالوک ياياول و ايانب ،سازديم آشنا آخرت عالم با را او
 و دهکد،مي تنجکا يسکرگردان از را او و بخشدمي آرام  و ثبات لب ق به ،کنديم يمعرفبه او  مستدل

 .دهدقت، شخصيت انساني او را ش ل ميير  وقيدر صورت پذ ،تينوا در

ح يهاي صکحانسان، از طريکق وراثکت و انتخکا  شکيوه يشخصيت الو يگيرنق  خانواده در ش ل

 هويکت  ثبيت در اساسي ينقش ،شخص ارادن عالوه بر خانواده، جامعه و ايل است. ه چنيبدي ربيتي، ب
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 يو قرآنک يت اسکالميکت و اخالق، هويت، عقالنيبر اسا، معنو ياز زندگين يپ ،بنابرابن .کندمي ايها او

 يهکابکه ارز  يبنکديو پا يو  رک فرهنگ برهنگ يزندگ يدار ، هد يند آن کنترل غرايااست، که بر

 در روابط زنان و مردان است.  ياسالم
 ؛(30 ه)بقکر است نيزم يرونظر قرآن کريم، هد  از آفرين  آدمي، خالفت و جانشيني خدا در از م

از  صها   پر کو  از صکهات پروردگکار، و مقکام و شخصکيت  بر کريعني انسان به جايگاهي برسد که 
رو، نيکازا .ذاردهاي  را در اختيار چنين انسان  بگک  ام  زمين و نع تاراده فرمود  ا  . اوشود فرشتگان

هبکر  و بتوانکد ر  کاسوم وافر  از عقل و شعور و ادراک و استعداد داشکته باشکد  بايدچنين موجود  
 ،1361؛ امکين، 172ص ،1ج ،1374)ر.ک  م کارم شکيرازي،  گيردبپيشواي  موجودات زمين  را بر عوده 

 ليکتقل قامسک يخکود وجکود يرد و بکراابسپ يخالفت را به دست فراموش نيياما اگر آ (.239ص ،1ج
ز خکود ا يرواقعکيو غ رگکوندگ يري،  صوستينا  خود واقعيکه  فرض کند يخود را کسيعني باشد، 

 نوکا ککريم،  قکرآن ي(. بنابراين، بکه گکواه19  )وشر شودميدچار  تيبه بحران هو ،تينوادر ساخته و 
لکق طمم لکوک  عبکد محکو و انسکان ؛ زيراستخداياد رساند، که انسان را به ک ال عبوديت م  راه 

ص خکدا خکال اين است که خود را بنکدادر او  پس ک ال انسان . چي   ندارد است، و غير از م لوکيت
نکه هرچکه  ، نظکيم کنکد او ارا طبکق ارادو رفتکار  ل نباشکد يگونه استقالل  قابداند، و برا  خود هيچ

 (.217ص ،19ج ،1417؛ ر.ک  طباطبايي، 18  )وشر بخواهدخود  
و  هکه()عاط گکراي ، (دهيعق) بين سه ووزا  ه اهنگي و انسجام در «هويت ديني»گر، به عبارت دي

  کوانياست که مک يسه امر مذکور، اوساس نيب يو محصول هرگونه ناسازگاري است، نيد )رفتار( کن 
ر، انحکرا  در سه امر مکذکو طيهرگونه افرا  و  هره چنين  .نام نواد ينيد تياوسا، بحران هو آن را
سکبب  يالوک انحرا  از فطرت»(، و 1383فر، )متقي است ينيد تيبحران هوا  ديني و نتيجهرت از فط
 و زنکديهکم م نسکان را بکرا ي عادل روانک ،شود و در نتيجهوند ميخدا ادي يو فراموش طانيبا ش يدوست

 (.220ص ،19ج ،1417)طباطبايي،  آورديو ايطرا  را فراهم م يموجبات افسردگ
شک ار  ميان انوا  هويت، هويت ديني ي ي از نيازهاي اصکيل و فطکري انسکاني بکه بنابراين، در

است.  ديني هايرفتارانجام  ي وم تبي هااوسا،  عود در قبال ارز  ي جلي چنين   ايلرود. مي
دار ريشکه  کوانيمرا  و جوانان نوجوانان ةاجت اعي و ناسازگاران بسياري از رفتارهاي يدرو، ازاين
از آثکار  ن ايي بکانوان، ه کهو جلوه  هاو يبي، زدگيگري ي، دل وليتمسيتي آنان دانست. هودر بي
عالقگکي نسکبت هاي الوي، بي وجوي به فرمانبي در قالب، که در عرصة ديني هويت هستندفقدان 

  کند.ديني بروز مي ها، اماکن، مراسم و ن ادهايبه ارز 
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ا  را درک ن نکد، چکرا بکراي سکالمت خکود و هويت انسکانيبندا خدا نبيند و  دختري که خود را

 ن ايي رهايي بخشد؟! بنابراين لوهجامعه و براي درک رو ت ابدي خدا، خود را از لذات  ن و ج

ه و تا آن زمان كه تلقي ما از انسان و برداشت ما از خويش دگرگون نشده و نقش انسان مجهدول ماندد
ها، بدازيار شددن و ها و سرگرميزندگي تكراريِ مداربسته، خوشي بينش او از اين نقش، در حدّ تنوع،

بازيچه ماندن و تهاشاچي بودن خالصه شده باشد، حجاب هيچ مفهومي نخواهد داشت و چيدزي جدز 
ها، عنوان نخواهد گرفدت، آناداه بدراي رهدايي از آن، هدزاران عدذر خدواهي داشدت نابودي شادي

 (.25، ص1385ي، سيدآقاي)پور

 نماييهي از پيامدهاي جلوهناآگا .2

ندانسکتن  و يمآثار شگر  پوش  اسکال ناآگاهي از»بانوان  يدگي  از پوشيگر يشناخت يهانهياز زم ي ي

اطالعکات  هاي دوران نوجکواني و جکوانيي ي از ويگگي ،دي ردياست. ب «ن اييجلوهمخر  پيامدهاي 

کنند، العات الزم  ال  ن يکه براي کسب اط رو، دختر و پسريازاين .کافي است اندک و فقدان  جربة

ي و مشکاورا شکخص و کيم کسي که از راهن اي»  ندفرمود کند. امام سجادمي شانخطر ب رگي  وديد

 (.160ص ،75 ، ج1372، ي)مجلس« شودمحروم باشد، نابود مي
 خصکوصر د نهايي زنان و ناداه مدردانجلوهبر پاية نظرسنجي و  حقيق هشت سالة نويسندا کتکا  

 ، اين نتيجه به دست آمد «ه وجا  وجوي دختران و زنان بعلت کم»

ترين علت اين پديده، ناآگاهي است. جالب اينكه پس از نظرسنجي از بانوان باحجاب و معتقد نيدز اساسي
معلوم شد كه اغلب آنان از آثار شارف پوشش اسالمي، در سدالمت جامعده و ايجداد امنيدت عهدومي و 

 (.12ص ،1385غالمي، ) اطالع بودندند خانوادگي بياستحكام پيو

ن ا، اطال  باشد و در جامعه با پوش  نامناسب و بکدنن ايي بيبنابراين، اگر دختري از فرجام جلوه

 ر و بيشکتر محکروم هاي فراواني خواهد شد که او را از درک لذات ع يقظاهر شود، گرفتار آسيب

، 1366)  ي کي آمکدي، « لي انکدنکادان  پکا  آدمک  را مک »فرمودنکد   امام عل خواهد ساخت. 

سکبک  (. بنابراين، نو  نگاه و شناخت دختران در چگونگي ار با  با پسران، نق  مو کي در32ص
 زندگي و پوش  آنوا دارد. 

 38واژه  نيکااستهاده کرده است. « معرو »در روابط زن و مرد از کل ة ، جاها ياريدر بس ميکر قرآن

روابکط دختکر و  در  انيکو م اريکمع ييگو .ار آن دربارا ار با  با زنان استب 19ار رفته است که که ب بار

ل( و مقبکو دهي)پسکند بکا زنکان بکه صکورت معکرو »فرمود   کهچنان ؛استرابطه  بودن« معرو »، پسر

 (.19  نساء) «ديمعاشرت کن
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اشدد بته شده بداند و با آن مدأنو  شناخ يآن را عهل ياست كه افكار عهوم يهر عهل يبه معنا «معروف»
چدون  و، سدازگار باشددآورد، يدست مد خود به ياجتهاع يكه اه  هر اجتهاع از نوع زندگ ياو با ذائقه
است كه مدردم آن  يزيههان چ «معروف»بنا كرده است،  قتخود را بر اسا  فطرت و خل عتيشر اسالم

 باشدند دهيدنظدام خلقدت منحدرف نارد ياز مقتضداكده از راه فطدرت و  يالبته مردم ؛را معروف بدانند
 (.24ص ،4ج ،1417، يطباطبائ)

 ييهکااهباشکد، نگ يشکووانو  يجنس لئمسانة يدر زم، اگر ار با  دو جنس مخالفف، ي عر نياسا، ا بر

پوشک   ود يظاهر لحاظاز  يکس اي ،و جلف باشدج يموها پوش  ،محرک باشد شوديکه رد و بدل م

 ال  عُقکن ار با  از نظکر عکري، اد، اما نحوا پوش  او  نگ، چسبان و محرک باشدکن تيرا رعا يشرع
 .ناپسند استرمعرو  و يغ

 يختگيگسکدر جوکان، طکالق و ازهم يبرهنگک  يدهد که با افک ايو مستند نشان م يقطع يآمارها

ه بک« مشکترک ياالکک»زنکان ، يبه طور مداوم باال رفته است. در بازار آزاد برهنگ ايدر دن ييزناشو يزندگ

ق خکاطر  علک دارايدو نهکر  انيرا م  يخاص خو يقداست و پاکيي، زناشو ونديپ گريو د نديآيش ار م

)م کارم  افتکديفرومک گريد يرا در دام مرد يو زن گريد يدر دام زن يهر روز مرد ؛ زيراندارد به ي ديگر

 (.178ک170ص ،8ج ،1387؛ قرائتي، 443ص ،14ج ،1374شيرازي، 
اوز خشکونت و  جک دهکد،يقرار م يو سالمت خانواده را در معرض نابود تيکه امن يز عواملا ي ي

 در، وه اننکد پکدر، بکرا ي وسط محارم خکون ينو   جاوز،  جاوز جنس نيبد ربه کودکان است.  يجنس

در آن  ج، کدريبکه  ،ظوکور ککرده ريفراگ يبه صور  شرفتهيپ ينو   جاوز در کشورها ني. امانند آنواست

م اعکال يگ ارشک يطک ،در سوئد «سيبر» سازمان. ددرخواهد آم يهنجار اجت اع کيشورها به صورت ک

 در. رديکگيمدر خانه و مع والً  وسط پدر دختر صکورت   اي آن 6جنسي،   جاوز 10  قريباً از هر  کرد

نجام گرفتکه، ا ي جاوز جنس رادربا 1970 ةکه از اواسط ده ،ياديز يهاپگوه   ين  ايمرآ امتحد االتيا
ه امکر بک نيککرده اسکت. ا دييزنان و کودکان را  أ خصوصو زنا با محارم در  يبودن  جاوز جنس ريفراگ

 ااسکتهاد سکوء. رديپکذيم رتصو يبرادران نا ن اي ي وسط پدران، برادران، پدران نا ن عيشا کامالًصورت 

 .(1384نرگسي، رمضان) ددهيرشد نشان م درصد 90 ا   ياز کودکان در کشور انگستان ن يجنس

انتشار اخبار مربو  به شيو  انوا  فسکادهاي اخالقکي در بکين جوانکان آمري کايي و » ،گريد ياز سو

دهنکد در ايکن هاي آمري ايي وابسته به دولت آمري ا  کرجيح ميالبته شب ه شود.غربي هر روز بيشتر مي

ها پخک  برنامکه ةآموزان خود به واسطاي که براي نوجوانان و دان و از فاجعه کنندس وت  ،خصوص
روند رشد فساد در مکدار، آمري کا  اند سخن به ميان نياورند.هاي مستوجن هاليوودي ايجاد کردهو فيلم
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با گذشت هر سال بر شدت و ميک ان انحرافکات اخالقکي در  ،بر اين اسا، والتي  صاعدي داشته است.

در ايکاالت  سالحهاي ناشي از و ل القي و خشونتفسادهاي جنسي و اخ شود.اين مدار، اف وده مي

، 1386روزنامکه رسکالت، ) انکددهکري غير قابل  ح ل ايجاد يهااند و صحنهمتحده با ي ديگر  لهيق شده

 .(18، ص6286  

 نسبت به خداوند محبتفقدان  .3

 يدهوکتجنسکبت بکه خداونکد اسکت. فقدان محبکت بانوان،  يين اجلوه يعاطه يهانهياز زم ي ي
 ي اسکت.و معنو يو موجب   امل روو تيشخص ييساز رشد و ش وفانهيزم يوب و بُبونجار وُ
هاي شککود؛ زيککرا از نشککانهمي يو نابونجککار  ي شککوسککبب وککب و بيککو  يگککودر ال ينابسککامان

 رويپي من داريد، ازمي دوست را خدا اگر  بگو»خداوند است.  خواست داشتن مقدمخدادوستي، 
 و يتک صکهحة گ در ککه گنکاهي  کرينب رگ(. بنابراين، 31ع ران  )آل «بدارد دوستتان خدا  ا کنيد

 از اجت کاع  و روو  مهاسد   ام زيرا؛ استوند خدا ناشناس  شودمي مشاهده بشر صحيهة اع ال
دانکي، مي خداوند دوستدار را فرمايند  )چگونه( خودمي امام صادق. گيردم  سرچش ه جا ه ين
بود  واقعي  و وستيد است! اگر محال و انگي شگهت کاري اين کني؟مي نافرماني او از که يوال در
صکدوق، کنکد )يم اطاعکت او از باشکد داشکته دوسکت را که هر انسان کردي؛ زيرامي اطاعت را او

 (.148، ص91، ج1372؛ مجلسي، 578، ص1400
دا ريسک ان و خدادوستي است. محبکت بکه خکالوي، از آثار معنويت  فرامين برابر در بنابراين،  سليم

بنکدي بکه ايالوکي و پ هايروي از دسکتورپي موجبدهد و مح  ي است که انسان را به خدا پيوند مي
دهکد و در ت ميت به خدا به رفتار آدمي جوکشود. محبمي و اخالص در عبادت ميدين و شريعت اسال

زنکد؛ زيکرا يجه، ج  آنچه پسکند اوسکت، از وي سکر ن کيگذارد و در نته ة کردارها و گهتارها  أثير مي
 مانکد،يم يبکاق يآدمک قلب در آنچه و برديم رونيب دل از را هاعالقه گريد ي يچ هر به محبت تيواک 
 .است معشوق تيريا و محبو  وظّ

 پسدددندد درمدددان يكدددي و درد يكدددي
 هجددران و وصدد  و درد و درمددان از مددن
 

 پسددندد هجددران يكددي و وصدد  يكددي 
 پسدددندد جاندددان را آنچددده پسدددندم

 

 دارد، ونکديپ خکدا بکا ينکوع بکه ککه ي يکچ هر به رد،يگيم روين يآدم قلب در يالو وُبّ يرو، وقتنيازا

 الشکعا  حت را او درد او را شکادمان سکاخته، اوسکا، ،يو دنرسان رنج آهنگ يوت و کند،يم تيسرا

عث کان، ) بلعکديم او ککام از را درد اوسکا،  د ويانگيبرم را يشادمان ت،محب يروين ؛ زيرادهديم قرار



122      1395بهار و تابستان ، 15، پياپي اول، شماره هشتمسال 

 يخکدا و دارا يد بکرايکبا مؤمن و بيو بوُ ،يدي وو يهاطبق آموزهن، ي(. بنابرا176، ص2ج، 1387

 يعنکي ؛رديکقکرار بگ وکقوول محکور محبکت  يعواطف فرع ةد ه ين معنا که بايبه ا ؛باشد يالو ةصبي

  .هاو نهرت هاتمحبخداوند در   ام محور قرار دادن 

 .گکردديمانسکان  تيشخصک يعنکي ،يرونيو ب يدرون يانسجام در قوا و ييه گرا موجب نديان فريا
 يبکرارا  نهيزمکه  شده است يمعرف( 14  )قصص« يوتمس»با عنوان  ،انسان در قرآن ين قواين  عادل بيا

 ،ي کانيوب و بيو ا با الت ام بهرو، نيازا .آوردياهم مفرد را فر يرشد معنوو پروردگار ت يجلب ريا
نکگ در مقابکل آن ر گکريد يهکاکه   کام محبت گردديخداوند چنان در دل پررنگ م محبت ج،يبه  در

رار با خدا قک در چارچو  ار با  ياآنوا هم به گونه ن هيد، مگر ادهيخود را از دست م ةبازد و جاذبيم
ه را ککه هرچک ،يديکيکو  ووب و بُدر امتکداد شکعا  وُک ه ا آنجا که بند ،کنند دايپ يالو رنگو  رنديگ

شکدت و يکعف  يعنکي ؛ورزدبکاست، بيو  يمبيوض الو هرچه به د وبخواه ،دارديمدوست  وندخدا
و  يويکغکرض دن چيهک ان،يکم نيکعدشکان بکا خکدا دارد و در ار  و بُبه قُک يبستگ ،گرانيمحبت  به د

 .ستين لينهرت او دخ ايو  محبتدر  يهسانن يو هوا يماد يورزط ع
هاي ويرانگر و  رک خودآرايي عشق بکه خداسکت ککه  رين عامل براي نجات از عشقبنابراين، موم

هکا و ن ايي نجات بخشد و آنان را در برابر دامهاي جلوهدامن را از آلودگي واند دختران و پسران پاکمي
  .ورزند، مقاوم سازدکه براي فريب، از هيچ اقدام غيرانساني دريغ ن ي ،هاي شيادانويله

 عزت نفس پايين و احساس حقارت .4

ومي است ککه مهو« ع ت نهس»است. ع ت نهس پايين  بانوان، يدگي  از پوشيگر يعاطه يهانهياز زم ي ي
مع کوالً بکا اوسکا،  عريکف ککرد، و « ارزشي که ما بکراي خکود قايکل هسکتيم»ه صورت  وان آن را بمي
اسکي در ، نقشکي اس«ع ت نهس»و « خود»(، مهاهيم 1987متراد  است. به زعم هووارد )« خودارزش ندي»

اي کنند. ه چنين بين پذير  خود و پکذير  ديگکران رابطکهشناختي نوجوانان ايها ميسازگاري کلي روان
سکا، برخکوردار اسکت، او يطلوبکه از ع ت نهس م (. کسي116، ص1384مثبت وجود دارد )بيابانگرد، 

بکه  ينهکس و ع ت  انيکه م ، کسيمقابل ةاست. در نقط ت نديو از وجود خود  کامالً ريا دکني  امل م
 برد. يرنج ماوسا، وقارت و  يفرد تيعدم کها رينظ ياز اوساس، کنديم ليس ت نامطلو  م

موجب  قويت ع م و اراده خواهکد و اعت اد به نهس  ،موجب اعت اد به نهس موفقيت در کار و رفتار
هکا و   ايکل بکه رعايکت قکوانين و مقکررات ساز عشق به ارز شد. اين امر ني  در فضا  معنو ، زمينه

اسکت کشک  و  )عک ت نهکس( اخالق  در زندگ  روزانه است. انسان  که فاقکد اوسکا، ارزشک ند 
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ليکاقت  و اسکت. اوسکا، ب   هکاوتيدهد و نسبت بکه انجکام امکور بيکوش  زياد  از خود نشان ن 
سکبب  شود. پديد آمکدن ايکن زمينکة عکاطه موجب راکد شدن جريان ف ر  و رکود ذهن  م  وقارت

گاه خود را برا  فوکم و درک و ع کل آمکاده فرد نيرو  ف ر  خود را به کار نيندازد و هيچکه گردد م 
 دست بدهد. نبيند و  وان و رغبت خوي  را برا  انجام دادن   ليف و کار از 

هکا  عقلک  و يعنک  بکه  وانايي ؛به سالح نيرومند  مجو  شکده که اوسا، ع ت نهس دارد کسي
دارا   ککه کسکي»  نکدفرمود . امکام علکيوُسن  دبير و ارز  و اعتبار خوي  اعت اد پيدا کرده اسکت

 (.449ص ا، )ريي، بي «ارز  خواهد بودشووات در پي  او ب ، کرامت نهس باشد
وان نکد   د، به ه ان مي ان، اوسا، کناوسا، وقارت  بيشتر کودک و يا نوجوان قدرهر ن، بنابراي

گذراننکد. ايکن  صک ي   روزگکار م چنين افراد  با  رديد و دودل  و ب  .يابدو موفقيت و  کاه  م 
ککه  ايگونکهسازد، بکه ها را در آنان فراهم م انضباطيها زمينة گراي  به انحرافات اخالق  و ب موقعيت

هکا ارز  خود را نسبت به رعايت مقررات و قبول ،  ايالت بيشتر  نشان داده، هابه انتخا  يدارز 
اي  چنکين بسيار  از اختالالت رفتکار  در کودککان و نوجوانکان، معلکول پيکد بينند.خوار و نا وان م 

 داردنکفرومايکه ويکا »  نکدفرمود (. امکام علکي305ص، 1377)فرهاديان،  بينش  دربارا خويشتن است
  نکدرمودف امکام هکادي .(1053ص، 1366)  ي کي آمکدي،  «رود()و هر ککار زشکتي از او انتظکار مکي

 (.484ص، 1382، يوران)« در امان نيستي!  هر کس خود را وقير و پست بش ارد، از شرّ»
 دسکته بک و اطاعکت از خداونکد  کانيا يدر راستا، استع ت کرامت و به دنبال کسب  ياگر کس»
گويکد  مکنم وز مک رهر پروردگار ش ا »فرمودند   اکرم پيامبر (.10 ؛ فاطر65 ونسي؛ 139 )نساء «آيدمي
 ،4ج، 1415)عروسکي وکوي ي،  «بايکد اطاعکت ع يک  کنکد خواهدميو هر کس ع ت دو جوان  ،ع ي 
 .(139ص ،44ج، 1372، يمجلس؛ 336ص ،5ج؛ 352ص

 فقر عاطفي .5

 مسکل ان بکر دانشکوراناسکت.  يفقکر عکاطه ان،بکانو يدگيپوشک از  يکگر يعکاطه يهانکهياز زم ي ي

 داراي را زن طباطبکايي عالمکه که آنجا  ا ،انددهکر  أکيد زنان سرشار اوساسات و عاطهي هايويگگي

 را زنانه اوساسات آملي جوادياهلل (. آيت275، ص2، ج1417، طباطبايي) است دانسته عاطهي ويات
(. اسکتاد 138ص، 1391آملکي،  جکوادي) دانکدمي عرفکاني و معنوي سلوک در زن  ازيپي  موجب

 اوساسکاتة غلب از برخاسته، مرد و زن عقلي کارکرد در  هاوت که است باور اين بر ني  ي دي مصباح

، 5، ج1382يک دي،  مصکباح) عقلکي اسکتعداد در يکعف وجکود يکرور اً نه، است زنان در عاطهه و
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، 1999ابوشککقّه، ؛ 335، ص1، ج1425قطککب، ؛ 287ص ،2، ج1374، شککيرازي م ککارم؛ 24ککک20ص

 وانکد بکه شايسکتگي از (. اين عاطهة سرشار از زن موجودي م تاز ساخته است ککه مي286ک277ص

 انجام مس وليت خطير مادري و ه سري برآيد. 
اميداشکت و گر ه ه بر رعايت وقوق زنکانرا درنيافتند که چرا آن هنوز آدميان ژرفاي گهتار پيامبر

، اوترامنکد ودانستند زنان به موجب لطافت رووي، شيهتة محبت . ايشان ميندورزيدمقام آنان  أکيد مي
هکاي خواهي خوي ، بکه شکيوهو اگر اي ان استواري نداشته باشند در پي سيرا  ساختن وس محبت
(. 169، ص1384غالمکي، ننکد )اف ناروا، رو خواهند آورد و خود و ديگران را به رنکج و مخکاطره مي

  اي در برابکر آ کهرکس دختراني داشته باشد و به آنوا ني ي کند، براي او پرده»  ندفرمود پيامبر اکرم
الکدين وعدم ارياي نياز عاطهي دختران از سکوي  ،بنابراين(. 7ص ،5 ، ج1975 )ناصف،« بودخواهد 

هکاي شود که گکاهي هکم بکه جلکوهها ميان و انحرا ها و ناپوشيدگي بانوگريمنشأ بسياري از جلوه
ا  ککه ت عالقکهخداوند بنده را به خاطر شکد»  ندفرمود امام صادقگردد. نامع ول جنسي منجر مي

 ،15ج، 1408؛ نککوري، 50ص ،6ج، 1362، ينکيکل) «دهکدم قککرار مک بکه فرزنکد  دارد، مکورد  کرو
 (. 100ص ،15ج، 1409عاملي،  ؛ ور115ص
برنکد نيازشکان در ا دختراني که از هويت اسالمي برخوردارند و از فقکر عکاطهي رنکج ن يام

هاي خيابکاني )ککه شکود؛ زيکرا عشکقمحيط خانواده و در چارچو  زنکدگي مشکترک اريکا مي
هايي سازد( عشقهاي غيرمتعار  فراهم ميگري در گهتار و پوش  لبا،ا  را غالباً عشوهزمينه

گيرد و متأسهانه کساني ککه کشي از ديگران صورت مياي سودجويي و بورهدروغين است که بر
شکويد در محيط خانوادگي، از محبت الزم محرومند بيشتر در معکرض ايکن خطکر قکرار دارنکد. 

  نويسدمي مطور 
كندد ايدن آورد و اسدير مدىو آن چيزى كه زن را از پاى درمى ،و زن اسير محبت ،شهوت است ةبند مرد

باورى زندان، بخصدوص دختدران محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود. خوش ةغهاست كه ن
هداى محبدت مدردان را بده جوان و بدون تجربه، در ههين جاست. زن مادامى كه دوشيزه اسدت، زمزمده

 (.94، ص1369، ي)مطهر كندسهولت باور مى

داننکد خشکي از بدنشکان، ن يبن دادن هاي نامناسب و نشادختران به خاطر فقدان درک مردان، با پوش 
و پسکران  ،شوندکنند و خودشان ني  در دام افراد سودجو گرفتار ميکه زمينة انحرا  ديگران را فراهم مي

ايکن  .کننکددانند که با   ا،  لهني با يک دختر و يا ارسال پيام عاطهي، وتي دروغ، با دل آنوا چه مين ي

 کند.فراهم مي هاکار زمينه را براي فريب انسان
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 ترس و يأس .6

 ،وتي کهکر ،سدنده است. يأ، منشأ بسياري از مهايأ، از آي ان،بانو يدگيناپوش يعاطه يهانهياز زم ي ي
ر (. قکرآن ککريم د87  )يوسکف رودا، از گناهان کبيره بکه شک ار مکيرو، يأ، از رو ت خدازاين .است

 ،(. بنکابراين90 انبيکاء ؛56 )وجر «خوانندم  اميد و بيم با را خوي  پروردگار»فرمايد   وصيف مؤمنان مي
بکه  اي از هکر دو، انسکان رازيکرا آميک ه ؛انسان بايد  ر، از عذا  خدا و اميد به رو ت او را ج ع کند

کند که او را در جوت پي ودن راه درست، و بجا آوردن طاعات و وظکايف اي مجو  ميبرندهنيروي پي 
و  ،ز خشم و عذا  الوکي بکيم دارداز يک سو، ا ؛ زيرادهدميها و گناهان ورکت از بدي ديني و اجتنا 

 ،نيالحسک بکن يعلک؛ 94و93ص، 1388)نجکا ي،  از ديگر سو، به آمرز  و رو ت او اميدوار اسکت
 (.230ص، 1409؛ ور عاملي، 148ص، 32، دعاي1376

 ي اسکته چنين عکامل .گذاردا  اثر م آمدن سطح وج نييدر پا، باال رفتن سن ازدواجقت، يدر وق
ازدواج و   ي ديگر از پيامدهاي اف اي  سکني .رمع وليها  غه سر از راه ردنک دايگر  و پبرا  جلوه

  کر، از آينکده و يکأ، از ازدواجويگه دختران جوان، والدين به مسائل جوانان، بهوالن و  مس وجوي بي
بکه  در  حقيقکي ککه گري است.از نو  خودفروشي و روسپي انحرافات اخالقي رين عاملِ است که موم
ام انجک زن و دختکر روسکپي 147بر روي « گريساز  ن دادن زنان به روسپيعوامل زمينه»منظور بررسي 

وجکواني و نسکالگي، يعنکي دوران  20 کا  13سن آغاز به اين کار،  درصد 62شده، نشان داده شده است که 
 کوجوي و مخالهکت بي واين دختران فراهم نبودن شرايط ازدواج  درصد 3/69 جواني بوده و ةهاي اوليسال

شکدن نطر فکراهم اند. به عبارت ديگکر، ايکن دختکران بکه خکاوالدين با ازدواج آنوا را علت اين اقدام دانسته
 (.48، ص1384شجاعي، ) اندمشرو  شدهناهاي شرايط ازدواج، مجبور به ارياي نيازهاي خود از راه

هکا نسکبت بکه  کوجوي مسک والن و خانواده   نگا نگ اف اي  سن ازدواج يا به  عبير ديگر، بيار با
 ار  شکده نه  نوا در اين  حقيق، بل که در  حقيقکات ديگکر نيک  گکبندوباري جنسي ازدواج جوانان با بي

يکايي از شکود. انسکان مکأيو، در دنآري، در دنياي يک انسان مأيو،، هيچ  ص يم زيبايي خلق ن ي. است
بيعکي و وسرت، اندوه،  ر، و ايطرا ، افسردگي، اعتياد،  نبلي، اوسکا، فقکر و نکداري و روابکط غيرط

 دهد. روي، به لذات آني و زودگذر  ن ميش ارد. بدينکند او خود  را فقير و وقير ميناسالم زندگي مي

 ايضعف ح .7

 نهکس وصکر  عبارت است از «ايو»است. ييعف و ان،بانو يدگيپوش از  يگر يعاطه يهانهياز زم ي ي

 کر،  سکبب، به يو عرف يو عقل يشرعهاي ( آن در ار  ا  ورامي)درماندگ )محصور شدن( و انهعال
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شکدن در برابکر متکأثر رنگ چوکره و   ييير «ويا» .(46ص ،3ج ا، )نراقي، بي از سرزن  و ن وه  مردم

 ،1ج، 1372)طبرسکي، کنندانجام آن سرزن  مک  دانند و انسان را برچي   است که مردم آن را عيب م 

)راغکب  هاستها و  رک زشتيخوددار  نهس از زشتي« ياو(. »558ص ،1ج، 1408گنابادي،  ؛165ص

 (.573ص ،1ج، 1412اصهواني، 

  کام عکالم » دهد در پيشگاه خداست، و اصکوالً وجه به اين واقعيت که هر کار  را انسان انجام م 
ن يکا .و چي   از اع کال و وتک  نيکات آدمک  از او پنوکان نيسکت(، 14 علق) «هست  محضر خدا است

رو  ها باز دارد، مشککاريبگذارد، و او را از خال  ي واند رو  برنامة زندگ  انسان اثر زيادم قت يوق

)م کارم  در دل او جا  گيرد و بکه صکورت يکک بکاور قطعک  درآيکد بر اين ه اي ان به اين مطلب واقعاً

 (.369ص ،30ج، 1365؛ صادقي  وراني، 168ص ،27ج، 1374، شيرازي

 است ککه سبببه ه ين . خصيصة ويا و شرم به طور طبيعي، در زن بي  از مرد وجود دارد

برهنگک   و از رو  طبع و غري ه، ميل به پوش  بدن خود در مقابل نکامحرم دارد و از زن فطر اً
و يکک  ويا ده ج ء دارد که نه ج ء آن در زنکان»  ندفرمود صادق امام شود.دچار ايطرا  مي

ا وکوّ»( و نيک  فرمودنکد  114، ص103، ج1372مجلسکي، ) «ج ء آن در مردان نواده شده اسکت

ه ب  فرمودي. خداوند داربه من ارزاني  داشتي خواهم آنچه به آدم ارزانياز  و مي، گهت  خداوندا

سکت ا(. اما گهتني 214، ص15، ج1408ي، نوري طبرس) «داشتم و ويا، رو ت و انس... ارزاني 

قابل زوال   ضعيف، و وتيو  با عوامل  ربيتي قابل  قويتاما زمينة طبيعي دارد، ويا، هرچند که 

 (. 194، ص1، ج1377ديل ي، ) است
خوردنکد و  آنوا فريب شکيطان را  فرمايددر داستان وضرت آدم و ووّا، پس از اين ه ميکريم، قرآن 

هکا  ها و قسک تو هنگام  که از آن درخت چشيدند، زشتي»  فرمايد ناول کردند، مي م نوعه شجرااز 

بکر خکود  ها  درختکان بوشکت )به سرعت( شرو  به قراردادن برگ پنوان اندامشان بر آنوا آش ار شد و

 . (22  )اعرا  «کردند  ا آنوا را بپوشاند

ند؛ يددگرهنگام برهنه شدن، مضطر   ا وان فو يد که آدم و ووّاز اين داستان، به روشن  مي

ها  درختان پناه آوردند و خکود را بکا آنوکا پوشکاندند و زيرا برا  رهاي  از اين والت، به برگ
، آنوکا ه سکر ي کديگر صبر ن ردند  ا لبا، مناسب  به دست آورند. اين در وال  است ککه اوالً

گکر آنوکا نبکود  کا کس در آنجکا نظکاره، هکيچثانيکاً بودند و جاي  بود در مقابل هم برهنه شکوند.

، چون اولين انسان بودند، پوش  برا  آنوا جنبکة اکتسکاب  شان به خاطر او باشد. ثالثاًشرمندگي
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و چون  ،ايطرا  ايشان از برهنگي، فطر  بودن ويا در آنوا بود علتبنابراين،  نوا . هم نداشت

 .(1383، يرجب) آور استبرهنگ  خال  فطرت است، ايطرا 
 ويکا مثالً ست؛ا آمده ي ديگرويا، رابطة  نگا نگي با پوش  دارد و در بسياري از اواديث، اين دو با 

متعددي، ويا نقطکة  جاهايدر  (، و251ص ،2ج ا، بيداوود، بيا) خداوند متعال با هم آمده باراو سِتر در
قکدر فکراوان اسکت شواهد آنگونه اين .(22ص ،5ج، 1409عاملي،  )ور مقابل عرياني دانسته شده است

و  الزمة ويا پوش  اسکت ،بنابراين .ردک)ويا و پوش  ظاهري( را ان ار   وان رابطة ميان اين دوکه ن ي
 ونکة کامکل ويکا هسکتند، ن ونکة کامکل ککه ن ،هاي الويتويا دانست. وج وان شخص برهنه را بان ي

 (.180و179ص، 1386ده، يپسند) اندپوشيدگي ني  بوده
علکل  اين ويگگي را ي ي از ي ي از کساني است که پوشيدگي شديدي داشت و امام صادق لق ان

مجلسکي، ؛ 497ص ،8ج، 1372طبرسکي، ؛ 162ص ،2ج، 1367، يق ک) و يم شدن وي دانسکته اسکت
 .(129ص ،4ج، 1410؛ بخاري، 409ص ،13ج، 1374

سکت ا يرفتکار ايکاوبامکا رفتکار انسکان ؛ بايو ناز دهي، درانياست عر يرفتار ايويرفتار انسان ببنابراين، 
وکا در آن يانيکو عر يدگيکدر ي، نکوعميريکگينظکر م از رفتارهکا را در يبرخک ي. وقتبايپوشاننده، باوقار و ز

 مينيبيو وقکار را در آن مک يدگي، پوشکميکنيرا مکرور مک يرفتکار برخک يو بع کس، وقتک ميکنيمشاهده مک
  ي ک  )« کنکديشرم از خدا، بسياري از گناهان را پاک م»د  فرمودن امام علي .(179، ص1384ده، يپسند)

 راستي، اگر دختر جوان ارز  وجکودي خکود و هکد  از آفکرين  خکوي  رابه .(1548ح، 1366، آمد 
 ه سکيّاري ازکند ککه ه چکون ن ايشکگاآيا هرگ  به ذهن  خطور ميو از سرماية ويا برخوردار باشد، بداند 

 جکوان قکدر هاي آلوده و مس وم ديگران قرار دهد؟ و يا اگر يک پسرعرض نگاهرنگ و لعا ، خود را در م
 دهد؟چراني و امثال آن را به خود ميچشما و قي ت انساني خود را بداند، آيا هرگ  اجاز

 در زنان خودنماييبه  ميِل هاي طبيعِيتوجهي به زمينهبي .8

 کايي در هکاي طبيعکيِ ميکلِ بکه خودنزمينه وجوي به بيبانوان  يگرجلوه ياز عوامل رفتار ي ي

 ي يرغاست که به صورت  يي برّج و خودن ا ميل بهموم زنان،  يهايگگياز و ي بانوان است. ي

است که  سهار  ن ودهو  اين غري ه سخن گهتهاز ، هيدر آنان وجود دارد. قرآن در دو آ يعيو طب

« يال أُولْ ةِياهِلِالْجَبْرُّجْ وْالْ  ْبْرَّج نْ  ْ»  ديفرمايجا مکيدر با آدا  شريعت پاسخ گويند. را اين نياز 
)در برابر نامحرمان( با  زنان ؛(60 )نور« ةٍنَيبِزمُتْبْرِجاتٍ  رْيغْ»  ديفرمايم گريد يةدر آ. (33 )او ا 

  ن نند. ييخودن ا شانيها يو آرا هانتيز
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 يجنسک يهکاگذاشتن جاذبه  يو به ن ا ييودن افقط زنان را از  برّج و خ، اتيآ نيدر ا کريم قرآن
 شکوديم دهيو ف ،مطلب نينگهته است. از ظاهر ا يکرده و از  برّج مردان سخن يخود در برابر نامحرم نو

پوشک  و  سبب، نيزنانه است و در مردان ک تر است. به ه  يهايگگيو  برّج از و ييخودن ا ا يکه غر
در  يتيمحکدود چيکه مردان ه ستيمهووم ن نيمويو  به ا نيبته اال زنان واجب شده است. يوجا  برا

 .(1383 ،يرجب) پوش  ندارند
  ديگوياختصاص آن به زنان م  يو ن  هيغر نيدربارا آثار ا يرمطو ديشو

 و ييبده خودنهدا  يداست كه م نياست، ا افتهيدر اسالم دستور پوشش اختصاص به زنان  نكهياما علت ا
؛ يهدا، مدرد شدكار اسدت و زن شدكارچهدا و دلن است. از نظر تصاحب قلبمخصوص زنا ييخودآرا

 نيداز ا ييزن بده خدودآرا  ي. ميجس  و تن، زن شكار است و مرد شكارچ احبههچنان كه از نظر تص
 يدلبدر خواهديخاص خود، م عتيزن است كه به حك  طب ني. اشوديم ياو ناش يگرينوع حس شكارچ

مخصدوص  يهدااز انحدراف يكند، انحراف تبرّج و برهنا رير دام عالقه خود اسكند و مرد را دلباخته و د
 (.436ص ،19ج، 1379، يمطهر) است دهيآنان مقرر گرد يپوشش ه  برا تورزنان است و دس

ة يکما سند بودن وپباختن، مورد در زن عالقه به دلبر بودن و دل»  ديگويم ارهب نيل بروزو در ا نايخانم ج
  ديگويم يگريد يدر جاوي  (.15ص، 1369ل بروزو، ) «است ديشد اريخرسند شدن بس
و بده  دهيمطلوب بخشد ياثر ارانيزن آن است كه در چش  د ياساس يو آرزوها قيعه التياز تها يكي

 وةيخره شدصدا، طدرز تكلّد  و بداأ يآهنااندام، موزون بودن حركات، خوش ييبايزافه، يحسن قلة يوس
 نهدوده و روحشدان را مجدذوب سدازد کيدواقع گشته، احساسات آنهدا را تحر خرام خود، مطبوع طباع

 (.42ص)ههان، 

ان گکريبکه جلکب د ليکم»  ديکگويزنکان مک يو  بکرّج در زنکدگ ييخکودآرا ا يغر ريدرباره  أث نيه چن
دورانکت، ل يکر.ک  و نيک  ؛44ص)ه ان،  «شوديزن محسو  م يک زندگانمحر ني رو موم ني رب رگ
 .(223ص، 1369

ي، ککه در مويو  وجا  از مويو  روابط دختر و پسر و رفتارهاي نامشرو  جنسک افتراقِ ةاصوالً نقط
 ات جنسکي وست که بدوجابي بي  از آن ه ناشي از ميل به  ظکاهرا شود، آنها ک تر به آن  وجه مي حليل

زنکان در  گکريجلب جنس مخالف باشد، ناشي از ميل به خودن ايي و جلکب  وجکه ع کوم اسکت. جلکوه
 ة کا آسکتان، واجبسا پکس از ازداست که چه گريو جلوه نشانگر ميل طبيعي زن به خودآرايي، مجالس زنانه

 هودشايسکته بک ت خود باقي ب اند. متأسهانه وجود اين ميل طبيعي در زنان چنکان ککهچول سالگي ني  به قوّ
، عداد طبيعکيدينکي از هکدايت ايکن اسکت غهلت نظام اسالمي و نوادهاي سببو به  همورد التهات قرار نگرفت

 (.1383نگاد، ييبايزه است )هاي فاقد صالويت افتادس ان هدايت آن به دست نوادها و شخصيت
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 هاي اسالميعدم پايبندي به ارزش .9

 (13  نوح) «نيستيد؟برا  خدا اوترام  قائل  چرا ؟!شودش ا را چه م راستي »

ز ااسکت. مقصکود  هکاي اسکالميبندي بکه ارز عدم پايوان، بان يدگيناپوش ياز عوامل رفتار ي ي

ر ار بکا  بکا جکنس داين است که برخي از دختران در پوش  و  «هاي اسالميبندي به ارز عدم پاي»

طلب، بکا اد سودجو و فرصتاز سوي افر غالباًکنند. اينان مخالف، ودود اخالقي و م تبي را رعايت ن ي

جويي، در بکد رين شکرايط، شوند و پکس از ککامب و استثنايي ش ار مي رفندهاي مختلف و گاهي عجي

 گري ند. مي ،آنوا را به وال خود رها کرده

ا  هاي سيرناشکدنياريکاي خواسکتهدوست دارد آزاد باشد و در راه  ي،عيبه طور طب انسان

ا  يننهسکا يهارا از خواه  يکس وچيه است دوست ندارد يآزادهتة يو چون ش ،گام بردارد

با ]خواهد فراروي  را بل ه انسان م »  فرمايدکرده، مياشاره  قتيوق نيبه ا ميباز دارد. قرآن کر

    هر گنکاه[ باز کند ] ا برا  ار  اا  قو  استاعتقاد به قيامت که بازدارندهايجاد  رديد در 

 (5قيامت ) آزاد باشد![

 يدر آن سکو  يجنس وريبورهباشد که  يابه گونه دياسالم، روابط زن و مرد نبا دگاهياز د

آن  مجاز است و کشاندن ييزناشو يمنحصراً در چارچو  زندگ يجنس ذ لذ رايز؛ داشته باشد

، گريل دو در کنار عوام شوديم ياجت اع يهاتيفعال في، موجب  ضعجامعهخانه به  طياز مح

ن و زنان، بين مردا»فرمودند   رسول خدا دارد. ييو بس ا ميمستق ريازدواج  أث ماردر کاه  آ

، 1408نکور ، )« ناپکذيري داردي جبراناهآسيب هازيرا ش ستن اين وريم ؛وريم ايجاد کنيد

 (.264، ص14ج

و بانوان بخواهند  کنترل نشودها با منطق عقل و شر  ها و آزاديهو،است که اگر  يعيطب

دون رعايت آدا  اسالمي و عقلي، با ، هرگونه که خواستند بپوشند و ب«آزادي فردي»با منطق 

شد؛ زيرا  دنخواه رديد، قرباني فساد واکم در روابط اجت اعي ديگران ار با  برقرار کنند، بي

هککاي آلککوده، و ک، ناپوشککيدگي بککانوان، نگاهوگوهککاي محککرسککبب، گهتو آمککدهاي بيرفککت 

هاي دروغکين و عشکقسکاز هاي غيراخالقي در روابط اجت اعي مسائلي است ککه زمينهانگي ه

 شکده کاشته نگاه نيم با که عشق  بسا ا »فرمودند   گردد. امام عليهاي ناپايدار ميهو،

سکخت  بايکد(، بنکابراين، 11، ص78، ج1372، يمجلس ؛5314ح، 1366، يآمد ي ي  )« است

رم  ن، به ناز) انگي ا  هو،پس به گونه»فرمايد  مراقب پوش  و نگاه بود. خداي رو ان مي
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( )و دور از  حريک گوييد که بي اردالن در ش ا ط ع کنند، و سخن شايستهمسخن  (از و طن

با  زنان پيامبرويگه ، بهواجب است که سخن گهتن زن مسل ان؛ يعني (32او ا  )« بگوييد!

آنان با ديگران نامشرو  وگوها به روابط گهت ا ، باشدنرمي و طنازي خال  از ، جدي و مردان

درسي، م)  اندبدر امان  هااز آسيبدر نوايت، جامعة اسالمي و  عهتشان محهوظنشود و منجر 

 (.318، ص10، ج1419

عنکا  وجکا  بکه م  لةلة وجا ، به معنا  من و  کردن زن نيست. مسک مس»دختران بايد بدانند که 

رر يک هکم بکه ،ايکن ککارزيکرا  ؛قيد و شر  زن و مرد در جامعه استجلوگير  از اختال  و آمي   ب 

 يجکواد ؛1368اي، وسيني خامنهر.ک  ) «، به خصوص به يرر زناست جامعه و هم به يرر زن و مرد

 (.423ص، 1391، يآمل

 بکارادر مياسکت ککه قکرآن ککر يدختر و پسر، داستان انيم دهيو روشن ار با  پسند بايز اريبسن ونة 

داسکتان  نيکا (.26کک23  صصق) مطرح کرده است بيشع وضرت با دختران يرابطة وضرت موس

  شودياشاره مبرخي از آنوا است که به  يمطالب مو  داراي

هتکار آن گرفتار، نگاه، پوش  و  دوداقلي ميان دختر و پسر، بايانساني و در يک رابطة الف. 

فرمايکد  مي شعيبوضرت در  وصيف راه رفتن دختر  خداوند باشد.« ويا»دو بر اسا، اصل 

(؛ 25  )قصص« داشت، ن د او آمد[ در وال  که با والت شرم و ويا گام برم ني   از آن دو ]ز»

، زيرا شيوا ورکت، سبک سخن گهتن و نحوا لبا، پوشيدن، وامل پيام است و در هر فرهنگکي

 گويد.با مخاطب  سخن مي

 مراعکات را آن شکعيب وضکرت دختکران که است يک ارز  مرد و زن ميان وريم . 

 .کردندم 
ر شکده  عبيک« رصکْبْ وّغْک»چراني خودداري ورزيد که از آن به يد از نگاه ناروا و چشمباج. 

سي (. گذرگاه ورود به انحرافات جن59و58، ص16، ج1374، يرازيم ارم ش؛ 31و 30)نور  است

هکاي آلکوده  خکم شکووت را در دل بکارور سکاخته، اسکت. نگاه« چشم چرانکي»و فساد اخالقي 

ظکر دوخکتن )بکه نکامحرم( ن»فرمودنکد   کند. امام صادقحرا  مبتال ميصاوب  را به فتنه و ان

بسا نگاه  که وسرت درازمکد   را )در دل( بکه ار   ير  مس وم از  يرها  ابليس است و چه
ککارد، و چراني  خکم شکووت را در دل ميچشکم» ا، ماده نظر(. ني  فرمودنکد  )ق  ، بي« بگذارد

 .(434، ص9، ج1406)مجلسي، « في است که منشأ فتنه گرددچنين کاري براي نگاه کننده کا
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 گيرينتيجه

عتقکادي، اين شکد ککه عوامکل ا «يدگياز پوش  يبا گر تيرابطة شخص»نتيجة  أمالت اج الي به مويو ِ 

بب سکند که در گستر  ابتذال در پوش  نق  اساسکي دارنکد و هست عاطهي بخشي از عواملي رواني و

عي شکوند و بکراي ککانون خکانواده اجت ا وهاي رواني، عاطهي گرفتار آسيب انند بسياري از جوانشومي

گري در گهتکار وجابي و عشکوههاي متعددي به وجود بيايد.  رديدي نيست که با گستر  بيبحران هم

بينکد و شکدت آسکيب ميهو رفتار دختران، عالوه بر قرباني شدن آنوکا، در درازمکدت، ککانون خکانواده ب
ي از )بحکران هويکت و ناآگکاه ناختيرود. عوامل شخانوادا پايدار است، از بين مي شر  اولية اعت اد، که

، ع ت نهس پايين، فقر عکاطهي،  کر، محبت )فقدان ن ايي(، و عوامل عاطهي و گرايشيپيامدهاي جلوه

و  ر زنکاند خودن کايي بکه ميلِ هاي طبيعيِ وجوي به زمينهبي) هاي رفتاري(، و زمينهاييعف وو يأ،، 

وجکابي و هايي هسکتند ککه در بکروز بيهاي اسالمي( بخشي از عوامل و زمينکهبندي به ارز عدم پاي

 ن ايي نق  بس ايي دارند.جلوه

هاي زندگي بي  از مشکاوره و درمکان،  کرويج  أکيد بر راهن ايي و آموز  موارت پيشنهادات:
هس و نها،  قويت اي ان و اف اي  ع ت فرهنگ ازدواج ساده، از سوي مس والن کشور و خانواده

هاي زندگي به پدران و مکادران و نيک  بکه فرزنکدان از دوران خودباوري، آموز  مست ر موارت

   در نسکلکودکي و دبستان، استهاده از رسانة  أثيرگذار  صويري براي ايجاد رووية اميد و نشا

ف ر و رگردانکان متعوکد، روشکنگان و کاهاي مخر ،  ربيت  ويه کننکدجوان، وذ  الگوسازي

اف ارهکاي هاي ع ومي بکا آثکار مهيکد و سکازندا م تکو  و  وليکد نرمخانهمؤمن، گستر  کتا 

هايي اسکت ککه بايکد جامعکة مسک ول بکراي وکل معضکل ساز بخشي از فعاليتهدف ند و هد 
 ن اقدام ن ايد.ن ايي دختران بدااجت اعي و فرهنگي و انساني جلوه
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 نابعم
 .الوجره دارقم، يي، ر سيدشريف  ا،، بيلبالغهنهج ا

 .دفتر نشر الواد قم،  ،علي بن الحسين، 1376، هسجادي هصحيف

 .القلم دارکويت، ، الرسالة عصر في المرأة تحرير م،1999 عبدالح يم، ابوشقّه، مح د

الدين عبدالح يکد، بيکروت، محيي ،  حقيق مح دداوودسنن ابي  ا،بي سلي ان بن أشعث السجستاني األزدي،داوود، بيا

 .النبويه ةالسنّدار اوياء 

 بير.اميرک  وران، ، چ ششم،شناسي شخصيت از ديدگاه اسالميروان ،1387 اصير،او دي، علي

 .اننشر نوضت زنان مسل  وران، ، مخزن العرفان در تفسير قرآن ،1361 امين، بانوي اصهواني سيده نصرت،

 ن کثير.،  حقيق مصطهي ديب البيا، چ چوارم، بيروت، دار ابصحيح البخاري ق،1410 بخاري، مح د بن اس اعيل،

 سالمي.ادفتر نشر فرهنگ   وران،چ دهم، ، شناسي نوجوانانروان ،1384 بيابانگرد، اس اعيل،

 وينپر و جوادي مح دجعهر  رج ه ،(پگوه  و نظريه) شخصيت ،1381پي جان،  اوليور و اي لورنس پِروين،

 آييگ.  وران، کديور،

 .ثيالحد دارچ ششم، قم، ، پژوهشي در فرهنگ حيا ،1386 عبا،،ده، يپسند

 .ثيالحد دارچ پنجم، قم، ، ياز زندگ تيرضا ،1384 ،ککککک 

 .نشر وضورقم، ، حجاب ميوة شناخت ،1385 پورسيدآقايي، مسعود،

 .تيو  رب مين، پگوهش ده  عل ورا ، ي،  رج ه ريا بخشاده متفکر دگاهيانسان از د ،1382 راجرز،ک، ي ر

 .اسالمي دفتر  بلييات، قم، تصنيف غرر الحکم و درر الکلم ،1366 ،عبدالواود،   ي   آمد 

 .، قم، مرک  نشر اسراءزن در آينه جالل و جمال ،1391 جوادي آملي، عبداهلل،

 ي.اسالم گفرهن نشر دفتروران،  ، يو دانشمندان اسالم يغزال دگاهياز د يشناسروان ،1367 مح دباقر،ديس، يوجت

 .آل البيتقم، ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ق،1409 ور عاملي، مح د بن وسن،

 .انتشارات آل عل قم، زاده، صادق وسن  رج ه، تحف العقول ،1382 ، ابن شعبه،يوران

 .کشور سراسر پ شک زنان از گروهي ديدار در ،26/10/1368 اي، سيدعلي،سيني خامنهو

 .دانشگاه  وران،  وران، مجلد( 16) نامه دهخدالغت ا، بي، اکبرعل ، دهخدا

 .هاسالميچ سوم،  وران، ، ييجلدي(،  رج ه سيدعبدالحسين ريا 2) ارشاد القلوب ،1377 ديل ي، شيخ وسن،

بيکروت، ، ان عدنان داود ،  حقيق صهوالمفردات في غريب القرآن ق،1412 راغب اصهوان ، وسين بن مح د،

 .الشاميةالعلم الدار  دار

 .56-48، ص87،  معرفت، «آن در سالمت روان  زنان ريثأوياء و خودآراي  و  » ،1383 عبا،،، يرجب
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 .23، ص17،  حوراء، «به محارم در خانواده يو  جاوز جنس سميمدرن» ،1384 ،نرگسي، ريارمضان

 .12-3ص ،9،  حوراء، «ها و راهبردهاو آراي ، آسيبپوش  » ،1383 نگاد، مح دريا،زيبايي

 .الشروق دارقاهره، ، القرآن ظالل يف ق،1425 د قطب،يس

 .،  وران، س ت2، جرشد شناسيروان ،1375 ه  اران، و سيف، سوسن

 .چور  وران، ،شخصيت شناسيروان در هانظريه و هامکتب ،1363، ديسع شاملو،

، «نجوانکا اخالقکي انحرافکات در آن نقک  و ازدواج سکن اف اي  شناختيروان يل حل» ،1384 شجاعي، مح دصادق،

 .53-46ص ،97،   معرفت

ذيکل  ،اهلل مرعشي نجهي، قم، کتابخانه آيتاقرب الموارد في فصح العربيه و الشواردق، 1403 شر وني، سعيدالخوري،

 «.فعل»و « ع ل»هاي ماده

يبک ، وب نصر، نجهقل  کربن، سيدوسين هانر   مقدمه و ،  صحيحاقاشر شيخ مصنفات مجموعه ،1375 اشراق، شيخ

 .فرهنگ   حقيقات و مطالعات ،  وران، مؤسسه4ج

 .اعل  بيروت،  چ پنجم، ،ألماليا ق،1400 ،صادق   وران ، مح د

 .فرهنگ اسالم ، چ دوم، قم، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن ،1365 ،ککککک 

 .مدرسين ةمعدفتر انتشارات اسالم  جاچ پنجم، قم، ، الميزان فى تفسير القرآن ق،1417 ،سيدمح دوسين، طباطباي 

وم، سکچ ،  حقيق  با مقدمه مح کدجواد بالغکي، مجمع البيان في تفسير القرآن ،1372 ،طبرسي، فضل بن وسن

 .ناصرخسرو وران، 

 .البالغة ، قم، نشرالمحاکمات مع التنبيهات و االشارات شرح ،1375 نصيرالدين، طوسي، خواجه

، چ يتکدمح دباقر وجي،  رج که سکشناسي از ديدگاه غزالي و دانشممندان اسمالميروان، 1387م، يعث ان، عبدال ر

  .يدفتر نشر فرهنگ اسالم ،ازدهم،  وراني

چ چوارم، هاشم رسولي محال ي، ،  حقيق سيدتفسير نور الثقلين ق،1415 ،علي بن ج عه عروسي ووي ي، عبد

 . اعيلياناسقم، 

 .،  وران، راه رشدفرهنگ فارسي عميد، 1389ع يد، وسن، 

 .يفرهنگ و يعل  وران،  جم، ويخد کوش  به ،يخوارزم  رج ه ،الدين علوم احياء ،1364 ابووامد، ،يغ ال

 .دفتر نشر معار قم ، اخالق و رفتارهاي جنسي ،1384 غالمي، يوسف،

 .الهيجيچ سوم، قم، ، اننمايي زنان و نگاه مردجلوه ،1385 ،ککککک 

 .م، بوستان کتا ق، ولئوالدين و مربيان مس ،1377 ريا،رهاديان، ف

 .ال الک داربيروت، ، ةالمرأ دنيا ق،1418 اهلل، سيدمح دوسين،فضل
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 .از قرآن ييهادر، يمرک  فرهنگقم، ، تفسير نور ،1387 قرائتي، محسن،

 .ال تا  ، قم، دارج اير  موسو  سيدطيب ،  حقيققمى تفسير ،1367 ابراهيم، بن ق  ، عل 

 .اسالميه، چ دوم،  وران، الکافي ،1362 ،عقو يجعهر مح د بن ابيکليني، 

ألعل کي ا سةةمؤس، بيروت، چ دوم، تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة ق،1408 ،سلطان مح د، گناباد 

 لل طبوعات.

 . وران، دان س، يه رئوسام ش ي،  رج ه پرروح زن ،1369 جينا،ل بروزو، 

 .10ص ،12و11،  صباح، «تيو بحران هو تيهو» ،1383 فر، غالمريا،يمتق

 . وران، مؤسسه فرهنگي انتشارا ي م يالچ چوارم، ، شناسي زن و مردروان ،1385 مجد، مح د،

 .،  وران، اسالميهبحار االنوار ،1372 مجلسي، مح دباقر،

 .دار محبي الحسين وران، ، القرآنمن هدي  ق،1419 مدرسي، سيدمح د قي،

 .يني خامام  يو پگوهش يسسه آموزشؤ، قم، مهاها و پاسخپرسش ،1382 صباح ي دي، مح د قي،م

 .صدرا قم، ،مجموعه آثار ،1389 ،ي، مر ضيمطور

 .صدراچ چواردهم، قم، ، نظام حقوق زن در اسالم ،1379 ،ککککک 

 قکم، نکاظم، او کد  رج که ،اسمالمي شخصميت ريزيپي در آن نقش و توحيدي تربيت ،1387 ن،يوس خيش معن،

 .ياسالم فرهنگ و علوم پگوهشگاه

 .اإلسالميةدار ال تب ،  وران، تفسير نمونه ،1374 ،ناصر، م ارم شيراز 

 .گسترهين، ساي، ق ويح مح دريا برزگر خالقي،  صحمثنوي معنوي ،1381 د،ين مح الد، جالليمولو

 اله ر. دارچ چوارم، قاهره، ، التاج الجامع لالصول في احاديث الرسول م،1975 ناصف، منصور علي،

هکاي بنيکاد پگوه چ دوم، مشکود، ،  رج ه و يدريکا شکيخي، حديث و روان شناسي ،1388 نجا ي، مح د عث ان،

 .اسالمي آستان قد، ريوي

األعل کي  ةمؤسسة، بيکروت، چ چوکارم، ،  صحيح و  عليکق سکيدمح د کالنتکرجامع السعادات  ا،بي ،مالمود ، نراق 

 .لل طبوعات

 .کثير ابن ، بيروت، دارالمسائل مستنبط و الوسائل مستدرك  ا،بي وسين، ، ميرزاطبرسي نوري

 ، بيکروت،البيکتگروه پکگوه  مؤسسکه آل  مصحح، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ق،1408 ،ککککک 

 .مؤسسه آل البيت

 .ي وران، سازمان آموز  انقال  اسالما ، يفلسهه،  رج ه عبا، زر لذات ،1369 دورانت، ليو
 


