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بحث دربارهي مسئلهي زنان و خشونت عليه آنان يكي از دغدغههاي آشناي فمينيستي و فلسفي معاصر است و به
يكي از محورهاي اصلي مبارزهي فعاﻻن سياسي ،اجتماعي و فرهنگي در دوران كنوني ما بدل شده است .اين
بحث با ارجاع به واقعيت اجتماعي و تاريخي ﻻيهها و طبقات ،نظريههاي مختلف در باب قدرت ،كنترل و سركوب
را به چالش ميگيرد و در تﻼش خود براي تبارشناسيِ خشونت ،به ساحتهاي مختلفي نگريسته است .اما بهرغم
وجود مباحث تئوريك غني در اين حوزه ،به نظر ميرسد كه آنها در مواجهه با دﻻلتهاي عيني ،هنوز ضعفهاي
مشخص و عمدهاي دارند كه معلول نبود پژوهشهاي تاريخيِ انضمامي در خصوص زندگي زيستهي زن شرقي و
بهخصوص ايراني است .هرچند اشاره به نبود پژوهشهاي عيني و رمزگشايي از تجربههاي زيستي زن ايراني،
بهمعناي انكار تﻼشها و نظريات مطرحشده براي يافتنِ سرچشمههاي استثمار و خشونت عليه زنان نيست ،اما در
نبود يافتههاي انضمامي معين تاريخي ،ستم يادشده صرفاً به امري عام و كلي تقليل يافته است ،بهگونهاي كه
ديگر توان واكاوي موشكافانه نخواهد داشت ،چراكه خشونت و ستم نيز مانند هر هستي اجتماعي به دﻻلتهاي
مكاني و زماني خويش وابسته است.
بيشك ،تاكنون تاريخ رسمي نه تنها از توصيف و تببينِ هدفمند و دقيق تجربههاي زيستهي زن ايراني عقب
مانده ،بلكه از ارائهي دﻻيل نظري براي تكوين استثمار زنان بر اساس شرايط تاريخي معينشان نيز ناتوان بوده ،و
از اينرو ،ضرورت نوعي تبارشناسي براي فهم سلسلهمراتب جنسيتي ،دﻻيل و ريشههاي شكلگيري آن بر اساس
موقعيت اجتماعي و سياسي زنان در جامعهي ايران احساس ميشود.
مهمترين هدف اين نوشته كشف سازوكارهاي پنهان اين ستم و نورتاباندن بر حلقههاي نامريي زنجيرهايي
است كه با رويكرد حقوقي ليبرالي ،سعي در تقليل حجاب اجباري به امري فرماليستي دارند تا با غفلت ماهوي از
تن زنانه و كاركردهاي سياسي و اقتصادياش ،علتها را در سايهي معلولها جا دهند .عﻼوه براين ،نسبت جايگاه
فعاﻻن چپ با مطالبات كنوني زنان در باب حقوق برابر ،آزاديهاي اجتماعي ،بياعتنايي و غفلت نسبت به حجاب
اجباري و در يك جمله ،جايگاه فعلي چپ در پيشبرد جنبش زنان ،پرسشي است كه تا آخر بر جاي ميماند.
حلقهي گمشده
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نخستين چالش پيشرو كه از ديرباز محل مناقشهي جنبشهاي فمينيستي بوده و جنبشهاي زنان را به
فمينيستهاي ليبرال و ماركسيست تقسيم كرده ،اين است كه وقتي از زن صحبت ميكنيم ،دقيقاً از كدام گروه از
زنان حرف ميزنيم؟ و آيا ميتوان با استناد بهيكساني جنسيتي ،همهي زنان را ذيل هويتي يكدست و كلي
گنجاند و از تعبير خشونت واحدي عليه تمامي زنان سخن گفت؟
شيوهي توليد و بازتوليد شرايط مادي جامعه ،با تكيه بر منطقِ سرمايه و بازار ،جايگاههاي متعددي ايجاد كرده
است كه هويتشان هميشه وامدارِ تملك يا عدمتملك بر ابزار توليد بودهاند ،امري كه به شكلگيري نوعي
طبقهبندي بر اساس ميزان مشاركت در توليد اجتماعي انجاميده است .در اين ميان ،زنان نيز از اين قاعده مستثنا
نبودهاند و بنا به تعلق يا عدمتعلق به هركدام از ﻻيههاي اقتصادي ،به طبقات مختلفي تقسيم شدهاند.
رزا لوكزامبورگ در نقد صريح خود به زنان بورژوا و مطالباتشان ،بر اين دستهبندي در ميان زنان پرولتر /بورژوا
تاكيد مضاعف كرد و آنها را كساني ميدانست كه حتي در صورت اعطاي حق رأي ،مانند برههاي سر به راه در
اردوي ارتجاع محافظهكار و مذهبي به هرز ميروند و حتي آنها را انگلهايِ بدنهي اجتماعي قلمداد كرد كه
خواهان يك زندگي خشنتر و هارتر از مزدوران سلطه و بهرهكشي طبقاتياند.
»زنان طبقات مالك هميشه متعصبانه از بهرهكشي و بردگي كارگران دفاع ميكنند ،چراكه وسيلهي تداوم
حيات اجتماعي بيمصرف خود را غيرمستقيم از آنها دريافت ميكنند .زنان طبقات استثمارگر ،از نظر
اقتصادي و اجتماعي ،بخشي مستقل از جمعيت را تشكيل نميدهند و تنها عملكرد اجتماعي آنان ،تكثير
طبقات حاكم است .در مقابل زنان پرولتاريا از نظر اقتصادي مستقل و مانند مردان براي اجتماع مولدند«.
)گزيدههايي از رزا لوكزامبورگ.( ٣١٩ : ١٣٩٦ ،

وي با استناد به جايگاه زنان در روند توليد اقتصادي ،از منافع متضاد زنان پرولتر و بورژوا پرده برداشت و تاكيد كرد
كه حتي در صورت وجود مطالبات واحد ،خواست آنان از آبشخور ريشههاي متضاد و آشتيناپذيري سيراب ميشود.
»خواست برابري زنها هنگاميكه از سوي زنان بورژوا مطرح ميشود ،ايدئولوژي محض گروههاي ضعيفي
است بدون ريشههاي مادي ،شبحي است از تضاد ميان زنان و مردان .اما زنان پرولتر به حقوق سياسي نياز
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دارند ،زيرا همانند كارگر مرد همان كاركرد اقتصادي را اجرا ميكنند و به همان ترتيب براي سرمايه جان
ميكنند و خونشان به همان ترتيب مكيده و سركوب ميشوند و خواستهاي سياسيشان عميقاً در مغاكي
ريشه دارد كه طبقهي استثمارشوندگان را از طبقهي استثماركنندگان جدا ميكند ،نه در تضاد بين زن و مرد
بلكه در تضاد بين كار و سرمايه) .همان(٣٢٣ ،

اما اگرچه اين تقسيمبندي زنان و مطالباتشان به دو طبقه بورژوا و پرولتر ،و تكيه بر وجوه تمايز و تفاوت در زنان
بر اساس تعلقات صرف طبقاتيشان ،به تضاد پنهان منافع و تعارض طبقاتي انكارشدني اشاره دارد ،اما در عرصهي
عمل به نوعي گسست جدي و ريشهدار ميان بدنهي عظيم زنان منجر ميشود و آنها را از ائتﻼف گسترده و
ادغام مطالباتشان ناتوان ميكند .عدم همراهي فعاﻻن چپ در يافتن ميانجيهايي كه بهواسطهي آن بتوان به
يافتن ساحتي مشترك براي مقاومت و مبارزه عليه ستم طبقاتي جنسيتي اقدام كرد ،منجر به نوعي انسداد
انضمامي در عرصهي مبارزه و اعتراض عليه سلطه و سركوب زنانه ميشود .مبارزات زنان در ايران نيز از اين
انشقاق مبرا نيست و از همان ابتدا از منظر گفتماني به اردوي ليبرال بورژوا متعلق بوده و با مطالبات سوسياليستي،
همخواني نداشته است.
ريشههاي نهضت زنان در ايران
ريشهي مبارزات و نهضت زنان را ميتوان در روزهاي شكلگيري انقﻼب مشروطه جستجو كرد .رخدادي كه به
بيداري بخشي از بدنهي زنان و آگاهي از وضعيت فرودستانهشان در عرصهي واقعيت اجتماعي ايران انجاميد.
»"زنان ايران از  ١٩٠٧به بعد ،با يك جهش ،مترقيترين )اگرنه راديكالترين( زنان جهان شدهاند .اگر اين
سخن تصورات صدها ساله را دگرگون ميسازد ،چه باك ،زيرا حقيقت محض است ".اين جمﻼت از دهان
مورگان شوستر ،مستشار امريكايي ماليهي حكومت ايران درباره سهم زنان در انقﻼب مشروطه و
خواستهاي مترقي آنها بوده است .به عقيدهي او ،زنان محجبهي ايران كه با تجربهي ناچيز "يكشبه
آموزگار ،روزنامهنويس ،مؤسس باشگاههاي زنان و سخنگو در مباحث سياسي شدند" ،كاري كردند كه
نهضت زنان در غرب دهها و شايد صدها سال براي آن وقت صرف كرده بود) .آفاري( ٢٣٣ :١٣٨٥ ،
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در واقع ريشههاي اصلي اعتراضات زنان كه حول دسترسي به آموزش ،منع ازدواج دختران زير پانزده سال و
برابري سياسي و اجتماعي با مردان بود ،در نخستين انجمنها ،جنبشها و روزنامههاي منتشر شده از سوي زنان
مطرح شد .از آنجا كه بيشتر اين زنان متعلق به طبقات باﻻي اجتماعي بودند ،همين عدم نياز مالي مستقيم به
حكومت و امكان دستيابي به آموزش و پرورشِ بيشتر ،مجال نقد وضع كنونيشان را پديد آورده بود .اين امر اما
همانطور كه آفاري نشان ميدهد از سوي بسياري از مبارزان چپ به علت جايگاه طبقاتي زنانِ معترض و
خواستهايي كه متعلق به گفتمانهاي ليبرال /بورژوا محسوب ميشد ،با بياعتنايي يا طردشدگي روبرو شد .از
طرفي ،زنان رفتهرفته به انتقاد از فرهنگ مردساﻻري پرداختند و موضوع حجاب و چندهمسري مردان را به بحث
و نقد كشيدند .اما بيشك ،اين اعتراضات و مطالبات زنان بيش از آنكه كنشي آگاهانه و مستقل براي كشف
ريشههاي ستم و تبعيض باشد ،خصلت آگاهيبخشي خود را با پرداختن به معلولها از دست ميداد.
مطالبات زنان بعد از شكست مشروطهي اول و برچيدهشدن بسياري از مجﻼت و مدارس زنانه ،دوباره به حاشيه
رفت .سيد حسن مدرس ،نمايندهي علماي نجف در  ١٢٩٠) ١٩١١ه.ش( ،در پي درخواست زنان مبني بر اعطاي
حق رأي و حمايت جمعي از روشنفكران و از جمله وكيلالرعايا ،نمايندهي همدان در مجلس ،در خصوص اعطاي
حق رأي به زنان ،اعﻼم كرد كه بعد از نهضت مشروطه هيچ چيز به اندازهي پيشنهاد وكيلالرعايا مبني بر اعطاي
حق رأي او را مبهوت نكرده بود:
»خداوند قابليت در اينها قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشند...گذشته از اينكه در حقيقت
نسوان در مذهب اسﻼم ما در تحت قيومتند .الرجال قوامون عليالنساء ،در تحت قيوميت رجال هستند ..ابدا
حق انتخاب نخواهند داشت .ديگران بايد حفظ حقوق زنها را بكنند) «.مذاكرات مجلس ٤ ،اوت
(١٩١١

مخالفت علماي دين و مذهبيون با اعطاي حق برابر به زنان امري نوين و تازه نبود؛ در قرآن آمده است:
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»مردان سرپرست و نگهبان زنانند و بهواسطه آن برتري كه خدا براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار
داده است و به خاطر انفاقهايي كه از اموالشان در مورد زنان ميكنند و زنان صالح آنهايي هستند كه
متواضعاند و در غياب همسر خود حافظ حقوق شوهران خويش هستند) «.سوره نساء  ،آيه (٢٤

حتي تاكيد بر اين نابرابري و حفظ سلسلهمراتب فرودستانه/فرادستانه ،در قالب وصايا و توصيههاي پيشوايان ديني
گنجانده شده است .ميتوان به نامهي عليابن ابيطالب در نهجالبﻼغه اشاره كرد ،آنگاه كه به جايگاه فرودستانه
و نابرابر زنان در مقابل مردان اشاره و فرزند خويش را به كنترل كامل زنان توصيه ميكند:
»اي حسن از مشورت با زنها بپرهيز ،زيرا عقل و تصميمشان ناقص است و با حجاب چشمشان را از
ديدن مردم باز دار .اگر ميتواني نگذار از خانه بيرون بروند زيرا سختگيري در حجاب برايشان بهتر است و
رفتن آنها بيرون از خانه همانند اين است كه شخصي غيرمطمئن را به خانه بياوري .اگر ميتواني كاري
كن غير تو را نشناسند) .نامهي  ٣١نهجالبﻼغه ،وصيت به فرزندش(

با اين همه ،پس از شكست جنبش مشروطه ،مطالبات زنان به حاشيه رانده شد و در لواي انجمنهاي مخفي و
نشريات و شبنامهها به كار خويش ادامه داد .اما بحث تملك و تعلق زنان به گفتماني مردساﻻر دچار چالشي جدي
نشد و به تغييري اساسي در مناسبات اجتماعي سياسي نيانجاميد .در واقع پرداختن به معلولها بهجاي علتها و
كشاندن بحث مطالبات زنان به ساحت حقوق محض ،فعاﻻن و مبارزان عرصهي زنان را از پرداختنِ ريشهاي به
معضل زنان بازداشت .با آغاز دورهي پهلوي اول و به قدرترسيدن رضاشاه ،اصﻼحات اجتماعي آغاز شد و مسائل
مربوط به زنان تحت لواي سياستهاي سكوﻻر و ضددينيِ او رنگ تازهاي به خود گرفت .مهمترين آنها عبارت
بود از اجازهي ورود زنان به دانشگاه تهران ،موسسات آموزشي و ساير مكانهاي عمومي مانند سينماها و كافهها ،و
نيز كشف حجاب كه در تاريخ  ١٧دي ماه  ١٣١٤توسط دولت پهلوي اول صورت قانوني به خود گرفت و به دولت
اجازهي تصميمگيري و مداخلهي رسمي دربارهي پوشش زنان داد و شكافهاي عميقي را بين زنان نخبه و عامي
جامعهي ايران بهوجود آورد ،اگرچه زنان هنوز در خصوص مسايل مربوط به برابري حقوقي دچار تبعيض بودند و
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حتي حق راي نداشتند .در واقع مدرنيزاسيون وارداتي رضا خان بدون مدرنيته و تغيير ساختاري ،نتوانست در
وضعيت فرودست زنان گسست مهمي ايجاد كند و صرفاً به تغييراتي شتابزده و كوتاهمدت منجر شد.
در واقع با اينكه به دليل گسترش آموزش و راهيافتن زنان به عرصههاي آموزشي و قلمروهاي كار ،بر تعداد
زنان تحصيلكرده افزوده شد ،اما اين امر به گسترش اعتراضات زنان و باﻻرفتن آگاهي آنان منجر نشد و به دليل
سركوب سياسي از يكسو و انجام تغييرات اجباري از باﻻ از سوي ديگر ،جنبش زنان عمﻼً دچار افول شد و در
خود فرو رفت) .فوران(١٥٩ : ١٣٧٨ ،
سازمانهاي زنان پس از تبعيد رضاشاه و شروع دورهي پهلوي دوم افزايش يافت و گروههاي مختلفي از زنان
خواستار رفع تبعيض عليه زنان و كسب برابري سياسي و اجتماعي شدند .زنان در سال  ١٣٤١بهرغم مخالفت
علماي مذهبي مبني بر عدم برابري زنان با مردان ،خواستار اعطاي حقِ راي برابر شدند و در پي اعتصابات و
اعتراضات گسترده ،سرانجام در  ٨اسفند  ١٣٤١موفق به گرفتن حقِ راي شدند .تعدادي از زنان در پي كسب حق
راي به عنوان نماينده به مجلس راه يافتند و در واقع سطحي از برابري سياسي را براي نخستين بار تجربه كردند.
از ديگر دستاوردهاي زنان در دوران پهلوي دوم ميتوان به اصﻼح قانون حمايت از خانواده و افزايش سن ازدواج
براي دختران كه در سال  ١٣٥٤به تصويب رسيد ،اشاره كرد؛ اين دستاورد اگرچه به بهبود وضعيت حقوقي زنان
منجر شد ،اما به علت عدمتوجه كافي به تغييرات ساختاري و نهادينه ،با شروع تظاهرات در سالهاي  ٥٦و  ٥٧به
شكل نوعي ارجاع مجدد به مذهب و ارزشهاي مذهبي تضعيف شد.
يكي از مهمترين مسايلي كه در بحبوحهي انقﻼب به چشم ميخورد ،عدم اهميت دادن گروههاي سياسي
نسبت به مسائل زنان بود .در واقع بعد از پيروزي انقﻼب ،بعضي از گروههاي سياسي حتي مسائل زنان را از
اولويت توجه خود خارج ساختند .هما ناطق كه در آن زمان هوادار چريكهاي فدايي خلق بود ،ميگويد:
»عنوانكردن مسئلهي زنان در اين برهه از زمان يك مسئلهي انحرافي است .ما نبايد در اين شرايط،
مسئلهاي به نام مسئلهي زن داشته باشيم .يك بار چيزي در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند.
بنابراين براي اين مسئله نبايد درگيري ايجاد كنيم ،بايد با مجاهدين همراه باشيم حتي اگر روسري به سر
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كنيم به شرط آنكه بدانيم به نام ما توطئه نميشود و نظام شاهنشاهي برگردانده نميشود) «.كيهان ٢١
اسفند  ٥٧شمارهي  ١٠٦٥٩صفحه (٤
از طرفي تهديدها و تعرضها به زنان بيچادر از دي ماه  ١٣٥٧آغاز شد .روزنامهي آيندگان در  ٢٦دي ماه ٥٧
نوشت» :اخيراً در برخي از شهرهاي ميهن ما مانند تبريز ،همدان  ،كرمان و ...ديده شده كه گروهي ناآگاه زنان و
دختران بيچادر را تهديد به آتشزدن ،چاقوكشي و اسيدپاشي ميكنند و حتي تا آنجا از جريان انقﻼب بزرگ ملت
ايران به دور ماندهاند كه علت و ريشهي اين انقﻼب را مسالهي آزادي زنان و راه به ثمر رسيدن آن را در چادر به
سر كردن زنان ميدانند ...در شهر همدان اعﻼميههايي به ديوار چسبانيدهاند كه در آن تاكيد شده كه از رفتوآمد
زنان بيچادر جلوگيري خواهد شد«...
اما مسئله صرفا به تهديد و اعﻼميههاي مشكوك محدود نشد و در اول بهمن  ٥٧آقاي خميني در مصاحبه با
روزنامهي السفير گفت» :زن مسلمان چادر به سركردن را انتخاب كرده است و اين به علت آموزش اسﻼمي است
كه ديده است .در آينده زنان آزاد خواهند بود كه در اين باره تصميم بگيرند .ما تنها پوشيدن لباسهاي خﻼف
عفت را ممنوع خواهيم كرد «.البته ايشان در آن زمان كه چيزي كمتر از بيست روز به پيروزي و تصاحب قدرت
مانده بود ،مشخص نكردند كه اين عفتي كه از آن ياد ميكنند ،چه كيفيتي خواهد داشت و چه كسي معيارهاي
عفت و خﻼف آن را مشخص خواهد كرد و مرزهاي آن را وضوح خواهد بخشيد.
پس از پيروزي انقﻼب و به قدرت رسيدن مذهبيون و روحانيون ،آقاي خميني در  ١٦اسفند در جمع طﻼب قم
و اعتراض به وضع وزارتخانهها چنين گفت» :شنيدهام وزارتخانهها همان است كه در زمان طاغوت بود...
وزارتخانههاي فعلي غيراسﻼمي است ...در وزارتخانههاي اسﻼمي نبايد زنهاي لخت بيايند ...زنها بروند اما
باحجاب باشند ،مانعي ندارد بروند كار كنند ليكن با حجاب شرعي باشد«...
اين نخستين اظهارنظر رسمي حكومتي دربارهي بحث حجاب اجباري و تعيين مرزهاي پوشش تن زنان توسط
حكومتي مذهبي بود كه اعتراض و مقاومت زنان را برانگيخت و در اولين بزرگداشت روز جهاني زن ،يعني ١٧
اسفند  ،٥٧زنان به خيابانها ريختند كه با انگ ضدانقﻼب سركوب و ناديده گرفته شدند .زنان زيادي مورد ضرب و
شتم قرار گرفتند و عدم حمايت بعضي از سازمانهاي سياسي مشخص مانند حزب توده از اعتراضاتشان و
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نسبتدادن حركات اخير به دسيسههاي امپرياليستي ،سبب شد كه مسئلهي زنان فرعي قلمداد و به صورت موقت
خاموش شود .تشكيﻼت دموكراتيك زنان ايران زير نظر حزب توده فعاليت خود را در خرداد  ٥٨از سر گرفت .اين
تشكيﻼت به پيروي از حزب توده ميخواست »مبارزه ضد امپرياليسم آمريكا« را زير پرچم آقاي خميني پيش ببرد
و از اينرو زنستيزي بنيادگران اسﻼمي را ناديده گرفت .به همين دليل فرمان حجاب اجباري آقاي خميني نه تنها
با مقاومتي در »جهان زنان« ارگان آن تشكيﻼت روبرو نشد ،بلكه واكنش اعتراضي هزاران زن كارمند و دانشجو
به صراحت در برنامهي تشكيﻼت مورد نقد قرار گرفت .بنابراين در عمل حقوق نسبي زنان كه گام به گام توسط
جمهوري اسﻼمي بازپس گرفته ميشد ،قرباني ديدگاه كمك به استقرار »حكومت ضد امپرياليستي« شد) .از
مقالهي ناهيد نصرت» ،نگاهي به تجربهي تشكيﻼت دمكراتيك ايران«(
سكوت و عدم حمايت بعضي از روشنفكران سكوﻻر يا معترضان به حجاب اجباري ،به چنين سخناني محدود
نشد و حتي به دفاع از عملكرد حكومتي پرداختند كه دستش براي اعمال تصميمات زنستيزانه و تبعيضآميز بازتر
شد و در نهايت با توسل به سركوب اعتراضات و مقاومتهاي زنان و با استفاده از فضاي ملتهب اجتماعي پس از
انقﻼب ،در تيرماه  ١٣٥٩با صدور حكم حكومتي و انقﻼب اداري ،ورود زنان بيحجاب به ادارات را ممنوع اعﻼم
كرد ،و در سال  ١٣٦٣با تصويب قانون مجازات اسﻼمي ،حجاب از امري ديني و فقهي به حكمي حكومتي و
قانوني بدل شد و سرپيچي از آن با مجازات سنگين  ٧٢ضربه شﻼق و محروميت از تمامي امكانات و تسهيﻼت
اجتماعي توأم شد .پس از آن مقاومت در برابر حجاب به شكل تجمعاتي در روز جهاني زن در هر سال انجام
گرفت كه مورد حمله و ممانعت قرار ميگرفت .از بارزترين اين اعتراضات ميتوان به تجمع زنان در پارك دانشجو
در  ٨مارس  ١٣٨٣يا در خرداد  ١٣٨٤اشاره كرد كه به شدت سركوب شدند .پس از آن مقاومت عليه حجاب،
شكلي فردي و خودانگيخته به خود گرفت كه پس از جريان دختران انقﻼب ،در قالب شكل جديدي از عصيان در
برابر خواست حكومت به كنترل بدن زنان ،اين اعتراضات به خيابان و فضاي رسانهاي كشيده شد.
اما چرا پديدهي دختران خيابان انقﻼب از اهميتي به سزا براي نقد و بررسي برخوردار است؟ اين پديده كه در
پي اعتراض منفرد زن جواني ايستاده بر سكويي در خيابان انقﻼب و تبعيت تعدادي از زنان جوان در اعتراض به
حجاب اجباري آغاز شد ،نخستين اعتراض علني زنان بعد از سركوبشان در خرداد  ٨٤بود كه در خيابان رخ داد؛ و
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خيابان كجاست؟ خيابان همان سپهر عمومي است كه هميشه روايتگر و شاهد شكلها و لحظههاي مختلف
اعتراض اعم از تظاهرات ،تحصن و مقاومت بوده است .مكاني كه در آن كنشهاي مقاومت و اعتراض ،از ساحت
نظر و تئوري فاصله ميگيرد و به شكل عيني و ملموس در مقابل چشم همهي افراد جامعه علني و آشكار ميشود.
اين اعتراضها كه در سطح مقاومتهاي خُرد ،فردي نامگذاري شد ،فارغ از اينكه برخاسته از سوژگي كنشگران و
حاوي سويههاي رهاييبخش است يا اينكه صرفاً نوعي سركشي و مقاومت فردي در برابر سلب حقي انساني
توسط حكومتي اقتدارگرا و سركوبگر ،حاوي پيامدهاي مهمي در عرصههاي اجتماعي و سياسي بوده است .طرح
دوبارهي بحث حجاب و آشنازدايي از آن بهعنوان نماد سلطه بر بدن زنانه ،مرزهاي تعيينشده توسط حكومت را به
چالش كشيد و نگاه افكار عمومي را دگرباره به مرزهاي تعيينشده توسط حكومت به مصاف طلبيد و نگاه افكار
عمومي را دگرباره به بحث چرايي و چگونگي تحميل پوشش و دﻻيل آن سوق داد ،موضوعاتي كه ميتواند
زمينهساز بحثهاي عميقتر و مفصلتر در خصوص بدن و ابژگي آن در جامعهي ايران شود .اما در اين اعتراضها
كه بعضي از فعاﻻن سياسي آنرا تحت لواي گفتمانهاي ليبرالي گنجاندند ،همواره نوعي تقليلدهي مطالبات به
خواستي صرفا حقوقي وجود دارد كه بر عدم حق انتخاب به عنوان حقي سلبشده در ساحت حقوق فردي
نگريسته و از پرداختن ريشهاي به آن اجتناب كرده است.
در فمينيسم ليبرال اولويت اصلي اصﻼحات حقوقي است .مخالفت نه تنها با مردان بلكه با سازوكارهايي
است كه تفاوت ايجاد ميكند .در  ١٩٦٣زنان خواستههايشان را در چند بند چنين اعﻼم كردند .١ :حقوق
برابر .٢ ،منع تبعيض شغل .٣ ،حقوق اجتماعي .٤ ،آموزش برابر و ...در كل به دنبال بسط الگوهاي مردانه
به عنوان گروه اجتماعي مسلط به زنان و برابر با مردان در سپهر عمومي بودند .آنان بيشتر در پي تغيير در
فهم متعارف بودند تا تغيير شناخت) .سلدن (٢٦٤ : ١٣٧٧ ،
در واقع ،عدمتوجه به جايگاه فرودست زنان در شكلگيري طبقات و روابط مبتني بر سلطه و استثمار بر مبناي
مالكيت خصوصي و روابط سرمايهداري و صرفاً حمايت از اصﻼحات حقوقي روبنايي ،جنبشهاي زنان ايران را در
ذيل گفتمانهاي فمينيسم ليبرالي جا داده است .فقدان نگاه ريشهاي به دﻻيل و ضرورتهاي تاكيد مفرط
حكومت بر حجاب اجباري از طرف حكومتي اقتدارگرا كه از آبشخورهاي سرمايهداري تغذيه ميشود ،سبب شد كه
10

بحث حجاب اجباري صرفا بهعنوان يكي از شاخصههاي اقتدار زنستيزانهي حكومت شيعي و همچنين بهعنوان
نماد هويت مذهبي آن مورد حمله و انتقاد قرار گيرد و آن را صرفاً بهعنوان حقي سلبشده در ساحت حقوق ليبرالي
بدانند ،بيآنكه به كاركردهاي ساختاري آن در بازتوليد وضعيت »حاكم« بپردازند .در واقع ،نگريستن به حجاب
بهعنوان پاسخ حاكميت به ضرورتهاي ديني/ايدئولوژيكش در بنيانهاي حكومتي اسﻼمي و بهعنوان شيوههاي
ابراز هويت شيعياش بدون پرداختن به علتهاي ريشهاي آن ،سبب شد كه بحث حجاب و پوشش زنان
دستمايهي جنجالها و هياهوهاي رسانهاي شود كه از جمله ميتوان به »آزاديهاي يواشكي« اشاره كرد كه
توسط خانم مسيح علينژاد مطرح شد و سروصداي زيادي را در رسانههاي خارج از ايران برانگيخت ،امري كه به
علت واكنشي و يواشكي بودنش از پرداختن به ريشههاي تحميل و ستم عليه زنان ناتوان بود و از اينرو ،نتوانست
حاكميت را از مرزها و خطقرمزهاي تعيينشده عقب بنشاند و صرفاً به نوعي غوغاي رسانهاي بدل شد كه همواره
بيم سطحيزدگي و پوپوليستشدن آن ميرفته است .چنين هياهويي سويههاي ملموس و آشكار واقعيت را براي
ارائهي تصويري ساده از كليت آن تاكيد و برجسته ميكند ،اما از پرداختن به كاركردهاي انضباطي و بازتوليدي آن
طفره ميرود .انگلس ميگويد» :نابرابري طرفين در مقابل قانون كه ميراث شرايط اجتماعي گذشته است ،نه علت
بلكه معلول سركوب اقتصادي زنان است) «.انگلس  (١٠٦ : ١٣٥٧ ،در واقع عدمتوجه هواداران پديدهي دختران
انقﻼب به تحليل طبقاتي و ريشهدار تضادها و منافع منجر به آن شد كه بعضي از گروههاي چپ از همراهي با اين
اعتراضها سر باز زنند و آن را نوعي تمايل به تقليل اعتراض زنان به خواست ليبرالي طبقهي متوسط قلمداد كنند
كه باعث ميشود مسائل حادتر مانند كارخانگي ،دستمزد زنان و ساير دغدغههاي زنان فقير در محاق و حاشيه قرار
گيرد.
در واقع تسلط گفتمان ليبرالي بر خواستهاي طبقهي متوسط مانند آزاديهاي اجتماعي ،رفع حجاب اجباري،
برابري حقوق اجتماعي زنان و تقابل ظاهري اين مطالبات با خواستهاي طبقهي كارگر كه ذيل گفتمانهاي
ماركسيستي قرار ميگيرند ،منجر به نوعي عدمائتﻼف بين زنان مختلف براي رفع تبعيض و ستم شده و مبارزه و
تﻼش هر گروه را در سايهي اين گسست بنيادين عقيم كرده است .از آنجا كه تﻼش براي تغيير و رسيدن به
جامعهاي انسانيتر يكي از مهمترين اهداف هر جنبش رهاييبخش است ،يافتن پلي ميان مطالبات مختلف به
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منظور رفع يا ترميم اين گسست ضروري به نظر ميرسد و از اينرو ،تاكيد بر اين موضوع مهم است كه چپ بايد
به خواست زنان در راستاي لغو حجاب اجباري ،فارغ از تعلق بخش عمدهاي از آن به طبقهي متوسط و
دغدغههاي حقوقي بورژوايياش آري بگويد ،و از سويههاي پنهان آن تحت لواي مطالبهاي سوسياليستي و در
راستاي رفع تضاد كار و سرمايه پرده بردارد.
در هر كنش اجتماعي و هر مرتبهي معين سياسي ميتوان به پرسشها از منظر جايگاه پرسشگران و نقش آنها
در جايگاه مناسبات اجتماعي و طبقاتيشان پاسخ گفت .چرا بسياري از زنان طبقهي متوسط همواره از حجاب و
امحاي تحميل آن سخن ميگويند ،اما زنان طبقات پايينتر آن را بهمثابه ضرورت و اولويت تجربههاي زيستهشان
مطرح نميكنند؟ حتي ميتوان پرسيد كه در درخواست مكرر زنان طبقهي متوسط ،چه ميزان آگاهي به دﻻيل اين
تحميل وجود دارد تا اعتراض از سطح واكنشي پوپوليستي و رسانهاي به سطح كنش آگاهانه و مقاومت جمعي
سوق يابد؟
بدن زن تحت سيطرهي نظامهاي مردساﻻر ،همواره عرصهي مهمي براي كشمكش ارزشهاي مردانه بوده
است كه نتايج آن را ميتوان در ساحتهاي حقوقي ،عرفي ،سنتي و مذهبي و خشونتهاي مرسوم مشاهده كرد.
بنابراين ،در جامعهاي مبتني بر روابط مردساﻻرانه ،سلطه بر تن و بدنْ دﻻلتهاي سياسي مييابد و در همپوشاني
پيچيدهاي با ديگر سازوكارهاي سلطه و برسازندهي نظم و كنترل اجتماعي قرار ميگيرد.
قبل از آنكه به بحث دربارهي چگونگي پيوند حجاب اجباري با ديگر تضادهاي بنيادين اجتماعي و مناسبات
كليتر سلطه بپردازيم ،نخست بايد در پي يافتن حلقهي مفقودهاي باشيم كه پيونددهندهي خواستهاي هر دو
طيف از زنان باشد و از تقليل و فروكاستن هر كدام به ديگري ميپرهيزد.
درست است كه در نگاه نخست مطالبات زنان طبقهي متوسط و پرولتر ،شكاف و ناهمگوني عميقي دارند و در
واقع به نظر ميرسد كه فاقد زبان مشتركي باشند ،اما با نگاهي دقيقتر سطحي از همپوشاني منافع و اهداف را با
خود حمل ميكنند كه با عدمتوجه به آن ،مبارزات و همگراييها به انسداد وضعيت در برابر نيروهاي بلعندهي
صاحب سرمايه بدل خواهد شد .از اينروست كه اين متن در جستجوي يافتن تكيهگاهي تحليلي است كه در
راستاي كاركردهاي ساختاري بازتوليد سلطه از اهميتي به سزا برخوردار است و تمامي امور مربوط به توليد مثل،
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مواليد و رابطهي جنسي صرفاً به ميانجي آن امكانِ تحقق مييابد ،و بنابراين» ،بدن« را بهعنوان نقطهي كانونيِ
تحليل خود انتخاب كرده است.
بدن با اينكه در دسترسترين و انضماميترين سطح حيات آدمي است ،همواره در ميان مطالعات جامعهشناختي
و فلسفي مغفول و سرگردان بوده است و باعث شده فهم شيوهي تعريف و ساختمندي آن ،فارغ از انگارههاي

فيزيولوژيكياش ،تاريخي پر فراز و فرود را تا امروز طي كند .برايان ترنر در ويراست دوم كتاب بدن و جامعه
) (١٩٩٦متذكر شده است كه جامعهشناسي غالباً به بدن توجهي نداشته است .اين نظر ترنر درست است ،زيرا غالباً
بدن فقط به منزلهي سطح مشتركي بود كه كنش متقابل اجتماعي در آن رخ ميداد و اين سطح مشترك غالبا به
طرزي نابخردانه به هنجاري غيرتفكيكي )بدن سفيدپوست ،ناهمجنسخواه ،قوي بنيه ،بزرگسال و مردانه( تعبير
ميشد .از اين حيث ،همهي رشتههاي علمي دانشگاهي حداقل تا اوايل دههي  ١٩٧٠توجهي به بدن نداشتند.
)كريگان (١٧ :١٣٩٤ ،در اين ميان بدن زنانه به علت جايگاه موثري كه در عرصهي بازتوليد اجتماعي ايفا ميكند،
از اهميت مضاعفي برخوردار بوده است.
با اينكه از اواخر قرن بيستم ،بيشتر نظريهپردازان فمينيست ،مفهوم »بدن« را كليد درك ريشههاي سلطهي
مردانه و تعريف هويت اجتماعي زنان دانستهاند و در واقع ردهبندي سلسلهمراتبي قابليتهاي انساني و تعيين
هويت زنان بر اساس كاركردهاي زيستيشان را به لحاظ تاريخي براي تثبيت قدرت مردساﻻر و استثمار كار و تن
زنان ضروري دانستهاند ،اما همواره نگاهشان به نوعي تعميم و كليت آغشته بوده است و از واكاوي انضمامي و
عيني مسائلي مانند جنسيت ،توليدمثل ،وظيفهي مادري ،امور جنسي و اعمال خشونت نظامهاي خاص مذهبي
سرمايهدارانه براي انضباطبخشي بر تن زنان و تبديل بدن زنان به عرصهاي آماده براي بهكارگيري تكنيكهاي
قدرت ناتوان بودهاند.
نخستين سوالي كه از ديرباز با چالشها و اختﻼف نظرهاي گوناگون مواجه بوده ،مسئلهي هستيشناسي بدن
است ،و اينكه آيا اساساً بدن وجود دارد يا ساخته ميشود؟ در قرن هفدهم و هجدهم ميﻼدي با سيطرهي
گفتمانهاي پزشكي ،بدن امري عام و يكدست و جهانشمول قلمداد ميشد و فقط پس از كمرنگشدن
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گفتمانهاي مسلط زيستشناختي و پوزيتيويستي ،دانشمندان علوم اجتماعي توانستند ادعاي خود را مبني بر اينكه
بدن فينفسه وجود ندارد ،بلكه امري سازمانيافته و ساختارمند است ،مطرح كنند.
در واقع ،ما صرفا با بدني زيستي متشكل از گوشت و پوست مواجه نيستيم ،بلكه با بدنمندي مواجهيم كه از
طريق تركيب با ﻻيههاي انتزاع همچون قدرت ساخته ميشود .بدني كه از تمامي انگارههاي عام و جهانشمول
خود جدا و مانند پديدهاي متغير ،پويا و تاريخي در مواجهه با پديدههاي فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي
ساخته ميشود و تعين مييابد.
جايگاه بدن در گسترهي مطالعات فلسفي و تاريخي نيز با سرنوشتي مبهم و مغشوش دست به گريبان بود و
بدن سالها از مركز توجه و پژوهشهاي تاريخي كنار گذاشته شد و صرفا به وضعيتي دوگانه سوق يافت .وضعيت
دوگانهانگاري ذهن /بدن در تاريخ غرب كه با دوگانهانگاري دكارتي ذهن /بدن به نقطهي اوج خود ميرسد،
هميشه در امتداد دوگانهانگاري ذهن /بدن در جوامع پيشامدرن يا مذهبي قرار داشته است .نگاهي اجمالي به تاريخ
فلسفي غرب و جوامع مذهبي نشان ميدهد كه در هر دو نظام ،بدن هميشه در وضعيتي سلسهمراتبي ،جايگاهي
فرودست داشته است ،جايگاهي كه بنا به موقعيت ثانويه و نازل خويش ،همواره طرد و ناديده گرفته ميشد و بستر
سركوب تن را فارغ از زنانه يا مردانه بودنش فراهم كرده است .اين مسئله بهخصوص در سايهي انگارههاي ديني
كه بدن را همواره منفي و حامل غرايز و ميلهاي حيواني قلمداد ميكنند و با قابليت بالقوهي خطا و كجروي
مانعي در راه تعالي روح دانستهاند ،با شدت بيشتري صادق بوده است .در واقع ،گره خوردن مفهوم بدن با لذتهاي
جسماني و زميني ،آن را به دشمن و مانعي در برابر امر آسماني و معنوي بدل كرده است.
با اين حال ،با زيرسوال رفتن دوگانهانگاري ذهن/بدن در دوران روشنگري ،فرودستي بدن در مطالعات
جامعهشناختي نيز به چالش كشيده و بدن وارد گفتمان جديدي از انديشهي اجتماعي شد .سرانجام ،در اواخر قرن
بيستم با ظهور مكاتب فمينيستي و پساساختارگرايي ،بدن به يكي از مهمترين عرصههاي چالشهاي سياسي،
اجتماعي و فرهنگي بدل شد.
بدن را نميتوان با بدن شخصي و سپهر خصوصي يكي دانست ،البته در اينجا منظور سياست بدن است كه از
خﻼل آن تكنيكهاي سلطه و قدرت بر بدن اعمال ميشود .در واقع بدن نه بهعنوان امري زيستي و منزوي و نه
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همچون واحد هويتبخش فرد و وجه تمايز او از ديگران ،بلكه بهعنوان ابژهي مناسبات قدرت در زمان و مكان
مشخص ميشود.
فوكو نشان داد كه چگونه تمركز سياسي بر بدن ،بيش از هر چيز ،نوعي سازمانيافتگي پراكنشيافته است كه
شامل قدرت متمركز و غيرمتمركزي است كه خواستههاي فيزيكي بدن را كنترل ميكند و كنترل بر فضا و مكان
بدنمندي را سهولت ميبخشد .فوكو همچنان مدعي شد كه روشهاي سلطه چنان به شكل نامرئي كنترل خود را
بر سوژه اعمال ميكنند كه خود سوژه به اصلي جداييناپذير از تاكتيك سلطه بدل ميشود .درهمآميختگي بدن و
قدرت سياسي به شكل ابژهاي قابل هدايت و كنترل در راستاي تأمين منافع قدرت حاكم ،بدن را از كليتي انتزاعي
كه به صرف جهانشمولي خود از ريشههاي عيني و تاريخياش گسسته بود ،به بدني عيني بهعنوان برساختي
اجتماعي تاريخي تبديل كرد و در كانون بسياري از مطالعات جديد قرار داد.
با اين همه ،حتي سير تكوين بدن غربي هم نتوانست وضعيت زن ايراني و تنانگياش را از ابهام برهاند و
تحليلهاي موجود هنوز از پاسخ به اين پرسش ناتوانند :زن ايراني به عنوان سوژهي تحت استيﻼ كه در مسير
فرآيند خود به ابژه بدل شده ،با گفتمان مسلط و ابژهساز خود چه نسبتي دارد؟ نكتهي متناقضي كه در اينجا وجود
دارد ،از يكسو ناميدن كليهي زنان زيسته در يك سرزمين معين ،تحت لواي يك كليت عام زن ايراني است و از
سوي ديگر تكيه بر تفاوتها و تمايزات زنان بر اساس تعلقات طبقهاي يا فرهنگيشان است .نكته اين است كه
بهرغم وجود تفاوتهاي فرهنگي طبقاتي و سياسي ،بدنها نميتوانند از داغها يا نشانهاي فرهنگي و معاني
جنسيتيِ تحميلشده بگريزند .پيچيدگي مباحث مربوط به بدن دقيقاً از همينجا نشات ميگيرد .از سويي ،ما با
بدنهاي بيشماري مواجهيم كه هركدام حاوي تجارب زيستهي خاص خود بر اساس جايگاه طبقاتي ،سياسي و
فرهنگي خود هستند ،و در واقع با نوعي نگاه پستمدرن به امر بدن مواجهيم كه از هر كليت يكسانسازي
ميگريزد .اما از سوي ديگر ،ما در مواجهه با قدرت با كليتي به نام زن ايراني فارغ از همهي تفاوتها و تمايزات
مواجه هستيم كه حدود بدن زن ايراني و كاركردهاي آن را به شكل يكساني مشخص ميكند.
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»بدن يك دال سيال آزاد يا يك تودهي مادي بسيار نرم نيست ،بلكه جلوهي عيني كشمكش بر سر قدرت
اجتماعي است .اين كشمكش "بند مضاعف" بدن به خصوص بدن زنانه را به اجرا در ميآورد كه اين بند
خود تصاوير ذهني بدن را نمايش ميدهد) «.كريگان(٢٨١ :١٣٩٥ ،

بدن زنان همواره هدف اصلي به كارگيري تكنيكهاي قدرت و كنترل بوده است .اما همانطور كه گفته شد،
نميتوان بدن را بهعنوان جوهري متافيزيك يا همچون موجودي منفك و مجزا از مناسبات اجتماعي سياسي
تعريف كرد .اگر بدن را بهعنوان هويتي انضمامي در نظر بگيريم ،براي تشريح و كالبدشكافي اجزاي شكلدهنده
آن بايد به تاريخ شكلگيري آن رجوع و قانون حاكم بر پديدآمدنش را بررسي كنيم .يعني اين بدن چگونه به بدن
فعلي تبديل شده و بدنمند و رام شده است .بدنمند به معناي بدني است كه در مسير مواجهه با پديدههاي
اجتماعي و سياسي ،از حيات زيستي و گوشتيِ صرف فاصله گرفته و به هويتي خاص دست مييابد .در واقع ،بدن
در جامعهشناسي به سير تاريخي برساختن بدن به شكل فعلياش تحت تاثير فرهنگ و سياست و اقتصاد اشاره
دارد .بدون درك اين قانون ما قادر به فراروي از آن نيستيم .براي عبور از همهي مناسباتي كه بدن را به شكل
فعلي خويش تغيير داده است ،راهي بهجز مواجههي عريان با سير تاريخي تكوين خشونت اعمالشده برآن نداريم.
كشف منطق بدنمندي نيازمند بررسي تاريخي همهي عوامل تصادفي يا آگاهانهاي است كه بر بدن و
مرزبنديهاي آن تاثيرگذاشتهاند .عواملي مانند گفتمانها و مقاومتها.
در ايران پس از انقﻼب  ٥٧كه ما با نخستين حكومت شيعي مدرن مواجه شدهايم ،ميتوان به پايه و مبناي
نهادهاي سياسي حقوقياي اشاره كرد كه در سايهي گفتمان مذهبي شيعه مستقر شدهاند .اين نهادها بنا به ماهيت
مذهبي خود همواره نظمي پلكاني و عمودي را پيش فرض خود قرار دادهاند .هر نهاد يا دستگاه فكري كه قايل به
مساوات كليهي افراد بشر نبوده و مفهوم اطاعت را مبناي خود قرار دهد به نوعي نظام سلسلهمراتبي اتكا داشته و
معتقد است .كليهي نظامهاي مذهبي به علت ضرورت اطاعت از خداوند و علماي دين و رابطه ي عابد/معبودي به
نوعي نظم عمودي و پلكاني اعتقاد دارند .اسﻼم نيز از اين قاعده مستثنا نيست و در آيات و احاديث بسياري به
لزوم اطاعت از ولي امر و امامان به شكل سلسله مراتبي توصيه و تاكيد كرده است .مصداق آيهي »يا ايهاالذين
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آمنو اطيعوا اﷲ و اطيعوالرسول و اولي اﻻمر منكم« ،به اطاعت از خدا در مرتبهي نخست و سپس رسول وي و
امامان توصيه شده است .همين امر در جامعهي مسلمين مبناي نظريهي وليفقيه و وﻻيت سياسي قرار گرفته و
اطاعت از ولي را بر همهي مسلمين واجب كرده است.
»اگر خدايي كه وجود همه چيز از اوست ،كسي را براي اجراي احكام و قوانين خود معرفي كرد ،او
مشروعيت پيدا ميكند و ديگر نيازي به پذيرش و عدمپذيرش مردم نيست .وقتي خدايي كه بيشترين حق
را دارد بلكه منشا همهي حقوق خود اوست ،حق حكومت و وﻻيت بر مردم را به كسي چون پيامبر ،امام
معصوم يا جانشين امام معصوم واگذار كند ،چنين افرادي هم حق دارند احكام الهي را در جامعه پياده كنند.
)»آثار نوشتاري« ،پاسخ استاد مصباح يزدي به جوانان پرسشگر(١٦٩ ،
از اينرو بدن نيز كه در مجاورت و همآميزي با نهادهاي مستقر در جامعه شكل ميگيرد ،از اين قانون مستثنا نبوده
است .به همين دليل نيز تفكيك بدن به زنانه و مردانه در جامعهي ايران كه بنيادهاي خود را بر نوعي نظام
مردساﻻرانه بنا كرده و ساختار خود را مديون نظامي سلسلهمراتبي و نابرابر است كه هرگونه همارزي را از ابتدا نفي
و انكار ميكند ،منجر به ايجاد جايگاهي فرودستانه به بدن زنانه شده است .در واقع ،گفتمان مسلط مذهبي با قائل
شدن به تقابلهاي دوتايي مرد /زن ،عقل /غريزه ،روح /تن و انطباق و يكسان دانستن مفاهيم »مرد«» ،عقل« و
»روح« با يكديگر و همسان دانستن مفاهيم »زن«» ،غريزه« و »تن« ،آنها را در نظام پايگاني در برابر هم قرار
داده و تن زنانه را به ساحتي جهت كنترل و سركوب بيشتر بدل كرده يا صرفا به كشتزاري جهت باروري تقليل
داده است .بنابراين ،بدن زن در يك جامعهي مبتني بر ساختارهاي مردساﻻرانه كه در سايهي گفتماني شيعي و با
مفصل بندي نظام سرمايهداري شكل گرفته ،همواره با دو مسئلهي جدي مواجه بوده است:
 (١ابهام و سردرگمي در تعريف ماهيت خود،
 (٢ناتواني در تعريف جايگاه خود در عرصهي مناسبات اجتماعي.
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مورد اول كه بحراني هستيشناختي است به تعريف ماهيت تن زنانه در نظامي مبتني بر ساختارهاي مردساﻻرانه و
مذهبي برميگردد .همانطور كه گفته شد ،بدن به علت خاصيت بدنمندي خود ،محصول نهادهاي مستقر در
جامعه ،در مكان و زماني مشخص است .اما نهادها نميتوانند اصل دروني پديدآورندهي آنها را تغيير دهند .هر
نهاد مذهبي مسلط در جامعهي غيرسكوﻻر كه بنا به ماهيتش ،در پي برابرسازي دموكراتيك نباشد ،حضور و دوام
خود را مديون نوعي نظم سلسلهمراتبي خواهد بود كه همواره قسمتي از آن بر ديگري مسلط است .ﻻزمهي حيات
چنين نظامي ،نفي اصل برابري انسانها و تكيه بر پيشفرضهاي نابرابري است تا بتوان اين نظام سلسلهمراتبي
را تعريف و تثبيت كرد .اصل سلسلهمراتبي يك مفهوم باﻻ و پايين را پيشفرض ميگيرد ،چراكه تنها بر پايهي
چنين مفهومي ميتوان نظم نردبان مراتب را مستقر كرد.
همانطور كه در سطح كلي ،بدن بهصورت عام در جايگاه فرودستانهاي در برابر روح قرار ميگيرد ،در سطحي
خاصتر نيز بدن زنانه در جايگاهي پايينتر نسبت به بدن مردانه قرار ميگيرد؛ اما وضعيت فرودستانهي بدن زنانه
به اينجا محدود نميشود و خود كليت بدن را نيز موردحمله قرار ميدهد .در يك نظام مذهبي استبدادي ،مانند
حكومت ايران كه با پيشفرضهاي تقسيم امور به امر مقدس و نامقدس ،انگارههاي خود را تعريف و گسترش
داده است ،بدن زنانه نيز مستثنا نيست .در چنين نظامي ،بدن زن در ساحتي نمادين تقسيم و و تمامي زائدات بدن
)شامل همهي آنچيزي كه از بدن دفع و رفع ميشود مانند آب دهان ،آب بيني ،ادرار و مدفوع ،خون قاعدگي در
زنان( و كنشها و محصوﻻت آن به دو امر مقدس /نامقدس بدل ميشود و در واقع به تصرف گفتمان مذهبي
حاكم درميآيد .تكهتكه كردن نمادين تن زنانه ،مثﻼً تقدسبخشي به رحم زنانه و مفهوم مادرانگي در مقابل
نامقدسي و گنهكار خواندن آلت جنسي و لذت ناشي از آن يا نجسخواندن خون عادت ماهانه كه بر نظامي از
ارزشهاي مردساﻻر مانند حيا و باكرگي و نجابت استوار بوده و خود را در تمامي مناسبات خشونتبار تحت لواي
سياستهاي جنسيتي ،صدور احكام مجازات براي تخطي تن به خارج از خطوط قرمز حكومت و تبليغ مادرانگي به
عنوان تنها وجه باارزش هويت زنانه نشان داده است ،در نهايت موجب شده كه بدن زن ايراني از وحدت خويش
تهي شود.
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در مورد دوم ،يعني جايگاه بدن زنانه در مناسبات اجتماعي ايران ،نيز با نوعي ايهام و تناقض مواجه بودهايم .از
يك سو در جوامعي با قدرتهاي متمركز و استبدادي مانند حكومت اسﻼمي ايران ،ما با رويكردي بدنستيز در
بطن ﻻيههاي قدرت مواجه هستيم ،چراكه بدن بهعنوان هويتي فرديتيافته همواره بهگونهاي رقيب براي
هستهي اقتدارگراي دولتي مطرح بوده است و حكومت را وادار ميكند با مركززدايي از آن و ناچيزانگارياش ،آن را
از تشخص و قدرت تهي كند .از سوي ديگر ،به علت درهمتنيدگي جمهوري اسﻼمي با نظام سرمايهداري ،بدن
زن كاركردهاي متعين و مشخصي در ساختارهاي اقتصادي ايفا كرده و بهعنوان عامل بازتوليد نيروي كار اهميتي
مضاعف يافته است ،بنابراين در مركز تصميمگيريهاي زيستي جمعيتي و در كانون توجه قدرت قرار ميگيرد.
در واقع در جامعهي ايران ،تﻼقي توأمان سه حوزهي يادشده ،يعني قدرت متمركز ،گفتمان ديني و
سرمايهداري افسارگسيخته ،جايگاه تن زنانه را با تناقضي چشمگير مواجه كرده است ،در نتيجه تعريف و تحليل
بدن زن ايراني با دشواريها و پيچيدگيهاي بسياري روبرو ميشود.
در چنين وضعيتي ،به نظر ميرسد بدن زن ايراني در اين مسير از سوژهبودگي مطلوب خود تهي شده و با
تبديلشدن به ابژه ،صرفاً به ابزاري در دستان قدرت بدل شده است .ابژهاي فرودست كه همواره عرصهي مناسبي
براي كنشهاي سلطه بوده و بهمثابه متني نمادين جهت قرائت و تبليغ نظم سلسلهمراتب اجتماعي ،نمايش اقتدار
سياسي و نماد هويت ديني حكومت بهكار گرفته شده است .از اين رو ،هرچند برتري توضيحي يك تحليل طبقاتي
اهميتي بهسزا دارد و ما را به تمايزبخشي بين ستم و استثمار واميدارد ،اما در اينجا بهنوعي همپوشاني تحليلي
تاريخيِ معين ميان تقسيم كار از يكسو و بررسي گفتمان ديني مسلط و الزاماتش از سوي ديگر نياز داريم تا
بتوانيم دﻻيل تقويت و لزوم هريك توسط ديگري را درك كنيم و بفهميم چرا اين دو ،همواره در بزنگاههاي
حساس تاريخي به ياري هم شتافتهاند و بدن زن را در كانون تﻼقي همآميزي نامشروع خود قرار دادهاند .در واقع
بايد ديد سهم اين دو عامل در تكهپارگي نمادين تن زنانه چگونه است و آيا ميتوان براي آنها جايگاهي
سلسلهمراتبي قائل شد يا آنكه اين دو عامل چنان درهمآميختهاند كه نميتوان قائل به رابطهاي علّي شد؟ به نظر
ميرسد اسﻼم و سرمايهداري فارغ از رابطهي علّي يا سلسلهمراتبيشان ،عليه بدن و بهخصوص بدن زنان به
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ائتﻼفي مشترك دست يافتهاند .در واقع ،كنترل تن زنان و رانههاي جنسي و كاركردهاي مادرانگي تن ،مبنا و
معيار هويت يكي و راه بقاي ديگري بوده است.
در اين ميان سه حوزهي مرتبط با بدن زن ايراني كه ميتوان در تبارشناسي خشونت به آنها ارجاع داد حجاب،
امرجنسي و مادرانگي از اهميت خاصي برخوردار است .سه حوزهاي كه به ساحتهاي كنترل بدن زنان مربوط
است و هركدام اولويتي متقدم نسبت به ديگري دارد.
 .1حجاب
از آنجا كه حجاب به پوشش بدن مربوط ميشود ،بايد بهعنوان نخستين ساحت و دروازهي ورود به تن بررسي
شود ،امري كه در دوران باستان و پيش از ورود اسﻼم حاوي فرم و محتواي متفاوتي بود .باستانشناسان از روي
نقوش و ظرفها و كندهكاريهاي تصاوير زنان به اين نكته رسيدهاند كه حجاب و پوشش امري برآمده از
اقليمهاي متفاوت و فرهنگ بوده و پوشش زنان طبقات ممتاز جامعه ،داراي شكلي متمايز با زنان طبقات فرودست
ديگر بوده است .در واقع ،زنان طبقات ممتاز از عرياني و برهنگي اكراه داشتند و حدي از پوشيدگي را نشانهي
اشرافيت و پارسايي ميدانستند ،اما زنان طبقات پايينتر خود را از اين پوشيدگي آزاد ميدانستند .از آنجا كه دختران
پارسي به مانند پسران به تعليم و تربيت نظامي و رزمي ميپرداختند و از حقوق برابر مردان در كليهي شئون
زندگي برخوردار بودند ،بحث پوشش ابدا به معناي محدودسازي يا نشانهي تملك و سلطهي مرد بر بدن زنانه
نبوده است )ابراهيمي و بهراميان.(١٢٥-١١١ :١٣٨٩ ،
اما با ورود اسﻼم به ايران ،خواست پوشاندن كامل بدن زن در كانون گفتمانهاي حاكم قرار گرفت .مصاديق
دستور و توصيه به پوشاندن و كنترل زنان را ميتوان در بيشتر متون شيعي ديد .امري كه به نظر ميرسد بيش از
آنكه حامل هويتي مذهبي باشد ،سعي در كنترل همه جانبهي تن زن بهعنوان كشتزاري براي بهرهبرداري مردان و
باروري به شكل انحصار مالكيت تن آنان داشته است .در اين خصوص در بخش مادرانگي توضيح بيشتري خواهم
داد.
تأكيد بر پوشاندن تن و تلقي آن فقط به شكل تن ـ كاﻻ در تعلق و تسلط فردي خاص به نام پدر يا شوهر،
بدن زن ايراني را به دو ساحت اندروني /بيروني تبديل و دوگانهسازي حاصل از اين امر را تشديد كرده است .امري
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كه به نظر ميرسد در دورهي پهلوي با اجبار به كشف حجاب و در دوران بعد از انقﻼب اسﻼمي با اصرار به
پوشيدن مجدد آن ،به نقطهعطفي بدل ميشود كه هر يك ،مبارزهها و مقاومتهاي بيشماري را بهوجود آورده
است .نخستين اعتراضهاي رسمي به حجاب اجباري در سال  ١٢٨٣از سوي مجﻼت و نشريات زنان رخ داد كه
در واقع به جنبههاي فرماليستي سلطه و مالكيت مردانه اشاره داشتند .آخرين مبارزههاي غيرسازمانيافته نيز به
جريان موسوم به دختران انقﻼب در سال گذشته برميگردد كه به شدت از سوي حكومت سركوب شد .از آنجا كه
واكاوي جنسيتي بدون واكاوي طبقاتي تقليلدهنده است ،در تحليل شدت برخورد و حساسيت حكومت با سرپيچي
زنان از مرزهاي تعيينشده ،نميتوان صرفا به لرزيدن پايههاي هويتي حكومت اسﻼمي شيعي بسنده كرد يا آن را
ناشي از خدشهدار شدن چهرهي بزككردهي اسﻼم سياسي دانست كه سركشي زنان را برنميتابد .در واقع ،بايد
عﻼوه بر وجه هويتي نمادين حجاب ،تضاد ميان سرمايه و كار را نيز بررسي كرد تا به اين سوال پاسخ داد كه
مالكيت مطلق بر تن زنانه در راستاي پاسخگويي به كدام نياز اقتصادي شكل گرفته است و اصوﻻً چرا اين امر
براي جمهوري اسﻼمي اينقدر مهم است كه بهرغم پرداخت هزينههاي سنگين مالي و معنوي براي كنترل آن،
همچنان جزء اصول تغييرناپذير نظام اسﻼمي باقي مانده است؟
 .٢امر جنسي
بازنمايي امر جنسي و كاركردهاي مربوط به آن در جامعهي ايران ،به علت تابوبودگي و پيوندهايش با
خصوصيترين و پنهانيترين غرايز و عواطف انساني ،همواره غريب و در سايه بوده است .در بررسي تاريخي
دورههاي مختلف ايران ،ميتوان پديدهي شاهدبازي ،حرمسرا و چندهمسري را بهعنوان دروازهي ورود به ساحت
لذت تنانه و جنسي دانست و آنها را دوباره بررسي كرد .پس از ورود به دنياي مدرن نيز ميتوان به كمرنگشدن
عرصهي اندروني /بيروني اشاره كرد و بدن زنانه را بهعنوان منشا بازنمايي لذت در تصاوير منتشرشده از كابارهها،
سينماها ،تماشاخانهها و همچنين در فضاي عمومي جامعه و كوچه و بازار ،بهشمار آورد .اما اين امر ،آنگاه ارزشِ
بررسي مييابد كه ما با پديدهي سركوب رانههاي جنسي جامعه و مهار آن از سوي حكومت اسﻼمي تحت لواي
جداييسازيهاي جنسيتي و تشديد ايجاد فضاهاي به تمامي مردانه و زنانه مواجه ميشويم كه در آن ميتوان
ردپاي حاكميت را تا پشت دروازههاي تن نيز جستجو كرد .در چنين وضعيتي ،تن زنانه به علت نقش پررنگش در
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بازنمايي ميل جنسي ،از مهار و كنترلي مضاعف برخوردار ميشود تا بدن به تصاحب حاكم درآيد و تمامي كششها
و ميلهايش ،خصلتي كاركردي و هدايتيافته يابد .در واقع ،امر جنسي زنانه به اين دليل مهم ميشود كه كنترل
آن در نسبتي مستقيم با كاركردهاي مولد بدن زنانه قرار ميگيرد و معلول وضعيتي ميشود كه در آن انحصار تن
زنانه تحت لواي مفاهيمي همچون غيرت ،شرافت و ناموس مردانه گنجانده شده است و مالكيت انحصاري تن را
پيشفرض ميگيرد .حكومت بهخوبي ميداند بدون كنترل رانههاي جنسي زنان ،سلطه بر جنبههاي مواليد تن
ناممكن است و اين امر با مالكيت خصوصي و تضاد كار و سرمايه كه نظام جمهوري اسﻼمي پايههاي خود را بر
آن قرار داده ،در تعارضي آشكار است.
 .٣مادرانگي
پس از حجاب و پوشانندگي و كاركرد آن در بازنمايي امر جنسي و لذت تنانه كه به مقولهي فرم و سطح بدن زنانه
بازميگردد ،به محتوا و كاركردهاي اين بدن در جامعهي ايران خواهيم پرداخت .امري كه اگرچه در سايهي تحليل
گفتمان سرمايهداري و نياز به بازتوليد اجتماعي در عرصهي مناسبات توليد ،اهميت بسياري يافته است ،اما به نظر
ميرسد صرفاً پس از ورود اسﻼم به ايران و بهخصوص پس از انقﻼب  ٥٧و استقرار نخستين حكومت شيعي
سرمايهدار است كه مفهوم مادرانگي با امر مقدس حكومتي پيوند ميخورد و عﻼوهبر يافتن جايگاهي آسماني ،در
ذيل برنامههاي سياستي جمعيتي شامل مواليد و قوانين مجازاتي مربوط به سقط جنين نيز قرار ميگيرد ،امري كه
با مقدسسازي نقش مادرانگي و تقليل هويت زنان به آن با ساخت كليشههاي جنسيتي در رسانهها و آموزش و
پرورش به شكلگيري دوگانهي مقدس /نامقدس تن زنانه منجر شده و بدن را به امري تكهتكه در ساحت نمادين
بدل كرده است.
با تغيير فرماسيون اجتماعي از كشاورزي به صنعتي و ظهور بورژوازي و طبقهي متوسط جديد ،بدن زنان بيش
از گذشته به كانون بازتوليد اجتماعي بدل شده و با تقويت انگارهي زن خوب /مادر خوب در مركز معنابخشي وجود
زنان قرار گرفته است .در پي تسلط اين انگاره ،رحم زنانه از امر شخصي به امري عمومي بدل شد تا دولت بتواند با
تشويق يا منع كاركردهاي توليدمثلي ،آن را به نظارت نهادهاي قانوني خود درآورد و به خصوصيسازي/
عموميسازي رحم زنانه اقدام كند.
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اين امر كه ريشههاي آن را ميتوان تا شكلگيري تكهمسري و پديدهي مالكيت خصوصي دنبال كرد ،بيش
از آنكه معلول وضعيتي نابرابر باشد ،علت آن بوده است.
»يكتا همسري اولين شكل خانواده است كه نه بر شرايط طبيعي بلكه بر شرايط اقتصادي مبتني بود .يعني
بر غلبهي مالكيت خصوصي بر مالكيت اشتراكي اوليه كه بهطور طبيعي به وجود آمده بود .فرمانروايي مرد
خانواده ،توليد فرزنداني كه ميتوانستند تنها متعلق به او بوده و ورثهي ثروت او باشند .به اين ترتيب
يكتاهمسري به هيچ وجه در تاريخ بهمثابه آشتي مرد و زن و بهصورت عاليترين شكل چنين سازشي
پديدار نميشود بلكه برعكس بهصورت انقياد يك جنس توسط جنس ديگر و بهمثابه اعﻼم تضاد بين
جنسها به شدتي كه تا كنون در اعصار ماقبل تاريخ سابقه نداشته ،ظاهر ميشود )انگلس.(٩٦ : ١٣٥٧ ،

انگلس ،در ادامه به نوشتهاي منتشرنشده از ماركس و خودش اشاره ميكند و ميگويد:
»اولين تقسيم كار بين زن و مرد به خاطر توليد مثل است و امروز ميتوانم اضافه كنم اولين تضاد طبقاتي
كه در تاريخ به وجود ميآيد ،مقارن با تكامل تضاد بين زن و مرد در ازدواج يكتاهمسري است و اولين ستم
طبقاتي مقارن است با ستم جنس مذكر بر مونث .يكتاهمسري يك پيشرفت عظيم تاريخي بوده ولي در
عين حال همراه با بردهداري و ثروت خصوصي عصري را آغاز كرد كه تا امروز ادامه دارد و در آن رفاه و
تكامل يك گروه به قيمت بدبختي و سركوب گروه ديگر است) «.همان(٩٦ ،
»در واقع پيوند ناميمون يكتاهمسري و مالكيت خصوصي و انباشت ثروت در دستان يك نفر ،بهنوعي
عموميسازي رحم زنان در طول تاريخ منجر شد و آن را از حوزهي خصوصي به سپهر عمومي و امري
تحت سلطه و كنترل بدل كرده است .يكتا همسري در اثر تراكم ثروت زياد در دست يك نفر ــ در دست
مرد ــ و از ميل به باقيگذاشتن اين ثروت براي فرزندان مرد و نه كس ديگر به وجود آمد .براي اين منظور
يكتاهمسري براي زن ضروري بود ولي نه براي مرد .بهگونهاي كه يكتاشوهريِ زن بههيچوجه چندهمسري
آشكار يا پنهان مرد را متوقف نكرد) «.همان(١٠٨ ،
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انگلس همانطور كه علل يكتاهمسري زنان و شكلگيري آن را توضيح ميدهد ،به ضرورت تملك بدن زنان در
راستاي ابقاي مالكيت خصوصي و انباشت ثروت نيز اشاره ميكند .در واقع ،بدون تملك تن زنان و انحصار آن،
مالكيت خصوصي ملغي و فرماسيون اقتصادي جامعه دچار تغييرات بنيادين ميشد .در دين اسﻼم نيز تاكيد
بسياري بر مالكيت خصوصي و شرايط حفظ آن به چشم ميخورد .ميرزا علي احمدي ميانجي از اساتيد حوزهي
علميهي قم كتابي تحت عنوان مالكيت خصوصي در اسﻼم نوشته و در آن به زكات ،خمس ،انفال ،ارث و
مهريه و مجازاتهاي مربوط به غصب را تحت مصاديق و ادلهي مالكيت خصوصي در اسﻼم اشاره كرده و با
استناد به آيات و روايات فقهي ،تاكيد اسﻼم را بر اهميت مالكيت خصوصي نشان داده است )احمدي ميانجي،
 ١٤٢٤ق :بخش اول(
در واقع ميتوان »مالكيت خصوصي و ميل به انباشت ثروت« را حلقهي ميانجي و مشترك ميان دين اسﻼم
و نظام سرمايهداري قلمداد كرد و شايد از اينروست كه در هردو نظام بحث تملك و كنترل تن زنانه و تاكيد
افراطي بر تك همسري زنان چنين رايج و ضروري است .از اينرو ،پديدهي حجاب اجباري به اين دليل اهميت
مييابد كه دروازههاي كنترل و سلطهي تن زنانه محسوب ميشود و به كنترل كاركردهاي بدن زنان در
ساختارهاي سلطه و بازتوليد آن ميانجامد .امري كه از تحليلهاي فرماليستي صرف و تقليل به ساحت حقوق
فردي فاصله ميگيرد و آشكاركنندهي تعارض و تضاد منافع و طبقات اجتماعي محسوب ميشود.
واكاوي دقيق علل ريشههاي خشونت عليه زنان بيش از آنكه به پاسخهاي درخور نياز داشته باشد ،محتاج
پرسشهايي است كه با نور انداختن بر وضعيت تاريخي زنان در ايران ،در جستجوي حلقههاي گمشدهاي باشد كه
ائتﻼف گستردهي زنان براي پايانبخشي به وضعيت فرودستانه را دشوار كرده است .درك فعلي از بدن ،مستلزم
درك گذشته و تمام سازوكارهايي است كه به آن شكل داده و آن را تعين بخشيده است؛ چراكه تصاحب مجدد
بدن از طريق فراروي از بيگانگياش رخ ميدهد كه با بازبيني و زدودن همهي عنصرهاي بيگانهكنندهي آن مانند
دين ،عرف ،دولت و قانون بهوجود ميآيد.
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واشكافي ﻻيههاي از خود بيگانگي بنيادين زنان ،از ضرورتهاي جامعهي امروز ايران است .امري كه به علت
تابو بودن همواره ناديده گرفته و به محاق رانده ميشود .زن ايراني همواره چون موجودي آشفته و سردرگم به
خالق خود مينگرد تا او را تعريف و تفسير و رموز وي را بازگشايي كند .امري كه تاكنون ناكام مانده است.
شعارها و پيشنهادهاي نظري اگر نتوانند به شعارها و جنبشهاي اجتماعي واقعي تبديل شوند ،ظرفيت تبديل
خود را به پيكري گوشت و استخوندار از دست ميدهند ،چراكه صرفاً در تعامل و پيوند با واقعيتهاي ملموس
اجتماعي و تجربههاي زيستي واقعي است كه بدن از مفهومي انتزاعي جهت واكاويهاي نظري به بدني انضمامي
و واقعي در عرصهي مناسبات اجتماعي بدل ميشود .چپ ايران اگر نتواند از توان آگاهيبخشي خود استفاده كند تا
از ﻻيههاي عميق و بنيادين ستم و سركوب زنان پرده بردارد كه با حجاب اجباري آغاز ميشود و به سطوح
مختلف استثمار و تبعيض ميانجامد ،و در پي آن به آشكارسازي كاركردهاي بازتوليد و انسانساز تن زنانه براي
حكومتي سرمايهدار و مذهبي مبادرت نورزد ،بدون شك از همخواني با واقعيت تجربهي زنان ايراني بازميماند و
عرصهي مبارزه را به رقيب خويش يا همان فعاﻻن ليبرال بورژوا خواهد باخت.
وظيفهي فعاﻻن چپ ايراني است كه با تمام توان تئوريك خود نشان دهند كه بدن چگونه ميتواند هم
سرچشمهي هويت و هم زندان باشد و از رهگذر اين جراحيِ مفهومي و با رجوع به ريشههاي اصلي و پنهان ستم
و سركوب بدن در طول تاريخ بدنمندي خويش ،بدن زنانه را بهعنوان حوزه و كانون اصلي استثمار و مقاومت ،با
نگاهي انضمامي تاريخي از نو بررسي كند .به همين دليل است كه بررسي پديدهي دختران خيابان انقﻼب ،نه
امري صرفاً متعلق به خواست زنان طبقهي متوسط و نه چنان كه بعضي فعاﻻن سياسي ابراز ميكنند ،پديدهاي
سطحي و بياهميت است .نسبت حجاب اجباري با ساير سازوكارهاي سلطه نه امري صرفاً حقوقي ،بلكه معلول
وضعيتي اقتصادي است كه در آن ،تن ديگر فقط يك تن نيست .اگرچه ميتوان در خصوص نيات كنشگران
خيابان انقﻼب و سويههاي رهاييبخش يا پوپوليستي اين حركت سخن گفت و آن را مانند هر پديدهي اجتماعي
مورد نقد و بررسي قرار داد ،اما نميتوان آن را از كليت اجتماعي منتزع و به امري منفرد و جدا از مقولهي استثمار
و بهرهكشي بدن زنانه متمايز كرد و به صرف تعلقش به گفتمان ليبرالي ،ناديده گرفت.
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از اين رو ،بدن را بايد شكافت و از نو تعريف كرد .تغيير در نظم فعلي بدن و كاركردهايش ميتواند بنيانهاي
فعلي جامعه را دگرگون كند .هر افقي از خﻼل فاصلهگذاري و بازتعريف نسبت ما با بدن نه به عنوان ابژهاي منفعل
بلكه به عنوان سوژهاي كنشگر در ساحتي واقعي و انضمامي به دست ميآيد .مسئلهاي كه ميتواند به رهايي
واقعي زنان از ستم تاريخي شان منجر شود.
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