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هجمه حجاب الکچری 
به نماد جهان بینی زن مسلمان

 کبری فرشچی
نگاه ابزاری و سوءاس��تفاده از زن حتی می تواند 
در قالب تبلیغ و ترویج مدل های خاصی از کاالی 
حجاب اتفاق بیفتد. انگار این بار به س��راغ زنان 
محجبه رفته اند و به دنبال آن هستند تا این گروه 
از بانوان را هم آلوده مد و فش��ن کنند و آنچنان 
سرگرم ست های حجاب شوند که انگیزه اصلی از 

حجاب و عفاف را فراموش نمایند.
هدف نهایی اما یک چیز است؛ گردش چرخ های 
اقتصاد و تجارت! حاال بخشی از این تجارت و نگاه 
مادی گرایانه از طریق ب��ازار مصرف زنانی تأمین 
می ش��ود که به دنبال مدهای فش��ن هستند و 
بخش دیگری از این بازار با اس��تفاده از ظرفیت 

زنان محجبه.
بر این اس��اس اس��ت که وقت��ی وارد صفحات و 
س��ایت های کمپانی های عرض��ه کاالی حجاب 
می ش��وید با انواع و اقس��امی از چادر ها و عبا ها 
مواجه می ش��وید که گاه لباس های شب عرضه 
شده در بر ترین گالری ها نمی توانند در برابرشان 
عرض ان��دام کنن��د. چادرهای کارش��ده ای که 
چشم هر بیننده ای را به خود خیره نگه می دارد 
و از فلسفه اصلی حجاب و عفاف که عدم تبرج و 

جلوه گری است فاصله زیادی دارد.
نکته قابل توجه اینجاس��ت که در ابتدای عرضه 
چنین چادر هایی تحت عنوان چادر مجلسی به 
بازار آمدند اما کم کم به یکی از مدهای رایج تبدیل 
ش��دند به گونه ای که حاال چادرهای نگین دار به 
بخشی از استایل برخی خانم های محجبه تبدیل 
شده و در امور روزمره هم از آنها استفاده می کنند. 
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. هدشال ها در 
انواع و اقسام طرح و رنگ های گوناگون، ساق های 
دست رنگارنگ و پر زرق و برق، یقه های کارشده 
تحت عنوان یقه حجاب و حتی ماس��ک و کش 
چادر هم تکمیل کننده اس��تایل حرفه ای است 
که حجاب استایل ها به دنبال ترویج آن هستند . 
بدیهی است در مس��یر ترویج این سبک پوشش 
باید فکر و نگاه بانوان محجب��ه به حجاب تغییر 
کند. این قبیل پوشش ها هر قدر زیبا و پر زرق و 
برق هم که باشند نمی توانند افرادی که اعتقادی 
به پوشش ندارند را جذب خود کنند . پس هدف 
اصل��ی این کمپانی ها چیزی نیس��ت جز قش��ر 
محجبه و به ویژه زنان و دختران جوان این قشر 
که با تغییر نگاه شان به حجاب بازار این قبیل لوازم 

و کاال ها تضمین می شود.
نگاه تجاری و کاالیی کمپانی های عرضه کاالی 
الکچری حجاب زمانی واضح تر می شود که شاهد 
اس��تفاده ابزاری آنها از مدل های جوان و زیبایی 
هس��تیم که کاالی حجاب را تبلی��غ می کنند. 
جالب اینجاس��ت که این مدل ها ب��ا چهره های 
آرایش کرده و لبخند و تالش در جذب مخاطب 
شما را یاد فشن شوهای متداول می اندازند و هر 
از گاه به سراغ مدل های زیباتر و جوان تر می روند. 
از همه بدتر اینکه تمام این رفتارها ، پوس��تر ها و 
تیزرهای تبلیغاتی به نام اسالم ، پوشش و حجاب 
عرضه می شود و ظاهر کار یک کار فرهنگی است 
نه کار صرفاً اقتصادی. در حالی که در باطن کار 
تنها انگیزه های اقتصادی و نگاه تجاری و مادی نه 
فقط به حوزه حجاب و عفاف بلکه به ش��خصیت 

زنان است.
عرضه کنن��دگان کاالی حج��اب الکچ��ری 
می خواهند اس��تایل ش��ما را حرفه ای بس��ازند. 
توصیه می کنند با چادرهای کارشده ساق دست 
ساده دست کنید و با چادرهای ساده ساق دست 
کارشده؛ برای پوشش زیر چادر هم برنامه دارند 
و مدل هایی که قرار است این نیاز را در مخاطبان 
خود به وجود بیاورند ب��ه گونه ای جلوی دوربین 
راه می روند که پوش��ش زیر چادرشان هم کاماًل 
مشخص باشد. گاهی حتی توصیه می کنند برای 
تنظیم نوع چادرتان الزم است آن را تا چند ساعت 
از روی مچ باال بدهید و ماسک ست با روسری و 
س��اق دس��ت و گل های روبان دوزی شده چادر 
و حتی یق��ه حجاب هم الزمه ش��کل گیری یک 

استایل حرفه ای است!
اگر سری به قیمت های این اقالم هم بزنید برای 
س��اخت یک اس��تایل حرفه ای مورد تأیید این 
حجاب اس��تایل ها حداقل 2 میلیون تومان باید 
هزینه کنید. حاال اینها را کنار بگذارید و برویم به 
سراغ فلسفه حجاب در اسالم و پوششی که باید 
به دور از تبرج و جلب توجه مایه آرامش زنان در 
جامعه باشد. پوششی که زیبایی اش در سادگی 
آن اس��ت و تنها یک لباس نیست بلکه نمادی از 
یک جهان بینی و تفکر اس��ت؛ تفکری که حاال با 

این روش مورد هجمه قرار گرفته است.

يادداشت

همان طور که مستحضر هستید فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی محل جوالن تبلیغات ضدحجاب هستند . در این 
بین اما هس�تند تولیدکنندگانی که آن پوشش�ی که از 
حجاب انتظار داری�م را تبلیغ و تروی�ج نمی کنند و زنان 
جوان در نقش مدل با چهره های آرایش کرده ، مدل هایی 
از پوش�ش و حتی چ�ادر را تبلیغ می کنند که به س�مت 
تجمل گرایی و تبرج رفته و از فلس�فه حجاب دور است. 
ش�ما به عنوان کس�ی که در حوزه تولی�د کاالی حجاب 
فعالیت دارد فکر می کنید ما تا کجا مجاز هستیم استایل 
حج�اب را به س�مت مده�ای تجمالتی هدای�ت کنیم و 
محصوالت حجاب وقتی به س�مت مد و فشن می روند از 

هدف اصلی حجاب و عفاف خارج نمی شوند؟
در بحث حجاب اس��تایل ها من به عنوان یک تولید کننده محصوالت 
حج��اب می توانم عرض کنم ک��ه خداوند در ق��رآن تعریف حجاب را 
داشته اس��ت و در س��وره احزاب می توانیم تعریف و حدود حجاب را 
بررسی کنیم. در یک کالم حجاب یعنی پوشیدگی ، حجاب یعنی ایجاد 
جاذبه نکردن و پوشیدگی کامل به استثنای دست و صورت. وقتی ما 
این حجاب را هزار مدل تزئین می کنیم و نگین و گل می زنیم و نامش 
را حجاب می گذاریم این اصاًل حجاب نیس��ت. حجاب استایل ها یا به 
قول خودشان حجاب های الکچری در دو گروه دسته بندی می شود. 
یک دسته افرادی که ناآگاهانه و برای گذران امورشان مانتوهای کوتاه 
و جلوباز تولی��د می کنند و یک گروهی که چ��ادر تولید می کنند ولی 
انگیزه دینی و انقالبی ندارند اما گروه دوم دانسته این کار را می کنند و 

محصوالت این چنینی تولید می کنند.
از نگاه شما به عنوان یک تولیدکننده محصوالت حجاب ، 
آیا پوشش هایی که حجاب اس�تایل ها تحت عنوان چادر 
و پوشش اس�المی تبلیغ می کنند، رواج نوعی از تبرج و 

بدحجابی در بین قشر محجبه ما نیست؟
به نظر من ضربه ای که حجاب اس��تایل ها به حجاب و اعتقادات مردم 
می زنند از کار هایی که امثال مسیح علی نژاد انجام می دهند بدتر است . 
زیرا مردم افراد معاند با حجاب را می شناسند و تکلیف شان روشن است 
اما وقتی یک خانم چادری قداست و حرمت چادر را می شکند و از بین 
می برد و تحت عنوان حجاب اس��تایل عادی ان��گاری می کند و من به 
عنوان یک مسلمان اعتقادم بر این است که ما باید فرهنگ سازی مان 
به گونه ای باشد که وقتی خانمی  می خواهد حجاب انتخاب کند شبیه 
طلبه ای باشد که وقتی به یک سطحی رسید ملبس به لباس روحانیت 
می ش��ود ، این خانم یا دختر خانم هم وقتی حجاب چادر را به عنوان 
حجاب برت��ر انتخاب می کند خ��ودش متوجه حرم��ت و جایگاه این 
پوشش باشد. اگر کسی قلباً به حجاب اعتقاد داشته باشد حتی اگر این 
چادر ها را مجانی هم در اختیارش قرار دهند استفاده نمی کند. بنابراین 
به عنوان یک تولید کننده محصوالت حجاب ، حجاب استایل ها و مدل 
پوش��ش هایی را که آنها ترویج می دهند از مانتوهای کوتاه و جلوباز و 
بد ترین نوع پوش��ش مخرب تر می دانم . تخریبی که حجاب استایل ها 
برای پوشش و حجاب داشته اند بسیار بیشتر از کاالهای مبتذل است. 
من به ش��خصه به عنوان مس��ئول انجمن تولیدکنندگان محصوالت 

حجاب اصاًل این نوع حجاب را قبول ندارم.
آیا اص�اًل الکچری ب�ودن با حج�اب س�نخیت دارد و یا 
ادعای جذب به حجاب توجیه خوبی برای تولید کاالهای 

این چنینی و تبلیغ استایل هایی از این جنس است؟ 
این قبیل تولیدکنندگان اسم کارشان را هم حجاب الکچری می گذارند 
و مدعی اند با این کار جوانان را جذب می کنند. در حالی که ما حجاب 
الکچری نداریم و حجاب یعنی پوشش��ی که مصداق تبرج باش��د. اما 

اس��تفاده از هزار رنگ برای این حجاب آن هم با استفاده از مدل های 
آرایش کرده و خاص اثر بسیار مخربی بر مفهوم حجاب در جامعه دارد. 
به نظر من تولیدکنندگان مانتوهای کوتاه و جلوباز و لباس های مبتذل 
نسبت به تولیدکنندگان حجاب الکچری برتری دارند چون آنها ادعایی 
ندارند اما این افراد به نام حجاب کار می کنند و حتی ممکن است تحت 
عنوان کار فرهنگی و کار حجاب به دنبال دریافت امتیازاتی هم باشند. 
من به شدت مخالف فعالیت این حجاب استایل ها هستم و ضربه ای که 
آنها به حجاب می زنند بیشتر از کسانی اس��ت که به حجاب اعتقادی 
ندارند و یا به این مسئله آگاهند و یا آگاه نیستند. ناآگاهان را باید آگاه 
کرد و جلوی افرادی که آگاهانه در این مسیر قدم برمی دارند را گرفت.

برخ�ی تولیدکنندگان حوزه حجاب و عف�اف مانند خود 
شما در کنار کار اقتصادی و تجاری بحث های فرهنگی را 
هم دنبال می کنند و شما نذر حجاب را برای تولید و توزیع 
چادر با قیمت مناسب تر پیگیر بودید و هستید. با عنایت 
به اینکه حوزه عف�اف و حجاب ی�ک کار صرفًا اقتصادی 
نیس�ت ، در کنار کار اقتصادی سهم مس�ائل فرهنگی و 

فرهنگ سازی چقدر باید باشد؟
تولید کردن چادر هم یک کار تجاری اس��ت و این یک واقعیت است 
اما این کار تج��اری باید بر اس��اس معیار ه��ا و چارچوب هایی تعیین 
شده باش��د چراکه تولیدکننده هم مسئولیت ش��رعی دارد و به نظر 
من تولیدکنندگانی که کااله��ای مبتذل برای حجاب تولید می کنند 
مس��ئولند و باید پاس��خگو باش��ند. در حوزه نذر حجاب هم ما چون 
احس��اس کردیم به مس��ئله حجاب اهمیت داده نمی شود و در حالی 
که برای ده ها قلم کاالیی که در داخل تولید می ش��ود ارز دولتی داده 
می شود اما به کاالی حجاب و چادر ارز دولتی داده نمی شود ، گروهی از 
تولیدکنندکان حجاب سود بازرگانی دو مدل از محصوالت مان را حذف 
کردیم. دو مدل چادری که به چادرهای معمولی شباهت زیادی دارد و 
این دو مدل چادر دانشجویی و قواره ندوخته را عرضه مستقیم داشتیم 
که این کار هنوز هم ادامه دارد. ما چند سال پیش برای تبلیغ این کار به 
صدا و سیما مراجعه کردیم اما از ما پول زیادی بابت تبلیغ کار خواستند . 
متأس��فانه وقتی کار خوبی هم انجام می شود دستگاه های فرهنگی از 
این کار حمایت نمی کنند و ما هیچ حمایت رسانه ای ، مالیاتی و بیمه ای 

نداشته ایم. در چنین شرایطی بدیهی است انتظار رونق و ترقی حجاب 
به ثمر نمی رسد. همچنین در حوزه کار فرهنگی برای حجاب هم پای 
ما می لنگد. به طور مثال چادر سر کردن متهمان در دادگاه ها یا حضور 
زنانی با چادر در س��ر چهارراه ها برای تکدی گری جلوه بصری و پیام 
فرهنگی خوبی برای حجاب ندارد. در حالی که می ش��ود این افراد را 

جمع کرد تا با این رفتار ها پیش چشم مردم حجاب را خوار نکنند.
پس شما همچنان در حوزه نذر حجاب فعال هستید؟

نذر حجاب همچنان ادامه دارد و در نمایشگاه قرآن هم فعال خواهیم 
بود ام��ا بضاعت ما هم کم اس��ت و نیاز داریم تا دولت و دس��تگاه های 

دغدغه مند پای کار بیایند.
بحث گرانی چادر ه�م یکی از موضوع�ات قدیمی حوزه 
اقتص�ادی حجاب و عفاف اس�ت. در حالی ک�ه با قیمتی 
بسیار پایین می توان یک مانتوی کوتاه و جلوباز تهیه کرد 
و حتی فروش�ندگان مترو و یا دستفروشان کنار خیابان 
هم به راحتی انواع و اقس�ام این مانتو ها را می فروش�ند 
اما چادر خریدن هم خیلی در دسترس نیست و از سوی 
دیگر نمی توان با قیمت مناسب چادر خرید . از نگاه شما 
به عنوان یکی از افراد باسابقه این حوزه گره کار کجاست 

و باید چه کرد؟
در ایران به خاطر گرانی چادر و ملزومات حجاب کشف حجاب نرم در 

حال اتفاق افتادن است. بر اثر باال رفتن قیمت دالر، قیمت چادر هفت، 
هشت برابر ش��د و خیلی از خانواده ها بضاعت تهیه چادر را نداشتند و 
من این را به چش��م دیدم و به همین راحتی ما ریزش کردیم و خیلی 
از خانم ها و دختران ما به سمت مانتو رفتند. در همین راستا هم ما به 
عنوان یک انجمن مردم نهاد طرح نذر حجاب را راه انداختیم. ما انتظار 
داریم در مجموعه ای که ب��ا 250 تولیدکننده ملزوم��ات حجاب راه 
انداختیم حمایت شویم اما متأسفانه این گونه نبود. اگر مسئولی درک 
کند که امروز حجاب لباس سرباز فرهنگی ما در این شرایط است و ما 
بار ها شنیده ایم که تا زمانی که این حجاب و چادر ها هست ما نمی توانیم 
به ایران نفوذ کنیم. حجاب باید به کاالی فرهنگی تبدیل ش��ود. ما با 
60، 70 میلیون دالر واردات چادر کل ایران را پوش��ش می دهیم در 
حالی که چند س��ال پیش 300 میلیون دالر موز وارد ش��د و ما با این 
پول می توانستیم برای چهار سال چادر مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. 
چادر نماد بانوی ایرانی است و باید به کاالی فرهنگی تبدیل شود. اما 
وقتی من به کمیسیون فرهنگی مجلس می روم از من می خواهند طرح 
بنویسم . آیا من تولید کننده می توانم طرح بنویسم؟ این کار کمیسیون 
فرهنگی مجلس یا دیگر دستگاه های فرهنگی است نه من تولید کننده! 
درمان ماجرای گرانی چادر این است که چادر به کاالی فرهنگی تبدیل 
شود و مالیات ، بیمه و مسائلی که روی بحث چادر سربار شده برداشته 

شود و واردات آن با ارز دولتی صورت گیرد.
راهکار شما برای سر و سامان دادن به این حوزه چیست؟

ما اگر از هجمه غرب در حوزه پوشاک نگرانیم باید ایجاد مزیت کنیم. 
نباید تولیدکنندگان ح��وزه کاالی حجاب را کاس��ب بدانند و باید به 
آنها کمک کنند. وقت��ی برای تولید کاالی حجاب مزیت ایجاد ش��ود 
تولیدکننده مانتوهای کوتاه هم به س��مت تولید چ��ادر و مانتوهای 
پوش��یده می رود. ما نیاز به یک س��تاد عفاف و حج��اب داریم که در 
این س��تاد افراد مختلف از وزارت صمت، ریاست جمهوری ، مجلس و 
نهادهای مختلف حضور داشته باشند و با احصای چالش های این حوزه 
بتوانیم خروجی مناسب داشته باشیم. من یک تولید کننده محصوالت 
حجاب هس��تم و ما حلقه آخر زنجیره حجاب هستیم و جایی که یک 
بانوی محجبه می خواهد حجاب را انتخاب کند ما وظیفه داریم و این 
وظیفه را مطالبه می کنیم و معتقدی��م یک بانوی محجبه و بانویی که 
حجاب را به عنوان یک قانون و یک عرف رعایت می کند با خانمی  که 
این قانون را رعایت نمی کند و برای خودش ، خانواده اش و جامعه هزینه 
ایجاد می کند برابر نیس��ت. اما ما به عنوان تولیدکنندگان و مسئوالن 
حجاب باید در دسترسی بانوان محجبه به فروشگاه های در شأن و در 
منزلت این بانوان تس��هیل گری کنیم. در حالی که برای اغلب کاال ها 
مرکز خرید مش��خص وجود دارد اما در کش��ور ما مرکزی برای تهیه 
صفر تا صد ملزومات حجاب وجود ندارد. یا در کشور ما ده ها اتحادیه 
پوشاک وجود دارد اما اتحادیه ملزومات حجاب نداریم و اینها مسائل 
زیرساختی است و حتی اگر مسئوالن فرهنگی ما کارشان را به درستی 
انجام می دادند و به حلقه آخر یعنی تولیدکننده می رسید باز هم ما در 
این حوزه لنگ می زدیم. یا در کشور اسالمی ما برای حجاب مواد اولیه 
باکیفیت که دارای باکتری نباشد ، الکتریس��یته تولید نکند، سنگین 
نباشد و در عین حال زیبایی داشته باشد به دلیل گرانی به کشور وارد 
نمی ش��ود چون یارانه ای به آن تعلق نمی گیرد. برای واردات کاالهای 
اس��تراتژیک ارز تعلق می گیرد اما از نظر مسئوالن ما کاالی حجاب و 
چادر کاالی استراتژیک نیس��ت زیرا به این درک نرسیده اند که وقتی 
ما یک حلقه ای را از کودکی تا دانش��گاه س��اماندهی و فرهنگ سازی 
می کنیم و 26 نهاد و س��ازمان ب��رای ترویج فرهن��گ حجاب بودجه 
می گیرند وقتی به اینجا می رسد فراموش می کنند که باید بودجه باشد ، 

مواد اولیه ارزان و قیمت مناسب باشد.

 زهرا چیذری 
نه چه�ره و نه ن�وع پوشش ش�ان تداعی کنن�ده فلس�فه حجاب نیس�ت. زن�ان جوان و 
خوش چهره ای که مدلند و در فضای مجازی فعالی�ت دارند اما آنچه تبلیغ می کنند کاالی 
حجاب است. البته نه برای یک حجاب معمولی و رعایت حدود الهی؛ آنها برای کمپانی هایی 
کار می کنند که نوع خاصی از حجاب را ترویج می کنند. استایل حرفه ای یا به عبارت دقیق تر 
حجاب فشن برای بانوان محجبه! اما این اس�تایل حرفه ای شامل چه چیز هایی می شود؟ 

چادر های پرزرق و برقی که بیشتر از مانتوهای کوتاه جلب توجه می کنند. ساق دست های 
کارشده ، روسری های خاص و رنگارنگ و نکات  ریزی همچون گیره روسری یا کش چادر! تا 
این جای کار هم اگرچه با فلسفه حجاب در پوشش و دوری از تبرج همخوانی ندارد اما قابل 
پذیرش تر است. جالب تر از همه زمانی است که حجاب اس�تایل ها حتی برای پوشش زیر 
چادر هم برنامه دارند. شومیز و دامن و شلوارهای رنگارنگ و زنان جوان مدلی که یک بار با 
چادر های کامالً پوشیده جلوی دوربین می روند به یک باره با شومیز و شلوار در برابر دوربین 

رژه می روند! پوششی که حتی خانم های کم حجاب هم با آن در جامعه ظاهر نمی شوند اما 
در شبکه های اجتماعی که محل حضور همگان اس�ت مدل حجاب استایلی که مدعی کار 
در حوزه ترویج عفاف و حجاب است با چنین پوششی ظاهر می شود تا به هر گونه تردیدی 
درباره نگاه تجاری به حجاب و زن پایان دهد و زن را ابزاری برای دستیابی به اهداف تجاری و 
اقتصادی خود نماید. به سراغ اسداهلل سلیمانی مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصوالت 
حجاب و عفاف رفته ایم و با وی درباره فعالیت حجاب اس�تایل ها به گفت وگو نشسته ایم.

ضربه حجاب استایل ها به حجاب،  بیشتر از مخالفان  است 

حجاب استایل ها اگرچه 
به ظاهر در زمینه عرضه 

کاالی حجاب فعالیت 
می کنند اما پوشش 

الکچری ترویج شده از 
سوی این افراد با فلسفه 

حجاب فاصله زیادی 
دارد و به موضوع حجاب 

و عفاف ضربه می زند

گفت وگوی »جوان « با مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجاب و عفاف

ما به عنوان تولیدکنندگان و مسئوالن 
حج�اب بای�د در دسترس�ی بان�وان 
محجب�ه ب�ه فروش�گاه های در ش�أن 
و در منزلت ای�ن بانوان تس�هیل گری 
کنی�م. در حالی که ب�رای اغلب کاال ها 
مرک�ز خرید مش�خص وج�ود دارد اما 
در کش�ور ما مرکزی ب�رای تهیه صفر 
تا صد ملزوم�ات حجاب وج�ود ندارد


