
 

پوشش و قدرت

.است بوده آن قانونی الزام و اجبار و حجاب مسأله ما جامعه اجتماعی چالشهای از يکی قطع طور به 1396 پايان به رو ساِل اخير چندماهه در

حرمت حفظ و نظام برای دلسوزی سر از يکی و باشد شده داغ هم حکومت اهل روحانيان خود ميان حتی بحث که است شده جدی آنقدر ماجرا االن
ً. گرفت سخت بايد بگويد و کند متهم فقهنشناسی به را مقابل طرف حکومت، ابهت از پاسداری برای ديگری و نگيريد سخت بگويد اسالم ورود طبعا

را خودم هم من دارد، مهمی اخالقی ابعاد و اجتماعی جنبههای ماجرا اين چون اما دارد را خودش گرفتاریهای و دشواریها داغی بحث چنين به
ً بنويسم معمول سياسی دعواهای به ورود بدون و مستدل امکان حد تا میرسد ذهنم به زمينه اين در را آنچه و بپردازم آن به میدانم موظف اخالقا

حل آسانتر چهبسا و باشد شده تقرير روشنتر دستکم مخاطبان ذهن در شود بغرنج بسيار میتواند که مسألهای باشم کرده کمک خود حد در شايد تا
.شود

هدايت غزاله مفهومی- هنری آثار از يکی تفسير و تأويل بهانه به يادداشتی در پيش سال چند. نيست ديروز و امروز ماجرای البته ماجرا اصل
را راستش اما. میکنند آشکار را خود که نشنود را موهايی صدای و بزند قدم تهران مثل شهری خيابانهای در کسی نمیشود ديگر که بودم نوشته

اين در تحول و تغيير روند نمیکردم فکر گفتهام سخن ماجرا اين از پيشتر که بودهام کسانی جزء و نوشتهام را يادداشت آن که هم من خود بخواهيد
يا باشيم داشته خوش نه، يا بخواهد دلمان. شود بلند اندازه اين زودی اين به بودم گفته سخن آنها از که موهايی صدای و بگيرد شتابی چنين حوزه

برنامه و ذهنی آمادگی تغييرات اين برای اگر و است تغيير حال در چشمگير سرعتی با گوناگون علتهای به پوشش حوزه در ما جامعه عرفيات نه،
از صرفنظر. شد خواهيم روبرو هستيم شاهدش اکنون آنچه از بيش گرفتوگيرهايی با حوزه اين در باشيم نينديشيده آن به و باشيم نداشته فکری

ً اجتماعی حوزههای در مسأله صورت کردن پاک چون کنيم، فکر آن به بايد باشيم داشته مسأله اين به راجع که موضعی هر بدترين هميشه مسلما
.است راهحل

تعبير به که رضاشاه روزگار در اجباری" حجاب کشف "زمان از کنم؛ شروع گذشته از را ماجرا فعلی، وضعيت از درکی به رسيدن برای بدهيد اجازه
و بودند سنتی پوشش تغيير حال در خود مردم از گروهی زمان آن در. بود شهروندان زندگی در حکومت جانب از" مدرن مداخلهای "صادقی فاطمه
روند در بدهيم انصاف اگر که (حکومت. نداشتند تغييری چنان به تمايلی و عالقه – حکومت آن خود در کسانی جمله از – ديگری عمده گروه

در گرفت تصميم علت، هر به ،"پدرساالرانه "اشتباه يک در) داشت توجهی شايان بهراستی دستاوردهای خود زمان در سرجمع مملکت نوسازی
داشت خودش جديد دوره در البته و بود جاافتادهای تاريخی و اجتماعی طبقهبندی بر مبتنی که را نظامی و کند دخالت زنان پوشش نحوه

مقاومت با تصميم آن نداشت وجود ناگهانیای کالن تغيير چنان برای بستری که آنجا از. دهد تغيير بیمحابا و ناگهان میکرد تغيير آهستهآهسته
به شد ناگزير خود تسلط دادن نشان برای حکومت میکشيد چالش به را حکومت قدرت ناخواسته، يا خواسته مقاومت، اين که آنجا از و شد روبرو

نسبت برش و دور کاردانان و او حکومت که دستاوردهايی همه بهرغم و رفت رضاشاه. میدانيم همه هم را نتيجه. آورد روی قهرآميز برخوردهای
تصميم. بود مردم پوشش در حکومت مداخله و اجباری حجاب کشف زخم همان ماند مردم خاطر در همه از بيش آنچه داشت پيشين حکومت به

ً چون بود اشتباه رضاشاه حوزه از که او حکومت عهده از نه آن، کنترل که کرد تعريف قدرتش نشانه مثابه به و سياسیاش اقتدار نماد را امری اوال
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ً و) است الزم مأمور جامعه افراد تعداد به مردم لباس کنترل برای که ساده دليل اين به (است بيرون حکومتی هر توانايی در اينکه مهمتر و ثانيا
آن به بخشهايی در که نوسازی فرايند همان با بود تقابل در کامل طور به ورود اين و شد وارد آنها شخصی حريم و مردم زندگی خصوصی حوزه

حکومت مداخله که حالی در کرد، تعريف ايران تجدد نشانگان مجموعه از نشانهای منزله به را حجاب کشف حکومت، ديگر عبارت به. بود مشغول
ميان از اجباری بیحجابی شدن ملغی و او رفتن با باره، اين در زمان آن در رضاشاه حکومت اشتباه تصميم تبعات. بود تجدد خالف خود امر اين در

بازنمايی وارونهشده گونهای به را قدرت آن نشانهشناختی نظام و شود بازتعريف ديگر صورتی به ديگر زمانهای در تا ماند باقی قدر آن بلکه نرفت،
.کند

ً و پوشش "از دارم چرا که بدهم پاسخ نوشته اين خوانندگان از گروهی مقدر پرسش اين به بايد مرحله، همين در و بحث ادامه از پيش االن، قاعدتا
ً بود کرده امر آن به رضاشاه حکومت آنچه که نيست حواسم و میگويم سخن" قدرت به بحثمان تاريخی فرايند در اکنون آنچه و بود" حرام "شرعا

ً بلکه هست، موضوع اين به حواسم فقط نه. است شرعی" واجب "رسيدهام آن درگيريم آن با اکنون و اينجا ما که ماجرايی اينکه تأييد در اصال
.کنم استناد مباح و واجب و حالل و حرام همين به میخواهم است قدرت نشانگان ماجرای

داشتن که میکنم حرکت پيشفرض اين پذيرش بر مبتنی کامل طور به بحث، پيشرفتن برای من: کنم شروع اينجا از را باب اين در بحث بگذاريد
ً متعارف حجاب اين در که تاريخیای مباحث از اينجا در يعنی. است شده گناه مرتکب نکند رعايت را پوشش از حد اين که هر و است واجب شرعا

میکنم نظر صرف- است شده بالموضوع بردهداری الغای با که کنيز و حره ميان تفکيکی مثابه به حجاب به اشاره جمله از – است مطرح باره
)قابل احمد آراء نمونه برای (نمیگيرم نظر در میدانند کمتر را حجاب حد که را کسانی فقهی آراء ،)ترکاشوند اميرحسين پژوهشهای نمونه برای(

عدم بنابراين و ندارد غيراخالقی الزمهای گردن و سر نپوشاندن که است اين استداللشان که نمیشوم دينی نوانديشان از دسته آن موضع متعرض و
در. گشت خواهم باز ادامه در شرعی حکم اين و اخالق نسبت به هرچند ؛)دباغ سروش مباحث نمونه برای (نمیکند ايجاد مشکلی حجاب رعايت

و میدانيم همه که حدودی با و معنا به و بپوشانند غيرمحارم از را خود موی مکلفاند مسلمان زنان که میگذاريم حداکثری حکم اين بر را بنا اينجا
.است شرعی واجب و تکليفی حکم حجاب رعايت که میکنيم حرکت مبنا اين بر يعنی کنند، رعايت را حجاب میشناسيم

فقه در جرم و گناه رابطه هست؟ هم" جرم "يا است" گناه "تنها پيشگفته مفروضات همان بر بنا حجاب رعايتنکردن آيا که است اين پرسش حال
ً مستوجب اسالمی فقه بر بنا آنچه هر يعنی. است مطلق خصوص و عموم رابطه منطق اهل اصطالح به اسالمی اما هست هم گناه است حد مثال
من اشّد الغيبه "که شنيدهايم ما همه اينکه با نمیکنند، تعزير يا نمیزنند حد غيبتکردن واسطه به را کسی مثال و نيست صادق حکم اين عکس

که کسانی برای بايد پس باشد بوده سنگسار مواردی در يا تازيانه زنا حکم چنانچه که بگيريم نتيجه بايد کنيم خلط هم با را مفاهيم اين اگر". الزنا
لحاظ به و مذموم امری عنوان به غيبت. است نادرست بهکلی معالفارق قياِس اين که صورتی در باشد، شده صادر شديدتر حکمی میکنند غيبت

آن به نيست بنا شرع حاکم و است نشده گرفته نظر در شرع در دنيوی مجازاتی آن برای اما است شده نکوهش شدت به اسالم در قبيح اخالقی
ً هم حجاب. دارد را وضع همين – شده اشاره آنها به قرآن در صراحت به گاه که – هم ديگر گناه بسی. کند رسيدگی قانون تصويب از پيش تا ظاهرا
ً. است میشده تلقی مقوله همين از اسالمی جمهوری در آن بودن الزامی سلسلهمراتب و عرف آن، اجرای ضامن و ناظر دورهها اغلب در قاعدتا

ً شرعی واجب اين نکردن مراعات اسالمی شريعت بر بنا اما است، بوده خانوادهها بر حاکم اين تأييد در. بيشتر چيزی نه و است بوده گناه صرفا
جزو هيچيک فیالواقع که شده گرفته نظر در مجازات دو نکنند رعايت را حجاب که کسانی برای فعلی قانون همين مطابق که بس همين نکته

يا آن رعايت عدم مجازات اسالمی جمهوری در حجاب فعلی قانون بر بنا نيست؛ اينها مانند و بلد نفی يا تازيانه قبيل از شرعی معمول مجازاتهای
در گشت، خواهم باز دوباره آن تغيير يا حفظ لزوم و قانون اين به. مدرن است مجازاتهايی فعلی صورت به دو هر که نقدی جريمه يا است زندان

میدانيم همگی مثال طور به يعنی (جرم و گناه ميان است بوده تفاوتی تاريخ طول در و همواره که است موضوع اين کردن روشن غرضم مرحله اين
و ،)نمیکنيم نقدی جريمه يا نمیاندازيم زندان شده معرفی" گناه "قرآن روشن بيان به که ظن از قسم آن بابت را کسی ولی" اثم الظن بعض اّن "که

امری و است آن حکومتی و قانونی دانستن جرم بر مبتنی که آن بودن گناه بر مبتنی نه هم روزگار اين در ما جامعه در حجاب رعايتنکردن مجازات
در االن که هم دعواهايی و است شده تعريف اسالمی جمهوری در قدرت نشانگان مجموعه از جزئی مثابه به دورهای در حجاب حقيقت در. متأخر

که است مسلمانی کدام وگرنه آن، بازنمودهای و قدرت سر بر است سياسی دعواهايی کرد خواهم اشاره چنانکه است برقرار آن با مخالفت يا موافقت
ً نداند ً اسالمی حجاب نکردن رعايت در کتاب اهل مثال اساسیمان قانون در شناختهشده و رسمی دينی اقليتهای فقط نه ما که حالی در آزادند، شرعا

را پوشش اين میکنيم مکلف نيستند حکومت اين شهروند و میشوند ايران وارد که هم را خارجیهايی بلکه نگذاشتهايم آزاد زمينه اين در هم را
نمیکنم گمان). میرفت آسمان به فريادمان کنند تحميل ما به را پوشششان میخواستند کشورها ديگر فرض به اگر که صورتی در (کنند رعايت
باب در سخنم و میگويم چه میداند باشد، آشنا هم شرع احکام با و باشد داشته دينی تربيت کس هر باشد، باره اين در بيشتر توضيح به نيازی
نيست اسالم در حجاب بگويد کس هر که استدالل اين با فقها برخی اينکه متأسفانه. است مبحثی خلط چگونه به ناظر آن حکومتی الزام و حجاب
ما مدرسی تربيت که میدهد نشان تنها میدهند پاسخ حجاباند وجوب به قائل خود که فقيهانی ديگر حتی و مباحث گونه اين به است چنان و چنين

اين به است، کرده افت دانشگاهیمان تربيت اندازه به بياورد پديد پروردهای استداللی و منطقی لحاظ به ذهنهای دستکم میتوانست روزگاری که هم
اين درک در ناتوانی و ديگر بحثی آن از حکومتی مراقبت لزوم و است بحث يک اسالم در حجاب وجوب کردم اشاره که همانطور که ساده دليل

هم را روانشناختی عللی مبحثها خلط اين پس در که بگويم صادقانه البته. است استداللی ساده بحث يک منطقی مقدمات فهم در ناتوانی تفکيک
"روانشناختی پيشا "را آن من که باشد مرحلهای در هم ما ذهن و باشد شده تعريف حکومت قدرت نشانگان زمره در حجاب اگر. ديد میشود

ً و باشد نداشته را تمايالتش و محدوديتها و خود تحليل توانايی يعنی (میخوانم آن تحديد و تهديد ترس از) باشد مانده ناخودآگاهش بند در کامال
ً استداللهای چنين دام به است ممکن قدرت نشانگان .بيفتيم هم معيوبی منطقا

معمول طور به آنها. کردم مطرح که است مالحظاتی به علم با حجاب الزام قانون بر اصرارشان و واقفاند فوق تفکيک به که هستند هم کسانی اما
يا دارد، پی در اجتماعی آسيبهای و میشود جنسی تحريک موجب حجاب رعايتنشدن: میکنند مطرح را آنها دو هر يا استدالل دو اين از يکی

ً سياق اين در. بگيرد را آن جلوی بايد حکومت که است غيراخالقی عملی حجاب نداشتن هم منکر از نهی و معروف به امر دينی تکليف از معموال
.کند کمک آنها آسانتر حل و مسائل شدن روشنتر به شايد که کرد مطرح را نکاتی میتوان هم زمينه اين در. میآيد ميان به سخن
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و دارد مختلف شرايط و عوامل بسياری به بستگی امر اين ديگر عبارت به زمينهمحور؛ شدت به است امری جنسی تحريک: است اين نکته نخستين
دولت يا طالبان زمان افغانستان مانند بگيريد نظر در را جامعهای. ندارد مدخليتی فینفسه آن در بانوان موی نپوشيدگی يا پوشيدگی نمونه عنوان به

را مسأله دو باز باشد شده مخفی هم گونیمانند لباسهايی زير اندامشان تمام و باشند پوشانده برقع زير را زنان اگر. داعش مستعجل خوشبختانه
و شرايط چنان در قضا از و باشد" تحريککننده "میتواند(!) تحليل و مقايسه همچنان نيز گونی و برقع آن زير از اينکه يکی کرد، حل نمیشود

گسترش بسيار ذهنی درگيری و تخيلورزی دامنه همچنانکه میشود، نحيفتر بسيار جسمی تحريکپذيری آستانه محروميتهايی و محدوديتها
میگفتند حجاب عللالشرايعی بحث تکميل برای تالش در و سادهدالنه اما صادقانه باوِر سر از مومنين بعضی زمانی آنچه برخالف اينکه دوم. میيابد

موی فقط نه. دارد ارتباط" چشم عادات "به تنها مردان تحريک با آن نماندن يا ماندن پوشيده نسبت و ندارد خاصی ذاتی ويژگی هيچ زنان موی
تحريک" میتواند "مخالف جنس با برخورد در نباشد همجنسگرا کسی اگر که است واضح. دارد را حکم همين مردان و زنان بدن همه که بانوان

ميزان و عرفيات و ذهنی و بصری عادات به و است زمينهمحور کردم اشاره چنانکه نيست يا است محرک فضاهايی و امور چه اينکه اما شود
و هست پوششها کمترين پالژی در وقتی که است کرده بيان بهخوبی الياس نوربرت. دارد ربط جامعه هر عمومی عرصه در ميل مهار شدن درونی

هم وضع اين عکس. است مدنی تربيت فرايند از بخشی و ميل کنترل شدن درونی نتيجه وضع اين نمیافتد آنجا در خاصی جنسی اتفاق حال اين با
ً نداشتن يا داشتن بنابراين. باشد داشته پی در بدویتر رفتارهای و شديدتر حساسيتهای خود افراطی منعهای برخی حتی بسا چه و است ممکن کامال
ً پوشش از خاصی نوع رفتارها نحوه که است جنسيت به جامعه ذهنی اشتغال و" جنسيتزدگی "ميزاِن اين و ندارد جنسی رفتارهای به ربطی مستقيما

و چشم عادات جز ندارد ربط چيز هيچ به است مسألهآفرين کمحجاب يا بیحجاب خانمهای ديدن کسانی برای ما فعلی جامعه در اگر. میکند تعيين را
در محجبه خانمی مقنعه رفتن عقب کمی پيش دههای دو اگر و است بوده تغيير حال در شتاب به عادات اين سالها اين طول در اينکه کما. آنها ذهن

قابل امر اين اينکه خالصه. نمیکنند توجه هم است افتاده شالش که کسی به همانها االن میشدند خيره او به و بود غريب کسانی برای خيابان
ً پوشِش از خاصی نحوه که است تجربی اثبات و تحقيق ً سر مثال اجتماعی آسيبهای آمدن وجود به آن پی در و خام غرايز تحريک به ربطی الزاما
.ندارد

حکمی به ناظر که آنهايی: است دسته دو) دينی هر در (شرعی احکام. باشيم داشته نظر مد در را نکته چند است الزم هم دوم مالحظه درباره
و وجدان و فطرت يعنی. است اخالقی احکامی اينها مانند و نزن تهمت و نگو دروغ و نده فريب و نکن ظلم. نيست چنين که آنها و است اخالقی

آن زمره در احکام اين و بدهد تشخيص میتواند فیالجمله فرهنگی تفاوتهای از فارغ را امور برخی قبح و حسن آدميان اخالقی شهودهای
اسالم تعبديات از و ندارد اخالق به ربطی است حرام فطر عيد در گرفتن روزه يا است واجب صبح در نماز رکعت دو اينکه اما. میگنجد تشخيصها

را نوشته اين بنای من نوشتم هم پيشتر چنانکه. کند رعايت را آنها است مکلف بداند اسالم جزء را احکام اين و باشد مسلمان کس هر و است
ً (نمیکنم بحث آن وجوب درباره و است تکليفی احکام از زنان حجاب که گذاشتهام براين ً بحث چنين اساسا خارج من تخصص حوزه از فقهیای کامال
باشد چنين اينکه ولو که است اين میکنم مطرح که نکتهای بلکه ،)میپردازم دوم مرتبه مفهومی تفکيکهای به دارم تنها مقاله اين در من و است
خود دين مطابق بتراشد را صورتش و سر موی يا نپوشاند را سرش سيک مرد يک اگر. اخالقيات نه و است تعبديات مقوله از تکليفی حکم اين

الزم را مردان سر پوشش که مردمانی ديگر ما همه اخالقی شهود است؛ نداده انجام نادرست اخالقی لحاظ به کاری اما است شده حرام فعلی مرتکب
به يا (از بسياری اخالقی وجدان بیپروا و بهسادگی نمیشود و است مقوله همين از هم اسالم در زنان حجاب. است موضوع اين مويد نمیدانيم

ندارد اخالق به ربطی معنا اين به پوشش تفاوتهای. کرد متهم بیاخالقی به را همه بهراحتی و گرفت ناديده را جهان مردم) اکثريت دقيقتر عبارت
ربط اخالق به دينی امری اينکه الزمه. میرود فراتر فرهنگی متغير امور اين از که است ثابتی امور آن به ناظر اخالق. عرفيات با است مرتبط و

میشمرد خود آيين و دين احکام از جزئی را سر پوشاندن که سيکی مرد نکند، رعايت را آن دين آن به ملتزم فرِد که نيست اين البته باشد نداشته
حکم اين رعايت که برسد نتيجه اين به صادقانه آييناش و دين در بازنگری و بازخوانی در هست هم ممکن گرچه (بپوشاند را سرش است مکلف
ً که همانطور شق اين نکند؛ رعايت را حکم اين میماند سيک همچنان که حالی در و ندارد لزومی وقتی). نيست من بحث محل کردم اشاره مکررا
ً و است مقوله اين از هم اسالم در زنان حجاب بپذيريم ً يا نفيا کم هم آن درباره اجتماعی نگرانیهای ندارد ربطی گفتم که معنايی به اخالق به اثباتا
و است تحذير و دادن آگاهی برای منکر از نهی و معروف به امر. میشود روشن آن مورد در هم منکر از نهی و معروف به امر کاربرد و میشود

ديگر به منکر از نهی و معروف به امر به ناظر احکام رعايت با میتوانند حجاب به مقيد مسلمانان. است شده لحاظ نيز تأثير مانند شرايطی آن در
به مسلمين ديگر است شايسته باشد کردن غيبت حال در مسلمانی اگر. بکنند نمیتوانند اين از بيش کاری اما دهند، تذکر زمينه اين در مسلمانان

به موکول و ندارد حکومتی مجازات ولی است، گناه واجبات از بسياری ترک بکنند؟ میتوانند هم بيشتری کار آيا اما شوند، متذکر را مسأله نحوی
بزرگتر گناهی گناهان سلسلهمراتب در آن رعايت عدم نه و است باالتر نماز اقامه از واجبات سلسلهمراتب در حجاب رعايت نه. است اخروی عقوبت

جنسی مسائل زمينه در جامعه عرفيات مقوله از خود حقيقت در است کرده حساس و مهم اندازه اين گروهی نظر در را امر اين آنچه کردن؛ غيبت از
.است خورده پيوند هم قدرت نشانهشناسی نظام با حال که است

به و دارند معنی نشانهشناختی نظام و" ساختار " يک در فقط نشانهها و ها"دال "اينکه نکته نخستين. داشت نظر در بايد نيز را ديگر نکته دو يکی
آنها دادن دست جنسی، مرج و هرج بر دال زنان بیحجابی نشانگانی نظام و داللتی ساختار يک در. نمیکنند افاده را معنايی تنهايی به و خود خودی

هم هنوز و است بوده اخالق خالف صميميتی از حاکی مخالف جنس با رابطه در خطاب در کوچک نام ذکر و تحريکآميز، يا جنسی عملی مردان با
دادن دست ندارد، جنسی مسائل به ربطی اساس از بیحجابی ديگر ِداللی ساختار يک در. است نشانهشناسانه نظامهای از يکی فقط اين اما. هست
آن مبنای بر اگر. ديگر چيزی نه و است آشنايی از حاکی تنها کوچک نام ذکر و ندارد جنسی بار کمترين و است عليک و سالم فرايند از بخشی

ً هم اخير ساختار اين در میآيد، نظر به جنسيتآميخته و تحريککننده دوم نظام قبلی، ساختار حال در خيلی پيشين ساختار و نظام آن اتفاقا
میپسندد که را عرفياتی نظام دارد حق نمیرساند آزاری ديگران به که جايی تا کس هر نشود؛ سوءتفاهم. میرسد نظر به امور کردن جنسيتزده

آن در که ساختاری به بیتوجه را ها"دال "نداريم حق که است اين بود، آن بر تأکيد مثالها اين ذکر از قصدم و است، مهم آنچه اما کند، رعايت
را ديگران منطق و دنيا میشود باعث امر اين. کنيم معنی خودمان ذهنی ساختار و نظام در و خودمان دلخواه به میيابند، معنا و میکنند داللت
.بدهيم دست از را ديگران با مفاهمه توانايی و بفهميم اشتباه
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"عمومی حوزه "کردن قيد (کند کنترل عمومی حوزه در را آنها عرفيات و مردم پوشش که است میرسيده حکومت زور روزی اگر اينکه ديگر نکته

به جامعه از عظيمی بخش جهت هر به که بوده سبب اين به) است بوده خودشان اختيار به هميشه حال هر در مردم اندرونی که است جهت اين از
باعث آنچه. کند کنترل را دست اين از چيزهايی نمیتواند حکومتی هيچ وگرنه بودهاند، داده تن عمومی حوزه در عرفيات و پوشش آن رعايت
ساده کوچک فضاهای کنترل. مینامم" پيشاشهری "را آنها من که است ذهنيتهايی داشتن بيايد ما از برخی ذهن به محالی سوداهای چنين میشود

آن با هماهنگی به دستکم يا میدهد، تن غالب فضای به يا ديگران فشار تحت نباشد چنين هم کس هر و همفکرند و همرنگ بيش و کم آدمها است،
و بيل و وسط میآيد خالص زور پای بگيرد باال که هم اختالف و میشود حل او نهايی رای و" کدخدا "يک با مسائل. میشود طرد يا میکند تظاهر
از است چيزی" شهر. "کنند پيدا متفاوتی صفات است ممکن میشوند بزرگتر وقتی مجموعهها اما. میشود اختالفات حّالل چماق و چوب و کلنگ

و برد بين از نمیشود را شهر گوناگونی. کارآمد اما حداقلی قانونهای کرد، اداره قانون با بايد را شهر ناگزير؛ است امری تکثر شهر در. دست اين
در افراد و است" فرد "شهر اصلی واحد نمیکند، پيدا تداوم و قوام قبيله و قوم اساس بر شهر. کرد يکسان نمیشود را آن در موجود عرفيات

و رقابت چون است، مضر نباشد محال اگر حتی کوچکتر واحدهای به شهر تبديل سودای. میکنند دنبال را خود اجتماعی روابط همسنخ گروههای
ايران در زندگی. میکند آينده و خالقيت و انگيزه از خالی و راکد جايی به تبديل را آن و میبرد بين از است شهر توسعه و رشد راز که را پويايیای

حکومت در که آمرانهای مدرنيته بودم نوشته ديگر يادداشتی در پيشتر همچنانکه زيرا. مدرن دنيای در و است شهر در زندگی عمده طور به امروز
حضور همين نشانههايش بهترين از يکی و است شده فراگير و آمده تو بهسهولت پنجره از اسالمی انقالب از پس بود، نيامده تو در از پيشين

و بودم گفته هگل تعبير به) List der Vernunft" (عقل مکر "از يادداشت آن در (عرصههاست همه در سنتی خانوادههای دختران اجتماعی
ً). است کرده ديگرگون را ايرانيان سنتی زيستجهان که پيشين سياسی سلسلهمراتب فقط نه مدرن پديدهای مثابه به انقالب چگونه اينکه اين طبعا
در که روندی و است شکست به محکوم امری چنين. کرد اداره" پيشاشهری "ذهنيتهای و رويکردها و روشها با نمیشود را مدرن شهری فضای
ببينيم و کنيم بازتر را ديدمان افق کمی نيست بد وقتها گاهی. محتوم شکست اين بر است شاهدی خود هستيم شاهدش زمينهها بسياری در جامعه

مذهبیترين در دست اين از پروژههايی برای چگونه مثال عنوان به و است بوده چگونه دنيا جاهای ديگر در عرفيات کنترل در ديگران تجربههای
ً روزی اگر. است خورده شکست پروژهها آن چگونه و است شده تالش) آمريکا (دنيا صنعتی جامعه و میشده محسوب مردانه لباس" شلوار "مثال

که االن که بود خواهد شکست به محکوم هم عرفی امر اين سوی اين البد خوردهاند، شکست و بگيرند را آن از خانمها استفاده جلوی میکوشيدهاند
شهری در تنش بدون میخواهيم اگر. بگيريم را!) سنتیتر واقع در و (ديگر پوششهايی جلوی است کرده عادت خانمها شلوارپوشيدن به چشمها
برای داريم حق. نکنيم معنی خودمان ذهن نشانهشناختی نظام مبنای بر را دنيا و کنيم تحمل را مختلف عرفيات بگيريم ياد بايد کنيم زندگی مدرن
کداممان هيچ مصلحت به کار اين کنيم؛ معرفی نابهنجار و بیاخالق را آدميان عموم نداريم حق اما کنيم تبليغ میدانيم مناسبتر يا درستتر که چيزی
ً که بگويم هم را اين راستی. (نيست بر در بودن روستايی و شهری زمينه در سوءتفاهمی تا کردهام استفاده و برساخته را پيشاشهری تعبير عمدا

و بزرگی و مشرب وسعت و صدر سعه به بيشتر و ندارد زيستشان محل به مستقيمی ربط ارتباطات روزگار در دستکم آدمها نگاه افق باشد، نداشته
پيشاشهری دنيايشان میکنند زندگی بزرگمان شهرهای در سالهاست اکنون که کسانی از خيلی قضا از و است مربوط ضميرشان و ذهن کوچکی

باشد داشته بزرگ دلی ولی کند زندگی کوچک روستايی در کسی هست هم ممکن همچنانکه است، امر همين از ناشی مشکالتمان از خيلی و است
).بگيرد جا آن در تفاوت و تکثر که

که قانونی. باشد داشته وجود نيازی چنين نمیکنم گمان کنيم؟ نظر تجديد حجاب قانون در دارد ضرورت که است معنی اين به گفتم که همه اين آيا
که خوشبينانهای شوِر و زمان گذشت از کافی قدر به تومانی، پنجاه پول چک دو-يکی ديگرش سر که حالی در است حبس سال دو-يکی سرش يک
کسانی گروه دو هر اين و باشند داشته دعوا قانون اين سر بر میتوانند گروه دو فعلی شرايط در. میدهد خبر است بوده پشتش تصويب زمانه در

برای گروهی و موجود سياسی قدرت تضعيف برای گروهی کنند، استفاده سياسی قدرت از نشانهای مثابه به پوشش نظام از میخواهند که هستند
که است شدن طی حال در جامعه در روندی که است اين واقعيت وگرنه. راديکال و هستند جامعه سياسی فعاالن طيف سر دو گروه دو هر. آن تقويت

از عمدهای گروه عرفيات. دارند را آن با مقابله توانايی مخالفان نه و داشتهاند جدی نقشی آن در هولهولکی و يواشکی آزادیهای مدافعان نه
در. نپذيرند بود پذيرفته صورت هر به پيش نسل را آنچه شده سبب و است تغيير حال در مختلف علل به شدهاند بزرگ انقالب از پس که بچههايی

اعصاب روی است بهتر نداريم،" پيشاشهری "دستهبندیهای و" پيشاروانشناختی "کينهتوزیهای و راديکال سياسی سوداهای اگر شرايطی چنين
در نه میرسد نتيجه به هولهولکی و يواشکی نه آزادیخواهی. شود طی طبيعی طور به میشود طی دارد که روندی بدهيم اجازه و نرويم همديگر

جامعه کل مصلحت به هزينهها رفتن باال اين و میبرد باال را هزينهها تنها راديکال رفتارهای. میکشد پس پا فشار گروههای فشار با درازمدت
اين. کنيم زندگی محترمانه هم کنار در عرفيات تفاوت و اختالفنظرها بهرغم اينکه پذيرش و است تکثر بياييم کنار آن با همه بايد آنچه. نيست
ً خودش که روزی ويدئو ممنوعيت قانون مانند هم قانون اينکه برای (شد خواهد گرفته تصميم برايش البد يکن، لم کاَن و باشد شده بالموضوع کامال

ً نيست تعطيلبردار و است آمده قرآن در حجاب که نکنند تأکيد کسانی باز حجاب حکومتی اجبار و الزام درباره ما بحث که میکنم يادآوری مجددا
حجاب مورد در و نداريم کنند کاهلی موردشان در يا نپردازند آنها به که کسانی با برخورد برای قانونی اما آمده کريم قرآن در هم زکات و نماز است،

نگرفتن سخت من نظر به). بود ترتيب همين به ماجرا نبود ديگر سوی از شرعيات از مهمتر گاه عرفياِت و سويی از قدرت نشانگان مسأله اگر هم
.کرد خواهم اشاره آن به بعد بند در که دارد هم فوايدی قهرآميز رفتارهای از پرهيز و فعلی قانون اجرای در

ً نمیشود يا نمیشده رعايت آنها در حجاب که خانوادههايی آن که است اين واقعيت رعايت را خود عرفيات خصوصی حوزه در هميشه طبعا
ً اينها. میکنند و میکردهاند اجتماعی فرايند و بچهها اخالقی پرورش برای که کردهاند تعريف خانوادههايشان در را تظاهری و واقعی نظام دو عمال

خانوادهها، اين پسرهای خاص طور به و میشود رعايت آنها در حجاب که خانوادههايی بچههای هم، ديگر طرف از. است مضر بسيار شدنشان
که عرفيات يا پوشش از خاصی نحوه به نسبت است بوده عادی برايشان بیحجابی و بودهاند شده بزرگ انقالب از پيش که پدرانشان نسل برخالف

گاه سويی از میشود سبب امر اين. میمانند بيگانه بهکلی سنی تا دستکم هست هم خودمان جامعه در که دنيا بقيه در فقط نه حال هر در
که ی"خارج "است شده سبب ديگر سوی از و شوند نادرست ذهنيتهايی و سوءتعبيرها و سوءفهم دچار و باشد کم اينها اجتماعی توانايیهای

دارد مستقيم ربط که" (خارج "به رفتن امکان از برخورداری ترتيب اين به و شود برجسته و پررنگ ذهنشان در هست هم خيالی و افسانهای گاهی
با آن در که کنيد نگاه فيلمسازیمان فرايند به. نرويم دور راه. باشد شده بدل جامعه سطح در ماجرايی به خود) ويزا گرفتن امکان و مالی تمکن به
همين در خارجی زن بازيگر از استفاده و ساختگی يا واقعی خارجی سفارت يک به رفتن با ديگر حاال و شد زده دور حجاب مسأله" رفتن خارج"

پوشش و قدرت » ما کم شماريم http://mansurhashemi.com/index.php?newsid=316

4 of 5 3/10/2018, 4:50 PM



ها گفته و ها نوشته: موضوعات

که خارجی و ايران فاصله شدن کمرنگ و جامعه در موجود عرفيات فاصله شدن کم برای. میشود زده دور آن در حجاب رعايت به اجبار هم ايران
.کند کمک میتواند قانون اين اجرای در نگرفتن سخت هست هم خيالی سخت گاهی

ً اگر اينکه نکته آخرين کنيم، فکر مهمتر مسائلی به است بهتر قدرت، نشانهشناسی از بخشی منزله به پوشش دغدغه نه و داريم اخالق دغدغه واقعا
و رانتخواری از نمیخواهم. باشيم داشته چشم پيش را اولويتبندی همواره اجتماعی و اخالقی مسائل در میکند اقتضا خردمندی که چرا

.بزنم حرف دست اين از کلی مشکالت ديگر يا اجتماعی تبعيضهای کردن کمتر و اجتماعی عدالت تحقق در ناکامی يا فقر و کالن اختالسهای

ً قضا از که کنم اشاره مسألهای به میخواهم واقعيت و کاستی اين اما) االسالم فی رهبانيه ال (نداريم رهبانيت اسالم در. است مربوط جنسيت به تماما
و اقتصادی مختلف علل به جوانهایمان، از گروهی که هست سخت و سفت ما جامعه در باشيم، انکارش درصدد بيهوده اگر حتی تلخ، و ناخوشايند
وضع با دارد ارتباط بهشدت نيازها اين رفع ما جامعه در اما آنهاست، حق آدميان نيازهای شدن برآورده. میبرند رنج جنسی محروميت از فرهنگی،

و باشيم مهم محروميت اين و وضع اين نگران است بهتر داريم جامعه برای اخالقی نگرانیهای بهراستی اگر. اشخاص فرهنگی قشر و طبقاتی
و روانشناختی نابهنجاریهای تبعات هم و باشد کمتر جامعه در عرصه اين در بیعدالتی و ظلم هم تا بکنيم جوانمان پسران و دختران برای فکری

.نکند تهديد را سرزمينمان و فرهنگ آينده آن از ناشی جامعهشناختی آسيبهای

هاشمی محمدمنصور
1396 اسفند
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