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دختران خیابان »ی است تا پدیده گذرد، و فرصتیمی ۶۹ماه نزدیک به دو سال از دی

های های مدنی دیگر گروهها و خیزشرا که ملازم شد با انبوهی از نافرمانی« انقلاب

بدل ته رفاجتماعی بررسی کنیم. در دو سال گذشته ژست جماعت کف و سوت زن، رفته

بودن، ای که هر نافرمانی مدنی نیروهای کاملاً خودجوش را به نمایشیشد به ژست سالبه

مبارزه و دادخواهی این  یکند. در کنار شیوهزدگی و... متهم میسرسپردگی، هیجان

 ها نیز همواره مورد انتقاد برخی از فعالان حقوق زنان بوده است. ی آندختران، اصل مطالبه

زن  طلب فعالان، از جانب طیف اصلاح«نفی حجاب اجباری»ن و فراگیر خواست روش

انداز است... بر است و پوپولیستی، اولویت ندارد و تفرقهکه هزینهبا توجیهاتی از قبیل آن

پوشش، « اختیاری بودن» رمق برای بیهمواره یا رد و انکار شده است یا تلاش شده با اشاره

حال، بخشی از بندی شود. درعینبخشی از جنبش زنان مفصلدرون گفتمان پراگماتیستی 

لال بار با این استدانگارند، ایناهمیت میگرای جنبش نیز این خواست را کمطیف چپ

یشت ی اقتصاد و معچندمی است و تا مسئلهای دستکه مخالفت با حجاب اجباری مطالبه

ه شود کای خوانده میمطالبه زنان در میان است چندان ضرورت پیگیری ندارد. گاه هم

 یاند و اساساً خواستی بورژوایی است و دغدغهگماشتگان آمریکا در دامن زنان نهاده

 ی زنان ما نیست.سیران، و چندان هم مسئلهشکم

دوساله، نشان دهیم برخلاف چنین ادعاهایی،  یدر این مقاله بناست به یاری این فاصله

اند معرّف ای یکّه و مشخص، توانستهلاب با پررنگ کردن مطالبهگونه دختران خیابان انقچه

الب زنان ی پیوند غتواند نقطهها، خواستی است که میی آنوضعیتی کلی باشند. مطالبه

باشد از آن رو که قادر است اتصالاتی ورای همین پوشش و انتخاب شخصی برقرار سازد. 

و رفت، و روز بعد مردم در مشهد اعتراضات دیروز، ویدا موحد در خیابان انقلاب روی سک

که چنانمعیشتی کردند. توالی این رویدادهای سیاسی چندان هم تصادفی نبوده است. هم

 مان چندان اتفاقی نیستند.که تناقضات گریبانگیر زنان جامعه
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ایران تنها کشوری است که در آن حجاب اجباری است، بدحجابی پیگرد قانونی دارد 

وردار که همین کشور رکترین قوانین بر پوشش زنان ناظر است، طرفه آنختسو  و سفت

ر شرحه دهای زیبایی و مصرف لوازم آرایشی است. گزینش شرحهترین جراحیبیش

گی زنی که باید در عین پوشید می کند؛آمده را حل پیش پارادوکسسازی بدن زنانه علنی

رساند ر میانگیز به حداکثتجسم پیکر هوس برایرا چران فریبا باشد. حجاب، تقلای چشم

ند. ازایی عینی برابری کاین تخیل جوشان در سپهر خصوصی با مابه لازم استو اکنون 

نسی باشد های جگوی فوران فانتزیازای عینی، ملوسکی پروتزی است که باید پاسخمابه

دردنشانی  جابی کهکه به فراخور حجاب بد یا شل در سپهر عمومی برانگیخته شده است. ح

 دستورکاری نولیبرالیستی.است از 

جیره و مواجب بازتولیدی باشد و هم دار کار بیزن در نظام اقتصادی ما باید هم عهده

دوی بازار کار. هم باید رخت سنت فرمان و منعطف و البته درجه به نیروی کار گوش

 قربان هظاهر مستقل و بلبهو  گوی شوهر باشد و هم رخت شهروندی آزادقربانبپوشد تا بله

برد و از گوی کارفرما. از کار بازتولیدی او در خانه، خانواده به صورت اشتراکی بهره می

تی ایرانی، کار سن کار تولیدی او، کارفرما و شوهر به صورت اشتراکی. مرد که در تقسیم

ست. زنی که خرج حاصل از مشاغل زنانه نیازمند اآور خانه بود، امروز به کمکنان

خور شوهر بود، حالا ناگزیر باید به مشاغل بخور و نمیر تن دهد تا دخل و خرج تر، نانپیش

تی تازه از جمعی ،م بخواند و در این میان، اقتصاد، افزون بر نیروی کار پیشینا هخانواده ب

 برد. بهره می کار و مشتاق

ران ها و حسابداو منشی انآموزگارهای شهر، طالب خیل فهرست بلندبالای نیازمندی

د با این کنتر دریافت میازای کار برابر، دستمزد کماست. این خانم مابه - فقط خانم –

ستقل آن اندازه مکه توجیه سرراست که به شغلی نیازمند است و در عین حال قرار نیست 

حتمال ا السویه سازد. برای رد حتی چنینحضور شوهر را علی تاو دست به جیب خود باشد 
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پر  شود و بیلبوردهای شهرجراحی پیشگیری از بارداری اعلام می هولناکی قانون منع عمل

ه تمهیدی ی بهتر. حالا بچنمای مرکانتیلیستی به فرزندآوری بیشتر و خانوادهاز دعوت نخ

نیست در دست زنان برای پاگیر کردن شوهر به خانه و خانواده، برعکس خطر این است 

 ای اسلامی را برهم زند. ی هستهبگیر، کانون خانوادهکه زن حقوق 

ای که سقط جنین و دسترسی به وسایل جلوگیری از آبستنی را با محدودیت جامعه

کند که با بارداری و پرورش بچه سازگار ای تعریف میسازد، مشاغل را به گونهمواجه می

ای زنان از د، در چنین جامعهکنبینی نمینیست، و برای کار خانه، پاداشی اقتصادی پیش

س آیند پشوند و درصدد ازدواج و تحکیم آن برمینظر اقتصادی به مردها وابسته می

رها های جنسی خود برای پسهای شغلی به بالا بردن جذابیتدختران به جای کسب مهارت

 (. ۴۹۶۱پردازند )منسبریج و همکاران،می

ه ستم ک کندمیه، به شکلی مبسوط مطرح ( در کالیبان و ساحر۴۹۶۱فدریچی )سیلویا 

همراه  مضاعف را نیز به ازخودبیگانگیکارگر، -مضاعف وارد شده به زنان به عنوان همسر

د عنوان همسر با بدن خوعنوان کارگر با محصول کارش بیگانه است و زن بهدارد. زن به

ز ادله، از شکل دیگری ای زهدان پرورش نیروی کار فردا. زن ایرانی اما در این معبه مثابه

ی نمایش گفتمان مردسالار حاکم است و برد. بدن او عرصهبیگانه شدن نیز رنج می

ها، لها و کپها و پستانروند تا با باد کردن لبهای قدرت مسلط در تن او فرو میآمپول

 آور خود تندتر بچرخد. قواره در چرخش سرگیجهشکل و یکخط تولید زنان یک

شود . چه میی تردید بنگریمبگذارید به ضرورت اسلامی بودن پوشش به دیده بنابراین

رتر، اسلام، چادر، حجاب ب یپیشهاگر ضرورت را با بهانه جایگزین کنیم؟ در دین قناعت

(، امکانی برای همرنگ کردن مسلمین. چادر، پوششی ۴۹۶۱ یک ضدمد است )ویلسون،

 گرا و  دلالت سر باز زند خود اسیر فرهنگ مصرف که بناست دالی تهی باشد و از هر نوع

شود. کن و... میدار و کریستال و کنف به انواع عربی و دانشجویی و ملی و طرحمتصّ
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امان ت که قرار است پس از تعلیق و تپش تند و بیستیی تردسحجاب، اکنون همان پارچه

 ی تردستیشود. پارچهای رقم زند. پارچه که غیب شود، حوری ظاهر میها، شعبدهقلب

 کند. کند، تندتر میما، شهوت را اطفا نمی

انگیزد، ناپیدا بودن زیر پارچه است. ژیژک به ن را برمیدچه اضطراب و میل دیدزآن

خن امور نادیدنی( ساز اضطراب و میل )و دیگر فراشدهای مشابه در قلمرو سی از لاکان، أت

د نای معنا بلکه راهنمای عمل آدمی در برساختن واقعیتتنها زایندهگوید که نهمی

ای لکان، امر خیالی و واقعی و ی برومه(. از همین روست که در مثال گره۵۹۳۴۹۶۲)دالی،

های جرح و مجروح و عینی موجود که همانا بدننمادین در گروی یکدیگرند. واقعیت 

 نمادین را شکل داده است.  یبرآیند تخیلی است که عرصه است، هجراحی شد

ود ی نادیدنی غیاب، در نببندد. در لحظهتخیل در آن درنگ پیش از شعبده شکل می

کنار ماتم و در  (،۴۹۶۹شود و لذت آفریده. کریستوا )سوبژکتیویته فعال می چاشت عین،

ای است که سوژه شمارد. غیاب، همان هنگامهی تخیل برمیخسران، غیاب را محرک قوه

 fort-daشود. در مثل کلاسیک ی نمادین میزند و وارد عرصهبه خلق معنا دست می

ار کند. او در موضع انکفروید، کودک در نبود مادر، با زبان بچگانه، غیاب او را بازی می

( و این همان بازی است ۴۹۶۵کند )بوردو،ها مادر را نزد خود حاضر میبا واژه ،مادر نبودِ

شرطی برای امکان موضع عنوان پیشاندازد. بهی موجود راه میکه حجاب نصفه و نیمه

ز آفرینم۳ اآورم، دلالت میام؛ به یاد میانکار یا موضع مانیا )نه، من چیزی از دست نداده

و برای خودم، من چیزی را که خودش را از من جدا کرده به وجود ها طریق ابداع نشانه

مدد حجاب به منتها یابی فالوسی و نمادین بهاین هویت (.۴۹۶۹ا، )کریستو آورم(می

م زن را رق جیبناپذیر بدن و کند و واقعیت استثمار پایانی خود ادامه پیدا میدرجه

 زند.می
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ود پی به حضور عینیتی موج ب برایش رقم زده،ای که حجانظرباز، از قاب تحدید شده

 چنین زن شرقی. اینکندمیبرد و در موضع انکار، آن را در نظرش مجسم اما نادیدنی می

 شود و نظرباز، انبانی است ازانگیز میمحجبه، بیش از زن سر و سینه لخت غربی هوس

یل ز ناپیدای بدنش تخ، فتیش و ا«شال آن شال سرخ یار»محور که از های قضیبفانتزی

اندازه پوشیده و اسلامی است و به حد ضرورت سازد. این چنین است که زن ایرانی بهمی

است  و درآمدزایی ی عمومیی لازم، مناسب حضور در عرصهشهوانی و محرک. به اندازه

 رسانی جنسی و تولیدنسلی در سپهر خصوصی.قاعده، مناسب خدمتو به

است از امر کلی  دردنشانیزنان ایرانی امر جزئی و  یارهپمدزده و پاره حجابِ

دار و با پن برآمده از هژمونی ها تحت رضایتیزنان ما. آنو اجتماعی وضعیت اقتصادی 

برساختن مدی مقاومتی )مقاومت در برابر حجاب اسلامی( تن به اعمال جراحی 

ه را به پیکرهای بیگانهای آشنای دیروزشان دهند و بدندوزک میو  خودخواسته و بزک

دام کرده ها اقگذاری و تربیت آنسازند که به بیان فوکو روابط قدرت به نشانهبدل می

(، غفلتا ۴۹۶۲کنند تا به حس رضایت برسند )موسوی، هایشان کار میاست. افراد بر بدن

 دیگر جهیدن است.  یبه دامی که این از دام

اری زنانگی با انگیکی مبنی بردکارتی  ازیسدوگانهکه علیه هرگونه  ییهافمینیست

ها در د. آنانگر شدهدرستی نشانشورند، راه را بهحسیت، حیوانیت، طبیعت و عینیت می

ها با اعتراض در در موارد افراطی، همچون فمنگاه پی مختل کردن اصل لذت هستند. 

انقلاب -دختران های مدنیبه آن شکل که در نافرمانی گاهو  های عریان،قالب بدن

یا سر لخت  هاشاهدش بودیم. بدن سیاسی، اروتیک نیست ولو برهنه باشد. بدن عریان فمن

خواهد بر بدن زن دختران خیابان انقلاب، معنازدایی از هرگونه پوششی است که می

 مدلولی فرو کند. 
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 عن زن، به حداقل رساندن نشانداری بدن است و برچیدن هر نویای کنشگرامبارزه

دید و و با تح جویی بزندامکان تخیل دزدکی که بخواهد از بدن زن نقبی به سوی میل

تقلیل هرچه بیشتر زن به ساحت اروتیسم، اقتصاد زالوصفتی را پروارتر سازد که از بدن و 

ت که روسری اسسر لخت دختران خیابان انقلاب، تنها یک سر بی کند.کار زن ارتزاق می

زند. این اکت اعتراضی می صراحت از اجبار سر بازبهخود ترین معنای در ضمنی

کند تا در پا میوفمینیستی، هرچند نمایشی و نمادین، مدلول رادیکال جزم و جفتی دست

رای د، تلاشی است بای پا نگیرتعویق میان گره خوردن دال و مدلول هیچ بازی نظربازانه

 گیرد. یرو میی اقتصاد و انقیادی که از اصل لذت نتوقف چرخه

پافشاری سمج حاکمیت در برقراری انضباط و نظارت موجود بر بدن و پوشش زنان، 

روز، هب که دینی است. چه بسیار فرایض و احکام یچیزی بیش از اجرای یک فریضه

ی له حجاب، مقاومت حاکمیت در برابر دگرگون و حتی ملغی شدند. این قوانین لجوجانه

ند پرچمدار توااست که میی کار خانگی، جنسی و تولیدی منقادسرکشی احتمالی نیروی 

به را  دار حاکمباط سیاسی و اقتانضی مردسالار که نظم نوینی شود که نه تنها خانواده

تر شدن از پاپ را تعبیر به نوعی انگارانه، این کاتولیک. نبایست سادهچالش کشد

یکر نه واگذاری پیکار بر سر پ نشینی از حجابگیری مذهبی حاکمیت کرد. واپسسخت

 است. مطلوب نظمیزن، بل واگذاری پیکار بر سر 

 

 پانوشت۳

های موج دوم و فمینیست عنوان مقاله، شعاری است معروف که در اعتراضات -

 رایج بوده است. ۴۶۹۱دانشجویی مه  جنبش
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های که از روش است اوکراینی هایفمینیستنام گروهی از  Femen)فمن ) -

 .برهنه است هایعام با سینهأو اعتراضشان، ظاهر شدن در مل مبارزه
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