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 چکیده

های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل  یکي از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه
در احکام اسالمی عالوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت . عفت و پاکدامني است

شود، نسبت سایر احکام نیز با  با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد میعفاف وجود دارد و 
ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در  عفاف تبیین شده است؛ به گونه

های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار  در بررسی. شود بعد فردی و اجتماعی می
اند، شناسایی و تبییین و  متضمن عفاف بودهو پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که 

شیء  ال، البشرط و بشرط نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط. تشریح شد
با تتبع در ابواب گوناگون فقهي و احکام مختلف شرعي بویژه عبادی، در . خارج نیست

ال و   بشرط از، موردی...طهارت، نماز، حج، نکاح، طالق و حدود و: موضوعات مختلف مانند
های عفاف در ابواب  از طرف دیگر مصادیق متعددي از جلوه. یا عدم عفاف یافت نشد

ای که رعایت اصل عفاف در آنها  شوند، به گونهمختلف فقهی از جمله عبادی یافت مي
توان در احکامي که بین زن و مرد تفاوت وجود اخذ شده است و غالباً این موارد را مي

ای از عفاف در آنها دیده نمی  ر برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوهد .دارد، یافت
 .نای عدم ضرورت عفاف در آنها نیستشود، ولی به مع
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 مقدمهـ ١
 بیان مسألهـ ١ـ١

ابط اجتماعی و ها برای تنظیم رو وجود قانون از ضروریات زندگی اجتماعی است و انسان
قوانین و . ایجاد زمینه برای توسعه و پیشرفت نیاز به ضوابط و مقررات و احکامی دارند

احکام .  الهی استۀآید و یا اینکه دارای ریش احکام، یا از قراردادهای اجتماعی بدست می
 که منشا الهی ندارند و تنها بر خواست و ـ و قوانین الهی نسبت به قراردادهای اجتماعی

 با عقل ـ٢ جامعیّت دارند، ـ١زیرا قوانین الهی  ارجحیّت دارند؛ ـ ها استوارند تمایل انسان
از ـ ٤اند،   سعادت انسان در دنیا و آخرتۀکنند ـ تأمین٣و فطرت انسان هماهنگ است، 

ها و  ها، غرائز، محدودیّت  هواها و هوسـ٥گیرد،  علم الیتناهی خداوند سرچشمه می
ی اهداف  از سوی دیگر قوانین الهی تضمین کننده.  راهی نداردهای سیاسی گرایش

از جمله احکام  ـ همچنین در احکام الهی. کدام با هم تعارض ندارند اسالم هستند و هیچ
 .ای اخالقی و معنوی نیز وجود دارده  جنبه ـو قوانین مالی و تجاری

کید قرار گرفته، عفت های دینی مورد تأ یکي از مهمترین فضایل اخالقی که در آموزه
 ابواب فقهي و احکام شرعي، در موضوعات مختلف ۀبا تتبع در کلی. و پاکدامني است

، مصادیق متعددي از عفاف یافت ...طهارت، نماز، حج، نکاح، طالق و حدود و: مانند
توان در احکامي که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، شوند و غالباً این موارد را مي مي

ها را به باالي  ها مستحب است که دست به عنوان مثال؛ در رکوع براي زن. کردجستجو 
» تخویه«همچنین . زانوها بگذارند؛ به دلیلِ روایتي که در این خصوص وارد شده است

براي مردان مستحب است؛ اما براي زنان مستحب آن است که ابتدا زانوها را به سجده 
ی  نمونه. پوشاند پهن کنند، زیرا این کار زن را ميبگذارند و دست هاي خود را در زمین 

دیگر در کتاب حدود، براي اجراي تازیانه مرد باید ایستاده وبرهنه، در حالي که عورت او 
ولي در مورد زن درحالي که نشسته و . پوشانیده شده است، تازیانه بر او جاري شود

اینکه بدن زن نمایان نشود، چرا هاي او بر بدنش بسته شده است تازیانه بخورد، تا  لباس
ها و موارد متعددي  در این مثال. که همه بدن زن باید از چشم نامحرمان پوشیده بماند

ها را توجه خاص شارع مقدس به اصل  توان حکمت این تفاوت دیگر در سراسر فقه مي
حفظ و تحکیم  ـ١از طرفی دیگر مواردی همچون . عفاف در تشریع احکام شرعي دانست

ـ سالمت نفس و ٣ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی؛ ٢نیان خانواده؛ ب
تباهي و ارتکاب جرائم گوناگون  جلوگیري از فساد وـ ٥؛ سالمت اخالقي جامعهـ ٤نسل؛ 
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. اند و لذا داراي اهمیت است حفظ امنیت زنان، از جمله آثار و پیامدهاي عفافـ ٦
ولی تحقیقی از این  ،انی انجام گرفته استاوهای فر هرچند در خصوص عفاف پژوهش

نوع که به بررسی احکام شرعی در ابواب مختلف فقه از منظر جلوه عفاف و توجه به آن 
 .شود و محسوب میانجام نگرفته و از این جهت پژوهشی ن

 
 مفاهیم و اصطالحاتـ ٢
است » ةعِفَّ«ر آن است و مصدر دیگ» عَفَّ«ی مصدر ماده» عَفاف«ی واژه:  مفهوم عفافـ١ـ٢

تعاریفی که برای عفت . روند باشند و بجای یکدیگر نیز بکار می و این دو دقیقاً به یک معنا می
خودداری «با این حال معنای . اندهای لغت ذکر شده، اندکی با یکدیگر متفاوتدر کتاب

 ؛]٢٥٣ص،٩، ج٥. [در آنها به طور مشترک وجود دارد» داریکردن و خویشتن
اند، در ادب پارسی نیز عفاف به  آورده] ٧٩ص ،٣١ [،]٣ ص،٤ج ،٤[ ،]١٠٢،ص٥،ج١٩[

 ،٢ج ،٣٠[ داری و خویشتن] ٨١ .١٤ص ،١٠ج ،١٧[معنای پارسایی، پرهیزگاری، پاکدامنی 
در فقه به معنای » عفّت«که در کالم برخی از فقها آمده است،  چنان آن .آمده است ]٢٣١٩ص

 ]٤٧٤، ص ٢، ج ٣٣[،  ]٤٤ و ٤٣، ص ١٦،  ج ٧ . [ده استآم» عدم تظاهر به زنا یا لواط«
های  های طبیعی انسان ونشانهشرم و حیا، که از ارزش :رابطه عفاف با حیاـ ٢ـ٢

لَا «: فرمود) السالمعلیه( امام صادق. ی وثیقی با عفاف دارد شود رابطه ایمان شمرده می
 یکی از دالیل اصلی وجود حیا در انسان، ]١١١ ص ،٧٨ ج ،٢٩[» .ایمانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَهُ

حیا را میوه و ثمره عفت ) السالم علیه( امام علی.. حفظ عفت و کنترل شهوت است
بنابراین میان این دو فضیلت و صفت  ]٢٥٧ص  ،٣[. »ة العِفَّةالحیاءُ َثمَرَ«: کندمعرفی می

 .گذارد  دیگری تأثیر میاخالقی، رابطه طرفینی وجود دارد که ضعف و شدت هر کدام، بر
ی و با این حال در تمایز دو مفهوم عفاف و حیا باید گفت عامل بازدارنده در عفاف، درون

موجب حیا ) شاهد و ناظری که وجود دارد( ، عامل بیرونینفسانی است امّا در مورد حیا
 شود؛ زیرا در مفهوم حیا، ترس از عیب و ترس از نکوهش و سرزنش ذکر شده بود ومی

 .شوندغالباً این امور باعث حیاورزی می
معانی » حجاب«ی در کتب لغت برای واژه : حجاب و رابطه آن با عفافـ٣ـ٢

همچون پرده، چادر، روپوش، روبند و آنچه با آن چیزی را بپوشانند و چیزی که مانع 
 و یا چیزی که بین  ]٢٩٨ص  ، ٢ج  ،٥[پوشش . بین دو چیز دیگر باشد، آمده است

هر چند ممکن . آمده است] ٣٤ص ،٢ج ،١٩[ شود،بیند حائل مینده و آنچه که میبین
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ولی تفاوت روشنی بین آنها است   ، عفاف را معادل حجاب به کار برند،است برخی
گونه که حجاب یک امر ظاهری و بیرونی است ولکن  عفاف حالتی نفسانی و درونی  بدین

 .نداست که هریک بر دیگری تاثیر متقابل دار
 موضوعات مختلف اعتبار کرده یبراچه را که شارع مقدس  آن:  حکم شرعیـ٤ـ٢

مانند وجوب،  ؛احکام خمسه تکلیفیه و احکام وضعی گویند، اعم از یاست، حکم شرع
 .  و ضمانی، ناپاکیحرمت، ملکیّت، زوجیّت، پاک

 
 نسبت حکم شرعی با عفاف

ه قابل تصور است؛ یا عفاف دراحکام طور کلی نسبت احکام شرعی به عفاف به سه نحو به
و یا احکام شرعی نسبت به ) ال بشرط( اند ، یا مخالف عفاف)بشرط شیء( اند اخذ شده
در . ، که مورد اخیر از بحث ما خارج است)البشرط( تفاوت و ممتنع هستند عفاف بی

ی را شود که آیا ممکن است شارع مقدّس احکام ارتباط با مورد دوم، این سؤال مطرح می
برای بندگان صادر کرده باشد که مخالف عفاف باشد؟ که مسلّماً پاسخ منفی است و از 

پذیر نیست؛ زیرا فقها در موارد زیادی با استناد به آیات  نظر عقل چنین امری امکان
قرآن و روایات، رعایت عفاف را واجب دانسته و در موارد متعددی نیز رعایت عفاف را 

 . ا وجود احکام شرعی که مخالف با عفاف است، منتفی استدانند و لذ مستحب می
معنای اعم است و آن عباداتی است که ه عبادات ب» عبادات«مراد از  :عباداتـ ٥ـ٢

در دین، قصد قربت به عنوان جزء یا شرطِ صحتِ آن، قرار داده نشده، ولی آن عمل 
معنای اخص ه دات بقابلیت دارد که قصد قربت با آن همراه شود، در صورتی که عبا

حتماً منوط به قصد قربت است که اگر بدون آن عمل انجام شود باطل است مانند؛ نماز، 
های عفاف در چند مبحث به شرح زیر  بر این اساس جلوه .روزه، خمس، زکات و حج

 .گیرد مورد بررسی قرار می
 

  مسائل باب طهارتـ٣
  کیفیت تخلّیـ١ـ٣

 مانند سایر اوقات پوشاندن عورت از یر حال تخلد«:  آمده است کهمتون فقهیدر 
 دیوانه و طفل، که تشخیص یمرد یا زن حت) غیر از کودک غیرممیّز(ناظر محترم 

مسأله مورد و این ] ١٢٣ص ،١ ج ،٣٨؛ ١٧، ص ١، ج ٣٣[» .دهند، واجب است یم
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 نزد این مسأله در.  اعمّ از امامیه و غیر آن نیستاختالف هیچ کدام از فقهای اسالم
الجمله امری بدیهی علمای اسالم نیز اجماعی است؛ بلکه ایشان وجوب ستر عورت را فی

 ] ١٩٩ ص ،١ ج ،٩]. [١٨٥ص  ،٢ج  ،١٨[ داندو ضروری در دین می
 

 کیفیت وضو گرفتن زن و مردـ ٢ـ٣
 هرگاه زن در«: گویندببند، میمحرم او را میی وضو گرفتن زن در جایی که نافقیهان درباره

هر چند گناه  ]١٧٣: ١ ،٣٨[ او باطل نیست؛ ی وضو بگیرد که نامحرم او را ببیند، وضویجای
 و روایاتی) ٣١: نور(» وَ الَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا«ی اساس آیهبر] ٤٠  :٣٢. [کرده است

حفاظ و ناامن و  بییعنی(» ةعور«که بدن زن را  ]٢٥٢، ص ١٠٠ج  ،٢٩و . ٥٣٥، ص ٥، ج ٢٦[
اند که در برابر نامحرم، حجاب کامل را رعایت کنند و بنابراین زنان مکلف داند،می) پذیرآسیب

در یک صورت : محقق خویی معتقد استحتّی مرحوم .  نامحرم وضو بگیرندنباید در منظر مرد
ن زن، منحصر اگر مکان وضو گرفت: وضو گرفتن زن در برابر نامحرم صحیح نیست و آن اینکه

 در این صورت باید زن در جایی که  باشد،) که آن هم در منظر نامحرم است(به یک مکان 
 )١٧٣: همو. (نامحرم او را نبیند، تیمم کند

 
  اعتبار مماثلت در غسل میّتـ٣ـ٣

ي تغسیل میّت ذکر شده است که با استفاده از روایات، در کالم فقها چند مسأله درباره
 .توجه شده است) حتی نسبت به مردگان(وضوع عفاف در آنها به م

.  میت، در ذکوریت و انوثیّت مثل میت باشدی ـ واجب است که غسل دهنده١
تواند مرد را غسل دهد، مگر  یتواند زن را غسل دهد؛ همچنین زن نم یبنابراین مرد نم

 آن  را غسل دهد، هر چند احتیاط مستحبیتواند دیگر یزن و شوهر که هر کدام م
منصور بن  در روایت نیز آمده است که . نیست این کار را نکنندیاست که اگر ضرورت

عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ فََتمُوتُ أَ یُغَسِّلُهَا قَالَ «: السّالم پرسید حازم از امام صادق علیه
  ]١٥٥ص  ،١ج  ،٣٤[  ؛» وَ یُغَسِّلُهَاةتِهَا خِرْقَ عَوْرَینَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَهُمَا یُلْقِي عَلَ

 نسبت دارند و ی که با وی غسل دادن میت مرد پیدا نشود، زنانی برایـ اگر مرد٢
اند،  یا در اثر شیر خوردن با او محرم شده) مانند مادر، خواهر، عمّه و خاله(محرم هستند 

 .اند، میت را غسل دهندپوشتوانند از زیر لباس یا چیزی که بدن را می یم
 که با او نسبت دارند و ی غسل دادن میت زن پیدا نشود، مردهایی برایـ اگر زن٣



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٢٧٨

توانند میت را از زیر لباس او  یاند، م محرم هستند یا در اثر شیر خوردن با او محرم شده
قدر اهمیت دارد که حتّی در مواردی غسل دادن میّت نیز  غسل دهند و موضوع عفاف آن

شود و لسان روایات این است که میّت برای حفظ عفاف با لباس خودش و قط میسا
امام صادق ( بن مهران از آن حضرت ةروایت سماع«: همانند. شودبدون غسل تجهیز می

 .]همان[) علیه السّالم
 
  کیفیت تکفین میتـ٤ـ٣

ست که در بررسی انجام شده در مبحث تدفین میّت، مواردی در کالم فقها ذکر شده ا
 .  شودها رعایت اصل عفاف دیده میدر آن
 میّت مرد هم، یـ برای میّت زن، بستن مقنعه مستحب است؛ در مقابل برا١

علت ] ٥٩ص  ،١،ج ٢٢[د ثانی شهی.  دور سرش پیچیده شودیا مستحب است عمامه
) که شاید نوعی تشبیه به حالت حیات باشد(ها این حکم را برای زنان پوشاندن سر آن

 ]. ١٤٧ص  ، ٣  ج ،٢٦ ،٣٢٤ص ،١ج  ،٢٠؛ ٩ص  ، ٣ج  ،٩[ ؛». نموده استذکر
 وی ی پستانهایرو) به عنوان سینه بند(ای ـ برای میّت زن مستحب است، لفّافه٢

و ) پوشندشبیه به آنچه که زنان در حال حیات به عنوان لباس اختصاصی می(بگذارند 
های ای است که در کتابم روایت مُضمرهمستند این حک. دو طرف آن را از پشت ببندند

زن چگونه کفن : سؤال نمودم) ع(گوید؛ از امام حدیث وارد شده است؛ که راوی می
ای پستانهایش شود و عالوه بر آن، با پارچههمانند مرد کفن می: شود؟ حضرت فرمود می

 این حکم را برخی از فقها. بندندشود و دو طرف آن را از پشت میاش بسته میبه سینه
 ،٤ج  ،٣٥. [اندهای وی تعلیل نمودهبه تحفّظ اندام زن و آشکار نشدن حجم سینه

 این بیانگر اوج اهتمام شارع مقدس نسبت به لزوم تحفّظ و پوشاندن اندام و] ٧٢٩ص
 .  باشدمی) حتّی نسبت به زمانی که از دنیا رفته است(زن، 

 
  کیفیت تدفین میّتـ٥ـ٣

ی تدفین میّت ها بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد، نحوه در آنیکی از مسائلی که
است که این تفاوت بیانگر اهمیت رعایت عفاف در مورد زنان است،که در زیر به آنها 

 .شود اشاره می
ـ مستحب است اگر میّت مرد است، از طرف سر وارد قبر نمایند و اگر میّت زن ١



  ٢٧٩  عفاف در احکام عبادی

 از فقها این حکم را اجماعی دانسته، و صاحب جواهر بعضی.  به پهنا وارد قبر کنند است،
مستند این ] ٢٨٣ص  ،٤  ج ،٣٥[ .اممن نیز اختالفی در این مسأله ندیده: گویدنیز می

إِذَا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ الْقَبْرَ إِنْ کَانَ رَجُلًا «: است، که فرمود) ع(حکم روایتی از امام صادق 
؛ هنگامی که زن را به ] ٣٢٥ص  ،١ج  ،٢٠[» .ذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُؤْخَ تُۀیُسَلُّ سَلا وَ الْمَرْأَ

دهند، این کار در زنان برای رعایت اصول عفت و مستور و صورت عرضی در قبر قرار می
 .    تر بودن استپوشیده
ـ مستحب است در صورتی که میت مرد باشد، یک نفر بیگانه داخل قبر برود و ٢

ولی در صورتی که میت . وسط اقارب و نزدیکان داخل قبر قرار داده شودمکروه است ت
مستند . زن باشد، مستحب است توسط همسر یا یکی از محارم داخل قبر گذارده شود

نقل ) ع( که حضرت از امیر المؤمنین علی  است،) ع(این حکم روایاتی از امام صادق 
رفته است که، کسی داخل قبر زن سنت رسول خدا بر این قرار گ :کنند که فرمود می
 ]همان[ ).یعنی محرم زن باشد. (بیندشود، مگر کسی که در حال حیات زن او را مینمی

 
 ةمسائل باب صالـ ٤
  پوشش و کیفیت آن در حال نمازـ١ـ٤
 پوشانیدن بدن در نماز ـ ١ـ١ـ٤

 او یاگر چه کسیکی از ابعاد عفاف، عفاف در پوشش است که بر مرد واجب است در حال نماز، 
ی مردها مورد دلیلی که بر وجوب ستر عورتین در باره. بیند عورتین خود را بپوشاند یرا نم

 ]٣٨٧ص  ،٤ ج   ،٣٦و ١٦٥صص ، ٢ج  ،٢٣[ ».قرار گرفته، اجماع و روایات استاستناد 
 

 کیفیت پوشش زنان در نمازـ ٢ـ١ـ٤
 :وی فقیهان مطرح شده است پوشش زنان در حال نماز، نظراتی از س دربارۀ محدودۀ

 ،٣٥[دانند  ی از علما، تمام بدن زن را، به جز چهرۀ او، از محدوده حکم پوشش میگروه
 از فقهاء، چهره و دو دست و ظاهر دو قدم پا را از حکم پوشش ایعده ]١٦٣ص ،٨ ج

مانند شهید اول که، پوشاندن همه بدن، به جز چهره و دو دست و ظاهر . اند جدا کرده
 نیز، در شرح مطالب ایشان، پس از یشهید ثان. داند ی زن، در نماز واجب می پا را برادو

 از چهره و دست و پا را از باب مقدمه واجب یبیان دیدگاه شهید اول، پوشاندن بخش
 ]١٢٤ـ٢٥، صص ١، ج ١٢[ ،]٩٠ص  ،١ج  ،٢٢. [داند یم
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اینکه، یک پیراهن برای روایاتی که در این زمینه مورد استناد است، داللت دارد بر 
زن در حال نماز کافی نیست، بلکه حداقل باید دو تا لباس که تعبیر به درع و مقنعه 

 ةوَ الْمَرْأَ«: که فرمود) ع( محمد بن مسلم از امام باقر ۀشده، باشد؛ مانند روایت صحیح
و « ؛ )٣٨٧:  ٤، ٩( ».عْنِي إِذَا کَانَ سَتِیراً إِذَا کَانَ الدِّرْعُ کَثِیفاً یَة وَ الْمِقْنَعَ ـتُصَلِّي فِي الدِّرْعِ

لباس » درع«منظور از . »خواند در درع و مقنعه اگر آن درع ضخیم باشدزن نماز می
 . رود بدن را بپوشاند و مقنعه که برای پوشاندن موی سر به کار میۀبلندی است که هم

 
  مکان نمازگزارـ٣ـ١ـ٤
 مسجد زنانـ ١ـ٣ـ١ـ٤

سالم بسیار سفارش شده است، که نماز را در مسجد بخوانند؛ ولی فقهاء در شرع مقدس ا
 اگر بتوانند کاملًا ی، ولبهتر استها نماز خواندن در خانه  زنیبرا: فرمایندبزرگوار می

مستند این حکم روایاتی . خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند
اجِدِ نِسَائِکُمُ خَیْرُ مَسَ«: فرمایدمی) ع(امام صادق .  استاست که در این زمینه وارد شده

در روایتی از . ها هستندهترین مساجد زنان شما خانهب] ٢٣٧ص  ،٥ ج ،٩[» .الْبُیُوتُ
 کَفَضْلِ صَلَاتِهَا فِي الْجَمْعِ خَمْساً وَ  ـ وَحْدَهَا فِي بَیْتِهَاة الْمَرْأَةصَلَا«: آمده است) ص(پیامبر 
لّت فضیلت نماز خواندن زنان در خانه این است که، زنان از نگاه  ع؛)همو(» ةینَ دَرَجَعِشْرِ

ی با نامحرمان، مصون و محفوظ بمانند؛ به همین جهت هر جایی که مصونیت و مواجهه
لذا برخی از مراجع . بیشتری را برای زنان در پی دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است

 بخوانند که از دیگر ی زنان بهتر آن است که نماز خود را در جاییابر: اندعظام فرموده
 یجاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسبتر باشد، خواه اینجا خانه باشد یا مسجد یا جا

  ]٥٠٠ص ،١ج  ؛٣٣[. دیگر
 
 برابر ایستادن زن و مرد در نمازـ ٢ـ٣ـ١ـ٤

باید متأخر از مرد باشد و اگر در هنگام اقامه نماز چه به صورت جماعت یا فُرادی، زن 
خواست در محاذی و موازی با مردی نماز بخواند، باید رعایت فاصله ده زراعی از مرد را 
نموده یا پرده و حاجبی بین این دو باشد، اما اینکه این عمل باعث بطالن نماز است یا صرفاً 

ها، فتوا به بطالن هر دو، یا ولی برخی از فق. اندمکروه؛ مشهور فقها حکم به کراهت نماز نموده
 .      تر از مرد بایستد دانند که زن باید عقباند و الزم میکسی که بعد شروع کرده، داده



  ٢٨١  عفاف در احکام عبادی

: شودند، که یک مورد ذکر میاقائلین به قول حرمت نماز به روایاتی تمسّک جسته
 ی تُصَلِّي قَالَ لَا یُصَلِّي حَتَّۀیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّيَ وَ بَ«

 أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَتْ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ یَسَارِهِ جَعَلَ بَیْنَهُ وَ ةیَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَ
 ةسَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَ بَأْبَیْنَهَا مِثْلَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا

 ؛ ]٢٣١، ص٢ ج ،٢٠[» . فَلَا بَأْسَ حَیْثُ کَانَتْة فِي غَیْرِ صَلَاة أَوْ قَائِمَة أَوْ نَائِمَةقَاعِدَ
عدم جواز تقدّم زن هنگام نماز بر مردان و یا [ نظر فقها در این مسأله نظر از اختالف صرف

، شاید بتوان گفت که این مسأله نیز به بحث عفاف مرتبط است؛ به این ]ت با ایشانمحاذا
 خوانند و زن در موازی با مرد، یا جلوتر از مرد قرار دارد،معنی که وقتی زن و مرد نماز می

دهند؛ فقها فتوا به کراهت یا حرمت می) که معموالً زن در این حالت در منظر مرد قرار دارد(
 و حاجبی بین تر از مرد قرار بگیرد و یا موازی با مرد باشد، ولی پردهمی که زن عقبامّا هنگا

که نوعاً زن در این حالت از دید مرد ( ي ده زراعی را رعایت کرده باشند،آنها باشد و یا فاصله
 .نماز خواندن آنها، از حکم حرمت و یا کراهت خارج است) دورتر است

 
  در نماز کیفیت جهر و اخفاتـ٤ـ١ـ٤
چه مسلّم است این است که بلند خواندن حمد و سوره در نمازهای صبح، مغرب و  آن

عشاء بر مردان واجب است، یعنی مرد باید در این موارد طوری نماز بخواند که صدایش 
 نمازهای صبح، ۀجوهر داشته باشد، ولی بنابر قول مشهور فقها، بلند خواندن حمد و سور

. تواند در این موارد، نماز را به اخفات بخواندن واجب نیست و میو مغرب و عشاء بر ز
توانند در اصل سقوط جهر در نماز از سوی زنان از مسلّمات فقه بوده، و زنان می

توانند به ای نبود، مینمازهای جهریه حمد و سوره را به اخفات بخوانند و یا اگر مفسده
این مسأله اشاره دارد، روایتی است که از کتاب ظاهراً تنها روایتی که به . جهر بخوانند

) السالم برادر امام کاظم علیه(نقل شده که طی آن علی بن جعفر » قرب االسناد«
 قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ ة فِي الْفَرِیضَة ـسَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَ«: گوید می
 ؛ ]٩٥ص ، ٦ج ،٩[» . فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا ـمُّ النِّسَاءَ تَؤُةامْرَأَ

حال، همین که شارع مقدس در نمازهای جهریه، وجوب جهر را از زنان به هر
اگر چه در حال (توان گفت، که شارع مقدس نسبت به صدای زنان برداشته است، می

بیان این  .وب جهر را از آنها برداشته استجحساس بوده، به این نحو که و) نماز باشد
در قرائت نماز : مسائل از سوی فقها که برگرفته از روایات است، حاکی از این است که

 . نیز عفاف در احکام برای زنان لحاظ شده است
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  کیفیت اذان و اقامهـ٥ـ١ـ٤
دم از دخول طور که از نامش پیداست، این اذان برای اطالع یافتن مر همان: اذان اعالم

به جهت جواز «و یا غروب شرعی » به جهت امساک و آغاز روزه«وقت نماز و یا طلوع فجر 
ه جهت اینکه اند، بفقها، مرد بودن مؤذن را در اذان اعالم، معتبر دانسته. است» افطار

، مانند کر آمده و اختصاص به مردان داشتهگونه اذان، به صورت مذ روایات مربوط به این
ص  ،٥ج  ،٩[» ... إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ ـوَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤَذِّنَ بِهِ. ..«): ع(امام صادق روایت 
 قطعی مسلمین و ۀگونه اذان توسط زنان به سیر عارف نبودن اینکه داللت بر مت ]٤٣١

نماید؛ بلکه این اذان از جانب مردان متعارف بوده و آنچه برای زنان متشرعین می
عارف است، این است که مردان نامحرم صدای آنها را نشنوند و زنان جانب حیا و مت

 ]٥٣ص  ،٩ج  ،٣٥ [.عفاف را در این زمینه رعایت کنند
 یومیّه، چه ادا ی  واجبهیاذان و اقامه در نماز جمعه و نمازها :اذان و اقامه برای نماز

طور که در  ب است؛ ولی همانباشد یا قضا، فرادا باشد یا جماعت، برای مرد و زن مستح
، )شنوددر صورتی که مرد نامحرم صدایش را می(متون فقهی آمده، این حکم برای زن 

شنود، مشروط به آن است که اذان و اقامه را آهسته بگوید و اگر نامحرم صدایش را نمی
در آهسته خواندن و بلند خواندن آنها مخیّر است؛ گرچه در هر صورت آهسته خواندن 

طور که فقها در اذان اعالم، مرد بودنِ مؤذن را  همان.  اقامه برای زنان بهتر استذان وا
دانند، برای اذان و اقامه نماز نیز، مرد بودن مؤذن و مقیم را در جماعت مردان معتبر می

اند؛ ولی زن برای خودش و در حضور زنان و مردان محرم، شرط دانسته) نامحرم(
 و هنگامی که زنان دیگر یا مردان محرم اذان زن ]٩٤ص  ،١ج ، ٩[ .تواند اذان بگوید می

] ٥٧٥ص  ،١ ج ،٢٢[ را بشنوند، برای آنها جایز است که به همان اذان زن اکتفا کنند؛
 ]١٢٠ص  ،١ ج ،٢٧. [داننداما فقها، اکتفا کردن مرد نامحرم به اذان زن را، جایز نمی

 
  کیفیت قیام در حال نمازـ٦ـ١ـ٤

 نماز احکامی وجود دارد که در آنها بین زن و مرد تفاوت وجود دارد و همین در قیام
متفاوت بودن احکام بین زنان و مردان در هنگام قیام، حاکی از وجود اصل عفاف در 

 . شود احکام شرعی است که ذیال تبیین می
 مستحب است اگر نمازگزار مرد است، هنگام قیام و ایستادن، پاها را از سه انگشتِ

رسد اینکه به نظر می. باز، تا یک وجب فاصله دهد و اگر زن است، پاها را به هم بچسباند
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چسباندن و جفت کردن پاها به یکدیگر برای زنان مستحب قرار داده شده، این امر برای 
ها مطلوب و مناسب بوده و توجه و رعایت این حکم استحبابی به تحفّظ اندام آنها در زن

ها مستحب است که در حال بر اساس متون فقهی، بر زن. خواهد کردحال نماز، کمک 
ها نزدیک نماید، به ها به پهلوها، بازوها را به سینهایستادن، در عین انداختن دست

تواند تأکیدی بر لزوم ها، به وسیله بازوها پوشیده شود که مینحوی که برآمدگی سینه
ولی مستحب است، مردها  ].٤٩ص  ،٣ج  ،٢٣[ .باشدستر و اخفاء، در مورد اندام زنان 

 .ها بگذارندها را روی راندست
 
  کیفیت رکوع زنانـ٧ـ١ـ٤

ای خم شوند که پشت در رکوع، مستحب است مردها زانوها را عقب بدهند و به گونه
 یعَلَوَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَکَعَ لَوْ صُبَّ «: ایشان برابر شود، در روایت نیز آمده است

بسیار اما در رکوع، برای زنان مستحب است که  ؛]٣٢٤ص  ،٦ج  ،٩[» .ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ
بگذارند و بر زانوها نگذارند و زانوها را ) بر ران( زانوها یها را بر باالدست خم نشوند، و 

م امستند این حکم استحبابی برای زنان همان روایت زراره از ام. نیز به عقب ندهند
 فَخِذَیْهَا لِئَلَّا یفَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَ«: است که حضرت فرمود) ع(باقر

رود هنگامی که زن به رکوع می«؛ ]٣٥٥ص  ،٢ ج ،٢٥[» فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتَُهاتَطَأْطَأَ کَثِیراً 
در . »نشود، و نشیمنگاه او برجسته نشودگذارد تا زیاد خم می) ران(ها را باالی زانو دست

 .این مورد رعایت عفاف، عمل نمودن بانوان به این حکم استحبابی است
 
  کیفیت سجده زنانـ٨ـ١ـ٤
 ی رفتن به سجده  نحوهـ١ـ٨ـ١ـ٤

ها را به زمین گذارده و  ابتدا دست برای مردان مستحب است در هنگام رفتن به سجده،
روشن است که اینگونه سجده رفتن، موجب . ، به سجده روندسپس زانوها را و بعد از آن

شود و اگر زنان با این حالت به سجده روند خم شدن کمر و برجسته شدن نشیمنگاه می
برای آنها مناسب نیست؛ به همین جهت به زنان توصیه شده، برای جلوگیری از این 

پس از رکوع، برایِ رفتن ها مستحب است حالت مستقیماً به سجده نروند، بلکه برای زن
این مسئله در روایت زراره نیز آمده . به سجده، اوّل راست بنشینند سپس به سجده روند

 السُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّکْبَتَیْنِ قَبْلَ یوَ إِذَا سَقَطَتْ إِلَ«: فرمود) ع(است که امام باقر 
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رود ابتدا برای و هنگامی که زن به سجده می«؛ ]همان[» رْضِ بِالْأَةالْیَدَیْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِیَ
گذارد و بعد به صورت چسبیده و بر ها، زانوهایش را به زمین مینشستن قبل از دست

 .»رودزمین به سجده می
 
 تجمیع در سجدهـ ٢ـ٨ـ١ـ٤

ها ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلومستحب است مردها در سجده، آرنج
ها و شکم را بر زمین بگذارند ها مستحب است آرنجو در مقابل برای زن(جدا نگاه دارند؛ 

که در روایت »  بِالْأَرْضِةثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِیَ «و عبارت.  بدن را به یکدیگر بچسبانندیو اعضا
 علت استحباب این حکم ۀشهید ثانی دربار. زراره ذکر شده، بیانگر همین مسأله است

این : فرمایدمی) های خود را روی زمین پهن کنند برای زنان مستحب است دستکه(
  ]٦٢٢ص ،١ ج ،٢٢. [پوشاندکار زن را می

 
 کیفیت انتقال از سجده به حالت قیام ـ ٣ـ٨ـ١ـ٤

ها را در دو طرف خود روی دست) پس از سجده یا تشهد(برای زنان مستحب است 
 بلند نمایند، مستقیم برخیزند؛ توضیح این مسأله زمین گذارده، بدون اینکه پشت خود را

تر خواهد شد؛ زیرا برای مردان مستحب است با بیان آنچه مربوط به مردان است، روشن
ها در مقابل به زن. ها را از زمین بردارنددر هنگام برخاستن، ابتدا زانوها و سپس دست

مستند این حکم . ظاهر شودای بایستند که کمتر حجم بدن آنها توصیه شده، به گونه
وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ «: فرمود) ع(نیز همان حدیث زراره است که امام باقر 

شود، دو دستش را در دو و هنگامی که زن بلند می«؛ ]٣٥٥ ،٢ ج ،٢٥[» عَجِیزَتَهَا أَوَّلًا
بنابراین هنگام بلند شدن برای زنان، . »گذارد نه اینکه اول پشتش را بلند کندطرفش می

ای که در موقع بلند شدن، خم سنّت این است که، به تدریج و راست بایستند؛ نه به گونه
 .نظر نمایند گاه خود را بلند کنند و جلب شده و نشیمن

 
  کیفیت جلوس و تشهد و سالم زنانـ٩ـ١ـ٤

» تورّک«ده به حالت مستحب است که مردها در حال تشهد و سالم و بین دو سج
به این صورت که روی پای چپ خود بنشینند و روی پای راست خود را بر . بنشینند

امّا برای زنان مستحب است در حال تشهد و سالم یا بین دو . کفِ پای چپ خود بگذارند
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این مسأله نیز در روایت . ها بنشینندسجده، زانوها را باال آورده و روی قسمتِ باالی ران
 أَلْیَتَیْهَا لَیْسَ کَمَا یَقْعُدُ یوَ إِذَا جَلَسَتْ فَعَلَ«: فرمود) ع(ره آمده است که امام باقر زرا

؛ به هر حال، در هنگام تشهد و سالم یا بین دو سجده، برای زنان سنّت ]همان[» الرَّجُلُ
 خود ها را به هم بچسبانند و زانوها را از زمین بردارند و بر الیتیناین است که ران

تر است و کمتر جلب نظر تر و مناسببنشینند؛ زیرا این نحو نشستن برای زنان مطلوب
 .شوددیگران را موجب می

 
  نماز جماعتـ١٠ـ١ـ٤
 امامت نماز جماعت توسط زنـ ١ـ١٠ـ١ـ٤

تواند امامت مردان را در نماز جماعت به عهده گیرد، جای تردید در اینکه زن نمی
برخی از . مت نماز جماعت زنان توسط زن، دو نظر وجود دارداما در مورد اما. نیست

فقها، امامت زن برای زنان در نمازهای واجب را نامشروع دانسته یا در صحت آن اشکال 
 این روایات، ۀاند؛ از جملاند و برای اثبات سخن خود به برخی روایات استناد نمودهکرده

 قَالَ لَا إِلَّا  ـ تَؤُمُّ النِّسَاءَۀقُلْتُ لَهُ الْمَرْأَ«: یدگواست که می) ع( زراره از امام باقر ۀصحیح
 تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُکَبِّرُ وَ  ـ مِنْهَای إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَ ـ الْمَیِّتِیعَلَ

ه صحت رسد داللت روایات معارضی کولی به نظر می؛ ]٣٣٤ ص،٨ ج ،٢٢[» .یُکَبِّرْنَ
 روایاتی که مدلول  تر است و در نتیجه،کنند، قویامامت زن برای زنان را اثبات می

 ۀظاهری آنها عدم جواز است، باید حمل بر کراهت شوند، که شماری از فقها این شیو
 ]٦٨٠ص، ٢ ج ،٣٧. [اندحل تعارض بین روایات مزبور را برگزیده

تواند امامت نماز جماعت زنان  زن می اند،ادهگونه که مشهور فقها فتوا دبنابراین همان
 ۀاند؛ مانند صحیحقائالن به این نظریه به روایات متعددی استناد کرده. را به عهده گیرد

امامت  حدّ بلند کردن صدای زن به هنگام ۀکه دربار] ٣٣٥ص  همان، ،٩[علی بن جعفر 
 . ی او شنیده شودای که صدابه اندازه: فرمایدحضرت می. کندزنان سؤال می

که مرد تواند امام جماعت برای مردان باشد و حال آنولی طبق احکام فقهی، زن نمی
تواند امام جماعت برای زنان باشد و این مطلب مناسب و متالئم با سایر مسائل و می

ـ سر رم به زن نامحرم را ـ ولو از پشتاحکام اسالمی است که نگاه کردن مرد نامح
عایت عفاف و جلب توجه های اخالقی و رد و اسالم برای حفظ ارزشدانصحیح نمی
دهد که زنان پشت سر های زنانه و جلوگیری از انحراف افکار، ترجیح می نکردن جنبه
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جماعت اگر تعدادی زن و مرد  فرمایند؛ در نمازبه همین جهت فقها می. مردها باشند
پشتِ سرِ آنها بایستند و اگر یک مرد و ها هستند، مستحب است مردها پشتِ سرِ امام و زن

ها پشتِ سِر امام یک یا چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راستِ امام، و زن یا زن
) ع(از امام صادق : گویداند که راوی میفقها به روایتی در این زمینه استناد کرده. بایستند

خوانند؛ حضرت می) تجماع( مردی که با یک مرد و جمعی زنان نماز ۀپرسیدم دربار
 ] ٣٣٢ ص ،٨ ج ،٩. [سرِ آنها بایستند در کنار امام بایستد و زنان پشتِمرد : فرمودند

همچنین رُجحان و تأکید بر اسماع و شنواندن صدای امام جماعت به مأمومین در 
، در مورد زنان قطعاً مأنوس به ذهن »باشدکه در جای خود ثابت می«نمازهای جهریه 

 . لماً شارع به چنین کاری برای زنان راضی نیستنبوده و مس
 

 جواز وجود حائل بین صف مأمومین زن در نماز جماعتـ ٢ـ١٠ـ١ـ٤
شود فاصله  یدر نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نم

 متصل  که انسان به واسطۀ او به امامینباشد و هم چنین است بین انسان و مأموم دیگر
است، مأمومین زن در   در مورد زنان و به لحاظ تحفّظ، اجازه داده شدهیشده است، ول

 پرده یا دیوار از دیگر مأمومین و امام جدا شوند، در ۀهنگام برگزاری نماز جماعت به وسیل
 . مقرر، این جدایی و حائل مانع از اتصال صفوف نگرددۀعین اینکه در صورت رعایت فاصل

 ۀبنابراین، مسأل؛ ]١٦٥ص ،١٣ ج ،٣٥. [تقریباً در حد اجماعی و بالخالف استاین مسأله 
جواز حائل بین مأمومین زن و امام جماعت و بین مأمومین زن با مأمومین مرد، بیانگر این 
است که حفظ حریم بین زن و مرد نامحرم، آن چنان اهمیت دارد که فقها آن را برای زنان 

وجود حائل در بین صفِ مأمومین مرد، باعث تبدیل شدن نماز به دانند ولی بدون اشکال می
 .   دانندشود و برخی آن را موجب بطالن نماز میفرادی می

 
  مسائل باب روزهـ٥
 دامنی افراد جامعه تأثیر روزه بر حفظ عفاف و پاکـ ١ـ٥

ترین شود و به خوری و به ویژه روزه گرفتن باعث سالمت تن و روان می بدون تردید، کم
بنابراین میان عفاف و روزه . ی جنسی است عامل برای فرو کاستن شهوت و تعدیل غریزه

اگر ... «: فرمود کهبه جوانان توصیه می) ص(پیامبر. ی مستقیم وجود دارد ابطهر
 ۀداری روی بیاورید که عامل تضعیف سلطبه روزه... توانید اقدام به ازدواج کنید نمی
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در کالم فقها نیز ] ١٥٣ص ،١٤ج ،٣٦[» .شماست) وای درونی تقویت تقۀو مای(شهوت 
 شهوت است، در ۀهای مستحبی، روزه گرفتن هنگام غلبیکی از روزه: آمده است که

 . صورتی که دفع آن با حالل ممکن نیست
 
 ورزی اعضاء و جوارح انسان  تأثیر روزه بر عفتـ٢ـ٥

دار باید از  ت روزه است؛ که روزهشود، مبطال یکی از مباحثی که در باب روزه مطرح می
بدون تردید .، امساک نماید...خوردن و آشامیدن ،عمل زناشویی، استمناء و : اموری مانند

؛ راده و اصالح فردی و اجتماعی استسازی و تقویت ا روزه، بهترین وسیله برای انسان
دارنده از شر های نفسانی نیز است و در روح انسان نیروی باز  خواهشۀکنند روزه کنترل

دار باید تمام اعضایش روزه  همچنین روزه. آورد و نیروی اقدام به امور خیریه به وجود می
 ۀکند باید هم ها خودداری می ها و آشامیدنی دار همانطور که از خوردنی روزه. بگیرد

 دار عالوه بر خودداری از بنابراین انسان روزه. اعضاء بدن خود را در حال روزه نگه دارد
عفتی اعضاء و جوارح خودش نیز  خوردن و آشامیدن و سایر مبطالت روزه، باید از بی

های حرام باز دارد، زبانش را  کوشا باشد و مراقبت نماید؛ به این معنا که، چشم را از نگاه
از غیبت و سخنان زشت و ناپسند حفظ نموده، و گوش و سایر اعضاء و جوارح خودش را 

 .از حرام حفظ نماید
 
  استحبابی زن شوهردارۀ روزـ٣ـ٥

 مستحبّی بگیرد ۀدر برخی از متون فقهی آمده است که؛ زن نباید بدون اذن شوهر، روز
در ]. و ثوابش کمتر است[اش مکروه است و اگر بدون اذن شوهر روزه بگیرد، روزه

مستند کالم . اش صحیح نیست مستحبّی نهی کند، روزهۀصورتی که مرد، زن را از روز
ها بر مشروط  استحبابی زن شوهردار، چندین روایت است که در آنۀقها در مورد روزف

 تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ ةلَا تَصُومُ الْمَرْأَ« زن به اذن شوهر تأکید شده است؛ که عبارت ۀبودن روز
رسد، میبه نظر . مضمون مشترک این روایات است ]٥٣١ـ٥٢٧ ص ،١٠ج ،٩[» زَوْجِهَا

 که موجب  ـ استحبابی زن، با حقّ جنسی شوهرۀن مسأله این است که؛ روزحکمت ای
حقّ جنسی که در اصطالح فقها از آن به .  منافات دارد ـحفظ سالمت اخالقی او است

گیری جنسی را شود، به این معناست که زن باید امکان بهرهعنوان حقّ تمکین یاد می
بینی و  یا مکانی فراهم کند که این پیشگونه محدودیت زمانی برای شوهرش بدون هیچ
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دهی به نیاز طبیعی انسان ،نقش وافری در پیشگیری از ارتکاب فساد و حفظ  نحوه پاسخ
 .با مبحث و اصل عفاف روشن باشدرسد ارتباط این مسأله  به نظر میسالمت جامعه دارد؛ که 

 
  مسائل باب حجـ٦

بین زن و مرد تفاوت وجود دارد و چون در کتاب حج احکامی وجود دارد که در آنها نیز 
انجام حج با تمام آدابی که برای آن تعیین شده، تکلیف نسبتاً سنگین و پر زحمتی است 

چه در احرام، چه در لباس آن؛ چه در تضلیل (و لذا شارع مقدس در برخی از این احکام 
ه است که برخی از ، تسهیالتی را برای زنان قرار داد... )و چه در کوچ کردن از مشعر و 

زن :  شود بسط به آنها اشاره می این احکام با عفاف مرتبط هستند، که ذیال بدون شرح و
برخالف مردان از لباس دوخته  .تواند در لباس خودش به هر نحو هست مُحرم شودمی

تلبیه را آهسته ] ٣٥١ ص ،١٨ ج ،٣٥[شده استفاده کند، در حال احرام کفش بپوشد 
 .]٥٠٢ج  ،١٣ص  همان،[. و از هروله کردن نیز معاف است] ٣٧٩ ص ،١٢ ج ،٩[بگوید، 

 
 گیری و پیشنهادنتیجه ـ٧

 . آید از مجموع مباحث مطرح شده در این پژوهش، نتایج زیر به دست می
خودداری کردن و «است که در لغت به معنای » عَفَّ«ی مصدر ماده» عَفاف«ی ـ واژه١

، »عفاف«های حیاء و حجاب متمایز است؛  ی آن از واژهمعنا. آمده است» داری خویشتن
یک حالت بازدارنده درونی است که آثار و نتایج آن، در خودداری از کارهای زشت و 

شود، حیاء همانطور که عفاف مانع انجام کارهای زشت و قبیح می. شود قبیح ظاهر می
اقوال و رفتار انسان ظاهر شود و آثار آن در  نیز مانع انجام کارهای قبیح و ناپسند می

و تمایز آن از حیاء به این صورت است که، عامل بازدارنده در عفاف درونی و . شودمی
شاهد و ناظری که ( نفسانی است امّا در مورد حیا غالباً عامل بازدارنده، عامل بیرونی

 که شودی حجاب و عفاف، معلوم میاز مقایسه دو واژه. شودموجب حیا می) وجود دارد
با این تفاوت که منع و بازدارندگی در . اندهر دو در اصل معنای منع و جدایی مشترک

 . حجاب، مربوط به ظاهر است؛ ولی در عفت، مربوط به باطن و برخاسته از از درون است
های احکام و قوانین الهی آن است که اصول و فضایل متعددی  یکی از ویژگیـ ٢

ها به حاکم بر احکام و قوانین بوده و در آن... رر و حرج، ونفی ض ، عدالت، کرامتهمچون،
در این میان یکي از مهمترین اصول و فضایل که در  .صورت ذاتی نهادینه شده است



  ٢٨٩  عفاف در احکام عبادی

ف با نسبت عفا. های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامني است آموزه
با تتبع در . رج نیستاال، ال بشرط و بشرط شیء، خ احکام شرعی از سه صورت بشرط

طهارت، نماز، حج، نکاح، :  ابواب فقهي و احکام شرعي، در موضوعات مختلف مانندۀکلی
از طرف . یا عدم لزم رعایت عفاف، یافت نشدال و  ، موردی از بشرط...طالق و حدود و

یافت ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی دیگر مصادیق متعددي از جلوه های عفاف در 
ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالباً این موارد را  د؛ به گونهشونمي
در برخی از احکام شرعی . افتتوان در احکامي که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یمي

نای عدم ضرورت عفاف شود، ولی به مع ای از عفاف در آنها دیده نمی هم، هر چند جلوه
 .در آنها نیست

ه نتایج بدست آمده می توان به اهمیت عفاف در جامعه و لزوم رعایت و ـ با توجه ب٣
های ترویج و تثبیت عفاف در جامعه، فراهم نمودن  ترین روش از مهم. برد ترویج آن پی

به همین خاطر اسالم برای جلوگیری از فساد، تشویق . های ازدواج است مقدمات و زمینه
همچنین . نه و پایدار و تشکیل خانواده کرده استآگاها ، آسانفراوان به ازدواج بهنگام،

به بزرگان و آبرومندان نیز سفارش شده است که در مسیر تشکیل خانواده برای افراد 
ها، با پرهیز از مسائل  نوادهبنابراین شایسته است مسئوالن و خا. مجرد، تالش نمایند

سازی جدید، نسبت به   ازدواج جوانان را فراهم نموده و با فرهنگۀضروری، زمینغیر
 .های ازدواج اقدام کنند کاهش هزینه

ی اول  رسد آنچه که در مرحله ـ در تبیین راهکارهای ارتقای عفاف، به نظر می٤
: متون دینی بر آن تأکید دارد، کنترل درونی افراد است؛ به این معنا که اموری مانند

ویت فرهنگ نماز و روزه، ارتقای ایمان و آگاهی، تقویت باورهای دینی و مذهبی، تق
بنابراین، مسئوالن و متولیان . شوند بزرگترین مانع در مقابل مفاسد اخالقی محسوب می

ی ارتقای معنویت و تقویت  امور فرهنگی و آموزش و پرورش و والدین، باید در زمینه
 .باورهای دینی و مذهبی و تقویت فرهنگ نماز و روزه به صورت گسترده تالش کنند

ورزی، در متون دینی، از طریق کنترل عوامل بیرونی  ی دوم برای عفّت ر مرحله دـ ٥
کنترل نگاه و سایر اعضاء و جوارح، پرهیز : به این معنا که اموری مانند. تأکید شده است

از خلوت با نامحرم، ازدواج به موقع، اجرای حدود و مقررات شرعی تعیین شده در باب 
موجب ارتقای عفاف و ... عفّتی و مهیّج شهوت و های بی هجرایم جنسی، مبارزه با زمین
بنابراین عالوه بر اینکه زن و مرد مسلمان، باید حدود . شود پاکدامنی افراد درجامعه می
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های  ی با نامحرمان رعایت کنند، مسئوالن و متولیان امور در عرصه شرعی را در مواجهه
ساد در جامعه، قوانین و مقرراتی همسو اید برای ارتقای عفاف و جلوگیری از ف ب،مختلف

 .با تعالیم دینی وضع نموده و اجرا نمایند
توانند در هنگام تصویب  قانونگذاران در کشور می ،ـ با الگوگیری از تشریع الهی٦

های   به اصل عفاف و رعایت آن در عرصهها، ها و دستورالعمل نامه  آیین، قوانین،ها سیاست
 .ده، اقدام نمایندشمختلف به صورت نهادینه 
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