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  : رهایی ایران در گرو رهایی زنانسندرم حجاب

 صالح نجفی، رحمان بوذرینویسنده: 

 

گیر با مشارکت گیری خیزشی فرا تا شکلهر چند به اعتقاد بسیاری همچنان  ،69ماه  اعتراضات سراسری دی

دهه گذشته است.  رچهاالعنان  تغییرشکلی بنیادین در حاکمیت مطلققادر به مردم فاصله دارد،  های مختلف الیه

های  تنیدگی شیوه کلی این اعتراضات درهم گیری هدفچون این تغییر و چگونگی رسیدن به آن،  و نظر از چند صرف

 نژادی است. از این منظر، مسأله حجاب مذهبی و طبقاتی، قومی، در یک نظام آپارتاید جنسیتی، گوناگون تبعیض

سرنمون همه دیگر انواع تبعیض در ساختار موجود  سازوکارهای حذف، به جهت پیوند تاریخی و ساختاری با ،اجباری

 . است

با  ۷۵شدن کاذب انقالب  با یگانه ،اسالمی جمهوری عیار تمام استقرار فردای از ایران اجتماعی وضعیت بارز ویژگی

 جنگ در آن ابقیم خرج و ،«اسالمی حکومت» گفتار در ۷۵ انقالب های پتانسیل کامل شدن کانالیزه ،٨۷رفراندوم 

 یزناپذیرییتم نمایانگر غریبی طرز به «زنان» که بود این ،(مدرن عصر های جنگ ترین طوالنی از یکی) ساله هشت

 که حیث آن از منتها گردد می حذف مجموعهیک  از همواره «مثال» .اند بوده یوضعیتچنین  در «ءاستثنا» و «مثال»

 جزو زنان .ندارد تعلق ها بدان که رو آن از دقیقا منتها گردد می ادغام عادی موارد در «استثنا» اما دارد؛ تعلق آن به

 در انکارناپذیرشان نقش و مبارزات در شان فعال مشارکت رغم به ایران در انقالب از پس که بودند هایی گروه اولین

 محروم خویش دلخواه هوج به بازنمایی عرصه در اندام عرض و عمومی فضای در نهاآزاد حضور از انقالب پیروزی
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 به تعلق عین در شده، حساب طرزی به چون بودند ۷۵ انقالب فرایند مشارکان اصلیِ «مثال» زنان قرار بدین و .شدند

 درآورد خود انحصار به را انقالب وقایع بازنمایی حقِ که گفتاری زیرا شدند حذف آن بالفعل نتیجه از فرایند، آن

 فضای در زنان حضور آنجاکه از حال، عین در نبود؛ قائل اند زن که حیث آن از نانز خواست و اراده برای اعتباری

 زنان بود، ساز مسئله بودند کرده مصادره را گذشته پیکارهای میراث که حاکمانی برای همواره انقالب از پس عمومی

 با توانستند می هتیوسپ زنان که حیث این از گرفتند، خود به حاضر همیشه تهدیدی و «استثنایی» عنصری خصلت

 حقوق احقاق خواستار طلبی، برابری وجه در هم خواهی آزادی وجه در هم آن، نیافته فعلیت وجوه و انقالب به استناد

 «گراییِ کلی» چارچوب در تواند می و توانست می همواره زنان درخواست که مالحظه این با شوند، خویش هتگش پایمال

 هم آن انقالب، از پیش های آزادی از ستایش یا بشر انتزاعی حقوق به استناد با نه و دشو مطرح انقالب نیافته تحقق

 .سابق یمژر ساختاری حادِ های ناموزونی و ها نابرابری به اشاره بدون

و ای بود بر حذف ساختاری  ، مقدمه۷۵دو هفته پس از انقالب تنها  ،فضای عمومی از زنان ایرانیبالفاصله سلب 

ت ب توده، نهضت آزادی و ...( از ساخها )عمدتا چپ در کنار روشنفکران سکوالر، ملیون، حز گروه تدریجی دیگر

حذف زنان  ،به این اعتبار استثنایی زنان تنها در این چارچوب قابل بررسی است. -سیاسی ایران. خصلت مثالی

طی « حذف»کننده حدود  بلکه تعریف حجاب از اجتماع ایران بعد از انقالب نه حذف اقلیت یا اکثریتی از جامعه بی

های پیش از پیروزی انقالب بهمن با توزیع  حجاب، که حتی در راهپیمایی سال گذشته بوده است. حذف زنان بی 04

های  روال»های در راه و کلید فهم  روسری در میان مشارکان تظاهرات آغاز شد، در مقام اولین حلقه از سلسله حذف

های سیاسی )در دهه  به سرعت به حذف فیزیکی گروه ،«دوست و دشمن»و « یرخودیخودی و غ»، «طرد و حذف

« اسالمی»صفت در اطالق نیروهایی انجامید که ( و آنگاه به حذف نمادین تمامی 9۵شصت و بیش از همه در کشتار 
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ها که به  به حذف همان ،دشو ماه به ما یادآور می تراضات دیکه اع چنان ،. و در نهایتافکندند خلل میبه انقالب بهمن 

جهت نیست که پس از حذف  نشینان. بی ، مستضعفان، کوخفرودستان، پابرهنگانسکه خورده بود:  ۷۵شان بهمن  نام

طی دهه شصت و چرخش حکومت اسالمی به در مقام نمایندگان گفتاری فرودستان،  ،گرایان فیزیکی تمامی چپ

فی های حذ های چپ مذهبی نیز مشمول روال نژاد( آخرین رگه یهای رفسنجانی، خاتمی، و احمد راست )در دولت

به  ٨٨طی اعتراضات سال  ترین قرائت از چپ اسالمی ، رقیقپس از دو دهه غیبت در گفتار رسمی ،و آنگاه که شد

 ، فرجامی نیافت جز حذف و حصر. ان آمدمید

ای که در وضعیت  ای حقیقی وضعیت است. نکتهمصادره استثننفی استثناء از طریق ایدئولوژی  کارویژه همه، با این 

یابد. کافی است به تساوی  انعکاس می جامعه اخالقی فساد در زنان نقش به بیمارگون و مستمر اشارهکنونی ایران در 

خواندن زنان و  ء. استثنامحجابی دقت کنی«بد» معنای حجابی و یا تعبیر مبهم و بی حجابی یا شل باری با بی و بند بی

اهان. وخ جنس ، مثال همیافتدربهتر شدگان  توان از راه مقایسه زنان با دیگر حذف توجه به سندرم حجاب را می

د. با هم بگذراننای  مسافرخانهخواه در ایران با هم به سفری بروند و شبی را در  جنس دو پسر همتوان تصور کرد  می

و شناسند  به رسمیت نمیخواه  جنس گیرند، هرچند آن دو را به عنوان دو هم یها را نممسلما نهادهای قانونی جلوی آن

 دختر و پسری را درتوان  میتوانند از نهادهای وابسته به دولت استفاده کنند. در مقابل  کنند ولی آن دو می حذف می

باشند اجازه برخورداری از  دو اگر به صورت رسمی به عقد هم درنیامده آن. که در وضعی مشابه قرار گیرندگرفت نظر 

حجاب از عرصه بازنمایی به  حذف زنان بی متصور است.توقیف هم خطر تعقیب و مواهب مربوط را نخواهند داشت و 

حجاب، به مثابه کاالی جنسی  یابد. برخورد با زنان، باحجاب یا بی بارزترین شکل در سینمای پس از انقالب نمود می

ممنوع شد: زنان بایستی به صورت موجوداتی  ن در سینمای بعد از انقالب به کلدایا اسبابی برای جلب توجه مر
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های  وجه زنان را از فیلم گیرانه سینمایی نیز به هیچ همه، حتی مقررات سخت . با اینشدند عفیف و مطهر تصویر می

بار دیگر بر  نامد، می« یراندگرگونی منطق بصری زیربنایی سینمای ا»، از طریق آنچه نگار متحده ایرانی حذف نکرد و

 آنها صحه گذاشت.« استثنایی»خصلت 

گویای موقعیت رود از نظر گفتار رسمی و در نظام بازنمایی ایران  تصویر زنی که بدون حجاب در خیابان راه می

 ترین و بارزترین نماینده ، به ویژه که در مقابل، در قویبخش زنان در وضعیت کنونی است استثنایی و رهایی

مسلمان  غیرزنان شوند و نه فقط  حجاب خارجی نمایش داده می پیوسته زنان بی ،یعنی تلویزیون ،ایدئولوژی ایران

به انتخاب فردی یک زن باز  اموری کهسایر به انضمام حجاب. سندرم حجاب  ایرانی بی بلکه زنان مسلمان غیر

کند.  مدام به هسته اصلی حکومت اسالمی اشاره می )از حق طالق گرفته تا حق تحصیل و سفر و نظایر آن( گردد می

فقط یک راه دارد: باید بالکل از وضعیت خارج شود و اگر  دهد اجباری نمیحجاب  تن بهایرانی که « مسلمان»دختر 

گردد که عضوی ندارد، مجموعه  ای می دهد: عضو مجموعه بماند عمال هم عضویت و هم امکان ادغام را از کف می

های ایران  شمار خود را در خیابان رود امروز اعضای بی موعه که در روایت رسمی بدون عضو به شمار میاین مج ی.ته

اند و خواستار الغای تمامی  اینک تمامی محذوفان انقالب بهمن، از زنان تا فرودستان به صحنه آمده کشد. به رخ می

 است. « حذف»شدگان که نام خود  نه نماینده حذف« زنان»اند.  های حذف طی چهار دهه گذشته روال

بخش است،  اعالم وفاداری به سیاست رهایینوعی پافشاری بر خصلت سیاسی و موقعیت استثنایی زنان در ایران، 

ها از آن حیث که حیوانند حقوقی  که آن را در ردیف مطالبه حقوق عادی شهروندی قرار ندهیم. انسانمشروط به آن

عنوان دال  بهدر ایران امروز « زنان»اما  ،گردد به صورت حقوق بشر مدون می شکل نتری دارند که در پرداخته

بخش الجرم باید  و هر گزاره سیاسی رادیکال یا رهایی شود می ادغام و حذف توامان ها عرصه تمامی دراستثنایی 
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 69ماه  دی «اعتراضات سراسری»در بستر « نه به حجاب اجباری»مبارزه کنونی تکلیفش را با آن روشن کند. 

اند  طلبان نیز اگر در خواست رفع حجاب اجباری صادق تأکیدی است بر رفع همه انواع ستم در شرایط فعلی. اصالح

 ها فاصله دارد. بایست بر رفع کلیت تبعیض در یک نظام آپارتاید پای بفشرند، امری که تا واقعیت فرسنگ

رسند: نفی مبارزات زنان در راه آزادی و  ای واحد می به نتیجهطلبان و اصولگرایان گرچه با سازوکاری متفاوت  اصالح

. ولی کنند مبارزات زنان را نفی می علناکردن آن در صفت مذهبی  با توسل به انقالب و خالصهبرابری. اصولگرایان 

ن ایران و جمع شد ای بشر خواستار ترکیهانتزاعی  گزینند و با توسل به آزادی یتری بر م طلبان سازوکار پیچیده اصالح

، و طلبی مبارزات زنان ایران طی چهار دهه گذشته خواهی و برابری اند، بدون توجه به پیوند آزادی مسجد ومیخانه

هر دو گروه در کار نفی انقالب  .۷۵تر از آن بدون رجوع به تاریخچه حجاب اجباری در حاکمیت برآمده از انقالب  مهم

تجربه زنان و  حقوق بشر.های مندرج در  صرف آزادیب، دیگری با تقلیل آن به اند؛ یکی با مصادره آن به مذه بهمن

نفع در سفره انقالب  اند و از اتمام کار جناحین ذی طلب و اصولگرا را به عینه زیسته مردانی که حاکمیت اصالح

  گویند خود برترین شاهد این مدعاست. می

  است.زنان رهایی ایران در گرو رهایی 


