
اصول گرایی و اصالح طلبی، ریشه در مکتب عاشوراحجاب در گذر زمان
حجت االسالم والمسلمین عبدالرحیم اباذری 

برای اولیــن بار در دوره آغاز موج های مدرنیته، 
حجاب و نحوه پوشش زن ایرانی در زمان مشروطه 
مورد توجه محافل روشــنفکری ایران قرار گرفت. 
اما در زمان رضا شــاه کشف حجاب زن با جدیت 
بیشتری پیگیری شد. شهربانی با سرکوب زنان در 
خیابان این مســئولیت را برعهده گرفت و صدیقه 
دولت آبادی نخستین زن ایرانی بود که به پشتوانه 
شــهربانی، بدون حجاب در اماکــن عمومی ظاهر 
شد. در دوره رضاشاه پوشش  از امر خصوصی وارد 
عرصه اجتماعی و سیاسی شد. در همان زمان هم 
حکومت عرصه عمومی را صحنه جدال حجاب که 
امری دینی اســت، کرد. امــا در آن دوره، زنان با 
هدایت روحانیت و حضور شبانه در اجتماع در برابر 
این قانون مقاومت کردند. مقاومت زنان هفت سال 
ادامه داشــت. جنگ جهانی دوم و فروپاشی دولت 
از رخداد هایــی بود که به نفع  مقاومت زنان حامی 
حجاب بود و در این برهه زمانی واژه اجبار از حجاب 
حذف می شــود. بــه عبارتی در آن زمــان، عاملی 
خارجی و فروپاشی ساختار سیاسی، سیاست های 
رســمی ضدحجاب را که تعادل دوره قبل را برهم 
زده بــود، متوقف کــرد. پس از انقاب اســامی 
حجاب الزام قانونی یافت و پوشش دینی در تقابل 
با گفتمان غرب و بازگشــت به خویش در مدارس 
و دانشــگاه ها و نهاد های دولتی از وظیفه دینی به 
سیاســی تبدیل شــد. دهه 60 مفاهیمی همانند 
شــهادت و تهاجم فرهنگی که متفاوت از گفتمان 
دوران پهلوی بــود حجاب را در حــوزه گفتمانی 
خود راه داد. در دهه شصت، خانواده به عنوان ابزار 
ســنتی، گفتمان اســامی را همراهی می کرد. در  
ایــن دوره حجب و حیا، محرم و نامحرم، خواهران 
مسلمان، خانواده اصیل و مذهبی، عناصری بود که 
بیش از پیش گفتمان انقاب را تقویت می کرد و به 
نشانه ای قوی از حامیان انقاب تبدیل شد. کوچه، 
مســجد و خیابان مکان هایی برای قضاوت خوبی و 
بدی زنان و خانواده های ایران بود. در دهه شــصت 

بی حجابی به شدت سرکوب می شد. 
سیاســتگذاری های حجــاب با ابزار ســرکوب، 
پوشش دینی را پوشش مناسب و در خور زن ایرانی 
معرفی کرد. در نیمه دوم دهۀ هفتاد، حجاب با آغاز 
موج دموکراسی و سیاست های دولت برای توسعه 
سیاســی، عقانیت سیاســی و مدنی ارتقا یافت و 
حجاب این بار در متــن جامعه مدنی و به یکی از 
مولفه های سیاســی مطالبات فردی تبدیل شد تا 
آنجا که به صورت نسبی در قالب مفهوم آزادی در 
گفتمان نیمــه دوم دهه هفتاد قرار گرفت. کارکرد 
خانواده به عنوان یک نهاد سنتی و حامی سیاست، 
دیگر مطابق دوره های قبل نبود، بلکه در این دوره 

با گســترش ورود دختران و زنان به دانشــگاه ها، 
افزایش تعداد ســینماها و رســانه های غیر دولتی 
تا حــدودی عقانیت مســتقل از دولت در اختیار 
خانواده ها قرار گرفت. همراه با توســعه شبکه های 
اجتماعی حجــاب وارد چرخه مد شــد. فهم های 
متفاوت از متن مقدس، حجاب را  از تجربه سیاسی 
و قضاوت های اخاقی بــه جایگاهی خصوصی در 
ارتباطات اجتماعی تغییر داد. دهه هشــتاد حجاب 
و پوشش را دوباره وارد عرصه سیاسی گفتمانی این 
دوره کرد. سرکوب غیرفرهنگی بدحجابی، توجه به 
نهاد خانواده و سیاست های خانه داری زنان در این 
دوره اهمیت یافت. نیمــه دوم دهه 90 با افزایش 
رو به رشــد تکنولوژی های اینترنتی و شبکه های 
اجتماعی، عقانیت و ســطح آگاهی زنان و مردم 
افزایــش یافت. مد و حجاب در این دوره با رشــد 
چشمگیری دســت به تنوع زد، طراحی چادرهای 
جدید و زیباســازی حجاب و مانتوهای جلو باز به 
ســرعت افزایش یافت. از سال 97 به بعد مقاومت 
زنان در برابر قانون حجاب، بعضا با حمایت خانواده 
و همسر صورت می گرفت. با افزایش استقال زنان 
از خانــواده و همچنین انتخابی بــودن حجاب در 
خانواده تــا حدی به میزان آزادی زنان کمک کرد. 
در برهه های زمانی، پیوند زنان با قدرت سیاســی 
متفاوت بود؛ بطوریکه گاهی در قدرت ادغام شدند 
ولی از نیمه دوم دهه هفتاد تاکنون حجاب نســبتا 
به عرصه عمومی تعلق دارد. گسترش مد با شدت 
و تنوع بیشــتری در دهه نود همراه بود، مانتو های 
دکمــه دار به تدریج جای خود را به مانتوهای جلو 
باز داده و حجاب در چرخه مد و زیبا شناسی با گذر 

زمان عرفی تر شده است. 
سیر گفتمانی حجاب و وارد شدن انتخاب آزادانه 
حجاب به عرصه خصوصی، محاسبات گذشته را بر 
هم می زند. تا زمانی که مردم درباره موضوعی توافق 
جمعی دارند، نمی توان حجاب را به وســیله جرم 
و گشت ارشــاد به گفتمان سیاسی راه داد چرا که 
جامعه به سمت مدرن شــدن در حرکت است. به 
نظر می رســد در شــرایط جدید و  افزایش حضور 
گشت ارشاد در خیابان ها پیوند دادن زن از طریق 
حجــاب و عفاف به قدرت سیاســی در مغایرت با 
فهم های متفاوت از دین و مدارای اســامی باشد، 
کمــا اینکه در حکومــت علوی حقــوق اقلیت ها 
در مســئله حجاب حفظ شــد و ماجرای معروف 
درآوردن خلخال از زن یهود رنجش خاطر  ایشــان 
را رقم زد. حجاب زنــان از نیمه دوم دهه هفتاد از 
تجربه سیاسی مستقل شــد و به عرصه عمومی و 
جامعه تعلق یافت و ارتباطات اجتماعی قضاوت های 
اخاقــی را تغییر داد، مثا کــم حجابی دلیلی بر 
بی دینی نبود. شــب های قدر و عزاداری های امام 
حســین با حضور اقلیت هایی که بدحجاب خوانده 
می شــوند پابرجا اســت. به تدریج کارهای انسان 
دوستانه و ویژگی های اخاقی همانند درستکاری، 

صداقت و خدمات رسانی به انسان های نیازمند به 
کمک، معیار قضاوت هــای اخاقی را تغییر داد به 
طوری که ظاهر افراد قضاوت نمی شــود. البته در 
نیمه دوم دهه هفتاد آزادی و اســتقال اقتصادی 

زنان مهم تر از نحوه پوشش زنان بود. 
در مجموع به نظر می رسد گشت ارشاد با افزایش 
رعب و وحشت در بین زنان در شأن و تقدس زنان 
ایرانی نیســت چرا که حریــم زن را نا امن کرده و 
تلقی جرم از بــی حجابی، حقارت عمومی و تقابل 
با نهاد های قدرت را افزایش می دهد. در گذشــته 
اگر خانواده ها در حفظ پوشــش زنان نهاد قدرت را 
یاری می کردند اما در شــرایط فعلی پوشش زنان 
با انتخاب آزادانه در خانواده ها عجین شــده است. 
در شرایط فعلی عرصه عمومی با افزایش تکنولوژی 
و گســترش رســانه های غیر دولتــی و اجتماعی، 
زنــان را در عدم حمایت از حجــاب اجباری یاری 
می کنند. به عنوان مثال مردان و بخشی از زنان که 
به واسطه عایق دینی و نه منافع سیاسی، حجاب 
را برگزیدند گشــت ارشــاد را مانعی برای انتخاب 
آزادانه حجاب خود تلقی می کنند. استقال نسبی 
جامعه از سیاست در شرایط زمانی جدید ضرورت 
توجه نواندیشان دینی و محافل علمی و دانشگاهی، 
نگاهی متفاوت از گذشــته را برای رفع این چالش 
می طلبد، همچنان که اخیرا تقابل زنان ســنتی و 
مدرن را در خیابان، مترو، اتوبوس مشاهده کردیم. 
این تقابل و دو دســتگی برای نظام هزینه بر است؛ 
همبســتگی و دوستی مدنی در عرصه عمومی این 
تقابل را می تواند تا حدی کاهش دهد. در شــرایط 
فعلی زنان قوی تر از گذشــته و مستقل از خانواده 
سنتی هستند. کوچه، خیابان، شبکه های اجتمای، 
متــرو و اتوبوس هر کدام بــه مکانی برای مقاومت 
تبدیل شده اســت و گاها خانواده و عرصه عمومی 
هم به حمایت زنان سرکوب شده می پردازند. نگاه 
چند جانبه گرایی به مد و پوشاک باتوجه به فرهنگ 
دینی، ملی و بومی می تواند جایگزین بهتری برای 
گشت ارشاد و غیر امنیتی کردن این مسئله باشد 
چرا که رســیدن به خیر متعالــی همه آحاد جامه 
بــدون در نظر گرفتن رضایت و اختیار امکان پذیر 
نیســت، همانطور که خدا هم در قرآن می فرماید 

الاکراه فی دین. 
در شرایط فعلی که معیشــت و رفاه جامعه در 
شــان مردم صبور ایران نیست، این نابسامانی های 
اقتصادی می تواند به همراه گسترش فشار بر زنان 
همدیگر را جهت رویارویی با سیاســت گذاری های 
نامطلوب یــاری کنند. ضرروت تعریــف جدید از 
موضــوع حجاب و عفاف، ورود نواندیشــان دینی، 
محافل دانشــگاهی و علمی و واگذاری تعریفی نو 
از حجــاب به این نهادها را می طلبد؛ ضمن این که 
توجه به معشیت مردم با حکمرانی مطلوب می تواند 
ایــن تقابل و رویارویی ها بین مردم و حکومت را به 

سمت حفظ همبستگی در جامعه هدایت کند.

بعد از شــهادت امام علی علیه السام که مرکز 
حکومت اســامی از مدینه و کوفه به شــام انتقال 
یافت و در زمان معاویه و پســرش یزید، »امامت و 
رهبری« کاما به »سلطنت و پادشاهی« تبدیل شد 
و رابطه »امام و امتی « جای خود را با پدیده »شاه 
و رعیتی« جایگزین کرد، فســاد و تباهی و فاصله 

طبقاتی در سرزمین های اسامی به اوج رسید.
در این هنگام، امام حســین علیه السام چون 
اوضاع سیاســی و اجتماعی را این گونه آشــفته و 
مضطرب دید، قیام و اعتراض بر ضد حکومت وقت 
آغــاز کرد. آن حضرت در ایــن راه هرگز از مامت 
راحت طلبان و توجیه مصلحت اندیشــان تردیدی 
به دل راه نداد. تا پای جان به همراه یارانش در این 
وادی ماند و با حماسه ای تاریخی، اساس حکومت 

یزیدی را به یک باره ویران ساخت.
سید الشهداء علیه السام هنگام خروج از مدینه 
طی وصیتــی که به برادرش محمــد حنفیه دارد 
به اهداف و انگیزه های خود در این نهضت اشــاره 
می کنــد و در آن دو عنصر »اصاح طلبی و اصول 
گرایــی« را از جمله اهداف مهــم خویش  معرفی 

کرده و می فرماید :
 »اِنًی لَم اَخُرج اَِشرا و ال بَِطرا و ال ُمفِسَدا وال ظالِما 
و اِنما َخَرجُت لِطلب ااِلصــاح فی اُمه َجدی. اُریِد 
اَن آِمَر بالمعروف و اَنهی عن الُمنَکر و اَســیَر بِسیره 
َجــِدی و اَبی علی بن اَبی طالب)علیهماالســام(« 

)موسوعه کلمات االمام الحسین، ص 291(
قیام من از روی خود خواهی، خوشگذرانی و یا 
برای فساد و ســتمگری نیست. من فقط به خاطر 
اصــاح در امت جدم، امر به معروف و نهی از منکر 
و بازگشت به سیره و سنت جدم رسول خدا و پدرم 

علی ابن ابیطالب قیام کردم.
 ســه عنصر مهم در این سخن تاریخی، محور و 

هدف نهضت و قیام معرفی شده است:
1 - اصاح در میان امت. )اصاح طلبی(

2 - اجرای امر به معروف و نهی از منکر.
3 - بازگشت به سیره و سنت پیامبر)ص( و امام 

علی علیه السام. )اصول گرایی(
اگر چه این سه عنصر در یک سیاق واحد آمده 
و از ظاهــر عبارت بر می آید که همه در یک مرتبه 
و درجه بوده باشند ولی قرائن و شواهد دیگر نشان 
می دهد، اجرای عنصر دومی ، مقدمه و برای رسیدن 
و تحقق آن دو بند دیگر است. بنابراین هدف اصلی 
از نهضت امام حســین علیه السام بر محور همین 
دو عنصر )اصاح طلبی و اصول گرایی( می چرخد.

چنانکه آن حصرت در جای دیگر طی فرمایشی 
بدون اشــاره به امر به معــروف و نهی از منکر، به 

همین دو عنصر فقط تاکید دارد و می فرماید:
اَلًلّهَم اِنَّک تَعلَُم ما کاَن ِمّنا تَناُفســاً فِی ُسلطاٍن 
و ال اِلتماســاً ِمن ُفضول الِحطاِم و لِکن لَِنُرَد الَمعالَِم 
ِمــن ِدینک و نُظِهــَر ااِلصاَح فِی بِــاِدک و یَاِمَن 
الَمظُلوُموَن ِمن ِعباِدک و یَعمل بفرائضک وُسَنِنک 
واَحکاِمــک. )تَُحف الُعقول، ابن شــعبه حرانی، ص 

243 و بحاراالنوار، مجلسی، ج 97، ص 80(
بار خدایا تو می دانی آنچه از ما اظهار شده برای 
رقابت در قدرت و چنگ آوردن ثروت دنیوی نیست، 
بلکه هدف ما این است که مبانی و نشانه های دین 
و اصــول آن را به خود باز گردانیــم و اصاح امور 
در همه شــهرها آشکار کنیم تا مردم ستمدیده در 
امنیت، راحت و آســوده باشند و با خیال راحت به 

واجبات، سنت ها و دستورات دینی عمل کنند.
چند نکته کاربردی

اول. از این کام گهربار امام علیه السام استفاده 
می شود که دو عنصر »اصول گرایی و اصاح طلبی« 
در نهضــت و قیام کربا به منزله دو بال یک پرنده 
به شمار می آیند که هر کدام با قطع نظر از دیگری 
نمی تواننــد کار آیی داشــته باشــند. پس ادعای 
اصولگرایی با قطع نظــر از اصاحی طلبی، طنز و 
توهمی بیش نیســت همچنان کــه اصاح طلبی، 

بدون اهتمام به اصولگرایی به منزله سنگ در هاون 
کوبیدن می باشد.

دوم. از عبــارت »لَــم اَخُرج اَِشــرا و ال بَِطرا و ال 
ُمفِسَدا وال ظالِما« اســتفاده می شود که در مکتب 
انقابی اباعبداهلل الحسین علیه السام هرگز هدف 
وســیله را توجیه نمی کند و به بهانه اصاح طلبی 
و اصولگرایی و اعتــراض و انتقاد از حاکمان جور و 
ظالم، نباید خود، مستلزم طلم، ستم و فساد مضاعف 
دیگری بشود و سراپای وجود مبارزان و مجاهدان را 

غرور، تکبر و خود بزرگ بینی گرفتار سازد.
سوم. از فراز »ما کاَن ِمّنا تَناُفساً فِی ُسلطاٍن و ال 
اِلتماساً ِمن ُفضول الِحطاِم« بر می آید که در مکتب 
حســینی هدف از اصاح طلبی و اصولگرایی نباید 
چنگ زدن به قدرت و تکاثر و ثروت اندوزی باشــد 
و ایــن می تواند بزرگترین آفــت هر حرکت و قیام 

اصاحی باشد و در نهایت آن را از پای در آورد.
چهارم. از فــراز »یَأِمَن الَمظُلوُموَن ِمن ِعباِدک« 
بر می آیــد در قاموس قیام کربــا، هدف اصلی و 
محوری از هر حرکت و جهــاد اصاحی و اصولی، 
در مرحله نخست تأمین امنیت برای اقشار مختلف 
مردم، ســپس فراهم آوردن زمینه  آسایش و رفاه 
آنان است. بنابر این انقاب، مبارزه و قیام بدون این 
قید و شرط، بیشتر به شیر منهای دم، سر و اشکم 
خواهد ماند، »شیر بی دم و سر و اشکم که دید این 

چنین شیری خدا خود نافرید.«
پنجم. دو عنصــر اصولگرایی و اصاح طلبی که 
از عناصر ارزشــی نهضت حسینی به شمار می آیند 
متاسفانه در چند سال اخیر مورد سوء استفاده های 
سیاســی قرار گرفت و برخی عملکرد های افراطی 
و تنــد، ناخواســته آن را از موضوع له اصلی خارج 
کرد که امید است با بازگشت به مکتب حیاتبخش 
حســینی، این دو عنصر ارزشــی هرچه زو.دتر در 

جایگاه واقعی خود قرار گیرد.   
منبع: شفقنا
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سفر باقری و مورا 
به وین

صفحه3صفحه3

پنجشنبه 13 مرداد  1401- 6 محرم  1444 -  4 آگوست 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5777-  12 صفحه - 7000 تومان

مریم گمشاد
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برنامه هسته ای  ایران 
در حال گسترش است

وعده های فراموش شده رئیسی برای توسعه اینترنت 

وعده جدید دولت
 برای برخورد با مقصران 

اختالالت اینترنتی!

سدسازی ترکیه روی ارس؛ از ریزگرد تا نابودی کشاورزی شمال غرب 

پروژه داپ ترکیه با ایران چه می کند؟

دلیل افزایش نرخ ارز در صرافی های بانکی چیست؟

سیگنال منفی برجام به بازار ارز

کرونا در موج هفتم؛ همچنان افزایشی

 احتمال 3 رقمی  شدن مرگ های کرونایی

روایت رسمی  دولت از افزایش قیمت کاالها در تیر امسال

مرغ رکورد گرانی را زد
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واکنش دولت به سیل های اخیر؛ احیای صندوق بیمه حوادث طبیعی به جای پیشگیری!

پیشگیری، حلقه مفقوده مدیریت سیل
تناقض در آمار قربانیان و مفقودان سیل

مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی کان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: وقتی آب ارس کم شود به اقتصاد کشاورزی منطقه صدمه سنگینی وارد می شود، عاوه بر این 
کیفیت آب هم پایین می آید و برای مصارف شــرب هم دچار مشــکل خواهیم شد، ضمن اینکه وقتی اراضی آبیاری نشده و خشک شوند با ریزگرد مواجه خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، رودخانه مرزی ارس از کوه های مین گول داغ در جنوب شهر ارض روم ترکیه سرچشمه گرفته سپس وارد جنوب قارص شده و به کوه های آرارات بزرگ 

رسیده و پس از عبور از این منطقه وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنستان می شود...
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