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چكيده
ی ها استیسی نزد اغلب منتقدان اسالمپوشش زنان پس از انقالب  تیوضعدربارة  جیراتصور 

به  سرکوبی کارهابر سازو هیتک، نظام سیاسی صرفاً با ریاخی سه دهة ط کهاست  نیاحجاب 
 -ی است نیدبرگرفته از دستورات مندرج در متون  کهی پوشش -پوشش دلخواه خود  لیتحم

 تنها نه پوشش، حوزة در زنان سرکوب کردن فرض یهیبد با که یتصوراست؛  دهیورزمبادرت 
 تا است آن بر بلکه کند، یم قلمداد سرکوب نوع از کرده عمل نهیزم نیا در که را ییها سمیمکان

 یچندان موانع امروز به تا که شود ییکارها و ساز یشرویپ از مانع مخالف، گفتمان به توسل با
 دهة در زنان پوشش نحوة کردن زا مسئله که رسد یم نظر به اما. اند نکرده تجربه خود راه سر بر

 هم آن است؛ گرفته صورت گفتمان در و گفتمان واسطه به اغلب آن، از پس و انقالب به یمنته
 در شهیر که متنوع یها درآوردنگفتمانبه از یا شبکه بلکه خاص، گفتمان کی صرفاً نه

 محو یبرا تالش گاه که یا گونه به است؛ داشته قدرت و گفتمان دیتول مختلف یها کانون
 در را حجاب که بوده جنگ گاه درآورده، گفتمان به را حجاب که بوده نیشیپ میرژ یها نشانه

 یدگیچیپ گاه داده، قرار یگفتمان بیتعق تحت شهادت و ثاریا به مربوط یها گزاره با وندیپ
 از یدانش آوردن فراهم به لیم که بوده آن خاص یریپذ نظم بر وقوف در یسع و تیجمع

 اثرات از ینگران هم گاه و شده، منجر آن دربارة یعلم یگفتمان دیتول به و کرده زنده را حجاب
 سبب را یفرهنگ تهاجم گفتمان قالب در آن از گفتنسخن که بوده حجاب مولد یها یتکنولوژ

 حجاب که بوده مُد خُردترِ گفتمان بعدتر، و یمدن جامعة انگفتم هم اواخر نیا در و است گشته
 نیهم متن در حجاب نکهیا آن و است مسلّم زیچ کی صورت هر در. است کرده احاطه را

 .سرکوب یکارها و ساز واسطة به نه و است کرده دایپ ییاجرا یتیواقع که است هاگفتمان

 به اداره کردن، سوژة پوشش : حجاب، گفتمان، عقالنیت سیاسی، ارادهكليدواژگان
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طرحمسأله
ی ها استیسی نزد اغلب منتقدان اسالمپوشش زنان پس از انقالب  تیوضعدربارة  جیراتصور 

به  سرکوبی کارهابر ساز و  هیتک، نظام سیاسی صرفاً با ریاخی سه دهة ط کهاست  نیاحجاب 

 -ی است نیددر متون برگرفته از دستورات مندرج  کهی پوشش -پوشش دلخواه خود  لیتحم

تنها  زنان در حوزة پوشش، نه سرکوب کردن فرضی هیبدبا  کهی تصورمبادرت کرده است؛ 

 است آن بر بلکه کند یم قلمداد سرکوب نوع از کرده عمل نهیزم نیا در که را یقدرت یها سمیمکان

 بر یچندان موانع روزام به تا که شود ییکارها و ساز یشرویپ از مانع مخالف، گفتمان به توسل با تا

از  گریدی شکل« حجاب کردن یاجبار» استِیستصور،  نیا. بر اساس اند نکرده تجربه خود راه سر

بار در قطب مقابل  نیاالبته  کهاست « حجاب کشفواقعة »ی اول در مورد پهلوی ها استیسهمان 

حال  نیعو در  کپارچهد، یی واحتیعقالنی را اسیسمنتقدان، نظام  نیا. از نظر 1است افتهآن سامان ی

در چارچوب آن  دیباحجاب را هم  کردن یاجبار استیس، ریناگزبه  کهاست  کردهمتصلب احاطه 

 شیخوی ادعای مورد ها یناهنجار، نسبت به تیروا نیابنا به  کهی تیعقالن؛ 2کردو فهم  درک

، هیقهری روینبر  هیتکدربارة نحوة پوشش زنان حساس است و همواره در تالش است تا فقط با 

 وادارد. ریوپاگ دستو  کیدئولوژیای پوشش تیرعازنان را به 

ی برای مطمئن گاه هیتک« 3سرکوبفرضیة »ی این گفتمان به اکتفا که رسد یمی به نظر ول

 چراکهنباشد؛  رانیای در اسالمعرصه پس از وقوع انقالب  نیاداده در  پرداختن به تحوالت رخ

                                                           
 صرفاً را واقعه این توان نمی که این بر مبنی دارد وجود هایی تحلیل نیز حجاب کشف واقعة خود مورد در چند هر 1

 :به کنید نگاه باره این در. کرد تحلیل سرکوب کار و ساز اساس بر
 ارشد کارشناسی نامة پایان ،«معاصر دوران ایران در حجاب مناسبات در ای مطالعه» ،1386. میثم صدر، ابیاناهر

 .طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکدة فرهنگی، مطالعات
 نمخالفا شعر ایران؛ در حجاب کشف ادبی و فرهنگی های زمینه» ،1388. فاطمه عزیزی، محمدرضا؛ یگانه، جوادی

 .137-99 صص ،1 شمارة دهم، دورة ایران، شناسی جامعه مجلة ،«موافقان و
 رو این از و دهد ارائه آن از واحد روایتی بخواهد که داند می آن از تر پیچیده و تر متنوع را سیاسی عقالنیت فوکو 2

 :شود رجوع رنمد عصر در بشری تجربة انضمامی های حوزه به آن فهم برای است بهتر که کند می پیشنهاد
 در را فرآیندی بلکه نگیریم، نظر در کلی طور به را فرهنگ یا جامعه سازی عقالنی که است آن تر عاقالنه شک بی

 جرم، مرگ، بیماری، دیوانگی،: دارند ارجاع بنیادین تجربة یک به آنها از یک هر که کنیم تحلیل حوزه چندین
 های عقالنیت تحلیل دهیم انجام باید آنچه. است خطرناک «سازی نیعقال» کلمة که کنم می فکر. غیره و سکسوالیته

 (.411: 1389 فوکو،) اعم طور به سازی عقالنی های پیشرفت به پیوسته ای اشاره نه و است خاص
به سرکوب تاریخی، لحاظ به سرکوب بودن بدیهی: شمرد برمی چنین را سرکوب فرضیة اصلی مضمون سه فوکو 3

 (.17: 1384 فوکو،) آن از گسست حل راه عنوانبه سرکوب با مخالفت و درتق کار و ساز عنوان



  
 
 
 
 
 

 173  هاي به گفتمان درآوردن نحوة پوشش زنان پس از انقالب اسالمی  رويه
 

 

همان دانستن قدرت و قانون، و منحصر ساختن آستانة  نیابه واسطة در گفتمان مخالف حجاب، 

ی قضاوت قرار گرفته مبنااز قدرت  1یحقوقی افتیدر، سیپلی حجاب به ها استیس کیتکنولوژ

 نیهمی طچرا  که دیپرس توان یم، میبگذار هیفرض نیا رشیپذی مثال، اگر بنا را بر برااست. 

 نیاقدرت و  دیتولی مختلف ها کانونهمه  نیاگاه متناقض،  ی متنوع وها گفتمانهمه  نیادوره، 

شده است؟ چرا  ریتکثو  دیتولحول مسئله پوشش زنان  کردن حکومتی متفاوت هنرهاهمه 

 تیعقالن؟ چرا ندیآ یممتفاوت به نظر  هیپا نیبدحجاب تا « به گفتمان درآوردن»ی ها کیتکن

ی نمانده است؟ چرا نظام سیاسی توانسته باقی از حجاب نیدی فهم صرفاً ها محدودهی در اسیس

 فیط توان یمچگونه  ا؟ یکندزا  ی از آن مسئلهقطعیی معنانحوة پوشش زنان را بدون ارائة 

 انکاراند مورد  در دسترس زنان قرار گرفته ریاخی ها دههی ط کهی را پوششی ها ابژهی از عیوس

 توان یمکم  راه نبرند، دست سرکوب هیرضف انکاری اگر به حتیی، ها پرسش نیچنقرار داد؟ طرح 

پژوهش حاضر اساسی رو پرسش  از این. سازند یمی مواجه جدی چالشرا با  آن کهگفت 

هایی در به گفتمان درآوردن نحوة پوشش زنان پس از انقالب  این باشد: چه رَویه تواند یم

ای دیگری را نیز در ه تواند پرسش پرسشی که به ناگزیر میاسالمی در پیش گرفته شده است؟ 

 :لیقب نیایی از ها پرسشخود نهفته داشته باشد، 

 اند؟ های تولید گفتمانی در این امر دخیل بوده چه کانون (1

پوشش وجود داشته  سوژةتولید  های تولید گفتمان و قدرت در ای بین کانون چه رابطه (2

 است؟

 توسعه یافته است؟پوشش تکوین و  سوژةعقالنیتی از دل تالش برای تولید  هندسةچه  (3

 پوشش زنان حاکم بوده است؟ نحوةهای مربوط به  چه ساز وکارهایی بر تعریف نابهنجاری (4

چارچوبنظری

قلمرو  کدر ی که اند کردهی قلمداد ا تافته همی، دولت را شناس جامعه کیکالسی کردهایرودر 

(. در 94: 1384ی و مشروع اعمال خشونت است )وبر، انحصاری مشخص، دارای حق نیسرزم

ی بدون اجتماعفرد در روابط  کاعمال خواست و ارادة ی امکانی معنابه  زینراستا، قدرت  نیهم

                                                           
 در را قدرت کسی چه کجاست؟ قدرت: داند می همراه ها پرسش این طرح با را قدرت از حقوقی دریافت فوکو 1

 فوکو،) کند؟ می مستقر اجتماعی بدن در را قوانینی نظام چه قدرت اند؟ کدام قدرت بر حاکم قواعد دارد؟ اختیار
1389 :179.) 
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 نیا رادیا(. 94: 1384شده است )وبر،  فیتعر گرانیدرغم مقاومت  و به امکان نیاتوجه به منشأ 

و  پردازند یمقدرت « ییچرا» ای« یستیچ»صرفاً به  کهاست  نیا فوکواز نظر  کردهایرودسته از 

 .شود ینم دهیددر آنها « ی قدرتواقع عملکرد»ی از لیتحلضرورت 

از حقوق و نظام  ریغی گریدقدرت، هرگز نظام  لیتحلی و صورتبندیی، بازنمای براغرب »

 تاًینها، شیپی چند نیهمتا  کهی است بر آن لیدل نیا که کنم یم فکرقانون نداشته است و من 

، رهیغو  نیادیبنی و ا هیپای ها انگاره نیهم، مگر میباشقدرت نداشته  لیتحلی برای گرید امکان

 (.182: 1389، فوکو« )رهیغقدرت و  ضیتفو، حکمی قاعده، ها انگارهی عنی

ی مثال برای اعمال آن مطرح است؛ چگونگبه قدرت، مسأله  دیجدی کردهایرودر  آنکهحال 

 «.دهد یمی رخ عملنگام اعمال آن چه و به ه شود یمی اعمال ا لهیوسقدرت به چه  که نیا»

 نیاروابط قدرت از  لیتحلی برای بهترمجال  فوکوی سوی از مند حکومتطرح مفهوم 

و  شکلی در اساسی چرخشی هفدهم و هجدهم، ها سدهی ط فوکو. از نظر آورد یممنظر فراهم 

ی است درتقاز اعمال قدرت، متفاوت از  دیجد شکل نیاشده است.  جادیانحوة اعمال قدرت 

 اش یامپراطوریک امپراطور بر  و خود قلمرو فئودال بر الرد ی ک، یاش نیسرزمشاه بر  کی که

ی خوببه  کرده جادیا 2حکومتو  1تیحاکم انیم فوکو کهی زیتما(. 6: 2004)رز،  کرد یماعمال 

ی و ارض تیتمامحفظ  تیحاکم. هدف در دهد یماز قدرت را نشان  شکلدو  نیاتفاوت 

 با و اساساً کند یمیی پادشاه را حفظ فرمانروا کهی است قانونی مردم در برابر فرمانبرو اطاعت 

 ،شود نمی اعمال نیسرزم کبر ی کهی از اعمال قدرت است شکلحکومت  اما ،است مترادف آن

 تأمین تسهیل یا و هدف آن مدیریت شود یماعمال  ایاشی از انسآنها و ا تافته بلکه بر واحد درهم

 مبتنی ی مثال، قدرتبرا(. 186: 1385به نقل از اسمارت،  فوکو) است حکومتاتباع  نیازها بهینه

 در که حالی در است بوده آنها به حیات اجازة یا افراد کشتن داشتن حقِّ مستلزم حاکمیت بر

 است. افتهنمود ی اتیحداشتن بر  قدرت به صورت اشراف نیا، ریخا های سده

« یاسیسی حسابگر نینوی ها ابژه»به  ها تیجمعز قدرت، افراد و ا دیجدی بند صورت نیادر 

ی امدهایپی فرد و ها کنش نیب، محاسبة رابطة نیمعی اهدافافراد به سمت  جیبس. شوند یم لیتبد

، رندیبگی قرار مند حکومتتحت  دیبا کهیی ندهایفرآها و  مربوط به آن و رشد دانش مربوط به ابژه

                                                           
1
 soverignty 

2
 government 
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در  وستهیپقدرت  دیجدتا اقتصاد  شوند یمی محسوب مند حکومتی از جمله شروط همگ

شیوة اعمال  ندیفرا نیا. اگرچه در شودی کربندیپی باز تر نهیهز کمو  تر فیظر، کارآمدتری ها شکل

(. از 236: 2005)تامسون،  ماند یمی باقشود اما هدف آن ثابت  رییتغاست دستخوش  ممکنقدرت 

ی خاص از روابط ا حوزهزا شدن  ی قائل شد: مسئلهمند متحکوی براپنج بُعد  توان یمنظر رز 

ی ها کیتکنی قضاوت و ابزارهای از ا مجموعهی فهم آن، وجود برایی ها نییتبی، ارائة اجتماع

بر  دیبا کهیی ها سوژه اقتدار،و  تیصالحدر مقام صاحبان  کارشناسانمراقبت و اصالح، ظهور 

)رز، به نقل از  رندیبگی قرار ندیفرآ نیچنی راهنما دیاب کهیی ها یاستراتژشود و  کاری آنها رو

ی کساناز خود بپرسند بر چه  دیبا کنند یم حکومت کهیی ها آن نیبنابرا(. 12: 2008ندسن، 

تحت  دیبای کسچه  ای یزیچی دارند، چه گر حکومتی برای هاتیتوج، چه کنند یم حکومت

 (.7: 2008)رز،  ابدقق یتح دیباچگونه  ندیفرآ نیاو  ردیگی قرار گر حکومت

. کشد یم شیپ زینها را  ی سوژهسوی مسئلة مقاومت از مند حکومتدربارة  فوکوی ها بحث

ی و آزادشناختن  تیرسمآن به  دیجد شکلگفته شد شرط اعمال قدرت در  کهطور  همان

و  جینتا، ها واکنشها،  ی از پاسخکاملحوزة »ظهور  امکان، انیم نیااستقالل سوژه است تا از 

 لیتبدی جسمانی، قدرت به اجبار شرط نیچندر صورت فقدان  رایز؛ دیآفراهم « ممکنه ریتداب

. در شود منجر می ندیفرا نیا کلی شدن منتفی، به مند حکومتی بازتابشده و ضمن حذف سویة 

 شود یمی کربندیپی به نوبة خود بازآزادی قدرت و مقاومت، ستیز هماز  دیجدی بند صورت نیا

به  کهیی ها ییتوانای از شیآراعنوان  به بلکهی صُلب، آگاه کی یذات تیظرفعنوان  نه بهاما 

بودن  ریپذ امکانخاص  طیشرادر نسبت با  تواند یمو فقط  شود یمی مختلف نسبت داده ها عامل

 (.383: 1999، به نقل از بارنت، فوکو) ابدتحقق ی

ی از شکل، طرح شود یمبات قدرت مربوط آزادی سوژه در رابطه با مناس بهمشخصاً  کهی امر

گشته است. هدف  انیب« ی خودها کیتکن»تحت عنوان  فوکوی سواز  کهاعمال قدرت است 

از آن برای  کهی سوژه توسط خود سوژه است روی از اعمال قدرت بر شکل، پرداختن به فوکو

ی خود، ها کیتکناست. منظور او از  کردهی استفاده مند حکومت ندیفرآی تحقق چگونگ حیتوض

 دارند اختیار در که ابزارهایی کند تا به کمک یمافراد را مجاز  کهیی است ها کیتکنی از شیآرا

 کردن متحول جهت در که ای شیوه دهند؛ انجام رفتارشان و فکر روح، بدن، بر مشخصی اعمال

 ادهالعخارق قدرت و خلوص خوشبختی، کمال، از خاصی حالت به رسیدن و افراد آن خود
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ی ا جنبهی از مند حکومت کهگفت  توان یمرو  نیا(. از 382: 1999به نقل از بارنت،  فوکو) است

چگونه افراد را آزادانه به تعامل با قدرت  کهنیاداللت دارد و « رابطة نفس با خودش»خاص بر 

 یها کیتکن»ی ستیز همی ناظر بر مند حکومتی کارها، ساز و گریدی انیب . بهکند یم بیترغ

 هستند.« ی خودها کیتکن»با « یساز سوژهمربوط به 

، رسند یمحال مرتبط با هم به نظر  نیعمتعدد و در  فوکوقدرت در اندیشة  اشکال کهجا  از آن

ی سازگاری انضباطبا قدرت  سهیمقادر  دهنده قدرت سامان که کردموضوع اشاره  نیابه  دیبا

 تیریمد»با ی انضباطدر قدرت  رایزلیبرال آن دارد؛  ویژه از نوع ی، بهمند حکومتی با مفهوم رتشیب

ی مقاومت برای امکانی میتنظدر قدرت  آنکهحال  میهستو انفعال سوژه مواجه « ها بدن دیشد

 کاز ی التیتما میتنظ ازمندینی مند حکومت، ثیح نیا. از شود یمآن فراهم  تیعاملسوژه و 

 های مکان در سوژه اخالقی شخصیت بر ونقان مستقیم کردن عمل ی است تا بدونواقعفاصلة 

 زندگی کلی شرایط به دادن شکل جهت در ها، فعالیت و عادات کامل آموزش طریق از ،خاص

 فوکویی انداز چشم تأثیر ارزیابی در دین میشل(. 381: 1999 بارنت،) رود پیش روزمره

 با آن از که کند می هاشار موضوعی به سیاسی و اجتماعی علوم موردتوجه مسائل بر مندی حکومت

: 2008دین، به نقل از بنت، ) کند می یاد دولت های نظریه جای به حکومت تحلیل جایگزینی عنوان

منابع و نقش  نیا تیمالکمنابع قدرت دولت،  نییتعی دولت، ها هینظراگر در  نید(. از نظر 71

، حکومتی ها سمیمکانمندی،  حکومتداشت، در  تیاهمی دولتقدرت  تیمشروعی در دئولوژیا

ی مند حکومتانداز  چشم ای حکومت لیتحلدر  رو نیا. از ابدی یم تیاهمی آن عملکردهاو  ها رَویه

 دایپ زین حکومتی کردارهای با اعمال و درونی ا رابطه بلکه، شود یمتر  تنها نقش فرهنگ برجسته نه

و  ماند یمی باقعناصر  ریسا کناری در عنصری دولت، فرهنگ صرفاً ها هینظردر  آنکه، حال کند یم

 (.72: 2008)بنت،  خورد ینمی آن گره عملکردهاماندگار با  ی درونشکلبه 

چگونه  نکهیا اداشته باشند؟ ی رانیاچه ارتباطی با مسئلة پوشش در  توانند یممباحث  نیااما 

 وقوع با دانیم، می که طور همان پرداخت؟ رانیاانداز به مسئلة پوشش در  چشم نیااز  توان یم

 تصور که هایی سوژه مدیریت و اداره مسئلة جدید، سیاسی نظام گیری شکل و اسالمی انقالب

 یا سرگشتگی نوعی دچار پهلوی دوران در مدرنیزاسیون مدتطوالنی فرآیند طی شد می

 همة های مشغولیدل از یکی به اند، شده خود دینی و فرهنگی گذشتة به نسبت تفاوتی بی

ی از باال، و رشد فزایندة دولت ونیزاسیمدرنشتابان  ندیفرآ .شد تبدیل انقالب از پس های دولت
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« کیپروبلماتی رفتارهای از زیمتماحوزة » شیدایپدوران، به  نیادر  نییپای از اجتماعی ابیزیتما

شدن ریدرگشوند.  تیریمدو  میتنظ، فیتعرظاهراً ضرورت داشت از نو  کهمنجر شده بود 

اساساً  فوکواز نظر  کهی امری بود؛ کردیرو نیچنی از الزامات کی یساز سوژه ندیفرآدولت در 

 از قرن هفدهم به بعد بوده است. برالیلی ها دولتمشخصة 

ی را اسالمی جامعه حول محور پوشش و تحت عنوان گفتمان حجاب فرهنگی بازساز 

ی ها سوژه دیتول ی خلق وراستای در فرهنگی استگذاریس قیمصاد نیتر مهمی از کی توان یم

ی فرهنگبا توسل به مواد و مصالح  کهی تالش. کردقلمداد  ریاخی در سه دهة اسیسدلخواه نظام 

ی ابیدستیی آنها در جهت نوآرایی و بازآرا، بیترکی، معطوف به نیدی و خیتارموجود در گذشتة 

ا در نحوة ر راتییتغی از خاصرهگذر، انواع  نیای بوده است تا از حکومت نیمعبه اهداف 

ی اعمال ها شرط شیپی از کی یفرهنگی و امر اجتماعشدن امر  الیسپوشش افراد موجب شود. 

ی جامعه به واسطة فرهنگی بازسازی در اسیسی مداخلة نظام برای بود تا راه استیس نیچن

یی در حوزة پوشش رفتارهاچه  کهنیای مثال برامندی هموار شود.  حکومتی مربوط به ندهایفرآ

ی از گذشتة عناصرچه  کهنیا ازا محسوب شوند و ی است بعداً مسئله ممکن ازا هستند و ی همسئل

همواره  کهی است موضوع، ندیآ کارها به  ی برگرفته شوند تا جهت ادارة سوژهنیدی و فرهنگ

تا دو  ردیگی تازه قرار ریتفسی و بازنگر، مورد حکومتو اهداف  قیعالبر حسب  تواند یم

 اراتیاختشدن در حوزة  ی، با ادغاماجتماعی و هم امر فرهنگی هم امر عنه، یمعادل نیاطرف 

توجه خرد به »ی، هم در ساز سوژه ندیفرآ کهجا  . اما از آنابندمجدد ی سازماندهی ی امکانحکومت

شدن  یمنتفگرفتن آنها منجر به  دهیناد کهی دارد الزامات، «تیجمعبه  کالنتوجه » و هم در« فرد

ی در اسیس، تالش نظام شود یمی جسمانآن به اجبار  لیتبدمندی و  حکومت ندیفرآ کل

 کهی قرار داد بررسمنظر مورد  نیااز  توان یمی مربوط به پوشش را ها استیسساختن  یعمل

ی ستیبرالیلبرخی وجوه  رفتنیپذی معناحوزه، به  نیای در ساز سوژهصرف مبادرت به 

 دیتولاز پروژة خلق و  دیبا ای یاسیسورت نظام ص نیا ریغی نیز هست؛ چه در مند حکومت

رفتن بُعد  لیتحل« یتهاجمی مند حکومت»با توسل به  او ی دیشودست  شیخوی دلخواه ها سوژه

 .ندیبنشخود را به نظاره  کیهژمون

ی به گفتمان درآوردن ها رَویهرا بتوان از خالل  ریاخسه دهة  خیتار که رسد یمبه نظر  نیچن

منفعالنة  انیبصرفاً  کهی ا مقولهچگونه پوشش از قالب  کهو نشان داد  کرد یبازخوانپوشش 
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 از اجتماعی مناسبات ساماندهی با و ارتقا یافت« ساز تجربه»ی مفهومی خاص بود، به ا تجربه

 بیترکی نهفته در مفهوم پوشش در انرژ کهموضوع  نیا .گشت آغاز سازی سوژه فرآیند طریق

آن  افتنی تینیعی فعال شد و نحوة حکومت باتیترتو  ها سمیمکانطة چه عناصر و به واس کدامبا 

 شینماسوژة پوشش به  نیتکو ندیفراهایی را در  تناقضو  ها ییایپوی چه اجتماعدر مناسبات 

 چندان بررسی نشده است. کهی است امرگذاشت 

روشتحقيق
ی ها کانونبا مطالعة  که شود یمبا استفاده از روش تبارشناسی فوکویی تالش  قیتحق نیادر 

 حیتشرهای به گفتمان درآوردن حجاب در درون سامانة پوشش  تولید گفتمان و قدرت، رَویه

ی مرتبط با آن، نحوة ها ینابهنجاری مثال، نحوة به گزاره درآوردن پوشش بهنجار و براشود. 

افراد در مقام ، نحوة مخاطب قرار دادن دیجدی ها ینابهنجار دیتولو  ها ینابهنجارادغام 

ی گذر ها امکان)مانند  ی گفتمان حجابریگ شکل زیمتمای ظهورهای گفتمان و نحوة ها سوژه

ی و ...( مورد مطالعه ساز یشناس ییبایزی، ساز یاخالقی، ساز یاسیسی ها آستانهگفتمان از  نیا

فتن نمودار پیوندیا ندیفرآی طی پوشش نهادی و گفتمانی نحوة ارتباط وجوه بررس. ردیگ یمقرار 

 کهمعنا  نیاروش است؛ به  نیادر  لیتحل گریدی دانش در سامانة پوشش، سطح گانیباقدرت و 

اند.  هم پرداخته لیتعدبه جرح و  ااند و ی را سر و سامان داده گریکدتا چه اندازه ی مذکوروجوه 

پژوهش  نیای روش تبارشناسی در ریکارگ بهی از نحوة کلی ریتصوی داشتن براحال  نیااما با 

 .رسد یمی به نظر ضروری چند نکات ذکر

نخست اینکه اگرچه بازة زمانی موردنظر در این پژوهش دهة اول تا سوم پس از وقوع 

؛ شود ینمانقالب اسالمی است اما این به آن معنا نیست که هیچ ارجاعی به پیش از آن داده 

ی تکوین ها نهیزمی پرداخته شود که ا پراکندهی ها تالشچراکه در این روش اساساً الزم است به 

ی دورتر از آنچه ا گذشتهممکن است در  ها تالشو این  اند آوردهرا فراهم  گفتمانو توسعة 

بازة زمانی موردنظر این پژوهش  شود یم، صورت گرفته باشند؛ اما آنچه باعث رود یمتصور 

در ادامه نیاز است به این نکته  برجسته شود، تغییراتی است که در واقعیت عینی نمود یافته است.

. شوند ینمنیز توجه شود که تحوالت هر دهه به ترتیب زمانی و طبق روایتی صرفاً خطی تفسیر 

های موردنیاز در این پژوهش نیز باید گفت که چندین نوع داده مورد  دربارة نحوة مراجعه به داده

قوع رخدادها هستند؛ رخدادهایی که بر هایی که مربوط به و گیرد. نخست آن داده استناد قرار می
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تواند  ها می آیند. بدیهی است که منبع اخذ این داده مبنای رویکرد این پژوهش مهم به شمار می

های مربوط به خاطرات و  های خبری باشد. دوم، داده مطبوعات رسمی کشور یا سایت

و حجاب است. نوع سوم، های مقامات یا فعاالن سیاسی دربارة وقایع مرتبط با پوشش  مصاحبه

شوند. عملکرد  های موجود در حوزة پوشش برگرفته می نامه هایی هستند که از قوانین و آیین داده

هایی هستند که در این پژوهش مورد استفاده قرار  نهادهای تولید گفتمان و قدرت از دیگر داده

ور سوژة پوشش را برای ما توانند سطوح ظه هایی که می گیرند. خالصه اینکه، تمام آن داده می

آیند. برای مثال، گاه یک نظریة فلسفی، گاه یک تغییر  مشخص سازند به کار این پژوهش می

های به گفتمان درآوردن  تواند در فهم آنچه ما شیوه گفتمانی، وگاه یک جابجایی طبقاتی می

که نحوة پوشش زنان  شوند یمیی ردیابی ها گفتمانواقع شود. در ادامه نیز  مؤثرنامیم  حجاب می

زا شده، به بیان درآمده و از خالل ساز و کارهای منع و طرد، سوژه حول آن  از طریق آنها مسأله

یی از این ها نمونهی تهاجم فرهنگی، جامعة مدنی و گفتمان مد ها گفتمانتکوین یافته است. 

 .ندندیفرا

 قیتحق نیاپژوهش در  ی مختصر از روشطرح که کرد دایپرو ضرورت  مالحظات از آن نیا

و  نوع نییتعدر  قیتحق نیای طرح شده در ها پرسش کهی است هیبد. میباشبه دست داده 

همة مصالح الزم  ای کرهیپ کل صیتشخلذا  کنند یم فایای را اصلنقش  ازینی مورد ها داده تیماه

گردد. از  محقق شهیهمی برابار و  کی که ستین نیچنو  شود یم آشکار جیتدربه  قیتحقی برا

آن به  شبردیپی در ضروری امرحاضر  قیتحقدر طول « یلیتکمی ها داده»استفاده از  رو نیا

 .دیآ یمحساب 

هایافته
ی داشت اما پی جامعه را در مذهبی ها گروهحجاب از همان آغاز، مخالفت  کشفاگرچه واقعه 

ها و  گروه نیای سواز  آن« به گفتمان درآوردن»رفتار زنان در حوزة پوشش و  کردنزا  مسئله

شدت  سابقه یبی اسیمقی، در اسالماز وقوع انقالب  شیپی ا دهه، گریدی اسیسی ها گروهی برخ

پوشش  احجاب ی کشفبحث فقط بر سر مخالفت با  گریدبار  نیا. افتگرفت و وسعت ی

ی راب توانست یمحجاب  کهیی بود ها یتوانمندو  ها تیقابلسخن از  بلکهنامناسب زنان نبود 

ی نیدالزاماً در قالب واژگان  زین دیجدگفتمان  نیا، عناصر نیا. افزون بر اوَرَدیبزنان به ارمغان 

انتشار  نهیزم نیادر  کهی مختلف بود ها گفتمانی از تداخل عناصر ا حوزه تر شیبو  شد ینم انیب
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مقابله »و « تنشیخوبازگشت به »ی ها مؤلفهحول  کهی، زدگ غرب، غلبة گفتمان تر شیپ. افتی یم

 ادآورنبرد را ی نیای در نیدی ها سنتبه  اتکاء امکانبود،  افتهو توسعه ی نیتکو« یغرببا تمدن 

ی ها گفتمانی از عناصرحجاب وارد گفتمان شد، با  کهی بود عتیشری و مطهراما با  1شده بود

 .کرد دایپی را مذهبی صرفاً نمادی فراتر از داللتو  افتی وندیپ گرید

ها را  ، مدارس و دانشگاهکردند دیتولی حول حجاب عتیشری و مطهر کهی گفتمانبر  افزون

گفتمان حجاب و  ریتکثدوره در  نیهمی ط کهی دانست ا عمدهی ها کانونی از آن کی دیبا زین

ی بدل اسیسی ا تجربهی مربوط به آن نقش عمده داشتند و حجاب را به گفتمانی کردارها دیتول

 :کند یمجلب توجه  نهیزم نیایی در ها شگزار ذکر. 2ساختند

بود و  کردهی بازگشت ریروبگحجاب، چادر و چاقچور و  کشفی و پنج سال پس از س»

هزاران دختر چادر به سر را در  که شد یم تر شیبی مایة تأسف وقتی بود و تلخ قتیحق نیا

 (.52:1386، ایرنیپ) «رفتند یمبا چادر به مدرسه  که میدید یمی دبستآنها حتو  ها رستانیدب

 است. تیاهمحائز  زین 1357ی در سال ها دانشگاهی از کی تیوضعی از ا خاطرهتوجه به 

. در زمان خودم در کردموحشت  رازیشی پهلوهمه دختر با چادر در دانشگاه  نیا دنیداز »

 کهی دخترمنسوخ شده بود. هر  شیبو  کم(، چادر شیپ)ده سال  دانشگاه استیرمقام 

                                                           
 پیش داوری بعدها و شایگان احمد، آل چون روشنفکرانی را غرب با نبرد در دینی های سنت به اتکاء امکان 1

 و قبل ایران بر حاکم روشنفکری گفتمان غربزدگی،" ،1379. مهرزاد بروجردی،: به کنید نگاه باره این در. کشیدند

 فرهنگ " ،1379. مهرداد مشایخی، سمیح؛ فارسون، در نقل. باز: تهران خالقی، معصومه ترجمه ،"البانق از بعد

 .باز: تهران ،"اسالمی جمهوری در سیاسی
 که این منظور به دانشگاه، در دانشجو دختران از برخی که شد آشکار جامعه در ای پدیده ،1350 دهة میانه از...  2

 از بهتر اخالقی و سیاسی نظر از اسالمی های سنت که بگویند داده، قرار تأکید مورد الماس با را خود فرهنگی پیوند

 هم مؤمنی افراد اگرچه بگذارند، نمایش به رژیم با را خود مخالفت که خاطر بدین صرفاً یا و است، رژیم تبلیغات

 (.17: 1380 حافظیان،) آورند می روی اسالمی های لباس پوشیدن به نبودند

 :گوید می خود خاطرات در نیز فرمانفرمائیان ستاره

 اسالمی های مارکسیست نام به سیاسی گروه یک دانشجویان میان در. دیدم تر آشفته را کشور ایران، به بازگشت در

 یقه بی های پیراهن زدند، نمی کراوات تراشیدند، نمی را خود ریش دانشجویان از بسیاری. بودند کرده زیادی نفوذ

 در. دادند می نشان غربی تظاهرات مخالف را خود وسیله بدین و بستند می باال تا را آنها های دکمه و دپوشیدن می

. شد می افزوده روز هر پوشیدند، می تیره های لباس یا و داشتند روسری که دختری دانشجویان تعداد به ها دانشگاه

 الزم پسران از را دختران درس های کالس سازیجدا و دانستند می فلسطین بخش آزادی سازمان حامی را خود آنها

 (.347: 1383 فرمانفرمائیان،) دیدند می
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 «ی نفرشان بودندس ستیب روزید کنفرانسدر  کنیل، شد یم ریتحق کندآن را بر سر  ستخوا یم

 (.185: 1385ی، هانیکی طهماسب)عَلَم، به نقل از 

ی ها گروهها چپ و  ی گروهبعض که افتی تینیع کمالی تمام و زمانتجربه،  نیای اسیسوجه 

و  ها ییایراهپمی در اعتراضی نماد ی به انقالب، حجاب را به عنوانمنتهی ها ماهگرا در  اسالم

 .1کردندی مبارزه بدل برای ابزارگرفتند و آن را به  کاربه « نیشیپ میرژ» هیعلتظاهرات 

زنان  جیبس بردند یم کاربه  کهیی ها وهیش جملهاز  میرژی مخالفت با براها،  گروه نیا»

و دانشگاه و  رستانیدبو  ی حجاب( در دبستاننوع« )مقنعه» و درس خوانده بود با کرده لیتحص
داد  اهیسی خود را به چادر جا« مقنعه» ی از موارداریبسها. سپس در  خانه ی ادارات و وزارتحت

ی حت -ی از زنانریکثگروه  گردد یمبرپا  کشوردر سراسر  میرژ رییتغاز  شیپ کهی تظاهراتو در 

 ای دانشگاه یاستادو در مقام  اکیآمری اروپا و ها دانشگاهدر  کرده لیتحصو  دهیدزنان دانشگاه 
)به نقل « پرداختند یمیی ایراهپمبه  تظاهرکنندگان گریدی ... دوشادوش ادرای عالی ها مقام گرید

 (.323: 1363، نامه رانیااز 

 دهیشنیی ها زمزمه. افتانتشار ی جیتدری حجاب به حکومتی گفتمان بذرهابا وقوع انقالب، 

ی توسط زنان داشت، اما هنوز نه اسالمحجاب  تیرعا از لزوم تیحکااگر چه  که شد یم
مورد وضع شده بود. هر چه بود  نیای در قانونو نه  شد یمی آن توصیه برای مشخصپوشش 

ی بود آناز  تر دهیچیپدر عمل مسئله  ایگو، اما 2خاست یبرمی نیداز دل سنت  کهیی بود ها هیتوص

                                                           
 میان در حتی زنان، میان در حجاب از استفاده گسترش انقالب، از قبل سال دو در تغییرات گیرترین چشم از یکی 1

 آنها عمل این و داشتند حجاب -اه آن همه نه -زنان از بسیاری ها، راهپمیایی و تظاهرات در. بود کرده تحصیل زنان
 و بود ساواک وسیله به تظاهرکنندگان آسان شناسایی از جلوگیری برای راهی چادر پوشیدن. کرد شوکه را جهانیان
 (.176: 1384 ساناساریان،) شد می قلمداد شاه افراطی سازی غربی های سیاست علیه سمبلیک حرکتی

 :دهد می گزارش چنین 57 سال وعایتاس های تظاهرات درباره اطالعات روزنامه

 با منظم؛ صفوف در بودند، پوشانده پیشانی حد تا را خود سر موی که حالی در سیاه چادر با زنان اکثر تاسوعا، روز در
 (7 ص ،15752 شماره ،57 دی 16 اطالعات،) افتادند راه به مختلف شعارهای و امام از هایی عکس داشتن دست در

 :شود می آورده زیر در ها توصیه نای از هایی نمونه 2

 اما بروند ها زن. بیایند لخت ها زن نباید اسالمی وزارتخانه در. شود معصیت نباید اسالمی وزارتخانه در: خمینی امام
 (.1 ص ،10655 شماره ،57 اسفند 16 کیهان،) باشند شرعی حجاب با لیکن کنند کار بروند ندارد مانعی. باشند باحجاب

 اسفند 16 اطالعات،) شود رعایت مملکت در باید اسالمی حجاب که است این امام خواست: اشراقی ماالسال حجت
 (1 ص ،10655 شماره ،57

. نگریم می سازنده انسانی دیدگاه از زن به ما... آزادند اسالمی پوشش یا و چادر انتخاب در زنان: شیرازی ربانی
 جلب که آبرومندی لباس. نیست چادر حجاب مفهوم.... کنند خالتد کارها در مردم سایر کنار ها خانم خواهیم می

 (.2 ص ،10659 شماره ،57 اسفند 20 اطالعات،. )است کافی بپوشاند را زنان موهای و نکند توجه
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ی از پوشش را دیجدشیوة  دیبا کهاشت ی قرار دمیعظ تیجمعسو،  ک. در یشد یمتصور  که

 هنوز معلوم نبود تا چه حد امکان کهی حضور داشت گفتمانسو،  گریدو در  شد یم رایپذ

 را داراست. تیجمع نیای ادارة برای حکومتی ها برنامهبه « ترجمه شدن»

آن بود.  کلو نه  تیجمعی از بخشدر گام نخست، هدف قرار دادن  حکومتروش 

جامعه بودند به عنوان « سکوالرطبقات متوسط و »عمدتاً  کهی دولتی ها وزارتخانهزن کارمندان 

ی نظام سیاسی دسترس امکان کهاز آن رو  دیشاانتخاب شدند؛  دیجدی ها استیسهدف  نینخست

گرفت، اما  شکل دیجدسیاست  نیای حول گفتمانی جوش. اگرچه جنب و 1بود تر شیببه آنها 

گفتمآنها توان خروج از مدار آن را داشته باشند.  گرید کهاز آن بود  رت یقوجاذبه گفتمان حجاب 

ی ا گونهبه  که نیا ای از همان گفتمان حجاب بودند و یترجمان ای مذکور یها گفتمان کهچرا 

 .دادند یمی قرار گفتمان بیتعقنسبتاً مشابه حجاب را تحت 

ی جداساز» استیسبا  وندیپدر  که افتی یتر شیب تیمشروعی زمان ژهیوگفتمان به  نیا

 نیبروابط  میتنظی دربارة نیدمتون  تیعقالندر  شهیراگرچه  کهی استیسقرار گرفت؛ « یتیجنس

ی مخالفت که نیاتوانست بدون  کیتکن کاز آن به عنوان ی زن و مرد داشت اما دولت با استفاده

دو  نیبی اجتماعی مناسبات ساماندهی از خود بروز دهد به عمومبا حضور زنان در عرصه 

و  شد یم نیگزیجا گریدی ازیامتی با گرفتن ازیامتدادن  ایگو .ی دلخواه بپردازندشکلجنس در 

شود برقرار شده  دیتول ندیفرآ نیاقرار بود در  کهی ا سوژهی جدید و سازوکارها نیبی بستانبده 

ها  ی از نظارت بر بدنکافهنوز به اندازه  رایز، کند اکتفاء نیهمبه  توانست ینمبود. اما دولت 

 ازینی روزمره منشتر نساخته بود. زندگبود و گفتمان را در سطوح خرد  نکردهحاصل  نانیاطم

 ی به قلمرو آن الحاق شود.دتریجدی ها عرصهگرفته شود و  کاری به تر شیبی ها کیتکن کهبود 

الفت با ی مربوط به مخها بحثو  حجاب یبزنان  ریتصاو شینمادوره  نیای ط کهبا آن 

 زین« محض کشاندن سکوتبه »گذاشته شد، اما  کنار جیتدردر مطبوعات به « یاجبارحجاب »

سر و  اش یجابیاتا سوژه را در جنبه  شد یم دیتولی زیچحذف  نیا کناردر  دیبانبود.  کاردر 

ی بر تشرف زنان مبنیی ها گزارشی زن انقالب، درج شهدامحجبه از  ریتصاوسامان دهد. انتشار 

و  ، انتشار اشعار2ی آنان به صورت محجبهها عکساسالم همراه با چاپ  نیدبه  مسلمان ریغ

                                                           
 .برد ادارات به باید چگونه را حجاب: بود چنین 1359 تیر 16 در کیهان روزنامه اصلی تیتر 1
 :کرد اشاره زیر آگهی به توان می نمونه برای 2
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ی و مبارز دانستن زنانگ کردنی تلقی در دفاع از حجاب حول دو محور مادرانه مقاالتنوشتن 

و نسبت به  داد یمی را اشاعه دیجد تیحساس کهیی ها کیتکنبود؛  ها کیتکن نیازنان، از جمله 

 .کرد یمیی زدا تیحساس« ی گذشتهها ارزشضد » محو

. شد یممطرح  زینیی هشدارها، انتقادات و ها ینگرانیی، ها کیتکن نیچنروآوردن به  کناردر 

اسلحه به مُد  کو حجاب را از ی کنند« خلع سالح» ی زنان راغربمبادا طراحان  که نیای از نگران

ی ها قهیسلی دربارة پوشش و اِعمال نید اماحک نیب کهیی ها یناهمخوان، انتقاد از 1بدل سازند

 کهی طرفدران حجاب بعض انهیمداراجو ریغی رفتارهای وجود داشت، و هشدار در مورد شخص

الزم بود  ایگو. 2بودند کردهپوشش تنگ  نهیزمی در نیدی ها تیاقلی برخعرصه را بر 

 ها یکاری در افراط لیتعدو  رندیگ یمها مورد انتقاد قرار  یی شوند، تنششناسا ها تیمحدود

سامانه  کارکردها و ابزارها به شرط  ی خاص از نقد روشا وهیش قیطر نیاتا از  ردیپذصورت 

ی دلمشغولی برای امکانیی و معنای چند ا نشانهحجاب به  گریدشود. حاال  لیتبدپوشش  دیجد

 بدل شده بود. گرانیدنسبت به خود و 

حجابوگفتمانجنگ

زمان تصور از او در مقام زن مبارز و مسئول، محصول  در مقام مادر و هم تصور از زن کهبا آن

گرفته  شکلاز وقوع انقالب، حول محور حجاب  شیپتا  کهی بود متفاوتهای  گفتمآنها و شیوه

 میدان یم. کرد لیتبدی بزرگ« کیاستراتژی ها مجموعه»تصورات را به  نیابودند، اما وقوع جنگ 

ی و بعداً دولتی، همواره حول انقالبی ها گفتمانی حجاب به فقهتمان گف از تجزیة شیپتا  که

زنان را از  کهی است ا سامانهشد. منظور آن  می جادیا ابیغی بر مبتنی ا سامانهحجاب صرفاً 

ها و  نسل دیبازتولشان در  بر نقش دیتأکو با  داشت یمی برحذر عمومفعال در عرصة  مشارکت

سامانه به واسطة  نیا. اما ساخت یمرا به چارچوب خانواده محدود ی از فرزندان، آنها نگهدار

ی خود را تا حد نهادی و فکربود پشتوانه  وستهیپبه وقوع  ریاخدر سدة  کهی شتابان ونیزاسیمدرن

                                                                                                                                           
 با و اسالم زمینه در مطالعه با تلویزیون و فیلم آکادمی رشته در لیسانسیه هلند آمستردام شهر از بوس فروکی اینجا

 رحیمه نام و آوردم ایمان است الهی دین آخرین و ترین کامل که اسالم به نوری عالمه اهلل آیت حضرت علمی ارشاد

 (.11 ص ،10790 شماره ،1358 ورشهری 3 کیهان،) نمودم انتخاب را
 .2 ص 10853 شماره ،1358 آبان 20 کیهان، روزنامه 1
 .14 ص 11058 شماره مرداد، 8 کیهان، روزنامه ،«اجبار در تبعیض» 1359. فرشته هاشمی، 2
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در حال ظهور، حضور زنان  دیجدسامانة  تیتقوبا  کهجنگ بود  نیای از دست داده بود. ادیز

ها  ی و جبههانقالبی ها برنامهی نقش در فایا، آنها را به نهاد یم ی را ارجعموممحجبه در عرصة 

چون سامانة  هرچند هم که داد یمی زنانه اشاعه فداکاری در باب ا تازهو گفتمان  خواند یمفرا 

 زنان از دانشی ی آن،فراسوبه  افتنبا گسترش ی ریناگزداشت اما به  هیتکی خانواده الگوبر  ابیغ

، اشعار، خاطرات 1ی شهداایوصادر قالب  کهدانشی  کرد؛ می تولید محجبه زمبار/مادر مقام در

 .گشت یم ریتکثو  دیتولی از آنها ا رسانهی ها گزارشی زنان و ها یخودگذشتگمربوط به از 

اگرچه  که کردی خلق دیجدی عمومسامانة حضور، عرصة  نیابه  دنیبخش تینیعجنگ با 

 توانست یمی خوب بود، اما به سکوالرنان طبقة متوسط ی موردانتظار زعموممتفاوت از عرصة 

 نیادهد و از  مشارکتعرصه  نیا، آنها را در کندزنان طبقات فرودست جامعه را به خود جذب 

ی به منتهی ها سالی ط، تر شیپ کهی گفتمان؛ کندی را نصیب گفتمان حجاب مضاعفی انرژ قیطر

بود.  کرده ریپذ امکانرا  سکوالرزنان طبقه متوسط بخش از جامعه با  نیا نیبیی وندهایپانقالب، 

ی حجاب فراهم گفتمان بیتعق نیشیپی ها صورتتداوم  امکانهم  کهی بود ا نهیزم پس نیچندر 

 واریدی به گفتمان درآوردن حجاب هموار شد. رشد ها کیتکنتر شدن  ی متنوعبراآمد و هم راه 

عنوان یکی از  بحث حجاب به افتنی تیاهمیی با مضمون خون شهدا و حجاب، ها نوشته

ی با استناد به دفاع از خون حجاب یبموضوعات قابل طرح در اجتماعات مذهبی، مخالفت با 

ی مکرر مقامات مسئول در امر مبارزه با ها یریگ موضع، «اهلل امت حزب پاکاحساسات » و 2شهدا

                                                           
 :است شده تأکید حجاب بر آن در که شهدا وصایای از ای نمونه 1
 .باشید وار زینب و باشی داشته استقامت و صبر که امیدوارم است، من خون نگهدارندة تو حجاب حفظ خواهر و....  -
 :همسرم برای( س) فاطمه حضرت از شعر یک -

 است حجاب حفظ زن زینت ترین ارزنده است خطاب گونه این فاطمه از تو به زن ای
 آنها از هم دشمن ات باشند صبور من مرگ در( س) زینب چون هم خواهم می آنها از: خواهرانم با سخنی اما و -

 های امپریالیسم و است من خون از تر کوبنده جامعه در زیرا. نمایند رعایت کامل طور به را خود حجاب و بترسد،
 .دهند نفوذ ما جامعه در را حجابی بی که دارند توجه خیلی مسئله این روی هم غرب و شرق

 و شهدا اسناد و آثار انتشارات واحد: تهران اول، دفتر ،1388. شهدا نامه وصیت: ایثارگران و شهدا اسناد آثار
 .بویراحمد و کهگیلویه استان ایثارگران

 و شرف و عفت در زن آزادی عظمت و اصالت که جا آن از: تهران دانشگاه در زن روز بزرگداشت قطعنامة 4 بند 2
 پذیرد می تحقق عزیز ماسال چارچوب در که اجتماعی و فردی های آزادی به راسخ اعتقاد ضمن ما اوست حجاب

 با خبر بی خدا از ای عده داد نخواهیم اجازه دیگر عزیزمان امام فرمان به بنا و گذشت هرزگی فصل داریم می اعالم
 جمهوری) نمایند وارد خدشه اسالمیمان جامعه به دری پرده و حجابی بی دیگر بار شهداء خون به زدن پا پشت

 (.10 ص ،1113 شماره 1362 فروردین 16 اسالمی



  
 
 
 
 
 

 185  هاي به گفتمان درآوردن نحوة پوشش زنان پس از انقالب اسالمی  رويه
 

 

ی مناطق مرّفه بعضدر « یجابح یب»ی ها نشانهی از رشد نگرانی، ابراز حجاب یب ژهیو به منکرات

عنوان  به کهی بودند ا تازههای  روش ،1ها ی مختلف روزنامهها بخشی و بازتاب آن در شهر

 کارمداوم آن به  کردنزا  یی نسبت به پوشش زنان و مسئلهزا تیحساسی برایی مؤثر ها وهیش

 .2گرفته شدند

، آن را به مناسبات کرد تیتقورا  3«امامت-امت»گفتمان  زین گریدی ا جنبهاما جنگ از 

مناسبات را در چارچوب گفتمان  نیاحال خودِ  نیعزد و در  وندیپی برآمده از انقالب اجتماع

 نیادر  مشارکتبه  کیتحردر نحوة خطاب قرار دادن زنان و  رییتغبه سخن واداشت.  مذکور

واژة  گرید ی تازه داشت. حاالریمسزن و مرد در  نیبدادن روابط  از سوق تیحکاخطاب، 

تازه عنوان خواهرانِ جدیدِ بود و زنان به افتهی متداول آن یمعنای از متفاوتی داللت« خواهر»

 کهتعلقی  داشتند، تعلق اسالمی امت اعتمادترقابل و تر آرمانی جامعة از بخشی به مسلمان برادرانِ

 کهآن را داشت  کانامگفتمان،  نیای ها محدودهنشانه آن بود. زن محجبه در  نیتر مهمحجاب 

                                                           
 نگرانی ابراز «فساد ترویج» از آن در و پرداخته موضوع این به اسالمی جمهوری روزنامه در وارده مقالة بخش 1

 :است شده
 این از ای نمونه دهد می رنج را همه که زده طاغوت زن مشتی مبتذل های منظره و تهران شهر باالی های خیابان چهره

 و متعهد نیروهای و اسالمی های انجمن از... سازمانی و مؤسسه و زارتخانهو هر مسئولین و وزراء... ماجراست
 حجاب به اعتنا بی زنان چی، استفاده سوء تراش، ناراضی القید، پرداز، شایعه یا و فساد عوامل شناخت برای دلسوز
 63 فروردین 7 اسالمی جمهوری روزنامه. )کنند برکنار کار محیط از و توبیخ را مفسدان و فاسدان و... جویند یاری

 (.16 ص ،1398 شماره
 فرا اسالمی حجاب رعایت به را زنان آید می پیش که فرصتی هر در... اسالمی جمهوری مختلف های مقام 2

 رفتار قاطعیت با حجابی بی با جهت بدین و است سیاسی مسألة یک حجاب که کنند می یادآوری و خوانند می
 داده] هشدار جمعه نماز در... است اسالمی جمهوری با مخالفت منزلة به «ضدّحجاب» حرکت یا شد، خواهد

. سازد وادار العمل عکس به را اهلل حزب برادران است ممکن زنان طرف از اسالمی حجاب رعایت عدم که[ شود می
 نامه، یرانا ،1363. فقیه والیت عصر تا مشروطیت انقالب از ایران زنان وضع به نظری: به کنید نگاه بارهاین در)

 (325 ص ،10 شماره
 در و بود کرده طرح را آن انقالب وقوع از پیش ها سال شریعتی که داشت دیدگاهی در ریشه اساساً گفتمان این 3

 روایت در. بود جدید عصر در آن بازسازی و اسالم صدر در اسالمی امت از ایدئولوژیک تصویری ارائة پی
 و رهایی قیدی، بی مسئولیتی، بی. بکنند سعادتی و راحتی احساس آن در راداف که نیست ای جامعه امت،»  شریعتی،
 شد وارد وقتی امت در فرد بلکه... دهند قرار زندگی مالک را هدف بی زیستن و هدف بی پوچ رفاه و پرستی مصرف

 نیست، رها و آزاد زندگی راحت، در او زندگی که این دوم... است پیوسته سفر هم گروهی به که است معنا این به
 را امت این امامت باید داند، می امت این عضو را خودش که مجردی به فرد سوم،. است مسئول متعهد زندگی یک

 امامت شکل در سیاسی فلسفه یعنی -است این مسئولتیش ترین مهم... نیز امامت و بپذیرد سپس بشناسد، اول بپذیرد
 (.390: 1380 شریعتی،) «پیشرفت اساس بر حکومت صلا کردن مبتنی از است عبارت -امامتش معنی در و
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 باشد؛ در امت اسالمی دیجدی اجتماعی ها تیمسئولی رایپذی مؤمن خواهرعنوان  به

اما در  ساخت یمی محرم و نامحرم سنتی مرزهای را متوجه داتیتهدکه اگرچه  هایی مسئولیت

 امکانشده  تیریمدیی به شدت رفتارهاشده و اتخاذ  شیپاالی به دقت زبانبا توسل به  تینها

 تکرارنه  کهی متفاوت بود ا تجربه، شد یم دیتول انیم نیاآنچه در   .آمد یمحافظت از آنها فراهم م

ی امکاناتحول آن  کهی ا تجربهی مدرن؛ عرفهای  تجربه از محض صورتی سادة گذشته بود و نه

. اما با 1گشت یم شکوفای در آن همبستگی از شکلو  گرفت یمی پر و بال التیتخ، شد یم کشف

دست  نیای از تجاربراه را بر خلق  کهی موانعتا تمام آن  ردیگی صورت تالشحال الزم بود  نیا

 نباشد طرد گردد. درک گفتمان قابل نیای ها محدودهزده شوند و هر آنچه در  کنار بستند یم

، و بعدتر، وقوع انقالب «نیشیپ میرژ»ی ها نشانهاز  2ی اداراتپاکساز استیس، تر شیپ

بود و  کرده زیتجه« یگرید» دیتولی الزم برای ها گزارهتمان حجاب را به گف 3یفرهنگ

اخبار بدل شده  کردن ویآرشی در عادی ا هیروبه « یگرید» نیای نحوة مواجهه با مستندساز

گفتمان  دیتول تیمسئولباره مختص افرادی خاص شد و  نیاگفتن در  شد، حق سخن کهاما جنگ 

                                                           
 :کرد مشاهده زیر اثر در توان می را جدید تجربة این از اول دست روایتی 1

 .مهر سوره: تهران حسینی، اعظم سیده اهتمام به حسینی، زهرا سیده خاطرات: دا ،1389. زهرا سیده حسینی،
 و ها دانشگاه ادارات، ها، وزارتخانه تا گرفته پلیس و ارتش از دولتی های سازمان تمام در پاکسازی های کمیته 2

 به وابسته ضدّانقالبی ها، کمیته این که را کسانی...  شدند مستقر خصوصی یا دولتی بزرگ های شرکت و مدارس،

 مازن و جمعه نماز در شرکت نظیر اسالمی، جدید شئونات به صرفاً یا دادند می تشخیص غیراسالمی یا گذشته رژیم

 یا و مستعفی اخراج، ،(زنان برای) کردند نمی پیروی حجاب به مربوط دستورات از یا نبودند بند پای کارمحل در

 حمایت اسالمی دولت از عمالً که بود کسانی ترغیب برای زودهنگام بازنشستگی مقررات. شدند می بازنشسته

 (.257: 1386 مانی،نع و بهداد) شدند می تشویق دولتی شغل ترک به یا کردند نمی
 و اساتید مدرسان،...  شد معرفی رفتار از نوینی مقررات و تدریس از جدیدی فلسفة فرهنگی، انقالب عنوان تحت 3

 های انجمن. شدند می اخراج صورت این غیر در کردند، می عمل جدید دولتی ایدئولوژی مبلغان عنوانبه باید مدیران

 قرار تشویق مورد دولت سوی از اعتنا، بی مدیران و معلمان معرفی منظور هب مدارس در شدهاندازی راه اسالمی

 مرتبة کسب دیگر. کرد تغییر پذیرش شرایط 1983 دسامبر در ها دانشگاه سراسری آزمون برگزاری هنگام...  گرفتند

 نامة معرفی ارائة و اسالمی انقالب به اعتقادی پایبندی احراز بلکه نبود، پذیرش معیار و مدرک تنها عالی علمی

 (.360: 1387 میالنی،) بود ضروری امر این برای نیز محل روحانی سوی از مطلوب
 .ارتش مختلف های یگان کارمندان بانوان از نفر 131 اخراج: 11040 شماره ،1359 تیر 18 در کیهان روزنامة خبر 4

 پوشش رعایت عدم علت به تارپرس 44: 15 ص 11041 شماره 1359 تیر 19 در کیهان روزنامة خبر همچنین

 .شدند برکنار کار از سلیمان مسجد در اسالمی
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 از جداسازی نانیاطمی حکومتی واگذار شد. برای نهادهای از ریزاالج مجمعحول حجاب، به 

ی پوشش دولتی الگوهاسازماندهی فضا از نو مورد توجه قرار گرفت، استفاده از  ها، جنس

 دیپدها  و استتار پنجره ها یکش نرده، ها یکش پردهیی از هزارتوی گشت و الزامی در همه جا اسالم

نما  بدن زانیمرنگ، اندازه و  که کرد یمی تازه احاطه تیحساسرا  ی پوششها ابژه گریدآمد. حاال 

به دقت و صراحت  نیچن گاه چیه ها ینگران نیا کهآن با. شد یمخاطر  شیتشوبودن آنها باعث 

 هیتغذضمن  کهبود  کاردر  دیجدی تیعقالن ایگوبود اما  امدهین انیبی به نیداز متون  کی چیهدر 

 شیخو، متناسب با اقتضائات خاص دیدرآبر فراز آنها به گردش  توانست یم مذکوراز متون 

و  تیعقالن نیا نیبی تنشدر خدمت خواست نظام سیاسی باشد.  زیچاز هر  شیبو  کندعمل 

به  ریاخ تیعقالنی ترجمة برای امکاناتتنش،  نیهمی ولشده بود؛  جادیای متن سنت تیعقالن

ی تازة گفتمانخصلت  که داد یمفرصت را  نیااب و به حج آورد یمی را فراهم حکومت تیعقالن

 و به اجرا درآورد. ابدیبازخود را 

ظهوربدحجابیوتعقيبگفتمانیآن
نه در  که کردی ظهور ا دهیپد، تیعقالندو نوع  نیا نیبتمام ماجرا نبود. در حد فاصل  نیااما 

در  کهانحرافی نابهنگام . دبو ای میانه آن با را ی جدیداسیسی داشت و نه نظام ا سابقه عتیشر

. دیرس یمدهة شصت  نیآغازی ها سالو پیشینة آن به  شد یمخوانده « یبدحجاب»گفتمان رسمی، 

آن،  بای برخورد برایی شنهادهایپی، بدحجابها دربارة رشد  دوره پر بود از گزارش نیا اتینشر

ی گفتمانیی تکاپوی. ببدحجا هیعلی بر تظاهرات مبنی اخبارو  1یی به زنان بدحجاباخطارها

ی آن برایی ها علت، 2ی به اجرا گذاشته شدنیقوانبه راه افتاد،  دیجدانحراف  نیای احاطة برا

                                                           
 :1363 مرداد 4 در تهران دادستانی اطالعیة 1
 از عمومی اماکن خصوصی، و دولتی واحدهای سایر و ها شرکت و دولتی های سازمان و ادارات در مسئوالن کلیه به»

 اماکن سایر و ها غذاخوری عروسی، جشن مجالس کننده برگزار ایه باشگاه و تاالرها ها، مسافرخانه ها، هتل قبیل
 صحیح پوشش و حجاب رعایت که بانوانی ورود از موظفند اطالعیه این انتشار تاریخ از دارد می ابالغ و اعالم عمومی
 (.10 ص ،41492 شماره ،1363 مرداد 4 اسالمی، جمهوری روزنامه) «آورند عمل به جلوگیری کنند نمی را اسالمی

 سایر همراه به پوشش، مورد در قانونی مصوبة نخستین عنوانبه تعزیرات قانون 105 ماده ،1362 سال مرداد 18 در 2
 در شرعی حجاب بدون که زنانی»: داشت می مقرر ماده این. گذشت اسالمی شورای مجلس تصویب از قانون این مواد
 به تصویب زمان در ماده این اجرای. «شد خواهند محکوم شالق هضرب 74 تا تعزیر به شوند ظاهر عمومی انظار و معابر
 نیروی تأسیس و ها کمیته انحالل با. بود انقالب های دادگاه و «ثاراهلل های گشت» و اسالمی انقالب های کمیته عهدة

 ماده تبصرة اساس بر. شد قانون از ماده این اجرای مأمور قضایی، ضابط عنوانبه انتظامی نیروی ،1371 سال در انتظامی
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قرار گرفت. از طرف  کاردر دستور  زیقهرآمی اقداماتتوسل به  زین گاهیبدست و پا شد و گاه و 

ة پوشش، عقل سوژ دیتولجامعة حجاب و  جادیادوره، خواست دولت در  نیهمی طدر  گرید

ی آن ساخته کارهابردن به ساز و  یپو ضرورت « تیجمع» تیاهممتوجه  تریشبدولتی را هرچه 

بود  ازینو دانش الزم در دسترس آن نبود.  ها کیتکن، دیجدالزام  نیای در پرداختن به ولبود 

یی شناسا ندآورد یمرا فراهم  سوژهی بر رگذاریتأث امکانی تیجمعدر سطح  کهیی ها مؤلفهتمام آن 

دو  نیا ندیبرآگردند.  جادیا ای تیتقوو در صورت لزوم، حذف،  رندیگی قرار ابیارزشوند، مورد 

ی ارتقا و پرورش سوژة پوشش، برا تالشی و بدحجابی از رشد نگرانی عنی متفاوت، یدلمشغول

 گریدی تازه به سخن وادارد. حاال شکلحجاب را در  که ی ساخته بودضروری را دانشبه  ازین

، به نقاط ارجاع داد یمی از واژگان را اشاعه دیجدمنظومة  که شد یم دیتولی از حجاب دانش دیبا

 نینخستی از آن کی یشناس جامعهساخت.  را آشکار می تر ینیع قتیحقو  بود یمی متکی متفاوت

م ی از حجاب را بر عهده گرفت. هرچند در نیمة دودانش دیتول تیمسئول کهیی بود ها گفتمان

 کیستماتیسی دانشدادن به  توان سامان کهقدر تنومند نشده بود  گفتمان آن نیادهة شصت هنوز 

 کنکاشنحوة پوشش زنان،  فیتوصحال، تالش آن در  نیای با ولحول حجاب را داشته باشد، 

به حجاب و ارائه  شیگرایی عوامل مؤثر بر شناسا برای حرکتها،  در پوشش دلخواه آن

ی نشان از اراده همگحوزه،  نیاشده در  ی اعمالها استیسشدن  ترآمدکار نهیزم یی درشنهادهایپ

را  شیها ینابهنجار، کندی ادغام دیجدسوژه را در مناسبات  خواست یم کهی داشت دانستنبه 

 .1دینمای رفع آنها اقدام برادهد و  صیتشخ

                                                                                                                                           
 دادسرا به و دستگیر نبود منطبق ماده این با آنها پوشش که را زنانی اسالمی انقالب های کمیته تعزیرات، قانون 102

 مادة ،1375 سال در اسالمی مجازات قانون پنجم بخش عنوانبه تعزیرات جدید قانون تصویب با...  کردند می معرفی
 انظار و معابر در شرعی حجاب بدون که زنانی»: دارد می مقرر که داد می 638 ماده ةتبصر به را خود جای و ملغی 102

 خواهند محکوم نقدی جزای ریال هزار پانصد تا هزار پنجاه از یا و ماه دو تا روز ده از حبس به شوند ظاهر عمومی
 فروشندگان تخلفات به سیدگیر نحوة قانون ،1365 سال در قانونگذار تعزیرات، قانون 105 مادة کنار در...  «شد

 تصویب به کند می دار جریحه را عمومی عفت یا و است شرع خالف عام مالء در آنها از استفاده که را هایی لباس
 یا و شرع خالف آنها آرایش و لباس پوشیدن وضع عمومی انظار در که کسانی» قانون این 3 مادة اساس بر. رساند

 به مورد حسب و محاکمه صالحه دادگاه در نوبت از خارج و توقیف باشد عمومی عفت هتک یا و فساد ترویج موجب
 (.23-24: 1389 صدر،) «گردند می محکوم 2 ماده در مذکور های مجازات از یکی

 مرور به. شد آغاز 1365 سال از بدحجابی یا حجاب به زنان گرایش علل دربارة اجتماعی های پیمایش نخستین 1

 برای. کرد پیدا حجاب از دانشی تولید در ای تازه نقش شناسی جامعه و یافت افزایش دست ینا از تحقیقاتی انجام

 :به کنید نگاه ها پیمایش این محتوای مرور
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ی شناس جامعههم ی شد: سا تازهی حجاب وارد مرحلة گفتمان بیتعقگرفت،  انیپا کهجنگ 

تکوین و توسعه یافت و طرح « یفرهنگتهاجم »، گفتمان افتی شیافزای گفتمان بیتعق نیادر 

به سخن واداشتن حجاب را گسترش داد. حجاب  امکانات« ینید کیهرمنوت»مباحث مربوط به 

 داریپدی متنوع حول آن ها درآوردنی از به گفتمان ا شبکهاز نو به احاطة گفتمان درآمد و 

، رفت یمی مختلف ها تیجمعی به سراغ شناس جامعهی، گفتمان دیتولو  بیتعق نیاگشت. در 

در « یبدحجاب. »داد یمخبر  گذشت یمعرصه  نیاچه در آنو از  گرفت یمآنان  تیذهنخبر از 

ی از کعلل آن به ی افتنی یبراشد و تالش  لیتبد« یناهنجار»ی به شناس جامعهگفتمان 

 زد یمیی را دامن ها ینگرانجستجو،  نیای در شناس جامعهمان بدل گشت. گفت نیای ها تیاولو

وِرد « ییغاواژگان » کدامدر هر دوره  که نیاآنها پرداخته بود. بسته به  انیب، دولت به تر شیپ که

، انباشت تکرار نیاو حاصل  داد یمرا اشاعه و انتشار  ها همان زینی شناس جامعهزبان دولت بود، 

ها نسبت به  ی خانوادهتوجه یب»ی ا دورهی مثال اگر دولت در برااثرات آن بود؛  دیتشد ها و گزاره

ی بدحجابرا عامل « معاشرت با بدحجابان» ای« دئویواستفاده از »، «نحوة پوشش فرزندان

ی بدحجاببه  شیگراعنوان عوامل مؤثر بر  ها را به نشانه نیهم زینی شناس جامعه، دانست یم

واژگان در زبان دولت جای نداشتند، قهراً  نیا گریدی ا دورهاگر در  کهنیا کما، کرد یمیی شناسا

 زینی گریدی کارکردهای بعدها شناس جامعه. اما شدند یمحذف  زینی شناس جامعهی ها لیتحلاز 

را  ها قهیسل، تفاوت در کرد یمدر عرصة پوشش را رصد  راتییتغ کهبود  نیاو آن  کرد دایپ

ی مختلف ها تیجمع نیبی موجود در ها پوشش رشیپذ زانیمه مطالعة ، بداد یم صیتشخ

ی نهادها عملکردرا تحت نظر داشت و نحوة  دیجدی ها پوششبه  شیگرا، روند پرداخت یم

 توانست یمی گوناگون کارکردها نیای با شناس جامعه؛ کرد یمی ابیارزدر حوزة پوشش را  ریدرگ

دولت  کهبخشد و آنچه را  تیمشروعداخلة آن را شود، حوزة م کیشری دولت ها ینگراندر 

به  هیتوصدر حوزة پوشش،  تیجمعی دانش رفتار عنقرار دهد؛ ی ارشیاختدر  خواهد یم

 مندی سیاسی آن. فایده کردن نهیبهبه  کمکرفتار و  نیای ادارة چگونگ

                                                                                                                                           
 .مجلس های پژوهش مرکز ،1375. حجاب مسئلة پیرامون شدهانجام مطالعات بر مروری

 سازمان: تهران ،«رایج های پوشش واعان به نسبت زنان نگرش بررسی» ،1384. نفیسه حمیدی، مهدی؛ فرجی،
 .اسالمی تبلیغات

 عالی شورای: تهران ،«عفاف و حجاب خصوص در شده انجام پیمایشی تحقیقات» ،1387. محمدسادات منصوری،
 .فرهنگی انقالب
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ن در ی حول حجاب و تالش آعلمی ها گفتمان تریشبهرچه  دیتولی دولت به اتکابه موازات 

ها در مالحظات و محاسبات مربوط به ادارة رفتار زنان در حوزة  گفتمان نیاجهت ادغام 

تهاجم »متفاوت از گفتمان پیشین بود. گفتمان  کهو توسعه بود  نیتکوی در حال گفتمانپوشش، 

 ریتکثدر نگرانی از  شهیراز جهاتی  کهگفتن دربارة حجاب بود  ی از سخندیجدشیوة « یفرهنگ

ی و اسیسجنگ و متناسب با الزامات  انیپاپس از  کهیی داشت ها یتکنولوژو  ها کیتکنشار و انت

شدن  لیتبددوران با  نیابرای ارتقاء سوژة پوشش ابداع شده بودند. اگرچه در  دیجدی اقتصاد

 نیا کردن ریپذ تیرؤی برایی ها مکانی به تجاری و آموزش مراکزی و شهری فضاها، نماهایس

آنها به  لیتبددر سامانة نوظهور پوشش و  نیشیپی ها ینابهنجارادغام  امکان ،دیجدسوژة 

گفتمان تهاجم  دیتولزمان راه را بر  تحول، هم نیهمی بهنجار حجاب فراهم آمده بود، اما ها نشانه

 حکومتبه ابزار  ندیفرآ نیای طدولت  کهی حال، در گریدی عبارت. به کرد یمی هموار فرهنگ

 گریدبا دهة نخست پس از انقالب، حاال  سهیمقادر  کهیی بدل شده بود ها ژهسو دیتولبرای 

ی از حجاب نید ریتفاسدر نحوة پوشش خود داشته باشند و  شتریبمحدودة عمل  توانستند یم

 کهجا  ی از آنولی شده بود، حکومتی تابع الزامات عقل تر عیوس شکلبه  زینی اسالم

شوندگان  حکومت تیعقالنهرچند محدود  رشیپذمستلزم  یعملی آزاد نیچنشناختن  تیرسم به

مختلف پوشش، خارج از  اشکالی نسب افتنی ی دولت بود، لذا تنوعسوها از  همان سوژه ای

ی، طیشرا نیچن. تحت شد یم عتیشرخاطر مدافعان  شیتشوی، باعث شرعشدة  شناخته نیمواز

 دیتولی پسو در  کاز ی کهبود  ی بدل شدها سامانه نفکیالی به جزء فرهنگگفتمان تهاجم 

یی مرزهاها از  ی سوژهتخطنگران  گریدی سوها و ادارة آنها حول محور پوشش بود و از  سوژه

ی از خالالبته  کهی کالیپارادوکس تیوضع؛ داد یمسوق  شان شکستنخود آنها را به سمت  کهبود 

چون مانتو و  پوشش هم گرید اشکالبود تا  انیجریی در ها تالشی مثال اگرچه براتنش نبود. 

 کردن یختیچندری برا تکاپو نیهمی شوند، اما معرفی اسالمبه عنوان حجاب  زینی روسر

با  سهیمقای در شهری عمومی فضاها هکآنبا  ا، یزدیبرانگیی را ها مخالفتی بود تا کافپوشش 

خوردار ی متفاوت پوشش برها سبک رشیپذی در زمینة تر شیبی از تساهل دولتی ها دستگاه

ی موارد گریداز  زین نمایسی متوجه آنها بود. نحوة پوشش زنان در انتقاداتشده بودند اما همواره 

و  دنید»ی از دیجدی با ابداع شیوة فرهنگ. گفتمان تهاجم 1شد یمیی مواجه ها مخالفتبا  کهبود 

                                                           
 :شد «افق» فیلم در زنان پوشش نحوة از دوره این در که کرد اشاره انتقادی به توان می باره این در 1
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 کههمت گماشت یی ها گزارهی آن تمام دیتولو به  کردها فراهم  ی برای مخالفتگاه هیتک« گفتن

بر  کهبود  حکومت نیاهمه، باز هم  نیای با ول. 1کردند یمی تازه مقاومت استراتژ نیادر برابر 

ی نگران، شد یمی چندگانه متوسل ها کیتکنو  ها کیتاکت، به کرد یم هیتک تر کمی خود حقوقوجه 

به  دیجد پوشش را در جهت حفظ سامانة کردن یختیچندری استراتژی مربوط به امدهایپاز 

ی وندیپ، بیترت نیبد. داد یمی سامان تر فیظری کارها و سازو سوژه را در  گرفت یمخدمت 

ی و ادغام آنها در ختیچندری ها پوشش دیتولی پدر  کهساز و کارهایی  نیببرقرار شده بود 

ی هنگفربا عنوان تهاجم  کهی گفتمان ،دی بواقتصادی و اسیسی ها یمند دهیفای از متفاوتی ها نظام

ی گفتمان زیگرو  بیتعق نیالذت را در متن  کهیی ها سوژهقدرت واهمه داشت و  نیااز اثرات 

 .کردند یم بیتعق

                                                                                                                                           
 در فطری عمیق تحول آن مقصد که جاست همین در امسال جنگی های فیلم دیگر با نیز «افق» فیلم اساسی تفاوت

 واالیی هدف این و باشد پسند آسان و سطحی مخاطبان تفنن برای ای وسیله که است خواسته «افق. »نیست انسآنها

 تبدیل 3 کربالی عملیات و شود می مخدوش ها پروری قهرمان این با نیز جنگ تاریخ که آن از گذشته نیست؛

 لباس که باپرسوناژهایی اما... ستارگان دیگر و فردین سینمای و هالیودی های فیلم از جوشی هم در ملغمه به شود می

 در پای است واداشته را «پور مالقلی» برادر ضرورتی چه. سفید مقنعه و شرمن چادر زنانشان و اند پوشیده بسیجی

 ( www.Aviny.com/Aviny/ Naghd_Film/ Ofogh.aspx سایت از نقل به) بگذارد؟ راه این
 :شود می بیان چنین نگرانی این اسالمی جمهوری روزنامه در «چادر با مخالفت و پنهان های دست» عنوان با مطلبی در 1

 رنگ که این و ها رنگ شناسی روان لوای در گاه. هستیم درچا با مبارزه پنهان های دست شاهد متأسفانه امروز... 

 چادری جاهل سواد بی و فرهنگ بی زنان از هایی فیلم نمایش لوای در گاه است،... و ناامیدی و دلمردگی رنگ سیاه

 در هک چه آن قبیل از دیگری مستقیم غیر تبلیغات با نیز گاه و چادر بی های کرده تحصیل و روشنفکر زنان برابر در

 با بود شده چاپ زنی تصویر آنها از یکی در که مشهد در خانواده تنظیم سراسری سمینار اولین تبلیغاتی های تراکت

 فرزند تر، کم دانش جمله آن زیر در و داشت همراه به فرزند دو که روسری و مانتو پوشش با و متجدد ظاهری

 تر بیش دانش نشانه را آن از استفاده عدم و سوادی بی شاخص را چادر تلویحاً وسیله این به و داد می نشان تر بیش

 رژیم در چادر با استعمار مستقیم غیر و مستقیم مبارزات شکست از پس که است تأسف باعث. کرد می معرفی

 ،1371 تیرماه 9 اسالمی، جمهوری) باشیم استعمار شوم هدف این اجرای وسیله خود دست با ما امروز گذشته،

 (.14 ص ،3783 شماره

 توان می روزنامه همین در «منکر از نهی اجرای اصلی مانع سیاسی مالحظات» عنوان با دیگر مطلبی در چنین هم

 مرداد 5 اسالمی، جمهوری روزنامه: به کنید نگاه) بود شهری فضاهای در پوشش وضعیت از تندی انتقادات شاهد

 (.15 ص ،4097 شماره ،72

http://www.aviny.com/
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شدنپوششهاوچندریختیتكثرگفتمان
« نیدی متفاوت از ها فهمبودن  ممکن»ی بر مبنیی ها دگاهیدی و طرح کیهرمنوتبا رواج مباحث 

 امکاناتدر دهة هفتاد،  تر عیوسی سطحدر  اتینظر نیا افتندر اواخر دهة شصت و گسترش ی

 تیعقالن نیبیی تازه وندهایپکنندة حجاب گشوده شد و زمینة  ی احاطهها گفتمانی روی به ا تازه

ی به نید تیمرجعی سویی از فتواها، صدور تر شیپی فراهم شد. اگر حکومت تیعقالنمتن و 

، زکات، مصارف گستردة اتیمالبودن  یشرعن ی چومسائل»ی دربارة اسیسواسطة الزامات تازة 

و  دیموال کنترلبودن  گستردة دولت، مشروع اراتیاختبر  دیتأک، تیمالکبودن حدود  یعرف

را به سود عقل « منطقة فراغ شرع»، 1...« رهیغی و حکومت راتیتعز، تیجمعی از رشد ریجلوگ

با  کهبود « عتیشر کیتئورقبض و بسط » هینظربود، حاال این  دهیبخشی وسعت حکومت

ی خودِ خیتار نیتکو ندیفرآبه  نیدی مختلف از ها قرائتی و انتساب نیددانستن معرفت  یعرف

ی متفاوتی اسیسی امدهایپمباحث  نیا. اگرچه رواج 2شد یم متذکرمتن را  تیعقالنیی ایپو، نید

ی و باشناسیزی اه گفتمانی جذب و ادغام آن در ها نهیزمشدن  دربرداشت، نکتة مهم اما فراهم

ی بود. حکومت تیعقالنی سوی مختلف حجاب از ها گونه دیتولی مربوط به اسیسی ها یاستراتژ

بر آن  دیتأکو همزمان  3یاسالممشروع حجاب  شکلعنوان تنها  چادر به رشیپذدر  دیترد

                                                           
 بودنعرفی زکات، گستردة مصارف مالیات، بودنشرعی چون مسائلی دربارة ها لسا این در خمینی امام فتاوی 1

 تعزیرات جمعیت، رشد از جلوگیری و موالید کنترل بودنمشروع دولت، گستردة اختیارات بر تأکید مالکیت، حدود

 آنان از هباننگ شورای به خود مکتوبات در ایشان. داشت تئوریک موانع رفع در زیادی نقش...  غیره و حکومتی

 در طلبگی های بحث با را کشور و بگیرند نظر در را احکام مکانی و زمانی شرایط همواره تا خواهد می

 (.110: 1387 فوزی،) نکشانند بستبن به تئوریک های چارچوب
 :یافت عبارات این در توان می را بسط و قبض نظریة صاحب عنوان به سروش نظریة چکیدة 2

 و تحول در معرفت، های شاخه دیگر مانند و است بشری معرفتی( سنت و کتاب از ما فهم یعنی) دینی معرفت

 معارف دیگر در که است بسطی و قبض مستقیم محصول بسط، و قبض این و. است مستمر بسط و قبض و تکامل

 (.245: 1377 سروش،) دهد می رخ بشری
 محقق است، گرفته صورت عمومی فرهنگ ورایش سفارش به که «اسالمی کامل پوشش» عنوان با پژوهشی در 3

 نیز روسری و شلوار مانتو پوشیدن با توانند می ها خانم نیست، چادر تنها اسالمی کامل حجاب» که کرده استدالل
 اسراف عامل» همانند است شده مطرح چادر از استفاده در مشکالتی پژوهش این در. «باشند داشته کاملی پوشش

-33 ص) «اسالم در مشکی رنگ پوشیدن کراهت» و «چادر ارزبری مسئلة» ،«پاگیر و تدس پوششی» ،«مصرف در
 های رنگ و راحت و بلند های لباس کند، تغییر باید ایران در حجاب شکل» که است شده پیشنهاد نهایت در و( 31

 که است ابتدایی صفحات همان در مذکور پژوهش ارزیابی تأمل،قابل نکتة(. 33 ص) «پوشش حفظ با زیبا و متنوع
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مانتو و ارسال  اچادر ی نیبشناختن حق زنان در انتخاب  تیرسم، به «حجاب برتر»عنوان  به

ی نشان از همگ، 1تر تر و متنوع ی روشنها رنگی بر استفاده از مبنیی به مدارس ها بخشنامه

 .داد یم دیجدی گفتمان کیتحر

آن به  لیتبدی و مدننیمة دوم دهة هفتاد همراه شد با وارد شدن حجاب به گفتمان جامعة 

 تیعقالنی سو ی به نام جامعه ازتیواقعی نسب رشیپذهم نشان از  کهی دیجدابژة گفتمان 

قرار بود از پس ادارة بهتر  که داد یمی ا تازهی تکنولوژی داشت و هم خبر از رو آوردن به اسیس

 کخانواده در مقام ی کهتصور داشت  نیادر  شهیری گفتمانچرخش  نیا. دیبرآحجاب زنان 

 تحکومی دلخواه ها پوششزنان به سمت  بیترغیی الزم جهت کارآآن  گریدی، سنتی تکنولوژ

ی ابداع شده تکنولوژ گرید کناردر دهة نخست انقالب، در  کهای  یتکنولوژرا ندارد؛ همان 

دو جنس و قرارگرفتن در  نیبی مناسبات ساماندهی در اساسی نقشی محله، عن، یحکومتتوسط 

 سوژة پوشش داشت. دیتولجهت  حکومتامتداد خواست 

. شد یمی متفاوتی ها ینگرانش مربوط به ی در سامانة پوشتکنولوژدو  نیاحال، ادغام  نیابا 

و از  کشاندهی نابود، آن را به نیشیپی اسیسنظم  کهتصور وجود داشت  نیادر مورد خانواده 

کرد  رییتغ حکومتخانواده و  نیبی خود بازداشته است. با وقوع انقالب نسبت عیطبی کارکردها

 اینک که شد بدل نظامی تیاولوی به ماسالی دئولوژیای مبنااز خانواده بر  تیثیحو لزوم اعادة 

خانواده در  مشارکتبود. اما برآوردن چنین انتظاری نیازمند  شده تجهیز دولت برگ و ساز به

حال از  نیا. با شد یم لیتبد حکومتبه ابزار و هدف  دیبابود؛ پس خانواده  حکومتی ها برنامه

 کهنحوة پوشش زنان بود  نیا، کند نییتعی خانواده برا حکومتبود  ممکن کهی فیوظاتمام  نیب

                                                                                                                                           
 نوعی پذیرش حقیقت در که امر این تحقق صورت در: »است کرده اعالم آن نتایج با را خود مخالفت ارزیاب
 در که طوری به یابد می تداوم نهایت بی تا روند این است، حجاب و پوشش امر در( گرا شکل) فرمالیستی نسبیت
 کامل پوشش: )به کنید نگاه. نماید تغییر( هنجار) شکل بایست می کارکردی ضرورت و اجتماعی تماس هر مقابل

 (.عمومی فرهنگ شورای دبیرخانه کل ادارة: تهران ،1372. اسالمی
 مناسب پوشش ضوابط و حجاب حدود رعایت دربارة پرورش و آموزش وزارت بخشنامة از هایی قسمت 1

 :آموزان دانش
 ای قهوه سدری، ای، سرمه کرم، خاکستری، طوسی، بر شتملم شلوار و مانتو برای مناسب های رنگ: 3 بند 2 تبصرة

 .شود می توصیه شده یاد های رنگ تر روشن انواع از استفاده ابتدایی، دورة در. است مشکی و
 سبز روشن، صورتی طوسی، کرم، آبی، سفید، بر مشتمل ابتدایی مقطع در مقنعه برای مناسب های رنگ: 3 تبصرة

 13 اسالمی جمهوری روزنامه) است ای قهوه و طوسی ای، سرمه مشکی، متوسطه و راهنمایی مقطع در و روشن

 (.3 ص 3546 شماره 70 شهریور
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بود. نظارت بر نحوة پوشش  افتهی تیاهمشده  نییتعی ها تیمسئولو  فیوظا گریداز  شیپ

و انتظار  شد یمدائماً به خانواده گوشزد  کهی بود موضوعهمسران، مادران، خواهران و دختران 

اش گذاشته شده  بر عهده کهی دیجد تیمسئولبه انحاء مختلف در انجام  زینخانواده  کهبود  نیا

شد  ی محسوب میا خانواده لیاصسامانه، خانوادة خوب و  نیاالزم را به خرج دهد. در  تیجد

محرم و نامحرم را پاس  نیبداشت و هم مرز  تیحساس شیخوی اعضاهم نسبت به حجاب  که

به  تاًینهای ماسالی از پوشش نامناسب تخطهر گونه  کهی بود صالح یذ. خانواده مرجع داشت یم

در  امدرسه رخ داده باشد ی طیمحی در تخط نیا کهی نداشت تفاوت؛ شد یمآن ارجاع داده 

 حساب به تخطی این مسئول هم که بود خانواده این صورت هر در ی شهری،عمومی فضاها

 .آن تکرار از ممانعت برای ابزاری هم و آمد می

 این در خانواده که بود محله فشار اثر بر و اشتند را فرد پاییدن توان خانواده نبود، محله اگر

 تجربة به آن، اهمیت و محله سابقة اگرچه. دید می خود متوجه را تری بیش مسئولیت پاییدن

ی ط کهانقالب بود  این اما گشت، برمی شهری های فرهنگ خرده در زندگی از افراد اجتماعی

 جیبسشهرها  تیامن نیتأمداد، آن را در  شکلی از محله را اسیس، تجربة «نیشیپ میرژ»ی فروپاش

 نیا. افزون بر 1دیبخشرا شدت  آنی از ارکشی، یمردمی ها تهیکمی سازماندهی پو سپس در  کرد

ی و ضرورت اسیسی به دام انداختن مخالفان برای پس از انقالب، تالش ها یناآرامبه دنبال 

 جیبسی برای تکنولوژ کبه ی شتریبسبب شد محله هرچه  کهی آنان بود اختفای از محل ریخبرگ

ی در دستان مهمی تکنولوژزا شد، محله به  مسئله کهشود. نحوة پوشش زنان  لیتبدو ادارة افراد 

از خانواده تا دولت امتداد داشت.  کهداد  لیتشکیی را هزارتوی از آن بخششد و  لیتبددولت 

از نحوة پوشش زن  کهگاه  آن مطلوب دولت بود و دولت که کرد یمطلب  زنی را از پوششمحله 

 لیتشکای را  فضای جدید، شبکه نیا. خانواده و محله در شد یمبه محله متوسل  گرفت یمسراغ 

خانواده به  که آمد یم شیپ زینی گاهدولت بود. هرچند  اریاختنحوة اداره آن در  که دادند یم

                                                           
 انقالب های کمیته گیری شکل در محله نقش دربارة خاطراتی به که کرد مراجعه زیر اثر به توان می باره این در 1

 :است کرده استناد نیز اسالمی
 اسناد مرکز: تهران اسالمی، انقالب های کمیته شفاهی تاریخ ،1387. مهدی ن،آذربایجا رنجبر سیدعلی؛ هاشمی،
 .اسالمی انقالب

 :به کنید نگاه همچنین
 شیرازه: تهران ایران، در دستانتهی جنبش: خیابانی های سیاست ،1379. آصف بیات،
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طرف خطاب  کهخانواده بود  نیاحال، ابتدا  نیا. با شد یم لیتبدی آنها دوی در برابر هر سدّ

مقرر شده بود، بر عهده  کهچیزی را  تیمسئولتا  شدو به خدمت فرا خوانده  قرارگرفتدولت 

بر محله نبود.  کردن هیتکی جز ا چاره تاًینهاخانواده، دولت را  عملکرداز  نانیاطم؛ اما برای ردیگ

مطمئن سازد و محله  شیخو لکردعمبود خانواده دست به دامان محله شود تا دولت را از  ازین

خاطر را به دولت انتقال  نانیاطم نیاتا  برآمدی از خانواده تر شیبشواهد  کسبی پمتقابالً در  زین

ی متقاض کهی زنانی مربوط به ثبت سوابق نحوة پوشش ها پروندهی ادارات پر بود از گانیبادهد. 

ی بود. محله محل قاتیتحق زینها  گزارش نیای مبنای بودند. دولتی ها دستگاهی از کاشتغال در ی

ی طرفها و به گزاره درآوردن آنها در چارچوب گفتمان رایج، از  گزارش نیا دیتولدر  مشارکتبا 

، با گریدو از طرف  دیبخش یمی روزمرة افراد را وسعت زندگ اتیجزئاشراف دولت بر 

ها،  گزارش نیای در ا لهیقبی و قومشخصی،  قیعالو  وندهایپ ای یا حرفهمنافع  کردنوارد

 آن بود. محرک دولت که کرد یمی را تقویت ا دهیچیپی مدارها

 از ای مجموعه داشت، وامی تحرک به را حجاب درآوردنِگفتمانبه عظیمِ شبکة این آنچه

 را متفاوت های استراتژی و هاگفتمان به آوردن رو لزوم آنها، شدناهمیتکم که بود عوامل

 در دولتی شغلی های فرصت کاهش انقالب، از برآمده سیاسی نظم تثبیت با .ساخت می ضروری

 رتشیبی دسترسی، شهرطبقات متوسط  نیبی در نید تر کمهفتاد، گسترش فرهنگ  دهة دوم نیمة

ی و از همه میقدی و بافت محالت شهری فضاهای سازماندهدر  رییتغی، رسمریغی ها رسانهبه 

گفتمان قرار دادن حجاب در چارچوب  بِیتعقی تحت برا نهیزمی، اسیسی فضا رییتغتر  مهم

 توانست یمی دولتی ها دستگاهنه وسوسة جذب در  گریدی فراهم شد. حاال مدنگفتمان جامعة 

نظارت  نیای در منفعتو  امکانی در نحوة پوشش خود وادارد، نه محله را کار محافظهزنان را به 

اوضاع و احوال،  نیا. در کرد یمی با دولت اغوا همراهی برا ی خانواده راا زهیانگبر زنان بود و نه 

و  ها کیتکنی از گذشتة انقالب بودند و توسل به ا برهه ادآورصرفاً ی نیشیپی ها گفتمان

 .گذاشت ینمبرجا  روهاینی بر مناسبات ریتأثچندان  گریدی موجود، ها کیتاکت

ی غرب بود اما طرح آن اسیسو فلسفة  خیتاری برگرفته از ا دهیای مدناگرچه گفتمان جامعة 

 نیدی دربارة کیهرمنوتی ها دگاهیددر قالب  تر شیپ کهی نبود مباحثبا  ارتباط یبدوره  نیادر 

، بُعد استیسی جامعه از قلمرو نسبشناختن استقالل  تیرسمگفتمان با به  نیابود.  افتهبسط ی

دو  کناررا در  شوندگان حکومت تیعقالنی حجاب افزود و ها تیعقالنی را به هندسة دیجد
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 تیعقالن نیا کاملقرار داد. هرچند تا ادغام  حکومت تیعقالنمتن و  تیعقالنی عن، یگریدبُعد 

سه  نیا نیبحال،  نیابود اما با  اریبسی هنوز فاصله اسیسی ها یاستراتژدر محاسبات و  دیجد

ها منجر شد و هم  داشتن سوژهی به سخن وابرایی ها فرصتهم به خلق  کهی برقرار شد تنشبُعد 

 .1آوردی به صحنه ا تازهی گفتمان شکلحجاب را در 

 چیه، رو نیای حجاب بود. از شناخت ییبایزجنبة  دیتشد، دیجد تیعقالن نیااز اقتضائات 

ی ها ابژهی در رنگ، طرح و مدل مانتوها و البته سایر انفجارگاه که  ی تعجب نداشت آنجا

پوشش با بازار مُد  دیجدسامانة  نیا وندیپی بر سر راه موانعهنوز  هآنکپوشش صورت گرفت. با 

از بازار مُد  کمدر ظاهر  کهآمده بود  دیپدعرصه  نیاوجود داشت، اما جنب و جوشی در 

به  نیا. اما شد یم، حاال بهنجار محسوب آمد یمی به حساب نابهنجاری زمانچه  نداشت. آن

 دیتولی از زیگرسامانة پوشش را  کهوجود نداشت؛ چرای نابهنجار گرید کهی آن نبود معنا

ی خود را وجودتا سامانة پوشش، علت  افتی یمتداوم  وقفه یبروند  نیای نبود. باید نابهنجار

گفتمان  که کرد یم تیتبعی ا قاعدهامر بهنجار از  عیتوز، هنوز هم نیا. افزون بر کند دایپ درآن

چه پوششی، در چه  کرد یم نییتع کهی بود اسیس تیعقالن نیابود.  کرده زیتجوحاکم 

صفت بهنجار بر آن  ابهنجار محسوب شود ی تواند یمی هدفی و با چه کسانی چه برایی، ها مکان

بودن  شکنندهی خاص بود و طیشرا نیتأمی بهنجار بودن بسته به معناقابل اطالق باشد. خودِ 

حول نحوة پوشش زنان  دیباداشت.  ی حفظ سامانة پوشش ضرورتبرامرز بهنجار و نابهنجار 

ی و اسیس کارکرد امکانو  دیگرد یم نییتعی متفاوتی ها محدوده، شد یم دیتولی مختلفی ها گونه

 .دیرس یم حداکثربه  عیتوزی فضا نیای اقتصاد

                                                           
 برجسته خوبی به قالنیتع سه این بین تنش است، شده تهیه فرهنگی انقالب عالی شورای توسط که گزارشی در 1

 :است آمده پیش «حجاب و عفاف حوزة» در که رفته تنگناهایی از سخن و شده

 تغییرات های نشانه عنوان به حاکمیت سنتی مفهوم تزلزل عمومی، افکار اهمیت تشدید دموکراتیزاسیون، موج تداوم

 کنندگان مصرف عنوان به شهروندان و مخاطب پیش از بیش اهمیت به جدید دنیای در حقوقی و سیاسی تحوالت و

 با. دارد کاالیی نگاهی فرهنگ به زیرا نگرد، می مخاطب ذائقه به تر بیش خارجی تولیدات بنابراین. است شده منجر

 از ای پاره در است مواجه شرعی و عرفی های محدودیت یکسری با فرهنگ حوزه در داخلی تولیدات اینکه به توجه

 گونه تناقض و پارادوکسیکال وضعیت یک در عرفی و شرعی موازین رعایت و خاطبم ذائقه میان جمع موارد

 حجاب و عفاف حوزه خصوص به و فرهنگ حوزه مهم های چالش از یکی امروزه که ای پدیده. است آمده گرفتار

 (.34: 1387 منصوری،) آید می شمار به
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ی ها یریگ جهتی، طبقاتی، مُهر تعلقات اجتماع زاتیتماحجاب به نظام  افتنی وندیپبا 

یی بازنمای برای ا نشانهشد و حجاب به  حکی بر نحوة پوشش زنان گزندی ها سبکی و اسیس

مختلف پوشش در  اشکال نیای جدید، گنجاندن استراتژبدل شد.  زاتیتما نیاهمزمان همة 

 نیچنی راستادر  کهیی بود ها عرصهی از کی نمایسی بود. اقتصادی و اسیسی مند دهیفای ها نظام

با  ها لمیفی زن در ها تیشخصی رایج درآمد. حضور ارهاکی به سیطرة ساز و کیاستراتژتحول 

 جادیای و اجتماعی مربوط به نحوة پوشش طبقات مختلف ها تفاوت شینمای متنوع، ها پوشش

ی متفاوت ها سبکی و اخالقی، اسیسی ها یریگ جهتی از پوشش با خاصانواع  نیب وندیپ

. کردند یمعمل  تر یکلی استراتژ نیاتن در م کهی بودند ا تازهی کیتاکت راتییتغی، نشانگر زندگ

و هم  کرد یمی کار دست داد یمرخ  تیواقعهم آنچه را در  کهی بدل شده بود ابزاربه  نمایس

 برالیلوجه  انگریب نمایس. کرد یمطرد شده بود به سمت خود جذب  تیواقع نیااز  کهآنچه را 

 کهی لذت. 1ی بودریتصونظام  کی حجاب در یباشناسیزی و عرصة بروز و ظهور اسیس تیعقالن

اثرات آن  دیتشدی پدر  تر شیب بلکهسامانة پوشش نبود  هیعل شد یم دیتولی ریتصونظام  نیادر 

 تیمشروعخاطر از  نانیاطم کسبخلق شده،  ریتصاوی حول روانی گذار هیسرمابود. لذت از 

 به میل سیاسیِ اقتصاد وعین با پیوند در را حجاب کهای  ی با سامانههمراهی و گذار هیسرما نیا

 .بود لذت و قدرت مارپیچ این بر تأییدی ،گذاشت می نمایش

 دیجد اشکالو انتشار  ریتکثی عمدة ها کانونی از آن کبه ی زینها  ، دانشگاهنمایس کناردر 

و  شدند یمنابهنجار قلمداد  تر شیپ کهیی ها پوشش شینمای برایی ها مکانپوشش بدل شدند؛ 

ی سطحدو جنس را در  نیبو مناسبات  کردند یمپوشش را نقض  نیشیپ اشکال کهیی ها نییآ

با  کهی بود گفتمانی ها لیپتانسی از آزاد شدن ناشی حدها همه تا  . این2کردند یم فیتعرمتفاوت 

                                                           
 :است شده مطرح سینما در روند این گسترش با مخالفت رد که کرد اشاره هایی ارزیابی از یکی به توان می مثال برای 1

 به. است گرفته سرعت محسوس شکل به ایران سینمای در بدحجابی پدیده رشد که است دهه یک به نزدیک

 ترین ارزان حجاب، گویی. است شلواری و بلوز و موباز زنان ایرانی، های فیلم در غالب پدیده امروزه که ای گونه

 دور با دارند قصد سینماگران از برخی چراکه کند؛ می سنگینی ایران سینمای نشستة برگل قایق در که است کاالیی

 (.77: 1386 زاده، تقی. )دهند نجات ورشکستگی باتالق در رفتن رو فر از را هایشان فیلم ارزش، این ریختن
 :دانشگاه در حجاب وضعیت از است گزارشی زیر نمونة 2

 است نموده کم را تغییرات دامنة ،(شود می گرفته نادیده موارد بسیاری در که) حجاب نامه یینآ با انطباق لزوم گرچه 

 وضوح به دانشجو دختران میان در حجاب کامل پذیرش عدم و انگاری سهل از آشکاری و مختلف های نشانه ولی
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ی ضرورت ادآورو ی نیدی متفاوت از ها فهم امکانی سوژه، آزادیی دربارة ها گزاره دیتول

ی پوشش، راه را بر ادغام گفتمان مد در سامانة پوشش هموار ها تیعقالنبه  دنیبخش تنوع

ی خود و نه الزامات درونی کارهاجامعه از ساز و  تیتبعبر  دیتأکی با مدن. گفتمان جامعة کرد یم

ی وارد اسیسی در مالحظات و محاسبات نسبی، لزوم حفظ فاصله از سوژه را به طور حکومت

ی، بازارِ مصرفی بود به رشد فرهنگ واکنشبستة آن، از جهاتی ی همها کیتکنگفتمان و  نیا. کرد

 اجتماعی مناسبات این با متناسب. ی تازه سربرآوردة سوژهازهاینو  پوشاکدر حال گسترش 

 شناسایی بر داد، می قرار نظارت تحت را سوژه دیبا که شد یم احساس یضرورت جدید،

 در سوژه ادارة هدف،. آورد درمی رایج کارهای و ساز احاطه به را آن و کرد می تأکید نیازهایش

 بود. ریاخ راتییتغاین  متن

ی تلقی اجتماعی ها بیآسی و شاخص فرهنگی، نشانة تهاجم زدگ غربی نماد زمان کهمُد 

ی نیدی و ملبا فرهنگ  وندیپ، در ختیبرانگها را  از انزوا خارج شد. توجه جیتدر، به 1شد یم

. غلبة گفتمان مُد با 2قرار گرفت تیحماتحت « عفاف گسترش فرهنگ»شد و جهت  ریتفس

 نیاتازه همراه شد. در  ریمسی قدرت در ها دندهیی چرخ جا جابهو  روهاین شیآرادر  رییتغ

قرار گرفت،  کاردر دستور  پوشاکی تخصص اتینشریی برپا شد، تهیة ها شگاهینماراستا، 

 ایگو. 3رفتیپذصورت « یملیی مُدگرا تیقوت»ی برایی ها تالشی زندة لباس به راه افتاد و شوها

                                                                                                                                           
 بخشی نمودن آشکار در تعمد چادری، دانشجویان( بدحجابی آن تبع به و) شدن مانتویی فزاینده نرخ: شود می دیده

 نامناسب شلوارهای و مانتو پوشش ها، دست و ها چهره آرایش چادر، پوشش با حتی و آراسته نحو به سر موهای از

 (.3: 1378 زاده، نیلچی)
 :ها روزنامه در شدهنوشته مقاالت عناوین از برخی 1

 .6 و 4 ص ،1373 آذر 1 اطالعات مُدسازان، مقابل در سدی حجاب

 .15 ص ،1373 آذر 6 اسالمی جمهوری استعمار، ریشه بر روئیده انگلی «مد»

 .10 ص ،1368 اسفند 14 اسالمی جمهوری فرهنگی، مسخ برای استکبار های حربه «مدپرستی» و «مُد»
 :کند می پیشنهاد چنین «عفاف فرهنگ گسترش» برای فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبة 14 بند 2

 مدگرایی پیامدهای و اثرات منطقی و مستدل بیان و مدگرایی به آنان رویکرد در جوانان در تعادل روحیه تقویت

 (.62: 1389 صدر،) ملی مدگرایی تقویت و غربی مدهای از کورکورانه تقلید از پرهیز و افراطی
 :پرداخت اسالمی های لباس شوی زندة نمایش از گزارشی ارائة به 16/4/86 در چلچراغ نشریة 3

 نمایش تماشاگران، برای اند چیده صندلی را سکو دور تا دور دارد، قرار صلیب شکل به سکویی سالن سطو... 

 گرفته قرار سکو طرف دو که دری دو از اسالمی پوشش از متفاوت نوع با کدام هر جوان دختر دو: شود می شروع
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تا  کهی عناصری شده بود؛ همان نیدی با عناصر بومی و ملی عناصر نیهمنشگفتمان مُد باعث 

ی مبناسامانه اساساً بر  نیا کهجا ، از آننیای به سامانة پوشش نداشتند. افزون بر راه، نیااز  شیپ

ی در آن همواره مشروط بر بومی و ملعناصر  رشیپذبود،  افتهی نیتکوی نیدیک دغدغة 

 ی بود.شرعشان با حدود  انطباق

گيریجمعبندیونتيجه
واقعاً  ایآ که کردتر مطرح  ها را جدی پرسش نیامطرح شد  تاکنونبا نظر به آنچه  توان یم

 کار، تنها ساز و سرکوب ایآ ارفته است؟ ی شیپ سرکوب سمیمکان قیطرزنان از  کردن محجبه

 ریاخی سه دهة طاست، وقتی دانسته شود  نیچنامر بوده است؟ اگر  نیاتحقق قدرت در 

 نبوده ریپذ امکانی آن برای خارج از گفتمان وجودحجاب از بند گفتمان رها نبوده و  گاه چیه

ی به منتهنحوة پوشش زنان در دهة  کردنزا  مسئله کهاست  نیاآیا جز  ؟گفت توانیم چه است،

 کاست؟ آن هم نه صرفاً ی رفتهیپذبه واسطة گفتمان و در گفتمان صورت آن،  ازانقالب و پس 

ی مختلف ها کانوندر  شهیر کهی متنوع ها درآوردنی از به گفتمان ا شبکه بلکهگفتمان خاص، 

 تولید گفتمان و قدرت داشته است.

ز ی اخاصی متفاوت به گفتمان درآوردن پوشش، به نوع ها شکل نیااز  کدامدانستیم که هر 

ی دولت فراسوبه سامانة پوشش، قدرت به  ها تیعقالن نیاداشت. با ورود  هیتک تیعقالن

 لیتقل قابل گرید قدرت کهآن جهینتگرفت.  ی منتشر را به خود میقدرت شکلو  افتی یمگسترش 

گذاشتن بر خود و  ریتأثی پدر  کهداشت  حکومتی از نوعداللت بر  شتریببه دولت نبود و 

در  شد یمگونه بر افراد اِعمال  نیا کهی قدرتی مختلف بود. ها وهیشرفتار به  تیهدا، و گرانید

، حجاب بیترت نیبد. داد یمو خود را در آنها جا  کرد یمی روزمره رسوخ زندگتجارب متنوع 

ی، خانوادگی در مناسبات گاه هیتکو  افتی یمارتقا  انیعری اسیستجربة  کی فراتر از یزیچبه 

 .کرد یم دایپی اجتماعی و مراودات قاخالی ها قضاوت

                                                                                                                                           
 و کنند می کوتاهی مکث رسند می هم ارکن. است خارجی های مانکن شبیه کامالً فیگورهایشان. آیند می بیرون است

 حرکت صلیب انتهای سمت به هم با و گردند برمی و ایستند می دوباره. روند می صلیب طرف یک به کدام هر بعد

 نوبت بعد و شوند می خارج اند شده وارد که دری مخالف در از و گردند برمی و کرده مکثی دوباره جا آن و کنند می

 .است دیگر مسیری

 .253 شماره تیر، 16 چلچراغ، ،«من سرزمین زنان جشنواره» ،1386. دنا شی،درف
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 ای جیرااگرچه در تصور  کهی دانست عناصری از آن کرا باید ی« یبدحجاب»در همین راستا، 

ی حجاب ها استیسرا داشت و نزد مخالفان « یشرعحجاب  تیرعا عدم»ی معنای، رسمگفتمان 

آن، چه در مقام نظر  کارکرد نیتر مهم، اما شد یم ریتعب حاکمبه مقاومت زنان در برابر قدرت  زین

ی در مقام نظر، بدحجاببود.  ها ینابهنجاری ارتقا، ادغام و دیتولو چه در مقام عمل، تداوم چرخة 

یی متفاوت داشته باشد و در مقام ها داللت توانست یمی راحتبه  کهبود  کشداری آن قدر اصطالح

هم به  کهنیا. خالصه ندنک رییتغآن  قیمصاد که آورد یمرا به وجود  امکان نیاهمواره  زینعمل 

آن مصداق  ای فیتعر نیا که کردادعا  شد یم شهیهمی عملی و هم در سطح نظرلحاظ 

ی موجود ادغام شود. کارهادر ساز و  دیبا که/هست ستینی ا سوژهی، الزاماً همان بدحجاب

و هم  کرد یم ریپذ امکانشدن پوشش را  هم چندریختی کهی را داشت گاه هیتک حکمی بدحجاب

ی قدرت توسط مرزهاشدن  ، با مبهمگرید. به عبارت رساند یمی ارشدن سامانة آن ی به بهینه

و  ها یتکنولوژو  ها کیتکن شیپاالبه اصالح و  که کرد یم دایپرا  امکان نیا زینها، دولت  سوژه

 ها بپردازد. در گفتمان رییتغ

ی پدر  کهگرفت  دهینادی را اسیسی تینعقالتکوین و توسعة  توان ینمرسد دیگر  به نظر می

ی سه دهة ط کهی تیعقالناست.  افتهی ادارة زنان، حول حجاب سامان یبراوقوع انقالب و تالش 

ی براو به صحنه آورده است؛ برای مثال، گاه تالش  کرده دیتولی را متفاوتی ها گفتماناخیر، 

 کهان درآورده، گاه جنگ بوده حجاب را به گفتم کهبوده است  نیشیپ میرژی ها نشانهمحو 

ی قرار داده، گاه گفتمان بیتعقو شهادت تحت  ثاریای مربوط به ها گزارهبا  وندیپحجاب را در 

ی دانشآوردن  به فراهم لیم کهی خاص آن بوده ریپذ نظمی در وقوف بر سعو  تیجمعی دگیچیپ

ده، گاه هم نگرانی از اثرات ی دربارة آن منجر شعلمگفتمانی  دیتولو به  کردهاز حجاب را زنده 

ی را سبب فرهنگگفتن از آن در قالب گفتمان تهاجم  سخن کهی مولّد حجاب بوده ها یتکنولوژ

حجاب  کهی و بعدتر، گفتمان خُردتر مُد بوده مدناواخر هم گفتمان جامعة  نیاگشته است و در 

 نیهمدر متن  حجاب کهنیامسلّم است و آن  زیچ کاست. در هر صورت ی کردهرا احاطه 

 .سرکوبی کارهااست و نه به واسطة ساز و  کرده دایپیی اجرای تیواقع کهها است  گفتمان
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