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فرمالیستی رویکردهای نقد در زنان؛ مقاومت و اجباری حجاب یدرباره

حصوری امین

اهاندازی یک :مقدمه اهی رویارویی زنان بججا حجججاب1 دیگرکمپین فیسبوکی در پی را   علیه حجاب اجباری، مسال
اهای بدل شده است.  ات موضججوع ِی خججود، ازنوشتار ایناجباری بار دیگر به موضوع داغ رسان   بنججا بججر محججدودی

اهها و کارکردهججای اصججلی یججا الیگیری، داعی اههای شک اییگذرد و فارغ از زمین  بررسی انتقادی کارزا ِر یاد شده در م
اهی حجاب المآمیز و فرمالیستی از مسال ایپردازد که با تکیه بر درکی تقلی ااههایی م  جانبی این کمپین، به نقد دیدیگا
اصهای چنیججن اهای از شججاخ ایپردازند. فشرد ااههای رایج رویارویی زنان با مآن م اهپردازی از شیو  اجباری، به اسطور

اتهایی از  اهپردازی پیامد مآن را -اخیرا- برای مثال در یادداش اییججابیم، کججه در2 امین بزریگیاندرکی و اسطور   م
اتهججا و کارکردهججایکمپین فوقهمراهی با  اهی حجاب اجباری در ایججران و دلل اهای از مسال ایکوشد تبیین ویژ   م

اههای مشججخص، اهی ایججن نوشججت انمججای  سیاسی مآن عرضه کند. بنابراین نوشتار حاضر بخشججا بججر بسججتر نقججد درو
اهی حجججاب ااهها دربججار اهی اصججل ِی مشججترک ایججن دیججدیگا ایکشد. هست ااههای عام چنین نگرشی را به چالش م  سوی
اشهججای موجججود در جججامعه معرفججی کججرده و اه را حامججل یکججی از حججادترین تن  اجباری مآن است که این مسججال
ایسججازند و ایهای موجود) برجسته م اه بر خودانگیختگ الهای سیاسی یکتای رویارویی زنان با مآن را (با تکی  پتانسی
امتری از واقعیت اجتماعی) ایستایند. از همین رو نقد حاضر نیز در بررسی این رویکرد (و در پیوند با سطح عا  ،م
اتهججای فججردی بررسججی اشهججا و مقاوم اهی اشکال رایجج ِج واکن  موضوع رویارویی با حجاب اجباری را تنها در حوز

ایکند اههای دیگری از مساله را به بحث بگذارد که شاید در نهایت بججرای3م   و بر مآن است در همین زمینه سوی
فهم مرزهای میان تحرکات پوپولیستی و مبارزات اجتماعی مفید باشند. 

 ایران» دانشگاههای لیبرال مآموختگان«دانش مرزیبرون یشاخه هدایت » با  اجباری     حجاب     به     نه     فیسبوکی     کمپین« یگذشته . سال1
 هججایچهره از یکی داریمیدان با طلباناصلح مرزیبرون یشاخه اما بار کرد. این تسخیر را مجازی هایرسانه فضای چندی برای

   زنججان     یواشکی     های    مآزادی« که است انداخته راه به راستا همین در دیگری فیسبوکی نژاد) کمپینعلی (مسیح خود شاخص ایرسانه
  رادیججو در  کمججپین     این     ی    درباره     نژاد    علی     مسیح     با     بزریگیان     امین     یگفتگویاست. ( شده مواجه تریوسیع اقبال با و دارد » نام  ایران     در

فردا)

بزریگیان:  یادداشت نخست از کنید. فرازی رجوع   نوشته     این و   نوشته     این . به2
 مقججاله یججک نوشججتن یججا تجمع یک بریگزاری بدون حتا هاسال طی در اشمخالفان و منتقدان که بود ایپدیده تنها اسلمی، حجاب”

 …اند. ایسججتاده قججانون مرز و تعلیق مرز در امروزشان مرسوم پوشش با هاکردند. زن معنابی و برانداخته مرور به را مآن انتقادی،
 بججا زنججی …است.  هججر زوری و اجباری حجاب، «این که است این تهران در زنان پوشش نوع به نسبت ایغریبه هر داوری اولین
 اشججباح بججا مواجهه در را خود همواره حجاب، و لباس موضوع برابر در که دهد. حاکمیمی نمایش حاکم» را «ماهیت حجابش، نوع

 بجججه دست اش،پلیس هاییگشت خلل در همین برای و بگیرد را نهادی و کسی چه یقه باید میان دراین دانداست. نمی کرده حس
 سججوی از فرهنگی کار نام کند. هرجامی چاپ کتاب و سازدمی تلویزیونی برنامه و یگذاردمی نمایشگاه شود؛«کارفرهنگی» می دامان
“.بزند باید را کسی چه داندنمی و شده مستاصل اشپلیس که است جایی دقیقا جا مآن مآید،می میان به حاکم
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اجباری حجاب از معرف . نمایی۱
 یسججلطه حاد هایسویه سایر کنار [در خود پوشش و بدن بر زنان حق شدن پایمال موضوع ایران یجامعه در

 (بججه زنان اغلب مقاومت مختلف اشکال و اجباری زاست. حجاببحران موضوعی یگمانمردسالری] بی دیرپا ِی
اهی هایکشمکش و مآن، دربس ِت پذیرش برابر ) درجوان هاینسل میان در ویژه  نمججود حاکمیت، با مآنان روزمر

 هاسججتم مآن یهمه از ملموسی بخش نیز اجباری حجاب که نیست تأکید به است. نیازی بحران این از ملموسی
اهی که است سازوکارهایی و  تمامججا مججاهیتی مآن بججه و سججازندمی بحرانی را ایران کنونی یجامعه در زنان مسال

اهیگی زنججان درکارکردهججای و هازمینه ابعاد و رو، این بخشند. ازمی سیاسی   حجججاب اجبججاری و چگججونگی سججوژ
اتها اهیگی مبارزاتی زنان و امکانات و قابلی اهی سوژ اهی زن و مسال اهی مسال انزد  رویارویی با مآن، جدا از کلیت بحرا
اهیک اکب اهی زن نیز صرف ًا در تناظری ی اتهای جنبش زنان قابل بررسی نیست. به همین ترتیب مسال  و محدودی
ااههای ایدئولوژیک مآن نیست، بلکه در پیوند با اهی اسلمی حاکمیت قرار ندارد و بازتاب مستقیمی از سوی  با چهر
اتهججای سیاسججی حجججاب اعتری دارد. بنججابراین دلل اتها و کارکردهای وسججی  دیگر سازوکارهای نظم مسلط، دلل
اعتری قابل فهم است که بررسی مآن را در متن کلیت اریگانی ِک جججامعه و اهی اجتماعی وسی  اجباری تنها در زمین
امتنیججدیگی اهی جامعه دنبال کنججد؛ جججایی کججه بججا دره اتهای بنیادین برسازند اهی اجزا و ساح  ارتباطات چند سوی
اهی عججاملیت کججاریگزاران اههججا و دامن ا، فرهنگ، مذهب، جنسیت و غیره مواجهیم. زمین ااههای سیاست، اقتصاد  حوز

ایمآیند.    اجتماعی نیز تنها در پیوند با چنین ساختارهایی به فهم در م

حاکم! رسوایی و انضباطی اسل م . تهدید۲
اههایاسججت؟ ایسججتاده مآوریضججرورت سازوکار چه او یزن-ستیزانه اقتدار پس در و «حاکم» کیست؟   دیججدیگا

 «حججاکم-محکججوم» یرابطه از نیز «حاکم» و از مسطح و دستیک تصویری بزریگیان) متنفرمالیستی (از جمله 
 «حاکم» نسبت یاراده به کنندهتعیین قطعیتی اجباری حجاب تحمیل مورد در راستا، همین کنند. درمی عرضه

  چنین رویکردیواقع یگردد. در «حاکم» معلوم وضعیت بازتولید در مآن ساختاری کارکردهای مآنکهبی دهند،می
  رایجججپاسخ چرا؟ است. اما وابسته اجباری حجاب تحمیل «حاکم» به حیات که بپذیریم خواهدمی ما از تلویحا

اتهای درون ِی به عمدتا پرسش، این به  یمنججزله [بججه حاکمیت بنیان در مذهبی-ایدئولوژیک هایدیدیگاه ضرور
 تلقججی حاکمججان قرمججز خطوط از بخشی همچون زنان حجاب که جایی دهد،می مآن] ارجاع یبرسازنده هایپایه

 و بودن حاد که است باور این بر اجباری، حجاب با مقابله برای زنان یبستههم و جمعی عمل ضرورت با همدلی ضمن نگارنده. 3
 میان در ویژه به( مآن مخالفان اجتماعی یدامنه یگستردیگی و روزمره، معضلی و ستم عنوان به اجباری حجاب یمساله بودن مشهود

 جججایی. کنججدمی فراهم را هژمونیک هایپروژه راستای در مقوله این از پوپولیستی های برداریبهره یزمینه) جامعه جوان هاینسل
 مبارزات کلیت از نیز مآن با مقابله راه سپس، و شودمی منتزع خود کلن هایزمینه و اجتماعی بحران کلیت از مساله خود ابتدا که

 در تنهججا اجباری حجاب برابر در مؤثر مقاومت کهدرحالی. شودمی تبدیل» مجازی شادان هایمبارزه« به و شودمی منفک اجتماعی
 بججه انتقججادی نگججرش رشججد نیازمنججد هججااین یهمه که شود،می محقق زنان جنبش یگسترش ویژه به و اجتماعی مبارزات رشد متن

.است اجتماعی تحرکات یافتگ ِیسازمان و دهیسازمان رشد و جامعه بر حاکم مناسبات
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 زن شججود ناچججار ایگر نیست. حتی مرز این شدن مخدوش به حاضر قیمتی هیچ «حاکم» به رو این از و شودمی
 زن از ایچهججره خججود، رسمی هایتصویرسازی در او جای به و کند حذف عمومی نمایش یعرصه از را واقعی
 اجتمججاعی-فرهنگجج ِی مججدیریت در او عجججز و حججاکمیت دورویججی واقعیججت، با مآن مآشکار مغایر ِت که کند ارائه

کند.  افشا را زنان یعرصه

 برجسججته مآن کلیججت از ایسججازانه سججاده تصججویر ترسیم برای را واقعیت از ملموس هاییسویه برداشتی، چنین
 مذهبی) هاییگیریسخت و ها(مرزیگذاری عملکردش توجیه در حاکمیت خود تصویرساز ِی با قضا از که کندمی

اهای واقعیت این با مثال برای دارد. اما همخوانی  (تججا مذهبی هاییگیریسخت ما کشور در که نیست سازیگار پای
تّنت در مآن مرتبجج ِط هججایپایه نججه است، نظر مورد مآن دولت ِی سازوکارهای که جایی  وجججو ِد موجججود) بججا هایسجج
 از اساسجج ًا بلکججه شججوند،نمی ناشججی  حججاکمیت ایدئولوژی ِک از ماهیت مذهبی-لزوما خود، مذهبی هایمایهدست

 دهججم نشججان کوشممی نوشتار این یادامه کنند. درمی تغذیه خود بازتولید ِی و نمایشی و انضباطی کارکردهای
 مججذهب)، ماتریال با (یگیریم است مدیریتی-نظارتی مرزی کند،می ترسیم حجاب یمقوله با حاکمیت که مرزی

 متججداو ِل هججایدامنه در مآن سججاز ِیمخدوش و مججرز ایججن یلبه بر حرکت رو، این مذهبی. از جنس از لزوم ًا نه
 عیججان را مآن یبرسازنده اصلی یجوهره و باشد برای حاکمیت ایدئولوژیک رسوائی یک اینکه از بیشامروزی 

 اسججت: مآن عمومی نمایش به مایل نیز حاکمیت که کندمی تثبیت و تکثیر را حاکمیت از تصویری همان سازد،
اشسججازیترتیب، همین به دینی». «حاکمیت اهی این مرز (حجاب اسججلمی) و مخدو   مانورهای مرسوم در حاشی

اهی فضای عمومی تعامل دارد و لجرم   مججدیریتی سازوکار همین در ادغام قابلمآن نیز با پویایی مدیریت مآمران
 «رسججوایی ایججن بججه مججردم هم و حاکمیت هم تاکنون پیش یدهه دو از بیش از که است مآن مسلم است. قدر

 یچهججره حجججاب اسججت لزم چیز هر از پیش بعدی). اما بندهای در بیشتر (توضیح اندکرده ایدئولوژیک» خو
 نسبتی چه خود و است اسلمی تعبیری چه به حکومت این ببینیم تا کنار بزنیم قدری را حاکمیت خود اسلمی

دارد:   اسلمی حجاب با

اسل م از فراتر حاکمیتی بیرونی . مرزهای۳
 حججاکمیتی کججه اسججت ایجججامعه برای اسلمیت عرف ِی صورت یکنندهتأمین اصلی عناصر از یکی زنان حجاب
 ایججدئولوژی ِک کارکردهججای کنججار در بججه طججور مرسججوم اسلمی عرف ِی صورت دارد. این خود فراز بر را اسلمی

  وسججنتی هججایلیه از بخشججی همراهججی [جلججب داخلججی هایعرصججه در مشججروعیتمحججدود مآن بججرای حفججظ 
ا ِی   عموما دو کارکرد اصلی داشججتهمسلمان]، کشورهای در سیاسی پیمانانهم [جستجوی خارجی جامعه] ومذهب

اکسو   ۵۷ انقل ِب فججردای از که است بوده حاکم یطبقه از ایلیه انسجام برای بخشوحدت عاملیاست: از ی
 در شججرعی و فقهی احکام تداخل میانج ِی به دیگر، سوی از است. و کرده غصب را جامعه سیاسی هدایت سکان
 یپشتوانه ای)،رسانه و مآموزشی نهادهای در هامآن چشمگیر نفوذ (و کشور قضایی-جزای ِی قوانین و مدنی حقوق

 :اانججدتنیدهدرهم تججاریخی ضججرورت یججک با عملی، کارکردهای این یاست. همه بوده حاکمیت سرکوب دستگاه
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تّنت ِی جناح از فعلی حاکمیت  صججوری طججور به حداقل بنابراین و است؛ برخاسته ۵۷ انقلب در دریگیر اسلمی-س
تّلق و پیوند باید  کججه کند. همچنان حفظ را مآن ایدئولوژیک نمادهای و خود سیاسی- تاریخ ِی خاستگاه به خود تع
است.  بوده ضرورتی چنین تابع  نیزخمینی» اعظم «اسم از عبور عدم

 به اما است، کرده عمل ایدئولوژی یک مثابه به حاکمیت استقرار و عروج یدوره در چه ایگر اسلم همه، این با
 و اجرایججی بوروکراسی از بخشی به حاکمیت، تثبیت و پیشروی مسیر یگذار ِیریل در خود تاریخی نقش موازات

 خججود هججایریل ُصججل ِب یمحدوده در نیز را حاکمیت خود بلکه مردم، فقط نه که است شده بدل مآن مدیریتی
 بججر حججاکم  ِحقوقی-قججانونی مناسبات در مشخص ًا بوروکراتیک هایچارچوب است. این کرده مشروط و محصور
 ایججن انججد. بججهیافته تبلججور رفتاری و فرهنگی تحمیل ِی هنجارهای و رسمی هایمآموزش مضامین در نیز و جامعه
 لزم اجتمججاع ِی هججایزمینه خود، اسلمی یچهره دایمی بازساز ِی و کردن بزک یپایه بر باید حاکمیت ترتیب

 دستگاه یاولیه مصالح و مآن اجرایی بوروکراسی از بخشی توامان طور به که کند فراهم را مناسباتی تداوم برای
دهند.   می تشکیل را مآن سرکوب

اهیاسلم امروزه اما اههای عمیق و کارکردهای جدی مآن در ساحت بوروکراتیک و دستگاه یگسترد   با وجود ریش
ااهی مناسبات حاکم نیست. بلکه خود اشبرند   امکان تداوم حضورش را از نیروی قهر مستقیمْسرکوب، نیروی پی

ایکند.  بنابراین اسلم دیگر   بنیججانی (ایججدئولوژیک) مرزهای تا نیست حاکمیت این اصل ِی یمایهدروندریافت م
اهیاست.  حاکمان دستان در نایگزیری بوروکراتی ِک ابزار کند. بلکه ترسیم را مآن  وانگهججی اسججلم حججتی در حجوز

اتبخش ِی درونی حاکمان نیز امروزه عاملی تعیین کننده نیست، بلکه نقشی صوری و قججراردادی دارد. چججرا  وحد
 مشججترک مججوقعیت از کججه دارد خججود اتحاد حفظ برای مهمی دلیل حاکم یطبقه در مسلط سیاسی بخشکه 
 کججرا ِنبی منافع از برداریبهره در همزیستی ضرورت شوندیگان) وحکومت برابر (در حکمرانی ساختار در هامآن

 صججرف کججه هاستسال حکومت عمل، خیزد. درمیمآنان) بر اجتماعی شناسیهستی از کلی طور به (و اقتصادی
  وسرکوب بنیاد بر است. یعنی کرده بدل خویش بود ِن تداو ِم توجیه به را خود حضور واقعیت و تاریخی هستی
اهی عمومی سیاست حذف و مستقیمقهر    فضججایاز را حججاکمیت هججایبنیان از پرسججش اسججت توانسته از عرص

 عناصججری کوشدمی همزمان و کندمی حفظ را خود اسلمی صورتک ممکن جای تا اینکه کند. یگو حذفجامعه 
 از یکججی تنهججا حججاکمیت اسججلمی یچهججره دیگججر، بیان بیافزاید. به خود حمایت ِی ابزارهای به نیز را ملیت نظیر

 مآهنینججی موانججع یمحججدوده در بایججد را حاکمیت بنیانی مرزهای اعتبار، است. بدین مآن تمامیت حفظ ابزارهای
سازند.می مسدود را مآنان مستقل سیاس ِی یابیتشکل و مردم سیاسی یگریدخالت که کرد جستجو

 یگردد،بججازمی اسججلمی حجججاب جایگاه به که جایی تا نیز اسلمی صورتک این حفظ هایضرورت یمحدوده در
تّیال کند. توازنی حفظ خصوص این در را توازنی باید که داندمی نیک حکومت تّیججت تلفیق نیازمند که س  بججا مآمر

 حفججظ بججرای مهججم مججرزی اسججلمی حجاب به رغم اینکه معنا، است. بدین پوشیچشم با اجبار ترکیب و مدارا،
 عمججومی یعرصججه اسججلمی مآرایججش بججرای که مشخصی کارکردهای یهمه (با است حاکمیت اسلمی یچهره

 یشود. تجربهنمی متأثر مرسوم هایخدشه از که است سیال نایگزیر- چنان-به مرز این هم باز شد)، برشمرده
 . بججوده اسججتمججرز این حول پذیریانعطاف و تهاجم هایسویه میان بیانگر نوعی موازنه بیشتر هم اخیر سالیان
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ااههای جریان اصلی (مین استریم) بازنمایی مآنچه برخلف بنابراین  زنججان فردی هایحرکت ،ااشودمی یگاه در رسان
اههاینمی بحرانیْ وضعیت دل در را چیزی حجابی،بی و حجاب مرز روی بر  کند (هر چند شدت فعالیت دستگا

تبلیغاتی و تعذیراتی حاکمیت را به طور تناوبی تغییر دهد). 

 اجباری حجاب با برخورد در زنان گیسوژه . بزرگنمایی۴
اشهججای مردانججه بججوده ااش ارز اهی مهمی برای کشججمک امهای مردسالر، بدن زن همواره عرص اهی نظا  تحت سیطر
اتهای ُعرف و سنت و مججذهب و قججوانین و هنجارهججای اجتمججاعی و خشججون اههای   است که ماحصل مآن در حوز
اهتر شججده اتهای اجتماعی، پیچیججد اهداری بر ساح اهای که با یگسترش چیریگی سرمای تّی  مرسوم تجلی یافته است؛ رو
اییابد، اما نججه بججه اتهای سیاسی م اییگمان پوشش (اجباری) نیز دلل  است. بنابراین جایی که تن محبوس باشد، ب
اهی ابیگر و فروکاهنججد اکسویه، و نه لزوم ًا در شرایطی که سلطه بر ت ِن زن و هنجارهای سرکو ایواسطه و ی  طور ب

ایتواننججد حججاملینْزنان   تنها با همدستی مردان تدوام بیابد (چون با استمرار فضای سلطه، بسیاری از زنان نیز م
اتهای سیاسی حجاب اجباری (نیز) تنها در ترکیبی نسبت ًا پیچیده اشهای مردانه یگردند). در مقابل، دلل  این ارز
اهی ا؛ یعنی حجججاب اجبججاری در پیونججد بججا مقججول ایشوند اهی نظم اجتماعی پدیدار م  با دیگر سازوکارهای برسازند
ا، و از این طریق ایشود البندی م جنسیت، با دیگر تضادهای بنیادی ِن اجتماعی و مناسبات کل ِن سلطه و ستم مفص
اییابججد. اهاند، وابسججتگی م اهی این تضادها عمومیت یافت اشها و دستاوردهایی که در حوز ُکن اشها و باورها و   به ارز
اههای مختلف جامعه، نججوع اشها و لی اهی حجاب اجباری در بخ اهی پدیدار ِی مسال اایها، نحو  این پیوندها و وابستگ
اهی رویججارویی بججا ا، نحججو ایکنند. بدین ترتیججب  درک از این مساله، و مضمون و جهت رویارویی با مآن را تعیین م
ایشود (دسججتاوردهایی در سججپهر ذهنیججت  حجاب نیز تابع سطح عمومی مبارزات اجتماعی و دستاوردهای مآن م

اههای تحت ستم).  انتقادی جامعه و مشارکت سیاسی و همبستگی مبارزات ِی اقشار و لی

اهای، متون دراما   را حجججاب یحججوزه در حججاکمیت ترسججیمی مرزهججای کججه نسججبتی همان به زنان جذاب رسان
تّرک اینکه از فارغ که شودمی قلمداد چنین اینجا برخوردارند. در یگیسوژه از کنند،می مخدوش  از نججوع این مح

 در درسججت مآنججان حرکججت میججل، نیججروی قججراریبی صر ِف یا باشد اجتماعی-سیاسی هایانگیزه زنان یگیسوژه
تّکه جایگاه نظر، این از و کندمی بحرانی را مرز این ماهی ِت خود حجابی،بی و حجاب مرز یمآستانه  حججاکمیت یی

 یججک حججول هججایگزاره و هججادریافت ایججن یکشد. همهمی چالش به را مرزها از دلخواه فراروی و مرزیگذاری در
 کننججدهتعیین مججرز یججک مثابه به جایگاه پر صلبتی اجباری حجاب مآن مطابق که شوندمی بنا محوری ییگزاره

ایشود؛   بججر نیججز شججودمی داده نسججبت زنان یخودانگیخته هایواکنش به که مآمیزیاغراق هایقابلیتقلمداد م
 حجججاب ایججن از نیججز حاکمیت است ممکن مآیا شود. امامی بنا مرز این سوی دو در مآنان تحرکات امکان یپایه

 اجباری حجاب بازی این ادوات هم حاکمیت است ممکن مآیا باشد؟ خشنود دزدکی یگ ِی»سوژه «این از و دویگانه
 سججاز ِیعادی بججرای ایواسججطه غیججره) را  و ارشججاد یگشججت ماننججد مربججوطه، تعججذیراتی و تبلیغاتی های(دستگاه
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 طریججق از جامعه عرفی-اسلمی ظاهر حفظ است ممکن مآیا دهد؟ قرار عمومی فضای در خود هاینماییقدرت
 باشد؟ تلفیق قابل روز) زنان باب (اما نامتجانس اندکی و رنگارنگ هایسلیقه با اجباری، حجاب

 و متججداول هایسرکشججی و اسججلمی حجججاب از زنان اغلب نامتجانس و دویگانه تبعیت رسدمی نظر به عمل در
 اسججت نظججم همیججن در ادغام قابل و ندارد حوزه این در حاکمیت مطلوب نظم با منافاتی چندان هامآن امروزی
 کنججون ِی اشکال با متناسب کندمی تحمیل زنان بر اجباری حجاب که ستمی بعدی). یعنی بند در بیشتر (توضیح
 سججاحت در ُخججرد هججایمقاومت اهمیت انکار معنای به حرف نیست. این مآن برابر در خودانگیخته هایواکنش
 دسججت ایججن کججه دهججدمی ارجججاع مبججارزها ِ عمججومی شرایط در هاییفقدان به صرفا بلکه نیست، روزمره زندیگی

امپذیر نابسنده را زنان هایمقاومت  ایججن یبرسججازنده یگیسوژه سازیبرجسته اعتبار، سازد. بدینمی و حتی ادغا
 هایپتانسیل دادن نسبت پوشش) و غیررسم ِی هنجارهای با همنوایی (در ناهوشیار اغلب و فردی هایسرکشی

اههای در کهچنان (مآن به بخش رهایی امخوانی مآمده)، بزریگیان نوشت اهی واقعیت ه ایهای پهن . 4ندارد با پیچیدیگ

 در را جججامعه بججا رویججارویی برای خود سنگربندی کوشدمی ندارد، محکمی مردمی یپایه که حکومتی واقع، در
 مآن، مضججامین و اشججکال و مقاومت هایحوزه تعیین در بتواند ممکن جای تا مآن یواسطه به که دهد قرار جایی
 خججود انحصججار در را جامعه مطالبات سوی و سمت و مضمون تعیین باشد. یعنی داشته دست به را عمل ابتکار
 یمججرز حجججاب دارد). مشخصا شکننده خصلتی اجتماعی، پیکارهای سطح با متناسب تفوق این اینکه (یگو بگیرد
 در عامججدانه کججه است مرزی این است. چون مآیگاه مآن شدن مخدوش ییگستره از پیشاپیش حاکمیت که است
 اجتمججاعی مدیریت روند در حاکمیت ایگر است. اما کرده جامعه) ترسیم (زنان افراد خصوصی حریم ترینبنیانی

یوَدوی موانعی یواسطه به بتواند خود سیاس ِی و  و فردیگرایججی دهججد،می قججرار جامعه سیاسی حیات برابر در که یوَب
تّیت به انتقادی غیر نگاه و سیاسی تفاوتیبی  دشججوار یگججاهمآن سججازد، فرایگیججر کججافی قججدر به را مستقر وضعی ِت کل

اشهای که بیابد نیز را توفیق این که نیست ایهججای امتیججازدهی ورا اجباری حجاب برابر در روزمره واکن   به باز
اشهای مردسالرانه و مناسبات کالیی بججدل کنججد؛ جججایی کججه نفججع و رضججامند ِیدرامتیازستانی    چارچوب ارز

 و حججاکم مجمججوع در بگججوییم ایگججر نیسججت یگزافججی ادعای منظر، این . از«فردی» نخستین و مآخرین معیار است
بعدی).  بند در بیشتر (توضیح برندمی سر به قوا یموازنه از برمآمده همزیست ِی نوعی در زمینه این در محکوم

اهی خود فرمالیستی درک از ) عناصری13۹۰ (تابستان نیز این از پیش . بزریگیان4 : بودکرده بیان را اجتماعی یگیسوژه از مقول

»  مآتش     و     مآب     کارناوال     : درباره    شادان     مقاومت« بزریگیان؛ امین

فوق: ینوشته بر است نقدی زیر ینوشته

»  بوکی    فیس     های    کارناوال     درباره« حصوری؛ امین
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 الگججوی میججل، نیججروی مهارناپججذیر هججایخودانگیختگی بر تکیه با که مواجهیم نگرشی با دریافت، این مقاب ِل در
 یجججوهره کججه کنججدمی معرفی بخشرهایی خصلتی واجد را اجباری حجاب با رویارویی در زنان تقابلی  ِپوشش

 تن سرکوب برابر در میل سرکش نیروی نگرش، این مبنای کند. برمی حمل خود در را زنان امروزی یگیسوژه
 است) حاکم کرده بدل خود بیرونی امتداد به را پوشش (که محصور ت ِن هایمقاومتُخرده با و کندمی مقاومت

  کججارکردْمیججل نیججروی بخش،روحیه تصویرپردازی این در که است شود. روشنمی رانده عقب به قدم به قدم
 منججتزع کنججد. ایججنمی کسب میل یکننده محاط اجتماع ِی سازوکارهای یهمه از انتزاع در را خود بخشرهایی
 هججایخودانگیختگی امکانججا ِت بججر سججویهیک طججور بججه کججه اسججت رویکردهججایی یهمه مشتر ِک ویژیگی سازی،
 کاربردهججای قضا از که است، خودیسمخودبه بر تأکید رویکردها این سیاسی دارند. ترجمان تأکید بخشرهایی

دارد. امروز ا ِیرسانه پوپولیسم در ناپذیریمقاومت

  حجاب روانی یسیطره و تن حجاب .۵
 زیسججت یپهنه دهیججم): درمی ارجججاع بججدان هججم باز ادامه در (که کنیم نگاه مساله به شناختیروان منظری از

 نیز حجاب یمآمرانه تحمیل مورد مآفریند. درمی روانی مقاومتی نشود، درونی که اجباری هر اجتماعی، و فردی
 پوشججیده نیججز حاکمیت بر که نیست چیزی این البته و است بینیپیش قابل مآن بیرون ِی نمودهای و مقاومت این

 اجبججار مآن هججم اسججت ناچججار کشججدمی یججدک خود عنوان در را اسلمی صفت که جایی تا باشد. حاکمیت بوده
تّدت تناو ِب و یوَاشکال (درجات،  تصویر چه ایگر اجباری کند. حجاب مدیریت را مقاومت این هم مآن) و هاییابیش

 در امججا یابد،می اهمیت حاکمیت برای مآن تدوام نظر این از ) و2 (بند کندمی تأمین را اسلمی ُعرف ِی نظام یک
 تججأمین بججر نججاظر سججویک از که است بزریگتری مدیریتی یپروژه از بخشی خود اجتماعی، شناسیروان ساحت

 را شججهروندان میججان در خججود اقتججدا ِر سججازیدرونی کججه است، حکومت دایم ِی نماییقدرت برای فراخ ایپهنه
  برای مهار و هدایت نیروی میججلجامعه جنسی هاییرانه سرکوب به معطوف دیگر سوی از و کند؛می جستجو

 (و جنججس دو ارتباطججات خشن محدودسازی با که مواجهیم جنسی منع تروسیع سازوکار با حوزه این است. در
 محدودسازی است. این همراه جامعه جنسیتی هایبندیقطب قهرمآمیز تشدید جنسی) و هاییگرایش سایر طبعا

 تمناهججای شججدن بحرانججی و تجمیع برای مرزی تا کند، سرکوب را جنسی بنیادین یرانه اجتماعی تجلی بناست
 و جوانججان طلججبیتحول و نوجججویی نیروی مهار در موثری کاربردهای تردیدبی که بیافریند و نیروی میل فردی

تّیه چنین یگرفتن پیش در با حاکمیت دارد. طبعا مآن سیاسی و اجتماعی هایپتانسیل  بججه دسججت لحاظی به ایرو
ْن که چرا زند،می بزریگی ریسک  ایجججاد جججوان نسججل در یگریپرخججاش و نارضایتی برای دایمی پتانسیلی همزما

 را جججامعه بنیادین روان ِی هایانرژی که کندمی جستجو را مزیت این ریسکی چنین با حال، عین در اما کند؛می
انها را هدایت مهار ایسازی، در نهایت مآ  لحججاظ بججه ما یجامعه کند. اینکه و از طریق سازوکارهای منع و شرط

 نرفتججه راهبی چنججدان خججود محاسججبات در حججاکمیت که دهدمی نشان است، ناهنجار و متورم شدت به جنسی
 واقججع سججازد. در متوقججف تججن مججدار بججر و خودش یمحدوده در را میل نیروی است شده قادر که چرا است؛

 کیفیججت (و جججامعه اکثری ِت بر جنسی بحران تحمیل با را جامعه استوار پویایی مرزهای است توانسته حاکمیت
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 و دارکج بججازی نججوعی دریگیججر همججواره کار این روند در چه کند. ایگر یگذاریجنسی) مین هایتنش یکنندهفلج
بود.  خواهد و است بوده میل حاملن با مریز

 و سججاحتیتک تججا سججازد،می تهججی دیگرشججان هایسججویه از را هابججدن فججوق انضججمامی روند در اجباری حجاب
 یدایججره در افججراد جنسججیت کججه اسججت مآن وضججع این پیامد یابند. نخستین تقلیل جنس به و شوند غیرسیاسی

 مختلججف هایعرصججه در بیشتری سهولت با جنسیت بر مبتنی مراتب سلسله و ماندمی باقی مردسالر تعاریف
 اجبججاری حجاب استمرار با دیگر، سوی بخشد. درمی رسمیت زن به حجاب ترتیب، بدین . و۵یگرددمی بازتولید

 (و بججدن و شججودمی مجسججم بدن در و شودمی جدا افراد انتخاب از زنانگی تن، در میل نیروی اجباری توقف و
 یقاعججده مشججمول  و است عمومی سپهر در مبادله قابل که شودمی بدل کالیی هب مآن) خود با بستههم زنانگی
 اجتمججاعی-فرهنگججی، مججوقعیت به بسته تهدیدمآمیزی، مناسبات چنین بستر یگردد. درمی اشیاء بر یگذاریارزش
 و مآینججدبرمی حمججایت جسججتجوی خوب» بججه «زن یمردانه یکلیشه به مآویختن در و حجاب میانجی با برخی
ُمججد روز) پوشش سبک میانجی با نیز برخی  چججالش بججه نیججز را اجبججاری حجججاب ضججمن ًا کججها و مآرایش (مطابق 

 مراجع از اما اند،تن-کالیی مناسبات متن در خود  ِ» تن«شناسایی دریافت جستجوی به طیف دو . هر6کشدمی
 انفعججال بججه درمآویختججن و یگیسججوژه از زدن تججن نججوعی رویکججرد، دو این دیگر مشترک وجه واقع، [در مختلف

 لزومججا) (نه تواندمی اجباری حجاب ستم با خودانگیخته رویاروی ِی اعتبار، یگریز) است]. بدین رای ِج (سازوکارهای
تّیه پیروی اجباری حجاب تن-کالی ِی منطق همان از  ییگسججترده سججازیکالیی بججا حججال هججر در کججه ایکند. رو

 درک مآنکججه ویججژه به است، سازیگار اجتماعی هایساحت و روابط در کالیی منطق یگسترش و انسانی مناسبات
سازد. می درونی (مرد و زن) افراد در را تن به نسبت کالیی

 تصججاحب را هابدن مدیریت و میل نیروی مهار اجباری، حجاب طریق از موجود، نظم حفظ برای حاکمیت پس
 و سججیال طججور بججه را اجبججاری حجججاب ایججن اشججکال تواندمی موجود، نظم همین حفظ برای که هرچند کند،می

دهد. میل) تغییر نیروی یشدهتحریف فشارهای با متقابل بازی (در پذیرانعطاف

اهی جنسیتی رامی رو نظم مردسال ِر موجود فاریفتع با منطبق جنسیتی به را افراد جنسیت مضمون حجاب،  تحمیل. ۵  کاهد و سلط
اایکند. بازتولید م

ایمناسبت نیست:   بزریگیانیادداشت دوم. در اینجا نقل فرازی از 6 ب

 بیججان مآورد. بججه مججی عمل به جلویگیری همواره ایران، جامعه عمومی عرصه در بدن واسطه بی حضور دولت) از و (فرهنگ قدرت”
 طججول در پوشججاندنش بججر دارد. تاکید عطش شدن برهنه براى همیشه . بدن است برهنه اندام هریگونه از خالی عمومی، حوزه دیگر
 شده ساخته مختلف هاى یگروه میان در برهنگى قبح حوش و حول که یگفتارى میزان از واقع دهد. در مى نشان را عطش این تاریخ
 بججدن اروتیججک و نمایشی کارکردهای شده، اغراق ای یگونه به لباس ایران، وضعیت در هرحال فهمید. به توان مى را میل این میزان

 انتزاعججا  شججود؛می تبدیل بدن، بازنمای به بدن، حضور فقدان شرایط در ها، تن میان واسط عنوان به است. لباس، یگرفته عهده به را
 را خججود و کرده فرار سرکوب، اغراق از کند می سعی شده اغراق های مآرایش و لباس از استفاده با که  شود. بدنیمی تن جایگزین
“.دهد نجات و بازسازی
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حجاب ضد متعارف رفتارهای سیاس ِی اقتصاد .۶
 فرمالیسججتی هججایمتن در کججه مشججهودی رفتججار ِی دویگانگی مآن و اجباری حجاب پذیرش از زنان اغلبامتناع 

 اقتصاد در بنیادین دویگانگی یک از بازتابی جز نیست چیزی شود،می حاکمیت» نامیده مرزهای کردن «بحرانی
 از روبنججایی بججا را خججود تهججاجم ِی داریسججرمایه زیربنای ایران بر حاکم نظام که معنا مستقر. بدین نظم سیاس ِی
 ادغججام مسججیر تججاکنون پیججش هاسججال از حال، عین در و است، کرده بندیمفصل اسلمی فرهنگ عناصر برخی

 در رایج پوش ِش سبک که مواجهیم ایجامعه تناقضات با اینجا در قضا پیماید. ازمی را جهانی بازار در شتابناک
 برابججر در فججردی نججاایمنی کججهمآن است. توضججیح مآن طبقات ِی هایتنش پیامدهای از ناپذیرجدایی بخشی نیز مآن

 فرودسججتان و کججاریگر یطبقه خججود عمججوم ِی ذهنیججت در که ایجامعه در طبقاتی و اجتماعی مهیب هایشکاف
 از ایویججژه نججوع سججمت بججه بیمججاریگونه یگرایشججی رشد برای عینی ایزمینه شناسد،نمی رسمیت به را اقتصادی

 زنججدیگی ایججن اینکججه کنججد. یگججو تأمین را جامعه سوی از «شناسایی» فرد امکا ِن تا کندمی فراهم مصرفی زندیگی
ْی هایشکاف ضرور ِت به نیز اقتباسی مصرف ِی  یحججوزه و میججزان و نججوع در عظیمججی هایشججکاف حامججل طبقات
 نمودهججای سججطح در (مصججرف بججازنمودی مصججر ِف سطح در تنها مآن از حاصل سازیهمسان لذا است، مصرف

 هججر مآن ییججافتهعمومیت هنجارهججای از زدن تن که مآوردمی بر سر فرهنگی شبه یابد. نهایت ًامی ظاهری) تحقق
 مجرایججی بججه پوشججش الگوی جمله از و ظاهری مصر ِف سبک که است بستری چنین یگردد. درمی دشوارتر چه

 یطبقه لبججاس جججامعه اکججثریت ترتیججب، شود. بدینمی بدل اقتصادی-اجتماعی ناکام تمنیات ریزیبرون برای
 دلیججل بججه دیگججر، سججوی یگججردد. ازمی بدل مآن هنجار ِی و مصرفی هایارزش حامل به و کندمی تن به متوسط
 با ایویژه ییگونه به اقتصادی-مصرفی ناکام تمناهای جامعه، سطح در جنسی من ِدنظام سرکوب فضای استمرا ِر
 در ویججژه (بججه جججامعه فرودسججت اکججثریت بججرای تججا شوند،می تلفیق و ترکیب جنسی یشده سرکوب تمنیات

ْش سبک ویژه به و مصرف ظاهر ِی الگوی بزرگ)، شهرهای  سجججرکوب نیازهای فکنیبرون برای محملی به پوش
 یگسججترش هججایزمینه زنججدیگی» و «سججبک هایشاخص یگونهاین شود. مختصات بدل جنسی و اقتصادی یشده

فرهنگججی- هنجارهججای و پوشش سبک که است یگیرد. بدیهیمی بر در را مرد و زن جنس دو هر مآن اجتماعی
ْم سطح در و خود ینوبه به مآن، با بستههم مصرف ِی  تعییججن نیججز را اجبججاری ججججاب بججا زنان یمواجهه نوع عا

کنند. می

 مبججارزات متعججار ِف مسیر و نیست اندازچشم در اقتصادی و اجتماعی تضادهای رفع برای افقی که شرایطی در
ْب و خفقان فضای با تلقی در نیز افقی چنین تدارک برای اجتماعی  هایلیه  و طبقات نماید،می مسدود سرکو
 «پیشججرفت» راه و بگیرنججد پیشججی خججود عینی هایضرورت از که یابندمی بدان یگرایش نیز جامعه یستمدیده

 موجود. این یپراکنده مبارزات با همبستگی در نه کنند، جستجو غالب فرهنگی فضای  با همنوایی در را فردی
 تشدید را جامعه بر حاکم یدارانهسرمایه مناسبات هایرازورزی خود ینوبه به انفعالی و غیرانتقادی همسازی

  و مبججارزهنقججادی نیازمنججد فضججایی کند. چنینمی تقویت را حاکم یطبقه ایدئولوژی ِک هژمونی لجرم و کندمی
اهپوشی و نه است، تّکن پرد .ُمس
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 پایانی: سخن

 مدار به عمدتا را افراد یخودانگیخته مقاومت نیروی کند، می تحمیل جامعه زنان بر اجباری حجاب که سدی
 کند. ازمی تضعیف را جنسیتی ستم هایمصداق علیه رادیکال کنش هایپتانسیل و کندمی متمرکز تن و جنس

اشها و منظر، این  تججن-کججالیی منطجج ِق همججان از که جایی تا اجباری حجاب علیه فردی هایمقاومت ُخردها واکن
  وضعیت (یا منطق بازی)منطق در ادغام قابل و انفعالی هاییکنش واکنند،می پیروی مآن هایمحدوده و حجاب
  یگسججترشتنهججا دلیل، همین کنند. بهنمی مخدوش را جنسیتی یسلطه بازتولید در حاکمیت یسیطره و هستند

ایتواند   حجججاب تججن-کججالی ِی منطق جمله (از زدهجنسیت یستمگرانه نظم این هایپایهاجتماع ِی جنبش زنان م
 یگججرو در را زنججان رهایی و کند فعالیت ستم و تبعیض این هایعرصه تمام علیه که جنبشی بلرزاند، را اجباری)

ببیند.  جامعه رهایی

اهی امروزی زنججانیاهانوشته از بسیاری اهی اشکال مواجه اهی حجاب اجباری که دربار اهای دربار اهپسن ِد رسان   عام
ایدهند  ایکنند، رویکرد رایجی را بازتاب م اهپردازی م  سججاحت در تنهججا را اجتماعی مسایل کهبا این ستم اسطور

اهها و واکاوی بدون کند،می تحلیل پدیدارها  کلیججت یججک متججن در پدیججدارها ایججن یبرسازنده ساختارهای ریش
اهی یگویایی از ایججن سججنخ اسججت کججه بزریگیان، امین از شده یاد هاینوشته مثال، انضمامی. برای   بججهچنججان نمون

 زنججان جنبش یگسترش هایضرورت حتی که مآویزد،می دراجباری حجاب با زنان امروز ِی رویارویی هایفعلیت
ایتوان هامتن یگونه این منظر، این سازد. ازمی بلموضوع نیز را  مسججرور ا ِیرسججانه فرمالیسم یزیرمجموعه را م

 وعده ما به متاخر، چ ِپ سیاسی ادبیات در رادیکال مفاهیم از سرخوشانه یگیریوام با کها به شمار مآورد ایکننده
 قججرار مآن یکننججده محصججور سیاس ِی دیوارهای شکستن جهت در اجتماعی فضای خود-پوی ِی مسیر که دهندمی

«امیدوار» بمانیم! و منتظر دارد. پس

13۹3 اردیبهشت
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