
 

 

 امنیّت برقراری در پوشش و عفاف نقش

 آماری هایبررسی و ادیان نگاه از اجتماعی آرامش و

 

  محمدپورمیر زهرا

 )ص(المصطفی مجازی دانشگاه آنقر علوم و تفسیر ارشد کارشناسی آموخته دانش

 

 چکیده

 حالی در این. آورد بدست خطا، و آزمون با را همۀ علوم که است آن صدد در بشر کنونی، جهان در

 خواهد ناپذیریجبران و هنگفت هایهزینه به منجر خطاها و آزمون برخی دریافته خود که است

 اوّلی از بدتر خطایِ و جرم بعضاً خود که بزند اعمالی به دست آن، جبران برای است مجبور شدو

 در متعال خداوند جانب از آن حدود که است هاییآزمون گونهاین از حیا و پوشش مسألۀ. است

 خط و سپرده فراموشی دست به را آن رفته رفته بشر که صورتی در گردیده؛ تعیین مختلف، ادیان

 مربوط حواشی کردن جمع توانایی که نوناک. است کشیده ضروری، و حتمی فریضۀ این بر بطالنی

سازندۀ  نزد تنها کارراه و پروتکل که حالی در است؛ زده آن، ترمیم به دست ندارد را عفّتیبی به

 صورت به خود را حدودی بخواهد هم ابد تا اگر کهآن حال الغیر، باشدومی بشر وجودی دستگاه

 این. کرد نتواند آوری جمع را آن از ناشی فساد ؛کند تعیین بردار، جریمه و قانونی ولو قراردادی

 حاصل فواید از همچنین و بپردازد عفّتی بی از ناشی فساد جهانی آمار بررسی به دارد سعی مقاله،

 .باشد داشته اشاره حیا و عفاف و پوشش الهی قانون اجرای از

 .اجتماعی امنیّت، اسالم، حجاب، جهانی، صلح، عفاف،: واژگان کلیدی
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  قدّمهم

 حتّی که ایگونه به. است شده نهاده بشر، در نیاز یک عنوان به عفاف، و حیا خلقت، آغاز همان از

 و حیا به موجودات فطری نیاز برای گواهی خود، که هستیم آن شاهد الهی، مخلوقات سایر میان در

 مختلف، هایفرهنگ و جوامع در عفت و حیا تعریف امروزه. است جسمی و روحی داریخویشتن

 اروپا در پوشش اوضاع پیش، سال 57 تا:  مثال عنوان به. است شده شگرفی تغییرات دستخوش

 دیار آن مردان و زنان میان در توجّهی قابل پوشش میزان از حاکی تاریخی، اسناد و نبوده چنیناین

هزارسالۀ  ندچ آثار در کهچنان است منوال همین به وضع نیز جوامع سایر دربارۀ گذشتۀ. باشدمی

 هایلباس تمام و است آمیخته هم در آن، با نیز حیا و دارد؛رپوشش تمدّن از نشان که جا هر باستانی

 .باشدمی مطلب این گواه زادگان، اشراف فاخر

 در مقاله این در دارید انتظار چهآن شاید: بشری دانش و دین نگاه از اجتماعی امنیّت و صلح تعریف

 و معنی کلمه این دینی و المللیبین هایکدهاندیش تعاریف به توجّه با امّا یمبخوان صلح با رابطه

 واژۀ کلّی طور به بشر؛ حقوق المللیبین سازمان تعریف مثال، عنوان به. دارد تریگسترده مفهومِ

 وضعیت ترس، از بودن مبرّا خاطر به آن، در که شودمی اطالق روانی، احساس نوعی به ،1امنیّت

  د.شومی احساس خاطر، اطمینان و آرامش

 را هاانسان هایارزش و منافع که شودمی اطالق خطراتی از بودن حذر بر به امنیّت کلّی، مفهوم در

 ملّت، -دولت نظام گیریشکل و 2948 سال در 2وستفالی انعقاد صلحِ از پس. دهدمی قرار تهدید مورد

 مفهوم المللی،بین روابط تعمیق و زمان گذشت با و شد رحمط المللی،بین روابط در ملّی امنیّت مفهوم

 امنیّت حوزه در غالباً المللی،بین امنیّت گذشته، در. گذارد حیات، عرصۀ به پا نیز المللیبین امنیّت

 به. شودمی تعریف اجتماعی و اقتصادی نظامی، سیاسی، ابعاد در امروزه امّا شدمی تعریف نظامی،

 مرزهای از و بود محدود گذشته، در نیز المللیبین امنیّت مفهوم صلح، هوممف بودن محدود تبع

 ملّی حاکمیّت و استقالل لذا. بود هادولت ملّی امنیّت بر مبتنی و رفتنمی فراتر چندان، هادولت

 منشأ هم ها،دولت دیدگاه، این منظر از. شدمی تلقّی المللی،بین امنیّت رکن ترینمهم ها،دولت

 به منوط نیز المللیبین امنیّت تأمین  امنیّت، برقراری مسئول هم شدندومی تلقّی تهدید اصلی

                                                
1 -Peace 

2 - Peace of Westphalia 
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 وست مفهوم تدریجاً نیز المللیبین امنیّت شدن، جهانی عصر آغاز با امّا. بود ملّی امنیّت تأمین

 خاصاش و عوامل بلکه هادولت نه تهدیدات از بسیاری منشأ دیگر. داد دست از را خود فالیایی

 اقتصادی، سیاسی، همچون دیگری ابعاد به نظامی از نیز تهدیدات ماهیّت. شدندمی تلقی دیگری،

 تخریب فقر، توسعۀ رویّه،بی هایمهاجرت جمعیت، افزایش. یافت تسرّی محیطی، زیست و اجتماعی

 مانه شوند؛می تلقی معاصر، دنیای در تهدید عوامل زمین، ازجمله کرۀ شدن گرم و زیست محیط

 و جنگل آب، کشاورزی، زمینهای چون مواردی معتقد به کمبود دیکسون، هومر توماس که طور

 امنیّت مقولۀ در را تأثیراتی زمین، کره دمای افزایش است که مانند جوّی تغییرات بر عالوه ماهی

 هاییوتتفا و هاشباهت گویای صلح، از کریم قرآن تعریف مقایسۀ. است داشته همراه به الملل،بین

 واژۀ گیرد؛می قرار متعارف، صلح معادل که کریم قرآن در واژۀ گویاترین. است موضوع این در

  است. بیرونی و ایمانی صلح بیانگر سلم،. است «سلم»
 

 

 
 

 شاهد همچنان طلبان، صلح از بسیاری فعالیّت و المللیبین اسنادِ تصویب الرغمعلی متأسّفانه،

 دیگر بار یک باشد بهتر شاید جهانی روز این در. هستیم جهان سراسر در خشونت و جنگ افزایش

 صلح تحقّق برای اسالم، آسمانیِ آئین رهنمودهای از و کنیم تمرکز آن، کارهایراه و صلح مفهوم بر

 صلح،:  »، گفتصلحً جهانی روز برای خود پیام در متّحد ملل سازمان دبیرکلِّ. بریم بهره جهان، در

 آن، در که است جوامعی ایجاد به مربوط صلح بلکه بگذاریم کنار را مان سالح که ستنی این تنها

 همه از بهتر شما همۀ. بگذارند اشتراک به سالم، جهان یک در را موفقیّت از خود بهرۀ مردمان،

 باید ما که است چیزی بلکه نیست هدیه یک همچنین صلح،. نیست تصادف یک صلح، که دانید می

 کنیم. تالش آن، برای کشوری هر در و روز هر در همگی
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 دینی اسالم،. است( ع)معصوم ائمّۀ سیرۀ و روایات و آیات براساس مستدل کامالً موضوعی صلح، 

 نهادینه راستای در طلبد می لذا و است یکدیگر با ها انسان آمیز مسالمت زیستی هم و صلح بر مبتنی

 با: »فرمایند می  -السالم علیه - علی امام. دکر تالش جامعه، در سازش و صلح فرهنگ شدن

 .«است دوستی رشته و پیوند آن، چراکه باشید، خندان و رو گشاده دیگران
 

 
 

 آن به ،آرامش و امنیّت ایجاد برای بستری یا و صلح فرض عنوان پیش به مقاله، این در چهآن

 محرِّک عوامل بردن بین از طریق از است، روحی وروانی امنیّت از بعد یک بررسی شود،می پرداخته

 هایآزادی و انگاری وِل جای به حیا، و عفّت لباس پوشیدن دیگر زبان به یا جنسی میل نامشروع و

 کشوری، و خیابانی جامعۀ شهری سطح مقیاس در صلح همان یا  هاانسان وجود در شرط و قید بی

 است عفّت و حیا پیشتازِ زن، که دانندمی ههم شود؛می عفّت، و حیا از صحبت که زمانی. بود خواهد
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 از اش بهره که همانطور است؛ شده نهاده مرد، از بیشتر او در( حیاء به میل) میل این که چرا

: فرمایدمی باره، این در بهشتی شهید. است بیشتر مراتب، به مرد به نسبت ظرافت، و لطافت زیبایی،

 نظری تنگ این، کند؛می گیریسخت آنها، رفتار و نکردصحبت و مرد و زن پوشش در اسالم وقتی

  1.قربانی شود جنسیّت، دانیزباله در انسان معنویّت خواهدنمی اسالم. است نظر وسعت بلکه نیست،
 

 

 حاضر عصر در آسمانی ادیان و کتب منظر از عفاف نقش -5

 با تاریخ، طول در و دهنبو جامعۀ اسالمی مختص حیا، و عفاف مسألۀ دانندمی همه که طورهمان

 در کهاین مگر است داده ترجیح را عفّت و پوشش همیشه، انسان است شده ثابت قرائن، و استاد به توجّه

 از را خود بند و قید پوشش، و جنسی روابط برای مردم فرهنگی فقر وجود و آگاهی نداشتن صورت

  است. آمده آسمانی ایهکتاب در که است مسائلی گفته، این مؤیّد. باشند داده دست

  

                                                
1- https://hawzah.net  شهادت مظلومانه آیت اهلل دکتر بهشتی ، 299شماره  - 2388تیر   اشارات مجله

 .تن از یارانش توسط منافقین 59و 

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
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 ایران جامعۀ آماری -7

 ایجامعه نمونۀ و مثال عنوان به)  تهران شهر زنان بین در اجتماعی امنیّت میزان و حجاب نوع رابطۀ

 زنان از نفر 2777 بین در پژوهش این:  (کنیممی اشاره است؛ گرفته شکل اسالمی، حکومت در که

 وارده تهدیدات نوع و ها،آن اجتماعی امنیّت میزان و زنان بحجا نوع بین که دهدمی نشان تهران،

 نتایج همچنین. دارد وجود اماری، لحاظ به داریمعنی رابطۀ ها،آن فردی امنیّت احساس و هاآن به

 متغیر، شدۀ تبیین واریانس مقدار که است آن گربیان تصنّعی، رگرسیون اجرای از آمده دست به

 74 تقریباً که دهدمی نشان باره، این در پژوهش نتـایج. است 99/7 پوشش، نوع با اجتماعی امنیّت

 جدول. کنندمی عمل قانون، برخالف و کنندنمی رعایت را پوشـش حـدود تهرانـی زنـان از درصـد

   دهد:می نشان 2387، سال در را تهرانی زنان آرایش و پوشش وضعیت زیر،
 

 بینس  درصد فراوانی آرایش و پوشش نوع

 4/22 558 آرایش بدون و مانتو با اسالمی پوشش

 3/39 9927 آرایش بدون و چادر با اسالمی پوشش

 7/2 272 آرایش مقداری و چادر با اسالمی نسبتاً پوشش

 8/43 3772 آرایش و مانتو با اسالمی کمتر پوشش

 7/22 573 زیاد آرایش و مانتو با اسالمی کمتر خیلی پوشش

 511/1 9843 جمــع
 

 .تهران در 2387 سال در رضایی محمدحسین توسط منتشرشده تحقیق: منبع

 گویانپاسخ از درصـد 3/49 ،« دانشـجویان رفتـار و هـانگـرش»  عنـوان تحـت دیگـر، تحقیقـی در

 فرد، خود سلیقۀ و اختیار به را حجـاب گویان،پاسـخ از درصد 38 دانند؛می الزامی امری را حجاب رعایت

  1.دانندمی بازدارنده امری و قدیمی سـنّتی را حجـاب هـاآن از درصـد 9/9 فقـط و کننـدمی کولمو

 و دولتی هـایدانشـگاه دانشجویان دربین آن، از برداشت و حجاب به گرایش»  عنوان با تحقیقی در

 به گرایش و والـدین تحصیالت بین ،« آن شناختی جامعه عوامل و علل و تهران شهر اسالمی آزاد

                                                
 35: 2389 علوم، وزارت پژوهشی طرح - 1
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 پذیرش و دوسـتان ازسوی حجاب پذیرش بین و است آمده دست به معکوسی رابطۀ حجاب،

  داشت. وجود مستقیمی همبستگی افراد، ازسوی حجاب

 و زنان پوشـش به نسبت طباطبایی عالمّه دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی» با دوستحسینی

 والدین، اجتمـاعی پایگـاه بـین کـه اسـت هرسـید نتیجه این به «آن بر مؤثّر اجتماعی عوامل

 رابطۀ اسالمی، پوشش به دختر دانشجویان گرایش با همساالن حجاب و والدین مذهبی اعتقادات

  .دارد وجود معناداری

 هاحجاب انواع که ایجامعه عنوان به جامعۀ ایران، در ایرانی دانشمندان تحقیقات نتایج به توجّه با

 این به دارد؛ وجود رابطه او، فردی امنیّت احساس میزان و زن حجاب بین د؛شومی دیده آن، در

 کـه امنیّتـی باشد؛ میـزان داشته مطابقت بیشتر اسالمی، موازین با فرد حجاب هرچه که معنا

  د.بو خواهد بیشتر نیز کندمی احساس

 از آگاهی پوشش، نحوۀ و لباس ادبیّات، و زبان حفظ نظیر است تهدیداتی درمعرضِ اجتماعی امنیت

 هستند، فرصت هم موارد، این عقاید؛ اشاعۀ جاری، هایفرهنگ و سنن عـادات، گذشـته، و تاریخ

 به و شود انجام علمی طرح موارد، این برروی منظّم و فعّال صورت به جامعه در اگـر. تهدید هم

 ها،این مقابلِ در اگر ولی ؛کنیم تبدیل فرصت، به را تهدیدات ایمتوانسته باشیم، آن تقویت دنبال

 نیروی برای نکته، این خوشبختانه. ماند نخواهیم ها، مصونآن تهدید از بگیریم، انفعالی موضع

 امنیّت اجتماعی، امنیّت طرح اجرای شاهد ما و است شده آشکار ایران، اسالمی جمهوری انتظامیِ

 بدحجابی با مبارزه برای راه یک تنها قانون اعمال و کنتـرل البتـه. هسـتیم کشور سطح در اخالقی

 فراینـد در شـناختی،جامعه زبان به گذرد؛می مدارس، و هـاخانواده میان از تربنیادی راه و است

 درونی را اسالمی و مناسب پوشش رعایت باید نوجوانان و کودکـان کـه اسـت پـذیریجامعـه

 گیرند،می نادیده را جامعه هنجارهای و هاشارز که کسانی بـرای قـانون اعمـال البتـه. کننـد

 دارد، فردی امنیّت در ویژه به و اجتماعی امنیّت در فرد پوشش که نقشی به توجّه با. است ضروری

 به تواندنمی حجاب، رعایت با که دارد اهدافی حجاب،بی فرد آیا چیست؟ حجابیبی به گرایش علل

 پذیرفته ما، جامعۀ ارزشی نظام چارچوب در اهداف آن آیا است، مثبت پاسخ اگر برسد؟ اهداف آن

 نیازهای شده باعث کـه جریانِ نیازآفرینی آن اند؟شده ایجاد چگونه اهداف، آن نه، اگر و است؟ شده

 موجود، وضع آیا و میگیرد؟ نشـأت کجـا از شـود، جامعه، تولید در جدید اهداف آن، تبع به و جدید
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 نظر به نیست؟ زنان مشارکت الگوی یک طراحی زمینۀ در گذشته الیانس درطول ما انفعال از ناشی

 که است سنّت و کتاب بر مبتنی کارآمد و جـامع الگـوی یک طراحی عدم ما، کوتاهی رسدمی

 در اسالمی تمدّن از توانمی چگونه. شودمی مربـوط عـام، به مفهـوم حجـاب بـه آن از بخشی

 از( برخاسته)منبعث کاربردیِ معادالت و مفاهیم ایجـاد قبـال در امّا گفت سخن جهانی، مقیاس

                          نکرد؟ تعهّدی احساس اسالمی، جامعۀ فکری نظام

 جهان در خانواده چهارچوب از خارج کودکان تولّد از بروکینگز انستیتو آمار

 

 
 

 مطالب سرعت، به و کنند می رصد به خوبی را ایران های رسانه ها، آمریکایی که رسد می نظر به

 یکی اخیراً. کنند می منتشر را داخلی ای زنجیره های سایت وب و ها رسانه تخیّلی ادّعاهای با مرتبط

 ناراحت غرب، زنا زادگان امار  عمومی انتشار از ای، زنجیره و وابسته خبری های سایت از دو مورد

 قالب در را امار این واست کشیده زحمت بروکینگز، تویانستی حاال! بود برخورده هاآن به بودندو شده

 روی،سیه هم باز تا است کرده منتشر ساوهیل، ایزابل کتاب امار بر مبتنی اینفوگرافی، و نمودار دو یکی،

 .پرستند می بلکه کنندتنها ستایش می نه را غرب و کرده برف در را سرشان که کسانی آن شوند
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 جهان در خانواده چهارچوب از خارج کودکان تولّد از بروکینگز انستیتو آمار

 
 

 جهان در خانواده چهارچوب از خارج کودکان تولد از بروکینگز انستیتو آمار
 

 
 

 ازدواج از خارج خواستۀ و ناخواسته های بارداری آمار

  

http://dl-abbasi.ir/Amir/1393/img/Brookings/Generation_Unbound_GIF.gif
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 امریکا در فحشا آمار -3

 عنوان به متّحده ایالت یعنی) جامعه در متّحده، ایاالت در نوجوانان باروری و جنسی سالمت مقالۀ

 و پردازدمی پایین، سنین از باروری از گیریپیش نوعی بررسی به ،(آزاد و شرط و قیدبی ایجامعه

 .دهدمی نشان را رابطۀجنسی و باروری سنِّ آغاز نمودار، همچنین
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 هاچارچوب رعایت و جنسی بهداشت  با وآرامش امنیّت -4

 امنیّت احساس آن، در مردم بیفتد؛ مخاطره به اجتماعی، و فردی بهداشت اگر ایجامعه درهر قطعاً

 بیماری دچار افراد، که صورتی در جنسی، رابطۀ یک در اخالقی؛ و دینی مسائل از جدای. کنندنمی

 را هانآ جان که سخت چنان هم، کنند؛ آن سختی بیماری بودن ناقل خطر احساس یا و باشند

 توأم با آرامش خاطر، امنیّتی. نخواهندکرد امنیّت احساس رابطه، آن در گاههیچ باشد؛ گرفته نشانه

 یک. است قرارگرفته خطر، در جانشان نکنند احساس ایذرّه افراد، که فرماستحکم زمانی تنها

 انواع از گاههیچ است افراد ممکن بودن، پنهان و خفا این دنبال به و است پنهانی رابطۀ نامشروع،

 باشد.می ایدز  ها،آن شایع بسیار انواع از یکی نباشند؛ آگاه شوند، مبتال است ممکن که هاییبیماری

 آمیزشی منتقلۀ هایعفونت یا آمیزشی های بیماری-7

 )sexually transmitted disease (STD یاvenereal: disease (VD)  ، برای کلّی نامی 

 دهانی، جنسی آمیزش) جنسی آمیزش های روش انواع طریق از که است گوناگونی هایبیماری

 منتقل نیز جنسی غیر هایروش از ها بیماری این از برخی. کنندمی پیدا انتقال( مقعدی مهبلی،

 برخی. شیردهی و زایمان در یا تزریقی مخدّر مواد به معتادان در مشترک سوزن طریق از شوند، می

 به امّا مانند می نهفته مدّتی، و نداشته ای، نشانه برخی و دارند نشانه و عالئم ها بیماری این از

 .شوند می منتقل دیگران،

 بسیار ها چهار نوع،آن بین در که گرددمی منتقل طریق این از بیماری نوع 23 شودمی گفته

  مانند: است؛ ترشایع

 انگل وسیله به که است یمقاربت هایبیماری ترین رایج از یکی تریکوموناس، :1تریکوموناس بیماری

 در جنسی رابطۀ طی بیماری، این. شود می ایجاد 2واژینالیس، تریکوموناس نام به میکروسکوپی

 این. یابد می گسترش و شود می منتقل دارند، را عفونی های بیماری ابتال به آمادگی که افرادی

 بدون معموالً، امّا کند، می ودهآل را زنان در واژن و مردان در ادراری مجرای مواقع، بیشتر بیماری

 عالئم این و شود می ایجاد ابتال، از بعد روز 98 تا 7 بین بیماری این عالئم معموالً. است عالمت

  .باشد متغیر شدید، التهابات تا خفیف سوزش یک از تواند می

                                                
1 - Trichomoniasis 

2 - Trichomonas vaginalis 
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 در تواند می همچنین. است تناسلی مجاری در باکتریایی عفونت یک سوزاک، :1کسوزا بیماری

 ابتال، از بعد روز 27 معموالً سوزاک بیماری عالئم اوّلین. کند رشد هم، مقعد و چشم گلو، دهان،

 این به کند، بروز عالئم اینکه از قبل ها ماه افراد، از بعضی است ممکن همچنین. کند می بروز

  .باشند شده مبتال بیماری،

 کالمیدیا معموالً. است تناسلی مجرای در باکتریایی عفونت یک ،کالمیدیا :2کالمیدیابیماری

 بسیار عالئم با یا عالمت بدون تقریباً بیماری اوّلیه، مراحل در زیرا شود؛ می داده تشخیص سختی به

 همچنین. شوند می بیماری این متوجّه ابتال، از بعد هفته سه تا دو بین افراد معموالً و است خفیف

 .شود می گرفته نادیده راحتی، به که گذراست و خفیف قدر نآ معموالً کند، می بروز عالئم که زمانی

 حال در فزاینده، صورت به که بیماری این آماری بررسی است، هابیماری شایعترین از :ایدز بیماری

 مخالف جنس با زنای یا و بازیجنسهم از ناشی ایدز بیماری آمار شامل نمودار، این: باشدمی شیوع

 بعد و  سیاه مردان لواطِ به مربوط آمار بیشترین آمده، نمودار در چهآن به جّهتو با. دهدمی نشان را

 از. دهدمی نشان را مختلف طرق به زنان سپس و پوست سفید مردان التینی، - اسپانیایی آن، از

 طبق. است شده اشاره آن، به قرآن در که برد پی لواط، آسیب و زشتی به توانمی نمودار این

 .دارد ایدز بیماری یک نفر، جامعۀ آمریکا، در پوست سیاه مرد 29 هر از نداندانشم تحقیق
 

HIV in the United States and Dependent Areas
3
:HIV Diagnoses 

In 2017, 38,739 people received an HIV diagnosis in the US. The annual 

number of new HIV diagnoses remained stable between 2012 and 2016. 
 

 بیماری دچار متّحدۀ آمریکا، ایاالت در نفر نه و سی و هفتصد و هزار هشت و سی ،9725سال در

  شدند. ایدز

                                                
1 - Gonorrhea 

2 - Chlamydia 

3 https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/ataglance.html 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjI6rDzuqzgAhUPsaQKHchqD5AQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhiv%2Fstatistics%2Foverview%2Fataglance.html&psig=AOvVaw3Qw1CNUR517K04DQyXeoBl&ust=1549594526596951
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1 in 16 Black Men will be Diagnosed with AIDS 
1 

 

 
  

                                                
1 - https://davidduke.com/aids-hiv-statistics-for-the-usa-by-race. 
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 1 آسمانی( کتب سایر و قرآن کتاب) لوط دین در لواط -9

 .بود( سّالمال علیه) لوط دین در زشت، بسیار و حرام عملی لواط،

 شهوۀ الرجال لتاتون انکم*العــلمین من احد من بها سبقکم ما الفـحشۀ اتاتون لقومه اذقال ولوطـا»*

 آیا: گفت خود قوم به که هنگامی را، لوط( آورید خاطر به) و« مسرفون قوم انتم بل النساء دون من

 شما آیا! * است؟ نداده انجام شما، از پیش جهانیان، از یکهیچ که دهید می انجام را زشتی بسیار عمل

 !هستید( منحرفی و) کاراسراف گروه شما! زنان؟ نه روید، می مردان سراغ به شهوت روی از

 لتاتون ائنکم. *العــلمین من احد من بها سبقکم ما الفـحشۀ لتاتون انکم لقومه قال اذ ولوطـا*

 اهلل بعذاب ائتنا قالوا ان اال قومه جواب نکا فما المنکر نادیکم فی وتاتون السبیل وتقطعون الرجال

   الصـدقین؛ من کنت ان

 هیچ که دهید می انجام زشتی بسیار عمل شما: گفت خود قوم به که هنگامی فرستادیم را لوط و*

 راه و روید می مردان سراغ به شما آیا*  !است نداده انجام را آن شما از پیش جهان، مردم از یک

 پاسخ امّا! دهید؟ می انجام ناپسند اعمال تانمجلس در و کنید می قطع را ( انسان نسل تداوم)

  .بیاور ما برای را الهی عذاب گویی می راست اگر: گفتند که نبود این جز قومش

 لکم اطهر هن بناتی هـؤالء یـقوم قال السیـات یعملون کانوا قبل ومن الیه یهرعون قومه وجاءه*

  ؛رشید رجل منکم الیس یفیض فی تخزون وال اهلل فاتقوا

 انجام بد کارهای قبالً و -آمدند او سراغ به سرعت،به( میهمانان مزاحمت قصدبه ) او قوم*

 ازدواج هاآن با! )ترند پاکیزه شما، برای هستندو من دختران اینها! من قوم ای : گفت -دادند می

 در آیا! نسازید رسوا میهمانانم، مورد در مرا و بترسید خدا از! ( بپوشید چشم کاریزشت از و کنید

 !ندارد؟ وجود آگاه، و فهمیده مرد یک شما میان

 بل النساء دون من شهوۀ الرجال لتاتون تبصرون ائنکم وانتم الفـحشه اتاتون لقومه قال اذ ولوطـا*

   تجهلون؛ قوم انتم

                                                
1-http://wikifeqh.irحکم لواط در دین 
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 در روید می زشتی بسیار کار سراغ به شما آیا: گفت قومش به که هنگامی( آور یاد به) را لوط و* 

 مردان سراغ به شهوت، روی از زنان، جایبه شما آیا! بینید؟ می( را آن شوم نتایج) کهحالی

 !نادانید قومی شما! روید؟ می

 دنیا در دیگر ننگین و زشت عادات و 1گرایی جنسهم و جنسی انحراف به که لوط قوم زندگی

 منجالب در که کسانی برای گویایی تابلوی تواند می ا،هآن زندگی دردناک پایان همچنین مشهورندو

 ماجرا این که کند می ایجاب ها،انسان میان در آلودگی این گسترش و باشد بوده، ورند غوطه شهوت،

 نظر نقطه از متعال، خداوند دارد؛ کبیره گناه این که زشتی و کراهت بر عالوه. گردد نشان خاطر بارها

 :فرمایید توجّه زیر متن به. است مسألۀجسمی آن، داندومی شنیع، را لعم این آوردیم که دیگری

Gay and bisexual men are the population most affected by HIV. In 2017, gay 

and bisexual men accounted for 66% (25,748) of all HIV diagnoses and 82% of 

diagnoses among males. 

 تأثیر بیشترین مردان، گرایی،جنسهم و بازیجنسهم وی، آی اچ بیماران عیتجم میان در: ترجمه

 همۀ درصد 99 مردان، در جنسیتک نزدیکی و گراییجنسهم  ،9725 سال در. دارند آن از را

 باشد.می مردان میان در مبتالیان، درصد 89 و وی آی اچ مبتالیان

 :باشدمی( جنسی یادگارپرستی) فتیشیستیک اختالل دیگر، جنسی عجیب هایبیماری جمله از

 یا و زنده غیر اقالم به نسبت جنسی تمایالت داشتن از است عبارت فتیشیستیک، اختالل

 فتیشیستیک، اختالل مورد در مطالعه یک براساس. جنسی لذّت به رسیدن برای بدن از هایی بخش

 زیر، لباس زنان، بند سینه از ارتندعب کنند تحریک را فرد است ممکن که جانی بی معمول غیر اقالم

 غیرمعمولی و حد از بیش عالقۀ اختالل، این دارای فرد. غیره و کفش چکمه، بلند، ساق جوراب

 بدن، غیرتناسلی های قسمت روی عالقه، این معموالً البته و دارد بدن از قسمت یک به نسبت

 کردن، مزه که ترتیب این به باشد، چندحسی تجربۀ یک است ممکن اختالل، این. است متمرکز

 اختالل، این. شود شامل تواند می را فرد عالقۀ مورد شیء بوییدن یا مالیدن کردن، فرو داشتن، نگه

 این به مبتال که فردی. دهند نمی نشان را جنسی اختالل این زنان. دهد می رخ مردان در تقریباً

 یا بوید، می را آن یا دارد می نگه دست در مالد، می را نظر مورد شیء که حالی در اغلب است اختالل

                                                
1 - Gay 
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 و بپوشد را خاص لباسِ آن جنسی، رابطۀ انجام طول در که خواهد می خود زندگی شریک از

 به خاص، شیء آن از ناشی عملکرد در اختالل یا بالینی مشکالت وجود. کند می استمناء خودش

 رابطه با مرتبط بیماری یک اًحقیقت اختالل، این. کند می کمک فتیشیستیک، اختالل تشخیص

 در باید هستید؛ مبتال آن، به کنید می فکر که صورتی در و بدانید باید که است مردان در جنسی

 معرفی برای مجالی متن، این در که هاییبیماری انواع سایر. کنید مراجعه پزشک، به وقت اسرع

 را هاانسان ذهنی آرامش هایی،زشتی چنین که دنیایی آوردن وجودبه رسدمی نظر به. نیست هاآن

 .است احمقانه بسیار بیاندازد، خطر به
 

 
  

 انسان، در را آن خداوند چرا است؛ مخرّب جامعه، برای میل این اگر)  روانی؛ آرامش و جنسی میل

 است!(: نهاده

 .است یکدیگر به نسبت شوهر و زن گریآرامش مشترک، زندگی تشکیل هایفلسفه ترینمهم از

 در آرامش. است سالم جنسی رابطۀ ها،آن بارزترین از یکی که است وابسته عواملی به آرامش، این

 و دارد وجود تالزم نحوی، به دو این میان یا است سالم جنسی رابطۀ معلول یا زناشویی زندگی

  د.کر جدا یکدیگر از را هاآن تواننمی

 گفتاری جنسـی، روابـط راهنمـای جنسی، روابط یرۀدا المعارف عناوین با تحقیقاتی ،زمینه این در

 و عشق میان ارتبـاط زناشویی، و جنسی روابط در نیازها جنسی، تحریم شبکه شناسی دربارۀ جامعه

 جنسی روابط و دینی متـون در جنسـی روابـط به قدسی نگرش ، شناسانروان دیدگاه از جنسی روابط

 این پژوهش، اصلی پرسش. است استفاده قابل خود، ایگاهج در یک هر که است گرفته انجام مدرن،

  چیست؟ خانواده، در تنش رفع و سازگاری زنـدگی، از منـدیرضـایت در جنسـی رابطـۀ نقش که است
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  :فرمایدمی جنسـی، رابطـه زمینۀ در گوید،می سخن بشر، فطری هایگرایش از که جاآن کریم، قرآن

 گیرید،می روزه را آن روزهـای کـه رمضـان مبـارک مـاه هایشب در همسرانتان با جنسی آمیزش

 آمیزش اگر) دانستمی خداوند. ها هستیدآن لباس شما و هستند شما لباس هاآن است؛ حالل

( دهیدمی انجام را ممنـوع کار این و) کنیدمی خیانت خود، به شما( کند حرام را ایّام این  هایشب

 شما برای خدا چهآن و کنیـد آمیـزش هـاآن با اکنون. بخشید را شما و پذیرفت را شما توبه پس

 .1نمایید طلب است، داشته مقرّر

 رمضـان، مـاه تمـام در کـه بود این متعالی، و العاده فوق مصلحت که است بیانگر آن آیه، این 

 مـردم، عمـوم یراز نشد؛ تشریع حکمی، چنین حال، این با کنند؛ امّا خودداری آمیزش از مسلمانان

 است؛ خداونـد آسانی و سهل دین اسالم، دین که جاآن از و کنندنمی تحمّل را قانونی چنین

 در. است کرده اعالم حالل رمضان، مبارک ماه هایشب در مسلمانان همۀ برای را جنسی آمیزش

 سر به آنان القطـ عدۀ و اندشده جدا از شوهرانشان که زنانی دربارۀ متعال خداوند سوره همین

  :فرمایدمی است، رسیده

 همسران با که نشـوید هـاآن مانع رساندند، پایان به را خود عدّۀ آنان، و دادید طالق را زنان که هنگامی و

 این. گردد برقرار تراضی، و توافق ای،پسندیده سبک به آنان میان که صورتی در کنند ازدواج خویش،

  برای این. گیرندمی پند آن از دارند، قیامت روز و خـدا بـه ایمـان که شما از افرادی تنها که است دستوری

 2.دانیدنمی شما و داندمی خدا و است مفیدتر ها،آلودگی شستن برای و مؤثّرتر شما، رشد

 اند،گرفتـه طـالق کـه زنانی ازدواج از جاهلی، تعصّبات اساس بر مردم قدیم، هایزمان در 

 از نـدارد حق کسی که داد هشدار و کرد تخطئه را جاهلی رسم این قرآن. دندکرمی جلوگیری

 رابطۀ از و کنند ازدواج دوباره که است مطلقه زنان حقِّ این. کند جلوگیری آنان، مجدّد ازدواج

 پاکیزگی و طهـارت باعـث مسأله، این بلکه ها است؛آن حقِّ تنها نه  باشند؛ برخوردار سالم جنسی

 خداوند آیه، این پایان در. انجامدمی جامعه، آلودگی به نشود رعایت چهچنان و شودمی زنی هاآن

 چنین مجدّد  ازدواج کـه کنیـدمـی فکـر اشـتباه به و فهمیدنمی  مردم شما» :فرمایدمی حکیم،

                                                
 258بقره، - 1

 939بقره،  - 2
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 با خبر ان،زن تجرّد منفیِ تبعـات از رموز، و اسرار از  خداوندِ آگاه ولی نیست؛ مهم چندان هایی،زن

. کندمی یاد زنان، از ابتدا دنیا، هایشهوت ترینجاذبه پر این در کریم قرآن دیگر، سویی از.«  است

 ممتاز، هایاسب نقره، طال، از هنگفت اموال و فرزندان زنان، قبیل از مادّی، امور به نسبت محبّت

 و است( مادّی)پست زندگی هایزینت هااین. شد داده زینت مردم، نظر در زراعت و چهارپایان

 1.است خدا نزد ،(جاویدان و واال زندگی و) نیک سرانجام

 هالـذّت بهترین کندمی سؤال خود، اصحاب از - السالم علیه - صادق امام وقتی آیه، همین ذیلِ در 

 ۀضـع امب االشـیاء اَلذّ: » فرمایدمی حضرت فراوانند؛ ها،لذّت بهترین که شنودمی پاسخ و است کدام

 زنان آمیـزش با لـذّت، بهترین النساء؛ لذّۀ من لهم اکثر بلذّۀٍ االخرۀ و الدنیا فی النّاسِ تلذذ ما النساء

 تا زنان، با جنسی ارتباط بـه مـردان نیازمندی.  «نیست زن لذّت از باالتر لذّتی آخرت، و دنیا در است؛

-سالم و کنترل در مردان ضعف. انـدآمده شمار هبـ نـاز، مظهـر زنان، و نیاز مظهر آنان، که جاستآن

 ترکت ما: »فرماید می - علیه اهلل صلوات - اسالم پیامبرگرامی که است حدّی به جنسی، روابط سازی

 بسیار چه. «نیست زنان از تر بار زیان مردان، برای ایفتنه هیچ النّساء من الرجال علی اضرّ فتنه بعدی

 یابیدست برای که پادشاهانی چه و کردند ضایع را خود حیثیت رویی،ماه عشق دام در که سالطینی

  کردند. واگذار دشمنان، به و دادند دست از را خود کشـور قلمرو از وسیعی بخش ِزیبارویی، دختر

 همسران میان جنسـی رابطـۀ کثـرت بـه توصیه اسالم، مبین دین هایتوصیه در توجّه جالب نکات از

 و خوردن در رویزیاده اندوزی، ثـروت جنسی، مسائل به توجّه کلّی طور به مردم که این با. است

 از و توصیه زناشوئی عمل کثرت به اسالم امّا ؛ کنندمی نهی هاآن از و دانندمی مقوله، یک از را خوابیدن

غریزۀ  عاشبا که باشد این حکمتش شاید. کندمی نهی اندوزی، ثروت و خوابیدن و خوردن در روی زیاده

  .است طغیان مایۀ اندوزی، ثروت و خوابیدن و خوردن نیاز اشباع و آرامش مایۀ جنسی،

 نامشروع جنسی هایدرگیری با روان آرامش عدم ارتباط -7

 زدودن و روانی آرامش عامل را جنسی هایآزادی راسل، فرویدو همچون غربی، نظرانصاحب برخی

 روزافزون افزایش شاهد غرب، در راهکار این فراگیر اجرای از پس ولی دانستند؛می درونی هایعقده

 روشن بسی. هستیم جنسی هایناکامی از ناشی هایجنایت و خودکشی روانی، هایبیماری آمار

                                                
 24عمران، آل - 1
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 در شکست گونه هر و کشاندمی بیشتر جوییکام به را انسان جنسی، هایمحرّک گسترش که است

 .انجامید خواهد بزرگتری، بس آسیب به راه؛ این

 هایالتهاب و هاهیجان ،(روابط نوع این: )میفرماید باره، این در( اهلل رحمهم)مطهری شهید استاد

 نشدنی، اشباع خواست و روحی عطش یک صورت به را سکس تقاضای و بخشدمی فزونی را جنسی

 ورترشعله بدهند؛ خوراک بیشتر آن، به هرچه که است آتشی همچون جنسی، غریزۀ. آورددرمی

 گمان که است اشتباه است؛ پذیرتحریک العادهفوق بشر، روح کهاین به توجّه با نتیجه، در. میشود

 از فردی هیچ. گیردمی آرام پس، آن از و است خاصی حدّ به محدود بشر، روح پذیریتحریک کنیم

 از دلی هیچ باالخره و آنان قلب تصاحب و مردان کردن متوجّه از زنی هیچ و رویان زیبا تصاحب

 به مقرون همیشه و است ناشدنی انجام ناخواه، و خواه نامحدود تقاضای. شودنمی سیر هوس،

 هایبیماری و روحی اختالالت به منجر خود، نوبۀ به و آرزوها به نیافتن دست و محرومیّت احساس

  .میخورد چشم به بسیار غرب، دنیای در امروزه که گرددمی روانی

 در. کند تأمین خود، برای است مختار انسان که باشدمی ایهدیه برترین ذهن، رامشآ و روح امنیّت

 که حالی در تا است مراقب باشد؛ داشته توجّه خود، آیندۀ به فرد اگر جنسی، نامشروع رابطۀ یک

 قید بی رابطۀ یک در که حالی در. گردد اختالل دچار عاقبتش، وآینده که نکند خطایی برد،می بسر

 عمل انجام صورت در شدو خواهد استیصال و سردرگمی دچار زن، خصوصاً طرف، دو رط،ش و

 خواهد بیشتر و بیشتر مخاطرات، و اشکاالت این جنین، آمدن وجودبه و نطفه تشکیل و غفّت منافی

 و آمد خواهد وارد زن، جسمی، به سالمت به جامعه نگاه گرفتن نظر در بدون اشکال، اوّلین شد که

 تجربه را رابطۀ نامشروع ازدواج، از پیش که جوانانی. شد خواهد شدیدی زیان و ضرر مّلمتح او

 از پس حتّی. نگرندمی  دلی دو و شکّ دید به همه به همسر، انتخاب و ازدواج هنگام باشند؛ کرده

 ربیما را شانروان طلبی، تنوّع و است مشکل آنان، برای گذشته هایلذّت از کندن دل نیز ازدواج

 فساد :گویدمی دورانت ویل. شوند کشیده فساد منجالبّ به دوباره مدّتی، از پس بسا چه و سازدمی

  است. ازدواج از پیش هایعادت محصول بیشتر ازدواج، از پس
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 است. افسردگی مایۀ حجاب،:  شبهه پاسخ -8

 و کنندمی یاد افسردگی، عامل عنوان به بانوان، توسّط جسم نکردن عیان از یا و مشکی رنگ به حجاب از

 در تحقیق با توانیممی راحتی به کهآن حال. دانندمی نشاط و شادی و آرامش و طراوت مانع را آن

 و ایمان اصالً که ببینیم اتّفاقا و گرفته افسردگی از ناشی جنایات میزان از آماری مجازی، فضای

 بیشتر را آن به امید و شده سان،ان زندگی به بخشیدن هدف موجب قلبی، ایمان از ناشی حجاب

 رنگ از هاآن استفادۀ دانندمی مسلمان زنان افسردگی مایۀ آن، از غربی اندیشمندان چهآن. کندمی

 شد نازل حجاب، آیۀ که هنگامی: گویدمی اسالم پیامبر بزرگوار زنان از یکی ُّ سلمه ام. است مشکی

 در آمدند؛ بیرون منزل از انصار زنان( فروافکنند خویش سر بر را چادر و بلند روسری باید ها زن که)

 علیه اهلل صلی) پیامبر سکوت.  کردند سکوت پیامبر، داشتندو سر بر مشکی چادر و عبا که حالی

. است مشکی چادر با حجاب تأیید و تقریر بر دلیل انصار، زنان پوشش مشکیِ رنگ دربارۀ( وآله

 و زمان هر و مکان هر در نه است؛ نامحرمان مقابل در مؤمن زن اجتماعی حضور رنگ فقط مشکی

 چادر گیرد؛ّ می قرار است، دور به آلوده و نامحرم های نگاه از که محیطی در هرگاه او. موقعیتی هر

 با و ها لباس بهترین پوشیدن با خویش، ایمانی مرزهای و حدود در و دارد برمی سر از را مشکی

 یا خانم همکاران و خانه اهل برای را خود شادابی و گرمی یی،زیبا طراوت، ها، رنگ ترین جذاب

 بعضی علمی ظاهر به ادعاهای خالف بر مشکی حجاب از استفاده. گذارد می نمایش به زنانه مجالس

 روانی آرامش ایجاد و تحریک عدم یعنی حجاب، فلسفۀ با بلکه ندارد، منفی عارضۀ تنها نه افراد، از

 جلب و تحریک باعث مشکی رنگ که این ها، رنگ شناسی روان در امروزه. تاس سازگار نیز جامعه در

 رنگ دربارۀ ها رنگ شناسی روان کتاب در «لوشر ماکس. »است مسلّم واقعیّت یک شود، نمی توجّه

 استفاده مشکی، حجاب از که خانمی.« است مطلق مرز گرنمایان سیاه، رنگ: »گویدمی سیاه،

 که دهد نشان خواهد می او. نماید می ایجاد نامحرم، افراد و خود بین کاملی مرز کار، این با کند می

 جای نه است، عفّت و حیا حریم حریم، این زیرا شود؛ نزدیک حریم، این به ندارد حق نامحرم،

 نقطۀ و بوده( نه) معنای به سیاه» که است آمده کتاب همین در چنین هم بازی؛  هوس و حیایی بی

 مشکی حجاب از نامحرم مقابل در بانوان وقتی بنابراین،.« است سفید رنگ یعنی( بله) آن مقابل

 و سفید لباس که هاییآن مقابل، در و بگویند؛( نه) او به خواهند می واقع در کنند، می استفاده

   گذارند. می باز خود، سوی به را ها نگاه راه واقع در پوشند، می روشن



 نقش عفاف و پوشش در برقراری امنیت و آرامش اجتماعی

 
86 

 پوشیدن که حالی در ندارد،؛ شاد و رنگارنگ پوشش به ایمیانه ،اسالم که است براین تصوّر شاید

 خانوادگی، زندگی و محارم میان در یا و خصوصی محفل در هم رنگ مشکی، آن همیشگی و مداوم

 عنوان به را تیره و مشکی رنگ. است شده روشن، و سفید لباس به حتّی توصیه و داشته کراهت

. دهدمی ترجیح عمومی، محافل در و نامحرمان به مواجه برای را است دور به هاجذابیّت از که رنگی

 مشکی، رنگ که است مسلّم واقعیّت یک این ، ها رنگ شناسیروان در ،امروزه فوق ادلّه بر عالوه

رنگ مشکی  ویژگی این و شود نمی توجّه جلب و تحریک باعث که است فعّال غیر و صامت رنگی

 اصلِ در که افکنندمی شبهه چنینهم برخی باشد. داشته فیمن عارضه هیچ که این است بدون

 صاحب مرحوم -شیعه اندیش ژرف فقیه. پذیرد نمی راآن اسالم و دارد کراهت مشکی، رنگ اسالم،

 سیاه پوشش کراهت امامیّه، اصحاب از متعدّدی های کتاب تصریح طبق که: فرمایدمی -جواهر

 با مواجهه هنگام زنان برای بیشتری و تر غلیظ پوشش مقدّس شارع زیرا است مردان مختص

 و تر غلیظ پوشش بهتری، نحو به دیگر های رنگ با مقایسه در مشکی رنگ و است داده قرار نامحرم،

 .دهدمی نشان را دیگری چیز ایران، و جهان در افسردگی آمار امّا. کند می تأمین را بیشتر
 

 
  

 دانند؛می افسردگی اوّل رتبۀ دارای را ایران ایرانی، و اسالمی ضدِّ هایرسانه که حالی است در این،

 پراکندگی که دهدمی نشان باال، تصویر. است مبرهن همه، بر منطق، کدام و علم چه با البته

 آفریقای مردم ابتالی میزان که است آن گربیان بررسی، این. است چگونه جهان، در افسردگی

 یا و استرالیا ، انگلیس چون ایمرفّه کشورهای مردم از بیشتر بیماری، این به نزدیک خاور و شمالی
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 و هرزگوین بوسنی ، اسلوونی مجارستان، انگلیس، کشورهای نیز اروپا قارّۀ در همچنین. است ژاپن

 احساس افسردگی، تعریف بررسی، این در .دارند را افسردگی به مبتالیان میزان بیشترین چک،

 باور این بر بیماری، این به مبتالیان. انجامدمی طول به هاسال و اماهه که است ناامیدی و اندوه

-می دست از را روزمرّه هایفعالیّت هرگونه به تمایل آنان و ندارد ارزشی هیچ زندگی، که هستند

 94 تا 97 سنین در بیشتر، افراد که شده است مشخص تحقیق، این در گزارش بنابراین. دهند

 دید سن، افزایش با امّا. است سالگی 96 تا 97 سنین آن، از پس و شوندمی فسردگیا دچار سالگی،

 افسردگی، به مبتالیان شمار سالگی، 97 سنِّ در کهبطوری شودمی بهتر زندگی، به نسبت هاانسان

 قرار بیماری، این به ابتال معرض در بیشتر مردان، به نسبت برابر دو زنان، همچنین.  یابدمی کاهش

 و متوسط میزان گربیان زرد، افسردگی؛ رنگ بیماری به ابتال اندک میزان گرنشان آبی، رنگ. دارند

  . است افسردگی به ابتال باالی میزان دهنده نشان نارنجی، رنگ

  گیرینتیجه

 برای است موظّف انسانی، هر کهاست هاانسان اجتماعی زندگی بخش ترینمهم از امنیّت و صلح

 و مآرا بستری آوردن وجودبه امنیّت، ایجاد های راه از یکی. کند جهد و تالش آن، به یابیدست

 آن، راه ترینمهم از یکی جامعه، در عفّت و حیا گسترش که است روانی و روحی امنیّت از سرشار

 امآر ایجامعه جنسی، قیدیبی با که کند کتمان را مسأله این تواندنمی عاقلی انسان هیچ. باشدمی

 و جنسی روانی هاییبیمار و جنسی ارادگی بی از حاکی جهانی، آمار. داشت نخواهیم دغدغه، بی و

 گسیختگی لگام از ناشی همه، که است رویهبی و ناشایست جنسی رفتارهای از ناشی هایبیماری

 که است جنسی اعمال آن و دارد آغازگری ها،این همۀ. باشدمی انسان طلب نهایتبی میل این

 خالق که است همان راه، تنها که است اثبات قابل راحتی، گیردو بهنمی قرار قانونی، هیج تحت

 متعال خداوند قانون از جا هر. است کرده معیّن و مشخّص آورندۀ موجودات، پدید عنوان به متعال

 و صالاستی این شاهد حاضر، عصر در اکنون که است برخورده بستبم به انسان قطعاً شده، عدول

  هستیم. استیصال، این مقابل در تدبیریبی
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 و مآخذ منابع

 قرآن -2

: منبع.  سیرت محمدی حسین افتخاری اصغر: نویسندگان کریم، قرآن در «سلم» و «صلح»-9

 (29 پیاپی) 9 شماره 2369 تابستان و بهار ششم سال حدیث و قرآن مطالعات

 از تن 59 و بهشتی دکتر اهلل آیت مظلومانه ادتشه ،299 شماره - 2388 تیر  اشارات  مجله -3

 .منافقین توسط یارانش

 و پاییز دوّم، شمارۀ اوّل، سال فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه زنان، پژوهشنامۀ -4

 امنیت میزان و حجاب نوع رابطۀ بررسی - فاضلیان پوراندخت 89 ـ 97 ،صص 2386 زمستان

 .رانته شهر زنان بین در اجتماعی

 و اجتمـاعی ریـزی برنامه دفتر دانشجویان، رفتار و ها نگرش. 2389 علوم وزارت پژوهشی طرح -7

 .فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فرهنگی مطالعـات

 عالمه دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی.  2387 ـ 2356 سیدمرتضی دوست، حسینی -9

 اجتمـاعی علوم دانشکدۀ آن، بر مؤثر اجتماعی عوامل و زنان پوشش بـه نسـبت طباطبـائی

 .شناسی جامعه رشتۀ ارشد کارشناسی مقطـع طباطبـائی، عالمـه دانشـگاه

 و اجتمـاعی ریـزی برنامه دفتر دانشجویان، رفتار و ها نگرش. 2389 علوم وزارت پژوهشی طرح -5

 .فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فرهنگی مطالعـات

 عالمه دانشگاه دانشجویان نگرش بررسی.  2387 ـ 2356 سیدمرتضی دوست، حسینی-8 

 اجتمـاعی علوم دانشکدۀ آن، بر مؤثر اجتماعی عوامل و زنان پوشش بـه نسـبت طباطبـائی

 .شناسی جامعه رشتۀ ارشد کارشناسی مقطـع طباطبـائی، عالمـه دانشـگاه

 شهر زنان بین در تماعیاج امنیت میزان و حجاب نوع رابطۀ بررسی: ی مقالۀ به شود رجوع -6

 .فاضلیان پوراندخت*  ی نوشته تهران

 و پاییز دوّم، شمارۀ اوّل، سال فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه زنان، پژوهشنامۀ -27

 شهر زنان بین در اجتماعی امنیت میزان و حجاب نوع رابطۀ بررسی 89 ـ 97 ،صص 2386 زمستان

 .فاضلیان ،پوراندخت تهران
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 87829:خبر کد فیضی سارا 2369،شهریور99-مردان-و-زنان-جنسی-رابطه-با-مرتبط-یماریب-22

 ، آن شناختی روان های آسیب و اسالم، دیدگاه از سالم جنسی روابط کارکردهای و آداب -29 

 2367 تابستان و بهار سوّم سال تربیتی های پژوهش و اسالم: منبع زاده، حسین علی نویسنده

 )7 پیاپی) 2 شماره

 7،ج 392 ،ص کافى کلّینى، یعقوب محمدبن -23 

 آداب ،2367 ، صفحه55 ـ239 تابستان و بهار اوّل، شماره سوّم، سال تربیتی، پژوهشهای و اسالم -24 

  زاده حسین علی آن، شناختی روان های آسیب و اسالم، دیدگاه از سالم جنسی  روابط کارکردهای و

. 358 ص سوّم، بخش رضوانی، احمد: برگردان دیگران، و ادورک چارلز جمعیّت، های نظریه -27 

 مرتضی غرب، جهان و اسالم در جنسی اخالق: ک.ر راسل و فروید نظریههای از آگاهی برای

 .77 ـ 97 صص صدرا، انتشارات مطهری،

 کتابهای سهامی شرکت تهران، عباسی، روحاهلل: برگردان راسل، برتراند میشناسم، که جهانی -29 

 .57 ص ،2375 بی،جی

 .85 ـ 84 صص ،49 چ ،2354 صدرا، انتشارات قم، مطهری، مرتضی مسألۀ حجاب،  -25

 32 ص جوان، نسل انتشارات قم، شیرازی، مکارم ناصر جوانان، جنسی مشکالت -28 

 .64 ص دانشجویی، نشر تهران، دورانت، ویل فلسفه، لذات -26 

 مفردات المنیر، مصباح ،396 ص ،4 ج البیان، مجمع تفسیر ،89ص ،9 ج المعانی، روح تفسیر  -97

 .945 ص جوانان، بهشت راغب،

 مشکی( حجاب و چادر کارآمدی) فصل زاده، مهدی حسین شناسی، حجاب -92

 اند نموده ادعا مشکی، چادر ضد بر سازی فرهنگ انگیزه به مدرکی و دلیل هیچ بدون بعضی -99

 استخوان نرمی و افسردگی مثل وجسمی روحی های بیماری باعث مشکی چادر و حجاب که

 چادر مخالفین ادله نقد» مقالۀ دوّم قسمت به افراد این ادعای نادرستی از آگاهی برای. گردد می

 .شود مراجعه ،56 بهمن 4 اسالمی، جمهوری روزنامه «مشکی

 .937 ص ،8 ج االسالم، شرایع شرح فی جواهرالکالم نجفی، حسن محمّد -93
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