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فرهنگ

وطن امروز شماره 2397

شنبه  19اسفند 1396

رویکرد مهندسی فرهنگی دکتر حسن بنیانیان در پدیدارشناسی مسأله «بدحجابی» و «پوشش»

مسأله حجاب
میان بر ندارد

نح��وه انتخاب پوش��ش ،برگزی��دن یا عدم بروز آسیبها و بیماریهای دیگر نشود».
دکت��ر بنیانی��ان در بحث��ی ک��ه پیرام��ون
اقبال ب��ه حجاب و پیشتر از آن نوع نگرش به
مسأله پوش��ش و همینطور مطالبه آزادیهای پیوس��تگی حجاب ظاهر و باطن وجود دارد به
جنس��ی که هیچ��گاه عمومیت نیافته اس��ت ،رعایت برخی ظرافتها توصیه میکند.
اجب��اری بودن ی��ا قانونی بودن حج��اب و در الف  -در بررس��ی جایگاه و پوش��ش اسالمی،
نهایت تبدیل شدن آن به یک مسأله اجتماعی حجاب ظاهر و باطن در کنار هم دیده شوند.
با همه مش��خصههای یک مسأله اجتماعی اعم ب  -در انتخ��اب راهحله��ا ،درم��ان همزمان
از دامنهدار شدن ،عمومیت یافتن و البته قابل بدحجابی ظاهر و باطن مدنظر قرار گیرد.
حل بودن ،این روزها محور مباحثی اس��ت که ج  -مس��ؤولیت تکتک افراد اعم از زن و مرد،
پیرامون حجاب و پوش��ش مطرح میشود .در س��ازمانها و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی
میان اظهارنظرهای صریح ،بیمحابا و هر از گاه در کنار هم دیده شود.
اش��اره به مسؤولیت تکتک افراد اعم از زن
درب��اره حجاب که برخی از آنها به س��رعت در
شبکههای اجتماعی با واکنش و بازخورد همراه و مرد مس��ألهای اس��ت که وي در توضیح آن
میشود ،اظهارنظرهای «چارهساز» کمتر مورد به «وطن امروز» میگوید« :مسأله پوشش در
توجه ق��رار میگیرد .دکتر «حس��ن بنیانیان» رابطه زن و مرد ش��کل میگیرد ،پوشش برای
مسؤول كمیسيون فرهنگي شورايعالي انقالب زنها در فضای بدون مرد معنا ندارد .اگر مردها
فرهنگي که با رویکردی به مهندسی فرهنگی ،آگاهان��ه یا ناآگاهانه به زن��ان بدحجاب پاداش
کتابی با عنوان «پوش��ش اسالمی ،چالشها و دهند -از طریق نوع ن��گاه کردن ،لبخند زدن،
راهکاره��ا» را به نگارش درآورده اس��ت ،تاکید بیش��تر نگاه کردن ،پاس��خ بدحجاب را زودتر
دارد نسخههای ُمسکن درباره حجاب ،مدیران دادن و اينگون��ه پاداش دادنه��اي ناخودآگاه
فرهنگ��ی را از کار عمیق و علمی در این حوزه ـ روی ن��وع پوش��ش خانمها تاثی��ر دارند؛ این
دور کرده است .این كارشناس فرهنگی معتقد پاداش ممکن اس��ت نمره دادن یا ندادن استاد
اس��ت در هر معضل فرهنگی که میشود آن را مرد به دانش��جوی دختر ،برخورد فروشندگان
به یک بیماری در بدن تشبیه کرد ،دکتر حاذق كاالها ،برخورد کارمندان ادارات در تسریع رفع
داروي اصلي و ریش��های مینویس��د و در کنار و رجوع ک��ردن اربابرجوع خانم یا مثالهایی
آن یک يا چند ُمسکن تجویز میکند که بيمار مش��ابه باشد .به همین دلیل است که در مورد
درد را فعال تحمل کند .دولت ،نیروی انتظامی ،حجاب میگوییم هم باید ب��رای مردها برنامه
قانون ،مش��وقهای اقتصادی ،ت��رس و نگرانی داشت و هم برای خانمها».
وی ک��ه سالهاس��ت در حوزه مهندس��ی
برای حفظ پوش��ش كه حكم مس��كن را دارد
فرهنگ��ی کار میکن��د ،از
موجب ش��ده اس��ت از کار
فرهنگی عمیق و علمی دور زن اگ�ر احس�اس کن�د ش�وهرش ضرورته��ای پرداخت��ن به
ش��ویم .تکرار عب��ارت «کار صد درصد مال او نیست و در جامعه مس��أله حج��اب میگوی��د:
فرهنگ��ی» دردی را درمان زنهای�ی هس�تند ک�ه حت�ی یک «ط��رح مباح��ث حج��اب
نمیکن��د ،بلکه باید از قالب درصد شوهر او را تسخیر میکنند ،ضرورتهای��ی دارد که باید
یک عبارت یا گزاره منطقی آرامش زن ب�ه هم میریزد .در واقع آنه��ا را پذیرف��ت و ترس از
ذهنی ،به عینیت برسد .اما بدحجابها زنهای شوهردار را زجر متهم ش��دن نداشت؛ وقتی
ای��ن چگونه ممکن اس��ت؟ میدهند .ب�رای همین حجاب یک به لحاظ اش��تغال ،تحصیل
کار فرهنگ��ی عمیق درباره معجزه الهی است ،برای آرامش زن و ...فض��ا بازت��ر میش��ود،
حجاب و حفظ آن به صورت
حج��اب زمان��ی ب��ه نتیجه و مرد و ثبات خانواده
تصاعدی پیچیده میشود و
مطلوب ،خواهد رسید که در
تکتک افراد باور و اعتقاد به پوش��ش اسالمی کاس��تیهایی که ما در حوزه مدیریت فرهنگی
تبدی��ل به یک ارزش ذهنی ش��ود و آنقدر این داریم ،خودنمایی میکند .در«کار فرهنگی» که
کار را خوب بدانند که در الگوهای رفتاریشان گفتیم ،باید فلس��فه حجاب را بدانیم و بعد در
تبدیل به عادت ش��ود .برای اینکه این موضوع فضای عینی به عم��ل و برنامهریزی بپردازیم.
اتفاق بیفتد ،هم برای فضای ذهنی و هم برای خالصه فلس��فه حجاب این اس��ت ک��ه روابط
به عینیت تبدیل شدنش باید برنامهریزی کرد .جنس��ی از درون خانه به بی��رون خانه منتقل
پوش��ش ،عفت و پاکدامنی باید در درون مرد و نشود .نقطه شروع درونی کردن فلسفه حجاب
زن تبدیل به ارزش شود .درونی شدن معنایش باور به دین ،هدفمندی زندگی ،باور به قیامت و
این اس��ت .او در کتاب خود مینویسد« :از آن پذیرش ارزشهای انسانی در درون آدمهاست.
جهت که موضوع پوش��ش مسألهای اجتماعی آن وق��ت یک��ی از آث��ار تربیت دین��ی صحیح
اس��ت و تغییرات آن در نح��وه ارتباط و تعامل میشود پوشش درس��ت .هیچ میانبری وجود
ن و مرد ش��کل میگیرد ،ق��رآن کریم هردو -ندارد« .تربیت دینی» مسألهای است که امروز
ز
م��رد و زن -را مخاطب قرار داده و قبل از آنکه در بسياري از دس��تگاههای فرهنگی و اجرایی
تأکید کند زنان پوشش��ی خاص داشته باشند ،رها ش��ده است .گروههای مردمی و خودجوش
ب��ه مردان خط��اب کرده و فرموده اس��ت« :به کارهای��ی میکنند و تالش هم میکنند اما در
مردان مومن بگو دیدگاه فروخوابانند و دامنها برابر حجم بیتوجهیهاي داخلي و گس��ترش
را حفظ کنند ،این برای ش��ما پاکیزهتر اس��ت ،بيتقواييه��ا و همچنی��ن تهاج��م فرهنگی و
خدا به آنچه میکنید آگاه است» .بدیهی است آثار مخرب توس��عه تعامل با س��اير فرهنگها
اگر این تلقی را فرهیختگان دینش��ناس تأیید که منجر ب��ه كاهش عمق اعتقادات و باورهاي
و تأکید کنند ،کنترل نیروی انتظامی ،حراست ديني ميشود ،ناچیز است و در اين عدم توازن
سازمانها و تذکرات مدیران تنها بخش ظاهری ني��روي مخرب و مقاومت داخلي اس��ت كه ما
موضوع بدحجابی را آن هم تا اندازهای میتواند مرتبا عقبنشيني ميكنيم .ضمن اینکه حجم
حل کن��د؛ اگرچه موض��وع بدحجاب��ی آنقدر تهاجم فرهنگی برنامهریزی شده روي گسترش
مخرب و آفتزاس��ت که همین می��زان را هم الاباليگري جنس��ي و بيعفتي بسیار بیشتر از
نباید نادیده گرف��ت .موضوع بدحجابی همواره کارهای خودجوش فرهنگی است».
دکتر بنیانیان در کتابی که در همین رابطه
باید در یک قالب کلی و به هم پیوسته حجاب
ظاهر و باطن و تنظیم روابط صحیح زن و مرد و با رویکرد مهندسی فرهنگی به چاپ رسانده،
بحث ،بررس��ی و راهحلیابی شود تا زمینهساز درب��اره فعالیت فرهنگی مینویس��د« :فعالیت

فرهنگی مجموعه تالشهای آگاهانهای اس��ت
که اف��راد ،نهادها و س��ازمانهای جامعه انجام
ميدهند تا تغییرات از پیش مش��خص شدهای
در نظ��ام اعتقادات ،ارزشه��ا و رفتارهای افراد
مورد نظر ایجاد شود .در توضیح این مطلب باید
متذکر شوم دانشمندان معتقدند نظام فرهنگی
جوام��ع دارای الیهبندی خاصی اس��ت که این
الیهها و ارتب��اط آنها با یکدیگر قابل تفکیک و
شناسایی است».
وي در ادام��ه مطال��ب به نكته بس��يار تلخ
و دردآوری اش��اره كرد كه جا دارد مس��ؤوالن
نظام روي آن چارهانديشي كنند .دکتر بنیانیان
اظهار داش��ت« :مس��أله كمتوجه��ي به تربيت
ديني در بدن��ه عمومي نظام آموزش و پرورش
به جايي رس��يده كه در ش��رايط موجود براي
آنكه دينداري فرزند ما حفظ ش��ود بايد پس از
جستوجوي مدارس محدود غيرانتفاعي ديني،
با سالي چند ميليون تومان دين فرزند خود را
حفظ كنيم .طبيعي اس��ت در چنين شرايطي
ف و حجاب بدتر شود.
روزبهروز وضع عفا 
در فضاي ذهني اكثريت مردم نيز مدرس��ه
خ��وب يعني مدرس��هاي كه ام��كان قبولي در
دانش��گاه را بيش��تر كند .وقتي اكث��ر پدران و
مادران از مدرس��ه فرزند خ��ود مطالبه تربيت
ديني ندارند و نماين��دگان مجلس هم از وزير
آم��وزش و پ��رورش چنين مطالبهای نداش��ته
باشند ،طبيعي است انگيزه خود مديران مدارس
آرام آرام از بين برود .در ادامه وقتي از مدرس��ه
به دانشگاه وارد ميشوند ،دختر و پسری که از
هم جدا بودند به شکلی نامتوازن کنار هم قرار
ميگيرن��د .همین کنار هم ق��رار گرفتن دختر
و پس��ر جوان تربيتنشده ،دانشگاه را به «تاالر
مد» تبدیل میکن��د و موضوع حجابو عفاف
بين نس��ل تحصيلكرده كه تأثير بيش��تري بر
تحوالت فرهنگي جامعه دارد بيرنگ ميشود.
االن ه��م که معیار ارزش��گذاری و درجهبندی
دانشگاهها صرفا علمی است و کارکرد فرهنگی
بیتأثیر اس��ت .در كنار اين ،عملكرد نظامهاي
رسمي آموزش��ي ،عملكرد نامحسوس فرهنگي
ساير دس��تگاههاي اجرایي ،سياسي ،اقتصادي
و اجتماعي نوعا مخرب عفاف و حجاب اس��ت،
زيرا اي��ن نظامهاي بروكراتيك وارداتي هنوز از
جهت فرهنگ س��ازماني اصالح نشدهاند .نوع و
ساختار ادارات گرایشات دینی را کمتر میکند،
به نحوی که اگر کسی دینش را حفظ کند ،در
ساختار منزوی میشود».
وی درباره راهبردهای تقویت فرآیند تربیت
دین��ی در کتاب خود م��یآورد« :وقتی ماهیت
یک نظام سیاس��ی ،مبتنی بر تفکر و اندیش��ه
دینی ش��کل میگیرد ،فرصتهای فراوانی در
اختیار دلس��وزان فرهنگ جامعه است که باید
آن را شناس��ایی و از آن بهرهبرداری کنند؛ -1
فرص��ت پاالیش و وضع قوانین جدید در جهت
تقویت فرهنگ دینی جامعه -2فرصت پاالیش،
اص�لاح و س��ازماندهی امور جامع��ه در جهت
تقویت فرهنگ دینی -3فرصت تخصیص منابع
مادی جامعه در جهت رفع کاس��تیهای مالی
م��ورد نیاز برای تقویت فرهن��گ دینی جامعه
-4فرصت پیشبینی تمهیدات الزم برای حضور
بهترین استعدادهای انسانی برای نظریهپردازی
در مدیری��ت ،مربیگ��ری و خدم��ت در عرصه
فعالیتهای مرتبط با توسعه و تقویت فرهنگ
دین��ی جامع��ه -5فرصت تدوی��ن برنامهریزی
جامع پیشرفت کشور بر محور تقویت فرهنگ
دین��ی -6اس��تفاده از مهمتری��ن نهاده��ای
فرهنگس��از جامعه در جهت تقویت اعتقادات و
باورهای دینی مثل آموزش و پرورش ،دانشگاه
و رسانههای جمعی».
■■نظام اداری ما به تربیت دینی لطمه میزند

وی درب��اره برخی آس��یبهای نظام اداری
ک��ه به موضوع تربیت دین��ی لطمه میزند ،به
«وطن امروز» ميگويد« :راهکارها در مهندسی
فرهنگ��ی مفصل بحث ش��ده اس��ت .گفتمانی
را بای��د حاکم کنی��م که این ح��رف غلط که
«فرهن��گ برای خودش مس��ؤول دارد» از بین
ب��رود ،زيرا هم با عق��ل ،هم با كمك علم و هم
ب��ر مبناي آموزههاي ديني ،ميتوان اثبات کرد
همه اف��راد و هم��ه س��ازمانهاي جامعه ،چه
عنوان فرهنگي داش��ته باش��ند و چه نداشته
باشند ،بايد در محدوده تاثيرگذاري خود نقش
فرهنگي خود را بشناسند و آن را اصالح كنند.
براي مثال وزیر بهداش��ت در حوزه خودش در
كنار انجام وظايف بهداشتي و درماني ،بهصورت
اجتنابناپذي��ري در تغيير باوره��ا ،ارزشها و
الگوه��اي رفتاري كاركن��ان ،مراجعهكنندگان

کردن ارزشها گرفته اس��ت .در داخل کش��ور
اما حجاب برای خیلیها تبدیل به عادت شده
اس��ت و حتی برخی محجبهها فلسفه حجاب
را نمیدانند .همانط��ور که در باال نکاتی گفته
ش��د ،تا مسائل مهمتر از پوشش که حجاب در
ذیل آنها تعریف میش��ود حل نش��ود ،به این
آسانیها نمیتوان «بدحجابی» و «بدپوششی»
و ...را حل کرد».

و فرهن��گ عمومي جامع��ه تاثي��ر ميگذارد؛
همانط��ور كه كاركن��ان قوهقضائي��ه ،نيروی
انتظامي و وزارت صنعت تاثير ميگذارند .جالب
اس��ت بدانيد مقام معظم رهبري س��ال  81به
اعضاي شورايعالي انقالب فرهنگی ميفرمايند
«فرهنگ��ي ك��ه باي��د صنعت ما ،خدم��ات ما،
كش��اورزي ما ،دس��تگاههاي امنيت��ي و ...ما را
هدايت كند و جهت را مشخص كند چيست؟»
ت��ا از اين طريق توجه همگان را به تاثيرگذاري ■■حرفهای س�ادهلوحانه برخی درباره حجاب
فرهنگ��ي خويش جلب كنن��د بنابراين منطقا برای تضعیف امر به معروف است
همه مس��ؤول فرهنگ هستند .اين نگاه راهبرد
دکتر بنیانیان ب��ا انتقاد از برخی حرفهای
کالن نقش��ه مهندس��ی فرهنگی است؛ اصالح غیرعلم��ی میگوی��د« :خداون��د زن و مرد را
پیامدهای کالن نظامهای سیاسی ،اقتصادی و با نیروی جنس��ی قدرتمندی آفریده اس��ت تا
فرهنگی .برای رایج شدن این گفتمان و حاکم خانوادهای س��الم تش��کیل دهند .حاال اگر این
ش��دن آن باید دولتمردان ن��گاه غلط را اصالح نیروی جنس��ی به جای تش��کیل خانواده یا از
کنن��د .این ن��گاه غلط که ما مس��ؤول فرهنگ خانواده به جامعه منتقل شود ،زیربنای جامعه
نیس��تیم ،روحانیت مس��ؤول فرهنگ اس��ت ،را به هم میریزد چون در جایی غیر از کارکرد
ما مس��ؤول فرهنگ نیس��تیم ،ارش��اد اسالمي اصلیاش مورد استفاده قرار میگیرد.
مسؤول فرهنگ اس��ت و تعابیری از این دست
برخی تحلیل خطی ناقص دارند ،در صورتی
بايد از بي��ن برود .اگر اين تفكر غلط از ذهنها که مسأله حجاب براي حفظ جامعه و خانواده
رفت و ب��ه جاي آن همه مدي��ران در رابطه با در ش��رايط ام��روز بس��يار حياتي اس��ت .این
فرهنگ احس��اس مس��ؤوليت کردند ،با چنين جمالت ک��ه «چرا به  4تا م��و گیر میدهید؟
تحولي ديگر اس��تانداران احس��اس مسؤوليت ی��ا چرا به دو تا تار مو حس��اس هس��تید؟» از
ميكنند و با كمك  140مديري كه در شوراي بدفهمی موضوع است که توسط برخی مطرح
اداري هر اس��تان هس��تند فضاي فرهنگي هر میش��ود .تئوریه��ای م��ندرآوردی درب��اره
استان را مديريت خواهند كرد .معناي اين نظر حجاب ،ما را به بیراهه میبرد .مس��أله فقط 4
اين نيس��ت كه از فردا در همه ادارات ش��عائر تار مو نیس��ت ،مس��أله «قدرت جنسی» است
ديني برپا كنند ،بلكه منظور اين اس��ت كه هر که توس��ط همین نمادها بروز و ظهور میکند
مديركل��ي در كنار خود يك اتاق فكر درس��ت و ب��ه جامعه منتقل میش��ود اگرن��ه پیرزنها
كند و با كمك آنها بررس��ي كند سازمان تحت ب��دون حج��اب بیاین��د در جامع��ه و به جای
مديريت م��ن چگونه بر اعتق��ادات ،ارزشها و دو ت��ار مو چندت��ا تار مو هم بیرون باش��د اما
الگوهاي رفت��اري كاركنان ،مراجعهكنندگان و در جوانی وقتی قدرت جنس��ی مطرح اس��ت
فرهنگ جامعه تاثير ميگذارد و چگونه ميتوان نمیش��ود س��ادهانگاری کرد .انرژی جنس��ی
آن را اص�لاح ک��رد .البت��ه به منظ��ور هدايت با حکمت در انس��انها قرار داده ش��ده است.
هماهنگ اين حركت باید مهندس��ی فرهنگی مع��دود روحانیونی هس��تند ک��ه درک علمی
نظامه��ای اجرای��ی اتفاق بیفتد؛ مهندس��ی با ندارند ،ممکن اس��ت صادقانه ی��ا از کمفهمی
هم��ان تعریف معمول یعنی بازطراحی و تغییر مباحثی مثل آزادی حجاب یا اهمیت نداشتن
در اجزای سیس��تم .مثال در اقتصاد ،نظامهای حجاب را مطرح میکنند و میگویند مس��ائل
بومیشده برای جامعه اسالمی طوری طراحي دیگر مهمتر اس��ت اما با این جمالت نمیشود
ش��ود و ش��کل بگیرد که همینطور که مالیات مس��أله بیتوجهی به حجاب را حل کرد .برای
بيش��تري دریافت میش��ود ،رضایتمندی نیز اصالح وضعیت حجاب از خود حجاب نمیشود
ایجاد شود .اگر اين انديشه دركشور جاري شد و نباید ش��روع کرد ،همه این نکاتی که درباره
موجب ميش��ود در كنار فعاليتهاي فرهنگي رفتاره��ای کالن و مهندس��ی فرهنگ��ی گفته
مس��تقيم ،نظامه��اي اداري و اجراي��ي نيز از ش��د باید اصالح شود .بعضی وقتها برخی که
ارزشهاي ديني حمایت كنند و در اين حالت نس��بت به حجاب بیتوجهند ،ب��ه ارزشهای
حجابو عفاف بهطور پيوسته بهبود مييابد» .دینی دیگر مثل نماز و روزه گرایش دارند یا در
دكتر بنیانیان در پاس��خ
کارهای عامالمنفعه شرکت
به این س��وال «وطن امروز» درم�ان ريش�هاي عف�اف و حجاب میکنن��د و ...اینها نش��ان
ک��ه «پس چگونه اس��ت در در گرو رش�د عميق دينب�اوري در میدهد ذخیرهای از ایمان
اروپ��ا ك��ه همه چي��ز عليه همه اقشار بویژه نسل تحصيلكرده در این افراد هس��ت ،نباید
عفاف و حجاب است ،باز هم جامعه است .آن هم با درک تمامعیار سوءاس��تفاده کرد و از این
ش��اهد حضور زنان محجبه از دی�ن که هم�ه را به ای�ن نتیجه حرفها زد که میشود دین
هستيم؟» اظهار کرد« :اين برساند که حفظ کرامت ،انسانیت و داش��ت و حجاب نداش��ت.
بحث براي جامع ه ماست كه رشد همه شئون اقتصادی و سیاسی این سوءاستفاده که توسط
ميخواهيم جامعه اس�لامي و اجتماعی فقط با عمل به دستورات برخ��ی مط��رح میش��ود،
حرفه��ای س��ادهلوحانه
داش��ته باش��يم و تم��دن دین ،شدنی است
اسالمي را مجددا احيا كنيم
برخی ب��رای تضعیف امر به
اگرنه در همه جوامع تعداد اقليتي وجود دارند معروف و نهی از منکر است».
كه آنها بهواس��طه تربيت درست و خودباوري■■ ،بدحجابها زنهای شوهردار را زجر میدهند
كمتر تحت تأثير محيط هستند و به اين درجه
با رویکرد مهندس��ی فرهنگی به مسائلی از
از بلوغ رس��يدهاند كه اين رفتار من اس��ت كه این دس��ت توجه نشده اس��ت .چرا حرفهای
ديگ��ران را بايد هدايت كند .عليايحال بحث غیرعلمی «فروید» توس��عه پیدا کرده اس��ت،
اين بود ك��ه درمان ريش��هاي عفاف و حجاب چ��ون حرفهای��ی از ای��ن دس��ت را مرده��ا
در گرو رش��د عميق دينباوري در همه اقشار خوشش��ان میآی��د و با س��رعت گس��ترش
بویژه نسل تحصيلكرده جامعه است .آن هم با ميياب��د .ای��ن بهانهای ميش��ود ت��ا مردها با
درک تمامعیار از دین که همه را به این نتیجه حداقل هزينه به نيازهاي جنس��ي خود پاسخ
برساند که حفظ کرامت ،انسانیت و رشد همه دهند .منطق حجاب این اس��ت که نباید برای
ش��ئون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فقط با خودنمایی زندگ��ی دیگران را متالش��ی کرد.
عمل به دستورات دین ،شدنی است .بنابراین زن اگر احس��اس کند ش��وهرش ص��د درصد
درک ناق��ص از دی��ن ،درک ناقص از فرهنگ ،م��ال او نیس��ت و در جامعه زنهایی هس��تند
کمکی به حل مشکالت نمیکند .نماز خواندن ک��ه حت��ی یک درص��د ش��وهر او را تس��خیر
بای��د منجر به راس��تگویی ش��ود .نمونه کامل میکنند ،آرامش زن به ه��م میریزد .در واقع
درونی ش��دن یک باور دینی و تبدیل ش��دن بدحجابها زنهای شوهردار را زجر میدهند.
آن ب��ه ارزش و در نهایت ی��ک الگوی رفتاری برای همی��ن حجاب یک معجزه الهی اس��ت،
صحیح ،مس��أله حفظ حجاب در اروپاست که برای آرامش زن و مرد و ثبات خانواده .ش��بکه
اتفاقا بس��یار هم سخت و در برخی کشورها با روابط جنس��ی اگر از درون خان��واده به بیرون
انواعی از مجازات همراه است .به خاطر تحولی کش��یده شد ،به نسل بعدی آسیب میزند .اگر
درون��ی که در فرد ش��کل گرفت��ه مجازاتها نیازه��ای زن و مرد بیرون خان��واده طراحی و
برایش به لذت تبدیل ش��ده و به همین دلیل پاس��خ داده ش��ود ،آرامش از زن و مرد گرفته
حفظ حجاب برای او شیرین و دوستداشتنی میش��ود و خانه تبدیل به مسافرخانه میشود.
اس��ت .درس��ت مثل فضای جبه��ه و جنگ و نسل بعدی چون محبت ندیده است بشدت به
ش��بیه همان رفتاری که حض��رت زینب(س) بزه��کاری روی میآورد .مرد اگ��ر بیرون خانه
در مواجهه با یزید داش��ت ک��ه همه اتفاقات و از بالی بدحجابها در امان باش��د و چشمش
آن بالها را به «زیبایی» تعبیر میفرمود .امروز کمتر آس��یبدیده باش��د ،عصر با ذوق و شوق
ای��ن تاثی��ر را زن محجبه اروپای��ی در درونی به خانه میرود.

روزنه

رضا خان کشف حجاب را
از کجا آورد؟

كش��ف حجاب در ايران پديدهاي ناشي از
آشنايي با غرب و تجددخواهي افرادي است كه
افكار و زندگي غرب��ي را تجربه كرده بودند .در
حالي كه نخستين نشانههاي كشف حجاب را
ميتوان در دربار ناصرالدينشاه قاجار و سپس
در محافل روش��نفكري مشاهده کرد ،رسميت
يافتن آن به دوره ديكتاتوري رضا ش��اه پهلوي
بازميگردد .مسافرت رضا شاه به تركيه جدا از
آنكه فصل جديدي در مناسبات  2كشور گشود،
تغييرات عميقي نيز در روحيات و سياستهاي
رضا شاه بویژه درباره زنان و حجاب آنان به وجود
آورد .مستشارالدوله سفيركبير ايران در تركيه،
تأثيرپذيري رضاخان از بيحجابي زنان تركيه را
چنين توضيح ميدهد:
«ش��بي پس از پايان ضيافت رسمي باشكوه
وقتي رضاش��اه به عمارت حزب خلق كه محل
اقامت او در آنكارا بود مراجعت كرد تا پاس��ي از
ش��ب نخوابيد و در تاالر ب��زرگ خانه ملت قدم
م��يزد و فكر ميكرد و گاه��گاه بلند ميگفت:
عجب! عجب! وقتي چشمان شاه متوجه من شد
كه در گوش��ه تاالر ايستاده بودم ،فرمود :صادق!
من تصور نميكردم تركه��ا تا اين اندازه ترقي
كرده و در اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند .حاال
ميبينم كه ما خيلي عقب هس��تيم مخصوصاً
در قس��مت تربيت دختران و بانوان؛ ...فورا ً بايد
با تمام قوا به پيش��رفت س��ريع مردم مخصوصاً
زن��ان اقدام كنيم» .رضاخان كه ش��ديدا ً تحت
تأثير بيحجابي زنان تركيه قرار گرفته بود ،اين
مساله را يك س��ال و اندي پس از سفر خود به
تركيه در آذر  1314به محمود جم رئيسالوزرا
چنين بازگو ميکند« :نزديك  2س��ال است كه
اين موضوع-كش��ف حجاب -سخت فكر مرا به
خود مش��غول داشته است ،خصوصاً از وقتي كه
به تركيه رفتم و زنهاي آنها را ديدم كه «پيچه»
و «حج��اب» را دور انداخت��ه و دوش ب��ه دوش
مردهايش��ان در كارهاي مملكت به آنها كمك
ميكنند ،ديگر از هر چه زن چادري اس��ت بدم
آمده اس��ت .اص ً
ال چادر و چاقچور ،دشمن ترقي
و پيش��رفت مردم است .درست حكم يك دمل
را پيدا كرده كه بايد با احتياط به آن نيشتر زد و
از بينش برد» .از اين رو بخشنامه كشف حجاب
جهت تصويب رضا شاه در تاريخ  27آذر 1314
از طرف رئيسالوزرا به دربار فرس��تاده شد تا در
اول دي س��ال دس��تورالعمل اجراي غيررسمي
قانون كشف حجاب به تمام واليات ايران ارسال
شود .رضا ش��اه روز هفدهم ديماه  1314براي
اعطاي گواهينامه فارغالتحصيالن به دانشسراي
عال��ي رفته بود ،در حالي كه ملكه ايران و دختر
بزرگش بدون حجاب بودند و لباسهاي اروپايي
به تن كرده بودند ،طي نطقي از كشف حجاب و
پيشرفت زنان س��خن گفت ...« :شما زنها بايد
اين روز را كه روز سعادت و موفقيت شماست روز
بزرگي بدانيد و از فرصتي كه بهدس��ت آور دهايد
براي خدمت به كشور خود از آن استفاده كنيد...
ش��ما خواه��ران و دختران من ح��اال كه داخل
جامعه شدهايد و براي پيشرفت خود و كشورتان
اين قدم را برداش��تهايد بايد بفهميد كه وظيفه
شما اين است كه براي كشور خودتان كار كنيد،
سعادت آينده در دست شماست» .بدين سان از
فرداي آن روز ،بر سر كردن چادر در خيابانهاي
تهران ممنوع ش��د و دولت و ساير دستگاههاي
اجرایي در كشور موظف شدند براي پيشبرد اين
طرح در واليات مختلف بكوشند .به همين منظور
از اقدامات تبليغاتي و انتظامي در حد وس��يعي
بهرهگيري ش��د و حتي مسؤوالن در بسياري از
م��وارد ،كاربرد قوه قهريه را ني��ز در اولويت قرار
دادن��د .از اي��ن پس برای آم��وزگاران و دختران
دانشآموز داش��تن حجاب ممنوع شد و افسران
ارتش با زناني كه حجاب داشتند راه نميرفتند.
در اتوبوس زن��ان با حجاب را راه نميدادند و در
معابر پاسبانها از اهانت و كتك زدن به زنهايي
كه چادر داشتند با نهايت بيپروايي و بيرحمي
فرو گذار نميكردند .حتي بعضي مأموران بویژه
در شهرها و دهات زنهايي را كه پارچه روي سر
انداخته بودند ،اگر چه چادر معمولي نبود از سر
آنها كش��يده و پارهپاره ميكردند و اگر زن فرار
ميك��رد او را تا توي خانهاش تعقيب ميكردند
و ب��ه اين هم اكتفا نكرده ات��اق زنها و صندوق
لب��اس آنها را تفتيش ك��رده ،اگر چ��ادر از هر
قبيل ميديدند پارهپاره ميكردند يا به غنيمت
ميبردند .تصويب و ابالغ قانون كش��ف حجاب
بيش از پيش جامع��ه روحانيت را با محدوديت
مواجه كرده ب��ود ،اعتراضات علما و روحانيون و
مخالفتهاي گس��ترده مردمي را نيز در سراسر
كشور و در شهرهايي نظير قم ،اصفهان و شيراز
در پي داشت كه مهمترين نمونه آن قيام بزرگ
مسجد گوهرشاد مشهد بود .اگر چه با انتشار خبر
قيام گوهرش��اد در تیرماه  1314در اعتراض به
اجباری شدن پوشش و لباس غربی برای مردان،
مقدمات اعتراض اجتماعي وسيعي فراهم شده
بو د اما فقدان رهبري منسجم و خشونت شديد
حكومت از جمله عواملي به شمار ميآيد كه نه
تنها اين اعتراضات را ناكام گذاشت ،بلكه رضاخان
را نيز مصمم به اجراي خشونتبار كشف حجاب
برای زنان مسلمان ایرانی کرد.

