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از زمــان پیــروزی انقــاب در ســال 1979 میــادی در ایــران تــا کنــون شــاید هیــچ مســأله ای بــه 
انــدازه حجــاب و پوشــش زن، مــورد بحــث از لحاظهــای فقهــی و فلســفی و سیاســی قــرار 
ــه یــک مســأله  نگرفتــه باشــد. چــرا کــه چندیــن عامــل ســبب شــده اســت کــه ایــن مســأله ب

هویتــی و مــورد توجــه محافــل دینــی و سیاســی قــرار گیــرد. 
اهمیــت ایــن تحقیــق بــه بعــد فقهــی و اقــوال فقهــای شــیعه بــاز نمــی گــردد زیــرا کــه ایــن 
زاویــه از بحــث فقهــی هــم در قدیــم مــورد بحــث قــرار گرفتــه و هــم در زمــان حاضــر بحــث های 
ــه نهفتــه  ــن پژوهــش در ایــن نکت ــادی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بلکــه اهمیــت ای زی
اســت کــه محــدوده آزادی کــه حاکمیــت ایــران بــرای دیگــری کــه از مســائل دینــی و جامعــه 
شناســی، برداشــت متفاوتــی دارد، قائــل اســت را مشــخص کــرده اســت. و از ایــن طریــق 
فهمیــده مــی شــود کــه نظــر اعمالــی حاکمیــت و نخبــگان دینــی راجــع بــه تنــوع فرهنگــی و 
اندیشــه ای چیســت. ایــن تحقیــق میــزان نفــوذ حاکمیــت و حکومــت ایــران در بــاب احــکام را 
بــه دقــت مشــخص مــی کنــد کــه از دیــد پیــروان والیــت فقیــه ایــن عرصــه بخشــی از اختیــارات 
ولی فقیه و قدرت دینی – سیاســی وی اســت. در نتیجه، کیفیت اجرای عملی اقتضاءات 
اعتقــاد بــه والیــت مطلقــه فقیــه در ایــن تحقیــق بــه خوبــی روشــن مــی شــود. بــی تردیــد ایــن 
پژوهــش بــرای دســت انــدرکاران ایــن عرصــه تفــاوت هــای بســیار دقیــق میــان تئــوری و عملــی 

را رمزگشــایی مــی کنــد.
مســأله دیگــری کــه باعــث برجســتگی ایــن پژوهــش اســت ایــن اســت کــه آرای طیــف هــای 
مختلــف جامعــه در مــورد مســأله حجــاب را بــه خوانــش گرفتــه و نظــر دربــاره مســأله حجــاب را 
از انحصــار فضــای حــوزه و فقــه خــارج کــرده و بــه داخــل جامعــه و کشــاکش فضــای فرهنگــی 
کشــانده اســت. و بدیــن ترتیــب بــه انحصــار حکومــت در اســتفاده از ایــن قضیــه در کارزار 

سیاســی، دینــی و اجتماعــی  پایــان داده شــد.  
بــه خاطــر باورهــای یقینــی بــزرگان دیــن و یــا احتمــاال بــه منظــور اســتفاده ابــزاری در خدمــت 
مســائل سیاســی – اجتماعــی روز در ایــران و یــا بــرای هــر دو منظــور، نخبــگان والیــت فقیــه 

اصــرار دارنــد کــه ایــن قضیــه را در رأس اولویــت هــای کشــور قــرار دهنــد. 
در ایــن میــان، ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا از رشــته ادراکــی آن عقــل جمعــی پــرده بــردارد و 
روشــن ســازد کــه تــا چــه انــدازه بــرای حمایــت از ایدئولــوژی نخبــگان دینــی از مســأله حجــاب 
ــرای تعریــف  ــد زمــان شــاه تاشــهایی ب ــرد. و همانن ــرداری سیاســی صــورت مــی گی بهــره ب
جدیــد از هویــت ایرانــی صــورت مــی گیــرد کــه پوشــش زنــان از مهمتریــن مؤلفــه آن اســت. 

نخست: انقالب ایران و مرحله اجباری کردن حجاب
اکثــر زنــان ایرانــی مخالــف شــاه از چــادر بــه عنــوان نمــاد انقــاب در مقابلــه بــا شــاه و سیاســت 
غــرب گرایــی او اســتفاده کــرده و چــادر بــه ســر مــی کردنــد)1(. امــا ایــن گرایــش بــه چــادر صرفــا 
بــه خاطــر دیــن نبــود زیــرا زنانــی کــه در تظاهــرات شــرکت مــی کردنــد از جریانهــای سیاســی 
مختلفــی بودنــد. و ایــن نکتــه ای اســت کــه بــرای فهــم ســاختار رقابــت هــای سیاســی و 
نمادهــای گویــای آن، ضــروری بــه نظــر مــی رســد. زیــرا در آن زمــان چپــی هــا ) چپــی هــای 
اســتالینی( بــر ایــن نظــر بودنــد کــه اقدامــات شــاه در مــورد مســأله زن یــک نــوع انحــال 
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فرهنگــی اســت و بــه تروتســکی هــا ) همانهایــی کــه مــردم بعــد از انقــاب بــه آنهــا از خــارج 
آمــده مــی گفتنــد کنایــه از اینکــه غــرب زده شــده انــد( بــه خاطــر اختــاط زن و مــرد و یــا بــه 
قــول خودشــان نمایــش بــدن زنــان ایــراد مــی گرفتنــد)2(. اینگونــه رویدادهــا بــر نقــش محــوری 
چــادر در کارزار انقــاب در آن زمــان داللــت دارد کــه بــه عنــوان یــک نمــاد انقــاب مطــرح بــوده 

اســت. 
تنهــا در فاصلــه زمانــی دو هفتــه بعــد از پیــروزی انقــاب، تمــام اصاحــات محــدودی کــه زنــان 
ایرانــی از دوران مشــروطه و حتــی قبــل از آن برایــش مبــارزه کــرده بودنــد، لغــو شــد. نظــر 
رهبــران ایــران بــر ایــن تعلــق گرفــت کــه زن بایــد نشــان از ویژگــی اســامی حکومــت باشــد و 
در 7 مــارچ 1979 میــادی رعایــت حجــاب بــرای زنــان الزامــی شــد)3(.  و صبــح روز بعــد یعنــی 8 
مــارچ – کــه روز جهانــی زن نــام گــذاری شــده اســت – هــزاران زن در سرتاســر کشــور بــه نشــانه 

اعتــراض بــه حجــاب اجبــارى بــه خیابانهــا ریختنــد.
ایــن نــوع مخالفــت گســترده، بــزرگان دیــن را غافلگیــر کــرد و در نتیجــه فعــا از تصمیــم خــود 
صــرف نظــر کردنــد. در دو ســال بعــدی، نظــام تــاش کــرد تــا روش تدریجــی را بــرای اجبــاری 
کردن حجاب در پیش گیرد. در سال 1981 میادی در گام اول حجاب برای کارمندان دولت 
اجبــاری شــد. در گام دوم رعایــت حجــاب بــرای تمــام افــرادی کــه بــه دفاتــر و ســاختمانهای 
دولتــی وارد مــی شــدند، اجبــاری شــد. در ادارات دولتــی و ســاختمانها و حتــی فروشــگاهها 
اعامیــه ای نصــب شــد بــا ایــن مضمــون: »ورود بــدون حجــاب اســامى اكيــدا ممنــوع اســت 
» )4( و در گام بعــدی حجــاب بــرای دانشــجویان الزامــی شــد. و در گام نهایــی و دقیقــا در 
ســال 1983 میــادی رعایــت حجــاب بــر همــه زنــان باالتــر از ســن 9 ســالگی الزامــی شــد – چــه 
زن مســلمان و چــه غیــر مســلمان – مســئولین نظــام قانونــی را بــه تصویــب رســاندند کــه بــه 
موجــب آن پوشــش حجــاب بــرای همــه زنــان اجبــاری شــد و اینگونــه بــود کــه حجــاب قانونــا 

الزامــی شــد کــه بــه حکــم قانــون کســی کــه حجــاب را رعایــت نکنــد، مجــازات مــی شــود)5(. 
بــر اســاس مــاده 638 از قانــون مجــازات اســامی، مجــازات کشــف حجــاب از تعزیــر گرفتــه تــا 

جریمــه مالــی برابــر بــا 20 دوالر و احیانــا 10 روز الــی دو مــاه حبــس را بــه دنبــال دارد)6(.
امــا مســئولین ذیربــط بــه جــای اجــرای ایــن مجــازات، مجــازات ترویــج علنــی بــی بنــد و بــاری را 
اجــرا مــی کننــد کــه کســی کــه ایــن تهمــت علیــه او ثابــت شــود بــه 20 ســال حبــس محکــوم 
مــی شــود.  بــه عنــوان مثــال مجموعــه ای از کارشناســان حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد 
در 16 آگوســت ســال 2019 میــادی بــا صــدور بیانیــه ای بــه احــکام صــادره علیــه مخالفیــن 
ــان اعتــراض کردنــد. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: » مــا  ــران و ســرکوب آن حجــاب اجبــاری در ای
در مــورد مــوج گســترده بازداشــت و صــدور احــکام قطعــی حبــس در مــورد زنانــی کــه بــرای 
ــراز نگرانــی مــی  دســت یابــی بــه حــق آزادی خــود، فعالیــت مســالمت آمیــز دارنــد عمیقــا اب
کنیــم. ایــن زنــان بــه خاطــر اهــدای گل بــه زنــان دیگــر بــه مناســبت روز جهانــی زن، بــه فعالیــت 
علیــه امنیــت ملــی و تبلیغــات علیــه نظــام و ترویــج فســاد و بــی بنــد و بــاری متهــم شــده 
انــد«. و بنــا بــر حکــم شــعبه 28 دادگاه انقــاب، تعــدادی از ایــن زنــان بــه تهمــت اجتمــاع و 
توطئــه علیــه امنیــت ملــی کشــور بــه پنــج ســال حبــس محکــوم شــده انــد. و تعــدادی هــم بــه 
تهمــت » تبلیغــات علیــه نظــام « بــه یــک ســال حبــس محکــوم شــده انــد. همچنیــن عــده ای 
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دیگــر بــه تهمــت » تشــویق و فراهــم کــردن زمینــه فســاد و بــی بنــد و بــاری« بــه تحمــل 10 
ســال حبــس محکــوم شــده انــد)7(.

مــا در حالــی شــاهد ایــن نــوع مجــازات هــا در قانــون جــزا هســتیم کــه در متــون دینــی مجازاتــی 
بــرای کســی کــه حجــاب نپوشــد، ذکــر نشــده اســت. عــدم تصریــح بــه مجــازات در متــون شــرع، 
نخبــگان دینــی والیتمــدار را بــر آن داشــته اســت کــه ایــن قانــون را بــا دالیلــی از جملــه: اجمــاع، 
ســیره معصــوم، قاعــده لطــف، هــر گناهــی مجازاتــی دارد، ســیره عملــی، و دالیــل دیگــری 

همچــون حکــم حکومتــی و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وغیــره توجیــه کننــد)8(. 
ــد از درون انســان  ــه مســائل اخاقــی و آداب و رســوم جامعــه اســت کــه بای حجــاب از جمل
نشــأت گیــرد و نمــی شــود کــه بــا ابــزار زور و فشــار آن را بــر مــردم تحمیــل کــرد. امــا آیــت اللــه 
موســوی اردبیلــی )1926- 2016م()9( قانونــی کــردن حجــاب را چنیــن توجیــه مــی کنــد : » بایــد 
میــان مبــدأ و روش تفــاوت قائــل شــویم. مــن مــی پذیــرم کــه میــان احــکام شــرعی و آداب 
و رســوم اســامی تفاوتهایــی هســت. امــا صحبــت مــن ایــن اســت کــه امــوری کــه در شــرع 
مقــدس حکمــی بــرای آن ذکــر نشــده اســت، نبایــد حکومــت اســامی آن را بــه حــال خــود رهــا 

کنــد و دخالتــی در آن نداشــته باشــد)10(.
امــا اشــکالی کــه بــر ایــن نــوع برداشــت والیتمــداری از دیــن وارد اســت ایــن اســت کــه نــوع 
رفتــار بــا احــکام دینــی زمینــه را همــوار مــی ســازد تــا بــرای هــر امــری کــه در شــریعت معیــن 
نشــده ماننــد غیبــت، ســخن چینــی، حســد و ســایر آداب و رســوم و اعمــال قلبــی کــه برخــی از 
لحــاظ رتبــه بســیار فراتــر از بقیــه هســتند، مجــازات وضــع کنیــم. در حالیکــه هیــچ یــک از علمــا 
و حقوقدانــان چنیــن امــری را قبــول ندارنــد. مضــاف بــر اینکــه ایــن نــوع رفتــار بــا احــکام دینــی، 
موجــب تقویــت نفــاق در جامعــه مــی شــود بــه گونــه ای کــه مجالــی بــرای اراده فــرد و جهــاد 
نفــس باقــی نمــی مانــد و تمــام امــور در انحصــار قانــون قــرار مــی گیــرد در حالیکــه قانــون 
چنــدان هــم فراگیــر نیســت و تنهــا بــه ظواهــر ارتبــاط دارد نــه باطــن انســانها. درحالیکــه آداب 

و اخــاق معمــوال از باطــن انســانها سرچشــمه مــی گیــرد. 
بــرای توجیــه بیشــتر ایــن مســأله آیــت اللــه اردبیلــی جرایــم را بــه ســه دســته تقســیم مــی کنــد: 
اول جرائمــی کــه از آنهــا نهــی شــده و حکــم آن نیــز در کتــاب آمــده اســت. دوم، جرائمــی 
ــر ایــن نظــر  کــه حکــم آنهــا در کتــاب ذکــر نشــده اســت و ســوم جرائــم روز اســت. اردبیلــی ب
اســت کــه اینجــا وظیفــه حاکــم شــرعی اســت بــه مســئولیت خــود از بــاب تعزیــر عمــل کــرده 
و بــرای پاســداری از امنیــت جامعــه اســامی بــا متخلفیــن برخــورد کنــد)11(. و بــر همیــن منــوال 
حضــرات مراجــع دیگــر نیــز نظــرات مشــابهی ارائــه کــرده انــد. آیــت اللــه مــکارم شــیرازی )1927- 
.. ( مــی گویــد: حکومــت اســامی و مســلمانان دربــاره گناهانــی کــه افــراد در خفــاء انجــام 
مــی دهنــد، مســئولیتی ندارنــد. امــا بــدون شــک بــر آنهــا واجــب اســت کــه در مقابــل منکراتــی 
ــا و آشــکارا در جامعــه انجــام مــی شــود، ایســتادگی کننــد. لــذا حکومــت اســامی  کــه علن
ملــزم بــه ممانعــت از ارتــکاب منکــرات در ســطح جامعــه اســت)12(. و طبــق نظــر آیــت اللــه 
صافــی گلپایگانــی )1919-.. ( " همــه زنــان حتــی زنــان غیــر مســلمان بایــد حجــاب را در جامعــه 

اســامی رعایــت کننــد و حاکــم شــرع بایــد بــا متخلفیــن برخــورد کنــد")13(.
مــی بینیــم کــه رجــال دیــن در مســأله امنیتــی و سیاســی مربــوط بــه حجــاب دخالــت کــرده 
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انــد. و بــه نظــر آنــان تعقیــب زنــان بــی حجــاب یــک فعالیــت دینــی و مقــدس اســت کــه ثــواب 
الهــی و مغفــرت را بــرای  نیروهــای انتظامــی بــه ارمغــان دارد. آیــت اللــه علــوی گرگانــی در 
ســخنانی خطــاب بــه نیروهــای انتظامــی گفتــه اســت : » نگذاریــد کــه نعمــت حجاب از دســت 
بــرود. خواســته مراجــع تقلیــد ایــن اســت کــه بــا بــی حجابــی در جامعــه برخــورد شــود. چندیــن 
هــزار شــهید در راه حفــظ ایــن ارزشــها تقدیــم شــده اســت تــا از اســام و شــرافت و حجــاب 

پاســداری شــود)14(.
خاصــه کام اینکــه والیــت فقیــه بــر اســاس اختیاراتــی کــه دارد مــی توانــد طبــق مصلحــت 
حکومــت اســامی هرگونــه حکمــی را صــادر و یــا ملغــی کنــد تــا جاییکــه ولــی فقیــه حتــی 
مــی توانــد هرکــدام از واجبــات را نیــز ملغــی کنــد و همــه فقهــای شــیعه حکــم حکومتــی را 
پذیرفتــه انــد. امــا فقهــای شــیعه قبــل از خمینــی- دقیقــا قبــل از انقــاب اســامی- حکــم 
حکومتــی را مختــص حکومــت امــام زمــان مــی دانســتند چــرا کــه امــام زمــان معصــوم اســت 
و از جانــب خداونــد بــه وی الهــام مــی شــود. آنــان حکــم حکومتــی را از اختیــارات فقیــه نمــی 
دانســتند. امــا خمینــی آن را در اختیــار فقیــه قــرار داد و خــودش از آن در مســائل سیاســی روز 
و جامعــه اســتفاده کــرد و آن را بــا حکــم اولــی شــرع مســاوی قــرار داد تــا چــه رســد بــه حکــم 
ثانــوی، و حتــی در بســیاری مــوارد حکــم حکومتــی بــر حکــم اولــی شــرع مقــدم دانســته مــی 

شــود)15(. 
دوم: تعقیب زنان، ابزار فشار دینمدار

مســأله حجــاب دیگــر یــک مســأله اجتماعــی صــرف و حتــی نمــاد و هویــت انقــاب و نخبــگان 
دینــی بعــد از انقــاب نیســت بلکــه بــه یــک شــعار سیاســی و ارزش حکومــت بدل شــده اســت 
و در نتیجــه بــه عنــوان ابــزاری در کارزارهــای انتخاباتــی و برنامــه هــای نیروهــا و جریانهــای 
سیاســی و دینــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. و هــر چنــد گاهــی طرحهایــی از طــرف 
ــه مــوازات آن جــر و بحــث  ــی مطــرح مــی شــود و ب ــد حجاب ــا ب ــه ب ــوان مقابل ــا عن حکومــت ب
هایــی میــان محافظــه کاران و اصــاح طلبــان دربــاره قانــون حجــاب اجبــاری و ماهیــت و 

اشــکال حجــاب و همچنیــن ُبعــد ابــزاری آن مطــرح مــی شــود. 
بعــد از پیــروزی انقــاب، نیروهــای کمیتــه انقــاب اســامی بــرای همگانــی کــردن حجــاب بــه 
خیابانهــا ریختنــد. فهمــی هویــدی دربــاره مشــاهدات خــود چنیــن مــی نویســد » حکومــت بــر 
ایــن نظــر بــود کــه حجــاب پوشــش اســامی و رعایــت آن بــر همــگان الزامــی اســت. کمیتــه 
انقــاب مأموریــت اجــرای ایــن دســتور العمــل و پیگیــری التــزام بــه آن در ســطح جامعــه را بــر 
عهــده گرفــت. جوانــان بــرای اجــرای ایــن دســتورالعمل بــا جدیــت وارد عمــل شــدند تــا جاییکــه 
در ایــن راه بــد رفتاریهایــی هــم صــورت گرفــت و برخــی پــا را از حــدود نصیحــت و ارشــاد فراتــر 
نهــاده و بــه اهانــت و بــد رفتــاری کشــاندند. مــن در ایــن بــاره شــنیدم کــه آنهــا جلــوی بعضــی 
از خانمهــا را در خیابانهــا مــی گرفتنــد و از آنهــا مــی خواســتند کــه مقنعــه شــان را درســت بــر 

ســر کننــد و یــا آرایــش صــورت خــود را پــاک کننــد)16(. 
ــان کــه خــود را  ــل دهــه 90 میــادی طــرح خواهــران زینــب منحــل شــد. گروهــی از زن در اوای
خواهــران زینــب لقــب داده بودنــد، در کنــار خیابانهــا مراقــب پوشــش زنــان بودنــد و بقیــه زنــان 
ــه اول انقــاب یعنــی  ــاره مرحل ــی درب ــد)17(. یــک فعــال زن ایران هــم از آنهــا حســاب مــی بردن
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همــان زمــان کــه وی حجــاب اجبــاری را نپذیرفــت، مــی گویــد: " مــن داشــتم بــرای تــرک کشــور 
آمــاده مــی شــدم و در حــال بســتن چمدانهــای خــود بــودم کــه افــرادی از ســپاه پاســداران 
انقــاب بــه خانــه مــن ریختنــد. مــن را بازداشــت کردنــد و بــه تهمــت فعالیــت فمنیســتی و 
اقــدام علیــه امنیــت ملــی مــن را بــه زنــدان اویــن انداختنــد. در حالیکــه چنیــن چیــزی اصــا 

صحــت نداشــت«)18(. 
سیاســت هــای ســختگیرانه نظــام علیــه خانمهــای بــی حجــاب همچنــان ادامــه دارد. ایــن 
نــوع فشــار علیــه زنــان از همــان روزهــای اول انقــاب آغــاز شــد هــر چنــد کــه در دوره ریاســت 
جمهــوری رفســنجانی و خاتمــی کــم رنــگ شــد امــا در دوران احمــدی نــژاد بــه صــورت بســیار 
پــر رنــگ دنبــال شــد. در زمــان احمــدی نــژاد نیــروی انتظامــی »طــرح مقابلــه بــا بــد حجابــی را بــه 
اجــرا گذاشــت«)19(.  زنــان در مقابــل نیروهــای پلیــس زن کــه بــه گفتــه خانــم صمــادی خانمهــای 
بــد حجــاب را یکــی یکــی از خیابانهــا کشــان کشــان بــا خــود مــی بردنــد، از خــود مقاومــت نشــان 
دادنــد. نیروهــای پلیــس ایــن نــوع برخوردهــای خشــونت آمیــز را جهــاد در راه خــدا مــی داننــد: 
» مــا بــه مســئولیت خــود بــر اســاس قانــون مجــازات اســامی عمــل مــی کنیــم. مــاده 238 
ایــن قانــون بــه صراحــت مســئولیت مــا را در برخــورد بــا ایــن نــوع تخلفــات بیــان کــرده اســت.)20( 
در فاصلــه ســالهای 2003 تــا 2013 میــادی تعــداد 30 هــزار زن بــه خاطــر بــد حجابــی زندانــی 
و حــدود 460 زن دیگــر توبیــخ شــدند و تعــدادی دیگــر بــه خاطــر پوشــش نامناســب معــادل 

800 دالر جریمــه نقــدی شــدند)21(.
ــری  ــم گی ــی امــروز هــم ادامــه دارد چراکــه تصمی ــی یعن ــا دوران روحان ــوع سیاســتها ت ــن ن ای
در مــورد مســأله حجــاب در اختیــار رئیــس جمهــور نیســت بلکــه در انحصــار رهبــری و نخبــگان 
دینــی اســت در نتیجــه اصــاح طلبــان و میانــه روهــا قــادر نیســتند وعــده هایــی را کــه در ایــن 
مــورد در دوران تبلیغــات انتخاباتــی بــه مــردم داده انــد، عملــی کننــد. اینکــه مــی بینیــم ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی در دوره هــای مختلــف بــرای کنتــرل پوشــش جامعــه وارد عمــل 

شــده اســت گــواه وجــود مســائل پیچیــده فرهنگــی و ایدئولــوژی اســت.
بــه همیــن ســبب اصــاح طلبــان و تعــدادی از طرفــداران نظــام نســبت بــه واکنــش منفــی 
و گســترده شــدن دایــره عصیــان و مخالفــت جامعــه دربــاره مســأله حجــاب آن هــم بــه علــت 
تعامــل نامناســب نیــروی انتظامــی بــا مســأله حجــاب، هشــدار داده و خواســته انــد کــه در 
ایــن بــاره بــه احــکام قضایــی اکتفــاء شــود و بــه برخــورد نیروهــای انتظامــی بــا زنــان در خیابانهــا 

کــه اکثــرا بــا کتــک کاری و توهیــن همــراه اســت، پایــان داده شــود)22(. 
ظاهــرا اصــرار بــر حجــاب اجبــاری بــا اصــرار بــر کشــف حجــاب در زمــان رضــا شــاه پهلــوی )1878-
1944( دو روی یــک ســکه هســتند)23(. زیــرا هــر دو دوره از زن بــه عنــوان موضــوع اجبــار و 
الــزام اســتفاده شــده و هــر دو بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن نشــان از هویــت ایرانــی اســت. امــا 
تناقــض آشــکار اینجاســت کــه خمینــی ) 1902-1989 م ( اقدامــات رضــا شــاه را بــرای تحمیــل 
یــک الگــوی پوشــش بــه شــدت بــه بــاد انتقــاد گرفــت و گفــت: " حکومتــی کــه طرفــداران بــی 
ــا  ــر زنــان پاکدامــن حملــه مــی کننــد و در شــهرها و روســتاها ب خــرد و جــادان شــرطه اش ب
زور اســلحه چــادر را از ســر زنــان بــر مــی دارنــد، ایــن حکومــت، حکومــت جــور اســت و هــر گونــه 
همــکاری بــا ایــن حکومــت همچــون همــکاری بــا کفــر اســت«)24(. امــا بــا کمــال تعجــب مــی 
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بینیــم کــه پلیــس و نیروهــای انتظامــی در دوران خمینــی و پســا خمینــی هــم زنــان را بــه زور 
اســلحه بــه پوشــیدن چــادر وادار مــی کننــد. هــر دو صــورت، هــم از نظــر اصــول روانشناســی 
و هــم از لحــاظ اعتقــادات دینــی مــردود و خــاف اخــاق اســت و باعــث گســترش نفــاق در 

جامعــه مــی شــود. 
اهمیــت مســأله حجــاب از منظــر  دســتگاه امنیتــی کشــور - چــه از لحــاظ ایدئولــوژی و چــه 
ــه  ــزرگان دســتگاه امنیتــی کشــور جســتجو کــرد. ب ــوان در ســخنرانیهای ب سیاســی- را مــی ت
عنــوان مثــال فرمانــده نیروهــای انتظامــی )25( در قــم  در ســخنانی گفتــه بــود: » یکــی از 
دغدغه های مهــم مقــام معظــم رهبــری، مراجــع معظــم تقلیــد، ائمــه جمعــه و مــردم 
متدیــن عفــاف و حجــاب اســت البته در بحــث عفــاف و حجــاب 26 دســتگاه نقــش دارنــد 
کــه بخــش اعظــم آن فرهنگــی و بخــش کوچکــی هــم اجرایــی و مســئولیتش بــه  عهــده 
ناجــا اســت. )26( بنابرایــن، از دیــد نیــروی انتظامــی مســأله حجــاب یــک مســأله محــوری اســت 
کــه بیشــترین توجــه را بــه خــود معطــوف کــرده اســت و حتــی بــه تعبیــر یکــی از فرماندهــان 

نیــروی انتظامــی، حجــاب خــط قرمــز نیروهــای انتظامــی اســت)27(.
ــان در تظاهــرات و  ــا زن ــا فلســفه برخــورد آنهــا ب فهــم ایــن ســخنان بــه مــا کمــک مــی کنــد ت
رفتــار آنــان بــا زنــان در بازداشــتگاهها را بــه خوبــی درک کنیــم. نیروهــای امنیتــی هرنــوع برخــورد 
خشــن و غیــر اخاقــی بــا زنــان بــی حجــاب را یــک کار دینــی و اخاقــی و عبــادت مــی پندارنــد. 
پــس یــک چتــر فقهــی و دینــی برخوردهــای آنــان را از هرگونــه بازپرســی و حتــی وجــدان آنــان را 

از اینکــه احســاس گنــاه کننــد وعــذاب وجــدان بگیرنــد، محافظــت مــی کنــد. 
بــه عنــوان مثــال آیــت اللــه جعفــر ســبحانی )1229-..( پلیــس اخاقــی را تشــویق مــی کنــد کــه 
بــا تمــام زنــان بــی حجــاب و یــا زنانــی کــه پوشــش مناســب و اســتاندارد حکومــت را رعایــت 
نمــی کننــد، بــا خشــونت تمــام برخــورد کننــد. بــه نظــر آیــت اللــه ســبحانی گاهــی قانــون نیــز 
بــرای مقابلــه بــا بــی حجابــی کافــی نیســت و بایــد فراتــر از قانــون عمــل کــرد. »متأســفانه در 
قــم و برخــی شــهرهای دیگــر وضعیــت حجــاب نامناســب شــده اســت گویــا افــراد بدحجــاب 
قصــد دهــن کجــی بــه نظــام و اســام دارنــد کــه نیــروی انتظامــی بایــد از طــرق مختلــف و بــه 

گونــه ای کــه مســئولیت زا نباشــد بــا بدحجابــی برخــورد کنــد. «)28(
آیــت اللــه احمــد علــم الهــدی )1944- .. ( از اقــدام یــک مأمــور نیــروی انتظامــی در کتــک 
کاری یــک زن بــی حجــاب، دفــاع کــرد و گفــت: » نیــروی انتظامــی کــه ایــن همــه در مهالــک 
مختلــف بــه فریــاد مــردم رســیده، بــا خطــای یــک مأمــور نبایــد زیــر ســؤال قــرار بگیــرد؛ آن هــم 
ــا آن  ــا یــک منکــر شــرعی- کشــف حجــاب-«. وی همچنیــن از کســانیکه ب در زمینــه مقابلــه ب
خانــم کتــک خــورده همــدردی کــرده بودنــد، انتقــاد کــرد و گفــت: همــه دســتگاه های کشــور 
راه می افتنــد تــا بعــد از ایــن کســی بــا بی حجــاب برخــورد نکنــد. یعنــی چــه؟ نــدا بــر ضــد قــرآن 

و نــدا بــر ضــد فریضــه بــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر آن هــم در مجلــس؟ »)29(
بــر اســاس برداشــت آیــت اللــه علــم الهــدی از فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، اقــدام 
آن پلیــس اخاقــی مطابــق بــا آن فریضــه اســت. مــی بینیــم کــه در میــان نخبــگان دینــی ایــن 
نــوع فرهنــگ رواج دارد. یــک عالــم دینــی دیگــری خواهــان برخــورد قاطــع بــا زنــان بــی حجــاب 
شــده اســت و گفتــه اســت اینهــا یــا فریــب خــورده انــد و یــا اینکــه نقشــه هــای شــوم دشــمن 
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را عملــی مــی کننــد)30(. اســتفاده حکومــت از ابــزار فشــار و اجبــار تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه حتــی 
ــرای  ــراض کــرده و خواســتار حــق انتخــاب ب ــاری اعت ــه حجــاب اجب ــن کــه ب برخــی از علمــای دی
زنــان شــده انــد، در امــان نمانــده انــد. همانطــور کــه در مــورد شــیخ یوســف اشــکوری اتفــاق 
افتــاد و حکومــت وی را بــه بهانــه تهدیــد و تــاش بــرای زدودن اصــول انقــاب اســامی 
بازداشــت کــرد)31(. حکومــت از ایــن تــرس دارد کــه او مــی خواهــد حــق اجبــار مــردم بــه حجــاب 
را از حکومــت بگیــرد در حالیکــه حکومــت ایــن امــر را حــق مســلم حکومــت مــی دانــد کــه از آن 

عقــب نشــینی نخواهــد کــرد. 
و از اینجــا فهمیــده مــی شــود کــه کشــمکش هــا در مــورد مســأله حجــاب ابعــاد دیگــری بــه 
خــود گرفتــه اســت کــه بــا اختــاف فقهــی کــه بیــن علمــاء بــر ســر مســأله فقهــی ظنــی و یــا 
قطعــی بــه وجــود مــی آیــد  کامــا متفــاوت اســت. زیــرا ایــن درگیــری و بگــو مگوهــا و امــا و 
اگرهــا دربــاره مســأله حجــاب بــه طــور واضــح از اراده والیــت فقیــه حکایــت دارد تــا جــای پــای 
خــود را محکــم کــرده و در محافــل علمائــی خــود را جــا انــدازد. در نتیجــه بــا مخالفیــن حجــاب 
ــوان  ــه عن ــان ب ــه آن ــا یــک مســأله  فقهــی برخــورد نمــی شــود بلکــه ب ــن ب ــوان مخالفی ــه عن ب
ــارات  ــزان مســئولیت هــا و اختی مخالفیــن حکومــت والیــت فقیــه و محــدوده والیــت و می

وی نگریســته مــی شــود. 
از طــرف دیگــر، مــی بینیــم کــه یکــی از مراجــع بــزرگ نجــف یعنــی اســحاق فیــاض)1930- ..( 
اســتفاده از زور و خشــونت علیــه زنــان بــی حجــاب را مــردود مــی دانــد. وی در ایــن بــاره مــی 
گویــد: » اســتفاده از زور و خشــونت در ترویــج حجــاب مجــاز نیســت«)32(.  ریشــه اختــاف میــان 
حــوزه نجــف و حــوزه قــم ) و بــه عبــارت روشــن تــر میــان حــوزه نجــف و پیــروان والیــت فقیــه( 
بــه اختــاف آنهــا دربــاره والیــت فقیــه و احــکام حکومتــی او بــر مــی گــردد. حــوزه نجــف 
هرچنــد کــه معتقــد بــه وجــوب حجــاب اســت امــا ایــن مســأله را از بــاب احــکام فتوایــی مــی 
دانــد نــه از بــاب احــکام قضائــی و امامــی کــه ولــی فقیــه بــه خــود حــق بدهــد زنــان را ملــزم 

بــه رعایــت آن بکنــد. 
سوم: بازتاب خشونت: سرپیچی زنان 

الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر قــدر دســتگاههای امنیتــی بیشــتر ســختگیری کننــد، بــه همــان 
انــدازه اعتراضــات علیــه تحمیــل کــردن یــک الگــوی مشــخص بــرای همــه زنــان، بــاال مــی گیــرد 
کــه نمونــه آن ســرپیچی و اعتــراض زنــان مخصوصــا پرســتاران و پزشــکان زن در شــهر موصــل 
نســبت بــه الگــوی داعــش بــود)33(. همینطــور اعتراضــات و ســرپیچی هــای پیاپــی زنــان ســبب 
شــده اســت عــده ای از درون نظــام خواهــان برخــورد عقانــی بــا مســأله حجــاب شــوند. 
خانــم پروانــه سلحشــوری )34( نیــروی انتظامــی را بــه رعایــت قانــون دعــوت مــی کنــد و مــی 
گویــد: همانطــور کــه حجــاب در کشــور مــا تبدیــل بــه قانــون شــده، راه اعتــراض بــه آن هــم 
بایــد قانونــی و در چارچــوب قانــون باشــد، امــا یــک موضــوع کامــًا شــخصی اســت و اصــًا 
درســت و منصفانــه نیســت کــه بخواهیــم دختــران معتــرض را زود قضــاوت کنیــم و آنــان را 

بــه فســاد متهــم کنیــم)35(.
بــه نظــر خانــم سلحشــوری، دخترانــی کــه نســبت بــه حجــاب اعتــراض دارنــد، نــه مخالــف نظــام، 
نــه فاســد و نــه جاســوس هســتند بلکــه صرفــا نســبت بــه یــک مســأله ای اعتــراض دارنــد)36(. 
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خانــم سلحشــوری از مســئولین نظــام خواســت تــا بــا زنــان بــه عنــوان موجــودات اجتماعــی 
رفتــار کننــد نــه بــه عنــوان ابــزار سیاســی)37(. منظــور خانــم سلحشــوری گفتمانــی اســت کــه 
ــل  ــا اوصــاف پســت مث ــی حجــاب را ب ــم هــای ب ــد و خان ــال مــی کنن ــی دنب رســانه هــای دولت

فاســد، منحــرف و بــی بنــد و بــار یــاد مــی کننــد)38(.
در همیــن راســتا دادســتان کل کشــور)39(  گفتــه اســت کــه در موضوعــات فرهنگــی و حجــاب 
برخــورد قضائــی جــواب نمــی دهــد و بایــد راههــای مســالمت آمیــز در پیــش گرفــت. وی در 
توجیــه نظــر خــود گفتــه اســت کــه بســیاری از بــد حجابهــا فرهنگ خانوادگی شــان چنین اســت 
کــه بــد حجــاب ظاهــر مــی شــوند و بــد حجابــی را بــد نمــی داننــد. و بســیاری از بــد حجابهــا 
ــد. امــا عــده ای هــم هســتند  ــن دیگــری دارن ــا دی مســلمان نیســتند و ســکوالر هســتند و ی
کــه بــه قصــد توهیــن بــه دیــن و احــکام اســامی چنیــن مــی کننــد. وی همچنیــن گفــت اگــر 
نیــروی انتظامــی بخواهــد همــه بــد حجابهــا را بگیــرد علیــه نظــام و اســام جوســازی هــای 
گســترده ای ایجــاد مــی شــود)40(. تــا اینجــا فهمیــده شــد کــه چــرا علــی رغــم ســختگیریهای 
حکومــت در مــورد حجــاب امــا بــاز هــم عصيــان اجتماعــی در مــورد حجــاب و یــا بهتــر بگوییــم 
ــا ایــن حــد گســترده شــده اســت. و ایــن  شــیوه ای از حجــاب کــه روحانیــون مــی خواهنــد، ت
مســأله نیــز واضــح شــد کــه برخــی از شــخصیتهای نظــام نســبت بــه عواقــب سیاســت هــای 

خشــونت و زور، بیــم دارنــد. 
یــک تناقضــی کــه در رویکــرد نخبــگان دینــی دیــده مــی شــود ایــن اســت کــه اینــان بســیار 
تــاش کردنــد و در ایــن راه تمــام امکانــات و ظرفیتهــای کشــور را بــه کار گرفتنــد تــا زنــان 
را وادار بــه پوشــیدن چــادر کننــد. امــا چنیــن تاشــی را بــرای زدودن بیســوادی بیــش از دو 
میلیــون زن بیســواد در کشــور- بــر اســاس آمــار رســمی)41( – بــه کار نگرفتنــد و بــه نظــر مــی 
ــان را بیســواد نگــه دارنــد.  رســد کــه نخبــگان دینــی عمــدا مــی خواهنــد کــه ایــن تعــداد از زن

چهارم: اصالح طلبان و عقالنیت برخورد با مسأله حجاب
برخــی از علمــای دینــی جنــاح اطــاح طلــب و روشــنفکران بــا نظــر والیــت فقیــه در مــورد 
مســأله حجــاب موافــق نیســتند و تــاش کــرده انــد کــه یــک راهــکار عقانــی بدیــل را ارائــه 
کننــد کــه در آن تغییراتــی کــه در مفهــوم حکومــت حــادث شــده و همچنیــن تغییــرات جوامــع 
کنونــی و تحــوالت پــر رنگــی کــه در الگوهــای دینــداری و رابطــه بیــن دیــن و حکومــت و 
بیــن حکومــت و افــراد در نظــر گرفتــه شــده اســت. در اینجــا اختــاف بــر ســر حکومــت فقیــه 
نیســت بلکــه بیشــتر دربــاره آزادی هــا و گســتره حکومــت والیــت فقیــه و اختیــارات وی در 

احــکام حکومتــی اســت. 
یک- خوانش فقهی جدید: اصالح طلبان و اجتهاد داخلی

آیــت اللــه کمــال حیــدری )1956- .. ( برایــن بــاور اســت کــه حجــاب هرچنــد واجــب اســت، امــا 
در صــدر اســام بــه شــکلی کــه هــم اکنــون نــزد علمــای شــیعه مطــرح اســت، نبــوده اســت. 
عواملــی چــون آمــوزه هــای فقیــه، ســد ذرائــع )بســتن راههایــی کــه منجــر بــه حرام می شــود( 
و احتیــاط و آداب و رســوم و غیــره همــه و همــه در بــه وجــود آمــدن محتــوای مباحثــی کــه 
اخیــرا فقهــا مطــرح مــی کننــد، نقــش داشــته اســت. امــا ماهیــت و حقیقــت حجــاب همیــن 

قــدر اســت کــه تحریــک کننــده نباشــد)42(. 



11 مسأله حجاب بین دو مقوله ایدئولوژی و سیاست

ایــن نظــر، بــه نظــر آیــت اللــه حســین منتظــری ) وفــات 2009 م( نزدیــک اســت. ایشــان بــر 
ایــن نظــر بودنــد کــه شــکل و الگــوی مشــخصی بــرای حجــاب وجــود نــدارد. وی تــاش کــرد 
رهیافــت معتــدل تــری در مــورد نقــش حکومــت در مســأله حجــاب و برخــورد بــا خانــم هــای 
بــی حجــاب ارائــه کنــد. وی هرچنــد کــه وجــوب حجــاب را یــک اصــل مــی دانســت امــا در مــورد 
جزئیــات آن قطعیتــی وجــود نــدارد. یعنــی اصــوال حجــاب واجــب اســت امــا علمــا در جزئیــات 
و شــکل و الگــوی حجــاب اتفــاق نظــر ندارنــد. پــس بنابرایــن یــک مســأله مــورد اختــاف اســت 
کــه نظرهــای زیــادی در آن مطــرح اســت)43(. و ایــن روش زمینــه برخــورد نســبی بــا مســأله 

حجــاب را فراهــم مــی كننــد)44(.  
طرفــداران والیــت فقیــه در مقابــل ایــن اجتهــاد منتظــری از خــود واکنــش نشــان داده و 
جنجالهایــی را بــه راه انداختــه و آن را یــک خطــر فقهــی خواندنــد. زیــرا نخســت ایــن حرکــت از 
درون حــوزه و دروس فقهــی شــیعی شــروع شــد کــه طرفــداران والیــت فقیــه تــاش کردنــد 
کــه در همیــن مســأله هــم تشــکیک ایجــاد کننــد و آیــت اللــه منتظــری را متهــم کردنــد کــه 
وی ابــزار اجتهــاد عامــه را )اهــل ســنت( بــه کار گرفتــه و بــا اجمــاع علمــای شــیعه مخالفــت 
کــرده اســت. و دوم ایــن اجتهــاد منتظــری بــه حکــم حکومتــی روی خــوش نشــان نــداده و 
گســتره اختیــارات رهبــری و صاحیــت ولــی فقیــه را در امــور دینــی کــه بــی تردیــد عرصــه هــای 
سیاســی و اجتماعــی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، محــدود مــی ســازد. و ســوم اینکــه 

ایــن فتــوا از یــک مرجــع عالیقــدر صــادر مــی شــود نــه یــک فقیــه معمولــی. 
ــه جــواز  ــی »ب ــن جــا محــدود نشــد و ایشــان حت ــه همی ــز منتظــری ب فتواهــای چالــش برانگی
مصافحــه بــا زن اجنبــی هــم فتــوا داد بــه شــرط اینکــه بــه قصــد شــهوت و حصــول شــهوت 
نباشــد »)45(. ایــن نــوع اقدامــات منتظــری در فضــای حــوزه ســنتی ســر و صدایــی ایجــاد کــرد. 
و برخــی از شــاگردان منتظــری ماننــد حجــت االســام احمــد قابــل )وفــات: 2012 م( جــرأت 
بیشــتری بــه خــرج داد و خواســتار تحــول در سیســتم فقهــی و تجدیــد نظــر در وضعیــت 
فقهــی جدیــد شــد. اینجاســت کــه مــی بینیــم راه منتظــری کــه برخــی از شــاگردانش ادامــه 
مــی دهنــد، بــا شــیوه ای کــه ســروش و ملکیــان و جریــان ســکوالر در پیــش گرفتــه انــد، در 
نهایــت بــه یــک نقطــه مــی رســند)46(.  و خاصــه مطلــب اینکــه مراجــع تقلیــد اصــاح طلــب 
در اجتهــادات خــود بــه همــان میــراث شــیعی تکیــه دارنــد، نــه مصــادر اجتهــاد شــیعی را نفــی 

کــرده و نــه از حــدود معیــن پــا را فراتــر گذاشــته انــد. 
دو- حجاب و چالش هویت: روشنفکران و نقد نظام

در کارزار جنجالها بر سر مسأله هویت که بین دو جریان اصولگرا و اصاح طلب – روشنفکر 
ادامــه دارد، مســأله حجــاب از توجــه و اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. نخبــگان والیــت فقیــه 
از ایــن امــر نگــران هســتند کــه حجــاب از ســوی جریــان بــی دینــی هــدف قــرار گرفتــه اســت بــه 
همیــن ســبب آنهــا در تاشــند بــا جنجالهایــی کــه فضــای فرهنگــی ایــران را همــواره پــر کــرده 
اســت، خطــر سکوالریســم را بســیار بــزرگ جلــوه دهنــد. در حالیکــه طرفــداران والیــت فقیــه 
حجــاب را یــک امــر ضــروری و مهــم مــی پندارنــد، اصــاح طلبــان و ســکوالرها ادعــا دارنــد کــه 
ایــن مســأله حجــاب بــه عنــوان مســأله مهــم و درجــه اول کشــور نمــی توانــد مطــرح باشــد. 
ــر ســر اهمیــت و جایــگاه مســأله حجــاب در لیســت اولویــت  ــان ب ــه اســت کــه دو جری اینگون



12 مسأله حجاب بین دو مقوله ایدئولوژی و سیاست

هــای دینــی و اجتماعــی کشــور بــا هــم اختــاف نظــر دارنــد)47(.
ــا برداشــت ســنتی فقهــی مراجــع دینــی در مــورد حجــاب را قبــول ندارنــد و  ــا ب ســکوالرها ی
بــر ایــن نظــر هســتند کــه حجــاب یــک مســأله تاریخــی اســت و در هــر دوره تاریخــی مــی توانــد 
بــه شــکل متفــاوت و متناســب همــان دوره باشــد و یــا بــا تحمیــل حجــاب از ســوی حکومــت 
مخالــف هســتند و خواهــان ایــن هســتند کــه زنــان در انتخــاب حجــاب آزاد باشــند و عــدم 
رعایــت حجــاب تبعــات قانونــی نداشــته باشــد و حکومــت و اندیشــمندان بــه ارشــاد مــردم 

اکتفــاء کننــد.  
علــی شــریعتی متعلــق بــه ایــن خــط فکــری بــود و از حقــوق بــی حجــاب هــا دفــاع کــرد، بــه 
همیــن ســبب ســنتی هــای اصولگــرا بــا وی بــه مخالفــت برخاســته و او را »غــرب زده و نــادان 

بــی دیــن خواندنــد«)48(.      
عبــد الکریــم ســروش )1945- .. ( برایــن بــاور اســت کــه مســأله حجــاب زن دچــار خلط مفهومی 
شــده اســت و در آن فهــم دینــی بــا عرفــی و پیــش زمینــه هــای ذهنــی و رســوم جامعــه 
ــه اســت! ســروش نظــر و رأی اســتاد مطهــری )1919- 1979م(  ــن در هــم آمیخت علمــای دی
را مبنــی بــر اینکــه حجــاب بــرای حفاظــت از زن و حفاظــت از عفــاف جامعــه – بــه طــور کل- 
ضــروری هســت، بــه چالــش مــی کشــد و مــی گویــد: » اینجــا ایــن ســؤال مطــرح مــی شــود 
کــه آیــا در جامعــه صــدر اســام حضــور زنــان اهــل ذمــه و کنیــزان کــه تعدادشــان هــم  قابــل 
توجــه بــود، باعــث اخــال در عفــاف جامعــه نمــی شــد؟ بلــه، پــس عفــت )پوشــش( از جملــه 
مفاهیــم اخاقــی اســت یعنــی اینکــه مــرد پوشــش مــرد را داشــته باشــد و زن هــم حجــاب 
زنانــه را مراعــات کنــد. و عفــت )پوشــش( تنهــا بــه زن مربــوط نمــی شــود. امــا اینکــه چگونــه 
مــی تــوان بــرای پاســداری از عفــت و پاکدامنــی از ابــزار قانــون اســتفاده کــرد، ایــن بســتگی 
بــه شــیوه هایــی دارد کــه در هــر زمــان متناســب بــا آن دوره و فرهنــگ آن دوره اعمــال مــی 
شــود و اســام نیــز ایــن شــیوه را در پیــش گرفتــه اســت. پــس هنــگام ماحظــه – وتعییــن- 
حکــم شــارع در مــورد زنــان آزاده و کنیــزان و یــا زنــان اهــل کتــاب بایــد بــه روح مقصــود شــارع 
رجــوع شــود و در ایــن بــاره بایــد لــب مقصــود شــارع فهــم گــردد«)49(. او جــرأت بیشــتری بــه 
خــرج داده و مــی گویــد: » بــه نظــر مــن مســأله حجــاب زن فقــط دارای محتــوای اجتماعــی – 

حقوقــی و اخاقــی نبــوده بلکــه بعــد اســطوره ای نیــز داشــته اســت)50(.
ظاهــرا دخالــت و برخــورد حکومــت بــا مســأله حجــاب دو نــوع واکنــش را در پــی داشــته اســت 
کــه عبارتنــد از واکنــش عملــی زنــان  و واکنــش در عرصــه تئــوری پــردازی. در نتیجــه مــی تــوان 
گفــت کــه شــیوه هــای دخالــت حکومــت در مســأله حجــاب و برخــورد خشــن و نامناســب 
ــاره  ــن ب ــال ســروش و دیگــر روشــنفکران در ای ــا امث ــان بــی حجــاب ســبب شــده اســت ت ــا زن ب

ســکوت خــود را شکســته و نظــر بدهنــد. 
البتــه مــا در ایــن اواخــر شــاهد یــک واکنــش مایــم تــری داخــل جریــان اصولگــرا بــوده ایــم. و 
شــاید بتــوان گفــت کــه ایــن اعتــراض کــه از حاشــیه جریــان اصولگــرا برخاســته ناشــی از فشــار 
روشــنفکران اصــاح طلــب و پیدایــش نســل جدیــدی اســت کــه فضــای پــر التهــاب انقــاب 
را تجربــه نکــرده انــد. نتیجــه ایــن عوامــل ایــن اســت کــه مــا شــاهد یــک عــدم انســجام آشــکار 
در داخــل جریــان دینــی حاکــم هســتیم. در گذشــته اکثریــت قریــب بــه اتفــاق معنــای حجــاب 
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را فقــط در چــادر خاصــه مــی کردنــد امــا اکنــون برخــی زنــان از داخــل همیــن جریــان ســخن از 
حجابــی مــی زننــد کــه » شــکل آن بســته بــه زمــان و مــکان قابــل تغییــر اســت.. و چــادر یــک 

نمــاد ایرانــی اســت نــه نمــاد اســامی »)51(. 
پنجــم – حجــاب بــه منزلــه نمــاد فرهنگــی دینــی و ایجــاد هویــت 

عمــوم مــردم
ُبعــد مهــم دیگــری کــه نخبــگان والیتمــدار در تعامــل بــا مســأله حجــاب مــد نظــر دارنــد، 
پاســداری از فرهنــگ اســامی اســت. و پاســداری از فرهنــگ اســامی در سیاســت ایــران 
ــزار حفــظ  یکــی از اهــداف انقــاب و نخبــگان دینــی اســت و فرهنــگ اســامی مهمتریــن اب
دیــن اســت کــه بــه نوبــه خــود در واالتریــن درجــه اهمیــت قــرار دارد. و همانطــور کــه شــاه 
کاه پهلــوی را نمــاد ملــی ایرانیــان معرفــی کــرد)52(، و همزمــان بــا آن زنــان را از پوشــیدن چــادر 
منــع کــرد، نخبــگان دینــی هــم چــادر را بــه عنــوان نمــاد ملــی معرفــی کــرده انــد. و آیــت اللــه 
خامنــه ای )1939- .. ( در ایــن بــاره گفتــه اســت: " مــن نمــی گویــم کــه چــادر تنهــا شــکل حجاب 
اســت بلکــه مــی گویــم کــه بهتریــن اشــکال حجــاب اســت و نمــاد ملــی کشــور ماســت«)53(.

و از ســویی هــم شــاهد هســتیم کــه مراجــع دینــی از کــم رنــگ شــدن فرهنــگ اســامی در 
کشــور بــه خاطــر افزایــش زنــان بــی حجــاب ابــراز نگرانــی مــی کننــد. آیــت اللــه جعفــر ســبحانی 
)1929- .. ( ))54(( مــی گویــد: » حجــاب در حــال کــم رنــگ شــدن اســت. بایــد آیین نامــه حجــاب و 

موازیــن شــرعی در دانشــگاه ها جدی تــر گرفتــه شــود«))55((.
و همیــن نظــر را در میــان مقامــات دســتگاههای امنیتــی مــی بینیــم. بــه عنــوان نمونــه یکــی 
از فرماندهــان نیــروی انتظامــی گفتــه اســت: دســتگاههای متولــی اجــرای قانــون در کشــور، 
تقویــت فضــای اســامی و حفــظ ارزش هــا و پاســداری از انقــاب اســامی را در دســتور کار 
قــرار داده اســت تــا دغدغه هــای مــردم ایــران در ُبعــد امنیتــی، اخاقــی، ناهنجاری هــا و امــور 

اجتماعــی را بــر طــرف كننــد)56(.
ــی  ــد کــه امپریالیســت غرب ــی دارن ــت نگران ــن باب ــی از ای ــی و دســتگاههای امنیت ــگان دین نخب
بــا نقشــه هــای شــومی کــه دارد بتوانــد حجــاب و فرهنــگ اســامی را از ملــت بگیــرد. نمــی 
تــوان بــه درســتی دریافــت کــه مســئولین خودشــان تــا چــه انــدازه بــه ایــن گفتــه هــای خــود 
بــاور دارنــد کــه آیــا آنــان ایــن ســخنان را بــرای مصــرف داخلــی و کشــاکش داخلــی بــر ســر هویــت 
و بــزرگ نشــان دادن دشــمن خارجــی و عوامــل نفــوذی آنهــا مــی گوینــد یــا اینکــه واقعــا 
ــر ایــن اســت کــه واقعــا یــک اراده خارجــی بــرای تغییــر  خودشــان بــاور دارنــد، و گمــان آنهــا ب
الگــوی فرهنگــی در کشــور در حــال کار کــردن اســت؟! واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن حکومــت 
اســت کــه رســانه هــا، دســتگاههای اجرایــی و قانونگــذاری را در اختیــار دارد نــه عوامــل 
بیگانــه. وانگهــی رژیــم بــه لحــاظ ارزشــی بــا تغییــر الگوهــای فرهنگــی ملــت مخالــف نیســت 
زیــرا کــه خوانــش خــودش را تحمیــل مــی کنــد و برداشــت خــود از دیــن و الگــوی مــورد نظــر 
ــرای  ــد. امــا رژیــم ســر میدانــی و خصوصیاتــی و کاکردهایــی کــه ب خــود را همگانــی مــی کن
خــود بــه زور ایجــاد کــرد بحــث و جــدل مــی کنــد. و تحمــل دیــدن هیــچ  رقیــب داخلــی و خارجــی 

را در ایــن میــدان نــدارد. 
لــذا برخــی از فیلســوفان ایرانــی بــا آنچــه کــه حکومــت، مهندســی فرهنگ مردم را مســئولیت 
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ــه  ــاور اســت کــه ب ــن ب ــر ای ــان ) 1956- .. ( ب ــد، مخالــف اســت. مصطفــی ملکی خــود مــی دان
کارگیــری زور در تبلیــغ و همگانــی ســازی دیــن راه بــه جایــی نمــی بــرد. او مــی گویــد: » بــه 
کارگیــری زور بــه عنــوان روشــی بــرای تبلیــغ و دفــاع از دیــن نــه تنهــا جــواب نمــی دهــد بلکــه 
ــن راه تنهــا از  ــم: افــرادی کــه در ای ــه صراحــت مــی گوی ــده مذمــوم اســت. و مــن ب یــک پدی
ابــزار خشــونت و زور اســتفاده مــی کننــد، کســانی هســتند کــه بــا عقــل و منطــق و اســتدالل 
میانــه خوبــی ندارنــد. و بلــد هســتند کــه چگونــه از احساســات و عواطــف فطــری مــردم 
ــو مخالــف نباشــم، و  ــا ت ــا فطــری ب ــزی ی ــا یــک مســأله غری ــد. اگــر مــن ب ســوء اســتفاده کنن
بخواهــم ادعاهــای خــود را بــا ادلــه قــوی و قانــع کننــده ثابــت کنــم، چــه نیــازی هســت کــه از 

ابــزار زور و خشــونت اســتفاده کنــم؟  »)57(.
شبســتری )1936- .. ( بــا اســتفاده سیاســی از فرهنــگ و دخالــت حکومــت در اشــکال و 
الگوهــای فرهنگــی مخالــف اســت و مــی گویــد: » ایــن نظریــه کــه حکومــت متولــی فرهنــگ 
باشــد، یــک اشــتباه فاحــش اســت و منجــر بــه تجویــز بــه کارگیــری ابــزار زور و خشــونت مــی 
ــه دســت حکومــت مســاوی  ــه نظــر وی، ســپردن مســئولیت فرهنــگ مــردم ب شــود«)58(، ب

اســت بــا بــه دار آویختــن و نابــودی فرهنــگ »)59(.  
امــا حکومــت ایــن قــدرت را دارد کــه یــک امــر عینــی را تحمیــل کنــد. یکــی از فرماندهــان 
دســتگاههای امنیتــی)60( گفتــه اســت کــه پلیــس اقدامــات خــود را در برخــورد بــا بــی حجابهــا 
تشــدید مــی کنــد. وی همچنیــن گفتــه اســت بــی توجهــی بــه حجــاب یــک مســأله شــخصی 
نیســت بلکــه یــک مســأله سیاســی اســت و دشــمنان انقــاب بــا ترویــج بــی حجابــی بــه جنــگ 
بــا ارزشــهای اخاقــی جامعــه ایرانــی برخاســته انــد. وی همچنیــن در یکــی از ســخنرانیهای 
مهــم خــود در جمــع پلیــس منطقــه گیــان در شــمال ایــران گفتــه اســت کــه دو هــزار از 
ــه منطقــه  ــر پوشــش اســامی، ب ــرای نظــارت ب نیروهــای بســیج ســپاه پاســداران انقــاب ب

شــمال ایــران اعــزام شــده انــد)61(. 
حکومــت بــا در اختیــار داشــتن قــدرت ســخت، قــادر اســت برداشــت خــود و الگوهــای خــود 
را بــر عمــوم مــردم تحمیــل کنــد و بــا ایــن کار، سیاســت هــای مــورد نظــر خــود را دنبــال مــی 

کنــد. در حالیکــه منتقــدان حکومــت از چنیــن ابــزاری بــی بهــره انــد.    
حکومــت ایــران در راســتای همگانــی ســاختن الگــوی پوشــش مــورد نظر خود بــه قانونگذاری 
و دســتگاههای امنیتــی اکتفــا نکــرده بلکــه از عمــوم ملــت خواســته اســت تــا بنــا بــر »فریضــه 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« زنــان بــی حجــاب را در جامعــه طــرد کننــد«)62(، بــی آنکــه بــه 
ــد  ــد در روابــط اجتماعــی ایجــاد کن ــوع سیاســت و گسســتی کــه مــی توان ــن ن پیامدهــای ای
ــال یــک راننــده تاکســی کــه یــک زن بــی حجــاب را ســوار  ــه عنــوان مث توجــه داشــته باشــد. ب
نکــرد، از ســوی نهادهــای رســمی مــورد حمایــت قــرار گرفــت. و ایــن موضــوع در مــاه ژوئــن 
2019 ســر و صــدای زیــادی در جامعــه ایجــاد کــرد. اصولگراهــا بــا حمایــت از راننــده تاکســی، زن 
بــی حجــاب را بــه بــی توجهــی بــه ارزشــهای اســامی متهــم کردنــد در حالیکــه اصــاح طلبــان 
وآزادی خواهــان از آن خانــم حمایــت کردنــد. ابراهیــم رئیســی کــه ریاســت قــوه قضائیــه را در 
اختیــار دارد، ضمــن حمایــت از راننــده تاکســی گفــت کــه اســام بــه واســطه » فریضــه امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر« از همــه مــردم و نیروهــای پلیــس و دســتگاه قضــا مــی خواهــد 
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کــه از شــهروندانی کــه بــرای اجــرای ایــن فریضــه تــاش مــی کننــد، حمایــت کننــد)63(.
صداهایــی هرچنــد آهســته از داخــل جریــان اصولگــرا بلنــد شــد کــه بــه زنــان توریســت خارجــی در 
مــورد حجــاب اندکــی آزادی داده شــود. بــاز هــم ســر و صداهــا بلنــد شــد و بحــث هــای فقهــی 
و سیاســی در مــورد حجــاب ایــن زنــان بــه پــا شــد کــه آیــا در مــورد حجــاب ایــن زنــان طبــق قانــون 
ایــران رفتــار شــود یــا بــه آنــان اجــازه داده شــود کــه طبــق آداب و رســوم و فرهنــگ خــود رفتــار 

کنند)64(!.
بــرای تعدیــل و تغییــر موضــع تنــد اصولگراهــا، وجــود اینگونــه بحــث هــا و فشــارها مــی توانــد 
در دراز مــدت مؤثــر واقــع شــود. هماننــد تغییــری کــه در موضــوع ورود زنــان بــه ورزشــگاهها 
رخ داد. در ابتــدا ایــن امــر را حــرام قطعــی مــی دانســتند کــه هیــچ جــای ســخنی باقــی نمــی 
مانــد. امــا تحــت فشــارهای جامعــه بیــن الملــل و تهدیدهــای فیفــا مبنــی بــر اینکــه ایــران را در 
مســابقات بیــن المللــی شــرکت نخواهــد داد، از ایــن نظــر قطعــی خــود کمــی عقــب نشــینی 
کردنــد. و شــاید در آینــده شــاهد همینگونــه عقــب نشــینی هــا در مــورد مســأله حجــاب 
باشــیم و شــاید در آینــده – هرچنــد کــه امــکان آن در آینــده نزدیــک، بعیــد بــه نظــر مــی رســد 
– شــاهد آزادی هــای خاصــی بــرای زنــان باشــیم همانطــور کــه در مــورد مســأله ورود زنــان بــه 

اســتادیوم هــا صــورت گرفــت. 
سخن پایانی

ــر پیــچ  ــه راههــای پ ــران از مســیر اصلــی خــود یعنــی فقهــی – فرعــی  ب مســأله حجــاب در ای
و خمــی کشــانده شــده و در فضــای فرهنگــی و سیاســی ایــران مــورد توجــه همــگان قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن مســأله از دایــره شــعایر دینــی بــه دایــره شــعایر سیاســی و از دایــره ظنیــات 

و فــروع بــه دایــره قطعیــات و جزمیــات عقیدتــی تغییــر مــکان داده اســت. 
ــا مســأله حجــاب  ــوان گفــت کــه تعامــل دســتگاههای ذیربــط ب ــه طــور خاصــه مــی ت امــا ب
ــران از آن برخــوردار هســتند. همچنیــن گویــای  ــوان ای نمایانگــر محــدوده آزادی اســت کــه بان
بــاور نخبــگان دینــی حاکــم در مــورد تعــدد فرهنگــی و فقهــی اســت. زیــرا الزامی بــودن حجاب 
در جامعــه مانــع از چنــد صدایــی فرهنگــی واقعــی اســت کــه بــا اســتفاده از ادارات دولتــی و 
کارکردهــای اجتماعــی آن، فضــای جامعــه را بــه یــک شــکل و ســیاق ملــی تبدیــل مــی کنــد.  
 انتقادهایــی کــه تــاش دولــت بــرای ملــی ســاختن فضــای فرهنگــی را از ُبعــد فلســفی 
بــه بوتــه نقــد گرفتــه، بــه دور از دخالــت ابعــاد سیاســی و مذهبــی بــوده اســت. مهمتریــن 
ــر پیامدهــای ملــی ســاختن فضــای فرهنگــی آن  ــن، ب ــب مخالفی انتقادهــای فلســفی از جان
ــد از: تقویــت اســتبداد، ممانعــت از رشــد دموکراســی در جامعــه و  ــد کــه عبارتن ــد دارن تأکی
قدرتمنــد شــدن دولــت مرکــزی. و ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه حکومــت بــه عنــوان 
اصلــی تریــن مدعــی میــدان مــی خواهــد و  – هــم از لحــاظ فلســفی و هــم فقهــی- بــا 
هرگونــه طــرح دموکراتیــک مقابلــه مــی کنــد. و در ایــن مبــارزه از هیچگونــه پنهــان کاری 
عملگرایــی سیاســی و یــا تقیــه مذهبــی هــم اســتفاده نکــرده بلکــه آشــکارا طــرح خــود را 
اعمــال مــی کنــد. و الگــوی والیتمــداری خــود را جایگزیــن حتمــی بــرای فرهنــگ دموکراتیــک 
وارداتــی مــی دانــد. عــاوه بــر آن، نخبــگان حاکــم قائــل بــه حکومــت جهانــی و فرهنــگ بــی 

ماننــد و برداشــت جامــع از دیــن هســتند. 
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نخبــگان دینــی کــه زمــام امــور مملکــت را در اختیــار گرفتــه انــد بــر ایــن عقیــده هســتند کــه 
ولــی فقیــه بــرای الغــا و صــدور هــر نــوع حکــم شــرعی –هرچند حکــم قطعی- صاحیــت دارد. 
شــاید ایــن مقولــه مســأله عقــب نشــینی علمــای دینــی در مــورد ورود زنــان بــه ورزشــگاهها را 
توجیــه کنــد. و شــاید هــم ولــی فقیــه مصلحــت را در ایــن دیــده باشــد. امــا ســؤال اینجاســت 
کــه حــدود و دایــره احــکام مصلحتــی چیســت و معیارهــای تعییــن مصلحــت کدامنــد؟ ایــن 
نــوع ســؤالها جــواب قاطــع و مشــخصی ندارنــد. زیــرا کــه اینگونــه تصمیــم هــا و فتواهــا از 
قاعــده و مقــررات برهــان ماننــد دلیــل و مدلــول و مســتدل علیــه و ... پیــروی نکــرده بلکــه 
بــه صــورت فرمــان هــای حکومتــی و تصمیــم هــای الزم االجــرا صــادر مــی شــوند کــه گســتره 
اختیــارات ولــی فقیــه را - هرچنــد کــه در ترجیــح مصلحــت وهمــی باشــد- وســعت مــی بخشــد 
و تــا زمانــی کــه ایــن مســأله بــا مخالفــت هــای خارجــی و داخلــی مواجــه نشــود، و بــر اعمــال 
ولــی فقیــه کنتــرل و نظــارت ســازمان یافتــه ای وجــود نداشــته باشــد، وضعیــت بــر همیــن 

منــوال باقــی مــی مانــد. 
در هــر صــورت اصــا قابــل تصــور نیســت کــه حکومــت ایــران از مســأله الزامــی بــودن حجــاب 
عقــب نشــینی کنــد. زیــرا از همــان روز اول بعــد از انقــاب، حجــاب را از ارکان هویت دولت قرار 
داد. حکومــت بــا ایــن نمادهــای ظاهــری مشــروعیت دینــی و مذهبــی خــود را تحکیــم مــی 
بخشــید. در نتیجــه هرگونــه عقــب نشــینی از ایــن نمادهــا بــا بازخوانــی نظریــه هــای حکومــت 
و دســتگاه حکومتــی و یــا تغییــر وســیع در جغرافیــای فکــری نخبــگان حاکــم مقــرون خواهــد 

بود. 
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https://bit.ly/2WSnEA6
https://bit.ly/3b43qvN
https://bit.ly/2Jddp2H
https://bit.ly/2XJ8650
https://bit.ly/2XJ8650
https://bit.ly/32hhHBl
https://bit.ly/2EAmsh8
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 https://bit.ly/2GpUAMQ .)شــده اند، 2 آوریــل 2018م )تاريــخ بازدیــد: 29 ژوئــن 2020م
)36(  همان.  
)37(  همان.  

ــا »هــرزه« خطــاب کــردن کســی حجابــش را ســفت نمی کنــد، 14 ژوئیــه 2019م. )تاريــخ  )38(  مــردم ســاالري، ب
 https://bit.ly/3eAea63 .)بازديــد: 25 ژوئــن 2020م

)39(  محمــد جعفــر منتظــري، در دوره مشــترک تعالــی اســاتید و نخبــگان بســیجی حــوزه هــای علمیــه اســتانهای 
خراســان رضــوی، قــم، تهــران و اصفهــان کــه  در مشــهد برگــزار شــد.

)40(  ســایت اعتمــاد آن اليــن: محمدجعفــر منتظــری، دادســتان کل کشــور: بابــک زنجانــی قطعا اعدام می شــود/ 
https://  .)برخــورد خشــن بــا بدحجابــی جــواب نمی  دهــد، 18 ژوئیــه 2018م، )تاريــخ بازدیــد: 26 آگوســت 2020م

 bit.ly/2NrDc9n
ــد حجــاب را بازداشــت کــرده و از  ــا ب ــی حجــاب و ی ــم هــای ب ــط خان ــد گاهــی دســتگاههای ذیرب و عمــا هــر از چن
آنــان بــه عنــوان فریــب خــورده هــا یــاد مــی کننــد. ر.ک : دیدبــان حقــوق بشــر: ایــران بایــد بــه تعقیــب زنــان بــه خاطــر 

 https://bit.ly/3gy1nBc .پوشــش آنهــا پایــان دهــد. 24 فوریــه 2018 م
)41( irannewsupdat, Iran: Millions of Women Suffer Illiteracy, 01 April 2018, 
https://bit.ly/2ZmWwMP 
ــوب منتشــر شــده  ــی کــه در يوتي ــدري : مســأله حجــاب در فقــه اســامی، برنامــه گفتمان )42(  ســيد كمــال حي

 https://bit.ly/2AVkaHV .)اســت، تاريــخ: 02 ســپتامبر 2018م، )تاريــخ بازدیــد: 2 آگوســت 2020م
)43(  فقه حجاب در شریعت اسامی، ص251. 

)44(  از میــان اندیشــمندان ســنی مذهــب، خانــم دکتــر صفیــه جفــری نظــری دارد کــه بــه نظــر آیــت اللــه منتظــری 
بســیار نزدیــک اســت. خانــم صفیــه جفــری بــر ایــن نظــر اســت حجــاب از نظــر کلیــات واجــب اســت امــا از نظــر شــکل 
ــه مــدد گرفتــه  ــرای اثبــات نظــر خــود متــون قدیــم و متــون دینــی را ب و جزئیــات آن مــورد اختــاف اســت. وی ب
اســت. امــا روحانیــون در ایــران ادعــا دارنــد کــه نظــر منتظــری یــک پدیــده غیــر مســبوق اســت و یــک نظــر انحرافــی 
در مذهــب شــیعی اســت. ر. ک: صفیــه جفــری، ثابــت و متغیــر در حکــم فقهــی، )بیــروت شــبکه پژوهشــها و 

انتشــارات عربــی، 2014م(، ص194، 217، 226، 243، 244. 
)45(  فقه حجاب در شریعت اسامی، ص259. 

)46(  ر. ک : اســامی ســاختن علــوم ص239، و همچنیــن: فقــه حجــاب در شــریعت اســامی ص231 و صفحــات 
بعدی. 

ــا ایــن مضمــون کــه واجبــات  )47(  جوینــی –إمــام الحرميــن- نظریــه مهمــی در مــورد مســائل مهــم دیــن دارد ب
همــه در یــک ســطح نیســتند بلکــه ممکــن اســت یــک فریضــه از فریضــه دیگــر واجــب تــر باشــد و همیــن مســأله در 
مــورد مبــاح و منــدوب نیــز صــدق مــی کنــد. وی مشــخصا در ایــن بــاره مــی گویــد:« واجــب بــودن یــک کار یعنــی 
ــرد. پــس هــر  ــاداش مــی گی اینکــه در صــورت تــرک، شــخص مــورد مؤاخــذه قــرار میگیــرد و در مقابــل انجــام آن پ
کاری کــه تــرک آن مجــازات بیشــتری داشــته باشــد، واجــب تــر اســت«. ر. ک: جوینــی، خاصــه اصــول فقــه، )بيــروت: 

انتشــارات البشــائر، 1996م(، 1/ 468.  
)48(  علــي َرْهِنمــا: ســیره سیاســی علــی شــریعتی، ترجمــه أحمــد معينــي، )بيــروت: مؤسســه و انتشــارات العربــي، 

2016م(، ص472.  
)49( -عبــد الكريــم ســروش: مســأله زن میــان قوانیــن فقهــی و نظــام ارزشــهای اخاقــی، ترجمــه علــي عبــاس 

ــي(، ص24.  ــاب: زن در اندیشــه اســامی معاصــر، چــاپ/ مؤسســه و انتشــارات العرب موســوي، )ضمیمــه كت
)50(  زن در اندیشه اسامی معاصر، ص24. 

)51(  دالل عباس و دیگران، زن و خانواده در قانون اساسی ایران ، ص137. 
)52(  همان، ص128. 

)53(  دالل عباس و دیگران، ص128، ص135.       
)54( در دیدارش با وزیر علوم و فناوری. 

)55( خبرگــزاری تســنيم، آیت اللــه ســبحانی: آیین نامــه حجــاب و موازیــن شــرعی در دانشــگاه ها جدی تــر گرفتــه 
 https://bit.ly/34xWeXy .)شــود، 18 ژوئــن 2019م. )تاریــخ بازدیــد: 26 آگوســت 2020م

)56(  مهــر نيــوز: ســردار اشــتری خبــر داد: تــاش نیــروی انتظامــی بــرای رفــع دغدغــه مــردم در مســائل امنیتــی و 
  https://bit.ly/3hw6QK2 .)اخاقــی، 13 ژوئــن  2015م، )تاريــخ بازدیــد: 26 آگوســت 2020م

https://bit.ly/2GpUAMQ
https://bit.ly/3eAea63
https://bit.ly/2NrDc9n
https://bit.ly/2NrDc9n
https://bit.ly/3gy1nBc
https://bit.ly/2ZmWwMP
https://bit.ly/2AVkaHV
https://bit.ly/34xWeXy
https://bit.ly/3hw6QK2
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)57(  مصطفــى ملكيــان، مقــاالت ومقــوالت در فلســفه و دیــن و زندگــی، ترجمــه أحمــد قبانجــي، )بيــروت: 
2013م(، ص155.  العربــي،  انشــارات  مؤسســه 

ــروت: مؤسســه  ــن، ترجمــه أحمــد قبانجــي، )بي ــر قرائــت رســمی از دی  )58(  محمــد مجتهــد شبســتري، نقــدی ب
انتشــارات العربــي، 2013م(، ص46.    

 )59(  همان.
)60( فرمانده نیروهای امنیت ملی، سليمان ملك زاده.

June 30, 2019. https://bit.ly/3adQTWd , איראן: לחצים גוברים מחוץ, אכיפה גוברת מבית INSS )61(
)62( بــرای کســب اطاعــات کافــی در مــورد فلســفه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در فقــه شــیعه رجــوع شــود 
بــه: مایــکل کــوک، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در اندیشــه اســامی، ترجمــه و توضیــح: رضــوان الســید، عبــد 
الرحمــان الســامی وعمــار الجاصــی، )بیــروت: مرکــز پژوهشــها و انتشــارات الشــبکة العربیــة، 2013م(، ص739: 
ص760. و همچنیــن: حيــدر حــب اللــه، فقــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، )بيــروت: مؤسســه و انتشــارات 

العربــي، 2014م(. 
  June 30, 2019. https://bit.ly/3adQTWd , איראן: לחצים גוברים מחוץ, אכיפה גוברת מבית ,INSS )63(

)64(  ســایت آفتــاب: حجــت االســام غرویــان: تصمیم گیــری دربــاره حجــاب توریســت ها را بــر عهــده خودشــان 
ــد: 4  ــخ بازدی ــه 2018م. )تاري ــم، 09 ژوئی ــزام کنی ــه توریســت ها ال ــم احــکام فقهــی خــود را ب ــم/ نمی توانی بگذاری

 https://bit.ly/3lmtXZS 2020م(.  آگوســت 
ســخنان غرویــان در پاســخ بــه پافشــاری یکــی از اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلــس یعنــی احمــد مازنــی بــود. وی 
ایــن نظــر کــه آزادی جهانگــردان در پوشــش و حجــاب موجــب جــذب بیشــتر توریســت و رونــق صنعــت گردشــگری 
مــی شــود را یــک نظــر منحــرف خوانــده بــود. در حالیکــه غرویــان بــر ایــن نظــر بــود کــه مــا نبایــد احــکام فقهــی خــود 
را بــه توریســت هــا تحمیــل کنیــم«. ســایت الیــوم الســابع: یــک نماینــده اصولگــرا در ایــران خواســته اســت کــه 
ســختگیری هــا در مــورد گردشــگران خارجــی کمتــر شــود و حجــاب اجبــاری از آنــان برداشــته شــود. 10 ژوئیــه 2018 

 https://bit.ly/32k7ELG .)م، )تاريــخ بازدیــد: 09 ژوئــن 2020م

https://bit.ly/3adQTWd
https://bit.ly/3adQTWd
https://bit.ly/3lmtXZS
https://bit.ly/32k7ELG
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