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نسبیت ضرورت حجاب اسالمی با اصل کاهش جرم در پرتو آثار و قوانین آن؛
تاکید بر سیاست مشارکتی مردم نهاد
علیرضا زارعی ، 1فاطمه
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران(نویسنده مسئول(
 2دانش آموخته کارشناسی مطالعات خانواده دانشگاه الزهراء تهران

چکیده
حجاب به عنوان امری مهم در قوانین مختلف مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است با این قید که در برخی از متون قانونی
دارای مفهوم جزایی و در مواردی نیز به عنوان تخلف اداری یا انضباطی قابل بررسی است.حجم باالی قوانین در این زمینه
نشان می دهد فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به آثار زیادی که در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی دارد باید به عنوان
یکی از مبانی فرهنگ اصیل اسالمی همواره مورد توجه حاکمیت و جامعه قرار گیرد بنابراین جهت کاهش خطرات ناشی از عدم
رعایت حجاب الزم است تا نهادهای قانونی با این پدیده برخورد نمایند همچنین ضرورت وجود اقدامات قانونی به عنوان عاملی
برای کاهش حجاب نامتعارف اگرچه ضروری و الزم است اما کافی نیست از این رو ایجاد سیاست مشارکتی جهت جلوگیری از
ارتکاب بی حجابی با محوریت حضور نیروی مردمی در عرصه اجتماع،امری قابل توجه و غیر قابل انکار خواهد بود به همین
علت می بایست عالوه بر ضرورت نقش آفرینی مراجع قانونی،از نقش مردم و نیروی جامعه نیز در این زمینه استفاده حداکثری
برد چه اینکه ایجاد جامعه سالم در خصوص موضوعی فرهنگی اجتماعی همچون حجاب با استفاده از بسترهای فرهنگ ساز و
مشارکت مردمی،از نتیجه مطلوب تری برخوردار خواهد بود تا آنکه بخواهیم از ضمانت اجراهای قانونی یا قضایی برای تحقق
هدف مطلوب استفاده نماییم بنابراین بهره گیری از ابزار مردمی جهت تحقق اصل حجاب در اجتماع و در نتیجه جلوگیری از
جرایم خالف عفت و اخالق جنسی و به طور کلی کاهش جرم به عنوان ضرورتی مهم،قابل توجه است.
واژههاي کلیدي :حجاب ،آثار اجتماعی ،کاهش جرم ،سیاست مشارکتی ،قانونگذاری کیفری ،کنترل اجتماعی ،ابزار فرهنگی
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 .1مقدمه
پیشینه حجااب و پوشاش انساان باه انادازه تااریخ آفارینش اوست.پوشاش و لبااه هار انساانی پارچم کشاور او تلقای
م ای شااود کااه در خانااه وجااوده نص ا شااده و بااا آن اعااالم م ای دارد کااه از کاادام فرهنااگ و آداب و رسااوم تبعی ات م ای
کند.همچنان که هر ملتی باا وفااداری و احتارام باه پارچم خود،اعتقااد خاود را باه هویات ملای خاویش اباراز مای کناد هار
انسانی کاه باه یاک سلساه ارزه هاا و بیانش هاا معتقاد و دل بساته اسات،لباه متناسا باا آن ارزه هاا و بیانش هاا را
به تن خواهد کرد.حجااب و پوشاش باارزترین نشاانه فرهنگای و نمااد ملای اسات کاه باه سارعت تحات تااثیر ساایر پدیاده
هااای هااای فرهنگاای قاارار ماای گیرد.هاار نااوع دگرگااونی در ساااختار فرهنگاای و اجتماعی،بااا تغییاار در پوشااش مااردم
مشااخم م ای گااردد همچنااان کااه اسااتیالی فرهنگ ای و ساالطه پااذیری نی از،در اول این مرحلااه از طری اق تغیی ار در پوشااش
مردم چهره می نماید.
هاادف اسالم،سااعادت و تکاماال انسااان اساات و دسااتورهای دین ای و احکااام فقهای در هماین راسااتا عرضااه شااده اساات
در حقیقاات هاادف تمااامی آمااوزه هااایی کااه از سااوی خداونااد متعااال نااازل شااده،در جهاات تعااالی و رشااد انسااان در همااه
ابعاااد مااادی،فردی و اجتماااعی م ای باشااد در نتیجااه احکااام اله ای ماارتبب بااا پوشااش زنااان نی از در هم این راسااتا صااادر
گردیده است.حجاب امری فطری و از ضاروریات دیان اساالم مای باشاد باا ایان وجاود در طاول تااریخ ایان مسائله هماواره
مااورد تهاااجم دشاامنان دیاان بااوده اساات طااوری کااه از مساائله کشااف حجاااب در کشااورهای اسااالمی تااا وضااع قااانون
ممنوعی ات حجاااب در کشااورهای غرب ای و تاارویج برهنگ ای و ایجاااد شاابهات گوناااگون در نهاان نوجوانااان و جوانااان،همگی
گویای این مطل است.
حجاب آنچنان تاثیر عمیقی بار رو جواماع بار جاای مای گاذارد کاه اثار معکاوه آن را در تحقاق پااره ای از جارایم
نیز می توان مشااهده کرد.آندساته از جرایمای کاه باا محوریات بازه دیادگی زناان در جامعاه رم مای دهاد تنهاا بخشای از
آثار عدم توجاه باه ایان ایان پدیاده متعاالی اساالمی اسات از ایان رو قانونگاذار اساالمی علای الخصاوص قانونگاذار کیفاری
در مااوارد مختلااف باار مساائله حرماات تعاادی بااه زنااان و کودکااان اشاااره کاارده باارای مثااال ماااده  ۶1۹از قااانون تعزی ارات
مصوب  ۷۵اشعار می دارد« هر کا در امااکن عماومی یاا معاابر متعار یاا مازاحم اطفاال یاا زناان بشاود یاا باا الفااو و
حرکااات مخااالف شاوون و حیثیات بااه آنااان تااوهین نمایاد بااه حااب از دو تااا شااش ماااه و تااا ( )۷۴ضااربه شااالق محکااوم
خواهد شد» در هماین راساتا باا توجاه باه مااده  1۰۴قاانون مجاازات اساالمی مصاوب  ۹2کاه در مقاام بیاان جارایم قابال
گذشت است می توان گفات از آنجاا کاه مااده  ۶1۹تعزیارات جازء جارایم قابال گذشات نیسات پا دارای جنباه عماومی
بوده که این دیدگاه حکایت از اهمیتی دارد که نظام قانونگذاری برای جن زن قائل بوده است.
به نظار مای رساد کاه قانونگاذار ساعی دارد تاا از جان زن در نظاام اساالمی حمایات کناد و ناه تنهاا او را از محاور
تعر یا خشاونت جادا نمایاد بلکاه ساایر جارایم و آسای هاای اجتمااعی را نیاز کااهش دهاد در هماین راساتا از جملاه
دستوراتی کاه قانونگاذار باه زن مای دهاد،رعایت پوشاش مناسا در صاحنه اجتمااعی اسات تاا از ایان طریاق میازان بازه
دیدگی او و همچنین آسای هاای اجتمااعی کمتار شاود بار هماین اسااه قانونگاذار عادم توجاه باه ایان دساتور را ناوعی
جرم یا تخلاف تلقای مای کناد از ایان رو مرتکا بای حجاابی وفاق قاوانین جزایای و اداری قابلیات پیگارد قاانونی خواهاد
داشت چاه اینکاه ساب ورود آسای باه اجتمااع شاده اسات در حقیقات قانونگاذار باا جزایای دانساتن مفهاوم حجااب باه
دنبال حمایت قانونی از اقشاار مختلاف جامعاه در برابار آسای بای حجاابی اسات از ایان رو الزم و ضاروری اسات تاا بارای
حفااا ارزشااهای اصاایل اسااالمی و محفااوو ماناادن اجتماااع از خطاارات ناشاای از برهنگاای زنااان،قوانین بااه روز و مترقاای
متناس با شاان و منزلات و کرامات ناتای آناان وضاع شاود باه دیگار ساخن ممکان اسات بگاوییم قاوانین موجود،اگرچاه
الزم االجرا هستند اماا قاانون مترقای و پیشارفته ای باه حسااب نمای آیناد چاه اینکاه در ماواردی ممکان اسات عمال باه
آنها نتیجه عک بدهاد.در هار حاال وجاود قاانون در زمیناه حجااب اماری الزم و ضاروری اسات اماا وجاود قاانون مترقای
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مای بایساات بااه عنااوان هاادف اصاالی مااورد توجااه قاارار گیارد؛در بحاام مربااو بااه حجاااب و قانونگااذاری کیفااری بااه ایان
موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
نکتااه دیگاار آنکااه در کنااار توجااه بااه ض اوابب قااانونی باارای حمای ات از جاان زن در اجتماااع،الزم اساات تااا جامعااه
اسااالمی بااا اسااتفاده از موضااوعاتی از جملااه کنتاارل اجتماااعی و مشااارکت مردمی،نااه تنهااا از زنااان در براباار خطاارات
خااارجی محافظاات نمایاد بلکااه بااا نظااارت دائمای باار نحااوه و کیفیات حضااور آنااان در عرصااه اجتماااعی و اسااتفاده از اباازار
فرهنگی اجتماعی،با پدیاده بای حجاابی مقابلاه و ساب افازایش جایگااه و منزلات زن در جامعاه شاود توضایح آنکاه توجاه
به جایگاه حقیقای زن در نظاام خاانواده و اجتمااع و تااله بارای تحقاق منزلات راساتین او،ساب تربیات جامعاه ای ساالم
با اهداف مهم دینی خواهد شد.

 .2مفهوم حجاب و انواع آن
حجاااب در لغاات بااه معنااس پاارده اساات و در عاارف در پاارده بااودن زن اساات از ماارد بیگان اۀ نااامحرم ،بااه طریقااس کااه
عادت و سیره بار آن جاارا اسات  ]1همچناین گفتاه مای شاود کلماۀ «حجااب» در لغات عارب باا فارساس فارق مسکناد،
در فارسس به معنس ستر است ولاس در عرباس باه ایان معناس هرگاز نمسآیاد بلکاه باه معناس پارده باوده و حاجا باه معناس
پردهدار است  ]2با دقت در احکام فقهای و بایاد هاا و نبایاد هاای اخالقای باه نکاات برجساته و اخالقای برمای خاوریم کاه
قاباال بحاام و بررس ای اساات و آن دوری از جل ا نظاار دیگااران اساات کااه در مسااائل پیشااگیری از جاارم و کاااهش جاارایم
اجتماعی نیز دارای اهمیت است بارای مثاال حضارت علای علیاه الساالم در وصایت خاود باه اماام حسان علیاه اساالم مای
فرمای اد وَ اکْفُ افْ عَلَ ایْهنَّ م انْ أَبْصَ اارهنَّ بحجَاب اکَ إیَّاااهُنَّ فَااننَّ ش ادَّ َ الْحجَاااب أَبْقَااس عَلَ ایْهنَّ وَ لَ ایْ َ خُ ارُوجُهُنَّ بأَشَ ادَّ م انْ
ْساهَا
اساتَطَعْتَ أَنْ الَ یَعْارفْنَ غَیْارَ َ فَافْعَالْ وَ الَ تُمَلِّاک الْمَارْأَ َ مانْ أَمْرهَاا مَاا جَااوَزَ نَف َ
إدْخَالکَ مَنْ الَ یُوثَاقُ باه عَلَایْهنَّ وَ إن ْ
باادین معن ای کااه زنااان را در پاارده حجاااب نگاهشااان دار تااا نامحرمااان را ننگرنااد زیارا کااه ساخت گیاری در پوشااش،عامل
سااالمت و اسااتواری آنااان اساات.بیرون رفااتن زنااان باادتر از آن نیساات کااه افااراد غی ار صااالح را در میانشااان آوری و اگاار
بتااوانی بااه گونااه ای زناادگی کن ای کااه غی ار تااو را نشناسااد چن این کاان  ]3در مااورد زنااان از آنجاکااه بااه لحاااو خلقاات و
طبیعت خاود،از نظار جسامانی و رفتااری موجا جلا نظار ناامحرم مای شاوند الزم و ضاروری اسات تاا زناان و دختاران
به گونه های مختلف اعم از گفتار،رفتار و ارتباطات با دیگران،رعایت حجاب را بنمایند.
علی رغم تصور بیشتر افراد کاه ناوع حجااب را محادود در پوشاش مای کنناد بایاد گفات دایاره مصاادیق حجااب عاام
اساات و مااوارد دیگااری را نی از شااامل م ای شااود.یک نااوع آن،حجاااب گفتاااری اساات در ای ان معنااا بایسااتی گفاات ارتبااا
کالمی،به عنوان یکای از ابازار ارتباطاات انساانی مطار مای شاود زیارا پیام،احساساات و ماراد افاراد از طریاق کاالم انتقاال
سااءَ ٱلنَّبایِّ
می یابد.در قارآن کاریم بارای ایان شاخصاه حجاب،محادوده ای مشاخم شاده آماده اسات کاه مای فرمایاد یَن َ
َخضاعنَ بٱلقَاول فَیَطمَاعَ ٱلَّاذی فای قَلباهۦ مَارَ ٌ وَ قُلانَ قَاوالم مَّعرُوفماا  ]۴در آیاه
ِّسااء إن ٱتَّقَیاتُنَّ فَلَاا ت َ
لَسُنَّ کَأَحَدٍ مِّنَ ٱلن َ
مورد بحم هم حکم بیان شده و هم علت حکام کاه باه ترتیا عباارت اسات از دساتور باه نااز نکاردن در ساخن گفاتن باا
دیگااران کااه در نتیجااه موجا طمااع ورزی در بیماااردالن خواهااد شااد در واقااع هاام نااوع گفتااار و هاام ساانخ گفتااار مااورد
توجه شرع قرار گرفته و زنان بایاد ساخنان شایساته و حارف مناسا را باا لحنای صاحیح و بادون تحریاک بیاان کنناد باه
هماین دلیال روان شناسااان معتقدنااد صاادا یکای از محرکااات باارای تحریکااات جنسای بااه شاامار مای آیاد و صاادای زن در
ماارد بساایار تاثیرگااذار اساات  ]۵یکاای از مظاااهر سااخن گفااتن بااا نامحرم،شااوخی و ماازا زن بااا ماارد نااامحرم اساات.در
روایتی از معصومین علایهم الساالم مای خاوانیم هار کا باا زنای کاه متعلاق باه او نیسات شاوخی کناد،آخرت در مقابال
هاار کلمااه ای کااه بااا او گفتااه اساات،هزار سااال در بنااد کشایده مای شااود  ]۶طناین صاادای زن،خااود بااه خااود باارای ماارد
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فریبنده اسات چاه رساد باه اینکاه هماراه باا شایرین زباانی باشد.ساخنان نارم و نااز و دلرباای زناان،در قلا هاایی کاه
زمینه جذب و گارایش باه فسااد دارناد،موثر مای افتاد.برخورد زن،نحاوه ساالم کاردن و باه کاار باردن الفااو دلفری ،تااثیر
بسیاری در انحراف مردان خواهد داشات از ایان رو برخاورد زناان و دختاران مسالمان باا ماردان ناامحرم نبایاد باا خضاوع و
تواضع همراه باشد  ]۷پا یکای از وظاایف باانوان،لزوم رعایات عفااف در ساخن گفاتن باا ماردان ناامحرم اسات فلاذا بایاد
کیفی ات صااحبت و محتااوای سااخن،عفیفانه و خداپسااندانه باشااد و از هاار گونااه سااخن غی ار ضااروری،بیهوده و گناااه آلااود
اجتناب گردد؛رعایت ایان امار موجا حفاا شخصایت و امنیات جسامی و جنسای نیاز خواهاد شاد.نوع دیگار از مصاادیق
حجاب،توجه به نوع رفتاار نامحرماان باا یکادیگر اسات کاه از آن باه حجااب رفتااری تعبیار مای کنایم.در ایان خصاوص در
بخاش پایاانی از آیاه  31ساوره مبارکاه ناور خداوناد متعاال خطاااب باه زناان باا ایماان مای فرمایاد وَ لَاا یَضاربنَ باأَرجُلهنَّ
لیُعلَمَ مَا یُخفینَ من زینَاتهنَّ ( آنکاه پاای خاود را چناان بار زماین نکوبیاد تاا آنچاه از زینتتاان نهفتاه اسات آشاکار گاردد
)توضایح آنکااه زنااان عارب معمااوال خلخااال بااه پاا مای کردنااد و باارای اینکاه بااه دیگااران بفهماننااد خلخاال قیمتای بااه پااا
دارناد،پای خااود را محکاام باار زماین مای کوفتنااد از ایان رو آیاه کریماه،از ایان کااار نهای مای کنااد در نتیجااه هاار چیازی
مانند پوشش،آرایش و به طور کلای هار حرکتای کاه زن جاوان از خاویش نشاان دهاد و مقصاوده جلا نظار مارد بیگاناه
باشااد حاارام اساات بنااابراین شخصای کااه در اجتماااع بااا پوشااش نامناسا ظاااهر مای شااود،عفت عمااومی را بااه خطاار مای
اندازد چون هماه افاراد جامعاه از زمیناه هاای مناسا اخالقای باه صاورت کامال برخاوردار نیساتند و هماانطور کاه یاک
ویاروه بیمااری زا افاراد دارای ضااعف جسامانی را بسایار سااریع تار از افاراد سااالم مباتال مای کنااد،بر ایان اسااه معمااوالم
اشخاصی که از لحااو معرفتای فاقاد پایاه فکاری و اعتقاادی الزم هستند،بسایار ساریع تار باه گنااه مباتال مای شاوند و باه
کسانی کاه عفات در پوشاش را رعایات نمای کنند،بادون اندیشاه عاقبات نگاری نظار مای افکناد و پاکادامنی جامعاه را باه
مخاطره می اندازند  ]8از اناواع دیگار حجااب مای تاوان باه حجااب دیاداری اشااره کارد.در ایان زمیناه بخاش اول آیاه 31
سوره مبارکه نور می فرماید به مردان باا ایماان بگاو دیاده فرونهناد و پاکادامنی ورزناد کاه ایان امار بارای آناان پااکیزه تار
است و به زنان با ایمان بگاو دیاده فارو نهناد و پاکادامنی ورزناد.مطابق آیاه ضارورت حفاا نگااه در برابار ناامحرم از جملاه
اقاادامات الزم باارای جلااوگیری از ارتکاااب گناااه دانسااته شااده اساات.وا ه«یغضضاان» یعنای کاام کااردن و مقصااود ایان اساات
کااه دی اده هااای خااود را کااه قلماارو آن وس ایع و شااامل نگاااه هااای ضااروری و خداپسااندانه و همچن این نگاااه هااای غی ار
ضاروری و شاهوت آلاود نیاز مای باشاد،کاهش داده و باه نگاااه هاای ضاروری بسانده کنیاد.این یاک اصال ضاروری و ثاباات
شده است کاه مارد و زن بایساتی بادان توجاه داشاته باشاند چاه اینکاه عادم توجاه ساب آسای هاایی خواهاد شاد کاه
جبااران آن سااخت و دشااوار بااه نظاار م ای رسااد بااه واقااع عاادم توجااه بااه اینچن این قواعااد و اصااولی اساات کااه موجبااات
فروپاشی نظام خانواده و از بین رفتن روابب زناشویی و حتی مفاسد بزرگتر را فراهم می کند.

 .3آثار حجاب
در جهااان هسااتی هاار حرکت،پدی اده و حکم ای معلااول علاات اساات و باارای هاار مساائله م ای تااوان فلساافه،حکمت و
علتی پیدا کارد چاه اینکاه هساتی هدفمناد اسات و از کاوچکترین تاا بزرگتارین مخلوقاات ایان کائناات بار اسااه هادفی
که برایشان تعیین مای شاود،به شاکلی عقالنای،در جنابش و حرکات هساتند.حجاب و پوشاش باه عناوان یاک حکام الهای
که از سوی شارع حکیم،تشریع شاده اسات نیاز دارای فلسافه ای مای باشاد و آثااری بار آن مترتا اسات.آثاری کاه توجاه
بااه آنهااا ماای توانااد حاال کننااده بساایاری از مشااکالت اجتماااعی بااه خصااوص موانااع و مشااکالت موجااود در نظااام خااانواده
باشد.در این معنا فوایاد بسایاری بارای حجااب بیاان شاده کاه باه برخای از آنهاا نیال دو عناوان نتاایج فاردی و اجتمااعی
حجاب اشاره خواهیم کرد.
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 .1-3نتایج فردي
حجاب زمینه فسااد را کاه عامال اصالی بیماریهاای مقااربتی اسات از باین مای بارد و از ایان طریاق نقاش خاود را در
ساالمت جسامانی افااراد جامعاه ایفااا مای نمایاد.بیماری ایادز کاه مهلااک تارین بیمااری عصاار حاضار مای باشاد،از فساااد و
روابااب جنس ای ناسااالم سرچشاامه م ای گی ارد.در ای ان بیماااری سیسااتم دف ااعی باادن از کااار افتاااده و باادن در برخااورد بااا
ضااعیف تاارین میکروبهااا توانااایی دفاااع را از دساات مای دهااد و مای بایساات تساالیم ماارگ گااردد.در کشااورهایی کااه قااانون
حجااب رعایات نمای گردد،افازایش روز افازون بیمااری هاای روانای باه خاوبی مشاهود اسات.آمار وحشاتنا

خودکشای در

غرب نیز نشان دهنده میازان اخاتالالت روانای در غارب اسات بناابراین باه نماایش گذاشاتن انادام یاا زیورهاای خاویش در
زنااان نااه تنهااا عالماات ی اک بیماااری روان ای اساات بلکااه بیماااری زا بااوده و اماارا

روان ای در دیگااران نی از ایجاااد خواهااد

نمود  ]۹اگر خدای متعاال بارای جلاوگیری از فسااد بای حجابی،صاریحام در قارآن کاریم زناان مومناه را باه داشاتن حجااب
امر فرموده تنهاا بارای جلاوگیری از فسااد جامعاه نباوده بلکاه هادف اصالی ساالمت رو اسات.اگرچه حجااب در ظااهر باه
محدودیت زن تعبیر مای شاود اماا رو واقعای آن،حکایات از محادود کاردن کامیاابی هاا باه محایب خاانوادگی و همساران
مشااروع و همچن این سااالمت جامعااه و مصااون ماناادن از لجاان زار مفاسااد اجتماااعی اساات تااا زمینااه باارای کمااال اخالق ای
آماده گردد.باه طاور مشاخم زیار بناای یاک جامعاه را زناان تشاکیل مای دهناد زیارا آنهاا محاور اصالی ساالمت و ثباات
اخالق ای و روان ای جامعااه هسااتند.اگر جامعااه از زی ار بنااای مسااتحکمی برخااوردار نباشااد،پ

از ماادتی کوتاااه دچااار تزلاازل

شده طوری کاه احتماال ناابودی آن بیشاتر خواهاد بود.شاناخت مفهاوم حجااب و رعایات آن ناه تنهاا احسااه محادودیت
را برای زنان ایجاد نمای کناد بلکاه ضاامن آزادی و حفاا مقاام زن مسالمان نیاز خواهاد باود.این امار کاامال بادیهی اسات
که زنان جامعه ایرانی با کمای تفکار بادان خواهناد رساید کاه اگار دامناه فسااد در ایاران گساترده نیسات و آماار فرزنادان
نامشااروع و خشااونت علی اه زنااان و بیماااری هااای ناش ای از فساااد و روابااب غی ار اخالق ای نساابت بااه کشااور هااای غرب ای در
حداقل قرار دارد،به دلیل پایبندی به عفاف و تقوا در این جامعه بوده است.
همااه م ای دان ایم کااه نف ا

آدم ای دری اایی از تمااایالت و خواسااته هااای اوساات ک اه مهمتاارین آنهااا امااور جنس ای

است.ادامه زیبایی هاا و مواضاع بادن زن،باه شاهوت و طماع ماردان دامان مای زناد و آنهاا را باه یاک کاانون جادی خطار
تباادیل ماای کنااد کااه نتیجااه آن،ساال امنیاات و آرامااش زن خواهااد بود.آنچااه ماای توانااد از ایاان نااا امناای جلااوگیری
کند،پوش ایدگی زن در اجتماااع خواهااد بود.عااده ای گمااان م ای کننااد حجاااب مااانع آزادی و فعالیات هااای زنااان در جامعااه
است.تصااور غربای هااا از آزادی،نبااودن قیاد و بنااد باارای رس ایدن بااه مااال و مقااام و شااهوات انسااانی اساات ولای در نگااره
اسااالم،آزادی وا ه ای مقااده و دارای اصااالت اساات کااه عقی اده و اندیشااه آزاد در راه آن قاارار م ای گیرد.حجاااب نااه تنهااا
محاادود کننااده آزادی نیساات بلکااه وس ایله ای اساات باارای اینکااه فاارد در جامعااه حضااوری سااالم داشااته باشااد.حجاب در
اسالم وظیفه ای اسات بار عهاده زن کاه در معاشارت باا مرد،بایاد کیفیات خاصای را مراعاات کناد.این وظیفاه ناه از ناحیاه
مرد بر او تحمیل شده و ناه چیازی اسات کاه باا حیثیات و کرامات او منافاات داشاته باشاد و یاا تجااوز باه حقاوق طبیعای
او کااه خداونااد باارایش خلااق کاارده اساات محسااوب شااود  ]1۰تجربااه ثاباات کاارده اساات زنااانی کااه بااا پوشااش مقبااول در
جامعه حاضار مای شاوند،در انجاام فعالیات هاای خاود آزادترناد چاه اینکاه ماردان اطمیناان دارناد اینها،باه عناوان طعماه
گزینه مناسبی نیستند در مقابال آندساته از زناانی کاه از پوششای سابک تار بهاره مناد هساتند،آزادی کمتاری دارناد زیارا
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در معاار

دیاد هسااتند و در نتیجااه مااورد طمااع قاارار مای گیرنااد بنااابراین بای حجااابی یاا باادحجابی عاااملی اساات باارای

ایجاد مزاحمت که مفاسد دیگر از جمله محدودیت آزادی را نیز در برخواهد داشت.
زن از نظر حقاوق و شخصایت انساانی،با مارد یکساان اسات و حرمات و کرامات او باه ایان اسات کاه باه عناوان یاک
انسااان شاارافتمند بااه او نگریسااته م ای شااود نااه بااه عنااوان ی اک وس ایله جنسی.آندسااته از زنااانی کااه بااه طااور برهنااه ی اا
بدحجاب در جامعه ظاهر می شوند،در حقیقات هویات خاود را فراماوه کارده و باه انحاراف افتااده اناد البتاه الزم باه نکار
اساات حضااور در اجتماااع بااا پوشااش نامناس ا بااه معنااای آگاااهی از رفتااار صااورت گرفتااه توسااب افااراد نیساات بلکااه در
بسیاری از موارد،شخم به دلیال عادم شاناخت کاافی نسابت باه مقولاه حجاب،باا پوششای زنناده در اجتمااع حضاور پیادا
م ای کنااد بنااابراین وجااود پوشااش نامناس ا در زنااان ی اا دختااران جامعااه ایرانی،بااه معنااای آگاااهی آنااان از نحااوه پوشااش
نیست بلکه در ماوارد بسایار بواساطه جهال و نباود آگااهی در کسا مهاارت اجتمااعی اسات کاه باا ایان پدیاده رو باه رو
می شویم بنابراین به صارف داشاتن پوشاش نامناسا نمای تاوان باه دیگاران برچسا ابتاذال و رفتاار غیار اخالقای زد.در
هر صورت ابتاذال زن و ساقو شخصایت او را نبایاد باا دیاده ساطحی نگریست.خساارت و تااوانی کاه بشار از ایان راه مای
دهااد،ده هااا براباار بیشااتر از پیاماادهای شااوم مااواد مخاادر اساات از ایاان رو در جامعااه ای کااه باار اثاار نبااود قااانون
حجاب،شخصیت زن تا سار حاد یاک عروساک ساقو کند،ارزشاهای معناوی او باه کلای فراماوه مای گردد.یاافتن هویات
حقیقای در چناین جامعااه ای بس ایار دشااوار و شاااید غیار ممکاان باشااد.هنگامی کااه جامعااه زن را بااا اناادام برهنااه بخواهااد
طبیع ای اساات روز بااه روز،تقاضااای آرای اش بیشااتر شااده و هنگااامی کااه زن را از طری اق جانبااه جنس ای اه،وس ایله تبلی اغ
کاال ها و عااملی بارای جاذب جهاان گاردان قارار بدهند،شخصایت زن در حاد یاک کااالی بای ارزه ساقو خواهاد کارد
طااوری کااه ارزشااهای واالی انسااانی او بااه دساات فراموش ای ساادرده م ای شااود و تنهااا افتخااار او نی از جااوانی و زیبااایی اه
خواهااد بااود بنااابراین مااواردی ماننااد سااالمت جساامانی و روانی،سااالمت رو ،آرامااش خاطر،احساااه آزادی،افاازایش
احساااه خااود ارزشاامندی از جملااه آثااار فااردی حجاااب اساات کااه توجااه بااه آن و سااعی در تحقااق ایان آثار،سااب شااکل
گیری هویت حقیقی زنانه در اشخاص خواهد شد.
تحقق هویت اصایل زناناه،بر نشاا و تااله زن مای افزایاد طاوری کاه محایب خاناه را نیاز گارم تار خواهاد کارد؛در
حقیقات آراماش خاانوادگی و تحقاق آن وابساته باه شاکل گیاری نقاش هاویتی در زن و برقاراری آراماش در محایب خاناه
اساات بااه همااین علاات بااه مااردان توصاایه ماای شااود تااا در برخااورد بااا همساار از طریااق ایجاااد حاا ارزشاامندی در
وجوده،به تکامل هویت و شخصیت زنانه او کمک کنند.

 .2-3نتایج اجتماعی
پاااره ای از فلساافه هااای فااردی حجاااب بااا فلساافه هااای اجتماااعی آن یکسااان اساات و نمای تااوان بااه عنااوان فلساافه
اجتماعی خاص از آن یااد کارد و ایان باه علات تااثیر متقابال فارد و جامعاه از یکادیگر اسات چارا کاه جامعاه از مجموعاه
افاراد شاکل مای گیارد و بسایاری از هنجارهاای اجتمااعی باا ارزشاهای مبتنای بار مصالحت افاراد هماهناگ اسات اماا بااه
دلیل اهمیت اجتماع به مواردی از فواید اجتماعی حجاب اشاره می کنیم.
حفا عفااف اجتمااعی باه عفااف زن بساتگی دارد در واقاع آنهاایی کاه مای خواهناد بارای رسایدن باه مقاصاد ساوء
خاود،بی بنااد و باااری را در جامعاه روا دهنااد،از زن بااه عنااوان یاک کاااال و ملعباه در ایان راساتا اسااتفاده مای کننااد.کافی
است برای به فسااد کشایدن یاک جامعاه تعادادی از زناان فاساد در باین آنهاا راه پیادا کنناد؛آنچنان زشاتی هاا و آلاودگی
های اخالقی را بین مردم روا مای دهناد کاه بعاد از مادت کوتااهی بارای ماردم عاادی جلاوه مای کناد.ممکن اسات یاک
زن باا پوشاش نامناسا ،دچاز ابتاذال اخالقای نباشاد اماا نااوع پوشاش وی،زمینااه و مقدماه ای اسات باارای روا بای بنااد و
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باری در اجتماع که بنیان هاای نظاام خاانواده از جملاه رواباب زناشاویی را تهدیاد خواهاد کارد باه هماین جهات زن بارای
آنکااه در بعااد اجتماااعی و خدماتی،حااد اعااالی توفی اق را بااه دساات آورد ناااگزیر بااه رعای ات ملزومااات ای ان اماار از جملااه
حجاب است.
از دیگار آثاار حجااب،بی بنااد و بااری و رواباب نامشااروع در ابعااد وسایع اجتمااعی اساات.این موضاوع در دنیاای غاارب
به وضو قابل مشااهده اسات طاوری کاه آثاار شاوم آن بار کسای پوشایده نیسات.یکی از آن آثاار آلاوده شادن نسال و باه
دنبااال آن تولی اد فرزناادان نامشااروع و در نتیجااه سااقب جن این اساات.از جملااه مشااکالت باازرگ اجتماااعی،وجود فرزناادان
نامشروع و بی سرپرسات اسات کاه اصال خلقتشاان بار اسااه انحاراف پایاه گاذاری شاده و بار اثار وجاود زمیناه نامسااعد
معناوی در آنهااا،خطراتی کاه ایان گااروه را تهدیاد مای کند،بسایار قابال تاماال و جاادی اسات چااه اینکااه ایناان میاوه گناااه
محسوب می شوند از این جهات اسات کاه مای گاویمم حجااب اساالمی نقاش اساسای در حفاا نسال و تاامین پااکی دارد
چرا کاه زن مربای جامعاه اسات و انساان هاا از دامان او موجاود مای شاوند بار ایان اسااه اگار زن،دامان خاود را در پنااه
پوشش مناس حفا نماید،سعادت انسانهای آینده را پایه ریزی و بیمه نموده است ]11
اثر اجتمااعی دیگر،جلاوگیری از توساعه فسااد و فحشااء در جامعاه اسات توضایح آنکاه حضاور تحریاک آمیاز زناان در
صحنه اجتماع از یاک ساو،باعم ایجااد روحیاه شاهوانی در ماردان و در نتیجاه افازایش درصاد دوساتی باا جان مخاالف و
روابب نامشروع مای شاود باه گوناه ای کاه عالقاه افاراد باه همسار قاانونی نیاز کااهش مای یاباد و از ساوی دیگر،باه علات
آنکااه نوع اام همسااران آنااان از ای ان روابااب نابخردانااه بیزارنااد و محبوبی ات خااود را نی از ناازد شااوهران در معاار خطاار م ای
بیننااد،از زناادگی مشااتر ساارد شااده و در نتیجااه پایاه و رکاان زناادگی شایرین کااه محباات و دوسااتی اساات متزلاازل مای
گردد مخصوصام اگر ایان بای اعتماادی و دلساردی و ضاعیف شادن شاعله هاای محبات،دو ساویه باشاد،نهایت کاار طاالق و
جدایی خواهد بود افزون بار آنکاه باا روا رواباب دوساتانه نامشاروع،عده ای از ماردان ماورد ساوء ظان همساران خاود قارار
گرفته و متهم به روابب نامشروع می شوند ]12
الزم بااه نکاار اساات بساایاری از دختااران و پسااران،به دلیاال ندانسااتن احکااام شاارعی،اقدام بااه برقااراری ارتبااا بااا
یکدیگر می کنند حال آنکه در روایاات و متاون دینای وعاده عاذاب باه ایان افاراد داده شاده اسات البتاه در شارایب کناونی
جامعه،تصااور ای ان مطل ا کااه افااراد از زشااتی و نادرساات بااودن دوسااتی هااای غیار شاارعی بای اطااالع باشااند بعیاد اساات
حداقل در خصوص قشر مذهبی می توان با اطمینان گفت افراد دارای علم الزم در این خصوص هستند.
رعایت حجااب از زمیناه هاایی اسات کاه مای تواناد منجار باه آراماش روانای زن و مارد،کم شادن گنااه و بااال رفاتن
توانمنادی اجتمااعی شاود باه تعبیار دیگار،آرامش روانای مای تواناد اساتهال قاوا در محایب اجتمااعی را کااهش دهااد.در
اینجااا نقااش قااوانین محدودکننااده دیاان در موضااوع پوشش،شاابیه بااه نقااش قااوانین محدودکننااده در میااادین ورزشاای
اساات کااه بااا ایجاااد محاادودیت در اعمااال رفتارهااای غیاار ورزشاای و در نظرگاارفتن جریمااه خطا،کااارت زرد و کااارت
قرمز،سعی می کند تاا اساتعداد بازیکناان را باه سامت انجاام رفتاار ورزشاکارانه متمرکاز کناد  ]13هار گااه پوششای بارای
زنان نباشاد و آنهاا باا جلاوه گاری آشاکار گردند،باه طاور طبیعای ماردان باه خصاوص جواناان در یاک حالات تجرباه دائام
قرار می گیرند و همین امر،موج هیجانهای عصبی و اضطراب در اعصاب خواهد شد.
نکتااه مهاام آنکااه حجااابی کااه اسااالم تعیااین کاارده اساات،مجوز حضااور زن در جامعااه بااا حفااا کراماات و ارزشااهای
انسااانی اوساات.اگر اسااالم در نظاار داشاات زن در جامعااه حضااور نداشااته باشااد،نیازی بااه حجاااب و تعیااین حاادود آن
نبود.اسااالم نم ای گوی اد کااه بای اد زن را در خانااه محبااوه کاارد و جلااوی بااروز اسااتعدادهای او را گرفت.مبنااای حجاااب در
اسالم این است کاه التاذان جنسای بایاد باه محایب خاانوادگی و همسار مشاروع اختصااص یاباد و محایب اجتمااع،محیطی
خالم بارای تنهاا کاار و فعالیات باشاد باه هماین جهات باه زن اجاازه نمای دهاد وقتای از محایب امان خاناه خاار مای
شود،موجبات تحریک مردان را فراهم کناد همچناین باه مارد هام اجاازه نمای دهاد کاه چشام چرانای کناد.چنین حجاابی
نه تنها نیروی کار زن را فلج نمی کناد بلکاه موجا تقویات نیاروی کاار اجتمااع نیاز مای باشاد  ]1۴از ایان منظار حضاور
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زن در اجتماع نه تنهاا ماانعی جهات فعالیات اجتمااعی ایجااد نخواهاد کارد بلکاه از دیادگاه روانشناسی،ساب ایجااد حا
رقابت میان زن و مرد نیز خواهد شد.

 .4حجاب و قانونگذاري کیفري
قانونگااذار کیفااری همااواره بااه دنبااال آن اساات تااا از ارتکاااب جاارایم در جامعااه جلااوگیری کنااد از ایان رو تاااله مای
کند تا باا وضاع پااره ای قاوانین کیفاری و پیشاگیرانه،از وقاوع جارایم ممانعات کناد.حجاب از جملاه موضاوعاتی اسات کاه
به عنوان یک مصداق مهام در جارم انگااری مای تواناد مطار شاده تاا بادین طریاق از مفاساد بازرگ و کوچاک اجتمااعی
جلوگیری نماید از این رو مشاروعیت حجااب باه عناوان یاک قاانون الزامی،زماانی قابلیات پاذیره عرفای را خواهاد داشات
که عالوه بار مباانی شارعی،در بردارناده آثااری همچاون آثاار فاردی و اجتمااعی نیاز باشاد در حقیقات زماانی یاک جامعاه
فارغ از توجه به رویکرد دینی خود،حجااب را باه عناوان یاک پدیاده اجتمااعی مای پاذیرد کاه باه فوایاد آن پای بارده و آن
را محدودیتی بارای خاود نداند.توجاه باه مباانی مرباو باه آثاار فاردی و اجتمااعی خاود دلیلای اسات بارای وضاع قاوانین
کیفری در زمینه پوشش و رعایت حجااب کاه قانونگاذار کیفاری نیاز بادان توجاه داشاته باه هماین دلیال مای تاوان گفات
حجاب وابسته به اساالم نباوده بلکاه جامعاه جهاانی بایاد بداناد حجااب اماری اسات اجتمااعی کاه فرصات ویاژه ای بارای
زنان جهت حضور در عرصه هاای مختلاف باا حفاا امنیات فاردی و اجتمااعی ایجااد مای کناد بناابراین باا توجاه باه آثاار
فااردی و اجتماااعی حجاااب م ای تااوان بااه جااای اسااتفاده از عنااوان«حجاااب اسااالمی» از عنااوانی چااون«پوشااش و حجاااب
جهااانی» صااحبت کنیم.باار هم این اساااه اساات کااه معتقاادیم جامعااه جهااانی م ای بایساات باادون در نظاار گاارفتن نااوع
حاکمیت دینای خود،باه حجااب باه عناوان یاک پدیاده اجتمااعی مفیاد بنگرد.اثار ایان ناوع نگااه در قانونگاذاری مشاخم
خواهد شد از این رو باید دید آیا قانونی در خصوص حجاب وجود دارد یا نه؟
در خصوص اینکاه قاانون حجااب در کشاور وجاود دارد یاا ناه و کیفیات آن چگوناه اسات الزم اسات تاا باه پیشاینه
تاریخی وضع قانون در این زمینه که بعد از انقالب اسالمی انجام شده است اشاره نماییم.
بند  ۵مااده  18قاانون بازساازی نیاروی انساانی وزارتخاناه هاا و مسسساات دولتای و وابساته باه دولات مصاوب 13۶۰
در موضوع اعمال خالف اخالق عمومی باه عادم رعایات حجااب اشااره نماوده اسات.این قاانون کاه نااظر باه رعایات حجااب
علای الخصااوص در محایب هااای کاااری و ادارات دولتای بود،رعایات مقدسااات اسااالمی و ظااواهر شاارعی از جملااه حجاااب را
الزامی دانسته و از ایان جهات عادم رعایات مفااد قاانون فاوق از جملاه عادم رعایات حجااب را باه عناوان جرمای بارخالف
اخااالق عمااومی قاباال پیگی اری م ای دانساات.پ از آن در سااال  ۶2و بااا تصااوی قااانون تعزیرات،ماااده  1۰2ای ان قااانون و
تبصااره آن بااه کیفیات پوشااش اسااالمی توجااه کاارده باادین شاار کااه «هاار کا علناام در انظااار و اماااکن عمااومی و معااابر
تظاهر به عمال حرامای نمایادعالوه بار کیفار عمال تاا  ۷۴ضاربه شاالق محکاوم میگاردد و درصاورتی کاه مرتکا عملای
شااود کااه نفا عماال دارای کیفاار نمیباشااد ولای عفاات عمااومی را جریحااه دار نمایاد ،فقااب تااا  ۷۴ضااربه شااالق محکااوم
میگردد.تبصااره  -زنااانی کااه باادون حجاااب شاارعی در معااابر و انظااار عمااومی ظاااهر شااوند ،بااه تعزیار تااا  ۷۴ضااربه شااالق
محکوم خواهند شد»
از جمله قاوانین دیگار کاه در دهاه  ۶۰انقاالب اساالمی در موضاوع حجااب و پوشاش باه تصاوی رسایده اسات مای
توان از قانون نحوه رسایدگی باه تخلفاات و مجاازات فروشاندگان لباساهایی کاه اساتفاده از آنهاا در ماالء عاام خاالف شارع
اساات و ی اا عفاات عمااومی را جریحااه دار م ای کنااد مصااوب  13۶۵نااام برد.طااوالنی بااودن عبااارت خااود قااانون و اشاااره بااه
کلماااتی چااون عفاات عمااومی ی اا فااروه لباااه،خود حکای ات از آن دارد کااه مقاانن در وضااع قااانون بااه مساائله حجاااب و
پوشش توجه ویژه ای داشاته و مبناای اصالی در وضاع قاانون را هماین امار قارار داده اسات.در مااده  ۴قاانون اخیار الاذکر
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می خوانیم «کسانی که در انظار عماومی وضاع پوشایدن لبااه و آرایاش آناان خاالف شارع و یاا موجا تارویج فسااد و یاا
هتااک عفاات عمااومی باشااد ،توقی اف و خااار از نوباات در دادگاااه صااالح محاکمااه و حس ا مااورد بااه یک ای از مجازاتهااای
مااذکور در ماااده  2محکااوم میگردنااد».ماااده  2نیااز بااه مجازاتهااایی چااون تااذکر و ارشاااد،توبیخ و ساارزنش،تهدید و یااا
تعطیل ای محاال کس ا و پیشااه اشاااره کاارده اساات.همچنین وجااود برخ ای شاارایب را بااه عنااوان عاماال مشاادده در تعیااین
مجازات مدنظر قرار داده و از این جهات نیال تبصاره  2هماین مااده باه مجازاتهاایی چاون انفصاال موقات تاا دو ساال و یاا
اخرا و انفصال از خدمات دولتای بارای کساانی کاه کارمناد دولات هساتند اشااره شاده اسات.تفاوت ایان قاانون باا قاوانین
قبلی،در آن بود که اشخاصی کاه باه عناوان فروشانده یاا تولیاد کنناده اقادام باه فاروه یاا تولیاد البساه باا محتاوای غیار
شرعی می کردناد نیاز مجارم شاناخته شاده و مجاازات مای شادند در حالیکاه در قاوانین قبال تر،صارفام مصارف کننادگان
که با پوشش نامناسا در انظاار عماومی و یاا ادارات دولتای ظااهر مای شادند،مورد مجاازات قاانونی قارار مای گرفتناد.ماده
 1قااانون محاال بحاام در هم این زمینااه اشااعار م ای دارد«کسااانی کااه عالم اام لباسااها و نشااانههایی کااه عالماات مشخصااه
گروههای ضد اساالم یاا انقاالب اسات تولیاد کنناد یاا وارد کنناد و یاا بفروشاند و یاا درماالء عاام و انظاار عماومی از آنهاا
استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب میشود»
قانون دیگر در این زمینه از مصاوبات شاورای عاالی انقاالب فرهنگای قابال توجاه اسات کاه تحات عناوان راهبردهاای
گسااتره فرهنااگ عفاااف در سااال  138۴بااه تصااوی ایان شااورا رسایده و در قالا  ۴۷بنااد بااه بیاان راهکارهااای افاازایش
می ازان عفاااف و حجاااب در جامعااه پرداختااه است.مسااائلی چااون تبیااین آم اوزه هااای دین ای در خصااوص ضاارورت رعای ات
اصااول حی اا و عفت،تقوی ات بنی اه اخالق ای و اعتقااادی مربی اان جامعااه خصوص ااٌ والاادین،تبیین دی ادگاه اسااالم در خصااوص
حجاب،اهتمام خانواده باه مساائل عااطفی در ایان نهااد مقاده از جملاه ی ماواردی اسات در ایان قاانون کاه ماورد توجاه
جدی قرار گرفته است.
قااانون تعزی ارات مصااوب  13۷۵بااه عنااوان یک ای از قااوانین مهاام در زمینااه جاارم انگاااری موضااوع حجاااب نی از قاباال
بررسی است چاه اینکاه آخارین قاانونی کاه در ایان حیطاه قانونگاذاری شاده اسات مای باشاد.ماده  ۶38قاانون اشاعار مای
دارد«هر ک علنا در انظار و اماکن عماومی و معاابر تظااهر باه عمال حرامای نمایاد ،عاالوه بار کیفار عمال باه حاب از ده
روز تا دو مااه یاا تاا ( )۷۴ضاربه شاالق محکاوم میگاردد و در صاورتی کاه مرتکا عملای شاود کاه نفا آن عمال دارای
کیفاار نمیباشااد ول ای عفاات عمااومی را جریحااهدار نمای اد فقااب بااه حااب از ده روز تااا دو ماااه ی اا تااا ( )۷۴ضااربه شااالق
محکااوم خواهااد شااد ».ماااده  ۶38ب ای شااباهت بااه ماااده  1۰2قااانون تعزی ارات  ۶2نیساات و در حقیقاات بای اد گفاات عین اام
همان مااده اسات باا ایان تفااوت کاه در بیاان مجازات،آنچاه در قاانون تعزیارات  ۶2مشااهده مای شاود صارفا مجاازات ۷۴
ضااربه شااالق اساات حااال آنکااه در ماااده  ۶38تعزی ارات ،۷۵مجااازات حااب نیاز اضاااف شااده است.تبصاره ماااده  ۶38نی از
عینام تکرار تبصره مااده  1۰2قاانون تعزیارات  ۶2اسات البتاه باا هماان تفااوت در ناوع مجاازات بادین شاکل کاه قانونگاذار
بیان می دارد«زنانی که بادون حجااب شارعی در معاابر و انظاار عماومی ظااهر شاوند باه حاب از ده روز تاا دو مااه و یاا از
پنجاااه هاازار تااا پانصااد هاازار ری اال جاازای نقاادی محکااوم خواهنااد شااد ».مطااابق تبصااره اخیر،مجااازات زنااانی کااه باادون
حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر مای شاوند حاب و یاا جازای نقادی اسات ایان در حاالی اسات کاه قاانون ساابق باه
مجازات تعزیری تا  ۷۴ضربه شالق اشاره کرده بود.
عاالوه باار قااوانین فااوق کاه مااورد اشاااره قاارار گرفات،در پاااره ای از قااوانین دیگاار نیاز قانونگااذار بااه مساائله حجاااب و
اهمی ات آن پرداختااه اساات باارای مثااال بنااد  12ماااده  ۷از فصاال دوم قااانون مقااررات انتظااامی هیاات علم ای دانشااگاهها و
موسسات آماوزه عاالی و تحقیقااتی کشاور مصاوب  13۶۴اینچناین اشاعار مای دارد کاه « ارتکااب اعماال خاالف شارع و
عاادم رعای ات حجاااب اسااالمی» بااه عنااوان یک ای از تخلفااات و جاارایم مااورد نظاار قاارار گرفتااه و تخلااف از ایان بنااد سااب
برخااورد قااانونی اساات.قانون مطبوعااات مصااوب  13۶۴نیز،نی ال ماااده  2اینچن این مقاارر م ای دارد«نشااریات جااز در مااوارد
اخالل به مباانی و احکاام اساالم و حقاوق عماومی و خصوصای کاه در ایان فصال مشاخم میشاوند آزادناد» کاه در اداماه
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و در بیان ماوارد محادودیت مطبوعاات باه بنادهایی اشااره مای کناد کاه برخای از آنهاا عباارت اسات از « اشااعه فحشااء و
منکاارات و انتشااار عکسااها و تصاااویر و مطال ا خااالف عفاات عمومی(بنااد  )2اسااتفاده اباازاری از افااراد (اعاام از زن و ماارد)
در تصاااویر و محتااوی ،تحقیاار و تااوهین بااه جاان زن ،تبلیااغ تشااریفات و تجمااالت نامشااروع و غیرقانونی(بنااد »)۵
همچن این قااانون رس ایدگی بااه تخلفااات اداری مصااوب  13۷2در بی اان تخلفااات اداری بااه مساائله حجاااب اشاااره کاارده و
مقرر میدارد«تخلفات اداری از ایان قارار اسات  .1اعماال و رفتاار خاالف شائون شاغلی یاا اداری .2نقا قاوانین و مقاررات
مربو  .3ایجااد نارضاایتی در اربااب رجاوع یاا انجاام نادادن یاا تاأخیر در انجاماامور قاانونی آنهاا بادون دلیال .2۰...رعایات
نکردن حجاب اسالمی .21رعایتنکردن شئون و شعایر اسالمی»
مالحظه می شاود کاه بار اسااه قاوانین مختلاف کاه بعاد از انقاالب اساالمی تاسای شاده اسات،حجاب باه عناوان
امااری ضااروری مااورد پااذیره واقااع شااده و قانونگااذار نی از رعای ات آن را در مااواردی الزام ای و ضااروری دانسااته اساات از
جمله آن است مکان هایی که مورد رفات و آماد عماوم باوده و عرفاا حاریم شخصای فارد باه حسااب نمای آیاد چاه اینکاه
اگرچه قانون اسالمی حجاب را اماری ضاروری مای داناد اماا اینطاور نیسات کاه در هماه جاا وجاود آن را واجا بداناد بار
ای ان اساااه اماااکنی همچااون خانااه از ای ان قاعااده مسااتثنی خواهااد بااود در مقاباال در صااورت وقااوع ب ای حجااابی در ی اک
خیابااان ی اا مجلس ای عمومی،ضاارورت ایجاااب م ای کنااد کااه برخااورد الزم باارای از ب این بااردن عماال حاارام و جلااوگیری از
جاارم صااورت گیارد بااه هماین دلیال اساات کااه مااامورین نیاروی انتظااامی مطااابق قااوانین موضااوعه همچااون قااانون آیااین
دادرس ای کیفااری مصااوب  13۹2و قااانون نی اروی انتظااامی مصااوب  13۶۹مجااوز الزم جهاات برخااورد بااا زمین اه هااای ب ای
حجابی یا بد حجابی را خواهند داشت.
آنچااه در قااوانین مشااهود اساات،تلقی نمااودن حجاااب بااه عنااوان یاک جاارم یاا تخلااف انضااباطی اساات در حقیقاات در
پاااره ای از قااوانین ماننااد قااانون رس ایدگی بااه تخلفااات اداری مصااوب  13۷2از حجاااب بااه عنااوان ی اک تخلااف اداری نااام
باارده اساات حااال آنکااه در برخ ای از قااوانین از جملااه قااانون تعزی ارات  13۷۵از حجاااب و عاادم رعایات آن بااه عنااوان ی اک
جاارم دارای مجااازات تعزیاری سااخن بااه میاان آمااده است.نساابت میاان تخلااف انضااباطی و جاارم کیفری،عمااوم و خصااوص
من وجه است یعنی ممکن اسات یاک رفتاار واجاد دو حیثیات کیفاری و انضاباطی باشاد باه طاور مثاال اخاذ رشاو توساب
کارمنااد دولاات کااه هاام دارای جنبااه کیفااری اساات و هاام باارخالف نظامااات اداری و تعهاادات اداری و اخالق ای کارمنااد در
سااازمان و تشااکیالتی اساات کااه در آن خاادمت مای کنااد همچناین از حیام مجااازات هاام در تخلااف انضااباطی دادگاااه بااه
دنبال هدف حفا حیثیت صنف خاص است و به دنبال اهداف مجازات ها نیست ]1۵
با توجاه باه ارتباا میاان تخلاف انضاباطی باا مفهاوم جارم بایاد گفات مفهاوم حجااب از جملاه عنااوینی اسات کاه
شااامل هاار دو عنااوان مای شااود از ایان رو هاام بااه عنااوان یاک تخلااف و هاام بااه عنااوان یاک جاارم کیفااری قاباال پیگیاری
است.مالحظه می گردد که نوع پوشاش زناان جامعاه ایرانای و باه طاور کلای هار آن کا کاه در جمهاوری اساالمی ایاران
تحت لوای حاکمیت اساالم زنادگی مای کناد نیال عناوان حجااب باه عناوان مفهاومی جزایای باه رسامیت شاناخته شاده
است و قانونگذار عدم رعایات پوشاش مناسا را باه عناوان یاک جارم قابال مجاازات مای داناد.الزم باه نکار اسات جزایای
تلقای کااردن مفهااوم حجاااب باادان معنااا نخواهااد بااود کااه از سااایر اباازار هااای الزم کااه در نظااام قانونگااذاری کیفااری قاارار
ندارند استفاده نکنیم بلکاه ضارورت اساتفاده از ابزارهاای فرهنگای نیاز در کناار قاوانین کیفاری بارای شاکل گیاری مفهاوم
اسالمی حجاب ضاروری اسات باه هماین دلیال اساتفاده از سیاسات هاای مشاارکتی یاا پیشاگیری مشاارکتی باا محوریات
حضور اجتماع به عنوان نهاد هشدار دهنده،جهت دسات یاافتن باه هادف ماذکور باه عناوان یاک ابازار فرهنگای بایاد ماورد
توجه قرار گیرد.
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 .5حجاب و سیاست فرهنگی-اجتماعی مشارکتی با محوریت نقش مردم
منظااور از سیاساات مشااارکتی باارای کاااهش جاارم آن اساات کااه حاکمی ات از نی اروی مردم ای باارای کاااهش پدی اده
هااای مجرمانااه از جملااه پدیاده اجتماااعی بای حجااابی اسااتفاده نمایاد توضایح آنکااه وجااود قااوانین مختلااف کیفااری باارای
جلااوگیری از اعمااال حاارام در جامعااه امااری الزم و ضااروری اساات امااا کااافی نیساات بااه تعبیار دیگاار در کنااار اباازار قااانونی
باارای دسااتیابی بااه اهااداف گوناگون،ضاارورت اسااتفاده از ابزارهااای دیگاار از جملااه اباازار فرهنگای نیاز الزم و ضااروری اساات
در حقیقات اینکااه صارفام بتااوان جامعااه را باا ابزارهااای قاانون ماادار یاا کیفرگارا کنتاارل نماود امااری محاال تامال اساات بااه
همین علات در کناار ضارورت وجاود نهادهاای قاانونی بارای کنتارل اجتمااع و جلاوگیری از ارتکااب جارایم مای بایسات از
بسااترهای فرهنگ ای مناساا نی از در ایاان زمینااه اسااتفاده نمااود.از جملااه ای ان موارد،مداخلااه مسااتقیم ی اا غی ار مسااتقیم
مردمی جهت جلوگیری از ارتکاب جارم اسات توضایح آنکاه اگار حجااب باه عناوان یاک مفهاوم جزایای قابال تصاور باشاد
پ می توان با اقادامات گونااگون فرهنگای زمیناه ارتکااب آن را در جامعاه کااهش داد تاا جاییکاه نیاازی باه ابازار قاانونی
و مجااازات افااراد نباشااد عااالوه باار آنکااه در موضااوعی چااون حجاااب اعتقاااد باار آن اساات کااه توساال بااه اباازار قااانونی بااا
محوریت مجاازات مرتکا در اکثار موارد،نتیجاه معکاوه خواهاد باود و چاه بساا ساب دوری مجارم از مباانی دینای نیاز
بشود بناابراین مهمتارین اقادام بارای از باین باردن بای حجاابی در جامعاه،در مرحلاه اول رویکارد فرهنگای اجتمااعی و در
مرحله دوم و به شر عدم تااثیر مرحلاه قبل،اقادام قاانونی اسات بار ایان اسااه حضاور نیاروی پلای در صاحنه اجتمااع
با هدف تذکر قانونی نسبت باه پدیاده بای حجابی،بایاد باه عناوان اماری ثانویاه و ناه اماری ابتادایی ماورد اهتماام باشاد بار
ای ان اساااه م ای تااوان گفاات وظیفااه اولی اه متوجااه افاارادی غی ار از نی اروی پل ای ی اا مااامور انتظااامی اساات همچن این در
صورت عدم موفقیت اجتماعی است که نوبات باه اعماال ضاوابب قاانونی مای رساد؛از ایان رو اعتقااد بار آن اسات کاه نقاش
عوامال فرهنگای در کااهش جرایمای چاون بای حجاابی یاا باادحجابی مای بایساات باه عنااوان اماری مهاام کاه زمینااه ساااز
ایجاااد جامعااه سااالم اساات،مورد توجااه قاارار گیرد.عواماال فرهنگاای در کاااهش یااا افاازایش جاارایم از چنااان اهمیتاای
برخوردارند که گفته مای شاود فرهناگ حااکم بار هار جامعاه،مرک از مولفاه هاایی اسات کاه در پدیاده بزهکااری اعام از
کمیت و کیفیت آن نقش به سازایی دارناد.در ماورد مولفاه هاای فرهناگ اتفااق نظار وجاود نادارد ولای از جملاه مهمتارین
مولفه های آن،مای تاوان باه آداب و رساوم،اعتقادات دینای و الگوهاای زنادگی اجتمااعی اشااره نمود.فرهناگ ممکان اسات
در پاااره ای از مااوارد بااه صااورت مس اتقیم عاماال ارتکاااب بزهکاااری قلمااداد شااود و ی اا شاارایب و زمینااه ارتکاااب برخ ای از
جاارایم را فااراهم سااازد.متقابال فرهنااگ مای توانااد نقااش مثباات در جامعااه داشااته باشااد و مولفااه هااای مختلااف آن موجا
پیشااگیری از جاارم گااردد و آنچااه مساالم اساات تفاااوت فرهنااگ هااا در ب این ملل،کشااورها و حت ای شااهرهای ی اک کشااور
موج ا تفاااوت فاااحش می اان آمااار و الگوهااای بزهکاااری م ای گااردد  ]1۶از ای ان رو توجااه بااه اباازار فرهنگ ای و اجتماااعی
برای کاهش پدیده بی حجابی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
همانطور که پیشاتر اشااره شد،حضاور گساتره ماردم در اجتمااع و اساتفاده از ایان ظرفیات عظایم بارای دفاع جارایم
بسایار دارای اهمیات اساات باار ایان اساااه بااا ایجاااد آگاااهی عمااومی در جامعااه ایرانای مای تااوان از نیاروی اجتماااعی بااه
عنوان ابزاری برای کنترل استفاده کرد مطاابق ایان رویکرد،اجتمااع خاوده اقادام باه کنتارل خاود مای کناد.در ایان معناا
حضور نهاد قانونی یا قاوه قهریاه بارای جلاوگیری از ارتکااب جارم مشااهده نمای شاود بلکاه آنچاه در عرصاه اجتمااعی باه
وقاوع مای پیوندد،خواسات و اراده جمعای جهات جلااوگیری از ارتکااب جاارم اسات باار ایان اساااه باا اسااتفاده از مشااارکت
مردمی بدون آنکه اکراه و اجباری در کار باشد،جامعه هدف پیشگیری از جرایم را دنبال می کند.
الزم به نکر است اگرچه در جامعاه دینی،نگااه اجتمااعی نیاز مای بایسات باا محوریات دیان هماراه باشاد و فار بار
آن اساات کااه افااراد جامعه،سااواد و آگاااهی الزم باارای تاارویج اسااالم در اجتماااع را دارنااد امااا در بس ایاری از موارد،ضاارورت
ایجاد احازاب یاا گروههاای تخصصای بارای موضاوعاتی چاون نحاوه تارویج حجااب باا عمال باه اصاول اساسای اساالمی از
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جمله اصل امر به معاروف و نهای از منکار و شارایب آن ضاروری و غیار قابال انکاار اسات باه هماین دلیال اگار چاه اعتقااد
باار آن اساات کااه جامعااه نقااش مهمای در کاااهش پدیاده اجتماااعی بای حجااابی دارد امااا از طرفای ایان اعتقاااد نیاز وجااود
دارد که باید سواد و آگااهی فرهنگای و دینای در برخای زمیناه هاا از جملاه تارویج حجااب وجاود داشاته باشاد.البته لازوم
وجود آگاهی در اجتمااع بارای تارویج فرهناگ عفااف و حجااب و جلاوگیری از شایوع بای حجابی،موجا نخواهاد شاد کاه
بگاوییم افاراد ناا آگاه،شایسااتگی دفاع ایان پدیاده شااوم را ندارناد بلکاه هاار کا باه قادر تااوان و شایساتگی مای تواند،باه
عنااوان جزئ ای از اجتماااع از ارتکاااب آن جلااوگیری نمای اد.از جملااه مهمتاارین اباازاری کااه در ای ان زمینااه م ای تااوان باادان
اشاره کرد،دفع بی حجابی با تاذکر لساانی اسات.مورد اخیار از ماواردی اسات کاه عماوم اجتمااع مای توانناد بادان متوسال
شوند چرا که حتای نیااز باه مجاوز قاانونی نیاز نادارد بار هماین مبناا در پرسشای از آیات اهلل مکاارم شایرازی حفظاه اهلل
پیرامون تذکر لسانی اینچناین آماده اسات کاه آیاا امار باه معاروف لساانس احتیاا باه حکام یاا اجاازه قاانونس مراجاع نا
صااال دارد؟ و معظاام لااه در پاسااخ چناین مرقااوم کاارده انااد کااه در آن جااایس کااه جنبااه زبااانس داشااته باشااد احتیااا بااه
اجازه نیسات و اگار اقادام عملاس در آن باشاد اجاازه حااکم شارع یاا مسائوالن حکومات اساالمس الزم اسات  ]1۷از هماین
پاسااخ اسااتنبا ماای گااردد کااه اوالم تااذکر لسااانی،وظیفه ای همگااانی اساات و همگااان ماای تواننااد بااا رعایاات شاارایب
الزم،اقاادام بااه تااذکر نماینااد ثانیاام توساال بااه اجبااار و یاا اقاادام عملای در برخاورد بااا ارتکاااب محرمااات الهای از جملااه بای
حجااابی موضااوع تبصااره ماااده  ۶38قااانون تعزی ارات  ۷۵از وظااایف حکوماات اسااالمی اساات کااه وفااق مقااررات بای اد باادان
عماال شااود از ای ان رو آنچااه وظیفااه جامعااه مساالمان باارای مقابلااه بااا پدی اده ب ای حجااابی اساات،رفتار فرهنگ ای اجتماااعی
مانند تذکر لسانی و مواردی از ایان قبیال اسات بار ایان اسااه توسال باه قاوه قهریاه و اعماال آن بارای کااهش جارم بای
حجابی نه تنها زشت و فاسد است کاه جرمای مساتقل نیاز مای باشاد بارای مثاال درگیاری فیزیکای و ایاراد ضارب و جار
باارای دفااع بای حجااابی توسااب اشااخاص عااادی از مصااادیق ماااده  ۶1۴قااانون تعزیارات  ۷۵و کتاااب سااوم و چهااارم قااانون
مجااازات اسااالمی  ۹2تحاات عناااوین قصاااص و دیااات م ای باشااد.به همااین دلی ال لاازوم وجااود آگاااهی و سااواد فرهنگ ای
اجتماعی برای جلوگیری هوشمندانه از ارتکاب پدیده مجرمانه ای چون بی حجابی همواره مورد تاکید است.
نتیجه آنکاه تشاویق باه حضاور نیاروی وسایع مردمای بارای دفاع جارایم و تخلفاات،امری مهام و ضاروری تلقای مای
شود که انجام صحیح آن،سب شاکل گیاری یاک ناوع سیاسات مشاارکتی خاوب بارای پیشاگیری از جارایم منجار خواهاد
شااد بااه گونااه ای کااه عااامالن پدیااده باای حجااابی یااا بااد حجااابی بااه حااداقل خااود برسااند از ای ان منظاار بای اد گفاات
پیشگیری،تدابیر و اقدامات جمعای و غیار کیفاری باه منظاور مقابلاه،کنترل و کااهش وقاوع جارم باه صاورت کنشای اسات
بنااابراین در ای ان وادی قابلی ات هی اات اجتماااع مهاام و مفی اد م ای نمای اد زی ارا رویکردهااای ماادنی و غی ار کیفااری غالب اام در
عناصاار اجتماااع مساالم و باادیهی تاار اساات هیااات اجتماااع متشااکل از جامعااه ماادنی و نهادهااای دولتاای در تعاماال و
رویارویی با هم،وظایف تقسیم شاده ای را در ساطح جامعاه ایفاا مای کنناد باه گوناه ای کاه توسال باه اجتمااع و همیااری
بین عناصار جامعاه یکای از اهاداف و پایاه هاای مسالم علام پیشاگیری اسات  ]18باه هماین علت،توجاه هیاات اجتمااع و
ساازمان هااای مردمای بااه عنااوان نیروهاای اثرگااذار اجتماااعی در فرایناد جلاوگیری از ارتکااب جاارایم بااه مثاباه یاک اصاال
می بایست مورد نظر باشاد چارا کاه اگار در یاک جامعاۀ فاساد (و بلکاه حتاس غیار فاساد) پیشاگیرا صاورت نگرفات ،بااز
جامعه رو به فساد خواهاد رفات ،چاون ماواد و عوامال فسااد از قبیال شاهوات جنساس همیشاه در درون تماام افاراد جامعاه
و انسانها موجود است ،و مرتا در بااطن روحیاهها کاار مسکناد ،الهاام مسدهاد ،و حتاس از اناد چیازا اعام از باو ،رناگ،
حرکاات و تصااور چیاازا الهااام مسگیاارد ،و شاایطان نیااز کااه محاار اصاالس در بااه فساااد و تباااهس کشاایدن جوامااع انسااانس
است همیشه در جامعه هسات ،لاذا حتاس هماان جامعاۀ شایساته نیاز اگار پیشاگیرا نباشاد ،تادریجا رو باه فسااد خواهاد
رفت  ]1۹از این رو بر جامعاه اساالمی خصوصاام هیاات هاای مردمای فار اسات تاا باا مشاارکت خاود در صاحنه اجتمااع
از وقوع جرایم بر ضد عفت و اخالق عمومی جلوگیری نمایند.
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توجه به این نکته ضاروری اسات کاه مشاارکت اجتمااعی ماانعی جهات پیشاگیری از جارم در محایب خاانواده ایجااد
نخواهد کرد از ایان رو بایساتی گفات مارد نیاز در قباال خاانواده و همسار خویش،مکلاف باه هادایت الهای اسات باه تعبیار
دقیااق تر،خااانواده بااه عنااوان کااوچکترین عضااو اجتماااع نیز،بخشاای از سیاساات مشااارکتی مردماای محسااوب ماای شااود
بنابراین در صاورت عادم رعایات حجااب از ناحیاه اطرافیاان علای الخصاوص همسار،مرد بایاد از طریاق منطاق و عقال او را
قاانع ساازد و کتابهاایس کاه دربااار ساازندگس حجااب نوشاتهاند در اختیاار او بگااذارد و ضاررهاا اخالقاس و اجتمااعس بااس
حجابس را تشریح کناد  ]2۰مطاابق ایان دیادگاه،اعمال خشاونت یاا ایجااد قاوانین ساخت گیراناه در محایب خاانواده بارای
برخورد باا پدیاده بای حجاابی ماورد نهای مای باشاد چاه اینکاه اثار مخارب اقادامات شادید بارای مقابلاه باا بای حجاابی
همچون برخی اقادامات قاانونی صارف،به مراتا خطرناا تار و بزرگتار خواهاد باود مثال آنکاه والادین باا تنبیاه بدنی،باه
دنبال اطاعت بی چون و چارای فرزنادان بارای پاذیره پوشاش ماد نظار خاود باشاند از ایان رو آنچاه کاه خواساته اساالم
است،اسااتفاده از اباازار عقاال و منطااق در راسااتای بهااره گیااری از ابزارهااای فرهنگاای اساات تااا از ایاان طریااق بتااوان بااا
تاثیرگااذاری در محایب خااانواده و همچناین اجتماااع،از ارتکاااب جاارم جلااوگیری نمااود.در ایان نگاااه،برقراری رابطااه عاااطفی
خوب میاان زن و مارد باا یکادیگر و والادین باا فرزنادان بسایار کماک کنناده خواهاد باود.این رویکارد ماا را باه آنجاا مای
رساند که بگوییم مرد نه تنها موظاف باه هادایت عشایره اسات بلکاه در خاانواده هاایی کاه حجااب ماورد پاذیره افاراد آن
خانواده قرار مای گیارد بار مارد جاایز نیسات کاه زن را اجباار باه باس حجاابس و خاالف شارع بنمایاد و بار زن هام واجا
نیسات اطاعات شاوهر در معصاایت خادا بنمایاد بطااور کلاس مارد بایاد از داشااتن چناین همساری بااا عفات و نجابات شااکر
خداوند متعال را به جا آورد ایان گوناه زناان مسمناه و ملتازم باه تعاالیم اساالم بایاد ماورد تقادیر باشاند و شاهامت آنهاا در
این موقع کاه بسایارا از مردهاا و زنهاا در برابار هجاوم کاالهااا فسااد اجانا  ،خاود باختاه شاده و حقاارت و کمبودهاائس
را کااه در خااود احساااه مسکننااد بااه دارویااس کااه باار درد مسافزایااد و شاادت مسدهااد جبااران مسکننااد غیاار قاباال وصااف
مسباشد  ]21از این رو سخن از ایجاد سیاست های تشویقی جهت ترویج حجاب نیز دارای اهمیت خواهد بود.

 .6حجاب و کاهش جرم
آنچه در سیاست مشارکتی مبتنای بار حضاور مردم،محال توجاه اسات،نقش گساترده هیاات اجتمااع جهات دفاع بای
حجااابی بااا اقاادامات فرهنگای اساات امااا بایاد دانساات شااکل گیاری پدیاده حجاااب بااه عنااوان ارزه و هنجااار مااورد قبااول
جامعه نیز،نقشی اساسای در پیشاگیری و دفاع جارایم خااص از جملاه جارایم جنسای دارد باه تعبیار دقیاق تار اعتقااد باه
سیاساات مشااارکتی مردم ای و عماال بااه آن باارای برقااراری حجاااب متعااارف اسااالمی،تنها سااب ایجاااد اصاال حجاااب در
جامعه می شود و پا از آن آنچاه باه عناوان عامال اصالی پیشاگیری از جارایم جنسای مبناا قارار مای گیارد،نف رعایات
پوشش اسالمی و حجاب متعارف خواهد بود بر ایان اسااه وجاود ساه مرحلاه باه قارار نیال بارای دفاع جارایم جنسای بار
مبنای توجه به موضوع حجاب قابل مالحظه خواهد بود:
. 1حضااور گسااترده نیاروی مردمای باارای پیشااگیری از ارتکاااب جاارایم یاا تخلفااات ناااظر بااه پدیاده بای حجااابی در
صحنه اجتماع با استفاده از ابزار موثر از جمله ابزار فرهنگی(تذکر به رعایت حجاب در جامعه توسب نهاد مردم)
. 2پااذیره و تحقااق اصاال حجاااب بااه عنااوان موضااوعی دیناای و اجتماااعی توسااب زنااان و دختااران جامعااه
ایرانی(پذیره فاسد بودن بی حجابی توسب اشخاص مرتک و بازگشت به فرهنگ اصیل اسالمی)
. 3پیشگیری و کااهش جارایم جنسای در نتیجاه عمال باه اصال حجااب در اجتمااع(این مرحلاه را مای تاوان جزئای
از مرحله دوم نیز به حساب آورد)
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اینکه حجاب عاملی جهات کااهش جارم باشاد اماری قطعای و یقینای نیسات اماا باه تجرباه مای تاوان گفات یکای از
عوامل کاهناده جارم باه حسااب مای آیاد زیارا باا بررسای تااثیر وجاودی حجااب در محایب هاای مختلاف جغرافیاایی باه
سادگی می توان به این دیادگاه دسات یافات کاه پوشاش کامال زن،از جملاه مصاادیق امنیات او در برابار جارایم محساوب
ماای شااود در حقیقاات درساات اساات کااه حجاااب نمستوانااد بااه طااور قطعااس و دائمااس از گناااه جلااوگیرا کنااد ،امااا در
پیشاگیرا از وسوسااههاا نفساانس و آماااده شادن بااراا گناه،مستواناد نقااش مهماس را ایفااا کناد و تجربااه نشاان داده اساات
که از باین محایب هاایس کاه حجااب را رعایات مسکنناد و محایب هااا مخاتلب ،محایب هااا باا حجااب ،بیشاتر از آفات
گناه در اماان هساتند  ]22بار ایان اسااه در اثار تحقاق مرحلاه دوم یعنای پاذیره واقعیات و اصال حجااب توساب زناان
جامعه،حداقل می توان به شکل احتمالی از وقوع بسیاری از جرایم جنسی در صحنه اجتماعی جلوگیری کرد.

 .6نتیجه گیري
حجاااب بااه عنااوان ی اک پدی اده اجتماااعی مهم،نقش ای اساس ای در سااالمت جامعااه دارد از ای ان رو قانونگااذار در متااون
مختلااف قااانونی،بر ضاارورت حفااا پوشااش متعااارف و مناس ا تاکی اد نمااوده اساات تااا جاییکااه از آن بااه عنااوان مفهااومی
جزایای و خااالف ضااوابب اداری سااخن گفتااه اساات در واقااع اهمیات موضااوع بااه قاادری اساات کااه در صااورت عاادم رعایات
مقااررات مربااو بااه عفاااف و حجاااب از سااوی افااراد جامعه،ضاامانت اجراهااای قااانونی و اداری باارای آن در نظاار گرفتااه مای
شود باه هماین دلیال ضارورت وجاود قاوانین در زمیناه حجااب اساالمی باه عناوان یکای از ضاروریات دیان مباین اساالم
امری اجتناب ناپذیر و بلکه ضاروری اسات از طرفای نحاوه اعماال ضاوابب قاانونی کاه در برخای ماوارد باه طاور ساختگیرانه
می باشاد،به عناوان عااملی بارای ارتکااب جارایم بیشاتر در حاوزه مساائل جنسای و در نتیجاه تعادی باه جان زن قابال
بررسی است چه اینکاه برخاورد هماراه باا خشاونت توساب یاک نهااد قاانونی باا پدیاده بای حجاابی،ممکن اسات موجباات
نارضایتی جامعه خصوصام زنان را فاراهم کناد باه هماین دلیال مای بایسات در کناار وجاود مراجاع قاانونی هشادار دهناده و
مجازات کننده جرم یا تخلف فاوق،از ابازار هاای فرهنگای نیاز بارای جلاوگیری از آن اسافاده نماود.در ایان معناا اعتقااد بار
آن است کاه وجاود ابازار فرهنگای ناه تنهاا بارای کااهش جارایم مختلاف از جملاه جارایم مناافی عفات یاا اخاالق حسانه
الزم هسااتند بلکااه از اثرگااذاری بیشااتری نی از در عرصااه اجتماااعی برخوردارنااد هاار چنااد اسااتفاده از اباازار قااانونی نیااز باای
علت نیسات چاه اینکاه قانونگاذار نیاز باه دنباال حمایات از اقشاار آسای پاذیر جامعاه در برابار پدیاده بای حجاابی اسات
بنابراین وقتی عادم رعایات پوشاش را زمیناه ورود خساارت باه جامعاه بادانیم ضارورت برخاورد قاانون مداراناه باا آن قابال
توجیااه منطقاای خواهااد بااود.در زمینااه وضااع قااوانین عفاااف و حجاااب نیااز بایااد بااه ساامتی حرکاات نمااود کااه بااا تاساای
قااوانین مترقاای و پیشاارفته ،بااه اسااتفاده مطلااوب از اباازار فرهنگاای اجتماااعی جهاات تحقااق حجاااب توجااه شااود؛در صااورت
تحقااق و ایجاااد قااانون مطلااوب،بهره گیااری از نهادهااای مردماای و بااه طااور کلاای اباازار فرهنگاای نیااز دارای مبنااای قااانونی
خواهد بود.
از جملااه ابزارهااای فرهنگ ای اجتماااعی،گروه هااای مردم ای هسااتند کااه از طری اق حضااور در صااحنه اجتماااعی و بهااره
گیاری از ضااوابب دینای و اخالقای نقااش مااوثری در کاااهش جاارایم اجتماااعی علای الخصااوص جاارم بای حجااابی ایفااا مای
کنند در این معنا آنچاه اهمیات پیادا مای کناد،کنترل اجتمااعی باه دسات خاود اجتمااع اسات بار ایان اسااه جامعاه باا
هاادف ص ایانت از ارزشااهای اسااالمی در اجتماااع حضااور یافتااه و مطااابق ضااوابب دین ای همچااون مرجع ای هشااداردهنده از
ارتکاااب جاارم پیشااگیری م ای کنااد و از آنجااایی کااه بخش ای از هاادایت اشااخاص توسااب خااود جامعااه رم م ای ه اد پ ا
بایستی ابزار هادایت و لاوازم آن و نحاوه اساتفاده و آگااهی از اهاداف نیاز ماد نظار باشاد باه هماین دلیال آماوزه جامعاه
برای برخاورد دینای و اخالقای باا مرتکا جرمای چاون بای حجاابی نیاز بایاد باه طاور کامال ماورد توجاه قارار گیارد در
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حقیقت برخورد با مرتکا باا در نظار گارفتن اصال احتارام باه هویات زناناه،می بایسات باه عناوان قاعاده ای اساسای،مورد
توجه اهتماام باشاد زیارا عادم توجاه باه هویات افاراد خصوصاام زناان و دختران،عااملی بارای از باین اعتمااد باه نفا و در
نتیجه تحقق جرایم و آسی های اجتماعی بیشتر خواهد.
سیاساات مشااارکتی اجتماااعی در راسااتای تحقااق اهااداف مهاام در زمینااه پیشااگیری از جاارم م ای بایساات بااا ایجاااد
گروههااای تخصص ای مردمی،دسااتیابی بااه اهااداف کاهش ای جاارم را سااریع تاار دنبااال نمای اد از ای ان رو پیشاانهاد م ای شااود
تشااکیل گروههااای فرهنگای اجتماااعی از میاان بااانوان نخبااه بااه عنااوان عاااملی مهاام جهاات صایانت از مفهااوم حجاااب در
جامعااه اسااالمی،مورد توجااه متولیاان فرهنگ ای و اجتماااعی قاارار گیرد.بااه تحقیاق پیشااگیری از پدیاده بای حجااابی توسااب
هم جن بسیار موثر تر و پیشرفته تر خواهد بود.
بایااد دانساات مشااارکت گسااترده نیااروی مردماای جهاات صاایانت و پاساادارای از مفهااوم حجاااب بااه تنهااایی کااافی
نیست در حقیقت جامعه و افراد آن تنهاا بخشای از بدناه فرهنگای اجتمااعی کشاور باه حسااب مای آیناد حاال آنکاه نهااد
هااای متعاادد فرهنگ ای و اجتماااعی نی از وجااود دارنااد کااه م ای بایساات در زمینااه تحقااق حجاااب و پیشااگیری از مفاااهیم
متضاد باا آن تااله نماوده و در نتیجاه ساب گساتره مرزهاای عفااف در جامعاه اساالمی شاوند بناابراین الزم و ضاروری
است تاا باا اساتفاده از یاک ناوع سیاسات فرهنگای و اجتمااعی مشاارکتی کاه متشاکل از نهادهاای مردمای و غیار مردمای
است،به مقابله منطقی و عقالئای باا پدیاده بای حجاابی بداردازیم در ایان معناا،نفهوم مشاارکت آنچناان گساترده اسات کاه
ضرورت حضور هماه متولیاان فرهنگای یاا اجتمااعی اعام از ماردم و دساتگاههای صاالحیت دار را،بارای مقابلاه باا مفااهیم
ضد حجاب،توجیه می نماید.
بااه نظاار مای رسااد در میاان انااواع حجاب(دیداری،گفتاری،رفتاری،پوششای) آنچااه مااورد توجااه قانونگااذار قاارار گرفتااه
است،حجاب ناظر باه پوشاش زناان جامعاه ایرانای اسات طاوری کاه در خصاوص ساایر اناواع حجااب،حکمی قاانونی وجاود
ندارد از این رو صارف گفتاار هماراه باا نااز یاا دیادن باه قصاد ریا و شاهوت،جرم محساوب نمای شاود باه هماین دلیال
موضااوعی چااون پااارتی هااای شاابانه کااه بااه شااکل مخااتلب برگاازار م ای شااوند،در صااورتی کااه منجاار بااه جاارایم جنس ای
زنا،لوا یاا شارب خمار نگردند،فاقاد وصاف جزایای خواهناد باود بناابراین هماانطور کاه صارف اخاتال زن و مارد ناامحرم
جرم محسوب نمی شود،پارتی مخاتلب نیاز جارم نیسات هار چناد گنااه و حارام باودن آن،قطعای اسات.این در حاالی اسات
کااه بااا در نظاار گاارفتن سااایر انااواع و مصااادیق حجاااب،می تااوان دایااره جاارم انگاااری را نیااز جهاات حمایاات از جامعااه و
جلااوگیری از آساای هااای ناشاای از آن گس اتره داد باار ایاان اساااه ماای بایساات در تاساای قااوانین ناااظر بااه عفاااف و
حجاب به مصادیق و انواع دیگر حجااب نیاز توجاه کارد همچناین توجاه باه آثاار اجتمااعی و فاردی حجااب ساب خواهاد
شد تا به جای حجاب اسالمی از حجاب جهانی سخن بگوییم.
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