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چه را بسیاری آن ایاخیر در ایران گذشت، در لحظههای چه در هفتهدر پی آن

گیر ای همههاندیش عنوانبه. خواست برابری تغییر یافتانگاشتند، ناپذیر و ابدی میپایان

ود. بنمود، سخت کردن ناگزیر می اطاعت دنیایی کهکه باورکردنش در  چنان مطرح شد

به عقب «. »گردیمما به عقب برنمی»روزها مرتب تکرار شده است: یک جمله این

از  ی سوژه با اقتدار و فهمبه معنای گسستی در روایت، گسستی در رابطه« برنگشتن

یم حرکتی تکراری ترس عنوانبهکه گذشته را دهد خویشتن، نوید طرحی برای آینده می

د . تأمل در مورتوان در آن درجا زد، پیش رفتن دیگر میسر نیستکه فقط می کندمی

کند، در روزهای راند و آزاد میچه جامعه را پیش میکند و آنچه جامعه را حفظ میآن

 هایی گاهاخیر به پرسشی اساسی بدل شده است. خصوصاً در زمانی که جامعه با گام

 و ژیایدئولوقدرت با تکیه صرف بر دارد. ی تغییر قدم برمیاستوار و گاه لرزان به سو

چه زاده زیرا آن. نظم موجود را حفظ کند نیستقادر های اجتماعی فرهنگ یا ارزش

ده شتواند با سالیق دگرگون سوژه تغییر است نه دگرگونی سالیق. قدرت میشده است 

اعتباری بی 1اش وارد آید.طهای بر حیآنکه خدشهکنار بیاید حتی چشم بر آن ببندد بی

های اخیر های اجباری مربوط به زندگی اجتماعی زنان، به هفتهایدئولوژی و ارزش

سوژه با  یچه تغییر کرده است، رابطهگردد، از همان روز نخست بوده است. آنبرنمی

معنای  به گذشته به بازنگشتنکند. آورد اما دیگر تکرار نمیسوژه به یاد میقدرت است. 

خط زدن مناسبات اذهان با جهان و چیزهاست. شوک مرگ مهسا/ ژینا امینی، روال 

یادآوری را خط زد. ترک برداشتن اقتدار به خط خوردن یادآوری و خط خوردن روال 

د پس از آن بو . تکراری که اقتدار وابسته به آن است.انجامیدتکراری ارتباط با جهان 

امید هایی انجعدالتیها و بیجاب اجباری به رد و انکار انبوهی از تبعیضکه اعتراض به ح

 . گریبانگیر بودکه 

های رسمی تالش کردند اعتراضات را به خواستی کور، بسیاری از مدافعان سیاست

 ود خکردند و محق بودند تکرار کنند. زیرا تکرار میضدفرهنگ و بدوی پیوند بزنند. 

منظورم از طبیعی ضد  .بودنددانسته  و طبیعی بدوی را امریبرای چند دهه بدن زن 

                                                      

1. Horkheimer, Max (2002) Critical Theory, selected essays, translated 

by Mathew  O’Connell and Others. 
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پاک  ، جداسازی ساحت فرهنگ75ز انقالب های پس ادر نخستین سال روحانی است.

شد. فرهنگی اوج فرهنگ دانسته میو روحانی از ساحت طبیعت مطرود و لعن شده، 

بدن  به مدیریتی نابرابری اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی و فرهنگی را که کل مسئله

از اندیشه پاک دینی، با واصل کردن بدن به زن فروکاسته بود. قدرت با جدا کردن بدن 

بدل کردن آن به در پیِ  ،زدودن تاریخ و فرهنگ از آن ی محض وتدرکات ساحت طبیع

بایست سرکوب شود. بدون آن که در نظر گرفته شود با ی خامی است که میماده

 چهشود و های اجتماعی و فرودستان مجاز شمرده میچه ستمی بر اقلیتزدودن تاریخ 

 شود. دهی نیروی کار آزاد مینیروی مخربی برای سرکوب و سامان

ی فرادستان و که مسئلهچرا  یاری رساندآرمانی جمعی قانون حجاب به فراموشی 

ای موهوم ت برابریآنان را از موهب وجا کرد فرودستان را با مسلمان وغیر مسلمان جابه

امت نام  بهکلیتی خیالی  پرتو دریکسره  جنسیتی و طبقاتیبرخوردار کرد. تمایزات 

های ها و تبعیضعدالتیی حجاب اجباری با بیایده ابتدادر البته . شد پنهاناسالمی 

مین ها و تضدر صورت رفع تبعیض»کردند بسیاری فکر می. نمودمرتبط نمیاجتماعی 

 ،زمانهم، پذیرش حجاب چندان آزاردهنده نخواهد بود. «آحاد ملت حقوق اساسی

و  «زدهمبارزه زنان مرفه و غرب»زنان را برای حقوق مبارزه  کوشیدقدرت مسلط می

که زنان فرودست بیش از همه از حال آن. معرفی کند ارتباط با مسائل عموم ملتبی

ای بر سرکوب قانون حجاب مقدمه کهعالوه بر آنآزادی زنان آسیب دیدند.  محدودیت

ی مهسا این ارتباط را آشکارتر از بدن و به تبع آن نظم سرکوبگر طبقاتی بود. فاجعه

دختری که برای گردش وتفریح به تهران آمده بود. فشار  ؛همیشه پیش چشم آورد

 کل جامعه رای طبیعی و به دور از مراتب روحانی ذهن، ماده عنوانبهاجتماعی بر بدن 

تحت تاثیر قرار داد اما طبقات پایین متحمل فشار و آسیب بسیار بیشتری شدند. زنان 

طبقات باال نه به کار یدی اشتغال داشتند و نه برای تفریح وابسته به فضاهای دولتی و 

دلیل نیست که زنان جان به بیعمومی بودند. آنان این همه را در خلوت جبران کردند. 

 های کشور در اعتراضات اخیر پیشگام بودند.ین استانترلب رسیده در محروم

 دهیمدیریت نیروی کار و سامان بدن، تنیده با کنترلحجاب اجباری سیاستی درهم

کنترل غرایز به باال  گویان رسمی )مانند مطهری(ی عمومی بود. در گفتار سخنعرصه

شد. چرخش از بدن طبیعی به نیروی وری نیروی کار و ابدان نسبت داده میبردن بهره
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ی، تکراربسیار آسان صورت پذیرفت. بر این اساس، حجاب اجباری بر خالف تصور  کار

 نانزای موثرتر و سودآورتر به کار گرفت. نشین نکرد بلکه بدن را به شیوهزنان را خانه

های داوطلبانه و رایگان اقتصادی و اجتماعی را در دوران جنگ عظیمی از فعالیت حجم

 شد.کاری زنان تقبیح میدر گفتار رسمی بطالت و بیچرا که به خود اختصاص دادند. 

ی زنان وجود نداشت. در گرایان مسئلهی اسالمدر اندیشه 75پیش از انقالب 

 شد. تا همیند زنانگی چندان مهم تلقی نمیکردنی اخالقی که آنان تصویر میجامعه

حال، در شماری است. با اینهای انگشتآل واجد ویژگیامروز تصویر آنان از زن ایده

گاه هی زنان تبدیل به گرنمود، مسئلهتفاوت میای که نسبت به زنان چندان بیاندیشه

ی می از اندیشههای بعد، حمله به حقوق زنان به بخش مهایدئولوژیک شد. در سال

 گرایی سیاسی تبدیل شد. اسالم

در ساحت اجتماعی و  موجود ی اسالمی، نابرابری و غیرعقالنیتِتصویر جامعه

رها کرد و به ساحتی منتهی شده بود،  75سال خیزش عمومی به که  را اقتصادی

های نشتتنازعات طبقاتی و پرداخت. انبان غرایز(  عنوانبهز در بدن )طبیعی و تهدیدآمی

ای ی عمومی نوید فتح و غلبهسیاسی و اجتماعی بر جای خود باقی بود اما کنترل عرصه

با کنار زدن مناسبات تن، همه در ساحت انتزاعی ذهن برابر داد. انکار ناپذیر می

 یاسیو س یاقتصاد یهاو بحران یسبکبار که از نزاع اجتماع یتیذهننمودند. می

از زنان  یبا نفرت تیذهن نیبعد از انقالب منتزع شده بود. کرامت ا نیآغاز یهاسال

. خشم از زنان )حمله به آنانی که همراه بود یعموم یهشده به تن( در عرصداده لی)تقل

خشمی جابجا شده حدود کردن گام به گام حقوق زنان( حجاب اسالمی نداشتند، یا م

و دلخوش کردن به یکپارچگی و  بود برخاسته از رها کردن کشمکش و تضاد عینی

ارگران ی ککردند. آه و ناله. زنان این برابری و یکدستی را مخدوش میانتزاعی یکدستی

زد. خشم از زنان و خشم از فقرا باجابجایی هم میو فرودستان نیز صفوف مرتب امت را به

ا بهای بعد کرد. این یکپارچگی و یکدستی سالموضوع خشم به فراموشی کمک می

های اقتصادی بازار آزاد از طریق صنعت فرهنگ و سازی گام به گام سیاستپیاده

 ایماژهای برخاسته از آن  میسر شد. 
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 یاسالم یو جامعه یانقالب یتن زنانه، سوژه
ی گرایان در آغاز دههای نبود که اسالمی اخالقیشاید زنانگی بخش مهم جامعه

با گذشت ده سال از انقالب و پشت سر گذاشتن  شککردند. اما بیپنجاه تصویر می

ی چهل های پایانی دههتنازعات اجتماعی متعدد به بخش اصلی آن بدل شد. در سال

نامیده شد، در انجمن اسالمی « معلم انقالب» 1575مرتضی مطهری که پس از سال 

، «مسئله حجاب»هایی ایراد کرد که بعدها در قالب کتاب پزشکان مجموعه سخنرانی

غرایز و »ها او کنترل در این سخنرانی 2پیش و پس از انقالب بارها تجدید چاپ شد.

دانست، با این فرض که حضور را شرط اصلی حضور اجتماعی زنان می« امیال نفسانی

ی خواهش های غریزی و طبیعی است که در ی عمومی برانگیزانندهزنان در عرصه

 کی عقالنی باید کنترل شود. به عبارت دیگر، زنانگی را مرتبط با ساحت آشوبناجامعه

دانست که باید با نیروی عقالنی، به مدیریت درآید. بدین نحو، بدن زنانه غیرعقالنی می

کرد. این ساحتی از طبیعت بود که نظم اجتماعی و فرهنگی )اخالقی( را تهدید می

دهد که بین خویشتن و بدن زنان در حال خوبی مرزی را نشان میها بهسخنرانی

های بعد با قوت بیشتری پی گرفته شد. از نظر مطهری لای که در سابرقراری بود، ایده

ت مهار بود، و با اندکی غفلی انسان و به طور کلی غیر قابلترین غریزهغرایز جنسی مهم

توانست تبعات اجتماعی بسیار وخیمی داشته باشد. آشوب طبیعی که مطهری می

ایز از سوی سوژه های اندازی برای کنترل عقالنی غرکند، به هیچ نحو چشمترسیم می

 یابد. فردی نمی

است.  "دریا صفت"ای نیرومند، عمیق و غریزه جنسی غریزه»

گردد، همچون آتش که هر تر میهرچه بیشتر اطاعت شود سرکش

شود... عطش روحی ورتر میچه به آن بیشتر خوراک بدهند شعله

چه با ارضاء در مسائل جنسی غیر از حرارت جسمی است. آن

می یابد حرارت جسمی است نه عطش روحی. آزادی در  تسکین

ورتر شدن شهوات به صورت حرص و آز مسائل جنسی سبب شعله

سراهای گردد، از آن نوع حرص و آزهایی که در صاحبان حرممی

                                                      

 ( مسئله حجاب، تهران: صدرا1551) یمرتض ،یمطهر. 2
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رومی و ایرانی و عرب سراغ داریم.....}بنابراین{اگر امری عرضه 

دان کمتر تر عرضه شود، حرص و ولع هم نسبت بنشود یا کم

 « شود.می

غرایز در چنین تصویری هیچ ارتباط دیالکتیکی با نظم اجتماعی و اقتصادی 

ها ساحت طبیعت محض بودند. این گونه، عقالنیت خود به وجهی طبیعی نداشتند، آن

بدل شد چرا که برقراری کنترل عقالنی، جز از طریق سرکوب و اعمال محرومیت ممکن 

د. شعه سرکوب و در خانواده برآورده میتر باید گفت غرایز در جامنبود. به طور دقیق

 کرد. بدین نحو خانواده ساحت ارضای غرایز و منطقی جدا از منطق جامعه پیدا می

ی مطلقی بود که بین تن و روان زنان تبعات چنین پر بها دادنی به غرایز، دوگانه

اقاً اتف( و شدی عمومی طرد و تحقیر و دیگری قدر دانسته میاولی در عرصهساخت )می

ی آن فرو بردن هر چه بیشتر هر مفهومی از ذهنیت در ساحت طبیعت مطلق نتیجه

بود. چرا که چنین برکنار ماندنی از طبیعت به معنای فرورفتن در آن بود به این ترتیب 

که پیامد منطقی چنین اغراقی در قدرت غرایز که ضرورت محدود کردن حضور 

د چیزی نبوکرد؛ تاری مرتبط با حجاب را توجیه میاجتماعی زنان به قواعد و کدهای رف

زندگی اجتماعی به آلودگی و فسادی ناگزیر. به عبارت دیگر ی عمومیتصویر عرصهمگر 

شد، سازی فضای اجتماعی مطرح میدر این نگرش به همان نحو که ضرورت اخالقی

ته نان پیراسشد. به همان نحو که بدن زساحتی غیر اخالقی به نحوی موحش گشوده می

شد. یتر مشود به همان نسبت تن زنانه ناگزیر اروتیکی جنسی خواسته میاز هر جاذبه

مند کردن بدن زنان با اروتیک کردن آن و آمیزی قاعدهبدین ترتیب به نحو تناقض

ی ی عمومی از خواهش ها و تمایالت نفسانی، ترسیم عرصهخواست زدودن عرصه

ده از فساد اخالقی بود. این تناقض با پیروزی انقالب و عنوان محلی آکنعمومی به

ی اسالمی اجباری شدن حجاب، بروزی دردسرساز داشت چرا که مستلزم تصویر جامعه

 در تناظر با فساد و ناپاکی بود. 

ای در ادبیات فقهی ندارد و اعتراف کرد که مفهوم حجاب سابقهمطهری تصریح می

از کی و به چه صورت متداول شده است. اما این فقدانِ داند این واژه کرد که نمیمی

 «ستر»گفت داد. وی میپیوند و اغتشاش مفهومی را به واقعیت اجتماعی ربط نمی
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ی فقهی واژه حجاب مناسبتی با کاربرد امروزین این واژه ندارد. او از پیشینه عنوانبه

سازد. ه یکدیگر متصل میگفت که بنا بود ستر و حجاب را بپیوند مفهومی مفقودی می

ریختگی در ساحت عینی وجه اغتشاش و درهمهیچریختگی را بههماما این اغتشاش و به

کرد. از نظر او ارتباط بین مفاهیم و ساحت عینی زندگی اقتصادی و اجتماعی تلقی نمی

های هرو بازشناخته نبود. او هنگام سخنرانی در باب مخاطرات مواجهه با تکانهیچزنان به

آورد و ها در ساحت اجتماعی، از زیست شاهان ساسانی نمونه میجنسی و ارضای آن

ی در تأثیرات نامطلوب آزادی زنان بر مناسبات خانوادگی، تک مثالی از زندگی روزمره

نقل « زنان غربی»های فراوان از زندگی زنان متعلق به طبقات اجتماعی باال و مثال

سرای شاهان ساسانی ن مرزهای تاریخی و اجتماعی و از حرمکرد. حرکت نوسانی میامی

ین ع و، بیانگر اغتشاشی در ساحت ذهن «زندگی اجتماعی لجام گسیخته در غرب»با 

نسبت با مناسبات بود، همان طور که ساحت غرایز در گفتار او ساحتی درون خود و بی

ی بدن و او مسئله شد. حال آن که پنجاه سال قبل از سخنرانیاجتماعی تصویر می

شد: پوشش زنان، در ارتباط با مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متفاوتی طرح می

خواهی، منازعات اقتصادی بر سر ورشکستگی در گفتار سیاسی مرتبط با مشروطه

های نساجی، آموزش زنان، واردات پارچه و جنگ های ایران و روس در ارتباط کارگاه

 گرفت. اما حجاب در ایننیروی کار و ضرورت بازتولید آن قرار میمستقیم با ساماندهی 

های پنجاه و شصت تجدید چاپ شد، در مقایسه ها که بعدها بارها در طول دههسخنرانی

تری با وضعیت عینی زندگی اجتماعی زنان داشت و با دوران قبل مناسبات مخدوش

ی ان ساحتی طبیعی بود و اشارتعنوی غرایز و کنترل آن بهبیشتر در نسبت با مسئله

شد. مطهری معتقد بود: های اجتماعی نیز نمیهر چند مختصر به هیچ یک از بحران

زن از کنج خانه بیرون آمده اما به کجا رو آورده است؟ به سینماها به کنار دریاها، »

 معلوم شود اوضاع حاضر، زنان»و برای آن که « نشینی!ها، مجالس شبی خیابانحاشیه

 کند:چنین نقل می« را به صورت چه موجوداتی درآورده است

جا بد نیست متن شکایت مردی را از زنش که در یکی در این

از مجالت زنانه درج شده بود ذکر کنم در آن نامه چنین نوشته 

 است:
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زنم در موقع خواب به یک دلقک درست و حسابی مبدل 

نشود یک کاله  گردد. موقع خواب برای این که موهایش خرابمی

پوشد. در این بندد بعد لباس خواب میتوری بزرگ به سرش می

نشیند و گریم صورتش را ی میز توالت میموقع است که جلو آئینه

گرداند احساس شوید. وقتی رویش را برمیکن میبا شیر پاک

کنم او زن من نیست زیرا اصالً شکل سابق را ندارد ابروهایش می

شود. از صورتش ابرو مین مداد ابرو را پاک کرده بیرا تراشیده و چو

رسد زیرا کرمی که برای چین و بوی نامطبوعی به مشام من می

دهد و مرا به یاد قبرستان مالد بوی کافور میچروک به صورتش می

 یشد، ولی این تازه مقدمهاندازد. کاش کار به همین جا ختم میمی

کند جور میورود و جمعراه میای در اتاق کار است. چند دقیقه

گوید کیسه ها را بیاور. کلفت زند و میآنگاه کلفت خانه را صدا می

ت خوابد و کلفآید. خانم روی تخت میبا چهار کیسه متقالی باال می

کند و بیخ آن را با نخ می بندد. ها را به دست و پای او میکیسه

از است، برای این های دست و پایش مانیکور شده و درچون ناخن

که به لحاف نگیرد و چندشش نشود و احیاناً نشکند دست و پای 

 خوابد. کند و به همین ترتیب میخود را در کیسه می

این نگاه به حجاب، پیوندی که مطهری در کل کتاب  های مضحکنظر از اغراقصرف

رقرار ب 1531ی حجاب و وضعیت زیست اجتماعی زنان ایرانی در سال بین مسئله

ی اجتماعی باال و احیاناً متوسط بود. کرد همگی مرتبط با وضعیت زندگی زنان طبقهمی

داد، زنانی ی چندهزار اقالم آرایشی که او آمار وارداتش را میکنندهیعنی زنان مصرف

های مانیکور شده که طبق مثال او کلفت و نوکر در مراقبت از آرایش موی سر و ناخن

کردند و... اما در نهایت به نشینی برگزار میند، زنانی که مجالس شبدادشان مییاری

طرز متناقضی کنترل غرایز را به تقویت نیروی کار و باال بردن بهره وری ابدان نسبت 

 داد:می
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کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماعْ نیروی کار 

 ن حجابکند. بر عکسِ آنچه مخالفیو فعالیت اجتماع را ضعیف می

حجاب موجب فلج کردن نیروی »اند اند و گفتهگیری کردهخرده

حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی نیمی از افراد اجتماعی است؛ بی

موجب فلج کردن نیروی اجتماع است..... آیا اگر مردی در خیابان 

و بازار و اداره و کارخانه و غیره با قیافه محرّک و مهیّج زنان آرایش 

ر شود یا دئماً مواجه باشد بیشتر سرگرم کار و فعالیت میکرده دا

 خواهدمحیطی که با چنین مناظری روبرو نشود؟....اسالم هرگز نمی

زن بیکار و بیعار بنشیند و وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن 

گونه فعالیت فرهنگی با بدن به استثنای وجه و کفین مانع هیچ

آنچه موجب فلج کردن نیروی اجتماع  اجتماعی و اقتصادی نیست.

 «های شهوانی است.جوییاست آلوده کردن محیط کار به لذت

شد، ارتباطی بود که میان حجاب و کار و فعالیت چه در این میان تصریح میآن

ی عدم مخالفت اسالم وجود داشت. مسئله فقط اطمینان بخشیدن به مخاطبان درباره

زنان در تمام طول « بیکاری و بیعاری»مخالفت اسالم با  با کار و فعالیت زنان نبود.

شد که در مورد آن بحث خواهیم کرد. اما پیش از آن، چرخش ی شصت تکرار میدهه

توجه است. نکته ، مهم و جالب«نیروی کار» عنوانبهزن به بدن زن « طبیعیِ»از بدن 

ه نتیجه چکرد و آنسیم میاین جاست که او ابتدا موقعیت طبقاتی زنی بسیار مرفه را تر

شان گرفت مربوط به لزوم کار و فعالیت زنان )و مردان( فرودستی بود که فعالیتمی

گفت زنان کاری جز امکان تحقق آن سبک از زندگی مجلل را ممکن ساخته بود. او می

ندارند و « استهالک ثروت و فاسد کردن اخالق اجتماع و خراب کردن بنیان خانواده»

کرد که اولین ضرورت کار و فعالیت ورت پوشش اسالمی کسانی را مطرح میبعد ضر

شان واگذاشتن بدن بود. ترسیم تصویر زنانی که مشغول عیش و نوش در کنار اجتماعی

 ی آن زمان  نداشت.نشینی و سینما و ... هستند تناسبی با جامعهدریاها و مجالس شب

خش ترین بنایع دستی روستایی )یعنی اصلیی زنان کارگر صویژه دربارهاین امر به
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کردند، جمعیتی اشتغال زنان در آن زمان( صادق بود که استثمار شدیدی را تجربه می

 5هزار نفر که حدود ده درصد نیروی کار را تشکیل می دادند. 000بیش از 

ای گذرا پیوندی چه نباید از نظر دور داشت این است که مطهری در اشارهاما آن

کرد. بدین نحو ن ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع و مسئله غریزه برقرار میمیا

حجابی رسوا که در میان ماست و از حقیقت این است که وضع بی»کرد که تصدیق می

داری غربی های پلید سرمایهافتیم از مختصات جامعهامریکا و اروپا هم داریم جلو می

جا وجود با همه احساسات ضد مذهبی که در آن داریهای غیر سرمایهاست. در جامعه

 «شود که چنین رسوایی هایی به نام آزادی زن وجود داشته باشد.دارد کمتر شنیده می

اقتصادی و غریزه( همچنان مخدوش بود. وی -اما نسبتِ میان این دو )ساختار اجتماعی

کرد که در صحبت نمیای )امیال( ی بازنمود غرایز در مناسبات ایدهوجه دربارههیچبه

ی نسبت تاثرات غریزی با ساختار اجتماعی بحث کند، بدین ترتیب بطن آن بتواند درباره

های عینی اجتماعی یعنی موضع ی زنان به صورت خیالی بخشیدن به تنشمسئله

ای شد. تزهداری و عدم ضدیت با استثمار نیروی کار ختم میدوگانه ضدیت با سرمایه

دن کرد که به همان بست و کلی از جامعه ای نابرابر و متشتت ارائه میاو، تصویری یکد

ت. کاسداد. عالوه بر آن که  جنسیت را به بدن فرو میتمایز شکل مییکپارچه و بی

حلی اساسی و کرد و راهی تصعید امیال را نقد میمطهری فروید و بحث او درباره

 داد، بنابر نظر اوز جنسی پیشنهاد میای برای پیراستن حیات اجتماعی از غرایریشه

هر چند ممکن است تبعاتی داشته باشد اما بهتر از هر چیز تکانه های « محرومیت»

مندی در ی بهرهروانی را آرام خواهد کرد که با تن زنان مرتبط است و در مقابل وعده

 شد.ساحت خانواده به افراد داده می

ی اسالمی مستلزم برساخت دو ساحت امعهبه طور خالصه ساحت پاکیزه و منزه ج 

ی فرهنگ دینی در مقابل غرایز طبیعی بشری بود. تباین این کامالً متمایز و یکپارچه

 باری در ساحتدو ساحت که مشروط به حضور اجتماعی زنان بود، تباین و تضاد شقاوت

                                                      

5. Bahramitash, Roksana, Salehi Esfahani, Hadi (2011) Veiled 

employment; Islamic and the Political Economy of Women’s 
Employment in Iran, New York: Syracuse University Press 
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نه اساخت. تباین بین ساحت تن و روان، کشمکشی میان تن زنمیذهنیت زنانه بر

انبان غرایز و امیال ممنوع با روان که به ساحت خرد دینی و مقدس تعلق  عنوانبه

نه عروسک تجملی و روشنفکر »داشت و قرار بود ذهنیت زن مبارز و روشنفکر واقعی 

را تحقق بخشد. زنی که در نسبت با معصومین )گاه حضرت فاطمه، گاه خدیجه « توخالی

یر فتح و شد، تصوار از هر نسبتی با طبیعت، تصویر میو گاه زینب( و به طور کلی برکن

از  ی اسالمیآل جامعهکلی بر طبیعت فائق آمده است. ایدهی فرهنگی بود که بهغلبه

کلی رامِ ساحت فرهنگ ای بود که آشوب طبیعی و خطرناک غرایز را بهاین نظر، جامعه

ی آل بود، چرا که این گونه سوژههی برخاسته از این ایدسوژه̊ دینی کرده بود. اما مسئله

گشت و کل طبیعت به مقاومت زنانه به یک مرجع واحد، نامحدود و توخالی بدل می

نامحدود تفکیک نشده در برابر قدرت انتزاعی سوژه. کشمکشی که تن را به طبیعت 

 جاست که این تحقیر وداد. نکته اینمحض، یا به عبارتی ماده و مصالح خام تقلیل می

نزل دادن تن، قرار بود در ساحتی دیگر )خانواده( جای خود را به تمنّای برخاسته از ت

همین ممنوعیت و بیگانگی دهد. در این دوران  مرز فرهنگ و طبیعت مرز تن و ذهن 

هایی در ساحت اجتماعی و اقتصادی بود که دراین همه بازنمود تنشزنان شد، این

 ه بود. ای دیگری یافتمرزبندی، صورت ایده

ی فرهنگ و زدودن جامعه از نیروهای پیرایهاین بود که خواست ساحت بیمسئله 

ای که همان قدر درگیر نیروهای غیرعقالنی در ساحت عقالنی غرایز در جامعهغیر

اقتصادی و اجتماعی در قالب سرکوب و استثمار بود، کنترل عقالنی را در خدمت اهداف 

د. در گفتار مطهری این انتزاع، بدن را به کلی از داسرکوب و استثمار قرار می

کرد و با طرح آن در دهی آن در نظام سیاسی و اقتصادی جدا میسازوکارهای شکل

فضای انقالبی همان نظام سیاسی و اقتصادی را به نحوی مخدوش مورد اعتراض و 

 داد. شماتت قرار می

شد. ؤثری به کار گرفته میهای بعد از انقالب مرزبندی مطهری به طور مدر سال

زیستی استثمار بدن و ی منفک شده از نظام سیاسی و اقتصادی، همایماژ بدن زنانه

زیستی بسیاری از منازعات پذیر جلوه داد. ذیل این همآزادی معنوی سوژه را امکان

ساحت طبیعت از نظم  عنوانبهشود. انتزاع زنانگی ی شصت معنا میاجتماعی در دهه

 ی خام برای سلطه بدل کرد. عی و اقتصادی، بدن زنان را به مادهاجتما
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ی خود داستان طاغوت و زن عروسکی؛ آیا زنان باید از گذشته

 پشیمان باشند؟

فعالیت و  و ساحت کار یای عمومی و خصوصی نژندانه میان عرصهتقسیم روان

های اقتصادی و اجتماعی ایران پیش از انقالب ساحت لذت/طبیعت، تنش وفرهنگ 

ا به عدالتی اجتماعی( ری رو به رشد طبقاتی، نابرابری و بی)استثمار نیروی کار، فاصله

 نژندانه بود که یکپارچگیبندی از آن جهت روانتقسیمکرد. این نحوی مخدوش بیان می

های اجتماعی و آزادی انتزاعی ا رها کردن تنشو یکدستی در ساحت ذهن و جامعه را ب

های آغازین انقالب کرد. این نظرگاه در سالآورد، حل میکه برای ذهن به ارمغان می

در مواجهه با انبوه مسائل عینی سیاسی و اجتماعی و در کشمکش نیروهای مختلف 

که ذیل آن ی آن را یافت که به روایتی مؤثر تبدیل شود. روایتی اجتماعی، زمینه

یکپارچگی و یکدستی در ساحت روان، با یکپارچگی و یکدستی در ساحت اجتماعیِ 

های غیرعقالنی ناخودآگاه )نوعی پیروزی مطلق فرهنگ بر طبیعت(، زدوده از تکانه

عنوان دورانی که فساد و لذت جنسی مشخصه اصلی شد: روایت گذشته بهتکمیل می

کار و لذت و تقسیم زنانگی بین دو ساحت طبیعی آن بود و تقسیم بدن بین دو ساحت 

بدن اروتیک و روان فرهنگی پاک و قدسی و بری از ساحت آلودگی شهوانی. تثبیت 

ید چه بای منطقی این وسواس درونی بود. اما آنعنوان بدن اروتیک نتیجهزنانگی به

ی یادآوری شود این است که بدن محض )همان بدن آکنده از جنسیت( ماده

ی خام استثمار و سرکوب. بدین ترتیب در حض/طبیعت محض بود، همان مادهم

مار ی شرایط استثکنندههای آتی تأکید مفرط بر ظرافت بی حد و حصر زنان، نفیسال

 رو به رشد آنان در بازار کار نبود. 

بندی مطهری در وهله اول ایگو را ناتوان از هر نوع چنان که شرح دادیم تقسیم

حل را محدود سازی شدید در ساحت اجتماعی و دانست و راهها میی تکانهسازمانده

ی جوالن )در ازای آن( برخورداری در ساحت خصوصی. در واقع ساحت خصوصی عرصه

شد. بدین نحو تالش ایگو اصل لذت و ساحت عمومی عرصه جوالن اصل واقعیت می

ی کنندهتضمین برای ایجاد تعادل در عین حفظ خصومت این دو که به نوعی

خودانگیختگی و خودمختاری او بود، ضرورتی نداشت. ایگوی قوی با تن دادن به سرکوب 
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کند، موانع واسطه را در قالب تصعید میل فراهم میاجتماعی امکان فراروی از لذت بی

بندی کند. با صورتها تخطی میبر سر راه لذت را می پذیرد و در عین حال از آن

های جامعه و در عین حال عصیان ه معنای پیروزی سوژه بر محدودیتمطهری تصعید ب

 شد. معنا میها به آرمانی شخصی یا جمعی بیاز طریق تبدیل تکانه

داد ی اخالقی میی آزادی از طبیعت که مطهری در ترسیم جامعه یکپارچهوعده

 فت. ذیل اینیابعد از تحوالت مختلف، پس از انقالب، در روایتی تاریخی کارکرد می

شد: دوران لذت و هوس و دوران بندی میروایت پیش و پس از انقالب این گونه تقسیم

 شود. وقفه تکرار میخودکنترلی. این روایت در بسیاری از نشریات زنان تا به امروز بی

های فساد و پاکدامنی و لذت و محرومیت، به یادآوری به طرزی عجیب دوگانه

ه یافت. ذیل این روایت یکباره زنان ایران از مبارز و مخالف رژیم گذشته و فهم حال غلب

اراده و کودکانی مایل به برهنگی. خشم گذشته تبدیل شدند به ستم کشیدگانی بی

ی زنان بود، خشمی در مقابل هر آن چیزی که مستتر در این روایت معطوف به همه

وان گروهی که در حکومت سابق عنکند. زنان بهیکپارچگی و آزادی جامعه را تهدید می

ها در دو سال اول روزنامه 3ترین قدرتی نداشتند، آماج بیشترین خشم قرار گرفتند.کم

ی مبارزه و مقاومت زنان در پس از انقالب معترضِ به فراموشی سپرده شدن سابقه

 مقابل حکومت سابق بودند. 

ب که به سرافکندگان زنان نه همراهان انقال 1571تا  1575های ی سالدر فاصله

دل ی حاکمیت ببندی به روایت مورد عالقهاز دوران گذشته تبدیل شدند و این تقسیم

ی عقالنی بر نیروهای غیرعقالنی شهوانی و مهار شد، روایتی که نوید دهنده غلبه

میسر دوران لذت و هوس را امکان تکرار ابدی زمان طبیعت جسمانی بود، اما هم

جویی محض، محکوم کردن های بعد با تبدیل گذشته به دوران کامدر سال نمود.می

آن با لذتی پنهان همراه بود که وحشتِ فشار و اجبار ابدی طبیعت را با خود حمل 

ای تاریخی مطرح نبود بلکه با ذاتی از زنانگی عنوان دورهکرد. چرا که گذشته دیگر بهمی

ای خام برای دخالت ماده عنوانبهن زنانه را مرتبط بود که زنانگی را با بدن زنانه، و بد

                                                      

ها قبل از قانون اجباری شدن حجاب و در . حمله به زنانی که حجاب اسالمی نداشتند، سال3 

 هایی که افراد را در هدفی مشترک گردهم آورده بود آغاز شد. راهپیمایی
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و دستکاری فرهنگ یکی می انگاشت. گذشته پیام آور میلی بود که نوید آزادی و سلطه 

شد و در همان ی چیزی پست و دربند تحقیر و طرد میمنزلهداد. تن بهرا توأمان می

رفت. تصویر گحال در مقام چیزی ممنوع، شیءواره و بیگانه مورد تمنا قرار می

واسطه، مناسبات اجتماعی پنهان را جویی بیلذت و کام عنوانبهغیرتاریخی از گذشته 

ی ی مشترکگذاشت و افراد را به طور یکسان در تجربهدر ورای ساخت میل پوشیده می

 کرد.از واقعیت ادغام می

اب ب در مناقشه در« زن عروسکی» عنوانبهچه طی سالیان بعد در نشریات زنان آن

جانشین  کمشد، تصویر خیالینی بود که کمذهنیت آزاد و مستقل زنان به میان کشیده 

و ... شد. نفرتی که به زن عروسکی حواله « استثمارگر»، «طاغوتی»ضدیت با تصویر 

ای بود که در اثر مطهری نیز به نحوی آشکار شده شد، بیانگر تنش به تإمل درنیامدهمی

ابدان، و استثمار اذهان به نحوی سرکوبگر در تصویر زن عروسکی  ی استثماربود. مسئله

شد. بنابراین با گذشت زمانِ کوتاهی از انقالب پیوست و یکباره نفی میهم میبه

شرط اصلی دمکراسی و آزادی اجتماعی( در این مناقشات  عنوانبهی برابری )مسئله

 ناخوانده باقی ماند. 

 فردیت و برابری انتزاعیشبه

  7ی اسالمی خالی از غرایز، تا حد زیادی به مدد برساخت یک جمعمرزهای جامعه

کرد عنوان موجودیتی متفاوت و متکثر را انکار میمیسر شد که بیش از هر چیز زنان به

بخش قدرتی بود که به مدد آن تمامی تمایزات در کلیتی و بیش از هر چیز تجسم

ی زن باحجاب و زن النی در نشریات دربارهدر بحث های طو شدند.خیالی ادغام می

ی ی برابری در یکدستکم مسئلهبدون روسری دیگر اثری از مرزهای طبقاتی نبود. کم

ت. گذاشمحو شد که جایی برای فرارفتن از کلیت انتزاعی این جمع باقی نمی  0قالبی

                                                      

7 . collectivity 

0 . stero-typical 
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های فردی داد که مبتنی بر حذف تفاوتاین یکدستی قالبی به فردیت انتزاعی شکل می

 و تجربیات اجتماعی متفاوت بود. 

معتقد بود، تعیین روز زن جدید )والدت حضرت زهرا( از « رهایی زن»ی روزنامه

پوشی از تمایزات در وضعیت عینی زندگی سوی حزب جمهوری اسالمی، با چشم

کند. تصویر برابریِ یکی می« زن مسلمان»اجتماعی زنان مختلف، آنان را ذیل مفهوم 

نگار حمایت از نابرابری بود که به صورت عینی وجود داشت و تمایز از نظر روزنامهبی

 عنوانبهشناخت. در مقابل، پایبندی به روز جهانی زن مسلمان و غیر مسلمان نمی

های برابر برای زندگی بهتر برای زنان آل تاریخی برابری و ایجاد فرصتپیوندی با ایده

 شد:باید ارج نهاده می

تعیین روز زن جدید{ درست بعد از راهپیمایی در اعتراض »}

به حجاب اجباری برای اهداف سیاسی و تقسیم مسلمان و غیر 

بندی که در نهایت افراد یک طبقه مسلمان انجام شده است. تقسیم

ی طبقات را از اندازد و زیر نام مسلمان همهرا به جان یکدیگر می

د کنکاسه میدار یکژوا و سرمایهکارگر و دهقان گرفته تا خرده بور

و امروز هم با نام زن مسلمان زنان را که از طبقات مختلف هستند 

خواهد بسیج کند خانم را با کلفت و زن حاجی را با دختری که می

کند. زنان کارگر را با خانم های شان رختشویی میدر خانه

ا زنان کاران، زنان زحمتکش روستا را بداران و مقاطعهسرمایه

کند چرا که مسلمان هستند و این تز دار جمع و یکپارچه میزمین

شود. اعالم این روز هاست تبلیغ میدر بین کارگران و دهقانان مدت

ی ایرانی دارد در حقیقت در که ریشه در جدایی بین زنان جامعه

های زن برای گردانندگان حکومت و ایجاد پایه خدمت بسیج توده

د. گردگیرد وگرنه از یک سیاست عمومی منتج نمیمیای قرار توده

وبیش شود که روز اول ماه مه که تاریخی و گزینشی کمچطور می

افتد. شبیه روز جهانی زن دارد از طرف همین حزب مورد قبول می

انتخاب این روز چماقی است که مخالفان تعویض روز زن را مخالفین 



  

 
 

 اجباری و سیاست فراموشیحجاب  15

«  و ضد انقالب جلوه دهند. روز والدت فاطمه و ضد اسالم و منافق

 (1571)رهایی زن، شماره دوم، 

ی هاکند که در طول سالگیری را آشکار مینویسنده در این مقاله به خوبی جهت

آتی مسئله فرادستان و فرودستان را با مسلمان وغیر مسلمان جابجا کرد و ذیل این 

 موهوم برخوردار شدند. ای جابجاییِ مفهومی فرادستان و فرودستان از موهبت برابری

برابری با فرافکنی تمامی نزاع های جنسیتی و طبقاتی و برساخت امتی یکپارچه شبه

عضوی از اعضای امت  عنوانبهای و یکدست میسر شد، چندان که افراد از خود تجربه

و نه در موقعیت و موضع فرودست داشته باشند. یکی شدن با امتِ یکپارچه مستلزم 

 یگانگی و یکپارچگی در ساحت فردیت نیز بود. دستیابی به 

 گذرانپرخاشگری و دگردیسی زن خوش

ای برای زنان تصویر فردیتی که تبلیغات رسانهی برابری انتزاعی و شبهغلبه

های اجتماعی و کم زن عروسکی را به محاق برد. تغییر در ساحت ایدهکردند، کممی

ی مناقشات داخلی و جنگ خارجی، نتیجهی شصت در ی ایدئولوژیک در دههاندیشه

ای مناسبات سوبژکتیو متفاوتی نیز در رابطه با خود و جامعه پدید آورد. حضور توده

 یکرد. بدن پودر و ماتیک زدههای متفاوتی بر بدن و اندیشه اعمال میزنان، ضرورت

که ساخت درگیر تنش های جدیدی شد زنان که تصویر تاریخی دوران طاغوت را می

ی شصت خشم و درگیری ساحت روح و بدن را تا امروز متاثر ساخته است. از آغاز دهه

ی زنان امت و ظرافت و لطافت دعوی زنانِ ی نظم و صفوف آراستهزنندهخشونت برهم

اولیاء و اوصیاء بود. زنان کارگر، زنان گودنشین، زنان بیکار، مبارزان سیاسی حامل خشم 

سیاسی و مناقشات اجتماعی و اقتصادی حول آن به آنان  و خشونتی بودند که امر

تت برابر، تش« ی مکتبیِجامعه»ی ی آنان در ایدهنظم و آشفتهکرد. بدن بیتحمیل می

 کرد.و سستی ایجاد می

عروسک تجملی تازه به »تر در نشریات سخنی از ی شصت دیگر کمبا آغاز دهه

صاویر بسیار محدودی که به صورت فکاهی شد. در مقابل اغلب در تمی« دوران رسیده
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از زنان تصویر می شود، یا در مقاالتی که دراعتراض به وضع و اسباب آرایش و لباس 

شدند شد، زنانی با چادری گل گلی، الک ناخن و آرایش غلیظ تصویر میآنان منتشر می

ی د. زنانشدندر لباس و اندام سرزنش می« قوارهبی»و « نامتناسب»و با صفاتی چون 

مطهری نسبتی داشتند، « گذرانزن خوش»شدند با ایماژ که به این شیوه توصیف می

کلی دگرگون شده بود. چیزی از شان بهاما ارجاعات به خاستگاه اجتماعی و طبقاتی

ظرافت و آراستگی زن عروسکی و تازه به دوران رسیدگی و رفاه حالش باقی نمانده بود 

 کرد: زن آرایش کرده واز دو زنی بود که مطهری توصیف می بلکه ایماژ جدید ترکیبی

ی باال و خدمتکارش که احتماالً نصیبی از تناسب اندام و اطواری که با پرمدعای طبقه

ی بسیار و رفاه طبقاتی حاصل شده است، نداشت: زن سلیطه. این ایماژ صرف هزینه

 مخالفان سیاسیِ در مورد یرا حت شد که مشابه آنبا کینه و نفرتی طرد می غالباً

 تر مجال)چرا که به طور کلی منازعات سیاسی جدی کم تر شاهدیم.کمنویسندگان 

یافت. سیاست در آموزش ایدئولوژی خالصه شده بود  و مسائل سیاسی به بحث می

شد.( بلکه در کمال اختصار و در قالب طنز در کنار اخباری از اکتشافات علمی ارائه می

تز زن مسلمان مبارزِ یآنت داد.را مورد حمله و تمسخر قرار می« دیگر»تعجب آن زنان 

نبود. زنی چاق، حریص و بداخالق با آرایشی غلیظ « زن تجملی توخالی»دیگر « زینبی»

ی پایین: یعنی چادری گلدار و همواره حاضر و به کمر و پوششی متعلق به زنان طبقه

پیچیده. تصویری از بدن سرکش و بری از هر تناسب و ظرافتی متمدنانه. تصویر چنین 

کجی طبیعت مثله شده را در دورانی به نمایش می گذاشت که سلطه دست زنی دهن

هایی که دهن کجی در آموز دو جنس بود، بدناندر کار شکل دادن به بدن های دست

ی این تولید انبوه، زن سلیطه زمینهشان محو و زایل شده بود. در پسیکپارچگی

نشانی از انسانیت و زشتی او به ی متمایز خویش را حفظ کرده بود و به کم چهرهدست

 شد.ردّ پایی از روح بدل می

برای زنان )و البته مردان( با توهمی از  5ساحت معنوی عنوانبهبرساخت جامعه 

 ها و مرزبندی هایبندیآزادی و فضیلت همراه بود. آزادی که با مسکوت گذاشتن طبقه

  ونی حاصل آمد.اجتماعی ممکن شد و رهاشدنی که با سرکوبی درونی و بیر

                                                      

5 . spiritual 
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 زن عروسکی یطبیعت بازار و تولد دوباره
ی هشتاد تصویر دختران جوان معترضی که بخش مهمی از جنبش از اواسط دهه

های زیبایی های متورم از عملکم با صورتدادند، کماصالحات اجتماعی را تشکیل می

ش می پوشهای اسالشان از مالکهنرپیشگانی جانشین شد که در تخطی کنترل شده

و ظاهر، بازاریابی ملیحی برای نظم پدرساالر بودند. در آن دوران یکباره نشریات زنان 

ی تبلیغ مؤسسات های تکراری با زنان بازیگر. آنان در زمینهپر شدند از مصاحبه

، کافه شانشان، خبر چاپ ترجمه یا کتاب داستانشان، نمایشگاه عکس یا نقاشیخیریه

شان کردند، مزون لباس شخصی یا برندی که طراحی لباسیریت مییا رستورانی که مد

خود را توضیح « های رشد مادی و معنویراه»را برعهده داشتند و غیره و غیره، 

 کهود بانسان  یو اشراف بایبزرگ، ز د،ینوع جدخلق  غاتیتبل نیا یدرون تیغادادند. می

 تپرسزن کارگر بداخالق شکم»از شر  یکلبه ی شصت موفق شده بود()بر خالف دهه

های فعال صنعت که از هنرپیشگان و مدل« زن مدرن»تصویر  .شودخالص « طلبو لذت

 ی شصت را بهفرهنگ وام گرفته شده بود، همان خطی بود که ایدئولوژی سیاسی دهه

 کرد: برابری انتزاعی و یکدستی وی هشتاد و نود متصل میبازار آزاد در پایان دهه

یکپارچگی که جایی برای سوژگی خودانگیخته و مستقل از نظم اجتماعی باقی 

 گذاشت. نمی

ی شصت، ساحت عمومی ساحت تفوق فرهنگ و ساحت خصوصی در طول دهه

ی جوالن طبیعت بود. ایدئولوژی بازار آزاد که با عالقه و اشتیاق از سوی مدیران عرصه

می را به نحوی واژگون کرد. چرا که گذاران اجرایی شد، این نسبت قدیو سیاست

ی بنیادین بازار آزاد با اصل طبیعت یکسان است و مبتنی بر نظمی خودانگیخته هسته

و غیر اجتماعی و تاریخی است. اقتصاد به این ترتیب ربطی به نیازهای اخالقی و امیال 

نی به کار العقالنی افراد ندارد، بلکه بیشتر بیان افراطی لیبیدویی است که به شکل عق

ها با فراموش در نظم اقتصادی جدید عمالً زنان، فرودستان و اقلیت 1گرفته شده است.

بیعت ط»رساند، در کردن خشونت و قهری که به تجدید حیات بازتولید سرمایه یاری می
                                                      

3. Gandesha, Samir (2011) Identifying with the aggressor: From the 

authoritarian to neoliberal personality, Wiley, Constellations 2011; 1-11 
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سازی نرمال و های رقابت، فردگرایی و خصوصیآلزیند که در آن ایدهمی« ثانوی

شود، رسد. بازار بر این اساس طبیعتی خارج از جامعه تصور مینظر میغیرقابل تغییر به 

این همه تاأثیری شگرف  1چه از پیش مقدر است.ای و آنواقعیتی غیرتاریخی و اسطوره

کنند، گذاشته است. چرا که، نظم بر ویرانی و خشمی که شهروندان از پی آن تجربه می

ت ی شصتر از دههتر و غیرقابل تخطیی بستهخواهی را به نحوبرابریبازار آزادی شبه

کرد، دیگرْزنانی بودند که باید در برابر نوع اعالی زنانگی که ارائه می .حاکم کرد

سرپرست و زنان سرپرست خانوار که در مقایسه با تصاویر شدند: زنان بیمی« توانمند»

ی ی دولتازمند اعانهنمودند: آنان نیخطر میی پیش بسیار بیزنان فرودست در دو دهه

و  «سرنوشت»شان بیش از هر چیز به تقدیری مرتبط بود که در قالب بودند و رنج

 شد. توضیح داده می« سرپرست»

عنوان ی وام گرفته از صنعت فرهنگ را بهشدند ایماژ اجتماعی زنانهافرادْ تشویق می

 آن بتوانند سرکوبکنند. تصویری که به میانجی فکنی تصویری موهوم از خود درون

اجتماعی را تاب بیاورند. در پی آن، پیوند سیاست ایدئولوژیک و اقتصاد بازار آزادی، 

ی نمود. از اواسط دههتر غیرقابل باور میصور زیباشناختی را از نو زنده کرد که پیش

های بدل هنرپیشگان و خوانندگان پیش از انقالب پیدا شد. ی چهرههشتاد سرو کله

شتقات زیباشناختی نظم اقتصادی موجود بودند. این تصور وجود داشت که برای آنان م

کامیابی از مواهب بازار آزاد در ساحت فرهنگ، باید به واقعیت موجود تن داد، بازتولید 

 جود نیز امریبود و واقعیت مو« پذیرش واقعیت موجود»ایماژهایی این چنین به نحوی 

عالقه به قهرمانان صنعت فرهنگ در طبع »تر، وشن. به تعبیر رناپذیرمطلق و خدشه

ز . بیش از هر چینان درخششی بدیهی و طبیعی داشتندآ«. افراد جامعه نهفته شده بود

طرفداری از طبایع آزاد و گواه به این دلیل که ایماژ خواننده و بازیگر قدیمی، توأمان 

عالوه بر قطار  «اسالمیگوگوش »بود. کف زدن برای آموز شده و دستدر عین حال رام

سینما، تصویر « صنعت»و کمک به « طبع مخاطب ایرانی»کردن توجیهات احترام به 

آموز فرهنگی بود که به طور کامل بر طبیعت پیروز شده بود، نه با سرکوب آن که با دست
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خوانی کردن آن. ایماژ مهناز افشار از این نظر اوج مهارت در رام کردن هر خشونت و ناهم

ی ای که به طور کامل مبتنی بر محاسبهر سوژگی زنانه بود. تخطی مدیریت شدهد

ی ی خاموشطلیعه :کرد و با اقتدار اجتماعی از در آشتی درآمده بودعقالنی سود عمل می

کردند طرد سیاست، ها با اشتیاق تبلیغ میچه این رسانهو رخوت در جنبش زنان. آن

الی کردن از خودانگیختگی و هر نوع تعهد سیاسی تبری جستن از فمینیسم و شانه خ

و اجتماعی با عشق ورزیدن به تصویری ارتجاعی بود. زن عروسکی )که از قضا بر همان 

 ی انقالب نشانه توحشی فرهنگیخوانندگان و بازیگران قدیمی داللت داشت( در آستانه

ی ن زینبی با زن عروسکدارانه و امپریالیستی بود. زبود که برآمده از مناسبات سرمایه

ت جا اهمیت داشنمودند، این نزاع )میان زن عروسکی و زن زینبی( از آنناپذیر میآشتی

مراتب اجتماعی و برابری و همدلی پذیری سلسلهکه به نحوی هرچند شیءواره از خدشه

ای بود. در مقابل طور مقاومتی در برابر فرهنگ تودهکرد و همیناجتماعی حکایت می

گرامیداشت آزادی و زیبایی تن به غایتی مقبول  نعنوابهدوران جدید زن عروسکی  در

نقص، زنی که هر وجه شد روشن بود: زن زیبای بیچه تبلیغ میو مطلوب بدل شد. آن

اش را آموز که کنترل نیروهای نفسای دستاش حذف شده، سوژهناموزون و خشن

 قدرت برتر واگذار کرده است. به کامالً 

ای است که نظامات اجتماعی آرمان فاشیسم و معامله« تن طبیعی»تحقق 

شد، کنند. آزادی که به مدد پذیرش تام و تمام واقعیت میسر میفاشیستی با تن می

که با آزادی پرزرق و برقی که مدافعانش فراموش کرده بودند، بدن زنان پیش از آن

ی عمومی فش و لباس در عرصههای مختلف کیف و کگردی و خرید برندرستوران

گر جلوهنیروی کار ارزان و رایگان  عنوانبهگیری همان بدن کارشود، باید با به« آزاد»

شده. به عبارت دیگر، طرح خُرد کردن همان تن در ساحت عمومی تخریب شده باشد؛ با

ی زن مدرن که فقط در ستارگان ایماژ انتزاعی و پرزرق و برق بدن آراسته و پرورده

ای از با تثبیت میل در مصرف به طرز ریشه شدخالصه می« کارآفرین»سینما و زنان 

ت ی شصتصویر زن خشن که در دههشد. همان ی پایین خالص میشر تصویر زن طبقه

 نمود.چندان مزاحم می
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هماهنگی بین طبیعت درون و برون، میان طبیعت غیرایدئولوژیک زنان )همان ایماژ 

 تن سرحال و قابل مبادله در بازار که بیش از تحقق فردیت، فروپاشی و تخریب آن را

ت. آور راه برده اسخفقان( و حقیقت طبیعی و تاریخی بازار به اقتدارگرایی دهدنشان می

پذیر خواهد بود. یادآوری شکستن این هماهنگی فقط از طریق کنش یادآوری امکان

الواقع بر تن/ طبیعت رفته است. تقلیل تن زنانه به طبیعتی غیرتاریخی، آن را چه فیآن

ای تا همین امروز سخن گفتن عده ی خام استثمار و سلطه بدل کرده است.به ماده

زنند روایت تاریخ بدن دی زنان را خواست تجملیِ طبقات مرفه جا میاز آزا

بازخوانی تاریخی به بازیابی خشونت، این کند. مدعای باطل آنان را آشکار می

اند رسعدالتی و زوری که در اجرای این نظم بر همان تن طبیعی رفته است، یاری میبی

تی مقصودم روایطبیعت آشکار شود. میانجی آنتاگونیستی  عنوانبهتواند و جامعه می

 عنوانبهما روشن سازد این سیاست طبقاتی چگونه به چرخه استثمار زنان است که بر 

ی منازل، پرستار بچه، آشپز، گردانندهنظافتچی  عنوانبهکارگرانی منزوی و تک افتاده 

نان کارک عنوانبهها و ... کمک کرده است و چه شرایط کار و فعالیتی برای زنان مهمانی

وب سرکها و دانشجویان در محیط دانشگاه ساخته است. ها و کارخانهو کارگران فروشگاه

 75های پس از انقالب بدن همواره سرکوب یادآوری نیز بوده است. در طول سال

برای برقراری تعادل( در خدمت « من»سرکوب بدن و واگذاشتن آن )نفی هر نوع توانایی 

نزاع نیروهای متخاصم اقتصادی و اجتماعی و طبقاتی در ساحت  پنهان کردن و انکار

 عدالتیی عمومی و تبعیض و بیعمومی بوده است. هرچند نتایج آن در ویرانی عرصه

  که امروز آشکار است.

 نوانعبهی فعلی پروا و فساد جنسی و دورهدوران لذت بی عنوانبهتصویر گذشته 

دوران کنترل عقالنی که همواره در معرض طغیان وشورش نیروهای کور غریزی است، 

ی سیاسی و اقتدار تاثیراتی ویرانگر داشته است. زنان بر اساس چنین در مناسبات سوژه

سوژه و جامعه به ساحت تاریخ نیز بوده است،  تصویری که همان تسری دوپاره کردن

ی عمومی رانده شدند یا دچار زحمت و ارادگانی مایل به برهنگی از عرصهبی عنوانبه

خیر  عنوانبهکه در تقسیم ایدئولوژیک میان ذهن ی بسیار شدند. اما کیست مضیقه

 لط را تشخیصی مسی طبقهی ابدی، لبخند پیروزمندانهشدهلعنتهمان  اعلی و بدن
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ندهد. درست است، طبیعت در مقام یک الگو و غایت  همواره دال بر دروغ گویی و 

ددخویی و ضدیت با فکر است. اما به مثابه امری فهمیده شده و نوعی کنش یادآوری 

 10تواند منشأ الهامِ مقاومت در مقابل نظم حاکم باشد.می
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