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  هو ب است معاصر ي و فلسفيفمينيستآشناي   هاي دغدغه يكي ازعليه آنان زنان و خشونت ي  مسئله ي بارهدر بحث

اين است.  شدهبدل ما  فرهنگي در دوران كنونيو اجتماعي  ،سيسيا نفعاال ي همحورهاي اصلي مبارز از كيي

مختلف در باب قدرت، كنترل و سركوب   هاي نظريه ها و طبقات، با ارجاع به واقعيت اجتماعي و تاريخي اليه بحث

رغم  بهاما  .تلفي نگريسته استهاي مخ ساحت به ،خشونت يِشناستبار برايخود و در تالش  گيرد را به چالش مي

هاي  ضعفهنوز ، هاي عيني ه با داللتهمواج در آنهارسد كه  در اين حوزه، به نظر مي وجود مباحث تئوريك غني

و  زن شرقي ي هيستدر خصوص زندگي ز انضمامي تاريخيِهاي  پژوهش نبود كه معلول دناي دار مشخص و عمده

 ،زيستي زن ايراني  هاي تجربه از عيني و رمزگشاييهاي  پژوهش نبود اشاره به هرچند .ستا  خصوص ايراني به

اما در  ،استثمار و خشونت عليه زنان نيست  هاي سرچشمه يافتنِ براي شده نظريات مطرح ها و تالش معناي انكار به

اي كه  گونه است، به عام و كلي تقليل يافته يه امرب صرفاً يادشدهستم  ،معين تاريخيانضمامي   هاي يافته نبود

هاي  به داللت ستم نيز مانند هر هستي اجتماعي خشونت و چراكه ،داشتموشكافانه نخواهد واكاوي  ديگر توان

   ت.زماني خويش وابسته اس و مكاني

زن ايراني عقب  ي هزيست  هاي هدفمند و دقيق تجربه نه تنها از توصيف و تببينِسمي ر تاريختاكنون  ،شك بي

و  ،ناتوان بوده شان نيز بر اساس شرايط تاريخي معين تكوين استثمار زنانبراي  داليل نظري ي هاز ارائ بلكه ،مانده

بر اساس  آن گيري شكل  هاي داليل و ريشه مراتب جنسيتي، فهم سلسله برايضرورت نوعي تبارشناسي  ،رو از اين

   شود. مياحساس  ايران ي هجامع سياسي زنان در و موقعيت اجتماعي

 ي زنجيرهاييينامر  هاي بر حلقهو نورتاباندن  ستم كشف سازوكارهاي پنهان اينترين هدف اين نوشته  مهم

ت ماهوي از غفل سعي در تقليل حجاب اجباري به امري فرماليستي دارند تا با ي،رويكرد حقوقي ليبرال كه با است

نسبت جايگاه  عالوه براين، .ها جا دهند معلول ي هها را در ساي علت ش،ا اقتصادي و زنانه و كاركردهاي سياسيتن 

فلت نسبت به حجاب اعتنايي و غ بي اجتماعي،  هاي بات كنوني زنان در باب حقوق برابر، آزاديبا مطال چپ نفعاال

   ماند. مي يست كه تا آخر بر جاا پرسشي جايگاه فعلي چپ در پيشبرد جنبش زنان، ،اجباري و در يك جمله

  گمشده ي هحلق
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زنان را به   هاي و جنبش مينيستي بودهف  هاي جنبش ي رو كه از ديرباز محل مناقشه پيشستين چالش خن

از كدام گروه از  دقيقاً ،كنيم ميصحبت  ست كه وقتي از زنا اين ،و ماركسيست تقسيم كرده ليبرال  هاي فمينيست

دست و كلي  هويتي يك زنان را ذيل ي ههم ،كساني جنسيتيي هبا استناد ب نتوا مي ياو آ ؟زنيم ميحرف  زنان

  سخن گفت؟ تمامي زنان عليه تعبير خشونت واحدي ازگنجاند و 

هاي متعددي ايجاد كرده  جايگاه ،سرمايه و بازار منطقِ تكيه بر با جامعه، شرايط مادي توليد و بازتوليد ي هيوش

گيري نوعي  امري كه به شكل اند، تملك بر ابزار توليد بوده تملك يا عدم وامدارِ هميشه شان كه هويت است

زنان نيز از اين قاعده مستثنا  در اين ميان، است. انجاميدهتوليد اجتماعي مشاركت در  ميزان ندي بر اساسب طبقه

  اند.  شدهتقسيم  ياقتصادي، به طبقات مختلف  هاي تعلق به هركدام از اليه و بنا به تعلق يا عدم اند نبوده

بورژوا  /در ميان زنان پرولتر بندي شان، بر اين دسته الباتدر نقد صريح خود به زنان بورژوا و مطلوكزامبورگ رزا 

سر به راه در   هاي مانند بره ،يأدر صورت اعطاي حق ر حتي دانست كه ميها را كساني  و آن كرد مضاعف تاكيد

اجتماعي قلمداد كرد كه  ي هبدن  هايِ انگل را ها و حتي آن روند ميكار و مذهبي به هرز  افظهاردوي ارتجاع مح

  ند.ا كشي طبقاتي تر و هارتر از مزدوران سلطه و بهره خواهان يك زندگي خشن

تداوم  ي هچراكه وسيل ،كنند ميكشي و بردگي كارگران دفاع  زنان طبقات مالك هميشه متعصبانه از بهره«

از نظر  ،طبقات استثمارگرزنان كنند.  ميها دريافت  مصرف خود را غيرمستقيم از آن حيات اجتماعي بي

دهند و تنها عملكرد اجتماعي آنان، تكثير  مياقتصادي و اجتماعي، بخشي مستقل از جمعيت را تشكيل ن

 »طبقات حاكم است. در مقابل زنان پرولتاريا از نظر اقتصادي مستقل و مانند مردان براي اجتماع مولدند.

  .) ٣١٩:  ١٣٩٦، هايي از رزا لوكزامبورگ هگزيد(

  

 كردپرده برداشت و تاكيد  از منافع متضاد زنان پرولتر و بورژوا ،روند توليد اقتصادي به جايگاه زنان در با استناد وي

  .شود مييري سيراب ذناپ اد و آشتيمتض  هاي يشهر آبشخور آنان از  وجود مطالبات واحد، خواست كه حتي در صورت

هاي ضعيفي  شود، ايدئولوژي محض گروه ميكه از سوي زنان بورژوا مطرح  ميها هنگا خواست برابري زن«

به حقوق سياسي نياز  ن زنان و مردان. اما زنان پرولتراز تضاد ميا است مادي، شبحي  هاي ست بدون ريشها
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د و به همان ترتيب براي سرمايه جان نكن ميزيرا همانند كارگر مرد همان كاركرد اقتصادي را اجرا  ،دارند

در مغاكي  عميقاً شان سياسي  هاي و خواست دنشو ميبه همان ترتيب مكيده و سركوب  انش ند و خوننك مي

نه در تضاد بين زن و مرد  ،كند مياستثماركنندگان جدا  ي هاستثمارشوندگان را از طبق ي هريشه دارد كه طبق

  )٣٢٣(همان،  بلكه در تضاد بين كار و سرمايه.

  

زنان  در وجوه تمايز و تفاوت تكيه بر و ،پرولتر وبورژوا  طبقه شان به دو تبندي زنان و مطالبا ن تقسيماياگرچه  اما

 ي هاما در عرص ،داردبه تضاد پنهان منافع و تعارض طبقاتي انكارشدني اشاره شان،  طبقاتيصرف تعلقات  بر اساس

ها را از ائتالف گسترده و  آنو  شود ميعظيم زنان منجر  ي هبدندار ميان  ريشه به نوعي گسست جدي وعمل 

  هآن بتوان ب ي هواسط كه به يهاي چپ در يافتن ميانجي نفعاال عدم همراهي .كند ميتوان شان نا ادغام مطالبات

انسداد به نوعي  اقدام كرد، منجر مبارزه عليه ستم طبقاتي جنسيتي افتن ساحتي مشترك براي مقاومت وي

نيز از اين مبارزات زنان در ايران . شود ميعليه سلطه و سركوب زنانه  و اعتراض همبارز ي هانضمامي در عرص

، و با مطالبات سوسياليستيمتعلق بوده به اردوي ليبرال بورژوا  گفتمانياز منظر همان ابتدا  و از نيستانشقاق مبرا 

   .نداشته است همخواني

  نهضت زنان در ايران  هاي ريشه

گيري انقالب مشروطه جستجو كرد. رخدادي كه به  توان در روزهاي شكل ميمبارزات و نهضت زنان را  ي هريش

  .انجاميدواقعيت اجتماعي ايران  ي هشان در عرص وضعيت فرودستانه اززنان و آگاهي  ي هبيداري بخشي از بدن

اند. اگر اين  ترين) زنان جهان شده ترين (اگرنه راديكال مترقي ،به بعد، با يك جهش ١٩٠٧زنان ايران از "«

اين جمالت از دهان  "است.قيقت محض ح سازد، چه باك، زيرا ميسخن تصورات صدها ساله را دگرگون 

سهم زنان در انقالب مشروطه و  بارهحكومت ايران در ي همستشار امريكايي مالي ،مورگان شوستر

شبه  يك" ناچيز ي هايران كه با تجرب ي هاو، زنان محجب ي هده است. به عقيدبو ها آنهاي مترقي  خواست

كاري كردند كه  ،"هاي زنان و سخنگو در مباحث سياسي شدند سس باشگاهؤنويس، م آموزگار، روزنامه

  ) ٢٣٣: ١٣٨٥(آفاري، . سال براي آن وقت صرف كرده بود ها و شايد صدها نهضت زنان در غرب ده
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نع ازدواج دختران زير پانزده سال و م ان كه حول دسترسي به آموزش،زن اتاصلي اعتراض  هاي قع ريشهدر وا

زنان  از سويمنتشر شده   هاي روزنامه و ها ها، جنبش در نخستين انجمن اجتماعي با مردان بود، و برابري سياسي

همين عدم نياز مالي مستقيم به  ق به طبقات باالي اجتماعي بودند،. از آنجا كه بيشتر اين زنان متعلشدمطرح 

شان را پديد آورده بود. اين امر اما  بيشتر، مجال نقد وضع كنوني حكومت و امكان دستيابي به آموزش و پرورشِ

 معترض و ن چپ به علت جايگاه طبقاتي زنانِاي از مبارزدهد از سوي بسيار ميه آفاري نشان طور ك همان

از  .روبرو شد شدگياعتنايي يا طرد بي با، شد ميبورژوا محسوب  ليبرال/  هاي ي كه متعلق به گفتمانهاي خواست

همسري مردان را به بحث  و موضوع حجاب و چند پرداختندرفته به انتقاد از فرهنگ مردساالري  زنان رفته ،طرفي

مستقل براي كشف آنكه كنشي آگاهانه و  ان بيش ازو مطالبات زن اتاعتراضاين  ،شك بيو نقد كشيدند. اما 

  داد. ميها از دست  با پرداختن به معلولبخشي خود را  خصلت آگاهيستم و تبعيض باشد،   هاي ريشه

اشيه مجالت و مدارس زنانه، دوباره به ح شدن بسياري از و برچيده اول ي همشروط بعد از شكستمطالبات زنان 

پي درخواست زنان مبني بر اعطاي  در ،)ه.ش ١٢٩٠( ١٩١١در علماي نجف  ي سيد حسن مدرس، نماينده رفت.

اي در خصوص اعط ،همدان در مجلس ي هنمايند ،الرعايا از جمله وكيل ي و حمايت جمعي از روشنفكران وأحق ر

الرعايا مبني بر اعطاي  پيشنهاد وكيل ي اندازهبه  اعالم كرد كه بعد از نهضت مشروطه هيچ چيزي به زنان، أحق ر

  :بودت نكرده ي او را مبهوأحق ر

داشته باشند...گذشته از اينكه در حقيقت  ها قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را خداوند قابليت در اين«

ابدا  .نساء، در تحت قيوميت رجال هستند.ال تحت قيومتند. الرجال قوامون عليدر نسوان در مذهب اسالم ما 

اوت  ٤، مذاكرات مجلس( »ها را بكنند. زنحق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق 

١٩١١(  

  

 در قرآن آمده است: ؛امري نوين و تازه نبود الفت علماي دين و مذهبيون با اعطاي حق برابر به زنانمخ
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واسطه آن برتري كه خدا براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار  همردان سرپرست و نگهبان زنانند و ب«

كنند و زنان صالح آنهايي هستند كه  شان در مورد زنان مي هايي كه از اموال داده است و به خاطر انفاق

  )٢٤(سوره نساء ، آيه » .ند و در غياب همسر خود حافظ حقوق شوهران خويش هستندا متواضع

  

 هاي پيشوايان ديني در قالب وصايا و توصيه ،فرادستانه/مراتب فرودستانه حتي تاكيد بر اين نابرابري و حفظ سلسله

به جايگاه فرودستانه  آنگاه كه ،اشاره كرد البالغه نهجطالب در   ابي  ابن  ي علي توان به نامه شده است. مي گنجانده

  كند: ميكنترل كامل زنان توصيه فرزند خويش را به  و نابرابر زنان در مقابل مردان اشاره و

شان را از  است و با حجاب چشمشان ناقص  ها بپرهيز، زيرا عقل و تصميم اي حسن از مشورت با زن«

و تواني نگذار از خانه بيرون بروند زيرا سختگيري در حجاب برايشان بهتر است  ميديدن مردم باز دار. اگر 

تواني كاري  مين را به خانه بياوري. اگر ئمطماين است كه شخصي غير ها بيرون از خانه همانند رفتن آن

  البالغه، وصيت به فرزندش) نهج ٣١ ي هكن غير تو را نشناسند. (نام

  

مخفي و   هاي لواي انجمن پس از شكست جنبش مشروطه، مطالبات زنان به حاشيه رانده شد و در ،همه  با اين

جدي  يدچار چالش ها به كار خويش ادامه داد. اما بحث تملك و تعلق زنان به گفتماني مردساالر نشريات و شبنامه

ها و  جاي علت ها به . در واقع پرداختن به معلولنيانجاميدنشد و به تغييري اساسي در مناسبات اجتماعي سياسي 

اي به  ريشه زنان را از پرداختنِ ي هن و مبارزان عرصكشاندن بحث مطالبات زنان به ساحت حقوق محض، فعاال

ل ئآغاز شد و مسا ي، اصالحات اجتماعرسيدن رضاشاه قدرتي پهلوي اول و به  با آغاز دوره .بازداشتمعضل زنان 

عبارت  ها ترين آن اي به خود گرفت. مهم رنگ تازه او هاي سكوالر و ضددينيِ مربوط به زنان تحت لواي سياست

و  ،ها هاي عمومي مانند سينماها و كافه زنان به دانشگاه تهران، موسسات آموزشي و ساير مكان ي ورود اجازه از بود

دولت  و به ي به خود گرفتتوسط دولت پهلوي اول صورت قانون ١٣١٤دي ماه  ١٧كشف حجاب كه در تاريخ  نيز

بين زنان نخبه و عامي را  يهاي عميق و شكاف دادپوشش زنان  ي بارهي رسمي در گيري و مداخله تصميم ي اجازه

و بودند تبعيض  دچار بوط به برابري حقوقيخصوص مسايل مردر  زنان هنوزاگرچه  ،وجود آورد بهي ايران  جامعه



7 
 

نتوانست در  ،. در واقع مدرنيزاسيون وارداتي رضا خان بدون مدرنيته و تغيير ساختارينداشتندحتي حق راي 

  مدت منجر شد. به تغييراتي شتابزده و كوتاه وضعيت فرودست زنان گسست مهمي ايجاد كند و صرفاً

هاي آموزشي و قلمروهاي كار، بر تعداد  يافتن زنان به عرصه آموزش و راهدر واقع با اينكه به دليل گسترش 

و به دليل  رفتن آگاهي آنان منجر نشدد، اما اين امر به گسترش اعتراضات زنان و باالشكرده افزوده  زنان تحصيل

و در شد  دچار افول عمالًجنبش زنان ، از سوي ديگر سو و انجام تغييرات اجباري از باال سركوب سياسي از يك

  )١٥٩:  ١٣٧٨، فوران. (خود فرو رفت

هاي مختلفي از زنان  گروه ي پهلوي دوم افزايش يافت و از تبعيد رضاشاه و شروع دوره پسهاي زنان  سازمان

مخالفت  رغم به ١٣٤١در سال زنان  .اجتماعي شدند وبرابري سياسي  خواستار رفع تبعيض عليه زنان و كسب

اعتصابات و  و در پي ندراي برابر شد علماي مذهبي مبني بر عدم برابري زنان با مردان، خواستار اعطاي حقِ

در پي كسب حق تعدادي از زنان راي شدند.  موفق به گرفتن حقِ ١٣٤١اسفند  ٨در  سرانجام ،راضات گستردهتاع

 .ي از برابري سياسي را براي نخستين بار تجربه كردندو در واقع سطح ندراي به عنوان نماينده به مجلس راه يافت

ازدواج  توان به اصالح قانون حمايت از خانواده و افزايش سن ستاوردهاي زنان در دوران پهلوي دوم مياز ديگر د

اگرچه به بهبود وضعيت حقوقي زنان  ؛ اين دستاوردبه تصويب رسيد، اشاره كرد ١٣٥٤براي دختران كه در سال 

به  ٥٧و  ٥٦هاي  ، با شروع تظاهرات در سالفي به تغييرات ساختاري و نهادينهاتوجه ك اما به علت عدم ،دشنجر م

  . تضعيف شدهاي مذهبي  ارجاع مجدد به مذهب و ارزش شكل نوعي

هاي سياسي  گروهدادن عدم اهميت خورد،  ي انقالب به چشم مي يكي از مهمترين مسايلي كه در بحبوحه

مسائل زنان را از حتي  ي سياسيها زنان بود. در واقع بعد از پيروزي انقالب، بعضي از گروهنسبت به مسائل 

  گويد: مي ،فدايي خلق بود  هاي زمان هوادار چريك هما ناطق كه در آن .ندخارج ساخت خود اولويت توجه

 ،ست. ما نبايد در اين شرايطاانحرافي  ي هئليك مس زمان زنان در اين برهه از ي هئلكردن مس عنوان«

زن داشته باشيم. يك بار چيزي در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند.  ي هلئاي به نام مس هئلمس

نبايد درگيري ايجاد كنيم، بايد با مجاهدين همراه باشيم حتي اگر روسري به سر له ئبنابراين براي اين مس
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 ٢١(كيهان » شود. ميشود و نظام شاهنشاهي برگردانده ن ميكنيم به شرط آنكه بدانيم به نام ما توطئه ن

  )٤صفحه  ١٠٦٥٩ ي هشمار ٥٧اسفند 

 ٥٧دي ماه  ٢٦آيندگان در  ي ه. روزنامشدغاز آ ١٣٥٧چادر از دي ماه  به زنان بيها  و تعرض هااز طرفي تهديد

.. ديده شده كه گروهي ناآگاه زنان و .در برخي از شهرهاي ميهن ما مانند تبريز، همدان ، كرمان و اخيراً«نوشت: 

كنند و حتي تا آنجا از جريان انقالب بزرگ ملت  ميزدن، چاقوكشي و اسيدپاشي  چادر را تهديد به آتش دختران بي

آزادي زنان و راه به ثمر رسيدن آن را در چادر به  ي هاين انقالب را مسال ي هاند كه علت و ريش دور مانده ايران به

وآمد  اند كه در آن تاكيد شده كه از رفت ي به ديوار چسبانيدهيها در شهر همدان اعالميه دانند... مين زنان دسر كر

  ...»چادر جلوگيري خواهد شد زنان بي

خميني در مصاحبه با  قايآ ٥٧و در اول بهمن  نشد مشكوك محدود  هاي به تهديد و اعالميهله صرفا ئاما مس

ست ازن مسلمان چادر به سركردن را انتخاب كرده است و اين به علت آموزش اسالمي « السفير گفت: ي هروزنام

خالف   هاي تنها پوشيدن لباس . در آينده زنان آزاد خواهند بود كه در اين باره تصميم بگيرند. ماكه ديده است

قدرت  تصاحبزمان كه چيزي كمتر از بيست روز به پيروزي و   البته ايشان در آن» عفت را ممنوع خواهيم كرد.

چه كسي معيارهاي  كنند، چه كيفيتي خواهد داشت و ميمشخص نكردند كه اين عفتي كه از آن ياد ، مانده بود

  را وضوح خواهد بخشيد. و مرزهاي آن كردعفت و خالف آن را مشخص خواهد 

اسفند در جمع طالب قم  ١٦قاي خميني در آپس از پيروزي انقالب و به قدرت رسيدن مذهبيون و روحانيون، 

 ها همان است كه در زمان طاغوت بود... م وزارتخانها دهشني« چنين گفت: ها و اعتراض به وضع وزارتخانه

ها بروند اما  زن لخت بيايند...  هاي اسالمي نبايد زن  هاي خانه در وزارت ت...سافعلي غيراسالمي   هاي خانه وزارت

  »، مانعي ندارد بروند كار كنند ليكن با حجاب شرعي باشد...حجاب باشندبا

وسط بحث حجاب اجباري و تعيين مرزهاي پوشش تن زنان تي  بارهاين نخستين اظهارنظر رسمي حكومتي در

 ١٧يعني  ،ت روز جهاني زنزنان را برانگيخت و در اولين بزرگداش  و مقاومت اعتراضحكومتي مذهبي بود كه 

ضدانقالب سركوب و ناديده گرفته شدند. زنان زيادي مورد ضرب و  ها ريختند كه با انگ ، زنان به خيابان٥٧اسفند 

و  شان اعتراضاتهاي سياسي مشخص مانند حزب توده از  و عدم حمايت بعضي از سازمانشتم قرار گرفتند 
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ي زنان فرعي قلمداد و به صورت موقت  ، سبب شد كه مسئلهيهاي امپرياليست دادن حركات اخير به دسيسه نسبت

از سر گرفت. اين  ٥٨. تشكيالت دموكراتيك زنان ايران زير نظر حزب توده فعاليت خود را در خرداد خاموش شود

خميني پيش ببرد  قايرا زير پرچم آ» پرياليسم آمريكاه ضد اممبارز«خواست  تشكيالت  به پيروي از حزب توده مي

خميني نه تنها  قايهمين دليل فرمان حجاب اجباري آ به ستيزي بنيادگران اسالمي را ناديده گرفت. رو زن و از اين

د و دانشجو بلكه واكنش اعتراضي هزاران زن كارمن ،تشكيالت روبرو نشدآن ارگان » جهان زنان«با مقاومتي در 

در عمل حقوق نسبي زنان كه گام به گام توسط بنابراين نقد قرار گرفت.  تشكيالت مورد ي به صراحت در برنامه

شد. (از » حكومت ضد امپرياليستي«شد، قرباني ديدگاه كمك به استقرار  جمهوري اسالمي بازپس گرفته مي

 »)تشكيالت دمكراتيك ايران ي نگاهي به تجربه«ي ناهيد نصرت،  مقاله

يا معترضان به حجاب اجباري، به چنين سخناني محدود  رسكوت و عدم حمايت بعضي از روشنفكران سكوال

آميز بازتر  ستيزانه و تبعيض براي اعمال تصميمات زن شپرداختند كه دست يعملكرد حكومت نشد و حتي به دفاع از

با استفاده از فضاي ملتهب اجتماعي پس از  هاي زنان و و مقاومت و در نهايت با توسل به سركوب اعتراضات شد

 ممنوع اعالم را حجاب به ادارات انقالب اداري، ورود زنان بي با صدور حكم حكومتي و ١٣٥٩انقالب، در تيرماه 

و فقهي به حكمي حكومتي و ، حجاب از امري ديني  مياسال با تصويب قانون مجازات ١٣٦٣و در سال  ،كرد

امكانات و تسهيالت  تماميضربه شالق و محروميت از  ٧٢و سرپيچي از آن با مجازات سنگين  شدقانوني بدل 

پس از آن مقاومت در برابر حجاب به شكل تجمعاتي در روز جهاني زن در هر سال انجام  .شدم أاجتماعي تو

توان به تجمع زنان در پارك دانشجو  يگرفت. از بارزترين اين اعتراضات م مي گرفت كه مورد حمله و ممانعت قرار

 ،مت عليه حجابو. پس از آن مقانداشاره كرد كه به شدت سركوب شد ١٣٨٤ خرداديا در  ١٣٨٣مارس  ٨در 

شكلي فردي و خودانگيخته به خود گرفت كه پس از جريان دختران انقالب، در قالب شكل جديدي از عصيان در 

   .اي كشيده شد فضاي رسانه زنان، اين اعتراضات به خيابان وخواست حكومت به كنترل بدن  برابر

در كه  پديدهاين  نقد و بررسي برخوردار است؟ برايي دختران خيابان انقالب از اهميتي به سزا  اما چرا پديده

ه زن جواني ايستاده بر سكويي در خيابان انقالب و تبعيت تعدادي از زنان جوان در اعتراض ب پي اعتراض منفرد

و  ؛در خيابان رخ دادبود كه  ٨٤خرداد در  شان علني زنان بعد از سركوب آغاز شد، نخستين اعتراض حجاب اجباري
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مختلف   هاي و لحظه  ها شكل و شاهد گر روايت هميشه كه ستا خيابان كجاست؟ خيابان همان سپهر عمومي

، از ساحت مقاومت و اعتراض  هاي اعتراض اعم از تظاهرات، تحصن و مقاومت بوده است. مكاني كه در آن كنش

 شود. ميافراد جامعه علني و آشكار  ي هو به شكل عيني و ملموس در مقابل چشم هم گيرد ميوري فاصله ئنظر و ت

ن و سوژگي كنشگرا اينكه برخاسته از شد، فارغ از فردي نامگذاري ،ردخُ  هاي سطح مقاومتكه در  ها اين اعتراض

انساني نوعي سركشي و مقاومت فردي در برابر سلب حقي  ا اينكه صرفاًي استبخش  رهايي  هاي حاوي سويه

طرح سياسي بوده است.  و اجتماعي  هاي در عرصه  مي، حاوي پيامدهاي مهتوسط حكومتي اقتدارگرا و سركوبگر

شده توسط حكومت را به  ، مرزهاي تعيين بدن زنانه بر  هعنوان نماد سلط به زدايي از آن و آشنا بحث حجاب ي هدوبار

و نگاه افكار  به مصاف طلبيدشده توسط حكومت  مرزهاي تعيينو نگاه افكار عمومي را دگرباره به  چالش كشيد

تواند  كه مي موضوعاتي ،عمومي را دگرباره به بحث چرايي و چگونگي تحميل پوشش و داليل آن سوق داد

ها  . اما در اين اعتراضشودي ايران  تر در خصوص بدن و ابژگي آن در جامعه تر و مفصل هاي عميق ساز بحث زمينه

دهي مطالبات به  ، همواره نوعي تقليلگنجاندندهاي ليبرالي  كه بعضي از فعاالن سياسي آنرا تحت لواي گفتمان

شده در ساحت حقوق فردي  كه بر عدم حق انتخاب به عنوان حقي سلب ردخواستي صرفا حقوقي وجود دا

  اي به آن اجتناب كرده است.   نگريسته و از پرداختن ريشه

كارهايي تنها با مردان بلكه با سازونه  ست. مخالفتامينيسم ليبرال اولويت اصلي اصالحات حقوقي در ف 

حقوق  .١هايشان را در چند بند چنين اعالم كردند:  زنان خواسته ١٩٦٣. در كند ايجاد ميست كه تفاوت ا

در كل به  دنبال بسط الگوهاي مردانه  آموزش برابر و... .٤ ،حقوق اجتماعي. ٣ ،منع تبعيض شغل .٢ ،برابر

آنان بيشتر در پي تغيير در  بودند. ا مردان در سپهر عموميبن و برابر زناعنوان  گروه اجتماعي مسلط به به 

  )٢٦٤:  ١٣٧٧فهم متعارف بودند تا تغيير شناخت. (سلدن ، 

گيري طبقات و روابط مبتني بر سلطه و استثمار بر مبناي  به جايگاه فرودست زنان در شكل توجه عدمدر واقع، 

هاي زنان ايران را در  ، جنبشيياصالحات حقوقي روبنا حمايت از صرفاًداري و  ط سرمايهبمالكيت خصوصي و روا

د مفرط تاكي  هاي و ضرورت داليل اي به جا داده است. فقدان نگاه ريشه يليبرال مهاي فمينيس ذيل گفتمان

سبب شد كه  شود، ميداري تغذيه  آبشخورهاي سرمايه كه از اقتدارگرا از طرف حكومتي حكومت بر حجاب اجباري
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عنوان  بههمچنين حكومت شيعي و  ي هستيزان اقتدار زن  هاي خصهعنوان يكي از شا به صرفا بحث حجاب اجباري

شده در ساحت حقوق ليبرالي  عنوان حقي سلب به را صرفاً و آن گيردمذهبي آن مورد حمله و انتقاد قرار  نماد هويت

نگريستن به حجاب  ،در واقع. بپردازند» حاكم«بازتوليد وضعيت  ساختاري آن در  هاي آنكه به كاركرد بي بدانند،

  هاي عنوان شيوه حكومتي اسالمي و به  هاي ايدئولوژيكش در بنيان/ديني  هاي عنوان پاسخ حاكميت به ضرورت به

سبب شد كه بحث حجاب و پوشش زنان  ،اي آن ريشه  هاي ش بدون پرداختن به علتا ابراز هويت شيعي

اشاره كرد كه   »هاي يواشكي آزادي «توان به  مياز جمله اي شود كه  ها و هياهوهاي رسانه جنجالي  دستمايه

امري كه به  ،هاي خارج از ايران برانگيخت نژاد مطرح شد و سروصداي زيادي را در رسانه توسط خانم مسيح علي

نتوانست رو،  ان ناتوان بود و از اينهاي تحميل و ستم عليه زن علت واكنشي و يواشكي بودنش از پرداختن به ريشه

اي بدل شد كه همواره  به نوعي غوغاي رسانه و صرفاًعقب بنشاند شده  قرمزهاي تعيين مرزها و خط حاكميت را از

اي واقعيت را بر آشكار هاي ملموس و رفته است. چنين هياهويي سويه شدن آن مي زدگي و پوپوليست بيم سطحي

انضباطي و بازتوليدي آن   هاي اما از پرداختن به كاركرد ،كند مياز كليت آن تاكيد و برجسته    ساده يتصوير ي ارائه

نه علت  ،نابرابري طرفين در مقابل قانون كه ميراث شرايط اجتماعي گذشته است«گويد:  ميانگلس  رود. ميطفره 

ي دختران  هواداران پديده توجه قع عدمدر وا )١٠٦:  ١٣٥٧(انگلس ،  »بلكه معلول سركوب اقتصادي زنان است.

هاي چپ از همراهي با اين  بعضي از گروه كه شد آنمنجر به  دار تضادها و منافع به تحليل طبقاتي و ريشه انقالب

 كنندمتوسط قلمداد  ي هبقرالي طبه خواست ليب زنان اعتراض تقليل تمايل بهرا نوعي  و آن ها سر باز زنند اعتراض

زنان فقير در محاق و حاشيه قرار   هاي مسائل حادتر مانند كارخانگي، دستمزد زنان و ساير دغدغهشود  ميكه باعث 

  گيرد.

اجتماعي، رفع حجاب اجباري،   هاي متوسط مانند آزادي ي ههاي طبق در واقع تسلط گفتمان ليبرالي بر خواست

  هاي كارگر كه ذيل گفتمان ي هطبقهاي  با خواست اين مطالبات ظاهري برابري حقوق اجتماعي زنان و تقابل

و ه مبارز و شدهرفع تبعيض و ستم  برايتلف خائتالف بين زنان م به نوعي عدم، منجر دنگير ميماركسيستي قرار 

از آنجا كه تالش براي تغيير و رسيدن به  اين گسست بنيادين عقيم كرده است. ي هدر ساي تالش هر گروه را

يافتن پلي ميان مطالبات مختلف به  بخش است، همترين اهداف هر جنبش رهاييتر يكي از م اي انساني جامعه
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 ديموضوع مهم است كه چپ با نيبر ا ديتاك رو، نياز او رسد  منظور رفع يا ترميم اين گسست ضروري به نظر مي

متوسط و  ي از آن به طبقه يا فارغ از تعلق بخش عمده ،يلغو حجاب اجبار يبه خواست زنان در راستا

و در  يستياليسوس يا مطالبه يپنهان آن تحت لوا  يها هيو از سو د،يبگو يآر اش ييبورژوا يحقوق  يها دغدغه

  پرده بردارد. هيو سرما ررفع تضاد كا يراستا

 نقش آنها و ها از منظر جايگاه پرسشگران پرسش توان به ميمعين سياسي  ي هدر هر كنش اجتماعي و هر مرتب

 متوسط همواره از حجاب و ي هگفت. چرا بسياري از زنان طبق پاسخ شان اجتماعي و طبقاتيجايگاه مناسبات در 

شان  زيسته  هاي ضرورت و اولويت تجربه  همثاب را به  تر آن اما زنان طبقات پايين ،گويند ميتحميل آن سخن  امحاي

چه ميزان آگاهي به داليل اين  ،متوسط ي هطبق مكرر زنان خواستدردر توان پرسيد كه  ميكنند؟ حتي  ميمطرح ن

اي به سطح كنش آگاهانه و مقاومت جمعي  تحميل وجود دارد تا اعتراض از سطح واكنشي پوپوليستي و رسانه

  سوق يابد؟

مردانه بوده   هاي مهمي براي كشمكش ارزش ي هساالر، همواره عرص مرد  هاي نظام ي هتحت سيطربدن زن 

 كرد. مشاهدهمرسوم   هاي سنتي و مذهبي و خشونت ،حقوقي، عرفي  هاي ساحتتوان در  ميرا  است كه نتايج آن

پوشاني  يابد و در هم ميهاي سياسي  داللت سلطه بر تن و بدنْ ،مردساالرانه مبتني بر روابط اي در جامعه ،بنابراين

  .گيرد مينظم و كنترل اجتماعي قرار  ي هبرسازند وكارهاي سلطه واي با ديگر ساز پيچيده

چگونگي پيوند حجاب اجباري با ديگر تضادهاي بنيادين اجتماعي و مناسبات ي  دربارهبه بحث  قبل از آنكه

دو  هر  هاي خواست ي هدهند كه پيونداي باشيم  مفقوده ي هدر پي يافتن حلق بايدنخست  ،تر سلطه بپردازيم كلي

  پرهيزد. ميكدام به ديگري  ستن هرفروكا از تقليل وو  باشدطيف از زنان 

و در  دندار شكاف و ناهمگوني عميقي ،پرولتر متوسط و ي هطبق طالبات زنانم درست است كه در نگاه نخست

پوشاني منافع و اهداف را با  سطحي از همتر  با نگاهي دقيق ، امادنباش فاقد زبان مشتركي كه رسد يبه نظر م واقع

 ي هدر برابر نيروهاي بلعند انسداد وضعيت به ها مبارزات و همگرايي ،توجه به آن با عدمكه  دنكن خود حمل مي

كه در  ستاتحليلي  گاهي در جستجوي يافتن تكيهاين متن  ست كهرو از اين ب سرمايه بدل خواهد شد.صاح

توليد مثل،  امور مربوط به تمامي و استلطه از اهميتي به سزا برخوردار ساختاري بازتوليد س  هاي راستاي كاركرد
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 كانونيِ ي هعنوان نقط را به» بدن« بنابراين،و  ،يابد تحقق مي به ميانجي آن امكانِ جنسي صرفاً ي هطمواليد و راب

   تحليل خود انتخاب كرده است.

شناختي  ترين سطح حيات آدمي است، همواره در ميان مطالعات جامعه ترين و انضمامي بدن با اينكه در دسترس

هاي  مندي آن، فارغ از انگاره ي تعريف و ساخت و فلسفي مغفول و سرگردان بوده است و باعث شده فهم شيوه

 بدن و جامعهن ترنر در ويراست دوم كتاب اش، تاريخي پر فراز و فرود را تا امروز طي كند. برايا كييفيزيولوژ

شناسي غالباً به بدن توجهي نداشته است. اين نظر ترنر درست است، زيرا غالباً  ) متذكر شده است كه جامعه١٩٩٦(

داد و اين سطح مشترك غالبا به  ي سطح مشتركي بود كه كنش متقابل اجتماعي در آن رخ مي بدن فقط به منزله

خواه، قوي بنيه، بزرگسال و مردانه) تعبير  هنجاري غيرتفكيكي (بدن سفيدپوست، ناهمجنسطرزي نابخردانه به 

توجهي به بدن نداشتند.  ١٩٧٠ي  هاي علمي دانشگاهي حداقل تا اوايل دهه ي رشته شد. از اين حيث، همه مي

 ،كند ميايفا يد اجتماعي ي بازتول ) در اين ميان بدن زنانه به علت جايگاه موثري كه در عرصه١٧: ١٣٩٤(كريگان، 

  ز اهميت مضاعفي برخوردار بوده است.ا

 ي هسلط  هاي يشهرا كليد درك ر» بدن«يست، مفهوم پردازان فمين نظريهبيشتر ، از اواخر قرن بيستمبا اينكه 

انساني و تعيين   هاي مراتبي قابليت سلسلهبندي  رده در واقع و اند يف هويت اجتماعي زنان دانستهمردانه و تعر

ار كار و تن براي تثبيت قدرت مردساالر و استثم به لحاظ تاريخي شان را كردهاي زيستيهويت زنان بر اساس كار

و   انضمامي اكاويو و از است به نوعي تعميم و كليت آغشته بوده اره نگاهشانواما هم ،اند زنان ضروري دانسته

هاي خاص مذهبي  خشونت نظامعمال امادري، امور جنسي و  ي هنسيت، توليدمثل، وظيفج مانندمسائلي  عيني

  هاي يري تكنيكرگكا اي آماده براي به عرصه بهبدن زنان تبديل خشي بر تن زنان و ب براي انضباط دارانه سرمايه

  اند. ناتوان بودهقدرت 

شناسي بدن  هستي ي مسئله، دهبو مواجه ها و اختالف نظرهاي گوناگون چالش باسوالي كه از ديرباز  خستينن 

 ي هسيطر با م ميالديو هجده مدر قرن هفده شود؟ ميبدن وجود دارد يا ساخته اساساً  ، و اينكه آيااست

شدن  پس از كمرنگ فقطشد و  ميشمول قلمداد  دست و جهان ، بدن امري عام و يكپزشكي  هاي گفتمان
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دانشمندان علوم اجتماعي توانستند ادعاي خود را مبني بر اينكه ، و پوزيتيويستي ختيشنا مسلط زيست  هاي گفتمان

  كنند. ، مطرحختارمند استسايافته و  بلكه امري سازمان ،داردنفسه وجود ن بدن في

كه از  يمبلكه با بدنمندي مواجه مواجه نيستيم، ما صرفا با بدني زيستي متشكل از گوشت و پوست ،در واقع 

شمول  ام و جهانع  هاي انگاره تماميشود. بدني كه از  ميساخته  همچون قدرت انتزاع  هاي طريق تركيب با اليه

سياسي  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي،  هاي ه با پديدههجاي متغير، پويا و تاريخي در موا پديده مانندخود جدا و 

  يابد. ميو تعين  شود مي ساخته

و  بودگريبان دست به مبهم و مغشوش  يسرنوشتبا  نيزتاريخي و فلسفي مطالعات  ي هجايگاه بدن در گستر

وضعيت  يافت. نار گذاشته شد و صرفا به وضعيتي دوگانه سوق تاريخي ك هاي پژوهشها از مركز توجه و  سال بدن

، رسد ميج خود او ي هدكارتي ذهن/ بدن به نقط انگاري دوگانهبا  كهانگاري ذهن/ بدن در تاريخ غرب  دوگانه

يخ اهي اجمالي به تارنگ .يشامدرن يا مذهبي قرار داشته استانگاري ذهن/ بدن در جوامع پ امتداد دوگانهدر  هميشه

 يمراتبي، جايگاه ر وضعيتي سلسهبدن هميشه د ،در هر دو نظام كه دهد مي فلسفي غرب و جوامع مذهبي نشان

 و بستر شد گرفته مي و ناديده همواره طرد، جايگاهي كه بنا به موقعيت ثانويه و نازل خويش ،است داشته ودستفر

 ديني  هاي انگاره ي هدر ساي خصوص به مسئلهاين  فراهم كرده است. ا مردانه بودنشي  هتن را فارغ از زنان سركوب

 روي ا و كجخط ي هو با قابليت بالقو كنند ميلمداد حيواني ق  هاي همواره منفي و حامل غرايز و ميل را كه بدن

هاي  گره خوردن مفهوم بدن با لذت ،در واقع اند، با شدت بيشتري صادق بوده است. راه تعالي روح دانستهمانعي در 

  بدل كرده است. امر آسماني و معنويرا به دشمن و مانعي در برابر  آن ،جسماني و زميني

در مطالعات ، فرودستي بدن در دوران روشنگري ذهن/بدن انگاري دوگانهسوال رفتن با زير حال، اين با

در اواخر قرن  سرانجام،. اجتماعي شد ي هبه چالش كشيده و بدن وارد گفتمان جديدي از انديش نيز شناختي جامعه

سياسي،   هاي چالش ي ها هترين عرص كي از مهمي  همينيستي و پساساختارگرايي، بدن بمكاتب ف ظهوربيستم با 

  .شداجتماعي و فرهنگي بدل 

منظور سياست بدن است كه از  در اينجا ، البتههر خصوصي يكي دانستبدن شخصي و سپتوان با  ميبدن را ن 

عنوان امري زيستي و منزوي و نه  نه بهدر واقع بدن . شود مي سلطه و قدرت بر بدن اعمال  هاي ل آن تكنيكخال
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مناسبات قدرت در زمان و مكان  ي هعنوان ابژ بلكه به ،او از ديگران وجه تمايزبخش فرد و  واحد هويت همچون

  .شود ميمشخص 

يافته است كه  يافتگي پراكنش نوعي سازمان ،چيز كه چگونه تمركز سياسي بر بدن، بيش از هر فوكو نشان داد

و كنترل بر فضا و مكان  كند ميفيزيكي بدن را كنترل   هاي ست كه خواستهامتمركزي غير شامل قدرت متمركز و

ي كنترل خود را ئنامر شكلسلطه چنان به   هاي د. فوكو همچنان مدعي شد كه روشبخش ميمندي را سهولت  بدن

آميختگي بدن و  درهم .شود ميناپذير از تاكتيك سلطه بدل  د كه خود سوژه به اصلي جداييننك ميبر سوژه اعمال 

از كليتي انتزاعي  بدن را ،مين منافع قدرت حاكمأاي قابل هدايت و كنترل در راستاي ت ابژه قدرت سياسي به شكل

عنوان برساختي  عيني به يبه بدن ،گسسته بود اش عيني و تاريخي  هاي شمولي خود از ريشه به صرف جهان كه

   ياري از مطالعات جديد قرار داد.و در كانون بسكرد اجتماعي تاريخي تبديل 

و  از ابهام برهاند را اش تنانگياني و وضعيت زن اير نتوانست هم حتي سير تكوين بدن غربي با اين همه،

ي تحت استيال كه در مسير  زن ايراني به عنوان سوژه :ندناتوان پرسشاز پاسخ به اين  هنوز موجود  هاي تحليل

ي متناقضي كه در اينجا وجود  ؟ نكتهساز خود چه نسبتي دارد ابژه فرآيند خود به ابژه بدل شده، با گفتمان مسلط و

ست و از اي زنان زيسته در يك سرزمين معين، تحت لواي يك كليت عام زن ايراني  ناميدن كليهسو  دارد، از يك

ست كه ا شان است. نكته اين اي يا فرهنگي ها و تمايزات زنان بر اساس تعلقات طبقه توتكيه بر تفا سوي ديگر

هاي فرهنگي و معاني  يا نشانها  توانند از داغ ها نمي هاي فرهنگي طبقاتي و سياسي، بدن رغم وجود تفاوت به

ما با  سويي،گيرد. از  جا نشات مي از همين شده بگريزند. پيچيدگي مباحث مربوط به بدن دقيقاً تحميل جنسيتيِ

 و سياسي ،ي خاص خود بر اساس جايگاه طبقاتي هاي بيشماري مواجهيم كه هركدام حاوي تجارب زيسته بدن

سازي  يم كه از هر كليت يكسانهمدرن به امر بدن مواج نگاه پستو در واقع با نوعي  ،فرهنگي خود هستند

ها و تمايزات  ي تفاوت ه با قدرت با كليتي به نام زن ايراني فارغ از همههما در مواج ،گريزد. اما از سوي ديگر مي

  كند. مواجه هستيم كه حدود بدن زن ايراني و كاركردهاي آن را به شكل يكساني مشخص مي
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ي عيني كشمكش بر سر قدرت  ي مادي بسيار نرم نيست، بلكه جلوه سيال آزاد يا يك تودهبدن يك دال «

آورد كه اين بند  خصوص بدن زنانه را به اجرا در ميبدن به  "بند مضاعف"ست. اين كشمكش ااجتماعي 

  ) ٢٨١: ١٣٩٥، (كريگان» دهد. نمايش مي خود تصاوير ذهني بدن را

  

طور كه گفته شد،  هماناما است.  هاي قدرت و كنترل بوده زنان همواره هدف اصلي به كارگيري تكنيك نبد

موجودي منفك و مجزا از مناسبات اجتماعي سياسي  همچونا ي عنوان جوهري متافيزيك بدن را به توان مين

دهنده  اي شكلو كالبدشكافي اجز تشريح برايگيريم، در نظر ب  ميعنوان هويتي انضما . اگر بدن را بهتعريف كرد

يعني اين بدن چگونه به بدن  .بررسي كنيمرا  حاكم بر پديدآمدنش قانون و آن رجوعيري گ به تاريخ شكلبايد  آن

هاي  ه با پديدههمواج ست كه در مسيرامند به معناي بدني  . بدنمند و رام شده است بدن علي تبديل شده وف

بدن  ،. در واقعيابد به هويتي خاص دست ميصرف فاصله گرفته و  سياسي، از حيات زيستي و گوشتيِ و اجتماعي

ش تحت تاثير فرهنگ و سياست و اقتصاد اشاره  ا يشناسي به سير تاريخي برساختن بدن به شكل فعل در جامعه

به شكل ي مناسباتي كه بدن را  همهدارد. بدون درك اين قانون ما قادر به فراروي از آن نيستيم. براي عبور از 

نداريم.  برآنشده  سير تاريخي تكوين خشونت اعمال عريان با ي  ههجز مواج راهي به ،فعلي خويش تغيير داده است

بدن و كه بر  اي است گاهانهعوامل تصادفي يا آ ي ههم تاريخيبررسي  نيازمندمندي  كشف منطق بدن

  ها. مقاومت ها و گفتمان نندعواملي ما .اند ن تاثيرگذاشتهآ  هاي مرزبندي

 توان به پايه و مبناي مي، ايم  شدهكه ما با نخستين حكومت شيعي مدرن مواجه  ٥٧در ايران پس از انقالب 

اين نهادها بنا به ماهيت . اند شدهمستقر  گفتمان مذهبي شيعه ي هايدر ساشاره كرد كه  اي سياسي حقوقي نهادهاي

كه قايل به  اند. هر نهاد يا دستگاه فكري نظمي پلكاني و عمودي را پيش فرض خود قرار دادهمذهبي خود همواره 

مراتبي اتكا داشته و  نبوده و مفهوم اطاعت را مبناي خود قرار دهد به نوعي نظام سلسله ي افراد بشر مساوات كليه

معبودي به /ضرورت اطاعت از خداوند و علماي دين و رابطه ي عابد هاي مذهبي به علت ي نظام معتقد است. كليه

و در آيات و احاديث بسياري به  يستنوعي نظم عمودي و پلكاني اعتقاد دارند. اسالم نيز از اين قاعده مستثنا ن

االذين يا ايه«ي  مصداق آيه. لزوم اطاعت از ولي امر و امامان به شكل سلسله مراتبي توصيه و تاكيد كرده است
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ي نخست و سپس رسول وي و  ، به اطاعت از خدا در مرتبه»آمنو اطيعوا اهللا و اطيعوالرسول و اولي االمر منكم

فقيه و واليت سياسي قرار گرفته و  ي ولي ي مسلمين مبناي نظريه امامان توصيه شده است. همين امر در جامعه

  ي مسلمين واجب كرده است. اطاعت از ولي را بر همه

خدايي كه وجود همه چيز از اوست، كسي را براي اجراي احكام و قوانين خود معرفي كرد، او  اگر«

پذيرش مردم نيست. وقتي خدايي كه بيشترين حق  ي به پذيرش و عدمزكند و ديگر نيا مشروعيت پيدا مي

ر، امام ي حقوق خود اوست، حق حكومت و واليت بر مردم را به كسي چون پيامب را دارد بلكه منشا همه

چنين افرادي هم حق دارند احكام الهي را در جامعه پياده كنند.  ،معصوم يا جانشين امام معصوم واگذار كند

  )١٦٩پاسخ استاد مصباح يزدي به جوانان پرسشگر،  ،»آثار نوشتاري«(

نبوده از اين قانون مستثنا  ،گيرد ميدر جامعه شكل  آميزي با نهادهاي مستقر از اينرو بدن نيز كه در مجاورت و هم

كه بنيادهاي خود را بر نوعي نظام  ايران ي هجامع انه و مردانه درتفكيك بدن به زن به همين دليل نيز. است

را از ابتدا نفي  ارزي و نابرابر است كه هرگونه هم مراتبي مردساالرانه بنا كرده و ساختار خود را مديون نظامي سلسله

ئل قا گفتمان مسلط مذهبي با، در واقع .شده استدستانه به بدن زنانه فرو يجايگاه ايجادكند، منجر به  مي و انكار

و » عقل«، »مرد«دوتايي مرد/ زن، عقل/ غريزه، روح/ تن و انطباق و يكسان دانستن مفاهيم   هاي شدن به تقابل

ابر هم قرار يگاني در برها را در نظام پا آن ،»نت«و » غريزه«، »زن«همسان دانستن مفاهيم  با يكديگر و» روح«

زاري جهت باروري تقليل به كشت فايا صر بيشتر بدل كرده جهت كنترل و سركوب تن زنانه را به ساحتيداده و 

با گفتماني شيعي و  ي هكه در ساي  همبتني بر ساختارهاي مردساالران ي هدر يك جامع بدن زن بنابراين، .داده است

  :ده استوبي جدي مواجه  مسئلهدو  باهمواره  داري شكل گرفته، سرمايهمفصل بندي نظام 

  ،ابهام و سردرگمي در تعريف ماهيت خود )١

  .مناسبات اجتماعي ي هناتواني در تعريف جايگاه خود در عرص )٢
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مردساالرانه و اختارهاي به تعريف ماهيت تن زنانه در نظامي مبتني بر س ستا  شناختي مورد اول كه بحراني هستي

مندي خود، محصول نهادهاي مستقر در  بدن به علت خاصيت بدن ،طور كه گفته شد گردد. همان ميمذهبي بر

ر . هها را تغيير دهند آني  پديدآورنده توانند اصل دروني مي. اما نهادها ناستمشخص  يدر مكان و زمان ،جامعه

حضور و دوام  غيرسكوالر كه بنا به ماهيتش، در پي برابرسازي دموكراتيك نباشد، ي هنهاد مذهبي مسلط در جامع

حيات  ي هالزم مسلط است. يبر ديگراز آن همواره قسمتي  مراتبي خواهد بود كه خود را مديون نوعي نظم سلسله

مراتبي  نظام سلسلهاين ست تا بتوان انابرابري   هاي فرض شيپها و تكيه بر  اصل برابري انسان فين ،چنين نظامي

 ي هكه تنها بر پايچرا ،گيرد ميفرض  يك مفهوم باال و پايين را پيشمراتبي  . اصل سلسلهرا تعريف و تثبيت كرد

  .كردتوان نظم نردبان مراتب را مستقر  چنين مفهومي مي

در سطحي  ،گيرد ميروح قرار  اي در برابر نهدر جايگاه فرودستا صورت عام بدن به ،در سطح كلي طور كه همان

بدن زنانه  ي هاما وضعيت فرودستان ؛گيرد ميسبت به بدن مردانه قرار ن تر پايين يبدن زنانه در جايگاهنيز  تر خاص

مانند  ،مذهبي استبدادييك نظام  در هد.د مي كليت بدن را نيز موردحمله قرارشود و خود  ميجا محدود نبه اين

ترش خود را تعريف و گس  هاي قدس، انگارهتقسيم امور به امر مقدس و نام  هاي فرض كه با پيشحكومت ايران 

دات بدن ئو تمامي زانمادين تقسيم و  يبدن زن در ساحت ،چنين نظامي . درنيستمستثنا  داده است، بدن زنانه نيز

خون قاعدگي در  ،شود مانند آب دهان، آب بيني، ادرار و مدفوع چيزي كه از بدن دفع و رفع مي ي آن (شامل همه

مذهبي  ف گفتماندر واقع به تصرو  شود ميها و محصوالت آن به دو امر مقدس/ نامقدس بدل  و كنشزنان) 

بخشي به رحم زنانه و مفهوم مادرانگي در مقابل  تقدس ، مثالًتكه كردن نمادين تن زنانه تكهآيد.  ميدرحاكم 

كه بر نظامي از ماهانه عادت خواندن خون  ن يا نجسآلذت ناشي از  نامقدسي و گنهكار خواندن آلت جنسي و

بار تحت لواي  مناسبات خشونت تماميو خود را در  يا و باكرگي و نجابت استوار بودههاي مردساالر مانند ح ارزش

تبليغ مادرانگي به جنسيتي، صدور احكام مجازات براي تخطي تن به خارج از خطوط قرمز حكومت و   هاي سياست

وجه باارزش هويت زنانه نشان داده است، در نهايت موجب شده كه بدن زن ايراني از وحدت خويش  عنوان تنها

   تهي شود.
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از  ايم. ا نوعي ايهام و تناقض مواجه بودهبنيز  ،ايران بدن زنانه در مناسبات اجتماعي هايعني جايگ ،در مورد دوم

در  ستيز با رويكردي بدن ما و استبدادي مانند حكومت اسالمي ايران، متمركز  هاي با قدرت يدر جوامع سو يك

براي  رقيب اي گونه به همواره يافته عنوان هويتي فرديت به بدن چراكههستيم،  قدرت مواجه  هاي بطن اليه

 اش، آن را ناچيزانگاريبا مركززدايي از آن و  كند دار ميرا واو حكومت  است مطرح بوده اقتدارگراي دولتي ي ههست

داري، بدن  گي جمهوري اسالمي با نظام سرمايهتنيد به علت درهم ،از سوي ديگر .كندرت تهي تشخص و قد از

ي كار اهميتي بازتوليد نيروعنوان عامل  به و زن كاركردهاي متعين و مشخصي در ساختارهاي اقتصادي ايفا كرده

  .گيرد ميقدرت قرار  ر كانون توجهد زيستي جمعيتي و  هاي گيري مركز تصميم در بنابراين، است ضاعف يافتهم

 و قدرت متمركز، گفتمان ديني عنيي،  هشدياد ي همان سه حوزأتو تالقي ايران، ي هدر جامع در واقع 

تعريف و تحليل  است، در نتيجه مواجه كرده نانه را با تناقضي چشمگير، جايگاه تن زداري افسارگسيخته سرمايه

  . شود ي روبرو ميبسيار  هاي ها و پيچيدگي دشواري بدن زن ايراني با

تهي شده و با  خود گي مطلوببود هاز سوژمسير اين در  بدن زن ايراني رسد ميدر چنين وضعيتي، به نظر  

مناسبي  ي ههمواره عرص فرودست كه اي است. ابژه شده قدرت بدل در دستان به ابزاري صرفاًه، ابژشدن به  تبديل

اتب اجتماعي، نمايش اقتدار مر دين جهت قرائت و تبليغ نظم سلسلهمثابه متني نما به بوده و سلطه  هاي كنش براي

برتري توضيحي يك تحليل طبقاتي  ، هرچندرو از اين گرفته شده است. كار به نماد هويت ديني حكومت سياسي و

نوعي همپوشاني تحليلي  اما در اينجا به دارد، مي تمايزبخشي بين ستم و استثمار وا را به و ما داردسزا  اهميتي به

تا  نياز داريمو الزاماتش از سوي ديگر معين ميان تقسيم كار از يكسو و بررسي گفتمان ديني مسلط  تاريخيِ

هاي  در بزنگاههمواره  ،دو چرا اين بفهميم و كنيمدرك  وسط ديگري راهريك ت لزومداليل تقويت و  يمبتوان

ع ر واقد .اند قرار داده نامشروع خود آميزي بدن زن را در كانون تالقي همو  اند شتافته اري همي  هبتاريخي حساس 

جايگاهي  ها آن توان براي ميگي نمادين تن زنانه چگونه است و آيا پار عامل در تكه بايد ديد سهم اين دو

به نظر  ي شد؟علّ اي رابطهل به ئقاتوان  مياند كه ن آميخته همشد يا آنكه اين دو عامل چنان در مراتبي قائل سلسله

زنان به خصوص بدن  شان، عليه بدن و به مراتبي ي يا سلسلهلّع ي رابطهداري فارغ از  و سرمايه رسد اسالم مي
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جنسي و كاركردهاي مادرانگي تن، مبنا و   هاي كنترل تن زنان و رانه ،اند. در واقع  ائتالفي مشترك دست يافته

   معيار هويت يكي و راه بقاي ديگري بوده است.

ارجاع داد حجاب،  ها آني خشونت به شناستوان در تبار ميمرتبط با بدن زن ايراني كه  ي هحوز در اين ميان سه 

مربوط  كنترل بدن زنان  هاي اي كه به ساحت سه حوزه .امرجنسي و مادرانگي از اهميت خاصي برخوردار است

  .داردو هركدام اولويتي متقدم نسبت به ديگري  است

  حجاب . 1

 بررسي ورود به تن ي هوازدر عنوان نخستين ساحت و به بايد، شود مربوط ميبدن  به پوشش حجاباز آنجا كه 

شناسان از روي  باستانامري كه در دوران باستان و پيش از ورود اسالم حاوي فرم و محتواي متفاوتي بود.  ،شود

اند كه حجاب و پوشش امري برآمده از  هاي تصاوير زنان به اين نكته رسيده كاري ها و كنده نقوش و ظرف

داراي شكلي متمايز با زنان طبقات فرودست  ،هاي متفاوت و فرهنگ بوده و پوشش زنان طبقات ممتاز جامعه اقليم

ي  و حدي از پوشيدگي را نشانه ندزنان طبقات ممتاز از عرياني و برهنگي اكراه داشت ،ديگر بوده است. در واقع

دانستند. از آنجا كه دختران  آزاد مياز اين پوشيدگي تر خود را  اما زنان طبقات پايين ،دانستند اشرافيت و پارسايي مي

ي شئون  حقوق برابر مردان در كليه پرداختند و از تربيت نظامي و رزمي مي وپارسي به مانند پسران به تعليم 

ي مرد بر بدن زنانه  ي تملك و سلطه دسازي يا نشانهوزندگي برخوردار بودند، بحث پوشش ابدا به معناي محد

  .)١٢٥- ١١١: ١٣٨٩اهيمي و بهراميان، (ابر نبوده است

هاي حاكم قرار گرفت. مصاديق  اما با ورود اسالم به ايران، خواست پوشاندن كامل بدن زن در كانون گفتمان

رسد بيش از  ميتوان در بيشتر متون شيعي ديد. امري كه به نظر  ميو كنترل زنان را دستور و توصيه به پوشاندن 

مردان و  برداري بهره برايعنوان كشتزاري  هتن زن ب ي هسعي در كنترل همه جانب مذهبي باشد، ينكه حامل هويتآ

خواهم  بيشتري داشته است. در اين خصوص در بخش مادرانگي توضيح نانحصار مالكيت تن آنا شكلبه  باروري

  داد. 

 خاص به نام پدر يا شوهر،ي تن ـ كاال در تعلق و تسلط فرد شكلبه تلقي آن فقط كيد بر پوشاندن تن و أت

امري  .است كرده را تشديد حاصل از اين امر سازي دوگانه ي تبديل ونساحت اندروني/ بيرو به دو ايراني را زن بدن
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با اصرار به   ميكشف حجاب و در دوران بعد از انقالب اسال با اجبار به پهلوي ي دوره در رسد مينظر  به كه

 وجود آورده را به بيشماري  هاي و مقاومت ها همبارز شود كه هر يك، ي بدل ميعطف  ه، به نقطآن مجدد پوشيدن

كه  مجالت و نشريات زنان رخ داد از سوي ١٢٨٣رسمي به حجاب اجباري در سال  هاي اعتراضنخستين  است.

به  نيز يافته غيرسازمانهاي  هخرين مبارز. آندمالكيت مردانه اشاره داشتفرماليستي سلطه و   هاي در واقع به جنبه

حكومت سركوب شد. از آنجا كه سوي گردد كه به شدت از  برمي دختران انقالب در سال گذشته م بهجريان موسو

 سرپيچيحكومت با  شدت برخورد و حساسيت ست، در تحليلادهنده  ي تقليلواكاوي جنسيتي بدون واكاوي طبقات

را  آن هويتي حكومت اسالمي شيعي بسنده كرد يا  هاي توان صرفا به لرزيدن پايه ميشده، ن زنان از مرزهاي تعيين

 ، بايدتابد. در واقع ميالم سياسي دانست كه سركشي زنان را برناس ي هكرد بزك ي هدار شدن چهر ز خدشهناشي ا

به اين سوال پاسخ داد كه  تا كرد تضاد ميان سرمايه و كار را نيز بررسي، عالوه بر وجه هويتي نمادين حجاب

چرا اين امر  نياز اقتصادي شكل گرفته است و اصوالً ممالكيت مطلق بر تن زنانه در راستاي پاسخگويي به كدا

سنگين مالي و معنوي براي كنترل آن،   هاي پرداخت هزينه رغم بهمهم است كه  قدر اين براي جمهوري اسالمي

  است؟باقي مانده نظام اسالمي  تغييرناپذيراصول  ءهمچنان جز

  امر جنسي .٢

پيوندهايش با  تابوبودگي وايران، به علت  ي هبازنمايي امر جنسي و كاركردهاي مربوط به آن در جامع

در بررسي تاريخي  ترين غرايز و عواطف انساني، همواره غريب و در سايه بوده است. ترين و پنهاني خصوصي

ورود به ساحت  ي هعنوان درواز  به را و چندهمسري هدبازي، حرمسراشا ي هتوان پديد ايران، مي  مختلف هاي دوره

شدن  توان به كمرنگ مي . پس از ورود به دنياي مدرن نيزكرد بررسيدوباره را ها  آن و دانست نسيتنانه و ج  لذت

ها،  شده از كابارهعنوان منشا بازنمايي لذت در تصاوير منتشر و بدن زنانه را به اندروني/ بيروني اشاره كرد ي هعرص

 آنگاه ارزشِ ،اين امر. اما شمار آورد ، بهها و همچنين در فضاي عمومي جامعه و كوچه و بازار ، تماشاخانهسينماها

تحت لواي حكومت اسالمي  از سويجنسي جامعه و مهار آن   هاي سركوب رانه ي هيابد كه ما با پديد ميبررسي 

توان  ميشويم كه در آن  ميجنسيتي و تشديد ايجاد فضاهاي به تمامي مردانه و زنانه مواجه   هاي سازي جدايي

تن زنانه به علت نقش پررنگش در  ،جستجو كرد. در چنين وضعيتييز نتن   هاي ردپاي حاكميت را تا پشت دروازه
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ها  كشش تماميو  آيدتا بدن به تصاحب حاكم در شود ميبازنمايي ميل جنسي، از مهار و كنترلي مضاعف برخوردار 

كه كنترل  شود ميمهم  به اين دليل امر جنسي زنانهدر واقع،  ابد.ي  هيافت خصلتي كاركردي و هدايت ش،هاي و ميل

كه در آن انحصار تن  شود ميگيرد و معلول وضعيتي  مي قرار  مستقيم با كاركردهاي مولد بدن زنانه يآن در نسبت

مالكيت انحصاري تن را   و ه استدشزنانه تحت لواي مفاهيمي همچون غيرت، شرافت و ناموس مردانه گنجانده 

مواليد تن   هاي جنسي زنان، سلطه بر جنبه  هاي كنترل رانهبدون  داند ميخوبي  بهكومت ح. گيرد ميفرض  پيش

خود را بر   هاي سرمايه كه نظام جمهوري اسالمي پايه ناممكن است و اين امر با مالكيت خصوصي و تضاد كار و

   آن قرار داده، در تعارضي آشكار است.

  مادرانگي .٣

بدن زنانه فرم و سطح  ي همقول به كه و كاركرد آن در بازنمايي امر جنسي و لذت تنانه پس از حجاب و پوشانندگي

تحليل  ي هامري كه اگرچه در ساي ايران خواهيم پرداخت. ي هبدن در جامعكاركردهاي اين گردد، به محتوا و  ميباز

به نظر  اما ،است يافتهبسياري ، اهميت ليدمناسبات تو ي هداري و نياز به بازتوليد اجتماعي در عرص گفتمان سرمايه

 و استقرار نخستين حكومت شيعي ٥٧خصوص پس از انقالب  و به پس از ورود اسالم به ايرانصرفاً رسد   مي

در  ي،سمانآجايگاهي  يافتن بر عالوه و خورد ميپيوند  حكومتي مفهوم مادرانگي با امر مقدس است كه دار  سرمايه

كه امري ، گيرد ميقرار  نيز مربوط به سقط جنين مجازاتي سياستي جمعيتي شامل مواليد و قوانين  هاي ذيل برنامه

 و ها و آموزش جنسيتي در رسانه  هاي سازي نقش مادرانگي و تقليل هويت زنان به آن با ساخت كليشه با مقدس

تكه در ساحت نمادين  امري تكهو بدن را به  شدهنامقدس تن زنانه منجر / مقدس ي هوگانگيري د ه شكلبپرورش 

   است. كردهبدل 

بدن زنان بيش  متوسط جديد، ي هطبق به صنعتي و ظهور بورژوازي و ون اجتماعي از كشاورزيتغيير فرماسيبا 

وجود  ينابخشمع مركزدر  مادر خوب /زن خوب ي هانگار تقويت با و شدهبدل  بازتوليد اجتماعي كانون از گذشته به

تا دولت بتواند با  شدعمومي بدل  امر شخصي به امري از رحم زنانه زنان قرار گرفته است. در پي تسلط اين انگاره،

 /سازي خصوصي  و به ظارت نهادهاي قانوني خود درآوردرا به ن ، آن تشويق يا منع كاركردهاي توليدمثلي

   سازي رحم زنانه اقدام كند.   ميعمو
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كرد، بيش  مالكيت خصوصي دنبال ي هسري و پديدهم تك گيري توان تا شكل ميرا  آن  هاي اين امر كه ريشه

   علت آن بوده است.معلول وضعيتي نابرابر باشد،  كه آناز 

كه نه بر شرايط طبيعي بلكه بر شرايط اقتصادي مبتني بود. يعني  است يكتا همسري اولين شكل خانواده«

طور طبيعي به وجود آمده بود. فرمانروايي مرد  مالكيت خصوصي بر مالكيت اشتراكي اوليه كه به ي هبر غلب

ثروت او باشند. به اين ترتيب  ي هتوانستند تنها متعلق به او بوده و ورث ميخانواده، توليد فرزنداني كه 

ن شكل چنين سازشي تري صورت عالي مثابه آشتي مرد و زن و به تاريخ به يكتاهمسري به هيچ وجه در

مثابه اعالم تضاد بين  نقياد يك جنس توسط جنس ديگر و بهصورت ا عكس بهره بشود بلك ميپديدار ن

  .)٩٦:  ١٣٥٧(انگلس،  شود ميهر ها به شدتي كه تا كنون در اعصار ماقبل تاريخ سابقه نداشته، ظا جنس

  

   گويد: ميو  كند ميو خودش اشاره ماركس  ازاي منتشرنشده  در ادامه به نوشته انگلس،

طبقاتي  تضادتوانم اضافه كنم اولين  مي رد به خاطر توليد مثل است و امروزاولين تقسيم كار بين زن و م«

 مست و اولين ستابين زن و مرد در ازدواج يكتاهمسري  تضادآيد، مقارن با تكامل  ميكه در تاريخ به وجود 

همسري يك پيشرفت عظيم تاريخي بوده ولي در كر بر مونث. يكتات با ستم جنس مذطبقاتي مقارن اس

داري و ثروت خصوصي عصري را آغاز كرد كه تا امروز ادامه دارد و در آن رفاه و  عين حال همراه با برده

  )٩٦ (همان،» تكامل يك گروه به قيمت بدبختي و سركوب گروه ديگر است.

نوعي  انباشت ثروت در دستان يك نفر، بهدر واقع پيوند ناميمون يكتاهمسري و مالكيت خصوصي و «

خصوصي به سپهر عمومي و امري  ي هرا از حوز و آن منجر شد سازي رحم زنان در طول تاريخ ميعمو

دست  در ــ تحت سلطه و كنترل بدل كرده است. يكتا همسري در اثر تراكم ثروت زياد در دست يك نفر

كس ديگر به وجود آمد. براي اين منظور  گذاشتن اين ثروت براي فرزندان مرد و نه  و از ميل به باقي ــ مرد

وجه چندهمسري  هيچ زن به كتاشوهريِي  هكاي  گونه يكتاهمسري براي زن ضروري بود ولي نه براي مرد. به

   )١٠٨(همان،  »آشكار يا پنهان مرد را متوقف نكرد.
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دهد، به ضرورت تملك بدن زنان در  توضيح ميرا گيري آن  شكل همسري زنان و علل يكتاهمانطور كه انگلس 

، آن بدون تملك تن زنان و انحصار ،كند. در واقع اشاره مي نيز راستاي  ابقاي مالكيت خصوصي و انباشت ثروت

شد. در دين اسالم نيز تاكيد  مالكيت خصوصي ملغي و فرماسيون اقتصادي جامعه دچار تغييرات بنيادين مي

ي  خورد. ميرزا علي احمدي ميانجي از اساتيد حوزه بسياري بر مالكيت خصوصي و شرايط حفظ آن به چشم مي

، انفال، ارث و ، خمسزكاتدر آن به و  نوشته مالكيت خصوصي در اسالمي قم كتابي تحت عنوان  علميه

ي مالكيت خصوصي در اسالم اشاره كرده و با  و ادله هاي مربوط به غصب را تحت مصاديق مهريه و مجازات

بر اهميت مالكيت خصوصي نشان داده است (احمدي ميانجي،  را استناد به آيات و روايات فقهي، تاكيد اسالم

 بخش اول) ق: ١٤٢٤

ي ميانجي و مشترك ميان دين اسالم  را حلقه» انباشت ثروتبه مالكيت خصوصي و ميل «توان  در واقع مي

تاكيد  روست كه در هردو نظام بحث تملك و كنترل تن زنانه و داري قلمداد كرد و شايد از اين ظام سرمايهو ن

 ي حجاب اجباري به اين دليل اهميت پديده ،رو ست. از اينابر تك همسري زنان چنين رايج و ضروري  يافراط

و به كنترل كاركردهاي بدن زنان در  شود مي تن زنانه محسوب ي هكنترل و سلط  هاي كه دروازه يابد مي

يل به ساحت حقوق ماليستي صرف و تقلفر  هاي . امري كه از تحليلانجامد ميساختارهاي سلطه و بازتوليد آن 

  شود. ميض و تضاد منافع و طبقات اجتماعي محسوب رتعا ي هو آشكاركنند گيرد ميفردي فاصله 

نياز داشته باشد، محتاج درخور   هاي كه به پاسخآنخشونت عليه زنان بيش از   هاي ريشه واكاوي دقيق علل

اي باشد كه  گمشده  هاي كه با نور انداختن بر وضعيت تاريخي زنان در ايران، در جستجوي حلقهست اي يها شپرس

مستلزم  ،از بدندرك فعلي  است. كردهبخشي به وضعيت فرودستانه را دشوار  زنان براي پايان ي هائتالف گسترد

 مجدد صاحبكه تچرا ؛را تعين بخشيده استآن شكل داده و ست كه به آن اوكارهايي ساز تمامدرك گذشته و 

مانند  آن ي هنندك عنصرهاي بيگانه ي هكه با بازبيني و زدودن هم دهد ميرخ  اش بدن از طريق فراروي از بيگانگي

   .يد آ وجود مي به عرف، دولت و قانون دين،
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. امري كه به علت استامروز ايران  ي هجامع  هاي از ضرورت از خود بيگانگي بنيادين زنان،  هاي واشكافي اليه 

زن ايراني همواره چون موجودي آشفته و سردرگم به  .شود مي و به محاق راندهگرفته  ابو بودن همواره ناديدهت

  بازگشايي كند. امري كه تاكنون ناكام مانده است. را و رموز وي تا او را تعريف و تفسير نگرد ميخالق خود 

ظرفيت تبديل اجتماعي واقعي تبديل شوند،   هاي و جنبش نظري اگر نتوانند به شعارها هايشعارها و پيشنهاد

هاي ملموس  در تعامل و پيوند با واقعيت چراكه صرفاً ،دهند دار از دست مي خوناستبه پيكري گوشت و  را خود

هاي نظري به بدني انضمامي  مفهومي انتزاعي جهت واكاوي ست كه بدن ازاهاي زيستي واقعي  بهاجتماعي و تجر

 استفاده كند تا خود يبخش از توان آگاهيد. چپ ايران اگر نتواند شو ي مناسبات اجتماعي بدل مي و واقعي در عرصه

و به سطوح شود   ميكه با حجاب اجباري آغاز  پرده بردارد تم و سركوب زنانعميق و بنيادين س  هاي از اليه

ساز تن زنانه براي  اركردهاي بازتوليد و انسانكبه آشكارسازي در پي آن  انجامد، و ميمختلف استثمار و تبعيض 

ماند و  ميزنان ايراني باز ي هتجرب از همخواني با واقعيت بدون شك ورزد،ندار و مذهبي مبادرت  حكومتي سرمايه

  فعاالن ليبرال بورژوا خواهد باخت. را به رقيب خويش يا همان همبارز ي هعرص

تواند هم  ميكه بدن چگونه  نشان دهند ريك خودئواست كه با تمام توان ت ايراني فعاالن چپ ي هوظيف

ستم  اصلي و پنهان  هاي شهمفهومي و با رجوع به ري گذر اين جراحيِباشد و از ره  زندان همهويت و  ي هسرچشم

عنوان حوزه و كانون اصلي استثمار و مقاومت، با  را به زنانه بدن مندي خويش، بدن در طول تاريخ و سركوب بدن

نه  ،دختران خيابان انقالب ي هبه همين دليل است كه بررسي پديد .نداز نو بررسي ك انضمامي تاريخي نگاهي

 اي كنند، پديده ميچنان كه بعضي فعاالن سياسي ابراز  متوسط و نه ي همتعلق به خواست زنان طبق امري صرفاً

بلكه معلول  ،حقوقي اهميت است. نسبت حجاب اجباري با ساير سازوكارهاي سلطه نه امري صرفاً سطحي و بي

 توان در خصوص نيات كنشگران مياگرچه  يك تن نيست. فقطتن ديگر  ،آن ست كه دراوضعيتي اقتصادي 

اجتماعي  ي هرا مانند هر پديد سخن گفت و آن پوپوليستي اين حركت يا بخش رهايي  هاي و سويه خيابان انقالب

استثمار  ي هاز مقولا را از كليت اجتماعي منتزع و به امري منفرد و جد توان آن مي، اما نمورد نقد و بررسي قرار داد

  ناديده گرفت. ،و به صرف تعلقش به گفتمان ليبرالي كردكشي بدن زنانه متمايز  بهره و
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  هاي تواند بنيان مي را بايد شكافت و از نو تعريف كرد. تغيير در نظم فعلي بدن و كاركردهايش بدناز اين رو، 

اي منفعل  با بدن نه به عنوان ابژه بازتعريف نسبت ما گذاري و ههر افقي از خالل فاصل .فعلي جامعه را دگرگون كند

رهايي  تواند به ميكه  اي مسئله يد.آ ميبه دست  ساحتي واقعي و انضمامياي كنشگر در  بلكه به عنوان سوژه

  شود.واقعي زنان از ستم تاريخي شان منجر 
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