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اصول و مبانى روشهاى اجرايى در مسأله گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
براى آنكه روشهاى اجرايى دستگاههاى مختلف در اهتمام به تقويت عفاف و 
حجاب، منطقى و جامع و هماهنگ و تابع يك سلس��له اصول و مبانى باشد. 

به اين اصول و مبانى فهرست وار اشاره مى شود: 
1- عف��اف و حجاب از نتاي��ج و مظاهر ايمان و تقوى اس��ت. بنابراين براى 
تقوي��ت آن بايد در درجه اول به تحكيم ايمان و تقويت باورهاى دينى افراد 

جامعه كه در حكم روح و ريشه اخالق و رفتار آنان است، توجه شود. 
2- در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، الزم است به تحكيم ارزشها و مفاهيم 
اخالق��ى خاصى از قبيل ش��رم و حيا و آزرم و غيرت ك��ه با عفاف و حجاب 
رابط��ه نزديك و بى واس��طه دارند و خود از ثمرات ايمان و تقوى محس��وب 
مى ش��وند و نيز به آموزش احكام شرعى مربوط به عفاف و حجاب و آموزش 
صحي��ح رفتار زن و مرد با يكديگر در جامع��ه و خانواده توجه كافى مبذول 

شود. 
3- توضيح و تبيين دائمى فلسفه و فوائد عفاف و حجاب در زندگى فردى و 
اجتماعى و بيان آثار و نتايج س��وءعدم رعايت عفاف و بى حجابى براى درك 

حقيقت عقالنى و منطقى عفاف و حجاب امرى ضرورى است. 
4- عف��اف و حجاب يك امر تربيتى خانواده اس��ت و تربي��ت خانوادگى در 
تثبيت فرهنگ عفاف و حجاب در انديش��ه و روح افراد، نقش اصلى و عمده 

را ايفا مى كند. 
5- الزم اس��ت توجه عموم افراد، خصوصاً جوان��ان به نقش عفاف و حجاب 
در ايجاد هويت فرهنگى و ملى مس��تقل براى كش��ور و ملت و همچنين به 
آثار مثبت سياس��ى اين استقالل جلب و مقاصد دشمنان در ترويج فرهنگ 
برهنگ��ى ك��ه خود يكى از راههاى تهاجم فرهنگى اس��ت با ذكر ش��واهد و 

نمونه هاى تاريخى تشريح شود. 
6- ضرورى اس��ت به ريشه ها و زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى ضعف عفاف 
و حجاب از قبيل روحيه اش��رافى گرى و تجمل پرس��تى از يك س��و و فقر و 
اس��تيصال مادى از س��وى ديگر و نيز دش��واريهاى موجود بر سر راه ازدواج 
ش��رعى و قانونى و تش��كيل خانواده توجه ش��ود و با مبارزه و مقابله با اين 

ريشه ها و انگيزه ها موجبات ترويج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود. 
7- در توس��عه و ترويج عفاف و حجاب بايد بر فعاليتهاى فرهنگى، آموزشى 
و تبليغى تأكيد شده سعى شود فضاى اجتماعى و فرهنگى جامعه و محيط 
به نحوى ساخته شود كه افراد به صورتى طبيعى در آن فضا به رعايت عفاف 
و حج��اب رغبت نمايند و بدان عادت كنند و از كارهايى كه موجب بدبينى 

نسبت به اسالم و نظام اسالمى گردد پرهيز شود. 
8- در توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نبايد تنها زنان، مخاطب قرار 
گيرند و نقش و مس��ؤوليت مردان فراموش شود بلكه بايد عفاف و حجاب به 

عنوان امرى كه به هر دو جنس زن و مرد مربوط مى شود، تلقى شود. 
9- الزم اس��ت در معرفى اس��وه ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به 
عنوان يك ارزش، عنايت كافى شود و در تبليغات و نيز در آثار ادبى و هنرى 

شأن و منزلت انسانى زنان و ارزش حجاب مورد توجه قرار گيرد. 
10- تبلي��غ عفاف و حجاب بايد چنان باش��د كه خ��ود موجب بدآموزى و 
اش��اعه فحشا نش��ود و دراين امر، مى بايد مقتضيات سنى، روحى و فرهنگى 

مخاطبان موردتوجه قرار گيرد. 
11- در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب الزم است ميان فعاليتهاى فرهنگى، 
ارش��ادى و اجرايى، همس��ويى و هماهنگى وجود داش��ته باشد و برنامه ها و 

اقدامات انجام شده به صورتى مستمر موردنظارت و ارزيابى قرار گيرد. 
12- در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيش��تر به جنبه هاى مثبت تكيه 
ش��ود و شيوه ها و طرز بيان دوس��تانه و مؤدبانه به كار گرفته شود و واكنش 
نسبت به عدم رعايت عفاف و بى حجابى بايد تابع مقررات و محدود به حدود 

قانون باشد و از برخوردهاى خشن و اهانت آميز خوددارى شود. 
13- مديران و مس��ؤوالن بايد از آگاهى و حساس��يت الزم نسبت به مسأله 
عفاف و حجاب برخوردار باش��ند و مخصوصاً بايد به آموزش صحيح مجريان 

تبليغ و پاسدارى از عفاف و حجاب اولويت داده شود. 
14- در شهرسازى و معمارى بايد فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گيرد 

و محيط كار و نوع برنامه ها و اس��تفاده از وس��ايل و امكانات به نحوى نباشد 
كه خود موجب اختالط نامناسب زن و مرد شود. 

15- در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بايد به نوع كار و ش��رايط مقتضيات 
محي��ط زندگى و خصوصي��ات اقليمى و س��نتها و آداب محلى و منطقه اى 
مربوط به لباس و پوش��ش، با رعايت اصل حكم فقهى حجاب توجه ش��ود و 
ضمن قائل شدن حرمت و احترام براى چادر به عنوان كاملترين و رايج ترين 
نوع حجاب و تشويق آن به دور از افراط و تفريط، از الزام همگان به استفاده 
از يك نوع، رنگ و ش��كل خاص خوددارى ش��ود. )مراكز ادارى، آموزشى و 

درمانى تابع ضوابط خاص خود مى باشند(. 
16- به موازات اهتمام نس��بت به عفاف و حج��اب و تبليغ و ترويج آن بايد 
تدابيرى اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهايى كه استفاده از آنها الزمه رعايت 
عفاف و حجاب اس��ت به آس��انى و با هزينه اى معقول و منطقى قابل تأمين 

باشد. 
اين اصول در 16بند در جلس��ه 413 مورخ 14/11/76 ش��ورايعالى انقالب 

فرهنگى به تصويب نهايى رسيد.

نقد و بررسی مصوبه 
- هزينه بر نبودن اجراى مصوبات آزمايشى 

عاقالنه اس��ت كه قبل از اجراى مصوبات دايمى و در 
كل كش��ور با ص��رف هزينه هاى م��ادى و اجتماعى 
فراوان، به اجراى آزمايشى آنها كه مستلزم هزينه هاى 
متعلقه كم اس��ت توجه ش��ود تا از اين طريق از هدر 
رفت س��رمايه و انرژى كشور جلوگيرى شود. اجراى 
مصوبات بصورت آزمايش��ى در يك يا دو وزارتخانه و 
يك يا دو استان براى دايمى نمودن مصوبات قطعا از 

اطمينان خاطر فراوان برخوردار است.
- آميختگى مصوبات ناسخ و منسوخ

دورنماى نس��خ نوعى مصوبات چيس��ت؟ با اين رويه 
وضع مصوبه بس��يارى از مصوبات توس��ط بس��يارى 
ديگر از مصوبات بصورت رابطه اى دو طرفه نسخ مى 
شوند. بسيارى از مصوبات در يك لحظه هم ناسخ اند 
هم منس��وخ كه جايگاه حقوقى اين دس��ت مصوبات 
براى اجرا محل ابهام اس��ت. نامش��خص بودن محل 

استفاده از جمالت نسخ نوعى موجب شده است كه براى اطمينان از اعتبار 
هر مصوبه بايد همه مصوبات موجود در كش��ور مورد بررسى قرار گيرند كه 

اين كار امكان پذير نيست.
- بى اعتمادى مردم به مصوبه و وضع مصوبه

در صورت نس��خ نوعى پى در پى مصوبات چ��ه دليل وجود دارد كه مصوبه 
ناس��خ امروز، چند روز ديگر منس��وخ نگردد. اينگونه نس��خ هاى بى ضابطه 
چگونه مى تواند الگوى شكل دهى رفتارهاى شهروندان قرار گيرد در حالى 
ك��ه ممكن اس��ت در آينده اى نزديك اجراى آن ملغى ش��ود. رفتارس��ازى 
قانونمند امرى تدريجى اس��ت كه دستكارى ناشيانه آن به حساسيت زدايى 
پيرام��ون مصوبه و وضع مصوبه منجر مى ش��ود و بازگرداندن آن به مس��ير 

صحيح قبلى غيرممكن يا بسيار دشوار است.
- عدم وجود ارتباط سنجى هر مصوبه با مصوبات قبلى

در وضع مصوبه س��نتى به سبك ايرانى، سيس��تمى براى ارتباط سنجى هر 
مصوبه با مصوبات قبلى وجود ندارد و قابل اندازه گيرى نيست. بى ارتباطى 
مصوبات با هم دقيقا نقطه آغازين بروز خطا در وضع مصوبه است و مى تواند 

به تدوين، تصويب و تاييد مصوبات مزاحم منجر شود.
- ضعف وضع مصوبه

مصوبات داراى اس��تثنائات فراوان نشانه وجود ضعف در وضع مصوبه سنتى 
است كه نمى تواند مصوبه مورد نظر خود را در قالبى 
بدون اس��تثنائات فراوان صورت بندى نمايد. اش��اره 
ضع��ف وضع مصوبه، ناكارآمدى واضعان مصوبه را در 
خود مس��تتر دارد كه نمى توان��د از امكانات موجود 
الگوى بس��ازد كه بدون اس��تثنائات فراوان مصوبه را 
اجرا نمايد يا حداقل براى اس��تثنائات صورت بندى 
جديدى از مصوبه ارائه نمايد كه خروجى آن مصوبات 

داراى استثنائات فراوان نباشد.
- مصوب��ه در اجراى در جامعه و نه در كنج گنجه ها 

و كتابخانه ها
مصوبات نافهميده ش��ده بج��اى اجرا در كف خيابان 
ه��اى ش��هرها در كنج گنج��ه ها، فايل ها و قفس��ه 
كتابخانه ها مشغول خاك خوردن است. چه بسيارند 
مصوبات��ى كه به دليل نافهمى م��ردم هيچگاه مجال 
اجرا نيافته اند و نتوانسته اند ظرفيت هاى عملكردى 
مطلوب خود را در اختيار متوليان اداره امور كش��ور 

قرار دهند.
- عدم جامع نگرى در وضع مصوبه

خيل ف��راوان تغييرات، اصالح، الحاق، متمم، ح��ذف، لغو و ارجاع مصوبات 
همگى نشانگر اين حقيقت است كه وضع مصوبه سنتى داراى سطح مطلوبى 
از جامع��ه نگرى نيس��ت. از اين رو تقريبا پس از م��دت كوتاهى از تصويب 
مصوبات و بروز ناس��ازگارى بين مصوبات و پديده هاى جامعه، واضع مصوبه 
مجبور به تغيير مصوبه است تا گرفتارى تازه در اثر مصوبه را بر طرف كند.

- پشتيبانى مصوبه از حد حق به مثابه تعيين حدود و شرايط
مصوبه و وضع مصوبه مدعى حق شناسى و ارائه حق به همگان است. مصوبه 
در تعيين روابط بين اجزاى جامعه به نس��بت س��نجى روابط و اندازه گيرى 
س��هم تاثير اجزا مى پ��ردازد و حد تاثير هر يك را معي��ن مى كند. تعيين 
حدود و ش��رايط پديده ها با هم در مصوبه و در فرآين وضع مصوبه كه مى 
تواند حقوق اساس��ى مردم را بر طبق اس��ناد فرادست كشور تامين كند. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نشانه عدم وجود تعيين حدود و شرايط به عنوان هدف مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- علني بودن مصوبه به مثابه تحت نظارت مردم بودن 

يك مصوبه هنگامى كه علنى اس��ت يعنى در ن��زد ديدگان و رويت همگان 
قرار دارد. اينكه همگان از مصوبه و اجراى آن آگاهى داشته باشند به مفهوم 

اين است كه مصوبه در پيش چشمان مردم تصويب و اجرا مى شود و مردم 
ب��ا چش��مان باز و آگاهى كامل، اج��راى مصوبه را نظاره م��ى كنند. نظارت 
همگانى دستاورد بسيار مهم علنى بودن مصوبه و وضع مصوبه است. نظارت 
همگان��ى موجب مى ش��ود كه كاس��تى هاى مصوبه و وض��ع مصوبه با ارائه 
نظ��رات اصالحى مردم از طريق قانونى به درس��تى اصالح و اجرا ش��ود. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نشانه اين است كه مصوبه و وضع مصوبه تحت نظارت مردم به عنوان 

ويژگى ذاتى مصوبه و وضع مصوبه نيست.
- معطوف به عدالت بودن مصوبه به مثابه هماهنگى بين اختيار و وظيفه

هماهنگ��ى بين اختيار و وظيفه از ويژگى هاى عرضى مصوبه و وضع مصوبه 
اس��ت كه مى تواند در گسترش فهم و تبعيت مصوبه در بين اقشار گوناگون 
جامعه داراى آثار موثرى باش��د. هر مصوبه در نوع خود داراى اختياراتى در 
كنترل تغييرات اس��ت كه اثربخش��ى در آن نهفته اس��ت و در مقابل داراى 
وظايف��ى نيز ب��راى ارائه خدمات اس��ت هماهنگى بين اختي��ار و وظيفه از 
اهميت بس��يارى برخوردار اس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك 
ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه 
ع��دم هماهنگى بي��ن اختيار و وظيف��ه به عنوان 

ويژگى عرضى مصوبه است.
- پش��تيبانى جامعه از مصوبه ب��ه مثابه اداره امور 

كشور از طريق مصوبه
اداره امور جامعه از طريق مصوبه، نيازمند شناخت 
دقيق جامعه به جامع ترين ش��يوه ممكن اس��ت. 
ب��ه عبارت ديگ��ر در حوزه مصوب��ه و وضع مصوبه 
تقسيم كار ملى توانايى الزم براى اداره امور جامعه 
از طريق مصوبه را دارد و مى تواند به بهترين شكل 
ممك��ن مش��كالت زندگى مردم را ب��ر طرف كرده 
و كم��ال و خوش��بختى آن��ا را در دو دنيا تضمين 
كند. البته تحقق اين ادعا از سوى تقسيم كار ملى 
كار بس��يار دشوارى است. تقس��يم كار ملى شامل 
تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسير 
مصوبه بايد توانايى الزم براى اداره امور كشور را در 
وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه 
س��نتى به س��بك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نش��انه عدم اداره امور كش��ور از طريق مصوبه به عنوان منابع 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- س��ازگاري مصوب��ه با كليت نظام حقوقي به مثاب��ه هماهنگى در مصوبه و 

وضع مصوبه
سازگاري با كليت نظام حقوقي به معناى هماهنگى در مصوبه و وضع مصوبه 
يكى از اصول وضع مصوبه است. نظام حقوقى كشور مجموعه اى از مصوبات 
فراوان اس��ت كه در موضوعات گوناگون بصورت متفرق و تنقيح نشده وجود 
دارد. تراكم زياد مصوبات امر بررس��ى س��ازگارى و هماهنگى مصوبات تازه 
تصويب ش��ده را با س��اير مصوبات مش��كل نموده اس��ت. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتى به س��بك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه 
عدم س��ازگاري با كليت نظام حقوقي ب��ه مثابه هماهنگى در مصوبه و وضع 

مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومى به مثابه حقوق ملت

واضع مصوبه در اصول فصل س��وم مصوبه اساس��ى تحت عنوان حقوق ملت 
مجددا بر لزوم تحقق موارد مذكور، تأكيد كرده اس��ت. از جمله، برخوردارى 
همه مردم از حقوق و حمايت قانونى يكس��ان )اصول 19و 20(، الزام دولت 
به رفع نياز مس��كن )اصل31( لزوم برخوردارى يكايك افراد كشور از تأمين 
اجتماع��ى و خدمات بهداش��تى و درمانى )29(، آم��وزش و پرورش رايگان 
)اصل 30(، امنيت حقوق��ى و قضايى )اصل 32 تا 
39(. همچنين است اصول ديگر از جمله اصل 43 
و 48. در تم��ام موارد ذكر ش��ده حمايت از منافع 
عموم��ى از طريق الزام دولت به ارائه خدمات مورد 
نياز جامعه صورت گرفته اس��ت. اينكه چه مقدار از 
حقوق ملت بر اس��اس مصوبه اساسى رعايت شده 
اس��ت از حوصله اين نوشتار خارج است. اما همين 
بس كه بدانيم از وضع موجود تا وضع مطلوب پيش 
بينى شده در مصوبه اساسى فاصله بسيارى وجود 
دارد. در مصوب��ه و وضع مصوبه س��نتى به س��بك 
ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه 
عدم وج��ود منافع عمومى به مثابه حقوق ملت در 

وضع مصوبه است.
- پش��تيبانى مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه 

گسترش همدلى
ه��دف مصوبه و وض��ع مصوبه، ايجاد و گس��ترش 
همگرايى اجتماعى به معن��اى افزايش همدلى در 
جامعه است كه شامل مديريت نظام حساسيت ها، 
تمايالت و انگيزش هاس��ت. مصوبه اس��ت كه حساس��يت جامع��ه را بر مى 
انگي��زد و تمايالت را جه��ت مى دهد و انگيزش ه��ا را تقويت مى كند. در 
فضاى همدلى است كه تقابل ها به تعامل و دشوارى هاى اداره امور، تسهيل 
مى ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به س��بك ايرانى، بروز و تشديد 
مش��كالت زندگى مردم نشانه عدم وجود گس��ترش همدلى به عنوان هدف 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- مفيد قطعيت بودن مصوبه به مثابه اطمينان از اثربخشى

ويژگ��ى مفيد قطعيت بودن مصوبه به معن��اى وجود اطمينان واضع مصوبه 
از اثربخش��ى مصوبه در طول مدت اجراست. مفاد مصوبه در دل خود نوعى 
قطعي��ت در اجرا را پيش چش��مان مردم مجس��م مى س��ازد. قانونى مفيد 
قطعيت نباش��د همانند بس��يارى از مصوبات ناكارآمد وضع مصوبه سنتى به 
سبك ايرانى داراى هويت قانونى نبوده و نمى تواند به اهداف از پيش تعيين 
ش��ده خود دس��ت يابد. قانونى كه در مفاد آن موضوع قطعيت اثربخش��ى با 
اما و اگرهاى فراوان همراه باش��د نمى تواند در حل مش��كالت زندگى مردم 
مفيد فايده باش��د. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به سبك ايرانى، بروز و 
تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم اطمينان مصوبه و وضع مصوبه به 

اثربخشى خود به عنوان ويژگى ذاتى مصوبه و وضع مصوبه است.
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اشاره:فرهنگوامورفرهنگیدرپیشرفتکشورازاهمیتبسیاریبرخورداراست.وضعمصوبهدرحوزهفرهنگوامورفرهنگیدرجمهوری
اس�المیایرانباش�ورایعالیانقالبفرهنگیاستکهطیچنددههفعالیتخودمصوباتفراوانیداشتهاست.وضعمصوبهدرقوهمقننهو
س�ایرمراکزومراجعمقررهگذاردرایراندارایویژگیهایس�نتیوبهس�بکایرانیاستوازآسیبهایمشترکیدررنجاستکهنهایتا
کارآمدیآنهارادرجامعهبامشکلمواجهساختهاست.نظربهاهمیتفرهنگوامورفرهنگیدرآیندهکشور،»چالشقانون«نقدوبررسی
مصوباتشورایعالیانقالبفرهنگیرادردستورکارخودقراردادهاست.ایننوشتاربهمعرفی،نقدوبررسیمصوبهاصولومبانيوروشهاي

اجرایيگسترشفرهنگعفافمیپردازدکههماکنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )131( می کند:

ناکارآمدی مصوبه اصول و مبانی و روش های اجرايی گسترش فرهنگ عفاف!؟

در تروي���ج فرهنگ عف���اف و حجاب 
بايد به نوع كار و شرايط مقتضيات 
محيط زندگى و خصوصيات اقليمى 
و س���نتها و آداب محلى و منطقه اى 
مربوط به لباس و پوشش، با رعايت 
اصل حكم فقهى حجاب توجه شود 
و ضمن قائل شدن حرمت و احترام 
ب���راى چ���ادر ب���ه عن���وان كاملترين و 
رايج ترين نوع حجاب و تش���ويق آن 
ب���ه دور از افراط و تفري���ط، از الزام 
هم���گان ب���ه اس���تفاده از ي���ك نوع، 

رنگ و شكل خاص خوددارى شود

در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، 
الزم اس���ت ب���ه تحكي���م ارزش���ها و 
مفاهي���م اخالق���ى خاص���ى از قبيل 
ش���رم و حي���ا و آزرم و غي���رت ك���ه با 
عف���اف و حج���اب رابط���ه نزدي���ك و 
بى واس���طه دارند و خ���ود از ثمرات 
ايمان و تقوى محس���وب مى ش���وند 
و ني���ز ب���ه آم���وزش اح���كام ش���رعى 
مربوط به عفاف و حجاب و آموزش 
صحي���ح رفتار زن و م���رد با يكديگر 
در جامع���ه و خان���واده توج���ه كافى 

مبذول شود

دکترمحمدرضاناریابیانه

–

–

NEH *** 


