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کند، تا تنها میای است که آتش شهوت درون انسان را محافظت ای شیشهسان محفظههبو حجاب عفاف 
برای انسان با مدیریت درست، گستره این آتش فراگیر شده و ذر مادی نشود، بلکه های زودگصرف لذّت

تبیین و کتاب حاضر ضمن معرفی عفاف  مند گردد.همیشه از حرارت و نور معنوی و معرفتی آن بهره
سپس ن انسان پرداخته و دروجایگاه آن از منظر قرآن و روایات، به مهمترین راهبردهای تحقق عفاف در 

پوشی، حجاب، آداب وارد گیری از سوره مبارکه نور و روایات اهل بیت علیهم السالم، چشمهرهبا ب
معرفی شدن به حریم دیگران و همچنین ازدواج را به عنوان راهبردهای عملی احیای عفاف در جامعه 

به و بیان کرده نموده است. فصل آخر کتاب چگونگی پرداختن به مسائل جنسی با رویکرد عفاف را 
 .کندمیآموزش آن به کودکان و نوجوانان اشاره  بایدها و نبایدهای

مند جاری شدن هر حقیقی در هر بستر و موقعیتی نیازمند به وجود سنخیت و هماهنگی است، چنانکه بهره
حرکت برای نیست. بر این اساس شدن از هدایت قرآن نیز بدون برخورداری از طهارت و تقوی ممکن 

به سوی امت واحده توحیدی، الزم است که نخست صفات فطری پایه که اساس سنخیت و هماهنگی 
سازی ها و جوامع مختلف بشری فعالکنند در میان انسانانسان با ملکوت و معارف وحیانی را ایجاد می

 شود.
تری برخوردار است از اهمیت و جایگاه ویژه این مهم در جوامعی چون ایران که از نعمت حکومت دینی

در این جوامع، عدم اهتمام به این سنخیت و هماهنگی به مرور موجب دوری  ، زیرابرخوردار است
تواند موجبات شکست حکومت دینی و انقالب اسالمی را و در نهایت می شده جامعه از حقایق فطری

گان جامعه و خصوصا مسئوالن فرهنگی، آموزشی و ایجاد کند. بر این اساس الزم است که تمامی نخب
های اخالقی اهتمام بسیار زیادی داشته باشند، و حتی امنیتی کشور، نسبت به این قبیل صفات و ویژگی
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سازی این شناسی و همچنین جریانریزی و سیاستگذاری در راستای تحقق، ارتقا، آسیببرنامه
 مورد توجه قرار گیرد. ،گذاری، اجرا و البته نظارتانونق عات در سطوح کالن فرهنگی، امنیتی،موضو

یکی از این صفات اساسی، عفاف است، چنانکه در آیات قرآن و همچنین در روایات وارده از اهل بیت 
علیهم السالم به عنوان یکی از صفات اولیه هر انسان فطری قلمداد شده و صفات دیگری چون 

 روند.آن ارتباط مستقیم داشته و یا آنکه از ثمرات آن به شمار می حریّت و البته تقوی، باجوانمردی، 
حجاب  ا به معنایجامعه ما صرفدر له عفاف که أاندیشانه نسبت به مساین در حالی است که نگاه ساده

قلمداد شده است، در کنار عملیات گسترده فرهنگی دشمنان این نظام در مورد تهاجم قرار دادن این 
بایست بحث عفاف را به عنوان نسل جوان، کار را به جایی رسانده است که میمیان  درخصوصا ، صفت

 یکی از مهمترین موضوعات امنیت ملی کشور مورد بررسی و اقدام عاجل قرار داد.
انگاری در سطوح مختلف تداوم همان ساده تواند موجب تأسف بیشتر باشد،میدر این میان آنچه 

 و تنها بابدون انجام مطالعات عمیق پژوهشی و راهبردی، بخواهیم که آنجا تا مسئولین و نخبگان است 
داده و  ، مسأله عفاف را در جامعه ارتقاانجام اقداماتی فیزیکی و بدون پشتوانه و برنامه جامع

شود برخی مسئولین و کند که مشاهده میآمیز پیدا میوقتی صورت فاجعه سازی نماییم. کارنهادینه
ا و هت پرکردن این خأل علمی به سرعت به نظامات علمی دنیای غرب متوسل شده و برنامهها جهگروه

های علمی در جامعه عفّتی است را به عنوان نسخهو بی رواج فحشا های دنیایی که خود مبدأآموزه
ه های جنسی در مقطع دبستان است کنمایند. یک نمونه از این فجایع ارائه آموزشاسالمی اجرایی می

گیرد، حال آنکه کامال به تقلید از دنیای غرب ارائه شده و با اهتمامی علمی مورد مفاخره نیز قرار می
در قرآن کریم در پرداختن به این موضوع نهایت رعایت عفاف را نموده است و هرگز در موارد خداوند 

تواند این معارف وحیانی میپردگی به بیان مطالب نپرداخته است. دور بودن از دیگر نیز بدین حد با بی
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جامعه ما را به سویی سوق دهد که همان اشتباهات بزرگ و وحشتناک دنیای غرب در ترسیم نظام انسان 
که یک نظام توحیدی و اسالمی را که بلو زندگی انسانی را مرتکب شده و این بار نه تنها یک جامعه، 

 .یمبکشان امید بسیاری از مستضعفان عالم است به شکست و نابودی
آن هم مختص به گروهی از افراد جامعه، بلکه  ،فقط یک حکم شرعی سادهن کریم نه منطق قرآدر عفاف 

برای نزول سنخ و همبستری متناسب بواسطه آن شناسانه است که شناسانه و هستیمبیّن ساختاری معرفت
فاظتی آگاهانه دانست که به به بیان دیگر باید عفاف و حجاب را ح. شودایجاد میهر حقیقت و رحمتی 

نماید که دیگر هیچگاه سوء و چنان آن را زیبنده و آراسته میانسان و جامعه کرامت بخشیده و آننفس 
مراتب  صفتی با فضیلت است که موجب ارتقاحراست نورانی عفاف خود زشتی در آن راه نخواهد یافت. 

ها و و همچنین برخورداری از قابلیت کمالی نفس شده و بدین ترتیب زمینه شکوفایی استعدادها
 نماید.های باالتر را نصیب انسان و جامعه میتوانمندی

که مقصدی جز نابودی انسانیت انسان  شیطان و رهبران جریان شرک و نفاقهایی چون باید دانست گروه
می از دهند، بخش مهنداشته و برای رسیدن به مطامع پلید خود بشریت را به سوی حقارت سوق می

های در این مسیر گروهو کنند اقدامات خود را به از بین بردن عفاف در جامعه انسانی معطوف می
های ها گره زده و بدین ترتیب گروههای دنیایی خود را به این برنامهمندیسودجویی نیز هستند که بهره

 نمایند.میخود مختلف جامعه خصوصا جوانان را قربانی اهداف شوم و پلید 
منشوری جامع در خصوص له عفاف، نسبت به مسأچنین درک عمیق و راهبردی  دین الهی با معرفی

نفوس انسانی را نسبت به ، دهد تا از رهگذر آنارائه میعفاف و حجاب را به تمامی جوامع بشری 
زمینه  کرامت نفس انسانی، یحقیقت وجودی خود و جایگاه متعالی آن آگاه نموده و بدین ترتیب با ارتقا

 ها فراهم نماید.مراقبت و حراست آگاهانه را در میان انسان
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تبیین آیات الهی به جهت شکوفا نمودن تعقل، بکارگیری قدرت تفکّر، فعال نمودن خیرگزینی و 
های مختلف زندگی اجتماعی با ای از آداب در عرصهمندی از ذکر و مجموعه گستردهگرایی، بهرهآخرت

 های دین برای این منظور است.زن و احیای جایگاه خانواده، از مهمترین برنامه تأکید بر مقام شامخ
دیده در جریان عفاف و حجاب را در نهایت کرامت از های آسیبضمنا احکام دین الهی سعی دارد تا گروه

قدامات ها و در جوامع انسانی، آنها را از گزند ادرونی در انسان یاین آسیب رهانیده و با ایجاد ارتقا
 شوم دشمنان رهایی بخشد.

ای ارائه معرفیقرآن و معارف اهل بیت علیهم السالم، ضمن گیری از کند با بهرهنوشتار حاضر تالش می
پس راهبردهای تحقق از مفهوم عفاف از منظر قرآن کریم، جایگاه آن را در زندگی انسان تبیین نموده و س

را های مختلف رشد انسان ختن به مسائل جنسی در دورهو همچنین نحوه پرداسازی آن جریانعفاف، 
 بررسی نماید.

سازانه به الزم به ذکر است که این پژوهش تنها یک گام ابتدایی برای حرکتی علمی، همه جانبه و نظام
که در این نوشتار وجود دارد، تنها  یرغم تمامی نواقصسوی تحقق عفاف در جامعه به شمار آمده و علی

 ند تا مسیری را در این جهت باز نماید.کتالش می
روش مراجعه »های تدبر در قرآن و با تأکید بر مبتنی بر روشحاضر پژوهش ضمنا الزم به ذکر است که 

له، یکی از أنگاشته شده است. در این روش برای پاسخ به یک مس« به قرآن؛ از موضوع تا عملیات
ر نظر گرفته شده و پس از تدبر در آن سوره مبتنی بر های قرآن به عنوان سوره اصلی و محوری دسوره
ای، ادبی و مانند آن، منظومه موضوعات سوره ترسیم شده و سپس ای، سورههای مختلف واژهروش

شود. بدین له مورد بحث در نسبت با تمامی آیات و موضوعات آن سوره شناسایی میأمختصات مس
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مورد مطالعه قرار گرفته و  ،له مورد تحقیقع تبیین مسأجامترتیب تمام آیات سوره به عنوان منشور 
 شود.ساختار نقشه کلی مبتنی بر همان ترسیم می

در این پژوهش سوره مبارکه نور به عنوان سوره محوری در بحث عفاف در نظر گرفته شده و تمامی 
 طراحی و تدوین شده است. ،تحقیق مبتنی بر ساختار این سوره

ار کبروش عفاف و هم در ساحت  ، یعنیر هم در ساحت موضوع مورد بحث آنبر این اساس کتاب حاض
گرفته شده در پژوهش، مطالب و نقطه نظرات مهم و قابل توجهی دارد که مطالعه آن خصوصا به 

 شود.ریزان علمی و فرهنگی پیشنهاد می، سیاستگذاران و برنامهاندیشمندان، پژوهشگران
های ها و ایدهمولفه، مفاد این کتابتوانند با استفاده از رهنگی میهای فتمامی سطوح فعال در حوزه

ای در رابطه با ی و رسانهریزی، طراحی عملیات و تولید محصوالت فرهنگدر خصوص برنامهخوبی را 
  دریافت کنند. موضوع عفاف

ی مبتنی بر ساختار ای عملیاتی، سریع و کامال علمتواند ایدههمچنین روش مورد استفاده در این کتاب می
لیاتی کردن آن ریزان جامعه در پرداختن به مسائل مختلف و عمقرآن ارائه دهد تا تمامی مدیران و برنامه

 استفاده کنند. شودر جامعه از این ر
های اندک ما از پراکندگی به لطف و مدد امام عصر عجل اله تعالی فرجه الشریف این سعیامید است 

هم قرار گرفتن و خالص شدن آن، بستر مناسب برای جاری شدن حقیقت امام در خارج شده و با کنار 
 جامعه فراهم شود تا چشمان منتظران عالم به ظهور حضرتش روشن گردد.

 در زندگیآن جایگاه معرفی عفاف و فصل اول: 
 عفافدرونی راهبردهای تحقق فصل دوم: 
 )سوره مبارکه نور(در جامعه عفاف و چگونگی احیای آن ساختار اجتماعی فصل سوم: 
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 عملی احیای عفاف در جامعه هایراهبردفصل چهارم: 
 زندگی انسانختلف های معفاف در دورهبیان مسائل جنسی و فصل پنجم: 
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