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 ۱۳۹۶)، پاییز ۱۱۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی 
 در موضوع عفاف با رویکرد تحلیل محتوا

 ١فاطمه حبیبی       
 ٢زاده فتحیه فتاحی       

 چکیده
هـای عفـاف در قـرآن کـریم هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ تحلیلـی گـزاره

است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیـل محتـوا، سـاختار و مفهـوم ایـن 
دهـی عفـت فـردی، خـانوادگی و در شـکل شود و جایگاه آنها بررسی میگزاره

-کوشد تا با اسـتخراج گـزارهگردد. این پژوهش میجتماعی (عمومی) تبیین میا
بنـدی موضـوعی، ها و سپس طبقههای مرتبط با مفهوم عفاف، تجزیه و تحلیل آن

اف در جامعـۀ اسـالمی از نگـاه در نهایت به تبیین مدل چگونگی دستیابی به عفـ
هایی از  کـه در سـورههـای مـرتبط بـا موضـوع عفـاف، کریم بپردازد. گزاره قرآن
کریم وجود دارد، به منظور ارائۀ یک مدل و نظام سـاختاری عفـاف در سـه  قرآن

سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی بررسی خواهد شد. این پژوهش براسـاس آراء 
بـه انجـام رسـیده » تفسیر تسـنیم«آملی دربارۀ عفاف در الله جوادیتفسیری آیت

آملی الله جوادیسیر تسنیم آن است که آیتاست. علت بررسی این موضوع در تف

                                                           
 .۷/۶/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۵/۵/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 .)f.habibi8@yahoo.com( الزهرا دانشگاه وحدیث، قرآن علوم دکتری دانشجوی. ١
 .)f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir( )مسئول ۀنویسند( الزهرا وحدیث،دانشگاه قرآن علوم . استاد٢
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در تفسیر خود به مسائل عصری توجه داشته و نگرشـی جـامع بـه امـور و مسـائل 
 اجتماعی، از جمله موضوع عفاف دارد.

 آملی.الله جوادیقرآن کریم، تحلیل محتوا، انواع عفاف، آیت واژگان کلیدی:

 بیان مسأله
همواره مورد توجه و مناقشـه در جوامـع  موضوع عفاف یکی از موضوعاتی است که

اسالمی بوده است. تعریف عفاف، محدودۀ عفاف و روشن کردن میزان کارایی آن در 
جوامع و حتی اختصاص داشتن یا عدم اختصاص آن به زن، موضوعاتی است که مـورد 

نظران بوده است. آنچه در این پـژوهش  دغدغه و بحث در میان مفسران، فقها و صاحب
هـای موجـود در بنـدیکریم و بیان دسـتهی شده، تبیین مفهوم عفاف از منظر قرآنبررس

عفـاف در دو بخـش لغـوی و اصـطالحی آیات قرآن است. در این مقاله، ابتدا مفهـوم 
گردد؛ سپس با تبیـین روش تحقیـق (تحلیـل محتـوا) و راهکارهـای اسـتفاده  بررسی می

 شود.عفاف پرداخته میهای مرتبط با شده، به تحلیل محتوای گزاره
پژوهش حاضر درصدد بررسی آراء عموم مفسران در موضوع عفـاف نیسـت، زیـرا  

اوًال بسیار به آن پرداخته شده و ثانیًا، این کار از مجال پژوهش حاضر خارج است؛ بلکه 
 آملـی اسـت.اللـه جـوادیاین مقاله به دنبال بررسی آراء مفسر معاصر قرآن کریم، آیت

آملی دربارۀ عفـاف، اوًال روز آمـدی و توجـه بـه الله جوادیکز بر آراء آیتهدف از تمر 
مسائل عصری و ثانیًا، نگرش جامع این مفّسر بـه مسـائل اجتمـاعی، از جملـه موضـوع 
عفاف است. قابل ذکر است که تفسیر وی با نام تفسیر تسنیم هنوز بـه اتمـام نرسـیده و 

به شکل کتاب نیز منتشر نشـده  - حاضر تا زمان نگارش پژوهش - بخش زیادی از آن
قراردارد، لذا بخـش » اسراء«است و تنها به صورت صوتی (یا متن سخنرانی) در سایت 

های مقالۀ حاضـر، مبتنـی بـر آراء شـفاهی ایشـان در جلسـات درس ای از دادهگسترده
 تفسیر است.

 عفاف در لغت و اصطالح
کـریم، در گـام نخسـت ر قـرآنمنظور بررسی و شناخت صحیح مفهوم عفـاف د به
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شناسـان و  های لغت هـای کلیـدی و دیـدگاهالزم است تعریفی هرچند مختصـر، از واژه

 اندیشمندان علوم قرآنی ارائه شود.

 شناسی عفاف واژهالف. 
به معنای پرهیز و خودداری از هـر » عّف «مصدر فعل  - به فتح عین - واژۀ عفاف

. عّفت عبارت است از حاصـل شـدن حـالتی )۱/۹۲، تا (فراهیدی، بیچیز غیر حالل است 
شـود و در اصـل  برای نفس انسان که به وسیله آن از غلبه و تسّلط شهوت جلوگیری می

. استعفاف نیز، طلب عّفت و پاکدامنی و  معنا، بسنده کردن در گرفتن چیز اندک است
ـا َوَمـ﴿فرمایـد: باز ایستادن از حرام است، همان طور کـه قـرآن کـریم مـی ْن کـاَن َغِنیًّ

نیاز است، (از برداشت حق الزحمه از مال یتیم)  ؛ هر کس که بی)۶(الّنساء،  ﴾ َفْلَیْسَتْعِفف
 .)۵۷۳تا، (راغب اصفهانی، بیخودداری کند 

ف، اختیار کردن عفاف و پذیرش عفـت اسـت.  التحقیقصاحب   معتقد است تَعفُّ
کـه تقـوا حفـظ نفـس از  چنـان عفت، یعنی حفظ نفس از تمایالت و شهوات نفسـانی،

شـود،  محّرمات بیرونی است. تمایالت نفسانی بنابر تفاوت افراد و مـوارد، مختلـف مـی
بدین جهت عفاف هر یک از زن، مرد، پیر، جوان، فقیـر، غنـی و... متناسـب بـا خـود 

که تعّفف فقیر، به قناعت او و ساختن به دارایی اندک است چنان که قرآن  اوست، چنان
انفـاق شـما، (مخصوصـًا بایـد) بـرای «بقـره بـه آن اشـاره دارد:  ۲۷۳نیز در آیـۀ کریم 

توانند مسـافرتی کننـد (و  اند و نمی نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته
گـاه آنهـا را بـی ای بـه دسـت آورنـد) و از شـّدت خویشـتن سرمایه نیـاز  داری، افـراد ناآ

 .)۱۸۰، ۸، تا(مصطفوی، بی» پندارند می

 شناسی عفاف مفهومب. 
از اصطالحات علم اخالق است. علمای علم اخالق، مجموع فضایل » عّفت«واژۀ 

دهند که عبارت است از حکمـت، عفـت، شـجاعت و نفس را در چهار بخش قرار می
عدالت. آنان حکمت را فضـیلت نفـس ناطقـه، شـجاعت را فضـیلت نفـس غضـبّیه و 

داننـد و عـدالت را نیـز، تعـدیل سـه فضـیلت اول وّیه میرا از فضائل نفس شه» عّفت«
 .)۲۴۳تا، خمینی، بی(امامدهند برشمرده و سایر فضائل را به این چهار مورد ارجاع می
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داند که عبارت اسـت از شهید مطهری عفاف و پاکدامنی را یک حالت نفسانی می
، برخـورداری از بودن قّوۀ شهوانی تحت حکومت عقل و ایمـان؛ بـه عبـارت دیگـر رام

 .)۱۰۴، ۱۳۸۶(مطهری، تأثیر قوای شهوانی خود نباشد  عّفت، یعنی اینکه انسان تحت
ای به کار رفته اسـت و هـم در  عّفت و استعفاف در قرآن کریم هم در مسائل غریزه

کسانی که از نظر مالی توان ازدواج ندارنـد «فرماید:  مسائل مالی. در مسائل غریزی می
» اوند آنان را از فضل خود قدرت مالی بخشد باید پاکدامنی پیشه کننـدتا وقتی که خد

 .)۶۰(نور، و  )۳۳(نور، 
ذیَن ُاحِصروا فی﴿اش آیۀ  کاربرد عفت در امور مالی نیز نمونه اللـِه َسـبیِل ِللُفَقراِء الَّ

ــَتطیعوَن  ــیالَیس ــربًا ِف ــُل َض ــُبُهُم الجاِه ــَن األرِض َیحَس ــاَء ِم ــِف تَ أغِنی َعفُّ ــِرُفُهم التَّ ع
است و دربارۀ کسـانی اسـت کـه در عـین فقـر و تهیدسـتی،  )۲۷۳(بقره،  ﴾ِبِسیماُهم...
کنند، بلکـه  ورزند؛ نه به فقر، تظاهر و نه دست گدایی به سوی کسی دراز می عّفت می

گـاه  ای کـه دیگـران کـه از وضـع داخلـی آن کنند، به گونـه آبرومندانه زندگی می هـا آ
 .)۱۷/۳۷۲، ۱۳۸۸آملی، (جوادیپندارند  گر مینیستند، آنان را توان

 روش تحقیق
هـا برخـوردار اسـت. ایـن رویکـرد تحلیل محتوا از رویکردی ویژه برای تحلیل داده

باشد. تحلیـل محتـوا را خاص، عمدتًا ناشی از نحوۀ تلقی از موضوع تحلیل (محتوا) می
هـا تعریـف در مـورد مـتن آن هاروشی پژوهشی برای استنباِط تکرارپذیر و معتبِر از داده

 .اندکرده
روشـی بـرای مطالعـۀ عینـی، کّمـی و سیسـتماتیک «لورنس باردن، تحلیل محتوا را 

تعریف کرده است » های ارتباطی (محتوای آشکار پیام) جهت رسیدن به تفسیرفرآورده
سیسـتماتیک «و » کّمیـت«، »عینیـت«. در این تعریـف بـر سـه واژۀ )۲۵، ۱۳۷۵(بـاردن، 
کید شده است. » بودن اشاره به این دارد که این پـژوهش براسـاس قواعـد، » عینیت«تأ

گیرد. بنابراین، به منظور اجتناب از سوگیری نظر های مشخص انجام میاحکام و روش
بایست تحقیق توسط مجموعۀ صریح و مشخصی از قواعـد محقق در فرآیند تحقیق، می

 .)۸۰، ۱۳۸۴نسب، (موسویهدایت شود 
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ن معناسـت کـه مطالعـه عـالوه بـر روشآن نیز بدی» دار و سیستماتیک بودننظام«

ها بر طبق قواعد کاربردی ثابتی مشخص شده مندی، دایرۀ شمول و طرح محتوا یا مقوله
دار بودن، قابلیت تکرار ایـن روش را است. باید توجه داشت که دو شرط عینیت و نظام

های یکسـان و ن نیز بتوانند با استفاده از روشگراای که سایر پژوهشرساند، به گونهمی
 )۳۹۰، ۱۳۸۲(ازکیاء، اطالعات مشابه، به نتایج مشابهی برسند 

نیز تحلیل محتوا را فنی برای یافتن نتایج (پژوهش) از طریق تعیین عینـی » هولستی«
داند. او معتقد است که این تعریف، سه معیار را ها می های شخصی پیامو منتظم ویژگی
دهد: اینکه روش تحلیل محتوا، بایـد عینـی و منـتظم باشـد و اگـر قـرار به هم پیوند می

بندی یا اقدامات مشابه متمـایز شـود، بایـد پشـتوانۀ است از بازیافت اطالعات، فهرست
کنـد، چراکـه  نظری داشته باشد. هولستی در تعریف خود بـه کمـی کـردن اشـاره نمی

هـای ان کیفی و کّمی برای مستثنی کردن بررسـیشدن تمایز شدید میمعتقد است قائل
های تحلیل منتظم اسنادی، یا فقط برای افزایش یـا کـاهش اعتبـار معین، همچون نمونه

تحلیل محتوا، امری غیر مجاز است. همچنین این تعریـف، شـرط محـدود کـردن روش
تنهـا  پـذیرد. هـر چنـد،هـا مـی های آشکار پیام روش تحلیل محتوا را به توصیف ویژگی

توان رمزگذاری کرد، ولی استخراج دوبـارۀ معـانی پنهـان های آشکار متن را میویژگی
، ۱۳۷۳(هولستی، ها با مدارک مستقل تأیید شود ها مجاز است، اگرچه باید این استنباطپیام
۳۸(  . 

 تحلیل محتوای آیات عفاف
عـراف، نـور، کـریم (اهای قرآنعفاف در سوره در این بخش برای استخراج مفاهیم

آملـی مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه، الله جوادیاحزاب و قصص)، ابتدا تفسیر تسنیم آیت 
گیـری آیـات، نقـاط شده و سپس جهـتآیات حاوی مفاهیم مرتبط با عفاف مشخص 

اسـت و در تمرکز و نوع ارتباط آن با عفاف، در قالب جداول تحلیل محتـوا بیـان شـده 
ی و تحلیل کیفی، مورد بازخوانی قرار گرفته اسـت. الزم ادامه، در دو بخش تحلیل کمّ 

ها برای این پـژوهش، براسـاس اشـتمال آنهـا بـر غـرر به توضیح است که گزینش سوره
 آیات، با موضوع عفاف بوده است.
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 تحلیل کمّی به تفکیک سورهالف. 
 در این بخش ابتدا به تحلیل کّمی آیات مرتبط با عفـاف در قـرآن کـریم پرداختـه و

 گردد.های حاصل از این تحلیل اشاره میسپس در بخش بعد، به بررسی کیفی داده

 ارائه جداول . ۱
 به منظور آشنایی با آیات مورد بررسی و مضامین اصلی و فرعی برداشت شده از آنها

گـردد. هـا ارائـه مـیجداول به تفکیک سـوره - آملیالله جوادیبراساس تفسیر آیت  -
که در بخش مضامین فرعی، تنها مواردی که با بحـث عفـاف ارتبـاط الزم به ذکر است 

نظـر شـده مفهومی دارد در جداول قرار گرفته و از سایر مفاهیم منبعث از آیات، صرف
 است. 

 ) سورۀ اعراف۱جدول (
 

 مضمون فرعی
مضمون 
 اصلی

ف آیه
ردی

 

. ۲. لبــاس ظــاهری ۱وجــود دو نــوع لبــاس: 
 لباس باطنی

بیــان فایــدۀ 
ـــــــلی  اص

ــــــــ اس لب
ـــــــب  (عی

 پوشی)

ــی﴿ ــا َبن ــْد   ی آَدَم َق
ْنَزْلنا َعَلْیُکْم ِلباسـًا 

َ
أ

ــْوآِتُکْم َو  ــواری َس ُی
ــــاُس  یشــــًا َو ِلب ر

ْقوی ذِلـَك َخْیـٌر   التَّ
ِه  ذِلَك ِمْن آیاِت اللَّ

ُروَن  کَّ ــذَّ ــْم َی ُه  ﴾َلَعلَّ
 اعراف) ۲۶(

۱ 

 نعمت الهی بودن لباس

 نعمت دائمی بودن لباس

ر لباس ظـاهر و لبـاس تقـوا: عملکرد مشابه د
 ممانعت از ظهور سیئات

 همگانی و عمومی بودن خطاب انزال لباس

های الهی به مثابۀ طی کردن  گذر از آزمایش
های برهنگـی (خـروج  و خارج شدن از دوره

 از سوئات)
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 وصف نفسانی، مصداق حقیقی جامۀ تقوا

 امر ثانوی بودن زیبایی لباس

ـــاب بی ـــرین و  حج ـــین، مهمت ـــردن، اول ک
 گری ترین دام شیطان برای فتنه قوی

ــــــدار  حجابی به لباس ظاهر عدم اختصاص بی هش
ـــــد  خداون
دربـــــــارۀ 
ــــــــر  خط
ــــــیطان  ش
ــی  ــرای بن ب

 آدم

آَدَم   یــــا َبنــــی﴿
ْیطاُن  ال ُکُم الشَّ َیْفِتَننَّ

َبـَوْیُکْم 
َ
ْخَرَج أ

َ
َکما أ

ــِزُع  ــِة َیْن ــَن اْلَجنَّ ِم
ـــُهما  َعْنُهمـــا ِلباَس
ــْوآِتِهما  َیُهمــا َس ِلُیِر
ُه َیراُکْم ُهَو َو َقبیُلُه  ِإنَّ
ِمــــْن َحْیــــُث ال 

ــــــــَرْوَنُهْم...  ﴾َت
 اعراف)۲۷(

۲

عریانی انسان، هدف اصـلی شـیطان نیسـت، 
 زیرا او انگیزۀ باالتری دارد

عریانی، اولین راه شیطان جهت اخراج آدمی 
 از بهشت

لبـاس  خلع لباس تقوا، مقدمۀ خروج انسان از
 ظاهر

ســابقۀ عــداوت طــوالنی شــیطان بــا انســان و 
 اعمال این دشمنی از سوی او

 پنهانی بودن راه حملۀ شیطان

م است  شیطان، کلب معلَّ

 عریانی، سوئه است

تراشی (تعلیل) و قسـم خـوردن، دو راه  علت
 نفوذ و تثبیت وسوسۀ شیطان در دل انسان

گمـــــــراه 
نمــــــودن 
بشر، هدف 

ـــــــلی ا ص
 شیطان

 

۳
صرف سابقۀ عبادت طوالنی و زهد دلیـل بـر 

 اعتماد نیست

سوء استفادۀ شـیطان از سـن زیـاد، تجربـه و 
 اش جهت فریب آدم عبادت شش هزارساله
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۶۰ 

دور شـــدن  روش شیطان، فریب تدریجی است
از پروردگار 

از دســت و 
دادن قــرب 
ـــــــی،  اله
نتیجــــــــۀ 
پــــــذیرش 
وسوســــــۀ 

 شیطان

ــ﴿ ــَدالَُّهما ِبُغ ُروٍر َف
ـَجَرَة  ا ذاَقـا الشَّ َفَلمَّ
ـــــا  ـــــَدْت َلُهم َب
ــا  ــْوآُتُهما َو َطِفق َس
ــفاِن َعَلْیِهمــا  َیْخِص
ـــِة  ـــْن َوَرِق اْلَجنَّ ِم

 اعراف)۲۲( ﴾و...

۴

علــت تبعیــت از وسوســۀ شــیطان، فرامــوش 
 کردن دشمنی عمیق او با آدمی

توبیخ شدن آدم به همـراه گالیـۀ خـدا از او، 
 ننتیجۀ تبعیت از شیطا

ــدام  ــاندن ان ــت پوش ــوا جه ــالش آدم و ح ت
تناسلی خود، نشانۀ فطری بودن احساس قبح 
عریانی است (عدم تمایـل انسـان بـه زنـدگی 

 گونه) حیوان

 ) سوره نور۲جدول (
 

 آیه 
مضمون 
 اصلی

 مضمون فرعی

١

ــیَن َو ﴿ ــاُت ِلْلَخبیث اْلَخبیث
ـــاِت َو  ـــوَن ِلْلَخبیث اْلَخبیُث

بــــاُت ِللطَّ  یِّ بــــیَن َو الطَّ یِّ
ولِئـَك 

ُ
بـاِت أ یِّ ُبوَن ِللطَّ یِّ الطَّ

ــا َیُقوُلــوَن َلُهــْم  ُؤَن ِممَّ ُمَبــرَّ
یٌم   ۲۶( ﴾َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َکـر

 نور)

لــزوم توجــه 
ــه  ــان، ب انس
آنچـــه کـــه 

شـــنود و  می
آنچـــه کـــه 

 بیند. می
 

 نهی از حضور در هر نوع مجلسی

ها و اعمال طّیب و طاهر برای  حرف
 طّیب و طاهرمردان و زنان 

ــرای  حرف ــاک ب ــای ناپ ــا و کاره ه
 مردان و زنان ناپاک

حفظ طهارت روحی، یـک تکلیـف 
 جمعی و همگانی است

این نـوع دسـتورات، جهـت حضـور 
دیـــن در اجتمـــاع اســـت (جنبـــۀ 

 اجتماعی رفتارهای دینی)
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۶۱ 

 

ــذیَن آَمُنــوا ال ﴿ َهــا الَّ یُّ
َ
یــا أ

ْم َتْدُخُلوا ُبُیوتـًا َغْیـَر ُبُیـوِتکُ 
ِنُسـوا َو 

ْ
ی َتْسَتأ ُمواَحتَّ  ُتَسـلِّ

ْهِلها ذِلُکْم َخْیٌر َلُکْم   َعلی
َ
أ

ُروَن ( ُکْم َتَذکَّ نـور) ۲۷َلَعلَّ
َحـدًا 

َ
َفِإْن َلْم َتِجُدوا فیهـا أ

ـی ُیـْؤَذَن  َفال َتـْدُخُلوها َحتَّ
َلُکْم َو ِإْن قیَل َلُکُم اْرِجُعـوا 

ْزکـی
َ
َلُکـْم َو   َفاْرِجُعوا ُهَو أ

هُ   ﴾ِبمـا َتْعَمُلـوَن َعلـیٌم  اللَّ
 نور) ۲۸(

قــــــــرآن، 
متکفل امور 

 تمدنی
ــتورات  (دس

ســــاز  تمدن
 قرآن)

نتیجــۀ رعایــت آداب دینــی جمعــی، 
ــا  اتحــاد اجتمــاع و زنــدگی همــراه ب

 عاطفه است

عدم حضور پر رنگ و مؤثر دیـن در 
 متن زندگی اجتماعی مسلمانان

 انسان پرتوقع، خبیث است

ت حقـوق اجتمـاعی دلیل عدم رعایـ
 دیگران، خودخواهی و غرور است

راه عدم ابتال به رذایل اخالقی ماننـد 
ــتن  ــذف)، داش ــاجرای ق ــت (م تهم

 عفت چشم و گوش و زبان است.

عــدم عفــت چشــم و گــوش (عــدم 
ــران)  ــی دیگ ــریم شخص ــت ح رعای

 ساز گناهان (مانند تهمت) زمینه

مراحل رعایـت ادب دینـی حضـور در 
. نهـی از دخـول بـدون ۱ یک مکـان:

. نهـی از ۳. ورود با اذن و سـالم ۲اذن 
منتظــر مانــدن و ســرک کشــیدن در 

 . امر به بازگشتن۴حریم شخصی افراد 
ــدن از عــدم اذن ورود،  ناراحــت ش

 نشانه خباثت اخالقی

نهی از مراجعه به دیگران بدون تعیین 
 وقت قبلی یا بدون دعوت
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ینــی، های ادب د  دســتورات و برنامــه
ــدا از خــانواده شــروع می شــود،  ابت

 سپس همسایه و ارحام و کل جامعه

غرورشکنی، نشانۀ طهـارت اخالقـی 
ْزکی)

َ
 (ُهَو أ

 

وا ِمْن ﴿ ُقْل ِلْلُمْؤِمنیَن َیُغضُّ
ــــوا  ــــاِرِهْم َو َیْحَفُظ ْبص

َ
أ

ْزکی
َ
َلُهْم ِإنَّ   ُفُروَجُهْم ذِلَك أ

َه َخبیٌر ِبمـا َیْصـَنُعوَن   ﴾اللَّ
 )نور ۳۰(

حفــظ نظــر 
توأم بـا سـتر 
و پوشـــش، 
ضــــــــامن 
عفـــاف در 
جامعــــــــه 

 است.

ــرای همــه  ــن حکــم، عمــومی و ب ای
اســت، ولــی چــون مــؤمنین بهــره 

کنند، مـؤمنین را  برند و امتثال می می
 مورد خطاب قرار داد

معیار غّض بصر، چشم پوشی و عدم 
 توجه به نامحرم است

 (نگاه شکسته، نه نگاه تیز)

و نظر فرقی بـین زن در حرمت نگاه 
 و مرد نیست

(نه مرد حق دارد نامحرم را ببیند، نـه 
 زن حق دارد نامحرم را ببیند)

ْزکــی
َ
ــۀ نفــس (أ ــۀ تزکی ــْم)،   مقدم َلُه

 عفت چشم و گوش است

دلیل عـدم وجـوب پوشـش در حـّد 
ــور  ــزوم حض ــردان، ل ــرای م ــان ب زن
فیزیکی دائمی مرد در جامعه (بـرای 

ــه ــای جامع ــه کاره ــت  اینک ــه دس ب
ــر و  ــد س ــر بخواه ــرد اگ ــت. م اوس
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ـــتش را  ـــاند، دس ـــورتش را بپوش ص

 تواند کار انجام بدهد) بپوشاند، نمی

نه خودتان نگاه کنید و نـه بگذاریـد 
 کسی شما را نگاه کند

کنــد کــه  حرمــت مــؤمن ایجــاب می
 انسان به خانۀ او نگاه نکند

یک دستور اجتماعی بـرای ورود بـه 
 ورود با غّض بصرخانۀ مسلمان: 

. ۱علــت حرمــت نگــاه بــه نــامحرم: 
گیـرد  انسان در معرض گناه قـرار می

. حیثیت و آبروی دیگری در خطر ۲
. امنیــت اجتمــاعی ۳گیــرد  قــرار می

 بیند. افراد آسیب می

نگاه به بدن و موی زن مسلمان حرام 
است (ولو بدون قصد تلّذذ) زیـرا زن 

 مسلمان حرمت دارد

 خیرۀ اجتماعی استزن، ذ

 

َوُقـــــْل ِلْلُمْؤِمنـــــاِت ﴿
ْبصـاِرِهنَّ َو 

َ
َیْغُضْضَن ِمْن أ

ـــُروَجُهنَّ َو ال  ـــَن ُف َیْحَفْظ
یَنَتُهنَّ ِإالَّ مـا َظَهـَر  ُیْبدیَن ز
ْبَن ِبُخُمـِرِهنَّ  ِمْنها َو ْلَیْضـِر

ُجُیـوِبِهنَّ َو ال ُیْبـدیَن   َعلی

ــیوۀ  ــان ش بی
ـــــــــش  نق
آفرینـــی زن 
ــــق  در تحق
ادب و 
عّفــــــــت 

علت وظیفۀ بیشتر زن در ستر، همراه 
ــایی و شــکوه  ــا زیب ــودن خلقــتش ب ب

 است

. میــزان عــدم ۱داء: دو مفهــوم ابــ
. میــزان جــواز نشــان ۲وجــوب ســتر 

 دادن و ظاهر کردن موضع زینت
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 ... یَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعـوَلِتِهنَّ  ﴾ز
 نور) ۳۱(

 عمومی
(سه نـوع از 
انواع عفـت 
ــه  در ایــن آی
مورد توجـه 
قــرار گرفتــه 

. ۱اســــت: 
عفت چشم 

. عفـــــت ۲
جـــــــوارح 
(عفــت پـــا 
بــــه طــــور 
اختصاصی) 

ــــت ۳ . عف
 زبان)

حکم ابداء، به معنای جواز مرد برای 
نگاه نیسـت (نبـود تـالزم بـین عـدم 
وجـوب سـتر وجــه و کّفـین و جــواز 

 نظر)

منظور از زینت، موضع زینت اسـت 
ْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلی﴿به قرینه    وْلَیْضِر

 ﴾ِبِهنَّ ُجُیو 

اقتضــای ادب دینــی ایــن اســت کــه 
 فضای جامعه فضای عفت باشد

علت عدم ذکر نـام عمـو و دایـی در 
میــان محــارم، پیشــگیری از شکســته 
ــان و عفــت گــوش  شــدن عفــت زب
است، در هنگـام تعریـف از زن نـزد 
نامحرمان خانواده، مانند عمـوزاده و 

 دایی زادۀ زن

نش زن مؤمن، چشم و گـوش و زبـا
عفیــف اســت: علــت عــدم حرمــت 
ْو 
َ
نگاه زنـان مسـلمان بـه یکـدیگر (أ

(  ِنساِئِهنَّ

 عفت در راه رفتن و حرکت

 
یامی﴿

َ
ْنِکُحوا اْأل

َ
ِمـْنُکْم   َو أ

اِلحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو  َو الصَّ
مســـــئولیت 
ـــــدین و  وال

مراحل متمّدن کردن جامعـه در بعـد 
 عفت:
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ـــاِئُکْم...  ) ۳۲(نـــور  ﴾ِإم

ـــذیَن ال ﴿ ـــَتْعِفِف الَّ َوْلَیْس
ـــی  ـــُدوَن ِنکاحـــًا َحتَّ َیِج

ُه ِمْن َفْضِلِه... ُیْغنِ   ﴾َیُهُم اللَّ
 نور) ۳۳(

امــــــــــت 
ــه  اســالمی ب
ــــــــور  منظ
ـــــــت  رعای
ــــاف در  عف

 جامعه

پوشــی از نــامحرم از  . امــر بــه چشم۱
 سوی دو طرف

 . تسهیل شرایط ازدواج جوانان۲
. انس دادن خود با عفـاف (ایجـاد ۳

ــَتْعِفِف َولْ ﴿ملکــۀ عفــاف؛  ــا  ﴾َیْس ت
 فراهم شدن شرایط نکاح

 

ــوا ﴿ ــذیَن آَمُن ــا الَّ َه یُّ
َ
ــا أ ی

ـذیَن َمَلَکـْت  ِذْنُکُم الَّ
ْ
ِلَیْسَتأ

ذیَن َلْم َیْبُلُغوا  ْیماُنُکْم َو الَّ
َ
أ

ـــالَث  ـــْنُکْم َث ـــَم ِم اْلُحُل
اٍت...  نور) ۵۸( ﴾َمرَّ

 
 
 

ضـــــرورت 
ـــــــت  رعای
عفـــاف در 
خانه و میان 
اعضــــــای 

 خانواده

 عفاف در جمع محارملزوم رعایت 

نهـــی از ورود بـــدون اذن بـــه اتـــاق 
 والدین

رعایت عفت در خانه، مقدمۀ عفیف 
 شدن جامعه

ـــت از دوران  ـــادگیری عف ـــروع ی ش
 کودکی در خانه

وظیفۀ آموزش عفاف به فرزنـدان بـر 
 عهدۀ والدین است

ـــایر  ـــدین در س نحـــوۀ پوشـــش وال
تاق های خانه، باید متفاوت با ا بخش

 شان باشد خصوصی

 لزوم عفت والدین در مقابل فرزندان

ــام  ــاف، هنگ ــت عف ــرورت رعای ض
 تعویض لباس در خانه

زمان آموزش آداب دینی جمعـی، تـا 
 .هفت سالگی است
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یادگیری رعایت عفت در خردسالی، 
عامل مهم رعایـت آن در بزرگسـالی 

 در جامعه

اخـالق و وسیله و ابزار ادارۀ جامعه، 
 ادب است

 

ْطفـاُل ِمـْنُکُم ﴿
َ
َوِإذا َبَلَغ اْأل

ــا  ِذُنوا َکَم
ْ
ــَتأ ــَم َفْلَیْس اْلُحُل

ــــذیَن ِمــــْن  َذَن الَّ
ْ
اْســــَتأ

 نور) ۵۹( ﴾َقْبِلِهْم... 

ضـــــرورت 
اســتیذان در 
ــت،  ــه وق س
جهت ورود 
ــــاق  ــــه ات ب
والــــــدین، 
مخصـــوص 

دوران 
ـــــت  طفولی

 نیست.

تــذکر دادن والــدین بــه نوجوانــان 
 ورود به اتاق آناندرباره نحوه 

 

ــاِء ﴿ س ــَن النِّ ــُد ِم َواْلَقواِع
تــی ال َیْرُجــوَن ِنکاحــًا   الالَّ

ْن 
َ
ــاٌح أ ــْیِهنَّ ُجن ــْیَس َعَل َفَل

َیَضــــْعَن ِثیــــاَبُهنَّ َغْیــــَر 
ــــاٍت  ج ْن   ُمَتَبرِّ

َ
ــــٍة َو أ ِبزیَن
 ﴾َیْسَتْعِفْفَن َخْیٌر َلُهـنَّ و...

 نور) ۶۰(

لــزوم توجــه 
بــه فضــای 
عفــــــــت 
عمــــــومی 
 توسط زنـان

 سالمند

 تسهیل امر ستر، برای زنان فرتوت

 نهی از تبّرج در هر سن و شرایطی

قانون حرمـت ابـداء زینـت، قـانونی 
 دائمی و بال استثناست
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۶۷ 
 

 ) سوره احزاب۳جدول (
 

 آیه 
مضمون 
 اصلی

 مضمون فرعی

 

ــُتنَّ ﴿ ــیِّ َلْس ِب ــاَء النَّ ــا ِنس ی
َقْیـُتنَّ  ساِءِإِن اتَّ َحٍد ِمَن النِّ

َ
َکأ

ال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَیْطَمَع فَ 
ذی فی َقْلِبِه َمَرٌض َو ُقْلَن   الَّ

 )۳۲(احزاب  ﴾َقْوًال َمْعُروفاً 

 
 
 
 
 
 

ــــــــوۀ  نح
ســـــــخن 
ـــتن زن  گف
 در جامعه

های خارج از محـدودۀ  وجود بیماری
حــّس و تجربــۀ بشــر (نقــد نظریــۀ 

 پوزیتیویسم)

ـــه، بیمـــاری ـــر عفیفان زا و  کـــالم غی
 آور است مرض

ـــرض در روح  شـــکل ـــک م گیری ی
سـاز  انسان به وسیلۀ یـک گنـاه، زمینه

 گرایش به سایر گناهان

گنــاه، نــوعی بیمــاری اســت (عفــت 
چشم: عدم نگاه به نامحرم)؛ (عفـت 
زبان: حرمـت سـخن گفـتن زنانـه بـا 

 نامحرم)

ــامحرم:  ــا ن . ۱قواعــد ســخن گفــتن ب
. خـوب حـرف ۲حرِف خـوب بزنـد 

ــه حــرف ز ۳زدن  ــه . مردان ــه زنان دن ن
گفتار و رفتـار نـازک  -(نباید با رّقت 

ــر  - ــی اگ ــن وراء «حــرف زد، حت ِم

 باشد)» حجاب
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۶۸ 

علت نهی از رقیق سخن گفتن زن بـا 
 نامحرم، جلوگیری از ایجاد جاذبه

لزوم به کاربردن تعابیرمؤدبانـه (عفـت 
ــرار  در صــدا زدن) جهــت خطــاب ق
دادن و نامیدن افراد جامعـه (بـه ویـژه 

 ما و بزرگان دینی)عل

 

 
 
 
ــی﴿ ــْرَن ف ــوِتُکنَّ َو ال   َوَق ُبُی

ْجَن  َج   َتَبــرَّ ــِة   َتَبــرُّ اْلجاِهِلیَّ
ــی ول

ُ
ــالَة   اْأل ــَن الصَّ ِقْم

َ
َو أ

 احزاب) ۳۳( ﴾َو...

 
 
 
 

ـــــــــدم  ع
انطبــــــاق 
ــــــــاهر  ظ
مسـلمان بــا 
عمــــِل او، 
نشانۀ تبـّرج 

 جاهلی

. در بیــوت ۱»: قــرن«دو معنــای واژه 
در بیوت نبـی،  .۲نبی، با وقار باشید. 
 آرامش را حفظ کنید

لزوم رعایت عفاف در عتبات مقدسـه 
 معصومان

بدحجابی یک مسلمان، یعنی حرفش 
اســالمی اســت، امــا عملــش جــاهلی 
ــه  اســت: رعایــت عفــت در ســخن ب

 همراه عفت در رفتار

تبّرج جاهلی، یعنـی کـالم اسـالمی و 
 عمل جاهلی

سـخن گفــتن زن در مجـامع عمــومی 
 جایز است، اما تبّرج ممنوع است

هـا مربـوط بـه امر بـه مانـدن در خانـه
های سیاســی اســت، نــه نهــی از  فتنــه

رفــت و آمــد، صــلۀ رحــم، رفــتن بــه 
 مسجد یا...
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۶۹ 
ممنوعیــت ســوء اســتفاده از زنــان در 

 های سیاسی فتنه

ها (ایـن  نهی از پرچمداری زنان در فتنـه
 علمداری همان تبّرج جاهلی است)

 

ــوا ال ﴿ ــذیَن آَمُن ــا الَّ َه یُّ
َ
ــا أ ی

ْن 
َ
ِبـیِّ ِإالَّ أ َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَّ

َطعـاٍم َغْیـَر   ُیْؤَذَن َلُکْم ِإلـی
ــْن ِإذا  ــاهُ َو لِک یَن ِإن ــاِظر ن
ُدعیُتْم َفاْدُخُلوا َفِإذا َطِعْمُتْم 
ــیَن  ِنس

ْ
ــُروا َو ال ُمْسَتأ َفاْنَتِش

ِلَحـــــــــــدیٍث... َو ِإذا 
ْلُتُموُهنَّ مَ 

َ
تاعًا َفْسَئُلوُهنَّ َسأ

ــْم  ــاٍب ذِلُک ــْن َوراِء ِحج ِم
ْطَهُر ِلُقُلـوِبُکْم َو ُقُلـوِبِهنَّ 

َ
أ

 )۵۳(احزاب  ﴾َو... 

 
 
 
 

چگــونگی 
ارتبــــاط و 
پیوند امـت 

 با امام

مراقبــت دقیــق از محتــوای گفتــار بــه 
 ویژه نزد علما (عفت زبان)

 نهی از اطالۀ جلوس

ضرورت رعایت عفت در مواجهـه بـا 
همسران پیامبر و کنترل نحـوۀ ارتبـاط 
با وابستگان بیوت رهبران دینی، زمینۀ 

ذِلُکـْم ﴿ایجاد طهارت جمعی اسـت 
ْطَهُر ِلُقُلوِبُکْم َو ُقُلوِبِهنَّ 

َ
 ﴾أ

لزوم حاضر شدن سر وقت، در مکـان 
 وعده (نه دیرتر و نه حتی زودتر)

 

  ال ُجنـــاَح َعَلـــْیِهنَّ فـــی﴿
ْبنــ

َ
اِئِهنَّ َو ال آبــاِئِهنَّ َو ال أ

ـــــاِء  ْبن
َ
ـــــواِنِهنَّ َو ال أ ِإْخ

ـــــاِء  ْبن
َ
ـــــواِنِهنَّ َو ال أ ِإْخ

َخواِتِهنَّ َو ال ِنسـاِئِهنَّ َو ال 
َ
أ

... ْیمــاُنُهنَّ
َ
ــْت أ  ﴾مــا َمَلَک

 احزاب) ۵۵(

هـــــای  زن
باایمان، هم 
خودشــــان 

ـــد،  محرم ان
هــم اســرار 
را حفـــــظ 

 کنند  می

عــدم افشــای اســرار دیگــران، نشــانۀ 
 ایمان است

زن مـؤمن، چشـم و گـوش و زبــانش 
عفیف است: علت عدم حرمت نگاه 

(  زنان مسلمان به یکدیگر (ِنساِئِهنَّ

هـــای باایمـــان هـــم خودشـــان  زن
کننـد  اند، هم اسرار را حفظ می محرم

 کنند) (نزد نامحرمان بازگو نمی
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ـــْل ﴿ ـــیُّ ُق ِب ـــا النَّ َه یُّ
َ
ـــا أ ی

ْزواِجَك َو َبناِتَك َو ِنسـاِء 
َ
ِأل

ْؤِمنیَن ُیْدنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن اْلُم 
ْدنــی

َ
ْن   َجَالِبیــِبِهنَّ ذِلــَك أ

َ
أ

ُه  ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن َو کاَن اللَّ
 )۵۹(احزاب ﴾َغُفورًا َرحیماً 

 
ــــــت  رعای
عفـــــاف، 
ضـــــــامن 
حفــــــــظ 
ـــــــت  امنی
ـــــردی و  ف
 اجتماعی

. بعـد ۱گانۀ دسـتور حجـاب:  ابعاد سـه
. بعــد اخالقــی ۲) ۳۱و  ۳۰فقهــی (نــور

؛ مؤمنـون ۵۹و  ۳۲ای) (احـزاب  (تزکیه
 )۵۹. بعد امنیتی (احزاب ۳) ۸ - ۵

ما خود موظفیم طوری زنـدگی کنـیم 
 که مورد آزار قرار نگیریم

حجابی، علت مهم در طالق است بی
 زایی حجاب در برابر اوباش مصونیت

حجابی منشأ سه معضل اجتماعی:  بی
. ۳. افســــــــردگی ۲. طــــــــالق ۱

 ی مردان در جامعهافسارگسیختگ

عفت و عصمت زن، حق اللـه اسـت 
یعنــی حکــم عفــت زن، یــک حکــم 
تکلیفی محض نیسـت، بلکـه آمیختـه 

 به حق الله است

ــزرگ (سراســری) عالمــت  پوشــش ب
 حجاب و عفت زن

پایبنــدی بــه حکــم فقهــی و اخالقــی 
 حجاب، به عهدۀ زن و مرد است

 پایبندی به حکم امنیتی، هم به عهـدۀ
تک تک افراد جامعه اسـت، هـم بـه 
ـــأموران  ـــام اســـالمی و م ـــدۀ نظ عه

 برقراری نظم



 

 
 

  
لي

ي آم
واد

هللا ج
ت ا

ي آي
سير

ء تف
آرا

…

۷۱ 
. ۱نتیجۀ استفاده از پوشش سراسری: 

ــی  کســی نمی ــد، یعن ــد زن را ببین توان
ــناخته نمی ــت.  ش ــه کیس ــود ک . ۲ش
شود که این زن اهل عفت  شناخته می

 است

طمع و نگاه به نامحرم، نشانۀ بیمـاری 
 است

 ره قصص) سو ۴جدول (
 

 آیه 
مضمون 
 اصلی

 مضمون فرعی

۱

ــْدَیَن ﴿ ــاَء َم ــا َوَرَد م َوَلمَّ
ـاِس  ًة ِمَن النَّ مَّ

ُ
َوَجَد َعَلْیِه أ

َیْسُقوَن َو َوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم 
َتْیِن َتــُذوداِن 

َ
قــاَل مــا  اْمــَرأ

  َخْطُبُکمــا قاَلتــا ال َنْســقی
ُبونا 

َ
عاُء َو أ ی ُیْصِدَر الرِّ َحتَّ

 )۲۳( ﴾َشْیٌخ َکبیٌر 

َلُهما ُثمَّ َتَولَّی ِإَلی   َفَسقی﴿
لِّ َفقـاَل َربِّ ِإنِّـی ِلمـا  الظِّ

ْنَزْلَت ِإَلیَّ ِمْن َخْیٍر َفقیٌر 
َ
 ﴾أ
)۲۴( 
 

 
بـــدون مـــانع 
بودن حضـور 
زن در جامعه 
ــرط  ــا دو ش ب
حفــظ حیــا و 
ـــــــز از  پرهی

 اختالط

پرهیز از اختالط زن و مـرد نـامحرم 
 در مکان واحد (تذودان)

ــه عهــده گــرفتن و انجــام  امکــان ب
ـــــخت و  دادن مســـــئولیت های س

ــانی)  ــل چوپ ــی (مث ــای اجرای کاره
بــرای زن بــا شــرط حفــظ عفــاف و 

 عدم اختالط (تذودان)

توان انجام کارهای اجرایـی بـرای زن 
 با حفظ عفاف آن هم در هوای گرم

ــی ــوان م ــر ج ــظ دخت ــا حف ــد ب توان
ــانواده  ــۀ خ ــأمین هزین ــاف، در ت عف

 شرکت کند
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۷۲ 

 الف کار کردن زن نیستدین مخ

ُثـمَّ ﴿عدم اطالـۀ کـالم بـا نـامحرم 
لِّ   ﴾َتَولَّی ِإَلی الظِّ

ــگ  ــوان نن ــر ج ــردن دخت ــار ک ک
نیست، اما اختالط با نامحرم، ننگ 

 است

پرهیز از اختالط بـا نـامحرم، نشـانۀ 
برخـــورداری از قداســـت روحـــی 

لِّ   َسقی﴿  ﴾َلُهما ُثمَّ َتَولَّی ِإَلی الظِّ

سی که متعهد است حامی مظلوم ک
قاَل ﴿داند  باشد، خود را مسئول می
 ﴾َلُهما...  ما َخْطُبُکما... َفَسقی

٢

  َفجاَءْتُه ِإْحداُهما َتْمشی﴿
َعَلــی اْســِتْحیاٍء قاَلــْت ِإنَّ 

بی
َ
ْجَر   أ

َ
َیَك أ َیْدُعوَك ِلَیْجِز

 ۲۵( ﴾مــا َســَقْیَت َلنــا... 
 قصص)

حیا و رعایت 
ـــــــــت،  عف
ـــــوعی  موض

 سالمیفراا

ــوعی  ــت، موض ــت عف ــا و رعای حی
ــی  ــان ابراهیم ــۀ ادی ــومی در هم عم
ـــریعت  ـــه ش ـــی ب ـــا اختصاص (حی

 ندارد) حضرت خاتم

ـــام  ـــا (گ ـــت در اعض ـــا و عف حی
 برداشتن)

امکان نمایندگی زن برای مأموریـت 
 ابالغ پیام

ــد  ــاء (مانن ــروی از دأب انبی ــزوم پی ل
 شعیب) در تربیت نیکوی دختران
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۷۳ 

 

َبـِت قاَلْت إِ ﴿
َ
ْحداُهما یا أ

ِجْر 
ْ
ِإنَّ َخْیـــَر َمـــِن  هاْســـَتأ

ـــــِویُّ  َجْرَت اْلَق
ْ
ـــــَتأ اْس

میُن 
َ
 قصص) ۲۶( ﴾اْأل
 

ــان  ــایی زن توان
در مشــــورت 
دادن در 

 اجرایی مسائل
 اجتماعی -

توان زن جهت بررسی صالحیت یـا 
 عدم صالحیت یک مدیر اجرایی

اولویت کار اجرایی بـا مـرد اسـت، 
انــت (خــود بــا دو شــرط قــوت و ام

ــران شــعیب پیشــنهاد اســتیجار  دخت
 دهند) می

 های بیانیجدول قالب. ۲
های بیانی آیـات مـرتبط بـا عفـاف، به منظور کسب اطالعات اجمالی از انواع قالب

 شود.  های بیانی به صورت ذیل تقدیم میجدول این قالب
 ) قالب بیانی ۵جدول (

 قالب بیانی شماره آیه/سورهردیف

 فردی اعراف ۲۱و  ۲۰ ۱

 فردی اعراف ۲۲ ۲

 اعراف ۲۶ ۳
 فردی

 اجتماعی

 اجتماعی اعراف ۲۷ ۴

 اجتماعی نور ۲۶ ۵

 نور ۲۸و  ۲۷ ۶

 فردی

 اجتماعی

 خانوادگی

 نور ۳۰ ۷
 فردی

 اجتماعی
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 نور ۳۱ ۸ ۷۴

 فردی

 خانوادگی

 اجتماعی

 نور ۳۳و  ۳۲ ۹
 خانوادگی

 اجتماعی

 نور ۵۸ ۱۰
 خانوادگی

 اجتماعی

 خانوادگی نور ۵۹ ۱۱

 اجتماعی نور ۶۰ ۱۲

 احزاب ۳۲ ۱۳

 فردی

 خانوادگی

 اجتماعی

 احزاب ۳۳ ۱۴
 خانوادگی

 اجتماعی

 احزاب ۵۳ ۱۵
 خانوادگی

 اجتماعی

 احزاب ۵۵ ۱۶
 فردی

 خانوادگی

 احزاب ۵۹ ۱۷

 فردی

 اجتماعی

 خانوادگی

 اجتماعی قصص ۲۴و  ۲۳ ۱۸
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 قصص ۲۵ ۱۹ ۷۵
 خانوادگی

 اجتماعی

 اجتماعی قصص ۲۶ ۲۰

 تحلیل کیفی آیات عفاف در قرآنب. 
پیش از پرداختن به نتایج حاصل از تحلیل کّمی آیات، ابتدا نمودار سنجش فراوانی 

تر از رویکـرد بیـانی آیـات عفـاف، بـه های بیانی، به منظور کسب اطالعات دقیققالب
  گردد.صورت ذیل ارائه می

 
باشد، اما به اختصار اگرچه در این مقاله فرصت شرح و تفسیر تمام آیات فراهم نمی

های بیانی برخی مطالب ضروری بیان خواهد شد. چنانکه نمودار سنجش فراوانی قالب
های بیـانی آیـات عفـاف از بـاالترین دهد، فراوانی قالبآیات مرتبط با عفاف نشان می

انوادگی و پس از آن فردی برخوردار است. این میزان میزان رویکرد اجتماعی، سپس خ
کید قرآن کریم بر رعایت عفاف در حوزۀ مسائل اجتماعی قابل توجه است، به طوری  تأ

هـا بـرای بخـش شخصـی که میزان تقریبی آن دو برابر رویکرد عفـاف فـردی و توصـیه
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وجه قـرآن عفاف است. هرچند درست است که جامعه از افراد تشکیل شده است، اما ت
کریم به ُبعد اجتماعی عفاف به صورت گسـترده، حـاکی از اهمیـت حفـظ آرامـش و 

کید قرآن بر این موضوع است.  امنیت روانی افراد در محیط اجتماعی و تأ
توانـد در کریم ابعاد گوناگون دارد کـه شـناخت و توجـه بـه آن مـیعفاف در قرآن

هـای مختلـف راهگشـا در قالـبنزدیک شدن به مقصود قرآن، از طرح موضوع عفـاف 
های مختلف عفت فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد توجه باشد. در آیات قرآن، بخش

کّمی آیات، به است که این پژوهش در ادامه براساس اطالعات به دست آمده از تحلیل
 پردازد.بندی و شرح آن می تقسیم

 عفاف فردی. ۱
کیـد های بیانی، به نظر مـیالبهای نمودار سنجش فراوانی قبر اساس داده رسـد تأ

قرآن کریم بـر موضـوع عفـاف فـردی در مقایسـه بـا دو حـوزۀ خـانوادگی و اجتمـاعی 
ها به شکل عمیقی به یکدیگر وابسته و به نوعی درهـم محدودتر است. گرچه این حوزه
گونـاگون عفـاف در آنهـا، بـه  هـایتـر شـدن شـکلتنیده هستند، اما به منظـور روشـن

تـوان بـه چهـار بخـش عفـت شود. حوزۀ عفاف فردی را مـیبندی آنها اشاره می تقسیم
، ۳۰، ۲۸، ۲۷اعـراف؛  ۲۲-۲۰بندی نمود. آیات چشم، گوش، زبان و سایر جوارح طبقه

احزاب، بیشتر بحث عفاف را در بخش فردی بیان نموده و حوزۀ  ۵۹، ۵۵، ۳۲نور و  ۳۱
ها بندین بخش به اختصار، این دسته تر است. در ایعفاف فردی در این آیات، پررنگ

 شود.بیان می

 عفت چشمیک. 
دهد که بیشترین تمرکز بحث عفت چشم بررسی انجام شده بر روی آیات نشان می

ایـد!  : ای کسانی که ایمـان آورده۳۱تا  ۲۸باشد که آیات آن عبارتند از در سورۀ نور می
زه بگیریـد و بـر اهـل آن خانـه سـالم هایی غیر از خانۀ خود وارد نشوید تا اجـا در خانه

کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذّکر شوید و اگـر کسـی را در آن نیافتیـد، وارد 
بازگردید؛ این برای شـما » بازگردید!«نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته شد: 

ز نگاه به نامحرمـان) های خود را (او به مؤمنان بگو چشم )۲۸و ۲۷(نور، تر است... پاکیزه
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و به زنان با  )۳۰(نـور، تر است  فروگیرند و عفاف خود را حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه

آلـود) فروگیرنـد و دامـان خـویش را حفـظ  های خود را (از نگاه هوس ایمان بگو چشم
 .)۳۱(نور، آشکار ننمایند و...  - جز آن مقدار که نمایان است - کنند و زینت خود را

براساس دیدگاه صاحب تفسیر تسنیم، از آنجا که در سـورۀ نـور، سـخن از قـذف و 
است، لذا در اینجا مسئلۀ مواظب بودن چشم و گوش و َحَرم ماجرای افک به میان آمده
کند، زیـرا عـدم رعایـت عفـاف در نگـاه کـردن، یکـی از  و حریم دیگران را بازگو می

د. قرآن کریم، از اینکه انسان خانۀ مردم را کن مواردی است که زمینۀ قذف را فراهم می
نگاه کند تا کسی را ببیند که ناشناس است و پس از آن دهان بـه کـالم ناشایسـت بـاز 

 – ۲۸(تفسیر تسـنیم، آیـات وسیلۀ این آیات از آن جلوگیری کرده است  کند و قذف بشود، به
 . )۱۹ - ۱۵نور، جلسات  ۳۱

دهـد کـه ی حضور در یک مکان را شرح میدر این آیات، مراحل رعایت ادب دین 
. عـدم منتظـر مانـدن و ۳. ورود بـا اذن و سـالم ۲. عدم دخول بـدون اذن ۱عبارتند از: 

سرک کشیدن در حریم شخصی افراد و به سرعت بازگشتن. نکتۀ جالب در ایـن آیـات 
 نبایـد نگـاه کنیـد نفرمـود ]بلکه اصالً [این است که نفرمود که اگر دیدید کسی نیست 

ْم َتِجـُدوا﴿فرمـود » فإن َوَجْدتم أن ال یکون فیه أحد« نـه اینکـه » اگـر نیافتیـد« ﴾َفِإن لَّ
یافتید که کسی نیست؛ یافتن یعنی انسان َسرک بکشد و نگاه بکند ببیند کسی هست یا 

 .(همان)نیست، سپس بگوید یافتم که نبود، فرمود این کار را نکنید 
. در ایـن )۳۱و  ۳۰(آیـات سـخن گفتـه اسـت مطلب بعدی آن است که از غّض بصـر 

پوشــی منظــور اســت نــه اینکــه چشــمتان را بپوشــید. یعنــی از نگــاه دقیــق  آیــات، چشم
نظر کـردن و توجـه  پوشـی کـردن، یعنـی صـرف گویند چشم نظر کنید. اینکه می صرف

نکردن. به عبارت دیگر، یعنی به نامحرم توجه نکنید و خودتان را هـم حفـظ کنیـد. نـه 
کنید نه بگذارید کسی نگاه کند. هم از حیث نگاه و هم عمًال خودتان را حفـظ نگاه 

آملی معتقد است که این حکم، عمومی و برای همه است، ولـی الله جوادیکنید. آیت
کنند، مؤمنین را مـورد خطـاب قـرار داده اسـت،  برند و امتثال می چون مؤمنین بهره می

رقـی بـین زن و مـرد نیسـت (نـه مـرد حـق دارد عالوه بر اینکه در حرمت نگاه و نظـر ف
نامحرم را ببیند، نه زن حق دارد نامحرم را ببیند). ایشـان، مقدمـۀ تزکیـۀ نفـس را عفـت 
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ذِلَك ﴿فرمایـد داند، زیرا در این آیات پس از بیان اوامر و نواهی گوناگون، میچشم می
ْزکی

َ
 .)۱۹ - ۱۷(همان، جلسات  ﴾َلُهم  أ

برای آن است که زن یک ذخیرۀ اجتماعی مثل خانۀ مـردم علت حرمت نگاه به زن 
کند که انسان خانـۀ  است، خانه و فرش که نامحرم نیست و آبروی اشخاص ایجاب می

آنها را نگاه نکند؛ به عبارت دیگر، نگاه به خانۀ مردم حرام است، نـه از آن جهـت کـه 
کند که انسان  می پرده و فرش و اسباب خانه، نامحرم است، بلکه حرمت مؤمن ایجاب

خانۀ او را نگاه نکند. همچنین اینطور نیست که تَطّلع خانـۀ مـؤمن حـرام اسـت، بـرای 
ای که در خانه نشستند فقط مـرد هسـتند و مـا  اینکه آنجا نامحرم هست، حتی اگر عّده

یقین داریم در خانۀ همسایه، غیر از مرد، کس دیگری نیست، باز هم نگاه به اتـاق آنهـا 
نجره و... حرام است. معلوم است که این حرمت بـرای نـامحرم بـودن نیسـت، از راه پ

توان گفت کـه زن مسـلمان نیـز حرمتـی است. پس می» احترام خانۀ مؤمن«بلکه برای 
شود کـه یـک قسـمت  شود (مثًال) مویش را نگاه کرد. بنابراین معلوم می دارد، لذا نمی

یعنی انسـان در معـرض خطـر » ابلیسَسهٌم ِمن سهام «حرمت نگاه، برای آن است که 
گیرد؛ یک بخش دیگـر، هـم بـرای اینکـه حیثیـت و آبـروی زن و امنیـت  گناه قرار می

بیند. همان گونه که نگاه به خانه و اتاق دیگران حـرام اسـت، از  اجتماعی او آسیب می
 .)۱۹ - ۱۷(همان، جلسات رسد  آن جهت که به امنیت آنان آسیب می

وجوب پوشش در حّد زنـان بـرای  ی در بخش دیگری، علت عدمآملالله جوادیآیت
دانـد و اینکـه کارهـای جامعـه بـه مردان را، لزوم حضور فیزیکی دائمی مرد در جامعه می

تواند آن کارها  دست مرد است و مرد اگر بخواهد سر و صورت و دستش را بپوشاند، نمی
شتر زن در ستر و پوشـش، همـراه را انجام بدهد و دلیل دیگر آن است که، سبب وظیفۀ بی

پوشی از نـامحرم را، وظیفـۀ  بودن خلقت زن با زیبایی و شکوه است. عالوه بر اینکه چشم
 .(همان) داند که رعایت عفاف را به همراه داردهر دو طرف، یعنی هم مرد و هم زن می

سـورۀ احـزاب اسـت  ۵۵یکی از آیات دیگری که مرتبط با عفاف چشم است، آیۀ  
گنـاهی نیسـت در مـورد پـدران و فرزنـدان و  ]همسران پیـامبر[بر آنان «فرماید:  یکه م

برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خویش (که 
 ».بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند)
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ها را  و خالـه توان دریافت این است کـه، اوًال عموهـاهایی که از آیۀ مذکور مینکته

در گروه محارم ذکر نکرد، زیرا عمو و خاله مثل برادر و برادرزاده نیست، عمو یا خالـه 
بنـی ﴿اگر ببیند، ممکن است برای پسـرش تعریـف بکنـد کـه او نـامحرم اسـت؛ ثانیـًا 

را در آخرین گروه محارم ذکر کرد، یعنـی بـرادرزاده مقـدم بـر خـواهرزاده  ﴾اخواتِهنَّ 
رزاده اگـر بـرای پـدرش نقـل کنـد، پـدر، بـرادر ایـن خـانم اسـت، امـا است، زیرا براد

خواهرزاده اگر برای مادرش نقل کند، که زن است، ولی برای پدرش نقل کند، نامحرم 
کیـد را دارد.  است. این نکته نشان می دهد کـه دیـن روی عفـاف و حجـاب نهایـت تأ

ات گذاشـته اسـت؛ همچنـین بـه اند، آن را به عهدۀ روایـ ها با اینکه محرم عموها و خاله
خواهد بفهماند خواهرزاده با اینکه محرم اسـت، او را آخـرین مرتبـه قـرار داد.  قرینه می
های  های مؤمن را ببیند، بلکه زن تواند زن اند، نفرمود هر زنی می ها هم که محرم ثالثًا زن

علـت  - انـد محرم های مؤمنه را ببینند، برای اینکه اینها هم خودشان توانند زن مؤمن می
آن اسـت کـه چشـم زن مـؤمن  ﴾ِنساِئِهنَّ ﴿عدم حرمت نگاه زنان مسلمان به یکدیگر 

(تفسیر سوره کنند  کنند و برای نامحرم تعریف نمی و هم اسرار را حفظ می - عفیف است
 .)۲۳و۲۲، جلسات ۵۵احزاب، آیه 

 عفت زبان و گوش دو. 
ان عفت گـوش و عفـت زبـان را تو در بخش دیگری از تقسیمات عفاف فردی، می

 است. احزاب به آن اشاره شده ۳۲و  ۵۵نور و  ۳۱و  ۲۸، ۲۶بیان کرد که در آیات 
فرمایـد: زنـان ناپـاک، از آِن مـردان سوِرۀ نـور کـه مـی ۲۶ویژه آیۀ  در این آیات، به

ک، و ناپاکند و مردان ناپاک نیز، به زنان ناپاک تعّلق دارند و زنان پاک، از آِن مردان پا
دهند،  های ناروایی که (ناپاکان) به آنان می مردان پاک، از آِن زنان پاکند! اینان از نسبت

 مبّرا هستند و برای آنان آمرزش (الهی) و روزی پرارزشی است.
شـود، لـذا سخن از کالم نابجایی است که در جامعه و در میـان مـؤمنین شـایع مـی

شناسند، هم دیگران را و محفلی که مناسـب جامعه باید مواظب باشند، هم خودشان را ب
هایی کـه مناسـب آنهـا نیسـت گـوش ندهنـد، بـرای اینکـه  آنها نیست نروند و به برنامه

ِبیَن ﴿ یِّ َباُت ِللطَّ یِّ ها و اعمال طّیب و طاهر برای مردان و زنـان طّیـب و  یعنی حرف ﴾الطَّ
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زنــان ناپــاک  هــا و کارهــای ناپــاک، بــرای مــردان و طورکــه حرفطــاهر اســت، همــان
ای هسـت،  . از آنجا که درون هر کسی، یک گرایش و جاذبـه﴾اْلَخبیثاُت ِلْلَخبیثیَن ﴿

فرماید: خدای سبحان به شما توفیق طهارت داد، پس خودتان را هرجا نبرید کـه لذا می
های طّیب و طاهر برای مردان و زنـان طّیـب و طـاهر اسـت و  آلوده بشوید، چون حرف

رید، حریمتان را حفظ کنید و به هر کالم ناپـاکی گـوش نسـپارید شما که طّیب و طاه
 . )۱۴نور، جلسه  ۲۶(آیه 

 ۳۲یکی دیگر از آیاتی که به صراحت موضوع عفاف زبان را بیان کرده اسـت، آیـۀ 
فرماید: ای همسران پیامبر! شما همچون یکی از آنان نیستید، سوره احزاب است که می

انگیز سـخن نگوییـد کـه بیمـاردالن در شـما  ای هوس ونهاگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گ
 .)۳۲(األحزاب، طمع کنند و سخن شایسته بگویید 

ها مراقب بود که نـه محتـوای حـرف  آیۀ فوق بیانگر آن است که باید در حرف زدن
. گـاهی ﴾َفـَال َتْخَضـْعَن ﴿انگیز باشد  انگیز باشد و نه کیفیت ادای کلمات فتنه شهوت

و گاه هر دو، جامع بـین کیفیـت  ﴾ُقْلَن َقْوًال َمْعُروفاً ﴿م، گاهی محتوا کیفیت اداء کال
ـِذی ِفـی َقْلِبـِه ﴿زاسـت  آور و بیماری بد و محتوای بد است که این کار مرض َفَیْطَمَع الَّ

شود که گناه مرض است و البته اختصاصی بـه نگـاه  . از همین نکته معلوم می﴾َمَرٌض 
ه بدتر از نگاه به نامحرم است، آنها هم که یقینًا غّده است نامحرم هم ندارد، گناهانی ک

ساز گـرایش بـه گیری یک مرض در روح انسان به وسیلۀ یک گناه، خود زمینهو شکل
 سایر گناهان خواهد بود. 
توان دریافت که قواعد سخن گفتن با نـامحرم عبـارت اسـت همچنین از این آیه می

زدن نـه زنانـه. بـه عبـارت . مردانه حـرف۳دن ز . خوب حرف۲زدن . حرِف خوب۱از: 
» ِمـن وراء حجـاب«حرف زد، حتـی اگـر  - گفتار و رفتار نازک - دیگر، نباید با رّقت

باشد و علت نهی از رقیق سخن گفتن زن با نامحرم، همـان جلـوگیری از ایجـاد جاذبـه 
 .)۱۳(همان، جلسه است 

 عفت سایر اعضاسه. 
رفتن ی، موضوع پوشش زن و مرد و نیز، نحوۀ راه در این بخش از حوزۀ عفاف فرد 
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گـردد. موضـوع عفـت سـایر بیان می - که به صراحت در آیات قرآن کریم آمده - زن

اعضای بدن، مانند پوشاندن سر و بدن زن، پوشـاندن عـورت، نحـوۀ راه رفـتن و... در 
 نور آمده است. ۵۸و  ۳۱، ۳۰اعراف و  ۲۶و  ۲۲ - ۲۱آیات 

سـورۀ اعـراف، مـاجرای وسوسـۀ ابلـیس بـرای خـوردن از شـجرۀ  ۲۲و  ۲۱در آیات 
ممنوعه مطرح شده است: سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تـا آنچـه را از اندامشـان 

پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکـرده، مگـر «پنهان بود، آشکار سازد و گفت: 
واهیـد مانـد و بـرای آنهـا خاطر اینکه فرشته خواهید شـد، یـا جاودانـه (در بهشـت) خ به

سوگند یاد کرد که من برای شما از خیرخواهانم. به دنبال آن، موضوع عریانی آدم و حوا 
آمده است: به این ترتیب، آنها را با فریب (از مقامشان) فـرودآورد و هنگـامی کـه از آن 

دن بر آنها آشکار شد و شروع کردنـد بـه قـرار دا ] عورتشان[درخت چشیدند، اندامشان 
های (درختان) بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند و پروردگارشان آنها را ندا داد که:  برگ

آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما دشـمن آشـکاری «
 ).۲۲(اعراف، » است؟!

صاحب تفسیر تسنیم در ذیل این آیات و پس از شرحی مفصل از آن، در نهایـت بـه 
رسد که عریانی انسان، هدف اصلی شیطان نبوده و نیست، زیرا او انگیـزۀ جه میاین نتی

باالتری دارد؛ بلکه هدف اصلی شیطان، گمراه نمودن بشر اسـت و عریـانی تنهـا یـک 
تـرین حجاب کردن، اولین، مهمتـرین و قـویباشد، لذا بیساز هدف او می ابزار و زمینه

رت دیگـر، عریـانی، اولـین راه شـیطان جهـت گری است. بـه عبـا دام شیطان برای فتنه
است و البته که خلع لباس تقوا، مقدمۀ خروج انسان از لباس اخراج آدمی از بهشت بوده

کردن بشر اسـت، دو ظاهر است. همچنین شیطان، برای هدف خویش که همان گمراه
شـی . علـت ترا۱راه نفوذ و تثبیـت وسوسـۀ شـیطان در دل انسـان دارد کـه عبارتنـد از: 

. قسم خوردن و از همـین دو راه نیـز، آدم و همسـرش را فریفـت. عـالوه بـر ۲(تعلیل) 
اینکه، صرف سابقۀ عبادت طوالنی و زهد، دلیل بر اعتماد نیست، ولـی شـیطان از سـن 

اش جهت فریب آدم، سوءاستفاده کرد و آنچـه را  زیاد، تجربه و عبادت شش هزار ساله
ب شیطان شد، عداوت و دشـمنی شـیطان بـود، نـه نهـی که آدم از یاد برد و گرفتار فری

 .)۴۴و  ۴۳(همان، جلسات الهی از اکل شجرۀ ممنوعه 
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توان دریافت که تالش آدم و حوا جهت پوشاندن اندام همچنین از آیات مذکور می
ِة ﴿تناسلی خود  نشانۀ فطری بودن احساس قبح  ﴾َطِفقا َیْخِصفاِن َعَلْیِهما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ

 .(همان)یانی و عدم تمایل انسان به زندگی حیوان گونه است عر 
ای فرزندان آدم! لباسی برای «فرماید: ، آنجا که می۲۶نکتۀ دیگر اینکه بر اساس آیه 
پوشاند و مایۀ زینت شماسـت؛ امـا لبـاس پرهیزگـاری  شما فرستادیم که اندام شما را می

؛ بـه وجـود دو نـوع »های او) شوند تبهتر است! اینها از آیات خداست، تا متذّکر (نعم
باطنی. این دو لباس، گرچه از حیث ماهیت با . لباس۲ظاهری. لباس۱لباس اشاره دارد: 

اسـت. بـا » ممانعت از ظهور سـیئات«یکدیگر متفاوتند، اما عملکرد مشابه دارند و آن 
یـک باطن (که همان لبـاس تقواسـت) ظاهر و لباس  وجود این عملکرد مشترک، لباس

ها آن اسـت کـه در سـوئۀ ظـاهری، تفاوت در نحوۀ عملکرد وجود دارد؛ فرق این لباس
بـاطنی، نـه تنهـا اصل وجودش، سوئه نیست، بلکـه ظهـورش سـوئه اسـت، ولـی سـوئۀ 

وجودش سوئه است، بلکه ظهورش، سوئۀ مضـاعف اسـت. کـاری کـه لبـاس ظـاهر و 
نـد، لبـاس ظـاهر سـوئه را ک کننـد، از ایـن حیـث بـا یکـدیگر فـرق می لباس بـاطن می

گیرد نـه اصـل وجـود را، چـون اصـل وجـود سـوئه  پوشاند، یعنی جلوی ظهور را می می
نیست؛ آفرینش اندام تناسلی که بد نیست و داشتن آن اندام تناسلی هم که سوئه نیست، 

اخالقی هم وجودش سـوئه اسـت و هـم کشـف و بلکه ظهورش سوئه است؛ ولی رذایل
گذارد آن سوئۀ باطنی پدید بیاید و  ان است، لذا جامۀ تقوی نه میظهور آن سوئۀ دوچند

 .)۵۵و  ۵۴(همان، جلسه دهد کشف شود  نه اگر پدید آمد، اجازه می
ـهِ ﴿نکتۀ بعدی اینکه، لباس هم یک نعمت الهی است  و هـم  ﴾ذِلَك ِمْن آیـاِت اللَّ

کنـد و یـا از  نعمتی دائمی است. گاهی خداوند خلقت را با انـزال، کنـار هـم ذکـر می
کند تا نشان دهـد کـه ایـن از مخـزن غیـب آمـده اسـت و  خلقت به عنوان انزال یاد می

ُه خـاِلُق ُکـلِّ َشـْی ﴿براسـاس  هـر چـه مصـداق شـیء اسـت، مخلـوق  )۶۲(زمـر،  ﴾ٍء  اللَّ
» حجـر«خداست، یعنی خدا او را خلق کرده و براساس آنچـه در اوائـل سـورۀ مبارکـۀ 

ُلـُه ِإالَّ ِبَقـَدٍر َمْعُلـوٍم  َشْی ْن َو ِإْن مِ ﴿آمده است که   )۲۱(حجـر،  ﴾ٍء ِإالَِّعْنَدنا َخزاِئُنُه َو ماُنَنزِّ
جا شود که هر چه که نزد انسان است، ریشۀ غیبی در مخزن الهی دارد و از آن معلوم می
کند. بنابراین، در آیۀ محل بحث سورۀ اعراف فرمود: مـن لبـاس را بـرای شـما  تنزل می
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هـا و لباس تقوا را هم برای شما نازل کردم، نشانۀ آن است که اوًال این لبـاس نازل کردم

توانید دائمـًا از  چه با مخزن الهی رابطه برقرار کنید، میناپذیر است و ثانیًا اگر چنان زوال
 .(همان)ها بهره ببرید این لباس

در  توان با دقت نظرپس از بیان نکات فوق در خصوص اصل پوشش و حجاب، می
نـور و  ۳۱برد. برای نمونه در آیات آیات دیگر مرتبط با عفاف جوارح، به اهمیت آن پی

ْبَن ﴿برداشـتن اشـاره شـده اسـت: قصص، به عفاف پـا و نحـوۀ گـام ۲۵ ... َوال َیْضـِر
یَنِتِهن ْرُجِلِهنَّ ِلُیْعَلَم ما ُیْخفیَن ِمْن ز

َ
؛ و هنگام راه رفتن پاهای خـود را بـه زمـین ﴾... ِبأ
؛ ﴾َعَلی اْسـِتْحیاٍء...   َفجاَءْتُه ِإْحداُهما َتْمشی﴿شان دانسته شود؛ زنند تا زینت پنهانین

ــام  ــا گ ــت حی ــا نهای ــه ب ــالی ک ــد در ح ــراغ او آم ــه س ــی از آن دو (زن) ب ــان یک ناگه
کنـد کـه زن، همـان طـوری .... در سورۀ نور، نحوۀ راه رفتن زن را بیان می داشت برمی

ای که خداوند در  سبب جاذبه زند، باید مردانه هم راه برود، زیرا بهکه باید مردانه حرف ب
هـا را او قرار داده، ممکن است در معرض فساد قرار بگیرد. در فضـای جـاهلی، زینـت

کردنـد، لـذا  گاهی به دست، گاهی به پا، گاهی به گوش و گاهی به چهـره نصـب می
هـا  حوی راه نروند که ایـن خلخالفرمود این خلخالی که در پا برای زینت گذاشتند به ن

ْرُجِلِهنَّ ﴿حرکت کند، صدا کند و بیگانه را تحریک کند 
َ
یعنـی پاهـا را  ﴾َوَال َیْضِرْبَن ِبأ

های زنان نباید رقیق باشد و پاهای آنها نباید  طوری که حرفمحکم به زمین نزنند، همان
 . (همان)در گام برداشتن، محّرک باشد 
بـرای گوسـفندان  ختـران شـعیب و سـقایت موسـیدر سورۀ قصص، مـاجرای د

شمارد، با حیـا کند، یکی از اوصافی را که برای دختر شعیب برمیشعیب را که بیان می
 . براسـاس ایـن آیـه،﴾َعَلی اْسـِتْحیاٍء...  َفجاَءْتُه ِإْحداُهما َتْمشی﴿گام برداشتن اسـت 

دیان ابراهیمی است و توان گفت که حیا و رعایت عفت، موضوعی عمومی در همۀ ا می
ندارد و به عبـارت دیگـر، حیـا و رعایـت  حیا، اختصاصی به شریعت حضرت خاتم

 .)۱۱و  ۱۰(تفسیر سوره قصص، جلسات عفت، موضوعی فرااسالمی است 
بنابر آنچه اشاره شد، گرچه حوزۀ عفاف فردی از دو حوزۀ خـانوادگی و اجتمـاعی 

نی بر لـزوم سـتر و پوشـش و حفـظ عفـاف روش محدودتر است، اما در آیات مذکور، به
کید شده   است.جوارح اعم از چشم، گوش، زبان و... تأ
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 عفاف خانوادگی. ۲
بخش دیگری از آیات عفاف، در حوزۀ خانواده مطرح است. مفاهیم حوزۀ عفـاف 

، ۲۸تر از سـایر سـور اسـت. آیـات های نور و احزاب بسیار پررنگخانوادگی، در سوره
سـورۀ  ۲۵سـورۀ احـزاب و آیـۀ  ۵۹، و ۵۵، ۵۳، ۳۳، ۳۲سورۀ نور؛  ۵۹و  ۵۸، ۳۳، ۳۱

 قصص، دارای مضامین روشنی در حوزۀ عفاف خانوادگی هستند.
برای نمونه در سورۀ نور، یکی از آیاتی که بر موضوع حفظ عفاف در حـوزۀ روابـط 

کید می  ایـد! است: ای کسـانی کـه ایمـان آورده ۵۹و  ۵۸کند آیات خانوادگی بسیار تأ
اند، در سه وقت بایـد از شـما  بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حّد بلوغ نرسیده

هـای (معمـولی) خـود را اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز هنگامی که لبـاس
آورید و بعد از نماز عشا؛ این سه وقت خصوصی برای شماست؛ اّما بعد از این  بیرون می

و هنگامی کـه  )۵۸(بر آنان نیست (که بدون اذن وارد شوند)  سه وقت، گناهی بر شما و
گونه که اشخاصی کـه پـیش از  اطفال شما به سّن بلوغ برسند، باید اجازه بگیرند، همان

 .)۵۹(گرفتند...  آنان بودند، اجازه می
در این آیات، لزوم حفظ عفاف در بین محارم و در جمع خانواده بیان شده اسـت و 

ط به زندگی داخلی خود انسان است و خانۀ دیگری نیست، بلکه منظور این آیات، مربو 
کننـد کـه بعضـی از ایـن افـراد  خانۀ خود انسان است. در خانۀ انسان افرادی زندگی می

اند و برخی از این افراد جزء خدمه هستند. آن روز که ملک یمـین مطـرح بـود،  کودک
بود ولی اگر غالمی ملک یمین بـود، ای ملک یمین بود برای مرد مالک، محرم  اگر َامه

های خردسـالتان  برای مالکه و زن محرم نبود؛ در چنین فضایی آیه نازل شد که بـه بچـه
دهند، دستور بدهید و تربیتشان کنید که بدون اجـازۀ شـما،  که زشت را از زیبا تمیز می

بلـی وارد روز، حتمـًا بـا اجـازه ق وارد اتاق خصوصی شما نشوند و در سه وقت از شـبانه
 .)۳۵(تفسیر سورۀ نور، جلسه شوند تا شما خودتان را برای ورود آماده کنید 

بر اساس آنچه در این آیات مطرح شده، مقدمۀ عفیف شدن جامعـه، حفـظ عفـاف 
خواهیـد جامعـۀ  در خانواده است، یعنی در جریـان رعایـت حجـاب و عّفـت، اگـر می

درس عّفت به فرزندان داده شـود، لـذا  عفیف داشته باشید، باید از کودکی و در منزل،
جا آوردن و تعداد رکعات نمازهای یومیـه و امثـال  چنانکه روشن است خداوند، نحوۀ به
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۸۵ 
آن را به روایات واگذار کرده، اما تربیت کودکان را شخصًا در قرآن کریم مطرح کرده، 

کنـد،  کر میروز را قرآن ذ  که گاه مایۀ تعجب است، چطور این آموزش سه مرحلۀ شبانه
کند؟! نکتۀ دیگر اینکه فرمود آنها  اما جریان نماز را با همۀ اهمّیتش به سّنت واگذار می

ِذنُکُم ﴿» حتمًا این کار را باید بکنند«
ْ
یعنی از امر غایب نسبت بـه عبیـد و امـاء  ﴾ِلَیْسَتأ

لغ کـه اند و قابل امتثال است؛ اما نسبت به خردسـاالن نابـا استفاده کرد، زیراکه مکّلف
مکّلف نیستند هم، باز همان امر غایب را به کاربرد، یعنی وظیفۀ والدین است که حتمـًا 

البـاب نکردنـد، وارد اتـاق  آنها را تربیت کنند تا در سه وقت، تا دِر اتـاق را نزدنـد و دّق 
 .(همان)والدین خود نشوند 

د، جامعـه هـم بنابراین، اگر چنین فضایی در داخل زندگی و در خانواده مطرح باش 
ای در دوران کودکی و  به تبع آن، جامعۀ عفیف خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر جامعه

درون خانواده، پدر و مادر، فرزندانشان را با این سبک تربیت کردند، این جامعه عفیف 
شود و به سبب اهمیت این مسئله است که خداوند سبحان، این امـور را خـودش در  می

 .(همان)واگذار کرده است  ه، اما بسیاری از احکام را به پیغمبرقرآن بیان نمود
رعایت عفت در خانـه، مقدمـۀ  .۱توان به چند نکته اشاره کرد: شد میاز آنچه بیان 

شروع یادگیری رعایت عفاف، از دوران کـودکی و  .۲عفیف شدن فرد و جامعه است؛ 
نحـوۀ  .۳عهدۀ والـدین اسـت؛  درون خانه است و وظیفۀ آموزش عفاف به فرزندان، بر

شـان باشـد و های خانه، باید متفـاوت بـا اتـاق خصوصـیپوشش والدین در سایر بخش
رعایـت عفـت در  .۴رعایت عفت والـدین در مقابـل فرزنـدان امـری ضـروری اسـت؛ 

 خردسالی، عامل مهم رعایت آن در بزرگسالی و در جامعه خواهد بود.

 عفاف اجتماعی. ۳
بررسی در بحث عفاف، موضوع عفاف اجتماعی است. چنانکه سومین حوزۀ مورد 

های بیانی ذکر شد، ایـن حـوزه بیشـترین فراوانـی را در در نمودار سنجش فراوانی قالب
میان سه حوزۀ دیگر داراست و همین نکته، بیانگر اهمیت مسـئلۀ عفـاف اجتمـاعی در 

اف خـانوادگی، رسـد دو بخـش عفـاف فـردی و عفـکریم است. البته به نظـر مـیقرآن
مقدمات رسیدن به عفاف اجتماعی است و بـدون سـپری شـدن دو گـام قبلـی، عمـًال 

 جامعه وارد مرحلۀ رعایت عفاف نخواهد شد.
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، ۳۳، ۳۲سـورۀ نـور؛  ۶۰و ۵۸، ۳۳، ۳۱، ۳۰، ۲۸اعـراف؛  ۲۷و  ۲۶در آیاتی مانند 
 سورۀ قصص، به موضـوع رعایـت عفـاف در جامعـه ۲۶-۲۳سورۀ احزاب و  ۵۹، و۵۳

 اشاره شده است.
در بحث رعایت حجاب که یکی از امور مرتبط با عفاف اجتماعی اسـت، سـه ُبعـد 

بعـد  .۲ )۳۱و  ۳۰(نـوربعد فقهـی  .۱گانۀ دستور حجاب عبارتند از:  مطرح است. ابعاد سه
 ).۵۹(احزاب، بعد امنیتی  .۳ )۸ - ۵؛ مؤمنون ۵۹و ابتدای  ۳۲(احزاب ای تزکیه - اخالقی
گانۀ فـوق بـه شـرح آن  ابعـاد سـه آملی در موضوع حجـاب بـا ذکـرادیالله جو آیت

کـریم شـامل دسـتورات فقهـی، دسـتورات پردازد. وی معتقد است دستورات قـرآن می
ُمُهــُم اْلِکَتــاَب ﴿فرمایــد: ای و دســتورات امنیتــی اســت. در جــایی کــه مــی تزکیــه ُیَعلِّ

یِهْم ﴿اسـت و در جـایی کـه  منظور از مسئلۀ تعلیم، بیان حکم فقهی ﴾َواْلِحْکَمةَ   ﴾ُیـَزکِّ
فرمایـد نگـاه آمده، درصدد بیان دستورات اخالقی است. برای نمونه، آن هنگام که می

ُمُهم﴿به نامحرم حرام است، این همان حکم فقهی و  است. در این مورد، هم زن  ﴾ُیَعلِّ
را هـا جلـوی چشمشـان  دهـد، یعنـی ایـن کـه هـم زنو هم مرد را مورد خطاب قرار می

ُقـل ﴿» نـور«سورۀ مبارکـۀ  ۳۰بگیرند، هم مردها جلوی چشمشان را بگیرند، مانند آیۀ 
ْزَکی َلُهْم 

َ
ْبَصاِرِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذِلَك أ

َ
وا ِمْن أ ْلُمْؤِمِنیَن ُیُغضُّ سورۀ  ۳۱و هم آیۀ  ﴾لِّ

ْبَصـاِرِهنَّ ﴿فرمود: » نور«
َ
ْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمـْن أ . امـا ﴾َوَیْحَفْظـَن ُفـُروَجُهنَّ  َوُقل لِّ

دوباره به زنان دستور داد که خودشان را حفظ بکنند تا مورد تعّدی و نگاه قرار نگیرند، 
یَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها﴿لذا فرمود:  ْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلی ﴿نیز فرمود:  ﴾َوَال ُیْبِدیَن ِز َوْلَیْضِر

کند که زنان خمار و مقنعۀ خود را بلندتر بگیرند تا سر را امر میکه در اینجا  ﴾ُجُیوِبِهنَّ 
بپوشاند (َجیب، یعنی سینه و گریبـان را بپوشـاند). ایـن کـار دو فایـده دارد: اول اینکـه 

شـود کـه اهـل عّفـت و  شود کـه ایـن زن کیسـت و ثانیـًا شـناخته می دیگر شناخته نمی
اش  کرده و حکم امنیتی و اجتماعیاش را در سورۀ نور بیان  عصمت است. حکم فقهی
(تفسـیر سـوره بیـان نمـوده اسـت » احـزاب«اش را هم در سورۀ  و همچنین حکم اخالقی

 .)۲۶احزاب، جلسه 
ْزَکی َلُهْم ﴿فرماید خودتان را تطهیر کنید و آلوده نشوید  گاهی می 

َ
ُبعد اخالقـی ﴾، أ

ِذی ِفی َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلـَن َفَیْطَم ﴿کند. در سورۀ احزاب فرمود ای را بیان می تزکیه - َع الَّ
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۸۷ 
یعنی اگر کسی به نامحرم طمع بکند مـریض اسـت، لـذا ایـن موضـوع، ﴾، َقْوًال َمْعُروفاً 

یک موضوع فقهی یا مربوط به امنیت اجتماعی نیست، بلکه امری اخالقی است، یعنی 
ه کند و اگر واقعًا اگر کسی به نامحرم طمع کرده، مریض است و باید خودش را معالج

شود و ایـن مـرض،  می ﴾َفَزاَدُهُم الّلُه َمَرضاً ﴿شد،  ﴾ُقُلوِبِهْم َمَرٌض  ِفی﴿معالجه نکرد، 
 .(همان)کند شود و به سایر اعمال او نیز سرایت می دامنگیر او می

مسئلۀ سوم، مسئلۀ امنیت اجتماعی است. گاهی کسی مریض است و مرض هم دو 
که مزاحم دیگری است، یک وقت، مریضی است نوع است، یک وقت، مریضی است 

 که وسیلۀ مزاحمت نیست، لذا فرمود شما امنیت را هم حفظ کنید. 
احـزاب ذکـر شـده، تنهـا  ۵۹نکتۀ دیگر اینکه، دلیـل وجـوب حجـاب کـه در آیـۀ 

حراست و امنیت زن نیست تا کسی اعتراض کند که اگر امنیت کامـل زن برقـرار بـود، 
حجـابی،  شد، بلکه عظمت و وجوب عفـاف و حرمـت بی پس حکم آیه ملغی خواهد

همیشگی است، زیرا حکم اخالقی سر جایش محفوظ است، حکم امنیتی سر جـایش 
محفوظ است، حکم فقهی هم در جای خود محفوظ است. حکم فقهی به عهدۀ زن و 
مرد است، حکم اخالقی هم، باز به عهدۀ زن و مرد است، اما آن حکم امنیتی به عهدۀ 

م اسالمی و مسئوالن برقراری امنیت است. بنابراین، ضمن اینکه خود شخص مسئول نظا
است، تا خود را از آسیب حفظ کند، نظام هـم مسـئول اسـت کـه امنیـت اجتمـاعی را 
برقرار نماید، برای اینکه درست است که دیگران حّق ایذاء ندارند، ولی ما هـم مـوظفیم 

 .(همان)گیریم طوری زندگی کنیم که مورد اذیت قرار ن
شـود  پس این سه گروه از آیـات، بخشـی حکـم فقهـی را بـه عهـده دارنـد کـه می

ُمُهُم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمةَ ﴿ مشـخص  ۳۱و  ۳۰آیـات » نـور«کـه در سـورۀ مبارکـۀ  ﴾ُیَعلِّ
کـه  ﴾أْزَکی َلُهْم ﴿شود  ای را به عهده دارند که میتزکیه -کرده؛ بخشی حکم اخالقی 

مشـخص کـرده،  ۳۲آیـۀ » احـزاب«و همچنـین سـورۀ  ۳۱و  ۳۰یات آ» نور«در سورۀ 
بخشی هم حکم امنیتی را به عهده دارند که تأمین امنیـت و آسـایش و آرامـش جامعـه 

 است.
کنـد ایـن احزاب به آن اشاره مـی ۵۸آملی ذیل آیۀ الله جوادینکتۀ دیگری که آیت

زن، یک حکم تکلیفی الله است، یعنی حکم عّفت است که عّفت و عصمت زن، حّق 
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محض نیست، بلکه آمیخته به حّق الله است. به این معنا که عفت و عصـمت زن، حـّق 
الله است، تنها حکم نیست، یعنی ناموس و عّفت زن نظیر مال نیست که کسـی بتوانـد  

مال خودش را به دیگری بدهد؛ عالوه بر اینکه یك حکم تکلیفی محـض هـم نیسـت، 
 گوید:باره می. ایشان در اینبلکه آمیخته با حق است

تواند راضی باشد که دیگری او را بتواند ببیند و بگوید حّق من است، من  مگر زن می 
تواند راضی باشد که زِن او را دیگری ببیند یا اگر تجـاوزی بـه  آزادم. یا شوهر مگر می

 این زن شد، مگر این نظیر خون است؟!در موضوع قصاص اگر کسی را کشتند، قـرآن
ِه ُسْلَطاناً ﴿فرماید  می تواند  دم می و ولّی  )۳۳(إسراء،  ﴾َمن ُقِتَل ُمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِّ

تواند در  عفو بکند؛ اما اگر به همسر، خواهر یا دختر کسی تجاوز شده، مگر کسی می
دار امانت الهی اسـت  محکمه رضایت بدهد؟! این حّق الله است و این شخص، عهده

ین امانت را باید حفظ کند. لذا اگر زن رضایت بدهد یا شوهر رضایت بدهـد و... و ا
الله است و باید  شود که حّق الهی و امین  پرونده همچنان باز است. از اینجا معلوم می

شـود کـه صـبغۀ  این امانت را حفظ بکند. پس عفاف باالتر از خون است و معلوم می
 .)۲۶ (همان، جلسهمعنوی دارد 

شان همچنین با بررسی مشکالت امروز جوامع انسانی و اسالمی، معتقد است که ای 
افسارگسـیختگی  .۳افسـردگی  .۲طالق  .۱حجابی منشأ سه معضل اجتماعی است:  بی

شد، جوامع امروزی گرفتـار ایـن  مردان در جامعه؛ زیرا اگر از روز اول، عفاف حفظ می
دلیل بخش وسـیعی از آن، همـین عـدم های بزرگ نبودند. از جمله، طالق که مصیبت

دهـد و از همسـرش دل  بیند و به او دل می رعایت عفاف است؛ زیرا یکی دیگری را می
شود. عالوه بر اینکه، اگر طالق در جایی رخنه  َکند، در نتیجه این فاصله حاصل می می

زا آسیب باشـد و غالبـًا دو پیامـد بسـیار آسـیب کرد، ممکن است در بعضی از موارد بی
شـوند یـا گرفتـار  نشینی می دارد: یا این که در آن جامعه، افراد، گرفتار افسردگی و خانه

افسارگسیختگی حاشیۀ خیابان، یعنی اگر در خانه بنشیند، عمری افسرده است و اگر به 
حجابی و عـدم  جامعه وارد شود، عمری افسارگسیخته است و همۀ این معضالت، از بی

 .(همان)شود اشی میرعایت عفاف اجتماعی ن
البته ذکر این نکته ضروری است که براساس آیات مورد بحث در پـژوهش حاضـر، 
بدون مانع بودن حضور زن در جامعـه بـا دو شـرط حفـظ حیـا و پرهیـز از اخـتالط، بـه 
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به این موضـوع اشـاره  ۲۶-۲۳روشنی قابل اثبات است. چنانکه در سورۀ قصص، آیات 

از سـوی پـدر خـود  ان یک پیامبر بزرگ، یعنـی شـعیبکند. در این آیات، دختر می
تکلیف و البته اختیار دارند تا در جامعه حاضر شوند و تا مرحلۀ انجام کارهـای سـنگین 

، نماینـدگی )۲۳(قصـص، اجرایی (سقایت و چوپانی) و شرکت در تأمین هزینـۀ خـانواده 
ن جهــت و حتــی مشــورت داد )۲۵(قصــص،  بــرای مأموریــت ابــالغ پیــام بــه موســی

پیش رونـد.  )۲۶(قصص، صالحیت یا عدم صالحیت جهت انتخاب یک نیروی اجرایی 
دانسـتند: اول حفـظ اما در تمامی این مراحل، رعایت دو اصل را بر خود ضـروری مـی

 عفت و دوم پرهیز از اختالط.

 گیرینتیجه
ات بـا که از تعدادی از آی - کریمها و مفاهیم مرتبط با عفاف در قرآنبررسی گزاره

هـا و مفـاهیم دهد اوًال این گزارهنشان می - مضمون بحث عفاف، استخراج شده است
در سه حوزۀ فردی، خانوادگی و اجتماعی به صورت هماهنگ و گام به گام و البتـه در 

انـد، امـا بسـامد بسیاری از موارد به صورت درهم تنیده و وابسته به یکدیگر، پیش رفتـه
یات مورد بحث، نسـبت بـه دو حـوزۀ فـردی و خـانوادگی، حوزۀ عفاف اجتماعی در آ

موضـوع عفـاف اجتمـاعی در نگـاه تقریبًا دو برابر است کـه خـود، حـاکی از اهمیـت 
کریم و به دنبال آن حفظ آرامش و امنیت روانی افراد در محیط اجتمـاعی اسـت.  قرآن

 در بخش عفاف فـردی، یکـی از نتـایج حفـظ عفـاف، جلـوگیری از آغـاز و گسـترش
ۀ نخسـت، از عـدم عفـاف چشـم ناشـی اتهامات در جامعۀ اسالمی اسـت کـه در وهلـ

شود. موضوع دیگر اینکه، یکی از علل تحریم نگاه بـه نـامحرم آن اسـت کـه یـک  می
قسمت حرمت نگاه، در معرض گناه قرار گرفتن انسان است اما از منظر دیگـر، اسـالم 

حرمـت، بـه حیثیـت و آبـروی زن و داند، لـذا لغـو ایـن زن را یک ذخیرۀ اجتماعی می
 رساند. امنیت اجتماعی او آسیب می

با توجه به آنچه ذیل سورۀ اعراف اشاره شد، احساس قبح عریانی و عدم تمایـل بـه 
گونه، یک تمایل فطری است، چنان که شیطان نیـز بـا درک ایـن مسـئله، زندگی حیوان

او انگیزه باالتری دارد و هـدف عریان نمودن بشر را هدف اصلی خود قرار نداده، بلکه 
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ساز ایـن هـدف  اصلی شیطان، گمراه نمودن بشر است و عریانی، تنها یک ابزار و زمینه
گـری تـرین دام شـیطان بـرای فتنـهحجاب کردن، اولین، مهمترین و قـویاست، لذا بی

اسـت. البتـه است، همانگونه که از همین ابزار، برای اخراج آدمی از بهشت بهـره بـرده 
باید توجه داشت که عفاف، منحصر در پوشش ظاهر و لباس نیست، بلکه حفظ عّفت، 

های درونی است و به همین سـبب اسـت ساز عدم ابتال و یا رهایی بشر از آلودگی زمینه
را به همراه لباس ظـاهر، درزمـرۀ  که قرآن کریم، سخن از لباس تقوا به میان آورده و آن

هـایی دائمـی و زوال ناپـذیر ن غیب حق دارند و نعمـتکه ریشه در مخاز  - آیات الهی
 برشمرده است.  -هستند 

های بسیار مهم در مسئلۀ عفاف است، تا آنجـا کـه خانوادگی نیز، یکی از حوزهعفاف
دانـد. بـه مقدمۀ عفیف شدن جامعه را حفظ عفاف درون خانواده و میـان اعضـاء آن مـی

ی و در خانواده، سـایه افکنـده باشـد و در عبارت دیگر، اگر فضای عفاف در داخل زندگ
دوران کودکی، پدر و مادر، فرزندانشان را با این سبک تربیت کـرده باشـند، افـراد چنـین 

شوند و جامعه هم به تبع آن، جامعۀ عفیفی خواهد بود، لذا بـه سـبب  ای عفیف میجامعه
صراحتًا بیان نموده اهمیت این مسئله است که خداوند سبحان این امور را خودش در قرآن 

است، عالوه بر اینکه حکم عّفت زن، یک حکم تکلیفی محض نیست، بلکه آمیخته بـه 
الله و نوعی امانـت الهـی اسـت و  حّق الله است، به این معنا که عّفت و عصمت زن، حّق 

دار این امانت است و باید این امانت را حفظ کند، لذا اگر زن و مرد بر  این شخص، عهده
 سئله رضایت هم داشته باشند، پرونده همچنان باز است. این م
نکتۀ دیگر اینکه، دو بخش عفاف فردی و عفاف خانوادگی، مقـدمات رسـیدن بـه  

جمعـی محّقـق  عفاف اجتماعی است و بدون سپری شدن دو گام قبلی، عمـًال عفـاف
رائـه شـده، نخواهد شد. بنابر نظام فقهی، اخالقی و امنیتـی جـامع برگرفتـه از مفـاهیم ا

رعایت عفاف، به عهدۀ زن و مرد، هر دو اسـت. بـه » حکم اخالقی«و » حکم فقهی«
)، پوشی از نامحرم (به عنوان یکـی از مصـادیق ویـژۀ رعایـت عفـاف عنوان نمونه، چشم

وظیفۀ هر دو طرف، یعنی هم مرد و هم زن اسـت، امـا حکـم امنیتـی، ضـمن ضـرورت 
اد، به عهدۀ نظام اسالمی و مسئوالن برقـراری رعایت شرایط عدم آسیب توسط خود افر 

 امنیت است. 
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مؤلف تفسیر تسنیم، با در نظر داشتن مشکالت امروز در جوامع انسانی و اسـالمی، 

زا و نـاگوار  طالق، افسردگی و افسارگسیختگی مـردان در جامعـه را، سـه پیامـد آسـیب
 کند.حاصل از عدم رعایت عفاف معرفی می

ها و مفاهیم مرتبط با عفاف در قرآن، تالش دارنـد تـا بـا د، گزارهبنابر آنچه اشاره ش
کمک یکدیگر، در هر سـه حـوزۀ فـردی، خـانوادگی و اجتمـاعی یـک نظـام فقهـی، 

امنیتی جامع و کامل را تبیین کنند و تمام وجوه عفـاف فـردی، خـانوادگی و  اخالقی و
نماینـد، لـذا و تأییـد اجتماعی به صورت یک شبکۀ به هم پیوسته، یکـدیگر را تکمیـل 

های مرتبط با عفاف در هر سه حوزه، دارای جایگاه مخصوص به خود  هرکدام از گزاره
انـد. مـدل و مسـیر دسـتیابی بـه بوده و در چهارچوب هدایت جوامع بشری وضع شـده

عفاف در جامعۀ دینی، رعایت همسان و همزمان عفاف در هر سه بعد فردی، خانوادگی 
 و اجتماعی است.
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