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 )1هاي گذشته، نگاه به آینده (شناسی سیاستگزارش نشست تخصصی حجاب؛ آسیب عنوان:

 ین قنواتینسر تهیه و تدوین:
 محمد فاضلی ناظر علمی:

 ریاست جمهوري متقاضی:
 

 هاي استراتژیک ریاست جمهوري است.کلیه حقوق ابن اثر متعلق به مرکز بررسی
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 متخصصان حاضر در نشست
	

	باباییان (معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه)حاج
	والمسلمین دکتر سید حسین شاهمرادي (دبیر شوراي فرهنگ عمومی) االسالمحجت
 االسالم والمسلمین سیدرضا اکرمی (رئیس شوراي فرهنگی نهاد ریاست جمهوري)حجت

 االسالم والمسلمین نقویان (استاد حوزه و دانشگاه)حجت

 حمید قبادي (دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس)

 علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دکتر اشرف بروجردي (عضو هیات

 دکتر بهاره آروین (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

 دکتر زهرا شجاعی (رئیس سابق مرکز امور مشارکت زنان)

 هاي استراتژیک ریاست جمهوري)الدین آشنا (سرپرست مرکز بررسیدکتر حسام

 ي معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري)هاي راهبرددکتر سوسن باستانی (معاون بررسی

 دکتر لیال فالحتی (عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

 دکتر محمد حسینی (وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی)

 دکتر محمود شهابی (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه)

 شوراي فرهنگ عمومی)دکتر منصور واعظی (دبیر پیشین 

 دکتر ناهید توسلی (پژوهشگر مطالعات زنان)

 سرتیپ علیرضا افشار (قائم مقام پیشین وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی)

 سیاري (به نمایندگی از آقاي دکتر مرتضی میرباقري قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی)

 دخت موالوردي معاون محترم امور زنان و خانواده)صمدزاده (به نماینگی از خانم شهین

 قربان (به نمایندگی از خانم مریم مجتهدزاده رئیس محترم سابق مرکز امور مشارکت زنان)

 محسن بدره (پژوهشگر مطالعات زنان)

 محمد آقاسی (رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)

 ه فرهنگی فخر اندیشه)نیا (طراح مد و لباس، مدیر مسئول مؤسسمهال زمانی
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 مقدمه
هاي ذاتی خود، به بررسی مقوالتی که هاي استراتژیک ریاست جمهوري در راستاي اهداف و مأموریتمرکز بررسی

هاي راهبردي این مرکز وظیفه دارد اطالعات، نقدها و تحلیل. کنددر راستاي راهبردهاي ملی کشور هستند اقدام می

 . ور را در اختیار ریاست محترم جمهوري قرار دهددرباره راهبردهاي ملی کش

و فراتر از آن مسأله زنان، یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است که نظام پدیده بدحجابی 

قانون راهکارهاي اجرایی گسترش . «جمهوري اسالمی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادي برخوردار است

حجاب  سال » و عفاففرهنگ  در آن مجموعه 1384در  و  اي از به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی رسید 

 درخصوص وضعیت حجاب با هانگرانی. بینی شداقدامات و راهکارها براي مسئله عفاف و حجاب پیشها، سیاست

ل قانون و مسئولیتشود عدم اجراي کامچه که گفته میسال از زمان تصویب قانون، همچنان بابت آن 9گذشت 

در  1393شماري از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی نیز در تیرماه . هاي مربوطه است وجود داردناپذیري دستگاه

اي خطاب به رئیس محترم خواستار رسیدگی به وضعیت حجاب و عفاف و اجرایی شدن طرح مصوب شوراي نامه

 .انددرخصوص حجاب شده 1384عالی انقالب فرهنگی در سال 

ادي هاي موجود در این حوزه، با حضور تعدهاي استراتژیک نشستی تخصصی را با هدف شناسایی چالشمرکز بررسی

رگزار نموده ب» هاي گذشته، نگاهی به آیندهشناسی سیاستآسیب: حجاب«گذاران و با عنوان از متخصصان و سیاست

در  1393و  1385هاي نجی دانشجویان ایران در سالنتیجه دو پژوهش مشابه انجام شده توسط مرکز افکارس. است

و در ادامه متخصصان درباره داده هاي این پژوهش و مسائل مختلف مربوط به مقوله ابتداي این نشست ارائه شده 

 . آید حاصل این نشست استچه در ادامه میآن. اندحجاب اظهارنظر کرده

هاي موجود درباره هاي پیمایشخش مهمی از این گزارش درباره دادهجا که باما پیش از ورود به بحث حاضر، و از آن

ی در طول هایپژوهش. تواند بسیار مهم تلقی شود ارائه گردداي که میوضعیت حجاب است، قابل توجه است که داده

رانیان اي ایهها و نگرشتحقیقی درباره ارزش. اندهاي مربوط به حجاب انجام شدهچند دهه گذشته نیز درباره نگرش

توسط علی اسدي انجام شده است که یکی از مقوالت سنجش شده در آن درباره ترجیح داشتن همسر  1353در سال 

سال هاي این تحقیق نشان مییافته. حجاب بوده استباحجاب یا بی در  یعنی چهار سال قبل از وقوع  – 1353دهد 

درصد نیز تمایل  7داشته باشند و » باحجاب«اند همسر دادهیترجیح م) درصد 75(چهارم جمعیت سه - انقالب اسالمی

هاي وارد ها و نگرشدهد ارزشاهمیت این داده از آن جهت است که نشان می. اندداشته» حجاببی«به داشتن زن 

 ی برحاکمیت سیاسی انقالبی و مبتن. شده به ساختار اجتماعی و فرهنگی بعد از انقالب اسالمی چگونه بوده است

درصد جمعیت تمایل آشکاري به  25اجراي قوانین اسالمی در حوزه حجاب در شرایطی آغاز شده است که حداقل 

با توجه به تغییرات فرهنگی به صورت کند و زمانمند، در آغاز انقالب این میزان به . اندداشتن همسر باحجاب نداشته
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اکمیت تحوالت صورت گرفته را نباید با این فرض که ح به این ترتیب،. اندسرعت الگوي اسالمی پوشش را نپذیرفته

درصدي الگوي پوشش اسالمی شروع شده و به وضع جاري رسیده است تحلیل  100اسالمی با پذیرش  –انقالبی 

 . کرد

 نظرسنجی وضعیت حجاب و عفاف. 1
قدام به نظرسنجی از مردم ا 89و  86، 85هاي هاي مختلفی از جمله سالمرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در برهه

نیز از ساکنان شهر تهران در این  1393این مرکز نظرسنجی در اردیبهشت ماه . درباره پوشش و حجاب نموده است

 :سوال عمده پرسیده شده است 4سال تهران  18نفر از افراد باالي  1167خصوص نظرسنجی کرده و در آن از

 به چه نوع پوششی درحال حاضر تمایل دارید؟ -

 دانید؟وضعیت فعلی حجاب در جامعه را چگونه می -

 ؟دهیدچه سیاستی را در قبال حجاب ترجیح می -

 هاي مختلف اجتماعی درباره مسأله حجاب وجود دارد؟چه تفاوتی میان گروه -

سال و تحصیالت بیشتر  38.4دهندگان گانه صورت گرفته، میانگین سن پاسخ22نظرسنجی در معابر و میادین مناطق 

 .بوده است) 25.7(و کارشناسی ) درصد 31(دیپلم یا دبیرستان  نآنا

 

 پوشش مورد پسند پاسخگویان براي جامعه. 1-1
 ها خواسته شده پوشش مطلوب بانوان را انتخاب کنندتصویر ذیل، در اولین پرسش به پاسخگویان نشان داده و از آن
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تصویر زیر نتایج سوال اخیر و . اندپسند خود معرفی کردهرا به عنوان حجاب مورد 3بیشتر پاسخگویان تصویر شماره 

 :دهدرا نشان می 85مقایسه آن با نتایج همین پرسش در سال 

 
 

درصد افراد انتخاب شده و نسبت به سال  7/14توسط  1393شود تصویر شماره یک در سال همانطور که مشاهده می

افراد انتخاب شده در  1/30توسط  1385و مقنعه است در سال که مانتو  2تصویر شماره . افت کامل داشته است 1385

، 3ه تصویر شمار. اند که نشان از کاهش مطلوبیت این الگوي پوشش داردرا برگزیدهدرصد آن 4/20فقط  1393سال 

را انتخاب آن 1393درصد در سال  32و  1385درصد در سال  2/25الگوي مانتو بلند و شلوار بلند با شال است که 

به عنوان الگوهاي مطلوب پذیرفته شوند، در  2و  1چنانچه تصاویر شماره . اند و مطلوبیت آن افزایش یافته استکرده

 . انددرصد پاسخگویان الگوي مطلوب رسمی را ترجیح داده 35.1مجموع 

اي مطلوب رسمی، از دهد میزان تمایل مردم تهران به الگوهنشان می 1385با نتایج نظرسنجی سال  1393مقایسه نتایج 

که تمایل جامعه از پوشش شماره قابل توجه این. تقلیل یافته است 93درصد در سال  35.1به  85درصد در سال  54.4

 .سوق پیدا کرده است 3به پوشش شماره  2و  1
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ب ودهد پوشش مطلوب رسمی، طرفداران بیشتري در جنها روي نقشه شهر تهران نشان مینمایش الگوي مطلوبیت

 .تهرا کمترین مطلوبیت را دارند 3و  2، 1در مناطق  2و  1شهر تهران دارد، در حالی که الگوهاي تصاویر 

 پوشش رایج بانوان در جامعه. 1-2

یک از در حال حاضر الگوي رایج پوشش در جامعه ما نزدیک به کدام«در سوال دیگري از پاسخگویان پرسیده شد 

 »تصاویر زیر است؟
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درصد کاهش یافته  1/1این رقم به   1393درصد مردم معتقد بودند چادر رایج است و در سال  9/1فقط  1385 در سال

تقلیل  1393درصد در سال  3/4به  1385درصد در سال  6از  2میزان باور به رواج الگوي پوشش تصویر شماره . است

افزایش یافته؛ و باور به رواج تصویر  6/16به  8/11از  3باور به رواج الگوي پوشش تصویر شماره . پیدا کرده است

الگوي رایج  1385گویان سال پاسخ 6/17از نظر  5تصویر شماره . درصد رسیده است 6/33درصد به  21از  4شماره 

هم که شلوار کوتاه و مانتو آستین کوتاه  6تصویر شماره . الگوي رایج پوشش است 3/22از نظر  1393بوده و در سال 

به این ترتیب، به باور . رسیده است 93درصد در سال  16.1به 1385درصد در سال  8/40کاهشی جدي از است با 

از ) شال، مانتو کوتاه و شلوار بلند( 4هستند و الگوي شماره  5تا  3ترین الگوهاي پوشش تصاویر گویان، رایجپاسخ

 .گویان بیشترین رواج را داردنظر پاسخ
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 قدرت سیاسی و حجاب. 1-3

جدول  .رسد در طی دهه گذشته تغییر یافته استها درباره نحوه مواجهه دولت با مساله بدحجابی نیز به نظر مینگاه

شاهده همانطور که م. دهدهاي مختلف به بایسته شیوه مواجهه با حجاب را نشان میگویان در سالنگرش پاسخ 1شماره 

اي شخصی است و دولت نباید در آن معتقدند حجاب مسأله 1393دهندگان در سال شود نزدیک به نیمی از پاسخمی

دهد تعداد افرادي که معتقدند دولت نباید در درصد بوده که نشان می 8/34برابر  85این میزان در سال . دخالت کند

افزایش  مدت  این  در  کند  دخالتی  حجاب  حدود . درصدي داشته است 15بحث  مقابل،  درصد پاسخگویان  40در 

بوده است یعنی از تعداد معتقدین به  5/55برابر با  85د باید با بدحجابی برخورد شود که این میزان در سال معتقدن

 .درصد کاسته شده است 15دخالت دولت در این مدت 

 تحول روند نگرش بھ رابطھ دولت و حجاب. 1جدول شماره 

	1385	1386	1389	1393	
ت نباید در آن ای شخصی است و دولنوع پوشش و حجاب مسألھ

	دخالت کند
7/34	5/25	7/53	2/49	

	9/39	44	3/64	5/55	حجاب برخورد شودباید با افراد بد

	9/5	2/0	9/0	9/2	سایر

	1/5	0/3	1/2	0/7	پاسخبی
 

 :کندانجام شده که نوع نگاه مردم به حجاب را منعکس می 82تحقیقی نیز در سال در سال 

 )1382سال (ب نگرش بھ ماھیت حجا. 2جدول شماره 

	درصد	تر است؟بھ نظر شما کدامیک از عبارات زیر درست

	امری مذھبی
حجاب حکم مسلم دینی است کھ در جامعھ اسالمی، مسلمان و غیرمسلمان 

	.در اماکن عمومی باید آن را رعایت کنند
3/46	

	6/12	.حجاب حکم مسلم دین است و فقط مسلمان ملزم بھ اجرای آن ھستند

	8/38	.حجاب یک توصیھ اخالقی دینی است کھ اجرای آن باید اختیاری باشد	امری فردی

	مانع پیشرفت
	5/1	.حجاب سنتی است مربوط بھ جوامع گذشتھ کھ ربطی بھ اصل دین ندارد

	7/0	.شودحجاب سنتی است کھ مانع پیشرفت زنان می
 

اب را امري مذهبی که اجراي آن الزامی حج 1382درصد مردم ایران در سال  9/58دهد نشان می  2جدول شماره 

سال . اندکردهاست تلقی می در  عبارتی  اگر . انددرصد مردم موافق اجباري شدن حجاب نبوده 1/41نیز  1382به 
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هاي هاي ایسپا در سالبراساس مقایسه تحوالت در الگوهاي حجاب مطلوب و رایج مشخص شده براساس نظرسنجی

نظر داشته  1چنین به نتایج مندرج در جدول شماره ها نیز استنتاجی صورت گیرد، و هم، در بخش نگرش1393و  1385

درصد حجاب را امري فردي دانسته و رعایت  1/41، درصدي بیش از 1393توان نتیجه گرفت که در سال باشیم، می

وهاي مطلوب و رسمی پوشش مطالبه اجراي الگ. درصد جامعه ایران است 50 این میزان حدود. دانندرا الزامی نمیآن

 .داند بسیار دشوار استدرصد آن حجاب را امري فردي و اختیاري می 50تا  41اي که حداقل زنان در جامعه

 هاي شوراي فرهنگ عمومینتایج پژوهش. 2
 این. هاي متعدد پیمایشی براي ارزیابی وضعیت حجاب در جامعه انجام داده استشوراي فرهنگ عمومی نیز پژوهش

ها به اعتقاد مجري این تحقیقات به شرح اند و برخی از نتایج آنموج در سالیان گذشته انجام شده 13ها در ژوهشپ

 :زیر است

ü  نفري، وضعیت پوشش در سطح شهر تهران  4000موج، با نمونه  13بر مبناي تعریف شرعی پوشش، در

سنجش مذکور هم در سطح . است 1392آخرین موج مربوط به تابستان سال . اندازه گرفته شده است

تقریباً بهترین وضعیت پوششی و . ها انجام شده استو هم در مراکز استان) ها و روستاهاشهرستان(ملی 

بعد از آن وضعیت پوششی و آرایشی از . بوده است 1388تا  1386هاي آرایشی در دولت نهم در سال

 .روند نزولی یافته است 88سال 

ü 10که اولین سنجش انجام شده است،  1386نسبت به سال  1392تا سال  رعایت حدود شرعی پوشش 

 .ها کاسته شده استدرصد هم از میزان چادري 10درصد افت کرده است، و 

ü ماه آغازین دولت یازدهم، میزان  10ها در دولت دهم معتقدند احتماالً در طول متولیان انجام این پژوهش

 .لت نهم و دهم استافت رعایت حدود شرعی، بیش از دو دو

هاي صورت گرفته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و شوراي فرهنگ هایی میان نتایج پژوهششباهت

مقنعه رخ داده -دهند کاهش الگوهاي رسمی چادر و مانتوکه هر دو پژوهش نشان میاز جمله این. عمومی وجود دارد

نکته اختالفی مهم، اظهارنظر مسئوالن شوراي فرهنگ عمومی در . درصد است 20تا  10میزان کاهش نیز بین . است

هاي نهم و دهم به اندازه میزان دولت دهم است که اعتقاد دارند میزان کاهش در رواج الگوهاي رسمی در کل دولت

 . ماه حاکمیت دولت یازدهم است 10کاهش رواج الگوهاي مطلوب و رسمی در 

برخی از نقدهاي وارد شده در برابر . متخصصان حاضر در نشست مواجه شده استاین مدعا با نقدهاي زیادي در بین 

 :این ادعا به شرح زیر است
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ü تحوالت اجتماعی و فرهنگی نظیر الگوهاي پوشش . ها معنادار نیستربط دادن تحوالت حجاب به دولت

 یست؟ حداقل جوان شاغلبراي مثال آیا رابطه حجاب و اشتغال معنادارتر ن. تري هستندتابع تغییرات عمیق

بنابراین اشتغال تأثیر مهمی روي . هاي رسمی عمل کندتواند خارج از پروتکلهاي کاري نمیدر محیط

هاي نهم و دهم بیشتر روي تغییر الگوهاي حجاب تأثیر بنابراین افزایش بیکاري در دولت. حجاب دارد

 . داشته است

ü ها و امر سیاسی عمل کنیموانیم فراتر از دولتباید متغیرهایی را در تحلیل وارد کرد که بت . 

ü شوند که پذیر میاي جامعهکودکان ما در جامعه. ... ها خیلی معنادار نیستارتباط حجاب با تغییر دولت

 ...). ابرو برداشتن، و (مردان آرایش و لباس خارج از عرف دارند 

با تغییرات اجتماعی و فرهنگی نظیر حجاب، و نسبت  نکته محوري در همه این گونه نقدها، ربط دادن تغییر دولت

ما حاکمیت دولت  10هاي نهم و دهم، در طول ساله در دولت 8تغییري به اندازه تغییرات (دادن سرعت تغییر بسیار باال 

ش با شمنتقدان بر این باورند که تغییرات اجتماعی نظیر الگوهاي پو. به مسببی سیاسی نظیر تغییر دولت است) یازدهم

 . کننداند و با نرخ تغییر بسیار کندتري تغییر میتري مرتبطمتغیرهاي بسیار پیچیده

 گذاري حجاب و عفافهاي سیاستچالش. 3
حاضرین در نشست، . روستهایی روبههاي مصوب درخصوص حجاب و عفاف، با چالشاجرایی شدن سیاست

 . اندها را برشمردهشماري از چالش

 در خصوص حجابعدم اجماع  -3-1
ر ها دبرخی بر این باورند که تأمل در مواضع مسئولین کشور درخصوص حجاب حکایت از آن دارد که میان آن

 .به عالوه قانون هم از شفافیت الزم برخوردار نیست. خصوص حجاب، حدود و ثغور آن اجماع نظري وجود ندارد

ü حدود حجاب، علل . است احبنظران زیادهاي بین علما، مدیران، و کارشناسان و صاختالف دیدگاه

این اختالفات در عمل تأثیر منفی روي اجرا . اندراهکارها هم محل مناقشه. اندمحل مناقشه... بدحجابی، و

 . اندداشته

ü دهد که کشور تعریف روشنی از حجاب ندارد و هاي مختلف نشان میتحلیل گفتمان حجاب در دوره

 . همین امر سبب سردرگمی شده است
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 اختالف در تشخیص علت مساله -3-2

 .شود از آنجا که تعریف روشن و واحدي از حجاب وجود ندارد، ریشه مشکل به درستی شناخته نشده استگفته می

را در نتیجه افزاري و برخی دیگر آنرا ناشی از مسائل نرمبرخی مسأله بدحجابی و عدم موفقیت در مرتفع ساختن آن

 .دانندافزاري میمسائل سخت

ü تها نوشته شده اسبررسی و مطالعه به اندازه کافی انجام شده و دستورالعمل. افزاري نداریممشکل نرم .

 . ماندگی در اجراستمشکل ما عقب

ü کشور دچار ابهام در گفتمان حجاب، و شناسایی وجوه . افزاري و گفتمانی استاتفاقاً مسأله خیلی نرم

سیاه و سفید نیست و با دو طیف باحجاب و بدحجاب، که هر یک مسأله اصال . مسأله بدحجابی است

معناي انواع الگوهاي حجاب هم مشخص . هاي ثابت و مشخصی دارند مواجه نیستیمها و انگیزهانگاره

بنابراین مسأله فقط این نیست که ما مسأله را به خوبی می. ... براي عاملین به هر الگو مشخص نیست

شناسیم، نه راهبردهاي نه مسأله را خوب می. شناسیم، و راهبرد مشخصی هم براي مواجهه با آن داریم

اي براي تبیین آن به عنوان مسأله اجتماعی داریم، و بنابراین راهبردهاي نظري مشخص و صورتبندي شده

از شکل  بخشیالوه بع. هستند که مبناي شناختی درستی ندارند ايکلی عباراتاجرایی تدوین شده هم 

تا صورتبندي راهبردها  نگرفتن عزم براي اجراي راهبردها در عمل را باید در نقصان فرایند طی شده 

 . یافت

 هاي اتخاذ رویکرد مناسبچالش -3-3

 .رغم گذشت بیش از سه دهه از انقالب اسالمی، هنوز رویکرد مناسب براي ترویج حجاب صورتبندي نشده استعلی

نیز مشمول  1384ن از سوي حاضرین در نشست، به این معناست که قانون موجود و تدوین شده در سال بیان این سخ

با اشاره  در حالی که برخی دیگر. حجابی اقدامات انتظامی استبرخی معتقدند تنها راه مقابله با بی. همین وصف است

که در دهه اخیر به دنبال داشته است، دولت  معکوسی هاي مذکور از جمله گشت ارشاد، و نتیجهبه عدم کارایی روش

 . دهندهاي فرهنگی و استفاده از زبان مهربانانه سوق میرا به روش

ü از موضعی . ... کند و تلقی از فرهنگ در دستگاه هاي اجرایی نادرست استفرهنگ یکباره تغییر نمی

 . کنیم که گفتن و تأثیرگذاري با هم استآمرانه تصور می

ü  کنیمهاي نادرست استفاده از حجاب و پوشش هدایت میبه شیوهجوانان را . 

ü بعد از برخورد گشت ارشاد با جوانان، . برخوردهاي سلبی اثرات ناخوشایند و معکوس داشته است

اند؛ خانواده به همدلی با جوانان روي آورده است و از جوانش در ها در کنار جوانان قرار گرفتهخانواده

 . کندکه با جوانان شده است، دفاع میبرابر رفتار بدي 
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ü 35 توان با نیروي نظامی و انتظامی با مسأله تا چه وقت می. سال است که هر خرداد یاد حجاب می افتیم

 .ها باید در حوزه ایجابی و ترویجی باشدعمده فعالیت... برخورد کرد؟ 

ü کنیم که مردم این گونه م صادر مییعنی دائم حک. مدار نیستادبیات ما، ادبیات حاکمانه است و مردم

ن اولین ایراد ما در بحث عفاف و حجاب همی. مردم اینگونه رفتار بکنند. مردم این گونه بپوشند. بشوند

باید تجدیدنظري درباره . ... اولین ایراد ما در بحث عفاف و حجاب همین مسأله است. مسأله است

 . ه پاسخ نخواهد دادمسیرهاي گذشته انجام شود، قطعاً مسیرهاي گذشت

بخش مهمی . هاي گذشته دارنددهد اکثریت افراد حاضر در نشست نگاهی انتقادي به سیاستهمه این عبارات نشان می

در وضعیت  بوجودآمدهها بدون توجه به تحوالت از این انتقادات برآمده از این واقعیت دانسته شده که سیاستگذاري

  .اندهاي جامعه صورت گرفتهنگرش

ü در منظومه در حال بررسی است،  اي تحت عنوان سبک زندگی قابل همه آنچه تحت عنوان حجاب 

 معانی متفاوتی از حجاب. در بین جوانان حجاب به پدیده چندمعنایی تبدیل شده است. بررسی است

 تخابپوشش بسته به کارکرد آن ان. کنندروند، حجاب را انتخاب میجوانان بسته به جایی که می. دارند

 . شودمی

ü تلفیق مسجد و ماهواره براي کنشگر . ... گیري استخاص در حال شکل یشدن در شکلعرفی نوعی از

 . ذار ما قابل فهم نیستگولی براي سیاست. پذیر استامروز امکان

ü هر کسی خود را با کسان دیگري از خودش . حجاب براي همه به یک پدیده اخالقی تبدیل شده است

 . کندایسه میبدتر است مق

 عبارت زیر به زبانی دیگر. این عبارات بر این داللت دارند که معناي حجاب و نگرش جامعه به آن عوض شده است

 :دهدبخشی از این تغییر معنایی را نشان می

ü اما وقتی منکري به . اي استپذیرد، مواجهه با آن کار سادهوقتی جامعه چیزي را به عنوان منکر می

پوشش اسالمی باید به معروف . پذیر نیستپذیرفته شد، برخورد انتظامی دیگر امکان صورت معروف

 .شناسددرصد جامعه پوشش اسالمی را به عنوان معروف به رسمیت نمی 50حدود . تبدیل شود

کلدال بر ش» پذیر استتلفیق مسجد و ماهواره براي کنشگر امروز امکان«کنار هم قرار دادن عبارت فوق با عبارت 

اي بسیار عمیق و منطقی است که بر اساس آن، جامعه پدیده» سیاست زندگی. «گیري نوعی سیاست زندگی است

. شناسدرا به رسمیت نمی را درك نکرده و اساساً مواجهه با آن چرایی نوع خاصی از مواجهه دولت یا حاکمیت با آن

مردم دارند قدرت و سیاست را «کنند احساس می برخی نظیر یکی از کارشناسان حاضر در نشست در چنین فضایی
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ها در اما شاید مردم اصالً در پی مقابله یا دور زدن قدرت و سیاست نیستند، بلکه سیاست زندگی آن.» زننددور می

به این ترتیب، تعریف برخی مقوالت نیز دستخوش . دهداي را مشروع جلوه میهاي مختلف، رویهقالب سبک زندگی

 :شودتغییر می

ü و دینداري زوال یافته است، با یافتهکه برخی میاین ازگار هاي تحقیقات سگویند غیرت از بین رفته 

 . در واقع تعریف دینداري و غیرت تغییر کرده است. نیست

ه در رویکردهایی ک .اتخاذ رویکردي مناسب براي مواجهه با مسأله بدحجابی در چنین فضایی بسیار دشوار است

ها قانون راهکارهاي اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، هدف اند و بارزترین آناذ شدهگذشته اتخ

و حداقل اجماع آن است که دستگاه . اندطور کامل سر باز زدههاي ذیربط از اجراي آن بهانتقادات قرار دارند 

گویند، عی گسترده سخن میکارشناسانی هم که از موضع اتخاذ رویکردهاي غیرخشن، و پیدایش تغییرات اجتما

 . کنندصورتبندي عملی مشخصی براي راهکارهاي پیشنهاد ارائه نمی

 توجهی به صنعت مد ولباس ایرانیبی. 4
کارشناسانی مرتبط با این صنعت نیز در نشست حضور داشته. صنعت مد و لباس بخشی از واقعیت مقوله حجاب است

 .انداسب پوشش را یادآور شدهاند و ضعف این صنعت در ارائه الگوهاي من

ü نعت پس ص. لباس هم نیاز اجتماعی فرد است و باید قدرت انتخاب مردم کشور در موضوع لباس باال برود

 . هاي افراد ضروري استمد لباس به عنوان متنوع کننده انتخاب

ü وسط ي ایران تمسئولین شعارپیشه و مدیران میانی، عامالن رکود کارخانجات نساجی و قبضه شدن بازارها

فقدان دانش و برنامه راهبردي، مسبب حذف تدریجی ایران از بازارهاي جهانی . ... ها هستندها و تركچینی

 . اندطراحان مد و لباس هم به جاي تشویق شدن، سد و مانع دیده. ... شده است

ü هاي عرضه اندك استاند، ولی لباس مناسب هم کم است و مکانبسیاري از مردم دنبال لباس مناسب بوده .

 35گیرند، در اینها که ایراد می. ترین صادر کننده لباس اسالمی باشیمسال بزرگ 35توانستیم در این ما می... 

هاي مناسب و لباس. هاستترین لباسها نامناسبترین لباسکه ارزاننتیجه این... اند؟ سال گذشته چه کرده

 .پوشیده گران قیمت هستند

تیار شود بازار لباس ایران در اخت حکایت از ضعف ساختاري صنعت نساجی، مد و لباس دارند که سبب میاین عبارا

، در ضمن. ها تأثیر بپذیردهاي خارجی قرار گیرد و شکل دادن به الگوهاي پوشش نیز به شدت از آنشرکت

ها ناکارآمدي صنعت مد و لباس یی آنشود که نتیجه نهاهاي قانونی در این حوزه اعمال میهاي فاقد محملممنوعیت

www.irpublicpolicy.ir



	
)1(آینده به نگاه گذشته، هايسیاست شناسیآسیب: حجاب گزارش نشست تخصصی   

   	
	

		13	
	

دارند ها مردم را از پوشیدن برخی الگوها بازمیشود در نهایت برخی هنجارگذارياي که سبب میناکارآمدي. است

 . کننداما جایگزینی نیز ارائه نمی

ü ما ا. ... اشداند که مد را دوست دارند ولی مدي که از دل کشور ایران تولید شده بمقام معظم رهبري فرموده

تب محدودیت غیررسمی علیه ک. شوندکتابها و منابع طراحی مد و لباس اسالمی و ایرانی، در ایران منتشر نمی

 . و مجالت مد و لباس وجود دارد در حالی که تأیید شرعی دارند

ü د نآقاي منتظرالمهدي کاش بودند، سرهنگ زاهدیان و رئیس پلیس امنیت اخالقی و سایر دوستان بفرمای

نمایش زنده مد و لباس، با استفتا از مقام ... ممنوعیت رنگ در جامعه مبتنی بر احکام شرعی چگونه است؟ 

 .ها، خودساخته است و محدودیت شرعی نداریمخیلی از محدودیت. معظم رهبري شروع شده است

تشر کردن در کشور تابو بود ولی ژورنال من«که تحوالتی رخ داده و براي مثال رغم آندهند علیاین عبارات نشان می

هایی که شرعی جلوه داده اما کماکان صنعت مد و لباس کماکان با محدودیت» پذیر شده استامروز این کار امکان

اما این همه مسأله نیست و این . بردهاي مختلف رنج میهاي مجریان در دستگاهورزيشوند مواجه است و از سلیقهمی

 . ریزي صنعتی هم هستهماهنگی در طراحی و برنامه صنعت فاقد عقالنیت و

ü هیچ ... گذاري بالي وضعیت حجاب و عفاف در کشور است، عدم انسجام صنعت پارچه، لباس و سیاست

که تولیدکننده پارچه از بار اینخبر تأسف. نساجی و تولیدکننده لباس وجود ندارد ارتباط منطقی بین صنعت

 . خبر استندارد، تولیدکننده لباس هم از ظرفیت تولید پارچه بی نیاز تولیدکننده لباس خبر

 

به  تواندشود که در صورت حمایت شدن از صنعت مد و لباس ایران، این صنعت قابلیت رقابت دارد و میادعا می

 . نیرویی تأثیرگذار در بازار لباس و تشویق به استفاده از الگوهاي مناسب باشد

ü  میلیارد  20هاي اسالمی تقدیم مردم شد بالغ بر دوم فجر که در محل مصلی نمونهدر جشنواره مد و لباس

میلیارد تومان در تاالر وحدت، فروش لباس منطبق  25نزدیک به  92تومان لباس عرضه شد و در پایان سال 

 .ایرانی صورت گرفت-با اصول اسالمی

مناسب که هم زیبا باشد و هم مالحظات شرعی اي درست با صنعت مد و لباس، و عرضه کردن لباس بدون مواجهه

 :یابددر آن رعایت شده باشد، اصالحی صورت نخواهد گرفت و روند فعلی ادامه می

ü سال به مردم گفته شده چه نپوشند،  35. اننظام تا به حال حرف خودش را زده، مردم هم کار خودشان را کرده

پوشش «اژه حداقل و. م پوشش رسمی حاکمیت داشته باشیمنباید چیزي به اس. ... اما گفته نشده چه بپوشند

 .دهندمردم به شدت به این مسئله واکنش نشان می. به مراتب بهتر است» پوشش رسمی«از » مطلوب
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برنامگی ادعا شده درخصوص صنعت مد و لباس، و فقدان ارتباط میان این دو صنعت و نساجی کشور، در شرایطی بی 

 :است که

ü هاي خارجی و داخلی استر بیشترین هجمهحجاب تحت تأثی . 

ü  این یعنی تالش گسترده و . ... شبکه رسمی مد و آرایش در دنیاست 300کشور رسماً در معرض هجمه

 .برنامگی ماکارشناسی شده دشمن و بی

 هاي مسئولگو نبودن دستگاهناهماهنگی و پاسخ. 5
هایی است که در این زمینه محصول ناهماهنگی دستگاهشود که بخشی از مشکالت موجود در حوزه حجاب گفته می

 . مسئولیت دارند

ü  ها با دستگاه. مصوبه است 310دستگاه در  26برنامه مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی مستلزم همکاري

 .هاي خود را دارندهاي فرهنگی هر کدام دستورالعملدستگاهبویژه . یکدیگر هماهنگ نیستند

ü  انددستگاهی که در مقوله عفاف و حجاب مسئولیت دارند تخلف از قانون داشته 20قریب به اتفاق . 

ü آنچه در قانون بر وزارت بازرگانی تکلیف شده اجرایی نشده است . 

ترین بخش آن شناسی سطحی به حساب آید، اما مهمتواند آسیباند میها تخلف از قانون داشتهکه دستگاهبیان این

اند که در اصل بیان دیگري از پایبند برخی بر جدي نبودن مسئوالن تأکید کرده. اندچنین کرده هااست که چرا دستگاه

 . طور مشخص در این نشست به آن اشاره شده، مشکالت مالی استتنها دلیلی که به. ها به وظایف استنبودن دستگاه

ü رفته براي بخش فرهنگ در نظر گها براي طرح سالمت بودجه خوبی در نظر گرفته شده است، ولی این بودجه

در این عرصه دستورالعمل شوراي . ... ها به دلیل محدودیت مالی اجرا نشددر دانشگاه» طرح پرنیا. ... «شودنمی

بار مالی این مصوبه نیز قابل توجه است، اما بار . عالی انقالب فرهنگی وجود دارد که ضمانت اجرایی ندارد

شود، و بار مالی قانون راهکارهاي اجرایی ب فرهنگی در جایی دیده نمیمالی مصوبات شوراي عالی انقال

 . ارتقاي مصوبه حجاب و عفاف هم دیده نشده است

ü میلیارد تومان به این کار اختصاص دادند، ولی این مقدار نیز به وزارت  3مبلغ  1386نژاد سال آقاي احمدي

 .کشور برگردانده شد

شناسی پدیده بدحجابی، شناخت معناي ر سطح شناخت و توصیف حجاب، آسیبهایی که درسد ابهامبه نظر می

گو نبودن و گذاري حجاب وجود دارد، به عرصه شناخت چرایی پاسخحجاب براي مردم، و در نهایت سیاست
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مسئول  هايبرخی از مدعوین نشست مستقیماً در دستگاه. ها در این زمینه نیز تسري یافته استناپذیري دستگاهمسئولیت

 . اندهاي دقیق و منسجمی درباره چرایی اجرا نشدن مصوبات ارائه نکردهکار هستند، اما گزارهمشغول به

 پیشنهادات. 6
 :اهم موارد پیشنهاد شده به شرح زیر است. اندمتخصصان حاضر در نشست پیشنهاداتی را نیز ارائه کرده

ü زبان . هاي مختلف مواجه شدراد مختلف باید به شیوهبا اف. موضوع حجاب نیازمند اجماع نظر متولیان است

 . تواند مؤثر باشدآمیز، میمهربان و لطف

ü تر باشد، به حجاب و پرهیز از ناهنجاري بیشتر توجه میهر مقدار باورهاي دینی و اعتقادات مردم مستحکم

 . کنند

ü ها لحاظ شودمقوله لباس ملی در برنامه . 

ü دولت در مقوله حجاب کمتر شود ها تقویت و نقشنقش خانواده . 

ü چه در بنیاد ملی مد و لباس صورت گرفته استمرار یابدکارهاي خوبی نظیر آن  . 

ü ها را پیش رو رغم این که همه گزینهیعنی علی. مثل مسلمانان اقلیت در کشورهاي اروپایی باید عمل شود

 .کننددارند ولی خودشان راه اسالمی را انتخاب می

ü انه حجاب فقط بحثی زن. هاي مطالعات پوشش استن مسأله حجاب و زنانه کردن آن از آسیبجنسیتی کرد

 . نیست و مردان نیز در این مسأله باید مد نظر باشند

ü ذهنیات . گذاران دخیل نباشندتجربه زیسته کنشگران را در سیاستگذاري لحاظ کنند و فقط ذهنیت سیاست

سیاستگذاري با چنین وضعیتی، اثر بومرنگی . خوانی نداردانشگاهی همهاي تحقیقات دگذاران با یافتهسیاست

 . ایجاد کرده و اثر معکوس دارد

ü هاي مسائلی که به زنان مربوط است، توسط خود ایشان انجام شود، چرا در امور زنان، گیري در حوزهتصمیم

 گیر نباشد؟نگاه زنانه و مادرانه، تصمیم

ü ها کار اهدستگ آیاها صورت گیرد و مشخص شود هاي دستگاهئولیتشناسانه درخصوص مسبررسی آسیب

 خود را درست انجام داده اند؟
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 بنديجمع. 7
هاي استراتژیک هاي مرکز بررسیمباحث ارائه شده در این نشست تخصصی را که اولین مورد از مجموعه نشست

 . بندي کردمشخص جمع توان در چند گزارهگذاري حجاب است، میدرخصوص مقوله حجاب و سیاست

هایی که حداکثر سازي وضعیت حجاب در قالب کمیتهنوز الگوي مشخصی از تحقیقات براي شاخص .١

شناخت وضعیت . ها وجود داشته باشد وجود نداردگذاران درخصوص آناجماع میان محققان و سیاست

وجود داشته باشد و  ها اجماعیهایی است که درخصوص آنهاي اجتماعی کشور نیازمند شاخصپدیده

درخصوص حجاب چنین شاخص. ها امکان رصد کردن تغییرات اجتماعی را فراهم آورداي آنسنجش دوره

 . ها وجود نداردهایی، و تحقیقات مناسب بر مبناي آن

و عمیق حجاب بهپژوهش .٢ مثابه سبک زندگی و سیاست هاي کیفی مناسبی نیز براي شناسایی ابعاد معنایی 

به نظر . بندي و ارائه نشده استها جمعگذاريها براي استفاده در سیاستد ندارند، یا نتایج آنزندگی وجو

هاي پیدایش گذاران، بخشی از علترسد شکاف عمیقی میان تحقیقات اجتماعی و فرهنگی، و سیاستمی

 . گذاري حجاب استوضع فعلی در سیاست

نظیر متهم کردن دولت یازدهم به تسریع علل  –ی تحقیقات اجتماعی درخصوص حجاب براي اهداف سیاس .٣

شوند و این کار بدون توجه به ماهیت ساختاري و تدریجی بودن تغییرات کار گرفته میبه -بدحجابی 

 . گیرداجتماعی صورت می

هاي گذشته براي پیشبرد الگوهاي که روشبر سر این موضوع میان کارشناسان و متخصصان حاضر در نشست  .٤

 . وجود دارداجماع  ،اندشش در کشور ناکام بودهمطلوب پو

گویند، که درخصوص الگوهاي ایجابی جدید کارشناسان در حالی از ناکارآمدي الگوهاي پیشین سخن می .٥

هاي غیرخشن، به معناي حل مسأله بیان عباراتی نظیر زبان مهربانانه یا روش. روندنیز از ارائه کلیات فراتر نمی

 . دهنداین عبارات نیز راهبرد مشخصی را نشان نمی. صه حجاب نیستندگذاري در عرسیاست

ترین عناصر مؤثر بر وضعیت پوشش، در شرایط نامناسبی هایی از مهمصنایع نساجی، مد و لباس به عنوان بخش .٦

صنعت مد  .صنعت نساجی به شدت ضعیف شده و تحت تأثیر رقباي خارجی قرار گرفته است. برندبه سر می

هاي سلیقهرغم رفع شدن برخی موانع فقهی، کماکان درگیر نظرورزيروست و علیان مشروعیت روبهبا بحر

صنعت لباس نیز متأثر از وضعیت نساجی و صنعت مد، و اقتصاد به شدت وابسته به واردات، قادر به . اي است

 . هاي مناسب با هزینه قابل قبول نیستتولید و ارائه لباس

حجاب در چنین فضایی که متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و  گذاري درخصوصسیاست .٧

این . هاي بسیاري داردشوند، ناکارآمديهاي ایرانیان لحاظ نمیسیاسی؛ و تغییرات در ادراکات و نگرش
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ا آید، امها نیز به عمل میهاي سیاسی از آناند، و حتی استفادهها به صورت تجربی مشخص شدهناکارآمدي

حداقل بر اساس نظرات بیان شده از سوي برخی مسئولین مرتبط در نشست تخصصی برگزار شده، راهبرد 

 . گذاري مناسب مغفول استهاي الزم براي سیاستمشخص و شناخت
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