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هاي مختلف در اهتمام به تقویت عفاف و حجـاب، منطقـی و جـامع و              هاي اجرائی دستگاه    روشبراي آنکه   

  : شود  وار اشاره می به این اصول و مبانی فهرست. باشد هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانی 
بنابراین براي تقویت آن بایـد در درجـه اول     . عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوي است           . 1

به تحکیم ایمان و تقویت باورهاي دینی جامعه که در حکم روح و ریشه و اخالق آنان است، توجه              
 .شود

ها و مفاهیم اخالقی خاصـی از قبیـل    است به تحکیم ارزشف و حجاب الزم در توسعه فرهنگ عفا   . 2
شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و باواسطه دارنـد و خـود از ثمـرات                     

 شـرعی مربـوط بـه عفـاف و حجـاب و      ،شوند و نیز به آمـوزش احکـام        ایمان و تقوي محسوب می    
 . و خانواده توجه کافی مبذول شودآموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه

توضیح و تبیین دائمی فلسفه و فواید عفاف و حجاب در زندگی فردي و اجتمـاعی و بیـان آثـار و                . 3
 . ب امري ضروري است عدم رعایت عفاف و حجا،نتایج سوء

عفاف و حجاب خانواده است و تربیت خانوادگی در تثبیت فرهنگ       یک امر تربیتی    عفاف و حجاب     . 4
 .کند ه و روح افراد، نقش اصلی و عمده را ایفا میدر اندیش

به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگـی و  را الزم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان    . 5
ملی مستقل براي کشور و ملت و همچنین به آثار مثبت سیاسـی ایـن اسـتقالل جلـب و مقاصـد             

م فرهنگی است با ذکر شـواهد و       جهاي تها   دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگی که خود یکی از راه         
 .هاي تاریخی تشریح نمود نمونه

هاي اجتماعی و اقتصادي ضعف عفاف و حجاب از قبیـل روحیـه           ها و زمینه    ضروري است به ریشه    . 6
هـاي   از یک سو و فقر و استیصال مادي از سوي دیگر و نیز دشـواري  پرستی  گري و تجمل    اشرافی

عی و قانونی و تشکیل خانواده توجه شود و با مبارزه و مقابلـه بـا ایـن           موجود بر سر راه ازدواج شر     
 .ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود ها و انگیزه ریشه

هاي فرهنگـی، آموزشـی و تبلیغـی تاکیـد شـده         در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیت          . 7
 نحوي ساخته شود که افـراد بـه صـورت       سعی شود فضاي اجتماعی و فرهنگی جامعه و محیط به         

طبیعی در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند و بدان عـادت کننـد و از کارهـایی کـه            
 .موجب بدبینی نسبت به اسالم و نظام اسالمی گردد پرهیز شود



در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرند و نقش و مـسئولیت        . 8
ردان فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امري که به هر دو جنس زن و مرد مربوط            م

 . تلقی شود،شود می

ها و الگوها در جامعه به عفاف و حجاب بـه عنـوان یـک ارزش، عنایـت                   الزم است در معرفی اسوه     . 9
کافی شود و در تبلیغات و نیز در آثار ادبی و هنري شأن و منزلـت انـسانی زنـان و ارزش حجـاب                 

 .مورد توجه قرار گیرد

ود و در این امـر،  باید چنان باشد که هم موجب بدآموزي و اشاعه فحشاء نش       عفاف و حجاب  تبلیغ   . 10
 .باید مقتضیات سنی، روحی و فرهنگی مخاطبان مورد توجه قرار گیرد می

هـاي فرهنگـی، ارشـادي و اجرایـی،      در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، الزم اسـت میـان فعالیـت        . 11
مـستمر مـورد   ها و اقدامات انجام شده به صورتی    همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد و برنامه       

 .ابی قرار گیردنظارت و ارزی

ها و طـرز بیـان    هاي مثبت تکیه شود و شیوه در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه       . 12
ی بایـد تـابع   حجاب بی نسبت به عدم رعایت عفاف و      دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش        

 .ودداري شودمقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانت آمیز خ

مدیران و مسئوالن باید از آگاهی و حساسیت الزم نـسبت بـه مـسأله عفـاف و حجـاب برخـوردار              . 13
باشند و مخصوصاً باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ و پاسداري از عفاف و حجاب اولویـت داده          

 .شود

وع در شهرسازي و معماري باید فرهنگ عفاف و حجـاب مـد نظـر قـرار گیـرد و محـیط کـار و نـ           . 14
ها و استفاده از وسایل و امکانات به نحوي باشد که خود موجب اختالط نامناسب زن و مـرد           برنامه

 .شودن

در ترویج فرهنـگ عفـاف و حجـاب بایـد بـه نـوع کـار و شـرایط و مقتـضیات محـیط زنـدگی و                    . 15
اي مربوط به لباس و پوشش، بـا رعایـت اصـل          ها آداب محلی و منطقه      خصوصیات اقلیمی و سنت   

قهی حجاب، توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براي چادر به عنوان کـاملترین          حکم ف 
به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان بـه اسـتفاده از یـک           ترین نوع حجاب و تشویق آن         و رایج 

مراکز اداري، آموزشی و درمانی تابع ضوابط خـاص خـود   . ( نوع رنگ و شکل خاص خودداري شود    
 ). باشند می

به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ و ترویج آن باید تدابیري اتخاذ شود تا چـادر و               . 16
اي   آنها الزمه رعایت عفاف و حجـاب اسـت بـه آسـانی و بـا هزینـه         هایی که استفاده از     انواع لباس 

 .معقول و منطقی قابل تأمین باشد



راي عالی انقـالب فرهنگـی بـه تـصویب      شو14/11/76 مورخ 413 بند در جلسه    16این اصول در     . 17
 .نهایی رسید

اي جمعی و مشارکت همگانی امکـان پـذیر نیـست،     گسترش فرهنگ عفاف و حجاب جز با ارادهاز آنجا که  
امید است هر یک از ما ضمن رعایت اصول فوق در حوزه شخصی و خانوادگی، نسبت به گسترش و تحقـق         

 . باشیماجتماعی این فرهنگ قدسی نیز یاور یکدیگر


