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صفحه 3

همه ماجرای کرونا ،مرگ نیست!

تیشه به ریشه دانشگاه میبد!

صفحه 4

صفحه 4

آزادی اجتماعات

قربانی هشتکپرانی!
یک ــی از انتقادات ــی ک ــه هم ــواره ب ــه حکمران ــان
جمهـــوری اســـامی وارد میشـــده و بـــه ویـــژه
مـــورد مطالبـــه جماعـــت روشـــنفکر بـــوده آن
اســـت کـــه چـــرا بـــا تفســـیری انقباضـــی از
اصـــل بیســـت و هفتـــم قانـــون اساســـی ،حـــق
مـــردم بـــر اعـــام اعتراضاتشـــان از طریـــق
اجتماع ــات و تظاه ــرات ب ــه ط ــور شایس ــته ب ــه
رســـمیت شـــناخته نشـــده اســـت؟
پاس ــخ مس ــئوالن ام ــر ای ــن اس ــت ک ــه برخ ــورد
بـــاز بـــا ایـــن اصـــل باعـــث مـــی شـــود تـــا
افـــراد خرابـــکار و مـــزدوران دشـــمن بـــا نفـــوذ
در ص ــف معترضی ــن دس ــت ب ــه طی ــف متنوع ــی
از جنایـــات اعـــم از اقـــدام علیـــه تمامیـــت
جســـمانی افـــراد ،احـــراق و تخریـــب گســـترده
امـــوال عمومـــی یـــا غـــارت آنهـــا و گســـترش
شـــدید تـــرس و ناامنـــی در جامعـــه بزننـــد.
اگرچـــه ایـــن پاســـخ ،شـــاید توجیـــه گـــر از
کار انداخت ــن اص ــل  27نباش ــد ام ــا ح ــق ای ــن
اس ــت ک ــه نم ــی ت ــوان آن را ب ــه ط ــور کام ــل
ه ــم نادی ــده گرف ــت و تجرب ــه خرابکاریه ــای
متعـــدد و اقدامـــات غیرمســـالمتآمیز در
اغتشاشـــات را نادیـــده گرفـــت؛ لـــذا بـــه
نظـــر مـــی رســـد هـــر اقـــدام قانونـــیای
کـــه حاکمیـــت بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن نـــوع
جنایتـــکاران انجـــام میدهـــد در جهـــت
صیانـــت از ایـــن حـــق بایـــد ارزیابـــی شـــود و
مـــورد حمایـــت ویـــژه قـــرار گیـــرد تـــا فضـــا
بـــرای برپایـــی اجتماعـــات و تظاهـــرات ســـالم
بـــرای عامـــه شـــهروندان مهیـــا شـــود.
مــا اگــر تردیــد داریــم کــه ســه جــوان محکــوم
ب ــه اع ــدام واقع ــا مرتک ــب جنای ــات من ــدرج در
احکامش ــان ش ــدهاند آن بح ــث دیگ ــری اس ــت؛
امـــا اگـــر اطمینـــان داریـــم کـــه مرتکـــب آن
جرایـــم شـــدهاند ،حمایـــت از آنـــان و هشـــتگ
پرانیهایمـــان در ایـــن جهـــت ،شـــاید معنایـــی
جـــز ایـــن نداشـــته باشـــد کـــه بـــه مصـــاف
آزادی اجتماعـــات و راهپیماییهـــا رفتهایـــم.
هیـــچ دولتـــی جنایـــت و خرابـــکاری و آســـیب
بـــه امـــوال عمومـــی را جزئـــی از حـــق
تظاهـــرات و راهپیمایـــی محســـوب نمیکنـــد
و ورود مـــا در محکـــوم کـــردن عدلیـــه در
چنیـــن پروندههایـــی چـــراغ ســـبز نشـــان
دادن بـــه مســـئولین اســـت بـــرای امتـــداد
رونـــد ســـابق در جهـــت محـــدود کـــردن
اجتماعـــات و عقبنشـــینی در برخـــورد قاطـــع
بـــا افـــرادی کـــه بـــا جنایاتشـــان بـــه نوعـــی
آزادی دیگـــران را ســـلب کردهانـــد.

صفحه 2

«نگاه قاطبه مسئولین میبد به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با الابالیگری»

دغدغه دست چندم!
جناب حجت االسالم والمسلمین محمدرضا حسینی زاده

بــی گمــان درگذشــت ســیدمحمد هــادی عزیــز ،قلــب شــما را بــه درد آورده ،هــر چنــد بــه لطــف مأنــوس بــودن بــا قــرآن کریــم ،صبــر را پیشـهی
خــود ســاخته و بــر صــاح خــدا ،ســر تعظیــم فــرو آورده ایــد .رســم روزگار اســت کــه بارهــا و بارهــا همــه را بــه چنیــن آزمونهــاي ســختی
میآزمایــد ،ایــن فقــدان بــزرگ را صمیمانــه تســلیت گفتــه و همچنــان ســربلندی و شــکیباییتان را در ایــن کارزار از ایــزد منــان خواســتاریم .باشــد
کــه روح بلنــد ایــن عزیــز از دســت رفتــه در جــوار شــهدای کربــا و بــه خصــوص شــهید نوجــوان کربــا ،حضــرت قاســم بــن الحســن(ع) محشــور
و مأنــوس باشــد.
هیئت تحریریه ماهنامه حائر و پایگاه خبری میبدما
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«نگاه قاطبه مسئولین میبد به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با الابالیگری»

دغدغه دست چندم !

لــزوم پوشــش زن در برابــر مــرد نامحــرم ،یکــی از مســائل مهــم اســامی اســت کــه در قــرآن کریــم بــه آن تصریــح شــده و همــه فقهــای اســامی ،در واجــب بــودن آن اتفــاق نظــر دارنــد .حجــاب زن
از آن نظــر اهمیــت دارد کــه نــه تنهــا حافــظ اخــاق و تجســم تقــوا و عفــت در ســطح جامعــه اســت ،بلکــه وجــود چنیــن حکمــی در اســام ،نوعــی بزرگداشــت زن مســلمان و محفــوظ نگهداشــتن
وی از نــگاه هــای مــردان اســت .امــا در راســتای صیانــت از ایــن واجــب الهــی عوامــل مختلفــی در جامعــه بایــد بــه اتفــاق هــم فعالیــت کننــد کــه نقــش مســئولین و متولیــان امــر در ایــن محــور بــی
شــک بســیار پــر رنــگ و موثــر اســت .نوشــتار زیــر بــه قصــه پــر غصــه بــی خیالــی مســئولین نســبت بــه موضــوع حجــاب و عفــاف در میبــد مــی پــردازد:
در حالــی تابســتان گــرم را تجربــه مــی کنیــم کــه
کرونــا ،ســبک زندگــی همــه مــا را دســتخوش
تغییــر کــرده اســت ،ویروســی کــه توانســت در عــرض
چندیــن مــاه آداب و رســوم ریشــه دار مــا را دگرگــون
کنــد.
بــه گــزارش حائــر؛ هــر چنــد
بــا قــوت و ضعــف در میــدان
مبــارزه بــا کرونــا دچــار
دگرگونــی هــای زیــادی در
ایــن چنــد مــاه اخیــر بــوده
ایــم ،امــا چــه مــردم و چــه
مســئولین نشــان دادنــد کــه
بــا همدلــی و توافــق بــر ســر
ســامت جســمی افــراد جامعــه
مــی تــوان حرکــت هــای
بســیار خوبــی را انجــام داد و
بــه نتایــج خوبــی نیــز رســید.
ورود همــه ارگان هــا و جریــان
هــای دولتــی ،صنعتــی،
فرهنگــی و تشــکل هــای
مختلــف در ایــن عرصــه و
انجــام فعالیــت هــای میدانــی
و نــه صرفــ ًا شــعاریبنری؛
نتیجــه های درخشــانی داشــت
کــه ســوای از نقــاط ضعفــی
کــه بــه دالیــل مختلــف وجــود
داشــت ،تجربهــی گرانبهایــی
را بــرای مــا بــه ارمغــان آورد.
تجربــه ای کــه نشــان داد
زمانــی کــه همگــی دســت در
دســت هــم بدهیــم و علــی
رغــم دیدگاههــای مختلــف حــول یــک محــور واحــد
یعنــی ســامت مــردم جمــع بشــویم مــی توانیــم
کارهــای بزرگــی را انجــام بدهیــم.
امــا امســال از  ۲۱تیرمــاه در حالــی وارد هفتــه حجــاب
و عفــاف مــی شــویم کــه سالهاســت ویــروس بــی
عفتــی ،بــی حجابــی و بــی حیایــی ســبک زندگــی
مــا را دســتخوش تغییــرات نامیمونــی کــرده اســت.
ویروســی کــه ذره ذره در ســایه غفلــت متولیــان
ســامت روانــی جامعــه بــه شــریانهای حیاتــی شــهر
نفــود و از ســاده لوحــی و بعضــ ًا همراهــی بعضــی
از همیــن متولیــان حداکثــر ســوء اســتفاده را کــرد
و چــراغ خامــوش ،بدنــه ســالم شــهر را بــه تعفــن
گنــاه کشــاند .شــهر زیبــا و ســالم میبــد از یــک شــهر
نمونــه مذهبــی بــا افتخــارات درخشــان در مبــارزات
علیــه همیــن ویــروس در ابتــدای انقــاب و بعــد از
آن در دفــاع مقــدس بــه یــک شــهر بیمــار و عفونــت
زده و بــه قولــی پاریــس کوچــک ابتــذال تبدیــل شــد
و بیمــاری بــه حــدی پیشــرفت کــرده کــه مســئولین
را نیــز از تبعــات و تلفــات وحشــتناک خــود در بهــت
فــرو بــرده اســت.
دالیــل متنوعــی از عــدم نظــارت بــر بــازار پوشــاک
گرفتــه تــا فضــای مجــازی ،کوتاهــی خانــواده هــا،
غفلــت از گزینــه مهــم پــرورش اســامی در آمــوزش و
پــرورش ،تقویمــی شــدن اهمیــت حجــاب و بســیاری
دیگــر از مســائل موجــب اشــاعه و شــیوع ایــن

ویــروس شــده کــه طبیعت ـ ًا صنعتــی شــدن میبــد و
ورود خــورده فرهنــگ هــای مختلــف و گاهـ ًا متضــاد
بــه شهرســتان ،از جملــه مســائل مهــم در ایــن محــور
بــوده اســت.

نامگــذاری مــی شــود ،اثرگــذار باشــد ،از ســال هــا
پیــش ایــن معضــل حــل شــده بــود ،کاری کــه دقیقــا
در محــور مبــارزه بــا کرونــا انجــام ندادیــم و بــا آن
بــه صــورت عملیاتــی و ممتــد برخــورد شــد.

متاســفانه مســئولین ذیربــط و ارگان هــای  ۲۶گانــه ایــن موضــوع بــه راحتــی نشــان مــی دهــد کــه
متولــی حجــاب و عفــاف نیــز کــه ادارات ،نهــاد هــا اولویــت هــا بــرای مســئولین و دســتاندرکاران
و ســازمان هــای وابســته بــه آنهــا در میبــد فعالیــت ذیربــط اصــا مشــخص نیســت ،نــه تنهــا موضــوع
دارنــد ،نــه تنهــا ایــن موضــوع را بــه عنــوان مســئله فرهنــگ کــه حجــاب و عفــاف از شــاخه هــای پــر
ای حیاتــی فــرض
رنــگ و مهــم
نکــرده انــد ،بلکــه
آن اســت کــم
ســوت زنــان از
اهمیــت تلقــی
کنــار آن عبــور
شــده ،بلکــه در اوج
کــرده و نهایــت
همیــن اشــتباه راهبــردی در گلــوگاه کار
حساســیت نیــز بــه
حمیــت خــود را در
آن نگاهــی نقطــه
فرهنگــی ،موجــب بــار شــدن بســیاری
مســئله حجــاب و
ای و هفتــه ای
از مشــکالت در دادگســتری ،دادســتانی،
عفــاف بــه عنــوان
مــی شــود .همیــن
معاضــدت خانــواده و دیگــر ارگان هــا و
درمــان قطعــی و
اشــتباه راهبــردی
توصیــه شــده
در گلــوگاه کار
ســازمان هــا شــده اســت و مــا ناگزیــر از
ی ایــن ویــروس
فرهنگــی ،موجــب
تحمــل هزینــه و تلفــات بیشــتر در جاهایــی
محــدود بــه روابــط
بــار شــدن بســیاری
هســتیم کــه ریشــهی آن را در بــی توجهــی
عمومــی هــای
مشــکالت
از
ســازمان خــود و
در دادگســتری،
بــه مســائل بــی حجابــی و بــی عفتــی و
اقداماتــی بنــری
د ا د ســتا نی ،
ولنــگاری آبیــاری کــرده ایــم.
و تبلیغاتــی کــرده
معاضــدت خانــواده
انــد کــه طبیعتــ ًا
و دیگــر ارگان هــا و
اگــر قــرار بــود
ســازمان هــا شــده
ایــن کارهــای
اســت و مــا ناگزیــر
لحظــهای ،کــه در
از تحمــل هزینــه و
فعالیــت هــای فرهنگــی یکــی از کماثرتریــن کارهــا تلفــات بیشــتر در جاهایــی هســتیم کــه ریشــهی آن

را در بــی توجهــی بــه مســائل بــی حجابــی و بــی
عفتــی و ولنــگاری آبیــاری کــرده ایــم.
بایــد گفــت ویــروس کرونــا را جــدی گرفتیــم و بــه
انــدازه ای کــه جــدی گرفته شــد و هــر فــرد و گروه و
ســازمانی بــه صــورت جهــادی
پــای کار آمــد ،نتایــج درخشــان
آن را دیدیــم و امــروز بــا اینکــه
دوبــاره وضعیــت خوبــی نیــز
نداریــم ،بــاز امیدواریــم و بــرای
قطــع زنجیــره بیماری جســمی
جامعــه تــاش مــی کنیــم ،کــه
خواســتن ،توانســتن اســت؛ امــا
ویــروس بــی حیایــی و بــی
عفتــی را جــدی نگرفتــه ایــم
در نتیجــه هــر فــرد و ســازمان
و ارگانــی کــه بــا شــانه زیــر
بــار خالــی کــردن و بــه گــردن
دیگــران انداختــن و کوتاهــی
کــردن ،ســهم خــود از مبــارزه
بــا ایــن ویروســی کــه بــای
روح و روان جامعــه شــده را
پرداخــت نکــرده در تبعــات
ناشــی از آن هــم بــه همــان
انــدازه شــریک اســت و در یک
جملــه بایــد گفــت :نخواســتن،
نتوانســتن اســت!
آمــار ازدواج هــای بــه طــاق
محضــری رســیده کــه بــر
ســر میــزان آن همیشــه بحــث
و جــدل بــوده ،آمــار طــاق
هــای بیشــمار عاطفــی کــه
هیــچ کــس بــه روی خــود
نمــی آورد ،آمــار مزاحمــت هــا ،تجاوزهــا و امنیــت
مالــی و روانــی از دســت رفتــه و مــوارد متعــددی
از مســائل حاشــیه ای کــه نیــازی بــه بیــان آنهــا
نیســت ،مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از بــی حجابــی
و بــی عفتــی در جامعــه نشــئت مــی گیــرد ،و
عامــل ایــن بــی حجابــی و بــی حیایــی را فقــط
در کــم کاری هــا و بــی خیالــی هــا بایــد جســتجو
کــرد .البتــه مــا ســردرگمی و غافلگیــری مســئولین
فعلــی شهرســتان را در مواجهــه بــا ایــن حجــم از
مشــکالت ســربازکرده و نمایــان شــده را درک مــی
کنیــم مشــکالتی کــه بعضــ ًا میــراث شــوم و کــم
کاری مســئولین گذشــته بــوده اســت .امــا ادامــه
همــان روش هــای مبــارزه ســنتی و ناکارآمــد
گذشــته در ایــن برهــه از وضعیــت بحرانــی میبــد
را بــه هیــچ وجــه نمــی تــوان برتابیــد.
گفتنــی اســت شهرســتان اردکان در نمــودی از ایــن
مشــارکت ،بــا ورود دادســتانی ایــن شهرســتان و
درخواســت از مــردم جهــت همــکاری در مبــارزه بــا
مســائل منافــی عفــت عمومــی ،بــه نوعــی جلــوی
از بیــن رفتــن احــکام اســامی و عــرف و فرهنــگ
بومــی اردکان را تــا حــدودی گرفتــه اســت ،هــر چنــد
کافــی نیســت ،امــا از بــی تحرکــی و دســت روی
دســت گذاشــتن طبیعتــا بــه مراتــب بهتــر اســت و ای
کاش ســکوت و ســکون تلــخ مســئولین میبــدی نیــز
شکســته مــی شــد .
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رعایت عفاف و حجاب؛

قانونی که به درستی اجرا نمیشود
محمد ساعتساز یزدی /کارشناس امور فرهنگی دانشگاه میبد

انتخاب مجدد آیت ا ...اعرافی
به عنوان مدیر حوزه های علمیه کشور
در جلســه شــورای عالــی حوزههــای
علمیــه ،آیــت ا ...اعرافــی بــه عنــوان
مدیــر حوزههــای علمیــه انتخــاب شــد.
در جلســه شــورای عالــی حــوزه هــای علمیــه
بــا حضــور اعضــای ایــن شــورا کــه در دفتــر
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم برگــزار
شــد ،آیــت ا ...علیرضــا اعرافــی بــه مــدت
چهــار ســال دیگــر بــا اتفــاق آرای همــه
اعضــای شــورای عالــی حوزههــای علمیــه بــه
عنــوان مدیــر حوزههــای علمیــه انتخــاب شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش همچنیــن در ایــن جلســه
آیــتا ...ســید هاشــم حســینی بوشــهری نیــز
بــه اتفــاق آراء بــه عنــوان دبیــر شــورای عالــی
حوزههــای علمیــه و آیــت ا ...جــواد مــروی بــه
عنــوان دبیــر دوم ایــن شــورا انتخــاب شــدند.
حجــت االســام و المســلمین رحیمیــان
نیــز بــه عنــوان مســؤول دبیرخانــه شــورای
عالــی حــوزه هــای علمیــه انتخــاب شــد.

انتخاب نماینده تفت و میبد به عنوان عضو
کمیسیون اصل نود مجلس
دکتــر ســید جلیــل میرمحمــدی بــه عنــوان
نماینــده کمیســیون بهداشــت و درمــان در
کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس انتخــاب شــد.
نشســتی بــا هــدف تشــکیل کارگــروه جهــت تعیین
اولویــت هــای کمیســیون بهداشــت و درمــان و
کمیتههــای تخصصــی برگــزار و عبدالحســین
روح االمینــی ،ســید جلیــل میرمحمــدی ،مســعود
پزشــکیان ،علــی اصغــر باقــرزاده ،رضــا آریانپــور
 ،فاطمــه محمدبیگــی و مرکــز پژوهــش هــای
مجلــس بــه عنــوان اعضــای آن انتخــاب شــدند.
اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان در راســتای
اجــرای بنــد  ۱مــاده  ۴۴آییــن نامــه داخلــی مجلس
شــورای اســامی ســید جلیــل میرمحمــدی را بــا
اکثریــت آراء بــه عنــوان نماینــده ایــن کمیســیون
در کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس انتخــاب کردنــد.

مقولــه حجــاب و عفــاف بــه بلنــدای تاریــخ قدمــت
دارد کــه در ادوار مختلــف تاریخــی و ادیــان
یکتاپرســت نیــز بــه آن پرداختــه شــده اســت.
بــه نظــر مــن در اولیــن قــدم بایــد بــه ایــن نکتــه
توجــه داشــت کــه حجــاب و عفــاف منحصــرا در
مــورد زنــان نیســت و شــامل مردهــا هــم مــی شــود؛
اولیــن اشــتباه مــا ایــن اســت کــه متاســفانه تعریــف
دقیــق و خوبــی از حجــاب نداریــم .یعنــی بــه دنبــال
فهــم واقعیــت نرفتــه ایــم و بیشــتر درگیــر تبلیغــات
مثبــت و منفــی در رابطــه بــا ایــن مقولــه بــوده و
الگــو بــرداری کــرده ایــم .بایــد در نظــر داشــت کــه
مــا بــا دو مفهــوم کلیــدی «حجــاب» و «عفــاف»
روبــرو هســتیم کــه بایــد بدانیــم ایــن دو مفهــوم بــا
هــم متفــاوت هســتند و در عیــن تفــاوت در معنــا،
در کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد.
حجــاب و عفــاف هرچنــد در معنــای بازداشــتن
و ایجــاد مانــع ،مفهومــی یکســان دارنــد ،امــا
عفــاف ناظــر بــه صفــت درونــی و بازداشــتن
غرایــز و تمایــات ســرکش نفــس حیوانــی و
شــهوانی اســت .حــال آن کــه حجاب بــه مفهوم
ایجــاد پوشــش در برابــر نامحرمــان اســت .بــه
ایــن نکتــه بایــد اشــاره کــرد کــه حجــاب
داشــتن اکتســابی امــا عفــت و عفیــف بــودن
امــری ذاتــی اســت کمــا اینکــه از داســتان آدم
و حــوا در قرآن(آیــه  21ســوره اعــراف) بــر
مــی آیــد کــه وقتــی بــه آن درخــت ممنوعــه
نزدیــک و از آن تنــاول کردنــد ،پوشــش خــود
را از دســت داده و بالفاصلــه بــا بــرگ درختــان
خــود را پوشــانیدند .ایــن از عفــت سرچشــمه
مــی گیــرد .حــال چــرا امــروزه انقــدر فاصلــه
پیــدا کــرده ایــم؟
آن چیــزی کــه ایــن روزهــا در جامعــه مــا
بــه کــرات دیــده و شــنیده میشــود تشــویق
دختــران بــه اســتفاده از حجــاب کامــل (چــادر)
اســت کــه صــد البتــه ایــن امــر مــورد تاییــد
میباشــد امــا متاســفانه جــای خالــی عفــاف
و آمــوزش آن بــه نوجوانــان و جوانــان بیشــتر
احســاس میشــود .دختــر جامعــه مــن در صورتــی
میتوانــد خــود را محجبــه معرفــی کنــد کــه
رعایــت کلیــه موازیــن اخالقــی و آنچــه کــه ســر
کــردن یــک چــادر از دختــر مســلمان میخواهــد،
را کــرده باشــد.
در مقابــل نیــز افــرادی هســتند کــه ادعــای عفــاف
کــرده و بــا تعابیــری مثــل «قلــب مــن پــاک اســت»
بیــن عفــاف و حجــاب رابطــه ای قائــل نیســتند ،و
حجــاب را رعایــت نمــی کننــد ،بایــد توجــه داشــته
باشــند کــه درون پــاک ،بیرونــی پــاک مــی پرورانــد
و هرگــز قلــب پــاک ،موجــب بــارور شــدن میــوه
ناپــاک بدحجابــی نخواهــد شــد.
در کنــار آیــات ،روایــات و احادیــث متعــددی کــه در
ایــن رابطــه وجــود دارد بایــد ایــن نکتــه را یــادآور
شــوم کــه در جامعــه مــا قوانینــی در جهــت برخــورد
بــا بــی حجابــی یــا بدحجابــی وضــع شــده از جملــه
مهمتریــن آن مــاده  638قانــون مجــازات اســامی
اســت .کــه متاســفانه ماننــد بســیاری از قوانیــن
دیگــر در جامعــه مــا بــه خوبــی و بــه طــور کامــل
اجــرا نمــی شــود.
در تبصــره ایــن مــاده آمــده اســت  « :زنانــی
کــه بــدون حجــاب شــرعی در معابــر و انظــار
عمومــی ظاهــر شــوند بــه حبــس از ده روز تــا

دو مــاه و یــا از پنجــاه هــزار تــا پانصــد هــزار
ریــال جــزای نقــدی محکــوم خواهنــد شــد » .بــا
اینکــه مشــخص اســت تقييــد عنــوان حجــاب بــه
وصــف (شــرعی) بــودن داللــت بــر آن میکنــد
کــه مرجــع تعريــف حجــاب مــورد نظــر قانــون،
شــارع مقــدس و فقــه امامیــه اســت امــا بــا توجــه
بــه تعریــف حــدود حجــاب شــرعی کــه در فقــه
امامیــه بــر ســر آن اجمــاع شــده ،آن اســت کــه
تمــام بــدن زن بــه جــز صــورت (وجــه) و کــف
دســتان (کفیــن) ،در حکــم عــورت اســت و زن
بايــد آن را از ديــدگان بيگانــه بپوشــاند .آیــا
شــاهد رعایــت ایــن امــر و توجــه آن از ســوی
مراجــع ناظــر هســتیم؟
در عیــن حــال بایــد بــه ایــن مهــم توجــه داشــت

در کنــار آیــات ،روایــات و احادیــث
متعــددی کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد،
در جامعــه مــا قوانینــی در جهــت برخــورد
بــا بــی حجابــی یــا بدحجابــی وضــع
شــده کــه از جملــه مهمتریــن آن مــاده
 638قانــون مجــازات اســامی اســت.
کــه متاســفانه ماننــد بســیاری از قوانیــن
دیگــر در جامعــه مــا بــه خوبــی و بــه
طــور کامــل اجــرا نمــی شــود.

کــه در صــورت جرمانــگاری عــدم رعایــت عفــاف
و حجــاب یــا عمــل منافــی عفــت گاهــا نیــازی بــه
شــدت کیفــر نیســت چــرا کــه (ايــن شــدت کيفــر
نيســت کــه از جــرم پيشگيــری میکنــد ،بلکــه
قطعــی بــودن يــا حتمــی بــودن مجــازات اســت کــه
میتوانــد از جرمهــای آينــده جلوگيــری کنــد).
مســأله مهمتر این است که چکار باید کرد؟
معتقــدم بخشــی از فرهنــگ غنــی ایرانــی اســامی
مــا دســتخوش تغییــر ناشــی از بــی توجهــی و
بــی مباالدتــی مســئولین و متولیــان ایــن امــر
مهــم شــده اســت .چــه در مقولــه حتمــی نبــودن
مجــازات یــا تخفیــف آن چــه در مقولــه مهــم
فرهنــگ .در جامعــه مــا در قضیــه فرهنــگ
جــوری کار شــده اســت کــه گاهــا وقتــی صحبــت
از برگــزاری و یــا انجــام یــک کار فرهنگــی مــی
شــود ابتــدا برگــزاری کنســرت و تئاتــر و جشــن
بــه ذهــن متبــادر مــی شــود ،حــال آنکــه بــرای
ایــن مقولــه هزینــه هــای بســیار زیــادی هــم
شــده و مــی شــود .امــا نمــی شــود کار فرهنگــی
در مبحــث مهــم عفــاف و حجــاب انجــام داد و
هزینــه ای بــرای آن نکــرد ،همانطــور کــه در
کشــورهای غربــی ســاالنه هزینــه هــای زیــادی را
صــرف تبلیغــات ضــد فرهنگــی از طریــق ســاخت
فیلــم هــای مســتهجن ،ســینمایی ،تبلیغاتــی و
برنامههــای دیگــر مــی شــود.
کمــی نزدیــک تــر هــم بیاییــم در ســینمای ملــی

خودمــان هــم آفــت بیعفتــی و بدحجابــی جــوالن
میدهــد کــه متاســفانه الگویــی بــرای جــوان
ایرانــی شــده کــه ضربــه هولناکــی بــه بنیــان
خانوادههــا وارد ســاخته اســت .عفــت و حجابــی
کــه آثــار و نتیجــه آن اســتحکام بنیــان خانــواده
ایرانــی ،آرامــش روانــی جامعــه ،ســامت جامعــه
و فــرد و همچنیــن حفــظ حرمــت اشــخاص را در
پــی خواهــد داشــت زیــر پــای تبلیغــات خواســته یــا
ناخواســته در حــال لــه شــدن اســت.
آیــا نظارتــی بــر رســانه هــای جمعــی در جامعــه مــا
وجــود دارد؟
همچنیــن در کنــار فعالیــت هــای فرهنگــی و علمــی
بایــد روی غیــرت مــردان و زنــان ایرانــی نیــز کار
کــرد .در دوره ی حســاس کنونــی اینکــه
مســأله غیــرت تقویــت شــود خــود نیــز آب
ســردی اســت بــر بســتر شــعله ور فرهنــگ بــی
حجابــی .اینکــه مســئولین مــا ،مــردم جامعــه مــا
کمتــر دغدغــه موضــوع عفــاف و حجــاب دارنــد
را نبایــد بــه خاطــر موضوعــات دیگــر از جملــه
اقتصــاد و تحریــم و دیگــر مســائل و مشــکالت
جامعــه نادیــده انگاشــت چــرا کــه هــر کــدام از
ایــن آســیب هــا بعــد جداگانــه و نتایــج زیــان
بــار جداگانــه ای را بــا خــود بــه همــراه مــی
آورنــد .اینکــه اولویــت ،دغدغــه رســیدگی بــه
مشــکالت جامعــه امــروزی در ایــن شــرایط
حســاس ،مســائل اقتصــادی اســت نبایــد رافــع
مســئولیت مــا در برابــر عــدم رعایــت حــدود
حجــاب شــرعی و عفــاف باشــد چــرا کــه از
دیگــر راهکارهــای مهــم و اولویــت دار رعایــت
عفــاف و حجــاب همیــن دغدغــه منــدی و زنــده
کــردن فرهنــگ و فریضــه امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر مــی باشــد
در ادامــه یــادآور بایــد شــد کــه گرفتــار شــدن
جامعــه ایــران بــا موضوعــی بــه نــام مــد ،آســیب
هــای جبــران ناپذیــری را بــر خانــواده و فرهنــگ
غنــی ایرانــی وارد آورده از جملــه واردات بــی رویــه
لبــاس هــای ســبک غربــی بــا کمتریــن پوشــش
الزم و مناســب و همینطــور بدتــر از واردات،
الگوگیــری تولیدکننــدگان ایرانــی از ایــن مــد و
تولیــد ایــن قبیــل لبــاس هــای نامتعــارف کــه
عــزم قــوی و جــدی بــرای جلوگیــری از آن هــا
مــی طلبد.ایــن مــورد یــک نمونــه از کارهــای
ســلبی اســت کــه مــی بایســت در اولویــت کار
قــرار گیــرد .از یــک جایــی بایــد مانــع ایجــاد کــرد
تــا بشــود بــر روی تقویــت ریشــه و تثبیــت الگــوی
هــای عفــاف و حجــاب کار کــرد.
بایــد بــه ایــن مهــم دقــت کــرد کــه ســامت روانــی
و امنيــت اخالقــی جامعــه و خانــواده ،حوزههايــی
هســتند کــه بــا تحقــق جــرم رعايــت نکــردن
حجــاب شــرعی ،آســيب میبيننــد .بنابرايــن ،جــرم
مــورد بحــث در شــمار جرايــم عمومــی اســت و
تعقيــب کــردن مرتکــب آن نيازمنــد دعــوای شــاکی
خصوصــی نيســت.
در نهایــت متذکــر مــی شــوم بــر خــاف جملــه
معــروف (حجــاب محدودیــت نیســت ،مصونیــت
اســت)در قســمت اول آن بایــد گفــت حجــاب یــک
محدودیــت اســت ،امــا مثــل تمامــی ضوابــط و
قوانیــن یــک محدودیــت کامــا شــفاف و عقالنــی
اســت.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی
ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر /ویژه استان یزد
همکاران این شماره :مصطفی بیکپور /محمد حسین زارع /محمد ساعت ساز یزدی =
نشانی :میبد  -خیابان طالقانی  -روبروی مسجد حضرت امیرالمومنین (ع)

سردبیر و صفحهآرا :احمد کریمی

فنی و پشتیبانی :علی دهقانی فیروزآبادی
چاپ ریحان تهران

ماجرای تلخ کرونا

اجرای عجوالنه و غیرکارشناسی طرح آمایش آموزش عالی چه آسیب هایی را در پی دارد؟

محمد حسین زارع
کارشناس بهداشت حرفه ای

تیشه به ریشه دانشگاه میبد با اجرای یک طرح شتابزده

اوایـل اسـفند مـاه بـود کـه خبـر اپیدمـی ویروسـی
تاجی شـکل در رسـانه ها منتشـر شـد .هنوز کسـی
ایـن ویروس را نمیشـناخت و اخبـار ضد و نقیضی
در مـورد آن پخـش میشـد ،تـا این که چند اسـتان
غافلگیـر شـده و به چشـم بهـم زدنـی وارد وضعیت
قرمـز ایـن اپیدمی شـدند و اولین فوتی های ناشـی
از کویـد  19یـا کرونا به صورت رسـمی اعالم شـد.
ناشـناخته بـودن ایـن ویـروس و عـدم شـناخت
نسـبت بـه راههـای پیشـگیری ،درمـان ،سـرایت و
دوره کمـون یـک هفته ای آن ظـرف مدت چند روز
تمـام کشـور را درگیـر کـرد و در هفتـه آخر اسـفند
بـه اوج خـود رسـید تا این کـه یک بسـیج همگانی
و اتحـاد ملـی از مـردم و مسـئولین و صداوسـیما،
کادر بهداشـت و درمـان ،نیروهـای مسـلح گرفته تا
اصنـاف و بـازاری هـا و روحانیون منجـر به کنترل
بیمـاری در اواخـر فروردیـن گردید.
احسـاس پیـروزی زود هنـگام دقیقـا نگارنـده را بـه
یـاد شکسـت مسـلمانان در جنـگ احـد انداخـت،
کـه هنـوز جنـگ تمـام نشـده سـنگرها رهـا شـد و
ناگهـان پیروزی شـیرین به شکسـت مقطعی تلخی
کـه منجـر بـه شـهادت تعـداد زیـادی از مسـلمانان
شـد ،بدل گشـت .علی رغم هشـدارهای مکرر کادر
بهداشـت و درمـان همـه چیز بـه یک باره رها شـد
و در دقیقـه نـود از کرونا گل خوردیـم و مجددا جان
عـده ی زیـادی از هـم وطنـان و کادر بهداشـت و
درمـان فـدای ایـن غفلت شـده و می شـود.
همشـهری عزیـز درد و رنج جسـمانی و مرگ و میر
ناشـی از کرونـا تمـام ماجـرای تلـخ کرونا نیسـت،
اپیدمـی کرونـا ابعـاد روحـی و روانـی ،اجتماعـی و
اقتصـادی تلـخ تری دارد .طرد شـدن یـک کرونایی
از جامعـه و حتـی خانـواده ،تبعـات بـ ِد خاکسـپاری
فوتـی کرونایـی بـرای خانـواده داغدیـده ،مقصـر
کـردن اعضـای خانـواده و فامیـل در فوت یـا بیمار
شـدن یـک فـرد از خانـواده ،قرنطینـه طوالنـی و
تـرس و دلهـره و وسـواس بیـش از حد برخـی افراد
کـه منجـر بـه مشـکالت روانـی مزمن خواهد شـد،
همـه و همه عوارض سـهمناک و بـه مراتب بدتر از
عـوارض جسـمی کرونـا خواهـد بود.
تمـام پیـش بینـی ها نشـان از یک پاییز و زمسـتان
سـخت برای مـردم و کادر بهداشـت و درمان دارند.
حـال اگـر ایـن مـوج تـا آن موقـع کنتـرل نشـود
بایسـتی شـاهد عـوارض شـدیدتر روحـی ،جسـمی،
مـرگ و میـر عزیـزان خود باشـیم.
بیاییـد بـا رعایـت برخـی مسـائل بـه دور از افراط و
تفریط به کادر بهداشـت و درمانـی عزیزمان فرصت
اسـتراحت و تجدیـد قـوا بدهیـم .تـا حـد امـکان در
خانـه بمانیـم ،بـرای بیـرون رفتـن ماسـک بزنیـم،
مجلـس و مهمانـی نگیریـم و اگـر دعـوت شـدیم
از رفتـن بـه مجالـس خـودداری کنیـم ،از جاهـای
شـلوغ و پـر ازدحـام پرهیـز کنیـم ،با خـوردن میوه
و غـذا هـای مناسـب ،دم نـوش هـای گـرم مـزاج
و قرقـره کـردن آب نمـک رقیـق سیسـتم ایمنـی
خـود را تقویـت کنیـم .بـرای ضـد عفونـی سـطوح
بـه هیـچ وجـه از وایکتـس حتـی بـه صـورت رقیق
شـده اسـتفاده نکنیـم .سـرکه ،آب و گالب محلـول
مناسـبی بـرای از بیـن بـردن ایـن ویروس اسـت.
تمـام ایـن مـوارد را رعایـت و به افـراد خاطی نکات
را گوشـزد کنیـم تـا بـاز بتوانیـم مثل روزهـای اول
هـم دل و یـک صـدا جلـوی کرونـا را بگیریـم و تا
آمـدن واکسـن و دارو شـاهد مـرگ عزیـزان خـود
نبا شیم .

ایــن روزهــا بارهــا از زبــان وزیــر علــوم و معــاون
آموزشــی ایشــان شــنیده شــده کــه وزارت علــوم
تصمیــم بــه اجــرای مرحلــه نهایــی طــرح آمایــش
آمــوزش عالــی دارد کــه بــر اســاس آن  44دانشــگاه
باقــی مــی ماننــد و دانشــگاههای کوچــک بــه
صــورت شــبکه ای بــه ایــن دانشــگاهها متصــل
مــی شــوند .وزیــر علــوم از محاســن ایــن طــرح را
ارتقــای جایــگاه دانشــگاههای بــزرگ در ســطح بیــن
المللــی و برطــرف شــدن مشــکالت و کمبودهــای
دانشــگاههای کوچــک توســط دانشــگاههای بــزرگ
دانســته اســت .وزیــر علــوم گفتــه اســت بــر روی
ایــن طــرح هشــت ســال کار و برنامــه ریــزی شــده
اســت.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه طــرح آمایــش آمــوزش

تمــام زحمــات انجــام شــده طــی ســالهای گذشــته
از بیــن خواهــد رفــت و در اثــر سیاســی کاری هــا
و بــی توجهــی هــای دانشــگاههای بــزرگ کــه در
بســیاری مــوارد آنهــا را رقیــب خــود مــی داننــد،
ســرمایه هــای انســانی و زیرســاختی ایجــاد شــده
بــا بودجــه دولــت بــه تدریــج نابــود مــی شــود
همــان اتفاقــی کــه در مــورد واحدهــای دانشــگاه
آزاد و مراکــز پیــام نــور افتــاده اســت.
 _2بســیاری از ایــن دانشــگاهها بــا کمکهــای
خیریــن ســاخته شــده و خیریــن ایــن کمکهــا را
بــا نیــت توســعه شــهر خودشــان انجــام داده انــد و
بــا توجــه بــه ایــن کــه موقوفــات بایســتی مطابــق
نیــت واقــف مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،نمــی
تــوان بــدون رضایــت خیریــن شــخصیت حقوقــی

را دنبــال مــی کــرد .مثــا دانشــگاههای دولتــی یــک
شهرســتان را بــا ســاختار جدیــد تحــت مدیریــت
دانشــگاه دولتــی همــان شهرســتان قــرار مــی داد،
چنــان کــه اکنــون ایــن آمادگــی وجــود دارد و در
مــواردی بــدون هیــچ مشــکلی ایــن اتفــاق افتــاده
اســت و در عــوض ماموریــت دانشــگاههای هــر شــهر
متناســب بــا آنهــا تغییــر یابــد .بــا ادغــام دانشــگاه
دولتــی شهرســتان در دانشــگاه اســتان ،امــکان
قــرار دادن ســایر دانشــگاههای شهرســتان در ذیــل
دانشــگاه اســتان بــا ســختی همــراه خواهــد بــود .در
حالــی کــه آمایــش ایــن مراکــز در شــرایط فعلــی در
اولویــت قــرار دارد
 _5بســیاری از همیــن دانشــگاههای کوچــک از
بســیاری از دانشــگاههای بــزرگ از جهــات مختلــف

عالــی یکــی از توصیــه هــای موکــد مقــام معظــم
رهبــری و از مصوبــات شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی اســت کــه بــه حــق بایســتی اجــرا شــود.
امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه اجــرای عجوالنــه و
غیرکارشناســی ایــن طــرح ممکــن اســت هزینــه
هــای جبــران ناپذیــری بــرای کشــور و نظــام داشــته
باشــد و از طرفــی در ایــن شــرایط بــد روانــی ناشــی از
بیمــاری کرونــا و شــرایط بــد اقتصــادی ناشــی از ســو
مدیریــت نارضایتــی شــدید مــردم بویــژه نخبــگان
مناطــق مختلــف کشــور را بــه همــراه داشــته باشــد؛
پیشــنهاد مــی شــود وزارت علــوم بــه نواقــص و
معایــب ایــن طــرح کــه بــه بخشــی از آنهــا در زیــر
اشــاره خواهــد شــد ،واقــع بینانــه تــر بنگــرد.
 _1بســیاری از همیــن دانشــگاههای کوچــک
زمانــی از دانشــکده هــای اقمــاری همیــن
دانشــگاههای بــزرگ بــوده انــد و بــه دلیــل عــدم
توجــه ایــن دانشــگاهها بــا پیگیــری مســیولین
و بــا کمــک خیریــن و بودجــه هــای شهرســتانی
زیرســاختهای الزم در آنهــا ایجــاد شــده و بــا
داشــتن حداقــل هــا بــا مصوبــه شــورای گســترش
بــه دانشــگاه ارتقــا یافتــه انــد و اگــر قــرر باشــد
مجــددا اقمــاری و پردیــس آن دانشــگاهها شــوند،
نــه تنهــا هیــچ کمکــی بــه آنهــا نشــده  ،بلکــه

یــک دانشــگاه را بــا یــک مصوبــه ابطــال نمــود و
همــه دارایــی آن را بــه دانشــگاه دیگــری واگــذار
کــرد ،مگــر ایــن کــه حکــم حکومتــی مقــام معظــم
رهبــری در میــان باشــد .بنابرایــن وزارت علــوم
حداقــل در مــورد دانشــگاههای خیــر ســاز نمــی
توانــد خــود راســا تصمیــم گیــری نمایــد .قطعــا در
صــورت عــدم رضایــت خیریــن در بســیاری مــوارد
مجبــور بــه لغــو تصمیــم اتخــاذ شــده خواهــد بــود
_3هرکــس در حــوزه آمــوزش عالــی انــدک
تخصصــی داشــته باشــد ،بــه خوبــی مــی دانــد
کــه هرچنــد ممکــن اســت ادغــام دانشــگاههای
کوچــک موجــب ارتقــای جایــگاه تعــداد کمــی
از دانشــگاههای اســتانی در ســطح ملــی و بیــن
المللــی شــود ،امــا در مجمــوع مانــع ارتقــا جایــگاه
ســطح علمــی کشــور نخواهــد بــود .ضمــن ایــن
کــه مــردم هــر شهرســتان میگوینــد چــرا بایــد
دانشــگاه شهرشــان کــه مایــه افتخــار شهرشــان
بــود بــه قیمــت ارتقــای جایــگاه دانشــگاه یــک
شــهر دیگــر منحــل شــود .ضمــن ایــن کــه تعــداد
زیــاد دانشــگاهههای مســتقل در یــک کشــور خــود
مزیــت بــه حســاب مــی آیــد.
 _4بهتــر بــود وزارت علــوم بــرای اجــرای طــرح
آمایــش برنامــه هــای ســهل الوصــول تــر دیگــری

از وضعیــت بهتــری برخوردارنــد ،یــا حتــی قوانیــن و
مقــررات خــاص خــود را بخصــوص در حــوزه هــای
فرهنگــی دارنــد .بنابرایــن قــرار دادن آنهــا تحــت
قوانیــن و مقــررات دانشــگاه دیگــر از لحــاظ محلــی و
منطقــه ای بســیار مشــکل خواهــد بــود.
 _6ادغــام دانشــگاههای کوچــک در دانشــگاههای
بــزذگ بخــش عمــده ای از کمکهــای خیــری کــه در
شهرســتانها بــرای دانشــگاههای کوچــک جــذب مــی
شــود ،از حــوزه آمــوزش عالــی خــارج و بــه بخشــهای
دیگــر ســوق خواهــد داد و همیــن امــر آمــوزش عالــی
را در مجمــوع متضــرر مــی ســازد.
 _7نمــی تــوان بــرای همــه اســتانها در طــرح آمایــش
نســخه واحــد پیچیــد .مثــا اســتان یــزد علیرغــم
داشــتن ســه دانشــگاه دولتــی بــه دلیــل کســب رتبــه
اول طــی بیســت و پنــج ســال نیمــی از داوطلبــان
کنکــور هرســال دانشــگاههای شــهرهای همجــوار
را بــرای تحصیــل انتخــاب مــی کننــد .از طرفــی
در ســند توســعه اســتان نیــز توســعه آمــوزش عالــی
یکــی از زمینــه هــای اصلــی بــرای پیشــرفتدر نظــر
گرفتــه شــده اســت.
بنابرایــن در ایــن اســتان و اســتانهای ماننــد آن الزم
اســت بــه جــای تجمیــع توســعه و تقویــت مراکــز
موجــود در دســتور کار وزارت علــوم قــرار گیــرد.

