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چكيده
یقيناً پایبندي به عفاف و بارزترین مصددداآ حجاب بعنوا حکم واجب دینی و ارزشددی
اخلاقی واجد پيامدهاي مثبت وتاثير گذار در سلامت ،امنيت ورشد وتعالی هر جامعه انسانی
و ازجمله اولين موضدددوعاتی ه ،بعد از پيروزي انقلاب اسدددلامی بعنوا راهبرد ي لا در
دیدگاه امام خمينی(ره) و در سياستگذاري ،برنامهریزيها و تصویب قوانين مورد توجه قرار
گرفت و بدیهی اسدت ه ،نفس تشدکي حکومت بر مبناي دین اسلام ،دليلی عقلانی است
ه موجب گردیده الزام به عفاف وحجاب در قوانين جمهوري اسددلامی ایرا طرح ومقرراتی
براي وضع شود .این پژوهش درصدد بررسی وضعيت پایبندي به عفاف درجهار دهه بعد
از انقلاب اسدلامی با احصاء اعم و انواع سياستگذاريها ،برنامهها و اقدامات است تا وضعيت
موجود ،مقدورو مطلوب پایبندي به عفاف روشدن گردد .ضرورت تحقيق پيش رو این است
ه ،علیرغم اینکه تشدکي ناام اسدلامی موجب شدد ،زمينه و بسياري ازملزومات مقتضی
براي اجراي قوانين اسدددلدام واز جمله عفاف وحجاب فراهم ید ،اما با نگاهی واقع بينانه به
وضددعيت موجود و چالشهاي پيش رو شدداهدیم ه هنجارشددکنی وعدم پایبندي برخی به
عفاف وحجاب در جامعه به شک هنجار رایج مطرح شده است و بعيد نيست اگر چارهجویی
انجام نگيرد بعنوا یك عرف مقبول نگریسدددته شدددود .بنابراین بازخوانی عفاف در مبانی و
سنخ شناسی مفهوم عفاف بعنوا حق یا تکليف و وا اوي اقدامات انجام گرفته براي گاهی
از وضدعيت موجود جامعه در پایبندي به دلي گاهی از لزوم اصلاح ویا تکمي در راستاي
سددوآ پيدا رد جامعه به سددوي وضددعيت مقدور با توجه به فرفيتها و در چشددمانداز
موسددعتر به سددوي وضددعيت مطلوب و راهکارها ضددروري مینماید .روش پژوهش از نوع
اربردي واز جهت روش توصيفی د تحليلی است.
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بيان مسئله

در شـرایط کنوني عليرغم تاکيد دین ،اخلاق وقانون ،ضعف پایبندي به رعایت هنجار ارزشمند عفاف
ميتوان گفت با پایبند نبودن برخي به عفاف خصــوصــا مصــداق بارز آن یعني حجاب جامعه درگير
چالشهایي شده است .بنابر این علاوه بر لزوم توجه عموم مردم ،در راستاي تحققبخشي به این اصل
مهم و تاثيرگذار ،مسـئوليت متوليان اسـت که جهت اجرایي شدن هر چه بيشتر سياستها ،برنامهها و
قوانين مربوطه با توجه به شــرایط ،با بروز رســاني واصــلاحات ضــروري و مورد نياز ســياســتها و
برنامهریزيها و اقدامات راهبردي و ضـوابط از کليه ابزارها وظرفيتها اعتقادي ــــ فرهنگي وقانوني،
براي زمينهسـازي در جهت سـوق دادن جامعه بسـوي وضعيت مطلوب ویا حداقل مقدور در راستاي،
تعميق و نهادینهسازي این مهم از راهکارهاي ارائه شده مدد گرفته شود.
اولين اقدام در موضــو بعد از پيروزي انقلاب ،ســخنراني امام خميني در اســفند  75بود که فرمودند:
«[زنها] در وزارتخانهها ...با حجاب باشــند ،مانعي ندارد بروند کار بکنند ،لکن با حجاب شــرعي باشــند»
(امامخميني« .)233 :6 ،در اســلام زن باید حجاب داشــته باشــد ،ولي لازم نيســت که چادر باشــد .بلکه زن
ميتواند هر لباس ـي را که حجابش را به وجود آورد اختيار کند»( .امام خميني )230 :7 ،بر این اســا  ،طرح
موضـو لزوم پایبندي به عفاف ووجوب رعایت حجاب بر اسا

مباني اسلامي در زمره سياستهاي مهم و

زیر بنایي کشور قرار گرفته است .اما عليرغم این موضو  ،بعضي افراد حجاب را تکليف شخصي ميپندارند
که در صــورت کوتاهي از آن فرد فقط مورد بازخواســت الهي قرار ميگيرد وحتي بعضــي آن را تکليفي
اختياري ميپندارند ـــ در این خصوص ـــ باید گفت که این موضو تکليفي اجتماعي است و ميتواند مورد
بازخواســت حکومت قرار بگيرد .زیرا در نظام حقوق اســلامي که اصــول تحفّظ ،مســئوليت متقابل و حتي
مسـئوليت نسـبت به خویشـتن پذیرفته شده است ،زمينه براي جرم انگاري وجود دارد مشروط بر اینکه ادله
معتبر فقهي که بيانگر اراده تشــریعي خداوند اســت ،مشــروعيت جرم قلمداد نمودن بيحجابي و در نتيجه
مجازات مجرمين را اثبات نماید و فقيهان با اســتناد به ادله در موضــوعات مختلف این قاعده را به عنوان
«کل من فعل محرما او ترک واجبا فللامام تعزیره بما لایبلغ الحد و تقدیره الي الامام» ثابت نمودهاند .بر این
مبنا اسـت که طي قریب به چهار دهه توسط مراکز ذي الصلاح اقدامات مختلف را شاهدیم که در این مقاله
واکاوي وبر این اســا

تحليلي بر وضــعيت پایبندي به عفاف در کشــوربا عنایت به ظرفيتهاي اعتقادي،

فرهنگي وتقنيني انجام پذیرفته است.
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پيشينه شناسي

با توجه به اینکه پایبندي به عفاف ورعایت حجاب یکي از مهمترین احکام در ادیان وهمچنين از
اصـول ارزشـمند اخلاقي بهشـمار ميآید؛ بعد از تشکيل نظام اسلامي در ایران با تاکيدات امام خميني
ودیگر مراجع ذي الصــلاح از جایگاه قانوني برخوردار شــدو به دليل تأثير واهميت آن در مورد ابعاد
مختلف آن مانند اینکه چرا وچگونه وچه ميزان افراد جامعه به این امر مهم اهتمام دارند تحقيقاتي
بعمل آمده اســت .برخي از مهمترین این پژوهشها عبارتند از ،تحقيق با عنوان گروهي که صــرفا به
جهـت اخلـاق اجتمـاعي وحفظ امنيـت ،خود را ملزم به رعایت عفاف ميدانند( .قلي پور)8216،؛
(یزد خواســتي )8216 ،وگروهي که صــرفا به دليل الزامات قانوني خود را ملزم به رعایت ميدانند (بنيانيان،
 )8213وگروهي که عليرغم وجود مباني مستحکم دیني و اخلاقي ،و همچنين جایگاه و لزوم الزام به
آن در قوانين کشــور (مهدوي زادگان( )8216 ،هادي فاضــل )8216 ،متأســفانه هيچگونه التزام و
پایبندي به عفاف و حجاب و خصـوصـا رعایت عفت عمومي را ندارند .چند کتاب هم در مورد بررسي
عملکرد گروهي که با پشــتيباني از افراد ویا تشــکيل گروهها ،با برنامهریزي وهدفمند موجبات اشــاعه
فرهنگ مغایر با عفاف و حجاب و خواستار مقابله با قوانين در این حوزه هستند وبا ترفندهاي مختلف
ســياســي کردن (بنيانيان ،)8213 ،تشــکيك در وجوب این ارزش الهي دردین اســلام چالشهایي
)ترکاشـوند )8234 ،وهجمه بر عليه قوانين مصوب در نظام اسلامي در حوزه عفاف وحجاب در جامعه
انجام گرفته اســت .همچنين در موردچگونگي هماهنگي وانجام وظيفه دســتگاههاي مربوطه هم
تحقيقاتي صـورت گرفته اسـت (کينژاد)8217 ،؛ (صدیق سروستاني .)8216 ،ازجمله دیگر محورهاي
مورد پژوهش چگونگي کنترل بدحجابي است (محبوبي منش)8216 ،
نسبت سنجي عفاف وحجاب

عفاف ،یك ویژگي انسـاني با جلوههاي دروني وبيروني اسـت که در رفتار ،گفتارواندیشه انسانها بروز
داردو بارزترین وزیباترین جلوه ومصــداق پایبندي به آن ،پوشــش مناســب داشــتن یا با ادبيات دیني
رعایت حجاب اســت .به دیگر بيان نســبت عفاف وحجاب اینگونه اســت که عفاف یك موضــو عام
اسـت و پوشـش یاحجاب ،یکي از نمادها ویا مصـادیق آن است .به دیگر تعبيير عفاف اعم از حجاب
اســت وحجاب اخص از عفاف اســت .بر این مبنا در مقاله از تکرار واژه حجاب در کنار عفاف خوداري
وصرفا در ادامه از عنوان عام عفاف استفاده خواهد شد.
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سنخ شناسي حكم يا حق بودن عفاف و حجاب

در نگاه کلان ميتوان دو سنخ دیدگاه را در موضو مورد بحث بيان کرد .اولين دیدگاه در نظام حقوقي
توحيد محور اسـلام است .بــــا تدقيق در مباني و منابع دین اسلام در ميیابيم که «شار  ،پایبندي به
عفاف و حجاب را در نظام تشــریعي خویش به عنوان یك حکم از موقعيتي برخوردار نموده اســت که
اراده مکلف در آن نميتواند دخالت داشـته باشـد .بلکه شار با استفاده از اوامر و نواهي مستقيم آن را
واجب شــمرده و آثار حقوقي خاص ـي را بر آن بار نموده اســت» با توجه به ویژگيهاي حق (اســقاط
پذیري ،و انتقال پذیري) اســت که شــخص ميتواند از این حق درگذرد و به تبع آن با تنظيم قواعد
آمره نميشـود وي را ملزم به حفظ عفاف و حجاب نمود .اما با اذعان به حکم بودن پایبندي به عفاف
وحجاب با در نظر گرفتن آثار حکم از جمله عدم جواز اســقاط ،عموميت احکام براي عموم مکلفان و
تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ،نميتوان التزام به عفاف و حجاب را به فرد واگذار نمود یا بر به التزام
به آن در مواردي و عدم التزام به آن در موارد دیگر توافق نماید .بنابراین از آنجایي که یکي از
مهمترین آثار مترتب بر حکم بودن عفاف وحجاب ،لزوم تنظيم قواعد دال بر الزام از ناحيه قانون است
با اثبات حکم بودن ویا به دیگر تعبيير تکليف مدار بودن موضـو مورد نظر ميتوان لزوم جرم انگاري
این پدیده را بيان وبه آن اذعان نمود
دیگر نگاهها به مقوله عفاف و حجاب برگرفته از نظامهاي حقوقي اســت که داراي نگاه انســان
محوري و فرد گرایي و خود بنيادي عقل ميباشــند؛ این نظامها اصــل آزادي را در رفتارهاي فردي و
اجتماعي انسـان جاري ميدانند و اصل آزادي در رفتارهاي مربوط به بدن و رفتارهاي مربوط به امور
عفافي جریان ميیابد ،در چنين نظامهاي حقوقي اصـل آزادي پوشش نسبت به مردان و زنان جریان
دارد .بر اســا

این اصــل تنها زماني افراد ملزم به پوشــش ميشــوند که موجب اضــرار به دیگري یا

اضــرار به عموم و یا تنافي با ارزشهاي اخلاقي حســنه مورد پذیرش جامعه نشــان ميدهد .اکنون با
توجه به این امر باید گفت مرتبهاي از حجاب که به عریاني تعبير ميشود با اخلاق حسنه مورد پذیرش
بسياري از جوامع در تعارض است .در نظریه توحيد محوري که از نظام حقوقي توحيد محور با رویکرد
خليفه اللهي انسـان و معاد گرا نشـأت ميگيرد؛ برخلاف نظام حقوقي انسان محور اصل حقوقي حاکم
بر روابط عفافي آزادي نيسـت ،بلکه اصـل تحفظ حاکم اسـت و پوشـش و حجاب در همه ابعادي که
ابتدا اشـاره شد باید رعایت شود .نظام حقوقي اسلام در صورت عدم رعایت عفاف در روابط و بيبند و
باري در روابط جنسي از قواعد کيفري و سياست جزایي استفاده ميکند ،علاوه بر اصل فوق مسئوليت
متقابل دنيوي و اخروي نسـبت به یکدیگر هم در اسـلام مطرح است که از همين رو امر به معروف و
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نهي از منکر مطرح ميشود( ».حکمت نيا 280 :8234،ـ  ) 281بر این مبنا ست که این عدم پایبندي
به عفاف و حجاب با عنایت به این که تکليف اجتماعي اســت جرم محســوب ميشــود و بر اســا
قوانين ،حکومت این ا فر اد را ميتواند بازخواست کند.نظام حقوقي خدا محور وجوب رعایت به عفاف
و حجاب حقي خدایي و غير قابل اســقاط و یك تکليف شــرعي اجتماعي ميباشــد .بر اســا
پژوهشهاي مذکور ،ارزشمندي عفاف قابليت تعميم به حجاب ،بعنوان بارزترین مصداق را واجد است
وباید گفت بيشك عفاف بدليل فطري بودن ،حکمي واجب در دین و آئينهاي کهن و همواره بعنوان
مفهومي ارزشمند وپسندیده ودر شمار «بایدهاي اخلاقي» در جوامع مختلف بشري بوده است.
مفهوم شناسي عفاف در منابع ديني واخلاقي

پایبندي به عفاف در مهمترین منبع دین اسـلام یعني قرآن ،درمفاهيم معناي مختلف به کار برده شده
اسـت .در برخي از آیات ،شـاهدیم که جهت جلوگيري از تجاوز به مال یتيم ،توصيه به عفاف ورزیدن
ميشـود .مانند آیه (نسـا  )6 /و در دسـته دیگري از آیات ،جهت رام کردن قوه جنسي وسلامت روح
وروان از گناه وآلودگيها ،عفاف ورزیدن لازم شــمرده شــده ،مانند آیه  23ســوره نور .بنابر این ،عفت
وپاکي از لمس نامحرم ،براي ســلامتي روح وجســم لازم وواجب اســت .کاربســت چند گونه عفاف در
قرآن ،نشــان از این اســت که در اســلام ،عفاف ،هم حالت دروني اســت که نقش کنترل کننده و
جهتدهي را دارد و هم رویههاي بيروني دارد که نشـانههایش در رفتارها و کنشهاي انسـاني اعم از
گفتاري و شـنيداري و دیداري تأثير گذار است .از منظر اسلام ،پایبندي به عفاف یکي از نعمتهاي با
ارزشـي اسـت که خداوند به طور فطري در اختيار بشـر نهاده اسـت ،به طوريکه براي انسـان حصار
محکمي ایجاد کرده و از نفوذ بيگانه در آن جلوگيري ميکند .همچنين باپایبندي به این ودیعه الهي،
بشــر ميتواند از وســوســههاي شـيطاني در امان بماند ،سـير تکاملي را طي و به قرب الهي برســد .با
بهرهگيري از تفاسير برخي از مفسرین از جمله تفسير الميزان ،علامه طباطبایي نزول آیات در قرآن در
مدینه (طباطبایي 87 :8085 ،ـــــ  )86حکم پایبندي به عفاف براي مخاطبان خاص مانند همســر
پيامبرومخاطبان عام مانند زنان مومن و مردان مومن ودیگر مصــادیق مورد حکم درچندمرحله انجام
گرفته است:
اول :اي همسـران پيامبر ،شـما مثل احدي از سـایر زنان نيسـتند ،اگر تقوي پيشه سازید ،پس در
سخن گفتن دلربایي نکنيد که بيمار دل به طمع بيفتد و سخن نيکو بگویيد( .احزاب )23 /
دوم( :اي همسران پيامبر) در خانههایتان بنشينيد و مانند جاهليت قدیم ،زینتهاى خود را آشکار
ميکنيد( . .احزاب )22 /
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سوم :چون از همسران پيامبرچيزي ميپرسيد ،از پشت پرده بپرسيد (احزاب )72 /
چهارم :اى پيامبر! به زنان و دخترانت و زنان مؤمن بگو ،مقنعههایشان (روسريهایشان) را بر خود
نزدیك کنند( .احزاب )73 /
پنج :به مردان با ایمان بگو! دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند که ،این براى آنان پاکيزهتر اســت.
(نور)24 /
شـشم :به زنان با ایمان بگو ،دیدگان خود را فرو بندند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود
را جز آنچه نمایان است ،آشکار نسازند ،و باید روسرىهاي خود را بر سينههاي خویش فرو اندازند و...
(نور)28 /
هفتم :و آنانکه (زن ومرد) وسيله نکاح نيابند باید عفت پيشه کنند( .نور )23 /
هشتم :زنان یائسه که اميد ازدواج ندارند ،باکي نيست .جامه خویش به زمين نهند( .نور )64 /
در توض ـيح اجمالي ميتوان گفت ،آیات مرحله اول ،دوم وســوم خاص زنان پيامبر(ص) اســت.
مرحله چهارم ،شامل زنان و دختران پيامبرو تمام زنان مؤمن و مرحله پنجم رعایت عفاف ،ویژه مردان
ومرحله شـشـم ،خطاب به تمام زنان اسـت .و درمرحله هفتم زن ومرد باید عفت پيشه کنند ودرمرحله
هشـتم شاهدیم که به دليل نبودن علل رعایت عفا ف ،وجوب آن منتفي ميگردد .در دیگر منبع دین
اسـلام ،یعني منابع روایي ،در مضـمون روایات ،ميان «شـهوت پرستي» و «عفت» تقابل جدي برقرار
اســت و به همين جهت اســت که ،شــهوت پرســتان عفيف نيســتند .شــهوت پرســتي در معناي عام،
خواهش نفس و تلاش براي برآوردن آن ميل است و عفت در معناي عام ،خویشتنداري در اطاعت از
خواهشهاي نفســاني اســت .در واقع رابطه این دو تباین اســت .در دیدگاه امام حضــرت علي( ) نيز
موضـــو عفاف از ارزش واهميتي ویژه و رفيع بر خوردار اســـت .امام علي( ) عفاف را به معني
خویشــتنداري که در کردار و گفتار آشــکار باشــد ،معنا ميکنند وميفرماید« :العفافُ زهاده» (عفاف،
زهدورزي و خویشـتنداري است( .ريشهري )273 / 6 :8217 ،و درخطبه 832نهج البلاغه درتوصيف
صـفات متقين ميفرماید ...« :حاجاتهم خفيفه و اَنْفُسـهمْ عفيفه ( »...درخواسـتهایشان اندک است و
عفيف و پاکدامن هســتند ).از نظر ایشــان ،شــأن عفت و پاکدامني حتي فراتر از شــأن مجاهد في
سبيلالله است« .ما االمجاهد الشهيد في سبيلالله باعظم اجراً ممن قدر فَعَفَ لكاد العفيف ان يكون ملكاً

من الملائكه» (پاداش رزمنده شــهيد در راه خداوند ،بالاتر از پاداش انســان پاکدامني نيســت که توان
انجام گناه را دارد ،ولي خود را آلوده نميسـازد .انسان پاکدامن نزدیك است که فرشتهاي از فرشتگان
الهي گردد( ).دشــتي حکمت )333 :050 ،در نهجالبلاغه ،این واژهها و مشــتقات آن به معناي نتيجه،
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عفاف ،پاکدامني ،حيا ،شـرم ،عفت به صورت مترادف و واژههاي معادل بهکار برده شده است (دشتي،
 )218 / 28 :8214از جمله موضــوعات مشــترک در ادیان ،وجوب پایبندي به عفاف اســت واز جمله
الگوهاي عملي نامبرده شـده در کتاب مقد

وقرآن ،حضـرت مریم( ) ویوسـف( ) هستند .علاوه بر

این منابع در دیدگاه علماي اخلاق ،عفاف به معني عفت و پاکدامني پيشــه کردن اســت که از اهميت
ویژهاي برخوردار ميباشد .در نظر علماي اخلاق مرجع و ریشه تمام اخلاق نيکو واز جمله چهار صفت،
حکمت ،شـجاعت ،عدالت وعفت .زیر بناي اخلاق نيك بهشـمارميآید خواجه طوسي ،در کتاب اخلاق
ناصـري ،با مبنا قراردادن تهذیب نفس ،از فضـایل چهارگانه اخلاق سخن به ميان ميآورد و ميگوید:
«فضایل چهار بود ،اول ،تهذیب قوت نظري و آن حکمت است ،دوم ،تهذیب قوت عملي و آن عدالت
اسـت .سـوم ،تهذیب قوه عصـبي و آن شجاعت است ،چهارم ،تهذیب قوه شهوي و آن عفت است».
(طوسـي ،بيتا .)71 :در مقابل هر یك از این فضایل ،رذیلهاي است که در مقابل عفت ،رذیله هرزگي
و بيبندو باري است که خودنمایي ميکند و نتایج سوي بيشماري دارد که ،مهمترین آن محبت دنيا
و گریز از آخرتگرایي اســت .براین اسـا  ،عفاف و مصـداق مهم آن حجاب داشـتن ،یکي از عوامل
پيشـگيرانه ،افتادن در ورطه سقوط براي جوامع از منظر اخلاق است .نتيجه اینکه از نظر اخلاقي ،عفت
پيشـه کردن موجب رسـاندن اعمال انسـان به نقطه تعادل و در نتيجه سلامت و تکامل انسان از نظر
روحي و جســمي و نهایتا ،ســلامت جامعه اســت .بدین جهت اســت که ،پيامبر اســلام ،بعنوان آخرین
پيامآور الهي در فلسـفه رسـالت خودکه ،رسـاندن انسـان به بالاترین مرتبه کمال در مسير قرب است،
ميفرماید« :انما بعثت لاتمم المکارم الاخلاق» (ري شــهري )803 / 2 :8216 ،یعني ،رســالت ایشــان
کمال بخشـــي به اخلاق انســـاني واز آن جمله عفاف ،از طریق تزکيه نفس و زدودن پليديها و
بيماريهاي روحي است
اقدامات جمهوري اسلامي ايران در حوزه عفاف

فهم کردن اهميت و جایگاه پایبندي به عفاف در گرو آگاهي از انوا اقدامات ارشــادي ،فرهنگي،
تقنيني ،سـياستگذاري ،اجرایي ونظارتي وگونه شناسي آن وهمچنين شناخت مراکز ذيصلاح است که
در ادامه به آن پرداخته ميشود.
الف) اقدامات از سااا  7531تا  :7531از ســال  8275تا ســال 8273مراکز ،وزارتخاتهها،
ســازمانها و ادارات اطلاعيههایي به شــکل ســازماني ویا بخشــنامههاي داخلي به جهت لزوم رعایت
عفاف وحجاب ،بعد از سـخنراني امام خميني در ضـرورت رعایت حجاب در نظام اسلامي صادر کردند
وبيشتر فعاليتها در قالب فرهنگي ـ ارشادي در ترویج عفاف وحجاب انجام ميگرفت.
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اعتقادات

دیني واخلاقي پایبند این مقوله ارزشــمند بودند ،اما ،هميشــه ودر همه جوامع واز جمله ایران گر وهها
وجمعهایي قانون گریز هستند که ،لازم است صرفا از طریق الزامات قانوني وضابظهمندي با آنان رفتار
شود .به این جهت ،با تشکيل دادگاههاي مبارزه با منکرات ،چگونگي مواجهه قانوني با موضو رعایت
ویا عدم رعایت عفاف برعهده این دادگاه ،قرار گرفت .اولين قانون از  86تير  82 73توســط شــوراي
انقلاب در مراکز دولتي اعلام 3شـد .به دنبال این مصـوبههایي توسط افراد ومراکز ذي الصلاح ومرتبط
دســتور العملها و بخشــنامههایي براي فضــاي عمومي براي عموم مردم واقليتهاي دیني ومذهبي
صــادر ولازم الاجرا اعلام شــد .با توجه به تحرکات در ایجاد اغتشــاش در کشــور به جهت صــدور این
مصــوبه ،دایره مبارزه با منکرات در همين ســال اخطاریه را حاوي لزوم رعایت عفاف و عفت عمومي
صـادر کرد .با آغاز بکار مجلس شـوراي اسلامي در سال  8264واسفند 8263قانون ویژه مراکز دولتي
در موضـو تصویب ودر  83مرداد  826 3ماده  847قانون تعزیرات  3با لزوم رعایت عفت عمومي در
مجلس تصـویب شـد .پس از شکلگيري دادگاههاي انقلاب در سال 8257تبصره  621قانون مجازات
اســلامي ،مقررات بيشــتري را براي این امر به دليل شــرایط معين 2کرد .در این فاصــله ،دهها قانون
صـنفي براي مراکز از جمله قانون خطمشـي وبرنامههاي صدا وسيما در مجلس ،تصویب شد( .جدول
 )8بر اسـا

مبناي مذکور یقينا دولت اسـلامي موظف به اقامه شعایر اسلامي است .تفاوت ریشهاي و

اساسي دولت اسلامي با دیگر دولتها در این است که دولت اسلامي قبل از هر چيز باید دغدغه اجراي
شعایر الهي و احکام و قوانين اجتماعي اسلام را داشته باشد و براي آنها اولویت قائل شود.بنابراین در
را

وظایف دولت اسـلامي اقامه شـعایر اسلامي ،حفظ حدود قوانين و فرهنگ اسلامي و جلوگيري از

رفتاري اســت که موجب تضــعيف فرهنگ اســلامي در جامعه ميشــود( .مصــباح یزدي)62:8214 ،
بيتردید از جمله بارزترین مصـادیق این مهم پایبندي به عفاف است که دولت اسلامي باید بر این امر
اقدام نماید.
ج) اقدامات از ساا 7511تا  :7548در این فاصله زماني ،بيشترین رویکرد در کشور سياستگذاري
واجرایي بوده اســت و نه تقنيني .در این راســتا ،در تاریخ 56/ 88/ 80شــوراي عالي انقلاب فرهنگي ،در
راسـتاي ماموریت سـياستگذاري خود در جلسه  082اصولي را در  86بند با عنوان «چارچوب اصول و مباني
 .8درشـماره  88421روزنامه کيهان8273 ،در صـفحه  2مصوبه شوراي انقلاب که در آن زمان به منزله قوه مقننه بود ،مبني بر
غير قانوني بودن حضور بدون حجاب خانمها در ادارات وتمامي سازمانها دولتي چاپ شد.
 .3اگر عفت عمومي و زناني بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند ،به 50ضربه شلاق محکوم ميگردد.
 .2از ده روز تا دو ماه حبس واز پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي.
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روشهاي اجرایي گسـترش فرهنگ عفاف» را به تصـویب رسـاند ودر جلسـه « 766راهبردهاي گســترش
فرهنگ عفاف» 3را تصـویب و جهت اجرایي شـدن مصـوبات «راهکارهاي اجراي گسترش فرهنگ عفاف
وحجاب» 3در شوراي فرهنگ عمومي که از شوراهاي اقماري ،شوراي عالي است ،تصویب شد.
د) قدامات فرهنگي وترويجي ازسااا  7531تا  :7511علاوه بر ،اقدامات فوق ميتوانيم از
ابتداي بعد از انقلاب تا تاکنون ،ميتوان از صـدها برنامه و اقدام فرهنگي در قالب چاپ کتاب ،نشریه،
نشـستهاي علمي و همایشها ،برگزاري نمایشگاه ،تهيه کليپ فيلم ،شعرو  ...نام ببریم که به جهت
کثرت وغير قابل انکار بودن ،از ذکر آن به جهت اختصار خوداري ميشود.

2

ه) اقدامات نظارتي بعد از پيروزي تا سااا ( 7543غير متمركز) واز ( 7511اااا )7541

متمركز :از جمله مهمترین اقدامات در راسـتاي گسترش فرهنگ عفاف ،زدودن رسوبات قانون کشف
حجاب رضــاخاني وفرهنگ شــبه مدرن پهلوي دوم در کشــور بود که برخي هنوز هم در پي احيا آن
بوده وهسـتند .دسـتيابي به هدف پایبندي به عفاف یا به تعبير صـحيحتر زدودن رذائل از جامعه براي
آراسـتن به فضـائل حاصـل نمي شد الا در مرحله اول با نشر ونهادینه کردن آموزهاي دیني و اخلاقي
ومر حله بعد وضـع مقررات مقتضـي .که براسا

پيشگفته اقدامات مختلف ومقتضي انجام شد .اما با

دقت در شـرایط ووضعيت جامعه در این مقطع واز سوي دیگر که نظارت بر اجراي مصوبا ت در قالب
قانون ومقررات تا سال  8217بخشي وغير متمرکز بود .لزوم توجه جدي تر به موضو عفاف وحجاب
به جهت نظارت بر کليه اقدامات خصــوصــا ،مصــوبات قانوني را موجب گردید .بر این دلایل بود که
« .8راهبردهاي گسـترش فرهنگ عفاف ،در ( )05بند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ()8210به تصویب رسيد و  84وزارتخانه
و تعدادي از نهاد غير دولتي و انقلابي طبق بند ( )06مصوبه مز بور مسئول پيادهسازي و اجراي این مصوبه شدند.
« .3راهکارهاي اجرایي» در جلسـه  035شـوراي فرهنگ عمومي که از جمله شـوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است
به تصــویب رســيده ،در این مصــوبه ســياســت و راهکارهاي شــورا مبني بر اولویت قرار دادن موضــو عفاف و عجاب در برنامه
دسـتگاهها ،نظارت و ارزیابي عملکرد دستگاههاي مورد تأکيد قرار گرفته است ،راهکارهاي سلبي و ایجابي و سنت امر به معروف
و نهي ازمنکر از جمله موارد تأکيد این سـياستهاست همچنين در این مصوبه وظایف و اقدامات دستگاههاي مختلف قانونگذار و
اجرایي و فرهنگي به تعداد ( )231مورد آمده اســت .اســامي ده وزارتخانه وتعداد اقدامات ویژه هر یك از آنها عبارتند از :فرهنگ
و ارشـاد اسلامي ( ،)38وزارت بازرگاني ( ،)28آموزش و پرورش ( ،)38اقتصاد و دارایي ( ،)7علوم ،تحقيقات و فناوري دانشگاهها و
مراکز آموزش عالي ( ،)84کار و امور اجتماعي( )7وزارت کشــور ( )88مســکن و شــهرســازي( ،)3راه و ترابري ( )5و  80مرکز
سـازمان غيردولتي و نهاد انقلابي مانند :نيروي مقاومت بسـيج( ،)6سـازمان ميرا فرهنگي و گردشـگري ( ،)88قوه قضایيه (،)7
سـازمان صـدا و سيما ( ،)28نيروي انتظامي ( ،)38سازمان ملي جوانان ( ،)80سازمان تسليحات ( ،)83معاونت امور زنان و خانواده
ریاســت جمهوري( )3 .)6ســازمان تربيت بدني ( )84 .)81شــهرداري ( )88 .)84ســتاد احياي امر به معروف و نهي از منکر (.)88
 )83سازمان بهزیستي ( )82 .)7مجلس شوراي اسلامي ( )80 .)5سازمان مدیریت و برنامهریزي ()3
 .2براي نمونه کتاب مأخذشــناســي پوشــش که به توصــيف اجمالي کتب ،مقالات،طرحهاي پژوهش وپایاننامهها در موضــو
پرداخته و تعدادقریب به 244جلد کتاب ،بيش از  8444مقاله 834 ،طرح پژوهشـــي و 74پایان نامه انجام شـــده رابه عنوان
اقدامات در این زمينه آورده است( .قوي وهمکاران)8211( ،
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مرتبط با موضــو «آیيننامه تشــکيل شــوراي نظارت و ارزیابي طرح عفاف و حجاب»3تصــویب و به
کليه دســتگاهها ،مراکز وســازمانها ابلاغ شــد .در این بين تعدادي مصــوبه نيز در شــوراهاي اقماري
شـوراي عالي انقلاب فرهنگي ومراکز ذيربط از جمله وزارت کشـور به تصـویب رسيده که در نمودار
شماره8آمده است.
نمودار 7ا گونه شناسي اقدامات در حوزه عفاف

 .8آیيننامه تشـــکيل شـــوراي نظارت و ارزیابي طرح عفاف و حجاب مصـــوب  8217/ 83/8درجلســـه چهارم شـــورايعالي
هماندیشي ،هماهنگي و نظارت بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به منظور سنجش و نظارت بر حسن اجراي مصوبه (/0
8210/ 7راهبردهاي گسـترش فرهنگ عفاف) در شــوراي عالي انقلاب فرهنگي تشــکيل شــد .در این آیيننامه این شــورا با
عنوان« ،شوراي نظارت و ارزیابي» ناميده ميشود.
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اقدامات ارشادي

ارشادات وفرمايشات امام خميني (ره) و بيانات رهبر
معظم انقالب

مراكز و سازمانهاي دولتي و غير دولتي و شخصيتهاي
علمي و فرهنگي
اقدامات فرهنگي

اقدامات تقنيني

اقدامات

اقدامات سياستگذاري

(تقنينن و خط مشي گذاري توسط شوراي انقالب،
مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب
فرهنگي)
سياستگذاري توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي در
اسناد باال دستي مانند :نقشه مهندسي فرهنگي
كشورو ،سند دانشگاه اسالمي ،سند بنيادين تحول در
نظام آموزش رسمي كشور و...
راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

آئين نامه اجرايي مد و لباس

اقدامات اجراييوترويجي

اقدامات سازمان_ها و مراكز مختلف دولتي و غير دولتي

آيين نامه شوراي نظارت و ارزيابي طرح عفاف
وحجاب

اقدامات نظارتي

بخشي از مصوبات ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق
شهروندان

صورتبندي مهمترين ،قوانين و سياستهاي در حوزه عفاف

در این صـورتبندي ،مهمترین قوانين و سـياسـتها 3در خصـوص عفاف در سطوح مختلف عمومي

 .8مرجع اصــلي قانونگذاري در جمهوري اســلامي ایران،مجلس شــوراي اســلامي اســت ،اما با توجه جایگاه ولي فقيه در نظام
اســلامي در زمينه مصــوبات لازم الاجرا در شــوراها ونهادهاي انقلابي کشــور ،مصــوبات شــورایعالي انقلاب فرهنگي در زمره
ضوابط لازم الاجرا محسوب ميگردد .بدین علت در تحقيق مصوبات شورا در ردیف مصوبات مجلس آورده شده است.
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وصـنفي متناسـب با شـرایط جامعه اسلامي در جدول شماره  8و  3ومهمترین مراکز تدوین و تصویب
قوانين ومقررات در نمودار شـماره 2آمده اسـت .نکته قابل توجه اینکه ،جدول صرفا شامل عامترین و
مهمترین قوانين اسـت ودهها آئيننامه ،بخشنامه ودستورالعمل در وزارتخانهها و  ...موجود است که به
جهت اختصـار از ذکر آن خودداري شـده اسـت .قابل ذکر اینکه ،کليه موارد مرتبط با مجلس شوراي
اســلامي ،شــوراي عالي انقلاب فرهنگي ،شــوراهاي اقماري آن ،قوه قضــایيه و اطلاعات برخي از
وزارتخانهها ،از ســایت این مراکز اســتفاده شــده به همين جهت از تکرار منابع خوداري و همچنين
قوانين ،دستورالعملها وبخشنامههاي صادره در اول انقلاب از اسناد موجود گرفته شده است.

 .1مصوبات قانونی(مجلس و ديگر مراكز )

جدول شماره  .1مهمترين قوانين ،مقررات و سياستها ،عفاف براي عموم جامعه
ـ مصوبه شوراي انقلاب ،قانون رعایت پوشش اسلامي (اطلاعات8273 / 0/ 86 ،ص ،3ش ( ،)86312کيهان،
8273ص 2ش) 88421
ـ دادستان کل انقلاب ،ماده () 7اخطاریه دایره مبارزه با منکرات وابسته (رعایت پوشش اسلامي) (کيهان/ 0 / 33،
8273ص 2ش)88402
ـ دادستان کل انقلاب (دادگاه مبارزه با منکرات ،رعایت ظواهر اسلامي (کيهان ،8264 /0 /6 ،ص ،0ش )88281
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،قانون تعزیرات ماده () 8263/ 7/ 81( )847
ـ مصوبه قوه قضایيه ،رعایت ظواهر شرعي وحجاب اسلامي در محيط کار مورخه (( )8261 / 3 /37زارعي پيزاداني،
)722 :8234
ـ بخشنامه قوه قضایيه (قانون برخورد قاطع و اعمال اشد مجازات درباره ترویج کنندگان فرهنگ منحط و مغایر با
شئون اسلامي ،مورخه (( )8253 / 2/ 0زارعي پيزاداني)727 :8234 ،
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي (قانون جدید تعزیرات (قانون مجازات اسلامي) تبصره ماده ()8257/6/ 37( )621
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهاي رایانهاي ()8253/ 84 /0
ـ قوه قضایيه (بخشنامه) جلوگيري از اشاعه منکرات وجرائم منافي عفت عمومي (فحشا ) ()8210 / 8/ 33
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،،قانون ساماندهي مد و لبا در سال () 8217 / 84/ 83
ـ مصوبه هيئت دولت (کميسيون فرهنگ) آیيننامه اجرایي قانون مد و لبا ()8215 /0/ 3
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي،قانون جرایم رایانهاي()8211 / 2 / 7
ـ مصوبه وزارت کشور (سياستهاي کلان در امر گسترش فرهنگ حجاب وعفاف ( )8211 / 3/ 3که بخشي از
مصوبه ستاد صيانت از حریم امنيت عمومي وحقوق شهروندان است و دستور العمل برنامههاي درون سازماني مورخه
() 823 8/ 83/82تصویب و ابلاغ شده است.
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ـ اصول ،مباني و روشهاي اجرایي گسترش عفاف جلسه 8/ 33 )8256 /88 / 80( 082
ـ سياستهاي فرهنگي ـ اجتماعي ورزش جلسه )8256/ 3/0(084
ـ اهداف وسياستهاي کلي فرهنگي برنامه سوم توسعه جلسه ( 023بند  3ـ ) 8255/83/3 7( )88
ـ ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه جلسه  068ماده  2بند ) 8253/ 3/ 6( 6
ـ سياستهاي راهبردي اسلامي شدن مراکز آموزشي ،جلسه )8253/ 7/ 37( 066
ـ سياستهاي فرهنگي ـ تبليغي روز زن جلسه )8218 / 5/86( 747
ـ سياست فعاليتهاي بين المللي زنان جلسه ) 8213 / 3/ 86( 786
 .2سياستگذاری (شورای عالی انقلاب فرهنگی وشوراهای اقماری)

ـ منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام ج .ا .ا( .فصل دوم بند الف ،فصل سوم بند ب ،و بند د)
جلسه )8212/ 6 / 28( 706
ـ راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف جلسه )8210 / 7/ 0(766
ـ راهکارهاي اجرایي گسترش فرهنگ و عفاف و حجاب جلسه )8210/ 84 / 82( 035
ـ تشکيل شوراي نظات و ارزیابي طرح عفاف و حجاب ،مصوبه شوراي عالي هماندیشي جلسه چهارم
))8217/83/ 8
ـ آیيننامه تشکيل شوراي نظارت و ارزشيابي استاني مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
()8216/ 88/ 3
ـ راهکارهاي اجرایي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوبه شوراي فرهنگ عمومي،
()8210 / 84 / 82
ـ سند بنيادین تحول در نظام آموزشي رسمي و عمومي )بند  ،(2مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
جلسه ) 8234 /5 /7(635
ـ سند دانشگاه اسلامي (راهبرد  )80مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه (33/0/37) 527
ـ ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند بنيادین تحول در نظام آموزشي رسمي و عمومي
(بند)8234 2
ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند دانشگاه اسلامي جلسه  527مورخ 33/0/37
ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي «مجموعه تکميلي اقدامات اجرایي گسترش فرهنگ عفاف و
حجاب» جلسه ) 31/6/83 )134
ـ مجموعه اقدامات عملياتي براي حفظ و تقویت پوشش و اخلاق حرفهاي (پيشنهادي معاونت فرهنگي
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري؛ مصوب جلسه  228مورخ  31/6/88شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و
مراکز آموزشي)

جدو ش 2ا مهمترين قوانين و مقررات ويژه مراكز وسازمانها دولتي و غير دولتي ،آموزشي
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الف) دولتی

ـ مصوبه شوراي انقلاب (قانون لزوم رعایت پوشش اسلامي در ادارات)
(اطلاعات  73/ 0/86ص 2ش )86312
ـ بخشنامه نخست وزیر رعایت حجاب اسلامي به کليه وزارتخانههاوسازمانهاي دولتي 7
،8264/8/8به کليه واحدهاي نخست وزیري ( )8264/ 0 / 38وبه کليه دستگاههاي اجرایي (/ 3/ 0
)8260
(زارعي پيزاداني 8234،ص 5ـ )610
ـ بخشنامه رئيس جمهور( ،)8263 / 83/ 84رعایت پوشش اسلامي به کليه وزارتخانهها،سازمانها،
موسسات ،شرکتهاي دولتي وابسته به دولت ،بانكهاوموسسات وابسته به آنها( .زارعي پيزاداني،
)613 :8234
ـ مصوبه دادگاه مبارزه با منکرات و نيز مراکز دولتي (کيهان 8264 /0 /6،ص 0ش)88281
ـ ـ قوه قضایيه ،رعایت ظواهر شرعي و حجاب اسلامي در محيط کار (.)8261/ 3/ 37
(زارعي پيزاداني)722 :8234 ،
ـ مصوبه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ،آیيننامه نظارت بر نمایش وصدور پروانه نمایش (/ 5/ 36
 )8258زارعي پيزاداني)053 :8234 ،
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،قانون رسيدگي به تخلفات اداري ()3825/ 3 /5
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (/80
)8250/6
ـ مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش و آیيننامه اجرایي پوشش و لبا مدار جلسه
( )8253 /7 / 34( 673زارعي پيزاداني)038 :8234 ،
ـ مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش ،راهنماي برنامه تعليم وتربيت دوره ابتدایي ،جلسه52 7
(( )8217 / 0/ 35زارعي پيزاداني)030 :8234 ،

ب) غيردولتی

ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،جلسه  ،055ضوابط تاسيس ونظارت بر آموزشگاههاي آزاد
هنري () 821 4/8 / 38
ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،جلسات  051و  ،014سياستهاي فرهنگي ج.ا.ا در حوزه
مطبوعات ( 0 / 83و)8214/ 3/81/
ـ مصوبه شوراي فرهنگ عمومي راهکارهاي اجرایي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
()8210/84/82
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي و کميسيون فرهنگي دولت ،قانون ساماندهي مد و لبا (84/32
)8217/
ـ مصوبه شوراي عالي هماندیشي ،شوراي نظارت و ارزیابي طرح عفاف و حجاب ))8217/83/8
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ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (جلسه ،)838آیيننامه حفظ حدود وآداب اسلامي در
دانشگاهها وموسسات آموزش عالي () 8266/7 / 6
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و مو سسات
آموزش عالي و تحقيقاتي کشور (فصل دوم ،ماده ،5بند )8260/83/ 33()83

ج) قوانين مراكز آموزشی

ـ مصوبه سياستهاي راهبردي اسلامي شدن مراکز آموزشي ،جلسه ) 8253/ 7/ 37( 066
ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه  754بند  8فصل اول و بند  3فصل پنجم از
سياستهاي ارتقا مشارکت زنان در آموزش عالي ()8210/ 5 / 36
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،قانون انطباق امور اداري و حتي مؤسسات پزشکي با موازین شر
مقد ( )8255مصوبه هيئت دولت جهت تدوین آیيننامه اجراي قانون انطباق
()8214 /6/ 80
ـ مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه  ،271آیيننامه انضباطي دانشجویان (ج ا ا)
ماده  6بند د ()8250// 7 / 80
ـ مصوبه شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي «دستورالعمل آراستگي و شئون فرهنگي و رفتاري
در دانشگاه آزاد اسلامي (»)8235/6/83
ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي ،قانون نحوه رسيدگي به تخلفات ومجازات فروشندگان البسه

د) صنوف

مخالف با شر و عفت عمومي سال ( )8267 /83 /3 1وطبق مصوبه هيئت وزیران در جلسه مور
خه ( )8261/3 / 34تدوین آیيننامه اجرایي قانون انجام گرفت( .زارعي پيزاداني 8234،ص)564
ـ قوه قضایيه ،برخورد قاطع با فروشندگان لبا هاي خلاف شر ()8251/ 84/3
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نمودار  .2مراكز قانونگذار و تصويب مقررات عفاف در جمهوري اسلامي ايران
مصوبه شوراي انقالب ()1359
مراكز قانونگذار و تصويب
مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

مقررات عفاف در
جمهوري اسالمي ايران

قوه مقننه (مصوبات مجلس شوراي اسالمي)
دادستا

قوه قضائيه

انقالب

بخشنامه قوه قضایيه
دادگاه مبارزه با منکرات
بخشنامه نخست وزير ()1360

بخشنامه رئيس جمهور

هيئت دولت
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

قوه مجريه

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
وزارت كشور
وزارت ارشاد

وزارت آموزش و پرورش

توصيف و تحليل

بر اســا

آنچه بيان شــد وبا بهرهگيري از نتایج مهمترین پژوهشهاي انجام شــده در این موضــو

تحليل وضعيت حوزه عفاف در فرآیند ذیل ،قابل تبيين است
وضعيت مطلوب  وضعيت مقدور  وضعيت مو جود
الف) توصيف وضعيت موجود :وضعيت موجود را در شش گروه ميتوان اینگونه بيان نمود.
گروه او  :عموم مردم ،به دليل مســلمان بودن ،پایبند قانون الهي عفاف هســتند« .جامعه رشـد
روزافزون دستگاههاي ارتباطي بيگانه و گسترش ارتباط مستقيم مردم با مراکز تخریب کننده فرهنگ
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و عفاف را شــاهد اســت که متاســفانه نســل جوان داراي رتبه بالایي در تاثيرپذیري از این مراکز دارد
وعدم پاسخگویي منطقي و متناسب با نيازهاي جنسي جوانان در داخل در قالب تشکيل خانواده عامل
رشـد وتوسعه بدحجابي به جاي پایبندي به عفاف وحجاب است .در حقيقت رسانهها امروزه به وسيله
مهمي براي تأثيرگذاري بر حوزههاي فرهنگي و اجتماعي براي ایجاد تغييرات آرام و کمهزینه تبدیل
شدهاند( .بنيانيان 340 :8213 ،ـ ) 346
گروه دوم :این گروه صــرفا به جهت اخلاق اجتماعي وحفظ امنيت ،خود را ملزم به رعایت عفاف
ميدانند( .قلي پور)34 :8216 ،؛ (یزد خواستي)76 :8216 ،
گروه سوم :این گروه هم صرفا به دليل الزامات قانوني خود را ملزم به رعایت ميدانند( .بنيانيان،
 821 :8213ـ )808
گروه چهارم :عليرغم وجود مباني مستحکم دیني و اخلاقي ،که در پژوهش به آن پرداخته شد و
همچنين جایگاه و لزوم الزام به آن در قوانين کشـور (مهدوي زادگان 868 :8216 ،ــــ ( ،)838هادي
فاضل 3 :8216 ،ــــ  )00متأسفانه این گروه هيچگونه التزام و پایبندي به عفاف و حجاب و خصوصا
رعایت عفت عمومي را ندارند و موجبات اشاعه ناهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي را فراهم ميآورند.
گروه پنجم :گروهي که با پشـتيباني از افراد ویا تشکيل گروهها ،با برنامهریزي وهدفمند موجبات
اشـاعه فرهنگ مغایر با عفاف و حجاب هسـتند و خواستار مقابله با قوانين کشور در این حوزه هستند
وبا ترفندهاي مختلف مانند  .8سـياسـي کردن موضـو در جامعه هستند .پروژه سياسي کردن عفاف
وحجاب یك آسـيب در فضـاي کنوني که لازم است با هشياري با آن ،مواجهه کرد( .بنيانيان:8213 ،
 342ــــ  .3 )340ایجاد تشـکيك در وجوب این حکم الهي دردین اسلام چالشهایي 3ایجاد کردهاند
)ترکاشـوند .2) 636 :8234 ،برخي گروهها هجمههایي را بر عليه قوانين مصـوب در نظام اسلامي در
حوزه عفاف وحجاب را باعث گردیدهاند.

3

 .8به عنوان نمونه در کتاب «حجاب شرعي در عصر پيامبر» صفحه ( ،)8486اميرحسين ترکاشوند ،آمده است "در این موضو
 پوشـش موي سـر  -نه تصوري که از زنان صدراسلام داریم درست است ،و نه احادیث صریحي در مستندات فقهي وجوددارد ونه فقهاي نامدار ش ـيعي مانند س ـيد مرتض ـي ،ش ـيخ طوس ـي ،محقق حلي ،علامه حلي وابن ادریس و  ....حکم به لزوم
پوشـاندن مو توسـط زنان مسلمان دادهاند .حقيقت این است که ،از ابتداي تاسيس فقه جعفري وظهور فقهاي بزرگ تا قرن
هشـتم هجري ،کسـي ازفقها هيچ عبارتي درباره :موي سـر "لزوم وپوشـش" مطرح نکرده اسـت( .ترکاشوند636 :8234،
 mirvand.persi anbbg.irو) om Baznagari. blggsppot. c
 .3بعد از پيروزي انقلاب از طرف روشـنفکر نماها وگروههاي فمينيستي ،هجمههاي زیادي در داخل و خارج در قالب سخنراني،
مقاله ،راهپيمایي در روز جهاني زن ( 1مار ) و به بهانه اینکه حجاب و حضـور عفيفانه محدویت وتضيي ع حقوق زنان است
را ،شاهد بوده وهستيم.
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گروه ششم :مسئولين در دستگاههاي اجرایي وتقنيني به عنوان امانتدار مردم در مسند مسئوليت
قرار گرفته و س ـياســتگذاري ،قانونگذاري ،اجرا ونظارت بر اجراي قوانين را بر عهده دارند .در شــرایط
موجود ،مراکز وسـازمانها ومسـئولين ،آنگونه که شـایسـته نظام اسلامي است؛ نظارت بر رفتار،حسن
اجراي قوانين ،و هماهنگي در اقدامات مقتضـي اهتمام لازم را ندارند .در همين ارتباط کينژاد ضــمن
تأکيد کردن بر پرهيز از یك جانبه نگري و نگرش یك ســویه به مســئله حجاب و عفاف زنان اظهار
ميدارد« :وضــعيت عفاف و حجاب از ابتداي انقلاب تاکنون دســتخوش تغييرات و فراز و نشـيبهایي
شده که عوامل مختلفي از جمله سليقه مداري ،افراط و تفریط در امر حجاب ،نبود هماهنگي و وحدت
رویه ميان دســتگاههاي مختلف ،نبود برنامههاي درازمدت و اصــولي ،ارایه الگوهاي متضــاد و ضــعف
معرفت جوانان و خانوادهها از حجاب و فلسفه آن ،دخالت داشته است» (رک ،کينژاد .)8217 ،صدیق
ســروســتاني اهم در این خصــوص اظهار ميدارد« :در مســئله حجاب  74درصــد تقصــير متوجه
سـازمانهایي نظير سـازمان تبليغات اسلامي ،وزارت ارشاد و آموزش عالي و  ...است که بستر مناسب
فرهنگي را فراهم نکردهاند ...هنجاري که مسـتمرا شـکسته ميشد از حيثيت یك مسئله ميافتد ...لذا
باید حجاب را بازتعریف نموده و قوانين را بازخواني کنيم( .صدیق سروستاني)32 :8216 ،
بنابراین ميتوان گفت وضــعيت موجود پایبندي به عفاف ،با توجه به ظرفيتها (مادي ،معنوي
وفرهنگي) وضعيت مطلوب ،نيست و یکي از دلایل مهم آن وجود چالشهایي در این موضو خصوصا
در اعمال روشهاســت .در زمينه چالشها نيروي انتظامي در برخود با مســئله حجاب ،در یك تحقيق
علمي دیدگاه فرماندهان انتظامي ،مســئولين قضــایي ،روحانيون در امور جاري ذيربط و گروهي از
اسـاتيد دانشـگاههاي تهران بررسـي گردید و مشخص شد بين متوليان و مسئولين جامعه در رابطه با
کنترل بدحجابي و حدود حجاب ،وحدت نظر وجود ندارد و متوليان و مســئولين ذيربط در رابطه با
کنترل بدحجابي معتقدند که قانون از شــفافيت لازم برخوردار نيســت و بين قوانين موجود و نيازجامعه
هماهنگي وجود ندارد .از جمله نتایج دیگر تحقيق مذکور عبارتند از:
 .8بين دیدگاههاي گروههاي مذکور در زمينه برخوردهاي ســليقهاي با پدیده بدحجابي و ابهامات
قانوني هم پوشاني وجود دارد.
 .3در زمينه نو مجازات ،گرایشهاي مطرح شده عمدتا به سمت کاهش سختگيري است.
 .2اکثریت قریب به اتفاق پاســخگویان ضــمن موافقت با مســئله بدحجابي به عنوان یك پدیده
فرهنگي تأکيد کردهاند که کنترل آن نيز باید به شيوههاي فرهنگي انجام شود.
 37/8 .0درصد مسئولين قضایي 33/7 ،درصد روحانيون 15/8 ،درصد فرماندهان انتظامي و 56/7
درصــد دانشــگاهيان مورد مطالعه معتقدند که ناجا ميبایســت از طریق روشهاي ارشــادي و آگاهي
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دهنده اقدام نماید.
 .7بالاخره این که اکثر پاســخگویان ،اعتقاد خود را به عدم وحدت نظر ميان مســئولين و متوليان
جامعه در رابطه با کنترل بدحجابي ،ابراز داشــتهاند (محبوبي منش )883 :8216 ،همچنين رفيعپور در
تحقيق خود نشان ميدهد که فشار هنجاري و کنترل دروني که در زمينه رعایت حجاب در سالهاي
 67وجود داشـته در سـال  58بسيار کاهش یافته است و همچنين احترام به زنان با حجاب نيز پایين
آمده اســت؛ چرا که «وقتي ارزشهاي یك جامعه تغيير کند و از ارزش مذهبي به طرف غيرمذهبي
برود ،یعني ارزشهاي مذهبي از نظر اجتماعي بيارزش ميشــوند ،طبعا دارندگان ســمبلهاي آن (از
جمله حجاب) نيز از نظر افراد کم یا بيارزش ميشـود» (رفيعپور .)866 :8256 ،از جمله نتایج تحقيق
کاشاني در مورد چگونگي نگرش نسبت به افراد چادري نشانگر نداشتن دید خوب  35 /3افراد در این
موضو است( .کاشاني)350 :8215،
ب) وضعيت مقدوريا ممکن :در توصيف وضعيت موجود سه گروه اول ،اگر چه به دلایل مختلف
و بعضــا مباني متفاوت ،پایبند به عفاف و حجاب هســتند و در محيط اجتماعي هم عامل ناهنجاري
نيستند؛ بلکه با پایبندي به عفاف و حجاب ،زمينهساز سلامت و امنيت بهشمار ميروند .اما گروه چهارم
که نه پایبندبه دین و ا خلا قند و نه خود را ملزم به رعایت ضــوابط و مقررات ميدانند ،لازم اســت
اقدامات بازدارنده را با اســتفاده از ظرفيتهاي قانوني در اماکن مختلف از جمله دانشــگاهها ،براي این
گروه تدبير کرد ،تا حداقل اگر پایبند به دین واخلاق نيســتند ،لااقل الزام به قانون را درک کرده وپذیرا
شــده و همراه با عموم مردم شــوند و یا حداقل در جهت مخالف قدم برندارند که موجبات مزاحمت و
ناامني را فراهم آورند ،براي این گروه لازم است ،در مرحله اول آگاهي بخشي و اقدامات فرهنگي لازم،
صــورت پذیرد .در مرحله دوم ،با عنایت به قوانين عمومي ،صــنفي و خصــوصــا اصــل  31و رعایت
اصل 323قانون اساسي و دیگر مقررات اقدامات مقتضي ،انجام گيرد .و اگر اقدامات انجام شده اثرپذیر
نبود؛ الزامات کيفري با رعایت اصل حفظ حيثيت در راستاي حفظ عفت عمومي و رفع موانع آن توسط
مســئولين اقدام شــود .اما گروه پنجم ،عاملان ترویج و زمينهســاز ایجاد مانع براي پایبندي و حتي دور
شـدن افراد از این هنجار وارزش الهي هستند و زمينه رفتارهاي ناهنجار وآسيب زا را در جامعه فراهم

 .8اصـل هشـتم قانون اساسي (در جمهوري اسلامي ایران دعوت به خير ،امر به معروف و نهي از منکر وظيفهاي است همگاني
و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نس ب به مردم ،مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کيفيت آن را قانون
معين ميکند « .و المومنون و المومنات بعضهم اوليا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر(.
 .3اصل  23قانون اساسي (هتك حرمت وحيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و.......ممنو وموجب مجازات است).
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ميآورند .در واقع این گروه برخلاف دسـتههاي پيشـين ،آگاهند و عاملند و چه بسا مغرض .مواجهه با
این گروه ،محصور در ابزارهاي قانوني است .متأسفانه ،واقعيت جامعه امروز ما این است که ،این گروه
نقش و تأثير مهمي در ترویج عدم پایبندي در ما نحن فيه را با قالبهاي مختلف با استفاده از فضاي
مجازي ،تصـویري و مطبوعاتي دارند که ،لازم است آسيب شناسي آن در پژوهشي دیگر ،انجام پذیرد.
اما دسـته شـشـم یعني سـازمانها و مراکز مسـئول اجراي اقدامات فرهنگي ،سياستگذاري ،قانوني و
مسـئول نظارت بر حسـن اجراي خصـوصي قوانين ميباشند .بدیهي است که ،در موضو مورد بحث،
صــرفا اقدام فرهنگي و یا صــرفا اقدام س ـياســتگذاري و قانوني کفایت نميکند ،بلکه انجام توامان و
هماهنگ و هدفمند کليه این اقدامات است که ميتواند عامل مؤثر و حتي شتاب بخش براي پایبندي
را قوت بخشـد و عوامل بازدارنده را ،تقویت کند .نکته مهم این اسـت که ،تاکنون در کشور ،متأسفانه
ارجا کار از مسـئولين فرهنگي به مسـئولين قانوني و احاله کردن مسئولين قانوني به مسئولين فرهنگي
در بوجود آمدن شــرایط موجود ،کاري از پيش نبرده ،و نخواهد برد .بلکه لازم اســت ،کليه مســئولين و
دسـتگاهها ،خود را در مقابل وضعيت موجود جامعه مسئول بدانند و به جاي احاله وظایف و سربار زدن از
ایفاي مســئوليت در ســبقت کردن به خير ،فرصــت را غنيمت شــمرند( .البته این بخش از پژوهش نيز،
مقالهاي مجزا را جهت آسيب شناسي عملکرد دستگاههاي مرتبط ميطلبد).
ج) وضاعيت مطلوب :وضعيت مطلوب جامعه ما در نظامي دیني اینگونه قابل توصيف خواهد بود
که ،افراد در آن اعم از زن و مرد پایبند به عفاف باشند و زنان آن پایبند به حجاب با باورمندي به دین
یا باورمندي به ارزشهاي اخلاقي و یا الزام به رعایت ضـوابط قانوني باشند تا سلامت و امنيت وتعالي
فرد ،خانواده ،اجتما در سطوح خرد و کلان آن تضمين گردد.
بدیهي است که جایگاه رفيع انسان با عطایاي الهي ،اراده و استعداد عقلاني غرض معبود در نظام
احسـن خلقت را قابليت تحقق ميبخشـد ،بر این مبناسـت که ،در اندیشه متکلمان و فيلسوفان نقش
بيبدیل عقل و بدنبال آن عملکرد ارادي انســان ،نقطه تمایز از دیگر موجودات بهشــمار ميرود .در
تعریف عفاف و شــخص عفيف گفته شــد که ،ثمره عفت این اســت که موجب ميگردد انســان با
بهرهگيري از قوه عقل بر قوه شــهوت غلبه نماید و با ایجاد تعادل بين این قوا ،به اوج نقطه کمال
انســاني ،بتواند راه یابد و در صــورتي که قوه عقلاني انســان مغلوب گردد ،فرد مغلوب ،موجودي غير
عفيف و فردي در قالب انسـان ولي ،با خوي حيواني اسـت .به تعبير امام خميني(ره) عفت از فطریات.
.واز جنود عقل اسـت ومقابل ومتضـاد آن ،هتك از جنود ابليس وجهل اسـت.کساني که عفت نداشته
باشند ،آنها شيعه حضرت صادق ( ) نيستند ،گرچه خود را شيعه بدانند .کساني که تبعيت نفس بهيمي
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کنند ،از حومه تبعيت عقلاني خارجند ،تا چه جاي آن که به تبعيت الهي متصــف باشــند وش ـيعه امام
صــادق( )( .خميني 34 :8213 ،ــــ  )353اگر عصــر کنوني را ما به نوعي بتوانيم ،عصــر عقلانيت و
عقلگرایي تعبير کنيم ــــ چرا که ميزان و سـنجش خصـوصا براي جوانان با تبليغات عقل محسو
آنهاست نه مباني وباورهاي دیني ـ ـ نتيجه باید این باشد که ،عقل که امروزه مبناي امور قرار گرفته،
باید ،ما را بســوي خير و رعایت و پایبندي به عفاف در تمامي ابعاد آن رهنمون نماید .اما متأســفانه،
عليرغم ادعاي کاربرد عقلانيت در زندگي عصــر کنوني ،حرکت در جهت عکس آن در موضـو مورد
بحث را شــاهدیم و با وجود مباني محکم دیني و اخلاقي و ضــوابط قانوني وحتي قوانين کيفري،
گروههایي وافرادي در جامعه در جهت خلاف ارزشهاي دیني واخلاقي عمل ميکنند ،که لازم اســت
مسئولين با تدابير واقدامات توامان ارشادي و فرهنگي براي گروههاي توصيف شده مذکور  8،3،2و با
الزام قانوني و اجراي ضوابط و مقررات براي گروههاي 7و 0بيان شده زمينه رفع موانع و ایجاد شرایط
لازم ومقتضي را در پایبندي وترویج ونهادینه سازي عفاف ،فراهم آورند.
در این مسير ،آنچه مهمترین عامل علاوه بر توجه مردم باید مطرح باشد ،اراده وعزم جدي عموم
مردم وخصـوصـا مسـئولين است که به موضو عفاف بعنوان یك واجب وحکم دیني با جایگاه والزام
قانوني که نقش وتأثير بســزایي در جامعه دارد بنگرند ،نه یك موضــو صــرفا فرهنگي وحاشـيهاي با
برنامه تقویمي وفصــلي جهت ارائه گزارش کار به دســتگاههاي نظارتي ،بيتردید در صــورت بيتوجهي
مسـئولين به اهميت موضـو  ،آسـيبها و چالشهاي بسياري گریبانگير جامعه خواهد شد و جامعه را در
شــرایط ورود به بحران اخلاقي قرار خواهد داد .به نظر ميرســد ،توســعه فرهنگ عفاف و حجاب با بکار
بستن روشهاي ذیل ما را تا ميزان قابل قبولي به سوي وضعيت مطلوب سوق خواهد داد.
الف) روش اقناعي :اســتدلال عقلي ،شــرعي و اجتماعي در مورد آثار مطلوب فردي و اجتماعي
حجاب .این روش با توجه به اینکه افراد براسا

باورها و استدلال خود ،الگوهاي رفتاري و پوشش را

انتخاب مينمایند ،به عنوان اثرگذارترین روش ميباشد.
ب) روش ترغيبي :ترغيب و آمادهســازي فرد براي تغيير رفتار از طریق اصــرار و تشــویق،
آموزشهاي جذاب همگاني از طریق بهرهگيري از گروههاي مرجع تأثيرگذار و توجه به ذائقههاي
روانشناختي و زیبایي شناختي؛
ج) روش تسهيلي :ایجاد تسهيل براي تغيير رفتار از طریق در دستر

قرار دادن رفتار مورد نظر

از لحاظ ذهني و عني با توجه به الگوهاي پوشــش ملي ،متناســب و ســازگار با فرهنگ بومي و رفع
هرگونه موانع در این فرآیند؛
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د) روش تلفيقي :با بهرهگيري همزمان ســه روش قبلي و تأکيد بر جلب مشــارکتهاي ســهگانه
عمومي مدني و دولتي براي مدیریت امنيت عمومي با توجه به لحاظ قرار دادن مواردي از جمله:
تعریف مفهومي و تعيين حدود حجاب و بدحجابي به صــورت عيني و مصــداقي،تشــکيل شــوراي
فرابخشـي در راسـتاي کنترل ناهنجاري در پوشـش ،بازنگري در قانون فعلي بدحجابي و تبصره 621
قانون مجازات اســلامي توجه بيشــتر به عرف اجتماعي و تفاوتهاي فرهنگي ،عدم تحرک جامعه از طریق
پرهيز از هرگونه برخوردهاي فيزیکي ،تنبيهي و مجازاتي ،جلب مشــارکت نهادها ،دســتگاهها و مدیریتهاي
اجرایي و فرهنگي کشــور در زمينه ترویج ،تشــویق و اقدامات فرهنگي متناســب با پوشــش اســلامي؛ کنترل
مسـتمر مراکز تهيه و توزیع البسـه زنان و پرهيز از رواج مدهاي نامناسب و قرار دادن البسههاي نامناسب در
ویترین فروشـگاهها و بالاخره توجه و دقت مراکز فرهنگي از قبيل صـدا و سـيماي جمهوري اسلامي و تهيه
کنندگان فيلمهاي سـينمایي از طریق نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دقت در مورد نو البسه زنان
هنرپيشـه و رواج مدهاي ناپسـند ونامناسـب با فضـاي فرهنگي کشور از طریق فيلمهاي داستاني( .محبوبي
منش :8216 ،صص  833ــ  )824با نگاه واقع بينانه در راستاي تحقق سوق بسوي وضعيت مقدور در کوتاه
مدت ودر بلند مدت وضعيت مطلوب موارد ذیل بعنوان راهکار پيشنهاد ميگردد.
راهكارها

براســا

تحليل وضــعيت حوزه عفاف در پژوهش ،عفاف هم از مباني محکم دین واخلاق و هم از

جایگاه قانوني برخوردار اسـت .در صورتي که خواهان ایجاد حرکت بسوي وضعيت مطلوب ویا حداقل
ممکن با دقت در این ظرفيتها باش ـيم ،راهکارهاي براي پایبندي و نهادینه ســازي عفاف پيش ـنهاد
ميشود ،از جمله:
ـــــ براي جامعه پذیر کردن افراد جامعه در پایبندي به عفاف با مباني دیني یا اخلاقي و یا الزام
قانوني ،باید سازمانها و دستگاههاي قانوني و فرهنگي با ارتباطي هماهنگ و منسجم در برنامهریزي
و در عين حال با استقلال در عرصه عمل ،بنابر اقتضاي گروههاي مختلف جامعه عمل کنند و هر یك
از مراکز ،بر اسـا

مسـئوليت و نقشـي که باید ایفا کنند ،در مرحله اجرا وارد صـحنه شوند .همچنين

خانوادهها ،مراکز آموزشي در سطوح ابتدائي تا دانشگاهها ،مراکز اداري ،سازماني ،نظارتي ورصد باید بر
نقش خاص خود در فرآیند نهادینهسازي عفاف نقش ایفا کنند.

اسا

ـ با توجه به اینکه ،عدم پایبندي به عفاف براسا
بر اسـا

آنچه گفته شد ،هم بر خلاف شر واخلاق وهم

قانون جرم است ،لازم است ،در ابتدا ،با تقویت مباني معرفتي و شناختي در راستاي گرایش

ورفتار عفيفانه اقداماتي فرهنگي با شــتاب ولي هماهنگ بين مســئو لين با تعيين الگوي مناســب و
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متناسـب با شرایط انجام گيرد .در مرحله بعد ،در صورت لزوم با دقت و حفظ کرامت ،حرمت وحيثيت
افراد اقدامات قانوني بر اسا

مقررات انجام پذیرد.

ـ بازنگري در برخي از قوانين خصوصا قوانين باز دارنده ،که متاسفانه از زمان تصویب تا کنون به
دلایل مختلف في نفســه نه تنها باز دارنده نبوده بلکه به دليل کيفيت اجرا ،گاهي بواســطه برخي از
گروههاي نامبرده در تحليل وضــعيت ،عامل وبهانهاي براي اعتراض وچالش شــده اســت .بنابر اینگه
«وجود قطعي تهاجم فرهنگي ،وجود افراد معاند و مسـئلهدار در داخل کشـور ،و کم کاريهاي گذشته
در حوزه فعاليتهاي فرهنگي از یك طرف و تأثير تخریبي بدحجابي در ظاهر جامعه بر موفقيت
فعـاليـتهاي فرهنگي در همه زمينهها از طرف دیگر ایجاب ميکند که برخورد قانوني در کنار
فعاليتهاي فرهنگي پذیرفته شود.
ــــ گسـنر ش نشـریاتي که در تبيين ،ترویج ،تعميق عفاف و پوشـش مناسب با قوانين شرعي و
اجتماعي باشند.
ـ مهيا کردن زمينههاي لازم براي ازدواج جوانان ازطریق عمل به مصوبات (تسهيل ازدواج آسان)؛
ــــ ترویج الگوهاي صحيح و پوشش مؤثر از طریق نشریات ،آموزش ،رسانهها وضابطهمند کردن
پوشش خصوصا رسانه ملي.
ــــ اختصــاص چند ســاعت آموزش ـي درمقاطع مختلف تحص ـيلي خصــوصــا در در

اخلاق در

دانشگاههاي جهت تبيين کارکردهاي عقلاني واجتماعي پایبندي به عفاف؛
ـــــ در اختيار قراردادن پوشــش متناســب بامحيط آموزشــي ازطریق فروشــگاههاي زنجيرهاي
دردانشگاهها وفعال نمودن مراکز فرهنگي به جهت ترویج فرهنگ عفاف.
ـــ بازنگري در صورت ضرورت درساختارهاي و برنامههاي درمحيطهاي آموزشي براي به حداقل
رساندن اختلاط دو جنس با الویت محيطهاي تفریحي و بهرهگيري ازابزارهاي قانوني براي افرادقانون
گریز درمحيطهاي آموزشي ودانشگاهي؛....
ــــ آس ـيب شــناس ـي و پيدا کردن خلأهاي قانوني ،قوانين و ضــوابط پوشــش در اماکن عمومي،
دانشگاهها ،و...
ـــــ ایجاد تحولات همه جانبه و بنيادین در مدیریت حاکم بر فرآیندهاي فرهنگ ســازي براي
تقویت اعتقادات و باورهاي دیني همه اقشـار ،به ویژه نسـل جوان به عنوان اصليترین دارو (بنيانيان،
)388 :8213
ـــــ نوآوري در فعاليتها براي افزایش ميزان اثربخشــي و تأثيري که بر اعتقادات دیني جوانان
ميگذارد ،پس از تجدید نظر عالمانه در همه فعاليتهایي که به صــورت خاص براي تقویت فرهنگ
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عفاف و حجاب انجام ميشود.
ــــ ایجادزمينههاي لازم براي شـناخت آثار مثبت و منفي فعاليتها و اقداماتي که در عرصههاي
سياسي ،اقتصادي و اجماعي در تقویت یا تضعيف فرهنگ عفاف و حجاب انجام ميشود ،و پيشبيني
تمهيدات لازم براي تقویت آثار مثبت و کاهش آثار منفي آن.
ــــ پذیرش ضرورت وضع قوانين و شفاف سازي دستورالعملهاي درون سازماني و مراعات دقيق
آنها مانند یك داروي آرامبخش و محکم براي ایجاد فرصت براي کار فرهنگي.
ــــ اصــل قرار دادن بهرهگيري از ظرفيتهاي دیني و اعتقادي آحاد مردم براي فرهنگ سـازي در این
امر ،و به حداقل رساندن مداخلات سازمانها و نهادهاي حکومتي براي دخالت مستقيم در موضو .
ـ پذیرش اصل ضرورت همراهي همه قوا ،وزارتخانهها ،سازمانها ،نهادها ،شرکتها ،نخبگان و
افراد مؤثر در جریان فرهنگ ســازي براي این مســئله ،در فرآیندي تقویت کننده و مکمل یکدیگر.
(بنيانيان)388 :8213 ،
ــ هویت سازي از طریق مساجد ،طراحي لبا هاي متنو و زیبا متناسب با شغل زنان ،جلوگيري
از زمينهسازي براي تهاجم فرهنگي ،فرهنگ سازي براي ازدواج آسان و شکلگيري نهاد خانواده
ـــ طراحي الگوهاي پوششي مطلوب ،متناسب با سطح نياز و پرهيز از اصرار و الزام به یك الگو با
وجود تفاوت و تنو ضرورتها و اقتضائات.
ــــ نظارت بيشــتر بر جنبههاي فرهنگي اماکني که قشــر نوجوان و جوان در آن حضــور دارند
(سـينماها ،ورزشـگاهها ،سـالنهاي ورزشـي ،مدار  ،دانشگاهها ،مراکز آموزش آزاد ،تالارها ،پارکها،
قهوهخانهها ،آرایشگاهها و )...
ـ اصلاح نظام آموزشي با هدف اهتمام به رشد شخصيت ،بلوغ همه جانبه ،پرورش اخلاقي ،تقویت
هویت جنسي ،رشد اخلاق جنسي و آموزش الگوهاي تعامل جنسيتي متعلمان.
ـ ایجاد توازن بين فرهنگ دیني و فرهنگ خانواده.
ــــ ایجاد نمایشــگاههاي دائمي که تنو پوشــشهاي مناســب را الگویابي و اطلا رســاني کند.
(افشار 11 :8232،ـ )15
ــ در دستور کار قرار دادن تهيه «شناسنامه فرهنگي» براي کارکنان دولت ودانشجویان به منظور
ارزیابي کيفيت حضور عفيفانه طبق شناسنامه فرهنگي ازبدووروددانشجو تافارغ التحصيلي وحين مدت
کار کارکنان
ـــ در اولویت قرار دادن .گروههاي ویژه (جوانان (دانشجویان) ،زنان و کارکنان دولت) در اقدامات:
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علت الویت گروههاي ویژه عبارت است از اینکه ،جوانان خصوصا دانشجویان بعنوان گروهي با کميت
وکيفيت بيبدیل و ویژگيهاي خاص و تأثير گذار درآینده جامعه اســلامي ميباشــند و زنانبه جهت
اســتفاده ابزاري در راســتاي ترویج فرهنگ ضــد عفاف با برنامهریزيهاي متعدد ،داخلي وخارجي در
تيرر

هجمههاي دشــمنان هســتند .وکارکنان دولت به دليل ضــابطهمند واداري بودن محيط کار

قابليت درالویت قرار گرفتن رادارند .ـ .
نتيجه

در کشـور بدليل حاکميت نظام اسلامي بر مبناي دین واخلاق مقررات وقوانيني در موضو پایبندي به
عفاف وضـع شده است .در صورتيکه ،به دليل عمل به دین ،یا پایبندي به اخلاق یا قانون عموم افراد
جامعه خود را ،ملزم به رعایت آن بدانند ،در جامعه وضعيت مطلوب را خواهيم داشت که در آن صورت
عمل به این اصل مهم گامي مؤثر بسوي تحقق نظام اسلامي خواهد بود .اما واقعيت و وضعيت موجود
حاکي از چالشها وآسـيبهایي اســت که بخش عظيمي از آن ،ثمره پایبند نبودن به عفاف در تمامي
ابعاد خصـوصا بارزترین مصداق آن یعني حجاب در جامعه کنوني است که ،تلاش براي تحقق مطلوب
ویا حداقل وضعيت ممکن را با توجه به ظرفيتهاي اعتقادي ــــ فرهنگي وقانوني ،ضروري مينماید.
بدون شـك ،این شرایط در جامعه ــــ ما با برنامهریزي دقيق و وسيع از سوي غرب و در قالب جنگ
نرم ،نامحســو

بوده اســت .چنانکه ،مقام معظم رهبري فرمودند« :در حال حاضــر یك جبههبندي

عظيم فرهنگي که با سـياسـت ،صـنعت ،پول و انوا و اقسـام پشتوانهها همراه است ،مانند سيلي راه
افتاده اســت ،تا با ما بجنگد .جنگ هم جنگ نظامي نيســت( ».بيانات  )8261/1/با ادامه این روند ،به
طور حتم ،بحران اخلاقي فعلي غرب گریبانگير جامعه اســلامي ایران نيز خواهد شــد و این در حالي
اســت که ،یقينا بحران اخلاقي منشــأ بحران درخانوادهها و در نهایت بحران درجامعه خواهد بود؛
جمهوري اســلامي که با هدف پيادهســازي اســلام بنا شــده وآس ـيبها در جامعه مبتني بر دین ،نباید
فرصــت ظهور وبروز پيدا کنند .در شــرایط کنوني بنابر مطالب پيشــگفته عليرغم تاکيد دین ،اخلاق
وقانون ،ضـعف پایبندي به رعایت هنجار ارزشمند وپر ثمر عفاف ویا شاید بتوان گفت با کنار گذاردن
عفاف توســط برخي افراد وگروهها ،جامعه در بخشهایي درگير فســاد اخلاقي ،اجتماعي و خانوادگي
شده است .بنابر این ،در صورتيکه پایبندي به عفاف ،در اخلاق فردي واجتماعي به عنوان یك راهبرد
و اصـل مهم دیني ،اخلاقي وقانوني مد نظر مسئولين وعموم مردم باشد ،ثمرات ارزشمندي را به دنبال
خواهد داشــت ،که از جمله این آثار ســلامت،آرامش و امنيت جامعه و قرب انســان به معبود ميباشــد.
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نکته قابل توجه اینکه ،به دليل آثار ارزشــمند عفاف که مورد تاکيد دین واخلاق وقوانين در جمهوري
اسلامي است ،هم بر افراد و هم بر متوليان است که در راستاي تحقق بخشي به این اصل مهم دیني،
اخلاقي وقانوني با سياستگذاري و برنامهریزي در راستاي اقدامات راهبردي ،از کليه ابزارها وظرفيتها
مدد گرفته تا ،این آموزه ارزشــمند را جهت ســلامت ،امنيت وآرامش جامعه ترویج ،تعميق و نهادینه
سـازي نمایند .خصـوصا که ،تفاوتي بين شر و قانون در حکومت دیني (ج.ا.ا) نيست و منبع محوري
قانونگذاري لزوم حفظ وحاکميت ارزشهاي دیني اســت( .اصــل  0ق .ا.ج.ا ).مضــافا بر این مفاد،
حکومت اسلامي ،توجيه عقلاني ومستحکم براي الزامات در پایبندي به عفاف را واجدمي باشد .به نظر
ميرسـد بتوان گفت اگر وضـعيت عفاف و حجاب را نسـبت به وضـعيت دیگر کشورها مقایسه کنيم،
وضـعيت ما ،نسبتا خوب است ،اما در مقایسه با ،وضعيت خودمان با توجه به ظرفيتهاي بسيار زیاد و
متفاوت قابل قبول ومتناسـب با ارزشها نيسـت .سـنجش مهمتر ،وضـعيت حجاب نسبت به وضعيت
مطلوب اســت .وقتي وضــعيت مطلوب را در نظر بگيریم ،بيشــك ،باید از وضــعيت کنوني ناراض ـي
ونگران باشـيم؛ درباره وضعيت عفاف و حجاب ،نگاهي واحد نميتوان داشت .چند گونه نگرش درباره
وضعيت کنوني وجود دارد .برخي وضع کنوني را تيره و تار ارزیابي ميکنند و ميگویند وضعيت حجاب
بسـيار بد اسـت و همه چيز را از دست رفته ميدانند .گروه دوم ،برخلاف گروه اول ،ميگویند وضعيت
خوب اسـت .از نظر آنها حتي مشکلي در این زمينه در جامعه وجود ندارد .به نظر ميآید ما باید نگاه
آرمانگرایانه و در عين حال واقعبينانه داشــته باشـيم؛ به این شــکل که باید ببينيم ،براي رس ـيدن به
بایدهاي دیني ،در جامعه چه کاســتيهایي وجود دارد و آیا جامعه ما به مرحلهاي رســيده که دیگر
نميتوان بدحجابي آن را درمان کرد؟ اینکه همه چيز را تمام شــده بدانيم ،نگاهي بســيار بدبينانه و
منفي اســت .در حقيقت ،جامعه ما در بحث عفاف و حجاب مشــکلاتي دارد که روز به روز بيشــتر نيز
ميشــود ،ولي براي بهبود ورفع آن بيشــتر اقدامات به شــکل شــعاري اســت و تلاش واقعبينانه کمتر
صــورت ميگيرد .بدیهي اســت که ضــرورت ولزوم پایبندي به عفاف لازمه بقا  ،تداوم واقتدارانقلاب
اسلامي در ایران که با هدف احياي ارزشهاي اسلامي و رشد و تعالي جامعه است .هنجارنقش آفریني
مانند عفاف وحجاب را صــرفا تنها با جرم انگاري و مجازات نميتوان نهادینه کرد .بلکه این مهم
نيازمند سـياســتهاي همه جانبه ترویجي ،علمي ،فرهنگي و اســتفاده از تمام ظرفيتهاي فرهنگي ـ
اجتماعي و اعتقادي ميباشد
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منابع و مآخذ
 .1قرآن کريم.
 .2آمدي تميمي ،عبدالواحد ،بيتا ،غررالحكم و درر الحكم ،نشر دارالكتاب اسالمي.
 .3اتکينسوو  ،آر .اف ،1331 ،درآمدي بر فلسفه اخالق ،ترجمه سهراب علوينيا ،تهرا  ،مرکز
ترجمه ونشر کتاب
 .4افشووار ،اباذر ،1313 ،رسففه ملي و ههدين سففه ي فرهنگ عههف وحجهب ،مركز پژوهشهاي
اسالمي صدا وسيما
 .5بندر ريگي ،محمد ،1332 ،فرهنگ جديد عربي ف فهرسي ،انتشارات اسالمي.
 .3بنيانيا  ،حسن ،1331 ،پوشش اسالمي چهلشهه و راه كهرهه ،چاپ نهال.
 .7پيزاداني ،مهودي ،1311 ،مجموعف قوا ن ومقررات عهفهف وحجهب ،تهرا مرکز بين المللي
ترويج فرهنگ عفاف وحجاب.
 .8توفيقي ،حسين ،4881 ،آشنهئي اديهن بزرگ ،تهرا  ،انتشارات سمت.
 .1جعفري ،محمد تقي ،1334 ،علم و دي در حنهت معقول ،تهرا  ،موسووسووه تدوين و نشوور آثار
عالمه محمد تقي جعفري.
 .11جين هولم وجوا بوک ،1334 ،ن در اديهن بزرگ جههن ،علي غفاري ،تهرا  ،انتشووارات
اميرکبير.
 .11حر عاملي ،محمد بن حسن ،بيتا ،وسهئلالشنع  ،بيروت ،داراحياء التراث العربي.
 .41حکموت نيا ،محمود ،1311 ،حقوق و مسففلولن ههي فردي و اجتمهعي ن (نظام حقوق ز /
ج ،)1تهرا  ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
 .13خميني ،روح الله ،1371 ،صحنه امهم ،تهرا  ،موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني.
 .14خميني ،روح الله ،1332 ،شرح حديث جنود عقل وجهل ،تهرا  ،موسسه تنظيم ونشر آثار امام
خميني(ره).
 .15داوودي ،محمد ،1333 ،مبه ي و مهههنم اخالق اسالمي ،قم ،نشر معارف.
 .13دشتي ،محمد ،1331 ،ترجم هجالبالغ  ،تهرا  ،نشر پيروز.
 .17دورانت ،ويليام جيمز ،1335 ،تهريخ تمدن ،تهرا ،انتشارات علمي و فرهنگي.
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 .13رفيع پور،فرامرز ،1371 ،توسع وتضهد ،تهرا  ،شرکت سهامي انتشار.
 .11ري شهري ،محمد ،1333 ،منزان الحکم  ،سازما چاپ ونشر دارالحديث.
 .12سهلنهم رتشتنهن ،1372 ،تهرا  ،انجمن زرتشتيا ايرا .
 .21شليت ،وندي و لي دموس ،نانسي ،1333 ،دختران ب عههف روي ميآور د ،قم ،دفتر نشر معارف.
 .22شليت ،وندي ،1333 ،فمنننسم درامريکه ته سهل  ،3002قم ،دفتر نشر معارف
 .23صدوق ،محمد بن علي ،1335 ،م اليحضره الهقن  ،نشر انصاريا .
 .24طبرس وي ،فض و بن حسوون ،1335 ،مكهرم االخالق ،ترجمه عبدالرحيم حقيقي بخشوواثي و
ابراهيم ميرباقري ،نشر فرهاني.
 .25طوسي ،محمد بن محمد ،بيتا ،اخالق هصري ،تهرا  ،علميه اسالميه.
 .23فاض  ،محمدهادي« ،1333 ،بررسي لزوم وحدود حجاب در فقه اه تسنن» ،کتهب هن،
فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنا  ،سال دهم ،ش .37
 .27فتحعلي ،محمود ،1337 ،فلسه اخالق ،قم ،دفتر نشر معارف.
 .23قلي پور ،آرين« ،1333 ،نقش دولوت در نهوادينه سووازي حجاب» ،کتهب هن ،فصوولنامه
شوراي فرهنگي اجتماعي زنا  ،سال دهم ،ش .33
 .21قمي ،عباس ،1334 ،سهنن البحهر و مدين الحكم و االثهر ،قم ،بنياد پژوهشهاي اسالمي.
 .82قوي وهمکارا  ،نيره ،4888 ،مأخذشففنهسففي پوشففش ،معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام
معظم رهبري در دانشگاهها.
 .31کتهب مقدس ،1373 ،انجمن کتاب مقدس.
 .32كاشواني ،مجيد ،1337 ،بررسفي وشنهخ وععن حجهب اسالمي دا شجويهن در دا شاهههه،
معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.
 .33محبوبيمنش ،حسووين« ،1333 ،تحلي اجتماعي مسووهله حجاب» ،کتهب هن ،فصوولنامه
شوراي فرهنگي اجتماعي زنا  ،سال دهم ،ش .33
 .34محمدي آشناني ،علي ،1373 ،حجهب در اديهن الهي ،نشر ياقوت.
 .35مصباح يزدي،محمدتقي ،4882 ،ظري سنهسي اسالم ،قم ،انتشارات موسسه.
 .33مکارم شيرازي ،ناصر ،1332 ،اخالق اسالمي در هج البالغ  ،قم ،ناشر مدرسه االمام علي بن
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ابيالطالب.
 .37مكارم شيرازي ،ناصر ،1332 ،تهسنر مو  ،قم ،دارالكتب االسالميه.
 .33مهودوي زادگا  ،داود« ،1333 ،تأملي در چگونگي الزام حجاب» ،کتهب هن ،فصوولنامه
شوراي فرهنگي اجتماعي زنا  ،سال دهم ،ش .37
 .31نراقي ،احمد ،1331 ،معراج السعهدات ،تهرا  ،رشيدي.
 .41يزدخواستي ،بهجت« ،1333 ،حجاب زنا با رويكرد جامعه شناسي» ،کتهب هن ،فصلنامه
شوراي فرهنگي اجتماعي زنا  ،سال دهم ،ش 33
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