
 

 

 

 

 رانياي اسلامي جمهور در وحجاب عفافي شناسضعيتو
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 چكيده

 یدینی و ارزشددواجب  بعنوا  حکم حجاببارزترین مصددداآ     وعفاف  پایبندي به یقيناً
هر جامعه انسانی امنيت ورشد وتعالی  پيامدهاي مثبت وتاثير گذار در سلامت، واجد اخلاقی

بعنوا  راهبرد ي  لا  در اسدددلامی و ازجمله اولين موضدددوعاتی  ه، بعد از پيروزي انقلاب 
 مورد توجه قرارنين و تصویب قواها ریزيبرنامه اري،و در سياستگذ )ره(خمينیدیدگاه امام 

ست دليلی عقلانی ااسلام،  نفس تشدکي  حکومت بر مبناي دین گرفت و بدیهی اسدت  ه،
 یرا  طرح ومقرراتیا ه موجب گردیده الزام به عفاف وحجاب در قوانين جمهوري اسددلامی 

درجهار دهه بعد  عفافصدد بررسی وضعيت پایبندي به پژوهش دراین براي    وضع شود. 
است تا وضعيت اقدامات ها و ها، برنامهسياستگذاريو انواع  عمااحصاء اسدلامی با  از انقلاب

. ضرورت تحقيق پيش رو این است گرددموجود، مقدورو مطلوب پایبندي به عفاف روشدن 
ملزومات مقتضی بسياري ازتشدکي  ناام اسدلامی موجب شدد، زمينه و رغم اینکه  ه، علی

ما با نگاهی واقع بينانه به ابراي اجراي قوانين اسدددلدام واز جمله عفاف وحجاب فراهم  ید، 
هاي پيش رو شدداهدیم  ه هنجارشددکنی وعدم پایبندي برخی به موجود و چالشوضددعيت 

جویی عفاف وحجاب در جامعه به شک  هنجار رایج مطرح شده است و بعيد نيست اگر چاره
بعنوا  یك عرف مقبول نگریسدددته شدددود. بنابراین بازخوانی عفاف در مبانی و  انجام نگيرد

شناسی مفهوم عفاف بعنوا  حق یا تکليف و وا اوي اقدامات انجام گرفته براي  گاهی سنخ
از وضدعيت موجود جامعه در پایبندي به دلي   گاهی از لزوم اصلاح ویا تکمي  در راستاي 

انداز ها و در چشددمضددعيت مقدور با توجه به فرفيتسددوآ پيدا  رد  جامعه به سددوي و
پژوهش از نوع  . روشنمایدتر به سددوي وضددعيت مطلوب و راهکارها ضددروري میموسددع

 .است تحليلی دتوصيفی روش  اربردي واز جهت 
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 مسئله انيب

 عفاف ارزشمند هنجار تیرعا به يبندیپا ضعف ،وقانون اخلاق ،نید ديتاک رغميعل يکنون طیشـرا در

 ريگدر جامعه حجاب يعنی آن بارز مصــداقخصــوصــا   عفاف به يبرخ نبودن بندیپا با گفت توانيم

 اصل نیا به يبخشتحقق يراستا در ،مردم عموم توجه لزوم بر علاوه نیا بنابر .است شده یيهاچالش

 و هارنامهب ،هااستيس شتريب چه هر شدن یياجرا جهت که اسـت انيمتول تيمسـئول ،گذارريتاث و مهم

ــرا به توجه با مربوطه نيقوان ــان بروز با ،طیش ــ ازين مورد و يضــرور واصــلاحات يرس  و هااســتيس

ـــ ياعتقاد هاتيوظرف هاابزار هيکل از ضـوابط و يراهبرد اقدامات و هايزیربرنامه  ،يوقانون يفرهنگ ـ

 ،يراستا در مقدور حداقل ایو مطلوب تيوضع يبسـو جامعه دادن سـوق جهت در يسـازنهيزم يبرا

   .شود گرفته مدد شده ارائه يهاراهکار از مهم نیا يسازنهینهاد و قيتعم

ــو  در اقدام نياول ــخنران انقلاب، يروزيپ از بعد موض ــفند در ينيخم امام يس  :فرمودند که بود 75 اس

ــند، حجاب با ...هاوزارتخانه در ها[زن»] ــرع حجاب با لکن بکنند، کار بروند ندارد يمانع باش ــند يش  «باش

 زن بلکه .باشــد چادر که ســتين لازم يول باشــد، داشــته حجاب دیبا زن اســلام در» .(233 :6 ،ينيخم)امام

 طرح اســا ، نیا بر (230 :7 ،ينيخم )امام .«کند ارياخت وردآ وجود به را حجابش که را يلباســ هر توانديم

 و همم يهااستيس زمره در ياسلام يمبان اسا  بر حجاب تیرعا ووجوب عفاف به يبندیپا لزوم موضـو 

 پندارنديم يشخص فيتکل را حجاب افراد يبعض موضو ، نیا رغميعل اما .است هگرفت قرار کشور یيبنا ریز

ــورت در که ــت مورد فقط فرد آن از يکوتاه ص ــ يوحت رديگيم قرار ياله بازخواس  يفيتکل را آن يبعض

ــ پندارنديم يارياخت ــ خصوص نیا در ـ  مورد توانديم و است ياجتماع يفيتکل موضو  نیا که گفت دیبا ـ

ــلام حقوق نظام در رایز .رديبگ قرار حکومت بازخواســت  يحت و متقابل تيمســئول تحفّظ، اصــول که ياس

 ادله نکهیا رب مشروط دارد وجود يانگار جرم يبرا نهيزم است، شده رفتهیپذ شـتنیخو به نسـبت تيمسـئول

 جهيتن در و يحجابيب نمودن قلمداد جرم تيمشــروع اســت، خداوند يعیتشــر اراده انگريب که يفقه معتبر

ــتناد با هانيفق و دینما اثبات را نيمجرم مجازات  انعنو به را قاعده نیا مختلف موضــوعات در ادله به اس

 نیا بر .انددهنمو ثابت «الامام يال رهیتقد و الحد بلغیلا بما رهیتعز فللامام واجبا  ترک او محرما  فعل من کل»

 قالهم نیا در که میشاهد را مختلف اقدامات الصلاح يذ مراکز توسط دهه چهار به بیقر يط که اسـت مبنا

 ،ياعتقاد ياهتيظرف به تیعنا کشــوربا در عفاف به يبندیپا تيوضــع بر يليتحل اســا  نیا وبر يواکاو

   .است رفتهیپذ انجام ينيوتقن يفرهنگ
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 يشناس نهيشيپ

 از نيوهمچن انیاد در احکام نیترمهم از يکی حجاب تیورعا عفاف به يبندیپا نکهیا به توجه با

 ينيمخ امام داتيتاک با رانیا در ياسلام نظام ليتشک از بعد ؛دیآيم شـمارهب ياخلاق ارزشـمند اصـول

ــلاح يذ مراجع گریود ــدو برخوردار يقانون گاهیجا از الص  دابعا مورد در آن تيواهمتأثير  ليدل به ش

 يقاتيتحق دارند اهتمام مهم امر نیا به جامعه افراد زانيم وچه وچگونه چرا نکهیا مانند آن مختلف

 هب صــرفا  که يگروه عنوان با قيتحق ،از عبارتند هاپژوهش نیا نیترمهم از يبرخ .اســت آمده بعمل

 (؛8216پور، يقل) .داننديم عفاف تیرعا به ملزم را خود ،تيـامن وحفظ ياجتمـاع اخلـاق جهـت

 ان،ينايبن) داننديم تیرعا به ملزم را خود يقانون الزامات ليدل به صــرفا  که يوگروه (8216 ،يخواســت زدی)

 به الزام لزوم و گاهیجا نيهمچن و ،ياخلاق و ينید مستحکم يمبان وجود رغميعل که يوگروه (8213

ــور نيقوان در آن ــل يهاد) (8216 ،زادگان يمهدو) کش ــفانه (8216 ،فاض  و التزام چگونهيه متأس

 يبررس مورد در هم کتاب چند .ندارند را يعموم عفت تیرعاخصـوصـا   و حجاب و عفاف به يبندیپا

 اشــاعه اتوجبم وهدفمند يزیربرنامه با ،هاگروه ليتشــک ایو افراد از يبانيپشــت با که يروهگ عملکرد

 ختلفم يهاترفند وبا هستند حوزه نیا در نينقوا با مقابله خواستار و حجاب و عفاف با ریمغا فرهنگ

ــ ــيس ــک (،8213 ،انيانيبن) کردن ياس ــلام نیدرد ياله ارزش نیا وجوب در كيتش  یيهاچالش اس

 جامعه در وحجاب عفاف حوزه در ياسلام نظام در مصوب نيقوان هيعل بر هجمهو (8234 ،ترکاشـوند(

 هم مربوطه يهادســتگاه فهيوظ وانجام يهماهنگ يموردچگونگ در نيهمچن .اســت گرفته انجام

 يمحورها گرید ازجمله .(8216 ،يسروستان قی)صد (؛8217 نژاد،ي)ک اسـت گرفته صـورت يقاتيتحق

  (8216 منش، يمحبوب) است يبدحجاب کنترل يچگونگ پژوهش مورد

 وحجاب عفاف يسنج نسبت

 بروز هاسانان شهیگفتارواند ،رفتار در که اسـت يرونيوب يدرون يهاجلوه با يانسـان يژگیو كی ،عفاف

 ينید تايادب با ای داشــتن مناســب پوشــش ،آن به يبندیپا ومصــداق جلوه نیتربایوز نیبارزتر داردو

 امع موضــو  كی عفاف که اســت نگونهیا وحجاب عفاف نســبت انيب گرید به .اســت حجاب تیرعا

 حجاب از اعم عفاف رييتعب گرید به .است آن قیمصـاد ایو نمادها از يکی ،احجابی پوشـش و اسـت

 يخودار عفاف کنار در حجاب واژه تکرار از مقاله در مبنا نیا بر .اســت عفاف از اخص وحجاب اســت

  .شد خواهد استفاده عفاف عام عنوان از ادامه در وصرفا



     32    جمهوري اسلامی ایرا شناسی عفاف وحجاب در وضعيت

 حجاب و عفاف بودن حق اي حكم يشناس سنخ

 يقوقح نظام در دگاهید نياول .کرد انيب بحث مورد موضو  در را دگاهید سنخ دو توانيم کلان نگاه در

ـــا .است اسـلام محور ديتوح  به يبندیپا شار ،» که ميابیيم در اسلام نید منابع و يمبان در قيتدق بـ

 هک اســت نموده برخوردار يتيموقع از حکم كی عنوان به شیخو يعیتشــر نظام در را حجاب و عفاف

 را آن ميمستق ينواه و اوامر از ادهاستف با شار  بلکه .باشـد داشـته دخالت تواندينم آن در مکلف اراده

 اســقاط) حق يهايژگیو به توجه با «اســت نموده بار آن بر را يخاصــ يحقوق آثار و شــمرده واجب

 واعدق ميتنظ با آن تبع به و درگذرد حق نیا از توانديم شــخص که اســت (يریپذ انتقال و ،يریپذ

 افعف به يبندیپا بودن حکم به اذعان با اما .نمود حجاب و عفاف حفظ به ملزم را يو شـودينم آمره

 و مکلفان عموم يبرا احکام تيعموم ،اســقاط جواز عدم جمله از حکم آثار گرفتن نظر در با وحجاب

 التزام به بر ای نمود واگذار فرد به را حجاب و عفاف به التزام توانينم مفاسد، و مصالح از احکام تيتبع

 از يکی که یيآنجا از نیبنابرا .دینما توافق گرید موارد در آن به التزام عدم و يموارد در آن به

 است قانون هيناح از الزام بر دال قواعد ميتنظ لزوم ،وحجاب عفاف بودن حکم بر مترتب آثار نیترمهم

 يانگار رمج لزوم توانيم نظر مورد موضـو  بودن مدار فيتکل رييتعب گرید به ایو بودن حکم اثبات با

  نمود اذعان آن وبه انيب را دهیپد نیا

 انســان نگاه يدارا که اســت يحقوق يهانظام از برگرفته حجاب و عفاف همقول به هانگاه گرید 

 و يفرد يرفتارها در را يآزاد اصــل هانظام نیا باشــند؛يم عقل ياديبن خود و یيگرا فرد و يمحور

 امور به مربوط يرفتارها و بدن به مربوط يرفتارها در يآزاد اصل و داننديم يجار انسـان ياجتماع

 انیجر زنان و مردان به نسبت پوشش يآزاد اصـل يحقوق يهانظام نيچن در ابد،یيم انیجر يعفاف

 ای يگرید به اضــرار موجب که شــونديم پوشــش به ملزم افراد يزمان تنها اصــل نیا اســا  بر .دارد

 با اکنون .دهديم نشــان جامعه رشیپذ مورد حســنه ياخلاق يهاارزش با يتناف ای و عموم به اضــرار

 رشیپذ وردم حسنه اخلاق با شوديم ريتعب يانیعر به که حجاب از يامرتبه گفت دیبا امر نیا به توجه

 کردیرو با محور ديتوح يحقوق نظام از که يمحور ديتوح هینظر در .است تعارض در جوامع از ياريبس

 حاکم يحقوق اصل محور انسان يحقوق نظام برخلاف رد؛يگيم نشـأت گرا معاد و انسـان يالله فهيخل

 هک يابعاد ههم در حجاب و پوشـش و اسـت حاکم تحفظ اصـل بلکه سـت،ين يآزاد يعفاف روابط بر

 و بنديب و روابط در عفاف تیرعا عدم صورت در اسلام يحقوق نظام .شود تیرعا دیبا شد اشـاره ابتدا

 تيسئولم فوق اصل بر علاوه کند،يم استفاده یيجزا استيس و يفريک قواعد از يجنس روابط در يبار

 و معروف به امر رو نيهم از که است مطرح اسـلام در هم گریکدی به نسـبت ياخرو و يويدن متقابل
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 يبندیپا عدم نیا که ست مبنا نیا بر ( 281 ـ 280 :8234ا،ين )حکمت «.شوديم مطرح منکر از ينه

 اســا  بر و شــوديم محســوب جرم اســت ياجتماع فيتکل که نیا به تیعنا با حجاب و عفاف به

 افعف به تیرعا وجوب محور خدا يحقوق نظام.کند بازخواست توانديم را اد فر ا نیا حکومت ،نيقوان

ــرع فيتکل كی و اســقاط قابل ريغ و یيخدا يحق حجاب و ــا  بر .باشــديم ياجتماع يش  اس

 ستا واجد را مصداق نیبارزتر بعنوان ،حجاب به ميتعم تيقابل عفاف يارزشمند ،مذکور يهاپژوهش

 عنوانب همواره و کهن يهانيآئ و نید در واجب يحکم ،بودن يفطر ليبدل عفاف شكيب گفت دیوبا

  .است بوده يبشر مختلف جوامع در «ياخلاق يدهایبا» شمار ودر دهیپسندو ارزشمند يمفهوم

 يواخلاق ينيد منابع در عفاف يشناس مفهوم

 شده برده کار به مختلف يمعنا ميمفاهدر قرآن، يعنی اسـلام نید منبع نیترمهم در عفاف به يبندیپا

 دنیورز عفاف به هيتوص م،يتی مال به تجاوز از يريجلوگ جهت که میشـاهد ات،یآ از يبرخ در .اسـت

 روح وسلامت يجنس قوه کردن رام جهت ،اتیآ از يگرید دسـته در و (6 / )نسـا  هیآ مانند .شـوديم

 عفت ،نیا بنابر .نور ســوره 23 هیآ مانند ،شــده شــمرده لازم دنیورز عفاف ها،يوآلودگ گناه از وروان

 در عفاف گونه چند ســتاربک .اســت وواجب لازم وجســم روح يســلامت يبرا نامحرم، لمس از يوپاک

ــان ،قرآن ــت نیا از نش ــلام، در که اس ــت يدرون حالت هم عفاف، اس  و کننده کنترل نقش که اس

 از اعم يانسـان يهاکنش و رفتارها در شیهانشـانه که دارد يرونيب يهاهیرو هم و دارد را يدهجهت

 با يهاعمتن از يکی عفاف به يبندیپا ،اسلام منظر از .است گذارتأثير  يدارید و يداريشـن و يگفتار

 حصار انسـان يبرا کهيطور به اسـت، نهاده بشـر ارياخت در يفطر طور به خداوند که اسـت يارزشـ

 ،ياله عهیدو نیا به يبندیباپا نيهمچن .کنديم يريجلوگ آن در گانهيب نفوذ از و کرده جادیا يمحکم

 با .رســدب ياله قرب به و يط را يتکامل ريســ ،بماند امان در يطانيشــ يهاوســوســه از توانديم بشــر

 در قرآن در تایآ زولن یيطباطبا علامه ،زانيالم ريتفس جمله از نیمفسر از يبرخ ريتفاس از يريگبهره

ــــ 87 :8085 ،یيطبا)طبا نهیمد ــر مانند خاص مخاطبان يبرا عفاف به يبندیپا حکم (86 ـ  همس

 انجام رحلهدرچندم حکم مورد قیمصــاد گریود مومن مردان و مومن زنان مانند عام امبرومخاطبانيپ

   :است گرفته

 در سپ د،یساز شهيپ يتقو اگر سـتند،ين زنان ریسـا از ياحد مثل شـما امبر،يپ همسـران يا :اول

  (23 / )احزاب .دیيبگو کوين سخن و فتديب طمع به دل ماريب که دينکن یيدلربا گفتن سخن

 شکارآ را خود هاىنتیز م،یقد تيجاهل مانند و دينيبنش تانیهاخانه در (امبريپ همسران يا) :دوم 

  (22 / )احزاب . .ديکنيم
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 (72 / )احزاب ديبپرس پرده پشت از د،يپرسيم يزيامبرچيپ همسران از چون :سوم

 ودخ بر را شان(یهاي)روسر شانیهامقنعه بگو، مؤمن زنان و دخترانت و زنان به امبر!يپ اى :چهارم

 (73/  )احزاب .کنند كینزد

 .اســت رتزهيپاک آنان براى نیا که، ورزند دامنىپاک و نهند فرو دهید بگو! مانیا با مردان به :پنج

 (24 نور/)

 خود نتیز و کنند حفظ را شیخو دامان و بندند فرو را خود دگانید بگو، مانیا با زنان به :شـشم

 ...و اندازند فرو شیخو يهانهيس بر را خود يهاروسرى دیبا و نسازند، آشکار است، انینما آنچه جز را

 (28 /)نور

 (23 / )نور .کنند شهيپ عفت دیبا ابندين نکاح لهيوس ومرد( )زن آنانکه و :هفتم

  (64 / نور) .نهند نيزم به شیخو جامه .ستين يباک ندارند، ازدواج ديام که ائسهی زنان :هشتم

 .اســت )ص(امبريپ زنان خاص وســوم دوم ،اول مرحله اتیآ ،گفت توانيم ياجمال حيتوضــ در 

 مردان ژهیو عفاف، تیرعا پنجم مرحله و مؤمن زنان تمام وامبريپ دختران و زنان شامل ،چهارم مرحله

 هرمرحلود کنند شهيپ عفت دیبا ومرد زن هفتم درمرحله و .اسـت زنان تمام به خطاب ،شـشـم ومرحله

 نید عمنب گرید در .گردديم يمنتف آن وجوب ،ف عفا تیرعا علل نبودن ليدل به هک میشاهد تمشـه

 رقرارب يجد تقابل «عفت» و «يپرست شـهوت» انيم ،اتیروا مضـمون در ،یيروا منابع يعنی ،اسـلام

 عام، يمعنا در يپرســت شــهوت .ســتندين فيعف پرســتان شــهوت ،که اســت جهت نيهم به و اســت

 از اطاعت در يدارشتنیخو عام، يمعنا در عفت و است ليم آن برآوردن يبرا تلاش و نفس خواهش

 زين ) (يعل حضــرت امام دگاهید در .اســت نیتبا دو نیا رابطه واقع در .اســت ينفســان يهاخواهش

 يمعن به را عفاف ) (يعل امام .اســـت خوردار بر عيرف و ژهیو يتيواهم ارزش از عفاف موضـــو 

 اف،)عف «زهاده  العفافُ» :دیفرمايوم کننديم معنا باشــد، آشــکار گفتار و کردار در که يدارشــتنیخو

 فيدرتوص البلاغه نهج 832رخطبهد و (273 / 6 :8217 ي،شهرير) .است يدارشـتنیخو و يزهدورز

 و تاس اندک شانیها)درخواسـت «... فهيعف اَنْفُسـهمْ و فهيفخ حاجاتهم ...» :دیفرمايم نيمتق صـفات

ــتند پاکدامن و فيعف ــانیا نظر از (.هس ــأن ،ش ــأن از فراتر يحت يپاکدامن و عفت ش  يف مجاهد ش

 ملكاً كوني ان فيالعف لكاد فَعَف َ قدر ممن اجراً باعظم اللهليسب يف ديالشه االمجاهد ما» .است اللهليسب

 وانت که ســتين يپاکدامن انســان پاداش از بالاتر خداوند، راه در ديشــه رزمنده )پاداش «الملائكه من

 گانفرشت از يافرشته که است كینزد پاکدامن انسان .سـازدينم آلوده را خود يول دارد، را گناه انجام

 جه،ينت يمعنا به آن مشــتقات و هاواژه نیا البلاغه،نهج در (333 :050 ،حکمت يدشــت) (.گردد ياله
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 ،ي)دشت است شده برده کاربه معادل يهاواژه و مترادف صورت به عفت شـرم، ا،يح ،يپاکدامن عفاف،

 جمله واز اســت عفاف به يبندیپا وجوب ان،یاد در مشــترک موضــوعات جمله از (218 / 28 :8214

 بر علاوه .هستند ) (وسـفیو ) (میمر حضـرت وقرآن، مقد  تابک در شـده نامبرده يعمل يالگوها

 تيهما از که اســت کردن شــهيپ يپاکدامن و عفت يمعن به عفاف ،اخلاق يعلما دگاهید در منابع نیا

 ،صفت چهار جمله واز کوين اخلاق تمام شهیر و مرجع اخلاق يعلما نظر در .باشديم برخوردار ياژهیو

 اخلاق کتاب در ،يطوس خواجه دیآيشـمارمهب كين اخلاق يبنا ریز .عفتو عدالت ،شـجاعت ،حکمت

 :دیوگيم و آورديم انيم به سخن اخلاق چهارگانه لیفضـا از نفس، بیتهذ قراردادن مبنا با ،يناصـر

 عدالت آن و يعمل قوت بیتهذ ،دوم است، حکمت آن و ينظر قوت بیتهذ ،اول بود، چهار لیفضا»

 «.است فتع آن و يشهو قوه بیتهذ چهارم، است، شجاعت آن و يعصـب قوه بیتهذ سـوم، .اسـت

 يهرزگ لهیرذ عفت، مقابل در که است يالهیرذ ل،یفضا نیا از كی هر مقابل در .(71 :تابي ،ي)طوسـ

 ايدن تمحب آن نیترمهم ،که دارد يشماريب يسو جینتا و کنديم یينماخود که است يبار بندويب و

 عوامل از يکی ،داشـتن حجاب آن مهم مصـداق و عفاف ،اسـا  نیبرا .اســت یيگراآخرت از زیگر و

 عفت ،ياخلاق نظر از نکهیا جهينت .است اخلاق منظر از جوامع يبرا سقوط ورطه در افتادن ،رانهيشـگيپ

 نظر از انسان تکامل و سلامت جهينت در و تعادل نقطه به انسـان اعمال رسـاندن موجب کردن شـهيپ

 نیآخر بعنوان اســلام، امبريپ ،که اســت جهت نیبد .اســت جامعه ســلامت ،تاینها و يجســم و يروح

 ،است بقر ريمس در کمال مرتبه نیبالاتر به انسـان رسـاندن خودکه، رسـالت فلسـفه در ياله آوراميپ

 شــانیا رســالت ،يعنی (803 / 2 :8216 ،يشــهر ي)ر «الاخلاق المکارم لاتمم بعثت انما» :دیفرمايم

 و هايديپل زدودن و نفس هيتزک قیطر از ،عفاف جمله آن واز يانســـان اخلاق به يبخشـــ کمال

 است يروح يهايماريب

 عفاف حوزه در رانيا ياسلام يجمهور اقدامات

 ،يفرهنگ ،يارشــاد اقدامات انوا  از يآگاه گرو در عفاف به يبندیپا گاهیجا و تياهم کردن فهم

 که است احصليذ مراکز شناخت نيوهمچن آن يشناس وگونه يونظارت یياجرا ،ياستگذاريسـ ،ينيتقن

 .شوديم پرداخته آن به ادامه در

ــال از :7531 تا 7531 سااا  از اقدامات الف( ــال تا 8275 س  ها،وزارتخاته ،مراکز 8273س

 تیرعا لزوم جهت به يداخل يهابخشــنامه ایو يســازمان شــکل به یيهاهياطلاع ادارات و هاســازمان

 کردند صادر ياسلام نظام در حجاب تیرعا ضـرورت در ينيخم امام يسـخنران از بعد ،وحجاب عفاف

   .گرفتيم انجام وحجاب عفاف جیترو در يارشاد ـ يفرهنگ قالب در هاتيفعال شتريوب
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 اعتقادات اسا  بر عملا ياسلام جامعه تیکثرا چه اگر :75 13 تا 7531 ساا  از اقدامات ب(

 هاهو گر رانیا جمله واز جوامع همه ودر شــهيهم اما، ،بودند ارزشــمند مقوله نیا بندیپا يواخلاق ينید

 رفتار نانآ با يمندوضابظه يقانون الزامات قیطر از صرفا است لازم که، هستند زیگر قانون یيهاوجمع

 تیعار موضو  با يقانون مواجهه يچگونگ منکرات، با مبارزه يهادادگاه ليتشک با ،جهت نیا به .شود

 يشــورا توســط 82 73 ريت 86 از قانون نياول .گرفت قرار دادگاه، نیا برعهده عفاف تیرعا عدم ایو

 ومرتبط الصلاح يذ ومراکز افراد توسط یيهامصـوبه نیا دنبال به .شـد 3اعلام يدولت مراکز در انقلاب

 يومذهب ينید يهاتيواقل مردم عموم يبرا يعموم يفضــا يبرا یيهابخشــنامه و هاالعمل دســتور

 نیا صــدور جهت به کشــور در اغتشــاش جادیا در تحرکات به توجه با .شــد اعلام الاجرا ولازم صــادر

 يعموم عفت و عفاف تیرعا لزوم يحاو را هیاخطار ســال نيهم در منکرات با مبارزه رهیدا ،مصــوبه

 يدولت مراکز ژهیو قانون8263 واسفند 8264 سال در ياسلام يشـورا مجلس بکار آغاز با .کرد صـادر

 در يعموم عفت تیرعا لزوم با 3 راتیتعز قانون 847 ماده 826 3 مرداد 83 ودر بیتصو موضـو  در

 مجازات قانون 621 تبصره 8257سال در انقلاب يهادادگاه يريگشکل از پس .شـد بیتصـو مجلس

 قانون هاده ،فاصــله نیا در .کرد2 نيمع طیشــرا ليدل به امر نیا يبرا را يشــتريب مقررات ،ياســلام

 ل)جدو .شد بیتصو مجلس، در مايوس صدا يهاوبرنامه يمشـخط قانون جمله از مراکز يبرا يصـنف

 و ياشهیر تفاوت .است ياسلام ریشعا اقامه به موظف ياسـلام دولت نا يقی مذکور يمبنا اسـا  بر (8

 يجراا دغدغه دیبا زيچ هر از قبل ياسلام دولت که است نیا در هادولت گرید با ياسلام دولت ياساس

 در نیابرابن.شود قائل تیاولو هاآن يبرا و باشد داشته را اسلام ياجتماع نيقوان و احکام و ياله ریشعا

 از يريجلوگ و ياسلام فرهنگ و نيقوان حدود حفظ ،ياسلام ریشـعا اقامه ياسـلام دولت فیوظا را 

 (62:8214 ،يزدی )مصــباح .شــوديم جامعه در ياســلام فرهنگ فيتضــع موجب که اســت يرفتار

 امر نیا بر دیبا ياسلام دولت که است عفاف به يبندیپا مهم نیا قیمصـاد نیبارزتر جمله از دیترديب

  .دینما اقدام

 يذاراستگيس کشور در کردیرو نیشتريب ،يزمان فاصله نیا در :7548 تا7511 ساا  از اقدامات ج( 

ــت بوده یيواجرا ــتا، نیا در .ينيتقن نه و اس ــورا56/ 88/ 80 خیتار در راس  در ،يفرهنگ انقلاب يعال يش

 يمبان و اصول چارچوب» عنوان با بند 86 در را ياصول 082 جلسه در خود ياستگذاريسـ تیمامور يراسـتا

                                                                        

بر  يانقلاب که در آن زمان به منزله قوه مقننه بود، مبن يمصوبه شورا 2در صـفحه 8273هان، يروزنامه ک 88421درشـماره  .8
 چاپ شد.  يها دولتسازمان يها در ادارات وتمامبودن حضور بدون حجاب خانم ير قانونيغ
 گردد.يضربه شلاق محکوم م 50ظاهر شوند، به يدر معابر وانظار عموم يبدون حجاب شرع يو زنان ياگر عفت عموم .3
 . ينقد يال جزایاز ده روز تا دو ماه حبس واز پنجاه هزار تا پانصد هزار ر. 2
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 گســترش يراهبردها» 766 جلسـه درو رسـاند بیتصـو به را «عفاف فرهنگ سـترشگ یياجرا يهاروش

 عفاف فرهنگ گسترش ياجرا يراهکارها» مصـوبات شـدن یياجرا جهت و بیتصـو را 3«عفاف فرهنگ

 .شد بیتصو است، يعال يشورا ،ياقمار يشوراها از که يعموم فرهنگ يشورا در 3«وحجاب

 از ميتوانيم فوق اقدامات ،بر علاوه :7511 تا 7531 ازسااا  يجيوترو يفرهنگ قدامات (د

 ه،یشرن کتاب، چاپ قالب در يفرهنگ اقدام و برنامه صـدها از توانيم ،تاکنون تا انقلاب از بعد يابتدا

 جهت به هک میربب نام ... شعرو ،لميف پيکل هيته ،شگاهینما يبرگزار ،هاشیهما و يعلم يهانشـست

 2.شوديم يخودار اختصار جهت به آن ذکر از ،بودن انکار قابل ريوغ کثرت

 (7541 اااا 7511) واز متمركز( ري)غ 7543 سااا  تا يروزيپ از بعد ينظارت اقدامات (ه

 فکش قانون رسوبات زدودن عفاف، فرهنگ گسترش يراسـتا در اقدامات نیترمهم جمله از :متمركز

 آن ا ياح يپ در هم هنوز يبرخ که بود کشــور در دوم يپهلو مدرن شــبه وفرهنگ يرضــاخان حجاب

 يبرا امعهج از رذائل زدودن حتريصـح ريتعب به ای عفاف به يبندیپا هدف به يابيدسـت .وهسـتند بوده

 ياقاخل و ينید يآموزها کردن نهیونهاد نشر با اول مرحله در الا شد ينم حاصـل فضـائل به آراسـتن

 با اما .دش انجام يومقتض مختلف اقدامات شگفتهيپ براسا  که .يمقتضـ مقررات وضـع بعد حله ومر

 بقال در ت مصوبا ياجرا بر نظارت که گرید يسو واز مقطع نیا در جامعه تيووضع طیشـرا در دقت

 وحجاب عفاف موضو  به تر يجد توجه لزوم .بود متمرکز ريوغ يبخش 8217 سال تا ومقررات قانون

 هک بود لیدلا نیا بر .دیگرد موجب را يقانون مصــوبات ،خصــوصــا اقدامات هيکل بر نظارت جهت به

                                                                        

وزارتخانه  84(به تصویب رسيد و 8210( بند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي )05دهاي گسـترش فرهنگ عفاف، در )راهبر» .8
 سازي و اجراي این مصوبه شدند.( مصوبه مز بور مسئول پياده06و تعدادي از نهاد غير دولتي و انقلابي طبق بند )

ه از جمله شـوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است شـوراي فرهنگ عمومي ک 035در جلسـه « راهکارهاي اجرایي. »3
به تصــویب رســيده، در این مصــوبه ســياســت و راهکارهاي شــورا مبني بر اولویت قرار دادن موضــو  عفاف و عجاب در برنامه 

ه معروف و سنت امر بهاي مورد تأکيد قرار گرفته است، راهکارهاي سلبي و ایجابي ها، نظارت و ارزیابي عملکرد دستگاهدسـتگاه
ذار و هاي مختلف قانونگهاست همچنين در این مصوبه وظایف و اقدامات دستگاهو نهي ازمنکر از جمله موارد تأکيد این سـياست

ها عبارتند از: فرهنگ ( مورد آمده اســت. اســامي ده وزارتخانه وتعداد اقدامات ویژه هر یك از آن231اجرایي و فرهنگي به تعداد )
ها و (، علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه7(، اقتصاد و دارایي )38(، آموزش و پرورش )28(، وزارت بازرگاني )38اد اسلامي )و ارشـ

مرکز  80( و 5(، راه و ترابري )3( مســکن و شــهرســازي)88( وزارت کشــور )7(، کار و امور اجتماعي)84مراکز آموزش عالي )
(، 7(، قوه قضایيه )88(، سـازمان ميرا  فرهنگي و گردشـگري )6ند: نيروي مقاومت بسـيج)سـازمان غيردولتي و نهاد انقلابي مان

(، معاونت امور زنان و خانواده 83(، سازمان تسليحات )80(، سازمان ملي جوانان )38(، نيروي انتظامي )28سـازمان صـدا و سيما )
(. 88( ســتاد احياي امر به معروف و نهي از منکر )88(. 84( شــهرداري )84(. 81( ســازمان تربيت بدني )3(. 6ریاســت جمهوري)

 (3ریزي )( سازمان مدیریت و برنامه80(. 5( مجلس شوراي اسلامي )82(. 7( سازمان بهزیستي )83
ها در موضــو  نامههاي پژوهش وپایان. براي نمونه کتاب مأخذشــناســي پوشــش که به توصــيف اجمالي کتب، مقالات،طرح2

ـــده یپا 74و يطرح پژوهشـــ 834مقاله،  8444ش از يبجلد کتاب، 244تعدادقریب به  وپرداخته  رابه عنوان ان نامه انجام ش
 (8211)قوي وهمکاران، ) نه آورده است.ين زمیاقدامات در ا



     39    جمهوري اسلامی ایرا شناسی عفاف وحجاب در وضعيت

 به و بیتصــو3«حجاب و عفاف طرح يابیارز و نظارت يشــورا ليتشــک هنامنیيآ» موضــو  با مرتبط

 ياقمار يشــوراها در زين مصــوبه يتعداد نيب نیا در .شــد ابلاغ هاوســازمان مراکز ها،هدســتگا هيکل

 ودارنم در که هديرس بیتصـو به کشـور وزارت جمله از ربطيذ ومراکز يفرهنگ انقلاب يعال يشـورا

   .است آمده8شماره

 عفاف حوزه در اقدامات يشناس گونه ا 7مودارن

 

                                                                        

 يعاليدرجلســـه چهارم شـــورا 8217/ 8/83طرح عفاف و حجاب مصـــوب  يابینظارت و ارز يل شـــوراينامه تشـــکنیيآ .8
/ 0مصوبه ) يو نظارت بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به منظور سنجش و نظارت بر حسن اجرا ي، هماهنگيشیاندهم
ا با ن شــورینامه انیين آیل شــد. در ايتشــک يانقلاب فرهنگ يعال يگسـترش فرهنگ عفاف( در شــورا يراهبردها8210/ 7

 شود. يده مينام« يابینظارت و ارز يشورا»عنوان، 
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 عفاف حوزه در يهااستيس و نيقوان ،نيترمهم يصورتبند

 يعموم مختلف سطوح در عفاف خصـوص در 3هااسـتيسـ و نيقوان نیترمهم ،يبندصـورت نیا در

                                                                        

ــلام يدر جمهور يقانونگذار يمرجع اصــل .8 ــورا،رانیا ياس ــلام يمجلس ش ه در نظام يگاه ولي فقیاســت، اما با توجه جا ياس
ره در زم يانقلاب فرهنگ يعالینه مصــوبات لازم الاجرا  در شــوراها ونهادهاي انقلابي کشــور، مصــوبات شــوراياســلامي در زم

 ف مصوبات مجلس آورده شده است. یبات شورا در ردق مصوين علت در تحقیگردد. بديضوابط لازم الاجرا محسوب م

اقدامات

يتهاي مراكز و سازمانهاي دولتي و غير دولتي و شخص
علمي و فرهنگي

اقدامات فرهنگي

اقدامات تقنيني

ب، تقنينن و خط مشي گذاري توسط شوراي انقال)
مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب 

(فرهنگي

اقدامات ارشادي

هبر و بيانات ر( ره)ارشادات وفرمايشات امام خميني 
معظم انقالب

اقدامات سياستگذاري

هنگي در سياستگذاري توسط شوراي عالي انقالب فر
ي نقشه مهندسي فرهنگ: اسناد باال دستي مانند

تحول در كشورو، سند دانشگاه اسالمي، سند بنيادين
...نظام آموزش رسمي كشور و

اقدامات اجراييوترويجي

راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

آئين نامه اجرايي مد و لباس

ها و مراكز مختلف دولتي و غير دولتي _اقدامات سازمان

اقدامات نظارتي

آيين نامه شوراي نظارت و ارزيابي طرح عفاف 
وحجاب

بخشي از مصوبات ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق 
شهروندان
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 بیتصو و نیتدو مراکز نیمهمترو 3 و 8 شماره جدول در ياسلام جامعه طیشـرا با متناسـب يوصـنف

 و نیترعام شامل صرفا جدول نکه،یا توجه قابل نکته .اسـت آمده2 شـماره نمودار در ومقررات نيقوان

 به که است موجود ... و هاوزارتخانه در ودستورالعمل بخشنامه نامه،نيآئ هاوده اسـت نيقوان نیترمهم

 يشورا مجلس با مرتبط موارد هيکل ،نکهیا ذکر قابل .اسـت شـده يداردخو آن ذکر از اختصـار جهت

ــلام ــورا ،ياس ــوراها ،يفرهنگ انقلاب يعال يش ــا قوه ،آن ياقمار يش  زا يبرخ اطلاعات و هیيقض

ــا از ها،وزارتخانه ــتفاده مراکز نیا تیس ــده اس  نيهمچن و يخودار منابع تکرار از جهت نيهم به ش

 .است شده گرفته موجود اسناد از انقلاب اول در صادره يهاوبخشنامه هادستورالعمل ،نيقوان

 جامعه عموم يبرا عفاف ها،استيس و مقررات ن،يقوان نيترمهم .1 مارهش لودج
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 هان،ي)ک (،86312 ش ،3ص8273 / 0/ 86 )اطلاعات، ياسلام پوشش تیرعا قانون انقلاب، يشورا مصوبه ـ 
 ( 88421ش 2ص8273

 / 0 / 33هان،ي)ک (ياسلام پوشش تی)رعا وابسته منکرات با مبارزه رهیدا هی(اخطار 7) ماده انقلاب، کل دادستان ـ 
 (88402ش 2ص8273

 (88281 ش ،0ص ،8264 /0 /6 هان،ي)ک ياسلام ظواهر تیرعا منکرات، با مبارزه )دادگاه انقلاب کل دادستان ـ 
 ( 8263/ 7/ 81) (847) ماده راتیتعز قانون ،ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 

 ،يزادانيپ ي)زارع (8261 / 3 /37) مورخه کار طيمح در ياسلام وحجاب يشرع ظواهر تیرعا ه،یيقضا قوه مصوبه ـ 
8234: 722) 

 با ریامغ و منحط فرهنگ کنندگان جیترو درباره مجازات اشد اعمال و قاطع برخورد )قانون هیيقضا قوه بخشنامه ـ 
 (727 :8234 ،يزادانيپ ي)زارع (8253 / 2/ 0) مورخه ،ياسلام شئون

 (6/8257/ 37) (621) ماده تبصره (ياسلام مجازات )قانون راتیتعز دیجد )قانون ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 

 (8253/ 84 /0) ياانهیرا يافزارها نرم آورندگان دیپد حقوق از تیحما قانون ،ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 
 (8210 / 8/ 33) )فحشا ( يعموم عفت يمناف وجرائم منکرات اشاعه از يريجلوگ )بخشنامه( هیيقضا قوه ـ 

 ( 8217 / 84/ 83) سال در لبا  و مد يسامانده قانون ،،ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 

 (8215 /0/ 3) لبا  و مد قانون یياجرا نامهنیيآ فرهنگ( ونيسي)کم دولت تئيه مصوبه ـ 

 (8211 / 2 / 7)ياانهیرا میجرا ،قانونياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 
 از يبخش که (8211 / 3/ 3) وعفاف حجاب فرهنگ گسترش امر در کلان يهااستي)س کشور وزارت مصوبه ـ 

 مورخه يسازمان درون يهابرنامه العمل دستور و است شهروندان وحقوق يعموم تيامن میحر از انتيص ستاد مصوبه
 .است شده ابلاغ و بی(تصو 823 8/ 82/83)
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 8/ 33 (8256 /88 / 80) 082 جلسه عفاف گسترش یياجرا يهاروش و يمبان اصول، ـ 

 (8256/ 0/3)084 جلسه ورزش ياجتماع ـ يفرهنگ يهااستيس ـ 

 ( 3/83/8255 7) (88 ـ 3 )بند 023 جلسه توسعه سوم برنامه يفرهنگ يکل يهااستيوس اهداف ـ 

 ( 8253/ 3/ 6) 6 بند 2 ماده 068 جلسه پروانه صدور و شینما بر نظارت ضوابط ـ 

 (8253/ 7/ 37) 066 جلسه ،يآموزش مراکز شدن ياسلام يراهبرد يهااستيس ـ 

 (8218 / 86/5) 747 جلسه زن روز يغيتبل ـ يفرهنگ يهااستيس ـ 

 ( 8213 / 3/ 86) 786 جلسه زنان يالملل نيب يهاتيفعال استيس ـ 

 د( دبن و ب، بند سوم فصل الف، بند دوم )فصل .ا .ا .ج نظام در زنان يهاتيمسئول و حقوق منشور ـ 

 (8212/ 6 / 28) 706 جلسه

 (8210 / 7/ 0)766 جلسه عفاف فرهنگ گسترش يراهبردها ـ 

 (8210/ 84 / 82) 035 جلسه حجاب و عفاف و فرهنگ گسترش یياجرا يراهکارها ـ 

 رمچها جلسه يشیاندهم يعال يشورا مصوبه حجاب، و عفاف طرح يابیارز و نظات يشورا ليتشک ـ 

)8 /83/8217) 

 يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ياستان يابيارزش و نظارت يشورا ليتشک نامهنیيآ ـ 

 (3 /88 /8216) 

  ،يعموم فرهنگ يشورا مصوبه حجاب و عفاف فرهنگ گسترش یياجرا يراهکارها ـ 

(82 / 84 / 8210) 

 يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ،)2 بند( يعموم و يرسم يآموزش نظام در تحول نیاديبن سند ـ 

 ( 8234 /5 /7)635 جلسه

 )37/0/33( 527 جلسه يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه (80 )راهبرد ياسلام دانشگاه سند ـ 

 يعموم و يرسم يآموزش نظام در تحول نیاديبن سند يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ ـ 

 (8234 2)بند 

 37/0/33 مورخ 527 جلسه ياسلام دانشگاه سند يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ 

 و افعف فرهنگ گسترش یياجرا اقدامات يليتکم مجموعه» يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ 

 ( 83/6/31 (134 جلسه «حجاب

 يگفرهن معاونت يشنهادي)پ ياحرفه اخلاق و پوشش تیتقو و حفظ يبرا ياتيعمل اقدامات مجموعه ـ 

 و هادانشگاه شدن ياسلام يشورا 88/6/31 مورخ 228 جلسه مصوب ؛يفناور و قاتيتحق علوم، وزارت

 (يآموزش مراکز

 يآموزش ،يدولت ريغ و يدولت هاوسازمان مراكز ژهيو مقررات و نيقوان نيترمهم ا 2ش جدو 
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 ـ مصوبه شوراي انقلاب )قانون لزوم رعایت پوشش اسلامي در ادارات(  
 (86312ش  2ص 73/ 86/0)اطلاعات 

 7هاي دولتي هاوسازمانـ بخشنامه نخست وزیر رعایت حجاب اسلامي به کليه وزارتخانه 
/  3/ 0هاي اجرایي )( وبه کليه دستگاه8264/ 0/  38،به کليه واحدهاي نخست وزیري )8/8/8264

8260) 
 (610ـ  5ص 8234)زارعي پيزاداني، 

ها، ها،سازمانمي به کليه وزارتخانه(، رعایت پوشش اسلا8263/  83/ 84ـ بخشنامه رئيس جمهور) 
اداني، )زارعي پيز ها.هاوموسسات وابسته به آنهاي دولتي وابسته به دولت، بانكشرکت موسسات،

8234 :613) 

 (88281ش 0ص 8264/ 0/ 6ـ مصوبه دادگاه مبارزه با منکرات و نيز مراکز دولتي )کيهان، 

 (. 8261/ 3/ 37سلامي در محيط کار )ـ ـ قوه قضایيه، رعایت ظواهر شرعي و حجاب ا 
 (722: 8234)زارعي پيزاداني، 

/  5/ 36نامه نظارت بر نمایش وصدور پروانه نمایش )صوبه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، آیينمـ  
 (053: 8234( زارعي پيزاداني، 8258

 (3825/ 3/ 5ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي، قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) 
/ 80ـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي، قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ) 

6/8250) 

 نامه اجرایي پوشش و لبا  مدار  جلسه ـ مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش و آیين 
 (038: 8234( )زارعي پيزاداني، 8253/ 7/  34) 673

 52 7مه تعليم وتربيت دوره ابتدایي، جلسهراهنماي برنا ـ مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، 
 (030: 8234( )زارعي پيزاداني، 8217/  0/ 35) 
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 آزاد يهاآموزشگاه بر ونظارت سيتاس ضوابط ،055 جلسه ،يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ 

 ( 821 8/4 / 38) يهنر
 حوزه در ا.ا.ج يفرهنگ يهااستيس ،014 و 051 جلسات ،يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ 

 (8214/ 81/3و/ 0 / 83) مطبوعات

 حجاب و عفاف فرهنگ گسترش یياجرا يراهکارها يعموم فرهنگ يشورا مصوبه ـ 
(82/84/8210) 

 32/84) لبا  و مد يسامانده قانون دولت، يفرهنگ ونيسيکم و ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 
/8217) 

 (8/83/8217( حجاب و عفاف طرح يابیارز و نظارت يشورا ،يشیاندهم يعال يشورا مصوبه ـ 
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 در ياسلام وآداب حدود حفظ نامهنیي(،آ838 )جلسه يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ 

 ( 7/8266 / 6) يعال آموزش وموسسات هادانشگاه

 سسات مو و هادانشگاه يعلم اتيه يانتظام مقررات قانون ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 

 (83/8260/ 33()83 ،بند5 ماده دوم، )فصل کشور يقاتيتحق و يعال آموزش

 ( 8253/ 7/ 37) 066 جلسه ،يآموزش مراکز شدن ياسلام يراهبرد يهااستيس مصوبه ـ 

 از پنجم فصل 3 بند و اول فصل 8 بند 754 جلسه يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ 

 (8210/ 5 / 36) يعال آموزش در زنان مشارکت ارتقا  يهااستيس

 شر  نیمواز با يپزشک مؤسسات يحت و يادار امور انطباق قانون ،ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 

 انطباق قانون ياجرا نامهنیيآ نیتدو جهت دولت تئيه مصوبه (8255) مقد 

 (80 /6/ 8214) 

  ا( ا )ج انیدانشجو يانضباط نامهنیيآ ،271 جلسه يفرهنگ انقلاب يعال يشورا مصوبه ـ 

 (8250// 7 / 80) د بند 6 ماده

 يرفتار و يفرهنگ شئون و يآراستگ دستورالعمل» ياسلام آزاد دانشگاه يفرهنگ يشورا مصوبه ـ 

 «(83/6/8235) ياسلام آزاد دانشگاه در
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 بسهال فروشندگان ومجازات تخلفات به يدگيرس نحوه قانون ،ياسلام يشورا مجلس مصوبه ـ 

 مور جلسه در رانیوز تئيه مصوبه وطبق (8267 /83 /3 1) سال يعموم عفت و شر  با مخالف

 (564ص 8234،يزادانيپ ي)زارع .گرفت انجام قانون یياجرا نامهنیيآ نیتدو (3/8261 / 34) خه

 (8251/ 3/84) شر  خلاف يهالبا  فروشندگان با قاطع برخورد ه،یيقضا قوه ـ 
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 رانيا ياسلام يجمهور در عفاف مقررات بيتصو و قانونگذار مراكز .2 نمودار
 

 

 ليتحل و فيتوص

 موضــو  نیا در شــده انجام يهاپژوهش نیترمهم جینتا از يريگبهره وبا شــد انيب آنچه اســا  رب

  است نييتب قابل ،لیذ ندیفرآ در عفاف حوزه تيوضع ليتحل

 جود مو تيوضع  مقدور تيوضع  مطلوب تيوضع

  .نمود انيب نگونهیا توانيم گروه شش در را موجود تيوضع :موجود تيضعو فيتوص الف(

 درشــ جامعه» .هســتند عفاف ياله قانون بندیپا ،بودن مســلمان ليدل به مردم، عموم :او  گروه 

 فرهنگ نندهک بیتخر مراکز با مردم ميمستق ارتباط گسترش و گانهيب يارتباط يهادستگاه روزافزون

ب مراكز قانونگذار و تصوي
عفاف در مقررات

جمهوري اسالمي ايران

(  1359)مصوبه شوراي انقالب 

مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

(ميمصوبات مجلس شوراي اسال)قوه مقننه 

قوه قضائيه 

دادستا     انقالب

بخشنامه قوه قضایيه

دادگاه مبارزه با منکرات

قوه مجريه

(1360)بخشنامه نخست وزير 

بخشنامه رئيس جمهور

هيئت دولت

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزارت كشور

وزارت ارشاد

وزارت آموزش و پرورش
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 اردد مراکز نیا از يریپذريتاث در یيبالا رتبه يدارا جوان نســل متاســفانه که اســت شــاهد را عفاف و

 عامل دهخانوا ليشکت قالب در داخل در جوانان يجنس يازهاين با متناسب و يمنطق یيگوپاسخ وعدم

 لهيوس به امروزه هارسانه قتيحق در .است وحجاب عفاف به يبندیپا يجا به يحجاببد وتوسعه رشـد

 لیبدت نهیهزکم و آرام راتييتغ جادیا يبرا ياجتماع و يفرهنگ يهاحوزه بر يرگذاريتأث يبرا يمهم

 ( 346 ـ 340 :8213 ان،ياني)بن .اندشده

 عفاف تیرعا به ملزم را خود ،تيامن وحفظ ياجتماع اخلاق جهت به صــرفا  گروه نیا :دوم گروه

  (76 :8216 ،يخواست زدی) ؛(34 :8216 پور، ي)قل .داننديم

 ان،يانيبن) .داننديم تیرعا به ملزم را خود يقانون الزامات ليدل به صرفا  هم گروه نیا :سوم گروه

  (808 ـ 821 :8213

 و دش پرداخته آن به پژوهش در که ،ياخلاق و ينید مستحکم يمبان وجود رغميعل :چهارم گروه

ـــ 868 :8216 زادگان، ي)مهدو کشـور نيقوان در آن به الزام لزوم و گاهیجا نيهمچن  ي)هاد (،838 ـ

ـــ 3 :8216 فاضل، ا  خصوص و حجاب و عفاف به يبندیپا و التزام چگونهيه گروه نیا متأسفانه (00 ـ

   .آورنديم فراهم را ياجتماع و ياخلاق يهايناهنجار اشاعه موجبات و ندارند را يعموم عفت تیرعا

 وجباتم دوهدفمن يزیربرنامه با ،هاگروه ليتشک ایو افراد از يبانيپشـت با که يگروه :پنجم گروه

 تندهس حوزه نیا در کشور نيقوان با مقابله خواستار و هسـتند حجاب و عفاف با ریمغا فرهنگ اشـاعه

 عفاف کردن ياسيس پروژه .ستنده جامعه در موضـو  کردن ياسـيسـ .8 مانند مختلف يهاترفند وبا

 :8213 ان،يانيبن) .کرد ههمواج آن، با ياريهش با است لازم که يکنون يفضـا در بيآسـ كی وحجاب

ـــ 342  اندکرده جادیا 3یيهاچالش اسلام نیدرد ياله حکم نیا وجوب در كيتشـک جادیا .3 (340 ـ

 در ياسلام نظام در مصـوب نيقوان هيعل بر را یيهاهجمه هاگروه يبرخ .2( 636 :8234 ترکاشـوند،(

 3.انددهیگرد باعث را وحجاب عفاف حوزه

                                                                        

ن موضو  یدر ا"ن ترکاشوند، آمده است يرحسيام ،(8486صفحه )« امبريدر عصر پ يحجاب شرع»به عنوان نمونه در کتاب  .8
ود وج يدر مستندات فقه يحیث صریم درست است، و نه احادیکه از زنان صدراسلام دار ينه تصور -سـر  يپوشـش مو -

س و .... حکم به لزوم یوابن ادر ي، علامه حلي، محقق حليخ طوســي، شــيد مرتضــيمانند ســ يعينامدار شــ يدارد ونه فقها
ا قرن بزرگ ت يوظهور فقها يس فقه جعفريتاس ين است که، از ابتدایقت اياند. حقپوشـاندن مو توسـط زنان مسلمان داده

 636: 8234،مطرح نکرده اسـت. )ترکاشوند "لزوم وپوشـش"سـر  ي: مودرباره يچ عبارتيازفقها  ه ي، کسـيهشـتم هجر
mirvand.persi anbbg.ir و om Baznagari. blggsppot. c) 

، يدر داخل و خارج در قالب سخنران يادیز يها، هجمهيستينيفم يهاانقلاب از طرف روشـنفکر نماها وگروه يروزيبعد از پ .3
ع حقوق زنان است ييت وتضیفانه محدوينکه حجاب و حضـور عفیمار ( و به بهانه ا 1زن ) يدر روز جهان یيمايمقاله، راهپ

 م. يرا، شاهد بوده وهست



     31    جمهوري اسلامی ایرا شناسی عفاف وحجاب در وضعيت

 تيسئولم مسند در مردم امانتدار عنوان به ينيوتقن یياجرا يهاهدستگا در نيمسئول :ششم گروه

 طیشــرا در .دارند عهده بر را نيقوان ياجرا بر ونظارت اجرا ،يقانونگذار ،ياســتگذاريســ و گرفته قرار

 نرفتار،حس بر نظارت است؛ ياسلام نظام سـتهیشـا که آنگونه ،نيومسـئول هاوسـازمان مراکز ،موجود

 ضــمن نژاديک ارتباط نيهم در .ندارند را لازم اهتمام يمقتضــ اقدامات در يهماهنگ و ،نيقوان ياجرا

 اظهار زنان عفاف و حجاب لهمســئ به هیســو كی نگرش و ينگر جانبه كی از زيپره بر کردن ديتأک

 یيهابينشــ و فراز و راتييتغ دســتخوش تاکنون انقلاب يابتدا از حجاب و عفاف تيوضــع» :دارديم

 توحد و يهماهنگ نبود حجاب، امر در طیتفر و افراط ،يمدار قهيسل جمله از يمختلف عوامل که شده

 ضــعف و متضــاد يالگوها هیارا ،ياصــول و درازمدت يهابرنامه نبود مختلف، يهادســتگاه انيم هیرو

 قیصد .(8217 نژاد،يک )رک، «است داشته دخالت آن، فلسفه و حجاب از هاخانواده و جوانان معرفت

ــتان ــروس ــوص نیا در اهم يس ــئل در» :دارديم اظهار خص ــد 74 حجاب همس ــ درص  متوجه ريتقص

 اسبمن بستر که است ... و يعال آموزش و ارشاد وزارت ،ياسلام غاتيتبل سـازمان رينظ یيهاسـازمان

 لذا ...تدافيم مسئله كی تيثيح از شديم شـکسته مسـتمرا  که يهنجار ...اندنکرده فراهم را يفرهنگ

 (32 :8216 ،يسروستان قی)صد .ميکن يبازخوان را نيقوان و نموده فیبازتعر را حجاب دیبا

ــع گفت توانيم نیابنابر  يعنوم ،ي)ماد هاتيظرف به توجه با ،عفاف به يبندیپا موجود تيوض

وصا  خص موضو  نیا در یيهاچالش وجود آن مهم لیدلا از يکی و ستين ،مطلوب تيوضع (يوفرهنگ

 قيتحق كی در حجاب، لهمســئ با برخود در يانتظام يروين هاچالش نهيزم در .هاســتروش اعمال در

ــئول ،يانتظام فرماندهان دگاهید يعلم ــا نيمس  زا يگروه و ربطيذ يجار امور در ونيروحان ،یيقض

 با ابطهر در جامعه نيمسئول و انيمتول نيب شد مشخص و دیگرد يبررسـ نتهرا يهادانشـگاه دياسـات

ــئول و انيمتول و ندارد وجود نظر وحدت حجاب، حدود و يبدحجاب کنترل  اب رابطه در ربطيذ نيمس

 ازجامعهين و موجود نيقوان نيب و ســتين برخوردار لازم تيشــفاف از قانون که معتقدند يبدحجاب کنترل

  :از عبارتند مذکور قيتحق گرید جینتا جمله از .ندارد وجود يهماهنگ

 اتابهام و يبدحجاب دهیپد با ياقهيســل يبرخوردها نهيزم در مذکور يهاگروه يهادگاهید نيب .8

  .دارد وجود يپوشان هم يقانون

   .است يريگسخت کاهش سمت به عمدتا  شده مطرح يهاشیگرا مجازات، نو  نهيزم در .3

 دهیپد كی عنوان به يبدحجاب لهمســئ با موافقت ضــمن انیپاســخگو اتفاق به بیقر تیاکثر .2

  .شود انجام يفرهنگ يهاوهيش به دیبا زين آن کنترل که اندکرده ديتأک يفرهنگ

 7/56 و يانتظام فرماندهان درصد 8/15 ون،يروحان درصد 7/33 ،یيقضا نيمسئول درصد 8/37 .0

 يآگاه و يارشــاد يهاروش قیطر از ســتیبايم ناجا که معتقدند مطالعه مورد انيدانشــگاه درصــد
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  .دینما اقدام دهنده

 انيلمتو و نيمســئول انيم نظر وحدت معد به را خود اعتقاد ان،یپاســخگو اکثر که نیا بالاخره .7

 در پورعيرف نيهمچن (883 :8216 منش، يمحبوب) اندداشــته ابراز ،يبدحجاب کنترل با رابطه در جامعه

 يهاسال در حجاب تیرعا نهيزم در که يدرون کنترل و يهنجار فشار که دهديم نشان خود قيتحق

 نیيپا زين حجاب با زنان به احترام نيهمچن و است افتهی کاهش اريبس 58 سـال در داشـته وجود 67

ــت؛ آمده  يرمذهبيغ طرف به يمذهب ارزش از و کند رييتغ جامعه كی يهاارزش يوقت» که چرا اس

 )از آن يهاســمبل دارندگان طبعا  شــوند،يم ارزشيب ياجتماع نظر از يمذهب يهاارزش يعنی برود،

 قيتحق جینتا جمله از .(866 :8256 پور،عي)رف «شـوديم رزشايب ای کم افراد نظر از زين حجاب( جمله

 نیا در افراد 35 /3 خوب دید نداشتن نشانگر يچادر افراد به نسبت نگرش يچگونگ مورد در يکاشان

 (350 :8215،يکاشان) .است موضو 

 لفمخت لیدلا به چه اگر اول، گروه سه موجود تيوضع فيتوص در :ممکن ايمقدور تيوضع ب(

 يناهنجار عامل هم ياجتماع طيمح در و هســتند حجاب و عفاف به بندیپا ،متفاوت يمبان بعضــا  و

 چهارم گروه ماا .رونديم شماربه تيامن و سلامت سازنهيزم ،حجاب و عفاف به يبندیپا با بلکه ستند؛ين

ــوابط تیرعا به ملزم را خود نه و قند خلا ا و نید بندبهیپا نه که ــ لازم ،داننديم مقررات و ض  تاس

 نیا يبرا ،هادانشــگاه جمله از مختلف اماکن در يقانون يهاتيظرف از اســتفاده با را بازدارنده اقدامات

 رایوپذ ردهک درک را قانون به الزام لااقل ســتند،ين واخلاق نید به بندیپا اگر حداقل تا کرد، ريتدب گروه

 و مزاحمت موجبات که برندارند قدم مخالف جهت در حداقل ای و شــوند مردم عموم با همراه و شــده

 ،زملا يفرهنگ اقدامات و يبخش يآگاه اول مرحله در ،است لازم گروه نیا يبرا آورند، فراهم را يناامن

 تیرعا و 13 اصــلخصــوصــا   و يصــنف ،يعموم نيقوان به تیعنا با دوم، مرحله در .ردیپذ صــورت

 ریپذاثر شده انجام اقدامات اگر و .رديگ انجام ،يمقتض اقدامات مقررات گرید و ياساس قانون 233اصل

 توسط نآ موانع رفع و يعموم عفت حفظ يراستا در تيثيح حفظ اصل تیرعا با يفريک الزامات ؛نبود

 دور يحت و يبندیپا يبرا مانع جادیا ســازنهيزم و جیترو عاملان ،پنجم گروه اما .شــود اقدام نيمســئول

 فراهم جامعه در را زا بيوآس ناهنجار يرفتارها نهيزم و هستند ياله وارزش هنجار نیا از افراد شـدن

                                                                        

اي است همگاني امر به معروف و نهي از منکر وظيفهاصـل هشـتم قانون اساسي )در جمهوري اسلامي ایران دعوت به خير،  .8
ب به مردم، مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کيفيت آن را قانون دولت نس و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،

 .)و المومنون و المومنات بعضهم اوليا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»کند. معين مي
 ر و.......ممنو  وموجب مجازات است.(يکه به حکم قانون دستگ يت کسيثيقانون اساسي )هتك حرمت وح 23 . اصل3
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 اب مواجهه .مغرض بسا چه و عاملند و آگاهند ،نيشـيپ يهادسـته برخلاف گروه نیا واقع در .آورنديم

 روهگ نیا که، است نیا ما امروز جامعه تيواقع ،متأسفانه .است يقانون يابزارها در محصور ،گروه نیا

 يفضا زا استفاده با مختلف يهاقالب با را هيف نحن ما در يبندیپا عدم جیترو در يمهمتأثير  و نقش

 .ردیذپ انجام گر،ید يپژوهش در آن يشناس بيآس است لازم ،که دارند يمطبوعات و يریتصـو ،يمجاز

 و يقانون ،ياستگذاريس ،يفرهنگ اقدامات ياجرا مسـئول مراکز و هاسـازمان يعنی شـشـم دسـته اما

 ث،بح مورد موضو  در که، است يهیبد .باشنديم نيقوان يخصـوص ياجرا حسـن بر نظارت مسـئول

 و وامانت انجام بلکه ،کندينم تیکفا يقانون و ياســتگذاريســ اقدام صــرفا ای و يفرهنگ اقدام صــرفا 

 يبندیپا يبرا بخش شتاب يحت و مؤثر عامل توانديم که است اقدامات نیا هيکل هدفمند و هماهنگ

 أسفانهمت کشور، در تاکنون که، اسـت نیا مهم نکته .کند تیتقو را، بازدارنده عوامل و بخشـد قوت را

 يفرهنگ نيولمسئ به يقانون نيمسئول کردن احاله و يقانون نيمسـئول به يفرهنگ نيمسـئول از کار ارجا 

ــرا آمدن بوجود در  و نيمســئول هيکل اســت، لازم بلکه .برد نخواهد و نبرده، شيپ از يکار موجود، طیش

 از زدن سربار و فیوظا احاله يجا به و بدانند مسئول جامعه موجود تيوضع مقابل در را خود ها،دسـتگاه

 ز،ين پژوهش از بخش نیا )البته .شــمرند متيغن را فرصــت ر،يخ به کردن ســبقت در تيمســئول يفایا

   (.طلبديم مرتبط يهادستگاه عملکرد يشناس بيآس جهت را مجزا يامقاله

 بود دخواه فيتوص قابل نگونهیا ينید ينظام در ما جامعه مطلوب تيوضع :مطلوب تيوضاع ج(

 نید هب يباورمند با حجاب به بندیپا آن زنان و باشند عفاف به بندیپا مرد و زن از اعم آن در افراد که،

 يوتعال تيامن و سلامت تا باشند يقانون ضـوابط تیرعا به الزام ای و ياخلاق يهاارزش به يباورمند ای

  .گردد نيتضم آن کلان و خرد سطوح در اجتما  ،هخانواد فرد،

 نظام رد معبود غرض يعقلان استعداد و اراده ،ياله يایعطا با انسان عيرف گاهیجا که است يهیبد

 نقش وفانلسيف و متکلمان شهیاند در ،که مبناسـت نیا بر بخشـد،يم تحقق تيقابل را خلقت احسـن

ــان ياراد عملکرد آن بدنبال و عقل لیبديب ــمارهب موجودات گرید از زیتما نقطه ،انس  رد .روديم ش

ــخص و عفاف فیتعر ــد گفته فيعف ش ــت نیا عفت ثمره که، ش ــان گردديم موجب که اس  اب انس

ــهوت قوه بر عقل قوه از يريگبهره  مالک نقطه اوج به ،قوا نیا نيب تعادل جادیا با و دینما غلبه ش

 ريغ يموجود ،مغلوب فرد ،گردد مغلوب انســان يعقلان قوه که يصــورت در و ابدی راه بتواند ،يانســان

 .اتیطرف از عفت )ره(ينيخم امام ريتعب به .اسـت يوانيح يخو با ،يول انسـان قالب در يفرد و فيعف

 هنداشت عفت که يکسان.اسـت وجهل سيابل جنود از هتك آن، ومتضـاد ومقابل اسـت عقل جنود واز.

 يميبه نفس تيتبع که يکسان .بدانند عهيش را خود گرچه ستند،ين ) ( صادق حضرت عهيش آنها باشند،
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 امام عهيوشــ باشــند متصــف ياله تيتبع به که آن يجا چه تا ،خارجند يعقلان تيتبع حومه از کنند،

ـــ 34 :8213 ،يني)خم .) (صــادق  و تيعقلان عصــر ،ميبتوان ينوع به ما را يکنون عصــر اگر (353 ـ

ـــ ميکن ريتعب یيگراعقل  حسو م عقل غاتيتبل با جوانان يبراخصـوصا   سـنجش و زانيم که چرا ـ

 ،رفتهگ قرار امور يمبنا امروزه که عقل ،که باشد نیا دیبا جهينت ـــ ينید يوباورها يمبان نه هاستآن

 نه،متأســفا اما .دینما رهنمون آن ابعاد يتمام در عفاف به يبندیپا و تیرعا و ريخ يبســو را ما ،دیبا

 مورد موضـو  در آن عکس جهت در حرکت ،يکنون عصــر يزندگ در تيعقلان کاربرد يادعا رغميعل

ــاهد را بحث ــوابط و ياخلاق و ينید محکم يمبان وجود با و میش  ،يرفيک نيقوان يوحت يقانون ض

 اســت لازم که ،کننديم عمل يواخلاق ينید يهاارزش خلاف جهت در جامعه در يوافراد یيهاگروه

 با و 8،3،2 مذکور شده فيتوص يهاگروه يبرا يفرهنگ و يارشاد توامان واقدامات ريتداب با نيمسئول

 طیشرا جادیا و موانع رفع نهيزم شده انيب 0و7 يهاگروه يبرا مقررات و ضوابط ياجرا و يقانون الزام

 .آورند فراهم ،عفاف يساز نهیونهاد جیوترو يبندیپا در را يومقتض لازم

 عموم يجد وعزم اراده ،باشد مطرح دیبا مردم توجه بر علاوه عامل نیترمهم آنچه ،ريمس نیا در 

 الزامو گاهیجا با ينید وحکم واجب كی بعنوان عفاف موضو  به که است نيمسـئولخصـوصـا  و مردم

 با ياهيوحاشــ يفرهنگ صــرفا موضــو  كی نه ،بنگرند دارد جامعه در یيبســزاتأثير و نقش که يقانون

 يتوجهيب صــورت در دیترديب ،ينظارت يهادســتگاه به کار گزارش ارائه جهت يوفصــل يمیتقو برنامه

 در ار جامعه و شد خواهد جامعه ريبانگیگر ياريبس يهاچالش و هابيآسـ موضـو ، تياهم به نيمسـئول

 بکار با حجاب و عفاف فرهنگ توســعه رســد،يم نظر به .داد خواهد قرار ياخلاق بحران به ورود طیشــرا

  .داد خواهد سوق مطلوب تيوضع يسو به يقبول قابل زانيم تا را ما لیذ يهاروش بستن

ــتدلال :ياقناع روش الف(  ياجتماع و يفرد مطلوب آثار مورد در ياجتماع و يشــرع ،يعقل اس

 را پوشش و يرفتار يالگوها خود، استدلال و باورها براسا  افراد نکهیا به توجه با روش نیا .حجاب

   .باشديم روش نیاثرگذارتر عنوان به ند،ینمايم انتخاب

 ق،یتشــو و اصــرار قیطر از رفتار رييتغ يبرا فرد يســازآماده و بيترغ :يبيترغ روش ب(

 يهاذائقه به توجه و رگذاريتأث مرجع يهاگروه از يريگبهره قیطر از يهمگان جذاب يهاآموزش

  ؛يشناخت یيبایز و يشناختروان

 نظر وردم رفتار دادن قرار دستر  در قیطر از رفتار رييتغ يبرا ليتسه جادیا :يليتسه روش ج(

 عرف و يبوم فرهنگ با ســازگار و متناســب ،يمل پوشــش يالگوها به توجه با يعن و يذهن لحاظ از

  ند؛یفرآ نیا در موانع هرگونه
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 گانهســه يهامشــارکت جلب بر ديتأک و يقبل روش ســه همزمان يريگبهره با :يقيتلف روش د(

 :جمله از يموارد دادن قرار لحاظ به توجه با يعموم تيامن تیریمد يبرا يدولت و يمدن يعموم

ــورت به يبدحجاب و حجاب حدود نييتع و يمفهوم فیتعر ــداق و ينيع ص ــک،يمص ــورا ليتش  يش

 621 رهتبص و يبدحجاب يفعل قانون در يبازنگر پوشـش، در يناهنجار کنترل يراسـتا در يفرابخشـ

 قیطر از جامعه تحرک عدم ،يفرهنگ يهاتفاوت و ياجتماع عرف به شــتريب توجه ياســلام مجازات قانون

 يهاتیریمد و هادســتگاه نهادها، مشــارکت جلب ،يمجازات و يهيتنب ،يکیزيف يبرخوردها هرگونه از زيپره

 کنترل ؛ياســلام پوشــش با متناســب يفرهنگ اقدامات و قیتشــو ج،یترو نهيزم در کشــور يفرهنگ و یياجرا

 در بنامناس يهاالبسه دادن قرار و نامناسب يمدها رواج از زيپره و زنان البسـه عیتوز و هيته مراکز مسـتمر

 هيته و ياسلام يجمهور يمايسـ و صـدا ليقب از يفرهنگ مراکز دقت و توجه بالاخره و هافروشـگاه نیتریو

 زنان سهالب نو  مورد در دقت و ياسلام ارشاد و فرهنگ وزارت نظارت قیطر از یينمايسـ يهالميف کنندگان

 ي)محبوب .يداستان يهالميف قیطر از کشور يفرهنگ يفضـا با ونامناسـب ناپسـند يمدها رواج و شـهيهنرپ

 کوتاه در مقدور تيوضع يبسو سوق تحقق يراستا در نانهيب واقع نگاه با (824 ـــ 833 صص :8216 منش،

   .گردديم شنهاديپ راهکار بعنوان لیذ موارد مطلوب تيوضع مدت بلند ودر مدت

 هاراهكار

ــا  ــع ليتحل براس  از هم و واخلاق نید ممحک يمبان از هم عفاف ،پژوهش در عفاف حوزه تيوض

 اقلحد ایو مطلوب تيوضع يبسو حرکت جادیا خواهان که يصورت در .اسـت برخوردار يقانون گاهیجا

 نهادشــيپ عفاف يســاز نهینهاد و يبندیپا يبرا يراهکارها ،ميباشــ هاتيظرف نیا در دقت با ممکن

   :جمله از ،شوديم

 لزاما ای و ياخلاق ای ينید يمبان با عفاف به يبندیپا در جامعه افراد کردن ریپذ جامعه يبرا ـــــ

 يزیرهبرنام در منسجم و هماهنگ يارتباط با يفرهنگ و يقانون يهادستگاه و هاسازمان دیبا ،يقانون

 كی هر و کنند عمل جامعه مختلف يهاگروه ياقتضا بنابر ،عمل عرصه در استقلال با حال نيع در و

 نينهمچ .شوند صـحنه وارد اجرا مرحله در کنند، فایا دیبا که ينقشـ و تيمسـئول اسـا  بر ،مراکز از

 بر دیاب ورصد ينظارت ،يسازمان ،يادار مراکز ،هادانشگاه تا يابتدائ سطوح در يآموزش مراکز ،هاخانواده

 .کنند فایا نقش عفاف يسازنهینهاد ندیآفر در خود خاص نقش اسا 

 وهم لاقواخ شر  خلاف بر هم شد، گفته آنچه براسا  عفاف به يبندیپا عدم ،نکهیا به توجه با ـ

 شیگرا يراستا در يشناخت و يمعرفت يمبان تیتقو با ،ابتدا در ،است لازم ،است جرم قانون اسـا  بر

ــتاب با يفرهنگ ياقدامات فانهيعف ورفتار  و مناســب يالگو نييتع با نيل مســئو نيب هماهنگ يول ش
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 تيثيوح حرمت ،کرامت حفظ و دقت با لزوم صورت در ،بعد مرحله در .رديگ انجام طیشرا با متناسـب

 .ردیپذ انجام مقررات اسا  بر يقانون اقدامات افراد

 به کنون ات بیتصو زمان از متاسفانه که ،دارنده باز نيقوانخصوصا   نيقوان از يبرخ در ينگرباز ـ

ــ يگاه ،اجرا تيفيک ليدل به بلکه نبوده دارنده باز تنها نه نفســه يف مختلف لیدلا  از يبرخ طهبواس

 گهنیا بنابر .اســت شــده وچالش اعتراض يبرا ياوبهانه عامل ت،يوضــع ليتحل در نامبرده يهاهگرو

 گذشته يهايکار کم و کشـور، داخل در دارمسـئله و معاند افراد وجود ،يفرهنگ تهاجم يقطع وجود»

 تيموفق بر جامعه ظاهر در يبدحجاب يبیتخرتأثير  و طرف كی از يفرهنگ يهاتيفعال حوزه در

 کنار در يقانون برخورد که کنديم جابیا گرید طرف از هانهيزم همه در يفرهنگ يهاتيـفعـال

  .شود رفتهیپذ يفرهنگ يهاتيفعال

ـــ  و يشرع نيقوان با مناسب پوشـش و عفاف قيتعم ج،یترو ن،ييتب در که ياتینشـر ش گسـنر ـ

 .باشند ياجتماع

 آسان(؛ ازدواج لي)تسه مصوبات به عمل قیازطر جوانان ازدواج يبرا لازم يهانهيزم کردن ايمه ـ

ـــ  نکرد مندوضابطه هارسانه آموزش، ،اتینشر قیطر از مؤثر پوشش و حيصح يالگوها جیترو ـ

 .يمل رسانهخصوصا   پوشش

ـــ  در اخلاق در  درخصــوصــا   يليتحصــ مختلف درمقاطع يآموزشــ ســاعت چند اختصــاص ـ

 ؛عفاف به يبندیپا يواجتماع يعقلان يکارکردها نييتب جهت يهادانشگاه

ــب پوشــش قراردادن ارياخت در ـــــ ــ طيبامح متناس ــگاه قیازطر يآموزش  ياهريزنج يهافروش

 .عفاف فرهنگ جیترو جهت به يفرهنگ مراکز نمودن وفعال هادردانشگاه

ــ  حداقل به يبرا يآموزش يهاطيدرمح يهابرنامه و يدرساختارها ضرورت صورت در يبازنگر ـ

 ادقانونافر يبرا يقانون يازابزارها يريگبهره و يحیتفر يهاطيمح تیالو با جنس دو اختلاط رساندن

 ....؛يودانشگاه يآموزش يهاطيدرمح زیگر

ـــ  ،يعموم اماکن در پوشــش ضــوابط و نيقوان ،يقانون يخلأها کردن دايپ و يشــناســ بيآســ ـ

 ...و ها،دانشگاه

ــاز فرهنگ يندهایفرآ بر حاکم تیریمد در نیاديبن و جانبه همه تحولات جادیا ـــــ   يبرا يس

 ،انياني)بن دارو نیترياصل عنوان به جوان نسـل ژهیو به اقشـار، همه ينید يباورها و اعتقادات تیتقو

8213: 388) 

ــ زانيم شیافزا يبرا هاتيفعال در ينوآور ـــــ  انجوان ينید اعتقادات بر که يريتأث و ياثربخش

 گفرهن تیتقو يبرا خاص صــورت به که یيهاتيفعال همه در عالمانه نظر دیتجد از پس ،گذارديم
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   .شوديم انجام حجاب و عفاف

ـــ  يهاعرصه در که ياقدامات و هاتيفعال يمنف و مثبت آثار شـناخت يبرا لازم يهانهيمزجادیا ـ

 ينيبشيپ و شود،يم انجام حجاب و عفاف فرهنگ فيتضع ای تیتقو در ياجماع و ياقتصاد ،ياسيس

  .آن يمنف آثار کاهش و مثبت آثار تیتقو يبرا لازم داتيتمه

ـــ  قيدق مراعات و يسازمان درون يهادستورالعمل يساز شفاف و نيقوان وضع ضرورت رشیپذ ـ

   .يفرهنگ کار يبرا فرصت جادیا يبرا محکم و بخشآرام يدارو كی مانند هاآن

 نیا در يسـاز فرهنگ يبرا مردم آحاد ياعتقاد و ينید يهاتيظرف از يريگبهره دادن قرار اصــل ــــ

 .موضو  در ميمستق دخالت يبرا يحکومت ينهادها و هاسازمان مداخلات رساندن حداقل به و امر،

 و نخبگان ها،شرکت نهادها، ها،سازمان ها،خانهوزارت قوا، همه يهمراه ضرورت اصل رشیپذ ـ

ــاز فرهنگ انیجر در مؤثر افراد ــئله، نیا يبرا يس  .گریکدی مکمل و کننده تیتقو يندیفرآ در مس

 (388 :8213 ،انياني)بن

 يريجلوگ زنان، شغل با متناسب بایز و متنو  يهالبا  يطراح مساجد، قیطر از يساز تیهو ـــ

  خانواده نهاد يريگشکل و آسان ازدواج يبرا يساز فرهنگ ،يفرهنگ تهاجم يبرا يسازنهيزم از

ــ  با لگوا كی به الزام و اصرار از زيپره و ازين سطح با متناسب مطلوب، يپوشش يالگوها يطراح ـ

   .اقتضائات و هاضرورت تنو  و تفاوت وجود

 دارند حضــور آن در جوان و نوجوان قشــر که ياماکن يفرهنگ يهاجنبه بر شــتريب نظارت ــــ

 ها،پارک تالارها، آزاد، آموزش مراکز ها،دانشگاه مدار ، ،يورزشـ يهاسـالن ها،ورزشـگاه نماها،ي)سـ

 (... و هاشگاهیآرا ها،خانهقهوه

 تیوتق ،ياخلاق پرورش جانبه، همه بلوغ ت،يشخص رشد به اهتمام هدف با يآموزش نظام اصلاح ـ

   .متعلمان يتيجنس تعامل يالگوها آموزش و يجنس اخلاق رشد ،يجنس تیهو

   .خانواده فرهنگ و ينید فرهنگ نيب توازن جادیا ـ

ـــ  .کند يرســاناطلا  و يابیالگو را مناســب يهاپوشــش تنو  که يدائم يهاشــگاهینما جادیا ـ

 (15 ـ 11 :8232افشار،)

 منظور به انیودانشجو دولت کارکنان يبرا «يفرهنگ شناسنامه» هيته دادن قرار کار دستور در ـــ

 مدت نيوح يليالتحص تافارغ ازبدووروددانشجو يفرهنگ شناسنامه طبق فانهيعف حضور تيفيک يابیارز

 کارکنان کار

ــ  :اقدامات در (دولت کارکنان و زنان ،(انی)دانشجو جوانان) ژهیو يهاگروه .دادن قرار تیاولو در ـ
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 تيمک با يگروه بعنوان انیدانشجوخصوصا   جوانان نکه،یا از است عبارت ژهیو يهاهگرو تیالو علت

ــلام جامعه ندهیآدر گذارتأثير  و خاص يهايگژیو و لیبديب تيفيوک ــنديم ياس  جهت هبزنان و باش

 در يوخارج يداخل متعدد، يهايزیربرنامه با عفاف ضــد فرهنگ جیترو يراســتا رد يابزار اســتفاده

ــمنان يهاهجمه ر ريت ــتند دش  کار طيحم بودن يوادار مندضــابطه ليدل به دولت وکارکنان .هس

 . ـ .رادارند گرفتن قرار تیدرالو تيقابل

 جهينت

 به يبندیپا موضو  در ينيوقوان مقررات واخلاق نید يمبنا بر ياسلام نظام تيحاکم ليدلب کشـور رد

 افراد مومع قانون ای اخلاق به يبندیپا ای ،نید به عمل ليدل به ،کهيصورت در .است شده وضـع عفاف

 صورت آن در که داشت ميخواه را مطلوب تيوضع جامعه در بدانند، آن تیرعا به ملزم را، خود جامعه

 وجودم تيوضع و تيواقع اما .بود خواهد ياسلام نظام تحقق يبسومؤثر  يگام مهم اصل نیا به عمل

 يامتم در عفاف به نبودن بندیپا ثمره ،آن از يميعظ بخش که اســت يیهابيوآســ هاچالش از يحاک

 طلوبم تحقق يبرا تلاش که، است يکنون جامعه در حجاب يعنی آن مصداق نیبارزترخصـوصا   ابعاد

 .دیمانيم يضرور ،يوقانون يفرهنگ ــــ ياعتقاد يهاتيظرف به توجه با را ممکن تيوضع حداقل ایو

ـــ جامعه در طیشرا نیا ،شـك بدون  جنگ قالب در و غرب يسو از عيوس و قيدق يزیربرنامه با ما ـ

 يبندجبهه كی حاضــر حال در» :فرمودند يرهبر معظم مقام که،چنان .اســت بوده نامحســو  ،نرم

 راه يليس مانند ،است همراه هاپشتوانه اقسـام و انوا  و پول ،صـنعت اسـت،يسـ با که يفرهنگ ميعظ

 به ،روند نیا هادام با (1/8261/ اناتي)ب «.ســتين ينظام جنگ هم جنگ .بجنگد ما با تا ،اســت افتاده

ــلام هجامع ريگبانیگر غرب يفعل ياخلاق بحران ،حتم طور  يحال در نیا و شــد خواهد زين رانیا ياس

 ؛بود خواهد درجامعه بحران تینها در و هادرخانواده بحران منشــأ ياخلاق بحران نا يقی که، اســت

 دینبا ،نید بر يمبتن جامعه در هابيآســو شــده بنا اســلام يســازادهيپ هدف با که ياســلام يجمهور

 اخلاق ،نید ديتاک رغميعل شــگفتهيپ مطالب بنابر يکنون طیشــرا در .کنند اديپ وبروز ظهور فرصــت

 گذاردن ارکن با گفت بتوان دیشا ایو عفاف ثمر وپر ارزشمند هنجار تیرعا به يبندیپا ضـعف ،وقانون

ــط عفاف ــاد ريدرگ یيهابخش در جامعه ها،وگروه افراد يبرخ توس  يخانوادگ و ياجتماع ،ياخلاق فس

 راهبرد كی عنوان به يواجتماع يفرد اخلاق در ،عفاف به يبندیپا کهيصورت در ،نیا بنابر .است شده

 نبالد به را يارزشمند ثمرات باشد، مردم وعموم نيمسئول نظر مد يوقانون ياخلاق ،ينید مهم اصـل و

 .باشــديم معبود به انســان قرب و جامعه تيامن و ســلامت،آرامش آثار نیا جمله از که ،داشــت خواهد
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 يجمهور در نيوقوان واخلاق نید ديتاک مورد که عفاف ارزشــمند آثار ليدل به نکه،یا توجه قابل نکته

 ،ينید مهم اصل نیا به يبخش تحقق يراستا در که است انيمتول بر هم و افراد بر هم ،است ياسلام

 هاتيرفوظ هاابزار هيکل از ،يراهبرد اقدامات يراستا در يزیربرنامه و ياستگذاريس با يوقانون ياخلاق

ــمند آموزه نیا ،تا گرفته مدد ــلامت جهت را ارزش  نهینهاد و قيتعم ،جیترو جامعه وآرامش تيامن ،س

 يحورم منبع و ستين ا(.ا.)ج ينید حکومت در قانون و شر  نيب يتفاوت ،کهخصـوصا   .ندینما يسـاز

ــت ينید يهاارزش تيوحاکم حفظ لزوم يقانونگذار ــل) .اس ــافا (.ا.ج.ا .ق 0 اص  ،مفاد نیا بر مض

 نظر به .باشد يواجدم را عفاف به يبندیپا در الزامات يبرا ومستحکم يعقلان هيتوج ،ياسلام حکومت

 م،ينک سهیمقا کشورها گرید تيوضـع به نسـبت را حجاب و عفاف تيوضـع اگر گفت بتوان رسـديم

 و ادیز اريبس يهاتيفظر به توجه با خودمان تيوضع ،با سهیمقا در اما است، خوب نسبتا  ،ما تيوضـع

 تيعوض به نسبت حجاب تيوضـع تر،مهم سـنجش .سـتين هاارزش با ومتناسـب قبول قابل متفاوت

 يراضــنا يکنون تيوضــع از دیبا شــك،يب م،یريبگ نظر در را مطلوب تيوضــع يوقت .اســت مطلوب

 ربارهد نگرش گونه چند .داشت توانينم واحد ينگاه حجاب، و عفاف تيوضع درباره ؛ميباشـ ونگران

 حجاب تيعوض ندیگويم و کننديم يابیارز تار و رهيت را يکنون وضع يبرخ .دارد وجود يکنون تيوضع

 تيوضع ندیگويم اول، گروه برخلاف دوم، گروه .داننديم رفته دست از را زيچ همه و اسـت بد اريبسـ

 اهنگ دیبا ما دیآيم نظر به .ندارد وجود جامعه در نهيزم نیا در يمشکل يحت هاآن نظر از .اسـت خوب

 به دنيرســ يبرا م،ينيبب دیبا که شــکل نیا به م؛يباشــ داشــته نانهيبواقع حال نيع در و انهیگراآرمان

ــت چه جامعه در ،ينید يدهایبا ــ يامرحله به ما جامعه ایآ و دارد وجود یيهايکاس  گرید که دهيرس

ــده تمام را زيچ همه نکهیا کرد؟ درمان را آن يبدحجاب توانينم ــ ينگاه م،يبدان ش  و نانهيبدب اريبس

 زين شــتريب روز به روز که دارد يمشــکلات حجاب و عفاف بحث در ما جامعه قت،يحق در .اســت يمنف

 کمتر نانهيبواقع تلاش و اســت يشــعار شــکل به اقدامات شــتريب آن ورفع بهبود يبرا يول شــود،يم

 ابواقتدارانقل تداوم ،بقا  هلازم عفاف به يبندیپا ولزوم ضــرورت که اســت يهیبد .رديگيم صــورت

 ينیآفر هنجارنقش .است جامعه يتعال و رشد و ياسلام يهاارزش ياياح هدف با که رانیا در ياسلام

ــرفا را وحجاب عفاف مانند  مهم نیا بلکه .کرد نهینهاد توانينم مجازات و يانگار جرم با تنها ص

 ـ يفرهنگ يهاتيظرف تمام از اســتفاده و يفرهنگ ،يعلم ،يجیترو جانبه همه يهااســتيســ ازمندين

 باشديم ياعتقاد و ياجتماع
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