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شود و خبر از شروع  انداز می طنین »بوی ماه مهر«    ی هر سال در روز اول پاییز، ترانه

زیبا و شورانگیزِ بوی   ی ساله، ترانهماهِ مهر، دخترکان هفتهای  دهد. صبح مدرسه می 

شود و به خانه که می   وزرپوشند و نیم هاشان را می ماه مهر در گوش، مانتوها و مقنعه

هایی ها در مدرسه الفبا را از روی کتاباندازند. آن دور میگردند، آنها را با کالفگی به برمی 

می ا یاد  تصویری  هیچ  که  آنگیرند  در  زنی  موی  هفت ز  نیست.  پیدا  برای ها  سالگی 

دختران کوچک ایرانی، آغاز اعالم رسمی این واقعیت است که موی زنان، تابوِی جدی 

 اجتماعی است و باید پوشانده شود.  -سیاسی

از سه نسل »فرهنگ حجاب، رخداد مهمی پیش   ی سازی« در زمینهاکنون پس 

، با نهایت وسواس سیاسیآمده است. دو نسل از فرزندان انقالب که با ایدئولوژی اسالمِ  

ها اند. دختران، روسری های شهرهای مختلفپرورش یافتند، درحال فریادزدن در خیابان 

ای آنها  کنند و پسران برزنند، موهای خود را عریان میهای خود را آتش میو مقنعه 

به استیصال بزرگی ساله در بعدازظهرهای ماه مهر،  کشند. کالفگی دختران هفت هورا می 

 شده است.تبدیل 

در هر دو سوی حکومت و اپوزیسیون، در بررسی علل و مظاهر   های رسمی رسانه 

ب رخداد،  پایهطور عجیبی همصدا شده هاین  بر  را  این خیزش  منطق  تا  حجاب   ی اند 

باجباری صورت را ه بندی کنند.  او ماشه حرکت  خصوص که مرگ یک زن و حجاب 

گذرم که روشن است گفتمان آنها در می های رسمی حکومتی درکشید. از منطق رسانه 

گری غربی،  بندوباری و الابالیحجابی با بی برخورد با پدیده چیست: مترادف دانستن بی 

توطساده  براساس  ماجرا  کل  این هم ساده  ی ئه سازی  از  یا  براساس دالنهدشمنان  تر، 

 های اجتماعی!  تحریک و تشویق این یا آن در شبکه

های اپوزیسیون نیز سعی دارند ماجرای حجاب  های حکومتی، رسانهعالوه بر رسانه  

را   زمینه بهاجباری  از  فارغ  اجتماعی،  مسئله  یک  آن   -اجتماعی  ی عنوان  سیاسی 

دانش    ی دهنده انتقال های دمکراتیک، و با این فرض که  ها با ژست آن  بندی کنند.صورت

دم ارائهوسیاسی  خیال  به  هستند،  دنیا  روز  میز   ی کراتیک  خیزش،  یک  به  رهنمود 

کنند که در خیابان برپا شده و قرار است حکومت با معترضان  ای را ترسیم می مذاکره 

 نهایت به توافق برسند. بر سر حجاب، به کشمکش پرداخته و در 
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بندی و  در صورتدر مقاالتی  ، هر دو  زمانه  سی و رادیوبی به عنوان مثال، رسانه بی 

دانند. محمدرضا نیکفر در یادداشتی در رادیو  تحلیل، مسئله را دعوایی بر سر حجاب می 

با بی  سی فارسی، هر دو معتقدند که رخداد از  بی زمانه و نیره توحیدی در گفتگویی 

تجربهحج به  توجه  با  دو،  هر  زعم  به  است.  حجاب  سر  بر  دعوا  و  شده  شروع   یاب 

های »کالسیک« پیشین، معترضان باید بر سر یک موضع بایستند تا دستاورد جنبش 

جنبش  الگوی  نظرداشتن  در  با  آنها  باشند.  داشته  در مشخص  که  کالسیک  های 

معترضان بر یک خواسته پای های غرب بررسی و فهم شده، و در آنها معمواًل  دانشگاه

دادن به گشت ارشاد، فشرند، براین تصورند که موضوع رفع حجاب اجباری و پایانمی 

تواند دستاوردی برای تن دادن به آن است و می  ی ای است که حکومت آمادهخواسته

کراتیکِ انتخاباتی معیار، ومعترضان باشد. به شرطی که معترضان بر اساس عقالنیتِ دم

 مشخص، و نه بیشتر، اصرار ورزند.  ی ر یک خواستهبر س

آمده و مشاهدات تبارشناسی موضوع حجاب در ایران و دقت در روند رخدادِ پیش

موضوع حجاب در ایران، این واقعیت را یادآوری   ی زیسته  ی میدان کنش و نیز تجربه

عنوان در ابتدا به    1401کند که درست است که موضوع حجاب در خیزش شهریور  می 

 - سرعت شکلی نمادین پیدا کرد. نمادی از یک وضعیت سیاسی هماشه عمل کرد، اما ب

زن ایرانی را تنگاتنگ   ی روانی که برای چهار دهه زیست روزمره  -اجتماعی و اخالقی

ب اما  شروع  ارشاد  گشت  و  امینی  مهسا  از  خیزش  این  است.  زده  به  ه رقم  سرعت 

کنم نشان این وضعیت، سعی می  در زیر با مرور ای خود تفسیر شد.های زمینهموقعیت 

روانی، اجتماعی و سیاسی خود است    -های اخالقیدهم که حجاب نمادی قوی از زمینه

 ای قابل مذاکره. و الزم است به عنوان نماد به آن نگریسته شود و نه موضوع مطالبه 

 

 اجتماعی حجاب زن ایرانی  -وضعیت سیاسی
ساز زنان شد. از آن زمان تا به اسالمی، حجاب تبدیل به پرچم هویتبا آغاز انقالب  

امروز، گویی زنان هر روز پرچم اعالم تعهد و گرفتن تأیید نسبت به ایدئولوژی حکومت  

کراوات و سبیل،   هایی در ظاهر )مانندکشند. گرچه مردان هم با نشانه را به دوش می

ادند که به کدام ایدئولوژی سیاسی وابستگی  دریش و جای مهر و ته ریش و...( نشان می 
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دارند، اما زنان بیش از مردان، با پوشش خود تحت فشار بودند تا هر لحظه موضع خود 

ایدئولوژی حکومت، اعالم کنند. حجاب، نحوه و کیفیت رعایت و حتی  با  را دررابطه 

 د.  کراندازه و رنگ آن، عقیده سیاسی و تعهد ایدئولوژیک زنان را افشا می

های گشت ارشاد، در هیچ دولتی پس  انقالب اسالمی تا ون  ی های کمیته از پاترول

از انقالب، مراقبت از رعایت حجاب زنان متوقف نشد. حقیقت نزد حکومت بود و این 

ای حقیقت را به گوش زنانِ نافرمان فرو نظام اسالمی بود که موظف بود به هر شیوه 

راه راست  و باید به    بود  خوردهفریب  کرد موجودی میرعایت ن  احجابش رکند. زنی که  

که تنها نزد مؤمنانِ به حکومت اسالمی محفوظ است، هدایت شود. عالوه بر  حقیقتو 

ز مجبور زنان در پیشگاه نهادهای مختلف اجتماعی مانند خانواده و مدرسه نی ،حکومت

گویی اخالقی بر سر حجاب بودند. آنها هم در سطح جامعه و هم در سطح به نوعی پاسخ 

برای نحوه بودند  اثبات   ی نظام سیاسی محبور  و  باشند  پوشش خود همواره پاسخگو 

لباس که  یا  کنند  بودن  مناسب  بر  اصرار  و  استدالل  این  است. گویی  شان »مناسب« 

مهسا    درگذشتهم پایانی ندارد. این روزها پس از  نبودن پوشش، پس از مرگ یک زن  

از بحث لباس زن امینی، یکی  ثابت شود  این است که  های جاری جامعه و حکومت 

جوانی که کشته شده، هنگام جدال به سوی مرگ، مناسب بوده یا نه. چه تصویری از 

دانند به ف می تر که پدر و مادر داغدار مهسا امینی خود را موظتر و دردناکاین تلخ

 دنیا توضیح دهند که لباس مهسا »مناسب« بوده است!  ی همه

هاست از نظر اخالقی، حجاب تبدیل به معیار سنجشِ حقیقت و دروغِ زندگیِ سال 

حجاب/ باحجاب و اصرار بر آن، مفهومی بی   ی یک زن شده است. ساخته شدن دوگانه 

محجبه، زنی    کرد. زنحکومت تعریف می»زن محجبه« را زنی حافظ منافع جامعه و  

ای کرد و حجابِ رها و آشفته دوست و اخالقی بود و زنی که موی پریشان میخانواده

بند نبود. زنی که داشت، البد در مراودات اجتماعی خود به هیچ اصول اخالقی هم پای 

 نظام  شد، از سوی نمایندگانِمورد تأیید جامعه و حکومت ظاهر می  با حجابِ نسبتاً

سرعت  هآورد و زنی خالف آن، بدست می هسیاسی و از سوی جامعه، اعتبار اخالقی ب

های رسمی و داد. یکی از موضوعات مهم در شبکه اعتبار اخالقی خود را از دست می

بی  تصاویر  افشای  سیاسی،  یا  اجتماعی  ناگهان غیررسمی  بود.  ایرانی  زن  حجاب 
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به    شد که اوافتاد، مشخص می جامعه می   ی الکننده های برم درموقعیتی، زنی گیرِ نگاه 

کند  صورت علنی باحجاب است یا ترویج حجاب میه بند نیست، بایدئولوژی حکومت پای 

ها در کند! در تمام این سال حجاب است و البد »آن کار دیگر« هم می اما در نهان بی 

می  افشاگری  چنین  دام  به  زنی  که  ازصورتی  را  او  حکومت  امتیازاتِ    افتاد،  تمامی 

عنوان زنی متظاهر، دروغگو و کرد و از سوی جامعه نیز به اش محروم میآمدهدست هب

اخالقی بر مبنای حجاب،   -گیری سیاسیگرفت. مچدوچهره مورد لعن و نفرین قرار می

گذشته رقم زد: سرنوشت آزاده نامداری، مینو خالقی    یاتفاقات بسیاری را در چند دهه

هایی از چنین فضایی است. زنان و زنان منسوب به مقامات سیاسی و مذهبی، تنها مثال 

گرفتند. زنان در طور مرتب با لباسشان مورد قضاوت قرار می ه در سطح زندگی روزمره، ب

   افتادند.حجاب گیرکرده بودند و همچنان برای آن گیر می

شناسانه و یا حتی نوعی ضرورت بدین ترتیب پوشش زن ایرانی، نه یک امر زیبایی 

تا  او  بلکه پوشش  بود.  برای حفاظت بدن در مقابل محرکات محیطی  انسانی  زندگی 

را رقم مینشانه سطح   او  یافت که داوری اخالقی در مورد  ارتقا  را  ای  این داوری  زد. 

ذهنی    -و باعث شدند که موضوع در سطح روانی  کمابیش جامعه و حکومت ساختند

به   یا عینی نسبت  ایرانی، همواره در واکنش ذهنی  یابد. زن  نیز گسترش  ایرانی  زن 

می لباس  اساساً  دیگری  را  شخصی  راحتی  براساس  پوشیدن  لباس  حس  او  پوشد. 

 شناسد! نمی

تک  تکبرم و از  من در اینجا و در این تحلیل بارها عبارت »زنان ایرانی« را بکار می 

دانم چنین داوری کلی نه مرسوم و نه مورد زنم با وجودی که می زنان ایرانی حرف می 

است. اما به زعم من، زنان در هر دو سو، چه آنان که های اجتماعی  پذیرش در تحلیل

موضوع حجاب  گرفتار  هردو  نبودند،  که  آنان  و چه  بودند  وفادار  ایدئولوژی حاکم  به 

دغدغهبه یک  می   -ذهنی  ی عنوان  که  زنانی  همان  بودند. حتی  روزمره  پذیرند عینی 

گام ظاهر شدن در دارد، هنمی حجاب همچون صدفی است که گوهر زن را در خود نگه

شان شریکند که روانی با زنان دیگر هموطن  -ذهنی  ی هرگونه جمعی در این دغدغه

 نگیرند.   چه بپوشند که مورد واکنش منفی جامعه قرار

 



  

 
 

 های روزمره تا استیصالحجاب، از کالفگی 5

 حجاب   یزنان در زمینه  یهای روزمرهمقاومت و سیاست

ای، از سه  زنان برای مقاومت در برابر چنین وضعیتِ پیچیده   ی های روزمره سیاست  

وسواس و  ریز  تغییرات  است:  نبوده  خارج  تنحال  لباس،  در  و گونه  دروغ  به  دادن 

 و مهاجرت.  ،دوچهرگی

ب به اجتماع و  بیشتر  با رشد تحصیالت و آگاهی هبا ورود  های اجتماعی، خصوص 

حجاب کردند تا هم رعایت آن را برای خود   ی زنان شروع به دستکاری در شکل و اندازه

تک تکامن ایدئولوژی رسمی حرکت کنند.    ی تر و دلپذیرترکرده و هم در حاشیه شدنی 

بخشی به پوشش را پی تنوع   ی هروزمرزنان ایرانی در طول بیش از چهار دهه، سیاست  

شکل چادر و نیز در   ها در تغییرات طرح و. حتی زنانِ مؤمن به حکومت، سال ند گرفت

و هماهنگ زیباتر  و  آن  نگهداشتن  با سایر بخشفرمِ  آن  های پوشش خود، تر کردن 

ها رنگ و طرح روسری و مقنعه ها مدل مانتو و چادر، ده شرکت کردند. زنان ایرانی ده 

 خود تجربه کردند.  ی را در زیست روزمره

کردند حجاب گرفتار ه تصور می اندیشانِ نظام اسالمی کصالحبرخالف بسیاری از   

پذیر تواند در همان چارچوب نیز تغییراتِ مناسبِ تحملشناسی است و می مُد و زیبایی

دهد تغییرات حجاب، زنان ایرانی نشان می   ی زیسته  ی برای حکومت را بپذیرد، تجربه

شناختی،  زیباییکه دستخوش تغییرات مُد و لباس باشد و براساس معیارهای  بیش از آن

که در غرب مطرح است، تغییر یافته باشد، یک امر سیاسی و موضوعی همواره  چنانآن

همه، دیگر هیچ زنی را در ایران  سیاسی بوده است. با این  -حاضر در مباحثات اجتماعی

اندازه و شکل حجابی را رعایت کند که در امروزی نمی توان یافت که همان رنگ و 

اعالم   های مربوط به حجاب، پس از انقالب تعیین و به ادارات دولتیلاولین دستورالعم 

تک زنان ایرانی، در سطح سیاست زندگی روزمره، بر سر تکها  شد. در طول این سال 

بزرگ و فراگیر حجاب، در حال    ی میز مذاکره  با موضوع  با حکومت و جامعه  بزرگی 

 .  دهی و امتیازگیری بوده استگو و امتیاز وگفت 

تر از قبل پوشیده، چادر هر بار زنی رنگ روسری خود را عوض کرده یا مانتوی کوتاه 

اش را سرکرده، هر بار با آرایشی دقیق، چادر دوزی شده از سر برداشته، یا چادر سنگ 

بار روسری رنگی زیرچادر میدارش را به تن می آستین  پوشید، هر بار مانتو  کرد، هر 
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که    کرد، هر بارر بار جنس و شکل بستن شالش را عوض می کرد، هکوتاهی به تن می

ها و... او با چشمان ها، رنگها، نقش ها، سرآستینشد؛ دکمهچیزی از مانتو کم و زیاد می 

تیزبین خود، در حال رصد واکنش اطرافیان و سنجش رضایت نظام حاکم و جامعه، از 

این تغییرات با    ی ارشاد بود. همهخانواده تا محله، مدرسه، همکاران، حراست و گشت  

زن ایرانی از همه طیف، در برخورد و برهم زدن   ی گونه، آزمون روزمرهجزییاتی وسواس

ای بود جامعهشکلی ایجاد کند، نیز در برخورد با  خواست هم قواعد حکومتی بود که می

ت و اگر زنی  دانسرعایت یک پوشش خاص مرتبط می   ی که اخالقی بودن زن را به نحوه 

دانست چون با پوشیدن لباسی  گرفت زن را مقصر می در خیابان مورد تعرض قرار می

 نامناسب، به متجاوز، چراغ سبز نشان داده بود!

مرور به عالوه بر این تغییرات ظریف و تدریجی در لباس و پوشش، چند نسل از زنان  

ها و مختلف، برای پنهان ماندن نسبت های  ها یاد گرفتند که در موقعیت در طول سال 

ایدئولوژیک فرمتعهدات  به  شخصیت  شان،  از  نوعی  و  دهند  تن  حجاب  رسمی  های 

به نمایش بگذارند. ونامنیت   ی هدوگان های گشت ارشاد همواره مراقب  آور را از خود 

 زن ایرانی همچنان پایدار بماند.  ی بودند تا این دوچهرگی و زندگی دوگانه

های مانتوها و چادرهای متعدد برای موقعیت   این شخصیت دوگانه و بلکه چندگانه 

مختلف الزم داشت. ذهن زن ایرانی قبل از ورود به هر فضای اجتماعی، در هر سطحی،  

دقت و از  ه همواره مشغولِ سنجشِ میزان رواداری آن محیط نسبت به حجابش بود. او ب

سنجید و سپس رنگ و طرح حجاب  وارد شود، میخواست به آن  قبل، محیطی را که می 

انتخاب می  برای خود  را  برای آن موقعیت  از چادرها،   کرد.مناسب  پر  زنان  کمدهای 

روسری  شال مانتوها،  مقنعهها،  و  موقعیت،  ها  با  متناسب  لحظه،  هر  که  است  هایی 

توان آن می گذرم که در  شوند. در اینجا از بحثی درازدامن درمیدستچین و پوشیده می 

 ی نشان داد چه اقتصاد و چه رانتی، چنین مصرف وسیعی را برای زن ایرانی در حوزه

 زده و ممکن کرد.  حجاب رقم

اند، بپرسید یا از زنانی که رفتند،  مانده راه حل سوم مهاجرت بود. چه از زنانی که  

خاطر ه ان است. زنان بها و دالیل اصلی مهاجرت زنان از ایرآزادی پوشش، یکی از انگیزه 

باالبردنِ قدرت انتخاب خود در پوشش و برای رها شدن از میان یک تور بزرگِ قضاوت 

اخالقی برمبنای حجاب، که در آن گیر افتاده بودند، از ایران مهاجرت کردند یا به فکر 
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روانی حجاب -نشست اخالقی  طور که گفته شد ته . گرچه همانو هستند  مهاجرت بودند 

تواند با تغییرات سادگی نمیه آن برای یک زن ایرانی، چنان عمیق است که ب  یغهو دغد

جغرافیا از بین برود و به وضعیت انسانی خود نزدیک شود. چه بسا زن ایرانی پس از  

مهاجرت یا سفر، همچنان در قضاوت اخالقی مبتنی بر حجاب گیر افتاده باشد. کافی 

خاطر حجاب به تبعید رفتند، مهاجرت کردند ه ه باست گوش بسپاریم به روایت زنانی ک

عکس همچنان  می و  خانواده  برای  را  خود  باحجابِ  به  های  را  خود  تعهد  تا  فرستند 

های خانواده نشان دهند، یا کافی است گوش بسپاریم به روایت آنها که در سفر  ارزش

ر کشور دیگر،  نگری مراقبند تا با شکل نامناسب پوشش دبه کشورهای دیگر، با آینده

بی عکس  موقعیت حجابهای  و  نشود  دست  به  دست  و  برمال  اجتماعی شان  های 

 شان پس از بازگشت به میهن، به خطر نیفتد.  آینده

 

 اکنون، زن ایرانی، میدان 
ماه  با  در  و  ارشاد  عملکرد گشت  نقد  در  اجتماعی  فشارهای  افزایش  با  اخیر  های 

خشونت در برخورد با زنان، گفتمانِ حقیقت و راه کارگیری زور و  هافشای تصاویری از ب

راستِ حکومتی برای زنان، به گفتمانِ قانون تغییر یافته است و به تعبیری به گفتمان 

رسد پس از گذشت  به نظر می   .قانون تنزل پیدا کرده و از آسمان به زمین افتاده است

هم چرخش حکومت در م  ی بیش ازچهار دهه از انقالب اسالمی، گفتمان قانون، نقطه 

طور رسمی امر اخالقی را تبدیل به امر قانونی  ه چرخشی که ب  ی باب حجاب است. نقطه 

کرده و »زور« را به جای »تنبه و ارشاد« نشانده است. وقتی صحبت از قانون و تعزیز  

دهند. فقط یک اشتباه  خوبی نشان می هها خود را بو سرگیجه  هاشکاف   در میان باشد،

 ها ظاهر شده و برمال شود.گسل ی است تا همهکافی 

دروغ و دوچهرگی هستند   ی زنان و دخترانِ خیابان، این روزها درحال دریدنِ پرده

دروغی  را  حجاب  آنها  کرد.  تحمیل  آنها  به  نسل  سه  برای  حکومت  و  جامعه  که 

برپا   هاهایی که در خیابانکنند. آتشخود قلمداد می  ی تکرارشونده در زندگی روزمره 

ایرانی است. نسل شود، آتشِ سوزاندنِ دوچهرگی و چند می  شخصیتی در زندگی زن 

پنهانش را ندارد تا برای آشکارسازی   ی هچهرکردنِ آن  رسمی  ی جدید زن ایرانی، دغدغه
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نباشد. آنچه خشم آن مذاکره و مبارزه کند. او می  خواهد دیگر دوچهره و چندچهره 

، استیصالی است که در ارتکاب   راه با آنها پسران جوان را رقم زدهزنان جوان ایرانی و هم

آزاده انسان  هر  به  می دروغ  دست  هستی ای  سؤال  این  و  پیش  دهد  در  را  شناختی 

گذارد که زندگی چقدر ارزش دروغ گفتن، دروغ شنیدن، دروغ رفتارکردن و ادامه می 

چنین شکافِ وجودی ایستاده باشد، هرگونه   ی دادن به دروغ دارد! وقتی انسانی بر لبه 

 تالش برای امتیازگیری و امتیازدهی، تالشی واپسگرایانه خواهد بود.

وجودی خود،   ی جهانی و نیز با تجربه   ی مدد ارتباطات گستردهبهزن جوان ایرانی  

 ای خود رسیده است. او دارد میدانِ بازی را که دیگران به درکی از زیستِ خاورمیانه 

دورافکندن آن، هزند. او سوگوارانه با بریدنِ موی و بهم می به اند،  برایش طراحی کرده

دهد. با سوزاندن آمیز جلوه میزند که موی زن را تحریکمنطق میدانی را بر هم می 

ذهنی   ی ه دغدغزند تا شاید بتواند از این  پا چرخ می شال و روسری، در خیابان سبک

 کننده رها شود.کالفه

غصه  ایرانی،  جوان  پسرانِ  و  دختران  توییتر،  در  روزها  عمیقاین  و های  را  شان 

نویسند های کوتاهی می اجتماعی و روانی خود را در جمله  - های سیاسینشست رنج ته

و مرگ مهسا امینی برایشان مهم است.    1401تا بگویند چرا خیزش شهریور و مهر  

عمر، درکشوری   ی ه میانآورم که روزی در  زنی را به یاد می  همراه با آنان، رنج عمیق

اش را داد. بعد در را بست و سادگی درِ آپارتمانش را باز کرد و پاسخ همسایهه غریب، ب

ناشناخته  با حسی  بار  اولین  برای  ناباورانه،  او  به تلخی گریست.  نیم ساعت پشت در 

بود؛ راحتی روانی در موقعیت   به دیگران، بی روبرو شده  آنچه   ی دغدغهو در واکنش 

    پوشیده باشی! 

 


