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حیا و عفت زنان و نقش آن در منتظرپروری
زهرا علوی1

چکیده
نوش���تار حاضر با موضوع »حیا و عفت زن���ان و نقش آن در منتظر پروری« به تبیین جایگاه 
عفاف و حیا در قرآن پرداخته و جلوه های گوناگون حیا و عفت در س���ه حوزه خودس���ازی، 
دگرسازی و زمینه سازی را مورد بحث قرار داده تا جایگاه منتظر را در این سه حوزه تحلیل 
کرده و به این وسیله یکی از راه های حرکت به سوی جامعه مهدویت تبیین شود. به طور 
یقی���ن نی���روی درونی عفت و حیا که قرین با تقوای الهی اس���ت، عامل بس���یار مهم و بزرگی 
اس���ت ک���ه در پرتو آن افراد منتظ���ر تربیت یافت���ه و جامعه را برای پذی���رش حکومت آخرین 

ذخیره الهی آماده می کند.
واژگان کلیدی: حیا، عفت، حجاب، انتظار، منتظر.

1. مقدمه
در دعای مأثور از امام زمان که درس���نامه بزرگ تربیتی اس���ت، آمده است: »و عیل النساء باحلیا والعفه؛ 

و ب���ر زن���ان حی���ا و پاکدامنی تفض���ل بفرما«. آموزه ه���ای مهدوی می تواند نقش بس���یار ارزش���مندی 

در زندگ���ی منتظ���ران و به خصوص زنان داش���ته باش���د. در دعای »الله���م ارزقنا توفیق الطاع���ه و...« که 

منتصب به امام زمان؟جع؟ است و مرحوم کفعمی در المصباح و بلد االمین، اولین کسی است که 

آن را نق���ل می کند، امام در میان همه صف���ات، حیا و عفت را برای زنان از درگاه خداوند می خواهد 

که بسیار جای تأمل دارد. 

از آنجا که یکی از وظایف منتظران، ش���تاب در برآوردن خواس���ته های امام زمان ؟جع؟ اس���ت، 

بنابراین، شخص منتظر باید در تحقق آن در زندگی خود بکوشد. منتظر کسی است که دارای نوعی 

آمادگی است؛ آمادگی برای پاک شدن، پاک زیستن و دور ماندن از زشتی ها و وصول به تزکیه نفس 

که با تالش و کوش���ش پیگیر و خس���تگی ناپذیر خود را برای ش���رکت در نهضت عظیم ایمانی حضرت 

مهدی؟جع؟ که شکس���ت تاریکی ها، فس���ادها، جنایت ه���ا و قدرت طاغوت ه���ا و برپایی حکومت 

ع���دل الهی و تحقق قول و ایمان خداوند اس���ت، آماده می کن���د. منتظران، همه افراد جامعه اعم از 

زن، مرد، پیر، جوان و... هستند، اما در این نوشتار از زنان منتظر بحث می شود. 

حی���ا و عف���ت نیروی���ی درون���ی اس���ت که در رفت���ار ف���رد نمایان اس���ت. منتظ���ران به وی���ژه زنان با 

بهره من���دی از تربیت مهدوی، خود را تحت والیت و تربیت امام خویش قرار می دهند. حیا و عفت 

1 . دانش پژوه دوره دکتری، رشته علوم قرآن، گرایش تربیتی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.
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از موضوعاتی اس���ت که در طول تاریخ آراء و تفس���یرهای گوناگون در مورد آن صورت گرفته و توانسته 

تحوالت عظیمی را ایجاد کند و نویس���ندگان زیادی به این مس���ئله پرداخته اند. در رابطه با موضوع 

عفت در این نوشتار سؤاالت زیر بررسی شده است.

-  حیا و عفت تا چه اندازه مورد توجه اسالم قرار گرفته است؟

- جلوه های حیا و عفت کدامند؟

- مسئولیت زنان در ارتباط با منتظر پروری در بعد حیا و عفت چیست؟

- نقش حیا و عفت در زندگی منتظران با نگاه جامعه شناسی و درون دینی، چیست؟

2. اهمیت و سفارش اسالم به حیا و عفت
امام صادق؟ع؟ ایمان و حیا را قرین یکدیگر دانسته و فرمود: »ال امیان ملن الحیاء له؛ کسی که حیا ندارد 

ایمان ندارد«. رئیس مکتب جعفری، شیعیانش را مورد خطاب قرار داده و به آنها  سفارش می کند 

کس���ی ک���ه ایمان دارد، حیا دارد و ف���ردی که حیا ندارد نمی توان او را مؤمن خواند. رس���ول  خدا؟ص؟ 

در کن���ار س���تایش صفت حیا برای عم���وم آن را برای زنان نیکوتر دانس���ته و فرمود: »احلیا حس���ن لکنه 

و یف النس���اء احس���ن؛ و بدترین زنان را کس���انی دانس���ته که از این ویژگی س���رمایه کمتری دارند«. »ش���ر 

نس���ائکم...القلیله احلیاء؛ بدترین زنان ش���ما کم حیاترین آنها اس���ت«. حیا یک انگیزه درونی است که 

در رفتار ظهور یافته، زن را به س���وی کمال و ایمان فرا می خواند و س���بب می شود که فرد در پیشگاه 

خداون���د و بن���دگان او بزرگواری یافته و مقامی واال به او ارزانی کند. هر چه حیا در زن بیش���تر باش���د، 

پایبندی او به عفت و پاکی و حجاب بیشتر است. )موحد قزوینی، 1388، ص 70( اسالم برای زنان 

ع���زت و ش���خصیت و بزرگواری به ارمغ���ان آورده و به زنان س���فارش می کند که این صفات در س���ایه 

عفت و حیا به اوج و کمال می رسد.

3. جلوه های عینی حیا و عفت
دین مقدس اس���الم به عنوان آیین جامع و کامل خداوند دس���تورهای حکیمانه ای مبتنی بر لزوم 

عف���ت و حی���ا در ابعاد گوناگ���ون مطرح کرده که رعایت این امور حفظ عف���ت و حیا و اعتالی روح را به 

دنبال دارد.

3-1. عفت در نگاه

زن���ان منتظ���ر می دانن���د که قرآن و اه���ل بیت زنان را به حی���ا عفت دعوت می کنن���د. »و قل للمومنات 

یقضض���ن م���ن ابصارهن؛ و به زن���ان با ایمان بگو چش���م های خود را ف���رو گیرند« )ن���ور: 3(. کنترل نگاه 



ح
 ای

ع و
 تف

انز
 ز

نزو
زشق

 زآ
 شد

نز
ظت

دزآز
یر

7

زمین���ه ای ب���رای حفظ حیا و عفت اس���ت و رها کردن چش���م، قلب انس���ان را غافل کرده و چش���م به 

دنب���ال ه���وس می رود. حضرت علی؟ع؟ س���رانجام عدم کنترل دیده را چنی���ن توصیف می کند: »اذا 

ابصرت العین الش���هوه القلب عن العاقبه؛ هنگامی که چش���م در امور ش���هوت رانی تیز شود، قلب انسان 

از عواق���ب ش���وم آن کور می گردد«. ترک نگاه ه���ای حرام، غنچه های عفت و حیا را در وجود انس���ان 

ش���کوفا می کند، در غیر این صورت باید به دنبال خواهش های نگاه گام برداش���ت. )موحد قزوینی، 

)1388

 3-2. عفت در گفتار

قرآن کریم به زنان س���فارش می کند که در گفتار خود نرمی و طنازی نداش���ته باشید. تعبیر به »طمع 
بیم���ار دالن« تعبیر لطیفی اس���ت که احس���اس هر زن غیرتمند را برمی انگی���زد که عفت خود را حفظ 

کنن���د و خ���ود را از نن���گ طمع افراد ناپاک و آل���وده دل برهانند )موحد قزوین���ی، 1388، ص 30(: »ان 

ضعن بالقول فیطمع الذی یف قلیه مرض و قلن هلم معروفا؛ به ناز سخن نگویید تا کسی که دلش  اتقین فال تن

بیمار اس���ت در شما طمع نکند و سخن پس���ندیده بگویید« )احزاب: 32(. زنان باید از سخن گفتن 

با تبس���م و الفاظ ش���یرین و نازک با مردان بپرهیزند؛ زیرا این کار دل های بیمار را تحریک کرده و آنها 

را وادار می کند که متعرض تر ش���ده و ش���رافتت را در معرض خطر قرار دهند )موحد قزوینی، 1388، 

ص 134(.

اگر زن مسلمان جایگاه و نقش خود را نشناسد و بدون حفظ اصول و حریم ها وارد جامعه شود، 

کارکردی فراتر از آنچه که زن هویت باخته غربی به آن دچار شده است، نخواهد داشت و رفتارهای 

غیر اخالقی یعنی، با ناز و کرش���مه و به گونه ای تحریک آمیز با مردان س���خن گفتن و حرکات س���بک 

از خ���ود نش���ان دادن، عفت زن را پایمال می کن���د. برای حفظ وقار و عف���ت، خداوند می فرماید: »و 

سخنی پسندیده بگویید«. زن مسلمان برای حفظ حیا و عفت خویش بر خود الزم می داند که به 

طور عادی و بدون زیباس���ازی لحن، س���خن بگوید و سخن گفتنش سنگین و همراه با وقار و ادب و 

احترام که درخور او باشد، آن هم به اندازه الزم. )موحد قزوینی، 1388، ص 135(

زن منتظر با بهره مندی از تربیت مهدوی که برای آنها از خداوند درخواست عفت و حیا می کند، 

می کوش���د گفتارش به گونه ای باش���د که هیچ آسیبی به س���نگر عفت او نرسانده و وجود پاکشان را از 

طمع افراد بیمار دل حفظ کند.

3-3. عفت در رفتار

»رفتار، میوه ش���ناخت اس���ت و بس���ته به می���زان بینش و اعتق���اد در رفتار نیز تغیی���رات کمی و کیفی 
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فراوانی حاصل می شود«. )معین االسالم، 1388، ص 192(. زن منتظر با توجه به اینکه رفتارهایش 

بیانگر عفت و حیاء اوس���ت خود را مس���تلزم عمل به دستورات اسالم می داند تا در پرتو آنها و دعای 

امامش به س���وی قرب الهی گام برداش���ته و زمینه ساز دولت مهدوی شود. »وال یضربن بأرجلهن لیعلم 

ما حیفین زینهتن؛ آنها به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانشان آشکار نشود 

و صدای خلخالی که بر پا دارند به گوش رسد« )نور: 32(. 

آنه���ا ]زن���ان[ در رعای���ت عف���ت و دوری از اموری ک���ه آتش ش���هوت را در مردان ش���عله ور می کند و 

ممکن اس���ت منتهی به انحراف از جاده عفت ش���ود، آنچنان باید دقیق و س���ختگیر باشند که حتی 

از رس���اندن ص���دای خلخالی ک���ه در پای دارن���د به گوش م���ردان بیگانه خ���ودداری کنن���د و اینگونه 

باریک  بینی اسالم در این زمینه است. )مکارم شیرازی، 1374، 441/14(

این مطلب بیانگر آن اس���ت که اس���الم به قدری در مورد حفظ حریم عفت، پافش���اری می کند که 

حتی اجازه چنین کاری را نمی دهد. بنابراین، به طریق اولی انجام هر عملی مانند سبکی و هرزگی 

و... که آتش شهوت جوانان را شعله ور می کند، اجازه نخواهد داد.

یوس���ف غالم���ی )1381( در کت���اب راز یک فریب س���خن گفت���ن و راه رفت���ن را از دش���وارترین کارها 

دانسته و می نویسد: 

رفتار زن به هر شـــکل باشد دارای پیام اســـت، راه رفتن، نگاه کردن، سخن گفتن و پوشش 

او همـــه زبان ارتباط وی با دیگران اســـت و این امر انکار نشـــدنی اســـت. به یـــاد دارم زمانی که 

دختـــر و پســـر جوانـــی را به جـــرم ناپاکی دســـتگیر و محاکمـــه کردند. از پســـر پرســـیدند: چگونه 

مطمئن شـــدی که این دختر به پیشنهاد گناه پاســـخ مساعد می دهد؟ با چشم حرکتی انجام 

داد؟ گفت: نه، جز اینکه احســـاس کردم اگر به گناه تمایل نداشت از نگاه من به نرمی استقبال 

نمی کرد. 

4. حیا و عفت در پوشش
پوش���ش و حجاب مالزم حیا و عفت اس���ت، چنانچه حیا و ایمان مالزم یکدیگرند. به همین دلیل  

یکی از ثمرات عفت و حیا درونی به صورت حجاب و پوش���ش تبلور پیدا می کند. قرآن کریم پوشش 

؛ روس���ری های خود را  مرهن عیل جیوبین را یکی از ویژگی های مهم زن مس���لمان می داند: »ولیضربن بن

بر سینه خود افکنند« )نور: 30(.

خمر، جمع خمار )بر وزن حجاب( در اصل به معنای پوش���ش اس���ت، ولی بیش���تر به چیزی گفته 

می شود که زنان با آن سر خود را می پوشانند )روسری(. جیوب جمع جیب به معنی یقه پیراهن است 

که از آن تعبیر به گریبان می شود و گاه قسمت باالی سینه به تناسب به مجاورت با آن نیز است. زنان 
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قبل از نزول این آیه روس���ری خود را به نش���انه یا پش���ت س���ر می افکندند، به طوری که گردن و کمی از 

س���ینه آنها نمایان می شد. قرآن دستور می دهد روس���ری خود را بر گریبان خود بیفکند تا هم گردن و 

هم آن قسمت از سینه که بیرون است، مستور شود. )مکارم شیرازی، 1374، 440/14(

حجاب صدفی است که نگهبان حیا و عفت زن است و او را از نگاه های آلوده و طمع بیماردالن 

حفظ می کند. در جهان آفرینش، همه موجودات ظریف و ضربه پذیر در پوشش های آسیب ناپذیر 

قرار گرفته اند. این پوش���ش مطابق موقعیت هر موجود به خوبی از آن محافظت می کند. خداوند، 

مغز ظریف و حس���اس آدمی را که با کمترین آس���یب لطمه می بیند در محل س���خت و نفوذناپذیری 

ق���رار داده ت���ا از آس���یب ها دور بماند. زیان پذیری و پیامدهای آس���یب او به مراتب بیش���تر از آس���یب 

مغ���ز اس���ت. اگر زن آس���یب دیده و به انح���راف افتد هزاران نفر توس���ط او به راه باط���ل قدم می نهد. 

زن با پوش���ش مانند باغ میوه اس���ت که دورش حصار باش���د، باغ���ی که دیوار دارد ب���دون هیچ تابلو 

و اعالمی���ه ب���ه رهگذران خود می فهماند که دسترس���ی ب���ه گل و میوه من جز ب���رای صاحبم ممنوع 

است. )غالمی، 1381، ص98-97(

4-1. انتظار و مسئولیت منتظران مؤمن 

مس���لمانان در برابر امام عصر خود حضرت مهدی؟جع؟ مسئول هستند و برای زمینه سازی ظهور 

آن حضرت وظایفی دارند. منتظرین راس���تین با پذیرش این مس���ئولیت ها، خ���ود و جامعه خود را 

ب���رای پذی���رش حکومت ع���دل الهی آم���اده می کنند. زنان عالوه ب���ر نقش عمومی ک���ه همه بر عهده 

دارند، در مواردی به طور خاص مس���ئول وظایف خطیر هس���تند که یکی از آنها توجه به امر عفت و 

حیا اس���ت که در سه حوزه خودس���ازی، دگرسازی و زمینه س���ازی قرار می گیرد. )هاشمی شهیدی، 

1392، ص 209(

 4-2. خود سازی

نخستین وظیفه شخص منتظر، خودسازی، تربیت نفس و آمادگی برای ظهور آخرین ذخیره الهی 

اس���ت. در روای���ات یک���ی از ویژگی های بارز اصحاب ام���ام مهدی؟جع؟ موضوع اطاع���ت و پیروی از 

دس���تورات آن بزرگوار اس���ت. امام صادق ؟ع؟ می فرماید: »وهم اطوع له من االمه لسیدها؛ فرمانبرداری 

اصحاب حضرت مهدی از کنیز نس���بت به موالی خود بیش���تر اس���ت« )مجلس���ی، بی تا، 52/ 38(. 

مس���ئله بسیار مهمی که هر منتظر باید سرلوحه عمل خود قرار دهد، امر اطاعت از امام غائب است 

که دارای ارزش و نشانه یک منتظر واقعی است. زن منتظر می داند که:

- یکی از دس���تورات مهم و اساس���ی اسالم رعایت حجاب و عفاف است که برای حفظ شخصیت 
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و حریم فرد و جلوگیری از انحرافات اجتماعی وضع شده است.

- عفت و حجاب ارزش و شخصیت زن است.

- اطاع���ت از ام���ام زمان؟جع؟ اطاعت از خداوند اس���ت: »م���ن اطاعنا فقد اطاع اهلل؛ کس���ی که از ما 

اطاعت کند خدا را اطالعت کرده است«. )مجلسی، بی تا، 27/ 88(

- ب���ا توج���ه به دعوت دین و نیز در خواس���ت و دعای امام زمان ؟جع؟ ک���ه از خداوند برای زنان 

عفت و حیا را درخواس���ت  می کند، حفظ و کس���ب عفت و حیا عامل بس���یار مهمی در خودس���ازی و 

آمادگی فردی برای امر فرج است؛ زیرا حیا و دین قرین یکدیگرند. 

 4-3. دگرسازی 

تردی���دی نیس���ت که رس���الت عظیم یک منتظر فقط با خودس���ازی تأمین نمی ش���ود. بر هر انس���ان 

مس���لمان منتظر الزم اس���ت که در عین خودس���ازی تا آنج���ا که امکان دارد به دیگ���ران هم در ایفای 

نقش منتظر یاری رس���اند. زنان به عنوان نیمی از پیک���ره اجتماع و مهم ترین عامل انتقال ارزش ها 

در خان���واده و ب���ه تب���ع در عرصه های اجتماعی هس���تند. زن با تأثیرات ش���گرف خوی���ش در جامعه 

کوچک ت���ر یعنی خان���واده، بنیان های جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. زن منتظر می داند که عدم 

حجاب و عفاف موجب تزلزل بنیان خانواده و تهدید اس���تحکام خانواده می شود. عفاف و حجاب 

عام���ل تمرک���ز محبت زن و مرد ب���وده و تحکیم خانواده را به دنب���ال دارد. )بانکی پور فرد، 1391، ص 

)63 -33

عمده تری���ن نقش زن منتظر، منتظرپروری اس���ت که می تواند ب���ا رعایت موازین زیر بذر حجب و 

حیا را از همان ابتدا در دل فرزندان کاشته و نهال عفت را در وجودشان به ثمر رساند:

- پایبندی مادر منتظر به حجب و حیا که فرزندان به عنوان الگو به او می نگرند؛

- مدیریت خانواده به صورتی که فضای خانه سرشار از یاد امام زمان، دعاهای آن امام و انتظار 

امام از آنها است؛

- آموزش حجاب و حیا و پرورش نسل محجوب و با حیا؛

- حفظ دین با حیا و حجاب خود؛ 

زن منتظر وظیفه خود می داند تا با جان و دل به حفظ و دفاع از اس���الم از طریق حفظ عفاف و 

حجاب خویش بپردازد. او می داند که دش���منان اسالم برای خاموش کردن چراغ اسالم می کوشند 

ت���ا عفاف و حجاب را از جامعه اس���المی بردارند، پس اگر آزادی و حق���وق زنان را مطرح می کنند و به 

این وسیله بی حیایی و بی عفتی را گسترش می دهند، انگیزه ای جز نابودی شخصیت واقعی زنان 
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و نابودی اسالم ندارند.

- رشد و بالندگی زنان در جامعه در پرتو حجاب و عفاف است؛

آی���ت اهلل خامنه ای می فرماید: »جواب عملی و عینی آن وج���ود مجموعه عظیم نخبگان زن در 

جامعه ماست که هیچ وقت ما در کشور چنین وضعی نداشتیم«. )بانکی پورفرد، 1391، ص 79(

- تأثی���ر عفاف و حجاب بر س���المتی جامعه. کاهش میزان فس���اد در جامع���ه ای که بین زن و مرد 

حفاظی وجود داشته باشد، قابل مقایسه با جامعه ای که این حجاب وجود ندارد، نیست. )بانکی 

پورفرد، 1391، ص110(

- زن منتظر با توجه به ش���ناخت و آگاهی از فلس���فه عفاف و حجاب، نقش خود را در جامعه این 

گونه ترسیم می کند:

- ملتزم بودن به رعایت عفاف و حجاب در جامعه؛

- ن���گاه تیزبینانه به نقش���ه های دش���منان اس���الم و تالش در خنث���ی کردن آنها در پرتو گس���ترش 

عفاف و حجاب؛

هدایت جامعه و برپایی امر به معروف و نهی از منکر و دعوت عفاف و حجاب.

4-4. زمینه سازی

بع���د از اینک���ه منتظ���ر گام ه���ای خودس���ازی و دگرس���ازی را برداش���ت، مس���ئولیت بزرگ ت���ر یعن���ی 

زمینه س���ازی برای حکومت عدل الهی توس���ط آخرین ذخیره الهی آغاز می شود. بدون شک حضور 

زنان در نهضت بزرگ امام مهدی؟جع؟ غیر قابل انکار است و این نکته بیانگر نقش پررنگ آنها در 

زمینه س���ازی آن حکومت اس���ت. در حقیقت، یکی از مواد اساسی برای پاکی جامعه عمل به قانون 

حجاب اس���ت. محال اس���ت جامع���ه ای از پاکی برخوردار باش���د و زنان آن بی بن���د و بار و بی حجاب 

باشند؛ زیرا بی حجابی وبای جامعه است و اگر این بیماری در جامعه راه یافت، افراد آن را به فساد 

و نابودی می کشاند. )موحد قزوینی، 1388، ص 89(

جامع���ه ای که افراد آن راه فس���اد را پیش گرفته باش���د، چگونه می تواند حکوم���ت امام خود را قبول 

کند؟ پس ضروری است زنان در عصر غیبت با پوشیدن لباس عفاف و حیا و تقوا در گسترش فرهنگ 

مهدویت حضور فعال داش���ته باش���ند و با حفظ سنگرهای فرهنگی در خانه و جامعه خویش اجازه 

ورود مظاهر فرهنگ غرب را ندهند و با شناسایی نقشه های دشمنان اسالم در مسیر زمینه سازی 

عص���ر ظه���ور گام بردارند. )معی���ن االس���الم، 1388، ص 89- 154( اینها فراهم نمی ش���ود مگر اینکه 

منتظران عامل به دعای امام خود باشند: »و عیل النساء باحلیا و العفه؛ و برای زنان حیا و عفت تفضل 
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بفرما« و این درخواست امام انگیزش بسیار بزرگی برای منتظران به خصوص جامعه زنان است.

5.نتیجه گیری
آم���اده ش���دن برای ظه���ور حضرت مه���دی ابعاد گوناگ���ون دارد. یک���ی از عوامل آماده س���ازی افراد و 

جامع���ه اصل مهم عفاف و حیا اس���ت که در قرآن بس���یار مورد توجه قرار گرفت���ه و روایات به آن تأکید 

بس���یار دارن���د. این نی���روی درونی تا جایی اهمی���ت دارد که امام عصر در دعای ش���ریفش برای زنان 

ای���ن خصل���ت و ویژگی را از خداوند طلب می کند. حیا و عفت ب���ه صورت رفتاری، گفتاری و دیداری 

در ف���رد ظه���ور می کند. پس این نیرو زن منتظر را در مس���یر حرکت به س���وی جامع���ه مهدوی یاری 

می دهد و عامل بس���یار مهمی در منتظر پروری و در نتیجه آمادگی جامعه و حرکت به س���وی آرمان 

ش���هر مهدوی اس���ت؛ زیرا جامعه ای که بی بند و بار و خالی از عنصر عفاف و حیا باش���د، شایس���تگی 

پذیرش حکومت حق را ندارد.
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