
موضوع امني�ت زنان امري اس�ت 
ک�ه نگاه ه�اي مختلف�ي پيرامون 
آن ش�کل گرفته اس�ت. از يک سو 
با گروه�ي مواجهيم ک�ه معتقدند 
بدحجاب�ي در گ�روه آس�يب هاي 
اجتماعي دس�ته بندي مي ش�ود و 
به بيان ديگر پوش�ش نامناس�ب و 
گاه نابهنج�ار برخ�ي خانم ها خود 
به عنوان عاملي ب�راي جلب توجه 
ديگ�ران و گاهي بروز آس�يب هاي 
اجتماع�ي براي آنهاس�ت. در برابر 
اين اما با ن�گاه ديگري مواجهيم که 
معتقد است پوشش امري شخصي 
و تابع ن�گاه و اختيار افراد اس�ت و 
تأثيري ب�ر اجتماع ن�دارد و به اين 
ترتيب نمي توانيم بروز آسيب هاي 
اجتماعي را به موضوع پوشش ربط 
دهيم. شما موافق کدام نگاه هستيد 
و براي اين اظهارنظر چه استداللي 

داريد؟
در اجالس ه��اي برون مرزي که در کش��ورهاي 
مختلف ما ش��رکت مي کنيم، اغلب موضوعات 
خشونت عليه زنان مطرح مي ش��ود. در يکي از 
اين اجالس ها اين مس��ئله مطرح شد که نحوه 
پوشش بانوان و رعايت نش��دن حريم ها در اين 
حوزه مي تواند آس��يب هايي را براي خود بانوان 
در پي داشته باشد و محرک خشونت عليه آنان 
ش��ود. حجاب براي مصونيت زن اس��ت و حتي 
رعايت کالم، نحوه گفتار و برخورد و معاشرت با 
مردان و پوششي که نشانگر آن است خانم ها تا 
چه اندازه اجازه مي دهند تا يک آقا به آنها نزديک 
شود که در اين اجالس��يه ها  از سخنان ما بسيار 

استقبال شد. 
يعني به باور ش�ما اين خود خانم ها 
هستند که موجب مي شوند خشونت 

عليه آنها شکل بگيرد؟
 بله، دقيقاً گاهي وقت ها خ��ود خانم ها با رفتار، 
 طرز برخورد، گفتار و پوش��ش خودشان موجب 
مي شوند تا نظر ديگران به سمت آنها جلب شود 
و اثر اين عمل رفتار خشونت آميز و تعرضات به 
زنان اس��ت. به همين خاطر هم در کشورهايي 
که آزادي بيشتري در پوش��ش دارند و حجاب 
وجود ندارد آمار تعرضات باالتر اس��ت، بنابراين 
ما مي توانيم حجاب را يک��ي از عوامل مصونيت 
بداني��م همچنان ک��ه قرآن کريم حت��ي درباره 
گفتار مي فرمايد نحوه درست صحبت کردن از 
بيماري بيماردالن جلوگي��ري مي کند و زن در 
اينجا در مصونيت قرار مي گيرد. از س��وي ديگر 

نوع پوشش نه تنها از خشونت و اعمال خشونت 
عليه خانم هاي محجبه جلوگيري مي کند بلکه 
به امنيت در جامعه کمک مي کند و جامعه را به 
سمت و سويي سوق مي دهد که مردم جامعه و 

بيمار دالن نگاه پاکي داشته باشند. 
چگون�ه ن�وع پوش�ش مي تواند به 
امني�ت اجتماع�ي کم�ک کن�د؟ 

مصداقي تر توضيح بدهيد. 
جامعه کارکرد خ��ودش را دارد حض��ور افراد و 
حتي حجاب زن براي آن اس��ت ک��ه در جامعه 
حضور عفيفانه اي داشته باشند و فکر و عقل او و 
توانمندي ها و مهارت هاي زنان در جامعه عرضه 
ش��ود تا جامعه پيش رود اما متأس��فانه جامعه 
شبيه شوهاي مدلينگ ش��ده است و خيابان ها 
و اماکن عمومي محلي براي عرضه انواع و اقسام 
آرايش ها و پوشش ها ش��ده است، درست شبيه 

شوي لباس و مد! 
وقتي کارکرد جامعه به سمت محلي براي عرضه 
انواع مد و آرايش و پوش��ش تبديل ش��ود قطعا 
مي توان��د طمع ديگران را تحري��ک کند و براي 
همه جامعه مضر است. به ويژه براي خانم ها اما 
وقتي جامعه با پوشش مناسب و نگاه کنترل شده 
پاک شد، اينجاست که هر کس در خيابان بيايد 
در امنيت به سر مي برد مثاًل زمان امام زمان)عج( 
که گفته مي ش��ود زنان از فالن نقط��ه زمين تا 
نقطه ديگر ش��بانه حرکت مي کنند و در امنيت 
کامل هس��تند به خاطر همين برقراري سالمت 
کامل در جامعه است. اگر حدود الهي و اسالمي 
رعايت شود با چنين جامعه اي مواجه مي شويم 
اما وقتي پوش��ش و آرايش بعض��ي خانم ها در 
خيابان و محل کار شبيه پارتي هاي شبانه است، 
امنيت اجتماعي خدشه دار مي شود. اين در حالي 
است که در تمامي کشورها لباس محل تحصيل 
و محل کار با لباس پارتي هاي ش��بانه متفاوت 
است. اگر در جامعه مالحظات پوشش مناسب 
و متناس��ب با موقعي��ت رعايت ش��ود، اجتماع 
مصونيت پيدا مي کند و با مصونيت اجتماع، افراد 
هم در مصونيت قرار مي گيرند و حقوق خانواده ها 

هم تأمين مي شود و امنيت پيدا مي کنند. 
در براب�ر اين ن�گاه، منتقدان بحث 
حجاب مي گويند در موضوع حجاب 
از مردان س�لب مس�ئوليت و همه 
مس�ئوليت بر گردن زنان گذاشته 
ش�ده و از آنان خواس�ته ش�ده تا 
حجاب خود را رعايت کنند و به اين 
وسيله مانع از بروز انحراف در جامعه 
و در مردان ش�وند و در عمل خطاي 
مردان را هم گردن زنان مي اندازد. 
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 فقر حرکتي دختران 
یا تماشای فوتبال مردان؟!

ماج�را از س�ر ورزش آغ�از ش�د؛ ورزش بان�وان و س�امتي آن�ان 
و مس�ائل مرتب�ط ب�ا آن، محور اي�ن ماجرا نب�وده و نيس�ت. اصل 
ماج�را اين اس�ت که بان�وان ح�ق دارن�د به تماش�اي مس�ابقات 
ورزش�ي آقاي�ان برون�د. آن هم مس�ابقاتي نظي�ر فوتب�ال و مثًا 
دربي اس�تقال و پرس�پوليس ک�ه مطابق آم�ار اورژان�س تهران 
در آخري�ن م�ورد، ح�دود 350 مص�دوم بر جاي گذاش�ته اس�ت. 
اما پاي ورزش بانوان که به ميان مي آيد هيچ کس نيست تا سينه سپر کند 
و در مجلس نطق داشته باشد و با رسانه ها مصاحبه کند. آخر اگر بنا باشد 
به موضوع ورزش بانوان و ش��يوع اضافه وزن در دختران جوان و ارتباط 
ورزش نکردن با از دست رفتن سالمتي و افسردگي در زنان پرداخته شود، 
پاي گزارش کار و شرح اقدامات انجام گرفته و بيان کارهاي انجام نشده به 
ميان مي آيد و بايد همه پاسخگو باشند از معاون رئيس جمهور در حقوق 
شهروندي گرفته تا رئيس فراکسيون زنان مجلس. به همين خاطر هم 
خانم پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس فقط و فقط در 
راستاي اعتراض مدني به ممانعت از حضور زنان و دختران در ورزشگاه ها 
براي تماشاي فوتبال راهي مسابقات جام جهاني روسيه مي شود و خانم 
موالوردي هم ورود به ورزشگاه ها را در حد يک معضل جدي بزرگنمايي 
مي کند. حاال اما براي نخستين بار و با قهرماني تيم فوتسال بانوان بحث 
ورزش بانوان هم به سخنان مش��اور رئيس جمهور در امور شهروندي و 
 معاون بررس��ي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري 

آمده است. 
  فکري براي فقر حرکتي  کنيم

ش��هيندخت موالوردي در جلسه س��تاد تشکيالتي گس��ترش و ارتقاي 
فعاليت هاي تربيت بدن��ي و ورزش دانش آموزان دختر کش��ور با اولويت 
مدارس ابتدايي در محل وزارت آموزش و پرورش به اجراي طرح آموزش 
آموزگاران پايه براي توجه بيشتر به ورزش دختران اشاره کرد و گفت: اين 
طرح که از سوي وزارت آموزش و پرورش برنامه ريزي شده است، مي تواند به 
موضوع آسيب ها کمک کند. دستيار رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي 
کم تحرکي و فقرحرکتي دختران دانش آموز را معضل اجتماعي دانست که 

مقوله ورزش اين قشر از جامعه به توجه ويژه همه مسئوالن نياز دارد. 
موالوردي در مورد ضرورت توجه بيش��تر مسئوالن به ورزش دختران با 
هدف کاهش کم تحرکي و فقرحرکتي آنان، به ش��رايط يکي از دختران 
دوچرخه سوار اشاره کرد که پس از پيشرفت هاي قابل توجه در اين رشته 
ورزشي اکنون به خاطر کم توجهي مسئوالن مربوطه با مشکالت جدي 
روبه رو اس��ت. وي ادامه داد: اين دختر ورزشکار براي مثال، حتي پيست 
جداگانه و سرويس بهداشتي ويژه بانوان در ورزشگاه آزادي ندارد چراکه 
همه امکانات ورزشگاه به صورت مشترک اس��ت و حل اين مشکل بايد 
مورد توجه قرار گيرد. وي اظهار داشت: در سال هاي گذشته طرحي براي 
آموزش مهارت در يک تا دو رشته ورزشي براي دانش آموزان دوره ابتدايي 

و متوسطه مطرح شد اما ظاهراً پيگيري نشده است. 
معاون بررسي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري هم 
در همين جلسه گفت: با توجه به مشکالتي که در حوزه ورزش دختران 

وجود دارد اين موضوع در ستاد ملي زن و خانواده بررسي مي شود. 
  راهيابي ورزش دختران به ستاد ملي زن و خانواده 

سوسن باستاني افزود: ستاد ملي زن و خانواده اسفند ماه سال گذشته با 
حضور رئيس جمهور تشکيل شد و در اين نشست مهم مصوباتي به تصويب 
رسيد. وي اظهار داشت: در مجموع سه مصوبه شامل شناسايي، رصد و 
ارتقاي شاخص هاي عدالت جنسيتي، طرح ملي آموزش خانواده، قبل، 
حين و بعد از ازدواج و برنامه ملي ارتقاي تندرستي زنان و دختران در ستاد 

ملي زن و خانواده به تصويب رسيد. 
وي ادامه داد: ارتقاي تندرستي زنان و دختران در ماده 2 اين مصوبات به 
تصويب رسيد تا با همکاري وزارت ورزش و جوانان، درباره رفع کمبودهاي 

ورزشي دختران به ويژه در دوره ابتدايي تصميم گيري شود. 
باستاني اضافه کرد: قرار است با همکاري وزارت ورزش و جوانان نسبت به 
آموزش ضمن خدمت ورزش براي معلمان دوره ابتدايي اقدام شود تا بتوان 

بخشي از مشکالت حوزه ورزش دختران را حل کرد. 
معاون بررس��ي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري 
ابراز اميدواري کرد با همکاري همه دستگاه ها بتوان بخشي از مشکالت 
ناشي از کمبودهاي ورزشي دختران را رفع کرد تا دانش آموزان و دختران 
جوان با انجام حرکات ورزشي بتوانند روز به روز به شاخص هاي سالمتي 

نزديک تر شوند.

9 کبري فرشچي

زهرا چيذري 
  گفت وگو  

اگر ن�گاه اس�امي و جامع 
داشته باشيم اول بايد آقايان 
نگاهشان را کنترل کنند اما 
گاهي اوقات ويروسي مي آيد 
يا فردي بيمار است آيا بايد 
بگوييم که هم�ه بيماران را 
بند کنيد يا مي گوييم افرادي 
ک�ه مي خواهن�د در جامعه 
ت�ردد کنند براي س�امتي 
خودش�ان ماس�ک بزنن�د

ما قانون کم نداريم.  قوانين 
مش�وق،  قوانين بازدارنده، 
 قوانين ب�راي تبيين چرايي 
و دس�تاوردهاي حجاب اما 
چند درصد از اي�ن قوانين 
اج�را مي ش�ود؟ چي�زي 
ش�بيه قانون منع استعمال 
دخاني�ات در مکان ه�اي 
عمومي که اجرا نمي ش�ود. 
اگر همه خودشان را مسئول 
بدانند اين کار انجام مي شود

اينکه آيا حجاب انتخابي فردي اس�ت يا مس�ئله اي اجتماعي که 
مي تواند بر فضاي کلي جامعه تأثيرگذار باشد به يکي از چالش هاي 
مهم پيرامون موضوع حجاب تبديل شده است. اگر حجاب را امري 
ش�خصي و فردي بدانيم بديهي اس�ت چگونگي آن به انتخاب افراد بازمي گردد اما واقعيت اين 
است که پوشش هم بخش�ي از تعامل اجتماعي افراد به ش�مار مي رود. ما با لباسمان در جامعه 
ظاهر مي شويم. ارتباط برقرار مي کنيم. قضاوت مي ش�ويم و قضاوت مي کنيم. همه اينها نشان 
از آن دارد که حجاب نمي تواند امري شخصي و فردي باشد و نوع پوشش انتخابي ما مي تواند بر 
پيرامونمان تأثير بگذارد و حتي به مرحله اي برسد که امنيت اجتماعي را تحت تأثير قرار دهد. 
از اين رو به نظر مي رسد مس�ئله حجاب مي تواند راهکاري پيشگيرانه و ايجابي باشد؛ راهکاري 
که اسام براي پيشگيري از بروز برخي آسيب هاي اجتماعي و حفظ کرامت و امنيت زنان داشته 

اس�ت. به بيان ديگر وجوب حجاب براي ايمن کردن زنان از آس�يب و گزند بيماردالن تدبيري 
است که اسام و س�يره قرآني براي زنان در نظر گرفته است. از س�وي ديگر در اين ميان نقش 
عفاف و کنترل نگاه براي مردان هم ناديده گرفته نش�ده و در قرآن کريم مردان خطاب نخست 
کنترل نگاه را دارن�د. عاوه بر اين براي برق�راري امنيت رواني فردي و اجتماعي بيش�تر براي 
زنان، س�ازوکارهايي براي برخورد با مرداني که حدود الهي را رعاي�ت نمي کنند در نظر گرفته 
شده است. با چنين سازوکاري است که رعايت حجاب و عفاف مي تواند در درجه نخست امنيت 
رواني و اجتماعي خود زنان را فراهم آورد. براي واکاوي اين موضوع به سراغ دکتر الله افتخاري 
نماينده ادوار مجلس شوراي اسامي و فعال حوزه زنان و خانواده رفته ايم تا موضوع را از منظر 
اين استاد دانشگاه واکاوي کنيم. افتخاري دکتراي علوم قرآني دانشگاه تهران است و نمايندگي 
مردم تهران را در دوره هاي هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اس�امي بر عهده داشته است. 

»سبک زندگي زنان« 
» ارزش زن به اين است که بتواند محيط 
زندگي خود را براي خود و براي مرد و 
فرزندان، يک بهشت، يک مدرسه، يک 
محيط امن، يک جايگاه عروج به معارف 
معنوي و مقامات معنوي تبديل کند و 
آن وقتي که وظيفه او ايجاب مي کند، 
بتواند در سرنوشت کشور اثر بگذارد و 
در سرنوش��ت جامعه، نقش ايفا کند.« 
اين بخش��ي از کتاب »س��بک زندگي 

زنان« است. 
 دکتر اميرحسين بانکي پورفرد در کتاب » سبک زندگي زنان« در پي 
حل اين مسئله مهم که کليد نجات جامعه ايراني است، رفته و از منظر 
خاص و متفاوت مق��ام معظم رهبري در مورد س��بک زندگي فردي ، 
خانوادگي و اجتماعي زنان، ناب ترين مسائل را بيرون کشيده و در قالب 
جمالتي کوتاه و خواندني، يک دس��ته بندي کاربردي ارائه مي دهد. از 
مسئله ُمدگرايي و آرايش ظاهري گرفته تا چرايي و چگونگي حجاب 
که س��ؤاالت زيادي را در ذهن دختران جوان ما شکل داده و از ازدواج 
و مهريه و تش��ريفات آن تا نکته هاي ريز و جالب زندگي زناش��ويي و 
ظرافت هاي مديريت خان��واده و نقش کليدي همس��ري و مادري در 
خانه اما در مورد س��بک زندگي اجتماعي زنان، ديدگاهي نو از مباني 
اسالم و انقالب در اين زمينه مطرح شده که اکنون موج آن، روز به روز 
گوشه هاي بيشتري از شرق و غرب عالم را گرفته و سر و صداي بلندي 
در دنيا به راه انداخته است؛ مسائلي همچون حضور زن در جامعه، آزادي 
زن، اشتغال زن، حريم جنس��ي و روابط زن و مرد و بسياري از مباحث 

مهم ديگري که گمشده جامعه امروز ماست. 
مخاطب کتاب » سبک زندگي زنان« فقط خانم ها نيستند، چون طرف 

ديگر تمام روابط خانوادگي و اجتماعي زن ها، مردها هستند. 
کتاب » سبک زندگي زنان« نوشته اميرحسين بانکي پورفرد را انتشارات 

حديث راه عشق به بازار نشر عرضه کرده است. 

س��هم را داش��ته اند. بيش��ترين س��هم مربوط به تهاج��م فرهنگي و 
عدم آگاهي هاست. از س��وي ديگر به هر حال نفس انسان را به سوي 
کارهاي منفي مي کش��اند. به خصوص خانم هاي جوان دوست دارند 
ديده شوند و تبرج داشته باشند. ممکن است اين احساس عکس العمل 
تحقيري است که در زندگي اين فرد صورت گرفته و مي خواهد خودي 
نش��ان دهد. ضعف ايمان و عدم آگاهي از آس��يب هاي نحوه پوشش و 
تهاجم فرهنگي که ايمان افرا د را هدف قرار مي دهد، اصلي ترين داليل 
بدحجابي است. در اين بين دستگاه هاي فرهنگي و صداوسيما نقش 
بسيار مهمي دارند. حتي کش��ورها و اديان ديگر که حجاب را به اين 
شکل ندارند، اين نوع از پوشش و آرايش را نمي پسندند. در عرف دنيا 
افراد با آرايش هاي غليظ چندان خوش��نام نيستند. اسالم مي خواهد 
کرامت،  امنيت و شأنيت زنان حفظ شود تا نه فقط بيماردالن بلکه افراد 

عادي هم درباره شخصيت اين خانم ها دچار ترديد نشوند. 
خانم افتخاري! به بحث ناآگاه�ي و خألهاي فرهنگي 
موجود در جامعه در ش�کل گيري بدحجابي هايي که 
امروز شاهد آن هستيم، اشاره داشتيد. هم اکنون 40 
سال از آغاز انقاب اسامي ايران مي گذرد؛ انقابي که 
اصلي ترين هدفش حفظ ارزش هاي اخاقي و اسامي 
از جمله حجاب است و با عنايت به اينکه بعد از انقاب 
تريبون هاي فرهنگي در اختيار انقابيون بود، انتظار 
مي رفت امروز موضوعي همچون حجاب آنچنان براي 
مردم تبيين شده باشد که هيچ مشکلي در اين زمينه 
نداشته باشيم. آيا وضعيت امروز حجاب و عفاف ناشي 
از کم کاري دستگاه هاي متولي امور فرهنگي نيست؟

 همه کم کاري کردند. آيين نامه انضباطي مربوط به آرايش،  پوش��ش 
و زينت در همه دنيا وجود دارد و دانش��جويان با هر پوشش و آرايشي 
نمي توانند رفت وآمد کنند اما در دانشگاه هاي کشورمان خيلي راحت 

در اين باره قانون شکني مي شود. 
به قانون شکني اش�اره داش�تيد. آيا در حوزه قوانين 
عفاف و حجاب خأل نداريم و وضعيت امروز ما ناشي از 

خألهاي قانوني نيست؟
خير، ما قانون کم نداريم.  قوانين مشوق،  قوانين بازدارنده،  قوانين براي 
تبيين چرايي و دستاوردهاي حجاب اما چند درصد از اين قوانين اجرا 
مي شود؟ چيزي شبيه قانون منع اس��تعمال دخانيات در مکان هاي 
عمومي که اجرا نمي ش��ود. اگر همه خودشان را مس��ئول بدانند اين 
کار انجام مي شود. 95 درصد از مس��ئوالن ما در سازمان ها و نهادها و 
حتي مردم به وظيفه خودش��ان عمل نکردند که اگر عمل مي کردند 
کار به اينجا نمي کش��يد. در اين بين دستگاه هاي فرهنگي و متوليان 
اين حوزه نقش بسيار پررنگ تري دارند و مي توانستند با هنر حجاب 
را تبيين کنند. کتاب هايي که در اين حوزه داريم، تبليغ نمي ش��ود.  
داس��تان زندگي دختراني که در محيطي مثل امريکا متولد و بزرگ 
شدند و به نداي فطرت پاسخ دادند و برگش��تند، مي تواند براي زنان 
و دختران ما بسيار آموزنده باش��د. همه کم کاري کرده اند و همه بايد 

پاسخگو باشند. 
نظر شما درباره عملکرد گشت ارشاد در تبيين موضوع 
عفاف و حجاب چيست؟ آيا نيروي انتظامي به عنوان 
تنها دستگاهي که در اين حوزه ورود قابل ذکري دارد 

توانسته مسئوليت خود را به درستي انجام دهد؟
 در اين ميان نيروي انتظام��ي کارهايي را در ح��وزه عفاف و حجاب 
انجام داده اما مشکل اينجاست که به دليل کم کاري ساير دستگاه ها 
عملکرد نيروي انتظامي بازتاب مناسب خود را نداشته است. در واقع 
عملکرد نيروي انتظامي مثل دست هايي است که به دليل رشد نکردن 
ساير اعضاي بدن نامتناس��ب جلوه مي کند و انگار بيش از حد بزرگ 
شده است. در حالي که اين دس��ت ها کار خودشان را مي کنند و ايراد 
به فقدان رشد ساير بخش هاي بدن بازمي گردد چون سر ،  تنه  و پاي 
اين آدم درست رشد نکرده اند و دست کار آنها را انجام مي دهد. يعني 
قوه مجريه ما،  قوه مقننه ما و  قوه قضائيه ما کارشان را به درستي انجام 
نداده اند. همانطور که عرض کردم در حوزه قانون ما کمبود نداريم اما 
در بحث اجراي اين قوانين و نظارت بر اجرا مشکل داريم، به خصوص 
در بحث بودجه ها. تنها يک بار 15 ميليارد با پيشنهاد خود من مصوب 
ش��د که آن  را هم دولت پرداخت نک��رد. بنابراين هم��ه ما کم کاري 
کرده ايم و زيبايي هاي حجاب را نگفته ايم. دشمن هم از اين غفلت ما 
سوء اس��تفاده و مطالب خودش را القا کرد. مسئوالن ما بايد به اجراي 
احکام الهي توجه داش��ته باش��ند و اندکي از توجهي را که به اجراي 
مصوبات سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين المللي دارند به اجراي 
احکام و قوانين خودمان معطوف کنند. فرهنگسازي جرم انگاري و همه 

اينها قانون دارند اما کسي به اجراي آن توجهي نمي کند. 
پس به باور شما موضوعي همچون حجاب مي تواند به 
عنوان يکي از راهکارها براي برقراري امنيت اجتماعي 
مطرح شود و نوع پوشش و آرايش زنان در نگاه جامعه 

به آنان تأثيرگذار است؟
بله، قطعاً. در اجالس هاي بين المللي و منطقه اي سازمان ملل درباره 
خشونت عليه زنان هم ما اين مباحث را مطرح مي کنيم که نوع پوشش 
و آرايش و رفتار زنان ب��ه عنوان يکي از عوامل خش��ونت زا مطرح و با 
استقبال افرادي مواجه مي ش��ود که اصاًل مس��لمان نيستند و شايد 
خودشان محجبه نباشند ولي اين موضوع را مي پذيرند که بدحجابي 

مي تواند عاملي جدي براي برهم زدن امنيت رواني جامعه باشد. 
والبته حجاب امري اس�ت که تنها به اسام اختصاص 
ندارد و در س�اير اديان اله�ي هم بر آن تأکيد ش�ده 

است. 
بله، دقيقاً بحث ديگري که در رابطه با حجاب مطرح است، بحث فطري 
بودن حجاب اس��ت. در دين يهود س��ختگيري در حجاب بسيار زياد 
است. در ايران باستان هم ش��اهزادگان،  بزرگان و مسئوالن کشور به 
شدت حجاب را رعايت مي کردند و در حقيقت با حجاب فضاي جامعه 

را ايمن سازي مي کردند. 
حتي اديان غيرالهي هم به نوعي به پوشش قائلند. مثًا 
لباس رسمي مردم ش�رقي هم از پوشيدگي مناسبي 

برخوردار است. 
 تعداد کمي از جوامع هس��تند که لباس هاي رسمي ش��ان پوش��يده 
نيست. راهبه هاي مسيحي پوششي شبيه چادرهاي مشکي ما دارند 
و اين نشان از فطري بودن و ضرورت حجاب دارد و چيزي که خداوند 
در فطرت ها قرار داده امر نادرس��تي نيست و دين خالف فطرت عمل 
نمي کند اين ما هستيم که با رفتارمان افراد را در جهت خالف فطرت 

سوق داده ايم. 
پس اگر بپذيريم حجاب امري فطري اس�ت، کم کاري 
و در واقع اشتباهات در سياس�تگذاري و رفتار ما در 
مقوله حجاب به ش�کل جدي تر نمود مي يابد؛ چراکه 
موجب ش�ده ايم مردم در براب�ر امري فط�ري رفتار 

معکوس داشته باشند. اينطور نيست؟
تبليغات و تطميع مي توان��د فطرت را واژگون جل��وه دهد. نمونه اش 
داعش است. فطرت بر پايه محبت است اما آنها حقوق بشر و انسانيتي 
که در فطرت بنا نهاده شده را زير پا مي گذارند چون تطميع شده اند و 
تحت تاثير تبليغات قرار گرفته اند. در بحث حجاب هم همينطور است 

و به واسطه تبليغات برخي افراد اين امر فطري را واژگون مي کنند. 

نماينده ادوار مجلس در گفت وگو با »جوان«:

 اول مرد باید نگاهش را کنترل کند

در حالي که همانگونه که زنان براي 
پوش�ش تکليف دارند شرع مقدس 
اسام براي مردان هم عفاف و کنترل 
ن�گاه را تکليف کرده و اگ�ر مرد در 
برابر پوشش نامناسب زن نگاهش را 
کنترل کند، چالشي شکل نمي گيرد. 

پاسخ شما به اين انتقاد چيست؟
ببينيد، اگر نگاه اس��المي و جامع داشته باشيم 
اول بايد آقايان نگاهشان را کنترل کنند و آيات 
قرآن هم بر اين موضوع تأکيد دارد که به مردان 
و زنان مؤمن تأکيد ش��ده اس��ت که نگاهشان را 
کنترل کنند اما بحث بر سر اين است که گاهي 
اوقات ويروسي مي آيد يا فردي بيمار است آيا بايد 
بگوييم که همه بيماران را بند کنيد يا مي گوييم 
افرادي ک��ه مي خواهند در جامعه ت��ردد کنند 
براي سالمتي خودشان ماس��ک بزنند. در واقع 
يکسري تدابير را بايد افراد سالمت رعايت کنند 
و يکس��ري تدابير هم براي افراد بيم��ار در نظر 
گرفته شود. در واقع اس��الم و قرآن کريم هم در 
بحث حجاب همين رويکرد را داش��ته اند. از يک 
سو دس��توراتي درباره کنترل نگاه وجود دارد و 
به مردان مي گويند حق نداري��د به نامحرم نگاه 
کنيد و هم به مردان و هم به زنان تأکيد مي شود 
حق نداريد هر نوع پوشش��ي را در جامعه داشته 
باشيد ولي پوشش زن به داليل مختلف مفصل تر، 
 فراگير تر و حساب شده تر اس��ت اما براي هر دو 
طرف بر پوشش تأکيد شده است. در مقابل اينکه 
رعايت پوش��ش به زنان توصيه شده است، از آن 
طرف هم اگر مرد بخواهد مزاحمتي براي نواميس 
ايجاد کند و تخطي انجام دهد حتي در حد کالمي 

مجرم شناخته مي شود و بايد مجازات شود. 
در حال حاضر آسيب هاي اجتماعي 
و اخبار مرتبط با تجاوز و شکس�تن 
حريم امنيت زنان و ک�ودکان بيش 
از پيش شنيده مي ش�ود و حکايت 
از جدي تر شدن موضوع آسيب هاي 
اجتماعي دارد. از نگاه شما بدحجابي 
و پوش�ش نامناس�ب خانم ه�ا در 
شکل گيري چنين آسيب هايي نقش 
دارد؟ اگر پاسخ مثبت است نقش اين 
عامل تا چه اندازه است؟ آيا عوامل 
ديگري نظير بي�کاري و چالش هاي 
اقتصادي يا تهاجم فرهنگي هم در 

اين ميان سهم دارند؟ 
عوامل مختلفي در ش��کل گيري اين آس��يب ها 
نقش دارند. با توجه به جلس��ات و بررسي هايي 
که ما در اين ب��اره داش��ته ايم، عوامل اقتصادي 
در شکل گيري آس��يب هاي اجتماعي کمترين 

مطابق نگاه جامع اسامی حجاب امری ضروری است، اما در ابتدا مرد بايد نگاه خود را از محرمات حفظ کند


