مطلوبيت تنوع :مسائل و امكانات
اليور ليمان

چكيده
تنوع درمجموعهاي از عرصه ها ،همچون عرصة قوميت و دين ،چاشني دموكراسي و ماية غناي ماهيت جامعه تلقي ميشود .اما
بسياري از دولتمردان تمايل دارند كه اعضاي دولت را به كساني محدود سازند كه به اكثريت نزديكاند؛ و غالباً قوانيني هم
براي تثبيت اين همگوني وجود دارد .داليل اينگونه محدوديتها در باب تنوع ،گاه اقتصادي ،و گاه مبتني بر امنيتاند .اين
داليل به طور آشكار منطقياند و طرفدار افزايش تنوع بايد نسبت به آنها پاسخگو باشد .درمقالة حاضر ،نه بر مالحظات عملي،
بلكه بر اين ايده متمركز خواهم شد كه براي حفظ ميزاني از همشكلي در جمعيت يك كشور يا منطقه ،الزم است چيزي براي
مطرح كردن وجود داشته باشد .در اينجا ميتوان مطلب را با نظرية عصبيت ابنخلدون كه بيانگر اهميت ميزاني از انسجام
ميان اعضاي جامعه است ،و نيز با اين تصور آغاز كنيم كه يقيناً او اين ضرورت را ابراز ميدارد تا انسجام مطلوب بر پاية
چيزي حاصل آيد كه شهروندان در آن احساس مشاركت عمومي داشته باشند .پس ميتوان گفت كه اگر تنوع به ضعف
عصبيت منجر شود ،نامطلوب است.
واژگان كليدي :تنوع؛ عصبيت؛ دموكراسي؛ ليبرال.

آيا تنوع دشمن عصبيت است؟ اگر چنين باشد ،آنگاه اعضاي يك جامعه ،ديگران را نه
اعضاي آن جامعه ،بلكه گروهي از افراد كه به شكل سستي سازمان يافتهاند ،تلقي خواهند كرد .اين
مطلب ما را به اين پرسش جالب رهنمون ميشود كه شخص تا چه اندازه مجاز است با كساني
زندگي كند كه شبيه خود او هستند .معموالً هنگامي كه يك گروه خويشاوندي مخالف بيگانگان
باشند ،به نفع آنها تبعيض قائل ميشويم .آيا از نظر اخالقي مجازيم اين مسئله را تا حد يك اصل
توسعه دهيم تا به وسيله آن ،تبعيض عليه افرادي را كه شبيه ما نيستند ،توجيه كنيم؟ اگر شباهت
سرشت ويژة خانواده را جدي بگيريم ،ظاهراً اين مسئله ،چنين تبعيضي را معتبر ميسازد؛ با اين
حال ،اصول دموكراسي ليبرال ،اغلب با چنين رفتاري مغايرت دارد .شايد گفته شود كه استدالل
عليه تنوع  -كه مبتني بر ضرورت حفظ عصبيت است  -قوي است ،و براي دفاع از آن بايد
استدالل كنيم كه تأسيس شكل متفاوتي از انسجام كه مستقل از عدم تجانس ميان افراد جامعه است،
امكانپذير ميباشد.
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به اعتقاد ليبرالها ،تنوع ويژگي مثبت سازمان اجتماعي است .اين مطلب ،تا اندازهاي ،نتيجة
8

اين اصل ليبرالي است كه ما نميدانيم بهترين شكل حكومت يا جامعه چيست ،و بنابراين هرقدر در
هايسي و
شماره
مفيد /
عرصة نامه
متنوعتري داشته باشيم ،بهتر قادر خواهيم بود الگوي مناسب را
گزينه
ديدگاهها
هشتم  /مهر و آبان 1382

برگزينيم .ليبرالها ميگويند نظام سياسي تا حدودي شبيه فرضيههاي علمي است و ما نميخواهيم
راه را ب ر فرضية خاصي ،فقط به خاطر اينكه غيرمعمول يا غيرمشهور است ،مسدود كنيم؛ زيرا
ممكن است پربارترين يا مفيدترين از كار درآيد .به همين شكل ،هر اندازه تنوع شيوههاي زندگي
در جامعه و دولت 8بيشتر باشد ،گزينههاي بيشتري خواهيم داشت و بدينسان ،بهتر ميتوانيم در
نهايت شيوة درست را برگزينيم.
تم
به همين دليل است كه در اياالت متحده ،ليبرالها اغلب سرسختترين مدافعان حقوق
گروههاي غيرليبرال هستند تا ديدگاههاي خود را مطرح سازند و حضور خود را تثبيت كنند .در
نامه مفيد  /شماره
اينجا تفاوت مهمي ميان اياالت متحده و بسياري از كشورهاي اروپايي وجود دارد .در كشورهاي
سي و هشتم
اروپايي ،در صورتي كه انديشههايي را خطرناك بدانند ،اغلب محدوديتهايي در خصوص ابراز
آزادانة آن 8
انديشه ها وجود دارد .در قانون انگلستان ،اصلي وجود دارد كه مطابق آن ،آزادي بيان به

معناي آزادي دردسرسازي نيست ،و اين بدان معناست كه بيان عمومي ديدگاهها ،در صورتي كه به
نامه مفيد  /شماره
خشونت منتهي شود ،ميتواند منع قانوني داشته باشد .غالباً ميگويند آزادي سخن به معناي آزادي
سي و هشتم  /مهر و
«آتش» گشودن در سينمايي پرجمعيت ،كه اضطراب متعاقب آن ممكن است به مرگ و جرح
آبان 1382
منتهي شود ،نيست .در برخي كشورهاي اروپايي همچون آلمان ،انكار هولوكاست (همهسوزي در
زمان آلمانهاي نازي) را غيرقانوني كردهاند؛ چون اين انكار به منزلة توهين به كساني تلقي ميشود
كه در آن مقطع ،عمدتاً به دست نسل پيشين آلمانها ،جان خود را از دست دادهاند .با وجود شواهد
8
هولوكاست ،شايد بگويند هركسي كه ميخواهد اين مسئله را نپذيرد ،بايد معاند و
آشكار بر

خطرناك باشد و شايستگي انتشار ديدگاههايش را ندارد .در مقابل ،در اياالت متحده ،انكار
تم
هولوكاست مجاز است و همين گروههاي ليبرال ،كه بيترديد نخستين طعمة هر رژيم نازياي
خواهند بود كه8به قدرت برسد ،از راهپيماييهاي نازيها حمايت ميكنند.
اين مغايرت ميان اروپا و اياالت متحده جالب توجه است؛ زيرا اين مسئله را مطرح ميسازد
مالكيت و
براي آزادي -كه مشخصة دولت است -مجاز بشماريم .آيا راهبرد
حقوقتنوع را
كه بايد چه ميزان
درست ،نظم
كارآمد است يا اينكه سياست محدودكنندهتر بهتر است ،و چنانچه
هايالً آزاد
بازار كام
نگرش
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حقوق مالكيت و نظم
محدوديتهايي وجود دارد ،خطوط پايان آن كجاست؟ اين پرسشي نيست كه آن را در اينجا
9
بازارهاي كارآمد
مطرح ميسازيم ،بلكه مسئله ديگري مطرح ميشود كه آن نيز مربوط به موضوع است :چه ميزان از
كارآمداشاره
بازارهاياين نكته
نظماز جامعه به
تحليلو خود
تنوع با همبستگي اجتماعي سازگار است؟ ابنخلدون در ت
ميكند كه غالباً ميتوان تصوير ظهور و سقوط دولتها را بر حسب عصبيت ترسيم كرد .منظور او
گروهي واز نظم
حقوقكهمالكيت
مردم ،فقير و
از عصبيت ،همدلي و همبستگي خاندان و تيرة دولتهاست .هنگامي

كارآمد
خصومتآميز ،به
بازارهايمحيط
فاقد قدرتاند ،غالباً به شدت به هم نزديك و متحد ميشوند تا بتوانند در
حيات خود ادامه دهند و كامياب شوند .آنان هر قدر كه قدرتمندتر و بانفوذتر شوند ،روابط عصبيت

نظم همچون
پيشينوخود،
وظايف
ميان آنان ضعيفتر ميشود .چه بسا آنان براي انجام بسياري از
مالكيت
حقوق
كارآمدكاهد .با وجود
بازارهايبيشتر مي
جنگيدن ،ديگران را به خدمت گيرند و اين امر از احساسات همبستگي،
اين ،هيچ چيزي مانند تالش اعضاي يك گروه در محيطي خطرآفرين ،احساسات همبستگي را
ت و نظم بازارهاي كارآمد
تقويت نميكند .هنگامي كه گروه آسوده و توانگر شود ،به گروههاي كوچكتر و ناهمگون تقسيم
مي شود و بدين ترتيب ،در آستانة سقوط توسط گروه بعدي قرار ميگيرد؛ گروهي كه بر سر راه
حقوق مالكيت و نظم
آنان ايستادهاند و هنوز احساسات قوي همبستگي را دارا هستند.بازارهاي كارآمد
اينكه آيا اين مطلب نشانهاي مناسب از چگونگي سقوط و ظهور رژيمهاي مختلف در زندگي
سياسي است يا خير ،هماكنون موضوع بحث ما نيست .آنچه ابنخلدون با اعتماد به نفس زيادي
نشان ميدهد ،اين است كه شاخصة مهم كاميابي سياسي ،درجهاي از وحدت در درون سازمان است
و اين چيزي است كه براي هر كسي مأنوس است .تيمهاي نسبتاً بيتجربه ممكن است در يك
بازي ورزشي موفق شوند ،نه به جهت برخورداري از بازيكناني با استعداد ،و نه از آنرو كه بهترين
امكانات را در اختيار داشتهاند ،بلكه به اين علت كه اعضاي تيم كار جمعي خوبي داشتهاند و در
نتيجه غالباً ديگر تيمهايي را كه دستكم در ظاهر از آنها برتر بودهاند ،شكست دادهاند .آنچه ابن
خلدون پيشنهاد ميكند آن است كه رفاه و ثروت همبستگي گروهي يك جامعه را تضعيف ميكند
و در واقع ،ممكن است مانع آن شود كه اين اجتماع همچنان خود را به شكل يك جامعه بنگرد،
بلكه بيشتر به گروهي ميماند كه افراد همگوني دارد كه هر كدام در پي اهداف و منافع خويش
است.
فهم اين مطلب دشوار نيست كه چرا ممكن است ليبراليسم براي همبستگي اجتماعي
مشكلساز تلقي شود .جامعهاي كه در آن هركس تشويق ميشود تا سبك زندگي و تجربة چگونه
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زيستن خود را توسعه دهد ،جامعهاي است كه ممكن است اَشكال بسيار متفاوتي از زندگي را در
10

خود داشته باشد .برخي افراد ممكن است با روابط زناشويي سنّتي زندگي كنند ،اما ديگران به هيچ
شماره سي و
وجه چنيننامه مفيد
باشند .برخي در چارچوب قوانين دين سنّتي زندگي ميكنند ،در حالي كه
روابطي /نداشته
هشتم  /مهر و آبان 1382

ممكن است ديگران كالً بدون قيودات ديني باشند .چنانكه به تجربه ميدانيم ،ممكن است جامعهاي
داشته باشيم كه در آن انديشههاي مختلفي دربارة شيوة زيستن شكوفا ميشود و بدين سبب
جامعهاي كارآمد باقي ميماند .اعضاي آن موافق اختالف نظرند ،همچنانكه چنين بوده است ،و
نگرشهاي مختلف به 10مسائل مهم را ميپذيرند و آن را تحمل ميكنند.
اما آيا تساهل و مدارا محدوديتهايي ندارد؟ يك محدوديت اين است كه مدارا با گروهي در
تم
جامعه كه مخالف جامعهاند -در صورتي كه واجد قدرتكافي ،و در پي سيطره بر جامعه باشند-
دشوار خواهد بود .اين اتهامي است كه غالباً عليه ليبرالها بهكار ميرود كه آنان از تنوع و تعدد تا
نامه مفيد  /شماره
زماني حمايت مي كنند كه توان تغيير ساختارهاي بنيادين حكومت را نداشته باشد .در اينكه آيا
سي و هشتم
اعتراض ياد شده اعتراضي بجاست ،ترديد است .باالخره ليبرالها از تنوع و تكثر نه به خاطر
خودش ،بلكه به 10خاطر امر شايستهاي كه تنوع بدان منتهي ميشود ،يعني آزمون آزادانة شيوههاي
زندگي ،دفاع مي كنند .اگر همين تنوع به تقليل خيري كه بنا به فرض ،هدف و علت غايي آن
نامه مفيد  /شماره
است ،منجر شود ،محدود ساختن اين تنوع ،عملي خواهد بود .البته ممكن است كساني در اين كار
سي و هشتم  /مهر و
بسيار دقيق باشند؛ زيرا ميتوان استدالل كرد كه الزم است در جايي آزادي را ،براي آنكه در نهايت
آبان 1382
گسترة فراتري يابد ،محدود سازيم و يا در جايي كه علتي واقعي آزادي را محدود ميسازد ،آزادي
ادامه پيدا كند .براي مثال ،گرايشي به اين سمت وجود دارد كه مقررات و قوانين مربوط به شرايط
اضطراري به قوانين هنجار و عادي تبديل شود ،مگر در مواردي با احتياط بسيار .اما در اينجا
پذيرش اصل «10در معرض خطر» دشوار نيست و نيز اينكه آن دسته از محدوديتها در باب آزادي،
در صورتي كه هدف و نتيجة آنها حفظ آزادي باشد -و در غير اين صورت [اعمال محدوديتها] در
تم
معرض خطر خواهد بود -از اساس قابل توجيه است .از نظر ليبرالها خود آزادي ،خير اعال نيست،
بلكه آزادي در10صورتي خير است كه به خيرهاي غايي ديگري همچون تجربه كردن زندگي و در پي
آن ،كشف بهترين اشكال حيات منتهي شود.
مالكيت
چنين وسياستي براي محدود ساختن آزادي به هدف افزايش آن -يا چنان-
حقوقب از
نمونهاي مناس
كارآمد
چنينبازارهاي
كه گاه نظم
شود -قانونگذاري اخير در فرانسه در خصوص محدوديت پوشش و
توصيف مي
382
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حقوق مالكيت و نظم
نمادهاي ديني در مدارس دولتي است .همچنين ميتوان مشكالت قانوني حجاب كامل هنگام قدم
1
بازارهاي كارآمد
زدن در خيابان در بلژيك و هنگام عكس انداختن براي گواهينامة رانندگي در آمريكا را 1نيز به
كارآمدحجاب
پوشش يا
عموم هستند،
بازارهاي
حساب آورد .برخي از افراد مايلاند هنگامي كه در معرضتديدو نظم
داشته باشند يا در هنگام حضور در جمع افرادي كه از محارم نيستند ،تا حدي پوشيده باشند .دولت
مالكيت
نظم ميكنند،
خاصيوتفسير
حقوقنحو
اين آزادي را از طريق وضع قانون يا محاكم قضايي كه قانون را به

كارآمدديگر آزاديها
بازارهايحجاب با
محدود ميسازد .آيا اين كار توجيهپذير است؟ استدالل اين است كه اگر
يا مصالح تزاحم داشته باشد ،اين كار توجيه پذير است .اگر بر اين باور باشيم كه فراهم بودن امكان
نظم خصوص
خواهد وبود .در
شناسايي افراد مهم است ،آنگاه حجابي كه صورت را بپوشاند ،قابل
اشكالمالكيت
حقوق
سكوالر براي كساني
حجاب در فرانسه ،استداللها كم اهميتترند .دولت در صدد ارائه
تحصيالتكارآمد
بازارهاي
است كه در اين كشور زندگي ميكنند ،و با نشانههاي آشكار وابستگي ديني مخالف است؛ زيرا
ت و نظم بازارهاي كارآمد
اين امر ممكن است به مشكالتي در يكپارچگي و ارتباط جوانان با هر كس ديگري در مدرسه
بينجامد .يافتن توجيه بيشتر براي چنين استداللي دشوار است؛ زيرا بسياري از كشورها موفق
حقوق مالكيت و نظم
كارآمد اجازه ميدهند
دانشآموزان
شده اند شرايط تحصيلي قابل قبولي را فراهم آورند و در عين حال ،به
بازارهاي
باورهاي دينيشان را كام الً آزادانه ابراز دارند .اگر جوانان از سوي والدين و اوليا به پوشيدن
حجاب اجبار شوند ،البته اين كار قابل اشكال است .اما اگر دولت به جلوگيري از انواع ديگري از
اجبار -اگر وجود داشته باشد -مبادرت نميورزد ،پس چرا در اينجا چنين كند؟ اگر دولت براي
جلوگيري از نقص جسماني بچهها ،مانند ختنه در پسران ،دخالتي نميكند ،استدالل قابل قبولي
نخواهد بود اينكه بگوييم دولت بايد در مخالفت با پوشش ديني دانشآموزان پا پيش بگذارد .چه
بسا كامالً سوءظن پيدا كنيم كه پشت چنين سياستي ،چيز ديگري وجود دارد.
اما اگر هر كسي مجاز باشد هر آنچه ميخواهد ،انجام دهد ،آيا اين امر به هرج و مرج نمي-
انجامد؟ اگر مردم از طريق وفاداري به دين يا ايدئولوژياي مشترك به هم كامالً مرتبط نباشند ،آيا
دولت مي تواند ادامة حيات دهد؟ آيا اين امر ،موضوع بسياري از شعاير و قواعد ديني نيست؛
شعاير و قوانيني كه حد و مرزهايي را ايجاد ميكنند تا رفتار افراد چنان تنظيم شود كه بتوانند در
مكان واحد ،به شيوهاي نسبتاً هماهنگ زندگي كنند؟
دولتهايي كه افعال مجاز شهروندانشان را با محدوديتهايي فراوان مواجه ميسازند ،غالباً به
اين اصل پدرمآبانه متوسل ميشوند كه اگر هركس مجاز باشد آنچه را ميخواهد ،انجام دهد ،اكثر
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مردم به زحمت خواهند افتاد .يك استدالل مرتبط با اين موضوع ،آن است كه اگر مردم مجاز باشند
12

آنچه را خدا نهي كرده است ،انجام دهند ،آنگاه متحمل مشقت خواهند شد .از سوي ديگر ،اگر مردم
شماره سي و
مفيد /
بگيرند ،نخواهند توانست رفتاري كامالً مختار از خود بروز دهند ،در حالي
تصميم
نامهخود
مجاز نباشند
هشتم  /مهر و آبان 1382

كه در تمام اديان ،مختار بودن آدمي امري كامالً پذيرفتهشده است .اين مطلب در قرآن كامالً
روشن شده است كه فرشتگان ،هنگامي كه مأمور شدند پيش آدم سجده كنند ،شكوه كردند و به
درستي پيشبيني كردند كه آدم و اخالفش ،اگر بر جهان سيطره يابند ،در آن فساد آشكار خواهند
كرد .خدا با اين پيش12بيني موافق است ،اما ميگويد مهم آن است كه انسانها مسئوليت اعمالشان را
خود به عهده مي گيرند .در هر صورت ،خداوند انبيا و پيامبران را خواهد فرستاد تا به ما دربارة
تم
پيامدهاي اعمال مفسدهانگيزمان هشدار دهند و اين ما هستيم كه ميتوانيم به اين نصيحت گوش
فرا دهيم يا خير.
نامه مفيد  /شماره
فرض كنيد مردم يك كشور احساس كنند شيوة زندگي گروهي خاص از مردم ،تعرض به
سي و هشتم
زندگي آنان است و مدعي شوند كه اين رنج مساوي صدمه زدن است؛ يعني آنان ادعا كنند كه از
 12غيراخالقي گروهي خاص آسيب ديدهاند ،هرچند آن گروه مستقيماً بر آنها اثر
رفتار بيادبانه يا
نگذاشته باشد .ليبرالها اغلب تساوي «تعرض» با «آسيب» را نميپذيرند .با اين حال ،تنها در
نامه مفيد  /شماره
صورتي كه افراد مجاز باشند به شيوههايي رفتار كنند كه چه بسا ديگران را برنجانند ،آن دستة
سي و هشتم  /مهر و
ديگر ،شايد براي نخستينبار ،ميتوانند فكر كنند كه آيا بايد از سبك زندگي متفاوتي تبعيت كنند
آبان 1382
يا خير .تعرض ،شوك و تعجب شايد همگي به پيامدهاي آموزشي و تربيتي كارهاي گروه مدد
برسانند و تا زماني كه شيوة زندگي جايگزين در دسترس قرار نگيرد ،به اين معنا كه بتوانيم براي
نخستين بار آ ن را مشاهده كنيم و يك پديدة حقيقتاً زنده تلقي نماييم ،در موقعيتي نخواهيم بود كه
آن را بپذيريم يا12طرد كنيم.
امروزه يكي از نيرومندترين نمادهاي اسالم ،حجاب است .اين امر نه بدان جهت است كه
تم
حجاب از لحاظ تاريخي با اسالم پديد آمده ،و نيز نه به خاطر آن است كه امروزه تنها مسلمانان از
حجاب استفاده12ميكنند .اما در هر حال ،امروزه يكي از آسانترين راههاي شناخت يك زن مسلمان
حجاب اوست و حجاب به نماد اسالم مبدل شده است .اين مطلب بهويژه در كشورهايي كه
مالكيت و
حقوق
تشكيل نميدهند ،صادق است .براي مثال ،در اياالت متحده ،افسران
اكثريت را
مسلمانان در آنها

مسلمانكارآمد
زن پليسنظمكهبازارهاي
هستند ،غالباً تا آن حد كه موهايشان را بپوشانند ،حجاب دارند و در
382
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حقوق مالكيت و نظم
خيابانها و محوطههاي دانشگاهها در غرب ،روسري و حجاب بسيار ديده ميشود.
1
بازارهاي كارآمد
كشورهايي هم هستند كه حجاب در آنها اجباري است؛ و يا اگر هم چنين نباشد ،در3عمل،
يهوديان و
ايران،
نظمشود .در
محسوب مي
كارآمد
بازارهاي
اجباري است؛ زيرا ديدن يك زن بيحجاب نوعي تعرض ت و
مسيحيان مجازند در خانهها و رستورانهايشان مشروبات الكلي نگهداري كنند و بنوشند ،اما
تفاوتنظم
مالكيت و
هاي ديني در
حقوق بهرغم
زنانشان مجاز نيستند سربرهنه در خيابان قدم بزنند .آيا مسئوالن مجازند

كارآمد
بازارهاي
دستورالعملهايي
كشورها
بين مردم ،بر دستورالعمل پوشش عمومي اصرار ورزند؟ آري ،تمام

دربارة پوشش دارند .براي مثال ،برخي كشورها با افرادي كه لباس خود را در مألعام بيرون
نظمرا ممنوع
مالكيت و آن
عملي بيزارند
مي آورند ،مشكلي ندارند ،در حالي كه ديگر كشورها از چنينحقوق
كارآمدقوانين عمومي
بازارهاياطاعت از
ميدانند .آيا كشوري حق دارد كه شهروندان و بازديدكنندگانش را به
مربوط به پوشش وادار كند؟
ت و نظم بازارهاي كارآمد
اينجا الزم است بار ديگر ،تمايز ميان صدمه و تعرض را بررسي كنيم .ليبرالها ايجاد
محدوديتهايي بر آزادي فردي را ،تا آنجا كه اين محدوديتها از آسيب ديدن ديگران ممانعت
حقوق مالكيت و نظم
پذيرند .ممكن است
بازارهاينمي
ورزند ،ميپذيرند؛ اما اعمال اين محدوديتها براي ممانعت از رنج را
كارآمد
كسي به من تعرض كند ،اما تا زماني كه به من صدمه نزده است ،من از او دست بر خواهم داشت؛
موضع يك ليبرال برجسته اينگونه است .چه بسا تصور بر اين است كه پوششها غالباً بيشتر در
مقولة تعرض ميگنجند تا صدمه .در روزنامة نيويوركتايمز (دوم نوامبر  )2003داستاني را دربارة
مردي خواندم كه در بروكلين لباسي پوشيده بود و واكنشهاي مردم را تماشا ميكرد .آنان غالباً
شگفتزده ،و گاه كامالً شوكه ميشدند (هرچند شوكه كردن مردم نيويورك بسيار مشكل است)؛
اما ظاهراً هيچ كس از اين تجربه احساس صدمه ديدن نميكرد .ممكن است كسي از ديدن چنين
صحنهاي غش يا تصادف كند امري كه مصداقي از صدمه به حساب ميآيد .اما در اينجا هم كه
صدمه وجود دارد ،اصلي بديهي براي جلوگيري از اين عمل وجود ندارد .در كشوري ليبرال ،شايد
تنها آنگاه كه صدمة حاصله واقعاً بيش از تمام منافع عمل باشد ،بتوان مادة الحقهاي وضع كرد.
اينكه ممكن است افراد شوكه شوند ،شايد از خصوصيتهاي جالب اين كارها باشد ،اما در مقابل،
هيچ نشانهاي در جهت لزوم مداخلة قانون وجود ندارد .دستكم اين امر به خودي خود عاملي
تعيينكننده نيست؛ زيرا ممكن است كسي به اين نتيجه برسد كه شوك وارد كردن بر مردم ،چيز
خوبي است .شعار يكي از هنرمندان اين بود كه «بايد بر طبقات متوسط شوك وارد كرد»؛ اگر
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شوك وارد كردن به طور عادي غيرقانوني تلقي شود ،اين كار ناممكن خواهد بود.
14

ممكن است اين مالحظات حاشيهاي تلقي شوند .دولت ديني ،حتي اگر مردمساالر هم باشد،
شماره سي و
نخواهد كرد؛ زيرا حاكمان و حاميان آنها در قانونگذاري ،كه وظيفة دين
مفيد /حركت
در مسيرينامهليبرال
هشتم  /مهر و آبان 1382

است ،و تفسير خاص خود از قانون ،راهي خاص دارند .مسئلة تفسير مهم است .قرآن از مسلمانان،
اعم از مرد و زن ،ميخواهد تا عفت خود را حفظ كنند و از زنان ميخواهد لباسي بپوشند كه زيبايي
آنها را پنهان سازد ( 30 :24ـ  .)31همچنين آيهاي وجود دارد كه از زنان ميخواهد چنان
لباسهايي بپوشند14-احتماالً لباسهايي نسبتاً گشادتر -كه در بيرون از خانه و در ميان مردان ،مورد
تعرض قرار نگيرند ( .)59 :33درعبارتي كه پيش از آن وجود دارد ،به وضوح ،از زنان خواسته
تم
شده زيباييشان را فقط براي شوهرانشان ظاهر كنند.
مفسران مختلف در تفسير اين آيات ،قرائتهاي متفاوتي دارند ،چنانكه در همة اديان چنين
نامه مفيد  /شماره
است .برخي براين باورند كه اين آيات متضمن آن است كه در حضور غريبهها و نامحرمان ،زنان
سي و هشتم
بايد سرتا پا حجاب كامل در بر داشته باشند .تفسير برخي اين است كه منظور آيات ،صرفاً پوشش
مو به همراه 14
دستها و پاهاست .اين تنوع پوششها در كشورهاي اسالمي هم يافت ميشود ،اما در

غرب آشكارتر است؛ زيرا در غرب ،چنين اختالطي از فرهنگهاي اسالمي مختلف اغلب حتي در
نامه مفيد  /شماره
يك شهر ديده مي شود .اين واقعيت كه چنين تكثري وجود دارد ،استدالل براي الزامي دانستن يك
سي و هشتم  /مهر و
نوع حجاب استاندارد را با مشكل مواجه ميكند .درحقيقت ،ممكن است كسي قدم فراتر نهد و
آبان 1382
خاطرنشان سازد كه برخي مسلمانان در غرب ،كه بدون شك اكثريتي بزرگ هستند ،اين آيات را
چنان تفسير نميكنند كه با پوشش آنها ارتباط يابد .آنان دقيقاً همان لباسهايي را ميپوشند كه
هركس ديگر درغرب ميپوشد.
اخيراً در 14
لندن به خطابهاي دربارة آيه  228از سورة بقره ،گوش ميدادم .در اين مبحث ،گاه

خاطرنشان مي شود كه آنچه اين آيه بدان اشاره دارد ،اين است كه چگونه يك زن كه طالق گرفته
تم
ممكن است در تقابل با مردان آزار بيند ،و الزم است منافعش مورد حفاظت و حراست قرار گيرد.
جاي ورود به اين بحث طوالني و دامنهدار نيست كه آيا اسالم با زنان و مردان
اكنون ،اينجا 14
برخوردي برابر دارد و آنها را مستحق احترامي مساوي ميداند ،يا اينكه به زنان ترحم ميكند.
مالكيت و
تفسير متداول از قرآن ،محدوديتهايي را در خصوص آنچه زنان  -در
حقوق ظاهراً
شايان ذكر است كه
مقايسه بانظم
كارآمدبپوشند ،قرار ميدهد؛ هرچند مردان هم مأمورند عفت را رعايت كنند.
هايتوانند
بازار مي
مردان-
382
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حقوق مالكيت و نظم
شايد استدالل شود كه اگر زنان عفيفانه لباس بپوشند ،مردان نيز ميتوانند آسانتر با آنها برخورد
1
بازارهاي كارآمد
عفيفانه داشته باشند ،و بالعكس؛ اما معناي اين مقايسه اين است كه غالباً زنان بايد محافظت5شوند
و جنسيت آنها خطرآفرين است.
ت و نظم بازارهاي كارآمد
با وجود اين ،اغلب احساس زنان مسلمان ،بهويژه در غرب ،چنين نيست .آنان اغلب گزارش
ايننظم
مالكيت و
حقوق
سخن را فعالً
تعريف دقيق
ميدهند كه هرگاه آنان نوعي پوشش عفيفانه را پذيرا ميشوند -كه

كارآمد
ديگران ،بهويژه از
بازارهايسوي
واميگذاريم -آنان نوع جديدي از قدرت در خود ،و احترامي فراوان از
سوي مردان ،را تجربه ميكنند .در حقيقت ،هيچ شكي در اين نيست كه حجاب تحقيقاً در بسياري
است .آنان از
حقوقاي براي
از موارد به جاي اينكه مانعي براي گرويدن زنان به اسالم باشد ،انگيزه
آنان نظم
مالكيت و

كارآمد بوده است كه
قدر دشوار
حجاب تلقي منفياي ندارند؛ يا شايد زندگي آنان پيش از حجاب ،آن
بازارهاي
تصور محفوظ بودن و پوشيده بودن [برايشان] جذاب است؛ كه اين مطلب حقيقتاً بيشتر نقدي بر
ت و نظم بازارهاي كارآمد
اوضاع و احوال فرهنگي و اجتماعي در غرب است ،تا استداللي براي حجاب .اين دليل نميشود كه
كسي كاري انجام دهد كه اگر انجام ندهد ،ديگران زندگي را بر او دشوار خواهند كرد ،البته
حقوق مالكيت و نظم
نداشته باشد.
مشروط بر اينكه داليل مناسب بيشتري براي انجام دادن آن كار وجود
كارآمد
بازارهاي
پرسش جالب اين است كه آيا پوشيدن حجاب براي زنان بايد مجاز باشد .در غرب آنان
همواره مجاز بودهاند ،هرچند معدود استثناهايي بر سر راه وجود داشته است .در محيط دانشكدهام در
اياالت متحده ،هر كسي كه در راهرو روي نيمكتي نشسته باشد ،شاهد انواع حجابها خواهد بود
كه [گروههاي] مختلفي از زنان مسلمان پوشيدهاند و با دانشجوياني كه مسلماً دوستان آنهايند و
لباسهاي كامالً متفاوتي پوشيده و برخي اوقات تقريباً بدون لباساند ،قدم ميزنند .از سوي ديگر،
كشورهايي هم -عمدتاً و به طور شگفتآوري در جهان اسالم -هستند كه حجاب را در محيطهاي
دانشگاهي ممنوع ميدانند .اين به آن دليل است كه حجاب به عنوان شيوهاي مذهبي ديده ميشود
كه سرشت سكوالر حكومت را به چالش ميكشد .با اين حال ،بايد گفت كه اين ،مخالفت عجيبي
است .بسياري از محجّبهها در غرب از دانشمنداناند و با مدرنيته بيگانه نيستند .افرادي داراي
انديشة مدرن هستند كه مايلاند اسالمشان را بوسيله پوشيدن حجاب ،به همراه ديگر امور ،عملي
كنند .آنان اصراري ندارند كه ديگران نيز چنين كنند و در عمل آشكار است كه بسياري از دوستان
آنان ،اگر نگوييم همة دوستان آنان ،چنين نميكنند .چگونه ميتوان اين مسئله را يك عمل برانداز
يا قهقرايي تلقي كرد؟ ما اغلب سكوالريسم و علم را چيزي ميدانيم كه دست به دست ميگردد؛ اما
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اگر در چند دهة اخير چيز ديگري فراگرفتهايم ،اين مطلب جداگانهاي است .هر بازديدكنندهاي از
16

لندن و نيويورك مشاهده خواهد كرد كه پرسنل فروشگاههاي الكترونيكي اغلب افراد با تحصيالت
شايد /شماره سي
كهمفيد
باال هستندنامه
مسلمانان وبا حجاب ،و شايد يهوديان حصيدي باشند كه زنانشان روي موهاي
هشتم  /مهر و آبان 1382

واقعيشان كاله يا كالهگيس ميپوشند و يا كساني كه دست و پاي خود را ميپوشانند .آيا حقيقت
اين است كه نماز خوان دن منظم آنها و رعايت قوانين مربوط به پوشش عفيفانه ،به اين معناست كه
آنان نميتوانند بفهمند كه يك رايانه چگونه كار ميكند يا كدام قطعه الكترونيكي مناسب چه
 16اگر اين مطلب واقعيت ميداشت ،آنگاه اين فروشگاهها ناموفق بوده و بسته
دستگاه خاصي است؟
ميشدند .البته اين مطلب ،به هيچوجه دليلي براي محدود كردن لباس نيست؛ اما يك نظر اين است
تم
پوشش محدودكننده مستلزم وجود ذهني محدود در دارندة آن نيست .دستكم تا آنجا كه به مسائل
مربوط به علم و فنآوري مربوط ميشود ،چنين است.
نامه مفيد  /شماره
آيهاي ]در قرآن] وجود دارد كه با تأكيد ميفرمايد« :ال اكراه في الدين» ( .)256 :2مفهوم آيه
سي و هشتم
اين است كه در پوشش هم نبايد اجباري وجود داشته باشد .مسلمانان مأمورند كه به ديگر اديان ،به
 16احترام بگذارند ،در عين حال كه مأمورند تمايز خود را از آنان حفظ كنند و
ويژه اهل كتاب
مسلمانان ثابتقدمي باشند .با اين حال ،در بسياري از كشورهاي اسالمي ميان عملكرد عمومي و
نامه مفيد  /شماره
خصوصي تمايز مهمي وجود دارد .مثالً ممكن است غير مسلمانان مجاز باشند مشروبات الكلي خريد
سي و هشتم  /مهر و
و فروش و مصرف نمايند؛ اما اين كار در مألعام مجاز نيست؛ زيرا انجام دادن اين كار در مألعام
آبان 1382
چالشي با آداب اسالمي آن حكومت محسوب ميشود [و از اين رو مجاز نيست] ،درست همانطور
كه هر حكومتي ،اعمالي را كه غيراخالقي وخطرآفرين بداند ،ممنوع ميسازد.
تا حدودي برخي از مالحظات اخالقي در استفاده از حجاب ،مدنظر است؛ اما شايد اهميت
حجاب در 16
نمادين بودن آن است .در بسياري از كشورها حجاب نماد اسالم است و باالخره در

كشورهايي كه مسلمانان احساس ميكنند مورد تعدي هستند ،حجاب نماد مقاومت تلقي ميشود.
تم
باالخره  ،هرگاه رژيمي به هر دليلي ،خود را در مقابل حجاب قرار دهد ،حجاب به عنوان نماد
رژيم ظاهر ميشود .مثالً يكي از راههاي نسبتاً بيخطر مخالفت زنان با رژيم كنوني
مخالفت با آن 16
مصر ،محجّبه بودن آنان است و برخي اوقات گفته ميشود كه هرچه حجاب سنگينتر باشد ،بيزاري
مالكيت
است .وآنچه دربارة پوششها اهميت فراواني دارد ،نمادگروي آن است ،نه
حقوقبيشتر
از حكومت كنوني
آن.هايهمكارآمد
ظاهريبازار
مفهوم نظم
كشيشان كاتوليك و هم آوازخوانان زن موسيقي پاپ صليب بر گردن
382
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حقوق مالكيت و نظم
مي اندازند؛ اما نادرست است كه معناي اين دو صليب را ضرورتاً يكي بدانيم .براي خوانندة موسيقي
1
بازارهاي كارآمد
پاپ اين يك مد است كه با لوازم اندك اما گويا [به صحنه] برود؛ اما براي كشيش7 ،صليب
كارآمدنمادين
بازارهاي ارزش
نظمكه پوششها
سببواست
نشانه اي از سرسپردگي او به عيسي مسيح است .اين بدان ت
نيرومندي دارد كه حكومتها سعي ميكنند با احترام به اين ارزشها قوانين را اجرا كنند.
مالكيتراو نظم
شگفتآور اينكه هر چه حكومتها بيشتر سعي كنند كه آزادي حقوق
محدود سازند،
انتخاب لباسها
پوششهاي بارزتري به نشانههاي طغيان اجتماعي مبدّل ميشوند.بازارهاي كارآمد

آيا لباسها تا اين حد اهميت دارند؟ لباسها به خودي خود اينقدر اهميت ندارند و قرآن
نظمزنان اشاره
مخصوصواً به
راجع به لباس وارد جزئيات نشده است .آيات مربوط به عفّت و آياتي
حقوقكهمالكيت
كارآمدبسيار بيش از
لباس چيزي
دارد ،را نبايد به طُرقي تفسير كرد كه حاوي نگرش خاص باشد .البته
بازارهاي
حفاظ صرف در براب ر عوامل طبيعي است و همواره در منازعات سياسي و اجتماعي نقش ايفا كرده
ت و نظم بازارهاي كارآمد
است .هنگامي كه گروهي درحومة شهر پاريس زنان بيحجاب را مورد تعرض قرار ميدهند،
عليرغم آنچه اظهار ميدارند ،به پوشش غيراسالمي آن زنان اعتراض ندارند ،بلكه براي جناياتي كه
حقوق مالكيت و نظم
سياسي امكانات
بازارهايقدرت
ميخواهند مرتكب شوند ،بهانهاي ميتراشند .همچنين هنگامي كه يك
كارآمد
تحصيلي و استخدامي زناني را كه پوشش اسالمي دارند ،محدود ميسازد ،اين قدرت سياسي
مستقيماً به اسالم حمله نميبرد ،بلكه افرادي را مورد حمله قرار ميدهد كه هويت ديني دارند و با
سياستهاي حكومت مخالفند .البسه صرفاً نشاني از آن چيزي است كه تحت اين ظاهر در كمين
است و علت اصلي آنچه اتفاق ميافتد ،نيست .بنابراين داليل مربوط به لباسها ،اغلب داليل
مربوط به چيزهاي بسيار بنياديترند و بايد به اين مطلب اذعان كرد .در اين صورت ،از زمينههاي
نزاع و طرق حل آن ،تصوير بسيار شفافتري خواهيم داشت.
آنچه استداللهاي مربوط به پوشش ،حقيقتاً بدان مربوط ميشود ،تنوع و تكثر است .تنوع ،در
جامعهاي كه بر حفظ ارزشهاي ديني مصمم است ،تا چه حد ميتواند مجاز باشد ،و در جامعهاي كه
بر حفظ ارزشهاي ليبرال مصمم است ،تا چه ميزان ميتواند مجاز باشد؟ چنانكه ديديم ،پاسخ
روشني به اين معما وجود ندارد .ابنخلدون پرسش ديگري كه بسيار جالب است ،به دست ما
ميدهد :تنوع با نوع عصبيتي كه براي هماهنگي و همبستگي جامعه الزم است ،تا چه ميزان
سازگاري دارد؟ حتي اگر كسي با سياستهاي دولت مخالف باشد ،ميتواند بپذيرد كه پارهاي از
سياستها و اصول ميتوانند همبستگي اجتماعي را تقويت كنند .از ديد ليبرالها همواره تعادلي
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 به،ظريف ميان همبستگي و تنوع وجود داشته و دارد؛ زيرا ذرهاي افزايش در يكي از اين دو
18

 تأسيس جامعة مطلوب و ارزشمند، هرجا كه اين تعادل يافت شود.كاهش ديگري منجر خواهد شد
 شماره سي و/ مفيد
.نامه بود
حتمي خواهد

1382  مهر و آبان/ هشتم
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