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مأموریــت گــروه بررســی های راهبــردی میــراث، گفــت و گــو، تحلیــل و پژوهــش هدفمنــد پیرامــون مســائل اجتماعــی- فرهنگی شــیعیان 
ایــران و تدویــن و ترویــج راهکارهــای جدیــد بــرای سیاســت گذاران، نخبــگان و مــردم اســت.

مــا در ایــن راســتا در ســایه بهــره منــدی از دانــش خبــرگان و تجربــه کنشــگران بــه ارائــه پیشــنهادات کاربــردی در ســطح سیاســت گذاری 
و مســائل راهبــردی خواهیــم پرداخــت؛ بــه عبــارت دیگــر از دل دانــش و تجربــه، پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای مســائل راهبــردی بــه 

دســت خواهیــم داد. 

اهداف ما عبارتند از:
۱. ارائه تصویری روشن از آینده، مسائل و راهکارها؛

2. افزایش آگاهی عمومی به مسائل راهبردی؛
3. رایزنی و تالش در جهت تحقق راهکارهای مطرح شده.

بیانّیه مسئولیت
گــزارش پیــش رو بــر اســاس روش هــای علمــی تهیــه شــده اســت و مــا مســئول کیفیــت آن هســتیم. نظــرات مطــرح شــده در گــزارش 

ــدگاه رســمی گــروه نمی باشــد. دی

تقدیر
ــد  ــی ســلطان زاده، محم ــی، عل ــد کریمخان ــد زن ــرور، امی ــری، روح اهلل هن ــان: علی اشــرف فتحــی، محسن حســام مظاه ــری آقای از همفک
صمیمــی، ســرکار خانــم مهشــید زنــدی و گــروه مــداد )مرکــز دراماتــورژی ایرانــی دوبــال( سپاســگزاریم. همچنیــن از یکایــک بزرگــواران و 
یاورانــی کــه مــا را در تهیــه ایــن گــزارش همراهــی و هــم یــاری کردنــد، کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم:  مشــاوران حامــی، واســطه های 

ارزشــمند ارتباطــی و حامیــان مالــی نیکــوکار.

تقاضا
ازجملــه اهــداف ایــن گــزارش، توســعه گفت وگــو پیرامــون مســئله حجــاب اســت. از مخاطبــان محتــرم صمیمانــه خواســتاریم نقدهــا 
و نظــرات خــود را پیرامــون محتــوای ایــن پژوهــش بــا مــا و ســایر عالقه منــدان بــه صــورت عمومــی بــه اشــتراک بگذارنــد. نقــد ایــن 

گــزارش از بهتریــن بازخوردهــا بــرای مــا خواهــد بــود. 

| معرفـی گـروه |
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| چکیده |
گــزارش آینده نــگاری الــزام بــه حجــاب در ایــران، بــا 
ــش رو  ــال پی ــل در ۱۰ س ــناریو های محتم ــیم س ــدف ترس ه
ــن شــده اســت. در  ــه حجــاب تدوی ــزام ب ــه مســئلۀ ال ناظــر ب
ــوص  ــات درخص ــی اطالع ــۀ برخ ــس از ارائ ــزارش، پ ــن گ ای
وضعیــت فعلــی حجــاب در ایــران، شــامل رویکرد هــای عمــده 
نظــری بــه موضــوع حجــاب، الــزام بــه حجــاب در آراء فقهــای 
ــای  ــرور پژوهش ه ــاب، م ــن حج ــول قوانی ــیر تح ــر، س معاص
اجتماعی فرهنگــی ناظــر بــه مســاله حجــاب، تبییــن اجتماعــی 
ــئله  ــن مس ــش روی ای ــناریو های پی ــه س ــاب ب ــئله حج مس
ــتفاده از  ــا اس ــور ب ــناریو های مذک ــت. س ــده اس ــه ش پرداخت
ــم و  ــای مه ــی روند ه ــا بررس ــوارتز)GBN(  و ب ــر ش روش پیت
ــر ایــن مســئله تنظیــم شــده اســت. در ایــن گــزارش  ــر ب مؤث
چهــار ســناریوی متفــاوت دربــارۀ آینــدۀ حجــاب و بــر مبنــای 
ــی و رواداری /   ــای سیاس ــودگی فض ــتگی /  گش ــور بس دو مح
ــه شــده اســت. در هــر  عــدم رواداری گروه هــای اجتماعــی ارائ
ســناریو، وضعیــت ذی نفعــان ایــن مســئله، شــامل حاکمیــت، 
موافقــان و مخالفــان مذهبــی / غیرمذهبــی الــزام بــه حجــاب، 
ــت  ــزان رضای ــی می ــاخص های مختلف ــاس ش ــریح و براس تش
ــت.  ــده اس ــی ش ــناریو ها بررس ــان در س ــروه از ذی نفع ــر گ ه
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| سرخط |
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| تحوالت اخیر |
 در شهریور و مهر ۱۴۰۱، مخالفت با قانون حجاب به اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف ایران و شبکه های اجتماعی تبدیل شد. 
برخی چهره های ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی نیز به این اعتراضات پیوستند. اعتراضات به مجروح و کشته شدن تعدادی 
از شهروندان، نیروهای پلیس منجر شد و به اموال شخصی و عمومی نیز خسارت زد. بخشی از مردم و چهره های اجتماعی و... نیز در مقابل 
معترضان تظاهرات کرده و بیانیه دادند. این اعتراضات در پی درگذشت دختری به نام مهسا امینی در گشت ارشاد تهران روی داد. علت 
درگذشت خانم امینی از موضوعات مورد اختالف بین گروهی از معترضان و مقامات رسمی کشور است. به گفتۀ پلیس، علت بازداشت 

ایشان تذکر برای رعایت حجاب بوده است. درحال حاضر حل مسئلۀ حجاب چشم انداز روشنی ندارد. 

| اهمیت |
 در سال های اخیر، مسئلۀ حجاب به عنوان مسئله ای سیاسی، فرهنگی و دینی دچار چالش های گوناگونی بوده است. حجاب شکلی 
نمادین به خود گرفته و التزام یا عدم التزام به آن، عالوه بر معنای دینی، معنایی سیاسی نیز پیدا کرده است. شکاف اجتماعی و قطبی شدن 
جامعه از پیامدهای اختالف بر سر قانون حجاب است. بروز خشونت کالمی و فیزیکی در ارتباط با مسئلۀ حجاب افزایش پیدا کرده است. 
به دلیل جنبۀ دینی مسئلۀ حجاب، نهاد دین و مراجع تقلید، در جایگاه ضلعی از مسئله، به صورت مستقیم درگیر شده و مطالبۀ ورود آن ها 
به این چالش افزایش پیدا کرده است. مطرح نبودن راه حل شفاف برای چالش های قانون حجاب و افزایش تنش پیرامون آن از مختصات 
نامطلوب این مسئله است. با ادامۀ اوضاع کنونی، افزایش تنش پیرامون قانون حجاب و مطالبۀ اعالم موضع نهاد دین در برابر این مسئله 
را می توان پیش بینی کرد. در صورت افزایش خشونت، پیش بینی می شود که فشار اجتماعی بیشتری به اشخاص محجبه وارد خواهد شد. 

| پیشنهادهای سیاستی |
فارغ از آیندۀ قانون حجاب در ایران، کاهش رواداری و بروز خشونت بین مردم، در ارتباط با موضوع حجاب، زنگ خطری برای آیندۀ 
کشور و تشیع خواهد بود. عملکرد شخصیت های دینی و افراد مشهور اجتماعی، مؤسسه ها و رسانه ها در مواجهه با مسئلۀ حجاب، در 
کاهش یا افزایش رواداری اثر درخور توجهی خواهد گذاشت. پیشنهاد ما تالش جدی و همگانی برای افزایش رواداری و کاهش خشونت 

در جامعه است.
عالوه بر تأکید بر اهمیت رواداری، به صورت خاص این پیشنهادها را مطرح می کنیم:

۱. نقش آفرینی محوری جامعه در حل مسئله حجاب؛
2. به رسمیت شناختن جریان های متکثر توسط جامعه؛

3. پرداختن مستقل به مسئلۀ عفاف و حیا فارغ از مسئله حجاب؛
۴. آموزش نسل آینده.

نکات:
 تمرکز این گزارش بر آینده »الزام به حجاب« بوده و در پی طرح سناریوها و پیشنهادهایی برای آینده »حجاب« در ایران نیست.

 توصیه به رواداری برای بخش مذهبی جامعه به معنی کنار گذاشتن دستور دینی نهی از منکر و امر به معروف نیست بلکه توجه دادن 
به اثرات منفی نهی از منکر زبانی و عملی در مسئله حجاب است. پیشنهاد ما برای گروه معتقد به حجاب جهت امر به معروف و نهی از 

منکر، انجام فعالیت های فرهنگی اقناعی و مستقل جهت انتخاب حجاب توسط مردم، همراه با رضایت و به صورت اختیاری است.
 تصمیمات سیاسی مربوطه به مسئله حجاب، تاثیر بسزایی در آینده آن خواهد داشت؛ اما باتوجه به اینکه مخاطب هدف گروه بررسی های 

راهبردی میراث، جامعه مدنی است، پیشنهادهای تنظیم شده نیز متمرکز بر جامعه می باشد.
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| تعریف مسئله |



رویکرد  اندیشمندان 
به مسئلـه حجـاب۱ 

یکــی از حوزه هــای مهــم در ارتبــاط بــا مســئلۀ الــزام 
دربــارۀ  مشــهور  رویکردهــای  شــناخت  حجــاب،  بــه 
ــوان  ــه می ت ــن زمین ــت. در ای ــی اس ــۀ ایران ــاب در جامع حج
ــری  ــای فک ــای چارچوب ه ــی برمبن ــته بندی های گوناگون دس
ــارۀ حجــاب در  ــه کــرد. رویکرد هــای موجــود درب مختلــف ارائ
ــا  ــه شــده اســت. در اینجــا کوشــش شــده ب جــدول ذیــل ارائ
نگاهــی اســتقرایی رویکرد هــای مشــهور ایــن عرصــه  معرفــی 
نظــم  از  لزومــاً  ارائه شــده  دســته بندی  ازایــن رو  شــوند. 
ــده  ــاب ش ــن انتخ ــد. عناوی ــروی نمی کن ــی پی ــی خاص منطق
ــر  ــن بهت ــت تبیی ــا جه ــا صرف ــا و خوانش ه ــرای رویکرده ب
ــج  ــف رای ــا تعاری ــا ب ــته بندی انتخــاب شــده اســت و الزام دس

ــت. ــان نیس همس

ــای اجتماعــی  ــه پژوهش ه ــزارش پژوهشــی حجــاب در آین ــر اســاس »گ ــن بخــش ب ۱  ای
و فرهنگــی« تنظیــم شــده کــه توســط گــروه بررســی های راهبــردی میــراث منتشــر شــده 

اســت.

۱
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ایدۀ منتخبافراد منتخب رویکردهاخوانش هارویکردهاردیف

رویکرد ۱
عبادی ایمانیسنتی

آیت  اهلل گلپایگانی،
آیت  اهلل خویی،

آیت اهلل سیستانی،
آیت اهلل مکارم شیرازی

و  واجب  کفین  و  وجه  حتی  زن،  بدن  تمام  پوشش 
مطابق با احتیاط است.

اغلب مراجع در قید حیات: پوشش تمام بدن به جز 
وجه و کفین الزم است و پوشش وجه و کفین احتیاط 

واجب ندارد.

رویکرد 2
نواندیشان

عبدالکریم سروشعرفی اجتماعی
عدم الزام اخالقی پوشش حجاب و عفاف و عدم نسبت 

میان حجاب و کنش عفیفانه.

سروش دباغعدم الزام اخالقی
نپوشاندن گردن و موی سر غیراخالقی و غیرعفیفانه 

نیست.

پوشاندن گردن به باال و زانو به پایین الزم نیست.محسن کدیورعدم الزام فقهی

عدم الزام 
حکومتی

سیدمحمدعلی ایازی، 
محمدرضا زائری

ایازی: اصل حجاب واجب است و فرهنگ سازی نسبت 
حکومتی  الزام  حجاب  رعایت  ولی  است؛  الزم  آن  به 

ندارد.
زائری: من معتقدم که الزام و اجبار به حجاب از اول در 
کشور اشتباه بوده است؛ یعنی یک ارزش متعالی که 
افراد باید برای آن التماس می کردند را اجباری کردیم، 
غذای  یک  بخواهند  خانه  در  که  مادری  و  پدر  مثل 

مطلوب را به زور به بچه دهند.

تفسیری  تاریخی

محمد مجتهد 
شبستری، امیرحسین 

ترکاشوند، رضا 
علیجانی

شبستری: پرداختن به بحث حجاب و پوشش نیازمند 
فقهی  نظام های  و  است  تفسیری  و  تبیینی  تحول 
به علت مبتنی بودن بر پیش فرض ها قانع کننده نیستند.
ترکاشوند: وی حجاب حاجز را به معنای عفت می گیرد 

و پوشش سر را فاقد استناد نقلی معتبر می داند.
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ایدۀ منتخبافراد منتخب رویکردهاخوانش هارویکردهاردیف

رویکرد 3
تبیینی

خوانش مبتنی بر 
عفت

سید محمود طالقانی، 
امام خمینی، مرتضی 

مطهری

دال مرکزی در این خوانش، عفاف است که با حجاب 
پیوند ناگسستنی دارد.

خوانش 
هویت محور 

نمادین 
)سمبولیکی(

آیت اهلل خامنه ای

این خوانش نشان می دهد که حجاب و پوشش زنان در 
ادامۀ تطور معنایی حجاب در گفتمان  پیوستار خود، 
اسالمی است که با وجود گفتمان های رقیب توانسته 
در  زنان  حجاب  و  عفت  حفظ  بر  تأکید  ضمن  است 
سویه های  و  پوشش  معناداری  اجتماعی،  عرصه های 
و  مقاومت  نماد  همچون  را  آن  )سمبولیک(  نمادین 

مبارزۀ سیاسی اجتماعی زنان ایرانی بازنمایی کند.

رویکرد ۴
زنانه نگر

خوانش مبتنی 
بر انزوا

مهرانگیز کار، نوشین 
عبادی، شهال الهیجی 

و...

فمینیست های  زنان،  دربارۀ  جهانی  تحوالت  وجود  با 
مسلمان حجاب را به مثابه ابزار انزوا و محدودیت زنان 
تفسیر می کنند. خاستگاه این رویکرد دربارۀ حجاب را 
مرنیسی  فاطمه  همچون  کسانی  اندیشه های  در  باید 

جست وجو کرد.

خوانش مبتنی بر 
زیبا میرحسینیانتخاب

در   ۱99۰( جامعه  در  سیاسی  باز  فضای  ایجاد  با 
کنفرانس برلین( چالشی تازه بر سر مسئلۀ حجاب به 
مقابل  در  اجباری  امری  به مثابه  حجاب  و  آمد  وجود 
برای  حربه ای  و  چالش کشیده شد  به  غالب  گفتمان 

نقد گفتمان رسمی به دست آمد.
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ـــه  ـــت ک ـــالف اس ـــان اخت ـــان فقیه ـــدارد. می ـــود ن ـــی وج اختالف
ـــد  ـــدق می کن ـــز ص ـــی نی ـــی و عمل ـــوع قلب ـــر ن ـــر ب نهی ازمنک
ــتین در  ــده های نخسـ ــان از سـ ــن فقیهـ ــه. همچنیـ ــا نـ یـ
ــر عملـــی  ــه نهـــی  از منکـ ــاره بحـــث کرده انـــد کـ ایـــن بـ
مشـــروعیت فقهـــی دارد یـــا خیـــر. بااین حـــال غالـــب 
فقیهـــان از ســـده های میانـــی تاکنـــون، نهی ازمنکـــر عملـــی 
را بـــا رعایـــت ترتیـــب پذیرفته انـــد. درنتیجـــه اگـــر کســـی 
ـــد او را  ـــه دارن ـــران وظیف ـــود، دیگ ـــب ش ـــی مرتک ـــل حرام عم
ـــی  ـــر قلب ـــر نهی ازمنک ـــه اگ ـــورت ک ـــه این ص ـــد؛ ب ـــی کنن نه
و زبانـــی مؤثـــر واقـــع نشـــد، بـــا توســـل بـــه خشـــونت و زور او را 
ـــاری  ـــن اختی ـــه چنی ـــرای اینک ـــان ب ـــد. فقیه ـــاز دارن ـــر ب از منک
را بـــرای عمـــوم مســـلمانان اثبـــات کننـــد، اختـــالف  نظـــر 
ـــات  ـــت از آی ـــان در برداش ـــالف آن ـــأ آن، اخت ـــه منش ـــد ک دارن
و روایـــات اســـت. برخـــی فقیهـــان بـــا ایـــن اســـتدالل کـــه 
ــورت  ــر به صـ ــه نهی ازمنکـ ــتور بـ ــات، دسـ ــات و روایـ در آیـ
ــت،  ــده اسـ ــر نشـ ــدی ذکـ ــا قیـ ــده و در آن هـ ــق آمـ مطلـ
بـــرای عمـــوم مســـلمانان ایـــن حکـــم را ثابـــت می کننـــد. 
ـــه  ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــان ب ـــر از فقیه ـــی دیگ ـــل، بعض در مقاب
ـــون  ـــی در مت ـــوده و قیدهای ـــق نب ـــام و مطل ـــا ع ـــن گزاره ه ای
ــود دارد کـــه نشـــان می دهـــد دســـت کم در  ــی وجـ دینـ
صورتـــی کـــه توســـل بـــه خشـــونت بـــه ایـــراد جراحـــت 
ــان  ــا همـ ــرع یـ ــم شـ ــت از حاکـ ــاز اسـ ــود، نیـ ــر شـ منجـ

ــود.  ــه شـ ــازه گرفتـ ــرایط اجـ ــد جامع الشـ مجتهـ

الزام به حجاب 
از منظر فقه شیعه2

ــی  ــان ابراهیم ــه در ادی ــی اســت ک ــم دین حجــاب از مفاهی
بــر آن تأکیــد شــده اســت. شــریعت اســالم نیــز در ایــن بــاره 
احــکام خاصــی را مقــرر کــرده اســت. در اغلــب خوانش هــای 
ــات  ــرآن و روای ــات ق ــاس آی ــالم و براس ــود از اس ــنتی موج س
پیامبر)صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم( و اهل بیت)علیهــم 
الســالم( اصــل حجــاب و مراعــات آییــن پوشــش بــرای زنــان 
و مــردان مســلمان ضــروری تلقــی شــده اســت. نظــر رایــج در 
فقــه شــیعه چنیــن بــوده کــه میــزان حجــاب شــرعی واجــب 
ــردی  ــز گ ــدن به ج ــمت های ب ــام قس ــامل تم ــان ش ــرای زن ب
ــن  ــر از ای ــرف  نظ ــت. ص ــچ آن هاس ــا م ــت ها ت ــورت و دس ص
ــی  ــاظ فقه ــا به لح ــت: آی ــن اس ــم ای ــش مه ــوع، پرس موض
می تــوان زنــان مســلمان را بــه رعایــت حجــاب شــرعی ملــزم 

ــه؟  ــا ن ســاخت ی
در ایــن زمینــه میــان فقیهــان شــیعه اختــالف  نظــر وجــود 

ــاز می گــردد:  ــه ســه موضــوع ب ــاً ب دارد کــه عمدت

۱. الـــزام بـــا توســـل بـــه نهی ازمنکـــر عملـــی: 
ــر،  ــه نهی ازمنکـ ــد کـ ــن باورنـ ــر ایـ ــان بـ ــیاری از فقیهـ بسـ
ــل  ــوده و عمـ ــالمی بـ ــریعت اسـ ــده در شـ ــادی ثابت شـ نهـ
بـــه آن واجـــب اســـت. غالـــب فقیهـــان نهی ازمنکـــر را بـــه 
ســـه دســـتۀ قلبـــی و زبانـــی و عملـــی تقســـیم می کننـــد. 
ــچ  ــاً هیـ ــار، تقریبـ ــا گفتـ ــی و بـ ــر زبانـ ــارۀ نهی ازمنکـ دربـ

2  ایــن بخــش بــر اســاس »گــزارش پژوهشــی اجبــار بــه حجــاب در فقــه شــیعه« تنظیــم 
ــراث منتشــر شــده اســت. ــردی می شــده کــه توســط گــروه بررســی های راهب

2
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ــی  ــدۀ عمومـ ــه قاعـ ــل بـ ــا توسـ ــزام بـ 2. الـ
ـــه  ـــدود، در فق ـــاد ح ـــار نه ـــرات در کن ـــاد تعزی ـــرات: نه تعزی
ـــی  ـــر را مجازات ـــاً تعزی ـــی دارد. غالب اســـالمی، پیشـــینه ای طوالن
نامیده انـــد در مقابـــل حـــد کـــه شـــامل گناهانـــی می شـــود 
ـــخصی  ـــازات مش ـــث مج ـــرآن و حدی ـــا در ق ـــرای آن ه ـــه ب ک
ــرای  ــود، بـ ــی موجـ ــون دینـ ــت. در متـ ــده اسـ ــر نشـ ذکـ
رعایت نکـــردن حجـــاب، مجـــازات مســـتقل و مشـــخصی 
اعـــالم نشـــده اســـت. در اینجـــا پرســـش ایـــن اســـت: آیـــا 
ـــر  ـــاس، ه ـــر آن اس ـــه ب ـــاد ک ـــان نه ـــده ای را بنی ـــوان قاع می ت
ـــد  ـــا مجته ـــرع ی ـــم ش ـــد و حاک ـــته باش ـــی داش ـــی مجازات گناه
ــد،  ــخیص می دهـ ــه تشـ ــی کـ ــه مصلحتـ ــرایط بـ جامع الشـ
ـــن  ـــر ای ـــان ب ـــی فقیه ـــد؟ برخ ـــرا کن ـــازات را اج ـــد آن مج بتوان
ــوان  ــی می تـ ــای حدیثـ ــوای گزاره هـ ــه از محتـ ــد کـ باورنـ
ـــرای  ـــن مجـــازات ب ـــان از تعیی ـــرد. این ـــات ک ـــده را اثب ـــن قاع ای
ـــان  ـــۀ گناه ـــه هم ـــد ک ـــه می گیرن ـــّدی، نتیج ـــان غیرح گناه
تعزیربردارنـــد. در مقابـــل، برخـــی فقیهـــان ایـــن دالیـــل را 
کافـــی نمی داننـــد و تعزیـــر را نمی پذیرنـــد؛ به جـــز در 
ـــدار مشـــخصی  ـــر برایشـــان مق ـــث معتب ـــه در احادی ـــواردی ک م

ـــد. ـــده باش ـــن ش تبیی

ـــیاری از  ـــالمی: بس ـــت اس ـــه و حکوم ـــت فقی 3. والی
فقیهـــان بـــا اســـتفاده از دالیـــل دینـــی اثبـــات می کننـــد 
کـــه فقیـــه والیـــت دارد؛ یعنـــی می توانـــد در مواضعـــی بـــا 
ــد،  ــخیص می دهـ ــه تشـ ــی کـ ــر و مصلحتـ ــتفاده از نظـ اسـ

احـــکام اســـالمی را اجـــرا کنـــد. برخـــی ایـــن محـــدوده را 
صرفـــاً در قلمـــرو فتـــوادادن و حل وفصـــل مســـائل قضایـــی 
می داننـــد. برخـــی دیگـــر نیـــز بـــر ایـــن باورنـــد در امـــور 
ـــارع  ـــه ش ـــوری ک ـــی ام ـــت دارد؛ یعن ـــه والی ـــز فقی ـــبیه نی حس
ـــان  ـــوال غایب ـــد ادارۀ ام ـــت، مانن ـــا نیس ـــرک آن ه ـــه ت ـــی ب راض
مفقوداالثـــر. یکـــی از ایـــن موضوعـــات، گســـترش گنـــاه در 
ـــای  ـــن مجازات ه ـــا تعیی ـــد ب ـــه می توان ـــه فقی ـــت ک ـــه اس جامع
غیرمعّیـــن در نصـــوص دینـــی، کـــه همـــان تعزیـــر باشـــد، 
از پیشـــروی و گســـترش فســـاد و گنـــاه جلوگیـــری  کنـــد. 
ــه«  ــدۀ فقیـ ــت مقیـ ــت، »والیـ ــزان از والیـ ــن میـ ــه ایـ بـ
گفتـــه می شـــود. در ایـــن میـــان، برخـــی فقیهـــان قلمـــرو 
گســـترده تری بـــرای فقیـــه قائل انـــد و معتقدنـــد در زمانـــی 
ـــور  ـــردم حض ـــان م ـــالم( در می ـــان معصوم)علیهم الس ـــه امام ک
نداشـــته باشـــند، الزم اســـت تـــا در صورتـــی کـــه شـــرایط 
ـــکیل  ـــالمی تش ـــت اس ـــود، حکوم ـــم ش ـــا فراه ـــد ی ـــم باش فراه
شـــود و در آن احـــکام شـــرعی بـــه اجـــرا گذاشـــته شـــود. 
ـــه  ـــت فقی ـــه والی ـــی ب ـــر فقیه ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــاً چنی عموم
ــه  ــت مطلقـ ــه والیـ ــر از آن، بـ ــا فراتـ ــبیه یـ ــور حسـ در امـ
بـــاور داشـــته باشـــد، بـــر خـــود وظیفـــه خواهـــد دانســـت 
ـــا،  ـــی از آن ه ـــد و یک ـــرا کن ـــه اج ـــالمی را در جامع ـــکام اس اح
ـــی  ـــا بدحجاب ـــی ی ـــری از بی حجاب ـــاب و جلوگی ـــترش حج گس
ـــه  ـــر ب ـــل ناظ ـــه دالی ـــتند ک ـــی هس ـــل، فقیهان ـــت. در مقاب اس
والیـــت مطلقـــه را کافـــی نمی داننـــد و درنتیجـــه معتقدنـــد 
ـــار  ـــت.طرف داران اجب ـــرا گذاش ـــه اج ـــریعت را ب ـــوان ش نمی ت
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بـــه حجـــاب بـــرای آنکـــه ســـخن خـــود را اثبـــات کننـــد، 
عمدتـــاً نهی ازمنکـــر عملـــی را کافـــی می داننـــد. ایـــن 

موضـــوع به ویـــژه چنـــد دلیـــل دارد:

ـــه  ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــان ب ـــته از فقیه ـــن دس ـــرآن: ای ۱. ق
آیـــات قـــرآن دربـــارۀ امربه معـــروف و نهی ازمنکـــر، مطلـــق 
اســـت و هـــر نـــوع از امـــر و نهـــی را در بـــر می گیـــرد کـــه 

ـــت. ـــونت و زور اس ـــه خش ـــل ب ـــا توس ـــواع، ب ـــی از آن ان یک

ــه  ــی کـ ــتفاده از روایاتـ ــا اسـ ــن بـ ــات: همچنیـ 2. روایـ
جلوگیـــری از فعـــل حـــرام را تجویـــز می کننـــد، بـــه ایـــن 
ــرعی را  ــاب شـ ــدون حجـ ــان بـ ــه زنـ ــند کـ ــه می رسـ نتیجـ

می تـــوان از کار حرامشـــان بازداشـــت.

3. عقـل: این گـروه از فقیهـان در پی آن اند که نشـان دهند 
بـا دلیـل عقلـی می توان اثبـات کرد اجرای شـریعت امـری الزم 
از  بایـد  اسـت. درنتیجـه می گوینـد عقـل حکـم می کنـد کـه 
اشـاعۀ گنـاه و ترویـج آن در جامعـه با هـر وسـیله ای که ممکن 
اسـت جلوگیـری کـرد. البتـه در مـواردی که به کشـتن برسـد، 

عقـل دلیلـی نـدارد یـا اجـازۀ حاکـم شـرعی را الزم می دانند.
ایـن گـروه از فقیهـان معتقدنـد آیـات و روایـات نفـی اکـراه، 
ناظـر بـه ممنوعیـت اکـراه و اجبـار در حـوزۀ اعتقـادات اسـت و 

قلمـروی تکالیـف عملـی و رفتارهـا را در بـر نمی گیـرد.

در مقابـــل، فقیهـــان مخالـــف اجبـــار بـــه حجـــاب 
چنـــد دلیـــل دارنـــد:

درواقـــع،  عملـــی  نهی ازمنکـــر  معتقدنـــد  آن هـــا   .۱
نهی ازمنکـــر نیســـت و بایـــد عنـــوان دیگـــری ماننـــد تعزیـــر 

ــت. ــر گرفـ ــرای آن در نظـ بـ
2. آن هـــا می گوینـــد اگـــر تعزیـــر باشـــد نیـــز قاعـــده ای 
عمومـــی نمی تـــوان تشـــکیل داد کـــه بـــر آن اســـاس همـــۀ 

گناهـــان اجتماعـــی تعزیربردارنـــد.
3. بـــه بـــاور ایـــن گـــروه، حکومـــت اســـالمی و والیـــت 

مطلقـــۀ فقیـــه دالیـــل کافـــی و موجـــه ندارنـــد. 
۴. اینـــان معتقدنـــد عقـــل حکمـــی در ایـــن بـــاره نـــدارد 
ــن از  ــکل ممکـ ــر شـ ــه هـ ــد بـ ــلمانان موظف انـ ــه مسـ کـ

ارتـــکاب حـــرام جلوگیـــری کننـــد. 
5. در مقابـل، آیـات و روایاتـی ماننـد »ال إکـراه فـی الدیـن« 
)بقـره، 256( یـا »الهدایـۀ انّهـا مـن اهلل« )کلینـی، الکافـی، ج۱: 
ح۱66(، قیـدی ندارنـد کـه تنها درخصوص اعتقـادات و باورهای 
موقـع  در  چـه  انسـان ها  می دهـد  نشـان  بلکـه  شـخصی اند؛ 
اسـالم آوردن و چـه پـس ازآن، در حیطـۀ رعایـت احکام شـرعی 
مختارنـد و نمی تـوان آنـان را بـه زور بـه رعایـت احـکام شـرعی 

وادار کـرد.



گروه بررسی های راهبردی میراث

۱5

| مخالفان ضمنی الزام به حجاب |
به دلیل شرایط روز

آیت اهلل  محمداسحاق فیاض آیت اهلل حسینعلی منتظری

آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلیآیت اهلل  سیدمحمدجواد علوی بروجردی

| مخالفان صریح الزام به حجاب |

آیت اهلل سیدکاظم شریعتمداری

آیت اهلل یوسف صانعی

آیت اهلل سیدتقی طباطبایی قمی

| موافقان صریح الزام به حجاب |

آیت اهلل سیدعلی خامنه ای

آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی

آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی

آیت اهلل حسین نوری همدانیآیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

آیت اهلل سیدمحمدرضا گلپایگانی

آیت اهلل جعفر سبحانی

آیت اهلل سیدمحمدعلی علوی گرگانی

امام خمینی

۱5
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نام مرجع تقلید 

)به ترتیب نام خانوادگی(

دیدگاه

والیت فقیهتعزیرات عام یا حجابنهی از منکر عملی

*مقیده* محمدعلی اراکی

*مقیدهسیدحسین طباطبایی بروجردی

*محمدتقی بهجت

*مقیده**جواد تبریزی

*مطلقه**عبداهلل جوادی آملی

-*سیدمحسن حکیم

*مقیده*سیدمحمدسعید حکیم

*مطلقه**سیدعلی خامنه ای

*مطلقه**سیدروح اهلل خمینی

-*سیداحمد خوانساری

دیدگاه و مبانی ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر شیعه در مسئله اجبار به حجاب 
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*مقیده**سیدابوالقاسم خوئی

-*سیدمحمد روحانی

*مطلقه**سیدمحمدصادق روحانی

*مطلقه**جعفر سبحانی

*مقیده*محمد سند بحرانی

*مقیده*سیدعلی سیستانی

*مطلقهسیدمحمود حسینی شاهرودی

*مطلقه**سیدمحمود هاشمی شاهرودی

*مقیده*سیدموسی شبیری زنجانی

---سیدکاظم شریعتمداری

نام مرجع تقلید 

)به ترتیب نام خانوادگی(

دیدگاه

والیت فقیهتعزیرات عام یا حجابنهی از منکر عملی
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*مقیده*سیدصادق حسینی شیرازی

*مقیده*سیدمحمد حسینی شیرازی

*مطلقه**لطف اهلل صافی گلپایگانی

*مطلقه--یوسف صانعی

*مطلقه*سیدمحمدباقر صدر

-*سیدحسن طباطبایی قمی

-سیدتقی طباطبایی قمی

-سیدمحمدجواد علوی بروجردی

*مطلقه**سیدمحمدعلی علوی گرگانی

*مطلقه**محمد فاضل لنکرانی

*مطلقه-*محمداسحاق فیاض

نام مرجع تقلید 

)به ترتیب نام خانوادگی(

دیدگاه

والیت فقیهتعزیرات عام یا حجابنهی از منکر عملی
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*مطلقه**سیدمحمدرضا گلپایگانی

*مطلقه**سیدمحمدتقی مدرسی

**سیدشهاب الدین مرعشی نجفی

*مطلقه**ناصر مکارم شیرازی

*مقیده**حسینعلی منتظری

*مطلقه*سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

*مقیده*سیدمحمدهادی میالنی

*مطلقه*بشیرحسین نجفی

*مطلقه*حسین نوری همدانی

*مقیده**حسین وحید خراسانی

توضیــح: عالمــت »*« بــه معنــای موافقــت اســت. مقصــود از »مقیــده« والیــت مقیــده و »مطلقــه« والیــت مطلقــه اســت. همچنیــن 
عالمــت »-« یعنــی مخالفــت فقیــه موردنظــر بــا حکــم و جای خالــی یعنــی نظــر آن فقیــه یافــت نشــده اســت.

نام مرجع تقلید 

)به ترتیب نام خانوادگی(

دیدگاه

والیت فقیهتعزیرات عام یا حجابنهی از منکر عملی
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 ٪۴۱.۴6

 ٪۴۱.۴6

 ٪۴۱.۴6 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   ۱7
قاعده عمومی تعزیرات را می پذیرند.

 ٪۴۱.۴6 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   ۱7
قاعده عمومی تعزیرات را می پذیرند.

بررسی آماری دیدگاه ۴۱ نفر از مراجع تقلید معاصر شیعه 
در ارتباط با اجبار به حجاب

٪7.3۱

٪7.3۱

3 نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی 7.3۱٪ درباره 
نظر  در حد  عملی هیچ سخنی  منکر  از  نهی 

استداللی یا فتوا نگفته اند.

3 نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی 7.3۱٪ قاعده 
عمومی تعزیرات یا تعزیر در خصوص حجاب 

را رد کرده اند.

٪۴8.78

٪۱2.9

 ٪۴8.78 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   2۰
فتوا  یا  استداللی  نظر  حد  در  سخنی  هیچ 

درباره قاعده عام تعزیرات ندارند.

 ٪۱2.۱9 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   5
والیت مقیده فقیه را هم قبول ندارند.

٪9.75

٪۱2.9

۴ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی 9.75٪ نهی از 
منکر عملی را قبول ندارند.

5 نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۱2.9٪ درباره 
والیت فقیه یا لزوم پیروی از قوانین حکومت 
فتوا  یا  اسالمی سخنی در حد نظر استداللی 

ندارند.
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٪۱7.۰7

٪۴3.9

 ٪۱7.۰7 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   7
نظر  حد  در  تنها  را  تعزیرات  عمومی  قاعده 

استداللی پذیرفته اند.

 ٪۴3.9 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   ۱8
به احتمال  ظاهراً حجاب اجباری را دست کم 
5۰ درصد در مقام نظر استداللی یا فتوا قبول 

دارند.

٪3۱.7

٪53.65

٪۱2.۱9

 ٪3۱.7 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   ۱3
والیت مقیده فقیه را قبول دارند.

یعنی ٪53.65  تقلید  مرجع  از ۴۱  نفر   22
والیت فقیه یا لزوم پیروی از قوانین حکومت 
استداللی  نظر  حد  در  صرفاً  را  اسالمی 

پذیرفته اند.

5 نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی ۱2.۱9٪ با وجود انکار والیت فقیه اعم از مطلقه و مقیده یا انکار لزوم پیروی از قوانین 
حکومت اسالمی، با احتمال 5۰ درصد در مقام نظر استداللی یا فتوا، مشروعیت حجاب اجباری را به دلیل نهی از منکر 

عملی یا قاعده عمومی تعزیرات می پذیرند.

٪2۱.95

٪۴6.3۴

9 نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی 2۱.95٪ نهی 
استداللی  نظر  حد  در  تنها  را  عملی  منکر  از 

پذیرفته اند.

 ٪۴6.3۴ یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   ۱9
قطعاً حجاب اجباری را دست کم در قالب نظر 

استداللی قبول دارند.

 ٪۴3.9

٪9.75

 ٪۴3.9 یعنی  تقلید  مرجع   ۴۱ از  نفر   ۱8
والیت مطلقه فقیه را قبول دارند.

۴ نفر از ۴۱ مرجع تقلید یعنی 9.75٪ ظاهراً 
حجاب اجباری را قبول ندارند.
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22

3

سیر تغییرات قانون حجاب3 

یکی از عرصه های مهم در فهم مسئلۀ الزام به حجاب، عرصۀ حقوقی و قانونی است. در این راستا تحوالت قوانین مرتبط با حجاب در 
ایران پس از انقالب به این شرح است:

۱359-۱357
صدور بخشنامه ها

۱359 تا ۱36۰
تغییر آیین نامۀ پوشش مدارس

۱36۰
صدور نخستین قانون پوشش در مجلس شورای اسالمی

۱362
تغییر حکم تعزیر تا 7۴ ضربه شالق برای افراد بدحجاب، ادامۀ 

تغییرات پوششی مدارس

۱365
طبق مادۀ ۱۰5 قانون تعزیرات: توبیخ و مجازات فروشندگان 

لباس زیر

۱368
تشکیل کمیسیون جهت تشخیص مظاهر فساد

۱37۱
مادۀ ۱۰2 قانون تعزیرات: معرفی زنان بدحجاب به دادسراها

۱375
حذف مادۀ ۱۰2 و جایگزینی مادۀ 638: تغییر قانون مجازات 

بدحجابی از شالق به حبس و جزای نقدی

۱376
قانون عام پوششی

۱38۴
مصوبۀ راهبردهای گسترش عفاف و حجاب

3  این بخش بر اساس »گزارش پژوهشی حجاب در آینه پژوهش های اجتماعی و فرهنگی« تنظیم شده که توسط گروه بررسی های راهبردی میراث منتشر شده است.
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پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، در حد فاصل سال های 
با حجاب صادر شد.  ارتباط  تا ۱359 بخشنامه هایی در   ۱357
برای نمونه امام خمینی در سخنرانی ۱5اسفند۱357 در مدرسۀ 
فیضیه اعالم کرد: »وزارتخانۀ اسالمی نباید در آن معصیت بشود. 
در وزارتخانه های اسالمی نباید زن های لخت بیایند. زن ها بروند 
با  لکن  بکنند،  کار  اما  بروند؛  ندارد  مانعی  باشند.  با حجاب  اما 
حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند.«۴ در فاصلۀ 
نوع  بر  مبنی  قانونی  یا  بخشنامۀ رسمی  تا ۱359  سال ۱357 

پوشش صادر نشد. 
مرحلۀ بعدی ریل گذاری و سیاست گذاری رسمی لزوم استفاده 
بود. در  و فضای عمومی  ادارات  مانتو و شلوار در  و  از روسری 
ابراز  دولتی  ادارات  از  را  خود  ناراحتی  امام خمینی  8تیر۱359 
کرد.5 در پاسخ به این ابراز ناراحتی، ادارات و نهادهای دولتی با 

صدور بخشنامه ای حجاب را الزامی کردند. 
تالش برای تغییر آیین نامۀ پوشش دانش آموزان، قانون گذاری 
را از ادارات و فضای عمومی به حوزۀ مدرسه منتقل کرد. تغییر 
لباس دختران دانش آموز نیز در همین راستا در فاصلۀ سال های 
۱359 تا ۱36۰ با تغییراتی اعالم شد. در سال ۱362 تغییرات 
دیگری در آیین نامۀ پوشش مدارس داده شد. همچنین استفاده 
و  الزام  و  داشت  توصیه ای  جنبۀ  دانش آموزان  برای  مقنعه  از 
پوشش  از  استفاده  بعدازآن  اما  نمی شد.  دیده  آن  در  اجباری 
مقنعه جنبۀ الزامی پیدا کرد و حتی تغییراتی در رنگ پوشش 

مدارس نیز به وجود آمد.

4 . صحیفۀ امام، ج۶: ۳۲۹.

۵ . روزنامۀ کیهان، ۱۰تیر۱۳۵۹، ش۱۱۰۳۲، ص۲.

و  وزارتخانه هـا  سـایر  جداگانـه ای،  بخشـنامه های  طـی 
وزارت  عالـی،  آمـوزش  و  وزارت فرهنـگ  سـازمان ها همچـون 
بهـداری، دیوان محاسـبات، بانک ملـت، آموزش وپرورش، وزارت 
صنایـع و معـادن، دادگسـتری، تأمیـن اجتماعـی و هواپیمایـی 
ایـن  ابـالغ کردنـد. در  را  اسـالمی  از پوشـش  اسـتفاده  همـا، 
بخشـنامه ها دسـتور اداری مبنـی بـر رعایـت حجـاب اسـالمی 
آمـده بـود؛ امـا ضمانـت اجرایـی در تخلـف از ایـن بخشـنامه ها 
وجـود نداشـت. ازایـن رو در ۱6تیـر۱359، شـورای انقـالب بـا 
صـدور مصوبـه ای ایـن ضمانـت اجرا را مشـخص کـرد: »خانم ها 
بـدون پوشـش اسـالمی حـق ورود بـه ادارات دولتی را نداشـته 
باشـند و ادارات اجـازه دارنـد جلـوی ایشـان را بگیرنـد.« پـس 
از صـدور ایـن مصوبـه، در ۱6تیـر۱359 طـی فرمانـی از سـوی 
علـی قدوسـی دادسـتان کل انقـالب، اطالعیه ای صادر شـد و از 
وزارتخانه هـا و مؤسسـات اداری خواسـته شـد که اگـر کارمندی 
بـدون پوشـش اسـالمی در محـل کار حاضـر شـد، بالدرنـگ 

حقـوق و مزایـای او قطـع شـود.6
با   ۱359 سال  در  منکرات  با  مبارزه  دادگاه  تأسیس  به  نظر 
زنان  به  انقالب  دادستان کل  منکرات،  این گونه  با  مقابله  هدف 
آرایش های  لباس های جلف و  از پوشیدن  بی حجاب اخطار داد 
انقالب و جامعه رعایت  تا حرمت  تند و غلیظ خودداری کنند 
با شروع ماه رمضان، ضمن اعالم  شود.7 در تیر۱36۰، مصادف 
مقررات این ماه، از صاحبان اماکن عمومی نیز خواسته شد تا به 
دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن مهمانان و مشتریانی 

۶ . روزنامۀ کیهان، ۱۶تیر۱۳۵۹، ش۱۱۰۳۸، ص۱۳.

7 . روزنامۀ کیهان، ۱۳خرداد۱۳۶۰، ش۱۱۲۹۹، ص۱۰.



 آینده نگاری الزام به حجاب در افق 1411

2۴

که ظواهر اسالمی را رعایت نمی کنند، خودداری کنند.8
ــۀ دادســتانی عمومــی  ــا اطالعی ــوع دســتورالعمل ها ب ــن ن ای
و  دولتــی  ســازمان های  و  ادارات  همــۀ  بــه  کــه  تهــران 
ــالغ شــد  ــی اب ــی و خصوصــی اماکــن عموم شــرکت های دولت
ــه ایــن اماکــن ممانعــت بــه   ــوان بــدون حجــاب ب و از ورود بان

ــل شــد.  ــد، کام عمــل آم
بررسـی سـیر صـدور اطالعیه ها و بخشـنامه ها نشـان می دهد 
کـه از ابتـدای پیـروزی انقالب اسـالمی تـا سـال ۱363، ضمن 
ابـالغ ممنوعیـت ارائـۀ خدمـات ادارات بـه زنـان بدون پوشـش 
اسـالمی، ایـن امـر بـه فعـاالن فضاهـای عمومی تـری همچـون 

کسـبه و راننـدگان تاکسـی نیـز اعالم شـد.
نخستین قانون پوشش در مجلس شورای اسالمی در مهر۱36۰ 
تصویب شد که  به بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات 
آن   ۱8 مادۀ   5 بند  در  بود.  مربوط  دولت  به  وابسته   و  دولتی 
عدم رعایت حجاب اسالمی به عنوان یکی از موارد خالف اخالق 
مادۀ 2۰، مجازات هایی همچون  و مطابق  عمومی شناخته شد 
انفصال  و  اخراج  و  بازخرید  تا  پرونده  در  درج  با  کتبی  توبیخ 
هیئت های  قانون   ،۱362 سال  در  داشت.  پی  در  را  خدمت  از 
رسیدگی به تخلفات اداری، اعتبار خود را از دست داد و براساس 
قانون جدید، بند ۱3 مادۀ 8 این قانون، تخلفات مربوطه مشمول 
مجازات های اداری شناخته شد. در ۱8مرداد۱362 در مادۀ ۱۰2 
قانون تعزیرات، مقرر شد: »هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی 
تا  عمل  کیفر  بر  عالوه  نماید،  حرامی  عمل  به  تظاهر  معابر  و 
7۴ ضربه شالق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی 
شود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را 
جریحه دار نماید، فقط تا 7۴ ضربه شالق محکوم می گردد.« در 
تبصرۀ همین ماده نیز آمده است: »زنانی که بدون حجاب شرعی 
در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 7۴ ضربه شالق 

محکوم خواهند شد.«
یا  اسالمی  انقالب  کمیتۀ   ،۱37۱ سال  تا  قانون  این  مجری 
گشت ثاراهلل و دادگاه های انقالب بود. با تأسیس نیروی انتظامی 
ماده گردید.  این  اجرای  مأمور  انتظامی  نیروی  در سال ۱37۱ 
مجازات شالق  اشاره شد،  مادۀ ۱۰2، چنان که  تبصرۀ  براساس 
در نظر گرفته شده بود؛ اما در سال ۱375 این ماده لغو شد و 
»تبصرۀ مادۀ 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی، مصوب 
در  شرعی  حجاب  بدون  که  »زنانی  شد:  آن  جانشین   »۱375
تا 2  از ۱۰ روز  انظار عمومی ظاهر می شوند به حبس  معابر و 
ماه یا از 5۰ هزار تا 5۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند 

۸ . روزنامۀ کیهان، ۶تیر۱۳۶۰، ش۱۱۳۱۸، ص4.

شد«؛ یعنی مجازات از شالق، به حبس و جزای نقدی تغییر کرد.
قانون  تعزیرات،  قانون   ۱۰5 مادۀ  به  نظر  با   ۱365 سال  در 
قانون،  این   2 مادۀ  مجازات طبق  و  تخلفات  به  نحوۀ رسیدگی 
خالف  مألعام  در  آن ها  از  استفاده  که  لباس هایی  فروشندگان 
تصویب  به  می کند،  جریحه دار  را  عمومی  افکار  یا  است  شرع 
رسید. این قانون تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش تا جریمۀ نقدی 

را شامل می شد.
در آیین نامۀ اجرایی قانون مصوب ۱3689 قرار شد کمیسیونی 
تشخیص  را  فساد  مظاهر  اجرایی  دستگاه های  برخی  از  مرکب 
دهند و به مراجع قضایی ابالغ کنند؛ اما این کمیسیون تا سال 
انتظامی مصادیق نقض  ۱37۰ تشکیل نشد و پس ازآن، نیروی 

حجاب شرعی را مشخص می کرد.۱۰
همۀ  برای  که  است  قوانینی  عمومی،  قوانین  از  منظور 
در  حضورشان  یا  موقعیت  یا  شغل  از  صرف  نظر  شهروندان، 
مکان های خاص الزم االجراست. قوانین اختصاصی قوانینی است 
الزم االجراست؛  اماکن  برخی  در  صرفاً  یا  حرفه  به مناسبت  که 
را  اول  قوانین دستۀ  دارد. عموماً  استثنائاتی هم وجود  هرچند 
مراجع قانون گذاری باالتری مانند مجلس و شورای عالی انقالب 
فرهنگی وضع می کند و قوانین دستۀ دوم، بیشتر حالت آیین نامه 
و بخشنامه دارند و مراجع اداری یا مجامع صنفی آن ها را وضع 

می کنند.۱۱ 
به  کافی  حاکمیت  نظر  در  پوششی  عام  قوانین  بااین حال، 
ازاین رو  آورد.  روی  فرهنگ سازی  مقولۀ  به  لذا  و  نرسید   نظر 
توسعه  عفاف  به  را  مفهوم حجاب  فرهنگی  انقالب  شورای عالی 
آن ها  مهم ترین  که  کرد  معّین  زمینه  این  در  مصوباتی  و  داد 
راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف بود که در ۴مرداد۱38۴ به 
تصویب رسید که در آن بر »زمینه سازی اجتماعی برای دختران 
و پسران جهت کشف و رشد استعدادها... به منظور جلوگیری از 
بروز جلوه گری های نامناسب« و بر »تبیین ضرورت رعایت عفاف 

و حجاب« تأکید شد.۱2 

9  . مصوب ۵تیر۱۳۶۸.

ــو، 7خــرداد۱38۴، ش23،  ــاس ن ــۀ ی ــوع«، روزنام ۱۰ . صــدر، شــادی، »شــهر ممن

ص۱۰.

ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــررات در جمه ــن و مق ــه قوانی ــادی، مجموع ــدر، ش ۱۱ . ص

ص۱۱.

۱2 . مصوبۀ شمارۀ ۱4۱۶ در وبگاه دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی به  نشانی: 
h t t p s : / / s c c r . i r / p r o / 1 4 1 6 / % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 7 %
D 8 % A 8 % D 8 % B 1 % D 8 % A F % D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 % D B %
8 C - % D A % A F % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 8 % B 4 -
% D 9 % 8 1 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 6 % D A % A F -
%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81 

https://sccr.ir/pro/1416/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81
https://sccr.ir/pro/1416/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81
https://sccr.ir/pro/1416/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81
https://sccr.ir/pro/1416/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81
https://sccr.ir/pro/1416/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81
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۴
پژوهش های اجتماعی 
و فرهنگـی حجـاب۱3

تاکنـــون درخصـــوص مســـئلۀ حجـــاب پژوهش هـــا و 
مطالعـــات فراوانـــی شـــده اســـت کـــه بـــه ابعـــاد مختلفـــی 
از ایـــن مســـئله پرداخته انـــد. آنچـــه در ادامـــه می آیـــد 
ــای  ــه ای از پژوهش هـ ــج مجموعـ ــت از نتایـ ــه ای اسـ خالصـ
ایـــن حـــوزه کـــه در پنـــج دســـتۀ موضوعـــی طبقه بنـــدی 
پیامد هـــای  ارزشـــمندی، ضـــرورت، حـــدود،  شـــده اند: 
ـــت  ـــۀ حاکمی ـــه مداخل ـــردم ب ـــگاه م ـــردم و ن ـــگاه م حجـــاب از ن
در امـــر حجـــاب. الزم بـــه ذکـــر اســـت نتایـــج ارائـــه شـــده 
از پژوهش هـــا بـــه دلیـــل تفـــاوت در جامعـــه آمـــاری و 
ــای طـــرح شـــده در پرســـش نامه ها ممکـــن اســـت  گویه هـ
ـــر  ـــه نظ ـــر ب ـــا یکدیگ ـــاد ب ـــل و متض ـــوارد در تقاب ـــی م در برخ

برســـند. 

۱3   ایــن بخــش بــر اســاس »گــزارش پژوهشــی حجــاب در آینــه پژوهش هــای اجتماعــی 
و فرهنگــی« تنظیــم شــده کــه توســط گــروه بررســی های راهبــردی میــراث منتشــر شــده 

اســت.
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یافتۀ محوری گزیدۀ محتوا موضوع ردیف

کاهش ارزشمندی 
حجاب درارتباط با 

برخی شاخص ها

رفیع پور
کاهش ارزشمندی حجاب در مقایسۀ دو پژوهش در سال ۱37۱ و ۱365.

فرجی و حمیدی سال ۱39۰
ارزش حجاب با شاخص زیبایی کاهش یافته است.

پیمایش ملی، سال ۱388
زیبایی ظاهری  پنهان شدن  5۴/3 درصد معتقدند داشتن حجاب موجب 

می شود.

افکارسنجی ایسپا، سال ۱393
۴8/۴ درصد پاسخگویان میزان رواج بدحجابی را جزو آسیب های اجتماعی 

ذکر کرده اند.

نظرسنجی ایسپا، سال ۱39۴
۴5 درصد با چادر در اجتماع ظاهر می شوند.

ارزشمندی 
حجاب ۱

وجود ضرورت 
حجاب در جامعه از 

نگاه مردم

پژوهش سال ۱358
67 درصد حجاب را برای زن الزم می دانند.

پژوهش سازمان تبلیغات اسالمی، سال ۱387
 95/6درصد به حجاب معتقدند.

موج سوم پیمایش، سال ۱39۴
حجاب از میان 25 اولویت در امر ازدواج، در ردیف چهارم قرار دارد.

افکارسنجی ایسپا، سال ۱388
و  زوجین  اختالف  عامل  را  پوشش  و  حجاب  رعایت نکردن  درصد   77

ضرررساننده به خانواده می دانند.

ضرورت 
حجاب 2
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فاصله گرفتن از 
حجاب شرعی 
و سیر به سمت 

حجاب عرفی

پژوهش سازمان تبلیغات، سال ۱39۰
6۴/7 درصد حجاب عرفی را مدنظر دارند.

همچنین 32/5 درصد معتقدند حجاب شکل ثابتی ندارد؛ ولی 56درصد 
معتقدند که حدود مشخصی دارد.

66/9 درصد به احکام حجاب عمل می کنند و تنها 6درصد احکام حجاب 
را ترک می کنند.

افکارسنجی ایسپا، سال ۱388:
67/7 درصد پاسخگویان حدود شرعی را رعایت می کنند.

پژوهش ۱388
گسست میان حجاب شرعی و عرفی.

فرجی و حمیدی، سال ۱388
بیشتر زنان تهران به حجاب عرفی معتقدند.

پژوهش سال ۱389
اکثریت به حجاب عرفی معتقدند.

افکارسنجی ایسپا، سال ۱393
بیش از نیمی از پاسخگویان حجاب عرفی را در نظر دارند.

موج سوم پیمایش ملی، سال ۱395
 ۴6/۱ درصد تمایل به استفاده از چادر دارند.

حدود حجاب 3

اعتقاد به وجود 
پیامدهای منفی 

بدحجابی در جامعه

در بیشتر پژوهش ها به پیامدهای عدم رعایت حجاب اشاره شده است.
ارتباط میان پیامدهای حجاب و امنیت اجتماعی بیشتر مدنظر بوده است.

پیامدهای 
حجاب ۴
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نپذیرفتن مداخلۀ 
حکومت در امر 
حجاب از سوی 

مردم

افکارسنجی سال ۱385
 7 ٫ 3۴درصد حجاب را امری شخصی می دانند.

پژوهش سال ۱385
5 ٫ 55درصد معتقدند با افراد بدحجاب باید برخورد کرد.

پژوهش سال ۱39۱)تحلیل ثانویه(
73 ٫ ۴۱درصد به لزوم اجبار و الزام قانونی حجاب معتقدند.

موج دوم پیمایش ملی، سال ۱392
 9 ٫ 65درصد مخالف برخورد با بدحجابی هستند و 5 ٫ ۰درصد برخورد را 

وظیفۀ مراجع ذی صالح می دانند.

واعظی، وضعیت سنجی کالن شهرها، سال ۱392
 2 ٫ 79درصد از افراد بدحجاب مخالف برخورد با این پدیده بودند و 8 ٫ 

2۰درصد از محجبه ها مخالف برخورد الزامی با حجاب بودند.

موج سوم پیمایش ملی، سال ۱39۴
7 ٫ 67درصد مخالف برخورد با بدحجابی هستند و 2 ٫ ۱درصد برخورد را 

وظیفۀ مراجع ذی صالح می دانند.

مداخله 5
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تبیین اجتماعی 
مسئلۀ حجـاب

موضــوع حجــاب دارای دو جنبــه اساســی اســت. یکــی 
مفهــوم حجــاب کــه بایــد در ابعــاد مختلــف تاریخــی، زبانــی، 
ــه  ــه مثاب ــاب ب ــری حج ــود و دیگ ــی ش ــی و ... بررس گفتمان
یــک پدیــده بیرونــی کــه بــروز و ظهــور اجتماعــی، فرهنگــی و 
سیاســی آن نیازمنــد بررســی اســت. در ادامــه بــه توضیــح ایــن 

ــم پرداخــت. ــاد شــده خواهی ــه ی موضــوع در دو جنب

۱. معنا و مفهوم حجاب در گفتمان های 
جامعۀ ایرانی

۱.۱. حجـــاب در معنـــای دینـــی: یکـــی از ریشـــه های 
مهـــم مســـئله حجـــاب جنبـــه دینـــی آن اســـت کـــه 
ـــمیت  ـــور رس ـــالمی در کش ـــام اس ـــن نظ ـــطۀ قدرت گرفت به واس
یافتـــه و پـــس از مدتـــی بـــه شـــکل قانونـــی اعمـــال شـــده 
اســـت. در ایـــن چارچـــوب، دفـــاع از حجـــاب یـــا نقـــد آن 
در نســـبت بـــا دیـــن رســـمی معنـــا یافتـــه و در تقابـــل یـــا 
ـــد و  ـــیرهای جدی ـــۀ تفس ـــود. ارائ ـــیر می ش ـــی آن تفس همراه
خـــاص از اصـــل حجـــاب یـــا حـــدود آن می توانـــد یکـــی از 
نـــکات دارای اهمیـــت در ایـــن زمینـــه باشـــد. با این حـــال، 
سیاســـت های  بـــر  ســـنتی  فقـــه  ســـیطرۀ  به واســـطۀ 
ــد  ــر می رسـ ــد، به نظـ ــع تقلیـ ــاوای مراجـ ــی و فتـ حاکمیتـ
ـــاب  ـــزوم حج ـــدم ل ـــه ع ـــبت ب ـــاص نس ـــرات خ ـــری نظ فراگی
ـــور و  ـــن کدی ـــون محس ـــی همچ ـــه برخ ـــد آن )ک ـــر و مانن س

احمـــد قابـــل ارائـــه کرده انـــد( دســـت کم در نســـل کنونـــی 
جامعـــه مذهبـــی محقـــق نگـــردد. 

2.۱. حجــاب در معنــای سیاســی و اجتماعــی: در 
ــر  ــد نظ ــی م ــی اجتماع ــه مفهوم ــاب به مثاب ــگاه حج ــن ن ای
قــرار می گیــرد. همچنیــن بــرای موافقــان و مخالفــان حجــاب 
قانونــی، حجــاب مفهومــی اســت کــه بــه تقویــت یــا تضعیــف 
ــوب،  ــن چارچ ــرد. در ای ــد ک ــک خواه ــی کم ــدرت سیاس ق
بســیاری از حامیــان جمهــوری اســالمی، بــا برقرارکــردن پیونــد 
میــان دینی بــودن نظــام و اجــرای احــکام اســالمی و مشــخصاً 
ــا  ــرادف ب ــر را مت ــن ام ــه حجــاب، دست کشــیدن از ای ــزام ب ال
ــی  ــای دین ــام از آرمان ه ــن نظ ــا فاصله گرفت ــدن ی غیردینی ش
و مذهبــی قلمــداد کــرده و احتمــاالً در راســتای تغییر نکــردن 

ــرد. ــد ک ــدام خواهن ــت ها اق ــت سیاس این دس
از ســوی دیگر، مخالفــان قانــون حجــاب و حواشــی آن، نظیــر 
ــتقیم  ــان، مس ــی، بی گم ــا بی حجاب ــاد ب ــت ارش ــورد گش برخ
ــه  ــر پرداخت ــن ام ــی ای ــب سیاس ــه جوان ــتقیم ب ــا غیرمس ی
اعتراضــات شــهریور و مهــر ۱۴۰۱ دیــده  و چنان کــه در 
ــه  ــود را درخصــوص حجــاب، متوج ــات خ ــان مطالب ــد، این ش

ــد.  ــم می دانن ــی حاک ــای سیاس ــا ایده ه ــئوالن ی مس
در ایــن میــان نیــز بخش هایــی از گروه هــای مذهبــی 
ــاب از  ــوم حج ــازی مفه ــی س ــال ته ــاب در ح ــه حج ــل ب قائ
ــه کمپیــن   ــوان ب ــه  می ت ــرای نمون ــار سیاســی آن هســتند. ب ب

5
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#من_محجبه ام_و_مخالف_گشت_ارشــادم در فضــای مجــازی 
اشــاره کــرد. ایــن گــروه  از جامعــه بــه دنبــال اختیــاری نمــودن 

ــران اســت. حجــاب در ای

ــی  ــراً و در پ ــتی: اخی ــای فمینیس ــاب به معن 3.۱. حج
گســترش اندیشــه های فمینیســتی در میــان ایرانیــان، موضــوع 
حجــاب معنــای جدیــدی نیــز یافتــه اســت. در ایــن چارچــوب، 
حجــاب و مخالفــت بــا حجــاب به منزلــۀ ابــزاری بــرای 
پیشــبرد اهــداف جنبــش زنــان نیــز شــناخته شــده و بســیاری 
از مخالفت هــا بــا قانــون حجــاب اجبــاری در ایــران در همیــن 

ــد.  ــا می یابن ــه معن زمین

2. حجاب و هویت در عصر تحوالت سریع
ــه  ــر ب ــی درحال حاض ــۀ ایران ــه جامع ــی ک ــه تحوالت ــر ب نظ
خــود می بینــد، پیامــد انقالب هــای، موســوم بــه انقــالب 
ــش  ــی بخ ــردی و جمع ــت ف ــر زیس ــی، ب ــانه ای و ارتباط رس
ــت.این  ــاده اس ــگرفی نه ــر ش ــی تأثی ــۀ ایران ــده ای از جامع عم
ــوان  ــل ج ــرای نس ــی ب ــی متفاوت ــبک های زندگ ــوالت س تح
ــانه ها  ــن رس ــرف ای ــت. مص ــم زده اس ــی رق ــوان ایران و نوج
ــانه ای و  ــد رس ــی جدی ــع اجتماع ــور مراج ــه ظه ــن ب همچنی

ــت  ــع تح ــن مراج ــت. ای ــته اس ــر گش ــی منج ــی نوین اجتماع
عنــوان ســلبریتی  و اینفلوئنســر، چارچوب هــای جدیــدی 
ــی تحمیــل کــرده  ــر ذهنیــت و عینیــت زیســت جــوان ایران ب
اســت. در نتیجــه ایــن اتفــاق، دیــدگاه جدیــدی دربــارۀ زندگــی 
ــان ایجــاد شــده اســت. در  ــرای جوان ــت و شــهروندی ب و هوی
ایــن خصــوص، الزم اســت بــه مهمتریــن تحوالتــی اشــاره کنیم 
کــه مختصــات فرهنگــی و سیاســی کنشــگر ایرانــی را دگرگــون 
ــان  ــه ارمغ ــرای او ب ــد ب ــی جدی ــری، جهان ــه تعبی ســاخته و ب
آورده انــد کــه مشــخصاً مفهــوم و پدیــدۀ حجــاب را در جهــان 
ــان ایرانــی دگرگــون کــرده  اجتماعــی بخــش وســیعی از جوان

ــرار اســت: ــن ق ــن تحــوالت از ای اســت. ای

 جهانی شدن فرهنگ ●
ــه  ــوم ب ــوالت موس ــد و تح ــانه های جدی ــر رس ــدن عص برآم
ــر  ــی ب ــگران ایران ــر کنش ــگرفی ب ــرات ش ــدن تأثی جهانی ش
ــش و  ــوع پوش ــای آن را در ن ــه پیامده ــت ک ــاده اس ــای نه ج
ــاهده  ــوان مش ــی می ت ــی جهان ــبک زندگ ــد و س ــروی از م پی
ــی ضمــن مصــرف  ــر و پســر ایران ــه، دخت ــن زمین ــرد. در ای ک
ــع  ــه تب ــبک زندگی ها و ب ــا س ــی، ب ــانه ای جهان ــدات رس تولی
ــه  ــود و درنتیج ــنا می ش ــدی آش ــای جدی ــا جهان بینی ه آن، ب
 شــیوه های نوینــی در رفتــار از خویشــتن بــروز می دهــد. 
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رســانه ای  محصــوالت  و  جهانــی  ســلبریتی های  پیگیــری 
غیرایرانــی، ذائقــه و هویــت بخشــی از ایرانیــان را دچــار 
ــاً  ــوالت اساس ــن تح ــی ای ــت. در پ ــرده اس ــی ک دگرگونی های
ــه  ــد ب ــرای بخشــی از نســل جدی ــدۀ حجــاب ب ــوم و پدی مفه
امــری ناشــناخته یــا مانعــی بــرای زیســت طبیعــی بدل گشــته 
ــی  ــای مختلف ــد و رشــد جنبش ه ــن، تول ــر ای ــزون ب اســت. اف
ــان )فمینیســم(، از پیامدهــای  تحــت عنــوان عــام جنبــش زن
ــده از  ــی برآم ــدن، جنبش ــت. جهانی ش ــدن اس ــن جهانی ش ای
ــود را  ــه خ ــت ک ــی اس ــی و امریکای ــورهای اروپای ــۀ کش زمین
بــه جنبشــی جهانــی بــدل ســاخته و ویژگی هــای خــود را در 
قالــب فلســفۀ اخالقــی جدیــد و به منزلــۀ جنبشــی فراگیــر در 
ــر،  ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــازد. ب ــتقر می س ــور ها مس ــر کش دیگ
ــوان  ــران به عن ــم در ای ــوژی فمینیس ــا ایدئول ــان ی ــش زن جنب
ــگ  ــویۀ فرهن ــدن یک س ــن جهانی ش ــوالت ای ــی از محص یک
غربــی، تأثیــر شــگرفی بــر وضــع پوشــش و مشــخصاً حجــاب 
در ایــران گذاشــته و بنابــر تفســیرهایی کــه فمینیســت ها ارائــه 
می دهنــد، به مثابــه عاملــی بــرای ســرکوب و تثبیــت موقعیــت 

ــود.  ــناخته می ش ــی، ش ــۀ ایران ــان در جامع ــتی زن فرودس

چرخش زیبایی شناختی ●
ــا جهانی شـــدن فرهنـــگ،  ــار تحـــوالت مرتبـــط بـ در کنـ
در یکـــی دو دهـــۀ اخیـــر، تغییـــر مهـــم دیگـــری در عرصـــۀ 
بدین واســـطه  اســـت.  خـــورده  رقـــم  زیبایی شـــناختی 
معنـــا و برداشـــتی کـــه افـــراد از مفهـــوم و پدیـــدۀ زیبایـــی 
داشـــته اند، دســـتخوش دگرگونـــی شـــده اســـت. در کنـــار 
ایـــن چرخـــش زیبایی شناســـانه، بـــدن بـــه محمـــل اصلـــی 
و اساســـی زیبایـــی بـــدل گشـــته و الجـــرم هویـــت افـــراد 
ــل  ــت. نسـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــا آن قـ ــی بـ ــد عمیقـ در پیونـ
جـــوان ایرانـــی، اعـــم از دختـــر و پســـر، تـــا حـــد زیـــادی 
از ایـــن چرخـــش متأثـــر بـــوده و کوشـــیده  اســـت بـــا ایـــن 
ــراه شـــود. در این خصـــوص،  ــانه همـ چرخـــش زیبایی شناسـ
جزئیـــات  اهمیت یافتـــن  و  مجازی شـــدن  بصری شـــدن، 
بـــدن در کاهـــش یـــا افزایـــش زیبایـــی، ســـبب می شـــود 
ـــیم  ـــه رو باش ـــدی روب ـــی جدی ـــان زیبایی شناس ـــا گفتم ـــه ب ک
کـــه زیبایـــی را در نمایـــش هرچـــه بیشـــتر تـــن و تأکیـــد 
مضاعـــف بـــر بـــدن و جزئیـــات آن می بینـــد. واضـــح اســـت 
ـــی  ـــه توضیح ـــی ک ـــدن گفتمان ـــی و برآم ـــن چرخش ـــه چنی ک
ـــاب  ـــرای حج ـــدی ب ـــاع جدی ـــد، اوض ـــان ش ـــی از آن بی اجمال
رقـــم زده و وضعیـــت ســـابق آن را بـــه چالـــش می کشـــد. 

 هویتی شدن بدن ●
 در یکـی دو دهـۀ اخیـر، بـدن کـه عمدتـاً نقـش مهمـی در 
خصلـت  تشـدید  به واسـطۀ  نداشـت،  افـراد  بـه  هویت بخشـی 
هویـت  نمایـش  بـرای  محملـی  بـه  مدرنیتـه،  بصری بـودن 
انسـان بـدل شـد. گفتنـی اسـت ایـن موضـوع اختصـاص بـه 
زنـان و دختـران نداشـته و حتـی پسـران نیـز اهتمـام ویـژه ای 
بـه بـدن خـود پیـدا کرده انـد و اساسـاً بـدن را به مثابه بسـتری 
و  شـناخته اند  خـود  هویـت  از  مهمـی  بخـش  عرضـۀ  بـرای 
می شناسـانند. ایـن امـر طبیعتـاً بـدن را از موضوع عفـاف و حیا 
خـارج نموده و بسـیاری نوجوانـان و جوانان بـدون آنکه اراده ای 
در جهـت بی حیایـی و بی عفتـی داشـته باشـند، بـدن خویش را 
بـه عرصـه ای بـرای بـروز و ظهـور هویـت مطلوب خویـش بدل 
سـاخته اند. بـرای مثـال، با تغییر در شـکل و شـمایل بدن خود، 
بدن سـازی،  انـواع شـیوه های  رژیـم غذایـی خـاص،  به وسـیلۀ 
عمـل جراحـی یـا ماننـد آن هـا، آنچـه را از خـود مدنظـر دارند، 
بـه نمایـش می گذارنـد. طبیعتاً این نـگاه، حفظ حجـاب را برای 
ایـن دسـت از نوجوانـان، از موضوعیـت پیشـین خـود انداختـه 
اسـت و عمـاًل آن را ناممکـن می کنـد یـا دسـت کم تحت فشـار 
شـدید قـرار می دهـد. نمودارسـاختن بـدن و نه سـر و صورت و 
مـو، چـه بـرای دختـران و چه بـرای پسـران، در ایـن چارچوب 

معنـادار می گـردد. 
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روش
ــگاری در ایــن گــزارش، از روش ســناریونگاری  ــرای آینده ن ب
ــن روش،  ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــوارتز )GBN( اس ــر ش پیت
ابتــدا روند هــای مؤثــر بــر مســئلۀ موضــوع مطالعــه، شناســایی 
ــال  ــا اَعم ــع ی ــه ای از وقای ــد، سلس ــود از رون ــوند. مقص می ش
یــا رویداد هایــی اســت کــه در بــازۀ زمانــی مشــخصی ســیری 
ــه  ــزارش، ب ــن گ ــد. در ای ــی کرده ان ــی ط ــا افزایش ــی ی کاهش
ــی و  ــی، سیاس ــدۀ اجتماعی فرهنگ ــوزۀ عم ــه ح ــا در س روند ه
ــای  ــا براســاس مصاحبه ه ــی توجــه شــده اســت. روند ه حقوق
ــع  ــل تجمی ــده اند و حاص ــاب ش ــایی و انتخ ــی شناس خبرگان

ــت.  ــوزه اس ــر ح ــرگان در ه ــای خب دیدگاه ه
پـــس از شناســـایی، هـــر رونـــد دو گونـــه امتیـــاز کســـب 
ــاز  ــاز عدم قطعیـــت. امتیـ ــاز اهمیـــت و امتیـ می کنـــد: امتیـ
ـــدازه  ـــه ان ـــا چ ـــد ت ـــن رون ـــه ای ـــت ک ـــن معناس ـــه ای ـــت ب اهمی
بـــر موضـــوع مطالعـــه اثرگـــذار اســـت. امتیـــاز عدم قطعیـــت 
افزایشـــی  پیش بینی پذیر نبـــودن ســـیر  به معنـــای  نیـــز 
ــاد  ــا کاهشـــی تغییـــرات رونـــد اســـت. عدم قطعیـــت زیـ یـ
بـــه ایـــن معناســـت کـــه نمی تـــوان بـــا اطمینـــان کامـــل 
درخصـــوص تحـــوالت آینـــدۀ رونـــد، یعنـــی افزایشـــی یـــا 

کاهشی شـــدن آن، اظهـــار نظـــر کـــرد و درواقـــع آینـــدۀ آن 
رونـــد 5۰-5۰ اســـت.

درنهایـــت و به منظـــور تدویـــن ســـناریو ها، روندهایـــی 
ـــد،  ـــب کنن ـــتری کس ـــت بیش ـــت و عدم قطعی ـــاز اهمی ـــه امتی ک
ــت  ــود. عدم قطعیـ ــد بـ ــناریو ها خواهنـ ــگارش سـ ــای نـ مبنـ
ـــه نشـــانگر  ـــای سناریونویســـی اســـت ک ـــن نظـــر مبن ـــاد از ای زی
امـــکان وقـــوع دو آینـــدۀ متفـــاوت اســـت: آینده هایـــی کـــه 
دو جهـــت متفـــاوت را در ترســـیم ســـناریو های پیـــش رو در 

اختیـــار مـــا قـــرار می دهنـــد. 

روندها
ـــران  ـــاب در ای ـــه حج ـــزام ب ـــئلۀ ال ـــر مس ـــر ب ـــای مؤث روند ه
بـــر اســـاس نظـــرات خبـــرگان تحلیـــل و امتیازدهـــی شـــد. ایـــن 
روند هـــا به طـــور عمـــده در ســـه حـــوزۀ اجتماعی فرهنگـــی، 
سیاســـی و فقهی حقوقـــی شناســـایی و احصـــا شـــده اند. 
هـــر رونـــد در دو محـــور اهمیـــت و عدم قطعیـــت از ۱ تـــا 5 

ـــت.  ـــه اس ـــاز گرفت امتی

ایران فردا
ایران در ۱۰ سال آینده در نسبت با مسئله الزام به حجاب چگونه خواهد بود؟

آینـــده تحـــت تاثیـــر عوامـــل پیـــدا و ناپیـــدای متعـــددی شـــکل می گیـــرد. مـــا تـــالش کردیـــم در حـــد وســـع مان تصویـــری از 
ـــرزمین  ـــن س ـــردای ای ـــه ف ـــا چگون ـــروز م ـــات ام ـــات و اقدام ـــد تصمیم ـــه می گوی ـــری ک ـــم. تصوی ـــان بدهی ـــل نش ـــای محتم آینده ه
ـــه  ـــیدن ب ـــر و اندیش ـــا تدبی ـــت ام ـــی اس ـــای گوناگون ـــت و ابهام ه ـــدم قطعی ـــا ع ـــراه ب ـــده، هم ـــت از آین ـــد داد. صحب ـــکل خواه را ش

ـــت. ـــور اس ـــک کش ـــن و ی ـــک دی ـــت، ی ـــک مل ـــائل ی ـــه مس ـــدت ب ـــگاه کوتاه م ـــت و ن ـــر از غفل ـــا بهت ـــا و اگره ـــود ام ـــا وج ـــده ب آین
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امتیاز روندعدم قطعیتاهمیتروندکد

5۱5توسعه یافتن جنبش اجتماعی حقوق زنان )فمینیسم(۱

رشــد مصــرف رســانه ای بــا فرهنــگ غربــی در میــان زنــان و به ویــژه نســل 2
۴۱۴جدیــد

ــان 3 ــتر آن در گفتم ــه بیش ــش هرچ ــزوم نمای ــن و ل ــدن ت ــد هویتی ش رش
5۱5زیبایی شــناختی جدیــد

ــط ۴ ــای مرتب ــاب در زمینه ه ــان حج ــام و مخالف ــات نظ ــدن اقدام رادیکال ش
52۱۰بــا حجــاب

ــگ و 5 ــدن فرهن ــی ش ــی از مصرف ــر ناش ــای متکث ــبک زندگی ه ــد س رش
ــه ۴۱۴جامع

۴۱۴افزایش روند جهانی شدن فرهنگ6

5۱5کاهش اعتماد عمومی به نهاد دین7

326افزایش مهاجرت و سفرها خصوصاً به کشورهای اسالمی8

۴۱۴کاهش مرجعیت خانواده و عمومی شدن امر جنسی9

۴۱۴تشدید سبک زندگی فردگرایانه۱۰

ــئلۀ ۱۱ ــر مس ــر س ــی ب ــای اجتماع ــن گروه ه ــش رواداری در بی کاه
5۴2۰حجــاب

5۱5سخت گیرانه ترشدن قوانین حجاب در حوزۀ تحصیل و اشتغال ۱2

3۱3افزایش وابستگی قوانین حجاب به عوامل سیاسی داخلی و بین المللی۱3
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5۱5افزایش عرفی شدن قوانین حجاب در سطح اجرا۱۴

5۱5رشد مداخلۀ رسمی مرجعیت و روحانیت در حمایت از حجاب قانونی۱5

۴3۱2افزایش برخورد فراقانونی ضابطان حجاب ۱6

52۱۰افزایش شکاف در نهاد قانون گذار۱7

5۱5سخت گیرانه تر شدن قوانین پوشاک۱8

۱۱۱کاهش اطالۀ دادرسی کیفری و رسیدگی به تخلفات۱9

5۱5کاهش توجه قانون گذار به پیامدهای روانی تقنین در حجاب2۰

روند هــای 2۱ کاهــش  و  کشــور  سیاســی  فضــای  بسته شــدن 
۴52۰دموکراتیــک

3۱3کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی22

5۱5افزایش ناکارآمدی سیاسی حاکمیت23

3۱3ضعف نهادهای سیاسی مدنی25

۴۱۴افزایش سرخوردگی و نومیدی سیاسی26

۴۱۴گسترش جریان لیبرالیسم27

۴۱۴میزان مشارکت سیاسی زنان در جامعه28

۴28تغییر الگوهای دینداری و ظهور و تثبیت الگوهای جدید29

326افزایش تحریم و کاهش روابط بین الملل3۰
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تعریف مفاهیم محوری سناریوها
رواداری ●

رواداری یـا تلورانـس)Tolerance( مفهومی اسـت که ریشـۀ 
آن در موضـوع اختالفـات مذهبـی و فرقـه ای قـرن شـانزدهم 
اروپاسـت. امـا به مـرور زمان، مفهـوم گسـترده تری یافته و عالوه 
بـر حـوزۀ مذهب به سـایر حوزه هـای اجتماعی نیز تسـری یافته 
اسـت. در بیـان سـاده، رواداری یعنی کنارآمـدن و پذیرش افراد 
یـا گروه هایـی کـه از لحـاظ عقایـد و ارزش ها بـا مـا متفاوت اند. 
حتـی این گونـه نیـز بیـان شـده اسـت کـه رواداری به معنـای 
آزادگذاشـتن دیگـران بـرای داشـتن ویژگی هـا یا اعمالی اسـت 
کـه از نظـر مـا اشـتباه بـه  نظـر می رسـند. رواداری در ایجـاد 
هم بسـتگی و هم گرایـی و انسـجام اجتماعـی نقشـی اساسـی 
دارد. رواداری را در حوزه هـای مختلـف زندگـی انسـان ها، مثـل 
اعتقـادات مذهبـی، گرایش سیاسـی، ارزش های اخالقـی و... در 

نظـر می گیرنـد.۱۴

۱۴ امیری، محمد. کریمی، مجیدرضا، خدامی، علیرضا )۱۴۰۰(. »رواداری اجتماعی و 
تبیین جامعه شناختی آن«، نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی، ش۴8. ص76-57

گشودگی یا بستگی نظام سیاسی ●
اگــر حکمرانــی هــر نظــام سیاســی را مجموعــه ای از تعامالت 
میــان مــردم و حاکمیــت برشــماریم، حکومــت سیاســِی بــاز بــه 
ــر  ــون اساســی ه ــه براســاس قان ــه می شــود ک ــی گفت حکومت
کشــور، مــردم نقشــی فعــال در تعامــالت آن برعهــده داشــته 
و از بیــان هرگونــه انتقــاد در چهارچــوب قانــون و دربــارۀ 
ــت  ــز حکوم ــل نی ــت، هراســی نداشــته باشــند. در مقاب حکوم
سیاســِی بســته بــه آن شــکل از حکومــت گفتــه می شــود کــه 
ــد و در  ــن دارن ــالت فی مابی ــش را در تعام ــن نق ــردم کمتری م
صــورت وجــود نقــص و اعتــراض بــه حکومــت، همــواره تــرس و 
وحشــت در بیــن آنــان وجــود خواهــد داشــت. بــر ایــن اســاس، 
ــه   ــارت اســت از: ب برخــی نشــانه های گشــودگی سیاســی، عب
رســمیت  شناخته شــدن و فعالیــت احــزاب و نهادهــای مدنــی؛ 
مشــارکت زنــان و اقلیت هــا در فعالیت هــای سیاســی اجتماعی؛ 
بــه رســمیت شناخته شــدن اعتراضــات مردمــی؛ آزادی اینترنت 
ــای  ــانه های فض ــرای نش ــانه ها. ب ــازی؛ آزادی رس ــای مج و فض
ــوان متضــاد شــاخص های فــوق را  بســتگی سیاســی نیــز می ت

عنــوان کــرد.
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توضیح سناریوها
هم زیستی ●

 جامعــه بــا افــکار و ســبک زندگی های گوناگــون مــدارا 
کــرده و همــۀ جریان هــا در حکومــت نماینــده دارنــد. مســئلۀ 
حجــاب به صورتــی مســالمت آمیز و از طریــق نماینــدگان 
مــردم و مطابــق نظــر اکثریــت جامعــه تنظیــم می شــود. 
حجــاب و انــواع پوشــش در چهارچــوب قانــون، به عنــوان یــک 
انتخــاب شــخصی توســط مــردم، پذیرفتــه و موجــب جدایــی 

مــردم نخواهــد شــد.

صف آرایی ●
 مـردم آسـتانۀ تحمـل بسـیار کمـی در قبـال انـواع تفکـرات 
در حکمرانـی  را  نماینـدۀ خـود  ولـی همـۀ جریان هـا  دارنـد؛ 
کشـور دارنـد. تحمـل جامعـه در برابـر تفکـرات متنـوع، کاهش 
پیـدا کـرده و تنـش به سـطح سیاسـی گسـترش پیـدا می کند. 
عالوه بـر برخوردهـای تنـد مردم بـا یکدیگر، فضای سیاسـی نیز 
محـل مقابلـۀ جریان هـای مختلـف خواهـد شـد. جنبـۀ نمادین 
سیاسـی و اعتقـادی حجاب بیشـتر گشـته و موجب بـروز تنش 

در روابـط اجتماعـی مـردم می شـود.

مشت پوشالی ●
برخورد  تسامح  و  تساهل  باب  از  مختلف  اقشار  با  جامعه 
است  خاص  جریانی  تابع  کشور  سیاسی  فضای  ولی  می کند؛ 
مجازات  و  قانون  نمی شود.  منعکس  آن  در  دیدگاه ها  همۀ  و 
اعمال  و  وضع  حجاب  قانون  از  متخلفان  برای  سختگیرانه ای 
می شود؛ ولی مردم با پذیرش تکثر سبک های زندگی با تساهل و 
تسامح با یکدیگر زندگی می کنند و قوانین حجاب از مشروعیت 
و  شده  پذیرفته  فردی  انتخابی  به عنوان  حجاب  می شود.  تهی 
موجب بروز تنش و جدایی مردم نمی شود. حساب گشت ارشاد 

از زنان باحجاب جدا می شود.

 آتش زیر خاکستر ●
و  دارند  نماینده  حکمرانی  در  مردم  از  خاصی  گروه  فقط   
جامعه، تنوع در تفکر و سبک زندگی را تحمل نمی کند. بخشی 
سرکوب  را  دیگر  بخش  سیاسی،  قدرت  پشتوانۀ  با  جامعه  از 
از  بخشی  می رساند.  اجرا  به  را  خود  نظر  مد  قوانین  و  می کند 
مردم که در حکومت نماینده ندارند با برخوردهای تند با زنان 
محجبه و نمادهای دینی، قسمتی از خشم خود را بروز می دهند. 

زمینه برای اعتراضات گسترده و بروز خشونت فراهم است.

| سناریوهـا|

| بستگی سیاسی |

سناریوی 
هم زیستی

| عدم  رواداری || رواداری |

سناریوی 
صف آرایی

| گشودگی سیاسی |

سناریوی 
مشت پوشالی

سناریوی
 آتش زیر خاکستر
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ذی نفعان
در موضــوع الــزام بــه حجــاب می تــوان دو گــروه اصلــی ذی نفعــان را برشــمرد: حاکمیــت و مــردم. گــروه دوم را نیــز بــه ســه دســته 
می تــوان تقســیم کــرد: موافقــان الــزام بــه حجــاب، مخالفــان غیرمذهبــی۱5 الــزام بــه حجــاب و مخالفــان مذهبــی الــزام بــه حجــاب. 
بــا ایــن اوصــاف در نهایــت بــا چهــار دســته ذی نفــع در مواجهــه بــا موضــوع الــزام بــه حجــاب روبــه رو خواهیــم بــود. در ادامــه وضعیــت 

هــر گــروه ذی نفــع در بســتر هــر ســناریو و بــا اســتفاده از شــاخص های مختــص هــر گــروه بررســی خواهــد شــد. 

مقبولیت و  سناریو ۱
مشروعیت

سرمایه 
وجهه بین ثباتکارآمدیاجتماعی

 المللی

همزیستی

حاکمیت

احساس رضایت احساس آزادیاحساس امنیت
از هویت

مشارکت 
اجتماعی

احساس 
همبستگی

رضایت 
اخالقی

مردم موافق

مردم مذهبی
 مخالف

مردم غیر مذهبی 
مخالف

مقبولیت  سناریو 2
و مشروعیت

سرمایه
وجهه ثباتکارآمدی اجتماعی

 بین المللی

صف آرایی

حاکمیت

احساس رضایت احساس آزادیاحساس امنیت
از هویت

مشارکت 
اجتماعی

احساس 
همبستگی

رضایت 
اخالقی

مردم موافق

مردم مذهبی 
مخالف

مردم غیر مذهبی 
مخالف

۱5  »غیرمذهبــی« در اینجــا صرفــا بــه معنــای عــدم اعتقــاد و الــزام فــرد بــه رعایــت حجــاب شــرعی و قرائــت رســمی تشــیع اســت و لزومــا بــه عــدم التــزام و اعتقــاد بــه ســایر عرصــه هــای دینــی 
داللــت نــدارد.
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مقبولیت و  سناریو 3
مشروعیت

سرمایه 
وجهه بین ثباتکارآمدیاجتماعی

 المللی

مشت پوشالی

حاکمیت

احساس رضایت احساس آزادیاحساس امنیت
از هویت

مشارکت 
اجتماعی

احساس 
همبستگی

رضایت 
اخالقی

مردم موافق

مردم مذهبی 
مخالف

مردم غیر مذهبی 
مخالف

مقبولیت و  سناریو ۴
مشروعیت

سرمایه 
وجهه بین ثباتکارآمدیاجتماعی

 المللی

آتش زیر 
خاکستر

حاکمیت

احساس رضایت احساس آزادیاحساس امنیت
از هویت

مشارکت 
اجتماعی

احساس 
همبستگی

رضایت 
اخالقی

مردم موافق

مردم مذهبی 
مخالف

مردم غیر مذهبی 
مخالف
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بخش هــای  مطالبــات  برآورده کــردن  بــرای   .2
فعالیت هــای  حجــاب،  امــر  در  جامعــه  مختلــف 
فرهنگی مســتقل را توســعه داده و مشــارکت اجتماعی 
ــد.  ــش دهن ــئله را افزای ــن مس ــل ای ــدف ح ــا ه ب
ــه امــر فرهنگــی( )تبدیــل حجــاب از امــر سیاســی ب

ــئول  ــر و مس ــام تنظیم گ ــت در مق ــرد، حکوم ــن رویک در ای
ــف را  ــای مختل ــت گروه ه ــاً امنی ــد صرف ــه بای ــت جامع امنی
ــرای  ــن و اج ــع قوانی ــا وض ــد و ب ــن کن ــت تأمی ــرای فعالی ب
بی طرفانــۀ آن هــا جلــوی بــروز خشــونت و نزاع هــای خــارج از 
چهارچــوب قانــون را بگیــرد. جانبــداری حکومــت از یک ســمِت 
ــیدن  ــب به نتیجه نرس ــی موج ــی و اجتماع ــای فرهنگ فعالیت ه
اهــداف این دســت فعالیت هــای مردم نهــاد خواهــد شــد. 
ــاب، از  ــر حج ــت در ام ــی حکوم ــۀ نیابت ــر مداخل به عبارت دیگ

ــد. ــدن« نمی کاه ــیب »سیاسی ش ــدت آس ش

2. به رسمیت شناختن 
جریان های متکثر   

ــه نظــر می رســد طرف هــای مختلــف در مســئلۀ حجــاب،  ب
و  برچســب زنی ها  ندارنــد.  یکدیگــر  از  درســتی  تصویــر 
طرف هــای  انگیزه هــای  و  افــکار  از  نادرســت  تفســیرهای 

پیشنهادهای سیاستی

 ۱. نقش آفرینی محوری جامعه  
  در حل مسئله حجاب  

از سال ۱3۱۴ با تصویب قانون »کشف حجاب« توسط پهلوی 
پیدا  حکومتی  و  سیاسی  جنبۀ  ایران،  در  حجاب  مسئلۀ  اول، 
کرد. از سال ۱32۰ تا ۱357، با اختیاری شدن حجاب، نهادهای 
مذهبی فعالیت های فرهنگی برای ترویج حجاب تدارک دیدند 
نکردند.  چندانی کسب  توفیق  درمجموع  گفت  بتوان  شاید  که 
مسئله  این  حجاب  امر  در  حکومت  مداخلۀ  نیز  انقالب  از  بعد 
حجاب  مسئلۀ  درحال حاضر،  کرد.  دچار  بیشتری  آسیب  به  را 
است.  تبدیل شده  امر سیاسی  به  زیادی  تا حد  پیشینه  این  با 
همین وضع موجب می شود تا معنای دینی و فرهنگی حجاب 
شود.  آسیب پذیر  سیاسی  اعتراضات  برابر  در  و  شده  کم رنگ تر 
و  حکومت  با  مخالفت  به معنای  حجاب  کشف  به عبارت دیگر، 
این  می شود.  تفسیر  حکومت  با  موافقت  به معنای  محجبه بودن 
آسیب در بلندمدت موجب کاهش هرچه بیشتر التزام به حجاب 

خواهد شد.
برای کاهش آسیب  های بیشتر به حجاب، به نهادهای مدنی و 

مذهبی پیشنهاد می شود:

ــت  ــئلۀ مدیری ــت از مس ــری حاکمی ــروج حداکث ۱. خ
ــد. ــه کنن ــاب را مطالب حج
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مختلــف در مســئلۀ انتخــاب پوشــش زنــان، موجب بسته شــدن 
ــل  ــارۀ راه ح ــیدن درب ــیر اندیش ــداد مس ــو و انس ــاب گفت وگ ب
ــه  ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــه ای مســئله  می شــود. توجــه ب
عــدم امــکان فعالیت هــای رســمی اجتماعــی و فرهنگــی بــرای 
گروه هــای مختلــف منجــر بــه گســترش زمینــه و انگیزه هــای 

ــروز خشــونت خواهــد شــد. ب
بــرای افزایــش امــکان حــل مســئلۀ حجــاب در بســتر 
ــود: ــنهاد می ش ــی پیش ــی و مذهب ــای مدن ــه نهاده ــه، ب جامع

ــئلۀ  ــون مس ــوع پیرام ــکار متن ــی اف ــرای معرف ۱. ب
ــد. ــالش کنن ــه ت ــه جامع ــاب ب حج

ــود را  ــت خ ــی از فعالی ــا بخش ــه ها و نهاده 2. مؤسس
ــدگان  ــط نماین ــر توس ــای غیرهمفک ــی جریان ه معرف

ــد. ــرار دهن ــا ق آن جریان ه

مختلــف  جریان هــای  رهبــران  و  نماینــدگان   .3
ــه  ــویق جامع ــرای تش ــن و ب ــورت نمادی ــری به ص فک
ــر  ــان یکدیگ ــی، میزب ــورت عموم ــو، به ص ــه گفت وگ ب

ــینند. ــر بنش ــه و نظ ــادل اندیش ــه تب ــوده و ب ب

و  ســاده  تبیین هــای  مختلــف،  جریان هــای   .۴
راحت فهمــی از اندیشــه های خــود بــرای عمــوم 

ــد. ــه دهن ــردم ارائ م

ــنیده  ــز ش ــی نی ــدای گروه های ــا ص ــود ت ــالش ش 5. ت
شــود کــه رســانه و نماینــدگان مطرحــی ندارنــد یــا از 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــا ب اقلیت ه

ــئلۀ  ــه مس ــتقل ب ــن مس  3. پرداخت
ــئله  ــارغ از مس ــا ف ــاف   و حی عف

ــاب   حج
 بـــه احتمـــال زیـــاد، در میان مـــدت، جامعـــۀ ایـــران بـــا 
ـــان  ـــش زن ـــوان پوش ـــنتی به عن ـــاب س ـــاب حج ـــش انتخ کاه
ـــت  ـــات در جه ـــاع، تبلیغ ـــن اوض ـــود. در ای ـــد ب ـــه خواه مواج
ــاب،  ــاف در حجـ ــا و عفـ ــوم حیـ ــودن مفهـ ــاری نمـ انحصـ
ــای  ــودن گروه هـ ــاب نمـ ــت خطـ ــا و بی عفـ ــب بی حیـ موجـ
برچســـب های  ایـــن  می شـــود.  جامعـــه  بی حجـــاب 

ـــه  ـــر ب ـــاب، منج ـــج حج ـــان تروی ـــون جری ـــز پیرام توهین آمی
ـــان  ـــدن همزم ـــش تنـــش و آســـیب دی انزجـــار از حجـــاب، افزای

ــود. ــا و عفـــاف می شـ ــئله حیـ مسـ
ــرۀ  ــاً در دای ــاف صرف ــئلۀ عف ــف مس ــر تعری ــرف دیگ از ط
مفهــوم حجــاب و نپرداختــن مســتقل بــه آن موجــب می شــود 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــز افزای ــاف نی ــا و عف ــوزۀ حی ــیب های ح آس
ایــن بــه معنــای نپرداختــن جامعــه بــه مســئله حجــاب نیســت 
ــا و عفــاف اســت.  ــه امــر حی بلکــه در جهــت توجــه بیشــتر ب
مســئلۀ عفــاف در جامعــۀ ایــران هنــوز دارای اهمیــت اخالقــی 

ــد. ــه الزم باش ــای جامع ــرای بق ــد ب ــر می رس ــوده و به نظ ب

بنابراین به نهادهای مدنی و مذهبی پیشنهاد می شود:
ــاف در  ــاب و عف ــوم حج ــن مفه ــک بی ــا تفکی ۱. ب
جهــت تعالــی امــر عفــاف در جامعــه تــالش کننــد. بــه 
ــا عــدم برقــراری رابطــه انحصــاری   همیــن نســبت، ب
ــش در  ــش تن ــاف، از افزای ــاب و عف ــئلۀ حج ــن مس بی

ــد. ــوددرای نماین ــاب خ ــئله حج مس

 ۴.  آموزش نسل آینده   
معضـل حجـاب در ایـران معاصـر، بـرای جوانـان و نوجوانـان 
به عنـوان یـک مسـئله مطرح اسـت. ممکن اسـت بـرای جوانان 
دهه هـای آینـدۀ کشـور نیـز ایـن مسـئلۀ تاریخـی مجـدد طرح 
شـده و به شـکل معضـل اجتماعی ظهـور کند. طبیعی اسـت که 
جریان هـای مختلـف برای تربیت نسـل بعد در مسـئلۀ پوشـش، 
مطابـق بـا ارزش هـای خود اقـدام کنند؛ امـا بـرای جلوگیری از 
بـروز مجـدد چالـش حجـاب در جامعـه، بـه نهادهـای مدنـی و 

مذهبی پیشـنهاد می شـود:

۱. در محتــوای آموزشــی و محصــوالت رســانه ای 
کــودک و نوجــوان، تصویــری تاریخــی و واقعــی 
ــدون  ــد؛ ب ــه کنن ــاب ارائ ــئلۀ حج ــینۀ مس از پیش
ــا. ــی جریان ه ــذف برخ ــب زنی و ح ــوگیری، برچس س

2. رواداری و هم زیســتی بــا ســالیق گوناگــون را 
ــد. ــج کنن تروی

3. تصویر درست و مثبتی از مسئلۀ عفاف را به نسل های 
بعدی عرضه کنند.
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نکات:
ـــر و  ـــی از منک ـــی نه ـــت نف ـــه رواداری در جه ـــنهاد ب ۱. پیش
ـــه  ـــه رواداری مرتب ـــنهاد ب ـــت. در پیش ـــروف نیس ـــه مع ـــر ب ام
ـــنتی  ـــت س ـــه قرائ ـــدان ب ـــرای معتق ـــر ب ـــی از منک ـــی نه قلب
ـــی  ـــی نه ـــرات منف ـــه اث ـــد ب ـــا بای ـــرح اســـت ام ـــل ط ـــیعه قاب ش
ـــاب  ـــئله حج ـــی مس ـــرایط فعل ـــی در ش ـــی و عمل ـــر زبان از منک

ـــت. ـــه داش توج
بـــه عبـــارت دیگـــر ســـخن مـــا بـــه آن دســـته از 
ــر  ــی از منکـ ــاب و نهـ ــه حجـ ــد بـ ــه معتقـ ــی کـ هم میهنانـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــه رواداری ندارن ـــی ب ـــاور قلب ـــتند و ب هس
ــه  ــی جامعـ ــورد منفـ ــه بازخـ ــر بـ ــدم رواج رواداری منجـ عـ
ـــدم  ـــر، ع ـــارت دیگ ـــه عب ـــد. ب ـــد ش ـــاب خواه ـــه حج ـــبت ب نس
رواداری در عمـــل زمینه ســـاز گســـترش بی حجابـــی اســـت. 
ـــنهاد  ـــر پیش ـــروف موث ـــه مع ـــر ب ـــر و ام ـــی از منک ـــرای نه ب
ــا  ــی بـ ــی و مذهبـ ــتقل فرهنگـ ــای مسـ ــود فعالیت هـ می شـ
ـــودن  ـــق ب ـــود. در صـــورت موف ـــام ش ـــه انج ـــاع جامع ـــدف اقن ه
ایـــن دســـت اقدامـــات افـــراد بـــا رضایـــت و تعلـــق خاطـــر 
ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــاب خواهن ـــود انتخ ـــرای خ ـــاب را ب ـــش حج پوش

ـــت. ـــد گذاش ـــدت خواه ـــرات بلندم ـــه اث ـــر جامع ب

ـــز  ـــه تمرک ـــتند ک ـــاور هس ـــن ب ـــر ای ـــگان ب ـــی نخب 2. برخ
زیـــاد بـــر موضـــوع حجـــاب موجـــب کاهـــش تمرکـــز بـــر 
موضوعاتـــی شـــده اســـت کـــه از منظـــر اســـالم اهمیـــت 
بیشـــتری دارنـــد و نیـــاز امـــروز جامعـــه اســـالمی هســـتند. 
بـــرای مثـــال می تـــوان بـــه عـــدم توجـــه کافـــی نســـبت 
ـــائل  ـــت؛ مس ـــد و امام ـــون: توحی ـــادی همچ ـــائل اعتق ـــه مس ب
ــائل  ــتگویی و مسـ ــت داری و راسـ ــون: امانـ ــی همچـ اخالقـ

عبـــادی همچـــون: نمـــاز و زکات اشـــاره کـــرد.
ـــد  ـــاور دارن ـــگان ب ـــته از نخب ـــن دس ـــر ای ـــارت دیگ ـــه عب ب
امـــور اعتقـــادی، اخالقـــی و عبـــادی دیگـــری در اســـالم وجـــود 
ــتری  ــت بیشـ ــی دارای اهمیـ ــر درون دینـ ــه از منظـ دارد کـ
ـــاد  ـــوان نم ـــه عن ـــت ب ـــت و می بایس ـــاب اس ـــه حج ـــبت ب نس
ـــر در  ـــالف نظ ـــد. اخت ـــت باش ـــی در اولوی ـــه دین ـــرای جامع ب
ـــالم  ـــون از اس ـــای گوناگ ـــر خوانش ه ـــی ب ـــئله مبتن ـــن مس ای

ـــت. ـــل اس ـــم و تحلی ـــل فه قاب

ـــاب«  ـــه حج ـــزام ب ـــده »ال ـــر آین ـــزارش ب ـــن گ ـــز ای 3. تمرک
ـــرای آینـــده  ـــوده و در پـــی طـــرح ســـناریوها و پیشـــنهادهایی ب ب

ـــت. ـــران نیس ـــاب« در ای »حج
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پیشــنهادهای سیاســتی ایــن گــزارش بــا توجــه بــه وضعیــت 
امــروز جامعــه ایــران تدویــن شــده اســت. در صــورت حرکــت 
جامعــه بــه ســمت هــر کــدام از چهــار ســناریو و تغییــر شــرایط 
مســئله، می تــوان تصــور نمــود کــه میــزان اهمیــت پیشــنهادها 
نیــز تغییــر خواهــد کــرد. بــرای مثــال اگــر جامعــه ایــران بــه 
ســمت رواداری بیشــتر حرکــت کنــد، پیشــنهاد سیاســتی »بــه 

ــری  ــت کمت ــر« از اهمی ــای متکث رســمیت شــناختن جریان ه
برخــودار خواهــد بــود.

ـــا ایـــن توضیـــح، اگـــر شـــرایط فعلـــی جامعـــه ایـــران تغییـــر  ب
ـــرار  ـــل ق ـــناریوهای محتم ـــک از س ـــر ی ـــه در ه ـــد و جامع کن
بگیـــرد، جـــدول ذیـــل مهمتریـــن پیشـــنهادهای سیاســـتی 

بـــرای آن شـــرایط خـــاص را نشـــان می دهـــد.

اولویت پیشنهادهای سیاستی در هر سناریو
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سنارویوی همزیستی: در صورتی که جامعه روادار بوده و 
فضای باز سیاسی محقق شده باشد، جهت عدم بروز مجدد نزاع 
فکر  آینده«  نسل  »آموزش  به  می توان  حجاب  مسئله  پیرامون 
کرد. توجه به نسل آینده به جهت پیشگیری از نزاع مجدد در 
در  مهم  این  توضیح  لذا  می باشد،  اهمیت  داری  سناریوها  همه 

بقیه سناریوها تکرار نمی شود.

روادار  جامعه  که  شرایطی  در  پوشالی:  مشت  سناریوی 
زمینه حجاب  در  برخود  به  منجر  سیاسی  بسته  فضای  و  بوده 
و  مسئله  مدیریت  از  دولت  خروج  جهت  جامعه  تالش  بشود، 
»نقش آفرینی محوری جامعه در حل مسئله حجاب« از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.

ـــر  ـــه غی ـــه جامع ـــی ک ـــی: در صورت ـــف آرای ـــناریوی ص س
ـــرداز،  ـــترده بپ ـــزاع گس ـــه ن ـــی ب ـــاز سیاس ـــای ب روادار در فض
ــای  ــناختن جریان هـ ــمیت شـ ــه رسـ ــت »بـ ــالش در جهـ تـ

ـــت. ـــی اس ـــه مدن ـــت جامع ـــی فعالی ـــت اصل ـــر« اولوی متکث

ســـناریوی آتـــش زیرخاکســـتر: در شـــرایطی کـــه 
ـــرکوب  ـــردم از س ـــی از م ـــد و بخش ـــرروادار باش ـــه غی جامع
ـــد،  ـــت کنن ـــت حمای ـــط دول ـــردم توس ـــری از م ـــی دیگ گروه
جریان هـــای  شـــناختن  رســـمیت  »بـــه  اول  اولویـــت 
ـــی  ـــت »نقش آفرین ـــد سیاس ـــه بع ـــوده و در مرحل ـــر« ب متکث
ـــت  ـــاب« دارای اهمی ـــئله حج ـــل مس ـــه در ح ـــوری جامع مح

می باشـــد.
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