مجله علمی
خانواده و سالمت جنسی
دوره اول ،شماره  ،1زمستان 1398

Family and Sexual Health
Researches Journal
Vol. 1, No. 1, Winter 2020
Pages 33-49

صفحات 33-49

ارائۀ الگوی مفهومی عفاف جنسی مبتنی بر
آیات قرآن کریم (پژوهش کیفی)
محمد سعید کرمی
سطح  ۴حوزه علمیه قم ،کارشناس ارشد اخالق کاربردی ،قم؛ مؤسسه آموزش عالی اخالق و تربیت
M_saeedkarami@yahoo.com
تاريخ پذيرش]98/9/23[ :

تاريخ دريافت]98/1/18[ :

چکیده
اين پننشو

جنسنی» از طريننش شناسننايی و بررسننی مؤلفنه ننای عفننا

بننه ارائنه الگننوی مفهننومی «عفننا

است .اي اثر ،پشو شنی کیفنی و بنینادی اسنت کنه در بخن
پرداخته است .بنه اين منرنور از آينا
ظق ن

قنرآ  7مفهنو

برخننی از اي ن مفننا یم در ت یننی عفننا

ارت نا مسنتقیم بنا عفنا

جنسننی و عامن ننای الگننو پرداختننه

ارائنه الگنوی مفهنومی ،براسناس ظررينه برخاسنته از داده نا بنه توینیو و تیلین

مسنو بنا عفنا

شناسنايی و بنا رويرنردی اظسن ا یراياظنه ت ینی شند .بنا ارائنه الگنو،

جنسننی بننه تأيینند رسننید .از م مننو  3۴5آيننه قننرآ دربنناره مسننائ جنسننی ،تاننداد  50آيننه کننه

جنسنی داشنت اظتخنا

و سنا

بنا کدینذاری بناز ،م موعناً  ۴9کند شناسنايی شند .در مرحلنه کدینذاری میننوری،

داده نا در  19مینور و مفهننو کلیندی دسننتهبنندی شنندظد و در مرحلنه کنند اظتخنابی ،اين مفننا یم در ين  ۴عامن الگنو ،قننرار یرفتنند .عامن -
ای الگو شام مؤلفه ای مقولنه کناظوظی ،زمیننه نا و علن  ،مفنا یم را نردی و پیامند ای عفنا
فرايند ،مدل مفهومی عفا

کلیدواژهها:

جنسنی شناسنايی شند و در اظتهنا بنا طنی اين

جنسی با رويررد قرآظی طراحی یرديده است.

عفا  ،عفا

جنسی ،اخالق جنسی ،الگوی مفهومی ،قرآ

مقدمه و بیان مسئله
س ک زظدیی غربی تأثیرا

ولنناکی بنر شنیو بنی بنندوباری جنسنی داشنته اسنت .عفنا

ای روابط حقیقی و م نازی دسنتخوش اظینرا

بنهینور

جهناظی در منهی

ظموظنه-

شنده اسنت .بنهعننوا ينک ظموظنه از جلنوه نای بصنری بنیعفتنی منیتنوا بنه

اي آمار ترا د نده در سنال  2003اشناره کنرد کنه  6۴دریند از تمنا برظامنه نای تلويزينوظی در آمريرنا حناوی مطالنن جنسنی
بودهاظد( .کاظرن و مرنار  )2003 ،وجنود برظامنه نا و فنیلم نايی بنا میتنوای جنسنی ،موزينک-وينديو ا ،فنیلم نای مخصنو
بزریسننا

و ...زمینننه را بننرای مخنندوش شنند عفننا

در جاماننه و ب نهخصننو

در میننا جننوا ننا و ظوجواظننا فننرا م کننرده

اسننت .از اين رو کننامالً منطقننی بننهظرننر مننیرسنند کننه اظ من روا شناسننی آمريرننا ( )APAدربنناره روظنند جنسننی دختننرا یفتننه
اسننت« :تردينندی ظیسننت کننه دختننرا (و پسننرا ) در ف ننای فر نگننی اش ن ا شننده از پیننا ننای  sexualizingرشنند مننیکنننند»
(اظ من رواشناسننی آمريرننا .)2007 ،براسنناس تیقیقننی کننه در سننال  2008اظ ننا شنند  39درینند از ظوجواظننا پیننا ننای جنسننی
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وسوسهاظگینز را پسنت منیکننند و  ۴8دریند از آظهنا اين ظنو پینا نا را دريافنت منیکننند (کمانی ملنی جلنوییری از بنارداری
ظوجواظا  .)2008 ،برخی تیقیقا

از  65دریند از افنرادی کنه بنه دظ نال پیندا کنرد فنردی بنرای داشنت

ظشا دادهاظند کنه بنی

رابطه جنسی از طريش اينترظت بنودهاظند ،ينک رابطنه بنا شنريک اينترظتنی داشنتهاظند (منک فنارلو و مرنارا  .)2000 ،اين روابنط
افسار یسیخته بالی جا خاظواده شده است .علنیرغنم اينرنه غالنن غربنی نا (بنهوينشه آمريرنايی نا) خیاظنت را اشنت اه منیداظنند،
در طننی مطالانناتی در سننال  ،199۴ظشننا داده شنند  2۴/5در ینند از مننردا و  15درینند از زظننا بننه داشننت رابطننه جنسننی بننا
کسننی غیننر از مسرشننا پنن

از ازدوا اعتننرا

کننردهاظنند ( .مَنن و مرننارا  .)199۴ ،اينهننا بخشننی از وقنناي دو د ننه ق نن

اسننت .امننا ویننایت امننروز اروپننا و آمريرننا بننرای کسننی کننه بننا دورا ملرننه وکتوريننا ( )1901 -1937در اظگلننی
باورپذير ظیست .زماظی کنه بینا احساسنا

جنسنی بنه ینور

آشنننا اسننت

کالمنی ينا ظوشنتاری تنهنا بنا زبنا اسنتااره اظ نا منیشند .در آ

دورا زمنناظی کننه زظننی قننوزد پننای خننود را بننه مننردی ظشننا مننیداد ظشننا د ننندهی بننیعفتننی او بننود و او در اجتمننا يننک ز
روسننای بننهشننمار مننیآمنند (درازظننی  .)2001 ،سن ک زظنندیی غربننی ظننامی مینندود بننه يننک جیرافیننای خننا

ظیسننت .اين ظننو

زظدیی میتواظد ساير فر نگ ا -از جمله فر نگ ايراظی  -اسالمی -را به کا ظابودی برشاظد.
قرآ کريم بهتري من برای س ک زظندیی عفیفاظنه اسنت .در اين سن ک زظندیی کیفینت حینا
مانوی ،رواظی و جسماظی او برطنر
در رابطه بنا عفنا

بشنر ارتقنا منیيابند و ظیاز نای

منیینردد .در حندود  3۴5آينه از  6236آينه قنرآ کنريم بنهینور

مسنتقیم ينا غیرمسنتقیم

و بنه وينشه منرت ط بنا مسنائ جنسنی اسنت .اين ظشناظه ی بسنیار مهمنی بنر ا تمنا اسنال بنه بنرآورده شند

ظیاز ای رواظی اظسا و کنترل و برظامهريزی برای ظیروی جنسی اوست.
روح مشترد میا اين آينا

 -از واژینا حساسنیت براظگینز یرفتنه تنا ترسنیم نار و

روابنط مینا ز و منرد ،ارائنه راه کنار

عملی در زمینه ی کنتنرل ظیناز جنسنی ،الگنوی رابطنه مسنرا و تربینت جنسنی  -رعاينت عفنا

در جن نه نای رفتناری و مَنِشنی

است.
سؤالی که مطرح است اي است که الگنوی مفهنومی عفنا
اينره عفا

کنه براسناس آ بتنوا ظررينهپنردازی کنرد یسنت ط یاتناً بنه دلین

( اق جن ه ايی از آ ) ،مفهومی دينی است ،بايد پاسخ اي سؤال از مناب دينی دريافت شود.

الگنوی مفهنومی ينک رويرنرد و ابنزاری فرایینر و روشنی ظنوي در ت ینی مطالنن اسنت .ارائنهی الگنوی مفهنومی سننگ بننای
فرییه ای م تنی بر مفا یم اسنت .ننی بهنره یینری ناينی مسنتلز منواردی مچنو مارفنی ،عمنومی سنازی ،اسنتاظدارد سنازی
و اي اد زبا واحد خوا د بود.
آظچننه در منندل مفهننومی ا میننت دارد ع ننار
پشو

اسننت از شننناخت روابننط علننی میننا متییر ننا و ظتنناي (جفننری ا  .)1389 ،ال تننه در

ای توینیفی کنه تنهنا متیینر مسنتق مطنرح اسنت ،بنهواسنطهی الگنوی مفهنومی منیتنوا روابنط مینا مفهنو اینلی و

زمینه ا ،ابزار و پیامد ا را کشو ظمود.
به ر روی جن ه نايی از عفا

جنسنی مربنو بنه فر ننگ و جامانه اسنت و مندل سنازی در يناری رسناظد بنه پشو شنگر بنرای

ت یی پديده ای فر نگی و اجتماعی از تواظمندی قاب توجهی برخوردار است (قاسمی.)1388 ،
قننرآ کننريم بننا بیننا ارزش ننای اخالقننی در زمینننه مسننائ جنسننی و ارائننهی مصنناديش عینننی عفننتورزی ،من ن مهمننی در الگننوی
مفهومی عفا

بهشنمار منیآيند .بنه منرنور دريافنت الگنوی مفهنومی عفنا

مننرور و بررسننی تمننا آيننا
استخرا آيا

از قنرآ کنريم ،بايند مطالنن منرت ط بنا موینو  ،بنا

اسننتخرا مننییردينند .از اي ن رو ننند مرت ننه قننرآ کننريم مننورد مطالاننه قننرار یرفننت و پنن

از

مربوطه و ط قهبندی آظها ،برداشت الگو میسر شد.

در مرحلننه واژهشناسننی  7مفهننو
یردآوری اطالعا

مسننو بننا عفننا  ،از قننرآ شناسننايی شنند .روش تیقیننش در اينن مرحلننه کتابخاظننهای و

براسناس اسنناد منیباشند .اطالعناتی کنه پنی

ماظند فرییه ايی است کنه پن

از ارائنهی الگنو ،اث نا

از ارائنه الگنوی مفهنومی عفنا

جنسنی بنهدسنت آمنده اسنت

ينا رد خوا نند شند .از اين رو در مرحلنه الگوشناسنی آ دسنته از آينا
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جنسی که ارت ا بیشتری بنا موینو داشنتند اظتخنا

و در مراحن سنهیاظنه ،کندینذاری شند .در اين مرحلنه بنا روش پنشو

کیفی و بر اساس «ظرريه برخاسته از داده ا» الگوی ظهايی عریه شده است.
عام ای اي الگنو ع ارتنند از :زمیننه نا و علن  ،مفهنو اینلی (مقولنه کناظوظی) ،را رد نا و پیامند ا کنه بنه اين ترتینن روابنط
میننا مفننا یم کشننو شننده اسننت 3 .مؤلفننه بننرای مفهننو ایننلی 5 ،مننورد زمینننه ننا و علن  6 ،مفهننو را ننردی و  ۴مننورد پیامنند
عفا

جنسی از ظگاه قرآ شناسايی شد.

 -1مفهومشناسی «عفاف»
عَفننا

و عِفننۀ مصنندر فا ن عننو  -ياننو اسننت کننه در مانننای لیننوی آ اخننتال

نننداظی ظیسننت .مقننايی

خودظگهداری ظس ت بنه نر ینز ق نیح منیداظند (احمند ابن فنارس1۴0۴ ،ق) و لسنا الانر

آ را بننهمانننای

ظینز آ را بنهماننای خويشنت داری

ظس ت به ر ینز حنرا و ظنازي نا تارينو منیکنند (ابن منرنور1۴1۴ ،ق) .از مینا واژهپشو نا قرآظنی راغنن اینفهاظی عفنت را
به مانای حصول حالتی بنرای ظفن

منیداظند کنه بنهواسنطه آ منیتنوا بنر غل نهی شنهو  ،فنائش آمند (راغنن اینفهاظی1۴12 ،

ق .)573 ،مصننطفوی ظیننز بننا بررسننی تمننامی مصنناديش عفننا

در قننرآ  ،آ را اينگوظننه تاريننو مننیکننند« :عفننا

در ننر حننال و

بننرای ز و مننرد ،پیننر و جننوا  ،فقیننر و غنننی ،عننالم و جا ن بننهمانننای جلننوییری از تمننايالتی اسننت کننه بننرای ظف ن

سننزاوار

ظیست( ».مصطفوی.)1360 ،
در ایطالح ظینز ماننای لینوی کنامالً مراعنا

از منرنر اخنالق فلسنفی ،ف نیلت و میاظنهروی در قنوه شنهويه

شنده اسنت .عفنا

است که میتوا از آ بنه مفهنو عنا «اعتندال در قنوه شنهويه» تا ینر کنرد .ایر نه منرنور از شنهو

در اين نا تمنامی تمنايال

اظسنا اسننت لرن در بسنیاری از مننوارد منرننور از عفنا  ،اعتنندال در مسننائ جنسنی اسننت خننواه در زظندیی زظاشننويی باشنند يننا
روابط ز و مرد يا م ن .
حد میاظهی شهو

جنسی آ اظندازهای اسنت کنه ظیناز نای جسنمی ،روحنی و رواظنی فنرد بنرآورده شنود و کیفینت زظندیی او را

به ود بخشد .بننابراي او حنش ظندارد از اين مقندار کنم بگنذارد و خنوي

را بنه فراموشنی بسناارد .مچناظرنه ظ ايند آظقندر خنود

را غننرق در شننهو راظننی کننند کننه از پننای درآينند و از سنناير امننور مهننم بازبماظنند .از سننوی ديگننر رفتار ننای جنسننی در سنناحت
اجتما بايد بهیوظهای باشد که از حدود خود خار ظشده و حیا و عفت عمومی را خدشهدار ظرند.
تبارشناسی «عفاف جنسی»

-1-2

مانننی ایننطالحی عفننا

بسننیار مننرت ط بننا علننمالنننف

و روا شناسننی اسننت .ر ننند در اخننالق و فقننه از احرننا عفننا

سننخ

یفته میشود ،اما اي احرا م تنی بر شناخت دقیش آ در روا شناسی است.
عفنا

ينک ويشینی شخصنیتی اسنت کنه بنا اراده و ممارسنت منیتننوا بنه آ دسنت يافنت .اين ظرتنه کنامالً بنا شنوا د قرآظننی

سازیاری دارد ،زيرا يافتنه نای اين پنشو
شخصیتی ماظند عنز
جايگنناه عفننا

ظشنا منید ند عفنا

زيرسناخت نای شخصنیتی دارد .مچننی ويشینی نای مث نت

ظفن  ،اراده ،مانوينت ،طهنار  ،قناعنت و ث نا  ،در شنر یینری شخصنیت عفینو منؤثر سنتند .بننابراي

جنسننی از ظرننر ارت ننا آ بننا ظفنن  ،م احنن

روا شناسننی شخصننیت و جايگنناه آ از ظرننر تمننايال  ،م احنن

اظگیزش و ی ا است.
-2-2

سنخشناسی «عفاف جنسی»

منیتنوا مفهننو عفنا
سطح عفا

را در ينک پیوسننتار تصنور ظمننود .نر اظندازه مؤلفننه نای آ در بُانند دروظنی و رفتناری پررظننگتنر باشند،

با تر خوا د بود .قرآ کنريم بنه روشننی ظشنا منید ند ،سنطح عفنتورزی باتوجنه بنه وینایت فر ننگ و شنرايط

اجتمنناعی (ظسننا  ،)25/س ن (ظننور ،)60/جنسننیت (ظننور ،)31/تواظننايی فننرد (ظسننا  ،)25/ظوسَننن (احننزا  )32/و ازدوا (بقننره187/
35
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و  )...تیییر میکند .اين تیییرپنذيری بنهماننای ظسن یت منورد ادعنا در مسنأله ظسن یت اخنالق ظیسنت .عفنا
شرايط ز و خو
عفا

از ا دا

است ،امنا عفنا

را آرام

ماظنند بسنیاری از ف ناي اخالقنی بنا پیامند ای خنود سنن یده منیشنود .منثالً اینر يرنی

و اظ ن ا اجتمناعی بنداظیم ط اناً عفنتورزی بنی ز و منرد ينا جنوا و مُسن کنه جنذابیت و کنن

جنسی متفاوتی دارظد ،یوظایو خوا د
-3-2

در منه جنا و منه

بود1.

مفاهیم همسو با «عفاف جنسی»

مفا یم و واژیاظی در قنرآ و رواينا
تقوا ،حیا  ،عدا لت ،طهار

بناطنی ،احصنا و ازدوا کنه بنا بررسنی اولینه ارت نا آظهنا بنا عفنا

الگوسازی اي روابط بهیور
.1-3-2

سنتند کنه بنا عفنا

بنه ماننای يناد شنده ارت نا مسنتقیم دارظند .اين مفنا یم ع ارتنند از:
سنن یده منیشنود و در مرحلنه

کام تر ت یی خوا د شد.

عفاف و تقوا

از مفننا یم مشننابه بننا عفننا

مفهننو «تقننوا» اسننت .بهتننري شننا د بننرای شن ا ت اين دو ،تننالش واژهپشو ننا بننرای فننرق یننذاری

میا آ دو است (مصطفوی.)1360 ،
در فرآيننند خويشننتنداری و میافرننت از خننود ،اظسننا ابتنندا بننا مهننارکرد ظف ن
رفتنار ظاینوا
خوا

اجتننا

منیورزد .منی فرآ ينند در عفنا

ای ظفساظی کنترل میظمايد و سا

در برابننر تمننايال  ،خننود را کنتننرل کننرده و از

ظینز قابن مشنا ده اسنت کنه اظسنا عفینو ابتندا خنود را ظسن ت بننه

رفتار عفیفاظه از او سر میزظد يا از رفتار ظایوا

اجتنا

میکند.

توجه به مانای لینوی تقنوا و مشنا ده ظموظنه نای آ  ،حناکی از اين واقاینت اسنت کنه تقنوا جن نه سنل ی دارد .ياننی نر کناری
که ترد يا اظ ا داده میشود با د

دف و رف ظاماليما

و امور منفی است.

اما ر کاری که اظسا عفیو ترد میکند يا اظ ا منی د ند بنا ند

جلنن امنور مث نت ظرینر عنز

ظفن  ،پنذيرش و اترنای بنه

خود ،و در يک کال اعتدال در خواسته ا است.
از اي رو میتوا یفت تقنوا و عفنا
آ دو مننیشننود ا نندا

–بنهماننای عنا آ  -در بُاند دروظنی يرنی سنتند و در بُاند رفتناری آظچنه موجنن تمیینز

و مقاینند آ دو اسننت .در عفننتورزی نند

اعتنندال اسننت و در تقننوا نند

میافرننت از خويشننت

است.
.2-3-2

عفاف و حیاء

حیننا ف ننیلتی اسننت کننه باعن
روايا

کنننارهییننری اظسننا از بسننیاری از کننار ننای ظاپسننند و اظ ننا کار ننای ظیرننو مننیشننود .از دينندیاه

بسنیاری از رفتنار نای ماظنند ترنريم میهمنا  ،وفنای بنه وعنده ،برطنر

کنرد حنوائ ديگنرا  ،ظینت کنار خنو  ،دوری

زشتی نا ،اظ نا واج نا  ،رعاينت حقنوق ديگنرا و در ظهاينت عفینو بنود ظسن ت بنه فیشنا  ،برآمنده از ینفت حینا سنتند
(مف ن بن عمنر ،بنیتنا .)79 ،نم ناظرنه در حنديثی آمنده يرننی از ويشینی نای منؤم اين اسنت کنه حینای او بنر شننهوات
حرمراظننی مننیکننند (م لسننی1۴0۴ ،ق) .وجننود اي ن ف ننیلت ،فننرد بننهسننوی پوش ن
کنترل شده ،مراق ت از حقوق جنسی طر
باتوجه به تاريو عفا

مناسننن ،پر یننز از روابننط ظامشننرو  ،ظگنناه

مقاب و  ...دايت میکند.

و حینا منیتنوا یفنت ینفت حینا  ،ابنزاری بنرای ظمناي

بیروظنی و بُاند رفتناری عفنا

اسنت .بنرای

اينره اعتدال در خواسته ا -که جن ه دروظی دارد -خود را در رفتار ظشا د د ،بايد ويشیی حیا تقويت شود.
در مقاب ِ ف یلت حیا  ،ظنوعی حینا منذمو وجنود دارد .رعاينت حینا ظنه از سنرِ عفنا

و کنتنرل دوروظنی بلرنه بنهدلین تنرس و

 ، ...ظه تنها ف یلت ظیست بلره در کنار بیماری ای رواظی ماظند افسردیی و درو یرايی مزم و  ...قرار میییرد.

 .1ت یی علمی رايی تفاو

ا در شر و میزا عفتورزی از عهده اي پشو
36
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عفاف و طهارت باطنی
مربنو بنه مسنائ جنسنی ،از واژه طهنار

قرآ کريم در برخی از آينا

بهشننتی از زظننا پاکنندام بننا ع ننار

اسنتفاده ظمنوده اسنت .منثالً در نگنا بینا ظامنت نای

«فیهااأَزْوَاج ٌَمُّطْهَّااةْ ٌ» (بقننره ،25/آل عمننرا  ،15 /ظسننا  )57 /ينناد مننیکننند .مچنننی بننرای

مارفننی روابننط جنسننی عفیفاظننه در برابننر روابننط ظا ن ننار ماظننند م ننن یرايننی از واژه طهننار
اعننرا  ،82/ظمن  .)56/قننرآ کننريم رعايننت عفننا
میفرمايند« :زْطْهجةَُلِقُلُابِكُُ ََ» (احنزا  .)53/اين آينا
رفتار موجن افزاي
.4-3-2

طهار

اسننتفاده ظمننوده اسننت ( ننود،87/

در برخود ننای اجتمنناعی میننا ظامیرمننا را ظیننز موجننن پنناکی دل مننیداظنند و
ظشنا منی د نند کنه رفتنار عفیفاظنه ظاشنی از طهنار

بناطنی اسنت و منی

دل میشود.

عفاف و عدالت

رويررد فلسفی به اخنالق ،عندالت را راه میاظنهی قنوه ظاطقنه منیداظند ظنه قنوه شنهويه ،در اين مینا اظنوا عندالت آظچنه موجنن
تشابه عدالت و عفا

شده اسنت «رفتنار عاد ظنه ظسن ت بنه خنود» اسنت .میاظنه روی در رابطنهی جنسنی دسنت کنم بنه دو دلین

ز است؛ اول به جهت رعاينت عفنا

و دو بنه جهنت رعاينت عندالت ظسن ت بنه خنود .ناظچنه عفنا

بنه ماننای اعتندال در

تمننايال  ،بننه خنناطر ارزش اتننیاش ،مننورد توجننه باشنند ظگننا ی ف نیلت میوراظننه بننه آ دوختننه شننده اسننت و ناظچننه عفننت-
ورزی ،ظه به جهت خو

بود فیظفسه بلره بنه دلین رعاينت عندالت ظسن ت بنه خنود اظ نا شنود اين ظگناه خودیراياظنه اسنت

(کرمی .)87 ،1395 ،به نر روی توجنه بنه عفنا

ینرفاً بنه خناطر آثنار فنردی و اجتمناعی آ  ،مناسنن بنا ديندیاه غاينتیراينا

است.
.5-3-2
کوفا

عفاف و کفاف

از ريشه کنو يرنو ،اسنت و نر واژهای از اين ريشنه مشنتش شنود بايند ماننی «منن از میقنش شند امنری» در آ باشند

(مصننطفوی .)85 ،10 ،1368 ،کفننا
 .)113 ،5کسننی کننه بننه کفننا

بننهمانننی دسننت ظگننه داشننت از درخواسننت و احسنناس بننیظیننازی اسننت (طريیننی،1375 ،

و قناعننت مننیرسنند بننه اظنندازهی ظیننازش از دظیننا مصننر

مننیکننند و ایننافه ظمننیآورد (ابن اثیننر

جزری.)1367 ،
از ويشیی ای اظسا عفیو ،خودمهناریری اسنت .ياننی اظسنا عفینو منیتواظند خنود را ظسن ت بنه زينادهخنوا ی نا منن کنند و
از شننتا زدیننی در اظتخننا
کفا

و عفا

و عواقننن اظتخننا

ظسننن یده بار یننزد .اين تناسننن مانننايی مننورد تأيینند رواينناتی اسننت کننه در آظهننا

در کنار م کر شدهاظد (کلینی 1۴07 ،ق؛ تمیمی آمدی 1۴10 ،ق؛ مفید.)1۴13 ،

از کنار م قنرار داد مفنا یمی نو قناعنتورزی ،کنو ظفن  ،تقنوا و خودمهناریری و آمنوزه نايی نو رعاينت حنريم مینا
ظامیرمنا  ،پوشن

مناسنن ،مراق نت از ظگناه نا و  ...منی تنوا بنه اين ظتی نه رسنید کنه ایر نه دين اسنال بنه ظیاز نای فننردی

توجه وينشهای کنرده اسنت امنا از توجنه حنداکثری بنه آ  ،دلمشنیولی منداو و برافنروخت شنالهی شنهو

–کنه ممرن اسنت

به ر ا شند افسنار آ بیاظ امند -پر ینز داده اسنت .بنه رحنال قناعنتورزی بنه ماننی بنیتنوجهی بنه ظیاز نای خنود و جامانه
ظیست بلره به مانی استفاده از ر ظامتی به مقدار احتیا افراد غیربیمار است.
.6-3-2

عفاف و احصان

از واژه ای پرکاربرد در ادبیا

جنسی قنرآ کنريم کنه تنأثیر بنهسنزايی در شنناخت ديندیاه قنرآ ظسن ت بنه مسنائ جنسنی دارد،

واژهی «احصننا » اسننت« .حِصن » در لیننت بننهمانننای مرننا میافرننت شنندهای اسننت کننه بننه درو آ را ننی ظیسننت (ابن منرننور،
 1۴1۴ق؛ فرا یدی 1۴10 ،ق).
در قننرآ کننريم «میصَ ننا » بننه سننه مانننا بننهکننار رفتننه اسننت :زظننا پاکنندام (ظننور ،)۴ /زظننا شننو ردار (ظسننا  ،)2۴ /زظننا آزاد
(ظسا  .)25 /وجه اشتراد اين سنه ماننی ،عفنافی اسنت کنه بنرای ز حاین منیشنود .زظنی کنه خنود را بندو ازدوا و ينا در
37
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ارائۀ الگوی مفهومی عفا جنسی م تنی بر آيا ...

اثر عد ملریت عفینو ظگناه داشنته و ينا بنهسن ن ازدوا عفنت او حفنش شنده اسنت ،در مهنم منوارد پاکندام و میافرنت شنده
است (ط اط ايی 1۴17 ،ق).
خاظواده ظه با قوه قهريه و خشوظت بلره بنا منود
درینور

امنوری کنر شنده کنه

و رحمنت ت ندي بنه دژی میرنم منیشنود .در رواينا

توجننه بننه آ ننا ز و مننرد بننا شننم و دلننی پنناد زظنندیی جنسننی خننود را از ننر و مننر و فیشننا بننه دور خوا ننند
مصو خوا د ماظد.

داشت و زظدیی آ ا مچو حص و دژی میرم از عوام اظیرا

اظهننار می ننت و عالقننه (کلینننی 1۴07 ،ق؛ ابن شننا ه حراظننی ،)1363 ،توجننه بننه آراسننتگی ظننا ری خننود (کلینننی 1۴07 ،ق؛ ابن
ظرشننید از آ (شننیخ حننر عنناملی 1۴1۴ ،ق؛ ط رسننی،)1370 ،

شننا ه حراظننی ،)1363 ،اعننال آمننادیی بننرای رابطننه و پننا پنن

پننی ظننوازی (علننیبنن موسننی الریننا 1۴02 ،ق) و بننراظگیخت (طوسننی 1۴07 ،ق) ،برخننی از مننوارد تویننیه شننده در روايننا
ستند که توجه مسرا به آ ا موجنن پاکندامنی و تیصنی طنر
کننه مننیفرمايننند« :فیصنننو

مقابن خوا ند شند .از اين رو منیتنوا ادعنا کنرد احناديثی

فننی ال یننو » (الایاشننی 1380 ،ق) مرادش نا زظننداظی کننرد ز ظیسننت بلرننه در ینندد بیننا تننأثیر

رفتار مسرا در پاي ند کرد شريک زظدییشا در خاظه و جلوییری از اظیرا
بننه ننر روی «احصننا » بننه مانننای ظفو ظاپننذيری در برابننر عوامن اظیننرا
زظدیی ،از عوام دروظی و بیروظی اي اد عفا
.7-3-2

او است.
جنسننی و «تیصننی » يانننی ظفو ظاپننذير کننرد شننريک

بهشمار میآيند.

عفاف و ازدواج

ازدوا راه میاظه ظس ت به ر اظینت و نر و منر جنسنی اسنت .از آينا

 32و  33سنوره ظنور بنهدسنت منیآيند کنه در جامانه

اسننالمی ازدوا این اسننت ،ظننه پر یننز و خننودداری از آ  .خداوظنند ابتنندا بننه مننه تویننیه مننیکننند ظسن ت بننه ویننایت ازدوا
ظ اشننند (ظننور .)32 /سننا

افننراد جاماننه بننیتفنناو

در یننور

فننرا م ظشنند شننرايط ازدوا از سننوی ديگننرا  ،پاکنندامنی را

وظیفهی شخصی ر فرد میداظند (ظنور .)33 /اکثنر مفسنرا عفنت را بنه ین ر تفسنیر کنردهاظند .1ایر نه ین ر در ننی شنرايطی
از مصاديش عفا

منیآيند لرن ماننی عفنا

بهحسنا

منیصنر در آ ظیسنت زينرا عفنت حند اعتندال در قنوه شنهويه را یوينند

که ازدوا از مهنمتنري مصناديش آ بنهشنمار منیآيند .اين بینا مطنابش بنا تفسنیری از امنا ینادق اسنت کنه در ت ینی اين
بننیظینناز فرماينند» (کلینننی 1۴07 ،ق؛ بیراظ ن ،

آيننهی شننريفه فرمودظنند« :باينند ازدوا کنننند تننا خداوظنند آ ننا را از خزاظننه ف ننل

 1۴16ق) .از اي رو برخی باتوجه بنه اين رواينت و کننار نم قنرار داد شنوا ِد دور منت آينا  ،ننی برداشنت کنردهاظند کنه
تنها راه عفت و پاکدامنی ازدوا است (يزداظی.)1377 ،
جدول  :1رابطه میا مفا یم مسو با عفا
قلمرو مفهو

جنسی

تاام مفا یم

تقاب مفا یم

ظق

(جنسی)

ظف

و رفتار

تقوا ،طهار  ،حیا

فیشا ،ف ور ،زظا

ای مفهو

تقوا (ی جنسی)

ظف

و رفتار

عفا  ،طهار  ،ور

فیشا ،ف ور ،زظا

ت یی یر مفهو عفا

حیا

رفتار

عفا

عفا

طهار

باطنی

رزیی

ت یینی در عفا

ابزار ظماي

عفا

جنسی

در بُد رفتاری

ظف

عفا  ،تقوا ،مانويت ،طین

خ اثت ،سو ة

بستر دروظی برای شر ییری عفا

عدالت

رفتار

کفا  ،تقوا ،عفا

ظلم (ظلم به ظف )

ظدارد

کفا

ظف

عفا  ،احصا

تنو طل ی

ت یی یر مفهو عفا

احصا

رفتار

کفا  ،عفا  ،ازدوا

خیاظت

اثر بیروظی عفا

ازدوا

رفتار

احصا  ،عفا

اعتدا  ،عزوبت ،طالق

کام تري مصداق در بُاد رفتاری

و رفتار

 .1ر.د :ط اط ايی 1۴17 ،ق،

113 ،15؛ فیض کاشاظی1۴15 ،ق،

۴33 ،3؛ مرار شیرازی،137۴ ،
38
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پیشینه پژوهش

درباره عفا

ای فراواظی وجود دارد .ازجمله آظها میتوا به موارد ي اشاره ظمود:

پشو

قایننی زاده و احمنندی سننلماظی ( )1386در پشو شننی بننه مفهننو عننا عفننا

-و ظننه عفننا

پرداختننهاظنند .پشو شننگرا بیشننتر رويرننرد تیلیلننی داشننته و بسننیاری از آيننا

مربننو بننه عفننا

مچنی به دلی یستره وسنی مفهنو عنا عفنا
و اغنیا و عفت در خورد  -مطالن بهیور

– از عفنا

جنسنی در اباناد دينداری ،کالمنی و روابنط یرفتنه تنا عفنا

مربننو بننه عفننا

را بنهدسنت آورظند .پشو شنگرا بنا روش تیلین میتنوا  21سنوره از قنرآ کنريم کنه آينا

کرد عفا
بننه عفننا

مننرت ط اسننت را مننورد مطالاننه قننرار دادهاظنند .بننر اسنناس ظتنناي اي ن پننزو

«فر نگسازی» و «تشري » سه روش مورد تأيید قرآ کريم برای ظهادينهسازی عفا
ح ازی ( )1397تالش ظمنوده اسنت ظرنا اخالقنی عفنا
مفهنو اخالقنی عفنا

اي مدل می تواظد درخصو
پشو

فقنرا

تننالش ظمننودهاظنند تننا روش قننرآ کننريم در ظهادينننه

وح ا

برای ت یی عفا

را مننورد بین

قننرار ظنندادهاظنند.

پراکنده مورد طرح و بررسی قرار یرفتهاظد.

زا نندی و مرننارا ( )1389بننا مطالاننه سننیر ظننزول آيننا

اي پشو

جنسننی -از منرننر قننرآ و روايننا

وح ا

«ت یننی ایننول و پايننه ننای مارفتننی»،
بهشمار میآيد.

را بنر م ننای سنوره ظنور اسنتن ا و تیلین ظمايند .براسناس يافتنه نای

در قالنن مؤلفنه نای اینول و م ناظی ،الزامنا  ،مقندما

موینو پنشو

آ نا بیشنتر

و مواظن ت ینی شنده اسنت .ایر نه

کناربرد داشنته باشند لرن پشو شنگر در منواردی از آينا

غینر منرت ط بنا عفنا

استفاده ظموده است.

ای فنوق ظزدينک تنري آثنار بنه پنشو

مناظطور کنه ديديند نی ينک بنه مندل مفهنومی عفنا

حاینر سنتند لرن

ظارداختهاظد .در حقیقنت ینا اول بنهسنوی سن ک زظندیی عفیفاظنه شنناخت دقینش از مفهنو عفنا

اسنت کنه اين کنار ینرفاً بنا

مراجاه به لیتظامه قاب دستیابی ظیست.
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روششناسی
بننا روش کیفننی و بننر م نننای ظرريننهپننردازی دادهبنینناد 1اظ ننا شننده اسننت .در اينن روش پشو شننگر ينننری از

اينن پننشو

منننقوله ننای بننهدسننت آمننده از کدیننذاری بنناز را بننهعنننوا منننقوله منننیوری کننه اسنناس يننک ظرريننه اسننت ،شناسننايی مننیکننند
(کرسول .)1398 ،سا

سناير مقولنه نا بنه عننوا زينر م موعنه ديگنر عوامن الگنو (زمیننه و علن  ،را نرد و پیامند) دسنتهبنندی

شده و رابطه آظها با منقولهمیوری (مفهو ایلی) مشخص میشوظد.
جاماه آماری مورد مطالاه آيا
شد .اي آيا

بالغ بر  3۴5آيه از قنرآ کنريم اسنت  .برخنی از اين آينا

جنسنی ،اشناره بننه خصوینیا
اسننت و مننابقی آيننا
مویننوعا

سننا

زظاظنه (ماظننند قاعندیی ،حناملگی ،و د

در رابطنه بنا واژینا حساسنیت براظگینز – ماظنند اظندا
و شننیرد ی) ،منشنأ خلقنت اظسننا (مننی ،ظطفننه و - ،)...

دربنناره مسننائ جنسننی و جنسننیتی و حرننم فقهننی و اخالقننی آ ننا مننیباشنند .بننه نر روی قننرآ کننريم در

مختلننو جنسننی ماظننند ظگنناه ،پوشن  ،خواسننتگاری و ازدوا  ،طننالق ،روابننط جنسننی ،تربیننت جنسننی و  ...بننر حفننش

و یسترش عفا
با بررسی آيا

قرآ کنريم سنتند کنه پن

از مطالانه کن قنرآ  ،آينه نای مربنو بنه مسنائ جنسنی اسنتخرا

تأکید ظموده است.
جنسی ،تاداد  50آينه کنه بنهطنور مسنتقیم بنا عفنا

جنسنی ينا واژه نای مسنو بنا آ ارت نا داشنت اظتخنا

و

بننا کدیننذاری بنناز م مننو  ۴9کنند شناسننايی شنند .در مرحلننه کدیننذاری میننوری ،داده ننا در  19میننور و مفهننو کلینندی

دستهبندی شدظد و در مرحله کد اظتخابی ،اي مفا یم در ي  ۴عام الگو ،قرار یرفتند.

1 Grounded Theory
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میمدساید کرمی

ارائۀ الگوی مفهومی عفا جنسی م تنی بر آيا ...
مرحله کدگذاری باز 49 :مفهوم اولیه

مرحله کدگذاری محوری 16 :مفهوم کلیدی
حیا ( 16مورد) ،آراستگی ( 1مورد) ،ث ا

( 13مورد) ،قناعت ( 3مورد) ،شناور بود مفهو ( 5منورد)،

شخصیت ( 13مورد) ،طهار

ی ر ( 3مورد) ،ازدوا آسا ( 2مورد) ،مسئولیتپذيری ( 2مورد) ،آرام
مورد) ،حفش حريم ( 2مورد) عز

ظف

( ۴مورد) ،مانويت ( 2مورد) ،اراده ( 10منورد) ،عشنش (1

( 3مورد)

َ
مرحله کدگذاری انتخابی 4 :عامل الگو
مفهبمَ صلیَ(َ3مؤلفه)َ،ر هبةدَ(َ6مفهبم)َ،ومینههأَاَعللَ(َ5مفهبم)َ،پیأمدَ(َ4مفهبم)
عر

 :1جريا مديريت داده ا و حرکت به سمت الگوی ظهايی

جدول  :2ظموظهای از فرایرد استن ا الگوی مفهومی عفا
آيا
.1

مربو به عفا

جنسی

وَ إِ ْ خِفْنننتمْ أولَّنننا تقْسِنننطواْ فننن ِ الْیَتونننامَ

جنسی از آيا

قلمرو

کد باز

خاظواده

قناعننت و کفننا
عفا

فواظرِیُواْ مَنا طونا َ لورنم مِّن و النِّسَنا ِ مَثْنن َ وَ

قرآ کريم در سه مرحله کدیذاری
کد میوری

از ظشنناظه ننای قناعت

کد اظتخابی
مفهو ایلی

است.

ثلوننا و وَ رُبَننا َ فونننِ ْ خِفْننتمْ أولَّننا تواْنندِلواْ
فووَاحِدَةً أووْ مَا مَلورونتْ أويْمَناظرمْ والِنکَ أودْظن َ
أولَّا تواُولواْ (ظسا )3 /
.2

أحِننن َّ لورنننم مَّنننا وَرَا َ والِرنننمْ أو تو ْتوینننواْ جاماننننه ،پر یننز از روابننط جنسننی بیننرو
بِنننأومْوَالِرم میصِننننِی و غوینننر مُسَنننافِیِی و  ...خاظواده

.3

ثا

شخصیت

از کاظو خاظواده

(ظسا )2۴ /

طهار

وَ إِ وا فواَلننواْ فواحِشوننۀً قوننالواْ وَجَنندْظوا عَلویهَننا جاماننننه ،از زمیننننه نننای عننند عفنننا

مسئولیت پذيری

َابَا َظوا وَ اللَّهُ أومَروظوا بهَا (...اعرا )28/

فرد

مفهو ایلی

زمینه ا و عل

فرافرننی و اسنناد بننی عفتنی بننه
عوام بیروظی است.

.۴

.5

قنن لِّلْمُننؤْمِنِی و يَی ُّننواْ مِنن ْ أوبْصَننارِ ِمْ وَ فرد

حفننش ظگنناه و پوشنناظد آظچننه حیا

يَیفورننواْ فننروجَهُمْ والِننکَ أوزْکنن َ لهُننمْ ...

ديننده شنندظ

حننرا اسننت از حفش حريم

(ظور)30 /

ظموظه ای عفا

است.

وَ لْیَسْتواْفِوِ الَّنذِي و لونا ي ِندُو و ظِراوححنا حَتن َ فرد

تننالش بننرای يننافت راه ننای اراده

يُیْنِیهمُ اللَّهُ مِ فو ْلِهِ (ظور)33 /

عفیننو ماظنند از ظشنناظه ننای
عفا

.6

ف َا َتْ نهُ إِحْ ندَئهُمَا تومْش ن ِ عَل ن َ اسْ نتِیْیَا ٍ  ...جاماه
(قصص)25 /

.7

است.

ظموظه ای عفا

وَ مِنن ْ َايَاتِننهِ أو ْ خولوننشو لورننمُ مِّنن ْ أوظفسِننرمْ خاظواده

عفننا

أوزْوَاجحا لِّتوسْنرنواْ إِلویْهَنا وَ جَاَن و بَیْننورم مَّنوَدَّةً

عشش است.

را رد

است

زمینننه سنناز آرامنن

و آرام
عشش
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را رد

یر

با حیا و وقنار قند برداشنت از حیا

وَ رَحْمَۀً ( ...رو )21 /

را رد

پیامد

م له علمی خاظواده و سالمت جنسی

در قرآ به دو یور

عفا

دوره اول  /شماره  / 1زمستا 1398

بینا شنده اسنت .ینا ی ینم بینا احرنا کلنی و ینا ی در جايگناه توینیو منوارد عفنتورزی

ينا بننیعفتنی بننه ظرنناتی اشناره ظمننوده اسنت .روشن اسننت در تمنامی اين آينا
یزين

به جهت اظط ناق ف نای کلنی اين آينا

اي آيا

بنر عفنا

واژه عفننا

و مشننتقا

آ وجنود ظنندارد .بلرننه

اسنت .نر کندا از اين  50آينه در جندول کدینذاری سنه

مرحله ای قرار یرفت .کد بناز ،کند مینوری و کند اظتخنابی براسناس ترینه بنر ينک ينا نند بخن
ظموظهای از جدول کدینذاری سنه مرحلنهای مشنا ده منی شنود کنه بنا اینافه ظمنود بخن

شند .در ين

از آينه اظتخنا

قلمنرو ،میندودهی ظنزول آينه (فنرد،

خاظواده و جاماه) ،پشو شگر میتواظد ظس ت به سرايت يا عد سرايت آ حرم به ساير موارد آیاه باشد.

تحلیل یافتههای پژوهش
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مفهوم اصلی ،مؤلفههای «عفاف جنسی»

-1-5

مفهننو شناسننی و مقايسننه عفننا

در بخن

بننا مفننا یم مسننو ،تننا اظنندازهای منرننور از عفننا

بررسی ظموظه ای عفتورزی و بیعفتی در قرآ کريم ،مؤلفه ای عفا
بنهسنزايی در ت ینی عفنا

مفا یم مسو ،ظق
متو اسنالمی اظتخنا
عفا

روشن شنند ،امننا در اين بخن

بننا

جنسی استن ا میشود.

دارظند .بنهمنرنور شناسنايی مؤلفنه نای عفنا

جنسنی برخنی از آ مفنا یم کنه از

شنده ،بنار ديگنر منورد اسنتفاده قنرار منیییرظند .بنا بررسنی قنرآ کنريم -افنزو بنر ويشینی نای مفهنو

که در واژهشناسی به آ پرداخته شد -تاداد  3مؤلفه در ظاحیه مفهو يافت شد.

.1-1-5

ثبات شخصیت

جايگاه عفا

بهمانای اعتندال در تمنايال  ،ظفن

و م اح

اظسنا منیباشند .از اين رو مفهنو عفنا

شخصیت ت یی شنود .ازجملنه ويشینی نای اظسنا عفینو ،ث نا

اظگینزش و ی نا

بايند در م احن

شخصنیت او اسنت .اين افنراد بنه راحتنی خنود را در

اختیار ديگرا ظمییذارظد ،در روابنط خنود بنا ديگنرا سنن یده عمن منیکننند و عند پريشناظی آظهنا رفتناری بنا ث نا
بنه جنای منیینذارد .بنر عرن
ویایت را بهیور

ر نه فنرد شخصنیتی بنیث نا

از ايشنا

داشنته باشند بیشنتر بنه رفتار نای غیرعفیفاظنه رو منیآورد .اين

بیماریوظه در افراد م نتال بنه اخنتالل شخصنیت منرزی منیتنوا ديند .شخصنیت منرزی الگنويی از بنیث ناتی

در روابننط بننا ديگننرا  ،خودپنننداره و عواطننو ،و تراظشننگری بننارز اسننت (اظ م ن روا پزشننری امريرننا .)139۴ ،از مننالد ننای
تشنخیص آ ترناظ ینری دسنتکنم در دو زمینننه اسنت کنه بنالقوه آسنینرسنا
مصر

مواد ،راظندیی بیاحتیا  ،زيادهخوری ( ما ) .از اي رو فقدا عفا

قرآ کريم با بیا ظموظنه نای عفنتورزی ماظنند مناجرای ح نر
(يوسننو ،)32/ح ننر
افراد عفیو را ظماي

سننتند ماظنند ولخرجنی ،روابنط جنسنی ،سننو

جنسی در اي یوظه افراد میتم است.

منريم بنا پینا آور الهنی (منريم ،)17/ح نر

يوسنو و زلیخنا

موسننی و دختننرا شنناین (قصننص ،)25/ويشیننی ننای حننورالای (الننرحم  )72/و  ...ث ننا
داده است .م ننی ظموظنه نای بنیعفتنی ماظنند زلیخنا (يوسنو ،)26/شنتا

شخصننیت

قنو لنو بنرای ينافت طامنه

جنسی جديند ( نود ،)78 /وارد کنرد اتهنا جنسنی بنه زظنا پاکندام (ظنور ،)۴/عالقنه بنه اشناعه فیشنا ر نند خنود بنیبهنره
باشند (ظور )19/و  ...به روشنی ظشا مید د که افراد غیرعفیو از ث ا
.2-1-5

شخصیت بیبهرهاظد.

طهارت

و دل اسننت .منناظطور کننه در بخ ن

منرننور از طهننار

پنناکی ظف ن

شر یینری عفنا

در بُاند ظفسناظی اسنت و درظتی نه رفتنار عفیفاظنه برخاسنته از ظفن

دل پاکتر باشد عفت و اعتدال در آ بهتنر شنر منییینرد .طهنار
اي رو طهار

م زمینه و م مؤلفه عفا

بهشمار میآيد.
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مفهننو شناسننی یفتننه شنند ،طهننار

بنناطنی بسننتری بننرای

سنلیم و دلنی پناد اسنت .ر نه ینفیه

زمیننهای اسنت کنه از مفهنو اینلی ،قابن اظفرناد ظیسنت ،از

ارائۀ الگوی مفهومی عفا جنسی م تنی بر آيا ...

از سوی ديگر از افنراد خ ین

میمدساید کرمی

را داشنت (ظنور .)26-23/در ظموظنه نای قرآظنی تقابن طهنار

منیتنوا اظترنار رعاينت عفنا

خ اثت فراوا به شنم منیخنورد .از ديندیاه قنرآ  ،ابتنذال (النرحم  )72/دوسنتی مخفیاظنه بنا جنن
ظامشرو (ظسنا  ) 2۴/و  ...ريشنه در خ اثنت و تارينک بنود فنرد دارد .بنه اين ترتینن  -طهنار
تنگاتنگی دارد  -از مهمتري مؤلفه ای عفا
.3-1-5

و

ديگنر (بقنره ،)235/روابنط

کنه بنا را نرد مانوينت ارت نا

جنسی است.

قناعت و کفاف

يری از مفنا یم کلیندی در عفنا

بنهماننای عنا و عفنا

خنا

جنسنی بنهینور

 ،کفنا

و قناعنت اسنت .قناعنت بنهماننای

بسنننده کننرد از روی ریننايت اسننت (مصننطفوی .)1368 ،تصننور اينرننه قناعننت و بسنننده کننرد بننه داشننته ننا ظتی ننه عفننتورزی
اسننت ،تصننوری خطننا اسننت ،زيننرا در بُانند دروظنیِ عفننا  ،اعتنندال در تمننايال
است .اظسا میتواظند عملنی را بنر خنال
ظف

مننراه بننا ریننايت و خننود مهنناریری

و شننهوا

رینايت خنود اظ نا د ند ولنی ظمنی تواظند ادعنا کنند اين عمن برخاسنته از اعتندال

او است .بنابراي وقتی سخ از اعتدال ظف

در قرآ کنريم ا مینت قناعنت در عفنا

است ط اا ریايت و خود مهاریری جز جدايیظاپذير آ است.

جنسنی بینا شنده اسنت .آظگناه کنه از حنورالای سنخ منییويند ،از اکتفنا آ نا بنه

مسننر خننود و اينرننه حتننی در دل ظیننز ننوای ديگننری را ظدارظنند تم ینند مننیکننند (الننرحم  56/و
ناظچننه تانندد زوجننا
عفا

و کفا

و ازدوا ننای متننوالی ،دلیلننی غیننر از ننوای ظفن

 .)52/براسنناس اين مؤلفننه،

ظداشننته باشنند ،مخننالو بننا عفننا

اسننت ،زيننرا این

اظسا را بنه سنمت قناعنت سنوق منید ند .امنا اين مسنألهای اسنت کنه ینماظت اجنرای بیروظنی ظندارد و اسنال

رعايننت عنندالت میننا

مسننرا را کننه یننماظت اجننرا دارد ،یننروری مننیداظنند (ظسننا  .)3/بننا اي ن حننال در یننورتی کننه مننرد از

ظاتواظی در اجرای عدالت ترس داشته باشد بايند بنه ينک مسنر اکتفنا کنند .خداوظند پن

از تشنري اين حرنم منیفرمايند لنک

«ادظننی ا تاولننوا» ( مننا ) يانننی اينن حرننم از اظیننرا

بهتننر جلننوییری مننیکننند .ممرنن اسننت منرننور اظیننرا

از عنندل

(ط اط ننايی 1۴17 ،ق؛ مرننار شننیرازی )137۴ ،يننا اظیننرا

از حننش (ف نن ا  1۴19 ،ق) .شننايد ننم مننراد اظیننرا

از مسننیر

تاننالی و ترامن باشنند کننه بننا زيننادهخننوا ی ظاسننازیار اسننت .حتننی ایننر اين مانننای سننو اراده شننده باشنند بننا دو مانننای سننابش
منافا

ظدارد زيرا عد اعتندال در تمنايال

قناعت و کفا

-2-5

حتی در یور

نم بنر خنال

جواز ند مسری توییه شده است.

زمینهها و علل «عفاف جنسی»

قرآ کريم به زمینه ا ی عفا

و بی عفتنی جنسنی اشناره کنرده اسنت .باتوجنه بنه پررظنگ بنود جن نه نای روا شنناختی «عفنا

جنسننی» اي ن زمینننه ننا اکثننراً مربننو بننه ن  ،روا و ظف ن
مسئولیتپذيری و ازدوا آسنا  ،زمیننهسناز عفنا
طهننار

عندالت ظ سن ت بنه خنود و نم بنر خنال

حنش اسنت .بنه نر روی

فننرد بیشننتر باشنند و از آرامن

اظسننا اسننت .طهننار  ،ث ننا

سنتند .اين زمیننه نا غال ناً مربنو بنه زيرسناخت شخصنیتی سنتند .ر نه

کننافی برخننوردار باشنند ،عننز

ظفن

داشننته باشنند و در ظهايننت مسننئولیت رفتننار خننود را

باذيرد وآ را به بیرو اسناد ظد د ،میتواظد از افرا و تفريط در خواسته ا و تمايال
يری ديگنر از عوامن عفنا

شخصننیت ،آرام ن  ،عننز

ظف ن ،

بار یزد.

در جامانه ،مرناری و توجنه منرد ظسن ت بنه يرنديگر اسنت (ظنور .)32/ر نه شنرايط اجتمناعی

بنرای ازدوا مسناعد باشند و ازدوا ننا بنا سنهولت اظ ننا شنود ،عفنا

نم بیشننتر خوا ند شند (ح ننر .)71/از سنوی ديگنر بننا

عادی شد رفتنار غیرعفیفاظنه در جامانه و نمیراينی اظسنا نای ظاپناد ،بنیعفتنی تقوينت منیشنود ( نود ،78/اعنرا  .)82 ،از
اي رو زيرساخت اجتماعی در شیو بیعفتی و عفنا
به آ ا اشاره خوا د شد -زمینه اظگیزشیِ عفا

میسو

بسنیار تأثیر ینذار اسنت .افنزو بنر اين  ،توجنه بنه پیامند نای عفنا
میشود.

42
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راهبردهای «عفاف جنسی»
را آسنا منیکنند .اين عملینا

ظیازمنند تصنمیم و اراده اسنت .شخصنیتسنازی و

را رد ،عملیاتی اسنت کنه دسنتیابی بنه ند

اعتدال قوا م بدو اراده و خواسنت شخصنی اتفناق منیافتند .بررسنی آينا

از آظرنه در مرحلنهی

«زمینه ا و عل » ،بستر برای «عفنا

قنرآ ظشنا منید ند پن

جنسنی» آمناده شند ،ينک دسنته فاالینت نای کلنی بنهعننوا را نرد در منورد مفهنو اینلی

اظ ا میییرد تا سراظ ا پیامد ای فرايند اي اد شود.
حیاء

.1-3-5

پراستفادهتري را رد عفا
ابننزاری بننرای ظمنناي

در قنرآ کنريم ،را نرد حینا اسنت کنه در  17ظموظنه قرآظنی بنر مینور آ بین

بُانند رفتنناری عفننا

اسننت .از اي ن رو ظ اينند آ دو را بننا يرننديگر اشننت اه کننرد .ظمننیتننوا اظرننار کننرد کننه

سطوحی از حینا ظاشنی از اعتندال در تمنايال

باشند ،لرن اینر قنرار باشند اعتندال در تمنايال  ،رفتنار عفیفاظنه را شنر د ند،

غال اً مراه با حیا بروز می کند .اینر حینا کنارکرد ابنزاری بنرای عفنا

ظداشنت بلرنه يرنی از از مؤلفنه نای آ منیبنود در اين

یور  ،رقیش شد پرده ای حیا مینا ز و شنو ر بنهماننای از بنی رفنت عفنا
آ ا سرشار از عفا

شنده اسنت .حینا

قلمنداد منیشند .امنا اين درحنالی اسنت کنه

ستند و از ابنزار حینا اسنتفاده ظمنیکننند .پوشن  ،رفتنار ،ظگناه و یفتنار مینا

ال متفناو
مسنرا کنام ً

بنا

روابط آ ا با ديگنرا اسنت و اين بنه جهنت يرنی شند آ دو بنهواسنطه پیوظند زظاشنويی اسنت و روشن اسنت حینا ظسن ت
به خود بیمانی است.
از ويشیی ای حینا در قنرآ منی تنوا بنه پنهنا بنود رفتنار جنسنی (ظمن  5۴/و  ،56عنر نو  )29/ینراحت ظورزيند در بینا
مسنائ جنسننی (يوسننو ،)23/کنتننرل ظگناه (يوسننو ،31/ظننور30/و ،)31متاننار

سنخ یفننت (احننزا  ،32/قصننص ،)25/پوشن

مناسن (ظور30/و ،)31اجازه یرفت برای ورود به حريم خصویی (ظور )58/ظا برد.
قننرآ کننريم بنهیننور
احادي

ويننشه دربنناره حیننا دختننرا ح ننر

شنناین در یفتننار و رفتارشننا  ،سننخ یفتننه (قصننص )25/و در

مربو به اي داسنتا قرآظنی ظینز بنه رابطنه سرشنار از حینا ح نر

موسنی بنا ايشنا اشناره شنده اسنت (عروسنی

حويزی.)1۴15 ،
فايده را ردی حیا اي است کنه تمنايال

را کنتنرل منی کنند .ممرن اسنت شخصنی بنه اعتندال کامن  ،ظ نود تمنايال

اظیرافنی

و زيادهخنوا ی و  ...دسنت ظیافتنه باشند امنا بنهواسنطهی حینا ِ ارادی ،خنود را کنتنرل منیکنند و درظتی نه بنا اسنتمرار بنه مراتنن
با ی عفا

دست میيابد.
اراده
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قننرآ کننريم در  10آيننه از اراده و ظقن

بننیبنندي آ در عفننا

سننخ یفتننه اسننت کننه تمننا اين مننوارد بننه ظقن

را ننردی آ

اشاره دارد.
براساس ظگاه قنرآ ظفن
عفت ورزی و بنرخال
ظف

امناره ،اظسنا را بنه سنمت زشنتی نا سنوق منید ند (يوسنو .)53/ط یاتناً بنرای اظسنا نای کنماراده،
نوای ظفن

عمن کنرد دشنوار اسنت ولنی بنا تقوينت اراده منیتنوا بنرخال

حرکت ظمنود .حتنی در منواردی ماظنند دل سنته بنود ق ن از ازدوا کنه عفنا

و اعتندال در تمنايال

جرينا طوفناظی نوای
امنری دشنوار اسنت،

در اي موارد ظیز تقوا ز داظسنته شنده و منیتنوا بنا اراده رفتناری عفیفاظنه بنروز داد (بقنره .)235/از اين رو منیتنوا در برخنی
موارد از اراده به تقوا ياد کرد .تقوا بنه ماننای حفنش خويشنت بنا ند

دوری از آسنین نا ابنزاری اسنت کنه عفنا

را بنه دظ نال

خوا د داشت.
بننه ننر روی يرننی از پننر کنناربردتري را رد ننای عفننا

عننز و اراده اسننت .در قننرآ کننريم اظسننا عفیننو ،شخصننیتی بننا اراده

ظشننا داده شننده اسننت کننه تواظننايی میافرننت از پوشنن

(ظننور )30/و کنتننرل روابننط جنسننی خننود را دارد (مؤمنننو  .)5/یريننز

ح ر

يوسنو از موقاینت ینناه (يوسنو )2۴/و پاينداری ح نر
43

منريم در مقابن فنردی غري نه کنه باند ًا مالنو شند پینا آور

میمدساید کرمی

ارائۀ الگوی مفهومی عفا جنسی م تنی بر آيا ...

الهننی اسنت (مننريم )18/ظموظننه ننايی از ارادهی قننوی بننرای حفننش عفننا
افرادی سست اراده ستند که توا کنترل ظف
بر اي اساس ارت ا میا زمیننه نای عفنا

خوي

اسننت .ننم نننی از ظگنناه قننرآ اظسننا ننای بننیعفننت،

را ظدارظد (يوسو 2۴/و .)31
ظفن  ،طهنار

و را رد نا ظینز مشنخص منیشنود .عنز

و ث نا

شخصنیت کنه از

زمینه ا و زيرساخت ای شخصیتی عفافند ،به تقويت اراده کمک میکنند.
اي را رد با یريز از موقایت ،ايستادیی و ث ا
.3-3-5

قد  ،تیییر داد شرايط و  ...اظ ا میشود.

صبر

اسننتفاده ظمننودهاظنند و برخننی ننم بننه مانننی خننودداری و

بسننیاری در ترجمننه «و لیسننتافو» (ظننور )33/از واژهی عفننا

خويشتنداری ترجمه کردهاظند و از ترجمنه آ بنه ین ر امتننا ورزيندهاظند .ترجمنهای کنه عفنا
ظدر

را بنه ین ر ماننا کنرده باشند بنه

يافت منیشنود1؛ امنا بنا اين وجنود مفهنو ین ر در عفنتورزی بسنیار پنر رظنگ اسنت .ین ر در عفنا

ظقشنی را نردی

دارد.
مننیتننوا عفننا

را بننه دو ظننو منفاالظننه و فاننال تقسننیم ظمننود .عفننا

ازدوا خود را عفیو ظگاه دارد و بنه اعتندال در تمنايال

برسند .عفنا

فاننال آ اسننت کننه فننرد بننا اظ ننا اقننداما

مث تنی ماظننند

منفاالظنه ینرفاً بنه ماننای اظ نا ظنداد اقنداما

و غیرعفیفاظه است .بنابراي ی ر کنه ينک اقندا منفاالظنه اسنت از را رد نای بنهدسنت آورد عفنا

منفنی

اسنت .ال تنه اظفانالی بنود

ی ر یزی از ارزش آ ظمنیکا ند بلرنه ظشنا منید ند کنه بنه تنهنايی کنافی ظیسنت و افنراد عفینو ظیازمنند روشنهای فانال در
حفننش عفننا

سننتند .بننه ننر روی بنندو ی ن ر و پر یزکنناری ،روش ننای فاننال ظیننز قاب ن اجننرا ظیسننتند .ازدوا بننا شننرايط و

مراحن متاننددش غال ننا بنندو اظنندکی ین ر امرننا پننذير ظیسننت .در قننرآ ظیننز پن

آظرننه حرننم ازدوا بننا کنیننزا را در یننور

فننرا م ظ ننود شننرايط ازدوا بننا زظننا آزاد بیننا شننده ،خداوظنند فرمننوده اسننت« :و أو ْ توصْن ِروا خویْنرك لورنمْ» (ظسننا  )25/يانننی بهتننر
است اظساظی که تواظايی ی ر دارد از رابطهی جنسی مشرو که با شأ اجتماعی او ظاسازیار است ،بار یزد.
شری ايی را ردی است که ارت نا میرمنی بنا آرامن
ح ننر

دروظنی و عنز

ظفن

دارد .قنرآ کنريم نگنا ت ینی شخصنیت دختنرا

شنناین از ین ر و وقننار ايشننا تم ینند مننیکننند کننه از ورود بننه جمن مرداظننه و سننتم کننار ظسن ت بننه زظننا  ،پر یننز

کردظد تا م ادا شخصیت عفیو آ ا خدشهدار شود (قصص.)23/
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حفظ حریم

شر سالمت نر رابطنه ای ،مرزبنندی و ینابطهدار بنود آ اسنت .حتنی در رابطنه مینا

مسنرا کنه پنرده حینا بسنیار رقینش

میشنود نم بنرای میافرنت از حنريم نا بايند تنالش ظمنود .ناظچنه در روابنط اجتمناعی مینا منردا و زظنا حنريم نا حفنش
ظشوظد ،عفا

مربنو بنه عفنا

خدشهدار منیینردد .از اين رو در بسنیاری از آينا

جنسنی بنر بنیپنرده و آشنرارا بنود روابنط

غیننرغفیفاظننه اشنناره شننده اسننت (ظمنن  5۴/و  ،56عنر ننو  .)29/ننم نننی در قننرآ کننريم ظسنن ت بننه پوشننیده بننود اظنندا و
جلننوییری از تیريرننا

بصننری تأکینند شننده اسننت (ظننور .)30/بنننابراي يرننی از راه ننای بننیعفتننی آشننرار ظمننود رفتننار و اظنندا

جنسی است .از سوی ديگر مراعا

حندود و حنريم نا ،عفنت فنردی و اجتمناعی را تقوينت منیظمايند .قنرآ کنريم دربناره ظگناه

داشت حنريم ظسن ت بنه زظنا ظنامیر بنهوينشه مسنرا پینام ر یرامنی اسنال منیفرمايند :از آظهنا مسنتقیما درخواسنت ظرنیند و
خواسته ای خود را از پشت پرده بخوا ید (احزا  )53/که ظشا از ا میت حفش حرمت ا و پاس اظی حريم ا دارد.
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معنویت

مانويت يک جن ه شخصنیتی دارد کنه از آ تینت عننوا طهنار
می آيد .برظامه رينزی عملنی بنرای تقنر

يناد شند .امنا مانوينت ابنزاری بنرای حفنش عفنا

ظینز بشنمار

ظسن ت بنه خداوظند ،يناد و کنر الهنی و اسنتمداد و کمنکخنوا ی از او در جلنوییری از

 .1از  5۴ترجمه فارسی ظر افزار جام التفاسیر ظور تنها ترجمه ظوبری عفا
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ظقنن

را ردی اشاره فرموده است .ح نر
پنناه منیبننر و ح نر

بننهسننزايی دارد .خداوظنند در دو داسننتا ح ننر

يوسننو و مننريم بننه اينن ويشیننی

يوسنو در پاسنخ بنه تقاینای بنیشنمراظه زلیخنا فرمنود :مَاَنا و اللَّنهِ (يوسنو )23 /بنه خندا

مننريم بنه نگننا ظزدينک شنند غري نه -کنه باننداً مالنو شنند فرسنتاده الهننی اسنت -فرمننود :إِظن أوعُننو

بِالرَّحْمَا ِ مِنکَ إِ کنتَ توقِیًّا (مريم )18 /من از تنو بنه خندای مهربنا پنناه منی بنر ال تنه اینر تنو موجنود بناتقوايی باشنی .در نر
دو ماجرا بر کمکخوا ی از خداوظد برای ظ ا
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از رفتار غیرعفیفاظه طر

مقاب تأکید شده است.

ازدواج آسان

ازدوا از مهمتري  ،جام تري و قدرتمندتري ظموظه ای عفا

فرا م کرد شرايط ازدوا

است .بنابراي يری از راه ای حفش عفا

است.
برظامهريزی قرآ برای حفش پاکدامنی اظسا ا ،متناسن با تواظايی ای آظها است .بنابراي برای کساظی که تواظايی رعايت عدالت ظسن ت
به مسرا  -اعم از حقوق مالی و جنسی و – ...را دارظد اجازه ازدوا با هار مسر دائم ،ازدوا با مسرا موقت و داشت کنینز را
یادر کرده است .1اما برای عمو مرد که از رعايت ظشد حقوق مسرا می راسند توییه به ازدوا دائم با يک مسر شنده اسنت
(ظسا  .)3/در برخی موارد که مرد يا ز مسلما ظمیتواظند ازدوا دائمی خود را آغاز کنند را رار موقت در ظرنر یرفتنه شنده اسنت
(ظسا  .)2۴/ازدوا با کنیز م بهعنوا آخري را رار برای آظهايی است که از سويی شرايط تشری خاظواده با زظنا پاکندام و آزاد را
ظداشته باشند و از سوی ديگر با ی ر ظمود د ار مشقت شوظد (ظسا  .)25/درحال حایر با از بی رفنت کنینزداری ،تنهنا راه زيسنت
عفیفاظه ازدوا دائم و موقت میا مرد و ز ِ آزاد است .قرآ کريم افراد جاماه را به زدود افرار غلط درباره ازدوا فرا میخواظد و به
آظها دستور مید د تا شرايط ازدوا را برای ديگرا فرا م کنند (ظور .)32/مه اي ا برای حفش عفا

است و ایر اين شنرايط مهینا

ظشد باز م تأکید میکند که افراد بی مسر ،عفیو بماظند (ظور )33/خواه با اقدا شخصی خود برای ازدوا يا با ی ر و يا ر را رنار
ماقول ديگری که ممر بود.
آسا ییری در ازدوا ظیز زمینه را برای حفش عفت فرا م میکند که در ماجرای ح ر
توبه قوم

است .او حتی حایر بود در یور

لو  و قو بد کردارش اي مسئله مشهود

برای ظموظه دختنرا خنود را بنه ازدوا برخنی از آظهنا درآورد (ح نر ،71 /مرنار

شیرازی )137۴ ،تا با اي روش به آ ا بفهماظد که ازدوا آسا بهتري راه کار در عفتورزی است و در غیر اي یور
قرار داد
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یزی غیر از دي و اخالق ،فساد ک یر جها را فرا خوا د یرفت (کلینی 1۴07 ،ق).

پیامدهای «عفاف جنسی»

رعايننت عفننا
قر

و بنا منالد

پیامنند ای فننردی و اجتمنناعی فراواظننی دارد .در قننرآ کننريم فواينندی بننرای عفننا

الهی فرا م میکند .به ع ار

يری از پیامد ای عفا

آرامن

ديگر اي پیامد ا ا دا

میاظی ستند و راه را برای ظی به د

اسنت .افنراد عفینو دسنت کنم بنه دلین اعتندال در تمنايال

سوره رو به دو پیامند مهنم عفنا

اشناره شنده اسنت .يرنی از آ دو آرامن

آظهنا بنه يرننديگر اسنت .افنزو بننر اين  ،عفنا

ظهايی باز میکنند.
بنه آرامن

و ديگنری عشنش مینا

از ظشنناظه ننای خداوظنند و راه رسننید بننه او بنهشننمار آمننده اسننت (رو  .)21/عشننش میننا
ظیننز بصنور

کننر شننده کننه زمینننه را بننرای
منیرسنند .در آينه 21

مسنرا اسنت کنه نر دو

مسننرا عامن قناعننت و بسنننده کننرد

مسنتق از عوامن قناعنت اسنت .يرننی از ماناظی «احصنا » کننه در

قننرآ بننهکننار رفتننه (ظسننا  ،)2۴/وجننود حننالتی اسننت کننه ز و شننو ر يرننديگر را بننیظینناز از غیننر کنننند و خنناظواده را نننا دژ
میرمی در برابر اظیرا

و آسنین قنرار د نند .ننی

مسنراظی ل ناس و آراسنتگی و آبنروی بنرای شنريک زظندییشنا

سنتند.

 .1روش است که یدور اجازه بهمانای توییه به آ ظیست و ایر م باشد نی شخصی که توا رعايت تمامی حقوق مالی ،عاطفی و جنسی را
ظس ت به حرمسرا داشته باشد مصداق ظدارد.
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–کنه ظموظنهی بنارز آ تشنری خناظواده اسنت -آراسنتگی و زي نايی اسنت (بقنره.)187/

از اي رو يری ديگنر از پیامند ای عفنا

جاماه کسناظی کنه شنرايط ازدوا برايشنا فنرا م ظمنیشنود -ولنی اجنازه ظمنید نند کم ود نای جنسنی ،آظهنا را بنه اظینرا

و

کشروی برشاظد و خنود را از پرخاشنگری ظاشنی از کم ود نا ،حفنش منیکننند -افنرادی باشخصنیت و آراسنته منیبینند .پیامند ای
ياد شده مگی در مسیر تقر
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به خداوظد قرار دارظد و راه مارفت و ظزديک شد به او را فرا م میکنند.

بحث و نتیجهگیری
از افنزود تمنا مقولنه نای شناسنايی شنده و جمن کنرد آ نا در ينگ الگنو ،الگنوی  1ABSCبنهعننوا الگنوی

سراظ ا پ

ظهايی با روش تیقیش «ظرريه برخاسته از داده ا» عریه میشود:

زمینه ا و عل ()A

را رد ا ()S
مفهو ایلی ()B

طهار
شخصیت

ثا

عفا

حیا

آرام

اراده

عشش

یر

قناعت

حفش حريم

آراستگی

جنسی

آرام
عز

ظف

پیامد ا ()C

مانويت

مسئولیت پذيری

ریايت از زظدیی،

ازدوا آسا

مق ولیت اجتماعی،
قر

عر

مقايسه پشو

 :2مدل ظق

ح ازی ( )1397و پشو

ح ازی يری از ایول و بنیاد ای عفا
کريم بهظرر میرسد بهکار برد طهار
شر ییری عفا

آفرينی عفا

جنسی در بهروزی فردی و اجتماعی و تقر

ظس ت به خدا

حایر ظشا مید د که در برخی موارد يافتنه نا منورد تأيیند سناير پنشو
را ايما میداظد اما با توجه به اينره عفا

الهی

نا سنتند.

يک مفهو جهاظی است و با دقت در آينا

قنرآ

باطنی بهجای ايما مناسنتر است .ال ته ايما و مانويت میتواظند بهعنوا يک را رد مهم در

مطرح باشند .مچنا که حیا ،اراده ،حفش حريم ،ی ر و ازدوا ساير را رد ايی ستند که برخی از آظها در پشو

ح ازی با عناوي مشابه مطرح شده است.
به ر روی اعت ارسن ی اي پشو
بی

بی

مفهو شناسی مفا یم مسو با عفا

مفهومی عفا

از آ که وابسته با ساير پشو

ا باشد باتوجه به اظس ا دروظنی قابن ارزينابی اسنت .در

و رابطه دوسويه آظها مطرح شد .پ

جنسی تمامی آ رابطه ا که بهیور

از بررسی تمامی آيا

مربو به عفا

و ساخت مدل

فرییه مطرح شد مورد تأيید قرار یرفتند.

1 A: Anticipant; B: Behaviour; S: Strategy; C: Consequences
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ارائهی اين الگنوی مفهنومی ينک فاينده ديگنر ظینز داشنت و آ دسنتیابی بنه تارينو جنام عفنا
الگو ،عفا

جنسنی اسنت .براسناس اين

جنسی يانی اظساظی که از ظرنر شخصنیتی سنالم اسنت ،بنا اراده و عنز دورظنی ،حفنش حنريم ،ارت نا ماننوی بنا خندا

و در ظهايت با ازدوا  ،بنه درجنهای از طهنار

بناطنی ،قناعنت و ث نا

شخصنیتی دسنت منیيابند کنه تمنايال

جنسنی او در دو

ل ه افرا و تفريط قرار ظخوا د یرفت.
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Abstract:
This research has presented the conceptual model of "sexual chastity" by identifying and examining
the components of sexual chastity and factors of the model. This work is qualitative and
fundamental research that has been described and analyzed in the section of presenting a conceptual
model based on the theory derived from data. For this purpose, 7 concepts related to chastity were
identified from the verses of the Qur'an and explained with a coherent approach. By providing a
model, the role of some of these concepts in explaining sexual chastity was confirmed. From a total
of 345 verses of the Qur'an on sexual issues, 50 verses that were directly related to sexual chastity
were selected, and then, with open coding, a total of 49 codes were identified. In the pivotal coding
stage, the data were categorized into 19 elements and key concepts, and in the selective code stage,
these concepts were subdivided into four template factors. The factors of the model including the
components of the focal category, contexts, and causes, strategic concepts, and consequences of
sexual chastity were identified and at the end, during this process, the conceptual model of sexual
chastity has been designed with a Quranic approach.
Keywords: chastity, sexual chastity, sexual ethics, conceptual model, Quran
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