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بررسی فقهی وحقوقی آیه ۳۱سوره مبارکه نور(استعفاف)

پاکدامنى و عفاف از فضایل برجستهاى است که در آموزههاى دینى ما به ویژه در قرآنکریم و روایات بر

آن تأکید شده است. مشتقّات واژهى عفّت که به معناى پاکدامنى است در قرآنکریم در چهار مورد به کار

رفته است؛ که یکى در آیهى 273 سورهى بقره و دیگرى آیهى 6 از سورهى نساء و آخرین مورد آن در آیات

31تا 33 و 60 از سورهى مبارکهى نور مىباشد. البتّه آیات دیگرى هم در قرآن به کار رفته است که

پاکدامنى را از صفات برجستهى مؤمنین معرّفى فرموده است، تا جایى که به نقل از روایات، پاکدامنى

برترین عبادتها محسوب شده است. عالوه بر همهى اینها یکى از شرایط مهم انتخاب همسر در متون

روایى و قرآن کریم همین صفت برجسته یعنى پاکدامنى بیان شده است. اهمیت و کارکردهای مثبت و

منفى غریزه جنسى آن را به عنوان یکى از کانونى ترین مباحث در دانش های مختلف در آورده است. یکى

از مسائلى که در این زمینه به صورت مستقل واکاوی نشده رابطه و عرصه های پیوست حجاب و عفاف است

که این نوشتار بدان پرداخته است. تبیین مفاهیم و تعاریف حجاب و عفاف، بررسى دیدگاه ها و نگره های

افراطى تفریطى و اعتدالى اسالمى درباره غریزه جنسى بحث ها و مطالب درآمدی این نوشتار را صورت مى

دهد. بررسى و رهیافت به گونه های رفتاری، گفتاری و پوششى حجاب، پیوست های مفهومى بیرونى و آثار

و کارکردهای مشترک عفاف و حجاب همچون کارکرد اقتصادی روانى، اجتماعى روانى، خانوادگى روانى و

نیز راه های احیا و دست یابى به حجاب و عفاف، ارزش و جایگاه فقهى و دینى حجاب و عفاف، گسست ها

و تفاوت های حجاب و عفاف در ساحت مفهوم، مصادیق بیرونى و راه کارهای اجرایى دست یازیدن فرد و

جامعه به عفاف و حجاب از محورهای اصلى و محوری این پژوهش به شمار مى روند.  همچنین عفاف و

حجاب از منظر فقه و حقوق بررسى شده است.
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Chastity  and chastity  are  the  prominent  virtues  that  are  emphasized in  our  religious
teachings, especially in the Holy Qur'an and the traditions. The derivatives of the word
chastity, which is in the sense of chastity, is used in four things in the Holy Qur'an, one in
verse 273 of Surah al-Baqar and the other is verse 6 of Surah Nisaa, and the last of it is in
verses 31 to 33 and 60 of the Surah of Mobarakeh Noor. Of course, there are other verses
also used in the Qur'an, which has revealed chastity as one of the prominent traits of the
believers, to the extent that, according to narrations, virtue is considered to be the highest
worship. In addition to this, one of the important conditions for choosing a spouse in
narrative texts and the holy Qur'an is the prominent trait of chastity. The importance and
functions of the positive and negative aspects of sexual instinct make it one of the most
focused topics in various sciences.  One of the issues that has not been independently
investigated in this regard is the relationship and attachment areas of veil and chastity that
this  article  deals  with.  Explaining the concepts  and definitions of  hijab and chastity,
examining the views and views of extremism, spirituality and Islamic moderation on the
sexual instinct of the discussion and content of this article. Investigation and approach to
hijab behaviors, speeches and dressings, external connotations and common works and
functions of chastity and hijab such as psychological, social, psychological, psychological,
and psychological, as well as ways to recover and achieve hijab and chastity, value and The
jurisprudential and religious position of veil and chastity, the ruptures and differences of
hijab and chastity in the field of concept, external examples and executive practices of
achieving individual and society to chastity and hijab are the main axis of this research.
Hijab and chastity are also examined from the perspective of jurisprudence and Islamic law.
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