
 

 
 

 

 یک عقیده  یدرباره
 شانزدهم گو در کنج وروایت یک گفت 
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ین پادکست. من ثمین هستم؛  سالم به همه شنوندگان ا

   . های کنج شانزدهم در سروکاز بچه

  و شد که یه گوشه امن پیدا کنم  هیچ وقت باورم نمی

.  تونم بپرسم اونجا مطرح کنمکس نمیکه از هیچرو  ی  یسواال

باعث شدح  اما   این کنج،  از سواال  س خوبِ  ی جدی و  یکی 

با بچه  یچالش بودم ولی  .  مطرح کنمها  خودم رو  اولش دودل 

خ  هیباالخره   به  بچه روز  به  پرسیدمش.  و  دادم  جرات  ها  ودم 

نمیمن  گفتم: » اما  مذهبی هستم؛  آدم  ما  خودم  چرا  به  دونم 

پسرخاله مثل  نزدیکمون  نامحرم  خانواده   ... و  پسرعموها  یا  ها 

 هستیم؟«  

بعد از سوال من، یه سکوتی حکمفرما شد و من حس  

می رو  این  نباید  نکنه  اینکه  کردم  تا  رو    کاوهپرسیدم.  سکوت 

و پرسید  شکست  یا  ازم  بحث حجابه  بیشتر  منظورت  »ثمین   :

ه  بیشتر دومیه یعنی مسئلتوضیح دادم که    ممنمحرم و نامحرم؟«  

که   اینه  پسرخالهمن  جلوی  باید  دیگه  سال  چند  از  چرا  که  ام 

بود کنار هم  برادر هستیم، حجاب    یمکودکی  و  و مثل خواهر 

هستممن»بگیرم.   تو  مشابه  موقعیت  در  دقیقا  نظر  ا  «م  ظهار 

یه ذره بهم اعتماد به نفس داد و فهمیدم که دیگرانی  یوسف  

از پدربزرگش    یوسف.  ای مثل من دارنهم هستن که دغدغه
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از این احکام    که روحانی هستن، نقل قول کرد که این  هدف 

دیگه کسی  که  آدمها از هم سوء استفاده نکنن ولی االن    بوده که 

کنه. با اینکه  نمیاز پسرخاله یا دخترعمه خودش سوء استفاده  

ای یوسف رو  نداشتم ولی انگار حس درونیم حرف  دلیل محکمی

می مرزش  کرد.  تایید  میگه،  یوسف  که  باشه  اینطوری  اگر  اما 

کجاست؟ چطوری تشخیص بدیم که کجا چی رو باید رعایت  

از نظر    هم وارد بحث شد.   کریماا بودم که  توی این فکرکنیم؟  

به آدم احساس امنیت  حجاب مثل لباس، کارش اینه که  کریما،  

بپوشیم  ب رو  لباسی  باید  موقعیتی  هر  در  پس  بهمون  ده.  که 

میده امنیت  در و    احساس  باید  دیگه،  ایمنیِ  اصول  همه  مثل 

اون چیزی که    تر از خاب لباس، همیشه خطر رو خیلی جدیانت

 .  یمهست در نظر بگیر

اینکه همه  ا رو زیر نظر گرفته بود، از  که انگار بحث  ماجد

از نظر اون،    . نوشتناستفاده و شروع کرد به  ساکت شده بودن،  

بر مبنای اصلِ بدبینی و از جمله حجاب،  تمام قوانین اجتماعی،  

ماجد مثال زده  خوره؛  شن و برای همین به آدم برمیتنظیم می

می وارد جمعی  وقتی  و  که  میرن که حجاب    بدو  بدو ا  آدمشه 

. اما  خوره و حس بدی به خودش پیدا میکنهبگیرن، بهش برمی

بدترین شرایط وضع شدن.   شدلیل  انگار برای  قوانین  که  اینه 

ذاریم بر اینکه همه کرونا دارند و  رو بمثل کرونا که باید فرض  
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... ر  رعایت ماسک  ،با این حساب   بکنیم. به نظر   وو فاصله و 

یدرماجد،   که  هم  حجاب  همینه.    ه باره  قصه  اجتماعیه،  حکم 

کنن تا  مراعات  و  و نامحرمی ر  محرمد الکی  یعنی هزاران نفر بای

ته بشه. انگار به تجربه برای  مبادا حریم شخصیِ یک نفر شکس

ثآدم میا  آسیب  کمتر  اینطوری  که  شده  و   یوسف   .بیننابت 

گفتن که وقتی وارد    و   هم حرف ماجد رو تایید کردن  عرفان

ا سریع میرن که شال سرشون کنن، حس  شن و خانمجمعی می

ایی  دن که در همچین جمعکنن و اصال ترجیح میبدی پیدا می

 وارد نشن.  

م این  م ولی بازشتقبول دام و  یدفهممیرو    حرف ماجد

نمی ول  رو  من  کسی    رد کسوال  به  نسبت  من  وقتی  که 

می و  دارم  »اعتماد«  بهش  و  و»شناخت«  من  دونم  حریم  ارد 

گیری ظاهری  شم، این سخت م وارد حریمش نمینمیشه و من

م اون همه  یعنی اینجا درباره محرم و نامحرمی چه دلیلی داره؟  

قانون ثابت    یا این درسته که حجاب تبدیل به یه آبدبینی الزمه؟  

که    در جواب من گفت  امیر منصورها شده؟  برای همه موقعیت

شن ا وارد حریم خصوصیِ هم نمیوقتی »اعتماد« هست و آدم

بودن نامحرم  و  محرم  به    رعایت  بستگی  این  نیست.  الزم 

داره.   ما  خودِ  رو    ماجداما  تشخیص  نگاه  دیگه  طورقضیه  ای 

راجع به اینکه جاهایی    دادیه توضیح مفصل و جالب  و    کردمی
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باشه،  وسط  اخالقی  و  دینی  احکام  پای  نمی  که  یم تونما 

خواد که  معلوم کنیم. مثال دین از ما می  »مصداق«ها رو دقیق 

»کِ اینکه  ولی  نگیریم  روزه  هستیم،  مریض  مریض  اگه  ی 

تونیم مشخص کنیم. خودِ ما می  فقط  هستیم« دقیقا چیزیه که

سرما آیا  مریضیه؟  سردرد  خودِآیا  فقط  مریضیه؟  من   خوردگی 

ظاهرِ  می که  مهمه  فقط  که  اجتماعی  قوانین  خالفِ  بر  دونم. 

بشه  رعایت  مهمه   قضیه  ما  درونِ  اخالقی،  قوانین  حاال  توی   .

مشکلی که پیش اومده اینه که ما قوانین دینی و اخالقی رو هم  

ریز   به  ریز  اجتماعی،  قوانین  مثل    هاش مصداقبا  خواستیم 

همینه.   هم  حجاب  قضیه  ماجد،  نظر  به  کنیم.  مشخص 

شمصداق که مشخص  بودن  هایی  نمونه  و  نماد  عنوان  به  ده، 

ولی االن تبدیل به اصل شدن و اون چیزی که »اصل« بوده  

 کال فراموش شده.  

ای ماجد برام جالب بود اینکه وقتی  ای که توی حرفنکته

می  حرف  حجاب  میزداز  جزوِش  هم  رو  خودش  و    نستدو، 

درباره حرفش این  »ما«. اما    ها« میگفتبجای اینکه بگه »خانم

که موضوع دین و ایمان، ساده نیست که    سوال مهم رو داشتم

ها رو بسپاریم به خودمون. تازه اگه از نظر من  ما تعیین مصداق

یک چیز مصداقِ حجاب باشه و از نظر طرف مقابل من نباشه 

ون گفت که دوست داره بیشتر  و از ماجد پرسیدم و اسوالمچی؟ 
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مساله حجاب دیگه  ،  یوسفروی این سوال فکر کنه. اما از نظر  

سال و  نیست  اعتقادی  مقوله  که یه  شده  باعث  غلط  رفتار  ها 

تر  گیرانهو برای همین هی قوانین رو سخت  بشه  جامعه ما تشنه

تر باعث تشنگی بیشتر  گیرانهکنن در حالی که قوانین سختمی

میشه. قرار بوده حجاب، به کنترلِ نگاهِ من کمک کنه اما االن  

کردنما   بدنگاه  توی  دنیا  جای  همه  دیدم  بدتریم.    از  وقتی 

شروع کرد به صحبت کردن، خیلی خوشحال شدم که    یاسمن

  گفت می  یاسمن  جمع، به این بحث اضافه شد. ای  یکی از دختر

بیشترین چیزی که توی حجاب اذیتش   بودهتا زمانی که ایران  

ها باید رعایت کنن و آقایون  یعنی خانم  رده، »تبعیض« بودهکمی

نوان  ولی از وقتی که از اینجا دور شده، پذیرش حجاب به عنه.  

راحت براش  اجتماعی  انگار یه چیزیه مثل تر شده.  یک قانون 

های شخصیِ ما روی  گه تجربهییاسمن معبور از خط عابر پیاده.  

اینطوری نیست که از این  ذارن.  ها اثر میفهمِ ما از این قانون

با نظر یاسمن   منها فقط و فقط یک برداشت بشه کرد.  قانون

یق مشخص  ها به شکل دق. اگه مصداقدر مجموع موافق بودم 

م  ستدوننی وجود نداشت. ولی خب؛ میبودن، اینهمه انواع مسلمو

؛ برای همین دست به  من توی این قضایا خیلی کمهکه علم  

میعصا   گفتم،    .م زدحرف  رو  نظرم  من  گفت:    یاسمن وقتی 

حا در  می »جهان  رشد  مرتب  ما  و  دائمه  تغییر  و  لِ  کنیم 
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همین این حس تو که همیشه    شه. برایهامون عوض میدیدگاه

درست    گیریِتصمیمفهم درست و  برای    دانشت کنی  فکر می

درستیه.    کمهخیلی   خیلی  و    ولیحس  پاک  نیت  با  تو  وقتی 

گردی به هر باوری که  هات میلدنبال جواب سوا  همه جدیتنای

. گرچه ممکنه فردا به  در اون مقطع برای تو درست بوده  برسی

-میدر مورد حرف یوسف هم    یاسمن.  «ای برسینتیجه تازه

دونیم رو انجام  تونیم هر کاری که درست میما نمی»که:   گفت

اطرافیان به  نسبت  چون  آسیببدیم  خیلی  برای  مون  پذیریم. 

احترام   باورهای  میهمین  از  گاهی  و  اطرافیانمون  به  ذاریم 

نباید طوری بشیم که    و این، کار خوبیه؛ اماخودمون کوتاه میایم  

 « احساس کنیم دیگه خودمون نیستیم.

ود  که خیلی به دلم نشسته بای یاسمن  داشتم به حرف 

 ادیز  خیلی  نیمثبه خودم آورد: »  ، منویاسی  کردم کهفکر می

موضوع دغدغه من    نیا   نکه ینه ا  کنم،یم  ی کیبهت احساس نزد

ا   ، نه  باشه. ر  نیچندان  ول  ومشکل  و    نیا  یندارم  حس شک 

  ی لیو خ  کنمیبه نفس رو کامال درک م  و عدم اعتماد  یدوگانگ

راه حل عام    کی  شدیم  یکاشک  یراه حل بدم ول  ه یدوست دارم  

پ  نیا  یبرا رو  . کرد  دایمسئله  تو  یکی  ببینی  اینکه  چقدر   »

اینکه  راستش  فهمه، حس خوبیه.  می از  من واقعا درون خودم 

مش و امنیت بیشتری دارم اما  حجاب داشته باشم، احساس آرا
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این سوال رو داشتمباز اگه    م  آیا  نگاه و فکرشون رو  که  همه 

ای ظاهری رعایت  که این چیزالزم بود    گهید  کردنیکنترل م

اگه از اول  که    و معتقد بودبود  با من مخالف    یوسفبشه؟ اما  

شد مثل االن نداشتنش باعث ناامنی نمیاین سبک پوشش نبود  

دیدگاهم باهاش فرق داشت. برای    منخیلی از کشورهای دنیا. 

 .  ای مریض هستن«»همونجاها هم خیلی آدم :همین گفتم

لبته که  : »اوارد بحث شدخوند و    انگار فکر منو  نیوشا 

ش  موزآ با  که  موافقم    یول  م یکنترل کن  میتونیهمه افراد رو نم

ذهن افراد    شهیسفت و سخت م  نی و البته قوان  ح یصح  یگاهآو  

  ست ین  ی شک  چیه  بتهلراه درستش کنترل کرد و ا  رو کامال در

که فرد مقابلشون    ی ود دارن که با تمام نوع حجابجو یکه افراد

بشه که تفکرات    ی سع  دیپس با   تنهس  ض یهم مر  کنه باز   ت یرعا

تفکر    بیسآاز    ی ریجلوگ  ی برا  یراه حل  نکهیبشه نه ا   ی بازساز

م این قوانین اینطوری وضع  شاید  گفتمی  امید«  میکن  دایغلط پ

ها شروع بشه که خارج از خانواده تی رعا  ن یاز خانواده اشدن که  

 یم.  برنخوربه مشکل 

برگشت  ما   منقبلی    سوالبه    ماجد  بودم  گفته    که 

ها« رو مشخص کنیم. این کار خیلی خود »مصداقم سرِیتوننمی

همین  »  :گفت  ماجد سختیه و خیلی احتمال داره اشتباه کنیم.  
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تر بشیم. من باید همیشه مراقبِ  سختی، باعث میشه ما ورزیده

ا بستگی به درون من و نیت من داره.  البته همه اینرفتارم باشم.  

فقط  اینکه ما بگیم حجاب یعنی  پس واقعا کار آسونی نیست.  

از سختیِ تصمیمپوشوندنِ   داریم  نظرم  به  که    ای سر  اخالقی 

قلبِ ما    اگه  هم معتقد بود   کریما  « کنیم. باید بگیریم، فرار می

کنیم که راهمون  حتی اگه خطا کنیم، فرصت پیدا می  پاک باشه،

از ما همین تالشِ همیشگی برای    و درست کنیم و خدا همر

 بهترشدن رو خواسته.  

جواب سوالم رو  ها فروکش کردن، من دیدم  وقتی بحث

سواالنگرف به  تازه  سوال  عالم  یه  اما  ذهنم  م  . هاضافه شدی 

امیدم به جستجوی بیشتر هم زیاد شده.   م ولیهتر شداالن گیج

ها که کمکم کردن،  مه بچههمین خیلی برام ارزش داره. از ه

 ممنونم.  


