
 

 
 

لس  ممج  ت   هف 
 عفاف در جامعههای گسترش  هرا

 های گسترش عفاف در جامعه هرا

 *نيامحمدسبحانیاالسالموالمسلمينحجت

مقدمه

از ابی بشر به مظداهر امددن، در گدذر ی ، با دست«ارابا ا  و ا نولوژی»در عصر 
ت انسدان و یت و مسئولیزندگی سنتی به روش مدرن و صنعتی، شاهد فراموشی هو

زمدان بدا  هایی چون حیا و عفت هستیم. با كمال اأسد ، هم فاصله گرفتن از ارزش
آوری بر مغز و ارادۀ بشر، گدوهر  ی فنیفرما گام نهادن بشر بر س وی آسمان و ح م

رخت بربست و فرهندم برهنگدی و اری جوامع یز از بسیارزشمند عفت و اخالق ن
گسدتر  هیهای مختل  چون: ادبی، هنری، ورزشدی و معمداری سا عّفتی در حوزه بی

ۀ ید، اجتمداعی و كلیرۀ زنددگی فدردیدرۀ عفت در زندگی بشر به وسدعت دایشد! دا
اعامال  ف ری و رفتاری انسان بدوده و بدر ایدن اسداس، پدرداختن بده ایدن امدر از 

 های امروزی است. بایسته

عفافۀتعریفواژ

دآمدن حالتی برای نفس است كه با یعفت، پد»اند:  شناسان دربارۀ عفاف گفته لغت
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در علم اخالق، عفت مقابا قوۀ « 1شود. ری مییه جلوگی لبی قوۀ شهوان آن از افزون
ع و منقاد شددن یعفت عبار  است از: مط»سد: ینو ه است. مرحوم نراقی مییشهو

عاقله كه در اقدام به خوردن و ن ا ، حدود اوامدر الهدی را بده ه برای قوۀ یقوۀ شهوان
 2« دارد. فی، نگهیلحاظ كمی و ك

جایگاهعفتدراسالم

خداوند  ،داده شده است. در قرآن« عّفت»ای به  العاده ت فوقیای، اهّم یدر منابع حد
هییَن ُههم ِلُفهُروِجِهم حهافِ : »ن شمرده استیمتعال عفت را از صفا  مؤمن

َ
و  3؛ُظو َوالّل

 .«كنند آنان كه دامن خود را حفظ می
اْفَضةةُل اْلِتبةةادة »ن عبدداد  شددمرده اسددت: ی، عفددت را براددرحضددر  علددی

َِ َبّْطَنةُه َو اَ رًا یةَراَد الّلُه ِبَتْبٍد َخ ذا اَ إ»ند: یفرما میآن حضر  ن یهم ن« 4.اْلِتفاُف  َعة
دهد    مییبخواهد، به او اوفاش  ر و خوبی برای بندهیهنگامی كه خداوند خ 5؛َفْرَدهُ 

ز ید  نیددربارۀ ارزش انسدان عف« دا كند.یپرستی عّفت پ كه در برابر ش م و شهو 
َِ َلَكةاَد یَسبِ  یُد فِ یَما اْلُمَجاِهُد الَشِه »ند: یفرما می ْدرًا ِمَمةْن َقةَدَر َفَتة

َ
ْعَّظَم أ

َ
ِل الَلِه ِبث

ّْن یاْلَتفِ 
َ
پاداش مجاهدی كه در راه خدا بده شدهاد   6؛هُكوَّن َمَلكًا ِمَن اْلَمالِئكَ یُِ أ

ن یچند كدهسدت یده، برار از شخص با عّفتی كه اوان گنداه دارد و گنداه ن ندد، نیرس
 «ای از فرشتگان خدا باشد. است فرشته کیشخص نزد
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قلمروعفت

ها متوجه زنان جامعه  آید، معموالا ذهن متأسفانه وقتی از عفت سخن به میان می
 شود.  ز مییست و شاما مردان نیژۀ زن نیعّفت، و كهشود! در حالی  می

 های گوناگونی دارد: عّفت، جلوه
 ؛شهیعّفت در اند .1
 ؛عّفت در گفتار. 2

یندت و آرایدر، عّفت در رفتار )عفت در پوشر، عفت در نگاه، عفدت در ز. 3
 .م( عفت ش و عفت در راه رفتن، عّفت جنسی

 ید بیشتری شده است. كأ، ا(م جنسی و ش)در روایا  بر دو عفت  
ِِ َبّْطٍن  الّلُه ِبشیٍ   َما ُعِبَد »فرماید:  می امام باقر هدید  1؛َو َفةْرٍج  َاْفَضَل ِمْن ِعَف

 «ا جنسی نیست.ئمسام و  عبادای در پیشگاه خداوند، برار از عّفت در برابر ش

عناصراثرگذاربرگسترشعفت

ریدزی منسدجم و  به اصمیم جمعی و برنامده ،فرهنم عفاف در جامعهسازی  نهادینه
انسدانی از سده عنصدر اصدلی فدرد،  ۀمجموعد كدههماهنم نیازمند است. از آنجا 

 اساسدی و ید، این سه عنصر در گسدترش عفدت، نقشدیآ ید میخانواده و جامعه پد
 د.نه داركنند اعیین

 الف( عنصر فرد

نر، اسدتعدادها و یجامعه، فرد است و هر فرد به اناسدب آفدر  ای عنصر اصلی اش
ن رو، یداز ا ؛دهدد به او جهدت می كهای دارد  ژهیری و ر، نظام فیهای خو ییاوانا
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نیم، باید برای افراد، بده كز كهای خود را بر خانواده و جامعه متمر برنامه  هر از آنیب
 ،مهدم و اثرگدذار اسدت هیم. آن ده در ایدن رابطدیزی نمدایر انحصاری برنامها  ش

 ند از:ا عبار 

 تقويت باورهای دينی .1

ت اصولی در گسترش فرهنم عفاف، اقویت اعتقادا  اسالمی در كاّولین گام و حر
َِ یَّنّ الَح إِ »ند: یفرما می جامعه است. امام علی ة و  مةاِّن یِمن َخالئةِق اإل ةاَ  و الِتَفّ

ُِ األْبرارِ یُِ األْحراِر و ِش یإّنُهما َلَسِج  مان یا  های ژگییو از ، عفت ا ویدرستی كه ح به 1؛َم
  «د.ان کنیهای  های آزاده و عالمت انسان های انسان از خصلت ،ن دویاست و ا

 .  توجه به کرامت انسانی 2

گاهی  ،پیشگی  ی از عواما مهم عفتی شخصیت واالی انسدانی و شدناخت و  ازآ
َمةْن َكُرَمةْت »  د:یفرما می ت معنوی است. علییای شخصیر و احیمنزلت خو

شدهو  در نظدرش  افدت،یكرامت نفدس  كهكسی  2؛ِه َشَهواُتهُ یِه َنْفُسُه هاَنْت َعلَ یَعلَ 
 «شود. می کپست و كوچ

 . شناخت پاداش الهی3 

كسانی اسدت كده  ۀاوجه به پاداش اخروی دربار ،شگییپ های عفت گر از راهی ی دی
 د:یفرما می علی اند. و منزه داشته کبر شهوا  فائ  آمده و دامن خود را از گناه پا

ِِ َسةاَل َعةِن الَشةَهَواَفَ »  ،دباشدبهشدت  مشدتاقكسدی كده  3؛ َمِن اْشَتاَق ِإَلی اْلَجَنة
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 «پوشد. میم ها چش د و از آننك میهای نفس و شهوا  را فراموش  خواهر
ت است كه ین حائز اهمیان دیشوایای برای خدای متعال و پ اهتمام به عفت به اندازه 

  .اند ن جهادها قرار دادهیبهتر ۀآن را در زمر
مدن اعمدال » شخصدی گفدت: .بودم روزی خدمت امام باقر :دیگو ر مییابوبص

حالل نخورم و جدز از د آن دارم كه جز از یاما ام ؛ادی ندارمیعبادی و نماز و روزه ز
باالار از  اجتهادكدام »فرمود:  امام «زش جنسی انجام ندهم.یآم ،می  صحی ر

 «1؟!عفت است

 تقويت حیا در زنان. 4

ا را سدبب یدح امام علدی انگاانگی است. ۀبین عفت و حیا رابط ،از نظر روایا  
ِِ اْلَح » :نامند می« عفت» احسداس شدرم و آزرم در ن یدهدر قددر ا «2.اُ  یَسَبُ  اْلِتَف

َعُفُكةْم »فرمود:  كه علی چنان ؛شتر خواهد بودیز بیشتر باشد، عفت او نیانسان ب
َ
أ

ْح 
َ
اد یدكسدانی كده درون خدود فر «ن شماسدت.یااریدن شما، باحیار باعفت 3؛اُكمیأ
اواندد آنهدا را از ارا داب اندوا  اعمدال  اندد، كمتدر عداملی مدی را خفه كرده« ایح»

ا یداگدر ح 4؛ِإَذا َلْم َتْسَتِح َفاْفَتْل َما ِشْئت»فرمود:  رسول اكرم .دست بازداریناشا
 « .خواهی انجام ده نداری، هرچه می

 . تقویت غیرت در مردان5

آفرینر برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده  كهحس درونی است  ،«غیر »
پیشدگی  عفت ،حیامانند نیز غیر   نهاده است. انو پاسداری از نسا در وجود مرد
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َقْدُر الَرُدِل َعَلی َقْدِر ِهَمِتِه َو ِصْدُقُه َعَلةی »فرماید:  می امام علی .كند  را قوی می
َنَفِتِه َو ِعَفُتةُه َعَلةی َقةْدِر َغ َقْدِر ُمُرَو 

َ
ارزش انسدان بده  1؛َرِتةهیِتِه َو َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أ

 ۀشجاعت او بده اندداز ،اش میزان جوانمردیگویی او به  همت اوست، راست ۀانداز
 «.رغیرا ۀو عفت او به انداز كند  احساس می كهاست  یننگ

های نابجا  غیر  به جای  اقویت غیر  بجا، بیشتر ،ها سفانه در برخی رسانهأمت
غیر  مردها،  های الویزیونی، به نوعی، شیده شده و در بعضی از سریالك به اصویر

 ست.گرفته شده ا هبه سخر

 ب( عنصر خانواده
 دور  ها همان اگرخانواده از درون خانواده انجام گیرد. باید ،ریزی عفت عمومی پایه
 ،شدود باعث جدایی فرزندشان از خانواده یا آبروریزی مدی كهبه برخی از مسائا  كه

اردیدد  یبد ،عفاف و حجاب نیز دغدغه داشته باشند ۀربااند، درمانند اعتیاد حساس
شاهد گسترش آن در جامعه خدواهیم بدود. نهداد خدانواده از دو جهدت در فرهندم 

 ثرگذار است:اعفاف 
ت صدحیم كاجتما  است و اگر بخواهیم هر حر  ۀسلول سازند ،نهاد خانواده .1

ا اصدلی خدود را بگیدرد؛ لدذا ادا  نیم، قطعاا باید این سلول شدكاجتماعی را دنبال 
ا  اجتمداعی كحر ۀر جدی در خانواده اصال  نشود، هم و این مسئله به كهزمانی 

 روبنایی و سطحی خواهند بود.
های داخددا خاندده و  انگاری ریشدده در سددها ،عفتددی . بسددیاری از عوامددا بددی2

 خانواده دارد.  یافاوای اعضا بی
. كندد اواند نقر ایدن نهداد را بدازی  ومت هرگز نمی ح ،ها باید بدانند خانواده

 ؛اسالمی هسدتم  ۀو ماالا بگوید من در جامع كند ز خود سلب نقر نباید ا ،خانواده
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ها رسدیدگی  ومت خود به آن سپارم و ح ومت و نظام می هایم را به ح بنابراین ب ه
 . خانواده باید خود را عاما اصلی اربیت فرزند بداند. كردخواهد 

آن ده  خانده،دامنی اهدا  کبر پدا صحیم و اثرگذار خانواده كرد ی عمادر راستا
 ند از:اقابا اوجه است عبار 

وقعم.ازدواجبه1

، سده یتیاصلی گناهان و انحرافا  اخالقی و ارب ۀزیدانشمندان اخالق، انگ ۀبه گفت
ا خدود، در ین سه قّوه در مرز اعددیه. ایوهم ۀقّو  و هیغضب ۀقّو  ،هیشهو ۀقّوه است: قّو 

 اند.  الزمها  وجود انسان برای دفع مفاسد و جلب ارزش
« ازدواج»، یم آن در شهو  جنسدیا صحین عاما اعدیار ه، مهمیشهو ۀدر قّو 

دارد. وقتدی  یان بازمین قّوه شده، آن را از اجاوز و  غیاست. ازدواج موجب كنترل ا
ا یدنه بدرای كسدب عّفدت و دوری از گنداه مهیان شهوا  گرفته شود، زمیجلوی  غ

 رفت. ن خواهدیگناه از ب ۀزیگردد و انگ می
 کی كه ادریدر جا ،، ازدواج هرچند به خودی خود مستحب استفقیهان از نظر

 این مقددس اسدالم بدریدن اسداس، دیبر ا 1د.شو گناه منوط به آن باشد، واجب می
بسترسازی ازدواج را متوجه پدر خانواده و حداكم  ۀفیمقابله با انحرافا  جنسی، وا

 اسالمی كرده است.
ن یداندد. در ا مواجدهی با مش ال  جّد ی جنسی ازهاینجوانان در مهار  معموالا 

و ی ن رفتارها و حفظ اقوا و اخالق فدردیاز ای ریجلوگی ن راه برایار مقطع، مناسب
 حفددظ عّفددت بددا ازدواج ۀدربددار ، ازدواج اسددت. حضددر  رسددولیاجتمدداع

َغُّض ِلْلَبَصةِر َو یَمْتَشَر الَشباِب َمِن اْسَتّطاَع ِمْنُكُم اْلباَه َفلْ  یا»د: یفرما می
َ
َنُه أ ِِ َتَزَوْج َف
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ْحَصُن ِلْلَفْرِج 
َ
اواندد ازدواج كندد، اقددام  از شدما كده می کیای گروه جوانان! هر  1؛أ

د و عّفت انسان نامد چشم و دامن انسان از گناه بازشو را ازدواج موجب مییز ؛دینما
 «حفظ گردد.

دارد و همسدر مناسدبی ط ازدواج یكسدی كده شدرا ۀآن حضر  دربار ،نیهم ن 
َنةُه َفَزّوُدةوُه ِإََل یَداَ ُكْم َمةْن َتْرَضةْوَّن ُخُلَقةُه َو د ِاذا» :دیفرما ر فراهم است، مییبرا

ٌِ فِ  ن و اخدالق او یداز د كده كسدیهرگداه  2؛ریاأْلَْرِض َو َفساٌد َكبِ  یَتْفَتُلوُه َتُكْن ِفْتَن
اگدر  كدهد یدود را بده او بدهر شما آمد، دختر خید، برای خواستگاری پیراضی بود

 «.خواهد بودن یفتنه و فساد بزرگی در زم ،دین اجابت ن

خانهطيمحدقتدرپوششدراويتحیرعا.2

های معتبدر و مدورد قبدول  والدین برای فرزندان خود اسوه ،در محیط خانه و خانواده
اری كدردگفتاری و   ، شنیداری، بایستی از حیث دیداری ،لذا پدران و مادران ؛ندهست
گیرندد و  فرزنددان از والددین خدود یداد مدی كهحسنه باشند. از جمله مسائلی  ۀاسو

بده اوی امام  نجكهمواره با  كهآرایر و پیرایر است   نو  پوشر، ،كنند ابعیت می
ا جنسی را فراهم یجان میو ه کیاحر ۀنید زمیط خانواده نبای. محكنند اوجه می آنها

محرم بودن با فرزندان خدود، حددود الزم را  ۀكند. متأسفانه بعضی از مادران به بهان
. ندو  پوشدر پددر و كنند دن، دقت كافی نمییرند و در  رز لباس پوشیگ ده مییناد

رّو  ،مادر دامنی در محدیط خانده و خدانواده و سدپس  کحجاب و پا ،عفاف ،ج حیام 
 جامعه است. 

 شئون زندگی خانوادگی از سوی پدر و مدادر، در ۀیا در كلیا مهم حمراعا  اص
ری از انحراف جنسی نوجوانان و جوانان مؤثر است. اسدالم یگ ریپیدایر عفت و پ

                                                           

 .153، ص 14، ج مستدرك الوسائلنوری،  محدث. 1

 .347، ص 5، ج الكافی. كلینی، 2
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یعندی  ،اولیده ۀهسدتبده عفی ،  ن اصا عفت و ایجاد جامعه و افرادكرد برای نهادینه
بده  ازه گدرفتن بدرای ورودمانند اجد ؛ده استیشیداای اندیه و امهكردخانواده اوجه 
دور  و جداسازی محا خواب، محدودكردن اماس بدنی با كودكدان ،خلو  والدین

 ج.یمناار مهدیدن داشتن كودكان از  نگه

فضایمجازیاستفادهازیچگونگ.3

های ما و  عضو جدید خانواده ،های نوین فضای مجازی و رسانه مروزباید بپذیریم ا
اینترنت و دنیای مجازی وب، فضای جدیدی را  هستند. مانی از زندگییدبخر جد

اربران كدی از بزرگتدرین  ده است. امدروز ایدران بده یكردپیر روی بشر معاصر باز 
هدا و آمدار  داده»ت در سطم خاورمیانه بدل شدده اسدت. در پایگداه اینترنتدی ناینتر

 كهاربر كار هز 200میلیون و  33ایران با داشتن  كهر شده است كذ «ا اینترنت آمری
اربران كدمیلیونی ایران هستند، مقام سدیزدهم اعدداد  77درصد جمعیت 43معادل 

اربران ك كهشوری هستند كاند و جزو بیست  اینترنتی جهان را به خود اختصاص داده
 «1اینترنتی زیادی دارند.

وقت خود را  ،نترنتیدرصد كاربران ا70ر از یب ،موجودی ها براساس گزارش»
نم یلتریفی ابزارها ۀدكنندیشركت اول کی ،گریدی كنند. از سو ی میگرد صرف وب

 كدهگدزارش كدرده اسدت  ،ینترنتیون آدرس ایلیصدها می در بررس ،2010در سال 
مطالدب  حداویدرصدد 11مسدتهجن، حددود ی آلوده به محتوا ،نترنتیدرصد ا37

ز. رمجداید و فدروش داروهدا و مدواد غیخر مربوط بهدرصد 7ز و حدود یآم خشونت
م یدارد كه مستقی نترنتیگاه ایپا هزار پنجر از یت از وجود بیز ح اینی گریگزارش د

 2«كنند. می تیران فعالیای اسالمی ه نظام جمهوریعل
                                                           

 .1390اسفند  23، ااریخ انتشار 232766. سایت خبری اابناک، كد خبر 1

 . 19، ص 26/4/91، به ااریخ 7590. روزنامۀ رسالت، شمارۀ 2
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های منحط اخالقدی  افراد به این صور  افسارگسیخته دچار فعالیت ،در گذشته
و پراسدترس  کبه نوعی خطرنا كهنی بود كاش ورود فرد به اما شدند؛ زیرا الزمه نمی

گونه  صور  ناشناس و گمنام، فرد درگیر این امن و به ۀولی امروز در خان ؛بوده است
 مانع جدی برای او وجود داشته باشد. كه شود؛ بدون این مسائا می

 ،فضای مجازی در حقیقت نوعی فرافضا و فضای ذهنی است. دنیدای مجدازی
حددودی  فضدای سدیال و بدی !جا نیسدتكید اما ه ؛جا هست همه كهدنیایی است 

 به سادگی، همیشه در دسترس همگان است. كهاست 
وارهدای خدانگی در ااداق یامپكدرصدد 30دهدد، متأسدفانه  ها نشان می یبررس

وار یامپكدهای متناوبی را با  اوانند ساعت راحتی می خواب فرزندان قرار دارد و آنها به
پرسه بزنند. حضور نوجوانان در فضدای وب، از های نامناسب  تیو در سا كنندار ك

شدود ادا  ها شدرو  می تیگذاری اوی چت و گشت و گذار در سا امیدادن و پ ینشان
های دوستی جنس مخال  و روابط  های دوران نوجوانی و اجربه یاو نجكپاسخ به 

های  لمیها و ف س ارشان انتشار عك كهی یها و باندها تیت در ساینامشرو  و عضو
، حضدور در یبداز جدنس ر به همی، گرایراخالقیهای غ تذل و مستهجن، داستانمب

ب بدرای اخداذی و ید  و نجیدبدرداری از زندان و دختدران عف لمیمجالس شبانه، فد
نی و ضدانقالبی ین به مقدسا ، انتشار مطالب ضددی، اوهیهای جنس سوءاستفاده
 و... است.

الزم است  ،نابجا از اینترنت برای نوجوانان ۀاستفاد زایی   آسیب ام انبا اوجه به  
بسیاری از  نظارای اوجه الزم صور  گیرد. ۀویژه در حوز هب ،سازی خانواده به مصون

ای بدر  والدین باید اوجه ویدژه كهبر این باورند  ،شناسان ای و روان ارشناسان رسانهك
 نظار  فرزندان در دنیای سایبری داشته باشند.  نترل وك

 ند از:ا این رابطه مهم و اثرگذار است عبار  آن ه در



  133 گسترش عفاف در جامعه یها راه

ها.بهروزبودنخانواده1

نوجوانان در استفاده از اینترنت از والدین و معلمان خود اوانمنددار   هبا اوجه به این
آمدوزش  ،چگونگی اسدتفاده از اینترندت ۀربااوانند در هستند، والدین و معلمان نمی
ری یكدارگ د سدطم مهدار  خدود را در بدهیدن بایوالد الزم را به نوجوانان ارائه دهند.

افدت ینترنت اراقا دهند اا فرزنددان بتوانندد ضدمن اعتمداد اخالقدی بده آنهدا و دریا
ن یدندی از ایمع کعنوان افرادی كه در ن را بهیت والدید از آنان، هویهای جد آموزش

 را شوند.یشناسند، پذ فضا دارند و ابزارهای آن را می
ن در یت والدیاز شروط ضروری برای موفق ،روز ماندن شدن و بهروز  به ،آموختن

گاهی والدیارب ن فضا، ام دان نظدار  و یدهای ایاهد ازن یت فرزندان است. عدم آ
به، مشابه یانت فرزندان در برابر افراد غریگر صحبت از صید. دبر از بین میكنترل را 

ت یدن در اربید و والددمعندی خواهدد بدو یم، بدیده آن ه در جهان واقعی انجام می
 نقشی انفعالی خواهند داشت.  ،فرزندان

بخشیبهفرزندانآگاهی.2

گاه والدین می  بدیر از حدد اینترندت و ۀسازی فرزندان از عواقدب اسدتفاد اوانند با آ
مدانع گسدترش روزافدزون فسداد و  ،های غیراخالقدی اوجیه ماهیت برخی از سایت

 ،خبدری و... ،افریحدی ،های معتبر علمدی فحشا در جامعه شوند. شناسایی سایت
اواندد از  می ،اسدتفاده بدرایهدا بده فرزنددان  آن سدایت ۀآنها در سیستم و ارائ ۀذخیر

هدف در اینترنت مانع شود  های بی گردی وب جوی بدون هدف و اصطالحاا و جست
 های فضای مجازی و ااالف وقت و جوانی در امان بمانند. اا فرزندانمان از آسیب

نترلونظارتک.3

ادی برای ی، ام ان كنترل و نظار  را اا حدود زیشده در فضای مجاز خدما  ارائه
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ن از هدر ین ام دان وجدود دارد والددیاها،  در ساختار رایانهكند.  ن میین اضمیوالد
ا هدكه فرزنددان بده آنرا ی یها آدرس ،شود، مطلع شوند انه زده مییدی كه روی رایكل

فرزندشدان  ۀاندیتور رایمدان ۀكنند و هر آن ده را روی صدفح تیؤر ،كنند مراجعه می
ام دان  دید، اوانند در صدور  صدال  . آنها مینندببیزمان   ور هم شود، به ااهر می
، مد  زمان اراباط آنها را هكردهای خاص محدود  را به آدرس فرزندانشاندسترسی 

طدی یمح نتیجدهدر  ؛ن فضا محافظت كننددیدهای ایاز آنان در برابر اهد و تیریمد
ند. البته نظار  بایدد مایشتر فرزندانشان فراهم نیبرای رشد و اعالی ب ،امن و مطمئن

اری كد نظدار  مسدتقیم موجدب پنهدان كدهچرا ؛هوشمندانه صدور  گیدرد ۀبه شیو
 شود.  می

.ایجادفضایصميمیدرخانواده4

ودجویان بده های جعلی سد ارین فضا برای ابراز عش  و محبتساده ،دنیای مجازی
انون خدانواده مدورد محبدت قدرار كست. اگر فرزندان در ادختران  صهخا ،نوجوانان

هدای جعلدی  نگیرند و  عم شیرین محبت اصلی را ن شند، در مواجهه بدا محبدت
بیرون از خانواده اسلیم خواهند شد و ادوان اشدخیص محبدت جعلدی را از اصدلی 

 نخواهند داشت.

ای.افزایشسوادرسانه5

مداهواره وارد  كدهاز زمدانی ! تمان نیستكفراگیر شدن آن، قابا  استفاده از ماهواره و
ای مدورد اوجده و  هدای مداهواره  های از شدب های ایرانیان شد،  ید  گسدترده خانه

ای  مالحظده اعداد قابا كهشود  اخمین زده می ،کاستقبال مخا بان قرار گرفت. این
ای فعال  های ماهواره  هاعداد شب داشته باشد. شور وجودكگیرنده و دیر ماهواره در 

داخا ایران   ههزار شب حدود سه ،از این اعداد كهاست   هشبهزار 17666در جهان 
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هدا نشدان  بیندی پدیر»های معمولی قابدا دریافدت هسدتند.  ها و آنتن با همین دیر
 هدا بدرای انتقدال غربدی ۀبدا اوجده بده برنامد ،دو سدال آیندده د ی ارف ی ،دهد می

یلدومتری، هدر ك 1000یلومتری زمین بده مددار كهزار 36های خود از مدار  ماهواره
ای را  مداهواره ۀ بدیر از دوهدزار شدب ،های موجود در بازار اواند با موبایا فردی می

 1.«كند لی دریافت  بدون هرگونه مش
ر بیشدت كدهنبایدد غافدا بدود  ،د داردفیدهدای علمدی و م  ههرچند ماهواره، شدب

ها و به انحطاط و  اخریب و اباهی انسان ،اهدافی جز اسخیر ،ایماهواره های  هشب
جهانی عاری از معنویت، ندارندد. بدر ایدن  ۀد شاندن آنها و ابدیا به دهكانحراف 

مبتذل و خالف عفت عمومی از  ری  ماهواره و  ،اصویرهای مستهجن ۀاساس، ارائ
شاندن جوانان از ندو  كبندوباری و به فحشا  ی از عواما گسترش بی نمایر آنها، ی

ا ادا  رفدت را از ایدن مشد های بدرون حا آن ه راه ،م جنسی است. با این حالئجرا
ندونی اسدت. ك، ابیدین واقعدی و علمدی اوضدا  كدردن خواهدد  حدود زیادی مم

بدا خددود   دهبل ،اهدددك انها از حجدم اهدیددها نمدی ندده ،های دفعدی و سدلبی اقددام
رسدد در  اهدیدی بزرگتدر اسدت. بده نظدر مدی كهاه خواهد داشت هایی همر نركوا

انتخداب  ام دانای خود را افزایر دهند اا  ها سواد رسانه باید خانواده ،ط فعلییشرا
 .كنندهای سالم ماهواره را پیدا   هشب

.مدیریتموبایل6

همدراه افدزایر یافتده و  هدای الفنهای اجتماعی در   هاستفاده از شب كهست  چندی
سفانه به دلیا چشم و أمت ،ها برخی خانواده كهده شده دیختص بزرگساالن نیست. م

، به فرزندشان دسترسی داشته باشدند كهبا این اوجیه  ،در رقابتی ناسالم ،چشمی هم
                                                           

 .1394/ 21/02. خبرگزاری ایرنا، ااریخ خبر 1
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ان دبستانی هم از این كودكحتی  و كنند میبرای آنها الفن همراه هوشمند خریداری 
 كهشوند  سال عضو می هم یدر گروه ،اغلب این نوجوانان !ندماین ابزارها استفاده می

 رصد موجودیت آن  نزهای هدفدار،د50سفانه بیر از أهای اجتماعی، مت  هدر شب
آپ یدا  های غیرمتعارف است. اسدتفاده از وایبدر، واادس معنی و فیلم های بی شوخی

ا بان را به ها مخ ساعت كهجذابیتی دارد  ،های الفن همراه ا  دیگر در گوشیام ان
ان و نوجواندان از كدودك. اگدر قدرار اسدت كندد  وادار مدیآن ای  زدن قاب شیشده زل

الفنی برای آنها خریداری  اوالا  ،بهتر است ،كنندای به نام الفن همراه استفاده  وسیله
فرزندان به سن اشدخیص  كهاا زمانی  و اری برخوردار باشد ارآیی سادهكاز  كهشود 

ضرورای ندارد آنها را  ،اند دهرسیمسائا صحیم و غیرصحیم ن کی خوب از بد و اف
هدا  خانواده ثانیاا  د.ناربرد مناسبی برای آنها ندارك كهنیم كهای نواهوری  یر رسانهگدر

را  هدامزایدای آن مضدرا  و ،این ابزارها آشدنا شدوند كرداركبا  دبای ،قبا از هر چیزی
به پیشدرفت و اعدالی شخصدیت  ،ابزار استفاده از این كهآنگاه بیندیشند  و بشناسند

 یا خیر؟  كردخواهد  کمكفرزندشان 

 ومتکج( عنصر ح

در ن معندا كده ینقدر دارد، ح ومدت اسدت. بدددر گسترش عفت  كهعنصر سوم  
 و كند دولت باید برای اجرای قانون حجاب و عفاف، از بدنه شرو   نخست، ۀمرحل

داس  َعَلد»در سطم جامعه اوسعه دهد. گفته شده اسدت:  دوم، ۀدر مرحل ن  یدد    یالَنّ
ْم  ه  وك  ل    «كنند. مردم بر راه و رسم پادشاهان خود حركت می ؛م 

 
 رعیت ملک خورد سدیبی اگر ز باغ  

 

 
 

 درخت از جای ،برآورند غالمان او
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.نقشهدایتی1

گداهی مدردم  ۀنی  نظام اسالمی در زمی ی از واای آثدار  ازعفاف، باالبردن سطم آ
فده دارندد بدا یوا ،مابت فدردی و اجتمداعی آن اسدت. نهادهدای فرهنگدی جامعده

گاهی بده  را های ف ری و سدنی جامعده گروه ۀهم اح ام اسالمی، ۀنیبخشی در زم آ
های هنری  د با استفاده از روشیبا ،نهین زمی. در ابا موازین شر  آشنا سازندروشنی 

كردن  مانند آن، آثار مابت عما و سرود ،نامهریلم، نمایبا زبان داستان، ف ،غییلو اب
 د.ننان كیبه دستورهای اسالمی را ب

امور هدایتی، آمدوزش و پدرورش  ۀدولتی در زمین هایارین دستگاه مهمی از  ی
در اسدت، و اربیتدی  یادرین نهداد آموزشد بزرگترین و پرجمعیت كهن نهاد یاست. ا

فرهندم عفداف خواهدد  ۀاشداع در یاندهی مناسب، نقر بسیار مهمدصور  سام
 داشت.

 از ابزارهای آموزشدینیز، هم ون الویزیون و سینما  ،های اصویری رسانهالبته 
ای از مخا بدان ارابداط دارندد. در ایدن راسدتا، ادرویج  با گدروه گسدترده كههستند 

هم دون  ،الهدیهدای  شخصیتزندگی شیدن ابعاد كالگوهای مناسب و به اصویر 
معاصر، از  رید  اولیدد  ۀو زنان نمون حضر  زینب ،حضر  زهرازندگانی 

 ثر است.ؤمهم و م، فیلم و سریال

.نقشحمایتی2

سازی عفاف  نهادینه ۀسازان فرهنگی در زمین از واائ  دولت، حمایت از برنامهی  ی
دینی. دولدت های  اری با مؤسسه های بزرگ فرهنگی و هم حمایت از پروژه ؛است

 دی ی  شوند. یافراد جامعه به حفظ عفاف اشو كهجاد كند یطی را اید فضا و شرایبا
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ن معندا كسدانی كده یبداست؛ سازی  ی، فرهنمین فضایآوردن چن از مقدما  فراهم
ی  دی شتری برخوردار باشدند.ینهند، از منزلت اجتماعی و احترام ب عفاف را ارج می

ازدواج  ۀهزیندحداقا بخشی از اسهیا ازدواج جوانان و پرداخت  ا،ه دیگر از برنامه
 است. آنان 

 كدهمردی را خدمت حضر  آوردندد  ،علیامام ومت  نقا شده در زمان ح
 المال بیت ۀبا هزین بعد، ولی ؛ه بود. امام آن قدر بر دستر زد اا سرخ شدكرداستمنا 

 1.گرفتاو زن  برای

.نقشنظارتی3

 و ها مانند روزنامه ،های اراباط جمعی فرهنگی و رسانهابزار نظار  بر واردا  
ژگی یوبارۀ . قرآن، دربهبود بخشددر جامعه  را اواند وضع عفاف می ،مجال 

ذ»فرماید:  مؤمنان می
ّ
ِ یاَل ّناُهم ف

ّ
َمروا  یَن ِإ  َمَك

َ
كاَة َو أ لاَة َو آَتُوا الَزّ قاُموا الَصّ

َ
الَأرِض أ

ن، قدر  و یاگر به آنان در زم كهاند  یسانكمؤمنان  2؛ِف َو َنَهوا َعِن الُمنَكرِ ِبالَمعرو
ر  امر به معروف و نهی از من و دهند می زكا  ،دارند م، نماز برپا میینت داد م

 « .كنند می

.نقشاجرایی4

. كنندد به حریم عفت عمدومی اجداوز مدی كههمواره اشخاص شروری وجود دارند 
 افدراد ۀبه هم متعل زیرا جامعه  ؛كند برخورد نان یاوایفه دارد قا عانه با  ،ومت ح

، دیگران نیز آسیب خواهند دید. پس باید با ها یناهنجاراست و در صور  گسترش 
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َِ یاَّنّ اْلَمْتِصة»فرمایدد: می متجاوزان به حریم عفت عمومی برخورد شود. پیامبر

ِه یةْر َعلَ یةَغ یًِ َو َلةْم یةََلّ َعاِمَلَهةا  َو ِإَذا َعِمةَل ِبَهةا َعاَلنِ  َلْم َتُضَر ِإَذا َعِمَل ِبَها اْلَتْبُد ِسّرًا 
ه َِ اْلَتاَمّ َضَرّ

َ
؛أ

1
آن زیدان  ۀدهندد ، جدز بده انجدامكندد وقتی انسدان مخفیانده گنداه  

، بده همده زیدان ن نددسی با او مخالفدت كارا انجام دهد و  اما وقتی آش ؛رسد نمی
  «رساند. می
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