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چكيده
بر اساس نظريات تفسيرى، پديده هاى اجتماعى و از جمله حجاب، به صورت مشترك 
توسط اعضاى اجتماع ساخته و پرداخته مى شوند به نحوى كه در ابتدا هر فردى يك 
طى  را  خود  برداشت هاى  مختلف  افراد  سپس  دارد،  اجتماعى  پديده  يك  از  برداشت 
تعامالت اجتماعى با يكديگر در ميان گذاشته و نقاط تفاوت و افتراق اين برداشت ها و نيز 
برداشت هاى اشتباه طى اين تعامالت اصالح شده و يك واقعيت اجتماعى مشترك شكل 
مى گيرد، اين واقعيت اجتماعِى ساخته شده به وسيله خود آن اجتماع به رفتارهاى اجتماعى 
آنها جهت مى دهد. حال براى اصالح فرهنگ عفاف و حجاب در كشور نيز، بايد واقعيت 
اجتماعِى نحوه درست پوشش و رفتار را كه طى ساليان گذشته دگرگون و منحرف شده 
است، بازآفرينى كرد و به تدريج واقعيت جديدى را مبتنى بر ارزش هاى اسالمى بازتعريف 
كرد و به آن عينيت بخشيد. بدين منظور در اين مقاله، فرايند اصالح واقعيت اجتماعى و 
نهادى كردن حجاب و عفاف طى سه مرحله برونى كردن، عينيت بخشى و درونى كردن 
ارائه شده است. بر اساس اين فرايند، در مرحله نخست، برداشت ها و تفاسير عينى و 
و  پوششى  (استانداردهاى  پوشش  و  رفتار  نوع  زمينه  در  ارزش مدار  و  مشترك صحيح 
رفتارى) در جامعه شكل مى گيرد؛ در مرحله دوم، واقعيت هاى اجتماعى جديد در زمينه 
نوع رفتار و پوشش، مبتنى بر ارزش هاى اسالمى متبلور شده و در نهايت در مرحله سوم، 
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ارزش هاى زيربنايى واقعيت جديد در آحاد جامعه درونى شده و تثبيت مى شوند.
واژه هاى كليدى: حجاب و عفاف، نهادى كردن، ارزش، واقعيت اجتماعى، برونى كردن، 

عينيت بخشى، درونى كردن.

مقدمه
پوشش و حجاب به مثابة رسانه اى ارتباطى و به عنوان كنشى اجتماعى، از يك سو تحت تأثير 
ساختارهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى است و از سوى ديگر، متأثر از كنشگران 
اجتماعى اعم از زن و مرد. در سال هاى پس از انقالب، به دليل آسيب پذيرى درونى جامعه 
و تهديدهاى بيرونى، انتقال فرهنگى حجاب با اختالل مواجه شد و رعايت نكردن حجاب 
اجتماعى شد  به مسئله اى  تبديل آن  اسالمى، موجب جريحه دار ساختن وجدان جمعى و 

(محبوبى منش، 1386).
يكى از بزرگ ترين معضالت كشور ما طى ساليان گذشته كمرنگ شدن تدريجى فرهنگ 
عفاف و حجاب در جامعه و به ويژه شهر تهران (به عنوان شهر الگودهنده به ديگر نقاط كشور) 
بوده است. در واقع اين مشكل از آنجا ناشى مى شود كه «معروف» ها در جامعه ما فرايند نهادينه 
شدن را به درستى طى نكرده اند و به همين دليل اكنون شاهد بازگشت مجدد به برخى «منكر»ات 
از جمله پديده بدحجابى و بى حجابى در جامعه هستيم. علت اين مسئله را مى توان فقدان نگاه 

راهبردى و روش مند به نهادينه كردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دانست.
در واقع اگر تاريخ مواجهه با مسئله بدحجابى پس از انقالب اسالمى را مرور كنيم، مشخص 
مى شود پرداختن به مسئله حجاب طى ساليان متمادى پس از پيروزى انقالب دچار افراط و 
تفريط هاى فراوان شده و هيچگاه خط مشى اصولى و بلندمدتى بر اين مسئله حاكم نبوده است؛ 
كمااينكه هم اكنون نيز در كشور، خط مشى روشن، روشمند و قابل اجرايى در اين زمينه وجود 
ندارد، اما آنچه اكثريت قريب به اتفاق مسئوالن در زمينه مسئله عفاف و حجاب قائل به آن 
هستند، لزوم فرهنگ سازى در اين زمينه است و هرگاه مسئله بدحجابى مطرح شده، عده اى 
نسخه برخورد فيزيكى را طرح كرده و مخالفان اين روش، لزوم انجام فعاليت هاى فرهنگى و 
حّل اين مشكل از طريق اصالح فرهنگ را گوشزد كرده اند. به نظر مى رسد با توجه به آنكه 
پديده بدحجابى داراى گونه هاى مختلفى در جامعه ماست، بايد براى اصالح وضعيت عفاف و 
حجاب، فرايندى حساب شده طراحى كرد كه اين امر نيز خود مستلزم يك طراحى حساب شده 

و علمى، به دور از قضاوت هاى احساسى و مطالعه نشده است.
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بر اساس آنچه بيان شد، پرسش هاى اين پژوهش عبارتند از:
1. آيا نهادينه كردن هنجار عفاف و حجاب در جامعه امكان پذير است؟

2. براى نهادينه كردن هنجار عفاف و حجاب در جامعه بايد چه مراحلى را طى كرد؟
3. در هريك از مراحل نهادينه سازى عفاف و حجاب در جامعه بايد چه تغييرات هنجارى 

و ارزشى اى در جامعه اتفاق بيفتد؟

چهارچوب نظرى و ادبيات تحقيق
مقاله حاضر به دنبال تطبيق ادبيات نهادگرايى با يك از مهم ترين مسائل فرهنگى امروز كشور يعنى 
حجاب و عفاف است. به همين دليل در اين بخش ابتدا به مفهوم عفاف و حجاب و اليه هاى زيرين 
فرهنگى آنها پرداخته و سپس به تحليل اختالل هاى هنجارى اين واقعيت اجتماعى مى پردازيم. 

پس از اين مباحث وارد ادبيات نهادگرايى شده و آنگاه به فرايند نهادى كردن مى پردازيم.

عفاف
عفاف واژه اى عربى است كه با فرهنگ اسالمى و دينى وارد زبان فارسى شده است. عفاف را 
به معناى خوْدنگهدارى و باز داشتن نفس انسانى از محرمات و خواهش هاى شهوانى دانسته اند. 

راغب اصفهانى در «المفردات فى غريب القرآن»، ذيل ماده عف مى گويد:
«العفة حصول حاله للنفس تمتنع بها عن غلبه الشهوة والمتعفف المتعاطى لذالك بضرب من 

الممارسه والقهر» (راغب اإلصفهانى، 1362: 339)
«عّفت حالت نفسانى است كه مانع تسلط شهوت بر انسان مى شود و انسان عفيف كسى 

است كه با تمرين و تالش مستمر و پيروزى بر شهوت، به اين حالت دست يافته باشد».
از لحاظ اصطالحى، عفاف معنايى فراخ تر از پاكدامنى و پالودگى از فحشا و زنا دارد و 
قرآن كريم و نصوص روايى نيز عفاف را در معناى وسيع تر از عفاف و پاكى جنسى به كار برده 
و آن را به معناى در پيش گرفتن رويه اعتدال، خود نگهدارى، تسلط بر خويشتن، صبورى و 
ايستادگى در برابر كام جويى ناروا مى دانند كه در حوزه تمايالت جسمى و جنسى مى گنجد، و 

نفس انسانى خواهان برآورده شدن بى قيد و حصر آن نيازهاست (هاشمى، 1384).

حجاب
حجاب از لحاظ لغوى، هم به معنى پوشيدن و هم به معنى پرده و حاجب به كار مى رود 
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(مطهرى، 1374: 78)؛ ولى در اصطالح فقهى، حجاب پوشش زن در برابر بيگانه است. البته 
كتب فقهى از واژه حجاب به اين معنى كمتر بهره گرفته اند و براى بيان اين مقصود در دو مقوله 
كامًال مرتبِط «پوشش» و «نگاه»، از دو واژه «ستر» و «نظر» استفاده كرده اند (خلفى، 1386: 77).
از نظر استاد شهيد مرتضى مطهرى(ره)، وظيفه پوشش كه اسالم براى زنان مقرر كرده بدين 
معنا نيست كه زنان از خانه بيرون نروند و در خانه محبوس باشند بلكه پوشش زن در اسالم 
اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گرى و خودنمايى 

نپردازد (مطهرى، 1374: 79).
پوشش ظاهرى زن مسلمان بخشى از حقيقت باطنى و بيانگر انديشه ها و نظام ارزش هاى 
درونى اوست (يزدخواستى، 1386: 39). از منظر فرهنگ شناسى، حجاب، نمود بيرونى باورهايى 

است كه در اليه هاى زيرين فكرى و شخصيتى افراد قرار دارند:
  

شكل شماره 2. مثاِل تطبيقِى اليه هاى فرهنگ در  شكل شماره 1. اليه هاى فرهنگ (ندايى، 1383: 50)   
     موضوع حجاب

هنگامى كه جهان بينى فرد توحيدى باشد، به ربوبيت خداوند و اينكه او تربيت كننده و مربِّى ما 
به سوى بهتر زندگى كردن در اين دنيا و جهان آخرت است باور پيدا مى كند و ازآنجايى كه يكى 
از راهنمايى هاى اين مربّى براى بهتر زندگى كردن رعايت عفت و حياست، لذا عفت و حيا براى 

او ارزش مى شود و در نتيجه در رفتارهاى او رفتارى به نام حجاب بروز و ظهور مى كند.
از لحاظ جامعه شناختى، پديده هاى اجتماعى و از جمله حجاب، به صورت مشترك توسط 
اعضاى اجتماع ساخته و پرداخته مى شوند، به نحوى كه در ابتدا هر فردى يك برداشت از يك 
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پديده اجتماعى دارد، سپس افراد مختلف برداشت هاى خود را طى تعامالت اجتماعى با يكديگر 
در ميان گذاشته و نقاط تفاوت و افتراق اين برداشت ها به يكديگر نزديك شده و نيز برداشت هاى 
اشتباه طى اين تعامالت اصالح مى شود و يك واقعيت اجتماعى مشترك شكل مى گيرد كه تمامى 
افراد اجتماع آن را پذيرفته و به عنوان يك هنجار اجتماعى به آن گردن مى نهند و اين واقعيت 

اجتماعِى ساخته شده، توسط خود آن اجتماع به رفتارهاى اجتماعى آنها جهت مى دهد.
همان گونه كه برگر و الكمن1 نيز مى گويند، واقعيت اجتماعى به هر دو صورت ذهنى2 و 
عينى3 وجود دارد و بنابراين هرگونه تالشى براى فهم و تغيير آن، بايد هر دوى اين جنبه ها را 
در نظر بگيرد. اين دو جنبه هنگامى به خوبى شناخته مى شوند كه جامعه به صورت يك فرايند 
مستمر ديالكتيك شامل سه مرحله بيرونى كردن، عينى كردن و درونى كردن درك شود (برگر 
و الكمن، 1967: 149). براى نهادينه كردن حجاب در جامعه بايد شيوه اجتماعى شدن افراد 
جامعه بر اساس موازين اسالمى اصالح شود. بر اساس يك تعريف كالسيك، اجتماعى شدنـ  
كه ريشه هاى عميقى در جامعه شناسى و كنش متقابل نمادين داردـ  فرايند آشنا كردن كنشگران 
با هنجارها و قواعد يك جامعه است. نتيجة اجتماعى شدن، تمكين مستمر مبتنى بر درونى شدن 
اين هنجارهاى جديد است. در به كارگيرى قواعد اجتماع، اجتماعى شدن به اين معناست كه 
يك عامل، از پيروى «منطقى از پيامدها» به پيروى «منطقى از تناسب ها» منتقل مى شود؛ اين 
به كارگيرى در طول زمان استمرار يافته و كامًال مستقل از يك ساختار مشخص از محرك ها يا 

فرمان هاى مادى است (چكل4، 2007: 4-5).

تبيين اختالل هنجارى حجاب
يكى از انواع اختالل اجتماعى، اختالل هنجارى است. منظور از اختالل هنجارى تقريباً آن 
چيزى است كه دوركيم5 «آنومى اجتماعى» ناميده و آن را از عوارض عمده مرحله گذار مى داند 
(چلبى، 1375: 107). حجاب پديده اى اجتماعى يا واقعيتى اجتماعى در جامعه مذهبى ما به 
حساب مى آيد. تا زمانى كه جاذبه و ميلى درونى براى پيروى از اين پديده وجود داشته باشد، 
تحت تأثير سه نيروى هنجارى اجبار، خارجى بودن و عموميت است. با كاهش قدرت اين سه 
1. Berger & Luckmann
2. Subjective
3. Objective
4. Checkel
5. Durkheim
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نيرو يا عدم تعادل ميان آنها با «مسئله حجاب» يا «اختالل هنجارى در حجاب» به عنوان پديده 
اجتماعى روبه رو مى شويم كه مى توان آن را نوعى «آنومى پوششى» تلقى كرد كه در واقع تابعى 

از «آنومى اجتماعى» است (محبوبى منش، 1386).
اختالل هنجارى مى تواند پنج شكل مختلف به خود بگيرد كه شامل قطبى شدن هنجارى، 
تضاد هنجار، ناپايدارى هنجارى يا تناقض منطقى هنجارى، ضعف هنجارى (ركود در عالئق 
اجتماعى و تعهد نسبت به قواعد اجتماعى) و نهايتاً بى هنجارى يا فقدان قواعد هنجارى براى 
بعضى امور اجتماعى مى شود. بديهى است هر پنج شكل اختالل هنجارى مى توانند هم زمان 
در يك جامعه باشند و يكديگر را تقويت كنند (چلبى، 1375: 112). محبوبى منش (1386) 
بر مبناى پنج شكل اختالل هنجارى جامعه، پنج شكل مختلف اختالل هنجارى حجاب را به 

شرح زير بر مى شمرد:
1. قطبى شدن هنجارى: چنانچه رفتارها و نگرش هاى اجتماعى را در يك طيف تصور كنيم، 
در يك وضعيت متعادل، بخش بزرگى از مردم در ميانه طيف قرار مى گيرند كه تحت تأثير فشار 
هنجارى هستند و بخش كوچكى در دو انتهاى طيف قرار دارند كه كمتر از حد متوسط تحت 
فشار هنجارى اند. اما چنانچه دو مجموعه اكثريت وجود داشته باشد كه يكى از آنها نسبت 
به حجاب و طرز پوشش، بيش از حد متوسط فشار هنجارى احساس تعهد كند و ديگرى 
احساس تعهد كمترى داشته باشد، در اين حالت با اختالل قطبى شدن هنجارى درباره «پوشش» 

در جامعه رو به رو مى شويم.
2. تضاد هنجارى: در وضعيت تضاد هنجارى، وفاق ارزشى و هنجارى الزم وجود ندارد، 
به طورى كه براى مقوله هاى اجتماعى، دو هنجار يا چند مجموعه هنجار متضاد وجود دارد. براى 
مثال، درباره سبك پوشش زن در جامعه، يك هنجار قائل به پوشش چادر و مقنعه به رنگ 
مشكى يا تيره است و هنجار ديگر نيز قائل به پوشش به وسيله كت و دامن همراه با روسرى و 
جوراب با رنگ هاى روشن يا مانتويى متوسط (نه بلند و كوتاه و نه تنگ و چسبان) با روسرى 
متوسط و شلوار معمولى (نه گشاد و نه تنگ و كوتاه) با رنگ روشن و شاد و غيره است. در اين 
صورت با يك جامعة قطعه اى روبه رو هستيم كه در آن تنظيم اجتماعى مشكل بوده و انسجام 

كلى نيز تضعيف شده است.
3. ناپايدارى هنجارى: ناپايدارى هنجارى مبتنى بر تناقض منطقى بين دو يا چند هنجار در 
يك نظام هنجارى است. به طور مثال درباره سبك پوشش زنان، هنجار قانونى فرد را ملزم 
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مى كند «حجابت را رعايت كن» و هنجار اخالقى به فرد توصيه مى كند «رفتارت با متانت باشد» 
و هنجار سومى هم سفارش مى كند كه «بايد به دنبال مد روز غربى باشى. اين سه هنجار تا 
حدودى با هم تناقض دارند؛ به عبارت ديگر، پايدارى منطقى بين آنها ضعيف است. بر اين 
اساس در جامعه اى كه دائماً از طريق رسانه هاى جمعى، فناورى نوين، ورود توريست ها وغيره، 
شبه ارزش هاى غربى تبليغ و ترويج مى شود و به نيازهاى كاذب براى مصرف كاالهاى غربى و 
نوع پوشش غربى دامن زده مى شود، اين مسئله موجب بى ثباتى هنجارهاى قانونى و اخالقى 

حجاب، عفاف و حيا مى شود.
4. ضعف هنجارى: منظور از ضعف هنجارى كمبود علقه و تعهد نسبت به هنجار در ميان 
اكثريت افراد جامعه و وجود تعهد باال در عده اى معدود است؛ به عبارت ديگر، فشار هنجارى 
مورد نظر براى اكثريت جمعيت، به داليلى كم است. در اين وضعيت ممكن است در زمينه 

رعايت حجاب هنجارهاى گوناگونى وجود داشته باشد.
5. بى هنجارى��حالت بى هنجارى مربوط به وضعيتى مى شود كه انجام امور فارغ از هرگونه 
هنجارى صورت مى پذيرد. تغييرات سريع و بى وقفه سياسى و اجتماعى كشور در نيم قرن 
اخير، جامعه ما را به يك جامعة ناهمگون، آنوميك و قطعه اى بدل كرده كه هر قطعة آن، 
هنجارهاى خاص خودش را دارد و ميان اين بخش ها رابطه منظمى برقرار نيست. در وضعيت 
بى هنجارى، براى نوع پوشش و طرز لباس پوشيدن زنان با نوعى آشفتگى و بى قاعدگى روبه رو 
مى شويم كه در آن، افراد باحجاب در برخى عرصه هاى عمومى و رسمى داراى احترامند و 
در برخى محيط هاى ديگر فاقد احترام، و افراد بدحجاب با شكل و شمايل نابهنجار در عرصه 
عمومى ظاهر مى شوند كه در آن مانتوها كوتاه و كوتاه تر و چسبان و چسبان تر، روسرى ها هم 
كوچك تر، باريك تر و نازك تر شده و شلوارها هم كوتاه، چسبان و كوچك تر مى شود تا جايى 
كه از حالت برهنگى و عريانى نيز تحريك كننده تر مى شود و ممكن است فرد در ظاهر پوشيده 

باشد، ولى در واقع پوشيد ه اى برهنه است1 (محبوبى منش، 1386).
در حال حاضر كشور بزرگ ما، از تمامى مشكالت هنجارى پنج گانه فوق رنج مى برد و لذا 
نيازمند اصالح هنجارى جامع و عميقى است كه در اين مقاله قصد ارائه سازوكار اين اصالح 

هنجارى از طريق يك فرايند سه مرحله اى برونى كردن، عينيت بخشى و درونى كردن را داريم.
پوشيده  پيامبر اكرم (صلى اهللا) اين زنان را كاسيات عاريات (پوشيدگان عريان) مى خوانند يعنى زنانى كه ظاهراً   .1
هستند، ولى در واقع برهنه اند: صنفان من اهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساء 

كاسيات عاريات، مميالت مائالت، رؤوسهّن كأسنمة البخت المائلة. (محمدى رى شهرى، 1377، ج 2: 259) 



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

124

نهادها
نوع پوشش زن و مرد (حجاب)، در هر جايگاهى (مكان و زمان)، محصول نهادهاى اجتماعى 
گذشته است. نهادهاى اجتماعى، عالوه بر تأمين نيازهاى اساسى انسان ها، رفتار آنها را بر اساس 
الگوهاى اجتماعى سازمان يافته و نسبتاً پايدار تعيين مى كنند. اين نهادها به فعاليت هاى افراد 
جامعه نظم بخشيده و راه حل هايى براى مشكالت كنش جمعى ارائه مى كنند؛ به طور مثال، از 
طريق ايجاد يك ساختار نسبتاً ثابت براى تعامل انسان ها، عدم اطمينان را در زندگى آنها كاهش 
مى دهند. نهادهاى اجتماعى حد و مرز انتخاب هاى افراد را تعيين و محدوديت هايى را بر افراد 
جامعه تحميل مى كنند كه آزادى كنش را محدود كرده و به اين ترتيب موجب ساختارمند 
شدن رفتارها و روابط افراد مى شود و فرصت طلبى را كاهش مى دهد. در اين شرايط عدول از 
هنجارها تنبيه شده و به رعايت هنجارها پاداش داده مى شود؛ بنا بر اين هنجارهاى نهادى، عاليق 

در هم تنيدة منفى يا مثبت را ايجاد مى كنند (قلى پور، 1386).
در معرفى و شناخت نهاد، تعريف يكسان و اجماعى كه مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا 
باشد، وجود ندارد و هركس مطابق تفكر و سليقه خود به تعريف جداگانه اى از نهاد پرداخته 
است (وزيرى، 1386: 80). مفهوم نهاد بيش از همه در حوزه جامعه شناسى به كار رفته و از اين 
حوزه به حوزه هاى حقوق، اقتصاد، روان شناسى، روان شناسى اجتماعى و مديريت وارد شده 
(سلطانى تيرانى، 1378: 84) و از معانى، تعاريف و كاربردهاى متفاوتى برخوردار شده است 
(ايروانى، 1380: 38-19). از نقطه نظر جامعه شناسى، نهادها «قواعد بازى در يك جامعه» و يا 
در يك تعريف رسمى تر، «محدوديت هاى تعريف شده به صورت انسانى هستند كه تعامالت 
انسان ها را شكل مى دهند» (نورث1، 1990: 3). طبق يك تعريف ديگر، نهادها عموماً قواعد 
يا محدوديت هايى هستند كه جوامع براى كنترل كردن يا ارتقاى سطح تعامالت انسانى از 
آنها استفاده مى كنند، (روى و سيدراس2، 2006: 4)، ايروانى (1380) نهادها را مجموعه اى از 

الگوهاى رفتارى، الگوهاى فرهنگى و نقش ها مى داند (ايروانى، 1380: 19).
در حوزه جامعه شناسى دو مفهوم كلى از واژه نهاد مستفاد مى شود: اول مفهوم مكانى (يا 
ماّدى) به معنى ايجاد و يا تأسيس محل و مكانى براى انجام امور خاص يا برآوردن نيازهاى 
خاص و معين بنگاه و مؤسسه. در اين مفهوم، هر نهادى الجرم يك سازمان نيز هست ولى 
برعكس هر سازمانى نهاد نيست. باتوجه به سطح فعاليت ها، نهادها در سطوح بين المللى و يا در 
1. North
2. Roy & Sideras
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سطح ملى و يا سازمانى تأسيس مى شوند؛ دوم مفهوم فرهنگى يا موضوعى (غيرمادى، معنوى) 
كه به معنى قواعد، مقررات، هنجارها، ارزش ها و اصول رفتارى است. همگى اين معانى، مفهوم 
مشتركى دارند كه عبارتند از بيرونى كردن و عينيت بخشى به رويه ها، نگرش ها و باورهاى 
گوناگون و متفاوت فردى براى غيرشخصى كردن، نظم و ساختار بخشيدن به آنها براى رسيدن 
به يك برداشت و ادراك واحد يا مشابهى از پديده ها. نهاد در اين مفهوم، از مقررات ريز 
سازمانى گرفته تا باورهاى فرهنگى در جامعه و از يك بخشنامه ادارى گرفته تا قانون اساسى 

يك كشور را شامل مى شود (سلطانى تيرانى، 1378: 84-85).
از نگاه نهادگرايى در هر جامعه نهادها قواعد بازى را تعيين مى كنند. «نهادها راهنماى كنش 
متقابل انسان ها هستند وغيره. حد و مرز مجموعه انتخاب هاى افراد را تعيين مى كنند». كاركرد 
اصلى نهادها در هر جامعه «تأسيس يك ساختار باثبات (اما نه لزوماً كارا) براى كنش هاى متقابل 
انسانى» است و هدف از آن «كاهش عدم اطمينان» است. در واقع اين نهادها هستند كه تعيين 
مى كنند افراد چه كارهايى مى توانند انجام دهند و از انجام چه كارهايى منع شده اند؛ ازاين رو 
نهادها كامًال به قواعد بازى در يك ورزش رقابتى تيمى شباهت دارند. به عنوان مثال بازى 
فوتبال داراى يك سرى قواعدى است كه چهارچوب بازى را تعيين مى كند. طول و عرض 
زمين، طول و ارتفاع دروازه، موارد خطا، تعداد اعضاى هر تيم وغيره همگى قواعد بازى هستند 
كه نشان مى دهند دو تيم در كدام چهارچوب بايد به رقابت بپردازند (وزيرى، 1386: 81-82).
اساسا نهادها داراى ويژگى ها و كاركردهاى خاصى هستند و همين ويژگى ها باعث اهميت 

و عمق تأثيرات آنها در جامعه شده است. اين ويژگى ها عبارتند از:
استمرار: نهادها از پايدارى، دوام و استمرار نسبى برخوردارند. هنجارها و الگوهاى ثابت 
از فرهنگ هر جامعه  به صورت بخشى  دارند،  انتظار  از اعضاى جامعه  نهادها  رفتارى كه 

درمى آيد و به نسل هاى بعدى انتقال مى يابد.
انعطاف پذيرى: نهادها از پويايى، تحول پذيرى و انعطاف پذيرى برخوردارند و قابليت تطبيق 
با نيازهاى متغير انساهاى را در طى زمان دارند، براى مثال خانواده گسترده كه در جوامع 
كشاورزى مرسوم بود در جوامع صنعتى به شكل خانواده هسته اى درآمده است، يعنى شكل 

خانواده در گذر از جامعه كشاورزى به صنعتى تغيير يافته است.
انحالل ناپذيرى: نهادها انحالل ناپذيرند، يعنى نمى توان يكى از آنها را از جامعه حذف كرد، 
چراكه نيازهاى اجتماعى زيربنايى را در جامعه برآورده مى سازند؛ براى مثال درصورت نبود 
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نهاد آموزش، جامعه تعادل واقعى نخواهد داشت، زيرا به دليل وابستگى متقابل نهادها، كاركرد 
يك نهاد، كاركرد ساير نهادها را تحت تأثير قرار مى دهد.

الزام و اجبار�: هر نهاد، ارزش ها و هنجارهايى دارد كه اكثر اعضاى جامعه آن را مى پذيرند 
و رعايت مى كنند، خواه در ايجاد آنها مشاركت داشته باشند يا خير، يعنى نهادها از خاصيت 
تحميل شوندگى و عموميت برخوردارند (قلى پور، 1380: 140). اثرگذارى بر رفتار افراد يكى 
از ويژگى هاى اصلى نهادها است. يك نهاد بايد به رفتار اعضاى خود جهت بدهد كه اين 

جهت گيرى ممكن است رسمى يا غيررسمى باشد.
پديده هاى  همانند  نهادى  ساخت هاى  و  اجتماعى  نهادهاى  بودن:  غيرفردى  و  ساختارى 
فرهنگى، وجودى مجازى و نه مادى دارند. بنابراين، الگوهاى نهادى در اذهان افراد جاى دارند، 
اما در عين حال از عينيتى مجازى هم برخوردارند كه آنها را در موقعيتى ماوراى موقعيت افراد 
خاص قرار مى دهد. در واقع اين الگوها در ذهن افراد جا دارد و تنها به واسطه افراد مى تواند 
كامًال متجلى شود، اما اين واقعيت كه اين الگوها در ميان بسيارى از اعضاى جامعه مشترك 
است، به آنها خصلتى ماوراى فردى مى دهد. افراد مى آيند و مى روند، اما الگوهاى نهادى باقى 
مى مانند؛ بنابراين، توجه به ويژگى هاى ذهنى نهادهاى اجتماعى بايد با توجهى همسان به 

واقعيت عينى آنها، تعديل شود.
ثبات: نهادها سخت و ثابت اند و تغيير عقيدة فرد يا انكار آنها توسط يك فرد، موجب 
انواع كنش ها را  تغييرشان نمى شود. نهادها در مقابل تالش براى تغيير مقاومت مى كنند و 

محدود و مقيد مى سازند.
وجود احساسى از ارزش ها و معانى مشترك: در ميان اعضاى نهادها احساسى از ارزش ها و 

معانى مشترك وجود دارد (وزيرى، 1386: 85-88).

تأثير نهادها بر رفتار افراد در جامعه
اعتقاد نهادگرايان اين است كه افراد مشابه، بسته به ماهيت نهادى كه در داخل آن قرار مى گيرند 
انتخاب هاى متفاوتى انجام مى دهند و جايگاه (مكان و زمان) افراد در تصميمات آنها مؤثر است. 
اگر چنين چيزى در عالم واقعى رخ مى دهد، اين پرسش مطرح مى شود كه آيا خود افراد تصميم 
مى گيرند يا محيط نهادى تصميمات افراد را هدايت مى كند؟ (قلى پور، 1384: 36)؛ به عبارت 
1. Force
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ديگر آيا افراد خود به انجام يا ترك معروف ها و منكرها مى پردازند و يا اين نيروى محيط نهادى 
است كه باعث مى شود آنها به اين اقدامات دست بزنند؟

ساخت اجتماعى را مى توان «نظامى از روابط الگومند ميان كنشگران، بر حسب قابليتشان 
براى ايفاى نقش ها، در نسبت با ديگران» قلمداد كرد. نقش ها، الگوها و طرح و نقشه هايى براى 
كنش اند. نقش ها آنچه را از ما انتظار مى رود انجام دهيم و يا آنچه را بايد از ديگران انتظار داشته 
باشيم، به ما مى گويند. به اين اعتبار، نقش ها، گرايش ها و رفتارهايى را كه اجزاى تشكيل دهنده 
رفتار بالفعل اند، مشخص مى كنند و با دادن تعريف پيش ساخته اى از واقعيت به مردم، رفتارهاى 
بالفعلى را كه انتظار مى رود دارندگان مقام هاى اجتماعى انجام دهند، تعيين مى كنند. به طور 
خالصه آنچه در مورد انتظارات مربوط به نقش اهميت دارد، نظرات مربوط به اين دو جنبه 
است كه اوالً افراد چه كارهايى بايد انجام دهند و ثانياً آن كارها را چگونه بايد انجام دهند. در 
واقع ساخت نهادى در هر جامعه، هم «هدف هاى مشروع» براى كنش اجتماعى را مشخص 
مى كند و هم «هنجارهاى تنظيم كننده »اى را كه از طريق آنها مى توان اين هدف ها را به صورتى 

مشروع، تعقيب كرد (وزيرى، 1386: 83-84).
چنانچه «حجاب» را پديده اى اجتماعى يا واقعيت اجتماعى در جامعه اى مذهبى تلقى كنيم، 
در اين صورت تا زمانى كه جاذبه و ميل درونى براى پيروى از آن وجود داشته باشد، تحت 
تأثير سه نيروى هنجارى اجبار، خارجى بودن و عموميت است. با كاهش قدرت اين سه نيرو 
يا عدم تعادل ميان آنها با مسئله حجاب يا اختالل هنجارى در حجاب به عنوان پديده اجتماعى 
روبه رو مى شويم كه مى توان آن را نوع «آنومى پوششى» تلقى كرد كه در واقع تابعى از «آنومى 

اجتماعى» است (محبوبى منش، 1386).

نهادى كردن و فرايند آن
نهادى كردن عبارت است از فراهم آوردن زمينه ها و شرايطى [در جامعه] كه موجب ثبات، 
پايدارى، استمرار و فراگير شدن رفتارهاى مطلوب شود (سلطانى تيرانى، 1378: 89). به عقيده 
برگر و الكمن (1967) در سنت فلسفى پديدارشناسى، نهادى شدن فرايندى كليدى در ايجاد و 
جاودانه كردن گروه هاى اجتماعى پايدار است. يك نهاد، پيامد و حالت غايى فرايند نهادى شدن 
است، يعنى «نمونه سازِى متقابل كنش عادت شده به وسيله انواع كنشگران». كنش عادت شدن 
به رفتارهايى اشاره مى كند كه به طور تجربى توسعه يافته اند و به وسيله مجموعه اى از كنشگران 
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براى حل مسائل تكرارشونده به كار مى روند. چنين رفتارهايى به گونه اى عادت مى شوند كه با 
حداقل تالش تصميم گيرى كنشگر در پاسخ به محرك مشابه به ياد مى آيند. نمونه سازى متقابل، 
توسعه تعاريف يا معانى مشترك را كه به اين رفتارهاى عادت شده مرتبط است دربرمى گيرد؛ 
در حالى كه نمونه سازى شامل طبقه بندى يا دسته بندى كنشگرانى مى شود كه آن كنش ها را انجام 
مى دهند. در اين مفهوم كنش عادت شده در معرض عمومى شدن است، يعنى از افراد خاصى كه 

آن كنش را انجام مى دهند مستقل است (قلى پور، 1384: 131).
در اينجا به سه نظريه در زمينه فرايند نهادى كردن مى پردازيم:

1. وزيرى (1386) بر اساس نگرش سيستمى، فرايند نهادى شدن را داراى دو گام اصلى 
معرفى مى كند:

الف) دريافت و جذب ايده ها و ارزش ها از محيط نهادى: محيط نهادى قسمتى از نظام هاى 
اساسى غيرمادى  منبع  به عنوان يك  اجتماعى است كه  اعتقادات  باورها و  نظام  نمادين و 
به موجوديت و بقاى سازمان مشروعيت بخشيده و موجبات استمرار حيات سازمان را در 
ميان سازمان هاى رقيب فراهم مى آورد. پارسونز كاركرد اصلى محيط نهادى را كسب معنى و 
مشروعيت بخشى به سازمان مى داند. وى در تئورى معروف خود به نام «تئورى عمل اجتماعى» 
هر نوع عمل اجتماعى (عمل ناشى از روابط متقابل و تعامل بين افراد) را داراى دو جنبه ذهنى 
(برداشت هاى فردى و خصوصى) و عينى (برداشت هاى مشترك، عمومى و خارج از ذهن 
تك تك افراد) مى داند. جنبه عينى عمل اجتماعى است كه موجب خلق هنجارهاى گروهى و 
اجتماعى مى شود. مغايرت ها و تزاحم هايى كه در روابط اجتماعى به وجود مى آيد با ايجاد و 
خلق هرچه بيشتر هنجارها (تقويت جنبه هاى عينى) و هنجارهاى رفتارى كه با خلق و القاى 

معانى و ارزش هاى مشترك ساخته مى شوند، كاسته مى شود (وزيرى، 1386: 95-96).
ب) پذيرش، عينيت و ساختار بخشيدن به آنها با استقرار، تثبيت، انتقال و تداوم آنها در سطوح 
فردى، گروهى و سازمانى: نهادى كردن يك ارزش يا هنجار جديد در نخستين گام، تغيير در 
الگوهاى موجود نگرش ها، ارزش ها و رفتارها را ايجاب مى كند؛ به عبارت ديگر ابتدا بايد 
الگوى تبادل و تعامل روابط اجتماعى را تغيير داد و چون هر نوع روابط و رفتار جمعى و 
گروهى نيز منشأ فردى دارد يعنى شبكه روابط گروهى يا جمعى نيز حاصل و برآيند رفتارهاى 
برآمده از تك تك افراد است. لذا نهادى كردن به مفهوم جايگزينى و تثبيت شبكه جديد و 
نوعى از الگوهاى ارزشى و رفتارى، از فرد آغاز مى شود و به سطح گروهى و سازمانى سرايت 
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مى كند. به طور خالصه، نهادى كردن يك هنجار جديد، ابتدا به پذيرش اين هنجار و تغيير در 
نگرش ها و رفتارهاى افراد نياز دارد و مستلزم نوعى آموزش و يادگيرى است. در مرحله بعد 
بايد اين تغيير نگرش و رفتار، به صورت عينى بروز كند تا در ذهن، نگرش و رفتار عده اى 
تثبيت شود كه الزمة اين امر تغيير و تعديل در ساختارها، كاركردها و اهداف اجتماعى است. 

(وزيرى، 1386: 97-98).
2. بر اساس نظر قلى پور (1384) فرايند نهادى شدن طى سه مرحله عادت شدن، عينى سازى 

و برونى سازى اتفاق مى افتد:
اين  الگودار مشكل گشا و همراهى  رفتارهاى  توسعه  از  است  عبارت  الف) عادت شدن: 

رفتارها با محرك هاى خاص (قلى پور، 1384: 132)؛
ب) عينى سازى: توسعه معانى اجتماعى مشترك و عمومى مرتبط با اين رفتارها. در اين مرحله 
جامعه تالش مى كند به توسعه ساختارهايى دست بزند كه پيشتر توسط ديگران آزمون شده اند، 
چراكه اين ساختارها، راحت تر از ساختارهاى كامًال جديد عينى مى شوند (قلى پور، 1384: 132).

ج) برونى سازى: درجه اى است كه نمونه سازى ها به عنوان اينكه واقعيت خود را دارند به 
تجربه درمى آيند؛ واقعيتى كه فرد به عنوان يك واقعيت برونى و تحميلى با آن مواجه مى شود. 
نسل جديد با اين نمونه سازى ها، به عنوان داده هاى اجتماعى برخورد مى كند، چراكه دانش 
شكل گيرى و منشأ آنها را نمى داند. وقتى كنش، كيفيت  ودن به خود مى گيرد، رسوب گذارى 
رخ مى دهد. هر نهادى، رسوب گذارى معانى يا تبلور معانى در اشكال عينى است. هرچه 
درجه عينيت و برونى بودن يك كنش افزايش مى يابد، درجه نهادى شدن باال مى رود و وقتى 
نهادى شدن باال باشد، انتقال كنش، پايدارى كنش در طول زمان، و مقاومت كنش در برابر تغيير، 

افزايش مى يابد (قلى پور، 1384: 133).
3. بر اساس نظريه سوم كه سلطانى تيرانى (1378) به نقل از برگر و الكمن (1967) آن 
را ارائه مى دهد، نهادى شدن شامل سه مرحله برونى كردن، عينيت بخشى و درونى كردن است:

الف) برونى كردن: هر عملى كه از انسان سر بزند داراى مايه عينى يا خارجى و ذهنى 
بركلى3 در  مانند رنه دكارت1، جان الك2 و توماس  فيلسوفان  از  يا داخلى است. بعضى 
شناخت و ادراك اشيا (محيط) مقوله ها و موضوعات، جنبه هاى ذهنى را قوى تر و اصيل تر 
1. René Descartes
2. John Locke
3. Thomas berkeley
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مى دانند و معتقدند اطالعات برآمده از حس، پندار (خيال) و فهم نقش عمده و اصلى را 
بازى مى كند و برخى ديگر مانند ديويد هيوم1 و كارل ماركس2 جنبه هاى عينى را قوى تر و 
اصيل تر مى دانند و معتقدند اطالعات برآمده از خارج، از شىء و ماده نقش عمده و اصلى 
را در شناخت و درك آنها بازى مى كند. برخى ديگر مانند آونايورس، وبر3، پارسونز4 و 
برگر5 در تجربه و شناخت، به وجود انسجام و يكپارچگى بين مايه هاى عينى و ذهنى عمل 

به ويژه عمل اجتماعى قائلند و سعى در تركيب هر دو جنبه عينى و ذهنى دارند.
مايه هاى ذهنى به علت قرار گرفتن در درون انسان كامًال فردى و خصوصى است و در 
مقابل، قسمت ديگرى از اطالعات و ويژگى هاى اشيا، مقوله ها و اعمال ديگران در خارج از 
انسان واقعى هستند. اين قسمت ها عينى و عمومى بوده و ادراك و فهم مشتركى را در افراد براى 
شناخت آنها ايجاد مى كند. «برونى كردن» به معناى عمل آگاهانه ارسال و صادر كردن جنبه هاى 

ذهنى يك ايده يا عمل فردى به خارج از خود است (سلطانى تيرانى، 1378: 105-106).
ب) عينيت بخشى و خلق واقعيت هاى اجتماعى: در مجموع ريشه تفكر عينيت بخشى در مفهوم 
واقعيت اجتماعى دوركيم نهفته است و بعد از او به جامعه شناس معروف آلمانى ماكس وبر 
و پس از وى به تالكوت پارسونز و سپس از او به جامعه شناس معاصر امريكايى برگر تحت 
عنوان «نظم اجتماعى» منتقل شد. در يك رابطه متقابِل انسانى، همواره دو نوع تعبير و تفسير و 
ارزش گذارى وجود خواهد داشت: نخسْت تعبير، تفسير و ارزش گذارى «خود فردِ رفتاركننده» 
از كنش خود و واكنش ديگران كه اين نوع تعبير و تفسير، ذهنى خواهد بود؛ و دوم تعبير و تفسير 
«مشترك گروهى» از رفتار كه به آنها «واقعيت هاى اجتماعى» گفته مى شود. همين واقعيت هاى 
اجتماعى هستند كه سرچشمة ايجاد نظم اجتماعى، هنجارهاى رفتارى و عينيت بخشى به 
رفتارهاى فردى و خصوصى هستند. در واقع هنجارها تالشى براى عينيت بخشى به تعابير، 
تفاسير و ارزش گذارى هاى متفاوت از يك رفتار يا رويداد اجتماعى است و اين روابط پويا و 
مستمر انسان ها در اجتماع است كه به طور مستمر، واقعيت هاى اجتماعى را توليد مى كند؛ يعنى 
ماهيت ساختاربخشى و نظم بخشى به رفتارها و انگيزه هاى متفاوت، همان عينيت بخشى به آن 

رفتارها و تبديل آنها به واقعيت هاى اجتماعى است (سلطانى تيرانى، 1378: 109).
1. David Hume
2. Karl Heinrich Marx
3. Weber
4. Parsons
5. Berger
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ج) درونى كردن: پس از برونى شدن يك فكر يا طرح نو توسط فرد يا مجموعه اى از افراد و 
سپس نظم و ساختار يافتن در روابط متقابل بين افراد و گروه ها طى فرايند عينيت بخشى، مرحله 
نهايى يعنى درونى كردن فرا مى رسد. درونى كردن به معناى تثبيت و گسترش يك فكر يا طرح 

نو در سراسر جامعه است (سلطانى تيرانى، 1378: 111، با دخل و تصرف).
افراد «واقعيت ها»ى عينى شدة يك  از طريق آن،  در واقع درونى كردن فرايندى است كه 
فرهنگ را آموخته و آنها را به بخشى از آگاهى درونى خود تبديل مى كنند. در فرايند عادى 
جامعه پذيرى، كودكان بدون آنكه شخصاً از مراحل برونى كردن و عينى سازى بگذرند، دانش پيدا 
مى كنند. وقتى يك واقعيت خاص به نسل هاى بعدى آموخته مى شود، آن واقعيت در واقعيِت 
فرهنگى، بيشتر ريشه مى دواند. براى كودكان كه هنور جامعه پذيرى آنها به طور كامل انجام نشده 
است، «واقعيت ها»ى مشخصى درباره جهان كه براى افراد بالغ بديهى و مفروض است، معناى 
كمى دارد. به طور مثال در يك آزمون از چند كودك خواسته شد هر كلمه را به يك شكل از چند 
شكل ارتباط دهند. در يكى از موارد كلمه پرواز در كنار شكل يك فيل، يك پرنده و يك سگ 
قرار گرفته بود. بسيارى از كودكان كالس اولى، شكل فيل را عالمت زدند. از منظر يك واقعيت 
مورد اجماع و درونى شده، آنها كامًال اشتباه مى كردند، ولى از منظر كودكان، آن پاسخ كامًال معقول 

بود چراكه آنها همگى با شخصيت كارتونى دامبو (فيل پرنده) مأنوس بودند.
اين نشان مى دهد آنچه از يك منظر كامًال نادرست و نشانة نقص است، از منظر ديگر 

مى تواند كامًال درست و عاقالنه باشد (نيومن و اسميت1، 1999).

روش پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تطبيقى بين ادبيات نهادگرايى و حجاب و عفاف است و بدين 
منظور از روش مطالعه اسنادى و كتابخانه اى استفاده كرده است؛ بدين ترتيب كه محقق ابتدا 
عالوه بر مشاهده ميدانى «مسئله حجاب» در شهر تهران، به بررسى اسناد و مدارك و مقاله هاى 
موجود در زمينه حجاب و عفاف پرداخته و تالش كرده تا به درك درستى از اين مسئله 
دست يابد. نمونه اى از مهم ترين اسناد و مدارك ميدانى اى كه در تحقيق حاضر به كار گرفته 
شده و موجب شد تا تحقيق از حالت انتزاعى خارج شده و ناظر بر واقيت هاى جامعه ايرانى 
باشند، عبارت بودند از: نظرسنجى از مردم تهران درباره نوع نگرش آنان به وضعيت حجاب و 
عفاف زنان در جامعه كه در سال 1389 توسط مركز افكارسنجى و رصد فرهنگى پژوهشگاه 
1. Newman & Smith
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فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شد، و موج پنجم و ششم وضعيت سنجى پوشش و آرايش 
رفت وآمدكنندگان در سطح شهر تهران كه در مرداد و بهمن 1388 توسط شوراى فرهنگ 
عمومى انجام شده است. سپس محقق با بررسى ادبيات نهادگرايى، اين ادبيات را در خدمت 
حل «مسئله حجاب» در كشور گرفته و فرايندى هنجارى1 و تجويزى2 را براى نهادينه كردن 
عفاف و حجاب در جامعه ايران ارائه داده است. به بيان ديگر، در اين تحقيق فرايندى مشتمل 

بر «قالب» نهادى كردن و «محتواى» حجاب و عفاف ارائه شده است.

نتايج پژوهش
در حال حاضر سازمان هاى بسيارى در كشور به ترويج ارزش هاى اسالمى اشتغال دارند ولى از 
آنجايى كه اين سازمان ها نتوانسته اند از شكل سازمان به نهاد تبديل شوند، نتوانسته اند آن گونه 
كه بايد و شايد، اين ارزش ها را در جامعه نهادينه كنند. در واقع همان گونه كه اشاره شد، نهاد 
داراى ويژگى هاى مشخصى است كه به واسطه آنها مى تواند بر رفتارهاى جامعه تأثيرگذار بوده 

و به آنها جهت دهد.
در واقع در كشور ما مراجع متولى ترويج فرهنگ عفاف و حجاب، در قالب نهادهايى كه 
بتوانند در كشور جريان سازى كرده و نقش اصلى را در شكل دهى به فرهنگ جامعه داشته 
باشند، عمل نكرده و عمًال به جاى داشتن جايگاه برتر و غالب در ميان نهادهاى فرهنگ سازِ 
جامعه، به سازمان هايى تبديل شده اند كه در ميان ديگر سازمان ها و نهادها، سهمى ـ گاه اندك 

ـ را در تعريف رفتارهاى جامعه دارند.
به نظر مى رسد، علت اين مسئله آن است كه سازمان هاى متولى ترويج ارزش هاى اسالمى 
و به ويژه فرهنگ عفاف و حجاب، در جامعه ما نتوانسته اند فرايند نهادى شدن را به درستى 
طى كرده و به پذيرش در جامعه دست يابند. در واقع مى توان گفت نهادهاى متولى ترويج 
معروف هاى جهانى، همچون پليس راهنمايى و رانندگى طى فرايندى چند ده ساله در جامعه 
نهادينه شده و پذيرفته شده اند و بنابراين افراد جامعه، اگرچه برخالف ميل باطنى، به آنها گردن 
مى نهند ولى نهادهاى متولى ترويج معروف هاى اسالمى، به دليل جوان بودن، و اينكه پيشتر 
در عرصه بين الملل تعريف نشده اند، و به دليل آنكه براى آنها نهادسازى نشده، نتوانسته اند در 
جامعه فرايند نهادينه شدن را طى كرده و به جريان غالب فرهنگ ساز در جامعه اسالمى، تبديل 
1. Normative
2. Prescriptive
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شوند؛ بنابراين در شرايط كنونى الزم است سازمان هاى متولى، طى فرايندى چندساله در جامعه 
نهادى شده و به پذيرش عمومى برسند.

در ذيل فرايندى سه مرحله اى كه مراجع ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مى توانند با استفاده 
از آن در جامعه نهادى شده و بدين ترتيب در نهادينه سازى عفاف و حجاب در جامعه موفق تر 
عمل كنند، ارائه مى شود. پيش از ورود به بحث، تذكر اين نكته الزم است كه مبنا و پيش فرض 
اين مقاله آن است كه به دو دليل شرعى و عقلى، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب توسط نظام 

و دولت، مشروع و معقول است:
1. دليل شرعى: در اين زمينه كه آيا حجاب حقى بشرى است يا حكم الهى، بررسى آيات 
قرآن كريم و روايت هاى به جامانده از رسول اكرم(صلى اهللا) و ائمه معصومين (عليهم السالم) 
نشان مى دهد قانون گذار با هدف حفظ مصونيت زن از هرگونه تعرض و تجاوز و حفظ نظم 
عمومى در جامعه و نهاد خانواده، با استفاده از اوامر و نواهى مستقيم، آن را واجب شمرده و 
آثار حقوقى خاصى را بر آن بار كرده است و لذا اراده مكلفان در مقابل آن يا اثر ندارد يا شرط 
اجـراى حكم است و نه علت پيدايش حق. لذا ويژگى ممتازى كه از اين راه براى مكلف ايجاد 
مى شود با حق شباهت مى يابد كه تشخيص را دشوار مى كند؛ ولى در مسئله حجاب با مراجعه 
به دليل هاى اثبات مشروعيت و گستره آن، به وضوح مى توان حكم و قانوِن امرى بودن آن را 

مورد شناسايى قرار داد (نقيبى، 1385: 28).1
2. دليل عقلى: دولت ها وظيفه دارند محيط جامعه را از هرگونه آلودگى و مزاحمتى كه 
موجب جلوگيرى از حركت آحاد جامعه به سمت زندگى بهتر است پاك كنند و از آنجاكه 
روابط ناسالم و منظره هاى حاوى شهوات نامشروع يكى از اين موانع دستيابى به آرامش و 
زندگى بهتر است، لذا دولت بايد اين مانع را برطرف كرده و براى آن استانداردهايى تعريف و 
آنها را اعمال كند همان گونه كه در زمينه آاليندگى هاى زيست محيطى در هوا و آب وغيره اين 

كار را انجام مى دهد.
بنابر آنچه گفته شد نظام اسالمى وظيفه گسترش و تعميق ارزش عفاف و حجاب را بر عهده 

دارد، ولى چگونگى اين امر مسئله بسيار مهم و حساسى است كه موضوع مقاله حاضر است.
1. پرداختن بيشتر به اين موضوع خارج از حيطه بحث اين مقاله است، لذا خوانندگان محترم مى توانند براى مطالعه بيشتر 
پيرامون اين موضوع به نقيبى ا. (1385)، مرتضوى ض. (1386)، ورعى ج. (1386)، شفيعى سروستانى ا. (1386)، ايازى 
م. ع. (1386)، على اكبريان ح. ع. (1386)، مهدوى زادگان، د. (1386 الف)، مهدوى زادگان، د. (1386 ب) مراجعه نمايند. 

(مشخصات كامل اين مقاالت در بخش منابع و مآخذ ذكر شده است.)
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نهادى كردن فرهنگ حجاب و عفاف در كشور
مجموعه اى از رفتارها، هنگامى نهادى مى شوند كه عامالن، به مجموعه اى از معيارها و هنجارها، 
و الگوهاى مشتركى از ارزش ها، باور داشته و در انجام آن اعمال به طور مستقيم به آن هنجارها 
و الگوهاى ارزشى متوسل شوند و بنابراين هر اندازه كه پيروى از هنجارها و الگوهاى مشترِك 

ارزشى بيشتر باشد، آن روابط و اعمال بيشتر نهادى مى شوند (وزيرى، 1386: 96).
مى توان نهادى كردن عفاف و حجاب در جامعه را «تدارك و فراهم كردن زمينه هايى دانست 
كه موجب پايدارى، ثبات، تداوم و گسترش رفتارهاى مطلوب پوششى و معاشرتى در جامعه 
مى شوند». از آنجا كه رفتارها بايد منطبق با ارزش ها صورت پذيرند، جامعه بايد امكانات و شرايطى 
را فراهم آورد تا رفتارها را همسو با ارزش ها جهت دهد و به اين رفتارها و ويژگى ها ثبات بخشد 
تا مداوم و فراگير شوند؛ به عبارت ديگر، رفتارهاى افراد جامعه بايد به گونه اى تنظيم شده و 
استقرار يابد كه رفتارها، ويژگى مقطعى، موردى و پراكنده خود را از دست بدهند و به صورت 

خودجوش در همه جايگاه ها (مكان ها و زمان ها) به صورت پيوسته نمايان و نهادى شوند.
نهادى كردن يك ارزش و رفتار ارزشى، در نخستين گام، تغيير در الگوهاى موجودِ نگرش ها، 
ارزش ها و رفتارها را (حداقل در عده اى از افراد جامعه) ايجاب مى كند؛ به عبارت ديگر ابتدا 
بايد الگوى تبادل و تعامل روابط اجتماعى را تغيير داد. هر نوع روابط و رفتار جمعى و گروهى 
منشأ فردى دارد يعنى به هر حال رفتار از فرد سر مى زند و بروز مى كند و شبكه روابط گروهى 
يا جمعى نيز حاصل و برآيند رفتارهاى برآمده از تك تك افراد است؛ لذا نهادى كردن ـ به 
مفهوم جايگزين كردن و تثبيت شبكه جديد و نوع جديدى از الگوهاى ارزشى و رفتارى در 

جامعهـ  از فرد آغاز مى شود و به سطح گروهى و اجتماعى سرايت مى كند.

ثبات ناشى از مكانيزم هاى نهادينه سازى حجاب
معموالً نهادينه سازى عناصر فرهنگى در جامعه، از سوى نخبگان و مسئوالن صورت مى گيرد. 
در مطالعات متعددى به نقش كليدى مسئوالن جامعه در فرايند ايجاد يا جلوگيرى از تغيير نهادى 
اشاره شده است، در مقابل، مطالعاتى نيز صورت گرفته كه نقش كليدى نخبگان و مسئوالن را 
به وضوح بيان كرده و عاليق سياسى، شناختى، ارزشى، تعهدات، مهارت ها، مدل هاى ذهنى و 
مفروض هاى مديران و مسئوالن را جزء اصلى ترين عوامل اثرگذار بر تغيير نهادى (جلوگيرى 

يا ايجاد) تبيين كرده اند.
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عالوه بر اين، تحقيقات گسترده در مديريت استراتژيك به نقش مديريت ارشد در فرايند 
تغيير نهادى تأكيد دارد (قلى پور، 1386)؛ بنابراين ترديدى نيست كه نقش رهبران و مديران 
ارشد نظام در فرايند نهادينه سازى حجاب بسيار مهم است. مسئوالن و نخبگان، قدرت ايجاد، 
توسعه، مداخله و تغيير حجاب نهادينه شده را دارند، البته ممكن است آنها حجاب را همسو 
با منافعشان تعريف و ايجاد كنند و گروه ها و كنشگران (فردى و جمعى) قدرتمند، فرايند 
تغيير حجاب،  اهداف خود هدايت كنند. شكل گيرى و  نهادينه سازى حجاب را در جهت 
پيامد تنازع بين ذى نفعان متعدد با قدرت هاى نامساوى است. قدرت و منافع در تغيير و تكامل 
حجاب عوامل مهمى به حساب مى آيند. جوهرة نهادينه شدن، تداوم و ثبات است. در اين 
فرايند، استانداردها، اعمال و ساختارها در جامعه ويژگى جاودانگى پيدا مى كنند. اين فرايند 
ممكن است به حالت عمدى، برنامه ريزى شده و سياسى يا غيرعمدى، برنامه ريزى نشده و 
شناختى يا تركيبى از اين دو حالت باشد. نهادينه شدن اتخاذ شرايط جديد يا جذب پاسخ هاى 
ديگر را ممنوع مى كند و حفظ وضع موجود را به صورت رسمى و روشن ديكته كرده و از 
تغيير جلوگيرى مى كند. چگونگى ظهور نهادها، باز توليد و از بين رفتن آنها، بدون توجه به 

منافع و تضاد گروهى، قابل تبيين نيست.
حال اين پرسش مطرح است كه مسئوالن از چه مكانيزمى براى شكل دهى حجاب استفاده 
كنند؟ مقررات، اعمال و ساختارها، با نرخ متفاوتى در طول زمان نهادينه مى شوند و با درجات 
متفاوتى از ثباْت دوام مى آورند. مكانيزم هاى متفاوتى را مى توان براى نهادينه سازى حجاب 
به كار گرفت و بسته به اين مكانيزم ها، زمان و ثبات نهادينه سازى متفاوت خواهد بود. در 
اينجا نقش زمان در تئورى نهادينه سازى حساس تر مى شود. مكانيزم هاى نهادينه سازى حجاب 
عبارتند از: نفوذ، انضباط و زور. سيكل نهادينه سازى حجاب شامل شكل گيرى (نوآورى و 

رشد)، اشاعه، مشروعيت يابى و ثبات است.
ثبات حجاب در جامعه، از شتاب مكانيزم نهادينه سازى حجاب استاندارد در مرحله اشاعه، 
تأثير مى پذيرد. انتظار مى رود مكانيزم هايى كه شتاب و سرعت بيشترى در نهادينه سازى دارند، 
به ثبات كمترى منجر شوند. منظور از ثبات، طول مدتى است كه يك موضوْع نهادينه شده و 
اشاعه و مشروعيت يافته باقى مى ماند. نوع قدرت به كار گرفته شده در نهادينه سازى، در ثبات 
آن موضوع تأثير دارد و انتظار مى رود چنانچه مكانيزم به كار گرفته شده، ذهنى، نرم، عادى و 
تدريجى باشد، به ثبات بيشترى منجر شود و در مقابل هرچه قدرِت به كار گرفته شده عينى تر 
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و سريع تر باشد، اشاعه سريع تر ولى ثبات كمتر شود. اين سه نوع قدرت، با سه نوع مكانيزم 
نهادينه سازى تجانس دارند:

ـ مكانيزم شناختى (نفوذ): شتاب كم و ثبات زياد؛
ـ مكانيزم هنجارى (انضباط): شتاب و ثبات متوسط؛

ـ مكانيزم اجبار (زور و خشونت): شتاب زياد و ثبات كم.
تركيب متوالى اين سه، نتايج سريع تر و باثبات  ترى در نهادينه سازى دارد. با حركت يك 
جامعه به سمت بلوغ، مكانيزم هاى نهادينه سازى، به جاى مقطعى، سيستمى مى شوند؛ يعنى به 
جاى نفوذ و خشونت، قدرت انضباطى و نفوذ مد نظر قرار مى گيرند كه ثبات بيشترى در پى 

دارند (قلى پور، 1386).

فرايند نهادى كردن عفاف و حجاب در جامعه
در اينجا از بين سه فرايند نهادى كردن ارائه شده در بخش چهارچوب نظرى، نظريه برگر 
انتخاب شده است.  و الكمن (شامل سه مرحله برونى كردن، عينيت بخشى و درونى كردن) 
دليل اين امر نيز تناسب بيشتر مدل مذكور با موضوع تحقيق و نيز ارتباط بيشتر آن با حوزه 
جامعه شناسى (حوزه تحقيق حاضر) بود، در حالى كه دو مدل ديگر، در ادبيات بررسى شده 

توسط محقق بيشتر در حوزه نظريه سازمان مورد بررسى و استفاده قرار گرفته بودند.
بر اساس الگوى نظريه انتخاب شده، به منظور نهادينه كردن فرهنگ عفاف و حجاب در 
جامعه، الزم است فرايندى سه مرحله اى خ(نيومن و اسميت، 1999؛ برگر و الكمن، 1967: 

149؛ سلطانى تيرانى، 1378: 105) طى شود:

شكل شماره 3. مراحل فرايند نهادى كردن

 
 دروني كردن عينيت بخشي بروني كردن

شكل گيري برداشت و تفاسير 
 صحيح و عيني و مشترك

ارزش مدار در زمينه نوع رفتار 
 و پوشش درست

(استانداردهاي پوششي و 
 رفتاري).

ت هاي خلق واقعي
 جديد در اجتماعي

زمينه نوع رفتار و 
پوشش مبتني بر 
 ارزش هاي اسالمي

تثبيت و گسترش واقعيت 
اجتماعي جديد از طريق 
دروني كردن ارز ش هاي 

 زيربنايي حجاب
 (عفاف و حيا) 
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در ادامه به تفصيل، در مورد چگونگى و سازوكار اجراى مراحل نهادينه كردن فرهنگ 
عفاف و حجاب در كشور بر اساس مدل فوق مورد بحث خواهيم كرد.

1. برونى كردن
با توجه به دين مدار بودن جامعه كنونى ايران، در حال حاضر يكى از مبنايى ترى علل عدم 
رعايت قواعد پوششى و معاشرتى توسط اعضاى جامعه، اتكاى آنها به برداشت ها و تفاسير 
فردى از مفهوم حجاب و عفاف است. بيشتر افرادى كه هنجارهاى پوششى و معاشرتى را 
نقض مى كنند و نيز اولياى آنها، با توجه به اتكا بر برداشت هاى فردى از حجاب و عفاف، 
خود را هنجارشكن نمى دانند بلكه تغيير و تحوالت ارزشى و هنجارى به وجود آمده در جامعه 
را اقتضاى دوره جديد و مدرن مى دانند. در واقع در نبود قواعد و استانداردهاى برونى شدة 
مشخص، افراد به مراجعى چون مد، بافت جامعه و گروه همساالن مراجعه كرده و آنچه را در 
دايره برداشت ها و تفاسير آنها از هنجارهاى پوششى قرار مى گيرد برمى گزينند و ازآنجاكه اين 
برداشت ها در ذهن افراد مختلف متفاوت بوده و در جامعه در شكل رفتارها و پوشش هاى 
مختلف بروز مى كند، جامعه دچار بى هنجارى مى شود. بنابراين نخستين گام در نهادى كردن 
فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه «برونى كردن» نحوه پوشش و رفتار مناسب و درست است.
همان گونه كه پيش از اين نيز بيان شد، «برونى كردن» عبارت است از «عمل آگاهانة ارسال 
و صادر كردن جنبه هاى ذهنى يك ايده يا عمل فردى به خارج از خود». هر نوع عمل اجتماعى 
(عمل ناشى از روابط متقابل و تعامل بين افراد)، داراى دو جنبه ذهنى (برداشت هاى فردى 
و خصوصى) و عينى (برداشت هاى مشترك، عمومى و خارج از ذهن تك تك افراد) است. 
مايه هاى ذهنى در درون انسان قرار دارند؛ هر نوع نام گذارى، معنى كردن، و تعبير و تفسير 
را كه انسان به اشيا، مقوله ها و اعمال ديگران نسبت مى دهد، همان قسمت ذهنى است و اين 
قسمت به دليل قرار گرفتن در درون انسان، كامًال فردى و خصوصى است؛ در مقابل قسمت 
ديگرى از اطالعات و ويژگى هاى مقوله ها و اعمال ديگران در خارج از انسان، واقعى هستند. 
اين قسمت ها، عينى و عمومى بوده و ادراك و فهم مشتركى را در افراد براى شناخت آنها ايجاد 
مى كنند (سلطانى تيرانى، 1378: 106). هر اندازه يك فرد از برداشت ها، تعابير و تفاسير فردى 
و خصوصى خود درباره يك شى ء و يا عمل كاسته و برداشت ها و معانى مشترك را جايگزين 
آنها كند، آن عمل يا شىء را برونى مى كند (وزيرى، 1386: 99). در حال حاضر در موضوع 
حجاب «برداشت ها، تعابير و تفاسير فردى و خصوصى» بر «برداشت ها و معانى مشترك برآمده 
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از شرع» غلبه داشته و افراد بر اساس برداشت هاى فردى خود به انتخاب نوع پوشش دست 
مى زنند و بدين ترتيب موجب انحراف هنجار حجاب به صورت تدريجى مى شوند به طورى كه 
بر همين اساس، اكنون عرف حجاب نسبت به حدود 20 سال پيش بسيار تغيير كرده و برترين 
وضعيت عمومى در سال هفتاد، بهترين وضعيت عمومى كنونى تلقى مى شود. يكى از داليل 
اين امر، فقدان يك برداشت مشترك در زمينه پوشش درست، مبتنى بر تعاليم اسالم در جامعه 
است؛ بنابراين، مرحله نخست در نهادى كردن عفاف و حجاب، توسعه معانى اجتماعى مشترك 
و عمومى پوششى، مبتنى بر تعاليم اسالمى و مكتب اهل بيت است. در اين زمينه الزم است 
محاسن كالم اهل بيت براى عموم مردم بيان شود و از آنجا كه به طور مثال، در تهران تنها در 
حدود 0/6 درصد از بانوان بدحجاب و 0/35 درصد از كل بانوان (شوراى فرهنگ عمومى، 
1388الف و ب) از روى عمد به حريم شكنى، هنجارشكنى و پرده درى مى پردازند و اكثريت 
بدحجابان در پى حريم شكنى نيستند بلكه از روى جهل با اين نحوه پوشش در اجتماع حاضر 
مى شوند، لذا با ارائه تصويرى درست از نحوه صحيح پوشش مى توان اميدوار بود بسيارى از 
اين افراد وضعيت خود را اصالح كنند و اين شدنى است، چراكه اين افراد عنادى نسبت به 
حجاب و دين نداشته و اگر معارف پاك و زالل اهل بيت و فرهنگ و فقه ناب شيعه، بدون 
پيرايه به ارواح، قلوب و فطرت آنان برسد از مكتب اهل بيت پيروى مى كنند، چنانكه امام رضا 
(عليه السالم) مى فرمايند: «فإن الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا (ابن بابويه، 1373: 275) 

اگر مردم زيبايى هاى كالم ما را مى دانستند از ما پيروى مى كردند».
بنابراين طريقه انتقال مفاهيم مربوط به حجاب و عفاف و نحوه انتقال اين مفاهيم به هر 
دسته از مخاطبان، بسيار حياتى بوده و الزم است در اين زمينه از رسانه هاى مختلف در انتقال 
آنكه  براى  استفاده كرد. در واقع  به طريقه اى هنرمندانه و غيرحساسيت زا  البته  مفاهيم  اين 
بيرونى شدن به درستى انجام شود، الزم است استانداردهاى پوششى و رفتارى مبتنى بر آيات و 
روايات و با توجه به وضعيت بومى كشور تعريف شده و سپس به صورت منطقى و مستدل، و 
البته در قالب هاى همه فهم رسانه اى، به جامعه معرفى و طى فرايندى زمان مند، اين استانداردها 
به برداشت مشترك و عينى در بين كليه افراد جامعه تبديل شود، به نحوى كه افراد بر اساس 

اين برداشت مشترك عمل كنند.
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(اقتباس از سلطانى تيرانى، 1378: 107، با اعمال تغييرات).
شكل شماره 4. فرآيند برونى كردن و شكل گيرى برداشت و تفاسير عينى و مشترك

در صورتى كه برونى كردن به درستى انجام شود، اعضاى جامعه از تعابير فردى و خصوصى 
خارج شده و مقاصد، تعابير و معانى مشترك را پذيرفته و به آن گردن مى نهند، به طورى كه اين 
هنجار هاى رفتارى مشترك در چهارچوب اجتماع، «درونى» و نسبت به تك تك اعضاى آن، 
«بيرونى» مى شود. نكته ظريفى را كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه با بيرونى كردن يك 
عمل يا رفتار، مايه هاى ذهنى در كسى كه عمل بيرونى كردن را انجام مى دهد از بين نرفته و از 
ذهن او جدا نمى شوند بلكه مايه هاى ذهنى او با مايه هاى ذهنى ديگران، روى هم منعكس شده 
و پس از جرح و تعديل و توافق، به صورت يك برداشت مشترك، مورد پذيرش جمع قرار 

گرفته و بالفعل مى شوند (شكل شماره 2).
در مرحله بعدى خواهيم ديد كه همين برداشت ها، تعابير و تفاسير عينى و مشترك هستند 
كه انواع واقعيت هاى اجتماعى و هنجارها را مى سازند و با ساخته و پرداخته شدن همين 
واقعيت هاى اجتماعى و هنجار ها در روابط متقابل اجتماعى، دوباره در ذهنيت افراد درونى 

مى شوند (سلطانى تيرانى، 1378: 107).
2. عينيت بخشى و خلق واقعيت هاى اجتماعى

مى توان گفت، مهم ترين و مشكل ترين مرحله نهادى شدن يك موضوع جديد، عينيت بخشى و 
ايجاد نظم و ساختار در ايده هاى فردى برونى شده و تبديل آنها به انواع قواعد، مقررات، هنجار ها 
و قوانين علمى و شناختى است. فرايند عينيت بخشى و خلق واقعيت و نظم اجتماعى، همواره 
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در نظام روابط اجتماعى يا روابط متقابِل مستمر و جارى در ميان افراد به وقوع مى پيوندد. در 
روابط متقابل بين افراد، پاسخ يا كنش هر فرد در رابطه متقابل با افراد ديگر صرفاً يك بازتاب ساده 
مكانيكى به يك محرك نيست، بلكه به علِت داشتن ذهنيت، واكنش او در مقابل كنش و محرك 
ديگران، پاسخ پيچيدة مناسبى است كه پس از تعبير و تفسير و ارزش گذارى محركات، آن را 
انتخاب و ارايه مى كند. بنابراين همين احساس، ادراك، تعبير و تفسير و معنى كردن محركات، يك 
فرايند زنده و پيچيدة ارگانيكى است كه در انسان، بدون عنصر و عامل اجتماعى ممكن نيست. 
اصوالً فهم يك رويداد اجتماعى بدون درك معانى، تعابير و تفاسير و ارزش هايى كه افراد به آن 
رويداد مى دهند، ممكن نيست. پس عنصر اجتماعى، كليد فهميدن و درك چگونگى عينيت بخشى 

و نظم و ساختار بخشيدن به رويدادهاى انسانى و اجتماعى است (وزيرى، 1386: 100-101).
در حال حاضر يكى از مهم ترين داليل عدم رغبت نسل جوان امروز در كشور به حجاب 
آن است كه واقعيت اجتماعِى نحوه مناسب و امروزين پوشش و رفتار، طى ساليان اخير، به 
واسطه تهاجم بى امان رسانه هاى غربى، به نحوه بيمار و غيراسالمى اى تعريف شده و بدين 
ترتيب نحوه جامعه پذيرى1 جوانان در جامعه ما منحرف شده است. در واقع افراد در تعامالت 
خود با ديگران، واكنش هايى را دريافت مى كنند و قواعدى از طرف جامعه و گروه هم ساالن 
به آنها القا مى شود كه حتى اگر از نظر درونى تمايل به حجاب، عدم آرايش، و رفتارهاى سالم 
داشته باشند، به دليل فشار2 نهادى موجود و تمسخر و رفتارهاى ناشايستة دوستان و همساالن، 
به ناچار همانند ديگران حجاب خود را كمرنگ كرده و حتى برخالف ميل باطنى خود با 
آرايش در محيط حاضر مى شوند و رفته رفته اين هنجارها و قواعد در آنها درونى مى شود؛ 
به طوريكه پس از مدتى، خود با رغبت درونى اين نحوه پوشش و رفتارها را بروز مى دهند. در 
چنين شرايطى بايد براى نهادى كردن فرهنگ عفاف و حجاب، واقعيت اجتماعِى نحوه درست 
پوشش و رفتار را تغيير داده و به تدريج واقعيت جديدى را مبتنى بر ارزش هاى اسالمىـ  ايرانى 

بازتعريف كرد و عينيت بخشيد.
اما چگونه افراد مختلف كه داراى ذهنيت هاى متفاوتى هستند به عينيت واحدى مى رسند و 
واقعيت اجتماعى جديد شكل مى گيرد؟ نظريه پردازان براى رسيدن به عينيت واحد در رفتارها، به 
1. طبق تعريف، جامعه پذيرى فراينِد آشنا كردن افراد با هنجارها و قواعد يك جامعه مفروض و القاى اين هنجارها و 
قواعد به افراد آن است. پيامد جامعه پذيرى، تمكين باال در مقابل اين هنجارها و قواعد است كه زيربناى آن درونى شدن 

اين هنجارها در افراد است. (چكل، 2007: 5)
2. Force
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نقش ها و انتظارات، توجه خاصى دارند. نقش ها عبارتند از تصورات و برداشت ها يا به عبارت بهتر 
انتظاراتى كه از افراد يا دارندگان جايگاه هاى مختلف اجتماعى مى رود و شامل انجام فعاليت ها و 
وظايف خاصى مى شود. اين انتظارات كه از طرف ساير افراد يا مقامات مطرح مى شود، در ابتدا 
نوعى فشار بيرونى به فرد مورد انتظار محسوب مى شود، ولى رفته رفته در اثر اجراى مستمر اين 

نقش ها و برآوردن مكرر اين انتظارات، درونى مى شود (سلطانى تيرانى، 1378: 109-110).
بنا بر آنچه گفته شد، در مرحله دوم فرايند نهادى كردن حجاب در جامعه، بايد واقعيت 
اجتماعى پوشش و رفتار به نحوى ساخته شود كه افراد با ورود به جامعه، در نقش هاى خود، 
انتظارات جديدى را از همكاران، دوستان و گروه همساالن خود ادراك كنند1 و بدين ترتيب 
براى آنكه از طرف آنان پذيرفته شوند اين انتظارات را برآورده سازند. نمونه اى از اين تغيير 
واقعيت اجتماعى و انتظارات از افراد كه در كشور ما اتفاق افتاده، استفاده از كمربند ايمنى است. 
حدود بيست سال پيش، استفاده از كمربند ايمنى در كشور ما عملى غيرمتعارف تلقى مى شد و 
لذا به طور مثال هنگامى كه مسافرى سوار تاكسى مى شد حتى اگر عالقه به حفظ ايمنى خود 
داشت، به دليل هراس از نگاه ها و تمسخرهاى مستقيم يا غيرمستقيم ديگر سرنشينان (فشار 
نهادى) از كمربند ايمنى استفاده نمى كرد، ولى طى يك دوره چندين ساله، با ساختن واقعيت 
اجتماعى جديدى مبنى بر اينكه استفاده از كمربند ايمنى براى حفظ ايمنى ضرورى بوده و 
نشان دهنده فرهنگ باالى رانندگى است، اين بار تحت فشار واقعيت جديد اجتماعى، افراد به 
دليل هراس از خوردن برچسب «بى فرهنگى» به استفاده از كمربند دست مى زدند و رفته رفته 

حتى در مواقعى كه فرد ديگرى ناظر رفتار آنها نبود نيز اين رفتار را تكرار مى كردند. 2
فيلم ها و  به همين ترتيب در زمينه نوع پوشش و آرايش، ماهواره هاى جهانى و حتى 
سريال هاى داخلى، با ايجاد يك واقعيت اجتماعى بيمار و مبتنى بر فرهنگ غرب، انتظارات از 
افراد در اجتماع را به گونه اى تغيير داده اند كه حداقل در نيمى از جامعه، از افراد انتظار مى رود 
براى پذيرفته شدن در بين ديگران، با پوشش و آرايش غيراسالمى در جامعه حاضر شوند. در 
چنين شرايطى بايد براى تغيير و اصالح رفتارهاى مورد انتظار از افراد، به اصالح هنجارها و 
ارزش هاى اجتماعى از طريق تقبيح بدحجابى و تجليل حجاب پرداخت به طورى كه رفته رفته، 
1. اين امر مستلزم آن است كه افراد در قالب سازوكار امر به معروف و نهى از منكر انتظارات جديدى را از يكديگر 

طلب كنند (اين امر در ادامه تشريح بيشترى خواهد شد).
2. البته فرهنگ استفاده از كمربند ايمنى به دليل عدم تكميل فرايند سه مرحله اى نهادى كردن، و عدم استمرار، در حال حاضر 
كمرنگ شده است ولى با اين حال حداقل در حال حاضر، به صورت يك واقعيت اجتماعى درآمده و نگاه افراد جامعه 

نسبت به استفاده از كمربند ايمنى با گذشته بسيار متفاوت است. 



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره چهارم
شماره 3
پاييز 1390

142

دارا بودن حجاب به عنوان نشانه اى از فرهنگ باال تلقى شده و بدين ترتيب انتظار و فشار 
نهادى اجتماع به اين سو تغيير كند كه بى حجابى و بى عفتى زشت تلقى شده و افراد انتظارِ حفظ 

پوشش را از سوى ديگران به شدت احساس كنند.
در اين مرحله مى توان از دو عنصر فرهنگ اسالمى و ايرانى به عنوان مكمل يكديگر استفاده 

كرد:
1. بر اساس فرهنگ اسالمى، حيا و عفت به عنوان نشانه اى از سالمت فردى و خانوادگى 
تلقى شده و عدم رعايت آن توسط افراد، تقبيح شده و نه تنها ايمان و تقوا، بلكه سالمت اوليه آنها 
را زير سؤال مى برد. بر اين اساس در اين مرحله از فرايند نهادى كردن حجاب در جامعه، بايستى 
اين امر به طور غيرمستقيم در فيلم ها، مطبوعات و ديگر رسانه ها براى بزرگساالن و در برنامه هاى 
كودك، پويانمايى ها، كتب درسى و... براى كودكان تبليغ كرده و بى حجابى را آنچنان در چشم 
آنها زشت بنمايانيم كه آن را نشانه بى فرهنگى تلقى كنند و بدين ترتيب نه تنها خود از آن تبعيت 

كنند بلكه در تعامالت خود با ديگران، باعث شوند آنان نيز به رعايت اين هنجار دست بزنند.
2. استفاده از ظرفيت فرهنگ كهن و باستانى ايران در اصالح وضعيت حجاب، موضوعى 
است كه كمتر به آن توجه شده است. اگر در ساختن واقعيت اجتماعى حجاب، از دريچه 
فرهنگ باستانى ايرانى با جامعه تعامل شود، آنان حساسيت كمترى بدان داشته و آمادگى بسيار 
بيشترى براى پذيرفتن و عمل بر اساس آن را دارا هستند؛ بنابراين الزم است براى نهادى كردن 
فرهنگ عفاف و حجاب، از ظرفيت فرهنگ غنى ايرانى كه در آن از يك سو زنان همواره و 
حتى پيش از اسالم داراى پوشش و حجاب بوده اند، و از سوى ديگر غيرت مردان در حفظ 
ناموس از نگاه نامحرمان به عنوان مؤلفه اى ناب و غيرقابل جايگزينى وجود داشته، در قالب هاى 
مختلف رسانه اى استفادة كامل شود. الزمة توفيق در اين عرصه نيز تقويت هويت و اعتماد به 
نفس ملى است تا آحاد جامعه به ايرانى بودن خود افتخار كنند و عمل بر اساس شيوه گذشتگان 

خود را مايه مباهات بدانند.
همان گونه كه پيش از اين نيز بيان شد، مهم ترين و كاراترين ابزار براى طلب نقش هاى جديد 
از يكديگر و بالنتيجه ايجاد واقعيت اجتماعى جديد مبتنى بر ارزش هاى اسالمى، سازوكار امر به 
معروف و نهى از منكر است كه طى آن افراد و نهادهاى مختلف جامعه اسالمى به دليل داشتن 
واليت بر يكديگر1، اجازه نمى دهند جامعه به محيطى تبديل شود كه افراد را از تعالى معنوى 
... زنان و مردان مؤمن بر يكديگر واليت دارند  ���� ���	
� �� �� � ������ �� ��� �� �� ��	�� �� �� ���� ���� ���� ������ 	 ���� ���� � �� �� �!���� �" ���	
 �� ������ �" ���	
 � .1

و (يكديگر را) به كارهاى پسنديده امر كرده و از كارهاى ناپسند باز مى دارند... (توبه، 71).
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و ماّدى باز داشته و باعث نابودى كل جامعه شود، به همين دليل يكديگر را از منكر (در مثال 
ما بى حجابى) باز داشته و به معروف (در مثال ما رعايت حجاب) دعوت و امر مى كنند. بدين 
ترتيب افراد جامعه با ابراز انتظارات خود از يكديگر باعث مى شوند، افراد شكل پوشش و 
رفتارهاى مورد انتظار از خود را دريافته و بدين ترتيب رفته رفته واقعيت جديد اجتماعى مبتنى 

بر ارزش هاى اسالمى شكل بگيرد.
اگر مرحله عينيت بخشى به طور درست و كامل انجام شود، واقعيت اجتماعى عينى شده 
حجاب، برپايه ذهنيِت مشترك به وجودآمده در مرحله برونى كردن، به نحوى شكل خواهد 
گرفت كه افراد در تعامالت اجتماعى خود براى پذيرفته شدن در گروه همساالن، همكاران، 
دوستان و گروه هاى مختلف، به رعايت حجاب مى پردازند و رفته رفته اين پذيرش به دليل 

رعايت حجاب، باعث درونى شدن ارزش حيا و عفت در آنها خواهد شد.
3. درونى كردن

پس از اينكه عفاف و حجاب اسالمى برونى شده و سپس در فرايند عينيت بخشى در روابط 
متقابل بين افراد و گروه ها، نظم و ساختار پيدا كرد، مرحله نهايى، يعنى تثبيت و گسترش آن فرا 
مى رسد. شايد ساده ترين روش نهادى كردن در مرحله درونى كردن مجدد يا تثبيت و گسترش، 
«يادگيرى اجتماعى» باشد. بدين معنى كه ساختارهاى عينى شده در شكل قواعد، مقررات و 
عالئم و رفتارهاى عينى شده در شكل هنجارها، الگوهاى ارزشى مشترك و غيره، در الگوهاى 
رفتارهاى متقابل بين افراد ادغام شده و آنقدر تكرار مى يابند تا در چرخه رفتارى آنان تثبيت 

شده و ساختارهاى جديد و مناسب خود را پيدا كنند (سلطانى تيرانى، 1378: 111).
در اين مرحله با پياده سازى قوانين و مقررات و ترويج هنجارها و الگوهاى ارزشى مشترك، 
رفتارها و نمادهاى پوششى اسالم (و در رأس آنها چادر)، تا آن اندازه در جامعه تكرار شده 
و اين فرايند به قدرى ادامه يابد كه رفتارهاى جديد به صورت رفتارهاى اصلى و نهادى 
جامعه درآيند. در واقع در اين مرحله بايد الگوهاى ارزشى آنچنان در جامعه گسترش يافته 
و تكرار شوند كه به حالت رسوب گذارى برسند. در حالت رسوب گذارى، الگو طى نسل ها 
در بين اعضاى جامعه پايدار مى ماند و در مدت مديدى در طول زمان جاودانه مى شود، يعنى 
هم از «گستردگى» و هم از «عمق» برخوردار مى شود. شناسايى عوامل تأثيرگذار بر فرايند 
رسوب گذارى براى درك آن بسيار بااهميت است. به طور مثال هميشه عده اى وجود دارند كه 
با الگوى جديد مخالفت مى كنند. حتى اگر الگوى جديد با مخالفت مواجه نشود، نبود نتايج و 
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پيامدهاى ملموس ممكن است رسوب گذارى را به تدريج تحليل ببرد. رابطه ضعيف بين الگو 
و پيامدهاى مطلوب، گسترش و حفظ آن را تحت تأثير قرار مى دهد. البته بين الگو و پيامدهاى 
مطلوب، فاصله زمانى زيادى وجود دارد، ضمن اينكه نشان دادن اين رابطه هم مشكل است. 
الگو، به مقاومت كمتر گروه هاى مخالف، حمايت فرهنگى مداوم،  نهادى شدن كامل يك 
حمايت گروه هاى طرفدار و رابطه مثبت قوى بين الگو و پيامدهاى مطلوب بستگى دارد. اين 

موارد الگو را در طول زمان جاودانه مى كنند (قلى پور، 1384: 134، با دخل و تصرف).
در اينجا الزم است از راه هاى زير فرهنگ حجاب و عفاف را در جامعه رسوب گذارى كرد:

1. برخورد جدى با رسانه هاى آسيب زا: رسانه هاى آسيب زا در حال حاضر بيشترين نقش را در 
گسترش پديده بدحجابى در جامعه ما دارند. پيمايش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از 
شهروندان تهرانى نشان مى دهد ديدن فيلم هاى مبتذل (با ميانگين محاسبه شدة 2/69 از 3) 
و شبكه هاى ماهواره اى (با ميانگين محاسبه شده 2/68 از 3) بيشترين تأثير را روى پوشش 
نامناسب زنان و مردان در جامعه دارد و كمترين تأثير را در بين عوامل بررسى شده، انتقادهاى 
سياسى (با ميانگين محاسبه شده 1/96 از 3) داراست (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
1389)؛ لذا الزم است با اين رسانه هاى مخرب كه مى توانند تمامى فعاليت هاى فرهنگى دولت 
را بى اثر كرده و نسل آينده را به تباهى بكشانند برخوردى منطقى و حساب شده صورت پذيرد.
2. جلوگيرى از حركت هاى گروه هاى مخالف حجاب و عفاف در جامعه: الزم است با گروه هايى كه به 
راه هاى مختلف با حجاب و عفاف مخالفت مى كنند برخورد جدى صورت گيرد. به طور مثال 
با اصنافى كه به فروش لباس هاى مخالف شئون اسالمى مى پردازند و به طور عملى مخالفت 
خود را با گسترش فرهنگى عفاف و حجاب اعالم مى دارند، برخورد جدى صورت گيرد. 
همچنين ازآنجاكه طبق آمار شوراى فرهنگى عمومى تنها كمتر از 0/5 درصد از شهروندان به 
عنوان مهاجمين به حريم عفاف و حجاب شناخته مى شوند (شوراى فرهنگ عمومى، 1388؛ 
الف و ب)، الزم است با اين افراد به عنوان مجرم برخورد شده و از آنجا كه خوشبختانه جامعه 
كنونى ما نيز هنوز نسبت به اين گروه نگرش منفى دارد1 لذا بايد برخورد با اين افراد به نحوى 
انجام شود كه در افراد عادى و يا افرادى كه به دليل غفلت و نه از روى عناد، حجاب مناسبى 

ندارند، حساسيت بى جا به وجود نيايد.
1. همان گونه كه پيمايش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از شهروندان تهرانى نيز نشان مى دهد 8/ 55درصد شهروندان 
كامًال موافقند كه جامعه ما به دليل بدحجابى داراى آسيب هاى اجتماعى و سياسى است، 5/ 78درصد شهروندان وضعيت 
حجاب و پوشش برخى از شهروندان را بسيار آزاردهنده مى دانند و 61/8 درصد شهروندان كامال موافقند كه جامعه بايد با 

بدحجابى هاى سازمان يافته برخورد كند (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389).



فصلنامه علمى - پژوهشى

145
نهادى سازى عفاف 

و حجاب در...

3. حمايت فرهنگى مداوم جامعه از اين رفتار: در حال حاضر عموماً افراد بدحجاب در هنگام 
مراجعات اجتماعى، بيشتر مورد احترام قرار مى گيرند و به اين ترتيب اين رفتار در آنها تثبيت 
مى شود، در حالى كه الزم است، احترام به حجاب و افراد محجبه گسترش يافته و حجاب از 
طرف مراجع مختلف و نيز مؤمنان مورد تشويق قرار گيرد. به طور مثال در اداره ها، دانشگاه ها 
وغيره با افراد محجبه با احترام بيشترى نسبت به بدحجابان برخورد شده و يا در مدراس، با 
شناسايى دخترانى كه در بيرون از مدرسه محجبه هستند، اين افراد به صورت علنى مورد 

تشويق و تأييد قرار گيرند.
4. بهره گيرى از ابزارهاى مختلف هنرى و نيز ظرفيت عظيم رسانه ملى در نشان دادن رابطه مثبت حجاب و 
عفاف با پيامدهاى مثبت فردى و خانوادگى: هنر با انتقال مفاهيم و معانى به صورتى دلنشين مى تواند 
نقش زيادى در درونى كردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه داشته باشد؛ لذا بايد با استفاده از 
ابزارهايى چون فيلم، رمان، تئاتر و... بركات و آثار مثبت حجاب و عفاف در قالب هاى مختلف 
نشان داده شود. همچنين الزم است رسانه ملى با حركتى حساب شده و در قالب سناريوهاى 
قوى و متقن، از طريق سريال ها و فيلم هاى تلويزيونى، رابطه مثبت بين حجاب و عفاف و 
پيامدهاى مثبت فردى و خانوادگى را به نحوى غيرمستقيم به بينندگان القا كرده و به اين ترتيب 

اين رفتار را در جامعه تقويت كند.1
با گسترش الگوى حجاب مبتنى بر تعاليم اسالمى، ارزش هاى زيربنايى آن يعنى عفاف و 
حيا نيز رفته رفته در جامعه گسترش و عمق يافته و درونى مى شود. عفاف حالت درونى و 
باطنى حجاب است2 و با توجه به اينكه تأثير ظاهر بر باطن و باطن بر ظاهر، يكى از ويژگى هاى 
عمومى انسان است، بنابراين بين حجاب و پوشش ظاهرى و عفت و بازدارى باطنى انسان، 
تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد. بدين ترتيب كه هرچه حجاب و پوشش ظاهرى بيشتر و بهتر 
باشد، اين نوع حجاب در تقويت و پرورش روحيه باطنى و درونى عفت، تأثير بيشترى دارد و 
در مقابل، هرچه عفت درونى و باطنى بيشتر باشد، موجب حجاب و پوشش ظاهرى بيشتر و 

بهتر در مواجهه با نامحرم مى شود (نخبه، 1386).
1. البته در حال حاضر نيز اين ادراك در جامعه وجود دارد و نتايج پيمايش پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از شهروندان 
تهرانى نيز نشان مى دهد كه 68/7 درصد شهروندان موافقت زيادى با تأثير رعايت حجاب و عفاف بر باال بردن امنيت افراد 

و امنيت اخالقى جامعه دارند (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389).
2. دو واژه «حجاب» و «عفت» در اصل معناى منع و امتناع مشتركند، تفاوتى كه بين منع و بازدارى حجاب و عفت 
است، تفاوت بين ظاهر و باطن است؛ يعنى منع و بازدارى در حجاب مربوط به ظاهر است، ولى منع و بازدارى در عفت، 

مربوط به باطن و درون است.
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اين امر از طريق دو مدل ياوس سورل1 (2000) و ادگار شاين2 (2004) قابل تحليل است:
بر اساس آنچه سورل مى گويد اصول متافيزيكى هر جامعه، اصول خاص آن را تعريف مى كنند 
و اين اصول خاص، اَشكال عمل يا رفتارها را در جامعه مشخص مى كنند و جامعه براى تسهيل در 

انجام اين اعمال و رفتارها به اَشكال مورد نظر خود، ابزارهايى مى سازد (شكل شماره 5).
شاين نيز فرهنگ را در سه اليه تعريف مى كند. بر اساس آنچه او مى گويد، مفروض هاى 
در  ارزش ها  و  باورها  اين  و  را شكل مى دهد  آن  ارزش هاى  و  باورها  زيربنايى هر جامعه، 
مصنوعات، ابزارها و نمادهاى آن جامعه متبلور مى شود (شكل شماره 6) (شاين، 2004: 25-37).

(بازسازى شده بر اساس سورل، 2000)
شكل شماره 5. اليه هاى زيربنايى عمل و ابزار
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(شاين، 2004: 26)
شكل شماره 6. اليه هاى فرهنگ

1. Yves Surel
2. Edgar Schein
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حال در يك فرايند عكس، در مدل سورل، استفاده از ابزارهاى مشخص و عمل به اَشكال 
معين، اصول خاص و به تبع آن اصول متافيزيكِى زيربناى اين اَشكال عمل و ابزارها را نيز در 

جامعه نهادينه مى كند:
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شكل شماره 7. تأثير استفاده از ابزارها و عمل به طرق خاص بر درونى شدن اصول زيربنايى

در مدل شاين نيز استفاده از مصنوعات و نمادها، رفته رفته باورها و ارزش ها، و به تبع 
آن مفروضات زيربنايى را در آحاد جامعه نهادينه مى كند كه اين پيكان هاى برگشتى به باال در 
«شكل شماره 6» قابل مشاهده است. بدين ترتيب همان گونه كه مستنه1 مى گويد، استفاده از 
مصنوعات، پوشش ها و نمادهاى مشخص و عمل بر اساس قواعد، مقررات و هنجارهاى معين، 
باعث تحول ارزشى در جامعه مى شود و رفته رفته ارزش هاى نهفته در آنها در جامعه رسوخ 

مى كند ( كليتون2، 1996).
بر اساس آنچه گفته شد، در مرحله سوم و پايانى از فرايند نهادى كردن حجاب در جامعه، 
با تكرار و گسترش رفتارها، پوشش ها و نمادهاى اسالمى، حجاب در جامعه تثبيت شده و 
درونى شدن ارز ش هاى زيربنايى حجاب يعنى عفاف و حيا در اثر گسترش پوشش ها، رفتارها 
و نمادهاى اسالمى و رسوب گذارى حجاب در جامعه موجب جلوگيرى از بازگشت دوباره 
جامعه به وضعيت قبلى طى نسل هاى بعدى مى شود كه البته اين امر به سياست گذارى درست 

دولت در حمايت از پديده حجاب بستگى دارد.
1. Mestene
2. Clayton
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نتيجه گيرى
پوشش اسالمى به منزله يك حفاظ ظاهرى و باطنى در برابر افراد نامحرم، قلمداد مى شود كه 
مصونيت اخالقى، خانوادگى و پيوند عميق ميان حجاب ظاهرى و بازدارى باطنى و از همه 
مهم تر امنيت اجتماعى را فراهم مى سازد (سلطانى رنانى، 1383: 64). در واقع عفاف و حجاب، 
تضمين كننده امنيت و آرامش زنان در تعامالت اجتماعى و ايجادكنندة جامعه اى سالم و متعادل 
است. تجربه آزادى و ولنگارى جنسى غرب طى دهه هاى متوالى گذشته كه منجر به سست 
شدن شديد بنيان خانواده، رشد منفى جمعيت، مشكالت اخالقى و... شده است، اهميت عفاف 
و حجاب را در حيطه هاى فردى و اجتماعى تأييد مى كند. با اين وجود در دنياى واقعى جامعه 
امروز ما، از يك سو به دليل بلند مدت بودن آثار حجاب براى فرد و جامعه و القائات هواى 
نفس براى آزادى بى قاعده1، و از سوى ديگر تهاجم عظيم رسانه هاى غربى، وضعيت رعايت 
قواعد پوششى و رفتارى در جامعه امروز ما به نقطه بسيار بغرنجى رسيده و از آنجا كه حفظ 
حركت رو به تعالى جامعه و ايجاد امنيت و آرامش اجتماعى براى تمامى افراد از وظايف 
دولت است، لذا دولت بايد هنجارهاى جامعه را به نحوى اصالح كند كه تضمين كننده اين 
امنيت، آرامش و حركت متعالى باشد. اصالح هنجارها فرايندى زمان بر است و لذا همواره راه 
حل اصالح وضعيت حجاب و عفاف از ابتداى انقالب «فرهنگ سازى» عنوان شده و استفاده 
از ابزارهاى قهرى رد شده است؛ در عين حال هيچ فرايند بلندمدتى براى اين اصالح هنجارى 
ارائه نشده است. در اين مقاله تالش شد فرايند سياست گذارى اصالح هنجارى حجاب و 

نهادى كردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ارائه شود.
بر اساس آنچه بيان شد، براى تثبيت ارزش حجاب و عفاف، در مرحله اول (برونى كردن)، 
برداشت هاى ذهنِى موجود در زمينه نحوه پوشش و رفتارِ مورد قبول اجتماع، از شكل برداشت هاى 
فردِى متفاوت خارج شده و يك برداشت و تفسير عينى و مشترك صحيح و ارزش مدار در زمينه 
نوع رفتار و پوشش در بين افراد اجتماع شكل مى گيرد. به عبارتى در اين مرحله استانداردهاى 
پوششى و رفتارى مشخص شده و از طريق رسانه هاى جمعى تالش مى شود اين استانداردها 
به باور عمومى تبديل شوند. در مرحله دوم (عينيت بخشى)، بر مبناى برداشت هاى واحِد شكل 
گرفته و استانداردهاى تعريف شده در مرحله قبل، واقعيت اجتماعى جديدى مبتنى بر ارزش هاى 
اسالمى، در زمينه نوع رفتار و پوشش به وجود مى آيد و اين واقعيت اجتماعى جديد سبب 
»: (انسان شك در معاد ندارد) بلكه او مى خواهد (آزاد  �#���
� � �$�%�� 	� ���&�'��(
� �)���� �*1. ناظر بر آيه 5 سوره مباركه قيامت «�

باشد و...) در تمام عمر گناه كند. 



فصلنامه علمى - پژوهشى

149
نهادى سازى عفاف 

و حجاب در...

مى شود افراد با ورود به جامعه، رفته رفته انتظارات جديدى را از خود ادراك كنند كه از آنها 
مى خواهد براى پذيرفته شدن، به رعايت حجاب بپردازند و چون اين رعايت حجاب موجب 
اين رفتار را تكرار مى كنند. در نهايت،  آنها به توجه و پذيرش در جامعه مى شود،  رسيدن 
در مرحله سوم، واقعيت اجتماعى جديد در مرحله قبلى با تكرار و گسترش، تثبيت شده و 
ارزش هاى زيربنايى حجاب يعنى عفاف و حيا نيز در جامعه گسترش يافته و درونى مى شود، به 

نحوى كه مجدداً به صورت قهقرايى به وضعيت گذشته خود بازنگردد.
فرايند ارائه شده به دليل بلندمدت بودن، نياز به تدبير و برنامه ريزى ويژه اى، خارج از قوه 
مجريه دارد تا در طول زمان در اثر تحوالت سياسى و تغيير دولت ها به فراموشى سپرده نشود 
و برنامه هاى آن ادامه يابد، به همين دليل به نظر مى رسد جايگاه آن در شوراى عالى انقالب 
فرهنگى باشد كه فراتر از دولت ها و از جايگاهى واال، به سياست گذارى در اين زمينه پرداخته 

و به تقسيم كار بين دستگاه هاى مختلف براى اجراى اين سياست بپردازد.
البته موفقيت اجراى فرايند ارائه شده، مستلزم ارزيابى مستمر نحوه اجراى آن در جامعه 
است تا از حركت هاى غيرمنطقى و غيرتخصصى كه سبب اختالل در اين فرايند حساس شده 

و آن را با تأخيرهاى بسيار و يا حتى توقف كامل مواجه خواهد ساخت، جلوگيرى كند.
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