ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

راه ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف در ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺛﺎر آن
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎدری  -ﻃﻠﺒﻪ ﺳﻄﺢ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﭼﮑﯿﺪه
«ﻋﻔﺎف»؛ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﻄﺮی و ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن از ﺣﺪّ اﻋﺘﺪال ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺷﺨﺺ ﻋﻔﯿﻒ؛ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺪّ اﻋﺘﺪال ،ﺷﻬﻮات و ﻏﺮاﯾﺰ ﺧﻮد را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﻋﻔﺎف» ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ آن ،ﺣﺮﯾﻢ زن و ﻣﺮد را ﭘﺎس داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و آراﻣﺶ رواﻧﯽ اﻓﺮاد را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮی ،اﺧﻼﻗﯽ و ...ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف در
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﻈﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞِ :ﮐﻠّﯿﺎت ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻫﻤﯿّﺖ ﻋﻔﺎف ﺑﻬﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯿﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻔﮑّﺮی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آن ،ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،اﻣﻮری از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺎن و  ...را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﻔﺎف ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ؛
زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺧﻮدآراﯾﯽ و دﻟﺮﺑﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ؛ ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ از
ﭼﺸﻤﭽﺮاﻧﯽ و ﻫﻮﺳﺮاﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژه
ﻋﻔّﺖ ،ﺣﺠﺎب ،ﺣﺮﯾﻢ ،آراﻣﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
«ﻋﻔﺎف» در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻬﻮات و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی آن در ﺧﺮوج از ﻣﺮز اﻋﺘﺪال
دﻻﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔﺎف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود ،ﺳﺰاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﮐﯿﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ ﺑﻨﺪو ﺑﺎری ،اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮔﺮدد .اﻣﺮوزه ﻏﻔﻠﺖ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص «ﻋﻔﺎف» ،ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ ازدواج ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق ،ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن و ﺳﺴﺘﯽ
ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاف اﻓﺮاد و ...را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ارزﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺤﻄﺎط
اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﻋﻔﺎف
واژه «ﻋﻔﺎف» در زﺑﺎن ﻋﺮب از رﯾﺸﻪ «ع .ف .ف» اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺣﺮف اوّل ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی «ﻋﻔﺎف ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ،ﻧﻬﻔﺘﮕﯽ،
ﭘﺎﻛﺪاﻣﻨﯽ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری» اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻋﻔﺎف
در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻋﻔﺎف آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﻔّﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن از ﻓﺰوﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻬﻮت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
اﺑﻌﺎد ﻋﻔﺎف
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ «ﻋﻔﺎف» ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮدداری و ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻔﺎف را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺗﻤﺎم
اﻋﻀﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺪن را ﻓﺮاﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻔﺎف را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻤﺒﻨﺪی ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداد:
 1.ﻋﻔﺎف در رﻓﺘﺎر )ﻋﻔّﺖ ﮐﺮدار(؛
 2.ﻋﻔﺎف در ﮔﻔﺘﺎر )ﻋﻔّﺖ ﮐﻼم(؛
 3.ﻋﻔﺎف در اﻓﮑﺎر )ﻋﻔّﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ(.
 1.ﻋﻔﺎف در رﻓﺘﺎر
ﻣﻘﺼﻮد از «ﻋﻔﺎف» در رﻓﺘﺎر اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﻔﺎف در

رﻓﺘﺎر اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
 1.1.ﻋﻔﺎف در ﻧﮕﺎه
ارزش و اﻫﻤﯿّﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ،دروازه دل اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ درﯾﭽﻪ وارد وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮔﺎﻫﯽ او را ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺳﻌﺎدت و ﮔﺎه ﺑﻪ ورﻃﻪ ﺳﻘﻮط و ذﻟّﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﻖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت و اﺧﻼﻗﯿﺎت او آﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺎﻣﻞ دارد ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻋﻔّﺖ در ﻧﮕﺎه را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«:و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮ ﻛﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ.» ...
)ﻧﻮر«/30).و ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮ ﻛﻪ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ) .» ...ﻫﻤﺎن.(/31ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔّﺖ ﻧﮕﺎه و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭼﺸﻤﭽﺮاﻧﯽ،
ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺎن و روان اﻧﺴﺎن را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻌﺎدت ﻣﺮد و زن و ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
 1.2.ﻋﻔﺎف در ﭘﻮﺷﺶ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ «ﻋﻔﺎف» ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ .ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻔّﺖ در ﭘﻮﺷﺶ؛ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﭼﺴﺒﺎن ﯾﺎ ﻧﺎزک و ﺑﺪﻧﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ
ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ و وﻗﺎر و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«:ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺒﺎس ﺿﺨﯿﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯿﻜﻨﻢ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻧﺎزك ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻨﺶ ﻧﺎزك اﺳﺖ) ».ﺣﺮاﻧﯽ 1382 ،ش342). :
 1.3.ﻋﻔﺎف در زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ
ﺗﻤﺎﯾﻞ آدﻣﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻤﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻄﺮی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .آﯾﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺒﺎﯾﯽ ،زﯾﺒﺎدوﺳﺘﯽ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺟّﻪ
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارد و ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و آراﯾﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻫﺶ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺸﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﺎل
دوﺳﺘﯽ وی اﻏﻨﺎء ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ«:ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺒﺎﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ را دوﺳﺖ دارد؛ ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﭘﺮوردﮔﺎرم زﯾﺒﺎ ﻣﯿﺴﺎزم) ».اﺣﺴﺎﯾﯽ 1405 ،ق.(1/321:ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﻼم از زﯾﻨﺖ ،آراﯾﺶ و آراﺳﺘﮕﯽ ﻧﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﻣّﺖ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺳﻼم اﺳﺖ «ﺗﺒﺮّج» و آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦِ زﯾﻨﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎرم اﺳﺖ.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﻮدک
در ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آن ،ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه او ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻮدک را از
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺎزدارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ
)ﻧﺠﻔﯽ1366: 292). ،
 2.ﻋﻔﺎف در ﮔﻔﺘﺎر
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﻌﺎد ﻋﻔﺎف ،ﻋﻔّﺖ در ﮐﻼم و ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﻼک اﻋﺘﺒﺎر و ارزش اوﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد
اﻫﻤﯿّﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ارزش ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻌﻔّﺖ در ﮔﻔﺘﺎرش ﻫﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ آﻫﻨﮓ و ﻟﺤﻦ ﮐﻼم اﺳﺖ .اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ﺻﺪای زن ،ﺗﻮﺳﻂ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﻮرﯾﺴﻦ ،رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ«:ﺻﺪا؛ اوّﻟﯿﻦ
ﻣﺤﺮك و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺂﯾﺪ ») ... .ﭘﺎﮐﻨﮋاد 1369 ،ش.(20/182 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎن را از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺎف ﻧﻬﯽ
ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔّﺖ ﮐﻼم دﻋﻮت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ادب ،ﻧﺮﻣﯽ ،ﻣﺤﺒﺖ
و ...ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﻨﺪ و از دروغ ،ﺑُﻬﺘﺎن ،ﻧﺎﺳﺰا و  ...دوری ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔّﺖ ﮐﻼم را در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 3.ﻋﻔﺎف در اﻓﮑﺎر
«ﻋﻔﺎف» در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻬﻤﻌﻨﺎی ﻣﻬﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ وارد ﻋﺮﺻﻬﻬﺎی آﻟﻮده و ﺧﻼفِ ﻋﻔّﺖ ﻧﺸﻮد و ﺷﺨﺺ ،ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎک ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻔﮑّﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ از اﻫﻤﯿّﺖِ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﮐﻤﺎﻟﺠﻮی او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﻣﯿﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ« :ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ دارد ،ﻋﻔّﺖ ﻣﯿﻮرزد .ازاﯾﻨﺮو ﻋﻘﻞ و ﺗﻔﮑّﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و رام ﮐﺮدن ﻏﺮاﯾﺰ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎج اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﺳﺖ) ».رﺳﻮﻟﯽ ﻣﺤﻼﺗﯽ 1386 ،ش2/130). :
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف
در راﺳﺘﺎی ﺑﯿﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ
ﯾﮏ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮدی
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره «ﻧﻘﺶ ﻓﺮد در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف» ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:

 1.ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ
اوّﻟﯿﻦ ﮔﺎم و ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻮﻟﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺨﺼﻮص
ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺑُﻌﺪ ﻋﻔﺎف در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«:ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ
ﺟﻠﺒﺎب )ﭼﺎدر( ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ )ﺑﻪ ﻋﻔّﺖ و ﺣﺮﯾّﺖ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ) ».اﺣﺰاب/59).
 2.اﺣﯿﺎء اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ
اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،از ﻓﺮوﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود .اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( در ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت آن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«:اﻣﺮﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﻜﺮ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ واﺟﺒﺎت ﺑﺎ آن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻬﻮﺳﯿﻠﻪ آن اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮدد ،ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺮدم
ﺣﻼل و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎﯾﻪ آن آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﯿﺂﯾﺪ و از دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻛﺎرﻫﺎ رو ﺑﻪ راه ﻣﯽ ﮔﺮدد) ».ﺣﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ 1409 ،ق11/395). :
 3.ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮت ﻣﺮد و ﺣﯿﺎی زن
«ﻏﯿﺮت» ﺣﺲ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﺴﻞ در وﺟﻮد ﻣﺮد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮد را از دﺳﺘﺮس ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ« :ﻣﺮدان را ﺑﺮ زﻧﺎن ﺣﻖ ﺗﺴﻠﻂ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ) ».ﻧﺴﺎء /34).زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇّﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎی
ﺧﺪادادی ﺧﻮد ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و ﻋﻔّﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ارزش ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺤﻘﻖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮش آن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 1.رﻋﺎﯾﺖ ﺧﺪاﻣﺤﻮری در زﻧﺪﮔﯽ؛
اوّﻟﯿﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﺪاﻣﺤﻮری و ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ و وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺧﻮدﻣﺤﻮری ﻫﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد«.ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ
اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ) ».ﮐﻠﯿﻨﯽ 1363 ،ش.(1/176:اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﺳﺒﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق ،ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و ﭘﯿﺸﻪ
ﮐﺮدن ﻋﻔﺎف و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺘﮕﺎری اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
 2.ﻣﺄﻧﻮس ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ؛
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺎن را از اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻌﻔّﺘﯽ ،ﺑﯿﺤﺠﺎﺑﯽ و  ...ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ« ،ارﺗﺒﺎط و اُﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ» اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ«:ﻫﺮﻛﺲ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﺟﻮان ﻣﺆﻣﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮآن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮﻧﺶ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد) ».ﮐﻠﯿﻨﯽ 1365 ،ش2/603).:
 3.ﺑﯿﺪاری ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ
«ﻓﻄﺮت در اﻧﺴﺎن» اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺬرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦِ وﺟﻮدی اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و
ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺛﻤﺮ دﻫﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿّﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖِ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﮑﺪّر ﻣﯿﺴﺎزد و ﺟﻠﻮی رﺷﺪ و ﺗﺮﻗّﯽ آن را ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ازاﯾﻨﺮو ﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ،ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده و وادارﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮرات
دﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔّﺖ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری آﺛﺎر ﺗﺨﺮﯾﺒﯽِ ﺑﯽ ﻋﻔّﺘﯽ و ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 4.ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان
اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮﺗﺎً اﺳﻮه ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را اﻟﮕﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮارداده و در اﻋﻤﺎل و اﻓﮑﺎرش از او ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽِ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﻮه اﺳﺖ« .ﻫﺮ آﯾﻨﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﻮب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ای
ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ) ».اﺣﺰاب /21).آری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم( در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ،اﻟﮕﻮی ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﻮاﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑَﺪاء
ﺑَﺪاء در ﺣﻮزه اﻋﺘﻘﺎدی و ﻋﻤﻠﯽ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑَﺪاء ،اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑَﺪاء،
ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق -ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺒﯿﺎ و اوﺻﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﮕﺮدد )ﺧﻮﯾﯽ 1384 ،ش(540-538:؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑَﺪاء از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻋﻠﻢ اﺋﻤﻪ )ع( وﺟﻮد دارد.ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑَﺪاء در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻔﯽ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﺗﻼش اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﻋﺒﺪ را ﺑﻬﺴﻮی ﻣﻮﻻ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ و او را اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻣﻌﺼﯿﺖ دور ﻣﯿﺴﺎزد
)ﻃﺎﻫﺮی 1378،ش :ص 41).

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻟﻒ( ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺿﺮورت ﺑﺤﺚ «ﻋﻔﺎف» را ﺑﻬﺪرﺳﺘﯽ درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف ﻓﺮاﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼّﺼﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد:
 1.اﻟﻒ( وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی را در
ﻣﻬﺎر ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾّﻦ؛ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ؛ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت؛ )اﺟﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻫﻨﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻫﺪف ﺟﻬﺘﺪﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب وﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف(؛
آﻣﻮزش اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻃﻼب آﮔﺎه و ﺟﻮان در ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪاﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ داﻧﺸﺂﻣﻮزان؛
روﺷﻨﮕﺮی؛ )آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن ـ ﺧﺼﻮﺻﺎً دﺧﺘﺮان ـ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﻃﺌﻬﻬﺎ ،زﻣﯿﻨﻬﻬﺎ ،روﺷﻬﺎ و ﻣﺠﺎری ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖﻣﺪارس(؛
ﺗﺸﻮﯾﻖ؛ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔﺎف و اﻟﮕﻮی ﻣﺪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ در ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﺂﻣﻮزان و ﮐﻠّﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦدﻗﯿﻖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﺎﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻨﯽ؛
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. 2.اﻟﻒ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
اﻣﺮوزه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﻣﺘﻦ و ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻤﯿﻖ آن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
ﺗﺮوﯾﺞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س( و ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ )س( و زﻧﺎنﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل؛
 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ،ﻣﻤﺘﺎز ،ﻣﺘﻌﻬّﺪ و ﺑﺎﺣﺠﺎب در ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻬﺎی ﻫﻨﺮی و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻧﺸﺎن دادن آﻧﺎن در ﻧﻘﺶ ﻫﺎ وﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻣّﻪ و ﮐﻤﺴﻮاد؛
 ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در ﻏﺮب و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﻬﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺎنِ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓدﯾﻨﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی آﮔﺎﻫﺎﻧﻬﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب؛
 ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﮑﯽ در ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک؛ اﺗّﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﯾﮕﺮان زن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﭼﻬﺮﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻇﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
 3.اﻟﻒ( وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻬﯿﻢ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ،ﻧﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ وزارت اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و  ...ﺑﺮای ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب و رﻋﺎﯾﺖ آن؛
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺘﺎب ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ،ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪو ...؛
ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻣﻠّﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻨﻔﻮر در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺨﺼّﺼﯽ و ﭘﻮﺷﺎک اﺳﻼﻣﯽب( ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 1.ب( ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﮔﺮﭼﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻈﺎرت و وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺎف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤّﯽ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
 اﻋﻼم ﺣﺪود و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻔﺎف و ﻣﻼک ﻫﺎی ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن؛ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،اﻓﺮاد ﺑﺪﺣﺠﺎب و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺴﺎد ،ﻓﺤﺸﺎ و ...؛ اﻟﺰام اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺻﻨﻮف در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﯿﻌﻔّﺘﯽ؛ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ) ...ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ(؛ آﻣﻮزش ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔﺎف زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽاﻓﺮاد؛
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎک آﻟﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﻋﻔّﺖﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 2.ب( ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ،در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
 ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و اﺑﺘﺬال در ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺿﺎﺑﻄﺎن ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎدﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ؛
 ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻔﺎف در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﭘﺮوری واﺻﻼح آﻧﻬﺎ؛
 ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،دادﺳﺮاﻫﺎ و ﺷﻌﺒﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻌﻔّﺘﯽ ،ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺴﺎدو ﻓﺤﺸﺎ و ....
 3.ب( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻔﺎف در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرآﻣﺪ ،در ﻣﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد:
 ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی آﺳﺎن ﺳﺎزی ازدواج و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  ...ﺑﺮای زوﺟﻬﺎی ﺟﻮان؛ ﺗﻮﺟّﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻔﺎف و اﻫﺘﻤﺎم در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻزم ﺟﻬﺖاﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر؛
 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻻزم را در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮوج اﺑﺘﺬال و ﺑﯿﻌﻔّﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ؛
 ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻮل و ارزﺷﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﺎف دارد ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ،زﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎ ،ﭘﺎﮐﯿﻬﺎ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎ و  ...اﯾﻤﺎن دارد،
ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی او را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺮدی
از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰارﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﻓﺮد اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺮدی اﺷﺎره ﻣﯿﺸﻮد:
 1.اﻟﻒ( ﺳﻼﻣﺖ و آراﻣﺶ رواﻧﯽ
اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ و رام ﮐﺮدن ﻏﺮﯾﺰه ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔّﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن اﺳﺖ .زن و ﻣﺮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﺬّت ﺑﺮدن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻔّﺖ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن زن از
ﻧﮕﺎه ﻫﺎی آﻟﻮده و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ زن آراﻣﺶ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ .رﺳﻮﻻﻟﻠﻪ )ص( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
«و از ﻋﻔﺎف ،ﺧﺸﻨﻮدی ،آراﻣﺶ و ﺳﻜﻮن ،ﺑﻬﺮه ،راﺣﺘﯽ ،دﻟﺠﻮﯾﯽ ،ﻓﺮوﺗﻨﯽ ،ﯾﺎدآوری ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﺨﺸﺶ و ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯿﺸﻮد) ».ﺣﺮاﻧﯽ،
 1389ش33).:
 2.اﻟﻒ( رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮی
رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔﺎف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در دﯾﻦ اﺳﻼم وﺳﯿﻠﻪ ای ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ« :ﻣﺠﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﯿﻌﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

اﺳﺖ) ».ﺗﻤﯿﻤﯽ آﻣﺪی 1366:2/431). ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺐّ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﺪا او را ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد ،اﮔﺮ زن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮ
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،راﻫﺶ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔﺎف در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن اﺳﺖ.
 3.اﻟﻒ( درک ﻟﺬّت اﯾﻤﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻋﻔّﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ درک ﻟﺬّت اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﺷﺨﺺ ﺑﺎاﯾﻤﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮد و روزی ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ« :ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،در ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪا ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻜﻨﯿﻢ ».اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎدﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﻮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ« :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن )از ﺧﻄﺮ ﮔﻨﺎه( ﺣﻔﻆ ﻛﺮد و ﻇﺎﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺼﯿﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ذﻟﯿﻞ
و ﺧﻮار ﮔﺮداﻧﺪ) ».ﻣﺤﻤّﺪی رﯾﺸﻬﺮی 1386،ش6/344).:
 4.اﻟﻒ( ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪن زن
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺛﻤﺮات ﻋﻔﺎف ،ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ ﺷﺪن زن ﺑﺮای ﻣﺮد اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
«اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آﻧﮑﻪ )ﺑﻪ ﻋﻔﯿﻒ ﺑﻮدن( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻌﺮّض ﻗﺮارﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ) ».اﺣﺰاب/ 59).
ﭘﺲ ﻋﻔﺎف ،اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد و ﻣﺮدان را در ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﺮوﻣﯽ ﺑﺮد.
ب( ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﺰاﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
 1.ب( اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﻔﺎف و ﻧﻘﺶ آن در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻮاده
اوّﻟﯿﻦ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑّﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽِ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺂﯾﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( دراﯾﻨﺒﺎره ﻓﺮﻣﻮد«:در ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی در
اﺳﻼم ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ) ».ﻣﺠﻠﺴﯽ 1404،ق.(103/222:ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﻔﺎف در ﻫﻤﻪ
اﺑﻌﺎدِ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دوری از اﯾﺠﺎد
وﺳﻮﺳﻬﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ؛ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
 2.ب( اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎم اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻋﻔﺎف آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،اﮔﺮ زن ﻋﻔﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ را ﺑﺮ دوش ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻔﺎف ﺧﻮد
را ﭘﺎﺳﺪار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎدری و ﻫﻤﺴﺮﯾﺎش ﻧﯿﺰ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ آورد.
 3.ب( ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ
آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎد و درون ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻔﺎف رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ .ﻋﻔّﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺒﻨﺎی
رواﺑﻂ اﻓﺮاد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔّﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺴﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ ،رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد .در
ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪّت آﺳﯿﺒﺪﯾﺪه و ﺑﺮای اﺻﻼح اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺎرﻫﺎی ﺟﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ارزش رﯾﺸﻪ ای ﻋﻔﺎف،
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 4.ب( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﭙﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬّﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ« :ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دل ،ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ؛ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﻣﯿﺸﻮد) ».اﺳﺮاء.(/36اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎم اﺳﺖ؛ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠّﻒ و ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻟﻬﯽ در ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻫﻤﯿّﺖ «ﻋﻔﺎف» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯿﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻬﯽ ،ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻔﮑّﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺗﺄﮐﯿﺪ آن  ،ﺗﺪاﺑﯿﺮی
اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻔﺎف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻮری از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺎن و ...را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ .ﭘﺲ
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺪار «ﻋﻔﺎف» ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ در ﯾﮏ ﺳﻮ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ،
ﺧﻮدآراﯾﯽ و دﻟﺮﺑﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺮده و ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ از ﭼﺸﻢ ﭼﺮاﻧﯽ و ﻫﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم

اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺪوراﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ،زﻣﯿﻨﻪ ازدواج ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ آﻟﻮده ﻧﺸﺪن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
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