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 و روایات دیدگاه آیات  کالم از آموزش عفت   هایراه 
 

 نجفی  حمدیه

 3طلبه سطح  

 

 کیده چ

از  آرامش  های سرچشمه   ترینمهماز   پایداررسیدن به شادی عمیق    عوامل  تریناساسی  و  اجتماعی   و    ، در زندگی خانوادگی و 

حتی در   جاهمهدر    ایپدیده  صورتبهو  فته  اجتماعی که در جامعه رواج یا  هاینابهنجاری و کنترل زبان است ویکی از    مدیریت

سخن از کلمات زشتی   داشتننگاهعفت کالم در اصطالح یعنی    ،عدم عفت در کالم است  مسئله  پیداکردهمیان فرزندانمان بروز  

پس  از طریق گفتاری و نوشتاری نیز اشاعه یافته    فحشا  ،در عصر بحران معنویت  متأسفانه  . پسنددنمیکه عقل و شرع آن را  

راه بیان  به  شد  دیده  شودضرورت  پرداخته  روایات  و  آیات  دیدگاه  از  کالم  عفت  آموزش  طریق    مطالب  .های  از  پژوهش  این 

های آموزش عفت کالم  در این پژوهش سعی بر آن است راه تحلیلی ارائه گشته است–ای گردآوری و به روش توصیفی  کتابخانه

  و جوانینوجوانی    دوراندر    ، کودکی  دورانآموزش عفت کالم در    هایراهارائه  هش  از این پژو  هدف   .شود در سنین مختلف بیان

کودکی    دورانآموزش عفت کالم در    هایراه  ازجمله  که  ؛استولت سن  که  دورانآموزش عفت کالم در    هایراهبیان    درنهایت و  

الگو  و جوانیوانی  آموزش عفت کالم در نوج  هایراه   از  .است  گوییقصه  و روش  تشویق  ،بازی  ،خانواده   و فضای  مشاوره  ،ارائه 

دررسانه   نیز  که  دوران  و  سن  کتابهایراه به    توانمیولت  تهیه  چون  فضای  مشاوره  ،ی  نمود  و  اشاره  حاضر    پژوهش  .رسانه 

کلیات و مفهوم  به همراه  جوانی و کهولت سن  _  نوجوانی  ،کودکی  دورانبه ترتیب به آموزش عفت کالم در    سه فصلمشتمل بر  

 .  هستناسی ش

 

 روایات  ،آیات ،کالم  ،عفت ،آموزشهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

قدیمی  ابراهیم   حضرت  .است  هسرمای  و   ثروت  از  باالتر  حتی  ،است"ادب  " آدمی   حیات  هایمیراث  و  هاسرمایه  تریناز 

 فَهُوَیَشفِینِ  وَإِذامَرضتُ  وَیَسقینِ  یُطعِمُنی  وَهُ  الَّذی   وَ   هدِینِی   فَهُوَ  خَلَقَنی  الَّذی »  :فرمایدمی  کالم در  ادب   ممقا در (السالمعلیه)

  را  احیا  و   اماته  و   سقی  و   و هدایت ا  شف  و  دهدمی  نسبت  خود  به  را  بیماری  ایشان  (81/78شعراء  )«یُحیینِثُمَّ    یُمیتُنی  والَّذی

  و   آشنا  ، گبزر  و   کوچک  از  اعم  پیرامون  افراد  با  سنجیده   و  خاص  رفتار   نوعی   ، آیدمی  میان  به  از ادب   سخن  وقتی  .سبحان  حقبه

  نیز   وی  گفتن  سخن  ینحوه   جمله  از  آدمی   کردار  به   که  است  شایسته  تربیت  از  گرفتهنشأت  رفتار  این   آید می  نظر  به  غریبه

 .  شودمی مربوط

مختلف  چنینهم  و  دینی   هایآموزه   تحصیل  سطح  و  کالم  عفت  رعایت   بین سنین  دارد  رابطه  در    به  توجه  با   امروزه   ،وجود 

  در کالم   عفتی بی  و  شدهسپرده  فراموشی  دست  به  مهم  این  و حیوانی  نفسانی  هواهای  و  مسائل مادی  در  آدمی  شدن  وروطه غ 

که در جامعه رواج    اجتماعی  هاینابهنجاری  از  یکی  و   زندمی  موج  مختلف  در سنین  جامعه   افراد  بین  در  در گفتار  نزاکت  وعدم 

که    یافته شد  دیده  ع   هایراهضرورت  کالم  آموزش  بررسی  موردبحث  رافت    . است  آموختنی  هنری  ،ادب  چراکه  هقرارداد  و 

  نوجوان   و  کودک  برای  خواه  دارد  آموزش  به  نیاز  است  ادب  با  فرد  شخصیتیی  اصل  هایاز شاخصه   که  کالم   عفت  رعایت  همچنین

  ، فحش   ،گوییزشت   ،در گفتار  احتوق  ،است  ادب  نشانه  ،رفتارر  د  وقار  و  گفتار  در  متانت  که  گونههمان  .سالکهن  فرد  یا  باشد

 برای  .است  کالم  عفت  عدم  و  ادبیبی  ینشانه  شودمی  جاری  بر زبان.   . . و عناد  لجاجت  ،عصبانیت  روی  از  که  سخنانی  ،ینتوه

 آموزش  جمله  از  خویش  و ادب  آموزش  تحصیل  به  باید   است  آدمی   خلقت  اصلی  هدف   که  رسیدن  کمال  به  و  شخصیت  تکمیل

زبان  آنچه  کرد که  نباید فراموش  پس  .است  یآدم  ریوز  زبان  بزرگان  گفته  به  راکهچ  بپردازد  کالم  عفت بر   گواه  شود  رانده  بر 

   .هست. . . و  فرد گوییراست و بودن  عاقل ،شخصیت

آموزش عفت کالم   هایراهبه   اولدر فصل هست   شناسی و مفهومکلیات    شامل است که  فصلسه  تحقیق پیش روی مشتمل بر 

سن ولت  کهدوران  م نیز در  سو  و فصل  و جوانینوجوانی    دورانآموزش عفت کالم در    هایراهوم به  صل د ف  وکودکی    دوراندر  

  سرانجام  امید است با به .بهره جسته است   و روایاتآیات قرآن کریم  و ازاست  هقرارداد را موردبررسیآموزش عفت کالم  هایراه

درباره    و آگاهانهعالمانه    وگوییگفتبرای    خوانندگان را  و  حقیر  ،پیداکرده  معرفتی برتر در مورد موضوع مذکور  ،رساندن این اثر

 .  برده شودنهایت استفاده  هایمانو پاسخ و پرسش روزمره  وگوهایگفتو   در تعامل این مهم  و ازادب و گفتار عفیفانه برساند 

 

 :مسئله   بیان

امتیاز  الهی  مخلوقاتمیان دیگر    و دراجتماعی است    متفکر وانسان مخلوقی   اشرف    چنانچهبرخوردار است    ایویژه  از  را  وی 

به   گفتار  و   نوشتار  ، چون اشاره  هایی با روشخود را    های و پیامهمان حیوان ناطق است    ،در علم منطق انسان  . مخلوقات گویند

  که و ازآنجاییبان است  ش از طریق زهایپیامکردن    و منتقلبرای رساندن    منحصر  مهم و   هایراهیکی از    . دهدمیدیگران انتقال  

ادب    .استضروری  آن    آموختن  ،اوست  و سرمایهثروت    باالتر از  و حتیی زندگی بشری است  هاسرمایه  بهاترینگران از  یکی  ادب  

  . کندمیهیئت زیبا ادا    با آنگفتار یا کردارش را    و   دهدمی  ،خود    به عمل یا کالم   ، دهنده  عبارت از شکل نیکویی است که انجام

  و   رفتار  هم در   و اندک تأملی هم در گفتار انسان  دارند که با    هاییگفتار نشانهدر رفتار و    ادبیبیمقابل    در   ،کالم   عفتو  ادب  

  و  نیز نیازمند خردمندان ،باران است تشنه ،که زراعت گونههمان  :فرمایدمی (السالمعلیه) امیرالمؤمنین .دشومیهویدا  کردار وی

در بیان    .است  و روایاتآموزش عفت کالم از دیدگاه آیات    هایراهعنوان    حاضر باپژوهش    (225ص    ،غررالحکم)  .اندادب   تشنه
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ابتدای  نوعیبه   و آموزشتعلیم    یواژهقرآنی ما    و مکتبدینی     هایآموزش است که    یهیبد  .خلقت انسان مطرح بوده است  از 

و افکار    دینی  بیان  ی  عفتیبی  هرگونه  دورازبهو  مؤدبانه    ایگونهبه را    و حقایقتربیتی  آموزش  ضرورت   ریزی پیرا    روشمندک 

از   و بازایستادنخود نگهداری  »  یمعنابه    عفت  ،«یریادگیو  یاددادن  »آموزش به معنای    هایواژهآموزش عفت کالم از    .کند می

به عفت   و محتوابیان    یشیوه  ازنظراصطالح یاددادن کالمی است که    در  .است  «گفتار  نطق و  ،سخن»  یمعنابه    و کالم «حرام

باشد نزدیک ازتا آن کالم    تر  ارائه دهد  ، مؤدبانه  ،آراسته  و سخنیزبان حفظ کند    و محرمات آفات    را  بانزاکت  موضوع   . زیبا و 

سعی  در این پژوهش    .است  و بررسی  بحث  قابل. . .  و  یفقه  ،شناختیجامعهو    شناختیروان  ،در ابعاد گوناگون اجتماعی   یادشده 

مورد   و روایاتدیدگاه آیات    از  نوجوانی و جوانی و کهولت  ،کودک   ،در سه دوره زمانیآموزش عفت کالم    هایراهاست    بر آن

 .  بررسی قرار داده شود

 

 کلی:  هدف

 آموزش عفت کالم از دیدگاه آیات و روایات هایراه تبیین 

 فرعی:  اهداف

 روایات و از دیدگاه آیات  کودکی دوراندر آموزش عفت کالم  هایراهتبیین -1

 از دیدگاه آیات و روایات و نوجوانیجوانی  دوراندر  آموزش عفت کالم هایراهتبیین  -2

 از دیدگاه آیات و روایات ولت سنکهدورانآموزش عفت کالم در  هایتبیین راه -3

 :کاربردی اهداف

 در مراکز فرهنگی پژوهشی استفادهقابل -ا

 وپرورش آموزشو  و تربیتتعلیم  مراکز  در ،در متون تعالیم دینی استفاده قابل-2

 خانواده  و مشاورهاستفاده در مراکز بهزیستی -3

 

 فرضیه

گویی  و داستاناز راه بازی کردن    آموزش  ،طفولیت خانواده  دورانآموزش عفت کالم در    هایراه  ازجمله  ،رسد میبه نظر   -1

 .  همچنین آموزش از راه تشویق کردن کودک باشند

 . آموزش داد و جوانانبه نوجوانان   هارسانه و فضای مشاوره ،از طریق ارائه الگو عفت کالم را انکه بتو  رسدمیبه نظر  -2

 . ی آموزش دادسالنکهدوران  را دررسانه عفت کالم  و فضای مشاوره  ،ی همچون تهیه کتابهایراهاز  رسدمیبه نظر  -3

 

 :تسؤاال

 اصلی:   سوال

 چیست؟ یات و روادیدگاه آیات  آموزش عفت کالم از هایراه

 سؤاالت فرعی: 

 ؟ اند ماکددکی کو دورانآموزش عفت کالم در  هایراه-1

 ؟ اندماکدجوانی  و نوجوانی دوران آموزش عفت کالم در هایراه-2
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 ؟ اندماکدولت سن کهدوران  آموزش عفت کالم در هایراه-3

 

 :پیشینه تحقیق

ارتبا  انسان در  وی  است  اجتماعی  دموجودی  با  خود  اجتماعی  داردطات  تعامل  و  و  یگران  ارتباط  برقراری  رساندن   برای 

 و تکلمی همان استفاده از زبان  مهم وبی بدیل ابزار آدم  هایراهزارهای ارتباطی فراوانی یاری جسته ولی یکی از  بش از اهایپیام

مبارکه اعراف   سوره  23  هیآبه    توانمیمطرح بوده است که    (السالمعلیه)مسئله عفت کالم از زمان خلقت حضرت آدم    .تاس

آیات   .با خداوند آمده است  (علیهماالسالم)عذرخواهی مؤدبانه حضرت آدم و حوا    و  وگوگفتنحوه    در آن  که  استناد نمود   در 

قرآن کریم   از  روایاتاحادیث    در  چنینهمدیگری  این  (السالمعلیهم)معصومین    و  تأکید    بر  ازشده  مهم  رکیک    و  و  صحبت 

کوعد  ادبیبی عفت  نهی  م  مورد  متعال    .تاس  شدهواقعالم  حضرت    وسیلهبهخداوند  خود  پیامی    مرتبتختمیسفیر  چنین 

مردم   یا  فرستاده:  با  گفتن  هنگام  به  بگو  من  بندگان  به  بگویند  ،پیامبر  سخن  نیکی  اسراء)  . به  رسول53  هیآ  ،سوره  خدا    ( 

سلمصلی) و  آله  و  علیه  گرا»  اند: فرمودهنیز    ( اهلل  را  آمرزیده  فرزندانتان  که  کنید  تربیت  نیکو  را  آنان  و  بدارید    ،شوید میمی 

 .  «قرارش دهد ایشایستهجایگاه  و درحق فرزند بر پدرش این است که به وی ادب آموزد  !علی یا فرمودند:  چنینهم

عنوان یافت نشد    با این  اینامهپایان سیولیکا  ،ران داک  ایجملهصورت گرفته درسایت های مختلف از  وجوهایجست به    با توجه

 :نگارش یافته ازجمله  عفت کالم  درزمینه مشابه ای  هایپژوهشاما 

 .  باشندمیگران پژوهش از دیگر و جمعی خورسی اعظم خانم  آن سندهینو قرآن کهدر   کالم عفت  کتاب-1

 . است 1382سال در  محمدی  علی ایرج آقایآن  مؤلف قرآن کهدر   کالم عفت  کتاب-2

 . است پیری تدوین گشته - که توسط خانم راضیه دهقان و سنتعفت کالم در قرآن  عنوانبا  اینامهپایان-3

مدرسه  آموختهدانشهاشمی   وحیده  یب یبخانم  توسط کهنا عفت کالم ضرورت زم  ،با عنوان عفت کالم  ایمقالهراستا   در این-4

 . گشته است نیتدو  1393سال در اسالم شناختی 

  ، جهت محتوا به سه بخش عقاید  را ازقرآن   ،هست در قرآندر مورد عفت کالم  هایی و ابهام سؤاالت مذکور برای پاسخ به در آثار

احکام   اخالق  درتقسیم    و  دیدگاه  مندیبهرهکنار    و  کارشناسانعالمان    های از  برخی  و  نقد    هادیدگاه  برجسته    ، اند نمودهرا 

به باال بردن   ،و انبیاءبرخی به بررسی نحوه کالم الهی    در  ؛ واندهادقرارد  موردبررسیفت کالم  ع   در ترویجنقش رسانه را    نیچنهم

و  بیان برخی آثار    و بهاحترام به شخصیت هریک توجه    و اهمیتنسبت به فرهنگ جامعه اسالمی    و مردانسطح آگاهی زنان  

ضعف باور توحیدی انسان را    و   اندپرداخته   در کالمعفتی   -به تبیین زشتی بی   نیچنهمبرخی گناهان    و اخرویدنیوی    عواقب

حاضر  با پژوهش    و افتراقاتی موارد فوق وجه اشتراک    نیبنابرا ؛دانند می  در کالم  عفتی بییک عامل عقیدتی در عادت ناپسند  

این  ،دارند نگارنده    در  آنپژوهش  بر بررسی عفت کالم    بر  روایات  در قرآناست عالوه  اینکه    و    هایپژوهشلحاظ مشابه    از 

 .  گیردقرار و بررسی موردبحث ،مختلف در سنین  و روایاتروش آموزش عفت کالم در آیات  ،استصورت گرفته فوق 

 

 روش تحقیق

تحقیق است    ،روش  انجام  تفسیری  متون  و  روایات  و  آیات  بر  تأکید  با  مطالعه    گردآوریروش    روازاین  پذیردمیکه  اطالعات 

است در    شدهانجام بهتر آموزش    هایروش  و کشفبیشتر    به حقایقق برای رسیدن  اسناد است این تحقی  و مشاهده  ایکتابخانه

تحقیق دنبال  این  آیات    به  روایاتتحلیل  مختلف  و  سنین  در  کالم  عفت  آموزش  جهت    ،درنتیجه  ایمبوده   برای  از  تحقیق 

 . تعلق دارد توصیفیراهبردها به گروه تحقیقات  بر اساس بندیتقسیم
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 نتیجه گیری 

روایات همچون   مطابق   .پر خطاترین عضو ماست  ،زبان  کهازآنجاییالعمر است و    مستلزم آموزش مادام  ،تربیت خویش  انسان در

اگر   بزند  اسب چموشی  رها شود می گزد وهمچوندرنده ای است که  را زمین  برای    انسان  .است که ممکن است سوار خود 

این آموزش در سنین مختلف   نیازمند آموزش است که  گرفتدر دست    وافسار آن راکردچگونه باید زبان را مهار    کهاین   آموزش

طبق آیات و روایات خانواده    کردن آموخته هاست  و نهادینهمتفاوت است در اوان کودکی که درخشان ترین سن برای یادگیری  

و  کردن    و تشویققصه    از طریق داستان و   توانمی  چنینهمدارد    ،پاک ضمیر  این موجودنقش بسزایی در آموزش عفت کالم به  

حساس نوجوانی و جوانی که تا حدودی شخصیت و اخالقیات و رفتار    دوراندر    .طریق بازی این بحث مهم اخالقی را آموخت  از

فضای مناسب رسانه دادن وهمچنین استفاده مناسب از    و مشورتآموزش از طرق ارائه الگوی مناسب   شخص شکل گرفته است

بر مشاوره و  عالو  که  ؛ است  پذیرامکان با موضوع رعایت عفت کالم    تهیه  ، هارسانهه  نزاکت  و ادبکتابِ مرتبط  ب  و    که  نیادر 

 .  رودمیسیار مفید آموزشی به شمار در هنگامه سالمندی و کهولت سن روش ب ، رعایت آن برای آدمی الزامی است

کردن کودکان با    و تشویق  گوییو قصه  داستان  ،بازی  ، ی ازجمله خانوادههای راهعفت کالم را با    توانمیکودکی    دوراندر   -1

 . وارده درهر موضوع آموزش داد و روایاتتوجه به آیات 

 ،از طریق ارائه الگوسوره مبارکه احزاب    21ه  آی  جملهآیات و روایات از  بنا بر  و جوانینوجوانی    دورانآموزش عفت کالم در   -2

 . است پذیرامکان هاو رسانهمشاوره 

فضای رسانه در آموزش عفت کالم در   چنینهم  و مشاوره  . . .بیان شده در متن تهیه کتاب وبروشور و  ایاتو روآیات    بنا بر -3

 .  ی نقش دارند سالنکهدوران 

 پیشنهادات 

از   ویژه مورد عنایت قرار گیرد و   صورتبه  کانون تربیت انسان است باید به مسائل مربوط به عفت کالم  ترینمهمخانواده که  -1

 .  ال رود ر مورد این مسئله باسطح آگاهی خانواده دآموزش عفت کالم  ازجملهتشکیل کالسهای اخالقی   و با ا هرسانه طریق 

عفت   آموزش  درزمینههم کالس هایی    پردازندمیکه به تبلیغات فضائل اخالقی    علمیه واداراتی  هایحوزه  ،وپرورشآموزش -2

 .  کالم بر گزار کنند

 .  د بایستی با ممارست وتقویت آن مراقب حفظ عفت کالم بوداگر کسی گفتار خود را اصالح نمو-3

است البته بازیهایی که بیشتر   و نوجواناناستفاده ازبازی های فکری ومعمایی یکی از راههای آموزش عفت کالم در کودکان  -4

او بیفزاید استفاده از نرم  و بر اندوخته های مغزی    کندمیکار می گیرد و فرد را به فکر واندیشه وادار    را بهسلول های مغزی  

 .  نقش مهمی در این زمینه داشته باشند توانندمیافزارهای آموزشی 

 استفاده از تصاویر هنری برای آموزش رعایت عفت در کالم -5

 تابلوهای تبلیغاتی در اماکن عمومیمربوط به عفت کالم در  و احادیث استفاده از جمالت آموزشی و آیات -6
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