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درباره مقاله: 
در  سکس  سیاست  بر  تاملی  دولت:  و  سکس 

جمهوی اسالمی/ امید شمس

با اسالم،  بود که بدون ضدیت  امین محمدپور: مطلب جالبی 
سیاست های اسالمی و ایدئولوژیک حکومت ایران را نقد کرده 
بود. مشکلی که با آن مواجهیم این است که معموالً چنین سیاست 
هایی با نگاه های جانبدارانه فقط نفی می شوند و پیچیدگی اش 

مورد فهم قرار نمی گیرد.

آبتین دشتی: درست است که در اسالم برعکس بسیاری دیگر 
از ادیان و ایدئولوژی ها سکس به رسمیت شناخته می شود اما 
آقای شمس اشاره مشخصی به این که این امتیازی است که فقط 
به مردان داده شده و هرگونه توصیه ای به زنان در مسائل جنسی 
)مثاًل نظافت بدن( برای رضایت و لذت بیش تر مردان است، 
اشاره نکرده. در هیچ کجای کتب اسالمی به این اشاره نشده که هر 
وقت زن به سکس رغبت داشت، مرد شایسته است این خواسته 
را اجابت کند اما در مورد اجابت زنان این مسئله اجباری است. 
البته شاید این توجیه به کار برود که در آن دوران اساساً حقوق 
زن معنایی نداشته اما در نظر داشته باشیم که در دوران کهن تر، 

جوامعی بودند که در آن زن ساالری وجود داشته.

درباره مقاله: 
تجاوز در مهتاب؛ روایت یک قربانی تجاوز

مریم شعیبیان:  واقعًا سرگذشت دردناکی بود خصوصاً که خانواده 
اش به جای حمایت همه جانبه، او را در واقع در خانه حصر کرده 
بودند. البته مشکل فقط هم از خانواده این خانم نیست، وقتی در 
این زمینه ها فرهنگ سازی نشده، واکنش آن ها از بهترین واکنش 
هایی است که خانواده های ایرانی دارند. حتی خیلی خانواده ها 

دخترشان را طرد می کنند یا بالیی سرش می آورند. 

مورد  که  این  بدون  بتوانند  باید  تجاوز  قربانیان  میری:   آیدا 
قضاوت قرار بگیرند، اتفاقاتی که برایشان افتاده بازگو کنند. این 
حرف زدن ها هم برای خودشان خوب است و هم برای بقیه. جامعه 
باید درک بهتری نسبت به این افراد پیدا کند. البته نظر من این 
است که تا قانون در کشور ما اصالح نشود و ماموران مجبور 
نباشند به آن قوانین عمل کنند، متاسفانه این اتفاقات وحشتناک 

بیش تر هم می شود. 

      شما چه گفته اید درباره ...
  

خــــوانندگان
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جعفر )شاهین( اقدامی که در شهریورماه 1387  	•
پس از شرکت در مراسم سالگرد قربانیان دهه شصت در 
خاوران بازداشت و به ده سال حبس محکوم شده بود، با پایان 

دوران محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
با حکم جایگزین حبس، دو متهم به حیوان آزاری  	•
به 500 ساعت خدمت رایگان به محیط زیست و مطالعه و 

پخش کتب محیط زیستی محکوم شدند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  	•
مجلس طرحی را تصویب کردند که با تصویب نهایی زنان 
نخبه علمی، فرهنگی و ورزشی بدون اذن همسر و با تایید 
از  توانند  می  فعالیتشان  مورد  سازمان  یا  دادگاه  دادستان، 

کشور خارج شوند.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی تحقیقی  	•
اعالم کرد که حجاب شرعی تنها برای حدود 35 درصد افراد 
جامعه ارزشمند است و نزدیک به 70 درصد جامعه اعتقادی 

به آن ندارند.
نظیر  به مشکالتی  اعتراض  در  بازاریان  و  مردم  	•
شرایط بد اقتصادی، بیکاری، گرانی و افزایش نرخ ارز اقدام 
به برگزاری راهپیمایی های اعتراضی در شهرخای مختلف 

کشور کردند.
خانه فروغ فرخزاد شاعر معروف ایرانی در خیابان  	•
ولیعصر تهران، بنا بر تصمیم مالک در معرض تخریب قرار 

گرفته است.
حسن دزفولی مسئول ستاد امر به معروف و نهی از  	•
منکر دزفول از بازداشت شش دختر به علت کشف حجاب 

خبر داد.
شماری از شهروندان ساکن اهواز در پی مسابقه  	•
توسط  پرسپولیس  و  اهواز  استقالل  های  تیم  بین  فوتبال 

نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
برگزاری  از  ممانعت  ضمن  اطالعات  وزارت  	•
هجدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو در امامزاده طاهر 

کرج، دستکم پنج نفر را نیز بازداشت کرد. 
و  سیستان  استان  نماینده  یارمحمدی  علیم  	•
بلوچستان در مجلس، از 120 هزار بازمانده از تحصیل در 

این استان خبر داد.
مدیرکل ثبت احوال کردستان گفت که از 4 هزار  	•
و 520 وقایع ازدواج ثبت شده در استان در 4 ماهه سالجاری 
970 مورد کم تر از 18 سال و در آقایان هم 36 مورد کم 

تر از 18 سال داشته اند.
مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد از ثبت  	•
9 مورد ازدواج کمتر از 10 سال طی سال گذشته در این 

استان خبر داد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و  	•
جوانان از خودکشی 212 نفر زیر 17 در سال گذشته خبر 

داد. 
طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس اعالم کرد  	•
کودکان زباله گرد وقتی مریض شده و ایدز می گیرند، در 

همان محله های تفکیک زباله دفن می شوند.
زنی در اردبیل که دو سال پیش از همسرش طالق  	•

گرفته بود، توسط همسر سابق مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
پیرمرد همسایه در آمل با یک گالن چهار لیتری پر  	•

از اسید به یک خانواده چهار نفره حمله کرد.
دختر جوانی در بوکان در منزلشان در جوار فلکه  	•

فلسطین خود را به آتش کشید و به بیمارستان منتقل شد.
پسر 12 ساله آبادانی پس از آن که مادرش گوشی  	•
موبایل و دوچرخه اش را برای پرداخت اجاره خانه فروخت، 

به زندگی خود پایان داد.
دادستان استان آذربایجان غربی، از مرگ مغزی  	•
کودک 6 ساله بوکانی در پی کتک خوردن به دست نامادری 

خود خبر داد. 
وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل دادگستری و  	•
فعال حقوق بشر که اکنون در بازداشت به سر می برد، از 

تشکیل دو پرونده جدید برای موکلش خبر داد.
نائب  محمدی  نرگس  اعزام  از  زندان  مسئولین  	•
رییس کانون مدافعان حقوق بشر به پزشک مغز و اعصاب 

جلوگیری کردند.
قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و مسعود  	•
جوادیه، سه تن از وکالی دادگستری به همراه محمد نوری 

زاد مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی بازداشت شدند.
پدرام پذیره نائب رئیس شورای صنفی دانشگاه  	•
تهران در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به 7 سال حبس 

تعزیری و 74 ضربه شالق محکوم شد.
محمد حبیبی فعال صنفی معلمان، به 10 سال و  	•
نیم حبس، 74 ضربه شالق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت و 

ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
به خاطر  نگار  روزنامه  میراسماعیلی  امیرحسین  	•
یک توییت و با اتهام توهین به مقدسات به 10 حبس محکوم 

      برگزیده اخبار
     

دیــــــــدهبان
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شد.
درویشان  برای  سنگین  احکام  صدور  پی  در  	•
مصطفی  نوری،  کسری  جمله  از  دیگر  تن  چند  گنابادی 
به  ترتیب  به  انتصاری و محمد شریفی مقدم  عبدی، رضا 

تحمل 12، 26، 7 و 12 سال حبس محکوم شدند.
با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به از کولبران  	•
در منطقه مرزی اشنویه، یک تن به نام “جاویدان هکاری” 

کشته شد.
از  گروهی  پیرانشهر  در  مرزی  هنگ  نیروهای  	•
کولبران را به رگبار بستند که در پی آن “کامل باالشهر” 

کشته شد.
اهالی  از  عزیزی”،  “اسماعیل  نام  به  کولبر  یک  	•
مهاباد با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی سردشت کشته 

شد.
یک کولبر به نام “سلیمان بادوشیوه” در مناطق  	•
نیروهای  مستقیم  شلیک  پی  در  سلماس  شهرستان  مرزی 

مرزبانی کشته شد.
کولبری به نام “حاصل بادبرین”، 18 ساله، بر اثر  	•
تیراندازی نیروهایی هنگ مرزی مستقر در مرز قندیل کشته 

شد.
یک شهروند بلوچ اهل سرباز به نام “امید رئیسی”  	•
با شلیک ماموران به خودروی حامل سوخت گازوئیل وی، 

در آتش سوخت.

جوانی 20 ساله به نام “مسلم حسین زهی”، حامل  	•
4 بشکه گازوئیل با تیراندازی ماموران در مرز سیرکان سرباز 

کشته شد.
یک زندانی در زاهدان پس از عدم توجه مسئوالن  	•

به وضعیت خود با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد.
یک زندانی 42 ساله محکوم به اعدام به دلیل به  	•
تاراج رفتن مبلغی که برای دیه جمع آوری کرده بود، در 
زندان مرکزی زاهدان با خوردن چند عدد تیغ خودکشی کرد.

مدیر کل زندان های استان تهران خودکشی یکی  	•
از زندانیان فشافویه و انتقال جسدش به پزشکی قانونی را 

تایید کرد.
5 زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج طی  	•
اقداماتی جداگانه اقدام به خودکشی کردند و یک زندانی 

فوت کرده است.
یک زندانی مرتبط با جرایم مشروبات الکلی به  	•
نام “مولود ونوشه” به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان 

مرکزی ارومیه جان خود را از دست داد.
دیپورت اشتباهی یک شهروند ایرانی به نام “قاسم  	•
رضایی” به افغانستان باعث مرگ وی بر اثر سرما و گرسنگی 

شد.
در  خیابانی  اعتراضات  جدید  موج  جریان  در  	•
شهرهای مختلف کشور، عالوه بر بازداشت ده ها تن، یک  

نفر نیز به ضرب گلوله در کرج کشته شد.

اعدام کودکان
کاری از مهدی صادقی 

کــــارتونماه
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در  مخدر  مواد  محکومان  خصوص  در  اعدام  چرخه 
طول سال های گذشته، بی رویه اعمال می شد. حاصل 
کار اما بی نتیجه بودن و عدم ثمربخشی سیاست های 
کیفری در قبال این پدیده بود. ناکارآمدی اعدام در 
افزایش  و  جامعه  سطح  در  مخدر  مواد  وفور  گستره 
روزافزون معتادین در کشور آشکار بود. از این رو، 
با نوعی سردرگمی در مقابله  نظام قضایی ما سال ها 

بود. مواجه  مواد مخدر  قاچاق  پدیده  با 
رویه  و  آمیز  تبعیض  احکام  صدور  دیگر  سوی  از 
نیز چرخه  مخدر  مواد  محکومان  قبال  در  متضاد  های 
و  کرد  می  ثبات  بی  مسئله  این  قبال  در  را  عدالت 
می  مواجه  اشکال  با  را  خصوص  آن  در  رای  نظام 
یک  همواره  دادرسی  نظام  برای  اگرچه  اعدام  نمود. 
آمد ولی هنوز  به شمار می  مخمصه و مسئله هولناک 
با پدیده  برای برخورد  ابزار مهم سیاسی  به مثابه یک 

نظر گرفته می شد. در  مواد مخدر  قاچاق 
ناشی  قصاص  شامل  ها  اعدام  بندی  دسته  میان  در 
از  ناشی  اعدام  محاربه،  سبب  به  اعدام  عمد،  قتل  از 

مواد  گروه  ها،  اعدام  سایر  و  و  مخدر  مواد  قاچاق 
هر چند  داشت؛  را  ویژه سیاسی خاصی  جایگاه  مخدر 
مواد  قاچاق  از  ناشی  های  اعدام  که  رسد  می  نظر  به 
تری  کم  همپوشانی  شرعی  و  دینی  مبانی  با  مخدر 
رابطه  دارای  اما  باشد  داشته  ها  اعدام  سایر  به  نسبت 

بود. جامعه  با وضع سیاسی  تمامی  و  تام 
نصوص  و  اصول  بر  متکی  دیگر  های  اعدام  اگر 
با شدت و حتمیت بیش تری اعمال می شوند  شرعی 
ابعاد  اعدام های گروه مواد مخدر موضوع دارای  در 
راه  ها  سال  ما  کیفری  سیاست  است.  تری  سیاسی 
برای برچیدن قاچاق و توزیع مواد مخدر  تر را  ساده 
بود  گرفته  پیش  در  مخدر  مواد  باندهای  با  مبارزه  و 
اصول  به  و  بود  اعدام  حکم  رویه  بی  استفاده  آن  و 
جزایی نوین و دستاوردهای علمی در قبال این قضیه 
و شرایط اقتصادی و دالیل جامعه شناختی آن توجهی 
نداشت. در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع 
بر  بالغ   ،)1367 )مصوب  نظام  مصلحت  تشخیص 
و  داشت  وجود  اعدام  مشمول  کیفری  عنوان   13
و  بار  خشونت  و  مستقیم  برخورد  حاکم  مسلم  رویه 
اعدام  حکم  بود.  موضوع  این  قبال  در  تر  سختگیرانه 
این  در  بود.  مجرم  با  حاکم  مقابله  موارد  این  در 
پرداختن  با جرم و  به جای رودررویی مستقیم  موارد 
اقتصادی  یابی  ریشه  و  مسئله  تر  عینی  های  زمینه  به 
و اجتماعی آن با فرد مجرم و صورت مسئله برخورد 
می شد و حاصل کار نیز صرفًا افزایش بیش از پیش 

بود.  قاچاق مواد مخدر و اعمال بی رویه اعدام ها 
دست  که  این  تا  گذشت  منوال  همین  بر  ها  سال 
فشارهای  واسطه  به  ما  کیفری  سیاست  اندرکاران 

     اعدام های مواد مخدر از اصالح 
تا اجرا

حــــــــقوقی

مصطفی احمدیان 
وکیل و فعال حقوق بشر

عکس از ایسنا
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بین  و  داخلی  های  سازمان  و  نهادها  بشری  حقوق 
که  متعددی  های  قطعنامه  و  ها  گزارش  و  المللی 
دست  ناچار  به  شد،  صادر  ایران  علیه  زمینه  این  در 
یک  الحاق  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  اصالح  به 
از  را  اعدام  چرخ  که  زدند  آن  به   )45 )ماده  ماده 
گرچه  کنند.  متوقف  آن  هولناک  و  آشوبناک  مسیر 
اعدام  لغو  و  ممنوعیت  نیز  الحاقی  واحده  ماده  در 
اعدام  توقف  بنای  و  نشده  پذیرفته  صریح  نحو  به 
بسیاری  تخصیص  به  عمل  در  اما  ندارد  نیز  را  ها 
به  را  اعدام  کلی  طور  به  و  انجامد  می  ها  اعدام  از 
بودن  منوط  و  موکول  را  آن  و  مبدل  استثنایی  امری 

کند.  می  محکومان  و  متهمان  نزد  شرایطی  وجود  به 
ما  کیفری  سیاست  که  است  امری  اعدام  صریح  لغو 
بن  اما  است  نیازمند  فقهی روشنی  مبنای  به  آن  برای 
بس قرائت فقهی و عدم شمول حکمی صریح در این 

کند.  می  منتفی  را  آن  رابطه 
مفهوم  دوباره  بازگشت  برای  راه  واحده  ماده  در 

قوانین  سطح  به  االرض”  فی  “افساد  منسوخ  و  فقهی 
کیفری باز شده است. شیوه نگارش ماده واحده بدین 
“افساد  فقهی  واژه  به  احاله  ضمن  که  است  صورت 
اعدام  به  محکومان  چه  چنان  کرده  ذکر  االرض”  فی 
بندهای  اشاره شده در  از شرایط  ابد یکی  یا حبس  و 
چندگانه را دارا باشند مفسد فی االرض تلقی و اعدام 
باشند،  نداشته  را  موصوف  شرایط  اگر  و  شوند  می 
یابند  می  اعدام خالصی  از  و  نبوده  االرض  فی  مفسد 
به  بازگشت  اساسی و هم  نوع خود هم تحولی  که در 

است.  گذشته 

و  بنایی  شرط  طرفی  از  واحده  ماده  در  عبارتی  به 
فرد  بر  االرض  فی  افساد  شمول  را  اعدام  شرعی 
مرتکب با دارا بودن دست کم یکی از شروط قانونی 
چرا  دارد  بر  در  فاحش  خطایی  که  است  کرده  اعالم 
که حمل شروط ذکر شده بر مفهوم افساد فی االرض 
ماده  دیگر  طرفی  از  اما  است.  مرتبط  غیر  و  ناممکن 
لحاظ  به  ها  اعدام  بسیاری  برچیدن  و  لغو  به  واحده 
عدم دارا بودن شرایط ذکر شده می انجامد و در نوع 

است. اساسی  تحولی  خود 
حذف  وارونگی  نوعی  با  ما  جا  این  در  چند  هر 
مجازات اعدام روبه رو هستیم. در شیوه قانون نویسی 
اصل  بشری جهانی  اسناد حقوق  بر  منطبق  و  امروزی 
می  اعالم  صریحًا  منع  این  و  است  اعدام  ممنوعیت 
مدنی  حقوق  المللی  بین  کنوانسیون   6 ماده  در  شود. 
است  شده  ذکر  صریحًا  اعدام  ممنوعیت  اصل  سیاسی 
ترین  مهم  مورد  در  جمله  از  شرایطی  در  اعدام  اما 
کشورهایی  در  هم  آن  کشی  نسل  مثل  بشری  جرایم 

اند،  برچیده  قوانین خود  اعدام را در سطح  که کلیت 
اعدام  کلیت  اما  واحده  ماده  در  است.  شده  پذیرفته 
داشته  نگه  دیگر  شکلی  به  را  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
می  لذا  است؛  یافته  تغییر  آن  شرایط  و  قیود  و صرفًا 
ها  اعدام  تخصیص  و  کاهش  مثابه  به  را  آن  توان 
تلقی نمود ولی هرگز به منزله روی گردانی از اعدام 
نوین و جایگزین در سطح  بازجستن یک مجازات  و 

نیست.  کیفری  قوانین 
ماده  اساس  بر  محکومان  و  مجرمان  دسته  کدام  اما 
واحده از اعدام خالصی پیدا می کنند و شرایط حبس 
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بررسی  در  است؟  چگونه  اعدام  لغو  از  پس  ها  آن 
مواجهه  نحوه  از  نکات  برخی  توان  می  شرایط  این 
سیاست کیفری ما، در قبال گستردگی جرایم مربوط 

را مشاهده کرد. مواد مخدر  قاچاق  به 
در  مصرح  های  مجازات  و  تصمیمات  گوناگونی 
نیز  و  جرم  های  بندی  درجه  با  ما،  کیفری  قوانین 
در  مندرج  موارد  جمله  از  کیفر  های  بندی  تقسیم 
طولی  رابطه  یک  اسالمی  مجازات  قانون   19 ماده 
اعمال  در  قاضی  که  جا  آن  کند؛  می  برقرار  کیفی  و 
مجازات  اکثر  و  اقل  و  جرم  شدت  و  نوع  به  کیفر 
و  مخففه  جهات  اعمال  در  یا  و  کند  می  توجه  ها 
رو   19 ماده  بندی  درجه  به  تعلیقی  و  تبعی  احکام 
تسهیل  به  ها  بندی مجازات  می کند. هم چنین درجه 
حتی  و  خاص  ضوابط  در  حبس  اعمال  و  کیفر  نظام 
به  را  قاضی  و  کند  می  ها کمک  مجازات  بخشودگی 
شکل  نیز  واحده  ماده  در  دهد.  می  یاری  کافی  حد 
دیگری از درجه بندی مجازات ها بر مبنای شرایط و 
حول  مجرمان  و  مرتکبان  ذهنی  و  نوعی  خصوصیات 

بندد.   از آن شکل می  معافیت  یا  اعدام  محور 
نگارش  نحوه  دارد،  وجود  واحده  ماده  در  که  خطری 
بر  مبتنی  و  پیشی  از  حکم  قرائت  نوعی  که  است  آن 
یک “تئوری خطا” است و دست قاضی را در صدور 
حکم اعدام به شرط دارا بودن حداقل یکی از شروط 
در خصوص  اعدام  بر حتمیت  تاکید  و  می گذارد  باز 
عینی  و  ذهنی  شرایط  با  محکومان  و  متهمان  برخی 
اولیه  و  اصلی  هدف  ها  مجازات  بندی  درجه  و  دارد 

است.  نبوده  قانونگذار 
“ئتوری خطا” از آن رو که بر اساس مفاد ماده واحده، 
حد  با  مخدر  مواد  حمل  مرتکب  فردی  مثاًل  چه  چنان 
نصاب قابل اعدام شده باشد و با خودش اسحله حمل 
نکرده  استفاده  هرگز  را  اسلحه  که  آن  -ولو  کند  می 
نموده-،  حمل  را  آن  اتفاق  سبیل  بر  و  کند  نمی  و 
داند.  می  اعدام  و  ارض  ال    فی  مفسد  مشمول  نیز 
شرایط ذکر شده در ماده واحده گاه حاصلی جز خطا 
یک  پیشی،  از  تئوری  این  اساس  بر  قاضی  و  ندارد 
پنداشته و  خطای فاحش را واقعیت و حقیقت محض 
اصول  و  متهم  با حقوق  این  و  کند  اعدام صادر  حکم 
مضیق  تفسیر  و  متهم  نفع  به  تفسیر  جمله  از  حقوقی 

دارد. آشکار  مخالفت  نیز  کیفری  قوانین 
بردن  کار  به  شامل:  واحده  ماده  در  شده  ذکر  شرایط 
به  سالح  حمل  حتی  یا  و  مرتکب  فرد  سوی  از  سالح 
و  سردستگی  ویژگی  نیز  و  مامورین  با  مقابله  قصد 
سوءاستفاده  چنین  هم  و  مرتکب  نزد  گذاری  سرمایه 
آن  دادن  قرار  طعمه  یا  و  قاچاق  امر  در  کودکان  از 

است.  بدون سابقه حبس  یا  با  ها 
قابل  جرم  مرتکب  که  متهمی  یا  و  محکوم  اگر 
چنان  گردد  ابد  حبس  یا  اعدام  مشمول  مجازات 
حسب  باشد،  دارا  را  فوق  های  ویژگی  از  یکی  که 

سایر  و  اموال  مصادره  و  ابد  حبس  یا  اعدام  به  مورد 
مجازات های مقرر محکوم می شود و اعمال تخفیف 

نمی شود.  شامل وی 
تحفیف اعمال  روند  و  گیری  تصمیم  فرایندهای 

برابر  مخدر  مواد  متهمان  و  محکومان  خصوص  در 
که  چیزی  کیفری  دادرسی  نظام  در  واحده  ماده 
از  فوق  شرایط  احراز  چگونگی  کند  می  پیدا  اهمیت 
شرایط  احراز  مقوله  که  نحوی  به  است؛  قاضی  سوی 

از خود حکم و میزان مجازات مهم تر می شود. 
تواند  می  را  فوق  شرایط  احراز  و  رسیدگی  نحوه 
ثابت  دلیل  وجود  نیز  و  موجهه  اسباب  و  ها  گزارش 
را  قاچاقچیان  از  گروهی  سردستگی  فردی  اگر  کند. 
داشته باشد و یا کودکان را در امر قاچاق مواد مخدر 
ارتکاب جرم مسلح  یا در حین  باشد و  به کار گرفته 
ثابت  را  چیزی  چنین  شواهد  و  ها  گزارش  و  باشد 

قرار می گیرد.  اعدام  نماید، در شمول حکم 
پیش  نیز  اجرایی  نامه  آئین  واحده،  ماده  اجرای  در 
فرایندهای  چگونگی  و  است  شده  تصویب  و  بینی 
تحقیق و کندوکاو پرونده های سابق از سوی قضات 
قبل  اعدام  حکم  اجرای  توقف  لزوم  و  احکام  اجرای 
واحده  ماده  موضوع  تخفیف  احراز  عدم  یا  احراز  از 
بررسی  حین  در  اگر  است.  داده  قرار  اشاره  مورد  را 
که  کند  استنباط  احکام  اجرای  قاضی  ای  پرونده 
اعدام  فردی مستحق تخفیف گردد روند اجرای حکم 
اعمال تحفیف و صدور  را متوقف و پرونده را جهت 
انقالب  حکم جدید به شعبه صادره کننده -که دادگاه 

ارسال می کند.  است- 
نیز  ابد  حبس  یا  و  اعدام  محکومان  نامه،  آئین  برابر 
راسًا می توانند درخواست خود را نزد رؤسای زندان 
و  پرونده  بازبینی  جهت  احکام  اجرای  قضات  یا  ها 
در  انقالب  دادگاه  نظر  کنند.  مطرح  تخفیف  اعمال 
مطابق  درخواست  رد  یا  قبول  و  شرایط  تشخیص 

است. شده  اعالم  قطعی  نامه  آیین 
اتهام و شرایط تخفیف همگی حاالت و کیفیات وارد 
ساخت،  توزیع،  تولید،  ارسال،  کردن،  صادر  کردن، 
حمل،  دادن،  قرار  فروش  معرض  در  خرید،  فروش، 
برمی  در  را  مخدر  مواد  کردن  مخفی  و  نگهداری 
بند  از  بیش  مخدر  مواد  میزان  فردی  اگر  حتی  گیرد. 
ت را حمل یا وارد یا .... نموده باشد، چنان چه هیچ 
یک از شرایط ماده واحده را نداشته، از اعدام معاف 

گردد.  می 
به  محکومان  از  دسته  آن  نامه،  آیین   10 بند  برابر 
به حبس  تخفیف  با یک درجه  عفو که  اعدام مشمول 
هم  هستند.  ماده  این  مشمول  نیز  اند  یافته  تغییر  ابد 
شرکا  شدن  معاف  صورت  در   ،11 بند  مطابق  چنین 
اعدام  مجازات  از  نیز  معاونین  جرم،  مباشرین  و 

یابند.  می  خالصی 

“
“ئتوری خطا” از آن 
رو که بر اساس مفاد 
ماده واحده، چنان چه 
مثاًل فردی مرتکب 
حمل مواد مخدر با 

حد نصاب قابل اعدام 
شده باشد و با خودش 
اسحله حمل می کند 
-ولو آن که اسلحه را 
هرگز استفاده نکرده 

و نمی کند و بر سبیل 
اتفاق آن را حمل 

نموده-، نیز مشمول 
مفسد فی ال   ارض و 

اعدام می داند.

“
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کاتوزیان،  دکتر  نوشته  خانواده  مدنی  حقوق  کتاب  در 
خانواده این گونه تعریف شده است: »گروهی است که 
به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی 

یافته و رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است«. )1(
هم چنین در همین کتاب آمده است: »نکاح عقدی است 
که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و 

در زندگی با هم متحد می شوند«. )2(
اما این تعاریف در شرایطی که زوجین و یا یکی از آن 
ها کودک باشد، چگونه تعریف شده است و قانون برای 

آن ها چه تمهیداتی دیده است؟
در ماده 1041 قانون مدنی آمده است که عقد نکاح دختر 
قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل 
اذن  به  منوط  شمسی  تمام  سال   15 سن  به  رسیدن  از 
ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح 
است. مواردی در این قانون تکلیف روشنی ندارند؛ هر 
چند همین یک خط مسائلی را در زندگی کودکان پیش 
پایشان می گذارد که کم تر به آن توجه شده و قانونگذار 

نسبت به آن ها سکوت کرده است. در مورد اصطالحاتی 
چون مصلحت و وظایف قاضی جهت ارجاع به پزشک 
قانونی در قانون به وضوح شرحی داده نشده است. هر چند 
در سال های اخیر نمایندگان مجلس سعی دارند سن در 
نظر گرفته شده در قانون کنونی )فوق( را کمی افزایش 
دهند اما سوال این جاست که آیا به خالءهای قانونی این 
ماده نیز توجه دارند؟ صرف مصلحت و تشخیص دادگاه 
برای حمایت از کلیه حقوق کودک کافی است؟ کودک 

در تعیین شروط ضمن عقد چه نقشی دارد؟
رشد  حکم   1041 ماده  به  عمل  برای  دادگاه  واقع  در 
اثبات می کند که قاضی آن  صادر می کند. حکم رشد 
کودک را به اندازه کافی بالغ و رشید می داند که بتواند 
اختیارات زندگی اش را خود در دست بگیرد؛ پس توان 
این را دارد که بر تمام امورات خود مدیریت داشته باشد. 
فرض دادگاه بر این است که وقتی به کودک حکم رشد 
و بلوغ می دهد کودک توانایی تعیین و قدرت تفکیک 
)طبق  از 18 سال  تر  کم  هم کودک  عمل  در  آیا  دارد 
کنوانسیون( و یا 15 و 13 سال )به ترتیب برای پسران 
و دختران( آمادگی پذیرش مسئولیت های زوجیت را در 

تمامی ابعاد دارد؟ 
در ازدواج زن و شوهر باید قاصد و راضی باشند و طبق 
به  را  خویش  رضای  و  قصد  باید  زوجین   1062 ماده 
شکلی که در عرف رایج است، اعالم دارند. اما در مورد 
کودک اراده به دلیل کودک بودن مخدوش است و ولی 
او  برای  از کودک  نمایندگی  به  که  دارد  را  این وظیفه 
توان  می  حتی  مورد  این  در  کند.  اختیار  شوهر  یا  زن 
ازدواج فضولی رجوع کرد. فرض کنیم پدری بدون  به 

     او حکم رشد دارد!
کــــــودکان

رایحه مظفریان
نویسنده و پژوهشگر
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پسر  برای  نمایندگی  حدود  از  خارج  یا  وکالت  داشتن 
خود زن بگیرد. پسر آزاد است که این نکاح را بپذیرد یا 
رد کند، ولی آیا زن نیز پیش از اعالم اراده شوهر حق بر 

هم زدن نکاح را دارد یا ملزم به آن است؟
دکتر کاتوزیان در کتاب نام برده شده یاد می کند که زن 
در حکم کسی است که شوهر دارد و پیش از رد طرف، 
حق ندارد شوهر دیگری اختیار کند و هم چنین مشهور 
در فقه سکوت بکر را دلیل رضای او به عقد نکاح دانسته 

اند... )3(
در  دائم.  و  موقت  گیرد:  می  صورت  گونه  دو  به  عقد 
جاری  موقت  عقد  صورت  به  کودکان  ازدواج  مواردی 
می شود و ثبت در شناسنامه و عقد دائم تا رسیدن افراد 
به سنین مورد نظر در ماده 1041، به تعویق می افتد. در 
هر دو شکل نکاح وظایفی از نظر قانونی بر عهده زوجین 
و  آثار  جزء  قانون  در  موارد  برخی  شود.  می  داده  قرار 
لوازم نکاح به طور پبش فرض هستند، مانند تعیین مهریه 
و تمکین و غیره و برخی هم توسط طرفین در سندهای 
به عنوان شروط ضمن عقد  یا در سند جداگانه  ازدواج 
قابل اضافه شدن هستند، مانند حق مسکن و حضانت و 

خروج از کشور و غیره.
شروط ضمن عقد هر شرطی است که غیر شرعی و غیر 
قانونی نباشد و به اساس عقد مورد نظر خللی وارد نکند 
و تعهد آن ضمن عقود مجاز است  و ابن شروط به دو 

دسته مالی و غیر مالی تقسیم پذیرند.
در ازدواج زودهنگام، دادگاه با نگاه به مصلحت تعیینی 
ولی حکم رشد می دهد و این حکم رشد کودک را مانند 
یک فرد باالی 18 سال مکلف به انجام امورات اجتماعی 
کودک  که  معنا  این  به  کند.  می  نکاح  مرتبط  فردی  و 
در رابطه زوجیت در وضع ویژه ای قرار می گیرد که به 
ناچار باید آثار و نتایج آن را پذیرا شود. در مواردی که 
می  ازدواج  از  حاصل  مالی  های  درگیری  وارد  کودک 
پرداختی  مسئولیت  کلیه  مهریه-  یا  و  نفقه  -مانند  شود 
آن بر عهده کودک است؛ چرا که در زمان عقد با حکم 
رشد به اندازه کافی معقول و رشید شناخته شده است که 
با این حال  شرایط عقد و اجرایش را رد یا قبول کند. 
اگر ادعا کند که در زمان عقد ولی به عنوان نماینده به 
درستی مسئولیت مصلحت اندیشی خود را به جا نیاورده 
است، شاید بتواند شکایتی علیه ولی مطرح کند و او را 
مسئول جبران خسارت بداند. اما به هر حال حکم رشد 
باید این قابلیت را در ازدواج های زودهنگام ایجاد کند 
که کودک همانند یک فرد باالی سن قانونی )18 سال(، 
داشته  دادخواهی  حق  خود  مالی  امورات  کلیه  بر  بتواند 
باشد اما این سوال باقی است که بدون حضور ولی این 

امکان وجود دارد؟
در امور غیر مالی مانند حضانت نیز این امکان وجود دارد 
که کودک به صورت مستقل برای دادخواهی اقدام کند. 
مبانی  تشیید  در  موظفند  طرفین  مالی  غیر  امورات  در 
کنند.  تالش  اوالد  تربیت  و  جنسی(  رابطه  )جز  خانواده 

بنابراین کودک می تواند مستقاًل دادخواست بدهد و از 
وظیفه موکوله جهت احقاق حق خود استفاده کند.

اگر  که  گرفت  نظر  در  توان  می  هم  را  فرض  این  اما 
کودک به دادگاه اعالم خشونت کند و ولی در این راه 
او را همراهی نکند شرایط چگونه خواهد بود؟ در واقع 
دادستان فوراً باید پرونده را در جریان قرار دهد، چرا که 

دادستان ولی هر کسی است که ولی نداشته باشد.
برای  همسر  انتخاب  که  است  واضح  این  حال  هر  به 
کودک، او را از طبیعی ترین حق مشروع خود محروم 
بنابراین  زند.  می  صدمه  طفل  شخصیت  به  و  سازد  می 
فرض ضرر در نکاحی که ولی قهری درباره آن تصمیم 
می گیرد، برای کودک وجود دارد. این فرض در صورتی 
و  نکاح  بتواند ضرورت  قهری  ولی  که  رود  می  بین  از 
مصلحت نا متعارف طفل را در دادگاه اثبات کند؛ به ویژه 
که صدمات ناشی از چنین اقدامی جبران ناپذیر است و 
ناخواسته  همسر  با  نکاح  آثار  پذیرش  به  ناچار  کودک 
بلوغ و  از  تمام ضررهای مادی و معنوی است. پس  با 
رشد نیز بر فرض که بتواند تجاوز و عدم امانتداری ولی 
قهری نسبت به حقوق و مصلحت خود را اثبات کند و در 
فرضی نادر بتواند نکاح را بر هم زند هیچ چیز نمی تواند 

گذشته دردناک را به او بازگرداند. 
هزار  سال حدود 40  هر  که  است  این  اصل  در  مشکل 
ازدواج ثبت شده کم تر از سنین قانونی صورت می گیرد 
و در تمامی مواردی که ثبت شده  ولی به عنوان نماینده 
و امانتدار حقوق کودک عمل کرده و به هر حال ازدواج 

صورت گرفته است.
نکاح از عقود رضایی است؛ همین که زن و مردی قصد 
تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و اراده خود 
به  نکاح  ها  آن  توافق  از  کردند  بیان  طور صریح  به  را 
کامل  کودک  اراده  کودکان  ازدواج  در  آید.  می  وجود 
می  نمایندگی  را  مسئولیت  این  ولی  بنابراین  نیست؛ 
کودک  همراه  به  ولی  اگر  شرعی  مفاد  طبق  اما  کند. 
تر  پیش  ازدواج  که  کند  ادعا  و  یابد  دادگاه حضور  در 
صورت گرفته است، شرعًا قاضی نمی تواند آن ازدواج 
را رسمی نشمارد. این که اگر کودک به رشد شرعی و 
بلوغ و رشد نرسیده باشد حتی با در نظر گرفتن امکان 
مجازات طبق ماده 646 قانون مجازات اسالمی در مورد 
عدم رعایت این ماده به ماده 1041 قانون مدنی خصوصا 
عدم اخذ مجوز دادگاه آیا همه این ها می تواند تضمین 
باشد؟  گفته  پیش  مباحث  تمام  با  کودک  حقوق  کننده 
هر چند عالوه بر اینکه در بحث ازدواج موقت بسیاری 
از این نکات جاری نیست اما در مورد نکاح دائم عموما 
برای دور زدن قانون تا زمان رسیدن به سن قانونی ثبت 
ازدواج به تاخیر می افتد و قانونگذار نیز برای این موارد 
چاره اندیشی نکرده است. هر چند طبق نظریه مشورتی 
اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1727/7، برای تنظیم 
می  اقرار  محضرها،  به  رجوع  هنگام  زوجیت  نامه  اقرار 

تواند مسموع واقع شود.
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پیچید  گی

 پیچیده است مرز
 پیچیده است جغرافیا

 جهان سوِم مظلوم، فقیر، خشن!
 پیچیده است خودکشی دسته جمعی نهنگ ها در ساحل

 ساده است اما
 پاسپورت های خفه شده ی مهاجر در قایق ها

 جهان سوِم قربانی!
 ارزان است نان و مرگ در تو

 ای کاش تلسکوپ ها به جای مریخ
 به کشف تو بر می خاستند

 جهان سوِم زخمی، غمگین، مرگ آلود!

***
مترجم گلوله

 چیست زبان؟ و ترجمه جنگ چیست؟ 
 چیست درد؟ و ترجمه اشک چیست؟

 انگشت اشاره ات را از ماشه بردار
 سرباز ای مترجم گلوله!

 از تو حرف می زنم ای جنگ، اي جنگ، اي جنگ!
 تو تمام زبان ها را بند می آوری

 و بمب
 با هر زبانی

 بغض انسان ها را می ترکاند

***
مرمت انسان

 
 جهنم است بی تو زندگی

 ای شعر! رویای مرمت انسان
 تو را می نویسم و 

 در آستین تمام دنیا
 دنبال دستی می گردم

 که گلوله را به پرچمی سفید تبدیل کند
 شعبده ای چنین را دوست دارم

***
تاریک، در گودالي باریک

سوالي روشن
در جهاني تاریکم

تو خوشبخت تري یا من؟
تو زیباتری یا من؟
تو تنهاتری یا من؟

چه فرقي مي کند اما
جمجمه ای در کابل

یا واشنگتن!؟

     چهار شعر برای صلح سالخی شده
شــــــــــــعر

شعری از بکتاش آبتین



12

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم، شهریور ۱۳۹۷

شماره 88

و  ها  بحران  شاهد  ما  کشور  همواره  انقالب  از  پس 
علل  مشکالت  این  است.  بوده  اقتصادی  مشکالت 
مسائل  از  ناشی  ها  آن  تر  بیش  که  دارند  گوناگونی 
های  تحریم  تشدید  با  اخیر  دهه  در  است.  سیاسی 
فزاینده  روندی  ها  بحران  و  مشکالت  این  اقتصادی 
اوج  به  گذشته  سال  چند  ویژه  به  و  گرفته  خود  به 
نشان  احوال  و  اوضاع  متاسفانه  است.  رسیده  خود 
مردم  معیشتی  و  اقتصادی  وضعیت  که  دارد  آن  از 
وخیم تر نیز خواهد شد. اما نکته تاسف آور این است 
های  سیاست  اتخاذ  با  که  ندارد  آن  سر  حکومت  که 

بخشد. التیام  را  موجود  معقول، وضعیت  و  اصولی 
دولتی  و  )لیبرال(  آزاد  اقتصاد  مکتب  دو  جهان 
ناکارایی  به طور خالصه  و  را تجربه کرده  )سوسیال( 
اقتصاد دولتی و کاراتر بودن اقتصاد آزاد حاصل این 
شده،  جهانی  آزاد،  اقتصاد  اگرچه  است.  بوده  تجربه 
جمله  از  را  آن  های  کاستی  چنان  هم  سوسیالیسم  اما 

را  تقاضا(  و  عرضه  در  تعادل  )نبود  بازار  شکست 
تعدیل کرده است. این تعادل دولت رفاه یا سوسیال-

دموکراسی نام گرفت که موفق ترین نمونه آن را می 
ما  کشور  اما  دید.  اسکاندیناوی  کشورهای  در  توان 
که  کاذبی  جذابیت  از  ناشی  جو  از  انقالب  از  پس 
تر  بیش  برای  زمانی  مقطع  آن  در  سوسیالیسم  مکتب 
ما  اقتصاد  و  پذیرفت  تاثیر  داشت،  جهان  کشورهای 
به سوی دولتی شدن حرکت کرد و با شروع جنگ و 
به دلیل سیاست های ناشی از آن، این روند گسترش 
سیاست  اتخاذ  با  وقت  دولت  جنگ  از  پس  یافت. 
های تعدیل اقتصادی، از جمله خصوصی سازی، قصد 
به  اما  بردارد.  گام  آزاد  اقتصاد  سوی  به  که  داشت 
)آزادسازی  پیش نیاز  نبود  جمله  از  گوناگون  دالیل 
سیاست  دموکراسی،  و  قانون  حاکمیت  اقتصادی(، 
شد.  مواجه  شکست  با  نیز  اقتصادی  تعدیل  های 
نه  و  است  دولتی  نه  ما  اقتصاد  دیگر  اینک  بنابراین، 
آزاد، بلکه یک نظام اقتصادی بی برنامه و غیراصولی 
را  دولتی  اقتصاد  مزایای حداقلی  نه  که  آمد  به وجود 
بهرمند  آزاد  اقتصاد  های  مزیت  از  نه  و  دارد  بر  در 
دولتی  شبه  نهادهای  دخالت  زمان  گذشت  با  است. 
آن  موازات  به  و  یافت  افزایش  بنیادها  و  سپاه  مانند 
اجتماعی،  عدالت  شفافیت،  نظارت،  قانون،  حاکمیت 
ما  اقتصاد  از  غیره  و  مالیاتی  عادالنه  و  کارآمد  نظام 
رخت بربست. مسلم است که در چنین شرایطی هرج 
و  انحصار  رانت،  و  شود  می  ایجاد  اقتصادی  مرج  و 

یابد.  می  اقتصادی گسترش  فساد  موارد  دیگر 
که  اسالمی  اقتصاد  کردن  مطرح  دیگر،  سویی  از 
که  شد  سبب  نیست،  برخوردار  علمی  جایگاه  از 
کشورمان از استفاده تجربه های اقتصادی کشورهای 

     توسعه سیاسی، راه برون رفت 
از مشکالت اقتصادی                      فعال مدنی

اقــــــتصادی

محمد مقیمی 
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

عکس از گتی ایمیج
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اقتصاد  نظریه  برپایه  گردد.  محروم  یافته  توسعه 
اسالمی بانکداری اسالمی )بانکداری بدون ربا( شکل 
بانکی  تسهیالت  قرارداهای  در  ها  بانک  این  گرفت، 
مشارکت  عقد  مانند  شرعی  عقود  نام  از  استفاده  با 
کردن  مشروع  با  غیره،  و  مزارعه  مضاربه،  مدنی، 
و  شرعی  نظر  از  بانکی  تسهیالت  ظاهری  صورت 
اصطالح  )در  دهند  می  نشان  موجه  را  ها  آن  قانونی 
کاله شرعی(. اما در واقع، این تسهیالت بانکی ربوی 
جهان  در  ای  موسسه  هیچ  گفت  توان  می  و  است 
در  نیستند.  ربوی  ایران  بانکی  موسسات  اندازه  به 
ها  به سپرده  این گونه  تنها  نه  یافته،  توسعه  کشورهای 
مالیات  گذاران  سپرده  از  حتی  گیرد،  نمی  تعلق  سود 
سیاست،  این  با  واقع،  در  شود،  می  دریافت  نیز 
مولد  کارهای  سوی  به  ربوی  کارهای  از  ها  سرمایه 

گردند. می  هدایت 
در  اقتصادی  تولید  های  ریشه  که  هنگامی  بنابراین، 
اقتصاد کشور  اتکای  از طرفی،  و  کشور خشک شود 
در  ها  سرمایه  که  است  طبیعی  گردد،  بیشتر  نفت  به 
کارهای ربوی و یا خرید امالک، سکه و ارز سرازیر 
غیرمولد  کارهای  گسترش  آن  نتیجه  که  شود  می 
در  بود.  خواهد  تورم  و  مردم  مسکن  حق  تضیع  و 
جمله  از  اقتصادی  تعدیل  های  سیاست  فضایی  چنین 
به  فقط  و  خورد  می  شکست  نیز  سازی  خصوصی 
ها  دانشگاه  و  مدارس  ها،  بیمارستان  شدن  خصوصی 

بشر  حقوق  و  اساسی  قانون  که خالف  شود  می  منجر 
است. فرهنگی(  و  اجتماعی  اقتصادی،  )حقوق 

و  دولت  پرهیز  مستلزم  اقتصادی  توسعه  وانگهی، 
حرکت  و  اقتصاد  در  دخالت  از  دولتی  شبه  مراکز 
برای  قطع  طور  به  البته  است.  آزاد  اقتصاد  سوی  به 
آن  باید  دولت  اقتصاد،  آزادسازی  پیامدهای  تعدیل 
تامین  مانند  دهد،  می  روی  بازار  شکست  که  جا 
و  نظارتی  نقش  و  شود  میدان  وارد  عمومی  کاالی 
حمایتی خود را ایفاء کند. اما نکته مهم این است که 
اقتصاد آزاد و آزادی سیاسی وابسته و الزم و ملزوم 
توسعه  به  اقتصادی  توسعه  برای  بنابراین،  یکدیگرند. 
حکمرانی  “اصول”  رعایت  و  دموکراسی  سیاسی، 
پاسخگویی،  قانون،  حاکمیت  جمله  از  مطلوب 
و  مستقل  دادگستری  پذیر،  مسئولیت  شفافیت، 

است. نیاز  عدالت 
تنها  مردم،  معیشت  بهبود وضعیت  و  اقتصادی  توسعه 
برقراری دموکراسی، رعایت  در پرتو توسعه سیاسی، 
خارجی  سیاست  اتخاذ  مطلوب،  حکمرانی  اصول 
به  احترام  و  المللی  بین  روابط  گسترش  و  معقول 
حقوق بشر محقق می گردد. شایسته است، حکمرانان 
این دیر شود، صدای  از  بیش  این که  از  کشور پیش 
زنگ خطرها را شنیده و با هوشیاری به اصالح واقعی 
امور همت گمارند که این مهم الزمه دوام حکومت و 

است.  شهروندان  حقوق  تامین 

قاسم شعله سعدی و آرش 
کیخسروی، دو وکیل 
دادگستری که پیش تر 
در تجمعی در اعتراض 
به نظارت استصوابی و 
قرارداد دریای خزر در 
مقابل ساختمان مجلس 
شورای اسالمی بازداشت 
و در زندان تهران بزرگ 
محبوس بودند، با “لباس 
زندان” و “دست بند” 
به دادسرای اوین منتقل 
شدند.

عـــــکسماه
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این طرح با استفاده از عکسی تهیه شده که چندی پیش خبرگزاری 
ایسنا از یکی از قربانیان تجاوزهای جنسی منتشر کرده بود.
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مردادماه  تا   96 سال  ماه  بهمن  از  ماه  هفت  فاصله  در 
مهم  نهاد  دو  سوی  از  خبرساز  گزارش  دو   97 سال 
مطالعات  مرکز  یعنی  اسالمی،  جمهوری  حکومت 
مجلس  های  پژوهش  مرکز  و  دولت  استراتژیک 
ناکارآمد  بازگویی  آن،  وجه  ترین  مهم  که  شد  منتشر 
بودن همه قوانین، برنامه ها و سازماندهی های دولتی 
به  نزدیک  از  بعد  حجاب،  خصوص  در  حکومتی  و 
نکته  بودند.  زمینه  این  در  ریزی  برنامه  دهه  چهار 
هردو  که  بود  این  گزارش  دو  این  مشترک  و  عجیب 
آمار  و  نداشتند  گفتن  برای  ای  تازه  حرف  واقع  در 
تهیه،  تر،  پیش  های  سال  که  دادند  ارائه  اطالعاتی  و 
جمع آوری و حتی منتشر شده بود. پس اگر دولت و 
مجلس این آمار و اطالعات را پیش از این در اختیار 
در  ها  این گزارش  انتشار  اند، چه چیزی سبب  داشته 
جمهوری  بنیادین  ارگان  دو  سوی  از  ماه  هفت  فاصله 
های  واکنش  با  که  گزارش،  این  است؟  شده  اسالمی 

گسترده رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبه رو شد، 
با  است؟  داشته  حجاب  زمینه  در  ای  تازه  حرف  چه 
فهمید  توان  ها، می  از رسانه  بسیاری  “لید”  به  نگاهی 
عمومی  اقبال  کاهش  به  مجلس  و  دولت  اعتراف  که 
شهروندان به ارزش شرعی حجاب، به نوعی همسویی 
این گزارش  است.  ارزیابی شده  با خواسته شهروندان 
در  اما  گسیخته  هم  از  اطالعاتی  و  آمار  نمایش  با  ها 
 70 تمایل حدود  از  مبهمی  تصویر  هدفمند،  ساختاری 
نیست”  شرعی  حجاب  که  چه  “آن  به  مردم  درصد 

دادند.  نشان 
نبودن  با وجود جدید  این رویکرد جدید حاکمان  اما   
ای  رسانه  استقبال  این  با  گزارش  اطالعات  و  آمار 
روبه رو شد. اما چه زوایایی از این گزارش دیده نشد 
و  دولت  رویکرد  این  توان  می  آیا  نیافت؟  بازتاب  و 
مجلس را روش جدید دخالت حکومت ایران در مورد 
این دخالت حکومتی چه  ارزیابی کرد؟  پدیده حجاب 
روندی را در چهار دهه گذشته پس از تولد جمهوری 
برنامه  این  به  واکنش  و  کرده  طی  امروز  تا  اسالمی 
کرد؟  تحلیل  شود  می  چگونه  را  سازماندهی  و  ریزی 
گواه  بر  تکیه  با  تا  کرد  خواهم  تالش  مقاله  این  در 
دو  این  بازخوانی  با  نیز  و  ای  رسانه  و  تاریخی  های 

بیایم.  گزارش، پاسخی برای این پرسش ها 
“اختیاری- یا  شرعی”  “عرفی-  ای  پدیده  حجاب؛ 

اجباری”؟ 
مجلس  های  پژوهش  مرکز  توسط  که  گزارشی  در 
شده،  منتشر   1397 سال  مردادماه  در  اسالمی  شورای 
است  ارائه شده  از حجاب  و شرعی  عرفی  تعریف  دو 
از  اجتماعی  برداشت  به  گزارش  این  توضیح  طبق  که 
به نظر  اول  نگاه  “حدود حجاب” مربوط می شود. در 

             بازخوانی دو گزارش دولت و مجلس درباره

متولیان امام  زاده ای به نام حجاب

انـــــــــدیشه

آسیه امینی *
تحلیلگر مسائل اجتماعی

عکس از فارس
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پژوهش  این  برساخته  عبارت  دو  این  که  رسد  می 
چندانی  ای  رسانه  کاربرد  آن  از  پیش  زیرا  است؛ 
نداشته، و از سویی آن چه در سال های اخیر در رسانه 
ها، فعالیت های مدنی و شبکه های اجتماعی شنیده و 
اختیاری  یا  اجباری  منظر  از  حجاب  شود  می  خوانده 

بودن آن است، نه عرفی و شرعی بودن. 
حجاب  و  عرفی  حجاب  های  عبارت  عمر  واقع  در 
عبارت  دو  این  اجتماعی  و  سیاسی  رقابت  و  شرعی 
و بدفهمی سر این که حجاب اسالمی چیست و حدود 
آن چگونه تعریف می شود، به سالها پیش از این و به 
آغاز بحث اجتماعی و سیاسی در مورد حجاب پس از 

انقالب اسالمی باز می گردد.  
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  روز   23 فقط   
قم  فیضیه  مدرسه  در  خمینی  اهلل  آیت  مهم  سخنرانی 
درباره اسالمی شدن پوشش زنان در روزنامه اطالعات 
گفته  او  یافت.  بازتاب   )1358 اسفندماه   15 )مورخ 
بود: »زنان اسالمی باید با حجاب بیرون بیایند نه این 

ممنوع  ادارات  در  کار  کنند.  بزک  را  خودشان  که 
باشند«. با حجاب اسالمی  باید زنان  اما  نیست 

شرعی  حجاب  حدود  تعریف  در  ابهام  به  که  ای  نکته 
االن   « بود:  خمینی  های  گفته  از  بخش  این  زد  دامن 
وزارتخانه  ها- این را می گویم که به دولت برسد، آن 
باز همان صورت  نقل می کنند-  برای من  طوری که 
زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسالمی نباید در آن 
زن  نباید  اسالمی  های  وزارتخانه  در  بشود.  معصیت 
حجاب  با  اما  بروند  ها  زن  بیایند،  حجاب(  )بی  های 

با  لکن  بکنند،  کار  اما  بروند  ندارد  مانعی  باشند. 
باشند«  شرعی  جهات  حفظ  با  باشند،  شرعی  حجاب 
و   ،329 ص.  ج  6،  خمینی،  اهلل  آیت  نور  )صحیفه 

روزنامه اطالعات، مورخ 16 اسفندماه 1357(. 
این سخنرانی در شرایطی ایراد شد که جامعه پذیرای 
از  بعد  روز  دو  نبود.  حجاب  درباره  دستوری  چنین 
همزمان   1358 اسفند   17 در  یعنی  نظر  این  انتشار 
روز  این  مراسم  برگزاری  کمیته  زن،  جهانی  روز  با 
گسترده  راهپیمایی  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  در 
تهران  در  اهلل خمینی  آیت  نظر  این  با  مخالفت  در  ای 
)شماره  تهران  وقت  روزنامه  گفته  به  که  داد  ترتیب 
مشارکت  راهپیمایی  این  در  زن  هزار   15  )10656
بود:  این  معترض  زنان  شعارهای  از  مورد  دو  کردند. 
»می جنگیم علیه حجاب اجباری« و »زن آزاده حجاب 

فطری دارد«. 
از  زنان  درک  شد.  شروع  ها  مرزبندی  و  فاصله 
حجاب  شدن  اجباری  روشن  طور  به  خمینی  سخنرانی 

این وصف داماد آیت اهلل خمینی، شیخ شهاب  با  بود. 
کیهان  روزنامه  با  گو  و  گفت  در  اشراقی  الدین 
پرداخت.  موضوع  این  تفسیر  به   )10656 )شماره 
»باید  نبود:  خالی  ابهام  از  نیز  او  های  صحبت  اگرچه 
بشود...  اجرا  امکان  قدر  به  مو  به  مو  اسالم  قوانین 
یکی  چادر  نیست.  چادر  هم  اسالمی  حجاب  معنای 
می  را  ها  خانم  بهتر  البته  که  است  این  مصارفش  از 
و  کنند  ایجاد  مرج  و  هرج  نباید  هم  مردم  پوشاند... 
باید در نهی از منکر، منکر را با منکر دیگر دفع نکرد. 
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نیست...« این اسالم 
های  گروه  واکنش  حجاب،  مورد  در  بندی  دسته  این 
سیاسی و رهبران این گروه ها را نیز به دنبال داشت. 
روزنامه  معروف  تیتر  توان  می  ها  آن  بارزترین  از 
آیت  از  نقل  به   1357 اسفند   20 تاریخ  در  اطالعات 
حجاب  نبودن  اجباری  بر  که  برد  نام  را  طالقانی  اهلل 
را  اسالمی  حجاب  طالقانی،  اهلل  آیت  داشت.  تاکید 
هیچ  که  بود  کرده  تعریف  وقار  و  شخصیت  حجاب 
این وجود  با  نیست.  در کار  مورد آن  در  اجباری هم 
کش و قوس در تعریف این که حدود حجاب شرعی 
حجاب  مخالف  زنان  مقاومت  و  کجاست  و  چیست 
اخطار  پی  در  که  بعد  سال  دو  تا  یافت  ادامه  اجباری 
دولت  از  انتقاد  در  خمینی  شدیداللحن  و  مستقیم 
بنی صدر، شورای انقالب در تاریخ در 16 تیر 1359 
به  اسالمی  پوشش  بدون  زنان  ورود  که  کرد  تصویب 
خمینی،  اهلل  آیت  نور  )صحیفه  است  ممنوع  ادارات 
زنان  فقط  ابتدا  که  قانون  این  ص.486(.   ،12 ج 
شاغل در اداره ها را در بر می گرفت، در عقب نشینی 
به دلیل سرکوب های سیاسی و  اعتراض های مردمی 
نیز همراهی بسیاری از رهبران سیاسی با امر حکومتی 
جامعه  امروز  اولویت  حجاب  مسئله  که  بهانه  این  به 

به قانونی برای همه زنان تبدیل شد.  نیست، کم کم 
تعزیرات  قانون  زنان  مورد پوشش  در  قانون  نخستین 
که  »زنانی  آن  موجب  به  که  بود  سال  1362  مصوب 
ظاهر  عمومی  انظار  و  معابر  در  شرعی  حجاب  بدون 
خواهند  محکوم  شالق  ضربه   74 تا  تعزیر  به  شوند، 
شد«. این قانون در ماده 638 قانون مجازات اسالمی 
که:  یافت  تغییر  صورت  این  به   1375 سال  مصوب 
معابر،  و  عمومی  اماکن  و  انظار  در  علنًا  کس  »هر 
به  عمل،  کیفر  بر  عالوه  نماید،  حرامی  عمل  به  تظاهر 
حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شالق محکوم 
که  شود  عملی  مرتکب  که  صورتی  در  و  گردد  می 
نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را 
جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا 
تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد شد«.  همان طور که 
یا  عمومی  عفت  مثل  تعاریفی  در  ابهام  است  مشخص 
فعل حرام عمری به درازای قانون حجاب دارد. همین 
که  »زنانی  کند:  می  اضافه  ای  تبصره  در   638 ماده 
ظاهر  عمومی  انظار  و  معابر  در  شرعی  حجاب  بدون 
شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار 
تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد«.

بدحجاب  یعنی  خاکستری 
پژوهش  مرکز  سوی  از  یافته  انتشار  گزارش  به  اگر 
این  مبنای  که  این  وجود  با  برگردیم.  مجلس  های 
و  عمومی  سلیقه  بین  فاصله  وجود  اثبات  گزارش، 
انتظار شرعی-قانونی در مورد حجاب است، اما هرگز 
تعریفی دقیق از این دو به فهم نمی آید و تعریف یکی 
بدحجاب  مثال  گردد.  می  بر  دیگری  رای  به  تفسیر  به 

را  حجاب  شرعی  حدود  که  شود  می  تعریف  کسی 
دو  بین  تفاوت  با  گزارش  این  »در  کند:  نمی  رعایت 
حجاب  از  عرفی”  “حجاب  و  شرعی”  “حجاب  مفهوم 
عرفی به عنوان بدحجابی شرعی یاد شده و عنوان شده 
با تعریف شرعی،  است 60 تا 70 درصد زنان جامعه 
 10 تعداد،  این  از  که  شوند  می  محسوب  بدحجاب 
عبارتی  به  یا  حاد  وضعیت  با  بدحجاب  درصد   15 تا 
بدحجاب هنجارشکن محسوب می شوند. این گزارش 
می گوید تنها 13 درصد زنان به صورت سنتی دارای 
70 درصد زنان در طیف خاکستری  حجاب هستند و 
پژوهش های  مرکز  گزارش  )چکیده  گیرند«  می  قرار 

مجلس، مرداد 1397(.
گزارش  که  ایران،  مردم  درصد   70 اساس،  این  بر 
جدیدی  تحقیق  کدام  مبنای  بر  دقیقًا  کند  نمی  معلوم 
در  اند،  قرار گرفته  مطالعه  مورد  از چه شیوه  علمی  و 
قرار  عرفی  حجاب  طرفداران  یعنی  بدحجابان  دسته 
آن  از  بیش  تعریف  دو  این  واقع  در  اما  گیرند.  می 
ای  گزاره  به  باشند،  موجود  کننده وضعیت  شفاف  که 
شوند؛  می  ختم  گزارش  انتهای  در  نامشخص  و  مبهم 
زیرا گزارش بدون ارائه تفسیر یا معرفی رنگ ها، می 
قشر خاکستری  در  زنان جامعه  از  گوید: »70 درصد 

قرار دارند«. 
کل  در  که  معنایی  شلختگی  و  ریختگی  هم  به  این 
می  ارائه  ای  پراکنده  اطالعات  دارد،  وجود  گزارش 
مشخصی  تحلیل  و  برداشت  آن  از  توان  نمی  که  دهد 
حجاب  درباره  شوندگان  پرسش  نظر  مثاًل  که  داشت 
در قانون، در گرایش و سلیقه و نیز در رفتار عینی و 
اماکن  مجازی،  دنیای  واقعی،  دنیای  در  ها  آن  عملی 
افراد  آیا  است.  بوده  چه  خصوصی  اماکن  و  عمومی 
اند؟  جامعه  همه  دربرگیرنده  واقعًا  مطالعه  مورد 
به  مربوط  تحقیق  آخرین  آن  در  که   آمار  این  آیا 
سال  به  مربوط  حجاب،  به  نسبت  زنان  رفتارشناسی 
ایران  امروز جامعه  بیان کننده وضعیت  1391 است، 

است؟ 
نگاهی به منابع این تحقیق، نشان می دهد که  شالوده 
متن  در  که  اطالعاتی  چرا  و  چیست  شلوغ  سند  این 
سند وجود دارد )و نه در چکیده ای که مبنای استفاده 
سندیت  نظر  از  گرفته(  قرار  ها  رسانه  از  بسیاری 

تردید است.  قابل  علمی 
آمار حرف می زنند

از  مفصلی  گزارش  چنین  از  که  انتظاری  نخستین 
مرکز پژوهش های مجلس می رود، این است که آمار 
و اطالعات آن مستند به یک توالی زمانی مشخص، با 
داده ها و شرایط مساوی در تحقیق باشد. مثاًل اگر در 
پیمایش ملی ارزش  88 سازمان ملی جوانان در  سال 
پرداخته  حجاب  مسئله  به  جوانان  های  نگرش  و  ها 
که  تحقیقی  با  را  تحقیق  این  نتیجه  شود  نمی  است، 
و  آماری  جامعه  با  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز 

“
نخستین قانون در 
مورد پوشش زنان 
قانون تعزیرات 

مصوب سال  1362 
بود که به موجب 

آن »زنانی که بدون 
حجاب شرعی در معابر 
و انظار عمومی ظاهر 
شوند، به تعزیر تا 74 
ضربه شالق محکوم 

خواهند شد«.

“
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روش تحقیق متفاوت در سال 93 انجام داده، مقایسه 
مبتنی  نه  است  منطقی  نه  قیاسی  چنین  مبنای  کرد. 
و  مشخص  های  پرسش  با  نه  زیرا  علمی؛  روشی  بر 
مقیاس  نه  و  بوده  رو  روبه  نظرسنجی  درباره  یکسانی 
با  است.  داشته  نظر  در  سنجش  در  را  یکسانی  های 
آمار  از  برخی  که  کرد  اضافه  باید  فرض  پیش  این 
هایی  داده  بر  مبتنی  تحقیقی  گزارش  این  اطالعات  و 
است که در یک مقاله دانشگاهی در سطح کارشناسی 
هایی  تحقیق  چنین  آیا  است.  شده  گردآوری  ارشد 
یک  آیا  دارد؟  را  ایران  جامعه  کل  به  تعمیم  قابلیت 
مالی  ابزاری و  با محدودیت های  مقاله دانشگاهی که 
و امکانات مشخص و برای یک هدف مشخص نوشته 
تحقیق  یا  ملی  پیمایش  یک  جای  تواند  می  شود،  می 
جدی دانشگاهی را که جامعه آماری آن  برآیندی از 
سرهم  بگیرد؟  دهد،  می  نشان  را  ایران  امروز  جامعه 
با هدف  آماری که  اطالعات و  تکه  لحاف چهل  بندی 
و  متفاوت  سنجش  سطوح  در  متفاوت،  تحقیقی  های 
آیا  اند،  شده  گردآوری  متفاوت  علمی  های  روش  با 

این  است؟  ایرانی”  جامعه  “نظر  کلی  موقعیت  معرف 
جانبی  های  پرسش  که  شود  می  سبب  اعتمادی  بی 
اطالعات  این  آوری  جمع  نحوه  مورد  در  تری  بیش 
به  نیاز  ضرورتًا  که  حالی  در  شود،  ایجاد  نیز  آمار  و 
اما  ندارد،  در یک گزارش عمومی وجود  آن  گزارش 
مورد  که  پژوهشی  سند  یک  علمی  های  پایه  به  وقتی 
دارد  وجود  تردید  بوده،  دولتی  رسمی  نهادهای  استناد 
در  کارشان  نتیجه  که  محققانی  که  بپرسیم  داریم  حق 

چه  از  گرفته،  قرار  استفاده  مورد  منبع  عنوان  به  سند، 
کرده  استفاده  اطالعات  آوری  جمع  برای  هایی  شیوه 
اند؟ آیا مخاطبان در پاسخ به آن ها آزادی بیان داشته 
نویسندگان  مشاهده  مبنای  بر  ها  تحقیق  آیا  اند؟ 
آیا  بوده؟  درکار  ای  نامه  پرسش  آیا  شده؟  نوشته 
یا  شده  پرسیده  مردم  از  شفاهی  به صورت  ها  پرسش 
کتبی؟ و غیره. درواقع تجربه عمومی ما می گوید که 
در تحقیقی که با پشتوانه های سیاسی یا عقیدتی پیش 
معنی  های  تفاوت  تواند  می  موارد  این  همه  رود،  می 
داری داشته باشد. به هر حال ما در هیچ یک از منابع 
این  جای  همه  در  ها  آن  اطالعات  و  نام  که  متفاوتی 
پشت  اطالعات  از  ردی  خورد،  می  چشم  به  گزارش 
این تحقیق ها که نام سازمان هایی چون صدا و سیما، 
این  امثال  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  یا  بسیج  مرکز 

ها بر آن است، نمی بینیم. 
مورد  در  تحقیقی  منابع  بودن  ربط  بی  و  پراکندگی 
موضوعی چنین دربرگیرنده و مهم، عجیب تر می شود 
بینیم مرجع تولید و انتشار برخی از این  وقتی که می 

هستند؛  ایدئولوژیک  و  مذهبی  نهادهای  تحقیقات، 
های  فرض  پیش  با  را  حجاب  پدیده  که  نهادهایی 
ارزشی و به صورت غیر علمی مورد بررسی و مطالعه 

قرار داده اند.
و  است  بسیج  سازمان  به  منتسب  که  تحقیقی  در  مثاًل 
توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج در سال 
سن  متغیر  معلولی  و  علی  رابطه  شده،  انجام   1393
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  “بدپوششی”  پدیده  و 

عکس از رویترز
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تحقیقات  ترین  ساده  در  حتی  که  است  حالی  در  این 
مولفه  تعیین  در  صفت  بردن  کار  به  اجتماعی،  علوم 
بر  عالوه  کند.  می  معتبر  غیر  را  ارزیابی  علمی،  های 
مدارانه  ارزش  فرض  پیش  که  است  مشخص  این، 
در  را  تحقیق  این  مخاطب  تواند  نمی  بدپوششی، 
وضعیت خنثی مورد بررسی قرار دهد؛ به نوعی چنین 
خشت  از  گفت-،  تحقیق  آن  به  بشود  -اگر  تحقیقی 

اول مسیرش را در راهی کج نهاده است. 
زده  جنسیت  نگاه  گزارش  همین  در  دیگری  جای  در 
محققان را به موضوعی که تا بن دندان جنسیتی است، 
را  دختران  بلوغ  عامل  وقتی  دید؛  به وضوح  توان  می 
که با تغییرات فیزیکی اندام آن ها همراه است، دلیلی 
و  کرده  ارزیابی  سنین  این  در  بدپوششی  افزایش  بر 
روحی،  فیزیکی،  های  ویژگی  همه  گرفتن  نادیده  با 
را  دوران  این  نوجوان  دختران  هویتی،  و  اجتماعی 
خالصه  و  توصیف  “تبرج”  مبهم  کلمه  به  اشاره  با 
به  صرفًا  را  شرعی  حجاب  رعایت  وقتی  یا  کند.  می 
با باال رفتن سن ربط می  کاهش زیبایی ظاهری زنان 
خروسی  دم  مثل  زده،  جنسیت  ابزاری  نگاه  این  دهد. 
از الی کت این گزارش بیرون می زند و من از میان 
آن ها به این یکی بسنده می کنم: »گروه های آسیب 
دار بیش تر در رده سنی جوان قرار دارند و هر چه سن 
می  کاسته  ها  آن  بدپوششی  میزان  از  رود  مي  باالتر 
است  یکنواخت  سال   62 تا سن  روند  این  البته  شود. 
روبه  زنان  بدپوششی  افزایش  با  بعد  به  سن  این  از  و 
نمي  را  سن  این  در  بدحجابي  افزایش  که  هستیم  رو 
بلکه  دانست،  غیره  و  تبرجي  عوامل  از  برگرفته  توان 
از این سن به بعد به دلیل کاهش زیبایی های ظاهری 
نمی کنند«  حس  را  پوشیدگی  به  نیازی  دیگر  زنان 

)ص. 22(.
گزارش  های  کارگاه  یا  علمی  پژوهشی  مراکز 

نویسی 
و  مطالعاتی  نهاد  دو  از  گزارش  دو  دادن  ارجاع 
و  آمار  به  مجلس  و  دولت  به  وابسته  تحقیقاتی 
ها  آن  عمر  از  ها  سال  که  هایی  تحقیق  مستندات 
شود  می  تاریخی  بررسی  برای  صرفًا  و  است  گذشته 
به آن ها رجوع کرد، در حالی که هیچ اطالعات تازه 
و به  روزی در کنار آن ها وجود ندارد، در واقع بیش 
نمایی  با  گذشته  مصرف  تاریخ  کلی  گزارش  یک  از 
نه  ها،  تحقیق  این  پشت  در  نیست.  برق  و  زرق  پر 
پرسشگری مشخص شده است و نه پرسش نامه ای. نه 
نه شیوه و رویکرد  و  شهادت و شاهدی در کار است 
که  هایی  مقاله  و  ها  گزارش  به  اتکا  سویی  از  علمی. 
رویکرد  با  مثاًل  و  است  نامشخص  ها  آن  علمی  اعتبار 
یک  های  محدودیت  حد  در  و  تمرینی  و  آموزشی 
شده  نوشته  ارشد  کارشناسی  دوره  دانشگاهی  تحقیق 
اند، یا مورد استفاده قرار دادن نتیجه تحقیقات مراکز 
می  مطرح  را  سوال  این  ایدئولوژیک،  و  علمی  غیر 

چیست؟  تحقیقاتی  مرکز  یک  وجودی  فلسفه  که  کند 
مجلس  و  دولت  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  مراکز  کار  آیا 
و  منابع  از روی  نویسی  و گزارش  بندی  صرفا سرهم 
مراجع )چه علمی و چه غیر علمی( دیگر است؛ چنان 

که در این گزارش ها مشاهده می شود؟
درباره  پژوهشی  کار  آخرین  که  باشیم  داشته  نظر  در 
اقدامات  و  ها  سیاست  )بازخواني  حجاب  موضوع 
ایران در خصوص عفاف و حجاب(  اسالمي  جمهوري 
اسالمی  پژوهش هاي مجلس شوراي  مرکز  توسط  که 
شده  اشاره  آن  به  گزارش  این  در  و  گرفته  صورت 
مرکز  گزارش  و  است   1394 سال  به  مربوط  است، 
که  است  آماری  به  مزین  دولت  استراتژیک  مطالعات 
عمر  از  سال  سه  از  بیش  گزارش،  انتشار  زمان  در 
تحقیق آن می گذشت. مرکزی که در الیحه پیشنهادی 
میلیون   438 و  میلیارد   12 مبلغ   97 سال  در  دولت 
نهاد  عنوان  »به  که  است  مدعی  و  کرده  مطالبه  تومان 
انجام  منظور  به  و  جمهوری،  رئیس  شخص  مشورتی 
ها  طرح  ارائه  و  سیاستی  های  پژوهش  و  مطالعات 
و  ملی  استراتژی های  به  راجع  نهایی  پیشنهادهای  و 
کند،  می  عمل  کشور«  عمومی  سیاستگذاری  مطالعه 
آیا کارکردی بیش از یک گزارش نویس پشت میزی 

دارد؟ دالیل از ما و قضاوت با شما! 
دختران انقالب و آمار تاریخ مصرف گذشته 

و  دولت  در  گذرد؟  می  چه  ایران  امروز  جامعه  در 
مجلس چه می گذرد؟ شکافی که از روزهای نخستین 
بین  در  حجاب  شدن  اجباری  بحث  آغاز  با  انقالب 
به  روزها  این  شد،  ایجاد  مردم  از  بخشی  و  حکومت 
از  مشترکی  درک  و  فهم  حتی  که  ماند  می  ای  دره 
مدیران  نظرات  به  نگاهی  دهد.  نمی  دست  به  مسئله 
کسانی  چه  و  سابق  مدیران  ،چه  اسالمی  جمهوری 
مختلف  سطوح  در  اند،  قدرت  صندلی  بر  هنوز  که 
سیاسی  های  طیف  همه  در  و  قانونگذاری  یا  اجرایی 
می  نشان  گرا  اصول  تا  گرا  اعتدال  طلب،  اصالح  از 
اجرا  دین،  افتادن  خطر  به  از  ها  آن  نگرانی  که  دهند 
حکومت  مخالفان  دستاویز  شریعت،  و  قانون  نشدن 
قرار گرفتن، تبدیل شدن به مسئله امنیتی و نتایجی از 
این قبیل بیش از نگرانی برای حق انتخاب شهروندان 
شده،  تعیین  پیش  از  توافق  یک  که  گویی  است. 
واقع  در  است.  شناخته  رسمیت  به  را  قرمز  خط  این 
بررسی  و  نقد  در  با حجاب  مرتبط  قوانین  ناکارآمدی 
این افراد بیش از آن که آن ها را نگران حقوق مردمی 
برای شکستن  در خطر مجازات شدن  کند که همواره 
نادیده  این زمینه  انتخابشان در  بوده  و حق  قانون  این 
حجاب  خود  نگران  را  ها  آن  تر  بیش  شده،  انگاشته 
انقالب  های  ارزش  یا  اسالم  گرفتن  قرار  خطر  در  و 
اسالمی کرده است. برای نمونه چند مورد از این ابراز 
قرار می  با جهت های مختلف سیاسی شاهد  را  نظرها 

دهم: 

“
در جای دیگری در 
همین گزارش نگاه 

جنسیت زده محققان 
را به موضوعی که 

تا بن دندان جنسیتی 
است، می توان به 
وضوح دید؛ وقتی 

عامل بلوغ دختران را 
که با تغییرات فیزیکی 

اندام آن ها همراه 
است، دلیلی بر افزایش 

بدپوششی در این 
سنین ارزیابی کرده و 
با نادیده گرفتن همه 
ویژگی های فیزیکی، 

روحی، اجتماعی 
و هویتی، دختران 

نوجوان این دوران را 
با اشاره به کلمه مبهم 
“تبرج” توصیف و 

خالصه می کند.

“



20

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم، شهریور ۱۳۹۷

شماره 88

»با  گوید:  می  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
اختیاری  حجاب  که  چرا  مخالفم  اختیاری  حجاب 
به  بودن حجاب  اجباری  اما  برهنگی می شود،  موجب 
گرفته  جدی  سخت  و  سفت  خیلی  که  نیست  معنا  آن 
شود. برای مثال بسیاری از خانم ها هم اکنون حجاب 
آن  معترض  هم  اما کسی  کنند  نمی  رعایت  را  واقعی 
ها نمی شود. این سخت گیری ها مضر به حال انقالب 

است«.
استاد  و  تقلید  مرجع  شیرازی،  مکارم  ناصر  آیت اهلل 
نفع  به  مثبت  تبعیض  به  معتقد  قم  علمیه  حوزه 
برای کسانی  طرفداران حجاب در جامعه است: »باید 
که حجاب را رعایت می کنند امتیازاتی قائل شوند و 
از کسانی که رعایت نمی کنند امتیازاتی را کم کنند، 
می شود«.  حجاب  همگانی  رعایت  سبب  عامل  همین 
فائزه هاشمی که به خط   شکنی در بین سیاست مداران 
تکنوکرات شهره است نیز بیش از مردم نگران دین و 
نظام است: »حجاب اجباری به پایه های دینی نظام ما 
نظام  تمامیت  با  را  حجاب  این  نباید  زند...  می  ضربه 
بگیریم.  تصمیمی  آن  باب  در  نتوانیم  دیگر  تا  زد  گره 
لعیا  سخنان  در  حتی  است«.  غلط  تفسیرهایی  ها  این 
حق  بر  که  جمهوری  رئیس  حقوقی  معاون  جنیدی، 
امنیت حقوقی شهروندان تاکید دارد و ماموران گشت 
ضابط  دوگانه  نقش  که  کند  می  نکوهش  را  ارشاد 
کنند،  می  بازی  زمان  هم  را  انتظامی  و ضابط  قضایی 
با  برخورد  قانونی  های  شیوه  رعیات  سر  بر  نیز حرف 
شهروندان.  انتخاب  حق  نه  و  است  حجاب  مخالفان 
گویی که حجاب، در هر صورت آش کشک این نظام 
ندارد؛  ربطی  شهروندان  انتخاب  یا  پسند  به  که  است 
مگر این که به وهن دین یا مخاطره نظام اسالمی منجر 

شود.
این اگر و مگر، حرف ناگفته ای است که دلیل انتشار 
اصلی  نهادهای  سوی  از  را  هم  پشت  گزارش   دو  این 

کند.  می  رمزگشایی  حکومت 
صدای  که  شود  می  منتشر  شرایطی  در  گزارش  زیرا 
اعتراض مردم در نه گفتن به حجاب قانونی چنان بلند 
شده که نمی شود مثل سه سال گذشته )فاصله آخرین 
آن  مجلس(،  های  پژوهش  مرکز  گزارش  در  تحقیق 
با  حجاب،  قانون  افسار  سویی  از  گرفت.  نادیده  را 
از دست  مردم  و گسترده  اجتماعی مستمر  کنش های 
نیست.  چاره  نیز  آن  انکار  و  است  رفته  در  حاکمان 
و  خواهانه  آزادی  های  خواسته  با  حجاب  به  اعتراض 
سیاست  ناکارآمدی   و  فساد  عدالتی،  بی  به  اعتراض 
های حکومت ایران که از دی ماه سال 1396 شروع 
سیاسی  و  اجتماعی  های  شکاف  از  گاه  از  هر  و  شده 
این  به  منجر  و  همزمان  کشد،  می  شعله  اقتصادی  و 
خواسته  با  نوایی  هم  برای  مجلس  و  دولت  که  شده 
آخرین  از  سال  سه  دستکم  که  گزارشی  عمومی،  های 
که  تاب  و  آب  پر  مقدمه  با  گذرد،  می  آن  اطالعات 

بخشی از کم هزینه ترین مطالبات سیاسی و اجتماعی 
مردم را نشان می دهد، به بیرون انتشار دهند. عجیب 

این که کسی هم از ایشان نمی پرسد چرا امروز؟ 
با  کنیم،  نگاه  تر  ژرف  که  ها  گزارش  این  در  اما 
نقض  که  شویم  می  رو  روبه  بزرگی  های  تناقض 
گسست  همه  بر  عالوه  است.  شده  تعیین  هدف  غرض 
ها، ابهام ها، گزاره ها و شیوه های غیر علمی -که در 
چه  آن  برشمردم-،  را  ها  آن  اختصار  به  گزارش  این 
دختران  دار  دنباله  حرکت  ویژه  به  و  زنان  اعتراض 
معابر  در  حجابشان  نمادین  برافراشتن  در  انقالب 
عمومی را بازتاب می دهد، مسئله اختیاری یا اجباری 
شدن حجاب است. در حالی  که آن چه گزارش دولت 
یا  عرفی  در  مردم  خواست  دهد،  می  ارائه  مجلس  و 
جای  هیچ  در  شود.  می  معرفی  حجاب  بودن  شرعی 
این گزارش ها سخنی از خواست مردم برای برداشتن 
از  استفاده  برای  توجیهی  خود  این  نیست.  حجاب 
آماری است که تاریخ مصرف آن ها دستکم سه سال 

است.  گذشته 
است  این  در  تعریف  دو  این  بین  فرق  دیگر  از سوی 
که عرفی یا شرعی بودن حجاب، فرض را بر قطعیت 
حجاب قرار می دهد؛ در حالی که وقتی از اجباری و 
اختیاری بودن حجاب حرف می زنیم، نیمی از فرض، 
با  تحقیق  این  تکیه می کند.  نبودن حجاب  احتمال  بر 
عمل  ابتکار  تا  است  خواسته  ای  زیرکانه  هوشمندی 
“نه  که  بگیرد  دست  به  جوری  را  مدنی  های  اعتراض 
به حجاب اجباری”، “عرفی شدن حجاب” تعبیر شود. 
در  اجباری  حجاب  حفظ  هدفی،  چنین  شرط  پیش 
ای  هزینه  است.  آن  حدود  سر  بر  زنی  چانه  و  جامعه 
روی  پرطمطراق،  گزارش  این  قالب  در  حکومت  که 
میز مذاکره با مردم نهاده  تا از آن چه علی مطهری در 
سال 96 در یادداشتی پیش بینی کرده بود، پیشگیری 
مزاحم  قدر  آن  بند  نیم  روسری  این  است  »بعید  کند: 
خطر  در  به  حاضر  آن  حذف  برای  افرادی  که  باشد 
بعد  که  است  این  هدف  بلکه  باشند،  خود  دادن  قرار 
از حذف روسری نوبت به پوشش های دیگر می رسد 
آمریکا  و  اروپا  های  خیابان  یعنی  آخر  نقطه  به  تا 
 15( برسیم«.  گذشته  رژیم  زمان  در  تهران  شمال  و 

ایسنا(  ،1396 اسفند 
سوی  از  یافته  انتشار  سندهای  که  است  این  واقعیت 
دو مرکز تحقیقاتی دولت و مجلس در فاصله هفت ماه 
برخالف ادعایشان، بیش از این که به بازنمایی علمی 
ربط  حجاب  درباره  اجتماعی  های  واقعیت  تحقیقی  و 
مستقیم  غیر  سیاسی  بیانیه  یک  واقع  در  باشد،  داشته 
مردم  دعوت  مستقیم؛  پیامی  و  پیشنهاد  با  است 
اجباری،  به حجاب  “نه  از  نشینی  عقب  برای  معترض 

پذیرفتن حجاب عرفی”. به 

* عکس نویسنده از جواد منتظری

“
حتی در سخنان لعیا 

جنیدی، معاون حقوقی 
رئیس جمهوری که 

بر حق امنیت حقوقی 
شهروندان تاکید دارد 

و ماموران گشت ارشاد 
را نکوهش می کند 

که نقش دوگانه ضابط 
قضایی و ضابط انتظامی 

را هم زمان بازی می 
کنند، نیز حرف بر سر 

رعیات شیوه های قانونی 
برخورد با مخالفان 

حجاب است و نه حق 
انتخاب شهروندان. 

گویی که حجاب، در هر 
صورت آش کشک این 
نظام است که به پسند 
یا انتخاب شهروندان 

ربطی ندارد؛ مگر این که 
به وهن دین یا مخاطره 
نظام اسالمی منجر شود.

“
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قبل  های  سال  از  آن  بودن  اجباری  و  حجاب  مسئله 
از  پیروزی انقالب همواره محل مناقشه بوده است؛ به 
و  شریعتی  علی  نظیر  انقالبیون  از  برخی  که  ای  گونه 
اند  کرده  هایی  باره سخنرانی  این  در  مطهری  مرتضی 
عنوان کتاب در دسترس  به  ها  این سخنرانی  متن  که 

است. همگان 
را  حجاب  به  الزام  های  نشانه  ترین  ابتدایی  شاید 
تمثیل  با  ایشان  آثار مرحوم مطهری جست.  بتوان در 
اروپایی هم  این موضوع که در کشورهای  از  گرفتن 
به عنوان  محدودیت هایی برای پوشش وجود دارد و 
نمونه مردها نمی توانند با پیژامه از منزل خارج شوند 
بر خالف  به حجاب  الزام  ایراد که  این  به  و در پاسخ 
دیگر  بار  »یک  نویسد:  می  است  مدنی  های  آزادی 
الزم است تذکر دهیم که فرق است بین زنداني کردن 
زن در خانه و بین موظف دانستن او به این که وقتي 
باشد.  پوشیده  شود  مواجه  بیگانه  مرد  با  خواهد  مي 

وجود  زن  کردن  اسیر  و  ساختن  محبوس  اسالم  در 
بر عهده  ندارد. حجاب در اسالم یک وظیفه اي است 
باید  مرد  با  برخورد  و  معاشرت  در  که  شده  نهاده  زن 

لباس پوشیدن مراعات کند«. را در  کیفیت خاصي 
توسط  شده  استفاده  واژگان  که  شود  می  مالحظه 
قابل  شاید  و  بوده  آمرانه  و  استیال  سبیل  بر  ایشان 
پیش بینی بود که ایشان به دنبال پیشنهاد مدلی برای 

به حجاب است. اجبار 
عموم  توسط  انقالب  ابتدای  در  مناقشات  این  هرچند 
بسیاری  سوال  موضوع  لکن  نشد،  گرفته  جدی  زنان 
از خبرنگاران و فعاالن حقوق زن و حتی زنان انقالبی 
بوده که دقت ویژه ای به این مقوله داشته اند و توالی 
منفی حجاب اجباری را پیش بینی می کرده اند. دقت 
این افراد به حدی بوده  که در بسیاری از نشست های 
خبری آیت اهلل خمینی در کنار مباحث کالن راجع به 
به عنوان  از مسئله حجاب  ایران،  طراحی رژیم جدید 
بحبوحه  در  ایشان  لیکن  شده؛  پرسیده  خرد  موضوعی 
بودن  اجباری  به  راجع  صراحت  به  گاه  هیچ  انقالب 
ایشان  نمونه  عنوان  به  است.  نرانده  سخنی  حجاب 
که  سوال  این  به  پاسخ  در   1357 بهمن   7 تاریخ  در 
مانند حجاب  از رسوم اسالمی  برخی  بود  پرسیده شده 
اجباری رها شده است، آیا در جمهوری اسالمی از نو 
معنای  به  »حجاب  بودند:  گفته  شد؟  خواهد  اجباری 

     مسئله حجاب
حــــــــقوقی

ابوذر نصرالهی
وکیل پایه یک دادگستری
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با  است  اسالمی  حجاب  اسمش  که  ما  میان  متداول 
عفت  خالف  چه  آن  با  اسالم  ندارد؛  مخالفتی  آزادی 
که  کنیم  می  را دعوت  آنان  ما  و  دارد  مخالفت  است 
می  مالحظه  که  چنان  آورند...«  رو  اسالمی  به حجاب 
عبارات  مانند  عبارتی  از  عنوان  هیچ  به  ایشان  شود 
و  نکرده  استفاده  باشد  الزام  مقید  که  مطهری  مرحوم 
از واژه دعوت بهره می جوید که معنای خاص خود را 

دارد و از آن اختیار استنباط می گردد.
اوریانا  خانم  با  که  ای  مصاحبه  در  چنین  هم  ایشان 
مهر   2 تاریخ   به  ایتالیایی  مشهور  خبرنگار  فاالچی 
آرایش  مورد  در  جز  حجاب  به  اجبار  دارد،   1358
دختران جوان را نفی کرده و می گوید: »اوالً این که 
اختیار  ها، خودشان  آن  برای  است  اختیاری  این یک 
دستشان  از  را  اختیار  که  دارید  حقی  چه  شما  کردند. 
که  هر کس  که  ها  زن  به  کنیم  می  اعالم  ما  بگیرید؟ 
بیاید  اسالمی،  پوشش  کس  هر  یا  خواهد  می  چادر 
اش  میلیون   33 ما  جمعیت  میلیون   35 از  بیرون. 

بیرون می آید. شما چه حقی ارید که جلوی این ها را 
به  نسبت  شما  که  است  دیکتاتوری  چه  این  بگیرید؟ 
خاصی  پوشش  یک  ما  که  این  ثانیًا  و  دارید؟  ها  زن 

را نمی گوییم. برای حدود زن هایی که به سن و سال 
ما زن های جوانی  نیست،  اند هیچ چیزی  شما رسیده 
را  فوج  یک  آیند،  می  و  کنند  می  آرایش  وقتی  که 
جلوشان  داریم  را  ها  این  کشند،  می  خودشان  دنبال 

را می گیریم. شما هم دلتان نسوزد«.
استعالمی  پاسخ  در   1359 تیر   13 در  ایشان  حتی 
بی  زنان  با  افراد  از  برخی  برخورد  به  بوده  راجع  که 
در  زنان  به  تعرض  است  »ممکن  نویسد:  می  حجاب 
انقالب  مخالفین  و  منحرفین  ناحیه  از  بازار،  و  کوچه 
این  و  ندارد  تعرض  حق  کسی  جهت،  این  از  باشد. 
باید  و  است،  حرام  ها  مسلمان  برای  ها  دخالت  گونه 
گیری  جلو  جریانات  گونه  این  از  ها  کمیته  و  پلیس 

کنند«.
بوی  آن  از  که  انقالب  بحبوحه  در  ایشان  سخن  تنها 
جمع  در   1357 اسفند   15 تاریخ  در  آید  می  اجبار 
ایراد شده که صراحتًا متعرض حضور زنان بی  طالب 
وزارت  »در  است:  شده  ها  خانه  وزارت  در  حجاب 

ها  زن  بیایند،  لخت  های  زن  نباید  اسالمی  های  خانه 
بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار 
جهات  حفظ  با  باشند،  شرعی  حجاب  با  لکن  بکنند، 
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باشند«. شرعی 
از  نقل  به   38 شماره  در  فردا  ایران  مجله  چند  هر 
حرف  این  علت  »وقتی  که:  نویسد  می  حکیمی  استاد 
ایشان  پرسیدم،  مطهری  آقای  از  را   خمینی  اهلل  آیت 
نیستم  موافق  اجباری  حجاب  با  من  گفتند  امام  گفت 
در  گفتم،  من  که  آوردند  فشار  من  بر  قدر  این   ولی 
رسد  می  نظر  به  شود«.  رعایت  حجاب  باید  ادارات 
داشته  وجود  جدی  تردید  اقوالی  چنین  صحت  در 
آقای  با  آشنایی  ترین  کم  هرکس  که  آن  چه  باشد. 
نبوده  فردی  ایشان  که  داند  می  باشد،  داشته  خمینی 
خاصه  بگوید؛  سخنی  چنین  فشار  و  اجبار  تحت  که 
حمایت  به  مستظهر  ایشان  انقالب  بحبوحه  در  که  آن 
می  ممکن  غیر  ایشان  بر  فشار  اعمال  و  بوده  ملت 
به نقل پیش گفته، شخص مرحوم  بنا  نماید. هم چنین 
موافق  اسالمی  جمهوری  تئوریسین  عنوان  به  مطهری 
در  صریح  اظهار  عدم  نظر  به  و  بوده  اجباری  حجاب 
رخداد  نیز  و  انقالب  ابتدای  در  حجاب  اجبار  مورد 
مصلحتی  به  بنا  بلکه  نبوده؛  اتفاقی  امری  آن  تدریجی 
تغییر ظواهر جامعه  برای توفیق در  انقالبیون  بوده که 

اند. بوده  اندیشیده 
باری، به هر جهت همین سخنان کافی بود تا در تیر ماه 
بخشنامه  تا طی  باشد  نخستین کسی  بنی صدر   1359
به ادارات دولتی ممنوع  ای ورود زنان بی حجاب را 
بهشتی  مرحوم  نشینی  زمان صدر  تا  حال  این  با  کند. 
دادگستری موضوع  در  پوشش  تغییر  قضا،  دستگاه  بر 
اجبار حاکمیت قرار نگرفت. تا این که در سال 1362 
مجلس شورای ملی وقت با تصویب تبصره ماده 102 
را جرم  اسالمی  رعایت حجاب  عدم  تعزیرات،  قانون 
بدون حجاب  که  »زنانی  داشت:  مقرر  و  کرد  انگاری 
به  شوند،  می  ظاهر  عمومی  انظار  و  معابر  در  شرعی 

تا 74 ضربه شالق محکم می شوند«. تعزیر 
بودن  قانونی  اصل  با  منافی  که  قانونی  تبصره  این 
حتی  و  شریعت  قواعد  نیز  و  ها  مجازت  و  جرایم 
تاکنون  به وجوب پوشش موی سر است  قائل  فتاوی 
کیفری  نظام  در  تعزیرات   638 ماده  تبصره  قالب  در 
تا سالیق  بوده و همواره موجب گردیده  استوار  ایران 
فرهنگ  از  برخواسته  که  قضات  و  ها  دولت  شخصی 
جدی  خدشه  با  را  زنان  آزادی  هستند،  مختلف  های 

سازند. مواجه 
مفهوم  و  کند  نمی  تبیین  را  تبصره حجاب شرعی  این 
ابهام قرارداده است، چه آن که  از  آن را در پرده ای 
حدود  خصوص  در  واحدی  نظریه  هنوز  شریعت  در 
قابل  احمد  مرحوم  که  چنان  ندارد.  وجود  حجاب 
بدن  پوشش  را  شرعی  حجاب  وجوب  حدود  اساسًا 
تعریف و پوشیدگی موی سر را از باب استحباب می 
فقهای  از  مختلفی  نظرات  خویش  کتاب  در  و  داند، 
متقدم را در این باب به عنوان شاهد می آورد و ثابت 
نیست.  اجماعی  شریعت  در  موضوع  این  که  کند  می 

الشیعه”  “مستند  کتاب  در  نراقي  احمد  مال  مرحوم  یا 
پوشیدن آن قسمت از موی سر که بلند شده و به روی 
صورت قرار می گیرد و گوش و گردن را واجب نمی 
به  داند؛ هرچند در مورد پوشش گوش و گردن قایل 
خمینی  آقایان  نظیر  فقهایی  چنین  هم  است.  احتیاط 
صرف  غیره  و  سیستانی  شیرازی،  مکارم  اراکی، 
پوشاندن مو ها و بدن را از جهت ستر کافی می دانند 
و  نداشته  غیره  و  لباس  تنگی  و  رنگ  بر  تقیدی  و 
فقط برخی از باب مصلحت پوشیدن حجم بدن را تنها 
اند.  دانسته  واجب  باشد،  ریبه  سبب  که  صورتی  در 
بلوز  پوشیدن  فتوایی  در  شیرازی  مکارم  آقای  حتی 
برای تحقق  باشد،  به نحوی که سبب ستر  و شلوار را 

اند. دانسته  کافی  حجاب 
شمول  به  قایل  که  فقهایی  که  این  دیگر  مهم  نکته 
دختران  هستند،  حجاب  تحقق  برای  سر  موی  پوشش 
قاعده  این  از  مستثنی  را  یائسه  زنان  نیز  و  نابالغ 
نور  سوره   60 آیه  فتوا  این  بر  ایشان  دلیل  و  دانسته 
نِکاحًا  َیْرُجوَن  ال  تِی  الالَّ »النِّساِء  فرماید:  می  که  است 
جاٍت  ُمَتَبرِّ َغْیَر  ثِیابَُهنَّ  َیَضْعَن  أَْن  ُجناٌح  َعَلْیِهنَّ  َفَلْیَس 
بر  و  َعلِیٌم.  َسِمیٌع   ُ اهللَّ َو  لَُهنَّ  َخْیٌر  َیْسَتْعِفْفَن  أَْن  َو  بِِزیَنٍة 
گناهی  ندارند  ازدواجی  امید  که  ای  وانشسته  زنان 
آن  بی  بگذارند  کنار  را  خود  های  لباس  که  نیست 
که زینتی را ظاهر سازند، و عفت ورزیدن برای آنان 

بهتر است، و خدا شنوا و دانا است«.
فتاوی،  این  خالف  بر  که  است  حالی  در  ها  این  همه 
با  دارد.  وجود  حجاب  برای  ای  گیرانه  سخت  قواعد 
ارکان  از واجباتی که جزو  فقه و شریعت  این که در 
و  شود  می  یاد  دین  فروع  عنوان  تحت  هستند  دین 
این  و جدید جزو  قدیم  منابع  از  هیچ یک  در  حجاب 
غیر  حکم  این  که  دارد  وجود  اصراری  نیست،  فروع 
شمرده  بر  دین  ضروریات  از  جزوی  فقهی  اجماعی 
فراتر  شرعی  حدود  از  پای  نیز  آن  اجرای  در  و  شود 
در  بالغ  غیر  دختران  بینی  می  که  آن  چه  شود.  نهاده 
مدارس مجبور به گذاردن حجاب هستند، زنان یائسه 
حجاب  حکم  وجوب  موضوع  که  دینی  های  اقلیت  و 
شده،  تعریف  رعایت ضوابط  عدم  در صورت  نیستند 
ممکن است مورد تعقیب کیفری قرار گیرند یا با این 
یا  شلوار  و  بلوز  پوشیدن  گفته  پیش  فتاوی  به  بنا  که 
بلوز و دامن در تحقق حجاب شرعی کفایت می کند، 
با  توأم  گاه  یا  سختگیرانه  برخورد  ارشاد  های  گشت 
از مانتو  لباس هایی غیر  افرادی دارند که  با  خشونتی 
تعریف شده در سالیق شخصی مسئولین  و شلوارهای 
وقت بپوشند. این سخت گیری ها حاکی از آن است 
برای  فقهی  قضیه  یک  از  فراتر  حجاب  مسئله  که 
است.  شده  گفتمان  یک  به  تبدیل  ایران  حاکمیت 
کنشگران  از  بسیاری  انتقاد  مورد  امروز  که  گفتمانی 
اصول  های  جریان  در  روحانیون  حتی  و  ایران  مدنی 

گرا، اصالح طلب و مستقل قرار گرفته است.

“
مرحوم احمد قابل 

اساسًا حدود وجوب 
حجاب شرعی را 

پوشش بدن تعریف 
و پوشیدگی موی سر 
را از باب استحباب 
می داند، و در کتاب 

خویش نظرات مختلفی 
از فقهای متقدم را 

در این باب به عنوان 
شاهد می آورد و 

ثابت می کند که این 
موضوع در شریعت 

اجماعی نیست. 

“
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و  بود  لباسی  نه  پوششی.  بی  و  بود  برهنگی  آغاز،  در 
نخستین  در  انسان  نهیی.  نه  و  بود  امری  نه  شرمی،  نه 
مفهوم  با  ناچار  به  اجتماعی،  زندگی  برای  هایش  گام 
“مالکیت” مواجه شد. مالکیت، “مرز” پدید آورد. مرزها، 
“من” را با “دیگران” متمایز ساخت. نخستین مرزها، مرز 
وجودِی “من” بود، “بدِن من” و “شرمگاهِ من”. سپس به 
تدریج، مفهوم “ناموِس من” نیز بر این مفاهیم مرزهای 

مالکیت افزوده شد.
“پوشش نخستین” و “حجاب اولیه” برآمد طبیعی همین 
مرزهای وجودی، و هم چنین در جهت حفاظت از گرما 

و سرما بود.
سزایی  به  تاثیر  گیری حجاب  روند شکل  در  نیز  ادیان 
“حجاب  تبدیل  از  را  ها  گام  نخستین  ادیان،  داشتند. 
عرفی” به “حجاب شرعی” برداشتند. سیاست نیز، تالش 
نمود تا از حجاب، بهره خویش را ببرد، لذا شاهد شکل 

ایم.  بوده  نیز  سیاسی”  “حجاب  یعنی  از حجاب،  سومی 
هنگامی که سیاست و حاکمیت از ابزارهای اقتدارگرایی 
با شکل  استفاده می کند  برای گسترش حجاب  خویش 
چهارمی از حجاب به مفهوم “حجاب اجباری” مواجه می 

شویم. 
این مفاهیم چهارگانه حجاب، موضوع این نوشتار خواهد 

بود.
اول- حجاب عرفی:

تا پیش از پیدایش اسالم، جوامعی که بعداً مخاطب پیام 
اسالم شدند، مثل سایر جوامع، از نوعی حجاب و پوشش 
عرفی پیروی می کردند. این پوشش ها، در همه مناطق، 
یکسان نبود بلکه تفاوت های عرفی و فرهنگی و سنتی 
گذاری  پایه  را  ها  سنت  و  ها  عرف  این  مبانی  جوامع، 
می کرد. حتی در یک جامعه، نیز عرف طبقات مختلف 

جامعه، متفاوت بود. 
چگونگی  بر  محلی  عرف  نیز،  اسالم  پیدایش  زمان  در 
پوشش زنان در شبه جزیره عربستان حاکم بود. در برخی 
به  بدنشان  مواضع  از  برخی  زنان،  اجتماعی  طبقات  از 
دلیل فقر و تنگدستی  و نداشتن پارچه، برهنه بود. برخی 
از آنان حتی توانایی پوشش کامل برای محافظت خویش 

از سرما و گرما را نداشتند. 
زنان طبقه اشراف، به دلیل تمکن مالی، از پوشش بهتری 
برخوردار بودند، و به همین دلیل، پوشش کامل، نشانه 
ای از تفاخر و تمایز طبقاتی نیز بود؛ هم چنان که پوشش 
بلند و کامل حتی امروز هم به عنوان لباس فاخرانه، نزد 
به شمار می رود. در حالی که  یا کشیش ها  روحانیون 

     حجاب عرفی، حجاب شرعی، 
حجاب سیاسی، حجاب اجباری

انـــــــــدیشه

حسن فرشتیان
محقق و پژوهشگر دینی
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زنان برده و کنیز، به دلیل فقر و ناداری از پوشش مناسبی 
برخوردار نبودند. زنان بادیه نشین و صحرانشین نیز بر 

طبق سنت و عرف بادیه نشینی، پوشش کامل نداشتند.
دوم- حجاب شرعی:

چنان چه اشاره شد، در صدر اسالم، بسیاری از به اسالم 
بدن  توانستند  نمی  تهیدستی  و  فقر  دلیل  به  گرویدگان، 
خود را کاماًل بپوشانند، زنان و مردان هنگامی که به نماز 
می رفتند در سجده و رکوع ممکن بود بخشی از بدنشان 
آن  روایات  در  رو  این  از  دیده شود،  و حتی عورتشان 
مراقب  موارد،  این  در  که  است  داده شده  دستور  زمان، 

باشید این مواضع بدن شما دیده نشود. 
لذا کفاره  بود.  برهنگی، مشکلی فراگیر  نیمه  برهنگی و 
برخی گناهان، آزادکردن بردگان یا سیرکردن گرسنگان 
کفاره  قرآن،  شد.  داده  قرار  برهنگان  پوشاندن  یا  و 
 10 پوشش  یا  مسکین،   10 اطعام  را  سوگند  شکستن 
إِْطَعاُم  اَرُتُه  »َفَکفَّ داند:  می  برده  یک  آزادی  یا  مسکین، 
َعَشَرةِ َمَساِکیَن مِْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهلِیُکْم أَْو ِکْسَوُتُهْم 
أَْو تَْحِریُر َرَقَبٍة«، )مائده، آیه 89(. مقرر شدن این گونه 

به  نا  وضع  نمایانگر  داشته،  جبرانی  جنبه  که  کفارات 
سامان اقتصادی و اجتماعی آن دوران است. 

امروزه، تصور برهنگی ناشی از تنگدستی، برای ما کمی 
مشکل است؛ زیرا ما با مفاهیم گرسنگی و قحطی زدگی 
آشنا هستیم ولی شاهد برهنگی ناشی از فقر نیستیم. در 
بوده است.  برهنگی مطرح  آن زمان، گرسنگی در کنار 
بسیاری از برهنگی ها یا پوشش های ناقص آن دوران، 
نه ناشی از تجمل و خودنمایی، بلکه ناشی از فقر و نداری 
بوده است. برخی از زنان، زیر گردنشان تا حدود زیادی 

یا توصیه  بود. آیات و روایاتی که اشاره دستور و  پیدا 
به پوشش دارند، غالبًا در مورد این گونه از پوشش ها 

هستند. 
جزیره  شبه  جامعه  عرفی  و  سنتی  قواعد  همان  اسالم، 
عربستان را با مقداری تغییرات، به رسمیت شناخت. در 
عرف آن جامعه، زنانی که سن و سالی از آن ها گذشته، 
با دیگران تقریبًا محرم تلقی می شدند یعنی پوششی که 
برای یک زن جوان الزم بوده، برای آن ها الزم نبود؛ فقه 
همین را به رسمیت شناخت. در قرآن تخفیف هایی داده 
شده برای حجاب زنانی که پا به سن بوده و احتمال شوهر 
تِي اَل َیْرُجوَن  کردن آن ها نیست: »َوالَْقَواِعُد مَِن النَِّساِء الالَّ
و  نشین  بادیه  زنان  برای  اسالم  آیه 60(.  )نور،  نَِکاًحا« 
صحرانشین نیز استثناهایی قایل شده؛ یعنی آن ها حجاب 

عرفی خودشان را دارند. )1(
برای  هایی  گام  برداشتن  اسالم،  پیام  محتوای  و  جان 
پرهیزکاری و  و  به اصول عفاف  نزدیک شدن  تر  بیش 
پاکدامنی برای رعایت حریم انسان ها بوده است. حجاب 
مورد نظر اسالم، توصیه به رعایت پوشش های عفیفانه 

در  ها و عرف های جوامع  بعدها، سنت  اما  است.  بوده 
می  نامیده  اسالمی”  امروز “حجاب  چه  آن  گیری  شکل 
شود، تاثیر به سزایی داشت. تا حدی که گاهی این عرف 

های محلی، به شکل واجبات شرعی درآمده است.
اسالم،  از مرزهای حکم شرعی حجاب در  برای آگاهی 
سنت  و  قرآن  یعنی  اسالم،  صدر  اولیه  منابع  به  باید 
پیامبر رجوع کرد. در قرآن “حجاب” به معنای مصطلح 
در  که  است  هایی  پرده  عنوان  به  بلکه  نیست،  کنونی 
به عنوان درب و حفاظ استفاده می شده است.  خانه ها 

از نمونه پوسترها و بیلبوردهای 
تبلیغ حجاب
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اگر  به مسلمانان توصیه می کند  قرآن  نمونه،  به عنوان 
از  کنید،  تقاضا  پیامبر  همسران  از  ای  وسیله  خواستید 
پشت حجاب، یعنی از پشت پرده، آنان را مخاطب قرار 
دهید: »َو إِذا َسَألُْتُموُهنَّ َمتاعًا َفْسَئُلوُهنَّ مِْن َوراِء ِحجاٍب« 

)احزاب، آیه 53(. 
حد و مقدار حجابی که امروز از اکثر منابع فقهی و فتوایی 
لزوم پوششی است که پوشاننده  ثابت می شود،  کنونی 
بخش های زیادی از بدن )به استثنای دست و پا از مچ 
سر  موی  پوشش  مورد  در  باشد.  صورت(  و  پایین،  به 
بانوان، تصریحی در قرآن وجود ندارد. آیات مورد استناد 
نور و سوره أحزاب  از سوره  آیاتی  برای حجاب،  قرآن 
آمده  پیامبر  به  خطاب  أحزاب  سوره   59 آیه  در  است. 
است: »ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مومنان 
بگو پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند، این برای 
آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند به احتیاط 
نزدیک تر است«. آیات مورد استناد سوره نور، تاکید بر 
عفاف است. در آیه 31 سوره نور از پیامبر خواسته شده 
است که: »به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را نامحرم 
فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار 
باید  و  پیداست  آن  از  طبعا  که  چه  آن  مگر  نگردانند 
روسری خود را بر سینه خویش اندازند و زیورهایشان را 
جز برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان 
یا پسرانشان یا .... آشکار نکنند و پاهای خود را به گونه  
ای به زمین نکوبند تا آن چه از زینتشان نهفته می دارند، 
معلوم گردد«. چنان چه مالحظه شد این آیات برای منع 
از خودنمایی است و اشاره ای به پوشش مرسوم موی سر 

زنان ندارد.
پوشش،  و  حجاب  به  قرآن  دعوت  دیگر،  سویی  از 
مخصوص بانوان نبوده است، بلکه قرآن در آیاتی که بر 
عفاف و پاکدامنی تاکید می کند، همزمان هم مردان و هم 
وا مِْن  زنان را مخاطب قرار می دهد: »ُقْل لِْلُمْؤمِنِیَن َیُغضُّ
َیْغُضْضَن  لِْلُمْؤمَِناِت  َوُقْل  ُفُروَجُهْم....  َوَیْحَفُظوا  أَبَْصاِرِهْم 
« )نور، آیات 30 و 31(.  مِْن أَبَْصاِرِهنَّ َوَیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ
اما بعدها در عرف متشرعه، حجاب به معنای کنونی در 

آمده است و مخاطب حجاب، منحصراً بانوان شده اند.
برخی از آیات حجاب در قرآن، در رابطه با دستورالعمل 
هایی برای همسران پیامبر است. چنان چه اشاره شد در 
داشتند،  حداقلی  لباس  تهیدستان  اسالم،  پیدایش  زمان 
داشتند.  تری  کامل  پوشش  امکان  متمکن  افراد  ولی 
بخشی از حجاب زنان پیامبر، ترکیبی از جنبه عفیفانه و 
جنبه فاخرانه بوده است؛ زیرا آنان همسر پیامبر و مادران 
مومنین بوده اند. مردم همواره برای بیان مسائل مختلف 
به سراغ پیامبر می آمدند، از طرفی خانه ها در فضای باز 
به خانه  باز قرار داشت. مردم، وقت و بی وقت  نیمه  و 
پیامبر می آمدند و زنان پیامبر گاه در وضعیت پوششی 
مناسبی نبودند. برخی از آیات مثل آیه 53 سوره احزاب 
-که قباًل اشاره شد-، ادب مراوده با همسران پیامبر را می 
آموزد. آیاتی دیگر از قرآن، مثل آیات 31 و 59 سوره 

الَْجاِهلِیَِّة«  َج  تََبرُّ ْجَن  تََبرَّ َواَل  بُُیوتُِکنَّ  فِي  »َوَقْرَن  احزاب: 
الُْمْؤمِنِیَن  َونَِساِء  َوبََناتَِک  ِلَْزَواِجَک  ُقْل  النَّبِيُّ  أَیَُّها  »َیا  و 
« توصیه هایی نسبت به مسائل  ُیْدنِیَن َعَلْیِهنَّ مِْن َجاَلبِیبِِهنَّ
پرواضح  است.  پیامبر  زنان  پوشش  و  زینت  به  مربوط 
به پاکدامنی و عفت را نمی  است که جنبه های توصیه 
توان منحصر به زنان پیامبر دانست، هم چنان که در آیه 
به  59 احزاب، عالوه بر همسران پیامبر، این توصیه ها 

سایر بانوان مومنین نیز سرایت داده شده است.
سوم- حجاب سیاسی:

در برخی از برهه های تاریخی، حجاب به عنوان پدیده 
ای سیاسی، به شکل هنجار اجتماعی در می آید. به عنوان 
نمونه، در جریان مبارزات آزادی بخش مردم الجزایر در 
نیمه سده بیستم میالدی بر علیه استعمار، حجاب به عنوان 
الجزایری در  پیکارگر  مبارزه جو و  زنان  برای  پوششی 
و  تسهیل حمل  برای  پوششی  از یک سو  آمد. حجاب، 
سویی  از  و  بود  ممنوعه  های  اعالمیه  و  مواد  های  نقل 
دیگر، چاره ای برای جلوگیری از شناسایی دخترانی بود 
که عضو و یا سمپات و هوادار جبهه آزادی بخش الجزایر 

بودند.
رضاشاه،  اجباری  حجاب”  “کشف  برابر  در  ایران،  در 
حجاب  پهلوی،  خاندان  سلطنت  پایانی  های  سال  در 
استبداد  برابر  در  مقاومت  و  خویش  به  بازگشت  بسان 
تلقی می شد. در جریان انقالب سال 1357 نیز، بخشی 
از گرایش های به حجاب، ناشی از همین موج سیاسی 
بود. بسیاری از دختران جوانی که به حجاب مصطلح به 
آنان،  گرایش  این  کردند،  پیدا  گرایش  اسالمی  حجاب 
ریشه در مطالعات و تحقیقات آنان نداشت؛ بلکه همراه با 
موج انقالب، “حجاب سیاسی” را برگزیدند. این حجاب، 
به  بازگشت  و  خویش  هویت  بر  تاکید  نوعی  از  ناشی 
هویت انتخابی در برابر گریز از هویت تحمیلی و اجباری 

کشف حجاب بود.
گزینش “حجاب سیاسی” از سوی بانوان در آن دوران، 
با  از همرنگی  ناشی  بود  برخی موارد ممکن  اگر چه در 
و  دورویانه،  و  سودجویانه  های  انگیزه  با  یا  جماعت، 
رونده  پیش  و  غالب  جریان  از  ترس  از  ناشی  حتی  یا 
آن  اکثریت  اما  باشد،  بوده  رسیده،  قدرت  به  انقالبیون 

بانوان، با انگیزه های صادق، به حجاب روی آوردند.
این  از  برخی  انقالب،  پیروزی  از  پس  های  سال  در 
“حجاب های سیاسی” تعمق پیدا کرد و هم چنان تداوم 
های  انگیزه  دادن  دست  از  با  دیگری،  بخش  اما  یافت. 
سیاسی و با تغییر موج غالب جامعه، به محاق سپرده شد 
رها  را  خویش  سیاسی  حجاب  سیاسی،  های  محجبه  و 
اجباری”  “حجاب  ماند  باقی  آنان  برای  چه  آن  کردند. 
بود که از سرناچاری مجبور به رعایت حداقلی آن بودند.

چهارم- حجاب اجباری:
قرآن  استناد  مورد  آیات  شد،  اشاره  باال  در  چه  چنان 
برای حجاب، توصیه هایی برای پوشش عفیفانه و رفتار 
حجاب،  اصل  است.  بوده  خودنمایی  از  منع  و  عفیفانه، 

“
در برخی از برهه 

های تاریخی، حجاب 
به عنوان پدیده ای 
سیاسی، به شکل 

هنجار اجتماعی در می 
آید. به عنوان نمونه، 
در جریان مبارزات 
آزادی بخش مردم 

الجزایر در نیمه سده 
بیستم میالدی بر علیه 
استعمار، حجاب به 
عنوان پوششی برای 
زنان مبارزه جو و 

پیکارگر الجزایری در 
آمد.

“
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امری عرفی بوده و اجبارهای درون دینی می توانند در 
توانند  می  ها  عرف  و  باشند  عرفی  اجبارهای  با  تعامل 
اجبارهای  اما   )2( بگذارند.  تاثیر  اجبارها  این  روی 

بیرونی، از قبیل اجبار حکومتی، پدیده ای متاخر است.
گرایش  بهمن 1357،  انقالب  پیروزی  آغاز  در  هرچند 
بازگشت  برای  داوطلبانه  ای  پدیده  عنوان  به  به حجاب 
به هویت خویش و در راستای موج انقالب بود، اما این 
انگیزه ها به سرعت کاهش پیدا کرد و جمهوری اسالمی 

به “حجاب اجباری” روی آورد. 
آیا  هستیم:  مواجه  پرسش  دو  با  اکنون  مورد،  این  در 
وظیفه حکومت اجبار به حجاب است؟ اگر پاسخ منفی 
اجباری  بر حجاب  مصرانه  اسالمی  چرا جمهوری  است، 

پافشاری می کند؟
الف- عدم وظیفه حکومت بر اجبار به حجاب:

به  اجبار  اسالم،  احکام  کردن  پیاده  ادعای  با  حکومت 
حجاب را از وظایف خویش تلقی می کند. اما این تلقی 
برپایی  اوالً،  زیرا  است.  اساس  بی  و  پایه  بی  ریشه  از 

حکومت اسالمی، از وظایف اسالم نیست. پیامبر اسالم، 
ُمذِکر بوده است؛ یعنی تذکردهنده و “یادآور”، نه سلطه 
تذکر  »پس  گوید:  می  پیامبر  به  قرآن  در  خداوند  گر. 
نداری«،  تسلطی  آنان  بر  ای،  تذکردهنده   تنها  تو  ده که 
)غاشیه،  بُِمَصْیِطٍر«  َعَلْیِهْم  لَْسَت  ٌر.  ُمَذکِّ أَنَْت  إِنََّما  ْر  “َفَذکِّ
آیات 21 و 22(. بنابر این، اگر حکومتی نیز به نام دین 

ایجاد شود، وظیفه سلطه گری دینی ندارد. 
ثانیا حتی بر فرض ضرورت ایجاد حکومت اسالمی، این 
حکومت دینی، وظیفه ندارد که زنان را مجبور به حجاب 
امور  مدیریت  به  رسیدگی  حکومت،  وظیفه  زیرا  کند. 

شهروندان و زندگی روزمره آنان است.
ثالثًا باید توجه داشت که در قوانین کشوری، رابطه قانون، 

با مسلمان و نامسلمان، یکسان است. در موزائیک جامعه 
ایران، افراد دین دار و بی دین، یهودی و مسیحی و سایر 
مذاهب، زیست اجتماعی مشترک دارند ولی حجاب بر 
خیلی از آنان واجب نیست. حتی بر فرض اجبار حجاب 
موضوعه،  قوانین  در  توانیم  نمی  مسلمان،  زنان  برای 
حجاب را برای مسلمان و نامسلمان اجباری کنیم. زیرا 
نامسلمانان نه باور به حجاب دارند و نه از جهت فقهی 
وظیفه  نیز،  مسلمانان  مورد  در  هستند.  فروع  به  ملکف 
دولت اجبار ملت به حجاب نیست. حتی وظیفه پیامبران 
نیز اجبار مردم به امر خیر نبوده است. قرآن نمی گوید 
را  قسط  مردم  میان  در  تا  اند  شده  ارسال  پیامبران  که 
“ایجاد” کنند، بلکه می گوید آمده اند تا قسط را “اقامه” 
کنند؛ یعنی زمینه های آن را فراهم سازند: »لَِیُقوَم النَّاُس 
های  زمینه  باید  ها،  دولت   .)25 آیه  )حدید،  بِالِْقْسِط« 
رشد انسانی را فراهم کنند تا نهایتًا جامعه خود به سمت 

پوشش عفیفانه و حجاب برود. 
هرچند حکومت باید جلوی فساد و فحشا را بگیرد، ولی 

بی حجابی مرادف و مساوی برهنگی نیست. ممکن است 
برهنگی موجب فساد بشود، اما بی حجابی معادل برهنگی 
کنیم، وظیفه  تلقی  گناه  را  بی حجابی  اگر  نیست. حتی 
دولت جلوگیری از هر گناهی نیست. بلکه گناهانی که 
گناهانی  فقط  است.  اهلل  با  هم  مجازاتش  است،  اهلل  حق 
که حق الناس است، دولت به دلیل این که حافظ منافع 
مردم است می بایست جلوی آن گناهان را بگیرد؛ البته 
آن گناهان را قانون، بایستی جرم تلقی کند تا حق مردم 
ضایع نشود. بایستی میان “جرم” و “گناه” تفاوت قائل 
شد. وظیفه دولت جلوگیری از جرم است نه از گناه. )3( 
جلوگیری از فسق و فجور و فحشا از وظایف حکومت 
است، زیرا از حقوق اجتماعی است که قانونی است؛ ولی 
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رعایت حجاب مصطلح، رفتاری فردی است که ارتباطی 
به حکومت ندارد. )4(

“حجاب  بر  حاکمیت  پافشاری  چرایی  در  ب- 
اجباری”:

دغدغه حاکمان جمهوری اسالمی ایران نسبت به “حجاب 
اجباری”، اکنون نه از باب یک ضرورت شرعی و یک 
که  هست  ناموسی”  “امری  باب  از  بلکه  فقهی،  واجب 
اجماالً می توان دلیل ناموسی شدن حجاب برای حاکمیت 
جمهوری اسالمی را در “ناکامی در اسالمی سازی کشور”؛ 
“ترویج حجاب اسالمی بسان نماد اسالمی بودن کشور” 

و “گسترش سلطه حاکمیت” دانست.
بهمن  انقالب  پیروزی  از  پس  ایران،  کنونی  حاکمان 
مقررات  کردن  پیاده  شعار  با  و  “اسالم”  نام  به   ،1357
اسالمی، رهبری کشور را اندک اندک به دست گرفتند. 
ها و صالحیت  توانایی  در  را  دیگران  بر  مزیت خویش 
های “اسالمی سازی” خویش بیان کردند و بر مبنای آن 
مزیت، خود را برای حکمرانی بر دیگران ارجح دانستند. 
اسالمی سازی محتوای زندگی شهروندان، امری مشکل 
و پیچیده بود ولی اسالمی سازی ظواهر و توجه به شعائر 
کنونی  حاکمان  لذا  رسید.  می  نظر  به  تر  آسان  امری 
ایران، به نسبتی که اهرم های قدرت را به دست گرفتند 
به اسالمی سازی ظواهر پرداختند. هرچند اسالمی سازی 
ولی  شد،  آغاز  انقالب  پیروزی  فردای  همان  از  ظواهر 
فراگیری آن در تناسب با توازن قوا انجام شد. هنگامی 
که با حذف مخالفان و منتقدان از عرصه های حکمرانی 
اجباری کردن  نائل شدند،  یکپارچه حکومت  به تصرف 
همین مظاهر اسالمی را به شکل مصوبه قانونی درآوردند. 
های  جنبه  سایر  سازی  اسالمی  در  ناکامی  از  پس  لذا 
به  تمام،  با شدت  تبعیض،  و  فقر  با  مبارزه  مثل  کشور، 

حجاب به مثابه “مظهر اسالمیت نظام” متمسک شدند. 
خویش،  سنتی  هواداران  به  تواند  نمی  حاکمیت 
اقتصادی  اجتماعی،  فردی،  عدالت  از  دستاوردهایی 
و  ها  رانت  با  ها  عدالت  این  دهد.  ارائه  را  قضایی  و 
امتیازاتی که هواداران حکومت و دست اندرکار آن، بهره 
مند هستند منافات دارد. با این حال می تواند به هواداران 
خویش، تظاهر کند که اگرچه با برپایی حکومت اسالمی 
“عدل علی” پیاده نشد، اما با بی حجابی که مرادف فحشا 

و بی بندباری است، مقابله می شود.
بحران  با  بعدی  های  دهه  در  که  هنگامی  حاکمیت، 
مشروعیت مواجه شد و سلطه اجتماعی و اقتدار خویش، 
و  داد  دست  از  را  خویش  بگیران  مواجب  بر  حتی 
گونه  به  بازی  پارتی  رانت خواری،  ارتشا،  ناکارآمدی، 
مثل  مواردی  در  تا  کرد  تالش  کنترل شد،  غیرقابل  ای 
حجاب اجباری، سلطه و اقتدار خویش برجامعه را نشان 
بر  تسلط  ایدئولوژیک،  و  توتالیتر  های  نظام  در  دهد. 
به “آبژه” شیوه  تبدیل آنان  شهروندان بسان “سوژه”، و 
ای رایج برای کنترل و مدیریت شهروندان است. اجباری 
بودن لباس های متحدالشکل در برخی از سیستم ها و یا 

در برخی از فضاها، مثل زندان و اردوگاه اسیران، از شیوه 
های رایج اِعمال سلطه و سیطره بر سوژه های مورد نظر 
بر سوژه،  اجباری  انقیاد  القای  با  ترتیب،  بدین  تا  است 
وی را به پذیرش تدریجی انقیاد اختیاری عادت بدهند. 
در این روند، با تحمیل کدهای مورد نظر، عادی سازی 
نظام سلطه تسهیل می شود. اجبار به حجاب، و یکسان 
سازی پوشش مرسوم کنونی، اکنون به عنوان نمادی از 
بروز سلطه و اقتدار حاکمیت در عرصه عمومی، در آمده 

است. )5(
چکیده و نتیجه:

“عرفی”  امری  آغاز  در  حجاب  شد  مالحظه  چه  چنان 
را  آن  های  محدوده  اجتماعی،  های  سنت  و  عرف  بود. 
با مالحظاتی اخالقی، هنجارها  تعیین می کردند. ادیان، 
مند  ضابطه  را  خویش  خاستگاه  جوامع  ناهنجارهای  و 
متشرعین،  زمینه ساز “حجاب شرعی” شدند.  نمودند و 
حجاب شرعی را بر مبنای عرف و عادات محلی و نیاز 
خویش، شاکله دادند. سیاست نیز بر حجاب تاثیر گذاشت 
مبارزات  در  ای  شیوه  بسان  سیاسی”،  “حجاب  از  و 
به  بازگشت  نماد  عنوان  به  گاهی  و  اجتماعی،  سیاسی- 
هویت خویش و مقاومت در برابر هویت تحمیلی، بهره 
گرفت. در ابتدای پیروزی انقالب بهمن 1359، گرایش 
به حجاب، امری داوطلبانه بود و سپس حاکمان، آن را 

“اجباری” نمودند. 
نه وظیفه  نه وظیفه فقها بود و  به حجاب همگانی  اجبار 
حاکمیت. اما حاکمیت، اگر چه شاید در آغاز به انگیزه 
روی  حجاب  به  بانوان  اجبار  به  کشور،  سازی  اسالمی 
را  آن  جای  دیگری  های  دغدغه  زودی،  به  اما  آورد، 
سیاسی،  های  انگیزه  دلیل  به  حاکمیت  اکنون،  گرفت. 
پدیده  این  اجباری”،  “حجاب  بر  مصرانه  پافشاری  با 
است  درآورده  ناموسی”  “امری  بسان  خویش  برای  را 
دلیل،  همین  به  کند.  می  تلقی  خویش  قرمز”  “خط  و 
می  تالش  ناموسی”  امر  بسان  اجباری  “حجاب  تلقی  با 
کند تا اهرم شل و سفت کردن آن را در دست خویش 
با  برابر آن را، مبارزه  نگهداشته، و هرگونه مقاومت در 

خویش تلقی می کند. 
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1395
“تحمیل  صلح:  خط  ماهنامه  با  مصاحبه  در  نگارنده  ک.  ر.   -2
حجاب به کودکان، یکی از اشکال کودک آزاری”، ش 68، دی 

ماه 1395
3- ر. ک. یادداشت نگارنده: “آیت اهلل منتظری: اجبار به حجاب، 
امر به معروف و نهی از منکر”، وبسایت جرس، 8 آبان ماه 1393

4- ر. ک. یادداشت نگارنده: “آیت اهلل خامنه ای و کمپین نه به 
حجاب اجباری”، وبسایت جرس، 28 مهرماه 1391

ایران  اسالمی  جمهوری  در  “چرا  نگارنده:  یادداشت  ک.  ر.   -5
حجاب مساله  ناموسی شد؟”، وبسایت زیتون، 18 بهمن ماه 1396
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بدن زن هنوز هم - اگر نگوییم اصلی ترین، اما به جرات 
می توان گفت - یکی از اساسی ترین موضوعات سیاسی 
اداره می  دینی  ایدئولوژی  پایه  بر  در جوامعی است که 
شوند. تسلط بر بدن زن، از انتخاب نوع پوشش گرفته، تا 
میزان و نوع حضورش در جامعه، تا بهره برداری جنسی 
مرد و باروری، از موضوعات اصلی در سیاستگذاری های 

حکومت های دینی مثل جمهوری اسالمی ایران است. 
همواره  اسالمی  جمهوری  حیات  طول  در  موضوع  این 
سطوح  در  و  بوده  مناقشه  مورد  مسئوالن  و  مردم  بین 
دیدگاه  و  قوانین  با  هایی  مبارزه  و  ها  مقاومت  مختلفی 

های حکومتی صورت گرفته است. 
ایران  شدن  مدرن  حال  در  جامعه  بازگرداندن  واقع  در 
پیش از انقالب، به قوانین شرعی یک هزار و چهارصد 
سال پیش برای نظام حاکم بر ایران کار ساده ای نبود و 
نیست. حتی با وجود محدودیت های جاری، جنبش های 

آن،  از  فراتر  و  فعالند  ایران  در  فمینیسم  مثل  پیشرو 
از  پاگیر  و  قوانین دست  مقابل  در  عام،  به طور  زنان 

جمله حجاب همواره مقاومت کرده اند.
دایان راویچ در مقدمه ای که بر کتاب “حق زن بر بدن 
»آزادی  گوید:  می  نوشته،  سنگر  مارگارت  اثر  خود” 
نمی  آزاد  نسل  یک  است.  زن  آزادی  دنیا،  اساسی 
تواند از مادران دربند به دنیا بیاید. یک زن در زنجیر، 
نمی تواند انتخاب کند، بلکه بخشی از اسارتش را به 
دختران و پسرانش منتقل می کند. زنی که صاحب تن 
خود نیست و بر آن کنترل ندارد، نمی تواند خودش را 
آزاد بنامد«. )1( شاید نه به صورت تئوریک، اما عمومًا 
به  اسالمی،  جمهوری  استقرار  زمان  در  ایران  در  زنان 
درک این مفهوم رسیده بودند و این مانعی اساسی در 
مقابل سیطره کامل حکومت بر بدن زنان شد؛ هرچند 
کنترل  و  زنان  سرکوب  اساس  همین  بر  نیز  حکومت 

بدن آنان را در دستور کار خود قرار داد.
بدن زن در دین اسالم 

در دین اسالم زن و بدنش با محدودیت های بسیاری 
رو به رو هستند و بارزترین این محدودیت ها حجاب 
گردی  جز  باید  زنان  اسالم،  موازین  اساس  بر  است. 
صورت و کف دو دست )از مچ( را بپوشانند، طوری 
از  بگذریم  نشود.  نمایان  بدنشان  های  برجستگی  که 
برخی مسلمانان که حتی نمایان بودن صورت و دست 
را نیز جایز نمی دانند و آن را هم می پوشانند. زن در 
در  مطهری  مرتضی  است.  “عورت”  تعبیری  به  اسالم 
کتاب “مسئله ی حجاب” آورده است: »عقیده اکثر علما 
بر این است که بدن زن، جز چهره و دو دست تا مچ، 

عورت است«.

     زن عورت است، بپوشانیدش!

زنـــــــــــان

ساقی لقایی
پژوهشگر حقوق بشر

عکس از تسنیم
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در روایاتی دیگر از بحار االنوار آمده است: 
چیست؟  زن  پرسید:  خود  اصحاب  از  خدا  »رسول 
گفتند: عورت. گفت: زن کی به خدا نزدیک تر است؟ 
ندانستند. فاطمه این را شنید و گفت: زن آن گاه به خدا 
نزدیک تر است که در قعر خانه باشد« )بحار االنوار، 

جلد 43، صفحه 92(.
»رسول خدا گفت: زنان عورت اند، آن ها را در خانه 
جلد 100، صفحه 250(.  االنوار،  )بحار  کنید«  حبس 

)2(
که  است  امری  عورت  دهخدا  لغتنامه  تعریف  به  بنا 
معین  فارسی  فرهنگ  در  دارد.  شرم  آن  از  شخص 
نیز، این کلمه “کار زشت” معنا شده و “ستر عورت” 

پوشاندن موضع های مستقبح الذکر است. 
مادر،  های  نقش  از  یکی  در  اسالمی  فرهنگ  در  زن 
همسر، دختر، و خواهر خالصه می شود. در واقع یک 
مرد در خانواده باید بر زن “والیت” داشته باشد؛ در غیر 

این صورت، مدعی العموم بر او والیت دارد.  
کنترل بدن زن، شاه کلید کنترل جامعه در جمهوری 

اسالمی
نمونه هایی از نگاه اسالمی به بدن زن که در باال ذکر 
شد، در حکومت های ایدئولوژیک، مبنای قانونگذاری 

قرار می گیرد. 
در ایران بعد از انقالب 57، حجاب بالفاصله اجباری 
بی  واکنشی حضور  در  خمینی  اهلل  آیت  نخست  نشد. 
حجاب زنان در ادارات را به “لخت” بودن تعبیر کرد و 
گفت: »وزارتخانه اسالمی نباید در آن معصیت بشود. 
بیایند.  لخت  ها  زن  نباید  اسالمی  های  وزارتخانه  در 
بروند  ندارد  مانعی  باشند.  با حجاب  اما  بروند؛  ها  زن 
کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند«. این مقدمه ای 
برای جلوگیری از زنان بدون پوشش دلخواه حاکمیت 
به ادارات بود و پس از آن فشارهای اجتماعی افزایش 
یافت و پله پله زنان محدودتر شدند. در سال 1362 
بر  رسید.  تصویب  به  حجاب  درباره  قانون  نخستین 
اساس ماده 102 قانون تعزیرات مصوب در این سال، 
»زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شالق محکوم خواهند 
به  قانون رسیدگی  عنوان  تحت  در سال 1365  شد«. 
تخلفات و مجازات فروشندگان، برای کسانی که لباس 
هایی بفروشند که استفاده از آن ها در مالءعام خالف 
کند،  می  دار  جریحه  را  عمومی  عفت  یا  است  شرع 
مجازات هایی در نظر گرفته شد که از تذکر و ارشاد 
تا 40 ضربه شالق و جزای نقدی بود. در سال 1375 
قانون مجازات اسالمی برای زنانی که حجاب اسالمی 
را رعایت نمی کنند، با عنوان این که »نفس عمل آنان 
عفت عمومی را جریحه دار می کند«، مجازات »حبس 
نظر  در  شالق«  ضربه   74 تا  یا  ماه   2 تا  روز   10 از 

گرفت. )3(
در کنار قوانین سفت و سخت علیه زنان، گشت های 

جمهوری  استقرار  آغازین  های  ماه  همان  از  خیابانی 
شروع  را  ها  خیابان  در  زنان  پوشش  کنترل  اسالمی 
کرد. این گشت ها که در آغاز با نام جنداهلل و نیروهای 
ویژه مبارزه با منکرات بودند، که در سال 1385 گشت 

ارشاد نام گرفت.
به  تنها  ایران  اسالمی  جمهوری  در  زن  بدن  کنترل 
پوشش بیرون از خانه محدود نمی شود و بسیار فراتر 
کنترل  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  در  است.  آن  از 
است.  جامعه  کنترل  تاکتیک  ترین  اصلی  زنان  بدن 
زنان  ناچیز  سهم  و  عمومی  فضاهای  جنسیتی  تفکیک 
از آن، محدودیت های شغلی برای زنان، سهمیه بندی 
برای  سفر  آزادانه  حق  نبودن  ها،  دانشگاه  جنسیتی 
حقوق  و  سو،  یک  از  دست  این  از  مواردی  و  زنان، 
حق  )نداشتن  خانواده  چارچوب  و  ازدواج  در  نابرابر 
طالق، انتخاب مسکن، حضانت فرزند، آزادی تحصیل 
و سفر و اشتغال و حتی معاشرت( زنان را در عرصه 
در  و  کند  می  تبدیل  وابسته  موجوداتی  به  خانوادگی 

عرصه اجتماعی جامعه را تک جنسیتی می کند. 
این نگاه اسالمی که زن باید با حجاب و عفاف و پرده 
نشینی از به گناه افتادن مرد جلوگیری و جامعه را در 
مقابل فساد ایزوله کند، بر زندگی همه مردم در ایران 
سایه افکنده است؛ چه به چنین نگرشی باور داشته باشند 
یا نه. اما آیا مردم این را پذیرفته اند؟ تاریخ چهل ساله 
جمهوری اسالمی به خوبی نشان می دهد مردم هم چنان 
در مقابل این نگرش و قوانین برآمده از آن ایستادگی و 
با آن مبارزه می کنند. تا جایی که بعد از گذشت چهل 
قدرتمند، و همه جانبه زنان،  از سرکوب مداوم،  سال 
مرکز پژوهش های مجلس اعتراف می کند که حجاب 
ارزش  جامعه  افراد  از  درصد   35 برای  تنها  شرعی 
حجاب  زنان  از  درصد   70 حدود  و  شود  می  شمرده 
عرفی دارند. کسانی که حجاب عرفی دارند نیز، »-10

بدحجاب  عبارتی  به  یا  و  15 درصد در وضعیت حاد 
که  هستند  گروهی  در  افراد  سایر  و  بوده  هنجارشکن 
می توان آن ها را دارای حجاب عرفی و یا بدحجاب 
معمولی تلقی کرد«. )4( و تازه این یک گزارش آماری 
پژوهشی  اگر  است.  اسالمی  از سوی جمهوری  رسمی 
با آزادی کامل پژوهشگران و پاسخ دهندگان صورت 

گیرد، نتایج متفاوتی خواهد داشت. 

پانوشت ها:
1- برای مطالعه این کتاب به زبان فارسی، می توانید آن را از 

وبسایت توانا دانلود کنید. 
2- آیا اطالق کلمه عورت به “زن” در روایات منافاتی با معنای 
خردادماه   22 کوئست،  اسالم  وبسایت  ندارد؟،  قرآن  در  آن 

1397
 3 تسنیم،  ایران،  در  عفاف  و  حجاب  قانون  تصویب  سیر   -3

تیرماه 1396
4- گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره حجاب، تابناک، 

6 مردادماه 1397
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اخیراً  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
شدن  اجرایی  بر  موثر  “عوامل  عنوان  تحت  گزارشی 
منتشر  رو”  پیش  راهکارهای  و  حجاب  های  سیاست 
های  سیاست  توفیق  عدم  به  صریح  طور  به  که  کرده 
داشته  اذعان  حجاب  مسئله  با  برخورد  در  حکومت 
و  “مبهم”  ای  مسئله  را  ایران  در  حجاب  پدیده  و 
این  است.  خوانده  سیاستگذاران  نزد  “الینحل” 
بدان   شده؛  منتشر  “فراپژوهش”  شیوه  به  گزارش 
درباره  موجود  پیشین  های  داده  و  آمارها  که  معنا 
در  کند.  می  بررسی  قراردادن  هم  کنار  با  را  حجاب 
اتکا  جدیدی  نظرسنجی  و  آمار  به  گزارش  این  نتیجه 
بیش  حتی  شان  برخی  که  آمارهایی  به  بلکه  کند  نمی 
افکار  دهنده  بازتاب  طبعًا  و  دارند  قدمت  سال  ده  از 
در  بررسی  این  کند.  می  استناد  نیست،  جامعه  امروز 
برای  حجاب  ضرورت  حجاب،  ارزشمندی  بعد  پنج 

پیامدهای حجاب و بی   زن مسلمان، حدود حجاب، 
حجابی و مداخله دولت در موضوع حجاب صورت 
آنان  از  هرکدام  به  مطلب  این  در  که  است  گرفته 

پرداخت. خواهیم 
کاهشی روند  حجاب:  ارزشمندی 

حجاب،  ارزشمندی  بررسی  برای  شاخص  اولین 
محجبه  به  احترام  و  بدحجابی  بودن  “عیب  شاخِص 
شده  استناد   1371 سال  نظرسنجی  به  که  است  ها” 
را  حجاب  رعایت  عدم  جامعه  درصد   41/5 که 
36/8 درصد اعالم کردند  تنها  عیب می دانستند و 
زنان  به  نسبت  تری  بیش  احترام  چادری  زنان  به 

مانتو و روسری پوش می گذارند.
در بحث زیبایی، به نظرسنجی منحصر به شهر تهران 
در سال 1390 اتکا شده و در آن 44/7 درصد در 
که  کردند  اعالم  پاسخگویان  درصد   39/8 برابر 
مانتو و شلوار را زیباتر از چادر و مقنعه می دانند. 
منحصر  نظرسنجی  به  هم  مردم”  “تمایل  شاخص  در 
تنها  که  شده  استناد   1393 سال  در  تهران  شهر  به 
استفاده  به  تمایل  تهرانی  شهروندان  درصد   35/1
سازمان  معیارهای  تایید  مورد  اسالمِی  پوشش  از 
اشاره  با  ادامه  در  گزارش  این  دارند.  دولتی  های 
که  گیرد  می  نتیجه  شده،  اشاره  های  نظرسنجی  به 
در  شرعی  حجاب  ضد  بر  اجتماعی  و  روانی  فشار 

دارد. وجود  جامعه 
مطلوب وضعیت  حجاب:  ضرورت 

     مروری بر گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس درباره حجاب؛ آینده با حجاب نیست

انـــــــــدیشه

نوید محبی
فعال حقوق بشر
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 1387 سال  نظرسنجی  به  استناد  با  گزارش  این 
که  کرده  گیری  نتیجه  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
ضرورت  به  قائل  جامعه،  افراد  درصد   85 حدود 
نظرسنجی  این  هستند.  مسلمان  زن  برای  حجاب 
را  لباسی  هر  نباید  مسلمان  “زن  پرسش  طرح  با 
مخالفم  و  بینابین  موافقم،  های  گزینه  با  و  بپوشد” 
گزینه  درصد   84 به  نزدیک  که  شده  مطرح 
این  سوال های  در  اند.  کرده  انتخاب  را  “موافقم” 
“هر  از  منظور  که  نشده  داده  توضیحی  هیج  تحقیق 
که  داند  نمی  پرسش شونده  اساسًا  و  لباس” چیست 
شال  مثاًل  یا  و  است  میان  در  بیکینی  از  حرف  آیا 
اصطالحًا  را  پرسش ها  گونه  این  کوتاه.  مانتوی  و 
آن  در  که  نامند  می   ”Leading Question“
القائی  ای  گونه  به  را  نظرسنجی سوال  برگزارکننده 

کند. دریافت  را  مطلوب خود  نظر  تا  کرده  تنظیم 
تبلیغات  سازمان  دیگری  نظرسنجی  در  چنین  هم 
به  مردم  درصد   95/6 که  شده  مدعی  اسالمی 

مثبت  پاسخ  دارید”  اعتقاد  حجاب  به  “آیا  سواِل 
در  که  متعددی  های  نظرسنجی  میان  در  اند.  داده 
“ضرورت  بحث  شده  استناد  بدان  گزارش  این 
دست  ادعای  به  بنا  که  است  محوری  تنها  حجاب” 
مطلوب  بسیار  وضعیتی  گزارش  این  اندرکاران 
این  پایان  نگران  لحن  با  اما  آماری  چنین  دارد. 
چه  آن  آن،  از  تر  مهم  ندارد.  همخوانی  تحقیق 

تردید  محل  تر  بیش  را  نطرسنجی  این  نتیجه  که 
نظرسنجی،  این  برگزارکننده  اعتبار  دهد،  می  قرار 
را”  خود  وظیفه  که  است  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
فرهنگ  تهاجم  با  مقابله  و  عمومی  افکار  هدایت 

داند. می  غیرخودی” 
کاهشی روند  حدود حجاب: 

گزارش  این  اساس  بر  حجاب،  حدود  حیث  از 
هایی  تفاوت  شرعی  نگرش  و  مردم  نگرش  بین 
معیار  به  مقید  که  افرادی  تعداد  از  و  دارد  وجود 
بنا  چنان  هم  اما  شده؛  کاسته  هستند،  حجاب شرعی 
 64/7 به  نزدیک  تبلیغات  سازمان  نظرسنجی  به 
به  باید  زن  “حجاب  گزاره  با  پاسخگویان  درصد 
موافق  نباشد”  معلوم  اصاًل  موهایش  که  باشد  نحوی 
درصد   17/5 تنها  دیگری  پرسش  در  و  هستند. 
برادر  برابر  در  را  حجاب  شود  می  که  بودند  معتقد 
آمار  این  نکرد که  یا شوهر خواهر رعایت  و  شوهر 
اغراق  کمی  ایران  جامعه  های  واقعیت  به  توجه  با 

که  دارد  آن  از  حکایت  و  رسد  می  نظر  به  آمیز 
نبوده  برخوردار  کافی  گستره  سطح  از  نظرسنجی 

است. 
مطلوب وضعیت  حجاب:  پیامدهای 

نظرسنجی  به  بدحجابی هم  منفی  تاثیر های  در محور 
که  شده  استناد  اسالمی  تبلیغات  سازمان  از  دیگری 
“لباس  پیرامون  های  پرسش  به  پاسخ  در  آن  در 
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منفی  تاثیر  به  کنندگان  پرسش  اکثر  نامناسب” 
تاکید  گزارش  این  گذاشتند.  صحه  بدحجابی 
دو  در  شده،  مطرح  بعد  پنج  میان  در  که  کرده 
بدحجابی”  پیامدهای  و”  حجاب”  “ضرورت  بعد 
وضعیت جامعه ایران مثبت و مطلوب است. این در 
حالی است که نظرسنجی استناد شده حداقل مربوط 
اجرا  از چگونگی  اطالعی  و  است  پیش  10 سال  به 

است. نشده  ارائه  نیز  نظرسنجی  جزئیات  و 
کاهشی روند  مساله حجاب:  در  دولت  مداخله 

این  در  گرفته  قرار  بحث  مورد  محورهای  میان  در 
بحث  در  تحول  و  تغییر  میزان  ترین  بیش  گزارش، 
صورت  ارشاد  گشت  با  مخالفت  و  دولت  مداخله 
افکارسنجی  مرکز  تحقیق  به  بنا  است.  گرفته 
درصد   39/9 تنها   1393 سال  در  دانشجویان 
پنجاه  به  نزدیک  و  اند  بوده  دولت  مداخله  به  معتقد 
امری  را  حجاب  که  اند  کرده   اعالم  هم  درصد 
سال  در  که  است  حالی   در  این  دانند.  می  شخصی 
87 این آمار به ترتیب 34/7 و 55/7 درصد بوده 
مسئول  مقامات  نگرانی  سبب  آمار  همین  است. 
ارزشمندی  کاهش  کردند  استدالل  که  چرا  شده؛ 
با دخالت دولت در مسئله  حجاب در کنار مخالفت 
مقابله  نحوه  تواند  می  که  هستند  عاملی  دو  حجاب، 

با بی حجابی رو به صعود را دشوار سازد.
حجاب برابر  در  اجتماعی  مقاومت  پیدایش 

گزارش  گرفته،  قرار  بحث  مورد  بعد  پنج  میان  در 
که  بعدی  تنها  کرده  تاکید  ها  پژوهش  مرکز 
مسئله  اند،  مخالف   آن  با  ایران  مردم  اکثریت 
دخالت دولت در بحث حجاب است. در باقی ابعاد، 
تنها اعتقاد مردم روند  یا  یا شرایط مطلوب است و 
آن  با  مردم  اکثریت  چنان  هم  اما  داشته  کاهشی 
کنندگان  تهیه  نگرانی  سبب  که  چه  آن  اند.  موافق 
بد  سمت  به  جامعه  که  است  این  شده  گزارش 
به  هرچه  دیگر،  عبارتی  به  رود.  می  پیش   حجابی 
جلو پیش می  رویم مردم بیش تر با حجاب مطلوب 
سیاستگذاری  بحث  در  گیرند.  می  فاصله  حکومت 
های  سال  پژوهش،  نویسندگان  هم،  حجاب  درباره 
مقاومت  الگوی  پیدایش  را  طرف  این  به   1376
به  اند؛  خوانده  پایین  اجتماعی  انسجام  و  اجتماعی 
حجاب  ضد  نگرشی  با  منسجم  اقلیتی  که  معنا  این 
] عرفی  حجاب  افزایش  کنار  در  که  گرفته  شکل 

از  کنترلی  های  سیاست  اعمال  امکان  بدحجاب]، 
انقالب  اول  های  سال  خالف  بر  را  حاکمیت  طرف 

دشوار کرده است.
های  پژوهش  مرکز  گزارش  که  است  ذکر  به  الزم 
به سخن  به حجاب  گرایش  کاهش  از  وقتی  مجلس 
چادر،  مثل  است  شرعی  حجاب  مقصود  آورد،  می 
به نحوی که  مانتو و روسری  از  استفاده  یا  مقنعه و 

عبارتی  به  حجابی.  بی  نه  و  نباشد  معلوم  سر  موی 
حجاب  کاهش  روند  به  گزارش  این  وقتی  دیگر، 
از  مردم  که  است  این  مقصودش  کند،  می  اشاره 
اینکه  نه  اند؛  شده  دور  حکومت  تایید  مورد  حجاب 
گزارش  این  طرفی  از  اند.  برگزیده  را  حجابی  بی  
دارای  جامعه  درصد  یازده  تنها  که  کرده  اعالم 
تاکیده  دیگر  طرفی  از  و  هستند  ناهنجار  بدحجابی 
“با حساسیت  اجرای طرح حجاب و عفاف  شده که 
پیامدهای  و  ای  رسانه  مقاومت  اجتماعی،  باالی 
چنین  که  شد  خواهد  مواجه  ها”  رسانه  جنجالی 

نیست. تطابق  در  نویسنده  لحن  با  آماری 
صفحه  چهل  گزارش  این  از  گیری  نتیجه  بحث  در 
فرآیند  نه می  شود  دارند که  تاکید  نویسندگان  ای، 
را  موجود  وضع  نه  کرد،  تشدید  را  انگاری  جرم 
جرم  را  حجابی  بی  کامل  طور  به  نه  و  داد  تداوم 
ارزشمندی  افزایش  شده  ارائه  حل  راه  کرد.  زدایی 
“زیبانمایی  همزمان  گرفتن  نظر  در  با  حجاب 
به  نسبت  “تغافل  و  ها”  رسانه  طریق  از  حجاب 

است. حجابی”  بی  پدیده 
این  حجاب،  ارزشمندی  کاهش  چرایی  تشریح  در 
گزارش از تولیدات رسانه ای و شبکه  های ماهواره 
اینستاگرام  پرفالوئر  بازیگران  و  هنرمندان  تا  ای 
به  ای  اشاره   هیچ  اما  خوانده  مقصر  را  روز”  “مد  و 
حجاب  زای  محدودیت  و  گرانه  سرکوب  ماهیت 
تنها  ایران  که  است  این  واقعیت  است.  نکرده 
بر  را  اجباری  حجاب  که  است  جهان  در  کشوری 
حتی  و  مسلمان  غیر  و  مسلمان  شهروندان  تمامی 
حجاب  می کند.  تحمیل  خارجی  بازدیدکنندگان 
های  جنبه  بر  که  دارد  وجهی  چند  تبعات  اجباری 
جامعه  کل  بلکه  زنان  تنها  نه  عمومی  و  خصوصی 
در  مردان  از  زنان  جداسازی  گذارد.  می  تاثیر 
مترو،  و  اتوبوس   آموزشی،  و  کاری  محیط های 
حراست  طریق  از  افراد  کنترل  اعمال  و  نان  صف 
و  ورود  از  ممانعت  و  ها  فرودگاه  و  فرهنگسراها 
اندازی  دست  از  بخشی  تنها  بدحجاب  افراد  پرواز 
حکومت در محیط های عمومی است. محرومیت از 
بازی های ورزشی مثل بدنسازی و کشتی و شنا و 
محروم کردن حتی کسانی که به صورت شخصی در 
است  آن  بیانگر  کنند  می  شرکت  جهانی   مسابقات 
برای  شخصی  اراده  و  است  حکومت  ملک  زن  که 
تصمیم  گیری ندارد. حجاب اجباری حتی راه پلیس 
جشن های  و  مردم  خصوصی  مهمانی های  میان  به 
باز کرده است و حکومت حق خود می  عروسی هم 
داند تا از ملک و ناموس خود حفاظت کند. تحمیل 
با  شود  نمی  را  گرانه  سرکوب  اجتماعی  نظم  چنین 
اسالمی”  چادر  قیمت  “کاهش  یا  و  رسانه ای  تبلیغ 

نیست. اجباری  با حجاب  آینده  داد.  جلوه  عادی 

“
واقعیت این است که 
ایران تنها کشوری در 
جهان است که حجاب 
اجباری را بر تمامی 
شهروندان مسلمان 
و غیر مسلمان و 

حتی بازدیدکنندگان 
خارجی تحمیل 
می کند. حجاب 

اجباری تبعات چند 
وجهی دارد که بر 

جنبه های خصوصی 
و عمومی نه تنها زنان 
بلکه کل جامعه تاثیر 

می گذارد.

“
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لبه های شال را جوری تا می کند تا با حالت بهتری روی 
سر قرار بگیرد، یک بار دیگر در آینه نگاه می کند و سعی 
می کند حجم بیش تری از موهایش بیرون از شال قرار 
بگیرد. تمام تالشش را می کند تا شال روی سرش بیش 
تر یک وسیله تزئینی به نظر برسد تا یک پوشش. از خانه 
بیرون می آید و می داند که مصیبت اصلی تازه آغاز شده، 
شال روی سر جابه جا می شود، موهای باالی سر با هر جابه 
جایی گلوله می شوند و با هر بار دست کشیدن بی نظم تر 
از قبل روی سر برمی گردند. لبه های شال را از روی شانه 
برمی دارد و یک بار دیگر شال را روی سرش منظم می 
کند. وارد خیابان اصلی که می شود، پسران و مردانی را 
می بیند که با لباس های آستین کوتاه و شلوارهای نخی 
خنک در سایه پیاده رو در رفت و  آمد هستند. در همین 
حین، حاال نوبت مانتو رسیده که مثل یک مار بوآ دور تنش 
شروع به پیچیدن کند و قسمتی که جلوی مانتو را تشکیل 
داده جایی در حوالی خط طولی بدن در قسمت کمر در حال 
پیچش بیش تر باشد. هر چیزی که برای بیرون آمدن از 
خانه به هر مقصدی بپوشد، اشتغال ذهنی زیادی برای او به 
همراه دارد. از پیچیدن شال و مانتو به دور بدن تا پوشیدن 
لباس هایی که علی رغم میل باطنی برای رفتن به مراکز 

دولتی مربوط به کار باید بپوشد تا آستین و مقنعه و یقه 
گردنبندی که در محل کار با همکاران دیگرش –که همه 
زنان جوان هستند- به اشتراک گذاشته اند تا به وقت الزم 
به تن کنند. زنانی که با تحصیالت باال کنار هم در یک 
مرکز توانمندسازی دختران و کاهش آسیب های اجتماعی 
در منطقه حاشیه ای تهران با هم کار می کنند و حضور همه 
این اضافات پوششی به خاطر حفظ این مرکز برای دختران 
است. یاد توصیه های گاه و بی گاه بعضی ها که می افتد، 
خونش حسابی به جوش می آید: »حاال یک ال پارچه که 
این حرف ها رو نداره...«، »قانون مملکته، دوست نداری 
از ایران برو...«، »چه خبرته؟ مردم نون ندارن بخورن، اون 
وقت تو فکر انتخاب پوششی...«، »حاال تو که هرجا می 
خوای روسری ات رو در میاری، دیگه چرا این همه جلز و 
ولز می کنی؟...«، »یعنی اگه یه روز حجاب اختیاری بشه، 

دیگه همه مشکالت یهو حل می شه...«
***

مردم ایران در کم تر از یک صد سال گذشته با دو پدیده 
اجباری درباره حجاب مواجه شده اند. با این که سابقه انتقاد 
از حجاب در تاریخ معاصر ایران به دوره ناصر الدین شاه 
و هم چنین جنبش زنان در دوره مشروطه باز می گردد، 
اما ایرانیان در دوران زمامداری رضا شاه و در 17 دی ماه 
1314 بر اساس حکم حکومتی مجبور شدند حجابشان را 
کنار بگذارند. کم تر از 50 سال بعد از این قانون، تاریخ بار 
دیگر اجبار در حجاب زنان را به صورت دیگری بازگرداند 

و این بار زنان به اجبار باید حجاب بر سر می گذاشتند.
به گواه سندهای تاریخی و مطالب نوشته شده در روزنامه 
های سال 1357 نخستین زمزمه های لزوم پوشش اسالمی 
برای زنان ایران، در اسفند سال 1357 -یعنی کم تر از یک 

ماه پس از انقالب- شنیده شد.
این در شرایطی است که کم تر از دو سال بعد یعنی از 14 
تیرماه 1359 و پیش از فراگیر شدن حجاب اسالمی ورود 
زنان بی حجاب به اداره های دولتی نیز ممنوع شد، تا این 

     توسری  به اسم “حجاب”: 
از اجباری شدن تا موضوع پژوهش

انـــــــــدیشه

اندیشه جعفری
فعال مدنی
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که از ابتدای دهه شصت حفظ حجاب و پوشش اسالمی در 
ایران به شکل فراگیر همگانی شود.

در  اسالمی  پوشش  و  حجاب  درباره  نظر  اظهار  نخستین 
اسفند 1357 به گوش رسید، روزنامه  اطالعات در شماره 
15 اسفند 1357 به انعکاس سخنرانی آیت اهلل خمینی که 
در مدرسه فیضیه قم و درباره حدود حجاب انجام شده بود، 
حق  اسالم،  در  »زن  تیتر  با  کوتاه  گزارش  این  پرداخت. 
طالق دارد« منتشر شد. آیت اهلل خمینی در این سخنرانی 
گفته بود: »زنان اسالمی باید با حجاب بیرون بیایند نه این 
که خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نیست اما 

باید زنان با حجاب اسالمی باشند«.
آیت اهلل خمینی هم چنین در این سخنرانی گفت: »به من 
گزارش داده اند که در وزارتخانه ها زن های لخت هستند و 

این خالف شرع است«.
روزنامه  نیز  اسفند 1357  یعنی 16  روز  این  فردای  در 
اطالعات خبری را در صفحه یک خود منتشر کرد که تیتر 

آن بود: »نظر امام درباره حجاب زنان«.
بر اساس این خبر آیت اهلل خمینی در یک سخنرانی دیگر در 
شهر قم گفته بود : »زن های اسالمی عروسک نیستند و کار 
کردن آنان باید با حجاب اسالمی باشد. تیتریک روزنامه 
اطالعات در 20 اسفند 1357 به نقل از آیت اهلل محمود 

طالقانی این بود: »در مورد حجاب اجبار در کار نیست«.
به گزارش روزنامه اطالعات آقای طالقانی در گفت و گو 
با رادیو و تلویزیون ایران گفت: »حجاب اسالمی حجاب 
شخصیت و وقار است و هیچ اجباری هم در مورد آن در 
کار نیست. مسلمًا نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم 
خواهران و دختران ماست و هم مطابق با موازین اصول دین 
مبین اسالم است... حجاب ساخته من و فقیه و این ها هم 
نیست، نص صریح قرآن است. آیه حجاب برای شخصیت 
دادن به زنان است... آیا این مانع از آن است که کار اداری 
داشته باشند؟ نه... اصل مسئله این است که هیچ اجباری هم 

در کار نیست و مسئله چادر هم نیست«.
از دیگر سو به گزارش روزنامه اطالعات در این روز مهدی 
بیانیه ای مزاحمان خانم  انقالب در  هادوی، دادستان کل 
های بی حجاب را ضد انقالب دانست و مزاحمت برای آن 
ها را »مخالف منویات امام خمینی« اعالم کرد. هم چنین 
آیت اهلل ربانی شیرازی در پیامی که در روزنامه اطالعات 
»تاکید اسالم ]بر حجاب[ ناشی از ارزشی است که برای 
طبقه بانوان قائل شده... زنان در انتخاب نوع حجاب آزادند، 

از هرگونه ابزار خشونت نسبت به بانوان احتراز کنید«.
در روز 20 اسفند 1357، روزنامه اطالعات با انتشار بیانیه 
سازمان چریک های فدایی خلق ایران به نقل از این سازمان 
سیاسی نوشت که رفتار ضد انقالبی مرتجعان درباره زنان 

محکوم است.
هم چنین علی اصغر حاج سید جوادی، نویسنده، در مقاله ای 
با عنوان »نه استالین، نه سلطان سعید بن تیمور« در روزنامه 
اطالعات نوشت: »این دستور که زن ها باید حجاب اسالمی 
بپوشند ]به[ نتیجه ای جز افزایش نارضایتی و سرخوردگی 

از انقالب از طرف مردم و افزایش درگیری بین مردم و 
ماموران کمیته ها نمی رسد«. به نوشته او: »این که اصول 
و فروع دین اسالم را کسی جز روحانیون و عالمان دین 
نمی تواند و نباید بفهمد و تفسیر کند، هیچ گونه پایه عقلی 
و منطقی ندارد و هدف اساسی آن چیزی جز تمرکز قدرت 
از  منظور  اگر  نیست...  خاص  گروهی  دست  در  مذهبی 
حجاب اجبار در پوشیدن چادر و استعمال روسری است در 
این صورت به افراد غیر مسئول و یا کسانی که اکنون خود 
را در شهرهای ایران مسئول تامین نظم می دانند، اجازه می 
دهد که به بهانه این دستور دست به اعمال خشونت نسبت 

به زن ها بزنند«. )1(

اما اوضاع به سمت و سوی خوبی پیش نرفت و تنانگی 
زنان، کم کم به مسئله اساسی جمهوری اسالمی بدل گردید.

وارد  تندتری  سخنان  با   58 تیرماه  در  خمینی  اهلل  آیت 
ماجرای حجاب شد. او گفت: »اسالم نمی گذارد که لخت 
بروند توی این دریاها شنا کنند. پوستشان را می کند! زن 
ها لخت بروند آن جا، و بعد زن ها لخت بیایند توی شهرها! 
مثل کارهایی که در زمان طاغوت می شد. همچو کاری 
اگر بشود، پوستشان را مردم می کنند. مسلمانند مردم. نمی 
گذارند زن ها و مردها با هم داخل هم بشوند و توی دریا 
بریزند و به جان هم بیفتند....البته دولت ]به [ طوری که وزیر 
نگیرند،  کشور گفتند، گفتند ما جلویش را گرفتیم. اگر 
مردم می گیرند. مگر مازندرانی ها می گذارند یا رشتی ها 
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می گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن وقت باشد؟«
این سخنان تهدید و خشونت در خیابان ها علیه زنانی که 

حجاب را رعایت نمی کردند، بیش تر کرد.
در این شرایط اعالم شد که دختران از اول مهرماه 58 حق 
ندارند بدون حجاب به مدرسه بروند. یک سال بعد در 8 
تیرماه 59 نیز آیت اهلل خمینی خواستار تصفیه ادارات از 
کسانی شد که مشغول فساد هستند. و همان طور که سایت 
جماران نوشته است از نظر بسیاری اشاره آیت اهلل خامنه ای 

به بی حجابی در ادارات هم بود.
در پی این سخنان حجت االسالم ری شهری رئیس دادگاه 
انقالب ارتش طی ابالغیه ای از تمام ادارات ارتش خواست 
که ورود پرسنل زن بی حجاب به ادارات ارتش خودداری 

کنند.
حسن روحانی در ویدئویی ماجرای اجباری کردن حجاب 
در نیروهای مسلح را تعریف کرده و می گوید: »اولتیماتوم 
دادم که از فردا هیچ کس حق ندارد بدون حجاب بیاید و به 

دژبان ها هم گفتم که بی حجاب ها را راه ندهند«.
با آغاز جنگ عراق و ایران، در گفتمان سرکوب بی حجابان 
که با مفاهیم “سلطنت طلب” و “ضد انقالب” کارش را 
آغاز کرده بود، مفاهیمی شامل “حرمت خون شهدا” برجسته 
تر شد و عماًل بعد از خرداد ماه 60، حضور بی حجاب در 
جامعه هم برخورد رسمی و قانونی و هم با سلطه گفتمان 

حکومتی برخورد مردم مذهبی را در پی داشت.
سرانجام در آبان ماه 1362 و بر اساس ماده 102 قانون 
تعزیرات، اعالم شد که زنانی که بدون حجاب شرعی در 
جامعه ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 

ضربه شالق حکوم می گردد. )2(
سال ها بعد و در مرداد ماه1397مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان »عوامل موثر بر 
اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو« 
می گوید به ادعای این گزارش 35 الی 45 درصد افراد 
جامعه حجاب را ارزشمند می دانند. این گزارش با مقایسه 
ارزشمندی حجاب  که  نویسد  می  مختلف  های  پژوهش 
در نگرش مردم روندی نزولی داشته و کاهش تقریبًا 50 

درصدی را نسبت به سال 1365 شاهد هستیم.
زنان  درصدی   70 تا   60 دامنه  گزارش  این  نوشته  به 
جامعه در گروه “محجبه های عرفی” )بدحجاب با تعریف 
شرعی( قرار می گیرند و از میان آن ها 10 الی 15 درصد 
“بدحجاب هنجارشکن” هستند. این گزارش می گوید که 
نزدیک به 70 درصد جامعه نه حجابشان هنجارشکنانه است 
و نه شرعی و می افزاید: »در این زمینه احتمال جابه جایی 
آن ها به سایر گروه ها، به خصوص طیف هنجارشکن بسیار 

زیاد است«.
الی 40  است که 30  نوشته  پژوهش های مجلس  مرکز 
درصد زنان جامعه در گروه محجبه های شرعی هستند. از 
میان آن ها 13 درصد به طور سنتی حجابشان را رعایت می 
کنند. معنای این عبارت این است که فرهنگ سنتی، آن ها 
را به سمت حجاب شرعی سوق می دهد و نه لزومًا اعتقاد 

مذهبی و اگر این 13 درصد را از آن حداکثر 40 درصد 
کم کنیم، تنها 27 درصد زنان، حجاب شرعی را به دالیل 

مذهبی رعایت می کنند.
این گزارش می گوید با افزایش تحصیالت میزان حجاب 
زنان کاهش می یابد. هم چنین زنانی که بیش تر به سینما می 
روند کم حجاب تر هستند. متغیر سن هم رابطه معناداری با 
بدحجابی دارد؛ بدین معنا که جوانان بیش تر بدحجاب اند.

بر اساس این گزارش، 2 گروه از افراد، یعني زنان “بیکار” 
و “محصل ها” جزو گروه هاي “آسیب دار” هستند؛ در میان 
شاغالن نیز کارمندهاي شرکت هاي خصوصي، بازاري ها، 
کارگران و فعاالن رسانه اي بیشترین آمار بدپوششي را 

دارند.
این گزارش می افزاید که متغیر تاهل تاثیر قابل مالحظه 
ای در تغییرات پوششی زنان جامعه ندارد و اختالف بین 
زنان مجرد و متاهل بدحجاب جامعه تقریبًا 10 درصد است. 
مردم”  ای خاص  رسانه  تاثیر گذار “مصرف  دیگر  متغیر 
)منظور تماشای شبکه های ماهواره ای است( است به گونه 
ای که با افزایش مصرف رسانه ای، میزان بدپوششی آن ها 

نیز افزایش می یابد.
آخرین متغیر تاثیرگذار در کاهش ارزشمندی حجاب از نگاه 
این گزارش “گران بودن البسه اسالمی و نبود زیرساخت 
های الزم برای ارائه الگوی پوششی زیبا و ارزان” است که 

به نوعی منزلت حجاب را بازیابی می کند.
این گزارش نتیجه گرفته است: »افراد تحصیلکرده جوان 
فاقد شغل و یا شاغل در بخش خصوصی که معموالً رسانه 
دارترین  آسیب  کنند،  می  تماشا  ماهواره،  مثل  خاصی 

وضعیت را در جامعه دارند«.
این گزارش در پایان با ارجاع به چند گزارش پژوهشی 
می گوید که مردم ایران عمومًا عالقمندند که زنان حجاب 
داشته باشند اما حجاب با بحران زیبایی مواجه شده است؛ 
بنابراین پیشنهاد می کند برای حل مسئله حجاب در بخش 
زیبانمایی حجاب سرمایه گذاری شود و رعایت حجاب به 

تمایل درونی افراد تبدیل شود.
چیزی که در این گزارش به شدت مغفول مانده، عدم درک 
چهل ساله این موضوع است که هیچ گاه با اجبار نمی توان 
چیزی به اسم تمایل درونی را در مردم ایجاد کرد و تنها مابه 
ازای عینی اجبار سیر صعودی گفتمان نفرت و دل زدگی 
است. آن چه که در این روند پرفراز و نشیب کنترل، در 
برهه زمانی کنونی، قابل مشاهده است سیستمی است که 
نمی تواند به وعده های خود عمل کند و می رود که کنترل 
خود را بر روی تنانگی زنان که تنها نمادعینی تفاوت قبل و 

بعد از انقالب است را نیز از دست بدهد.

پانوشت ها:
1- صدر، بنیامین، “زمزمه های حجاب اجباری از کجا آغاز شد؟”، 

رادیو فردا، 14 اسفندماه 1392
2- شفیعی، محمدجواد، “ از اجباری شدن حجاب تا دختران خیابان 

انقالب”، یورونیوز، 11 بهمن ماه 1396

“
با آغاز جنگ عراق 
و ایران، در گفتمان 
سرکوب بی حجابان 

که با مفاهیم “سلطنت 
طلب” و “ضد انقالب” 
کارش را آغاز کرده 
بود، مفاهیمی شامل 
“حرمت خون شهدا” 
برجسته تر شد و عماًل 
بعد از خرداد ماه 60، 
حضور بی حجاب در 
جامعه هم برخورد 

رسمی و قانونی و هم با 
سلطه گفتمان حکومتی 
برخورد مردم مذهبی را 

در پی داشت.

“
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“حجاب  به  نسبت  جامعه  دیدگاه  درباره  پژوهشی  اخیراً 
اجباری” توسط نهاد “مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی” با عنوان “عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست 
های حجاب و راهکارهای پیش رو” منتشر شده که بحث 
های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه ای برانگیخته 
است. نتایج این پژوهش، برای مقامات عالی رتبه نظام 
شوک  و  جالب  ها  آن  برای  قطعًا  و  است  شده  ارسال 
سال  در 40  که  ای  جامعه  که  این  چه  بود.  خواهد  آور 
اخیر، تحت بنیادگرایانه ترین آموزش های مذهبی بود و 
شهروندان از لحظه تولد و از اول دبستان با پمپاژ شعائر 
مذهبی روبه رو هستند، اکنون بزرگ ترین نافرمانی در 

مقابل حجاب اجباری را انجام می دهند. 
در این پژوهش بین دو مفهوم “حجاب شرعی” )آن چه که 
در متون مذهبی آمده است، یعنی پوشاندن تمام بدن به جز 
صورت و دو دست از مچ به بعد( و “حجاب عرفی” )نوع 

پوششی که در جامعه تکوین یافته است(، تفاوت قالئل 
شده است. از حجاب عرفی با عنوان “بدحجابی شرعی” 
یاد شده و عنوان شده است 60 تا 70 درصد زنان جامعه 
با تعریف شرعی، بدحجاب محسوب می شوند که از این 
تعداد، 10 تا 15 درصد بدحجاب با وضعیت حاد یا به 
این  شوند.  می  محسوب  هنجارشکن  بدحجاب  عبارتی 
گزارش می گوید تنها 13 درصد زنان به صورت سنتی 
دارای حجاب شرعی هستند و 70 درصد زنان در طیف 
خاکستری )تعریفی برای این طیف ارائه نشده است( قرار 
می گیرند. در این تحقیق عنوان شده است که: »از حیث 
ارزشمندي حجاب، ارزش حجاب روندي نزولي دارد. این 
کاهش قابل توجه و ملموس بوده است و بر اساس برخي 
هم چنین  است«.  رسیده  به 35 درصد  موجود  تحقیقات 
از  عمدتًا  آماری،  جامعه  به  توجه  با  که  تحقیق،  این  در 
شهرستان ها صورت گرفته و زنان شهرهای بزرگ، کم 
تر به جامعه آماری این پژوهش راه داده شده اند، )قطعًا 
اگر زنان شهرهای بزرگ، بیش تر مورد پرسش واقع می 
شدند، نتایج این پژوهش، برای حاکمان جمهوری اسالمی، 
جالب تر هم می شد. ضمن این که ترس موجود در جامعه 
برای ابراز صریح نظرات را هم نباید از نظر دور داشت(، 
به ماجرای رابطه تحصیالت و سن با حجاب هم پرداخته 
است. گزارش می گوید: »هر چه تحصیالت باالتر برود، 
میزان حجاب کم تر می شود و هر چه سن کم تر باشد، 
بدحجابی بیش تر است و نکته جالب این جاست وضعیت 

تاهل چندان ارتباطی با حجاب و بدحجابی ندارد«.
به  مسبوق  اسالمی،  جمهوری  در  ها  پژوهش  قبیل  این 
در  و 1393،  های 1385  سال  در  بار  دو  است.  سابقه 
مورد دیدگاه مردم ایران درباره ازدواج پژوهش صورت 
مرکز  توسط  شده  انجام  پژوهش  دو  این  در  گرفت. 

      بی معنی بودن پژوهش درباره 
حق پوشش

انــــــــدیشه

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
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افکارسنجی دانشجویان ایران، با اشاره به پژوهش هایی 
که در طول چند دهه گذشته درباره نگرش های جامعه 
بود.  آمده  به دست  نتایج جالبی  زنان،  به حجاب  نسبت 
سال  در  که  دهد  می  نشان  تحقیق  این  های  یافته   )1(
اسالمی،  انقالب  وقوع  از  قبل  سال  چهار  )یعنی   1353
کامل  آزادی  و  بود  پهلوی  عصر  مدرنیزاسیون  اوج  که 
به رسمیت شناخته  از سوی نظام حقوقی کشور  حجاب 
یعنی 75 درصد،  بود(، سه -چهارم جمعیت مردان،  شده 
ترجیح می داده اند همسر باحجاب داشته باشند و 7 درصد 
اما در  اند.  داشته  بی حجاب  به داشتن همسر  تمایل  نیز 
تمایل  مردان،  جمعیت  درصد   25 حداقل   ،1385 سال 
آشکاری به داشتن همسر باحجاب نداشته اند و مشکلی 
برای داشتن همسر بی حجاب نداشتند. هم چنین در این 
گزارش آمده بود که، نگاه ها درباره نحوه مواجهه دولت 
دهه گذشته  در طی  رسد  می  نظر  به  بدحجابی  مسئله  با 
تغییر یافته است و نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان به 
پژوهش سال 1393، معتقدند حجاب مسئله ای شخصی 
است و دولت نباید در آن دخالت کند. این میزان در سال 
85 برابر 34 درصد بوده، که نشان می دهد تعداد افرادی 
که معتقدند دولت نباید در بحث حجاب دخالتی کند، در 
مقابل،  در  است.  داشته  درصدی  افزایش 15  مدت  این 
بدحجابی  با  باید  معتقدند  پاسخگویان  درصد  حدود 40 
برخورد شود که این میزان در سال 85 برابر با 55 درصد 
بوده است. در بخش دیگری از این گزارش نیز با تاکید بر 
این که »می توان نتیجه گرفت که در سال 1393 بیش از 
41 درصد حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را 
الزامی نمی دانند«، تصریح شده است که: »مطالبه اجرای 
الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه ای که 
و  فردی  امری  را  آن، حجاب  درصد  تا 50  حداقل 41 
اختیاری می داند، بسیار دشوار است«. و می بینیم که در 
سال 1397، بیش از 70 درصد جمعیت مردم، حجاب را 

امری فردی و اختیاری تلقی می کنند.
پس از انقالب بهمن 57، در همان روزهای اول، زمزمه 
نمونه  کرد.  گیری  نُضج  به  شروع  حجاب  شدن  اجباری 
اخراج  و  تلویزیون  از  حجاب  بی  زنان  حذف  آن  بارز 
کسانی بود که تن به این حجاب اجباری ندادند. دولت 
حجاب  حکم  اجرای  به  تمایلی  بازرگان،  مهدی  موقت 
تا این که روز 16 اسفند آقای خمینی  اجباری نداشت. 
در نطقی در جمع طالب قم ضمن انتقاد از دولت بازرگان 
اعالم کرد: »شنیده   ام وزارتخانه ها همان است که در زمان 
طاغوت بود... وزارتخانه های فعلی غیراسالمی است... در 
وزارتخانه های اسالمی نباید زن های لخت بیایند... زن 
  ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند 

لیکن با حجاب شرعی باشد...«. )2( 
انتشار سخنان آقای خمینی، عکس العمل های بسیاری 
موافقان و هم مخالفان  از جانب  دنبال داشت؛ هم  به  را 
حجاب اجباری. لحن این گفته و تشدید برخوردها نسبت 
به زنان، به گونه   ای حساسیت ایجاد کرد که در 17 اسفند 

ماه، اشراقی، داماد آقای خمینی، طی مصاحبه ای در مورد 
حجاب این گونه صحبت کرد: 

»سوال: امروز پیرو پیام امام که فرموده بودند که از فردا 
حاضر  ها  وزارتخانه  در  اسالمی  حجاب  با  بانوان  باید 
شوند، متاسفانه عده ای تندرو با شدت عمل از بانوان بی 
  حجاب و اقلیت های مذهبی خواسته اند که از فردا حتمًا 
باید چادر سرشان کنند واال با شدت عمل مردم مواجه می 
  شوند. خواهشمند است بفرمایید نظر امام به این شدیدی 

بوده و یا این که اصوالً ایشان نظر دیگری داشتند؟
با  که  نباشد  درست  این حرف  که  امیدوارم  من  جواب: 
شدت عمل، مردم بخواهند نهی از منکر کنند. اما آن چه 
خواست امام است، این است: خالصه باید حجاب اسالمی 
البته در سطح مقداری از وزارتخانه ها،  رواج پیدا کند. 
ادارات، حتی دانشگاه ها و مدارس و دبیرستان ها، بایستی 
توجیه بشود که خانم ها رعایت حجاب اسالمی را بکنند 
که  بهتر  چه  نیست...  چادر  هم  اسالمی  معنای حجاب  و 
مردم حتی المقدور سعی کنند که رعایت موازین اسالمی 
و  کنند  تشویق  و  کنند  نصیحت  را  ها  خانم  و  بکنند  را 
تذکر دهند به حجاب اسالمی و از طرف دیگر خانم ها هم 
باید این حکم اسالمی را خودشان اجرا کنند... ان شاءاهلل 
حجاب اسالمی در سطح مملکت پیاده شود و این شرافت 
اقلیت های  خانم هاست، کرامت خانم هاست. در مورد 
مذهبی هم البته آن ها هم اگر رعایت حجاب اسالمی را 
بکنند، برای این که معلوم نیست که این خانم مسلمان 
خواست  بنابراین  است.  بهتر  البته  غیرمسلمان،  یا  است 
امام خمینی این است که حجاب اسالمی باید در مملکت 

رعایت شود و...«. )3(
این تحوالت با روز 17 اسفند، روز 8 مارس )روز جهانی 
زن( مصادف شد. بسیاری از زنان به این اظهارات اعتراض 
فضا  تلطیف  برای  طالقانی،  اهلل  آیت  که  این  تا  کردند. 
سخنانی ایراد کرد که برخی ها به اشتباه، آن را “مخالفت 
طالقانی با حجاب اجباری” تلقی کردند و هنوز هم خیلی 
می  مرتکب  را  اشتباه  این  انقالب،  تاریخ  روایت  در  ها 
روز  در  اطالعات  روزنامه  تیتر  اشتباه،  این  دلیل  شوند. 
20 اسفند 1357 است. تیتر این بود: “در مورد حجاب 
اجبار در کار نیست”. اما رجوع به متن سخنان طالقانی در 
همان شماره روزنامه اطالعات، نشان می دهد که آن تیتر، 
مبین شاکله سخنان ایشان نبود. آیت اهلل طالقانی در این 

مصاحبه می گوید:
»حجاب به معنای عامش و نه مخصوص به چادر و وضع 
خاص. یعنی حفظ عفاف و وقار و شخصیت زن همیشه در 
ایران و کشورهای شرقی اسالمی و غیراسالمی بوده است. 
حجاب ساخته من و فقیه و این ها هم نیست، نص صریح 
زنان  به  دادن  شخصیت  برای  حجاب  آیه  است،  قرآن 
است، شخصیت انسانی و ملی اش در کشورهای ما، اگر 
ما می خواهیم سرتاپا مقلد باشیم، خوب بشویم، اما اگر 
بخواهیم همان طور که به خودمان برگشتیم، به خودمان 
رجوع کردیم، به فرهنگ خودمان می خواهیم برگردیم و 

“
پس از انقالب بهمن 

57، در همان روزهای 
اول، زمزمه اجباری 

شدن حجاب شروع به 
نُضج گیری کرد. نمونه 
بارز آن حذف زنان بی 
حجاب از تلویزیون 
و اخراج کسانی بود 
که تن به این حجاب 

اجباری ندادند.

“
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قدرتمان می خواهیم از خودمان باشد، استقالل ما باید از 
خودمان باشد، سنت های خودمان را باید زنده کنیم. آیا 
این مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه، مانع 
از این است که کار فرهنگی داشته باشند؟ نه، به شرطی 
که در راه خدمت باشد، ما، اسالم، قرآن و مراجع دینی می 
خواهند زنان ما شخصیتشان حفظ بشود. اصل مسئله این 
است که هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم 
نیست. مسلمًا نظر امام هم به مصلحت زنان ما و خواهران 
و دختران ما و هم مطابق با موازین اصول دین مبین اسالم 
است. هم ایشان و هم ما در این حرکت انقالبی همیشه 
نسبت به این سهم بزرگی که زنان ما در این انقالب داشته 
اند، قدردانی کرده ایم و واقعا هم  سهم بزرگی دارند و در 
این حرکت تاریخی باید نام این ها در این فصل تاریخی 
تاریخ ما ضبط و ثبت بشود.  اوایل مشروطیت در  مثل 
وقتی همه این ملت اعم از زن و مرد حضرت آیت اهلل 
العظمی خمینی را یک پدر رئوف و مهربان و فداکار برای 
نجات این مملکت و ملت می دانند، قطع نظر از مسائل 
دیگر واجب است که نصایح و راهنمایی های ایشان را که 
به خیر هر طبقه و هر گروه اعم از زن و مرد است، بپذیرند 
و تصور نکنند که اگر مسئله ای را ایشان مطرح کرده اند 
نادیده گرفتن حقوق،  به زیان و ضرر و  خدای نخواسته 
چه زن و چه دیگر طبقات است. آیا اشتباه می کنند خانم 
های ما که اگر یک روسری روی سرشان بگذارند؟ این 
ها از حیثیت آن ها کم خواهد شد و از شخصیتشان کاسته 
خواهد شد؟ نه! بلکه از این جهت که قطع نظر از مسلمان 
بودن حافظ سنت شرقی هستند و این سنت شرقی اصالت 
معنایش  باشد،  بخواهد مستقل  اگر یک کشوری  است. 
روی  کند  محدود  را  هایش  دروازه  فقط  که  نیست  این 
دنیا، این است که سنتش را حفظ کند، معارف را حفظ 

کند، شخصیت ها را حفظ کند«. )4(
می بینیم که این سخنان آیت اهلل طالقانی، در واقع تبیین 
و تلطیف سخنان آیت اهلل خمینی بود، نه ارائه یک نظر 

جدید و متفاوت!
طرح  اجرای  انقالب،  اول  های  ماه  در  که  نهادی  اولین 
حجاب اجباری در آن انجام شد، ادارات وابسته به ارتش 
هم  طرح  این  مجری  بود.  ارتش  زن  کارمندان  برای  و 
کسی نبود جز حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی. وی 
در کتاب خاطرات خود می نویسد: »طرح اجباری شدن 
حجاب در ادارت مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته 
شد و بدین جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر 
در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، 
جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای 
آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان 
کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی حجاب بودند، 
شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم 
ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی 
موظف است از ورود خانم های بی حجاب به محوطه ستاد 
مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت 

به نیروهای سه گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه 
زیاد  هم  ها  آن  تعداد  که  را  زن  کارمندان  همه  و  رفتم 
در  کردم.  حجاب صحبت  درباره  و  جمع  سالنی  در  بود 
آن جا زن ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه 
گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. بعد 
توضیح دادم که ما نمی گوییم چادر سر کنید، بحث چادر 
مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن 
سر و گردن است. در نهایت، در آن جا هم گفتم به دژبان 
دستور داده ایم از فردا هیچ زن بی حجابی را به پایگاه راه 

ندهند«. )5(
جامعه  در  اجباری  انداختن حجاب  جا  رسد،  می  نظر  به 
ایران، امری تدریجی بود. حتی در ادارات هم به صورت 
یکسان اجرا نمی شد و سلیقه ای بود، تا آن جا که حتی 
بهشتی  محمد  )که  کشور  عالی  دیوان  در  می شود  گفته 
حجاب،  بی  کارمندان  بود(،   1360 سال  تا  آن  رئیس 
اما  نداشتند.  حجاب  برای  اجباری  و  بودند  نشده  اخراج 
اداری  سیستم  زنان  کل  سال،   5 تا   4 طول  در  باالخره 
ایران، باحجاب شدند و آن هایی که به حجاب تن ندادند، 

اخراج شدند.
 1361 سال  در  )که  اسالمی  مجازات  قانون  اولین  از 
حجاب  بدون  زنان  شدن  “ظاهر  تاکنون،  شد(  تصویب 
شرعی”، جرم محسوب شده، و برای آن مجازات تعیین 
شده است. در نسخه کنونی قانون مجازات، مجازات بی 
حجابی، در تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسالمی، 
کتاب تعزیرات )مصوب 1375(، به میزان ده روز تا دو 
ماه حبس و یا جزای نقدی از 50 هزار تا 500 هزار ریال 

تعیین شده است.
به  پوشش”،  “آزادی  اصل  که  گفت  باید  مجموع  در 
عنوان یک حق طبیعی و بی گفتگو در دنیای امروزین به 
رسمیت شناخته شده است. به همین خاطر، اساسًا تحقیق 
و پژوهش درباره آن امری بی معنی و بالموضوع است. 
وقتی از یک جامعه ای پرسش می شود که آیا با آزادی 
پوشش و حجاب موافق هستید یا مخالف!؟ مثل این می 
نفس  آزادی  با  آیا  که،  شود  پرسش  جامعه  از  که  ماند 
با  با آزادی فکر کردن،  با آزادی غذا خوردن،  کشیدن، 
آزادی راه رفتن، با آزادی لبخند زدن و غیره موافق هستید 
است.  اشتباه  سوال  اصل  که  است  معلوم  مخالف!؟  یا 
انسان هاست، و  از حقوق طبیعی  آزادی پوشش، بخشی 
هیچ دولتی حق ندارد این آزادی را از هیچ انسانی بگیرد؛ 

ولو اینکه 99/99 درصد هم با دولت همراه باشند.

پانوشت ها:
1- “واکنش یک مرکز تحقیقاتی به کشف حجاب در خیابان  های 

تهران”، خبرآنالین 14 بهمن ماه 1396
2- روزنامه اطالعات، 18 اسفندماه 1357
3- روزنامه اطالعات، 19 اسفندماه 1357
4- روزنامه اطالعات، 20 اسفندماه 1357

1357-( روحانی  حسن  دکتر  خاطرات  حسن،  روحانی،   -5
1341(، مرکز اسناد انقالب اسالمی، جلد اول: 1388، ص. 375
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در روزهای اخیر عبارت 40 سال پس از انقالب 57 و 
به گوش می رسد که گاه  این آن قدر  به  تعابیری شبیه 
سالگی   40 در  تا  آمده  فراهم  راسخ  عزمی  پنداری  می 
از  برآیندی  و  بندی  جمع  اسالمی،  جمهوری  حاکمیت 
آن تصویر شود و تا همه، از انقالب کنندگان تا اکثریت 
جامعه و نسلی که یا در دوران انقالب کودک بوده و یا 
در آن زمان به دنیا نیامده بوده بدانند که این حاکمیت چه 
ثمراتی را برای مردمان این دیار کهن فراهم آورده است. 
خوانندگان قدیمی پاپ چون گوگوش و سیاوش قمیشی 
ترانه “چهل سال” می خوانند و همین ترانه از سوی اقشار 
مختلف مردم واکنش های متفاوت و متضادی را هم به 
حاکمیت  بعد  و  انقالب  از  پس  دهه  چهار  دارد.  همراه 
حاکمیت  این  شعارهای  انگار  امروز  اسالمی،  جمهوری 
است که در مقابلش صف آرایی کرده و چشم در چشمش 

نگاه می کند.

آغازی  نقطه  اما  انقالب  از  پس  مارس  هشت  اولین 
است برای یک تقابل. انقالبیون که مرد و زن، مذهبی و 
غیرمذهبی در کنار هم شریک در انقالب بوده اند، هنوز 
ماهی از پیروزی انقالب نگذشته که با اولین چالش خود 
طرح  و  خانواده  از  حمایت  قانون  لغو  شود.  می  مواجه 
مسئله حجاب اجباری توسط بنیانگذار نظام که آن روزها 
تنها رهبر انقالب بود. 17 اسفند 57، هشت مارس 1979 
راهپیمایی گسترده زنان در پایتخت کشور پسا انقالب، 
پیامی واضح داشت و آن پیام “مخالفت با حجاب اجباری” 
بود. آزادی را جهانی و نه شرقی و نه غربی می دانست 
به عقب  تا  نکردیم،  انقالب  و صراحتًا می گفت که “ما 
ایران  به مسئله جامعه  برگردیم”. مسئله حجاب اجباری 
بدل شد. حتی مواضع میانه روانه آیت اهلل طالقانی که با 
حجاب اجباری مخالفت کرد هم، افاقه نکرد. نه اجل به 
سید محمود طالقانی مهلت داد تا بتواند در برابر انقالبیون 
تازه حاکم شده مواضع خود را پیش ببرد و نه اصوالً رهبر 
انقالب و اطرافیانش در حزب جمهوری اسالمی، گوششان 
به این حرف ها بدهکار بود. حجاب اجباری شد، گام به 
گام پیش رفت و سرانجام شعار “یا روسری، یا توسری” 

جایگزین شعارهای آزادیخواهانه زنان در خیابان شد.
چهار دهه بعد اما در ایران پسا انقالب، مرکز پژوهش های 
درصد  که 70  دهد  می  گزارش  اسالمی  شورای  مجلس 
زنان جامعه به حجاب تجویزی حکومت اعتقادی ندارند و 
بر حجاب مردم عنوان “حجاب عرفی” را در برابر “حجاب 
شرعی” می گذارد. )1( ایران در عصری است که پدیده 
دختران خیابان انقالب ظهور می کند و حجاب ها را بر 
سر چوب می زنند و اقشار مختلف دختران و زنان ایرانی 
از طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی مخالفت خود را با 
حجاب اجباری عیان کرده و اعالم می کنند. در شرایطی 

     اجبار حجاب یا سوزاندن پول 
مردم؛ به نام هیچ!

انــــــــدیشه

علی کالئی
فعال حقوق بشر
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در  اجباری  قانون حجاب  آخرین  و  اولین  اساس  بر  که 
سال  مصوب  تعزیرات  قانون  ماده 102  موضوع  ایران، 
1362 که بعداً در سال 1375 به صورت تبصره ای به 
که  زنانی  شد،  الحاق  اسالمی  مجازات  قانون  ماده 638 
بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند 
تا 50 هزار تومان جزای  یا 5  تا 60 روز حبس  به 10 

نقدی محکوم می شوند. )2(
در واقع و بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 4 
دهه سیاست تحمیل حجاب اجباری و طرح قانون برای 
تعزیر متخلفین توسط زنان جامعه ایران به هیچ انگاشته 
نتوانسته  تحمیل  دهه  است. 4  نادیده گرفته شده  و  شده 
ارزش های مورد نظر بنیانگذار نظام در خصوص اجباری 
کردن حجاب را به جامعه تحمیل کند و هنوز جامعه ایران 
می  تکرار  را   57 اسفند   17 روز  همان  شعارهای  انگار 

کند.
این چهار دهه دوران های فراوانی داشت. از روزگاری که 
کسی جرات نمی کرد تا از بودجه ها و پول های مصرف 
اجباری  حجاب  مانند  به  هایی  بحث  خصوص  در  شده 

بپرسد تا امروز که مسئله بودجه ساالنه حاکمیت به امری 
بدل می شود که می تواند در سطح جامعه مطرح و در 
این طرح و درانداختن  این که  خصوص آن بحث شود. 
مسئله توسط دولت و جریان حامی اش در مجلس چقدر 
و  داند  می  محق  را  مردم  که  است  نگاهی  راستای  در 
چقدرش در راستای دعواهای درون حکومتی، خود بحثی 
است پردامنه و پر قضاوت. اما فارغ از این مسئله، وقتی 

صادق زیبا کالم، استاد علوم سیاسی در گفتگو و یا در 
واقع مناظره با حسین اهلل کرم که می گوید دکتر است و 
البته می دانیم از رهبران گروه فشار در دهه 70 و 80 بوده 
و از بزرگان انصار حزب اهلل است، رقم شش هزار میلیارد 
تومان را مطرح می کند، دیگر مسئله بودجه حجاب امری 
نیست که بتوان از کنار آن گذشت. دستکم اگر با کمی 
نظام  به چهار دهه حاکمیت یک  را  تقسیم آن  ضرب و 
سیاسی تعمیم دهی، می فهمی که چه بودجه هنگفتی صرف 
امری شده که ظاهراً پس از چهار دهه یک نهاد حاکمیتی 

)مجلس( می گوید شکست خورده!
این عدد آن قدر مهم است که جمشید جعفرپور، رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس در دی ماه گذشته آن را تکذیب 
کند و بگوید که اصوالً بودجه خاصی در مجلس برای این 
امر در نظر گرفته نمی شود و خبرگزاری فارس هم آن را 
ایشان می فرماید که: »در مجلس شورای  بازتاب دهد. 
نظر  بودجه خاصی در  اسالمی در مورد عفاف و حجاب 
گرفته نشده« و بعد اضافه می کند: »مراکزی هستند که 
بودجه دریافت می کنند و فعالیت فرهنگی دارند و طبیعتًا 

اختصاص  و حجاب  عفاف  به  ها  فعالیت  این  از  بخشی 
هزینه  بخش  این  در  بودجه  مستقیم  غیر  به طور  و  دارد 

می شود«.
تا این جا سخن ایشان مشخص کرد که بودجه مستقیمی 
فرهنگی  مراکز  به  که  است  متکثری  بودجه  بلکه  نیست 
مختلف که در خصوص مسئله عفاف و حجاب کار می 
کنند، داده می شود. ایشان باز اضافه می کند که: »طرحی 
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در  مربوطه  به بحث عفاف و حجاب در کارگروه  راجع 
کمیسیون آماده شده تا در صحن کمیسیون بررسی شود و 
بعد از تائید به صحن مجلس شورای اسالمی خواهد رفت، 
اما قطعًا این طرح امسال )سال 96 و برای بودجه 97( به 

نتیجه نخواهد رسید«.
دو نکته در سخنان جعفرپور حائز اهمیت است. یکی این 
که بودجه مشخصی برای حجاب مطرح نمی شود، بلکه 
هر نهاد، سازمان، ارگان، وزارتخانه و خالصه هر جایی که 
دستش می رسد و بودجه ای از بیت المال را به کام خود 
می بلعد، بودجه ای به نام حجاب و عفاف دارد یا می تواند 
داشته باشد و ثانیًا در کنار همه این ها، حضرات مجلس 
نام عفاف و حجاب دارند که کارگروه  به  نشین طرحی 
دارد و در کمیسیون مربوطه مطرح شده و حال به امسال 
نمی رسد و احتماالً سال بعد! یعنی برای این مسئله عفاف 
و حجاب، هم کارگروه هست، هم کمیسیون. یعنی عده 
ای از نمایندگان مجلس زمان می گذارند و فکر می کنند 
و طرح می دهند و حتمًا هم از آن طرف از سوی دولت 
و نهادها الیحه می دهد که در خصوص این مسئله اقدام 
پژوهش  مرکز  گزارش  به  ارجاع  هم  اش  نتیجه  کنند. 
بودجه  وسط  این  شد.  ذکر  فوق  که  مجلس  همین  های 
عمومی یک ملت در میانه خشکسالی و وضعیت فاجعه 

بار اقتصادی خرج این قصه ها می شود.
اما سوال اصلی این است که این نهادها و ارگان ها کیانند 
و این پول چه بالیی بر سرش می آید و چه کسانی بودجه 
عفاف و حجاب می گیرند؟ طبیعی است باید این بودجه 
را نهادهای مذهبی حاکمیتی از آن خود کنند. نهادهایی 
به مانند حوزه های علمیه قم با رقمی حدود 897 میلیارد 
تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با عددی حدود 
تبلیغات  سازمان  تومان،  میلیون   722 و  میلیارد   47
نهادهای  و  تومان  میلیون   430 حدود  رقمی  با  اسالمی 
خمینی،  امام  موسسه  المصطفی،  جامعه  مانند  به  دیگری 
غیره.  و  زنان  علمیه  های  حوزه  سیاستگذاری  شورای 
نهادها در الیحه بودجه  از  لیست مفصل بودجه هر کدام 

97 منعکس است. 
شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان نهاد باالدستی در 
سال 1384 مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف 
تصویب کرده و طبق  بند 46 از این مصوبه 47 بندی، 
به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و سایر 
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش 
و  ترویج  کمیته  جامعه،  در  حجاب  و  عفاف  فرهنگی 
 22 نمایندگان  از  ترکیبی  با  عفاف  فرهنگی  گسترش 
وزارتخانه، دستگاه و سازمان مختلف در وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی تشکیل شده است. 
نکته این جاست که دبیر شورای فرهنگ عمومی، دبیر این 
اطالعات،  های  وزارتخانه  از  نمایندگانی  و  است  کمیته 
مسکن  بازرگانی،  بهداشت،  علوم،  پرورش،  و  آموزش 
فناروی  و  ارتباطات  دارایی،  و  اقتصاد  شهرسازی،  و 
سازمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک  اطالعات، 

ملی جوانان، کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
نهی  به معروف و  امر  اسالمی، سازمان صداوسیما، ستاد 
از منکر، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سازمان فرهنگی 
مرکز  و  بدنی  تربیت  سازمان  تهران،  شهرداری  هنری  و 
امور مشارکت زنان در این کمیته عضویت دارند و باید 
گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به شورای 

عالی انقالب فرهنگی ارائه کند. )4(
 97 بودجه  در  الذکر  فوق  نهادهای  و  ها  سازمان  تمام 
مبالغ کالنی را به خود اختصاص داده اند. حال حتی اگر 
درصد بسیار بسیار کمی از آن مبالغ را صرف چنین طرح 
هایی کنند، رقم نهائی عدد بزرگی خواهد شد. نکته این 
جاست که نهادهای دیگر حاکمیتی به مانند بسیج، سپاه، 
دفتر تبلیغات اسالمی، حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی 
با  اند.  نیامده  لیست  این  در  امثالهم  و  قم  مستقر  عمومًا 
توان  می  نهادها  آن  برای  های مصوب  بودجه  به  نگاهی 
المال صرف  بیت  از سرمایه ملی و  فهمید که چه میزان 
مسئله حجاب و عفاف در جامعه می شود و به چه میزان 
خورده  شکست  ایدئولوژی  پیشبرد  برای  ملی  سرمایه 

حاکمیتی هدر می شود. 
اما مسئله تنها بودجه های مصوب مسئله حجاب نیست. 
یعنی رفتار حاکمیت صرفًا رفتار فرهنگی مبتنی بر صرف 
نیست.  فرهنگی  های  برنامه  برای  فرهنگی  های  بودجه 
برای  بودجه  و صرف  حاکمیت  از سوی  تحمیل حجاب 
آن روی دیگری نیز دارد. رویی که در سال های  اخیر به 
نام گشت ارشاد شناخته شده است. حاکمیت به آن “طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی” می گوید و شجره آن به گشت 
های ثاراهلل دهه اول انقالب می رسد. این گشت از دوره 
اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و از 
نیرو تا لجستیک نیروی انتظامی و پلیس مملکت خرج 
آن می شود. فقط یک قلم در تابستان 1387 و یک سال 
پس از آغاز این طرح، نیروی انتظامی از اختصاص بودجه 
به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد.  103 میلیاردی 
یعنی طرحی امنیتی که پلیس مملکت را با جوانان مملکت 
رخ به رخ می کند، هزینه امنیتی و روانی بر دست جامعه 
می گذارد و ایضا صدها میلیارد تومان هم خرج آن شده 

و می شود. )5(
عالوه بر صرف بودجه و حاضر کردن پلیس مملکت برای 
اجبار به حجاب، هر ساله هفته ای هم به نام “حجاب و 
عفاف” برگزار می شود و نهادهای مختلف، از ستاد اقامه 
نماز گرفته تا بنیاد شهید و دیگران مسئول برگزاری آن 

هستند. )6( و )7(
هفته  این  اجرایی  دستورالعمل  طبق  و  ها  برنامه  این  در 
فرهنگی،  مسابقات  اقسام  و  انواع  تیرماه(،   24 تا   18(
هنری و نمایشگاه کتاب و همایش و نشست و کارگاه 
آموزشی برگزار می شود و از وزارت کشور تا استانداری 
ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و علوم تحقیقات و 
فناوری و تا صداوسیما و سازمان تبلیغات اسالمی درگیر 
اجرایی  دستورالعمل  این  اساس  بر  و  جمعًا  هستند.  آن 

“
تحمیل حجاب از 
سوی حاکمیت و 
صرف بودجه برای 

آن روی دیگری نیز 
دارد. رویی که در سال 
های  اخیر به نام گشت 

ارشاد شناخته شده 
است. حاکمیت به آن 
“طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی” می گوید و 

شجره آن به گشت های 
ثاراهلل دهه اول انقالب 

می رسد.

“



43

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم، شهریور ۱۳۹۷

شماره 88

دستکم 15 دستگاه اجرایی در یک هفته درگیر این ماجرا 
هستند. هرکدام هم از بودجه مربوط به عفاف و حجاب 

خود باید خرج کنند. )7(
عالی  شورای  دستوری  فرهنگی  کار  به  تنها  مسئله  اما 
هفته  و  مملکت  پلیس  ارشاد  گشت  و  فرهنگی  انقالب 
کشور  وزیر  شود.  نمی  بسنده  عفاف  و  حجاب  خاص 
تولید  از  حمایت  در  ویژه  تسهیالت  ارائه  از  مملکت 
پوشاک ایرانی-اسالمی خبر می دهد. تسهیالت ویژه یعنی 
بودجه و پول؛ باالخص در این وانفسای اقتصادی مملکت. 

)8(
می  مطرح  هاست  سال  البته  ایرانی-اسالمی  عنوان  این 
یاران  هم  و  اسالمی  جمهوری  رهبر  زبان  از  هم  شود؛ 
غارش چون اکبر والیتی و حدادعادل معروف هم شنیده 
بحث  به  که  هاست  سال  نظام  رهبر  مسئله  است.  شده 
“سبک زندگی” معطوف شده و با گذاشتن پسوند ایرانی-

اسالمی به دنبال ساختن جامعه ای هستند که با معیارهای 
فرهنگیشان مطابقت داشته باشد. زمزمه اش هم از سال 
های ابتدایی دهه 90 آغاز شد. رهبر نظام از سبک زندگی 
و اهمیت آن سخن گفت. در ریزترین حوزه ها به مانند 
شهر  و  انگلیسی  زبان  آموزش  “برند”،  کلمه  از  استفاده 
مسئله  این  و  کرد  ورود  )آنتالیا(  مردم  مسافرت  مقصد 
سبک زندگی را با بحث دیگرش یعنی “اقتصاد مقاومتی” 
سبک  ملی  همایش  آذرماه 1395  در  حتی  و  داد  پیوند 
به  زندگی ترتیب داده شد و غالمعلی حداد عادل آن را 
اقتصاد مقاومتی پیوند زد و گفت: »بدون تغییر در سبک 
اتفاقًا  زندگی به اقتصاد مقاومتی دست پیدا نمی کنیم«. 
از همین زاویه است که می توان دلیل مخالفت او را با 
سند 2030 هم درک کرد. حجاب و عفاف اگر زمانی از 
شعارهای بنیانگذار نظام بود و صورتی فقهی داشت، برای 
رهبر سه دهه اخیر نظام بدل به عنصری هویت ساز شده 
که یکی از اصلی ترین مولفه های جامعه ای است که او 
می خواهد از ایران بسازد. با سبک زندگی مورد نظرش و 

نوع اقتصاد مورد هدفش.
چهاردهه پس از انقالب و با وجود تمامی خرج هایی که 
برای مسئله حجاب شده و می شود اما کارنامه نظام در 
این خصوص نمره مردودی را نشان می دهد. چهار دهه 
پول و امکانات و نیرو صرف امری شده که امروز مرکز 
طرز  به  آن  ارزشمندی  گوید  می  مجلس  های  پژوهش 
چشمگیری کاهش یافته است. چهاردهه بودجه ای که می 

توانست خرج عمران و آبادانی این مملکت شود...
از سویی،  که خشکسالی  کنیم  می  زندگی  روزهایی  در 
و  سویی  از  متحده  ایاالت  کمرشکن  های  تحریم 
را  دامانمان  سویی  از  حاکمیت  اقتصادی  ورشکستگی 
و  یافته  کاهش  شدت  به  ملی  پول  ارزش  است.  گرفته 
این  در  است.  کرده  شدیدی  افت  عمومی  خرید  قدرت 
روزگار بودجه هایی در کوره بی حاصل گسترش عفاف و 
حجاب ریخته شده و سوزانده می شود. اقدامی که نه برای 
نظام ثمری دارد و نه برای مردم؛ که برای مردم پر از ضرر 

است تا ثمر. پول مردم در کوره جهل حاکمان ریخته می 
شود؛ به نام هیچ، بی ثمر و پر ضرر. 

بودجه  کردن  نابود  نام  اقتصادی،  جنگ  روزگار  در 
است.  خیانت  نیست؛  تدبیری  بی  نامش  دیگر  مملکت، 
جیب  از  با صرف  و  عفاف  و  حجاب  نام  به  که  خیانتی 
مردم، بدون این که از آن ها پرسیده شود که راضی اند 
که این پول از جیبشان صرف شود، در حال دور ریختن 
منابع این مملکت است. خیانتی که قطعًا و در آینده ای نه 
چندان دور پاسخی جدی از سوی مردمان خواهد گرفت.

پانوشت ها:
1- “عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای 
اسالمی، 3  پژوهشهای مجلس شورای  پیش رو”، وبسایت مرکز 

مردادماه 1397
2- “یک گزارش رسمی: جامعه به حجاب شرعی رغبتی ندارد”، 

دویچه وله فارسی، 6 مردادماه 1397
3-  هامونیان، مرتضی، “با پول مردم در بودجه 97 چه می کنند؟”، 

ماهنامه خط صلح، سال هشتم: شماره 81، بهمن ماه 1396 
4- “کدام نهادها مسئول عفاف و حجاب هستند؟”، تابناک، 18 

تیرماه 1393
5- انواری، امیرهادی، “یک بام و دو هوای گشت ارشاد”، فرارو، 

5 اردی بهشت ماه 1388
6- “برنامه های هفته عفاف و حجاب در سال 97”، ایثار )پایگاه 
بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان(، 23 تیرماه  اطالع رسانی 

1397
7- “دستورالعمل اجرایی هفته عفاف و حجاب سال 97”، پایگاه 

اطالع رسانی مفدا، 16 تیرماه 1397
اجتماعی  نهمین جلسه شورای  و  نود  در  8- سخنان وزیر کشور 

کشور، پایگاه اطالع رسانی دولت، 16 فروردین ماه 1397
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بررسي نحوه سیاستگذاري و جرم انگاري بدحجابي در نظام 
جمهوری اسالمی بخش جدایي ناپذیر مقوله حجاب را از 
نظام نشان مي دهد و بدحجابي را زمینه  سیاست رسمي 
به عنوان  ساز گسترش فساد اخالقی در جامعه دانسته و 
ناهنجاری پنداشته می شود. از این رو، ذیل همین رویکرد 
طرح  های متعددی با عناوینی چون “صیانت از حریم عفاف 
و حجاب” با تخصیص بودجه های هنگفتی به اجرا درآمده 
است. طرح هایی با راهبرد اقناعی و به کارگیری ابزارهای 
تشویق و ترغیب تا طرح هایی با راهبرد تحمیلی و توسل 
به اجبار و زور چه با زنان و چه با وارد کنندگان و تولید و 

عرضه کنندگان پوشاک برای گسترش حجاب در جامعه.
در حدود 2 دهه اخیر مطالعات و پژوهش  های متعدد و قابل 
توجهی به منظور بررسی میزان اثر بخشی سیاست ها و طرح 
های اجرایی در مقوله حجاب انجام گرفته است. گزارش 
های منتشر شده حاصل از آن مطالعات و پژوهش ها نشان 
به کار  انسانی  نیروی  اقدامات،  بین میزان  از عدم توازن 

گرفته شده و بودجه  اختصاص یافته با میزان موفقیت و اثر 
بخشی اجرای طرح ها دارد. از عمده پژوهش ها و گزارش 
به گزارش مرکز پژوهش های  توان  منتشر شده می  های 
جوانان  ملی  سازمان   ،)1371( اسالمی  شورای  مجلس 
)1388(، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران )1393( و 
موج سوم بررسی ارزش و نگرش ایرانیان )1394( اشاره 

نمود.
تمامی گزارشات آن پژوهش ها به ناموفق بودن طرح های 
اجرایی حجاب و نرسیدن به اهداف مورد نظر اذعان داشته 
اند و موضوع پوشش زنان را هنوز به صورت یک مسئله 
تمامی  اند.  نموده  تلقی  سیاستگذاران  نزد  الینحل  و  مبهم 
توجه  قابل  کاهش  سو  یک  از  شده  منتشر  ارقام  و  آمار 
ارزشمندی حجاب در جامعه را نشان می دهد )ذهن جامعه 
تازه شکل گرفته بعد از انقالب، حجاب را ارزشمند و افراد با 
حجاب را دارای شأن اجتماعی بیش تری می دانستنند، اما با 
گذشت زمان این ارزشمندی به میزان بسیاری کاهش یافته 
است(. و از سوی دیگر نشان از تغییر نگرش مردم نسبت به 
حدود حجاب دارد؛ به  گونه ای که بنا به گزارش اخیر مرکز 
پژوهش های مجلس، تقریبًا 70 درصد جامعه به حجاب 
عرفی گرایش یافته اند که پذیرش پیامدهای بدحجابی را 

تحت الشعاع خود قرار می دهد.
گزارشات منتشره گویای تغییر و تحول در نگرش جامعه 
نسبت به مداخله دولت و نحوه برخورد با پوشش زنان است 
و سیر صعودی مخالفت مردم با مداخله دولت را به تصویر 
می کشد؛ به گونه ای که طبق آخرین یافته ها حدود 60 
درصد از مردم از دخالت دولت در موضوع حجاب حمایت 
نمی کنند و 40 درصد موافق دخالت دولت در این موضوع 

هستند.
نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده رابطه معنادار و 
با چگونگی پوشش زنان را گزارش  را  مثبت تحصیالت 
داده، به نحوی که با افزایش تحصیالت میزان حجاب زنان 
کاهش می یابد. در میان شاغالن نیز کارمندهای شرکت 
ای  رسانه  فعاالن  و  کارگران  ها،  بازاری  های خصوصی، 
زبان  به  که  دارند  را  پوششی  تغییرات  آمار  ترین  بیش 
نویسندگان گزارش ها، آن شاغالن به سمت بدحجابی میل 
نموده اند. در میان پژوهش ها به بررسی چگونگی پوشش 
در میان متاهلین و مجردین نیز پرداخته شده است، آن چه 
که به دست آمده بیان می دارد که متغیر در تاهل، تاثیر 
قابل مالحظه ای در تغییرات پوششی زنان جامعه ندارد و 
میزان اختالف نوع پوشش بین زنان مجرد و متاهل تقریبًا 

10 درصد است.
به پژوهش های مذکور،  با خواندن گزارش های مربوط 
می توان در میان سواالت پژوهش از غایب بودن پرسش 
های مهم پژوهشی دیگر سخن به میان آورد و از این جهت 
به جهت  که  نمود  وارد  ها  پژوهش  آن  بر  نقدهای جدی 
محدود بودن سطور این مطلب به آن ها پرداخته نمی شود؛ 
اما سوال و مسئله اساسی که می توان مطرح نمود این است 
که چه عواملی سبب عدم موفقیت در سیاستگذاری ها و 

     ناموفق بودن طرح ها و راهبردهای 
“صیانت از حریم عفاف و حجاب” در 

جامعه

اجــــــتماعی

امیر رزاقی
جامعه شناس
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به  طرح ها در حوزه پوشش زنان شده است؟ برای پاسخ 
این سوال نیاز به پژوهش هایی در این راستا است که باید 
فارغ از نظام ایدئولوژی حاکم و سوءگیری های پژوهشی و 
دیگر مواردی از این دست صورت گیرد. اما در این نوشته 
می توان علل ناموفق بودن سیاست ها و طرح های اجرایی 
در حوزه حجاب را در حد فرضیاتی مطرح نمود؛ فرضیاتی 
که از مشاهدات و دیگر مطالعات انجام شده در حوزه های 

اجتماعی، فرهنگی و غیره بدست آمده است.
فرضیاتی چون:

باال رفتن میزان سطح سواد و تحصیالت در جامعه   -
ایرانی سبب تغییر در نگرش جامعه نسبت به ارزش های 

اجتماعی و فرهنگی گردیده؛ به ویژه در بین جوانان
آشنایی بیش تر جامعه با مفاهیم دنیای توسعه   -
با  برابری جنسیتی و آشنایی  مفاهیم  یافته و مدرن چون 

حقوق بشر
متعدد  ارتباط جمعی  وجود رسانه ها و وسایل   -
و برگرفتن فرهنگ غربی توسط جامعه به ویژه جوانان به 

جهت نپرداختن حاکمیت به فرهنگ اصیل ملی و مذهبی 
این سرزمین

نگاه پاترمونیالیستی حاکمیت به جامعه و شکاف   -
بین نگاه سنتی حاکمیت و نگاه غیرسنتی جامعه در بسیاری 

از مسائل به ویژه مقوله حجاب
تغییر نگرش در باور ها، مفاهیم و تعاریف  دینی    -
و مذهبی در اکثریت افراد جامعه به ویژه در زنان نسبت به 

مقوله حجاب 
در عرصه های گوناگون  زنان  تر  بیش  حضور   -
اجتماعی،  تغییرات  در  نقششان  به  آنان  یافتن  آگاهی  و 

فرهنگی و غیره
زنانه کردن موضوع حجاب و این تصور که مردها   -
می گویند و زنان باید عمل کنند حس نابرابری جنسیتی را 

در زنان ایجاد می کند که خود زمینه ساز کنش های برعلیه 
این نابرابری جنسیتی گردیده

و  فرهنگی  و  اجتماعی  های  مقوله  به  پرداختن   -
سعی در اجرای آن به هر میزان نظم دستوری و برخورد 
پلیسی واکنش هایی را در جامعه به همراه داشته و موضوع 
حجاب بانوان نیز از این مقوالت جدا نبوده و زنان جامعه 
احساس می کنند آزادی و حق انتخاب از آنان گرفته شده و 
میان نظام ارزشی و دستوری حاکمیت و باور و ارزش های 
شخصی و فردی آنان این نظام ارزشی و دستوری حاکمیت 

است که بر آنان تحمیل گردیده
مسئولین،  بین  در  ارزشی  و  رفتاری  تناقضات   -
وابستگان نسبی و سببی آنان و یا به عبارت دیگر تناقض 
در آن چه که مسئولین می گویند و شعار می دهند با آن چه 
که رفتار و عمل می کنند کنش جامعه را بر علیه آن رفتارها 
و عملکردها و مصوباتی که به تصویب می رسد بر انگیخته

حکومتی شدن موضوع حجاب این مقوله دینی را   -
به یک مقوله سیاسی تبدیل نموده و زنان با مقابله با موضوع 

حجاب، انتقاد خود را به سیاست های حکومتی نشان می 
دهند.

شاید خواندگان این مقاله با توجه به مشاهدات و تجربیات 
زیستی خود فرضیات دیگری را به فرضیات نگارنده اضافه 

نمایند که شایسته افزودن است. 
باید گفت که مقوله حجاب، مقوله ای فراتر از پوشش بدن 
است. به زعم نگارنده مقوله حجاب به معنای واقعی، آن 
است که فرهنگ ملی و ایرانی ما بدان پای می فشارد و همه 
ادیان چه آسمانی و چه زمینی  نیز به جامعه انسانی سفارش 
نیک،  پنداری  داشتن  مگر  نیست  چیزی  آن  و  نموده اند 
گفتاری نیک و کرداری نیک. این ها مهم هایی هستند که 
امروز جامعه و انسان ایرانی سخت به ترویج و عمل بدان 

ها نیازمند است. 
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زمانی که به تصاویر دوران مبارزات مردمی قبل از بهمن 57 
نگاه می کنیم، شاهد هستیم زنان بسیاری که مقید به حجاب 
نبودند در این تصاویر دیده می شوند و نقش مهمی در مبارزات 
انقالبی داشتند. بحث حجاب از ابتدای انقالب یکی از چالش 

های بزرگ برای حاکمیت بود.
اجباری شدن حجاب در ایران از سخنرانی آیت اهلل خمینی در 
15 اسفند 57 آغاز می شود، او به حضور زنان بی حجاب در 
وزارتخانه ها اعتراض کرد و خواستار حضور زنان با حجاب 

شرعی شد.
اما همین اظهار نظر آیت اهلل خمینی از سوی زنان سکوالر و 
مخالف حجاب با اعتراضات گسترده روبه رو شد؛ نیروهای 
و  سرکوب  به  شروع  انقالب  اوایل  های  کمیته  و  خودسر 
برخورد با معترضین کردند. شدت این برخورد و تنش ها به 
قدری افزایش یافت که دفتر آیت اهلل خمینی مجبور به صدور 
اعالمیه در 17 اسفند ماه شد: این اعالمیه هرگونه برخورد با 
زنان بی حجاب را ممنوع دانست و تنها نیروهای انتظامی و 

کمیته ها را موظف به برخورد دانست.
حجاب اجباری از 14 تیر 59 به شکل جدی در تمامی ادارات، 

سازمان ها  و مدارس اجباری و ورود زنان بی حجاب به این 
مراکز ممنوع اعالم شد، این روند تا رمضان سال 60 ادامه 
داشت و در همان سال قوانین جدید برای حجاب مشخص شد.

می توان گفت آغاز برخورد گشت های ارشاد، حال تحت 
عنوان دیگری از همان ابتدای انقالب وجود داشته و در تمامی 
بر سر  زنان  با  برخورد  ادوار حکومت در حال سرکوب و 

موضوع حجاب بودند.
با این که بی حجابی در تمام مراکز عمومی، دولتی و خصوصی 
  62 سال  در  اسالمی  مجازات  قانون  اما  بود،  شده  ممنوع 
تصویب شد و براساس آن »زنانی که بدون حجاب شرعی در 
معابر و انظار عمومی ظاهر شودند به 74 ضربه شالق تعزیری 

محکوم می شوند«.
برخورد کمیته  و قوانین مجازات اسالمی به این جا ختم نمی 
شوند؛ در سال 62 بحث تازه ای تحت عنوان “بدحجابی” 
با  مبارزه  “نیروهای  و  “جنداهلل”  های  کمیته  و  شد  مطرح 
منکرات” در همین دوره برای برخورد با “بدحجابی” تشکیل 
شدند و این کمیته ها در همان سال ها فجایع بسیاری مانند 

“فرو کردن پونز در پیشانی زنان” را رقم زدند.
موسوی تبریزی دادستان کل انقالب در سال های ابتدایی 
انقالب، در اردی بهشت 97 در مورد برخورد گشت های 
ارشاد با زنان گفت: »گشت های ارشاد عملکرد موفقی نداشته 
و وضعیت حجاب حتی در خانواده های مذهبی بهتر از االن 

بود«. )1(
برخوردهای گشت های ارشاد و کمیته ها با روی کارآمدن 
دولت اصالحات و به دلیل باز شدن فضای فرهنگی بسیار کم 
تر شد و مانند گذشته شکل محسوسی نداشت. تا این که در 
آخرین ماه های دولت اصالحات در سال 84 طرح گسترش 
حجاب و عفاف که از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای 
که  رسید  تصویب  به  داشت،  قرار  فرهنگی  انقالب  عالی 
راهبردها و راهکارهای اجرایی هرکدام از دستگاه های در آن 
مشخص بود، اما این مصوبه اجرایی نشد. )2( تا این که در 
سال 85 طرح اصالح شده ساماندهی مد و لباس در مجلس و 

     از گشت جنداهلل تا 
گشت ارشاد

انــــــــدیشه

سعید آگنجی
روزنامه نگار
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شورای نگهبان به تصویب رسید. این طرح یک طرح زیربنایی 
در مبارزه با بدحجابی محسوب می شد و وظیفه دستگاه های 

دولتی در آن مشخص شد.
در همان سال مراجع تقلید مانند گلپایگانی، فاضل و مکارم از 
کم توجهی مسئولین دولتی به مسائل فرهنگی –به خصوص 
حجاب- ابراز نگرانی کردند. همین موجب شد که مجدد از 
سال 86 گشت های ارشاد تحت عنوان طرح “ارتقاء امنیت 
اجتماعی” شروع به فعالیت کنند. سازمان   و ادارات بودجه های 
چند ده میلیاردی را جهت ترویج عفاف و حجاب تخصیص 

دادند.
با شروع مجدد فعالیت گشت های ارشاد و حمایت دولت وقت 
و حاکمیت از آن ها، برخوردهای شدیدتر با زنان انجام می شد. 
فرمانده انتظامی وقت تهران در سال 87 زنان بدحجاب را به 
“مانکن های متحرک” تشبیه کرد. این برخوردها تا جایی پیش 
می رفت که بعضاً منجر به درگیری میان نیروهای انتظامی با 
زنان می شد. در همان زمان فیلم های تهیه شده از این درگیری 
ها در ابعاد گسترده انتشار یافت و انتقادات فراوانی را متوجه 

نیروی انتظامی کرد.
امنیت  “ارتقاء   ،88 انتخاباتی  فضای  به  شدن  نزدیک  با 
اجتماعی” و برخورد با زنان بدحجاب به دلیل شرایط انتخاباتی 
به صورت موقت کنار گذاشته شد، اما در سال 89 بار دیگر 
بازگشت “گشت های ارشاد” تحت عنوان “متذکرین” مطرح 

شد و آن ها شروع به فعالیت مجدد کردند. )3(
برخورد گشت های ارشاد و نیروی انتظامی با زنان مجدد در 
سال 90 افزایش یافت و اما این طرح تنها به خیابان ها محدود 
نشد و در سال 91 گشت های ارشاد در محل کنسرت ها و 
مراکز خرید برای برخورد با زنان بدحجاب حضور یافتند. بار 
دیگر با نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری در 

سال 92 از فعالیت این گشت ها کاسته شد.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برای مدت کوتاهی 
حضور گشت های ارشاد کم رنگ شد، تا این که ساجدی 

نیا فرمانده انتظامی تهران، در سال 95 خبر از حضور هفت 
امنیت  ارتقاء  پیشبرد طرح  نامحسوس جهت  نیروی  هزار 
اجتماعی داد. بخشی از وظایف این نیروهای نامحسوس مقابله 
با مصادیق بدپوششی، کشف حجاب در خودروها بود، اما این 
طرح با مخالفت های گسترده روبه رو شد. در همان سال مرکز 
پژوهش های مجلس گزارشی را منتشر کرد و طرح گشت 
های نامحسوس را ناموفق دانست که باعث ایجاد دورویی و 
نفاق در جامعه می شود و علت اصلی این عدم توفیق را نیز در 

فقدان مطالبه و خواست عمومی دانست.
در سال های اخیر تصاویر برخورد گشت های ارشاد با زنان 
در شکل گسترده ای در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که 
مسئولین دولت و نمایندگان مجلس را نسبت به این برخوردها 
به واکنش وا داشته است. فاطمه سعیدی نماینده اصالح طلب 
مجلس در سال 96 در توئیتر خود در مورد برخورد با گشت 
های ارشاد با دختران نوشت: »ای کاش به جای گشت های 
ارشاد، ما گشت دروغ می گذاشتیم. دروغ و فساد را رها کردیم 

و گرفتار چند تار موی دخترانمان شدیم«. 

با تشکیل  به 40 سال است که جمهوری اسالمی  نزدیک 
کمیته و گشت هایی مانند )جنداهلل، ثاراهلل، انصار و ارشاد( 
و سازمان های تبلیغات اسالمی سعی کرده با بدحجابی مبارزه 
کند و خواسته زنان را که حجاب اختیاری است، سرکوب کند. 
در همین مسیر صدها میلیارد تومان هزینه و فعالین زنان را 
سرکوب و زندانی کرده است. با این حال هیچ گاه نتوانسته 
جلوی این اعتراضات را بگیرد و در طول این سال ها همیشه 

شکست خورده است.

پانوشت ها:
1- انصاری، احسان، گشت ارشاد تولید نارضایتي است؛ گفتگو با حسین 

موسوی تبریزی، آرمان امروز، 8 اردی بهشت ماه 1397
2- مروری بر تاریخچه گشت ارشاد، ایسنا، 1 اردی بهشت ماه 1395

3- تعطیل شدن طرح امنیت اجتماعي تبلیغات انتخاباتي است، جام جم 
آنالین، 24 فروردین ماه 1388

عکس از فارس
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یک - این مسئله ای بدیهی است که در حالت عام انسان 
تا جایي که آزار و ضرری را متوجه جامعه یا افراد دیگر 
نکند، آزاد باشد که هر عملی را دلش خواست انجام بدهد. 
یعنی اگر بخواهیم به موضوع حجاب بپردازیم، روسری 
و یا چادر سر کردن یک فرد اگر ضرر و زیانی متوجه 
جامعه و شهروندان کشور نکند، آن فرد مخیر است که 
در جامعه با روسری و چادر ظاهر شود و یا اگر دوست 
است که  مخیر  باز هم  این پوشش ظاهر شود،  با  ندارد 
بدون روسری، چادر و مقعنه موهایش را در معرض باد 
و خورشید قرار دهد. در واقع این مسئله شدیداً شخصی 
است؛ نه می توان و اخالقی است که کسی را که موی 
سرش را می پوشاند و یا چادر به سر می کند، با توسل به 
زور و بنا به هر دلیلی مجبور کرد روسری اش را از سر 
بردارد و کشف حجاب کند، و نه می توان خزعباالتی این 
چنین گفت که به خاطر این که با دیدن موی زنان، مردان 

از اشعه ساتع شده از آن تحریک می شوند زنان باید ملزم 
به رعایت حجاب اجباری باشند. نمی شود سگ را گشاد 
با دیدن موی زن تحریک  را بست؛ مردی که  و سنگ 
شود، اگر ضرر و زیانی متوجه زنان نکند، احتیاج به روان 
درمانی دارد. اگر هم این تحریک چنان باشد که باعث 
شود که خطری به خویش و زنان وارد کند قانون شکنی 
است و با توجه به این که که فرد خاطی یاد نگرفته حریم 
کنار  در  باید  قانون  کند،  رعایت  را  دیگران  و  خویش 
اهتمام به درمان روانی اش، نسبت به جرم و صدمه ای 

که بر دیگران وارد کرده است با او برخورد کند. 
دو- اصوالً در جمهوری اسالمی ایران، مسائل خصوصی و 
مربوط به زندگی فردی همه افراد به نوعی توسط حکومت 
کنترل می شود و این مسئله فقط مختص حجاب اجباری 
زنان نیست؛ هرچند که حجاب اجباری زنان بغرنج ترین 
مسئله و برجسته ترین مورد آن است. مثاًل در سال های 
و  بود  کنترل  تحت  شدیداً  مردان  پوشش  انقالب،  اولیه 
صورت  و  پوشیدند  می  کوتاه  آستین  لباس  که  مردانی 
خود را تیغ می زدند، مورد آزار و اذیت کمیته و نیروی 
انتظامی قرار می گرفتند. هم چنین الزمه استخدام شدن 
در  شدن  قبول  دانشگاه،  گزینش  در  قبولی  و  دوایر  در 
سابقه  که  کسانی  معموالً  بود.  محلی  تحقیقات  نتیجه 
را  نماز جمعه  و  نماز جماعت مدرسه، محل  در  شرکت 
با  شلوار گشاد  )مثاًل  نبود  مذهبی  شان  چهره  و  نداشتند 
پیراهن افتاده روی آن نمی پوشیدند(، به سختی در این 
آزمون قبول می شدند. حتی در دوران معجزه هزاره سوم 
هم زمانی که خود من دو بار به صورت اتفاقی با پیراهن 
آستین کوتاه به دادگستری و نیروی انتظامی رفته بودم، 
به  مجبور  و  نیافتم  را  ساختمان  داخل  به  ورود  اجازه 
برگشتن به خانه و پوشیدن پیراهن آستین بلند شدم. این 

     حجاب اجباری: آخرین 
سنگر جمهوری اسالمی

انــــــــدیشه

قهرمان قنبری
فعال مدنی
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که چرا تا این حد در مسائل شخصی شهروندان دخالت 
می شود، تا جایی که انرژی عمده حاکمیت صرف این 
مسائل پیش پا افتاده می شود که اصوالً احتیاج به نظارت 
از طرف  اکثراً  ندارد -چون  یا سیاستگذاری خاصی هم 
ای  مسئله  شود-،  می  تنظیم  جامعه  اخالقی  معیارهای 
رژیم  اکثر  و  نیست  ایران  اسالمی  جمهوری  به  منحصر 
سیاسی  نظام  با  موضوع  این  در  حدی  تا  توتالیتر  های 
حاکم در ایران نقطه اشتراک دارند. مثاًل در آلمان نازی 
زن ایده ال بر طبق توصیه حزب نازی، زنی بود که از 
نظر جسمی سالم باشد، آرایش نکند و با فرد مناسب سالم 
آلمانی ازدواج و زایمان کرده و بچه های سالمی به جامعه 
بپردازد. گوبلز،  آلمان تحویل دهد و به کار خانه داری 
وزیر تبلیغات آلمان نازی، در یکی از نطق هایش خطاب 
به زنان گفت که زن آلمانی در مقابل  گزینه های کار و 
ادامه تحصیل و ازدواج، بی شک ازدواج کردن را بر می 
گزیند. هرچند در آن زمان بر اساس دستور العمل حزب 
نازی، زنان آلمانی باید از پوشیدن مدل های خارجی و 

اما  می کردند،  فرانسوی خودداری  های  لباس  خصوصًا 
همسران رهبران حزب هم این مسئله را رعایت نکردند 
و ادعا می شود دولت هم به خاطر سود حاصل از صنایع 
بر خالف  نگرفت.  چندان سخت  را  مسئله  این  نساجی، 
فرمان موسیلیني،  ایتالیای تحت  نازی، در  آلمان  دولت 
از ورود مدهای خارجی که ادعا می شد دور از شان زن 
ایتالیایی است، با قدرت پلیس جلوگیری می شد و زنان 
این کشور ملزم به پوشیدن مدهای لباس مبتنی بر سنت 
آرایشگران  شمالی  کره  در  یا   )1( بودند.  ایتالیا  و  روم 
موظف هستند آرایش موی زنان و مردان را بر پایه مدل 

هایی که حکومت تعیین کرده است، انجام دهند. در این 
جا به نوعی به نابودی کشاندن فردیت مد نظر است. همه 
امت و ملت در زیر چادرهای سیاه، همرنگ و هم شکل 
یکدیگر می شوند. همه مانند هم لباس می پوشند، همان 
نیز  به یک شکل  با هم یک شکل هستند  گونه که همه 
می اندیشند، هیچ گونه تفاوتی تحمل نمی شود و حتی 
ظاهرها باید با هم فرقی نداشته باشند. فردیت نقطه مقابل 
نظر حاکمان  مورد  امت  و  ملت  مفهوم  برای  تهدیدی  و 
می  وعده  را  بهشت  آن  به  توسل  با  که  است  توتالیتر 
دهند و زمین و حیات حال را به جهنم تبدیل می کنند و 
توده بی شکل را زیر فرمان خود می گیرند تا با قدرت 
آن، همه از جمله خویش و مخالفان خود را نابود کنند. 
حاکمان وقتی از باال نگاه می کنند توده بی شکلی را می 
بینند که قربانی شدنشان در راه اهدافشان عذاب وجدانی 
را بر نمی انگیزد؛ چرا که اجزای تشکیل دهنده این توده 
بی شکل بیش تر شبیه ربات ماشینی می نمایانند تا فردی 
منحصر به فرد تشکیل شده از گوشت و خون که روح و 

خصوصیاتی منحصر به خود را دارد. 
سه-  رژیم های فاشیست و توتالیتر اصوالً بر ایدئولوژی 
این  در  نابودی  و  آینده  از  ترس  اند.  شده  نهاده  بنیان 
ایدئولوژی اصوالً جایگاه خاصی را اشغال می کند. مثاًل 
اگر مورد زنان را در نظر بگیریم، اکثراً در این رژیم ها 
زن به عنوان ماشین جوجه کشی فرض گرفته می شود 
که آینده کشور وابسته به زاد و ولد و بالطبع آن تربیت 
این فرزندان بر اساس ایدئولوژی حاکمیت است. در این 
رابطه جا دارد اشاره شود که با این که شاید نزدیک به 
پانزده درصد اتباع ایران سنی مذهب هستند و در قانون 
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وجود  شیعه  و  سنی  ازدواج  ممنوعیت  عنوان  به  چیزی 
بنا به فتوای اکثر مراجع تقلید شیعه، ازدواج  اما  ندارد، 
زن شیعه مذهب با مرد سنی مذهب جائز نیست. )2( و 
)3( البته چنین فتواهایی در طرف مقابل هم وجود دارد 
اما مسئله اصلی این جاست که زن در این جا ضامن پاکی 
نژاد و ملیت و مذهب در نظر گرفته می شود که ازدواج 
و بچه دار شدن او با مردی غیر هم مذهب، ممکن است 
باعث آلودگی یا نابودی نژادی شود. در آلمان نازی هم 
ازدواج بین آلمانی ها و غیرآریایی ها ممنوع بود و هیتلر 
کردن  رد  با  زنان  حقوق  به  راجع  خویش  سخنرانی  در 
حقوق تعریف شده برای زن در آلمان قبل از حاکمیت 
جمهوری  حاکمان  مانند  انگلیس،  و  فرانسه  و  ها  نازی 
اسالمی ادعا می کند که این ها بیش تر به دنبال در زنجیر 
کردن زنان هستند و آزادی حقیقی زنان آلمان نازی، با 
شود.  می  محقق  آلمانی  های  بچه  زاییدن  و  داری  خانه 
در این گونه رژي مها زن به عنوان تهدید نگریسته می 
شود او فقط به این خاطر تحمل می شود که برای تداوم 
حیات حاکمیت سرباز تولید کند. زن فقط زمانی معنا می 
یابد که در مالکیت  و یا در خدمت شوهر و فرزندانش 
باشد؛ آن چنان که مثاًل در کشور ما زن به نوعی ناموس 
و آبروی مردان انگاشته می شود بدون آن که اصاًل حرفی 

از آبرو و ناموس مردان به میان آورده شود. 
یک  از  فراتر  اسالمی  جمهوری  برای  حجاب  چهار- 
مثاًل  است.  سمبل  یک  نوعی  به  و  چادر  یا  و  روسری 
سردار فیروزآبادی رئیس سابق ستاد نیروی های مسلح 
در سال 1392 گفت: »حجاب و عفاف، از عنوان صرف 
یک پوشش برای زنان مسلمان خارج شده و به صورت 
یک سمبل اسالم خواهی و مقابله با غرب در آمده است«. 
)4( روزگاری که هنوز روحانیت حاکم نشده بود، وعده 
داده می شد وقتی که حکومت اسالمی حاکم شود عدالت، 
راستی و درستی حاکم و ریشه فساد برکنده خواهد شد. 
نشده  حاکم  درستی  و  راستی  عدالت،  تنها  نه  امروز  اما 
است که ریشه فساد چنان عمیق شده که برکندن آن با 
ادامه حیات این سیستم ناممکن می نمایاند. اگر چهل-

پنجاه سال پیش حلقه دزدان و رانت خواران محدود به 
با  بعضًا  بودند و  اطرافیان آن ها  خانواده ای سلطنتی و 
دیگر  امروز  اما  شدند،  می  نگریسته  حسرت  و  تعجب 
و  حجم  از  کسی  و  شده  معمولی  امری  رشوه  و  دزدی 
تعدد فساد تعجب نمی کند. از این نظام اسالمی چه می 
ماند اگر حجاب اجباری هم از آن گرفته شود؟ پس در 
واقع حاکمیت سخت در تالش است تا این آخرین پایه 

ایدئولوژی خویش را با چنگ و دندان حفظ کند.
پنج- بنا به آماری که مرکز پژوهش های مجلس ارائه 
به “حجاب شرعی”  ایران  داده است، هفتاد درصد زنان 
با  ایران  در  ها  نظرسنجی  شفافیت  البته  نیستند.  معتقد 
است؛  بوده  تردید  محل  همواره  امنیتی،  مسائل  به  توجه 
حتی بعضًا جواب ها هم ممکن است توام با احتیاط باشد. 
بی طرف  شاهد  موارد، یک  این  همه  گرفتن  نظر  در  با 

شاید اذعان کند که اکثریت زنان شهروند ایران به اجبار 
خوانده  “عرفی”  را  آن  گزارش  این  که  حجابی  همان 
است، رعایت می کنند. این که اصوالً ما با حجاب نصفه 
و نیمه ای در محافل عمومی روبه رو هستیم که نه حجاب 
است و نه بی حجابی است و این با در نظر گرفتن مسائل 
امنیتی و پلیسی قابل درک است. این قضیه را حتی می 
باز  سیستم  یک  غیاب  در  که  داد  بسط  طور  این  توان 
سیاسی که در آن اظهار نظر و مخالفت سیاسی منجر به 
محرومیت و بازداشت و عواقب قضایی می شود، بعضًا 
نارضایتی خویش از  ایران مجبور هستند که  شهروندان 
حاکمیت را به نحوی دیگر و یا با پرداخت هزینه ای کم 
تر نشان بدهند. در رمان 1984 جورج اورول، عصیان 
بر علیه برادر بزرگ از رابطه و عشق و زنانگی جولیا و 
وینستون شروع می شود که مغایر با فلسفه حزب بود که 
هر عشقی به جز عشق به برادر بزرگ برای اعضای حزب 
ممنوع است. جورج اورول می گوید وقتی تمام منفذهای 
ابراز نارضایتی بسته باشد، انسان با ریزترین منفذهایی 
مخالفت خویش  و  مستقیم خشم  غیر  به طور  یافت  که 
ابراز می کند. شاید این  به حاکمان دیکتاتور  را نسبت 
مقایسه صحیح نباشد اما جمهوری اسالمی همه راه هاي 
مردم  و  است  بسته  را  خویش  حاکمیت  با  مخالفت 
خشم  تخلیه  یا  و  خویش  مخالفت  دادن  نشان  دنبال  به 
خویش هستند. آن ها اگر از لحاظ شرعی هم به حجاب 
باور داشته باشند، به نوعی با ُشل کردن حجاب مخالفت 
هم  مردان  حتی  دهند.  می  نشان  حاکمیت  با  را  خویش 
ادبیات رسمی  با  انتخاب پوشش و ظاهری که  با  بعضًا 
جمهوری اسالمی ایران سازگار نیست، به نوعی مخالفت 
خویش را با کم ترین هزینه با حاکمیت فعلی ابراز می 
کنند. در نتیجه من فکر می کنم سردار فیروزآبادی سخنی 
بسیار به جا گفته است. حجاب امروزه مسئله ای مربوط 
به شرع اسالم نیست، بلکه بیش تر مربوط به ایدئولوژی 
حاکمیت می شود و رعایت نشدن این حجاب در جامعه 
ایران بیش تر به معنی آن است که پایه های حاکمیت 
تَرک  این  اما آیا  تَرک برداشته است.  ایده  از نظر  نظام 
در پی ساختمان نظام می تواند باعث فروریزی کل این 
ساختار شود، مسئله ای است که باید صبر کرد تا نتیجه 

اراده زنان و مردان را در آینده دید.

پانوشت ها:
1- ویگدسکیا راست، ویکتوریا، مد لباس زنان دو رژیم توتالیتر: 
 ،2012 مه  شوروی،  جماهیر  اتحاد  و  نازی  آلمان  در  جدید  زن 

دانشگاه واشنگتن
2- نظر مراجع تقلید شیعه در مورد ازدواج با اهل تسنن، مرکز 

تحقیقاتی ولی عصر، 29 آبان ماه 1386
3- فتوای نماینده ولی فیقه در استان کردستان و نماینده انتصابی 
مجلس خبرگان از استان کردستان به کراهت ازدواج با اهل سنت، 

وبسایت سیدمحمد حسینی شاهرودی
گستاخ  دشمن  شود  ضعیف  بسیج  اگر  فیروزآبادی:  “سردار   -4

خواهد شد”، خبرگزاری مهر، 1 آذرماه 1392
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»یک سوم از زنان ایرانی حجاب اسالمی را رعایت می 
کنند و دو سوم آن ها، اصطالحًا بد حجاب هستند«. این 
گزارش  از  ایران”  “عصر  خبری  تحلیلی  وبسایت  نقل 
اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی است. 
انتشار این گزارش اما بار دیگر مسئله حجاب اجباری 
و جمع بندی حاکمیتی از این مسئله را به بحثی مطرح 

در محافل نظری تبدیل کرد.
ماهنامه “خط صلح” نیز تالش کرد تا با محوریت این 
پژوهشگران  و  فعالین  و  شناسان  جامعه  با  گزارش 
حقوق زنان در ایران تماس گرفته و نظر و نگاه ایشان 
را در این خصوص جویا شود و سرانجام تالش ما برای 
نویسنده،  شناس،  جامعه  توسلی،  ناهید  دکتر  با  گفتگو 
پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان که مدیر مسئولی مجله 
ثمر  به  دارد  عهده  بر  نیز  را  نافه  هنری  فرهنگی،  ادبی، 
نشست. ایشان البته با نگاهی تاریخی به مسئله حجاب، 
که  اند  کرده  تاکید  مصرانه  و  خوانده  واقعیتی  را  آن 
»روشنفکر و شهروند منصف و بی طرفی که در جوامع 
دینی و اسالمی می زید، باید این واقعیت ها را در سطح 
جامعه اش بپذیرد به ویژه این که خوِد حاکمیت در پی 

تصحیح و ترمیم موارد مشکل زای آن هست«.
پژوهش  مرکز  پرداختن  چنین  هم  شناس  جامعه  این 
های مجلس به مسئله حجاب را این گونه فهم می کند 
که »به نظر من همین قدر که جمهوری اسالمی به مسئله 
از تمایل و پذیرفتن  حجاب پرداخته است، خود نشان 
این  تاویل  و  تفسیر  کردن  روزآمد  و  اصالح  به  باور 

دستور دینی دارد«.
می  ذیل  در  را  توسلی  ناهید  دکتر  با  گفتگو  مشروح 

خوانید:
نشان  مجلس  های  پژوهش  مرکز  اخیر  گزارش   
می دهد که ارزش حجاب در ایران کم شده است.  

نظر شما در این خصوص چیست؟ 
البته من در اولین “نشست  بله آن گزارش را دیده ام. 
هاي گذشته،  سیاست  شناسی  آسیب  تخصصی حجاب؛ 
“مرکز  در  تیرماه 1393  تاریخ  در  آینده” که   به  نگاه 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری” برگزار شد، 
دعوت داشتم و همراه با بیش از بیست نفر دیگر در آن 
نشست شرکت کردم. این گزارش ماحصل آن جلسه و 

چند جلسه بعدی ست که پس از آن برگزار شد.
با گزینه “ارزش حجاب در ایران کم شده است” که در 
این گزارش آمده، موافق نیستم. باید بگویم که - شاید 
- جمله و نتیجه گیری مزبور با شتاب و به این صورت 
در  حجاب  ارزش  شدن  “کم  چه  آن  است.  شده  نوشته 
ایران”، که در گزارش به آن اشاره شده، آمده است، به 
نه  و  و دستوری”ست  اجباری  “ارزش حجاب  نظر من 
به  که  هایی  خانواده  و  افراد  زیرا  ارزش حجاب.  اصل 
بودند،  باورمند   57 انقالب  از  پیش  از  اسالمی  حجاب 
گیرند.  می  کار  به  را  آن  و  باورمندند  آن  به  هم  هنوز 
شود  قرار  روزی  اگر  کنید(  )فرض  دیگر،  عبارتی  به 
در همین حکومت، زنان حجاب اختیاری داشته باشند، 
شک نکنید که گروه بسیار زیادی از زنان ایران همان 
حجابی را برخواهند گزید که در جمهوری اسالمی ایران 
برای عده ای اجباری و دستوری شمرده می شده است. 
بنابراین، این نتیجه گیری که در گزارش مرکز پژوهش 
به  ضمنی  طور  به  تواند  می  است،  آمده  مجلس  های 
به  باشد.  پرداخته  اشاره می کنم  نکته ای که من  همان 
عبارتی دیگر هنوز هم در ایران هستند افراد، خانواده ها 
و گروه هایی که هیچ مشکلی با حجاب - چه اجباری 

و چه اختیاری - ندارند.
عواملی  چه  ماحصل  شما  نظر  به  مسئله،  همین   

است؟
بدیهی  ست،  عواملی  چه  ماحصل  مسئله،  این  که  این 
گران  تحلیل  گیری  نتیجه  و  نظر  نقطه  در  که  ست 
گزارش مزبور ذکر شده است که می توان به برخی از 
آن ها اشاره کرد، اما اگر نظر من را در مورد عواملی 
که منجر به این نتیجه گیری شده است بخواهید در عین 
این که با بسیاری از آن نظرات موافق هستم، اما با همه 

آن عوامل همدلی ندارم. 

  بررسی گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس 
در خصوص حجاب 

در گفتگو با دکتر ناهید توسلی

گــــــــفتگو

گفتگو از مرتضی هامونیان 
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 تفاوت حجاب عرفی و شرعی در چیست؟
به آن  پاسخ  برای  مهم و جالبی ست.  بسیار  پرسش 
نخست باید مقوله “حجاب” معنا شود. من در بسیاری 
از سایت ها به جستجوی معنای علمی/ آکادمیک، )نه 
به  بلکه  مذهبی،  و  دینی  یا  اتیمولوژیکی  و  واژگانی 
دنبال معنای فرهنگی/ جامعه شناختی آن( می گشتم، 
اما آن چه یافتم بیش تر در حوزه دین و نیز مربوط به 
زنان بود. با توجه به پژوهش هایی که در حوزه حقوق 
از  است  بهتر  که  رسیدم  نتیجه  این  به  بودم  زنان کرده 
این  بگویم  بهتر  یا  و  شقاق  این  هنوز  که  پیشاتاریخ 
مردانه  های حاکمیت  ارزش گذاری  با  همراه  دوآلیسم 
آن  پیدایش  به  بود،  نگرفته  شکل  ما  میان  در  جهانی 
اشاره و سپس به دلیل کاربرد آن در جوامع پیشاتاریخ 

و پساتاریخ در طول زمان بپردازم. 
به یادآوری ست که مبدا آغاز تاریخ را اختراع/  الزم 

کشف خط می دانند. 
طور  به  زادگان  آدمی  که  ست  دورانی  پیشاتاریخ 
اجتماعات  نظام  و  کردند  می  زندگی  هم  با  مشترک 
گذاری  ارزش  از  خالی  و  اشتراکی  نظامی  روزگار  آن 
زنان  و  شکار  و  صید  به  مردان  آن  در  که  نظامی  بود؛ 
در  بودند.  مشغول  فرزند  نگهداری  و  فرزندزایی  به 
مادر”  “زن/  زادگان  آدمی  زیسِت  گونه  این  روند 
خوراکی  مواد  یافتن  برای  زمین  در  جستجو  دلیل  به 
کشاورزی  کشف  به  موفق  فرزند  شکم  سیراندن  برای 
می شود؛ کشفی که بسیاری از مردم شناسان و تاریخ 
نویسان از جمله هنری لوئیس مورگان و ویل دورانت 
کار کشاورزی  به  مرد  ورود  با  اند.  کرده  اشاره  آن  به 
و  روش  کشاورزی  بر  مبتنی  نظام  شدن  برساخته  و 
دیگرگونه  چرخشی  دچار  زادگان  آدمی  زیسِت  نوع 
می شود. بی شک پی آمدهای نظام کشاورزی پس از 
ورود مرد به آن که منجر به آشنایی با سود و سرمایه و 
انباشت و برای داشتن بیشتر و حفظ و نگهداری آن در 
نهایت اقتدار مرد در عرصه عمومی را موجب می شود. 
آمده مرد در غیبت حضور زن در  به دست  اقتدار  این 
وظیفه  و  نگهداری  دلیل  به  هم  آن  -که  عمومی  عرصه 
طبیعی مادری و عشق به فرزند از سوی زن بوده است-

از حضور فیزیکی و سوژگی  ، سرنوشت زن/ مادر را 
بسیار  اُبژگی  به  عمومی،  عرصه  در  کنشگرانه  بسیار 
منفعالنه تغییر داد. به ویژه آن که نقش ابّوت یا پدری 
که پیش تر نامشخص بود نیز، مشخص شد و مرد برای 
حفظ و انتقال اموالش به فرزند ناگزیر از بلوکه کردن 
فزونی  اقتدارش  مرد  روند  همین  در  شد.  زن/همسر 
یافت و زن نیز به همان دلیل مسئولیت مادری ناگزیر 

خانه نشین و از عرصه عمومی دور افتاد. 
بالفعل  بر  عالوه  که  است  زمان  های  هنگامه  این  در 
شدن بالقوه های حرص و آز و بیش تر داشتن و لذت 
بردن در جمع آوری مال و محصول از سوی مرد، که 
به نظامی  حاال دیگر نظام اجتماعات آن روز را تبدیل 

مایملک  عماًل  نیز  زنان  بود،  کرده  پدرساالرانه  مرد/ 
این  روند  در  که  پدرساالرانه  مرد/  نظام  شدند.  مردان 
اقتدار مرد در طول تاریخ تثبیت شد، ناگزیر زن را هم 
مبادا  تا  پوشانید  می کرد،  باید حفظ  که  اموالش  مانند 
اگر ناگزیر از ورود او به صحنه زندگی و عرصه عمومی 
شود، مطمئن باشد که مورد تعدی دیگر هم جنسان اش 

قرار نخواهد گرفت.
که  ست  تاریخی  دوران  همین  از  تقریبًا  و  بنابراین 
مقرر  برای زن  نظام مردمحور  و  از سوی مرد  حجاب، 
می شود. به این دلیل ما حجاب را نه تنها در پساتاریخ 
و در ادیان توحیدی و دیگر ادیان آریایی و غیره، بلکه 
اساسًا در جامعه جهانی داشته و داریم. این گونه حجاب 
گردد؛  تلقی  عرفی  حجاب   - من  زعم  به   - تواند  می 
های  سده  از  پیش  تا  جهان  نقاط  اکثر  در  که  حجابی 
توجه  و  دقت  با کمی  داشت.  وجود  معموالً   18  -  17

به ادیان یهودیت و مسیحیت در می یابیم که آنان نیز 
از حجاب عرفی استفاده می کردند. اگر به عکس ها و 
جهان  کلیساهای  همه  در  مریم  حضرت  های  مجسمه 
دقت کنیم می بینیم که موی سرش همیشه پوشیده بوده 
مادر  از  حجاب  بدون  مجسمه  یا  عکس  هیچ  و  است 

حضرت عیسا در طول تاریخ نداشته ایم. 
وجود  عماًل  عرفی،  حجاب  اسالم  از  پیش  تا  ایران  در 
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داشت، اما کارکردش تنها به اُبژه انگاری زنان محدود 
نمی شد. حجاب عرفی در دوره ساسانیان بیش تر برای 
درباری  و  الیت  زنان  امروز  اصطالح  به  و  دربار  زنان 
بود، به عبارتی دیگر برای تمایز زنان درباری و الیت با 

زنان کارگر و دیگر زنان معمولی.
در مورد حجاب شرعی به آیه های 30 و 31 سوره نور 
لِْلُمْؤمِنِیَن  »ُقْل  گوید:  می  که  کنم  می  اشاره  قرآن  در 
أَبَْصاِرِهْم...« و سپس به زنان نیز توصیه می  وا مِْن  َیُغضُّ
...«، و این  کند: »َوُقْل لِْلُمْؤمَِناِت َیْغُضْضَن مِْن أَبَْصاِرِهنَّ
به مرد می گوید  تعبیر عادالنه ای ست که نخست  چه 
که باید از نگاه اُبژه گونه به زن چشمانش را فرو ببندد، 
قرآن  که  است  آن  دهنده  نشان  این  زنان.  به  سپس  و 
به کار می بردند، مد  حجاب را آن گونه که ساسانیان 
نظر ندارد. به عبارتی دیگر می خواهد بگوید که حجاب 
و آن پرده ای که می بایست میان دو جنس ماده و نر 
باشد، در مورد هر دو جنس کارکرد دارد. می دانیم که 
که  سرزمین،  آن  در  زنان  پوشش  و  عربستان  فرهنگ 
بی شک فرهنگ اش اگر نه فروتر از فرهنگ ایران و 
ساسانیان، اما فراتر از آن نبوده است، فرهنگی متفاوت 

بود. 
کتاب  از  هایی  بخش  در  ترکاشوند  امیرحسین  آقای 
پیامبر”،  دوران  در  شرعی  “حجاب  اش،  پژوهشگرانه 
به شرایط تاریخی/ جغرافیایی عربستان و نحوه زیست 
فرهنگی آنان اشاره می کند و می گوید )نقل به مفهوم( 
بوده  ای  گونه  به  پوشیدن  لباس  نحوه  عربستان  در  که 
که در هنگام نشستِن زنان و مردان روی زمین، گاهی 
به  یقینًا  ست  بدیهی  است.  بوده  پیدا  آنان  فرج  اوقات 
پوشاندن  به  اشاره  نخست  قرآن  که  است  دلیل  همین 

فروج – در هر دو، زن و مرد – می کند. 
تنها در همین ویژگی ها  تفاوت این دو حجاب را من 
تغییر  توان  می  را  توصیه  این  کنم  می  فکر  و  بینم  می 
و به عبارتی تصحیح و تکامل حجاب عرفی به حجاب 
شرعی دانست. بنابراین حجاب شرعی، حجابی ست که 
شرع مقدس اسالم برای زنان مسلمان تعیین کرده است.

تعیین کرده است.
مذکور  گزارش  در  که  عرفی  حجاب  بر  تاکید   

وجود دارد، به چه معناست؟ 
نیت  توانم  نمی  عرفی  حجاب  بر  تاکید  مورد  در  من 
و  متخصصین  نظرهای  نقطه  به  اگر  اما  کنم،  خوانی 
اشاره  مورد  گزارش  در  نظرهایشان  که  کارشناسانی 
آمده است دقت کنیم، متوجه می شویم که تاکید آنان 
بر حجاب عرفی به دلیل بدفهمی و نادرست اجرا کردن 
و در نتیجه ناکارآمد بودن و نحوه نادرست طرح صیانت 
بر  آنان  است.  بوده  شرعی  حجاب  و  عفاف  حریم  از 
با بدحجابی -همان  این نظرند که روش اجرای مبارزه 
طور که پیش تر گفتم-، روشی درست و کارآمد نبوده 
است. کارشناسان مزبور به مواردی از این دست اشاره 

می کنند:

- زمینه فرهنگي اجتماعي 
- کار فرهنگي و آموزشي 

در  حجاب  خصوص  در  گرایي  هم  و  توافق  عدم   -
دستگاه ها و دولت و مجلس 

اجتماعي و زمینه هاي فرهنگي  نیازمند)ی( پشتوانه   -
اجتماعي

- سبب لجبازي مردم با نظام 
- اگر هزینه بدحجابي خود را پرداخت کني مي تواني 

بدحجاب باشي
- و غیره

اجازه بدهید من به چند مورد از اظهار نظر کارشناسان 
حوزه حجاب که در مخالفت با گزارش طرح مزبور در 

پیوست1 از بخش پیوست ها آمده است اشاره کنم:
حجت االسالم و المسلمین علي جعفري )پیوست ها – 

پیوست 1(
به  توسل  بدون  بدحجابي  مجازات  تشدید  مخالف 
حال  در  هستم.  اي  مشاوره  و  تربیتي  هوشمند  سیستم 
هستیم  جامعه  در  بدحجابي  مدیریت  نیازمند  ما  حاضر 
کنار  در  سلبي  و  ایجابي  بعد  به  توجه  مستلزم  این  و 
نیازمند  نیز  مالي  جریمه  مورد  در  است.  یکدیگر 
بدحجابي  نوع  و  میزان  با  متناسب  اطالعات  پردازش 
هستیم که به نظر نمي رسد راهنمایي و رانندگي بتواند 

در این زمینه موفق باشد. 
حجت االسالم و المسلمین زیبایی نژاد: )پیوست ها – 

پیوست 1(
اجرا شود که  توانست موفق  این طرح مي  در صورتي 
دولت و دستگاه هاي دولتي همگي همراه بودند و کار 
اما  داشت.  وجود  آن  درکنار  نیز  آموزشي  و  فرهنگي 
مختلف  اجزاي  هماهنگي  عدم  علت  به  حاضر  حال  در 
مدیریتي، سیاستگذاري و نظارتي در کشور و هم چنین 
عدم توافق و هم گرایي در خصوص حجاب در دستگاه 

ها و دولت و مجلس موافق طرح نیستم.
 – ها  )پیوست  اموري  المسلمین  و  االسالم  حجت 

پیوست 1(
این جنس قوانین اجتماعي نیازمند پشتوانه اجتماعي و 
حجاب  مسئله  هستند.   اجتماعي  فرهنگي   هاي  زمینه 
حوزه  در  اجتماعي  مسائل  ترین  جزو حساس  عفاف  و 
متفاوتي  هاي  واکنش  با  که  باشد  مي  خانواده  و  زنان 
این طرح فاقد زمینه فرهنگي اجتماعي  روبه رو است. 
است و مسلًما سبب واکنش هایي خواهد شد و نه تنها 
زا  آسیب  بلکه  شود،  نمي  محسوب  جلو  به  رو  حرکت 

خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین زائري )پیوست ها – پیوست 

)1
ادارات  در  حجاب  رعایت  لزوم  با  مرتبط  مواد  موافق 
خصوص  در  دارند  حق  دولتي  ادارات  که  چرا  هستم 
که  هرچند  کنند.  اظهارنظر  خود  کارکنان  پوشش 
در  آن  اراده  نمي گردد چون  اجرایي  مواد  این  معتقدم 
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ادارات وجود ندارد.
دلیل،  چند  به  هستم   )1( ماده  مخالف  این  وجود  با 
ندارد،  وجود  کشور  در  آن  اجراي  توان  که  آن  اول 
مقابل  تنها  و  به صوررت ظاهري  سبب مي شود صرفا 
دیدگان اأموران راهنمایي و رانندگي به رعایت حجاب 
مي  نظام  با  مردم  لجبازي  سبب  نکه  آ  دوم  بپردازند، 
هزینه  اگر  گوید  مي  صراحتًا  طرح  این  نیز  سوم  شود، 
بدحجاب  تواني  مي  کني  پرداخت  را  خود  بدحجابي 

باشي.
کارشناسان  گزارش  این  در  که  کنم  اشاره  است  الزم 

غیر روحانی نیز نقطه نظرهایی مشابه دارند.
اما این که می پرسید این به چه معناست، باید بگویم، 
بندی  جمع  را  حجاب  حوزه  کارشناسان  نظرهای  اگر 
کنیم به این نکته می رسیم که روش برخورد و مبارزه 
با حجاب به این شکلی که در چهل سال پس از انقالب 

اسالمی صورت گرفته، مفید فایده نبوده است. 
به زعم من فرهنگ سازی اجتماعی و دینی در چارچوب 
نگرش نواندیشانه تفسیر و تاویل روزآمد از فقه شیعی، 
از  یکی  است،  دین  حوزه  پژوهشگران  همه  مرجع  که 

مفیدترین و موثرترین روش ها می تواند باشد.
 آیا می توان آن را تغییر نگرشی به مسئله حجاب 

توسط مسئوالن در ایران قلمداد کرد؟
تغییر  ایران،  قاطع می گویم که مسئوالن در  با ضرس 
با  اسالم  در  حجاب  ندارند.  حجاب  مسئله  به  نگرشی 
درونی  امری  و  باور  مسئوالن،  و  فقها  و  فقه  به  توجه 
شود.  می  محسوب  اسالم  اولیه  اصول  از  و  است  شده 

نظرهایشان  که  روحانیونی  که  روست  همین  از  شاید 
که  شرعی  حجاب  به  باورمند  عمیقًا  آوردم،  باال  در  را 
مصداق همان آیه های قرآن کریم و به زعم آنان الزم 

االجراست، هستند.
بیش  در  بلکه  ایران  در  تنها  نه  که  کرد  نباید  فراموش 
)با  تر کشورهایی که شهروندان مسلمان دارد، حجاب 
طبیعی  امری  شهروندانشان  تر  بیش  برای  شکلش(  هر 

و عرفی ست و می بینیم که بسیاری از شهروندان این 
کشورها، حتی بدون هیچ اجباری به آن باورمندند و آن 
را درونی ایمان خود کرده اند. بنابراین به نظر من همین 
پرداخته  حجاب  مسئله  به  اسالمی  جمهوری  که  قدر 
اصالح  به  باور  پذیرفتن  و  تمایل  از  نشان  خود  است، 
و روزآمد کردن تفسیر و تاویل این دستور دینی دارد. 
به ویژه این که تقریبًا همه کارشناسان به بررسی دوباره 

روش های اجرایی این مسئله نیز تاکید کرده اند. 
برای  ایران  حکومت  که  سلبی  های  سیاست   
گرفته  کار  به  گذشته  های  دهه  طی  در  حجاب 
چندان  نظر  به  ارشاد(،  گشت  آن  نمونه  )بارزترین 
بار  به  را  عکسی  نتایج  حتی  و  نبوده  آمیز  موفقیت 
آورده است. به نظر شما این سیاست ها تا چه زمان 

قرار است ادامه داشته باشد؟
این  و  نبوده  آمیز  موفقیت  که  فرمایید  می  درست  بله 
گرفته  صورت  ناموفقیتی  همین  تایید  در  اساسًا  طرح 
است. البته قرار نیست این سیاست ها ادامه داشته باشد، 
زیرا اگر این طور بود دیگر نیازی به تهیه طرح مزبور 
پژوهشگری  این  دلیل  ست  بدیهی  داشت.  نمی  وجود 
بوده است و همان طور که گفتم و  به همین خاطر  هم 
از  مسلمًا پس  اشاره کردم،  نظر کارشناسان  از  نقل  به 
به نتیجه رسیدن بازنویسی و بازخوانی دوباره آن، این 

طرح می تواند کارآمدی پیدا کند.
حال  »در  گزارش  این  انتشار  دلیل  شما  نظر  به   
است،  ساله  چند  پژوهش  یک  نتیجه  که  حاضر« 

چیست؟
بدون شک، همان گونه که کارشناسان روحانی و غیر 
آن  دلیل  اند،  اشاره کرده  این طرح  با  روحانی مخالف 
ناکارآمدی و نتیجه ندادن روش هایی ست که تاکنون 

در این مورد صورت گرفته است. 
 به عنوان سوال آخر بفرمایید که آیا شما امیدوار 
حق  اسالمی  جمهوری  نظام  در  روزی  که  هستید 

حجاب اختیاری به رسمیت شناخته شود؟
این  در  توانم  می  نه  و  هستم  پیشگو  نه  من  متاسفانه 
این  که  بگویم  توانم  می  تنها  کنم!  خوانی  نیت  مورد 
مسئله هم شاید اگر الزم باشد و زمانش برسد امکانش 
باشد. در عین این که به هیچ وجه باورمند به این نیستم 
که نظام جمهوری اسالمی تا زمانی که بر اساس قوانین 
به  اقدام  کند،  می  اسالم حکومت  و  قرآن  دستورات  و 
با موازین قرآن و اسالم نمی خواند،  انتخابی که  چنین 

بکند. 
بدیهی ست نباید فراموش کرد که روشنفکر و شهروند 
می  اسالمی  و  دینی  جوامع  در  که  طرفی  بی  و  منصف 
زید، باید این واقعیت ها را در سطح جامعه اش بپذیرد 
این که خوِد حاکمیت در پی تصحیح و ترمیم  به ویژه 

موارد مشکل زای آن هست.  

 با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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کتاب جنجال برانگیز “حجاب شرعی در عصر پیامبر”، نوشته امیرحسین 
به  موفق  که  کتابی  است.  دینی  متون  و  قرآن  پژوهشگر  ترکاشوند 
دریافت مجوز از وزارت ارشاد نشد و در نتیجه هیچ گاه به صورت 
بهار سال1390، در فضای مجازی  اما در  رسمی منتشر نشده است، 
منتشر و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت. نویسنده در این کتاب 
که در واقع حجاب زن مسلمان را به چالش می کشد و می گوید اسالم 
اصراری بر پوشش زن در برابر مردان نامحرم ندارد، فرضیه اش این 
است که حجاب شرعی در زمان پیامبر اسالم به این اندازه نبوده و نهایتًا 
چیزی در حد پوشاندن تنه و ران و بازو بوده و هم چنین اسالم اصراری 

بر پوشش زن در برابر مردان نامحرم ندارد.
آقای ترکاشوند که در پیشگفتار کتابش می نویسد: »در این تحقیق 
درصدد هستم تا تصور مسلمانان در مورد میزان حجاب شرعی زنان 
مومن آن روزگار را منطبق بر واقعیت کنم، و در این راستا مواضع 
واجب الستر و نواحی جایزالکشف آنان را تبیین نمایم... حرام نبودن 
با احکام  کشف وجه، کف، مو، گردن، ساعد، قدم و ساق، مطابقت 
جاری در صدر اسالم دارد«، در مورد هدف این کتاب هم آورده است 
که: »تمام تالش کتاب همین است که ابتدائًا نشان دهد مردم در ماقبل 
بعثت چه قسمت هایی از اندامشان به وسیله جامه و لباس، پوشیده و چه 
قسمت هایی لخت و بی جامه بود تا سرانجام، واکنش جامعه اسالمی و 

در راس آن قرآن را در قبال آن به دست آورد«.
کتاب مورد اشاره سه بخش عمده دارد: “بخش یکم: وضعیت پوشش 
پیش از اسالم و واکنش مسلمانان به حجاب”، “بخش دوم: بحث هایی 
درباره آیات قرآن”، و “بخش سوم: مباحث فقهی )بررسی تطابق آرای 

فقهی با میزان حجاب شرعی در عصر پیامبر(”.

در بخش دوم، یک نمونه از استدالالتی که تفسیرهای موجود از آیات 
قرآن را رد می کند، مربوط به آیه 31 سوره نور است: »“َولْیْضِربَْن 
” ]باید روسری های خود را بر گریبان خویش  بُِخُمِرِهنَّ َعَلی ُجیوبِِهنَّ
زنند[، داللت بر حجاب سر و گردن ندارد، بلکه مقصود از آن، این است 
که زنان با پارچه ای، شکاف های بدن خود را بپوشانند، یعنی مقصود 
آیه، پوشاندن شکاف عورت )و شاید عالوه بر آن، شکاف بین پستان 
ها( است. البته به عنوان احتمال سوم ممکن است مقصود پوشاندن 
شکاف های جامه )که از میان آن عورت زنان آشکار می شده( باشد. 
بر روسری  کلمه “خمار” داللتی  اوالً  این است که  این ترجمه  دلیل 
نمی کند، بلکه هرگونه پوشاکی )به ویژه لُنگی که برای پوشش پایین 
تنه به کار می آید( می تواند باشد، و ثانیًا “جیب” به معنای “گریبان” 
نیست، بلکه به معنای هرگونه شکاف است؛ و لباس های آن زمان 
کاماًل ندوخته بوده و از شکاف تک پارچه ای که زنان برای پوشش 
عورتین خود استفاده می کرده اند، گاهی عورت هم معلوم می شده 
است؛ لذا آیه از زنان خواسته، شکاف های بدن )عورت، و احتماالً بین 
پستان ها( یا شکاف جامه های خود که عورت را نمایان می کند، با 

پارچه ای بپوشانند«.
در بخش سوم که نظرات فقها درباره حجاب مطرح شده است، ضمن 
نادرست خوانده شدن دیدگاه مشهور فقها درباره حجاب شرعی زنان 
که “پوشاندن همه اندام به غیر از وجه و کفین” است، شواهدی از قول 
برخی از فقهای قرون دهم و یازدهم آورده شده که نشان می دهد میزان 
الزم برای حجاب از قول آنان، “پوشاندن تنه، ران و بازو” است و 
حتی در قرن چهارم فقیهی رای به این داده است که حجاب شرعی الزم 
برای زن در حد “پوشاندن عورتین” است. نویسنده با بیان این نظرات 
استدالل می کند که اسالم بنا بر دغدغه جلوگیری از رخ دادن روابط 
جنسی آزاد در جامعه، این حد از حجاب را تعیین کرده است و اساس 

مطرح شدن بحث حجاب ارتباطی به عفت و حیا و غیره ندارد.
امیرحسین ترکاشوند در یکی از جلسات نقد کتابش اظهار داشته است 
لباس و جامه  با جامه اشتباه گرفته شود. حجاب  نباید  که: »حجاب 
نیست؛ لباس و جامه بر اساس اقلیم، گرما و سرما، کم و زیاد می شود، 
در حالی که حجاب برای پوشاندن اندامی است که نمایان شدن آن ها 
موجب گناه می شود. باید بدانیم پوشاندن کدام اندام ها واجب است و 

کدام اندام ها با نمایان شدنشان ایجاد گناه می کند«.

     چیستی حجاب از دیدگاه 
پژوهشگران عصر نو
نام کتاب: حجاب شرعی در عصر پیامبر

نویسنده: امیرحسین ترکاشوند
تاریخ انتشار: 1۳۹۰
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