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Abstract
Background and Aim: Throughout history, in the face of modesty, chastity
and women's clothing, some have proved and emphasized it, and some,
especially after the need for a new sexual ethic, have tended to deny the
hijab, and each has taken different approaches. The positivist psychological
approach to women's chastity and hijab has also given rise to a variety of
explanations and arguments. The purpose of this study is to investigate this
approach based on the teachings of the Holy Quran and hadiths.
Method: This research is a descriptive-analytical study and in a comparative
nature. While referring to the positive psychological arguments, it has
examined them comparatively with the teachings of the Qur'an and hadiths.
Results and conclusion: The study showed that positivists to prove their
views on the psychological tendency of women to be chaste and veiled, to 1.
The biological instinct of the female sex, 2. The biological structure of
women, 3. The innate tendency of women, 4. Attractiveness, 5. The need for
security, 6. Man's high desire for spirituality, 7. Human dignity, and 8. Man's
desire for sociability have been cited and sexual manifestations and
attention-seeking have been identified as symptoms of personality and
behavioral disorders, alignment and in some cases explicitly matching.
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مقاله پژوهشی
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بررسی و تحلیل رویکردهای روانشناختی اثباتگرایانه به حیا ،عفاف و حجابِ زنان،
بر اساس آموزههای قرآن کریم و روایات
علی محمدی آشنانی1؛ ربابه عزيزی
تاریخ دریافت2333/22/10 :

2

تاریخ پذیرش2311/13/10:

چکیده

زمینه و هدف :در طول تاريخ در مواجهه با حیا ،عفاف و پوشش زنان ،برخی به اثباا و تکییاد
آن پرداخته و عدهای بهويژه پس از طرح ضرور تدوين اخالق نوينِ جنسای ،باه انراارِ ح،اا ،
گرائیاادهانااد و يريااو ،رويررديااای گوناااگونی را در پاایش گر تااهانااد؛ رويراارد روانتااناختیِ
اثبا گرايانه به عفاف و ح،ا زنان نیز ،تبیین و استدالليای گوناگونی را پایشِ رو نهااده اسا
يدف اين پژويش ،بررسی اين رويررد براساس آموزهيای قرآن یريم و روايا اس
روش :اين مطالعه ،به شیوه توصیفی – تحلیلی و بهصور مقايسهای ،ضمن اشاره به استداللياای
اثباتی روانتناسانه ،آنيا را مورد بررسی تطبیقی با آموزهيای قرآن و روايا قرار داده اس
یافتهها و نتایج :پژويش نتان داد یه اثبا گرايان برای اثبا ديدگاه خاود ،در ماورد گارايش
روانی زنان بهعفاف و ح،ا  ،به  1غريزه بیولوژيو جانس مونا  2 ،سااختار بیولاوژيری زناان،
 3گرايش طری زنان 4 ،تدبیر ويژه زنان برای ا زايش جااابی  5 ،نیااز باهامنیا  6 ،تمايا عاالی
انسان به معنوي  7 ،عز انسانی و  8تماي انسان باه جامعاهپاايری اساتناد جساته و جلاوهنماايی و
توجه خوايی جنسی را نتانگان اختالل شخصیتی و ر تاری شناساندهاند یه يمه موارد يت گاناه،
با آموزهيای قرآنی و روايا  ،يمسوئی و در برخی موارد بهصراح

تطبیق دارد

واژههای کلیدی
حیا ،عفاف ،ح،ا  ،روانتناختی اثبا گرايانه ،غرايز ،قرآن
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مقدمه
حیا ،عفاف و ح،ا زنان از جمله مباح
مخالفانی داشتهاس

بح انگیازی باوده اسا

پژويشيا نتانگر آن اس

یاه يمااره موا قاان و

یه پوشش و عفاف زن از آغاز آ رينش تا

ینون ،علیرغم راز و روديايش ،وجود داشته اس

بهندر میتوان اقوامی را يا

یاه

زنااان در آن ،از پوشااش مناسااب برخااوردار نباشااند بااهگفتااه تاااريخ پژويااان «متااهورترين
ام يايی یه قب از اسالم مایزيساتهاناد ،م،وسیان(زردشاتیان) اياران ،بودائیاان ،يهودياان،
مساایحیان و ام ا

عاار بااوده یااه در تمااامی آنااان ،ح،ااا زنااان معمااول و راي ا بااوده

اس »(نقدی ،بی تا ،ص )12تمدن نگاران نیز گزارشيای تفصیلی راوانی را در اين زمیناه
ارائه نمودهاند بهعنوان نمونه ،براون اشنايدر ،)1361(1سیر تاريخی نسبتاً یااملی از پوشاا
مردان و زنان اقوام مختلف جهان ،از عهد باستان تا قرن بیستم را باهصاور تصاويری ارائاه
نمودهاند
برابر آيا قرآن یريم یه متقنترين یتا بیانگر تاريخ اس  ،انسان از بدو آ رينش خاود،
حتی در دوران زندگی در بهت  ،دارای پوشش بوده یه پس از خاوردن درخا
آن را از دس

داده ولی بال اصله به خودپوشانی ،دس

يازيدهاس

ممنوعاه،

« َلَمَّا ذَاقَا التََّ،رَةَ بَدَ ْ

لهَمَااا سَ اوْآتُهَمَا وَ طَفِقَااا يخِصِ افَانِ عَلَیهِمَااا مِاان وَرَقِ الَ،نَّ ا؛ِ ؛ ينگااامی یااه از آن درخ ا
چتیدند ،اندامتان بر آنان آشرار شد و بال اصله با برگ درختان شروع باه پوشااندن خاود
یردند»(سوره اعراف ،آيه  )22بنابراين ،ح،ا نتانی از شئون انساانی
یه قدمتی به اندازه طول تاريخ بتري
آن درخ

و پديادهای اسا

دارد از آن،ا یه وقتی اندام آدم و حوا(ع) با خوردن

ممنوعه عريان شد ،با آن یه يیچ بیگانهای در آن جا وجود نداش

و يیچ یاس

به آنان تایر نداده بود ،بال اصله خود را با برگ درختان ،پوشااندند ايان واقعیا  ،نتاانگر
آن اس

یه مرد و زن ،دارای گرايش طری ،روانی و انسانی ،به پوشاندن خاويش باهوياژه

در منطقه شرمگايی يستند(محمدی آشنانی ،1378،ص ،)31اما رنسانس و انقال صانعتی،
مباح

جديدی در اين حوزه برانگیخ

1.Brawn Schneider
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پیدايش نهض

مینیسم و طرح انديته اخالق نوين جنسی ،مباح

جديدی در ماورد علا

رویآورد زنان بهح،ا  ،مطرح یرد در پاسخ بهاين پرسش یه ريته اصالی عفاافورزی
و ح،ا زناان در جواماگ گونااگون بتاری چیسا  ،انديتامندان ،آرای گونااگونی اباراز
یردهاند برخی «برای ح،ا  ،ريتهيای بدبینانه لسفی يمچاون میا باه ريبانیا  ،عواما
اجتماااعی يماننااد عاادم امنیا

و نبااود عاادال

اجتماااعی ،نچااام اقتصااادی يمچااون سیسااتم

پدرشايی و يا استثمار زنان و موجبا اخالقی بدبینانه يمانند حساد و خودخوايی مرد را
مطرح نمودهاند یه شهید مطهری ،بهبررسی و نقادی آنيا يما

گماشاته اسا »(مطهاری،

 ،1332ص)31
در برابر آنيا ،اثبا گرايان ،عوام روانتناختی يمانند طر  ،غريزه و تدبیر زناناه را علا
رويررد زنان به عفاف و ح،ا  ،برشمردهاند و يا تاهياای جدياد مطالعاا روانتناسای باا
مبانی گوناگون را ،شايدِ ديدگاه خود دانساتهاناد ایناون پرساش آن اسا

یاه مباحا

و

مطالبِ رويررد اثبا گرايانه روانتناختی ،با آموزهيای قرآن یاريم و رواياا تاا چاهحاد،
يمسويی و انطباق دارد؟ بررسی اين مسکله ،از آن رو ضروری اسا

یاه ا ازون بار بررسای

علمی يا تهيای روانتناسی بر اساس آموزهيای وحیانی ،نهتنها میازان يمساوئی علام و ديان
در اين رويررد را نتان می ديد ،بلره ضمناً لسفه و يدف ح،ا دينی را ،آشرار سااخته،
نقش تحقق آموزه ح،ا در جامعهپايری ،رشد معنوی و امنتی بختی باه زناان را آشارار
میسازد
پیشینه پژوهش :در زمینه عفاف و ح،ا  ،پژويشيای زيادی باا رويرردياای گونااگونِ
دينی ،رينگی ،تاريخی ،اجتماعی و سیاسی ان،ام شدهاس

بهطور مثال در رويرارد دينای

میتوان به مقاله «تحلیلی بر عفاف و ح،ا از منچر قارآن باا تریاه بار مصالح

در نچرياه

ادرایا اعتباری عالمه طباطبائی»(شعبانپور ،بتارتی و ولدخانی )1337 ،و «بررسی حادود
پوشش زنان در آيه اخفاا زينا »(گا محمادی و یماالی ،)1337 ،در رويرارد رينا
اجرايی ،به «رايراريای اجرايی گسترش رينا
مااوثر بااار توساااعه ريناا

عفااف و ح،اا » و «ريتاهياابی عواما

ح،اااا و عفااااف و ارزيااابی رايبردياااای نقتاااه مهندسااای
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رينگای»(علاوی ،آقاايی ،حسااینی و علیگاو ،)1335 ،در رويرارد اجتمااعی« ،رايراريااای
تقوي

ح،ا و عفاف در جامعه»(طاير پور« ،)1383 ،احرام پوشش در حضاور اجتمااعی

زنااان»(رسااتگار مقاادم ،باای تااا) و «تحلی ا جامعااهشااناختی ساابو پوشااش زنااان»(آدمیااان،
عچیمیياشمی و صنعتی شرقی ،)1331 ،در رويررد سیاسی ،به «الزاما يمسويی نهادياای
سیاس

گاار و اجرايی در رايند خطمتی گااری رينگی عفاف و ح،ا »(باقری میاا

و باقری )1331 ،و «ارزيابی و نقد مسئله یتف ح،ا از منچر رابطه قدر و سیاس ياای
رينگی(احمدزاده )1334 ،و در رويررد مطالعا زنان ،به «آسیبشناسای مسااله عفااف و
ح،ا در بین دانت،ويان دختر یارشناسی دانتگاه عالمه طباطباائی»(یرباليای پاازویی و
خوانینزاده )1333 ،اشاره یرد در رويررد روانتناسای نیاز پاژويشياايی يمچاون «ابعااد
نوروبیولوژيری عفاف و ح،ا »(ساقیان ،اختری ،صالحی و يمراران« ،)1336 ،مبانی روان
شناختی ح،ا و عفااف باا تاییاد بار متاون اساالمی»(سااالری ار« ،)1336 ،روان شناسای
پوشش و مصونی
سالم

از منچر قارآن یاريم»(معاین« ،)1386 ،حیاا و خاودآرايی؛ نقاش آن در

روانی»(رجبی )1383 ،و «رابطه بین متغیريای پايبندی به عفاف و ح،ا  ،تصاور از

خود و سالم

روان(زارعی توپخانه ،مراديانی و يراتیاان )1333 ،را مایتاوان ناام بارد اماا

آنچه موجب تفاو اين پژويش باا پاژويشياای ان،اام شاده در حاوزه عفااف و ح،اا
اس  ،بررسی تحلیلی -تطبیقی رويررد روانتناختی اثبا گرايانه به حیا ،عفاف و ح،ا باا
توجه به آموزهيای قرآنی ،روايی و علم روان شناسی اس
مبانی نظری :بررسی واژه يای حیاا ،عفااف و ح،اا باه صاور لغاوی و اصاطالحی و
تعريف روانتناسی ايمی

دارد و به يمین دلی در ادامه به آنيا اشاره میشود

حیا ،عفاف و حجاب :حیا ،در لغ
وقاحا

به مفهوم شرمساری و خ،ال

اس

یاه در مقابا آن،

و باایشاارمی قاارار دارد(اباان منچااور ،1414،ج ،8ص51؛ راغااب اصاافهانی،1412 ،

ص 271؛ ابن اثیر ،1367،ج ،1ص )331در اصاطالح نیاز باه ملراهای نفساانی یاه موجاب
خودداری انسان از ان،ام امور ناپسند(تمام امور) و دوری گزينی از ان،ام امور خالف آدا
ماایگااردد ،تعريااف شااده اسا (ابن مساارويه ،باای تااا ،ص41؛ عالمااه م،لساای،1364،ج،2
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ص )325يمچنین در بیان امام صادق(ع)« ،حیا نوری اس یه جوير آن ،سینه ايماان اسا
و يو حالا

بازدارنادگی و خويتاتن داری در برابار يار چیازی یاه باا توحیاد و معر ا

ناسازگاری داشته باشد ،در انسان اي،اد مییند»
عفاف ،در لغ  ،خودداری انسان از آنچه یه حالل ،شايساته و زيباا نیسا
خودداری از حراميا و طمگيای پس

و نیاز باه معناای

اس (ابن منچور ،1414،ج ،3ص ) 53و در اصاطالح

(به طور خاص) ،حفظ نفس از تمايال و شهوا نفسانی ،تعريف شاده اسا
 ،1368ج ،8ص )181ضیل

عف

«خمود» اس ؛ «شره» به معنای اطاع

(مصاطفوی،

مربوط به قوه شهويه میباشد یه حاد اعتادال «شاره» و
از شهو شرم و دامن و حرص شديد برای خاوردن

و آمیزش یردن و «خمود» به معنای تفريط و یوتايی در به دس

آوردن قاو ضاروری و

سستی نمودن در شهو نراح اس (نراقی ،1377 ،ص)3
ح،ا در لغ  ،يعنی پوشش و زنِ مح،و  ،يعنی زنی یاه باا پوشتای ،خاود را پوشاانده
باشااد(ابن منچااور ،1414،ج ،1ص 238؛ حسااینی زبیاادی ،1414،ج ،1ص )414بااه گفتااه
مصطفوی ،ح،ا  ،به حاي و مانگ از تالقی دوچیز و آثار آن دو گويند ،خواه ير دو اماری
مادی يا معنوی يا يری مادی و ديگری معنوی باشد(مصطفوی ،1368،ج ،2ص )167
با دق

در معانی واژگان ،تعاريف اصطالحی و مباح

بعدی ،میتوان دريا ا

یاه حیاا ،

غريزه ای خداداد به انسان برای جلوگیری از ان،ام یاريای ناپسند(به صور عاام) ،عفااف
به طور ويژه ،حفظ نفس از شهوا نفسانی به عناوان ثماره حیاا و ح،اا  ،پوشاش و نمااد
بیرونی و جلوه ر تاری آن دو اس
روش
اين مطالعه ،به شیوه توصیفی – تحلیلی و بهصور مقايسهای ،ضمن اشاره به اساتداللياای
اثباتی روانتناسانه ،آنيا را مورد بررسی تطبیقی باا آماوزهياای قارآن و رواياا قارار داده
اس
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یافتهها
براساس تعريف سازمان روانتناسی آمريراا ،علام روانشناسای ،دانتای اسا

یاه موجاب

سودمندی جامعه و ا زايش بهرهوری ما از زندگی مایشاود؛ زيارا روانتناساان ،رواباط باین
عملررد مغز و ر تار و يمچنین محیط و ر تار را مورد بررسی و آزمايش قرار میديناد و از
آن چااه ياااد ماایگیرنااد ،باارای روشاانیااردن در

مااا و بهبااود دنیااای اطااراف مااا اسااتفاده

میینند(سازمان روانتناسی آمريرا )1335 ،برخی از انديتمندان یاه باه صاور اثبااتی و
جانبدارانااه ،بااه حیااا ،عفاااف و ح،ااا ِ زنااان توجااه نمااودهانااد ،پااژويشيااای گوناااگون
روانتناختی را مورد استناد قرار دادهاند یه بررسی تطبیقی آنيا با آماوزهياای وحیاانی ،در
ادامه میآيد
.2تمایل فطری انسان به پوشش :طر از ريته طر ،به معنای اختراعِ بدون الگو و نمونه
قبلی اس (صحاح جويری ،بیتا ،ج ،13ص  )325ابن عباس میگويد من معناى « اطر» را
نفهمیده بودم تا اينیه دو نفر عربى یه بر سر چايى اختالف داشتند ،نزد من آمدند و يراى
از آنيااا ماایگف ا

«انااا طرتهااا؛ ماان از اول چاااه را حفاار یااردهام»(طبرساای ،1361 ،ج،4

ص )432بدينسان طر به معنای آ رينشِ بدون سابقه پیتین اس

بر اساس آيا قرآنای

یه خداوند خیر و شرّ را باه انساان الهاام یارده «وَ نَفِاس وَ مَاا سَاوَّايا * َکَلهَمَهَاا َ،ورَيَاا وَ

تَقِوَئهَا؛ و قسم به جان آدمى و آن یس یه آن را منچّم ساخته* ،سپس شرّ و خیرش را به او
الهام یرده اس »(سوره شمس ،آيا  7و  ،) 8برناماه ساعاد انساان را ،در نهااد و طار
وی به وديع

نهاده اس

و به رماوده عالماه جاوادی آملای ،چناین نیسا

یاه خادا لاوح

نانوشتهای به نام نفس به انسان داده باشد(جوادی آملی )1333 ،ژان ژا

روسو ،1یلساوف

نهااد» و باا شاعار «بازگتا

باه طبیعا » و ژان

رانسوی با جمله معروف «بترِ وحتی پا

پیاژه 2و لورنس یلبرگ ،3از روانتناساان معاروف طارفدار ايان نچرياه يساتند و معتقدناد
انسان به طور طری و ذاتی ،پا

اس

و چنانچه به طبیعا

خاود ساپرده شاود ،باه ساوی
1. Jean-Jacques Rousseau
2. Jean Piaget
3.Lawrence Kelberg
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خوبیيا گرايش خوايد يا

(یريمی ،1387 ،ص)173؛ به عبارتی برنامه ساعاد انساان از

جمله تماي به پوشش ،تح

عنوان طر در نهان انسان گااشته شده اس

برابر آموزهيای وحیانی ،يمه انسانيا طرتاً به پوشش گرايش داشته و به خصوص بر تماي
زنان به عفاف و ح،ا تایید میشود برابر آيا قرآن ،روی آوردن باه پوشاش باه وياژه
ی انساان نخساتین ،از ژر اای روانای و روح آدمای
برای پوشاند ِن منطقاه شارمگايی از ساو ِ
برخاسته اس

س ال َّتقِاوى
م َو ريتا ًا َو لِباا َ
ر ْ
م لِباسا ًا يَاواری سَاوْآ ِت ُ
ر ْ
«يا بَنی آ َد َم َق ْد َأ ِن َزلِنا َعلَا ْی ُ

ذلِوَ خَیْرٌ ذلِوَ مِنِ آيا ِ اللَّهِ لَعَلَّهَمْ يَاَّیَّرُونَ؛ اى رزندان آدم! لباسى براى شاما رساتاديم
یه اندام شما را مىپوشاند و مايه زين شما اس ؛ اما لباس پريیزگارى بهتر اس ! اينياا از
آيا خدا اس  ،تا متایّر شوند»(سوره اعراف ،آيه  )26بر اساس اين آيه ،نازول و ارزانای
داشتن لباس به انسان ،پاسخی به تمايال

طری بتر و اشتیاق انسان به تهیه و اساتفاده از آن

بوده اس ؛ به يمین جه  ،قرآن یريم برينگی انسان را نتی،ه ريب و دام گساتری شایطان
معر ی مییند و آن را ،مخالف با طر بتر میداند «يا بَنی آدَمَ ال يَفِتِنَانَّرُمَ التَّایْطانُ یَماا

أَخِرَجَ أَبَوَيْرُمْ مِنَ الَِ،نَّ؛ِ يَنِزِعَ عَنِهَما لِباسَاهَما لِیَرِيَهَماا سَاوْآتِهِما ؛ اى رزنادان آدم! شایطان
شما را نفريبد ،آن گونه یه پدر و مادر شما را از بهت بیرون یرد ،و لباسشان را از تنتاان
بیرون ساخ

تا عورتتاان را باه آ نهاا نتاان دياد!»(ساوره اعاراف ،آياه  )27و انساان را از

روا تادن در چنین دامی بر حار میدارد
آيه  27سوره اعراف خاطر نتان میسازد ،انسان از ابتدای آ رينش ،بر اسااس برناماه الهای،
دارای پوشیدگی بودهاس

و شیطان با ريب ،او را برينه ساخته ،اما با بازگتا

آدم و حاوا

به درگاه خداوند و براساس آياه « ِطِارَ َ اللَّاهِ الَّتای َطَارَ النَّااسَ عَلَیْهاا ال تَبْادي َ لِخَلِاقِ اللَّاه
»(سوره روم ،آيه  ،)31تماي به اين امار طاری دوبااره صاور گر ا

و در آياه «و قُا

لِّلِمَؤِمِنَا ِ يَغِضُضِنَ مِنِ أَبْصَرِيِنَّ وَ يحْفَچِنَ ُرُوجَهَنَّ وَ لَا يَبْدِينَ زِينَتَهَنَّ إِلَّا مَاا ََهَارَ مِنِهَاا ؛ و
به زنان با ايمان بگو چتمياى خود را روگیرند ،و داماان خاويش را حفاظ ینناد و زينا
خود را -جز آن مقدار یه نمايان اس  -آشرار ننمايند و روسرىياى خود را بر سینه خاود
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ا رنند»(ساوره ناور ،آياا  )31-31تاایر و ر اخاوان قارآن یاريم باه صاور خااص باا
دستورالعم ويژه درباره زنان آمدهاس
.1غریزه بیولوژیک حیاگرایی :بسیاری از دانتمندان ،از وجود ناوعی غريازه بیولوژياوِ
حیاگرا ،در جنس ماده خبر داده اند به گفته آنان ،اين غريزه ،مختص انسان نیس  ،بلره در
جنسِ ماده يمه موجودا زنده ،گسترش دارد به گفته مودودی« ،در طبگ زناان ،در مقابا
جنسی ،حیا ،احتتام و امتناع نیز به وديع

شهو و جاذبی

نهاده شده یه در ير زنی ،یام

و بیش وجود دارد بدون شو ،اين غريزه امتناع و رار در جنس مااده ،در حیواناا ديگار
نیز َهور دارد ،ولی در جنس ماده انسان ،بیتتر و شديدتر اس
غريزه حتام

و اين شد  ،به وسیله وضگ

و حیاا در روان او ،ا ازون گتاته اسا »(ماودودی ،بایتاا ،ص  )141ويا

دوران  ،1یلسوف و تمدن نگار معروف با آنیه خود از انرارگراياان ح،اا اسا

و در

برخی موارد ،حیا را امری ایتسابی ،بلره تحمیلی بر زنان ،توصیف یرده ،اما به اين حقیقا
اعتراف نموده و میگوياد « شارمگینی ،خااص ناوع انساان نیسا
یراي ِ حیوان ماده از جف

و شاباي

آشاراری باه

شدن در غیر ص جف جويی دارد مسلماً ريتاه شارمگینی

انسان نیز از يمینجا اس »(وي دوران  ،بیتا ،ص  )124وی در جاای ديگار در توصایف
دختران مینويسد « در دوران بلاو ،،دختار در حضاور پساران ،خ،ا و برا روختاه اسا »
خری ،یزلوژيس

معروف مصری نیز اين حیای یزيولوژياو وياژه جانس مااده را ريتاه

ح،ا دانسته و میگويد «ريته و مبدا حتم  ،يمان احساس حیا و خ،ل

اسا ؛ زيارا

انسان از آن جه یه از چیزی احساس حیا مییند ،از َهور آن نزد ديگر مردمان حتام
میورزد و از يمین احساس حیاا ،حتم (پوشااندن) سرچتامه مایگیارد»( خاری ،بایتاا،
ص )278برای بررسی غريزی بودن اين شرمگینی ،الزم اسا
اس

بادانیم یاه «غريازه ر تااری

با ويژگی يايی چون پیچیده ،ارثی و ناآموختنی یه در يماه اعضاای ياو جانادار باه

طور يرسان ديده میشود»(سیف ،1375،ص  )343بر اساس تعريف غريزه و باا عنايا
گسترش حیا در میان جنس ماده جانداران ،میتوان پاير

باه

یه حیای ذاتیِ جنس مااده ،باه
1. Will Durant
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عنوان يی،انی غريزی و زنانه ،موجب می شاود زناان باه عفااف ،پوشاش و ح،اا  ،تمايا
داشته و به آن روی آورند اين نرتاه در آماوزهياای قرآنای يمچاون در توصایف دختاران

« َ،ا َتِهَ إِحْدايَما تَمْتی عَلَى اسْتِحْیا ٍ ؛ ناگهان يرى از آن دو(دختار) باه

شعیب آمدهاس

حیاا گاام برماىداشا »(ساوره قصاص ،آياه  )25و در

سرا ،او آمد در حالى یه باا نهايا

روايا بسیاری يمچون «الحیا عتر أجزا  ،تساعه ای النساا و واحاد ای الرجاال؛ حیاا
دارای ده جز اس

یاه ناه جاز آن در زناان و ياو جاز آن ،در ماردان قارار داده شاده

اس »(متقی يندی ،بیتا ،ص  ،)5763مورد تکيید قرار گر ته اس
 .3ساختار نوروبیولوژیکی مغز :به باور برخی از پژويتگران ،عواما نوربیولاوژِيری مغاز
زنانه ،عام رویآوردن آنان به عفاف و ح،ا اس ؛ چاون دساتگاه عصابی در انساان ،باا
مغز ،مسئول يماينگی و تنچیم عالی

مریزي

تمام انداميای بدن ،راينديايی نچیار تولیاد

مث و واینشيايی مانند پاسخ به محر يای جنسای اسا

مغاز باه وسایله يورماونياايی

يمچون يورمونيای جنسی ،1نورويورمونيايی يمچون ایسی توسین(2يورماون عتاق) و
نوروترانسمیتريايی 3مانند دوپامین ،4بر راينديای عصبیِ بادن ،تااثیر مایگااارد و آنياا را
مديري

مییند(بريزندين )1331 ،5بخش میانی آمیگدال مغاز(6مریاز احساساا ) یاه باه

شد نسب

به تحريرا و استرسيای جنسی ،واینش نتاان مایدياد ،دارای شاماری از

نورونيايی اس

یه گیرندهيای يورمونيای جنسی را باه يماراه دارناد و ورودیياايی را

نیز از اندامياای تناسالی دريا ا

ماییناد آمیگادال میاانی ،سالولياايی دارد یاه حااوی

آندروژن(7نوعی يورمون جنسی) اس
بزرگتر اس

و ح،ام آن در نرياا  85درصاد نساب

باه ماادهياا

و نقش مهمی در تعیین تفاو ياای جنسای زن و مارد ايفاا ماییناد (رودز،

)1332
1.sex hormones
2.oxytocin
3.Neurotransmitters
4.Dopamine
5.Louann Brizendine
6.Amygdala
7.Androgen
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مطالعا نتان می ديد مردان به تحريرا برانگیزاننده جنسای باه وياژه تحريراا بیناايی،
پاسخ بیتتری میديند و انگیزه بیتتری برای دنبالیاردن و ارتبااط برقراریاردن باا اناواع و
اقسام چنین تحريوینندگانی از خود نتان می ديند در واقاگ تحريراا جنسای از طرياق
بینايی ،به طور طبیعی مسیر آمیگدال – يیپوتاالموس را در مردان بیش از زنان عال مییناد
و عالی

بیتتر آمیگدال ،در مردان انگیازش و اشاتیاق بیتاتری بارای پاساخ باه تحريراا

جنساای بینااايی بااه وجااود ماایآورد(يامااان2115 ،؛ ساایمون )1373 ،ا اازايش يورمااون
دوماپین(نچام پاداش مغزی) به مفهوم تحرياو شادن ناورونياای بیتاتری در مریاز لاا
اس  ،اما با تحريرا مداوم و پیوسته از سوی محیط ،دگرگونیياای پاياداری در مغاز باه
وجود می آيد و به مرور تعداد گیرندهيای دوماپین یاايش مایياباد و ت،رباهياايی یاه در
حال

عادی احساس خوشی و لا به وجاود مای آورناد ،نایارآماد شاده و ارد را ارضاا

نررده و توقگ او را برای دساتیابی باه لاا بااال مایبرناد(ايمپراتو ،1پوگلیسای 2و یابیاب،3
1333؛ پوگلیسی و ايمپراتور)1331،
اين رآيند نورو بیولوژيری ،درباره عفاف و ح،ا  ،مصداقی دوسويه میيابد؛ ازيو ساو،
مااردان در تحريااوپااايری و اعتیاااد بااه چتاامچراناای و از سااوی ديگاار زنااان نسااب

بااه

تحريوینندگی و خودنمايی جنسی ،علیرغم یاايش لاا  ،اعتیااد پیادا مایینناد؛ زيارا
اثبا شده یه رد ير روز بیتاتر از قبا  ،باه ترارار مساائ جنسای مایپاردازد و باه ديادن
صحنهيای نامناسب يا ان،ام ر تاريای بی ضابطه جنسی ،معتاد میشود؛ يعنی آستانه يی،اانی
رد باال میرود و میزان لا او پايین مای آياد و مادام باه دنباال يی،اناا بیتاتر اسا  ،در
حالییه از میزان لا او یاسته میشود اين موضوع رد را به ان،ام مراتب بااالتری از ايان
اعمال ،برای در

لا رسیدن به پاداش تتويق مییند تا جايی یه رد اصاطالحاً سایری

ناپاير میشود (یابیب و پوگلیسی)1334 ،

1.Imperato
2.Puglisi
3.Cabib
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مسئله سیریناپايری را میتوان در آيا  77-73سوره ياود متاايده نماود «وَ لَمّاا جاا َ ْ
رَسَلُنا لُوطاً سی َ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَ قالَ ياا يَوْمٌ عَصیبٌ* وَ جائَهَ قَوْمَاهَ يَهْرَعَاونَ إِلَیْاهِ وَ
مِنِ قَبْ ُ یانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئا ِ قالَ يا قَوْمِ يؤُال ِ بَناتی يَنَّ أَطِهَرُ لَرُمْ َااتَّقُوا اللّاهَ وَ ال تُخِازُونِ
ی ضَیْفی أَ لَیْسَ مِنِرُمْ رَجَ ٌ رَشیدٌم* قالُوا لَقَدْ عَلِمْ َ ما لَنا ی بَناتِوَ مِنِ حَقّ وَ إِنَّوَ لَاتَعْلَمَ

ما نُريدَ؛ و ينگامی یه رسوالن ما به سرا ،لاوط آمدناد ،از آمدنتاان ناراحا شاد و قلابش
قوم او به قصد مزاحم مهمانان به سارع

پريتان گت و گف

امروز روز سختی اس

سرا ،او آمدند گف

ای قوم من! اينها دختران من اند ،برای شما پاییزهترند از خدا بترسید

و مرا در مورد مهمانانم رسوا نساازيد! آياا در میاان شاما ياو مارد همیاده و آگااه وجاود
ندارد؟ گفتند تو یه می دانی ماا تماايلی باه دختاران تاو ناداريم و خاو مایدانای ماا چاه
میخوايیم!» عبار "ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً" ینايه از دلتنگی اس
حماي

و اينیه من چگونه از ايانياا

ینم؟ زيرا يم از یفر قوم خود باا خبار باود و يام از خباثا

آنياا؛ يام از لحاا

اعتقاادی متار یفار داشااتند و يام از نچار اخالقای آلااوده بودناد(جوادی آملای ،آرشاایو
دروستفسیری ،سوره يود ،جلسه  )82بنابر اسناد تاريخی و رواياا

اراوان ،قاوم لاوط در

ان،ام یاريای حتا به قدری پیتر ته بودند یه در مال عام اين یاار زشا
مییردند و ير روز نسب

خاود را اعاالم

به ديروز خود ،جریتر بودند

.3تدبیر زنان برای افزودنِ جذابیت :برابر اَهاارا برخای از روانتناساان ،یلساو ان و
تمدن نگاران ،عفاف و پوشش تدبیری اس
یردن خود و حفظ موقعی

یه خود زن باا ياو ناوع الهاام بارای گرانبهاا

خود در برابر مرد به یار بردهاس

باه رماوده شاهید مطهاری

« زن با يوش طری و با يو حس مخصوص باه خاود دريا تاه اسا یاه از لحاا جسامی
نمی تواند با مرد برابری یند و اگر بخوايد در میدان زندگی با مرد پن،ه نارم یناد از عهادة
زور و بازوی مرد بر نمی آيد و از طرف ديگر نقطه ضعف مرد را در يمان نیاازی يا تاه یاه
خلق
داده اس

در وجود مرد نهادهاس
در طبیع

یه او را مچهر عتق و طلب و زن را مچهار معتاوقی

قارار

جنس نار گیرناده و دنباالینناده آ رياده شاده اسا » باه قاول ويا

دوران (بی تا ،ص« ،)183آدا جف

جوئی عبار اس

از حمله برای تصرف ماردان ،و
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عقب نتینی برای دلبری و ريبندگی در زنان مرد طبعااً جنگای و حیاوان شاراری اسا ،
عملش مثب

و تهاجمی اس

وقتی یه زن مقام و موقعی

زن برای مرد يمچون جائزهای اس یاه باياد آن را برباياد»
خود را در برابر مرد يا

و نقطه ضعف مارد را در برابار خاود

دانس  ،يمانطور یه متوس به زيور و خودآرائی شاد تاا از آن راه مارد را تصااحبیناد،
متوس به دور نگه داشتن خود از دسترس مرد نیز شدهاس یه نبايد خاود را رايگاان یناد،
بلره بايس

آتش عتق و طلاب او را تیزتار یناد و در نتی،اه مقاام و موقعیا خاود را بااال

ببرد(مطهری ،1332،ص  )52يم چنین مینويساد «عفا

اراوان زن خاادم مقاصاد توالاد

اس ؛ زيرا ر تارمح،وبانه او یمری باه انتخاا جنسای خاو اسا

و عفا  ،زن را تواناا

میسازد یه با جست،وی بیتتر ،عاشق خود را يعنای یساییاه ا تخاار پادری رزنادان او را
خوايد داش  ،برگزيند»(وي دوران  ،بیتا ،ص )183به يمین جه  ،برخی پوشایدگی و
حیای زن را ،به اقتدارِ زنانه برای غلبه بر قدر مردان مرتبط میدانند
.0امنیتتت ختتواهی :روانتناسااان ،نیاااز بااه احساااس امنیا را دومااین نیاااز اساساای انسااان،
شناسانده اند؛ آبرايام مزلو ،)1317-1381(1نیازيای انسان را باه دو دساته طبقاهبنادی یارده
اس

 -1نیازيای اساسی شام نیازيای جسمانی ،امنیا  ،عتاق و تعلاق و عاز نفاس ياا

احترام به خاود و  -2رانیازياا شاام ین،رااوی ،اشاتیاق باه شاناخ  ،ياادگیری ،یساب
حقیقاا  ،دانااش اناادوزی ،ت،ربااه یااردن ،در

زيبااايی،نچم و يماينگی(ساایف،1375،

ص)351
برابر نچريه مازلو ،نیاز به ايمنی و امنی

به عنوان دومین نیاز اساسی انسان ،میتواند از جملاه

عل گرايش روانی زنان به عفاف و ح،ا در جامعه معر ی شود اين نیااز ،تنهاا ياو نیااز
ردی نیس  ،بلره يو نیاز ردی  -اجتماعی اس ؛ زيارا نیااز باه حضاور زناان در جامعاه،
امری بديهی و الزم اس ؛ به طوری یاه بعضای متااغ و حر اهياا ،مخاتص زناان اسا
رسیدن به شرو ايی و تخصصمداری ،زمانی تحقق پاير اس

یه امنی

و

و آرامش یزيرای

و روانی زنان در جامعه ارايم شاده باشاد ايان امار يمرااری دوجانباه نهادياای مسائول و
1.Abraham Maslow
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تکمین امنی

قانون گااری در جه

زنان و از سوی ديگر حرم

نهاادن باه شخصای

زن و

عزتمندی از سوی بانوان جامعه باه گاوير وجاودی خاود را مایطلباد از ايان رو التازام باه
ح،اا و عفاااف در قاادم اول موجااب احساااس امنیا

یزيراای و جساامی و در رانیازيااا،

موجب شرو ايی استعداديای انسانی ،بدون دامن زدن به جاابی يای جنسیتی میشود
متايدا ت،ربی و پژويشيا ،نتانگر آن اس

یه حفظ حیا ،آراستگی به عفاف و رعاي

ح،ا از «توجه جنسیِ ناخواسته» پیتگیری مییند برابر پژويشيا ،ير نوع توجاه جنسایِ
ناخواسته در موقعیتی یه قدر
میشود ،سالم
مزاحم

رد مزاحم ،بیتتر از شخصی اس

روانی و احساس امنی

یه مورد مزاحم

واقاگ

زنان را به مخااطره مایا رناد توجاه ناخواساته ياا

جنسی ،نه تنها موجب احساس تارس و نااتوانی در زناان مایشاود ،بلراه در آناان

استرس يی،انی اي،اد می یند ممرن اس

اين استرس ،به صور اضطرا  ،ختم ،تارس،

احساس درماندگی و يمچنین به صور سردرديای راوان ،مترال سو مصرف دارو و
يا الر  ،آشرار شود آماارياا نتاان مایدياد  42درصاد از ده يازار ا اراد ماورد آزماون،
گفته اند در مح یار خود ،مورد توجه ناخواسته و حتای آزار جنسای ،قارار گر تاهاناد در
اين پژويش ،برآورد شده یه مزاحم يای جنسی ،به تعداد قابا تاوجهی ،موجاب جاا باه
جايی شغلی يا غیب

از یار شده یه يزينهای معادل  183ملیون دالر ،بارای تاکمین خادما

بهداشتی ،برای قربانیان مزاحم يای جنسی در يو دورة دو ساله اي،اد یرده اس
بر توجه و مزاحم

جنسی ،اين زنان ،با پديدة جناي

نرته قاب توجه آن اس

ا زون

بار ت،اوز جنسی ،نیز مواجه شدهاناد

یه در پژويشيای صور گر ته ،بسایاری از زناانِ ماورد ت،ااوز

قرار گر ته ،احساس میینند خودشان ،به نوعی درآن ت،اوز جنسی ،مسئول بوده اند؛ يعنای
نبايد برای آن مرد ،عتوه میآمدند! در نتی،ه آنيا دچاار احسااس گنااه و بای ارزشای نیاز
يستند!(یارلسون ،زيپورين و ايزنستا  ،1382 ،1ص)128
بر اين اساس ،بی توجهی به عفاف و ح،ا  ،عام احساس عدم امنیا

جسامی و روانای و

عدم احساس امنی  ،موجب به وجود آمدن اساترس مایشاود اساترس پاساخ یزلاوژيری،
1.Carlson; Zipurin & Eisenstat
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روان شناختی و عاطفی رد به رآينديای درونی و بیرونی يا يار تاار و تغییار باريمزنناده
تعادل جسمی–روانی انساان اسا ؛ اساترسياای تحرياوآمیاز جنسای ،شاام ترییبای از
تغییرا ر تاری ،پاسخيای غیر ارادی و ترشح يورماونياای مختلاف اسا (دی یلاو و
يلسبر )2115 ،1اولاین و مهام تارين پاساخ مغاز باه تحريراا و عواما اساترسزا ،ترشاح
يورمونی به نام یورتیزول 2در خون اس

یه باع

برانگیختگی ناورونياا در مغاز و باروز

پاسخيايی در بدن میشود یه یايش یارايی ،خستگی و رسودگی را در پای دارد(جاولز،
ويگر و یروگر)2116،3
قرآن یريم ،به صراح رعاي

عفاف و ح،اا را ،امنیا

آ ارين دانساته اسا

«ياا أَيههَاا

النَّبِیه قُ ِ لِکَزْواجِوَ وَ بَناتِوَ وَ نِسا ِ الِمَاؤِمِنینَ يَادْنینَ عَلَایْهِنَّ مِانِ جَالَبِیابِهِنَّ ذلِاوَ أَدْناى أَنِ

يَعْرَ ِنَ َال يَؤِذَيْنَ؛ اى پیامبر! به يمسران و دختران و زنان مؤمنان بگو «جلبا يای خاود را
بر خويش روا رنند ،اين یار براى اين یاه شاناخته نتاوند و ماورد آزار قارار نگیرناد بهتار
اس »(سوره احزا  ،آيه  )53چنان یه منا قان و بیمار دالنی یه نسب

باه زناان ،مزاحما

روا داشتند را مستحق بر خورد ییفر ،معر ی مییناد « لَائِنِ لَامْ يَنِتَاهِ الِمَناا ِقُونَ وَ الَّااينَ ای
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الِمَرِجِفُونَ ِی الِمَدينَ؛ِ لَنُغِرِيَنَّوَ بِهِمْ ثُمَّ ال يَ،اوِرَونَوَ یها إِالَّ قَلایالً »(ساوره
احزا  ،آيه  )61به رماوده عالماه جاوادی آملای «عفا

و عصام

زن حاق اس اسا

يمچون مال ،خون بها يا حرم ترلیفی محض نیس  ،بلره آمیخته با حق اسا
مورد اذي

قرار گیرد ولو خانواده وی رضااي

نمیشود چون عصم

و عف

و

و اگار زنای

بديناد ،بااز يام شاخص خطایاار بختایده

امانتی الهی اس یه بايد حفظ شود و ارزشی باالتر از خاون

انسان دارد»(سوره احزا  ،آيه )53
.1تمایلِ عالی انسانی :بر اساس آيه دمیدن روح الهی در انسان«،وَ إِذِ قاالَ رَبهاوَ لِلِمَالئِرَا؛ِ
إِنِّی جاعِ ٌ ِی الِکَرْضِ خَلیفَ؛ »(سوره بقره ،آيه  ،)31انسان در وجاود خاويش حقیقتای دارد
یه در ساير جانداران يا

نمایشاود(چراغی یوتیاانی ،1333،ص  )83باه رماوده عالماه
1.De Kloet & Holsboer
2.Cortisol
3.Joels; Marian; Wiegert & Kruger
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جوادی آملی ،حقیق

انسان ،نه مایر و نه مون

اس (جوادی آملی ،1333،ص  ،)72زيرا

قرآن یريم می رمايد «يا أَيههَا النَّاسَ إِنَّا خَلَقِنایُمْ مِنِ ذَیَر وَ أُنِثى وَ جَعَلِناایُمْ شُاعَوباً وَ قَبائِا َ
لِتَعارَ ُوا إِنَّ أَیِرَمَرُمْ عِنِدَ اللَّهِ أَتِقاایُمْ»(ساوره ح،ارا  ،آياه )13؛ پاس ايان دو را از چهارة
ذیور و انوث

نتناساید ،بلراه از چهارة انساانی بتناساید در حقیقا انساان را روح او

تتری می ديد نه بدن او؛ انسانی

انسان را جان او تعیین مییند ناه جسام او و ناه م،ماوع

جسم و جان او(جوادی آملی ،1333،ص  )72حقیق
و اغااواگری در تعااارض اساا

زن و روح متعالی وی ،با جلوهگاری

و عفاااف و ح،ااا زن در جااان او و در میااان جامعااه،

معنوي گرايی را گسترش می ديد برخای شاوايد باساتان شناسای پوشاش زناان را ،ت،لای
معنوي گرايی و روحانی طلبی آنيا دانسته اس ؛ «زيس ِ تاريخی ،نتانگر عناصار اشاتیاق
روانی زنان به ح،اا اسا ؛ در نگاارهياا و نقاشایياای ايرانای ،زناان ،مح،او حضاور
يا تهاند؛ «حاال مختلف زن و جايگاه وی در ترییببندی نگارهيای ايرانی ،تابعی از اص
مستوری و حیاورزانه اس

زنان در نگارهيا ،در ینار مردان تصوير شدهاند و در ايان میاان،

نگاارگران ،باااور خاود را درباااره لازوم حفااظ و پاسااداری از حاريم خاااص زناان بااه طاارق
گون اگون در قالب تصوير به نمايش گااارده اناد در واقاگ ناوع تصويرساازی از زناان در
نگارهيا ،بیش از آنره به واقعی

بیرونی وجود ايتان بپردازد ،اشاره باه جنباهياای معناوی و

روحانی زن دارد»(ياسینی ،1334 ،ص)126
در روانتناسی نیز ،یارل گوستاو يون

 ،1در تبیاین ناخودآگااه جمعای ،عنصار معنويا را

عنصاری زنانااه تلقاای یاارده و آریاایتايااز زنانااه «يسااتیا »2را «خااادم معابااد» معر اای یاارده
اس (شینودا بولن ) 1335 ،3يمچنین قرآن یريم ،نار مادر مريم را بارای خادم
گزارش یرده و درباره مقاام معناوی زن ،ايان ساخن بلناد را آورده اسا

در معباد

«وَ لَایْسَ الااَّیَرُ

یَالِکُنِثى وَ إِنِّی سَمَّیْتُها مَرِيَمَ وَ إِنِّی أُعیاُيا بِوَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ التَّیْطانِ الارَّجیم؛ و پسار ،يمانناد
دختر نیس

من او را مريم نام گااردم و او و رزندانش را از شیطان رانده شده ،در پناه تاو
1.Carl Gustav Jung
2.Hestia
3.Shinoda Bolen
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قرار مىديم»(سوره آلعمران ،آيه  )36عباار «وَ اللَّاهَ أَعْلَامَ بِماا وَضَاعَ ْ ،وَ لَایْسَ الااَّیَرُ
یَالِکُنِثى» ،جمله معترضهای از یالم خداوند اس
خاطر بیان شدن از جانب حقتعالی اسا

و علا

مقادم شادن «ذیار» بار «انثای» باه

و مای هماناد یاه از ديادگاه ماادی ،پسار آزادی

بیتتری دارد البته گايى دختر در پایى و پایدامنى ،به جايى مىرسد یه يرگز پسار باه آن
نمىرسد(طباطبائی ،1374 ،ج ،3ص  ،)263يمچون حضر ماريم یلماه «ماريم» در لغا
يمچون واقعی

حضر مريم به معنای عابده و خادمه اس (طبرسی ،1361،ج ،4ص )47و

مراد از «االنثى» زن خاصّى اس (قرائتی ،1383 ،ج ،1ص )53در واقاگ ،معنااگرايی زن یاه
بنا اس

معنابختی به حیا را به ديگران بیاموزد ،با تبرجَ ،ايرساازی و جلاوه نماايیياای

زنانه ناسازگار اس
.0عزت ،حرمت و کرامتطلبی :يری از مقومياای اساسای انساان ،احسااس یراما ،
عز و حرم

نفس اسا

ر تار ديگران نسب

و عاز را در درون او و در

مساتور باودن زن ،حاس یراما

باه وی برمایانگیازد؛ زيارا ح،اا يمچاون صاد ی اسا

گرانبهای يستی زن را در برمیگیرد و بر شخصی

یاه گاوير

او مایا زايد(محمادی آشانانی ،بایتاا،

ص ،)84چارا یااه بتاار يمااواره اشاایای قیمتای را از دسااترس ديگااران دور نگااه داشااته و بااا
شیوهيای خاص از آن مراقب

به يماین جها

نموده اس

اشایايی یاه در يماه جاا يا ا
میديد

میشوند و دسترسی به آنيا آسان اس

ارزش خود را از دس

در آموزه يای قرآن ،آدمیان از یرام

ذاتی برخوردارند «وَ لَقَدْ یَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلِناايَمْ

ِاای الِبَارِّ وَ الِبَحْارِ وَ رَزَقِنااايَمْ مِانَ الطَّیِّبااا ِ وَ َضَّالِنايَمْ عَلااى یَثیاار مِمَّانِ خَلَقِنااا تَفِضاایالً؛ مااا
آدمیزادگااان را گرامااى داشااتیم؛ و آنيااا را در ختاارى و دريااا ،حما یاارديم؛ و از انااواع
روزیياى پاییزه به آنان داديم و آن ياا را بار بسایارى از موجاوداتى یاه خلاق یاردهايام،
برترى بختیديم»(سوره إسرا  ،آيه )71اين احساس یرام
رمان الهی و پیاروی از وحای الهای باه دسا
جَمیعا »(سوره اطر ،آيه )11زنان با رعاي

و عاز ِ ایتساابی ،باا رعايا

مایآياد « مَانِ یاانَ يَريادَ الِعِازَّةَ َلِلَّاهِ الِعِازَّةُ
اين ترلیف الهی ،احساس یرام

خاود را باه

طور یام بازمیيابند در روايا  ،احساس یرام  ،عام یوچو شدن دنیا و ینارهگیری
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از شهوا معر ی شده اس  ،چناان یاه امیار الماومنین(ع) مای رمايناد «مَانِ یَرُمَا ْ عَلَیْاهِ
نَفِسَهَ يانَ ْ عَلَیْهِ الدهنِیَا؛ ير یه نفسش برخود گرامی باشد ،دنیا در نچرش خاوار مایگاردد» و
نیز رواي

«مَنِ اِشِتَاقَ إِلَى اَلَِ،نَّ؛ِ سَالَ عَنِ اَلتَّهَوَا ِ وَ مَنِ أَشِفَقَ مِنَ اَلنَّارِ رَجَگَ عَانِ اَلِمَحَرَّمَاا ِ

وَ مَنِ زَيِدَ ِی اَلدهنِیَايانَ ْ عَلَیْهِ اَلِمَصَائِبَ وَ مَنِ اِرْتَقَبَ اَلِمَوْ َ سَارَعَ ِی اَلِخَیْارَا »(ابان شاعبه
حرانی ،1414،ص  )278دالل

بر آن دارد

.1تمایالت جامعهپذیرانه :پژويشيا نتان مای دياد انساان ،موجاودی اسا
صور اجتماعی و دسته جمعی زيسته اس

یاه نوعا ًا باه

تاريخ و آثار باستانی به جا ماناده از عصاريای

پیتین نیز مويد آن اس (طباطبائی ،1374،ج ،4ص )157بنابراين انسان ،موجودی اجتماعی
يا جامعهپاير شامرده مایشاود(آگ بارن و نایم یاوف ،1356 ،1ص  )27و عادم برقاراری
ارتباط با ديگران و عدم جامعهپايری ،بیمااری روانای اسا (نورمحمدی ،1386 ،ص)121
پیامبر ایرم می رمايند « مثا الماومنین ای تاواديم و تاراحمهم و تعااطفهم یمثا ال،ساد
الواحد اذا اشتری منه عضو تداعی له ساير ال،سد بالسهر و الحمی؛ مث مومنان در دوستی و
ابراز عاطفه و رحم

به يرديگر مث پیرر اس ؛ ير گاه عضوی از آن دردمند شود ،ديگار

اعضای پیرر با بیخوابی و تب با آن عضو يمدردی میینند»(صحیح بخاری ،بایتاا ،اد ،
ص)37
انسانيا در رآيند جامعهپاايری ،باا درونای یاردن ارزشياا و ين،ارياا يااد مایگیرندیاه
چگونه بايد نیازيای زيستی – اجتماعی خود را به شیوهای قابا قباول بارآورده ساازند و باا
ساخ

شخصی

خود ،تح

یه بايد در آن زيس

تاثیر ت،ار و عوام اجتماعی ،خاود را باا محایط اجتمااعی

نمايد ،تطبیق ديد(روشه ،1371،2ص )148قنادان نیز جامعهپاايری را

« ماحص سه رآيند جامعه با رد ،رد با جامعه ،رابطه میان نهاديا و گروهياای جامعاهپااير
یننده» دانسته اس (قنادان ،مطیگ و ستوده ،1388 ،ص)33

1.Nim Koff & Ogburn
2.Guy Rocher
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التزام به عفاف و ح،ا  ،تنها راه حضور اجتماعی سالم زنان باا ا اراد ديگار جامعاه انساانی
اس

منتسریو 1پدر دانش علوم اجتماعی در مورد ضرور حضور شايسته زنان در جامعاه،

میگويد « از دس

ر تن عف

زناان باه قادری تااثیرا باد دارد و باه انادازهای ناواقص و

معايب تولید مییند و طوری روح مردم را اسد مینمايد یه اگر یتوری دچار آن گاردد
و اين اص مهم از بین برود ،بدبختیياای زياادی از آن ناشای مایگاردد؛ باه خصاوص در
دمویراسی یه از دس

حروم
اياان جه ا

ر تن عف

باع

میشود ،اساس حروم

از بین برود؛ به

قااانونگااااران خااو  ،عف ا را توصاایه و از زنااان ،وقااار در اخااالق را توقااگ

دارند»(منتسریو ،بیتا ،ص)325
قرآن یريم ،به صراح

رعاي

ح،ا را در ارتباطا گوناگون ،مورد تکیید قرار میديد

و از آشرارسازی زيورآال  ،حتی به وسیله زدن پا ،بر زمین ،نهی مییناد « وَ لَاا يَضِارِبْنَ

بِکَرْجَلِهِنَّ لِیَعْلَمَ مَا يَخفینَ مِن زِينَتِهِنَّ ؛ و ينگام راه ر اتن پايااى خاود را باه زماین نزنناد تاا
زين

پنهانیشان دانسته شود»(سوره نور ،آيه )31به رموده عالمه جوادی آملی ،در ضاای

جايلی ،زين يا را گايی به دس  ،گايی به پا ،گايی به چهره و اينياا نصاب ماییردناد
آيه ،اين امر را نهی مییند و می رمايد طوری راه نروياد یاه ايان خلخاالياا صادا یناد و
بیگانه را تحريو نمايد ،يم چنین پايا را محرم به زمین نروبید(جوادی آملی ،ساي

اسرا،

سوره نور ،جلسه  )16در روايا پیامبر ایرم(ص) نیز مصاديق آن ،يمچون نهی از پوشیدن
لباس ناز « ،بر شما باد پوشیدن لباس ضخیم ،چرا یه ير یه لباسش نااز
ناز

باشاد ،ديانش

اس »(سیوطی )1414،و استفاده از عطر برای جا ديگاران ،نهای شاده اسا « ،أَیَ

امْرَأَة تَطَیَّبَ ْ ثُمَ خَرَجَ ْ مِنِ بَیْتِهَا َهِیَ تُلِعَنُ حَتَّى تَرِجِگَ ؛ ير زنای ،عطار بزناد و از خاناه اش
بیرون رود تا وقتی یه به خانه خود برمیگردد ،لعن میشود»(یلینای ،1417،ج ،5ص) 518
بنابراين صرف بهره مندی زيس

اجتماعی با ديگران ارزشمند نیس  ،بلره بايد يد مند و به

دور از ير گونه تفررا ابزاری باشد

1.Montesquieu

 / 201فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،33بهار و تابستان 2311

.3جلوه نمایی ،نشانه اختالل شخصیتی – رفتاری :پاژويشياای روانشاناختی بسایاری
نتان میديد یه تبرج و جلوهنمايی و ینار نهادن حیا ،عفاف و ح،اا  ،مایتواناد نتاانه و
نمود يری از اختالليای شخصیتی و ر تاری باشاد؛ یاارِن يورناای 1در یتاا روانتناسای
زن ،با اشاره به «اختاللِ نیاز نورتیو محبوبی » یه به صور يای گوناگون َاير میشاود،
میگويد «در بعضی موارد ،نیاز به محبوبی  ،اصوالً يا حتی منحصراً ،در زمین؛ جنسی َااير
میشود(يورنای )1337 ،به يمین جه  ،يری از عوام روانی در یمرن

یردن عفاف و
تااريای

ح،ا  ،زخميا و عقدهيای روانای ،يمچاون عقاده «توجاه و مهارطلبای» اسا

اجتماعی و روانی ،تحقیريا و برآورده نتدن خواستهيا و امیال ،موجاب تتاری عقادهياای
روانی و به ويژه عقده حقار در ضمیر ناخودآگاه انسان میگردد امیال ارضا نتدهای یاه
در ضمیر ناخودآگاه انباشته شده اند ،در انتخا پوشا  ،طرز برخورد و سخنان رد ،نماود
پیدا مییند و َاير میگردد روانشناسان به صراح
تعويض لباس و انتخا رن

مایگويناد «زناان و مردانای یاه در

يای متنوع مبالغه و وساواس دارناد ،جاز جباران ياو نقیصا؛

ذاتی یار ديگری نمیینند؛ ا راط در لباس پوشیدن يم نچیر ا اراط در حارف زدن ،ناوعی
مبالغه و زيادهروی اس
اس

و زيادهروی يم شر منحرف و پی گم یردهای ،از حس حقار

زنی یه مورد توجه مردان نباشد ،مییوشد تا با پوشیدن لباسيا و زين يای مختلف

جبران نازيبايی خود را یرده و احیاناً توجه ديگران را از نقاائص صاوری خاويش ،منحارف
سازد»( یینیا ،بی تا ،ج ،2ص )45
به گفته روانتناسان ،عقده ممرن اس

خودمختار شود و ینترل تمام شخصی

گیرد اگار چناین شاود ،شاخص تماام وجاود خاود را در خادم

را باه دسا

ارضاای آن عقاده قارار

میديد(شاملو ،1388 ،ص )47بدينسان در برخی موارد ،عقادهياا تعیاین یننادة يماه چیاز
يستند؛ از چگونگی ادرا

جهان گر ته تا ارزشيا ،عالقمندیياا و انگیازشياا» (شاینودا،

 ،1334ص  )318بنااابراين ماایتااوان يراای از عواماا رویآوردن بااه ريناا

آرايااش و

خودنمايی را نمودِ عقدة حقار و بازتا امیال ارضا نتدة دوران یاودیی دانسا

زيارا

1.Karen Danielsen
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نیازيا و تمايال ارضا نتده آن دوران ،موجب تتری عقدهيايی در روان انساان شاده یاه
در خودآرايی و خودنمايی در بیرون از محیط خاانواده جلاوهگار مایشاود ا ازون بار آن،
مهرطلبی به عنوان يری از زخميا و عقدهيای روانی ،میتواند باه شار مطیاگ و زيردسا
بودن ،خوشحا ل یردن ديگران به يار قیمتای ،عادم اعتمااد باه نفاس ،جلاب توجاه و نگااه
ديگران در ا راد مهرطلبَ ،اير شود بدين رو اس
تتنه دريا

یه رد مهرطلاب باه شاد محتااج و

حماي  ،عتق اترايی يا رابطه عتقی اس

یه وی خاود را باه یلای تسالیم و

منقاد نگاه طرف مقاب نمايد ،چرا یه بین خاودِ علای و خاود ايادهآلایاش ،اصاله زياادی
حس مییند خود ايدهآلی به وی امر مییند یه بايد به رر جلاب توجاه ،نگااه و محبا
ديگران باشی ،در ارايه خود و داشتهياي

چناان دسا

و دلبااز باشای و عتاق و ادایاری

مباول بداری یه تو را با چتم ،یالم و ر تار ،نوازش ینند ريته اين اختالل ،رواباط غلاط
خانوادگی اس ؛ چون رابطه ا رادِ بعضی از خانوادهيا ،طوری اس

یه احساسای متزلازل و

ناامن در بین ا راد خانواده اي،اد مییند در اين صور بچهيا رر میینناد باه يار قیما
یه شده بايد محب

ديگر اعضای خانواده را جلب ینناد تاا شاايد در اماان باشاند ،پاس باه

مهرطلبی میپردازند (يورنای ،1383 ،ص )215از سوی ديگار بادان رو یاه دياده شادن و
ابراز خود ،يری از نیازيای انسان اس (دوان شولتز ،)1331،در صورتی یه اعضای خاانواده
به اين نیاز ،پاسخ مثب

نديند ،عقده مهرطلبی شروع به عالیا

ماییناد و ارد بارای اباراز

خود و ديده شدن به بیرون از خانواده پناه میبارد یاه يرای از پیاماديای آن در باانوان ،در
آشرارترين حال  ،جلب توجه ديگران و عدم التزام به عفاف و ح،ا اس
عالوه بر موارد پیش گفته ،روانتناسان ،اختالل شخصی يیستريو را يری از عواما یناار
گااشتن عفاف و ح،ا و روی آوردن به لباسيای رنگارن

و يوسانگیز برشمرده اناد؛

«ا راد مبتال به اين اختالل برای جلب توجه ،تايید و احترام ديگران ،به شار ا راطای دسا
به ر تاريای احساسیِ نمايتی و برونگرايانه میزنند؛ شايد به عل
اين یه شايسته دوس

داشته شدن يستند يا به علا

عدم اطمیناان درونای باه

ایاراه در شاناخ

آرزوياای شخصای

خود ،اين ا راد ،شایفته خوشاحال و م،ااو یاردن ديگاران يساتند آنياا باا لبااسياای
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رنگارن

و يوسانگیز ،سخنان احساسی و بلهوسانه ،ادا و اطوار راوانَ ،ااير مایشاوند و

اغلب ،سطحی و نمايتی يستند ارتباطا آنيا با ديگران ،گرچه به َاير عاطفی اس  ،اماا
رضاي

بخش نیس

اختالل شخصی

یه بهطور معمول بسایاری از ا اراد مباتال باه

نرته قاب توجه آن اس

يیستريو ،تمايال جنسی را به ديگران نسب

میديند در حاالی یاه در

خود ،ير نوع تمايلی را انرار میینند برابر پژويشيا ،زنان بیتتر از مردان به ايان اخاتالل،
دچار میشوند؛ برای مثال ويژگیيای اغواگری يی،انی و مالح
از مردان نسب

در جامعه ،به زنان بیتاتر

داده میشود(یارلسون ،زيپورين و ايزنستا  ،1383 ،1ص )81

بحث و نتیجهگیری
ح،ا نتانی از شئون انسانی

و پديدهای اس یه قادمتی باه انادازه طاول تااريخ بتاري

دارد موضااوع ح،ااا  ،در رويررديااای گوناااگون ديناای ،رينگاای ،سیاساای ،اجتماااعی،
اقتصادی و مورد پژويش قرار گر تهاس

پژويش حاضر به شایوه توصایفی -تحلیلای باه

بررسی تطبیقی رويررديای اثباتی روانتناختی بر اساس آموزهيای قرآن یريم و روياا و
يمچنین علم روان شناسی پرداخ
 حیا ،ملرهای نفسانی اس

و نتان داد

یه موجب خودداری انسان از ان،ام امور ناپسند(تمام امور)

و دوری گزينی از ان،ام یاريای خالف آدا مایگاردد عفااف باه طاور وياژه ،باه
معنای حفظ نفس از شهوا نفسانی و ح،ا  ،پوشش و نماد بیرونی و َايری آن دو
اس ؛
 براساس سیستم بیولوژيری و زيستی ،نوروبیولوژيری ،طر  ،تمايال عالی انسانی و
روح الهی زنان ،امنی

خوايی ،عز انسانی ،تماي انساان باه جامعاهپاايری و تادبیر

ويژه زنان بارای ا ازايش جااابی  ،در درون وجاود زناان گارايش باه حیاا ،عفااف و
ح،ا وجود دارد چنان یه جلوه نمايی و توجه خوايی جنسی ،امران دارد نتانگان
اختالل شخصیتی و ر تاری و باز نمود عقدهيای ارضا نتده دورانيای پیتین باشد؛

1.Carlson; Zipurin & Eisenstat
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 آموزهيای دينی در قرآن و روايا با رويررديای روانشاناختی بیاان شاده در مقالاه،
براساس آياا

يمسو بوده اس

طار و نچارا روانتناساساان ر تاارگرا(مبنی بار

غريااازی باااودن احسااااس شااارم و خ،الا ا

در درون انساااان) و يمچناااین سااااختار

نوروبیولوژيری مغز ،وقتی زن از اص عفاف و ح،ا

اصله بگیرد ،تررار ر تارياای

جنسی در زن و نگاه از سوی مردان موجب سیری ناپايری میشاود یاه نهايتااً باعا
ناامنی و عدم احساس آرامش در جامعه اس  ،درحالی یه احساس امنی  ،دومین نیااز
انسان برای رشد و شرو ايی رد و جامعه مطرح شدهاس ؛
 می به تعالی و رشد ،از ديگر مسائ يمسو با آموزهيای قرآنی اس یه به وضاوح در
آثار ينرمندان از جملاه نگاارگران ايرانای باه تصاوير یتایده شاده اسا
نچريا روانشناسی يون

بار اسااس

 1نیز ،در درون انسان به خصاوص زناان بعادی روحاانی و

عار انه وجود دارد اين می روحانی نتان میديد یه در صاور

رينا

ساازی بار

اساس پرورش استعداديای انسانی و اصا انساانی  ،زناان ،عاز و یراما طلبای را
انتخا خوايند یرد ،زيرا صرف حضور در جامعه ،مفید نخواياد باود ،بلراه حضاور
بايد مبتنی بر یرام

و اص انسانی

باشد تاا رشاد بار اسااس شايساتگیياای انساانی

صور پايرد؛
 اختالل شخصی

يیستريو و عقده مهرطلبی از جمله عوام روانشاناختی اسا

موجب میشود میا باه عفااف و ح،اا در جامعاه یامرنا
تربی خانوادگی و برآورده نتدن نیازياای توجاه ،محبا
خانوادهيا اس

یاه

شاود و ريتاه آن در

و دوسا داشاتن از ساوی

یه بايستی در اين امر توجه الزم را داشته و در اين زمینه آموزشياای

الزم را ببیند
پیشنهادها :بر اساس نتاي اين پژويش ،پیتنهاديای زير ارائه میشود

1.Jung
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 با عناي

به تمايال جامعهپايرانه زنان ،اطالعرسانی و آگايیبختای در ماورد نقاش

بیبدي عفاف ورزی و رعاي

ين،اريای مربوط به پوشش زنان ،با يمرااری صادا و

سیما ،م،ال علمی و مطبوعا و نیز با استفاده از ضای م،ازی ،گسترش يابد؛
 از آن،ا یه موارد تخلف از ين،اريای مربوط به پوشش ،يرسان و يمانند نیسا ،
برخورد قانونی با آن بايد با نگرشی جامگنگرانه ،مورد بررسی علمی قارار گیارد و
از روانتناسان ،روانپزشران و متاوران مايبی بارای مقابلاه ماؤثر باا بادح،ابی و
درمان موارد برخاسته از اختالليای شخصیتی-ر تاری ،یمو گر ته شود
قدردانی :از مسئوالن دانتگاه قم ،دانتگاه تربی

مدرس ،دانتگاه الزيرا و دانتاگاه علاوم

و معارف قرآن یريم یه ير يو بهسهم خود ،زمین؛ تدوين و ترمی اين پژويش را ارايم
ساختند ،تقدير و تترر مینمايم
منابع
1

ابن شعبهحرانی ،حسن بن محمد( )1414تحف العقول قم جامعهمدرسین

2

اباان مساارويه ،محمااد باان يعقااو (بیتااا) تهااايباالخااالق و تطهیاار االعااراق باایجااا
مرتبهالثقا هالدينیه

3

ابن منچور ،محمد بن مررم( )1414لسان العر

4

ابواالعلی مودودی(بی تا) الح،ا (چاپ اول) بیجا دارالفرر

5

اشنايدر ،براون( )1371پوشا

بیرو

دارالفرر

اقوام مختلف (ییوان شرويی ،متارجم) بایجاا انتتاارا

یارگاه ينر
6

بخاری ،محمد بن اسماعی ( )1331صحیح بخاری (عبدالعلی نور احراری ،مترجم) بی جاا
شیخ االسالم احمد جام

7

بريزندين ،لاوآن( ) 1331مغاز زناناه (محسان ديقاانی و ساهیال پیماانی ،مترجماان) تهاران
انتتارا ارشد

8

جوادی آملی ،عبداله( )1333زن در آيینه جاالل و جماال الهای قام مریاز نتار باین الملای
إسرا
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3

جويری ،اسماعی بن حماد( )1414الصحاح ،تاج اللغه و صاحاح العربیاه بیارو

دارالعلام

للماليین
 11چراغی یوتیانی ،اسماعی ( )1333خانواده ،اسالم و منیسم قم موسسهآموزشی و پژويتی
امام خمینی
 11حسام الدين يندی ،متقی(بی تا) ینزالعمال ای سانن االقاوال و اال عاال بیارو

دارالرتاب

العلمیه
 12حسینی زبیدی ،محمد مرتضی( )1414تاج العروس من جواير القاموس بیرو
 13دوران  ،وي (بی تا) لااا

دار الفرر

لسافه (عبااس زرياا  ،متارجم) تهاران ساازمان انتتاارا و

آموزش انقال اسالمی
 14راغب اصفهانی ،حسین بن محمد( )1412مفردا الفا قرآن یريم بیرو
 15رجبی ،عباس( )1383حیا و خود آرايی؛ نقش آن در سالم

دارالقلم

روانی زن معر

(-48 ،)87

 56قاب بازيابی از
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/300385/
 16رودز ،استون ای( )1332تفاو يای جنسیتی را جدی بگیريم (معصومهمحمادی ،متارجم)
قم پژويتگاهحوزه و دانتگاه
 17روشه ،گی( )1371ینش اجتماعی (يما زن،انی زاده ،مترجم) متهد انتتارا

ردوسی

 18ساقیان ،محمد؛ اختری ،زينب؛ صالحی ،مريم؛ صحرايی ،يداي ؛ بوربور ،زيرا( )1336ابعاد
نوروبیولوژيو عفاف و ح،اا
بازيابی از

مطالعاا اجتمااعی زناان و خاانواده  36-77 ،)6(4قابا
https://www.magiran.com/paper/1970310

 13سیف ،علی ایبر( )1375روان شناسی پرورشی تهران آگاه
 21سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی برر( )1414الدرالمنثور ی التفسیر باالماثور قم یتابخانهآيهاس
مرعتی ن،فی
 21شاملو ،سعید( )1388مرتبيا و نچريهيا در روان شناسی شخصی
 22شولتز ،دوان؛ شولتز ،سیدنی الن( )1331نچريهيای شخصی

تهران رشد

(يحیی سید محمدی ،مترجم)

بیجا نتر ويرايش
 23شااینودا ،بااولن( )1334انااواع مااردان ( رشااید قهرمااانی ،متاارجم) تهااران بنیاااد ريناا
زندگی(چاپ يفتم)
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 24طباطبائی ،محمد حسین( )1374المیزان (محمد بااقر موساوی يمادانی ،متارجم) قام د تار
انتتارا اسالمى جامع؛ مدرسین حوزهعلمیه قم
 25طبرسی ،ض بن حسن( ) 1361م،مگ البیان (حسین ناوری يمادانی ،محماد مفاتح و ساید
ابرايیم میرباقری ،مترجمان) تهران انتتارا
 26قنادان ،منصور؛ مطیگ ،نايید؛ ستوده ،يداي

رايانی
اله( )1388جامعه شناسی مفايیم یلیدی تهران

انتتارا آوای نور
روانای زنااان

 27یارلساون ،یاارن جای؛ زيپاورين ،تاارا؛ ايزنساتا  ،اساتفانی( )1382بهداشا

(خدي،ه ابوالمعالی،يائیده صابری ،ژينوس لطیفای و مهادی محای الادين بناا  ،مترجماان)
تهران ساواالن(چاپ دوم)
 28یارن ،يورنای( )1387روان شناسی زن (محمد حسین سروری ،مترجم) تهران دانژه(چاپ
دوم)
 23یريمی ،يوسف( )1387روان شناسی اجتماعی تهران ارسباران
 31یی نیا ،مهدی(بیتا) مبانی جرم شناسی ج ،2بیجا بینا
 31یلینى ،محمد بن يعقو ( )1417الرا ی (على ایبر غفاری و محمد آخوندى ،مصاححان)
تهران دار الرتب اإلسالمی؛
 32م،لسی ،محمد باقر( )1364بحاراالنوار ابوالحسان موساوی يمادانی ،جلاد 67و ،68تهاران
یتابخانهمس،د ولی عصر
 33محمدی آشنانی ،علی( )1372لسفهح،ا

قم انتتارا قلم

 34محمدی آشنانی ،علی( )1378ح،ا در اديان الهی قم ياقو
 35مختاريان پور ،م،ید؛ گن،علی ،اسد اله( )1331نهاادی ساازی عفااف و ح،اا در جامعاه؛
رويرردی رايندی تحقیقا

رينگی ايران  151-117 ،)3(4قاب بازيابی از
https://www.magiran.com/paper/951937

 36مصطفوی ،حسن( ) 1368التحقیق ی یلما القرآن الرريم تهران وزار
اسالمی
 37مطهری ،مرتضی( )1332آشنايی با قرآن ج  ،4برنامه نرم ا زاری نور مطهر
 38مطهری ،مرتضی( )1332مسئلهح،ا
 33مطهری ،مرتضی( )1332نسبی

برنامهنرم ا زاری نور مطهر

اخالقی برنامه نرم ا زاری نور مطهر

رين

و ارشاد
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 41معین ،خدي،ه( )1386روانتناسی پوشش و مصونی

از منچر قارآن یاريم صالنامه قرآنای

یوثر ( 123-111 ،)25قاب بازيابی از
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/21/%d9%82%d8%b1%d8%a2%
d9%86%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1.

 41منتسریو ،شارل دو(بیتا) روح القوانین ( علی ایبر مهتدی ،مترجم) تهران امیریبیر
 42می  ،جان استوار ( )1385رساالهآزادی (محماد جاواد شایخ االساالمی ،متارجم) تهاران
شری

انتتارا علمی و رينگی

 43نراقی ،مولی مهدی( )1377اخالق اسالمی (ساید جاالل الادين م،تباوی ،متارجم) تهاران
حرم
 44نقدی ،محمد( )1313الح،ا و السفور بغداد مطبعهآدا
 45نورمحمدی ،غالمرضا( )1386انسان و زيس

اجتماعی او باا نگاايی باهآماوزهياای دينای

نتريه طوبی ،121 ،)24(1386،قاب بازيابی از
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/4986/43258

 46نیم یوف ،ماير رانسایس؛ آگ بارن ،ويلیاام یلادين
حسین آريانپور ،مترجم) بیجا شری
 47يورنای ،یارن( )1383عصبی

( )1356زمیناهجامعاهشناسای (امیار

سهامی یتا يای جیبی

و رشد آدمی (محمد جعفر مصفا ،مترجم ) تهران به،

 48يورنای ،یارن( )1337روانتناسی زنان (سهی سمی ،مترجم) تهران ققنوس
 43ياسااینی ،ساایدهراضاایه( )1334پوشااش و ماانش زنااان در نقاشاای و ادبیااا ايااران ،تهااران
پژويتگاه رين
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