
چطور باحجاب شدیم؟ به اجبار یا به انتخاب؟

مریم فومنی

خواه در ایران که قوانین. پرسش درباره ی اختیاری و انتخابی یا اجباری و تحمیلی بودن حجاب، جدید نیست  

را، دست کم در فضاهای عمومی، بی معنا می کنند و« اختیار»و « انتخاب»ناظر بر پوشش زنان، واژه های   

 خواه در کشورهای آزاد که زنان می توانند نوع پوشش  خود را انتخاب کنند، از منظرهای گوناگون به این

در این گزارش اما می خواهیم داستان های زنانی را بشنویم که در چهار دهه ی اخیر. سؤال پرداخته شده است  

این گزارش حاصل. و در کشوری که حجاب در آن اجباری است، همچنان با این چالش مواجه اند  

  زنی است که پژوهش ها و تجربه های خود در رابطه  با حجاب را با من در میان۱۴گفت وگوهای مفصل با 

[1].گذاشته اند

  ساله که در خانواده  ای سنتی در جنوب تهران بزرگ شده، به روشنی۳۵برای بعضی از آنان مثل سحر 

 مدام به من می گفتند که نگاه کن. از پنجم ابتدایی چادر به سر شدم: »هیچ انتخابی وجود نداشته است

 سربه زیر برو و بیا، فقط چشم هایت برای دیدن. دخترخاله هایت چه حجاب خوبی دارند، تو هم مثل آن ها باش
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 اصالً از وقتی به دنیا آمدم. حتماً باید این جوری می بودیم. از زیر چادر معلوم باشد، انگشت هایت معلوم نباشد

 من هم به رغم میل باطنی ام، مجبور بودم که. این جوری دیده بودم و این جوری توی مخم فرو کرده بودند

 چادر به سر باشم، حجاب را رعایت کنم، سرم را بیندازم پایین، فقط زمین را نگاه کنم و. این جوری باشم

 همه ی اطرافیانم چادر سر می کردند و به همین علت وقتی مادرم پرسید که برایت چادر بدوزم؟ گفتم. بروم

.«بدوز

 برای بعضی مثل زینب پیغمبرزاده که در قم دنیا آمده و بخش عمده ای از دوران کودکی اش را در آن جا

 گذرانده، باحجاب شدن بیشتر از مذهب و سنت، تحت تأثیر عرف محل زندگی و روابط حاکم بر آن بوده

 در خانواده ی پدرم که بیش از هرکسی با آنها ارتباط داشتیم، زن ها حجاب داشتند و حجاب بیش از: »است

 پدربزرگم معلم روستا بود و وقتی ما می رفتیم آن جا. آنکه از لحاظ دینی مهم باشد، از نظر آبرو مهم بود

 در قم هم خیلی مهم بود که رفتارمان. خیلی مهم بود که به عنوان نوه های حاج آقا بدون چادر دیده نشویم

 اما اگر تهران یا شمال می رفتیم، می توانستیم مثل مردم آن  شهرها لباس بپوشیم و رفتار. مناسب آن فضا باشد

 من تا کالس دوم. یعنی حجاب همیشه بیش از اینکه مسئله ای دینی باشد نوعی عرف اجتماعی بود. کنیم

 ولی. ابتدایی در کرج بودم و از مدرسه که می آمدیم مقنعه مان را درمی آوردیم و بلوز و شلوار می پوشیدیم

 سوم ابتدایی که برگشتیم قم، در آن جا خیلی مرسوم بود که دخترها از سوم ابتدایی به بعد چادر تیره رنگ

 خارج از. به عنوان فرم مدرسه سر کنند و بعد از راهنمایی و دبیرستان هم چادرمشکی فرم مدرسه بود

 وقتی کوچک تر بودم در خانه و. مدرسه هم خیلی پذیرفته نبود که دخترها در آن سن بدون چادر باشند

 بزرگ تر که شدم. فضاهای خانوادگی و شخصی جلوی مردان نامحرم روسری و بلوز و شلوار می پوشیدم

 این توقع وجود داشت که وقتی مرد نامحرم می آید چادررنگی هم سر کنیم، آن هم بیشتر به این علت که

 ولی مثالً اگر می رفتیم شمال، دیگر مهم نبود که حاال مثالً. عرف شهر این بود که این طور رفتارکنیم

.«روسری ات را هم دربیاوری

 

«حجاب الزمه ی ساختن یک جامعه ی سالم»

  ساله ای که در یک خانواده ی روشنفکر دینداِر طبقه ی متوسط۳۰برای برخی دیگر مثل هانیه، روزنامه نگار 

 در دوره ی راهنمایی گروه دوستان من همه محجبه بودند و: »بزرگ شده، حجاب انتخابی شخصی  بوده است

 این ها باعث شد که خودم بخواهم چادر سرم کنم و کالً خیلی. یک معلم دینی هم داشتیم که دوستش داشتیم

 فضای دوستی ای که داشتیم هم. آن موقع با دوستانم به کالس های مذهبِی خیلی جدی می رفتم. مذهبی شدم

 به نظرم در آن. شاید چون برایش خیلی هم تشویق می شدم. کمک می کرد خیلی این ماجرا را جدی بگیرم

 سن عمالً این انتخاب بازتاب چیزی است که در مدرسه و اطرافیان بوده و اصالً آن سن، سن خیلی کمی

 حجاب چیزی نبود که جذبش بشوم، من جذب آن فضای ایدئولوژیک شده. برای چنین انتخاب هایی است



 بودم، یعنی فضایی را که فکر می کردم فضای درستی است با همه ی متعلقاتش، از جمله حجاب، انتخاب

 چیزی که در آن فضا به ما گفته می شد این بود که می خواهیم جامعه ا ی سالم داشته باشیم، و برای. کرده بودم

 به ما گفته می شد که بی حجابی حواس جامعه را. رسیدن به این جامعه ی سالم باید ملزوماتی رعایت شود

 آن را دستور. حجاب برایم به مذهب گره خورده بود. پرت می کند و ممکن است که بقیه هم منحرف شوند

.«حجاب سفت و سختم تا دوره ی دانشگاه ادامه داشت. خدا می دانستم و باید انجامش می دادم

 

«اتوماتیک باحجاب شدیم، مثل مسلمان شدن مان»

  ساله ی تبریزی، ماجرا دست کم در ظاهر چندان به اجبار و اختیار۴۴برای برخی مثل محبوبه، دبیر دینی 

 . سالگی چادر به سر دارد۱۵ سالگی روسری و از ۹محبوبه از . ربطی ندارد و خیلی ساده اتفاق می افتد

 وقتی از او درباره ی نسبت انتخاب و اجبار حجاب می پرسم، صادقانه می گوید که حجاب داشتن برای او

 االن مثالً مسلمان شدن ما چطور است؟ خانواده هایمان مسلمان بودند، ما هم: »اتفاق افتاد« خیلی اتوماتیک»

 آن. چون همه ی خانواده این جوری بودند، ما هم به آن سمت کشیده شدیم. حجاب هم همین است. مسلمان شدیم

 اوایل و در بچگی چون درک درستی از گناه و اینکه زن باحجاب مصون می شود یا نمی شود، نداشتم آن 

 اما بعد خودم هم دیدم که حجاب چیز خوبی. چیزی را که پدر و مادرم می گفتند و دوست داشتند انجام می دادم

.«است و با آن احساس مصونیت دارم و آن را نگه داشتم

 تقریباً همه ی زنان. برای برخی دیگر مثل خود من، حجاب چارچوبی بود که باید در آن قرار می گرفتم

 خانواده در آن زمان باحجاب بودند و حجاب آنقدر عادی  به حساب می آمد که در فضای مذهبی و

 در مدرسه و خیابان و همسایگی. ایدئولوژیک خانواده اصالً نمی توانستم به وجود گزینه ی دیگری فکر کنم

 بودند، اما ما مثل آنها نبودیم و این امر آنقدر« بدحجاب»زنانی بودند که حجاب شان را رعایت نمی کردند و 

 کردم،« انتخاب»آنچه خودم . بدیهی جلوه داده می شد که حتی پرسشی هم به ذهنمان خطور نمی کرد

  ساله بودم که مدیر مدرسه گفت هفته ی دیگر دانش آموزان برتر مدرسه را که۱۱. سرکردن چادر بود

 به. نه به خاطر اردو. همان شب از مادرم خواستم که برایم چادر بدوزد. چادری هستند به اردو می بریم

 خاطر اینکه دانش آموز محبوب مدیرمان بودم و نمی خواستم چادری نبودنم من را از فهرست دانش آموزان

 یا شاید هم به خاطر اینکه می خواستم نشان بدهم که معنای حجاب و چادر را، که حد. برتر مدرسه حذف کند

 اعالی آن است، می دانم و چادر سرکردن برایم نشانه ی تشخص و بزرگی و آگاهی از ارزش هایی بود که

 پدر و مادرم با پافشاری می گفتند که هنوز خیلی کوچکی و نمی توانی. همواره در محیط اطرافم ترویج می شد

 چند ماهی که چادر کهنه ی کوتاه  شده ی مادرم را سر. چادر را جمع و جور کنی، اما نصیحت شان بی فایده بود

 در ابتدا حجاب و چادر برایم انتخابی کودکانه به منظور تشابه به مادر و. کردم تصمیمم را عوض نکرد

  سالگی از یک سو۱۵-۱۴بعدتر اما در . دیگر زنان الگویم و جلب تأیید و امتیاز از محیط اطراف بود



 انتخابی ایدئولوژیک برای متمایز شدن از دیگران بود و از سوی دیگر ابزاری برای پنهان کردن نشانه های

 هرچه اندامم زنانه تر و حضورم در جامعه بیشتر می شد، حجاب، و به ویژه چادر، بیشتر به من. زنانگی

 کمک می کرد که خوِد زنانه ام را پنهان کنم تا دیگران نه به صرف جنسیتم، بلکه فقط به عنوان یک انسان به

.من بنگرند

 پرسش اصلی اما شاید این باشد که این انتخاب برای من، محبوبه، هانیه و بسیاری دیگر از دختربچه هایی که

 از کودکی حجاب برسرمی کنند، چقدر آگاهانه و آزادانه  بوده است؟ و حتی اگر کامالً آگاهانه و آزادانه بوده،

هنجارهای اجتماعی و امتیازات حاصل از این انتخاب چقدر در پذیرش حجاب نقش داشته است؟

 

«اگر چادری بودم، آزادی های بیشتری داشتم»

 تجربه ی محدثه، پزشکی که در یک خانواده ی مذهبِی ثروتمند و نزدیک به حکومت بزرگ شده ، حاکی از

 اکثر زنان خانواده ی محدثه باحجاب اند و او زنان زیادی را می شناسد که به. نقش همین امتیازات است

  ساله شدیم، برای ما جشِن عبادت  گرفتند و  گفتند شما۹وقتی که : »محدثه می گوید. حجاب افتخار می کنند

 االن به سنی رسیده اید که می توانید بین گناه کردن و گناه نکردن انتخاب کنید و اگر کار درست و ثواب را

 ولی من نمی دانم که همین پاداش ها و امتیازات چقدر روی انتخاب. انتخاب کنید، به شما پاداش داده می شود

.«حجاب تأثیر دارد

 چند نفر از مصاحبه شوندگان گفتند که هنوز گاهی کابوس می بیند که از تار مویی آویزان

.شده اند، زیر پای شان شعله های آتش زبانه می کشد و آنها هراسان دست و پا می زنند

مثالً در فضا و خانواده ای که من بزرگ شدم اگر در سن ازدواج باشی و چادرت را: »او توضیح می دهد  

 نگه  داشته باشی، گزینه های خیلی بهتری برای ازدواج خواهی داشت و شانس  یافتن شوهر خوب و پولدار

.یا مثالً در فامیل و اطراف من اگر یک دختِر چادری بودی، آزادی های بیشتری داشتی. خیلی بیشتر می شود  

 من که با حجاب سِر جنگ داشتم، هیچ وقت اجازه نداشتم که تنها جایی بروم اما دوستان یا دخترخاله هایی که

 حجاب شان خوب بود، مثل من با خانواده  اشان درگیر اجازه ی رفت و آمد نبودند چون به آنها به خاطر

».حجاب شان بیشتر اعتماد داشتند

 محیا استوار، استاد دانشگاهی که در زمینه ی حقوق زنان در ایران فعالیت کرده است، به این پرسش نه از

 انتخاب وقتی معنی دارد که آنقدر از لحاظ: »منظر امتیازات، بلکه با نگاه به عواقب آن، پاسخ می دهد

 عالوه. اجتماعی و قانونی آزاد باشی که بتوانی راجع به آن تصمیم بگیری و هیچ  عواقبی برایت نداشته باشد

 بر این، از لحاظ روانی به تو تلقین نکرده باشند که اگر بی حجاب شوی در جهنم تو را از موهایت آویزان

.«می کنند



 وقتی بچه بودیم، به ویژه در مدرسه، به ما می گفتند که بعد از مرگ، زنانی را که حجاب شان را رعایت

 این تصویر برای ما دختربچه هایی که به زور مقنعه سرمان کرده. نکرده اند از موهایشان آویزان می کنند

 بودند، آنقدر ترسناک بود که چند نفر از مصاحبه شوندگان گفتند که هنوز گاهی کابوس می بیند که از تار

.مویی آویزان شده اند، زیر پای شان شعله های آتش زبانه می کشد و آنها هراسان دست و پا می زنند

 محیا استوار با اشاره به نقش سرکوب های پیدا و پنهان می گوید که برایش مشخص نیست که انتخاب حجاب

 یک: »از سوی یک زن تا چه حد می تواند متأثر از سرکوب یا اجباری باشد که در او درونی شده است

 تجربه های روزمره ای. سری از سرکوب هایی که به خاطر حجاب به زنان تحمیل می شود، خیلی واضح است

 مثل هراس از بازداشت یا کتک خوردن از طرف نیروهای گشت ارشاد، تجربه ی این که تو را به ساختمان

 اما حجاب نوعی دیگری از سرکوب را هم به. تجربه ی فشار خانواده برای داشتن حجاب. دانشگاه راه ندهند

 آزادی انتخاب پوشش تأثیر مهمی. زنان تحمیل می کند که شاید کمتر به آن توجه شود و حتی عادی شده باشد

 در زندگی و انتخاب های روزمره ی ما دارد و این چیزی است که خود من تا وقتی از آن بی بهره بودم،

 تا. زمانی به این مسئله پی بردم که از ایران خارج شدم و توانستم حجاب نداشته باشم. متوجه اهمیتش نبودم

 قبل از آن نمی دانستم که آزادی پوشش چطور می تواند فعالیت های تو را کنترل کند، روی روانت و حتی

 به همین علت وقتی یک زن مسلمان می گوید که انتخاب کرده که. روی روابط عاطفی ات تأثیر بگذارد

.«حجاب داشته باشد، نمی دانم که چقدر این انتخاب متأثر از سرکوبی است که درونی شده است

 .اینکه کسی بخواهد در جمع برقصد یا نه، انتخاب شخصِی آن فرد است: » ساله، می گوید۳۸روشنا، نقاش 

 دانست؟ ممکن است کسی "انتخاب شخصی"اما اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم، چقدر می توان آن را فقط یک 

 در تمام زندگی مثالً از فرم بدنش شرمسار بوده، یا در محیطی بوده که رقص خیلی تقبیح شده و یا به هزار

 در. دلیل دیگر آنقدر اعتماد به نفس نداشته باشد که در جمع بدن اش را با نوای موسیقی رها کند و برقصاند

 اما نباید از. آن لحظه که او می گوید نمی خواهم یا می خواهم برقصم، ما می گوییم که بله، این انتخاب او است

.«یاد برد که این انتخاب به شدت متأثر از شرایطی است که در پِس این تصمیم و پیشینه ی آن فرد وجود دارد

 از منظر حقوقی، قانون نباید حق آزادی مذهب و بیان را منع کند و هرکسی باید اجازه داشته باشد که

 اما همچنان این سؤال وجود دارد که زنی که انتخاب کرده حجاب داشته باشد و با. باحجاب یا بی حجاب باشد

 این انتخاب محدودیت هایی را علیه خود پذیرفته است، در چه بستری دست به چنین انتخابی زده و آیا ممکن

است در بستری دیگر، گزینه ی دیگری را انتخاب کند؟

 

رعایت حجاب، راهی برای پذیرفته شدن در فضاهای رسمی و دولتی



 جامعه شناس و فعال سیاسی که در یک نهاد دولتی کار می کند، یکی از زنانی است که خودش حجاب ،نرگس

 او. را انتخاب کرده، و هرچند سال هاست که دیگر چادر به سر نمی کند، اما حجاب را رعایت می کند

 من مجموعه ای از نظرات مختلف نواندیشان دینی را مدنظر قرار: »درباره ی علت انتخاب حجاب می گوید

.«داده ام و از مجموع آن ها به نظری که مطابق با خرد و شرایط خودم است، رسیده ام

 آن موقع. دوره ا ی که در دبیرستان بودم، اوج کارهای روشنفکری دینی بود: »او توضیح می دهد

 .درس گفتارهای محسن کدیور و مقاالت و سخنرانی های احمد قابل درباره ی حجاب را دنبال می کردم

 یک سری روحانیون نواندیش مثل آقای صانعی و ایازی هم بودند که می گفتند حد الزم برای پوشش از آنچه

 در چنین فضایی منی که آموزه های مذهبی برایم مهم بود و در عین حال از. االن گفته می شود، کمتر است

 من آدم . مذهبی های سنتی متمایز بودم، توانستم حجابی را که مدل خودم و همچنان اسالمی بود انتخاب کنم

 .عرف مداری بودم، به لحاظ شخصیتی هم ساختارشکن نبودم که بخواهم در پوششم خیلی متفاوت عمل کنم

 مانتو و روسری ساده می پوشیدم اما سعی می کردم که تمایزم را هم با مذهبی های سنتی و هم با آنهایی که

.«خیلی آزاد و به قول معروف داف بودند حفظ کنم

 نرگس از زمان ورود به دانشگاه، چادرش را برداشته و االن هم با اینکه خودش را معتقد به حجاب می داند،

 او در بین فامیل و دوستان نزدیک، بلوز و. اما تعریفش از حجاب بسیار متفاوت با تعریف رسمی است

 اما در فضای. شلوار و روسری می پوشد و در حلقه ی امن آدم های نزدیکش گاهی روسری را هم برمی دارد

 در عرصه ی فعالیت: »عمومی جامعه همچنان مانتو و روسرِی سفت و سخت دارد و موهایش پیدا نیست

 سیاسی و اجتماعی  و همچنین در محل کارم که یک جای دولتی است، حجابی که دارم خیلی بیشتر از چیزی

 در واقع، پوشش ام در آن عرصه ها نوعی حجاب. است که به لحاظ هویتی و اعتقادی به آن عقیده دارم

.«حداکثرِی مطابق با نظر حاکمیت است

 او می گوید که رعایت این حد از حجاب به خاطر آن هویت و جلب تأیید اجتماعی از محل کار و عرصه ی

 خیلی وقت ها با همکارانم بعد از کار می رویم کافه، روسری هایمان را شل: »اجتماعی است- فعالیت سیاسی

 انگار این حجاب یک طوری لباس. می کنیم و اگر آقایان خیلی دور باشند ممکن است که روسری را برداریم

 آقایان باید کت و شلوار را تحمل کنند، ما هم مانتوی رسمی و روسری خیلی محجبه طور. فرم سِر کار است

 در فضاهایی که من هستم، اگر زنی همین حد از حجاب را نداشته باشد، هیچ وقت. را باید تحمل کنیم

.«نمی تواند وارد شود و دوام بیاورد

 

«از ایزوله کردن و سرکوب زن باحجاب پشتیبانی نمی کنم: »محیا استوار



 رعایت حجاب سفت و سخت برای زنانی مثل نرگس کلیدی برای ورود به سطحی از فعالیت های سیاسی و

 برای برخی دیگر از زنان، رعایت حجاب. مناصب شغلی است که بدون حجاب راهی به آن نخواهند داشت

 بسیاری از کسانی که حجاب را. راه ورود آنها را به دانشگاه و اشتغال در خارج از خانه باز می کند

 .پس از انقالب می دانند، از همین زنان سخن می گویند« عاملی برای پررنگ شدن حضور زنان در جامعه»

 اما نه تنها همه ی زنان جامعه چنین نیستند بلکه بسیاری از آنان همچنان با حجاب مخالف اند و به هیچ وجه

.نمی توانند حجاب را عاملی رهایی بخش برای زنان بدانند

 می داند و می گوید که« ابزار سرکوب و کنترل بدن زن»محیا استوار یکی از کسانی است که حجاب را 

 اما او در عین حال تأکید می کند که هرگز از منزوی. هیچ وقت نمی تواند از حجاب و تبلیغ آن پشتیبانی کند

.کردن و سرکوب زن مسلمان باحجاب پشتیبانی نمی کند و انگشت اتهام را به طرف او نمی گیرد

 من که با. در فامیل و اطراف من اگر یک دختِر چادری بودی، آزادی های بیشتری داشتی 

 حجاب سِر جنگ داشتم، هیچ وقت اجازه نداشتم که تنها جایی بروم اما دوستان یا

 دخترخاله هایی که حجاب شان خوب بود، مثل من با خانواده  اشان درگیر اجازه ی رفت و آمد

.نبودند چون به آنها به خاطر حجاب شان بیشتر اعتماد داشتند

 در برخی کشورها، زناِن مسلماِن باحجاب گاه با ممنوعیت هایی در مجامع عمومی مواجه می شوند یا

 در. به عنوان عضوی از یک گروه اقلیت در معرض رفتارهای تبعیض آمیز یا تحقیرآمیز قرار می گیرند

 قانون و روابط قدرت جاری در جامعه، تمام قد پشت زنان محجبه ایستاده. ایران اما ماجرا متفاوت است

 زنانی. زنان بی حجاب به هیچ وجه اجازه ندارند که در مدرسه، دانشگاه و ادارات دولتی حضور یابند. است

 که حجاب آنها با قوانین و بخشنامه های حکومتی سازگار نیست به شیوه های گوناگون مجازات و توبیخ

.می شوند و گاه در اماکنی همچون برخی بیمارستان ها یا دادگاه ها مجبور به پوشیدن چادر می شوند

 بلکه احساس نوعی جدایی، فاصله و گاه خشم« سرکوب»آنچه شاید زنان باحجاب در ایران تجربه کنند نه 

 بخشی از جامعه است که به اجبار حجاب بر سر گذاشته اند و زنان باحجاب را همدست، یا دست کم ناظر

 با وجود این، محیا استوار بین زنان باحجاب و زنانی که حجاب را الگویی. این اجبار می دانند خاموش

 ما نمی دانیم که یک زن مسلمان در چه شرایطی انتخاب: »آزادی بخش می دانند، تفاوت قائل است و می گوید

.«کرده یا مجبور شده که حجاب داشته باشد

 از او می پرسم با این حساب، تو همه ی زنان باحجاب را به نوعی قربانیانی می دانی که عاملیتی در انتخاب

 حرف من این است که از. من نمی گویم همه قربانی هستند: »حجاب  نداشته اند؟ محیا استوار پاسخ می دهد

 از طرف دیگر،. طرفی، آن زنی که در این میان قربانی است و حق انتخاب نداشته نباید ایزوله شود

 به عنوان زنی که تجربه ی حجاب را داشته ام، نمی توانم بپذیرم که حجاب به هیچ وجه بتواند زنان را توانمند

.«کند و بنابراین جلوی تبلیغ این ایده می ایستم



 

«انتخاب حجاب در ایران، بازتولید هنجارهای مسلط جامعه است: »زینب پیغمبرزاده

 مخالفان این ایده معتقدند که حجاب  می تواند به بعضی از زنانقدرت بدهد و این امکان را فراهم کند که در

.جامعه آزادتر و به عبارتی همان چیزی باشند که خودشان می خواهند

 

 ممکن است در: »دانشجوی دوره ی دکترای جامعه شناسی، با رد این استدالل می گوید زینب پیغمبرزاده،

 برای مثال، در خارج از ایران یا حتی مثالً در. بعضی شرایط اجتماعی حجاب بتواند نشانه ی عاملیت باشد

 در شرایط خاصی حجاب می توانسته نوعی هویت مذهبی و راهی برای ابراز نظر. دوره هایی قبل از انقالب

 باشد ـ حاال بگذریم از اینکه آن هویت مذهبی، مخصوصاً وقتی شکل سیاسی پیدا می کند، چقدر می تواند

 اما در ایران که هم جامعه ی سنتی داریم و هم اسالم سیاسی، حجاب به یکی از عوامل. رهایی بخش باشد

 حتی وقتی به عنوان یک زن حجاب را. بازتولید نظام مردساالر تبدیل می شود که عاملیتی در آن نیست

.«انتخاب  می کنید، در واقع انتخاب می کنید که هنجارهای مسلط جامعه را بازتولید کنید

 :محسوب شود، عامل محدودیت زنان است« انتخابی آزادانه»به نظر این پژوهشگر، حجاب، حتی اگر 

 اصالً بحث این نیست که آزادی وجود دارد یا نه، بلکه این است که چطور زندگی زنان از آنها سلب»

 می شود، حضورشان در فضاهای اجتماعی محدود می شود و آن تلقِی بدی که نسبت به بدن خودشان پیدا

.«می کنند چه تأثیری روی سکشوالیته شان می گذارد

 در کارگاه هایی که در رابطه با آموزش های جنسی برگزار می کنیم، کامالً مشخص است: »او توضیح می دهد

 که چقدر زنانی که در معرض حجاب بوده اند با بدن خودشان، پذیرفتن بدن شان و حق لذت بردن از آن

 .به نظرم، این یکی از تأثیرات مستقیم حجابی است که از بچگی به آنها تحمیل شده است. مشکل دارند

 حجاب به زن می قبوالند که بدنش عامل به گناه افتادن مردان است و باید برای محافظت از جامعه خودش را

 وقتی چنین چیزی از بچگی در زن ها درونی می شود قاعدتاً در همه ی ابعاد زندگی شان تأثیر. محدود کند

.«می گذارد

 او با اشاره به اینکه بعضی از زنان باحجاب از برخی فعالیت ها محروم می شوند، از تابستان های داغ قم

 مثال می زند که زنان باحجاب نمی خواستند با آن چادر و مانتو و شلوار و مقنعه پایشان را از دِر خانه بیرون

 این چیزی است که یک زن مذهبی هیچ وقت آن را به یک محقق ، مخصوصاً محققی که از خارج: »بگذارند

.«آمده، نمی گوید، چون در موضع دفاعی قرار می گیرد

 



«حجاب داشتن، یعنی من از چیزی می ترسم: »مهرانگیز کار

 مهرانگیز کار که پیش از انقالب اسالمی و اجباری شدن حجاب، در کنار زنان باحجاب و بی حجاب زندگی

 بسیاری از فمینیست های ایرانی این موضوع را خیلی عمیق  تر: »کرده است، نگاه دیگری به این ماجرا دارد

 قبل از انقالب. نگاه می کنند و می گویند اصالً همه ی حجاب ها اجباری است ولی من نمی توانم این را بگویم

 که حجاب اجباری نبود، زنانی بودند که نه شوهری داشتند، نه برادری و نه پدری، اما حجاب داشتند و

 من فکر می کنم که اگر. برخی از آنها شغل های ساده ای مثل ماشین نویسی داشتند. روسری سر می کردند

 اما درباره ی همین. حجاب، اجباری باشد ابزار سرکوب است، اما اگر اجباری نباشد ابزار سرکوب نیست

.«اجبار هم تفسیرهای زیادی وجود دارد

 وقتی شما از چیزی. حجاب داشتن، نشان دهنده ی این است که من از چیزی می ترسم»او هم معتقد است که 

 حاال آن چیزی که از آن می ترسید یا خداست، یا. می ترسید، دیگر نمی توانید در رفتارتان استقالل داشته باشید

 برای. پیغمبر است، یا آداب دینی ای که به شما آموخته که اگر این ها را نپوشید مردها به شما تجاوز می کنند

.«همین است که حجاب، زن را به نوعی منفعل نشان می دهد

 ما حق نداریم تفسیر. آن زِن باحجاب، لزوماً همیشه متوجه این انفعال نیست: »مهرانگیز کار اضافه می کند

 ممکن است که اصالً با این نگاه. خود از حجاب را به نوع نگاه زنی که حجاب را انتخاب کرده تعمیم دهیم

 و این تفسیر به حجاب نگاه نکند و فقط بخواهد حجاب داشته باشد تا بتواند در فضای اطرافش آزادی بیشتری

.«احساس کند

 ساله ی یک مهدکودک، از همین 65شاید فخری، دانش آموخته ی دوره ی کارشناسِی روان شناسی و مدیر 

 برای فخری که کودکی و جوانی اش را در دهه های. زنانی باشد که مهرانگیز کار به آنها اشاره می کند

 در خانواده ی. و قبل از اجباری شدن حجاب گذرانده، ماجرا به شکل دیگری جلو رفته است 1350و  1340

 سنتی او در محله ی جوادیه ی تهران زن ها همیشه حجاب داشتند، اما حجابی متفاوت با آنچه امروز رایج

 مادربزرگم همیشه حتی در خانه، روسری سفیدی سرش بود که آن را از پشت گره می زد و وقتی که: »است

 مادر و خاله هایم همه  چادر سرشان بود، ولی روسری نمی پوشیدند و. بیرون می رفت چادر هم می پوشید

 جوان ترها هم این طور بودند که مثالً دامن مینی ژوب با جوراب شیشه ای. همان چادر را به دندان می گرفتند

 هم 1350و  1340در دهه ی .  می پوشیدند، بعد روی همان یک چادر می انداختند و کیپ هم رو می گرفتند

 در مراسم ختم و بعضی جاهای رسمی 1350بعدها در اواسط دهه ی . همه جا چادر رنگی سر می کردند

 البته همان موقع هم مادرم. چادر مشکی سر می کردند تا اینکه بعد از انقالب چادر مشکی جای آن را گرفت

 اما بعد از انقالب دیگر جلوی همه. جلوی شوهرخواهرش روسری سر نمی کرد و می گفت محرم است

.«روسری و چادر سر می کرد



 .با وجود این، حتی در این خانواده ی مذهبی هم فخری تا کالس پنجم حجاب نداشت و در کوچه بازی می کرد

 اولین بار خودم گفتم که می خواهم چادر: »اما وقتی کم کم از بازی در کوچه منع شد، حجاب هم سرش کرد

 ولی چادر سرکردنم، این طور بود. چون همه ی زن های اطرافم از کوچک و بزرگ چادری بودند. سر کنم

 که حتی در دبیرستان، فقط در راه مدرسه چادر سر می کردم و داخل مدرسه چادر و روسری را

 البته اگر کسی هم می خواست روسری سر. یعنی تقریباً هیچ کس داخل مدرسه چادر سر نمی کرد. درمی آوردم

 کند، کسی مانعش نبود و سه چهار نفری هم در مدرسه مان بودند که روسری شان را داخل مدرسه هم نگه

 با اینکه فراش مدرسه مرد بود و چند معلم مرد هم داشتیم اما عرف. اما ما خودمان سر نمی کردیم.  می داشتند

 حتی با معلم های مرد والیبال هم بازی. آن موقع این طور بود که در مدرسه چادر و روسری سرمان نکنیم

 یکی چادری بود، یکی روسری سر. آن موقع کسی به کسی کاری نداشت. می کردیم ولی راحت بودیم

 ولی. واقعاً کسی با کسی کاری نداشت. می کرد، یکی بدون روسری بود، یکی مذهبی بود، و یکی غیرمذهبی

.«در خیابان یا جمع فامیلی خجالت می کشیدم و راحت نبودم که چادر نداشته باشم و حجب و حیایی داشتم

 وقتی شما از چیزی. حجاب داشتن، نشان دهنده ی این است که من از چیزی می ترسم

 حاال آن چیزی که از آن. می ترسید، دیگر نمی توانید در رفتارتان استقالل داشته باشید

می ترسید یا خداست، یا پیغمبر است، یا آداب دینی ای

 فضای انقالبی آن روزها زنانی مثل فخری را خیلی زود جذب. بعد از انقالب اما دیگر اختیاری در کار نبود

 بعدش دیگر چادر زیاد شد. همچنان چادر رنگِی بدون روسری سر می کردم 1358من تا سال : »خود کرد

 عکس. مثالً وقتی بچه دار شدم، فهمیدم که مقنعه چقدر راحت است. و مدل های متنوعش هم به بازار آمد

 قبل از آن باید با یک دست بچه را بغل می کردم، با یک دست ساکش را. مقنعه را در کتاب حرفه و فن دیدم

 هم سخت بود و هم وقتی چادر مشکی را به دندان می گرفتی. می گرفتم و چادر را هم با دندانم نگه می داشتم

 مقنعه این مشکالت را حل می کرد و این شد که دیگر مقنعه. لکه دار می شد و هرچه می شستی  پاک نمی شد

.«می پوشیدم و البته روی آن مقنعه هم چادر مشکی سر می کردم

 مثالً از این لحاظ که کیفم را بدزدند،. وقتی زیر چادر هستم احساس امنیت بیشتری دارم: » فخری می گوید 

 یک بار خانمی پریود شده بود و رنگ مانتویش هم روشن بود و معلوم بود که چه شده،. یا متلکی بگویند

 یا مثالً آدم وقتی فقط مانتو تنش باشد ممکن است. ولی وقتی چادر داشته باشی این مشکالت پیش نمی آید

 پاره شود که در این صورت باز هم چادر محافظت موقع نشستن یا گیر کردن به جایی مانتو یا شلوارش

.«می کند تا آدم خودش را به جایی برساند

 فخری می گوید که حجاب سفت و سختی که از سال های نخست پس از انقالب تا کنون حفظ کرده، به انتخاب

 اما آیا اگر همچنان در همان فضای امن دبیرستانش بود و می توانست با خیال راحت با. خودش بوده است



 معلمان مرد والیبال بازی کند و نگران متلک یا تمسخر ناشی از پاره شدن لباس یا بیرون زدن خون عادت

ماهانه اش نباشد، باز هم دست به چنین انتخابی می زد؟

 

انتخاب حجاب، طغیانی در برابر دیگران

 ناگهان باحجاب 1350مثل زنانی که در اواخر دهه ی . شاید حتی در چنین فضایی هم انتخابش همین بود

 این نوع رویکرد. شدند یا آنهایی که انتخاب حجاب را طغیانی در برابر ارزش های حاکم بر جامعه می دانند

 به حجاب در برخی کشورهای با اکثریت مسلمان همچون مصر و تونس یا مسلمانان مهاجر در کشورهای

 در این جوامع مشاهده ی مادران بی حجاب در کنار دختران جوان محجبه شان چندان. غربی دیده می شود

 در. در این وضعیت اغلب می توان ردپای نگاه سیاسی یا هویت یابی از طریق حجاب را دید. عجیب نیست

 .شاهد این نگرش سیاسی به حجاب بودیم 1350ایران هم پیش از انقالب اسالمی و در سال های آخر دهه ی 

 حتی. در آن دوران، دختران جوان به علت گرایش به گروه های سیاسِی مذهبی به حجاب روی آورده بودند

 بعضی از زنان هوادار گروه های چپ هم صرفاً برای حمایت از انقالب و ابرزا مخالفت  با حکومت پهلوی،

 اما عمر این گونه حجاب های سیاسی در ایران چندان طوالنی نبود و. روسری و گاه چادر به سر می کردند

 این در حالی بود که در آن زمان. بسیاری از این زنان پس از مدت کوتاهی از حجاب رویگردان شدند

 حجاب به اجباری قانونی در کشور بدل شده بود و حق انتخاب آنها فقط در فضاهای محدود شخصی به

.رسمیت شناخته می شد

 ۳۸روشنای  .دختران جوانی هم وجود دارند که به نشانه ی طغیان در برابر خانواده به حجاب روی می آورند

 ۱۳: » ساله که در دوره ی کوتاهی از زندگی اش حجاب را برگزیده بود، درباره ی انتخابش چنین می گوید

 این حجاب بخشی از جدالم با خانواده  ی سکوالرم بود و. سالم بود که فکر کردم می خواهم باحجاب باشم

 می خواستم نشان دهم که من هم هویت و اعتقادات خودم را دارم که می تواند با اعتقادات و شکل زندگی شما

 آن زمان در مدرسه و بیرون از خانه، مقنعه و روسری ام را طوری سر می کردم که یک تار. متفاوت باشد

 در خانه و جمع های فامیلی و خانوادگی هم روسری سفت و سختی سرم می کردم و با. مو هم معلوم نباشد

 برای من برای این باحجاب شدن. هیچ مردی، حتی مثالً با فامیل و دوستان نزدیک خانوادگی دست نمی دادم

.«هستم" خودم"به این معنا بود که من، 

 االن که به آن تصمیم نگاه می کنم، نمی دانم چقدر فکر درست و حسابی پشت این: »روشنا اضافه می کند

 اما می دانم که اگر. تصمیم بود و چقدرش فقط این بود که می خواستم نشان بدهم که دارم سرپیچی می کنم

  شکل دیگر می توانستم طغیان کنم و شاید برای ابراز۵۰ ساله ای در جامعه ای بازتر بودم، به ۱۳دختر 

.«عاملیت، کار دیگری غیر از روی آوردن به حجاب می کردم



 اما ترک حجاب فقط در فضاهای محدود شخصی. روشنا یک سال حجاب داشت و بعد حجابش را برداشت

 او هم مثل دیگر زنان از همان کودکی مجبور به رعایت حجاب در اماکن عمومی بود و حاال،. معنا می داد

 تجربه ی شخصی ام این بود که حجاب بخشی از جدا کردن من و حضورم :شاکی از این اجبار و محدودیت

 می خواستم بدنم چیزی. برای من اینکه به مدرسه یا سِر کار بروم، کافی نبود. از عرصه ی عمومی است

 طبیعی در عرصه ی عمومی باشد نه چیزی که باید پوشیده و جدا شود، برایش مرز بکشند و دائم نگرانش

 او می گوید یکی از حسرت های آن دوران زندگی اش مشاهده ی دختران هم سن و سالش در تهران بود.« باشم

 که می توانستند بدون حجاب و آزادتر به خیابان بیایند، امری که برای روشنا در شهر کوچک محل

.زندگی اش ممکن نبود

  ساله، مهندس کامپیوتری که سه سال قبل به آمریکا مهاجرت کرده، یکی از همین دختربچه هایی۲۵آناهیتای 

 سالگی آزادی بیشتری 15است که به لطف خانواده ای سکوالر، زندگی در شمال تهران و امکانات مالی، تا 

 از حدود سوم راهنمایی بود که: »اما این امتیازات هم نتوانست مانع از اجبار به رعایت حجاب شود. داشت

 شاید چون چهره ام طوری بود که کسی متوجه. مجبور شدم خارج از فضای مدرسه هم حجاب داشته باشم

 البته در آن زمان زیاد در موقعیت هایی نبودم که بخواهند نسبت به حجابم. سنم نمی شد، به من گیر نمی دادند

 مدرسه هم. اگر می خواستیم جایی برویم با ماشین خودمان می رفتیم و خیلی در خیابان نبودم. حساس باشند

 همسایه ای داشتیم که یک آقای پیِر. که با سرویس می رفتم و داخل سرویس مدرسه مقنعه  را درمی آوردیم

 سِر این دختر یک چیزی بکنید، می روید بیرون یک چیزی: »او همیشه به مادرم می گفت. سلطنت طلبی بود

 فکر کنم که در نهایت تحت تأثیر همین همسایه مان موقع. می ترسید که به من گیر بدهند.« به او می گویند ها

 یعنی مادرم گفت شاید برایت راحت تر باشد که وقتی می روی بیرون یا. بیرون رفتن روسری سرم کردم

 برای من البته سخت ترین چیز این بود که. وقتی به جایی عمومی مثل پاساژ می رویم چیزی سرت باشد

 دخترها به خاطر حجاب نمی توانستند به جاهایی مثل پارک آبی بروند یا بدون حجاب نمی توانستند از بعضی

.«امکانات استفاده کنند

 حجاب، خواه انتخابی آگاهانه باشد یا اجباری نهادینه، به هر حال بر همه ی وجوه زندگی زنان تأثیر

.می گذارد، تأثیری که گاه تا پایان عمر ماندگار است و زندگِی آنها را به شکلی دیگر رقم می زند

 

 این گزارش دریچه ای کوچک به سوی وضعیت غیرعادی ای است که گویی برای همگان »عادی« شده ]1[

  ساله ای که با آنها مصاحبه کردم، دو نفر چادری هستند. یک نفر قبالً چادر به۷۸ تا ۲۶ زِن ۱۴است. از 

 سر می کرده و حاال با حفظ اعتقاد به حجاب فقط روسری به سر می کند. شش نفر قبالً چادری بوده اند، اما
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 اکنون حجاب ندارند. یک نفر از آنها هنوز در برخی جمع های خانوادگی روسری به سر می کند. پنج نفر

 دیگر نیز که از خانواده های سکوالر آمده اند، از زمان ورود با حجاب دست و پنجه نرم کرده اند. یکی از این

 پنج  نفر در دوره ی کوتاهی حجاب بر سر می کرد. یکی از مصاحبه شوندگان نیز فرد ترنس جندری است که

تحت عمل جراحی تأیید جنسیت قرار گرفته است. مصاحبه ی ما با بدن منتسب به زنان متولد شده و سپس  

 دوره  ی قبل از عمل جراحی در ایران را دربرمی گیرد که مجبور بود به علت انتساب به بدن زنانه، حجاب

  نفر، شش نفر در ایران زندگی می کنند و هشت نفر دیگر طی دو دهه ی اخیر ایران۱۴داشته باشد. از این 

مهرانگیز را ترک کرده اند. همه ی مصاحبه شوندگان تحصیالت لیسانس و باالتر دارند و سه نفر از آنها ــ  

پژوهش هایی در رابطه با حجاب انجام داده اند. هرچند گفتگو با این کار، زینب پیغمبرزاده و محیا استوارــ  

  نفر نمی تواند تصویر کاملی از تجربه ی زنان ایرانی در مورد حجاب ارائه کند، اما کوشیده ام با نشستن۱۴

 پای صحبت  زنان بلوچ، ترک، همجنس گرا، دوجنس گرا و ترنس جندری که در شهرهای مختلف ایران، از قم

 و اصفهان و تهران تا اهواز و تبریز و زاهدان، زندگی کرده اند، بخش کوچکی از تجربه های کمتر شنیده شده

.را ثبت کنم

سایت آسو
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