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 چکیده 

رعایت حیا، عفت، غیرت، پوشش اسالمی در ادیان الهی باالخص دین مبین اسالم جهت حفظ و استقرار و متعالی شدن بنیان 

اما در دنیای امروز، مکتب های نوظهور، در . خانواده و در نتیجه سالمت و پیشرفت جامعه، امری ضروری به نظر می رسد

از این رو شناخت مفاهیمی چون حیا، عفت عمومی، پوشش . استعمار آدمیان به دنبال امحای این فضایل اخالقی اندراستای 

اسالمی در راستای ثبات بنیان خانواده و تعالی جامعه و احیای این امور در برابر هجمه های فرهنگی استعمارگران، امری الزم 

حلیلی و با استفاده از تکنیک فیش برداری و با تکیه بر تفاسیر متعدد و منابع این تحقیق به روش توصیفی ت .به نظر می رسد

 .نگارش یافته است "احیای حیا، عفت عمومی، پوشش اسالمی در راستای پایداری خانواده و تعالی جامعه  "تخصصی با هدف 

به طور  "پوشش اسالمی"، "ت عمومیعف"،  "حیا"، مفاهیم  "احیای تفکر اسالمی" مهودر این نوشتار ضمن پرداختن به مف

در راهکارهای عملی "،  "علل تزلزل بنیان خانواده "این نوشتار تالش دارد، پس از بررسی . نداختصار مورد بررسی قرار گرفته ا

احیای حیا، عفت عمومی، "را ارائه نماید تا بسترهای مناسب فکری و عملی برای  "جهت پایداری خانواده و تعالی جامعه

نتیجه ی حاصل از تحقیق منجر به رهیافتی از  .فراهم گردد "شش اسالمی در راستای پایداری خانواده و تعالی جامعه پو

  .در جهت احیای حیا، عفت عمومی، پوشش اسالمی در راستای پایداری خانواده و تعالی جامعه گردیده استراهکارهای عملی 
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 مقدمه 

خداوند رحمان و منان، نبی مهربان مسلمانان و کتاب مقدسشان قرآن را بعنوان آخرین و کامل ترین دین بر جهانیان عرضه 

پس باید آخرین دین، کامل ترین، دقیق ترین، بهترین، قوی ترین و شفاف ترین نظریه ها و ایدئولوژی ها را در هر زمینه . فرمود

یکی از زمینه های سعادتمندی بشریت، حفظ . سعادتمندی بشر به ارمغان بیاورد که بی شک این مهم تحقق یافتای جهت 

حفظ . ابعاد روحانی و جسمانی انسانیت از قرار گرفتن در مسیر نخوت و حماقت است که مسیری است بر خالف عقل و فطرت

اسالم مقدس، رعایت پوشش . رت از آموزه های دین اسالم استگوهر وجودی انسانیت، حیا و عفت، پایبندی به مقدسات و غی

اسالمی را جهت حفظ بنیان های ارزشمند خانواده و جامعه الزم و ضروری می داند و دستوراتی کامل و دقیق برای تحکیم این 

ان و استثمارگران غرب از طرف دیگر، استعمارگر. بنیان ها و دست یابی به پیشرفت و سعادت را بر انسان ها عرضه نموده است

به دنبال بهره .... با استفاده از قدرت های تبلیغاتی فراوان با شعارهایی چون مدرنیسم، زن مدرن، برابری حقوق زن و مرد و 

از این رو شناخت . کشی جنسی و تبلیغاتی و مالی و افساد جامعه بواسطه ی مبتذل نمودن و عریان نمودن زن امروز هستند

حیا، عفت عمومی، پوشش اسالمی در راستای ثبات بنیان خانواده و احیای این امور در برابر هجمه های مفاهیمی چون 

  .فرهنگی استعمارگران، امری ضروری به نظر می رسد
 

 احیای تفکر اسالمی

 تفکر طرز که است پیامبری اولین( السالم علیه) نوح که آید می بر کریم قرآن از. الهی است معارف احیاگر( السالم علیه) نوح

 قاطع حجّت که بود کسی اوّلین او (۱۵۲/۰: ۰۹۳۱جوادی آملی، ) .آورد شریعت و کتاب و آموخت مردم به را احتجاج و عقلی

 و بود شده فراموش داشت سابقه اگر یا و نداشت سابقه نوح از قبل امور این. کرد ارایه رسالت و وحی اثبات برای را معجزه

 جامعه در اکنون که است معارفی آغازگر او که گفت توان می جهت همین به. یافت رواج و احیا( السالم علیه) نوح توسط دوباره

، عیسی روح (السالم علیه)، موسی کلیم اهلل(السالم علیه)ابراهیم خلیل الرحمن (۱۵۲/۲: ۰۹۳۱همان، ) .است مشهود بشری

و پیامبر بزرگوار اسالم ( السالم علیه)، یوسف(السالم علیه)،یعقوب(السالم علیه)،سلیمان(السالم علیه)، داوود(السالم علیه)اهلل

 .و همه ی پیامبران عظیم الشان در امتداد این احیاگری معارف الهی بودند( صلی اهلل علیه و آله)

رخ  پیامبرانکه در تعلیمات و کتب مقدس   است هایی تبدیل رسالت و ظهور پیامبران جدید تحریف و یکی از علل تجدید

 ،پیامبران غالبا. اند داده می دست از هدایت مردم برای تعلیمات ، صالحیت خود را کتابها و  آن به همین جهت داده است و می

ظهور  (۰۰: ۰۹۳۱مطهری، ). اند یافته پیشینیان خود بوده  تحریف تعلیماتی  کننده اصالح و شده فراموش سننی احیا کننده 

بیشتر معلول  بشر به پیام نوین و رهنمایی نوین نیست،  نیازمندی تغییر و تکامل شرایط زندگی و ا معلولپیاپی پیامبران تنه

 (۰۲: ۰۹۳۱همان، ). های کتب و تعلیمات آسمانی بوده است و تبدیل تحریف ها و نابودی

بشریت را  «( صلی اهلل علیه و آله)اصالح امت رسول اهلل»، در امتداد احیاگری پیامبران الهی و با شعار (علیه السالم) حسینامام 

قال الحسین . از نابودی نجات داد و چون چراغ پرفروغ تاریخ، مسیر هدایت و سعادت را برای تمام آزادی خواهان روشن کرد

همانا قیام من برای « منکرانّما خرجتُ لطلب االصالح فی امّةِ جدّی ، اُرید اَن آمر بالمعروف و أنهی عنی ال»( : علیه السالم)

و چه نیکو، این ابر مرد  .(00۵۹۲۳ : ق۰0۱۹، مجلسی). اصالح امّت جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است

او با . او می دانست، دنیا طلبان، همیشه دنبال تحریف و بدعت اند. او می دانست، تاریخ تکرار می گردد. تاریخ، به مقصود رسید

ن قیام عظیم به احیاگران تاریخ آموخت هرگاه ظالمان و حاکمان و سیاسان به نام دین بر دین ظلم کردند آگاه باشید و ای

 . کل یوم عاشورا و کل ارض کربال :جامعه و اسالم را دریابید و به فریاد اسالم برسید و  چه خوش گفت

مردان و زنان باایمان با تکیه بر خدا و در امتداد حرکت امام  احیاگری، یعنی هرگاه احکام دین خدا، به تعطیلی کشیده شد،

 .، به احیاگری و روشن گری بپردازند و نگذارند افرادی سودجو، دین اسالم را به انحطاط بکشانند(علیه السالم)حسین
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 و است ریخته قرآن خود را طرحش که است اساسی اینها، همه اسالمی، تفکر حیات اسالمی، حیات :تعبیرات این همه اساسا

 این ندای! مردم ای  (یحییکم لما دعاکم اذا للرسول و هلل استجیبوا آمنوا ایهاالذین یا) :گوید می است قرآن خود از تعبیرها

 یک شما برای پیغمبر این کند می زنده را شما که حقیقتی آن به کند می دعوت را شما که پیغمبری این بپذیرید، را پیغمبر

 .است حیاتبخش است، بخش زندگی او تعلیمات است، محیی یک است، اسرافیل

از آنجایی که گاهی مسلمانان به این دستور صریح قرآن در طول تاریخ بی توجه بوده اند و عمل نکرده اند، ظاهرا روح اسالم در 

جدید حیات اسالمی که و این جاست که اقبال الهوری آن مصلح بزرگ اسالمی، معتقد می شود به ت. جامعه اسالمی مرده است

 تفکر در کار نقص. حیات اسالمی را باید تجدید کرد و امکان تجدیدش هست چون اسالم نمرده است، مسلمین مرده اند

 ۰۹۳۱، طهریم) است مرده صورت به نیست، ای زنده صورت به اسالم از مسلمین تلقی طرز مسلمین، فکر یعنی است مسلمین

معتقد است از آنجایی که دین مبین اسالم، دین جاودانه است و دینی است که تمام دستورات و او  .(باتلخیص ۰۵۰۳-۲۰ :

جهت سعادتمندی بشر در آن ارائه شده است، پس با بازگشت به اسالم ناب و آزادی از بند و اسارت تقلید، می توان تفکر 

  :گوید این مورد می چرا که در اسالمی را در مسلمانان احیا کرد

  من بجز عبرت نگیرم از فرنگ   ارد شیوه های رنگ رنگگرچه د

   .(۹0۱ : ۰۹۳۳، الهوری) دولت قرآن بگـــیر آزاد شو   ای به تقلیدش اســـیر آزاد شو

احیای تفکر اسالمی در مسائل مختلف امری ضروری به نظر می رسد، باالخص مسائلی که تا امروز مسلمانان در آنان پیشرفتی 

دشمنان ایشان در آن مسائل موفق تر بوده اند و یا حتی تفکرات دشمنان اسالم بر جوامع مسلمان در این زمینه  نداشته اند و یا

ها غالب بوده است و یا در صورت پیشرفت در یک بازه ی زمانی خاص، در بازه های زمانی دیگر، مخالفان اسالم توانستند با 

. و علمی، بینش خویش را در جوامع مسلمانان به عرصه ی ظهور برسانندبهره گیری از قدرت های مختلف اقتصادی و سیاسی 

یکی از این مسائل در زمان حاضر، حیا، عفت عمومی ، پوشش اسالمی در راستای پایداری خانواده و تعالی جامعه است که اگر 

. ه های مختلف، باز خواهد ماندجامعه مسلمانان در این مساله به چالش کشیده شود، از بسیاری از پیشرفت های مهم در زمین

لذا بررسی مفاهیم حیا، عفت عمومی، پوشش اسالمی در راستای ثبات بنیان خانواده و تعالی جامعه با محوریت تفکر ناب 

 :اسالمی از اهداف این پژوهش است

 

 :معناى حیا

این واژه ضروری است عالوه بر استناد به از این رو برای درک مفهوم حقیقی . بیان شده است(( حیا)) واژهتعاریف مختلفی برای 

( سالم اهلل علیهم اجمعین)برخی از تعاریف ارائه شده از نظر لغت شناسان و علمای اخالق، به قرآن و احادیث ائمه اطهار 

 :تمسک جست تا حقیقت این موضوع مهم برای همگان روشن تر گردد

 :خواهد شددر ذیل به برخی از تعاریف ارایه شده به اجمال اشاره 

راغب )تحٍ اَلحَیاءُ اِنقِباض النفسِ عن القَبائحِ و تَرکُهُ لذلک یُقالُ حَیَیَ فهو حیٌّ، و استِحیاء فهُوَ مُستحیٍّ، و قیل استحیَی فهو مس

است،  -که اسم فاعلش حیٌّ  –لذا می گویند حیی . حیا خوددرای نفس از زشتی ها و ترک آنهاست( : ۲۳۱: ق۰0۰۲اصفهانی، 

حیا به : لذا می توان گفت. اسم فاعلش مستحیی است – یستحی –و نیز گفته شده . که اسم فاعلش مستحیٍ است –استحیا 

 . معنای خجالت، شرم، آزرم است

ن من یُخوفُ ما یُعابُ بهِ و یُذَم أَلحَیاءُ تَغَیُّر وَ إِنکِسار یَعتَرِی اإلِنسا: طریحی در کتاب مجمع البحرین این طور بیان می دارد

آن را عار می داند و از مورد عتاب و مذمت   حیا تغییرحالت و انکسار در رفتاری است که انسان انجام(: ۰۰۹: /۰۹۳طریحی، )

 .ترسدقرار گرفتن بواسطه آن، می

یح شده و نیز مانع تعمّد در از بین اى است که مانع ارتکاب و انجام اعمال زشت و قب حیا غریزه: فرمایند مرحوم مجلسى مى

 .(۰۵۳۱ : ق۰0۱۹، مجلسی)شود بردن و تقصیر در حقوق حق تعالى و خلق خدا مى
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 حیا از منظر قرآن و روایات

 :در قرآن مجید در مواردى، به مفهوم حیا تصریح شده است

کند که به پشه و کمتر از آن مَثَل  خدا حیا نمى( ۲۱آیه ( ۲)بقره )؛ فَمَا فَوْقَهَاأَن یَضْرِبَ مَثَالً مَّا بَعُوضَةً  الَ یَسْتَحْیِی إِنَّ اللَّهَ » -۰

هاى خدا را به مسخره گرفته بودند و خداوند با این آیه به آنها  این آیه در مقابل دشمنان و معاندانى بود که مَثَل. «بزند

اى وارد  کوچک ابایى ندارد و به ساحت قدسى او خدشههاى  فهماند که براى تفهیم مسائل به شنوندگان، از آوردن مثال مى

  .شود نمى

فرا خوانده شدید، زودتر از زمان ( ص)چون به خانه پیامبر »: فرماید مى( ص)در جاى دیگر به اصحاب پیامبر  ،منانخداوند  -۲

نیاورید، زیرا این امور ایشان را به سرگرمى روى ( ص)متداول نروید، لکن بعد از خوردن غذا متفرق شوید و در حضور رسول اهلل 

  (۹/آیه ( ۹۹)احزاب ) «.که حقیقتى را بیان کند اما خداوند شرم ندارد از این. گوید دهد، ولى او از روى شرم سخنى نمى آزار مى

تْهُ إِحْدَاهُمَا فَجَاءَ »: فرماید جا که مى اى دیگر، خصلت حیا را به صورت کاربردى مطرح کرده است؛ آن در آیه ،خداوند سبحان -۹

رفت باز آمد  که با حیا راه مى( دختران شعیب)یکى از آن دو ( /۲آیه ( ۲۳)قصص )؛ تَمْشِی عَلَى اسْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ

   « .پدرم تو را فرا خوانده است: و گفت

شش اسالمى بسنده نکنند بلکه عالوه بر آن، در راه آموزد که اگر خواهان عفت و تقوایند، فقط به پو این آیه به دختران ما مى

دختر شعیب نه تنها در راه رفتن خودنمایى نکرد بلکه به هنگام . رفتن، صحبت کردن و نگریستن نیز دقت الزم را به عمل آورند

 .رسانید( ع)گویى اکتفا کرد و صرفاً پیام پدر را به موسى  بیان مطالب، به خالصه

سوره یوسف  ۲0در آیه . باشد آیه عیناً آورده شده؛ این حیا بیشتر به بحث عفت در رفتار زنان مرتبط می کلمه استحیاء در این

اگر برهان [ یوسف نیز]آهنگ وی کرد، و [ آن زن]و در حقیقت، »: فرماید می( ع)در بیان علت امتناع حضرت یوسف

 «.کرد پروردگارش را ندیده بود، آهنگ او می

برهان »در تفسیر ( ع)العابدین امام زین .به عنوان عامل بازدارندگی از گناه اشاره شده« برهان پروردگار» در این آیه شریف، از

برای چه این کار را »: یوسف از او پرسید. ای بر روی آن انداخت زن عزیز مصر به سوی بت رفت و پارچه: فرماید می« پروردگار

کنی از چیزی که  آیا تو شرم می :در این هنگام، یوسف به وی گفت! ما را ببیندپاسخ داد شرم دارم از این که این بت،  »کردی؟

نوشد؛ ولی من شرم نکنم از کسی که بشر را آفریده و او را دانش  خورد و نه می فهمد و نه می بیند و نه می شنود و نه می نه می

چه باعث حیای زلیخا  آن. «روردگارش را ندیده بوداگر برهان پ»: فرماید این، معنای سخن خداوند است که می. «!آموخته است؟

شد، این بود که ( ع)شد، ناظر بودن بت بود، هر چند نظارت او بر اعمال بشر، خیال باطل است و آنچه مایه شرم حضرت یوسف

 (۲۱:۰۹۳۹،پسندیده). خداوند، آگاه و ناظر بر اعمال بشر است

داند که  آیا نمی»علق  ۰0آیه . آن توجه داده شده، وجود ناظر و نظارت استترین مباحثی که در تعریف حیا به  یکی از اساسی

توجه به نظارت . در این آیات بدون این که به واژه حیا و یا عفت آمده باشد در محتوا به حیا اشاره دارد« بیند؟ خداوند او را می

که مردم را به ترس فرا بخواند، به حیا فرا  یش از آندر حقیقت، خداوند پ. انگیزد و دیدن خداوند و درک حضور او، حیا را برمی

 ( ۱: ۰۹۳۹، به نقل از بهزادی ۲۳:۰۹۳۹،همان. )رساند خوانده و این، جایگاه و اهمیت حیا را در نظام تربیتی اسالمی می

وهای جاوبدان انسان که الگ( سالم اهلل علیهم اجمعین)و عترت مطهرش ( لی اهلل علیه و آلهص)نبی مکرم اسالم   ،در این راستا

در مسیر احیای حیا و عفت بوده اند سخنانی نغز و راهگشا مطرح نموده اند که درذبل به تعداد اندکی از این احادیث اشاره 

 :خواهد شد

 

 :عقل و حیااط ارتب
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صِفَةُ »: عاقل آمده استدر بیان صفات ( لی اهلل علیه و آلهص)حیا چنان ارزش و اهمیتى دارد که در کالمى گهربار از پیامبر اکرم

ى  ودر دنباله شود ؛ ویژگى عاقل این است که هرگز حیا از او جدا نمى (۰۵۰۲۳ : ق۰0۱۹، مجلسی) «...الیُفارِقُهُ الْحَیاءُ... الْعاقِلِ

وَ الیَرْتَدِعُ فیما بَقِىَ مِنْ الیَخافُ ذُنُوبَهُ الْقَدیمَةِ، ...وَ صِفَةُ الْجاهِلِ »: فرمایند همین حدیث، حضرت در صفات جاهل و نادان، مى

ترسد و در باقى مانده عمر نیز از گناه دست  اش نمى از گناهان گذشته... ؛ و صفت جاهل این است که«...عُمُرِهِ الذُّنُوب

 .دارد برنمى

 .حیا اصالً عاقل نیست بى:  می توان گفت معناى این حدیث ایندر نتیجه در 

 :عقل، حیا و دینپیوستگی 

إنّی اُمِرتُ أنْ اُخَیِّرَکَ واحِدَةً مِنْ ثالث، فَاخْتَرْ واحِدَةً وَ دَعْ ! یا آدَمُ: ، فَقالَ(ع)هَبَطَ جِبْرِئیلُ عَلى آدَم»: فرمایند مى( ع)علىامام 

فَإنّی قَدْ إخْتَرْتُ الْعَقْلَ، فَقالَ جِبْرئیلُ لِلْحَیاءِ : دمُقالَ آ. الْعَقْلُ، وَالْحَیاءُ، وَالدِّینُ: وما الثَّالثُ یا جِبْرِئیلُ؟ فَقالَ: فَقالَ لَهُ آدمُ. إثْنَتَیْنِ

 : ق۰0۱۹، همان) «فَشَأنُکُما، وعَرَج: قال. یا جِبْرِئیلُ إنّا اُمِرْنا  أنْ نَکُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَیْثُما کانَ: فَقاال لَهُ. إنْصَرَفا وَدَعاهُ: والدِّینِ

اى آدم، من مامورم تو را بین سه چیز مخیر کنم، پس یکى از آن سه را انتخاب : و گفتفرود آمد ( ع)؛ جبرئیل بر آدم (۰۵۳۱

من : گفت( لیه السالمع)آدم. عقل، حیا و دین: آن سه کدامند اى جبرئیل؟ او گفت: گفت( ع)آدم. کن و دو تاى دیگر را رها نما

یا جبرئیل، ما ماموریم : حیا و دین گفتند. ا ترک کنیدبرگردید و او ر: پس جبرئیل به حیا و دین گفت. کنم عقل را اختیار مى

 .اختیار با خودتان است و به آسمان رفت: جبرئیل گفت! که با عقل باشیم، هر جا که باشد

 :و ایمان حیاارتباط 

، کلینی)  «مِنَ االْیمانِ -عَىَّ الْقَلْبِ أَعْنِی عَىَّ اللِّسانِ ال  -اَلْحَیاءُ وَالْعِفافُ وَالْعَی »: فرمایند مى( لیه السالمع)امام جعفر صادق

 .هاى ایمان است پیشگى و کوتاهى و ثقل زبان از نشانه ؛ حیا، عفت(۲۵۰۱۱ : ق۰0۱۳

کشد و از بر زبان راندن هیچ کالمى  شرم که از هیچ رفتارى خجالت نمى حیا و بى توان فهمید که انسان بى از این کالم مى

حیایى او را در مشکالت اعتقادى او جستجو کرد؛ پس براى تشخیص  ى بى دارد و باید ریشهابایى ندارد ایمانش مشکل 

 .توانیم این اوصاف را در افراد بررسى کنیم هاى مؤمن مى انسان

 : ق۰0۱۳، همان) «صاحِبُهُ اَلْحَیاءُ وَاالْیمانُ مَقْرُونانِ فِی قَرْن، فَإذا ذَهَبَ أَحَدُهُما تَبِعَهُ»: نیز نقل شده( لیه السالمع)از امام باقر

اگر یکى از آنها برود، دیگرى هم به ( اند که و چنان به هم پیوسته)؛ حیا و ایمان در کنار هم در یک ظرف قرار دارند (۲۵۰۱۱

 .دنبالش خواهد رفت

لِمَنْ ال حَیاءَ  ال إیمانَ»:  فرمایند به صراحت مى( لیه السالمع)حضرت صادق: تر بیان شده است در حدیث دیگرى مطلب روشن

  .؛ هر کس حیا ندارد، ایمان ندارد(۲۵۰۱۱ : ق۰0۱۳، همان) «لَهُ

 :دستاوردهای حیا

نرمخویی، مهربانی، خدا را ناظر دیدن در نهان و : )آمده است که دستاوردهای حیا( ص)در حدیثی از وجود مقدس رسول خدا 

رویی، بخشندگی، پیروزی و خوشنامی در میان مردم، این ها ، دوری کردن از بدی، خویش (روحی و جسمی)عیان، سالمت 

 (.فوایدی است که خردمندان از حیا می برند، پس خوشا به حال کسی که اندرز خدا را بپذیرد و از رسواگری او بیم می کند

  (/۰۵۹ : ۰۹۳۲، ابن شعبه حرانی)

  :معناى عفّت

خویشتن دارى و قناعت : خویشتن دارى در دو مسئله استعمال شده استاى دارد، ولى بیشتر در مورد  این واژه معناى گسترده

درامور مالى و کنترل غریزه جنسى، که اوّلى موجب حفظ عزّت و آبرو شده و دوّمى موجب حیا، شرم و غیرت در مقابل 

عبیر شده است؛ مثال ت« فَرْجْ»و « بَطن»در روایات از این دو در اصطالح به عفّت . گردد درى و انحرافات جنسى مى پرده

لذا ( ۲۵۳۳ : ق۰0۱۳، کلینی) «در مورد امّتم در مورد شکم پرستى و شهوت پرستى جنسى، بیمناک هستم»: فرمود( ص)پیامبر

 .پرستى است پرستى و شکم عفّت در اصل به معناى خویشتن دارى، تسلّط بر نفس و نقطه مقابل شهوت: می توان گفت
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 شهوتآدمی است که به وسیله آن از غلبه و تسلط  جانو  نفسحاصل شدن حالتی برای  لغتدر « عفت»: گویند اهل لغت مى

 استعفاف، حرامو بازایستادن از  پاکدامنیو طلب عفت و   .شود و اصلش بسنده کردن در گرفتن چیز اندک است جلوگیری می

 ( ۳۹/: ق۰0۰۲ راغب اصفهانی،) نام دارد

  .«چه حرام است و در عین حال زیباست عفّت عبارت است از خوددارى کردن از آن»: و نیز

 «دارى خویش از دراز کردن دست سؤال به سوى دیگران است عفّت، بازدارى روح و روان از گناهان و هم چنین نگه»: همچنین

 (۳۵۲/۹ : ق۰0۰0،  ابن منظور)

ده، کر نهی شرعباشد و از چیزی که عقل و  عقل، مطیع آمیزش جنسیدر خوردن و  قوه شهوت، یعنی اخالق اصطالحعفت در 

  (به نقل از محمودی ۰۰۵۹۰۱ :۰۹۳0، صدر حاج سید جوادی). در شرع، ستوده شده است اعتدالنماید و این حد  اجتناب

 تکلم، خوردن، جاه، مالآن مراد است؛ مثل شهوت  مفهوم عاممراد نیست بلکه  شهوت جنسیگوئیم شهوت، فقط  وقتی می

  (۰۵۹0۱ :۰۹۳۲،  مکارم شیرازی)ها کنترل کننده است ، عفت در همه این...کردن و

کنند به  استفاده می( پرده دری) هتّاکی ضدششود، برخی برای معرفی آن از،  انسانی محسوب می فضایلترین  عفت از مهم

عفت حد  حقیقتاند، در  ، مسایل جنسی استعمال کردهدر خصوص پرهیزکاریهمین علت در بسیاری از موارد عفت را در مورد 

   (/۲۵۹۰ :۰۹۳0، مکارم شیرازی) است خمودیو  شرّه اعتدال

 

 عفت از منظر قرآن و روایات

وَلْیَسْتَعْفِف الّذینَ ال یَجِدونَ بکاحاً حَتّی »: و فرمودبه مسئله عفت پرداخته است سوره نور در بیانی نورانی  ۹۹قرآن کریم در آیه 

یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا  ، نمیازدواجو کسانی که امکانی برای  ( .۹۹، آیه۲0ورهس۵نور) .« ...یُغنیَهُمُ اهللُ مِنْ فَضْلِهِ

 « .گرداند نیاز خود آنان رابی فضلاز  خداوند

پاکدامن باشید تا  عِفُّوا تَعِفُّ نِساؤُکُم؛ :باره فرمودند در این( صلى اهلل علیه و آله) رحمت پیامبرتبیین گر کالم خالق منان 

یُحِبُّ الحَیِىَّ    إنَّ اللّه: و نیز در بیان ارزشمند دیگری این طور بیان فرمودند (۰۵۹۳۹ :۰۹۳۲، پاینده) .زنانتان پاکدامن باشند

ورزد، دوست  حیاىِ بردبارِ پاک دامنى را که پاکدامنى مى خداوند انسان با(  ۲۵۰۰۲ : ق۰0۱۳، کلینی) الحَلیمَ العَفیفَ المُتَعفِّفَ؛

  .دارد

در برخی بیانات با بالغت و فصاحت خویش به تببین مساله ( لیه السالمع)امیرمؤمنان علیمفسر و مبین عالی رتبه کالم حق 

  :ندفرمود رداختد وپعفت 

  (۲۵0۱۳ : ق۰0۱۳، کلینی) .برترین عبادت، پاکدامنى است أفضَلُ العِبادَةِ العَفافُ -

   (0۳۳ : ق۰0۰0، شریف الرضی) .پاکدامنى مرد به اندازه غیرت اوست عَلى قدرِ غَیرَتِهِ؛( الرَّجُل)عِفَّتُهُ  -

 : ۰۹۱۱، آقا جمال خوانساری) .ریشه مردانگى حیا و میوه اش پاکدامنى است اَصلُ المُروءَةِ الحَیاءُ وَ ثَمَرَتُهَا العِفَّةُ؛ -

۲۵0۰۳)    

 (۰۵۹۱۱ : ۰۹۱۱، همان) .عفّت ، سرآمد هر خوبى است العِفَّةُ رَأسُ کُلِّ خَیرٍ؛ -

 (۰۵۰0۲ : ۰۹۱۱، همان) .عفّت ، برترین جوانمردى است العِفَّةُ أفضَلُ الفُتُوَّةِ؛ -

، همان) .نگه مى دارد عفّت، نفس را مصون مى دارد و آن را از پستیها دور العَفافُ یَصونُ النَّفسَ ویُنَزِّهُها عَنِ الدَّنایا؛ -

۰۹۱۱ : ۲۵۰۱۱) 

 

 راه پیشگیری از بی عفتی

در انظار عموم، عدم  خود آراییو ترک  حجاب، رذایل اخالقیبر پیامدهای  آگاهی و علم، خانوادگی تربیت، محیطبودن  پاک

دقیق برای  ریزی برنامههای جنسی و  و خواست امیالصحیح  اشباع و (۹۲۳-۲۵۹۲۳ :۰۹۳0، مکارم شیرازی) مردو  زن اختالط
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 :۰۹۳0، همان) باشد یری از بی عفتی میهای شهوانی از طرق پیشگ و مجال نداشتن برای کشیده شدن به آلودگی زندگی

۲۵۹۱۳)    

 نتایج عفت

بوجود  عفت ورزیدر نتیجه  وقارو  خوش رفتاری، پند پذیری، نظم، نرم خویی، قناعت، بخشندگی، شکیبایی، پرهیز، شرم

  (به نقل از محمودی ۰۰۵۹۰۰ :۰۹۳0، ادیصدر حاج سید جو)آیند می

 پوشش اسالمی در آموزه های اسالمی

قرآن کریم مى . به معناى پرده و مانع است, هفت بار در قرآن کریم تکرار شده و در تمام موارد, واژه حجاب و مشتقّات آن

 . ( از پشت پرده بخواهید, اگر از زنان پیامبر چیزى خواستید( ۹/آیه ( ۹۹)احزاب ) ;حِجَابٍ مِن وَرَآءِفَسْئَلُوهُنَّ : )فرماید
 :                                              در معانى گوناگونى به کار رفته است, حجاب از نظر لغت

 . آنچه با آن چیزى را بپوشانند, روبند, روپوش, چادر, پرده -۰

 .                                                                        ب و شکمـ پرده حایل میان قل ۲

 . در حجاب قرار گرفتن تعبیر شده است, ـ به غروب خورشید در تاریکى نیز ۹

 . یک اصطالح تازه و جدید است, در خصوص پوشش بانوان( حجاب)اما به کار گرفتن کلمه 

ـ پوششى  ۰:  و آن را بر دو تقسیم مى دانند. استفاده کرده اند( ساتر)و ( ستر)خود از واژگان  فقهاى اسالم در کتاب هاى فقهى

به جز , بلکه کودکان ممیز و اهل تشخیص, مانند پوشیده نگاه داشتن شرمگاه ها از دید مردان و زنان دیگر ;که ذاتاً واجب است

 . همسر

ولى پوشاندن دست ها  ;تمام بدن حتى سر و موى خود را بپوشانند, م نمازواجب است بانوان در هنگا ;ـ پوشش در حال نماز ۲

 (۲۵/۳: ۰۹۳۹، شریعتی سبزواری). الزم نیست, پاها تا مچ و گردى صورت به مقدارى که در وضو شسته مى شود, تا مچ

 که در عصر ما این کلمه برای پوشش زن معروف شده است چیست؟ «حجاب»معنای لغوی  

این کلمه از آن .استعمالش به معنی پرده است بیشتر، .هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب «حجاب»کلمه 

و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب  جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش است،

در قرآن کریم در داستان سلیمان  .رت گیردنامیده می شود که ازطریق پشت پرده واقع شدن صو «حجاب» آن پوشش نیست،

یعنی تا آن وقتی که خورشید در پشت ( ۹۲، آیه سوره ص) حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ: غروب خورشید را این طور توصیف می کند

 . می نامند« حجاب» پرده حاجز میان قلب و شکم را .پرده مخفی شد

در این .«فصل فی الحجاب کیف یقع فی الدول و انه یعظم عند الهرم »وان ابن خلدون در مقدمه خویش فصلی دارد تحت عن

فصل بیان می کند که حکومتها در بدو تشکیل میان خود و مردم حائل و فاصله ای قرار نمی دهند ولی تدریجا حائل و پرده 

را به معنی پرده و  «حجاب»کلمه  ابن خلدون.میان حاکم ومردم ضخیم تر می شود تا باالخره عواقب ناگواری به وجود می آورد

 .به کار برده است (نه پوشش)حائل

 «ستر»قدیم و مخصوصا در اصطالح فقها کلمه  در .در مورد پوشش زن یک اصطالح نسبتا جدید است «حجاب»استعمال کلمه 

این مطلب شده اندکلمه فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض  .که به معنی پوشش است به کار رفته است

 .را «حجاب»را به کار برده اند نه کلمه  «ستر»

زیرا چنانکه گفتیم  را به كار می بردیم، «پوشش»بهتر این بود كه این كلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان كلمه 

واقع شدن زن پرده است و اگر در موردپوشش به كار برده می شود به اعتبار پشت پرده  «حجاب»معنی شایع لغت 

است و همین امر موجب شده كه عده زیادی گمان كنند كه اسالم خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه 

 .محبوس باشد و بیرون نرود
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زندانی کردن و حبس زن در  .وظیفه پوشش که اسالم برای زنان مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند

در برخی از کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین چیزهایی وجود داشته است ولی در اسالم  .اسالم مطرح نیست

 .وجودندارد

آیات . بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد پوشش زن در اسالم این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را

به کار نرفته  «حجاب»در آیات مربوطه لغت  .مؤید همین مطلب استفتوای فقها هم  مربوطه همین معنی را ذکر می کند و

پوشش و تماسهای زن و مرد را  حدود چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب، آیاتی که در این باره هست، .است

کار رفته است مربوط است  به «حجاب»آیه ای که در آن کلمه  .را به کاربرده باشد «حجاب»ذکر کرده است بدون آنکه کلمه 

 .به زنان پیغمبر اسالم

اولین آیه خطاب به زنان پیغمبر با این جمله . می دانیم که در قرآن کریم درباره زنان پیغمبر دستورهای خاصی وارد شده است

اسالم عنایت خاصی داشته است که زنان  .داریدیعنی شما با سایر زنان فرق  یَا نِسَاء النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء: آغاز می شود

و در این جهت بیشتر منظورهای  در خانه های خودبمانند، پیغمبر،چه در زمان حیات آن حضرت و چه بعد از وفات ایشان،

های  یعنی در خانه بُیوتِکُنَّ فیَ وَقَرن: قرآن کریم صریحا به زنان پیغمبر می گوید .اجتماعی و سیاسی در کار بوده است

که خواه ناخواه احترام زیادی در میان مسلمانان داشتند از احترام خود  «امهات المؤمنین»اسالم می خواسته است  .خودبمانید

و چنانکه می دانیم یکی  .سوء استفاده نکنند و احیانا ابزار عناصر خودخواه وماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی واقع نشوند

خود او .که از این دستور تخلف کرد ماجراهای سیاسی ناگواری برای جهان اسالم به وجود آورد (هعایش)از امهات المؤمنین

همیشه اظهار تاسف می کرد و می گفت دوست داشتم فرزندان زیادی از پیغمبر می داشتم و می مردند اما به چنین ماجرایی 

 .دست نمی زدم

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً : از سوره احزاب است که می فرماید ۹/رفته آیه  به کار «حجاب»به هر حال آیه ای که در آن آیه کلمه 

در اصطالح .یعنی اگر از آنهامتاع و کاالی مورد نیازی مطالبه می کنید از پشت پرده از آنها بخواهید وَرَاءِ حِجَابٍمِنْ  فَاسْأَلُوهُنَّ

ست مثال گفته شده قبل از نزول آیه حجاب چنان بود و بعد از نزول آیه آمده ا «آیه حجاب»تاریخ و حدیث اسالمی هر جا نام 

 :نه آیات سوره نور که می فرماید مقصود این آیه است که مربوط به زنان پیغمبر است، حجاب چنین شد،

 .أَبْصارِهِنَّمِنْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ  قُلْ -الی آخر- یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ

 :یا آیه سوره احزاب که می فرماید

 .الی آخر یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ

اما اینکه چطور در عصر اخیر به جای اصطالح رایج فقها یعنی ستر و پوشش کلمه حجاب و پرده و پردگی شایع شده ست برای 

 .ست باشدامی به حجابهایی که در سایر ملل مرسوم بوده من مجهول است،و شاید از ناحیه اشتباه کردن حجاب اسال

 پوششسیمای حقیقی مساله  ۰-۰-۰

و به اصطالح عصر اخیر حجاب سخن در این نیست که آیا زن خوب است پوشیده -حقیقت امر این است که در مساله پوشش

آیا مرد باید حق داشته  رایگان باشد؟در اجتماع ظاهر شود یا عریان؟ روح سخن این است که آیا زن و تمتعات مرد از زن باید 

 باشد که از هر زنی در هر محفلی حداکثر تمتعات را به استثنای زنا ببرد یا نه؟

خانوادگی و در کادر قانون ازدواج و همراه با یک  مردان فقط در محیط خیر،:اسالم که به روح مسائل می نگرد جواب می دهد

اما در محیط اجتماع استفاده از زنان بیگانه  به عنوان همسران قانونی کامجویی کنند، زنان سلسله تعهدات سنگین می توانند از

و زنان نیز از اینکه مردان را در خارج از کانون خانوادگی کامیاب سازند به هر صورت و به هر شکل ممنوع می  .ممنوع است

 .باشند

عنی آن کس که مساله به نام  بیرون بیاید یا عریان؟یپوشیده  درست است که صورت ظاهر مساله این است که زن چه بکند؟

او عنوان می شود زن است و احیانا مساله با لحن دلسوزانه ای طرح می شود که آیا بهتر است زن آزاد باشد یا محکوم و اسیر و 
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 جز از جهت زنا، ن،بهره کشی جنسی از ز اما روح مساله و باطن مطلب چیز دیگر است و آن اینکه آیا مرد باید در درحجاب؟

و الاقل مرد از زن در این مساله ذی  آزادی مطلق داشته باشد یا نه؟یعنی آن که دراین مساله ذی نفع است مرد است نه زن،

 «.دامنهای کوتاه برای همه جهانیان بجز خیاطان نعمتی است»  :به قول ویل دورانت.نفع تراست

آزاد بودن کامیابیها و کشیده شدن آنها به  یا خانوادگی و همسران مشروع،محدودیت کامیابیها به محیط  پس روح مساله،

 .اسالم طرفدار فرضیه اول است.محیط اجتماع است

از جنبه روانی به بهداشت روانی اجتماع  از نظر اسالم محدودیت کامیابیهای جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع،

 و از کیم روابط افراد خانواده و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می گردد،و از جنبه خانوادگی سبب تح کمک می کند،

و از نظروضع زن در برابر مرد، سبب می گردد  جنبه اجتماعی موجب حفظ و استیفای نیروی کار و فعالیت اجتماع می گردد،

 .که ارزش زن در برابر مرد باال رود

و بعضی دیگر  ی از آنها جنبه روانی دارد وبعضی جنبه خانه و خانوادگی،بعض .فلسفه پوشش اسالمی به نظر ما چند چیز است

 .و بعضی مربوط است به باال بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او جنبه اجتماعی،

حجاب در اسالم از یک مساله کلی تر و اساسی تری ریشه می گیرد و آن این است که اسالم می خواهد انواع التذاذهای 

اجتماع منحصرا برای  به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، ه بصری و لمسی و چه نوع دیگر،چ جنسی،

بر خالف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذتجوییهای جنسی به هم می آمیزد اسالم می  .کارو فعالیت باشد

 .(با تلخیص  ۳۹-۳۳: ۰۹۱۳ ،مطهری) .خواهد این دو محیط را کامال از یکدیگر تفکیک کند

 فلسفه پوشش اسالمی 

بازگو مى ( ع)ابن مرویه از حضرت على. فلسفه حجاب به طور کامل روشن مى شود ،اگر به شأن نزول آیات سوره نور توجه کنیم

با زنى روبرو گردید که مقنعه خود را پشت گوش هایش انداخته و قسمتى از گردن و سینه , جوانى از انصار در مسیر راه: )سازد

ناگهان صورتش به استخوان  ،ا بدرقه مى کردهمین طور که با چشمانش زینت ها و گام هایش ر. هاى خود را نمایان ساخته بود

موضوع را , جوان سوگند یاد کرد با همین وضع خدمت رسول خدا شرفیاب شده. بر آمده از دیوار اصابت کرد و خون جارى شد

قرآن در .( دو بى درنگ این آیه نازل گردی ،این پاداش گناه توست: متأثر شد و فرمود ،تا چشم پیامبر به جوان افتاد. بازگو نماید

زنان را از نگاه و عدم رعایت حجاب کامل بر حذر مى  ،۹۰مردان را از چشم چرانى نهى مى کند و در آیه  ،این سوره ۹۱آیه 

چون مى خواهد هم زنان را از بهره کشى مردان از راه چشم و گوش و قوه المسه باز دارد و هم آنان را از مسابقه پایان , دارد

تجدد طلبى و  ،هوس رانى, آرایشگرى ها مانع شود تا در نتیجه آن ،طنازى ها ،عشوه گرى ها ،ن اندامناپذیر در نشان داد

وانگهى دامن زدن به شهوات و هوس هاى خفته . نوخواهى را در نهاد مردها زنده نسازند و سرنوشت خود را به فالکت نیندازند

عاً زن ها در آن خواهند سوخت و یا به ابتذال و سقوط شخصیت در واقع افروختن و شعله ور ساختن آتشى است که نو ،مردها

 (۹۵/۳: ۰۹۳۹،شریعتی سبزواری).آنان منجر خواهد گردید

 

 ارزش حجاب 

ساخته من فقیه  ،حجاب شخصیت ،حجاب اسالمى یعنى حجاب وقار: )در باره ارزش حجاب مى فرماید( ره)امام خمینى 

خارج شویم و نه ( محدوده)نه ما مى توانیم از آن حدود  ،آن قدرى که قرآن مجید بیان کرده. این نص صریح قرآن است ;نیست

 . ( زنانى که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانى هستند

بپوشاند بدون آن که مجبور  بدن خود را, اسالم مى خواهد زن در حضور مردهاى اجنبى ،طرفدار پرده نشینى نیست ،اسالم

آثار و نتایج مهمى از لحاظ , (سادگى)و ( پوشیدگى)رعایت پوشش اسالمى در قالب دو اصل . باشد از اجتماع کناره گیرى کند

 . فردى و اجتماعى در بر دارد

 شمشیر دیده را سپرى جز حجاب نیست   گهرى جز حجاب نیست , در مخزن شرف
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 (0۵/۳: ۰۹۳۹، همان)در کاستن ز فرّ نیاکان شتاب چیست؟   غفلتید  اى ملتى که یک سره در خواب

 علل تزلزل بنیان خانواده

مسائل و چالش های عظیم و عجیب در قالب  ،می توان یافت که در عصر حاضر ،با نگاهی دقیق به پژوهش ها و آمارهای رسمی

یادآوری و ارائه این آمارها و علل تزلزل بنیان . بنیان و نظام ارزشمند خانواده را تهدید می نماید ،نواندیشی و تقلیدهای غربی

در جهت پایداری خانواده و تعالی جامعه به عنوان راه های درمان این راهکارهای عملی خانواده به عنوان دردهای جامعه و ارائه 

 :در این پژوهش امری ضروری به نظر می رسد ،دردها

های  مرکز پژوهش، آمار تکان دهنده مجلس از روابط جنسی نامشروع در ایران است که یکی از این آمارها در پژوهش های اخیر

روابط نامشروع  ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل»گزارشی با عنوان سال نود و سه مجلس شورای اسالمی ایران، نوزدهم خرداد 

که در ذیل به قسمت هایی از این گزارش و برخی آمارهای آن اشاره خواهد  ده استسایت خود منتشر کر روی وب« جنسی

  :شد

دانش آموز دختر و پسر دوره  ///هزار و  ۰0۰ای از وزارت آموزش و پرورش، نتایج تحقیق بر  در این گزارش با استناد به نامه

  .منتشر شده است ۰۹۳۱-۰۹۳۳متوسطه در سال تحصیلی 

 .اند بوده« غیر مجاز با جنس مخالف»درصد دارای رابطه  ۳0,۹نفر دانش آموز یعنی  0۱هزار و  /۰۱یق، بر اساس این تحق))

 ( ۹/: ۰۹۳۹،  شجاعی)

دوره متوسط در کل کشور  (دختر و پسر)دانش آموز  ۲//۰0۰از  ۰۹۳۳-۰۹۳۱همچنین طبق این گزارش، در سال تحصیلی 

 (0/:۰۹۳۹، همان.)بودند( لواط و مساحقه)همجنسگرایی دارای روابط ( درصد /,۰۳)نفر  ۲0۳۳۳تعداد 

 ۹۱میالدی سن روسپیگری باالی  ۰۳۳۱و  ۰۳۱۱در دهه  ۰۹۳۳به نوشته این گزارش، بر اساس اظهارات کارشناسان در سال 

ه آمار تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده است ک .سال به باال رسیده است /۰سال بود، اما اکنون سن روسپگیری به 

درصد روسپیان شهر تهران با اطالع همسرانشان دست به روسپیگری  ۰۰روسپیگری بین زنان متاهل بیشتر از مجردهاست و 

 (0/: ۰۹۳۹،  همان. )می زنند

 (۲/: ۰۹۳۹، همان.)درصد افزایش داشته است /۹الی  ۹۱آمار کشف باندهای فساد  ۰۹۳۳و  ۰۹۳۳در سال های 

لس همچنین به یک تحقیق انجام شده توسط محمود گلزاری، عضو هیات دانشگاه عالمه های مج گزارش مرکز پژوهش

  .طباطبایی اشاره کرده است

اند که رابطه با جنس مخالف را  درصد دختران مورد پرسش در چند دبیرستان دخترانه تهران گفته ۳۱بر اساس این تحقیق، 

 .اند تجربه کرده

های  اساس گزارشاردیبهشت امسال نیز گفته بود که بر  ۲۰ر جوانان وزیر ورزش و جوانان،محمود گلزاری، معاون ساماندهی امو

  ( ۲/: ۰۹۳۹، همان) .اند سالگی شروع کرده ۰0آموزان رابطه با جنس مخالف را از  درصد دانش 0آموزش و پرورش، 

رابر شده و زمان شروع رابطه جنسی نیز به سال پیش، سه ب ۹۱به گفته وی، ارتباطِ پیش از دانشگاه دختران و پسران نسبت به 

  .دوره راهنمایی رسیده است

 ((دهد نه همه آن را ای از حقیقت را نشان می اند که این آمار گوشه های مجلس تاکید کرده تهیه کنندگان گزارش مرکز پژوهش

مهم )،  آینده از آن ها نشات می گیرد عالوه بر مسائل مطرح شده در این گزارش که بخشی از علل تزلزل خانواده ها در حال و 

مسائل  (ترین دلیل این سخن این است که نوجوانان و جوانان امروز پدرها و مادرهای خانواده های آینده  جامعه خواهند بود

دیگری نیز در تزلزل بنیان ارزشمند خانواده نقش دارند که محققان و کارشناسان مذهبی و جامعه شناسان و روانشناسان پس 

از بررسی ها و تحقیق های جامع و میدانی به این مسائل و علل دست یافتند و در راستای تبیین و پاسخگویی و ارائه راه حل 

نهاده اند که در این پژوهش تنها به بخشی از یافته های محققان و اندیشمندان به اختصار و  ها در جهت کاهش این مسائل گام

 :   اجمال اشاره خواهد شد
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 ها خانواده در عاطفى طالق موارد قبح طالق، دلیل به همچنین . است بوده طالق آمار رشد ، اخیر سالیان یکی از این علل در

 مى شمرده طالق از علل زدگى مصرف و زوج ناسازگاری فرهنگى، تجانس نبود تمکین، معد ، بیکارى اعتیاد، . نیست کم نیز

  ( ۲۳: ۰۹۳۳، زیبایی نژاد)است  بوده ها فروپاشى خانواده در مهمی عامل ، اعتیاد ، میان این در .شود

 میل زندگى و هاى هزینه تمام تأمین به مرد میل مثال برای) است یافته کاهش به یکدیگر خانواده اعضاى تعهد دیگر سوی از

 .است شده کم و رضامندى توکل ، صبر سازش، روحیة هم و ( است یافته کاهش تمکین به زن

 مسئول زندگی شریک که تصور این و جوان، در نسل ، ازدواج به بینانه غیرواقع نگاه و زندگى از انتظار افزایش دیگر، سوى از

 .است مؤثر آینده زندگى تزلزل در نیز باشد من می کردن خوشبخت

 طالق، فرزندان تحصیلى افت به آنها جملة توان از مى که کند مى تحمیل جامعه و فرد بر را مشکالتى ، طالق آمار افزایش

 و زنان کار به اجبار اعضا هستند، تمام سوادى بى و فقر گرفتار آنان از باالیى درصد که سرپرست هاى تک خانواده افزایش

 که طالق هاى بچه بدنامى و روسپیگرى کودکان، فرار افزایش و خانه فرزندان به وابستگى کاهش ها، خانواده این فرزندان

 ( ۲۳: ۰۹۳۳، همان) .اشاره کرد ، شود مى طالق دختران ازدواج زمینة شدن کم و آنان شخصیتى موجب اختالل

 :از دیگر علل تزلزل بنیان خانواده عبارتند از

متأسفانه بعضی از همسران به خود اجازه می دهند، خصوصاً در حضور : مقابل انتقاد سازندهحمله به شخصیت در  -

باید . فرزندان و فامیل همسر و والدین او، خیلی راحت به طرف مقابل خود توهین و جسارت کرده، شخصیت او را از بین ببرند

 .انتقاد از شخصیت هرگز، انتقاد از رفتار گاهی: توجه داشت

یکی از شیوه های مخرب در تعامل همسران این است که یکی از دو طرف به خاطر برتری : ردن همسرسرزنش ک -

. هایی که از نظر تحصیالت، موقعیت اجتماعی و خانوادگی ای که دارند، به خود اجازه می دهند همسر خود را سرزنش کنند

افراط در سرزنش عامل  (۰۵۲۲۹ :۰۹۱۱، تمیمی آمدی). «ارالّلجاجَهاَالفراطُ فی الَمالَمة یَشبُ ن» : امام علی علیه السالم فرمودند

 .می گردد که آتش لجاجت شعله ور گردد

 سکوت -

 مقایسه کردن -

 انتظارات و توقّعات همسران نسبت به هم -

وَأطیعُوااهلل وَرَسُولَهُ وَالَ : ) خداوند سبحان در قرآن در مورد جدل و نزاع می فرماید: جدل و دعوا کردن -

و خدا و رسول خدا را اطاعت کنید و با هم دعوا نکنید، زیرا ضعیف خواهید » ( 0۱سوره ی انفال، آیه ی .... ( )تَنَازعُوافَتَفشَلُواوَ

برداشت از این آیه، که در مورد نزاع و جنگ نازل شده است، از باب  «.استخدا با صابران شد و آبرویتان می رود، صبر کنید، 

 .استفاده کرد« خانواده»القای خصوصیت هم می توان از آن در مورد 

 قهر -

 پرخاشگری -

 وابسته بودن زن و مرد به خانواده ی پدری -

 عدم تأمین نیازهای جنسی -

 ( قتصادی و اخالقیفکری، عاطفی، اجتماعی، ا) نرسیدن به بلوغ الزم و کافی  -

 مشکالت اقتصادی -

 عدم صداقت و درستکاری -

 عدم توجه به نیازهای همسر -

 (انتظارات بی جا ) زندگی چشم و هم چشمی  -

 سست شدن باورهای دینی -
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 هوس رانی مردها و ازدواج مجدّد -

 سوء تفاهمات و سوء ارتباطات -

 عدم فرزند آوری و نازایی -

 ازدواج های تحمیلی و اجباری -

 باری در معاشرت هابی بند و  -

 (در صورت عدم توجه به مرد ) اشتغال زنان -

 کار و اشتغال بیش از حد مرد -

 بیماری های روحی و روانی هر کدام از طرفین -

 بی نظمی ها و عدم پذیرش مسئولیت به وسیله ی مرد -

 (خانواده زن ساالر، فرزند ساالر، مرد ساالر ) سلطه گری زن یا مرد  -

 دادن شغل یا ورشکستگی بحران بیکاری و از دست -

 عدم مهارت همسرداری -

 عدم تأمین نیاز به محبت و روابط عاطفی -

 نرسیدن به وضع ظاهر و آرایش کردن -

 (با تلخیص : ۰۹۳۳،  رفیعی محمدی) ... (فحش، بد زبانی، و ناسزا گویی و غیبت و) ارتباط کالمی ناسالم  -

 هدر جهت پایداری خانواده و تعالی جامعراهکارهای عملی 

از این رو پس از . تعالی و پیشرفت و سعادت هر جامعه ای با پایداری و سالمت و ثبات خانواده های آن جامعه رقم خواهد خورد

که از مهم ترین و تاثیرگذارترین دردهای جامعه هستند، بایستی با ارائه راهکاری  بیان و شناخت علل تزلزل بنیان خانواده

مهلک جامعه گام برداشت که یقینا نشر این راهکارها و فرهنگ سازی متناسب و اجرای  عملی در جهت درمان این دردهای

لذا در ذیل به برخی از این . دقیق این راهکارهای عملی، پایداری خانواده ها و رشد و تعالی جامعه را به ارمغان خواهد آورد

 :راهکارها به اجمال اشاره خواهد شد

خانواده ها از یک سو و مسئولین فرهنگی و اجرایی جامعه از سوی دیگر در  فرهنگ سازی مناسب از سوی سرپرست -

 جهت امحای علل شناسایی شده در تزلزل بنیان خانواده

 خلق حسن و مدارا بر تأکید -

 خشم مهار و صبر به دعوت -

 خشونت سازی زمینه از نهی -

 بد ساز گمان زمینه ناخواسته، یا خواسته که اند رفتارهایی از برخاسته گاه ها خشونت :بدبینی های زمینه کردن کم -

و عمل به ( صلی اهلل علیه و آله)باره با عنایت به احادیث رسول خدا  این در اسالم شناخت سیاست . است دیگران کنش و

 صلی اهلل)پیامبر گرامی اسالم . ایشان از سوی مسلمانان، موجبات کاهش این رذیلت اخالقی و امحای آن را فراهم خواهد کرد

حق شوهر بر زن آنست که از بستر وی دوری نگیرد و قسم او را انجام دهد و فرمانش را اطاعت کند و : می فرمایند( علیه و آله

و نیز در کالم گوهربار دیگری این . نیاورد منزل به ندارد، خوش شوهرش که را کسی و نشود خارج خانه از شوهر اجازة بدون

که وقتی غذا خورد به او بخوراند و وقتی لباس پوشید به او بپوشاند و به صورت او  است آن شوهر بر زن حق :طور بیان فرمودند

 (00۱ :۰۹۳۲، پاینده)نکند  ترک را خانه گیری، کناره نشان و به نزند و به او بد نگوید

 یکدیگر از انتظارها تعدیل -

 آن مهار به سفارش و خشونت تقبیح -

 ( تلخیص  ۰۱۹-۳۳: ۰۹۳۳،  زیبایی نژاد) خانوادگی های اختالف ایجاد از نهی و زناشویی رابطة اصالح به دعوت -
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 خانوادگی پیوندهای تقویت بر تأکید -

 می ایفا زوج آمدی وکار آرامش و نشاط در بسزا تأثیری جنسی، فعال و درست رابطة که آنجا از :جنسی روابط اصالح -

 بر اسالم جنسی سیاست .تابد نمی بر را روح و جسم میان تقابلِ نکرده،تأیید  را جنسی ریاضت گاه هیچ دینی های آموزه کند،

 تفاوت به توجه مردانه، ورزی غیرت و رفتار، نگاه پوشش، در عفت رعایت زناشویی، روابط حریم به جنسی ارتباط محدود کردن

 نفی ریاضت جنسی، ارتباط انجام زمان در ویژه به اخالقی های حریم رعایت مرد، و جنسی زن استعدادهای و ها مندی نیاز

  . است استوار جنسی درست ارتباط تقویت به ترغیب و جنسی

: در کالمی نغز فرمودند(  صلی اهلل علیه و آله)رسول مهربان مسلمانان  :نامحرم با ارتباط در عفیفانه رفتار ضرورت -

 او به ایمانی کند، ترک را آن خداوند از واهمه به سبب کس آن هر پس است؛ شیطان تیرهای از آگین زهر تیری بد، نگاه

 (/۰0 :بی تا، شعیری). چشید خواهد دلش را در آن شیرینی که داد خواهد

کان ابی ابراهیم  :فرمودند در کالمی هشداردهنده (اهلل علیه و آله وسلّم صلّی) پیامبر اکرم: مردان ورزیِ غیرت لزوم -

پدرم ابراهیم با غیرت بود و من از او با غیرت ترم، خدا به خاک : من الیغار من المو منینغیورا و انا اغیر منه و ارغم اهلل انف 

 (۲۱۵۰/0 :ق ۰0۱۳، شیخ حر عاملی). مالد بینی آن مو منی را که غیرت ندارد

 جنسی رابطة اصالح به دعوت -

 این در و بزند خدایی رنگ رفتارها، و تمایالت ها، ذهنیت به کوشد می اسالم :زندگی متن در خداوند یافتن جریان -

 می بعد سه این در انسان جانبة اصالح همه به خداوند، با ارتباط تقویت آنکه نخست :کند می دنبال را هدف زمینه، چند

احساس  آنکه سوم کند؛ کمک انسان استقامت و نامالیمات برابر در صبر تقویت روحیة به تواند می ارتباط این آنکه دوم انجامد؛

 نه که  خصوصی عرصة در ویژه به کند، مجازات می و محاسبه و بسط و قبض و است، حاضر جا همه در که کسی حضور

 .باشد مؤثر ناشناسی حق و ستم های زمینه کردن کم در میتواند مالحظات دیگر نه و است کار در شاهدی

 از و طلبد، می را آن از حمایت و جایگاه اعطای مهم، های مسئولیت :ها حمایت و ها جایگاه ها، مسئولیت تناسب -

 نگاه در همسری، و مادری نقش در ایفای زن مسئولیت و خانواده سرپرستی و پدری نقش ایفای در مرد های که مسئولیت آنجا

 .است شده تلقی مهم نیز نقش از حمایت های وکار ساز ارائة و آنان تبیین جایگاه است، ارزشمند و مهم اسالم،

متفاوتی  های جنبه در را مرد و زن مختلف، استعدادهای و ها نتظار ا که آنجا از: جنسیتی مرزهای حفظ به توجه -

 البته . کنند ترغیب جنسیتی های حفظ نقش به را مرد و زن کوشند می دینی های آموزه است، ساخته مسئول و توانمند

 ورود به از را مرد و زن جنسیتی، های نقش دامنة دلیل بدون گسترش با که قرار گیرد ای بهانه نباید جنسیتی مرزهای حفظ

 .کند منع ها عرصه بسیاری

 ( تلخیص  ۰۰۳-۰۱۳: ۰۹۳۳،  زیبایی نژاد) اجتماع و خانه میان پیوند -

شک نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه : استحکام پیوند خانوادگی -

مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود،و بالعکس هر چیزی که باعث زوجین گردد برای کانون خانواده 

اختصاص یافتن  .سستی روابط زوجین و دلسردی آنان گرددبه حال زندگی خانوادگی زیانمند است و باید با آن مبارزه کرد

ن و شوهری را محکم می سازد و موجب پیوند ز استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادرازدواج مشروع،

فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع،از نظر اجتماع خانوادگی  .اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می شود

در حالی که در سیستم آزادی ;این است که همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت کردن اوبه شمار برود

نی از لحاظ روانی یک نفر رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می رود و در نتیجه کانون خانوادگی بر اساس کامیابی،همسر قانو

 ( ۰۹۱۳:۳۳ ،مطهری. )دشمنی و نفرت پایه گذاری می شود
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بر .کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع،نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند: استواری اجتماع -

حجاب موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع است »: چه که مخالفین حجاب خرده گیری کرده اند و گفته اندعکس آن

آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس  .بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماع است«

تن او از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و استعدادهای اوست حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساخ

-اسالم نه می گوید که زن از خانه بیرون نرود و نه می گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد.در اسالم چنین چیزی وجود ندارد

اسالم .ی کندو نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم م-بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن ومرد دانسته است

پوشانیدن بدن به استثنای وجه و کفین مانع هیچ .هرگزنمی خواهد زن بیکار و بیعار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید

آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع است آلوده کردن محیط کار به . گونه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی یا اقتصادی نیست

 (۰۹۱۳:۳۹ ،همان) .لذتجوییهای شهوانی است

 :نتیجه

، مستلزم پژوهش های گسترده و جدی و  در جهت پایداری خانواده و تعالی جامعهعملی بی تردید نگارش درباره راهکارهای 

 :محقق از رهگذر پردازش داده های علمی به نتایج زیر دست یافته است. تالش بی وقفه و پردامنه است

و با تاکید بر ارائه راه حل های ... جامعه شناسی، روانشناسی و  با پژوهش های بیشتر از سوی محققان مذهبی، -

کاربردی و عملی و با به کارگیری راهکارهای عملی ارائه شده و بسط آن ها می توان به نتایج قابل مالحظه ای در حوزه مسائل 

 .معه دست یافتفرهنگی از جمله حیا، عفت، پوشش اسالمی ، پایداری و ثبات خانواده و تعالی و پیشرفت جا

خانواده ها و جامعه های مسلمان می توانند با بازگشت به خویشتن واقعی و احیای تفکر ناب اسالمی و بدون نیاز به  -

روی آوری به مکتب های گوناگون فکری، در تمام زمینه هایی که با چالش روبرو هستند، دردها و مشکالت خویش را شناسایی 

حل مشکالت فکری و علوم انسانی جهانیان قدم بردارند چرا که مشاهده تاریخ به روشنی ثابت می و درمان نمایند و در راستای 

کند، که اسالم، ظرفیت نظری و عملی الزم را برای حل مشکالت علوم انسانی و بازتولید تمدن اسالمی مطابق با مقتضیات زمان 

 .در دنیای معاصر دارد
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