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 دهكيچ
 يهزااز راه يكزيهاسزت  تياولو وجز  يتبكهر مدر شرفت، یح پیر صحیت در مسكحر يحفظ سالمت و نظم جامعه، برا

ن يزو دداسزت   يعو نظم اجتمزا يم روابط خانوادگكیو تح يو خانوادگ ين هدف، حفظ سالمت و نظم فرديدن به ایرس
بزر  يت اخالقزسالمتا نند كيه میروان خود توصین هدف، حفظ عفاف و حجاب را به پيبه ا يابیدست يهود و اسالم، براي

   م شود كجامعه حا
ف یالكزتیر، ن مسزيزدر ا و هريز  ه شده استی، به هر دو قشر زن و مرد توصين الهين دو ديحفظ عفاف و حجاب در ا

ضور دارنزد ه در آن حك يااز حفظ عفت خودشان، به حفظ عفت همسرشان و جامعه ياه جدك يفیالكژه خود را دارند؛ تيو
  برد  يپ ين الهين دو ديان ایم ياریبس يهاتوان به شباهتيها، مهین توصيات ايیند  با مطالعه ج كيم  مك  ین
تلمزود  يفقه يهاتابكمطالب د آن بر كیپردازد و تأيهود و اسالم مين يبه موضوع عفاف و حجاب در دو د ،ن پژوهشيا

 باشند يتب مكن دو ميهان ایفقژۀ يبوده، مورد توجه و يننده وحكنییتب ،هاه مطالب آنكه است یحضره الفقيو من ال

  هودي ه، عفاف،یحضره الفقي، تلمود، زنان، مردان، من اليعیاسالم ش :هاكلیدواژه
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 مقدمه

راي ت خشم كه ب دنيا جايي براي ابراز آن وجود دارد. مثل صفهر صفتي كه خداوند در انسان قرار داده، در 

توان د ك صفت، مييمقابله با دشمن در نهاد آدمي قرار داده شده است. در اين ميان، بها دادن بيش از حد به 

ي اد « ش هو »بكشاند، در اين حالت از آن با عن وان  ،آن را در مسيري خالف جهتي كه برايش آفريده شده
تهاهايي رو، شهوا  و اميال نفساني، اش ازاين . نند شهو  مال، شهو  شكم، شهو  غضب و...شود. مامي

رفت ار ، گاميرالمؤمن ان عل يشوند. به اين ترتيب، به فرمودۀ ها به آن گرفتار ميكاذب هستند كه گاه انسان

  ، شهو  جنسي است. يكي از اين دسته شهوا(6985، روايت 1366تميمى آمدى، )شوندمرض نفس و عقل مي

د. جامعه شو تواند موجب انحراف و فساد فرد شود كه ممكن است منجر به فروپاشي خانواده وتنها ميكه نه

. ام ا طور كه خود غضب، و نه شهو  غضب گاهي مفيد و الزم است، امور جنسي نيز چنين استاما همان

ي ن واهه و گرفته ش ده و در نتيج ه، بي ان ادر زبان عامه، صرف امور جنسي با شهو  جنسي، معموالً يكي 
هايي منفي برداشت به نوعي تابو و امري غيراخالقي تبديل شده و معموالً ،پرداختن به آن در ميان عموم مردم

ده و عني خ انوايترين نهاد اجتماعي، ترين و بنياديشود. درحاليكه تشكيل اصليو به دور از اخالق از آن مي

ل س تمرار نس از جمله يهود و اسالم، يعني بق ا  و ا ،ترين دستورا  اديان توحيديهمعملي كردن يكي از م

 .(4344، روايت 3ج ق، 1413؛ صدوق، 28 27 :1)پيدايش، آن استوار شده استبشري، بر پايۀ 

 آي د و رفتاره اياخالق ي و نابهنج اري ب ه ذه ن ميدليل ديگري كه در برداشت اوليه از اين واهه، بي

ها، ر از جنب هانس اني ني ز مانن د بس ياري ديگ خورد، اين است كه اين جنبۀ ي به اين واهه گره ميغيراخالق
دهندگي بني ان اي ن واهه، ب يش از آنك ه تش كيلو  اصولي به كار رفته اس تكمتر در مسير حق و به شيوۀ 

ي ن اابو ش دن دلي ل ت  خانواده را به ذهن متبادر سازد، يادآور كارهاي غيراخالقي است. از سوي ديگر، ب ه

 دارند. آن پرهيز رود و افراد از به كار بردنكمتر به كار مي ،واهه، آنجايي كه معناي صواب آن منظور است

اهي ت، ب ا نگ دو دين يهود و اسالم، كه تداوم و ازدياد نسل برايشان از اهميت بااليي برخوردار اس 

ف و عف ا»اي ب ا عن وان ده ش دن آن، مس هلهمثبت به امور جنسي، براي جلوگيري از ب ه انح راف كش ي

ه ك ار تنها اي ن واهه در مس ير ص حيو خ ود ب اي كه با رعايت آن، ن هكنند؛ مسهلهرا مطرح مي« حجاب
 شود.تر ميتر و بادوامهاي خانوادگي نيز محكمرود، بلكه بنيان خانواده و علقهمي

 هيحضره الفقيتلمود و من ال

ب عمده م ورد توج ه نها، دو مذهيا ياند. در هر دوم شدهيتقس ياهب مختلفهود و اسالم به مذين يدو د
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. در دو يو س ن يعيدگاه ش ي است و در اس الم، دو د يو صدوق يسيهود، دو نگاه فريدر اند؛ قرار گرفته

آن قرار گرفته اس ت، مس هلۀ  يت علمايآنچه مورد توجه و اهم ،يعيو اسالم ش يسيت فريهوديش يگرا

مس هلۀ همينط ور ط رح رش مس الل و يفهم و پ ذ يتورا  و قرآن، برا يعني، يتاب اصلكز ر ايغ يمنبع

من اليحضره  ه كاست  يثيحد يهاتابك، يعيو در اسالم ش تلمودتاب كهود، ين منبع در ياجتهاد است. ا
 هاست.تابكن ياز ا يكي ،الفقيه

 لمودـت

ز ي ن يگ ريد يرد، وح ك امبرش نازل يب بر پتوكآنچه خداوند به صور  مافزون بر ان، يهوديبه اعتقاد 

ه ب  ين مطالب را ب ه ط ور ش فاهيشان اي، منتقل شد و ايبه حضر  موس يه به صور  شفاهكبوده 
ن ي درآم د. ا ت وبكنه آن را انتقال دادند تا بعدها به صور  مينه به سيخ هم سيرد و مشاكخ منتقل يمشا

ا ي « ت وبكعت ميش ر» تي چ ون اهم يت ياهم آن يابرو رسيده به ثبت « يعت شفاهيشر» با نام ،يوح

انت رمن، )ردخط ر م تهم ش دن ب ه ارت داد دا ،يهودي يك يار آن براكاناي كه گونهبهاند، تورا  قالل شده

ب ا خ، ت اريه در ط ول ك ت به حساب آمده يهودي ينينار هم، منبع دكعت در ين دو شريا .(186، ص 1385

 .(13 10، ص 1382كهن، : ر.ك)اندو به اجتهاد پرداخته ،دهركتوجه به آنها مسالل روز را مطرح 

آداب  مجموع هاز آن، اغلب منظور و  شهر  يافت« تلمود»شريعت شفاهي مكتوب شده با نام 
 ۀو ب ا واه اس ت ي آم وزش و ي ادگيريابه معن ،اين واههاست.  مفسران شريعت شفاهيو مباحث 

 آم ده ي ن واههامعاني مختلفي براي در منابع نيز دارد. و مشتقا  آن در زبان عربي، ارتباط « تلميذ»

 از جمله:. است
 ؛هنداند تا آن را بسط دردهكافت يان خود درينيشيه از پكادان است يهاشهيها و انداشاره به آموزه. 1
 ؛يك فرد يهاآموخته. همۀ 2
 ؛شوديتاب مقدس حاصل مكه از ك ييهاآموزه. 3
 .(470 469، ص 19، ج 2007بركويتز، )تورا ن يفرام يليتحل يهاجنبه. 4
ن و يمض ام ان وي هودي ي، رفتاره ايعمل يبه زندگ يدهلك، در شتلمودتوان به اندازه يرا نم يتابكچ يه

گوه ا و وه گفتكبل ،ستيسنده نينو يكدست از يك يتاب، اثركن يت دانست. اياهم يداراي آنها محتوا

 يس سس توس ط اف راد مختلف  كل گرفت ه،ش  يم ان ط والنه در م د  زكاست  ينظرا  عالمان تورات

 يتجل » از يه نش انك بل ،ردهكگر را نقض نيديكه در آن آمده، ك يشده است. نظرا  گوناگون يگردآور

 .(30 21، ص 1383اشتاين سالتز، : ر.ك)است« ديجاو يلما  خداكان يت و بيخالق
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 هيحضره الفقيمن ال

 ين وح ، ترجمار هم دارد. بدون توجه به سنت حضر  رسولناكرا در  يز قرآن و سنت نبوياسالم ن

ر ين ار تفس كز در ي پرداخت ه ن ا  از المهيه به نقل رواك يثيحد يهاتابكان، ين ميست. در اين نكمم

ام ل ب ا كطب اق ان ث منقول از المهيعه، احادير شكاند. در تفقرار گرفتهعه يش يعلماا ، مورد توجه يآ

 عل م ام ام از هم ان منب ع عل م حض ر  رس وليعه معتقد اس ت: ه شكچرا ؛دارد اهللسنت رسول

از ي ان، ب ا توج ه ب ه نيس ال يز طيعه نيش يعلما. (263  235ص  ،1376، معارف :ر.ك)سرچشمه گرفته است
 از يك يعنوان ب هني ز  مرن اليحضره  الفقيرهان د. به ره برده ين ياجتهاد مسالل د ين منابع برايزمان، از ا

ف يت للاخر اي ن اث ر ف  ارجاع به مطال ب آن اس ت. يبرازياد  يتياهم ي، دارايعين منابع شين ايمعتبرتر

 ( ه381  306)بابوي هابنو  شيخ ص دوق، معروف به بن بابويه قميبن موسيبن حسينابوجعفر محمدبن علي

 م انز نالب خاص امام ، سومينبن روح نوبختيحسيناست كه در قم متولد شد. تولدش با آغاز نيابت 

پ در و  عه ب ود ويبزرگ ش يز از فقهاين بابويهبن موسيبن حسينبن علي، شيخ صدوقزمان بود. پدر هم

 هستند. صدوقينو  بابويهابنپسر، هر دو معروف به 
نش ين بل خ گيري حكومت بر شيعيان قم، ب ه يك ي از روس تاهاي شيعهبه دليل سخت ،شيخ صدوق

كتاب مرن  ،نعمهمعروف به  الدين ابوعبداهللشريفبه نام  ،ر بلخرفت و به درخواست يكي از سادا  شه
، طهران ي)آورده اس ت من اليحضهحديث ب راي  5998، تعداد آقابزرگ طهرانيرا نگاشت.  اليحضه  الفقيه

 تا از آن ب ه ، اين كتاب را براي استفاده عموم مردم نوشته بودشيخ صدوق. ازآنجاكه (232، ص 22، ج 1403

ن د نوشت. هرچ را حذف كرد، اما بعدها يك مشيخيه بر آن رواةعمليه استفاده كنند، سلسله  عنوان رساله

: ر.ك)ان دد كردهباز هم برخي آن را مورد نقد قرار داده، در اسناد برخي احادي ث اش كال وار ،با اين حال

 .(517 511، ص 1376، معارف

 يبندجمع

ان ين معتق دهري ك در ب  ،ع مقاله به دليل اهميت اين دواي موضوانتخاب اين دو منبع براي بررسي مقايسه
ي دتي در خود، در طرح بحث و اجتهاد هستند؛ مطالب مطرح در آنها پايه و اساس ي ب راي درك مس الل عق

 راله كرد:هايي را نيز در مطالب مطرح در اين دو منبع اتوان شباهتميان علماست. افزون بر اين، مي

 روند.شمار ميكه در كتاب پيامبران مكتوب شده، به ،ناپذير وحي الهيل جدايي. مطالبشان به عنوان مكم1

دوق، ص  )ر.ك:م ان اس تيش ود، ايرش عم ل ميآنچه موجب پ ذ. د دارندكيمان تليت ايهر دو بر اهم. 2

 .(آ24تلمود، مكُت، ؛ 4938، روايت 3، ج ق1413
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 تش راي د ني ابد دارند. ف رد كيخود عمل تل در برابر ،يرش آنت پذيان اهميت در عمل و بيهر دو بر ن. 3

 .(ب 106تلمود، سنهدرين، ؛ 559، ص 3214، روايت 2، ج همان)خدا خالص گرداند يبرا

 ط هستند.يم رفتار انسان و دور ساختن او از افراط و تفريهر دو به دنبال تنظ. 4

 .مورد توجه استنيز در اين دو ار يبس ييايعلوم و مسالل دن. 5

 ، اشرف مخلوقا  است و در ميان خلقت داراي نقشي مح وري اس ت و ب ا اي ن جايگ اه. انسان6
 )ر.ك:اي كه دارد، در برابر خلقت مكلف نيز شده و اعمالش ب ر س اير مخلوق ا  اث ر داردويژه

 .(ب38يما،  ،؛ تلمود1490، 1488، روايت 1ج ، 1413صدوق، 

 هود و اسالمين يمفهوم عفاف و حجاب در د يبررس

ه ك هاس ت يوجود ن دارد. ب ا مرزبند ييوفاكرشد و ش يبرا ييندارند، جا يه امور حد و مرزك يانزم» 

ه ب ه ب ا توج  ،يه ود و اس المن يدر دو د .(، نقل از ربي هي رش22، ص 2014شاليت، )« شوديان مينما يخوب

ن ه ين زمي ا در يو دس توراتممتاز دارد  يگاهين مسهله، موضوع عفاف و حجاب، جايه به ايشب يدگاهيد

  ه ر دو د. دس توراي به عمل آ يري، جلوگيا  انسانيده شدن حيشكتا از به انحراف و فساد شده داده 
و  نگ اه، فك ر، و در ابعاد رفت ار، گفت ار« حجاب» و« عفاف» ل دو عنوانيتوان ذيمدر اين زمينه را،  نيد

د توج ه مختلف م ور يهااز جنبهه مسهله عفت كقرار داد. در واقع از آنجا  يبحث و بررس پوشش مورد

 اشاره دارند.گوناگون عفاف در ابعاد  ين در دستوراتشان، به تجلياست، هر دو د

 يهودن يعفاف و حجاب در د يبررس

، «يدامنكعف ت و پ ا»، «يم خصوص يحر»ي به معنا ((Tz'ni'ut)ְצִניעּות)« عو يصن» واهۀ  يا  عبريدر ادب

ژه در م ورد يوان، بهيهودي ياشاره به پوشش و رفتار اجتماع يه براكست ا ياواهه، «يبازدار» و« نجابت»

ه ب ه رفت ار ك ينار الفاظكن لفظ در يتاب مقدس، اكدر  .(337، ص 2006 ،يمادست)، اشاره دارديمسالل جنس

 كس لو (ַהְצֵנעַַ) فان هيعفخويش  يو در حضور خدا ...»است: آمده ي افراد اشاره دارد، و نه ظاهر يدرون

 يباش د. در عم ق معن ا يدرون يد حالتين حالت، باياگفت: د بتوان يشاين، ، بنابرا(8 :6ميكاه نبي، )« ياينم
ب ر خ ود  يآن ف رد پوشش  يه ط ك  ين ديق شدن است؛ فرايعم يبه معن عو يصنبايد گفت: ن واهه يا

. (25، ص 2009، نس فرا)او بسردازند يتوجه به ظاهر او، به باطن و ارزش وجود يگران به جايشد تا دكيم

گران را ب ه يه توجه دك ييا انجام رفتارهاها، يسدن لبايد از پوشيند، باكفانه رفتار يخواهد عفيه مك يسك

ن يز هم ين، به حضر  آدم و حوا ياله ياين هدايتراز بزرگ يكيد. يز نمايند، پرهكيظاهر او جلب م
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ب ه را از دست داده، متوجه ظاهر خود شدند. كاب خطا، آن ه با ارتكبود  شيشتن خويامل به خوكتوجه 

از وجود خود به ره  ،خواهد انسان به تمامهيردند. خدا مكن هبوط يب، به ناچار از بهشت به زمين ترتيا

 .(32)ر.ك: همان، ص مانديند، از باطن باز مكه به ظاهر توجه ك يس. درحاليكه كبرد

م ه در يخ و ماندن زن در (ب10تلمود، مگيال، )ور پوشاندن ص يبرا ،ين واهه را به طور خاص، اتلمود

ز ي را ن ظاهريعناي م، باطنيمعناي  كناردر  تلمود يعن؛ يار برده استكبه  (آ87همان، باوا مزيا، )اهبهيبرابر غر
 .(ب49همان، سوكا، )درنظر دارد

 تيهوديدر  ينين مفهوم ديف افراد در قبال ايالكت

 يك از اي ن اص ول مس تثناشود؛ هيچزن و مرد مربوط مي به هر دو صنف ،رعايت عفاف و حجاب

ده هاي وجودي زن، براي او تلكيدا  و تحدي دا  بيش تري ش مرنيستند. هرچند به دليل جذابيت

ه به كنيس  توان به لزوم پوشاندن سر براي مردان، هنگام ورودمي ،شده است. از جمله اين تلكيدا 

، بايد . همچنين(23، ص 1358)آذراحي ان، شودهمۀ بدن او مي اشاره كرد. اين پوشش براي زنان، شامل

ش يزگان، از خواندن شِمَع در حضور زنان سر برهنه، يا زناني ك ه لب اس نامناس ب دارن د، و ن ه دو
 .(27)همان، ص پرهيز كرد

ح ختران مط رزنان و نه د يشتر براين پوشش بيد، ايآيهود برميه از منابع كطور ب، همانين ترتيبه ا

ر زان و س انتيمتر زي  10تا زير آرنج و پاها ت ا ح دود خود  يهااست. دختران موظف به پوشاندن دست

ح داقل را ها دس تيز در مقابل نامحرم پوش انده و سر خود را ن يد مويبا هللزنان مته كيهستند، درحال

 .(iranjewish.com)بسوشانندتا حد مچ پا را تا زير آرنج و پاها 

 يودهي مردانف يالكت

 از جمله: شود. يم يشامل موارد مختلف ،دان در رابطه با حفظ عفاف و حجابف مريالكت

ك ار زين د، پرهك يه از نگ اه ب ه زن ان دورك يسك (ب62تلمود، براخُت، ): يچران. حفظ نگاه و عدم چشم1

ه ب ه ك  ينن مردايچن. ب(57ا باثرا، و)همان، باشوديار شمرده مكشرور و تبه ،ن صور ير ايدر غاست. 
هن د نخوا ييف ر جه نم ره اكينن د، از كس تاده، خ ود را معط ل يه مقابلش ان اك  ي،قصد نگاه به زن

ت و نسبت ب ه خ ودش مس هول اس  ،نگاه بد از يدور يز برايخود فرد ن .(ب18همان، ايرووين، )افتي

 .(آ84 ا،يباوا متصهمان، )ه احتمال نگاه بد به او برودكخود را قرار ندهد  يتيد در موقعيبا

ان ش ده ي شر بر م رد ب، غلبۀ با زنان يهمصحبتدر  يروادهيزجۀ يصحبت شدن با زنان: نتز از همي. پره2
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 يبا همسر ف رد يصحبتز گفته شده است، چه برسد به هميهمسر خود فرد ندرباره  ،كالمن يااست. 

 .(5، ميشنا 1)ميشنا، آوُ ، بخش  گريد
طب ق . ش وديمط رح م (« yichud» ייחוד)« ح وديي» هود با عنوانيقانون در  نيز از خلو  با زنان: اي. پره3

د ي با ،استاگر هم شغلش مرتبط با آنه. (ب80تلمود، قيدوشين، )ندكخلو   يد با زنينبا يچ مرديه ،آن
 .(آ82همان، )ندكز يپرهآنها  از تنها ماندن با

ود ت ا پش ت ر راه ب ريد بهتر است پشت سر ش مراست، آمده  تلمودز از راه رفتن همراه زنان: در ي. پره4
 يابه رهام ت ياگر آن زن، همس رش باش د، از ق يند، حتكت كحر يه پشت سر زنك يسر زن. مرد
ار ك ن ار ب رود و افكزن هنگام رد شدن، لباس ش  يعين است به طور طبكه مم؛ چراكنخواهد داشت

 .(آ61ب؛ براخُت، 18همان، ايرووين، )ديايبه ذهن مرد ب يديپل
س يار از گناه ان ب زنا، (14 :20خروج، )« زنا مكن!»اين است:  ،. پرهيز از زنا: فرمان هفتم از ده فرمان موسوي5

يز همه . هنگام سنگسار نب(9آ؛ قيدوش ين، 8)تلمود، سوتاه، بزرگي است كه مستوجب سنگسار و اعدام است
محارم و با اي . آنكه مرتكب زنب(8وتاه، )همان، سبايد براي تماشا بيايند تا درس عبرتي براي همگان باشد

ا زن ان ب . و آن كس كه مرتكب زن ا آ(16، نيعراح)همان، شودشود، بالي جذام بر او چيره مينزديكان مي
 .ب(58، ايباوا متص)همان، شود و راه نجاتي نيز براي او نيستشوهردار شود، به جهنم وارد مي

ب ه  يد حتيفرد با. ستين نيواجب است، اما در مورد زنا چن حفظ جاناينكه هود، با وجود ين در يهمچن
نا ب ا مح ارم زز از يژه پرهيوبه .(آ82همان، يُما، )ندكز يپره يردن دختركناموس يز از بيشته شدن نكمت يق
 .(آ33همان، شبا ، )شوندين مكآنها سا يجاهگران بيشوند و ديد ميان تبعيهوديآن جۀ يه در نتك

 يهودي زنانف يالكت

ت. ارزش به آن اش اره ش ده اس گوناگون بوده و به اشكال  يهيدگاه تورا  بديت حجاب زنان از ديرعا

 يوقته زن ان خطاك ار، دس تور ب ه ب ازكردن م يتنب يبرا ،ياست كه در مورد يحجاب در تورا  تا حد

ر حف ظ ب ن، ن ه ز برخالف مرداين تلمودحجاب و عفاف زنان در . (19 18 :5اعداد، )داده استآنها  حجاب

 ر شامل آن است:يموارد زو د دارد كيتل ييو خودنما ييز از خودآرايه بر پرهك نگاه
حج اب از  يس كه اگ ر كاست  يابه اندازه ،يهوديت حجاب و پوشش نزد زنان ياهم . حفظ پوشش:1

ور  ب دن زن ع هم ۀ ه ود يدر  .(ب90، ب اوا قام اتلم ود، )مه بس ردازديد جريبردارد، با يهودي يسر زن
تاه، )ديآيشمار مبه حفاظ يل در مألعام خودشان را بلياسرايه دختران بنكست يسته نيشا و (آ8همان، س ُ
د ب دون پوش ش س ر از خان ه ي ل نبايياس رايهود، دختران بنين ييمطابق آ. (ب57ا ب اثرا، وهمان، با)نندك
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رون ي ش از خان ه بيم و ند همسرش ب دون پوش اندنيبب ياگر مرد و (آ72همان، كتوبُ ت، )خارج شوند
هم ان، گيت ين، )ش ودياو ش مرده م ينيف ديلكت ين زنيطالق چنند، كيا با مردها استحمام مي ،روديم

، مين دار)هم ان، ه حق مسلم اوستك ،(آ72همان، كتوبت، )ه(يتوبا )مهركآن هم بدون پرداخت ؛ (ب90 آ90

 .ب(23، عراحينآ؛ 47ب؛ قيدوشين، 65
ده، آنچ ه اش اره ش آنه ا  ب ه تلمروده در ك  ،(26 16، 3)ينب يايتاب اشعكاز  ياتيآ طبق . پههيز از تبهج:2

ز ب ه ي زن ان نپاش نۀ  يصدا .(ب9تلمود، يما، )ون بوديب معبد اول شد، فساد دختران صهيموجب تخر
 .(ب62همان، شبا ، )مردان است يكه موجب تحركه شده يزهر مار تشب

ه اف راد ك  ييج ا يمرد تنها نمانن د، حت  يكه هرگز با كه شده يوصبه زنان ت . پههيز از خلوت با مهدان:3
 .(ب25همان، عَوُدا زارا، )ماندد تنها يز نبايبا ده مرد ن ،اخالق هستنديب
نا، ترومُ ث، ميش )دهن دت ن  يعفت يد ب ه بي گر، نبايد يانجا  عده يبرا يز حتيندختران  . پههيز از زنا:4

 .(12، ميشناي 8 بخش

 يهودي يردارازدواج و همس

هنگ ام  د ب هيازدواج با. (ب113، ميپساحتلمود، )ه همسر ندارد، ملعون خداستك يساست كآمده  تلموددر 

ش ين، هم ان، قيدو)فرزندانشان سلطه دارند، او را همسر دهن ده بر ك يشود ماداميه ميباشد و به پدران توص

ج او يت زو نن د و ب هكش ان را آزاد ، بردهديبه پدران گفته شده اگر دخترشان به سن بلوغ رس  يحت .(آ30

ج اوست. اگ ر منتظر ازدوا يست سالگيخداوند تا بيد: گويز ميپسر ندربارۀ  .(آ113، ميپساحهمان، )درآورند
از  .(ب29هم ان، قيدوش ين، )ن دكين مياو نف ر يهارد، خدا بر اس تخوانكسالش گذشت و ازدواج نست يب

ت ي . اهمگ ران اس تيف رد ب ر د يبر برتر يليطان و دليچشم شدر  يار، خهنگامازدواج به  ،تلمودنگاه 

ه ك را  ت و يريادگي از به همسر داشت، ازدواج ب ر ين يسكاگر  هكشود يمتر روشنازدواج آنجا  يباال

 .(همان)رديگيم يشيد شده، پكيار بر آن تليبس

دن و محف وظ مان  يق ال  اخالكش آمدن مش ياز پ يريجلوگدا ، در واقع كين تليل اياز دال يكي

دا ي اش پاز و عاطف هي اب راز ن يب را يين د، ج اكيه ازدواج مك يسكاست.  عفت و سالمت اخالق فرد
ب ه  يدج  يفيالك ن رابط ه، تي ماند. اما در ايمحفوظ م يبند و باري، از بيند و در چارچوب شرعكيم

 ست.يزنان مطرح ن يه براكشود يمردان گذاشته معهدۀ 

ه در ك  (آ2 م ا،يهم ان، )ه استار رفتكبه « منزل»واهۀ ، «همسر»واهه استفاده از  يجاهجا بيك تلموددر 

ت و ي ه با وج وب تبعك يميحر ؛ن عضو خانواده استيا يم برايحر يقالل شدن نوعنشانۀ  ،ي خودجا
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ازمن د يناو،  ياز س و يت و وف اداري ن تبعيتواند حفظ شود. ايم ،(ستاهتلمود، ر.ك: )اش به شوهريوفادار

 ه زنك چرا؛ ن دكد از احساس همسرش مراقب ت يشوهر است. مرد با يحفظ لطافت و احترام او از سو

ه ه رحم ت تنه ا ب ؛ چراكشه به او احترام بگذارديد هميبا ،ينهمچن. (آ59 ا،يباوا متصهمان، )ر استيپذبيآس

ش خان ه هم ه بس ته ب ه ياه و آسادر واقع، رف .(27همان، پاورقي )شودياش نازل مخانهه بر كخاطر اوست 

 .(آ59 ا،يباوا متصهمان، )زن آن خانه است

 عفاف و حجاب در اسالم يبررس

 اي « يتاز زش  يخ وددار»ي ب ه معن ، «عفّ» يشۀ ه از ركمطرح است « عفاف» واهۀ  زيا  عرب نيدر ادب

حرام و ه ر  از يوددارخ» انيب يبرا ،در اصطالحاين واهه . آمده است« ستيسته نيآنچه شا از يخوددار»

ص  ،8، ج 1385، مص طفوى )ر.ك:روديار م ك به « ال  و شهوا يحفظ نفس از تما» و« ستيآنچه حالل ن

در . (440، ص 2، ج ق1412راغب اص فهاني، )شوديه نفس با آن به شهوا  غالب مكاست  يحالت و (220 218

ش ود، ت ا يم داده« ردنكشه يعفت پ» توره هستند، به آنان دسيه افراد بدون همسر مخاطب آكقرآن، آنجا 

 .(33: نور)شان فراهم شودي ايان ازدواج براكه امك يزمان
م ود ن و آمده است يمنع وصول و ممانعت از دسترس يو به معن« حجب» شۀيز از رين« حجاب» واهۀ

 ص فهانيراغ ب ا)ن دكيج اد ميدن ايشود و ممانعت در ديگر واقع ميان چشم و امور ديه مكاست  يزيچ

فرم ان  ه ب ه مؤمن انآمده است ك احزاب سورۀ  53ۀ ين مفهوم در آيز ايدر قرآن ن. (141، ص 1، ج ق1412

ر ب، دي ترت نيخواهند، از پشت حجاب آن را بخواهند. به ايم يزيامبر چيه اگر از همسران پشد. كداده 

 شود.يرح محفظ ظاهر و باطن مط يبرا ،نار همكدر  ،عفاف و حجابدو واهۀ اسالم 

 يعيدر اسالم ش ينين مفهوم ديف افراد در قبال ايالكت

ن» از جمل  ه ؛آم  ده اس  ت« ح ص ن» ش  هيب  ا ر ييه  اث، واههيدر ق  رآن و ح  د  و« مُحصِِة  » و« مُحص  ِ
ب ه  نمحص ِ  و اس ت شده يمعن ،ردنكحفظ  يعفتياحصان، خود را از بث، يه در شرح حد، ك«مُحصَ  »

ن ات لخران مي مش هور م ند.كعفت حفظ  ياب عمل منافكله ازدواج از ارتيه خود را به وسكند يگو يسك

ر د يق ش رعي ب ه طر يه شخص بض عكن يست. هميز و آزاد در احصان نينكان يمتفاوتي ه كاست اين 

)ص دوق، ش وديشمرده م مُحصة  مُحصِن و  كند،ه هرگاه بخواهد بتواند اطفا  شهو  كار داشته باشد ياخت

 .(4511ايت ، شرح رو5، ج ق1413

را با توجه به ح ديثي قدس ي  فيظر ين معنايدارد. ا« مُحصة  » ف بايظر يتفاوت، «مُحصَ  » اما واهۀ 
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 ،1403 ،مجلس ي) « يمةن عَذاب ي، اَمةنَدَخةلَ حةص  ي، فَمَنال إله إال اهلل حةص  كلةمَ ُ» كنيم كه فرموده:طرح مي

 ام ا عذاب در امان اس ت. از است(، ياريود )ورود اختش يه داخل حصن الهك يس؛ ك(3، ح 12باب ، 49 ج

و  مس لمان از اع م ده هستند. نين اكزنان سا ي، تمامقرآن ا يطبق آ: زنان. نندكده سا نيدرون ا ياعده

نا   يهمگ . (25: نس ا )و ناس الم ز، س المينكو  ، آزادو مجرد (24: نسا )، متلهل(5: مالده)رمسلمانيغ مُحص َ

مفع ول  اسم .نيدهنش يبه معن اسم مفعول از حصن است، مُحصَ   است. مُحصَ  مع ج مُحصَنا  هستند.
 است. يشگي. ثابت و هم2است،  يرارادي. غ1 دارد: تيدو خاص

حِص ن  نياو را به ا تواندينمپدر و شوهر  ،عقل ،شرع و دخالت شده دهيآفر يدر حِصن اله پس زن

 ني ه اك ا م دع ني ا لي دل .ده استيرا در حِصن خود آفرزنان همۀ  خداوند نمايد.از آن خارج  ايداخل 

 ميح ر ني تجاوز ب ه ااجازۀ  يزن هر؛ نور سورۀ 4و  2 ا يه طبق آكاست اين  است يحِصن، حِصن اله

 ياله  ، حدّ(4: نور)تهمت بزند ميحر نيبه ا يسك و هر (2: نور)ندكتجاوز  ميحر نيبه ا يمرد ، هررا بدهد

م و ك  توانديم شرع مكرا حا ريتعز است. يسخن از حدّ اله ست،ين رياز تعز حرف .شوديم يبر او جار
 يگ ريب ه ب دن د يس ك ن د.كگذش ت  توانديدم م يبه قتل برسد، ول يسك نبخشد. ايند. ببخشد ك اديز

؛ داردن  دنياجازه و ح ق بخش  سكچيه سته شد،كزن اگر ش مياما حر ببخشد. توانديبزند، فرد م بيآس

 و ح ق خ دا مط رح تج اوز ش ده ياله ب ه حِص ن  ه؛ چراك اجرا شود ديبا ياله حدّ .م شرعكحا يحت

 .(84 82ص ، 1395 ،يغفرانك: .ر)است

ن .دهب ان يعن ي؛ (24 :نسا )مُحصِن باشد ديز باين ،ندكازدواج  خواهديه مك يمرد فاع ل  س ما مُحص ِ

ه ر ه ؛ چراك دن كاز آن مراقبت  ديبا؛ يعني ثبو  نداردو ، بخواهد تا بشود ديبا؛ است يارادي عن؛ ياست
ه دار نگ ميح ر دي با، ن دكازدواج  خواه ديه مك  ي، مردقرآن دگاهيد از. ن است از دست برودكآن مم

 .)همان(حرمت دارد م،يحر نيه ااست؛ چراك ممنوع گريد يو علن يمخفرابطۀ  باشد.

م ياس ت ت ا ح ر ينيت اصول و قوانيخود، موظف به رعا يس در جاكف، هر ين تعاريبا توجه به ا

ن ب ه يوانق و سالم باش د. آن اص ول و  كپا يد، نسليآيد ميه پدك يآن، نسلجۀ يحفظ شود و در نت ياله

 ر است.يشرح ز

 ف مردان مسلمانيالكتالف. 

ن ور، در حفظ عفاف، حفظ نگاه اثري ويژه دارد. به همين دليل، در س ورۀ  چهاني:. حفظ نگا  و عدم چشم1
. در روايا  ني ز ب ا تع ابير (31و  30نور، )ويژه به حفظ نگاه شده استعفاف، توصيۀ  پيش از پاكدامني و
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، 5192، رواي ت 4؛ ج 252، 239، 236، 234، رواي ت 1ج ق، 1413)ص دوق، گوناگون به اين مهم اشاره شده است

ي ان ها گريانن د، گركه هم ه چش م ،. كسي كه چشم خود را بر محرما  الهي فروبندد، در قيامت(4968

كه غيرعمدي هم باشد، اشكالي ن دارد، ام ا  ،. البته نگاه اول به نامحرم(942، روايت 1)همان، ج نخواهد شد

رواي ت  )هم ان،ب راي ف ريفتن او ك افي اس ت ،(4971، رواي ت 4، ج )همانهاي بعدي به ضرر فرد استنگاه

نگ اه ب ه ن امحرم،  اك ه؛ چر(4658، رواي ت 3، ج )همانو موجب ضرر و هالكت انسان خواهد شد (4970
  .(4969، روايت )هماناوست يرهاياز ت يكي، يچرانو چشم (4975، روايت 4، ج )همانطانيشوسوسۀ 

خ ود وۀ يس ب ه ش ك ار اراله شده و هم ثواب، ت ا ه ر كن فرمان، هم راهيا ياجرا يا  برايدر روا

ا چش م ب ر ه م ي ، يدن زن ي ده مردان هنگ ام كه شده يب، توصين ترتيبتواند آن را انجام دهد. به ا

افت اده و  يه نگ اهش ب ر زن ك ز ين يسكبه . (4656، روايت 3، ج )همانا چشم به آسمان برنديبگذارند 

  .(4457، روايت )همانمان در دل داده شده استيا ينيريش يعطابرگردانده، وعدۀ 

 يگ ريه اگر ب ه زن دكنياآن و  استبه آنان داده شده  يدر بازداشتن مردان از نگاه به نامحرم، اخطار
ه ك چنان. (4985، 4973، 4972، رواي ت 4، ج )هم انه به زن خودشان نگاه نشودكست ين ينند، امانكنگاه 

گران با همس ران و مح ارم يه دكشود يموجب م نيز نسبت به زنان مردم ينظركدن و پايعفت ورز

 .(4985، روايت )همانورزند فرد عفت

ور  ش ان مگ ر در ص يا خويرهمسر يلمه نزد غك 5ش از يلم بكاز تا زنان: صحبت شدن ب. پههيز از هم2

اط ش ود. ي حتد ايز بايردن به زنان جوان نكدر سالم  يحت. (4968، روايت )همانردكز يد پرهي، بايناچار

ه ك آن ش ازيد و بيشان مرا خوش آيه آهنگ صداكترس دارم » فرمود:يرد و مكين ميچن يامام عل
 .(4634، روايت 3، ج )همان« م، در گناه افتمد ثواب داريام

نن د. ك كا را ترد آنجين شد، باياگر چن. د در مكانى خلو  كننديدو نامحرم نبا . پههيز از خلوت با زنان:3

 .(3913، روايت 3ج ، ق1413)صدوق، طان خواهد بوديشآنها  نين صور ، سومير ايدر غ

ان يس ه موج ب ن؛ چراك ز ش ودي ان دو زن پرهي راه رف تن مد از ي با . پههيز از را  رفتن همرها  زنران:4

 .(5762، روايت 4، ج )همانشوديم

ز از عم ل ي در مقام ش هو  و پره يو خوددار يدامنكپا، ط عدالت شاهدياز جمله شرا . پههيز از زنا:5
ش را حف ظ ين د، آب روكه شهو  خ ود را حف ظ ك يس. ك(3280، روايت 3، ج )همانعفت است يمناف

ه ك  ،(5881، رواي ت )هم اننگران شهو  فرج بودن د اكرمامبريپ. (5834، روايت 4، ج )همانسترده اك

محب ت ح رام و ش هو  زن ا فتۀ يه شك يسكرا يز؛ (3679، روايت 3، ج )هماند از آن به خدا پناه برديبا



18    ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

و در  افت دير ش هو  ش ود، ب ه گن اه ميه اسكآن. (5909، روايت 4، ج )همانشوديطان ميشود، از آن ش

حدّ زن ا . (4987روايت  )همان،روديشمار نمرون رفته، مؤمن بهيمان از دلش بياب گناه، روح اكن ارتيح

بسته به سن و تله ل و تج رد، ح د زن ا . (5012روايت  )همان،شوديتر اجرا مگر حدها سختيز از دين

 100، هم ب ه يخورده زانمرد و زن سال ،هكب ين ترتيا هر دوست. به ايا سنگسار يانه يضربه تاز 100

ن ي ب اك ن رفتن شهو  در آنه ا، ب از مرتيه با وجود از ب؛ چراكشوند و هم رجميوم مكانه محيتاز
 100وم ب ه تحم ل ك مح يوم به سنگسار و پسر و دختر زان كانسال تنها محياند؛ معمل خالف شده

؛ 5145، 5032، 4997، 4994، 4993 ، رواي ت4، ج ق1413؛ صدوق، 2)نور، سال هستند يكبلد تا  يانه و نفيتاز

. ن دكرون ي شده، از ش هر ب يه حدّ زنا بر او جاركرا  يسكه كبر امام است . (5046 4988همان، روايت 

ز تنها در ص ور  يسنگسار ن. (4997، 4996، روايت 4، ج ق1413)صدوق، بفرستد ينيد به شهر معيالبته نبا

م رگ اس ت:  يز ح دّ زان يدر دو صور  ن. (4853و  4852، رواي ت 3)همان، ج رديگيدخول، صور  م

 .(5043)همان، روايت و زنا با محارم (5374، روايت 4)همان، ج ي به زورتجاوز به زن
ايجاد رفتار عفيفانه و محجوبان ه باي د از ك ودكي در انس ان ش كل گي رد. يك ي از اي ن  . رعايت در رفتار:6

ب االي  ،و در روايت ديگري (4508، رواي ت 3، ج )همانلها، جدا كردن بستر كودكان باالي شش ساتوصيه

با اين الگوهاي رفت اري ب زرگ ش د،  ،. وقتي كودك از سنين پايين(4509، روايت 3، ج )همانده سال است

تر خواهد بود. رعايت محرم و نامحرم نيز باي د در رفت ار عمل كردن به آن در بزرگسالي، براي وي ساده

تارها، پرهيز از در آغوش گرفتن نامحرم است ك ه انج ام آن موج ب خش م شكل گيرد. يكي از اين رف

دس ت دادن ب ا زن  ،. همچن ين(4968، رواي ت 4، ج )هم انمجازا  دوزخ خواه د ب ود ،خدا و در نهايت
)ص دوق، آن ه م ب دون فش ردن آن ممن وع اس ت ،(4635، روايت 3، ج )همواينامحرم، مگر از پس پارچه

، رواي ت 4ج ق، 1413)ص دوق، اين كار در قيامت گريبانگير فرد خواهد ش د .(4635، شرح روايت 5ج  ق،1413

 .(4510، روايت 3، ج )همانسال نيز بايد پرهيز كرد 6از بوسيدن دختر باالي  .(4968

ز ي م رده ن يب را يحت. (234، روايت 1، ج )همانپوشاندن عور  از نامحرمان واجب است . حفظ پوشش:7

ب ه  يسكد نگاه يت، نبايا رفت، هنگام غسل مياز دن يسكه اگر كياگونه، بهم حفظ شودين حريد ايبا

انجام غس ل نداش ت، غس ل  يهم برا ياگر محرم. (474، روايت )همانهمسرش يفتد، حتيعور  او ب
ه ك  آنج اني ز  ن ورس ورۀ . در (431و  429  426، روايت )هماند بدون غسل دفن شوديست و بايالزم ن

ه موج ب ك  يار، ك(235، روايت 1، ج )همانحفظ عور  است قاًيت، منظور دقسخن از حفظ فرج اس

 .(4968، روايت 4، ج )همانشوديبر مكامان از فزع ا
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 اند:فرموده يثيدر حد يامام عل
 يحجابران بههگگران  خودآراگرتگان برهايشروند: بيظراهه م يامرت  زنرانيبره   ير در آخهالزمان نزد

  يها   رران ن برره شرر وات و منررانل  گنررشرردگان در آشرروبداخلن  يرريهدگرران آكهشرروههان  رهايغ
  وارد شروندگان بره يها  ح ل شرمارندگان محهمرات ال ريلذات و خوشگذران يگگدگان به گوكشتاب

 (.4374  روايت 3دوزخ)همان  ج 

رالزم ان ش مرده آخ يهاز از فتنهين اعمال نيد به خدا پناه برد، ايآخرالزمان با يهاه از فتنهكنيبا توجه به ا
 است.شده 

 ف زنان مسلمانيالكتب. 

م ده، آ يل كز از زنا ب ه ط ور يپره ،نيل مبحث نگاه، پوشش و همچنيه در بخش مردان، ذك ييهاهيتوص

ب ه زن ان  هك يشده است. اما موارد ين قسمت خودداريرار آن در اكه از تكشود يز ميشامل حال زنان ن

 ر است:ي، به شرح زاست ه شدهيتوص

ن از س وي آدر حفظ نگاه، تلكيد براي مردان بود، اما در رعايت پوشش، تلكيد ب ر رعاي ت  . حفظ پوشش:1
ده ش ود و آنچه بايد توس ط زن ان پوش ي ،طور ويژه، يك به يكسورۀ نور به 31زنان است. چنانچه آيۀ 

ح ي ز مط رطور محارم او را برش مرده اس ت. برخ ي از اي ن مح ارم و نامحرم ان، در رواي ا  نهمين

س يحي ني ز م. نكته مهم اين است كه زن مسلمان در برابر زنان يهودي و (4507، روايت 3، ج )هماناندشده

زن  ممك ن اس تو  بايد رعايت پوشش را داشته باشد؛ چراكه آنها عقيده ب ه حج اب اس المي ندارن د

پوش ش  راي حفظ بهت ر. به پوشيدن شلوار ب(4928روايت  )همان،مسلمان را براي شوهرانشان وصف كنند

ق، 1413)ص دوق، . اين حفظ پوشش در نماز نيز وارد شده اس ت(4618روايت  )همان،نيز توصيه شده است

براي حض ور در  اگر به نماز به عنوان امري نگاه كنيم كه فرد را. (5762، روايت 4؛ ج 1083، 131، روايت 1ج 

  .ان در نماز نيز پي بردتوان به چرايي رعايت حجاب زنكند، مياجتماع آماده مي

ه ك  يبث واهم ۀ بهتر است. چنانچه ب ا وج ود ي او در خفا بودن برا زن، به پوشش هيتوصافزون بر 

نت زنان نه واجب است و نه س  ين اجتماعا  برايجمعه و جماعت شمرده شده، حضور در ا يبرا

ان ك در م ست. نماز خوان دنشان ايا يهاخانهي آنها ن مسجد برايه بهتركبل، (908روايت  )همان،دكمؤ

 .(1088روايت  )همان،روه استكشان ميز برايباز ن
د يامبر انتساب داريه شما به پكفرموده « ينسا النب» سورۀ احزاب، خداوند به 33ۀ يدر آ . پههيز از تبهج:2

ه كده فرمان داده ش« ينسا النب» ز بهين ،يهشود. در ادامه آيب موحسمدو برابر  ،كار خوب و بدتانو 
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ر، با وجود يطبق تفاس ،سويكبحث دارد. از  يآن جا يو معنا« ينسا النب» ۀنند. واهك ياز تبرج دور

ز يگر نيگذشته بود، اما در واقع زنان دآنها  از يه سنكامبر است يه خطاب به همسران پين آيه اكآن

دش كيه تلكهرچند . نندكت ين را رعاين قوانيظفند اوتر بودند، مامبر جوانيه نسبت به همسران پك

، ص 9، ج 1383، قرالتي؛ 463 462، ص 16ج  ،1380، ييطباطبا )ر.ك:شتر باشديامبر بيهمسران پ يبرا

ت يبه جامعه سرا ،امبر آغاز شده و پس از آنيپاز داخل خانۀ  يدرواقع دستورا  قرآن .(363 360
را به  ي، دستورا  الهيجامعه اسالم يبرا يعمل يالگو ۀشود تا با اراليامبر خدا موظف ميپ .ندكيم

امبر يبه پ يخطاب ،يا ن آيش از ايه پكژه آنيوبه، (89 88، ص 1386 ،حاجي عبدالباقي )ر.ك:انديمردم بنما

 .(21:نور)اندشده ين الگو معرفيشان به عنوان بهتريو همسرانشان، ا

 امل كوچك و بزرگ اشارهدر ادبيا  قرآني به جماعت مؤنث، ش« نسا » ۀواه ،از سوي ديگر

 ۀ. طبق سياق آيا  سور(31: نور؛ 25 :غافر؛ 49 :بقره؛ 125 122، ص 12، ج 1385، مصطفوي )ر.ك:دارد

فاده كرده است« ازواج»احزاب نيز آنجا كه خداوند خواسته به همسران پيامبر اشاره كند، از لفظ 
 ،«نسا » ۀواه شايد بتوان گفت: ،ترتيب به كار رفته است. به اين« نسا » ۀكه اينجا واهاست، درحالي

شود كه منتسب به طوركلي زناني را شامل ميشود، بلكه بهتنها شامل همسران پيامبر نمي

نان ز ۀ( به اين ترتيب، خداوند به همجاودان، جايگاه قرآني حضر  زهراهستند) اهللرسول

نان زرآن نيز كنند؛ چراكه طبق آيا  ق مسلمان كه به پيامبر منسوبند، فرمان داده كه از تبرج دوري

 اي نسبت به زنان ساير اديان دارند.مسلمان، جايگاه ويژه

دهد، ه م يرا از دست م يگاه اجتماعيشود، هم جايم يه جسميتهمت بزند، هم تنب يه به زنك يسك
ذاب ع و ا و آخ ر  ي ، اگر به زنان مؤمن تهم ت بزن د، لعن ت دن23ۀ يشود، اما طبق آيفاسق شمرده م

 .(23و  4ر.ك: نور: )شوديز بر آن افزوده ميم نيعظ

ن ي ا ااست. ب « گران به خوديردن توجه دكجلب »يي ناك يبه معن، «ب ر ج»ي از حروف اصل« تبرج»

ف ه ا ب ه س مت آن ان معط وه ا و حواسنگاهدرحاليك ه  د از حضور در جامع هي، زنان مسلمان باحال

، 4374 ، رواي ت3ج ، ق1413)ص دوق، يرش وهرغ يزه ا، آراس تن ب رايپره نيانند. از جملۀ كز يشود، پرهيم

ط ر در عاس تفاده از  ن ب ه ع دميهمچن . (777، روايت 1، ج )همانجاد صدا هنگام راه رفتن استيو ا (4968
 يچ ه زن ه چنانك مهم است  يبه قدر ،يزن پرهيا. (4522، روايت 3، ج )همانه شده استيبرابر نامحرم توص

ا از رآن عط ر  يد و ب ويد مانند غسل جنابت، خ ود را بش ويش، خود را معطر سازد، باشوهر يجز برا

 .(4521روايت )همان، ستيرفته نينمازش پذ ،ين صور ر ايدر غ. ديخود بزدا
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 ياسالم يازدواج و همسردار

تر دا محبوبخهيچ بنايي در اسالم نزد  و (4341، روايت 3؛ ج 111، روايت 1، ج )هماناست سنت پيامبران ،ازدواج

شود ده مي. دستور به ازدواج در جاي جاي احاديث و روايا  مشاه(4343، روايت )هماناز بناي تزويج نيست

ش ود. در ح ديث، گفته شده كه انسان با ازدواج كامل ميو و براي آن منافع دنيوي و اخروي شمارش شده 

. (4354واي ت ، ر)هم اناست، تعبير شده است كه همان هدف نهايي خلقت ،به رسيدن به لقا  الهي ،اين تكامل

، روايت )همانيابداش نيز افزايش مي. روزي(4342، روايت )همانكندخود را حفظ ميفرد با ازدواج، نيمي از دين 

مباه ا   . در قيامت نيز كساني كه به دنبال ازدواج، تشكيل خ انواده و تربي ت نس ل باش ند، موج ب(4345

 .(4355، روايت )همانو تاجدار به تاج پادشاهي و افتخار خواهند بود (4344روايت  ،)همانپيامبر

رواي ت  ،)هم انيردصور  گ يو طراو  جوان يام تازگيار در اكن يه ااست كه شده يا  توصيدر روا

 يجنس  ه فش ار ش هو ك  ياز زم انكرده است، امبر خدا امت را به پناه بردن به خدا دعو  يپو  (4648

اعتن ا يهمس ر بيرغب ت و زن ان ب دون م انع، ب ه م ردان بيش وهر بيه گرفتن زن ان بباشد، اما مردان ب

 .(3679، روايت )همانباشند
ف آنچ ه ام ا ب رخالاس ت، حفظ عفاف برشمرده  يهااز راه يكيازدواج را  زيب، اسالم نين ترتيبه ا

و از تب رج  را بسوش اننده خ ود ك ش ود يه ميه مدام به زنان و دختران توصكافته يامروز در جامعه رواج 

را از  ا همسرانش انشود، خود را آراسته سازند ت يه ميا به زنان توصيفتند، ينند تا مردان به گناه نك يدور

 ند. كين موضوع را برخورد ميبا ا يگريدنند، اسالم به گونۀ كر حفظ يگناه و توجه به غ

ن و س المت خودش ا كياظ ت از پ احف ير زنان براياست و تدبي، سيعفاف و حجاب در نگاه قرآن

ده د، آن را يه دس تور ب ه حف ظ عف اف و حج اب مك يا  متعدديخداوند در آيب، ن ترتياست. به ا
ه موج ب دور ك ش مارد يم (31 :ن ور)يرس تگار يبه سو يو راه (33: اح زاب)همسنگ اطاعت از رسول

 .(59: )همانو در امان ماندن از آزار است (32: احزاب)ورزانشدن نگاه طمع

چ يه  د، اما بههمسرانشان خود را آراسته سازن يه شده برايه به زنان توصكز با وجود آنيث نيداحادر 

ن ي نحراف ااحفظ او از  يا براكار، مراقب به انحراف رفتن همسرش باشد، ين يه با اكه نشده يتوص يزن

 است. ردان گذاشته شدهبه حفظ نجابت و عفاف زنان به دوش م كمكار را انجام دهد. در مقابل، ك

. (1393، روايت 2ج ، ق1413)صدوق، ر  استيبه مردان شده، غ يه به طور جدها، كهين توصياز ا يكي
ر ، از ي غ. (4543، رواي ت 3، ج )هم انزنان م ذموم اس ت يممدوح و براي آنها ه براكمردانه  مالًاك يصفت

ه ا را ح رام فرم وده ياركتبهزش ت و  ياره اك ه خداون د ب ه س بب آن، كاس ت  يجمله صفا  اله
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م ان يو از شروط ا (4901، رواي ت 3، ج )همانيامبرن از صفا  پير  همچنيغ. (4968، روايت 4، ج )هماناست

د، ي ننما ير  ن ورزد و انحص ارطلبي ه نسبت به ناموس ش غك يمرد. (4541، روايت )همانروديشمار مبه

ي از لط ف خ دا ب ه دور س كن يچن . (4540، روايت 5، ج )همانديسايمذلت م كاو را به خا ينيخداوند ب

 .(4542، روايت )همانردكبهشت را استشمام نخواهد  يبو، (4983، روايت 5، ج )همانمانده
، ج ن)هم ايم و حجاب همسرش توجه داشته باشده مرد به حفظ حركاست آن ها ر ين غياز جمله ا

 س ورۀ 6ه ي ر در خ انواده، طب ق آكاز من يو دور معروف يتوجه به اجرا يلطورك. البته به(240، روايت 1
مرد گذاش ته ف به عهدۀ يلكن تيز به طور خاص ايت نيشود. در روايف مؤمنان شمرده ميالكاز تيم، تحر
همس ر از  ي حفظبرا. (4533، روايت 3، ج )هماناست، نه اجبار يفه در حد امر و نهين وظي، اما ااست شده

ه ك ارد، بلدرا در حصن نگه  يتواند زنينم ،ي صرفمتوسل شد. انحصارطلب ر يد تنها به غينبا ،انحراف
د و از د برس ي ه باك يشبه آرام ،كنار اوافته، در يه تنها به او تعلق ك يه زنكند كرفتار  ياد به گونهيمرد با

ه ب ن محبتش زايمز با يمان مرد مؤمن نيا. شودين مكار با ابراز محبت ممكن ياياز گردد. نير بيتوجه به غ
 .(4351، 4350، روايت 3، ج )همانشوديده ميهمسرش سنج

ن به يه داداز جمله هدكند، يبه مرد م ياژهيو يهاهير، توصين مسيب، اسالم در اين ترتيبه ا
ن يا. (281، 272، روايت 1، ج )همانبخش اوستكه آرامشردن كو خضاب  (5831، روايت 4، ج )همانهمسر
مور ابا نسسردن  ،حفظ لطافت زنان .(276، روايت )همانشوديش عفت و صالح او ميافزاموجب  ،كاردو 
حفظ  ،ين حالو در ع (4372، روايت )هماني آنان در خانهو نگهدار (4911، روايت 3، ج )هماني به اوزندگ
ه د بكز به طور مؤين (4399، روايت )هماني به هنگام طالقحت ،(3732، روايت )همان  و احترام آنانعز

ل عدم يلده به كاست  ييهاهيهمسر در بستر از توص يازهايتوجه به نين، ه شده است. همچنيمردان توص
ردن كراب يه به سكب، به مردان دستور داده شده ين ترتيدارد. به ا يخيتوبجنبۀ  يتا حديت آن، رعا

راه  در او يگريال مرد ديه چون از بستر برخاست، خكهمسرشان در بستر چنان توجه داشته باشند 
به  ت مردان نسبتيبرخالف آنچه در جامعه رواج دارد، مسهولرو، ازاين. (4919، روايت )همانابدين

شود، نه يد است و از آن بازخواست مكيار مورد تليه بسكاحساسا  و عفاف همسران خود است 
 ت زنان در قبال عدم انحراف شوهرانشان و مردان جامعه.يمسهول

 قيو تطبسه يمقا ،بررسي

و يب ه ش د  تقب  ،ي در اجتم اععدم حضور و همراه و يهود و اسالم، اصالت با جمع استن يدر دو د

 ياما ب را. (ب49، تلمود براخت، 331، ص 5834، روايت 6؛ ج 2443، 2434، روايت 3ج ، ق1413)صدوق، شده است
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 يطي، الزم است آداب و ش راان زنان و مردانيارتباط سالم در جامعه م ين اجتماع و برقراريحضور در ا

ن دو ي ب، اي ن ترتي . ب ه اينار توجه به امور ب اطنكدر  يت آداب ظاهريرعايگر، ان ديبه ب. ت شوديرعا

جامع ه  يان اعض اي را در ارتب اط م« عفاف و حجاب» ، قانونيحفظ نظم اجتماع يعتمدار، براين شريد

ن امر اختصاص دارد، ظاهر و باطن، ه ر دو يبه ا يرا  عبيهود و ادبيه در ك يااند. البته واههردهكبرقرار 

 يمعن ا ،ه ه ر دو واههك م. هرچن د يرو هس تهبا دو واهه مس تقل روب  ،ياما در منابع اسالم. را دربر دارد
 در نظر دارند. كمشتر يرا با هدف كيمشتر

 هاشباهتالف. 

پ ژوهش، ش اهد  م ورد يشده در خصوص موضوع م ورد بح ث، در دو منب ع فقه در دستورا  مطرح

ن ب ه ي، ملت زميرفت ارجه ت آنه ا از  يه ر دورو، ازاينم. ين دستورا  هستيان ايم ييهاوجود شباهت

 يس . كاس ت يچرانه از جمله آنها، حفظ نگاه و عدم چش مكخوانند يفرام يت آدابينشان را به رعايقوان

 يدامنك اپه حف ظ نگ اه در ك ق در رو خواهد شد. البته آنهروب يد، با عقوبت الهيه خالف آن عمل نماك

تر ش يد بكي لزن ان م ورد ت يد نشده است. در مقابل، آنچه ب راكيزنان چندان تل يت دارد، برايمردان اهم
 دانند. يبدن زن را عور  شمرده، پوشاندن آن را واجب مهمۀ ن، ياست، حفظ پوشش است. هر دو د

ن ي ا ت آداب را نم ود. ب هي د رعاي ز باي ن يالم كو هم ينيحفظ نگاه و پوشش، در همنشافزون بر 

ب ا ن امحرم  يص حبتاز هم، ردكز يد پرهيو است، بايار قبيبس ياركه كردن با نامحرم، كب، از خلو  يترت

ه از راه ك ه ش ده يب ه م ردان توص ين، مؤثر است. همچن يدامنكار در حفظ پاكن يامود. ن يدوربايد ز ين

ها ص رفاً در هيص ن توي شود. البته ايمفرو رفتن در گناه ر موجب اكن يايند. ز نماينار زنان پرهكرفتن در 

اگ ر  يت ح، ت ش ودي گون ه آداب رعانيد اي ز باي ن نير هم ديه در برابر غكست، بليارتباط با نامحرم ن
ب ه او،  عدم اعتمادجهت ست و هم از يه او به اصول و مقررا  آشنا نجهت كن يهمجنس باشد، هم از ا

 شنا باشد. ه با اصول آكهرچند 

و  يمل عن ار دس تورا  ك، در يفقه منب ع  اما ه ر دو. بود يشتر از جنبه آداب ظاهرين مباحث، بيا

عاطف ه  و، به احس اس يحفظ فرد و جامعه از انحراف و فساد اخالق يبراي، ت آداب در بعد رفتاريرعا

دم انج ام و ، ع يش تنداريبه خومنحصر  ،ب، دستورا ين ترتياند. به اردهكز توجه يو ارج نهادن به آن ن

وجه ب ه ه اصل آن ازدواج به موقع و تكه شده يز توصيو نيصح يجنسرابطه ه به ك، بلنيست يپوشچشم
 يي است.مسهله زناشو
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ف حف ظ عف ا ين راه برايبهترد و توجه بوده و كيار مورد تليهود و اسالم، بسين يازدواج در هر دو د

ن يفه توجه ب ه احساس ا  ط ركه نه صرف عمل ازدواج، بلالبتشود. محسوب ميفرد  يو سالمت اخالق

ز ي رون اگ اه بندر حفظ مؤكد ه يه به مردان توصگونه ك، همانروازايند است. كيز مورد تلين رابطه نيدر ا

ن عم ل ي ام اهمسر آراسته سازند و انج  يه در خانه خود را براكشود يه ميتوصمنزل شده، به زنان نيز 

ف اف عدر حف ظ  يف اص ليلكگر، تيد يو شده است. از سويار تقبين از خانه بسرويهمسر و بيرغ يبرا
ار د ق ركي د تلهمسرانشان گذاشته شده و هر دو منبع، ابراز محبت و لطف به زنان را م ورعهدۀ  رزنان، ب

ق م ردان يتش و يشود. برايبه خانه و خانواده مآنان افتن يآرامش زنان و علقه موجب ه ك يامر؛ اندداده

ت ي ب ه تبع ، زنان موظفين ابراز محبتداده شده است. در مقابل ا يو معنو يماد يهاوعدهكار، ن يبه ا

 هستند.خود و احترام به همسر 

نان در چعفت  يو حفظ قوام خانواده، زنا و عمل منافاستحكام ل، كيدا  در تشكين تليامقابل در 

ن در آ يسنگسار برا يعنيمجازا ،  يهاوهين شيتراز سخت يكيه كن مطرود و منفور است ين دو ديا
 ين الهيفرام ين از اجراامؤمن ،سويكن تا از ااز مؤمن يآن هم در حضور جمع؛ نظر گرفته شده است

 خود باشند. يدامنكشتر مراقب پاي، بيهين تنبيدن چني، با ديگردسوي شادمان شوند و از 

 هاتفاوتب. 

 ،ين آنه ات راز مهم يك يد يه ش ااين عرص ه هس تيم ك ز در ين ييهاتفاو شاهد ها، نار مشابهتكاما در 

 يناي ت اص ول نماي ع دم رعا يه ب راك باش د  ييهاان عذابينار بك، در تلمود يت و برخورد قهريجد

ر در براب  يان هش داري ن ار بكان مالطف ت و محب ت، در ي ب مرن اليحضرهه در كيحالي دارد. درشتريب

ي اس ت، ن يع ين، برخ ورديهود با عدم التزام به ق وانيعت يورد شربرخ ،يگردعبار  هاست. به ياركبد
 .ي استدي، وعيعين منبع شيان در اين بيه اكيحالدر

باره ا رو، ازاي نشتر بر دوش زنان گذاشته شده است. يحفاظت از عفت جامعه ب تلمودن، در يهمچن

از  خنيس  ،يحضره الفقيرهمرن ال دره كيحالاست، در ه شدهيز توصيآميكتحر يز زنان از رفتارهايبه پره

د ك ور مؤطت حفظ عفاف زنان به يدر مقابل مسهولاست. امده يان نيبه مشدن مردان توسط زنان  يكتحر

ل زوم  وبه پوشش م ردان  ياشاره خاص تلمودن، در يبر دوش شوهرانشان گذاشته شده است. افزون بر ا

ان م رد يبرا ور مختصرتر نسبت به زنان، اماه در اسالم هرچند به طيكدرحال است. ن امر نشدهيت ايرعا
 است.شده از پوشش مطرح  يز حدين
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ج اب و ب ه عف اف و ح يبنديت و جمال درون خانواده و پايميد بر محبت، صمكيتلاز سوي ديگر، 

 يش تريبق و   ين جنبه، دستورا  اس الميشود. اما از ايده مين ديهنگام حضور در جامعه در هر دو د

م ورد  يتريب ه ط ور ج د ،مت فرد و اجتماع در درون خانوادهسال يباطن ۀاف و جنبت عفيدارد و تقو

ا ابطۀ خ دا ب هود، در ري يدر برابر جنبۀ قهر يبرخوردها در منبع اسالم يجنبۀ لطفين، توجه است. همچن

 .ي مطرح استنيز در درون خانوادۀ ديمؤمنان و ن

 يريگجهيل و نتيتحل

ارال ه  يراز ب ي ن يگ ريد ينار تورا  و قرآن، منب ع فقه ك، در يعيالم شهود و اسين يه در دو دازآنجاك

و  لمرودت يژه به صرف مطالب دو منب ع فقه يو يرده تا با نگاهك، تالش اين پژوهش وجود دارد،ام كاح

اي ن ز ن موض وع اي اط رح به مسهله عفاف و حجاب اراله ده د.  يمستقل ي، نگاه فقهمن اليحضه الفقيه

اس ت،  برخ وردار ييت ب االي عت از اهميبه ش ر يبنديه در آن پاكهود و اسالم ين يه دو دكبود جهت 

ج اب نم ود حه در قانون عف اف و كقاللند  يع خاصين جامعه، تشريادين نهاد بنيخانواده و حفظ ا يبرا

ن اص ول و ي ات ي ه فرد فرد جامعه ب ا رعاكهستند  اينن، به دنبال ين هدف، هر دو دينار اكابد. در ييم
باطنش ان  يده، چش مظواهر، به غلبه بر شهوا  رس  پوشي ازرده، با چشمكگذر  ييايررا ، از امور دنمق

ز در واق ع ه دف ا ابن د.يه شناخت خود و خداوند است، دست ك ،ي خلقتبه هدف اصلگشوده شده، 

ه آن ن د و ب كه فرد از ظاهر گذر كنياست. ا يانسان يقي، بروز من حقيدامنكت عفت و پايحجاب و رعا

حج اب  ب ه عف اف و يبنديتر باشد، نسبت به پااملك يهر چه عقل فرد ،رونياكند. ازتوجه  يمن درون

ر و ك فتت وان ب ه ن وع يم ،از هم ين ظ اهرن د. كيتوجه م يظاهر يهايينمامتر به جلوهك ،دتر بودهيمق

 ني دو د، رونيايشد. ازدانينگرد و درباره خودش ميه فرد چگونه به خودش مكنيا. برد يافراد پ يستكي
ب ه  ز پ رداختنرا ا نانسان هستند، انس ا يو روح اله يمن درون يه به دنبال ظهور و تجلك ،هود و اسالمي

 يند.نمايب ميق و ترغيتشو يرده و او را به آراستن روحانكظواهر منع 

تنها ن ه د،ن باش ي و و در چ ارچوب دير صحيه پرداختن به ظواهر، اگر در مساين است كته مهم كن

 ،بي ن ترتيرساند. به ايز مين ياري يآن من اله يه در تجلكشود، بلينم يقيده شدن من حقيموجب پوش

ن يه ا را در رابط ه ب ند، همانكيدر رابطه نامحرمان منع م« عفت» ه تحت عنوانكرا  يهر دو منبع، امور

ن ي ا يآم ادگ ،يج هانواده و در نتخكانون گرم شدن  موجبند و آن را كيز ميه نيهمسران و محارم توص
ه ك  يباشد ت ا اف راد يآرامشداراي د يط جامعه بايقت، محيند. در حقكيم يشدن معرف ياله يانون براك
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از متقاب ل دو ي جان ا  و ح س نيو آن هكنند ر و اخالق رشد كبا سالمت ف ،ابنديقرار است در آن رشد 

ر آن را يند، مس كيد مكيا يۀبه آن توص ييگور پاسخز آن را محترم شمرده و بين نيه دك ،جنس زن و مرد

و  ييخودنم ا يم اريجهت داده است. ام ا چنانچ ه جامع ه ب ه بكرده، ن ييتع ينين ديدر چارچوب قوان

، دشوار خواه د ب ود. است هدف خلق شدهراي آن ه انسان بك يگرفتار شد، پرداختن به امور يگرجلوه

دن روح آرام ش در جامع ه و دور يحجاب، درواقع به دنبال دم ت عفاف وينه رعايدر زم ينيدستورا  د
 و بازدارد.ير صحيت در مسكتواند آن را از حريه مكاست  يجاناتيماندن از ه

ن درون يط رف يازه ايان خ انواده و توج ه ب ه ني ت بنيو توجه به عفت، با تقو ينار مسهله باطنكدر 

 در يفت ارو ر يان د و از جنب ه پوشش وج ه ق رار دادهز م ورد تيرا ن يخانواده، هر دو منبع، آداب ظاهر

م مان دن س ال يت رواب ط ب رايريدر مد زنان و مردان را يعني، هر دو قشر جامعه، ياجتماع يبرخوردها

 اس تثناو س المت جامع ه  يت حفاظ ت از نظ م اجتم اعيرا در مس هول ي كچيه ،دانستهجامعه مسهول 

 اند.ردهكن
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