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عالی انقالب  شورای 4/24/86و  26/24/86، 22/22/86، 2/9/86مورخ  ،222،224،227، 224مصوب جلسات )

 ( فرهنگی
 

دستگاههای  اجرائیبرای آنکه روشهای  اصول و مبانی روشهای اجرائی در مسأله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

باشد. به اصول و مبانی و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجاب، منطقی

 :شودوار اشاره می این اصول و مبانی فهرست

در درجه اول به تحکیم  عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوی است. بنابراین برای تقویت آن باید  -1

 .ریشه اخالق و رفتار آنان است، توجه شود جامعه که در حکم روح وایمان و تقویت باورهای دینی افراد

از قبیل شرم و حیا و  در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، الزم است به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخالقی خاصی -2

محسوب  از ثمرات ایمان و تقویو خود  رابطه نزدیک و بی واسطه دارندآزرم و غیرت که با عفاف و حجاب

صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در عفاف و حجاب و آموزش شوند و نیز به آموزش احکام شرعی مربوط بهمی

 .مبذول شود جامعه و خانواده توجه کافی

ء عدم آثار و نتایج سو توضیح و تبیین دائمی فلسفه وفوائد عفاف و حجاب در زندگی فردی و اجتماعی و بیان  -3

 .حجاب امری ضروری است درک حقیقت عقالنی و منطقی عفاف ورعایت عفاف و بی حجابی برای

و حجاب ودر اندیشه  عفاف و حجاب یک امر تربیتی خانواده است و تربیت خانوادگی در تثبیت فرهنگ عفاف  -4

 .ایفاء می کندو روح افراد، نقش اصلی و عمده را

فرهنگی و ملی مستقل  ، خصوصاًجوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویتالزم است توجه عموم افراد -5

و مقاسد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی که  مثبت سیاسی این استقالل جلببرای کشور و ملت و همچنین به آثار

 .تاریخ تشریح شودهایذکر شواهد و نمونه خود یکی از راههای تهاجم فرهنگی است با

گری و اشرافی روحیه های اجتماعی و اقتصادی ضعف عفاف و حجاب ازقبیلها و زمینهبه ریشه ضروری است -6

سر راه ازدواج شرعی و  های موجود بردشواری استیصال مادی از سوی دیگر و نیزتجمل پرستی از یک سو وفقر و

ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و یزهها و انگریشهمبارزه و مقابله با این قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با

 .فراهم شود حجاب

تأکید شده سعی شود فضای  در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی -7

طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و به صورتی به نحوی ساخته شود که افراداجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط

نسبت به اسالم و نظام اسالمی گردد پپرهیز نمایند و بدان عادت کنند و از کارهایی که موجب بد بینیحجاب رغبت 

 .شود

و مسؤولیت مردان  در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان، مخاطب قرار گیرند و نقش -8

 .شود، تلقی شودن و مرد مربوط میز به عنوان امری که به هر دو جنسفراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب



ارزش، عنایت کافی شود و در  ها والگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان یکالزم است در معرفی اسوه -9

 .زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گیرد شأن ومنزلت انسانیتبلیغات و نیز در آثار ادبی و هنری

باید در این امر، می شد که خود موجب بدآموزی و اشاعه فحشا نشود وتبلیغ عفاف و حجاب باید چنان با -11

 .مخاطبان مورد توجه قرار گیردمقتضیات سنی، روحی و فرهنگی

اجرایی، همسویی و هماهنگی  در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، الزم است میان فعالیتهای فرهنگی ارشادی و -11

 .مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد جام شده بصورتیاقدامات انها ووجود داشته باشد و برنامه

و طرز بیان دوستانه و  هاهای مثبت تکیه شود و شیوهدرتبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه -12

بی حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود  نسبت به عدم رعایت عفاف ومؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش

 .آمیز خود داری شوداهانت ون باشد و از برخوردهای خشن وقان

برخوردار باشند و  مدیران و مسئوالن باید از آگاهی و حساسیت الزم نسبت به مسأله عفاف و حجاب  -13

 .اولویت داده شود تبلیغ و پاسداری از عفاف و حجابمحصوصاًباید به آموزش صحیق مجریان

ها و استفاده نوع برنامه باید فرهنگ عفاف و حجاب مد نظر قرار گیرد و محیط کار ودر شهرسازی و معماری   -14

 .نامناسب زن و مرد شود که خود موجب اختالطاز وسائل و امکانات به نحوی نباشد

خصوصیات اقلیمی  در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط و مقتضیات محیط زندگی و  -15

اصل حکم فقهی حجاب، توجه شود و ضمن  مربوط به لباس و پوشش، با رعایتایداب محلی و منطقهو سمتها و آ

نوع حجاب و تشویق آن بدور از افراط و ترینکاملترین و رایج قائل شدن حرمت و احترام برای چادر به عنوان

 .به استفاده از یک نوع، رنگ و شکل خاص خود داری شود تفریط، از الزام همگان

 (.باشندمراکز اداری، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خاص خود می)

شود تا چادر و انواع  به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیری اتخاذ  -16

ل تأمین ای معقول و منطقی قابآسانی و باهزینه عفاف و حجاب است بهلباسهائی که استفاده از آنها الزمه رعایت

 .باشد
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