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  مقدمه

كه امروز در جامعه بشري مورد عالقه صاحب نظران و عالقمندان بـه تحقيقـات   از مسائلي 
نقش اجتماعي زن در جامعه است. از آنجائي كه زن يكي از مخلوقـات خاصـه خـداي     ،است

ارد و اين امري انكار ناپذيري اسـت و  عزوجل است كه تكامل هر مرد بر وجود زني بستگي د
چه بسا مرداني را پرورش دادند كه جهان را در شگفتي فرو بردند و در تكامـل انسـان سـازي    

مهر تأييد بر آن مـي زنـد و نقـش     ،نقش بسيار مهمي را بر عهده داشته اند كه هر جامعه شناس
در دوران مـا قبـل اسـالم     زنان را در فرهنگ سازي جامعه مي ستايد و چنانچـه زنـدگي زن را  

بينيم كه همواره مردها رفتارهائي همانند حيوانات با زنان خـود داشـته انـد. و زن را     بنگريم مي
آوردند و او را ماننـد يـك كـاال بـه بـازار بـراي       يكي از موجودات پست و ذليل به حساب مي

كه اگـر دختـري    اين بودبردند. چنانچه در زمان جاهليت در عرب رسم بر خريد و فروش مي
و خداوند با اشـاره بـه ايـن     كردندآمد او را از ترس فقر و تنگدستي زنده به گور مي به دنيا مي

  فرموده است: مطلب در قرآن مجيد 

Ÿωuρ� (#þθ è=çFø) s? Νà2y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈n=øΒ Î) ( ßós ‾Ρ öΝà6 è%ã—ö� tΡ öΝèδ$ −ƒ Î)uρ �  /156[انعام[  

  .»دهيم ميما به شما و ايشان روزي » چراكه«و تنگدستي نكشيدفرزندانتان را از ترس فقر «
و  آمـد  مـي در زمان جاهليت زن در ميان عرب موجودي بـين انسـان و حيـوان بـه حسـاب      

انجام كارهاي شوهر و محل غريزه جنسي شوهر بـود. بـه    ،فلسفه وجودي آن خدمت به شوهر
بود. هر فردي كه براي او دختـري  همين خاطر تولدش مايه ننگ و عاري در ميان مردم عرب 

دار نشـود قـرآن    كرد تـا شـرافت و عـزتش جريحـه     ميد او را بالفاصله زنده بگور ش ميمتولد 
    :دفرماي ميمجيد اين قسمت از تاريخ را با كمال زيبايي و شيوائي بيان 

# sŒÎ)uρ� t� Ïe± ç0 Νèδ ß‰ym r& 4s\Ρ W{$$Î/ ¨≅ sß …çµ ßγô_ uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθèδuρ ×ΛÏà x. ∩∈∇∪ 3“u‘≡ uθ tG tƒ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# 

ÏΒ Ïþθ ß™ $ tΒ u� Åe³ç0 ÿ Ïµ Î/ 4 …çµ ä3 Å¡ ôϑãƒr& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘ r& …çµ ”™ß‰ tƒ ’ Îû É># u�—I9 $# 3 Ÿωr& u !$y™ $tΒ 

tβθ ßϑä3 øts† ∩∈∪ �                  /59-58[النحل[  

احتي آن چنـان از فـرط نـار    د،شـ  مـي آنهـا مـژده تولـد دختـر داده      و هنگاميكه به يكي از«
گرديـد و مملـو از خشـم و غضـب و غـم و       د كه صورتش سـياه مـي  ش مياش متغيير  چهره
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د. شـ  مـي و از قوم و قبيلـه (خـود) بـه خـاطر ايـن مـژده بـدي كـه بـه او داده            ،دش مياندوه 
آيا ايـن ننـگ را بـر خـود     ، سر گشته و حيران به خود مي گفت: كرد ميخويشتن را پنهان 

د و يا اينكه او را زير خاك زنده به گور سازد؟ آن چـه قضـاوت   بپذيرد و دختر را نگه دار
  .  »ندكرد ميبدي بود كه 

زندگي و پرورش زن در چنين حالتي بود كه اسالم با ظهور تابناكش تمام اين جاهليت ها 
را از بين برد و نقش واقعي زن را به زنان تقديم كرد. اين اولين باري بود كه زنان توانسـتند بـه   

ي اسالم حقوقشـان را بدسـت بياورنـد تـا جائيكـه اسـالم حـق و حقـوق زن را در امـور          وسيله
گونه چشم پوشي را در قبال  دارد و هيچ ميميراثي و مسائل زناشوئي به صراحت بيان  ،معيشتي

د و جايگاه اصلي زن را تعيين كـرد و روابـط زناشـوئي را بـه صـورت قـانون       پذير ميحق زن ن
  .  هر يكي از زن و شوهر را مشخص كردحقوق مندي مشروع گردانيد و 

خالصه اينكه زن و شوهر را از يك چشمه و اصل قرار داد و دليل برتري يكي بر ديگـري  
  د:  فرماي ميرا از ميان برداشت همچنان كه خداوند 

$ pκš‰ r'‾≈tƒ� â¨$ ¨Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3s) n=s{ ÏiΒ <§ø$‾Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n=yzuρ $pκ÷] ÏΒ $ yγy_ ÷ρ y— 

£]t/ uρ $ uΚåκ÷] ÏΒ Zω%ỳ Í‘ # Z��ÏWx. [ !$ |¡ ÎΣuρ 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u!$ |¡ s?  Ïµ Î/ tΠ%tn ö‘F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# 

tβ%x. öΝä3ø‹n=tæ $Y6ŠÏ% u‘ �∩⊇∪                ]/١النساء[   

از او آفريد و جفتش را [نيز ]  یرا از نفس واحداز پروردگارتان كه شما  ،مردم یا«
كه به [نام]  یو از خداي ،پراكنده كرد پروا داريد يمردان و زنان بسيار؛ آفريد و از آن دو

كنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا  یاو از همديگر درخواست م
  ». همواره بر شما نگهبان است

و  بلكه نيز به حرمت اسالم نه تنها تالش كرده است كه حق از دست رفته زن را بازگرداند
د. همچنانكـه  كنـ  مـي گذارد و بـه نگهـداري دختـران وصـيت      عزّت زنان و دختران احترام مي

  :  ندفرماي مي �ول اهللارس
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هركسي سرپرستي دو دختر را به عهده بگيرد تا اينكه بزرگ و بالغ بشوند روز قيامـت در  «
كـه دو تـا انگشـت بـه هـم      بهشت همراه من خواهد بود و آن قدر به من نزديك خواهـد بـود   

  .)١(»نزديك هستند
خرافات و اعتقادات جاهالنـه را از   یهاسالم با ظهورش زندگي را به زن عرضه كرد و هم

بين برد و احساسي نو به جامعه زن بخشيد و به انسـان يـاد آور شـد كـه زن در زنـدگي بسـيار       
به مـرد نيسـت بلكـه او     د كه مسئوليت زن در جامعه فقط ازدياد نسل و خدمتدار مينقش مه

بـرد  همانند مرد در مسائل مختلف شريك است و حتي از آن مزايا و حقوقي كه مرد بهره مـي 
  زن هم مستحق تمام اين حقوق است.  

  الحمد هللا رب العالمينو
  »عبدالباسط توتازهي«
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  حجاب با فرهنگ اسالمي يهرابط

لمان از حجاب و فرهنگ اسـالمي دور  امروزه در جامعه اسالمي مي بينيم كه اكثر زنان مس
دهنـد. در حاليكـه   هستند و بيشتر زنان لباس خود را به مد روز و با فرهنگ غربي مطابقت مـي 

    .در اسالم معنويت و روحانيت هيچگاه در مقابل ماديت و جسمانيت قرار نگرفته است
ت مـادي  چنان نيست كه انسان براي رسيدن به حقيقـت معنـوي خـود مجبـور باشـد واقعيـ      

  خويش را از بين ببرد. 
كنـد  انسان در همه ي نگاه هاي معنوي و از جمله در اسالم به اين خاطر لباس بـه تـن نمـي   

پوشد تا تن خود را بپوشـاند لبـاس بـراي    كه تن خود را عرضه كند بلكه به اين خاطر لباس مي
كرامـت خـودش   و  ،او يك حريم و دژ محكمي است تا خود را از دستبرد محفوظ نگـه دارد 

را حفظ كند. لباس براي اين نيست كه تحريـك جنسـي را بيفزايـد بلكـه بـراي آن اسـت كـه        
تحريك جنسي را كم كند يك فرد مسلمان كمال و عزتش را در آن نمي بيند كه تن خود را 
به مردم بفروشد بلكه اين است كه جان خود را به خداي خـود بفروشـد تـا مصـداق ايـن آيـه       

  د:  فرماي مييرد كه خداوند كريمه قرار بگ

š∅ÏΒuρ� Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ “Ì� ô±o„ çµ|¡ ø$ tΡ u !$ tó ÏGö/ $# ÉV$ |Ê ó÷s∆ «!$# 3 ª! $# uρ 8∃ρ â u‘ ÏŠ$ t6Ïè ø9$$ Î/ 

  ]207/ةالبقر[                � ∪∠⊂⊅∩

فروشـد و خـدا    يخدا مـ  ياست كه جان خود را براى طلب خشنود يو از ميان مردم كس «
  .  »تنسبت به [اين] بندگان مهربان اس

  فساد در جامعه كنوني

از دير باز زن مورد ظلم و ستم گوناگون قرار گرفته اسـت. از همـان زمـان قـديم در ميـان      
اديان و ملل گذشته و حتي در زمان جاهليت ميان مردم عرب نيز زن مـورد ظلـم و سـتم قـرار     

ه شـد و زن  داشت و دستاويزه مرد بود تا اينكه با ظهور اسـالم ايـن ظلـم و سـتم از مـرد گرفتـ      
حقوق خودش را باز گرفت اما بعد از چندين قرن از گذشت اسالم فساد و بي بند و باري بـاز  
هم جامعه را فرا گرفت و يهوديان و دشمنان اسالم كه هـر روز در فكـر ترفنـد تـازه اي بـراي      
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و  انتقام از اسالم و اسالم خواهي هستند و تا حدودي هم در اين انديشه پليد خود موفق شـدند 
با تمام تالشها و كوشش ها و سـرمايه گـذاري هـاي كـه در ميـان كشـورهاي اسـالمي انجـام         

ند تا زنان و جوانان مسلمان را از دين و آئين خويش دور كرده و بـا سـاختن سـالحهاي    ده مي
سرد همچون فيلمهاي مبتذل و انتشار كتابهـا و مجـالت غيراخالقـي و بـا ورود مـواد و قـرص       

  نان را به سوي خود بكشانند.  هاي روان گردان آ
تحت تاثير همين حركت دسته جمعي عوامـل ويـران گـر و در پـي ايـن فسـاد انبـوه و         ،بله

آداب و رسـوم و سـنتهاي انسـانيت يكـي پـس از       ،هـاي ديـن و اخـالق   متراكم بتدريج پيونـد 
  ديگري از هم گسيخت. 

صـيت فـردي خـود را    چشـيد و شخ  كم كم طعم گواراي انسـانيت را مـي   نيز طبقه زنان كه
كرد و اين روال همچنان ادامه داشت تا اينكه دشمنان اسـالم و غربيهـا بـا تبليغـات     احساس مي

راني و اميال جنسي خـويش آنـان    نان را بي راه كردند و براي شهوتسالح هاي سرد و مضر آ
از نظـر   كردند و حق و حقوق آنان را از آنهـا گرفتـه و آنـان را   را مثل كاال خريد و فروش مي

ند تا براي رفع مشكالت معيشتي دست به هر كار ناجائز و خـالف  داد مياقتصاد در تنگنا قرار 
انسانيت بزنند و خود را مانند يك حيوان تحت اختيار مردان شـهوت پرسـت قـرار دهنـد و از     

  اين راه در آمدي براي گذراندن زندگي داشته باشند.  
نفر از يهوديان و دشـمنان اسـالم بـود كـه از ايـن راه      اين مكر و حيله از فكر و انديشه چند 

  بتوانند با اسالم و مسلمين مبارزه كنند و آنان را از حقيقت دين اسالم دور سازند.  

  ماركس

يكي از اين يهوديان شهوت پرست بود كه مي گفت هسـتي انسـان و حقيقـت زنـدگي و     «
  ». شخصيت انسان فقط غريزه جنسي است

  كيمدر

صـفتاني بـود كـه اعـالم كـرد تنهـا راه سـعادت بشـريت          يهوديـان و شـيطان   يكي ديگر از«
  ».  آميزش مرد و زن است از هر دري باشد و در هر جائي كه باشد
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  در جامعه اخالقيفساد 

 ،عرب در زمان جاهليت داراي نمونه هاي خاصي از اخالق بودند در ميان اين جاهليت هـا 
عـزت نفـس و سـر فـرود      ،تقادي و همچنين كرمجانفشاني در راههاي اع ،فداكاري ،شجاعت

نياوردن در مقابل ظلم و ستم و بسياري فضائل از اين قبيل حتي نتوانسـت جاهليـت را از آنـان    
 سلب كند. همه ايـن جهالـت هـا از آن بـود كـه از ديـن و آئـين خـداي عزوجـل دور بودنـد.          

ار بودند ليكن اين فضائل شان از فضائل و ويژگي هاي خاصي برخورداروپائيان نيز در زندگي
  نيز بخاطر دور بودن از آئين و دين خدا ارزشي نداشت.  

بله! روزي بود كه همه اصول و برنامه هاي اخالقـي اروپائيـان از سرچشـمه ديـن و فضـائل      
انساني سرچشمه مي گرفت. اين وضع اخالقي آنان بـود تـا اينكـه جنگهـاي صـليبي شـعله ور       

زمينهاي اسـالمي پنـاه آوردنـد و حتـي دولـت هـاي كـوچكي        گشت و بسياري از آنان به سـر 
بردند و از آشـنائي و  تشكيل دادند و از آداب و رسوم اسالمي در سرزمينهاي مسلمين بهره مي

آميزش با مسلمانان استفاده كامل بردند و با حفظ و اخالق اسالمي خود جهان را با ديد مثبـت   
  مي نگريستند.  

هـا را گذاشـته    لمانان با شنيدن صداي اذان مغازهند كه مسديد مي تا اينكه اين اقوام متعصب
تافتند بدون اينكه كسـي بـه مغـازه هـا دسـتبرد بزند.چونكـه ايـن مسـلمين در         ش ميو به مسجد 

خـود يكـي از بهتـرين     �مكتب اسالم اخالق را فرا گرفته بودنـد و موسـس آن رسـول اكـرم    
 �قـرآن كـريم در مـورد اخـالق پيـامبر      شخصيتهاي اخالقي بشر بـود و خداونـد عزوجـل در   

  د:  فرماي مي

y7‾Ρ Î)uρ� 4’ n?yè s9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪ �  /4[القلم[  

  .»هر آئينه تو با اخالقي بزرگ آراسته اي«
اين اخالق مسلمين را به اروپا منتقل كردند و تا چنـدين مـدت بـا چنـين اخالقـي زنـدگي       

بـا اخـالق    ،عرصه مبارزه شد و با فلسـفه يونـاني   كردند. تا اينكه دشمنان اسالم باز هم واردمي
يوناني كه منافي اخالق اسالمي بود مبارزه را آغاز كردند و با ساختن مدارس و دانشگاه هـاي  
غير اسالمي جوانان و زنان آن ديار را به ورطه نابودي كشاندند و آنها را به سوي بد حجابي و 



    

  11  مرواريد در صدف
  

اخالق و انسانيت به زشتي و حيوانيـت رسـاندند. تـا    اخالق غير انساني سوق دادند و آنها را از 
و غيـره را در ميـان    بازي همجنساينكه تمام اروپا را توانستند به تسلط خود در بياورند و زنا و 

مردم شايع گردانيدند تا اينكه مردم كامال آن اخالق اسـالمي را كـه فـرا گرفتـه بودنـد از يـاد       
ي فساد هاي اخالقـي و سـيديهاي مبتـذل و فـيلم هـاي      يم كه تمامكن ميبردند و امروز مشاهده 

فرسـتند تـا آنهـا را هـم بـه      ناجائز و مشروبات الكلي و مدهاي غربي را به مناطق مسـلمين  مـي  
سوي خود بكشانند و اخالق اسالمي را كه اخالق نـاب محمـدي اسـت دور گرداننـد و حتـي      

  االمكان نابود سازند.  

  روابط جنسي درفساد 

بالً آن را بيان كرديم فساد اخالقي در جامعه بود كه غربيها و دشـمنان اسـالم   بحثي كه ما ق
با مدرن ترين ابزارات و تجهيزات و صالح هاي سرد براي مقابله عليـه اسـالم مـي پردازنـد تـا      

هـا و   رسـانند آنـان بـا تبليغـات از رسـانه     بتوانند مـردان و زنـان مسـلمان را بـه پرتگـاه نـابودي ب      
هاي مبتذل و انواع سيديهاي غير مجاز راهي براي از بين بردن  پخش كردن فيلم ها و با ماهواره

اخالق اسالمي در ميان جوانان و زنان مسلمان را آغاز كرده اند تا بتوانند از اين طريـق غريـزه   
جسماني آنها را تحريك كنند و آنها را به بي حيايي و بد حجـابي بكشـانند يكـي از مهمتـرين     

اخالقي و روابط جنسي را شـائع مـي گرداننـد نگـاه كـردن نـامحرم و برقـرار         راهائي كه فساد
كردن روابط دوستانه با جوانان بيگانه اسـت كـه دشـمنان اسـالم بـه هـر طريقـي شـده تـالش          

ند كه روابط جنسي را بين مسلمانان مرد و زن ايجاد كنند و براي بي بند و بـاري جامعـه   كن مي
  از هيچ راهي دريغ نكنند.  

دانند كه پسران و دختـران در ايـام شـيرين زيسـتن بـه معاشـرت و عشـق بـازي بـا           ن ميآنا
در كنار خيابـان در سـالن    ،ند و در مجالس رقصكن ميدختران و پسران بيگانه و متعدد عادت 

در اداره ها در جنگلها و در سواحل دريا با صد ها تن از جنس خود معاشـرت و   ،سينما و تأتر
راي يافتن همسراني كه از هر جهـت مناسـب و موافـق آنـان باشـند تـالش       ند و بكن ميآميزش 

ود و آنـان دسـتخوش و بازيچـه    شـ  مـي ند كه نتيجتاً جامعه به فساد و بي بند باري كشيده كن مي
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اين تفكر آنان خواهند شد و زندگي خود را طبق عادتي كه در مجالس غيـر اسـالمي حاصـل    
  راني و غريزه جسماني خود خواهند رفت. كرده    مي گذرانند و به دنبال شهوت 

  جوانانفساد در 

يكي از بدترين پديده هائي كه امروزه بيشتر در ميان جوانان و نوجوانان دختر و پسر شيوع 
نـد كـه   كن مـي پيدا كرده است فساد و بي بند و بـاري اسـت. جوانـان و نوجوانـان امـروز فكـر       

بايد بدون اين كارها با زندگي خـداحافظي   زندگي بدون شهوت و لذات حرام معنائي ندارد و
    .كرد

نـد كـه   كن مـي بعضي از افرادي كه تنگ نظر هستند و سطح فكري آنهـا كـم اسـت گمـان     
برهنگي و يك جا شدن با زنان بيگانه و نامحرم پيشرفت و ترقي اسـت. ايـن افـراد در زنـدگي     

حيـا   ان و دختران پست و بيناموس ديگر هيچ هم و غمي ندارند و فقط در فكر افتادن به دنبال
نـد و از آنهـا كوركورانـه تقليـد     كن ميهستند و شكل و قيافه خود را به شكل غربي ها آرايش 

ند و هميشه در فكر فسادي بـه فسـاد ديگـر و از گنـاهي بـه گنـاه ديگـر هسـتند و دائمـاً          كن مي
  باط حاصل كنند.  فكرشان به خيابانها و كوچه ها به دختران مردم است كه چگونه با آنها ارت

يكي از بهترين راههاي جلوگيري از فساد و بي بند و باري در جامعه اين است كـه پـدران   
و مادران هميشه به فكر فرزندان شان باشند و آنها را از رفيقان بد باز دارند و آنها را بـه مراكـز   

  علمي براي تربيت و اصالح اسالمي بفرستد.  

  ديدگاه اسالم ازاهميت حجاب 

آنجائي كه اسالم دين عفت و حيا است براي جلوگيري از فساد و گناه در ميان زوجـين   از
برابري و مساوات قائل شده است. مـرد و زن را از يـك جـنس معرفـي كـرده اسـت و بـه آن        
دستور داده تا از حريم يكديگر تجاوز نكنند و بـه احكامـات خداونـد پايبنـد باشـند و حقـوق       

و به زنان دسـتور حجـاب داده اسـت تـا از نگـاه مـردان نـامحرم دور        همديگر را پايمال نكنند 
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يـت شـده كـه    روا � رسول اهللاز . باشند و خود را در برابر مردان بيگانه آرايش و تزئين نكنند
    :فرموده اند
بيتهــا   ذا خرجــت مــنإنهــا إف  المــرأة عــورة :قــال �عــن رســول اهللا     �مســعودو عــن ابــن «

  .)١(» تكون إلى وجه اهللا أقرب منها في قعر بيتهاإنها الو استشرفها الشيطان 
  فرمودند:   �روايت است كه رسول اكرم  �مسعوداز عبداهللا ابن 

آيـد شـيطان در كمـين او    از خانه بيرون ميکه در ستر باشد و مطمئناً وقتي كه زن بايد «
كه در داخـل منـزلش    نكهينزديكتر نيست مگر اشايسته و نزد خداوند  است و زن 

    .»اشدب
دين مبين اسالم حد االمكـان بـه زنـان توصـيه نمـود تـا در داخـل خانـه باشـند و در منـزل           
زندگي كنند تا در حيا و عفت خودشان بمانند و از  شر شـيطان در امـان خداونـد باشـند. ايـن      
بهترين راه براي زنان است كه خود را از منجالب فتنه و فساد و گناه مصون دارند و به مـردان  

  نه اجازه ندهند كه در حريم آنان تجاوز كنند.  بيگا
اسالم واالتـرين مقـام و مرتبـه را بـراي انسـانها بـه ارمغـان آورده تـا ميـان انسـان و حيـوان            
امتيازاتي باشد. در اين راستا اسالم بهترين احكامات را براي انسان تشريع كـرده تـا بـا عفـت و     

  .حيا خود را از ديگر مخلوقات متمايز كند

  عفتي ين راه براي جلوگيري از بياج بهترازدو

توانـد بـه كمـال و عـزت نفـس برسـد و  خـود را از         هائي كه انسـان مـي   يكي از بهترين راه
تواند از اين راه مشـروع خواهشـات و    منجالب گناه رها سازد ازدواج سالم است كه انسان مي

  غريزه جسماني خود را حاصل كند.  
عفتي قـرار داده اسـت كـه در     حيائي و بي راي پيشگيري از بياسالم ازدواج را بهترين راه ب

بهترين كـس آن شـخص     �جامعه فساد و بي بند و باري عام نگردد. چنانكه در دين مسيح

                                         
  .93ص  3صحيح ابن خزيمه ج  - 1
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به درجه رهبانيـت مـي رسـيد در حاليكـه      كرد مياست كه ازدواج نكند و اگر كسي ازدواج ن
اترسـي بهتـرين راه انتخـاب كـرده     شريعت محمدي ازدواج را براي تزكيه نفـس و تقـوا و خد  

    .است و رهبانيت ( ترك نكاح ) را منع كرده است

  هدف از ازدواج

ود و نيازهـاي زن و  شـ  مـي محبت و عطوفـت پيـدا    ،ازدواج فرهنگي است كه در آن عشق
مرد هنگام برگشتن از كار در كانون گرم خـانواده مـي نشـيند و تمـام      .وندش ميشوهر حاصل 

كند و در كنار زن و فرزندانش آرامش روحي به او دسـت  را فراموش ميخستگي هاي بيرون 
 ،گذارد و به اين ترتيب است كه در كنار هـم د و تمام مسائل خود را با آنها در ميان ميده مي

كنند و همدم و يار يكديگر در زمـان كهولـت و پيـري هسـتند و در ايـن      هم دلي را تجربه مي
ديگر نياز دارند و به جز همسر كسي ديگر نيست كـه بـدرد   زمان است كه به مهر و محبت هم

  آنها بخورد. 
  :  چه زيبا فرموده است اهللا متعال

ôÏΒuρ� ÿ ÏµÏG≈tƒ# u ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à$Ρ r& %[`≡uρ ø—r& (# þθãΖä3ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6 uΖ÷� t/ 

Zο̈Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 tβρ ã� ©3x$ tG tƒ ∩⊄⊇∪ �         /٢١[الروم[    

اين است كه از جنس خودتان همسراني و يكي از نشانه هاي (قدرت و عظمت) خداوند «
را براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت 

) وجود دارد براي افرادي كه مسلماً در اين نشانه ها و دالئل (بر عظمت و قدرت اهللا
  ». بينديشند

  از ديدگاه قرآن ازدواج

يكي از اهداف قرآن ايجاد خانواده سالم بين مرد و زن است كه پايگـاه سـالم بـراي جامعـه و     
امت اسالمي بتواند باشد. قرآن ازدواج را نشانه اي از نشانه هاي خداي عزوجل مانند آفـرينش  

  د:  فرماي ميورد. همانگونه كه خداوند آسمان  و غيره به شمار مي آ
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ôÏΒuρ� ÿ ÏµÏG≈tƒ# u ÷βr& t, n=y{ /ä3 s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à$Ρ r& %[`≡uρ ø—r& (# þθãΖä3ó¡ tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Νà6 uΖ÷� t/ 

Zο̈Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 tβρ ã� ©3x$ tG tƒ ∩⊄⊇∪ �         /٢١[الروم[    

نشانه هاي (قدرت و عظمت) خداوند اين است كه از جنس خودتان همسراني و يكي از «
را براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت 
مسلماً در اين نشانه ها و دالئل (بر عظمت و قدرت اهللا) وجود دارد براي افرادي كه 

  ». بينديشند
سـاس ازدواج تشـكيل خـانواده اسـت كـه مـرد و زن آن را تشـكيل        شكي نيست كه اصـل و ا 

  ند كه با پاكي و تقوا بر پايه هاي استوار باشند.  ده مي

  اعمال منافي عفت

  چشم چراني

راه كردن اسـت   طان براي گمراه كردن و از راه بيهاي شي ها و دام چشم چراني يكي از تله
زناني كه عفـت و حجـاب خـود را  از دسـت      ودش ميكه امروزه در ميان جوانان زياد مشاهده 

نـد  كن مـي داده اند و براي گمراه كردن جوانان خود را در خيابان و كوچه ها آرايش و تـزيين  
  د:  فرماي ميدر مورد چنين افرادي خداي 

$ pκš‰ r'‾≈tƒ� t Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θ ãèÎ6−G s? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 4  tΒuρ ôì Î7®Ktƒ ÏN≡uθäÜ äz Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# 

…çµ ‾ΡÎ*sù â÷ß∆ ù' tƒ Ï !$t± ós x$ ø9$$ Î/ Ì�s3Ζßϑø9 $# uρ 4 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ä3ø‹n=tæ …çµ çGuΗ÷qu‘uρ $ tΒ 4’s1y— Νä3ΖÏΒ ôÏiΒ 

>‰ tn r& # Y‰ t/r& £ Å3≈s9 uρ ©!$# ’ Éj1t“ ãƒ tΒ â!$ t± o„ 3 ª! $# uρ ìì‹Ïÿxœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊇∪ �    ]/٢١النور[   

 يبر جا يشيطان منهيد و هر كس پا يگامها يپاز  يايد پا كه ايمان آورده يكسان یا«
دارد و اگر فضل خدا و  شيطان نهد [بداند كه] او به زشتكاری و ناپسند وامی يگامها

شد ولی [اين] خداست كه هر  رحمتش بر شما نبود هرگز هيچ كس از شما پاك نمی
  ».گرداند و خدا[ست كه] شنوای داناست كس را بخواهد پاك می
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كثر مردم زيبائي زن را مدنظر دارند و براي بلند شدن فتنه چشم چراني همين كـافي اسـت   ا
كه زن بيگانه خود را به روشهاي غربي و غيراسالمي آرايش كنـد و در جلـوي مـردان بيگانـه     

  مانور بدهد.  
در براي بـي بنـد    حفظ و آبروي آنها از و در حاليكه اسالم به عفت و شرف زن و خانواده 

  نشان داده است. توجه خاصي از خود ه جامع
  د:  فرماي ميچنانچه  اهللا متعال 

≅ è%� šÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ôÏΒ ôΜ ÏδÌ�≈|Á ö/r& (#θÝàx$ øt s† uρ óΟ ßγy_ρ ã�èù 4 y7Ï9≡sŒ 4’ s1ø—r& öΝçλm; 3 ¨βÎ) 

©! $# 7��Î7yz $ yϑÎ/ tβθãè oΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈uΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 zôÒ àÒ øótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈|Á ö/ r& zôà x$øts† uρ 

£ ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ( t ø⌠ Î� ôØ u‹ø9 uρ £ ÏδÌ� ßϑèƒ ¿2 4’ n?tã £ ÍκÍ5θ ãŠã_ ( 
Ÿω uρ šÏ‰ ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āω Î) �∅ÎγÏFs9θ ãèç7Ï9 ÷ρ r& �∅ÎγÍ←!$ t/# u ÷ρr& Ï!$ t/# u �∅ ÎγÏGs9θ ãèç/ ÷ρr& 

�∅ ÎγÍ←!$ oΨ ö/ r& ÷ρr& Ï!$ oΨ ö/r& �∅ ÎγÏG s9θãè ç/ ÷ρ r& £ÎγÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& û Í_t/ �∅ ÎγÏΡ≡ uθ ÷zÎ) ÷ρr& û Í_t/ £ ÎγÏ?≡uθ yzr& ÷ρr& 

£ ÎγÍ←!$ |¡ÎΣ ÷ρr& $ tΒ ôMs3n=tΒ £ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& Íρr& šÏèÎ7≈−F9 $# Î� ö� xî ’ Í< 'ρé& Ïπt/ö‘M}$# z ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9 $# Íρr& 

È≅ ø$ÏeÜ9 $# šÏ% ©!$# óΟ s9 (#ρ ã�yγôà tƒ 4’n? tã ÏN≡u‘öθ tã Ï!$ |¡ ÏiΨ9 $# ( Ÿω uρ t ø⌠ Î�ôØ o„ £ÎγÎ=ã_ ö‘r' Î/ zΝn=÷è ã‹Ï9 $tΒ 

tÏ$ øƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (# þθç/θ è? uρ ’ n<Î) «!$# $�èŠÏΗsd tµ•ƒr& šχθãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ä3ª=yè s9 šχθ ßs Î=ø$è? 

  ]31- 30النور/[                 ∪⊆⊃∩�

گيرنـد و فـروج خـويش را     اي پيامبر به مردان مومن بگـو ديـدگان خـويش را بـاز    «
كنيد آگاه اسـت و  حفظ كنند اين برايشان پاكيزه تر است و خدا از كارهائي كه مي

به زنان مومن بگو ديدگان خويش را باز گيرنـد و فـروج خـويش را حفـظ كننـد و      
ــدر     ــا پ ــا پدرانشــان و ي ــراي شوهرانشــان ي ــد مگــر ب ــان نكنن ــت خــويش را نماي زين

پسـران برادرانشـان يـا     ايـ  شوهرانشان يا پسرانشان يا پسر شوهرانشان يا برادران شـان 
] خود يا كنيزانشان يا خـدمتكاران مـرد كـه [از     يشپسران خواهرانشان يا زنان [همك
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انـد، آشـكار    زنان وقـوف حاصـل نكـرده    یكه بر عورتها ینيازند يا كودكان ی] ب زن
] نكوبنـد تـا آنچـه از زينتشـان نهفتـه       بـه زمـين   یا خود را [بـه گونـه   ینكنند؛ و پاها

دا توبـه كنيـد،   ] به درگاه خـ  [از مرد و زن یمؤمنان، همگ یدارند معلوم گردد. ا یم
    .»اميد كه رستگار شويد.

    :دفرماي ميدر جائي ديگر 

$ pκš‰ r'‾≈tƒ� ÷ É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡uρ ø—X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ Ï !$ |¡ ÎΣuρ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# š ÏΡô‰ ãƒ £Íκö� n=tã ÏΒ 

£ ÎγÎ6� Î6≈n=y_ 4 y7Ï9≡ sŒ #’ oΤ÷Šr& βr& zøù t� ÷èãƒ Ÿξ sù t ø sŒ÷σ ãƒ 3 šχ%x. uρ ª!$# # Y‘θ à$ xî $VϑŠÏm §‘ ∩∈∪ �   

   ]59[احزاب/    
خود را بر خود فروتر  یها پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش یا«

گيرند اين برای آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند [به احتياط] نزديكتر است و 
  ». خدا آمرزنده مهربان است

  زنا

و  عفتـي را در بـر دارد   حيـائي و بـي   بـي اي جامعـه  يكي از امراض مهلك و جانسوز كه بـر 
بند و باري دامنگير هـر   عمل زنا است كه بر اثر فساد و بيبرد  عفت و شرف انسان را از بين مي

ود كه خداوند  در چندين مورد در قرآن مجيد از ايـن عمـل كـه باعـث از     ش ميشخص فاسد 
  ود بر حذر داشته است.  ش ميبين بردن حيا و ايمان 

Ÿωuρ� (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤÌh“9 $# ( …çµ ‾Ρ Î) tβ%x. Zπ t± Ås≈sù u !$ y™uρ Wξ‹Î6y™ �∩⊂⊄∪       ]17اسراء[    

  ». است یو به زنا نزديك مشويد، چرا كه آن همواره زشت و بد راه«
  :  دفرماي ميدر جائي ديگر همچنين خداوند 

$ pκš‰ r'‾≈tƒ� ÷ É<̈Ζ9 $# # sŒÎ) x8 u !%ỳ àM≈oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# y7uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ #’ n?tã βr& āω š∅ø. Î� ô³ç„ «!$$ Î/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ 

zø% Î�ô£ tƒ Ÿω uρ tÏΡ ÷“ tƒ Ÿω uρ zù=çFø) tƒ £èδy‰≈s9 ÷ρ r& Ÿωuρ tÏ? ù' tƒ 9≈tFôγç6 Î/ …çµ uΖƒÎ�tIø$ tƒ t ÷t/ £Íκ‰ Ï‰ ÷ƒr& 
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�∅ÎγÎ=ã_ ö‘r& uρ Ÿω uρ š� oΨŠÅÁ ÷ètƒ ’ Îû 7∃ρâ÷÷ê tΒ � £ßγ÷è Îƒ$ t6sù ö� Ï$ øótG ó™$# uρ £çλm; ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à$ xî 

×ΛÏm   ]12/ةلممتحنا[                 � ∪⊅⊆∩ ‘§

چون زنان باايمان نزد تو آيند كه [با ايـن شـرط] بـا تـو بيعـت كننـد كـه         !پيامبر یا«
نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند  یرا با خدا شريك نسازند و دزد یچيز

[و حيلـه] بـه شـوهر نبندنـد و      خود را با بهتان یحرامزاده پيش دست و پا یها و بچه
آنـان آمـرزش    ینكنند با آنان بيعت كن و از خـدا بـرا   یدر [كار] نيك از تو نافرمان

  . »بخواه زيرا خداوند آمرزنده مهربان است
  د:  فرماي مي �چنانچه رسول خدا 

  .١»منؤ مهو اليزني الزاني حين يزني و « 
  . »زاني به هنگام عمل زنا ايمان ندارد«

    :دفرماي مييگر در جائي د
  .٢»تشتعل وجوههم النار ةن الزناإ«
  .  »روز قيامت از صورت زناكاران آتش شعله  مي كشد«

  بازي همجنس

بازي است كه براي اولين بـار ايـن عمـل     سوز همجنس يكي ديگر از آثار مهلك و خانمان
ده بـود  ننگين و زشت را قوم لوط آغاز كردند كه قبل از آنها هيچ كس مرتكب اين عمل نشـ 

  د:  فرماي ميخداوند در مورد قوم لوط چنين 

$»Ûθ ä9 uρ� øŒ Î) tΑ$ s% ÿ ÏµÏΒ öθ s)Ï9 tβθ è? ù' s?r& sπ t±Ås≈ x$ø9 $# $ tΒ Ν ä3 s)t7 y™ $pκ Í5 ôÏΒ 7‰tn r& š∅ÏiΒ tÏϑn=≈ yèø9 $# ∩∇⊃∪ öΝ à6 ‾ΡÎ) 

tβθ è?ù' tG s9 tΑ$ y_ Ìh�9 $# Zοuθ öκ y− ÏiΒ ÂχρßŠ Ï!$|¡ ÏiΨ9$# 4 ö≅t/ óΟçFΡr& ×Π öθs% šχθèù Ì� ó¡ •Β ∩∇⊇∪﴾ ]/٨١-٨٠اعراف[  

                                         
  و مسلم.   بخاري .1

  .315ص  5كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ج  .2
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- خود گفت آيا كار بسيار زشت و پليدي را انجام ميو لوط را هم فرستاديم به سوي قوم «

مردان  دهيد كه كسي از جهانيان پيش از شما مرتكب آن نشده است. شما به جاي زنان به
  ». ايد زيد. اصالً شما مردان تجاوز پيشهآمي ايد و با آنان مي دل بسته

از اين عمـل ننگـين كـه     .از قوم لوط اين عمل در ملل گذشته هم شيوع پيدا كرده بود بعد
حتي حيوانات هم از آن دوري مي ورزند متاسفانه امروز انسانها در تمـام دنيـا مرتكـب چنـين     
عمل زشت و مضرت باري هستند و حتي در كشورهاي غربي ايـن عمـل بـه صـورت عاميانـه      

  بر چنين افرادي لعنت فرستاده است.   �رت رسولانجام مي گيرد در حاليكه حض
ل عمــل قــوم لــوط فــاقتلوا مــن وجــدتموه يعمــ« :�عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهللا و 

  .١»المفعول بهالفاعل و 
د فاعـل و مفعـول را   دهـ  مـي هر كس را كـه يافتيـد كـه عمـل قـوم لـوط را انجـام        «

  .  »بكشيد
يمسون في سخط ون في غضب اهللا و يصبح ةربعأ« :قال � عن النبي �أبي هريرة عن و 

بهات مــن تشــالمو   لنســاءبهون مــن الرجــال باتشــالمقــال  ؟هللامــن هــم يــا رســول ا :قلــت ،اهللا
  .٢»تي الرجالأالذي يو  ةتي البهيمأالذي يلرجال و با  النساء

کنـان و  چهار نفرند كه صـبح  « :فرمود �مروي است كه رسول خدا �از ابوهريره
فرمـود   ؛عرض كـردم چـه كسـاني هسـتند     ،گيرند يم در غضب خدا قرارشب کنان 

كنند و مردان مي همانندكنند و زناني كه خود را زنان مي همانندمرداني كه خود را 
  .»آنكه بر خالف فطرت حيوان را  وطي كند و آنكه با مردان قضاي شهوت كند

  

  

                                         
نسائي حديث  ،2564ابن ماجه حديث ، 1456، ترمذي حديث 4462حديث سنن ابي داود شمارة . 1

2561. 

 متفق عليه. .2
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  اول يهدر زمان خليف بازي همجنسحكم 

د كـه  كنـ  ميچنين بيان  �زمان ابوبكر ازاي را  واقعه سليم از صفوان بن الْمنْكَدرِمحمد بن 
اينجا در يك قبيله از عرب كسي پيدا «اي نوشت كه  نامه �به ابوبكر صديق �خالد بن وليد 

  ». ودش ميند كه با زنان انجام ده ميشده كه با او عملي انجام 
ه ايـن  فرمـود كـ   �.حضـرت علـي  صحابه را جمع كرد و مشورت نمـود   �ابوبكر صديق

چنين گناهي است كه بغير از قوم لوط آنرا كسي انجام نداده اسـت و آنچـه خداونـد بـه آنـان      
بقيـه اصـحاب    .به نظر من بايد اين شخص در آتش سوزانيده شـود  ،دانيد همه شما مي داد  سزا

  .  ١دستور داد تا او را در آتش بسوزانند �هم بر اين راي او اتفاق كردند و ابوبكر

  يدلنا بااستم

ود استمنا اسـت كـه بـر اثـر     ش مييكي از اعمال منافي عفت كه دامنگير جوانان و نوجوانان 
تحريك غريزه نفساني دست به چنين عمل مهلكي مـي زننـد و از ايـن طريـق اميـال جسـماني       

    .ندكن ميخود را ارضاء 
 امروز اين عمل در تمام اقوام شيوع پيـدا كـرده اسـت و اكثـر افـرادي كـه مجـرد زنـدگي        

د و با ديدن زنان نامحرم كه امروز بـه صـورت وحشـتناكي و بـا قيافـه هـاي مختلفـي بـه         كن مي
ود و بر همين اثر آنان بـه ايـن عمـل پسـت و     ش ميآيند غريزه جنسي آنان تحريك  خيابان مي

    .خالف فطرت دست مي زنند
دش را از هائي كه استمنا در بر دارد از نظر پزشكي ثابت شده كه هر كسي غريزه خـو  زيان

احسـاس گنـاه و    ،ضعف شديد حافظـه  ،استمناء خاموش كند با عوارض همچون ضعف اراده
خداوند  ،يجه باعث هالكت ميشودکه در نت.. مواجه خواهد شد.غم و اندوه و غيره ،شرمندگي

     د:فرماي ميدر مورد افرادي كه خود را با دست خود به هالكت مي رسانند 
                                         

  .420ص  3، معارف القرآن ج 16805بيهقي شمارة حديث  سنن كبري .1

  فرمايد: اين حديث ضعيف جدا است. (مصحح) حافظ ابن حجر عسقالني در مورد حكم حديث مي

  اما اين حكم از راههاي ديگري ثابت هست.
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Ÿωuρ� (#θ à)ù=è? ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è=öκ−J9   ]١٩٥ة/البقر [         � ¡ #$

  .  »و خود را با دست خود به هالكت ميفكنيد«

  تشابه به زنان و مردان

شود كه اكثر مردان و زنان مبتال در ميان مسلمانان رسومات غربي امروز به شدت يافت مي
كل مرد يا بـه شـكل زن   به اين رسومات هستند. بيشتر مردان يا زنان خود را مثل اروپائيان به ش

  آورند.  در مي
در ممالك اسالمي مي بينيم كه اكثر مردان موهاي سر خود را مثل زن دراز مي گذارنـد و  

كنند و همچنـين در مقابـل   ريش خود را تا آخر تيغ مي زنند و خود را مثل يك زن مشابه  مي
كوچه ها به راه مـي افتنـد در   كنند و با لباس مردانه در خيابان و زنان موهاي خود را كوتاه مي

  ن گونه رفتارها برحذر داشته و فرموده است:ياز ا  �رسولحاليكه 
  .١»یالنصار نا ال تشبهوا باليهود و ليس منا من تشبه بغير «
كسي با ديگران مشابهت اختيار كنـد از مـا نيسـت پـس بـا يهـود و نصـاري هرگـز         «

  .  »مشابهت اختيار ننمائيد
يمســون فــي يصــبحون فــي غضــب اهللا و  ةربعــأ« :����رســول اهللا  قــال: قــال �بي هريــرهأعن 

المشــتبهات لنساء و من الرجال باالمشتبهون  :قال ؟من هم يا رسول اهللا :قلت .سخط اهللا
  .٢»لرجالمن النساء با
کنـان و  چهار نفرند كه صـبح  « :فرمود �مروي است كه رسول خدا �از ابوهريره
فرمـود   ؛كردم چـه كسـاني هسـتند   عرض  ،مي گيرند در غضب خدا قرارشب کنان 

    .»كنندمردان مي همانندكنند و زناني كه خود را زنان مي همانندمرداني كه خود را 
  د:  فرماي ميدر روايتي ديگر 

                                         
 . 2619سنن ترمذي حديث  .1
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  ١» من تشبه بقوم فهو منهم«
  .  »مشابهت اختيار كند از آنان بشمار مي آيد )يا قومي(هر كسي با يك ملتي«

  بيگانه حرام استبه تنهايي يا با مرد  زن سفر

تســافر  أن خــرمن بــاهللا واليــوم اآلؤ ة تــأال يحــل المــر « :���� قــال رســول اهللا :قــال �ة بي هرير أعن و 
  .٢»إال مع ذي محرٍم عليها ةليليوم و  ةمسير 

ه به خدا و روز آخرت براي زني ك« :فرمودند �روايت است كه رسول اهللا �از ابوهريره
اينكـه محرمـي بـا     سافت يك شبانه روز سفر نمايد مگر به اندازه م که جائز نيستايمان دارد، 

  .  »او همراه باشد
    :دفرماي ميدر حديثي ديگر 

وال  محــرم معهــا ذوو ال إة أال يخلــون رجــل بــامر « :يقــول � نه ســمع النبــيأ :لعن ابن عباسو 
تبــت نــي اكتإو  ةتــي خرجــت حاّجــأن امر إ !يــا رســول اهللا :فقال له رجل» ة إال مع ذي محرمأتسافر المر 

  .٣»تكأانطلق فحج مع امر «في غزوة كذا وكذا قال 
هيچ مردي بـا  « :فرمودشنيد كه مي � روايت است كه وي از رسول اهللا لاز ابن عباس

ي با او همراه نکه محرمايزني خلوت نكند مگر اينكه با وي محرمي باشد و زن سفر نكند مگر 
بيـرون آمـده و نـام مـن در زمـره      زنم بـه قصـد حـج     !يا رسول اهللا :سپس مردي گفت ،»باشد

    .»برو با زنت حج كن« :فرمود .كساني نوشته شده كه به غزوه فالن و فالن مي روند
واند به تنهـائي يـا بـا مـرد     ت كه زن به هيچ عنوان و دليلي نمي ودش مياز اين احاديث معلوم 

آمده بـود او را   اي را كه زنش به قصد حج بيرون صحابه �اهللا اي سفر كند. حتي رسول بيگانه
از غزوات معاف كرد و به او دستور داد تا با زنش به حج بـرود تـا همـراه او شـخص محرمـي      

  باشد و از دستبرد مردان بيگانه در امان باشد.  
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  و زن اجنبي مرداختالط با 

تعريف اختالط: جمع شدن مرد و زني كه با هـم نـامحرم هسـتند يـا اينكـه مـردان بـا زنـان         
. چـه بـا   ينـد صال در ميان آنها وجود دارد گرد هم آكان واحدي كه مكان اتنامحرم در يك م

پس خلوت كردن مـرد بـا زن اجنبـي كـه نـامحرم       ،نگاه كردن يا اشاره يا صحبت كردن باشد
  است در هر حالي كه باشد اختالط نام دارد. 

خلــوت كــردن دو جــنس مــذكر و مونــث از بزرگتــرين اســباب فحشــا هســت و همچنــين 
رين فساد خلوت كردن با نامحرم است بخاطر اينكـه در ميـان آن دو شـخص سـومي     خطرناكت

  كه شيطان است حضور دارد. 
  :  فرمودند �همچنان كه حضرت رسول اهللا 

  .١»كان الشيطان ثالثهما الإ ةأال يخلون رجل بامر «
ينكـه شـيطان سـومين    کنند مگـر ا گر خلوت نمیيكديهرگز مردو زنی (نامحرم) با «

  .»هد بودآنها خوا
    :دفرماي ميهمچنين خداوند متعال در قرآن مجيد 

# sŒÎ)uρ� £ èδθßϑ çGø9 r'y™ $ Yè≈tFtΒ �∅ èδθè=t↔ó¡ sù ÏΒ Ï !# u‘uρ 5>$ pgÉo �    /33[االحزاب[ 

  . »و چون از زنان چيزي را طلب كنيد پس آن را از پس پرده بطلبيد«
    :دفرماي مي �رسول اهللا  يت شده كه روالدر حديثي ديگر از ابن عباس

  .٢»ال يخلون رجل بامرأة إال ومعها ذو محرم«
  . »هيچ مردي با زني خلوت نكند مگر به حضور كسي كه محرم است«

ود كه هيچ زني يا مردي بـا اجنبـي بغيـر از محـرم خـود خلـوت       ش ميازاين احاديث معلوم 
  نكند.  
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كننـد و بـا آنهـا    ت مـي اما متاسفانه بيشتر زنان با مردان نامحرم در يك خانه به تنهائي خلـو 
  پردازند.   هاي ناجائز مي كنند و با آنها به شوخيمثل يك پدر يا برادر خوش و بش مي

در حاليكه خلوت كردن به اين معنا نيست كه با مردان بيگانه به رقص و كارهاي ناشايست 
دم بـه  بنشيند. بلكه اصل معناي خلوت كردن اين است كه مرد با زن به تنهائي دور از چشم مـر 

ود كه آنهـا  ش ميمسلمانان مشاهده  بعضی از صحبت كردن بپردازند. اين عمل امروزه در خانه
بـه تنهـائي در يـك خانـه بـه      آورنـد و بـا زن و فرزنـدان آنهـا      هاي اجنبي را به خانه مـي  خدمه

  نشينند.   صحبت مي
بـا   ب مـردان گيرند كه صبح و شـام در غيـا  بيشتر مردم براي خانواده خود راننده ماشين مي

باشد. و بعضـي از مسـلمانان از    رند بدون اينكه با آنها محرمي ميب زنان شان به تنهائي به سر مي
گذارند و بعضي ديگـر   هاي بيگانه تنها مي نشان به مدارس آنها را با رانندهاوائل فرستادن دخترا

اي از  كه همه اينها نمونـه رستند در حاليف نده ماشين به تنهائي به بازار ميمحارمشان را همراه ران
عفتي است كه با مخلوط شدن مردان و زنان بيگانه در جامعه فساد و بـي بنـد و    حجابي و بي بي

  گرداند.   م ميباري را عا

  با نزديكان شوهر كردنخلوت 

كشـد   كه زن و مرد را به راه انحراف ميهائي است  كردن با نزديكان شوهر يكي از راهخلوت 
  :در مورد نزديكان شوهر فرمود �حضرت رسول اكرم

فقال رجــل مــن  ،»النساء علی ياكم والدخولإ« :قال  �ن رسول اهللاأ بن عامر ةعن عقبو 
  .١»الحمو الموت« :قال ؟يت الحموأفر أ :نصاراأل

از وارد شـدن بـر زنـان    « :فرمـود  �روايت اسـت كـه رسـول اهللا    �از عقبه بن عامر
ــر بــدهنزديكــان شــوهر در مــورد  :مــردي از انصــار گفــت »بپرهيزيــد  :فرمــود ؛خب

  .»نزديكان شوهر به منزله مرگ است«
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  ١حضرت فاطمه الگوي زنان امت محمدي

آيـد. وي نمونـه    لگو منحصـربفرد بـه شـمار مـي    از نظر شرم و حيا يك ا م حضرت فاطمه
است. او هرگـز خـود را جلـوي مـردان بيگانـه        �بارزي براي زنان امت حضرت رسول اكرم

كـه مبـادا نـامحرمي صـداي او را      كـرد  مـي و صداي خود را به هيچ وجه بلنـد ن  كرد ميظاهر ن
  بشنود. 

نشسـته بـود و شـروع بـه گريـه كـرد.        منزد اسماء بنـت عمـيس   مروزي حضرت فاطمه 
 مهه حضـرت فاطمـ   .از گريـه او تعجـب كـرد و سـبب گريـه او را پرسـيد       محضرت اسـماء 

و تدفين كردند و بـر تـابوت گذاشـتند همـه      فرمود: بعد ازاينكه من وفات كردم و من را غسل
 ؛مردم چاقي و بلندي من را مي بينند و من هرگـز دوسـت نـدارم مـردان نـامحرم مـن را ببيننـد       

از چنين تفكري بسيار به شگفت آمد و در كشـور حبشـه چگـونگي جنـازه      م حضرت اسماء
طرف جنازه را بلنـد  زنان حبشه را به ياد آورد و عرض كرد در كشور حبشه ديده ام كه چهار 

 مند و پتوئي روي آن مي انداختند تا ميت كه در آن است پيدا نگردد حضرت فاطمهكرد مي
از اين صحبت بسيار خوشحال شد و براي او دعاي خير كرد و وصيت كـرد تـا جنـازه اش بـه     

ن گونـه  يـ در مـورد حجـاب زن ا   همين صورت حمل شود تا كسي از مردان او را نبينند. شاعر
  د:يرمامی ف

  نگونه خطاب است       يزفاطمه به تو ا ،ای زن
  نت زن حفظ حجاب استين زيتر که ارزنده
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  بر همديگر شوهر زن و حقوق

  بر زن شوهر حقوق

نايـت فرمـوده اسـت كـه در     ـ خداوند متعال مردان را نسبت به زنان يك برتري خاصي ع١
     د:فرماي مي قرآن كريم

àÉΑ$ y_ Ìh�=Ï9 uρ� £Íκö� n=tã ×π y_ u‘yŠ �           ] ٢٢٨ة/البقر[  

  »مردان بر آنان درجه برترى دارند و«

    :دفرماي ميدر جائي ديگر 

ãΑ%ỳ Ìh�9 $#� šχθ ãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$|¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅āÒ sù ª! $# óΟ ßγŸÒ ÷èt/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$yϑ Î/ uρ (#θà)x$Ρ r& 

ôÏΒ öΝÎγÏ9≡uθ øΒr& �                 /٣٤[النساء[  
داده و [نيـز]   یبرتر یاز ايشان را بر برخ یبه دليل آنكه خدا برخمردان، سرپرست زنانند، «

  .  »كنند یبه دليل آنكه از اموالشان خرج م
گـاه زنـش را بـه رختخـواب فـرا خوانـد زن از ايـن        ـ از ديگر حقوق شوهر اين است كه هـر ٢

  درخواست او امتناع نكند و او را راضي گرداند.  
  د كه فرمود: كن ميروايت   �از رسول اهللا  �ابي هريره

 حتـــى ةئكـــالتـــه فبـــات غضـــبان عليهـــا لعنتهـــا المأفـــراش فلـــم ت إلـــیتـــه أذا دعـــا الرجـــل امر إ«
  .١»تصبح

گاه شخصي زنش را به بستر خود بطلبد و او با وي همبسـتر نشـود و شـوهرش بـا     هر
    .كنندحالتي خشمناك بخوابد فرشتگان تا صبح او را لعنت مي

    :دفرماي ميدر جائي ديگر 
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  .١»تصبح حتى ةلعنتها المالئك تت المرأُة هاجرًة فراَش َزْوجهاذا باإ«
هر گاه زن در حالي بخوابد كه بستر شوهر خود را ترك نمود فرشتگان تا صبح او «

    .»ندكن ميرا لعنت 
    فرمودند: �روايت نموده كه رسول اهللا  و همچنين  

  .٢»لزوجهالو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد «
م داد مـي اگر كسي را دستور «از رسول خدا روايت است كه فرمود:  �از ابوهريره

    .»سجده كند به شوهرشم تا داد ميزن را دستور همانا  به تا به ديگري سجده كند 
ـ زن بايد از آبـروي شـوهر و شـرف او حفاظـت بكنـد و بايـد از مـال و فرزنـدان شـوهر          ٣

    :دفرماي ميرا انجام بدهد در اين مورد خداي عزوجل  حفاظت كند و سائر امور منزل

àM≈ys Î=≈¢Á9 $$sù� ìM≈tG ÏΖ≈s% ×M≈sà Ï$≈ym É=ø‹tó ù=Ïj9 $yϑÎ/ xá Ï$ ym ª!   ]٣٤[نساء/        � #$
] حفـظ كـرده،    آنـان  يپس، زنان درستكار، فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خـدا [بـرا  «

    .»كنند ياسرار [شوهران خود] را حفظ م

    :دفرماي مي �اهللارسول 
   .٣»، وولِدهِ َيٌة على َأْهِل بـَْيِت زوجهاوالمرأُة رَاعِ «
   .»وهر و فرزندانش راعي و مسئول استشيت و زن در مورد اهل ب«
اجازه شـوهر از خانـه بيـرون نـرود و      بدون ـ يكي ديگر از حقوق شوهر اين است كه زن٤

    .را جلب كند اوو رضايت خواست به جائي برود از شوهر خود اجازه بگيرد گاه هر
او اجتنـاب ورزد   ايتياز نارضـ رضـايت شـوهرش را بـرآورده كنـد و     نين زن بايـد  همچـ ٥

و حـرام   ،به فراشش خواند زن مانع نشود مگـر بـه عـذري از حـيض و نفـاس     او  گاهچنانچه هر
    .است براي مرد اينكه زن را در هنگام حيض و نفاس مجبور به مجامعت بكند
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    :دفرماي مياوند متعال همچنانكه خد

� (#θ ä9 Í”tIôã $$ sù u !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’Îû ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( Ÿω uρ £ èδθç/ t�ø) s? 4 ®L ym tβö� ßγôÜ tƒ �  ]/٢٢٢البقرة[  

به آنان نزديك كنيد، و  یپس هنگام عادت ماهانه، از [آميزش با] زنان كناره گير«
  .»نشويد تا پاك شوند

نمـي توانـد هنگـام حاضـر بـودن شـوهر روزه       ـ از ديگر حقوق شوهر اين اسـت كـه زن    ٦
    .بگيرد يا شخصي را بدون اجازه شوهر اجازه ورود به منزل بدهد مگر با اجازه شوهرش

 مبه زني كه شوهرش را در دنيا اذيت نكند وعده بهشت داد و از ام سلمه  �اهللاـ رسول ٧
   :فرمود �اهللارسول روايت است كه 

َها رَاٍض َدَخَلِت الَجنةَ ، َوزَ أيَما اْمَرأٍة َماَتتْ «   .١»ْوُجَها َعنـْ
   .»هر زني كه بميرد و شوهرش از او راضي باشد به بهشت داخل مي گردد«

    .ندكن ميرا اذيت بكند دعاي بد  ـ حوران بهشتي زني را كه شوهرش ٨
ــْؤِذي اْمــَرأٌة َزْوَجَهــا فــي الــدنـَْيا إال « :قــال  �عــن النبــي � عــن معــاذ بــن جبــلو   قَالَــْت َال تـُ

! َفِإنَمــا ُهــَو ِعْنــَدِك َدِخيــٌل يُوِشــُك أْن يـَُفارِقَــِك   َال ُتؤِذيــِه قَاَتلــِك اللــهُ  :َزْوَجُتُه ِمَن الُحــوِر الِعــينِ 
َنا   .٢»ِإلَيـْ

هـيچ زنـي شـوهرش را در     :فرمـود  �روايت است كه رسول اهللا �بن جبلاز معاذ 
ين مي گويد خدا تـرا بكشـد او را   د مگر اينكه همسرش از حور العكن ميدنيا اذيت ن

    .پيونددد است از تو جدا گشته و به ما باذيت مكن او مهمان تو است و زو

  حقوق زن بر شوهر

ـ يكي از حقوق زن بر شوهر اين است كه شوهر با زن خودش رفتاري خوب و پسـنديده  ١
    .داشته باشد
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    :دفرماي ميخداوند متعال 

£èδρ ç�Å°$tãuρ� Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$ Î/ 4 �           /١٩[النساء[  

    .»رفتار كنيد یشايستگه با آنها ب«
ـ وظيفه شوهر است زن را خوراك و پوشاك بدهد و با او به خـوبي رفتـار كنـد و زنـان     ٢

 �اهللاهم اجازه ندارند كه كساني را كه شما دوست نداريد به داخـل خانـه وارد كننـد رسـول     
    :دفرماي ميدر حديثي 

ــ « ــُروَجُهن ِبَكِلَمــِة اللــِه َوِإن َلُكــمْ اتـُقــوا اللــَه ِف  ى النَســاِء َفــِإنُكْم َأَخــْذُتُموُهن بَِأَمانَــِة اللــِه َواْســَتْحَلْلُتْم فـُ
 ــر ــَر ُمبـَ َعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُوُهن َضْربًا غَيـْ َلُهــن َعَلــْيُكْم ٍح وَ َعَلْيِهن َأْن َال يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه فَِإْن فـَ

   .١»ِرْزقـُُهن وَِكْسَوتـُُهن بِاْلَمْعُروفِ 
درباره زنان از خدا بترسد زيرا شما آنها را به امان خـدا گرفتـه ايـد و شـرمگاه آنهـا را بـه       «

كلمه خدا حالل گردانيده ايد و شما بر آنها حق داريد كه كسي را كه شما نمي پسنديد بـدون  
را بگونه اي که دور از خشونت وتجاوز ندهند و اگر چنين كردند آنها  اجازه در خانه شما راه

    .»عرف نفقه و سكني دارند مطابق بابزنيد و آنان بر شما باشد 
   .ـ براي شوهر است كه زنش را از بي حجابي و بي عفتي و از نگاه نامحرم دور نگه دارد٣
  مسائل ديگر را به زنش تعليم بدهد. ،مسائل روزه ،ـ شوهر بايد امور ديني را از جمله نماز٤
ـ مرد نبايد اسرار زنش را با ديگران فاش كند و همچنين نبايـد عيـب او را بـا ديگـران در     ٥

    .ميان بگذارد
 ،شـراب  ،ـ اگر ازدواج ديگري كرد بايد عدالت را بين آنهـا رعايـت كنـد از قبيـل طعـام     ٦

    .خوابيدن ،پوشاك
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  خاتمه

کـه آن عبـارت از    اي دارد كـه بـدان بايـد عمـل كنـد      يفـه هر مسلمان در زندگي خـود وظ 
 .�عبادت و پرستش خداوند متعال است به تنهايی و يگانگی و طبق روش و سنت رسـول اهللا  

کاميابی دنيـوی و اخـروی    عمل كند طبق شروط و ضوابط آن وظيفه خود اين هر كس كه به
 پس از مرگ هم در اجتمـاع  و، و حيات جاويدان را بدست آورده است.  را نصيب خود کرده

زيان دنيـوی و اخـروی را    و اگر از وظيفه خود روي گرداني كند .باقي خواهد ماند نام نيکش
   .جاي خودش را از دست داده است بشری در جامعه به خود جذب نموده و

عفتي فرا گرفته است بـه   حجابي و بي كه سرتاسر آن را بي ی اين رساله بنا بر اقتضاي جامعه
جـاب و عفـت حـرف    كنوني زناني كه سالها در ح اکثر جوامع در .ته تحرير در آمده استرش

وارد  انـد و بـا مـدهاي غربـي     ا امـروز روش غربيهـا را پـيش گرفتـه    زدند ام اول را در جهان مي
و دنبـال مـردان شـيطان    وند و عفت و شرف خود را از دست داده اند ش ميها  خيابانها و كوچه

و با آنها خلوت مي گزينند و عزت و آبـروي خودشـان را بـه خـاطر چنـد      صفت را گرفته اند 
بنده اين را وظيفه خود دانستم كه به نوعي پيام خـداي عزوجـل    .درهم زير پاي آنها مي ريزند

و رسول گراميش را با قلم ناتوان خويش به زناني كه سالها با عـزت و شـرف زنـدگي كردنـد     
بول درگاه احـديت قـرار بگيـرد و باعـث عفـو گناهـان ايـن        اميدوارم كه اين رساله مق .برسانم

    .حقير باشد
  ينا محمدو علي آله وصحبه اجمعينوصلی اهللا علی نب

  عبدالباسط توتازهي
  ش .هـ ٢٩/٦/١٣٨٥

  ق  .هـ ٢١/٧/١٤٢٧مطابق با 
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