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تأمالت

وطن امروز شماره 2401

چهارشنبه  23اسفند 1396

پروژه حجابزدایی چگونه در ایران عملیاتی شد؟

غربزدگی ،ریشه کشف حجاب

همسر و دختران رضاشاه در حال خروج از کاخ در روز کشف حجاب

نخس��تين برخورد نوگرايان ايراني با آداب و رس��وم غربي در كنار
استفاده از صنعت و تكنولوژي پيشرفته غرب در ايران معاصر از دوران
فتحعليشاه قاجار آغاز شد .شكستهاي نظامي ايران از روسيه و انعقاد
قراردادهاي گلستان ( 1228ق) و تركمانچاي ( 1244ق) دربار ايران را
متوجه عقبماندگي كشور كرد و درصدد برآمد برخي شيوههاي غربي را
در امور نظامي و آنگاه سيستم اداري و آموزشي وارد كند .آمد و رفتهاي
هيأتهاي غربي بویژه فرانسويان به دربار ايران راه اين نفوذ را گشود و به
دنبال آن  2محصل و بعد از آن يك هيأت  5نفره از جوانان ايراني براي
تحصيالت عاليه عازم ديار فرنگ شدند .اينان ضمن فراگرفتن علوم و
تكنولوژي ،تحت تأثير آداب و رسوم غربي قرار گرفته و پس از بازگشت،
مروج آن شدند .به دنبال تأسيس اولين سيستم آموزشي به سبك غربي
در كشور يعني دارالفنون ،راه اين نفوذ و تأثيرگذاري بيشتر فراهم شد.
ه��دف اوليه دارالفنون تربيت كادر متخصص بویژه در بخش نظامي به
شيوه و سبك آموزشي غرب بود .معلمان دارالفنون نيز غالباً غربي بودند
و برنامه آموزشي آن نيز به سبك و سياق غرب بود .اميركبير در زمان
حيات سياسي خود شخصاً بر اين مدرسه نظارت داشت اما بعد از وي
گ شد به طوري كه دارالفنون به اولين مرجع رسمي
اين نظارت كمرن 
جهت ورود سيستم آموزشي غرب كه فرهنگ خاص خود را به دنبال
دارد مبدل شد.
در كنار ورود الگوهاي نظام آموزش��ي غرب ،جهتگيري سيستم
اداري و سياس��ي كش��ور به اين س��مت با تالش ميرزاحس��ينخان
سپهساالر شتاب بيشتري يافت و وزارتخانههاي متعددي تشكيل شد.
روح و فلس��فه دولت سپهساالر به قول «آدميت» ،تغيير بود در جهت
ترقي .جوهر نقش��ه ترقي او شامل وضع قوانين عرفي و ايجاد مدارس
جديد به س��بك اروپا و باال بردن س��طح افكار عمومي از طريق نش��ر
فاطمه حمزهلوی* :امروز گفتمان زنان گفتمانی غالب در سطح جوامع است
و از آنجا که نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل میدهند ،مسائل مربوط
به آنان حائز اهمیت اس��ت .در ط��ول تاریخ اجحافهای زیادی در حق
زنان صورت گرفته است .زمانی در یونان باستان زنان را همچون بردگان
خرید و فروش و از کمترین حقوق انسانی محروم میکردند .بعدها با وقوع
رنسانس و ورود به عصر روشنگری ،جریانهای برابریطلبانه در نتیجه این
ظلم تاریخی شکل گرفتند .در جامعه امروز 3جریان عمده در قبال مسائل
زنان وجود دارد .عدهای هرگونه حضور اجتماعی زن را رد کرده و حکم به
خانهنشینی او میدهند .جریانهای برابریطلبانه زن را به حداکثر حضور
اجتماعی برابر با مردان تشویق میکنند و گروه سوم نظری بینابین دارند.
در این مقاله تالش شده است به جایگاه و نقش اجتماعی زن در جامعه از
دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته شود.
■■جایگاه اجتماعی زنان در اسالم
از نظر رهبری ش��خصیت واالی زن هنوز آنطور که باید و شاید در
جامعه ترسیم نشده اس��ت .جریانهای غربی و فمینیستی نیز بهرغم
ادعاها و شعارهایشان نتوانستهاند جایگاهی درخور مقام زن برای او ایجاد
کنند .ایشان وضعیت کنونی زنان مسلمان ایرانی را بهرغم توسعه حضور
اجتماعی ،دارای حد متوسطی از پیشرفت میدانند و معتقدند زنان ایرانی
هنوز در اول راه پیش��رفت قرار دارند .به همین دلیل افراد جامعه بویژه
زنان باید نسبت به موضوع «زن» آگاهیهای الزم را از دل «اسالم» به
دست بیاورند؛ دینی که به زنان شأن و جایگاهی برابر با مردان بخشید تا
جایی که همپای مردان با پیامبر(ص) بیعت کردند و بدین وجه مشارکت
سیاسی و اجتماعیشان مشروعیت یافت .از دیدگاه ایشان ،زن و مرد از
نظر جنبههای انسانی تفاوتی با هم ندارند و جنسیت نسبت به انسانیت در
درجه دوم اهمیت قرار دارد« .زن و مرد همواره در ارزشهای اسالمی و
انسانی و وظایف عمومی یک انسان ،در جامعه اسالمی همسو و همسطح
بودهاند و تنها در وظایف اختصاصی ،آن هم براساس خصوصیات آفرینش
صب َح
آنها اختالفاتی وجود دارد» .ایشان با اشاره به عمومیت حدیث « َمن ا َ َ
یس ب ُِمسل ِ ٍم» و عدم اختصاص آن به جنس
الم
َ
ال یَهت َُّم ب ِ ُامو ِر ُ
سلمین َفلَ َ
مذکر ،اهتمام به امور مسلمانان ،جامعه اسالمی و مسائل جهانی را وظیفه
انسانی همه افراد اعم از زن و مرد میدانند .از این رو حضور زن را در تمام
عرصههای اجتماعی و حتی در میدانهای جهاد خالی از اشکال میدانند:
«زنانی که بتوانند و مایل باشند میتوانند در میدانهای جهاد نیز حضور
پیدا کنند» .مومنین و مومنات در حفظ مجموعه نظام اجتماعی و امر
به معروف و نهی از منکر س��هیماند و قرآن زن را از این وظیفه اس��تثنا
نکرده اس��ت .پ��س هر یک از زن و مرد بر حس��ب تواناییهایش��ان،

روزنامهها و مجالت و ...بود .ميرزاحسينخان معتقد بود در ادامه اجراي
سياس��ت تجددطلبي باید روحانيت را از صحنه سياس��ي كشور كنار
گذارد .اقدامات ميرزاحسينخان ،منجر به ايجاد اولين هسته بروكراسي
در ايران شد .بیان اين نكته الزم است كه انگيزه رويكرد ايران به غرب
ناشي از عقبماندگيهاي نظامي ،صنعتي و اقتصادي ،به منظور تقويت
اين زمينهها ب��ود اما محصول آن ،تجددطلباني بودند كه غربگرايي را
مبدل به غربزدگي كردند.
با آغاز نهضت مشروطيت ،از آنجا كه اكثر نظريهپردازان آن عمدتاً
غربزده و غربگرا بودند ،در پيش��برد اين جريان تالش بيشتري صورت
پذيرفت .يكي از اين نظريهپردازان مؤثر ،ميرزاملكمخان اس��ت كه به
فراس��ت درياف��ت در بادي امر تغيي��ر ايران به صورت اروپا كوش��ش
بيفايدهاي اس��ت .از اين رو فكر تجددطلبي را در «لفافه دين» عرضه
داش��ت تا هموطنانش آن را دريافته و نيك بپذيرند .ملكمخان نه تنها
به تقليد از علم و صنعت غرب يعني همان رويه كارشناسي و تخصصي
آن تأكيد داشت بلكه تقليد و تبعيت از فرهنگ و آداب و رسوم غربي را
كه از ديد او «كارخانجات انس��اني» بود ،الزم و واجب ميشمرد .به جز
ملكمخان ،تجددطلباني چون آخوندزاده و ميرزاآقاخان كرماني به اين
روند دامن زدن��د .آخوندزاده يكي از مناديان و مروجان تفكر و آداب و
رسوم غرب است .وي در عين حال كه خود را مليگرا قلمداد ميكرد از
طرفداران تغيير خط پارسي به التين نيز بوده است .يكي از شاخصهاي
اعتقادي و سنتي جامعه ايراني كه در تفكر آخوندزاده مورد هجوم قرار
ميگيرد حجاب زنان است كه از آن بهعنوان پروتستانتيزم در مذهب
ي��اد ميكند و الگوي قابل پذيرش براي زن ايراني را زن غربي ميداند.
ميرزا آقاخان كرماني نيز همچون سلف خود ،راه رهايي زن ايراني را كنار
گذاشتن حجاب ميداند .با اين تفاوت كه الگوي قابل پذيرش براي زن

ايراني همان زنان دوران هخامنشي و ساسانياند كه «در ايران باستان
زنان با مردان شريك زندگاني بودند و با هم مراوده داشتند» .درج افكار
اين نوگرايان در جريان مشروطيت راه را براي ابراز وجود زنان باز كرد به
طوري كه زمينه را براي اقدامات عملي در اين راستا و در دوره بعد فراهم
آورد .با روي كار آمدن سردار سپه و بویژه بعد از تغيير سلطنت از خاندان
قاجاريه به پهلوي ،روند غربگرايي و غربزدگی و پذيرش الگوهاي غربي
عالوه بر عرصه صنعت ،در رفتارها و ارزشهاي اجتماعي نيز دگرگوني
عميقي به وجود آورد .در اين دوره ،حوزه ترسيمي فعاليت زنان در اذهان
عمومي از محدوده خانواده فراتر رفت و ش��كلي اجتماعي و عمومي به
خود گرفت .اجراي برنامههاي تجددطلبانه رضاشاه هر يك به ميزان قابل
توجهي در پيشبرد كش��ف حجاب تأثير گذارد .رضاشاه در ادامه طرح
مدرنيزه كردن ايران ،ش��يوه زندگي ايرانيان را به سمت اروپايي شدن
تس��ريع کرد .با اعمال قانون اتحاد شكل البسه و تبديل كاله ،نخست
ظاهر مردان را به اروپاييان نزديك كرد و آنگاه با طرح كش��ف حجاب،
زنان را بدين س��وي فراخواند .قانون اتحاد شكل البسه كه در راستاي
وضع قوانين عرفي (غيرشرقي) و تجدد سازمان دستگاه قضا و به دنبال
آن كنار زدن روحانيون از صحنههاي حقوقي و سياسي تدوين يافت ،نه
تنها مردان را بهعنوان مانع اصلي بر سر راه كشف حجاب زنان برداشت،
بلكه آنان را نيز تشويق كرد مروج حضور زنان در اجتماع باشند.
نگاهي به مقاالت و نوش��تههاي آن زم��ان در مجالت و روزنامهها
نشان ميدهد مشوق اصلي زنان در پذيرش طرح كشف حجاب ،مردان
تجددگرا بودند .آنان با طرح مباحثاتي پيرامون بدبختي زنان و عوامل
عقبماندگي آنان ،غالباً حج��اب را بهعنوان عامل اصلي عقبماندگي
معرفي ميكردند .اگر چه ،در اين باره نميتوان پايين بودن ميزان سواد
زنان را به نس��بت م��ردان در آن زمان ناديده انگاش��ت اما به هر حال
مردان تجددطلب و قشر روشنفكر جديد ،حتي بيش از زنان باسواد و
روشنفكر آن زمان داعيه رفع حجاب داشتند .رضاشاه براي آنكه بتواند
طرح اروپايي خود را به منصه ظهور برساند ،پس از آنكه نسبت به حذف
تدريجي روحانيت از صحنههاي حقوقي و سياس��ي ـ اجتماعي اقدام
كرد ،درصدد ايجاد و گسترش مدارس آموزشي بویژه مدارس آموزشي
دختران به س��بك و سياق غربي برآمد تا از طريق اين مراكز بتواند در
پيش��برد طرح حجابزدایي اقدام کند .به دنبال اين اقدامات ،تقويت و
گسترش كانونها و انجمنهاي زنان كه بر فعاليتهاي مدارس نظارت
ميكردند در سرلوحه برنامههاي تجددگرايانه وي قرار گرفت تا زمينه
الزم را براي اعالم رس��مي طرح خود فراهم کند .براي پيشبرد منظور،
اين كانونها در شهرهاي مهم كشور از جمله اصفهان داراي شعبه شد
تا در جهت پيشبرد فرمان رضاشاه تالش سازمانيافته و هماهنگ خود
را آغاز كنند .اقداماتي كه برشمرديم ،از يك طرف ،راه را براي پذيرش
كشف حجاب در جامعه ايراني بویژه در ميان اقشار متوسط به باال فراهم
ساخت و از طرف ديگر ،زمينه اعالم رسمي كشف حجاب در  17ديماه
س��ال  1314توسط رضاش��اه و خانوادهاش را بيش از پيش مهيا کرد.
«حكمت» از طريق حوزه مأموريت خود ،وزارت معارف ،نسبت به فراهم
كردن مقدمات چنين روزي اقدام كرد و «جم» از طريق نيروهاي تحت
امر خود جلوي هرگونه خطر احتمالي را س��د ك��رد و امنيت اين روز
حساس را فراهم آورد.
اعالم رسمي كشف حجاب با تمهيدات همه دستگاهها و سازمانهاي
تحت امر اين دو ،روز  17ديماه  1314و با اقدام عملي و رسمي رضاشاه
به همراه خانوادهاش ،نقطه عطفي در تاريخ اجتماعي ـ سياسي معاصر
ايران است به طوري كه با اعالم رسمي رفع حجاب عم ً
ال منع حجاب نيز
رسميت قانوني يافت و متخلفان ،تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند .خبر
رفع حجاب اگرچه غيرمنتظره نبود اما خبر منع حجاب كام ً
ال غيرمترقبه
بود .بدين سبب واكنشهاي متفاوتي را در بين اقشار مختلف اجتماع
ب��ه وجود آورد .عدهاي از اين روز بهعن��وان روز آزادي زن ياد كردهاند؛

روزي كه زن ايراني تولدي دوباره يافت و قدم به عرصه حيات اجتماعي،
اقتصادي و سياس��ي گذارد .روزي كه نصف جمعيت كش��ور كه تا آن
روز به حساب نميآمدند ،دوشادوش مردان وارد صحنه توليد شدند و
تعبيراتي از اين قبيل.
اما اين عده در اقليت بودند و گروه ديگري كه اكثريت قاطع جامعه
ايراني را تشكيل ميدادند و فريادشان در آن جو خفقان عليه اين طرح
اجباري رضاخان به جايي نرسيد يا نگذاشتند به جايي برسد از اين روز
بهعنوان روز انحراف زن و شكس��ته شدن حريم خانواده و طغيان عليه
قوانين ديني و سنتهاي اجتماعي ياد كردند به طوري كه اجازه ندادند
همسرانشان از خانه بيرون آمده ،مجلسآراي محافل و جشنها شوند.
حت��ي زنان اين طبقات مخالف براي مدت��ي خود را در خانه محبوس
كردند اما اين حبس نميتوانست دائمي باشد و چارهساز مشكل ،چرا كه
قشر جوان زن ايراني بعضاً به صف زناني كه رفع حجاب كرده و مبلّغ آن
بودند ،متمايل ميشد .دولت براي پيشبرد اين برنامه از دو طريق وارد
عمل شد؛ يكي از طريق سياست تشويق و ديگري تنبيه .اتخاذ اين دو
روش در ابتدا به موازات هم نبود بلكه اولي بر دومي پيشي ميجست اما
بعد از مدتي دومي بر اولي غلبه يافت .در راستاي اجراي روش اول ،ابتدا
برگزاري مجالس جش��ن و سرور بين كارمندان دولت كه قابل كنترل
بودند و نيز با برنامه تجددطلبانه رضاش��اه موافقت بيش��تري داشتند،
صورت پذيرفت و آنگاه به ديگر اقشار سرايت كرد .حكام بعضي از شهرها
به بهانههاي مختلف از قبيل افتتاح مدارس و مراكز تفريحي و ورزشي
مردم را دعوت ميكردند كه الفباي كشف حجاب را از كاركنان دولت
و خانمهايشان بياموزند .جز شركت دادن مردم در جشنها و محافل،
اقدام ديگري هم در نظر گرفته ش��ده بود .كاركنان دولت دستور يافته
بودند به اتفاق خانمهايشان در مواقع غيراداري ـ عصرها ـ در خيابانها
گردش و عبور و مرور کرده ،سرمشق اهالي باشند .همچنين بنا به نقل
مجله زن روز در شماره سال  45خود «سياست دولت در شهرها اقتضا
ميكرد كه خانمها از معروفترين و محترمترين خانوادهها بدون چادر
به كوچه و بازار بيايند تا سايرين هم از آنها تبعيت کنند» .در مناطقي
كه به واسطه استيصال مردم ،مشكل تهيه البسه جديد براي زنان وجود
داشت مجريان طرح به جمعآوري اعانه از خانوادههاي متمول شهري
روي آوردند تا مبالغ گردآوري شده را صرف خريد لباس اقشار كمدرآمد
كنند .مهمترين نكتهاي كه طي سخنراني مسؤوالن ،در اين جشنها
به چشم ميخورد ،حمالت شديد و بيرحمانه عليه حجاب و ترسيمي
زشت و منفور از چهره حجاب بود به طوري كه سعي مداحان طرح اين
بود تا انواع فس��ق و فجور زنان را به حجاب و چادر مربوط س��ازند و در
مقاب��ل آن رفع حجاب را مترادف تقوا و پاكي! زنان و هماهنگي آنها با
ترقي و تمدن جامعه بش��ري محسوب کنند؛ با تأكيد بر اينكه ترقي و
تمدن همانا رعايت فرهنگ و آداب غربي است .شايان توجه است براي
حمله به حجاب گاهي از توجيهات مذهبي نيز استفاده ميشد .چنين
اس��تناد ميكردند مساله حجاب در قرآن به همان صراحتي كه مساله
قصاص بيان شده ،مطرح نیست و سپس اضافه ميكردند« :در مملكت
ما چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم حجاب وجود نداشته است».
عدهاي ديگر حجاب و چادر را تحفه قوم وحشي و بربر عرب و تحميل
آن بر جامعه ايراني ميدانستند .حال آنكه به قول «مخبرالسلطنه» چادر
رسم ايرانيان بوده و از قديمااليام خود را به رعايت آن ملزم ميدانستهاند.
ب��ه گفته «نهرو» حجاب از اي��ران و روم 2 ،دنياي متمدن آن زمان ،به
هند وارد شده است و تاريخچه آن بسيار قديمي است و اصلي است كه
به قول «مونتسكيو» ريشه در طبيعت و فطرت زن دارد .پس از آنكه
مدتي از اعالم رسمي كشف حجاب و منع حجاب گذشت و در شهرهاي
مذهبي و س��نتي تمايلي جهت اجراي طرح از سوي خانوادهها صورت
نگرفت ،چهره دوم اين سياست يعني اقدامات انتظامي و تنبيهي ،خود
را نماياند .در این راستا آن به مأموران دستور داده شد «با كمال جديت

جایگاه و نقش زن در جامعه اسالمی از دیدگاه رهبر انقالب

محور در خانواده ،مسؤول در جامعه

مس��ؤولیتی اجتماعی بر دوش دارند اما باید در نظر داش��ت هر یک از
زن و مرد در حیطه مس��ؤولیتهای خانوادگی ،وظیفه بخصوصی دارند
که بر فعالیت اجتماعیشان اولویت دارد .براساس تقسیمبندی اسالم،
زن��ان وظیفه مدیریت داخلی و انج��ام کارهای مربوط به خانه و مردان
وظیف��ه نانآوری را برعهده دارند؛ در نتیجه ب��رای هر یک از زن و مرد
فعالیتهای اجتماعی در درجه دوم اهمیت قرار دارد .رهبر حکیم انقالب
اس�لامی ،بارها تاکید کردهاند مسؤولیت اجتماعی زنان در کنار اولویت
دادن به مسؤولیتهای خانوادگی معنا پیدا میکند اما این مسؤولیتهای
خانوادگی نباید مانع حضور و فعالیتهای اجتماعی زن بشود« :اگر گفته
میشود مسؤولیتهای خانوادگی دارند به این معنا نیست که مسؤولیت
اجتماعی از دوش اینها برداش��ته شده است .بایستی این مسؤولیت را
هم حفظ کنند و هر مقداری که با وجود حفظ این مس��ؤولیت توانایی
دارند ،آن توانایی را به مس��ؤولیتهای اجتماعی و سیاس��ی هم ضرب
کنند» .معظمله همچنین با تاکید ب��ر جایگاه «مادری» ،آن را وظیفه
اصلی و حق زن میدانند و معتقدند جامعه غربی با محروم کردن زن از
این حق به وی ظلم کرده است« :من میگویم مهمترین نقشی که یک
زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتواند
ایفا کند ،آن نقش��ی است که بهعنوان یک مادر و بهعنوان یک همسر
میتواند ایفا کند .این از همه کارهای دیگر او مهمتر اس��ت»« .بعضی
افراط میکنند و بعضی تفریط .بعضی میگویند چون فعالیت اجتماعی
اجازه نمیدهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم ،پس فعالیت اجتماعی
نباید بکنیم .بعضی میگویند چون خانه ،شوهر و فرزند اجازه نمیدهد
فعالیت اجتماعی بکنیم ،پس ش��وهر و فرزند را باید رها کنیم .هر دو
غلط اس��ت .نه این را به خاطر آن ،نه آن را به خاطر این نباید از دس��ت
داد» .ایش��ان درباره نقش ویژه و منحصر به فرد زن میگویند« :زن با
نقاط قوت زنانه خود-که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاش��ته و
مخصوص زن است -همراه با ایمان عمیق ،همراه با استقرار ناشی از اتکا
به خداوند و همراه با عفت و پاکدامنی -که فضای پیرامون او را نورانیت
میبخشد -میتواند در جامعه یک نقش استثنایی اینگونه ایفا کند؛ هیچ
مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست؛ مثل کوه استواری از ایمان ،در
عین حال مثل چش��مه جوشانی از عاطفه و محبت و احساسات زنانه،

تش��نگان و محتاجان نوازش را از چشمه صبر و حوصله و عاطفه خود
سیراب میکند .اگر زن با این خصوصیات در عالم وجود نبود ،انسانیت
معنا پیدا نمیکرد».
■■ ضرورت رشد علمی و معرفتی زنان
محروم کردن زنان از تحصیل و تعلیم و تربیت ظلم و اهانتی است
که عدهای به نام اس�لام و سنت در حق زنان روا داشتهاند و این موضوع
سبب رشد کمتر زنان نسبت به مردان ،در اجتماع و سیاست شده است:
«اگر زنان را هزار سال دیگر هم از مناطق گوناگون زندگی دور نگه دارند،
هزار سال بعد میبینند که در سطح دنیا ،تعداد دانشمندان مرد ،تعداد
سیاستمداران مرد ،تعداد پیشهوران مرد ،تعداد مردانی که فعالیتهای
اجتماعی را پیش میبرند بیش��تر از زنان است .اگر دستی بیاید جلوی
مردان را بگیرد و نگذارد که آنها در اینگونه مسائل دخالت کنند و زنان را
وارد این امور کند ،بعد از گذشت سالها میبینید که بهتدریج آن جنس
در این کارها ضعیفتر و این جنس قویتر ش��د .البته این هم درس��ت
نیست و به یک شکل دیگر ظلم است» .در دیدگاه رهبری ،مناسبتترین
زمینه برای فعالیت اجتماعی زنان عرصههای علمی است .اگرچه در نظر
ایش��ان ،در حیطه کارهای اجرایی بعضی مشاغل مناسب زن نیست اما
حضور زن در همه عرصههای علمی و رش��تههای گوناگون مفید است:
«کارهای دانشگاهی و علمی از هر نوعش برای زن مناسب است .زن اگر
بخواهد استاد شده ،تعلیم و تدریس کند ،کتاب بنویسد ،کارهای فرهنگی
بکند؛ در هر رشتهای که باشد فرق نمیکند؛ چه رشته علمی محض باشد،
چه رشتههای علوم انسانی ،تجربی و دینی باشد ،تفاوتی نمیکند» .از نظر
ایشان زنان باید به اندازه مردان اعتالی فکری و قدرت تحلیل پیدا کنند:
«برترین زنان تاریخ کس��انی هستند که از خودشان خرد ،اراده ،تصمیم
درست و شخصیت انسانی نشان دادهاند» .زنان باید به خودباوری برسند
و ش��خصیت واقعیشان را اظهار کنند .یعنی شخصیتی که تحمیلی یا
تلقینینیستبلکهحقیقتیاستکهزیرپوششهایگوناگونمخفینگه
داشته شده است .باید به زن فرصت داده بشود تا استعدادهای عظیمی
را ک��ه در درونش بهطور بالق��وه وجود دارد ،بالفعل کند .از آنجا که زنان
نقش مربی را در خانواده بر عهده دارند تفکرشان بر تفکر مردان جامعه
نیز موثر اس��ت و بدین ترتیب اصالح زنان به اصالح مردان و در نتیجه

اصالح جامعه منجر میشود« :اگر در کشوری زنان آن کشور بتوانند به
این صفا ،معنویتُ ،رقاء و تعالی فکری برسند ،هیچ مشکلی در آن مملکت
باقی نمیماند ،یعنی زن به طور محسوسی در مرد ،تاثیر دارد .هم بر روی
شوهرش ،هم بر روی فرزندانش تاثیرات تعیینکنندهای میتواند بگذارد.
و لذا در واقع اصالح جامعه با اصالح زنان اس��ت» .از نظر ایشان هدف از
تعلیم و تربیت زنان صرف اشتغال یا رسیدن به مناصب باال نیست؛ زن
باید شأن انسانی خود را در جامعه پیدا کند .شخصیت و اعتماد به نفس
پیدا کند و این تصور که نسبت به مرد یک موجود درجه دوم و بازیچه
خواس��تهها و اراده مرد است ،از بین برود .در این مسیر ،خود زنان نقش
اصلی را بر عهده دارند .زنها هستند که باید مسؤولیتها ،وظایف و جایگاه
خود را در نظام اسالمی بیابند .مجالس زنانه نباید به سمت صحبتهای
پوچ و بیهوده سوق پیدا کند؛ مقابله با آثار به جا مانده از فرهنگ قدیمی
که به سطحینگری زنان و عدم پیشرفت آنها دامن میزند ،کاری است که
جمعیت زنان باید انجام بدهد.
■■اشتغالزنان
در زمینه اش��تغال ،رهبری بیان میدارند« :م��ا با بیکاری خانمها
مخالفیم؛ اصال زن باید کار کند .البته کار دو جور است؛ یکی کار داخل
خان��ه و یکی کار بیرون خانه ،هر دو کار اس��ت» .همانطور که از ظاهر
سخن برمیآید ،ایشان برای کار خانگی ارزشی همسطح با کار بیرون از
خانه قائلند و آن را گونهای از اشتغال میدانند .البته ارزشمند شمردن
کار خانهداری ،به معنای مخالفت ایشان با اشتغال خارج از خانه نیست:
«اش��تغال چه از نوع اقتصادی باش��د ،چه از نوع سیاسی و اجتماعی و
فعالیتهای خیرخواهانه ،خوب اس��ت .زنها نصف جامعهاند و خیلی
خوب اس��ت اگر ما بتوانیم از این نی ِم جامعه در زمینه اینگونه مس��ائل
استفاده کنیم» .از نظر رهبر انقالب ،اشتغال زنان به شرط رعایت نکات
زیر ،خالی از اش��کال اس��ت-1 :حفظ خانواده و لطمه نخوردن روابط
زناشویی  -2توجه به خصوصیات زنانه در بحث اشتغال  -3عدم خضوع
زن در برابر مرد در محیط کار  -4حفظ حریمها .از نظر ایش��ان آنچه
موجب رش��د زن میشود صرفا اشتغال بیرون از خانه نیست .مشاغلی
همچون منشیگری ،فروشندگی ،ماشیننویسی ،مستخدمی و ...چیزی
به شأن زن اضافه نمیکند ،بلکه فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،علمی

و متانت نسبت به اجراي مقصود با تشويق و وسايل ديگر به طور دائم
مراقبت كنند» .منظور از وسايل ديگر همان به كارگيري زور و خشونت
براي اجراي مقصود بود .با اس��تقرار پاسبانها در معابر عمومي ،آمد و
رفت زنان چادري كنترل ميشد و براي برداشتن چادر نخست به آنها
اخطار ميش��د و در صورت عدم توجه چادر را از سر آنها كشيده و اگر
ارزش ميداشت ضبط و در غير اين صورت پارهپاره ميكردند .به همين
سبب ،بانواني كه ناگزير بودند براي رفع حوائج ضروري از منزل خارج
شوند با پوشيدن پالتوهاي يقهدار و بلند و به سر گذاردن كالههاي گشاد
كه همه موي سر را در بر ميگرفت و نيز بعضاً با استفاده از عينكهاي
دودي بزرگ كه قسمت اعظم صورت را ميپوشاند در خيابانها و معابر
عمومي ظاهر ميشدند .اين عكسالعمل زنان موجب شد از سوي رئيس
دولت بخشنامهاي به واليات صادر و استفاده از اين رويه ممنوع شود.
با التزام گرفتن از گاراژدارها كه زنان چادري را س��وار نكرده و
ب��ا گماردن مأموران انتظامي در زيارتگاهه��ا كه زنان چادري را راه
ندهند و نيز ممانعت از رفتن زنان چادري به حمام از يك طرف و
نظارت بر كار حماميها از طرف ديگر كه مبادا زن باحجابـي را به
حـمام راه دهند ،روز به روز دايره فعاليت و حضور مأموران دولتي
عليه زنان محجبه گستردهتر ش��د .قدم ديگر دولت در برخورد با
مخالفان ط��رح ،برخورد با روحانيوني بود كه مردم واليات را عليه
كشف حجاب برميانگيختند .بنابراين تقليل هر چه بيشتر «ارباب
عمائم» و «جلوگيري از روضهخواني» و به زندان انداختن و تبعيد
آنها طي بخشنامهاي دولتي سرلوحه عمل استانداران ،فرمانداران و
بخشداران شد.
اين برخوردها تنها اختص��اص به زنان محجبه و مدافعان حريم
مكتب نداش��ت ،بلكه ش��امل كارمندان دولتي متخلف نيز ميشد.
انفص��ال از خدمات دولتي ،قطع حق��وق ماهانه و منتظر به خدمت
کردن ،گوش��هاي از اين برخوردها با كاركنان متخلف! بود اما بعد از
شهريور  20و دگرگوني اوضاع ،در دستورالعملهاي صادره سياست
تشويق بر سياست تنبيه ترجيح يافت .برخورد غيرمستقيم و توجه به
امر تبليغات براي پيشبرد طرح حجابزدايي كه سياست شاه جديد و
دولتهاي او بود ،اثرات منفي ديرپايي برجاي گذارد و فرهنگ كشف
حجاب كه از ابتدا با برداشتن روبنده و نقاب شروع شده بود ،تبديل به
فرهنگ برهنگي و متعاقب آن برهنگي فرهنگي شد .تأسيس سازمان
زنان ايران به رياس��ت اشرف پهلوي ،همراه با سازماندهي برنامههاي
تبليغاتي رسانههاي جمعي بویژه راديو ،تلويزيون و سينما ،برنامههايي
بود كه ميخواس��ت نه تنها حجاب و پوشش را از زن ايراني برگيرد،
بلك��ه حجب و حيا را نيز از وي بس��تاند و بيبن��د و باري اخالقي را
براي وي به ارمغان آورد .در نتيجه پيامدهاي سوء اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و سياسي ،گريبان جامعه از حجاب برونآمده را گرفت .اگر
انقالب ش��كوهمند اسالمي به رهبري آن پير فرزانه اتفاق نميافتاد
معلوم نب��ود در آتيه نزديك جامعه ايراني در منظر جهانيان چگونه
ش��ناخته ميشد .البته اين بدان معنا نيست كه چشم بر فناشدگان
يبرنامگيهاي
فرهنگي كه در پي ش��بيخون فرهنگي دشمن و با ب 
داخلي برخي مسؤوالن به آن دامن زده شده ،بربنديم و جنايات اين
مكافات را ناديده انگاريم كه حفظ حريم نواميس اجتماع بویژه نسل
جوان ،وظيفه بس سترگي بر دوش مسؤوالن بویژه مسؤوالن فرهنگي
كشور قرار داده است و هرگونه تعلل ،يعني مشاركت در جنايت عليه
انسانيت و اسالميت و خيانت نسبت به آرمان شهيدان انقالب اسالمي
كه با خون خود حرمت نواميس اجتماع را پاس داشتند.

--------------------------------------

برگرفته از کتاب:
كشف حجاب ،زمينهها ،واكنشها و پيامدها
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

و مذهبی است که زن را رشد میدهد اگرنه پست شمردن کار خانگی و
در مقابل ارزشمند شمردن اشتغال بیرون از خانه به عنوان عامل رشد و
ترقی زن ،ریشه در تفکرات فمینیستی دارد.
■■ نقش زنان در انقالب
حض��ور انقالب��ی زنها که از زمان مش��روطه آغاز ش��ده و تا زمان
پیروزی انقالب اس�لامی و پ��س از آن ادامه یافت��ه ،از دیدگاه رهبری
در واقع بازگش��ت زن به فط��رت و اصل خویش اس��ت .زنان عالوه بر
حرکات انقالبی ،ش��رکت در تظاه��رات و فعالیتهای ام��دادی و ...با
فداکاریهایی که نس��بت به همس��ران ،فرزندان و برادرانش��ان ابراز
کردند س��هم زیادی در پیروزی انقالب داش��تند .اگر حضور زنان نبود،
انقالب اینگونه به ثمر نمینشس��ت و تاثیرگذار نمیشد .از نظر ایشان
داخل کردن زنان به متن انقالب ،یکی از کلیدهای اساسی پیروزی هر
انقالبی اس��ت« :اگر حضور زنان در نهضت انقالبى ملت ايران نمىبود،
به احتمال زياد اين انقالب به اين ش��كل پيروز نمىش��د يا اص ً
ال پيروز
نمىشد يا مشكالت بزرگى در سر راه آن پديد مىآمد .بنابراين حضور
زنان مشكلگشا بود .در جنگ هم همينطور بود ،در مسائل ديگر از اول
انقالب تا بهحال هم همينگونه بوده است .بنابراين تالش زيادى شده
اس��ت» .ایشان معتقدند این نقش حساس و بیبدیل باید ادامه داشته
باش��د« :االن برای نگه داش��تن زن ایرانی در همان روندی که انقالب
او را در آن انداخت��ه ب��ود و حفظ آن حالت ،احتیاج داریم به چند چیز.
اول به ادامه اس��تدالل ،یعنی آن اس��تدالل صحیح و متینی که نشان
میدهد جایگاه زن چیست .ثانیا به ادامه و حفظ حالت انقالبی در او ،ثالثا
جلوگیری از نفوذ آن چیزی که بیشترین تکیهگاه فرهنگ طاغوتی بود
که آن غریزه را تحریک میکرد؛ یعنی عکسها ،فیلمها و.»...
■■ زنان متولی مسائل زنان شوند
از نقطه نظر رهبر معظم انقالب در درجه اول ،این زنان هستند که
باید برای حل مشکالت قشر خودشان اقدام کنند .جامعه زنان باید کار
فرهنگی را در اولویت خود قرار دهند و دادن شناخت و آگاهی به قشر
زنان ،آنها را در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مقاوم میسازد .زنها هستند
که باید نگاه غلطی را که نس��بت به زنان و مسائل مربوط به جنسیت
وجود دارد ،تصحیح کنند« :خانمهای باسواد و تحصیلکرده ،خانمهای
اه��ل معرفت که باید وارد یک میدان مبارزه صحیح برای مس��اله زن
بش��وند ،به نظر من کوتاهی میکنند .کار را دس��ت عامی ،بیاطالع و
احیانا کسانی که دلشان میخواهد فقط حرف بزنند رها میکنند .این
درست نیست».
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