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  بدحجاب ةجمهوري اسالمي ايران و مسئل
 *2عصمت شاهمرادي ،1محمدجواد جاويد

 چكيده
شـده  تبـديل  هـاي اخيـر    در دههمهم مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايران  هاي دغدغه به يكي ازحجاب و عفاف 

اصلي بقاي اين قانون  ةن با عفاف و اخالقي انساني زمينآلزوم حجاب اجباري اسالمي و همسو قلمداد كردن . است
داشـته   افـول انتقاد و اعتراض به حجـاب اوج و   ،خاص  هايي  در دوره. از بدو تولد انقالب اسالمي تاكنون بوده است

حقوق «لزوم رعايت رقيب مهم در اين زمينه در قالب  ةفرضي. فروكش نكرده استگاه  چها هي اما اين اعتراض ،است
اسـتناد بـه    ،در مقابـل . ده اسـت ششود كه مستند انتقادات حقوق بشري هم  مطرح مي »اساسي شهروندان ايراني

برابر موج  در همچنان ايراني سبب شده دولت جمهوري اسالمي ايران ةجامع »حقوق اكثريت شهروندان مسلمان«
. بپـردازد ) و نه لزوماً شـرعي (، به دفاع از الزام قانوني »بدحجابي ةمسئل«شدن  انتقادات روزافزون و نيز فرايند عرف

دولت اسالمي ضمن دفاع از جايگـاه  براي استدالل، با قبول اين فرضيه،  اين به دليل موفقيت نسبي ،خواه و ناخواه
ـ . رسـد  ري و عملي در اجراي اين قانون ضروري به نظر مـي قانوني حجاب، لزوم نوعي بازخواني نظ حاضـر در   ةمقال
حاكم بر بيان حقوقي و اجتماعي و نيـز   ةگرا سعي كرده واقعيت حجاب و ادل قالب گزارشي علمي با رويكردي عمل

ن حجاب در جمهـوري اسـالمي ايـرا    ةگذاري دربار سياست ةتا آيند كندبررسي  تر سياسي در اين خصوص را دقيق
  .دشوتر ترسيم  بينانه واقع
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  مقدمه
 ةدر حـوز  ،روز جمهوري اسالمي ايران ةبلكه مسئل ،حجاب نيست ايران معاصر ديگر صرفاً ةمسئل
سـه دهـه از   بـا گذشـت   . بي اسـت حجـا  هاي جاري، درواقع گذر از بدحجابي به بي فرهنگ خرده

 ةدهـ  1360 ةدهـ . اسـت  شـده كيـد  أبر حجـاب ت به اشكال متفاوت دوره در هر انقالب اسالمي، 
حياتي بـروز   ةمرحل ودوران سازندگي و اصالحات  1370 ةده. حجاب و الزامات قانوني آن است

تـاكنون   1380 ةدهـ از  ،درنهايـت . شـدن آن اسـت   بيشتر بدحجابي در اشكال متنوع و نهادينـه 
  .حجابي و توفيق گفتماني در اين خصوص در حال توسعه است تدريج به سمت بي به موضوع
بايد در نگاه اول نتيجه گرفت كه حجاب در جمهوري اسـالمي ايـران بـه موضـوعي      ،رو اين از
پوشـش شـرعي يـا     ةمسئل ،تدريج به. صرف ديني و فقهي تبديل شده است ةتر از يك مسئل مهم

هاي متعدد بعـد   دولت. ده استشحجاب به يك تحدي اجتماعي و سياسي تبديل  ةهمان مسئل
ق مختلـف پوشـش عرفـي را    يها و سال اند در قالب از انقالب اسالمي هريك به نوعي تالش كرده

كتب بسيار متعدد و ارزشمندي . ايراني تعريف كنند ةهاي فرهنگي و ديني جامع همسو با ارزش
سـفانه  أايـن غنـاي علمـي مت   . سال گذشته به چاپ رسيده استبا رويكردهاي مختلف طي سي 

شايد باالترين خدمت اين . دكني و كيفي حجاب بنتوانسته است در عمل كمكي به پيشرفت كم
معاصـر ايـران،    ةرشد جامع به رو ةحجاب مبتني بر مد و سليق ةبخشي به عرض ع ادبيات ضمن تنو

هايي متوقـف يـا از    زماني و در محدود مكان اندكباعث شده باشد حداقل كاروان بدحجابي براي 
نمـاد   ةمثاب حجاب به هاي فراوان مردم و مسئوالن، بعضاً رغم دغدغه بهاما . دسته شوسرعت آن كا

ريـزي و نيـز اقـدام     گذاري و برنامـه  در سياست ،شرعيت و اسالميت نظام جمهوري اسالمي ايران
  .است دچار چالشا مطلوب در اجر

شناسي اقدامات معطوف به حجاب و عفاف  تالش شده ضمن آسيب ،يقي حاضرتحق ةدر مقال
 بينانـه  قانوني و عرفي در اين خصـوص واقـع   ياهدر جمهوري اسالمي ايران، راهكارها و پيشنهاد

 آن ،دشـو  كه در قالب نقـد و تبيـين تقـديم مـي     ،اصلي اين تحقيق تحليلي ةفرضي. دشو ارزيابي
 ،بنا به داليل اقتصـادي و فرهنگـي   ،موضوع روز عنوان به ،معاصرحجاب در ايران  ةست كه مسئلا

راهكـار درمـان ايـن مسـئله     . ادامـه خواهـد داشـت    ،)رقيب ةفرضي(و نه لزوماً سياسي و امنيتي 
پيـرو   ،در اين مسـير . استهاي كالن جمهوري اسالمي  مل اساسي و تحول در سياستأمحتاج ت

 ةحجاب تنها معيار الزام به پوشش اسـالمي بـراي همـ    بودن اصلي، استناد به اصل قانوني ةفرضي
  .شهروندان خواهد بود

  شناسي بدحجابي در ايران كنوني آسيب
عـد مهمـي از   بلكـه ب  ،شـود  حجاب فقط در قالب شرعي و ديني نگريسته نمـي  ةمسئل ه، بهامروز
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و ] 39[هـاي زمسـتانه    طرح. موضوع حجاب با حقوق شهروندان و نقش دولت پيوند خورده است
حجابي و بدحجابي بيش از آنكه محمل شرعي را بـراي مجريـان رقـم     برخورد با بي ]3[تابستانه 

هاي رسـمي سياسـي در جامعـه تغييـر كـاربري داده اسـت و        بيشتر به نوعي دفاع از ارزش ،زند
 1.شـوند  هاي مخالف هنجارهـاي حكـومتي تفسـير مـي     حجابان در مقابل به گروه بدحجابان و بي

بـه ارزيـابي وضـع     1391كه در سـال   ،رگروه وزارت كشور درخصوص موضوع حجابگزارش كا
بـدحجابي محمـل    ةبر اين فرض محوري شكل گرفته بود كه عمد ،حجاب در تهران مشغول بود

ايـن  . هـاي معـارض حكومـت هسـتند     حجاب و بـدحجاب داراي گـرايش   سياسي دارد و افراد بي
سياسي شـايد دور از انتظـار هـم     ةفتن ةاستمرار معالجو  1388تفسير البته به دنبال وقايع سال 

حجـاب بـود كـه از     ةتوجه به ابعاد امنيتي و سياسـي مسـئل   چنين برداشتي طبيعتاً ةنتيج. نبود
در مقابـل، ارزيـابي كـارگروه معاونـت     . كـرد  عنوان سـتون پـنجم دشـمن يـاد مـي      هحجابان ب بي

اي  درخصوص بـدحجابي در ايـران، از فرضـيه   شوراي عالي انقالب فرهنگي  ةريزي دبيرخان برنامه
بدحجابي در ايران معاصر عامل اجتمـاعي و فرهنگـي دارد    ةكرد كه براساس آن عمد حمايت مي

پيامد منطقي چنين نگـاهي بـه بـازخواني فضـاي     . و لزوماً محتاج توجه امنيتي و سياسي نيست
دن ابتكـار عمـل نيروهـاي    فرهنگي و نيز توجه به نوعي تدارك مهندسي فرهنگـي بـراي بـاالبر   

  .دشمنجر  ،هاي فرهنگي و اجتماعي ديني شبكه ةهمراه با توسع ،اللهي حزب
را هـاي اجتمـاعي در بطـن جامعـه نگـاهي افراطـي        در تالقي اين دو ديدگاه، برخي از گروه

كرد و بـا تمسـك بـه     ميعفتي و كفر قلمداد  حيايي، بي بدحجابي را برابر با بي كردند كهتقويت 
امر به معروف و نهي از منكر را خودسرانه به سر حـد اقـدام    ،2)ره(امام راحل ةنام ميم وصيت بند

حجـاب تـا    شدن بـانوان و دختـران بـي    هاي عمومي تلقي از نظريه 3.]23[آميز كشاندند  خشونت

                                                        
از شـروع   يشپـ  يـژه و بـه  ،هر سال يس، پل1386از سال  يران،در ا »ياجتماع يتامن يارتقا«از زمان آغاز طرح  .1

متفـاوت همـواره    ياما انتقادها دهد، يهشدار م يعموم يها پوشش زنان در مكان ةنحو ةدربار ،فصل تابستان
  ].3: نك[ تبرجاسپا

بايد همه بدانيم كـه آزادي بـه شـكل غربـي آن، كـه      «): ره(سياسي امام خميني ةنام قسمتي از بند ميم وصيت .2
شود، از نظر اسالم و عقل محكـوم اسـت و تبليغـات و مقـاالت و      موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي

 ةمـا و همـ   ةحرام است و بـر همـ   ها و كتب و مجالت برخالف اسالم و عفت عمومي و مصالح كشور سخنراني
هاي مخرب بايد جلوگيري شـود و از آنچـه در نظـر شـرع      ها واجب است و از آزادي مسلمانان جلوگيري از آن

اگر  ،طور قاطع به ،حرام و آنچه برخالف مسير ملت و كشور اسالمي و مخالف با حيثيت جمهوري اسالمي است
 ،اللهي اگر برخورد به يكي از امور مذكور نمودند و جوانان حزبباشند و مردم  جلوگيري نشود، همه مسئول مي

  ».هاي مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهي نمودند، خودشان مكلف به جلوگيري هستند به دستگاه
مـردم در ارتكـاب ضـرب و شـتم عليـه بـدحجابان يـا         ةتر هرگونـه مداخلـ   البته بايد توجه داشت كه امام پيش .3

منحـرفين و   ةها در خيابـان و كوچـه و بـازار از ناحيـ     ممكن است تعرض به زن« :منوع كردندحجابان را م بي
ها حرام است و  ها براى مسلمان گونه دخالت از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اين. مخالفين انقالب باشد
  ].23: نك[» گونه جريانات جلوگيرى كنند ها از اين بايد پليس و كميته
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شـهر اصـفهان و هتـاكي و     مجوز تجاوزهاي جنسي به محافل خصوصي آنان در كاشمر و خميني
اسيدپاشـي و   ةو درنهايت فاجعـ  1]7[ 1393آذر  8تران بدحجاب در جهرم در ضرب زنان و دخ

ـ  هرچند به ،ضرب و جرح انفرادي و گروهي، همگي ـ  ةمثاب ـ     ةبهان  ةنظـري، مستمسـكي چـون ادل
برخي  4].33[جاي گذاشتند  ناپذيري بر در عمل آثار جبران ،داشتند 3]9[يا قانوني  2]9[شرعي 

المللـي   حجاب به دليل جايگاه رسـمي صـاحبان آن ابعـاد بـين     بارةدرهاي افراطي  از اين ديدگاه
. گونـه اقـدامات حـرام و غيرقـانوني اسـت      ديني نيز اين ةغافل از اينكه به استناد ادل 5.]1[يافت 

                                                        
بودند كـه  قرار گرفته كم شش زن در جهرم هدف حمله با چاقو  ، دست)ايرنا(رگزاري رسمي ايران به گزارش خب .1

در اعترافات خود گفته است حمله با چـاقو   ،فر موسوم به محمد بهشتي، ضارب. ندبودها دانشجو  پنج نفر از آن
خون بـدحجاب را مبـاح   ريختن «ن كه اهاي يكي از روحاني به زنان و دختران جهرم را پس از شنيدن صحبت

مـوارد، ضـارب بـا    همـة   در. بوده است »اقدام عملي براي نهي از منكر«انجام داده و هدف وي  »شمرده است
هـاي جـاري در    شـود نـاامني   گفته مي. اند كرده چاقو به باسن دانشجويان دختري زده بود كه با مانتو تردد مي

  .ها را تعطيل كنند چهارشنبه كالس وزشهرستان جهرم باعث شد كه درنهايت دانشجويان از ر
بازتـاب   ،كاران به قربانيان تجاوز جنسي، حتي در هنگام وقوع برخي موارد عملي نگاه تحقيرآميز برخي محافظه .2

 1390خرداد  20شهر در  خميني ةهاي جنجالي اين رويكرد، اظهارات امام جمع نمونهاز  .اي داشته است رسانه
هـاي عليـه السـالمي     آدم«كرد قربانيـان،   به چند زن در اين شهر بود كه تأكيد ميجمعي  تجاوز دسته در پي
قربانيـان از   وضـعيت « :كيـد داشـت  أدر پي آن واقعه، اظهارات يكي از متهمان نيز خبري شد كه ت .»اند نبوده

ز بـه زنـان   اين سوابق، انتشار علني مطـالبي در توجيـه تجـاو    ةبا وجود هم ».ها بوده است عوامل تجاوز به آن
  .متفاوتي است ةحجاب در يك خبرگزاري رسمي، پديد بي

براسـاس همـان    :كيـد دارد أتبر اين نكتـه  مطلبي را منتشر كرد كه  1392در سال  تازگي بهخبرگزاري تسنيم  .3
بدون  »حق التذاذ«توان  شود، مي بودن حق پوشش براي زنان ايران به رسميت شناخته مي منطقي كه شخصي

  .تلقي نكرد »تجاوز«ها نيز به رسميت شناخت و  ان از آنمرد ةاجاز
، بـا  1391پايـداري بـود كـه در دي     ةاي جبه هاي خبرساز اين نگاه، اظهارات يكي از فعاالن رسانه يكي از نمونه .4

بدپوششـي، تجـاوز دختـران بـه     «: تنوشدر وقوع تجاوزهاي جنسي » آميز تحريك«مقصر دانستن رفتارهاي 
وقـت انتظـار داشـت     ش كـرد و آن توان فضا را پـر از تحريـك و تـن    نمي«: و افزود »آرامش رواني مردان است

اي به اعتقاد خودش تالش كرد حداقل ناخواسته به نفع عامالن تجاوز جنسي از  او با ادله ».كس خطا نكند هيچ
آميزشان ارتكاب جرايم شديد عليـه   بدپوششي دختران جوان و رفتارهاي تحريك«: قربانيان جنسي انتقاد كند

كشي رژيم صهيونيستي در فلسطين  د اين استدالل مشابه استدالل نسلرس به نظر مي ».كند آنان را تشديد مي
 .اشغالي است

حتي تنزل غيرمحجبه به سطح حيـواني  . ها به دليل تفسير غلط از فرمايش بزرگان است سفانه برخي از نگاهأمت .5
مستند خشـونت   از اين منظر استناد به استاد مطهري درست نيست تا. تواند مستند تحقير يا تجاوز باشد نمي
ايـن اسـت كـه از     ،حجاب را مطرح كرده ةحجاب ادل ةنجا كه در مسئلآ ،چون دليل مهم شهيد مطهري. باشد

شود و اين پوشيدگي براي زن بهتـر اسـت و ارزش زن و حرمـت او را     طريق حجاب براي زن حرمت ايجاد مي
 ،رو ايـن  از .ي خـودش ارزش قائـل نيسـت   پس برا ،بنابراين، كسي كه اين اصل را نپذيرد. كند مين ميأبيشتر ت

بـا   ،از نظـر مـا  . م استيكردن به بها كردن به او مانند نگاه شود و نگاه انساني خارج مي ةچنين فردي از محدود
وقتي زن غيرمسلمان به چنين اصلي قائل نيست،  .شود دار مي حجاب، حرمت زن مسلمان خدشه نكردن رعايت

 .م استيبه بهالذا نگاه به او هم مانند نگاه 
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در  نكردنـد، ييـد  أت آن را گاه مقامات رسمي و علمـاي دينـي ايـران    كه هيچ ،نگاه اخير درنتيجه،
بودن حجاب در سه دهـه پـس از انقـالب اسـالمي      وني و اجباريقان ةعمل شوك بزرگي بر مسئل

قـانوني در ايـن    هايي بود كه باالخره خـأل  ها و ضرورت به دنبال چنين حساسيت 1.]2[د كروارد 
در  ،)1393مهـر   29شـنبه   روز سـه (خصوص هم حل شد و نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي  

حمايت از آمران به معروف « طرح، ر در اصفهانهاي مكر اسيدپاشي ةگرماگرم انتشار اخبار دربار
براساس اين مصوبه، هيچ شـخص يـا گروهـي    . تصويب كردندرا با اكثريت آرا  »و ناهيان از منكر

عنوان امر به معروف و نهي از منكر دست به اعمال مجرمانه، تـوهين، افتـرا، ضـرب،     حق ندارد به
تقـديم  » ت از حـريم عفـاف و حجـاب   صـيان «زمـان نيـز طرحـي بـه نـام       هـم . جرح و قتل بزند

جريمـه و حـبس بـراي بـدحجابي و دارنـدگان آنـتن       . مجلس شوراي اسالمي شـد  ةرئيس هيئت
نقدي  ةجريم، در موضوع عفاف و حجاب ،بر اين  عالوه. طرح استاين ماهواره از فرازهاي جديد 

فه شـده اسـت   هاي آموزشي به ديگر ضوابط موجود پيشين در اين زمينه اضـا  و شركت در دوره
 ددان ميسخنگوي كميسيون قضايي مجلس آن را داراي عناوين مجرمانه و تعيين مجازات  2.]1[

شـايان ذكـر   . دشـو بايد در كميسيون قضايي بررسي جامع  كيد دارد كه چنين طرحي الزاماًأو ت
راهكارهـاي  «قـانوني بـه نـام     1384دي  13تر نيز شوراي عالي انقـالب فرهنگـي در    است پيش

 ،بـا وجـود ايـن   . ده بـود كـر تصـويب   در اين خصوص» رايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاباج
بيشـترين   هاسـت و  دسـتگاه  همـة همچنان موضوع حجاب در ايران اسـالمي موضـوع مشـترك    

شايد همين موضوع مرتبط با وضع زنـان بـود كـه باعـث شـد در گـزارش       . ندا آن زنان انمخاطب
، )2014اكتبـر  / 1393آبـان  (ايـران   دربـارة ملل متحد  شوراي حقوق بشر سازمان 3]1[اي  دوره

هـا، درخصـوص    اعـدام و اقليـت   ةباالترين شمار توصيه به جمهوري اسالمي ايران در كنار مسئل
  .وضعيت زنان در ايران باشد

                                                        
قضائيه،  ةاهللا صادق آملي الريجاني، رئيس قو آيت مثالً .توجه است درخورواكنش مسئوالن هم  ،در اين خصوص .1

ها بـه دليـل    به برخي رسانه »همايش ملي امر به معروف و نهي از منكر« در) اكتبر 26 /آبان 4(شنبه  روز يك
ها  او گفت اينكه برخي رسانه. اند، انتقاد كرد هان منتشر كردهاسيدپاشي در اصف ةهايي كه دربار محتواي گزارش

ظلـم فـاحش بـه نظـام و متـدينين،      «اند  موضوع اسيدپاشي را با امر به معروف و نهي از منكر مرتبط دانسته
 .است »معتقدين و متفكرين

اند،  نزديك »پايداري  ةجبه«كه به  ،ها حاكي از آن است كه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي گزارش .2
طـرح  «هنـوز   .نـد ا همجلـس تحويـل داد   ةرئيس را به هيئت »صيانت از حريم عفاف و حجاب«طرحي با عنوان 
به تصويب نهايي نرسيده، نمايندگان نزديك به » بهارستان«در » منكر از  معروف و ناهيان  به  حمايت از آمران

اند؛ طرحي كه  مجلس كرده» يسهئر تئهي« ةرا روان» حجابصيانت از حريم عفاف و «، طرح »پايداري ةجبه«
كيـد دارد كـه   أو ت دانـد  ميسخنگوي كميسيون قضايي مجلس آن را داراي عناوين مجرمانه و تعيين مجازات 

هـاي مختلـف طـرح، مجرمـان بـه       در بخش. دشوبايد در كميسيون قضايي بررسي جامع  چنين طرحي الزاماً
آمده از اجراي اين طـرح   دست اند كه منابع مالي به اند و طراحان پيشنهاد داده هپرداخت جرايم نقدي ملزم شد

 .هاي آموزش و تبليغ حجاب و عفاف شود د تا درنهايت صرف برنامهوتقديم نيروي انتظامي ش
  UPRUniversal Periodic Review :اي جهاني اجالس بررسي دوره .3
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  ارتباط حجاب و حكومت در ايران
ب در امـا اغلـ  . خصوصي زندگي هر فرد اسـت  هاي بخش از ست كه موضوع پوششاين اواقعيت 
خـاص بـه    هاي سياسيِ يعني پاي حقوق شخصي افراد در نظام ؛شود ترين شكل بيان مي عمومي

هرچنـد  . دانـد  شود و دولت خود را مسئول لباس و سبك زندگي مردم مي حقوق عمومي باز مي
براسـاس اسـناد حقـوق بشـر و نيـز       ،دو حق پايه منزلة به ،حق بر تماميت بدن و حق بر پوشش

همـين بخـش    ،بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت      ،ويژه مكتب حقوق طبيعي به ،مكاتب حقوقي
هـر  . زندگي آدمي در عمل موضوع سياسـي و علنـي و درنتيجـه عمـومي شـده اسـت       خصوصيِ
به لباس و نوع پوشش شـهروندان خـود توجـه دارد و تـالش      ،اعم از ديني و غيرديني ،حكومتي

ند و بـر سـبكي زنـدگي كننـد كـه در      كند شهروندان آراسته به هيئت فرهنگ رسـمي باشـ   مي
هـاي ضـد    شايد بتوان گفت كـه حكومـت  . هاي رسمي و ايدئولوژي حاكم نباشد تعارض با ارزش

طرفدار دين بيش از ساير اشكال حكومت، پوشش شهروندان را بـه دامـن سياسـت     دين يا تماماً
اب اي ضديت با حجه حكومت پهلوي عصر رضاشاه در ايران يكي از نمونه. زنند كت پيوند ميلمم

 تشـد  بـه  1313رضا شاه در سفرش به تركيه در سال . بود كه در قالب كشف حجاب مطرح شد
پـس از يـك    نظر خود را 1314در آذر  ،رو ازاين .قرار گرفته بود يهتركحجابي زنان  تأثير بي تحت

  :چنين بازگو كرد ،الوزرا رئيس، سال در سخني با محمود جم
است، خصوصاً از   نزديك دو سال است كه اين موضوع سخت فكر مرا به خود مشغول داشته

را دور انداختـه و  » حجـاب «و » پيچـه «هـا را ديـدم كـه     هـاي آن  وقتي كه به تركيه رفتم و زن
كنند، ديگر از هرچه زن چادري  ها كمك مي كت به آندوش مردهايشان در كارهاي ممل به دوش

درست حكم يك . اصالً چادر و چاقچور دشمن ترقي و پيشرفت مردم است. است  است بدم آمده
 .]37[دمل را پيدا كرده كه بايد با احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برد 

ـ يا دخترانو  زنانآن، كرد كه بنابر  بيتصو يقانون ،1314دي  17رضا شاه در  ،بنابراين  يران
 منزلـة  اب و پوشـش بـه  ست كه حجـ ا جالب آن. منع شدند يروسرو  روبنده، چادراز استفاده از 

شد و زنان و مردان و طرفداران حجاب  هاي اخالق عمومي در جامعه مطرح مي عاملي براي بحث
و مخالفان آن هريك سبب انحطاط اخالقي را به نوعي بـا تكيـه بـر قـبض و بسـط حجـاب، بـه        

 ةشمسـي بحثـي دربـار    1310در سـال   1]29[ عالم نسوان ةنشري ،مثالً ؛دادند ديگري نسبت مي
                                                        

ـ  ةمسيحي وابسته به مدرسهاي  اين مجله با ماهيتي مبتني بر آموزه .1  American(هـران  تمريكـايي در  ا ةدختران
School for Girls in the Presbyterian missionary compound in Tehran (  ــيونرهاي ــه مس ــود ك ب

دخترانـه در تهـران تلقـي     ةين مدرسـ نخسـت اين مدرسـه  . كردند آن را اداره ميمريكايي كليساي پرسبيتري ا
. سـيس شـد  أدر عصـر قاجـار ت  ) 1217(دختـران اروميـه    ةشمسي پس از مدرسـ  1253شود كه در سال  مي

زودهنگام دختـران، نبـود    ازدواجثر از اين انديشه به چاپ مطالبي در تقبيح أنيز مت عالم نسوان ةمجل ،رو ازاين
دست بـه انتقادهـاي تنـدي از     ،هاي آخر خصوص در سال به. پرداخت مي حجابدر ايران و  حقوق سياسي زن
توقف . د، چاپ اين مجله متوقف شدشاعالم  شاه رضااز سوي  كشف حجابپس از آنكه . زد شرايط بد زنان مي



  145    بدحجاب ةجمهوري اسالمي ايران و مسئل

. شـد زيـادي ارائـه   هـاي موافـق و مخـالف     پاسـخ . دكـر چاپ  آنو فراخواني براي  مطرححجاب 
از حجابي بسيار دفاع كردند و انحطـاط اخالقـي جامعـه را سـركوب زنـان       درمجموع، زنان از بي

  .]29[مردان دانستند  سوي
معاصـر   ةفرانسـ  ةدر جامعـ  ،نـه حـذف حجـاب    ،در دوران معاصر هم مدلي از كشف حجاب

با موضـوع حجـاب    ،چه دولتش چپ باشد و چه راست ،حكومت الئيك فرانسه. شود مشاهده مي
  1.]1[و همواره با آن سروكار دارند  نددرگيربا آن مردان  اسالمي كار دارد و دولت

تفاوت باشد و هرچند هـم   تواند به پوشش بي انقالب اسالمي ايران با وصف اسالمي خود نمي
را در  شموضـع  طي استقرار خود بايـد حتمـاً   2،]25[س خود تحمل كند سيأل تيمدتي را در اوا

مدرن  حجاب و حكومت موضوع جهان پست. هاي متفاوت مشخص كند برابر شهروندان با پوشش
. هاي عصر مدرن و حتي عصر كالسيك چنـين حساسـيتي وجـود نداشـته اسـت      در دولت .است

هاي شطرنج يك بازي سياسي تبديل  ه مهرهب ،نمونه براي ،حجاب در دو حكومت ايران و فرانسه
توان روزي نوع و شكل پوشش شـهروندان را از اوامـر قـانوني حكمرانـان آنـان       آيا مي. شده است
  نجات داد؟

حجـاب حاكمـان دو كشـور الئيـك و      ةشايد هيچ موضوعي به انـداز . منفي است پاسخ عمالً
 ،ضوع پوشش و لبـاس شـرعي اسـالمي   مو. تئوكراتيك ايران و فرانسه را به تحدي نطلبيده است

قبول يا رد آن منوط به قرائتي جديد از  چنان در اين دو نظام پيش رفته كه عمالً ،يعني حجاب
                                                                                                                                  

نسـبت دراز مجلـه    از داليلي كـه بـراي عمـر بـه    . اند آن ندانستهة ارتباط به صراحت لهج انتشار اين مجله را بي
 .مريكايي در تهران در زمان فعاليتش استا ةدختران ةساش به مدر وابستگي ،اند برشمرده

اكنون در مدارس دولتي فرانسه ممنوع است و  حجاب اسالمي، هم ، همچوناستفاده از نمادهاي آشكار مذهبي  .1
ممنوعيت پوشيدن روسري  .در اماكن عمومي قدغن است ،پوشاند صورت را مي كلكه  ،استفاده از برقع و نقاب

بود كه استفاده از نقاب و برقع در اماكن  2011در مدارس فرانسه به اجرا درآمد و در سال  2004از سپتامبر 
 .عمومي ممنوع اعالم شد

تواند  نمي ،حجابي اوايل انقالب را تحمل كردند و قصد آنان از ابتدا اجبار بوده است بي ةاينكه مسئوالن نظام دور .2
 دهد كه رويكرد اقناعي معيار بوده و نه لزوماً الن آن دوره نشان ميبيانات مسئو ، زيراصحت داشته باشد لزوماً

: دكـر تهـران، در ايـن خصـوص ابـراز      ةهاي نماز جمعـ   طالقاني در جريان يكي از خطبهاهللا آيت مثالً. اجباري
اصل قضيه اين است و اجبـاري هـم   . خواهند زنان ما شخصيتشان حفظ شود اسالم، قرآن و مراجع ديني مي«

نظر آقاي طالقاني مـورد تأييـد مـن و صـحيح     «: يك روز بعد از آن فرمودند) ره(حضرت امام» .ر نيستدر كا
اطالعـات انجـام دادنـد،     ةبا روزنام 21/12/1357اي كه در تاريخ  االسالم ناطق نوري در مصاحبه حجت» .است

حجـاب صـورت    ةبـه مسـئل   هايي كـه نسـبت   كردند كه با تندروي امام مكرراً به من توصيه مي«: اظهار كردند
ما «: گويد باره مي  مرحوم شهيد بهشتي در اين ،همچنين» .گيرد برخورد كنم و نظر ايشان را پيگيري كنم مي

مـا در قلمـرو و مسـئوليت    . ها سـازگار باشـد   معتقديم پوشش خواهران ما بايد پوششي باشد كه با كرامت آن
نـد؛ امـا اگـر    كنكه خودشان اين كار و اين پوشش را عملي  ايم قضائيه از خواهرانمان خواسته ةخودمان در قو

اشخاص هر گـروه بـه    ةكنيم؟ بايد بگويم روش من در زندگي اين بوده كه با كلي ما چه مي ،كسي چنين نكرد
  ».ام بحث اقناعي پرداخته
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هر دو حكومـت   ،تر آنكه از منظر حقوق بشر جالب. استقانون اساسي و مشروعيت نظام سياسي 
اند و از سـوي   مي شدهعمو ةهاي فردي و سد حقوق شخصي افراد در حوز محكوم به سلب آزادي

گراي خود بر سر قرائت درسـت   كيشان تساهل ديگر هر دو در مقام تبيين ايدئولوژي حاكم با هم
مريكـا و  اجنـگ لفظـي بـين     2004و  2003هـاي   بـين سـال  . از سياست مطلوب سر نزاع دارند

مـردان   مـورد انتقـاد دولـت    شـدت  بهفرانسه باعث شد قرائت فرانسوي از الئيسيته و سكوالريسم 
خصـوص   فرانسـه در  2004مـارس   15مريكايي و انگليسي قرار گيرد و در اين بين البته قـانون  ا

در مورد جمهـوري اسـالمي   . هاي مذهبي در مدارس فرانسه موضوع جدال بود منع نماد و نشانه
مل و ترديد واقع شـده  أوبيش از سوي ساير دول مسلمان مورد ت ايران هم بحث اجبار حجاب كم

قانون اجبـاري و دائمـي اعمـال     منزلة در هيچ كشور اسالمي به چنين رويكردي عمالً زيرا ،است
بسيار شـبيه   ،متفاوت كامالً ةرغم جبه به ،موضع ايران و فرانسه در برخورد با حجاب. نشده است

را موضوع ارزيابي  و نه آن نددانبند موضوع حجاب را نه حقوق بشري ا هر دو در تالش رازي ،است
را  مندند فقـط آن  هعالق ،بودن موضوع كيد بر داخليأبلكه هر دو حكومت با ت .رجي قرار دهندخا

ن را به نـوعي  ديگراو تذكرات نند داخلي و ملي ارزيابي ك ةذيل موضوع حقوق شهروندي و مسئل
ـ   البتـه درس  ،در اين خصـوص  .مداخله در امور داخلي و فرهنگي خويش بنامند  ةگيـري از تجرب

  .تواند ارزنده باشد اي دولت جمهوري اسالمي ايران ميفرانسه بر
كه پوشش شهروندان با حكومت و مشروعيت سياسي آن پيوند خـورده    نتيجه آنكه تا زماني

 ،در اينجا بيشـتر از آنكـه حجـاب موضـوع حـق باشـد      . حجاب مطرح است ةهمواره مسئل ،است
حجاب در  ةقابل اعمال در مسئل ةا ادلبودن تنه به اين معنا كه اصل قانوني 1.موضوع تكليف است
تواند  شكنان مي با قانون يبحث شكل برخورد قانون فقطدر اين ميان  بنابراين،. ايران معاصر است

  .موضوع ارزيابي منطقي و حقوقي باشد

  هاي حكومتي مباني نظري حجاب و سياست
منـدي   جـاري قـانون   ةحجاب در ايران ميزان مسـتندبودن رويـ   ةيكي از موضوعات مهم در زمين
از شبهات اساسـي قشـر دينـي منتقـد اجبـار قـانوني       . نبوي است ةپوشش ديني به سنت و سير

حجاب در ايران فقدان توضيح اساسي درخصوص وضعيت زنـان در عصـر نبـوي و علـوي و نيـز      
نظـري   ةجمهوري اسالمي ايران به استناد شـريعت بايـد زمينـ   . است) ع(سبك زندگي معصومان

 ةمجموعـ . و بـراي الـزام همگـاني آن محمـل دينـي تـدارك ببينـد        دني را توضيح دهاجبار قانو
                                                        

 .تكليـف نه يـك   ،ها در حقوق فردي آن است كه رعايت حجاب براي زن مسلمان يك حق است يكي از برداشت .1
تواند از اين حق خودش استفاده بكند يا نكند و به تبع آن، زنـان   حق فردي مي ةمثاب زن مسلمان به ،درنتيجه

بلكه امر جمعي  ،اما در وضع جمعي موضوع حق يا تكليف فردي نيست .غيرمسلمانان هم چنين وضعي دارند
 .معيار است



  147    بدحجاب ةجمهوري اسالمي ايران و مسئل

مطالعات فرهنگي و اجتمـاعي وزارت   ةكه در پژوهشكد ،حجاب يگفتارها و نوشتارها يجلد سه
توضيحي دينـي   ةتا حدودي توانسته ادل ،به چاپ رسيد 1389علوم تحقيقات و فناوري در سال 

هـاي كتـب بـدون همـاهنگي در سـطح       مي و همگاني شدن نوشـته اما عمو. ]14[را فراهم كند 
سيس حكومت ديني تا أاينكه براساس شريعت اسالمي با ت. هاي رسمي ناتمام خواهد بود آموزش

هاي غيرمسـلمان مـورد اجبـار و الـزام      توان الزام به حجاب را حتي در مورد اقليت چه ميزان مي
هـايي   پاسـخ  ةدر مجموعـ . ق بشري تبديل شده استامروزه به يك موضوع حقو ،قانوني قرار داد

سـه   ،انـد  حجاب آمده است و مسئوالن و محققان بـدان پرداختـه  مربوط به كه تاكنون در كتب 
  :دسته قابل تمييز است

  سياسي ـ حقوقي ةادل. 1
موضـوع الـزام و اجبـار     ،و نه لزوماً شرعي ،حجاب به دليل قانوني :سياسي ـ حقوقي ةبررسي ادل

هـاي   ي اكثريت در انتخاب حكومت اسالمي رعايت ارزشأقرار گرفته است و با توجه به ر قانوني
ولـو   ،حجـاب  اجبار قـانونيِ  ،بنابراين. شود كردن آن جزء حقوق عمومي تلقي مي غالب و همگاني

. مستند و محمل ديني هم نداشته باشد، بنيان دمكراتيك مبتني بر حاكميت قـانون را داراسـت  
ست كه به دليل معيار قرار گرفتن خواست دمكراتيك اكثريت و محـور  ا دالل آنمشكل اين است

ايـن همـان شمشـير     رازي ،مناط دوگانه تلقي شود منزلة تواند به شدن منافع و حقوق عمومي مي
به عبارت ديگر. كند مي است كه دولت الئيك فرانسه هم براي منع حجاب از آن استفاده ميدود، 

. عمومي قابل برداشت است ةلزام حجاب يا منع حجاب هر دو از استناد به ارادقانوني نشان دادن ا
و  ودمردم عوض ش ةاي از زمان ذائق شايد در دوره زيرا  ،تواند سيال باشد قانون در اينجا مي ،رو ازاين

در چنين . عمومي بر معكوس آن تعلق گيرد ةديگر الزام به داشتن يا نداشتن را تعويض كند و اراد
در مباني الزام به حجاب داشتن و  دنگذاربحاكمان بايد به خواست اكثريت ملت احترام  عيتي،وض

عنوان نماد عقـل عامـه    دولت به ،براساس اين معيار. يا الزام به حجاب برداشتن تجديد نظر كنند
. احترام بگـذارد شان به فرمانبايد او  ،خواهند منافع حقوق عمومي است و چون اكثريت چنين مي

دير يا زود بايد منتظر تحول در خواست عمومي  ،اگر جمهوري اسالمي از اين استدالل دفاع كند
طبق آمارهاي استقرايي عـام، افـراد باحجـاب هـم لزومـاً از الـزام حجـاب دفـاع          بعضاً ، زيراباشد
  .موضع جبر قانوني شده است يل حقوقيحجاب به دل ،در اين نگاه. كنند نمي

 فرهنگيـ  شناسي جامعه ةادل .2

حجاب به دليل فرهنگـي موضـوع الـزام قـانوني قـرار       :فرهنگيـ  شناسي جامعه ةبررسي ادل
كه  ،به اين معنا كه عرف جامعه به دليل نيكودانستن سنت حجاب. گرفته است و نه الزام شرعي

و  شـناختي  دليل جامعهو به  كند مياز آن دفاع ، به صورت تاريخي در فرهنگ ايراني بوده است
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فرهنـگ بـومي، حجـاب    ة ا در نظر گرفتن لزوم احترام به سنن و عادات و آداب ايراني در حـوز ب
تـالش شـده حجـاب از منظـر فرهنگـي و تـاريخي        ،در اين نگاه. موضوع الزام قانوني شده است

در اينجـا  . مشروع قلمداد شود يفعل يجامعه الزام قانون يخينگريسته شود و با استناد به تبار تار
بـودن الئيسـيته در فرانسـه و     به استناد فرهنگي به اين معنا كه دقيقاً ؛م حاضر استدود هم تيغ
گـذر از   ، زيـرا داند بودن حجاب در اسالم، دولت فرانسه منع حجاب را قانوني مشروع مي فرهنگي
توانـد در   ديگر مشروط به قبول فرهنگ ميزبان است و فرهنگ مهمـان نمـي   ةاي به جامع جامعه

فرانسه رعايت حجاب را بايـد بـه    ةشهروندان مسلمان جامع فرهنگ ميزبان باشد، مثالً تعارض با
حق از آن فرهنگ غالـب   طبيعتاً ،در اين مقام. كجي به فرهنگ غالب بدانند نوعي توهين و دهن
كند افراد مهاجر و مهمـان همـواره مطيـع فرهنـگ غالـب       پذيري ايجاب مي است و نوعي جامعه

تر در ايـن تفسـير    موضوع مهم. داري كننددفرهنگ يا فرهنگ معارض خو خرده باشند و از توليد
آن است كه به دليل فرهنگي شمرده شدن حجاب، امكان انتـزاع فـردي آن وجـود دارد و چـون     

الـزام بـر برداشـتن حجـاب      ،تكليف دينـي بـراي مسـلمان و مكلـف نيسـت      منزلة جبر شرعي به
بـودن حقـوق    موضوع فرهنگـي  ،در اينجا. ن قلمداد شودتواند مخالف حقوق انساني شهروندا نمي

 ةبودن حقوق بشري مطرح است كه به تفصيل در برخي كتـب در ذيـل فلسـف    شهروندي و ذاتي
هر امر فرهنگـي بـه ايـن سـبب، اعتبـاري و      . ]17[حقوق بشري حجاب توضيح داده شده است 

تواند هرچند امـر ذاتـي    ير ميپذير و درنتيجه قابل تغيير است و حجاب براساس اين تفس نسبيت
طبق ايـن تفسـير نيـز     ،بنابراين. به دليل فرهنگي موضوع الزام قانوني قرار گيرد ،ها نباشد انسان

تاريخي و فرهنگي آن البته كماكان امكـان   ةبه دليل سابق .تواند الزامي باشد حجاب در ايران مي
  .عمر فرهنگي متصور است الزام قانوني هم به نسبت يِو مكان يزمانة برداشت محدود

 انساني ـ اسالمي ةادل .3

 منزلـة  توان حجـاب را بـه   در يك مورد است كه مي فقطشايد  :انساني ـ اسالمي ةبررسي ادل
 بـودن  پلكانيدر اين خصوص هم . ديني اسالم است ةفراگير تعريف كرد و آن ادلو آور  الزام ياصل

. تدريج سبكي مشروع از پوشش رعايت شود به 2لبابيا ج 1معيار بوده است تا با استفاده از خمار
در پـنج   ،بعد از آن. اي نازل نشده بود حجاب هيچ آيه ةتا سال پنجم هجرت دربار عمالً ،رو اين از

عبارتي، سيزده سال در مكه و پـنج سـال در    به. مرحله، آيات مربوط به حجاب در قرآن نازل شد

                                                        
). 31 /نـور ( ».سر سينه و دوش خود را با مقنعه بپوشـانند  زنان بايد«) وليضربن بخمر هن علي جيوبهن: (خمار .1

جمع خمار و مراد از آن پوشش مخصوص سر و اطراف سر بانوان است كـه بـه آن مقنعـه     ةشريف ةخمر در آي
 .شود گفته مي

نان و اي پيامبر به ز(» يا ايها النبي قل الزواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جالبيبهن«: جلباب .2
 )59 /احزاب( .)دخترانت بگو كه چادرهايشان را به دور خود گيرند
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يعنـي   ،در اواخـر سـال پـنجم    فقـط . نازل نشده بود سفارش به حجاب ةاي دربار مدينه هيچ آيه
  1.شدندطور تدريجي نازل  هجده سال بعد از نزول قرآن، آيات حجاب به

لحـاظ   يقـانون جبـر   منزلة در اجبار حجاب را به يتو توق يتنسب يبه نوع يكهر يقبل ةادل
و  يل فرهنگـ يـ را بـه دل زيـ  ،را يو فـرد  يجمع يطبودن آن در شرا يمئكردند و نه ثبات و دا يم

الـدوام   يصورت علـ  هعت تاكنون بيس شريسأاز اول ت يتواند اصل ثابت حجاب نمي يشناخت جامعه
هم الزام موقت براساس زمـان و مكـان    يو حقوق ياسيل سيز به دليشود و ن يتلق يجبر يقانون

شـان  ن يمنع حجاب در فرانسه، فرهنگـ  ةموفق در ادل يها از استدالل يكي. است ينيب شيقابل پ
حجـاب   دربـارة م يات قـرآن كـر  يشود آ يبودن باعث م يفرهنگ. ستاحجاب بوده و  ةدادن مسئل

ر فرهنـگ و  ييـ ن قلمداد شـود كـه بـا تغ   يف و چنياسالم تعر يابتدا يعرب ةموقت و خاص جامع
تواننـد   يگـر مـ  يد يهـا  رود و فرهنگ يكنار م يفرهنگ حجاب عرب منطقاً ياسالم ةجامع ةتوسع

كه  چنان ،اين استدالل. ت حجاب بپردازنديعرف به رعا يبه اقتضا و بلكه صرفاً يعبدون الزام شر
پذير بودن حجـاب را بـه ارمغـان     نسبيت ،هرچند بر تفسير آيات قرآن كريم مبتني باشد ،ديديم

حجاب هم باعث حركت بر وفق قـدرت فائقـه را يـادآور     ةحقوقي كردن مسئلـ  سياسي. آورد مي
حـال آنكـه   . عمومي دولت بتواند بر قبض و بسط قانون حجاب رخصت يابد ةدشود تا پيرو ارا مي

توان به اين استدالل پايبند بود كه حجـاب امـر    شرعي مي ةدر تلقي ديني از حجاب براساس ادل
و آيـات   2اسـت ديني منطبق بر قرآن و سنت بوده و الزام فردي آن براساس احكام ديني محـرز  

                                                        
شـدند، بعضـاً مـورد     كردنـد و شـناخته نمـي    كه تردد مي ،گونه بود كه همسران پيامبر شأن نزول اين آيات اين .1

فراد الابـالي،  اي، جوانان يا ا مدينه مانند هر جامعه ةدر آن دوره نيز طبيعتاً در جامع. شدند توجهي واقع مي كم
گرفت كه چرا شما بـه آن   ها خرده مي كردند و اگر كسي به آن احترامي مي بعضًا نسبت به كنيزان تعرض و بي

روست كه اين آيـه نـازل    از اين. كرديم او كنيز است ما فكر مي: دادند كه احترامي كرديد؟ پاسخ مي  زن آزاد بي
وبنَاتك ونساء الْمؤْمنينَ يدنينَ علَيهِنَّ من جلَابِيبِهِنَّ ذَلك أَدنَى أَن يعـرَفْنَ   يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك«شد كه 

منين بگـو كـه باجلبـاب    ؤاي پيامبر، به همسرانت و دخترانـت و زنـان مـ    (» فَلَا يؤْذَينَ وكانَ اللَّه غَفُورا رحيما
ها زنان  شوند كه اين تا به اين ترتيب شناخته ). د اذيت قرار نگيرندخودشان را بپوشانند تا شناخته شوند و مور

درواقـع،  . احترامـي نكنـد   هـا بـي   منين هستند و كنيز نيستند تا كسي به آنؤآزاد يا دختران پيامبر يا زنان م
 .حجاب وضع شد تا اين پديده اتفاق نيفتد

ويحفَظْنَ فُرُوجهنَّ ولَا يبدينَ زِينَتَهنَّ إِلَّا ما ظَهرَ منْها ولْيضْرِبنَ بِخُمـرِهنَّ   وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ« .2
بعولَتهِنَّ أَو إِخْوانهِنَّ أَو  ائهِنَّ أَو أَبنَاءعلَى جيوبِهِنَّ ولَا يبدينَ زِينَتَهنَّ إِلَّا لبعولَتهِنَّ أَو آبائهِنَّ أَو آباء بعولَتهِنَّ أَو أَبنَ

ينَ غَيرِ أُونَّ أَوِ التَّابِعانُهأَيم لَكتا مم هِنَّ أَوائسن هِنَّ أَواتي أَخَونب هِنَّ أَواني إِخْونالِ أَوِ الطِّفْـلِ  بنَ الرِّجةِ مبي الْإِرل
لنِّساء ولَا يضْرِبنَ بِأَرجلهِنَّ ليعلَم ما يخْفينَ من زِينَتهِنَّ وتُوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الَّذينَ لَم يظْهرُوا علَى عورات ا

فروگيرنـد و  ) آلود از نگاه هوس(هاى خود را  و به زنان باايمان بگو چشم ﴾31 /النور﴿ »الْمؤْمنُونَ لَعلَّكم تُفْلحونَ
) اطـراف (آشـكار ننماينـد و    ـ جـز آن مقـدار كـه نمايـان اسـت     ـ دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را

 ،و زينت خود را آشكار نسـازند ) تا گردن و سينه با آن پوشانده شود(خود افكنند  ةهاى خود را بر سين روسرى
يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشـان، يـا    مگر براى شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان،
، يا افراد سفيه كـه  ] كنيزانشان[=كيششان، يا بردگانشان  پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم
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در جايي كه در اصل دين اجباري  ،رو ازاين 1.رعي بر آن تصريح داردتعهد فردي ش ةمثاب قراني به
تواند مستند شرعي مبتنـي   هاي ديني نمي در اجبار حكمي از آن مثل حجاب براي اقليت ،نيست

  2.بر حقوق فردي داشته باشد
فرافردي  يبايد گفت تنها بحث در الزام در وضعيت جمعي حجاب است كه شرايط ،درنتيجه

ين معنا كه بايد پرسيد آيا حجاب در يك حكومت ديني جزء احكامي است كـه دولـت   به ا. است
  اسالمي ملزم به رعايت عمومي آن باشد؟

هـر چنـد شـرب خمـر در شـريعت مقـدس اسـالمي         توان گفت كه مثالً مي ،به ديگر سخن
بـه همـين مـوازات بـراي     ، 3]1[د شـو  آن فرد گناهكار تلقـي مـي   ةواسط هحكمي فردي است و ب

 80حد شرب خمر با رعايت شرايط دادرسي عادالنـه،   .بيني شده است تخلف مجازاتي نيز پيشم
لواط و سرقت و ارتـداد و امثـال آن مسـتخرجه از     5]1[قذف  4]1[ضربه شالق است يا حكم زنا 

                                                                                                                                  
تمايلى به زن ندارند، يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند و هنگام راه رفتن پاهاى خـود  

ـ ). و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد(شان دانسته شود  را به زمين نزنند تا زينت پنهاني ه و همگى ب
 !سوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد

ذَلك أَدنَى أَن يعرَفْنَ فَلَا يؤْذَينَ  يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمؤْمنينَ يدنينَ علَيهِنَّ من جلَابِيبِهِنَّ« .1
[= هـا   جلباب«: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! اى پيامبر: ﴾59: األحزاب﴿ »وكانَ اللَّه غَفُورا رحيما

خته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر خود را بر خويش فروافكنند، اين كار براى اينكه شنا] هاى بلند روسرى
 . رحيم است ةخداوند همواره آمرزند) ها سر زده توبه كنند و اگر تاكنون خطا و كوتاهى از آن(است؛ 

امـا اجبـار بـه     ،بايد به قواعد و اصـول آن نيـز پايبنـد باشـد     ،هرگاه فردي به شكل ارادي دين اسالم را پذيرفت .2
: بقـره آمـده اسـت    ةسـور  256 ةدر آيـ . ني در اين باره كـم نيسـتند  آهاي قر مونهن .مسلمان شدن وجود ندارد

. »ولَو شَاء ربك آلمنَ من في األَرضِ كلُّهم جميعا«: يونس آمده است كه ةسور 99 ةدر آي. »الاكراه في الدين«
أَفَأَنت «: گونه آمده كه آن اين ةمدر ادا). خواست اما خدا اين را نمي ؛شدند همه مؤمن مي ،خواست اگر خدا مي(

 ةسور 3 ةهمچنين آي). من بكنيؤخواهي مردم را با كراهت م پيامبر آيا مي(»ٍ تُكرِه النَّاس حتَّى يكونُواْ مؤْمنينَ
ه درست را نشان داديم ما انسان را هدايت كرديم و را(» إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرًا وإِما كفُورا«: دهر يا انسان

 ).چه در درون از طريق وجدان و فطرت و چه از بيرون توسط پيامبران
مـا ويسـأَلُونَك مـاذَا    يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كبِيرٌ و منَافع للنَّاسِ وإِثْمهمĤ أَكبـرُ مـن نَّفْعهِ  « .3

شراب و قمار از تو سؤال  ةدربار: ﴾219 /هالبقر﴿ »عفْو كذَلك يبينُ اللّه لَكم اآليات لَعلَّكم تَتَفَكرُونَينفقُونَ قُلِ الْ
گنـاه  ) ولـى ( ،براى مردم دربـردارد ) از نظر مادى(ها گناه و زيان بزرگى است و منافعى  در آن«: كنند، بگو مى
چنـين   ايـن » .از مازاد نيازمندى خود: پرسند چه چيز انفاق كنند؟ بگو و از تو مى. شان بيشتر استها از نفع آن

 !سازد، شايد انديشه كنيد خداوند آيات را براى شما روشن مى
ةٌ في دينِ اللَّـه إِن كنـتُم تُؤْمنُـونَ بِاللَّـه     الزَّانيةُ والزَّاني فَاجلدوا كلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكم بِهِما رأْفَ« .4

هريك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيـد و  : ﴾2 /النور﴿ »والْيومِ الĤْخرِ ولْيشْهد عذَابهما طَائفَةٌ منَ الْمؤْمنينَ
اگـر بـه خـدا و روز جـزا      .ن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شـود نسبت به آ) و محبت كاذب(نبايد رأفت 
 !و بايد گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند! ايمان داريد

5. »لَا تَقْبةً ولْدينَ جانثَم موهدلفَاج اءدةِ شُهعبيأْتُوا بِأَر لَم ثُم نَاتصحونَ الْمينَ يرْمالَّذـك    لُواولَئأُوا وـدةً أَبادشَه ملَه
) بر مـدعاى خـود  (كنند، سپس چهار شاهد  دامن را متهم مى و كسانى كه آنان پاك: ﴾4 /النور﴿ »هم الْفَاسقُونَ

 !ندا سقانها همان فا ها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آن آورند، آن نمى
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بـراي   ،اما براي برخي امور كه جزء احكام و تكاليف شرعي فردي است ،كتاب و سنت محرز است
. حجاب يكـي از آن مـوارد اسـت   . بيني نشده است ن مجازاتي مبتني بر نص پيشمرتكب علني آ

در جايي كه بين . كند در اينجا نقش حاكم شرع و دولت اسالمي در قالب تعزيرات مهم جلوه مي
در مـورد اجـراي مجـازات بـراي      ،1]1[فقها در اصل اجراي حدود در عصر غيبت اختالف اسـت  

 منزلـة  مـواردي چنـد بـه    ،بنـابراين . د بسيار بااحتياط عمل كردساير تخلفات شرعي مسلمين باي
  :اصل قابل احصاست

 يك از تخلفات شرعي فردي مسلمان نبايد تجسس شود  اصل اوليه آن است كه هيچ
  ؛2]1[

  تخلف عمدي اموري از احكام شرعي مستحق مجازات فقط اصل دوم آن است كه
بِفَاحشَةٍ (...نساني بوده و در علن د كه برخالف عفت همگاني و اخالق اشو عمومي مي

  ؛3]1[د شو انجام) مبينَةٍ

                                                        
ن نظير ابن زهره و ابن ادريس حلّـي دو فقيـه   احدود در زمان غيبت، قطع نظر از متقدم ةن اقامادر رأس مخالف .1

در كتاب  ،فقيه نامدار قرن هفتم هجري ،محقق حلّي. اند محقق و عالمه حلّي قرار گرفته كبير هفتم و هشتم،
از . »ال قامتها  السالم في وجوده او من نصبه ود اال االمام عليهال يجوز الحد اقامة الحد« :گويد مي نهقاطعا شرايع

اختصـاص   ،طاب ثـراه   خوانساري اهللا حاج سيد احمد مرحوم آيت ،فقيه نامدار شيعه ميان فقيهان قرن معاصر،
ـ  اجراي حدود را مجاز نمـي  )ع(غيبت امام معصوم  حدود را به امام معصوم اقوي و بنابراين در زمان ةاقام . ددان

ند كه اشخاص واجـد شـرايط   ا در رأس موافقين قرار دارد و معتقد است كه مشهور اماميه بر آن جواهرصاحب 
توانند در زمان غيبت بر  مي استنباط فروع از منابع اوليه،  يعني در حد داشتن توان ،عدالت و اجتهاد سطح باال

در ) ره(ي نامـدار معاصـر امـام خمينـي    از فقهـا . نـد كنم حـدي، حـدود شـرعيه را اجـرا     يافراد مرتكـب جـرا  
حدود در زمان غيبت   ي در تكملة المنهاج قول به جواز اجرايياهللا حاج سيد ابوالقاسم خو و آيت تحريرالوسيله

 .دارند
2. »وا وسسلَا تَجو الظَّنِّ إِثْم ضعنَ الظَّنِّ إِنَّ بيرًا موا كثبتَننُوا اجينَ آما الَّذيا أَيه كمدأَح بضًا أَيحعضُكم بعلَا يغْتَب ب

   ـيمحر ابتَـو إِنَّ اللَّـه اتَّقُوا اللَّهو وهتُميتًا فَكرِهم يهأَخ ماى كسـانى كـه ايمـان    ) 12 /الحجـرات (» أَن يأْكلَ لَح
 ستجس) در كار ديگران(ها گناه است؛ و هرگز  چراكه بعضى از گمانها بپرهيزيد،  از بسيارى از گمان! ايد آورده

خـود را   ةيك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت بـرادر مـرد   نكنيد؛ و هيچ
پـذير و مهربـان    شما از اين امر كراهت داريد؛ تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبـه  ةهم) يقين به! (بخورد؟

 ! تاس
 علني بايد هاي هاي اسالمي چنين ويژگي مجموعه مجازات در مورد زنا هم اين صراحت وجود دارد و اساساً مثالً .3

 :باشد يا به علن منجر شود تا قابل مجازات باشد داشته
  ﴾30 /األحزاب﴿ »وكانَ ذَلك علَى اللَّه يسيرًايا نساء النَّبِي من يأْت منكنَّ بِفَاحشَةٍ مبينَةٍ يضَاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ «
لَـا تُخْرِجـوهنَّ مـن بيـوتهِنَّ ولَـا      أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهنَّ لعدتهِنَّ وأَحصوا الْعدةَ واتَّقُوا اللَّه ربكـم   يا«

ه لَا تَـدرِي لَعـلَّ اللَّـه    رُجنَ إِلَّا أَن يأْتينَ بِفَاحشَةٍ مبينَةٍ وتلْك حدود اللَّه ومن يتَعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نَفْسيخْ
  ﴾1 /الطالق﴿ »يحدثُ بعد ذَلك أَمرًا

يـأْتينَ   واْ الَ يحلُّ لَكم أَن تَرِثُواْ النِّساء كرْها والَ تَعضُـلُوهنَّ لتَـذْهبواْ بِـبعضِ مـا آتَيتُمـوهنَّ إِالَّ أَن     يا أَيها الَّذينَ آمنُ«
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 ست كه مرتكب عالمانه و عامدانه با برخورداري كامل از بلوغ عقلي و ا اصل سوم آن
  ؛شرعي به انجام عمل مجرمانه بپردازد

 دشوخود نادم ن ةمجرمان ةاصل نهايي آنكه، عاصي و عامل عامد از عمل ناثواب و كرد.  

مجازات اسالمي بيشتر به هتك علني حرمت احكام شـرعي در جامعـه    ةفلسف ،ن اساسبر اي
 ااجـر را حاكم شـرع احكـام و حـدود اسـالمي      ،در صورت وجود مجموعه علل قبلي. گردد بازمي
تـا بـراي آن   دارد اما سخن اينجاست كه حجاب حكمي مضبوط و توقيفي چون حدود ن ،دكن مي

چهـار   ،بنـابراين . دشـو علني آن حكمي كيفري يا حقوقي صادر  الزامي آورده شود و براي هتاك
  :نكته در اين خصوص قابل بررسي است

 ؛انگاري هتك علني حجاب است اول در جواز جرم ةنكت  
 ؛دوم در نوع مجازات است ةنكت  
 دال بر جواز اجراي چنين ) ع(اي از سيره و سنت معصومين سوم وجود رويه ةنكت

  است؛حاكم اسالمي  وياز سالزامي در شكل قانون 
 چهارم در امكان تعميم مجازات به غير مسلمان است ةنكت. 

هايي را ذيل نظر حاكم شرع براي خاطي مسلمان جايز  شايد در قالب تعزيرات بتوان مجازات
مـل  أشـرعي همـواره جـاي ت    ةتعميم اين مجازات به غيرمسلمان مبتني بر ادل ،حال بااين ؛شمرد
آورندگاني كه  منان است و مسلمانان يعني اسالمؤتقاضاي حجاب براي م ةتر آنكه عمد مهم. دارد

مخاطـب اصـلي آيـات حجـاب      1اند تا ايمان در قلوبشان داخل شـود،  من نشدهمؤهنوز به قدري 
در صورت استخراج مناطي شرعي از اصل الزام غيرمسـلمان بـه رعايـت     ، فقطبنابراين 2.نيستند

بـودن   مـي ئتوان حكم بـه دا  اي از كتاب و سنت است كه مي حجاب مسلمان و نيز استخراج رويه

                                                                                                                                  
ـ    »ه فيـه خَيـرًا كثيـرًا   بِفَاحشَةٍ مبينَةٍ وعاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف فَإِن كرِهتُموهنَّ فَعسى أَن تَكرَهواْ شَيئًا ويجعـلَ اللّ

و ايجاد ناراحتى (براى شما حالل نيست كه از زنان، از روى اكراه ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده. ﴾19 /النساء﴿
تملـك  ) مهر از(ايد  ها داده و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه را به آن! ارث ببريد) ها براى آن

ـ ( ها و اگر از آن! طور شايسته رفتار كنيد هها عمل زشت آشكارى انجام دهند و با آنان ب مگر اينكه آن! كنيد ه ب
چه بسا چيزى خوشايند شما نباشد و خداونـد خيـر   !) فوراً تصميم به جدايى نگيريد(كراهت داشتيد، ) جهتى

  !دهد فراوانى در آن قرار مى
ـ قَالَت الْأَعرَ« .1 ه ورسـولَه لَـا   اب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ الْإِيمانُ في قُلُوبِكم وإِن تُطيعوا اللَّ

يمحر غَفُور شَيئًا إِنَّ اللَّه كمالمنْ أَعتْكم م14 /الحجرات﴿ »يل﴾ 
يا أَيها النَّبِي قُـل لِّأَزواجِـك   «: ، در يكي از آيات آمده استمثالً. كنند احكام حجاب هم عموماً از اين چارچوب تبعيت مي .2

قُـل  «: و در جـاي ديگـر نيـز آمـده    ) ن بگوامنؤاي پيامبر به همسرانت و دخترانت و زنان م( » وبنَاتك ونساء الْمؤْمنينَ
توان گفـت شـايد در اينجـا     درواقع مي ،»...وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضُضْنَ منْ أَبصارِهنَّ ويحفَظْنَ فُرُوجهنَّ... يغُضُّوا لِّلْمؤْمنينَ

 .اند، اما هنوز مؤمن نيستند منات واقعي مورد خطاب قرآن هستند، نه كساني كه فقط اسالم آوردهؤمنين و مؤم
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در غيـر   .حجاب در فراي زمان و مكان و نيز جدا از وضعيت فردي و جمعي در علن و آشكار داد
قانوني تفسير شـود و   ةاسالمي با ادل ةبايد همواره الزام حجاب براي شهروندان جامع ،صورت اين

سـياليت چـه در اصـل     ؛در حكـم، طبيعـي خواهـد بـود     سياليت ،صورت در اين. نه لزوماً شرعي
  .وكيف يا جواز و توقف آن اجراي حكم و چه در نوع مجازات و لذا حتي كم

انساني مبتني بر استدالل مكاتب حقوقي فطـري و مكتـب طبيعـي هـم      ةادل ،از سوي ديگر
البتـه   ايـن توجيـه  . توجيـه كنـد  توانـد   پوشش فـردي مـي  براي  معقول،چنين الزامي را در حد 

 وكيـف مجـازات جمعـي    حدود ثغور آن در كمنه در شكل شرعي و  را درحدود حجاب تواند  نمي
  .در برگيرد

  هاي حكومتي اقتصاد حجاب و سياست
در ايـن   .شـوند  حجاب تلقـي مـي   ةمحركي بر مسئل منزلة به ،هر دو ،افزايش ثروت و نبود درآمد

فردي با سود كالن نهادي  ةونه كه هزينگ همان ؛مشكل فردي و جمعي قابل تفكيك است ،ميان
ايراني معاصـر   ةحجاب يا بدحجاب ابعاد پنهان ديگري در جامع ةمسئل. بررسي شود بايد مستقالً

مهـم  اقتصاد حجـاب يكـي از موضـوعات    . شود توجهي مي ن بيه آكه خواسته يا ناخواسته ب دارد
بيش از آنكه حق زنان به صورت  اين حق. ايران معاصر است ةناظر به بحث حقوق زنان در جامع

اند و پوشش متكثر براي  حق زناني است كه الزام به حجاب را با طوع و رغبت پذيرفته ،عام باشد
چون براي بيرون از منزل قصـد   ؛به اين معنا كه ناچارند حجاب مختلف داشته باشند .خود دارند

بودن پوشش كامل از منظـر   بر هزينه ةزنان اكنون با مسئلاين . ندكنرعايت  دارند حدود را كامالً
سـازي   يكي از موضـوعات مهـم سـود حاصـله از تجـاري      ،در اين ميان نيز. رو هستند همادي روب

هـاي الـزام حجـاب در     به اين معنـا كـه يكـي از بخـش    . حجاب و پوشش اسالمي در ايران است
و پوشاك مـرتبط  اين صنعت اعم از واردات پارچه  .باالدستي صنعت حجاب است ةقسمت توسع

دســتي آن نــاظر بــه  بخــش پــايين. و نيــز توليــد متناســب داخلــي آن يــا حتــي قاچــاق اســت
  .ييدي را بخرندأهاي ت ها بايد باالجبار نمونه يعني خانم. كنندگان حجاب در ايران است مصرف

موضوع صنعت خودكفا در توليد حجاب ملي  ،بعد از نزديك به نيم قرن پس از انقالب ،هنوز
 ةتوانسـته هزينـ   فقـط واردات در كميـت و كيفيـت متفـاوت    . جمله چادر دچار بحران است و از

دينـداري   ةديني بايد هزين اي عنوان يك اصل در جامعه كه به درحالي. شهروندان را افزايش دهد
بـودن زيسـت    بـر  زيبا هزينـه  اي هباز در مقايس. ديني افزايش يابد بي ةكاهش يابد و بالعكس هزين

ك زنـدگي اسـالمي   ي اساساً ،در آن جامعه .فرانسه مثال خوبي است ةمسلمان در جامعاجتماعي 
در ايـران  . كنـد  مادي بيشتري از يك سبك زندگي الييك بر فـرد مسـلمان تحميـل مـي     ةهزين

هاي تبليغي و رسمي هنوز افراد متدين هستند كه بيشترين هزينه را براي  خالف ارزش ،اسالمي
حجـابي بـه    بـودن بـدحجابي يـا بـي     سـاز  هزينه. پردازند تعارف آن ميدينداري و سبك زندگي م
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در جمهـوري  . بلكه اين نوع اقدامات بايـد آخـرين حربـه باشـد     ،اقدامات قضايي و كيفري نيست
بسـياري از راهكارهـاي    ،واقـع  در. ايم آخرين شروع كرده ةهمواره از حرب ،سفانهأمت ،اسالمي ايران

موضوع اقتصـاد حجـاب    ، زيراغلط به خود دادن است نشاني ةمثاب سلب امنيتي و ايجاد جرايم به
بخش كالن سودهاي ناظر به اجبار است و بخش خرد آن . در دو بخش كالن و خرد مطرح است

حجـاب   هم افراد بـي  نآتوجه صرف به بخش اخير  ،در اين بين .هاي تحميلي بر باحجابان هزينه
  .موضوع اقتصاد حجاب دانستاصل  غفلت ازبه نوعي  يديا بدحجاب را با

شـايد اوج بـدحجابي بـه عصـر     . توان اين موضـوع را ديـد   در قرائتي تاريخي مي ،نمونهراي ب
حجابي جاي خود را به بـدحجابي يـا    بي ةتدريج مسئل آنجا كه به. جنگ برگردداز سازندگي بعد 

در . رح شـد مطـ تر  جدي ،حجاب ، همچونهاي بازسازي مسائل فرهنگي حجابي داد و زمزمه شل
هـايي كـه    رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لبـاس  ةقانون نحو ة، در مصوب1365سال 

نكات جديدي  ،كند دار مي  ها در مألعام خالف شرع است يا عفت عمومي را جريحه استفاده از آن
و  كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس: اين قانون آمده 4 ةدر ماد. خورد به چشم مي

آرايش آنان خالف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و خـارج از  
محكـوم   2 ةهاي مـذكور در مـاد   نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازات

تـوبيخ   .2 ؛تذكر و ارشاد .1«: كند هاي تعزيري را بدين شرح بيان مي ، مجازات2 ةماد. گردند  مي
هـزار ريـال بـراي     200تـا  20نقـدي از   ةضربه شالق يا جريم 20تا 10 .4 ؛تهديد .3 ؛سرزنش و

هـزار ريـال در مـورد     200تـا  20نقـدي از   ةضربه شـالق يـا جريمـ    40تا 20 .5 ؛كننده استفاده
مجـرمي كـه كارمنـد اسـت، عـالوه بـر      : اين ماده آمده 2ة در تبصر ،عالوه بر اين. كننده استفاده
انفصـال موقـت تـا دو     .1: دشـو   هاي زير محكوم مـي    به يكي از مجـازات، الذكر ي فوقها  مجازات

 ةمحروميت استخدام به مـدت پـنج سـال در كليـ     .3 ؛اخراج و انفصال از خدمات دولتي .2 ؛سال
  .]30[هاي عمومي و دولتي  ها و نهادها و ارگان  ها و شركت خانه وزارت

سـفانه ايجـاد احسـاس    أاقتصـادي و مت  ةهمين ابتكار جريمـ امروزه  ،دو دهه تقريباً ةبا فاصل
. دتبديل ش 1393طراحان مبارزه با بدحجابي در اوايل سال  ةموضوع برنام به ناامني در كنار آن

كـاهش امنيـت زنـان    «: كارهاي خودكنترلي براي حفظ حجاب در جامعه از طريـق  و ساز طراحيِ
امنيـت   ، زيـرا اسـالمي اسـت   ةي شـهروند جامعـ  مسيري سخت غلـط بـرا   »بدحجاب در جامعه

جرم تعرض و مزاحمت به زنان بـدحجاب   ،به باور اينان. ترين حق بشري شهروندان است اساسي
بايـد  مزاحمـت بـراي زنـان محجبـه     ايجـاد   بـراي  و درواقع ستاز مزاحمت به زنان محجبه جدا

دليـل مشـاركت   ه حجاب ب و براي زنان بدحجاب و بي در نظر گرفتتري  هاي بسيار سنگين جرم
 بـراي  مجـوزي  قـانون  ايـن  اينكـه  بـراي  يا. كردآن زن در ايجاد اين جرم، تخفيف و عفو فراهم 

مجرم شناخته شـود و   بايد زن بدحجاب كه براي وي مزاحمت ايجاد شده نيز ،ا نباشده مزاحمت
 ةكننـد  ان كنترلبا چنين سازوكاري از اين به بعد زنان خودش .دشومجازاتي براي وي نيز تعيين 
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، اين پرانتقادترين طرح از منظر حقوق بشر است. ]40[پوشش خود در جامعه خواهند بود ة نحو
  .زند احساس ناامني را دامن مي زيرا

. اسـت » صيانت از حريم عفاف و حجاب«آخرين طراحي قانوني در اين خصوص طرح جديد 
ديـده   كارگيري نيروهاي زن آموزش با بهاز نيروي انتظامي خواسته شد  ،در يكي از مواد اين طرح

در انظار و اماكن عمومي به بـانوان فاقـد حجـاب شـرعي تـذكر بدهـد و زنـاني كـه بـا پوشـش           
هاي آموزشـي   كنند، ابتدا به شركت در دوره دار مي غيرشرعي و نامناسب عفت عمومي را جريحه

اين طرح هـم   1 ةدر ماد. ريال محكوم كند  ميليون 10تا  2نقدي از  ةو سپس به پرداخت جريم
خـواري،   حجـاب، روزه   چنانچه راننده يا سرنشينان وسـايل نقليـه اقـدام بـه كشـف     «: آمده است

ريـال    ميليـون   بايد يك ،مزاحمت براي نواميس يا حركات غيرمتعارف خالف عفت عمومي كنند
ساعت توقيف  72نقليه به مدت  ةمنفي، وسيل ةنمر 10بر   عالوه، جريمه شوند و در صورت تكرار

اين طرح، اشتغال به كار بانوان در واحدهاي صنفي بايد با رعايت حرمت  5 ةطبق ماد» .شود مي
. شـب باشـد   10صـبح تـا    7ها و پرهيز از اخـتالط بـا مـردان و در سـاعات متعـارف يعنـي        آن

شود و واحد صـنفي متخلـف از طريـق نيـروي      اين ماده تخلف صنفي محسوب مي نكردن رعايت
  .ماه تعطيل خواهد شد  هفته و در صورت تكرار به مدت يك  امي به مدت يكانتظ

پا  موضوع اقتصاد حجاب را به قشر خاص زنان بدحجاب و اصناف خرده هايي عمالً چنين طرح
ترين گزينه در اجراي قانون حجـاب در   خشن منحصر كرده است كه به فرض كارا بودن، مطمئنًا

  .تواند پرنقدترين راهكار از منظر حقوق شهروندي باشد ل ميحا عين و در استايران معاصر 

  هاي آموزش همگاني حجاب الزامي و سياست
هيچ نوع لباسي تاكنون به «: گويد اين نظر خانم هلن واتسن كامالً موافق بود كه مي با بايد

گيـري   كننـد، انديشـمندان را بـه موضـع     از آن استفاده مي  اندازة حجاب، كه زنان مسلمان
هاي جهـاني   به بحث ،فراتر از يك دولت ديني و غيرديني ،اين دغدغه. ]6[» وانداشته است

هـاي كشـورهاي طرفـدار و     روش ،بـا وجـود ايـن   . حقوق بشر هم منجر شده است ةدر حوز
هـاي اسـالمي    هرچند اغلب دولـت  ؛1]1[ند دارمخالف حجاب به يك اندازه اعتبار حقوقي ن

حجـابي مجـازاتي رسـمي و     موضوع بدحجابي يا حتـي بـي   ن مسلمان درابراي متخلف 2]1[
                                                        

سياسي و فرهنگي زير اشاره كرد كه حجاب را نوعي تسليم ظالمانه و درنتيجه  هاي ثبحتوان به  براي نمونه مي. 1
  :اند ضد حقوق بشري دانسته

Les Chiennes de Garde : "C’est le symbole d’une oppression des femmes, d’une diabolisation 
du corps et de la sexualité des femmes" (communiqué du 7 mars 2005) 

ـ  كشورهاي اسالمي داراي حكومت اسالمي نيز حجاب را به از بسياري .2 در  .انـد  قـانون اجبـاري قـرار نـداده     ةمثاب
ل سعود در مورد مكه و مدينه حساسيت خاصي دارد و در كشور پاكستان روزي پادشاهي آ ،عربستان سعودي

انجـام  » جماعت اسالمي پاكسـتان «زنان حزب  ةبا عنوان روز حجاب وجود دارد كه اين مراسم به همت شاخ
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هاي ارشادي و امر به معـروف و نهـي از    اند و بيشتر در قالب گشت بيني نكرده نهادينه پيش
ارشاد و سپس امر به معروف و نهـي از   ةپيش از مرحل. دشو منكر چنين الزاماتي تعريف مي

اساس اصـل سـوم قـانون اساسـي     بر. بايد موضوع آموزش شهروندان جدي تلقي شود ،منكر
دولت جمهوري اسالمي است و تا اين مرحله طـي   ةوظايف اولي ءاين جز ،جمهوري اسالمي

  ،كـه نـاظر بـه اصـل امـر بـه معـروف اسـت         ،نوبت بـه اصـل هشـتم قـانون اساسـي      ،نشده
  1.]27[رسد  نمي

ايد بـا تحقـق   ش. حجاب روند اجباري پيدا كرد) ره(اما در جمهوري اسالمي ايران با نظر امام
فـروردين   12در همـان   ، زيراانقالب اسالمي تصور چنين قوانيني براي حجاب دور از انتظار نبود

تدريج منتظر  گويي برخي به ،ي دادندأدرصد از آرا به جمهوري اسالمي ر 98كه مردم با ، 1358
هـاي دريـا    پالژ هايي همچون زنانه و مردانه كردن  دوم فروردين همان سال طرح ةبودند تا از نيم

رسـماً بـا نظـر     1359تيـر   چهـاردهم از صبح شـنبه   .در عمل هم چنين شد. مطرح و اجرا شود
اولـين بـار روز    ،واقـع  در. شد هاي دولتي ممنوع  حجاب به ادارات و سازمان ورود زنان بي) ره(امام

طـي   )ره(هاي ميان معترضان و مـردم، دفتـر امـام خمينـي     در پي تشنج 13572اسفند  هفدهم

                                                                                                                                  
 ،بـه همـين ميـزان   . در ساير كشورها نمود قانوني جبـري و صـريح نـدارد    و علناً حجاب عمالً ةمسئل. شود مي

 اي روزه ده ةبرنامـ ) شـهريور  19ـ10(طبق اعالم اين حزب، از اول تا دهم سپتامبر . معناست ابي هم بيبدحج

  .شود براي ترويج حجاب در سراسر اين كشور اجرا مي
دهد كه موضوع ميزان رعايت حجاب و عفاف بيش از آنكه  ها همگي نشان مي پژوهش ةها و مطالع بررسي ةنتيج .1

هـا،   ها و ارزش لي باشد، موضوعي دروني، فرهنگي و در ارتباط با ميزان تغيير نگرشموضوعي خارجي و تحمي
  :نتايج حاصل از گزارش نيروي انتظامي در خصوص اينكه. آگاهي استناها و  نهادها و خانواده  كاري كم
  ؛ها مجردند آن درصد 84سال سن دارند كه  25دستگيرشدگان زير  درصد 75بيش از 
 ؛ها سطح تحصيل بين ديپلم تا ليسانس دارند آن درصد 75بيش از 
 ؛ها محصل و دانشجو هستند آن درصد 45بيش از 
 .اند بار دستگير شده يك فقطها  آن درصد 75بيش از 

ايـن موضـوع، نوجوانـان و    ) دستگيرشدگان درصد 75(پذير  هدف و آسيب ةجامع ةدهد كه عمد خوبي نشان مي به
كـه   ،توان بازتـابي از اقتضـائات سـن بلـوغ     ها را مي ند كه رفتار آنا اجتماع ةعرص وارد به آگاه و تازه جوانان كم

دهـد   اين موضوع نشان مي. هاي احساسي، تقليدي و براي جلب توجه دانست درستي هدايت نشده، واكنش به
 .آميز نبوده است سازي عفاف و حجاب موفقيت ملي در دروني ةكه كاركرد آموزش و پرورش و رسان

 اطالعـات  ةروزنام .آغاز شد 1879برابر هفتم مارس  1357شنبه شانزدهم اسفند  ها از دو اولين صحبت ،واقعدر .2
فيضيه خطاب به  ةاهللا خميني ضمن سخناني در مدرس از قم، آيت اطالعاتبه گزارش خبرنگار « :روز نوشت آن

نـه   ،بايد با حجاب بيـرون بياينـد  زنان اسالمي . هاي اسالمي عروسك نيستند زن’: طالب علوم ديني فرمودند
همـين   ،1979برابـر هشـتم مـارس     1357شنبه هفدهم اسـفند   سه ،روز بعد‘» .اينكه خودشان را بزك كنند

از فـردا  ’اهللا خميني كه ديروز گفتـه بـود    ، در پي سخنراني آيتاطالعات ةروزنام ةبنا به نوشت«: نوشته روزنام
حجـاب و   اي تندرو با شدت عمل از بـانوان بـي   عده ‘ها حاضر شوند خانه بايد بانوان با حجاب اسالمي در وزارت

  ».شوند واال با شدت عمل مواجه مي ؛هاي مذهبي خواستند كه از فردا حتماً با چادر حاضر شوند اقليت
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هرگونـه تعـرض بـه زنـان     «: كنـد  حجـاب را محكـوم مـي    اي هرگونه تعرض به زنان بـي  اعالميه
  1.]1[ »حجاب ممنوع است و ارگان مسئول موظف به برخورد با افراد خاطي هستند بي

  حجاب ةفرمايش امام در مسئل
هـاي    افتـد و حتـي گـروه    خاصي درخصوص حجاب در كشور اتفـاق نمـي   ةحادث، 1362تا سال 

 ةكشور با پديد 1362اما از سال . كنند نيز حجاب را رعايت مي ،معارض، همانند مجاهدين خلق
 1362مجلس شوراي اسـالمي ايـران در سـال     ،رو اين از. شود جديدي به نام بدحجابي مواجه مي

هركس در معابر عمومي حجاب  ،به موجب اين قانون. قانون مجازات اسالمي را به تصويب رساند
 ةفرمايش امام در مسـئل  ،حال اين با 2.]42[ضربه شالق محكوم خواهد شد  72ت نكند، به را رعاي

  :دكرحجاب در اين دوره را بايد در سه موضوع مستقل تحليل 
 كيد امام راحل در ابتدا حجاب در مراكز دولتي بود و نه فضاي كل جامعه أاول آنكه ت

طورى كه براى من  ه دولت برسد، آنگويم كه ب اين را مي ـها  خانه ن وزارتاال«: بود
اسالمى نبايد در آن  ةخان وزارت. باز همان صورت زمان طاغوت را دارد ـكنند نقل مي

ها  بيايند، زن) حجاب بى(هاى  هاى اسالمى نبايد زن  خانه در وزارت. معصيت بشود
رعى اما كار بكنند، لكن با حجاب ش ،مانعى ندارد بروند. اما باحجاب باشند ،بروند

  .]24[» باشند، با حفظ جهات شرعى باشند
 دوم آنكه امام درخصوص حجاب هرچند در محافل خصوصي بر چادر توجه داشتند، 

كيد أحجاب شرعي ت ةبر مقول شكل خاصي را مشروع ندانستند و صرفاً فقط علناً
 ةاي كه دربار طور كه در پاريس در پاسخ خبرنگاران و بانوان محجبه همان. فرمودند

در اسالم زن بايد  ،آرى«: فرمودند ،يزان حجاب در ايران از ايشان سؤال كردندم
تواند هر لباسى را كه  بلكه زن مى. حجاب داشته باشد، ولى الزم نيست كه چادر باشد

خواهد كه زن   توانيم و اسالم نمي  ما نمي. حجابش را به وجود آورد اختيار كند
                                                        

ياق كنم مردم مسلماني كه آشنا با احكام اسالمي دارند بـا اينكـه همـه اشـت     اما فكر مي«: اهللا اشراقي افزود آيت .1
جـا حجـاب اسـالمي رواج يابـد،      كامل دارند كه حجاب اسالمي باشد و آقا نظر مباركشان اين است كـه همـه  

مرج ايجاد كنند و نبايـد در نهـي از منكـر،     و ولي مردم نبايد هرج ،المقدور حجاب را رعايت كنند ها حتي خانم
استدعا كنند، خواهش كننـد از  . ز دفع كردآمي منكر را بايد با روش مسالمت .منكر را با منكر ديگري دفع كرد

ها كه رعايت حجاب اسالمي را بكنند، اما اگر توهيني پيش بيايد يا جسارتي بشود يا بخواهند به طورهاي  خانم
المقدور سعي كننـد و   ديگري كه خود آن كارها منكر باشد از نظر اسالم محكوم است، چه بهتر كه مردم حتي

ها هم بايد ايـن حكـم اسـالمي را     ين اسالمي را بكنند و از طرف ديگر خود خانمكوشش كنند كه رعايت مواز
 ».خودشان اجرا كنند

قانون تعزيرات بود كه در حال حاضـر بـه    102 ةاولين قانوني كه درخصوص پوشش زنان به تصويب رسيد، ماد .2
 .الحاق شده است 1375قانون مجازات اسالمي مصوب  638 ةاي به ماد صورت تبصره
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خواهد شخصيت زن را  اسالم مي. ت ما باشدء و يك عروسك در دس عنوان يك شى به
دهيم تا زنان فقط  ما هرگز اجازه نمي. حفظ كند و از او انساني جدي و كارآمد بسازد

  .]24[» براى مردان و آلت هوسرانى باشند يئيش
 عمومي افراد  ةسوم آنكه، امام راحل براي متخلفان از قانون حجاب، مداخل ،نهايتدر

ها  ها براى مسلمان كيد داشتند كه اين نوع دخالتأند و تغيرمسئول را ممنوع كرد
ممكن است «: ها از انحرافات جلوگيرى كنند بايد پليس و كميته فقطحرام است و 
. ها در خيابان و كوچه و بازار از ناحيه منحرفين و مخالفين انقالب باشد تعرض به زن

ها حرام است  اى مسلمانها بر گونه دخالت از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اين
  .]24[ »گونه جريانات جلوگيري كنند ها از اين و بايد پليس و كميته

  حجاب كنوني و موضع مقام معظم رهبري ةمسئل
رشـد همچنـان    حجاب با عنوان بدحجابي روبه ةمسئل ،اي خامنه هللا يتآدر زمان رهبري حضرت 

حجـابي را جـرم دانسـت و بـه آن      نوني كـه بـي  ترين قـا    توان مهم مي ،در اين دوره. يابد ادامه مي
: بـه موجـب ايـن مـاده    . دانسـت  1375قانون مجازات اسالمي مصوب سـال   638 ةپرداخت، ماد

هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، عالوه بر كيفر عمل، «
كه مرتكب عملـي   گردد و درصورتي ضربه شالق محكوم مي 74ماه يا تا  2روز تا  10به حبس از 

دار نمايد، فقط بـه حـبس    شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه
 ةكه همان ماد ،اين ماده ةدر تبصر ».ضربه شالق محكوم خواهد شد 74ماه يا تا  2روز تا  10از 

ون حجـاب شـرعي در   زناني كه بد«: آمده ،1]42[است  1362قانون تعزيرات مصوب سال  102
هزار ريـال   500هزار تا  50ماه و يا از  2روز تا  10معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 

چنانچـه قاضـي     قـانون مجـازات اسـالمي،    22 ةالبته بنابر ماد. جزاي نقدي محكوم خواهند شد
، زمينـه يـن  در ا ».تواند حبس و شالق متهم را به جزاي نقدي تبـديل كنـد   تشخيص بدهد، مي

كارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفـاف و   ، قانون راه1384شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال 
ـ  ؛رساند حجاب را به تصويب مي آن، درونـي و نهادينـه كـردن حجـاب و      ةقانوني كه هدف از ارائ

  .ها به صورت مستمر و هدفمند است  نهادها و دستگاه ةعفاف، با مشاركت و توجه جدي هم
رمايشات مقام معظم رهبري نيز صراحتي بر دفاع از قانون حجـاب بـه صـورت اجبـاري     در ف

بالعكس همواره دفاع منطقي از اصول اسالمي در قالب امر به معروف و نهي از منكر  .وجود ندارد

                                                        
 ،به موجـب ايـن قـانون   . قانون مجازات اسالمي را به تصويب رساند 1363مجلس شوراي اسالمي ايران در سال  .1

اولـين قـانوني كـه    . ضربه شالق محكـوم خواهـد شـد    72هركس در معابر عمومي حجاب را رعايت نكند، به 
اي  اضر به صورت تبصرهقانون تعزيرات بود كه در حال ح 102 ةدرخصوص پوشش زنان به تصويب رسيد، ماد

 .الحاق شده است 1375قانون مجازات اسالمي مصوب  638 ةبه ماد
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ن اايشـان در سـخنراني وي در جمـع علمـا و روحانيـ      ةاشـار  مهـم  يكي از مـوارد . شود ديده مي
  :ه فرمودندخراسان شمالي است ك

هايى كـه   بعضى از همين. اى داشته باشد؛ داشته باشد ممكن است ظاهر زننده. مدارا كنيد...
االن در اين تريبون  ـ آقايان ةنواز، هم بقي هم جناب آقاى مهمان ـدر استقبالِ امروز بودند و شما

خـانم  «نـد  گوي هـا مـي   ى بودنـد كـه در عـرف معمـولى بـه آن     يهـا  ها تعريف كرديد، خانم از آن
كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت اسـت؟   حاال چه. ريزد ؛ اشك هم از چشمش دارد مي»بدحجاب

او . هاسـت  به اين اهـداف و آرمـان   هباخت حق است؟ نه، دل، متعلق به اين جبهه است؛ جان، دل
هـاى ايـن حقيـر بـاطن اسـت؛       مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص. يك نقصى دارد

 يـك  هـم  مـا  »ى هستى؟ينما آيا تو چنان كه مي/ ى هستم يگفتا شيخا هر آنچه گو«. بينند نمى
البته انسـان نهـى از   . برخورد كنيد روحيه اين با و نگاه اين با. دارد نقص يك هم او داريم، نقص

  .]10[كند؛ نهى از منكر با زبان خوش، نه با ايجاد نفرت  منكر هم مي
برخورد بـا   ةاهللا هاشمي رفسنجاني با نقد شيو نقالب، آيتبه استناد فرمايشي از رهبر معظم ا

  :افزايد نوع پوشش و رنگ لباس جوانان و با انتقاد از تفكيك جنسيتي مي
تـوانيم   ها را شـرعاً مـي   ها و جوان كنم اگر ابتكار را دست بگيريم، توقعات خانم هنوز فكر مي

البـد  . توانيم حفظ كنـيم  را هم مي انقالب اسالمي. تأمين كنيم و پيش خداوند هم حجت داريم
وجهي براي تحميل «: ها يك بار فرمودند گيري دانيد كه رهبري در مقابل فشار همين سخت مي

  .]66[ »بينم چادر نمي
نارضايتي ضمني مقامات مسئول در جمهوري اسـالمي بـر    بيانگراين فرمايش شايد به نوعي 

اينكـه دولـت اسـالمي    . ر حجاب اجباري اسـت افراط د همچوناجبارهاي قانوني و نيز فراشرعي 
امر مسـتحب يـا قابـل احتيـاطي را واجـب و       و موقتاً تواند در مقام اجراي يك حكم مصلحتاً مي

اذن پدر براي ازدواج دختـر بـاكره طبـق قـانون مـدني       مثالً. مخالف شريعت نيست ،دكنقانوني 
موضـوع اصـل حجـاب و     .2]57[ت كه در نزد عموم فقها احتياط واجب اس درحالي ؛1الزامي است

تواند  ار دولت اسالمي ميذگ قانوناز سوي ن هرچند آحدود و ثغور فراتر از حكم شرعي و واجب 
ثانويـه و   يخاطر داشت كه ايـن حكـم هميشـه حكمـ    ه بايد همواره ب ،موضوع الزام قانوني باشد

حكـم در حـدود    ةمصلحتي است و در صورت رفع شرايط الزام و اضطرار بازگشت به وضـع اوليـ  
ـ براساس همين استدالل است كـه ر . واجب و الزم است ،بيش و و نه كم ،شريعت يس تشـخيص  ئ

  :اند مصلحت نظام در بياني خاص گفته

                                                        
: 1370قـانون مـدني اصـالحي سـال      1043 ةطبـق مـاد  . اين قانون در جمهوري اسالمي بيشـتر تعـديل شـد    .1

دختر نيـز   غيرممكن بوده واًها نيز عادت كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آن صورتي در«
ثبت اين ازدواج در دفترخانه منـوط   ـ تبصره .تواند اقدام به ازدواج نمايد وي مي ،احتياج به ازدواج داشته باشد

 ».باشد به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي
 .انـد  كـرده  عمدتاً مطلب را به صورت احتياط واجب بيان ،دانند تقريباً بيشتر فقهايي هم كه اذن پدر را شرط مي .2

  .ها همان استقالل دختر بوده است تر براي آن با اينكه از لحاظ فتوايي نظر قوي
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، »اهللا يحـب ان يوخـذ برخصـه كمـا يحـب يوخـذ بعزائمـه         ان«: در حديث اين جمله است
خواهد به  مان مقدار هم ميهاي واجب عمل شود، ه خواهد به تكليف خداوند همان مقدار كه مي

كردند كه در زندگي و در برخورد با مردم و در  همواره نصيحت مي) ره(امام. ها عمل شود رخصت
هاي سخت را مطرح نكنيد كه مـردم   ها و احتياط مقدس هاي خشك ها و منبرها، خواسته آموزش

كنـيم،   كـه مـا مـي     هايي  طاين احتيا«: گفتند اهللا بروجردي مي آيت. بتوانند به طرف اسالم بروند
نبايـد بيشـتر از   . شوند كنيم، افراد پشيمان مي گيري مي چون از بس سخت. خالف احتياط است

خـواهيم بيشـتر از خـدا و     مـا كـه نمـي   » .همان مقدار كه خدا خواسته است از مردم بخـواهيم 
  .]66[مسلمان باشيم ) ص(پيامبر

اس قانون مجازات اسالمي پـس از انقـالب   در جمهوري اسالمي ايران مجازات متخلفان براس
گـاه قابليـت اجـرا پيـدا نكـرده و       قانون بـه شـكل صـحيح هـيچ     اما عمالً ،اسالمي رسميت يافت

ق نيـروي انتظـامي بـا    يـ هـم از طر  آن ،كند و اغلب به صورت نوعي برخورد فصلي و صنفي نمي
خـرين حربـه بايـد    آطبيعتـاً   حال آنكه در مقام اجراي يك قانون. گيرد مي ، انجامرويكرد امنيتي

قانون راهكارهاي اجرايي گسـترش فرهنـگ عفـاف و    . پليس و نيروهاي انتظامي باشد ةقهري ةقو
نيز در عمل توفيق  ،به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد 1384دي  13كه در  ،حجاب

 .چنداني نيافته است

  نتيجه
: فرمايد سورة حج مي 312ه قرآن كريم در آية ك چنان. هاي دينداري است حجاب از شعاير و نشانه

همين پرچم دينـي زن مسـلمان اسـت كـه امـروز      . ومنْ يعظّم شعائرَ اللّه فَإنَّها من تَقْوي القلوب
ايران معاصـر   ةمسئلبا وجود اين، . موضوع مباحثات جدي حقوقي و سياسي در جهان شده است

با . حجابي است روز درواقع گذري از بدحجابي به بي ةبلكه مسئل ،حجاب نيست ةمسئل ديگر صرفاً
 ةده. است شدهكيد أبر حجاب تبه اشكال متفاوت دوره در هر سه دهه از انقالب اسالمي، گذشت 

 ةمرحل ودوران سازندگي و اصالحات  ،1370ة ده. حجاب و الزامات قانوني آن است ةده ،1360
 ةدهـ  ، ازدرنهايت. شدن آن است نوع آن و نهادينهحياتي براي بروز بيشتر بدحجابي در اشكال مت

حجابي و توفيق گفتماني در اين خصـوص در حـال    تدريج موضوع به سمت بي هشتاد تاكنون به
بايد در نگاه اول نتيجه گرفت كه حجاب در جمهـوري اسـالمي ايـران بـه      ،رو اين از. توسعه است

پوشـش   ةتـدريج مسـئل   به. شده استصرف ديني و فقهي تبديل  ةتر از يك مسئل موضوعي مهم
 ةمسئل ،رو ازاين. ده استشحجاب به يك تحدي اجتماعي و سياسي تبديل  ةشرعي يا همان مسئل

و نه لزوماً سياسي و (موضوع روز بنا به داليل اقتصادي و فرهنگي  منزلة حجاب در ايران معاصر به
بودن حجاب تنها معيار الزام بـه   نونيدر اين مسير، استناد به اصل قا. ادامه خواهد داشت) امنيتي

اما اينكه اين قانون و الزامات آن تا چـه ميـزان   . شهروندان خواهد بود ةپوشش اسالمي براي هم
بر مبناي مشروعيت  تواند صرفاً قانون نمي، زيرا مل بيشتري استأجواب داده و خواهد داد محتاج ت
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مدت محتاج انعطاف  دردسر و بلند براي دوام بيبلكه  ،قاهره از سوي حكومت مبتني باشد ةالزام قو
ها را مد  به اين معنا كه قانون بايد وضعيت شهروندان و رضايت حداقلي آن. مبتني بر عرف است

رغـم رضـايت نسـبي     ، بـه تـاكنون . نظر داشته باشد تا ديكتاتوري قانون غيرمقبول تلقـي نشـود  
هاي فصلي و فردي به نارضايتي  ون در قالبشهروندان براي الزام حجاب، به نوعي اجراي غلط قان

تواند بـه   ديني مي اي اين فرار از قانون در جامعه .نتيجه فرار از قانون منجر شده است فراوان و در
هـاي   ضمن بازخواني قانون، توجه به مجاري الزام قانوني و شيوه ،رو ازاين. فرار از دين منجر شود

بودن حجاب در ايران را  تواند حداقل اصل قانوني جاب مياجراي عادالنه و بدون تبعيض قانون ح
هـاي جلـب مجـدد محبوبيـت      يكي از راه. در منظر شهروندان ايراني مقبول و مشروع جلوه دهد
هاي اقتصادي و اجتماعي افراد محجبه به  حجاب، تسهيل تفريح و تفرج با حجاب و تقليل هزينه

دي و معنوي دولتي براي شهروندان معتقد بـه  هاي صريح ما خارج از حمايت. طرق مختلف است
در اين مسير اگـر   ،كه توضيح آن گذشت چنان ،صرف شرعي ةكيد بر ادلأحجاب كامل، هر نوع ت

را منابع و مستندات تاريخي و شـرعي  ، زينتيجه است مورد و بي نهايت بيدر ،ناموفق نباشد تماماً
الزام  ،بنابراين. گويد ه حجاب اسالمي سخن ميهاي ديني ب منان و اقليتؤبيشتر از عدم الزام غيرم

 طريقجلب قلوب شهروندان از با  ،تر ينيپيش ةگزين ،مبتني بر جبر قانوني هرچند تنها گزينه است
تبليغاتي و فصلي از باحجاب و بدحجاب براي مقاصد سياسـي   ةبدون استفادو هاي مدام  تشويق

تر است كـه   ت به آموزش شهروندان بحثي پيشينيالبته الزام خود دول ،در اين ميان. مقدور است
 ةآموزش شهروندان و اعمال تشويق و تسهيل اجتماعي و اقتصادي، اتكاي صرف بـه مرحلـ   بدون
ثير منفـي بـر وفـاداري    أاي قـانون حجـاب، در بلندمـدت تـ     يعني اعمال هرچند غيرسليقه ،سوم

  .شتشهروندان به حكومت خواهد گذا
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