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 مقّدمه
اسالم،  جمله  از  الهی  ادی��ان  مهم  ارزش ه��ای  از  جنسی  رواب��ط  در  عفاف 
کریم در آیات نورانی خود، همگان را به عفاف امر فرموده است.  است. قرآن 
بزرگان  و  الهی  پیامبران  سترگ  رسالت  از  بخشی  عنوان  به  می توان  عفاف  از 
گران سنگ اسالم، از عفاف به  که در آموزه های  اولیای ادیان آسمانی نام برد 

عنوان واالترین عبادت یاد شده است. 
به  در جامعه اسالمی همواره  به ویژه  فرهنگ عفاف  ارتقای  از دیگر سوی، 
حضرت  اسالمی  انقالب  کبیر  بنیانگذار  آرمان های  و  اهداف  از  یکی  عنوان 
امام خمینی)ره( و به عنوان یک اصل در تداوم شجره پرخیر و برکت انقالب 

ه العالی( بوده است.
ّ
اسالمی همواره مورد توصیه رهبر معظم انقالب)مدظل

تداوم شجرٔه پرخیر و برکت انقالب اسالمی هموازه مورد توصیه رهبر معّظم 
انقالب بوده است. تولیت معّزز آستان قدس رضوی در بیانات خود، مجموعٔه 
مأمور  موضوع  ای��ن  ملی  گسترٔه  در  راه��ب��ردی  اتخاذ  به  را  رض��وی  ق��دس  آستان 
نموده اند.: »آستان قدس رضوی یک راهبرد کالن با موضوع عفاف و حجاب ... 

ی را ارائه دهد«.
ّ
در کشور اتخاذ نماید و برنامه ها و تولیدات اثرگذار در گسترٔه مل

بر این مبنا، پژوهشهای اسالمی به عنوان مرکز علمی پژوهشی منتسب به 
افضل  علیه  موسی الرضا  بن  علی  امام  حضرت  محمد�  آل  عالم  آستان 
التحیه و الثنا با تکیه بر آرمان های امام راحل عظیم الشأن� و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و امریٔه تولیت معّزز در راستای توسعٔه فرهنگ اسالمی و تعمیق 
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»الگوی  همایش  سلسله  برگزاری  عفاف،  موضوع  در  دینی  باورهای  و  ارزش ه��ا 
زندگی عفیفانه« را به عنوان یکی از مسائل مهم نظام جمهوری اسالمی و نیاز فوری 
کار قرار داده است. بدین  و قطعی در ایجاد تمدن اسالمی، طراحی و در دستور 
روی در گام نخست، نظر به اهمیت و لزوم توجه به مفهوم عفاف جنسی، به عنوان 
یکی از مؤلفه های بنیادین الگوی زندگی عفیفانه از سال 96 با هدف »تبیین الگوی 
مفهومی عفاف جنسی در اندیشٔه اسالمی« و با رویکرد نخبگانی، اجرای همایشی 
کشف الگوی  با هدف استخراج الگوی مفهومی عفاف و زمینه سازی برای برای 
زندگی عفیفانه در همایش نخست از این سلسله همایش ها به عنوان مأموریت 

نمایندگی قم بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی قرار گرفت.

بر این مبنا، دبیرخانه علمی همایش، اقدام به تشکیل شورای علمی متشکل 
که به راهبری علمی همایش،  از متخصصان حوزه عفاف در سطوح متنوع نمود 

اقدام نموده است. محورهای این همایش عبارت است از: 

1. فلسفه عفت جنسی )تبیین عفاف در مکاتب مختلف فلسفی؛ تطبیق 
مفهوم عفاف در مکاتب مختلف فلسفی(

)بیان  عملیاتی  تخصصی(؛  و  )عمومی  مفهومی  جنسی:  عفاف  تعریف   .2
ابعاد، مؤلفه ها، شاخصه ها(

3. انواع عفاف جنسی: )فردی و اجتماعی(

4. رابطه عفاف با مفاهیم مرتبط

5. مفهوم عفاف از منظر ادیان، علوم و مکاتب

6. الگوی مفهومی عفاف.

دانشگاه ها و نهادهای علمی متعددی، در این همایش با بنیاد پژوهشهای 
که عبارتند از: دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی،  اسالمی همکاری نمودند 
دانشگاه ادیان و مذاهب، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه قرآن و حدیث، 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، دانشگاه الزهرا�، مرکز تحقیقات زن و 
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الزهرا�، انجمن اخالق حوزه علمیه، انجمن فقه و حقوق  خانواده، جامعه 
حوزه علمیه، مؤسسٔه آموزشی پژوهشی امام خمینی�. 

برآیند فعالیت های همایش در دو سال اخیر، برگزاری 11 نشست علمی و 
یافت 70 مقاله تخصصی، انجام مصاحبه های فنی و عمیق  یجی، در کرسی ترو
با صاحب نظران عفاف جنسی است. همایش الگوی مفهومی عفاف جنسی، 
بررسی  علمی  اتاق های  در  را  گونی  گونا موضوعات  خود،  دو روزه  برنامٔه  دو  در 
موضوعاتی  شامل  مکاتب«،  در  عفاف  »مفهوم  همایش،  نخست  روز  در  ک��رد؛ 
تا سیاست  از سوژه جنسی  مانند: »عفاف جنسی در پویش های فمینیستی، 
در  یکرد خویشتن داری  رو و  فمینیسم  در موج چهارم  جنسی، عفاف جنسی 
آموزش جنسی نقدی بر اسناد بین المللی« و همچنین »مفهوم عفاف در علوم 
انسانی« با موضوعاتی مانند: »مفهوم عفاف در علوم اجتماعی، مفهوم عفاف 
به  نیز  همایش،  دوم  روز  در  تربیتی«.  علوم  در  عفاف  مفهوم  روان شناسی،  در 
»مفهوم عفاف از منظر علوم اسالمی« با موضوعاتی مانند: »مفهوم عفاف در علم 
قرآن،  و علوم  تفسیر  از منظر محدثان، مفهوم عفاف در  اخالق، مفهوم عفاف 
مفهوم عفاف در فقه« و »الگوی مفهومی عفاف« شامل موضوعاتی مانند: »مدل 
ُبعد  جنسی،  مهار  روان شناختی  نظام های  جنسی،  خویشتن داری  اسالمی 

اجتماعی مفهوم عفاف، عفاف و تفاوت های جنسیتی« پرداخته شد.
همایش  این  عفاف،  اجتماعی  تأثیرگذاری  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
در  واق��ع  مرکزی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  آب��ان   29 یخ  تار در  تهران  در  دو روزه 
با  علمیه  حوزٔه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  در  آبان   30 یخ  تار در  قم  در  و  سوهانک 
گزارش آن را  که  حضور عفاف پژوهان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه برگزار شد 

در پی می خوانید.
گام مؤثری در جهت نیل به اهداف عفاف و یاری  امید است این همایش، 
رساندن به نظام اسالمی برای تقویت روحیٔه عفاف در سطوح مختلف فردی، 
دبیرخانٔه همایش خانوادگی و اجتماعی باشد. 

             پاییز 1398            
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  کلیات همایش  -1 

نام همایش
الگوی مفهومی عفاف جنسی

ریاست همایش
یان حسینی، مدیرعامل  حجت االسالم و المسلمین دکتر سّید محمود مرو

بنیاد پژوهشهای اسالمی 

شورای علمی همایش
المسلمین دکتر ساالری فر )دبیر علمی(، عضو هیأت  و  1. حجت االسالم 

علمی پژوهشکدٔه حوزه و دانشگاه
کافی، عضو هیأت علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه 2. دکتر مجید 

علمی  هیات  عضو  بستان،  حسین  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم   .3
پژوهشکده حوزه و دانشگاه

4. حجت االسالم و المسلمین دکتر عباس پسندیده، عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه قرآن و حدیث

5. حجت االسالم و المسلمین دکتر علی راد، دبیر میز عفاف و حجاب دفتر 
تبلیغات اسالمی

6. حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی بیاتی، دبیر میز عفاف و حجاب 
دفتر تبلیغات اسالمی

کلی همایش  هدف 
استخراج الگوی مفهومی عفاف و زمینه سازی برای کشف الگوی زندگی عفیفانه

محورهای همایش
1. فلسفه عفت جنسی: تبیین عفاف در مکاتب مختلف فلسفی؛ تطبیق 

مفهوم عفاف در مکاتب مختلف فلسفی
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2. تعریف عفاف جنسی: مفهومی )عمومی و تخصصی(؛ عملیاتی ) بیان 
ابعاد، مؤلفه ها، شاخصه ها(

3. انواع عفاف جنسی: )فردی و اجتماعی(
4. رابطه عفاف با مفاهیم مرتبط

5. مفهوم عفاف از منظر ادیان، علوم و مکاتب
6. الگوی مفهومی عفاف

حامیان همایش 
1. دانشگاه تهران؛

2. مؤسسٔه آموزشی - پژوهشی امام خمینی)ره(؛
3. دانشگاه الزهرا�؛

4. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
5. پژوهشگاه قرآن و حدیث؛
6. دانشگاه ادیان و مذاهب؛

7. مرکز تحقیقات زن و خانواده؛
8. دانشگاه معارف اسالمی؛

9. دفتر تبلیغات اسالمی حوزٔه علمیه قم؛
10. دانشگاه آزاد اسالمی؛

11. جامعه الزهرا�؛
12. انجمن اخالق حوزه علمیه؛

13. انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه؛
ی معصومیه؛ 14. مؤسسه آموزش عالی حوزو

15. دانشگاه معارف اسالمی؛
16. جامعة المصطفی.

بخشی از اساسنامٔه همایش
با  که  است  پژوهشی  علمی  گردهمایی  هرگونه  اینجا،  در  همایش  از  م��راد 
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مشارکت صاحب نظران درباره موضوعی تخّصصی عفاف و با دعوت از عموم 
که به رخداد همایش  عالقه مندان برگزار می شود. هر فعالیت علمی و اجرایی 

کند منظور نظر ماست. کمک  کاربردی 

هدف اصلی
قالب  و مطالبه عفاف )در  گرایی  گفتمان عفاف  برای تحقق  زمینه سازی 

سبک زندگی عفیفانه(.

اهداف فرعی
1- ارائٔه مدل مفهومی / نظری سبک زندگی عفیفانه.

مختلف  حوزه های  در  اعتنا  قابل  روش ه��ای  و  جدید  یافته های  2- ارائ��ٔه 
یکرد تقویت خویشتن داری فردی و اجتماعی. علوم انسانی با رو

گفتمان زندگی عفیفانه در حوزه های مختلف دانش،  3- تبیین و بررسی 
مدیریت، سیاست، قانون، حقوق، هنر، رسانه و دیگر عرصه های زندگی.

سبک  مختلف  حوزه های  در  موجود  نظریات  اص��الح  و  نقد  4- تبیین، 
معاشرت،  )مانند:  آن  مناسب  شیوه های  تبلیغ  و  یج  ترو و  عفیفانه  زندگی 
معماری، تربیت جنسی فرزندان، رسانه و ارتباطات، آموزش و پرورش، اقتصاد، 

سیاست گذاری، ورزش و سرگرمی و ...(.

5- ارتقای سطح علمی و نظریه پردازی در حوزٔه سبک زندگی عفیفانه.

و  روحیه خویشتن داری  تقویت  اسالمی جهت  نظام  به  رساندن  6- یاری 
عفاف در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی.

دلیل برگزاری همایش توسط بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
در اساسنامه بنیاد، در بخش اهداف، به سه هدف ذیل اشاره شده است 
اسالمی  فرهنگ  توسعه  دارد:  سنخیت  و  تناسب  همایش  اهداف  با  کاماًل  که 
گسترش معارف، )موضوع همایش »عفاف«  در جهت تعمیق باورهای دینی و 
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یکی از معارف قطعی مورد مطالبه دین اسالم و نمایشگری برای تعمیق باورهای 
کاربردی )در  دینی می باشد( و نشر علوم اسالمی در پرتو پژوهش های بنیادین و 
فرهنگ  یج  ترو و  فهم  جهت  در  کاربردی  و  بنیادین  پژوهش های  همایش  این 
عفاف است( و پشتیبانی فکری از انقالب و نظام اسالمی و تمدن نوین اسالمی 
)که عفاف یکی از چالشی ترین موضوعات مورد ابتالی نظام و از نیازمندی های 
فوری و قطعی ایجاد تمدن اسالمی در همٔه جهات است که می توان به مهم ترین 
کرد(.  اشاره  و سرگرمی  اقتصاد  رسانه،  پ��رورش،  و  آموزش  در  مثل عفاف  آن ها 
اهداف  برای تحقق  بنیاد  راهکارهای  بنیاد، در بخش  اساسنامٔه  همچنین در 

که با اهداف همایش سنخیت دارد: فوق به موارد ذیل اشاره شده است 

همکاری با کلیه نهادهای آستان قدس، به ویژه نهادهای فرهنگی در جهت 
تأمین نیازهای پژوهشی و آموزشی )خروجی همایش می تواند برای بخش های 

کند(.  کاربردی مناسب تهیه  ک علمی و  مختلف آستان قدس، خورا

برگزاری همایش
ک های علمی )شکلی - محتوایی(  بند 1. مقاالت پذیرفته شده باید دارای مال

کمیته علمی باشد. تعیین شده از طرف 

زمان  از  پیش  م��اه  هشت  حداقل  باید  همایش،  مقاالت  ف��راخ��وان   .2 بند 
برگزاری همایش به انجام رسد.

کارهای مربوط به مقاالت اعم از تأیید، داوری و اعمال اصالحات  بند 3. 
محتوایی و شکلی، دست کم باید 45 روز قبل از برگزاری همایش پایان پذیرد.

بند 4. شیوه نامٔه حروفچینی مقاالت، که از سوی کمیته علمی ارائه می شود، 
گهی های تبلیغاتی فراخوان مقاله ذکر شود. باید در آ

بند 5. تصمیم گیری دربارٔه شیؤه برگزاری همایش و امور جانبی )مثل میزگرد 
کتاب و ...( بر عهده دبیر اجرایی می باشد. علمی، نمایشگاه 

در همایش مشارکت  که  مقّدسه ای  کن  اما یا  مرکز علمی  و  نهاد  هر  بند6.   
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می کند، می تواند بر اساس فرم تفاهم نامٔه منعقد شده از مسئول همایش سهمی 
کند. در تبلیغات مطالبه 

پژوهش  بنیاد  تصویب  و  اط��الع  با  زمان بندی  و  برنامه ها  اس��اس  بر   .7 بند 
آستان قدس رضوی این همایش به صورت ساالنه برگزار می شود.

نکته: این همایش در سال اول به دنبال بسط مسئله عفاف و خارج کردن آن 
کار خود قرار داد و در سال های  از تقلیل یافتگی به مسئله حجاب را در دستور 
بعد با تعیین یک موضوع خاص به حل مسئله از بین مسائل اولویت دار شبکه 

گفتمان سازی در یک حیطه مشخص می پردازد. مسائل عفاف و 

شرح وظایف
سبک  همایش  در  رض��وی  ق��دس  آستان  اسالمی  پژوهشهای  بنیاد  نقش 

زندگی عفیفانه بدین شرح است:

تبیین  و  عفیفانه  زندگی  سبک  همایش  برگزاری  سفارش دهندٔه  و  مبتکر 
یج آن. نقش آستان های مقّدس در ترو

در  و  انتشاراتی  تبلیغاتی، علمی،  اجرایی،  امور  کلیه  پرداخت هزینه های 
دارد.  عهده  به  مقدس  مشهد  در   97 تیر  در  را  اصلی  همایش  میزبانی  نهایت 
کن مقدس دیگر در جهت همکاری در همایش و معرفی  مکاتبه با آستان ها و اما
با  دبیر اجرایی به آن ها. تعیین مکان دبیرخانه همایش در قم به منظور تعامل 
کز متعدد علمی در قم. ایجاد شورای سیاست گذاری همایش سبک زندگی  مرا

یاست بنیاد، معاون پژوهشی و دبیر اجرایی. عفیفانه متشکل از ر

وظایف شورای علمی 
1. تعیین محورهای اصلی و موضوعات مقاالت همایش؛

کمیسیون ها؛ 2. تأیید دبیر پیشنهادی برای 
3. تأیید نحؤه اطالع رسانی؛

یابی مقاالت؛ ک های پذیرش و ارز 4. تعیین مال
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5. پیشنهاد زمان، نحوه برگزاری همایش و تمدید فراخوان؛
6. شناسایی و تعیین صاحب نظران و محققان برای سفارش مقاله؛

7. تعیین داوران مقاالت؛
8. سطح بندی مقاالت و تعیین میزان حق الزحمه نویسندگان مقاالت؛

9. تعیین حد نصاب مقاالت برای برگزاری همایش و ارائه در آن؛
و  همایش  و  کمسیون ها  نشست ها،  برگزاری  اجرای  حسن  بر  نظارت    .10

انطباق آن با اهداف مورد نظر؛
11. گزینش مقاله های برتر جهت تجلیل در همایش؛

12. تعیین مقاالت برتر جهت ارائه در روز همایش؛
کمسیون ها و نشست های همایش؛ 13. تعیین تعداد و موضوعات 

14. پیشنهاد میزان پرداختی ها به اساتید؛
وظایف دبیر علمی 

و اجرای  انجام استانداردهای تعیین شده در سفارش  بر حسن  1. نظارت 
کتب؛ کمسیون ها، نشست ها، مقاالت و 

کمیسیون ها به شورای علمی. 2. پیشنهاد دبیر برای 
یابی مقاالت؛ 3. نظارت بر روند ارز

و  کمسیون ها  جلسات  ب��رگ��زاری  رون���د  از  جلسات  در  گ���زارش  4. ارائ����ٔه 
نشست های علمی و فراخوان ها و شورای علمی؛

شدن  اج��رای��ی  منظور  به  اج��رای��ی  دبیر  با  ج��دی  و  صمیمی  5. همکاری 
اهداف همایش؛

6. جمع بندی نتایج و دستاوردهای همایش در مراسم اختتامیه؛
7. بررسی اولیه مقاالت و ارائٔه بهترین  ها به شورای علمی جهت انتخاب 

مقاالت برتر؛
8. اعالم مقاالت برگزیده به دبیرخانه برای انعکاس موضوع به نویسندگان 

مقاله؛
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یابی مقاالت؛ 9. تهیٔه پیش نویس فرم ارز

کمسیون ها  آماده  موضوعات  در  نشست ها  برگزاری  برای  زمان  10. تعیین 
به همایش؛

برای  که  پژوهشگرانی  بر  نظارت  انجام  و  ق��رارداد  انعقاد  ب��رای  11. معرفی 
سؤاالت  به  پاسخگویی  و  می دهند  سفارش  همایش  به  مقاله  و  کتاب  تهیٔه 

عالقه مندان در فراخوان علمی؛

کمیتٔه اجرایی برای چاپ. کتاب خالصه مقاالت و ارائه به  12. تنظیم 

نشست های علمی همایش
سخنران:  ٭  عفاف؟  یا  حجاب  چیست؟  مسئله  تخصصی  نشست   .1
دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  و  ساالری فر  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
کافی ٭ دوشنبه 19 آذر 97 تاالر امام مهدی)عج(  پسندیده و جناب آقای دکتر 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
یجی فقه عفاف؛ حلقه ای مفقود در تبویب فقه ٭ ارائه: حجت  کرسی ترو  .2
آی��ت اهلل  و  ی  سّیدمحمدغرو آی��ت اهلل  ن��اق��دان:  ٭  بستان  حسین  دکتر  االس��الم 

سّیدمنذر حکیم ٭ چهار شنبه 19 دی 1397 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
سخنرانان:   / عفاف؟  یا  حجاب  چیست؟  مسئله  تخصصی  نشست   .3
٭  امین مجد  زه��را  دکتر  خانم  و  س��االری ف��ر  دکتر  والمسلمین  االس��الم  حجت 

چهارشنبه 8 اسفند 97 جامعة الزهرا�.
س��خ��ن��ران��ان:  ٭  اس����الم  و  مسیحیت  در  ع��ف��اف  تخصصی  ن��ش��س��ت   .4
کولمن از دانشگاه پادربورن آلمان،  پروفسورکالوس فون اشتوش، پروفسور هلگا 
کافی ٭ یکشنبه 5  حجج اسالم دکتر: راد، ساالری فر، پسندیده و دکتر مجید 

اسفند 1397 دفتر قم بنیاد پژوهشهای اسالمی.
خانم  س��خ��ن��ران��ان:  ٭  5. نشست تخصصی عفاف در مسیحیت و اسالم 
دکتر لزیلوت ابید و دکتر محمدتقی انصاری پور ٭ چهارشنبه 15 اسفند 1397 

دانشگاه ادیان و مذاهب.
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دکتر:  اسالم  حجج  سخنرانان:  ٭  عفاف  مفهومی  مدل  تبیین  نشست   .6
کافی ٭ شنبه 22 تیر 98 مشهد  ساالری فر، بستان، پسندیده و جناب آقای دکتر 

بنیاد پژوهشهای اسالمی با حضور نمایندٔه ولی فقیه.
٭  فمینیستی  پ��وی��ش ه��ای  در  ج��ن��س��ی  ع��ف��اف  تخصصی  ن��ش��س��ت   .7
مهر   11 پنجشنبه  ٭  زیبایی نژاد  محّمدرضا  استاد  المسلمین  و  حجت االسالم 

98 مرکز تحقیقات زن و خانواده.
یجی مدل مفهومی فرایندهای روان شناختی عفاف از دیدگاه  کرسی ترو  .8
منابع اسالمی ٭ ایده پرداز: حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی عّباسی ٭ 
ناقدان: حجت االسالم و المسلمین دکتر علی ابوترابی و دکتر حسن بوسلیکی 

٭ پنج شنبه 9 آبان 98 دفتر قم بنیاد پژوهشهای اسالمی.
9. نشست علمی از سوژٔه جنسی تا سیاست جنسی ٭ سخنران: آقای دکتر 

کرمی ٭ 16 آبان 98 مرکز تحقیقات زن و خانواده. محّمدتقی 
٭  ح��ق��وق  و  ق���رآن  در  جنسی  ع��ف��اف  مفهوم شناسی  علمی  نشست   .10
 98 آب��ان   14 ٭  ناتری  شمس  دکتر  آق��ای  و  ن��ّج��ارزادگ��ان  دکتر  آق��ای  سخنرانان: 

دانشگاه پردیس فارابی. 
یکرد اسالمی به تربیت و سالمت جنسی ٭ ارائه کننده:  یجی رو 11. کرسی ترو
و  ناقدان: حجت االسالم  فقیهی،  نقی  المسلمین دکتر علی  و  حجت االسالم 
المسلمین دکتر مسعود نور علیزاده میانجی و دکتر سّیدعلی حسینی زاده ٭ 23 

آبان 98 مدرسه عالی معصومیه.

مصاحبه های تخصصی
1. آیت اهلل شیخ جواد فاضل لنکرانی

2. آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست
3. آیت اهلل سّید منذرحکیم

4. حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا زیبایی نژاد
5. حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی مهریزی
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6. حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالکریم بهجت پور
7. حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا ساالری فر

8. حجت االسالم دکتر حسین بستان نجفی
کافی 9. جناب آقای دکتر مجید 

آمارهای مقاالت

کل مقاالت ارسال شده: 65 تعداد 

 تعداد مقاالتسطح تحصیالت نویسندگان مقاالت
11دکتری و سطح 4

14دانشجوی دکتری و سطح 4
24کارشناسی ارشد و سطح 3

کارشناسی ارشد و پایین تر 16 16دانشجوی 

موضوعات علمی مقاالت
18علوم قرآن و حدیث

6ادیان و مکاتب
12اخالق و تربیت

21علوم اجتماعی و مسائل زنان
8سایر

جنسیت نویسندگان
42خواهران

23برادران

زبان مقاالت
62فارسی

3عربی
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عنوان مقاالت برتر
1. بررسی مفهوم عفاف از منظر آیین یهود / معصومه احمدوند

2. ان�����واع ع��ف��اف ج��ن��س��ی/ ح��م��ی��د م��ح��م��دی، اح��م��د ام����ام����ی راد، م��ری��م 
مشهدی علی پور

3. اصول تربیت جنسی / خداداد دانش

4. تبیین چیستی مفهوم عفاف با تکیه روایات / حکیمه احسانی

5. بررسی نسبت چشم چرانی و عفاف جنسی / مهدی میرزایی

6. تحلیل مفهومی از شبکه صعودی عفاف / ابوالفضل هاشمی سجزه ئی 
و زهره سادات رنجبر

7. جایگاه عفاف جنسی در مفاهیم اخالقی / حسن خوش چشم آرانی و 
منیره سادات میرافضل آرانی

کریم / نجمه جاللی فر 8. معناشناسی عفاف در قرآن 

9. رابطه عفاف با مفاهیم مرتبط / محمد اسماعیل مصلی نژاد

یکرد قرآنی در ارائه الگوی مفهومی عفاف جنسی / محمدسعید کرمی 10. رو

ینب اسکندری 11. بررسی رابطه عفاف با حیا / ز

کافی / محدثه طیبی 12. بررسی مفهوم عفاف در روایات با تکیه بر اصول 

13. مفهوم شناسی عفت جنسی در روایات / فرزانه عابدی زاده

 / آن  ل��وازم  و  عفت  مفهوم  ب��ودن  فلسفی  عفاف؛  معناشناختی  مبانی   .14
مجید ابوالقاسم زاده

15. مقایسه مفهوم عفت زنان از منظر اسالم و جاهلیت / زهره وکیل

16. نظام مفهومی عفاف / عفت السادات خیاط نوری

ی مفهومی عفاف جنسی خانواده در فقه / صدیقه محقق و مریم  کاو 17. وا
برقعی
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کریمی 18. مفهوم شناسی عّفت جنسی در قرآن / طاهره 

 / )جنسی(  »عفاف«  و  »احصان«  قرآنی  واژگ��ان  مفهومی  رابطه  بررسی   .19
مریم قوجائی خامنه

و  دینی  نخبگان  دی��دگ��اه  از  جنسی  عفاف  مفهوم  مقایسه ای  بررسی   .20
جامعه / سمیه اصغرزاده و صالحه خدادادی

محمد   / مسلمان  دانشمندان  منظر  از  جنسی  عفاف  مفهوم  بررسی   .21
بهشتی
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   2- برگزاری همایش

 اول همایش الف( روز
1. پوستر همایش
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2. سین برنامه
زمان برگزاری: چهارشنبه 1398/8/29 - ساعت 8 تا 13

مرکز،  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سوهانک،  تهران،  برگزاری:  مکان 
مجتمع دانشگاهی والیت، سالن اجتماعات غدیر

برنامه ها
زمانارائه کنندهموضوععنوان

افتتاحیه همایش1

1. قرائت قرآن / سرود ملی / 
کلیپ صلوات خاصه

2. اعالم برنامه

3.گزارش دبیر علمی همایش

4. سخنرانی ریاست محترم 
دانشگاه آزاد اسالمی

5. سخنرانی ریاست محترم بنیاد 
پژوهشهای اسالمی

کریم  1. قاری قرآن 

 2. مجری

 3. حجت االسالم دکتر 
محمدرضا ساالری فر

 4. دکتر محمدمهدی 
طهرانچی

 5. حجت االسالم دکتر 
سیدمحمود مرویان حسینی

9-8

2

میز اول:

  مفهوم عفاف در
مکاتب

اعضای هیأت 
رئیسه:

حجت االسالم دکتر 
آینه چی )دبیر میز(

حجت االسالم 
و المسلمین 
زیبایی نژاد

1.عفاف جنسی در پویش های 
فمینیستی

2. از سوژه ی جنسی تا سیاست 
جنسی

3.عفاف جنسی در موج چهارم 
فمینیسم

1. حجت االسالم و 
المسلمین محمدرضا 

 مرکز  زیبایی نژاد / استادیار
تحقیقات زن و خانواده

2. آقای دکتر محمدتقی 
کرمی / دانشیار دانشگاه 

مه طباطبایی
ّ

عال

3. سرکار خانم دکتر 
فاطمه قاسم پور/ استادیار 

مرکز تحقیقات زن و 
خانواده

10-9
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--پذیرایی3

10

 -

10:15

4

میز دوم:

  مفهوم عفاف در
علوم انسانی

حجت االسالم  دکتر 
ساالری فر )دبیر میز(

1. مفهوم عفاف در علوم 
اجتماعی

  روان شناسی 2. مفهوم عفاف در

کافی /  1. آقای دکتر مجید 
دانشیار پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه

2. حجت االسالم 
محمدزارعی توپخانه/ 
گروه خانواده پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه

 10:15

 -

11:15

اختتامیه: الگوی 5
مفهومی عفاف

1. مدل اسالمی خویشتن داری 
جنسی

2. تبیین مدل مفهومی عفاف

1. حجت االسالم دکتر 
مهدی عباسی/ استادیار 
پژوهشگاه قرآن و حدیث

2. حجت االسالم دکتر 
عباس پسندیده/ دانشیار 

دانشگاه قرآن و حدیث

11:15

-

12

 و پذیرایی6 12-13--نماز

3- مشروح همایش
نخستین روز از همایش دو روزه »الگوی مفهومی عفاف جنسی« در دانشگاه 
مدیر  حسینی،  یان  دکترمرو حجت االسالم  حضور  با  تهران  واحد  اسالمی  آزاد 
رئیس  طهرانچی،  دکتر  و  رضوی  قدس  آستان  اسالمی  پژوهشهای  بنیاد  عامل 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نفری   450 غدیر  سالن  در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 

تهران برگزار شد.
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در ابتدای این مراسم حجت االسالم دکتر ساالری فر دبیر علمی این همایش، 
برگزارِی 30  از عملکرد دوساله شورای علمی همایش در طول  گزارشی  ارائه  به 
ارائه کنندگاِن  و  علمی،  مقاالِت  نویسندگان  از  و  پرداخت  کارشناسی  جلسه 

که موجب غنای علمی آن شدند، قدردانی نمود. پیش نشست های همایش 



22

دکتر آقامیری رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز به ایراد سخن و 
- اسالمی  ایرانی  یج حجاب  بر ترو کید  با تأ ی  خیرمقدم به حضار پرداخت. و
امروز  که  ابزاری است  بزرگ ترین و حساس ترین  اظهار داشت: فضای مجازی 
کنیم تا بتوانیم مفاهیم، آموزش ها و شبیه سازی ها را به  می توانیم از آن استفاده 

جوانان و افراد تأثیر گذار منتقل نماییم. 

که این  یم  ی افزود: امروز در جهان در مقابل چندین هزار فرستنده قرار دار و
فرستنده ها تالش می کنند تأثیرگذاری فرهنگی داشته باشند و ما باید در وهله 
کنیم و همچنین جوانان مان را از خطرات و  اول با روش خودشان مقابله به مثل 

گاه نماییم. اثرات منفی این فرستنده های ضد فرهنگی آ

علوم  متخصصین  ک��رد:  کید  تأ تهران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تخصصی،  نشست های  و  نظریه پردازی  کرسی های  برگزاری  با  باید  اسالمی 
تبیین  اخالق  و  حدیث  ق��رآن،  تفسیر  با  اسالم  منظر  از  را  جنسی  عفاف  مفهوم 
افراد  گفت:  است،  مقدس  واژٔه  یک  عفاف  اینکه  بیان  با  ی  و کنند.  تدوین  و 
کنند می توانند این حریم را حفظ نمایند. آقامیری افزود: متأسفانه  باید احساس 
که می توانند محصوالت شان را در جهت  بعضی افراد و تولیدکنندگان داخلی 
الگو سازی و مدل سازی ایرانی اسالمی ارائه دهند و در سطح کشور و حتی دنیا 
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اثرگذار باشند، فضا را به سمت دیگری هدایت می کنند.

گفت: باید الگوها و  کید بر الگوسازی و مدل سازی ایرانی اسالمی  ی با تأ و
یخ ایجاد و تبیین  کشور، جهان و در خالل تار اسطوره هایی در سطح جامعه، 
به شدت در حال  که  تأثیر گذاری فرهنگ غیر ایرانی اسالمی  از  بتوانیم  تا  کنیم 
تهران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  نماییم.  جلوگیری  اس��ت  گسترش 
نیز  از اسالم، حجاب در ادیان دیگر  ایران قبل  که در  آنجا  از  گفت:  در خاتمه 
وجود داشت، این الگو سازی و مدل سازی ایرانی را می توان به عنوان حجاب 

کرد. ایرانی - اسالمی مطرح نمود و به عنوان یک فرهنگ از آن محافظت 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، سخنران بعدی همایش »الگوی مفهومی عفاف 
ی با بیان اینکه نگاه به مدل تربیتی عفاف محور باید از دو منظر  جنسی« بود. و
کرد: مدل تربیتی عفاف جنسی به صورت  »صیانتی« و »تربیتی« باشد، تصریح 
گسترش  سلبی یا ایجابی باید به تقویت حجاب بینجامد و نگاه صیانتی نیز از 
بی عفتی در جامعه جلوگیری می کند. طهرانچی ادامه داد: تربیت شامل شش 
ساحت »علمی، فناوری و نوآوری«، »اقتصادی و حرفه ای«، »زیبایی شناختی و 
یستی  هنری«، »تربیت اعتقادی، اخالقی و عبادی«، »اجتماعی و تمدنی« و »ز

که باید به همه ابعاد آن توجه شود. و بدنی« است 
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وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه یک رسالت جامع تربیتی در ابعاد 
شش گانه ساحت های تعلیم و تربیت داریم و باید دانشگاهی توانا در علم، توانا در 
زندگی اجتماعی و صاحب دانش اجتماعی داشته باشیم تا دانشجویان بتوانند 
وضع معیشت خود را در آینده به نحو احسن رقم بزنند و از طرف دیگر از سالمت 
و  تعلیم  کاماًل همه وجوه  باید  این محیط  باشند.  برخوردار  باالیی  و جسم  روح 

تربیت را دربر گیرد. غفلت نکنیم که دیگران از غفلت ما بهره خواهند برد.

 

یاست بنیاد پژوهشهای اسالمی  یان حسینی، ر در ادامه حجت االسالم مرو
از فعالیت های  گزیده ای  و  به سخنرانی در خصوص موضوع عفاف پرداخت 
یان  مرو سّیدمحمود  حجت االسالم  ک��رد.  خاطر نشان  موضوع  این  در  را  بنیاد 
کید بر اینکه فرصت جوانی و محیط های اجتماعی باید عالمانه  حسینی با تأ
ی  علمی است. و مفهومی  مدل عفاف ورزی یک مدل  گفت:  مدیریت شود، 
تمایالت  کنترل  و  مواجهه  و  نفس  نیازهای  با  عفیفانه  برخورد  عفاف،  اف��زود: 
مسئله  یک  عفاف  مسئله  اس��ت.  چالش هایی  دارای  ام��روز  که  اس��ت  انسان 
پیش نیازهای  از  یکی  و  دارد  تجلی  انسانی  رفتارهای  همه  در  و  است  عمومی 

عفاف، مسئله تأمین نفس است.

که  می آید  به نظر  این چنین  ک��رد:  اظهار  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  رئیس 
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عفاف سدی برای ارضای تمایالت است، درحالی که این نوع برداشت، بدترین 
دیده های  که  ی��م  دار را  دینی  آموزه های  از  مجموعه ای  اس��ت.  عفاف  از  تفسیر 

نابایسته را پاالیش می کند. مدل عفاف ورزی یک مدل مفهومی علمی است. 

کرد: باید با مقوله های تمایالت  یان حسینی خاطرنشان  حجت االسالم مرو
کنترل، مواجهه با امیال درونی عالمانه، رفتار و پرداخت شود. فرصت  جنسی، 
مدیران  اینکه  و  ش��ود  مدیریت  عالمانه  باید  اجتماعی  محیط های  و  جوانی 
همایش  ای��ن  و  داشته  ارزشمندی  دغدغه های  چنین  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

کرده اند، شایان تشکر است. ُپرمایه را برگزار 

امام  ملکوتی  بارگاه  ج��وار  در  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  ک��رد:  عنوان  ی  و
هشتم� با سی سال قدمت پژوهش در حوزه های دین و علم آماده حمایت از 

ی اندیشمند در زمینه های عفاف است. نخبگان دانشگاهی و حوزو

 

آغاز  را  خود  کار  همایش،  علمی  میزهای  افتتاحیه،  سخنرانی های  از  پس 
که دبیر علمی این میز،  کردند. میز اوِل همایش، »مفهوم عفاف در مکاتب« بود 
دکتر آینه چی، استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده و اساتید ارائه کننده در این 
خانواده،  و  زن  تحقیقات  مرکز  رییس  زیبایی نژاد،  استاد  حجت االسالم  میز؛ 
کرمی، دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی و خانم دکتر قاسم پور، استادیار مرکز 
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که موضوعات پنل علمی خود از قبیل »عفاف  تحقیقات زن و خانواده بودند 
جنسی«،  سیاست  تا  جنسی  س��وژٔه  »از  فمینیستی«،  پویش های  در  جنسی 

کردند. »عفاف جنسی در موج چهارم فمینیسم« را ارائه 

حجت االسالم استاد زیبایی نژاد، مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 
حوزٔه علمیه قم در این میز علمی با بیان اینکه موضوع زن و خانواده از ناحیه 
کرد: تحقیقات در مسائل  کمتر مورد توجه واقع  شده، اظهار  جریان های انقالبی 
موضوعات  از  یکی  ی،  و اس��ت.  ج��دی  بسیار  چالش های  دارای  اجتماعی 
کرد:  تصریح  و  دانست  عفاف  و  حجاب  مسئله  را  تحقیقات  در  مغفول مانده 
کنون بیشتر کنشگران  متأسفانه در خصوص موضوع حجاب که از اول انقالب تا
کار علمی و تحقیقاتی صورت نگرفته است؛ اما در این میان  درگیر آن بوده اند، 
ی  کرده اند. و ی مسئله حجاب سرمایه گذاری  گروه های فمینیستی به شدت رو
یخچه حجاب و عفاف و همچنین روند تحوالت آن  گفت برای رسیدن به تار
یخ، باید نگاهی فراتر از یک فرمان از سمت شخص خاص داشته باشیم.  در تار
کم در جامعه در حوزه حجاب را یکی  ی همچنین در ادامه، سطحی نگری حا و
گفت: نگاه نظام  کرد و  از آفت های عدم توجه علمی به موضوع حجاب عنوان 
جمهوری اسالمی به حجاب، فراتر از یک باور یا سلیقه شخصی بوده و باید این 

موضوع به درستی تبیین و بیان شود.

حجت االسالم  زیبایی نژاد افزود: حضور پررنگ زنان باحجاب در عرصه های 
برای  افراطی  فمینیست های  ادله  بطالن  دلیل  مهم ترین  سیاسی  و  اجتماعی 

ممانعت حجاب برای حضور زنان در اجتماع است.

ک��رد:  ع��ن��وان  ق��م  علمیه  ح���وزه  زن���ان  تحقیقات  و  مطالعات  م��رک��ز  مسئول 
گروه اند؛ یعنی جریان  جریان های فمینیستی از زمان مشروطه به بعد شامل دو 
کبیر  انقالب  از  متأثر  که  سوسیالیستی  جریان  کلی  عنوان  دو  ذیل  فمینیستی 
پایی، غربی و آمریکایی هستند،  که متأثر از فضای ارو روسیه هستند و لیبرال ها 
امروز  کرد:  خاطرنشان  زیبایی نژاد،  المسلمین  حجت االسالم  و  می گیرند.  قرار 
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مهمی  دلیل  آن  به  نسبت  کمیت  حا رفتار  و  کرده  پیدا  سیاسی  وجه  حجاب 
برای پرداختن به این موضوع است، از این رو باید به صورت جامع و از همه ابعاد 
به  و اجتماعی  نگاه جریان های مختلف سیاسی  به  ی  پرداخته شود. و آن  به 
کرد: امروز باید به موضوع حجاب با توجه به نگاه  مقوله حجاب اشاره و تصریح 
پاسخی  بتوانیم  تا  پرداخت  جامعه  در  نواندیشی  جریان های  و  فمینیست ها 
زنان  برای همه آن ها داشته باشیم. مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات  علمی 
معانی  حامل  و  نوظهور  جدید،  موضوع  یک  ما  برای  حجاب  اینکه  به  اشاره  با 
بسیاری است، گفت: یکی از دالیلی که بحث حجاب نقطه تمرکز فمینیست ها 
متزلزل  را  کمیت  حا بی حجابی  یج  ترو با  می خواهند  آنان  که  است  این  شده، 

کنند.

جمهوری  می خواهند  نه تنها  بی حجابی،  یج  ترو با  دشمنان  گفت:  ی  و
به  خاورمیانه  در  سیاسی  اس��الم  دارن��د  نظر  در  بلکه  بزنند،  زمین  به  را  اسالمی 
از دست دادن سنگر  با  آنان در تالش هستند جمهوری اسالمی  زمین بخورد؛ 
همٔه  باید  ما  داد:  ادام��ه  ی  و بدهد.  دست  از  نیز  را  بعدی  سنگرهای  حجاب، 
یم، زیرا امروزه بحث حجاب،  ظرفیت هایمان را در بحث حجاب پای کار بیاور

برای ما بحثی امنیتی است.
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گفت:  ی  و پرداخت.  سخن  ای��راد  به  کرمی  محمدتقی  دکتر  ایشان  از  پس 
کلیت جهانی و جامعه  »مسئله ما جامعه ایرانی است اما در واقع ما هم به تبع 
پدیده ای  با  ما  و  شده  تغییر  دچ��ار  کنشگر  یا  انسان  اینکه  کردیم.  تغییر  غربی 
هست،  مؤلفه  سه  دارای  که  انسانی  یعنی  س��وژه  س��وژه.  ن��ام  به  هستیم  مواجه 
گاه است  که این سوژه آ یم  یخمندی. ما سوژه ای دار گاهی، اراده، و دیگری تار آ
اتفاقات  معرض  در  موجود  یک  عنوان  به  خودمان،  به  همه  ما  یعنی  خ��ود،  به 
یم، به خاطرات خود  که خاطره دار یم، یعنی ما انسان هایی هستیم  گاهی دار آ
باورهایمان  به  یم  دار باور  که  هستیم  انسان هایی  ما  می کنیم.  دوم  درجه  نگاه 
کنون  که ا ی ادامه داد: »زمانی هنجارهایی داشتیم  نگاِه درجه دوم می کنیم.« و
گاهی وصف  یم. این آ که االن دار یم. زمانی هنجارهایی را نداشتیم  آن ها را ندار
گاهی خودش را مورد مطالعه درجه  که آ انسان مدرن است. انسان مدرن هست 
گاهی را در معرض تغییر می بیند. قباًل هم انسان ها تغییر  دوم قرار می دهد و این آ
می کرد.«  تغییر  هنجارهایشان  نبودند.  گاه  آ تغییر  این  به  نسبت  اما  می کردند، 
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به  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  استادیار  قاسم پور  فاطمه  دکتر  خانم  سپس 
و  پ��رداخ��ت  فمینیسم«  چهارم  م��وج  در  جنسی  عفاف   « عنوان  با  خ��ود  مقاله 
حجت االسالم دکتر عباس آینه چی به عنوان دبیر میز، به نقد و بررسی مطالب 

مطروحه پرداخت.

میز دوم همایِش الگوی مفهومِی عفاف جنسی برگزار شد. عنوان این میز، 
»مفهوم عفاف در علوم انسانی« با دبیری حجت االسالم دکتر ساالری فر، استادیار 
کافی، دانشیار پژوهشگاه حوزه و  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جناب آقای دکتر 
به  دانشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  خانواده  گروه  از  زارعی  محمد  آقای  و  دانشگاه، 
ارائه مطالب خود پرداختند. محورهای اصلی این میز، موضوعاتی چون مفهوم 
در  عفاف  مفهوم  و  روان شناسی،  در  عفاف  مفهوم  اجتماعی،  علوم  در  عفاف 

علوم تربیتی بود.

 

ارائه  با  عفاف«  مفهومی  »الگوی  موضوع  با  نیز  همایش،  اختتامیه  بخش 
حجت  و  حدیث  و  ق��رآن  دانشگاه  دانشیار  پسندیده،  دکتر  ح��ج��ت االس��الم 
االسالم دکتر عباسی، استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد. موضوعات 
»تبیین مدل  و  این بخش »مدل اسالمی خویشتن داری جنسی«  سخنرانی در 
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مفهومی عفاف« بود.

»مدل  گفت:  خود  سخنرانی  در  که  بود  عباسی  دکتر  به  مربوط  ارائ��ه  اولین 
به  بدنی  یا  رفتاری  فرایند اصلی  یا یک  و  ارائه یک مفهوم   : از  مفهومی عبارت 
که مدل نامیده می شود و شامل جزئیات  شکل ترسیمی، نظری یا فرضی است 
آن مفهوم یا آن فرایند است. ساختار مفهومی نیز: تعریف یک مفهوم بر اساس 
رواب��ط  همچنین  و  آن ه��ا  کیفیت  و  کمیت  آن،  تشکیل دهندۀ  وی��ژگ��ی ه��ای 
که عهده دار بخشی از یک تکلیف  متقابلشان است. نظام های روان شناختی 
در  می کنند.  تسهیل  را  تکلیف  آن  رسیدن  سرانجام  به  و  هستند  مشخص 
نسبت  تجربه  عبرت،  حزم،  شکرگزاری،  حیا،  مانند  سازه هایی  حاضر،  طرح 
در  ی  و می شوند«.  محسوب  روانی اخالقی  س��ازوک��ار  ی آوری،  رو و  ب���ازداری  به 
تنظیم  الگوی  ط��رح  در  موضوع  »ای��ن  اف���زود:  موضوع  ای��ن  تکامل  درب���اره  ادام��ه 
برآمده  یکرد  رو که  آنجا  گرفت.  قرار  توجه  مورد  اسالمی  یکرد  رو با  جنسی  رفتار 
از منابع اسالمی در موضوع مدیریت رفتارهای جنسی، در دو راهبرد ازدواج و 
گسترۀ عملکردی  دو  ترسیم شده است. عفاف جنسی شامل  عفاف جنسی 
جنسی  )خویشتن داری(  عفت ورزی  و  جنسی  تحریک  زمینه های  مدیریت 
است. در حقیقت، عفت ورزی جنسی عنوان یک سازۀ روانی اخالقی وضعیت 
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و  تا همه رفتارهای ظاهری  ی آوری و بازداری هدفمند در فرد ایجاد می کند  رو
ک ها و  باطنی جنسی در موقعیت های مختلف فردی و اجتماعی مطابق با مال
ارزش های واقعی تنظیم شود. عفت ورزی جنسی در طرح های مفهوم شناسی، 
کنترل  ساخت پرسشنامه و تدوین مداخله های روان شناختی در پیشگیری و 
انحرافات جنسی در سنین نوجوانی و جوانی و همچنین پیشگیری از خیانت 

کامل تر شد«.   زناشویی پیگیری و مدل مفهومی آن 

در پایان این میز دبیر علمی در بخش اختتامیه همایش، به موضوع »الگوی 
مفهومی عفاف« پرداخت. آقای دکتر پسندیده، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث 
کلی از محتوای ارائه شده توسط اساتید  به نقد و بررسی و همچنین جمع بندی 
کرد.  ی آورد و مطالب خود را هم در موضوع تبیین مدل مفهومی عفاف عنوان  رو

4. در حاشیه همایش
در حاشیه، جلسه ای مشترک با حضور مسئوالن بنیاد پژوهشهای اسالمی 
آستان قدس با مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد. در این جلسه حجت 
یاست  ر راد  دکتر  االسالم  حجت  بنیاد،  یاست  ر حسینی  یان  مرو دکتر  االسالم 
یاست دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران و دکتر  دفتر قم بنیاد و دکتر آقامیری ر
گوهری، معاون امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمِی واحد تهراِن مرکز 

کردند.  گفتگو  با هم دیدار و 

دانشگاه  مسئوالن  از  حسینی  یان  مرو دکتر  حجت السالم  جلسه  ای��ن  در 
کرد و دکتر آقامیری ضمن سپاس از  آزاد اسالمی در برگزاری همایش، قدردانی 
برگزاری همایش بر لزوم همکاری بین دانشگاه آزاد و بنیاد پژوهشهای اسالمی 
که پنل های اجراشده در حضور استادان دانشگاه آزاد  کرد  کید و خاطرنشان  تأ

گردد. به ویژه در رشته های حقوق، جامعه شناسی و مطالعات زنان برگزار 
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5. شرکت کنندگان
دانشگاهی  در مجتمع  مرکز،  تهران  واحد  آزاد اسالمی  دانشگاه  در  همایش 
و  دانشجویان  استادان،  حضور  با  غدیر  نفری   400 اجتماعات  سالن  والی��ت، 
عفاف پژوهان برگزار شد و نزدیک به صد فرم نظر سنجی در این همایش تکمیل 

گردند. بیشترین نظرات به تداوم این همایش، اختصاص داشت. و تحویل 
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ب( روز دوم همایش
1. پوستر همایش
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سین همایش  .2 
زمان برگزاری: پنج شنبه 1398/8/30 - ساعت 8 تا 12

مکان برگزاری: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی قم

برنامه ها
زمانارائه کنندهموضوععنوان

افتتاحیه1

1. قرائت قرآن / سرود ملی

گزارش دبیر علمی همایش  .2

3. سخنرانی

1. قاری

2. حجت االسالم دکتر 
محمدرضا ساالری فر

3. آیت اهلل علیدوست / 
عضو جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم

9-8

چالش های مفهومی عفاف سخنرانی2
برگرفته از مصاحبه های اساتید

حجت االسالم مهدی 
بیاتی

9

-

9:15

3

میز اول:

مفهوم عفاف از منظر 
علوم اسالمی

اعضای هیأت رئیسه:

حجت االسالم دکتر 
حسین بستان )دبیر میز( 

حجت االسالم و 
المسلمین عبدالهادی 

مسعودی

حجت االسالم دکتر 
فتح اهلل نجارزادگان

حجت االسالم دکتر 
مهدی علیزاده

1. مفهوم عفاف در علم اخالق

2. مفهوم عفاف در فقه

3. مفهوم عفاف در تفسیر و 
علوم قرآن

4. مفهوم عفاف از منظر محدثان

1. حجت االسالم دکتر مهدی 
علیزاده/ دانشیار پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمی

2. حجت االسالم دکتر حسین 
بستان / دانشیار پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه

3. حجت االسالم دکتر فتح اهلل 
نجارزادگان / استاد دانشگاه 

تهران

4. حجت االسالم و المسلمین 
عبدالهادی مسعودی / دانشیار 

دانشگاه قرآن و حدیث

9:15

 -

10:15
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4

میز دوم:

الگوی مفهومی عفاف

اعضای هیات رئیسه:

حجت االسالم دکتر 
عباس پسندیده 

)دبیر میز(

حجت االسالم دکتر 
محمدرضا ساالری فر

آقای دکتر مجید کافی

. مدل اسالمی خویشتن داری 
جنسی

2. نظام های روان شناختی مهار 
جنسی

3. بعد اجتماعی مفهوم عفاف

4. عفاف و تفاوت های جنسیتی

1. حجت االسالم دکتر مهدی 
عباسی/ استادیار پژوهشگاه 

قرآن و حدیث

2. آقای دکتر ناصر آقابابایی/ 
استادیار پژوهشکده تحقیق و 

توسعه علوم انسانی

کافی /  3. آقای دکتر مجید 
دانشیار پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه

4. سرکارخانم دکتر عالسوند 
/ استادیار مرکز تحقیقات زن 

و خانواده

 10:15

 -

11:30

الگوی مفهومی عفافاختتامیه5
حجت االسالم دکتر 

عباس پسندیده/ دانشیار 
دانشگاه قرآن و حدیث

11:30

-

11:45

3. مشروح همایش

کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه� به   در سالروز ورود خجسته 
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در  جنسی«  عفاف  مفهومی  »الگوی  دو روزه  همایش  از  روز  دومین  مقدس،  قم 
نمایندگی  به همت  تبلیغات اسالمی  فرهنگ اسالمی دفتر  و  پژوهشگاه علوم 
قم بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، با شعار »عفاف عامل اقتدار 
با حضور جمع  و  انقالب اسالمی  از رهنمودهای رهبر معظم  برگرفته  فرهنگی« 
روز  خ��واه��ران،  به ویژه  عفاف پژوهان  چشمگیر  استقبال  و  اس��ت��ادان  از  ی��ادی  ز
پنج شنبه 30 آبان ساعت 8 صبح در تاالر خواجه نصیر الدین طوسی پژوهشگاه 

برگزار شد.

همایش با تالت قرآن توسط قاری بین المللی حجت االسالم خورشیدی و 
الرضا�  کلیپ صلوات خاصه حضرت علی بن موسی  و  پخش سرود ملی 

آغاز شد. 

 

گزارشی از عملکرد  در ابتدا، دبیر علمی همایش آقای دکتر ساالری فر به ارائه 
کارشناسی، پرداخت  دوساله شورای علمی همایش در طول برگزارِی جلسات 
که  همایش  پیش نشست های  ارائه کنندگاِن  و  علمی  مقاالِت  نویسندگان  از  و 

سبب غنای علمی همایش شدند، قدردانی نمود. 
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از  »عفاف  گفت:  جنسی«،  عفاف  مفهومی  »الگوی  همایش  علمی  دبیر 
یشه در فطرت هر انسانی دارد. روایات  ارزش های مهم همه ادیان الهی است که ر
باید  اف��زود: نخست  ی  تلقی می کند. و واال  ارزش ه��ای  از  را  نیز عفاف  اسالمی 
چیستی عفاف تبیین شود تا بتوانیم در خصوص اصل زندگی عفیفانه بحث 
کرد. فلسفه عفت جنسی، تعریف عفاف جنسی، رابطه عفاف با سایر ارزش ها، 

عفاف جنسی در ادیان مختلف و الگوی مفهومی عفاف، این همایش است.

دبیرخانه  به  مقاله  که  عفاف پژوهانی  از  تقدیر  با  ساالری فر  حجت االسالم 
کرده اند، خواستار تداوم تالش علمی ایشان در موضوع همایش  همایش ارسال 

شد. 
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قم  آیت اهلل علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه  ایشان،  از  پس 
که از ایده پردازان مقوله  به عنوان سخنران ویژه، به ایراد سخن پرداخت. ایشان 
عفاف در جامعه هستند، با اشاره بر جایگاه عفاف در جامعه به تبیین نظرات 
که باید  گفت: »نکته اولی  خود در این زمینه پرداخت. عضو جامعه مدرسین 
کرد، جدا بودن مقوله حجاب از مقوله عفاف است؛ حجاب چه در  به آن توجه 
اسالم و چه در غیر آن یک حکم و یک قانون است، چه الزم، چه غیرالزم، ولی از 
جنس قانون است. حجاب در قانون می آید و نصوص مبّین آن، بیانگر نصوص 
که نصوص مبّین  که عفاف و حیا یک هدف است  شریعت می شود، در حالی 

آن، نصوص بیان کننده مقاصد می شود«.

 

راحتی  به  که  به خالف حجاب  و  اف��زود: »عفاف یک مقصد است  ایشان 
انجام  به  باید  را  حجاب  می شود؛  چنین  کمتر  بیاید،  برنامه  تحت  می تواند 
رساند، ولی به حیا و عفاف باید رسید. درست مانند سایر برنامه های اسالم و 
اهداف آن؛ برای مثال، شما نماز می خوانید، اما نماز یک برنامه است، نه یک 
اهلل  الی  قرب  منکرات،  و  فحشا  از  نهی  مثاًل  برسید.  آن  به  بخواهید  که  هدف 
است اما طراحی یک نظام اقتصادی برای سامان بخشیدن به اقتصاد جامعه 
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و غیره، یک هدف است. به تعبیر دیگر، حجاب عمومًا یک فرایند است، ولی 
عفاف یک برآیند«.

 

آیت اهلل علیدوست ادامه داد: »باید مواظب باشیم به بهانه اهمیت عفاف 
که ورود به  و حیا، مسئله حجاب تحت الشعاع قرار نگیرد. تصور من این است 
ی حیا  کید بر عفاف، ممکن است یک دام باشد، بگویند رو این حوزه، یعنی تأ
کردن حجاب باشد، در  کید برای سست  ی حجاب؛ و این تأ کنید نه رو کید  تأ
گر فقط بر حجاب  که ا که باید به هر دو مسئله اهمیت بدهیم، چنان  صورتی 
کید شود،  گر بر عفاف و حیا تأ کنیم، زمینۀ عفاف و حیا از بین می رود و ا تمرکز 
حجاب  خوب  آثار  از  نمی تواند  جامعه  و  می شود  آسیب  دچار  حجاب  زمینه 
پرواز  به  با هم  پرنده  بال  باید مثل دو  بنابراین هر دو مقوله  ببرد.  بهره  یا عفاف 
کارگزاران نظام هم برای  کنند؛  دربیاید و فرهیختگان جامعه هم زمان به آن توجه 

هر دو مورد اهمیت قائل باشند«.
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که  علمی  مصاحبه های  مجموعه  از  گزارشی  بیاتی  حجت االسالم  سپس 
کار همایش از استادان و صاحب نظران این حوزه  در دو سال از ابتدای آغاز به 

کرد. گرفته شده بود اشاره 

که عنوان  پس از سخنرانی های افتتاحیه، میزهای علمی همایش آغاز شد 
میز اول همایش، »مفهوم عفاف از منظر علوم اسالمی« بود. اساتید ارائه کننده 
و  علوم  پژوهشگاه  دانشیار  علیزاده،  مهدی  دکتر  حجت االسالم  میز:  این  در 
فرهنگ اسالمی؛ حجت االسالم دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه )دبیر علمی میز( و حجت االسالم دکتر فتح اهلل نجارزادگان، استادتمام 
دانشیار  مسعودی،  عبدالهادی  المسلمین  و  حجت االسالم  و  تهران  دانشگاه 

دانشگاه قرآن و حدیث بودند.
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محورهای اصلی این میز، »مفهوم عفاف در علم اخالق«، »مفهوم عفاف در 
فقه«، »مفهوم عفاف در تفسیر و علوم قرآن، و مفهوم عفاف از منظر محدثان« بود.

 

سخنران اول این میز، حجت االسالم دکتر فتح اهلل نجارزادگان، استادتمام 
یم، یک دسته، آیاتی که به  دانشگاه تهران بود. او گفت: »در قرآن دو دسته آیه دار
کم بر آیه و به طور کلی  صراحت صحبت از عفاف جنسی نکرده اما از فضای حا
یکرد قرآن را نسبت به این موضوع  کم بر قرآن می شود جهت گیری و رو فضای حا
که به صراحت وارد شده و دستورالعمل های  یافت، و دیگری سلسله آیاتی  در
کتاب  که به صراحت  الزم را برای این قضیه بیان فرموده، بخش دوم یعنی آیاتی 
»قرآن  داد:  ادامه  تهران  دانشگاه  استاد تمام  می پردازد«.  جنسی  عفت  به  خدا 
 

اَ
ال ینت نمایی ممنوع است >واَ که ز کریم در چند جا با صراحت سخن می گوید 

که قرآن می گوید شما  ینت زن چیست  که ز <. بحث این است  ُهّناَ تاَ یناَ ِز   ُیْبِدیناَ
ید؟ این یک اختالف  ینت های خودتان را ندار کردن ز حق نشان دادن و نمایان 
فقهی است اما به نظر من چون خود قرآن این معیار را به ما داده، در سوره شمس 
ا<، سوگند  اهاَ ْقواَ تاَ ا واَ هاَ ُجوراَ

ُ
ا ف هاَ ماَ هاَ

ْ
ل
اَ
أ
اَ
ا ف اهاَ ّواَ ا ساَ ماَ ْفٍس واَ ناَ که بعد از یازده سوگند فرموده >واَ

کرد، سامان  ویرایش  را  این جان  که  ما سوایها خدای مدیری  و  آدمی  به جان 
ا  هاَ ُجوراَ

ُ
ف ا  هاَ ماَ هاَ

ْ
ل
اَ
أ
اَ
>ف نهاد  ترازو  یک  او  در  و  ساخت  متعادل  شکل  این  به  و  داد، 

ا<،  جوانان ما، همه می دانیم فجور چیست، تقوا چیست طبق این آیه،  اهاَ ْقواَ تاَ واَ
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کسی  که هر  کرده  این معیارش در وجود ما هست و خدای رب ما چنین تدبیر 
برای خودش میزان باشد، به نظر من همین کافی است که زنان و دختران بدانند 
ینت چیست، آیا آنچه آشکار می کنند فجور است یا تقوا است، حریم بانی  که ز
است و در حریم دارند حرکت می کنند یا دارند مرز را می شکنند و از تقوا عبور 
می کنند. قرآن این میزان را داده و همین برای ما کافی است.« اما درباره حجاب 
گر بخواهیم ببینیم حجاب در قرآن چیست آنچه در برخی آیات آمده،  قرآنی: »ا
که عرب مقنعه  های بلند بر سرش می انداخته است. آیه ناظر به این  این است 
<، نه لب هایش را برنگردانید،  ٰی ُجُیوِبِهّناَ

اَ
ل  عاَ  ِبُخُمِرِهّناَ ْضِرْبناَ یاَ

ْ
ل موضوع می گوید >واَ

ینت  ز گردن  و  سینه  چون  نباشد،  پیدا  گلویتان  سینه تان،  که  بپوشید  طوری 
نباید   ،> ُهّناَ تاَ یناَ ِز   ُیْبِدیناَ  

اَ
ال >واَ دوباره   ،> ِبُخُمِرِهّناَ   ْضِرْبناَ یاَ

ْ
ل >واَ دارد،  جاذبه  و  است 

کنید. قرآن بارها هشدار و در آیه ای صریحًا ماجرای عفت  ینت خود را آشکار  ز
که فضای عفت جنسی را برای جامعه ندارد به طور   جنسی را می گوید و در آیاتی 

غیرمستقیم به این ها پرداخته است«. 

 

که در تبیین مفهوم عفاف  سخنران بعدی حجت االسالم دکتر علیزاده، بود 
گفت: »در اخالق فلسفی عفت از فضایل مربوطه به قوه شهویه  در علم اخالق، 
کارکرد صحیح و متعادل این قوه حاصل می گردد. به تعبیر  تلقی می شود و از 
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بر  در  و  گیرد  ق��رار  ناطقه  قوه  نظارت  و  اش��راف  تحت  شهویه  نفس  هرگاه  دیگر 
یاده خواهانه عمل نکند، این فضیلت تحقق  پیگیری مشتهیات خیره سرانه و ز
می یابد. در اخالق فلسفی، عفت خود یک فضیلت محوری و به تعبیر حکما از 
اجناس فضایل است که فضایل دیگر از آن منشعب می گردد. اجناس )اّمهات( 
ی افزود: »در اخالق  فضایل عبارتند از: حکمت، عفت، شجاعت و عدالت«. و
فضایل  فضیلت،  این  ذیل  است.  )شهوت پرستی(  شره  عفت،  ضد  حکمی 
این فضایل  مفهوم شناسی  دارد.  قرار  وقار  و  قناعت  و  فرعی حیاء، دعه، صبر 
فرعی، ما را به دقت نظرهای حکمای مسلمان در تبیین مرزهای مفهومی عفت 

رهنمون می شود«.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ادامه داد: »بر اساس توضیحات 
از  ه��راس  ی  رو از  نفس  ک��ردن  ضبط  از  اس��ت  عبارت  حیاء  مسکویه،  ابوعلی 
کردن فرد در برابر  بدکاری و بدنامی ناشی از آن. صبر عبارت است از: استقامت 
از  آلودگی به لذات قبیحه، و قناعت عبارت است  هوای نفس با هدف عدم 
گرفتن در خوردن و نوشیدن و آراستگی. وقار نیز عبارت است از سکون  آسان 
تعریف  در  امورخواستنی  جلوه فروشی  و  خودنمایی  هنگام  در  نفس  ثبات  و 
از  است  عبارت  حیا  هیثم،  ابن  نگاه  از  لغت  تعریف  در  اما  مسکویه.  ابوعلی 
کتفا کند به میزان الزم برای زندگی سالم و دوری از  بازداشتن نفس از شهوات تا ا
ی و تفریط در لذت طلبی و شیوه به دست آوردن لذات بر اساس عرف  یاده رو ز
مورد رضایت عقال در زمان های نیاز و به میزان الزمی که بیشتر از آن ضرور نباشد 
کمتر از آن سالمت را تأمین نکند«. او پس از تعریف به شبکه مفهومی عفاف  و 
فرج  عفت  خصوص  در  را  روایاتی  و  انداخت  نظری  روای��ی،  اخالق  یکرد  رو در 
وسائل  غررالحکم،  نهج البالغه،  الکافی،  مثل  حدیثی  منابع  از  برگرفته  شکم  و 
روایی  اخالق  ادبیات  »در  گفت:  پایان  در  ی  و نمود.  عنوان  را  غیره  و  الشیعه، 
شیعه، شبکه مفهومی عفاف این  گونه قابل جمع بندی است: عفت برابر است 
با صبر و تسلیم برابر اوامر الهی و عبادت و زهد و بی رغبتی و دوری از حرص. 
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که  زمانی شکل می گیرد  از سویی دیگر عفت معلول حیا است، یعنی عفاف 
ی اهل  که و انسان ناظر محترم را مراقب خود ببیند. نشانه فرد عفیف این است 
و عفت سرچشمه سه چیز است: غیرت،  ی است  ترّو و  تأمل  و  پیامدسنجی 

قناعت و مصونیت و پوشیده ماندن عیوب«.

سخنران بعدی این میز، حجت االسالم و المسلمین عبدالهادی مسعودی، 
دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث بود. ایشان در سخنان خود با موضوع »عفاف 
به  که  نیست  چنین  شیعی  کهن  محدثان  »شیوه  گفت:  محدثان«  منظر  در 
تعریف صریح مفاهیم طرح شده خود بپردازند. از این رو نیاز است با دقت در 
آنان  مفروض  معنای  داده ان��د،  جای  باب  هر  در  که  احادیثی  نیز  و  عنوان دهی 
که شامل سه  کرده  را حدس زد. برای تبیین نظر محدثان، مدل ثابتی را ابداع 

بخش »معناشناسی«، »ارزش گذاری« و »کارکردشناسی« است«.

گروه علوم قرآن و حدیث ادامه داد: »عفاف از دیدگاه محدثان را در  داشیار 
نیز محدود به جامع نگاران معروف  را  کرده ایم. محدثان  بررسی  این سه عرصه 
این  از  باقی مانده  نموده ایم. جوامع  بررسی  و متأخر  شیعی در دو دسته متقدم 
به  است؛  تجربه  و  اندیشه  پایه  بر  ینی  تدو و  دقیق  عنوان دهی  دارای  محدثان، 
گزارش و چینش احادیث درون آن، می تواند راهبر ما به  که عنوان باب و  گونه ای 
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گفته باشد.  کشف دیدگاه های نا درک ژرف ساخت فکری ایشان و 

کلینی، صدوق و شیخ طوسی )سه نویسنده  کهن یعنی  ابتدا به محدثان 
کاشانی، شیخ حّر عاملی و  کتب اربعه( و سپس به محدثان متاخر یعنی فیض 

یم. ی می آور عالمه محمدباقر مجلسی رو

کلینی  کمبود فرصت در ارائه سخن، از میان محدثان متقدم تنها  به دلیل 
و از میان محدثان متأخر تنها عالمه مجلسی را ارائه می دهیم.« دکتر مسعودی 
ماده  از  مضاعف  کلمه ای  عّفت  یا  »عفاف  گفت:  عفاف  لغوی  معنای  در 
گناه  ک دامنی و دوری از زشتی و  )ع ف ف( است. این واژه در زبان فارسی به پا
به معنای خودداری و خویشتن داری است.  زبان عربی  اما در  ترجمه می شود 
گونه ای متفاوت اما متقارب  لغت دانان عرب متعلق این خویشتن داری را به 
بیان کرده اند. کلینی همان معنای لغت دانان را از عفت یعنی خویشتن داری از 
زشتی مد نظر دارد و توسعه و تضییق معنایی یا تغییری دیگر را در عفت اعمال 
کارها و خواسته های  کلینی نیز متعلق عفت و خویشتن داری را  نکرده است. 
که باید خویشتن را از آن ها دور نمود و نگاه داشت؛ خواه  زشت و ناروا می داند 
این خواسته ها برخاسته از جسم و شکم و زیر شکم باشد یا از روحی ناشکیب 

و عالقه مند به دنیا«.

 

»عالمه  اف��زود:  مجلسی  محمدباقر  عالمه  منظر  از  عفاف  تعریف  در  ایشان 
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از جمله جامع  کتاب های متعدد  دارای  و  پرکارترین محدث شیعی  مجلسی 
کتاب، حاصل تالش مجلسی� در یافتن   االنوار است. این  حدیثی بزرگ بحار
و به دست آوردن کتاب های دربردارنده حدیث، گردآوری روایات و دسته بندی 
گیر دارد، هرچند بیشتر به  یکردی فرا که رو موضوعی و فهم و شرح آن ها است 
یخی پرداخته است. احادیث غیرفقهی مانند احادیث اعتقادی، اخالقی و تار

عفت  تعریف  به  که  می شناسیم  شیعی  جامع نگار  محدث  نخستین  را  او 
پرداخته است. مجلسی در بیان مربوط به باب »العفاف و عفة البطن و الفرج« 
برای  توضیحی  در  و  اس��ت  داده   ارائ��ه  را  لغت دانان  برخی  تعریف  ابتدا  در    
برداشت خود  نیز همین  به »أنفسهم عفیفة«  از متقیان  امام علی�  توصیف 
بل عن  المحرمات  النفس عن  کف  العفة  »و  و چنین می گوید:  آورده است  را 
که واژه عفاف را دربر  الشبهات و المکروهات أیضا«. این معنا از آوردن روایاتی 
ندارند اما ناظر به شهوت بطن و فرج هستند، نیز قابل نتیجه گیری است. نکته 
کتابش، برخی  گونه معمول در ابتدای ابواب  که عالمه مجلسی به  اینجاست 
آیات ناظر به موضوع همان باب را می آورد. در این باب اما مجلسی هیچ یک از 
که تداعی گر عفت  آیات عفاف را نیاورده بلکه آیات ناظر به حفظ فروج را آورده 

جنسی است.    

کرده است؛ زیرا  گزارش  مجلسی در این باب برخی روایات عفت بطن را نیز 
و  مالی  خویشتن داری  معنای  به  عفت  ولی  هست  باب  عنوان  در  البطن  عفة 
خودداری از سؤال و درخواست را در این باب گزارش نکرده است«. حجت االسالم 
مسعودی در جمع بندی خود در این بخش گفت: »مجلسی�  دعا و درخواست 
کرده و تبیین  کفاف از خداوند را در باب »الغنی و الکفاف« از کافی نقل  عفاف و 
که متعلق درخواست و دعا آن هم از  گفته شد  کوچکی برای آن ارائه داده است. 
گر در کارکردشناسی  سوی پیامبر اکرم� باارزش است. در پایان می افزاییم که ا
که پیامدهای حاصل از عفت ورزی، ارزشمند هستند، به آسانی  نشان داده شد 

می توان ارجمندی عفت را نتیجه گرفت«.
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و در پایان، حجت االسالم دکتر حسین بستان، دبیر علمی میز به جمع بندی 
مطالب مطروحه پرداخت.

و  علوم  پژوهشگاه  در  جنسی  عفاف  مفهومِی  ال��گ��وی  همایِش  دوم  میز 
میز،  دبیر  گردید.  برگزار  عفاف«  مفهومی  »الگوی  عنوان،  با  اسالمی،  فرهنگ 
بود  حدیث  و  ق��رآن  دانشگاه  دانشیار  پسندیده،  عباس  دکتر  حجت االسالم 
ساالری فر  محمدرضا  دکتر  حجت االسالم  میز،  این  رئیسه  هیأت  اعضای  و 
دانشیار  کافی  آقای دکتر مجید  و جناب  دانشگاه  و  پژوهشگاه حوزه  استادیار 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بودند.

 

دکتر  حجت االسالم  آن  ارائه کننده  اساتید  که  داش��ت  ارائ��ه  چهار  میز  این 
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مهدی عباسی، استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث، آقای دکتر ناصر آقابابایی، 
دانشیار  کافی،  دکتر  آقای  انسانی،  توسعه علوم  و  تحقیق  پژوهشکده  استادیار 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و خانم دکتر عالسوند، استادیار مرکز تحقیقات زن 

و خانواده بودند.

ارائۀ   : از  عبارت  مفهومی  »مدل  گفت:  که  بود  عباسی  دکتر  از  ارائ��ه  اولین 
یا  نظری  ترسیمی،  شکل  به  بدنی  یا  رفتاری  اصلی  فرایند  یک  یا  و  مفهوم  یک 
که شامل جزئیات آن مفهوم یا آن فرایند است، و  فرضی، مدل نامیده می شود 
آن،  تشکیل دهندۀ  ویژگی های  اساس  بر  مفهوم  یک  تعریف  مفهومی:  ساختار 
کیفیت این ویژگی ها و همچنین روابط متقابل آن هاست. نظام های  کمیت و 
روان شناختی که عهده دار بخشی از یک تکلیف مشخص هستند و به سرانجام 
مانند  س��ازه ه��ای��ی  ح��اض��ر،  ط��رح  در  می کنند.  تسهیل  را  تکلیف  آن  رس��ی��دن 
ی آوری سازوکار  رو و  بازداری  به  تجربه نسبت  حیا، شکرگزاری، حزم، عبرت، 

روانی اخالقی محسوب می شوند«. 

الگوی  افزود: »این موضوع در طرح  این موضوع  ادامه درباره تکامل  ی در  و
یکرد  رو که  آنجا  گرفت،  قرار  توجه  مورد  اسالمی  یکرد  رو با  جنسی  رفتار  تنظیم 
راهبرد  دو  در  جنسی،  رفتارهای  مدیریت  موضوع  در  اسالمی  منابع  از  برآمده 
گسترۀ  دو  شامل  جنسی  عفاف  اس��ت.  ش��ده  ترسیم  جنسی  عفاف  و  ازدواج 
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عملکردی مدیریت زمینه های تحریک جنسی و عفت ورزی )خویشتن داری( 
جنسی است. در حقیقت، عفت ورزی جنسی عنوان یک سازۀ روانی اخالقی 
رفتارهای  تا همه  ایجاد می کند  فرد  بازداری هدفمند در  و  ی آوری  وضعیت رو
مطابق  اجتماعی  و  فردی  مختلف  موقعیت های  در  جنسی  باطنی  و  ظاهری 
طرح های  در  جنسی  عفت ورزی  شود.  تنظیم  واقعی  ارزش ه��ای  و  ک ها  مال با 
در  روان شناختی  مداخله های  تدوین  و  پرسشنامه  ساخت  مفهوم شناسی، 
کنترل انحرافات جنسی در سنین نوجوانی و جوانی و همچنین،  پیشگیری و 

کامل تر شد«.  پیشگیری از خیانت زناشویی پیگیری و مدل مفهومی آن 

 

تحقیق  پژوهشکده  استادیار  آقابابایی،  دکتر  میز،  این  در  بعد  ارائه کننده 
روان شناختی  بنیان  را  خویشتن داری  ابتدا  در  ی  و بود.  انسانی  علوم  توسعه  و 
رگٔه شخصیتی  »مهم ترین  داد:  پاسخ  این سؤاالت  به  و  دانست  کنش اخالقی 
تأثیر دارد؟  و موفقیت  زندگی  فرزندان تان می خواهید در  برای  آنچه  چیست؟، 
یاد است و تعریف آن: آنچه با آن امیال  استفادٔه افراد از خویشتن داری بسیار ز
گرفتن یا نپذیرفتن یک پاسخ  را مهار می کنیم، می باشد، یعنی توانایی نادیده 
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ی  پیرو اسالمی  اخ��الق  در  »عفاف  اف��زود:  ی  و دیگر«.  پاسخ  ک��ردن  جانشین  و 
قوة شهویه از عقل در اقدام است و اجتناب قوة شهویه از آنچه عقل از آن نهی 
می کند. امیرالمؤمنین� می فرماید: »افضل العبادة العفاف« و امام باقر� در 
این باره می فرماید: »ما عبد اهلل بشیء افضل من عفة بطن و فرج«. بنابراین لزوم 
اجتناب از مقدمه های استیالی شهوت به وسیله ترک اندیشیدن و نگریستن، 

راهکار عفاف است«.

 

کافی دانشیار پژوهشگاه  این میز دو ارائه دیگر نیز داشت. ابتدا دکتر مجید 
حوزه و دانشگاه، به ایراد سخن پرداخت. این عضو شورای علمی همایش به 
تبیین بعد اجتماعی مفهوم عفاف پرداخت و پس از ایشان خانم دکتر عالسوند، 
و  عفاف  مقوله  درب��ارٔه  را  خود  مطالب  خانواده،  و  زن  تحقیقات  مرکز  استادیار 

کرد. تفاوت های جنسیتی مطرح 
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در پایان این میز، دبیر علمی در بخش اختتامیه همایش، به موضوع »الگوی 
مفهومی عفاف« پرداخت. آقای دکتر پسندیده، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث 
کلی از محتوای ارائه شده توسط اساتید  به نقد و بررسی و همچنین جمع بندی 
را در موضوع »تبیین مدل مفهومی عفاف«  پرداخت و همچنین مطالب خود 

کرد.  بیان 

4. شرکت کنندگان
خواجه  سالن  در  جنسی«  عفاف  مفهومی  »الگوی  همایش  از  روز  دومین 
نصیرالدین طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی با 
استقبال چشمگیر عفاف پژوهان در حدود 250 نفر به ویژه خواهران تشکیل شد 
گردید. بیشترین نظرات به تداوم این  یست فرم نظرسنجی تکمیل  و بیش از دو
سالن  بودن  مملو  نیز  و  مباحث  بودن  مطلوب  و  اساتید  از  بردن  بهره  همایش، 

همایش از جمعیت اختصاص داشت.
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   3. برخی بازتاب های خبری
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