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کاوی مفهومی عفاف جنسی خانواده در فقه   وا

 2، مریم برقعی 1صدیقه محقق 

 چکیده 
کنون، مسئله مفهوم  شناسی  یکی از مسائل مهم فرهنگی در جوامع اسالمی از دیرباز تا

عفاف جنسی است. شناسایی هر واژه، نقش مهمی در ترتب احکام آن دارد. مهمترین  
پایه  یکدیگر،  با  خانواده  اعضای  رفتار  که  است  خانواده  اجتماعی،  عفاف  نهاد  گذار 

اهدف نوشتار حاضر،  است و تأثير زیادی در جلوگيری از انحرافات جنسی دارد.    جنسی 
کاوی مفهومی عفاف جنسی خانواده در فقه و زمينه  سازی برای تدوین باب مستقلی  وا

به روش تحليلی  حاضر  نوشتار  با عنوان فقه عفاف است. به همين دليل  فقه    - در 
کتابخانه  گردآوری شده است. ا توصيفی و با استفاده از منابع  دستاوردهای پژوهش    ی 

که در شناسایی مفهوم عفاف جنسی مؤثر   حاضر این است: عناوینی در فقه وجود دارد 
است از جمله در آیات و روایات برخی مصادیق فردی و اجتماعی انحرافات جنسی بیان  

که معتقدند حفظ نظام حکومتی با حجاب و    سيره   وسيله شده است و به  عفاف  عقال 
عوامل حکومتی چون بیانات رهبری و اهتمام    وسيله شود. همچنين به حاصل می 

گسترش   به  باب  ح ایشان  این  در  که  قوانينی  و  جامعه  و  مردم  بین  عفاف  و  جاب 
شده جزء مهمترین این  های حکومتی وضع کارگزاران دولتی برای تمام ارگان   وسيله به 

ی فقهی مؤثر بر شناخت مفهوم عفاف جنسی در  راهکارها عناوین هستند. مهمترین  
سنجی زوج برمبنای اصل والیت و قواميت  مواردی است از جمله: مصلحت  خانواده 

نسبت به زوجه و زن نيز براساس اصل نصح و خيرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر  
رباره رفتار  تواند همسر خود را از گرفتاری در منجالب انحرافات جنسی نجات دهد. د می 

ائل  ــــ های دینی در مس ه ــــ رزندان، توصي ــ در بر ف ـــ اده از والیت پ ـــ ا فرزندان بااستف ــــ دین ب ـــ وال 
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کاشف از اهتمام به زندگی عفيفانه و شناخت  هم  خوابگی و مسئله استيذان فرزندان، 
ویژه خواهر و برادر با  به مفهوم عفاف در خانواده است. همچنين در مورد رفتار فرزندان  

یکدیگر، راهکارهای اسالم در پوشش مناسب و نگاه به یکدیگر از مصادیق بارز عفاف  
 جنسی در خانواده است. 

 ، خانواده. عفاف جنسی، حجاب، پوشش، انحراف، والیت، اذن ورود   واژگان کلیدی: 

 .مقدمه 1
 نقش  اجتماعی،  نهاد  یک  عنوان  به  که  است  جامعه  کل  از  ی نمود  و  اجتماع  واحد  ترین اصلی  خانواده 

عرصه   به  پا  خانواده  و  خانه  نام به  محيطی  در  آدمی  دارد.  برعهده  جامعه  سالمت  در  را  ی ا کننده تعيین 
ناهنجاری گذارد  می  وجود  و  هنجارها  از  که  بسياری  غرایزی  از  به خانواده است.  های جامعه مربوط 

گر به   خداوند متعال در نهاد آدمی به ودیعت گذاشته است، غریزه  که ا درستی هدایت شود  جنسی است 
گر متعادل نشود و دچار انحرافات شود، باعث سقوط انسان از بعد انسانيت به مرحله    فضيلت است و ا

جنسی به تعادل و عفاف جنسی در خانواده هر یک از    شود. برای رساندن غریزه پست و حيوانيت می 
گر به  خوبی عمل کند  اعضای آن وظایفی در قبال دیگران برعهده دارد که در شرع مشخص شده است و ا

کاوی مفهومی عفاف  باعث جلوگيری از انحرافات جنسی خواهد شد.   جنسی  اهدف نوشتار حاضر، وا
سازی برای تدوین باب مستقلی در فقه با عنوان فقه عفاف است. به  خانواده در فقه و همچنين زمينه 

کتابخانه   - همين دليل نوشتار حاضر به روش تحليلی  گردآوری شده  توصيفی و با استفاده از منابع  ای 
 . است 

. در  یافت نشده است این موضوع  در  هيچ نوشتاری به صورت مستقل    های انجام شده، با بررسی 
کتاب  نيز  ها و مقاالت بسياری نوشته شده و هم مورد تربیت جنسی  چنين در مورد عفاف و حجاب 

کاوی مفهومی عفاف جنسی خانواده در فقه مطلب تازه  که  مطالب بسيار است؛ اما وا بررسی  ای است 
گاه سازی ج هم   شود.  امعه اسالمی نسبت به وظایف هریک از افراد برای گسترش فرهنگ عفاف  چنين آ

گرفته می جنسی وظيفه  که با انجام آن جلوی بسياری از انحرافات جنسی  شود و از فروپاشی  ای است 
ها در اثر جهالت به این موضوع جلوگيری خواهد شد. این نوشتار در محدوده فقه و با استفاده از  خانواده 
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ک  گردآوری شده است و به موضوعات بسياری پرداخته    - تابخانه ای و به روش تحليلی منابع  توصيفی 
است. ابتدا تعریف مفاهيمی چون: عفاف، حجاب و حيا اشاره و رابطه ميان این سه مفهوم بیان شده،  
سپس به عناوین فقهی مؤثر بر عفاف جنسی خانواده که شامل عناوین فردی و عناوین اجتماعی است،  

گردیده است، سپس عنوان سيره د  ی عقالء  ر آیات و روایات پرداخته شده، و برای هر یک مصادیقی ذکر 
که در ابتدا بیانات رهبری در این مورد و سپس  و عناوین حکومتی درباره  ی عفاف و حجاب آورده شده 

گسترش فرهنگ عفاف حجاب در جمهوری اسالمی ایران اشاره ش  ده است.  قانون راهکارهای اجرایی 
که شامل رفتار والدین با یکدیگر و   در انتها راهکارهای فقهی مؤثر بر عفاف جنسی خانواده بیان شده 

گيرد، در  مواردی چون والیت شوهر بر همسر، نصح و خير خواهی و امر به معروف و نهی از منکر را در بر می 
بر  های دینی در مسائل  فرزند، توصيه   قسمت بعد رفتار والدین با فرزندان و مواردی چون والیت پدر 

گردیده، در انتها رفتار فرزندان نسبت به یکدیگر  هم  خوابگی، پوشش والدین و استيذان فرزند مطرح 
 خصوصًا خواهر و برادر در پوشش و نگاه بررسی شده است. 

 شناسی . مفهوم 2
 . عفت در لغت 1  - 2

کرده   شناسان درباره لغت  ها«. )ابن فارس،  گردانی از زشتی اند از جمله: »روی عفت معانی مختلفی ذکر 
گردانی از چيزهایی است که حالل نيستند )فراهيدی،  ( از نظر برخی دیگر عفت به معنی روی 93/ 2،  1404
(. ابن منظور در  208/ 3،  1370داشتن نفس از چيزهای حرام است )طریحی،  ( یا به معنی نگه 92/ 1،  1409

است:  گفته  عفت  روی روی »   معنای  یا  نيست  زیبا  و  حالل  که  چيزی  از  و  گردانی  محرمات  از  گردانی 
کمی  253/ 9،  1414منظور،  های پست« )ابن خواسته  کتاب دیگری آمده است: »مفهوم عفت بر  (. در 

گرفتن یا خوردن  گوید: »بسنده (. راغب می 93/ 2،  1404کند« )ابن فارس،  چيزی نيز داللت می  کردن در 
که    (. از همه 573، ص 1414مانده چيزی است« )راغب،  ی که آن اندک خود در حکم باقی چيز اندک  معانی 

گردانی است. متعلق عفت، بازداری  آید مانند ماهيت عفت، خودداری و روی دست می ذکر شد نکاتی به 
 های پست است. از چيزهای زشت، حرام و خواسته 
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 . عفت در اصطالح 2  - 2
که با آن از غلبه و تسلط شهوت  ی، حاصل عفت در اصطالح یعن  شدن حالتی برای نفس و جان آدمی 

آورد. )راغب،  دست می کند و متعفف کسی است که چنين حالتی را در اثر تمرین و زحمت به جلوگيری می 
رساند. عفاف جنسی یعنی،  شهوت را بین افراط و تفریط به تعادل می  ورزی، قوه ( عفت 573، ص 1414

(، پس شخص  180، ص 1396خابگری هدفمندانه برای پرهيز از فعاليت جنسی نامناسب )عباسی،  انت 
کند )الجرجانی،  عفيف دربرابر تحریک جنسی، مطابق با احکام شرعی و موافق با جوانمردی عمل می 

 (. 65، ص 1370

 . حجاب در لغت 3  - 2
پوشانند و نيز به معنای حائل  د را می وسيله آن خو شناسان به معنای پوشش، آنچه به حجاب از نظر لغت 

)فيروزآبادی،   است.  آمده  چيز  دو  حجاب  179/ 1،  1306ميان  معنای  توصيف  در  مطهری  استاد   )
حجاب هم به معنای پوشيدن است و هم به معنای پرده و حاجب. بیشتر استعمال    نویسد: »کلمه می 

کلمه از آن جهت مفهوم پوشش  که پرده، وسيله می   آن به معنای پرده است. این  پوشش است و    دهد 
که به  گفت  که  شاید بتوان  حسب نظر اهل لغت، هر پوششی حجاب نيست. آن پوششی حجاب است 

گيرد« )مطهری،  واقع پرده از طریق پشت   (. 63، ص 1376شدن صورت 

 . حجاب در اصطالح 4  - 2
ها تا مچ  جز صورت و دست به   از نظر شرع مقدس اسالم، حجاب به معنای پوشيدن تمام اعضای بدن 

( حجاب از نظر فقهی و تفسيری در دو معنای پوشاندن و ابزار پوشيدن  84، ص 1389است. )یوسفی، 
 (. 84، ص 1389کار رفته است )یوسفی،  به 

 ا ی . تعریف ح 5  - 2
تگی  ( و گرف 842/ 18،  1372ت است )دهخدا،  ي دن از معص ی و بر   ی حيا به معنی شرم و آزرم، عامل بازدارندگ   

 (. 251/ 1تا،  خاطر چيز دیگر )شرتونی، بی نفس از چيزی و ترک آن به 
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 ا و حجاب ی . رابطه عفاف، ح 3
کارها ي ها و از ثمرات عفاف، احساس ح نه ي از زم  ا را سبب  ي ح   ع؟ ی زشت است. امام عل   ی ا و شرم از انجام 

ة الح ی فرما ی داند و م ی عفت م  ن احساس شرم از  ی (. هرچه ا 552/ 7،  1380اء« )آمدی،  ي د: »َسَبُب الِعف 
آن لباس    ی ، انسان برا ی شتر خواهد بود. در فرهنگ اسالم ی ز ب ي شتر باشد، عفت او ن ی ها در انسان ب ی زشت 

کند بلکه لباس م ی تن نم   به  که تن را عرضه  که    ی پوشد تا خود را بپوشاند. لباس برا ی کند  آن است 
کند نه آنکه بر قدرت تحر   ی ک جنس ی تحر  کم  (، پس عفاف به  46، ص 1387د )اسحاقی،  ی فزا ی ب ک  ی را 

گ ی با   ی اساس   ی ا نه ي زم ش ی عنوان پ  ژه و عفت  ی قت حجاب همان پوشش و ي رد. درحق ي د مورد توجه قرار 
  ی باشد، ول   ی ار ي اخت ر ي ا غ ی   ی ، ظاهر ی ل ي ، تحم یی ا ی تواند ر ی نش و منش است. حجاب م ی ک خصلت ب ی 

شتر  ی انسان ب   ی ا ي دارد. هرچه ح   ی فاف درون شه در ع ی است. حجاب، ر   ی ار ي عفت، خصلت و ارزشی اخت 
ب ي ن   ی دگ ي باشد پوش  باح ی ز  انسان  د ي شتر خواهد شد.  منظر  در  نم ی ا  برهنه  لباس ی گران  از  و    ی ها شود 

گفتار تبلور ح ی نما استفاده نم بدن  ه  قرآن ا دارند رفتار مو ي که ح ی است. کسان ي کند. وقار در رفتار و ادب در 
کالم ن دارند و در  ی ن و وز ي مت  گاه به  ي ضع   ی ا ي ند ح ی نما ی ت ادب و احترام را م ی خود هم رعا   ی ارتباط  ف 

 شود. ی فرد منجر م   ی ها نامناسب بودن لباس 

 . عناوین مؤثر در شناسایی مفهوم عفاف جنسی در فقه 4
توان گفت هر تمایل و رفتار جنسی  در مقابل عفاف جنسی، ناهنجاری جنسی قرار دارد. در یک تعریف می 

،  1429شود. )فقيهی،  آور باشد، ناهنجاری جنسی تلقی می نحوی برای خود فرد یا افراد دیگر زیان که به 
 گيرد. ( این ویژگی در تعریف، هرگونه رفتار جنسی خارج از چهارچوب ازدواج مرد با زن را دربرمی 293ص 

 . عناوین فردی 1  - 4
 . استمنا و استشها 1  - 1  - 4

که به انگيزه   استمنا، دستمالی و رفتار مالشی  گيرد. استشها،  لذت جنسی انجام می   مرد با خود است 
کرم  که    ص؟ دستمالی و رفتار مالشی زن با خود به انگيزه لذت جنسی است. پیامبر ا گاه باشيد  فرمود: »آ

ارضا می   مورد لعن خدا، مالئکه و همه  را  با دستمالی خود، خویش  که  کسی  کند«  مردم خواهد بود 
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روایات دیگر  99/ 16،  1397؛ متقی هندی،  5368/ 11،  1377شهری،  )محمدی ری  این روایت و  از   .)
شود. استمنا در پسران و استشها در دختران، اولين ناهنجاری  خوبی مشخص می حرمت این عمل به 

که به آن مبتال می   افتد. شوند و بیشتر در دوران بلوغ اتفاق می جنسی است 

 گرایی جنس . هم 2  - 1  - 4
 بازی در مردان( جنس اول( لواط )هم 

که در   کریم لواط یا رفتار جنسی مرد به مرد است  و روایات مرتکب چنين عملی مورد لعن قرار    قرآن 
که به این عمل زشت دست می   درباره   قرآن گرفته است. در   کارشان فاحشه و منکر  قوم لوط  زدند این 

آیه  نابهنجار و    سوره   80  خوانده شده است. برای مثال در  که چنين رفتار  اعراف آمده است: »آیا شما 
که هيچ دهيد، می ای را انجام می فاحشه  اند«.  ه یک از آدميان در این عمل بر شما سبقت نگرفت دانيد 

کفر خوانده است: »لواط، ارضای جنسی مرد با مرد    ع؟ امام علی  کبيره لواط آن را  گناه  با توجه به شدت 
؛ حرعاملی،  544/ 5،  1407شود« )کلينی،  بدون نزدیکی با اوست و نزدیکی در معقد مرد، کفر محسوب می 

1409  ،20 /339 .) 
 بازی در زنان( جنس دوم( مساحقه )هم 

شوند. در  مالند و از این طریق ارضا می ت است از اینکه زنان فروج خود را به یکدیگر می مساحقه عبار 
کرم  لواط در مردان است« )طبرسی،    منزله نقل شده است: »مساحق در زنان به   ص؟ حدیثی از پیامبر ا

صادق 425/ 18،  1409؛ حرعاملی،  232، ص 1372 امام  فرمایش  بنابر  این   ع؟ (.  از  نا    برای پیشگيری 
به  زنان  خوابیدن  می بهنجاری،  محسوب  گناه  هم  پیش  برهنه  )کلينی،  صورت  ؛  552/ 5،  1407شود 

 (. 345/ 20،  1409حرعاملی،  

 . زنا و روسپيگری 3  - 1  - 4
انحراف جنسی  زنا و مصداق  مورد حرمت  و  در  آیات  و  تردیدی نيست  هيچ  دیدگاه شرع  از  بودن آن 

باره آمده است: »هرگز  سوره اسراء در این   32آیه    قرآن د. در  احادیث بسياری به این مطلب تصریح دار 
غریزه به  ارضای  برای  و  که مصداق فحشاست  زیرا  نزدیک نشوید؛  زنایی  رفتار  و    سوی  بد  راه  جنسی 
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ترین  بن سنان با اشاره به علت حد زنا آن را از بزرگ اش به محمد در نامه   ع؟ انحرافی است«. امام رضا 
صورت ارتباط آزاد و با افراد فراوان شيوع  (. امروزه زنا به 544/ 2،  1386ته است )شيخ صدوق،  گناهان دانس 

کرده است و حتی عده  را می پیدا  زندگی خود  روسپیگری  با  زنان  از  و فروش  ای  زنان خرید  گذرانند. 
ران زندگی تن  شوند و به رفتاهای جنسی که خود هم بدان راضی نيستند، فقط برای درآمدزایی و گذ می 
 دهند.  می 

 . عناوین اجتماعی  2  - 4
 یکی از عوامل مهم انحراف جنسی در جوانان، خانواده، جامعه و محيط اطراف است.  

 . اختالط زن و مرد 1  - 2  - 4
ناهنجاری  شيوع  در  که  عواملی  از  کز  یکی  مرا در  پسر  و  دختر  اختالط  است،  مؤثر  بسيار  جنسی  های 

های  فرماید: »هيچ چيزی را مربوط به زمان می   ص؟ سم گروهی است. پیامبر آموزشی، مجالس و دیگر مرا 
ک  ،  1413؛ رازی،  306/ 14،  1408بینم« )محدث نوری،  تر از اختالط و ارتباط مردان با زنان نمی بعد، خطرنا

20 /254 .) 

 . فقر و ثروت خانواده 2  - 2  - 4
که  ایجاد انحراف جنسی، فقر است  را  به شيوه   یکی از عوامل اجتماعی در  های مختلف، این انحراف 

کنار هم  آورد. در برخی خانواده وجود می به  های فقير چون به لحاظ مسکن در تنگنا هستند و همه 
این خانواده می  کودکان در  کرات شاهد روابط جنسی والدین خود هستند یا به خوابند و  دليل  ها به 

گ  کنار هم، زمينه  آید و چون از نظر اقتصادی  وجود می رایش جنسی ميان آنها به خوابیدن خواهر و برادر 
شوند. در  های انحرافی می شرایط الزم برای ازدواج ندارند برای ارضای نيازهای جنسی متوسل به راه 

که خانواده برخی موارد نيز فقر باعث فحشا و روسپیگری زنان و دختران می  های  شود. به همان اندازه 
وجود  ض انحرافات جنسی قرار دارند، ثروت فراوان نيز زمينه طغيان و انحراف جنسی را به فقير در معر 

که همه چيز برای او فراهم است و از لحاظ دینی و اخالقی هيچ پایبندی می  ندارد، درپی    آورد. جوانی 
کم لذت  هر چيزی است و  از  کشيده می سمت لذت کم به بردن  پ های جنسی  برپایی  های  ارتی شود. 
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گردان که خود محرک عمل جنسی است و... از رفتارهای ناهنجار طبقه  های روان مختلط، مصرف قرص 
که متأسفانه به افراد طبقه متوسط جامعه نيز کشيده می   شود. ثروتمند است 

 . رسانه 3  - 2  - 4
که به استفاده نادرست از رسانه و فضای مجازی و مشاهده فيلم  صورتی فجيع،  های مبتذل جنسی 

کند، یکی از علل  گيرند و شخصيت انسان را در حد حيوانات پست می های اخالقی را به تمسخر می ارزش 
ساده ناهنجاری  که  جنسی  ناهنجار  رفتار  انواع  است.  جنسی  قتل های  تا  استمناست  آن  های  ترین 

دی قابل دسترسی  ه، اینترنت و سی راحتی از طریق ماهوار ها وجود دارد و به گونه فيلم جنسی در این 
ها و تصاویر جنسی اثراتی بر افراد جامعه دارند از جمله: حساسيت افراد نسبت به  است. تماشای فيلم 

کاهش می ناهنجاری  آوردن  دانند، موجب تحریک افراد و روی را ضد ارزش نمی یابد و آن های جنسی 
های  شود، دامنه اطالعات افراد نسبت به ناهنجاری امعه می مردم به این نوع انحرافات و شيوع آن در ج 

گون جنسی افزایش می  که تمایلی نسبت به بعضی از انواع انحرافات جنسی ندارند  گونا کسانی  یابد و 
ها و اختالالت  گيرند و به ناهنجاری شوند و از زندگی انسانی و عقالنی فاصله می عالقمند به انجام آن می 

،  1429آورند )فقيهی،  ند افسردگی و خودکشی و اختالالت بیرونی مانند آزار و خشونت روی می درونی مان 
 (. 271  - 369ص 

 . ارتباط با افراد در جامعه 4  - 2  - 4
گيرند. این تأثيرپذیری در سنين نوجوانی و  کودکان از سن شروع مدرسه تحت تأثير دوستان خود قرار می 

گاهی این تأثيرپذیری و الگوگيری بیشتر از خانواده و  جوانی به باالترین درجه خود می  که  رسد تاحدی 
کودکان در محيط مدرسه با افراد بی اقوام می  گر  بندوبار همکالس باشند در معرض ابتال به انواع  شود. ا

که اولين صحبت رفتارهای ناهنجار قرار می  های مقدماتی انحرافات  گيرند. بسيار مشاهده شده است 
کالس و بین  جنسان بوده است. این خطر زمانی بیشتر می ر مدارس و بین هم جنسی د  که در  شود 

که دچار بلوغ زودرس و یا چند سال مردودی باشند. پیامبر  کودکان و نوجوانانی باشند  با    ص؟ دوستان، 
رد او پیروی  فرماید: »آدمی تحت تأثير رفيق از روش و عملک اشاره به تأثير دوست در رفتار و منش فرد می 
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ازاین می  می کند.  می رو،  رفاقت  کسی  چه  با  دوست  انتخاب  در  )طوسی،  بیند  ص 1414ریزد«  ؛  518، 
 (. 192/ 71،  1403مجلسی،  

 . سیره عقال 3  - 4
که در شناسایی مفهوم عفاف جنسی مؤثر است سيره  عناوینی  عقالست. سيره عقال مبنی بر    یکی از 

های فردی  نکردن پوشش اسالمی و ناهنجاری ای مصالح است. رعایت جلوگيری از اختالل نظام و استيف 
دنبال  زند و آثار سویی مانند فساد اخالقی را به و اجتماعی جنسی به تحریک جنسی جامعه دامن می 

خوردن اخالق و نظم اجتماعی شود از حق  هم رو عقال در جایی که رفتاری موجب به خواهد داشت. ازاین 
که هر جمعی برای حفظ نظام خویش بر  بر استيفای مصالح ایستادگی می  جامعه دفاع و  کنند و از آنجا 

ارزش  قانون تصویب می پایه  روی می های خود  اهداف به مجازات متخلفان  برای تحقق  و  آورد  کند 
کند و  جامعه اسالمی نيز براساس همين اصل می  تواند برای متخلفان از دستور شرع مجازات تعيین 

تواند براساس مصالح  ای تخلف از حجاب در شرع حدی تعيین نشده است حکومت اسالمی می چون بر 
ع نيز رد نشده است. بنابراین،   کند. این روش عقالیی است و ازسوی شار جامعه، مجازات و تعزیر تعيین 

گيرد. می   تواند مبنای عمل قرار 

 . عوامل حکومتی مؤثر در بازیابی مفهوم عفاف جنسی 5
که روز  اهتمام مس  کشور جمهوری اسالمی ایران باعث شده است  ئولين حکومتی به عفاف جنسی در 

کشف حجاب، توسط شورای فرهنگ عمومی به روز   بیست و یکم تير ماه سالروز قيام مردم مشهد عليه 
نام  عفاف  و  نام حجاب  این  شود.  آن  گذاری  به  ایران  اسالمی  دولت  که  است  اهميتی  نشان  گذاری 

 دهد. می 

 ای  اهلل خامنه . بازیابی مفهوم عفاف جنسی در کالم آیت 1  - 5
فرماید: »حجاب برای زن به معنای ذلت نيست بلکه به معنای  رهبر انقالب اسالمی در مورد حجاب می 

عصمت و حفظ زن است و نه فقط عصمت و حفظ زن بلکه عصمت و حفاظت زن و مرد هردوست.  
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که زن ادر در نزد ما ایرانی حجاب به معنای چادر نيست، اما چ  های ما از قدیم داشتند، بهترین نوع  ها 
اند: »حجاب، موصونيت است نه محدودیت.  باره گفته (. در جای دیگر در این 65/ 5/ 17حجاب است« ) 

کسی چنين برداشتی از حجاب داشته باشد این  مسئله حجاب به معنای منزوی  گر  کردن زن نيست. ا
کاماًل   قيدوشرط زن  غلط است. مسئله حجاب به معنای جلوگيری از اختالط و آميزش بی یک برداشت 

قيدوشرط، هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد  و مرد در جامعه است؛ زیرا آميزش و اختالط بی 
(. نظر ایشان درباره عفاف چنين است: »عفاف، امر مشترک زن و  68/ 10/ 26ویژه به ضرر زن است« ) به 

که قضيه  نکردن، همه به کردن و نگاه ن مسئله حجاب، محرم و نامحرم، نگاه مرد ای  خاطر این است 
دهد البته عفاف مرد هم  عفاف در این بین، سالم نگه داشته شود. اسالم به مسئله عفاف زن اهميت می 

د  مهم است. عفاف، مخصوص زنان نيست. مردان هم باید عفيف باشند. منتها چون در جامعه، مر 
کند روی  خاطر قدرت جسمانی و برتری جسمانی می به  کند و برخالف تمایل زن رفتار  تواند به زن ظلم 

چادر چنين دیدگاهی دارد: »ما    (. ایشان درباره 70/ 10/ 4عفت زن بیشتر تکيه و احتياط شده است« ) 
گفتيم که چادر بهتر از  هاى دیگر است،  حجاب   هيچ وقت نگفتيم که حتمًا چادر باشد و غيرچادر نباشد. 

کنند. چادر را هم دوست دارند. چادر، لباس ملی  ولی زنان ما می  خواهند حجاب خودشان را حفظ 
ماست. چادر پیش از آنکه یک حجاب اسالمی باشد یک حجاب ایرانی است. مال مردم ما و لباس ملی  

 ( زیادی 73/ 7/ 20ماست«  اهميت  خانواده  برای  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  جهت    (.  در  و  قائلند 
بینيد در اسالم محرم و نامحرم و جدایی زن و مرد و  فرماید: »اینکه شما می ممانعت از تزلزل خانواده می 

ترین مسائل انسانی و  گونه موارد مطرح است چون اینها مسائل ارتجاعی نيست. اینها جزء دقيق این 
ماند چون زن و شوهر به هم  اده مستحکم می بشری است. یکی از مهمترین آن این است که بنيان خانو 

می  وفاداری  نمی احساس  قرار  حسادت  موضع  در  و  است«  کنند  مهمی  مسئله  خيلی  این  گيرند. 
 (.   - / 1،  1396پورفرد،  ( )رک.، بانکی 79/ 10/ 15) 
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 . راهکارهای قانونی در بازشناسی مفهوم عفاف جنسی 2  - 5
  تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسيد و دارای مفاد زیادی درباره به    1384دی سال    13این قانون در  

که در ذیل به برخی مفاد آن اشاره می اجرایی   : شود شدن و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است 
های اجرایی کشور برای مقابله با  های دستگاه در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه 

 بدحجابی؛ روند فزاینده  
کيد بر ضرورت  نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان -   های دولتی و عمومی و نظارت و تأ

کار به های اسالمی و حضور ساده و بی رعایت سادگی و پوشش و فرم  دليل تأثير منفی بر  آرایش در محيط 
 مراجعان؛ 

 هنری متناسب؛  بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصوالت متنوع فرهنگی،  اصالت - 
در ارتباط با الگوهای تبليغی آنها و تأثير    - خصوصًا صدا و سيما   - ها  نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه - 

 آن در جامعه؛  
زمينه فراهم -  ترویج  کردن  برای  فرهنگی  علمی_  توليدات  و  نشریات  کتب،  تهيه  برای  الزم  های 

 ؛ گویی به شبهات موجود در مورد آن فرهنگ عفاف و پاسخ 
هنری مانند تسریع در صدور مجوز و تشویق توليدکنندگان    - حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی  - 

 کنند؛ آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه می 
توليدکنندگان    ملی و مذهبی جهت ارائه الگوهای اسالمی و سالم به   - های لباس  برگزاری نمایشگاه - 

کنندگان؛   و مصرف 
آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش    تبيین و - 

 معيارهای رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی؛ 
نان  و ز   اهع؟ ، حضرت زینب اهع؟ های الهی اسالم چون حضرت زهرا تصویرکشيدن ابعاد شخصيت به - 

سازی و گسترش  های مذهبی و ملی و تأثير آن در فرهنگ نمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر در مناسبت 
 های اسالمی به صورت جذاب؛  ارزش 
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خانواده اطالع -  به  دقيق  و  مناسب  آسيب رسانی  علل  مورد  در  انحرافات  ها  و  اجتماعی  های 
کودکان خيابانی، طالق،  درخصوص زنان بی  دادن عدم رعایت  اعتياد، فرار دختران و نشان سرپرست، 

 ها؛ عفاف و حجاب در بروز این آسيب 
کاربردی درخصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعيین سهم و نقش هر دستگاه بر  انجام پژوهش   -  های 

 های انجام شده؛ اساس پژوهش 
کالس  ویژه مادران  به افزایی برای والدین  های دانش آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری 

های اجتماعی از طریق انجمن اوليا و مربیان  و توجيه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محيط 
های  ها و ارگان عفاف و حجاب در اختيار تمام سازمان   ای جامع و کامل درباره و موارد بسيار دیگر که برنامه 

گرفته است     . حکومتی و دولتی قرار 
 هکارهای فقهی مؤثر بر شناخت مفهوم عفاف جنسی در خانواده . را 3  - 5

گسترده با توجه به شيوع ناهنجاری  گيرتر می ها و عوامل  فرا به روز  که انحرافات جنسی را روز  کند  ای 
سازی غریزه جنسی تأثيرگذار باشد خانواده است. یکی از  تواند در متعادل مهمترین نهاد اجتماعی که می 

ای برای  مهم خانواده، تنظيم رفتار جنسی اعضای خود است که در شریعت اسالم احکام ویژه کارکردهای  
شدن مفهوم  ها باعث روشن آن وضع شده است و رفتار اعضای خانواده با یکدیگر براساس این آموزه 

 سزایی در جلوگيری از انحرافات جنسی دارد.  عفاف جنسی در خانواده است و تأثير به 

 . رفتار والدین با یکدیگر 1  - 3  - 5
گر درست اداره شود و اعضای آن به   خانواده مهمترین هسته  که ا خوبی  جامعه است. تردیدی نيست 

های عملی  تربیت شوند جامعه نيز به صالح خواهد رسيد. رفتار صيحيح زوجين در قبال یکدیگر یکی از راه 
کودکان است و در مقابل رفتارهای نامعقول و ا  براز تمایالت و عواطف جنسی زن و شوهر در منظر  تربیت 

می  پایه فرزندان  در  تواند  مفاسدی  چنين  از  جلوگيری  برای  شود.  فرزندان  در  جنسی  انحرافات  گذار 
خانواده و سپس جامعه باید منبأ اصلی یعنی، وظایف والدین در قبال یکدیگر برای مقابله با انحرافات  

 جنسی را بیان کرد. 
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 زوج اول( وظایف  
شوهر، رکن اصلی در خانواده است. والیت و قيموميت بر اعضای خانواده دارد و یکی از راهکارهای  

های فقهی بحثی با عنوان والیت یا قيموميت شوهر  فقهی عفاف جنسی والیت مرد بر زن است. در کتاب 
که در فقه ذکر شده حقوق متقابل زوجين است.  یکی از این    بر همسر مطرح نشده است و تنها چيزی 

که دو معنا دارد: تمکين خاص و تمکين عام. منظور از تمکين   حقوق، تمکين زن دربرابر شوهر است 
که احساس نياز جنسی و   که هر زمان و در هر مکانی  که مرد دارای این اختيار است  خاص آن است 

کند و زن مانع آن نشود مگر به  کرد باید بتواند برآورده  ،  1413ه شرعی )شهيد ثانی،  دليل عذر موج عاطفی 
(. منظور از تمکين عام یعنی، پذیرش سلطه و ریاست مرد بر خانواده و  103/ 3،  1417؛ سيستانی،  439/ 8

که زن هيچ نوع اراده گونه خانواده نه اطاعت محض از شوهر به   اطاعت از او در چارچوب اداره  ای  ای 
 (.  303/ 2،  1409نداشته باشد )امام خمينی،  

َل اهَّلُل َبْعَضُهْم َعلَی والی  َساِء ِبَما َفض َ اُموَن َعلَی الن ِ َجاُل َقو َ ِ َبْعٍض َو ِبَما    ت و قيموميت مرد بر زن از آیه: »الر 
ْمَواِلِهم 

َ
نَفُقوْا ِمْن أ

َ
که از مال  أ که خدا بعضی را بر بعضی برترى داده است و از آن جهت  ؛ مردان از آن جهت 

دست آمده است. در بحث والیت مرد بر زن  ( به 34ان تسلط دارند« )نساء:  دهند بر زن خود نفقه می 
کامل مرد بر زن هستند و   شود. برخی از فقها قائل به سلطه های متفاوتی از فقها دیده می دیدگاه  تام و 

همسر خود می  اختيار  صاحب  را ولی و  نيز  135/ 5،  1372دانند )طبرسی،  شوهر  (. عالمه طباطبایی 
(.  543/ 4،  1374داند )طباطبایی،  ميت را عام دانسته است، ولی به معنای سلب اراده زن نمی قيمو 

که مرد تنها در محيط خانواده بر همسر خود والیت دارد نه اینکه نوع مرد بر زن   دیدگاه دیگر این است 
مرد    ، سلطه (. دیدگاه دیگر 536تا، ص ؛ مقدس اردبیلی، بی 492/ 2،  1371برتری داشته باشد )ميبدی،  

بر همسر خود در موارد خاص است که نه تنها نوع مرد بر زن برتری ندارد بلکه والیت او مطلق نيست و در  
(. نظر دیگر،  3، ص 1387موارد خاصی چون طالق، تعيین مسکن و اذن خروج از منزل است )مقدادی،  

اه در بین فقهای متأخر و معاصر  مسئوليت شوهر در برابر خانواده است، نه والیت و قيموميت. این دیدگ 
واژه  دارد.  زیادی  آیه   طرفداران  در  معنای    قوام  به  بلکه  نيست  سلطه  و  والیت  معنای  به  مذکور 
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امور خانواده است. براساس این دیدگاه مدیریت و مسئوليت    های زندگی زن و اداره دارشدن هزینه عهده 
(. یکی از  20/ 6،  1387؛ شيخ طوسی،  207، ص 1379ی،  امور خانواده برعهده مرد است )مدرس   اداره 

که  گوید: »این مذکور چنين می   فقهای معاصر در تفسير آیه  به زن بگوید تو تحت فرمان    قرآن طور نيست 
می  مرد  به  بلکه  هستی  آملی،  مرد  )جوادی  داری«  برعهده  را  منزل  و  زن  سرپرستی  تو  ،  1376گوید 

گونه برتری ندارد و اداره و ریاست خانواده نوعی تعهد  مرد بر زن هيچ (. براساس این دیدگاه نوع  392ص 
که برعهده   مرد قرار داده شده است.   است 

که منافی رابطه  زوجيت و تمکين او دربرابر شوهر نباشد و در اصطالح نشوز تلقی    زن در انجام اموری 
گر مرد بداند  ( در  74، ص 1393نشود، آزاد است و مرد حق منع ندارد. )کاظمی،   بحث عفاف جنسی ا

جنسی می  انحرافات  گرفتار  او  مصلحت همسر  براساس  باشد  شاغل  زن  و  بنيان  شود  حفظ  سنجی، 
منجالب فسادهای اخالقی، بررسی جو   گرفتاری در  از  روابط خانوادگی، ممناعت  خانواده، استحکام 

کم بر جامعه و مطالعه آمار ناهنجاری  تواند مانع از اشتغال زن شود و مبنای  های اخالقی و جنسی می حا
اصلی زن، تربیت فرزندان و حفظ پایداری روابط    این ممانعت، بحث اذن خروج از منزل است؛ زیرا وظيفه 

گر زن پوشش مناسبی برای    خانوادگی است نه تأمين نيازهای مالی خانواده که وظيفه  مرد است یا حتی ا
تواند مانع از خروج وی از  حجاب یا بدحجاب است نيز مرد می د و بی کن بیرون رفتن از منزل انتخاب نمی 

گر زن هم  گرفتارشدن در فساد وی می منزل شود. ا که ترس از  تواند  رود مرد می نشينان فاسدی دارد 
 مسکن خود را تغيیر دهد. 

 . وظایف زوجه 6
 . نصح و خیرخواهی 1  - 6

در   جنسی  عفاف  تربیتی  راهکارهای  از  یعنی،  یکی  خيرخواهی  است.  خيرخواهی  و  نصح  خانواده، 
رخواهی گاهی  ي ساز اسالم که منزلت واالیی دارد. خ خواستن خير و خوبی برای دیگران در فرهنگ انسان 

  نده ی آن کار و گو   ا سخنی که مصلحت کننده ی عنی درخواست عمل  ی حت  ي حت، هم معناست و نص ي با نص 
که صالح مخاطب در آن باشد و نهی از چ ا دعو ی آن سخن را درپی داشته باشد   که تباهی  ي ت به آنچه  زى 
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کسی  ي ن، ناصح و خ ی ، ذیل واژه خيرخواهی( بنابرا 1367و فساد درپی دارد. )موسوی بجنوردی،   رخواه 
گفتار ن  کردار و  که به  کند )موسوی بجنوردی،  ی ك راهنما ي است  کند و خود عمل  ( خداوند از  1367ی 

کرم رخواهی و دلسوزى رسول ي خ  َك باِخٌع َنْفَسَك ااَل   اد می ی ن ي چن  ص؟ ا گو ي ُکوُنوا ُمْؤِمن ی کند: »َلَعَل  ا از  ی َن؛ 
ه  ی ه و آ ی ن آ ی (. ا 1خواهی جانت را از دست بدهی« )شعراء: آورند، می مان نمی ی نکه آنها ا ی شدت اندوه ا 

م در طبق  ت مرد ی حت و هدا ي ش را در راه نص ی جان خو   ص؟ ح دارد که رسول خدا ی ششم سوره کهف، تصر 
امبران  ی گر پ ی کرد. د ر و صالح دعوت می ي داشتی آنان را به خ گونه چشم چ ي اخالص نهاده بود و بدون ه 

کرده است: هود،  ی برای نمونه از چهار نفر آنان    د ي مج   قرآن ژگی را در حد اعال داشتند.  ی ن و ی ز ا ي الهی ن  اد 
گرفتار انواع  نوح، صالح و شعيب. در بحث عفاف جنسی در زندگی زوجين نيز   که  گر زن، شوهر خود را  ا

کمک به نصيحت او بپردازد،   انحرافات جنسی اعم از فردی یا اجتماعی است به قصد خيرخواهی و 
 تواند از انحرافات جنسی او جلوگيری کند و باعث استحکام روابط خانوادگی شود. می 

 . مشاوره و حکمیت 2  - 6
گاه در اختالف  آنها به انحرافات جنسی یکی از زوجين    که ریشه   خانوادگی های  با توجه به نکات یادشده 

که در این زمينه  گردد استفاده از دیگران به برمی  کسی است  ویژه مشاوران ضرورى است البته مشاور 
کرده است و شرایط و توانایی  های الزم برای حل مسائل خانواده را دارد. برخی شرایط عمومی  تحصيل 

گاهی الزم در موضوع مورد مشاوره و زمينه مشاور عبارتند ا  های آن، توانایی ایجاد ارتباط عاطفی با  ز: آ
بودن از هرگونه سوء نيت، حلم و بردبارى، رازداری، توانایی ادامه مشاوره، الگوى  دیگران، خلوص و خالی 

مشاوره خانوادگی  ( استفاده از حکميت و داوری نيز نوعی  71  - 66، ص 1391بودن و تقوا. )فقيهی،  مناسب 
که برای عفاف جنسی بین زن و شوهر می  گر وضعيت خانواده به است  کرد. ا ای  گونه توان از آن استفاده 

که احتمال فروپاشی خانواده وجود دارد در این حالت توصيه می  شود دو داور از بستگان زن و مرد  است 
کنند. انتخاب دا  ور از بستگان زن و مرد به چند جهت است:  انتخاب شوند تا به اختالف آنها رسيدگی 

گاه  ترند. دوم، وجود داورهای از  نخست، خویشاوندان زوجين از وضعيت روانی و شرایط زندکی آنها آ
که از حقوق و منافع آنها حمایت خواهد شد.   خویشاوندان مایه دلگرمی آنهاست؛ زیرا اطمينان دارند 
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ش نظر دو داور ازسوی زوجين خواهد شد. چهارم،  سوم، مالحظات روابط خویشاوندی موجب پذیر 
خویشاوندان بیش از دیگران به حمایت دو طرف پرداخته و سعی بیشتری در تحکيم روابط و اصالح بین  

های جلب محبت آنها و  زوجين دارند و پنجم، خویشاوندان به روش و فنون حل مشکالت زوجين و راه 
گاهی بیشتری د  کراهت طرفين  ارند و بهتر می نقاط مورد اتکای طرفين آ توانند به راز و سبب نفرت و 

 (. 354، ص 1393ببرند )قائمی،  پی 

 . امر به معروف و نهی از منکر 3  - 6
که زن می  کند بحث  از راهکارهای فقهی  تواند در قبال همسر خود در بحث عفاف جنسی از آن استفاده 

ٍة  ي د: »ُکنُتْم َخ ی فرما ی ن م ي ال خطاب به مؤمن وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. خداوند متع  َم 
ُ

َر أ
ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَکِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهَّلل 

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللَن 

ُ
د  ي مردم هست   ی ن امت برا ی ؛ شما بهتر أ

عمران:  د« )آل ی آور ی مان م ی ا   د و به خدا ي کن ی منکر م از ی معروف و نه به    که امر   ی د آمده است، مادام ی که پد 
ت   ص؟ (. رسول خدا 110 کلت األمر بالمعروف و النه   ی فرمود: »اذا ام  اهَّلل  أذنوا بِوقاٍع من ي عن المنکر فل   ی توا
گذاشتند، پس آماده واقعه ی کد ی منکر را به  از ی معروف و نه به  امت من امر   ی ؛ وقت ی تعال  از جانب خدا    ی ا گر وا

که نهادینه . یکی از ازش ( 59/ 5،  1407باشند« )کلينی،   کردن آن اهميت دارد نهاد امر به  های اسالمی 
معروف و نهی از منکر است. این مسئوليت در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی مطرح است.  

آیه  فرماید: »یا ایها الذین امنوا قوا انفسکم و اهليکم نارًا؛ خود و  سوره تحریم می   6  خداوند متعال در 
که در نهاد امر  بستگا  ن خود را از آتش نگاه دارید«. براساس مسئوليت متقابل اشخاص نسبت به یکدیگر 

گر زن متوجه وجود ناهنجاری به معروف و نهی از منکر خودنمایی می  های رفتاری یا عقيدتی خاص  کند ا
ر به معروف یا نهی از  تواند او را ام با عنوان منکر یا ترک معروف در همسر خود شود با وجود شرایطی می 

شود بلکه با تحقق شرایط امر به معروف و نهی از  منکر کند. این امر والیت و قيموميت مرد محسوب نمی 
کمک به بهسازی زندگی دنيوی و اخروی همسر محسوب می  شود. این  منکر در راستای حمایت زن و 

گ امر اختصاص به زنان ندارد بلکه مردان نيز می  سترش فرهنگ عفاف جنسی در خانواده از  توانند برای 
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کنند؛ زیرا بسياری از مسائل با بحث والیت مرد قابل حل است. بنابراین، وجوب امر   این روش استفاده 
 به معروف و نهی از منکر در بحث وظایف زن در قبال مرد مطرح شد. 

 . والدین و فرزندان 7
کنند به والدین نقش مهمی در پرورش رفتارهای جنسی   صورت  موقع و به فرزندان دارند. آنها باید سعی 

 های اسالمی به آموزش مسائل جنسی به فرزندان بپردازند. صحيح و با استفاده از آموزه 

 . والیت پدر بر فرزند 1  - 7

کارکردهای والدین نسبت به فرزندان برای جلوگيری از انحرافات جنسی یا ارتقای عفاف جنسی   یکی از 
که قانون در خانو  کارکرد فقهی والیت پدر است. ولی در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری  گذار  اده، 

که حجرشان متصل به زمان صغر است( به پدر   کودک )سفيه و مجنونی  گاه تربیت  برای اداره امور مالی و 
کرده است. )ماده   والیت    ص؟ کرم ا ر  ق.م( براساس روایت عمروبن شعيب از پیامب   1183و جد پدری اعطا 

برای فصل خصومت پدر و پسری فرمود: »تو و اموالت از آن پدرت هستی«    ص؟ شود. پیامبر پدر ثابت می 
شود و والیت  (. این حدیث اطالق دارد و شامل همه دوران زندگی انسان می 291/ 20،  1409)حرعاملی،  

گذشته  بر خود فرزند و اموال فرزند را دربرمی  از صعف سند، اطالق آن مورد خدشه  گيرد. این حدیث 
کس نيست  فقها اتفاق دارند که کودک پس رسيدن به سن بلوغ و رشد تحت والیت هيچ   است؛ زیرا همه 

کند حتی در امر مهمی مانند ازدواج  و می  کسی بر خود در اموال خود تصرف  تواند بدون سلطه و والیت 
کند. در مورد ازدواج دخت می  که باید خواست و رضایت  تواند مستقل عمل  ران رأی مشهور این است 

(. نظر برخی فقها بر این است که این  5، ص 1379دختران برای ازدواج درنظر گرفته شود )عالیی رحمانی،  
که فرزند احترام پدر خود را داشته باشد یا بیانگر نيازمندی و   قبيل روایات بیانگر حکم اخالقی است 

کسی  431/ 1،  1411)مکارم شيرازی،    وجوب نفقه پدر بر فرزند است  (. بنابر اصل عدم سلطه و عدم والیت 
که پدر بعد از سن بلوغ، والیتی بر فرزند ندارد تا بتواند مسائلی چون عفاف   گفته شود  گر  بر دیگران، ا

کند، می هنجاری جنسی را آموزش دهد یا از نا  توان این مسئله را با وجوب امر به  های جنسی جلوگيری 
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کرد؛ یعنی والدین با استفاده از این دو روش به مقصود  م  عروف و نهی از منکر و یا نصح و خيرخواهی حل 
که پرورش فرزند صالح و تعادل در غریزه جنسی فرزندان است، برسند.   خود 

 خوابگی های دینی به مسائل هم . توصیه 8
 . نخوابيدن کودک با پدر و مادر 1  - 8

کرم  گر مردی با همسر خود بیاميزد و در اطاق کودک    ص؟ در روایتی از پیامبر ا آمده است: »به خدا سوگند ا
کودک  بیداری، آن  دو را درحال آميزش ببيند و سخنان آنها و همچنين صدای نفسشان را بشنود آن 

کاری آلوده می  گر دختر باشد یا پسر سرانجام به زنا (  16/ 5،  1409شود«. )حرعاملی،  رستگار نخواهد شد. ا
کنيزانشان نياميزند؛  فرماید: »زمانی می   ع؟ مام صادق ا  کودکی حاضر است مردان با زنان یا  که در اطاق 

کودک چنان درک می  که قادر است به زیرا  کند« )حرعاملی،  خوبی آن کند  ،  1409را برای دیگران توصيف 
کودک دچار بلو 16/ 5 گر در محيط خانواده حریم خصوصی جنسی رعایت نشود  شود و  غ زودرس می (. ا

می  او  روح  و  جسم  بر  نامطلوبی  نامطلوب  عوارض  عوارض  نوع  این  از  جلوگيری  برای  اسالم  گذارد. 
کرم  ا پیامبر  از  حدیثی  جمله  از  دارد  می   ص؟ راهکارهایی  که  »زمانی است  شما  فرماید:  فرزندان  که 

کنيد« )مجلسی،  هفت   (.  114/ 3،  1403ساله شدند بستر خوابشان را از یکدیگر جدا 

گفتار صحیح والدین 2  - 8  . پوشش و 
شود. رعایت پوشش مناسب  ها براساس فرهنگ و اعتقادات آنها تنظيم می ميزان پوشش در خانواده 

براساس الگوهای اخالقی و اسالمی در خانواده بسيار اهميت دارد و ثبات و آرامش و امنيت در خانواده را  
خانواده آسيب کند. پوشش نامناسب وا ایجاد می  کند مانند بلوغ  هایی به فرزندان وارد می لدین در 

زودرس در سن نوجوانی، پوشش نامناسب والدین و اطرافيان زمينه تحریک جنسی سریع فرزند را فراهم  
کوچه و خيابان آنچه را دیده بر دیگران تطبيق می می  گاه در  کم کند و ناخودآ شدن حيا  اهميت کند؛ ب( 

که مادر خود را هميشه نيمه عریان می و عفت، ن  کرد از اینکه دیگر  وجوانی  بیند، احساس شرم نخواهد 
گرامی اسالم  کاملی ندارد،    ص؟ اقوام خود را با همان وضع ببيند. پیامبر  که حيا ندارد دین  فرمود: »کسی 

گر مادر  (. از نظر 256، ص 1385؛ ورام، 106/ 2، 1407شرم و حيا بخشی از ایمان است« )کلينی،  فقها نيز ا
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باشد، جایز نيست )شبيری زنجانی و مکارم  عریان در منزل بپوشد و محرک و مفسده لباس نيمه  دار 
( و در غير این صورت نيز سزاوار است شئون اسالمی و آداب عرفی رعایت شود )نوری همدانی و  شيرازی 

کلمات    والدین باید در مقابل فرزندان رعایت عفت و حيا   شبيری زنجانی(.  گفتار نيز داشته باشند و از  در 
طور صریح سخن نگویند و در شنيدن  های جنسی انسان به های مربوط به مسائل جنسی و اندام و واژه 

کلمات نرمش به خرج ندهند، همچنين رفتار و نگاه پدر و مادر به یکدیگر درحضور فرزندان نباید   این 
 (. 217، ص 1391م رفتار جنسی در آنها احساس شود )نحوی،  ها و عالئ ای باشد که نشانه گونه به 

 . آموزش استیذان برای ورود به فرزندان 3  - 8
که ا   قرآن در   اند  ده ي د بندگان شما و آنها که هنوز به حد بلوغ نرس ی د با ی ا مان آورده ی آمده است: »اى کسانی 

که لباس از  ش از نماز  ی در سه هنگام از شما براى واردشدن به خانه رخصت طلبند: پ  صبح و هنگام ظهر 
ر آن سه هنگام، شما و  ي ن سه وقت، وقت خلوت شماست. در غ ی د و بعد از نماز عشا. ا ي کن رون می ی تن ب 

گر بر  ی ا آنها گناهی مرتکب نشده  کند و خدا دانا  ان می ی ن براى شما ب ي چن ن ی ات را ا ی د. خدا آ ی گر بگذر ی کد ی د ا
اند  حد تميز رسيده اند، ولی به اشاره شده است اطفالی که بالغ نشده ( در این آیه  58م است«. )نور:  ي و حک 

از عورات، شرمگاه  منظور،  هاست )ابن برای ورود به محل استراحت والدین باید اجازه بگيرند. منظور 
فرماید: »فرزندان در این سه وقت برای ورود به اطاق  (. دليل اینکه خداوند در این آیه می 47/ 9،  1414

که چون این سه وقت، زمان استراحت والدین است و پوشش مناسبی  وا  لدین اجازه بگيرند این است 
گر از محارم باشد   ندارند و امکان رویت عورت والدین وجود دارد. در اسالم، نگاه به عورت دیگری حتی ا

گرچه حرمت فقهی ندارد  19/ 1،  1409حرام است« )خمينی،   کودک به عورت بزرگسال ا و برای  (. نگاه 
گناه، حرام نيست، ولی از لحاظ تربیتی، قبح نگاه به عورت دیگران نزد  والدین نيز به  دليل عدم خوف در 

ع،  217، ص 1386شهری،  عفتی او خواهد شد )محمدی ری رود و موجب بی می فرزند ازبین  ؛ ایزانلو و زار
کودکان نابالغ و مميز است. فرز 14، ص 1394 گفته شد برای  که به حد بلوغ رسيده (. آنچه  اند باید  ندانی 

 مثل دیگر افراد در همه اوقات برای ورود به حریم خلوت والدین اجازه بگيرند. 
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 . فرزندان با یکدیگر 4  - 8
ویژه خواهر و برادر، اهميت زیادی دارد و رعایت حدود شرعی و عرفی  ارتباطات خانوادگی بین فرزندان به 

سزایی دارد. در روابط بین خواهر و برادر  لوگيری از انحرافات جنسی نقش به در استمرار روابط عفيفانه و ج 
در  جنس )خواهر با خواهر یا برادر با برادر( دو مقوله مطرح است: یکی بحث نگاه و دیگری پوشش.  یا هم 

نگاه    توان جنس به غير از عورتين به تمام بدن محارم خویش می موضوع نگاه ميان خواهر و برادر و یا هم 
گونه  انگيزبودن این انداخت، مشروط به آنکه این نگاه به قصد لذت نباشد. همچنين ترس از مفسده 

(. بنابراین،  549/ 1،  1414ها به بدن محارم از جمله خواهر و برادر دربین نباشد )طباطبایی یزدی،  نگاه 
د عورتين یکدیگر و یا دیگر محارم خود  توانن جنس )خواهر خواهر و برادر و برادر( نمی برادر و خواهر و یا هم 

گرچه بدون قصد لذت و ایجاد مفسده  ای باشد. در مورد پوشش ميان محارم از نظر فقه،  را ببينند ا
که لباس زن باعث ایجاد مفسده خاصی در محارم شود یا حتی  پوشاندن عورت الزم است. درصورتی 

اهَّلل  ر متعارف و مناسب لباس بپوشد )رهبری و آیت احتمال یا ظن وقوع در حرام باشد، زن باید به مقدا 
 . مکارم( 

گر خوف  جز عورت، به همه توانند به با توجه به شرع، خواهر و برادر می  کنند ا جای بدن یکدیگر نگاه 
وقوع در گناه نباشد، اما خواهر و برادر و محارم باید در پوشش خود معيارهای عرفی و اخالقی را نيز رعایت  

ویژه خواهر و برادر و جنس موافق یا  رع برای تقویت جایگاه عرف و اخالق در خانواده و محارم به کنند. ش 
کرده است. همچنين  مخالف، نگاه با قصد و لذت و مفسده  انگيز ميان خواهر و برادر و دیگر محارم را منع 

،  1393است )معصومی،    انداختن دیگری، حرام دانسته حرام هایی از بدن به قصد به نپوشاندن قسمت 
کرد؛  (، پس با رعایت معيارهای عرف می 101ص  توان حریم عفاف و حيا را در نهاد مقدس خانواده حفظ 

تواند تبعات فراوانی  ها می اعتنایی به مقوله فرهنگ و رسوم پوشش ميان محارم در عرف خانواده زیرا بی 
 دنبال داشته باشد. را به را به همراه داشته باشد و مفاسد فردی و اجتماعی جنسی  
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 گیری . نتیجه 9
شدن مفهوم عفاف  ها برای روشن دوران   با توجه به وجود انحرافات جنسی فردی و اجتماعی در همه 

جنسی، عناوین و راهکارهای فقهی وجود دارد تا مفهوم عفاف جنسی خانواده روشن شود. از جمله  
که برخی مصاد  که در شناسایی مفهوم عفاف جنسی مؤثر است آیات و روایات است  یق  عناوین فقهی 

آنها بیان شده و به  که معتقدند حفظ نظام    سيره   وسيله فردی و اجتماعی انحرافات جنسی در  عقال 
عوامل حکومتی مانند بیانات رهبری و    وسيله شود و همچنين به حکومتی با حجاب و عفاف حاصل می 

کارگزاران    وسيله باب به اهتمام ایشان به گسترش حجاب و عفاف بین مردم و جامعه و قوانينی که در این  
شده، جزء مهمترین عناوین برای شناخت مفهوم عفاف جنسی  های وضع حکومتی برای تمام ارگان 

که در خانواده وظيفه دارد، والدین نسبت به یکدیگر هستند. برای مثال شوهر با   کسانی  هستند. از 
که بر همسر خود دارد، می  واند عفاف جنسی را در خانواده تقویت  ت استفاده از حق والیت و قيموميتی 

تواند با نصيحت، مشاوره و حکميت و امر به معروف و نهی از منکر از انحرافات جنسی  کند و زن نيز می 
کند. البته زوج نيز می  تواند از راهکارهای نصح، حکميت و امر به معروف و نهی از  شوهر خود جلوگيری 

و  مسئله  چون  ولی  کند،  استفاده  دربرمی منکر  را  آنها  قيموميت  و  زن  بر  شوهر  جزء  الیت  پس  گيرد، 
 راهکارهای مربوط به زوجه بیان شده است.  
که بر فرزندان خود تا قبل از سن  در روابط بین والدین و فرزندان، پدر می  تواند با استفاده از والیتی 

کند و همچنين راهکار  های دین بر همخوابگی  توصيه   بلوغ دارد بر رفتارهای عفيفانه جنسی آنها نظارت 
کودکان از هم و آموزش استيذان برای ورود به   کردن بستر  کودکان، جدا مانند جداسازی بستر والدین از 

کمک می  کودکان  کند. راهکارهای شرعی و عرفی در پوشش و  اطاق والدین به تقویت عفاف جنسی در 
کودکان جلوگيری می نگاه فرزندان به یکدیگر و بیان حدود آنها وجود دارد    کند. که از انحرافات جنسی 
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