ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ وﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎآن
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۶۲۸ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۳۸۹/۵/۷ ۰۹:۳۰:۰۰ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ دو اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .اوﻟﯽ ﺣﺮام ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﭼﻨﺪان ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﻢ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ را دارم وارد ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم ،اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪ ﻋﺪه ای از اﻓﺮاد ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺷﻮﮐﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮم.ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪی ﻧﺪارم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﻋﺎدی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎدی ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﺎب زور ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
و ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺠﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺗﺬﮐﺮ دادن ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﺪه ای از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ از روش ﺗﺬﮐﺮ ﻟﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﯿﺢ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﺪ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ در ﮔﯿﺮی ﻟﻔﻈﯽ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺬﮐﺮ دادن ﻣﯽ ﮔﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻨﺶ زا ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺬﮐﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ راه ﺗﺬﮐﺮ ﺻﺎﻣﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ی " ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺟﺮم
اﺳﺖ)".ﺗﯿﺘﺮ ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و از ﻗﻮل دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر(  " ،ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ".را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺗﮑﻪ
ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ده ﻣﺘﺮی ﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ام و ﻗﺼﺪ دارم آن را درون ﺟﯿﺐ ﭘﯿﺮاﻫﻨﻢ
ﻗﺮار دﻫﻢ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر و ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮ در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮم اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
دﻫﻢ .اﻧﮕﯿﺰه دوم ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺗﺬﮐﺮ  ،آن را ﺗﺎﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ و ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﭼﻬﺮه ی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺬﮐﺮ دادن را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ دارد  ،ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ .اﻣﯿﺪوارم اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
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ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ وﺿﻊ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او روﺑﻪروﺪ ﺗﺎ

دﯾﺮوز در ﻣﺪرﺳﻪی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺠﻮبﺷﺪن داﺷﺘﻪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن را در ﺟﻬﺖ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺣﺴﺎس آﻣﻮزش دادﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎری اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم داد .و
ﻟﺬا ﭼﻮن ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دارای زﻣﯿﻨﻪی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ وَ ﻫﻦ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ از ﺻﺤﺒﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ّ
ﺟﺪﯾﺖ
وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دﻓﻊ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

