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 همقدم

 یُب دینَ ال وَ جُیُوبِهِن  عَلى بِخُمُرِهِن  ل یَض رِب نَ وَ مِن ها ظَهَرَ  ما إِال  زینَتَهُن   یُب دینَ  ال وَ فُرُوجَهُن   یَح فَظ نَ  وَ أَب صارِهِن   مِن   یَغ ضُض نَ  لِل مُؤ مِناتِ قُل   وَ»

 مَلَكَت  ما أَو  نِسائِهِن   أَو   أَخَواتِهِن   بَنی أَو  إِخ وانِهِن  بَنی أَو  إِخ وانِهِن  أَو  بُعُولَتِهِن  أَب ناءِ أَو   أَب نائِهِن   أَو   بُعُولَتِهِن   آباءِ  أَو   آبائِهِن  أَو   لِبُعُولَتِهِن   إاِل   زینَتَهُن  

 وَ زینَتِهِن  مِن  یُخ فینَ  ما لِیُع لَمَ بِأَر جُلِهِن   یَض رِب نَ  ال وَ النِّساءِ عَو راتِ  عَلى یَظ هَرُوا لَم   ال ذینَ الطِّف لِ أَوِ الرِّجالِ مِنَ ال إِر بَةِ أُولِی غَی رِ  الت ابِعینَ  أَوِ أَی مانُهُن 

  1تُف لِحُونَ  لَعَل كُم   مُؤ مِنُونَال   أَیُّهَا جَمیعاً الل هِ  إِلَى تُوبُوا

 هاىمقنعه و نكنند آشكار پیداست كه مقدار آن جز را خود زینتهاى و دارند نگه خود شرمگاه و فروگیرند خویش چشمان كه بگو مؤمن زنان به و»

 برادر یا خود شوهر پسر یا خود پسر یا خود شوهر پدر یا خود پدر یا خود شوهر براى جز نكنند، آشكار را خود زینتهاى و فروگذارند گریبان تا را خود

 از كه كودكانى یا ندارند، آن به رغبت كه خود خدمتگزار مردان یا خود، بندگان یا خود، همكیش زنان یا خود خواهر پسر یا خود، برادر پسر یا خود

 باشد كنید، توبه خدا درگاه به همگان مؤمنان، اى. شود دانسته اندكرده پنهان كه زینت آن تا نزنند زمین بر پاى چنان نیز و. خبرندبى زنان شرمگاه

 .«گردید رستگار كه

ار همانند سهولت در ارتباطات، انفج یازاتیامت مغان آوردنرفناورانه و به ا یخیره كننده  یها شرفتیمدرن در كنار پ یایكه دن ستین یدیردت

اه مره هرا ب یارات و خسماتَلط یماعو اجت یارزش یام هاگ و نظنفره یدر حوزه  ،یزندگ هبیشتر بد میوزش و بهداشت و ام، گسترش آاطالعاتی 

 یو ب یپوچمانند ه یروان و یروح ماریهایبی ات بیبشر ی هواجهمت، یش بحران هویواده، پیدااند خازوال نه ا،ه ارزش یاشفروپ هكاست هداشت

 این مشكالت می باشد.از یبخش نهاو ... ت یرگ هراسماضطراب،  ،یزندگ یمعنای

مانند ه اییهیده در برابر پد  دمی آزمایرا  هتیاف هتوسع یاغرب و كشورهی  هسیر رفتم، ماكشور  مانند ه امعه ایدر ج هكسی ك انتظار می رود

 .خواهدشدرادچ رارفت ینگادوگ مل بهد شده و در عیو ترد میسردرگدچار عفاف و حجاب

ابی و كاهش تقیّد به حدود الهی كامال باید به میزان تأثیرپذیری از دنیای مدرن و هایی همانند  بدحجاز همین روست كه در مواجهه با پدیده 

 .های فكری، عاطفی و عینی تحوالت دنیای مدرن آگاهی یافتتحول نظام ارزشی اعضاء جامعه توجه نموده و از ریشه و بنیان

كوشد تا بر هر گونه گفتمان دیگری غلبه جوید؛ از این روست جدید، می كا به فنّاوری مدرن، نهادها، مناسبات و روابط تعریف شدهگفتمان روز با ات

كه موضوع حجاب در صورتی كه نتواند در فضای دنیای مدرن، تعریفی نو بیابد؛  از سوی جریان پر قدرت نوگرایی، انگ و برچسب كهنگی و 

 خورد و نزد مخاطبان نوگرا كنار گذاشته خواهد شد. واپس گرایی خواهد

                                                

 

 31آیه  بهوت .1
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ای، دچار ناهمگونی ناشی از حاكمیت ادبیات و گفتمان مدرن غربی است؛ اما نباید از این مهم چشم حجابی از منظر ریشهی بدحجابی/بیپدیده

ت؛ بنابراین برای ارائه راهكارهای مختلف به منظور دار و آمیخته باهویت اسپوشید كه مسئله اعتقادات مذهبی در میان ایرانیان موضوعی ریشه

 د.نموحجابی در جامعه ایرانی را جستجو اصالح این وضعیت باید مجموعه علل و عوامل بروز بدحجابی/ بی

جسمانی گری نمایی زنان و هویت بخشی و اعطای جایگاه ارزشمند اجتماعی به جنس زن از طریق جلوههای جامعه مدرن، بدنیكی از ویژگی

ی پذیرفته شدن، برخورداری از شخصیت اجتماعی، برخورداری از برچسب به روز است، بنابراین عرضه بدن زن امری بهنجار قلمداد شده و مسئله

تولید این گیرد. در این میان، رسانه، صنعت سینما، صنعت مد و حتی بازار مهندسی و پزشكی و ... هم به بازبودن و.... مورد پذیرش عموم قرار می

داری، تحت تبلیغ گسترده و بمباران ی ایرانیِ آلوده به سرمایههمین علت دور از ذهن نیست كه جامعهكنند. به ارزش و هنجار مدرن كمک می

 ا از تن بر كند.رسانه ای ، در میان انبوه آثار سمعی و بصری، نظام ارزشی اسالمی را نامفهوم دانسته و در دام مدرنیته و مظاهر آن، رخت تعالی ر

قانون اساسی آمده است: از امكانات مادی و معنوی  176از طرفی برای استقرار حاكمیّت ملّی برای نظام  جمهوری اسالمی، در بند سوم از اصل  

ی فرهنگی و تبلیغی نباید هاگیری شود؛ بنابراین نظام آموزشی كشور، رسانه ملّی و دستگاهكشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی باید بهره

بایست كاركرد ی مقابل نیز میی الزاما همنشین در اذهان و افكار مردم جا گیرند. در نقطهبگذارند تا فرهنگ برهنگی و نوگرایی به مثابه دو پدیده

 مؤثر و مفید حجاب را همزمان با حركت جامعه به سمت نو شدن تبیین نمایند.

كنیم كه ایشان در مالقات با المی و دیدگاه حضرت امام خمینی)رحمه اهلل علیه(  درباره مسئله حجاب مشاهده میبا نگاهی به تاریخ انقالب اس

اند طوری كه برای من نقل كردهها آنالن در وزارتخانها»درباره  مسئله حجاب  فرمودند:  1357/  12 /15جمعی از روحانیون و طالب قم درتاریخ 

ها لخت بیایند، زنها بروند اما وت را دارد، وزارتخانه اسالمی نباید درآن معصیت بشود .در وزارتخانه اسالمی نباید زنباز همان صورت زمان طاغ

 «حفظ جهات شرعی باشند. با باحجاب شرعی، مانعی ندارد بروند اما كار بكنند؛ لكن با حجاب شرعی باشند

سازی برای رشد و زمینه»و « های دینی در كشوریت اسالم بر جامعه و رواج ارزشحاكم»همچنین از مهمترین شعارهای اصلی انقالب اسالمی  

را میتوان بیان كرد، در همین راستا به بیانات مقام معظم رهبری در دیدارجمعی از مداحان سراسر « ها در جامعه و حذف عوامل فسادتكامل انسان

 2اشاره خواهیم كرد.23/2/1391كشور  در تاریخ 

های گرایان، مایه اسارت زن نیست، زن با برداشت حجابمایه تشخّص و آزادی زن است، برخالف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه مادیحجاب »

خود، با عریان كردن آن چیزی كه خدای متعال و طبیعت، پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را كوچک میكند، خودش را سبک می كند، 

كند. حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن است، سنگین شدن كفه آبرو و احترام اوست، این را باید خیلی قدر  یخودش را كم ارزش م

 «های الهی است.دانست و از اسالم باید به خاطر مسئله حجاب تشكر كرد، این جزو نعمت

                                                

 

2. 25272content?id=-https://farsi.khamenei.ir/speech    

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25272
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های انقالبی های معقول ستیز كرد و نباید از ارزشق باید با شیوههای ضد معنویت و اخالهمچنین در بیانیه گام دوم نیز  آمده است كه با كانون

 نشینی كرد.وملّی یک گام عقب

های دینی در ها و ناهنجاریكند، گناه و نافرمانی از فرامین حق تعالی و رواج ضد ارزشیكی از آفاتی كه انقالب و جامعه اسالمی را تهدید می

كرد كه یكی از وظایف خطیر مسئولین و مردم در جمهوری اسالمی ایران ایجاد بستر مناسب جهت توان اینگونه مطرح كشور است. پس می

ی فرهنگ است و فرهنگ نیز امری جلوگیری از ارتكاب گناه و شیوع آن است. الزم به تأكید است از آنجایی كه در منظومه اسالمی، دین زاینده

 عهده مردم جامعه و هم بر عهده مسئولین آن است.  های دینی، هم برعمومی است، مقابله با ناهنجاری

از عوامل گسترش فساد در جامعه، ارتكاب گناه است یكی از آن گناهان عدم رعایت پوشش شرعی است كه در ادبیات روزمره از آن تحت عنوان  

 شود. حجابی یاد میبدحجابی و بی

و  ینینظام د نیادیبن یهااز ارزش یكیعفاف و حجاب به عنوان  ،یاسالم یجمهوراز چهار دهه از استقرار نظام مقدس  شیشدن ب یسپر رغمیعل

 ،یو متأثر از عوامل ساختار یو درون یرونیكه با دو خاستگاه ب ییهاروبروست. چالش یاساس ییهاهمچنان با چالش یاسالم رانیا یفرهنگ

خصوص ناكام  نیها را در ااز برنامه یاریعفاف و حجاب را در جامعه مختل كرده و بس یالگوها تیاستقرار و تثب ندیفرا ،یفرد عواملو  یطیمح

كه اكنون  یاند. به طورنشان داده شده یدانیم یهااز پژوهش یاریبوده اند در بس هایناكام نیكه مقوّم ا ییهایها و كاستگذاشته است. ضعف

به موضوع  تریورود جد یبرا یاقرار دارد و چنانچه برنامه رانیدر دسترس مد ینانیاطمبه نسبت قابل  یهاداده ،یشناس بیجانب آس درحداقل 

 تیبه وضع دنیتر در امر سامان بخشالنهئوشده در جهت دخالت مس دییأت یهاداللت یبه مثابه تواندیها مداده نیعفاف و حجاب در نظر باشد، ا

نظام  یگفتمان فرهنگ تیّبا كل کینزد وندیپ لیه حجاب به دلئل. مسرندیقرار گ یاتازه یهایزیربرنامه یوخامت عفاف و حجاب، مبنا هرو ب

اساس و با توسل به  نیبر هم یگره خورده است چنانكه دشمنان اسالم و نظام اسالم یاسیناخواسته با امر س ایاكنون خواسته  یاسالم یجمهور

 یاسیسلطه س یهانهیزم ملت، –تنش در روابط دولت  جادیو ا ییبا حجاب زدا كنندیكوشش م اغواكننده همواره غاتیها، ترفندها و تبللهیانواع ح

الزم  و در  یموصوف، امر یهاثر مقابله با توطئهؤم یموجود و راهكارها تیاز وضع قیدق یبندصورت کیارائه   نیخود را فراهم كنند. بنابر ا

 یهیاست. بد یضرور یگریاز هر زمان د شیب تیو تضاد در صفوف مردم و حاكم یاز رسوخ چندگانگ یریو جلوگ یانسجام اجتماع حفظجهت 

 نه،یرا عرضه كند كه قابل اجرا، ثمربخش، كم هز ییراهكارها ،ینگرضمن جامع دیبا یشنهادیبرنامه پ ایهرگونه طرح و  افتیره نیاست كه در ا

و  یو اجتماع یفرهنگ ،ینیو نخبگان د نیاعم از مسئول یو حقوق یقیاشخاص حق یو عمل یرنظ تیدر كالن موضوع، از حما و تر سهل الوصول

 صد البته مردم برخوردار باشند.

هایی كه برشماری شده اند در راستای وظایف شرعی و قانونی خود و با هدف سامان ستاد امر به معروف و نهی از منكر با امعان نظر به ویژگی

از این نظر كه آثار اجتماعی فراوانی به همراه دارد از طریق اعمال مدیریت متمركز و استفاده از سازوكارهای فرهنگی  بخشیدن به وضعیت حجاب

اجتماعی مبتنی بر مشاركت مسئوالنه مردم، طرح حاضر را تهیه كه جهت بررسی و تمهید زمینه های اجرای آن به مراجع قانونی پیشنهاد می 

 نماید.



8 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

 

 

 

 :و روایات آیات. 1

 الف( قرآن كریم در آیات متعددی بر عفت ورزیدن و رعایت پوشش مناسب از سوی مردان و زنان با ایمان تاكید فرموده است. آیات زیر از این

 اند:جمله

  3أَن  یُع رَف نَ فاَل یُؤ ذَی نَ وَ كانَ الل هُ غَفُوراً رَحیماً  ال مُؤ مِنینَ یُد نینَ عَلَی هِن  مِن  جَالَبِیبِهِن  ذلِکَ أَد نىا أَیُّهَا الن بِیُّ قُل  الز واجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ ی»

كه شناخته شوند هاى بلند[ خود را بر خویش فروافكنند، این كار براى ایناى پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلبابها ]روسرى »

 «.و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است )و اگر تاكنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند( خداوند همواره آمرزنده رحیم است

 4«یَص نَعُونَ  لَهُم  إِن  الل هَ خَبیرٌ بِما قُل  لِل مُؤ مِنینَ یَغُضُّوا مِن  أَب صارِهِم  وَ یَح فَظُوا فُرُوجَهُم  ذلِکَ أَز كى» 

خداوند از آنچه انجام  .تر استبه مؤمنان بگو چشمهاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند، و عفاف خود را حفظ كنند این براى آنان پاكیزه  »

 «.دهید آگاه استمى

و مردان مؤمن و مسلمان در منابع اسالمی دامنی و رعایت حجاب شرعی توسط زنان ب( روایات وارد شده نیز در زمینه اهمیت و ضرورتِ پاک

 اند.بسیار فراوان

  م(مام علی )علیه السّالا

 5«صِیَانَةُ المَر أَةِ أَن عَمُ لِحَالِهَا وَ أَد وَمُ لِجَمَالِهَا»

 : امام علی )علیه السّالم( فرمود

 .«اش را پایدارتر می سازداش( برای او بهتر است و زیباییپوشیدگی زن )با توجه به موقعیت روحی و جسمی »

                                                

 

 59آیه  احزاب  .3
 30نور آیه  .4
 540؛ تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  10، حرف صاد، حدیث 44غررالحكم، فصل  . 5

 الف- مبانی و مستندات

 

 تکلیا -فصل اول 



9 
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 :.فتاوا و نظرات فقهای عظام2

گفتگوی و اما حدود و اندازه آن مورد بحث  ؛وجوب حجاب بانوان در برابر مردان غیرمحرم، مورد توافق فقهای همه مذاهب اسالمی است

سنّت و اهل یامام یفقها  از یارینظر آنان درباره مواضع استثنا شده از حكم وجوب پوشش است. بساقوال، عمدتاً اختالف نیخاستگاه ا .فقهاست

در  الیب دینَ زینَتَهُن  الّا ماظَهَرَ مِنها؛»مهم ترین مستند آنان جمله  6دانندی(، را واجب منیها )اصطالحاً كفّهمه بدن، جز صورت و دست دنیپوشان

 .سوره نور است 31ه آی

رو رعایت گرچه حجاب، دستوری قرآنی و تكلیفی دینی است كه مخاطبان آن اصالتاً مكلّفان هستند، اما ماهیت این حكم، اجتماعی است و از این

كه تمام مقررات دینی  یابد. از سوی دیگر، اقتضای اطالقات ادله احكام فردی و اجتماعی دین آن استیا عدم رعایت آن بروز و ظهور اجتماعی می

 جامعه اسالمیها در یک از لوازم این موضوع آن است كه حكومت .راضی نیست احکام دینرعایت نشدن به شارعاجرا شود و  جامعهدر 

باید به حفظ شئون اجتماع ملتزم باشند و به  گیری اخالقی مردم و اجرای احكام شریعت در زندگی اجتماعی مسئولیت دارند ودر برابر جهت

 7.داهتمام بورزنهای دینی آموزه

 یحكومت جمهور یكه مبنا ییاز آنجاله دیگر، الزام به حجاب است كه هم بعد فقهی و هم بعد سیاسی آن همواره محل بحث و گفتگوست. ئمس

 ایشبهه به وجود آمده است كه آ نیا یبرخ یبرا بدلیل آنكهشوند.  میتنظ نید نیبر ا یمبتن بایدمی زیجامعه ن نیاسالم است، قوان نید یاسالم

حل، رجوع به راه نینه؟ بهتر ایدارد  زین یافهیوظ نهیزم نیدر ا ایآ گر،ید یو از سو ر؟یخ ای دینما یحق دارد حجاب را اجبار یحكومت اسالم

 .ندیآیبه شمار م یفقهمسائل در  شانیا بیو نا ندهی( نمافیفرجه الشر یامام معصوم )عجل اهلل تعال ابیاست كه در غ دیمراجع عظام تقل

 

 متن استفتاء از فقهای عظام:

 با سالم و عرض ادب؛

هم دارد؟  فهیخصوص وظ نیعالوه بر حق، در ا ایحجاب را بر زنان مسلمان اجبار كند؟ آ تیرعا هیحق دارد به عنوان حكم اول یحكومت اسالم ایآ

 دیبا ق یساكن در كشور اسالم رمسلمانیدر مورد زنان غ فهیوظ ایحق  نیدرباره اعمال ا الیچطور؟ لطفا نظر خود را تفص هینوبه عنوان حكم ثا

 .دیفرمائ انیب زین یو ثانو یاول حكم

 یپاسخ مقام معظم رهبر

                                                

 

   160، ص4ج ه،یفقه االمام یمحمد بن حسن، المبسوط ف ،یطوس . 6
 175-174، ص1ج ،یاسالم شهیو دولت در اند نید ؛سروش، محمد . 7

https://fa.wikifeqh.ir/جامعه
https://fa.wikifeqh.ir/جامعه
https://fa.wikifeqh.ir/شارع
https://fa.wikifeqh.ir/شارع
https://fa.wikifeqh.ir/احکام_دین
https://fa.wikifeqh.ir/احکام_دین
https://fa.wikifeqh.ir/جامعه_اسلامی
https://fa.wikifeqh.ir/جامعه_اسلامی
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 یتعال بسمه

 و رحمة اهلل و بركاته كمیسالم عل 

 .ندارد اگر چه حجاب برتر است تىیو مراعات آن واجب است ولى چادر خصوصاست  نید اتیّهر حال اصل حكم حجاب از ضرور به

 .دیباش دیو مؤ موفق

 یرازیمكارم ش اهللتیپاسخ حضرت آ

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 ت؛یاهداء سالم و تح با

ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى كه به طور علنى و آشكار، در سطح  اىفهیاسالمى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظ حكومت

نهى از  هب دیتفاوت كه مردم با نیماند. البته با امهم باقى نمى فهیوظ نیبراى انجام ا ىینهى از منكر دارند، و اال جا فهیشود وظجامعه انجام مى

موظف  یبشود. و لذا حكومت اسالم زیمرحله ن نیتواند وارد ااجتناب ورزند، ولى حكومت مى كىیزیمنكر زبانى اكتفا كنند، و از هر گونه برخورد ف

 .دیموفق باش شهیهم. كند یریجلوگ یاست از گناهان علن

 یهمدان یاهلل نور تیپاسخ حضرت آ

 یتعال باسمه

 كمیعل سالم

مكلّف به آن هستند )الكفّار مكلّفون بالفروع كما انّهم مكلّفون  زین گرانیو مسلمانان ثابت است، د نی. بله هر حكمى براى مؤمن2ج؛  . بله1ج

 هستند. گریآنها هم موظّف به حكم حجاب و گناهان د نیباألصول(، بنابرا

 یگانیگلپا یاهلل صاف تیپاسخ حضرت آ

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 السالم و رحمت اهلل كمیعل

پوشش  اط،یبنابر احت نجانبیبر زن واجب است كه خود را از نامحرم بپوشاند و به نظر ا هم،یسالم اهلل عل نیو اخبار وارده از معصوم اتیطبق آ بر

 ودمتنبه نش یچنانچه از نه ،یدر جامعه اسالم ی( بر بدحجابرمسلمانیالزم است و در صورت اصرار زن )چه زن مسلمان و چه غ زین نیوجه و كف

احكام  تی( ملزم به رعارمسلمانیهمه افراد )چه مسلمان و چه غ ی. در قلمرو جامعه اسالمدینما ریرا تعز او تواندیم طیالشراحاكم شرع جامع

 صفر المظفر 25. دیالعالم. موفق باش واهلل. ستین زیبوده و تخلف از آنها جا یاسالم
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 یشاهرود ینیاهلل حس تیپاسخ حضرت آ

 یتعال بسمه

 حق دارد یآر

 

 حضرات امامین انقالب اسالمی:. بیانات و دیدگاه های 3

 حضرت امام خمینی)ره(:

 8.اسالم با آنچه خالف عفت است مخالفت دارد ندارد؛ یمخالفت یاست، با آزاد یما، كه اسمش حجاب اسالم انیمتداول م یحجاب به معنا»-

عنوان شیء مخالفت كرده است و شرافت و در خصوص زنان، اسالم هیچ گاه مخالف آزادی آنان نبوده است. برعكس اسالم با مفهوم زن به »-

 میخواهمی ما …خود را انتخاب كند  یهاتیمرد است. زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعال یزن مساو حیثیت او را به وی باز داده است

  9«.میآزاد ساز -كندیم دتهدی را آنان كه –كه زنان را از فساد 

 اریوجود آورد، اختتواند هر لباسى را كه حجابش را به كه چادر باشد، بلكه زن مى ستیحجاب داشته باشد، ولى الزم ن دیدر اسالم زن با»  -

 10«.كند

 مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه ای)مد ظله العالی(:

عنوی زنان به حدّ اعلی برسد و وجودشان برای فضیلتی و م -باالتر از همه -خواهد كه رشد فكری و علمی و اجتماعی و سیاسی واسالم می»  -

حجاب، بر این اساس است.  مسئلهجامعه و خانوادة بشری به عنوان یک عضو، حدّ اعالی فایده و ثمره را داشته باشد. همة تعالیم اسالم از جمله 

اشتش كاملًا غلط و انحرافی است. مسئلة مسئلة حجاب به معنای منزوی كردن زن نیست. اگر كسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، برد

به  -حجاب به معنای جلوگیری از اختالط و آمیزش بی قید و شرط زن و مرد در جامعه است. این اختالط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد

 «.ستا 11خصوص به ضرر زن

                                                

 

 541، ص5امام، ج فهیصح . 8
 370، ص 3امام، ج فهیصح . 9
 294، ص 5امام، ج  فهیصح . 10
 26/10/68رهبر انقالب در دیدار با پزشكان  اناتیب . 11
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ی شوند، مسئلههی از افرادی كه جزو خواص محسوب میبینید از دهان یک گروكند، این است كه ناگهان شما میآنچه بنده را حسّاس می»-

همان خطّی را  -شاءاهلل نادانسته استگویم نادانسته؛ انحاال من می-ای نادانسته شود؛ معنایش این است كه یک عدّهمطرح می« حجاب اجباری»

كنند؛ در بین اینها اند؛ همان خط را دارند دنبال میهمه خرج نتوانسته است آن خط را در كشور به نتیجه برسكنند كه دشمن با آندنبال می

ها باحجاب باشند، امام كه فرمودند باید زن»گویند[ نگار هست، در بین اینها روشنفكرنما هست، در بین اینها آخوند و معمّم هست. ]میروزنامه

ی پهلوی و وسیلهجور است؟ امام در مقابل یک منكر واضحی كه بهما خبر داریم؛ چطور این وقت،آن بودیم ما! خودبی حرف! «نگفتند را هازن همه

 12«.های پهلوی در كشور به وجود آمده بود، مثل كوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشددنباله

 

 . اصول مصرّح قانون اساسی:4

 خود را برای امكانات ، همهدوم اصل مذكور در اهداف به نیل برای است موظف انایر اسالمی یجمهور دولت»دارد؛ اصل سوم كه اشعار می -

 :كار برد امور زیر بهامور 

 . ...«2 مظاهر فساد و تباهی با كلیه مبارزه و و تقوی ایمان بر اساس اخالقی رشد فضایل ایجاد محیط مساعد برای . 1

 دارد؛یان میهشتم كه ب همچنین اصل -

دولت  یكدیگر، به نسبت مردم عهده بر متقابل و همگانی است ایوظیفه از منكر نهی و معروف به امر خیر، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در» 

 یأمرون بعض اولیاء بعضهم المؤمنات و والمؤمنون". كندمی معین قانون را آن كیفیت و حدود و شرایط. دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت

 «"المنكر عن و ینهون بالمعروف

 . قوانین و مقررات عادی:5

  13( قانون رسیدگی به تخلفات اداری1)

  14فرهنگ عمومیشورای 427( مصوبه 2)

                                                

 

 17/12/96با مداحان  داریرهبر انقالب در د اناتیب . 12
 آن یینامه اجرا نییو آ یاسالم یمجلس شورا 7/9/1372مصوب  .13
 13/10/1385مورخ  427 جلسه مصوب .14
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 15( قانون ساماندهی مد و لباس3)

 16اسالمی مجازات قانون (3)

  17( قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر4) 

 18شورای عالی انقالب فرهنگی  820( مصوبه 5)

 

 . تقویت عفاف و حجاب در سطوح مختلف جامعه1

 ی تقنینی و اجرایی ها. اصالح برخی رویكردها، سیاست2

 

 

 ها و نواقص در حوزه عفاف و حجابهدایت آنها به سمت رفع كاستی برداری بهینه از منابع موجود و. بهره1

 دستگاهی های بین. تقویت تعامالت و ایجاد هماهنگی2

 ها و سرعت بخشیدن به روند اقداماترویه در اجرای برنامه. ایجاد وحدت3

 های اجرایی و ممانعت از فعالیت های متناقض . تمركز بخشیدن به مدیریت طرح4

                                                

 

 مجلس شورای اسالمی 12/10/1385مصوب . 15
 آن لیو مواد ذ یفصل هجدهم؛ جرائم ضد عفت و اخالق عموم .16
 یاسالم یمجلس شورا 1394مصوب .  17

 820 همصوب  18.

 ب - اهداف

 ج - منظورها
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از عُف ه و عُفافَه )باقیمانده چیزى( گرفته شده، و به معنى اقتصار و قناعت كردن بر تناول شى ء قلیل و مختصر « عفّت»از نظر لغت . عفاف: 1

عرف  در عفت حاصل شدن حالتى براى نفس است 19«العف ةُ حُصول حالة لِلن فس تمتَنع بها عن غلبة الشهوة»است، كه باقیمانده از چیزى است. 

تنها به « عفت»و « عفاف »البته  .پوشاندگردد و نقطه ضعف ظاهرى او را مىنامیده مى شود كه زینت او مى« عفت»عرب حالت خویشتن دارى 

دارى كه از نظر واژه عربى، هرگونه خویشتنشود، بلهاى جنسى نیست آن گونه كه در فارسى امروز ما معنا مىدارى در برابر آلودگىمعناى خویشتن

 گیرد.در مقابل گناه و كار خالف را فرا مى

از  یكیعنوان به در اصطالح حجاب20.افكنَد، پوشاندن و پوشش )سِتر( است ییجدا زیدو چ نیكه ب یزیمانع، چ یمعناحجاب در لغت به . حجاب:2

حجاب،  ن،ینپردازد. بنابرا ییو خودنما یگرمعاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوهاست كه زن، هنگام  معنانیاسالم، به ا یاحكام وجوب

به  ییآن، حرام بودن خودنما یلبآن، وجوب پوشش بدن و بُعد س یجابیاست. بُعد ا یو سلب یجابیدو بُعد ا یبانوان، دارا یپوشش اسالم یمعنابه

بُعد دوم نباشد، در  یممكن است بُعد اول باشد، ول یمحقق شود؛ گاه یباشد تا حجاب اسالم گریكدیدر كنار  دیدو بُعد با نینامحرم است؛ و ا

 محقق شده است. یگفت كه حجاب اسالم توانینم صورتنیا

 . ستاد: ستاد امر به معروف و نهی از منكر3

هایی كه ی غیر دولتی، شركت های دولتی و كلیه دستگاه. دستگاه های اجرایی: كلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عموم4

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مركزی، 

  21بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شود.

                                                

 

 339مفردات راغب؛ ص  .19
   واژه لیابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ذ. 20
 قانون مدیریت خدمات كشوری 5 . ماده 21

 د – تعاریف و اختصارات
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به صورت  یرحكومتیغ یحقوق ای یقیاز اشخاص حق یكه توسط گروه شودیاطالق م ییهابه تشكل یردولتین غسازما» های مردمی:. تشكل5

موارد  از یكی بر سازمان مشتمل تیباشد. موضوع فعالیم یاسیرسیو غ یرانتفاعیاهداف غ یشده و دارا سیمقررات مربوطه تأس تیداوطلبانه با رعا

، بهداشت و درمان، یتی، حمایاجتماع دگانیدبی، بشردوستانه، امورزنان، آسهیریامورخ و یكوكاری، نی، هنری، ورزشی، اجتماعی، فرهنگیعلم

 22باشد. یآنها م از یمجموعه ا ای، رآنیو نظا یآبادان ، عمران وستیز طی، محیتوانبخش

 شورای فرهنگ عمومی 14/10/1384تاریخ   427: مصوبه جلسه  427. مصوبه  6

 شورای عالی انقالب فرهنگی  12/6/1398تاریخ   820: مصوبه جلسه  820. مصوبه 7

 

 

ریزی ههای پیشگیری و بازدارندگی، از طریق برنامكند وظیفه دارد با رویكردستاد امر به معروف و نهی از منكر  و یا نهادی كه قانونگذار تعیین می

و انجام اقدامات چند جانبه فرهنگی اجتماعی، حقوقی، آموزشی و... در چارچوب اختیارات قانونی و ضوابطی كه در این رابطه از سوی مراجع 

های حجاب اسالمی در های فردی و اجتماعی زیست عفیفانه شهروندان و ارتقاء شاخصرسند نسبت به تقویت زمینهصالح به تصویب میذی

های اجرایی، راهبری و مدیریت كالن و های عمومی و رسمی اقدام كند. این ماموریت؛ طراحی الگوی مداخله مناسب، تعیین سیاستعرصه

های مرتبط را دستگاهی و همچنین جذب و تخصیص منابع مورد نیاز فعالیتهای بینهای عفاف و حجاب در كشور، انجام هماهنگیمتمركز برنامه

 گیرد. در بر می

 

 

 

                                                

 

 هیات وزیران 8/5/1384ی مصوب ردولتیغ یسازمانها تیو فعال سیتأس ییاجرا نامهنیآئ . 22

 ه – برنامه اقدام ) چه کاری قرار است انجام شود؟(

وضعیت شناسی حجاب –فصل دوم   

 حجاب بیان وضع موجود  –الف 
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 گذاری( حجاب وضعیت ذهنی)ارزش.1

 . وضعیت عینی حجاب2

 هر دو مورد را در پژوهش ها و پیمایش های ده سال گذشته كه در ادامه به آنها اشاره شده می توان یافت :

پژوهشگر ، استانجام داده روزمره  یفرهنگ پوشش و حجاب زنان در زندگدر مورد  1390در سال  یاسالم غاتیكه سازمان تبل یدر پژوهش .الف

از فرهنگ پوشش و حجاب را در سطوح مختلف جامعه  یریتصو ،ینید اتیادب زیروزمره و ن یزندگ و یمطالعات فرهنگ تالش كرده تا با استفاده از

 :دهدیپژوهش نشان م نیا جی. نتانمونه( ارائه دهد تیپوشش جمع ی) با بررس یرانیا

 یچادر و گاه یخاص گاه یهاتیبرحسب موقع زیدرصد ن 8/11هستند.  ییدرصد مانتو27و   یدر كل كشور چادر انیدرصد پاسخگو62 حدود

 .پوشندیمانتو م

 .اندنوع پوشش قلمداد كرده نیباتریدرصد زنان انواع چادرها را ز 8/64مانتو و  یها بیدرصد زنان انواع ترك 7/32مجموع   در

 درصد مخالف استفاده از انواع چادر بوده اند. 2/11اند و زنان مخالفت كرده گریدرصد زنان با استفاده از بلوز و شلوار با پوشش سر توسط د 9/74

آن قابل توجه  جیده كه نتاانجام ش 1396در سال زین یدختران به حجاب، پژوهش یرفتار یهاشیو گرا انیپوشش دانشجو تیوضع.در مورد ب

  .است یضرورقانون اساسی  یسازادهیپ نهیزم نیپوشش در سطح جامعه و دانشگاه نامناسب بوده و در ا تیوضع انیاست. از نگاه دانشجو

 ،یمسائل عاطف  ،ینسل یتفاوت ها ،یغرب یاز الگوها دیتقل لیاز قب یلیجامعه است  و نامناسب بودن آن  دال یروان تیمناسب موجب امن پوشش

 . شود یموجود را شامل م تیاعتراض به وضع ایاعتراض به خانواده 

در دور شدن  یدانشگاه یهاطیمح ریاست و نقش و تأث یآنها ضرور یفكر یقشر از اجتماع با توانمند ساز نیا یسازلزوم اقناع نهیزم نیهم در

 .باشدیم یشدنانكتمان زیاز پوشش چادر ن انیدانشجو

با  انیدرصد پاسخگو 58/5است،  كرده اجرا یدر سطح مل 97در خرداد )مركز افكارسنجی دانشجویان ایران(  سپایكه ا ینظرسنج نیطبق آخرج. 

 نیجمله ب نیدرصدموافق بوده اند نگرش به ا 8/35مسلمان باشد اما حجاب نداشته باشد مخالفت كرده اند و در مقابل  تواندیجمله كه انسان م نیا

درصد جوانان  2/48 ، جوانان و سالمندان است نیب ینگرش قینداشته است اما آنچه موردتوجه است شكاف عم یو مردان تفاوت معنادار زنان

 یافراد باال نیدرصد و ب 9/35سال  30-49افراد  نیآن ب زانیم كهیتواند مسلمان باشد اما حجاب نداشته باشد درحال یموافق هستند كه انسان م

 یلیتحص یگرو ه ها نیب یشكاف نگرش نیا ،است هیگو نیجوانان با ا یموافقت حداكثر دهدیمدرصد است آنچه داد ه ها نشان  3/22سال  50

 یدانشگاه التیافراد فاقد تحص نیآن ب زانیم كهیموافق اند درحال هیگو نیبا ا یدانشگاه التیتحص یدرصد افراد دارا 8/47برقرار است  زین

 .درصد است6/28
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 جیه نتاك نآ حتماً حجاب داشته باشند با دیاست زنان با ینیجامعه د کی رانیا نكهیدرصد مردم موافق هستند كه با توجه به ا 1/56 نیهمچن

است و زنان  فیو ضع اركمیتفاوت بس زانیسؤال وجود دارد اما م نینگرش مردان و زنان به ا نیب یتفاوت معنادار دهدینشان م یآمار یآزمونها

درصد  3/50وجود دارد .  یقیعم یشكاف نگرش یسن یگرو ها نیگفت همچنان ب دیجمله موافق هستند با نیاز مردان با ا شیدرصد ب 4حدود 

رصد است د 1/22سال  50 یافراد باال نیب زانیم نیاست مخالف بوده اند و ا ینیحتماً حجاب داشته باشند چون جامعه د دیافراد با نكهیجوانان باا

مخالف هستند  هیگو نیبا ا یدانشگاه التیتحص یدرصد افراد دارا  4/49كند  یمورد صدق م نیدر ا زین یلیتحص یگروه ها نیب یشتفاوت نگر

است  نیا ریاخ یدر نظرسنج تیحائز اهم یاز داده ها گرید یكی ،درصد است 5/28 یدانشگاه التیافراد فاقد تحص نیب زانیم نیكه  ا یدر حال

جمله موافقند كه مردم  نیبا ا انیدرصد پاسخگو 7/35 كهینكنند درحال تیتبع یان معتقدند مردم حق ندارند از حجاب رسمیدرصد پاسخگو 51كه 

ا گروه ه رینگرش جوانان با سا نیندارد اما شكاف ب یحوز ه تفاوت معنادار نینكنند نگرش زنان و مردان در ا تیتبع یحق دارند از حجاب رسم

درصد  22سال  50 یافراد باال نیدرصد و ب 37سال  30-40افراد  نیآن ب زانیم كهیهستند درحال هیگو نیموافق ا واناندرصد ج 6/46وجود دارد 

 جمله موافق بوده اند. نیبا ا یدانشگاه التیدرصد افراد فاقد تحص7/28و  یدانشگاه التیتحص یدرصد افراد دارا 8/47بود ه است 

معتقد هستند اگر  رانیدرصد( مردم ا77صورت گرفت مشخص شد )  98دانشگاه تهران كه در آبان سال  یمركز افكارسنج یسنجردر نظ .د

ضرر آن به نهاد خانواده  تیها شده و در نهاهمسران و خانواده انیموضوع باعث اختالف م نینشود، ا تیپوشش مناسب و حجاب در جامعه رعا

 .رسدیم

حفظ كانون  یهستند كه حجاب را برا یاجزء دسته یجامعه آمار نیدرصد زنان (ا79درصد مردان و  74: )دیگویشش مپو یافكارسنج نیهم

جامعه  نیدارند.در ا یدانشگاه التیدرصد تحص68گروه  نیاست كه در ا نیا ینظرسنج نیدرباره ا گری. نكته جالب ددانندیم یخانواده ضرور

 ها از تزلزل، معتقد هستند.از اشخاص، به رابطه حجاب و حفظ خانواده ییالتعداد با یآمار

ارائه  یها در مورد حجاب و عفاف نموده است كه بر اساس داده ینظر سنج کیاقدام به  1400در اسفندماه  مایصدا وس قاتیركز تحقم .ه

حجاب جزء »درصد اعتقاد دارند كه  7/24و  «است  یعحجاب جزء احكام اسالم و واجب شر»رصدمعتقدند كه د58/5مردم  ینسب تیشده،اكثر

حجاب جزء احكام صدر اسالم بوده و باتوجه به »معتقدند  زین یدرصد 10 تیجمع  ،«یهست نه واجب شرع هیفقط توص یلاحكام اسالم است و

 «ندارد. یلزوم گریامروز د طیشرا

در سال  یبا پژوهش قبل 1400پژوهش در سال  نیا جهینت سهیدانسته اند اما مقا یواجب و شرع یمردم حجاب را امر ینسب تیاكثر نكهیرغم ا به

 یوجوب را برا نیدرصد افراد ا 73حدود  1396در سال  كهیاساس، درحال نیبوده است . بر ا یبه وجوب شرع نینشان دهنده كاهش معتقد 1396

 كرده است. داید افراد تنزل پدرص 5/58به  رقم نیا 1400و الزم برشمرده اند، در سال  یعحجاب شر

  درصد و مشهد  8/69درصد، ارومیه و بیرجند  8/71درصد، قم  3/77از میان شهرهای بررسی شده ، پاسخگویی در شهرهای زاهدان

 5/48درصد، و رشت  3/48درصد، سنندج  8/47درصد، ساری  3/39درصد بیشترین اعتقاد و پاسخگویان در شهرهای تهران  7/68

 دارند. "حجاب جزء احكام اسالم و واجب شرعی است "رین اعتقاد را به اینكه درصد  كمت



18 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

  به نظر می رسد بسیاری از دانشجویان تازه وارد ، قدم گذاشتن به حیاط دانشگاه و سیر مراحل تحصیالت تكمیلی را ابزاری برای هویت

استقالل و اعمال اراده در انتخاب شخصی پوشش تلقی می  یابی مدرن و فاصله گرفتن از فضای خانواده ی نظارتگر و رسیدن به مرحله

 .كنند

 های فرهنگی در این زمینه كمک های مرجع و متنفذ با الگوهای حجاب به ناكارآمدی برنامهاز سوی دیگر عدم همراهی برخی از گروه

 است.  كرده

 های عمومی حجاب در یک روند رو به تنزل قرار دارد.شاخص 

 كلی بر گفتمان حجاب تأثیر منفی و پردامنه داشته و این روند رو به گسترش است. فضای مجازی به طور 

  ها در خصوص حاكم نمودن این الگوها چندان چشمگیر های دولتی همچنان با الگوهای حجاب فاصله دارند و موفقیتكاركنان دستگاه

 23نبوده است.

 

های پذیرد. حمایت قانون از ارزشثیر میأهای فرهنگی اجتماعی از عوامل و متغیّرهای گوناگونی تمانند بسیاری دیگر از پدیدهعفاف و حجاب به 

 سیاست های اجتماعی كه غالبا با سازوكارهای حقوقی اعمال می شوند بخشی از نظامِبنیادین یک جامعه و اعمال بازدارندگی از طریق كنترل

های اجرایی نقش تعیین ها و برنامههای تقنینی به همراه سیاستزه است كه هم ضروری و هم الزم است. بنابراین سیاستگذاری در این حو

 ای در تحقق اهداف تعیین شده بر عهده دارند.كننده

یر نه أثمعه، تحت توضعیت فعلی عفاف و حجاب در جا دهندمی ی آسیب شناختی در موضوع عفاف و حجاب نشانهاآنچه كه پژوهشبر اساس 

 كند.گزارش كوتاهی ارائه می عوامل نیدرباره ا فقط یک عامل بلكه چند عامل بوده است. بخش حاضر

های كالن، روندهای سیاستگذاری، های انجام شده در زمینه عفاف و حجاب به آسیب شناسی سیاستبه این سو بخشی از پژوهش 1384از سال 

دلیل انسجام ه ، ب24شورای فرهنگ عمومی 427رسد تا پیش از ابالغ مصوبه این حوزه تعلق دارد. به نظر میهای ترویجی در به ویژه سیاست

گاه های ایدئولوژیک قدرت سیاسی، سیاست پردازی در خصوص حجاب چندان توجیهی نداشت؛ اما با آغاز تدریجی اجتماعی به نسبت باال و تكیه

 427م انگاری آن در نظام حقوقی كشور و مداخالت نظام مند در این زمینه افزایش یافت. اگر چه مصوبه بدحجابی، تمایل به جررو به رشد و روند 

 های ترویجی و نه یک سند حقوقی تضمین شده باید دانست. را بیشتر یک مدل تقسیم كار مبتنی بر سیاست

                                                

 

 . بدلیل تعدد منابع از ذكر آنها خودداری شده است. 23
 427. مصوبه  24

 ب- آسیب شناسی وضعیت عفاف و حجاب
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گیری و افزایش بدحجابی نشان داده شده است. بخشی از كلها در شانجام شده است، نقش سیاست 1395ها كه تا سال ای از پژوهشدر دسته

تواند  زمینه ها میهای حاكمیتی انجام شده است كه نتایج این بررسیهای عفاف و حجاب نیز توسط دستگاهآسیب شناسی سیاست

 های سیاستی را تدارک نماید.های جدید را فراهم ساخته و یا چرخشگذاریسیاست

آن را تهیه  1399های مرتبط با عفاف و حجاب، گزارشی است كه سازمان بازرسی كل كشور در سال اكمیتی درباره سیاستهای حیكی از گزارش

شورای عالی انقالب فرهنگی كشور مورد انتقاد گرفته است. در  427ترین سند دولتی عفاف و حجاب یعنی مصوبه كرده است. در این گزارش مهم

 ات این مصوبه اینگونه برشماری شده اند:گزارش سازمان بازرسی، ابهام

 های شفاف و قطعی از واژگان عفاف و حجاب در مصوبه ارائه نشده است.تعریف مشخص و شاخص -1

دامنه شمول و جامعه هدف به درستی تبیین نشده و این نكته مد نظر قرار نگرفته كه آیا مقصود از وضع مصوبه مذكور رعایت پوشش مناسب  -2

  25شود.های دینی و اخالقی در روابط و تعامالت اجتماعی شامل میعه است یا اینكه مردان را نیز در پایبندی به آموزهاز سوی زنان جام

ها و عدم پایبندی و اهتمام مدیران در واقع، نقد عملكرد دستگاه« های صورت گرفتهترک فعل»بخش دیگر گزارش سازمان بازرسی تحت عنوان 

 آسیب شناسی بخش هایی است كه پیش از این از سوی نهادهای مسئول ابالغ شده اند. دره خصوص سیاستدر خصوص وظایف محوله و ب

 . كرد خواهیم اشاره  -اند داده اجازه ها دسترسی كه حدودی تا -هافعل ترک این مصادیق به اجرایی و میدانی مداخالت

را مورد  427همایش ملی دانشگاه الزهراء)س( ارائه گردید مسائل اساسی مصوبه انجام شده و نتایج آن نیز در  1396پژوهش دیگری كه در سال  

 بررسی و مطالعه قرار داده است. در بخش نتایج این تحقیق آمده است:

فرهنگ عفاف و حجاب  ترین راهكارهای فرهنگی در حوزه توسعههرچند مصوبه راهكارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب در نوع خود از مهم» 

بند، گام بلندی در راستای  326دستگاه اجرایی وقانونگذاری در  26اند با تعیین وظایف برای كنندگان آن تالش كرده ر جامعه است و تدویند

تحقق توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در كشور بردارند، با این حال بررسی راهكارهای در نظر گرفته شده در متن مصوبه و مصاحبه با بیشتر 

هایی مواجه دهد این مصوبه به لحاظ محتوایی و نظارتی با چالشگذشته، نشان می سال 10ناظران بر حسن اجرای مصوبه طی مجریان و 

 26«.است

 ها را در حوزه عفاف و حجاب استخراج و معرفی نماید كه برخی از آنها عبارتند از:ترین چالشكند اساسیهای پژوهش سعی مییافته

                                                

 

 8/10/1399تاریخ  276525/800.گزارش سازمان بازرسی كل كشور  به شماره  25
 (1396باجالن).  26
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 عملیاتی از موضوع حجابفقدان ارائه تعریف  -1

 بندی اقدامات اقناعیبندی و اولویتتوجهی به لزوم طبقهبی -2

 آور نبودن وظایف دستگاههاالزام -3

 هاابهام در چگونگی نظارت بر دستگاه -4

 27بینی بودجه برای پیشبرد فرهنگ و عفاففقدان پیش -5

 نیترمهمگیرد. شناسی قوانین و مقررات این بخش را نیز در بر میو حجاب، آسیبهای عفاف های تجربی در زمینه نقد سیاستاطالعات و داده

. آن در نظر گرفته است نیمرتكب یرا برا ییمجازات ها یحجابیب یاست كه با جرم انگار یقانون مجازات اسالم 638ماده  ،قانون حوزه حجاب

های حاصل از دهند. تجربهانگیزه مجریان آن قدرت اثرگذاری خود را از دست میواضح است كه بهترین قوانین نیز در سایه بی ارادگی و فقدان 

گذاری درباره حجاب و همچنین گزارش بسیاری از فعاالن این عرصه، برضعف اراده مدیران و بی عملی آنها در این زمینه تاكید سه دوره قانون

های پژوهشی كه ان، با اختالفات نظری مجریان قانون نیز مواجه بوده ایم.. چنانكه یافتهگذاری و در رتبه باالتر از اراده مدیردارند. در حوزه سیاست

های این عرصه، وجود اختالف نظر در مشیدهد كه یكی از عوامل اصلی مانع تحقق خطتوسط مجتبی امامی و همكاران انجام شده نشان می

های مختلف مسئوالن ست. یكی از علل این اختالف نظرها ناشی از ذهنیتگذاران و مجریان عرصه مدیریت مواجهه با بدحجابی امشیخط

گذاران و مجریان در انواع سطوح، اجازه همگرایی ذهنی و موفقیت در این مشیمربوطه است. متأسفانه عدم اجماع نظری و نگرشی در میان خط

 28دهد.زمینه را نمی

های این تحقیقات، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی دشوار است اما برابر یافته هایدر یک برآیند كلی، اگرچه تعیین مرز دقیق سیاست

 ها و یا تركیبی از آنها، از عوامل گسترش بدحجابی در جامعه اند. در سطور زیر به این عوامل اشاره شده است:انواعی از این سیاست

ریزی ( عدم برنامه3انه ملی در مورد اشاعه فرهنگ پوشش دینی)( ضعف و نقائص رس2ارائه مفاهیم و جلوه های نامناسب از حجاب ) (1)

( ارائه نكردن تعریف مشخص 6(صرفا زنانه دیدن حجاب)5( افراط در طرح مسئله پوشش زنان)4برای بسترسازی پذیرش فرهنگ حجاب)

های فرهنگی برای راضی فعالیت( ظاهرسازی در 9( ناآشنایی با فلسفه حجاب)8(عدم آگاهی از احكام پوشش)7از پوشش الزامی زنان)

های غلط در دفاع از ( روش12های اجرایی)( ضعف قوانین و فقدان ضمانت11( منحصر دیدن عفاف در پوشش)10كردن مدیران مافوق)

( ضعف نظارتی و 15( بی اعتنایی به تولید مدهای لباس اسالمی و نوآوری در این زمینه)14( سیاسی كردن مبحث حجاب)13حجاب)

های مسئول با ( تعدد و تنوع سازمان18(ضعف نگاه استراتژیک به موضوعات فرهنگی)17(عدم اجرای قانون عفاف و حجاب)16رلی)كنت

(غفلت از نگاه مدیریتی 21( ضعف پیوند میان مردم و دولت)20مندی عمومی بر مصالح عمومی)( غلبه رضایت19فعالیت های متعارض)

                                                

 

 همان . 27
 (1395امامی ) . 28
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 طرح جامع عفاف و حجاب

( برخورد نكردن با گروه 23باور، سیاست و اصول مشترک و مشخص در مدیریت اجتماعی كشور) ( فقدان22به اخالق و تربیت جنسی)

( ناهماهنگی در 25ربط قضایی و انتظامی)( عدم مقابله جدی نهادهای ذی24های افراطی، خشن و ناآشنا با سیاست تربیتی اسالم)

 دستگاه های دولتی

 

موفقیت اصالح وضعیت عفاف و حجاب، سه عامل زیر از عوامل اصلی و مهمی است كه در  های مختلف و مؤثر در عدم با بررسی علل و آسیب

 این قسمت به طور اجمال به آنها اشاره می شود:

 الف(عدم وجود نقشه راه، طرح جامع و برنامه همه جانبه و كاربردی علیرغم وجود نظرات بسیار و طرح های مقطعی 

 رعین وجود متولیان و مسئولین متعدد ب(عدم وجود متولی و مسئول  پاسخگو د

 یا غیر اجرایی  بودن  قوانین موجود درعین وجود حجم زیاد قوانین ج( خالء های قانونی  و

 

های احصا شده در حیطه قانون، مجری قانون، هایی است كه انجام شده، اهم آسیبهای طرح، ناظر به آسیب شناسیدر عین حال كه تمام ویژگی

  :باشدقانون، مخاطبین قانون )مردم( و موانع اصلی در مقابل قانون و اجرا )دشمن( قابل دسته بندی مینحوه اجرای 

 

 نیقوان  طهیدر ح یشناس بیالف :آس

 قبلهای در سال شالق مانند)  29ی بعضی از قوانیناجرا قابلیتعدم  حجابی،كیفری موجود در پیشگیری از بی نیقوان تأثیرو  بازدارندگی عدم. 1

  كه منجر به تغییر قانون به صورت جریمه گردید(؛

تراكم قوانین در برخی از .3 ؛وضوعم نیهای زیاد در انمودن دستگاه لیدر عین دخ نیبینی متولی پاسخگوی مشخص در قوانعدم پیش.2

  ؛نیرسانی قوانروزهب عدم.5  ؛نیدر قوان اعدم وجود جامعیت و ضمانت اجر.4 ؛موضوعات و فقدان قوانین در موضوعات دیگر

 .باشندیله عفاف و حجاب مئمسدر بازدارنده  یبهایاز جمله آس

 و مسئوالن رانیمد طهیدر  ح یشناس بیب :آس

 جنبه زیر دسته بندی كرد:  دو در توانمی را در پیدایش وضع نابسامان كنونی عفاف و حجاب مسئولینقصور و تقصیرهای 

                                                

 

 1375.قانون مجازات اسالمی مصوب سال  638ماده  ،1365مصوب سال  قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان 4ماده و  2،  ماده  1362 قانون تعزیرات مصوب سال 102تبصره ماده  .29 
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 طرح جامع عفاف و حجاب

 ؛ ...و سیاسی آینده برای سنجیمصلحت ،اتاختالف و نامنسجم مواضع فساد، مظاهر با مبارزه به اعتقاد عدم: مانند ناامیدی از حل مسئله، نظری.1

 رهنمودبرگزاری جلسه و  به اكتفا ،برای اقدام الزم شجاعت و اراده عدمعدم اولویت دهی به این مسئله و مشغولیت به امور دیگر،  اجرایی: .2

، منفعل بودن در مقابل فرهنگ ضعیف ناتوانی و مدیریت مردمی، هایظرفیت از استفاده عدم های اجرایی،ایجاد ضمانت عدم سازی،گزارش ،دادن

 مهاجم غربی، ترس و هراس از فضای مجازی، فرار از هزینه كردن در مسئله عفاف و حجاب و ...

 برنامه و نحوه اجرا طهیدر ح یشناس بیج: آس

عكس بوده و موجبات  جهیله عفاف و حجاب بسیاری از اقدامات و مواضع گذشته،  نتئدر مواجهه با مس یطیو تفر یتوجه به دو نگاه افراطبا 

 بدبینی و تقابل با مردم شده است.

 مردم طهیدر ح یشناس بید: آس

 در این جنبه نیز مسئله از دو بعد قابل ارزیابی است:

مهاجم  فرهنگ باضعیف و بی برنامه  مواجهه حاصل كه فرهنگ غربی به سنتی فرهنگ از جامعه گرایش و مردم زندگی سبک تغییرآحاد مردم: .1 

 و هنجارها برخی اهمیت از است و داده قرار یرأثت تحت را مذهبی و ملی هایارزش و خانواده قش؛ نشده نسلی بین شكاف به منجر غربی است

  .استهشد كاستهو حجاب  عفاف به مربوط مسائل جملهاز  ی  انسانی و خانوادگیها ارزش

گر مسئله عفاف و حجاب در جامعه در عین حال مند و مطالبههای مردمی و متدینین دغدغههای مردمی و تأثیرگذاران اجتماعی: تشكلتشكّل.2

د، دچار نارسایی و آسیب هایی هستند. در كه مهمترین سرمایه این طرح برای اصالح وضع موجود موجود هستند؛  اما در تشكیل جبهه واح

بعضاً به تحقیر و تمسخر و تخریب دیگران خصوصاً در فضای مجازی برای بیشتر دیده  ها با مضر دانستن نظرات بقیه، متأسفانهتشخیص اولویت

لی كشاندن اقدامات مؤثر و بدون شوند. این مشكل از مهمترین موانع پیشرفت در حل مسئله و از مهمترین عواملِ به تعطیشدن، مشغول می

تر است. در این باشد. عوارض عدم وجود جبهه متحد و خودزنی، حتی گاهی از فعالیت های دشمن مخربجایگزین، در حوزه عفاف و حجاب می

دمی را در دو های مرخصوص به تنظیم منشور همكاری تشكل های مردمی، نیاز جدی وجود دارد. این طرح قابلیت نقش دهی به همه تشكّل

 حیطه امور فرهنگی و اجرایی دارد.

 اقدامات دشمن طهیدر ح یشناس بی: آسه 

 ، برای ایجاد مانع در  اجرای قانون عفاف و حجاب و سایبری و ایرسانه مختلف خصوصاً  هایابزار از استفاده با شده ریزیبرنامه صورت به دشمن

 .است شده یشدید نبرد وارد قوا تمام با فرهنگی نموده وحجاب، اقدام به تهاجم و شبیخون  تخریب جهت در

 

 ج- رویکردهای مواجهه با مسئله حجاب
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 حال در. است كشیده چالش به را اسالمی جمهوری نظام اسالمیتو هم  30هم جمهوریت هنجارشكن، نماد ترینگسترده عنوان به بدحجابی مسئله

ای كه عالوه بر آسیب های به گونه شده تبدیل ركشو اصلی معضالت از یكیبه  ،حجاب یا به تعبیر دقیق تر، حد پوشش ، عدم رعایتحاضر

ها و...( در جامعه نیز ایجاد دوقطبی كرده است ، از های خانوادگی و عدم امنیت روانی در خانوادهمتعددی كه به خانواده وارد كرده )از جمله تنش

های مسئله ساز و پیش رونده و از طرف دیگر نزاع و درگیری كالمی و رفتاری حول این موضوع هستیم. ز شاهد هنجارشكنییک طرف روز به رو

همچنین، دشمن خارجی با برنامه ریزی همه جانبه، مسئله عفاف و حجاب را بستر مناسبی برای تهاجم و پیشروی در جبهه فرهنگی قرار داده 

در چنین فضایی متولیان كشور با لحاظ زوایای  پردازند.تضعیف و تخریب هر نوع مواجهه و مقابله با این مسئله می است و مخالفان داخلی نیز به

های كار فرهنگی و اجرایی، برای مدیریت این روند و بازگرداندن فرهنگ پوشش به روال مورد انتظار، موظف به اقدام پیدا و پنهان و ظرافت

رویكرد در جامعه وجود  سه حجاب و عفاف هئلمس با مواجهه در تواند به حل آن كمک كند؛ در شرایط موجود،میهستند. وضعیت شناسی مسئله 

 دارد:

 ابکردن حج یاریو اخت یلغو حجاب قانون  رویکرد اول:

و بدون قانون باشد. از  یاریاخت یبهتر است حجاب، امر ؛ بنابراینحجاب داشته باشند ستندین لیاز مردم ما یاریمعتقدند در حال حاضر، بس یاعده

 یبرا یحد چیاست كه ه یعیحضور در اجتماع، طب یبرا یآنجا كه حجاب حد پوشش است، در صورت رهاسازی پوشش و برداشتن حدود قانون

لغو  جهیفت، در نتآن پیش خواهد ر رامونیپ یهایتا برهنگی كامل و ارتباطات ناسالم علنی و ناهنجار یتصور كرد و بد پوشش انتویپوشش نم

 خواهد شد. دیمشكل تشد ،یتربلكه در مسائل نازل اخالقی و حادتر، در ابعاد گسترده ؛شودینه تنها موجب حل مشكل نم یحجاب قانون

 های برداشتن قانون حجابآسیب 

 ساحت خانواده ساحت اجتماع ردیف

 اجكاهش تمایل جوانان به ازدو عدم وجود حد و مرز در رهاسازی پوشش 1

 تنوع طلبی در روابط جنسی ترویج سبک زندگی غربی 2

 های اختالف و تنش بین همسرانایجاد زمینه ضمصرف گرایی و طغیان غرائ 3

 افزایش آمار طالق توافقی و عاطفی گسترش منكرات و ترویج ولنگاری 4

 زوجینشكل گیری باورهای غلط در روابط  های اخالقی، اسالمی و ملیفروپاشی ارزش 5

 درگیری بین نسلی فروپاشی جامعه انسانی 6

 هاافزایش جرائم جنسی در خانواده مسئولیتتربیت نسل بی 7

                                                

 

 دیجامعه را مجرم دانستن، مصادف با تهد تیاكثر نیكنند ،  ا ینم تیقانون را رعا  نیا ان،یآقا یجامعه با همراه یخانمها تیشده و اكثر یجرم تلق یحجاب شرع تیطبق قانون جامعه ، عدم رعا یوقت 30
  د.نظام خواهد بو تیجمهور یبرا ی
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 گذشته انیادامه وضع موجود و تکرار تجربه سال  رویکرد دوم: 

 اقتصادیمانند: شرایط بحرانی كشور و وجود انبوه مشكالت  مختلف دالیل بهحجاب  مسئولین معتقدند كه مسئلهای دیگر از مسئولین و غیرعده

عفاف و حجاب به مصلحت كشور نیست و به همین شكل موجود باید از كنار  های نظام نبوده و در حال حاضر مطرح نمودن مسئلهو... جزو اولویت

كرد. با این باور و اهمال و عدم جدیت خصوصاً توسط مسئولین،  عبور كرده و نهایتاً به اموری از قبیل كارهای فرهنگی و ریشه ای اكتفا این مسئله

 فرهنگی، كار اول مانندشود )شعارهایی سپری می تكراری زیبا و شعارهایعفاف و حجاب در حد برگزاری جلسات كم فایده و اكتفا به  مسئله

 40رانت ، اول حل مشكل ازدواج، مسكن، اشتغال و ... كه حدود و ...، اول حل مشكالت اقتصادی، اول مقابله با اختالس و  پخته اصولی، ای،ریشه

دقت كنیم متوجه خواهیم  ، در این مسئلهدشمنو وسیع  برنامه ریزی شده هجوم سال است بدون نتیجه فقط تكرار می شود(. در صورتی كه اگر به

تفاوتی و سكوت، وضعیت نابسامان موجود، آشفته شود با بیاندیشی است اگر تصور عفاف و حجاب برای دشمن در اولویت است. ساده شد، مسئله

های جدید و تر نمی شود. اگر در كشور هیچ صحبت و اقدامی برای عفاف و حجاب صورت نگیرد باز با تالش دشمن، هر روز شاهد حریم شكنی

منوال،  همین بهآن  وضعیت فاف و حجاب ،مسئله ع حل از دار كردن عفت عمومی خواهیم بود. لذا اگر با سطحی نگری و نا امیدیجریحه

و به  شد خواهد شكست پذیرش به مجبور در مسئله قانون عفاف و حجاب ،جمهوری اسالمی در انفعال كامل نظامدر نهایت  ،بالتكلیف رها شود

مخرب آثار و بوده اول تصمیم از ربدت سازی پیش خواهد رفت. پر واضح است این تسلیم و رویكرد انفعالی تبع آن كشور با شتاب به سمت آندلس

  .داشت خواهد همراه به تری

 و طرح جامع در خصوص عفاف و حجاب برنامهارائه  رویکرد سوم: 

 اجرا قابل و جامع طرحی باید بنابراین ،، راه حل وجود دارداجتماعی معضل این ثانیاً: برای و نبوده راهگشا پیشین رویكرد دواوالً:  بپذیریم چنانچه

  . كند گذر سالمت به عیان تهدید این از كشور و كیان خانواده تا شود ارائه حجاب و عفاف خصوص در

 

در این های مردمی بسیاری نیز دهند. گروههای دولتی و حاكمیتی انجام میهایی است كه دستگاهاقدامات حوزه عفاف و حجاب اعم از فعالیت

ثیرگذاری آنها بر فضای عمومی در مقایسه با أعرصه فعالیت دارند كه به دالیل مختلف كمتر دیده می شوند. با این حال باید اذعان كرد كه ت

 به مراتب بیشتر است.  -حداقل در برخی زمینه ها -بسیاری از سازمان های رسمی 

گذار وظایف مصرّحی بر عهده قانون هایی متمركز باشد كهجاب، نخست باید بر دستگاههای مربوط به حوزه عفاف و حبررسی مداخالت و فعالیت

هایی مانند صدا و سیما، سازمان بسیج و نیروی آنها گذاشته است. دستگاه های موضوعِ این دسته از قوانین و مقررات، عالوه بر قوه مجریه نهاد

 گیرد.انتظامی را نیز دربر می

 د-  بررسی اقدامات میدانی و اجرایی دستگاه ها
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های اجرایی كشور در بازرسی كل كشور در اجرای دستور ریاست محترم وقت قوه قضاییه مبنی بر بررسی عملكرد دستگاه در این رابطه سازمان

 22شورای عالی انقالب فرهنگی، یک برنامه بازرسی راهبردی با موضوع یاد شده را طراحی و بر اساس آن عملكرد  427زمینه اجرای مصوبه 

 گونه است:گزارش نمود. برآیند نتایج این گزارش بدین 1399ی و نتایج آن را در اسفند دستگاه( را بررس 26دستگاه )از 

اجرا  427درصد از مصوبات  56وظیفه اجرا شده است. به عبارتی دیگر  132دستگاه اجرایی كشور، تعداد  22وظیفه محوله به  294. از تعداد  1

 نشده است.

 وظیفه تا حدودی اجرا شده است. 43ده  و تنها مصوبه اقدامی به عمل نیام 105در خصوص  -2

 . 31وظیفه نیز بنا بر اعالم دستگاه های اجرایی با فعالیت های دستگاه ها مرتبط نبوده است 14تعداد -3

صوص رسد جمع بندی سازمان بازرسی در خبا وجود كثرت دستگاه ها و عدم دسترسی مستقل به گزارش تفصیلی عملكرد بیشتر آنها، به نظر می

كند كه تجزیه و های بیرونی حقایقی را آشكار میهای دولتی و اقدامات آنان در زمینه عفاف و حجاب و تطبیق نتایج آن با واقعیتعملكرد سازمان

 تحلیل آنها مورد نظر این طرح نیست. 

درخصوص كه ای از اقدامات آگاهانه مجموعه اقناعی و... كنترلی، هایحقوقی و برنامه های مختلفسیاستانواع ذیل بندی كلی و در یک جمع

 به شرح زیر است:انجام شده اسالمی حجاب در جمهوری 

 ، شامل:حجابی و بدحجابیاعمال ممنوعیت و محدودیت برای بی( الف

 ممنوعیت رفت و آمد در معابر عمومی .1

 استخدام در ادارات و مراكز دولتی ممنوعیت در .2

 ممنوعیت حضور در مراكز آموزشی .3

 های تفریحی و گردشیتردد در محیط وعیتممن .4

 شامل: آموزش (ب

 حدود حجاب و احكام آن. 1

 مبانی شرعی و دینی . 2 

 پیامدها و آثار . 3

 شامل:ها تسهیل زیرساخت (ج

                                                

 

 1399. گزارش سازمان بازرسی كل كشور  31
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 ها و مشاغلها، رشتهتفكیک جنسیتی برخی محیط .1

 قیمتپوشاک ارزان  .2

 شامل: تشویق و ترویجد( 

 (های سنتی و مدرنرسانه از)الگوسازی دینی و اجتماعی . 1 

     32 اولویت در اشتغال و خدمات. 2

 

له ئمس یدگیو درهم تن یدگیچیبر پ یدانیها و مشاهدات مگزارش پژوهش جیآنكه نتا رغمیو عل ی ارائه شده در سطور پیشین هابر اساس داده

 هاتیمز یو برجسته یطرح الزم است خطوط اصل نیداللت دارند؛ در ا یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ یهالفهؤم گریعفاف و حجاب با د

 .شوند یو حجاب برشمار افعف نهیموجود در زم یهاو چالش

 مزیت ها:  -1

 . اعتقادات دینی و مذهبی مردم 1.1

 .  اعتقاد مردم به رهبران دینی2.1

 معظم رهبری. تدابیر و رهنمودهای مقام 3.1

 . اعتقاد به قانون اساسی و اجماع مردم و نخبگان پیرامون آن4.1

 . حوزه نفوذ رسانه ملی در میان مردم و قدرت گفتمان سازی آن5.1

 های اطالع رسانی . امكان وسیع دسترسی و انتشار اطالعات و افزایش دامنه6.1

 چالش ها -2

 مساله عفاف و حجاب مدیریت در مشخص و مشترک اصول و سیاست باور، . ضعف2.1

                                                

 

 (1397. گزارش مركز پژوهش های مجلس ) 32

 ه- مزیت ها و چالش های حوزه عفاف و حجاب
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 . رواج سبک زندگی غیر اسالمی و غیر بومی در میان مردم در ذیل پروژه جهانی سازی فرهنگ غربی2.2

 گیری و ضعف اراده برخی مجریان  های مسلط بر محیط های تصمیمها و نگرش. تغییر در بینش3.2

 اسالمی و اخالقی در میان مردم به ویژه نوجوانان و جوانانهای های رقیب و معاند با ارزش. گسترش حضور رسانه4.2

 . اجرای برنامه های ناكارآمد و گاه متناقض در زمینه عفاف و حجاب از سوی دستگاه ها5.2

 متعارض هایفعالیت با مسئول هایسازمان تنوع و . تعدد6.2

 . فقدان مدیریت و راهبری متمركز برنامه های عفاف و حجاب در كشور7.2

، هرزه  نشینی حاشیه مهاجرت، ازدواج، سن میانگین افزایش اعتیاد، بیكاری، طالق، )های اجتماعی بر حوزه فرهنگ.  افزایش فشار آسیب8.2

 ...( نگاری و

 

 

 

باید مبتنی بر اتخاذ راهبرد  عفاف و حجاب سیاستگذاری در حوزهرسد كه با توجه به شواهد علمی و تجربی و تاریخی در كشور ما به نظر می

معنویت باشد. جلب مشاركت عمومی، مدنی و دولتی برای توسعه فرهنگ  زا، متوازن و متعادل و همه جانبه، مبتنی بر عدالت، آزادی وتوسعه درون

واالی  قی، تعمیق عفاف در خانواده و جامعه، تبیین دایمی جایگاهفرهنگی، زدودن مظاهر غربزدگی، آراستن جامعه به فضایل اخال عفاف و توسعه

، اقدامات و فعالیت هایی است كه زن در اسالم مبتنی بر گفتمان رشد محور) ترویج حجاب و عفاف( و مدل سیاست گذاری وحدت در عین كثرت

 33 باید در این حوزه انجام شود.

 :است شده ارائه راهكارهایی فعلی شرایط از رفت رونب برای هایی كه به آنها اشاره گردیدپژوهش در 

 .تغییر رویكرد در برخی سیاست های حقوقی و قضایی1

 له حجاب در سطح كالنئ. مدیریت متمركز مواجهه با مس2

 جامعه  مختلف های حوزه در حجاب فرهنگ ایجاد برای دولتی نیروهای هدایت .3

                                                

 

 (1396ایزدی).  33

 ه- راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی
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 جامعه مختلف طبقات برای اسالمی پوشش عرف . تعیین4

 لباس و مد . ساماندهی5

 نامناسب البسه تولید انگاری .جرم6

 تبلیغی و فرهنگی آموزشی، مختلف های دستگاه بین حجاب درباره اطالعات تبادل و . ارتباطات7

 پوشاک اسالمی كنندگان تولید و طراحان از حمایت .8

 محجبه های لباس و چادر مناسب قیمت تحقق برای سازی بستر.9

 افزایش نقش آفرینی مردم در بهبود وضعیت حجاب. 10

 

 

 

ها و های سازمانی چند دهه دستگاهها و راهبردهای فرهنگی كشور و نیز مالحظه تجربهمنكر بر اساس سیاست از نهی و معروف به امر ستاد

تر تبیین و تشریح شده اند در تدوین هایی كه پیشمردمی( و نتایج بررسی های مختلف در كشور )اعم از دولتی ومدیران فرهنگی و اجرایی بخش

 طرح جامع عفاف و حجاب چند اصل را به شرح زیر مبنا قرار داده است:

 له(ئهای ایجابی و سلبی مسله عفاف و حجاب بر حسب ماهیتِ فرهنگی و اجتماعی موضوع) جنبهئ( چند جانبه نگری به مس1

 های مختلف حاكمیت، ذیل یک مدیریت متمركز و ترجیحا خارج از قوای سه گانهبخش( تقسیم كار، بین 2

 ( نگاه بینِ بخشی در سطح كالن و ضرورت هماهنگی در اجرای برنامه های ملی3

 های قانونی كشور( استفاده از تمامی ظرفیت4

 با مجرمان های برخورد( افزایش سطح اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در راستای كاهش هزینه5

 های مسئول در نظام اجرایی كشور ( تعبیه نظام پایش و ارزیابی عملكرد دستگاه6

 نگرانه در زمینه عفاف و حجابهای صوری و سطحی( احتراز از اجرای برنامه7

 ( تقویت سازوكارهای غیررسمی در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب8

 و. اصول و ترجیحات طرح 



29 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

 ه حجاب ئلهای مشاركت مردم در حل مس( تقویت زمینه9

 

 

 

در حالی كه در كشور با انواع و اقسام مسائل و مشكالت دارای اولویت مواجه هستیم چه ضرورتی دارد كه به »در پاسخ به این سؤال مطرح شده: 

 :عبارت اند ازعفاف و حجاب  سئلهاهم دالیل ضرورت و فوریت پرداختن به م« مسئله عفاف و حجاب پرداخته شود؟

 حفظ نظام:(1

است. ای برای تقابل با نظام كرده امروزه حجاب صرفاً یک مسئله شرعی و شخصی نیست. دشمن این مسئله را تبدیل به نافرمانی مدنی و وسیله  

حجابی و گسترش مظاهر فساد و تباهی از یک سو و از سوی دیگر نداشتن برنامه و چند صدایی و بالتكلیفی عفتی و بیدر صورت پیشروی بی

در چگونگی مقابله با این مسئله، جمهوری اسالمی نهایتاً مجبور به تسلیم و پذیرش شكست در این موضوع خواهد شد. قطعاً دشمن با  مسئولین

همین روش، حذف دیگر قوانین اسالمی و كلیدی كشور را دنبال خواهد كرد. در صورت شكستن این قانون الهی و رسمی، دیگر قوانین اسالمی و 

گیرد و شعارهایی مانند نه به ازدواج قانونی، نه به نظارت شورای نگهبان، نه به والیت فقیه و ... به صورت رد هجمه قرار میاساسی كشور مو

 به برای حفظ نظام باید و نظام اولویت اول است، حفظ عفاف و حجاب فوریت است و اگر حفظ اسالمبنابراین گیرد. تر در دستوركار قرار میجدی

 . توجه خاص شود و حجاب به عنوان خاكریز اول دفاع از ارزش ها و قانونعفاف  هئلمس

 های اخالقی: ( خانواده و حریم ارزش2

گرایی و ... باری در خصوص مشكالت خانوادگی اعم از خیانت، ازدواج وحشی )ترجمه رایج و غلط ازدواج سفید( همجنسامروزه آمارهای تأسف

گی آنها، رابطه مستقیمی با گسترش مظاهر فساد و تباهی در حوزه عفاف و حجاب دارد و از آنجا كه خانواده پایه شود كه پیدایش و گستردارائه می

 .استباشد، صیانت از عفاف و حجاب برای استحكام و امنیت خانواده در اولویت اول اصلی صالح و فساد یک جامعه می

  ( هدف زندگی و حریم عبودیت :3

ف از خلقت انسان توحید بوده و راه رسیدن به آن، زندگی در مسیر عبودیت حق تعالی است و گناه بزرگترین مانع عبودیت اگر باور داریم كه هد

عفاف و  گردد، مسئله عدم رعایتترین نماد شكستن حریم عبودیت كه به صورت آشكار و علنی در اجتماع، اعالم میاست؛ در حال حاضر، گسترده

تر( بدتر است. مثال اگر  فردی با اظهار است كه اعالم و اظهار گناه اجتماعی به مراتب از گناه فردی )هر چند قبیححجاب است. این در حالی 

و   یقبح شكننوشیدن آب در ماه مبارک در انظار جامعه، قصد شكستن حریم حكم الهی را داشته باشد و اعالن روزه خواری كند، چون  موضوع، 

 ترین نوشیدنی ها را درخفا و پنهانی بخورد. تر و بدتر از كار فردی است كه نجس، این كار به مراتب قبیحگناه در اجتماع است یسازیعاد

 ز. ضرورت و فوریت پرداختن به مسئله عفاف و حجاب
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  ( مطالبه شهدا:4

و ارزش كند. برای پیام آنان، تقدس هر كشوری، جان باختگان در راه دفاع از میهن را به عنوان قهرمانان ملی و اسطوره های جامعه معرفی می

اسالمی ایران، صدها هزار شهید، كند. در جمهوری سازی و ایجاد اقتدار ملّی، پافشاری میدلیل هویته هایشان بشود و در تحقق خواستهقائل می

اند. ید نمودهأكهای خود به رعایت عفاف و حجاب، تصریح و تنامهدر راه اسالم، حفظ ناموس، استقالل و امنیت كشور، جانفشانی كردند و در وصیت

اعتنایی به وصیت و استقالل كشور ارج نهاده و خواست آنان محقق شود. بی كند به وصیت ولی نعمتانِ عزت وانصاف و وجدان اجتماعی حكم می

اند، موجبات خسران هدار شدها میزهای مدیریتی را عهدهراه شهدا و نیز مطالبات خانواده معزز ایشان خصوصاً برای مسئولینی كه از میراث این خون

 و عذاب الهی است.

  ( قداست قانون:5

دادن به همه تعارض و اختالف نظرها در تمامی كشورها قانون است. در هركشوری اگر قانون ناقص باشد یا رعایت نشود، معضالت راه حل پایان

دم امنیت اجتماعی موجب بدبینی نسبت به حاكمیت زیادی به وجود خواهد آمد. ازجمله آرامش روانی و امنیت اجتماعی مردم سلب شده و ع

.  در جامعه، یا قانونی نباید وضع شود یا اگر قانون شده و جدی است و باید اجرا گرددیافته قانون به منزله وحی نازلشود. در كشورهای توسعهمی

روزرسانی قوانین عفاف و مال در تدوین قانون جامع و بهتوجهی به اجرای صحیح قانون و اهوضع شد، نباید در اجرای آن تردید كرد. امروزه بی

شكنی حجاب كه هم قانون الهی و هم قانون رسمی كشور است، توسط مسئولین مربوط موجب شده است كه گسترده ترین و آشكارترین قانون

در این  اهمال متأسفانه ار نظام تضعیف شود.كشور، با دو قطبی شدن مردم در مسئله عفاف و حجاب، بروز و ظهور نماید و قداست قانون و اقتد

 است.های زیادی در بین مردم شده ها و درگیریسبب بروز مشكالت، تنش موضوع

 ( فرهنگ ملی و ایرانی: 6

شق و است. كسانی كه حتی به دین و جمهوری اسالمی اعتقاد ندارند و عاحجاب و پوشش ایرانی یكی از مظاهر هویت ایران قبل از اسالم بوده

انی دلباخته ملیت و تاریخ ایران هستند، اگر در این ادعا صادق باشند، الزم است بدون فوت وقت برای از بین نرفتن یكی از نمادهای هویت ایر

یعنی عفاف و حجاب قیام نموده و نگذارند فرهنگ اصیل ایرانی كه مظهر پوشش و حجب و حیا و پاكدستی و پاكدامنی بود از هجوم فرهنگ 

 گانه، بیش از این آسیب ببیند.بی

  اهمیت و اولویت دشمن:( 7

دانند، باید این سؤال مطرح باشد كه اگر مسئله عفاف و برای هر فرد اگر اهل تأمل باشد و برای افرادی كه بیگانگان غربی را اهل برنامه و فكر می

شناسی كند. در دشمندهد و برای آن هزینه میحجاب كم اهمیت و كم ارزش است چرا دشمن در میان همه مسائل، به این مسئله اولویت می

باشد،  های جامعه در مسئله عفاف و حجاب میگیری دشمن، خصوصاً در فضای مجازی در جهت تخریب ارزشوقتی باالترین واكنش و جبهه

 .صورت گیردهوشمندانه  طور فوری و بهبا آن و مواجهه در این مسئله و تأمل الزم است 
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  ( عدالت اجتماعی:8

همانگونه كه اولویت اصلی در امر به معروف و نهی از منكر، پرداختن به عدالت اجتماعی و برقراری جامعه توحیدی است، اما باید توجه كرد كه 

یت رعا و فقطمحصور كرد مسائل اقتصادی  رنباید امر به معروف و نهی از منكر را در مسئله حجاب خالصه نمود، نباید عدالت اجتماعی را صرفاً د

های عدالت هستند. حقوق مادی را مصداق عدالت دانست. عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی و خصوصا عدالت تربیتی و فرهنگی از مهمترین جنبه

( عفتی و بدحجابی، عالوه بر اعالم تقابل با حریم عبودیت الهی)حق اهللكند. بیعفاف و حجاب، بیداد می مورد موضوععدالتی و ظلم در امروزه بی

است؛ لذا جهت تحقق شده اخالقی اجتماعی به خانواده و جامعه آثاری كه در اجتماع و تضعیف خانواده )حق الناس( دارد، تبدیل به نماد ظلم و 

 مسئله عفاف و حجاب فوریت دارد. پرداختن به حلعدالت اجتماعی و ایجاد جامعه توحیدی،

 ( عقالنیت: 9

ها مطرح است. همه جوامع بشری بر اساس آن )حجاب( به عنوان یک مسئله مشترک برای همه كشور بنا به مصلحت عقالیی، پوشش و حدود

ت شرایط، اقلیم و فرهنگ خود برای محدود كردن بروز و ظهور مسائل غریزی و شهوانی در سطح جامعه به دلیل این كه این مسائل مانع از پیشرف

اند كه این حد پوشش بنا به فرهنگ و شرایط هر جامعه مختلف وضع قوانین پوشش برآمده شود، در صددهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی می

های رسمی، اداری، آموزشی و را برای پوشش مخصوصاً در محیط dress codeاست؛ حتی كشورهای به اصطالح پیشرفته نیز قوانینی با عنوان 

 تدبیری است.مقررات و بی مباالتی نسبت به اجرای قوانین، نشان از بیاند. حتی با این رویكرد، عدم وضع قوانین و ... وضع نموده

  از دست رفتن فرصت: (10

افتد، عمالً ی شده و جدیدی در كشور اتفاق میریزهای برنامهعفتی، مرز و انتهایی ندارد و مرتباً هنجارشكنیحجابی و بیبی دامنه با توجه به اینكه

است. قطعاً هر چه تأخیر در حل مسئله حجاب صورت بگیرد و وضع به همین صورت پیش برود، تنزل كردهوضعیت عفاف و حجاب سال به سال 

در حال حاضر اجرای طرحی  بنابراین برای چاره اندیشی با سختی بیشتری مواجه خواهیم شد و زمانی خواهد رسید كه فرصت برای جبران نیست،

الزم و ضروری است. خصوصاً بعد از مطرح شدن مسئله در سطح جامعه، رها شدن آن اثرات راهگشا و مؤثر در این خصوص بدون فوت وقت، 

 تخریبی زیادی به بار خواهد آورد.

 ( تمدن سازی و جلوگیری از آندلس سازی: 11

طریق رواج دو مسئله  دشمن و جهل و سادگی مسلمانان ازهدفمند ریزی سال با برنامه 800كشور آندلس اسالمی با تمدنی عظیم، با قدمت حدود 

عفتی و مشروبات الكلی نابود شد و تمدن اسالمی در آن سرزمین فروپاشید. امروز به دنبال همان سیاست استثماری، در جمهوری اسالمی شاهد بی

ها، تكرار همان گرداننآن هستیم كه عمدتاً با سه عامل:  الف( ترویج بی عفتی و بد پوششی؛ ب( مسكرات و مشروبات الكلی؛ ج( مواد مخدر و روا

های اصلی جامعه های مساعد اخالقی از ضرورتسازی و حفظ نظام اسالمی، فراهم نمودن محیطباشد. برای تمدنبرنامه در دستوركار دشمن می

 است.
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  ( امور اقتصادی:12

شود. در صورتی كه برای پیشرفت ذكر می دهی به مسائل و مشكالت اقتصادیتوجهی به اجرای طرح عفاف و حجاب، اولویتیكی از دالیل بی

قطعاً اقتصاد كشور رشد و  د، در این صورت محیط كار و تالش و علم، بدون بروز و ظهور جاذبه های جنسیتی باش بایدجامعه  فضای، اقتصادی

و  به دلیل اهمیت و اولویت مسائل اقتصادی نه تنها  فعالیت های اجتماعی ،برای باالبردن بازده علمی بنابراین .خواهد داشت پیشرفت بهتری

آن، باید محیط اجتماع را به محیط كار و تالش تبدیل نمود و باعث ناظر به قوانین مسئله عفاف و حجاب را نباید متوقف كرد؛ بلكه با اجرای كامل 

 ارتقا اقتصادی شد.

  (  آرامش روانی و عدم دو قطبی سازی جامعه:13

های مردم با هم و با حاكمیت، فروكش دهی وضعیت عفاف و حجاب، تخاصمات و درگیریاست هرچه زودتر با تدبیر و سامان الزم و ضروری

های های بی وقفه دشمن در بستر خألهای قانونی و ضمانتشدن جامعه كه به واسطه تالشدوقطبیهای حاصل از كرده و به التهابات و تنش

 ن داده و با حل مسئله عفاف و حجاب، موجبات آرامش روانی مردم فراهم شود.، پایااجرایی، ایجاد شده است

انگاری دالیل فوق، پرداختن به مسئله عفاف و حجاب دارای فوریت و ضرورت و از جهاتی دارای اولویت می باشد و هرگونه اهمال، سهل ر اساسب

 شود. های جبران ناپذیری میاندیشی باعث خسارتو ساده
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مختلف )شامل  یهاها و بخشاقدامات قابل اجرا در سازمان هیكل هایی كه در فصل دوم یادآوری و یا بررسی شده اندو چارچوب اصول یبر مبنا

 یدر دو سطح مشترک و اختصاص دیعفاف و حجاب با تیبه وضع دنیها( و بهبود بخشآن ریو غ یعموم ینهادها ،یدولت ریغ ،یدولت یهادستگاه

طرح حاضر بر اساس این اصول تدوین شده و تالش كرده است جامعیت ممكن را در نظر  شوند. یسامانده یو سلب یجابیا كردیو در هر دو رو

 بگیرد. 

 :چشم انداز طرح

 این طرح مدعی است در بازه زمانی مشخص، از زمان شروع در منطقه مورد نظر 

 اوالٌ: روند رو به رشد بدحجابی و سایر مظاهر فساد متوقف شده؛ 

 ثانیاٌ: وضعیت حجاب جامعه ارتقا می یابد؛ 

 .ثالثاٌ: مسئله حجاب به روند قانونی و عرفی خود برخواهد گشت 

 

 

 

هایی را در نظر گیرد كه امكان موفقیت میدانی، ویژگی و تجاربهای پژوهشی طرح ستاد در یک جمع بندی كلی كوشیده است بر اساس یافته

 ها عبارتند از:های پیش بینی شده را تا حدود زیادی تضمین نماید. این ویژگیبرنامه

 

 

 و عفاف لهئمس به جدی ورود برای مسئولین مانع ترینمهم باشند،می اقتصادی مسائل خصوصاً زندگی مشكالت درگیر مردم كه كنونی شرایط در

 امنیت پلیس ارشاد و هایگشت توسط هنجارشكن هایبدحجاب گاهی حاضر، حال در. است اجتماعی هایناآرامی و تنش ایجاد از نگرانی حجاب،

قط در مورد ف است. در این طرح،مراه هیدان م ایجاد تنش و تضعیف پلیس در ،مردمی هایمقاومت با عمدتاً  اتفاق این كهشوند می دستگیر اخالقی

 فحشا، دستگیری توسط مراجع ذیصالح و نیروهای انتظامی وجود دارد و در بقیه موارد  فساد و باندهای فساد و تیم های سازمان دهی شده ترویج

فاف و حجاب بخش تحت مدیران دولتی و خصوصی برای انجام وظایف قانونی خود، مخاطب اصلی اند. مدیر  و مسئول هر  مجموعه ، باید ع

 ییزا عدم تنش.1

طرحفصل سوم: ویژگی ها و مراحل اجرا  و ارکان   

 الف – ویژگی های اختصاصی طرح
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 و گیردو مواجهه مستقیم با متخلف صورت نمی دستگیری گونههیچدر طرح عفاف و حجاب ستاد،  مسئولیت خود را اصالح نموده و پاسخگو باشد.

دهد تغییر وضعیت می آید، بنابراین پایانی بر موج سواری دشمن از تنش ها خواهد بود. گشت ارشاد پلیس با اقتدارنمی وجودبه  اجتماعی هایتنش

شود. مأمورین و  گشت ارشاد مسئولین در حمایت های مردمی فعال خواهد شد. برای قوه قضاییه پرونده جدیدی از تخلف بدحجابی، درست نمی

 شوند. كنند، وارد صحنه میفقط درحمایت مدیر و مردمی كه امر به معروف و نهی از منكر می

 رویارویی پلیس با متخلفان، سازوكارهای فرهنگی اجتماعی و حقوقی موثرتری را در مواجهه با طرح ستاد با حذف  :ویژگی طرح

 ها توضیح داده خواهد شد.  لفه های آن در بخش عرصه ها و برنامهؤگیرد كه مبدحجابان بكار می

 

 

 

قانون مجازات اسالمی و تبصره ذیل این ماده است كه با مجرمانه  638 حجابی در ایران، مادهترین قانون مربوط به برخورد با بیمهم

هایی در خصوص مرتكبین آن تجویز كرده است. بر اساس این ماده قانونی، ضابط قضایی وظیفه دارد حجابی مجازاتخواندن عمل بی

  638نقد حقوقی و تخصصی ماده  های عمومی را جلب و به محاكم قضایی معرفی نماید. صرف نظر اززنان بی حجاب در محیط

شرعی  حجاب هایشاخص دهد از آنجا كه وضعیت عینی حجاب در وجه غالب آن ازهای حاصل از اجرای این قانون نشان میتجربه

متروک شدن اند. با توجه ناكارآمدی و گیرند و از این حیث قابل تعقیبفاصله دارد بنابراین بخش زیادی از زنان در دایره مجرمان قرار می

هایی را نیز بركشور و جامعه تحمیل كرده است، به نظر این قانون و تبعات سیاسی، اجتماعی و حقوقی مترتّب بر آن كه متاسفانه هزینه

های قضایی و حجم انبوه ورودی ضروری باشد. در وضعیت فعلی با وجود تراكم شدید پرونده می رسد تغییر رویكرد در این خصوص

ها با وجود ظرافت های خاصی كه دارند از ه قضائیه، اعمال تدابیر مناسب مراقبتی و كیفری در خصوص این نوع از پروندهپرونده به قو

های جرم شناسی بر شود و از سوی دیگر بر اساس یافتهیک سو موجب افزایش مخاطرات و افزوده شدن مشكلی بر مشكالت موجود می

قانون، زمینه ساز سوق دادن بیشتر آنها به سوی جرم و تباهی است. بنابراین استمرار وضع  چسب مجرمیت بر این قبیل افراد ناقضِ

 موجود نه از بعد مدیریت قضائی و نه از بعد اهداف نظام دادرسی كیفری، به مصلحت نیست.

 :د حجاب( از طریق كد گذاری و اعم از بی حجاب و ب شود رفتار متخلفان)ای كه تنظیم میمطابق آیین نامه ویژگی در این ویژگی طرح

های های مصوب و قانونی حجاب، مورد ارزیابی قرار گرفته و متناسب با آن انواع محرومیت های اجتماعی و یا جریمهبر مبنای شاخص

قیم ه حجاب از دایره وظایف پلیس خارج شده و روندهای مستئلشود. بدیهی است كه در این صورت مسمالی در مورد متخلف اعمال می

 شود.قضایی در این خصوص متوقف می

 

 

 

 . تبدیل جرم به تخلف2

اجراییاز دستگاه های آغاز طرح . اعتماد سازی مردمی با 3  
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ه عفاف و حجاب ئلو حقوق بگیران دولت اعم از كارمندان، مدیران، معلمین، اساتید و ... در مس افراد استخدام شده وضعیت عمومی امروزه

 و هاخیابان در كه بدحجابهنجارشكن  افراد . متأسفانه درصد قابل توجهی از34بخش نیستدر محل كار و خارج از محل كار، رضایت 

در قانون مصوب  كه حالی در 35.از كارمندان دولت هستند گیرندمی قرار تذكر مورد و بازداشت انتظامی نیروهای توسط عمومی معابر

تخلف محسوب شده و كارمندان موظف به رعایت آن 37و خارج آن36كشور عدم رعایت حجاب شرعی برای كارمندان در محیط كار

است. از یک طرف مأموران دولت، هنجارشكنان بدحجاب ، اما متأسفانه به دلیل اهمال مسئولین این قانون به درستی اجرایی نشدههستند

 سازیفرهنگ ادعای كه دولتیه بد حجابی در بعضی از كارمندان خود است. ئلكنند، از طرف دیگر، خود دولت گرفتار مسرا دستگیر می

ه مبرا ئل، باید خود از این مسكند مقابله خواهدمی بدحجابی پدیده با عمومی معابر و شهرها در و داشته ها را خانواده جامعه و سطح در

 موضوع دراٌ خصوص مسئولین شعارهای و نظام از مردم اعتماد سلب عوامل ترینمهم از عمل و حرف بین تعارض و دوگانگی یجادا. باشد

های دولتی، سرمایه اعتماد ملّی در مسئله عفاف و حجاب تا حد قابل توجهی،  دستگاهبا اولویت قرار دادن اصالح . است حجاب و عفاف

 د.شوبازسازی می

  :ه از ئلابتدا اصالح مس است الزم گردد، رفع توسط مسئولی قبیحی و منكر امر و ایجاد معروفی و حَسَن امر است قرار اگرویژگی طرح

هستند  اسالمی نظام كارگزاران رسانیخدمت عرصه واقع در دولتی هایدستگاه ، انجام گیرد.ربوطهمسئول م زیر مجموعه تحت مدیریتِ

برای اجرای دستگاه های دولتی وضعیت عفاف و حجاب اصالح  بنابراین ،دنباش اسالمی جمهوری قوانین رعایت برای الگویی باید كه

مدیران و مسئولین هر مركز و نهاد دولتی، مسئول تأمین آراستگی عفاف و حجاب در  است. در وهله اول، دارای اولویت جامع ستادطرح 

 باشند كه در صورت ترک فعل، به جای گشت ارشاد مردم، گشت ارشاد مسئولین و مدیران برای تحققدستگاه تحت مدیریت خود می

 بهنسبت  ، مردمحاكمیتی هایدستگاه حجاب و عفاف وضعیت اصالحشود. با اب در حوزه مسئولیتی آنان فعال میعفاف و حج رعایت

 عزم جدی برای حل این معضل وجود دارد.كه كنند ، امیدوار شده و احساس میخصوصاین  در مسئولین شعارهای

 حوزه با مواجهه در را مسئولیت بیشترین كهاست  حاكمیتی و دولتی نهادهای اصالح  میان دستگاه های حاكمیتی بیشتر متوجه، دركید أت

 ..مانند وزارت كشور، نیروی انتظامی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، قوه قضاییه و . دارند حجاب و عفاف

 

 

                                                

 

 4012content?id=-https://farsi.khamenei.ir/speechجهت اطالع از بیانات رهبر انقالب در این مورد رجوع كنید به   34
 .از كارمندان دولت هستند گیرندمی قرار تذكر مورد و بازداشت انتظامی نیروهای توسط عمومی معابر و هاخیابان در كه بدحجابهنجارشكن  افراد درصد از از 41طبق آمار ناجا  35
 (1360قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت)مصوب 18ماده  5، بند (7/9/1372 )مصوبقانون رسیدگی به تخلفات اداری  8ماده  20دبن 36
قانون رسیدگی به  8ماده  21و  20رعایت نكردن حجاب اسالمی )خواهران( و پوشش اسالمی )برادران( كه به موجب بندهای »دبیر هیأت عالی نظارت:  28/7/82-117964/1604ناد بخشنامه به است  37

 «ز محیط ادارات را نیز شامل می شود.تخلف اداری محسوب می شود مقید به محیط دستگاه متبوع كارمند نیست و بیرون ا 1373تخلفات اداری مصوب 

 

 ییاجرا  و یار فرهنگبودن ک وأمان. ت4

 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4012


36 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

ی و انگیزه افراد، جهت رفتار و نوع كنش انسانی را تغییر خواهد داد. بینجهاناز آنجا كه رفتار، برآیند شناخت و انگیزه است پس هر تغییری در 

سلبی، ایجاد تغییر از طریق آموزش و یا ارائه الگوهای جایگزین است. در  های فرهنگی با دو رویكرد ایجابی وواضح است كه درونمایه فعالیت

كه هدف آن اعمال تغییرات شناختی از تمركز دارد اطالع رسانی و تبلیغات ، زشهای ایجابی بر آموموضوع عفاف و حجاب، بخش مهمی از فعالیت

طریق انتقال مفاهیم و معناسازی در ذهن مخاطب است. نوع دیگری از فعالیت های فرهنگی نیز از نوع سلبی است كه رفع ابهام ها، پاسخگویی 

 گیرند.چوب الگوهای پذیرفته شده قرار میرفتار و آثاری است كه خارج از چاربررسی  و  ها و شبهاتبه پرسش

ه حجاب اینگونه است. در چند دهه گذشته بسیاری از مدیران و ئلمس موفقیت آمیزی به همراه ندارد، انجام اقدامات یک سویه معموال نتیجه 

 اجرایی كار اینكه به توجه با. طرح ستاد كردندكید میأتكیه و ت صرف، در رویارویی با بی حجابی و بدحجابی، همواره بر فرهنگ سازی كارشناسان

به همین جهت در  اجراست؛ ضمانت فاقد و بی محتوا شعاری اجرایی، برنامه بدون نیز فرهنگی كار و نیست ، پایدار و ماندگارفرهنگی برنامه بدون

 انجام كار فرهنگی به همراه كار اجرایی، به صورت بسیار مهم و جدی مدّ نظر است. طرح این

 كارفرهنگی در سه حیطه وجودی انسان شامل عقل، قلب و رفتار هر كدام در دو جنبه ایجابی و سلبی مدنظر است.

در سه حیطه رابطه انسان با خدا، با خانواده و با جامعه آن و اثرات چیستی و چرایی حجاب منطق و فلسفه در این بعد،  : جنبه ایجابیدر  بعد عقلی 

 می گیرد؛ مورد بحث و بررسی قرار 

 پاسخ به شبهات و گره های فكری و ذهنیت های منفی، تبیین و ترویج می شود.در این بعد، : جنبه سلبیدر  بعد عقلی 

حیا و عفت و پوشش  معرفی الگوهای موفق و  ایجاد حس مفید بودنِ، در راستای تقویت باورهای ارزشی در این بعد: بعد قلبی در جنبه ایجابی  

 ؛دصورت میپذیر برای خود فرد و جامعه

هم دلی نسبت به نتایج  مؤثر موجببرنامه های فرهنگی در این بعد در راستای زدودن تنفر و بدبینی های ایجاد شده، با : جنبه سلبیدر  بعد قلبی  

 ؛طرح می شود

اجرای درست و در  عملكرد قابل قبول جاب، تماد و حمایت ملی برای عفاف و حجهت گسترش سرمایه اعدر این بعد، : بعد رفتاری در جنبه ایجابی

 . ضروری استتبلیغ، ترویج و فرهنگ سازی  ،ثر طرحؤم

بروز و ظهور شرایطی را جهت جلوگیری از اقدامات فرهنگی نسنجیده و رفتارهای هزینه بردار، در این بعد باید با : جنبه سلبیبعد رفتاری در و در 

 .فراهم نمودجذاب و اثرگذار  فرهنگیِ  كارهای

لذا كار فرهنگی و اقناع فكری، قبل، همزمان و بعد از كار  ؛استپرداخته شده  فرهنگی و اجرایی كار به  یازده عرصه،مراحلِ  همه دردر این طرح  

 اجرایی و عملیات میدانی بصورت توأمان وجود دارد.

 :استبوده در حیطه اقدام تفریطی و افراطی برخورد نوع دووجود  ،حجابون عفاف واجرای قان های احصا شده براییكی از آسیب 
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 راه تنهاای بدون هیچ مالحظه راو اقدامات شدید قضایی 38حبسدستگیری،  مانند سلبی اقدامات و اجرایی تند برخورد یبعض فقط برخورد سلبی:( 1

وضع را  ه مرورولی ب دهد هر چند در برخورد مقطعی، تغییرات ظاهری صورت گرفتهمیكه پیشینه این برخورد نشان  دانندمی بدحجابی با مواجهه

 .ه استشدنیز  مردم تقابل و بدبینی موجبو  نسبت به قبل بدتر نموده

 نفی و )ایجابی( فرهنگی كار در منحصر را حل راه عملی، اقدام نفی و فرهنگی كار به جانبهیک و صرف تأكید با دیگر گروه فقط اقدام فرهنگی:( 2

 پسندی عوامشعارها است و باتجربه شده  انقالب، از بعد سال چهل از بیش طول درین رویكرد هم در بوته آزمایش ا. دانندمی عملی برنامه هرگونه

عفاف و  بعداً و اختالس  اقتصادی مشكالت حلاول  ها،معلول نه هاعلت به پرداختنابتدا  پخته، كار اصولی، كار ای،ریشه كارنجام ااول  مانند)

 هر شده و حجابعفاف و  باعث تعطیلی و عقب افتادگی اصالح جامعه در موضوع )مشابه شعارهای یا وحجاب، حل مشكل مسكن، ازدواج و شغل 

 .كرار استدر حال ت پشتوانهاین شعارهای بیهمچنان است و تر و مشكل حادتر شده علیرغم تكرار این مسائل، شرایط وخیم سال

  نگری به حل مساله حجاب، هم فعالیت های فرهنگی و هم اقدامات حقوقی بازدارنده را بطور طرح ستاد با چند جانبه طرح:ویژگی

 كندتوامان دنبال می

 

 

ای برای حضور اقدامات تعیین كنندهها بوده هیچگاه طی چند دهه اخیر، در حالی كه مسئولیت راهبری و حل مساله حجاب همواره بر عهده دولت

گر، كم و بیش در صحنه اجتماعی وجود داشته اما فرصتی برای مردم در این زمینه فراهم نشده است. حضور مردم البته به عنوان نیروی مطالبه

ر ساختار سیاسی و اجتماعی نظام انجام فعالیت های مشاركت جویانه و فراگیر مردمی در بهبود وضعیت عفاف و حجاب تدارک نگردید. از آنجا د

تری به مردم سپرده شود. در این رفت در این رابطه مسئولیت های مهماسالمی مردم نقش اصلی را در اداره امور جامعه بر عهده دارند انتظار می

گیرند های تخصصی قرار می هایی كه در سه حیطه  كه به ترتیب زیر سازماندهی شده و تحت آموزشطرح اساسا نقش اصلی به مردم و تشكل

 شود:واگذار می

« ضابطین قضایی امر به معروف و نهی از منكر» و «معتمدین» حیطه اول: متشكّل از نیروهای مردمی آموزش دیده است كه به عنوان 

 شوند.در هر دو عرصه عمومی و رسمی بكار گرفته می

                                                

 

 

ماده  1375قانون مجازات اسالمی مصوب سال ،   4و ماده  2ماده  1365مصوب سال  قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان،    102تبصره ماده  1362 قانون تعزیرات مصوب سال .38  

638 .  
 

 بودن یمردم.5
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های آموزشی و گیرد كه ضمن مشاركت در اجرای برنامهماعی را در بر میسسات مردمی ثبت شده و فعاالن اجتؤها و محیطه دوم: تشكل

به تبع از حمایت های كنند. های تعیین شده مشاركت میای نیز در عرصههای ترویجی، در مدیریت و ارائه خدمات مشاورهانجام فعالیت

 مالی، معنوی و حقوقی مقتضی برخوردار خواهند شد.

از آن جهت كه (  و ... مشاغل، صنوف، صاحبان اماكن و وسایل نقلیه احبانص) الک و مسئول امری هستندآحاد مردم كه محیطه سوم: 

كه بر پایه صحیح تذكر و اقدام  ناخودآگاه یا خودآگاه با ، به صورت در حیطه مسئولیت خود های اجتماعی مختلفی را بر عهده دارندنقش

 تری دخالت در سامان دادن به وضعیت عفاف و حجاب به نحو مسئوالنه است جتماعینظارت جمعی و در مقام انجام وظایف فردی و ا

 .نمایند می 

اگر فقط در همین یک مورد نیروی انتظامی به عنوان مثال راننده وسیله نقلیه با تذكر لسانی به مسافر مسئول رفع تخلف می شود، 

های زیادی راننده و صاحب خودرو برخورد نماید، قطعاً موجب تنش خواست با بدحجابان داخل خودرو، بدون در نظر گرفتن نقشمی

است كه  -در حوزه مسئولیت خود-شد و اثر بخشی و توان الزم هم وجود نداشت. این یک نمونه از مسئولیت دهی به نقش مردمی می

 در همه عرصه های این طرح وجود دارد.

  ها ، از تذكر زبانی و نوشتاری گرفته تا تبیین و آموزش و . مداخالت مردمی در این حوزه طیفی از اقدامات و فعالیت: طرح یژگیو

 گری را پوشش خواهد داد. مطالبه

 

  ،كر استاقامه فریضه امر به معروف و نهی از مناز مهمترین شروط  های اسالمی، علم و آگاهی بر اساس آموزه

طرح بهترین اجرای كه چرا. استطرح آن مجریان و مخاطبین  توجیه و آموزش ایبرنامهطرح و  هر موفقیت عدم یا موفقیت عوامل و همچنین از

امر به معروف و نهی از منكر  اقدام به ندیده و جاهل اگرفراد آموزش از آنجا كه ا.خواهد بود نتیجه مضر و بی ندیده، آموزش مجریان دست به ها

 . شودمی تواندتبدیل به منكر  هاامر به معروف آن  به احتمال زیاد د،نماین

 

 :39سطح دنبال می شود دو در این طرح ، بحث آموزش با نگاه ویژه در ویژگی طرح: 

 سطح اول: آموزش مجریان 

                                                

 

 موجود می باشدانتهای طرح در مخاطب هر متناسب مهارتی و صصیخت پایه، آموزشی پیوست 39

 نشیب یآموزش و ارتقا .6
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و نهی از منكر و آموزش نكات مشترک ناظر به اجرای تحت آموزش پایه امر به معروف ی، و شبكه ساز یپس از شناسایمجریان آموزش پایه:  .1

 گیرند. میطرح در همه عرصه ها) مانند آموزش قوانین و آموزش ضابطین و...( قرار 

شود كه پس از گذراندن آموزش پایه  مهارتهای مواجهه با در واقع یک برنامه آموزشی مكمل محسوب میمهارتی:  -تخصصی آموزش  .2

 مخاطبین طرح و مباحث حقوقی الزم را جهت دریافت كارت ضابطین آموزش ببینند . 

 سطح دوم : آموزش و ارتقای سطح بینش آحاد مردم با تربیت مربی و مشاور

له عفاف ئمسو تبیین ضرورت  عمومیاقناع افكار های ویژه ای برای باال بردن سطح بینش آحاد جامعه و ن، آموزشهمزمان با آماده سازی مجریا

 باشد:و پوشش در نظر گرفته شده كه شامل موارد زیر می

  : و طرح جامع ستاد ه حجابئلآموزش مبانی و نظام فكری مس .1

 تبیین مبانی و فلسفه حكم و قانون عفاف و حجاب( الف

سؤاالت مرتبط  در جمهوری اسالمی وه عفاف و حجاب )مهارت پاسخ به سؤاالت و شبهات، چرایی قانون حجاب ئلتبیین مباحث مورد نیاز مس( ب 

 با آن و ...( 

 اصل و مفاد طرح  عفاف و حجاب ستاد( ج

 الزم به ذكر است در دوره های آموزش فراگیر افراد برتر برای اجرای طرح شناسایی می شوند.

 آموزش اختصاصی ویژه مشاورین عفاف و حجاب:  .2

با راهنمایی و باشد و می پوشش و حجاب و قوانین مربوط به آن تِبه اهمیت ضرورناظر ها، غفلت و جهل از آنجایی كه مشكل اكثر بد حجابی

اف و حجاب تشكیل می شود و  پس از ، در این طرح، انجمن مشاورین عفمشاوره و آگاهی بخشی مناسب، تا حد زیادی این مشكل قابل رفع است

ای به افراد بدحجاب، در گیرند و نسبت به ارائه خدمات مشاورهگذراندن دوره تخصصی مشاوره عفاف و حجاب، برای ارائه مشاوره از ستاد مجوز می

های دانشگاهی مشاوره امر به معروف رشتهاندازی راهبرای ساماندهی مؤثر و مستمر، 40.قرار می گیرد مورد استفادهاست،مناطقی كه طرح فعال شده

 .قرار گرفته است. و نهی از منكر و عفاف و حجاب در دستور كار معاونت علمی ستاد 

 

                                                

 

 آموزشی توضیح داده شده است.پیوست در  40

 

 یامنطقه -یامرحله.7
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های اقتضائات منطقه، زیرساختفرهنگ بومی، اقدامات صورت گرفته در جهت اصالح وضعیت حجاب، به صورت كلی و بدون در نظر گرفتن  اً غالب

شود، مسیر حركت منحرف گیرد و چون مسائل اثرگذار نامحسوس در نظر گرفته نمیهای كلی انجام میو با بخشنامهو رسانه ای فرهنگی 

 شود.می

 :لكه از یک منطقه ب ؛شودبه یكباره و برای همه نقاط كشور همزمان آغاز نمی ،اقدام درعرصه های یازده گانه این طرح ویژگی طرح

عرصه به عرصه  خاص منطقه شود و در همانآغاز می خاص در هر استان و در یک عرصه، به صورت مرحله بندی و بدون شتاب زدگی

در  ایهای رسانهبدون جنجال اجرایی، و فرهنگی حیطه دو دررود. پس از انتخاب معتمدین و گذراندن آموزش های الزم، كار جلو می

برای  آید. در عین حال اجرای طرح در منطقه مذكور، موجب عادی سازی و فرهنگ سازیدر می به اجرا برای مردم منطقهعین تبیین 

 با مناطق،  تمهیدات و تداركات الزم برای اجرای طرح در دیگر همزمان با اجرای طرح در یک منطقه شود.می دیگر مناطق كشور

  .شودآماده می افزاریسخت و افزارینرم هایزیرساختاستفاده از 

 

 

 

، و عدم استفاده حجاب یو شرع یرف جامعه با معروف عقلع فاصله ،هجامع اقشار مختلف هایحساسیتمقتضیات بومی و مذهبی و بی توجهی به 

 .به همراه داشته است ناكارآمدی اقدامات مختلف را ردم،از همدلی م

گیری متخلفین، حائز اهمیت است. برای عادی سازی و فرهنگ در این طرح همراهی و همدلی عموم مردم و تدبیر در عدم جبههویژگی طرح: 

 ؛سازی جامعه

 با مبارزه از و باشند حجاب عفاف و هئلمس گرمطالبه منطقه، آن اكثریت و عرف كه شودمی آغاز های مذهبی شهرستان و طقامن از طرح: اوالً

 .كنند ثرؤم حمایت بدحجابی

تری برای اجرای طرح  مساعد      حضور دارند شرایط  در چنین مناطقی، از آنجا كه دغدغه مندان و معتمدین زیادی برای توجیه و آموزش: ثانیاً

 وجود دارد.  

 تطابق عرف منطقه با معروف حجاب.8
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 مردم اكثریت ای كهبه گونه ،شروع می شود آنجا های عرفیدر همان منطقه و محدوده مذكور، مواجهه اولیه از سخیف ترین هنجار شكنی: ثالثاً 

نتایج تحقیقات مركز پژوهشهای مجلس نشان می دهد  41.ندباشبد پوششی های هنجارشكن می آن با مقابله طرفدار ،معمولی هایبدحجاب حتی

 حاً درصد از افراد بدحجاب در گروه بدحجابان كم آسیب قرار دارند كه به لحاظ ذهنی خود را محجبه می دانند. این گروه كه اصطال 58بیش از 

آنان را طیف خاكستری می نامند، به لحاظ ذهنی از یک طرف حجاب را برای زن مسلمان واجب دانسته و نسبت به پیامدهای منفی بدحجابی 

نسبت به ارزشمندی حجاب شرعی و همچنین مداخله دولت در كنترل حجاب به علت تبلیغات و سحر رسانه ای ز سوی دیگر آگاهی دارند، اما ا

 موضع داشته و مقاومت ذهنی دارند.

هوای ماه كننده، مانند حال و كننده، فضاهای معنوی و همراههای كمکدیگر مقبوالت عرفی و فرصت طرح ازاجرای  برای المقدورحتی: رابعاً

 شود.ر میؤثاستفاده م .و ... محرم، صفر، ماه مبارک رمضان

 در این طرح اقدام های اجرایی، به یک باره در همه كشور و درهمه عرصه ها، بدون در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی آغاز نخواهدشد.

 

 

 

نه تنها اثربخشی الزم را  ناقص انجام گیرد یوقتی اقدام رای، زتوجه به همه ابعاد مسئله ضروری است ،یابه ثمر نشستن هر طرح و برنامه یبرا

 مانند عوارض استفاده ناقص از دارول دارد.او ناتوانی متولیان از حل مسئله را به دنبشده  موجب تضعیف اقدامندارد، بلكه 

اقدام های اجرایی و فرهنگی  برای همه ابعاد بروز و ظهور بدحجابی وجود دارد و در هر عرصه برنامه ،در یازده عرصه در این طرحویژگی طرح: 

 با مشخص نمودن نقش همه نهادهای دولتی و مردمی، مدنظر قرار گرفته است.  ،توأمان

ه عفاف، اعم از حجاب می ئلبه اینكه مسبا توجه و  (تباهی و فساد مظاهرتمامی  با مبارزه) اساسی قانون سوم اصل از اول بند تصریح اساس بر  

است و مسائل مرتبط با دهش توجه تنیده هم به مجموعه یک عنوان بهها عرصه تمامیدر  عفاف هئلمس در ثرؤم جوانب همه به طرح این درباشد 

فساد اخالقی است نیز مدنظر های مبتذل صوتی، تجاهر به شرب خمر و ... كه از مظاهر له سگ گردانی، آلودگیئه عفاف، مانند مسئلمس

  .42باشدمی

 

                                                

 

 ، استفاده از پوشش و حجاب را در اجتماع الزم می دانند.1400درصد از افراد در نظرسنجی مركز تحقیقات سیما  در سال 89.8  41
 در عرصه یازدهم به طور ویژه به این موارد پرداخته شده است. 42

 داشتن تیهمه جانبه بودن و جامع.9
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 هزینه یا و رسد نمی سرانجامدر بلند مدت به  یا ئلهمس آن ،درآید قانون و دستورالعمل قالب در حاكمیتی قدرت به اتكا با اًصرف اقدامی اگر هر

لی است كه در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. به ئپاسخگویی به شبهات و ایجاد اقناع فكری از مهمترین مسا .داشت برخواهد در را زیادی

 ه شخصی است یا اجتماعی؟ئلآیا نوع پوشش و حجاب، مسعنوان مثال درپاسخگویی به این سئوال كه: 

 و مشخص زمان در ایرسانه و فضاسازی محیطی اطالع رسانی و جهاد تبیین، عمومی افكار سازی آماده، طرح این راهبردهای از ویژگی طرح:

عوارض غیر مترقبه ای را در پی  ،سازی ذهنی و روانی اقناع بدون افكار عمومی به یتوجه بی .دباشمی شروع طرح منطقهمحدوده و  در كوتاهی

ی و درسطح اجتماع، ضروری است. باید برای مردم تبیین شود كه ازی و اقناع فكری در تفكیک حجاب، درحریم خصوصس فرهنگ خواهد داشت.

له عمومی و اجتماعی است. اینگونه نیست كه نوع پوشش افراد در ئه شخصی و در سطح جامعه، مسئلعفاف و حجاب در حریم خصوصی، مس

عی باید ضابطه مند و درحیطه انضباط اجتماعی سطح جامعه ارتباطی به دیگران نداشته باشد. برای رفع تعارض سلیقه های فردی، هر امر اجتما

قرار گیرد، لذا هر جامعه ای بنا به مصالح آن جامعه و بر اساس مبانی فكری نظام حاكم بر آن، حدودی را برای پوشش افراد در سطح جامعه 

 پوشش را مرتفع می كند.،  اختالف بر سر حدود پوشش، نه اصل مشخص و برای آن، قانون وضع می كند و با وضع و اجرای قانون

به گونه ای مدنظر است كه  منطقه اثرگذارنخبه و  افرادو هماهنگی با  عرفی مقبوالت از گیریبهرهمشاركت معتمدین و  برای موفقیت طرح، 

 .گرددمورد نظر منطقه و شهرستان همان در میمرد مطالبه به تبدیل و اجرای طرح، حجاب و عفاف معضل به رسیدگی

 

 

در این طرح، ضمانت های قانونی قابل تحقق و متناسب با تخلف، در نظر گرفته شده است. ترک فعل یا استنكاف هر مسئول و مدیر دولتی و 

 كه است دالیلی ترینمهم از مؤثر اجرایی ضمانت فقدان شود.خصوصی نسبت به اصالح عفاف و حجاب در زیر مجموعه خود، تخلف محسوب می

 در جامعه تغییری صورت نگرفته و قانون حجاب و عفاف در وضعیت همچناناست، شده وضع موضوع این برای زیادی قوانین كه مواردی در حتی

 خصوص در متعدد وظایف به موظف راو دستگاه دولتی  نهاد 32 یفرهنگ انقالب عالی شورای 427و  820 جلسه مصوبه است. مانده باقی شعار حد

مشخص های مسئول و الزم برای ترک فعل دستگاه های اجراییعدم پیش بینی ضمانت به دلیلولی  استنموده حجاب و عفاف گسترش فرهنگ

 یفکر یاقناع و آمادگ. 10

 دارای ضمانت اجرایی. 11
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مصوبات عفاف و حجاب شورای عالی انقالب فرهنگی هرچند به است و بعد از این هم هاست اجرایی نشده، سال ننمودن یک متولی پاسخگو

 43.له نمایدئمی كند ولی نمی تواند به تنهایی حل مس اصالح وضع موجود كمک

.در عین حال ضمانت اجرایی محرومیت های است و هزینه كردن در امور فرهنگی اخذ جرایم نقدی ی طرح ستاد،اجرا ضمانتعمده ویژگی طرح: 

   44اجتماعی در مواجهه با تخلفات، در دنیا امری تعریف شده و درحال اجرا است.

 

 

ثر آن نپردازند، در صحنه جامعه شاهد ؤسازی حجاب و اجرای مها در یک نقشه واحد به ایفای نقش خود در زمینه فرهنگزمانی كه دستگاه

و   یدولت ینقش دستگاه ها نییجبهه متحد و  تع لی. تشكانجامدیم گریكدیبه تضعیف  اً عملكردشاناقدامات پراكنده و بی اثر خواهیم بود كه غالب

 است. یحوزه، ضرور نیكار در ا شبردیپ یبرا یمردم نیمؤثر مهمشاركت ه

  :ذاتی هایموریتأم به توجه با و نهادهای مردمی حكومتی هایدستگاه همه تا استشده سعی حجاب و عفاف طرح درویژگی طرح 

 نمونه عنوان به. استشده  شخصم اجرایی و فرهنگی حیطه در گذار اثر هاینهاد نقش ها،عرصه از یک هر در. كنند نقش ایفای خود،

 45.استاحصا شده فرهنگی كار حوزه در خود ذاتی وظایف تناسب به نهاد 16 برای قانونی وظیفه 47 خانواده عرصه در

 

 

 یک ظهور و بروز از بعد غالباً ، گرفته صورت قوانین وضع در یا میدانی اقدامات حوزه در حجاب هئلمس برای تاكنون كهمهمی  اقداماتغالب 

و تصویب قانون حمایت از  منكر از ناهی شهادت مانند) تلخ ایحادثهو یا وقوع جامعه  دینی احساسات شدن دارجریحه تبع به و هنجارشكنی

 پشتوانه بی و تهدیدهای شعارها با همراه هیجان های اجتماعی این چون و نمایدمی فروكش مدتی از پس هیاهوها است طبیعی. است بوده آمران(

  .ددتر از زمان سابق خواهد شب وضع و شده رها كاره نیمه صورت به كار ،است و بدون ضمانت اجرایی

 

                                                

 

 شورای عالی انقالب فرهنگی (12/6/98مورخ  820( شورای فرهنگی عمومی كشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427آیین نامه راهكارهای اجرائی گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه 43
اما در كشور ما زنان به منظور ازدواج و تشكیل خانواده عفیفانه از خدمت سربازی معاف می  در بسیاری از كشورهای دنیا با شعار تساوی زن و مرد، در سربازی رفتن بین زن و مرد تفاوت قائل نیستند 44

تنها افراد ز خدمات اجتماعی معادل دوره سربازی را گذرانده و باشند ، از جمله پیشنهاداتی كه ناظر به طرح جامع ستاد واصل شده این بود كه خانم های متقاضی استخدام در مشاغل دولتی، ابتدا در مراك
 متأهل و دارای عفاف و حجاب از این موضوع معاف باشند.

 در بخش عرصه ها به وظایف قانونی دستگاه های مختلف اشاره شده است. 45

 یمردم یو نقش ها یدولت ینقش ارگان ها جایابی. 12

 وستهیمستمر و پ. 13



44 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

ضمانت گرفتن نظر در با هیاهو، ایجاد بدون ،و گام به گام مستمربه طور  ، طرحمنطقه هر و مرحله هر در در نقشه راه و طرح ستاد،طرح:  یژگیو

و به تناسب معتمدین آموزش دیده انجام  های تبیینیو اقناع سازی انذاری و تبشیری هایسازیانگیزه وبا تعیین متولی مشخص  ،ییاجرا های

  .شودمی

 توجه بهبه فرد بدحجاب بوده است؛ در حالی كه بدونعمال قانون صرف، نسبت تمركز بر اِانجام شده،  از مشكالت اساسی عدم موفقیت اقدامات

  .افتیتوان به موفقیت دست حجابی نمیبد رشیو بستر پذ یتمسئول حسِّ ایجاد

در  حجاب، بد افراد با اولیه مستقیم مواجهه جای به كه است این منكر از نهی و معروف به امر ستاد حجاب و عفاف طرح مهم مزیتویژگی طرح: 

 ناظركه  حجابیبد پذیرش بستربه  توجهدون بقطعأ شود. تخلفات در نظر گرفته می ،  حیطه هایی كه افراد یا سازمان ها مسئولیت و قدرت دارند

 به نسبت هزینه ایجادبا  واقع در طرح این در. داشت انتظار را دراز مدتی موفقیت تواننمی ی مسئولین جامعه هست،ناپذیر مسئولیت و تفاوتیبی به

و بی تفاوتی نسبت به بدحجابی به عنوان مظهر شكستن قانون رسمی كشور،  ،خود مسئولیت حیطه در خصوصی و دولتی مدیران مسئولیتیبی

مسئولیتی غیرتی و بیحجابی زنان، بیدر طرح ستاد، قبل از بی. شودمی داده سوق حجاب پذیرش و بدحجابی پدیده تحمل عدم سمت به جامعه

 و معروف به امر مسئول ،خود مسئولیت تناسب به كه فردی هر ،مردمی حوزه در و مدیران دولتی، هایدستگاه درمردان، هزینه بردار خواهد شد. 

 حتی یا و مراجعین به نسبت پذیرایی سالنمدیر  یا مسافر به نسبت نقلیه وسیله راننده یا كارمندان به نسبت بانک مدیر مثالً .باشدمی منكر از نهی

اصالح در این امر است و با توجه به ضمانت و مشاركت ، مسئول خود مسئولیت تناسب به كسی هرو  خانواده اعضای به نسبت خانواده سرپرست

 .نمایدمی مشاركت ،امر این در های اجرایی،

 

 

له ئ؛ ولی از آنجا كه مسیت در امر به معروف و نهی از منكر ، عدالت اجتماعی و حفظ حریم عبودیت و صیانت از آزادی انسان استواصل و اول 

عفتی و بدحجابی، جلوه ای از شكستن حریم عبودیت، سلب آزادی معنوی و اجتماعی و تعرض به عدالت اجتماعی در تضییع حق اهلل و حق بی

و نهی از ، فرصتی برای گشودن ابواب مهم و ریشه ای تر فریضه مهم امر به معروف حجاب  ف وه عفائلپرداختن هدفمند به مسباشد، الناس می

 .فراهم آورده است منكر را

شوند  یحفظ منافع خود مجبور م یبرا یحت ایو  یاریاختبه صورت له عفاف و حجاب ئطرح، نسبت به مس نیكه افراد در ا یهنگامویژگی طرح: 

چه و به توچه ه به من لئمسشعار بی تفاوت فرهنگ جامعه شده و  جیبه تدر یریو تذكر پذ یه تذكر دهئلمس ند،یو امر به معروف نمااده تذكر د

 گاهیجا تیكند و موجب تقو یم یمختلف را باز و فرهنگ ساز یها طهیاز منكر در ح یو نه روفباب  امربه مع موضوع نیكمرنگ خواهد شد. ا

 نیدهد ، خود ا یاصالح پوشش تذكر م یكه به بدحجاب برا یمغازه دار ایو  یها خواهد شد، فرضا راننده تاكس نهیامربه معروف در همه زم

 یمحسوس م شتریموزش برفع شبهات و آ نهیزممردم  نیانجام شده ب یگفتگوها رد نیشود . همچن یاز منكر م یشخص، آمر به معروف و ناه

 شود.

 

 یریو تذکر پذ یفرهنگ تذکر ده جادی. ا15 
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 های فرهنگی را متوقف های مختلف كشور مخصوصا طرحكمبود بودجه یا عدم تأمین آن یكی از عواملی است كه طرح

شود ولی در عمل، ها بودجه كالن درخواست و تخصیص داده مینموده و یا اثربخشی آن را از بین برده است. برای عفاف و حجاب در بعضی طرح

 رسد.طرح به سرانجام نمی

كند دستگاه های دولتی و غیر دولتی و افرادی كه باعث آلودگی فرهنگی اجتماع شده اند، خود هزینه سالم عدالت اجتماعی حكم میرح: ویژگی ط

 از جریمه اخذشود. خود طرح بدون وابستگی به بودجه عمومی، تأمین می از ،طرح سالم سازی و فرهنگی بودجهسازی آن را نیز تأمین نمایند، لذا 

در قبال اصالح عفاف و حجاب  خود قانونی وظایف به و نمایند فعل ترک كه دولتی و خصوصی نهادهای و هادستگاه مسئوالن و مدیران متخلفان،

 پیشبرد به جرائم، از حاصل مبالغ. شد خواهد تأمینخدمت رسانی بدون تذكر و اصالح داشته باشند،  و نكنند عملمجموعه تحت مدیریت خود 

قانون حمایت از آمران و ناهیان از منكر  9ماده  .یافت خواهد اختصاص فرهنگی و ایجابی هایجنبه در خصوصاًوضعیت عفاف و حجاب اصالح 

سپس قانون  ؛46كند: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منكر مانع ایجاد كنندمصوب مجلس بیان می

: وجوه حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه كشور با پیش متخلفین از این بند را محكوم به جزای نقدی نموده و تبصره آن تصریح دارد كه

نهادهای مردمی و دراین طرح با استفاده از جرایم نقدی، هزینه برنامه های فرهنگی  گیرد.بینی در بودجه ساالنه صددرصد در اختیار ستاد قرار می

  شود.مین میأیا برنامه های فرهنگی مندرج در قوانین ت

 اثر یا و نموده متوقف را كشور مختلف هایطرح كه است عواملی از یكی به موقع بودجه های فرهنگی توسط دولت مینأت عدم عالوه بر این غالباً  

  .استبرده بین از را آن بخشی

 

 

م مالی، ئبه مرحله پس از واگذاری مسئولیت، بالفاصله با تشكیل كارگروه ویژه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی از جمله اخذ جرا مرحله  طرح این

اعم از شناسایی منطقه و انتخاب مجریان و آموزش و تشكیل شورای امر به  یات اقدام و تمهیدات اجرائ. جزدوش می اجرادر منطقه مورد نظر 

                                                

 

بر مجازات مقرر،موجب محكومیت به حبس تعزیزری یا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیلن از منكر ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است،عالوه  9طبق ماده  46
اص حقوقی، افرادی كه با سوء استفاده از قدرت با اختیارات جزای نقدی درجه هفت)حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریل تا بیست میلیون ریال...( می گردد .در مورد اشخ

ازات، مانع اقامه امر به معروف و اخطار، توبیخ، كسر حقوق یا مزایا ، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت،تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیقانونی و اداری از طریق تهدید، 
قانون مجازات اسالمی)ممنوعیت از یک یا چند  20ورد به مجازات بند )پ( ماده (، حسب م7/9/1372نهی از منكر شوند، عالوه بر محكومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات ادری) مصوب 

 فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداكثر برای مدت پج سال(محكوم می شوند.

 به بودجه دولت یعدم وابستگ. 16

 طرح یمراحل  اجرا -ب
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و شاخص دهی و  عمومی افكار آمادگی روف و نهی از منكر در منطقه مورد نظر و مشخص نمودن نقش ها و هماهنگی دستگاه های مرتبط ومع

 باشد:به صورت اجمال قسمتی از مراحل اجرایی مشترک در همه عرصه ها به قرار زیر میرا ... 

نماید: اول مقدار و چگونگی  اخذ جرایم، یفه اصلی را پیگیری میتشكیل كارگروه: كارگروه اصلی ملی در ستاد، تشكیل و دو وظ -1

 دوم چگونگی هزینه كرد آن.

مثال در  شودمی مشخص جغرافیایی آن حدود تعیین با ایمنطقه در هر شهر یک یا و شهرستانیک  استان هر در شناسایی:   -2

 .استان فارس، استهبان و یا در تهران، منطقه شهید محالتی

سنجی و اثر سنجی: وضعیت منطقه مد نظر در عرصه هایی كه قرار است اقدام صورت بگیرد، با شاخص های قابل وضعیت  -3

اندازه گیری و طبق آمار و ارقام مشخص شده و در طول اجرای طرح، اثر سنجی های الزم صورت می گیرد تا تاثیر شاخص 

 ن روش انجام گیرد.های اعمال شده برای گسترش طرح در مناطق دیگر نیز به بهتری

 دارند ار الزم هایمسئولیت شرایط پذیرش كه منطقه همان و آموزش پذیر مردمی موثر افراد و معتمدینانتخاب مجریان:  -4

 می شوند. شناسایی

گردد. قسمتی از آموزش: آموزش های الزم در قبل، حین و بعد از هر مرحله و در هر عرصه، برای معتمدین و ضابطین ارایه می -5

 شود. وزش نیروهای مناطق دیگر در منطقه راه اندازی شده طرح، انجام میآم

تشكیل شورای امر به معروف و نهی از منكر منطقه و محله: مجریان اصلی از بین معتمدین واجد شرایط، شناسایی شده،  -6

 مان محدوده،  تشكیل می شود.و اجرای موثر طرح در ه  راهبریبرای  47و شورای امر به معروف و نهی از منكر محله، كارگروه

تشكیل كار گروه های منطقه ای: به منظور تبیین طرح و انجام امور فرهنگی و همچنین جهت مشخص نمودن اولویت بندی  -7

بدحجابی و چگونگی مواجهه با نوع به تناسب شرایط  منطقه و محله زیر نظر شورای امر به معروف و نهی از منكر تشكیل شده 

 نماید.ئات آن منطقه تدبیرات الزم را اتخاذ میو بنا به اقتضا

، كارگروه توسطنیروهای مردمی  و... ( و شهرداری بسیج، مساجد، مانند) نهادها هایبرنامه و وظایفها : مشخص نمودن نقش -8

 .شودمی ارائه و تعیین

 افراد باو اقناع سازی و توجیهات الزم  رایزنی هماهنگی دستگاه های مرتبط: دستگاه های مسئول در منطقه هماهنگ شده و -9

 .گیردمی انجام الزم ایو همراهی ه آمادگی برای شهرستان یا منطقه موثر

                                                

 

 .منشور تشكیل شوراهای امربه معروف محالتطرح تفصیلی   47
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می انجام ، با استفاده از ابزارها و افراد موثر منطقه همان برای محیطی و رسانه ای هایرسانی اطالع : باعمومی افكار آمادگی  -10

 .گیرد

 توسط منطقه همان حادتر و هنجارشكن تر وغیر متعارف هایبدحجابی ،ارایه شده هایشاخص اساس بر: 48ارائه شاخص -11

  .شوندمی توجیه آن به نسبت مجریان و مشخص ها،در عرصه معتمدین كارگروه

با توجه به اثرسنجی  بعدی مناطق در ءاجرا برای اشكاالت و شده انجام الزم شناسی آسیب منطقه هر در و مرحله هر ارزیابی: در -12

 گردد. می رفعو آسیب شناسی های صورت گرفته، 

 هااولویت در سازیتصمیم... و اصناف محالت، ها،شهرستان ها،دستگاه معروف به امر شوراهای كارگروه ستاد، كلی هایچارچوب قالب در: 1تبصره

 . شد خواهد مشخص برخورد نحوه چگونگی و

 .پیشنهاد اولیه است.  مراحل و روال اجرا توسط كارگروه اصلی به تفصیل و دقیق باید تصویب شود: روند اجرایی فوق 2تبصره

در این قسمت بعد از معرفی كوتاه هر عرصه ، وظایف و مواد قانونی احصا شده  هر دستگاه جهت اقدام و عمل در هر عرصه از طرح در جدولی 

 ب پیشینه ، خالهای قانونی و پیشنهادات ستاد ارائه میگردد .مشخص بیان كرده ایم و سپس پیوست حقوقی  در قال

 

 

 

 

 

است. به عبارت دیگركلیه محیط ها و شرایط مختلف و در این طرح شرایط و محیط های بروز و ظهور بدحجابی، تحت عنوان عرصه معرفی شده

 باشد.عرصه می11است و در مجموع به عنوان یک عرصه در نظر گرفته شدهوجود دارد،  بدحجاب حضور امكان كهمتمایز از هم 

 باشد:موارد زیر می شاملاد ست حجاب و عفافجامع  طرح ریزیبرنامه دربرای اقدام  مورد نظر عرصه یازده

 خدماتی و تجاری اماكن -5    نقلیه ایلوس -4  خانه و خانواده    -3   همحل -2  دولتی هایدستگاه -1 

        مجازی فضای  -9     عمومیو مراكز معابر -8    آموزشی مراكز -7  لباس و پوشاک  -6 

                                                

 

 .های منطقه در اولویت برخورد قرار می گیردن اساس هنجار شكنیآبر  دستگاه های دولتی مالحظه وه شده برای عرصه اول یعنی ئها و دستورالعمل اراشاخص 48

 و حجاب عفاف یهاعرصه -ج
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 باشد. می    سایر مظاهر فساد -11    باندهای اشاعه مفاسد اخالقی  -10

، یعنی یک نیست متصورعرصه  11برای بروز و ظهور بدحجابی غیر از این  دیگریمكان و شرایط  ،هیچ وضعیت  ای است كهها به گونهعرصه 

نماید یا در معابر و مراكز عمومی مانند پارک و آید، در محله یا با وسیله نقلیه تردد میبدحجاب در جامعه، یا در خانه است و از خانه كه بیرون می

ها، شركت و ... به عنوان كارمند یا ها، رستورانها، درمانی، ورزشگاهصوصی اعم از مغازهكند یا به دستگاه دولتی یا به مراكز خ... حضور پیدا می

شود و كند یا به مراكز آموزشی مانند مدرسه و دانشگاه وارد می شود یا در هر یک از این عرصه ها، وارد فضای مجازی میارباب رجوع، مراجعه می

شود یا به فروش البسه و پوشاک نامناسب اقدام انی، مسكرات و مواد مخدر در اجتماع حاضر مییا به همراه سایر مظاهر فساد مانند سگ گرد

كند. در این طرح  همه شرایط و مراكز، در عرصه ها تعریف شده و دارای برنامه است. اگر در هر های فساد میكند یا اقدام به تشكیل شبكهمی

 یابد. ایی و فرهنگی انجام شود، قطعاً وضعیت عفاف و حجاب كشور سامان مییک از این عرصه ها، طرح  در دو حیطه كار اجر

 

 

 

شود و شروع طرح از دستگاه های دولتی و می همانگونه كه در ویژگی های طرح  بیان شد این طرح در هر عرصه به صورت مرحله ای اجرا

 وجود دارد: حاكمیتی است. در عرصه اول، سه مرحله 

 الف( كارمندان و مدیران

 ب( ارباب رجوع 

 ج( مأموریت و وظایف دستگاه 

در مرحله اول می بایست، خود كارمندان دولت كه حقوق بگیر و عضو خانواده دولت تحت مسئولیت مدیران هستند، الگوی سالمی  كارمندان:الف( 

 از محیط كاری براساس شاخص های عفاف و حجاب ارائه دهند.

 اول: دستگاه های دولتی عرصه
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 50است.تهیه و به دستگاههای دولتی ابالغ شده 49بر این اساس، معیار و شاخص های عفاف و حجاب كارمندان از طرف ستاد بنا بر تكالیف قانونی

ها، برای مدیر و مجموعه آن دستگاه، تشویق های مدیریتی و كارمندی در نظر گرفته در صورت اهتمام مسئول و كاركنان، به رعایت شاخص

گردد. به طور مثال اگر در یكی از در صورت اهمال و ترک فعل، مدیر و به نوعی مجموعه، هزینه ترک فعل ها را پرداخته و جریمه می شود ومی

شود نفر كارمند بدحجاب گزارش شوند، بعد از تذكر در نوبت اول فرضاً چند میلیون از حقوق مدیر كسر می شعب بانكی در منطقه اجرای طرح، چند

شود. در این طرح در واقع ترک فعل مدیر و می بودجه آموزشی و ترویجی عفاف و حجابن درصدی از بودجه رفاهی كاركنان تبدیل به و همچنی

شود. در این روش هم كارمندی كه رعایت شاخص های عفاف و حجاب را نكرده تفاوتی و عدم نهی از منكر مجموعه، مورد جریمه واقع میبی

عدم تقید به عفاف و حجاب خواهد داشت و در راستای دیگر كاركنان، احساس شرمندگی به خاطر هزینه كسر شده  است، نسبت به مدیر و

شوند. در این مرحله هیچ برخورد ه میئلهمچنین همه مجموعه به نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منكر بر انگیخته و مانع تكرار مس

ی بیرون از مجموعه، وجود نخواهد داشت. البته در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر، حجاب توسط نیروهامستقیم با خود بد

 مجرم قانون، 9 ماده اساس بر كنند ممانعت نحوی هر به منكر از نهی و معروف به امر اجرای از كه حقوقی و حقیقی اشخاص تصریح دارد كه

 د.شونمی نقدی جزای یا تعزیری حبس به محكوم مقرر، مجازات بر عالوه و شده شناخته

باشد، لذا با توجه به : مسئولیت رعایت عفاف و حجاب مراجعین در هر دستگاهی به عهده مدیر و كارمندان آن دستگاه میارباب رجوعب( 

شود. فرضاً ، جرایم تعریف میهای مشخص شدههای عفاف و حجاب برای ارباب رجوع، به نسبت میزان رعایت و عدم رعایت و قبح شكنیشاخص

است بدون هیچگونه تمهید و اصالحی، خدمات اداری ارائه دهد، مدیر مورد جریمه واقع اگر دستگاه دولتی نسبت به فردی كه كشف حجاب نموده

 شود. می

ها و وظایف ارمندان، مأموریتهای مختلف عالوه بر اصالح عفاف و حجاب كدر حوزه عفاف و حجاب بسیاری از دستگاه مأموریت دستگاه:ج( 

عالی انقالب فرهنگی برای آن سازمان تصویب وظیفه توسط شورای 31قانونی در این حوزه دارندكه باید آن را انجام دهند، مانند صدا وسیما كه 

خ مدیریتی و یا در صورت مدیر مسئول باید جریمه، توبی كه در صورت ترک فعل 51یا وظایف وزارت امورخارجه درقبال اتباع خارجی استشده

 تكرار، بركنار شود.

مانند )هر مركز دولتی برای اجرا و تحقق عفاف و حجاب براساس شاخص ها، باید نظارتهای مؤثر و مستمر وجود داشته باشد، بدین منظور  

حت سنجی و جمع بندی، اعالم وضعیت تواند مورد بررسی قرار گرفته و پس از صچهار گروه می توسط، مشخص شده در منطقه ادارات( ها وبانک

 شود: 

                                                

 

عالی انقالب فرهنگی شورای  (12/6/8139مورخ  820( شورای فرهنگی عمومی كشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427آیین نامه راهكارهای اجرائی گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  49
 5ستاد امر به معروف و نهی از منكر، بند فیوظا بهناظر 

 16/1/1400مورخ  3499/2نامه شماره  50
 عالی انقالب فرهنگیشورای  (12/6/98مورخ  820( شورای فرهنگی عمومی كشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427آیین نامه راهكارهای اجرائی گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  51
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های مردمی حوزه عفاف و حجاب با مسئولیت شورای ها و سازمانبسیج و تشكل به كمک و ضابطین قضایی آموزش دیده محلی معتمدین اول:

 نمایند.امر به معروف محله، مسأله را مدیریت می

ها بازدید و نسبت به ابالغ و اطالع رسانی و حسن اجرای رت سرزده از دستگاهی كه به صوهای بازرسی و نظارتی آموزش دیده رسم: تیمدوم

 ها، طبق چک لیست های ارائه شده، گزارش می دهند.شاخص

 سوم: گزارشهای مردمی مراجعه كنندگان 

هر دستگاه خصوصاً مسئول عفاف و حجاب شورا و همچنین نهادهای  نظارت و خود ارزیابی توسط شوراهای امر به معروف و نهی از منكرچهارم: 

 رسمی نظارتی مانند سازمان بازرسی و حراست

 پیوست حقوقی طرح در عرصه دستگاه های دولتی

 پیشینیه قانونی

 52یبه تخلفات ادار یدگیقانون  رس 9و 8.مواد 1

 كشور یفرهنگ عموم یشورا 427و مصوبه  یانقالب فرهنگ یعال یشورا 820.مصوبه 2

 

 

 

                                                

 

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: عدم رعایت شعائر حجاب اسالمی 8ده از ما 13بند  52

سوم از یک ماه تا یک كسر حقوق و مزایا حداكثر یک -ج .توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی -ب .اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی -الف :تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از - 9ماده 

هر سال روزحقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال 30بازخرید خدمت در مورد افرادی كه كمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت  -ه .ل موقت از یک ماه تا یک سالانفصا -د .سال

 .انفصال دائم از خدمات دولتی -ح .اخراج از محل خدمت -ز .گروهسال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی باتقلیل یک  20بازنشستگی در صورت داشتن حداقل  -و .خدمت دولتی
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ها، در منطقه مشخص شده، باشد كه به نوعی متكفل اجرای طرح در همه عرصهعرصه محله مهمترین عرصه مردمی و تأثیرگذار در این طرح می

شود یعنی اجتماع و دیگر مراكز میباشد. حل مسأله عفاف و حجاب در محله، تا حد بسیار زیادی مانع سرایت بی عفتی و بدحجابی در سطح می

 مسأله عفاف و حجاب، چه در جنبه فرهنگی و چه در جنبه اجرایی، قبل از اینكه بخواهد در مقیاس گسترده در جامعه ورود كند، در همان محله

 53شود.توسط معتمدین محلی و شورای امر به معروف و نهی از منكر محالت و مساجد، تدبیر می

در این  گذرد.یابد و همچنین ورود به خانه از معبر محله میوصی خانه و ورود فیزیكی به اجتماع با حضور در محله تحقق میخروج از حریم خص

ای شد و یا دیگر مظاهر خالف مانند سگ گردانی را بروز و ظهور داد، طرح اگر شخصی با پوشش نامناسب از خانه ای بیرون آمد و یا وارد خانه

 و خانواده اعضای كه در قبال خانواده سرپرستمالک خانه یا . شودظامی با بدحجاب، پالک خانه، مانند پالک ماشین، جریمه میبدون برخورد انت

باشد؛ لذا اگر از می نیز افراد حجاب و عفاف رعایت به نسبت مسئولیت ادای به مكلف مسئولیت دارد، نمایند،می آمد و رفت خانه آن در كه افرادی

حجاب خارج یا وارد شود، مسئول خانه و سرپرست خانواده كه مسئول حفظ بهداشت اخالقی و روانی خانه و محله نیز رد بدحجاب یا بیخانه ای ف

باشد به جهت تسری این آلودگی فرهنگی از خانه به محله و جامعه و ترک فعل در انجام مسئولیت فرهنگی خود، نسبت به اجتماع، باید هزینه می

 ا بپردازد.مشخص شده ر

های ها، مدیریت. حتی در شهرک55باشدمدیر مجموعه، مسئول و تدبیر كننده این امر می54در آپارتمانها و مجتمع های مسكونی نیز طبق قانون،

 ها مسئول و در شورای امر به معروف و نهی از منكر شهرک برای این مسئله تدبیر امر خواهند نمود.شهرک

های واقع در محله عالوه بر خانه، مسئولیت نظارت و سالم سازی عفاف و حجاب كلیه اماكن، دستگاه های دولتی، مراكز خصوصی و دیگر عرصه

 با شورای امر به معروف و نهی از منكر محله و مسئول  عفاف و حجاب شورا می باشد. 

باشد شورای امر ه و منطقه به تناسب شرایط بومی و محلی هر منطقه، مختلف میفرهنگی در هر محل -همچنین از آنجایی كه فعالیت های تربیتی

ای به تناسب نیازهای بومی آن جا با تشكیل كارگروه امور فرهنگی، برنامه های فرهنگی مناسب در حوزه امر به معروف و نهی از منكر هر محله

 به معروف و نهی از منكر را مدیریت خواهد نمود.

 

 حلهطرح در عرصه م پیوست حقوقی

 آن یینامه اجرا نییقانون تملک آپارتمان ها و آ پیشینه حقوقی

                                                

 

 قابل رویت است abm.ir-setadنشانی ه منشور و دستورالعمل تشكیل شوراهای امر به معروف و نهی از منكر محالت توسط ستاد تنظیم و ابالغ شده است. درسایت ستاد امر به معروف ب 53
 (14)ماده 8/2/1347مصوب  آپارتمانهاآئین نامه اجرائی قانون تملک  54
 دستورالعمل اجرایی نحوه تصمیم گیری در آیارتمان ها، مجتمع های مسكونی و شهرک ها برای اجرای طرح تدوین و ارایه خواهد شد. 55

 عرصه دوم: محله
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ها، ها، هتلگیرد مانند قسمتهای مشترک آپارتمانطبق قانون، حریم غیرخصوصی مكانی است كه بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می

شود كه بروز و ظهوری برای اجتماع نداشته باشد و در منظر و از آنجا كه حریم خصوصی در فضایی تعریف می 56نقلیه.ها و نیز وسایل بیمارستان

 به فقط و در عرصه حریم خصوصی خانه، است خصوصی حریم خانه و خانواده، عرصهسمع دیگران قرار نگیرد لذا در بین همه عرصه ها فقط 

  .شوداثرگذار و جذاب تربیتی پرداخته میفاخر و همه جانبه و  فرهنگیهای كار

نمی صورت و قانونی اجرایی اقدام هیچ است،نكرده پیدا درز ،بیرون به و فساد و تباهی بدحجابی مظاهر ،خانه حریم از كه مادامیدر این عرصه تا 

 و حریم خصوصی به شدت مورد صیانت و محافظت قرار خواهد گرفت.  گیرد

 .است مدنظر به تناسب شرایط سنی و جنسیت اعضاء خانواده، ملی و رویكرد بومی دو خانواده برای فرهنگی تدابیر همهدر 

 حوزه در وظیفه 47 و ... تبلیغات سازمان و سیما و صدا ارشاد، وزارت مانند حاكمیتی نهاد 16 خانواده و خانه عرصه درفقط  موجود، درقوانین

  ازجمله تسهیل ازدواج جوانان و طراحی نوع اسباب بازی برای كودكان و ...57دارند عهده بر  حجاب و عفاف فرهنگ گسترش

بر اساس   نكنند، عمل خود وظایف به اگر 58اسیم و صدا مانند هستند فرهنگی امور انجام به موظف قانون طبق كه هاییدستگاه عرصه این در

ها و مؤسسات مردمی مرتبط با همان صرف هزینه های فرهنگی تشكلمبالغ جمع آوری شده  و دنگیرمی قرار جریمه مورد های اعالمی،شاخص

  .گیرندمی قرار تشویق مورد و معرفی نمایند عمل خود وظیفه به موقع به كه هاییدستگاه وشود وظیفه می

  

 

 

                                                

 

  مجلس شورای اسالمی 1394قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر مصوب  56
 ر طرح تفصیلی(پیوست فرهنگی دستگاهها )د 57
شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر  (12/6/98مورخ  820( شورای فرهنگی عمومی كشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427آیین نامه راهكارهای اجرائی گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  58
 وظایف سازمان صدا و سیما 19بند و  سازمان تبلیغات اسالمی 5بند  به

 عرصه سوم: خانه و خانواده



53 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

 

 

دیگر طرح  عرصه 59باشد،حریم خصوصی نمی جزو قانون طبقاعم از ماشین، موتور سیكلت و ...كه  نقلیه وسیلهرعایت عفاف و حجاب در 

 باشد سرنشینی دارای كه وسیله نقلیه ای هر.  است نقلیه وسیله مالک و راننده عهده بر حجاب و عفاف رعایت مسئولیت عرصه این درباشد. می

باشد، آلودگی صوتی، حمل سگ، نصب تصاویر و نمادهای مستهجن و ...  مانند مروج سایر مظاهر فساد یا و نكرده باشد حجاب و عفاف رعایت كه

. در نوبت اول به تذكر پیامكی و ارسال پیام فرهنگی و آگاه سازی نسبت به قوانین اكتفا شودمی واقع جریمه مورد توقیف، بدون ،نقلیه وسیله

رود. در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدی جرایم باال میشود و در صورت تكرار شود و در نوبت های بعدی مشمول جریمه نقدی میمی

بعد از تذكر در  1شود. در حال حاضر به علت خألهای قانونی، در طرح ناظر جرایم مانند دیگر جرایم رانندگی طبق قوانین موجود اعمال قانون می

شود. در حال حاضر ف و مالک ماشین، به مراجع قضایی معرفی مینوبت اول و تعهد در نوبت دوم، درصورت تكرار، وسیله نقلیه در نوبت سوم، توقی

شوند. این روند در عین ها میمتخلفین برای رفع توقیف وسیله نقلیه در ازدحام مراجعین، گرفتار پیچ و خم امور اداری و اطاله دادرسی در دادگاه

موارد، بازتاب خوبی نداشته و مسئله به جنبه ضد فرهنگی تبدیل  بازدارندگی، در قسمت مراجعه به مراكز پلیس و محاكم قضایی، در بسیاری

 دهد.شود و نتیجه عكس میمی

باشد اما ضابطین مشخص شده در مناطق،  وسایل نقلیه با در این عرصه، در عین اینكه تخلفات وسایل نقلیه به صورت كشوری قابل اجرا می

دهند تا در همان ابتدای حركت با قه مشخص، مورد تذكر پیامكی یا جریمه قرار میسرنشین بدحجاب و كشف حجاب را، در همان محله و منط

تذكر و یا جریمه از ترویج بدحجابی در سطح جامعه جلوگیری شود. وسایل نقلیه عمومی پر ازدحام مانند مترو و اتوبوس های درون شهری در 

 است.عرصه معابر عمومی تعریف شده

 وسایل نقلیهپیوست حقوقی طرح در عرصه 

 پیشینه قانونی

و  یاقدام به كشف حجاب، روزه خوار هینقل لیوسا نانیسرنش ای( چنانچه راننده 1ماده ) -

 ای. افسران كادر ندینما یمتعارف خالف عفت عموم ریحركات غ ای سینوام یمزاحمت برا

به  مهیجربه صدور قبض  موظف ،یبه تخلفات رانندگ یدگی( قانون رس2موضوع ماده) یمانیپ

باشند .در صورت تكرار تخلفات عالوه بر منظور  یمطابق قانون مزبور م الیر ونیلیم کیمبلغ 

                                                

 

. آیین نامه راهكارهای اجرائی گسترش عفاف و حجاب 5ناظر به ماده  1394ستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر مورخ آیین نامه د 59

وظایف نیروی  6ند (شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر به ب12/6/98مورخ  820( شورای فرهنگی عمومی كشور  و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427)مصوب جلسه 

 انتظامی

 عرصه چهارم: وسایل نقلیه
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به مدت  هینقل لهیوس یبه تخلفات رانندگ یدگیقانون رس 7موضوع ماده  ینمره منف 10نمودن 

 شود. فیساعت توق 72
 

 

 

 

 كلیههای ورزشی و ها، باشگاه، مراكز درمانی و بیمارستانپذیرایی و عروسی هایسالن ،ی خصوصیهاشركت ها،فروشگاه پاساژها، ها،مغازه

  باشد.این عرصه می برای ایگسترده محدوده ،هستند مشخص مسئول دارای كه خدماتی مراكز و مؤسسات

 :شودمیاقدام  حیطه سه در شود،می ارائه كه خدماتی نوع تناسب به اماكنی چنین برای

 بدحجاب فروشندگان و كارمندان: اول 

استفاده از تابلوها و یا تبلیغات غیرعفیفانه، برگزاری مجالس مبتذل در  مانند است حجاب و عفاف ملحقات با رابطه در كهو خدماتی  كاال: دوم  

 های پذیرایی، اختالط در آرایشگاه ها و ... سالن

 .ها را ندارندمراجعینی كه رعایت عفاف و حجاب بر اساس شاخص خدمات دهی به عدم : سوممرحله 

 به امر شورای ،ایمنطقه بازرسین بر عالوه .شودمی گرفته نظر در مشوقاتی و مئجرا ،الزم هایتوجیه و رسانیاطالع از بعد حیطه سه هر برای

 است. در این عرصه ذكر چند نكته الزم است: دارعهده را نظارت و آموزش رسانی،اطالع ،صنف و نهی از منكر معروف

  توسط مجموعه همه تا شودمی مجموعه مدیر متوجه مئجرا ، حتی المقدوربود واحد مدیریت با مجتمع صورت به خدماتی و تجاری مراكز اگر. 1

 .شود دبیرت، مدیریت

باشد. ولی در این طرح می ممنوع خدماتی و تجاری مراكز به بدحجاب افراد ورود ،عمومی اماكن پلیس طبق قانون و ابالغیه  حاضر حال در. 2 

شود بلكه فقط در صورت ارائه خدمات، تخلف محسوب و صرف ورود بدحجاب به مراكز تجاری و ...، برای مدیریت تخلفی در نظر گرفته نمی

 اماكن خصوصی و ودولتی در جنبه معابر عمومی مورد توجه است.  گیرد. ورود و خروج بدحجاب بهجریمه به مجموعه و مدیریت آن تعلق می

ها( و ...  در همان محل نقش آفرینی مانند باشگاه ها و مراكز فرهنگی و ها )سلبریتیافراد اثر گذار  و فرهنگ ساز مانند ورزشكاران، هنرپیشه. 3 

 باشند.یا در فضای مجازی در صورت فعالیت خاص، مخاطب طرح می

 

 

 عرصه پنجم: اماکن تجاری، خدماتی، فرهنگی و ورزشی
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 پیوست حقوقی طرح در عرصه اماكن تجاری و تفریحی

 820گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  ییاجرا ینامه راهكارها نییطبق آ یانتظام ویر.نی1 پیشینه قانونی

 :موظف است یانقالب فرهنگ یعالیكشور( شورا یفرهنگ عموم یشورا)( 12/6/98)

پارک ها، سالن  رینظ یو عموم یحیاماكن تفر تیبر وضع یو اصول ینظارت و كنترل قانون 8 بند

 ،یمناطق آزاد تجار ریجزا ،ییایكوهستانها و سواحل در ،ی.، سالن ها و اماكن ورزشنمایس یها

 ربطیذ هایدستگاه و نهادها مشاركت با)   …ها و انهیها، پافرودگاه

از آن ها در مال  تفادهكه اس ییبه تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ها یدگیقانون نحوه رس.2

 .كندیدار م حهیرا جر یعفت عموم ایعام خالف شرع است 

 

 

 

 

لباس و پوشاک یكی از مهمترین مسائل مرتبط با عفاف و حجاب است كه برای گسترش حجاب اسالمی و رفع بدحجابی در جامعه، حمایت از 

متناسب با شئون اسالمی مورد توجه است. از طرفی عدم نظارت صحیح بر تولید، توزیع و مصرف لباس و طراحی، تولید، عرضه و مصرف پوشاک 

كند. مغازه ها و مراكزی كه اقدام به ارائه له مهم طراحی مد و لباس، زیر ساخت گسترش بدحجابی را در جامعه فراهم میئپوشاک به موازات مس

گیرند تا فروش و به تبع تولید و واردات این نوع البسه برای و ... نمایند مورد جریمه های اثر گذار قرار میالبسه غیر عفیفانه مانند لباس های پاره 

 آنها مقرون به صرفه نباشد.

، به یرداز طرف دیگر لباس و پوشاک متناسب با شئون اسالمی و فرهنگ ایرانی، باید با قیمت ارزان عرضه شده و به سادگی در اختیار بانوان قرار گ

تر و خواهند حجاب كامل داشته باشند، جریمه گرانی چادر و لباس های مناسب را نپردازند و تهیه پوشاک عفیفانه سادهگونه ای كه افرادی كه می

می در هر دو اسال –تر از پوشاک نابهنجار و غیر عفیفانه باشد كه برای این امر الزم است اتحادیه مد و لباس ایرانی ارزانتر و مقرون به صرفه

 عرصه طراحی و تولید ، ایجاد گردد و  فعاالن این عرصه  مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

 عرصه ششم: لباس و پوشاک
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های نامناسب جریمه متناسب با و نیز برای اشاعه دهندگان مد و لباس 60مبتذل پوشاکبه موازات این امر برای طراحی، تولید، واردات و عرضه   

 شود. ئم اخذ شده صرف امور فرهنگی و حمایت از طراحی، تولید و توزیع پوشاک اسالمی و ایرانی میشود. جراهر تخلف در نظر گرفته می

 مسئول بوده و  باید پاسخگو باشند.62و در مسئله تولیدات عفیفانه، وزارت صمت 61طبق قانون، در خصوص طراحی مد و لباس، وزارت ارشاد

های زیادی منجمله در اختیار قراردادن مراكز فروش ویژه و نمایشگاههای دائمی، توسط برای تولید و عرضه كنندگان لباس های مناسب مشوق 

 است.های مرتبط مانند شهرداری ها و .... تدبیر شدهدستگاه

 

و مانند همه جای  هستند خاصی و مخاطب شرایط دارای اهمیت، جایگاه، آموزشی سساتؤم و مدارس ها،دانشگاه از اعم آموزشی مراكز كه آنجااز 

قوانین عفاف و حجاب به تفصیل  در این خصوص، .استدر نظر گرفته شده دیگری عرصه عنوان به مختص به خود برخوردارند،  لذا قوانیناز  دنیا

 63تصویب و ابالغ شده است.

ها و مدارس و مراكز آموزشی فقط مسئول كالس و درس و واحد آموزشی نیستند، بلكه مسئول پرورش اخالق و در این طرح رؤسای دانشگاه

تربیت دینی مخصوصا رعایت حریم عفاف و حجاب مجموعه تحت مدیریت خود نیز هستند. فرضاً اگر در مراكز آموزشی افرادی با كشف حجاب، 

و با همان وضعیت در حریم مركز آموزشی و مدرسه، تردد نمایند، این وضعیت، نشان بر ناتوانی مدیریت و مدیر مدرسه و مركز حضور داشته باشند 

آموزشی است. شاخص های عفاف و حجاب باید در رتبه بندی و ارزیابی مدیران مراكز آموزشی، لحاظ شود و در صورت بی تفاوتی مجموعه، 

شوند. عالوه بر در این صورت، مدیران برای حفظ جایگاه مدیریتی خود، به وظایف قانونی و مدیریتی شدیداً ملتزم میمدیریت باید تغییر نماید. 

                                                

 

(. آیین نامه  20/3/1368كند.)مصوب ها در مالعام خالف شرع و یا عفت عمومی را جریحه دار میآیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی كه استفاده از آن 60
 شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر به وظایف وزارت صمت 1398مورخ  820، مصوبه جلسه وزیران(هیات  9/4/1387اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس )مصوب

 1385قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلسشورای اسالمی 61
 شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر به وظایف وزارت صمت 1398مورخ  820مصوبه جلسه  62
. مصادیق پوشش )مجاز و غیر مجاز (دانشجویان 8و ماده  12بند  7(فصل دوم ماده  22/12/1364موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی كشور)مصوب  قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و 63

دانشجویان جهموری اسالمی )مصوب جلسه ( و آیین نامه انضباطی 14/6/1374شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 358شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز آموزشی)مصوب جلسه  197)مصوبه جلسه 
شورای اسالمی شدن  197شورای عالی انقالب فرهنگی(. مصوبه جلسه  74.4.20مصوب سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسالمی)(. آیین14/6/1374مورخ 358

(. 14/6/74شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  358آئین نامه انضباطی دانشجویان)مصوب جلسه  6د ماده /3ویژه دانشجویان در تبیین تبصره  ها و مراكز آموزشی ، طرح پوشش )مجاز و غیرمجاز(دانشگاه
 شورای عالی آموزش و پرورش، فصل پنجم 20/5/1379مورخ 652نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه آیین

 عرصه هفتم: مراکز آموزشی
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مدیر  ،آموزشی مراكزدر صورت عدم رعایت  حجاب و عفاف هایشاخص اساس بر و وضعیت تناسب بهاستفاده از ابزار تغییر مدیریتی، در این طرح 

یک  حجاب و عفاف و حریم تخریب موجبات كهاسالمی در شرایطی  آزاد دانشگاه دانشگاهی واحد یک ً مثال ؛شودمی جریمهآموزشی  مجموعه و

 صرف هاعرصه دیگر مانند خوذهأم مبالغو  شودمی جریمهبی بندوباری، مدیر مجموعه،  كیفیت و كمیت تناسب به كند، ایجاد را منطقه شهرستان و

 از آن جمله:ود شمی مرتبط هایسازی فرهنگ

ایجاد محیط مناسب اخالقی با اجرایی نمودن طرح تدریجی تفكیک جنسیتی در دانشگاهها و دیگر مراكز آموزش مختلط برای اجرایی سازی 

ها. نمی توان با عنوان محیط آموزشی، دختر و پسر بدون ابتالً به نظرات افراطی همچون پیشنهاد طرح های سخیف دیواركشی در كالس64قانون

لم وان را در یک محیط پر ازدحام و پرجاذبه در مراوده و ارتباط با یكدیگر قرار داد و توقع داشت با چند دیواره نویس و بخشنامه، محیط ساج

اجرای های معتبر و گران قیمت دنیا، با هدف ارتقا سطح كیفی و معدل علمی، عالوه بر ابالغ و عفیفانه داشته باشیم. امروزه حتی در بعضی دانشگاه

اند. چگونه در جمهوری اسالمی، در مدارس از دوران كودكی و ابتدایی قوانین سختگیرانه برای پوشش دانشجویان، اقدام به تفكیک جنسیتی نموده

این مسأله شود. راه حل ها، اختالط جنسیتی تجویز و اجرا میتا دبیرستان تفكیک جنسیتی وجود دارد ولی در اوج جوانی به محض ورود به دانشگاه

گاهی با تدبیر و تدریج به راحتی قابل انجام است به طور مثال اگر برای سال جدید آموزشی، در دفترچه انتخاب رشته، یک مجتمع و ساختمان دانش

ود تفكیک ها اختصاص یابد و بر این اساس انتخاب رشته صورت گیرد، بعد از چند سال خود به خمربوط به آقایان و ساختمان دیگر مختص خانم

گیرد. جداسازی روزها و كالس ها در یک ساختمان و محیط آموزشی با مدیریت واحد عمالً استمرار نداشته ولی در موارد جنسیتی صورت می

 های مقطع دكترا و یا شرایط خاص.اضطرار و نبود امكانات، در شرایط خاص، اختالط قابل گذر كردن است مانند در رشته

ها باید شاخص عفاف و جذب و گزینش معلمان و اساتید كه نقش بی بدیلی در تربیت نسل آینده دارند اوالً در همه رشتهاز طرف دیگر، برای 

منظور  حجاب به عنوان شرط الزم پذیرش وجود داشته باشد. ثانیاً بعد از جذب، اقداماتی مانند ارتقاء و تبدیل وضعیت اساتید و معلمان و ... به

 ماعی و ترویج فرهنگ  امر به معروف و نهی از منكر و عفاف و حجاب به عنوان، مشوق، در نظر گرفته شود.های اجتاثرگذاری

اند در عرصه اول الزم به ذكر است؛ اصالح وضعیت عفاف و حجاب كارمندان، معلمان و اساتید توسط مدیران آن مجموعه كه حقوق بگیر مجموعه

 باشد.)دستگاهها( تعریف شده و در اولویت می

 پیوست حقوقی طرح در عرصه مراكز آموزشی

كشور  یقاتیو تحق یدانشگاهها و موسسات آموزش عال یعلم اتیه یانون مقررات انتظامق پیشینه حقوقی

 (8و  7)مواد 

                                                

 

 1366تفكیک جنسیتی در دانشگاه مصوب سال  قانون  64

http://shiraze.ir/fa/news/12686/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B6
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دانشگاهها در موضوع عفاف و  یفرهنگ یها تیفعال یهماهنگ یصوبات نوزده گانه شورام

 820موسوم به  یفرهنگانقالب  یعالیحجاب در مصوبه شورا

شدن  یاسالم یشورا 197)مصوبه جلسه  انیمجاز (دانشجو ریپوشش )مجاز و غ قیصادم

مورخ  یانقالب فرهنگ یعال یشورا358)مصوب جلسه یدانشگاهها و مراكز آموزش

14/6/1374) 

 یاسالم یجمهور انیدانشجو یانضباط نامهنییآ

آموزش و  یعال یشورا20/5/1379مورخ  652مدارس مصوب جلسه  ییاجرا نامهنییآ

 پرورش

كه مقررات حجاب و عفاف در  یمراكز آموزش رانیمد یبرا مهیجر ینیب شیعدم پ بررسی خال قانونی

 شود-ینم تیآنها رعا

 

 

 

 

 

، سواحل، هاپارک ،هاخیابان: شامل عمومی معابر .گرددمی تلقی طرح مخاطببدون دستگیری و برخورد مستقیم،  بدحجاب عرصه این در

و مشخصی ندارد و یا در حیطه مدیریتی شرایط و امكانات جلوگیری از بدحجابی وجود  مستقیم مسئول یا كه است هاییها، بازار و مكانكوهستان

 های درون شهری و ...ندارد مانند مراكز پر تردد و دارای ازدحام  همچون مترو و اتوبوس

تذكر لسانی به  داده، تطبیق چهره با مانند مراكز و اماكن، پارک ها و مترو و... عكس برداری كرده و عمومی معابر هایدوربینابتدا  لهمرح این در 

شكل پیامكی به گوشی مخاطب و یا بسته های فرهنگی به آدرس شخص، ارسال و در مراحل بعدی قبض جرایم اثرگذار بدون هیچگونه درگیری 

 گردد.ارسال و یا در كارت ملی هوشمند ذخیره میبه آدرس شخص 

 ثانیاً ضابطین قضایی و معتمدین و آحاد مردم به صورت نامحسوس، از متخلف متجاهر، تصویر برداری و برای مراكز مربوطه ارسال نمایند. 

 

 

 

 عرصه هشتم: معابر عمومی
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 هایعرصه همه موازی كه است مجازی فضای عرصه، حجاب و عفافایل اخالقی جامعه خصوصاً حوزه مس تأثیر گذار در بسیار هایعرصه از یكی

ای می تواند در فضای مجازی فعال باشد. این عرصه در خانه، در محل كار، در وسایل نقلیه و در هر شخصی در هر عرصه .است توجه قابل باال

همه موارد فرهنگی و ضد فرهنگی، عرصه تمام عیار تقابل های فرهنگی است. در این عرصه، ظرفیت فضای مجازی عالوه بر عرصه منطقه ای، 

 ی تخریبی و هم در جنبه های ایجابی، مورد توجه است.ای و صنفی، هم درجنبه هامحله

 :باشدمی این عرصه مورد توجه  حیطه گانه، در چهاردر هریک از عرصه های یازدهو رسانه در این طرح عالوه بر نقش فضای مجازی 

 و كشور  منطقه در طرح اجرای موثر تبلیغ و فرهنگسازی جنبه در: اول 

 .(سایبری لشكر ) روانی عملیات در دشمن كشاندن انفعال به و هاجوسازی و هاتخریب با مقابله: دوم

 65طرح اجرای منطقه در خصوصا مجازی فضای هایمقابله با هنجارشكنی: سوم 

 یهالمیها، فو... در برنامه هنرمندان شیلباس و آرا زندگی عفیفانه خصوصاً در شكل روشن و مشخص در مورد سبک استیس نیتدوچهارم: 

 ...  ر، شبكه نمایش خانگی وتئات ،ینمائیس

شود و م اثر گذار در نظر گرفته میئها، جراعفتی و بدحجابی خصوصاً سرشاخهدهندگان الگوها و یا محصوالت مروج بیدر این طرح برای ارائه

 م باال، موظف به جبران مافات و تبلیغ های اخالقی مشخص خواهند شد.ئبرای بخشودگی جرا

وظیفه  66نهاد دولتی اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت ارشاد و صدا و سیما و سازمان تبلیغات و ... با  7ه حداقل در این حیط

 .باید به وظایف خود عمل نمایندكه اند دار این مسئولیت عهده قانونی 

 پیوست حقوقی طرح در عرصه فضای مجازی و رسانه

 پیشینه قانونی
  ای انهیقانون جرائم را 17و  16، 15 ، 14واد م.1

 قانون مطبوعات 6ماده  2ند ب.2

                                                

 

شورای عالی انقالب فرهنگی ناظر  (12/6/98مورخ  820( شورای فرهنگی عمومی كشور و )مصوب جلسه 14/10/1384مورخ  427آیین نامه راهكارهای اجرائی گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه  65
 به وظایف وزارت ارشاد

 عرصه نهم: فضای مجازی و رسانه
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 .كنندیم تیفعال یو بصر یكه در امور سمع یقانون نحوه مجازات اشخاص 12 یال 3مواد  .3

 بررسی خال قانونی

 ینقد مهینبودن جر یكاف.1

 یاجتماع یبه شبكه ها یعدم ورود مصداق.2

 امر انیمتصد یبرا فهیوظ نییو تع یفرهنگعدم توجه به تهاجم .3

 

 

 

 

 

كند و به صورت شبكه ای به ترویج فساد اهتمام دارد )به عنوان نمونه با توجه به اینكه دشمن به شدت در تشكیل باندهای فساد و فحشا اقدام می

مبتذل و هنجار شكن در معابر عمومی فقط رفت و آمد كنند تا قبح شكنی نمایند(. این عرصه مهم توسط شود تا با وضعیت به افراد مبالغی داده می

های اطالعاتی و امنیتی، در فضای حقیقی و مجازی رصد شده و مورد پیگرد قانونی وزارت اطالعات، اطالعات سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه

...  و ءعاممال در برهنگی مانند خاص نامتعارف اقدامات یا و هنجارشكن هایگروه و باند تشكیل به اقدام كه افرادی گیرد.مراجع قضایی قرار می

دهد. نقش د. این عرصه طبق قوانین و رویه فعلی مراجع قضایی، ادامه مسیر میشونیم قانون اعمال قضائیه قوه و انتظامی نیروی توسط نمایند،

 است.در شناسایی و گزارش دهی موارد مشكوک، بسیار كمک دهنده معتمدین و نیروهای مردمی وضابطین

ر برای آگاه سازی جامعه از عواقب سر تیمهای این باندها و نیز ؤثاز جمله اقدامات فرهنگی در این عرصه میتوان به ساخت فیلم و سریالهای م

 آسیبهایی كه گریبانگیر افرادی گرفتار در این باندها می شود؛ اشاره كرد. 

 

 

 

 عرصه دهم:  باندهای اشاعه فساد و فحشا

 عرصه یازدهم: سایر مظاهر فساد و تباهی
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باشد و گیرد كه كامالً مرتبط با حوزه حجاب میله عفاف  فقط منحصر به حجاب و پوشش نیست بلكه مسائل مهم و گسترده تری را در بر میئمس

های اخالقی، هنجارشكنی و تجری نسبت به گناهله حجاب را به تنهایی حل نمود. تظاهر به فساد و ئبدون توجه به آن مسائل نمی توان مس

ای به كند و مانند شبكههای دینی، وجه مشترک  این رفتارها بوده و ارتكاب به هر یک از این رفتارها راه را بر ناهنجاری های دیگر باز میآموزه

قی و بی توجهی به سالمت فرهنگی جامعه در این طرح ل غیر اخالئهم تنیده همدیگر را تقویت می كنند، لذا بروز و ظهور هر جنبه ای از مسا

است لذا در مطرح شده تباهی و فساد مظاهربا  له تحت عنوان مبارزهئ، این مس 66اساسی قانون سوم اصل از اول بند درگیرد. مورد توجه قرار می

های عمومی مثل مترو یا معابر عمومی، در محیطاست. مسائلی مانند شراب خواری علنی، رقص این طرح، این عرصه را به خود اختصاص داده

هر كدام از موارد در این  باشد.در جامعه می عفاف حفظ حریم به ربوطم های مبتذل، روزه خواری علنی و ...سگ گردانی، آلودگی صوتی موسیقی

فرضاً آلودگی صوتی و پخش موسیقی های مبتذل یا سگ  .شوندمی واقع جریمه تذكر و موردای كه بروز و ظهور دارد عرصه در همان عرصه

 گیرد.گردانی در خودرو یا محله یا پارک در همان عرصه مشمول اقدام فرهنگی و جریمه قرار می

 

 

 

 

                                                

 

د محیط مساعد ایجا  .1بند: برد كار به زیر امور برای را خود امكانات همه ، دوم اصل در مذكور اهداف به نیل برای است موظف ایران اسالمی جمهوری دولت: 3 اصل 66

 تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی . برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان و

 

و حجاب در جمهوری اسالمی عفافسیر قوانین   
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اف و حجاب پس از انقالب اسالمی  را مورد بررسی قرار عیت فعلی پوشش،  وضعیت عفضهای مختلف بر وبا علم به اثرگذاری سیر تاریخی پدیده

 می دهیم.

در آن  دینبا یوزارتخانه اسالم» :ادارات دولتی فرمودند بانوان درحضور درباره 15/12/1357در تاریخ  امام خمینی)ره(قبل از تدوین قانون اساسی، 

ندارد بروند كار بكنند، لكن با حجاب  یها بروند؛ اما با حجاب باشند. مانع. زن ندیایها لخت بزن  دینبا یاسالم یهابشود. در وزارتخانه تیمعص

و در شده ض معترادارات  بانوان دربرخی از  كردند و همچنین اعتراض، انقالب غیرهمسو باهای گروه تذكر برخیدر پی این  67.«باشند یشرع

 تشكیل شد.هایی نیز برخی موارد گردهمایی

های وابسته به دولت، عدم رعایت پوشش اسالمی به قانون بازسازی نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه 18ماده  5ند ، در ب1360در سال 

های فمنیستی خارج از كشور اما پس از مدتی تحت تبلیغات جنبش ؛بر این امر اصرار داشتند كمی همچنانی عدهعنوان تخلف شناخته شد و 

 ابی در كشور رواج یافت. حجددوباره موج جدیدی از ب

در این ماده بود.  1362قانون تعزیرات مصوب سال  102در كشور به تصویب رسید، ماده  حجابیانگاری بیجرماولین قانونی كه در خصوص  

گردند. در حكوم میضربه شالق م 74اشخاصی كه علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی كنند عالوه بر كیفر عمل، تا 

زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی »: به صورت خاص به مسئله عدم رعایت حجاب شرعی تأكید شده است قانون نیا تبصره

كشور اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و  لقانون، بانوان داخ نیاساس ا بر« ضربه شالق محكوم خواهند شد. 74ظاهر شوند، به تعزیر تا 

 ف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند.غیرمسلمان، مكلّ 

ها در مسئله حجاب وجود داشت، جرم كه اجماع عمومی شامل مطالبه اكثریت مردم، یكدستی حاكمیت، نخبگان و رسانه 1362در شرایط سال 

گذاران بود. این پیش فرض در نظریه های عمده جامعه اقلیتی كم شمار در جامعه، انتخاب اول سیاستانگاری عدم رعایت حجاب شرعی توسط 

انگاری مؤثرترین شیوه كنترل و مدیریت ناهنجاری شناسی و جرم شناسی نیز تأیید شده است كه در صورت وجود شرایط باال، مجازات و جرم

 است.

های دولتی و به تمام مسئوالن در ادارات و سازمان» بدین قرار صادر كرد: ایی انقالب اطالعیهدادستانی عموم 63مرداد سال  4سرانجام در 

كننده مجالس جشن های برگزارها و باشگاهها، تاالرها، مسافرخانههای دولتی و خصوصی، اماكن عمومی از قبیل هتلها و سایر واحدشركت
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دارد، از تاریخ انتشار این اطالعیه موظفند از ورود بانوانی كه حجاب و پوشش صحیح الم و ابالغ میها و سایر اماكن عمومی اعغذاخوریعروسی، 

 «د.كنند، جلوگیری به عمل آورناسالمی را رعایت نمی

ای هبه این ترتیب پیش فرض اساسی این سیاست آن بوده است كه مجازات شخص بدحجاب باعث اصالح رفتار او خواهد شد و چنانچه هزینه

 رفتار او در جامعه افزایش پیدا كند او دیگر رفتار غیر شرعی خود را تكرار نخواهد كرد.

عالوه بر شخص بدحجاب، عوامل و زمینه سازان بد حجابی نیز جرم انگاری محسوب شدند. در نتیجه در   68با تصویب قانون 1365در سال 

 1365اسفند ماه  28كننده این گروه در جامعه نیز محدود شود. از همین رو در ویتمواجهه با اقلیت فرهنگی تالش شد تا زمینه ها و عوامل تق

های ضد اسالم و انقالب در انظار عمومی را مجرم شناخته و های گروهها و نشانهقانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس

 البسه مذكور را در حكم قاچاق به حساب آورده است.

های ضد اسالم و انقالب در انظار های گروهها و نشانهاین قانون تولید كنندگان، واردكنندگان، فروشندگان و استفاده كنندگان از لباس (1ماده )

از ینه سعمومی را مجرم شناخته و البسه مذكور را در حكم قاچاق به حساب آورده است. این ماده را شاید بتوان جامع ترین نوع مواجهه با عوامل زم

های مربوط به عفاف و حجاب دانست. دامنه این ماده به حدی وسیع در نظر گرفته شده است كه هیچ یک از اجزای بدحجابی در كل سیاست

 زنجیره تولید تا مصرف پوشاک در آن مغفول نمانده است.

» فروشندگان و استفاده كنندگان البسه را با عنوان  ( این قانون طیفی از مجازاتهای تعزیری برای تولیدكنندگان داخلی و واردكنندگان و2ماده )

 مطرح می نماید. «هزار ریال برای استفاده كننده 200تا 20ضربه شالق یا جریمه نقدی از  20تا 10دید، ته، بیخ و سرزنش، توكر و ارشادتذ

های فوق به یكی از مجازاتعالوه بر یكی از در صورتی كه مجرم كارمند دولت باشد »: است  این ماده آمده( 2 ) عالوه بر این در تبصره

  :شودهای زیر محكوم میمجازات

ها و نهادها و شركتها و محرومیت استخدام به مدت پنج سال در كلیه وزارتخانهانفصال موقت تا دو سال، اخراج و انفصال از خدمات دولتی، »

 «.های دولتی و عمومیارگان

ها در مألعام خالف هایی كه استفاده از آنلباسدرباره  ،1365مصوب سال  رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگانقانون نحوه ( 4ماده) در 

كسانی كه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع و »اینطور آمده است: كند؛ دار میشرع است یا عفت عمومی را جریحه

های مذكور عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به یكی از مجازاتیا موجب ترویج فساد و یا هتک 

                                                

 

 دار می كند.قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از اآنها در مالء عام خالف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه   .68
 



64 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

( طیفی از مجازات ها شامل تذكر و ارشاد 2)ماده ( است، در 1هفت ماده دیگر این قانون شرح اجرایی شدن ماده )  «گردند.محكوم می 2در ماده 

 شالق و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.ضربه  40تا  20تا لغو پروانه و 

( 5( و )4( و )1رسد. در آیین نامه، كمیسیونی برای تشخیص مصادیق مواد)آیین نامه اجرایی این قانونی به تصویب هئیت وزیران می 1368سال  

یعنی  1371شود. این كمیسیون درسال ه میشود كه این كمیسیون، سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد نامیدتشكیل می

رسد ایده جرم انگاریِ حداكثری كند. به نظر میدو سال بعد از تشكیل، برای جلوگیری از گسترش مفاسد اجتماعی، مصادیق مواد فوق را اعالم می

ش شده است تا جامعیت همه موارد رعایت ی خالف شرع، در تعیین مصادیق فساد نیز حاضر بوده و در مصادیق اعالم شده، تالدر قانون البسه

 شود. مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز تعیین شده توسط كمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد شامل:

ها، تاالرهای پذیرایی و مراكز ایشگاهها، آرها و هتلها، پاساژها، رستورانها و بوتیکها، متعلقات وابسته به البسه، فروشگاهآرایش، البسه، كفش

های ها، مصادیق غیر مجاز در واردات، تولید، توزیع و فروش، خودروها و كاروانهای آزاد، آژانسها، آموزشگاهبرگزاری جشن و عروسی و عكاسی

 شود.عروسی می

وجود داشت، شناسایی و جهت اجرای قانون اعالم به این ترتیب همه موضوعاتی كه مربوط به ارتكاب عمل حرام و به صورت خاص بدحجابی 

 شد. 

به است.  1375قانون مجازات اسالمی مصوب سال  (638 )حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، مادهترین قانونی كه بیمهمبه نظر می رسد 

روز تا دو ماه یا  دهعالوه بر كیفر عمل، به حبس از  ابر، تظاهر به عمل حرامی نماید،ی و معدر انظار و اماكن عموما هركس علن»ماده: آن موجب 

گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار ضربه شالق محكوم می 74تا 

 «ضربه شالق محكوم خواهد شد. 74نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 

تواند حبس و شالق متهم را به جزای چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می 1392مصوب سال  قانون مجازات اسالمی( 38و  37) موادالبته بنابر 

زنانی كه بدون حجاب شرعی در »: است  است، آمده1362قانون تعزیرات مصوب سال  102در تبصره این ماده كه همان ماده  نقدی تبدیل كند.

 «، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.معابر و انظار عمومی ظاهر شوند

 این مبلغ دو الی ده میلیون ریال گردیده است(. 1399اصالحی قانون مجازات اسالمی، مصوب سال  28به استناد ماده  :نكته) 

 69ناهیان از منكر به صورت اختصاصی به این امر پرداختقانون حمایت از آمران و  1394و در نهایت در خرداد  

فرهنگی و ی اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانهه حجابی، براساس قانون جرم دانسته شدبدحجابی و بی       

 ، قانون راهكارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را1384شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  اجتماعی است. در این راستاساخت زیر
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قانونی كه هدف از ارائه آن، درونی و  آن را بازنگری و تكمیل كرد. 820با عنوان مصوبه  1398و در سال  به تصویب رساند 427با عنوان مصوبه 

 32و كلیه وظایف تخصصی  ها به صورت مستمر و هدفمند استنهادینه كردن حجاب و عفاف با مشاركت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه

 قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق و مشخص بیان كرده است. دستگاه

جانبه و نگاهی چندبعدی به در دستور كار شورای عالی انقالب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه 70كه طرح آن از ابتدای دهه در حقیقت این قانون 

به تصویب 1385مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی كه به دنبال آن، مجلس شورای اسالمی قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 

  .باشدوضعیت پوشش و مد در سطح كشور  برتا شاید سر و سامانی  رساند

با این دیدگاه، حجاب از مقوله ای صرفاً فرهنگی و  مجرم تلقی خواهدشد. ، حجاب یا بدحجاب از منظر قانونفرد بی با توجه به قوانین مذكور

هرگونه مخالفت و  موجه خواهد بود كهی آن در چهارچوب قانون دینی، به قانون تبدیل شده و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین

ها و البته واضح است كه هر قانونی ممكن است نقص ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون گریزی و مخالفت با قانون تفسیر خواهدشد.

، كنار گذاشتن قانون راه حل مناسبی  این مشكالت د. با وجودشوكمبودهایی داشته باشد و گاه با شدت عمل بیش از حد یا بی تفاوتی شدید مواجه 

ها الزم و ضروری است اما نادیده تیجه تذكر نقصچرا كه قانون بد، بهتر از بی قانونی است، خصوصاً وقتی قانون مبنایی اسالمی دارد. در ننیست، 

 70گرفتن قانون و حذف آن، عقالنی نخواهد بود

 

 

 

 

 

موجب نتیجه موفق می شود. نمونه هایی از اقدامات فرهنگی كه  بازدارنده و دارای ضمانت اجراء هایسیاست كنار در تشویقی سیاستهای اجرای

 باشد:گیرد به شرح زیر میمان با اقدام اجرایی صورت میأتو

باشند: الف( مصوبات قانونی فرهنگی كه عمدتاً توسط شورای عالی انقالب اقدامات فرهنگی كه باید در هر عرصه ای انجام گیرد سه گونه می (1

 فرهنگی تصویب شده است. ب( اقدامات فرهنگی با استفاده از طرح های پیشنهادی مردمی زیر نظر شورای امر به معروف و نهی از منكر محله در

 های مؤسسات فرهنگی و تشكل های مردمی.گیرد. ج( برنامه و طرحعرصه های داخل محله صورت میهمه 
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 به پاسخگویی دارعهده و باشند داشته را  تربیتی -برنامه های تعلیمی برگزاری توانایی و مجوز كه حجاب و عفاف عرصه فعاالن و سساتؤم( 2 

 هایدوره در موفقیت آمیز شركت پس از بدحجاب فرد. شوندمی معرفی باشند، حجاب و عفاف و منكر از نهی و معروف به امر حوزه شبهات

 .شودمی بخشیده نظر مورد جریمه د،نكن تایید را بدحجاب موفقیت اتسسمؤ مراكز و كه صورتی در آموزشی

 حاضر و حجاب، و عفاف دیده آموزشیید و أمورد ت عفاف و حجاب مشاور نزد (خود خانواده سرپرست همراه)ترجیحا به  بدحجاب كه صورتی در( 3

 .شودمی بخشیده جریمه شود، ثبتدر سامانه  تأیید و مشاور توسط اثر پذیری وی

ه شده توسط ئو یا طرح ها و پروژه های تأیید شده و اعالمی و ارا تولید محصوالت هنری و فعالیت های تربیتیبدحجاب در  كه صورتی در( 4

ثر در راستای فرهنگ ؤشركت و یا در فعالیت هایی مرتبط با این حوزه مانند تبلیغات م در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجابو مراكز  سساتؤم

 .و .. فرهنگی هایمجموعه با اربعین هایی مانند سفر راهیان نور ومراسم در عفیفانه اثرگذار و همراهی یا عفیفانه در فضای مجازی فعالیت نماید و

  شود. داشته باشد بنا به تأیید كارگروه مربوطه، جریمه فرد بخشیده و تقدیر و تشویق می

 اساس بر شده مطرح شبهات به پاسخگویی توانایی باید ثانیاً بوده برخوردار الزم هایجاذبه از باید اوالً های مذكور و مورد تأییدسسهؤم :تبصره

 ، ثالثاً از ایجاد هرگونه حاشیه مصون باشند.دنباش داشته را شده ارائه فرهنگی محصوالت

 نمایند ءاجرا و گسترش فرهنگ آن پیشتاز شوند و طرح را در عرصه های مربوطه حجاب و عفاف رعایت در مختلف هایهعرص در ی كهمراكز (5

 . باشدی برای دیگران تشویق ای كه هر تقدیری،گیرند به گونهتقدیر قرار می مورد الگو مراكز  عنوانه ب

 

 

 

 

 تحقق كامل طرح عفاف و حجاب ستاد، منوط به دو امر است:

 اوال: مشخص نمودن مسئول و متولی پاسخگوی طرح؛  ثانیا: رفع خالهای قانونی  

  رفع نیازهای قانونی: (1

 كه رفع این نقیصه نیز از دو راه امكان پذیر است:

   کامل طرح یاجراشروط 
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 71 ای مفاد قانونی به تصویب برسد.الف( یا به تفصیل در هر عرصه 

 ب(  یا فقط دو بند مشخص به قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منكر ستاد، الحاق شود. دو بند مذكور به شرح زیر است:

اد امر به متولی و مقام مسئول در راهبری طرح عفاف و حجاب با حفظ همه وظایف و نقش هایی كه نهادهای مسئول برعهده دارند، ست .1

معروف و نهی از منكر باشد و همه دستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند با هماهنگی و تحت نظارت ستاد به وظایف محوله خود، 

 عمل نمایند.

های فرهنگی، های فعالیتكارگروه عفاف و حجاب توسط شورای ستاد تشكیل و با تنظیم و تصویب دستورالعمل های اجرایی، چارچوب  .2

 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهین از منكر(  9ها را مشخص نماید )مشابه تبصره بندجرایم مالی عفاف و حجاب و هزینه آن

 نده: (  تعیین مرجع تصمیم گیر2

 تواند مشكل قانونی طرح را حل و اقدام نمایند:یكی از سه مرجع زیر می

تواند با قید فوریت ، الحاقیه دو بندی به الف( مجلس شورای اسالمی: مهمترین مرجع تصمیم گیرنده، مجلس شورای اسالمی است. مجلس می

 صویب نماید و این طرح را عملیاتی نماید.قانون حمایت از آمران و ناهیان از منكر یا قانون تفصیلی طرح را ت

ه ب( جلسه سران قوا: مرجع تصمیم گیرنده دیگر برای اعطاء اختیارات قانونی مانند بحث كرونا یا تعزیرات حكومتی، مصوبات جلسه سران سه قو

( به صورت موقت و دوساله 23/1/1394باشد كه تحت عنوان الحاقیه به قانون حمایت از آمران به معروف مصوب مجلس شورای اسالمی )

 تصویب پیشنهادی دو بند را نماید.

 ، بند ها و اهداف را تامین نماید . 820تواند با افزودن به مواد مصوبه ج( شورای عالی انقالب فرهنگی:  شورا می

دوسال تصویب و پس از مشخص شدن نقاط ( پیشنهاد اجرایی: ابتدا طرح، به فوریت، با الحاق دوبند به قانون حمایت، به صورت آزمایشی برای 3

قوت و ضعف در میدان اجرا، پیرو تصویب قانون جامع امربه معروف و نهی از منكر ذیل اصل هشتم قانون اساسی، تصویب نهایی به صورت 

 تفصیلی انجام گردد.

 :طرح یراهبرد یمتول( 3

له را حل ئمدعی است با اجرای این طرح و قبول مسئولیت، مسمهمترین دالیلی كه ستاد به مسأله عفاف و حجاب ورود پیدا كرده و 

 می باشد: زیر دالیلخواهد كرد 
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و تابلوی مواجهه  متولیرسد به مصلحت نیست كه بر اساس تجربه سال های بعد از انقالب خصوصاً در شریط كنونی كشور، به نظر می -1

 :زیرا باید مردمی و فرادولتی باشدبلكه این طرح  باشد دولتقوه مجریه و  ،حجاب و عفاف مسأله با

 كنار  كه ایلهأمس اولین و یا احتمال ان باشد، دوشمی ایجاد و بحرانی مشكلایم، هرگاه دركشور در طول سالیان گذشته شاهد بوده اوالً: 

و از آنجا كه بعد از انقالب، همیشه كشور با بحران های مختلف، مواجه بوده است، همیشه  .است حجابو عفاف  ، مسألهشودمی گذاشته

  ه را نادیده بگیرند.ئلكید داشته اند كه این مسأها تمسأله عفاف و حجاب در حاشیه بوده بلكه بعضی از دولت

 هایاولویت در هئلمس این عمال ،ی كاری مدیرانهاشغولیتم انبوه درله عفاف و حجاب وظیفه ثانوی دولت است، لذا ئثانیاً: از آنجا كه مس

 .شودمی سپرده فراموشی به مقطعی اقداماتی از پس تدریج به و گیردمی قرار مردانلتدو بعدی

باشد، زیرا دولت  حجاب و عفاف مواجهه با معضل تابلوی مردم، صالح نیست دولت اقتصادی نامناسب وضع و معضالت وجود با ثالثاً:

 اید ایفای نقش كند.ب تواند هزینه های این مواجهه را تحمل كند. در این شرایط دولت به عنوان حامی و پشتیباننمی

و هنوز نتوانسته اند و یا  باشندمیدر میان كارمندان و حتی مدیران خود  بدحجابی مشكل به مبتال دولتی خود هایدستگاهاكثر  :رابعاً 

اف و حجاب مجموعه خود را اصالح نمایند. لذا همچنان این بی اعتمادی و سوال مردمی پابرجاست كه بعضی نخواسته اند وضعیت عف

 مسئوالنی كه نتوانند زیر مجموعه خودر ا اصالح نمایند چگونه می خواهند وضع عفاف و حجاب جامعه را درست كنند. 

و مأموریت ذاتی ستاد  ایقوه فرامجریه است و با توجه به نقش  ای ملی و خصوصاً فراتر از قوهاز آنجا كه مسئله عفاف و حجاب مسئله -2

  دار شود. مسئولیت راهبری و اجرای طرح را عهده  می تواند ستاد در این حوزه،

دارد و طرح متوقف بر عوامل و مشكالت بازدارنده دولتی خصوصاً مشكالت اقتصادی دولت  فراغت دولتی مأموریتی مالحظات از ستاد -3

 نخواهد شد.

 ست.ا برخوردار ... و اصناف محالت، شورای مردمی، هایتشكل از اعم مردمی نیروهایظرفیت  ستاد از -4

به بهانه لزوم پرداختن به مسایل مهمتر، از در تبدیل تهدید به فرصت، ستاد به جای بی توجهی و كنارگذاشتن موضوع عفاف و حجاب  -5

 گری می كند.دروازه پرداختن به مسأله عفاف و حجاب، بقیه ابواب امر به معروف و نهی از منكر را نیز فرهنگسازی و مطالبه

باشد.  علیرغم میاز ستاد امر به معروف در حل مسأله عفاف و حجاب  اعالم علمای و ، خانواده شهدامتدینین عمومی مطالبه مهمترین -6

شود و فریضتین در تمام اعالم سیاست جدی ستاد مبنی بر اینكه امر به معروف و نهی از منكر فقط به مسأله عفاف و حجاب خالصه نمی

 حجابعفاف و دهیسامانشئون زندگی خصوصا برای تحقق عدالت اجتماعی ورود دارد در عین حال فوری ترین توقع و مطالبه مردمی، 

 باشد.می عهدر جام

عضو شورای مركزی  حجابعفاف و  لهئمس با مرتبط متولیان همه ساز و كار ظرفیت قانونی شورای ستاد كشور به گونه ای است كه -7

 نمایندگان كشور، اطالعات، صمت، ارشاد، آموزش پرورش، آموزش عالی و یراوز از متشكل)اعضای ستاد  ستاد امر به معروف می باشند

ستاد در باشد( ومی قضائیه قوه نماینده و علمیه حوزه مجتهدین ، نیروی انتظامی،بسیج ،تبلیغات سازمان سیما، و صدا رؤسای مجلس،

 دارای ستاداستانی و شهرستانی با ریاست ائمه جمعه به همین نسبت متناظرین استانی و شهرستانی برای ایفای نقش حضور دارند.  یها

 باشد.برای اجرای طرح می مسئولی نهادها و دولتی هایدستگاه ها،انشهرست ها،استان در رسمی بازوهای
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 72قانونی وظیفهو بنابر  ( برخوردار است1394مصوب مجلس منكر از ناهیان و معروف به آمران از حمایتستاد از پشتوانه قانونی )قانون    -8

 موظف به ساماندهی نیروهای مردمی و نظارت بر نهاد های حاكمیتی برای رفع این معضل اجتماعی است. 

 توجه با منكر از نهی و معروف به امر ستاد، طرحاین  با توجه به موارد فوق، طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر، در

 حدود) هادستگاه همه در معروف به امر شورای ظرفیت و مركزی ستاد اعضای تركیب و قانونی امكانات و ساختار ایفراقوه وضعیت به

 جامع طرح مسئولیت دارد آمادگی مردمی هایتشكل و هاشهرستان و هااستان ستاد و شوراهای اصناف و محالت در (مركز در شورا 400

 و اجرای آن را در همه عرصه های یازده گانه عملیاتی نماید.  گیرد عهده بر را

* درصورتی كه به هر دلیلی ستاد امربه معروف و نهی از منكر، متولی طرح نباشد، باز باید ستادی با تركیب فراقوه ای و مشابه تركیب 

 .عفاف و حجاب جامعه باشندصالح نیست دولت و وزارت كشور، متولی ستاد، مسئولیت مساله را عهده دار شود و 

 

:مالحظات  

 ای موارد زیر مشخص می شود: برای هر عرصه .1

 الف( قوانین موجود در هر عرصه و خالءهای قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح      

 ب( مراحل اجرایی در هر عرصه       

 ج( مراحل فرهنگی در هر عرصه كه مواردی از آنها در خالصه طرح ذكر شد      

 د( نقش دستگاه های دولتی و مردمی به تفكیک هر عرصه        

م مالی مشابه دیگر موارد در كشور و همه دنیا وجود دارد. فرضاً جرایم مربوط به وسایل نقلیه مانند جرایم ی. ضمانت اجرایی اخذ جرا2

ورت افزایش از یک سقف بدهی، ماشین تا راهنمایی و رانندگی است كه در صورت عدم پرداخت هنگام نقل و انتقاالت و یا در ص

شود. همچنین در خصوص افراد نیز مانند بسیاری از كشورها در هنگام دریافت گذرنامه، یا نقل و انتقاالت پرداخت بدهی، توقیف می

 شود.بانكی و ... بدهی های شهروندی، تسویه می
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یابد، فرضاً اگر جریمه فردی بعد از تذكرهای الزم انی افزایش می. جرایم در هر عرصه در صورت تكرار در محدوده زمانی مشخص پلك3

یابد، لذا فرد هر هزار تومان باشد در نوبت بعد یک میلون تومان و در نوبت سوم سه برابر و به همین نسبت افزایش می 500در نوبت اول 

ینكه تكرار تخلف بیش از یک حدی، می تواند جرم چقدر متمول باشد با تكرار جریمه امكان استمرار تخلف را نخواهد داشت، ضمن ا

 تلقی شده و مجرم توقیف شود. 

 427 جلسه مصوبه و 139473سال مصوب منكر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون) موجود قوانین اساس بر حاضر حال در .4

 قانون 9 ماده مطابق نیز و دولتی های دستگاه حجاب و افرعایت عف مانند طرح از توجهی قابل بخش( 74فرهنگی انقالب عالی شورای

 ولیرد. دا اجرا قابلیت كنندمی ممانعت منكر از نهی و معروف به امر اجرای برابر در كه حقوقی و حقیقی اشخاص نقدی مجازات حمایت،

   .شود گرفته نظر در آن بودن جانبه همه و جامعیت است الزم باشد بخش اثر و شود اجرا كامل صورت به طرح اینكه برای حال عین در

 و معروف به امر شوراهای به 17/11/1400 مورخ 3499/2 شماره نامه طبق هادستگاه كارمندان برای اسالمی حجاب هایشاخص .5

  .است شده ابالغ منكر از نهی و معروف به امر ستاد توسط هادستگاه منكر از نهی

  .استهشد سازی ظرفیت تفصیلی طرح در طرح، اركان نفی عدم شرط به جدید های برنامه و پیشنهادها همه برای. 6

 .  این طرح نیاز به تیم رسانه ای قوی دارد تا در جنگ روانی با دشمن، اذهان عمومی، مقهور تبلیغات غلط نشود. 7

و مسكن  75 با ازدواج  و ثانیاً با شغله حدود پوشش و حجاب در حال حاضر اوالًئل. علی رغم تصور رایج و اظهارات صورت پذیرفته، مس 8

ارتباط مستقیمی ندارد یعنی وضعیت حجاب متاهلین و افراد شاغل،  بهتر از افراد مجرد و فاقد شغل نیست لذا نباید بحث حجاب را با 

 شغل، مسكن و ازدواج گره زد.

اقدام در مورد مخالفان خارجی و داخلی با ، اهد بودمخالفین خوبا ثر هر طرح، شناسایی و مواجهه صحیح ؤ. از رموز موفقیت اجرای م9

له عفاف و حجاب شش گروه می باشند؛ بعضی در عین حال كه كامال با هم متعارض هستند ولی درحل مسئله عفاف و حجاب هم ئمس

 نظرند كه:

و حداكثر به كارهای فرهنگی باید در مقابل پدیده بدحجابی و ولنگاری در مظاهر فساد اخالقی در جامعه، نباید اقدام قانونی نمود 

 پرداخت. گروه های مخالف به شرح زیرند : 

های بیگانه و معاند: دشمن با ابزار رسانه در یک جبهه گیری آشكار و برنامه ریزی شده با حساسیت بسیار باال، با طرح هر الف( شبكه

وصاً با سوءاستفاده از شرایط موجود اقتصادی همه توان خود را ه ایجابی و اجرایی راجع به عفاف و حجاب، مقابله جدی می كند. خصئلمس

گیرد تا با ایجاد دوگانه های اثرگذار، راه حل های درمانی این معضل را خنثی و به ضد آن تبدیل نماید. هر فرد یا نهادی كه بكار می

گیرد و با شور، شدیداً مورد هجمه قرار میبخواهد در این خصوص اظهارنظری مخالف جریان ولنگاری نماید، با كمک افراد داخل ك

                                                

 

 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر 9ماده   73
 شورای عالی انقالب فرهنگی 820در مصوبه  ستاد وظایف از 11 و 10 ، 8بند   74

 .كارمندان دولت بوده اند امعه تذكر گرفته و توبیخ شده اند، بنا به آمار نیروی انتظامیدرصد افرادی كه در ج41 75 
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له پشیمان نموده یا آنها را به ئكند تا افراد یا نهاد ها را از ورود به این مستخریب همه جانبه، برای آن شخص یا نهاد، ایجاد هزینه می

 مهره سوخته تبدیل نماید.

ه حجاب را مانع همسویی با ئلدانند، اوال: مسهنگ غرب میب( سیاست مداران غرب گرا: افرادی كه اصالح جامعه را در تبعیت از فر

كنند. بخش جامعه بین المللی دانسته و آن را از حقوق شهروندی در حوزه آزادی های فردی و سلیقه ای، ولی در اجتماع تعریف می

كنند. ثانیا: حوزه عفاف و حجاب، مخالفت میزیادی از جریان غرب گرا شدیداً با ورود حاكمیت در طرح مقابله با مظاهر فساد و تباهی در 

ه عفاف و حجاب زمینه مساعدی ئلیكی دیگر از عوامل مخالفت با طرح عفاف و حجاب، سوء استفاده سیاسی از این مساله است.  مس

رای كسب آراء و برای بعضی از سیاستمداران است كه با ترساندن جامعه از رفتارهای غیر منطقی تندروها و با شعار آزادی حجاب، ب

  بازگشت به قدرت از این معضل اجتماعی، استفاده نامناسب كنند.

ساز( كه مایل ها و موتورها و محرک های فرهنگج(  مؤثرین فرهنگی غرب زده: بسیاری از موثرین اجتماعی و فرهنگی )سلبریتی

واجهه قانونی با بی عفتی و بی حجابی را سركوب نیستند مانع و مهاری در هوا و هوس های غیر اخالقی داشته باشند، هرگونه م

های گرا، تجویز ولنگاریجویند ولی همسویی و نقطه پیوندشان با سیاسیون غربنمایند. علیرغم اینكه از اهل سیاست، ظاهراً تبری میمی

 غیراخالقی رهایی از عفاف و حجاب است.

ه عفاف و ئلب و نظام می باشند نیز با مطرح شدن هر اقدام اجرایی برای حل مسد( بعضی از انقالبیون: بعضی از افرادی كه طرفدار انقال

كنند و مانند سه گروه فوق هر راه حل و طرحی را با مصلحت سنجی و حتی گاهی بنا به وظیفه انقالبی و حجاب به شدت مخالفت می

كنند و افراد و نهادها را بی مهابا مورد ز باال به پایین، رد میشرعی و بعضاً خیلی تند، با تصور فهمیدگی خود و نافهمی دیگران و با نگاه ا

برند. اهم دالیل آنها زنند تا افراد را از میدان به در میهای مختلفی نیز میای قرار داده و با به سخره گرفتن و توهین، انگهجمه رسانه

له عفاف و حجاب با توجه به شرایط بحرانی مملكت، ئمسه عفاف و حجاب عبارت است از: عدم مصلحت در ئلبرای مخالفت با طرح مس

ه عفاف و حجاب دركشور و اولویت منحصر در مقابله با مفاسد ئله فقط در انحصار كارهای فرهنگی، عدم اولویت مسئلاصالح مس

قط اتالف وقت و دهد فله عفاف و حجاب، مواجهه با عفاف و حجاب جواب نمیئاقتصادی، حل اشتغال، مسكن و ازدواج بعد حل مس

ه و تبیین همگانی و  اقدام اجرایی، مخالفند و ئلهزینه است، عدم تحمل مردم و از این سنخ مسائل و البته بعضی صرفاً با اعالم مس

 معتقدند باید بدون تبیین و اعالم، كار انجام گیرد.  

و حجاب، بعضی از مسئولینی هستند كه احساس می كنند  ه عفافئله( بعضی از مسئولین سیاسی كار و بی انگیزه :  از موانع مهم حل مس

ه رهنمودهای پدرانه، امری را منوط به امری دیگر ئكند، لذا با فرافكنی، اراه هزینه ساز می باشد و آینده سیاسی آنها را خراب میئلاین مس

له می شوند و حتی از حل ئعمال ً مخالف حل مس له را با بن بست مواجه كردهئنمودن و مشكل را به دولت های قبلی برگرداندن و ... مس

 كنند.ه در زیر مجموعه خود یا عاجزند یا استنكاف میئلمس

و( بعضی از مردم: بعضی از افرادی كه خود مبتال به بدحجابی هستند و یا حتی افراد مذهبی و محجبه ممكن است نظر مخالفی با اجرای 

باشند، جهاد تبیین راهگشا است و برای افراد تند و هنجارشكن، اعمال منطق و استدالل می این طرح داشته باشند. برای افرادی كه اهل

 باشد. قانون و صبر و تحمل نیاز است. عمده دالیل مخالفت این گروه، همان دالیل مخالفت افراد فوق می
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یقی و فضای مجازی به آگاهی بخشی اهتمام های داخلی مخالف باید در گام اول با جهاد تبیین در فضای حقدر مواجهه با همه گروه

نمود. در گام دوم باید با ایجاد فضای علمی، برقراری جلسات بحث و گفتگو و راه اندازی كرسی های آزاد اندیشی، از نقد، نظرات و 

در مقابل تخریب ها  مالحظات آنان سود جست. در گام سوم افراد دغدغه مند و مدافع را توجیه نموده و از امید و حمایت های مردمی

های معاند اوالً الزم است با جنگ رسانه و عملیات روانی به مقابله با آن ها رفت، ثانیاً اگر در صیانت نمود. در مواجهه با دشمن و شبكه

 داخل كشور جهاد تبیین و توجیه به درستی صورت گیرد، آن ها هیچ كاری نمی توانند انجام دهند. 

ه عفاف و حجاب، به صورت گسترده در كشور مطرح شده و دوست و دشمن در این ئلدر شرایط فعلی كه مس -1 *دو نكته مهم و هشدار:

به بهانه شرایط بحرانی نباید به استقبال بحران ها رفت و . كار را نیمه و زخمی، رها كردن به مصلحت نیستاند، خصوص به میدان آمده

، جایی برای اهمال، تردید و بی تصمیمی مسئولین وجود ندارد. قطعاً باید طرح و برنامه و . در این وضعیتیا منفعالنه منتظر بحران بود

له عفاف و ئگذاری دشمن، مسنقشه راهی صحیح، موثر و جامع به غیر از مسیر گذشته به اجرا گذاشته شود، در غیر این صورت با سرمایه

كند. در این وضعیت، همه مسئولیت با هزینه زیادی را متوجه نظام می شده و بهانه ای برای اعتراض ها و تنش های اجتماعیحجاب، 

ه باعث بروز ئلكنند. اگر این مسمسئولینی است كه در شرایط موجود قدرت تصمیم گیری و اقدام دارند ولی ترک فعل و بی توجهی می

ورای اسالمی، سران قوا، شورای انقالب فرهنگی مشكالت حادتری شد، نباید در روز حادثه، تقصیرها را متوجه دیگران نمود. مجلس ش

باید با اقدام به موقع و سنجیده، ایفای نقش نمایند تا مردم و كشور بیش از این صدمه نخورد. خصوصاً مجلس شورای اسالمی با دو ابزار 

 له عفاف و حجاب به عهده دارد.ئقدرتمند  قانون گذاری و نظارت، مهمترین رسالت را در حل مس

موج سواری سیاسی در انتخابات آینده  و مشخص نمودن له عفاف و حجاب، در شرایط كنونی كشور، زمینه بسیار آماده ای برای ئمس  -2

باشد. لذا الزم است بدون فوت وقت تا فرصت باقی است، قبل از وجود هر مشكلی می سرنوشت مجلس شورای اسالمی و دولت بعدی

ا زمینه ای برای سپردن مسئولیت ها به جریان غیر انقالبی نشود. در این نكته نیز مجلس معضل عفاف و حجاب جامعه حل شود ت

 شورای اسالمی و دولت نقش اصلی را باید ایفا كنند 

خصوصا قبل  به فوریتیا دیگر مراكز تصمیم گیرنده  مجلس شورایی اسالمی*توصیه: با توجه به مطالب مطرح شده پیشنهاد می شود: 

طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منكر را بررسی و مان انتخابات و یا احیانا مشغولیت های دیگر برای كشور، از ورود به ز

 با الحاق دو ماده به قانون حمایت به صورت آزمایشی و به مدت دوسال، تصویب نماید. 

 

 

 

 نكهیاز كشورها در مورد ا یاریدر بس یمتفاوت است. به طور كل یبه طور قابل توجه دنیمربوط به نوع پوشش و لباس پوش نیدر سراسر جهان قوان

به نوع پوشش  میرمستقیغ توانیكشورها م نیا نیشده در قوانوجود ندارد، اما با نگاه به نوع پوشش منع یقانون مدون د،یپوش دیبا یچه لباس

 .سپرده شده است یقاض یبه رأ نهیزم نیتخلف در ا صیاز كشورها، تشخ یاری. در بسافتیت كشورها دس نیا متداول

اکشوره ریپوشش در سا نیقوان یبرخ  
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( saggy pantsافتان ) یشلوارها دنیدر مخالفت با پوش یاحهیاند تا الدرصدد برآمده كایآمر یجنوب ینایكارول التیگذاران مجلس اقانون راًیاخ

دالر  25قانون، متخلفان ملزم به پرداخت  نیا بیدر صورت تصو یول شود،ینم ینوع شلوار، جرم تلق نیاگرچه، استفاده از ا، مجلس كنند  میتسل

 افراد مجبور به پرداخت نیا ،یدفعات بعد ایبار سوم  یتخلف خود خواهند بود و در صورت تكرار آن برا نیدوم یدالر برا 50بار نخست و  یبرا

 د.شویشامل حال زنان نم تیممنوع نیخواهند بود؛ البته ا یساعت كار خدمات 6انجام  ای یدالر 75 مهیجر

كه به  یشده بود كه بر اساس آن، افراد بیتصو یقانون مشابه -یجنوبینایكارول یاز شهرها گرید یكی- لیمونسوی، در ت2016در سال  ترشیپ

   .شدندیم مهیجر گذاشتند،یم شیخود را به نما ریلباس ز یصورت عمد

 تیدر ممنوع یخاص نیقوان ،یو تنس انایندیا التیمختلف آن، متفاوت است. به عنوان مثال در دو ا یهاالتیمربوط به پوشش در ا نیقوان كا،یآمر در

 .هستند زین گرید یبازدارنده و محدود كننده پوشش در كشورها نیوجود دارد؛ اما قوان زینما نبدن مهین یهالباس ینما و حتبدن یهالباس دنیپوش

 

 تا سه ساله کیو حبس  لیبرز

 233درباره پوشش وضع كرده است. در ماده  یاه رانیسختگ نیكشور قوان نیا شود،یو نوع پوشش در آن تصور م لیآنچه در مورد برز برخالف

 یسال حبس در پ کیمعادل سه ماه تا  یتیبدن در مالءعام، محكوم یاجزا شینما ای یعفت عموم یهرگونه عمل مناف لیبرز یفریقانون ك

ممنوع بوده و در  یعموم شینما یمستهجن برا اءیاش ایآالت  عیتوز ای دیقانون، صادرات و واردات، خر نیا 234طبق ماده  نینخواهد داشت. همچ

 .داردبه دنبال  ینقد مهیجر ایسال زندان  کیصورت تخلف، شش ماه تا 

 

 یدر مالز یاسیس یزردها

از معترضان به  یدولت پس از آن صورت گرفت كه گروه یاز سو تیممنوع نیممنوع شد. ا یدر مالز 2011زرد رنگ در سال  یهالباس دنیپوش

 .خود استفاده كرده بودند یانتخابات از رنگ زرد به عنوان نماد اعتراض نیقوان

 

 بیعج تیو ممنوع ایاسترال

 راهنیمردان حق ندارند در مالءعام پ یمیقد یمردان ممنوع است. بر اساس قانون یهرگونه لباس به سبک زنانه برا دنیپوش ا،یدر ملبورن استرال 

 .زنانه به تن داشته باشند

 

 ییكایآمر نیو ج یشمال كره
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ساده كه  لیدل نیكشور ممنوع است. به ا نیدر ا یآب نیشلوار ج دنیكه پوش ی. طورستین یبیموضوع عج كایاز آمر یكره شمال یزاریو ب نفرت

 .شودینم یمشك نیمحدود شده و شامل ج یآب نیبه ج تیممنوع نی. البته ادانندیم كایرا منتسب به آمر یآنها رنگ آب

 نگاه كن تیهاییبه دمپا یگاه ا؛یتالیا 

 نیو آرامش ا كنندیم جادیها اكفش نیاست كه ا ییبه خاطر سروصدا تیممنوع نیممنوع است و ا یصندل ال انگشت دنیپوش ا،یتالیا یكارپر در

 .زنندیرا بر هم م رهیجز

 

 ستیهم پوشش آزاد ن نجایا كانادا؛

 .را ممنوع ساخته است یعمومآن، هرگونه پوشش خالف عفت یقانون كشور 173ماده  زیكانادا ن در

 

 پوشش یهاتیسفر با محدود قطر؛

 نیا یناظر بر اجرا زین یدولت یأتیدر مالءعام ممنوع است، ه ستیناشا اینما هرگونه لباس بدن دنیپوش ییو جزا یفریك نیدر قطر، بنا به قوان اما

كرد و درآن خواستار  یرا سازمانده «یعموم یآراستگ»تحت عنوان  یكشور، كارزار نیدر ا ینهاد، سازمان مردم2012قانون است. در سال 

راستا، بعد از  نیحاضر در قطر بود. سال گذشته در هم یمعطوف به افراد خارج شتریكارزار، ب نیشد. هدف ا نهیزم نیدولت در ا شتریهرچه ب ظارتن

 ییبر ارائه مشاوره و راهنما یمبن یقانون شدند،یكشور ظاهر م نینامناسب در ا یها)ساپورت( و لباس یبا جوراب شلوار هاستیتور یآنكه برخ

 هیحاش یكشور اسالم نیساپورت در ا دنیكه پوش یكشور صادر شد. به طور نیا یو انتخاب پوشش مناسب در اماكن عموم هاستیتور

 .شد فیپوشش نامناسب تعر فارس،جیخل

گردشگران در انتخاب نوع پوشش  یبرا ییو راهنما هیآغاز شد كه هدف آن ارائه توص 2022قطر  یفرهنگ یمركز اسالم یاز سو زین یكارزار

مركز از گردشگران  نیا یمنتشرشده از سو یهادوحه است. در جزوه 2022فوتبال در سال  یجهانكشور در آستانه مسابقات جام نیمناسب در ا

پس لطفاً در اماكن  د،یوشیاز ما محسوب م یكیدر واقع  د،یاگر شما در قطر هست»قطر كمک كنند:  یهابه حفظ فرهنگ و ارزش تاخواسته شده 

 نیاشاعه ا یبرا ترییاز جمله تو یاجتماع یهاكارزار از شبكه نیا« .شودیساپورت، شلوار محسوب نم»و  «دیلباس بپوش یبه اندازه كاف یعموم

 .ها استفاده كرده استدستورالعمل

 

 پوشش شانه و زانو ؛یمتحده عرب امارات

 .است دیاز جمله مراكز خر یها و زانوها در اماكن عمومشامل پوشاندن شانه زیكشور ن نیا در یپوشش یهاتیمربوط به ممنوع نیقوان
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 هیدر روس ییایقیموس -یپوشش تیممنوع

در سال  هینوجوانان روس مرسوم شد كه دولت روس انیدر م یالدیم 80مربوط به دهه « مو» یقیگروه موس یاعضا یهادهه گذشته، لباس در

مرتبط دانسته و نرخ  یو خودكش یخودزن ،یسبک پوشش را با افسردگ نیسبک لباس را ممنوع كرد چرا كه دولتمردان آن ا نیاستفاده از ا 2008

 .اعالم كردند «یثبات مل هیعل یدیتهد»مد لباس  نیدر هم شهینوجوانان را ر انیدرم یخودكش یباال

 

 كانیدر وات یالزام حجاب

قانون  تیمكان ملزم به رعا نیاز ا دیمقر پاپ در رم صادر شد كه براساس آن گردشگران در بازد كان،یوات یاز سو یقانون زین 2010سال  در

تنها شامل زنان نبوده و  رسدیبه اطالع عموم م نیاسقف نش نیمختلف ا یدر جاها یینصب تابلوها قیقانون كه از طر نیا شدند،یحجاب م

 یحت تیمحدود نیا یداشته باشند. اجرا یسرخود را پوشانده و پوشش نسب ستیبایورود م نیح ندكنندگای. بازدستندین یاز آن مستثن زیمردان ن

 است. یهوا الزام یباوجود گرم زیدر فصل تابستان ن

 

 

 

 

در میان  قانون و مقررات سعی در رسیدن به ایجاد نظمهر اجتماعی مبتنی بر هر مذهب یا ایدئولوژی، متناسب با فرهنگ و رسوم خود با وضع 

 افراد و دوام ارزش های خود دارد.

 پوشش لباس از سوی دانشجویان خود است. دانشگاه، به عنوان بخشی مهم از جامعه هر كشور موظف به ایجاد قوانینی برای رعایت 

 دارد كه دانشجویان در محیط دانشگاه ملزم به رعایت آن هستند.جود قوانینی بعضا سخت و در همه دنیا برای پوشش دانشجویان در دانشگاه

 شیافزا ان،یدر دانشجو یحواسپرت زانیدارند: كاهش م یمتفاوت لیدال انیدر نوع پوشش دانشجو ینیقوان جادیا یمختلف جهان برا یدانشگاه ها

 یلیمراكز تحص یحضور در دانشگاه، محافظت از شان، اعتبار و خوشنام یجو مناسب برا جادیا ،یلیو تحص یتمركز و توجه به مسائل مهمتر آموزش

 برخی قوانین پوشش در دانشگاه های جهان
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از جمله  دیجد یهایبه نام دانشجو در ورود یتیهو جادیو ا انیدانشجو انیم یاختالف طبقات یظاهر یبردن نشانه ها نیاز ب ،یانشگاهو د

 .كنند یارائه م یپوشش نیاستفاده از قوان لیدال حیتشر یمختلف برا یو دانشگاهها یاست كه مراكز آموزش یحاتیتوض

 

 ژهیضوابط خاص و و یها دارابه اتفاق دانشگاه بیقر تیمختلف جهان اكثر یدانشگاه در كشورها 150از  شیبه عمل آمده در ب یدر پژوهش ها 

 یاجرا م كسانیدختر و پسر به صورت  نایدانشجو یدانشگاه ها برا نیپوشش در ا نیخود هستند. قوان یآموزش طیپوشش متناسب با مح یبرا یا

در هر  میمقدس آموزش و تعل طیاست كه در مح نیتامل است اقابل  انیم نیكه در ا یانكته، آنها هستند تیملزم به رعا انیشوند و تمام دانشجو

و وجود دستورالعمل  سیدرس و تدر طیمناسب با مح یاپوشش حرفه تیفیو آن ك میوجو كنموارد مشترک را جست میتوانیجهان م یكجا

آنها  تیآنهاست، بلكه اكثر ینیباز جهان یحاك یها یبر باورمند یمبتن نهانه ت طیمح نیدر ا یمندمتناسب با آن است. علت و ضرورت ضوابط 

و  دارندیپوشش را الزام مبه ضوابط خاص  یبندیكار پا شرفتیمتناسب با پ یو روان یو آرامش روح یمنیو ا یطیمح یهابراساس نوع ضرورت

 .دانندیم هخاص دانشگا یو فرهنگ یعلم طیرا برخاسته از شأن مح یوضع ظاهر یچگونگ

از آنچه  (studentdresscode)( یا در  student hand book، دانشجویان از طریق )بر اساس آنچه كه در كشورهای غربی رایج است

 شوند.كه باید در محیط آموزشی بپوشند مطلع می 

ی را و و در این بخش، بیانیه ای از سوی آموزش عالی هر كشور نوشته شده است كه دانشجو را از تمام باید ها و نباید های پوششی آگاه می كند

 .موظف به اجرای تمام و كمال آن می داند

 

 آمریكا

به عنوان پوشش خود برای محیط آموزشی انتخاب می  آموزش عالی آمریكا هر سال به دانشجویان خود یادآوری می كند، آنچه كه یک دانشجو

 . كند، نشان دهنده باورها، عقاید و سبک زندگی او است

د، به نقل از فارس؛ به طور كلی در دانشگاه های آمریكا، هر دانشجو موظف به رعایت كلی قوانین پوشش است و اگر خارج از عرف لباسی را بپوش

 . جریمه می شود و تذكر خواهد گرفت

 .اما اگر به صورت جزئی تر به قوانین پوشش نگاه كنیم، هر دانشگاه قوانین خاص خود را دارد كه در زیر به آن اشاره می كنیم

 

 دانشگاه آدامز *

 . ممنوع است« تنباكو»و « آدامس»، «عینک دودی»استفاده از 
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 دانشگاه الیبرتی *

 . ع استو هرگونه پوشش تنگ و مخالف عفت ممنو« دم اسبی»موی 

 

 دانشگاه لومالیندا *

 . مجاز نیست« لی»و لباس های « تی شرت»

 

 دانشگاه هاردین سیمونز *

 . برای دختران و شلوارهای تنگ ممنوع است« لی»لباس 

 

 دانشگاه مجامع الهی جنوب غربی *

 . لباس های لی سنگ شور مجاز نیست

 

 . مجاز نیست« لی»دانشگاه سنت لوئیس  *

 

 آتالنتیک فلوریدادانشگاه  *

 . رنگ كردن مو مجاز نیست

 

 كایآمر لیو نیدانشگاه گر*

 

باشد.  یسازد مجاز نم یم انیاز شكم را نما یكه بخش یو بلوز راهنیآورده است كه استفاده از هرگونه پ نگونهیدانشگاه ضوابط پوشش را ا نیا 

شانه  یمجاز نخواهد بود. حلقه رو راهنیبدون پ قهیجل ای (Halter) یورزش یتاپ ها (Spaghetti) یمدل بند اپاگت (Tank) تنک یتاپ ها

مجاز  ریدانشگاه رنگ كردن مو را غ نیباشد. در ا یتور مجاز نم ای رینوع لباس از جنس حر چیعرض) پهنا( داشته باشد ه نچیا 3 داقلح دیبا

مجاز  ریرا غ انیسوراخ كردن گوش آقا زیآالت و ن وریگاه استفاده از زدانش نیا نی. همچنستیلباس و شلوارک ها مجاز ن یتیامن لیدانسته و به دال
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 ایگونه لباس  چیه نیاستفاده شود. همچن دینبا یمكان چیمو در ه یها یگودیو ب یآفتاب نکیدانشگاه؛ كاله، ع نیطبق ضوابط ا نی. همچنداند یم

ا یتنباكو، مواد مخدر  ،یمشروبات الكل غاتیتبل ز،یعبارات وسوسه انگ ی رندهیدر برگ ای ییو كفرگو یحرمت یكه نشان دهنده هر نوع ب یآالت نتیز

 زیدهد مجاز نبوده و دامن خانم ها ن ینامناسب اندام ها را نشان م یكه به صورت یباشد. لباس ینامناسب است، مجاز نم یعبارات و نمادها گرید

 .شندموقرانه و با اندازه مناسب بوده و كوتاه نبا با،یز یستیبا

 

 دایفلور یالتیدانشگاه ا*

 

 .شودلحاظ می” صفر “برای دانشجویان فاقد پوشش مناسب نمره  دانشگاه ایالتی فلوریدادر 

ن دانشگاه ایالتی فلوریدا آمریكا ضوابط و مقررات خاصی را برای پوشش دانشجویان پسر و دختر در نظر گرفته و دانشجویان نسبت به رعایت ای

 .ضوابط ملزم هستند

 

های ذیل را برای پوشش دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه در دستورالعمل (Florida State University) اكدانشگاه ایالتی فلوریدا آمری

 :نظر گرفته است

 .شوداجرا می” دانشگاه ایالت فلوریدا “بعدازظهر در محوطه دانشكده  15:30صبح تا  7:30ضوابط پوشش از ساعت 

های آنان است و هرگونه تغییری در پوشش، فراتر از ها و تعهدات دانشجویان و خانوادهترین مسئولیتش دانشجویی مناسب از ابتداییآرایش و پوش

 .خط مشی كلی دستورالعمل پوشش مجاز نخواهد بود

ربیت بدنی، اقتصاد خانگی، آموزش های تهای معین و ویژه ورزشی، كالسممكن است به دالیلی امنیتی و حفظ سالمت، پوشش خاصی در برنامه

 .ای نیاز باشدتكنولوژی، علوم پایه و آموزش حرفه

 ضوابط پوشش *

هایی كه حلقه كمربند دارند باید همراه با ها و دامنشوند نباید بیش از حد كوتاه باشند. شلوارها، شلوارکهایی كه پوشیده میتمام شلوارها و دامن -

 .باشدها یا یونیفرم ورزشی دانشگاه ایالت فلوریدا قابل قبول نمیدانشكده PE رهای كشی به استثنای یونیفرمكمربند استفاده شوند. شلوا

ها و ها، دامنهای زنانه باید از رنگی یكدست و یكسان برخوردار باشند. اندازه شلوارکها، و پیراهنهای خاكی رنگ، دامنشلوارها و شلوارک -

 .كوتاهتر از سر زانو باشندهای زنانه نباید پیراهن

 .های آبی رنگ باید یک رنگ، یكدست، یكسان و بدون سوراخ و شكافتگی باشندجین -

 .باشددار با رنگ یكدست مجاز میشرت آستینتی (polo) پیراهن زنانه -
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 .شودها نیز میقبولند. این امر شامل گرمكناینچ بلندتر از خط كمربند نباشند، قابل  3دار یا بدون زیپ یكرنگی كه بیش از های زیپپیراهن -

های پاشنه میخی یا های راحتی، كفشباشند. تردد با پای برهنه، پوشیدن دمپایی و كفشهای شكیل و ساده یا بدون مدل قابل قبول میكفش -

 .باشددار مجاز نمیاینچ(، یا كفش چرخدار و گیره 3پاشنه بلند )بلندتر از 

 روحانیروزهای معنوی و  *

آور و زننده هایی كه حاوی عبارات و لغات شرمها یا پیراهنشرتتوانند تیدانشجویان می” های مذهبی مناسبت“در روزهای معین شده به عنوان 

 .نباشند؛ به تن كنند

با رعایت ضوابط پوشش قابل قبول  هاهایی كه آرم دانشگاه ایالت فلوریدا را دارند بفروشند. این پیراهنبرخی اوقات ممكن است گروهی پیراهن

 .هستند

 :باشندموارد ذیل قابل قبول نمی *

ها، احزاب و گرایشاتی كه انگیز و ناشایست یا مرتبط با دستهآمیز به مقدسات، وسوسههر نوع پوششی كه در بردارنده عبارات زشت یا توهین -

 .ا خشونت كندشخص را ترغیب به استفاده از موارد مخدر، مشروبات الكلی و ی

 دار، كت و ژاكت یا بادگیرهر نوع پیراهن كاله -

 هرگونه لباس و پوششی با پارگی، لكه، سوراخ و وصله -

 های زیانه و مردانه پشت بازپیراهن -

 های یقه بازبلوز یا پیراهن -

 هرگونه پوشش بدن نما -

 شلوارهای افتاده و آویزان -

 های كوتاه یا زیر شلواریدامن -

 های بدون كمربند )كمربند پاره(شلوارها و دامن -

 بند، كمربند یا دیگر اقالم با قطات سنگین آهنی و زنجیربازوبند، مچ -

 اینچ( 2های سرپایی یا پاشنه بلند )بلندتر از دار، دمپایی و یا كفشهرنوع كفش چرخدار یا گیره -

 عینک آفتابی )روی چشم یا باالی سر(

 

 :ضوابط پوششنتایج تخلفات  *

ای مورد شود و طی نامهانتخاب می” ولی یا پشتیبان “دان دانشگاه باشد. در این شرایط از طرف جامهمرتبه اول: شامل تذكر شفاهی به دانشجو می

 .شودتخلف به دانشجو اخطار داده می

شود. یک سند كتبی و جوابیه از سوی ولی یا پشتیبان ل میمرتبه دوم: مكالمه )مشاوره( تلفنی بین استاد و ولی دانشجو یا پشتیبان وی را مشتم
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 .دان دانشگاه یا ولی یا پشتیبان وی برای دانشجو معین خواهد شدشود و پوشش مناسبی از سوی جامهدانشجو ارائه می

شود، ء ولی یا پشتیبان منجر میشود كه به یک تعهد كتبی و امضاای با حضور مدیر و ولی یا پشتیبان دانشجو برگزار میسومین مرتبه: جلسه

 .شوددانشجو نزول درجه و امتیاز شهروندی دریافت خواهد كرد و یا روش تادبی دیگری از سوی دانشكده تعیین می

نامه ثبت خواهد شد و دانشجو نزد مسئول سطوح رتبه فرستاده شده و از وی خواسته : همه جزئیات ضابطه پوشش روی معرفی6-12های مرتبه

شود تا لباس شود كه فورا تخلف پوششی خود را اصالح كند. اگر دانشجو نتواند خود را اصالح كند یا ولی یا سرپرست وی تماس گرفته میمی

تخلف  مناسبی برای او بیاورند تا آن زمان دانشجو بیرون از كالس خواهد ماند و برای هر غیبت، نمره صفر دریافت خواهد كرد تا زمانی كه بتوان

 .شی را اصالح كندپوش

  

 دانشگاه هاروارد *

 . دانشجویان این دانشگاه موظفند در محیط خوابگاه و رستوران بلوز، پیراهن یا ژاكت یقه دار یا بدون یقه بپوشند

 . پوشش شلوار آنها نیز بایستی بدون پارگی و ضخیم باشد

 

 دانشگاه ایالتی آركانزاس *

 . دار، خمره ای و بدن نما ممنوع استاستفاده از لباس های كوتاه، سوراخ 

دانشجو موظف است موهای خود را تمیز و مرتب و سبیل هایش را كوتاه نگه دارد و هیچ نوع سبک مو یا استفاده از زینت آالتی كه جلب توجه 

 . كند، مجاز نیست

 

 دانشگاه ایالتی جنوب غربی میسوری *

پاره و چاک دار، تردد با دمپایی یا پای برهنه بودن، استفاده از زیورآالتی  ( ی، لباس های جین )لیاستفاده از شلوارک های كوتاه، پیراهن های ركاب

 . كه نیازمند سوراخ كردن اعضای بدن باشد و هرگونه خالكوبی مجاز نیست

غیرعادی را رد و غیرقابل قبول این اختیار را دارد كه شیوه های آرایش مو، صورت و پوشش « موفقیت دانشجویی»الزم به ذكر است مدیر قسمت 

 . اعالم كند

 

 كایآمر یسوریم یالتیا دانشگاه *
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مناسب و  یبهداشت تیهمواره از وضع دیبا انیدارد: دانشجو یم انیب نیچن نیرا ا انیدانشجو یدانشگاه وضع ظاهر نیا ینامه انضباط نیدر آئ 

( پاره و چاک دار، تردد ی) ل نیج یلباس ها ،یركاب یها راهنیكوتاه، پ یآراسته برخوردار باشند و مقررات پوشش، استفاده از شلوارک ها یظاهر

هر  یرو نی. همچنستیبدن باشد مجاز ن یسوراخ كردن اعضا ازمندیكه ن یآالت وریداند. استفاده از ز یبرهنه بودن را مجاز نم یپا ایو  ییبا دمپا

مو، صورت و  شیآرا یها وهیرا دارد كه ش اریاخت نیا «ییدانشجو تیموفق»قسمت  ریشود. الزم به ذكر است مد دهیپوش دیبا یگونه خالكوب

 دیقابل قبول اعالم نما ریرا رد و غ یعاد ریغ وششپ

 كایدانشكده آلن آمر *

 ستیمجاز ن”  شرتیت“ دنیآدامس و پوش دنیجو 

ضوابط ملزم  نیا تینسبت به رعا انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یضوابط و مقررات خاص كایآلن آمر دانشكده

 هستند

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیدختر و پسر ا انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یهادستورالعمل (Allen College) كایآلن آمر دانشگاه

 

  یاضوابط پوشش حرفه *

كه مناسب،  یلباس دیبا انیباشند. تمام دانشجو بندیشده پا یگذارهیپوشش كه توسط كالج آلن پا یبه ضوابط عموم رودیانتظار م انیدانشجو از

 .را بپوشند باشدیمربوط به آن م یهایندگیو نما« دانشكده آلن»و متناسب با ضوابط  یاحرفه

 .دانشكده آلن هماهنگ باشند نیموظفند با قوان انیدانشكده در تضاد باشند، دانشجو نیضوابط و قوان موسسات وابسته با نیضوابط و قوان یزمان اگر

 

 لباس متحدالشكل *

 –. باشندیبه رنگ بنفش م ییهاو تاپ دیسف یها، شامل شلوارهالباس نیاست. ا كسانی انیها و آقاخانم یبرا ییضوابط لباس دانشجو -

 .بلند مجاز است نیآست دیسف راهنیشلوارک با پ دنیپوش

 .شود یدست چپ گلدوز نیآست یباال دیعالمت دانشكده آلن با-

 .باشد، دوخته شود تیكه در تمام لحظات قابل رو یبطور دیچپ كت سف نیآست یتكه پارچه بر رو کی یرو دیبرنامه دانشكده با -

كت را  نی. اشودیم دهیو كالس پوش کینیو تنها در محوطه كل فرمیونی یبا نشان دانشكده جهت گرم شدن رو شگاهیرنگ آزما دیكت سف -

 .دیپوش ابانیدر خ یبه عنوان كت عاد توانینم

 .باشد مارستانیب سیكه با اجازه مخصوص از رئ نیمگر ا دیپوش مارستانیاز ب رونیب دیرا با یكت معمول -
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 .دبرخوردار باش یدر تمام مدت از ظاهر خوب دیلباس متحدالشكل با -

 .و چروک( نیو چ یدگیباشد كه موقع حركت، فرد راحت باشد )بدون وجود كش یابه گونه دیاندازه پوشش با -

شرت،  تیسوئ د،یشلوار سف ن،یج یهااز انواع لباس کی چیهر شخص باشد. ه کیزیمتناسب با اندازه شلوار و ف دیو سبک لباس با یبلند -

 .شوندیمجاز شمرده نم شرتیدار و تچاک یهاشلوارک، دامن

 .باشد تیدانشجو قابل رو فرمیونیاز  یبه عنوان جزئ دینبا دیسف فرمیونی یرو ورآالتیو ز یرنگ یهانتیو ز هاهیآرا نیهمچن -

و  یكنترل صدا و ظاهر، موارد اصل ،یراحت ت،ی. امنباشندیمناسب نم یكرباس یهاباشد كفش زیواكس زده و تم د،یسف %90 دیبا یكفش و كتان -

 .باشدیقابل مالحظه در نوع انتخاب كفش م

باشد به  تیلباس دانشجو بطور مشخص قابل رو یبر رو دیبا …و  کیكلن مارستان،یب در تمام اوقات هنگام تردد در محوطه ییكارت دانشجو -

 .گردد ضیتعو دینام با رییمحض گم شدن و تغ

 ورآالتیز *

 :است لیابل قبول شامل موارد ذق ورآالتیز

 .شمارهیساعت با عقربه ثان -

. در هر گوش حداكثر دو گوشواره باشدینصب شده، مجاز نم گریمناطق قابل مشاهده د ایشده در ابرو و زبان،  جادیا یهاكه در سوراخ ییهاحلقه -

 .وجود ندارد زیآو یهااجازه استفاده گوش یمنی. جهت حفظ اباشدیمجاز م

 دیانگشترها با داند،یدانشكده استفاده از انگشتر را ممنوع م یمشو خط استیكه س ییهاطی. در محباشدیاز دو حلقه در هر دست مجاز نم شیب -

 باشد؛یم د،كننیم تیسرا رهیو غ مارانیب یهازخم ل،یاستر ریكه به غذا، ذخا ییهایباكتر یبرا یبرداشته شود. از آنجا كه انگشترها پناهگاه مناسب

 .شودیم دیها تاكشستن مكرر دست

 .از لباس نباشد، مجاز است رونیكه در دسترس و ب یریگردنبند زنج کی -

 .استفاده كرد توانیهشدار دهنده را م یطب یدستبندها و گردنبدها -

 .ستیمجاز ن تیقابل رو یهایخالكوب -

 مدل مو *

در  ماریب یكنترل شود تا با مراقبت و نگهدار منیجمع شود و به طور مطمئن و ا دیشانه است، با ریساده باشد. اگر اندازه موها ز دیمدل مو با -

 .از نظر طرح، ساده و همرنگ مو باشند دیمخاطره نكند. سنجاق سرها با جادیا ایتضاد و تزاحم نباشد؛ 
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وجود  یشتریب یمنیا تیبه رعا ازیكه ن ییهاو مكان ژهیو آراسته باشند و درحال انجام امور و مرتب ز،یتم دیبا ها،شیو خط ر هالیو سب شیر -

 .شوند دهیدارد پوش

 

 شیآرا *

نسبت به بوها  مارانیب رای. زباشدیمجاز نم مارانیتند هنگام مراقبت و درمان ب شیو آرا یقو یدر حد اعتدال باشد. استفاده از عطرها دیبا شیآرا -

 .حساس هستند اریبس

 هایالک ناخن مأمن رشد باكتر یهاتراشه رایكنند، ز یاز الک زدن خوددار دیبا انینگه داشته شوند. دانشجو زیكوتاه و تم دیناخن انگشتان با -

 چیه رد یمصنوع یهاپخت غذا هستند.( استفاده از ناخن ای ییشوو رخت ریپارچه ز ل،یاستر لیكه در حال كار با وسا یهنگام ژهی)به و باشندیم

 .ستیمجاز ن یمكان

 آدامس دنیجو *

 .باشدیو عموم مردم هستند، ممنوع م مارانیدر تماس با ب ایكه لباس فرم بر تن دارند  یهنگام انیدانشجو یآدامس برا دنیجو -

 وود آمریكادانشگاه النگ *

 ممنوع است” صندل “های و كفش” لی “نما، هرگونه لباس بدن 

وود آمریكا ضوابط و مقررات خاصی را برای پوشش دانشجویان پسر و دختر در نظر گرفته و دانشجویان نسبت به رعایت این النگدانشكده 

 .ضوابط ملزم هستند

  

های ذیل را برای پوشش دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه در نظر دستورالعمل (Longwood University) وود آمریكادانشگاه النگ

 :است گرفته

هدف و خط مشی دانشگاه النگ وود، وضع دستورالعمل برای پوشش مناسب در محیط كار است تا عالوه بر ایجاد یک تصویر مثبت، حداكثر 

های نژادی، جنسی و قومی فراهم شود و در حد امكان و های خاص گروهپذیری برای حفظ اخالقیات و احترام به مذهب افراد و نیز پوششانعطاف

 .به انجام ایمن و صحیح كارها توجه شود مقتضی

ها برای خود حداقل چند آموزشی است ولی اغلب بخشهای گسترده برای كاركنان غیرمشی، تالشی برای برقراری و وضع مؤلفهاگر چه این خط

پوششی كاركنان در سطح بخش، اعمال خواهد و نیاز منحصر به فرد از نظر انتظارات مراجعان و ایمنی دارند. با توجه به این نكات، مقررات  ویژگی

ها مختار خواهند بود معیارهای بیشتری را بر مبنای عقل برای نیازهای شغلی معقول خود وضع نمایند ولی هیچ یک مجاز شد. هر یک از بخش

 .تری از معیارهایی كه ذكر خواهد شد، تعیین كنندنیستند معیارهای پائین
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 پوشش در طول سال تحصیلیها و معیارهای الف( خط مشی

 .شودها برگزار میتحصیلی است یعنی برای زمانی كه كالس این معیارها برای سال

 :دانشكده -

 .االجرا نیستشود. این خط مشی برای كاركنان آموزشی دانشكده الزمهای دانشگاه توسط رئیس دانشكده وضع میدستورالعمل

 :تیبانی اداریای، كاركنان آكادمیک و پشكاركنان حرفه

های فنی پیشرفته این گروه از كارمندان در برگیرنده اكثریت كاركنان دفتری از قبیل كاركنان غیرآموزشی و كارمندان متصدی مشاغلی كه آموزش

 .ندباشد، كارمندان پشتیبانی اداری، دبیران و كارمندان پشتیبانی برنامه نیز جز این گروه هستبرای تصدی آنها ضروری است، می

ها بنا به تشخیص باشد )البته برای برخی سمتبرای تحقق اهداف این خط مشی تعریف لباس كار شامل شلوار یا دامن همراه با پیراهن یا بلوز می

ر مدیران ارشد ممكن است استفاده از كراوات و یک كت اسپورت یا كت و شلوار الزامی باشد.( به عنوان یک قاعده كلی هرچه سمت فرد باالت

 .باشد و با هرچه تماس وی با افراد بیرون از دانشگاه بیشتر باشد معیارهای پوششی باالتری مورد نیاز خواهد بود

 :های تجهیزات غیرتخصصیكاركنان بخش -

اشند. لباس یک باین گروه از كاركنان در برگیرنده بخش بازرگانی، تجهیزات گرمایشی، سرایداران، نگهبانان و كاركنان تسهیالت تابستانه می

ها مورد نیاز باشند. در صورت عدم ضرورت رعایت مقررات پوشش، افراد بایستی های ایمنی ممكن است توسط این بخششكل )یونیفرم( و كفش

ل ای و پوشیدن صندل قابل قبوگیر، شلوارهای آویزان و خمرههای لی، عرقتمیز و آراسته باشند. به عنوان یک قاعده كلی پوشیدن لباس

 .باشندنمی

 :دانشجویان كارآموز -

كنند. های اقتصادی ایالتی یا فدرال، استفاده میكنند و در مقابل از یارانهها كار میاین دانشجویان غالبا برای حمایت از كاركنان عادی قسمت

دانشجویان از امكانات محدودی برخوردارند و  لباس این دانشجویان غیر رسمی است ولی نباید ناهنجار باشد. این نكته باید مدنظر قرار گیرد كه

 .كننداغلب در بین ساعات كالسی خود، كار می

یدن بنابراین اگر لباس یا تجهیزات غیر ایمنی خاصی مورد نیاز باشد این وسایل و تجهیزات از طریق اداره تامین خواهد شد. دانشجویان از پوش

هایی از بدن را نمایان نمایی كه قسمتهای بدنآمیز نسبت به دیگران روی آن نقش بسته، لباسهینتو ها یا آثار احتماالً هایی كه واژهشرتتی

 .سازد، باید اجتناب ورزندمی

 ب( معیار پوشش تابستان

 .های تعطیلی موقت یا روزهای جمعه به غیر از جمعه آخر ماه استهای پائیزه و دورهمنظور، دوره تعطیالت پیش از آغاز كالس

 :كاركنان تخصصی، كاركنان دانشگاهی و كاركنان پشتیبانی، اداری -

خواهد بود. فرق اساسی بین لباس كار رسمی و لباس غیر رسمی و راحتی در میزان غیر رسمی بودن آنهاست. ” لباس كار رسمی “لباس این افراد 

، جایگزین پلوور یا ژاكت كشباف به جای كت اسپورت و برای مثال برای مردان در صورت نبودن كراوات جایگزینی پیراهن یقه اسكی با پیراهن
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های غیر رسمی است. نوع لباس كار غیر رسمی، لباس اعضای هیئت مدیره با لباس كاركنان زنان، دامن، شلوار و كفش راحتی، از موارد لباس

 .ممكن است تفاوت نمایدها با عامه مردم ها و پیامد این تماسها به سبب ماهیت تماسدولتی در برخی از بخش

ریزی شده با سایر تعهدات كاری كه مستلزم تماس و مالقات با افراد عادی و عامه مردم است، نمایندگان های برنامهاستثنائات: در زمان مالقات

گزینش لباس، مورد انتظار است. خارج سازمانی دانشگاه باید لباس هیئت مدیره یا لباس مقامات دولتی را بر تن كنند. انتخاب شایسته و مناسب در 

 .این به معنی پوشیدن لباس رسمی كار برای آن روز است

 :ج( روز جمعه آخر ماه یا روزهای لباس غیررسمی

 این معیار برای ارتقای روحیه دانشگاهی در میان كاركنان به تدریج عمومیت پیدا كرده است. این مناسبت منحصرا در مورد كاركنان تخصصی و

 .كندی و پشتیبانی اداری مصداق پیدا میدانشگاه

 :روزهای تعیین شده-

های غیر تواند روز لباس غیر رسمی در نظر گرفته شود. پوشش در این روزها، لباسآخرین روز جمعه كاری در هر ماه از ماه ژانویه تا دسامبر می

های تنیس را در بر های پا كوتاه( و كفش)به غیر از شلوارک های لی )جین( و شلوارک در اندازه معقولرسمی راحت بوده و ممكن است لباس

 .گیرد

ای برای سایر تعهدات شغلی، مستلزم تماس با عامه مردم یا نمایندگان تجاری بیرون دانشگاه، ریزی شدهاستثنائات: هر زمان كه مالقات برنامه

رود تصمیم و قضاوت درستی در انتخاب پوشش داشته باشند. نان انتظار میاعضای هیئت مدیره یا كاركنان دولت، خارج از دانشگاه باشد؛ از كارك

 .این امر، به معنی پوشیدن لباس كار رسمی برای آن روز خاص است

یونیفرم یا مالحضات پوششی دیگری برای حفظ سالمت شغلی و سایر دالیل شغلی، الزامی هایی كه در آنجا تجهیزات ایمنی،همچنین در بخش

 .شود؛ كاركنان باید از آن معیارهای ایمنی كه توسط رئیس بخش اعالم شده، تبعیت كننداعالم می

 د( مسائل خاص

 :های نژادی و قومیپوشش خاص مذاهب، جنسیت یا گروه -

انشگاه نیست. به منظور محدود كردن حقوق صریح در قانون رفع تبعیض نژادی یا ممانعت از تنوع و تكثر در د مشیهیچ یک از مندرجات این خط

ای های مذهبی و قومی نشان داده شده است. در صورتی كه اختالف عقیدهپذیری قابل توجهی در آزادی و انتخاب پوشش در زمینه پوششانعطاف

 .اهد بودمراجعه خواهد شد و رای وی مورد قبول آنان خو” دادستان كل مشترک منافع ویرجینیا “در این مورد بروز كند؛ توسط طرفین دعوا به 

 :مدل مو، ریش و زیوارآالت -

هیچ یک از مندرجات دستورالعمل برای تعیین و محدودیت سالئق شخصی افراد در زمینه گذاشتن ریش، مدل مو و استفاده از زیورآالت در نظر 

ایی كه دارای مالحظات خاصی ههای متحرک، یا تصدی شغلآالت دارای بخشگرفته نشده است. بلكه حفظ ایمنی در حین انجام كار با ماشین

 .ای افراد متغیر باشدتواند همراه با تغییرات سلیقهدر زمینه بهداشت عمومی است، نظیر پخت و پز و سرو كردن غذا و پذیرائی، نمی
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ی بیشتری را بر ها مختار خواهند بود معیارهابا توجه به این نكات، مقررات پوشش كاركنان در سطح بخش، اعمال خواهد شد. هر یک از بخش

 .تری از معیارهایی كه ذكر خواهد شد، تعیین نمایندمبنای عقل برای نیازهای شغلی خود وضع نمایند ولی هیچ یک مجاز نیستند معیارهای پائین

 كایآمر ایجورج یمؤسسه فناور *

 ممنوع است زیانگوسوسه یهاو لباس”  شرتیت“ دنیپوش

 نیا تینسبت به رعا انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یو مقررات خاصضوابط  كایآمر ایجورج یفناور مؤسسه

 .ضوابط ملزم هستند

دختر و پسر  انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یهادستورالعمل (Georgia Institute of Technology) كایآمر ایجورج یفناور مؤسسه

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیا

 مقررات پوشش *

و خط  استیس نیپوشش آورده شده است. از آنجا كه ا یهااز موارد مبهم دستورالعمل یروشن ساختن برخ یبرا یجا، نكات و مطالب نیا در

 انیهم كه به عنوان دانشجو یالنیالتحصفارغ یدارد، تمام تیموضوع ایجورج یموسسه فناور النیالتحصكاركنان و فارغ هیدر مورد كل هایمش

 .كنند تیمقررات تبع نیاز ا دیبا كنند،یآن خدمت م رپژوهشگر د

 یو خط مش استیس *

 .كار باشد طیكاركنان مناسب با مح یظاهر شیپوشش و آرا وهیآن است كه ش ایجورج یموسسه فناور یخط مش -

بهتر فراهم  یاجرا تیتر و با قابلامكان ارائه پوشش راحت بیترت نیتر خواهد شد؛ تا بدسهل یاندك فصل تابستان، یدر ط یمقررات پوشش عاد -

 .شود

 یلباس رسم دنیهفته كه در آن پوش گرید یشده است؛ برخالف روزها نییتع یررسمیجمعه، به عنوان روز لباس كار غ یدر سراسر سال، روزها -

از  یریانتخاب، جلوگ نیا تی. علت محدودندیخود برگز یبرا تریرسم ریغ یروزها هر كارمند بتواند پوشش نیاست. منظور آن است كه در ا یالزام

 .موسسه است ریدر تصو یمنف یرگذاریتاث

 .تر باشدو راحت یرسم ریغ تواندیهمراه باشد، م قهیكه انتخاب آن با حسن سل یلباس تا هنگام -

 .ح لباس را نپوشانددرصد سط 23/1از  شتریكه رنگ آن ب شودیم یمجاز تلق یپوشش رنگارنگ فقط زمان -

 یموارد عموم * 

 .هر كارمند است یشگیهم فیاز وظا رشیحفظ ظاهر مناسب و قابل پذ -
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 بال،سینامتعارف، كاله ب یهادگمه شرت،یاز شلوارک، ت دیهر كارمند است و كارمندان نبا یبرا یدستورالعمل پوشش نیتریاساس م،یعقل سل -

 استفاده كنند. یرسم ریو غ زیانگوسوسه یهاو لباس یورزش یهالباس

 كایآمر یسوریم یجنوب غرب یالتیدانشگاه ا *

 قبول است رقابلینامناسب مو غ شیآرا

نسبت به  انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یضوابط و مقررات خاص كایآمر یسوریم یجنوب غرب یالتیا دانشگاه

 .ضوابط ملزم هستند نیا تیرعا

پوشش  یرا برا لیذ یهادستورالعمل (Southwest Missouri State University) كایآمر یسوریم یجنوب غرب یالتیا دانشگاه

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیدختر و پسر ا انیدانشجو

 و كارمندان( انیدانشجو یپوشش )راهنما مقررات

 انیدانشجو یهاتیو مسئول حقوق

 

 :یظاهر وضع

 یهاراهنیكوتاه، پ یهاآراسته برخوردار باشند. مقررات پوشش، استفاده از شلوارک یمناسب و ظاهر یبهداشت تیهمواره از وضع دیبا انیدانشجو

كردن  سوراخ ازمندیكه ن یورآراتیو استفاده از ز داندیبرهنه بودن را مجاز نم یپا ایو  ییدار، تردد با دمپا( پاره و چاکی)ل نیج یهالباس ،یركاب

 .پوشانده شود دیبا یهرگونه خالكوب یرو نیعمل فقط منحصر به نرمه گوش است. همچن نی. اداندیبدن باشد را مجاز نم یاعضا

قبول  رقابلیرا رد و غ یعاد ریمو، صورت و پوشش غ شیآرا یهاوهیرا دارد كه ش اریاخت نیا”  ییدانشجو تیموفق“قسمت  ریبه ذكر است مد الزم

 .دیاعالم نما

باره از مسئول خود كسب  نیموظفند در ا انیوضع كرده باشد، دانشجو یگریدانشگاه مقررات پوشش د یتخصص یهااز گروه یكیكه  یصورت در

 اجازه كنند

 كایآالباما آمر دانشگاه *

 ستندیمناسب ن شرتیو ت نیج یهالباس 

ضوابط  نیا تینسبت به رعا انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یاصضوابط و مقررات خ كایآالباما آمر دانشگاه

 .ملزم هستند

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیدختر و پسر ا انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یهادستورالعمل كایآالباما آمر دانشگاه 
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 :نوع پوشش *

 .بپوشد یاخود لباس مناسب و حرفه یلیكه بر حسب رشته تحص رودیانتظار م ییاز هر دانشجو -

 .ستندین یپوشش مناسب ،یو كفش ورزش شرتیت ن،یج یهالباس طلبد،یمربوط به خود را م یاپوشش حرفه ،یهر رشته و گروه مطالعات -

 یورزش یهاگرمكن و كفش دن،یمناسب دومرتب، لباس  یهاشرت یها و تدر آموزش سالمت شلوارک یورزش ناتیتمر یپوشش مناسب، برا -

 .است

 یورزش یواحدها *

 .است یورزش یهاو كفش دیسف شرتیت ،یشلوار گرمكن مشك ایشلوار دو  ،یمشك یهاشلوارک یورزش یواحدها یپوشش مناسب برا -

 یمناسب یهالباس یكتان یهاو كفش شرتیت ن،یاست. ج یكار یرسم ریغ یهالباس دهایبازد ای یمطالعات یاردوها یمناسب برا لباس -

 .ستندین

 .است یو كشف كتان دیسف شرتیت ،یگرمكن مشك ای دنیلباس مخصوص دو ،یشلوار مشك ایشلوارک  ،یورزش یهاتیفعال یلباس مناسب برا -

كاله  ایبوت،  ن،یرا بپوشند. ج یتیهر فعال یمناسب برا نیلباس تمر دیشركت خواهند نمود، با یبدن یهانیو تمر هایابیكه در ارز یانیدانشجو -

 .شود دهیپوش دینبا

 كایآمر ایدانشگاه آلورن *

 ستیمجاز ن شرتیت دنیزدن ناخن و پوشآدامس، الک دنیجو

ضوابط  نیا تینسبت به رعا انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یضوابط و مقررات خاص كایآمر ایآلورن دانشگاه

 .ملزم هستند

دانشگاه در نظر گرفته  نیدختر و پسر ا انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یهادستورالعمل ( Alvernia University) كایآمر ایآلورن دانشگاه

 :است

 یاپوشش و لباس حرفه یخط مش *

 ند،یو در تمام اوقات با لباس مناسب تردد نما ایدر محوطه دانشكده آلورن ایو  یدانیم یدر سفرها ،یپزشك یهادر مكان انیدانشجو رودیم انتظار

 یهادستورالعمل نیداشته باشند. همچن یقیمكتوب توجه دق یهابه بخشنامه دیبا انیاست و دانشجو ریمتغ یپزشك یهانوع پوشش در مكان

 .كنند تیرا رعا شودیدانشكده به آنان ابالغ م قیكه از طر یصخا
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 ریممكن است تحت تاث ماریب کیو آرامش  تیامن ،یبرخوردار است. راحت یدوچندان تیاز اهم یپرستار یدانشجو کیظاهر  یكن پزشكاما در

مثبت  یتیاست و الزم است كه جذاب نایدانشكده آلور ندهینما ی. به عالوه هر دانشجو در مراكز عمومردیقرار گ یپرستار یظاهر و رفتار دانشجو

 .باشدداشته 

لباس متحد  دیبا روهایدست كامل باشند. تمام ن کیبا پوشش  دیكسب تجربه با یبرا یپزشك یهادر محوطه انیاز موارد اشاره شده دانشجو ریغ

 .كنند یداریقرارداد دارد، خر ایكه با دانشكده آلورن فورمیونیشركت  قی( را از طرشگاهیكت آزما راهن،یالشكل )شلوار، پ

 :است ریمل موارد زالشكل، شامتحد لباس

 ایدانشكده آلورن یدانشجو ییكارت شناسا -الف

 .استفاده شود دیبا یپزشك یهاكارت در تمام اوقات در ادارات و محوطه نیا

 از سرشانه ترنییپا نچیا 2چپ، نیبا عالمت دانشكده در آست دیسف فورمیونی -ب

 .باشند دهیو اتوكش زیتم شهیشوند و هم یداریاز شركت مورد قرارداد دانشكده خر دیتنها با هافورمیونی

 :موارد است نی)لباس متحد الشكل( شامل ا فرمیونی

 شده باشد( ی)آنچه كه توسط دانشكده معرف شلوار

 .استفاده شود فرمیونی ریز دیبه طول كامل با دیسف ایبه رنگ بژ  نیریز پوشش

نباشد داشته  یطرح و نقش چیها ه. جورابباشدیقابل قبول م فرمیونیبا شلوار  دیسف ینخ یهاجوراب ایتا زانو  دیبلند سف یشلوار جوراب فقط

 .باشند

 دهیپوش دیپشت باز نبا ای یچوب یهاكفش نیشوند. همچن دهیپوش توانندیكه براق نباشند م یدر صورت یپرستار دیسف یهایكتان ایها كفش تمام

 .شود

 بلند نیآست یهاكت -ج

 .از سرشانه دوخته شود ترنییپا نچیا 2 ن،یدر قسمت چپ آست دیها بابدون دكمه باشند عالمت دانشكده ایدار دكمه توانندیها مكت نیآست

 .شودیم هیتوص یپرستار یدرجه حرارت در واحدها راتییتغ لیاست، اما به دل یكت انتخاب نیا

 .شود دهیپوش دینبا وریپل

 .نشكده ابالغ شده باشدمنطبق بوده و از طرف دا دیژاكت با رنگ

 شگاهیآزما دیكت سف -د
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از سرشانه دوخته شده(  ترنییپا نچیا 2چپ آن ) نیدر آست با قد متوسط كه عالمت دانشكده شگاهیآزما دیكت سف کیالزم است  انیدانشجو تمام

 .داشته باشند

 .شودیم دهیپوش دیموارد هست گریها و دداده یبرا قیدر حال تحق یپزشك یكه در واحدها یدر زمان یاحرفه یهالباس یرو شگاهیآزما كت

 .باشد دهیو اتوكش زیدر تمام اوقات تم دیبا شگاهیآزما كت

 

 هاپوشش مناسب شركت در كنفرانس*

 یباال نچیا 2كه )از  یلباس ایمتوسط و  یزانو كوتاهتر نباشد به همراه بلوز با ظاهر یباال نچیا 2كه از  یررسمیغ یدامن ادار ایاز لباس  دیبا زنان

 .ندیهمراه با جواهرات و كفش ساده استفاده نما میمال شیزانو كوتاهتر نباشد( با آرا

 .ستیالزم ن شهیبپوشند. كراوات هم راهنیو پ یشلوار راحت دیبا مردان

 .ستیمجاز ن یامواقع حرفه یبرا یاحرفه ریغ یهالباس گرید ایدامن كوتاه  ن،یج شلوار

 یپزشك یآمارها قیتحق ای یآمادگ یبرا یپزشك تیضور در ساح *

با  یكه فرد با گروه پزشك یمرور آمارها آماده كنند)مواقع ایروز بعد  فیتكال یمراجعه كنند تا خود را برا هاتیاغلب الزم است به سا انیدانشجو

 .است یدانشكده، ضرور یپرستار یبه عنوان دانشجو یاظاهر حرفه نی( بنابراباشدیاستاد همراه نم

 :نندیبرگز یمواقع نیحضور در چن یرا برا ریز نهیاز دو گز یكی توانندیم انیدانشجو

 (یمارستانیب یها)مناسب در محل ایدانشگاه آلورن دیسف فورمیونی

 شگاهیآزما دیكنفرانس همراه با كت سف یرسم لباس

كه كامال قابل  ییدانشگاه خود را در جا ییدر تمام اوقات كارت شناسا دیهستند با یخارج از ساعات پزشك ،یپزشك یهاكه در مكان یانیدانشجو

 .باشد نصب كنند تیرو

 :موارد ریسا *

رتب و م زیتم دیصورت مردان با یكه با لباس فرم هستند مو ینگه دارند. زمان زهیو پاك زیخود را تم یمو دی)زنان و مردان( با انیدانشجو تمام

 باشد

 چیگوشواره در هر گوش مجاز است. ه کیكوچک است. فقط  یهاو گوشواره یساعت مچ ،یكه مجاز است شامل دستبند عروس یورآالتیز تنها

 .ستیزبان و صورت مجاز ن ای ینیب یدر رو یگرید ورآالتیز
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 .ناخن قابل قبول است یعیباشند تنها رنگ طب زیكوتاه و تم دیبا هاناخن

. همواره كارت ندینما تیپوشش و لباس را كامال رعا ،یمنیمقررات ا دیهستند با ایدانشكده آلورن یكه در كسوت دانشجو یزمان انیدانشجو

 .را همراه داشته و در موارد الزم ارائه دهند ییشناسا

 

 

 یاپوشش حرفه *

خط  دیبا انیباشد، دانشجو ریات وابسته با دانشگاه مغاسسؤم یكنند. در هر زمان كه خط مش تیپوشش مصوب دانشگاه را رعا دیبا انیدانشجو

 .كنند تیدانشگاه را رعا یمش

 :لباس فرم *

 نیآست دیسف راهنیبپوشند. پ دیبا یپزشك یهادر مكان انیاست، كه دانشجو یآب راهنیو پ دی)اعم از مرد و زن( شامل شلوار سف انیدانشجو لباس

 .مجاز است یلباس آب ریبلند ز ایكوتاه 

 .شودینصب م راهنیدر باال سمت چپ پ ایدانشكده آلورن نام

خود نصب كنند كه در تمام اوقات  دیچپ كت سف نیآست ینوشته شده بر رو ایآن برنامه دانشكده آلورن یتكه پارچه كه رو کی دیبا انیدانشجو

 .باشد تیقابل رو

 ابانیپوشش خ یكت سبک برا کیبه عنوان  دیشود و از آن نبا دهیپوش شگاهیكت آزما دیو كالس، با یپزشك یهاگرم شدن در مكان یبرا

 .باشدیپلور مجاز نم نیاستفاده گردد همچن

 .بخش سیشود مگر با كسب مجوز خاص رئ دهیپوش مارستانیاز ب رونیب دیبخش نبا لباس

 .شود ضیوتع گرید فورمیونیبا  یو آراسته باشد و در صورت ناپاك زیدر تمام اوقات تم دیبا فورمیونی

 .حركت در آن وجود داشته باشد یمتناسب و آزاد دیبا فورمیونی اندازه

. به عنوان ستیمجاز ن شرتیشلوارک، دامن و ت شرت،تیسو ور،یپل ن،یفرد باشد. شلوار ج کیزیو ف كلیمناسب با قد، ه دیومدل لباس با قد

 .باشد تیقابل رو دیسف فورمیونی یبر رو یگرید یلوازم جانب دیدانشجو نبا

به طور  دیها به طور منظم واكس زده شوند. بند همراه با كفش بابوده و كفش زیها تمبند كفش دیباشد. با دیسف دیدرصد كفش و جوراب با 90

 .شود تیشوند تا استاندارد مناسب پوشش رعا ضیمنظم تعو
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به سرعت عوض  دیدر نام با رییتغ ایباشد در صورت گم شدن  تیلباس نصب و قابل رو یدر تمام اوقات بر رو دیبا انیدانشجو ییشناسا كارت

 .شود

 ورآالتیز *

 :است ریفقط به شرح ز رشیقابل پذ ورآالتیز

 .باشدیمجاز م شمارهیبا عقربه ثان ساعت

 یهااست گوشواره. حداكثر دو گوشواره در هر گوش مجاز باشدیممنوع م تیبدن قابل رو یهاقسمت گریابرو، زبان و د ،ینیكردن ب سوراخ

 .ستیمجاز ن یاحلقه یهاكوچک به شكل دكمه مجاز هستند و گوشواره

 .آورده شوند رونیب دیبا یاضاف یهاو حلقه باشدیاز دو حلقه در هر دست مجاز نم شیب

 .باشدیم رشیلباس نباشد و مناسب و محكم است قابل پذ رونیگردنبند تک كه ب کی

 .ستندیمجاز ن تیقابل رو هایخالكوب

 مدل مو *

تداخل  ماریو كنترل شود كه در كار مراقبت از ب دهیبه طور مطمئن پوش دیساده و در حد اعتدال باشد اگر اندازه مو بلند است با دیمو با یهامدل

 .ساده باشد ،یاز لحاظ طراح دیسر با یهاصورت را بپوشاند و سنجاق یرو دینكند. مو نبا جادیا

 .باشد دهیخاص پوش یدر هنگام كارها زهیو پاك زیتم دیمردان با بلیو س شیر

 شیلوازم آرا *

 اریآنها بس رایز مارانیاجتناب شود به خصوص در زمان مراقبت از ب دیبا یقو یهادر حد اعتدال استفاده شود. از استفاده از ادكلن دیبا شیآرا لوازم

 .شوندیحساس م

 لیاستر زاتیبوده و در زمان كار با تجه یممكن است محل تجمع باكتر رایالک بزنند ز دین نبا ایباشند. دانشجو زیكوتاه و تم دیبا هاناخن

 .ستیمجاز نهستند، مارانیكه ب یدر محل یمصنوع یهاساز شوند. ناخنمشكل

 آدامس دنیجو *

 .باشدیهستند مجاز نم انماریدر تماس با ب ایرا بر تن دارند  مارستانیكه پوشش ب یدر زمان انیدانشجو یآدامس برا دنیجو

 كایآمر انایزیلو یالتیا دانشگاه *

 ستیمجاز ن یافراط یمو و مدل شیآرا 
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 نیا تینسبت به رعا انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یضوابط و مقررات خاص كایآمر انایزیلو یالتیا دانشگاه

 .ضوابط ملزم هستند

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیدختر و پسر ا انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یهادستورالعمل كایآمر انایزیلو یالتیا دانشگاه

 دانشگاه مارستانیالعمل پوشش در ب دستور

 یمانع چیه دیباشد. نبا تیكارمند الصاق و قابل روئ ییبر لباس رو دیبا فهیانجام وظ نیدر ح انایزیلو یالتیكارت مشخصات دانشگاه ا ایبر چسب  -

 .كارت مشخصات شخص وجود داشته باشد تیرو یبرا

 .شود دهیپوش دیمصوب نبا ریغ یشگاهیآزما یهاقهیو جل یشلوراک، لباس ورزش ر،یعرق گ -

از  یكه به عنوان بخش نیممنوع است؛ مگر ا رهیو غ ویراد ،یگوش رینظ زاتیتجه ریگلدار و سا یاستفاده از دستمال سرها ایبه سر گذاشتن كاله  -

 .ضرورت داشته باشد یتیمقاصد امن یبرا ای فرمیونی

 ایفاقد هرگونه شعار  دیمزبور با یهاشرتیهر بخش( البته ت یبه مقررات پوشش دیها مجاز است؛ )رجوع كنبخش یشرت در برخ یت دنیپوش -

 .باشد زیبرانگعبارت اعتراض

 نیاستفاده كند.ا تواندیم یرنگ نیج یها( و لباسنی)ج یل یهاندارد از لباس مارانیبا ب یست كه تماسا یاكه كار كارمند به گونه یدر صورت -

 .را ممنوع كنند نیلباس ج دنیپوش توانندیها مبخش یوصله باشند. برخ ایبوده و فاقد هر گونه سوراخ  زیمرتب و تم دیها بالباس

 .از فرد ارائه دهد یاحرفه یبرخوردار بوده و ظاهر یدكولته مجاز است به شرط آنكه از طول كاف یهاراهنیپ -

جلو  یهااجازه استفاده از آنها را ندهد. كفش یمنیمگر آنكه مقررات ا شوند،یم یمجاز تلق سیتن یهاو مرتب باشند. كفش زیتم دیبا زیها نكفش -

 .ممنوع است یبند یهاكفش دنیاست. پوش دنیو كنترل عفونت قابل پوش یمنیباز به شرط عدم ممانعت با مقررات ا

 .همكاران شود ای مارانیب یتوام با افراط بوده و موجب مزاحمت برا دینبا اتیآالت و استعمال عطر وریز ش،یآرا -

 .شعار ممنوع است یحاو یهاها و برجستهو مد روز، نشان دیجد یهااستفاده از دگمه -

 .كار و كنترل عفونت در آن لحاظ شده باشد یمنیو انطباق با مقررات ا یبا نظافت همراه بوده و آراستگ دیبا بلیو س شیمو و ر شیآرا یهاوهیش -

داده شده و به عنوان تخلف  صیناظر بخش نامناسب و موجب اخالل كار سازمان تشخ یممكن است از سو یبهداشت فرد تیپوشش و رعا -

 .گردد یتلق

 داهویآ گهامیبر دانشگاه *

 ممنوع است بیو غر بیعج شیلباس چسبان و آرا
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 نیا تینسبت به رعا انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یضوابط و مقررات خاص كایآمر داهویآ گهامیبر دانشگاه

 .ضوابط ملزم هستند

دختر و پسر  انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یدستورالعملها (Brigham Young University – Idaho) كایآمر داهویآ گهامیبر دانشگاه

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیا

 ش؛یپوشش و آرا یارهایمع

 .هستند شیپوشش و آرا یارهایمع یاصل یشعارها ،یاخالق یباال یارهایاز مع یبا مالحظه بودن و برخوردار ،یزیتم ،یقگیسل خوش

 تیادارک ادراک فرد از رفتار و شخص یممكن است به بازنگر یو مكان یو نامتناسب در هر زمان بیو غر بیعج شیپوشش و آرا ایزشت  رفتار

 .منجر شود یو

 تیر جنسنشانگ دیمختلف مناسب باشد؛ لباس مردان و زنان با یمناسبتها یمتعادل بوده و از نظر اندازه، طول، سبک و تناسب برا دیپوشش با نوع

 .دیو نامتعارف اجتناب به عمل آ بیو غر بیعج یحال از مدلها نیآنان باشد و در ع

پوشش نشانگر  ز،یمردان ن یآخر( درخواهند آمد و برا سانیزنانه آنهاست كه در كسوت زنان)قد تیزنان، انتخاب لباس، نشانگر شخص یبرا

 .را بر دوش خواهد گرفت یشیكش تیكه بار مسئول یبدل شدن به فرد یاست؛ برا یو مردانگ یقگیخوشسل

 یممكن است در دانشگاه به عنوان مدلها ایمتداول در دن یو مدها قههایروندها و سل یبرخ ش،یلباس و آرا یوههایمداوم ش رییسبب تغ به

 .داده شوند صینامناسب تشخ

 .قبول اعالم كند رقابلیو غ رمتناسبیخاص را غ وهیمد و ش کی واندتیدانشگاه م استیر یدانشكده پس از مشورت با كاركنان خود و شورا سیرئ

 .شود دهیكفش پوش دیدانشگاه حتما با یعموم یمحوطهها یدر تمام -

 .به اجرا گذاشته شود دیهمواره با ،یظاهر تیو مراقب مراقبت دائم از وضع یزگیپاك -

 .استبدن نما ممنوع  ایپشت باز و  ،یبند ن،یآست یلباس و پوشش نامناسب، لباس ب -

 .باشدیمجاز نم زیزانو ن یلباس چسبان و چاک باال -

 .زانو و بلندتر از آن باشند ریتا ز دیو دامنها با راهنهایپ -

 .نامتعارف اجتناب شود یو مرتب بوده و از مدلها و رنگها زیتم دیمو با شیآرا -

 .گردندیم یبدن، نامناسب تلق یاعضا ریجفت( و سا کیاز  شیاز حد نرمه گوش)ب شیسوراخ كردن ب -

 .است یكفش الزام دنیو محوطه دانشگاه پوش یدر اماكن عموم -



95 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

 كایآركانزاس آمر یالتیا دانشگاه *

 نما باشندو بدن یادار، خمرهكوتاه، سوراخ دیها نبالباس

 نیا تینسبت به رعا انیپسر و دختر در نظر گرفته و دانشجو انیپوشش دانشجو یرا برا یضوابط و مقررات خاص كایآركانزاس آمر یالتیا دانشگاه

 .ضوابط ملزم هستند

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیدختر و پسر ا انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یهادستورالعمل كایآركانزاس آمر یالتیا دانشگاه

 ؛یقهرمان یورزش ناتیدر برنامه تمر انیدانشجو یمقررات پوشش برا *

پوشش مناسب بر تن داشته باشند، منظور از  در داخل و خارج از محوطه دانشگاه، ینیبال یهایو كارآموز ناتیانجام تمر نیدر ح دیبا انیدانشجو

 اسآركانز یالتیاز دانشگاه ا یمثبت و مناسب ریآنان بوده و تصو یهاتیو متناسب با فعال انیاست كه مناسب حرفه دانشجو یپوشش مناسب، پوشش

 .آن ارائه كند یمسابقات قهرمان یورزش ناتینامه تمرو بر

 :كنند تیرا رعا لیمقررات ذ دیهستند با یمسابقات قهرمان یبرا یورزش ناتیكه مشغول تمر انیاز دانشجو کی هر

 ایدانشگاه آركانزاس  یورزش یهامیاز ت کیكنند و هر  یداریخر ATEP لباس چوگان( با نشان ای شرتی)شامل ت یراهنیپ دیبا انیدانشجو -1

 د؛كن نییتع یگریلباس د یكه مرب یرا بر تن داشته باشند، مگر در موارد راهنیپ نیا یمسابقات ورزش ایروزانه  ناتیتمر نیدر ح دیمرتبط با آن، با

 .به داخل شلوار داده شود دیهمواره با راهنیپ ینییلبه پا

در همه حال به صورت واضح و در باالتنه لباس دانشجو قابل  دیبرچسب با نیبه همراه برچسب نام دانشجو باشد و ا دیبا یورزش یهاراهنیپ -2

 .باشد تیرو

 ،یدوزهر گونه مهره ایو نامتعارف و  یرعادیغ یهارنگ یدارا ایو نما بدن ،یادار، خمرهكوتاه، سوراخ یلیخ دینبا یمجازند ول یل یهالباس -3

 .باشد یبهداشت یهاو تخصص یابا شئون حرفه ریمغا یانوشته اینشان 

 .و قرمز مجازند یخاكستر اه،یس ،یاقهوه د،یسف ریمناسب نظ ییهابا رنگ یروادهیتک رنگ و شلوارک پ یشلوارها

مجاز  یاشلوارک قهوه دنیمسابقات خارج از سالن پوش یبرا یبه تن كنند ول یاشلوار قهوه دیمسابقات داخل سالن با یتمام یبرا انیدانشجو

. ستندیو امثالهم مجاز ن یارپنبهیز یشلوارها بپوشند، زین یلونینا ریبادگ یروزمره شلوارها یكارورز ناتیتمر یبرا توانندیم نیاست، همچن

 .باشدیمجاز نم زیاز حد بلند ن شیب یشلوارها

 نیا نكهیهم به شرط اخارج از سالن استفاده از كاله مجاز است آن ناتیفقط در مسابقات و تمر ر گذاشت،كاله بر س توانیدر داخل سالن نم -4

 .دست باشد کی دیسف ای اهیرنگ آن قرمز، س نکیا ای كاله نشان دانشگاه آركانزاس را بر خود داشته باشد،
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و امثال آن مجاز  یراحت یهاو كفش یی( دمپاشودیم هیتوص سیتن یورزش یهااز نوع جلوبسته و پاشنه كوتاه باشند )كفش دیها باكفش -5

 .شودیشمرده نم

. شلوارک رندیمورد استفاده قرار گ دی( نباییهاوا یهاشلوارک ریتند و نقش و نگار متعدد )نظ یهارنگ یدارا یهالباس ریدامن و سا راهن،یپ -6

 باشنیكوتاه ممنوع م یلیو خ نیو تمر دنیمخصوص دو یهاشلوارک باشند، یگریمرب ای یرو ادهیپ یهااز نوع شلوارک دیبا

 باشدیكه جلب توجه كند، مجاز نم یآالتنتیز اینوع سبک مو  چیكوتاه نگه داشته شوند؛ ه هالیو مرتب و سب زیتم دیموها با -7

مجبور به  انیآقا یو شلوارک، ول نیاز ج ریغ یپوشش یعنیداشته باشند،  یررسمیغ یپوشش معمول دیبا انیدانشجو ،یكار یهادر مالقات -8

 راهنیپ ایدامن  دنیها مجبور به پوشخانم نیو همچن ابندیحضور  یادانشگاه در جلسه ندهیبه عنوان نما نكهیمگر ا ستندیاستفاده از كراوات ن

 .ستندین

 كایپن آمر یالتیا دانشگاه *

 نما ممنوع استو بدن یل یهالباس دنیپوش

پسر و دختر در نظر گرفته و  انیپوشش دانشجو یرا برا ی( ضوابط و مقررات خاصی)دانشگاه بهداشت و توسعه انسان كایپن آمر یالتیا دانشگاه

 .ضوابط ملزم هستند نیا تینسبت به رعا انیدانشجو

 انیپوشش دانشجو یرا برا لیذ یهادستورالعمل (Penn State University) كایپن آمر یالتیدانشگاه ا یبهداشت و توسعه انسان دانشگاه

 :دانشگاه در نظر گرفته است نیدختر و پسر ا

 ینیبال یهادر دوره انیمقررات پوشش دانشجو *

است كه دانشجو در  یمقررات مختص به زمان نیكرده است؛ ا نییاتخاذ و تع انیدانشجو یرا برا لیذ یمقررات پوشش ،یپرستار دانشكده

 .ردیگیقرار م ینیالب یهاتیموقع

 .به تن كنند یشگاهیآزما دیروپوش سف کی ،ینیبال یهابخش یالزم است در تمام یارشد و پژوهشگران پرستار انیدانشجو -

 .است یكند، الزام یمعرف یالتیپژوهشگر دانشگاه ا یلباس كه دانشجو را به عنوان دانشجو یبر رو یینصب كارت شناسا -

 یلباس معمول دیزمان مراقبت از كودكان با ،یبهداشت روان ایبهداشت خانواده، جامعه و  رینظ ینیبال یهامختلف دوره یهارشته انیدانشجو -

 .مناسب بر تن داشته باشند

تفاده قرار مورد اس دینما نباتنگ و بدن اریبس یهاشلوارک و لباس شرت،یدوبنده، ت ای یركاب یهاتاپ ،یو شلوار راحت ریگعرق ،یل یهالباس -

 .رندیگ
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مقررات،  نیوضع شود؛ وضع ا ینیبال یهاو بخش مارستانیپوشش و رفتار افراد در ب نهیممكن است در زم زین یگرید ینكته: موارد ضرور *

 .ردیگیاست، صورت م ینیبال یهاكه مسئول آموزش یعلم ئتیاز اعضاء ه یكیتوسط 

 .را ترک كند ینیبال یهااز مقررات پوشش ممكن است از دانشجو درخواست شود بخش یصورت تخط در

 .درج شود یخاط یدانشجو ینیدوره بال یممكن است در نمره كارآموز یتخلف از مقررات پوشش نیهمچن

 

 انگلستان

 

 دانشگاه آكسفورد *

و خارج از عرف را ندارد؛ دختران اجازه پوشیدن لباس كوتاه باالی براساس ضوابط دانشگاه آكسفورد، هیچ دانشجویی اجازه پوشیدن لباس تنگ 

 . زانو، باز و بدون آستین را ندارند

 . پسران دانشجو نیز اجازه بلند كردن ریش و مدل موهای نامناسب را ندارند

دامن بلند با پیراهن سفید هستند؛ پسران  براساس قوانین جدید این دانشگاه، تمام دانشجویان دختر و پسر موظف به انتخاب كت و شلوار یا كت و

 . باید از پاپیون یا كراوات مشكی و سفید و دختران از جوراب مشكی استفاده كنند

 یم انیدانشجو نیرا در دانشگاه اجرا كند. همچن انیمقررات مربوط به پوشش دانشجو یتام داده شده تا تمام اریدانشگاه به معاون دانشگاه اخت نیا

 شته،دا زیظاهر مناسب و تم دیكنند. مردان با زینامناسب پره یلباس ها دنیبر تن كرده و از پوش یدانشگاه لباس رسم یمراسم عمومدر  ستیبا

است. زنان  رشیقابل پذ ریموارد مشابه غ گریگوشواره و د ،یبز شیشود. ر زیپره یافراط یداشته باشد و از مدل ها یعیرنگ طب دیو مو با شیآرا

 دیو شلوارک با نباشد. اندازه لباس، دام ن،یبدون آست ایزانو، پشت باز  یتنگ و باال دیآراسته و مناسب داشته باشند. لباس زنان نبا یظاهر دیبا زین

 تا زانو باشد

 

 دانشگاه بریستول *

« لی»ه ممنوع بوده و پوشیدن شلوارهای طبق ضوابط این دانشگاه لباس باید حداقل بدن را از شانه تا زانو بپوشاند، عریان كردن بخش باالی سین

 . و شلوارک مجاز نیست

 . همچنین لباس ها نباید حاوی عالئم، نشان ها و تصاویر برجسته باشند

 



98 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

 دانشگاه كنت *

 . در این دانشگاه از پوشیدن لباس مذهبی و فرهنگی )برای مثال یقه های مذهبی، حجاب، روسری( توسط دانشگاه استقبال می شود

 فرانسه

 

 Ecole Normale Supérieure دانشگاه *

 آموزش عالی فرانسه، تمام دانشجویان را در دانشگاه های مختلف موظف به رعایت قوانین پوشش كرده است؛ در این دانشگاه كه اولین دانشگاه

 . فرانسه و سی و سومین دانشگاه دنیاست، هیچ دانشجویی مجاز به پوشیدن شلوار كوتاه نیست

 . پوشیدن لباس تنگ، كوتاه و رنگ های روشن در این دانشگاه ممنوع است

 

 CentraleSupélec دانشگاه *

 . ممنوعیت جویدن آدامس، دامن كوتاه برای دختران و شلوارک برای پسران از مهم ترین قوانین پوششی برای دانشجویان این دانشگاه است

 

 كانادا

 

 دانشگاه مونترال *

قوانین پوشش تنها برای نظم دهی و ایجاد امنیت روانی برای  » : دا در توضیح قوانین پوشش برای دانشجویان كالج گفته استآموزش عالی كانا

 .« دانشجویان است

 . برهمین اساس تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مونترال موظف به پوشیدن كفش مناسب برای حضور در كالس هستند

 . ید بی پاشنه و جلوبسته باشدبرای دختران این كفش با

 . پاره نیز ممنوع است« لی»پوشیدن هر نوع لباس و شلوار 

 

 دانشگاه الوال *
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دن دانشجویان دانشگاه الوال مجاز به استفاده از هیچ نوع زیورآالتی نیستند؛ دانشجویان پسر در صورت داشتن ریش و سیبیل موظف به كوتاه كر

 . و مرتب سازی آنها هستند

 . كوتاه برای دانشجویان دختر و پسر الزامی است؛ هیچ دانشجوی دختری اجازه كاشت ناخن، استفاده از الک یا ژل ناخن را ندارد ناخن

 . همچنین سوراخ كردن متعدد گوش هم برای دختران و هم برای پسران ممنوع است

 

 استرالیا

 دانشگاه ملی استرالیا *

استرالیا، تمام دانشجویان دختر موظف به پوشیدن شلوار هستند و به دانشجویانی كه با دامن در فضای براساس قانون وزارت علوم و تحقیقات 

 . دانشگاهی حاضر شوند، اجازه ورود به كالس داده نمی شود

 دانشگاه سیدنی *

 . دانشجویان دختر در دانشگاه سیدنی، موظف به پوشیدن جوراب شلواری و لباس پوشیده هستند

این دانشگاه، كفش چرم براق ممنوع است و در صورتی كه آنها قوانین را رعایت نكنند، به عنوان دانشجوی بی انضباط شناخته می برای پسران 

 .شوند

 

 

 

 

 ایدر شرع مقدس و  یثانو ایو  یكه به عنوان احكام اول یترک فعل و قول ایقانون، معروف و منكر عبارتند از هر گونه فعل، قول و  نیـ در ا1 ماده

 .منع شده باشد ایمورد امر قرار گرفته و  ن،یقوان

از  انیاز آمران به معروف و ناه تیحما قانون

 مجلس شورای اسالمی 23/1/1394مصوب منکر
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 .مالک عمل خواهد بود هیفق ینظر مقام ول ،یـ در احكام حكومت تبصره

 .و بازداشتن از منكر است یبه معروف و نه گرانیاز منكر، دعوت و واداشتن د یـ امر به معروف و نه2 ماده

 .بوده و بدون تجسس مشخص باشد یاست كه علن یقانون ناظر به رفتار نیاز منكر در ا یـ امر به معروف و نه3 ماده

آحاد مردم و دولت است و  فهیآن وظ یو نوشتار یزبان است كه مراتب یو عمل ینوشتار ،یزبان ،یاز منكر، قلب یـ مراتب امر به معروف و نه4 ماده

 .دولت است فهیمقرر كرده تنها وظ نیكه قوان یآن در موارد و حدود یمرتبه عمل

 د،یو حقوق اشخاص گرد یخصوص میجان، مال، مسكن، شغل و حر ت،یثیتوان متعرض ح یاز منكر نم یامر به معروف و نه یـ در اجرا5 ماده

 .كند زیقانون تجو كه یمگر در موارد

 لیوسا زیها و ن مارستانیمشترک آپارتمان ها، هتل ها، ب یمانند قسمت ها رند،یگ یعموم قرار م دیكه بدون تجسس در معرض د یـ اماكن تبصره

 .ستین یخصوص میمشمول حر هینقل

افترا، ضرب، جرح و قتل  ن،یتوه لیاز منكر به اعمال مجرمانه از قب یحق ندارد به عنوان امر به معروف و نه یگروه ایشخص  چیـ ه6 ماده

 .شود یمجازات م ،ی. مرتكب طبق قانون مجازات اسالمدیمبادرت نما

و صدور  ستین قیتعل ایو  فیقابل تخف ند،یاز منكر نما یكه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناه یـ مجازات اشخاص7 ماده

  .باشد ینم قیازات قابل تعوحكم مج

 ی( قانون مجازات اسالم614جرم حسب مورد مطابق ماده ) یجنبه عموم ند،یدم از حق خود گذشت نما یایاول ای هی عل ٌ یـ چنانچه مجن تبصره

مصوب  ی( از كتاب دوم قانون مجازات اسالم286و تبصره ماده ) 76(2/3/1375بازدارنده مصوب  یو مجازات ها راتی)كتاب پنجم ـ تعز

 .شود یم یدگیرس 1/2/139277

                                                

 

زوال  ایمنافع  ایاز حواس  یكینقص  ایفقدان  ای یمیبه مرض دا یمنته ایاز اعضا  یاز كار افتادن عضو ایشكستن  ایوارد آورد كه موجب نقصان  یضرب ایجرح  یگریهر كس عمداً به د -614ماده » -1
گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد  گرانید ایمرتكب  یتجر میب ایجامعه  تیو امن انتیو صنظم  رموجب اخالل د یكه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام و یگردد در موارد هیعلیعقل مجن

 .شود یمحكوم م زین هیبه پرداخت دمرتكب  هیعلیشد و در صورت درخواست مجن

 «.محكوم خواهد شدسال حبس  کیچاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا  ایفوق نشود و آلت جرح اسلحه  عاتیبه ضا یكه جرح وارده منته یدر صورت -تبصره

 
پخش مواد  ب،یكشور، احراق و تخر یاخالل در نظام اقتصاد ب،یكشور، نشر اكاذ یخارج ای یداخل تیامن هیافراد، جرائم عل یجسمان تیتمام هیعل تجنای مرتكب گسترده، طور به كس هر –286ماده  »-2

 ایافراد  یجسمان تیورود خسارت عمده به تمام ای یكشور، ناامن یدر نظم عموم دیكه موجب اخالل شد یمعاونت در آنها گردد به گونه ا ایمراكز فساد و فحشا  ركردنیدا ایو خطرناک  یكروبیو م یسم

 .گردد یاالرض محسوب و به اعدام محكوم م یگردد مفسد ف عیفحشا در حد وس ایسبب اشاعه فساد  ای ،یو خصوص یاموال عموم
علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز  ایو  عیفحشا در حد وس ایاشاعه فساد  ایو خسارت عمده  رادیا ،یناامن جادیا ،یهرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عموم –تبصره

 «.شود یشش محكوم م ایدرجه پنج  یریجرم، مرتكب به حبس تعز انباریز جینتا زانینباشد، با توجه به م یگرید یمشمول مجازات قانون ینكند و جرم ارتكاب
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توانند نسبت به مقامات،  یم نیارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوان حت،ینص ر،یـ مردم از حق دعوت به خ8 ماده

مؤسسات و  ،یدولت یسه  گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت ها یقواو  تیحاكم یاجزا یو كاركنان تمام رانیمسؤوالن، مد

نسبت به آنها  یو مقررات عموم نیكه شمول قوان ییدستگاه ها هیمسلح و كل یروهاین ،یانقالب اسالم ینهادها ،یردولتیغ یعموم یدهانها

 .از منكر كنند ینام است، امر به معروف و نه حیتصر ایمستلزم ذكر 

هر نوع مانع و مزاحمت كه به  جادیكنند. ا جادیاز منكر مانع ا یامر به معروف و نه یحق ندارند در برابر اجرا یحقوق ای یقیـ اشخاص حق9 ماده

در مورد  گردد. یدرجه هفت م ینقد یجزا ای یریبه حبس تعز تیموجب قانون جرم شناخته شده است؛ عالوه بر مجازات مقرر، موجب محكوم

انفصال موقت  ا،یمزا ایكسر حقوق  خ،یاخطار، توب د،یتهد قیاز طر یو ادار یقانون اراتیاخت ایكه با سوء استفاده از قدرت  یافراد ،یحقوقاشخاص 

 عالوهاز منكر شوند؛  یمانع اقامه امر به معروف و نه ازات،یحقوق و امت ریاز سا تیمحروم ت،یخدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعال رمحلییدائم، تغ ای

 یمحكوم م 78ی( قانون مجازات اسالم20حسب مورد به مجازات بند )پ( ماده ) ،یبه تخلفات ادار یدگیبه موجب قانون رس یادار تیبر محكوم

 .شوند

 یستاد قرار م اری( در اخت%100در بودجه ساالنه صددرصد ) ینیب شیبه خزانه كل كشور با پ زیماده پس از وار نیا یـ وجوه حاصل از اجرا تبصره

 .ردیگ

 ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یاسالم یجمهور یمایسازمان صدا و س ،یو فناور قاتیـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحق10 ماده

 یاقامه امر به معروف و نه طیمكلفند شرا یفرهنگ ینهادها و دستگاه ها ریها و سا یشهردار ن،یمستضعف جیسازمان بس ،یاسالم غاتیسازمان تبل

 .فراهم كنند یآموزش و اطالع رسان قیخصوص را از طر نیدر ا یعموم یها یو باال بردن سطح آگاه راز منك

                                                

 

 نیشود، ا یمحكوم م ریتا دو مورد از موارد ز کیبار آن به  انیز جیو نتا یقانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكاب نی( ا143بر اساس ماده ) یكه شخص حقوق صورتی در –20ماده »-3

 :ستین یقیامر مانع از مجازات شخص حق
 یانحالل شخص حقوق –الف

 مصادره كل اموال –ب
 مدت پنج سال یحداكثر برا ایبه طور دائم  یاجتماع ای یشغل تیچند فعال ای کیاز  تیممنوع –پ
 مدت پنج سال یحداكثر برا ایبه طور دائم  هیسرما شیافزا یبرا یاز دعوت عموم تیممنوع –ت
 مدت پنج سال یحداكثر برا یاز اسناد تجار یاز اصدار برخ تیممنوع –ث
 ینقد یجزا –ج

 رسانه ها لهیبه وس تیانتشار حكم محكوم –چ

 «.شود یكنند، اعمال نم یم تیكه اعمال حاكم یدر موارد یردولتیغ یعموم ایو  یدولت یماده، در مورد اشخاص حقوق نیمجازات موضوع ا –تبصره
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 .ختصاص دهدرا ا یا ژهیقانون شعب و نیبه جرائم موضوع ا یدگیدر رس عیمكلف است به منظور تسر هییـ قوه قضا11 ماده

 1/10/1371مصوب   جیاز بس ییقضا تی( قانون حما4موضوع ماده ) ییقضا یها تیاز منكر مشمول حما انیـ آمران به معروف و ناه تبصره

 .گردند یم 79یاسالم یمجلس شورا

 یذ یدستگاه ها ریو سا یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ،یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیـ وزارت امور خارجه، سازمان م12 ماده

 .آگاه كنند یشؤون اسالم تیو مقررات و رعا نیورود به كشور نسبت به قوان نیرا قبل و ح یربط موظفـند اتباع خارج

به علت عدم  ییدر صورت شناسا اینشود و  ییشناسا یواقع شود و جان یتیاز منكر جنا یكه نسبت به آمر به معروف و ناه یـ در موارد13 ماده

دم حسب مورد، پس از صدور حكم  یایاول ای هیعل یٌمجن یاز سو هید یدر مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضا هیناتوان از پرداخت د یتمكّن مال

 .شود یقانون پرداخت م نی( ا9از محل تبصره ماده ) هید ،ییمرجع صالح قضا یاز سو یقطع

 هیحسب مورد نسبت به وصول د یو یول ای هیعل یٌتواند در صورت اذن مجن یكند، ستاد م دایپ یتمكّن مال ایشود  ییشناسا یـ هر گاه جان تبصره

 .دیاقدام نما ییمحاكم قضا قیو خسارات مربوطه از طر

  نیی( قانون آ66توانند مطابق ماده ) یم دهیاز منكر به ثبت رس یامر به معروف و نه نهیكه اساسنامه آنها در زم یمردم نهاد یـ سازمان ها14 ماده

 .اقدام كنند 80آن یو تبصره ها یفریك یدادرس

وارد شود؛  یجان ای یجسم بیكند، آس یقانون اقدام م نیاز منكر موضوع ا یامر به معروف و نه یكه در مقام اجرا یـ هر گاه به فرد15 ماده

مصلحت نظام و  صیمجمع تشخ 2/10/1391مصوب  ثارگرانیبه ا یمزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسان یو جان یجسم بیحسب مورد آس

 .شود یم نییآن احراز و تع یینامه اجرا نییآ

 ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم ،یانتظام یروین ه،یی: قوه قضاندگانیمتشكل از نما یكشور تهیكم شنهادیبا پ یجانباز ایـ احراز شهادت  تبصره

 . ردیگ یصورت م تداریدادگاه صالح صیو ستاد با تشخ ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

                                                

 

 لیقانون تشك نیدر ارتباط با اجراء ا یانقالب اسالمسپاه پاسداران جیمقاومت بس یرویدر ن انیجیبس ییو قضا یو خدمات حقوق تیقانون دفاتر حما نیاز افراد موضوع ا تیبه منظور حما - 4ماده  »-4

 .گرددیم

 «.اقدام كنند لیعنوان وكاز طرف افراد مذكور، به یمراحل دادرس هیدر كل توانندیدفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكالء م نیا یكارشناسان حقوق - تبصره
ابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت مردم نهادی كه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منـ سازمان های  66ماده  »-5

 .و در تمام مراحل دادرسی شركت كنندعمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتكابی در زمینه های فوق اعالم جرم كنند 
ون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ـ در صورتی كه جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، كسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجن 1تبصره 

 .م می دهندقیم یا سرپرست قانونی، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان های مذكور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات الزم را انجاولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می شود. اگر ولی، 

 .آگاه كنندنهاد مربوطه، های مردمدیدگان جرایم موضوع این ماده را از كمک سازمانـ ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مكلفند بزه 2تبصره 
قضاییه شود و به تصویب رییس قوهماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همكاری وزیر كشور تهیه میتوانند در اجرای این ماده اقدام كنند، در سهنهاد كه میهای مردمـ اسامی سازمان 3تبصره 

 «.رسدمی
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 :است ریز فیشود؛ عهده دار وظا یم دهیقانون ستاد نام نیاز منكر كه در ا یـ ستاد امر به معروف و نه16 ماده

 .ربط یذ یآن به مباد شنهادیاز منكر و پ یامر به معروف و نه یو اجرا جیترو نهیدر زم یاساس یها یها و خط مش استیس نییـ تع1

 از منكر یمربوط به امر به معروف و نه یها استیس یریشكل گ یـ تبادل اطالعات و نظرات برا2

 علل ترک معروف و ارتكاب منكر یابی شهیو ر یشناس بیـ آس3

 یرفتار یالگوها نییـ تع4

 یامر به معروف و نه ضهیدر امور مربوط به فر یعموم یو رسانه ها یادار یجهت مشاركت همه  جانبه آحاد مردم و دستگاه ها یساز نهیـ زم5

 از منكر

 ربط یقانون و انعكاس آن به مراجع ذ نیا یـ رصد اقدامات انجام شده در اجرا6

 سطوح مختلف جامعه یبرا یآموزش یراهبردها نیـ تدو7

 گسترش فرهنگ آن جیاز منكر و ترو یامر به معروف و نه نهیدر زم قیو تحق ـ آموزش و پژوهش8

 فعال یمردم یها و تشكل ها تیجمع لیها و كمک به تشك تیظرف ییـ شناسا9

 از منكر انیآمران به معروف و ناه یهمه جانبه از اقدامات قانون تیـ حما10

 فرهنگ عفاف و حجاب ییاجرا یستاد در خصوص راهكارها فیدر ارتباط با تكال یانقالب فرهنگ یعال یمصوبات شورا یریگیـ پ11

 سه  گانه و مردم یو قوا یـ ارائه گزارش ساالنه به مقام معظم رهبر12

 یامر به معروف و نه نهیكه در زم یمردم نهاد یسازمان ها یستاد، نسبت به صدور مجوز برا یـ وزارت كشور پس از كسب نظر مشورت1 تبصره

  .دینما یدارند، اقدام م تیاز منكر قصد فعال

در موضوعات مرتبط با امر به  ییمایتجمع و راهپ یبرا یو حقوق یقیتوانند درخواست اشخاص حق یم یو شهرستان یاستان یـ ستادها2 تبصره

 یبخشدار ای ی، فرماندار یخود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استاندارد ینظر مشورت د،ییو در صورت تأ یاز منكر را بررس یمعروف و نه

 .ارسال كنند
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 ند؛ی( استنكاف نما2( و )1) یبدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره ها ییمراجع قضا صیربط با تشخ یـ هر گاه مسؤوالن ذ3 تبصره

 .باشند یم 81(2/3/1375بازدارنده مصوب  یو مجازات ها راتیب پنجم ـ تعز)كتا ی( قانون مجازات اسالم570مستوجب مجازات موضوع ماده )

 یقوا یرؤسا ،82یخدمات كشور تیری( قانون مد5موضوع ماده ) ییاجرا یوزرا، مسؤوالن دستگاه ها یها تیمسؤول یستاد، ناف فیـ وظا4 تبصره

 .باشد یقانون مقرر شده، نم نیدر ارتباط با آنچه در ا یو ضابطان دادگستر ییسه  گانه و مراجع قضا

امر به معروف  یو اجرا ینسبت به فرهنگ ساز نیدر چارچوب قوان انیجیآحاد بس یریموظف است با به  كارگ نیمستضعف جیـ سازمان بس17 ماده

 .اقدام كند یاز منكر در مرتبه زبان یو نه

 .باشد یشده است، نم ینیب شیكه در قانون پ یدر موارد جیبس ییضابطان قضا تیمسؤول یماده ناف نیـ مفاد ا1 تبصره

  :شود یاصالح م ریبه  شرح ز 1/10/831371مصوب  جیاز بس یقضائ تی( قانون حما1( ماده )3ـ تبصره )2 تبصره

از منكر موضوع ماده  یامر به معروف و نه یمرتبه  عمل یبرا نیمستضعف جیسازمان بس یاز منكر با همكار یـ ستاد امر به معروف و نه3 تبصره

از  یبه عنوان ضابطان امر به معروف و نه نیمستضعف جیاز سازمان بس ازیافراد مورد ن یاز منكر برا انیاز آمران به معروف و ناه تی( قانون حما4)

 .برگزار كند یمنكر دوره آموزش

و مراكز  یخصوص یو مؤسسات و شركت ها 8/7/1386مصوب  یخدمات كشور تیری( قانون مد5موضوع ماده ) ییاجرا یـ دستگاه ها18 ماده

 .باشند یقانون م نیا تیموظف به رعا یصنف یو واحدها یو اماكن عموم یخدمات عموم

 :است ریاز منكر به شرح ز یستاد امر به معروف و نه یـ اعضا19 ماده

 ستاد سیائمه جمعه به عنوان رئ یاستگذاریس یاز ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورا یكیـ 1

                                                

 

 یاساسآنان را از حقوق مقرر در قانون ایافراد ملت را سلب كند  یشخص یبرخالف قانون، آزاد كهیحكومت یوابسته به نهادها و دستگاهها نیاز مقامات و مأمور کیهر  -1381اصالحی   570ماده  »-6
قانون اصالح ماده مطابق  یاهد شد. )اصالحبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خو یپنج سال از مشاغل حكومت تاکی تیعالوه بر انفصال از خدمت و محروم دیمحروم نما رانیا یاسالم یجمهور

 «(81مصوب ی( قانون مجازات اسالم570)
نام است از  حیتصر ایكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و  ییهادستگاه هیو كل یدولت یهاشركت ،یردولتیغ یعموم ینهادها ایمؤسسات  ،یوزارتخانه ها، مؤسسات دولت هی: كلیدستگاه اجرائ-5ماده  »-7

 «.شوندیم دهینام یدستگاه اجرائ ،یدولت یها مهیو ب ابانكه ،یبانک مركز ران،یا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز ران،ینفت ا یشركت مل لیقب

 
عدم اقدام به  ایو  گرید نیصورت عدم حضور ضابطهنگام برخورد با جرائم مشهود در هییقوه قضا نیهمانند ضابط شودیاجازه داده م یسپاه پاسداران انقالب اسالم جیمقاومت بس یرویبه ن - 1ماده  »-8

 .الزم را به عمل آورند یاقدامات قانون ییگزارش به مراجع قضاو ارسال هیاز امحاء آثار جرم و فرار متهم و ته یریآنان به منظور جلوگ ازیاعالم ن ایموقع آنها و 
 یرویمقاومت ن یهامجاز رده نیمسئول یمشهود از سودر جرائم نیمتهم لیتحو ایمكلفند در صورت ارجاع گزارش و  رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویو مراجع ن یردادگست نیضابط هیكل - 1 تبصره

 .ندینما ییبه مراجع قضا یارسال مدارکمهیرا ضم جیگرفته و گزارش بس لیمتهم را تحو یسپاه پاسداران انقالب اسالم جیمقاومت بس

 .باشدیم جیمقاومت بس یروین یبه عهده فرمانده 1مقاومت مذكور در تبصره  یهارده نییتع - 2 تبصره
 یروهاید اجرا خواهد كرد. ننموده باشن افتیدر مزبوریرویفرا گرفته و مجوز مخصوص را از ن نهیزم نیالزم را در ا یكه آموزشها یافراد قیفوق را از طر فهیسپاه، وظ جیمقاومت بس یروین - 3 تبصره

 «.دهندمذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه 
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 كشور ریـ وز2

 اطالعات ریـ وز3

 یفرهنگ و ارشاد اسالم ریـ وز4

 آموزش و پرورش ریـ وز5

 یو فناور قاتیعلوم، تحق ریـ وز6

 صنعت، معدن و تجارت ریـ وز7

 ن ناظرو انتخاب مجلس به عنوا یفرهنگ ونیسیكم شنهادیبه پ یاسالم یمجلس شورا ندگانیـ دو نفر از نما8

 هییقوه قضا سیرئ اریتام االخت ندهیـ نما9

 رانیا یاسالم یجمهور یمایسازمان صدا و س سیـ رئ10

 یاسالم غاتیسازمان تبل سیـ رئ11

 رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویـ فرمانده ن12

 جیسازمان بس سیـ رئ13

 ستاد ائمه جمعه ریـ دب14

 هیعلم یحوزه ها یعال یـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورا15

 خواهران هیعلم یحوزه ها یعال ینفر مجتهده به انتخاب شورا کیـ 16

 ستاد سیستاد به انتخاب رئ ریـ دب17

 .ستاد در جلسات شركت كنند یاعضا یتوانند به جا ینم گریـ اشخاص د1 تبصره

 .قانون الزم االجرا است نیربط ابالغ و در چارچوب ا یذ یجهت اجراء به مباد سیـ مصوبات ستاد توسط رئ2 تبصره

 .دهند ینظر ستاد انجام م ریقانون را ز نیمحوله در چارچوب ا فیوظا یو شهرستان یاستان یـ ستادها20 ماده

 :ستاد استان عبارت است از یاعضا

 ستاد سیـ امام جمعه مركز استان به عنوان رئ1

 ـ استاندار2
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 كل اطالعات استان ریـ مد3

 یكل فرهنگ و ارشاد اسالم ریـ مد4

 كل آموزش و پرورش ریـ مد5

 ستاد سیاستان با انتخاب رئ یاز دانشگاه ها یكی سیـ رئ6

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیـ رئ7

 استان به عنوان ناظر ندگانیبه انتخاب مجمع نما یاسالم یمردم استان در مجلس شورا ندگانیـ دو نفر از نما8

 ـ دادستان مركز استان9

 استان یاسالم غاتیكل سازمان تبل ریـ مد10

 استان یاسالم غاتیتبل یهماهنگ یشورا سیـ رئ11

 استان یمایكل صدا و س ریـ مد12

 ـ فرمانده ناجا در استان13

 ـ فرمانده ارشد سپاه در استان14

 ستاد ائمه جمعه استان ریـ دب15

 استان هیعلم یحوزه ها یاستان به انتخاب شورا هیمدارس علم رانیز مدنفر ا کیـ 16

 خواهران در استان هیمدارس علم ریـ مد17

 ستاد سیستاد به انتخاب رئ ریـ دب18

 .عهده دار است زیستاد شهرستان مركز استان را ن تیـ ستاد استان مسؤول تبصره

 :ستاد شهرستان عبارتند از یاعضا

 ستاد شهرستان سیشهرستان به عنوان رئـ امام جمعه 1

 ـ فرماندار2

 اداره اطالعات شهرستان سیـ رئ3

 آموزش و پرورش شهرستان ریـ مد4
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 ستاد شهرستان در صورت وجود سیشهرستان به انتخاب رئ یاز دانشگاه ها یكی سیـ رئ5

 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ریـ مد6

 شهرستان یماداره فرهنگ و ارشاد اسال سیـ رئ7

 به عنوان ناظر یاسالم یشهرستان در مجلس شورا ندگانینما ای ندهیـ نما8

 ـ دادستان شهرستان9

 واحد خبر در شهرستان سیـ رئ10

 یاسالم غاتیاداره تبل سیـ رئ11

 شهرستان یـ فرمانده انتظام12

 ـ فرمانده سپاه13

 شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود هیمدارس علم رانینفر از مد کیـ 14

 ستاد شهرستان در صورت وجود سیخواهران شهرستان به انتخاب رئ هیاز مدارس علم یكی ریـ مد15

 ستاد سیستاد به انتخاب رئ ریـ دب16

 .كنند دایشخصاً در جلسات حضور پ دیمذكور با یستادها یاز اعضا کیـ هر 1 تبصره

آنها الزم  یشود كه برا یربط ابالغ م یذ یجهت اجرا به مباد سیقانون توسط رئ نیموضوع ا اراتیاد در چارچوب اختـ مصوبات ست2 تبصره

 .االجرا است

 یو مصوبات آن منوط به رأ ابدی یم تیمطلق اعضا رسم تیقانون با حضور اكثر نی( ا20ماده و ماده ) نیموضوع ا یـ جلسات ستادها3 تبصره

 .مطلق حاضران است تیاكثر

بار به  کیقانون حداقل شش ماه  نیا یاجرا یقانون موظفند گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگ نیموضوع ا ییاجرا یـ دستگاه ها21 ماده

 .ستاد ارائه دهند

 یمجلس شورا یفرهنگ ونیسیاز منكر به كم یامر به معروف و نه یایـ ستاد موظف است گزارش عملكرد ساالنه خود را در هفته اح22 ماده

 .دیارائه نما یاسالم
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 یردولتیغ یكمک به اشخاص حقوق»( ـ 17از منكر جدول شماره ) یامر به معروف و نه یایبودجه ستاد اح فیـ عالوه بر استفاده از رد23 ماده

 نیربط موضوع ا یذ ییاجرا یاه هادستگ یشود از بودجه فرهنگ یبه دولت اجازه داده م(« 9جدول شماره ) 540000 فی( رد3موضوع جزء )

 .از منكر اختصاص دهد یقانون به امر به معروف و نه

 .شود یو ابالغ م بیقانون تصو نیقانون توسط ستاد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجرا شدن ا نیا ییـ دستورالعمل اجرا24 ماده

و نود و چهار  صدیو س كهزاریماه  نیو سوم فرورد ستیمورخ ب كشنبهیروز  یو چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علن ستیفوق مشتمل بر ب قانون

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 2/2/1394 خیشد و در تار بیتصو یاسالم یمجلس شورا

 یجانیالر یـ عل یاسالم یمجلس شورا سیرئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

لزوم اجرای صحیح و دقیق قانون یاد شده، در راستای و با عنایت به  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر 24در اجرای مفاد ماده 

 شود:زیر تصویب میبه شرح مواد تبیین موضوعات فرعی، ایجاد  فهم مشترک و وحدت رویه در اجرای آن، دستورالعمل اجرایی قانون مورد اشاره 

 اصطالحاتـ  1ماده 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر  24دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 

 25/02/1401( اصالحی 1394)مصوب 
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 یاسالم یمجلس شورا 1394 /1 /23از منكر مصوب  انیاز آمران به معروف و ناه تیقانون: قانون حما

 آن یاز منكر و اصالحات بعد انیاز آمران به معروف و ناه تیقانون حما یی: دستورالعمل اجرادستورالعمل

 قانون 19مصرح در ماده  یستاد: اعضا یاعضا

   از منكر یامر به معروف و نه مركزی: ستاد ستاد

  یبالانق یو نهادها یدولتریغ یعموم یهادهای و كلیه نخدمات كشور تیریقانون مد 5ماده  ییاجرا یها: دستگاهییاجرا دستگاه

 از منكر یامر به معروف و نه ی: شوراهاشورا

، كشوریقانون در سه سطح  20و  19ساختار به استناد مواد  نیاست. ا ییاجرا -یساختار ادار یدارا ،یقانون فیانجام وظا یـ ستاد برا 2 ماده

ستاد و نظارت  یو مال یادار ،ییو اداره امور اجرا تیهدامسؤولیت . دشوو مقررات مربوط اداره می نیو در چارچوب قوان فیتعر یو شهرستان یاستان

 . است ریعهده دب ستاد بر یمصوبات جلسات اعضا یریگیو پ

ستاد كشور فعالیت  یابالغ یهایو خط مشها استیستاد استان در چارچوب قانون، س و تحت نظارت  یـ ستاد شهرستان با هماهنگ  تبصره

 كند.می

های ابالغی، از بین اشخاص حقیقی غیر عضو،  حداقل دو نفر را در چارچوب شاخصستاد استان  ریدبرئیس ستاد استان برای انتخاب  -3ماده 

انتخاب و با  ستاد استان سئیرمه، از سوی ها در صورت تأیید برناجهت تطبیق شرایط و تأیید برنامه ارایه شده به دبیر ستاد معرفی و یكی از آن

 .شودحكم رئیس ستاد مركز به این سمت منصوب می

های  ابالغی ستاد، از بین اشخاص حقیقی غیر عضو، در چارچوب شاخصستان شهرستاد  ریانتخاب دب یستان براشهرستاد  سیرئ - 4ماده 

 سئیرها در صورت تأیید برنامه، از سوی ه به دبیر ستاد استان معرفی و یكی از آنحداقل دو نفر را جهت تطبیق شرایط و تأیید برنامه ارایه شد

  .شودشهرستان انتخاب و  با حكم رئیس ستاد استان به این سمت منصوب میستاد 

شود و در ل میدر تقسیمات كشوری كوچكتر از شهرستان، ستاد امر به معروف  و نهی از منكر زیر نظر رئیس ستاد شهرستان تشكی -5ماده 

خواهد بود و در صورت عدم برگزاری نماز جمعه، شورای امر به  4و  3صورت برگزاری نماز جمعه، انتصاب رئیس و دبیر آن به ترتیب مقرر در مواد 

دبیر استان و با حكم   دییتأ، ستاد شهرستان رئیس شنهادیبا پمعروف و نهی از منكر به ریاست یكی از ائمه جماعت شاخص یا روحانیان شاخص 

 دار وظایف محوله خواهد بود.شهرستان، عهده ستادرئیس 

 ها عبارتند از:شهر ها وبخشو شوراهای ستاد  یاعضا - 1تبصره

با  یو اجتماع یهای  فرهنگهای فعال در عرصهتیشخصمعتمدین و از  نفر 3و  ، رئیس شورای شهرهای متناظر شهرستانمسؤوالن دستگاه

 ستاد شهرستان سئیخاب رانت
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 یابد.ها پس از اخذ تأییدیه از مراجع ذیصالح و تأیید ستاد باالتر انجام می: انتصاب افراد شاغل در ستاد2تبصره

در صورت احراز عدم صالحیت یا از دست دادن صالحیت هر یک از دبیران، مراتب در كمیته احراز صالحیت در ستاد باالتر بررسی و در  -6ماده 

 شود.ورت تأیید عدم احراز صالحیت برای استمرار مسؤولیت، لغو حكم دبیری وی، توسط دبیر ستاد باالتر از رئیس ستاد باالتر درخواست میص

تبصره: در صورت اتمام زمان حكم مسؤولیت و یا تشخیص عدم احراز صالحیت دبیر فعلی، دبیر جدید حسب مورد بر اساس مقررات مواد سه تا 

 شود.ب میپنج انتخا

جلسه داده و براساس  لیتشك (ی)فصل چهار بار یحداقل سالها و شهرستاناستان  ستاد ماه( و ششبار )هر  دو یستاد حداقل سال یـ اعضا 7 ماده

 .شودیها اداره مجلسات آن ،ینامه داخل نییآ

 .دشویم لیالعاده تشكفوقجلسه یا درخواست حداقل نیمی از اعضا، ستاد  سیرئ صیـ با تشخ1 تبصره

های  كشوری و استانی، های الزم و كارشناسی در خصوص موضوعات قابل طرح و تنظیم دستور جلسه ستادبه منظور انجام بررسی -2تبصره

به میزان الزم  سازی دستور جلسه و تسهیل در تصویب مصوبات اعضای اصلی ستاد،شود و برای آمادهكارگروه نمایندگان اعضای ستاد، تشكیل می

 پردازند.بندی میبه بحث و بررسی و جمع

 ها هستند.اعضای كارگروه مذكور در تبصره دو، ترجیحاً دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منكر دستگاه -3تبصره 

تواند از كاركنان سایر قانون، می های مقرر در مواد مختلفستاد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت انجام مأموریتـ  8ماده 

های دولتی، نهادهای انقالبی و نیروهای مسلح )از طریق ستاد كل نیروهای مسلح(، نیروی مأمور درخواست كند. در این صورت دستگاه

 های مذكور مكلف به اعطای مأموریت همراه با حقوق به نیروهای مورد نظر ستاد خواهند بود.دستگاه

از منكر در دستگاه متبوع بوده و  یقانون، مسؤول امر به معروف و نه 18موضوع ماده  یهادستگاه ی، رؤساقانون 16ماده  5ناد بند ـ به است 9ماده 

از منكر دستگاه متبوع،  انیبه معروف و ناه نااز آمر تیو حما تیاز منكر در جامعه هدف خود و هدا یبه معروف و نه امر یو اجرا جیبا هدف ترو

 یهاو برنامه فیشدن وظا ییاجرا یاز منكر دستگاه، منابع و اعتبارات الزم را برا یامر به معروف و نه یشورابه موقع  لیعالوه بر تشكموظفند 

در  هر شش ماهرا  اقدامات به عمل آمده جینتا و نیو تأم ینیبشیدر برنامه و بودجه ساالنه دستگاه پ ، از محل سه درصد بودجه فرهنگیشوراها

ها توسط رئیس ستاد ابالغ شورا فیو حدود وظا اراتیاعضا، اخت نیی. ضوابط مربوط به تعندیبه ستاد ارایه نماضمن گزارش عملكرد و اقدامات 

 .دشویم

مسلح  یاروهیكل ن ستاد قیستاد و از طر یقانون با هماهنگ نیمسلح در چارچوب ا یروهایاز منكر ن یامر به معروف و نه یشوراها -1 تبصره

 خواهد شد. لیتشك

های رمجموعهیز هیكاركنان و ارباب رجوع كل یقانون را به نحو مناسب برا 9و  8قانون موظفند مواد  18های  موضوع ماده دستگاه -2تبصره

 .ندكن یرساندستگاه اطالع
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 نگی دستگاه خود با ستاد هستنددبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منكر، مسؤول امور اداری، اجرایی و هماه -3تبصره

ها در وهله اول مسؤول اقامه امر به معروف و نهی از منكر در دستگاه تحت امر بوده و مكلفند ضمن حمایت از آمران به مدیران دستگاهـ  10ماده 

ی به این تكالیف مصداق ترک فعل و توجه معروف و ناهیان از منكر، اجرای معروف ترک شده و رفع منكر  را تا حصول نتیجه پیگیری كنند. بی

 باشد.مورد قابل تعقیب اداری یا كیفری می حسب

در صورت وقوع هر گونه تعدی و ایجاد مانع نسبت به آمران به معروف یا ناهیان از منكر از سوی مدیران یا كاركنان دستگاه،  مدیران   -11ماده 

 های  وارده را جبران كنند.پیگیری و ضرر و زیانباالتر موظفند مسأله را تا حصول نتیجه مطلوب، 

  ،رندیگقرار می یمورد تعداز سوی هر یک از كاركنان در هر سطحی  از منكر ینه یاامر به معروف  یكه در اجرا یافراد در مورد -12ماده 

ضمن پیگیری و تعقیب اداری یا ، موضوعاز صحت و احر یپس از بررسمكلفند  ها،های استانی و شهرستانی و شوراهای امر به معروف دستگاهستاد

 از آمران به معروف یا ناهیان از منكر به عمل آورد. قضایی شخص خاطی، معاضدت و حمایت قضایی

ستاد مكلف است هر گونه ترک فعل، عدم حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر و ایجاد مانع مدیران در انجام وظایف مقرر را  -13ماده 

 حسب مورد، از طریق مراجع صالح  اعم از كیفری یا اداری تعقیب كند.

 یهایمشو خطها استیقانون، مكلفند در چارچوب س 18موضوع ماده  ییاجرا یهادستگاهشوراهای امر به معروف و نهی از منكر ـ  14 ادهم

باالبردن سطح  به منظور ی در خصوص امر به معروف و نهی از منكرسانرآموزش و اطالعبرای ترویج، ساالنه خود را یی برنامه اجرا، ستاد یابالغ

  به ستاد اعالم كنند. ،از منكر یاقامه امر به معروف و نه طیفراهم آوردن شرا ی وعموم یهایآگاه

 های آموزشی امر به معروف و نهی از منكر بر عهده ستاد است.ریزی و ارایه محتوای كلیه دورهبرنامه -تبصره

( ساالنه خود را در چهارچوب یرسانآموزش و اطالع ،یجی)اعم از ترویی قانون، مكلفند برنامه اجرا 10موضوع ماده  ییهای  اجرادستگاه -15ماده 

 نیتدو ،یعمومهای  یازمنكر و باالبردن سطح آگاه یاقامه امر به معروف و نه طیفراهم آوردن شرا یستاد برا یهای ابالغیها و خط مشاستیس

 و جهت تأیید و ابالغ به ستاد ارایه دهند

های ستاد آن را در رسانه سیتوسط رئ 7شده در ماده  ادیموظفند پس از ابالغ برنامه ساالنه قانون  18 و  10 های موضوع مادهدستگاه -تبصره

  .ندیخود به نحو موثر منتشر نما اریتحت اخت

 راستاد  ازیاعتبارات مورد ن ،یو قضائ ییاجرا یهاقانون هر سال در موافقتنامه بودجه دستگاه 23ماده  یدر اجرا برنامه و بودجهـ سازمان  16 ماده

 .دینمایمنظور م به صورت مستقل

ها و احكام امر به معروف و نهی از منكر را با ، آموزش مبانی، روشقانون، وزارت آموزش و پرورش مكلف است 10در اجرای ماده  -17ماده 

 های  موثر و متناسب با سطح درک مخاطبان، در كتب درسی تمامی مقاطع تحصیلی بگنجاندشیوه
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قانون در بستر فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شورای عالی فضای  16به منظور انجام وظایف مقرر در ماده  -18ماده 

ضای مجازی و احیای امر به معروف و نهی از منكر در بستر تبادل اطالعات و سازی فشناسی مناسب، برای سالممجازی مكلفند ضمن آسیب

 های  اجتماعی سیاستگذاری هوشمند و مؤثر به عمل آورند.ها و شبكهرسانپیام

ی دولتی و های مردمی و شوراهاها در همه سطوح مكلفند به منظور انجام وظایف فرهنگی مقرر در قانون، با حمایت از تشكلستاد -19ماده 

ای آفندی و پدافندی، از ظرفیت فضای مجازی مردمی و تشكیل لشكرهای سایبری امر به معروف و نهی از منكر، به منظور انجام عملیات رسانه

 استفاده حداكثری به عمل آورند.  

های مرتبط ها جهت رسیدگی به پروندهرستانها و شهرئیس دیوان عالی كشور و نیز رؤسای دادگستری استانقانون،  11ماده  یـ در اجرا 20 ماده

های را با لحاظ تعداد پرونده ژهیشعب و ایشعبه قانون ، مكلفند  15با امر به معروف و نهی از منكر و نیز احراز شهادت و جانبازی موضوع ماده 

های مانع ارجاع پرونده به معروف و نهی از منكر، امر ژهیشعب و تشكیل. تشكیل دهندها محاكم و دادسرا، كشور یعالوانیدر دمرتبط، به ترتیب 

 دیگر به این شعب نیست.

های آموزشی امر به معروف و نهی از منكر هستند كه توسط ستاد با همكاری آموزش قوه قضائیه تبصره: قضات شعب ویژه ملزم به گذراندن دوره

   شود.طراحی می

 9های  مربوطه اجرایی نماید و قوه قضائیه در اجرای تكلیف مقرر در تبصره ماده عدت دستگاهقانون را با مسا 9ستاد موظف است ماده  -21ماده 

های به جزای نقدی را در فواصل شش ماهه به ستاد ارایه و مجموع مبالغ حاصله از محل محكومیت یاد شده قانون، مكلف است میزان محكومیت

 . داری كل به حساب ستاد واریز كندرا از طریق خزانه

 ای هیعلیبه مجن یو خسارات پرداخت هیجهت وصول د یقانون اراتیاذن و اخت ه،یقانون، ستاد قبل از پرداخت د 13تبصره ماده  یـ در اجرا 22 ماده

 .دینمایرا اخذ م یو اولیای دم

مستندات مربوط به احراز  تیفور دیبا ق. ستاد استان دشویم لیقانون در ستاد تشك 15موضوع تبصره ماده  یكشور تهیكم رخانهیـ دب 23 ماده

 . دكنیارسال م رخانهیاست، به دب دهید یجان ای یجسم بیاز منكر آس یامر به معروف و نه یرا كه در مقام اجرا یفرد یجانباز ایشهادت 

فع و پرونده را جهت طرح در كمیته ی در اولین فرصت پس از دریافت پرونده، مستندات را بررسی، نواقص آن را ركشور تهیكمدبیرخانه  -24ماده 

قانون  11موضوع ماده  ییقضا ژهیو هساعت به شعب 48ظرف  كند و دبیر كمیته در اولین فرصت تشكیل جلسه داده و نتیجه بررسی را آماده می

 .دینمایم یدگیرسبه موضوع مذكور خارج از نوبت  هو شعب اعالم

االجرا است؛ مگر این كه بر های اجرایی الزمقضایی معتبر و برای بنیاد شهید و سایر دستگاه برای مراجع 15نظر كمیته موضوع ماده  -تبصره

  اساس ادله قطعی برای مرجع قضایی خالف آن احراز شود.

وظیفه به  آیین دادرسی كیفری را برای انجام 30های استانی نیروهای مورد نظر واجد شرایط مقرر در صدر ماده سازمان بسیج و سپاه -25ماده 

 نمایند.قانون جهت آموزش به ستاد  معرفی می 17ماده  2عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منكر موضوع تبصره 
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ها میلیونی افراد واجد شرایط و آموزش دیده در حوزه ضابطی امر به معروف و نهی از منكر را تواند در راستای تشكیل ارتش دهستاد می – 1تبصره

 های استانی معرفی كند.ت در بسیج و طی مراحل دریافت كارت ضابطان به سازمان بسیج و سپاهبرای عضوی

 ها بر عهده ستاد است.ها و استانتعیین سقف تعداد ضابطان امر به معروف و نهی از منكر مورد نیاز در عرصه -2تبصره 

های پایه، مهارتی و تخصصی الزم برای احراز ها و بسیج ، آموزشدستگاهستاد، با مشاركت شوراهای امر به معروف و نهی از منكر  -26ماده 

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب رئیس قوه قضائیه،  6و  5عنوان ضابط امر به معروف و نهی از منكر را با رعایت مواد 

 كند.ویژه ضابطان امر به معروف و نهی از منكر معرفی می شدگان دوره گواهینامه صادر  و جهت صدور كارتبرگزار و برای پذیرفته

های قضایی شهرستان و شهر نسبت به صدور كارت ضابط امر به معروف و نهی از منكر برای های عمومی و انقالب در حوزهدادستان -27ماده 

 اختیار قابل تفویض به دبیر ستاد است.نمایند. این شوند اقدام میبسیجیانی كه پس از گذراندن دوره، از سوی ستاد معرفی می

تا  25ضابطان امر به معروف و نهی از منكر برای انجام مرحله عملی امر به معروف و نهی از منكر باید دارای كارت ویژه موضوع مواد ـ  28 ماده

 این دستورالعمل باشند.  27

توانند از ستاد گری و امر به معروف و نهی از منكر میال در حوزه مطالبههای مردم نهاد فعهای مردمی دارای مجوز و نیز سازمانتبصره : تشكل

ها همراه كند. در این صورت ستاد موضوع را بررسی و در درخواست كنند برای زمان محدود و مشخص، ضابط امر به معروف و نهی از منكر با آن

خواست ستاد برای ضابطان به تعداد مورد نیاز ستاد حكم مأموریت صادر های استانی مكلفند با درصورت احراز ضرورت، سازمان بسیج یا سپاه

  كنند.

نسبت به امر به  اهتمام هر دستگاه زانیم یبررس یبرا یو اختصاص یعموم یهاها، شاخصـ ستاد موظف است با مشاركت همه دستگاه 29 ماده

  .دیها اقدام نمادستگاه یابیابالغ رئیس ستاد، نسبت به ارزو پس از تأیید و  هیآن را ته ریتأث زانیاز منكر و م یمعروف و نه

تبصره: چنانچه پس از ارزیابی عملكرد، كوتاهی و عدم اهتمام كافی دستگاهی نسبت به فریضتین ثابت گردد، ستاد موظف است،  ضمن مطالبه 

گی به تخلفات اداری به مراجع ذی صالح گزارش و تا جدی اصالح امور، موضوع را به عنوان تخلف اداری جهت اقدام در چارچوب قانون رسید

  حصول نتیجه پیگیری كند.

به منظور انجام وظایف پژوهشی مقرر در قانون، پژوهشكده تخصصی امر  ستاد موظف استقانون،  16ماده  8و  3به منظور اجرای بند ـ  30 ماده

 به معروف و نهی از منكر را به ثبت برساند .

های پژوهشی مرتبط با معروفات و منكرات حوزه تخصصی های آماری و یافتهقانون موظفند داده 10های اجرایی موضوع ماده دستگاه -تبصره 

  های ستاد تهیه و ارایه كنند.خود را طبق سیاست

د، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون توسط ستا 16ماده  8و7و بندهای  12و  10به منظور اجرای وظایف آموزشی مقرر در مواد ـ  31 ماده

سازمان اداری و استخدامی كشور، برای تأسیس مراكز آموزش عالی و ضمن خدمت در حوزه تخصصی امر به معروف و نهی از منكر مجوزهای 

 كنند.الزم را به ستاد اعطا می
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 هیالزم را ته یرسم ریو غ یهای رسممحتوا و قالب آموزشقانون،  16ماده  8و7 یبندها زیو ن 12، 10مواد  فیوظا یتاد در راستاس -1تبصره 

 .دكنمی

 تیریمراكز مد زیو ن یبعالوه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك 12و  10مصرح در مواد  یهاقانون سازمان 10ماده  یدر اجرا -2تبصره

)رشته ها، دروس  یهای رسمهت درج آموزشج  ی)ع(المرتضهو جامع ی)ص(المصطف، جامعه)س( الزهراعم از خواهران و برادران، جامعها یحوزو

 .ی كنندهمكار با انعقاد تفاهمنامه با ستاد و ارایه آن به مخاطبان خود  آموزشیدر متون  یهای آموزش( و دورهیاریو اخت لزامیا

دروس عمومی به میزان حداقل دو واحد درسی  قانون كلیه مراكز دانشگاهی دولتی و غیر دولتی مكلفند در برنامه 10در اجرای ماده -3تبصره 

 های امر به معروف ونهی از منكر اختصاص دهند.)دروس اختیاری یا اجباری( به آموزش ضرورت، آثار و احكام و روش

 یهای عمومانهو رس یفرهنگ ،یهای آموزشدستگاه ژهیهای  موضوع قانون به وقانون، دستگاه 16ماده  8و  5 هایبه منظور تحقق بند -32ماده 

و  یو استاندارد ستاد را به نحو مقتض یارسانه داتیمناسب و نشر و پخش آن، تول یارسانه یمحتوا دیتول یو اقدام برا یزیرموظفند ضمن برنامه

 .ندیو منتشر نما شگسترده پخ

وكالی دادگستری داوطلب، مركز وكال، كارشناسان  یبا همكار مكلفند های استانی و شهرستانیقانون، ستاد 16ماده  10بند  یـ در اجرا 33 ماده

 رد.و مشاوران قوه قضائیه و دفاتر حمایت حقوقی از ایثارگران، معاضدت قضایی وحمایت حقوقی از آمران به معروف و ناهیان از منكر به عمل آو

سازی و اقامه امر به وظایف خود در حوزه فرهنگ قانون، ستاد مكلف است نسبت به انجام 16ماده  9و  8و  7و  5در اجرای بندهای  ـ  34ماده

های مردمی، شوراهای امر به معروف و نهی از منكر اندازی و آموزش تشكلهای مردمی، از طریق راه، با احیای ظرفیتمعروف و نهی از منكر

 نیبا ستاد در ا یموظف به همكار ییاجرا یهاهها و دستگاها، نهادهمه سازمان های غیر دولتی، اقدام كند.اصناف، مساجد، محالت و مجموعه

 مورد هستند.

نهاد  مردم یهاو سازمانها تیجمع لیو مقررات مربوط درخواست تشك نیحسب مورد و براساس قوانها یـ وزارت كشور و استاندار 35 ماده

اقدام  یرا برا جهینت و یرا بررس یافتیاز منكر را به ستاد اعالم و ستاد مركز و استان درخواست در یامر به معروف و نه نهیدر زم تیفعال یمتقاض

 .دكناعالم  یرا به ستاد و متقاض یینها جهی. وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نتدكنالزم به وزارت كشور اعالم می

های ارایه های الزم و تأیید برنامهامر به معروف و نهی از منكر را پس از گذراندن آموزش ستاد مكلف است متقاضیان فعالیت در حوزهـ  تبصره

 شده، به وزارت كشور معرفی كند.

ها و ستاد مكلف است در حوزه امر به معروف و نهی از منكر پیش از معرفی به وزارت كشور، ضمن صدور مجوز، به ارزیابی صالحیت -36ماده 

  های  مردمی براساس برنامه ارایه شده، اقدام كند.كلاحراز توانایی تش

 یبررس یقانون به طرق مقتض 18ها و مراكز موضوع ماده قانون، ستاد موظف است نسبت به اقدامات دستگاه 16ماده  6بند  یـ در اجرا37ماده

 جهیصالح گزارش و تا حصول نت یمورد به مراجع ذارتكاب منكر را حسب ترک معروف یا ( را اعمال نموده و موارد یرحضوریو غ یالزم )حضور

 .دینما یریگیپ
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و  نینسبت به قوان یاتباع خارج یسازگزارش اقدامات خود را درخصوص آگاه كباریماه  6قانون مكلفند هر  12های موضوع ماده ستگاهد -38 ماده

 .ندكن هیبه ستاد ارا یشؤونات اسالم تیمقررات و رعا

 نیو تدو هیته ییاجرا یهاها طرحها و زدودن منكرگسترش معروف تواند برایقانون، ستاد می 16ماده  جرای تكالیف مقرر دربه منظور ا - 39ماده

 اجرا كند. ،و ابالغ رئیس بیو پس از تصو

یاتی و پیگیری اجرای آن ی ستاد مكلف به تدوین برنامه عملاز اصل سوم قانون اساس كمیتحقق بند قانون و  16ماده  11بند  تبصره: در اجرای

 است.

و افراد موفق در ها نهادها، دستگاه ،مراكزالگوسازی از نمونه عملكردهای موفق  ، به منظورقانون 16ماده  4بند و  12ماده  یدر اجرا -40ماده

برنامه ملی تجلیل از نفرات ممتاز در احیای ها در این حوزه، احیای امر به معروف و نهی از منكر، ستاد مكلف است براساس فراخوان آثار و عملكرد

 امر به معروف و نهی از منكر را برگزار كند.

قانون اساسی جمهوری اسالمی، ضمن ارزیابی اجرای قانون از زمان تصویب تاكنون،  8دبیر ستاد مكلف است به منظور تحقق اصل   -41ماده 

 ر را تدوین و از مبادی ذیربط تصویب آن را پیگیری كند. پیش نویس الیحه قانون جامع امر به معروف و نهی از منك

 های اصالح قانون حمایت را ذیل قانون جامع تدوین و ارایه كند.تبصره: ستاد مكلف است پیشنهاد

 و سایر مقررات مغایر منسوخ است. 1394العمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر مصوب دستور -42ماده 

 االجرا است.به تصویب اعضای ستاد رسیده و از تاریخ تصویب الزم 25/2/1401ماده در جلسه مورخ  43این دستورالعمل در  -43ماده 

 

 

 

 

 

 

 : امام باقر علیه السالم

لمَذاهِبُ و تَحِلُّ المَكاسِبُ و تُرَدُّ و الن هیَ عَنِ المُنكَرِ سَبِیلُ األنبِیاءِ و مِنهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَهٌ عَظِیمَهٌ بِهَا تُقَامُ الفَرائِضُ و تَأمَنُ اإن  األمرَ بِالمَعرُوفِ »

 «المَظالِمُ و تُعمَرُ األرضُ و یُنتَصَفُ مِنَ األعدَاءِ و یستَقِیمُ األَمر

 

 «اتاق اصناف»در امر به معروف و نهی از منکر  شورای  ضوابط تشکیل و فعالیت 
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روف و نهی از منكر، راه انبیای إلهی و شیوه صالحان است. وظیفه ی بزرگی است كه به بركت آن سایر واجبات  برپا، راه ها أمن، همانا امر به مع

 كسب و تجارت  حالل، ظلم و تجاوز  دفع، زمین  آباد، إعاده ی حقّ بر گردنِ متجاوز گذارده و همه ی كارها سامان می پذیرد.

 119، ص16وسائل الشیعه، ج

 ضرورت:  - 1ماده 

ای است همگانی و متقابل بر در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه"بر اساس اصل هشتم قانون اساسی )

یا و اقامه های امامین انقالب در خصوص اح( و با عنایت به دغدغه"عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر  5فریضه امر به معروف و نهی از منكر در جامعه و نیز بر اساس ماده 

ر تشكیل ها، مسئول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منكر در دستگاه متبوع بوده و موظفند عالوه بدستگاه ( روسای1394)مصوب سال 

هر فصل شوراهای امر به معروف و نهی از منكر، ساز و كار اجرایی مناسب را برای این منظور طراحی و ایجاد و نتایج اقدامات به عمل آمده را در 

 به ستاد ارائه نمایند.

 چشم انداز: -2ماده   

اتحادیه در كشور فعالیت خواهند داشت، در گام نخست  8000مجموعا حدود  1401با توجه به آمارهای كسب شده از اتاق اصناف كشور، در سال 

( با وظایف تعیین شده هستیم، تا با احیای فریضتین در 1401درصدی شورای اصناف و اتحادیه ها تا پایان سال جاری ) 60به دنبال راه اندازی 

از منكرات زمینه ساز ایجاد  نهاد مردمی و همیشه در صحنه و اجرای صحیح و مطلوب این واجب الهی و نیز با نشر معروف ها و جلوگیری این 

 گری در كشور باشیم.ها در عرصه اجتماعی و مطالبهالگوی جدیدی برای فعالیت اتحادیه

 اهداف: - 3ماده  

 در بدنه اصناف كشور  احیا و ترویج امر به معروف و نهی از منكر -1

 بهبود و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با محوریت اصناف  -2

 اعتالی فرهنگ كسب حالل با استعانت از قوانین مندرج در قانون نظام صنفی كشور  -3

 

 آموزش:  -  4ماده

گری و امر به معروف ونهی از منكر برای تمامی اعضای شورای امر به معروف و نهی از منكر توسط دوره آموزشی عمومی در حوزه مطالبه -1

 ستاد 

 شورای اتاق اصناف و اتحادیه ها  دبیردوره آموزشی تخصصی در حوزه امر به معروف و نهی از منكر ویژه  -2
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وزشی توسط معاونت علمی و آموزشی ستاد مركز مشخص و از طریق سایت ستاد به صورت مجازی ارائه : سر فصل ها و محتوای آم1تبصره       

 می شود.

 ساعت آموزش می باشند. 4: اعضا شوراها برای تمدید حكم ، موظف به گذراندن 2تبصره       

 اعضاء  شورا ی امر به معروف و نهی از منكر در اتاق اصناف ایران: – 5ماده 

 ق اصناف ایرانرئیس اتا -1

 دبیر كل اتاق اصناف ایران -2

 مدیر روابط عمومی اتاق اصناف ایران -3

 مدیر بازرسی اتاق اصناف ایران -4

 مسئول رسیدگی به شكایات اتاق اصناف ایران -5

 مسئول بسیج اتاق اصناف ایران -6

 مسئول امور اتحادیه ها اتاق اصناف ایران -7

 اتاق اصناف ایران:وظایف شورای امر به معروف و نهی از منكر  -6ماده 

 ها و واحدهای صنفی در سراسر كشورها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف در محدوده فعالیت اتحادیهشناسایی فرصت -1

های مختلف تخصصی بین گر امر به معروف و نهی از منكر در عرصههای مردمی مطالبهسازی جهت ثبت و اعطاء مجوز تشكل زمینه -2

 مند به ایجاد تشكل های مذكورمند و عالقهمعرفی افراد دغدغه اصناف و كسبه در سطح جامعه و

ای اعضای شورا از قبیل سایت، سامانه پیامكی، فضای مجازی و محیطی جهت آموزش، ترویج و های رسانهاستفاده بهینه از ظرفیت -3

 رسانی در حوزه فریضتین اطالع

های مردمی و شوراهای امر به معروف و نهی از منكر در راستای تشكلهای ستاد، ایجاد ساز و كار مناسب جهت بكارگیری از ظرفیت -4

 بازرسی از واحد های صنفی 

 پیاده سازی شاخص های  عفاف و حجاب ابالغی ستاد در بدنه  اصناف استان  -5

 معرفی، تبیین و ظرفیت سنجی طرح عفاف و حجاب در نسبت عرصه های مرتبط با اصناف )پوشاک و فروشگاه( -6

های سازی و سازماندهی شوراهای امر به معروف و نهی از منكر در اتاق اصناف ایران، استان، شهرستان و اتحادیهاندازی، فعالراهایجاد،  -7

 هایی كه قابلیت تشكیل شورا دارند(سراسر كشور )اتحادیه

 ت احیای فریضتین با همكاری ستاد هدایت، حمایت، هماهنگی و سازماندهی نیروهای متدین، پیشكسوت و معتمد اصناف و بازار در جه -8

شورای فرهنگ عمومی در خصوص مسائل مرتبط با اصناف  427شورای عالی انقالب فرهنگی و جلسه  820اجرای مصوبات قانونی جلسه  -9

 در حوزه عفاف و حجاب
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ها و اصالح ، تاالرها، آرایشگاههااصل سوم قانون اساسی( خصوصا در رستوران 1مبارزه اتاق اصناف با مظاهر فساد و تباهی )مصرح بند  -10

 وضعیت پوشاک اعم از تولید، تبلیغ و توزیع با همكاری ستاد 

های موفق و پیشكسوتان برگزیده در زمینه امر به معروف و نهی از منكر توسط اتاق اصناف و معرفی به ستاد  جهت تقدیر و شناسایی چهره -11

 الگوسازی 

 نهی از منكر اتاق اصناف استان: تشكیالت شورای امر به معروف و -7ماده 

 رئیس اتاق اصناف استان -1

 دبیر اتاق اصناف استان -2

 مسئول رسیدگی به شكایات اتاق اصناف استان -3

 مسئول بسیج اتاق اصناف استان -4

 ها اتاق اصناف استانمسئول امور اتحادیه -5

 وظایف شورای امر به معروف و نهی از منكر اتاق اصناف استان: -8ماده 

 پیگیری جهت تشكیل و راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منكر در اتاق اصناف استان و اتحادیه های استانی   -1

 ریزی جهت احیا و ترویج امر به معروف و نهی از منكر برنامه -2

 پیاده سازی شاخص های  عفاف و حجاب ابالغی ستاد در بدنه  اصناف استان  -3

 ها ، نقاط قوت و ضعف و بومی سازی در محدوده فعالیت اصناف در استان و شهرستانشناسایی فرصت ها، تهدیدها -4

 های تشویقی اصناف نمونه و آمران به معروف و ناهیان از منكر و معرفی آنها بر اساس ابالغ شورای مركزتهیه برنامه -5

ن اصناف و كسبه در سطح استان و شهرستان های مختلف تخصصی بیگر در عرصهگیری تشكلهای مردمی مطالبهزمینه سازی جهت شكل -6

 ها 

پیگیری و انجام اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از كاالهای تولید داخلی به عنوان معروف و جلوگیری از  -7

 ورود كاالهای قاچاق به عنوان منكر

 تبط با اصناف )پوشاک و فروشگاه( معرفی، تبیین و ظرفیت سنجی طرح عفاف و حجاب در نسبت عرصه های مر -8

 تشكیالت شورای امر به معروف و نهی از منكر اتاق اصناف شهرستان: -9ماده 

 رئیس اتاق اصناف شهرستان .1

 دبیر اتاق اصناف شهرستان .2

 مسئول رسیدگی به شكایات اتاق اصناف شهرستان .3

 مسئول بسیج اتاق اصناف شهرستان .4

 شهرستانها اتاق اصناف مسئول امور اتحادیه .5
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 وظایف شورای امر به معروف و نهی از منكر اتاق اصناف شهرستان: -10ماده 

 هاتشكیل و راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منكر در اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه -1

 ریزی جهت احیا و ترویج امر به معروف و نهی از منكربرنامه -2

 الغی ستاد در بدنه  اصناف شهرستانپیاده سازی شاخص های  عفاف و حجاب اب -3

 پیاده سازی طرح عفاف حجاب در اصناف شهرستان  -4

 شناسایی فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و بومی سازی در محدوده فعالیت اصناف و عملیاتی نمودن در شهرستان  -5

 آنها بر اساس ابالغ شورای استان های تشویقی اصناف نمونه و آمران به معروف و ناهیان از منكر و معرفیتهیه برنامه -6

 های مختلف تخصصی بین اصناف و كسبه در سطح شهرستان گر در عرصههای مردمی مطالبهگیری تشكلزمینه سازی جهت شكل -7

انجام اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از كاالهای تولید داخلی به عنوان معروف و جلوگیری از ورود  -8

 الهای قاچاق به عنوان منكركا

 اعضاء شورای امر به معروف و نهی از منكر در اتحادیه ها: -11ماده 

 رئیس اتحادیه -1

 مدیر اجرایی اتحادیه -2

 مدیر بازرسی اتحادیه -3

 مسئول رسیدگی به شكایات اتحادیه )یا مسئول حقوقی( -4

 مسئول صدور پروانه -5

 

 ر در اتحادیه ها:وظایف شورای امر به معروف و نهی از منك - 12ماده 

شناسایی معروف ها و منكرات ، جمع آوری نظرات و پیشنهادات صنوف تحت پوشش اتحادیه و ارائه آن به شورای امر به معروف و نهی از  -1

 منكر  اصناف شهرستان  و تشكیل جلسات هفتگی جهت رفع مشكالت و دغدغه های كسبه و صنوف تحت پوشش 

 از آموزشی، تبلیغی و... ابالغ شده از سوی شورای مركزی امر به معروف و نهی از منكر اصناف شهرستاناجرای سیاستها و برنامه ها اعم  -2

راه اندازی بستری برای ارتباط مردمی جهت دریافت هرگونه پیشنهادات و انتقادات، و اقدامات الزم در خصوص گزارش واصله اعم از تشویق،  -3

 هت رسیدگی.  تذكر لسانی و یا ارجاع به مراكز ذیصالح ج

 زمینه سازی جهت مشاركت مالی و امكاناتی صنوف در تعامالت مشترک بین ستاد و اصناف شهرستان. -4

معرفی كسبه برتر در حوزه امر به معروف و نهی از منكر به شورای امر به معروف و نهی از منكر اصناف شهرستان جهت تجلیل و الگوسازی  -5

 د امر به معروف و نهی از منكر.در جشنواره ها و همایش های كشوری ستا

 گری تخصصی در حوزه اصناف راه اندازی و فعال نمودن تشكلهای مطالبه -6
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    "بند  تهیه و تنظیم گردیده و پس از ابالغ الزم االجرا است.    59تبصره و     2ماده ،    12این شیوه نامه   "

                                                                               

 

 

 

 

 

 مبانـی:  1 ماده

 باشد می ركن دو مبنای بر طرحی اجرای كشور، محالت سطح در مردم معنوی و مادی مشكالت رفع و اسالمی نظام در طیبه حیات تحقق الزمه

 : 

  محالت منكر از نهی و معروف به امر شوراهای تشكیل با مردم آحاد توسط منكر از نهی و معروف به امر اجرای ضرورت(  الف

 :فرماید می كریم قرآن

  (عمران آل)104 ال مُف لِحُونَ هُمُ وَأُولَئِکَ  ال مُن كَرِ  عَنِ وَیَن هَو نَ  بِال مَع رُوفِ  وَیَأ مُرُونَ  ال خَی رِ إِلَى یَد عُونَ أُم ةٌ  مِن كُم  وَل تَكُن 

 .رستگارانند همان آنان و بازدارند زشتى از و وادارند شایسته كار به و كنند دعوت نیكى به [را مردم] گروهى شما میان از باید و

  . بیاورم ایران ملت و شما یاد به را اسالم یشده فراموش واجب این خواهممی من :  فرمایند می العالی ظله دام رهبری معظم مقام زمینه این در

تضمین این،. باشند قایل خود برای را بد كار از كردن نهی و خوب كار به كردن امر یوظیفه باید مردم آحاد یهمه. منكر از نهی و معروف به امر

  قم مردم مختلف اقشار دیدار در له معظم بیانات 1368 /19/10) .ببینیم را آثارش تا كنیم عمل. بود خواهد اسالمی نظام در طیبه حیات یكننده

) 

 مسئولین از مردم و مردم از مردم منكر از نهی و معروف امربه است دینی ساالری مردم تبلور كه منكر از نهی و معروف به امر وجوه مهمترین از

 .  میگردد محقق مساجد نظارت با خصوصا محالت شوراهای قالب در فریضه دو سازماندهی با مهم این و است

 ، كشور محالت و مناطق در سالمت و عمرانی حتی و اقتصادی ، فرهنگی مختلف بخشهای در ها نابسامانی از بسیاری اصالح الزمه معتقدیم

 مهم این و است داشته مثبتی نتایج نهاد مردم موسسات گری تاریخی،مطالبه تجربه در كه است مردم توسط گری مطالبه سازوكار شدن فعال

 آن كردن اجرایی دنبال به طرح این كه باشد می محالت منكر از نهی و معروف به امر شوراهای قالب در مومنات و مومنین سازماندهی نیازمند

 . است

«محالت» شیوه نامه راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر  
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 داشتن نهی و امر تحقق الزمه و است نموده استفاده نهی و امر كلمه از ، منكر از نهی و معروف به امر  فریضه دو در متعال خداوند كه آنجایی از

 اجتماع ، اسالمی جامعه در منكر از نهی و معروف به امر اجرای برای قدرت باالترین و است منكر از ناهیان و معروف به آمران علوّ و قدرت

 فرماید می و است داده مومنین یاری به وعده خداوند كه همانگونه باشد می گر مطالبه مردمی قدرت یک عنوان به آن از برگرفته قدرت و مومنین

: 

  (روم )47 ما عهده بر است حقّی همواره مؤمنان، یاری و “الْمُؤْمِنِین نَصْرُ عَلَیْنَا حَق ًّا وَكَانَ 

 حضرتشان ظهور در ، شود فراهم ایشان حق اداء بر مومنین قلوب اجتماع صورتیكه در:  فرمودند وعده الشریف فرجه تعالی اهلل عجل عصر ولی حضرت و

 : نوشتند شریف توقیع در مقامه اهلل اعلی مفید شیخ به كه آنجا ، شود تعجیل

 بِمُشَاهَدَتِنَا الس عَادَةُ لَهُمُ لَتَعَج لَت  وَ بِلِقَائِنَا ال یم نُ عَن هُمُ تَأَخ رَ لَمَا عَلَیهِم  بِال عَه دِ ال وَفَاءِ فِی ال قُلُوبِ مِنَ اج تِمَاعٍ عَلَی لِطَاعَتِهِ الل هُ وَف قَهُم  أَش یاعَنَا أَن  لَو  وَ

  (8ح ،177ص ،53ج بحاراألنوار، ؛499ص ،2ج احتجاج، ) ال مَع رِفَة حَقِّ عَلَی

 نمی تأخیر به ایشان از ما مالقات میمنت شدند، می همدل دارند، دوش بر كه پیمانی ایفای راه در دهد، طاعتشان توفیق خداوند كه ما شیعیان اگر

 . ما به نسبت آنان از صداقتی و راستین شناختی مبنای بر دیداری گشت، می آنان نصیب زودتر ما دیدار سعادت و افتاد،

 آن ، خود محله در منكر از نهی و معروف به امر شوراهای تشكیل با و خیزند پا به ایشان ظهور سازی زمینه برای  حضرت آن عاشقان دارد جا پس

 حسینی محله به تبدیل را

 . كنند ظهور منتظر و 

 اصالح جهت مردمی افزایی هم بستر عنوان به محالت اهمیتِ و محالت مشكالت رفع و آبادانی محور عنوان به مساجد گرفتن قرار اولویتِ (  ب

 كشور امور

 مسجد به دسترسی محله یک در چنانچه و باشد می بسزایی اولویت دارای منكر از نهی و معروف به امر شوراهای اندازی راه در مسجد محوریت

 .رسانند انجام به و گرفته عهده به را نقش این منكر از نهی و معروف به امر شورای تشكیل با محله آن مومنین نداشت، وجود فعالی

 آن در همراه و فعال مساجد كه صورتی در یا و شده مرتبط مسجد با اندازی راه از پس منكر از نهی و معروف به امر شوراهای تشكیل است الزم

  .  شود تشكیل شوراها مساجد طریق از دارد وجود محله

 جمعی تقوی به رسیدن متعال خداوند فرموده به كه گردد محل یک در جمعی تقوای به منجر میتواند محله یک متدینین و معتمدین همبستگی

 . میگردد بركت نزول به منجر

 ﴾اعراف96﴿ یَك سِبُونَ  كَانُوا بِمَا فَأَخَذ نَاهُم   كَذ بُوا وَلَكِن  وَال أَر ضِ الس مَاءِ مِنَ  بَرَكَاتٍ  عَلَی هِم   لَفَتَح نَا وَات قَو ا آمَنُوا ال قُرَى أَه لَ أَن  وَلَو  

[ كیفر] به پس كردند تكذیب ولى گشودیم مى برایشان زمین و آسمان از بركاتى قطعا بودند گراییده تقوا به و آورده ایمان شهرها مردم اگر و

  گرفتیم را آنان دستاوردشان



122 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

 دغدغه متدیین و معتمدین توسط محالت در منكر از نهی و معروف به امر شورای برپایی جمعی تقوی این به رسیدن های عامل مهمترین از و

 . باشد می مند

 قانونی مستندات:  2 ماده

 منكر از نهی و معروف به امر ستاد توسط مساجد و محالت شوراهای اندازی راه قانونی مصوبات

 اساسی قانون هشتم اصل

 ،دولت یكدیگر به نسبت مردم برعهده متقابل و همگانی است ای وظیفه ازمنكر نهی و معروف به امر خیر، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در

 . میكند معین قانون را آن كیفیت و حدود ، شرایط كه دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت

 ﴾توبه71﴿ ال مُن كَرِ عَنِ  وَیَن هَو نَ  بِال مَع رُوفِ  یَأ مُرُونَ  بَع ضٍ  أَو لِیَاءُ بَع ضُهُم  وَال مُؤ مِنَاتُ وَال مُؤ مِنُونَ

  دارند مى باز ناپسند كارهاى از و دارند مى وا پسندیده كارهاى به كه یكدیگرند دوستان ایمان با زنان و مردان و

 مسئولین و مسئولین به مردم و مردم به مردم منكر از نهی و معروف به امر حیطه سه در منكر از نهی و معروف به امر شوراهای است ذكر به الزم

 .  داشت خواهد موثری نقش مردم به

 در اسالمی شورای مجلس مصوب منكر از ناهیان و معروف به آمران حمایت قانون در محالت و مساجد شوراهای اندازی راه با مرتبط قانونی مواد

 :  1394 سال

 :است زیر وظایف دار عهده منكر از نهی و معروف به امر ستاد ـ16 ماده

 و معروف به امر فریضه به مربوط امور در عمومی های رسانه و اداری های دستگاه و مردم آحاد جانبه  همه مشاركت جهت سازی زمینه:  5بند

 منكر؛ از نهی

 فعال؛ مردمی های تشكل و ها جمعیت تشكیل به كمک و ها ظرفیت شناسایی:  9بند

 .  دارند بسزایی و روشن نقش محالت و مساجد منكر از نهی و معروف به امر های شورای الذكر، فوق بند هردو قوانین اجرای زمینه در

 مراكز و خصوصی های شركت و مؤسسات و 8/7/1386 مصوب كشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرایی های دستگاه ـ18 ماده

 .باشند می قانون این رعایت به موظف صنفی واحدهای و عمومی اماكن و عمومی خدمات

  : منكر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون اجرایی دستورالعمل در محالت و مساجد شوراهای اندازی راه با مرتبط قانونی مواد

 امر شوراهای تشكیل بر عالوه موظفند و بوده متبوع دستگاه در منكر از نهی و معروف به امر اجرای و ترویج مسئول هادستگاه رؤسای - 5 ماده

 ارائه ستاد به فصل هر در را آمده عمل به اقدامات نتایج و ایجاد و طراحی منظور این برای را مناسب اجرایی سازوكار منكر از نهی و معروف به

 .گرددمی ابالغ ستاد رییس توسط شوراها وظایف حدود و اختیارات اعضا، تعیین به مربوط ضوابط .نمایند
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 نهادمردم هایسازمان و هاجمعیت تشكیل درخواست مربوط مقررات و قوانین براساس و مورد حسب هااستانداری و كشور وزارت ـ 18 ماده

 را دریافتی درخواست ماه یک مدت ظرف حداكثر استان و مركز ستاد و اعالم ستاد به را منكر از نهی و معروف به امر زمینه در فعالیت متقاضی

 و ستاد به را نهایی نتیجه ماه دو مدت ظرف حداكثر است مكلف كشور وزارت .نمایدمی اعالم كشور وزارت به الزم اقدام برای را نتیجه و بررسی

 .نماید اعالم متقاضی

 پس و نموده تدوین و تهیه اجرایی هایطرح منكرها زدودن و هامعروف گسترش منظور به است مكلف ستاد قانون، 16 ماده استناد به ـ 21 ماده

 .االجراست الزم رییس، ابالغ و ستاد اعضای تصویب از

 اهـداف:  3 ماده

 ظرفیت از استفاده با شهر شورای گیری شكل جهت سازی زمینه و مردم خود توسط محل مطلوب ی واداره اسالمی محله دولتِ ایجاد. 1

  محله؛ معروف به امر شوراهای

 همه در نظارت و مدیریت و (اجتماعی مفاسد اصالح و گری مطالبه) قالب در مردم توسط منكر از نهی و معروف امربه عملی و عینی اجرای. 2

 محله؛ شئون

 ایجاد و مسئولین از شوراها گری مطالبه ی وسیله به درمحالت مردم مشكالت رفع با معروف به امر مهمترین عنوان به اسالمی نظام تقویت. 3

  اسالمی؛ نظام به نسبت مثبت نگرش

 ها؛ شهر سطح در عفیفانه زندگی گرفتن قوت و محالت در ستاد حجاب و عفاف جامع طرح شدن اجرایی. 4

 جنگ عرصه در مردمی مطالبات مهمترین از یكی عنوان به اقتصادی مشاغل حوزه در منكر نوع هر با مبارزه و اصناف بر عمومی نظارت. 5

 اقتصادی؛

 و اجتماعی های ،آسیب مردمی اصالح جهت محالت مومن نیروهای به بخشی انسجام برای  فرهنگی  و قضائی ، حقوقی قدرت ایجاد .6

 مسئولین؛ از گری مطالبه با مردم مشكالت رفع در مشاركت

 حقوقی؛ مشكالت حل جهت قضائی حاكمیتی، های نهاد با محله تشكیالت گیری ارتباط  .7

 محالت؛ در مردم ... و بهداشتی و عمرانی ، اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی ارتقاء. 8

 (مردم به ردم)م جامعه همگانی نظارت و منكر از نهی و معروف به امر ی فریضه اساس بر جامعه اداره. 9

 

 : محالت شورای گیری شكل چگونگی: 4 ماده

 : باشد می اجرا قابل صورت 3 به مسجد شورای با محله شوراهای ارتباط
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 ای شبكه صورت به و شده تشكیل مساجد ظرفیت از استفاده با محله شوراهای باشد داشته وجود فعال مساجد منطقه یک در كه صورتی در. 1

 ؛ میكنند فعالیت

 اداره این فعالیت اول سال كمّی انداز چشم ، دارد وجود كشور در 84مسجد هزار 80 از بیش ، موجود آمارهای طبق اینكه  به توجه با:  توضیحات

 مسجد شورای هر ذیل و مسجد شورای 4،000اندازی راه یعنی ، است شده تعیین ، هستند تر فعال كه مساجد درصد 5  شوراهای اندازی راه ، كل

 شورای یک ذیل میانگین صورت به مسجد شورای 2 و محله شورای 10هر  و شد خواهد محله شورای سهم 20،000 كه ، محله شورای 5 حداقل

 درنتیجه و  بود خواهد شورا 2000  نیز مركزی شوراهای تعداد ترتیب این به كه شد خواهد راهبری و نظارت ، مدیریت (جامع مسجد) مركزی

 .است گردیده تعیین كشور در محالت و مساجد شورای 26،000 اندازی راه طرح این كمّی انداز چشم

 و محیطی تبلیغات ها، رسانه) عمومی تبلیغات ظرفیت از استفاده با محله شوراهای باشد نداشته وجود فعالی مسجد ای محله در كه صورتی در. 2

 ؛ میكنند ایجاد نیز را خود محله مسجد شورای و شده تشكیل( مجازی

 مساجد با اینده در و كنند فعالیت و گرفته شكل هم عرض در و مستقل صورت به محالت و مساجد شوراهای است ممكن موارد از برخی در. 3

 ؛ شوند سازماندهی و مرتبط

  محالت و مساجد شوراهای فعالیت هایعرصه - 5 ماده

 و انتخاب ذیل های عرصه میان از را خود فعالیت عرصه است الزم مجوز دریافت برای نام ثبت هنگام محالت و مساجد معروف به امر شوراهای

 .باشد می عرصه یک ، افراد به فعالیت مجوز اعطای و شورا تشكیل برای فعالیت عرصه حداقل و كنند تعیین

 

 عرصه شرح عرصه عنوان ردیف

 بصیرت و سیاست 1
 تحركات سازماندهی و مدیریت و محله در بصیرت ترویج ، سیاسی تحلیل ارائه

 .دارد قرار عرصه این فعال وظایف شرح در صحیح سیاسی
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2 
 خدمت و مقاومتی اقتصاد

 رسانی

 اقتصادی، هایبنگاه از حمایت و كارآفرینی اقتصادی، هایظرفیت شكوفاسازی

 صندوق ترویج و تشكیل اقتصادی، احكام ترویج بنیان،دانش هایهسته تشكیل

 ارتقای و دیدگانآسیب به اجتماعی خدمات ارائه  چنین هم و الحسنه قرض

 كار با محل  مردم هایمحرومیت رفع زمینه، این در مسئول نهادهای امكانات

 .رودمی انتظار عرصه این فعال از سازندگی جهاد ترویج و جهادی

 حجاب و عفاف 3

 تقویت برای مؤثر هایبرنامه اجرای و امكانات بسیج ضمن عرصه این فعال

 محور بر محل هایخانواده اطالعات بانک تشكیل به محل، در حجاب و عفاف

خانواده درونی روابطِ بهبود و جوانان ازدواج تسهیل كند،می اقدام اصلی مسائل

 خانواده الگوی به دستیابی مسیر در را محل هایخانواده كرده، پیگیری را ها

 . كند می راهبری اسالمی

 سازی شبكه و مدیریت 4

 قدرت احیای و آموزش مسجد، كاركنان پایش و جذب به عرصه این فعال

 اقدام جماعت امام بازوی عنوان به ها نیرو یریتمد و دهیارتباط تشكیالتی،

 .كندمی

 بخش تعالی گردشگری 5
 برگزاری و گردشگری تورهای به دهیجهت مسئولیت عرصه این فعال

 .دارد عهده بر را بخشتعالی  سیاحتی و یارتیز اردوهای

 فناوری و علم آموزش، 6
 مشكالت مجازی، فضای آموزش آموزشی، عدالت مسئله به عرصه این در فعال

 .پردازد می كنكور و آموزشی نظام تحول دانشجویان، و آموزان دانش معلمان،

 سنتی طب 7

 ایجاد جهت گری مطالبه و سنتی طب تخصصی و عمومی آموزش مسئولیت

 نهادهای و مسئولین از گیاهیداروهای تولید و درمان مجاز غیر و مجاز مراكز

 .باشد می عرصه این فعاالن عهده بر مربوطه

  سالمت و بهداشت 8

 برگزاری جامعه، عمومی سالمت بهبود محله، و مسجد عمومی بهداشت ارتقای

 وظایف شرح در یستیز محیط هایدغدغه پیگیری و نجات و امداد هایدوره

 .است عرصه این فعال
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 زیست محیط 9

 آب بحران یست،ز محیط آلودگی و ها آالینده بانان، محیط مسائل به پرداختن

 پذیر تجدید و نو های انرژی به توجه جهت در تالش محیطی، زیست منابع و

 .رود می انتظار عرصه این فعال از

10 
 آموزش و بدنی تربیت

 دفاعی

 جسمانی آمادگی تقویت پهلوانی، اخالق احیای و باشگاهی ورزش به دهیجهت

 مسجد در عمومی ورزش به نسبت دهیجهت و حمایت و دفاع راستای در مردم

 .شودیم تعریف عرصه این در محله و

11 
 فضای و رسانه هنر،

 مجازی

 هایشاخص بهبود راستای در ایرسانه و هنری تولید گسترش و دهیجهت

 از منكر از نهی و معروف به امر ویژه به ینید تعالیم ترویج و محله انسانیِ

 تولید از حمایت و دهیجهت به عرصه این فعال.  است عرصه این فعال تكالیف

 و مسجد دسترسی برقراركردن و محله سایبری لشگر دهیسازمان كارافزارها،

 .كندمی اقدام مجازی عظیم هایظرفیت به محله فعاالن

 اجتماعی های آسیب 12

 از حمایت اوباش، و اراذل با مبارزه اخالقی، فساد های حوزه به عرصه این در

 حاشیه مسئله و پذیر آسیب های قشر سرپرست، بد و سرپرست بی های خانواده

 .شود می پرداخته نشینی

 خانواده 13

 جمعیت زنان، مسائل طالق، و ازدواج آمار درباره آمار ارائه و محله وضع ترسیم

 ناظر های مسئولیت جزء ... و جهیزیه و وام مثل ازدواج تسهیل آوری، فرزند و

 .است عرصه این به

 ها مناسبت فرهنگی، 14

 و مسجد فرهنگی مدیریت به جماعت امام بازوی عنوان به عرصه این فعال

 فرهنگی محصوالت تولید از و كرده اقدام محله در هامناسبت و شعائر تعظیم

  . كند می حمایت فرهنگی تهاجم امواج با مقابله و مختلف اقشار با متناسب

 مشاوره و روانشناسی 15
 خانواده، امور در جمله از است شناسیروان هایمشاوره مرجع عرصه، این فعال

 .اجتماعی ها آسیب و روانی بهداشت تحصیل،
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 قضائی و حقوقی 16

 و است محله اهالی و مسجد برای حقوقی هایمشاوره مرجع عرصه، این فعال

 از نهی و معروف به امر دیدهِآموزش فعاالنِ  همه از حقوقی حمایت به ویژه به

 .پردازدمی منكر

17 
 های فعالیت و هیئات

 قرآنی

 ،(تفسیر و تدبر مفاهیم، روانخوانی،) كریم قرآن آموزش احیای به عرصه این

 و مسجد مدیران آشناسازی مختلف، اقشار برای ترویجی مسابقات یبرگزار

 جاری هایرویه در كریم قرآن جایگاه به دادنتوجه و قرآنی تعالیم با محله

 .دارد اختصاص محله در هیئت نقش به پرداختن چنین هم و محله و مسجد

18 
 به امر قضایی ضابطین

  منكر از نهی و معروف

فعال این عرصه به عنوان ضابط قوه قضائیه در خدمت مسجد و محله می باشد 

و می توانداز مسائلی  كه نیاز به ورود مراجع ذی صالح قضائی دارد ، گزارش 

 رسمی تهیه و به مراجع قانونی ارائه كند . 

 

 :  بود خواهد ذیل شرح به الذكر فوق های عرصه در شوراها فعالیت اهم

 ؛ جمعی و خدماتی امور در خصوصا محله اداره در اكثریحد مشاركت. 1

 ها؛ عرصه در محله ضعف و قوت نقاط ، تهدیدها ، ها فرصت شناسایی. 2

 ؛ حجاب و عفاف مبحث به پیشگیرانه و آگاهانه ورود. 3

 ها؛ عرصه اصلی مسائل بندی اولویت و محله مسائل نظام تدوین. 4

 اولویت؛ دارای مسائل حل پیگیری جهت ریزی برنامه. 5

 ها؛ عرصه در ها برنامه اجرای مسوولیت شدن مشخص و كار تقسیم. 6

 

 ؛ موجود ظرفیتهای آوردن كار پای و ها عرصه در مربوطه دستگاههای از قانونی و منطقی گری مطالبه. 7

 ها؛ درعرصه مطلوب وضعیت تحقق برای محله فرصتهای و مردمی نیروهای سازی فعال. 8

 : مساجد در منكر از ونهی معروف به امر شورای اعضاء – 6 مـاده
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 محله شوراهای رئیس آنها از نفر 5 كه  است شده تعیین نفر 11 حداكثر و نفر 7 حداقل مساجد منكر از ونهی معروف به امر شورای اعضای تعداد

 : باشد می ذیل شرح به آنها حقوقی جایگاه ، باشند می

 (شورا رئیس) جانشین یا مسجد جماعت امام. 1

 ( محله شوراهای روسای از یكی ترجیحا محله معتمدین از یكی) شورا دبیر. 2

 (نماید معرفی بسیج پایگاه فرمانده كه فردی یا برادران بسیج پایگاه فرمانده ترجیحا) برادر قضایی ضابط.3

 ( نماید معرفی فرمانده كه فردی یا خواهران بسیج پایگاه فرمانده ترجیحا) خواهر قضایی ضابط.4

  حجاب و عفاف مسئول.5

 1 محالت شوراهای رئیس. 6

 2 محالت شوراهای رئیس. 7

 3 محالت شوراهای رئیس.8

 4 محالت شوراهای رئیس.9

 5 محالت شوراهای رئیس .01

 6 محالت شوراهای رئیس .11

    

 :  وظایـف  شرح – 7 ماده

 ( مسجد جماعت امام)شورا رئیس وظایف شرح

 منكر؛ از نهی و معروف به امر شورای اندازی راه بر نظارت.1

 شورا؛ اعضاء به محوله وظایف پیگیری و توجیه. 2

 :  مسجد شورای دبیر وظایف شرح

 نامه؛ طرح در شده تعریف اعضای قالب در مسجد شورای اندازی راه.1

  شده؛ انتخاب های عرصه موضوعات در شورا اعضای با جلسات اداره. 2

 ؛ منكر از نهی و معروف به امر ستاد سامانه در مسجد شورای اعضای مشخصات ثبت. 3



129 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

  : جمله از محله های ظرفیت از استفاده با محله شوراهای اندازی راه. 4

 امنا مذهبی،هیات قرآنی،هیآت فرهنگی،جلسات فعاالن ، بسیج پایگاه

 ؛ محله شوراهای توسط شده آوری جمع اطالعات از استفاده با محله مسائل مجموعه شناسایی.  مند دغدغه و انگیزه با افراد. 5

 ؛ شورا اعضای بین كار تفسیم و بندی فاز ، بندی اولویت جهت مسجد شورای جلسه در آن ارائه و محله های مساله و مسائل نظام تهیه. 6

 ؛ منظم صورت به مساجد شورای جلسات تشكیل. 7

 ؛ مسجد شورای اهداف به رسیدن و مشكالت رفع جهت مركزی شورای با ارتباط. 8

 ؛ نتیجه حصول تا اعضا بین شده تقسیم های فعالیت پیگیری .9

 ؛ ستاد سامانه در بارگزاری و مركزی شورای به جلسه هر مصوبات و گزارش ارائه. 10

 محله مدبر و مند دغدغه و معتمد افراد میان از منكر از نهی و معروف به امر ستاد تایید و شورا اعضای انتخاب با مسجد شورای دبیر : 1تبصره

   .  گردد می انتخاب

 بین انتخابات برگزاری با شورا دبیر (باشند شورا 5 از بیش اند كرده ثبت را خود شورای ، مسجد ذیل كه) محله شوراهای چنانچه:  2 تبصره

 .  میدهد قرار مسجد شورای عضو عنوان به را آنان از نفر 5 محله های شورا روسای

 :  محـالت شورای اعضای – 8 ماده

 و تشكیل ri.mba-dates.www سایت در شورا موسس توسط محله محدوده تعیین و نفر 11 حداكثر و نفر 3 حداقل محله شورای اعضای

 .  میكنند اعالم تلفنی صورت به استان ستاد به را خود درخواست سایت در اختالل وجود صورت در.  گیرد می فعالیت مجوز

 :  محالت شورای اعضای

  شورا رئیس. 1

 (اكثریت انتخاب و اثرگذار و معتمد افراد از اعضا یا شورا رئیس پیشنهاد با) شورا دبیر. 2

  حجاب و عفاف مسئول .3

 (بسیجی) خواهر ضابط.4

 (بسیجی) برادر ضابط. 5

  منتخب عرصه مسئول. 6
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  منتخب عرصه مسئول. 7

  منتخب عرصه مسئول. 8

  منتخب عرصه مسئول. 9

  منتخب عرصه مسئول. 10

       منتخب عرصه مسئول. 11

 :  محالت شورای وظایف شـرح – 9 ماده

 : محله شورای رئیس وظایف شرح

 . نامه طرح در شده تعریف اعضای قالب در محله شورای اندازی راه .1

 .ها عرصه موضوعات در شورا اعضای با جلسات برگزاری. 2

 . باشند می مسئولیت این با مناسب كه افرادی میان از سازی شبكه و ریزی برنامه معاون و اجرایی معاون انتخاب.  3

 . معاونین و شورا اعضاء به محوله وظایف پیگیری و توجیه. 4

 :  محله شورای دبیر وظایف شرح

 .  گانه 18 های عرصه زمینه در شده آوری جمع اطالعات از استفاده با محله مسائل مجموعه شناسایی.1

 اساس بر شورا اعضای بین كار تفسیم و بندی فاز ، بندی اولویت جهت محله شورای جلسه در آن ارائه و محله های مساله و مسائل نظام تهیه. 2

 .  گانه 18 های عرصه

 .  گانه 18 های عرصه در فعالیت برای ریزی برنامه جهت منظم صورت به محله شورای جلسات تشكیل. 3

 . محله شورای اهداف به رسیدن و مشكالت رفع جهت مسجد شورای با ارتباط. 4

 . نتیجه حصول تا اعضا بین شده تقسیم های فعالیت پیگیری. 5

 .  منكر از نهی و معروف به امر ستاد سامانه در محله شورای اعضای مشخصات ثبت. 6

 .  محله مسائل رفع جهت اجرایی های كمیته اندازی راه. 7

 .ستاد سامانه در بارگزاری و مسجد شورای به جلسه هر مصوبات و گزارش ارائه. 8
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 به شورا در را افرادی ، فعالیت انتخابی های عرصه به توجه با بایست می شورا رئیس محالت منكر از نهی و معروف به امر شورای در: 1 تبصره

 . نماید تعیین انتخابی ی عرصه مسئول عنوان

 منكر از نهی و معروف به امر شورای عضو عنوان به نفر 6 اكثریت رای با آنها میان از باشد عرصه 6 از بیش انتخابی های عرصه اگر: 2 تبصره

 .  میگردد انتخاب

 : (منطقه مسجد ترین فعال)جامع مسجد مركزی شوراهای اعضای : 10  ماده

  است شده تعیین نفر 13 حداكثر و نفر 7 حداقل  مركزی شورای اعضای

 (منطقه مسجد ترین فعال) معمسجدجا جماعت امام. 1

 (اكثریت رای و شورا رئیس پیشنهاد ه) ب دبیر.2

 برادران ضابطین نماینده .3

  خواهران ضابطین نماینده. 4

  حجاب و عفاف مسئول. 5

  منطقه كالنتری نماینده. 6

  شهر شورای یا منطقه شهرداری نماینده. 7

  قضائیه قوه جرم از پیگیری معاونت نماینده. 8

 مساجد شورای دبیر. 9

  مساجد شورای دبیر. 10

  مساجد شورای دبیر. 11

  محالت شورای دبیر. 12

 محالت شورای دبیر.13

 ( :منطقه مسجد ترین فعال) جامع مسجد مركزی شوراهای اجرایی برنامه و العمل دستور : 11 ماده

 ( : محله مسجد ترین فعال ، جامع مسجد) مركزی شورای وظایف

  جامع مسجد در مختلف های عرصه پیرامون اندیشی هم جلسات برپایی. 1
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 . مساجد و محالت شوراهای بر نظارت. 2

 . اختالفات نمودن برطرف. 3

 . هستند گری مطالبه اول صف در كه مساجد و محالت شورای از پشتیبانی. 4

 ستاد های راهبرد ارائه جهت فصلی یا ماهانه جلسات برگزاری. 5

  محالت و مساجد شورای توسط شده ارائه كارهای گزارش دریافت. 6

   محلی های مطالبه روند بهبود جهت شهری مسئولین از مطالبه. 7

  آنها بندی رتبه و محله مساجد شوراهای عملكرد بر نظارت .8

  مساجد شوراهای بین كار تقسیم و محله مسائل نظام شناسایی. 9

  محله بوم زیست اقتضائات و اسالمی محله الگوی اساس بر محله انداز چشم و اهداف تعیین. 01

  محله مطلوب انداز چشم تحقق برای عملیاتی و راهبردی ریزی برنامه. 11

  محله در موجود های باظرفیت متناسب آنها نیاز مورد امكانات و مالی نیازهای تامین و محله مساجد شوراهای عملكرد از حمایت .12

 مساجد شوراهای سازی شبكه در فعال نقش ایفای و شهرستان معروف به امر ستاد با مساجد شوراهای كننده هماهنگ و وصل حلقه. 13

  شهرستان

 و بالقوه های ظرفیت به توجه با آن تحقق برای عملیاتی ریزی برنامه و محله برای مدت بلند و مدت میان ، مدت كوتاه انداز چشم طراحی. 14

  محله مالی و انسانی منابع بالفعل

 در شركت جهت ارائه و ستاد به انعكاس برای محله مساجد شوراهای فعالیتهای از تصویری گزارشهای تهیه جهت رسانه كارگروه اندازی راه. 15

  ساالنه ملی و استانی جشنواره

 . مختلف های طرح دارای های مجموعه با اندیشی هم جلسات برگزاری.16

 شورای نماینده عنوان به را نفر سه ، مجموعه زیر محالت و مساجد شوراهای میان از انتخابات برقراری با بایست می جامع مسجد دبیر : تبصره

 .  دهد قرار جامع مسجد شورای در محالت شورای نماینده عنوان به را نفر دو و مساجد

 .  گردد می تعیین مساجد منكر از نهی و معروف به امر شورای نمایندگان انتخاب با جامع مسجد:  تبصره

 .  شد خواهد اجرا هم ها بخش و روستاها برای شوراها فعالیت و ثبت برای شده تعریف كار و ساز:  تبصره

 ...همكار هایدستگاه:  12 ماده
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 ...آموزش: 13 ماده

  است گردیده ریزی برنامه آموزش مدل 4 محالت و مساجد منكر از نهی و معروف به امر شوراهای اعضای برای

 كه باشد می  حجاب و عفاف پیرامون ستاد طرح منكرو از نهی و معروف به امر معرفتی مباحث جلسه 16 شامل آموزش این:   پایه آموزش. 1

 می استفاده قابل منكر از نهی و معروف به امر ستاد سایت طریق از و است گردیده تدریس ملی طرح قالب در گلپایگانی هاشمی دكتر آقای توسط

 . باشد

 منكر از نهی و معروف به امر با مرتبط حقوقی و مهارتی مباحث جلسه 16 شامل آموزش این:  منكر از نهی و معروف به امر ضابطین آموزش. 2

 .  باشد می دسترس در منكر از نهی و معروف به امر ستاد سایت طریق از كه باشد می

 .  است شده دیده تدارک شوراها در ها عرصه مسئولین توانمندی افزایش برای آموزش این:  ها عرصه اختصاصی آموزش. 3

 گرفتن و محالت منكر از نهی و معروف به امر با مرتبط های رشته تصویب با زودی به:  منكر از نهی و معروف به امر دانشگاهی های آموزش. 4

 .  گردید خواهد فراهم آموزش نوع این امكان منكر از نهی و معروف به امر دانشگاه تاسیس مجوز

 .گردد می ارائه ستاد سایت طریق از و مشخص احیا ستاد علمی معاونت توسط آموزشی محتوای و ها سرفصل :1تبصره

 .  باشد می آن با متناسب آموزشی های دوره گذراندن به وابسته آن فعالیت درجه ارتقاء همچنین و  مجوز تمدید  :2تبصره

 را اختصاصی  آموزش  ساعت 4 آن بر عالوه  شورا دبیر و رئیس و پایه آموزش شورا اعضاء است الزم مجوز دریافت و اسامی ثبت از پس :3تبصره

 .  گردد نمی صادر شورا فعالیت مجوز وگرنه كنند كسب قبولی نمره آن آزمون در و گذرانده ستاد سایت طریق از

 شورای در كه دارند اجازه اند دیده آموزش كه افرادی فقط ادامه در ولی شد خواهند فعالیت به مشغول اعضا ، پایه آموزش اتمام از قبل: 4 تبصره

 . باشند داشته حضور مسجد یا محله

 :  اجرایی نامه شیوه. 1 پیوست

 : محالت و مساجد شوراهای اعضاء عمومی شرایط -1 ماده

 توحیدی؛ آیین به التزام و اعتقاد.1

 فقیه؛ مطلقه والیت به التزام و اعتقاد. 2

 اساسی؛ قانون به والتزام اعتقاد.3

 كیفری؛ مؤثر محكومیت سابقه نداشتن. 4

 ؛ (نامی بد و فسق به اشتهار عدم ) شهرت حسن از برخورداری. 5
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 :نام ثبت برای الزم مدارک - 2 ماده

 شود. بارگذاری سایت در است الزم دبیر راهنمایی با شورا اعضاء تک تک برای ذیل مدارک

 ملی كارت اسكن .1

 عكس قطعه یک اسكن. 2

 تحصیلی مدرک آخرین اسكن. 3

  ها فعالیت  برنامه بارگزاری. 4

 :استعالم -3 ماده

 آن اساس بر و شود می گرفته امنیتی نهادهای از كشور احیاء ستاد وقایت كل اداره توسط شوراها در عضویت برای شده معرفی افراد استعالم

 . گردد می صادر مجوزها

  فعالیت مجوز صدور و شورا ثبت - 4 ماده

 عمومی های آموزش گذراندن از پس و كند ثبت www.setad-abm.ir  سایت در را محله یا مسجد شورای اعضای است موظف شورا دبیر

 تبصره شود می صادر شورا فعالیت مجوز ، كشور ستاد محالت و مساجد مدیركل و استان اجتماعی معاون تائید ، شورا اعضاء و دبیر ، رئیس توسط

 .دارند تمدید قابلیت و صادر ساالنه بصورت احكام: 1

  : انحالل شـرایط -5 ماده

 لغو به نسبت گری مطالبه معاونت ، منكر از نهی و معروف امربه شورا اعضای توسط حكم از استفاده سوء و قانونی مفاد رعایت عدم صورت در .1

 ؛ داد خواهد انجام قانونی پیگیری و اقدام مجوز

 به انحالل كتبی خواست  ارسال با محله و مسجد منكر از نهی و معروف به امر شورای انحالل بر مبنی شورا اعضای اكثریت تصمیم صورت در .2

 ؛ نمایند منحل را منكر از نهی و معروف به امر شورای میتوانند استانی منكر از نهی و معروف به امر ستاد

 استانی ستاد با شورا انحالل گیری تصمیم محالت و مساجد منكر از نهی و معروف به امر شورای اختالفات و مشكالت ظهور و بروز صورت در. 3

 ؛ باشد می مركز و

 : محالت و مساجد شوراهای از احیاء ستاد حـمایتهای -6 ماده

 اجرایی دستگاههای از شوراها مطالبات پیگیری با  ملی و استانی مسوولین از گری مطالبه جهت در شورا فعالیتهای و اقدامات از قانونی حمایت.1

 از پیگیری در مراتب سلسله رعایت حمایت این دریافت الزمه)  ورزد امتناع خود وظایف انجام از استان در مربوطه دستگاه كه صورتی در كشور

 ( باشد می وظایف انجام از دستگاهها امتناع از كافی مستندات گزارش و استان در دستگاهها
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 از شورا تخلف عدم حمایت این دریافت الزمه)  حقوقی یا حقیقی افراد با درگیری یا اختالف وقوع صورت در شوراها عملكرد از قضایی حمایت. 2

 ( باشد می ستاد حقوقی بخش قضایی های پیگیری برای كافی مستندات ارائه و مقدس شرع دستورات حدود و كشور قوانین

   سیما و صدا سازمان ملی یا استانی های شبكه با هماهنگی طریق از شوراها موفق و برگزیده فعالیتهای از ای رسانه حمایت. 3

 مرتبط مجوزهای اعطای جهت دستگاهها به معرفی و ملی و استانی های جشنواره در تجلیل و رتبه اعطای با برتر شوراهای از تشویقی حمایت.4

 شورا شاخص فعالیتهای با

  محالت و مساجد شوراهای تجلیل و بندی رتبه نامه آئیـن – 7 ماده

 ضمن و نموده بندی رتبه و ارزیابی را شوراها ذیل موارد اساس برا كشور معروف به امر احیاء ستاد اجتماعی معاونت محالت و مساجد كل اداره

  نمود خواهد برخوردار ویژه های حمایت از ، ملی و استانی های جشنواره  در برتر شوراهای از تجلیل

 ماهانه؛ فعالیت گزارشهای. 1

 ستاد؛ میدانی های نظارت. 2

 استانی؛ ستادهای های گزارش. 3

 : باشد می ذیل شرح به طرحنامه این در شوراها شده تعریف وظایف اساس بر شوراها كیفی ارزیابی های شاخصه و مالكها - 8 ماده

 محله؛ در منكر بردن بین از در موفقیت میزان. 1

 محله؛ در ها معروف احیاء در موفقیت میزان. 2

 محله؛ مشكالت حل در موفقیت میزان. 3

 شورا؛ جلسات برگزاری در نظم. 4

  محله؛ مسائل نظام احصاء جامعیت. 5

 محله؛ اولویت دارای مسائل حل برای موفق عملیاتی و راهبردی ریزی برنامه. 6

 روستایی؛ و شهری دستگاههای از موثر گیری مطالبه و موضوعی های تشكل كیفی و مستمر فعالیت و ایجاد. 7

 محله؛ مسائل حل جهت در آنها كردن همراه و مردمی نیروهای سازماندهی و بخشی انگیزه جهت در موثر اقدامات. 8

 شوراها؛ انتخابی های عرصه در فعالیتها از حاصل كیفی و كمی نتایج. 9
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 .در جامعه است عدم فرهنگ تذكرپذیریو فراگیری فریضه امر به معروف و نهی از منكر ، از مشكالت عمده جامعه

و با  ،كمت كوحُ، مور هستیأمگر م، غالبا با جواب اینكه به شما مربوط نیست ،را تذكر میدهده ای ئلفرضا وقتی فردی به عنوان یک مسلمان مس

 این سنخ پاسخها كه غالبا هم بی ادبانه است، مواجه میشود در این صورت متذكر امر به معروف بدون یافتن ضمانت اجرائی ، چون اثری مترتب

وس شده و به تدریج این فریضه را به فراموشی می سپارد به همین دلیل الزم است تالش بر أیو مبرتذكر خود نمی یابد، از این نوع برخوردها سرد 

مور باشند در مقابل تذكر حق، أر پذیری و تذكر دهی در جامعه رایج گردد و همگان قبل از این كه به دنبال حكم و مكاین باشد تا فرهنگ تذ

 خاضع شوند.

 راه حل: 

است كه با تكیه برمقبوالت عرفی و قانونی جامعه، ضمانت اجرائی امر به معروف و نهی از منكر فراهم گردد. در این  راه حل بسط این فرهنگ این

صورت فرد مورد تذكر نباید بداند كه شخصی كه تذكر میدهد ضمانت اجرائی دارد و یا یک فرد عادی است. باید این احتمال برای متخطی وجود 

مل أقبول تذكر، بها و عوارض تخطی را بپردازد، لذا به همین احتمال؛ متخلف در مورد تذكر حق هر متذكری، ت داشته باشد كه در صورت عدم

یند. بدین ترتیب تذكر پذیری و تذكر دهی به تدریج به عنوان یک فرهنگ بمینماید و از طرفی تذكر دهنده انگیزه و تالش خود را ضایع شده نمی

 عمومی برای جامعه شكل میگیرد.

 شیوه اجراء:

راهنمائی و رانندگی وتخلفات شناخته شده آن میباشد كه تجارب  ،مقبوالت قانونی و عرفی برای ایجاد چنین فرهنگی و یكی از راه كارهای مناسب

مورد تخلف با میزان جریمه مشخص ذكر شده كه از این  20. شخص شده استرانندگی مو  در برگه های جریمه راهنماییتخلف موارد مختلف 

نوع آن، از تخلفات مشخص تر و واضح تری است كه كه هر كسی می تواند نوع تخلف را تشخیص دهد و هر متخلفی  13مورد تخلف؛ الاقل  20

و ...كه این نوع تخلفات در عین حال كه  مارپیچنیز میداند كه تخلف میكند، مثال هر نو ع تخلف كه منجر به سد معبر گردد یا حركت به طور 

به راحتی قابل تشخیص نیز میباشدبرای اجرای طرح، الزم است افراد موجه و جاافتاده و قابل اعتمادی از اقشار ، تجاوز به حقوق دیگران است

ه ؛ كارمندان، امناء، و معتمدین در هر محل مختلف جامعه كه دارای مشاغل مختلف میباشند را مشخص نماییم افرادی كه فرضا از میان اساتید

تخلف، ابتدا با كالم بسیار مبرخورد با فرد  در  اشند و بعد از توجیه كامل ، در اختیار این افراد قبوض موارد تخلف و جریمه را قرار دهیم ، این افرادب

 یو قانون یبر مقبوالت عرف هیاز منکر با تک یامر به معروف و ناه ضهینمودن فر یعمومطرح 

 



137 

 

 

  

 طرح جامع عفاف و حجاب

نمود، این فردناصح و موجه از تذكر پذیری او تشكر ل ا قبولین و خواهشی تذكر میدهند اگر فرد خاطی در حالی كه میداند خطا میكند، تذكر ر

میكند و مقصود حاصل میشود ولی اگر خاطی درشتی نمودو از پذیرش تذكر حق سرباز زد در این صورت ناصح یا ضابط با كمال احترام بدون هیچ 

جریمه می كند و احیانا به ارشاد لفظی  و مشهود،ص گونه بی ادبی و جر و بحثی، برگه جریمه را در می آوردو شخص متخلف را در جرائم مشخ

شخص می پردازد. در این صورت هر كسی كه تخلف می كند به این فكر می افتد كه هر كس دیگری ممكن است به او تذكر دهد و یا جریمه 

ضوع می كند و احتمال میدهد كه این تذكر شود لذا یا خالف نمیكند و یا در مقابل هر تذكر حقی از هر شخصی ، اعم از پیر و جوان، زن و مرد خ

ممكن است ضمانت اجرائی داشته باشد لذا به تذكرات توجه میشود و به تدریج جامعه تذكر پذیر می گردد. بعد از این مرحله می توان دیگر 

معروف و نهی ازمنكر است كه هدف های عمومی شدن امر به هتخلفات اجتماعی و اخالقی را ضمیمه موارد جریمه نمود. این موضوع ، یكی از را

آن راهی برای عمومی نمودن این فریضه در اوج فرهنگ تذكر پذیری است كه فقط در صورت تجری ، تقابل، درشتی و برخورد متخلف با تذكر، 

ن راهكارهای دیگر، میتوان له جریمه به عنوان مقابله با منكر مطرح می شود. عالوه بر این مقبوالت عرفی و قانونی دیگری را نیز به عنوائمس

 مطرح نمود.
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 شاخص های عفاف و حجاب برای كارمندان دستگاه ها و نهادهای دولتی:

فراتــر از حجــاب و ـی و شـرعی اسـت و در عیـن حـال  مسـاله عفــاف القه ای عقلـی، اخألله عفـاف وحجـاب، مسـأمسـاز آنجا كه 

ها، ابتــدا انــواع عفــاف در ابعــاد زیــر بیــان  ـه  شــاخصئحجــاب قســمی از اقســام عفــاف، می باشــد، بــرای تبییــن جامــع در ارا

 می شــود:

درنگاه: عفاف .1  

هرزگـی در نـگاه، تقبیح و منكر می باشد و چشم چرانی و م أكید قرآن كرینـگاه عفیفانـه هـم بـرای آقایـان و هـم بـرای  خانمهـا مـورد ت 

 شـمرده شـده اسـت.

 دسـتگاه: وظایـف

  دسـتگاه هـای دولتـی مـی بایـد شـرایط در چینـش هـای محیطـی، فرهنگ سـازی هــای تنبیهــی و تشــویقی و... را بــه  

 المقــدور مصــون از ناامنــی و بی عفتــی در نــگاه باشــد. حتی  گونــهای تنظیــم نماینــد كــه محیــط كاری 

 درگفتار: فافع.2

كـه  ی. مردمـباشـد یفرهنــگ و تمدن ســاز  م اســت كــه الزمــه جامعــه با یم و خــوب  ســخن گفتــن از امــور قرآنــالعفــت ك

بــا مشــكل مواجــه شــده و باعــث  یاجتماعــ تاله در حداقـل تعامـهسـتند كـ افتـهیرشـد نا ینتواننـد خـوب صحبـت كننـد، مردمـ

 د.شــون یهــا م ینیو بدب فــاتالاز  نزاعهــا و اخت یاریبســ

 دسـتگاه: وظایـف

مدیـران و م باشـند. الم بـه طـور جـد مقابلـه نمـوده و مـروج عفـت كالدسـتگاه هـای دولتـی موظفنـد بـا هرگونـه بـی عفتـی در ك 

ع بداننــد كارمنـدان بایـد بـه بهتریـن شـكل بـا همدیگـر و خصوصـاً اربــاب رجــوع برخــورد نمــوده و مراجعیــن را حقیقتــاً اربــاب رجــو

 د،نن صحبـت مـی نمایـن انسـانی دریـغ ننماینـد. كارمندانـی كـه بـا لحـن بـد بـا اربـاب رجـوع و یـا همـكاراأاحترامهــای الزم شــ و از

ت زندگـی و الـد و بـه بهانـه مشـكنكن د، بـا ضمیـر مفـرد و بی ادبانـه بـا مخاطـب صحبـت  میندهـ م اربـاب رجـوع را نمیالجـواب سـ

  .گیرنـدد متناسـب بـا رفتارشـان بایـد مـورد تذكـر و مؤاخـذه قـرار نكنـ اقتصـادی، كرامـت انسـانی مراجعیـن را رعایـت نمی

 سكنات: و درحركات عفاف.3

ممكـن اسـت فـردی پوشـش  نینـه در حـركات بـه گونـه ای كـه جلـب توجـه نكنـد، الزمـه عفـت انسـان بـا شـخصیت اسـت .أوقـار و طم

 ید.عفـت تاكیـد مـی نمار ایـن نـوع از ریم بكامـل داشـته باشـد، ولـی حـركات غیـر عفیفانه، زننـده و جلـف داشـته باشـد. قـرآن ك
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 دســتگاه: وظایــف

كـه در  كارمندانــی كــه دارای متانــت در حــركات و ســكنات هســتند بایــد الگــو و مــورد تشـویق قـرار گیرنـد و در مقابـل كارمندانـی 

توجـه نامتعـارف دیگـران می باشـد، بایـد مـورد تذكـر  حـركات و سـكنات از متانـت و وقـار الزم برخـوردار نیسـتند و حركاتشـان باعـث جلـب

 قـرار گیرنـد و دسـتگاه هـا ایـن مسـاله را ضـد ارزش جلـوه داده و زمینـه خودنمایـی را مسـدود نماینـد.

 درمعاشرت: عفاف.4

محـرم و نامحــرم، اجــازه گرفتــن در  یكـی دیگـر از انـواع عفـاف در قـرآن كریـم حجـب و حیـا در معاشـرت خصوصـاً رعایـت مسـایل

 ورود بــه  محیطهــای امــن و برهــم نــزدن آرامــش  مكانهــای زندگــی می باشــد .

 وظایـف دسـتگاه: 

كوچـک و  رعایـت حریـم محـرم و نامحـرم در محیـط كاری، عـدم اسـتفاده از الفـاظ نامناسـب بـرای نامحـرم، صـدا كـردن نامحـرم بـا اسـم

باشــد كــه بایــد بــا برنامه ریزی  می ل غیـركاری از جملــه مصادیــق غیــر عفیفانــه در محیــط كارئبـا ضمیـر مفـرد و ورود بـه مسـا

 هــای ســلبی و فرهنگ ســازی های ایجابــی، ایــن مســاله را تدبیــر كــرد.

 درپاكدامنی: عفاف.5

بروز و ظهور آن باشند.  ها بایـد مراقـب عفـاف در پاكدامنـی در محیطهـای كاری، بـا زدودن زمینـه هـای دسـتگاه دسـتگاه: وظایـف

 ل بـه سـادگی عبـور كـرد.  بیئهـای ایجـاد ایـن گونـه مسـا زمینهز نبایـد اهیچگاه نباید ارتباطات غیركاری در دستگاه ها عادی سازی شود و 

 ت عدیـده در زندگـی هـای خانوادگـی و تولیـد فسـاد و فحشـاء مـی شـود.العـث وجـود مشـكتوجهـی بـه ایـن مسـاله، با

شش گانه عفاف، در پنج مورد ذكر شده به تناسب شرایط دستگاه ها، شاخص های مصداقی تر و همچنین روش های تشویقی و توبیخی از موارد 

 می شود.توسط شورای امر به معروف و نهی از منكر دستگاه تبیین 

 پوشش: در عفاف.6

م و قوانیـن المی بـرای خانـم هـا و آقایـان اسـت. بـه دلیـل اهمیـت مسـاله در اسـالیكـی از انـواع عفـاف، عفـت در پوشـش و حجـاب اسـ

شـی و بی عفتـی در كشـور بـه پوشـش افـراد خصوصـاً در صحنـه اجتمـاع و محیـط كار و فعالیـت اهمیـت داده شـده و افـراد از بدپوش

 پوشـش نهـی شـده انـد.

اسالمی را مد نظر قرار داده است، لذا شاخص از آنجا كه قانون گذار به صورت مشخص تبیین شاخص های عفاف در پوشش و حجاب   

 های پوشش اسالمی برای كاركنان خانم و آقا به تفكیک با بسط بیشتر ارائه می گردد.
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 می:شاخص های پوشش و حجاب اسال 

 رک و اصلی پوشش خانم ها و اقایان در چهار حیطه ذیل تعریف می شود:معیارهای مشت

 بدن نما نبودن  .1

 عدم جلب توجه .2

 پوشیدگی .3

 عدم آرایش .4

 

، متخذ از چارچوب های شرع مقدس و قوانین به شرح زیر اعالم می باع در تمامی دستگاه های دولتیتبراین اساس حدود حجاب رسمی الزم اال

 گردد:

 شاخص های پوشش خانم ها: .1

 الف(چادر و مقنعه

 سر یا چادر و روسری و یا با مقنعه پوشاندن همه موهای_

 

ستفاده نمود.تبصره، مشوق : فقط در صورت استفاده از چادر، از روسری های بلند كه كاركرد مقنعه را ایفا می كند ، می توان ا1تبصره

 مانند اعطای چادر به عنوان عیدی، در دستور كار قرار داده شود. های الزم برای استفاده از حجاب برتر )چادر (

 

 استفاده از مقنعه پوشاننده گردن و شانه ، حداقل تا روی سینه-

 عدم استفاده از هر پوشش دیگری برای پوشاندن سر به جای مقنعه چادر مانند شا ، كالهو...-

 دار و...عدم استفاده از مقنعه و چادرهای نازک ، توری ، نگین -

 

 

 ب(مانتو:

 (استفاده از روپوش و مانتو بلند و متعارف )حداقل تا زیر زانو-

 استفاده از مانتوی وزین ، ساده و اداری -

 عدم استفاده از مانتوی كوتاه، تنگ و آستین كوتاه-

 عدم استفاده از مانتوی دارای چاک باالی زانو و مانتوی جلو باز-

 

 ج( شلوار:
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 ار ) پوشیدگی تا مچ پا(استفاده از شلو -

 ، زاپ، چاک ، براق و فاق نامناسبعدم استفاده از شلوار كوتاه، تنگ و دارای پارگی -

 عدم استفاده از دامن ، جایگزین شلوار به غیر از موارد خاص بیماری  -

 

 د( جوراب :

 استفاده از جوراب غیر نازک با پوشانندگی كامل پا  -

 عدم استفاده از جوراب های كوتاه و غیر متعارف  -

 ه( كفش:

 كفش متعارف و مناسب محیط كار -

 عدم استفاده از كفش با پاشنه بلند، صدادار و غیر متعارف -

 عدم استفاده از چكمه های بلند روی شلوار -

 

 و( رنگ:

 انتو، شلوار، چادر، روسری، مقنعه، جوراب و كفش(م استفاده از رنگ های متعارف و مناسب با محیط كار در پوشش ) اعم از-

 

 ز( سایر موارد :

 عدم استفاده از هرگونه آرایش در صورت و دست ها -

 عدماستفاده از الک و ناخن مصنوعی... -

 پا( عدم استفاده غیر متعارف از زیور آالت آشكار ) انواع حلقه و نگین بینی و دندان و... و بكار بردن دستبند به دست و -

 با رایحه تندعدم استفاده از عطر و ادكلن  -

 

 شاخص پوشش آقایان :َ  .2

 آراستگی موی سر و محاسن ) عدم بلندی غیر متعارف ریش، موی سر، سبیل و...( -

 عدم آرایش نمودن به سبک های غربی ، غیر متعارف و زننده صورت ، موی سر ، محاسن ، ابرو و .... -

 ،كمربندهای غیر متعارف و نمادهای غربی عدم استفاده از كراوات، پاپیون -

 عدم استفاده از لباس های تننگ ، بدن نما، پاره و وصله دار -

 عدم استفاده از شلوار كوتاه ، تنگ، كوتاه و یقه باز نامتعارف  -

 عدم استفاده از شلوار كوتاه ، تنگ، نازک و دارای پارگی ، وصله ، زاپ و فاق نامناسب -

 هعم از گردنبند ، زنجیر، مچ بند، دستبند و گوشوارا هرگونه زیورآالتعدم استفاده از طال و  -
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 شاخص ها و ملحقات مشترک آقایان و خانم ها: .3

 

 از عكس های غیر مجاز و بدون پوشش اسالمی در فضای مجازی از جمله عكس نمایه)پروفایل(عدم استفاده  -

 عدم خالكوبی و تصویرگری در قسمت های قابل رویت بدن -

 و وصل هرگونه عالمت تصویر و كلمات خارجی غیرمتعارف بر روی لباس و پوشش عدم چاپ -

 نناعدم استفاده از لباس های منقوش به آرم، تصاویر نامتعارف ، نوشته های مذاهب و نمادهای آ -

 فرهنگ غرب عالئم فرقه های ضاله و گروه های منحرف  -

 سازمانی ویژه آقایان و بالعكساز به كارگیری بانوان در پست و محل های خودداری  -

 مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران زنبه كارگیری منشی و یا مسئول دفتر  -

 

 تبصره:به كارگیری منشی زن بدحجاب، تخلف مضاعف محسوب می شود.

 

 مالحظات:

 تشخیص متعارف و غیرمتعارف بودن با شورای امر به معروف و نهی ازمنكر هر دستگاه می باشد. .1

 ا به تشخیص شورای امر به معروف و نهی ازمنكر، دستگاه ها می توانندلباس اداری یكسان )متحدالشكل( استفاده نمایند.بن .2

و ذهاب  ز جمله در محل كار ، سرویس  ایابا ایجاد فضای امن و سالم با اتخاذ تدابیرمناسب  برای جداسازی محیط بانوان .3

 غذاخوری

ن اساسی قانون اساسی مبتنی بر )مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی( هرگونه تظاهر به بر اساس بند اول از اصل سوم قانو .4

 فساد و تباهی ملحق به شاخص های عفاف و حجاب می باشد. مانند:

 الف( استفاده از موسیقی های غیر مجاز در محیط های كاری و وابسته به دستگاه ها

 و اجناس مغایر با حوزه عفاف و حجاب  ب( نمایش، ترویج، تبلیغ و خرید و فروش وسایل

 ج( روزه خواری علنی ، در ماه مبارک رمضان
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