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ي حجاب شكست هايش در زمينه گذاري تصور عمومي بر اين است كه جمهوري اسالمي در تحقق سياست

و مخالف آن، به راه انداختن گشت طرفداران اين فرضيه، اعم از اين. خورده است هاي كه حامي حكومت باشند يا منتقد

مي ارشاد را شاهد روشني بر درستي فرضيه و ها، اگر حكومت در نهادينه كردن ارزشآناز نظر. كنند شان تلقي و باورها ها

عريان براي رعايتي حجاب موفق شده بود، قاعدتا نياز نبود بعد از سي سال به خشونت پليسي الگوي مطلوبش در زمينه

و وسيله اين درحالي است كه به نظر من گشت.ي حجاب متوسل شود معيارهايش در زمينه ي هاي ارشاد نه فقط نماد

و تحقق نوعي اتفاقاي حجاب نيستند بلكه هاي حكومت در زمينه جبران شكست در)خواهانه؟ زياده(پيشروي نماد

كهها اين سياستي پيگيري زمينه و غيرقابل درك در تحقق سياست هايي خيرهي موفقيت به پشتوانه هستند هايي كننده

و تداوم يافته در زمينه .ها است شرح همين موفقيت هدف اصلي اين متنها؟ ام موفقيتكد. اندي حجاب شكل گرفته

بي حكومت ايران در زمينه غيرقابل دركهاي يكي از موفقيتبه نظرم توجهي شهودي حجاب كه معموال با

در شود، موفقيت عاميانه مواجه مي بيحذف كام اش بي. استي عمومي حجابي از حوزهل حجابي مشخصا منظورم از

يا هاي ما سال اي براي پوشاندن موهاي سر است، چشم يا خالصه وسيله يا شال روسرينداشتن  هاست كه ديگر زن

و كوچه پس كوچه دختري بدون روسري را در خيابان آنبيند هاي شهر نمي ها كه چنان ريشهو اين عادت دار شده است

ا نميدهد جوري كه اصال متوجه اين مساله وضع موجود را بديهي جلوه مي ضافه كردن يك شويم كه چنين كاري، يعني

دهكه تعدادشان به اجزاي پوشش نيمي از شهروندان يك جامعه جز ضروري يعني روسري ، تا ها ميليون نفر است بالغ بر

و حتي ناممكن دشوار، چالشتواند چه حد مي آنباشدبرانگيز سي هم درحالي، ي سال پيش چهرهو چند كه تا همين

ا و رايج بوده است، حتيينجامعه و دخترانِ بدون روسري در سطح شهر كامال عادي و ديدن زنان چنين نبوده است

كه گونه اعتقادي به رعايت حجاب ندارند از زنان هستند كه هيچيهمين امروز هم تعداد و در جمع نشان به آن نشان ها

بي مختلط هاي مهماني مياعتقاد به حجاب وقت روسري بر سر ندارند، اما همين زنانِ و آمد  كنند،ي در سطح شهر رفت
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و روسري ميشال و نيمه هم كه شده بر سر نگه بر سر ندارد اي كه ديدنِ زن يا دختري كه روسري دارند به گونه را نصفه

و آگاهانه به جاي سر آن مي، بسيار به ندرت است اش انداخته را دور گردنش يا عامدانه و: است سوال اين. دهد رخ چرا

 چطور؟ 

و هاي مختلط حجاب ندارند، در حوزه شان مثل مهمانيي خصوصي در حوزهكه زنانيچرا ي عمومي، نصفه

آن كنند؟ نيمه هم كه شده آن را رعايت مي كنند؟ نمي) سوءاستفاده؟(ها از محدوديت ذاتي نيروي اجبار استفاده چرا

مثاست منظورم از محدوديت نيروي اجبار همان چيزي و رانندگيي حوزههاي شكنيال در مورد قانونكه اتفاق راهنمايي

مي افتد، البد شنيده مي تومان، تا وقتي نيرويي نباشد كه چند صد هزاري ورود ممنوع را بگذار گويند شما جريمه ايد كه

و متخلف را گير بيندازد، به مصداق دزد و خيابان فرعي يكطرفه پاس بدهد نگرفته پادشاه است، متخلفان سر هر كوچه

و چنان، همچنان به قانون توانند علي مي به شكني رغم مجازات چنين شان در موارد متعددي ادامه دهند كه نيروي اجبار

آن دليل محدوديت ذاتي بي. ها را ندارد اش امكان كنترل به اعتقاد به حجاب هم چنين امكاني داشته قاعدتا زنانِ اند،

و دست كه اصال گشت 1386از سال خصوص تا پيش ي ايران كم در پانزده سال قبل از آن، جامعه ارشادي وجود نداشت

كه با تغييرات فرهنگي آن و يكدستي نسبي دههچنان آشكاري مواجه شده بود باي آن انسجام شصت در پذيرش حجاب

ر شكني در زمينه چرا زناني كه امكان قانون. چالش مواجه شود ي همين محدوديت نيرويا دقيقا به واسطهي حجاب

بي كنند؟ قاعدتا اجبار دارند، از اين امكان استفاده نمي توانستند در نبود هرگونه نيروي اجبارمياعتقاد به حجاب زنانِ

را كم در خيابان آشكار، دست و روسري و نقل عمومي، اين جزء ضروري يعني شال و وسايل حمل  هاي فرعي يا در ماشين

خوب كه درواقع كم دور گردن تا احيانا در وقت ضرورت بتوانند آن را به سر جايش برگردانند، پايين بيندازند، دست

مي هايش در زمينه بينيد اگر حكومت در نهادينه كردن سياست فكرش را بكنيد مي بود، قاعدتاي حجاب ناموفق

ج بايست از نيروي اجبار پليسي مثل گشت مي و مجازات چنين قانونهاي ارشاد در استفاده شكناني هت بازداشت

مي/، كساني كه از نبود نيروي اجبارِ حكومتي در سطح شهر استفادهكرد مي و قانون رعايت حجاب سوءاستفاده كنند

بي اما.گذارند به معناي پوشاندن موهاي سر را زيرپا مي اي اعتقاد به حجاب، از چنين امكاني يعني نپوشاندن موه زنانِ



تا آن حد كه امروزه ديدن زني كه روسريي عمومي فراگير نكردند سر در نبود يا محدوديت نيروي اجبار، هرگز استفاده

مي هاي شهر ها در خيابان ترين صحنه يا متعلقاتش را بر سر ندارد، از كمياب ؟چرا: سوال اين است.2شود محسوب

 ترس از مجازات

به همان دليلي كه اكثريت افراد از انجام هر عمل خالف: عاميانه اين استبه نظرم اولين پاسخ محتمل شهود

رغم محدوديت نيروي درواقع اولين پاسخ محتمل اين است كه ما بگوييم علي. ترس از مجازات: كنند قانوني پرهيز مي

آن اجبار در دستگيري متخلفين از قوانين، اما مجازات بي و بازدارنده هست حجابي اكثريت زنان را از تخلف كه قدر جدي

مي ظاهر اين پاسخ قانع. از قانون بازدارد مي تنها اندكي دقيقرسد اما كننده به نظر دهد كه اين پاسخ تاچه تر شدن نشان

و توخالي است كه اول اين. حد غيرواقعي بيكه فكر كنيد ببينيد چند نفر را سراغ داريد حجابي مجازات شده به جرم

قباشند مي، همواره متخلفاني دارد، قانونانوني، هر كه شكناني كم يا زياد، حاال كمي فكر كنيد ببينيد چند نفر را شناسيد

ي گذشته مشخصا به جرم تخلف از قانون حجاب مجازات شده باشند؟ عجيب نيست شما با قانوني مواجه در دو دهه

و كمياب است؟ مجازا باشيد كه تعداد متخلفانش اين و بازدارنده است؟ واقعا؟ آيا قوانين ديگري همه نادر تش خيلي جدي

و اجرا شده از وجود ندارند كه مانند قانون حجاب همزمان با تاسيس حكومت اسالمي تصويب و مجازات متخلفين اند

و جدي آن و آسان ها اگر شديدتر ي هم تر هم نيست؟ مثال بزنم؟ قانون مجازات شرب خمر، خيل گيرانه تر نباشد، كمتر

و انگشت و شديد، آيا چنين مجازاتي باعث شده است متخلفين از اين قانون معدود به شمار باشند؟ به هيچ جدي وجه،

مي نظرم خيلي و نزديك را نشان دهند ها ، اند كه با چنين مجازاتي مواجه شدهتوانند حداقل يك يا دو نفر از آشنايان دور

مي چطور فقط در مورد حجاب است كه بازدارندگياگر قرار به بازدارندگي مجازات است، و در مورد ديگر اش عمل كند

و چنان جالب اين است كه در مورد خاص شرب خمر علي قوانين مشابه نه؟ از رغم آن مجازات چنين اش، گويا متخلفين

و در اقدامي متناقض اي قابل نشيني اند كه حكومت در عقب چنان پرشمار شده قانون آن اندازي مراكز نما، راسا به راه تامل

آنكه گو اين. ترك اعتياد الكل اقدام كرده است پي قوانيني هست كه تخلف از ها بيشترين حد مجازات يعني اعدام را در

 
و دشت-٢ و كوه كممتوجه هستم كه در دره حفر اوضاع تا حدي متفاوت است اما به نظرم اين فضاها به دليل و آمد بودن براي افراد نوعي بازتوليد ي وزهت

و دوستان خصوصي محسوب مي  در آن حضور دارند شان شود كه تنها خودشان



ميبيشتر از متخلفان از قانون حجاب است، واقعا بسيار دارد اما متخلفان از چنين قوانيني از چطور شود متخلفان

و انگشتقانوني چنين  هاييي قوانين مجازات دارند، مجازات مجازات پاسخ نيست، همه شمار باشد؟ معدود

و سنگين آن شديدتر ب تر از مجازات تخلف از قانون حجاب اما متخلفان يشتر از متخلفان از اين ها بسيار

و ترس از آن نيستاگر، پس اند قانون بيپاسخ مجازات بي، چرا زنانِ به اعتقاد رعايت اين قانون در حجاب

آني عمومي تن داده حوزه و اعجاب اند؟ چه چيز بهبرانگيز، ها را به اين شكل فراگير قانون رعايت وادار

؟كندميحجاب 

 فشار هنجاري

از به نظرم هيچ بيخود كس بهتر و صادقانه رفتارش در زمينه اعتقاد به حجاب نمي زنان ي رعايت تواند با دقت

و بگويد درحالي حجاب در حوزه كه در بيست سال گذشته حتي يك نمونه از مجازات متخلفيني عمومي را بازبيني كند

و اصال كو پليسي كه در وجب به وجب خيابان هاي شهر، حواسش به روي سر نگه داشتن از قانون حجاب را سراغ ندارد

و علي و روسري شما باشد، چرا در چنين حالتي بي رغم امكان نقض اين شال ي عموميهحجابي در حوز قانون، از

و خودداري كرده ياشا اند و نه مثال روي شانه روسريل و با مشقت هم كه شده روي سر و نيمه ها يا روي گردن را نصفه

و بر پرسيده حفظ كرده و شخصيي اول اما دقيق ام، جوابي كه در مواجهه اند؟ از قضا من از دوستانِ دور و صادقانه تر تر تر

 يعني دقيقا چطور است؟ ازشان پرسيدم.اش زياد است چون فشار هنجاري: شود، اين است از شهود كلي عاميانه داده مي

مي يعني آدمجواب شنيدم و معموالكنند ها بسيار با تعجب به شما نگاه مي، حتي در واگن زنانة مترو، كه تذكر دهند

و روسري و اگر شال آنتان از سر افتاده است، و روسري مربوطه سر جايش پافشاري كني، با بر برنگرداندن شال قدر

مي چشم پس هاي از حدقه در آمده بهت خيره ميشوند كه تنها و پوشش از چند دقيقه كوتاه سر مربوطهآيي را به

ني. گرداني جايش برمي و مه هم كه بله، درست، فشار هنجاري عجيبي براي پوشاندن موهاي سر، حتي به صورت نصفه

سوال اصلي دقيقا همين بود كه چنين تر آن است، شده وجود دارد، اما اين جواب مساله نيست، نوعي بازگويي روشن

ي پيش، چنين فشاري وجود دهه چهارپذير شده است وقتي در حدود فشاري هنجاري فراگيري چطور امكان



و فراگير نبوده است كم اين نداشته است يا دست ، حكومت چطور موفق به ايجاد چنين فشار چنين محسوس

و اعمال مجازات پاسخ اين سوال و باالتر نشان داديم كه چرا تصويب قانون هنجاري فراگيري شده است

مي نيست چراكه اين فشار هنجاري آن كم چنان فراگير از سوي عرف جامعه اعمال وبيش اصال متخلف شود كه

مال مجازات داشته باشد، پاسخ نه فشار هنجاري است نه ترس از مجازات، از قانوني وجود ندارد كه نياز به اع

 پس چيست؟

!؟حجاب مصونيت است

و بر، هستند كساني كه جدي و دقيق از ميان دوستانِ دور و از قضا فرضيه تر به اين سوال فكر كرده تر هم اند ي جالبي

كر اند، فرضيه طرح كرده است بلكه دن رعايت قانون حجاب اتفاقا كار خاصي نكردهشان اين است كه حكومت براي فراگير

ي دوستان اين است اي از انجام كارهايي ضروري خودداري كرده است، منظور كدام كارهاست؟ فرضيه به طرز هوشمندانه

بي كه حكومت با بي و آزارهاي احتمالي، به چنين موفقيت اعجاب حجاب در برابر آسيب دفاع گذاشتن زنان نگيزي در برا ها

بيي جالبي است، ساده فرضيه.ي نهادينه كردن قانون حجاب دست پيدا كرده است زمينه به اش اين است كه زنانِ اعتقاد

مي حجاب وعكنند در صورت فكر و آسيب مواجهه با مزاحمتدم رعايت حجاب و حق هيچهاي احتمالي، ها گونه اعتراض

چ چهشكايتي به محاكم قضايي نخواهند داشت و بسا ون پيش از آن خودشان با نقض قانون خود را در جايگاه مجرم

و مقصر اصلي قرار داده آ. اند متهم بي ها علينبنابراين ي در حوزهآناجبارا به رعايت به حجاب، اعتقادي شخصي رغم

و در نظر اولي جال رضيهف. مند شوند اند تا بتوانند از حقوق شهروندي مشابه با زنانِ باحجاب بهره عمومي تن داده ب

مي كننده قانع و كنكاش بيشتر نشان خواهد داد كه باور به چنين فرضيه رسد اي به نظر اي نه پاسخ سوال اما اندكي تدقيق

. حجاب استهاي سياستي هاي اصلي موفقيت جمهوري اسالمي در زمينه بلكه اتفاقا يكي از نمونه

بي: كنيدبار ديگر استدالل باال را مرور يك و مزاحمتدفاع ماندن در برابربياعتقاد به حجاب از ترس زنان ها

آيا اين. اند، به رعايت قانون حجاب تن دادهآزارهاي احتمالي كه البد در صورت بي حجابي روندي فزاينده خواهد داشت

ها حجاب شما را از مزاحمتايدئولوژيك نيست كه حجاب مصونيت است؟ي بندي ديگري از اين برساختهل صورتاستدال



شان دنبال كه چشمدارد هم به صورت مستقيم از طريق رفع شبهات براي مردان حريصيو آزارهاي احتمالي مصون مي

آ لقمه و و هم به صورت غيرمي حاضر و برخورداري از حقوق شهروندي مانندماده است حق ستقيم از طريق مجرم نبودن

و واقعي است؟ بياييد.برخورداري از محاكم عادالنه اما چنين باوري نسبت به واقعيت تا چه حد حاصل تجربيات مكرر

و برمان بيندازيم ببينيم چند نفر را مي شناسيم كه تجربيات واقعي از اين مثل مورد ترس از مجازات يك نگاهي به دور

و آسيب حجابي دچار مزاحمت دست داشته باشند يعني به دليل بي ب ها و بعد هم در مراجعه به محاكم هايي شده اشند

و آيا نمونه. شان به جايي بند نبوده باشد قضايي دست هاي مشهوري از اين نوع وقايع وجود دارد كه دهان به دهان گشته

ت و سرنوشت مشابهي شوند؟ اصال آيا چنين چيزي منطقا كه ممكن است دچار مشكالت ها انداخته رس را در دل آدماين

مي داشته است؟ آيا يك محكمهامكان وقوع و خواست پيگيري قضايي را از شما دريغ كندي قضايي تواند حق شكايت

و لذا مجرمي ديگري در حوزهچون  ايد؟ آيا نقض قانون توسط يك شهروند به ديگر، شما خود دچار نقض قانون شده

آي شهروندان اجازه مي ا غير از وضعيت دفاع از خود كه در محاكم دهد هر نوع جرم ديگري را در حق او مرتكب شوند؟

و اذيت قرار دهند؟ پاسخ تمام اين نياز به اثبات دارد، شهروندان مي تواند ديگري را به صرف ارتكاب جرم مورد ازار

و فصل نقض قانون را به خود شهروندان واگذار كند چون در اين ها منفي است، يك دستگاه قضايي نمي سوال تواند حل

ن ميه فقط كاركرد وجودي خود را زير سوال برده است بلكه مهمصورت شود انتظار داشت كه با واگذاري تر از آن،

يا(كنندگان قانون حجاب به ديگر شهروندان، به تدريج سنگ روي سنگ بند نشود چون البد هركس مجازات نقض

و اعضاي خانواده مي)اش نزديكان و برخ تصميم ورداري از يك دادگاه عادالنه در مورد متهم، گيرد در نبود حق شكايت

و گسترش شخصا او را مجازات كند كه به دور بي شد اي از خشونت يابنده پايان آن خالصه. ها منجر خواهد نهي كالم كه،

و واقعي در تاييد استدالل باال به چشم نمي و تجربيات مكرر مي فقط شواهد كرد خورد بلكه حكومت قاعدتا حتي اگر اراده

بي نميهم  و مزاحمت توانست زنانِ دفاع بگذارد،بيحجاب را به دليل نقض قانون، در برابر رخداد جرائم ديگري مانند آزار

و به خصوص اين مجازات تنها از سوي مرجع قضايي قابل اعمال است نه از  سوي هر جرمي مجازات مشخصي دارد

. ديگر شهروندان



و واقعي استي اين استدالل خيلي بيش از اين اين، شواهد زير سوال برنده گذشته از و. ها فراگير از جمله زنان

از حجاب نيستند اما حجاب دختران زيادي كه گرچه بي و به همين دليل هم شان مطابق با استانداردهاي حكومت نيست

مي سوي گشت و منطبق با واقع باشد، بايد نسبت مواجههقاعدتا اگر استدالل باال. شوند هاي ارشاد بازداشت ي اين زنان

و آزارهاي احتمالي دختران با آسيب باشد البد از اين جهت كه كمتر كسي در ميان آنان هست بيشتر به طور معناداري ها

و محاكمه و خواستار بازداشت اما.ن شودي فرد آزاررسا كه رو داشته باشد با آن سرووضع به محاكم قضايي مراجعه كند

و آسيب. چنين فرضي حتي سر سوزني پايه در واقعيت ندارد و دخترانِ به اصطالح نه نسبت آزارها ها در ميان زنان

و نه مهم و دخترانِ باحجاب بيشتر است تر از آن، به فرض رخداد آزار حكومت بدحجاب به طرز معناداري نسبت به زنان

كمربوطه، امكانات اين افراد براي مراجع هر دوي اين. متر استه به مراجع قضايي نسبت به ديگران به طرز محسوسي

و غيرواقعي استها فرض جالب است كه همان فعالين حقوق زنان كه در اغلب موارد مخالف قانون اجبار حجاب. نادرست

و با استناد به پژوهشهستند، مكرر كه هاي متعددا آنبرخالدرصدد نشان دادنِ اين نكته هستند ي برساختهچهف

و جاانداختنِ آن است،» حجاب مصونيت است« و درصدد القاء و ميزان دريافت ازار فرض ارتباط معنادار ميان نوع پوشش

و غلطي است كه. مزاحمت جدي به كل فرض غيرواقعي و چنين تصويري از جامعه به عنوان فضايي ناامن چنين ارتباطي

و زياد زنان مختلف، سيگنالي از آنان بر موجه بودن اق مترصد فرصتمردانِ بسياري در آن حاضر به ير اند تا با پوشش كم

و سريع مشغول عمليات مربوطه شوند، چنين به خطر بودنِ دست زدن يا به هرحال كم و مزاحمت دريافت كنند آزار

و ايدئولوژيك  بهاست كه يكي از پايتصويري از جامعه، يك تصوير برساخته  ايدئولوژيك مانند هاي ناي برساختههاي اصلي

ميحجاب ها البته اين)احيانا الزم است تذكر دهم كه ايدئولوژيك فحش نيست؟(دهد به مثابه مصونيت را تشكيل

و ارتباط حرف و فرهنگ ايراني هاي برساخته ميان نوع هاي جديدي نيست، اين تصورات غيرواقعي نسبت به جامعه

و آزارهاي احتمالي  و ارتباطپوشش باو ارتباط متقابل اين تصاوير ايدئولوژيك را بيان كردم هاي برساختههاي غيرواقعي

و كال مخالفان قانون تا نشان دهم كه بيان اين استدالل از سوي زنانِ بي مياعتقاد به حجاب تواند حجاب، تا چه حد

و البته مصداق موفقيت غيرقابل انكار حكومت در نهاد تعجب آيا واقعا. اش باشد ينه كردن اصول ايدئولوژيكبرانگيز

و مخالفانِ  و موافقان حجاب، بلكه در ميان منتقدان موفقيت بيش از اين ممكن است كه شما نه فقط در ميان حاميان



و به تبع برساخت حجاب به عنوان مصونيت را نهادينه سرسخت حجاب اجباري اين تصاوير برساخته از ناامني جامعه

بهكني و مخالفان حجاب نيز به رعايت آن در حوزهاي گونهد به كه حتي همين نامعتقدان ي عمومي تن دهند چون

و اسيب نظرشان مي بي رسد در صورت عدم رعايت حجاب در برابر ازارها در هاي جدي و حجاب، حتي دفاع هستند

و نيمه مي همين شكل نصفه آن اش و آسيب تواند از! جدي مصون بدارد هاي ها را از اين آزارها باور كردني است اين حد

و برساخت  هاي ايدولوژيك در اذهان مخالفانِ دو آتشه؟ موفقيت در نهادينه كردنِ تصاوير

شود، حكومت نه فقط هاي حجاب به همين موارد محدود نميي سياست هاي حكومت ايران در زمينه اما موفقيت

آن است توانسته ي عمومي به سمت صفر ميل ان نهادينه كند كه تعداد متخلفان از آن در حوزهچن رعايت قانون حجاب را

بي توانسته فشار هنجاري كند، نه فقط و نه فقط توانسته حجابي در حوزه فراگيري نسبت به ي عمومي ايجاد كند

و مخالفان سرسخت برساخت  نيز حجاب اجباري هاي ايدئولوژيك مانند حجاب به مثابه مصونيت را در اذهانِ نامعتقدان

و كم در كالن يكدستي نسبي را بر پوشش نيمي از شهروندان جامعه، دست بلكه توانسته استنهادينه كند، شهرها

از فراگيري پوشش مانتو شلوار يا چادر در مقابل حذف يا انگشتمنظورم. شهرهاي بزرگ حاكم كند شمار بودن انواعي

و دامن.در ميان زنان با حجاب رايج است كه در بسياري از كشورهاي مسلماناست پوشش  و بلوز هاي بلند يا كت

كت دامن و بلند به همراه شلوار يا با هاي بلند هاي بلند يا حتي بلوزهاي گشاد شلوار به همراه روسري تر از حد معمول

در ايران حذفي عمومي ها به كل از حوزه پوششي اين مسلمان در بسياري كشورهاست، همه هاي رايج زنان حجاب

هم به خصوص حذف دامن به عنوان پوششي مشخصا زنانه كه از قضا در شكل بلند آن پوشيده. شده است تر از شلوار

كه–ي طنزآميز نكتهكند، حذف عجيبي است، هست چون برخالف شلوار شكل پا را نمايان نمي در تراژيك اين است

زنديگر از كشورهايي يكي و نبايدهاي حكومتي همراه استكه مشابه ايران حجاب ، اين پوشيدن يعني سودان ان با بايدها

پوشيدن دامن به هر شكل آن در زير مانتو حتيو در مقابل در ايران، شلوار از سوي زنان است كه با مجازات روبرو است

مي به همراه جوراب و كامال پوشيده، جزء مصاديق بدحجابي محسوب كه هاي بلند گشاشود هاي ارشاد پيگيريتز سوي

و محدود حكومت چطور موفق به حذف اين پوشش. شود مي و حتي رايج در ميان زنان مسلمان ديگر كشورها هاي ممكن



و شلوار آن(شد؟ كردن آن به چادر يا مانتو چه تازه و و چه و رنگ و گشادي واقعا) هم با استانداردهاي خاص بلندي

ش چطور چنين يكدستي نسبي هايي از بدن نبود كه مساله حجابي يا برهنه بودن بخش از كي ديگر اين بيد؟ اي محقق

و خيره بود بلكه با پيشروي اند، اگر شكل خود كننده، اعضاي بدن حتي وقتي كامال با لباس پوشيده شده هايي عجيب

وچنين شوند، را از پشت پارچه نمايان كنند، مصداق بدحجابي تلقي مي و حذف محدود كردن پوشش يكدستي نسبي

در هاي فزاينده پيشرويبه الگوهايي خاص، چنين   چطور محقق شد؟به نوع پوششي خاصتحميل استانداردهااي

به كنار، حكومت حتي رايج است ديگر كشورهاي مسلمان هاي پوشش كه در ميان زنان حذف انواع سبك

وي است الگوهايي از پوشش را كه تا همين دو سه دهه توانسته باحجاب در ايران رايج بوده پيش در ميان زنان مذهبي

كم تغيير دهد به گونه است كمتر از بيست سي سال پيش،. حجابي يا بدحجابي جلوه كند اي كه آن الگوها امروز شكلي از

و نه پوشيدن شلوار؛ به جاي سر كردن روسري مهارتي وجود نه سر كردن روسري در زير چادر اين داشت به همه رايج بود

كش"رو گرفتن"نام  كه بعيد است دختران چادري امروز چيزي از آن مهارت روي سر نگه داشتن چادر بر روي سر بدون

و توانايي و تنها با يك دست، بعيد است دختران چادري امروز چنين مهارت اي را به ياد داشته چادر يا روسري در زير آن

چ ادر سر كردن به دليل الزامات عملي حضور بيشتر در جامعه بوده است يا هر باشند دقيقا به اين دليل كه كل سبك

و حاال روسري به جزء ضروري پوشش حتي براي زنان چادري چيز ديگر ، كل سبك چادر سر كردن تغيير يافته است

و چادري در همين بيست سي سال پيش،. تبديل شده است  پوشش پا به جاي شلوار، ايضا براي زنان مذهبي

ميبلندي هاي جوراب آن بود كه تا زير زانو و نازكي و بحث از كلفتي را آمد و فروشنده ها بحث كشداري ميان مشتري

به پيش مي و مطمئن شدن از كلفتي قابل قبول آن آورد تا حدي كه هنگام خريد، داخل كردن كف دست در جوراب

ها در بازار وجود دارد بلكه امروزه نه فقط كمتر نشاني از اين جوراب.ج بوداي كه پا در آن نمايان نباشد، امري راي گونه

و دختران چادري ساپورت پوش كه نوعي جوراب شلواري بسيار كلفت محسوب مي  در زمستان گذشته شود، زنان

و بازداشت رغم داشتن چادر تنها به واسطه علي سي پوشيدن ساپورت حتي در زير چادر با خطر تذكر هاي وي گشتاز

و مادر بزرگ ارشاد و هاي ما در زير چادر كلفت مواجه بودند، يعني پوششي براي پا كه به مراتب از پوشش مادر تر



مي پوشيده چطور حكومت توانست چطور چنين اتفاقي افتاد؟. شود تر است، امروزه به عنوان شكلي از بدحجابي تلقي

در آن بد وي كند كه باحجابي هميناستانداردهاي پوشش پيشرتحميل چنان حجابي معرفي چند سال پيش را شكلي از

 كند؟

هر حجابي را به كل از حوزه چطور حكومت ايران توانست ظرف سه دهه نه فقط بي ي عمومي حذف كند بلكه

دي جا كه بسيار از پوشش روز در تحميل استانداردهاي پوشش پيشروي كند تا ان گر هاي رايج در ميان زنان مسلمان

و مذهبي در همين دو سه دهه كم كشورها يا زنان با حجاب و بدحجابي جلوه دهد؟ واقعاي پيش را مصداقي از حجابي

و غيرقابل دركي در حوزه هاي خيره حكومت ايران چطور به چنين موفقيت ي حجاب دست يافته است؟ كننده

مس اميدوارم روشن باشد كه اين متن به دنبال ارائه و اله نبوده است بلكه با ارزيابي انتقادي پاسخي پاسخ به هاي رايج

مي. محتمل از سوي شهود عاميانه به دنبال طرح درست مساله بوده است دو به نظرم يكي از داليلي كه باعث شود هر

و مخالف آن، به نظرم يكي از داليلي كه حامي دخالت حكومت در حوزه طرف اعم از اين كهي حجاب باشند يا منتقد

به يابي به اهداف شود هر دو دسته از دست باعث مي شان ناكام بمانند وضع مطلوبسمت شان در تغيير وضع موجود

و پذيرش پاسخ و نقاط ابهام هايي است كه در اين متن سعي كردم كاستي طرح نادرست مساله .شان را روشن كنم ها

و چگونگي موفقي مي هاي حكومت در حوزه حجاب كه باالتر شرح دادم،تخواهم بگويم تبيين يا توضيح چرايي

مي تبيين اين موفقيت و منتقدان دخالت حكومت در حوزه ها براي.ي حجاب مفيد باشد تواند براي هر دو گروه حاميان

آن كردن فرآيند موفقيت حاميان با آگاهانه و خطاهاي پر هزينه براي نزديك آميزي كه رخ داده است تر ها را از آزمون

مي كردن وضع موجود به وضع مطلوب آن شان باز و براي منتقدان نيز با طرح درست مساله، شان ها را به نقاط ضعف دارد

ميدر تغيير وضع موجود  مي. كند آگاه رغم تواند پاسخ اين سوال احتمالي منتقدان را بدهد كه چرا علي اين تبيين مثال

و گرفت تحقيرآميز بودن گشت شدگان تحميلي رواني زيادي را به بازداشت اي كه هزينه گيرهاي سليقهو هاي ارشاد

هاي ارشاد شكل نگرفت؟ به نظرم اي در برابر گشتو جدي يافته ها هرگز هيچ مقاومت سازمان كند، چرا با وجود اين مي

و مخالفان دخالت حكومت در حوزه رااي حجاب كمتر توفيقي در تغيير وضع موجود داشته منتقدان ند چون مساله



هاي حجاب همراهي سياست اش در حوزه با حكومت در مورد شكست ها به شكلي عجيبنآ اند؛ درست طرح نكرده

آن اند غافل از اين شده مي چه حكومت اسم كه و تحقق نوعي پيشروي فزاينده در حوزه اش را شكست ي گذارد، نماد

و يكدس .سازي پوشش استتتحميل استانداردهاي حجاب

ب در عين ميحال ته نظر و قابل قبولي از موفقيترسد اگر گفته به دست داده شود، هاي پيش بيين موجه

و حاميان دخالت دولت در حوزه شد حكومت و مخالفان از آن منتفع خواهند ميآن.ي حجاب بيش از منتقدان توانند ها

ب ازا موفقيت همراه بوده است، سياستبا آگاهي دقيق از فرآيندي ناخودآگاه كه هاي بعدي خود را با الگو گرفتن

و موفقيت هاي گذشته، بهينه موفقيت آن. تر طراحي كنند آميز تر و خالصه كه از به دست دادن چنين تبييني حكومت

مي دخالت آن در حوزهحاميان  ميي حجاب سود بيشتري و آگ برند چون دست باال را دارند و توانند با اهي دقيق از چند

. شان نائل شوند يابي به اهداف هاي آتي در دست آميز قبلي، به موفقيت چون فرآيندهاي موفقيت

ي واقعيت نيست؛ حجاب متمركز بود اما اين همهي هاي حكومت در حوزه ين متن بر روي موفقيتا:1نوشت پي

و اند ها به بار آورده اي است كه اين سياست پيامدهاي ناخواسته، ماندوجهي از واقعيت كه به كل در اين متن ناگفته باقي

مييب نيز پيامدهايي حجا لت حكومت در حوزهحاميان دخاحتي در نظر خود چراكه اين روند نامطلوب به شمار

و نيت كننده نقض بسياري موارددري ناخواستهپيامدها . اند بودهي حجاب حكومت در حوزهت دخالي اوليهي اراده

مي توجهي به يك وجه ديگر از واقعيت مورد بحث هم نامنصفانه است، اينبي:2نوشت پي رسد اين فقط كه به نظر

و خيرهي اسالمي نبوده است كه به چنين موفقيتجمهور ي هايش در حوزهي سياست اي در زمينه كننده هاي عجيب

در هايي متفاوت در حوزه رضاشاه هم توانست با سياست. حجاب دست پيدا كرده است ي حجاب تغييرات ماندگاري را

صو. سبك پوشش زنان ايراني موجب شود ميمنظورم حجاب به معناي پوشاندن از رت است كه به نظر رسد به كل

ا حوزه آن ين درحالي است كه يك زمانيي عمومي در ايران حذف شد كه پوشاندن صورت كشف حجاب چنان جدي بود

دن صورت در در متون تاريخي نه به معناي نپوشاندن موهاي سر يا ديگر اعضاي بدن بلكه مشخصا به معناي آشكار كر

ياا. جلوي مردان نامحرم به كار رفته است ين معناي حجاب هنوز هم در بسيار از كشورهاي مسلمان از جمله زنان افغان



رسد پوشاندن صورت حتي در ميان زنان مذهبي نيز نوعي بسياري از كشورهاي عربي رايج است اما در ايران به نظر مي

ميمي. كند افراط ناموجه جلوه مي ون در ايجاد تغييرات ها در ايرا رسد به داليلي حكومت خواهم بگويم به نظر ماندگار

.اند از رضاشاه گرفته تا جمهوري اسالمي پوشش شهروندان به ويژه زنان موفقسبك در نهادينه 

بهن باشد كه من در اين متن له يا عليه قانون حجاباميدوارم روش:3نوشت پي در طور كلييا تر، دخالت حكومت

و منتقدان قانون فعلي حجاب هر كدام استدالل استدالل نكردهي حجاب حوزه از ام، حاميان هاي خاص خود را دارند،

هاي ناظر بر پيامدهاي اجتماعي؛ بنده هم نه كه در اين ميان موضعي نداشته ديني گرفته تا استدالل هاي درون استدالل

ه و مستدل كردن آن نبوده استباشم اما نشان دهم كه فارغما در اين متن سعي كرده. دفم در اين متن شرح آن موضع

كه به واقعيتدوباره حجاب چه موضعي داشته باشيم، توجهي دخالت حكومت در حوزهي كه درباره از اين چون هايي

ميمعموال  بيكنند بديهي جلوه مي، مورد دو توجه به اين واقعيتگيرند، توجهي نيز قرار و طرح درست مساله براي هر  ها

ود و ثمربخش تواندميي حجاب دخالت حكومت در حوزه منتقدانسته حاميان .باشدروشنگر


