
 

 

  

 

 

 گسترش فرهنگ عفاف یراهبردها

 

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا 04/05/1384جلسه مورخ  نیپانصد و شصت و ششم مصوب

 :شرح

 یروشها یدر چارچوب اصول و مبان 4/5/84مورخ  566در جلسه  یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 گسترش فرهنگ ی( راهبردها14/11/76مورخ  413گسترش فرهنگ عفاف )مصوب جلسه  ییاجرا

 :نمود بیتصو لیرا به شرح ذ عفاف

 و یدرون رشیتوسط جوانان به منظور پذ ینید میـ توسعة فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاه1

 و عمل به آنها ؛ یقلب

 مکاتب به ریآن با سا سهیواال و پر اعتبار زن در اسالم و مقا گاهیجا یدائم نییـ تب2

 آوردن یاز رو زیمکاتب و پره رین مسلمان نسبت به زنان ساز تیشخص یاحساس برتر منظور

 کاذب؛ یهاتیها و شخصجاذبه به

 خصوصاً مادران ن،یوالد یبرا تیترب یو اصول و مبان یاخالق ،یاعتقاد ةیبن تیـ تقو3

 از عدم یناش یها بیدر آنها نسبت به آس تیحساس جادیبه امر عفاف و حجاب و ا نسبت

 خود، خانواده و فرزندان؛ یآن برا تیرعا

 رینظ ستهیشا یانسان یروین یریو به کارگ تیمناسب جهت جذب، ترب ریـ اتخاذ تداب4

 و یمراکز ادار ةیحجاب و عفاف در کل تیمعتقد و عامل به رعا دیو اسات نیمعلم ران،یمد

 ؛یآموزش

 هاتیب با قابلو عفت متناس ایاصول ح تیدر خصوص ضرورت رعا ینید یهاآموزه نییـ تب5

 آنها؛ یتعادل در روابط اجتماع جادیزنان و مردان و ا یهایژگیو و

 از منکر؛ یسنت حسنه امر به معروف و نه جیو ترو اءیـ اح6

 آنها و حفظ نیب یو اخالق یانسان حیجوانان در خصوص ارتباطات صح یـ ارتقاء سطح آگاه7

 عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛ حدود

 عفاف و حجاب یو اخالق یروان ،یاجتماع یمثبت فرهنگ یامدهایفلسفه و پ نییـ تب8

 یاخالق یانهایآن در سست کردن بن تیعدم رعا یو اثرات منف یمختلف زندگ یهادرعرصه

 و جامعه؛ خانواده



 

 

 

 

 ، فلسفه، احکام و انیاسالم در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت ب دگاهید نییـ تب9

 جوانان و نوجوانان با یسن طیآن در جامعه متناسب با شرا تیمثبت رعا یهادستاورد

 جذاب؛ یهاوهیش

 بلکه به یاجبار اجتماع کیباور پوشش نه به عنوان  زیو ن تیـ توجه دادن به رعا10

 ها و یاز زشت تیجهت مصون یباور قلب کیو  یو معنو ینید ،یارزش انسان کی عنوان

 ؛یاجتماع یهابیآس

 ییحجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگو تینسبت به رعا نیوالد یآگاه شیـ افزا11

 امر؛ نیدر ا آنان

 فرزندان به یتیو شخص یعاطف یازهاین نینهاد خانواده نسبت به تأم یـ اهتمام جد12

 آنها؛ یو اجتماع ینید تیهو یریآن در شکل گ ریدختران و تأث ژهیو

 آن بر ریجوانان و تأث یو فرهنگ یمل تیهو تینقش عفاف و حجاب در تقو نییـ تب13

 کشور؛ یاسیو س یفرهنگ استقالل

 یمستدل و منطق انیو ب ییآنان به مدگرا کردیتعادل در جوانان در رو هیروح تیـ تقو14

 و یغرب یهاکورکورانه از مد دیاز تقل زیو پره یافراط ییمدگرا یامدهایو پ اثرات

 ؛یمل ییمدگرا تیتقو

 روشن از وجود حجاب و پوشش در یو نشانه ها یو فرهنگ یخیتار یهاشهیر نییـ تب15

 ؛یو تمدن فرهنگ یخیسابقه تار یو جوامع دارا یاله انیاد

 و بروز تیدختران و پسران جهت کشف، هدا یمناسب برا یاجتماع یساز نهیـ زم16

 از بروز یریمطالبات خود به منظور جلوگ نیو تأم هایو توانمند هاتیقابل

 فرهنگ عفاف و حجاب؛ طةینامناسب در ح یهایگرجلوه

 علل و موانع گسترش فرهنگ نه،یزم» یبه بررس یقاتیاز موضوعات تحق یـ اختصاص بخش17

 موضوع؛ نیکشور بر ا یمحصوالت فرهنگ راتیتأث یو بررس« و حجاب در جامعه عفاف

 ها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان باخانواده بیو ترغ قیـ تشو18

 و قناعت یستیساده ز ةیروح تیتقو گر،یکدی فیانتخاب همسر، حقوق و وظا یشرع یارهایمع

 ؛یدر زندگ یشگیپ

 امکانات الزم جهت نیو تأم یزیردر برنامه ربطیذ یهادستگاه نیب یهماهنگ تیـ تقو19

 موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛ یو فرهنگ یاجتماع ،یمشکالت اقتصاد رفع



 

 

 

 

 در امر نیریازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خ یادهایبن یهاتیـ توسعة فعال20

 جوانان؛ ازدواج

 خود یهاجوانان جهت توسعة طرح یهایو توانمند یاو حرفه یفن یمهارتها یـ ارتقا21

 ساز نهیبه عنوان زم تیمختلف فعال یهانهیبا بازار کار و زم ییو آشنا یاشتغال

ً یخانواده و نها لیتشک ازدواج،  توسعة فرهنگ عفاف؛ تا

 مطلوب از یکشور نسبت به ارائه الگو یهارسانه ةیو کل یمراکز فرهنگ یـ اهتمام جد22

 تضاد جادیاز ا زیو پره…( تئاتر و ،سلایر لم،یخود )ف یو حجاب در محصوالت فرهنگ عفاف

 امر؛ نیجوانان در ا یتناقض برا و

 عفاف و حجاب در ینید یآگاه و عامل به مبان یانسان یروین یریو بکارگ تیـ جذب، ترب23

 ؛یغیو تبل یفرهنگ یهابرنامه

 سازمان ها، تیو ظرف هاتیامر عفاف و حجاب با استفاده از قابل تیو تقو یـ جهت ده24

 در کشور؛ یمذهب یها ئتیو ه یردولتیغ یهاتشکل احزاب،

 ؛یو اقتصاد یاستقالل فرهنگ یبه سو یتجار غاتیتبل تیـ هدا25

 حیصح یهافرهنگ عفاف و حجاب به روش یمبلغان آشنا به اصول و مبان یـ سازمانده26

 ؛یو خودجوش مردم ینیاز آنها در مجامع د نهیو استفاده به غیتبل

 در یینمایو نشر کتاب، مطبوعات و مجالت س دیو همه جانبه در امر تول قیـ نظارت دق27

 ؛یو شکل ییعفاف و حجاب از نظر محتوا میحر تیرعا خصوص

 ،یفرهنگ یحجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه ها تیضرورت رعا نییـ تب28

 ؛یسونگر کیاز  زیو پره یو هنر یغیتبل

 قینسبت به امر حجاب و عفاف از طر داریو پا قیعم شاتیگرا جادیو ا یـ الگوساز29

 زمان اتیمنطبق با مقتض ،یو فرهنگ یو ادب ی)ع(، بزرگان علم نیمعصوم یعمل رهیس یمعرف

 .جوانان یسن طیمکان و شرا و

 زنان و یاجتماع یهاتیحجاب و عفاف با حضور و فعال ،یدگیپوش رتیعدم مغا نییـ تب30

 آن دو؛ نیشبهه تعارض ب رفع

 یغیو تبل یفرهنگ ،یمختلف آموزش یهادستگاه نیـ توسعة ارتباطات و تبادل اطالعات ب31

 عفاف و حجاب در ارائه برنامه تیحدود و ضوابط هماهنگ در رعا نییو تع نییجهت تب در

 ؛یفرهنگ یو کاالها ها



 

 

 

 

 در یغیـ تبل یمؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگ یانسان یرویو توسعة ن تیـ ترب32

 ن؛یبا متخلف زیآم ریو تحق یکیزیخشن، ف یهاازبرخورد زیعفاف و حجاب و پره امر

 توسط یفرهنگ یهایدر برخورد با ناهنجار داریمستمر و پا هیو وحدت رو یـ هماهنگ33

 مختلف در چارچوب قانون؛ یهادستگاه

 تینسبت به توسعة فرهنگ عفاف و حاکم رانیدر مد تیحساس جادیوا یسطح آگاه یـ ارتقا34

 آنها؛ تیتحت مسئول یهادر مجموعه یاخالق یهاارزش

 یدر راستا یو فرهنگ یآموزش ،یغیدر مراکز تبل یفرهنگ یهاتیفعال یو اجرا یـ طراح35

 امر عفاف و حجاب؛ توسعة

 کار در طیمح یو فرهنگ یکیزیف یسازنسبت به مناسب رانیو مد نیمسئول بیـ ترغ36

 ن؛یو مراجع نیشاغل یبرا یخصوص یهاها، شرکتها، مدارس، دانشگاهبانک ادرات،

 ها به منظورآن توسط رسانه غیمناسب حجاب و تبل یهابه الگو یـ توسعه و تنوع بخش37

 چادر به عنوان قیو تشو جیجوانان ضمن ترو یشناخت بایو حس ز یتنوع طلب هیروح اقناع

 ثابت از حجاب؛ یالگو کیکردن  یو اجبار لیاز تحم زیهبرتر و پر حجاب

 ریو تأث نینو یافرهنگساز به مد به عنوان مؤلفه یهاها و نهادـ توجه دستگاه38

 جوانان؛ یبه نوع پوشش و آراستگ یدهدر جهت گذار

 مناطق مختلف کشور یو بوم یرانیلباس ا یهاها و الگونماد غیو تبل بیوترغ قیـ تشو39

 ؛یـ اسالم یرانیبا فرهنگ ا ریمغا یهاالگو غیممانعت از تبل و

 حجاب؛ تیجامعه در رعا ازیاقالم مورد ن عیو توز دیالزم جهت تول ریـ اتخاذ تداب40

 ـ یرانیا یهابه پارچه و لباس منطبق با الگو یعموم یدسترس یهانهیزم جادیـ ا41

 آن؛کنندگان  دیاز طراحان و تول تیو حما یاسالم

 پارچه و یهاها ونمادارائه الگو قیاز طر یملل اسالم یتبادل فرهنگ نةیزم جادیـ ا42

 ؛یـ اسالم یرانیا لباس

 از یمال تیو حما یکنندگان داخل دیتول یامکان رقابلت برا یهانهیـ فراهم ساختن زم43

 آنها؛

 ؛یـ اسالم یرانیا یهامنطبق با الگو یهافرهنگ استفاده از پارچه و لباس تیـ تقو44

 متناسب با فرهنگ ریاز واردات پارچه و لباس غ یریجلوگ یمقررات الزم برا ةیـ ته45

 و حجاب؛ عفاف



 

 

 

 یو حقوق یقیاشخاص حق ریو سا ییاجرا یهادستگاه نیب یهماهنگ جادیـ به منظور ا46

 و گسترش فرهنگ جیترو تهیعه کمو گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جام جیدر امر ترو فعال

 خواهد شد و گزارش عملکرد لیتشک یدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم لیذ بیبا ترک عفاف

 .دیارائه خواهد گرد یانقالب فرهنگ یعال یبه شورا کباریهر شش ماه  آن

 (تهیکم سی) رئ یفرهنگ و ارشاد اسالم ریـ وز1

 (تهیکم سی) نائب رئ یاسالم غاتیسازمان تبل سیـ رئ2

 (تهیکم ری)دب یفرهنگ عموم یشورا ریـ دب3

 جوانان یسازمان مل ندهیـ نما4

 وزارت اطالعات ندهیـ نما5

 یانتظام یروین ندهیـ نما6

 وزارت کشور ندهیـ نما7

 یاسالم یمجلس شورا یفرهنگ ونیسیکم ندهیـ نما8

 وزارت آموزش وپرورش ندهیـ نما9

 یآورو فن قاتیوزارت علوم، تحق ندهیـ نما10

 یآموزش پزشکوزارت بهداشت، درمان و ندهیـ نما11

 مایسازمان صدا و س ندهیـ نما12

 یوزارت بازرگان ندهیـ نما13

 از منکر یستاد امر به معروف و نه ندهیـ نما14

 زنان یاجتماع یفرهنگ یشورا ندهیـ نما15

 تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ ندهیـ نما16

 یوزارت مسکن وشهرساز ندهیـ نما17

 ییوزارت اقتصاد و دارا ندهیـ نما18

 اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور ندهیـ نما19

 رانیا یاسالم یگمرگ جمهور ندهیـ نما20

 یبدن تیسازمان ترب ندهیـ نما21

 مرکز امور مشارکت زنان ندهیـ نما22

 

 



 

 

 

 

 هاحداکثر ظرف مدت دو ماه راهکارو گسترش فرهنگ عفاف موظف است  جیترو تةیـ کم47

 هیخصوص را ته نیدر ا ربطیذ یهاو نقش دستگاه ییاجرا یهاو دستورالعمل هانامهنییآ

 برساند یانقالب فرهنگ یعال ینموده و به اطالع شورا بیتصو و


