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  پژوهى مسئله حجاب  سياست ىبرا ىچارچوبى انتقاد

  ؛ در جمهوری اسالمى ايران

  معه ايرانشدن جا عرفى ىمنطبق بر نظريه و الگو

  ∗∗∗∗مجيد امامى سيد

  چكيده
های  گيـری يكـى از ضـرورت های پـى كاركرد ها و كژ اصلى مقاله حاضر، كاركرد مسئلۀ

يعنى تمايز جنسيتى  -ترين مسائل فرهنگى جهان معاصر  حكومت دينى است كه از پيچيده
شناسـى  رويكرد نگارنده در اين جامعه. بهره نيست بى - يابى بدن و بحران جنسى و هويت

چارچوب نظری عرفى شدن بوده كه خود باب مستوفايى از مباحث  كارگيری به حجاب،
تواند نسبت بـه  ليكن با پذيرش اين اصل كه حكومت اسالمى نمى ،موافق و مخالف است

های محتمل و عملـى  كاركردها و پيامد تفاوت باشد، در پنج محور به كژ احكام االهى بى
گـذاران و مجريـان فرهنگـى  سياسـت توجـه داختـه شـده تـااجرا و تحقق چنـين امـری پر

 ،ديـن و فرهنـگ جلـب كـرده باشـد و البتـه oاجتماعى را بـار ديگـر بـه معـادالت پيچيـد
گيرانه، بازانديشانه و حفاظتى را به مجمـوع راهبردهـای ارتقـا و بهسـازی  های پيش فرايند

و از اسـناد، اخبـار و تحليلى و توصيفى است  ،روش پژوهش .حجاب و آراستگى بيفزايد
اين مقالـه در ضمن،  .مشاهدات ميدانى و سياستى، در كنار منابع اوليه بهره برده شده است

oنظـام بـا  رويـارويىاز راهبردهـا و تحليلـى محيطـى از  ای بندی توصـيفى طبقه دربردارند
 . باشد مسئله بدحجابى مى

  ها  اژهو كليد
جامعـه، راهبردهـای بهسـازی و ارتقـاء حجاب، بدحجابى، عرفى شدن دين، عرفى شـدن 

  .حجاب
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  طرح مسئله

بسـيار  امری -شود با همان معنايى كه در دورo معاصر مطرح مى -داری و حجاب  پوشش، بدن
بـا انـواع شـدن  نظيـری بـرای خلـط است، به اين معنا كه اسـتعداد بىدر امور فرهنگى حساس 

از نظـر روش پـژوهش الزم اسـت تـا  رو، ايـن از. حواشى و مباحث مرتبط و غير مـرتبط دارد
دربـارo هـر موضـوع در جهـان . بـا آن برخـورد كنـيم» موضـوع«و نـه » مسـئله«يـك عنوان  به

. نهايت بحث كرد اما مسئله، حدود و ثغور پاسخش را با خود همراه دارد توان بى اجتماعى مى
يكى . كند پيدا مىاش اهميت  در همين راستا، تحليل و شكست مسئله به اجزاء و عناصر واقعى

و پافشاری برحجاب در برخى جوامـع غربـى،  ظاز نقاط جالب در اين مسئله اين است كه حف
شود و بـرای جلـوگيری از آن  قلمداد مى» سكوالريزاسيون«حركتى خزنده عليه ارزشى به نام 

كشـف «كـه  حالى در) 1فرانسـه ماننـد(رود  های غربى بـه كنـار مـى حتى برخى از ديگر ارزش
در اين سـوی جهـان، آخـرين مرحلـه از تحقـق فرهنگـى اجتمـاعى ليبراليـزم تصـور » ابحج
و نيـز اجبـار حجـاب خـود در منظـر برخـى ) تركيه اواخر قرن بيسـتم و تـونس مانند(شود  مى

 ــ  مكتبـى از سوی ديگـر ماهيـت. شدن را افزايش داده است روشنفكران ايرانى احتمال عرفى
 از ايـران اسـالمى جمهـوری در نـرم امنيـت شـده تـا مسـئلۀباعـث  اسالمى نظام ايدئولوژيك

 نـرم امنيـت نيـز مسـئلۀ سكوالرهای  نظام در برخوردار باشد، هرچند باالتریويژه و  جايگاهى
 مظـاهر بـا -اروپـاويـژه  و بـه - غـرب در كه است دليل همين است و دقيقاً بهويژه  توجه مورد

  . ودش مى جدی برخورد) حجاب( همچون تدين اجتماعى
و تهـاجم  جنگ نرم یها مشكله از به هر حال حجاب، پس از سه دهه خود را در حد يكى

 از پوشــشو  كـه حجـاب رسـد مـى نظـر بـه نكتــه ايـن بـه توجـه فرهنگـى مطـرح كـرده و بـا
 تضـعيف اسـالمى نظـام در. اسـت ايـران اسـالمى جمهـوری در نرم امنيت اصلىهای  شاخص

 دينـى ماهيـت چراكه دارد؛ مستقيمای  رابطه نظام ساسا تضعيف با جامعه» دينىهای  شاخص«
ضروری  پايه سويى از. يابد استمرار جامعه های ايدئولوژيك زيرساخت تا كند مى ايجاب نظام

ويژه مسـيحيت،  است و در همـين مقولـه، از بسـياری اديـان بـه» شريعت« ناپذير اسالم و تعطيل
ضـمن . اسـت مقـدس شـرع عينـىو  رزبـا مصـاديق از يكى پوششو  حجاب. شود متمايز مى

 افكار درو  است شده شناخته جهانيان ميان در اسالم شريعت از نمادیعنوان  به حجاب كه اين
 ديـن بـه او بندی حداكثری پای برای مسلمان، ميزانى فرد يك سوی از آن رعايت دنيا عمومى

                                                        
 منع دولتي هاي مكان و ها ها، دانشگاه  مدرسه در اسالمي حجاب داشتن از را دختران 2004 سال از فرانسه كشور قوانين. 1

   .)كبير مرمر ، ترجمة3489 شماره يازدهم ، سال1383 شهريور 17 شنبه سه همشهري، روزنامه. »انسويفر استثناي«(كند  مي
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مى، در تقويـت ايـن های غربى در برابـر برپـايى انقـالب اسـال آيد، موضع رسانه مى حساب به
 . تصوير عمومى بسيار مؤثر بود

شـوند،  نمى محدود فرهنگى امنيت به حوزه تنها تهديدات اين كه كرد اشاره بايد سويى از
 اسـت روشـن مثال برای. دارد اجتماعىو  سياسىهای  حوزه در مخربى تأثيرات آن نتايج بلكه

 مرسـوم امـری حجـاب تـاكنون - دينى و سنتىهای  پايه اساس بر - كهای  جامعه قتى درو  كه
و  افـراد اجتمـاعى روابـط شـود، مـى بـدل اگيـردارو  بيمـاری يـك بـه بـدحجابى پديدo بوده،

 اساسـى ركنعنوان  به خانواده بنيان در تزلزل آن روشن نتايج اولين از. شود متاثر مى تعامالت
 تفكيـك معنـای ته، بـهالب( ايران در سكوالريسم به از سوی ديگر گرايش. اجتماع سنتى است

 /@Lـ�( است شده گزارش گسترش حال در فردی لحاظ هشتاد، به دهه آغاز در) سياست از دين

c�d  א�?�
�: \א �-�،  (. 

مجـاز نبـودن حكومـت اسـالمى بـه و  حوزه اينهای  پيچيدگى به با توجه به اعتقاد برخى،
ى برای مبارزه با بدحجابى، مداخالت دينى و عدم سابقه شفاف در تاريخ اجرای حدود اسالم

 بـه ليبـرال نگـاهى مخالفان، اين موضع را. شده است خودداری مقوله اين به پرداختن از اساساً 
 همچون معضالتى با قهری برخوردهای ازای  مقابل؛ تجربه در .)�%�����e( اند دانسته مسئله اين

 كـه چنـدان آن افزون بر هك است رسيده ثبت جمهوری اسالمى ايران به كارنامه در بدحجابى
  . داردوجود  جدی ترديدهای آنها نيزبودن  اثربخش نبوده در باب زيبنده

 Weaced(قِلِقـى مسـئلۀ پيچيـده و بـدحجـاب، فرضيه حاكم بر ايـن تحقيـق آن اسـت كـه 

Problem ( احتمال است كه) دوچنـدان ارتجربه جمهوری اسـالمى  در 1شدن عرفى) امكاننه 
نيز بـرای اثبـات مـدعای خـويش بـه ) سكوالريزم(حاميان عرفى گرايى و برخى  ساخته است

از جمله تاكيد بر (داشتن اهداف اسالمى در حكومت شدن و  همين مسئله متوجه شده و عرفى
؛ هرچند اين تحليل بيشـتر )&��: ؛ �5א�1א%7���: �4�ש( اند را الزم و ملزوم دانسته) اجرای احكام

�Aـ��� ( يحى مبتنى است و مورد نقد فراوان قـرار گرفتـه اسـتبر ساخت دينداری و جامعۀ مس

عوامـل مقـوم و مـؤثر بـر ايـن احتمـال . كننـده اسـت اما همچنان احتمالى مهم و نگران ،)Dא/8א7
فشار سياسى غرب عليه موجوديت عينى و نمـادين انقـالب اسـالمى كـه بـه ) الف: عبارتند از

نـگ برهنگـى منتشـر در سـبك زنـدگى گسـترش فره) ميده اسـت؛ بانجاشبيخون فرهنگى 
شده و آمريكايى امروزكه تقاضای مؤثر و گرايش به بدحجابى را افزايش داده اسـت؛  جهانى

 ٢.ها و نامعـادالت جنسـى در جامعـه ايـران های جمعيتى و جنسيتى، حساسـيت تحول متغير) ج
                                                        

نيـز  » دنيـوي شـدن  «اسـتفاده شـده، هرچنـد معـادل     » سكوالريزاسـيون «شدن بـراي   در سرتاسر اين مقاله از معادل عرفي. 1
  . رساست، اما داللت معنايي عرفي در مقابل قدسي باالتر است

در دوره )1386مطهري، (نيست كه اسالم و فرهنگ اصيل جامعه ما اخالق و نظام جنسي كارآمدي داشته است شكي  .2
← 
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ــا( ــل ق ــه) ؛ د)بلىعل ــوار جامع ــداران، فرهنگ راه دش ــاع دين ــذيری در اجتم ــازی پ ــى و  س دين
ريزی اجتماعى بـر اسـاس احكـامى كـه هنـوز پايگـاه و زبـان اجتمـاعى سراسـری پيـدا  برنامه
هـای علميـه مـا  برای مثال، يك درس خارج فقه در حـوزه مسـئله حجـاب در حوزه. اند نكرده

نظــام اســالمى در ايــران و رهبــران آن بــه تــالزم فقــه و اگــر چــه . تــاكنون ديــده نشــده اســت
امـام ( دانـد فلسفۀ عملى تمام احكام مى دهند و حكومت را عى اهميت مىسياستگذاری اجتما

به ايـن معنـا كـه بايـد در فراينـد . پيدا نكرده استو عملى  علمىامر عينيت ليكن اين  )خمينى
 . های علميه مورد اهتمام قرار بگيرد طبيعى توليد و پااليش احكام در حوزه

 : عبارتند از ا پاسخ دهدهايى كه اين مقاله قرار است به آنه پرسش

داعيه اجـرای حكمـى ماننـد حجـاب در عرصـه عمـومِى يـك جامعـه اسـالمى، از منظـر  -
  سكوالريزاسيون ؛ چه تهديدهای محتملى را درپى خواهد داشت؟ 

  در ايران دارد؟ شدن  های محتمل عرفى مسئله حجاب نفياً و اثباتاً چه نسبتى با راه -
هايى از  و نظـام فرهنگـى آن در ايـن حـوزه، چـه آسـيب تصرف جمهوری اسالمى ايران -

  داشته است؟ شدن، در پى  دريچه عرفى
و ) های محتـوا و روش شـيعى آن هم با ظرفيت(» نظام سازی اسالمى«نگارنده با فرض تفاوت 

كه در نقد روشنفكری دينى به جمهوری اسالمى مورد غفلت قـرار » ايدئولوژيك كردن دين«
داند، اما دربـارo  نمىشدن  احكام در حوزه عمومى را مايه و مستلزم عرفىگرفته، نفس اجرای 

. بـرد گرايـى مى هايى نسبت به اجرای احكام، بـيم بـر رسـوخ عرفى ها، سطوح و واكنش شكل
موضوع حجـاب البتـه، از آن جهـت . گيری است با شفاف سازی آن در صدد پيش رو، اين از

. شـود ترين مصداق فروضى است كه در مقاله طرح مى هب  ترين و مبتال انتخاب شده كه ملموس
پژوهى است؛ چرا كـه بـه  بر همين اساس، بايد گفت كه اين پژوهش از سنخ مطالعات سياست

های عمومى رسمى و غير رسـمى بـر جامعـه  های تدوين يا اجرای خط مشى چگونگى و پيامد
  . نظر دارد

  چارچوب نظری. 2

  دين. 1.2

شناسـى ديـن ناچـار از ارائـه  ژوهشـى ماننـد ديگـر مطالعـات در جامعهرسد چنـين پ به نظر مى
از . باشد تا در بنا و روبنا از كيفيت استداللى و انسجام برخوردار باشـد تعاريف مفاهيم مبنا مى

                                                                                                                                 
←  

معاصر همگام با ديگر اجزاء و ابعاد فرهنگي ما كه مورد غفلت، ركود، هدم و اضمحالل قرار گرفت، نظام جنسي نيـز  
  .شدمتاثر شد و در قبال جايگزين غربي وارداتي نيز منفعالنه برخورد 
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توان به ذاتى و كاركردی تقسيم كرد ما نيزاز ميـان تعـاريف فـراوان  يك حيث تعاريف را مى
����D،  ש5א.�(يك تحويلى و غير تحويلى ارائه شده برای دين، به تفك :�%نيز توجه خواهيم ) 

قـدرت كـارگزاری  باورها، اعمال و نهادهايى كه زيربنای آنها وجود ذواتى با ،بروس: داشت
توانـد اوضـاع و  فراگردهای دارای معنا و مقصود اخالقى است كه مى قدرت غيرشخصى يا يا

ايـن يـك . دانـد مى» ديـن«را  مـور انسـانى مداخلـه نماينـددر ا تنظيم كنند يـا احوال انسانى را

ـ��*(تعريف ذاتى و تحويلى مناسـب از ديـن اسـت  :�� راروی ازاز سـوی ديگـر، ديـن فـ. )%

��، שـ5א.� �Dـ�( خوانده شـده اسـت ماديت، منيت و موقعيت :&3� ديـنمعتقـد اسـت  برگـر .)
من آن اسـت كـه نظـم بشـری بـه ضاو  سهمى راهبردی در تالش بشر برای ساختن جهان دارد

ی به عنوان وجود دين تالشى جسورانه برای درك تماميت عالم به. تمام هستى فرافكنده شود

��8( است لحاظ انسانى، مهم ،�%:� :��
+ �TU אD ש5א.�،  ،�� :&&� (.  

  عرفى شدن. 2.2

هرچنـد  -ه مدرن شناسى است كه دربارo دين در دور گذاران اثرگذار جامعه ماكس وبر از پايه
دهـد كـه  او توضـيح مى. گـذار يـك سـبك فكـری بـود پايه -غير مستقيم اما متقن و تطبيقـى

. عقالنيت و سازمان اداری امكان كنترل مؤثر بر طبيعت و جامعـه را بـه بشـر نـوين داده اسـت
خدا مرده است بلكه بـرعكس معتقـد اسـت كـه : ناظر بر اين نيست كه شدن وی  بحث عرفى

ين خدايان فراوان متنازعى كه نه به طور انفرادی قدرتى دارند و نه بـه طـور جمعـى، جامعه نو
هـای معرفـت مايـه  فزاينده تمام حوزهشدن  توسعه مستمر علمى و تخصصى. آورد به وجود مى

تواننـد ادعـای هـيچ ارزش مطلقـى  ها نمى شـمار شود، اما اين بى شمار از واقعيت مى تفاسير بى
افسون زدايى، چند : را توسعه دادشدن  آگاهى نوين در سه مرحله مهم عرفىاين . داشته باشند

نيز اشاره داشت كه تغيير اجتمـاعى،  دوركيم .های محدود پارگى، و كشمكش بين جهان بينى
خدايان قديم در «بخشيد مرتفع ساخته است؛  مرزهای سنتى را كه به زندگى معنا و انسجام مى

در دوره انتقـالى » اند اند و خدايان ديگر هنوز متولـد نشـده ر مردهت هستند يا پيششدن  حال پير
هنجـــاری و  هـــای ســـنتى هنجـــاری و صـــور جديـــد و جـــدان جمعـــى، بى بـــين نظام

قابـل تـوجهى وجـود دارد كـه در افـزايش نـرخ خودكشـى انعكـاس ) uncertainty(ثبـاتى بى
��\���، ( يابد مى  :&�& (.  

تجسـم عنـوان  بـه -داری  ايـن بـود كـه؛ سـرمايهن شـد نظريه مشخص و بر در بـاب عرفـى
هـای متفـاوت  حوزهشـدن  موجب تمايز نهادی و فرهنگى و تخصصى-اقتصادی عقالنى شدن

در حالى كه حيات اجتماعى  .)�%��، �
�(شود  اجتماعى يعنى سياست، اقتصاد، دين و اخالق مى
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كنند  عاليت مستقل عمل مىهای ف شود، هر يك از حوزه يك كل محاسبه پذير تر مىعنوان  به
اين تغييرات نهادی تجربه بشری را . و هيچگونه ادعای ارتباط عام يا مرجعيت همگانى ندارند

. خـورد كند و يك بحران وجودی در ارتباط با معنای حيات بـرای فـرد رقـم مى دگرگون مى
ه بايـد شـود و او همـوار دين به روابط بين شخصى محدود و از روابط عمومى فـرد خـارج مى

��\���، ( دست به گزينش بزند  :&�� (.  
فرايندی است كه طـى آن، موقعيـت و اهميـت ديـن نـزِد » شدن عرفى«، زند شجاعىبه نظر 

هايى تنها دنيوی از تعاليم و غايات دينى غالب  يابد و برداشت فرد و در عرصۀ اجتماع تنزل مى
��ש5א.� ��D، ( شود مى:( . 

كـاهش اهميـت ) الـف: دانـد هـا مى ويژگىيتى اجتماعى با اين را وضعشدن  ، عرفىبروس
نهادهـای هـا و  كاهش اعتبـار اجتمـاعى نقش) ها و نهادهای غيردينى؛ ب دين برای اداره نقش

ها و  مـردم در اعمـال دينـى، در ميـزان بازنمـايى ايـدهشـدن  كاهش در ميزان درگير) دينى؛ ج

��*،( رويه دينىهای زندگى با  بهكردن ديگر جن عقايد دينى، و در ميزان تنظيم��� :��(.  

  ) سيوناسكوالريز(های عرفى شدن  نظريه. 3.2

  ادواری) الف

توان تابع ادوار جهان مدرن و تحـوالت وضـعى و انتقـالى  را مىشدن  مفهوم و نظريه عرفى
 : شناسيم مى را از هم بازشدن  بر اين اساس سه دوره عرفى. آن دانست

شدن در اين دوره و مفهوم مساوق با كاهش تقاضـا بـرای ديـن  عرفى(سكوالريزاسيون . 1
 ) .در زندگى مدرن است

نتيجـه  شدن در اين نگاه، تنوع در عرضه كاالی دينى و در عرفى(پُست سكوالريزاسيون . 2
 ) .تر را نشانه گرفته است رقابت سخت

ــو. 3 ــيون  ن ــم (سكوالريزاس ــه چش ــا ب ــى در اينج ــوم قبل ــى از دو مفه ــورد؛ در  مىتركيب خ
شـود و  سكوالريزاسيون جايگاه و ساحت دين پايدار است، اما دينداری دائماً دگرگـون مى نو

 . )چنينى از عصر حاضر دارند ای اين برخى انديشمندان، تلقى. ماهيتى متلون دارد

   موضوعى) ب

طـور غيـر مصـرح بـه يـك يـا بيشـتر از سـه  شناسان حتـى بـه شدن، جامعه در ادبيات عرفى
اين سه موضوع عبارتند از فـرد، . اند هستند، توجه داشتهشدن  خوش عرفى ضوعى كه دستمو

را از ) انـزوا و تنـزل سـاختاری ديـن(عمـومى شـدن  بـرای مثـال، برگـر عرفـى. جامعه و ديـن
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جا كـه  از آن. كند تفكيك مى) فقدان مقبوليت دين در سطح تجربه انسانى(فردی شدن  عرفى
ها بـا  ر نمادهـا، باورهـا و شـعائر دينـى را در اختيـار نـدارد، انسـانمسيحيت سنتى ديگر انحصا

آميز  تواننـد بـه شـكلى موفقيـت شـوند كـه نمى رو مى های متعارض اعتقادی بسياری روبه نظام
های دينـى، لـرزان و  ديـدگاه» سـاختار مقبوليـت«در نتيجـه . واقعيت اجتماعى را معنادار كنند

  : شود آميز مى مخاطره
هايى از اقتصاد كه توسـط فراينـدهای  در آن بخششدن  ای عرفىه خاستگاه

از  »به بيـرون«شدن  عرفى. ..اند، قرار داشت داری و صنعتى شكل يافته سرمايه
يـك نتيجـه جالـب . های ديگر جامعه منتقل شده است اين بخش و به حوزه

ترين و  ديـن ميـان عمـومى» ) polarization(شـدن  بندی قطب«اين امر، روند 
ويژه، نهادهـای دولـت و خـانواده  های نظام نهادی و به ترين بخش صوصىخ

3:���<�א7،�
��8 �/( بوده است:(.   

  در ايرانشدن  عرفى یالگو. 4.2

اما به معنای دقيق (فرسايى شده است  باره هرچند از سوی روشنفكران دينى بيشترين قلم در اين
از سوی انديشـمندان و  عوامل مطرح شده ها و مسير 1.علمى تحقيقات اندكى انجام شده است

�، /�1 رانیشناس
 ا جامعهש5א.� ��D، �5-+ ( به نظر شجاعى زند در ايرانشدن  برای عرفى روشنفكران، 

  : در پنج حوزه قابل شناسايى است كه عبارتند از) �ש�א1"
 رد ديـن كارگى همـه نقـش از تـا شـود مدرنيتـه سـبب مى: از تمايزيابى سـاختىبرآمده . 1

 حقـوق، آمـوزش، اقتصـاد، چـون عمـومى حيـات مختلـف قلمروهـایو  شـده كاسته اجتماع
شـوند،  خـارج آن گـذاری تأثيرو  حوزo نفـوذ از تدريج خانواده، بهو  فرهنگ حتىو  سياست

حـدت سـاختى و همبسـتگى مكـانيكى معه و دين سنتى است كه در فضای واين در مقابل جا
 . دارد را به هم مرتبط مى همۀ اجزا و ابعاد جامعه) دوركيم(

ــده. 2 ــازی برآم ــعه و نوس ــر  از توس ــومى و اث ــر ب ــای غي ــد از الگوه ــر تقلي ــاظر ب ــه ن ای ك
 .سازی اجتماعى بر جوامع متمايز شرقى است همسان

 .از فرايندهای جهانى شدن برآمده. 3

                                                        
اي است و هنوز به مرحلة نقد و ارزيابي تئوريك و تركيب و توليد نظري پا نگذارده  شدن در ايران ترجمه ادبيات عرفي. 1

كنـد،   يـابي مـي   شـدن مصـداق   هاي عرفـي  حتي آنجا كه با شكار و آشكارسازي عناصري از واقعيت، براي نظريه. است
كالسيك و مسيرهاي غيرمنطبق با وضـع و شـرايط ايـران متوقـف     هاي   اي دارد و در چارچوب همچنان فحواي ترجمه

شدن بـه مجـادالت كالمـي و     افزون بر اين، به دليل داشتنِ بارِ سياسي و مضمون ايدئولوژيك، مستعد دچار. مانده است
  .)ايران »شدنِ عرفي«شجاعي زند، مسيرهاي محتمل در (افكني و پاسخ به شبهات است  ماندن در مرحلة شبهه
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 ىيتوضـع آمـدِ  تلقـى، پى ايـن اسـاس بـر شـدن عرفى: بازار پيرویشدن  از رقابتى برآمده. 4
آرايى  صــف اديــان برابـر درو  انــد آمده ميـدان بــه كارآمـدی رقبـای جديــد و اوالً  كــه اسـت
 انتخاب قدرت كه گرفته شكل مشابه كاالهایو  عرضۀ دين برای مشتركى بازار  اند؛ ثانياً  كرده

 در حضـورو  عرصـۀ رقابـت در بـازيگری بـه نيز كه اديان آن است؛ و باالخره داده افزايش را
تـوان در  محصول ايـن سـه رخـداد را مى. اند شدهوادار  دينى  شبهو  دينى ۀ كاالهایعرض بازار

و ) syncretic religiosities(» های تركيبـى دينـداری«، ظهـور )conversion(» تغيير كيش«رواج 
 . مشاهده كرد) new religious movements(» های دينى جديد جنبش«

شدن در اين ديدگاه از چنان موجبيت و شمولى  عرفى: از تشكيل حكومت دينى برآمده. 5
كنـد؛ بـا ايـن  دينـى بـه آن كمـك مى» گرايـى عمـل«و هم » عملى بى«برخوردار است كه هم 

بـاز » جامعـه«شدن را بـه سـوی  ، مسير عرفى»دينى«تفاوت كه اولى با حفظ قداست و خلوص 
در معـرض هجـوم آن قـرار  را» فرد«و » دين«، »جامعه«كند و دومى با بستن راه آن به سوی  مى
��، ש5א.� ��D(دهد تا در مراحل بعدی، هر دو در يك نقطه به هم برسند  مى�(.   

گفته و نقدهای وارد بر هر يك و با توجـه بـه اينكـه در  پنج مسير پيش بودن باتوجه به كلى
زنـد در ايران نيز بايد به يك پاسخ برسيم، از الگـوی شـجاعى شدن  باب عوامل مؤثر بر عرفى

حكومـت در قالـب و طـراز شـدن  كنيم؛ زيـرا در آن هـم بـه نقـش حسـاس دينـى استفاده مى
های كوتاه مـدت هـر  داد سوای اقدامات و برون(ها  جمهوری اسالمى توجه شده و هم به پيامد

  .اهميت داده شده است) نظام سياسى
 اسـت نظـامى »كارآمدی عدم يا كارآمدی« از متأثر درجۀ نخست ايران، در در شدن عرفى

 بـرای كـه اسـت ای»توسـعه الگـوی« تـابعِ  ثانيـاً و  است كرده مطرح را بزرگى بس ادعای كه
 در دينـى  حكومـتِ  شـديد های ناكارآمـدی. گزيـد  خواهـد يـا برگزيـده جامعـه اين مديريت
 مسـلمانان تواند عصر، مى اين پُرتمنای مندانۀ انسان شرافت زندگى های حداقل ساختن برآورده

 دينــى هــای آرمان گيــری پى ازو  ســازد متزلــزل دينــى حكومــتو  ايــدo جامعــه تعقيــب در را
 برداری نسـخه اسـت همچنان. نمايد منصرفو  خويش، مأيوس زندگىو  برنامۀ عملعنوان  به

 در را متـدين افرادو  جامعه تواند مى كه توسعۀ غربى الگوهای از تصرفو  دخل بىو  منفعالنه
اين معيارهـا دربـارo  به توجه با. نشود متدينانۀ آنان ظاهر متعرض راگ سازد؛ حتى عمل، ُعرفى

 نامناسـب الگـوی«و  »ناكارآمـدی«رسـد،  مى نظـر شـدن، بـه عرفى عوامل كردنِ  فرعى -اصلى
 را ديگـری فهرسـت، عوامـل اين به. هستند جامعۀ ايران شدنِ  عرفى عوامل ترين ، اصلى»توسعه

 اند زمره اين از. دارند تأثيرشان، جنبۀ فرعى سطحو  ايران يطشرا به نظر با كه افزود توان مى نيز
 مثـل ُخـرد سـطح عوامـلو  »نخبگان گيری جهتو  عملكرد« ميانى، مثل سطح در مؤثر عوامل

حـوزo  در مـؤثر عوامـل بـاالخرهو  »هـا نقش تغاير«و  »ارزشى تغييرات«و  »دينى فرديت نقض«
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����D،  ש5א.�( »قرائات تكثر«و  »دين قلِب «، »اصالحو  احيا های آسيب« دين، مثل� ::(.  

  عوامل مؤثر در عرفى شدن

  مسير و روند وقوع   ها شاخص  عوامل  سطح تأثير

الن
ح ك

سط
در 

  

  ناكارآمدی
  فرد+ جامعه   ُمَعّوق ماندن اهداف دين

شكست تئوريك و سرشكستگى 
  جامعه فرد   ايدئولوژيك

  فرد+ ه جامع  اثر متابعت  الگوی نامناسب توسعه
  جامعه فرد   آمد اثر پى

ى
يان

ح م
سط

در 
  

  گيری نخبگان عملكرد و جهت

  جامعه فرد   جداشدن روحانيت از مردم
  جامعه فرد   دنياگرايى روحانيت

  فرد+ جامعه   كاری روحانيت محافظه
  فرد+ جامعه   گرايى روشنفكران غرب

رد
 ُخ

طح
س

در 
  

  جامعه  فرد  ها انفكاك ارزش  ها تغيير ارزش
  فرد+ جامعه   های ارزشى جابجايى در اولويت

  جامعه+ فرد   سو مقاصد نابهم  ها تغاير نقش
  جامعه+ فرد   منابع هنجاری متنافر

  جامعه+ فرد   افول فرديت دينى  نقض فرديت دينى
  جامعه فرد   ابدال فرديت دينى

ن
دي

 hز
حو

در 
  

  فرد  جامعه  تحجر  های احيا و اصالح دينى آسيب
  جامعه+ دين فرد   بدعت

  قلب دين

  جامعه+ فرد + دين   غلبۀ نگاه و اَغراض كاركردی
  جامعه+ فرد   برابرنشانى دين و ايمان

  جامعه+ فرد  دين   نهادينگى
  جامعه فرد   روزمرگى

  جامعه فرد   سامانى بى

  جامعه+ فرد  دين   نسبيِت شناختى  تكثر قرائات
  جامعه+ فرد   گرايى فرقه

  ).?�א7( 

  مبنا  يهنظر. 5.2

اسـاس ايـن چـارچوب نظـری، در مقالـه حاضـراز سـويى نوسكوالريزاسـيون را مبنـا قـرار  بر
در خصـوص . در ساحت دين و فرد هستيمشدن  دهيم و از سوی ديگر بيشتر به دنبال عرفى مى
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ها و اقـدامات  سياسـت نيـز بيشـتر بـر عوامـل پيامـدی ناكارآمـدیشـدن  مسير و عوامل عرفى
  . تمركز داريم 2متنافر هنجاری و نيز طرح منابع 1ای توسعه

  شريعت اسالمى، حجاب و عرفى شدن. 3

  اسالم و عرفى شدن. 1.3

متـونى  شـده در ايـن زمينـه كمتـر بـه های ارائه و تحليلشدن  پردازان عرفى در ميان آثار نظريه
ای مثال بـا شـناختى تحليلـى از منطـق تفكـر يـا بر -خوريم  صريح و نظری دربارo اسالم بر مى

. جامعۀ اسالمى را نشان دهدشدن  های عرفى ها و آبشخور گريزگاهتا  -جامعه اسالمى مطلوب 
شناسى تطبيقى آغاز كرد، در عمل بحث  حتى در مورد ماكس وبر كه كار خود را با يك دين

 -شناسـى مـاركس  ، بـا جامعهاز اسالم بر حسب حكومت موروثى و فئوداليسم مبتنى بر وقـف

��\���، (سازگاری دارد  -هرچند نه با ماركسيسم اسـالم  ماكسيم رودنسون در اثر مهم. )%:3:  

 شناسى دين در بـاب اسـالم اسـت، سـه جنبـه متفـاوت كه از معدود آثار جامعه داری و سرمایه

ايـدئولوژی اسـالمى مابعـد  )2 ؛ کـریم قرآنايدئولوژی) 1: دارد مفهوم اسالم را از هم متمايز مى
تر، زنـدگى اجتمـاعى  ای ايدئولوژی اسالمى و به تعبير روشـن عوامل زمينه) 3؛ ) سنت(قرآنى 

���1�/� 	7، (ها  جهان مسلمان در تمامى جنبهعمـدتاً بـه ) م1920-)1864ماكس وبـر . 3(&�-�&�: 
او معتقد بـود . رداختها پ های زندگى مسلمين آن هم بيشتر عرب همان جنبۀ سوم، يعنى شيوه

آوران  در مكـه و شـيوo زنـدگى جنـگ 9ای ميان توحيد نبوی محمد كه هيچ ارتباط طبيعى
های او در مورد  البته، تحليل. وجود نداشت) ای كه اسالم شكل آن را يافت جامعه قبيله(عرب 

های ميانــه قــوی تــر و كــم نظيــر اســت  سياســى جوامــع اســالمى در ســده –ســاختار اقتصــادی
)Webber,1925( .  

                                                        
شود و آثار و پيامدهاي آن نيز پيش از همه  كرد نظام سياسي در مديريت كالن اجتماعي مربوط مي ناكارآمدي، به عمل .1

ناكارآمدي و ضعف عملكرد حكومت . شدنِ فرد نيز مؤثر است همه، در عرفي شود، با اين  در سطح اجتماعي نمايان مي
غايات ديني، آنان را نسبت به بضاعت و مقـدورات ديـن نيـز     ديني، ضمن دوركردن اجتماع مؤمنان از اهداف مياني و

  .)68: 1387شجاعي زند، ( كند هاي جايگزين در ادارة جوامع مي سازد و آمادة پذيرش بديل بدگمان مي
يك از طريق بسط تمـايز تـا رسـيدن بـه مـرز تغـاير و تقابـل ميـان         :  گذارد شدن از دو طريق بر اين ساختار اثر مي عرفي. 2

اختالف بـارز ميـان   ... دهي به بافت هنجاري و نظام معنايي آنها هاي مغاير در صورت ها؛ دو از طريق تجويز نسخه نقش
نظر و عمل، ميان عقيده و سلوك و ميان آنچه كه فرد راغب است باشد و آنچه عمالً شده است، تماماً بر تقدم تأثيرات 

تواند مدت مديدي را با اين تغايرات بسر  چون هيچ فردي نمي گذارد؛ اما شدن صحه مي ساختاري در فرايندهاي عرفي
پردازد و صورت موجهي براي  كردن واقعيت، وضع و موقعيت خود در آن مي برد، در صورت استمرار الجرم به تئوريزه

  ).68: 1387شجاعي زند، ( خواهد شد شدن عملي، به لحاظ نگرش و گرايش نيز عرفي  تراشد و لذا به تبع عرفي آن مي
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را  دنيـویای كامًال  اسالم به ويژه نسبت به زنان، اشياء تجملى و اموال؛ روحيه«گويد  او مى
، در اسالم هيچ تعارضى ميان احكام اخالقـى قرآنبا توجه به اخالق انعطاف پذيرانه . پذيرد مى

بـر جهـان  ای كه ناظر بـه سـروری كشانه و دنيا وجود نداشت و در نتيجه، هيچ اخالق رياضت
بر تنها بـا ودانيم كه فهم نظريه اخالق پروتستانى  مى. »توانست در اين دين پديد آيد باشد، نمى

شناسـى  جای دادن آن در چارچوب دلبستگى عام او بـه عقالنيـت ميسـر اسـت و او در جامعه
او  هـای ديگـر با كنار هم قـرار دادن تحليل. تطبيقى دين نيز اين دلبستگى را اعمال كرده است

كشـى را شـرط  شـود كـه او رياضـت از يهوديت، آيين هندو، بودا و كنفسيوس، مشـخص مى
توان عـواملى چـون  البته، در آثار ديگر او مى. داند داری عقالنى مى الزم و كافى برای سرمايه

انحصار وسايل مادی توليد به كارفرمايان، بـازار آزاد، تكنولـوژی عقالنـى، حقـوق عقالنـى، 

+ �TU אD \���، (حيات اقتصادی را نيز اضافه نمود شدن  زاد و تجارینيروی كار آ�� :�&-�3( .  

بندی اين است كه و بر چون حقـوق عقالنـى را در ميـراث اسـالمى نيافتـه  به هر حال جمع
. از اين دين را منتفى دانسـته اسـتشدن  داری و به تبع آن، عرفى است، احتمال انبعاث سرمايه

دانسـت، امـا ايـن حكومـت مـوروثى،  های اسالمى مى كننده ساختار حكومت او دين را تعيين
او ميـان . سـاخت ثبـات، اسـتبدادی و غيـر عقالنـى مى روابط سياسى اقتصادی و حقوقى را بى

از يـك  -ويژه در حوزه حقـوق، علـم و صـنعت به -مند جامعۀ غربى  سرشت عقالنى و سامان
ديـد و ايـن نگـاه تفـاوت  انند اسـالم، تقابـل مىهای شرقى هم طرف و اوضاع استبدادی تمدن

   1.چندانى با جبرگرايى اقتصادی ماركس و نيز آراء اسميت و ميل ندارد

 جايگاه حجاب در اسالم. 2.3

اسالم با توجه به نظام جنسى كه خود تابع نظام حقـوقى آن و فطـرت بنـا شـده  :نقش امضايى
نـه شـان و  اع بـر اسـاس جـوهره انسانىاست، برحفظ كرامت و موجوديت زن و مرد در اجتمـ

كننـده نظـم اجتمـاعى، حجـاب را كـه از احكـام انبيـای  كننده و منحرف های مجذوب تفاوت
 . تكامل، باز توليد و ارتقاء بخشيد، پيشين بود

سيسى حكم حجاب در مكتب اسالم به شرح زير بود، توجه به اين أفرايند ت :نقش تأسيسى
 . سازد های حجاب متذكر مى ر سياستهای مهمى را د فرايند ايده

بـا زينـب  9ابتدا، در روزهاى پايانى سال پنجم هجرى، در جريان وليمـه ازدواج پيـامبر .1
بـر آن  9حجاب همسران پيـامبر ۀآي) حارثه  بن همسر طالق داده شده زيد(بنت جحش 

                                                        
جـا بـه ايـن مقـدار      توان برگزار كرد، ولي در اين را به اين اختصار نمي» اسالم و عرفي شدن«البته روشن است كه بحث . 1

 .بسنده شده است
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بـا  بايسـت از پـِس پـرده همۀ مردان برابـر دسـتور ايـن آيـۀ شـريفه مـى. حضرت نازل شد
 . سخن بگويند 9همسران پيامبر

دوم، خويشاوندان نسبى از دايره اين حكم بيرون شدند و آنان اجـازه يافتنـد بـا  ۀدر مرحل .2
 . اى در بين باشد، سخن بگويند كه پرده آن بى 9همسران پيامبر

و  9ى بـراى همسـران و دختـران پيـامبركمـحعنـوان  به) چادر(در مرحله سوم، جلباب  .3
و  هـای سياسـى فعاليت زنـان 9رسـول حضـرت بعثت از پس. من قرار داده شدزنان مؤ

 نبودند برخوردار حقى از زنان جاهليت زمان تا چون كردند آغاز را تری جدی اجتماعى
 جماعـت ياو  جمعه سياسى، اجتماعى، علمى، نماز حضور حق از پيامبر بعثت بركت بهو 
 معـرض در گـاهو  آمدند مى عمومىهای  عرصه در بيشتر رو، اين از .شدند برخوردار. ..و 

 مشـكلو  رسـيدند پيـامبر خـدمت بـه دليل همين گرفتند؛ به مى قرار اوباشو  اراذل اذيت
 آيۀ كردند مطرح را مسئله اين زنان قتىو  كه كنند مى نقل مفسران. كردند مطرح را خود

59 oَها يَا(: فرمايد مى كه شد نازل احزاب سور َْزَواجِـكَ  قُـل النبِـى  َأي نَِسـاءو  بَنَاتِـكَ و  أل 
ُ  كَـانَ و  يُـْؤَذيْنَ  فَـَال  يُْعـَرفْنَ  َأن َأْدنَـى َذلِكَ  َجَالبِيبِِهن  مِن َعلَيِْهن  يُْدنِينَ  الُْمْؤِمنِينَ   غَفُـوًرا اّهللاٰ

ِحيًما ر(
1.  

 انـد هگفت مفسران همو  شناسان لغت هم: گويد مى» جلباب« واژه تشريح در االسالم معين
 آن طـرف اسـت، دو سراسریو  گشاد دارد ويژگى چهار كه است پوششى» جلباب« كه
 قـد مـورد در اما) كنيد نزديك هم به را طرف دو اين كند مى تأكيدکریم  قرآن( است باز

 نـوع استناد به برخىو  زانوست زير تا معتقدند برخى است، مفسران بين اختالف جلباب
 . باشد پا نوك تا بايد گويند مى 3فاطمه حضرت پوشش

 . نور احكام حجاب بانوان را روشن ساخت oدر مرحله چهارم، آيات سور .4

  . بانوان محرم، مطرح شد  در مرحله پنجم، اجازه گرفتن براى ورود به محل استراحت .5
  

جـا كـه كـالم شـيعه امكـان كشـف و  تـا آن(در خصوص تشريع حكم حجاب و مقاصـد آن 
غايـت و » عفـاف« آيـا: شـود االتى مطـرح مىؤسـ) 2دهـد ی حكـم را مىاستعمال آن در اجـرا

تـرويج عفـاف؟  حكمت حكم حجاب است؟ اگر چنين است ترويج حجاب اصـالت دارد يـا
چه تفـاوتى بـا و اين مفهوم اساساً  بانى خويشتن/چيست؟ خودداری) مستقل از حجاب(عفاف 

                                                        
 شـناخته  كـه  آن بـراى  اين گيرند، فروتر خود بر را خود هاى پوشش بگو مؤمنان زنان به و دخترانت و زنان به پيامبر اى . 1

  .است مهربان آمرزندة خدا و است تر نزديك] احتياط به[ نگيرند قرار آزار مورد و شوند

. اما معامالت غالبـاً داراي علـل قابـل كشـف هسـتند     . توان به حكمت آنها نزديك شد اند وحداكثر مي عباديات توقيفي. 2
ويژه  به. تر مي كنداي ما بين اين دو حوزه است و اين حساسيت بحث را بيش حجاب از احكامي است كه به نحو پيچيده

  .ريزي مستلزم فهم غايت مسئله است و اين امر در حجاب به طور مطلق مقدور نيست گذاري و برنامه كه در سياست
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  مه رفتار سالم و محجبانه نيست؟ خود الز) يك ملكه روحىعنوان  به(آيا عفاف تقوا دارد؟ 

 حجاب و نظام اسالمى) 4

ای مسـتلزم عمـومى  به نظر بسياری ورود رسمى و آشكار حكومت به مقوله: حوزه عمومى. 1
��، כ��	1(آن مسئله است شدن  قلمداد�كه حجاب واجـب امـا امـری خصوصـى در  حال آن. )

مـدعا چنـدان ميـان فضـای عمـومى، امـر البته، در ايـن . زندگى دينى مانند نماز خواندن است
تـوان دربـارo ماهيـت  هـم مى رو، ايـن از. تفكيـك نشـده اسـت... عمومى، كـاالی عمـومى و 
فردی بحث و اثبات داشت و هم از بـاب اختيـارات ولـى  های ميان عمومى پوشش و معاشرت

را  1)پذير باشد امری عمـومى اسـت كه اگر واليت(رود به حريم خصوصى در واليت مطلقه و
شـدن  تفكيـك از لـوازم عرفـى بايد توجه داشت كـه ايـن. برای حكومت اسالمى اثبات كرد

جامعه مدرن است و مسئله حجاب در ايران پس از انقالب از عوامل تشـديد طـرح و بازتوليـد 
 . آن بوده است

های محتمل  مسـئله حجـاب و حكومـت  در بررسى نسبت: اجتماعى �ها انواع سياست. 2
های اجتمـاعى و  سياسـت. های اجتمـاعى مهـم اسـت جه به انواع گوناگون مداخلهاسالمى تو

، شـناختىاند، يعنى مستقيماً تثبيـت يـا تغييـر در موجوديـت  ترويجى -ارشادی فرهنگى گاهى 
اند و بـا بسترسـازی  تسـهيلى -تشويقىگاهى . كنند جامعۀ هدف را دنبال مى رفتاریيا  گرايشى

» نهاد متصدی هدايت نظم اجتمـاعى«مستقيم اهداف حاكميت و يا مثبت و ايجابى به نحو غير
بايد خاطر نشان شد كه در نگاه اسالمى اين نهاد، همان امر به معروف و نهى . كنند را دنبال مى

قـرآن و تقدم دعوت به خير در تشـريع و تبيـين ايـن حكـم االهـى در ) �%��א/�J،(از منكر است 

 . تشويقى و تسهيلى هم داردداللت بر اهميت رويكردهای  کریم

-تنبيهـىدر كنار دو نوع مداخله پيشين، گريزی از نـوع سـوم مـداخالت يعنـى مـداخالت 

های اجتماعى است نيست، عـدم تفطـن بـه  كه ضمانت اجرايى بيرونى سياستگذاری انضباطى 
شـده  نسبت متوازن اين سه نوع سياست در جامعه، افزون بر بسط ناكارآمدی، تصويری عرفى

كـه انحصـار در  كنـد؛ چـه آن از اهداف و احكـام االهـى مـد نظـر حكومـت دينـى ايجـاد مى
                                                        

براي مثال، اگر يك مهماني كه اساساً حريم خصوصي است براي ضبط يك فيلم پورنوگرافيك تشكيل شود و طبعاً اين . 1
البته . اند كند؟ عقالً اين مقوله را عمومي دانسته رد، آيا مسئلة ساحت عمومي پيدا نميفيلم انتشار زيرزميني پيدا خواهد ك

هاي ارشـادي و از طريـق    كه حريم خصوصي است و شرع مقدس خواسته تا آن را با سياست(جا بايد ميان خانه  در اين
اصل اولي در خانه . فاوت قائل شدت) كه احياناً يك مجلس مهماني هم مصداق آن باشد(خانواده راهبري كند و جامعه 

  . و حريم خصوصي مردم، منع تجسس و كتمان سر و حفظ عرض است
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معنـای  های ارشـادی، دريـافتى غيـر طبيعـى و بـه های تشـويقى بـدون تحقـق سياسـت سياست
های تنبيهى  دهد و تمركز بر سياست به يك سياست يا حكم مى» حكومتى«مصطلح امروزين؛ 

بـه ) بـه معنـای مـدرن(سـهيلى، مـاهيتى پليسـى و قـانونى و انضباطى بدون داشتن مـداخالت ت
  . های سكوالريزاسيون همين نارسايى است بخشد و از دروازه ها و منكرات مى معروف

گذشته از آن كه حكمى شرعى ، حجاب: الحكومه و رسالت اقامه احكام و حدود فقه. 3
و ظيفـه حكومـت  بسـياری از علمـا از، بـه همـين دليـل؛ يك معروف شرعى نيز هسـت، است

بـودن   تواند بـه حكـم معـروف به اين معنا كه حكومت مى؛ اند اسالمى در قبال آن سخن گفته
حدود االهى است و نبايـد ، شريعت اسالمى. زنان مسلمان را به رعايت آن ملزم سازد، حجاب

 1از آن تعدی كرد
)"�U
دگـار ؛ هر كس محرمات االهى را احترام گذارد برای او نـزد پرور)%&&: 

  . )���f( 2بهتر است
توان به محرمات االهـى احتـرام  حال، با مجاز شمردن ترك واجب و فعل حرام چگونه مى

از مؤمنين خواسته شده شـعائر  قرآن کـریمگذاشت و اميد به خير االهى داشت، در حالى كه در 
تـوان بـه  چگونـه مى. )&: �א)ـ�"( )اّهللاٰ  الذين آمنوا ال تحلـوا شـعائر يا ايها(االهى را حالل نشمريد 

بـا زنـان  -بـر مبنـای ادلـه تعزيـر -جواز فعل حرامى فتوا داد؟ حكومـت اسـالمى وظيفـه دارد 
البتـه، ايـن برخـورد كمتـر از حـدود . كننـد، برخـورد كنـد مسلمان كه حجاب را رعايت نمى

��Dא/8א�A�  ،7��( است%.(  
اين گـروه بـا . خالف اين نظرندموافقان با نظريه عدم الزام حكومتى تكاليف شرعى البته، م

طرح برخى مباحث فرعى يا القای ترديد در اصل حكم تعزير، بيش از آنكه پاسخ صريحى به 
رسد كه چون پاسخ منفـى آنـان بـه  به نظر مى. اند پرسش بدهند به تشويش اذهان كمك كرده

  3.اند اين پرسش قوت چندانى ندارد، در اصل موضوع تعزير ترديد افكنده

                                                        
  .)الظالمون تلك حدود اهللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم(. 1
  .)له  ومن يعظم حرمات اهللا فهو خير(. 2
اي كـه فاقـد احكـام     نظام حقـوقي . م جزايي باشندتوانند خالي از احكا نمي -چه شرعي و چه عرفي -هاي حقوقي نظام. 3

هاي حقوقي بر  فلسفه وجودي نظام. كند جزايي باشد معقول نيست؛ زيرا با فلسفه وجودي نظام حقوقي تعارض پيدا مي
كس مجاز به زير پا گذاشتن  پس، هيچ. كند اين اصل تاكيد دارد كه با رعايت آن زندگي اجتماعات بشري سامان پيدا 

تكاليف تعيين شده نيست و اگر كسي چنين كرد بايستي مجازات و عقوبت شود تا به آن عمل خالف قـانون   حقوق و
شويم؛ نخست  در لسان قرآني با دوگونه احكام جزايي آشنا مي. نگردد و در نتيجه، سامان حيات جمعي به خطر نيفتد باز

كنـد، در نظـام آفـرينش چـه جايگـاهي پيـدا        احكام جزايي تكويني است؛ يعني اگر كسي خالف دستور االهي عمـل 
قـرآن . در اين قسم، از مومنين خواسته شده تا متخلفين و گناهكاران را عقوبت كننـد . دوم جزاي تشريعي است. كند مي

آيات مربوط بـه قصـاص، ديـه، كفـاره و حـدود، هريـك بـه نحـو         .به اراده االهي بر جزاي تشريعي تصريح دارد کریم
← 
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شـويم كـه ايـن  متـذكر مى. شـود حجاب ثابـت مى ضرورت اجرا و ترويجن اساس، برهمي
ای اجتماعى و تا حد زيادی مدرن، به نام بد حجـابى،  ضرورت با لزوم مقابله و مديريت مسئله

تنها حق دارد فرهنـگ  رسد دولت اسالمى نه به نظر مى. برهنگى و تبرجِ سراسری تفاوت دارد
گسترش دهد و بانوان مسلمان و غيرمسلمان را به رعايت پوشش حجاب و عفاف را در جامعه 

وادار سازد، بلكه اين امـر در چـارچوب يكـى از وظـايف اساسـى دولـت اسـالمى اسـت كـه 
حق و تكليف دولـت . )ها، احكام و شريعت اسالمى ارزش تحقق بخشيدن به(عبارت است از 

عفتـى را در پـى دارد، جلـوگيرى  بنـدوبارى و بى كه معمـوالً بى) بدحجابى(است كه از رشد 
��، �1.�(ای جدى بيانديشد  كند و براى آن چاره:(.  

مسئلۀ حجاب در ايران و حتى جهان اسالم، يـك مسـئلۀ طبيعـى بـا  :مصلحت و فشارها. 5
ها و  ويژه رسـانه های كامًال درونى نيست، بلكه حساسيت و توجه نظام فرهنگى غـرب بـه متغير

های مسـئله  به خود جلب كرده و اينان همواره يكى از اطراف و سـويهمحافل حقوق بشری را 
های غـرب بـرای تبيـين ماهيـت  الزام حجاب در جمهـوری اسـالمى همـواره از بهانـه. اند بوده

ن آمـدی و عـدم مشـروعيت آهای ناكار ايدئولوژيك آن، و ناتوانى در ارتقاء حجاب از نشانه
كنـد و  ای پيـدا مى ، گـاه محـيط سياسـتى آشـفتهقلمداد شده است در اين فضا ترويج حجاب

گرايـى را  سنجى، كتمان، شتابزدگى، جوزدگى يا واكنش زدگى، مصلحت هايى از بحران بارقه
تنهـا تقليـد از  نـه رو، ايـن از. های فرهنگى در ايـن زمينـه ايجـاد كـرده اسـت در رفتار دستگاه

ای جامعه و حكومت دينى  توسعه های زدگى در برنامه ريزی ارداتى، بلكه مصلحتالگوهای و
گرايى بـه تصـور تـامين تبـری از دشـمِن  های بيرونى و نيز افراط در ايدئولوژی برآمده از فشار

احكام دينى است كه در حوزه حجاب مصداق داشـته شدن  های ديگر عرفى منتقد، از ورودی
  : فرمايند رهبر انقالب اسالمى در همين زمينه مى. است

هاى خوبى اسـت  شود، بحث باب پوشش زن مى هايى كه در به نظر ما، بحث
هـاى  گيرد؛ منتها بايد توجه كنيد كه هـيچ بحثـى در ايـن زمينـه كه انجام مى

                                                                                                                                 
←  

دربارة ارزش اقامه حد روايت شده كه  9خدا از رسول. االهي بر لزوم جزاي تشريعي اشاره دارد مشخص نيز به اراده
  .»اقامه حد خير من مطر اربعين صباحاً«روزه باران بيشتر است؛   خير و بركت آن از بارش چهل

ليل تفاوت خود جـرايم در  مجازات جرايم به د. بنابراين، احكام جزايي در نظام حقوقي اسالم ارزش و اهميت بسيار دارد
هاي حقوقي تعيـين مجـازات بـه قاضـي بـه       در بسياري از نظام. بودن و غيره يكسان نيست شدت و ضعف و اهم و مهم

هاي منصفه واگذار شده است، ليكن در نظام حقوقي اسالم شارع مقدس براي جـرايم غيرقابـل گذشـت، نـوع و      هيات
ه حاكم اسالمي حق ندارد در اجراي مجازات تعيين شده افـراط و تفـريط   ك مقدار مجازات را تعيين كرده است، چنان

قسم اول از مجازات . شده، تعيين نوع و مقدار مجازات به حاكم اسالمي واگذار شده است اما در غير جرايم تعيين. كند
  .شود ياد مي» تعزيرات« شود و قسم دوم از مجازات در فقه اسالمي با عنوان تعبير مي» حدود«در فقه اسالمي با عنوان 
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مربوط به پوشش زن، از هجوم تبليغاتى غرب متأثر نباشـد؛ اگـر متـأثر از آن 
ايـد كـه اگـر مـا چـادر را كنـار  شـما خيـال كـرده. ..شد، خراب خواهد شد

وليضـربن بخمـرهّن علـى «هـاى  فرضاً آن مقنعه كذايى و آن لباسگذاشتيم، 
هست، رها كـرديم، دسـت از کـریم  قرآن هايى را كه در و همان) 6(» جيوبهنّ 
خواهنـد همـان  دارند؟ نه، آنها به اين چيزها قانع نيستند؛ آنها مـى مى سر ما بر

مـل جا عمل بشود؛ مثل زمـان شـاه كـه ع فرهنگ منحوس خودشان عيناً اين
دقـت و بـا نهايـت كنجكـاوى و بـدون اغمـاض، ه بنابراين، بايد بـ. ...شد مى

���א�،  j�Xאghi !א�#+( مسائل ارزشى را رعايت كرد� .( 

مسئلۀ حجاب از آن جهت كـه بـه سـيمای عمـومى و چشـم انـداز  :پيشانى جامعه اسالمى. 6
رد حساسـيت و ظاهری جامعه تعلق دارد بـيش از ديگـر احكـام فـردی و حتـى اجتمـاعى مـو

گيرد، از اين رو تحـوالت نظـری و عملـى و نـوع سياسـت نظـام اسـالمى در  قضاوت قرار مى
  . نظر قرار گيرد های مضاعف و ويژه دارد كه بايد مد رويارويى با آن تأثيرات و پيامد

  شدن دين و فرد در كارنامه نظام عرفىو انواع تاثيرات بر  تصرفات انواع. 5

های جمهـوری اسـالمى  مشـى هرستى نسبتاً جامع از انواع تصرفات و خـطاگر خواسته باشيم ف
خوريم، تـالش ايـن تحقيـق آن اسـت  ايران در مسئله حجاب ارائه دهيم، به مواردی زير برمى

» ديـن«شـدن  گفته تاثير احتمالى هر يك را بر روند عرفى كه مبتنى بر مفروضات و مبانى پيش
 : ارزيابى نظری نمايد» جامعه«و 

سياسـت  :و نيز ناتوانى در اجـرای تصـميم و عـزم) عدم تصميم(نفس عدم مداخله  .1
يكـى عـدم مداخلـه در تـرويج حجـاب و : عدم مداخله عمومى خود به دو موضوع تعلق دارد

شك با توجه بـه مختصـاتى كـه از مسـئله  بى. ديگری عدم مداخله در مسئله تبرج و بدحجابى
ديـن شـدن  مايۀ طرح نظری و عملى عرفى وع دوم دستحجاب در اين تحقيق ارائه شد، موض

ترين  و عيـان(است؛ چرا كه به سادگى ديـن و اعتقـاد دينـى را از پايبنـدی بـه ظـواهر شـرعى 
 . جدا ساخته است) مصداق آن

اين سياست موضـع رسـمى حكومـت : 1اجراى محدوديت، اجبار و اقدامات انضباطى .2
                                                        

هـاي   قانون مجـازات اسـالمي و نهايتـاً اقـدامات سـتاد      698نامه اخالقي كاركنان دولت ، يك بند از ماده  در قالب آيين. 1
 مجـازات  قـانون  638 مـاده  تبصـره  مطـابق :  نقـدي  و جريمة )80دهه (و گشت ارشاد ) 70دهه (اجرايي امر به معروف 

 دو تا روز 10 از حبس به شوند ظاهر عمومي انظار و معابر در شرعي حجاب بدون كه يزنان 1375مصوب سال  اسالمي
 سال تعزيرات قانون 102 ماده تبصره، همان اين مفاد. شد خواهند محكوم نقدي جزاي ريال هزار 500 تا هزار 50 يا ماه

← 
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دهد و اگر بـه درسـتى اجـرا شـود در حـل و رفـع  مىاسالمى را در پاسداری از حدود نمايش 
1جا كه جرم باشد نه لغـزش و گنـاه آن -مسئلۀ بدحجابى

مـؤثر خواهـد بـود، امـا در صـورت  -
در تـرويج معروفـى شـان  ای و موقتى، بر نگرش مردم به نقش و مسئوليت اجرای ناقص، سليقه

كه اجـرای نـاقص يـا غلـط  آنگذارد؛ چه  اثر مى) يك تكليف دينىعنوان  به(» حجاب«مانند 
تر نيز بر اعراض مردم از اين تكليف اجتماعى نقـش داشـته  فريضۀ امر به معروف در سطح عام

در اين صورت، هم حساسيت دينى كم خواهد شد و هم مقوالتى چون امر بـه معـروف . است
كـه  گيرد و اين آغاز فرايندی است يا حجاب، خارج از دينداری مورد پذيرش مردم جای مى

ــى و پروتســتانتيزه ــدگى اجتمــاعى و زنــدگى دين ــه دوگــانگى زن . انجامــد مىكردن مــذهب  ب
درصـد زيـاد، 2/29(داننـد  دهد ايرانيان در عين حال كه خود را مـذهبى مى تحقيقات نشان مى

نـد  اما بسيار كم اهل امر به معروف و نهـى از منكر) درصد كم 8/11درصد تا حدودی،  9/58
درصـد، 4/4درصد، معاشـرت دختـر و پسـر  3ها  ، در برابر بدحجابى خانمدرصد 40كمتر از (

درصد حاضـرند نهـى از  6/4های مختلط  درصد و در مهمانى 4/5فروش نوار و فيلم غيرمجاز 
انـد كـه  درصد بيـان كرده 2/11در همين پيمايش ملى رسمى و ذيل همين سئوال، . منكر كنند

با آن مخالفند ولى كاری بـه آن ندارنـد،  2/64، ) يستمنكر ن(بدحجابى اساساً اشكالى ندارد 
 8/2و ) به ضابطان مرتبط(دهند  درصد اطالع مى 2/1دهند،  اند كه تذكر مى درصد گفته 1/16

3���ש��L، ( اند را انتخاب كرده» كنم برخورد مى«گزينۀ  :&.( 

جبار عكس محجب ها يا ا و دانشگاه حجاب در مدارسمانند  :عمومى اعالمى ىها الزام .3
ايـن سياسـت از ... : های عمـومى و  رسـانهزنان برای درج در اوراق هويتى، خطـوط قرمـز در 

در واقـع، الـزام عمـومى هـم . سويى ارشادی اسـت و از سـوی ديگـر خصـلت انضـباطى دارد
كند و  های حجاب و طبعاً فشار اجتماعى مثبت بر آن ايجاد مى ای اجتماعى برای ارزش عرصه

در اين خصوص هم مشـكالتى بـه چشـم . ۀ مقابله و مجازات در صورت تعدی استهم مقدم
  : خورد مى

                                                                                                                                 
←  

 نحـوه  قـانون  3 مـاده  مطـابق  ا كهآنج است، از پرداخته نقدي جزاي به شالق از مجازات تغيير به صرفا كه است 1362
 واكنش. است جريمه به حبس نبديل به مكلف قاضي روز 91 زيرهاي  حبس در دولت نفع به درآمدها از برخي وصول

 بـه ) 1362 سـال ( امـر  ابتـداي  در كـه  اسـت  انقـالب، مجـازات   از پـيش  قانونگـذار  خالف بر انقالب از پس قانونگذار
  .شود مي منتهي) نقدي جزاي( واكنش تر خفيف شكل به نهايتاً و كند مي بروز) شالق( خود شكل شديدترين

قائل شد و نه گناه، گناهان و ) گيرانه اعم از حد، تعزير ويا جزاي پيش(توان مجازات  در رهيافت قانوني، براي جرم مي. 1
تواند  سد، هرچند گناه ميشنا معاصي در نزد خداي متعال عقاب مي شوند و رهيافت اخالقي جامعة آنها را به رسميت مي

حكومـت اسـالمي وظيفـه دارد از    . گذار قـرار گيـرد   قانون» جرم انگاري«تبديل به بزه، تعقيب كيفري و نهايتاً در دايرة 
  .حريم اخالقي جامعه پاسداري كند
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های تنظـيم  ويژه برنامـه های ارشادی محـض بـه ها و سياست عدم پشتيبانى الزامات با فرايند
  . گرايش

های عمـومى و عـدم پيونـد آن بـا  كردن به شعار و ظاهر و رفع تكليف در حوزه الزام بسنده
مانند دعوت مهمانداران هواپيما به حجاب، بدون مشـاهده (طى اين قبيل الزامات ساحت انضبا
كـه در همـين  گونه واكنش محسوسى نسبت به متعـديان از ايـن تـذكر، حـال آن و انتظار هيچ

مقوله، تذكر نسبت به ممنوعيت استعمال دخانيات در هواپيما از سوی گوينده و شنونده جدی 
نبودن الزام اولى  تنهايى برای القاء اجتماعى ان اين دو مسئله خود بهشود، تقابل همزم گرفته مى

  .دومى كافى استبودن  در عين مقبول) چون شخصى است(
شـدن  های گوناگون بر عرفـى ها و محيط در عرصه ها بودن شدت اين الزام مطيف و متكثر

ينى و برخى ديگر ها را معنوی، ايدئولوژيك و د كه برخى محيط جامعه اثرگذار است؛ چه آن
هايى عمومى ماننـد مجلـس خـتم، پاسـگاه پلـيس،  الزام به حجاب در محيط. كند را عرفى مى

قبرستان، مدرسه بسى بيشتر از همين الـزام در مجلـس عروسـى، دانشـگاه، هواپيمـا، فرودگـاه، 
 يـنگـام، د اولين در شدن بايد توجه داشت كه عرفى. بازار و مراكز خريد، سينما و تئاتر است

 آن بـرای را برتـر نهـاد جايگـاهو  دارد مـى بـاز اجتمـاعىو  فـردی حيات در كارگى همه از را
و  ساختى تمايز برو  برد مى سؤال زير به را آن غلبۀ نهادی بعدی های گام درو  كند مى پيشنهاد
o سـيطر از خروج به را اجتماعى نهادهای طريق، ديگر اين ازو  نمايد مى تأكيد نهادها استقالل
 موقعيـت تـرك يـا فرعـى نهاد يك به دينشدن  تبديل تا روند اين. خواند مى فرا آن هنجاری

�:%� Oכ�'( يابد مى ادامه نهادی �8�
%� ؛ H	?�א7�:%� ؛ &�-
 در ديـن بـرای منـزل آخـرين .)%%%� ؛ /א
 »هـای زنـدگى معنويت« قالب در شخصى دلمشغولى يك به آنشدن  فرايند، بدل اين سرانجام

  . قلمداد شد» دينشدن  عرفى«ت كه در چارچوب مختار اين مقاله، اس
ها با مبنـا قـرار دادن  فقدان يا ابهام در الگوهای معروف و منكر حجاب سبب شده تا رسانه

های بيشماری برای گريز از چنگال اين حدود بيابند و آشـكارا بـا  حداقلى از خطوط قرمز، راه
جهت تامين جذابيت استفاده كنند، روی آوردن به آرايـش مهارت بسيار باال از مسائل جنسى 

برای جبران خأل ناشى از ناتوانى در برهنه گذاشتن سر يا بدن، تـداخل و روابـط زن و مـرد در 
و حتى استفاده از موهای مصنوعى بـرای ) حداقل خط قرمز(ها در عين پوشاندن موی سر  فيلم

های ايـن ابهـام بـوده  برخى پيامد) های فقهى مسئله فارغ از چالش(اينكه بتوان آن را نشان داد 
اين فقدان يا ابهام در بلند مدت سبب طـرح و تـرويج الگوهـای متكثـر، رقيـب و بـرون . است

 . گذارد دين اثر مىشدن  دينى برای حجاب و پوشش شده است كه غير مستقيم برعرفى

دسـت نيازمنـد پشـتيبانى  هايى از اين شك، سياست بى :گفتمانى متزلزل راهبردهاى شبه. 4
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ها را تـأمين و  اند كه بتوانند معـانى ديگـر اقـدامات و نشـانه ای دار و پرجاذبه های دامنه گفتمان
محدوديت، مصـونيت، زيبـايى، نـوعى پس از انقالب اسالمى از حجاب به مثابه . كنترل كنند

ى بر مداخالت ايـن ياد شده است كه سوای تاييد، هيچ يك نتوانسته يك چتر گفتمان... مد و 
ها  حجاب در غرب و رسانه مسئله جنسى منفى بر گفتمان كه تسلط در حالى. حوزه فراهم كند

در جهان . همواره بر تحقق اهداف جمهوری اسالمى ايران در اين زمينه مانع ايجاد كرده است
» گرانبها ضعيف تاريخ«: امروز دوگفتمان و تاريخ معنايى بر مناسبات جنسى سايه افكنده است

 تـاريخ«؛ كه گاه در تجربۀ سنتى ما هم سبب ناديده انگاشتن كرامت زنان شده اسـت و ديگـر 
طبعـاً گفتمـان . كه در دوره مدرن رواج يافت و منـادی تسـاوی زن و مـرد بـود» بها بى شخص

كرامت شدن  دار كدام از اين دو مورد نيست؛ چرا كه نه به خدشه جمهوری اسالمى ايران هيچ
ها به خاطر جنسيت خاص نظر دارد و نه مطلقاً بر طبل تشابه ميان نظام حقوقى زن و مـرد  انسان

عدم ساخت و بسط چنين گفتمانى سبب شـده تـا مـداخالت نظـام . )&������AE، : �כ(كوبد  مى
  . ای غيردينى و عرفى نشان دهد گونه ذيل دو گفتمان رقيب معنا شوند و حكم حجاب را به

گونه مداخالت هم صبغه ايجابى دارد و با تغيير نُـرم رفتـار محقـق  اين :ىايجاب اقدامات .5
انـدازی  تـوان بـه راه بـرای نمونـه، مى. سـاز دارد شود و از سـويى خصـلتى تسـهيلى و زمينه مى

دهى مد و لبـاس در وزارت  و تشكيل كارگروه سامان» فشن لباس اسالمى«طراحى لباس ملى، 
در رزشـكاربـرای زنـان و حجـابر، طراحـى و اسـتفاده از فرهنگ و ارشاد اسـالمى يـا اصـرا

الملى اشاره كرد كه بـاز بـه خـاطر عـدم اسـتقرار يـك الگـوی جـامع  های داخلى و بين محيط
دينـى و شـدن  های عرفـى فرهنگى برای پوشش مطلوب و نحـوo تـرويج آن، از تهديـد –فقهى

گرايى و مدسـازی و  گاه مـداين پرسش كه در نگاه اسالمى به پوشش، جاي. برد فردی رنج مى
فرهنگـى ورزِش  -كامـل مسـئله فقهـىشـدن  چيست؟ و اينكه بدون حل... های فشن و  نمايش

اند كه معموال  هايى پرسش... توان مشكل لباس را در آن حل كرد و  قهرمانى بانوان چگونه مى
  . اند پاسخ مانده در اقدامات ايجابى بى

  بندی جمع

اسالمى ايران با مسئله حجاب به مثابه اصـلى از شـعائر مـذهبى  نفس رويارويى نظام جمهوری
و نگـاه حكـومتى و كـالن نگـر حضـرت  1اسالم، در ابتدای انقالب اسالمى گريز ناپذير بـود

                                                        
اط در حجاب اجباري گيري از افر هايي هم با اين مسئله بود و طبعاً هم به خاطر پيش اين در حالي است كه البته مخالفت. 1

كه بـه   1357 اسفند 20 اطالعات روزنامه با مصاحبه در طالقاني اهللا مثال، آيت بود و هم نظر خاص و غير اجماعي براي
 بـه  برسـد  چـه  نيسـت،  اجبـاري  حجـاب  در هـم  مسـلمان هـاي   زن بـراي  حتي«: تيتر اول اين روزنامه هم بدل شد گفت

← 
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كرد كه در موضع رسمى نظام، حجاب عمومى الزام آور باشد و البته، پس  ايجاب مى) ره(امام
حجـاب الزامـى كشـاكش آراء و تبـدالتى از آن در نسبت ميان خط مشى حجاب عمـومى و 

گذاری و  مشـى نمايـد لـزوم دقـت بـه شـرايط ويـژه خط آنچه قابل توجـه مى. ديده شده است
كه البته، سابقه و سرشت بشـری و فطـری (واسطه موضوعاتى كامًال دينى  تصرف در جامعه به

ناسـى درون ش است و اين مقاله در صـدد بـود تـا در مسـيری ديگـر، بـا رويكـرد آسيب) دارد
های ممكن و محتمل ترويج حجاب در جامعه ايـران را بررسـى نمايـد تـا بـه  گفتمانى، تهديد

مهمتـرين . گذاران اين عرصـه قـرار گيـرد ريزان و سياست مثابه راهنمايى عملى، مد نظر برنامه
سند باالدستى در اين زمينه، مصوبه شورای عالى انقالب فرهنگى مبنى بر راهكارهـا و تقسـيم 

�/m� 3ـ	P ._ـא�L 8 k#?�@ lש 1א?�2/?א�(كار در ارتقاء عفاف و حجاب است /��امـا در آن ، )3
نـه نظريـه (ای سياسـتى  ها و اصـول راهنمـا كـه بسـان نظريـه هيچ اثری از اين جنس حساسيت

شود و ايـن خـالء  ها و تصرفات اين حوزه تسلط داشته باشد ديده نمى بايستى بر برنامه) محض
در ) هرچند مشروع و منطبـق بـر ادلـه مقبـول شـرع(ها  های ناخواسته سياست يامدو غفلت از پ

زاست؛ آسيبى كه دير يا زود دامـان مناسـبات  كننده و آسيب حوزo فرهنگ و دين بسى نگران
هـای  ظرفيت. و ديـن را پـر چـالش خواهـد سـاخت) به معنای سياستگذار و حاكميت(دولت 

گويى و رفـع ايـن چـالش قـرار داد تـا  ايد در خدمت پاسخعميق تفقه حكومتى و فقه پويا را ب
الگوهای پيشرفت و . همچنان از آسيبى محتمل كه در كمين جوامع كنونى است مصون باشيم

تعالى فرهنگى و اجتماعى اسـالمى يـك ويژگـى سـلبى مشـترك دارنـد و آن هـم احتـراز از 
حساسيت چون حجـاب،  ای پر دين در سپهر دنياست، اين ويژگى را بايد در عرصهشدن  عرفى

  .به جهانيان نشان داد

                                                                                                                                 
←  

 مـا  اجتمـاع  فعـال  عضـو  زنـان ...گويـد  نمـي  هـم  كـس  هـيچ  و نرونـد  ادارات بـه  ها زن گوييم نمي ما...مذهبيهاي  اقليت
 دهات در مگر. نيست كار در هم اجباري هيچ. شود حفظ زن شخصيت خواهند مي دين مراجع و قرآن و اسالم...هستند

 ما زنانها  ماييراهپي اين در كي...پوشيدند؟ مي چادر مگر كردند؟ مي زندگي چگونه ما زنان كنون تا اسالم صدر از ما
 سـر  روسريكه  اين حاال اما. كردند مسئوليت احساس خودشانها اين بيايند؟ حجاب بي يا حجاب با كه كرده مجبور را

البته از نظر نگارنده اين ديدگاه در فضاي فقه حكـومتي و   .»است نكرده اجباري آن در كس هيچ هم باز نكنند يا كنند
  .باشد رح اين مسئله در اوان انقالب مينظام ساز ارائه نشده، اما مبين ط
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