
 تعيين شاخص هاي »عدالت جنسيتي«
 براي اجراي »برابري جنسيتي!«

ماجراي تأخير پنج ساله در تشكيل ستاد ملي زن و خانواده و باز شدن 
بخت اين جلس��ه بعد از پنج س��ال در آخرين روزهاي كاري سال 96 
س��رانجام به تصويب بي سر و صدا و ش��تابزده يك بند پر ابهام منتهي 

شد؛تصويب و ابالغ شاخص هاي سنجش عدالت جنسيتي. 
 عرضه و ارائه »ش��اخص هاي عدالت جنس��يتي« بعد از  40س��الگي 
جمهوري اس��المي در واقع يك بُعد مهم از مواجهه فكري- فرهنگي 
اين نظام با رويكرد ليبراليس��تي حاكم بر جهان امروز اس��ت كه يقيناً 
بايد بر اساس مباني دقيق و عميق اسالمي و تكيه بر »عدالت واقعي« 
در برابر شعار جهاني »برابري جنسيتي« طراحي شود و به عنوان وجه 
تمايز و برتري رويكرد اسالمي و انقالبي در عرصه مسائل بانوان مبناي 

عمل قرار گيرد. 
به همين دليل  در ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه تأكيد شده است 
اين شاخص ها بايد بر اساس موازين اسالمي، اصول 10، 20 و 21 قانون 
اساسي، اهداف سند چشم انداز 20ساله، سياست هاي كلي برنامه ششم 

و سياست هاي كلي خانواده تنظيم گردد. 
در صورتجلسه اين جلسه مقرر شد كارگروهي متشكل از نمايندگان 
معاونت امور زنان، س��ازمان برنامه و بودجه، س��ازمان ام��ور اداري و 
استخدامي، مركز آمار، ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و دستگاه هاي 
اجرايي ذيربط تشكيل شود و شاخص هاي عدالت جنسيتي را تعيين و 

سپس جهت ابالغ در اختيار ستاد ملي زن و خانواده قرار دهد. 
در مهرماه سال گذشته بود كه سايت رس��مي دفتر هيئت دولت خبر 
داد در جلسه مورخ 21 شهريورماه تمامي دستگاه هاي اجرايي از طريق 
دولت موظف شده اند بر اساس شاخص هاي ابالغي »دبيرخانه« )كه در 
واقع همان معاونت امور زنان رياست جمهوري است( اقدامات مربوط 
به جمع آوري آمار را انجام دهند و همچنين برنامه و اقدامات اجرايي و 
منابع مصوب دستگاه خود در راستاي بهبود وضعيت رصد مستمر اين 
شاخص ها سه ماه پس از ابالغ اين تصويب نامه )جهت ارائه گزارش به 
هيئت وزيران و مجلس شوراي اسالمي( به دبيرخانه يعني معاونت امور 

زنان رياست جمهوري ارسال كنند. 
معاونت زنان و خانواده در حالي شاخص هاي عدالت جنسيتي را ابالغ 
كرده است كه بر اساس ماده 101 برنامه ششم توسعه اين شاخص ها 
بايد از سوي ستاد ملي زن و خانواده ابالغ شود نه از سوي معاونت زنان 

و خانواده رئيس جمهور. 
در متن ماده 101 آمده است: بر اساس شاخص هاي ابالغي ستاد ملي 
زن و خانواده، اين شاخص ها هنوز در ستاد تصويب نشده و معاونت زنان 
رأساً اقدام به تعيين اين ش��اخص ها كرده و همين مسئله هم موجب 
شده است ابهامات فراواني پيرامون اين شاخص ها و تعريف آنها وجود 

داشته باشد. 
به طور نمونه صرف گنجان��دن واژه موازين اس��المي در بحث تعيين 
شاخص هاي عدالت جنسيتي بدون تعريف درست و واضح از اين مفهوم 
شاخص هاي اس��المي نمي تواند ش��اخص هاي عدالت جنسيتي را از 

گرفتاري در دام »برابري جنسيتي« غربي نجات دهد. 
در اين زمينه ابتدا بايد به مباحث نظري و مباني عدالت جنس��يتي در 
آموزه هاي اسالمي پرداخته و تبيين شود  عدالت جنسيتي به معناي 
پذيرش برخي تفاوت ها و متشابهات بين زنان و مردان است، بنابراين 
بايد ابتدا شاخص هاي مطلوب وضعيت زنان و خانواده براساس اسناد 
باالدستي همچون منش��ور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري 
اسالمي ايران و سند ملي خانواده مشخص، سپس در همان موضوعات 
وضعيت كنوني خانواده و زنان احصا شود و بعد از آن برنامه ريزي براي 
رس��يدن وضعيت موجود به وضعيت مطلوب صورت پذيرد تا عدالت 
جنسيتي محقق شود. پس عدالت جنسيتي به معناي مقايسه دائمي 
 بين دو جنس نيست بلكه به معناي مقايس��ه وضع موجود هر جنس

 )زن � مرد( با وضع مطلوب همان جنس اس��ت؛ مواردي كه ظاهراً در 
تعيين شاخص هاي عدالت جنسيتي از س��وي معاونت زنان و خانواده 
لحاظ نشده اند و در چنين ش��رايطي زيرشاخص ها هم در حال تعيين 
است.  آخرين اخبار از آماده شدن شاخص هاي عدالت جنسيتي براي 
ابالغ از سوي معاونت زنان و خانواده حكايت دارد؛ شاخص هايي كه با 
عنايت به نظر مي رسد بيش از آنكه به دنبال برقراري عدالت جنسيتي 
در داخل كشور باشند به دنبال اجرايي كردن نسخه هاي غربي و اسناد 

بين المللي همچون سند 2030 هستند. 

يگانه شريعت
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 سياسی کردن حجاب و عفاف
  ابزار اپوزيسيون  براي تسويه حساب با نظام است

دبير سابق ستاد مردمي حجاب و عفاف در گفت وگو با »جوان«:

خانم دكتر خطيب زاده! ماجراي واكنش خانم مسافر 
بدحجاب به تذكر قانوني راننده اسنپ تلنگري بود 
درباره اينكه جامعه ما به عنوان جامعه اي مطالبه گر 
ارزش هاي اسالمي از جمله عفاف و حجاب به جايي 
رس�يده كه نه فقط در موارد متعدد شاهد نقض اين 
قانون هستيم بلكه در برابر تذكر براي رعايت قانون 
و مطالبه اي همگاني با واكنش تن�د و تقابلي مواجه 
مي شويم. اگر بخواهيم ماجراي تذكر راننده اسنپ به 
خانم بدحجاب را به عنوان يك پديده اجتماعي مورد 
آسيب شناسي قرار دهيم چه اتفاقي افتاده است كه 

به چنين شرايطي رسيده ايم؟ 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي و حال و هواي دفاع مقدس حجاب 
امري كاماًل پذيرفته شده و شرعي بود و بحث قانوني بودن حجاب 
در وراي آن مطرح مي ش��ود. در ح��ال حاضر اما ب��ه دليل انفعال 
دستگاه هاي مسئول امر عفاف و حجاب در جامعه با شرايطي مواجه 
هستيم كه به رغم قانوني بودن بحث حجاب به نظر مي رسد گاهي با 

هجمه افراد بدحجاب مواجهيم. 
اگر به قانون حجاب و عفاف و مس��ئوليت 26 دس��تگاه در اين امر 
بازگرديم مي بينيم كه ريز به ريز مسئوليت هاي هر 26 دستگاه در 
اين حوزه مشخص شده است اما با بازبيني مسئوليت ها و دستگاه ها 

متوجه مي شويم هيچكدام از آنها به وظايف خود عمل نكرده اند. 
تبيين موضوع عفاف و حج��اب و مقابله ب��ا بدحجابي و بي عفتي 
همچون حلقه هاي يك زنجيره است كه اگر هر دستگاهي و نهادي 
وظايف خود را در اين ميان انجام ندهد بخشي از اين زنجيره مفقود 
مي ماند و در نهايت كار به نتيجه نمي رسد. بسياري از دستگاه ها و 
وزارتخانه هايي كه براي آنها در اين قانون مسئوليت تعيين شده نه 
تنها كاري در اين حوزه انجام نداده اند بلكه موجب تضعيف مباحث 
مرتبط با حجاب و عفاف شده اند. وقتي اين حلقه ها كار خود را به 
درستي انجام نمي دهند مي رس��يم به حلقه اي كه در انتهاي اين 
صف قرار دارد و آن نيروي انتظامي است و اگر ساير نهادها كار خود 
را به درستي انجام مي دادند شرايط به گونه اي پيش نمي رفت كه 
در نهايت نيروي انتظامي ناگزير به انجام كار سلبي باشد. در حالي 
كه اگر 25 ارگان ديگر كارشان را درست انجام مي دادند انتظارات 

به سمت اين يك ارگان جلب نمي شد. 
اشاره داش�تيد برخي دس�تگاه ها نه فقط كاري در 
اين حوزه انجام ندادند بلكه موجب تضعيف مباحث 
مرتبط با حجاب و عفاف شدند. به طور روشن عملكرد 
كدام دستگاه ها را در راستاي تضعيف مباحث مرتبط 

با عفاف و حجاب ارزيابي مي كنيد؟
 به طور مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يكي از دستگاه هايي 
است كه در اين زمينه عملكردش در راس��تاي تضعيف پايه هاي 
حجاب و عفاف در جامعه بوده اس��ت. ش��ما وضعيت پوش��ش در 
فيلم هاي سينمايي را كه در سال هاي اخير اكران مي شود ببينيد. در 
حوزه تئاترها با همين مشكل مواجه هستيم. حتي ديالوگ هايي كه 
در اين فيلم ها بين بازيگران رد و بدل مي شود به نوعي عفت زدايي 

و حيازدايي را دامن مي زند. 
مصوبه عفاف و حجاب و تعيين وظايف 26 دستگاه در 
اين حوزه حاال به نوجواني رسيده است. به نظر شما 
چه عواملي مانع از اجرايي شدن اين مصوبه قانوني 

شده است؟
اين قانون هم به رغم جامع و كامل بودن و مشخص كردن وظايف 

ريز دستگاه ها ضعف مهمي دارد. 
چه نقطه ضعفي دارد؟

نقطه ضعف مهم قانون حجاب و عفاف اين است كه براي اين قانون 
هيچگونه ضمانت اجرايي در نظر گرفته نش��ده اس��ت، در حالي 
كه اصناف و نوع پوشش��ي كه ارائه مي شود دستگاه هاي فرهنگي 
همچون صداو سيما و رسانه ها و از همه مهم تر آموزش و پرورش و 
آموزش عالي در اين زمينه ضع��ف جدي عملكرد دارند. آموزش و 
پرورش تربيت نسل آينده را بر عهده دارد و نقش و اهميت نهادهاي 
آموزشي در بحث هاي فرهنگي عفاف و حجاب بسيار حائز اهميت 
است. براي آنكه افراد در سنين جواني و نوجواني فرهنگ حجاب 
و عفاف را بپذيرند از س��نين كودكي بايد روي آنها كار شود و اين 
باور در ذهنشان نهادينه شود. هر قدر وظايف درست انجام نشود 
و ما از مواضع خودمان بيشتر عقب نشيني كنيم در نقطه مقابل با 

تالش هاي بيگانگان در اين حوزه مواجه هستيم. 
ش�ايد يكي از آس�يب هايي كه موجب ش�ده است 
حجاب و عفاف از مس�ير اصلي خود منحرف ش�ود 
و گاهي در جامعه ش�اهد تقابل هايي با اين موضوع 
باشيم گره خوردن بحث حجاب به موضوعات سياسي 
يا حتي اقتصادي اس�ت. از نگاه ش�ما براي حل اين 

معضل چه بايد كرد؟

دقيقاً هر ك��س مي خواه��د در انتخاب��ات رأي بياورد ي��ا نياورد 
موضع گيري خ��ودش را در برابر اين موض��وع  اهرمي براي جلب 
حداكثري قرار مي ده��د، در حالي كه اين موضوع اصاًل سياس��ي 

نيست. 
از حضرت آقا س��ؤال كردند چرا موضوع عف��اف و حجاب به همه 
موضوعات جامعه موضوعات سياسي، اقتصادي و همه موضوعات 
گره خورده است؟ حضرت آقا پاسخ دادند »اگر اينطور هم نباشد 
دشمنان ما سعي مي كنند تا اين موضوع را به موضوعات مختلف 
گره بزنند.« در همين راستاست كه هرازچندگاهي غائله اي از سوي 
جريانات فكري مختلف و از س��وي اپوزيسيون خارج نشين شكل 
مي گيرد و موضوع عفاف و حجاب را ابزاري براي تسويه حساب هاي 
شخصي و سياسي خودشان عليه حاكميت و نظام قرار مي دهند. 

خانم دكتر خطيب زاده! تصاوير حجاري ش�ده روي 
سنگ و اسناد گوناگون نشان مي دهد بحث پوشش 
در كشورمان ريشه تمدن چند هزار س�اله دارد. به 
نظر شما چرا اپوزيسيون خارج نش�ين و افرادي كه 
ب�ر عناصر ايران باس�تان و كوروش تكي�ه مي كنند 
اين بخش از ماجرا را از سخنانشان حذف مي كنند و 
اشاره به پوشش كامل و عفاف زنان در ايران باستان 

ندارند؟ 
 دليل ديگري كه بايد در رويكردها و كارهاي فرهنگي از سوي افراد 
دغدغه مند دنبال شود اين است كه ما نبايد به حجاب و عفاف تنها 
از منظر ش��رعي و ديني نگاه كنيم. درست اس��ت دين ما به بحث 
پوشش توجه دارد اما فرهنگ ايراني - اسالمي ما ازتمدنی 6 هزار 
ساله برخوردار است و پيش از آنكه اسالم وارد ايران شود به بحث 
پوشش و عفت زنان توجه ويژه اي داش��ته است و به قدري در اين 
زمينه پايه هاي عميق و دقيقي داريم كه لباس هاي بلند و پوشيده 

جزء فرهنگ ايران بوده است. 
يكي از مهم ترين داليلي كه موجب شد ايرانيان اسالم 
را با آغوش باز بپذيرند اين است كه آموزه هاي دين 
اسالم از جمله عفاف و حجاب به طور كامل منطبق با 

فرهنگ و تمدن ايراني بود. 
در ايران باس��تان خانواده هاي بزرگ زاده و اش��رافي پوشش هاي 
كامل تري داشتند، زيرا آن را نوعي تشخص براي خود مي دانستند. 
كافي است به آموزه هاي فرهنگي كشورمان رجوع و آنها را بازخواني 
كنيم و با ارائه مثال ها، نمادها و تصاوير گويايي كه در اين زمينه از 
تمدن عفاف و حجاب در ايران باستان وجود دارد مي توانيم جوان و 
نوجوان دهه 60، دهه هفتادي و دهه هاي بعدي خودمان را درباره 
عفاف و حجاب و گره خوردن آن با تمدن كش��ورمان قانع كنيم. 
جوان ما تصور نكند كه حجاب چيزي است كه به زور به كشور ما 
تحميل كردند و سلطنت طلب هايي كه كوروش پرستي را در ايران 
باب كرده اند در زمينه حجاب و عفاف بر خالف فرهنگ ايراني رفتار 
مي كنند، بنابراين ما حتي اگر صرف نظر از دينمداري به فرهنگ 
غني خودمان نگاه كنيم مي بينيم كه فرهنگ و تمدن ايراني به زن 
نگاهي بسيار فراتر از خودنمايي و پوشش هاي بدن نما دارد و زن را 

در پوششي با وقار ترسيم مي كند. 
البته در اين بين نبايد از نقش برنامه هاي جنگ نرم دش��من براي 
به ابتذال كش��يدن زنان و دختران جامعه صرف نظر كنيم. آنها در 
برنامه هايش��ان گاهي اوقات به صراحت مي گوين��د كه اگر زنان و 
دختران را از مسير درست منحرف كنيم نسلي را به خواسته خود 
منحرف كرده ايم اما در برابر تالش هاي آنان ما نيز بايد تالش��مان 

را دو برابر كنيم. 
 اين انفعال و عقب نش�يني و ش�ايد نفوذي كه مقام 
معظم رهبري درباره آن تذكر داده اند موجب ش�ده 

است اين تالش ها به ثمر بنشيند، اينطور نيست؟
دقيقاً همين طور اس��ت. به طور نمونه حركت اين راننده محترم 
اس��نپ را در نظ��ر بگيريد ك��ه خيل��ي محترمانه ب��ه خانمي كه 
حجابش را رعايت نكرده اس��ت درباره قانون تذك��ر مي دهد و به 
رغم هوچي گري هاي بعضي افراد مي توان موج عظيم حمايت هاي 
مردمي را از اين شخص مش��اهده كرد. براي من خيلي جالب بود 
كه يكي از كاربران فضاي مجازي در توئيتي به دنبال ش��ماره اين 
راننده محترم ب��ود با اين توجيه كه من ترجي��ح مي دهم خودم و 
خانواده ام را به دست چنين فرد قابل اعتمادي بسپارم. واكنش هاي 
كاربران فضاي مجازي و موج حمايتي ك��ه در اين ماجرا از راننده 
محترم اس��نپ ش��كل گرفت نش��ان مي دهد اكثريت جامعه ما 
عفت مدار هستند اما يك گروه اقليتي كه از سوي اپوزيسيون نظام 
و خارج نشين جهت دهي مي شوند به دنبال هوچي گري هستند. به 
طور يقين اگر همه مردم مانند همين شخص احساس مسئوليت 

داشتند اوضاع حجاب و عفاف به شرايط امروز نمي رسيد. 
نقش رسانه هاي غربي و ش�بكه هاي اجتماعي را در 
جدي تر ش�دن پديده بدحجابي و ق�اب بندي ذهن 

مخاطب با انواع خاصي از پوشش چطور مي بينيد؟ 
رسانه ها ش��گردهاي مختلفي براي تصويرسازي هاي غلط درباره 
موضوعات مختلف براي مردم دنيا دارن��د و بحث عفاف و حجاب 
هم از همين دست مسائل است. در همين راستا هم تالش مي شود 
چهره اي خش��ن و غيرمنطقي از افراد مذهبي و محجبه به تصوير 
كش��يده ش��ود، در حالي كه اگر مردم و جوانان از پشت پرده اين 
سياست ها و تكنيك ها آگاه شوند به هيچ عنوان اينها را نمي پذيرند. 
در اين زمينه كم كاري رسانه هاي خودي و  انجام ندادن كار اصولي 
و حرفه اي سبب شده اس��ت برنامه ريزي هاي آنها در برخي موارد 
به ثمر برس��د. اما به طور مثال اگر ش��ما برنامه اي همچون برنامه 
»از الك جيغ تا خ��دا را« ببينيد صحبت هاي دختراني كه به قول 
خودش��ان دوباره متولد ش��ده اند واقعا تكان دهنده است. در اين 
ميان نوع مواجهه افراد مذهبي با اين افراد كه شايد ظاهر مناسبي 
ندارند بسيار تعيين كننده است و مي تواند آنها را خيلي زودتر در 
مسير درست قرار دهد و شكافي را كه به واسطه تبليغات رسانه اي 
بين اقشار مذهبي و اقشار غيرمذهبي جامعه شكل گرفته است از 

بين ببرد. 
خانم خطي�ب زاده! گاه�ي وقت ها اف�راد بدحجاب 
در برابر امر ب�ه معروف و نه�ي از منكر ماج�را را به 
چالش هاي اقتصادي و پرونده هاي فس�اد مالي ربط 
مي دهند و مي گويند برويد جلوي دزدان را بگيريد. 
در مواجهه با اين افراد بايد چگونه برخورد و به آنها 
تفهيم كرد بحث حجاب موضوعي جداست و به نفع 
خود زنان است تا جايي كه حتي در كشورهاي غربي 
و امواج جديد جريانات فمينيستي هم به اين بحث 

بازگشته اند؟
 به نظرم اين افراد اغلب ذهنشان به سمت و سوي منابع غربي است 
و اگر ما بتوانيم از همان منابع براي آنها مثال بياوريم يا ُكتبي كه در 
اين زمينه به قلم نويسندگان غربي وجود دارد را معرفي كنيم بهتر 
مي توانيم آنها را قانع نماييم. شما اشاره داشتيد گرايش به حجاب 
و عفاف جهاني ش��ده و در تمام دنيا جنبش هاي عفيفانه در مهد 
كشورهاي اروپايي و امريكا شكل گرفته است و حتي غيرمسلمانان 
آزاده به اين جنبش ها گرايش پيدا كرده اند. بازخواني تجربيات اين 
افراد مي تواند بسيار جذاب و عبرت آموز باشد. مطالعه اين منابع هم 
موجب مي ش��ود تا ما در ايمان خودمان راسخ تر شويم و هم افراد 
بدحجاب بدانند اينها منابع داخلي نيست كه با سياست و اقتصاد و 

مسائلي از اين دست آميخته شده باشد. 

40 سال پيش جامعه ايراني با هدف ارتقا و تعالي ساختار جامعه، 

زهرا چيذري
  گفت وگو  

ارزش هاي متعددي را جايگزين ارزش هاي حاكم بر جامعه كرد. 
در اين ميان برون داد اين انتخاب ارزشي براي زنان ايراني »حجاب 
و عفاف« بود؛ ارزشي كه هنوز هم در ميان قاطبه اعضاي جامعه جايگاه خود را حفظ كرده است، 
اما براي تغيير در ساختار ارزش�ي يك جامعه بايد از تغيير در س�يماي ظاهري آن آغاز كرد. 
نخستين دستاورد اين ماجرا عادي سازي و دس�تاورد بعدي آن ارائه الگوي جديد به جامعه 
است. اين درست همان اتفاقي است كه در حوزه حجاب و پوشش در جامعه ما رخ داده است و 
وضعيت پوشش زنان و دختران در بيروني ترين اليه جامعه را به شكلي رقم زده كه موجب شده 
است حجابي كه قانون كشور ماست و فراتر از آن ريش�ه چندين هزار ساله در نظام ارزشي و 
فرهنگي ايران دارد به شرايطي دچار شود كه نمودهاي بدحجابي در جامعه از نمودهاي حجاب 

بيشتر باش�د. از اين فراتر، تلنگري بود كه ماجراي تذكر راننده اسنپ به مسافر بدحجاب به 
جامعه وارد كرد و خانم مسافر به جاي رعايت قانون با شكستن حريم خصوصي راننده و انتشار 
تصوير وي در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي كوشيد تا التزام به قانون راننده را زير سؤال 
ببرد و تقبيح كند. اين ماجرا هر چند با واكنش جدي كاربران فضاي مجازي در حمايت از راننده 
اسنپ مواجه شد اما تلنگري بود براي آنكه عملكرد دستگاه هاي متولي امر حجاب و عفاف را 
مورد بازبيني قرار دهيم و ببينيم 26 دس�تگاه متولي امر حجاب با وظايفي عمومًا ايجابي و از 
جنس اقناع و فرهنگس�ازي، چگونه عمل كرده اند كه اوضاع حجاب و عفاف در جامعه امروز 
اينگونه است. براي اين منظور سراغ دكتر سميرا خطيب زاده، استاد دانشگاه و فعال اجتماعي 
رفته ايم. خطيب زاده دبير سابق ستاد مردمي عفاف و حجاب را در كارنامه دارد و پاسخگوي 

سؤاالت ما با محوريت حجاب و عفاف شد. 

ما نبايد به حجاب و عفاف تنها از منظر ش�رعي 
و ديني نگاه كنيم. درست است دين ما به بحث 
پوشش توجه دارد اما فرهنگ ايراني - اسالمي 
ما ازتمدنی 6 هزار ساله برخوردار است و پيش 
از آنكه اسالم وارد ايران شود به بحث پوشش و 
عفت زنان توجه ويژه اي داشته است و به قدري 
در اين زمينه پايه هاي عميق و دقيقي داريم كه 
لباس هاي بلند و پوش�يده جزء فرهنگ ايران 

بوده است

 بازگشت غرب به جاده عفاف 
از درگاه کافه لومونته! 

»زناني ك��ه كفش پاش��نه بلند مي پوش��ند، آراي��ش مي كنند و از 
لباس هاي بدن نما استفاده مي نمايند زيرسلطه گفتمان مردساالرانه 
قرار گرفته اند و خود را به ابزاري براي التذاذ مردان تبديل كرده اند.« 
اين نگاه متفكران مكاتب ساختارگرا و پساساختارگرايي به پديده اي 
است كه اسالم و اس��المگرايان آن را تبرج نام نهاده اند و به گونه اي 
بس��يار ماليم تر از نگاه مكات��ب انتقادي همچون س��اختارگرايي و 
پساساختارگرايي، ديدگاه اس��المي تالش مي كند تا زن را از محور 
ارزش انس��اني وي مورد خطاب قرار دهد و با تكيه بر وجهه انساني 
و ويژگي هاي فطري اش مانع از آن ش��ود تا زن نه به واسطه شأن و 
جايگاه انساني اش بلكه به خاطر ويژگي هاي جنسي اش مورد توجه 
قرار گيرد. در موج هاي تازه تر فمينيسم هم جهت گيري هاي تازه تري 
را شاهديم؛ موج هايي كه از كافه لومونته و از ديدگاه هاي نسل هاي 
جديدتر با ديدگاه سيمون دو بوآر فمينيست معروف و نويسنده كتاب 
جنس دوم برخاسته و هم اكنون در دنياي غرب به اشكال گوناگون 
در حال فراگير شدن اس��ت؛ نگاه تازه اي كه نفس تازه اي در دنياي 
غرب دميده و غيرمس��لمانان را به طور جدي دانسته يا نادانسته به 
تبعيت از احكام اسالم در حوزه پوشش و توصيه هاي رفتاري براي 

زنان كشانده است. 
حاال در دل دنياي غرب زنان غيرمسلمان از طرح هايي نظير يك روز 
با حجاب استقبال مي كنند. زنان و دختران جواني كه خيلي هايشان 
بي آنكه با فلسفه حجاب كمترين آشنايي داشته باشند تجربه يك 
روز با حجاب را عالي و بي نظير توصيف مي كنند، اما اين تنها به افراد 
معمولي و زنان و دختران جواني كه به دنبال تجربه هاي تازه هستند 

محدود نمي شود. 
 با حجاب ظاهر ش��دن برخي چهره هاي فمينيس��م متعلق به موج 
چهارم هم پديده جديدي است كه توجه كانون هاي مطالعاتي دنيا را 
برانگيخته است؛ چهره هايي كه با پوششي كامل شبيه زنان مسلمان 
و مذهبي ظاهر مي شوند و از پوششي كه دارند دفاع مي كنند و آن را 
نه به عنوان محدوديت كه ابزار امنيت و آرامش زن توصيف مي كنند. 
اين زنان حتي اگر هيچ التزامي به اسالم نداشته باشند اما دريافته اند 
مباحث مرتبط با حجاب و پوش��ش زنان براي حفظ ارزش��مندي 
آنهاست. شايد در پي همين موج هاي تازه جهاني است كه لباس هاي 
پوشيده مورد توجه مشهورترين برندهاي مد و لباس دنيا همچون 
دولچه گابانا قرار گرفته است و جريان مديست در دنياي مد و لباس 
در دل دنياي غرب در ح��ال تبديل به جريان غالب اس��ت، چراكه 
دنياي غرب به دنبال بازگشت از مسيري است كه آن را تجربه كرده 
و مي داند انتهايش چيست. به همين دليل حتي خاستگاه فمينيسم 

در مسير بازگشت قدم برمي دارد. 

اگر به قانون حج�اب و عفاف و مس�ئوليت 26 
دستگاه در اين امر بازگرديم مي بينيم كه ريز به 
ريز مسئوليت هاي هر 26 دستگاه در اين حوزه 
مشخص شده است اما با بازبيني مسئوليت ها و 
دستگاه ها متوجه مي شويم هيچكدام از آنها به 

وظايف خود عمل نكرده اند

كبري فرشچي 
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