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Introduction Nowadays, with the assignment of the affairs of life to computers and the adoption 
of human beings by modern means, it is feared that moving from traditional life to a modern 
and industrial way, human beings go from a position of influence and an active position to 
action and passivity, so that they sometimes lose their identity and responsibility, and becomes 
an instrument in the hands of the organizers of the modern world order. As a result, all innate 
and rational values and discretion are dimmed and the comprehensiveness of religious virtues, 
including the implications of chastity will be brought to the hands of the newly-formed hunters. 
The aim of this study was to investigate the foundations and implications of chastity in the 
Holy Quran in order to design the ideal model of Islamic education by a descriptive-analytical 
method.
Conclusion By creating wisdom, innate, and authority in the presence of human, God has 
created the intrinsic means of his education and the acquisition of grace or rascality. From the 
very beginning of creation, human began to cover himself with the use of leaves of the trees 
when he understood he is was bared. On this basis, human is also consistent with pure nature 
and based on his own authority, he accepts ugliness and obscenity nudity and the likeness of 
the cover and observe shame and merry. In addition, chastity in terms of both individual and 
social has many positive implications, which can be considered from different dimensions such 
as mental, physical, sexual, and even family, and have a role in the individual and social behavior 
of the human.
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عفاف در قرآن  یامدهایو پ ها انیبن یلیتحل یبررس
و  میمطلوب تعل یالگو یمنظور طراح به میکر
  یاسالم تیترب

  
  PhD *یبهشت دیسع

  رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله
  PhD دالور یعل

  رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله
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  رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله
  MSc فر یمحمد شکوه
  رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله

  
  چکيده
بشر به  دنیازی و دست ها انهیبه را یامور زندگ یدر عصر حاضر، با واگذار :مقدمه
به روش مدرن و  یسنت یکه انسان در گذار از زندگ رود یآن م میب ن،ینو یابزارها
و انفعال  یریاثرپذ یو موضع فعال بهسو یاثرگذار گاهیکم از جا کم ،یصنعت
سپارد و  یرا به فراموش شیخو تیو مسئول تیکه بعضًا هو یا رود، به گونه شیپ

همه  جهیدر نت د؛یدرآ یجهان نیدهندگان نظم نو در دست سامان یمانند ابزار
از  ینید لیفضا تیشود و جامع رنگیب اریو اخت یو عقالن یفطر یها ارزش
گرفته شود. هدف  یبه باز نینو ورزان لتیعفاف به دست ح یامدهایجمله پ

عفاف در قرآن  یامدهایو پ ها انیبن یلیتحل - یفیتوص یپژوهش حاضر، بررس
   بود. یاسالم تیو ترب میمطلوب تعل یالگو یمنظور طراح به میکر

در وجود انسان، اسباب  اریخداوند با قراردادن عقل، فطرت و اخت :گیری نتیجه
نموده است. انسان از  جادیرا ا لهیرذ ایاو و کسب ملکات فاضله  تیترب یدرون

با استفاده از  یطور فطر است به انیعر افتیخلقت، آن گاه که در یهمان ابتدا
سازگار  زیانسان ن قلع هیپا نیخود کرد. بر ا دنیدرختان اقدام به پوشان یها برگ

و  یبرهنگ یخود، حکم بر وقاحت و زشت اریبا فطرت پاک و براساس اخت
عفاف به لحاظ  نی. همچنکند یم ایشرم و ح تیپوشش و رعا بودن دهیپسند
است، که از ابعاد مختلف  یاریمثبت بس یامدهایپ یدارا یو اجتماع یفرد
بوده و نقش  یررسقابل تعمق و ب یخانوادگ یو حت یجنس ،یجسم ،یروح
  انسان دارد. یو اجتماع یفرد یدر رفتار و زندگ یرگذاریتاث

  میعفاف، قرآن کر امدها،یپ ها، انیبن ها: کلیدواژه
  

  ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  beheshti@atu.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 .دارد حالتی درونی است که انسان را از حرام و گناه باز می "عفاف"

جامعه را از خطر سقوط اخالقی و  ،فرهنگ عفاف هترویج و اشاع
همین جهت،  ارد. بهد می فرهنگی بیگانگان مصون نگه هسلط

آن در رشد  ها و پیامدهایها، زمینه، بنیانپرداختن به بحث عفاف
. ای برخوردار است و تعالی اخالقی انسان، از اهمیت و ضرورت ویژه

های اسالمی از جایگاه بسیار واالیی برخوردار است  در آموزه "عفاف"
ین نیروی تعدیل غرایز و شهوات انسانی یاد تر عنوان قوی و از آن به

کند تا ضرورت و اهمیت  شود. سجایای بلند اخالقی ایجاب می می
تکامل اخالقی، در فضایی آکنده از نور و  رعایت عفاف برای رشد و

  .پاکی جلوه کند و اعتالبخش آدمی باشد
ها به مساله عفاف هستیم، توجهیچون در جامعه شاهد برخی بی

ارد با توجه به حساسیت مساله عفاف در جامعه اسالمی ضرورت د
سازی در این زمینه بهره از تمامی امکانات و ابزارها در جهت فرهنگ

 جامعه در ویژهگسترده صورت گیرد. به علمی مطالعات گرفته شود و
ها، بنیان از الگویی معرفی با نظران، صاحب که ضروری است ما

 و پرداخته آن بهتر هر چه غنای به عفاف ها و پیامدهایزمینه
نمایند.  تعلیم و تربیت رسمی توصیه در آن را های کاربرد شاخص

 در عفاف پیامدهای و هابنیان تحلیلی هدف پژوهش حاضر، بررسی

اسالمی  تربیت و تعلیم مطلوب الگوی طراحی منظور به قرآن کریم
  بود.

  

  کریم های عفاف در قرآننیانب
کنند: "عزیمت به سوی را این گونه تعریف میبرخی محققان بنیان 

هر مقصد، برای آن که متضمن وصول بدان باشد، مستلزم طرح و 
. [1]ای است که ناگزیر باید با توجه به مبدا حرکت ترسیم شود" نقشه
های عفاف در قرآن کریم را در کلمات سی پژوهشگر، بنیانبرر حد در

  توان یافت:(فطرت، عقل و اختیار) می
  طرتف

انسان موجودی  یعنی قرآن برای انسان قائل به فطرت است
ذوابعاد در آفرینش است و در عمق جان برخوردار از خصیصه فطرت 
است که در صورت قرارگرفتن در مسیر صحیح و نزاهت از انحرافات 

جویی و تمایل به دین و خدا در  حق ،گرایی فکری و عملی، حقیقت
  .شود او شکوفا می

   شناسی فطرت مفهوم - ۱
"فطرت" از ماده "َفَطَر" در لغت به معنی شکافتن، گشودن شیء و 
ابزار آن، ابتدا و اختراع، شکافتن از طول، ایجاد و ابداع آمده است و 
از آنجا که آفرینش و خلقت الهی به منزله شکافتن پرده تاریک 
عدم و اظهار هستی امکانی است یکی از معانی این کلمه، آفرینش 

. ابداع [2]لقت است. البته آفرینشی که ابداعی و ابتدایی باشدو خ
  .[3]به یک معنی یعنی آفرینش بدون سابقه

  مفاهیم مشابه فطرت - ٢
ِه وَ  ةِصْبغَ در قرآن آمده است: " صبغه: -  ِه  اللَّ َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ

" (سوره خدا از نگارتر خوشت این است نگارگرى الهى و كیس؛ ِصْبَغه
). لغت صبغه، مفهومی است که در قرآن مانند فطرت ۱۳۸بقره، آیه 

  . [4]درباره دین آمده است
عهد و پیمان الهی با انسان، از آغاز این بوده که عهد و میثاق:  - 

کس را جز عبادت شیطان نکند و از مسیر حق منحرف نشود و هیچ
 یْعَهْد ِإَلیكُْم یا َبنِ َأَلْم أَ . در قرآن فرموده: "[5]"هللا" رّب خود قرار ندهد

یَطان اى فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده ؛ آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ
). با توجه به این ۶۰"(سوره یس، آیه بودم كه شیطان را مپرستید

معنی فطر (عهد و میثاق)، خلقت اولیه انسان با شناخت و معرفت 
ن را براساس آن خدای خویش همراه بوده است و خداوند انسا

  .[5]آفرید
 - كه به معنى گرایش از باطل به حق است - كلمه حنیف حنیف: - 

 از اى تاییدكننده تعریف فطرت است، بدین معنی كه انسان با هاله
رونى او بر پیمودن د چهره و شده آفریده خداوند به تمایل و عشق

هِ ال َتْبدیَل لَِخْلِق "راه راست استوار شده است. جمله  " و نیز جمله اللَّ
 فطرى دین، مبانى كه رساند ذلَِك الّدیُن اْلَقیم" این حقیقت را مى"

 وجود الزم هماهنگى و همراهى "تشریع"، و "تكوین" میان و است
ت دارد و آنچه در تكوین فطر در ریشه شده، وارد شرع  در آنچه. دارد

   كننده قوانین شرع است. و نهاد آدمى است تكمیل
   های فطرت ویژگی - ٣

آنچه مسلم است و جای هیچ شکی و بحثی در آن نیست این است 
ها را شناسیم این تفاوت که انسان با همه موجودات دیگری که می

به  .کندکه موجودی است که جهان خارج را درک می دارد: یکی این
به تعبیری دیگر  .اندیشدعبارت دیگر درباره جهان خارج می

کند و به تعبیر امروزی موجودی است ه فکر میموجودی است ک
   .[4]آگاه، هم از خود آگاه است و هم از جهان آگاه است"

توان در موارد زیر طور کلی می های فطرت را بهخصوصیات و ویژگی
  بندی نمود:دسته
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 .[4]فطرت امری ابتکاری و ابتدایی و اختراعی است - ١
انسان به امور فطری، علم ها به آن است. علم حضوری انسان -٢

کند. از این حضوری دارد؛ زیرا چگونگی آفرینش، آن را اقتضا می
گونه که درباره ذات خود، علم حضوری دارد، بدون رو، انسان همان 

صورت حصولی تصویری داشته باشد، به فطرت نیز، که  که به آن
اصل او است، علم حضوری دارد، گرچه ممکن است از لحاظ علم 

 . [6]ولی، از آن غفلت کندحص
علت  های فطری، بهاسالم آیین فطرت است. نیازها و خواسته -٣

  . [7]ها از فطرت واحد، الیتغّیر هستندبرخورداری انسان
ای اختصاص ندارند و همه عناصر فطری به فرد، گروه و طایفه -٤

 . [6]اندمردم بر آنها آفریده شده
متوجه هستی محض و  چون بینش و گرایش فطری انسان - ٥

کمال مطلق است، لذا از ارزش حقیقی برخوردار بوده و مالک تعالی 
 .[2]او است

  کریم بندی آیات فطرت در قرآن طبقه - ٤
طور مستقیم یا غیرمستقیم با مساله  در این بخش، به آیاتى كه به
  پردازیم: فطرت در ارتباط هستند می

گوید: پیامبر کند و میح میرا مطر آیاتی که مساله تذکره) تذكره: ١
مذکّر است، قرآن تذکره است و دین ذکری و یادآوری است. ذکر و 

شود که انسان نسبت به تذکره و مانند آن در جایی استعمال می
چیزی سابقه معرفت داشته باشد و نسیانی متخلل شده باشد و 

ای بر معرفت پیشین افکنده باشد. تذکر و  این نسیان وسط، پرده
کند و دوباره همان مطلب یادآوری، آن معرفت پیشین را شکوفا می

ُه َتْذِكَره؛ چنین نیست كه آنها [2]سازد را در ذهن بارور می . "كَالَّ ِإنَّ
  ). ٥٤گویند؛ آن یك تذكر و یادآورى است" (سوره مدثر، آیه مى
آیاتی از قرآن که در آنها عنوان نسیان بیان شده و بر این  نسیان:) ٢
کند که تبهکاران و مشرکان و ملحدان عقاید دینی، طلب داللت میم

َه . "[2]اندمانند مبدا و معاد را فراموش کرده ِذیَن َنُسوا اللَّ َوالَتكُوُنوا كَالَّ
َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم؛ و همچون كسانى نباشید كه خدا را فراموش 

(سوره حشر، آیه " كردند و خدا نیز آنها را به خودفراموشى گرفتار كرد
۱۹.(  
آیاتی به این مضمون که خدا از بشر پیمان گرفته و بشر  میثاق:) ٣

به خدا میثاق سپرده تا موحد بوده و مطیع خدا باشد و غیر از خدا را 
پرستش نکرده و شیطان را عبادت نکند. این میثاق و عهدگیری 

ق ها سابقه گرایش به حهاست، پس همه انسانچون از تمام انسان
نها وجود دارد وگرنه اخذ تعهد تکوینی و بستن پیمان روا در نهان آ

یَتُهْم [2]نبود . آیه میثاق: "َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِنی آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرِّ
َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسَت بَِربِّكُْم َقاُلوْا َبَلى َشِهْدَنا َأن َتُقوُلوْا یْوَم 

ا َعْن َهَذا َغاِفِلیَن؛ و (به خاطر بیاور) زمانى را كه الْ  ا كُنَّ ِقیاَمه ِإنَّ
پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت و آنها 
را گواه بر خویشتن ساخت (و فرمود): آیا من پروردگار شما نیستم؟ 

دهیم! (چنین كرد، مبادا) روز رستاخیز  گفتند: آرى، گواهى مى
خبر بگویید: ما از این، غافل بودیم (و از پیمان فطرى توحید بى

  ).١٧٢(سوره اعراف، آیه ) "ماندیم
تنها  بخشی از آیات قرآن نه بودن مجموعه معارف دین: ) فطری٤

داند، بلکه اصل دین را که همان ها میتوحید ربوبی را فطری انسان
یِن َحِنیفا . "َفَأِقْم [2]شمارداسالم است فطری بشر می َوْجَهَك لِلدِّ

یُن  ِه َذِلَك الدِّ اَس َعَلیَها َال َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَّ ِتی َفَطَر النَّ ِه الَّ ِفْطَرَة اللَّ
اْلَقیُم؛ پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار كن! این 

ها را بر آن آفریده؛ دگرگونى در فطرتى است كه خداوند، انسان
  ). ٣٠(سوره روم، آیه  آفرینش الهى نیست"

گوید انسان این آیات می خدا هنگام احساس خطر:) توجه به ٥
شود، بلکه تنها در سفرهای پرخطر دریایی به یاد خداوند متذکر می نه

هر وقت خطری متوجه او شود، علل و اسباب ظاهری را فراموش 
کند و حضرتش را کرده به سوی خداوند گرایش پیدا می

اَعه َأَغیَر . [2]خواند می ِه َأْو َأَتْتكُُم السَّ "ُقْل َأَرَأیَتكُْم ِإْن َأتاكُْم َعذاُب اللَّ
ِه َتْدُعوَن ِإْن كُْنُتْم صاِدقین؛ بگو: به من خبر دهید اگر عذاب  اللَّ
پروردگار به سراغ شما آید، یا رستاخیز برپا شود، آیا (براى حل 

گویید؟" (سوره خوانید اگر راست مىمشكالت خود) غیرخدا را مى
  ).٤٠انعام، آیه 

آن است که انسان  بیانگربعضی آیات  توجه به خدا هنگام سفر:) ٦
: "َفِإَذا رَِكُبوا ِفی خواندکند و او را میبه خدا توجه میسفر هنگام 

یَن؛ هنگامى كه بر كشتى سوار  َه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ اْلُفْلِك َدَعُوااللَّ
كنند)" خوانند (و غیر او را فراموش مىمىشوند، خدا را با اخالص 

گوید: انسان وقتی سوار  ). آیاتی که می٦٥(سوره عنكبوت، آیه 
  .[2]خواندطلبد و او را میکشتی شد، خالصانه خدا را می

بینی فطری و تبیین  آیاتی که جهان) تبیین فطرت از راه محبت: ٧
ت به تبیین آن کند و از راه محبعنوان فطرت مطرح می توحید را به

َب ِإَلیكُُم اإلِْیَماَن وَ . "[2]پردازد می َه َحبَّ ؛ َزیَنُه ِفی ُقُلوبِكُمْ  َوَلِكنَّ اللَّ
شتنى گردانید و آن را در دا  تلیكن خدا ایمان را براى شما دوس

  ).٧سوره حجرات، آیه " (هاى شما بیاراست دل
یُب َو َلْو َأْعَجَبَك "ُقْل الیْسَتِوی اْلَخِبیُث َو ) گرایش به طیبات: ٨ الطَّ

َه یا ُأولِی ُقوا اللَّ كُْم ُتْفِلُحوَن؛ كَْثَرة اْلَخِبیِث َفاتَّ بگو پلید و  اْألَْلباِب َلَعلَّ
 ،پاك یكسان نیستند هر چند كثرت پلید[ها] تو را به شگفت آورد

" (سوره پس اى خردمندان از خدا پروا كنید باشد كه رستگار شوید
دین از احکام فطرت و نوامیس نویسد: . عالمه می)١٠٠مائده، آیه 

 زندگی همان کند خلقت است، و چیزی را که دین دعوت به آن می
گی زند  همان کند می نهی آن از که را چیزی و است، پاکیزه و طیب

آلوده و ناپاک است، و خدا جز طیبات را حالل نکرده، و جز خبائث 
   .[8]است را تحریم ننموده

  فطرت با عفافارتباط  - ٥
توان فهمید که عفاف ریشه در فطرت  با استناد به آیات قرآنی می

  انسان دارد:
در واقع، عفاف در انسان، قبل از هر چیز خواسته فطرت پاک و  -۱

ساختار وجودی ذاتی انسان است، زیرا از همان آغاز خلقت 
آن که آموزشی ببینند بشریت، هر یک از زن و مرد بدون 

ها (برهنگی)، ها و زشتیخود را از انحرافات و بیهودگی اند کوشیده
است که در نهاد انسان عامل حفظ نمایند؛ این موضوع بیانگر آن 

خواهد ای به نام "فطرت" وجود دارد که میکنندهبازدارنده و هدایت
  انسان را از خطرها و انحرافات حفظ کند. 

فطری در نهاد بشر به  صورت یکی از عوامل بازدارنده گناه که به -٢
ها ودیعه گذاشته شده است و غیرت را در مردها و عفت را در زن

کند، وجدان اخالقی است. چیزی که در فطرت بشر است بیدار می
 مساله عفاف است. 

انسان از نظر فطری در سرشت خویش پاک و زیبا آفریده شده و  -٣
دوستی خواهی، صداقت، خداجویی و از خصایلی مانند عدالت
فطرت انسان آدمی را جز به مند است. برخوردار و به پاکی عالقه

را فراهم ساخته هدایت  ل رسیدن به آنیی که خداوند وسایکارها
   .[8]کند ینم
"عفاف" از فطریات تمام عائله بشر  دهد کهاین موارد نشان می  همه

حیایی برخالف فطرت جمیع است، چنانچه تهّتک و فحشا و بی
هذا در نهاد عائله بشری، عشق به "عفاف" مخمور است، ل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یبهشت دیسع ۲۱۶

   ۱۳۹۷، پاییز ۴، شماره ۳دوره                                                                                                         طب                                                                                             و قرآن پژوهشی- علمی نامه فصل

ر است.   است، و تنفر از هتک نیز مخمَّ
  

  عقل
"عقل" است. آدمی با عقل، نیک را  های عفاف در قرآناز دیگر بنیان

دهد و بین صالح و فساد و اعمال ناشایست و از بد تشخیص می
  گذارد.پسندیده فرق می

  تبیین مفهوم لغوی عقل - ١
: الِحْجر و  العرب عقل را این گونه معنی نموده است؛ "الَعْقلُ  لسان

داری) و ُنهی النُّهى ِضدُّ الُحْمق؛ عقل به حجر (منع و نگه
. عقل [9]شود که ضدحماقت و جهل است"(بازداشتن) گفته می

و عقال ای عربی است که از حیث مفهوم، با "عقال" تناسب دارد واژه
وسیله آن زانوی شتر سرکش شتر، بندی است که بهبه معنی زانوبند 
شود. عقل را به این جهت "عقل" اش مهار میگریبسته و طغیان

گیرد و زانوی غضب اند که جلوی غرایز و امیال سرکش را مینامیده
همین جهت، عقل  کند؛ بهبندد و "عقال" میو شهوت سرکش را می

ا "عقد" و "امساک" در اصل به معنی "امساک" و "استمساک" ی
  . [10]است
  خانواده عقل در قرآن کلمات هم - ٢

عقل در لسان قرآن به اعتباری نهیه، حجر، قلب و به اعتباری 
  وسط، لب و فهم نامیده شده است:

عقل از آن جهت نهیه نامیده شده که بازدارنده انسان از نهیه:  - الف
ازداشتن است. ارتکاب قبایح است. ُنهیه از مصدر نهی و به معنی ب

ها اند که از وجود قبایح و زشتیعقل را به این اعتبار نهیه نامیده
كُُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمكُْم ِإنَّ ِفی فرماید: " . آیه قرآنی می[10]داردباز می

َهى  هایتان را بچرانید كه قطعاً  بخورید و دام؛ َذلَِك َآلیاٍت ِألُولِی النُّ
  . )۵۴، آیه طهسوره (است"  هایى  شانهدر اینها براى خردمندان ن

. فرموده رفته است این واژه به معنی عقل در قرآن به کارحجر:  - ب
آیا در این براى  ِحْجٍر؛  خدای تعالی: "َهْل ِفی ذلَِك َقَسٌم لِِذی

  ). ۵" (سوره فجر، آیه است نیاز به سوگندى خردمند
به عقل  ُلب در لغت به معنی مغز است و در اصطالح ُلب: - ج

. همچنین قرآن کسانی را که از [11]شود خالص و صاف اطالق می
فضل و رحمت خاصه خداوند برخوردار شده و به حکمت الهی 

دهد؛ چنانکه  دست یافتند، به دریافت خیر کثیر مژده می
َفَقْد ُأوِتی  ةَمْن یَشاُء َوَمْن یْؤَت اْلِحكْمَ  ةیْؤِتی اْلِحكْمَ "فرماید:  می

ْلَباِب  كَُّر ِإالَّ ُأوُلواْألَ (خدا) به هر كس كه بخواهد ؛ َخیًرا كَِثیًرا َوَما یذَّ
 خیرى یقین، به شود، داده حكمت كس هر به و بخشد، یحكمت م
" گیرد نمی پند كسى خردمندان، جز و است؛ شده داده فراوان

  ).۲۶۹(سوره بقره، آیه 
را به معنى عقل و درك دانسته ب صاحب تفسیر نمونه قل قلب: - د

 لَِمْن : "ِإنَّ ِفی ذلَِك َلِذكْری خوانیم سوره ق می ۳۷چنانكه در آیه 
 كه برای آنان است یادآورى و تذكر مطالب این در َقْلب؛ َلهُ  كانَ 

  . [12]باشند" داشته درك و عقل نیروى
 َقاَل َأْوَسُطُهمْ وسط در قاموس قرآن چنین آمده است: " وسط: - ه

ُحونَ  َأَلْم َأُقْل َلكُْم َلوْ  خردمندترینشان گفت آیا به شما نگفتم ؛ َال ُتَسبِّ
منظور از ). ۲۸" (سوره قلم، آیه ستاییدچرا خدا را به پاكى نمى

  .بود تر کلمه أوسط این است که از همه بهتر و عاقل
: هیئه  گونه معنی کرده است: اْلَفْهمُ  اینفهم را  راغب :فهم - و

یعنی فهم حالتی است برای  ؛ لإلنسان بها یتحّقق معانی ما یحسن
شود. گفته ها نزدش محقق میانسان که با آن حقایق و نیکویی

ْمناها ُسَلیمان" نیز که در  شود فهمت کذا: این را فهمیدم ومی "َفَفهَّ
که خداوند به  سوره انبیاء آمده است اشاره به این دارد ٧٩آیه 

قوه درک و فهم عنایت کرد که همه چیز را با آن  (ع)حضرت سلیمان
  .[13]دادتشخیص می

  مفهوم قرآنی عقل - ۳
ِذی  وَ فرماید: "می قرآن) درک درست: ١ ِذیَن كََفُروا كََمَثِل الَّ َمَثُل الَّ

و ؛ نَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمی َفُهْم َالیْعِقُلونَ  یْنِعُق بَِما َالیْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء وَ 
 كافران چون مثل كسى است كه حیوانى را كه جز صدا و ندایى مثل
" (سوره بقره، آیه یابند  یكرند اللند كورند درنم زندمى بانگ شنود ینم
کردن درست و فهمیدن عمیق ). عقل از نظر قرآن به معنی درک۱۷۱

است، همچنین به معنی استدالل منطقی و حجت و برهان نیز 
های خود برای استدالل منطقی کاربرد پیام آمده است. قرآن در ابالغ

  .[5]کندعقل سفارش می
كُْم می قرآن) تعّقل: ٢ ُه َلكُْم آیاِتِه، َلَعلَّ فرماید: "كَذلَِك یَبّیُن اللَّ

 شما تا كند، خداوند سخنان خویش را این چنین بیان مى ؛ َتْعِقُلونَ 
د)" (سوره بقره، آیه دریابی را آنها خود عقل با و(كنید  تعّقل آنها در

۲۴۲ .(  
ِتْلَک اْألَْمَثاُل َنْضِرُبَها  وَ فرماید: "قرآن کریم می) شناخت ژرف: ٣

اِس َوَما َیْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ  زنیم،  ها را برای مردم می و این مثل؛ لِلنَّ
). ٤٣، آیه " (سوره عنکبوتدانایان مگر نندک یاما در آنها تعقل نم

شناخت ژرف و عمیق در پرتو تعّقل و تفکر، شدنی  یابی بهدست
  .[14]است
 و فحشا ترك جمله از خدا، هاى عمل به توصیه فحشا:) پرهیز از ٤

 یکی پنهان، و آشكار در زنا، مثل زشت، كارهاى به نشدن نزدیك
َوَال َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما : "است قرآنی مفاهیم از دیگر

اكُْم بِِه  ُه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َذلِكُْم َوصَّ َم اللَّ ِتی َحرَّ ْفَس الَّ َبَطَن َوَال َتْقُتُلوا النَّ
كُْم َتْعِقُلونَ  و به كارهاى زشت چه علنى آن و چه پوشیده[اش] ؛ َلَعلَّ

نزدیك مشوید و نفسى را كه خدا حرام گردانیده جز بحق مكشید 
رش كرده است باشد كه اینهاست كه خدا شما را به آن سفا

  ). ١٥١، آیه " (سوره انعامدیبیندیش
  ارتباط عقل با عفاف - ٤

  عقل نقش بسزایی در شکوفایی عفاف دارد که بدین شرح است:
صاحب کتاب آیین خردپروری عقل ) عفاف وسیله کنترل شهوت: ١

پذیری آن را از راه اعمالی چون پذیر قلمداد نموده و تربیت را تربیت
. [10]داندکارهای غیرمفید، غلبه بر شهوت و مانند آن می ادب، ترک

بنابراین عقل چیزی است که انسان با آن، نیرو، غرایز و امیال را 
  . [15]کند عقال می

فرمای وجود انسان باشد  که عقل فرمانصورتی ) اجتناب از گناه: ٢
و بر هوی و هوس و شهوت غالب شود او را به کارهای خوبی مانند 

ها) دور عفافیکند و از کارهای بد (بیراهنمایی می عفاف
  گرداند. می
دادن او به سمت و سوی  در کنترل انسان و سوقاندیشی:  ) عاقبت٣

اندیشی امور نقش بسزایی دارد. پلیدی  عفاف، تعقل انسان و عاقبت
داند و افرادی و زشتی را خداوند مربوط به عدم تعقل و اندیشه می

یْجَعُل الرِّْجَس َعَلى  وَ . "[16]داندند قرآن پلید میاندیشرا که نمی
ِذیَن َالیْعِقُلونَ  " دهداندیشند پلیدى را قرار مىو بر كسانى كه نمى؛ الَّ
  ). ١٠٠، آیه (سوره یونس

  
  اختیار

های مهم و اساسی عفاف در قرآن پذیرش اختیار یکی از بنیان
انسان در زندگی است. بدون پذیرش این بنیان مهم، بحث از توصیه 

  به عفاف نیز بیهوده خواهد بود. 
  تبیین مفهوم لغوی اختیار - ١

اختیار در لغت به معنى حق انتخاب و گزینش است. برگزیدن و 
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  . [17]یندپسندیدن و آزادبودن در انتخاب را اختیار گو
  مفهوم آیات قرآنی در خصوص اختیار - ٢

  

کریم نیز در همین راستا مساله "عفاف" را مطرح کرده است. قرآن
عنوان موجودی مختار مورد خطاب و  در سرتاسر قرآن، انسان به

  تکلیف است:
  

شدن وحی  بعثت انبیا و نازل آیات پذیرش هدایت انبیاء: - الف
که آزاد و مختار باشد، عملی لغو  منظور هدایت انسان، بدون آن به

صراحت به مختاربودن  آیات به در برخی از. [18]و بیهوده است
انسان در مورد پذیرش هدایت انبیا و ندای وحی الهی اشاره شده 

ا َشاِكًرا وَ است: " ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ ا كَُفوًرا إِإنَّ ما راه را به او ؛ ِ◌مَّ
" (سوره د یا ناسپاسشونشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا 

  ).٣، آیه انسان
این آیات، داللت روشنی بر اختیار آیات ابتال و آزمایش:  - ب

شونده از  انسان دارند؛ زیرا آزمایش و امتحان در حالتی که امتحان
ا . "[18]، معنای عقالنی داردقدرت انتخاب و اختیار برخوردار باشد ِإنَّ

ما ؛ َأْمَشاٍج َنْبَتِلیِه َفَجَعْلَناُه َسِمیًعا َبِصیًرا ةَخَلْقَنا اإلِْْنَساَن ِمْن ُنْطفَ 
 جهت بدین آزماییم یانسان را از نطفه مختلطى آفریدیم و او را م

  ).٢، آیه " (سوره انساندادیم قرار بینا و شنوا را او
آیاتی که در آنها به وعده و وعید و بشارت و انذار: آیات وعده و  - ج

وعید و بشارت و انذار پرداخته شده است که تنها در مورد موجود 
اُس ُأمَّ . مانند: "[19]مختار معنی دارد ُه  ةَواِحدَ  ةكَاَن النَّ َفَبَعَث اللَّ

ِبیّ  ِریَن وَ النَّ ند مردم امتى یگانه بودند پس خداو؛ ُمْنِذِرینَ  یَن ُمَبشِّ
  ).٢١٣، آیه بقره" (سوره برانگیخت دهنده  مپیامبران را نویدآور و بی

ها، خود آیات عهد و میثاق خدا با انسانآیات عهد و میثاق:  - د
و ...؛ ِإْذ َأَخْذَنا ِمیَثاَق َبِنی ِإْسَراِئیلَ  وَ نشانگر اختیار انسان است: "

، آیه بقره ..." (سورهچون از فرزندان اسرائیل پیمان محكم گرفتیم
). بنابراین اگر انسان اختیاری از خود نداشته باشد عهد خدا با ٨٣

  او معنی ندارد.
ُقِل اْلَحقُّ ِمْن َربِّكُْم َفَمْن  وَ فرماید: "قرآن می آیات ایمان یا کفر: - ه

و بگو حق از پروردگارتان است ...؛ َشاَء َفْلیْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلیكُْفرْ 
، ..." (سوره کهفبگرود و هر كه بخواهد انكار كند پس هر كه بخواهد

 که هر و بیاورد ایمان خواهد یهر که منویسد: ). عالمه می٢٩آیه 
نیست، آنچه  )ص(خدا رسول عهده به چیزی بورزد، کفر خواهد می

وظیفه او است که باید در مواجهه با آنان رعایت کند این است که در 
و در صورتی که ایمان نیاورند، با  آوردن، با شادمانی، صورت ایمان

تاسف با آنان مواجه نشود، بلکه همان ثواب و عقاب خدای را تذکر 
  .[20]دهد
خداوند سرنوشت انسان را در  آیات مسئولیت اخالقی اعمال: - و

جهان آخرت، در گرو اعمالش دانسته و وعده داده است که او را 
َوِقُفوُهْم فرماید: " می. قرآن [18]مورد بازپرسی و مواخذه قرار دهد

ُهْم َمْسُئوُلونَ  " (سوره ندا لئوو بازداشتشان نمایید كه آنها مس؛ ِإنَّ
  ). ٢٤، آیه صافات

ِذیَن فرماید: "اقرآن می انتخابگری: و آیات آزاداندیشی - ز لَّ
ُه  ِذیَن َهَداُهُم اللَّ ِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأوَلِئَك الَّ ُأوَلِئَك  وَ یْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفیتَّ

دهند و بهترین مى به سخن گوش فرا ؛ (بندگان من)ُهْم ُأوُلواْألَْلَباِب 
كنند اینانند كه خدایشان راه نموده و اینانند همان آن را پیروى مى

  ).١٨، آیه " (سوره زمرخردمندان
  

فرماید: کریم میقرآنآیات تاثیر سوء اختیار در بدفرجامی:  - ح
ه الحیوة الّدنیا كمثل ریح فیها صرٌّ أصابت "مثل ما ینفقون فى هذ

حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته و ما ظلمهم الّله ولكن أنفسهم 
كنند همانند بادى مثل آنچه در زندگى این دنیا خرج مىیظلمون؛ 

است كه در آن سرماى سختى است كه به كشتزار قومى كه بر خود 

ا به آنان ستم نكرده بلكه اند بوزد و آن را تباه سازد و خدهستم نمود
  ).١١٧، آیه انعمر " (سوره آلاند دهآنان خود بر خویشتن ستم كر

فرماید: "بل ُیریُد قرآن می آیات تاثیر اختیار در رفتار اخالقى: - ط
 خواهد انسان شك در معاد ندارد بلكه او مىاالنسان لَِیفُجَر َاماَمه؛ 

" دكن گناه عمر تمام در قیامت دادگاه از ترس بدون و باشد آزاد
 رام ها فرمود: "اخالق خود را به نیكی (ع)). على٥، آیه قیامت(سوره 
  .[21]"بگیرید اختیار در را خود نفس اخالق مكارم با و كنید
كه مردم تا  فرمودهخداوند  تاثیر اختیار در تغییر سرنوشت: - ی

او سرنوشت آنها  ،شان تغییر ایجاد نكنندزمانی كه خود در سرنوشت
َأنَعَمها علی  ةً َلم یُك ُمَغیرًا نِعمَ  هللاذلك بِانَّ ": را تغییر نخواهد داد

بدان سبب  این؛ َقوٍم حّتی یَغیروا ما بِأنفسهم و َأنَّ َهللا َسمیٌع علیمٌ 
 دهد یاست كه خداوند نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغییر نم

 شنواى خدا و دهند تغییر دارند دل در را آنچه آنان آنكه مگر
 ).٥٣، آیه انفال" (سوره داناست

كند: خداى تعالى آدم و نقل می مجلسى :(ع)آیات اختیار آدم - ک
دانست كه آنها همسرش را از خوردن آن درخت نهى كرد و می

خواهند خورد ولى خداى عزوجل خواست كه با جبر و قدرت مانع 
خوردن آنها نشود چه آن كه آنها را از خوردن نهى كرده و بازداشته 

خواست است معنى خواست خدا نسبت به آنها و اگر میبود، این 
خوردند، خواست ایشان را با جبر و زور از خوردن باز دارد و آنها می

  . [22]بر خواست خدا غلبه كرده بود آنها
 قبل ابلیس شود میفهمیده  از آیات قرآن آیات اختیار ابلیس: - ل
از آنان  حسابش تمرد از پس و نداشته، مالئکه با فرقی تمردش از

 باقی کرده می اقتضا شانجدا شده، مالئکه به آنچه مقام و منزلت
 از بدبخت ابلیس ولیکن ندادند، دست از را بندگی خضوع و ماندند
کان من الجن ففسق عن : که فرموده چنانهم شد، ساقط مقام آن

چون از جنس جن بود نسبت به امر پروردگارش فسق  ؛امر ربه
شدن خرما از پوسته است، ابلیس  ورزید، و فسق به معنای بیرون

هم با این تمردش در حقیقت از پوست خود بیرون گشت و 
ه جز خروج از کرامت الهی و اطاعت ی را اختیار کرد کا زندگانی

  . [23]بندگی چیز دیگری نبود
اختیار انسان اساس آفرینش وی و  اختیار اساس آفرینش: - م

دعوت همه انبیاء است، و اصوًال بدون آن انسان حتى یك گام در 
فرماید:  می مسیر تكامل پیش نخواهد رفت، همان گونه که قرآن 

  ).١٢، آیه لیل(سوره است"  راه دادن نشان ما بر ؛"ِإنَّ َعَلینا َلْلُهدی
  ارتباط اختیار با عفاف - ٣

کریم  های عفاف در قرآندر ارزیابی نقش اختیار که یکی از بنیان
  است:است نتایج قابل توجه زیر احصا شده 

های اختیار در عفاف بحث تمییز است. یکی از نقش) تشخیص: ١
عفافی تشخیص داده و به از بیتواند عفاف را انسان با اختیار می

اختیار خود یکی از دو راه را انتخاب نماید. اختیار زمانی الزم 
شود که تمییز میانه حق از باطل ممکن باشد، به نحوی که  می
ها خود را در سر دوراهی ببینند، و از آثار خیر و شر آنها آدم

 شناخت نمایند و آنگاه از دو راه سعادت و شقاوت یکی را که
خواهند اختیار نمایند و اینجا عمل آدمی اختیاری بوده و  می

سبب عمل و ترک عملش اراده اوست که قبل از عمل قدرتش را 
  دارد.
انسان در رابطه اختیار : گیری خیرکاری با هدف ترک شایسته) ٢

های متعالی و آنچه شایسته و خیر در راستای ارزشبا عفاف 
تواند کار آن انسانی که میی . یعنشود است به کار گرفته می

یا خودداری شایسته از کاری را با هدف خیر انجام بدهد،  شایسته
های واال  اراده و تصمیم و اقدام چنین شخصی وارد منطقه ارزش
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  که این همان عفاف است.  شده است
پایه اصلى سعادت و شقاوت، اراده و ) اختیار پایه اصلی عفاف: ٣

 براى را الزم وسایل تواند اوست كه میخواست خود انسان است. 
 كه اوست و سازد، فراهم اش جامعه حتى و خویش ساختن
بارزه برخیزد یا تسلیم م به شقاوت و بدبختى عوامل با تواند می

 .[24]آن شود
اگر حاالت افراد انسان را، ) اختیار انسان، سالحی برای عفاف: ٤

، گرفته شوداست، در نظر  همهکه مختاربودنش، مورد اتفاق 
دید که افراد آن در مبادی اختیار، یعنی صفات روحی و  مخواهی

 نشاط بندوباری، یاحوال باطنی از قبیل شجاعت و ترس، عفت و ب
 و آن ضعف و تعقل قوت همچنین و سبکی، و وقار کسالت، و

 بسیار و دارند، زیادی اختالف هم با آن خطای و فکر برخورد
آن  اشتهای که شهوتی مقابل در را خود شهوتران، آدم که شود می

 آدم که حالی در بیند، یاالختیار م را دارد، ناچار و مضطر و مسلوب
 .[25]ی به امر آن شهوت نداردیفیف و پاکدامن، هیچ اعتناع
آن که باید پذیرای تربیت و هدایت شود ) عفاف خواست اختیار: ٥

نخواهد از اسارت آزاد شود و خود انسان است و مادام که انسان 
بخواهد در غفلت بماند ذکر موعظه نصیحت و انذار، او را از غفلت 

کند انسان باید به اراده خود پرده غفلتی را که مانع خارج نمی
  . [26]ادراک و دریافت حقایق و سیر به سوی مقصد است بدرد

  

  پیامدهای عفاف 
تبعات عفاف به لحاظ فردی و اجتماعی از ابعاد مختلف روحی، 
جسمی، جنسی و حتی خانوادگی قابل تعمق و بررسی هستند، لذا 

و اجتماع پیامدهای گسترش عفاف در فرد  بهدر این قسمت 
  پردازیم: می

  پیامدهای فردی
این گونه  ،داردارترین پیامدهایی که گسترش عفاف در فرد ذثیرگات

  است:
 هاىپیامداز ها:  عنوان سدی محکم در برابر ناپاکی فاف بهع - ١

ها و امور نامشروع بودن سدی محکم در مقابله با ناپاکی عفاف،
اْلَخِبیُثوَن  اْلَخِبیَثاُت لِْلَخِبیِثیَن وَ فرماید: "است. قرآن کریم می

یِبیَن وَ  لِْلَخِبیَثاِت وَ  یَباُت لِلطَّ یَباِت  الطَّ یُبوَن لِلطَّ ُءوَن الطَّ ُأوَلِئَك ُمَبرَّ
ا یُقوُلونَ  زنان پلید براى مردان پلیدند و مردان پلید براى زنان ؛ ِممَّ

 ،پلید و زنان پاك براى مردان پاكند و مردان پاك براى زنان پاك
). ٢٦، آیه د" (سوره نورگویند بركنارن یاینان از آنچه درباره ایشان م

 ظاهر کند، یتوصیف ممنین را برای همیشه به پاکی وم این آیه،
 چون است، این برخالف کفار حال ظاهر و چنین، مومنین حال

  . [27]اند محترم خدا نزد مومنین
ِه َعَلیكُْم َو َرْحَمُتُه ما برخورداری از فضل الهی:  - ٢ "َو َلْو ال َفْضُل اللَّ

اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود هیچ  َأَبدًا؛ َأَحدٍ  ِمنْ  ِمْنكُمْ   زَكى
). در این ٢١، آیه " (سوره نورشد یك از شما هرگز پاك و تزكیه نمی

آیه به یادآورى امتنان به فضل و رحمت بازگشت شده و فرموده اگر 
فضل و رحمت خدا به شما نبود هیچ یك از شما ابدًا تزكیه و پاك 

  .شد نمی
 هانسل و پاك هاحمشود ر می باعث عفافپاکی نسل:  - ٣

سرپرست،  دارای كند احساس باید باشند. كودك شده شناخته
 صاحببی و وانهاده جودیوم نه است، شخصیت و عزت پشتیبان،

یآمده است. " وجود به ایلحظه و آلوده عشقی از كه ؛ َطیَبه ةُذرِّ
داشتن فرزند ). ٣٨، آیه عمران" (سوره آلفرزندى پاك و پسندیده

پاک سعادت بزرگی است که رسیدن به آن مقدماتی  صالح و نسل
خواهد فرزندی سالم و صالح به میانسان خواهد، در واقع اگر می

باید در زندگی  به جا بگذارد شدنیا بیاورد و نسل پاکی از خود
   .[24]خویش عفاف داشته باشد

سوره تحریم  ١٢در تاویل آیه (ص) رسول خدارهایی از آتش دوزخ:  - ٤
ِتی َأْحَصَنْت  میكه  ..." فرموده  َفْرَجها فرماید: "َمْریَم اْبَنَت ِعْمراَن الَّ

نیز عفت خویش را پاس داشت، پس خداوند  (س)است: همانا فاطمه
  . [28]آتش را بر خاندان و فرزندان او حرام گردانید"

های قرآن در خصوص پاداش مضاعف به انسان پاداش مضاعف: - ٥
فرماید: "ِإنَّ اْلُمْسِلِمیَن َو اْلُمْسِلماِت َو  باعفاف این گونه می

اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمناِت ... َو اْلحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم َو اْلحاِفظاِت َو....َأَعدَّ 
ُه َلُهْم َمْغِفَرة َو َأْجرًا َعِظیمًا؛ به درستى كه مردان مسلمان، و زنان  اللَّ

...، مردان و زنانى كه شهوت مسلمان و مردان مومن، و زنان مومن
....، خداوند برایشان آمرزشى و اجرى كنند و فرج خود را حفظ می

). این آیه مربوط به ٣٥، آیه عظیم آماده كرده است" (سوره احزاب
است كه به ایشان تذكر دهد كه از دنیا و  (ص)همسران رسول خدا

و آن گاه ایشان را امر  ندارند اى زینت آن جز عفت و رزق كفاف بهره
كند به عفت، و این كه مالزم خانه خود باشند، و چون سایر زنان  می

خود را به نامحرم نشان ندهند، و نماز بگزارند، و زكات دهند، و از 
 و قرآنى آیات از شود هایشان نازل و تالوت می آنچه در خانه

 زنان و مردان از صالحان عموم آخر، در و كنند، یاد آسمانى حكمت
  .[29]دهد می عظیم اجر و مغفرت وعده را
عفاف در زندگی فردی مایه امنیت فرد است. ایجاد مصونیت:  - ٦
حساب جنسی را  عنوان مثال؛ حجاب و عفاف جلوی تحریکات بی به

گیرد و هنگامی که تحریکات نامشروع به حداقل در جامعه می
یابد و  میممکن خود برسد عفت و پاکدامنی در مردان افزایش 

رود زیرا با افزایش عفت بالنتیجه امنیت زنان و دختران باال می
مردان، مزاحمت و تعرضات نسبت به زنان و دختران بسیار کاهش 

رَكُْم بِِه وَ لِیُ " .[30]یابدمی یَطاِن وَ یُ  َطهِّ لِیْربَِط َعَلى  ْذِهَب َعْنكُْم رِْجَز الشَّ
َت بِِه اْألَقْ یُ  ُقُلوبِكُْم وَ  تا شما را با آن پاك گرداند و وسوسه  ؛َدامَ َثبِّ

هایتان را  هایتان را محكم سازد و گام شیطان را از شما بزداید و دل
  ). ١١، آیه " (سوره انفالبدان استوار دارد

ِه  ةَمْن كَاَن یِریُد اْلِعزَّ فرماید: " خداوند در قرآن میعزت نفس:  - ٧ َفِللَّ
ِذیَن َجِمیًعا ِإَلیِه یْصعَ  ةاْلِعزَّ  الُِح یْرَفُعُه َوالَّ یُب َواْلَعَمُل الصَّ ُد اْلكَِلُم الطَّ

یَئاِت َلُهْم َعَذاٌب َشِدیٌد َوَمكُْر ُأوَلِئَك ُهَو یُبورُ  " (سوره یْمكُُروَن السَّ
کند زنان خود را که توصیه می پس از آن قرآن). ١٠، آیه فاطر

به عفاف شناخته فرماید: این کار برای این است که  بپوشانند می
دهند بهتر است شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار نمی

-و در نتیجه دورباش و حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبکسر می
  . [31]شود
فرماید: "َو عاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف؛  قرآن میاعتدال در معاشرت:  - ٨

). ١٩، آیه نساء(سوره  كنید" معاشرت شایسته طور به) زنان( هابا آن
وجود دارد الهی در خصوص عفاف اگر در اسالم، احکام و دستورات 

یعنی اسالم به تمام  ،است "تربیت انسان"به  همه مقدمه و ناظر
ابعاد تربیت توجه داشته و در آیات قرآن صریحًا به آن اشاره شده 

برای رسیدن  تالشی است زندگی فردیدر  توجه به عفافاست. لذا 
خدای تعالی در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و به خدا. 

 اند، درخت تنه یک از هایی هبدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخ
 در مجتمع و بشریت، واحده طبیعت برای هستند ابعاضی و اجزا و

 که مقدار همان است، اجزا این همه به محتاج یافتن، تشکیل
  .[32]بود خواهد زنان جنس محتاج است، مردان جنس محتاج

طور مستقیم در سالمت روحی و پاکدامنی، بهپاالیش اعمال:  - ٩
هللا و سعادت الیگذارد و آن را به سوی قرب کردار آدمی تاثیر می

گرداند. وقتی انسان تن به معصیت خواند و خالص میابدی می
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را شاهد دهد، خدا را فراموش کرده است و اگر توجه به خدا کند و او 
و ناظر اعمالش بداند چگونه تن به نافرمانی او دهد و از اطاعت 

   .[1]امرش سر باز زند
دین اسالم دین پربرکتی است و برای کسانی که توسعه رزق:  - ١٠

اند مانند عفاف، روزی دارای اعمال صالح و کارهای شایسته
ِذیَن فرماید: "سوره حج می ٥٠پرارزشی دارد. آیه  آَمُنوا َوَعِمُلوا َفالَّ

الَِحاِت َلُهْم َمْغِفرَ  كسانى كه ایمان آوردند و  پس ؛َوِرْزٌق كَِریمٌ  ةالصَّ
عمل صالح انجام دادند آمرزش خدا و روزى پرارزشى در انتظار آنها 

وشو داده و پاك  است". نخست با آب آمرزش و مغفرت الهى شست
، كنند می پیدا ناحیه این از آرام وجدانى و آسوده خاطرى شوند،  می

  .[33]شوند هاى ارزشمند او می مشمول انواع الطاف و نعمت سپس
های باعفاف و افراد بررسى حال انسان: سالمت و آرامش روانی - ١١
عفاف، روشنگر این حقیقت است كه گروه دوم در یك حال  بى

 از اول گروه كه حالى در برند، اضطراب و نگرانى دائم به سر می
: "هرگز از كسى جز آن سایه در و مندند، نظیر بهره خاطر بىینان اطم

هترسند خدا نمی ). ٣٩، آیه (سوره احزاب" ؛ َو الیْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ اللَّ
ها و سرزنش این و آن در اراده آهنینشان اثر  "هرگز مالمت

). "هرگز ٥٤، آیه مائده(سوره " َو الیخاُفوَن َلْوَمة الِئم گذارد؛ نمی
آنچه دارند  به و شوند، نمی غمگین اند خاطر آنچه از دست داده به

 بِما الَتْفَرُحوا وَ  فاَتكُمْ  مادلبستگى شدید ندارند؛ لِكَیال َتْأَسْوا َعلی 
 كه شود ). و این دو اصل سبب می٢٣، آیه (سوره حدیدآتاكُم" 
  . نشود متزلزل آینده و گذشته خاطر به آنها روحى آرامش
دنبال دارد.  مندی از توفیق الهی را به عفاف بهره الهى:توفیق  - ١٢

 و زن صلح اراده آثار ازرا  خدا از كمك مندى گونه که قرآن بهره همان
: "و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما داندمی یكدیگر با شوهر

ه بینهما؛  و اگر من أهله و حكما من أهلهآ إن یریدا إصلحا یوّفق اللَّ
میان آن دو بیم دارید پس داورى از خانواده آن و داورى از جدایى 

از خانواده آن تعیین كنید اگر سر سازگارى دارند خدا میان آن دو 
  ).٣٥، آیه نساء" (سوره سازگارى خواهد داد

برای کسانی که موفق به رعایت عفاف در  قرآنرحمت الهی:  - ١٣
در تمامی  شوند و خود را ملزم به رعایت عفافزندگی خود می

َوَال ُتْفِسُدوا ِفی آورد: "نمایند رحمت الهی را به ارمغان می جوانب می
ِه َقِریٌب ِمَن  اْألَْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا وَ  َطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت اللَّ

و در زمین پس از اصالح آن فساد مكنید و با بیم و ؛ اْلُمْحِسِنینَ 
" (سوره تاس نزدیك نیكوكاران به خدات د كه رحمامید او را بخوانی

  ).٥٦، آیه اعراف
با عنایت به این که خداوند انسان را طبق اعتدال انسان:  - ١٤

) خلق نموده ٤، آیه " (سوره تینِفی َأْحَسِن َتْقِویمٍ فرمایش قرآن "
است، اگر انسان عفاف را رعایت نکند به مثابه این آیه خواهد بود: 

) و اگر عفاف را در ٥، آیه " (سوره تینَناُه َأْسَفَل َساِفِلیَن ُثمَّ َرَددْ "
ِذیَن آَمُنوا وَ زندگی خویش جاری کند به مثابه " َعِمُلوا  ِإالَّ الَّ

الَِحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغیُر َمْمُنونٍ  ) خواهد بود. لذا ٦، آیه " (سوره تینالصَّ
ِتْلَك : "شودمیبرشمرده  ، اعتدال از ثمرات عفافتربیت اسالمی در

اُر اْآلِخرَ  ا ِفی اْألَْرِض وَ  ةالدَّ ِذیَن َالیِریُدوَن ُعُلوًّ  َال َفَساًدا وَ  َنْجَعُلَها لِلَّ
ِقینَ    ).٨٣، آیه " (سوره قصصاْلَعاِقَبه لِْلُمتَّ

خیریت و عاقبت نیک از پیامدهای عفاف است: "و خیریت:  - ١٥
کریم عفاف و پاكدامنى را ). قرآن ٢٩، آیه ُحسُن َمآب" (سوره رعد

َساِء نماید: "براى زنان خیر و صالح آنان معرفی می َواْلَقَواِعُد ِمَن النِّ
الالَِّتی َالیْرُجوَن نِكَاًحا َفَلیَس َعَلیِهنَّ ُجَناٌح َأْن یَضْعَن ِثیاَبُهنَّ َغیَر 

ُه  ةُمَتَبرَِّجاٍت بِِزینَ  و بر زنان ؛ َسِمیٌع َعِلیمٌ َوَأْن یْسَتْعِفْفَن َخیٌر َلُهنَّ َواللَّ
 پوشش كه نیست گناهى ندارند زناشویى امید كه اى هازكارافتاد

ورزیدن براى آنها بهتر  را كنار نهند زینتى را آشكار نكنند و عفت خود

  ).٦٠، آیه " (سوره نوراست و خدا شنواى داناست
ای ضروری است رعایت عفاف در دین اسالم وسیله غفران الهى: - ١٦
انسان بتواند روح خود را به تعالی برساند. قرآن از راه محبت،  تا

دارد. در می حذرها را به راه تعالی سوق داده، از راه انحطاط برانسان
راه را از  "خدا دوست ندارد"یا  "خدا دوست دارد"چهل آیه با تعبیر 
َه ِإنَّ اللَّ : "از جمله كسانی را كه خدا دوست دارد ،كندبیراهه جدا می

ابِیَن وَ  وَّ ِرینَ  یِحبُّ التَّ و پاكیزگان را  كاران هخداوند توب؛ یِحبُّ اْلُمَتَطهِّ
  ).٢٢٢، آیه " (سوره بقرهدارد دوست مى

از جمله آثار عفت و پاکدامنی درک لذت  :درک لذت ایمان - ١٧
ایمان است. در بعضی از نفوس پاک که بر اصل فطرت باقی 

 دهد، می نتیجه را او آیات و خدا به ایمان سوی به هدایت اند مانده
 مردمی و دهند می تشکیل را اکثریت همیشه که دیگر بعضی در و

پست و مستغرق در شهوات دنیایند خالف آن را، که همان کفر و 
  . [23]دهد یطغیان و سرپیچی است نتیجه م

اجتناب از خودنمایی، فخرفروشی، : اجتناب از خودنمایی - ١٨
بینی و برخورداری از تواضع و فروتنی در خودبزرگطلبی و  برتری

کسانی که . استآثار عفاف در زندگی انسان مادر از و  برابر پدر
شده  پندارند، در حقیقت معنی تحریفمی "تعقل"را در برابر  "تعبد"

مبنای تعقل و  بر جز اند وگرنه روح تعبد راستین،عبادت را پذیرفته
َه ِمْن ِعَباِدِه "که  ق یابدتواند تحقمعرفت حقیقی، نمی َما یْخَشى اللَّ ِإنَّ

َه َعِزیٌز َغُفورٌ  از بندگان خدا تنها دانایانند كه از او ؛ اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللَّ
 .)٢٨، آیه فاطرسوره (است"  آمرزنده ارجمند خدا آرى ترسند یم

  .کشاندمی عفافسوی ه شناخت و تعقل انسان را ب یعنی معرفت،
یکی دیگر از آثار عفاف جلوگیری از جلوگیری از رسوایی:  - ١٩

-سرزنش زلیخا توسط زنان مصری را بیان می رسوایی است. قرآن
که زلیخا کند که این عمل در نظر آنها عملی زشت بود و این 

های نفسانی خود غلبه کند موجب بدنامی او در نتوانست بر خواسته
ِفی اْلَمِدیَنه اْمَرَأُت اْلَعِزیزِ  ةنِْسوَ  َقالَ  وَ بین مردم زمان خودش شد. "

ا َلَنَراَها ِفی َضَالٍل ُمِبینٍ  ا ِإنَّ  و؛ ُتَراِوُد َفَتاَها َعْن َنْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحبًّ
سخت  غالم خود كام خواسته و زنان در شهر گفتند زن عزیز از

 آشكارى گمراهى در را او ما راستى به است شده او خاطرخواه
  ).٣٠، آیه " (سوره یوسفبینیم می

  
  پیامدهای اجتماعی عفاف

 و منافع كه است انسانی جوامع های اجتماعیاز ضرورت عفاف
 آثار از برخی این نوشتار در دارد. در جامعه شگرفی تاثیرات

  کنیم: بررسی می را اجتماعی آن
ت مرد این یمعنی قیموم :ارزشمندشدن زنو  قیمومیت مرد - ١

خاطر این که هزینه زندگی زن را از مال خودش  به است که مرد
 تمامی در است الزم نیز او بر پس ببرد، استمتاع او از تا پردازد، یم
 کند، اطاعت را او شود می مرد خوابگیچه مربوط به استمتاع و همآن

و نیز ناموس او را در غیاب او حفظ کند، و وقتی غایب است مرد 
های جسم ییبیگانه را در بستر او راه ندهد، و آن بیگانه را از زیبا

خود که مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نیز در اموالی که 
شوهرش در ازدواج و اشتراک در زندگی خانوادگی به دست او سپرده 

  . [32]ه خیانت نکندو او را مسلط بر آن ساخت
آنچه در زندگی زناشویی رکن است، تقویت عالقه به همسر:  - ٢

فرماید: انس و محبت و همدردی و تفاهم است که قرآن بیان می
ها آرام گیرید و  تا بدانة؛ َرْحمَ  وَ  ةَوَجَعَل َبیَنكُْم َمَودَّ "لَِتْسكُُنوا ِإَلیها 

مودت و رحمت  ).٢١، آیه " (سوره روممیانتان دوستى و رحمت نهاد
را كه امورى عاطفى هستند، دو تا نعمت از نعم خود شمرده و 

هایتان  از جنس خود شما، همسرانى برایتان قرار داد، تا دلفرموده، 
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با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد، و بین شما مردان و همسران 
  .[32]مودت و رحمت قرار داد

 یك مثل جنسى هاى مباالتی یب: محدودشدن التذاذهای جنسی - ٣
 قبیل از بسیارى مشكالت جامعه، در چركى آبسه كانون
دنبال  هاى روانى، عفونى، تبهكارى، بزهكارى و فساد را به بیماری
. در آیاتی از قرآن نیز به این مطلب اشاره شده است: "َو [34]دارد

ِذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حاِفُظون اند" (سوره  و كسانى كه پاكدامن ؛الَّ
 َغیرُ  َفِإنَُّهمْ  َأیماُنُهمْ  َمَلكَْت  ما َأوْ  َأْزواِجِهمْ ). "ِإالَّ َعلی ٥، آیه مومنون
 اند، مگر در مورد همسرانشان یا كنیزانى كه به دست آورده َمُلوِمین؛

  ).٦، آیه ومنونم(سوره نیست"  نكوهشى آنان بر صورت این در كه
برای حفظ و پایداری کانون خانواده بنابراین : خانوادهاستحکام  - ٤

وجودآوردن محیط سالم در خانواده و فرزندان پاک، الزم است  و به
یَناُه َوَأْهَلُه َأْجَمِعینَ فرماید: ". قرآن می[35]عفاف رعایت شود ؛ َفَنجَّ
، آیه " (سوره شعراءاش همگی را نجات دادیمپس ما او و خانواده

١٧٠ .(  
از   توان می  داری و خویشتن  با عفاف: استحکام نظام اجتماع - ٥

  نمود و به  جلوگیری  ها و امکانات استعدادها، توان  هرزرفتن
  از نظر اسالم. کمک کرد و استحکام نظام اجتماعی  بالندگی

  مشروع،  و همسران  خانوادگی  محیط  به  جنسی  کامیابی  محدودیت
همان . [36]کند می  کمک  اجتماع  روانی  داشتبه  به  روانی،  هاز جنب

َأَمْرَنا ُمْتَرِفیَها  ةَوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْریفرماید: "گونه که قرآن می
ْرَناَها َتْدِمیًرا و چون بخواهیم ؛ َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلیَها اْلَقْوُل َفَدمَّ

 آن به فساد داریم تا در یشهرى را هالك كنیم خوشگذرانانش را وام
" را زیر و زبر كنیم بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن الزم گردد پس آن

  ).١٦، آیه (سوره اسراء
با عنایت به آیات قرآنی باید هر چه به : سالمت اخالق جامعه - ٦

کن شود و هر چه سالمت زند ریشهسالمت اخالق جامعه لطمه می
ِذیَن آَمُنوا ویت شود: "کند تقاخالق جامعه را تضمین می ُه َولِی الَّ اللَّ

ورِ  ُلَماِت ِإَلى النُّ خدا سرپرست و یار کسانی است ؛ یْخرُِجُهْم ِمَن الظُّ
ها به سوی نوِر [ایمان، اخالق اند؛ آنان را از تاریکیکه ایمان آورده

  ).٢٥٧، آیه " (سوره بقرهبردحسنه و تقوا] بیرون می
فسادانگیزی امنیت عمومی را که محور : افزایش امنیت عمومی - ٧

چرخ اجتماع انسانی است از بین برده و مایه نابودی کشت و زرع و 
اگر بنیاد خانواده مستحكم باشد، از  .[23]انقراض نسل انسان است

فساد، طغیان، قتل و سرقت، جنایت و تجاوز به عنف و خودكشى تا 
ُهَو َولِیُهْم  َالِم ِعْنَد َربِِّهْم وَ َلُهْم َداُر السَّ . "[37]شود حد زیادى كاسته می

برای آنان نزد پروردگارشان خانه سالمت و امن ؛ بَِما كَاُنوا یْعَمُلونَ 
دادند یار  ای که همواره انجام میاست؛ و به پاداش کارهای پسندیده

  ).١٢٧، آیه " (سوره انعامو سرپرست آنان است
اسالم با همه توجهی که به خطر  :پذیری اجتماعی مسئولیت - ٨

شود. های دیگر غافل نمیشدن حصار عفاف دارد از جنبهشکسته
زنان را تا حدودی که منجر به فساد نشود از شرکت در اجتماع نهی 

داند. مانند کند، حتی در بعضی موارد شرکت آنها را واجب مینمی
ارد و حج که بر زن و مرد واجب است و حتی شوهر حق ممانعت ند

هر انسانی در برابر خود . [35]کنددر بعضی موارد به ترخیص اکتفا می
: فرماید ست. در قرآن میاو جامعه انسانی خود متعهد و مسئول 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد كُلُّ ُأوَلِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُئوالً " گوش و ؛ ِإنَّ السَّ
اند از یی كه انجام دادهند؛ در برابر كارهاا چشم و دل، همگی مسئول

   ).٣٦، آیه اسراءسوره (" شودال میئوآنها س
یکی از پیامدهای عنوان بستر رشد و شکوفایی انسان:  عفاف به - ٩

شدن بسترهای الزم برای  اجتماعی عفاف، رشد و شکوفایی و فراهم
را سفارش های گوناگون است که قرآن آن رشد و پیشرفت در عرصه

ُرُهْم َوُتزَكِّیِهْم بَِها ةِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدقَ ُخْذ فرموده: " از اموالشان ؛ ُتَطهِّ
نفوس و اموالشان را پاک  زکاتی دریافت کن که به سبب آن

). ١٠٣، آیه " (سوره توبهدهیکنی، و آنان را رشد و تکامل می می
ای امنیت، عفت و سالمت اخالقی بر جامعه وقتی در یک جامعه
های ان است که افراد خصوصًا جوانان انرژیحاکم شود آن زم
های گوناگون ها و استعدادهای خود را در زمینهمثبت، توانایی

علمی، پژوهشی، هنری، ورزشی، و اقتصادی و امثال آنها، به کار 
  .[30]بسته و شکوفا خواهند نمود

تولید و تربیت فرزندان صالح كه نسل بشر مرهون تولید نسل:  - ١٠
حقوقى است از پیامدهای عفاف است. قرآن همین واقعه 

ِذی َخَلَقكُْم ِمْن َنْفٍس َواِحدَ فرماید: " می َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها  ةُهَو الَّ
كس كه شما را از نفس واحدى آفرید و  اوست آن؛ لِیْسكَُن ِإَلیَها
، آیه گیرد" (سوره اعرافآورد تا بدان آرام  آن پدید جفت وى را از

١٨٩ .(  
هایی که به بیان قرآن در سورهدوری از هالکت و عذاب الهی:  - ١١

پردازد، در پایان پس از داستان قوم لوط و اعمال زشت ایشان می
 (ع)ای نکرد و لوطکه موعظه پیامبرشان به حالشان فایدهبیان این 

به ناچار قوم خود را ترک نمود، سرگذشت دردناک آنها را بیان 
زدن نظام طبیعت و انجام اعمالی مغایر  مکند که چگونه با بره می

با طبیعت، فطرت خداوند و عقل انسان، آنها را گرفتار عذاب کرد: 
و بر سر آنان ؛ اْلُمْجرِِمینَ  ةَوَأْمَطْرَنا َعَلیِهْم َمَطًرا َفاْنُظْر كَیَف كَاَن َعاِقبَ "

بارشى [از مواد گوگردى] بارانیدیم پس ببین فرجام گنهكاران 
  ).٨٤، آیه " (سوره اعرافدسان بو هچ
داشتن طهارت و پاکیزگی محل  دوست :پاکیزگی محیط زیست - ١٢

سکونت و مراکز اجتماعات یک امر غریزی است که در همه 
. بنابراین قرآن آدمیان را به تفكر در طبیعت [35]ها وجود دارد انسان

 براى را طبیعت هاى جلوه در تامل و خواند و محیط زیست فرا می
: فرماید داند. همان گونه که می می سازنده و سودمند بسیار ها انسان

"َو ال ُتْفِسُدوا ِفی اْألَْرِض َبْعَد ِإْصالِحها؛ در زمین پس از اصالح آن 
  فساد مكنید". 

  

  گیری نتیجه
خداوند با قراردادن عقل، فطرت و اختیار در وجود انسان، اسباب 

یا رذیله را ایجاد نموده  درونی تربیت او و کسب ملکات فاضله
انسان از همان ابتدای خلقت، آن گاه که دریافت عریان است  است.
های درختان اقدام به پوشانیدن خود طور فطری با استفاده از برگ به

کرد. بر این پایه عقل انسان نیز سازگار با فطرت پاک و براساس 
بودن  پسندیدهاختیار خود، حکم بر وقاحت و زشتی برهنگی و 

همچنین عفاف به لحاظ فردی کند. پوشش و رعایت شرم و حیا می
و اجتماعی دارای پیامدهای مثبت بسیاری است، که از ابعاد 
مختلف روحی، جسمی، جنسی و حتی خانوادگی قابل تعمق و 
بررسی بوده و نقش تاثیرگذاری در رفتار و زندگی فردی و اجتماعی 

  انسان دارد.
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