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 :این گزارش براساس نشستی تخصصی با حضور افراد زیر تنظیم شده است

	دکتر علی مطهري(نماینده مجلس شوراي اسالمی) •
 شوراي فرهنگی اجتماعی زنان) وقت دکتر کبري خزعلی(رئیس •
 )یت علمی دانشگاه الزهراعضو هئ(دکتر سوسن باستانی •
 دکتر منیره نوبخت(رئیس سابق شوراي فرهنگی اجتماعی زنان) •
 وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی) وقت دکتر سیاري (جانشین دکتر مرتضی میرباقري قائم مقام •
 سیماي سازمان صدا و سیما) وقت زاده (جانشین آقاي علی دارابی معاونبخشی •
 و هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)دکتر اشرف بروجردي(عض •
 االسالم و المسلمین محمدحسن اختري(رئیس مجمع جهانی اهل بیت و دبیرکل بنیاد حجاب و عفاف)حجت •
 ) وعاون وقت امور زنان و خانواده رئیس جمهور شهیندخت موالوردي خانمجانشین دکتر صمدي ( •
 )موسسه فرهنگی سرچشمهوقت مدیرعامل (ئرياالسالم و المسلمین محمدرضا زاحجت •
 )مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(پروین داداندیش  •
 )االوصیاقرارگاه خاتم وقت جانشین سردار حسین یکتا رئیس(علی جعفري االسالم حجت •
 )جانشین ابوالقاسم شیرازي رئیس اتحادیه کشور لباس و پوشاك(حمیدرضا یوسفی  •
)ده بسیج اصنافنماین(پور محمود رفیع •
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 مقدمھ
جمهوري مرکز بررسی ریاست  استراتژیک  کند که در هاي خود اقدام به بررسی مقوالتی میاهداف و مسئولیت بنا بههاي 

 . راستاي راهبردهاي ملی کشور هستند

ي بر مرور. شدن حجاب و عفاف در جامعه استهاي اخیر کمرنگیکی از مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی کشور طی سال

هاي حجاب و عفاف در کشور بسیار کوتاه و فاقد نگاه دهد که عمر سیاستهاي اتخاذشده در این حوزه نشان میسیاست

هایی با هاي استراتژیک اقدام به طراحی سلسله نشستنظر به اهمیت این مساله مرکز بررسی. راهبردي و بلندمدت است

حجاب؛ «در اولین نشست تخصصی . خصوص نموده استاي عملی در اینهاي موجود و ارائه راهکارههدف شناسایی چالش

با محور قرار دادن قانون  متخصصان و سیاستگذاران فرهنگی،» هاي گذشته، نگاهی به آیندهشناسی سیاستآسیب

سال  مصوب  عفاف  و  حجاب  اجرایی  حوزه را به بحث و بررسی نهادندچالش 1384راهکارهاي   ي ایندر ادامه. هاي این 

برگزار شد. در این » حجاب و عفاف«مصادف با روز  1393تیر  21برنامه پژوهشی، دومین نشست تخصصی در روز شنبه 

 :نشست بحث پیرامون دو سوال عمده ادامه یافت

 ایم؟حاصل نکرده زیادي حجاب و عفاف موفقیت چرا در گسترش) الف

 کنید؟یچه راهکارهایی براي برون رفت از این وضعیت پیشنهاد م) ب

پیرامون حاضرین با تاکید بر اولویت اقدامات فرهنگی بر سایر اقدامات، چالش مساله حجاب را از ابعاد فرهنگی، هاي 

 .در ادامه مهمترین مسائل مورد توجه حضار آمده است. اقتصادي و سیاستگذاري مورد بحث و بررسی قرار دادند

 .هاي شرکت کنندگان بدون ذکر اسامی آنان ارائه شده استبر اساس اصول محرمانگی و امانت داري، دیدگاه* 
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	شدهھای شناساییچالش
 ضعف فرهنگی حاکم بر جامعهتهاجم وسیع فرهنگی و  .1

 
ریزي دشمن با برنامه آنها معتقدند. دارند تأکیدحجابی بر نقش برجسته تهاجم فرهنگی در ترویج بی نمایندگان یک دیدگاه

اي که حتی جوانان مذهبی بدلیل عدم گونههاي زندگی ایرانیان نفوذ کند. بهترین الیهبه عمیقدقیق و حساب شده توانسته 

دستیابی نقش مهمی در فرهنگی حاکم بر جامعه شوند. به عبارت دیگر ضعف راحتی جذب آنها میهتامین خوراك فرهنگی، ب

  :تهاجم فرهنگی در کشور داشته است شدهتعیینبه اهداف 
ü کنیم خواست عمومی جامعه یا تغییراتی است که در فرهنگ رخ داده است.ندشمن است فکر  تهاجم وسیع 
ü ریزي قوي و امکانات گسترده دست گیرد با ساختار وسیع، برنامهواست جهانی است که وقتی تصمیم میاین خ

برنامه ر تا فیلم و وارد جامعه ما شود از اسباب بازي و لوازم تحری چیزيزند. وقتی قرار است به این کار می

 دهد.کودك همه را پوشش می
ü هاي تبلیغ از طریق دستگاهاز ایده تا پدیده تا ترویج و توزیع فراوان و تا  طراحی و اجرا کردند؛ مانتو را آنها

ما در یک چرخه امنیتی دست خالی در مقابل  .شودن که به صدا و سیما هم گاهی اوقات کشیده میخودما

 م.ایها ایستادهآن
ü است.  %70هایی که انجام سهم تهاجم فرهنگی باالي سهم تهاجم فرهنگی را حتماً جدي بگیریم با بررسی 
ü کند و حجابی کامال متمرکز و با سیاست و دقت دارد کار میبسیار مهم است دنیا روي الگوي عریانی و بی

 نتیجه هم گرفتند. 
ü از روي سیاست نداشتیم. بخاطر این است که کار خوب، موثر و وضعیت فعلی ما 
ü  شوندحجاب میها دختران جوان براي همسریابی بیرسیدیم که بعضی وقت نکته ن به اینهایمادر رصدما. 

 
 ارائه الگوي مناسب به جوانان و نوجوانانهدف گذاري و  فقدان .2

 
از کمرنگ  ابل تهاجم فرهنگی،بسیاري از کارشناسان با تاکید بر اهمیت ارائه الگوهاي مطلوب به جوانان و نوجوان در مق

. آنها معتقدند در بسیاري اوقات مسئوالن و کنندمی شدن الگوهاي دینی و عدم تمایل جوانان نسبت به آنها ابراز نگرانی

بنابراین بخشی  اند.هاي فرهنگی دشمن بدل شدهمجریان آموزشی و فرهنگی کشور و حتی رسانه ملی نیز به عامالن برنامه

 :انان و نوجوانان به الگوهاي هنري و ورزشی ناشی از کم کاري و ضعف مسئوالن فرهنگی کشور استاز گرایش جو
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ü الگوي  گراست.جامعه ما احساس بینم ها هستند. یک جوان را نمیها یا فوتبالیستجوانانمان هنرپیشهبیشتر 

ا و همه تغییر رفتارها مطابق هس تغییر رفتار دهد.  موها، قیافهشبیه پزشک یا  مهند دکه دوست داشته باش

 . استجهت جامعه دادن  تغییردرحال الگوهاي هنري یا ورزشی ست. این الگوها 
ü توانیم وارد این فضا بشویم؟ می کنیم حضرت زهرا را به عنوان الگو معرفی بکنیم؟ اصالًکجا االن جرأت می

باز  اصالً هارا فضا براي سخن گفتن از آنند، چاگر الگوي زنان ما واقعاً الگوي صدر اسالم هستند، که هست

 . دانستنددانید خیلی قلیل میحضرت زهرا مینیست؟ بنده خودم در یک سخنرانی در دانشگاه گفتم چی از 
ü جرات  ر، ما دیگاز شوراي عالی انقالب فرهنگی بیاید بگوید رتبهکنم یک کارشناس عالیمن تعجب می

ها حکومت کنیم به اینجرات میگونه ها صحبت بکنیم. ببخشید چهجوان کنیم درباره حضرت زهرا براينمی

ها صحبت بکنیم؟ پس ما شوراي عالی انقالب فرهنگی از طرف این درکنیم بکنیم. چه جوري جرات می

 زنیم؟نماینده کی هستیم؟ چرا اینقدر تهمت به مردم می
ü  ید که به الگوبرداري از ایشان ترغیب شوم؟ در مورد حضرت فاطمه براي من جوان صحبت کرد گونهشما چه

 آیا با توجه به نیاز من و مقتضاي دنیاي امروز در مورد ایشان صحبت کردید؟
ü و آموزشی ا ست که دشمن موفق به در مقابل تهاجم فرهنگی چه کردید؟ آیا جز در شرایط خالء فرهنگی 

 شود؟چنین کاري می
ü  توانند حامل یک پیام ارزشی ورزشی و هنري هم می نامهاي بههرهچ ایم.ارائه نکردهما هیچگاه الگوي صحیح

 . باشند
ü یک فرم پرداختیم تا اینکه بیاییم بیشتر به در واقع . ن نه ساپورت نه چکمه استاما هنوز هم مهمترین مشکلم

را  سئولینم و سخنانها از اول انقالب تمام روزنامهشما بیایید  .یک تعریف درست از حجاب مورد قبول بدهیم

گویم فردا می ،گویم ساپورت نپوشیدامروز می .اصالً براي خودمان روشن نبوده دنبال چه هستیم تحلیل کنید

مشخص نیست و  نماهایاز حجاب براي بچه نمااین هست که اصالً تعریف قضیه اصلی .این رنگ را نپوشید

 .ن هم تعریف نکردیمیماهاالگویی درستی هم براي بچه
ü هایی که تمام خانواده. با چادر تربیت کند اگذاشته که دختر ر االمی از بعد از انقالب تمام تالشش رمدارس اس

دانشگاه، چند  بهروند ها میم وقتی این بچههباز ،تاکید دارندموضوع این  برند برمی هان مدرسهبچه را به ای

ه ما فضایی داریم مثل اینترنت که شوند و االن کشوند بدحجاب میاین دوره کم حجاب می در اندرصدش

 . بوك ببینیم چی شدندتونیم عکس اینها رو ببینیم در دنیا، تو فیسمی
ü  بخصوص سازمان صداو بخش دیگري از انتقادات درباره الگوسازي نیز به طور ویژه اي به عملکرد رسانه ها و

 شوند:سیما مربوط می
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ü خواهد بیایم یک دهد بعد از من میقشنگ آموزش می صدا و سیما یک نگاه حرام را توي فیلم اینقدر

مثالً در یک کلیپ هنري رابطه غلط اینقدر قشنگ آموزش داده . سخنرانی بکنم اثرات سوء آن را دفعش کنم

 .خواهیم اینها را حلش بکنیمشود، بعد با سخنرانی میشود که اصالً جوان تشویق میمی
ü ا و سیما هم کشیده می شود.تبلیغ مدل هاي غربی گاهی اوقات به صد 

 
 ضعف شدید در عرصه تعلیم و تربیت .3

 
تاثیر فراوانی دارد اما هیچ یک از نهادهاي  تعلیم و تربیت بر پوشش القول هستند کهحاضر در جلسه متفق همه کارشناسان

ند در نتیجه در شرایطی فا کناند نقش تربیت دینی خود را به درستی اینتوانسته -و نه مدرسه و دانشگاه نه خانواده،–تربیتی 

اند، به سرعت شاهد تاثیرپذیري آنها از فرهنگ غربی و آثار اجتماعی آن دینی در فرزندانمان نهادینه نشدههاي که  آموزه

 :مانند بی حجابی و تزلزل خانواده هستیم
ü هست. تر هم بحث حمان بسیار ضعیف هست از همه پایینکار تعلیم و تربیت عفاف  و  سیستم  درجاب 

ها وقتی می خواهند تحول ایجاد بکنند اول خانواده هست دوم آموزش و سوم حکومت ن حکومتماآموزشی

 کند.سازي بکند و زمینهبتواند مدیریت باید است که 
ü  ما تربیت  و  تعلیم  و  آموزشی  نیست به فکر نهادینهسیستم  کودکی  از  حجاب  اش را شما در و نمونهکردن 

ماه یعنی نیم ترم یا  6تا  2ه به محض اینکه از آموزش و پرورش می آید بیرون در ظرف بینید کدانشگاه می

ها نهادینه نشده است و آنهایی هم که بینید. چون برایش این ارزشخیلی محسوس مییک ترم تغییرات را 

دفاع ار خانواده است. این افراد هم مینهادینه شده حاصل ک خودمون  از  هستیم  بلد  ما  تا ابد گویند  و  کنیم 

 اند.ذهنی و استدالل را یاد نگرفتهاقناع توانیم هدایت کنیم چون  را دوست داریم ولی یک نفر را نمیحجاب 
ü و طالق عاطفی و کنترل کردن ها یم و حاال آثارش را در زندگی زوجمتاسفانه ما روي حیامداري هم کار نکرد

 .همسران توسط یکدیگر میبینیم
ü تواند داشته باشد غیر از سخنوري توي صدا وسیما قضیه که حیا و عفت چه پیامدي می ما اصالً روي این

 چقدر کار کردیم؟
ü آورند. . مردم به ریا و تظاهر به حجاب رو میکنداجباري کردن پوشش چادر در ادارات هم مشکلی را حل نمی

 راه حل در آموزش است نه اجبار.
عمده  بحران هویت، تاثیرپذیري از دوستان در : از عبارتند حجابی به ترتیب بددالیل 

، غربزدگی، هاي آموزشی، همسریابی، ناآگاهی مذهبی دختران محجبهمحیط
 .گذرانی، عناد با نظامخوش
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 تاثیر عوامل محیطی بر بدحجابی .4
 

از جمع د شدن حجابی دارند و بسیاري از جوانان از ترس طرل محیطی تاثیر زیادي در گسترش بیگفته می شود عوام

 :حجابی می کنندبددوستان اقدام به 
ü بینم. جوان خیلی مذهبی هم باید تظاهر را من واقعاً من توي دانشگاه می بحث محیط و مشوق هاي محیطی

متدین بودن بکند تا و یه خرده هم تظاهر به غیر گوید بچه شهید استنکند به اینکه مذهبی است. اصالً ن

ام عقب رفت پرسد اگر بعد از وضو کمی روسرين موقع نماز خواندن میمطلوب آن محیط باشد. همین جوا

اونجوري که الزم  اگرگوید چه کنم وضویم باطل شده یانه؟ یعنی اینقدر این معتقد و مواظب هست ولی می

 شوم.بایکوت میجمع دوستان از هست حجاب را رعایت کنم 
ü   ریم، می گویند ما حجاب را قبول داریم و دوست دا %70این سوال وجود دارد که چرا علی رغم اینکه باالي

شود؟ چون ما جوري بیان کردیم که خیلی هم اینها ضرورت نیست، سلیقه ما بوده که چادر را به آن عمل نمی

کنیم، ولی آزاد همونه که یک ذره آرایش که یک خرده سخت گیرانه برخورد میداشته باشیم، سلیقه ما بوده 

ره مویی بیرون بگذاریم. یعنی چیزي که قرآن گفته شده سلیقه ما و چیزي که عرف جامعه داشته باشیم یک ذ

 است شده اصل.

 بحران هویت .5
 

نی اسالمی موجب سازي براي زنان در جامعه ایرابرخی کارشناسان بر این باورند که بحران هویت و عدم توجه به هویت

  .حجابی براي کسب هویت گردیده استبدگرایش آنان به 
ü ًحق زن است که جنس . شودزنان ما دیده می یک نوع بحران هویتی هست که توي جوانان ما و مخصوصا

این جزء وظایف . اینطور فرض نکند دست دوم قرار نگیرد و بهش یک نگاه سطح پایین نشود یا خودش را

اش را عمل نکند، گونهاش را عمل نکند، کر کند اگر بینیفچرا زن باید . است که به زن آموزش دهد دولت

طوري آرایش نکند، در جامعه هویت واقعی خودش را ندارد؟ این یک جوري عوض نکند، آنلباسش را آن

ها داده شده است آن اگر باور غلطی به این. حقی هست که االن از دختران و زنان ما گرفته شده است

و گرایی که به اصطالح در انساناحساس و حس زیبایی هست  حق صحیح است ولی این غلط را چه ها 

هاي مختلف زندگیشون طوري ما االن جایگزین الگوي ذهنی جوانانمان و دخترانمان کردیم که توي الیه

مان بیاد یعنی این دختر جوان ما در آینده چگونه خواهیم به سر نسل آیندهچه می شود واقعاًاالن داره دیده می

گیر شود آن زن گردد این اگر در جامعه همهاش دارد دنبال یک نگاه میخواهد مادر شود وقتی که همهمی

 خودش برقرار کند؟ رابطه عاطفی پایداري را با همسر تواندطور میچه
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ü  در برابر توانیم بازي موش و گربه میان حاکمیت و کسانی که سال می 35در این

کردند آن  فرهنگی   .دارندمنافعی و انی هم حامیها بدحجاب .را ببینیممقاومت 

نشان آن را  موهایشان  وقتی  دهند و لباسشان را کوتاه و تنگ و بدن نما میها 

ها را هم شنیدیم یا نه بجاي این که آیا ما آن حرف. گویندسخن میبا ما  کنند،می

 ها درگیر شدیم؟با نشانهبا معانی درگیر شویم 

ü به خیابان چقدر امنیت دارد؟ قابل مطالعه است این جور نیست که  ؟ نسبتبازداشتگاه موقت چقدر امنیت دارد

 .تر هستاونجا حتماً امن

 
 عدم دسترسی به محصوالت فرهنگی و البسه مناسب .6

 
 از مشکالتی که مردم و مسئوالن بر  روي آن اشتراك نظر دارند عدم دسترسی به لباس مناسب و پوشیده است.یکی 

ü  سال پیش گفتیم ما یک مانتو درست و حسابی نداریم هنوز هم یک مانتوفروشی درست  3، 2من یادم هست

 .نابود شده نداریم یعنی گرانتر شده، کمتر شده، نیست و مناسب بفروشدو حسابی که مانتو 
ü   و پوششی بزرگترین ضعف ماست که قانون آن هم از عدم وجود امکانات کافی براي محصوالت فرهنگی 

 .تصویب شده اما هنوز در اجرا شاهدش نیستیم 1385سال 
ü با دوخته، مشتري میاد  44تا  36که تولیدکننده لباس را از سایز  کنیم این استتوانیم حلش کلی که نمیمش

دهیم که ها آموزش میبده. با زور میره میپوشه. لذا به کسبه، فروشنده 38بده،  40گه به من سایز می، 44سایز 

 وقتی خریدار میگه اون سایز رو بده، با دالیل اجازه نده اون لباس رو بخره.
ü سئولین کنند بعد ماین ساپورت را دوزنده براي استفاده در خانه دوخته، متاسفانه کاربرد لباس رو جابه جا می

 گویند مشکل دست تولید کننده است.بدون اطالع می
ü و دوسوم خانم هستند هم معتقدند صورت  یعنی واقعا همینه مسئله؟ یعنی اعضاي جلسه که اینجا نشستند 

 شوند؟ها رعایت نمیمسئله این است که سایز

ü  التحصیل راحی وقتی فارغ. دانشجوي رشته طپذیرددانشجو میحوزه طراحی لباس  که درهشت دانشگاه داریم

ها در هاي زیر پا باشه. الزم است اینشود نمیاد تو یک کارگاه تولیدي، حاال یه ذره کثیف باشه یا پارچهمی

با اتحادیه پوشاك بنویسند تا ها باید یک تفاهممقاطع مختلف براي کاروزي حضور پیدا کنند. دانشگاه نامه 

 در ذهنشان دارند خارج شوند. هاي کذایی کهدانشجویان از این قالب
طراحان متناسب  ترتبیتتولیدکنندگان پوشاك مشکل را انتخاب غلط لباس توسط مردم و عدم 

 .دانندفضاي کار می با ذائقه جامعه و
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ü کند. صنعت نساجی ما چرا االن ورشکسته است؟ براي اینکه باید االن نیویورك مدیریت می را لباس رنگ

هاشو تولید کرده اما نتونسته تمامش را بفروشه چون خص شود. نساج ما بارها پارچهمنتظر شود رنگ غرب مش

رنگ لباس را همون طوري که می ببینید تو  د وذارنگنشینند جلسه میشه. یعنی میدیر از رنگ باخبر می

 هد. دگیرد و جواب مینشأت می ها از لباس، رنگ بنفش دولت اعتدال و تدبیر بشه. این رنگاتانتخاب
ü  داشته باشیم براي خودمون، نیازي به انتظار کشیدن براي اطالع از رنگ نیویورك  رارنگ داخلی اگر مدیریت

رنگ د ذارنگها از یکسال قبل جلسه مینداریم. آن براي  سال تصمیم میسال و  را االن  2015گیرند. رنگ 

ویم که شه. ما تو ایران وقتی مطلع میشاند، االن لباسش تولید شده، به موقع هم وارد کشور میتصویب کرده

تکلیف پوشش، نگاه مردم، اعتماد سازي،  انیم مدیریت کنیم دیگربازار اشباع شده. اگر رنگ رو بتو دیگر

ن ان بگیریم. عنان کار را باید دستماها را دستمشود. الزم است سرچشمهاعتقادسازي مردم به داخل بیشتر می

 بگیریم.
سال  رنگ  تعیین  در خارج از کشور توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در مقابل مشکل 

 تولیدات خارجی و قاچاق کاهش داده است و الزم براي آن تدبیري اندیشیده شود.

ü کوچک قانونی داریم به نام قانون بیمه حمایت از کارگاه آنها  5هاي  بیمه  سهم  آن   براساس  که   10نفره، 

ها مشکل ایجاد کرده درصد باید بیمه بدهند. این بیمه براي تولیدکننده30فر ن 6درصد خواهد بود و اگر بشوند 

 است.
ü   این قانون مال زمانی بود که بعد از انقالب الزم بود تشویق و ترویج بشوند از داللی به تولیدي ولی امروز

 مخل کار تولید شده است.
ü  مزمان با نمایشگاه قرآن ، آبان و فجر. براي تا مراسم داریم درباره مد و لباس. مراسم حجاب و عفاف ه 3ما

مثال ها فراخوان میاین نمایشگاه فنی  کمیسیون  مدل  هزار  ده  هفت،  بین  از  و  مدل را انتخاب  200دهیم 

و نظر مردم کند به عنوان لباسی که در شأن نظام اسالمی است. این لباسمی ها در قسمت نمایش عرضه 

شوند. در واقع این هاي انتخاب شده وارد چرخه تولید و فروش مید هم لباسشود. بعها دریافت میدرباره آن

شود.کارگاه تولیدي خوراك فرهنگی میخواهد. لباس انتخاب شده خوراك فرهنگی بخش تولیدي می 200

ما بعد از ی تا  200ها، جشنواره و نمایشگاه تا یکماه که این لباس کچون یک بنگاه اقتصادي است. یعنی 

خالء مدل داریم. در زمان خالء بنگاه  ،شود، در این فاصله تا نمایشگاه بعدشود وارد بدنه تولید میب میانتخا

، هم طراح. به همین مرجع مذهبی خودش هم کارشناس است هم هنفر 5تولیدي چه باید تولید بکند؟ کارگاه 

 ،همین دلیل در اتحادیههم کند. بهدلیل کارگروه مدل و لباس باید ماهانه خوراك فرهنگی بخش تولید را فرا

سازي بشود. باید مشخص ها باید مزیتکنند، مجزا کردیم. اینهایی را که کاالهاي فرهنگی تولید میتولیدي

 هاست. کنند اما بفروش نرود چه کسی مسئول زیان آنشود اگر کاالي فرهنگی تولید
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ü تر هاي با اندازه بزرگاقتصادي شکل گیري کارگاه ه، عدم صرفهنفر 5هاي پیامد قانون تخفیف بیمه کارگاه

  است.
ü گوید برو یه مجوز تولید بگیر.االن رئیس بانک براي پرداخت وام به فامیلش می 
ü باشیم هایی امروز مثل ژاپن و بنگالدش باید کارگاه روي باید دارند،  کنندههزار نفر تولید 500که داشته 

 .پوشاك کار کنیمشهرکهاي صنعتی 
ü درصد باشد که ما مجبور بشویم پارچه را قاچاقی وارد کنیم؟  300و  200اش االن زیر باید پارچه تعرفه چرا

خورد؟ هاي ما میهاي خارجی روي لباسکند. چرا ماركواردکننده قاچاق، پارچه رو با بدبختی قاچاق وارد می

اچاق هم آوردن، جنسمم رو هوا بوده، آیا براي آنکه تولیدکننده ما میگه من که هیچ حمایتی از دولت نداشتم ق

با همون کیفیت زدم. االن  با مارك گوچی ، همون لباس رو  آیا نگیرند. آوردم همون پارچه ، مثال  بگیرند، 

 دلش نمیاد مارك ایرانی بزند. چون حمایتی ندیده. 
ü  اینکه فرهنگ را داره عوض  ها در بازار اقتصادي ما عالوه برواردات وسیع کاالها، توزیع آن، پوشش وسیع آن

 کند بدون مقررات الزم براي واردات است.می
ü  اقتصاد زیرزمینی و بعد هم رو زمینی وضعیت حجاب کشور را با مشکل مواجه کرده، حتی بچه مذهبی ما باید

 بگردد یک مانتوي مناسب پیدا بکند.
ü .باید شرایطی را ایجاد بکنیم که تولید محصوالت فرهنگی بیمه باشد 
ü هاي اجتماعی مثل مالیات که بتواند تولید انبوه هاي اقتصادي براي راه انداختن اولیه و یک حمایتیک حمایت

الزم است. ما  رسد براي تولیدکنندهاسالمی را آغاز کند و تضمین اینکه به فروش می -هاي ایرانیطرح

براي اول مهر امسال به این تعداد با این  آموز، دانشجو و کارمند داریم. اگر دولت تصمیم بگیردمیلیونی دانش

گرده به اقتصاد درآمد هم افتند و بعد از اون اولین حمایت شد بازخورد داره برمیها راه میيالگو بدهید تولید

 در بخش تضمین خریدش متوقف شدیم.ولی  چندبار جلو رفتیم  این مسیر راخواهد داشت. ما 
ü د بکنید و بعد همه ما بپوشند باز دوباره تولی و دختران نیست مردم بپذیرندمعلوم  ا کهلباسی ر دیهشما میخوا

که بروند لباس بخرند. کی بخره؟ مگر اینکه روپوش  دموظف کنی اها رمدرسه و محدود کنید مراکز دولتی را

 مدرسه بشه.
ü ان د. مخاطبمدهنها کارشون رو انجام نمیهمش نگیم ما درست عمل کردیم، ما درست فکر کردیم و بعضی

ن، اهاي خودمبچهبه نیم با اجبار حتی اتوآیا می ها!پسر ها و این دختربا  21هم در نظر بگیریم. در قرن  را

 ه بپوشند؟یم چویبگ
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گیرد و بسیاري از برخی کارشناسان معتقدند حمایتی از تولیدات مناسب و فرهنگی صورت نمی

ه با عدم استقبال جامعه ههاي اسالمی و مواجگذاري در تولید لباسها نگران سرمایهتولیدي

هستند. علی رغم اینکه برخی مسئوالن از حمایت مالی و اجتماعی از این تولیدکنندگان براي 

یک قادر به تضمین فروش این محصوالت نیست.  برخی گویند، اما هیچتولید لباس فرم سخن می

صریح  مخالفت  با  تقدند مادامی که کار فرهنگی الزم صورت ها، معتولید این لباس باکارشناسان 

 ها کرد.توان با اجبار جوانان را وادار به پوشیدن این لباسنگیرد، نمی

 
 :عدم اجماع در خصوص دخالت یا عدم دخالت دولت .7

 
ü  در اقدام عملی کار فرهنگی تقدم دارد کار فرهنگی و تربیت دینی و اینها روشن هست و نقش خانواده و نقش

 گیریمرش همه بر نقش دولت مقدم هست ما همه اینها را مفروض میآموزش و پرو
ü حجابی مواجه فرض کنیم کار فرهنگی شده همه کارها انجام شده در عین حال ما با مظاهر بدحجابی و بی

ها همیشه یک نگاهی به اي دارد یا ندارد؟ دولت؟ اینجا آیا دولت وظیفهچه کار بکنیمباید  حاال. هستیم

شان شانه کنند یعنی معموالً از زیر بار این وظیفهشان کم شود و اقدام نمیبعدي دارند که مبادا راي انتخابات

در سوال از رئیس جمهور ! کردندکردند؟ اصالً تمسخر میکنند در دولت گذشته دیدید که چه کار میخالی می

بحث ما این  . هاشند و از این حرفجواب داد؟ گفت بگذارید مردم خوش با گونهنژاد چه دیدید آقاي احمدي

با این مظاهر چه باید کرد حاال همه کارها انجام شده ولی باز  هست که باالخره باید بفهمیم در رویارویی 

ما  ؟دولت چه باید بکند ؟شود اینجا چه کار باید بکنیمکند این وضعیتی را که دیده میبینیم که رعایت نمیمی

یعنی اول باید اراده و عزم ملی براي این کار وجود داشته باشد که . نجا وظیفه داردخواهیم بگوییم دولت ایمی

هر کسی با هر وضعی مجاز به  ؛ها یک نظارتی داشته باشدخانهدولت خجالت نکشد که مثالً در ورودي وزارت

طور بازرسانی مینها هکسی با همین مثالً پوشش ساپورت وارد شد جلویش را بگیرند، در دانشگاه .ورود نباشد

اي داشته باشد این مشکل حل هاي خصوصی اگر دولت چنین ارادهداشته باشد، در بیمارستانها حتی در شرکت

 .شودمی
ü  امر به معروف و نهی از منکر  .حجابی و بدحجابی مقابله بکندکه با آن مظاهر مشهود بی استکار دولت این

 .است نه مردماعمال قانون کار دولت  .استوظیفه دولت آنجا که مستلزم اعمال زور است، 
ü  نید ببینید. یک طرف ماجرا، یک نگاه، نگاهی بوده که در ابیشتر نمیتو اسال شما دو رویکرد عمده ر 35در این

دنبال بکند. و اتفاقا  احجابی نگاه کرده و سعی کرده از طریق انتظامی مسئله ربه بحث بی انگارانهجرمواقع 

آن را دنبال کرده که بنیاد ملی مد و لباس  است نگاه فرهنگی بودهنگاه دوم هم، عکس هم گرفته.  نتیجه

اي مایلم لباس محجبهکه  من به عنوان یک خانم چادري . شود هرسال جشنواره مد و لباس برگزار می .است

توانم پیدا بکنم، اگر هم پیدا ینم االسف یک لباس مناسب بینم معروم و میپیدا کنم هر سال نمایشگاه را می
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ها خالصه ابزار دولت به همین. پس دولت ابزاري ندارد که دخالت بکند. هزار تومان بوده 250کردم باالي 

 . دهی شود؛ ابزار قهریه، فرهنگی و یا بودجهمی
ü  بدهیم و اینکه کاهش  را ن از دولتاست که سطح مطالباتما بهتر .اصرار نکنیم که اینقدر دولت دخالت بکند

 .مسئول نبینیم ابراي هرگونه تغییري در جامعه دولت ر
ü  به رسد بهتر است به سمت مشارکت اجتماعی بیشتر برویم و نهادهاي خصوصی و بخش مدنی و به نظر می

بگوییم به جامعه توانیم دستور بدهیم، نمیبه جامعه توانیم اجازه بدهیم که خودش تصمیم بگیرد، نمیجامعه 

 .چگونه رفتار کند، به جامعه باید خدمت کردکه 
ü کنید که شود؟ یعنی شما فکر میکنیم این مساله رها باشد آیا در یک نقطه متوقف میحاال ما اصالً فرض می

شود صرفاً کنید مثالً منتهی میمثالً حجاب را رها بکنیم و اعالم شود که حجاب آزاد یعنی اختیاري فکر می

و امروز هم ا یا اینکه نه میهبه برداشتن روسري شویم مثل زمان شاه که ما از اروپا هم جلو افتاده بودیم 

منتهی به هیچ این مساله ها هستند مطمئن باشید که اروپا بدتر از بقیه خانم د بهنورهاي ایرانی که میخانم

ه اون شکل باشد شاید ما اگر بردارند نه شود که بگوییم حاال مثالً فقط حاال یک کمی روسري را بحدي نمی

م که این جور نیست یعنی قطعاً جلو یولی مطمئن ها برداشته شدهچون تقریباً که روسري هم راضی باشیم

 .توانید حفظ بکنیدرود و شما اصالً نمیمی
ü  این در  شما  ؛گرفتیم راخانواده  اقتدارسال  30ما  آیند میکه بینید میرا  ییهاتلویزیون برنامه دراالن 

ها چیزي خانواده ايما بر .میگویند اصالً مساله حجاب مال خانواده هست و مردم کنندنظرخواهی می

از االن که  .اش نداردتسلطی روي بچه ؛خانواده قدرتی ندارد .ما کامالً دین را دولتی تعریف کردیم .نگذاشتیم

 درما  .ند که مسئولیت اصلی را دارندها هستخانواده .وسط گویم خانواده باید بیایدندیم میاحجاب هم جا م

اي که خودش قبالً به خانواده .اندهشد هایشانها مدافع بچهبرخوردهاي گشت ارشاد ، کاري کردیم که خانواده

 .استاش ایستاده داده االن کنار بچهتذکر می
ü  ؟تعریف کردیم که با کی برخورد کنید با کی نکنیدبراي نیروي انتظامی ما کجا  

هاي متفاوتی دیدگاه آنو لزوم یا عدم لزوم درمورد حجاب الت دولت ره حدود و ثغور دخدربا

رابطه  این  دارد. در  شناسایی   3وجود  قابل  که نگاه  باورند  این  بر  اول  دسته  حجاب یک است؛ 

دولت اسالمی است و دولت موظف به دخالت در آن است. دسته دوم اگرچه  مرتبط بامساله 

پذیرند اما قائل به نقش تربیتی براي دولت نیستند و معتقدند دولت صرفا باید یدخالت دولت را م

اسالمی به حمایت از آنچ جامعه  درون  در  بپردازد. دسته سوم اما هرگونه دخالت  جریان دارده 

 کنند.د میردولت در این باب را 
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و عدم وضوح موضع هیئت  و حاکمیت بعالوه برخی معتقدند آسیب اصلی در این خصوص متوجه چند صدایی بودن دولت

 دولت نسبت به این مقوله است:
ü اي متفاوتی از حکومت در یک موضوع صداه اگر. صداهاي متفاوت از حکومت است دخطري که وجود دار

مساله حجاب . شوندانگارتر میانگار هستند سهلن افرادي که سهلآ .شودن موضوع متزلزل میشنیده شود آ

ما در دولت قبلی این مشکل را داشتیم که مردم کامالً احساس کردند که حکومت دو  .داین مشکل را دار

لذا  ؛خواد که رعایت شودیک بخشی هم نمی و خواهد این موضوع رعایت شودبخش است یکی بخشی می

شب آقاي  ولی هماناقدام  به دیدید که یک انحطاط خیلی سریعی رخ داد یعنی نیروي انتظامی شروع کرد

که اصالً آقا اینکارها چیه؟ حتی این حرف آقاي رئیس جمهور که ما مردم را با زور  و گفتآمد جمهور سرئی

ود گفتن این حرف از طرف آقاي رئیس جمهوري اگر چه قابل تاویل هم میش .خواهیم به بهشت ببریمنمی

 .رساندمی را این آسیب خودش. به صحت کرد کرد یا حمل

 حجاب در ایرانناکارآمدي سیاستگذاري  .8
 

آیا حجاب یک مساله است؟ حدود حجاب چقدر است؟ در این خصوص باید ریز و جزئی سیاستگذاري کنیم یا صرفا مشخص 

هاي متولی کردن کلیات کفایت میکند؟ همین عدم اجماع سیاستگذاران موجب ارائه آمار متفاوت و بعضا متناقض سازمان

 شده است. 

ü حد تقریباً ریزي نامهو برقانونگذاري  ،سیاستگذاري تا قانون از کلیات در قانون اساست؛ رسیده  اشباعبه  اسی 

رسیم به مسایل جزیی که در دانشگاه در نوع لباس، نوع ناخن و رنگ و آرایش همه ها تا مینامهمجلس تا آیین

 اجراي اینها هم هستیم یا نه؟شاهد چیز قانون داریم ولی آیا 
ü شود. برخی مطرح می نگاهنوع  2شود پوشش صحبت میوقتی از نوع جامعه،  درریم آوسبک زندگی سکوالر را می

خواهد حجاب را رعایت کند، همین که هر کسی به هر نوعی می .گویند نباید دگم باشیم، مردم باید آزاد باشندمی

یت حجاب، رعا گویدکه میرساالت همان اصول هست  وآیات و روایات ل حفظ شود کافیست. خب قانون، اصو

سوال روي  معلوم نشد کهکنند. باالخره پوشیدگی هست. برخی دیگر هم از لزوم نوع خاصی از پوشش صحبت می

گذاري بشه یا نه باید خیلی ریز و محدود نباشه دست باز باشد نکه باید خیلی ریز و محدود قانونچی هست روي ای

 کلیات باشد؟ در هر دو نوعش قانون وجود دارد.
ü ري اسالمی براي حل این معضل هاي موجود جمهووب شوراي عالی انقالب فرهنگی سقف توانمنديقانون مص

حرفی براي گفتن ندارند. همین که که این قانون ذکر کرده  کسانییعنی همه قانون جواب نداده،  آن. وقتی است

 ، قانون نیست.وداجرا نشده اول مسئله است. قانونی که اجرا نمیش
ü حوزه سیاستگذ شود در حقیقت یکی از قانونی نوشته می اتخاذ میشه، یکسیاستی  اري فرهنگی وقتی یکدر 

 و لوازمش اصلیش قابلیت اجرا داشتن این قانون است. هاشرطپیش
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ü ر سیاستگذاري و مدیریت هایی کالن نظام را دمسئله بدحجابی و در حقیقت بحرانی که درست کرده ناکارآمدي

 د.ن میدهنشا
ü فرهنگی شوراي عالی ا کرده نقالب  تصویب  را  قانون  قانون که  این  که  کسانی  خیال  همه کننداجرا نمیرا و 

 ، این هم منحرفداجرا نکنکه م ه . این دولتاستمنحرف  هاجرا نکردقبلی که دولت  .اندهراحت کرد ان راخودش

کنند که شاید اشکال از نمیشک  هاباز هم این آقایان و خانم، کننداجرا  انندنتو ر هم اگر، سه تا دولت دیگاست

هاي هاي خطاکار و دولتکه ما مثل قرآن وحی نازل کردیم و فقط انسان کنندقانون است و در نهایت فکر می

 این یک مسئله بسیار مهم است. کنند.اجرا نمی ااند که این قانون رمنحرف
ü مجلس اجرا کنید. این همه خبرنگار  ا درانون رکنند، شما همین قها اجرا نمیم مجريوییبه این راحتی وقتی میگ

است.  مجلس  تو  فرهنگی،  دربدحجاب  انقالب  عالی  هاي ش بدحجابی نیست. کارشناساهدبیرخان درشوراي 

 .رفت و آمد ندارند بدحجاب
ü هم د و شوهم حضورشان دائم تکرار میکه در جلسات  هستیمهایی خانم در سیاستگذاري حجاب ما شاهد فعالیت

این  در، نشد، سال گفتید20ها رو گفتید؛ فکر نکردید هم همین حرف سال پیش 20. شما ي استتکرارنانشان سخ

 شویم.باید تغییر کند؟ما چیزي با این وضعیت براي ارائه نداریم و داریم تکرار مینهاي ما سال حرف 20
ü کشف  کهل و قدیمی است. به شیوه رضاخان فش يساختارهاي مدیریتی، در حوزه مثال پلیس انتظامی، ساختارها

مدل حجاب کرده میخواهیم با یک روتوش کنیم. با  درست  را  حجاب  اصغر حکمت سال پیش علی120هایی 

خیابون دستگیر کنیم، سوار ون کنیم،  درهمچنان باید  ؟جامعه پیچیده شده دد. قبول نداریاالن عمل کر ودنمیش

جریمه بدحجابی را  ،قانون مجازات بدحجابی 638ي ماده همچنان تبصره؟ دستگاه قضایی دریم هببریم تذکر بد

گفتم بجاي میبه نمایندگان نژاد بودم در مجلس هزار تومان پول در نظر گرفته است. من جاي آقاي احمدي50

 دار نیست؟ عوض کنید؟ خنده رااینکه از من سوال بپرسید بهتر نیست این تبصره ماده 
ü ؛بینید می بد و نزدیک به بسیار بد گزارش نهاد دیگري وضع راخوب و بسیار وضع حجاب را  یک دستگاه  گزارش 

 . اینیک اقلیتی خیلی بد ولی حد وسط دایم در حال تنزل هستند و گفته می شود یک اقلیتی خیلی خوب هستند

یک تحقیق جامع نمی  که هیچکدام از این دو تحقیق را به عنوان هم هستولی تحقیقی  استخیلی نگران کننده 

 پذیرد.
ü تربیت دینی  کرده، کار فرهنگی به خوبی انجام شده وروحانیت ما به وظیفه خود عمل  کنیم که اساساًفرض می

کنید شما فکر میآیا  .صدا و سیما انجام داده است ،آموزش و پرورش کارش را انجام داده است ،خوب انجام شده

گر کار فرهنگی خوب انجام اباز هم خواهیم داشت اصالً اینجور نیست که  قطعاً ؛بدحجابی نخواهیم داشت ردیگ

 .شد دیگه بدحجابی نداریم
ü  بدحجابی این  من  نظر  فرصتی براي حل خیلی از معضالت ساختاري جمهوري  تواندکه می، ستخوبی مثالبه 

گاهش درست است؟  این ، فکر کنیم واقعا شوراي انقالب فرهنگی جاي کارآمدي است؟ واقعا جایداسالمی باش
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تدبیري باید نه براي حجاب که براي این شورا  .کندگوش نمیبه دستورات آن کسی و  دکنفقط فرمایشات مینهاد 

 .اندیشید
در رابطه با مشکل سیاستگذاري دو نوع نگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند که قانون به اندازه کافی 

کنند. درحالیکه برخی دیگر بر این باورند که جرا نمیو با کیفیت خوب داریم اما مجریان آن را ا

مشکل موجود فراتر از مجریان و ناشی از ناکارآمدي ساختارها و ناتوانی قوانین است. سوال این 

اند همچنان پابرجا رغم اینکه ناکارآمدي خود را نشان دادهها علیاست که چرا بسیاري از سازمان

با  قوانین  برخی  بعالوه  اند اما گذشت زمان کارایی یا موضوعیت خود را از دست دادههستند؟ 

 .ها صورت نگرفته استقدامی براي اصالح آنهیچ ا

ü .یزنیم، مثل مادري که دغدغه دخترش راپدرانه حرف م یامادرانه  ادعاهایی که میکنیم هیچ کدام مستند نیست 

گفتن زنعوامانه حرف می د، دار سخن  گونه  ولی به عنوان یک باشد  خوب شاید مادر  کبه عنوان ی یم. این 

، یدداشته باش تان ران، دخترو پسرد دغدغه، هدایت فرزنداتوانیشما به عنوان یک پدر می. است سیاستگذار خیلی بد

 د.یکنید. باید مبتنی بر مطالعات صحبت د، باید مستند حرف بزنیزنولی به عنوان یک سیاستگذار وقتی حرف می

 مان دچار اشکال است.دانیم و نحوه اداره جامعه رو بلد نیستیم و بنیادهاي دانشیزي نمیقبول کنیم که چی
ü یا متزلزل بکند آیا ما در  بحث خانواده و حجاب و عفاف که زیر بناي خانواده را می تواند استحکام ببخشد 

ند و بازخوردش را بدهد و آسیب ریزي کافی و ساختار وسیعی داریم که بتواند تا اعماق روستاها را پایش بکبرنامه

 شناسی مستمري از وضعیت حجاب داشته باشیم؟
ü  هایی که از سیاستگذاري بوجود . تلقیاست انگیز و تلخواقعا غم آمدهبالیی که بر سر دانش سیاستگذاري در ایران

 دري مهمی که ها، و دانشگاههدهاي شوراي عالی انقالب فرهنگی نشان میدگیريتصمیمآمده، و خودش را در 

 کند.ن اغلب غیر از ابهام چیزي اضافه نمیاکنند متاسفانه ادبیاتشاین حوزه ادبیات تولید می
ü  از  تماعی از همه طرف حمله کنیم. میگویند ما حجاب رایک پدیده اجبه واقعا سیاستگذاري به این معناست که ما

لیست کردیم. براي هر دستگاهی  ها راه کنیم. دستگاهبعاد بهش حملهمه ابعاد باید بررسی کنیم نه اینکه از همه ا

 ایم.یک ماموریت درباره حجاب درنظر گرفته ري اسالمی وجود داردکه در جمهو
ü و گاهی ایجابی باشد. از آنجایی که سیاستگذاري در ایران جنبه سل بی ندارد فقط سیاستگذاري باید گاهی سلبی 

قی جایی مثل شوراي عالی انقالب فرهنگی از این دانش اشتباه است. ن میدهد که حداقل تلایجابی است. این نشا

بپیچیم بعد همه را بسیج  کنند سیاستگذاري یعنی همه متغیرها رو احصا کنی براي همه متغیرها یک نسخهفکر می

 اصال این غلط است. ؛باهم اجرا کنند ا یکجاهمه ر و کنیم
ü ري نکنند.ها بگوییم کااصال الزم است به بعضی دستگاه 
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دانش سیاستگذاري در میان بسیاري از سیاستگذاران و قانونگذاران مهجور مانده و ایشان بدون 

 ياستگذاریسگیرند.گویند یا تصمیم میآمار و اطالعات موثق و اغلب بر پایه احساسات سخن می

، آغاز مانبه صورت همزاز همه نقاط قابل تصور  نکهینه ام  یکن داینقطه درست شروع را پ یعنی

 .میکن

 
 مسائل نظام بازنمایی .9

 
ü 95  شوند همه چادري هستند. سال اخیر به عنوان زن تراز جمهوري اسالمی مطرح می 20درصد کسانی که در

میشود  شود که وقتی که الگوي زن پساانقالبی از تلویزیون مانمی ، همچنان فقط از زن چادري سخن معرفی 

ي هستند؟ وقتی در دوران رهبري مقام معظم رهبري، کسانی که به عنوان ها همین چادربگوییم. یعنی مذهبی

در بازنمایی که از آنها وجود دارد  شوندمیطرفداران و عالقمندان و عاشقان والیت در حسینیه امام خمینی حاضر 

خیابان  و روند سفر استانی؟ چطور رهبري میستها بودند معناي این حرف چیفقط چادري  اب رزن بدحجادر 

و در تربیون میگن من زن بدحجابی دیدم که براي من اشک بینند متوجهش میمی و براشون مهمه  شوند 

 ریخت. چرا خانم مانتویی نباید بتواند برود حسینیه؟ می
ü هاي شوراي عالی انقالب در نظام بازنمایی ما زن نمونه، زن الگو، زن تراز، همه چادري هستند. زن مدیر، نماینده

 ی، پلیس در خیابان همه چادري هستند. فرهنگ
ü ؟ داین از کجا درآمده کی گفته که هرکی مسئوله، کی گفته که در ادارات ما همه باید چادري باشن 

گردد مخاطب وي زن در جمهوري اسالمی عمال موجب میمعرفی زنان صرفا چادري به عنوان الگ
بازنمایی  نوع  بودن  مخدوش  جامعه  بشودمتوجه  اعتماد  . باید گردددار نسبت به رسانه خدشهو 

 پذیرفت که بسیاري از زنان موفق در جمهوري اسالمی مانتویی و غیرچادري هستند.
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 :اندکه تا کنون ارائه شده یراهکارهاینقد 
 که متولی مسأله حجاب و عفاف باشد ایجاد یک مرکز نیمه دولتی با بودجه فراوان .1
ü لی را بازنگري کنیم بعد دوباره یک ستاد جدید ایجاد کنیم.ستادها فع الزم است ابتدا  بنیادها و 
ü  بنیاد نیمه دولتی درست کردن به این معنی است که اگر امروز قادر به نظارت بر سازمانهاي دولتی نیستیم قطعاًّ به

د شود که اصالً خواهند این بنیاد ایجاتوانیم نظارت داشته باشیم و اتفاقاً با بودجه هنگفت میدولتی هم نمیآن نیمه

 .توانید نظارت داشته باشیدشما به هیچ عنوان نمی
ü ست نه فقدان بنیادها.سر و سامانی عملکردهااز بی آنچه که داریم 
ü  االن حجاب  مختلف سازمانها  ،بنیادها ایجاد کرده تا ستادها، ايگونهزمینه رانتمساله  نهادهاي  م و ایجاد بکنیو 

 .اي نگیریمنهایتاً هیچ نتیجه

 
 چاپ کتاب هاي درسی درباره حجاب در تیراژ باال .2
ü  سال هر  که حداقل هر یک  بدهیمدانشجویان و آموزان یک کتاب به عنوان کتاب حجاب به تمام دانشباید 

اگر بخواهیم چنین  .آموز یک کتابی را درباره وجوب و مسائل و کسائل مختلف مربوط به آن را داشته باشددانش

 آموزانو اول سال به دانشمیلیون نسخه چاپ  15باید یک کتابی را انتخاب کنیم حداقل  کاري را انجام دهیم

تواند در دوسطح باشد سه سطح توان عمل کرد. این کتاب میبه همین صورت میدر سطح دانشگاه هم  .بدهیم

 .باشد چهار سطح باشد
ü  دانست  علم نیست که بگوییم اگر کسی فلسفه حجاببر اصالً مساله دائر مدار حجاب چه مزایایی دارد که را 

اش سخنرانی بکند بعد هم ساعت هم درباره 2داند ، یک کسی فلسفه حجاب را میکند یا نهرا رعایت می حجاب

کند بعد هم گاهی یک ساعت دو ساعت صحبت می سیگار کند مثل یک پزشکی که درباره مضراترعایت نمی

نیست که اگر ما به اصطالح دست هرکسی کتاب بدهیم یا فلسفه حجاب را  گونهبنابراین این .کندسیگار روشن می

 .یک کسی میگوید من اصالً  دوست دارم اینجوري بیایم بیرون که براي همه روشن کنیم باید عمل کنند نه این

 اصالً میل به توجه و خودنمایی که در زن هست در طبیعت زن هست زنی که تربیت دینی نداشته باشد به طور

 .قرار داده براي اینکه نسل بشر باقی بماند طوراینچران هست خدا طبیعی خودنماست همانطور که مرد چشم
ü بشناسیم. اون  ان رماده، واقعا ما نیاز داریم جامعهدهد. جامعه تغییر کریم جواب نمیههر چقدر از باال دستور بد

د، یک نفر بنویس را، مثال بگن فالن کتاب  میهاي عمودر کتابخانهدر گذشته بوده  گویندمیطرحی هم که 

روي از دولت پیش  هاکتاباز این نوع چندهزار کند. واقعیت این است که ارشاد چاپ بعد به زور بخواهد که 

گذارد بدون هیچ می باز دوباره باري رو دوش دولتها . و این قبیل طرحکسی نمیخرددستمان مانده است و 

 اي.فایده
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 هاي دولتیها مانند ساپورت توسط بخشنامهپوشش ممنوعیت برخی .3
ü د با بخشنامه دادن مشکل کنیشما فکر می .کندممنوع  را پوشیساپورت دهد وفرمایید که دولت بخشنامه شما می

 کنم که تجربه هم همین را نشانمی اتفاقاً جامعه واکنش عکسی نسبت به شما خواهد داشت من فکرحل شود؟ 

 .دهدمی

 :بنديجمع

 هايقالب نسبت به سیاستگذاري حجاب اهتمام داشته است. اما در دورههاي پس از انجمهوري اسالمی در سال .1

در این سالها همواره در میان شود. یکرد واحدي مشاهده نمیوی نسبت به آن داشته و رتفاوترویکرد م مختلف

با نظرهاي فراوانی درباهاي مختلف سیاسی و نخبگان حاکم اختالفگروه مواجهه  نحوه  حجاب وجود مسأله ره 

است.  زمان کوتاهی  شد اما با گذشتدر اولین دوره پس از انقالب بر حجاب شرعی و حداقلی تاکید میداشته 

و دولتی اجباري شد. در رغم عدم اجماع میان نخبگان و سیاستمداران دراینعلی باره، حجاب در اماکن عمومی 

انگاري بدحجابی در دستورکار قرار گرفت و د بدحجاب و جرمم مجازات افراوي دهه دپایان دهه اول انقالب و ابتدا

 پس از آن رویکردهاي فرهنگی به سیاستگذاري حجاب در کشور افزوده شد.

اي شرعی حجاب تا چه میزان پدیدهی وجود ندارد. چندان درباره مفهوم حجاب میان سیاستگذاران و مجریان اجماع .2

نسبت میان حجاب و عفاف و حتی حیا و منطق کنارهم قرار گرفتن آنها روشن نیست. ی است؟ و تا چه میزان عرف

هاي مختلف، امروز معیارهاي مشخصی براي بدحجابی وجود ندارد. عدم رغم تغییر مصادیق بدحجابی در دورهعلی

در نتیجه  اي توسط مسئوالن فرهنگی کشور وتعریف مشخص از این مقوله موجب اتخاذ تصمیمات سلیقه

باره شده است. بنابراین بخشی از گرایش جوانان و نوجوانان به الگوهاي غربی سردرگمی مردم و مسئوالن در این

 کاري و ضعف مسئوالن فرهنگی کشور و عدم الگوسازي براي آنها دانست. توان ناشی از کمرا می

. بنابراین به شیوه یک مساله اجتماعی براي حجاب به عنوان یک پدیده اجتماعی در دستور کار قرار نگرفته است .3

هاي کشور در باره حجاب تا کنون مورد ارزیابی آن سیاستگذاري نشده است. سوال مهم این است که آیا سیاست

ها چقدر در اند؟ این سیاستها چه بازخوردي از سوي مجریان و مردم به دنبال داشتهاند؟ این سیاستقرار گرفته

اند؟ نگاه جامعه نسبت به این موضوع چیست؟ مردم خواهان ی یا بی حجابی در کشور موثر بودهگرایش به باحجاب

یا نه؟ گویند؟ آیا باره چه میها در اینها و نظرسنجیپژوهش دخالت فیزیکی دولت با پدیده بدحجابی هستند 

هاي متولی درباره سازمان شده توسطارائه آمارگیرد؟ شناسی مستمري از وضعیت حجاب در کشور صورت میآسیب

 این مسائل متفاوت و بعضا متناقض است.

آن به نظر می .4 ثغور  و  حدود  همچنین  و  دولت  دخالت  عدم  یا  دخالت  درباره  نظرهاي فراوانی در نیز اختالفرسد 

و بعد اندرکاران فرهنگی کشور در داختالف نظر میان دستجامعه و بویژه میان نخبگان و سیاستگذاران وجود دارد. 

نظر بر سر نظر درباره دخالت یا عدم دخالت دولت و دوم اختالفبندي است. نخست اختالفقابل بررسی و تقسیم
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رسد درباره نقش نظر میاینکه رویکردها در سیاستگذاري حجاب باید فرهنگی باشد یا انتظامی. اما در مجموع به

و نهادهاي مدنی غفلت  هايدولت بزرگنمایی صورت گرفته و از نقش سایر دستگاه غیردولتی، بخش خصوصی 

 شده است.

شود که حتی بخش مذهبی و محجبه جامعه به ته میش براي گسترش حجاب در کشور سخن گفدر حالی از تال .5

 لباس مناسب دسترسی ندارند. 

و غیرچادري هستند، بازنگري د .6 ر حوزه با توجه به اینکه بسیاري از زنان موفق در جمهوري اسالمی مانتویی 

بازنمایی نظام جمهوري اسالمی حائز اهمیت است. معرفی زنان صرفا چادري به عنوان الگوي زن در جمهوري 

  کند.دار میاسالمی اعتماد مخاطبان را خدشه

ها باره است. چنانچه از برخی نظرسنجییک موضوع مهم در سیاستگذاري حجاب توجه به مطالبات جامعه در این .7

هاي ابتدایی انقالب یک مطالبه عمومی بوده است. نتایج یک نظرخواهی ملی در سال ر سالآید حجاب دبرمی

» حجاب؟دهید یا زن بیزن باحجاب را ترجیح می«درصد مردم در پاسخ به این سوال که  75 دهدنشان می 1353

به نظر شما حجاب زن «سوال که در پاسخ به این  1358همچنین در در سال . ١اندزنان باحجاب را انتخاب کرده

یا نه؟ با این درصد پاسخ مثبت داده 67.3» الزم است  اند که حکایت از یک مطالبه عمومی درباره حجاب دارد. 

و به راحتی  ٢انددهندگان نیز به این سوال جواب منفی دادهدرصد از پاسخ  23.8حال  که عدد کوچکی نیست 

کرد. نمی عبور  آن  از  باره منتشر شده است که از نهادهاي متولی در این ییهایز گزارشهاي بعد ندر سالتوان 

 تناقض فراوانی دارند.

اند و از رویکردهاي ایجابی در سیاستگذاري غفلت شده در کشور صرفا رویکردي سلب داشته هاي حجابسیاست .8

دحجابان شاهدي بر این ي گذشته مانند دستگیري و برخورد فیزیکی با بنتیجههاي بیاست. تاکید بر ادامه رویه

اند اما هیچ اقدامی براي اصالح مدعاست. برخی قوانین با گذشت زمان کارایی یا موضوعیت خود را از دست داده

با تهاجم گیرد. این سیاستها صورت نمیآن ها بیش از آنکه در خدمت گسترش حجاب باشند در خدمت مقابله 

زدن به نها طرد و دورکردن بسیاري از جوانان از مفاهیم دینی و دامناند. لذا نتیجه عینی پیگیري آفرهنگی بوده

است. واکنش بوده  آنها  اعتراضی  شود بهبودي در چنانچه در گزارش شوراي فرهنگ عمومی نیز دیده میهاي 

وضعیت پوشش و آرایش ایرانیان در سال «ود نیامده است. بر مبناي این گزارش که با عنوان وضعیت حجاب بوج

هاي اول و دوم این طرح که (موج 1386درصد در سال  62.1از  ٣دارمنتشر شده است، درصد زنان آسیب 1392

شد) به همزمان با آغاز به انجام  ارشاد  گشت  سال  71.8کار  در  و دوازدهم) (در موج 1391درصد  هاي یازدهم 

انتخاب  بنابراینجاب در کشور باشد. شکست و ناکارآمدي سیاستگذاري ح به معناي تواندافزایش یافته است که می

																																																													
، پژوهشکده علوم 1353هاي اجتماعی در ایران، گزارشی از یک نظرخواهی ملی در سال هاي فرهنگی و نگرشگرایش). 1356(اسدي، علی و همکاران  -1 

 .ایران ارتباطی و توسعه
، 1358هاي اجتماعی در ایران، گزارشی از یک نظرخواهی ملی در سال هاي فرهنگی و نگرشگرایش). 1359(اسدي، علی، مهدي بهکیش و منوچهر محسنی -2 

 .پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران
 نشر)سنجی پوشش و آرایش ایرانیان، انتشارات کتاب). وضعیت9213کنند. (واعظی، منصور(کسانی که حدود شرعی را در پوشش و آرایش خود رعایت نمی -3 
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بر وضعیت تغییر سیاست هاي درست وسیاست و بازخوانی مستمر عوامل موثر  بر شناخت  با تکیه  هاي موجود 

درستی انتخاب هاي حجاب بههاي فرهنگی از جمله سیاستدر صورتی که سیاست فرهنگی کشور ضروري است.

حجابی در زایش فاصله مردم و حاکمیت، افزایش کارکرد اعتراضی بیتواند پیامدهاي منفی از جمله افمینشود 

 دنبال داشته باشد.جامعه و تشدید وضعیت موجود را به
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