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Article Type 
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 Purpose: Chastity is one of the most frequent topics and 

themes in religious and non-religious texts, which today, in 

addition to lack of attention to it, has also deviated. The 

purpose of this article is to examine the role of family in 

improving attitudes toward chastity. 

Materials and Methods: This research has been done through 

a documentary library and descriptive-analytical method. 

Findings: The findings indicate that parents' attention to issues 

such as explaining the philosophy of chastity, avoiding ill-

considered encounters, awareness of other cultures, pathology 

of chastity, strength of belief and chastity education of 

children corrects deviant attitudes toward meaning Chastity 

will be in the society. Deviation from the attitude towards 

chastity as a problem and abnormal challenge and behavior is 

the result of many factors, one of which is the issue of the 

family. 

Conclusion: The result is that parents are the first people who 

influence the mood of their children in the family environment 

and can correct the attitude towards chastity. In a model way, 

they establish the foundations of virtues or vices in the 

institution of their children through their attitudes, movements 

and dwellings, and by correcting this attitude and issuing 

chaste behaviors, a part of society's health will be preserved. 
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  و همکاران   معصومه زنگنه  2

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نقش خانواده در اصالح نگرش به عفاف و حفظ  یبررس
 سالمت جامعه
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 3منفرد یمحمد بهروز
 ،یاسالم شهیدانشکده معارف و اند ،یگروه اخالق اسالم ار،یاستاد

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا
 

 چکیده
 ریو غ ینیپربسامد در متون د نی: عفاف از موضوعات و مضامهدف

نسبت به آن ،دچار  یباشد که امروزه  عالوه بر کم توجه یم ینید
نقش خانواده  زانیم یمقاله بررس نیشده است.هدف ا زیانحراف ن

 .باشد یدر اصالح نگرش به عفاف م
و روش  یواسناد یکتابخانه ا قیپژوهش از طر نیا و روش ها: مواد
 .انجام گرفته است یلیتحل_یفیتوص

 یبه مسائل نیاز آن است که توجه والد یها حاک افتهی ها: افتهی
اه ،آگ دهیناسنج یاز برخوردها زیفلسفه عفاف ،پره نییهمچون تب

 هیعفاف ،استحکام بن یشناس بیفرهنگ ها ، آس ریبه سا یساز
فرزندان موجب اصالح نگرش انحراف  فانهیعف تیو ترب یاعتقاد

خواهد شد.انحراف از نگرش  معهعفاف در جا ینسبت به معنا افتهی
ول معل ،یعیطب ریش و رفتار غمعضل و چال کیبه عفاف به عنوان 

 .از آنها موضوع خانواده است یکیاست که  یا دهیعوامل عد
والدین نخستین کسانى هستند که در  نکهیا جهینت :یریگ جهینت

د توانن یگذارندو ممحیط خانواده بر خلق و خوى فرزندان تأثیر مى
دها، با برخور ییالگو وهی. آنها به شندینگرش به عفاف را اصالح نما
هاى فضایل یا رذایل را در نهاد فرزندان حرکات و سکنات خود پایه

 هفانیعف ینگرش و صدور رفتارها نینهند و با اصالح ا یم انیبن
 .از سالمت جامعه فراهم خواهد شد یموجبات حفظ بخش

 
 عفاف، اصالح، خانواده، نگرش، سالمت، جامعه: یدیکل واژگان

 
 

 27/04/1400تاریخ دریافت: 
 05/07/1400 تاریخ پذیرش:

 

 :نویسنده مسئولm.zanganeh@ut.ac.ir 

 مقدمه
اولین مربی و خاستگاه نخستین تعلیم و تربیت محسوب می خانواده 

شود و والدین از نقش آفرینان مهم در عرصه سازندگی فرزندان می 
، ایجاد و پرورش نسل جدید و خانواده هدف از تشکیل  باشند.

می باشد که در سایه ازدواج هدایت آن به سوی اهداف عالی تربیتی 
کانون مقدسی شکل می گیرد و نتیجه آن تولد فرزندانی است که 
در این محیط رشد و نمو می یابند و درسهای زیادی از خانواده 

 رفراچنگ می آورند.والدین همچنانکه در بعد جسمانی و ناسوتی ب
رنگ چهره و ویژگیهای مختلفی از  فرندان تاثیر گذار هستند و
و...را از طریق وراثت به آنها منتقل می پوست، فرم استخوان بندی، 

عادات و باورها و نگرشها را از خلق و خویها،  کنند، مجموعه ای 
ن ارکا به مثابه ومادر پدرنیز به آنها منتقل می نمایند.در این میان 

و اگر انتظار دارند که د،نایفا می کنمهمی را نقش  مهم خانواده
فرزندان شایسته و عفیفی داشته باشد، قبال باید این سجایای اخالقی 
را در خود غرس کرده باشند.این است که عده ای بر این باورند که 
تربیت فرزند از بدو تولد شروع نمی شود بلکه والدین باید قبل از 

شایسته متصف نمایند تا اینها از رهگذر ازدواج ، خود را به صفات 
ر تأثیر والدین ب وراثت به فرزندان منتقل شود.در روایات متعددی از

رعایت اصول اخالقی در دوران  و فرزندان از لحظه انعقاد نطفه
بارداری و توجه به لقمه حالل، نامگذاری مناسب کودکان، توجه 

 ان نسبت به مسائلبه رشد معنوی فرزندان، غیرت بجا و مناسب پدر
،سخن به میان آمده است.چرا که  این شاخصه ها اخالقی فرزندان 

نقش بسزایی دارد.و برکسی پوشید در تکوین شخصیت فرزندان 
نیست که حفظ سالمت جامعه به سالمت و رفتار عفیفانه اعضای 

در جامعه وابسته است.در هرصورت نقش والدین و بخصوص مادر 
، قابل اد و خالقیت های وجودی فرزندان رشد و شکوفایی استعد

انکار نیست و سعادت و یا شقاوت فرزند را رقم می زنند.این است 
که قلم ترسیم شخصیت کودک در دستان والدین است و بدون اینکه 
خود را با مکرمت های اخالقی آشنا و پایبند نمایند، تربیت فرزند 

ر خانواده در اصالح نیکو سودای خامی بیش نیست.در این مقاله تاثی
نگرش به عفاف مورد واکاوی قرار می گیرد.گر چه انحراف از 
نگرش به عفاف به عنوان یک معضل و چالش و رفتار غیر طبیعی، 
معلول عوامل عدیده ای است ،اما مهمترین آنها  خانواده است که 

 در حد گنجایش مقاله بررسی می گردد.
 

 مواد و روش ها
طریق کتابخانه ای واسنادی و روش توصیفی، تحلیلی  از پژوهش این 

است و در تحلیل آن از آیات و روایات نیز استفاده شده  انجام گرفته
 است.

 
 یافته ها

در جهان کنونی، به رغم روند شتاب زده توسعه و تحول در زندگی 
 متاسفانه زندگی عفیفانه بخاطر ترویجمادی بشر و تنوع در ابزار، 

اباحی گری، تقدم اصالت لذت و قدرت و منفعت بر رعایت حقوق 
جامعه اسالمی ایران  با چالش های جدی مواجه می باشدومعنوی 

کاف شهم از این موج فزاینده بی تاثیر نیست و شوربختانه روز بروز 
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، عمیق تر می گردد میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوبِ عفاف 
. 

عفاف و ازدست دادن جایگاه آن  بحث انحراف نگرش بهامروزه 
از مسیر اصلی خویش ، که در پی آن سالمت هر جامعه ای به 

داران نیست؛ بلکه افراد بسیاری با تنها دغدغه دینمخاطره می افتد ؛
کردن آن هستند؛ اما وجود نداشتن تعهد دینی خاص در صدد روشن

د داران ـ که به وجوواضح است که این مباحث از دیدگاه دین
ـ اهمیت بیشتری دارد .نهادها وعوامل گوناگونی خداوند اعتقاد دارند 

اصالح نگرش به عفاف نقش آفرین هستند و یکی از مهمترین  در
آنها خانواده است.اما مساله این است که نقش خانوداده در زمینه 
چیست ؟و تا چه اندازه است؟در مورد عفاف خیلی گفته اند و نوشته 

بررسی علل انحراف از عفاف پژوهشی انجام اند اما در خصوص 
 با توجه به اهمیت و ضرورت بحث،مقالهدر این راستا نگرفته است.

ا بپردازد، ت علل انحراف از عفاف حاضر در تالش است تا به بررسی
در نهایت بتوان از نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه راهکارهای 

 .دست یافتحل این معضل موثری برای 
 ر لغت و اصطالحعفت د

و مصدر دیگر آن « عف»ی ی عفاف به فتح عین، مصدر مادهواژه
است که هر دو به یک معنا بوده به جای یکدیگر به کار « عفه»

عفاف، پارسایی و پرهیزگاری معنا واژه نامه دهخدا در لغتروند.می
 این واژه از اصطالحات علم اخالق است.. (1)شده است

العفة حالة للنفس تمنع بها عن غلبة »گوید: همانطور که راغب می
ی غلبه؛ عفت حالت درونی و نفسانی است که توسط آن از «الشهوه

و اصله اإلقتصار علی »افزاید: شود و در ادامه میشهوت جلوگیری می
مندی کم از چیزی ؛ اصل آن، اکتفا به بهره«ء القلیلتناول الشی

عفت در »همچنین در کتاب جامع السعادات آمده است: .(2)است
یه در خوردن و نکاح )امور جنسی( ی شهواصطالح آن است که قوه

از حیث کم و کیف مطیع و فرمانبر عقل باشد و از آنچه عقل نهی 
کند اجتناب کند و این همان حد اعتدال است که عقل و شرع می

گوید: ی عفاف می. ابن منظور در تعریف واژه(3)«پسندیده است 
و همچنین  (4)«عمل یا سخنی که حالل و نیکو نیستخودداری از »

عفاف و پاکدامنی یک حالت نفسانی است؛ یعنی رام »گفته اند: 
 یی شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان، تحت تأثیر قوهبودن قوه

 .(6, 5)«اشتنشهوانی نبودن، شره ند
عفت مقاومت  (7)« الصبر علی الشهوه عفه»علی)ع(:  به فرمایش امام

فرماید: العفاف: هاست و در روایت دیگری می در برابر شهوت
 .های نفسانی استرغبتی نسبت به خواستهعفاف، بیزهاده، 

عفت دارای مصادیق مختلفی همچون ؛ عفت در گفتار ، در رفتار ، 
 در پوشش ، در نگاه ، در نیّت ، در آرایش ، در شکم ، در تقاضای

فضیلت اخالقی عفت با تقوا و . کمک از مردم ودر بیان و قلم است
حیاء متفاوت است ؛ زیرا تقوا به معنای حفظ نفس از همة گناهان 
است ؛ ولی عفت به معنای حفظ نفس از شهوات انسانی و مختص 

 .به مباحث خاصی است
 عمومیت عفاف 

 

آید عفاف تنها به زنان اختصاص ندارد بلکه از آیات و روایات بر می

شود. خداوند در که عفاف عمومیت داشته و شامل مردان نیز می
به مومنان بگو چشمهای خود را »فرماید: قرآن خطاب به مردان می

 /از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و دامان خود را حفظ کنند)نور 
زنان با ایمان بگو به »فرماید: به زنان با ایمان هم میو  (8)( «30

 / نور. )کنند حفظ را خویش دامان و گیرند فرو  های خود راچشم
پاکدامن باشید تا  :رسول اکرم)ص( فرمودندهمانطور «  (8)(31

 .(9)زنانتان پاکدامن باشند
باشد،  عفّت مردان غیر از حفظ چشم و شهوت، حفظ ناموس نیز می
گیرد.  در واقع حفظ عّفت زنان در قلمرو عّفت مردان نیز قرار می

پاکدامنی « عِفَّتُهُ )الرَّجُل( عَلى قدرِ غَیرَتِهِ ...» :امام على)ع( فرمودند
انسان عفیف انسانی به عبارتی (10).  او )مرد( به اندازه غیرت اوست

است که سنگین و با وقار باشد، از خودنمایی بپرهیزد، در سخن 
 .گفتن و رفت و آمد و راه رفتن عفیف و دارای پوشش مناسب باشد

 
 نقش خانواده در اصالح نگرش به عفاف

نقش خانواده در اصالح نگرش به عفاف بسیار مهم و موثر است و 
با انجام اقداماتی می توانند فرزندان را به عفاف ورزی تشویق و 
تحریض کرده و از انحراف نگرش به آن جلوگیری نمایند.برخی از 

 نقش های آنان در این راستا، عبارتند از: 
 تربیت عفیفانه فرزندان 

نی والدین در راستای اصالح نگرش به عفاف، برای ایفای نقش آفری
واده ، کانون خانباید آنها به تربیت عفیفانه فرزندان اهتمام بورزند.

محل تربیت فرزندان و رشد و تعالی اعضای آن و درپی آن رشد و 
تعالی اعضای جامعه است ؛ به همین دلیل با آموزش عفاف به 

ودن عفاف در خانواده فرزندان از همان خردسالی ، زمینة فراگیرنم
 و جامعه ، فراهم می آید .

عفیف بزرگ  والدین باید رهنمودهای امام صادق)ع(را در خصوص
را مطمح نظر  شدن و آلوده نشدن فرزندان به گناه و مسائل جنسی

 داشته باشند که فرمود:
رََْهَ لْغُلَامُ لَا یُقَبِّلُ الْمَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتّ ِسنِینَ فَلَا یُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ وَ ا»

 .(11)«إِذَا جَازَ سَْبعَ سنین
 از بوسیدن پسر ی نامحرمهازن دختر شش ساله را پسر بچه نبوسد و

 .بچّه که سنش از هفت سال تجاوز کرده خودداری کنند
در حدیثی دیگر از امام رضا علیه السّالم آمده است: إذَا ََتَتْ عَلَی 
الْجَارِیَهِ سِتُ ِسنِینَ لَْم یَجُزْ ََنْ یُقَبِّلَهَا رَُجلٌ لَیَْستْ هِیَ بِمَحْرَمٍ لَُه وَ ال 

 . (13, 12)یَضُمَّهَا إِلَیْهِ 
بوسد و وقتی دختر، شش ساله شد مرد نامحرم حق ندارد او را ب

  .تواند او را در آغوش بگیردچنین نمیهم
مورد  والدین امر بوسیدن فرزند خردسال توسطشایان ذکر است که 

زیرا موجب نشاط روحی شده و خأل عاطفی را جبران تأکید است؛ 
کند. اما از بوسیدن دختر توسط جنس مخالف و نامحرم و پسر، می

توسط زنان دیگر در احادیث مختلفی نهی شده که عمل کردن به 
 سزایی خواهد داشتها در پیشرفت تربیت جنسی اثر بهآن

از بلوغ برای محفوظ ماندن کودکان در هرصورت این رهنمودها 
و باید والدین به آن است انحراف از نگرش به عفاف زود رس و 
 عمل نمایند.
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  و همکاران   معصومه زنگنه  4

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 »امام صادق علیه السالم از پیامبر اکرم)ص( نقل می کند که فرمود:
ََتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُْستَیْقِظٌ  وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ ََنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَ

یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا ََفَْلحَ ََبَداً إِذَا کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً یَرَاهُمَا وَ 
 .(15, 14)«  ََوْ جَارِیَةً کَاَنتْ زَانِیَةً 

به خدا قسم ، اگر مردی با همسر خود بیامیزد و در آن اطاق کودک 
صدای بیداری آن دو را در حال آمیزش ببیند ، یا سخنان آنها و 

تنفسشان را بشنود ، آن طفل هرگز رستگار نخواهد شد ، اگر دختر 
یا پسر باشد ، از حریم عفاف فاصله خواهد گرفت و سرانجام به 

 .زناکاری آلوده می شود  
است که می پیشگیرانه ای  ای توصیه اینها بخشی از راهبردهای و

تواند متضمن حفظ عفاف گردد و موید این نکته است که نقش 
خانواده خیلی مهم است.بنابراین آموزش عفاف باید در خانواده و 
در سنین پایین تر شروع شود.در این راستا مادران باید توجه کنند 

و پوشیدن لباس های نیمه عریان و نازک در حضور فرزندان پسر 
پدر با همسر ، باعث غیر عفیفانه  های زیاد و یا برخوردهایآرایش 

دد و عفاف آنها را به مخاطره می تحریک فرزندان می گر
اندازد.فلذا خانواده ها باید از اوان خردسالی فرزندان را یا حیا و 

 عفیف تربیت نمایند.
 سطح غیرت ارتقاء 

غیرت به معنای تعصّب ، ناموس پرستی ، محافظت از عصمت و 
پاسداشت ارزش های الهی است وآبرو و نگهداری از عزّت و شرف 

در مقابل آسیب هایی که متوجه جایگاه رفیع حساسیت اساسا . 
عفاف است و ترسیم آن ها ، در سیرۀ بزرگان دین ، اهمیت به سزایی 
دارد . این نوع غیرت پسندیده که موجب حفظ ناموس می شود ، به 
عنوان صفتی که پیشوایان دینی ما نسبت به آن توصیه و تأکید کرده 

ت ؛ زیرا شخص غیور اند ، پر ارزش و از برکات عفت ورزی اس
برای مراقبت از ناموس و شرف خود ، به ناموس دیگران احترام می 

 .گذارد
شخص با غیرت ، نسبت به حفظ شئونات خانوادگی و حرمت 
ناموس خود ، حساس است و به نوعی از بی عفتی همسر و اهل 
خانواده اش ممانعت می نماید ؛ پس یکی از راهکارهای تقویت 

انواده و جامعه ، برانگیختن حسّ غیرت و فرهنگ عفاف در خ
تعصّب پسندیده مردان است ؛ زیرا غیرت مردان هم ناشی از عفاف 
خود آنان است و هم زمینة عفت ورزی همسرانشان و دخترانشان 
را فراهم می آورد . برعکس مردی که عفیف نباشد ، غیرت هم 

قائل  نخواهد داشت ؛ زیرا او به ناموس دیگران احترام و حریم
نیست ؛ پس برایش مهم نیست که دیگران نسبت به ناموس او چه 
رفتاری خواهند داشت ؛ پس غیرت هم به خرج نخواهد داد ؛ زیرا 

ما » امام علی )ع( این نکته ارزشمند را خاطر نشان کرده اند که : 
« . ان غیرتمند زنا نمی کند هرگز یک انس (16)زَنی غَیُوٌر قَطَّ ؛

شخص غیور ناخودآگاه این قانون طبیعی را که هر عملی ، عکس 
 العملی دارد را درک می کند و این کالم گهربار حضرت علی )ع

هرچه دهی همان ستانی و هرچه بکاری همان درو کنی و » را که 
در درون پاک خود دریافته  را(17)«هرچه کنی همان را با تو کنند 

و بدان ملتزم گشته است . اگر در جامعه ای غیرت از بین برود ، 
فرهنگ عفاف نیز رو به نابودی خواهد گذاشت ؛ چون از یک سو 

، مردان فاقد غیرت ، خود عفیف نیستند و از سوی دیگر همین مردان 
، نسبت به ناموس خود ، پاسداشت و محافظت ندارند و بی عفتی 
آنان را نادیده می گیرند . مرد بی غیرت نسبت به روابط و پوشش 
و رفتار همسرش بی تفاوت است و زن او آزادانه و بدون حریم و 

 .قید و بند ، با همه معاشرت می کند 
 فرهنگ ها آگاه سازی به سایر

مجموع ویژگیهای رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای یک جامعه را 
دانست. عنصر تعیین کننده در این تعریف،  می توان فرهنگ آن

فرهنگ را از پدیده ها و  است که از یک طرف« اکتساب»
 رفتارهایی که نتیجه وراثت و زیست شناختی است، متمایز می

سازد، و از طرف دیگر موجب می شود که همه بخشهای زندگی 
 .(18)است را شامل شود که توسط انسانها به وجود آمده

واقعیت آن است که کشورها به دالئلی در صدد هستند که فرهنگ 
را  خود را در سایر جاها ترویج و گسترش دهند و فرهنگ آنها

در لباس، کفش، کاله،  دگرگون نمایند. مثال کاری کنند که دیگران
ها مدل هایی باپوشیدن کراوات، پاپیون و لباس،انگشتر، گردن بند 

 سازند آنهاها، خود را شبیه و تصاویر مخصوص و سایر پوشیدنی
های در آرایش سر، صورت و سایر مواضع آرایشی، همانند مدلویا

در آداب و رسومی است که از ویژگی های  ویاآرایش سر و صورت 
سایر حیوانات، سگ بازی و نگهداری رود مانند آنان به شمار می

 از آنان تبعیت نمایند.
در فرهنگ اسالمی بشدت با این دنباله روی بی حساب از دیگران 

منع شده است و از قول پیامبر «تشبه به کفار »تحت عنوان
 اکرم)ص(نقل شده که فرمود:

روایت و از امیر المومنین علی )ع(  (19)«مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فَهُوَ مِنهُم
که مضمون دو روایات این  (13)« مَن تشبّه بقوم عُدّ مِنّهُمّ :» شده که

 .است که هر کس شبیه قومی شود پس از آن هاست 
عواقب این پیروی از اعمال و سبک زندگی دیگران این است که  از

مساله عفاف با آن شاخصه های خاص فرهنگی تضعیف و یا تعطیل 
شود.نقش والدین در اینجا مهم است،آنها با آگاهی بخشی به فرزندان 
و برخورد منصفانه همراه با ذکر محاسن و معایب، می توانند از 

 بیگانه جلوگیری نمایند.پیروی کورکورانه از فرهنگ 
 شبکه هاى ارتباطى مدیریت

شبکه هاى از عفاف را باید در نگرشبرخی موارد علت انحراف 
ارتباطى و گروهایى که فرد درگیر تعامل پیوسته و مستقیم با 

نقش بسیارى در الگودهى و هنجارفرستى و ،جستجو کرد.آنهاست
 ،اى این ارتباطبه ویژه اگر فرد بر ,تثبیت هنجارها ایفا مى کند

ارزش و اعتبار خاصى قائل بوده و آثار و نتایج قابل توجهى براى وى 
 داشته باشد.

 یریتأث و "فشار همساالن "ویا گروه همساالندر این میان تاثیرات 
 نجوا یاز اعضا کیهر  یتواند بر رو یکه گروه دوستان همسن م

 قابل توجه است.گروه بگذارد،
ی و جوان یالتهاب نوجوان دختر که وارد سنینفرزندان پسر و  یبرا

مهم و  جاًیشود، حضور در جمع دوستان و نفوذ آنها ، تدر یم
کند که ارزش و  یمواقع احساس م شتریشود و در ب یارزشمند م
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 5   ...نقش خانواده در اصالح نگرش به عفاف و حفظ یبررس  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

 زین –پدر و مادر خوب  کی یحت –آنها از پدر و مادرش  تیاهم
 است. شتریب

سخت است. آنها  اریپدر و مادرها بس یبرا یزیچ نیچن رفتنیپذ اما
 میکودکشان تصم یتاکنون عادت داشته اند در مورد نحوه زندگ

است که جوانان و نوجوانان خود  یعیطب نیا یباشند ول یاصل رندهیگ
. آنها آنچه را که از گروه رندیبگ میشان تصم ندهیبخواهند درباره آ

 و یس، وضع ظاهر: مثل مدل لبارفتیپذ خواهنددوستان اتخاذ شود 
عالقه مند  یقیگروه موس کینقطه نظرات آنها و اگر دوستان به 

باشند نوجوان شما هم آن گروه را دوست خواهد داشت؛ اگر 
 ای سانکی یکه به عنوان مثال کفش ورزش رندیبگ میدوستان تصم

مخصوص بپوشند نوجوان شما هم آن را خواهد  یکت و کاپشن
 نداشته باشد مصرانه از شما خواهد یلباس ایکفش  نیو اگر چن دیپوش

 ایخوانندگان پاپ  شی. ستادیکن یداریخر شیخواست که آن را برا
کامالً مشترک از دوران  یبه طور موقت بخش یورزش یها تیشخص

 افتنی یاز تالش آنها برا یقسمت نیهمه نوجوانان و همچن ینوجوان
 .تخود اس یبزرگسال تیهو
که همسن و سال  ستیبدتر از آن ن زیچ چیاغلب نوجوانان ه یبرا
که در مقابل آنها احساس  نیا ایمتفاوت با آنها باشند  شانیها

موضوع فقط در مورد پوشش  نیکنند. ا یو سرافکندگ یشرمندگ
که  یورآالتیز ایبلند  یمو لیاز قب یگریمصداق ندارد بلکه مسائل د

وانتان از شما اصل هستند. نوج نیا اقشود و... هم مصد یاستفاده م
بدتر از همه،  ایباشد و  هیتا مانند بق دیخواهد به او اجازه ده یم

 کار را بکند. نیممکن است بدون اطالع شما ا
ش نق ،دوستان تاثیر و بخصوص شبکه هاى ارتباطىدر هر صورت 
شکل دهی شخصیت انسانی دارند. ایجاد انحراف وبسیار مهمی در 

و شایسته در سوق دادن انسان  به همان اندازه که دوستان خوب
بسوی سعادت و کمال مؤثرند، همان اندازه نیز دوستان ناشایست در 
انحراف آدمی به سمت ناهنجاریهای اخالقی مؤثرند. چه بسا 
نوجوانان و جوانانی که در مسائل دینی عالقمند و به دینداری خود 

ن راغبند ولیکن در محیط های مختلف از قبیل محله ای که در آ
زندگی می کنند، یا محیط کار و تحصیل که در آن ساعاتی از عمر 
را سپری می کنند، با افرادی آشنا می شوند که بتدریج او را در دام 
بی دینی و الابالی گری گرفتار می سازند. نقش دوست به حدی است 
که گاهی می تواند اندیشه ای را واژگون سازد و در دین و اعتقاد 

چراکه اکثر افراد، دوست خود را الگو و سرمشق فرد رخنه کند، 
  .(20)خود قرار می دهند

خانواده می تواند در راستای یافتن و معرفی دوستان و مصاحبان تاثر 
گذار بطور فعال ورود پیدا کرده تا فرزندان آنها بتوانند از ظرفیت 
افراد توانمند و کمال مند برای شکوفایی و بالندگی خود بهره مند 

 گردند.

 برخوردهاى ناسنجیده پرهیز از

به عفاف برخوردهای  نگرشنحراف از یکی دیگر از عوامل ا
جامعه با کج روانى که در ابتدا و از روى ناآگاهى و نامناسب 

در ادامه  ،به رفتار کج روانه دست مى زنند تمایالت هواخواهانه
وضعیت ایشان نقش تعیین کننده اى خواهد داشت. برخوردهاى 
خشن و واکنش هاى ناسنجیده مى تواند این افراد را در ادامه راهى 

 ,که در پیش گرفته اند, تحریک و تهییج کند و ایشان از این پس

به این کج روى ادامه مى دهند و واکنش  ،به عنوان واکنش دفاعى
در اصطالح به این کار برچسب زنی می . دریافت خواهند کرد

گویند و تمام تالش جامعه شناسان و حقوق دانان این است که مجرم 
برچسب نخورد.در این صورت تجری پیدا کرده و کارهای غیر 
عفیفانه خود را ادامه می دهد.چرا که قبح آن از بین رفته و با آبرو 

ف ماخوذ به ریزی که برای شخص پیدا شده دیگر برای ادامه خال
ه این برچسب ب»حیا نویسنده کتاب انحرافات اجتماعی معتقد ایت:

 نظر در او تصویر چون ;تدریج در روحیه فرد تأثیر مى گذارد
 در و جویند مى دورى او از االمکان حتى مردم, کرده تغییر دیگران

 به فرد. دارند مى باز مرسوم هاى فعالیت در شرکت از را او, ضمن
 بکر، نظر از …یابد مى تنها را خود, شده جدا دیگران از تدریج

, خواه ناخواه فرد را به سوى کج رفتارى بیشتر خوردن برچسب
سوق مى دهد. مثالً معتادى که شغل خود را از دست داده و دوستانى 
هم ندارد, تنها راه ادامه زندگى براى او, پیوستن به معتادان دیگر و 

ل فروش مواد مخدر است. بکر معتقد انجام کارهاى غیر قانونى مث
است که رفتار دیگران با افراد کج رو تحت تأثیر برچسبى که به 
آنها خورده, ادامه زندگى معمولى را براى این افراد غیر ممکن مى 

 . « (21)سازد
خانواده پویا در این وضعیت می تواند در صورت بروز اشتباه و 

رده پتخلفی، با تعامل و تغافل و با مدیریت این بحران، بدون اینکه 
حیا ی فرزند دریده شود، مساله را شناساسی و حل نمایند و با این 

 کار اعتماد  و اعتبار مجدد آنها را بدت بیاورند.
 استحکام بنیه اعتقادی

مسائل فکری و اعتقادی به مثابه موتور محرکه انسان محسوب می 
شود و هر نوع عملکردی و اقداماتی نشات گرفته از باورهای 

نیست که افراد در مورد اعتقاد به ارزش ها و  تردیدىاوست.
موقعیت ،هنجارهاى اجتماعى و رعایت قوانین و مقررات معمول

به طور طبیعى, درجه التزام و هم نوایى را میزان  .متفاوتى دارند
ارى به یک نظام هنج،اعتقاد فرد تعیین مى کند. کسى که به هر دلیل

وى از آن نیز تعهدى احساس در هم نوایى و پیر،اعتقادى نداشته باشد
نخواهد کرد. دیوید متزا همانند دیگر پدیدارشناسان بر این باور 
است که براى درک کج روى باید به ذهن فاعل و زندگى فلسفى 
درونى او مراجعه کرد. کج روى اصوالً کاربرد اعتقاد در عمل است. 
فرد کج رو از ارزش هایى پنهانى پیروى مى کند که هر چند با 
ارزش هاى مرسوم در جامعه رابطه دارند, ولى به شکل متفاوتى 

 .(21)پذیرفته شده اند
به میزانی که سست بودن اعتقادات زمینه انحرافات را رقم می 
زند،انسانها با اتکاء به عقیده ای محکم به مبدء جهان هستی و داشتن 
اعتقادی روشن و شفاف نسبت به اهداف آفرینش و مسیری که انسان 

، به نیروی عظیم و مستقلی مبدل می در این مجموعه در پیش دارد
شوند که در برابر هیچ فکر و قدرت شیطانی سر فرود نخواهند آورد 
 و در سایه آن می توانند نیرویی مفید وتاثیر گزار برای جامعه باشند

از آیات قرآن کریم و روایات به  توجهیقابلاختصاص یافتن بخش 
و  است این موضوعیت ، بیانگر اهمویژه توحیدبه مسائل اعتقادی و

رفع شبهات در مورد  استحکام بنیه اعتقادی افراد وتر، از این مهم
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  و همکاران   معصومه زنگنه  6

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

هنری این مسائل ضرورت  موضوعات اعتقادی و معرفی ظریف و
 کند.پرداختن به این مهم را مضاعف می

آنچه بیش از هر چیز برای انسان در دوران زندگی اهمیّت 
بختی و تأمین سعادت دارد،شناخت واقعیتهایی است که در خوش

انسان مؤثر است و خطرها و بدیها را از او دور می سازد و به هر 
اندازه ای که در این شناخت و آگاهی پیشرفت کند به همان اندازه 
بهتر و بیشتر به خیر و خوشبختی خود رسیده است، بنابراین کوشش 
و تالش در بررسی مسائلی که نقش مهم در سرنوشت انسان دارد و 

امالً نفی و إثبات، بود و نبود، درست و نادرست بودن آنها معنای ک
خوشبختی و بدبختی و خط مشی انسان را تغییر می دهد ضروری و 

 الزم است.
 ، محور اصلی و هدف اول در تمام ادیان آسمانیمسائل اعتقادی

 نکه خداوند متعال در قرآدین مقدس اسالم است؛ چنان ویژهبه
ََنَّهُ وَ ما ََرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِالَّ نُوحی»فرماید: کریم می  إِلَیْهِ 

و ما قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم،  فَاعْبُدُونِ؛ال إِلهَ إِالّ ََنَا 
وحی فرستادیم به او که هیچ معبودی جز من نیست؛  کهینمگر ا

همچنین تمام انبیا به نقل «. (22)( 25انبیاء/)دپس تنها مرا عبادت کنی
شدند، به قوم خود میبه رسالت مبعوث می کهیقرآن کریم هنگام

اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ إِنِّی ََخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ »گفتند: 
 برایقوم من! خدا را پرستش کنید که غیر از او معبودی  ای ؛عَظیمٍ

 . «(22)(59اعراف،)تشما نیس
ها راه که باید شناخته شود و به دلچنان موضوعات اعتقادیاگر  

شود و در مسیر صحیح و در ها سراپا الهی مییابد، زندگی انسان
ها و و از خطوط انحرافی، اشتباه گیردمیصراط مستقیم قرار 

مصون  -دارد شناخت معارفعدم  ازانحراف  ریشه در کهها ـلغزش
 .خواهد ماند

 
 آسیب شناسی عفاف

برخی از علل انحراف نگرش به عفاف از ناآگاهی از تبعات منفی و 
استنکاف از از اطالع یافتن در این زمینه است.اگر افراد کما هو حقه 
از تالی فاسد بی عفتی آشنایی داشتند به این کار دست نمی 

دبختی های بشری است.چنانچه امام یازیدند.ناآکاهی ریشه تمام ب
ترین ََعظَمُ المَصائِبِ الجَهلُ؛ بزرگ»علی علیه السالم فرمود:

و در فرازی دیگر، سرچشمه تمام  (23)است آگاهیها، نامصیبت
: اَلجَهلُ ََصلُ کُِلّ معرفی می نمایدها و شرور را جهالت بدی

همان(.این ناآگاهی آسیب های شَرٍّ؛نادانى ریشه همه بدیهاست. )
 انسان وارد می کند. متعددی به

عدم مراعات عفاف را به فرزندان  آسیب های فردیوالدین باید 
عدم رعایت مسائل عفاف و آلوده گوشزد نمایند و روشن کنند که 

شدن به بی عفتی و ارتکاب گناهان ، موجب ایجاد مشکالت جسمی 
و روحی و روانی بیشماری می گردد که به تناسب کوچکی و بزرگی 

سوئی بر زندگی انسان می گذارد .برخی از ایم آثار سوء گناه آثار 
در دنیا است ؛ ابتالءبه انواع بیماری های جسمی اعم از : ایدز ، 
هپاتیت ، بیماریهای جنسیتی و . . . و برخی از بیماری های روحی 
همچون افسردگی ، جنون ، سوء ظن شدید ، اختالالت ضعیف 

فوبیا ) ترس بیمارگونه ( ،  شخصیتی  نوروزها  همانند : وسواس ،

 ( اختالالت اضطرابی و اختالالت شدید شخصیتی ) پیسکوز ها
همانند : اسکیزوفرنی ، شیزوفرنی ، مانیک و پرسیو و . . . حمله 
های هیستری و تیک های عصبی و اختالالت روانی دیگر که پیامد 
عدم پایبندی به مسائل عفت عمومی و عدم رعایت عفاف است . 

ه از این آثار دنیوی ، برخی از آثار اُخروی نیز به علت بی گذشت
عفتی ، به اشخاص وعده داده شده است تا به رفتار عفیفانه متمایل 

 شوند و از بی عفتی دوری نمایند
توجه نکردن به آثار و بنابراین، عدم آشنایی با تبعات موضوع و

و کارکردهاى منفى رعایت  فاعفکارکردهاى فردى و اجتماعى 
 نقش بسیار مهمى در سرپیچى از آن دارد.  ،نکردن آن

همچون ؛ سوء ظن شدید ،آسیب های خانوادگی و یا آنها را نسبت به
به یکدیگر و عدم اعتماد ، کاهش محبت و احترام در میان اعضای 
خانواده ، آسیب های روحی و روانی به اعضای خانواده ، بروز 

وادگی ، کتک کاری ، قهر و ترک خانه و تشنج در مشاجرات خان
محیط خانه ، از بین رفتن امنیت و آرامش از محیط خانه و طالق 

آسیب  و همچنین فرزندان را بهو مشکالت عدیده بعدی ناشی از آن 
بر روح و پیکر جامعه ، وارد که رفتار غیر عفیفانه  های اجتماعی

می را تهدید به ویرانی سالمت فرهنگ و اخالق جامعه  ومی کند 
 نماید، آشنا سازند.

  

 عفاف و رفع شبهات عفاف تبیین فلسفه
از مساله عفاف، ایراداتی است که از  نگرشیکی از علل انحراف 

پوشش بانوان مطرح گردیده و پاسخ مناسب و اقناع کننده ای به آن 
داده نشده است.مخالفان پوشش و حجاب زنان معتقدند که، حجاب 
جنبه محدودسازى و مانع تراشى در فرآیند فعالیت هاى اجتماعى 

 ،یعنى چادر حجاب به ویژه شکل کامل آنمحسوب می شود و 
می محدودیت هایى را براى انجام برخى فعالیت ها بر زن تحمیل 

  Unni) یونى ویکننماید.برخی از نویسندگان غربی مثل 

Wikan.) :یى که بر سر حجاب به خاطر محدودیت ها»گفته اند
ذاتًا سرکوب گر و در ،راه فعالیت ها و استقالل زنان ایجاد مى کند

 .(24)ظالمانه است ،نتیجه
 اگر زن مرض»در پاسخ به این اشکاالت،موافقان حجاب معتقدند که:

پوشیدن یک لباس ساده  ،نداشته باشد و نخواهد لخت بیرون بیاید
مانع هیچ  ،که تمام بدن و سر جز چهره و دو دست تا مچ را بپوشاند

تبرّج و خودنمایى و  ،بلکه بر عکس،فعالیت بیرونى نخواهد بود
تنگ و مدهاى رنگارنگ است که زن را به پوشیدن لباس هاى 

درمى آورد که باید تمام وقتش صورت موجودى مهمل و غیر فعال 
  (25)…را مصروف حفظ پوزیسیون خود کند

در هر صورت در اثر روشنگری که در خانواده انجام می گیرد ، 
فرزندان باید نسبت به فلسفه عفاف ورزی توجیه گشته و بصورت 

یاد ز مدلل و مستدل و مبرهن آگاهی یابند تا با طیب خاطر و رغبت
 در این حوزه وارد شوند.

والدین باید بدانند که عده ای از افراد هنجارهای رایج در خصوص 
عفاف را بر نمی تابند،داشتن یکسری شبهات که جواب اقناع کننده 
ای از آن بدست نیاورده اند و کماکان بر گرایشها و بینشهاو آرمانها 
و دغدغه های خود اصرار دارند.آنها از الگوها و مدل های خود 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               6 / 9

http://mail.islamiclifej.com/article-1-871-en.html


 7   ...نقش خانواده در اصالح نگرش به عفاف و حفظ یبررس  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 3, Autumn 2021 

به هر دلیلی بینش ها و گرایش های مسلط جامعه  متابعت می کنند و
برخى ذهنیت ها مانع درک دقیق  تردیدی نیست که را نمی پذیرند .
  .حجاب و التزام به رعایت آن شده استعفاف وفلسفه وجودى 

 شانهن  ویادگار دوران گذشته  ،حجابآنها فکر می کنند که،عفاف و
امرى فردى و و  زنمنافى حقوق اجتماعى و آزادى  ی ومردساالر

پذیرش هر یک از و...است ومعاف از الزامات اجتماعى و حکومتى
چنین پندارهایى به تنهایى مى تواند پایه و بنیان حجاب را متزلزل 

 .سازد و انگیزه التزام به آن را تضعیف کند
این برداشت های ناصحیح از عفاف و تفسیر مضیق از آن به عنوان 
عفاف وحجاب قانونی ،عده ای را به واکنش انداخته و در مقابل این 

عموم مردم اجبار قانونی موضع گرفته اند.واقعیت آن است که 
سخت بر قانونی بودن حجاب پای عالمان دینى، اکثریتمسلمان و 

حجاب اسالمى تبدیل  ه باعث شد که می فشرند.اصرار آنها باالخر
سی و چند ساله نشان داد تجربه .منتها به یک قانون حکومتى شد 

هم انتظارات را کما هو حقه برآورده نساخته و حجاب قانونى  که
آن چیزی را که بالعیان در شهرها و در اماکن مختلف از قبیل پارک 

، بی حجابی و ها و کوه ها و نمایشگاه ها و غیره مشاهده می کنیم
 شل حجابی است و شوربختانه روز بروز رو به تزاید است.

که اندیشمندان دینی « ما ُمنَع  الْانْسانُ حَریٌص عَلی» مشهورعبارت 
به این واقعیت اشاره  گرفته اند ،1نبوی روایتاز هایشان از در کتاب

 دارد که هر چه را از مردم منع کنی بیشتر آزمند می شوند.
الْانْسانُ »گویند:که میاین»مطهری در این مورد معتقد است:استاد 

مطلب صحیحی است ولی نیاز به توضیح دارد. « ما مُنعَ  حَریصٌ عَلی
ورزد که هم نسبت به آن تحریک شود انسان به چیزی حرص می

هم از آن منع شود؛ به اصطالح، تمنّای چیزی را در وجود شخصی 
منوع سازند. اما اگر امری اصالً عرضه بیدار کنند و آنگاه او را م

نشود یا کمتر عرضه شود، حرص و ولع هم نسبت به آن کمتر خواهد 
 .بود

 کند، بلکه بررو؛ برداشتن قیود اجتماعی مشکل را حل نمیاز این 
و برخی غرایز دیگر برداشتن  غریزه جنسی افزاید. در موردآن می

بند و بار میراند ولی طبیعت را هرزه و بیرا می عشق واقعی قیود،
کند. در این مورد هرچه عرضه بیشتر شود، هوس و میل به تنوّع می

ود ولی شعفتی خستگی پیدا مینوع خاص بییابد. از یک افزایش می
نه بدین معنا که تمایل به عفاف جانشین آن شود، بلکه بدین معنا 

کشد و نوعی دیگر از فحشا را و عطش روحی زبانه می که آتش
. ,25)کند؛ و این تقاضاها هرگز تمام شدنی نخواهد بودتقاضا می

27) 
اساس، ماهیت دین به  و در هاى دینى استحجاب اسالمى از آموزه

بردار نیست. در قانونى کردن احکام و اى است که اکراهگونه
هاى دینى، نوعى اجبار و اکراه مضمر و پنهانى وجود دارد. از آموزه

 توانجا که اصل در دین، ایمان است و ایمان، امرى قلبى است، نمىآن
 و براى کسب آن به روشهایى متوسل شد که دربردارنده نوعى زور

_________________________________ 
in AiH. D-Hindi M, al .26 لَحَریصٌ على ما مُنِعَإنّ ابنَ آدمَ  -1 

Treasure of workers in the Sunan of words and 

-deeds. In: Hayani B, editor. workers treasure. Al

هاى قرآن کریم به پیامبر اسالم درباره تبلیغ دین اکراه است. توصیه
 نیز، مؤید همین مطلب است.

لکم دینکم و لى « (256)بقره/ ،»الاکراه فى الدین«آیاتى از قبیل:  
لست علیهم «(20)آل عمران/ ،»انما علیک البالغ« (6)کافرون/،»دین

که در تبلیغ دین،  گر آن استهمه بیان ...و (22)غاشیه/»بمصیطر
و خشونت شد. توجه به سیره پیامبر و ائمه نباید متسمک به زور 

دهد که آنان هرگز در مقام اطهار و عالمان وارسته دینى، نشان مى
 (22).اندتبلیغ و اجراى دین، به خشونت روى نیاورده

قانونى کردن و به تعبیرى اجبارى کردن حجاب اسالمى، هرچند 
گاه که قدرت در دست مجریان و طرفداران این ایده است آن ممکن

اى جلوه مثبت داشته باشد، امّا این دولت، مستعجل باشد، تا اندازه
کنند، مى چه آنان ارادهاست و بسیار زود جاى خود را به عکس آن

 دهد. مى
ما در اینجا قصد بررسی و نقد دالئل موافقان و مخالفان قانونی و 

دن عفاف و حجاب نیستیم، ولی اجماال می گوییم که اجباری کر
،با دالئل نقلی و عقلی و قانونی و عرفی به موافقان حجاب قانونى 

محور همه ادله موافقان حجاب شبهات در این زمینه پاسخ داده اند.
قانونى، جواز و بلکه وجوب دخالت حکومت اسالمى در امور 

باورند که در منابع دینى  اجتماعى است. موافقان این نظریه بر این
هایى است که حکومت ها و نشانهشاهدها، قرینه(قرآن و روایات)

  کند.دینى را براى پاسدارى از ارزشهاى دینى ملزم مى

 تغییر توجه به سالمت قلب
والدین همچنانکه به سالمتی جسم فرزندان خود تعهد دارند باید 

هم در حد امکان  نسبت به سالمت روحی روانی و قلب و دل آنها
کوشا باشند.از جمله عوامل انحراف نگرش به مساله عفاف، عدم 
اهتمام و اطالع از پرداختن به سالمت قلب است.هر چند انسانها به 
ظاهر آرایی و پرداختن به جنبه مادی و جسمی توجه دارند به باطن 

قلب یا  آرایی و صفای درون و قلب نمی پردازند.خداوند متعال به
ای قرار داده است گنجایش و ظرفیت بالقوه انسان فراخی ودل  همان
با پاکسازی و رفع موانع بتواند از آن در راستای استکمال روحی که 

و معنوی متمتع گردد.قلب آیینه ای شفاف است که اگر زنگار و 
کدورت نگیرد می تواند انوار مشعشع الهی را در خود منعکس 

با عفاف و خویشتن داری می توان از »نماید.این است که گفته اند:
هرز رفتن استعدادها، توانها و امکانات جلوگیری کرده و برای 

از نظر اسالم، محدودیّت »بالندگی هنجارها و ارزشها یاری نمود: 
کامیابی جنسی به محیط خانوادگی و همسران مشروع از خبر روانی 

همه غمها و .« (27, 25)به بهداشت روانی اجتماع کمک می کند
افسردگی هایش از اختالل در شرایط جسمی و روحی انسان است، 
همان طور که گفته شد عفت و پاکدامنی، نیاز و ندای درونی انسان 

نابراین، با رعایت کامل آنها، از غم و آشفتگی رهایی می باشد. بمی 
یابد. در مقابل بی عفتی جز احساس گناه و تنفر از خود و دچار 
شدن به جنون جوانی که باز دارنده از هرگونه فعالیت انسانی است 

 (28).اثر دیگری ندارد

Resala -Resala Foundation, Beirut, Lebanon: Al

Foundation; 1409Lunar. 
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  و همکاران   معصومه زنگنه  8

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره   پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

روانشناسان بر این باورند که بین معنویت و پایبندی به مذهب با 
سالمت جسمی، سالمت روانی، کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 

اضطراب، افسردگی و خود کشی باالتر رابطه زیادی هست و با 
 .(29)رابطه  کمتری دارند

به این معنا که معتقدان آموزه های دینی عالئم روان شناختی و 
و از نظر جسمی چابکترند و  (30)پزشکی را بهبود می بخشند

 .(31)کیفیت زندگی آنها رو به تزاید است

نند که هیچگاه نباید در امر اصالح فرزندان خانواده ها باید بدا
تساهل ورزند. یکی از مهمترین عوامل انحراف از نگرش به عفاف، 
غافل شدن از اصالح باورهای نادرست و رفتارهای اشتباه و عدم رفع 

 نقایص و مشکالت است.
الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا   إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ»آیه

انسان در  (حاکی از این است که2-3نصر/«)بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ
خسارت است. مگر آنان که ایمان آورده و کارهاى نیک انجام داده 

انسان الزاماً  .کنندو یکدیگر را به حق و استقامت سفارش مى
از رفتن عمر  دتواندهد و نمىسرمایه عمر را هر لحظه از دست مى

. بخواهیم یا نخواهیم توان و زمان ما از دو توان خود جلوگیرى کن
 .روددست ما مى

از نفس خود حساب بکشد و آن را رها نکند، با هوشیاری کسى که 
براى زندگى ابدى کار کند و هر روزش بهتر از دیروزش باشد. از 

راغ تقوا مرگ غافل نباشد و به جاى هرزگى و حرص و ستم به س
 .و قناعت و عدالت برود

قَوْمٌ و خَسِرَ  فیها الدُّنیا سوقٌ ربح» امام هادى علیه السالم فرمودند: 
دنیا بازارى است که گروهى سود بردند و گروهى زیانکار « آخَروُن 

 .(32, 18)شدند

در این بازار، عمر خود را به هوسهاى خود یا  از طرفی غافالن
خدا را فراموش کرده اند و خسارتی بزرگ فروشند و می دیگران 

متوجه آنها خواهد شد.این غفلت و خود فراموشی از حقایق باعث 
می شود که به دنبال کسب واقعیت هم نرود و در لذات مادی و 
شهوات حیوانی فرو رود. هدف آفرینش را به فراموشی بسپارد واز 

 ذخیره الزم برای قیامت غافل بماند. 

تنها بخشی از نقش خانواده ها در اصالح نگرش به مطالب گفته شد 
ی بوجود م شکاف فرهنگى میان نسل ها عفاف قلمداد می شود .وقتی

در معرض جریان هاى فرهنگى  آیدو نسل جوان ما بخصوص
تار گرف در وضعیت برزخى میان سنت گرایى و مدرنیسم و ناهمگون

ارزش  ،ورهابنیادهاى فرهنگ دینى در حوزه با شده اند و از طرفی
نتوانسته اند کاری سزامند در قیاس با ها, هنجارها و رفتارها 

سلطه والدین بر کشورهای متخاصم قدرتمند بوجود و از طرفی 
برخى فشارهاى ناسنجیده خانواده هاى بسیار کاهش یافته و فرزندان
،همه اینها باعث فاصله گرفتن از مساله عفاف می شود.عوامل مذهبى 

اف در دو بخش،عوامل داخلی و نفس االمری و عوامل انحراف از عف
 خارجی مورد واکاوی قرار گرفت.

در میان عوامل انحراف از عفاف،عوامل فکری واندیشه ای به مثابه 
موتور محرک افراد، و بوجود آورنده انگیزه، جایگاه ویژه ای 
داشتند وقتی بنیه اعتقادی استحکام مناسبی نداشته باشد فرد با هر 
سخن و رفتار جذابی و هر شبهه ساده ای ،دست از اعتقاد خود شسته 

ید می گردد.وقتی شخص از لحاظ اندیشه ای و تسلیم گرایشات جد
ضعیف باشد آسیب های مختلف، فردی، خانوادگی و اجتماعی را 
تشخیص نمی دهد و گرفتار می گردد و باالخره عوامل سیاسی در 
مسیر انحراف افراد از عفاف دارای تاثیرات قابل توجهی هستند.وقتی 

مجازی و  مردم ما و بخصوص جوانها بی وقفه آماج حمالت فضای
رسانه های مختلف قرار دارند و شبانه روز با تبلیغات گسترده 
سنگرهای عفاف را نشانه رفته اند و مسئولین فرهنگی هم در ایین 
جنگ نابرابر اقدامات در خور و موثری انجام نمی دهند، متاسفانه 

 باید شاهد تضعیف و قربانی شدن عفاف در جامعه باشیم.

 

 گیری نتیجه

مباحث گذشته بدست می آید اینکه موضوع عفاف از لحاظ آنچه از 
عقلی و شرعی و عرف مردم دارای اعتبار و ارزش زیادی است اما 
عده ای به این خصیصه اخالقی و انسانی وقعی نمی نهند..کندوکاو 
در اینکه چه عواملی باعث انحراف از نگرش عفاف شده، موضوعی 

دی در این زمینه مدخلیت قابل تامل است.طبیعی است که عوامل چن
دارند و خانواده در این راستا نقش محوری و تاثیر گذاری 
دارد.فرزندان در دامن خانواده نشو و نمو پیدا می کنند و اگر خانواده 
در عفاف آموزی و راه های ایجاد و تقویت آن تغافل بورزند انتظار 

 عفیف بودن فرزندان خیالی بیش نیست.

از انحراف در نگرش عفاف جلوگیری  خانواده است که باید
نماید.مثل اینکه پایه های اعتقادی فرزندان را استحکام ببخشند، 
مواظب افراد تاثیر گذار در آنها باشند، شبهاتی که برای ضرورت 
عفاف ورزی است را پاسخگو باشند و در صورت مشاهده رفتار غیر 

 ل نمایند.عفیفانه از آنها، با تامل و تدبر مساله را حل و فص
ودر نهایت با اصالح این نگرش توسط خانواده است که بخشی از 
سالمت  روان جامعه نیز در این زمینه تامین خواهد شد ،چرا که 
جامعه تشکیل شده از خانواده هاست وهر مقدار رفتارها درجامعه 
عفیافانه باشد ،اعضای آن جامعه با آرامش خاطر بیشتری به فعالیت 

 د پرداخت .های خود خواهن
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