آغاز سفر راهیان نور

امروز سالگرد شهادت محمد ابراهیم همت از رسبازان خمینی کبیر
اســت کــه ســالها پیــش در دانشــگاه عامــه طباطبایــی در رشــته علــوم
تربیتــی مشــغول بــه تحصیــل بــود
روحش شاد

اردوی راهیان نور امسال که برنامه ریزی آن از آذر ماه رشوع شده از  17تا  22اسفندماه برگزار خواهد
شد ،مدیریت بهشت خاکی ششم را مصطفی اسدی به عهده دارد ،طبق گفته وی از مناطقی نورانی چون
شلمچه ،دهاویه ،طائیه ،هویزه و ...بازدید به عمل خواهد آمد ،همچنین هیئت رئیسه دانشگاه عامه نیز
در نوزدهم تا بیست و یکم به جمع اهالی راهیان نور خواهند آمد.
شــماره پنجــم
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چرا اجبار؟

سرمقاله

محمد حسین تیرآور
«مردم را که نمی شود به
زور به بهشت برد!» «اگر
حجاب را در جامعه اجبار کنیم ،اخالق ضایع
میشود!» اگر درجامعه اجبار بکاریم لجبازی
باید درو کنیم»...
اینها بخشی ازشبهات نسبت به حجاب در
جمهوری اسالمیست .
این سؤال غلط است که آیا در ایران حجاب
اجباریست یا خیر؟واضح است که در ایران
حجاب یک اجبار است ولی متأسفانه هیچ
وقت پرسیده نمی شود چرا اجبار؟
فقط سوار بر جو منفی کلمه ای مانند اجبار
به سمت حجاب تاخته میشود.ابتدا باید
بگوییم که همین اجبا ِر حجاب را نباید مطلق
به حساب آورد ،زیرا در این صورت بخشی از
افرادی که هر روز در دانشکده حضور دارند
مجرم هستند ،چون آنها حجاب ندارند ولی
میبینم که هزاران هزار نفر در شهر بدون
حجاب مناسب و اساسی حضور دارند وکسی
کاری با آنها ندارد.
(به نظرتان تعداد گشت ارشاد های شهر ما
چقدر است؟)
متأسفانه مشکل از جایی آغاز می شود که به
اجتماعی بودن حکم و مسئله حجاب توجهی
نمی شود و تصور می شود حجاب یک امر
شخصی است !در صورتی که حجاب در فردیت
وتنهایی فرد معنایی ندارد .آیا به زنان در خارج
از اجتماع دستور به حجاب داده شده است؟
حجاب اسالمی که مد نظر است ،وقتی تعریف
پیدا می کند که بحث از ورود به جامعه باشد.
عدم حجاب به واسطه نا امنی که برای فرد
مونث به وجود می آورد و از جهت ناراحتی
واضطرابی که برای متأهلین و افراد مذکر به
وجود می آورد ,وجوبش الزم میشود .حال
سؤال مطرح این است که چرا باید؟و چرا
اجبار؟

گاهی اوقات شنیده میشود که :
«اگر حجاب امر مثبتیست وپشتوانه منطقی
وعقالنی دارد ,جامعه را آزاد کنید تا روح حق
طلب جوانان به سمت این تفکر منطقی تمایل
پیدا کند!»
همیشه محدودیتها و سازمانهایی برای محدود
کردن مضرات وجود داشته اند وبار ها وبارها با
آنها سر و کار داشته ایم وداریم والزام و رعایت

رانندگان را امری منطقی میدانیم و الزام
قانونی آن را تازیانه ای برسر آزادی تلقی
نمیکنیم ،ولی جلوگیری از بی حجابی که
مسمومیت فکری وفرهنگی به وجود می آورد
را الزامی منفی تلقی میکنیم؟!
اگر در پاسخ بنده خواهید گفت که علوم
انسانی را با علوم تجربی مقایسه نکنید یا با
توجه به توصیه پزشکان میلیون ها نفر سیگار

عکس پروفایل صفحه « نه به حجاب اجباری» در فیسبوک

تــو را ای خــاک پــاک چــه شــده اســت کــه چنیــن
جاذبــه ای پیــدا منــوده ای کــه دل مردمانــی را از
ایــن همــه رسزمیــن هــای زیبــای شــال و غــرب و
رشق بــر گرفتــه و بــه درون خــاک هــای مل یــزرع
خــود مــی کشــانی  .بــه راســتی کــه چــه چیــز بــه تــو
ایــن جاذبــه را داده  .مگــر نــه ایــن ایــن کــه نظیــر
ایــن خــاک در جهــان بســیار اســت بلکــه بهــر .کــدام
بنــده پــاک در خــاک تــو بــه معـراج رفتــه و یــا کــدام
عــارف در خــاک تــو واصــل شــده اســت کــه چنیــن
فضیلتــی را یافتــه ای  .آیــا جــواب ایــن ســوال چیــزی
چــز خــون نیســت  .خــون بنــده کــه در راه محبــوب
بــر هــر جــا بریــزد آنجــا محــل عــروج و نــزول
افاکیــان اســت  .کربــا اولیــن مصــداق ایــن ســخن
اســت و بیابــان هــای طائیــه و فکــه ُمهــر تاییــد
آن  .و چگونــه ایــن چنیــن نباشــد کــه روزی یــاران
خمینــی بــا ریخــن خــون خــود ایــن اصلــی تریــن
عامــل پیونــد روح آسانیشــان بــا ایــن تــن زمینــی
از صــدرة املنتهــی شــلمچه و چزابــه گذشــتند و بــال
جربائیــلِ عقــل را ســوزاندند و بــه قــاب قوســین
رســیدند  .در ایــن کربــای ثانــی خــون هــزاران
حبیــب و زهیــر ریختــه شــد تــا بلکــه نقطــه ننگــی
کــه کوفیــان بــا بیوفایــی خــود بــر پیشــانی خایــق
گذاشــتند محــو شــود  .حــاال تــو خــود بگــو خاکــی
کــه در آن خــون خــدا بریــزد چگونــه بــه میقاتــی
ایــن چنیــن تبدیــل منــی شــود  .امــا ایــن خــاک را چــه
در روز نخســت بخشــیده بودنــد کــه چنیــن لیاقتــی
یافتــه کــه رازدار کل تاریــخ باشــد  .امســال هــم
طبــق رســم عشــاق جاعتــی اهــل دل نــدای الرحیــل
نســیم صبــا را شــنیده انــد و توشــه برگرفتــه ،تــا پا در
ایــن ســفر آســانی گذارنــد شــاید بــا گریــه و زاری
بتواننــد اندکــی از آن رس کــه شــهدا در دل خــاک بــه
امانــت ســپرده انــد آگاه شــوند امــا افســوس کــه
ایــن خــاک را بــا شــهید رسی اســت کــه گــر رسش
بــرود فــاش آن نخواهــد کــرد .ولــی تــو ناراحــت
نبــاش  ،کــدام قفــل اســت بــا گریــه بــاز نشــود کــه
گریــه حیــات قلــب هاســت و آن قتیــل العــربات
کشــته شــد تــا مــا بگرییــم و بدینوســیله خــدا را
بــه قلــب هایــان بخوانیــم  .پــس تــو هــم هــر چــه
رسیــع تــر راهــی شــو تــا وقــت در جهــان خاکــی
هســت  ،از آن خــاک آســانی بهــره ای بــربی .وعــده
ی ا ...بــا عشــاقش جایــی جــز قتلــگاه نیســت کــه
خــود ایــن گفــت و چــه زیبــا گفــت  :هرکــس م ـرا
بخواهــد مــی یابــد و هرکــس مـرا بیابــد دوســتم مــی
دارد و هــر کــس دوســتم دارد عاشــقم مــی شــود و
هــر کــس عاشــقم شــود عاشــقش مــی شــوم و هــر
کــس عاشــقش شــوم او را مــی کشــم و هــر کــه را
بکشــم خــود خــون بهــای او هســتم  .حــاال چگونــه
مــی خواهــی کــه میقــات عشــاق جایــی بــه غیــر از
قتلــگاه باشــند کــه گردنهــا را باریــک آفریدنــد تــا
در آنجــا راحــت از تــن جــدا شــوند .یــاران خمینــی
پــس یــاران کربایــی حــرت عشــق ایــن را بهــر از
هــر عــارف و زاهــدی یافتنــد آنچــه کــه مــا اینجــا
مــی خوانیــم و مــی شــنویم بســیجیان خمینــی
همــه را چشــیده انــد  .پــس دیگــر ایــن همــه بهانــه
ب ـرای چــه کــه در صح ـرای محــر پایــم لنــگ بــود
و قســمت نشــد مــورد قبــول نیســت  .وعــده مــا
کربــای دلهــا ،راهیــان نــور .

اکبر کشاورز

آنها برای ما بد تلقی نمیشود؛ از الزام انجام
دستورات یک پزشک تا جلوگیری از پخش
کنسرو فاسد برای بیمار نشدن جامعه.
حال سوال این است که چطور اجبارهای هر
روزه در مسائلی که ضرر جسمانی به همراه
دارند برایمان پذیرفتنش راحت است وجامعه
خود را به این امر توصیه نمی کند که«خودتان
خوب وبد را انتخاب کنید» ولی در امری که
ضرر های روحی واجتماعی اش مشخص است
وجامعه ای مثل غرب را به منجالب کشانده
(نمونه ای کوچک :طبق آمار کنگره آمریکا
در سال  ،1991حدود  200هزار زن در ارتش
امریکا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند که
این آمار در سال های نزدیک به  2013به
حدود  500هزار تجاوز رسیده است) و یک
بحث فرهنگیست را الزامی منفی میدانیم که
طغیان جامعه را بعد از مدتی به همراه دارد؟!
در عجب هستم جلوگیری پلیس راهنمایی
و رانندگی به دلیل برهم خوردن حواس

میکشند ،باید بگویم :علوم انسانی به اعتراف
خیلی ها پر اهمیت تر وحساس تر از علوم
تجربیست و دوم این که مثالهایی مانند سیگار
کشیدن ،یک ضرر فردیست نه اجتماعی ،یک
فرد سیگاری تا حد فوت خود میتواند سیگار
بکشد ,و این متفاوت است با بی حجابی که
به غیر از امنیت خود آزادی چشم ها را هم
سلب می کند.
حجاب یک اجبار منطقیست ,الزامی که راه
کشف و شناخت فلسفه و مبنایش باز است,
یک امر که تنها در اجتماع واجب میشود و
برای سالمت جامعه است.
بله ،اختیار امنیت جسمانی وروانی افراد به
دست خودشان ،ولی بی حجابی که سلب
میکند امنیت فکری دیگران را باید بگوییم:
اختیار فردی؟
این مسئله که اجبار لجبازی را در پی دارد
واخالق را ضایع میکند هم مشکلی دیگر است؛
باید بدانیم این اجبار نیست که فرد را لجباز

وجسور بار می آورد ،بلکه این اخالق بد و
نادرست در بیان این اجبار و الزام است که فرد
را طغیانگر بار می آورد ،اجبار بدون استدالل
و تند یک پدر به دختر خود برای حجاب یا
نگاه خشن مأموری بی ادب یا نهی از منکر
تند و زننده چند پسر؛ و قطعا در صورت بیان
صحیح ,این وجوب(حجاب) کامال پذیرفتنی
است ،مانند هزاران منع و الزام قانونی دیگر در
جامعه خودمان.
اصال میپذیریم که اجبار در حجاب داشتن
را حذف کنیم ،اگر در این شرایط عدهای
نخواستند که منطقی برخورد کنند،چه؟؟
یعنی نخواستند به یک امر منطقی مثل
حجاب تن دهند.
آیا در تریبون ها میگوییم :دیدیم که ظاهرا
نمیشود و از این پس قانون اجبار را عملی
میکنیم ؟ آیا در زمینههای کوچکی مثل
یک کارگاه ساده تولید مواد پروتئینی که مواد
مسموم تولید میکند میگوییم :بگذاریم خودش
به این نتیجه برسد که غذای سالم به دست
مردم برساند؟
_مسئله ای دیگر
بنده با این مسئله که بی حجاب ها را لجبازان
و افرادی بدانیم که در مقابل اجبار قد علم
کرده اند و در مقابل گشت ارشاد اینگونه
حجاب می پوشند ,مخالف هستم.
در این صورت باید اکثر بیحجابهارا انقالبیونی
در اعتراض به اجبار ،و چکمههای چرمی
لوکس آنهارا پوتین های جنگ ،وکرم های
صورت را واکس های استتار جنگی به حساب
بیاوریم؛ واقعا این گونه است؟؟ شما این افراد را
با چنین روحیه(اعتراض انقالبی) میشناسید؟
اصال مگر چند سال است گشت ارشاد به عنوان
بزرگترین نماد اجبار حجاب سر وکله اش پیدا
شده است ؟ آیا قبل از آن بی حجابی نبود؟
اگر میخواهید شدت بی حجابی در امروز را
بگویید ،باید گفت که هر وقت میزان ارتباطات
ورسانه های امروز را حتی با چهار سال پیش
یکی دانستیم این حرف را میپذیریم ،چون بی
حجابی یک فرهنگ غیر بومیست.
لطفا کمی منطقی تر باشیم....

زنــان از ابتــدای ظهــور
اســالم در محدودیــت هــا و محرومیــت
هــای بســیاری بــوده انــد کــه در هیــچ
جــای صفحــات تاریــخ نمــی تــوان نمونــه
آن را یافــت ،بــرای روشــن شــدن بحــث
بــه توصیــف فضــای ذهنــی کســانی بایــد
پرداخــت کــه ایــن محرومیــت هــا را بــه زن
مســلمان گوشــزد مــی کننــد و آزادی زنــان
تمــدن خــود را بــه رخ عالــم مــی کشــند.
ســالها پیــش ســردمداران بزرگتریــن
امپراتــوری هــا قانونــی را نهادینــه کــرده
بودنــد کــه زنــان در دوران عــادات ماهانــه
خــود چنــان امکانــی داشــتند کــه بــه اجبــار
بیــرون شــهر برونــد و تــا پــاک شــدن در
آنجــا بماننــد.
ایــن همــان جایــی ســت کــه اســالم زن
را محــدود مــی کنــد و در ایــن دوران زن
را از عبــادت واجــب هــم حتــی بــی نیــاز
مــی کنــد ،اگــر قدمهــای تاریخــی خــود را
صدهــا ســال جلوتــر بگذاریــم زنــان در شــان
و منزلتــی قــرار میگیرنــد کــه هیــچ مــردی-
طبــق گفتــه حامــی حقــوق زنــان -لیاقــت
ازدواج بــا آنهــا را نــدارد و تنهــا کســی کــه
ایــن شایســتگی را دارد «ســگ» اوســت،
اســالم زن را در مقامــی نمــی بینــد کــه
چنیــن حقــی بــرای او قائــل شــود و ایــن
هــم قطعــا از محرومیــت هــای زن
در اسالم است.
بــزرگان احیــای حقــوق زن کــه غالــب،
مــردان هســتند پــا را بســیار فراتر گذاشــتند
و زنــان را بــه عنــوان نیــروی کار ارزان بــرای
کارخانــه هــای خــود بــه کار گرفتنــد و
ظرفیــت وجــودی او را بســیار گســترده تــر
از آن دانســتند کــه بــه ماننــد اســالم او را
گل بهــاری بنامنــد نــه پهلوانــی قدرتمنــد.
بــاز هــم اســالم زن را محــروم کــرده اســت،
از دســتان پینــه بســته و اورا مامــور تربیــت
و هدایــت نســلهای بعــدی قــرار داده اســت.
ایــن حامیــان دلســوز بــه محرومیــت هــای
دیگــر هــم اشــاره کــرده انــد محرومیــت از
الــزام هزینــه کــردن مــال و امــوال خــود
بــرای شــوهر.
محرومیــت هــا بــه همیــن جــا ختــم نمــی
شــود چــون اســالم زن را فقــط «زن»
میخواهــد و بازهــم او را محــدود کــرده اســت
کــه بــه ســان زن غربــی نمــی توانــد مــرد
بــودن را تجربــه کنــد.
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چرا با حجاب هستم؟
حجاب به نظر من چیزیه که باعث میشه من با آرامش در خیابان حضور پیدا کنم
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حجــاب بــه نظــر مــن چیزیــه کــه باعــث میشــه مــن بــا آرامــش در خیابــان حضــور پیــدا کنــم و چیزیــه کــه باعــث میشــه افــراد
ســودجو ازمــن سوءاســتفاده نکننــد شــاید خیلــی کلیشــه ای بنظــر بیــاد ولــی واقعــا مــن بــه ایــن جملــه رســیدم کــه حجــاب
محدودیــت نمیــاره و مصونیــت میــاره ،دربــاره حــد و حــدودش هــم بایــد بگــم کــه بــرای هرکــس یــه جــور تعریــف شــده کــه حــدش
رو فقــط نمیتونیــم در چــادر خاصــه کنیــم وگرنــه ایــن کــه خیلــی از کســانی کــه چــادر ســر نمیکنــن حجابشــون خیلــی بهتــر
از افــرادی اســت کــه چــادر ســرمیکنند مــن اینــو خیلــی بــا صراحــت از طــرف افــرادی عــرض میکنــم ک خــودش چــادری ســت.
تاریخ و تمدن کشور خودمون رو که نگاه میکنم و همچنین تو نگاه اسامی همیشه حجاب مطرح بوده.
تو شعر ها و ادبیاتمونم مفهوم زن همیشه با ارزش بوده حتی قبل ورود اسام « هر چیز ارزشمندی مثل یه رازه»
یکــی از دالیــل چــادری شــدنم دنیــوی بــود و منشــا اون همیــن بــود ولــی االن دیگــه واقعــا نــگاه دیگــه ای دارم نــه کــه بخــوام منــت
بــذارم ســر خــدا ولــی حجــاب رو بعنــوان یــه حکــم الهــی نــگاه میکنــم.

نگاهها قبال روی من سنگین تر بود ،اآلن حداقل نگاه جنسی به من نیست
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ســومین روزی هســت کــه چــادری شــدم ولــی قبلــش هــم موهامــو مــی پوشوندم.ســخته ولــی شــیرینه.جوگیر هــم نشــدم کــه بگم
همــه چــی عالیه.نــگاه هــا قبــا روی مــن ســنگین تــر بــود ،االن حداقــل نــگاه جنســی بهــم نــدارن؛ یــه انگیــزه دیگــه هــم داشــتم و
اون هــم بــه خاطــر کســی هســت کــه دوســتش داشــتم و دوســت داشــت محجبــه باشــم مــن هــم قبــول کــردم.

حجاب یک نکلیف اجتماعیست برای حفظ خانوادهها
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حجــاب یــک قانونــه تــو جامعــه مــا و کســی کــه حجــاب نــداره یعنــی قانــون رو زیــر پــا گذاشــته قبــل از هــر چیزی!تــو همــه کشــور
هــا هــم همینطــوره .قانونــش رو بایــد رعایــت کنــن.
امــا از لحــاظ دینــی فکــر کنــم قبــا از اون بایــد بــه عفــاف بپردازیــم کــه هــم بیــن آقایــون وجــود داره هــم خانــم هــا .عفیــف بــودن
یعنــی تــو همــه کارهایــی کــه انجــام میدیــم یــک حیایــی داشــته باشــیم.
امــا در خصــوص حجــاب کــه تــو جوامــع اســامی مطرحــه و البتــه بــا توجــه بــه عــرف جامعــه تعریــف میشــه بایــد بگیــم یــه تکلیــف
اجتماعــی محســوب میشــه.نهاد خانــواده خیلــی بیــن مســلمون هــا اهمیــت داره از ایــن جهــت هــر چیــزی کــه بــرای خانــواده تهدیــد
محســوب میشــه بایــد از بیــن بــره یــا تعدیــل بشــه.
حجــاب رو هــم میشــه از همیــن دیــدگاه نــگاه کــرد .نــگاه هــای مــردان ممکنــه آلــوده بشــه بــا پوشــش هــای نامناســب ،و ممکنــه
مشــکاتی بــرای نهــاد خانــواده بــه وجــود بیــاره .بنابرایــن زنــان موظــف میشــن ایــن تکلیــف اجتماعــی رو رعایــت کنند.قبــل از هــر
چیــز بــه خاطــر پایــدار مونــدن نهــاد خانــواده مــا .خــب طبیعتــا درعوضــش حقــی هــم دارنــد و اون هــم اینــه کــه زنــان دیگــه هــم
ایــن تکلیــف رو در برابــر پــدران و پســران و همســران اون هــا ادا کننــد.
ایــن نظــر رو هــم قبــول نــدارم کــه مردهــا خودشــون نــگاه نکننــد ،مثــل اینــه کــه بگــی آدم بــره دم حــوزه علمیــه آخونــد نبینه...تــو
جامعــه باالخــره نــگاه هــا بــه خیلــی از چیــز هــا مــی افتــه و ایــن طبیعیــه.
اینطوری حجاب یک نوع از خودگذشتگی هم محسوب میشه حتی.
امــا اینکــه چــرا خــودم چــادری شــدم راســتش خانــوادم خیلــی ریلکــس منــو بــه حــال خــودم گذاشــتند!از خیلــی جهــات مســتقل
بــودم متاســفانه یــا خوشــبختانه.تجربه ای کــه بعــد از چــادری شــدنم دارم اینکــه  ،تــو بــا یــک تیــر هــر چنــد تــا نشــونو بخــوای
میزنــی و فقــط از یــک چیــز محــروم میشــی کــه اون هــم تعریــف و تمجیــد هــای بقیــه ســت کــه خــب مــن بــه ایــن احتیــاج نــدارم.
البتــه از طــرف هــر کســی.بعد از چــادری شــدنم در واقــع احســاس امنیــت میکنــم کامــا .بــا چــادر ســر کــردن نصــف و نیمــه یــا بــا
آرایــش ،هــم کامــا مخالفم.باالخــره یــا تــو چــادری هســتی یــا نیســتی.تکلیفت رو بــا خــودت بایــد مشــخص کنــی.

حجاب باعث میشود که من از خیلی کارها راحت دست بکشم
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حجــاب یــه چیزیــه کــه منــو از خیلــی چیــزا بــاز میداره.وقتــی حجــاب داری خیلــی کارهــا رو نمیتونــی انجــام بدی.حجــاب ایــن انــرژی
رو بــه مــن میــده کــه مــن از یــه ســری کارهــا راحــت دســت بکشــم .همــه میدونیــم گنــاه شــیرینه و همــه دوســت داریــم خودمــون
رو مطــرح کنیــم بــه نوعــی .ولــی حجــاب باعــث میشــه ایــن مســاله رو ببینــی کــه تــو دیگــه نمیتونــی کارهایــی رو انجــام بــدی.
از یــه نــگاه دیگــه بهــت نــگاه میکنــن و تــو هــم بــا یــه دیــد نــگاه میکنــی بــه بچــه هــای دیگه.وقتــی چــادر ســرت هســت یــه پســر
جــرات نمیکنــه بیــاد و باهــات گــرم بگیــره مگــه اینکــه خــودت بــری ســمتش.
مــن خــودم آدمــی هســتم کــه مانتــو رو هــم قبــول دارم اگــه واقعــا آدم رو بــا حجــاب کنــه و از اون طــرف از پوشــش یــه ســری
چــادری هــا متنفرم.چــادری هایــی کــه اصــا دوســت نــدارم باهاشــون راه بــرم!
مــن چــادر ســر میکنــم چــون برتریــن حجابه!شــاید ایــن کلیشــه شــده باشــه ولــی چــادر یــه ســنگینی و حجــب و حیــای خاصــی
داره کــه تــو نمیتونــی تــو یــه دختــر مانتویــی ببینــی.
اولــش اجبــار خانــواده بــود و یــه مدتــی واقعــا از چــادر بــدم مــی اومد.چــون باعــث تمایــزی بیــن مــن و دوســتام بــود ولــی بعدهــا
متوجــه شــدم یــه احســاس امنیــت و آرامشــی کــه دارم بــا چــادر دارم.
بعــد متوجــه شــدم نه!واقعــا چــادری هــا دنیــای متفاوتــی دارنــد کــه همــه اون هایــی کــه واقعــا چــادر رو از ســر عشــق ســر میکنــن
کلــی حــس خــوب دارنــد.

بی حجاب ها امنیت من را سلب میکنند

دانشجوی روابط عمومی ،ورودی90
ببینیــد شــاید ظاهــرش اینطــور بنظــر بیــاد کــه خانــوم هایــی هســتند کــه مثــا میخواهنــد موهاشــون پیــدا باشــه و بخاطــر ایــن
قانــون نمیتونــن اینــکار رو بکننــد ،امــا واقعیتــش اینــه کــه از نظــر مــن اون کســی کــه بایــد ناراضــی باشــه اونهــا نیســتن ،مــن خــودم
رو بــه عنــوان یــک دختــر چــادری محــق تــر میدونــم بــرای ناراضــی بــودن ،چــون فکــر میکنــم اونــی کــه بــه هنجــار جامعــه داره
عمــل میکنــه منــم ،نــه اون خانــوم کــه پوشــش کامــا نــا بــه هنجــار هســت ،مــن فکــر میکنــم اونــی کــه داره آزادیــش ســلب میشــه
امثــال خــودم هســتن ،منــم کــه وقتــی تــوی جامعــه اســامی هســتم ،بــا وجــود اینکــه دارم مطابــق بــا قانونــش عمــل میکنــم ،امــا
بــازم بــا اســترس کنــار همســرم راه میــرم و همــش بایــد نگــران باشــم کــه نکنــه خانومــی بــا پوشــش زننــده ای جلــوی چشــم همســر
مــن بیــاد ،خــب اونــی کــه داره اذیــت میشــه منــم و همســر مــن کــه یــک مــرد مذهبیــه و همــش بایــد ســرش پاییــن باشــه تــوی
خیابــون و شــهر کــه راه میــره ،چــرا ؟؟ چــون یــه ســری خانــوم هســتن کــه حاضــر نیســتن قانــون رو رعایــت کنــن ..
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چرا بی حجاب هستم؟
به خاطر برخورد هایی که با من شد ،نخواستم باحجاب باشم

دانشجو رشته مدد کاری ورودی :93
من بیشتر به حجاب آقایون معتقدم! همیشه میگن حجاب برای خانوم هاست در حالیکه من تاکیدم روی نگاه آقایونه
حنیفا :چرا چادر سرتون نمیکنید؟!
راســتش مــن قبــا بــا حجــاب تــر از ایــن بــودم امــا بعــد بــه خاطــر برخوردهایــی کــه باهــام شــد تصمیــم گرفتــم مثــل قبــل نباشــم.
قبــا یــه ذره اگــه موهــام مــی اومــد بیــرون بهــم گیــر میــدادن ولــی االن دیگــه نــه!
این منم!به خودم مربوطه!به من ربط داره!
حنیفا:االن گشت ارشاد بهت گیر نمیده؟!
دیگــه اونقــدرم افتضــاح نیســتم!(لبخند)یه چنــد بــارم خــودم شــیطنت آمیــز یــه طــوری کــه بهــم گیــر بــدن از کنارشــون گذشــتم
ولــی بهــم چیــزی نگفتــن.

بیشتر با حجاب روی سر مخالفم
دانشجو رشته ارتباطات ،ورودی :91
موافق حجاب نیستم.دوسش ندارم.یه چیز مسخره ایه!
بــه نظــرم تــا جاییــش خوبــه هــا ولــی همیشــه نــه! مثــا مــردی کــه  70سالشــه جــای بابــا بــزرگ منــه یــا پســری کــه از بچگــی بــا
هــم بــزرگ شــدیم چــرا بایــد بــه مــن نامحــرم باشــه؟!
ولــی جلــو یــه آدمایــی بایــد حجــاب داشــته باشــی وگرنــه کاهــت پــس معرکــه ســت .حجــاب داری میخــواد بخورتــت حجــاب
نداشــته باشــی کــه اصــا هیچــی.
میدونــی مــن بیشــتر بــا حجــاب روی ســر مخالفــم ولــی لباســت بایــد مناســب باشــه یــه طــوری باشــه کــه بدنــت خیلــی مشــخص
نباشــه ولــی خــب روســری نداشــته باشــی کــه مشــکلی پیــش نمیــاد بــه نظــرم.
تا حاال چادر سرت کردی؟
من اوایل دانشگاه می اومدم چادر سر میکردم ولی بعد به خاطر یه دلیل مسخره گذاشتمش کنار...
چون زمستونا چادر خیلی بَده!آدمو گنده میکنه!
بیــرون مانتویــی بــودم ولــی گفتــم دانشــگاه بــرا اینکــه بهــم گیــر نــدن کــه چــرا مانتــوت اینطوریــه و ایــن رنگیــه چــادر ســرم کــردم
ولــی بــا پالتــو و اینــا خیلــی بــد میشــه آدم! در کل چــادری نیســتم.
ولی یه جاهایی به نظرم حرمت داره مثل محرم ،ماه رمضون ،مراسم های مذهبی و مشهد که آدم باید چادر سرش کنه.
حنیفا:تا حاال گشت ارشاد بهت گیر داده ؟
نه بابا!به اونایی که خیلی خیلی بد میگردن گیر میدن دیگه !

نگه داشتن چادر خیلی سخت است
دانشجو رشته تعاون و رفاه ،ورودی : 90
پوشــش و حجــاب همــون چیزیــه کــه عــرف جامعــه ســت و دینــی کــه مــن دارم .البتــه خــدا بــه همــه پیغمبــر هــای اولوالعزممــون
مســاله حجــاب رو مطــرح کــرده ولــی برداشــت مــن اینــه هــر چیــزی کــه میتونــه محــرک باشــه بــرای جنــس مذکــر.
حتی حضرت مریم رو هم ببینی حجاب داره همه زنان بزرگ دینی حجاب رو دارند.
حنیفا:چــرا چــادر ســرت نکــردی؟ چــون اوال عرضــهاش رو نــدارم و نگــه داشــتنش خیلــی ســخته و تابســتونا آدم خفــه
میشــه! بُعــد دوم اینکــه دوســت دارم بــا مقنعــه و مانتــو حجابــم رو رعایــت کنــم.
اجبــار بــه نظــرم تــو جامعــه مــا هســت تــو حجاب!بعضــی وقــت هــا کــه واقعــا میبینــم بــی دلیــل گیــر میــدن مثــا گشــت ارشــاد
بــه موهــای رنــگ شــده هــم یــه مــدت گیــر میــداد!
مــن بــا مانتــوی کوتــاه و ســاپورت واینــا واقعــا موافــق نیســتم وخصوصــا تــو محیــط هایــی مثــل دانشــگاه ولــی تــو جامعــه خــب شــاید
یکــی داره میــره مهمونــی!
نباید اجبار کنن! اختیاره هر کی دوست داشت بذاره هر کی دوست داشت برداره.

مهم این است که درونت پاک باشد
دانشجوی رشته تعاون ورفاه:
مــن بــه حجــاب ظاهــر خیلــی اهمیــت نمیــدم بــه نظــرم مهــم اینــه کــه دورنــت پــاک باشــه و حجــاب باطنــی مهــم تــره .ممکنــه
یکــی حجــاب داشــته باشــه ولــی دورنــش اینطــوری نباشــه.

تحت تاثیر محیط است که حجاب را رعایت نمیکنم

روابط عمومی:91
بــه شــخصه میگــم خوبــه .اســام و اینــا کار نــدارم چــون باعــث زیــاد شــدن عــزت نفــس میشــه و هــر کســی نمیتونــه بهــت
نــگاه چــپ بکنــه ولــی خــودم آدمــی هســتم کــه تحــت تاثیــر محیــط قــرار مــی گیــرم ولــی از اینــای کــه اینجــا هســتند خجالــت
میکشــم(کانون قــرآن وعترت،بســیج خواهران).همیشــه تــو ذهنــم هســت بــا حجــاب بشــم.اینم هســت کــه وقتــی زیبایــی هــات
رو میبینــن و همــه دوســت دارن زیبــا باشــن.همین مــورد تحســین واقــع شــدن خیلــی حــس خــوب میــده بهــت.
امــا بــه حجــاب کامــا معتقــدم .اگــه میخــوای مــورد احتــرام واقــع بشــی و کســی جــرات نکنــه بهــت متلــک بنــدازه بایــد پوشــش
مناســب داشــته باشــی امــا خــب چــادر ی هــا هــم تازگــی هــا خیلــی بــد لبــاس میپوشن؛چادرشــون کامــا بــازه یــا مانتوشــون کوتاهــه
و مشــخصه .محیــط خیلــی روی مــن تاثیــر گذاشــته .شــاید حجابــی کــه تــو دانشــگاه دارم تــو محیــط خودمــون نــدارم.
بــه خاطــر ســختیش چــادر ســر نمیکنــم و بــا اســتفاده هایــی کــه بعــض هــا از چــادر میکنــن هــم بــدم میاد،فکــر میکنــم خانــم
هــای چــادری مثــل مــادر هامــون بیشــتر مــورد احتــرام هســتند تــا مــا هــا.

نیش و کنایه های اطرافیان باعث شد حجاب را کنار بگذارم

دانشجوی روابط عمومی : 90
حجــاب یــه حریمــه کــه بــه یــه عــده اجــازه نمیــده پاشــونو از حــد خودشــون فراتــر بــذارن و بخــوان تــو رو اذیــت کنن.باعــث میشــه
تــو حریــم خــودت رو و شــان خــودت رو حفــظ کنــی
من محجبه بودم ولی االن نیستم.
وقتــی چــادر ســرم کــردم امنیــت بیشــتری داشــتم.به اطرافیــان نشــون داد کــه حریــم هاشــونو حفــظ کننــد ولــی نیــش و کنایــه هــا
بعــد چــادری شــدنم از طــرف خانــواده و اطرافیــان باعــث شــد بذارمــش کنــار.
حتی اظهار نظر نمیتونستم بکنم! حرفم رو نمی پدیرفتن.در کل خیلی خیلی اذیت شدم.
بعــد از برداشــتن چــادر اطرافیــان منــو بیشــتر پذیرفتــن ولــی حــس خوبــی نیســت .در کل بــه نظــر مــن حجــاب باطــن هــم خیلــی
بــرام مهمــه.الک هــا و آرایــش هــای و روابــط بعضــی دختــر هــای چــادری خیلــی بدتــر از پوشــش امثــال ماســت.
اجبــار تــو کشــور مــا قانــون حکومتیــه و بایــد تــو کشــور اســامی باشــه ولــی خــب اگــه یــه کــم آدم هــا رو آزاد بذاریــم شــاید بهتــر
باشــه.
فشــار بعضــی از خانــواده هــا رو دیــدم کــه بعــد از اینکــه بچــه هاشــون بــه ســنی رســیدن کــه تونســتن بــرا خودشــون تصمیــم بگیــرن
یــه چیــز افتضاحــی شــدن .یعنــی اگــه انتخابــی باشــه بــه نظــرم.
گشــت ارشــاد هــم هیــچ تاثیــر نداشــته و بایــد فرهنــگ حجــاب جــا بیفتــه! ولــی خــب بعضــی هــا هــم خیلــی بــد لبــاس میپوشــن
ولــی بــا پلیــس و زور نمیشــه درســتش کــرد و بایــد فرهنگــی کار کنیم.االنــم گشــت هســت همــه همــون طــوری کــه میخــوان
میگــردن و فقــط مــردم رو لجبازتــر میکنــه.
کسایی که ارشاد میکنن خودشون باید بیتشر رعایت کنند .بعد برخوردهای گشت ارشاد خیلی بده من شنیدهام.

