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 مه تعالیساب

 جلسات گفتمانی عفاف گرایی وهای آموزش مهارت عفافدوره و طرح برگزاری معرفی کتاب درسنامه عفاف

یابی به زندگی سالم، پاك، توأم  بوا درسنامه عفاف سلسله مباحثی است در عرصه مدیریت غریزة جنسی، براي دست

جهان؛ چرا كه اساساً مدیریت غریزة جنسی شكأفایی بسياري از  آرامش و رسيدن به كماالت انسانی و الهی و نيكبختی در دو

 كند. هاي گأناگأن میآورد و عد  مدیریت آن آدمی را گرفتار آسيباستعدادهاي علمی، هنري، معرفتی و ... را در پی می

یدگاه فطرت منی از دگرایی و پاكداكتاب، اهميت و فأاید عفاف نخستِاین كتاب مشتمل است بر دو بخش؛ در بخش 

نحرافات اخالقی عفتی و اهاي بیگرفته و زیانسی و روانشناسی مأرد بررسی قرارشناكریم، روایات اسالمی، جامعهانسانی، قرآن

 ، علمی و فرهنگی، اجتماعی، سياسی، نظامی، اقتصادي، ملی، معنأي و اُخروي بررسی شده است.و روانینيز در بُعد جسمی 

هاي بينایی، گأیایی، شنأایی، بأیایی، چشوایی، ورزي در حأزههاي عفافصاص یافته به شيأهبخش دو  كتاب نيز اخت

 بساوایی، و رعایت عفت در پأشش، خلأت، اختالط، معماري، رفتار، اندیشه و خيال، و عشق و دوستی و ارتباط.

در آمأزشوی و تربيوت مربوی  دوره 30نسخه در قالب جزوه، تكثير شوده و در  1400این كتاب پيش از این به تعداد 

بيش  97-91هاي و براساس همين محتأا در سال گرفتهقرار مبلغان و مربيان اداره كل تبليغات اسالمی خراسان رضأي  اختيار

 است. مأاجه گشتهدرصدي  94استقبال  با وهاي استان برگزار جلسة گفتمانی عفاف در مدارس و دانشگاه 000/10از 

این كتاب پيش از چاپ تأسط ده تن از كارشناسان حأزه و دانشگاه موأرد نقود و بررسوی قورار ناگفته نماند محتأاي 

 رونمایی گشت. و آ.پكل تبليغات  اناهلل علم الهدي و مدیرگرفت و بارها ویرایش شد و آنگاه به زیأر طبع آراسته و تأسط آیت

بيت جنسی، تهيه و تنظيم گشوته، لويكن بخوش اگرچه این كتاب براي مربيان، مشاوران و مدرّسان حأزة عفاف و تر

باشد. و از آنجا كوه قورار كردگان نيز قابل استفاده اي بيان شده كه براي همه فرهيختگان و تحصيلگأنهاي از مباحث بهعمده

بارتنود از  باشوند و آنهوا عاند نيز مخاطب این اثور مویطأر مستقيم مأاجهاي حل شأد، كسانی كه با این مسأله بهاست مسأله

  گذاران.هاي آنان، مسئأالن و سياستجأانان و خانأاده

( آموادگی دارد سازمان تبليغات اسوالمیالز  به ذكر است هم اكنأن كانأن فرهنگی تبليغی امين )با مجأز رسمی از 

هواي آموأزم مهوارت ، دورهكرد دسوتگاه متقاضوی  ]بوا هزینوه هاي متقاضیها، ادارات و دستگاهتشكل مراكز آمأزشی، براي

 به مخاطبان انتقال دهد.جلسه(  10 حداقل)در گرایی برگزار كند و محتأاي درسنامه عفاف را عفاف

تأانند به اداره كل تبليغوات اسوالمی خراسوان رضوأي )واقوع در بلوأار مودرس( مندان براي تهيه این كتاب میعالقه

گرایی و تربيوت جنسوی، بوه هاي كانأن فرهنگی امين در عرصه عفوافمراجعه كنند و جهت آشنایی با فعاليتكارگروه عفاف 

 مراجعه نمایند. kanoon-amin.comپایگاه اطالع رسانی 

 09372285579همراه     238داخلی  05132215200شماره تماس  
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 ه تعالیسماب

 «های جنسی فرزندانخانواده و مراقبت»معرفی کتاب و طرح آموزشی 

در از سأي سازمان تبليغات اسالمی  93الی 91هاي جلسه در سال 4000 در جلسات گفتمانی عفاف كه

صأرت كتبی و شفاهی آمأزان در این جلسات بهمدارس دخترانه و پسرانه برگزار گردید برخی از دانش

شد. برخی از پأشش والدینی مربأط می هايها و معضالتی را مطرح كردند كه متأسفانه به عد  مراقبتپرسش

بأدند  شدت آنها را تحریک كرده بأد و حتی مجبأر شدهمادر و خأاهرشان در محيط خانه گالیه داشتند كه به

هاي فيلم فضاي مجازي و مخرببارها و بارها از منزل بيرون بروند! و برخی از ابتالء به خأدارضایی و اثرات 

 بازي و ... .تباطات نامشروع با همجنس و جنس مخالف و حيأاناي و ارهاي رایانهاي و بازيماهأاره

برهمين اساس آمأزم ویژة والدین در دستأر كار قرار گرفت و محتأاي آمأزشی آن آماده گشت. این محتأا 

مطرح « هاي دینی و روانشناسیتربيت جنسی از منظر آمأزه»برگرفته از مباحثی است كه در سلسله جلسات 

در اداره كل تبليغات  1390سال یادشده با حضأر كارشناسان و اساتيد حأزه و دانشگاه ازگردید؛ جلسات 

نقش والدین در »به بررسی « بلأغ»هاي آن تحت عنأان اسالمی خراسان رضأي آغاز گشت و یكی از كارگروه

حأیل هاي علمی و كارشناسی آن تپرداخت و سرانجا  محصأل مكتأب بحث« هاي جنسی فرزندانمراقبت

سازي و از این محتأا، كانأن فرهنگی تبليغی امين، به غنی كاربردياداره كل گردید سپس براي استفاده 

 مرحله به رشته تحریر در آورد كه عبارتند از 10ویرایش آن پرداخت و مباحث تربيت جنسی فرزندان را در

 هنگا  همسرگزینیبه -1مرحله 

 فرزند ةقبل از انعقاد نطف -2مرحله 

 هنگا  انعقاد نطفة فرزندبه -3رحله م

 در دوران بارداري -4مرحله 

 ماهگی( هنگا  تألد و نأزادي )تا حداكثر یک -5مرحله 

 سالگی( 2شيرخأارگی )تألد تا پایان  -6مرحلة 

 سالگی( 6سالگی تا پایان 2خردسالی یا كأدكی اول )از پایان  -7مرحلة 

 تا قبل از بلأغ(سالگی 6كأدكی دو  )از پایان  -8مرحلة 

 سالگی( 18یا 17دوران نأجأانی و بلأغ )از سن تكليف تا  -9مرحلة 

 سالگی به بعد(17دوران جأانی و خأاستگاري و ازدواج فرزندان ) -10مرحلة 

با اداره كل آمأزم و پرورم مذاكره « هاي جنسی فرزندانخانأاده و مراقبت»سپس در قالب طرح آمأزشی 

آمأزشی ویژه والدین در   جلسات نامه همكاري بين دو اداره كل، جهت برگزارياهمنمأده و در نهایت تف

اهلل افتتاحيه طرح با حضأر آیت آنگاهگردید و منعقد  پسرانه و دخترانه استان خراسان رضأي ارسمد

 94آبانتن از مدیران مدارس در  150الهدي و مدیران كل تبليغات اسالمی و آمأزم و پرورم و علم
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و مأرد استقبال والدین قرار گرفت با مأفقيت اجرا گشت  97و96و95و94هاي تحصيلی گردید و درسالآغاز

 برگزار شده است. و تشكل مدرسه 450در بيش از  جلسه 3000تاكنأن حدود  كهطأريبه

ات اسوالمی الز  به یادآوري است هم اكنأن كانأن فرهنگی تبليغی امين )داراي مجأز رسمی از اداره كل تبليغ

ها، ادارات، مؤسسوات، تشوكل ها و سوایر مراكوز آمأزشوی،مدارس، دانشگاه خراسان رضأي( آمادگی دارد براي

خوانأاده و »هواي آمأزشوی اهكارگو كرد دسوتگاه متقاضوی ]بوا هزینوه هواي متقاضوی،كارخانجات، و دسوتگاه

ان برگزار كنود و محتوأاي مودنظر را بوه را براي كارمندان و كاركنان و پرسنل آن« هاي جنسی فرزندانمراقبت

 انتقال دهد. جلسه 10در  )متأهل یا در آستانه ازدواج( مخاطبان

 
 اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ـ کانون فرهنگی تبلیغی امین

 09372285579همراه:        238داخلی 05132215200ثابت:  
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 باسمه تعالی

 «مهارت مهرورزی همسران و تحکیم خانواده»معرفی کتاب و طرح آموزشی 

ولی همين نهاد بسيار  1هاي دینی، ازدواج نمأدن و تشكيل خانأاده استترین بنياد، از دیدگاه آمأزهمحبأب

گيرد و ضربات سخت و جبران زدایی نگردد متأسفانه در معرض فروپاشی قرار میمحبأب، اگر مراقبت نشأد و آسيب

 كند.فرد و جامعه میري را متأجه ناپذی

هاي مفيد در زمينه برخی از كارشناسان معتقدند براي استحكا  خانأاده، زوجين یا باید اهل مطالعه كتاب

 هاي شناخته شدة آمأزم همسرداري شركت كنند. همسرداري باشند و یا در كالس

 گأید  در این باره میپأر دكتر حنيف

 120حداقل باید  معتقد  كه حالی در نشينند،نمی عقد هسفر سر آگاهی با ما زوجهاي تردیدبی

ها پس از ازدواج و در طأل ببينند. همچنين این آمأزم داريآمأزم همسر ،ساعت قبل از ازدواج

پذیر باشند و كه همسران همأاره باید آمأزمكند. مسأله دیگر این زندگی مشترك نيز باید ادامه پيدا

 2.روز و منطقی نياز دارندي بههاقبأل كنند كه به كسب داده

پيش به پژوهش در این زمينه پرداخت و  بر همين اساس كانأن فرهنگی تبليغی امين از حدود ده سال

اي با اداره كل تبليغات طی تفاهمنامه 1396و در سالرا تأليد « و تحكيم خانأاده مهرورزي همسران»محتأاي 

شدگان در این برادران و خأاهران حأزوي را برگزار نمأد و آنگاه قبألهاي تربيت مربی اسالمی خراسان رضأي دوره

برگزار  جلسه 480لب ادر ق را« مهارت مهرورزي همسران»هاي آمأزم شهرستان خراسان رضأي دوره 20ها دردوره

 ند.اهدنمأ

نهاد خانأاده ترین علل و عأامل تزلزل و فروپاشی شایان ذكر است در محتأاي مذكأر سعی شده ابتدا شایع

طلبی جنسی و انحرافات برشمرده شأد و سپس به بررسی یكی از مهمترین عأامل فروپاشی بنياد خانأاده كه تنأع

 اخالقی است اشاره گردد و آنگاه به راهكارهاي استحكا  نهاد خانأاده پرداخته شأد. 

اي بينشی، انگيزشی، گأیشی، كُنشی هراهكارهاي استحكا  نهاد خانأاده نيز در قالب انأاع مهرورزي در حأزه

 دهد.ترین مباحث كتاب را تشكيل مییابد كه اصلیجنسی تحقق می-و عاطفی

الز  به یادآوري است هم اكنأن كانأن فرهنگی تبليغی امين )داراي مجأز رسمی از سازمان تبليغات اسالمی(    

كرد هواي متقاضوی، ]بوا هزینوهارخانجات، و دسوتگاهها، ادارات، مؤسسات، كتشكل مراكز آمأزشی، آمادگی دارد براي

را بوراي كارمنودان و كاركنوان و « و تحكيم خوانأاده مهارت مهرورزي همسران»هاي آمأزم دستگاه متقاضی  كارگاه

 جلسه انتقال دهد. 10در  پرسنل آنان برگزار نماید و محتأاي مدنظر را به مخاطبان )متأهل یا در آستانه ازدواج(
 

 کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ـ کانون فرهنگی تبلیغی امیناداره 

 09372285579همراه:        238داخلی 05132215200ثابت:  

                                                           

 عزوجل خداوند نزد كه هنشد ساخته بنايى هيچ اسالم در «اَلتَّزْوِيجِ مِنَ عَزّوَجَلَّ اهللِ اِلَي أحَبَّ اإلِسْلَامِ فِي بِنَاءً بُنَي ما. »۳ص ،۱۴ج ،الشيعه لئوسا.  1

 .باشد ازدواج از محبوبتر
 ي.اجتماع صفحه ،۱۱/5/9۴ ،قدس. روزنامه  2
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جهت  )برگرفته از محتوای کتاب درسنامه عفاف( نمایشگاهی عفاف پوسترو  عکس نوشته 300طراحی حدود 

 مساجد و ... محالت، ها،تشکلادارات،  مراکز آموزشی، درمسابقات و برگزاری  تبلیغات محیطی

 و گيردقرار میمتقاضيان  در اختياردر قالب یک لأح فشرده گذاري شده، صدها ساعت سرمایهاین مجمأعه كه براي طراحی آن 

 در قالب تخته شاسی در آورند. 70× 50یا در اندازه و  چاپ كنند A 2یا A3تأانند آن را به صأرت ليمينت متقاضيان می

 اكران شده است.« مشهد دوست داشتنی»شگاهیخشی از این پأسترها در نماشأد برگزاركرد. قبال نيز بهم می سابقهم ،از همين مجمأعه
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 گرایی و تربیت جنسی اسالمیعفافگستره مباحث 

گرایی و تربيت جنسی اسالمی )و یا به تعبير دیگر شبكه مسائل عفاف و تربيت گستره مباحث عفاف

 باشد   بندي كلی مشتمل بر پنج بخش میجنسی اسالمی( در یک تقسيم

فطرت،  دیدگاهكه از و پاكدامنی است  گراییهاي عفافمباحث مربأط به اهميت و فایده بخش اول(

عفتی و انحرافات اخالقی هاي بیباشد. و نيز مباحث مربأط به زیانقرآن كریم، روایات اسالمی قابل بررسی می

هاي اُخروي شأد؛ عقأبتهاي ُاخروي و دنيأي میها و عقأبتكه دامنگير منحرفين شده و شامل مجازات

روانی،  ،جسمی هاي دنيأي نيز در ابعاد مختلفعقأبتگير انسان خأاهد شد و طبيعتاً در جهان پسين گریبان

 باشد.، قابل بررسی و ارزیابی میملیو  اقتصادي قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، نظامی،

ورزي و كنترل غریزة جنسی است كه از طریق رعایت هاي عفافمباحث مربأط به شيأه بخش دوم(

أیایی، چشایی، بساوایی، و عفت در پأشش، خلأت، اختالط، هاي بينایی، گأیایی، شنأایی، بعفاف در حأزه

 "درسنامه عفاف"گردد. )بخش اول و دو  دركتاب معماري، رفتار، افكار، و عشق و دوستی و ارتباط محقق می

 آمده و در وبسایت كانأن امين هم بارگذاري شده است(.

باشد كه كنترل غریزه جنسی می گرایی وها در عرصه عفافكنندهمباحث مربأط به یاري بخش سوم(

عبارتند از  دعا، روزه، نماز، معادباوري، محبت الهی، زیارت اولياء الهی، تالوت قرآن كریم، همنشينی با دوستان 

سازي علأ  انسانی، نظارت همگانی، اعتدال در عفيف، كرامت و عزت نفس، حياورزي، غيرتمندي، اسالمی

مرحله چاپ نرسيده ولی برخی از مباحث آن در پایگاه اینترنتی تاب هنأز بهاقتصاد، اشتغال و ازدواج. )این ك

 كانأن فرهنگی امين بارگذاري شده است(.

آورد و افزایی را در پی میمباحث مربأط به تأمين مشروع نياز جنسی است كه عفاف بخش چهارم(

پنج هاي مهرورزي همسران )در و مأضأعات مرتبط با روم 1گرددهم  فقط در قالب ازدواج محقق میآن

هاي مقابله با آن را شامل و عاطفی( و نيز مأانع مهرورزي و راه 2كُنشی محأر بينشی، انگيزشی، گأیشی،

هاي آمأزشی در اختيار تكثير شده و در دوره "آیين مهرورزي همسران"شأد. )این كتاب تحت عنأان  می

البته محتأاي آن در پایگاه اینترنتی كانأن فرهنگی امين مربيان قرار گرفته ولی هنأز چاپ رسمی نشده. 

 بارگذاري شده است(.

مباحث مربأط به وظایف والدین در تربيت جنسی صحيح فرزندان و عفيف گشتن آنان  بخش پنجم(

، شأد و در دوران بارداري، تألد، كأدكی، نأجأانی، بلأغباشد؛ وظایفی كه پيش از انعقاد نطفة فرزند آغاز میمی

هاي جنسی خانأاده و مراقبت"یابد. )این كتاب تحت عنأان جأانی، و خأاستگاري و ازدواجِ فرزند ادامه می

 چاپ شده(. "فرزندان
 

 

                                                           

  موقت برای افراد خاص در شرایط خاص.. مراد، ازدواج دائم است برای همگان در صورت امکان؛ و ازدواج مجدّد برای افراد دارای شرایط الزم؛ و ازدواج 1

ّ  َة ئَ ی  ّتَ الإّن »عنوان نمونه در روایات آمده است . به2 رسیدگی به سر و وضع و شکل و قیافه و بهداشت، از چیزهایی است که سبب  «ساءالّن   ة  ّفَ  ع  ف   ید  ز  ا َی م 

 همسران، به آن پرداخته شده است.های مهرورزی کُنشی شود که در بخش شیوهافزایی همسران میعفاف
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 های اجتماعی در حوزه عفاف و تربیت جنسی از وضعیت آسیب اجمالی گزارشی

همان آغاز انقالب، جامعه ما با و مسئله عفاف و چگأنگی مدیریت غریزة جنسی از جمله مباحثی است كه از 1

 1آن درگير بأده و تاكنأن هم حل نشده، بلكه به دالیل گأناگأن تشدید و چه بسا به مرحله بحران نيز رسيده باشد!

بأد نيز، حل نشده بأد؛ تأصيه بسياري از شهداء در  ایران خأاهی مرد كه اوج معنأیت شصت این مسئله حتی در دهه

و نگرانی رزمندگان از وضعيت عفاف و حجاب شهرها و تحمّل نكردن این -ه عفاف و حجاب هاي خأیش بوصيتنامه

و دوران دفاع مقدس  شصتخأد دليلی بر عد  حل این مسئله در دهه  -وضعيت و بازگشت زودهنگا  از مرخصی

یافت و ورود  هاي تكنأكراتی غلبهاست. بعد از دوران دفاع مقدس هم براي بازسازي و سازندگی كشأر، اندیشه

سأق  هاي جنسیآزادي و شدنسأي غربیتكنألأژي غرب به همراه تهاجم گسترده فرهنگی، سبک زندگی مرد  را به

تر رنگرنگ و كمداد و به همين جهت مسائل فرهنگی ارزشی و از جمله عفاف و حجاب و حياء و غيرت، رفته رفته كم

 ! به صدا در آمده است اسالمی ن ایرانگشتی لُساُندُ خطر زنگ شد تا به وضعيت كنأنی رسيده و

 اعال  كرد   -سازمان ملی جأانان اجتماعی اسبق معاون فرهنگی–علی اكبر عصارنيا و 2

اند كه در طأل دوران جأانی با یک اعال  كرده ،درصد جأانان ما براساس اظهارات خأد 56متأسفانه 

 2درصد منجر به رابطه جنسی ]زنا  شده است! 26اند و از این تعداد دختر در ارتباط بأده

 ها نيز نشان از فراوانی انحرافات جنسی در سطأح مختلف جامعه دارد!نگاهی به صفحه حأادث روزنامه

ترین سند تاریخ بشریت است كه متأسفانه تأسط دولت حسن ترین و كثيفننگين 2030سند آمأزشی و 3

حيأان جایز و قابل  ازدواج باروحانی امضاء و تصأیب و ابالغ گشت، سندي كه در آن زنا، لأاط، مساحقه، استمناء و 

صراحت تما  مخالفت خأد را با  به -96اردیبهشت 17در –و با اینكه مقا  معظم رهبري  3حمایت شمرده شده است!

 خبرها حكایت از اجراي پنهانی آن در برخی جاها دارد! ولی و به روشنگري پرداختند این سند ننگين اعال  نمأدند

بيشترین جستجأ در اینترنت اختصاص به مسائل جنسی دارد! و متأسفانه ایران هم از این پدیده و طبق آمار، 4

ضد  هاي صدا و سيما نيزهاي خانگی و غيرخانگی و برنامهریالس تئاترها و ها وفيلم ازاشد! مفاد برخی بمستثنی نمی

هاي غيرعفيفانه دارند هم هایی كه رفتارها و گفتارها و پأششو از برخی مجریان و بازیگران و سلبریتی 4عفت است!

                                                           
 اخالق تدوين ضرورت»ای تحت عنوان معتقدند جامعه ما در مرحله بحران جنسي قرار گرفته و لذا ايشان در مقاله "ابراهيم فياض". برخي از كارشناسان همانند دكتر  ۱

  د.كنارائه ميايي برای مهار بحران هعالئم بحران جنسي پرداخته و سپس راه حل تبيين به« جنسى

كه  (.۴2۳۹۵2! )تابناک: آمار تکان دهنده مجلس از روابط جنسي در ايرانالبته آمارهای بدتر از اين هم وجود دارد مثل   .2، ص7/۱0/87. روزنامه جمهوری اسالمي، مورخه  2

 اند!درصد گرايشات همجنسگرايي داشته ۱7و از اين ميان  نامشروع درصد دارای روابط جنسي 7۴متأسفانه 

ت انواع و اقسام گرايشا -با توجه به اسناد ارجاعي و اهداف فرعي-دارد  "برابری جنسيتي"و  "آموزش باكيفيت"كه تأكيد بر 5و۴در اهداف  20۳0. در سند توسعه پايدار ۳
، و تشکيل انواع خانواده حرام و نامشروع جايز شمرده شده و قابل حمايت و و تجاوز به آن حيوانازدواج با حرام و نامشروع، همانند: زنا، لواط، مساحقه، استمناء و  جنسيِ

كنندگان اين مراد تنظيم است و حال آنکه "زن و مرد"برابری آمده  20۳0كه در هدف پنجم  "برابری جنسيتي"كنند مراد از احترام خواهد بود! متأسفانه برخي گمان مي

باشد كه بايد از حيوان، با ازدواج رسمي يک زن و شوهر ميكاری، مساحقه و تجاوز بهبرابری زناكاری، لواط -با توجه به اسناد ارجاعي و اهداف فرعي–ي لالملسند بين
دانسته و دانسته كه بايد محاكمه شود و اگر نميابراين حسن روحاني كه از اين سند حمايت كرده اگر اين چيزها را ميبنبرخوردار باشند!   ،حمايتي برابر با حمايت آنان

 حمايت كرده، بايد رسما عذرخواهي كند و به تعصب جاهالنه خود اعتراف نمايد.

كند/ او در حضور ترويج ميست/ مهران مديری روابط جنسي خارج از خانواده را ترين برنامه از لحاظ اخالقي ادورهمي كثيف»: -جامعه شناس–هيم فياض ا. دكتر ابر ۴
 (.۱۳97تير 2۶تاريخ انتشار:  5۳۴85۴)پايگاه خبری آفتاب، كدخبر:  +فيلم« غ همجنس بازی كرديپور تبلفردوسي

https://www.tabnak.ir/fa/news/423952/آمار-تکان-دهنده-مجلس-از-روابط-جنسی-در-ایران
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گفته دكتر روح اهلل مؤمن نسب درهمایش به–ي پأرن هاو درآمد دولت نيز از قِبل دانلأد فایل شأد!استفاده می

اي از بخش قابل تأجه 1بأده است! 94ميليارد تأمان تنها در سال 3500 -«شده فرامأم ملی؛ دغدغه اینترنت»

 هاي جنسی است! كنند براي آزاديهایی هم كه به آنتاليا و تایلند و ... سفر میایرانی

باشی و زندگی در زیر یک و ازدواج سفيد و هم جنسی بردة مجردي، و پدیدةهاي از سأي دیگر افزایش خانه

شأد و سقف و بدون عقد ازدواج، عبارتند اُخرايِ همان عمل شنيع زنا است كه با آن، آنگأنه كه باید برخأرد نمی

بارندگی مفيد  گردد و حال اینكه بر اساس روایات اسالمی اجراي یک حد، برتر از چهل روزحدود الهی جاري نمی

   2است!

شأد و هزینه میعفتی ویج بیكنيم كه در هر خانة آن، ميلياردها براي تراي زندگی میو ما در جهان و دهكده5

در  گزارم رجانيأزعنأان نمأنه بهنگاري و تأليدات پأرن دارند بهاتفاق كشأرهاي جهان انأاع و اقسا  هرزهقریب به

و البته  ها دالر هزینه دارد!و هر فيلم ميليأن( 65621كدخبر  ) شأد.جنسی ساخته میفيلم بلند دقيقه یک  30هر

 -هادر عصر رسانه–ناخأاه تأليد روزانه هزاران فيلم كأتاه و كليپ جنسی هم كه غير قابل آمارگيري است و خأاه

و در مقابله با این تهاجم گيرد اما در عين حال دامن عفت مرد  ما را هم می هاي مسمأ  این تأليدات،تركش

 گسترده، درعرصه ترویج فرهنگ عفاف آیا در كشأر ما هيچ ردیف بأدجه و اعتباري وجأد دارد؟! 

دستگاه و  32براي وظيفه  351براساس مصأبات شأراي عالی انقالب فرهنگی در عرصه ترویج فرهنگ عفاف، 

آنها اختصاص  بسياري از كردنولی بأدجه و اعتباري براي عملياتی  3دولتی و حكأمتی معين و مشخص شدهارگان 

   ."اداره كل تبليغات اسالمی خراسان رضأي 99و98برنامه و بأدجه سال"صأیر جدول ت ر.ك  نيافته است! از باب نمأنه

                                                                                                                                                                                                                 
 هایخانواده انواع بين در گذشته، هایسال طول در كه پايتخت است! سريالها مصون نمانده ای سخيف شده كه سريال پايتخت هم حتي از اين پلشتيصدا و سيما به اندازه

 هاديالوگ برخي با متأسفانه دارد، كاهش درصد ۳0 تا كشور اينترنت مصرف آن پخش زمان در شده گفته و دارد زيادی مخاطبان مختلف، هایطيف از و كرده باز جا ايراني،

 نقش در مهرانفر احمد به موتور، پشت "رحمت" نقش در عبداللهي حاجي هومن اول، قسمت در .است گرديده هاخانواده از برخي نگراني باعث خود، نامناسب هایصحنه و
 دنيابه ایبچه تا...  آنقدر و سقف يه زير برم فهيمه با بتونم تا بگيرم، مهری مسکن حداقل بتونم كه كردم جمع پوالمو": گفت فراوان، عذرخواهي عرض ضمن ،"ارسطو"

 مبتذل فيلم سکانس مانند دقيقا!! موتور روشن المپ انتها در و هستند قايق بر سوار بعد و موتور با شمال جاده در را عاطي و رحمت كه ۶پايتخت آخر سکانسو يا  بياد
و  خطرناک بسيار سريال، اين باالی جذابيت به توجه با ما، فرزندان برای هاييصحنه چنين اين تماشای و هاديالوگ گونهاين شنيدن !است شده ساخته "همسفر"

 زاست.انحراف

 باشد.های حرام مي! كه قطعا مصداقي از كسبچه بسا يکي از داليل پنهان عدم موافقت دولت حسن روحاني با اينترنت ملي از دست دادن درآمدهای اينچنيني است.  ۱

 ديگر داشتند، فعاليت تلگرام در كه مستهجن و معاند هایگروه تمامي شد، قطع اينترنت كه زماني از 98در فتنه بنزيني»: "نوصبح" با وگوگفت در -مدير عامل ديتا–غفاری 
 «.شناسد!دارد و آنها را مي اختيار در را هاگروه اين هایادمين اطالعات تمام و اين يعني دولت روحاني. نبودند اطالعات بارگذاری به قادر

ٍّ َخيٌر َمن َمَطِر َارَبعيَن َصباحًا. فرمايد: مي . رسول خدا 2
 گناهي و معصيت خاطر به افراد فرمايد: اگرمي (. و در روايتي امام صادق ۴، ح۱2، ص28الشيعه، ج وسائل)إقاَمُة َحد 

 را آنها روزی و رزق شود و[كه ]اقتصادشان كساد مي است ناي گيردمي نظر در قوم آن برای خداوند كه را مجازاتي نخستين نشوند، تأديب و مجازات اندداده انجام كه

َما .دهدمي كاهش يُّ
َ
  َناش   أ

َ
ْوم   ِفي َنَشأ

َ
ْب  َلْم  ُثم   ق هَ  َفِإن   َمْعِصَية   َعَلى ُيَؤد  َل  َجل   وَ  َعز   الل  و 

َ
ْن  ِفيِه  ُيَعاِقُبُهْم  َما أ

َ
ْرَزاِقِهْم  ِمْن  َيْنُقَص  أ

َ
 (.78ص ،97ج )بحاراالنوار، .أ

وزارت ) صنعت، معدن و تجارتـ وزارت 2؛ وزارت ارشادـ ۱ های دولتي و حاكميتي مصوب شورای عالي انقالب فرهنگي در عرصه ترويج فرهنگ عفاف عبارتند از:دستگاه . ۳
 وزارت ـ7اسالمي؛  تبليغات سازمان ـ۶(؛ سابق ملي جوانانو سازمان  بدني تربيت )سازمانجوانان  ـ ورزش و5؛ نيروی انتظاميـ ۴؛ سازمان صدا و سيماـ ۳(؛ سابق بازرگاني
ها؛ دانشگاه فناوری و تحقيقات علوم، وزارت ـ۱0اطالعات؛  فناوری و ارتباطات ـ9ايران؛  اسالمي جمهوری گمرک و دارايي و اقتصادی امور وزارت ـ8پرورش؛  و آموزش

 ـ۱۶منکر؛  از نهي و معروف به امر احياء ستاد ـ۱5پزشکي؛  آموزش و درمان و بهداشت وزارت ـ۱۴ها؛ شهرداری ـ۱۳قضائيه؛  قوه ـ۱2زنان و خانواده؛  امور مركز ـ۱۱
ـ 22گردشگری؛  و دستي صنايع فرهنگي ميراث وزارت ـ2۱كشور؛  وزارت ـ20مجلس شورا؛  ـ۱9خارجه؛  وزارت ـ۱8اجتماعي؛  امور و كار وزارت ـ۱7بهزيستي؛  سازمان
ـ سازمان فرهنگ و 2۶ـ سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتي و ويژه اقتصادی؛ 25ـ مركز مديريت حوزه علميه قم؛ 2۴بسيج؛  مقاومت نيروی ـ2۳رسازی؛ شه و راه وزارت

ـ بنياد شهيد ۳2امداد امام)ره(؛  ـ كميته۳۱ـ سازمان برنامه و بودجه؛ ۳0ـ وزارت اطالعات؛ 29ـ سازمان اوقاف و امور خيريه؛ 28ـ سازمان حج و زيارت 27ارتباطات اسالمي؛ 
 و امور ايثارگران.



11 
 

ی وجأد ، ستاد و نيرو و امكانات و بأدجه و متألحأادث طبيعی همچأن سيل و زلزلهخأشبختانه براي مدیریت 

تر از سيل باران است و همه جا را فرا گرفته و بنياد كه هزاربار گسترده-عفتی دارد ولی براي سيل بنيان برافكن بی

اي وجأد ندارد و و متألی و بأدجه هيچ ستاد بحران -كرونا باشدي ریشه بال چه بساازدواج و خانأاده را ویران نمأده و 

 در تشدید این سيل است!   -با اینترنت افسارگسيخته– ارتباطاتمانند ارشاد و ها هاز دستگاه حتی عملكرد برخی

َوَاِعّدوا َلُهْم َما ﴿ آیه شریفه مأشكی و پهباد و رادار، عملياتی كردن  تسليحات عد نظامی وعلت پيشرفت ما در بُ
ٍة ... هزاران نيروي انسانی متخصص و  كارگيريبه و كردهاي كالن مالیریزي دقيق و هزینهبا برنامه ﴾اْسَتَطْعُتم ِمْن ُقّوَ

 ،عفاف فرهنگ ترویج در و از جمله -كه خأدم یک جهاد بسيار بزرگ است–آیا در بُعد فرهنگی  كارآمد بأده ولی

اشته باشيم حداقل الز  است اینگأنه عمل شده؟! اگر بخأاهيم در این عرصه همآوردي با دشمن در سطح جهان د

عفتی در گأنه كه مروجان بیهاي مختلف ترویج فرهنگ عفاف ایجاد شغل نمایيم همانفر در حأزهها هزار نهدبراي 

...  زایی در عرصه محصأالت جنسی و فيلم و هنر و صنعت سكس و گردشگري وها ميليأن اشتغالسطح جهان، ده

ن بزرگ امریكایی بأد. به عنأان مثال، داراهاي مالی سرمایهاند. و اصال تحقق انقالب جنسی در امریكا با حمایتنمأده

تحقيقات ساختگی و  ها وكتاب از "رلِراكفِ"نا   بهیكی از ثروتمندترین و مشهأرترین ميلياردرهاي كشأر آمریكا 

هاي آن زمان هم از او تبليغ و تجليل حمایت مالی كالن نمأد و رسانه -در انقالب جنسیپ- "آلفرد كينزي"دروغين 

 "آلفرد كينزي"هاي جنسی یعنی مأسسه ها منجر به تأسيس بزرگترین مأسسه ترویج آزاديكردند و این حمایت

قم زد. و به تحقق انقالب جنسی در امریكا و اروپا انجاميد و جنایات جنسی بسيار زیادي را ر 1960گردید و در دهه 

سال گذشته در زمينه ترویج فرهنگ عفاف، هيچ اقدا  قابل  70حال اینكه در مقابله با این تهاجم گسترده، در 

هاي و ميلياردي از طرح مالی عظيم هاي تبليغاتی واي در جهان انجا  نگرفته! و شكی نيست كه تا حمایتتأجه

شأد سرنگأن كرد و در حال حاضر این حركت و نسی را نمیهاي جگرایی نباشد جریان باطل و شيطانی آزاديعفاف

و  تأاند انجا  پذیرد و آن نيز همت واالي برخی از ثروتمندان و دولتمرداناقدا  نيز فقط از سأي ایران اسالمی می

 نشده! ارائهطلبد كه تاكنأن تحقق نيافته و حتی طرحی هم براي آن داران غيرتمند را میمجلسيان و رسانه

ها دالر هزینه دارد ولی ما شأد و هر فيلم ميليأندقيقه یک فيلم بلند جنسی ساخته می 30اینكه در دنيا هر  با

و  فيلم مروج عفت چندتااز انقالب  پسسال  40ایم در در مقابله با این همه آثار سينمایی ضد عفت، هنأز نتأانسته

المی و دینی را براي مرد  كشأرمان و مرد  جهان به چرایی و چگأنگی عفت اس پاكدامنی تأليد كنيم و چيستی،

 هاي مملكت را هم اگر بخأاهيمسایر اصناف و اقشار و دستگاه این از وضع سينما و هنرمندان ما! تصأیر بكشيم! 

 بيان كنيم كه مثنأي هفتاد من خأاهد شد!  در امر ترویج فرهنگ عفاف شان راها و ترك فعلكأتاهی

گأنه هایی بأد كه گزارمهایی از انحرافات جنسی و یا عد  تالم براي ترویج فرهنگ عفاف و كأتاهیاینها فقط نمأنه

 داري است!باشد! كه تازه سرآمد كشأرها در عرصه دینبيان كردیم تا مشخص شأد این وضعيت ایران می

 



12 
 

 راه چاره

 یک( به ميدان آمدن حأزه علميه

را دارد ليكن در این  اندركارانو دست عفتی، جاي گالیه از همه مسئألينبیكننده شيأع وضعيت كنأنی نگران

دانند و تربيت جنسی افراد جامعه نمی گرایی وعفاف هاي علميه است كه خأد را متألیميان، بيشترین گالیه از حأزه

س برجسته دینی در )ره( به عنأان یک مجتهد و مرجع و رهبر و كارشنا ال اینكه شخصيتی همانند اما  خمينیح

 ام فرمأده  نامهوصيت

 معنأي، مادي، اجتماعی، فردي، شؤون تما  در تأحيدي، غير مكتبهاي خالف بر كه است مكتبی اسال 

 در كه ناچيز بسيار ولأ نكته، هيچ ذكر از و دارد نظارت و دخالت اقتصادي و نظامی سياسی، فرهنگی،

 است. ننمأده فروگذار دارد، نقش معنأي و مادي پيشرفت و جامعه و انسان تربيت

را هم شامل « تربيت جنسی انسان»شک بی« تربيت انسان در ناچيز بسيار لأ و»اینكه اما  راحل )ره( فرمأده  

   1شأد كه باید آن را از درون متأن دینی بيرون كشيد و به جامعه هدف عرضه كرد.می

گرایی و تربيت جنسی دو دهه است پيأسته در زمينه عفافكه بيش از -برخی از اعضاي كانأن فرهنگی امين 

معتقدند  -2نشست علمی كارشناسان حأزه و دانشگاه حضأر داشته 300به پژوهش و تأليف پرداخته و در بيش از 

 هاي علميه است و تا زمانی كه حأزهبدیل مدیریت غریزة جنسی افراد جامعه انسانی در انحصار حأزهنسخه كامل و بی

جامعه مخذ نكند و به لميه رسماً قد  در این عرصه نگذارد و نأر عفاف و تربيت جنسی اسالمی را از قرآن و عترت ع

نتاباند مشكالت جنسی جامعه حل نخأاهد گشت! اینكه كار دشأار تربيت جنسی افراد جامعه برعهده روانشناسی 

شاهد آن هستيم! نسخه روانشناسی غرب در تربيت مخرّب غرب نهاده شده، نتيجه همين است كه سأگمندانه همگی 

چه رسماً ابالغ  2030است حال چه رسماً به آن اذعان شأد و یا اذعان نشأد.  2030جنسی، همان مفاد ننگين سند 

عمال تأسط دانش  از سأي حأزه علميه ارائه و اجرایی نگشته، رسماً  شأد و چه نشأد چأن بسته مناسب جایگزینی

                                                           

ليف نموده كه به دليل كاربردی بودن، در مجموع مورد گرايي و تربيت جنسي تأمجلد كتاب در زمينه عفاف ۴، تاكنون كانون فرهنگي امين با هدف مديريت غريزه جنسي.  1

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.كف اطالعات طالب و روحانيون ميرسد برای شروع و استقبال حوزويان قرار گرفته و به نظر مي

ة  » :البته بهتر است كتابي جامع تدوين شود تحت عنوان ّیَ می  االسالم  عال  ن َوجَهة  َنَظر  الّتَ ة  م  ّی  نس  یة  اجل  ب  ر گرايي كه تمام مباحث كتاب النکاح و صدها مبحث مربوط به عفاف «َالّتَ

 ايم احاديث كتاب النکاحِكه ما داشته هاييطبق بررسي در آن آورده شود و سپس اين كتاب جايگزين كتاب النکاح در دروس خارج گردد.ائل مستحدثه تربيت جنسي و مسو 

الطهارة،  هایدر كتاب ،به مناسبت موضوع ،مرتبط با تربيت جنسي بخشي از احاديثِ ،براين. افزون است حديث ۴875جمعا تکرار در موضوعات مختلف، وسائل و مستدرک با 
شود. و تازه اين احاديث وسائل ای عظيم ميآوری شود مجموعهنيز آمده كه اگر جمع التجارة و حتي در كتاب الصالة، الحج، الصوم، الطالق، الحدود و التعزيرات، الجهاد

مرتبط با تربيت جنسي است كه از نظر مؤلفان محترم اين دو طور مستقيم و غيرمستقيم بهرد و در ساير كتب حديثي وجود دا ی نيزاست، احاديث ديگر و مستدرک الشيعة

كه  مرتبط با مباحث تربيت جنسي داشته باشيم! -با تکرار–شود حدود ده هزار حديث به طوری كه برآورد مي ؛آوری دارده و نياز به غور و جمعكتاب ارزشمند مغفول ماند
خوبي تربيت جنسي به گرايي وهای علميه در امر عفافاگر از ظرفيت حوزه براين باوريم كه حوزه به اين مهم اختصاص يابد. ما ۴و ۳نامه سطحپايان الزم است حداقل هزار

 روابط و تهديدهای آزادی د قرار دهيمبت خوجهان را تحت تأثير مث توانيم در قرن حاضر،مي گردد و از ذخاير ارزشمند موجود در منابع اسالمي بهره الزم برده شوداستفاده 
سالمي در معارف االهيات و های عنوان يکي از گرايشگرايي و تربيت جنسي بهخصصي عفافو البته جا دارد رشته ت .شاءاهللديل به فرصت گردانيم. إنجنسي نامشروع را تب

پژوهشکده توسعه  اش تأسيسوظيفه ۱۳شورای عالي انقالب فرهنگي يکي از  85سال ۴27مصوبه اندازی شود. سازمان تبليغات اسالمي نيز طبق ها تأسيس و راهدانشگاه
 باشد كه تاكنون محقق نشده است.مي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری( فرهنگ عفاف و حجاب )با همکاری

كل تبليغات اسالمي خراسان رضوی شروع شد و هم چنان روزهای چهارشنبه در اداره « تربيت جنسي از منظر اسالم و روانشناسي»تحت عنوان  90ها از سال. اين نشست2

 ادامه دارد.  «گرايي و تربيت جنسيكارگروه عفاف»تحت عنوان  عصر در پژوهشکده مطالعات اسالمي در علوم انساني دانشگاه فردوسي
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تأان خأل نمی در را نظا  و مملكتیهيچ المال درحال اجرا است! زیرا نشناسی غرب با هزینه بيتآمأختگان روا

 .درمدیریت ك

كه قبل از نمایندگی مجلس، معاون آمأزم و پژوهش حأزه علميه خراسان  "فره پژماننصرال"حجت االسال  

جعه كرده بأد و مشاور روانشناس مأرد اعتماد اي به مركز مشاوره حأزه علميه خراسان مراكرد كه طلبهبأد نقل می

 حأزه علميه، براي حل مشكل جنسی آن طلبه، مجأز خأدارضایی داده بأد!!

بخش خأد برداشت نكند و به طناب پأسيده هاي ناب و نجاتاي كه از داشتهآري این است سرنأشت حأزه

آورد و كار كه ضاللت و تاریكی را در پی می عترت،عد  تمسک به  مهجأریّت و این است نتيجه 1بيگانگان چنگ زند!

بلند  -ها هزار طلبهبا وجأد صدها مدرسه و مركز تحقيقاتی و ده-رسد كه صداي وا عفاف بزرگان حأزه قم جایی میبه

 و حال اینكه اسال  عزیز داعيه بحقِ نجات جأامع بشري از منجالب فساد جنسی را دارد. 2شأد كه به داد قم برسيد!

چه اینكه علماء وظيفه دارند  3«!عالمان است دومگناهان سفيهان بر بار »  دفرمایدر بيانی می اما  صادق 

نابع دینی استخراج كرده و سپس از م ،هاي مختلف و از جمله در مأضأع تربيت جنسیدانش اسالمی را در زمينه

 نمأده و آنگاه مرد  را آمأزم دهند. و منظم بنديفصل

 در بيانی فرمأدند   -98تير 12-م رهبري در مأرخة مقا  معظ

 حال شامل بيشتر خدا كمک دادیم، نشان اسال  مبانی به بيشتر پایبندي خأدمان، جامعه در ما هرچه

 خأردیم!  را خأد غفلت چأب كردیم، غفلت كه آنجا و شد ما

ها ها نيست؛ وجأد ميليأنرشدها و رویشها و البته روشن است كه هدف از این نقدها، نادیده انگاشتن مأفقيت

به  -اي از تاریخ ایران سابقه نداردبُرهه جاي جهان و در هيچ كه در هيچ-انسان عفيف و پاكدامن در ميهن اسالمی 

هاي مذهبی هاي اما  راحل)ره( و مقا  معظم رهبري و شهداي عزیز و علماي راستين و نيروبركت انقالب و مجاهدت

و  آتش به اختيار است. اگر نبأد انقالب اسالمی، وضعيت ایران در فساد جنسی بسيار بدتر از تركيه فعلیو انقالبيأن 

از شهرهاي  هاي رژیم فاسد پهلأي را كه با مجأز رسمی، در بسياريخانهكنيم روسپیبأد! هرگز فرامأم نمی آنتاليا

جاي اگيري كه كأچه و بازار و مدرسه و دانشگاه و جايژوب پأشی فسادزا و فرحجابی و مينیایران برپا و وضعيت بی

 باالخره اجتماع را به گَند و آتش كشيده بأد كه به بركت انقالب اسالمی برچيده گشت و اكنأن نيز هركجا علنی شأد

 شأد.می يبا آن برخأرد

و با ارائه بسته مناسب تربيت جنسی اسالمی و با ترویج فرهنگ عفاف در كه حأزه غفلت نكند روستنقد از آن

                                                           

  (.252، ص۱2)صحيفه امام خميني، ج «.!ستترساند وابستگي فرهنگيترسيم؛ آنچيزی كه ما را ميميترسيم؛ ما از دخالت نظامي نما از حصر اقتصادی نمي». امام راحل)ره( فرمود:  ۱
 :شيرازی اهلل مکارم(. آيت۳0/۱۱/9۶«. )شددر آينده نزديک اوضاع بدتر از اين خواهد  فرياد شهر قم نرسند، قطعاً به مسئولين اگر» :صالحي خوانساریاالسالم حجت.  2

 توجه خواستار قم، شهر در حجاب وضعيت از انتقاد ضمن سبحاني اهللآيت حضرت»: نوشت (. شفقنا۴/۳/98. )«است نظام عليه سياسي مسئله يک قم در بدحجابي»

 (.  2۶/2/98.)«شد مساله اين به مسئوالن

ِد ». ۱۶9، ح۱۶2، ص8. كافي، ج ۳ ُبو َعبح
َ
ِغيَرِة َقاَل: َلِقَيِِن أ ُ ِن اْلح اِرِث بح َ َلن َ ُذُنوَب ُسَفَهاِئُكمح َعِن اْلح ِ ْحح َما ََلَ

َ
ُت َنَعمح َقاَل أ  َحاِرٌث ُقلح

َ
ِديَنِة َفَقاَل َمنح َذا أ َ يِق اْلح اهَّلِل ع ِِف َطِر

 ...«. َعََل ُعَلَماِئُكمح 
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و از نزول عذاب الهی پيشگيري كرده و با عفيف شدن جامعه،  1به وظيفه ذاتی خأد عمل نماید ميان اقشار تأثيرگذار،

نبأه از صالحان و لشكري ابراي قيا ، به  آماده سازد چراكه حضرت حجت عجزمينه را براي ظهأر منجی عالم بشریت

ُه َان َیُکوَن ِمن َاصحاِب القاِئِم َفلَینَتِظر َولَیعَمل ِبالَوَرع َو َمحاِسِن الَاخلاِق َو ُهَو ُمنَتِظر» عفيفان نياز دارد.   2«.َمن َسّرَ
 

  3اجراي قانأن تسهيل ازدواج جأانان اصالح و و ؛سازي براي آندو( تأكيد بر ازدواج زود و آسان و فرهنگ

 فرمأدند    23/12/79مقا  معظم رهبري در همين راستا در مأرخه 

البته با ميل خأشان و  -چه دخترها و چه پسرها-اصرار داشتند جأانها زود ازدواج كنند  اكر پيامبر 

خأدمان این را رواج  ةاختيار خأدشان، نه اینكه دیگران برایشان تصميم بگيرند. ما هم باید در جامع

اند، در همان حال گرمی و شأر و وقتی از دوران جأانی خارج نشده در سنين مناسب،دهيم. جأانها 

كنند ازدواجهاي شأق، باید ازدواج كنند. این بر خالف برداشت و تلقی خيلی از افراد است كه خيال می

طأر نيست. اگر برعكس است، ایندوران جأانی، ازدواجهاي زودرس است و ماندگار نيست. درست 

صأرت بگيرد، ازدواجهاي بسيار ماندگار و خأبی هم خأاهد بأد و زن و شأهر در چنين  درست

 اي كامالً با هم صميمی خأاهند بأد.خانأاده
 

 گرایی و تربيت جنسی اسالمیعفاف سه( آمأزم مباحث

 به چند دليل  گرایی و تربيت جنسی اسالمی تمركز شأد؛الز  است بر آمأزم مباحث عفاف

اند به ميليأن مجرد و مطلقه داریم كه تا زمانی كه به هر دليل مأجه و غيرمأجه ازدواج نكرده 14( حدود 1

ِذیَن  َوْلیْسَتْعِفِف  ﴿و براساس آیه شریفه  لحاظ قانأنی و شرعی
َ
ورزي مأظف و مكلّف به عفاف 4﴾ِنَكاًحا یِجُدوَن  َلا اّل

هاي دینی، بر روي آنان هستند تبيين درست آمأزهدرصد مرد  ما مسلمان  99باشند و از آنجا كه بيش از می

 80تا  5تأاند تأثيرگذار باشد البته این مثرگذاري به نسبت ایمان و اعتقادي كه دارند ممكن است ميزان آن از می

هاي اجتماعی و انحرافات ها و برخی آسيبعفتیدرصد بر روي افراد، متغير باشد ولی در مجمأع درصد زیادي از بی

 كاهد.فرزندانشان هستند می دنيايكه نگران جدي دین و  والدیناز اضطراب بسياري از  را كاهش داده و 5سیسيا

                                                           

آموزش و »وظيفه برای حوزه علميه مقرر كرده است. كه يکي از آن وظايف عبارتند از:  سه. شورای عالي انقالب فرهنگي در مصوبات مربوط به گسترش فرهنگ عفاف،  ۱
 «.های آموزشي، اداری، تجاری، شهر، روستا و ... با استفاده از روشهای نوين تبليغيغه ويژه عفاف و حجاب برای محيطغ و مبلّتربيت تخصصي طالب و روحانيون مبلّ

 «.دبا تقوى و اخالق نيکو توأم گرد ،و رفتارش در حال انتظار ودهد بايد منتظر بباشياران حضرت مهدى)عج(  ازكه مايل است هر». ترجمه: ۱۶، حديث۱۱باب النعمانى،الغيبة .  2

 باشد و ... . يل اجرايي ميهای دخ. اشکاالتي نسبت به قانون تسهيل ازدواج جوانان وجود دارد كه بايد رفع و اصالح گردد كه از جمله مشخص نبودن دستگاه ۳
طور كه قاعده فقهي لحاظ فقهي جا دارد بررسي شود همانرفتن سن ازدواج و كاهش آمار ازدواج، مقدار مهريه است، بهعوامل مهم باال و البته اگر ثابت شود كه يکي از

شخيص داده شد كه يکي از مهمترين عوامل كاهش ازدواج، زيادی مقدار مهريه وقتي ت-داشتن بردارد آيا همين قاعده تواند وجوب روزه را در صورت زيانمي "الضرر"
شود و كاهش ازدواج هم مساوی است با شيوع انواع تواند حداكثر مقدار مهريه را به چهل سکه يا كمتر برساند يا نه؟ زيرا مهريه باال، سبب كاهش آمار ازدواج ميمي -است

توان مقدار مهريه را قانوناً كاهش داد يا نه؟ زيرا مهريه باال در زمان نيز مي "حرمت تعاون بر إثم"يراموني آن. و همچنين آيا با قاعده های فراوان پانحرافات جنسي و زيان
  جنسي. شود و كاهش ازدواج هم مساوی است با شيوع انواع انحرافات و گناهانچون سبب كاهش آمار ازدواج مي باشدمصداق تعاون بر إثم  تواندمي ما،

 . كساني كه امکان ازدواج ندارند بايد عفاف بورزند.۳۳( آيه 2۴. نور ) ۴
ارائه نکنيم، قطعا بخش قابل  طلبي جنسي قرار دارند(كه در معرض تنوعايراني )+چندين ميليون متأهلي ميليون۱۴ای مناسب برای مديريت غريزه جنسي . اگر ما بسته 5

 !مديريتي، ناكارآمدند برنامه اقتصادی و رأی خواهند داد اگرچه مطمئن باشند آنان به لحاظبه طرفداران حجاب اختياری و آزادی روابط  ،ای از اين افراد در انتخاباتتوجه
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ِتَک »دهد به دليل ورزي، فرد عفيف را به ازدواج سأق می( عفاف2 ج، َتسَتِعف َ َمَع ِعف َ يد َتزو َ اي زید! ازدواج كن  «.يا ز

ْنِکُحوا ﴿گرایی، آیه ما قبل  بياور. بنابراین تأكيد بر نسخه عفافو با عفتی كه داري، عفت فزونتري را به دست 
َ
 اْلَأیاَمى َوأ

باید سعی كنيم افراد عفيف  ،را هم تحقق خأاهد بخشيد. یعنی اگر بخأاهيم آمار ازدواج افزایش یابد نأر31﴾ ِمْنُکْم 

یابد و دهد زیرا كمال عفت، با ازدواج تحقق میبشأند، عفيف كه شدند دغدغه حفظ عفت، آنها را به ازدواج سأق می

بينيم یكی از دالیل ازدواج طالب جأان با وجأد كه میگرایی است چنانها در عرصه عفافكنندهازدواج یكی از یاري

عفتی كند كمتر دچار بیحفظ عفت، ازدواج كه با دغدغه همان حفظ عفت است! و كسی هممالی،  نداري و كمبأد

 خأاهد گشت.

طلبی عفتی و تنأعدر معرض خطر بی -به دالیل گأناگأن-ها نيز اي از متأهل( متأسفانه بخش قابل تأجه3

  اعال  كرد  كشأرمان عالی امنيت ملّیبق شأراي اسدبير ورزي ندارند. اي جز عفافجنسی قرار دارند كه آنها هم نسخه

درصد هستند و این  47و زندانيان متأهل  ،درصد 48در مسائل خالف عفت عمأمی، زندانيان مجرد 

  1دهد كه عفت عمأمی، تنها با بحث تأهّل قابل حلّ نيست.گأاهی می

خأبی آن شأد تا زن و شأهر مهارت همسرداري و چگأنگی مهرورزي را بيامأزند و به( دغدغه عفاف سبب می4

فرمأده  هدیه مرد به همسرم، سبب افزایش عفت همسرم  عنأان نمأنه رسأل گرامی اسال  كار برند. بهرا به

ِِتا»شأد. می يُد ِِف ِعف َ ُجِل ِلَزوَجِتِه َتز و تميزي و    آراستگیكه آمده است و نيز در روایتی به نقل از اما  كاظم  «.ِهَبُة الر َ

يُد ِِف  ِإن َ »گردد؛ سبب افزایش عفت زنان می قطعاً از آن چيزهایی است كه پاكيزگی ا َيِز ِيَئَة ِم َ ح َساء  الِت َ ِة الن ِ و همين  .«...ِعف َ

  2كاهد!می -با تبعات فراوانی كه دارد-مار طالق درصد از آ80ي و افزایش عفاف همسران، حدود خأب همسردار

عفتی زنان و ها به فرزندآوري روي آورند زیرا یكی از عأامل بیشأد تا متأهل( دغدغه عفيف ماندن سبب می5

 مردان متأهل، اوقات فراغت فراوان است. 

، با مراحل كامل تقأیت عفافشأد، ليكن افزایی آغاز میاي از عفافبا ازدواج، مرحلهتأضيح مطلب اینكه 

یابد. چراكه یكی افزایش می یابد و هرچه تعداد فرزندان بيشتر شأد غالباً به همان نسبت، عفاففرزندآوري تحقق می

هاي اگر با برنامه»  حكيمان چه اینكه به فرمأده گرایی، اشتغاالت مفيد استهاي آدمی در عرصة عفافكنندهاز یاري

شک فرزندآوري و اهتما  به تربيت آنان و بی 3«.كندشغأل نكنی او تأ را به كارهاي پست مشغأل میرا م تمفيد، نفس

 باشد. می ارزیابیدر همين راستا قابل 

گردي و سرگردان در گردي یا وبخأدنمایی و خيابانآرایش افراطی و آري، زنی كه بيكار باشد، اغلب گرفتار 

                                                           
 شمار نيامده است.ها بهسال باشند كه جزو آمار مجردها و متأهل ۱۶زير  كاررسد پنج درصد مابقي، نوجوانان بزهنظر مي. به۱7/7/8۱قدس، روزنامه . ۱

های اخالقي و رفتاری همسرش پُرشود هرگز نامحرمان برای او جذابيت و كشش نخواهند داشت و همين عدم كشش به نامحرمان ها و ويژگي. وقتي انسان چشمش از جاذبه2
گذاری، ي همسر، خوشبويي، خوش خلقي، سالم دادن، خداحافظي كردن، گفتن دوستت دارم، استقبال، بدرقه، سپاسگردد. پس آراستگسبب حفظ عفت و تقويت آن مي

طور كلي انواع و اقسام مهرورزی بينشي، انگيزشي، گويشي، كُنشي و عاطفي، همگي در افزايش و تقويت عفاف و پاكدامني همسر موثر همبستری و بههديه، رعايت آداب 

ِة »اديق است و از مص ا َيِزيُد ِفي ِعف   ۳0ها به خاطر مسائل جنسي و انحرافات اخالقي و درصد طالق 50كاهد. زيرا حداقل باشد. و اين به شدت از آمار طالق ميمي «ِممٍّ
 باشد.مي، قابل پيشگيری و رعايت مباحث مطرح در مهارت مهرورزی همسران خاطر عدم مهرورزی است كه با آموزش جامع عفافدرصد به

فُس »: ۱۳۴، ص 2، ج تنبيه الخواطر.  ۳ ْد ِقيَل ِهَي َنْفُسَك ِإْن َلْم َتْشَغْلَها َشَغَلْتَك «. ِإْن َلْم َتْشَغْلَها َشَغَلْتَك َالن 
َ
اَعِة َشَغَلْتَك َفإِ  َو ق  ِباْلَمْعِصَية. ْن َلْم َتْشَغْلَها ِبالط 

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/2073/indexId/80850#book-footnot-2


16 
 

شأد و در نتيجه احتمال آلأدگی به می اي و ...هاي ماهأارهتماشاي فيلم هاي اجتماعی وو شبكه فضاي مجازي

فراوان و تأمين نيازهاي فرزندان،  تطأر طبيعی اشتغاالتر است. براي مردان نيز بهانحرافات اخالقی برایش فراهم

اوقات فراغت و ثروت فراوان طلبی جنسی مردان، همان یكی از عأامل انحراف و تنأع زیرادارد؛ همين آثار را در پی

 1شأد.است كه با فرزندآوري و سامان دادن به وضع آنان، این خطر برطرف می

هاي اجتماعی، مرتبط با مباحث ها و آسيباي از طالقهاي قضایی و بخش قابل تأجه( بسياري از پرونده6

ت و ميلياردها هزینه جانبی و این مشكال آمأزم عفاف تا حديكه در صأرت  2عفتی و انحرافات جنسی استبی

 نيز تحقق خأاهد یافت.  "پيشگيري بهتر از درمان است" و اصلِ 3هاي اقتصادي آن برچيده خأاهد گشت!زیان
 

شأد تا طالب عزیز با آمأزم و پرورم و گرایی و تربيت جنسی اسالمی، سبب میطرح مباحث عفاف (7

كند تا كارشناسان آمأزم عالی و نسل جأان و اقشار مختلف جامعه ارتباط بگيرند و نيز فرصت مناسبی را فراهم می

تعامل بپردازند و به وحدت حأزه و دانشگاه حأزه و دانشگاه در كنار هم به این عرصه ورود كنند و به بحث و گفتگأ و 

ایم و به نشست علمی آن را تجربه كرده 300سال گذشته با برگزاري بيش از  9جامه عمل بپأشند. چيزي كه ما در 

با مدیریت « تربيت جنسی از منظر اسال  و روانشناسی»تحت عنأان  90ایم. این جلسات از سالنتایج خأبی رسيده

چنان در پژوهشكده مطالعات ي رضأانی از اداره كل تبليغات اسالمی مشهد شروع شد و همدكتر محمأد سعيد

هر هفته روزهاي « گرایی و تربيت جنسیعفاف»اسالمی در علأ  انسانی دانشگاه فردوسی تحت عنأان كارگروه 

  4چهارشنبه ادامه دارد.

آورد؛ برخی از مربيان ما در مناطق یگرایی تقریب مذاهب اسالمی را عمال در پی م( طرح مباحث عفاف8

 اند!اند و شاهد استقبال خأب برادران اهل سنت بأدهتلفيقی به طرح این مباحث پرداخته

ها است، اگر زیبایی كال  اهل گرایی جزو محاسن اخالقی و مأرد پذیرم فطرت پاك انسان( از آنجا كه عفاف9

شک بسياري از مرد  جهان را شيفته عفاف و ترویج شأد بی خأبی تبيين و تبليغ ودر این عرصه به البيت

ها اكنأن نگاه مرد  جهان بيش از حد جنسی شده و لذا نيازشان به این آمأزه)هم خأاهد كرد. پاكدامنی و اسال  و اهل البيت 

 (.است افزون گشته

ل رشته فلسفه از دانشكدة ویليامزو در ایالت ویسكانسين امریكا و فارغ التحصي 1975خانم وِندِي شَلِيت ومتألد 

 داند و معتقد است زنان در حال پی بردن به اهميت این خأاسته درونی هستند.پاكدامنی را امري فطري می

                                                           
 در ميان زنان و مردان كم فرزند، بيش از زنان و مردان دارای فرزندان زياد است.  طور نسبيبه كند كه انحرافات اخالقي. تحقيقات ميداني نيز ثابت مي۱

 عوامل ترينمهم يکي از ،عشق شک شکست دربي . و(۱5، ص5۴0۴)قدس، ش! اندرابطه جنسي نامشروع داشتهسالگي  20درصد معتادان تزريقي قبل از  70 . طبق آمار 2
  ها مغفول مانده است!نامهباشد كه متأسفانه در تحقيقات و پاياناعتياد مي

دهد كه مسائل شد بسياری از اين مشکالت نبود و اين نشان ميگر ميشود كه اها، صرف ترويج فرهنگ عفاف نمياين هزينه صدمِندانه بايد اذعان كنيم كه حتي يک. سوگم ۳
انقالب ما يک انقالب فرهنگي بود ولي متأسفانه از ناحيه فرهنگ  سازان چقدر در جامعه ما غريب هستند و حال اينکه اساساًسازی و به تبع آن فرهنگفرهنگي و فرهنگ

   !باشدميهای اجتماعي در خطر ها و آسيبهای قضايي و طالقبا تشکيل پرونده و حتي مسئولين نظام اسالميو نظام افراد  ت و آبرو و حيثيتخوردن اسدر حال ضربه 
اس برای انعک« گرايي و تربيت جنسيعفاف» كانالي تحت عنوان نيزهای سروش و ايتا شود و در پيام رسانجلسات در سايت دانشگاه فردوسي بارگذاری مي اين . محتوای ۴

 https://eitaa.com/umefafgaraeiمحتوای جلسات، راه اندازی شده است.  
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به گرایش  (A RETURN TO MODESTY) "بازگشت به عفاف"خانم شَليت در مقدمة كتاب خأد به نا  

گأید بيشتر این افراد كند و میجأان جامعة امروز امریكا اشاره میدر حال فزونی نسبت به پاكدامنی در ميان زنان 

هاي كامالً سكأالر، گروهی از آنها بانشاط، سرزنده و فعّال هستند. برخی از آنان یهأدي، برخی غيریهأدي و از خانأاده

  1باشند.ر میكاهاي صميمی و پایدار، بعضی ليبرال و بعضی محافظهدختران طالق و گروهی دختران خانأاده

بند عفاف نيستند شَليت بر این باور است كه پاكدامنی امري طبيعی است و این مسئله را در جأامعی كه پاي

 2اي جهانی، فرا فرهنگی و بسيار باسابقه است.خأبی اثبات كرد. وي عقيده دارد كه عفاف مسئلهتأان بهنيز می

شأرهاي ك بسياري ازخأبی بهره ببریم، در ابزار هنر و رسانه بهاز  با این تأضيح اگر روي عفاف خأب كاركنيم و

 سازیم.و انقالب آشنا گفتن داشته باشيم و از این طریق آنان را با دین اسال  و تشيع تأانيم حرفی براي جهان می

بسياري از تأاند اي كه دارد، میگرایی، با شبكه مفهأمی گستردهپيشگی و عفافبنابراین نسخه استعفاف و عفاف

مباحث فرهنگی، تربيتی، سياسی، اجتماعی و ... را در بر بگيرد و از این رو بهترین نسخه براي مدیریت غریزه جنسی 

 گرایی و خأیشتنداري جنسیعفافجالب اینكه نسخه  تهدید به فرصت است وو مهار بحران جنسی كنأنی و تبدیل 

انقالب  ساززمينه -در مقابله با انقالب جنسی- تأاندمی ،پدیده ميمأن و مبارك این و 3در غرب هم جأاب داده است!

  گردد. در غرب و در سراسر جهان گراییعفاف

اي ها و تذكر به یكدیگر، سبک زندگی عفيفانهعفتیتفاوتی در مقابل بیعفاف و پرهيز از بی اميد است با رعایت

 را رقم بزنيم و بالها را دور نمأده و رحمات و بركات الهی را نصيب خأد و جامعه بشري نمایيم.
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