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مقدمه 
در عصر «ارابا ا و ا نولوژی» ،با دستیابی بشر به مظداهر امددن ،در گدذر از
زندگی سنتی به روش مدرن و صنعتی ،شاهد فراموشی هو یت و مسئولیت انسدان و
فاصله گرفتن از ارزشهایی چون حیا و عفت هستیم .با كمال اأسد  ،همزمدان بدا
گام نهادن بشر بر س وی آسمان و ح مفرمایی فنآوری بر مغز و ارادۀ بشر ،گدوهر
ارزشمند عفت و اخالق نیز از بسیاری جوامع رخت بربست و فرهندم برهنگدی و
ّ
بیعفتی در حوزههای مختل چون :ادبی ،هنری ،ورزشدی و معمداری سایهگسدتر
شد! دایرۀ عفت در زندگی بشر به وسدعت دایدرۀ زنددگی فدردی ،اجتمداعی و كلیدۀ
اعامال ف ری و رفتاری انسان بدوده و بدر ایدن اسداس ،پدرداختن بده ایدن امدر از
بایستههای امروزی است.
تعریفواژۀعفاف 
لغتشناسان دربارۀ عفاف گفتهاند« :عفت ،پدیدآمدن حالتی برای نفس است كه با
* استادیار دانشگاه كاشان.
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آن از افزون لبی قوۀ شهوانیه جلوگیری میشود »1.در علم اخالق ،عفت مقابا قوۀ
شهو یه است .مرحوم نراقی مینو یسد« :عفت عبار است از :مطیع و منقاد شددن
قوۀ شهوانیه برای قوۀ عاقله كه در اقدام به خوردن و ن ا  ،حدود اوامدر الهدی را بده
لحاظ كمی و كیفی ،نگهدارد» .

2

جایگاهعفتدراسالم 

ّ
در منابع حدیایّ ،
اهمیت فوقالعادهای به «عفت» داده شده است .در قرآن ،خداوند
َّ

ُ

ُ

َ ُ
ُ
َ
وج ِهم ح ِهافظو ؛ 3و
متعال عفت را از صفا مؤمنین شمرده است« :واللهیین ههم ِلفهر ِ

آنان كه دامن خود را حفظ میكنند».

ْ َ ُ ْ
حضددر علددی  ،عفددت را براددرین عبدداد شددمرده اسددت« :افضةةل ال ِتبةةادة
ََ َ ّ ُ َ ْ َ ً َ َ َ ْ
ْ ُ
ةِ َبّط َن ُةه َو
ال ِتفاف »4.هم نین آن حضر میفرمایند« :إذا اراد الله ِبتب ٍد خیةرا اع
َ
ف ْر َد ُه؛ 5هنگامی كه خداوند خیر و خوبی برای بندهاش بخواهد ،به او اوفی میدهد
ّ
كه در برابر ش م و شهو پرستی عفت پیدا كند ».دربارۀ ارزش انسدان عفید نیدز
َ
َ ُْ َ ُ َ ُ
ةن َق َةد َر َف َت َ
ةِ َل َك َ
َ
الله ب َث ْع َّظ َم َأ ْد ًرا م َم ْ
ةاد
ِ
میفرمای َند« :ما المج ِاهد الش ِهید ِفی س ِبی ِل ِ ِ
ْ
َْ ُ ْ ُ َ َ ً
َ
وّن َملكا ِم َن ال َمال ِئكه؛ 6پاداش مجاهدی كه در راه خدا بده شدهاد
الت ِفیِ أّن یك
ّ
رسیده ،برار از شخص با عفتی كه اوان گنداه دارد و گنداه ن ندد ،نیسدت كده چندین

شخص نزدیک است فرشتهای از فرشتگان خدا باشد».
 .1راغب اصفهانی ،المفردات ،واژۀ «عف ».
 .2احمد نراقی ،معراج السعادة ،ص .243
 .3مؤمنون :آیۀ .5
 .4كلینی ،الكافی ،ج  ،2ص .79
 .5امیمی آمدی ،غرر الحكم و درر الكلم ،ج  ،3ص .167
 .6صبحی صالم ،نهجالبالغه ،ح مت . 474
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قلمروعفت 

ا
متأسفانه وقتی از عفت سخن به میان میآید ،معموال ذهنها متوجه زنان جامعه
ّ
میشود! در حالی كه عفت ،و یژۀ زن نیست و شاما مردان نیز میشود.
ّ
عفت ،جلوههای گوناگونی دارد:
ّ
 .1عفت در اندیشه؛
ّ
 .2عفت در گفتار؛
ّ
 .3عفت در رفتار (عفت در پوشر ،عفت در نگاه ،عفدت در زیندت و آرایدر،
ّ
عفت در راه رفتن ،عفت جنسی و عفت ش م).
در روایا بر دو عفت (جنسی و ش م) ،اأ كید بیشتری شده است.
َْ َ َ
ّ
َ
َ ْ
امام باقر میفرمایدَ « :ما ُع ِب َد الل ُه ِبشی ٍ افضل ِم ْن ِعف ِِ َبّط ٍن َو ف ْةرج؛ 1هدید
ٍ
ّ
عبادای در پیشگاه خداوند ،برار از عفت در برابر ش م و مسائا جنسی نیست».
عناصراثرگذاربرگسترشعفت 
نهادینهسازی فرهنم عفاف در جامعه ،به اصمیم جمعی و برنامدهریدزی منسدجم و
هماهنم نیازمند است .از آنجا كده مجموعدۀ انسدانی از سده عنصدر اصدلی فدرد،
خانواده و جامعه پدید میآید ،این سه عنصر در گسدترش عفدت ،نقشدی اساسدی و
اعیینكننده دارند.
الف) عنصر فرد

عنصر اصلی اش یا جامعه ،فرد است و هر فرد به اناسدب آفدرینر ،اسدتعدادها و
اواناییهای خو یر ،نظام ف ری و یژهای دارد كه به او جهدت میدهدد؛ از ایدن رو،
 .1كلینی ،الكافی ،ص .79
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بیر از آن ه برنامههای خود را بر خانواده و جامعه متمركز كنیم ،باید برای افراد ،بده
ش ا انحصاری برنامهریزی نمداییم .آن ده در ایدن رابطده مهدم و اثرگدذار اسدت،
عبار اند از:
 .1تقويت باورهای دينی

ّاولین گام و حركت اصولی در گسترش فرهنم عفاف ،اقویت اعتقادا اسالمی در
َّ َ
َ
َّ َ َ
مةاّن و
جامعه است .امام علی میفرمایندِ « :إّن الحیةا و ِ
الئةق اإلی ِ
التفةِ ِمن خ ِ
ّإن ُهما َل َسجی ُِ ْ
األحرار و شی َم ُِ ْ
رار؛ 1بهدرستی كه حیا و عفت ،از و یژگیهای ایمان
األب
ِ
ِ
ِ
ِ
است و این دو ،از خصلتهای انسانهای آزاده و عالمت انسانهای نیکاند».
 .2توجه به کرامت انسانی

ی ی از عواما مهم عفتپیشگی ،آگاهی از شخصیت واالی انسدانی و شدناخت و
َ ْ َ ْ
ةن ك ُر َمةت
منزلت خو یر و احیای شخصیت معنوی است .علی میفرماید« :م
َ َْ
َ َ
َ
َعلی ِه نف ُس ُه هان ْت َعلی ِه ش َهو ُات ُه؛ 2كسی كه كرامت نفدس یافدت ،شدهو در نظدرش
پست و كوچک میشود».
 .3شناخت پاداش الهی

ی ی دیگر از راههای عفتپیشگی ،اوجه به پاداش اخروی دربارۀ كسانی اسدت كده
میفرماید:

بر شهوا فائ آمده و دامن خود را از گناه پاک و منزه داشتهاند .علی
ْ َ َ ْ
َ
َ
َ
«ف َم ِن اش َتاق ِإلی ال َج َن ِةِ َسةال َع ِةن الش َةه َواَ؛ 3كسدی كده مشدتاق بهشدت باشدد،
 .1امیمی آمدی ،غرر الحكم و درر الكلم ،ج  ،2ص .584
 .2صبحی صالم ،نهجالبالغه ،كلما قصار  ،450ص .555
 .3همان ،كلما قصار  ،31ص .473
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خواهرهای نفس و شهوا را فراموش میكند و از آنها چشم میپوشد».
اهتمام به عفت به اندازهای برای خدای متعال و پیشوایان دین حائز اهمیت است كه
آن را در زمرۀ بهترین جهادها قرار دادهاند.
ابوبصیر میگو ید :روزی خدمت امام باقر

بودم .شخصدی گفدت« :مدن اعمدال

عبادی و نماز و روزه زیادی ندارم؛ اما امید آن دارم كه جز از حالل نخورم و جدز از
ری صحیم ،آمیزش جنسی انجام ندهم ».امام

عفت است؟!»1

فرمود« :كدام اجتهاد باالار از

 .4تقويت حیا در زنان

حیدا را سدبب

از نظر روایا  ،بین عفت و حیا رابطۀ انگاانگی است .امام علدی
ْ َ ْ
«عفت» مینامندَ « :س َب ُ ال ِتف ِِ ال َحیا ُ  »2.هدر قددر ایدن احسداس شدرم و آزرم در
َ ُ ُ
انسان بیشتر باشد ،عفت او نیز بیشتر خواهد بود؛ چنانكه علی فرمود« :أ َعفك ْةم
َ ُ
أ ْحیاكم؛ 3باعفتارین شما ،باحیداارین شماسدت ».كسدانی كده درون خدود فریداد
«حیا» را خفه كردهاندد ،كمتدر عداملی مدیاواندد آنهدا را از ارا داب اندوا اعمدال
َ َ
َ ْ ْ
ناشایست بازدارد .رسول اكرم فرمودِ « :إذا ل ْم َت ْس َتح فاف َتل َما ِش ْئت؛ 4اگدر حیدا
ِ
نداری ،هرچه میخواهی انجام ده».
 .5تقویت غیرت در مردان

«غیر » ،حس درونی است كه آفرینر برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده
و پاسداری از نسا در وجود مردان نهاده است .غیر نیز مانند حیا ،عفتپیشدگی
 .1كلینی ،الكافی ،ج  ،2ص .79
 .2امیمی آمدی ،غرر الحكم و درر الكلم ،ج  ،4ص .122
 .3همان ،ج  ،2ص .370
 .4مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،68ص .336
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ُْ َ
َ َْ
َْ
را قوی می كند .امام علی میفرماید« :قد ُر َالر ُد ِل َعلی قد ِر ِه َم ِت ِه َو ِصدق ُه َعلةی
َ
َ َ
َ
َ
َ َ َََ
َ
ق ْد ِر ُم ُر َو ِت ِه َو ش َج َاع ُت ُه َعلی ق ْد ِر أنف ِت ِه َو ِعف ُت ُةه َعلةی ق ْةد ِر غی َر ِتةه؛ 1ارزش انسدان بده
اندازۀ همت اوست ،راستگویی او به میزان جوانمردیاش ،شجاعت او بده انددازۀ

ننگی است كه احساس می كند و عفت او به اندازۀ غیرار».
متأسفانه در برخی رسانهها ،به جای اقویت غیر بجا ،بیشتر غیر های نابجا
به اصویر كشیده شده و در بعضی از سریالهای الویزیونی ،به نوعی ،غیر مردها،
به سخره گرفته شده است.
ب) عنصر خانواده

پایهریزی عفت عمومی ،باید از درون خانواده انجام گیرد .اگرخانوادهها همان دور
كه به برخی از مسائا كه باعث جدایی فرزندشان از خانواده یا آبروریزی مدیشدود،
مانند اعتیاد حساساند ،دربارۀ عفاف و حجاب نیز دغدغه داشته باشند ،بدیاردیدد
شاهد گسترش آن در جامعه خدواهیم بدود .نهداد خدانواده از دو جهدت در فرهندم
عفاف اثرگذار است:
 .1نهاد خانواده ،سلول سازندۀ اجتما است و اگر بخواهیم هر حركت صدحیم
ا
اجتماعی را دنبال كنیم ،قطعا باید این سلول شد ا اصدلی خدود را بگیدرد؛ لدذا ادا
زمانی كه این مسئله به ور جدی در خانواده اصال نشود ،همۀ حركا اجتمداعی
روبنایی و سطحی خواهند بود.
 .2بسددیاری از عوامددا بددیعفتددی ،ریشدده در سددهاانگاریهای داخددا خاندده و
بیافاوای اعضای خانواده دارد.
خانوادهها باید بدانند ،ح ومت هرگز نمیاواند نقر ایدن نهداد را بدازی كندد.
ا
خانواده ،نباید از خود سلب نقر كند و ماال بگوید من در جامعۀ اسالمی هسدتم؛
 .1صبحی صالم ،نهجالبالغه ،كلما قصار  ،48ص .477
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بنابراین ب ههایم را به ح ومت و نظام میسپارم و ح ومت خود به آنها رسدیدگی
خواهد كرد .خانواده باید خود را عاما اصلی اربیت فرزند بداند.
در راستای عماكرد صحیم و اثرگذار خانواده بر پداکدامنی اهدا خانده ،آن ده
قابا اوجه است عبار اند از:
.ازدواجبهموقع 

1
به گفتۀ دانشمندان اخالق ،انگیزۀ اصلی گناهان و انحرافا اخالقی و اربیتی ،سده
ّقوه استّ :قوۀ شهو یهّ ،قوۀ غضبیه و ّقوۀ وهمیه .این سه ّقوه در مرز اعددیا خدود ،در
وجود انسان برای دفع مفاسد و جلب ارزشها الزماند.
در ّقوۀ شهو یه ،مهمارین عاما اعدیا صحیم آن در شهو جنسدی« ،ازدواج»
است .ازدواج موجب كنترل این ّقوه شده ،آن را از اجاوز و غیان بازمیدارد .وقتدی
ّ
جلوی غیان شهوا گرفته شود ،زمینه بدرای كسدب عفدت و دوری از گنداه مهیدا
میگردد و انگیزۀ گناه از بین خواهد رفت.
از نظر فقیهان ،ازدواج هرچند به خودی خود مستحب است ،در جایی كه ادرک

گناه منوط به آن باشد ،واجب میشود 1.بر این اسداس ،دیدن مقددس اسدالم بدرای
مقابله با انحرافا جنسی ،وایفۀ بسترسازی ازدواج را متوجه پدر خانواده و حداكم
اسالمی كرده است.
ا
ّ
معموال جوانان در مهار نیازهای جنسی با مش ال جدی مواجدهاندد .در ایدن
مقطع ،مناسبارین راه برای جلوگیری از این رفتارها و حفظ اقوا و اخالق فدردی و
ّ
اجتمدداعی ،ازدواج اسددت .حضددر رسددول دربددارۀ حفددظ عفددت بددا ازدواج
َ َ ََ ُ ْ
َ ْ َ َ ْ ُُ ْ َ َْ
َْ َ َ َ
باه فلی َت َز َو ْج ف ِِن ُه أغّض ِلل َب َص ِةر َو
باب م ِن استّطاع ِمنكم ال
میفرماید« :یا متشر الش ِ
 .1ر.ك :اوضیمالمسائا مراجع عظام اقلید.
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َ
َْ
أ ْح َص ُن ِللف ْرج؛ 1ای گروه جوانان! هر یک از شدما كده میاواندد ازدواج كندد ،اقددام
ِ
ّ
نماید؛ زیرا ازدواج موجب میشود چشم و دامن انسان از گناه بازماند و عفت انسان

حفظ گردد».
هم نین ،آن حضر دربارۀ كسدی كده شدرایط ازدواج دارد و همسدر مناسدبی
َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ َُ ُ َ َ ُ ََ ّ ُ ُ َ
ةوه ِإَل
برایر فراهم است ،میفرمایدِ « :اذا دا كم مةن ترضةوّن خلقةه و دینةه فزود
ْ َْ َ َ ٌ َ
َْ َ ُ ُ َ ُ
ٌ
ساد ك ِبیر؛ 2هرگداه كسدی كده از دیدن و اخدالق او
وه تك ْن ِف ْت َنِ ِفی األر ِض و ف
ت ف تل
راضی بودید ،برای خواستگاری پیر شما آمد ،دختر خود را بده او بدهیدد كده اگدر
اجابت ن نید ،فتنه و فساد بزرگی در زمین خواهد بود».
.2رعایتحياودقتدرپوششدرمحيطخانه 
در محیط خانه و خانواده ،والدین برای فرزندان خود اسوههای معتبدر و مدورد قبدول
هستند؛ لذا پدران و مادران ،بایستی از حیث دیداری ،شنیداری ،گفتاری و كدرداری
اسوۀ حسنه باشند .از جمله مسائلی كه فرزنددان از والددین خدود یداد مدیگیرندد و
ابعیت میكنند ،نو پوشر ،آرایر و پیرایر است كه همواره با كنج اوی امام بده
آنها اوجه میكنند .محیط خانواده نباید زمینۀ احریک و هیجان میا جنسی را فراهم
كند .متأسفانه بعضی از مادران به بهانۀ محرم بودن با فرزندان خدود ،حددود الزم را
نادیده میگیرند و در رز لباس پوشیدن ،دقت كافی نمیكنند .ندو پوشدر پددر و
مادر ،م ّروج حیا ،عفاف ،حجاب و پاکدامنی در محدیط خانده و خدانواده و سدپس
جامعه است.
مراعا اصا مهم حیا در كلیۀ شئون زندگی خانوادگی از سوی پدر و مدادر ،در
پیدایر عفت و پیرگیری از انحراف جنسی نوجوانان و جوانان مؤثر است .اسدالم
 .1محدث نوری ،مستدرك الوسائل ،ج  ،14ص .153
 .2كلینی ،الكافی ،ج  ،5ص .347
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برای نهادینهكردن اصا عفت و ایجاد جامعه و افراد عفی  ،بده هسدتۀ اولیده ،یعندی
خانواده اوجه كرده و امهیداای اندیشیده است؛ مانند اجدازه گدرفتن بدرای ورود بده
خلو والدین ،جداسازی محا خواب ،محدودكردن اماس بدنی با كودكدان و دور
نگهداشتن كودكان از دیدن مناار مهیج.
.3چگونگیاستفادهازفضایمجازی 
باید بپذیریم امروز فضای مجازی و رسانههای نوین ،عضو جدید خانوادههای ما و
بخر جدیدی از زندگیمان هستند .اینترنت و دنیای مجازی وب ،فضای جدیدی را
پیر روی بشر معاصر باز كرده است .امدروز ایدران بده ی دی از بزرگتدرین كداربران
اینترنت در سطم خاورمیانه بدل شدده اسدت .در پایگداه اینترنتدی «دادههدا و آمدار
اینترنت آمری ا» ذكر شده است كه ایران با داشتن  33میلیون و  200هزار كاربر كه
معادل 43درصد جمعیت  77میلیونی ایران هستند ،مقام سدیزدهم اعدداد كداربران
اینترنتی جهان را به خود اختصاص دادهاند و جزو بیست كشوری هستند كه كاربران

اینترنتی زیادی دارند»1.

«براساس گزارشهای موجود ،بیر از 70درصد كاربران اینترنت ،وقت خود را
صرف وبگردی میكنند .از سوی دیگر ،یک شركت اولیدكنندۀ ابزارهای فیلترینم
در سال  ،2010در بررسی صدها میلیون آدرس اینترنتی ،گدزارش كدرده اسدت كده
37درصد اینترنت ،آلوده به محتوای مسدتهجن ،حددود 11درصدد حداوی مطالدب
خشونتآمیز و حدود 7درصد مربوط به خرید و فدروش داروهدا و مدواد غیرمجداز.
گزارش دیگری نیز ح ایت از وجود بیر از پنجهزار پایگاه اینترنتی دارد كه مستقیم
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران فعالیت میكنند».

2

 .1سایت خبری اابناک ،كد خبر  ،232766ااریخ انتشار  23اسفند .1390
 .2روزنامۀ رسالت ،شمارۀ  ،7590به ااریخ  ،91/4/26ص .19
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در گذشته ،افراد به این صور افسارگسیخته دچار فعالیتهای منحط اخالقدی
نمیشدند؛ زیرا الزمهاش ورود فرد به اماكنی بود كه به نوعی خطرناک و پراسدترس
بوده است؛ ولی امروز در خانۀ امن و بهصور ناشناس و گمنام ،فرد درگیر اینگونه
مسائا میشود؛ بدون اینكه مانع جدی برای او وجود داشته باشد.
فضای مجازی در حقیقت نوعی فرافضا و فضای ذهنی است .دنیدای مجدازی،
دنیایی است كه همهجا هست؛ اما هید كجا نیسدت! فضدای سدیال و بدیحددودی
است كه به سادگی ،همیشه در دسترس همگان است.
بررسیها نشان میدهدد ،متأسدفانه 30درصدد كامپیوارهدای خدانگی در ااداق
خواب فرزندان قرار دارد و آنها بهراحتی میاوانند ساعتهای متناوبی را با كدامپیوار
كار كنند و در سایتهای نامناسب پرسه بزنند .حضور نوجوانان در فضدای وب ،از
نشانیدادن و پیامگذاری اوی چت و گشت و گذار در سایتها شدرو میشدود ادا
پاسخ به كنج اویهای دوران نوجوانی و اجربههای دوستی جنس مخال و روابط
نامشرو و عضو یت در سایتها و باندهایی كه كارشان انتشار ع سها و فیلمهای
مبتذل و مستهجن ،داستانهای غیراخالقی ،گرایر به همجدنسبدازی ،حضدور در
مجالس شبانه ،فدیلمبدرداری از زندان و دختدران عفید و نجیدب بدرای اخداذی و
سوءاستفادههای جنسی ،اوهین به مقدسا  ،انتشار مطالب ضددینی و ضدانقالبی
و ...است.
با اوجه به ام ان آسیبزایی استفادۀ نابجا از اینترنت برای نوجوانان ،الزم است
به مصونسازی خانواده ،بهویژه در حوزۀ نظارای اوجه الزم صور گیرد .بسیاری از
كارشناسان رسانهای و روانشناسان ،بر این باورند كه والدین باید اوجه ویدژهای بدر
كنترل و نظار فرزندان در دنیای سایبری داشته باشند.
آن ه در این رابطه مهم و اثرگذار است عبار اند از:
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.بهروزبودنخانوادهها 

1
با اوجه به این ه نوجوانان در استفاده از اینترنت از والدین و معلمان خود اوانمنددار
هستند ،والدین و معلمان نمیاوانند دربارۀ چگونگی اسدتفاده از اینترندت ،آمدوزش
الزم را به نوجوانان ارائه دهند .والدین بایدد سدطم مهدار خدود را در بدهكدارگیری
اینترنت اراقا دهند اا فرزنددان بتوانندد ضدمن اعتمداد اخالقدی بده آنهدا و دریافدت
آموزشهای جدید از آنان ،هو یت والدین را بهعنوان افرادی كه درک معیندی از ایدن
فضا دارند و ابزارهای آن را میشناسند ،پذیرا شوند.
آموختن ،بهروز شدن و بهروز ماندن ،از شروط ضروری برای موفقیت والدین در
اربیت فرزندان است .عدم آگاهی والدین از اهدیدهای این فضا ،ام دان نظدار و
كنترل را از بین میبرد .دیگر صحبت از صیانت فرزندان در برابر افراد غریبه ،مشابه
آن ه در جهان واقعی انجام میدهیم ،بدیمعندی خواهدد بدود و والددین در اربیدت
فرزندان ،نقشی انفعالی خواهند داشت.
آگاهیبخشیبهفرزندان 

.2
والدین میاوانند با آگاهسازی فرزندان از عواقدب اسدتفادۀ بدیر از حدد اینترندت و
اوجیه ماهیت برخی از سایتهای غیراخالقدی ،مدانع گسدترش روزافدزون فسداد و
فحشا در جامعه شوند .شناسایی سایتهای معتبر علمدی ،افریحدی ،خبدری و،...
ذخیرۀ آنها در سیستم و ارائۀ آن سدایتهدا بده فرزنددان بدرای اسدتفاده ،میاواندد از
ا
جستوجوی بدون هدف و اصطالحا وبگردیهای بیهدف در اینترنت مانع شود
اا فرزندانمان از آسیبهای فضای مجازی و ااالف وقت و جوانی در امان بمانند.
.3کنترلونظارت 
خدما ارائهشده در فضای مجازی ،ام ان كنترل و نظار را اا حدود زیادی برای
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والدین اضمین میكند .در ساختار رایانهها ،این ام دان وجدود دارد والددین از هدر
كلیدی كه روی رایانه زده میشود ،مطلع شوند ،آدرسهایی را كه فرزنددان بده آنهدا
مراجعه میكنند ،رؤ یت كنند و هر آن ده را روی صدفحۀ مدانیتور رایاندۀ فرزندشدان
ااهر میشود ،به ور همزمان ببینند .آنها میاوانند در صدور صدال دید ،ام دان
دسترسی فرزندانشان را به آدرسهای خاص محدود كرده ،مد زمان اراباط آنها را
مدیریت و از آنان در برابر اهدیدهای این فضا محافظت كنندد؛ در نتیجده محیطدی
امن و مطمئن ،برای رشد و اعالی بیشتر فرزندانشان فراهم نمایند .البته نظار بایدد
به شیوۀ هوشمندانه صدور گیدرد؛ چراكده نظدار مسدتقیم موجدب پنهدانكداری
میشود.
.4ایجادفضایصميمیدرخانواده 
سادهارین فضا برای ابراز عش و محبتهای جعلی سدودجویان بده
دنیای مجازی ،
نوجوانان ،خاصه دختران است .اگر فرزندان در كانون خدانواده مدورد محبدت قدرار
نگیرند و عم شیرین محبت اصلی را ن شند ،در مواجهه بدا محبدتهدای جعلدی
بیرون از خانواده اسلیم خواهند شد و ادوان اشدخیص محبدت جعلدی را از اصدلی
نخواهند داشت.
.افزایشسوادرسانهای 

5
استفاده از ماهواره و فراگیر شدن آن ،قابا كتمان نیست! از زمدانی كده مداهواره وارد
خانههای ایرانیان شد ،ید گسدتردهای از شدب ههدای مداهوارهای مدورد اوجده و
استقبال مخا بان قرار گرفت .اینک ،اخمین زده میشود كه اعداد قابامالحظدهای
گیرنده و دیر ماهواره در كشور وجود داشته باشد .اعداد شب ههای ماهوارهای فعال
در جهان 17666هزار شب ه است كه از این اعداد ،حدود سههزار شب ه داخا ایران
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با همین دیرها و آنتنهای معمولی قابدا دریافدت هسدتند« .پدیربیندیهدا نشدان
میدهد ،ارف ی ی د دو سدال آیندده ،بدا اوجده بده برنامدۀ غربدیهدا بدرای انتقدال
ماهوارههای خود از مدار 36هزار كیلومتری زمین بده مددار  1000كیلدومتری ،هدر
فردی میاواند با موبایاهای موجود در بازار ،بدیر از دوهدزار شدب ۀ مداهوارهای را
بدون هرگونه مش لی دریافت كند».

1

هرچند ماهواره ،شدب ههدای علمدی و مفیدد دارد ،نبایدد غافدا بدود كده بیشدتر
شب ههای ماهوارهای ،اهدافی جز اسخیر ،اخریب و اباهی انسانها و به انحطاط و
انحراف كشاندن آنها و ابدیا به ده دۀ جهانی عاری از معنویت ،ندارندد .بدر ایدن
اساس ،ارائۀ اصویرهای مستهجن ،مبتذل و خالف عفت عمومی از ری ماهواره و
نمایر آنها ،ی ی از عواما گسترش بیبندوباری و به فحشا كشاندن جوانان از ندو
جرائم جنسی است .با این حال ،آن ه راهحاهای بدرونرفدت را از ایدن مشد ا ادا
حدود زیادی مم ن خواهدد كدرد ،ابیدین واقعدی و علمدی اوضدا كندونی اسدت.
اقددامهای دفعدی و سدلبی ،نددهانها از حجدم اهدیددها نمدیكاهددد ،بل ده بدا خددود
واكنرهایی همراه خواهد داشت كه اهدیدی بزرگتدر اسدت .بده نظدر مدیرسدد در
شرایط فعلی ،باید خانوادهها سواد رسانهای خود را افزایر دهند اا ام دان انتخداب
شب ههای سالم ماهواره را پیدا كنند.
.6مدیریتموبایل 
چندیست كه استفاده از شب ههای اجتماعی در الفنهدای همدراه افدزایر یافتده و
مختص بزرگساالن نیست .دیده شده كه برخی خانوادهها ،متأسفانه به دلیا چشم و
همچشمی ،در رقابتی ناسالم ،با این اوجیه كه به فرزندشان دسترسی داشته باشدند،
 .1خبرگزاری ایرنا ،ااریخ خبر .1394 /02/21
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برای آنها الفن همراه هوشمند خریداری میكنند و حتی كودكان دبستانی هم از این
ابزارها استفاده مینمایند! اغلب این نوجوانان ،در گروهی همسال عضو میشوند كه
در شب ههای اجتماعی ،متأسفانه بیر از 50درصد موجودیت آن نزهای هدفدار،
شوخیهای بیمعنی و فیلمهای غیرمتعارف است .اسدتفاده از وایبدر ،واادسآپ یدا
ام انا دیگر در گوشیهای الفن همراه ،جذابیتی دارد كه ساعتها مخا بان را به
زلزدن قاب شیشدهای آن وادار مدی كندد .اگدر قدرار اسدت كودكدان و نوجواندان از
ا
وسیلهای به نام الفن همراه استفاده كنند ،بهتر است ،اوال الفنی برای آنها خریداری
شود كه از كارآیی سادهاری برخوردار باشد و اا زمانی كه فرزندان به سن اشدخیص
خوب از بد و اف یک مسائا صحیم و غیرصحیم نرسیدهاند ،ضرورای ندارد آنها را
ا
درگیر رسانههای نواهوری كنیم كه كاربرد مناسبی برای آنها ندارند .ثانیا خانوادههدا
قبا از هر چیزی ،باید با كاركرد این ابزارها آشدنا شدوند ،مضدرا و مزایدای آنهدا را
بشناسند و آنگاه بیندیشند كه استفاده از این ابزار ،به پیشدرفت و اعدالی شخصدیت
فرزندشان كمک خواهد كرد یا خیر؟
ج) عنصر حکومت

عنصر سوم كه در گسترش عفت نقدر دارد ،ح ومدت اسدت .بددین معندا كده در
مرحلۀ نخست ،دولت باید برای اجرای قانون حجاب و عفاف ،از بدنه شرو كند و
ََ
در مرحلۀ دوم ،در سطم جامعه اوسعه دهد .گفته شده اسدتَّ « :النداس علدی دیدن
ملوكه ْم؛ مردم بر راه و رسم پادشاهان خود حركت میكنند».
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سدیبی

برآورند غالمان او ،درخت از جای
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.1نقشهدایتی 
ی ی از واای نظام اسالمی در زمینۀ عفاف ،باالبردن سطم آگداهی مدردم از آثدار
مابت فدردی و اجتمداعی آن اسدت .نهادهدای فرهنگدی جامعده ،وایفده دارندد بدا
آگاهیبخشی در زمینۀ اح ام اسالمی ،همۀ گروههای ف ری و سدنی جامعده را بده
روشنی با موازین شر آشنا سازند .در این زمینه ،باید با استفاده از روشهای هنری
و ابلیغی ،با زبان داستان ،فیلم ،نمایرنامه ،سرود و مانند آن ،آثار مابت عماكردن
به دستورهای اسالمی را بیان كنند.
ی ی از مهمارین دستگاههای دولتی در زمینۀ امور هدایتی ،آمدوزش و پدرورش
است .این نهاد كه بزرگترین و پرجمعیتادرین نهداد آموزشدی و اربیتدی اسدت ،در
صور ساماندهی مناسب ،نقر بسیار مهمدی در اشداعۀ فرهندم عفداف خواهدد
داشت.
البته رسانههای اصویری ،هم ون الویزیون و سینما نیز ،از ابزارهای آموزشدی
هستند كه با گدروه گسدتردهای از مخا بدان ارابداط دارندد .در ایدن راسدتا ،ادرویج
الگوهای مناسب و به اصویر كشیدن ابعاد زندگی شخصیتهدای الهدی ،هم دون
زندگانی حضر زهرا  ،حضر زینب

و زنان نمونۀ معاصر ،از رید اولیدد

فیلم و سریال ،مهم و مؤثر است.
.2نقشحمایتی 
ی ی از واائ دولت ،حمایت از برنامهسازان فرهنگی در زمینۀ نهادینهسازی عفاف
است؛ حمایت از پروژههای بزرگ فرهنگی و هم اری با مؤسسههای دینی .دولدت
باید فضا و شرایطی را ایجاد كند كه افراد جامعه به حفظ عفاف اشو ی شوند .ی دی
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از مقدما فراهمآوردن چنین فضایی ،فرهنمسازی است؛ بدین معندا كسدانی كده
عفاف را ارج مینهند ،از منزلت اجتماعی و احترام بیشتری برخوردار باشدند .ی دی
دیگر از برنامهها ،اسهیا ازدواج جوانان و پرداخت حداقا بخشی از هزیندۀ ازدواج
آنان است.
نقا شده در زمان ح ومت امام علی  ،مردی را خدمت حضر آوردندد كده
استمنا كرده بود .امام آن قدر بر دستر زد اا سرخ شد؛ ولی بعد ،با هزینۀ بیتالمال
برای او زن گرفت.

1

.3نقشنظارتی 
نظار بر واردا

ابزار فرهنگی و رسانههای اراباط جمعی ،مانند روزنامهها و

مجال  ،میاواند وضع عفاف را در جامعه بهبود بخشد .قرآن ،دربارۀ و یژگی
ّ َ َ ّ َ َ
َ
َّ
َ
َّ ّ ُ
قاموا َ
رض أ ُ
الصلاة َو آت ُوا َ
الزكاة َو أ َمروا
مؤمنان میفرماید« :الذی َن ِإ َمكناهم ف ِی الأ ِ
ُ َ
َ
ب َ
المنك ِر؛ 2مؤمنان كسانیاند كه اگر به آنان در زمین ،قدر و
المعرو ِف َو ن َهوا َع ِن
ِ

م نت دادیم ،نماز برپا میدارند ،زكا میدهند و امر به معروف و نهی از من ر
میكنند».
.4نقشاجرایی 
همواره اشخاص شروری وجود دارند كه به حریم عفت عمدومی اجداوز مدیكنندد.
ح ومت ،وایفه دارد قا عانه با اینان برخورد كند؛ زیرا جامعه متعل به همۀ افدراد

است و در صور گسترش ناهنجاریها ،دیگران نیز آسیب خواهند دید .پس باید با
ّ .1
حر عاملی ،وسائلالشیعة ،ج  ،20ص .352
 .2حج :آیۀ .41
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ْ
َ
متجاوزان به حریم عفت عمومی برخورد شود .پیامبر میفرمایددَّ «:اّن ال َم ْت ِصةیِ
ْ ُ ً َ َ ُ َّ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ ً َ َ
ِإذا َع ِمل ِب َها ال َت ْبد ِس ّرا ل ْم تض َر َل َع ِامل َهةا َو ِإذا َع ِمةل ِب َهةا َعال ِنیةِ َو ل ْةم یغیة ْر َعلیة ِه
ْ
َ َ
أض َّر َِ ال َت َّامه؛ 1وقتی انسدان مخفیانده گنداه كندد ،جدز بده انجدامدهنددۀ آن زیدان

نمیرسد؛ اما وقتی آش ارا انجام دهد و كسی با او مخالفدت ن ندد ،بده همده زیدان
میرساند».

 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،97ص .78

