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موتورسواری  نوشت:  اینسا 
است  موضوعی  ایران،  در  زنان 
پرداخته  آن  به  هرازچندگاهی  که 
شده و دوباره به فراموشی می رود، 
به  اداری  حتی رای دیوان عدالت 
نفع موتورسواری زنان نیز مشکلی 
را در این خصوص حل نکرده و 
پلیس راهنمایی و رانندگی باز هم 
عدالت  دیوان  رای  که  کرد  اعالم 
زنان  موتورسواری  درباره  اداری 
در  نیست،  عموم  به  تسری  قابل 
ارشد  کارشناس  یک  شرایط  این 
ترافیک و از مسئوالن پیشین پلیس 
با  می توان  که  است  معتقد  راهور 
اصالح قانون امکان موتورسواری 
قانونمند را برای زنان فراهم کرد.

هم  باز  اما  اخیر  روزهای  در 
زنان  موتورسواری  موضوع 
گرفته  قرار  توجه  و  بحث  مورد 
این  درباره  قانون  سکوت  است. 
موضوع نیز مزید بر علت شده تا 
موتورسواری زنان آن طور که باید 
نگیرد.  قرار  توجه  مورد  شاید  و 
و  راه  ایمنی  ارشد  کارشناس  یک 
آن  زمان  که  است  معتقد  ترافیک 
اصالحاتی جزئی  با  تا  رسیده  فرا 
بهره مندی  شرایط  زمینه،  این  در 

زنان از این امتیاز فراهم شود.
اشاره  با  اسماعیلی  علیرضا 
در  زنان  انکار  غیرقابل  نقش  به 
فعالیت  و  امروز  جامعه  مناسبات 
گوناگون  حوزه های  در  آن ها 
جمعیت  درصد   ۵۰ زنان  گفت: 
کشور را تشکیل می دهند، امروزه 
پیش  قرن  نیم  مانند  ما  زنان 
مانند  و  نیستند  خانه نشین  تنها 
گوناگون  فعالیت های  به  مردان 
 ... و  علمی  دانشگاهی،  اداری، 
حضور  اجتماع  در  و  می پردازند 
و  ایاب  برای  قشر  این  دارند. 
نقلیه  وسیله  نیازمند  خود  ذهاب 
هستند و بسیاری از آن ها توانایی 
ندارند. همچنین  خرید خودرو را 
هزینه های زندگی در شهری مانند 
یا  دانشجو  دختر  برای یک  تهران 
باالست  اندازه ای  به  زن  کارمند 
هزینه های  نمی تواند  فرد  این  که 
اینترنتی  تاکسی های  از  استفاده 
باعث  این  کند.  تقبل  نیز  را 
مردم  روی  اقتصادی  فشار  ایجاد 

دیگر،  سوی  از  همچنین  می شود. 
سیستم حمل و نقل عمومی ما نیز 
و  گسترده  صورت  به  نمی تواند 
کامل سرویس دهی کند.این شرایط 
است  متفاوت  کمی  مردان  برای 
خودروی  از  مجبورند  زنان  اما 

شخصی استفاده کنند.
مزایای  به  اشاره  با  وی 

گزینه ای  عنوان  به  موتورسیکلت 
مردم  تردد  برای  مناسب 
به خصوص زنان اظهارکرد: در این 
وسیله ای  موتورسیکلت  شرایط 
عمده ای  بخش  می تواند  که  است 
از مشکالت جابجایی زنان را حل 
کند. بسیاری از زنان نیز به استفاده 
از این وسیله نقلیه عالقمند هستند. 
اقتصادی  مشکالت  حل  به  این 
می کند.  شایانی  کمک  ترافیکی  و 
کمتری  هزینه های  موتورسیکلت 
نسبت به خودروی شخصی دارد، 
نیازمند جای پارک نیست و بهای 
خرید آن نیز به نسبت خودرو به 
همچنین  است .  پایین تر  مراتب 
موتورسیکلت به علت ویژگی های 
باال  مانور  توانایی  و  خود  خاص 
می تواند در شرایط سخت ترافیکی 

از معابر کم عرض نیز عبور کند.
موانع  به  اشاره  با  اسماعیلی 
استفاده  برای  زنان  روی  پیش 
برای  گفت:  نقلیه  وسیله  این  از 

نقلیه،  وسیله  این  از  زنان  استفاده 
برداشته  آن  به  مربوط  موانع  باید 
راه  سر  بر  مانع  اصلی ترین  شود. 
این موضوع این است که به زنان 
ماده  در  نمی شود.  داده   گواهینامه 
تخلفات  به  رسیدگی  قانون   ۲۰
که  است  شده  ذکر  رانندگی 
برای  رانندگی  گواهینامه   صدور 

مردان توسط نیروی انتظامی انجام 
می شود. این در شرایطی است که 
کرده  سکوت  زنان  درباره  قانون 
مورد،  همین  به  استناد  با  است. 
معتقدند  حقوقدانان  از  برخی 
برای  موضوع  همین  از  می توان 
با  برد  بهره  مذکور  قانون  اصالح 
مستقیما  قانون  در  اینکه  به  توجه 
زنان  به  نباید  که  موضوع  این  به 
گواهینامه موتورسیکلت  داد اشاره 
نشده است. می توان از این موضوع 
استفاده کرد و اصالحاتی در قانون 
انجام داد و ۵۰ درصد جامعه را از 

این امتیاز بهره مند کرد.
ترافیک  ارشد  کارشناس  این 
مثبت  پیامدهای  به  اشاره  با 
راکبان  جمع  به  زنان  شدن  اضافه 
االن  کرد:  تاکید  موتورسیکلت 
وقت این است که این موضوع در 
کشور ما اصالح شود. اگر برخی ها 
نگران مسئله پوشش زنان هستند، 
کاله کاسکت پوشش کاملی است. 

و  قوانین  به  ایرانی  زنان  همچنین 
مقید  ترافیکی  دستورالعمل های 
هستند و آن ها را رعایت می کنند و 
از این نظر نیز جای نگرانی وجود 

ندارد.
به عقیده این کارشناس ترافیکی 
پلیس  در  فعالیت  سابقه  که 
زنان  دارد،  هم  رانندگی  راهنمایی 
در رانندگی نسبت به مردان کمتر 
تخلف می کنند. حتی ممکن است 
ناوگان  در  زن  رانندگان  حضور 
باعث  کشور،  موتورسیکلت 
رعایت  به  مردان  بیشتر  توجه 
شود.  ترافیکی  مقررات  و  قوانین 
که  ما  موتورسیکلت های  فضای 
شامل  را  ما  کشته های  درصد   ۲۵
زنان  ورود  با  می تواند  شده است، 

بهبود پیدا کند.
به  نسبت  انتقاد  با  اسماعیلی 
موضوع  در  موجود  تناقض 
موتورسواری زنان گفت: این مورد 
ما  کشور  در  که  است  متناقضی 
زنان می توانند ترک موتورسیکلت  
آن  راننده  نمی توانند  اما  بنشنینند 
بوده  کج سلیقگی  یک  این  باشند. 
که باید اصالح شود. این موضوع 
ترافیک  به  مختلف  جهات  از 
وضعیت  همچنین  و  شهری 
اقتصادی مردم کمک خواهد کرد. 
باعث  موتورسیکلت  از  استفاده 
کاهش تعداد خودروهای شخصی 
ترافیکی  شرایط  تعدیل  به تبع  و 
همه  از  فراتر  شد.  خواهد  شهر 
حقی  موتورسواری  موارد،  این 
به  که  زنان  از  بسیاری  که  است 
آن عالقمند بوده اند از آن محروم 

شده اند.
فرمانده پیشـین پلیس راه کشور 
دربـاره زیرسـاخت های آموزشـی 
الزم بـرای آموزش موتورسـواران 
زن اظهـار کـرد: وقتـی ایـن قانون 
اصـالح شـود، متقاضیـان زیـادی 
آموزش هـای  تـا  دارنـد  وجـود 
مخصـوص موتورسـواری به زنان 
ارائـه دهنـد و آموزشـگاه های  را 
ایجـاد  بـا همیـن هـدف  خـاص 
یـا آموزشـگاه های  خواهنـد شـد 
و  خـاص  بخش هایـی  فعلـی 
ایجـاد  مـورد  ایـن  بـا  مرتبـط 

خواهنـد کـرد.

دختران زیرزمینی کابل اثر جنی نوردبرگ
جنی  نوشته ی  پسرانه  پوشش  در  افغانستان  دختران  پنهان  زندگی  کابل:  زیرزمینی  دختران  کتاب 
زنان  زندگی  به  است  آورده  ارمغان  به  خالقش  برای  بسیاری  جوایز  و  افتخارات  که  نوردبرگ 

افغانستانی ای می پردازد که برای داشتن زندگی 
انکار  را  مجبور هستند جنسیت خود  راحت تر 
کنند و مانند مردان لباس بپوشند و رفتار کنند. 
شمار  به  کارکشته  خبرنگاری  نوردبرگ  جنی 
می آید که روایتی قدرتمند و جذاب از زندگی 
لباس  که  می دهد  ارائه  دخترانی  سرنوشت  و 
مردانه می پوشند و در سطح شهر تردد می کنند. 
البته ناگفته نماند که چنین اقدامی در افغانستان 
سابقه ای دیرینه دارد و به عنوان »بچه پوش« از 
آن یاد می شود. کتاب دختران زیرزمینی کابل که 
به شرح چالش های این سبک زندگی می پردازد، 
به  قابل توجهی دارد که  شخصیت های زنده و 
کتاب جان می دهند. به عنوان مثال، آزیتا که خود 
نماینده ی مجلس محسوب می شود به ناچار بر 
دختر چهارم خود، نام مهران را می گذارد و مانند 
پسرها بزرگش می کند. زهرا نیز نوجوانی است 

که با مشکالت بلوغ دست و پنجه نرم می کند و حاضر نیست مانند دختران زندگی کند. شکریه بیست 
سال مانند مردان زندگی کرده است و اکنون سه فرزند دارد و ... .

این کتاب خواندنی و جذاب در چهار بخش اصلی تدوین شده و روایتی دردناک از زندگی زنانی 
است که به عنوان موجوداتی شوم و ننگ آلود به دنیا آمده اند و برای بقا در جامعه مانند مردان زندگی 
می کنند و در نهایت باز هم فرهنگ و جامعه آن ها را وادار می کند که به پستوهای خانه بازگردند و 

فقط به ازدواج و زایمان فکر کنند. در بخشی از کتاب دختران زیرزمینی کابل می خوانیم:
ساعت پنج صبح به زحمت از روی تشِک دراز و از بین بالش های بزرگ و پُرباری که وسط اتاق 

 پذیرایی پهن کرده است، بلند می شود. همین اتاق  پذیرایی، اتاق خواب هم هست.
قبل از آنکه برود سراِغ بچه ها و قبل از آنکه آن ها را برای کارِ امروز آماده کند، خاطراِت تصویرمانندی 
را در ذهنش مرور می کند و هدفش این است که پنج دقیقۀ خیلی خوب را از لحظات دیروز به یاد آورد 
و با همان افکار خوب، روح خود را هم بیدار کند. شاید آن لحظه ای که سخنرانی می کرد و هیچ کدام 
از وکالی پارلمان حرفش را قطع نکردند، یا لحظه ای که یکی از چهار دخترش نقاشی جدیدی به او 

نشان داد و چقدر زیبا بود! 
سپس از راهروی خانه عبور می کند و می رود تا چهار دخترش را که روی تختخواب های تاشو 
خوابیده اند و رویشان مالفه ای با عکس خرس معروِف پُو کشیده شده است بیدار کند. مهرانگیز و 
مهران معموالً سِر رفتن به دستشویی باهم دعوا می کنند. این دوقلوها مقداری ماست و ناِن مانده از 
دیروز باید بخورند. مهران صبحانه نخواهد خورد، ولی احتماالً یک لقمۀ کوچک، کوکِی قندی یا یک 
پیراهن مشکی کوتاه و روسری سفید روی موهای  با خودش می برد. سه دختِر بزرگ ترش  پرتقال 

ُدمِ اسبی خوشگلِشان می پوشند. 

تناقض در موتورسواری زنان، ترک نشینی آزاد، راندن ممنوع؟!

عکس

روانشناسی

بهترین رفتار با همسر 
در حضور دیگران

برای  جمع  در  همسران  محبت  ابراز  تابناک: 
در  اما  است،  غیرمعمول  امری  ما  از  بسیاری 
مقابل اخم و دعوایشان برایمان عجیب نیست. 
قرارگرفتن  انتقاد  مورد  ترس  از  زوجین  عمدتا 
نشدن،  جمع  سوژه  و  نشدن  خنده  مضحکه  یا 
پرهیز  جمع  در  همسرشان  به  محبت  ابراز  از 
نظر  از  به جمع  ابراز صمیمیت  آیا  اما  می کنند. 
شرعی گناه است و منعی برای آن وجود ندارد؟ 
در آیات و روایات منعی نسبت به رابطه عاطفی 
به  ابراز محبت  ندارد،  در حریم عمومی وجود 
اگر  اخالقی  نظر  از  عمومی  حریم  در  همسر 
در حد معمولی باشد چه کالمی و چه رفتاری 
باشد  از حد معمول  بیش  اگر  اما  ندارد،  مانعی 
از نظر اخالقی توصیه نمی شود و کاری ناپسند 

است.
چرا ابراز محبت زوجین غیر عادی است؟

علمی  هیات  عضو  قربان جهرمی  رضا  دکتر 
این  در  تحقیقات  و  علوم  دانشگاه  روانشناسی 
نابهنجاری ها  از  بسیاری  »مثل  می گوید:  باره 
سنتی  نگاه  و  زندگی  در  را  ریشه  می توان 
که  می کنیم  زندگی  جامعه ای  در  ما  دانست. 
با  اکثرا  پدرانشان  و  پدران  قبل  تا چندین سال 
اختالف  و  می کردند  زندگی  خود  خانواده های 
نظر و درگیری و بروز خشمی که در هر زندگی 
به دلیل زندگی در مجاورت هم،  پیش می آید، 

در  می رسید.  نزدیکان  و  فامیل  افراد  اطالع  به 
بیشتر مواقع به دلیل ریش سفیدی بزرگترها، این 
در جریان قرار گرفتن ها بیشتر هم می شد. یا به 
دلیل ازدواج در سن کم و نداشتن آگاهی کافی 
در مورد مهارت های زندگی و وابستگی دختر و 
پسر به خانواده هایشان که هنوز هم ادامه دارد، 
به اطالع والدین  اکثرا مشکالت درون خانواده 
فقدان  اصلی  می رسید.مشکل  جوان  زوج های 
آموزش های ضروری در این زمینه است؛ جایی 
که زن و شوهر اطالعات کافی و درست حتی 
راجع به جنسیت خود و شریک زندگی شان را 
حتی  عبارتی  به  و  نکرده اند  کسب  کودکی  از 
شناخت عمومی هم حاصل نشده، چه برسد به 

شناخت یک شخص خاص.«
اهمیت احترام زوجین در اجتماع

برخی از زوجین برای سوژه نشدن در جمع 
فامیل و دوستان شان، سعی می کنند در مالءعام 
به همسرشان توجهی نکنند و با آن ها مانند غریبه 
رفتار کنند، برخی هم از آن ور بوم افتاده اند و حتی 
ممکن است به همسرشان در جمع بی احترامی 
در  »همسرم  می کرد:  تعریف  خانمی  کنند.  هم 
چندین  حتی  ندارد.  من  با  خوبی  رفتار  جمع 
است  کرده  من  با  تندی  رفتار  بقیه  جلوی  بار 
آن  با  بی احترامی خجالتم می آید  آن  از  بعد  که 
جمع رو به رو شوم.« دکتر رضا قربان جهرمی، 
در مورد اهمیت احترام زوجین در حضور بقیه 
از  که  زخمی  و  روانی  »آسیب  می گوید:  افراد، 
پیکره  بر  ناشایست در حضور جمع  رفتار  یک 
از  عمیق تر  مراتب  به  می شود،  وارد  شخصیت 
آن است که همین مورد در خفا رخ دهد. حتی 
اگر طرف مقابل متوجه رفتار ناپسند خود شود 
بگیرد،  پیش  در  را  اصالحی  و  خواهی  عذر  و 
ناظر  افراد  اذهان  از  مورد  این  کردن  طرف  بر 
بازخورد های  و  قضاوت ها  دیگر  است.  دشوار 
که   ... و  تمسخر  و  کنایه  و  نیش  مانند  کالمی 
در  همسر  به  احترام  بنابراین  دارد؛  خود  جای 
غربی  رسانه های  دارد.«  زیادی  اهمیت  اجتماع 
در نشان دادن صمیمیت زوجین به شکل افراطی 
از آن طرف بام افتاده اند؛ اما منظور ما از کنار 
همسر بودن و احترام گذاشتن به او بدین معنا 
حریم  هیچ  و  بچسبید  همسرتان  به  که  نیست 
خصوصی برای یکدیگر باقی نگذارید، بلکه با 
کار های ساده ای مانند تعارف کردن میوه و غذا 
به او، کنارش نشستن، با احترام خطابش کردن، 
و  او  به  کردن  نگاه  حتی  صحبت هایش،  تایید 
نوعی  جمع  در  او  به  زدن  عاشقانه  لبخند های 

احترام به حساب می آید.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات 
ما در حال گذار  باره می گوید: »جامعه  این  در 
به  شدیدی  نیاز  است.  مدرنیته  به  سنت  از 
که  چرا  دارد.  وجود  همسران  روابط  در  تغییر 
ارکان  به  آسیب  به  منجر  که  مهمی  دالیل  از 
و  آگاهی  نداشتن  می شود،  خانوادگی  زندگی 
مقابل هم  نادرست زوجین در  انجام رفتار های 
هست.  دیگران  حضور  و  اجتماعی  روابط  در 
در  مرد  و  زن  مقام  پیرامون  کمپین هایی  باید 
نقش همسری و ابراز عالقه به هم به عنوان یک 
شود.  تشکیل  امروزی  و  دینی  انسانی،  ارزش 
البته موضوع دیگری هم که نیاز به اصالح دارد 
تفکیک روز پدر و مادر از روز زن و مرد است. 
برای  بهانه ای  بودن  به  شایانی  کمک  می تواند 
به  ابراز عالقه و محبت  به منظور  الگویی  ارائه 

همسران باشد.«

معرفی کتاب

حجاب  تعریف  نوشت:  اعتماد 
»حجاب  تعریف  همان  قانون  در 
رساله های  در  که  است  شرعی« 
می شود  دیده  تقلید  مراجع 
)پوشش تمام بدن غیر از صورت 

و دست ها(. مجازات تعریف شده 
نکردن  رعایت  برای  قانون،  در 
همان حدود حجاب شرعی است. 
لذا نمایش »حتی یک تار مو« هم 
مفاهیمی  و  است  قانون  ُمر  نقض 
مبنای  عرفی«  »حجاب  مانند 

حقوقی ندارد.
مدافعان  استدالل  بزرگ ترین 
پذیرش  که  قوانینی  و  سیاست ها 
مانند  ندارند  جامعه  در  گسترده 
است  این  شرعی،  حجاب  قانون 
را  همین  اگر  کن  »تصور  که 
پاسخ  در  می شد؟!«  چه  نداشتیم 
به این نتیجه محیرالعقول و بی پایه 
»برهنگی«  جامعه  در  که  می رسند 

سکه رایج می شود!
قانونگذاری عرصه  و  حکمرانی 
سست  پیش فرض های  و  آرزوها 
کرده ایم  وضع  قانونی  اگر  نیست. 
اعمال  و  رعایت  می دانیم  که 
دامن  قانون«  »ابتذال  به  نمی شود، 
زده ایم. برای رسیدن به »حاکمیت 
هر  مسلم  ملزومات  از  که  قانون« 
نوع ثبات و پیشرفت است، قانون 

اگر  شود.  اعمال  باید  شده  وضع 
نداریم،  را  قانون  اعمال  قدرت 
قانون  که  است  این  دلیلش  شاید 

اشکال دارد و باید اصالح شود.
باید  قانونگذاران  و  کارگزاران 

با وجود فشار در سایه  نشستگاِن 
قانون  اصالح  شهامت  هزینه زا، 
دولت-ملت  شکاف  کاهش  و 
در  که  همان طور  باشند.  داشته  را 
بالتکلیفی  دیده ایم،  اخیر  ماه  دو 
و  است  خسارت بار  بی عملی  و 
می کند.  مضمحل  را  مشروعیت 
قانون،  اعمال  سیاست  حوزه  در 
یا  ارشاد«  »گشت  به  سیاستگذار 
اجتماعی/ امنیت  »پلیس  همان 
است.  رسیده  اخالقی/عمومی« 
شد،  استدالل  که  همان طور 
شرعی/ حجاب  که  می دانیم 
قانونی به صورت گسترده رعایت 
نمی شود و لذا این قانون به تجربه، 

قابل اعمال نیست.
حجاب عرفی هم تعریف دقیقی 
ندارد. لذا »گشت ارشاد« در واقع 
وظیفه اش نه اعمال قانون حجاب 
شرعی، بلکه برخورد با ناهنجاری 
است.  بوده  زننده  پوشش های  و 
می دانیم که گشت ارشاد به دالیل 
واضحی پروژه ای شکست خورده 
و مخرب برای جامعه بوده است. 

حجاب  اعمال  توان  ارشاد  گشت 
حدود  و  حد  ندارد،  را  شرعی 
مشخص و اعالم شده ای هم برای 
عفت  رعایت  یا  عرفی«  »حجاب 
عمومی وجود ندارد. لذا راه برای 
سلیقه ای  و  غیراستاندارد  برخورد 
باز می شود. همچنین، نوع برخورد 
ون  به  زور  با  ارعاب،  تحقیرآمیز، 
پاسگاه  به  شهروندان،  انداختن 
ارشادهای  تعهد گرفتن و  بردن و 
با  تناسبی  هیچ  بی اثر  وضوح  به 
و  ندارد  متمدن  حاکمیت  یک 
وهن نظام و اسالم بوده است. از 
سیاست »پیامک کشف حجاب در 
خودرو« که از مصادیق بارز ابتذال 
قانون است هم الزم نیست بیشتر 

بگوییم!
فوق الذکر  بالتکلیفی  از  بخشی 
و  راهکار  که  است  دلیل  این  به 
اصالح  برای  روشنی  راه  نقشه 
»قانون حجاب شرعی« و »سیاست 
سوال  ندارد.  وجود  قانون«  اعمال 
از  که  است  این  مطرح  کلیدی 
عفاف  و  با حجاب  اصولی  لحاظ 
ارزش های  کنیم؟  چه  جامعه  در 
اعتقادی و فرهنگی ما چه می شود؟
اول  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در 
بایـد بـه ایـن درک برسـیم کـه ما 
تافتـه جـدا بافتـه نیسـتیم. جوامع 
دیگـر هـم به فکـر عفـت عمومی 
و سـالمت روانـی جامعه هسـتند. 
لـذا در مرحلـه اول جـا دارد یـک 
ارزیابـی اساسـی از تجربـه دیگـر 
جوامـع در برخـورد بـا ناهنجاری 
داشـته  زننـده  پوشـش های  و 
قانونگـذاری  حـوزه  در  باشـیم. 
می کننـد  چـه  قانـون  اعمـال  و 
چگونـه  تجربـه  آن  ارزیابـی  و 

می توانـد بـه مـا کمـک کنـد؟
خیلی از کشورهای دنیا، از شرق 
عمومی  عفت  قوانین  غرب،  تا 
غربی  کشورهای  بیشتر  در  دارند. 
ممنوعیت  به  محدود  قوانین  این 
است.  عمومی  انظار  در  برهنگی 
برخی موارد جزیی تر شده اند،  در 
لباس های  برابر  در  قانون  مثال 
برخی  مدارس  در  بدن نما  و  تنگ 

قوانینی  یا  امریکا  ایالت های 
اماکن  برخی  در  تردد  برای  که 
بدن  اعضای  از  مشخصا  عمومی، 
که الزم است پوشیده باشند، اسم 
این  همه  مبنای  قضا  از  می برد. 
ادبیات  همان  غرب  در  قوانین 
عفت  کردن  »جریحه دار  ماست: 

عمومی«!
در  می توان  را  ارزیابی  این 
و  فرهنگ  که  مسلمان  کشورهای 
دارند،  ما  به  نزدیک تر  ارزش های 
امارات  و  قطر  در  مثال  داد.  انجام 
در اماکن عمومی و پاساژها تابلوی 
هشداری وجود دارد برای توصیه 
پیدا  و  عفیف  لباس  پوشیدن  به 
نبودن شانه ها و زانوها و حتی مرد 
و زن اجازه لمس دست همدیگر 
در  ندارند.  را  عمومی  انظار  در 
از  اندونزی  و  مالزی  و  تونس 
مراکز  در  می خواهند  خارجی ها 
و  پوشیده  لباس  غیرتوریستی 
حوزه  در  باشند.  داشته  عفیف 
یا جریمه  اعمال قانون هم عموما 
نقدی دارند یا بررسی در محکمه 
و تشخیص قاضی بر مبنای عرف 
جامعه که مجازات جریمه نقدی و 
در موارد حاد حکم زندان دارد. اما 
نکته کلیدی اینکه حدودی که باید 
رعایت شود واضح و تعریف شده 
و مورد پذیرش عموم جامعه قرار 

گرفته چون عرف جامعه است.
و  نیستیم  بافته  تافته جدا  ما  لذا 
خطاهای  و  سعی  با  نیست  الزم 
کنیم.  بازاختراع  را  چرخ  پرهزینه 
همچنین که قرار نیست از الگوی 
بلکه  کنیم،  پیروی  کشورها  دیگر 
به  رسیدن  برای  آنها  تجارب  از 
بیاموزیم.  خودمان  بومی  الگوی 
مساله  »با  سوال  به  پاسخ  برای 
دو  در  اقدام  کنیم؟«  چه  حجاب 
سطح  در  است.  متصور  سطح 
بر  قانون  اصالح  قانونگذاری، 
میان  توازن  به  رسیدن  مبنای 
آرمان ها و عرف جامعه به صورتی 
که قانون قابل اجرا و اعمال باشد 
در  ثبات  و  قانون  حاکمیت  به  و 

کشور کمک کند.

با مساله حجاب چه کنیم؟
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