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  پس از انقالب اسالمي هاي آن اراده به اداره كردن: حجاب و ابژه
  

  همايون مرادخاني

 )20/11/95پذيرش، تاريخ 04/05/94(تاريخ دريافت 
  

اي  گاه كه در پي وقوع انقالب اسالمي، نگراني حول نحوة پوشش زنان از دغدغه آن: چكيده
تر منحصر به  صرفاً ديني به موضوعي حكومتي بدل گشت، راه و رسم پوششي كه پيش

گرفت به كل  هاي آن كمتر صورت مي هايي خاص از جمعيت بود و تغيير در ابژه بخش
اي براي ادارة زنان شكل گرفت تا نحوة  اراده جمعيت گسترش يافت. اما از همان زمان كه

اي كه كنترل نظم سياسي را در اختيار دارد  شد طبقه ها را سامان دهد تصور مي پوشش آن
تر مذهبي را به سمت  ويژه طبقات متوسط كم بر آن است تا ديگر طبقات اجتماعي به

سامانه پوششي پذيرش پوششي سوق دهد كه در هيئت پوشش همين طبقه باشد. اما نه 
كه ابداع شد همان خصوصيات پوشش مورد نظر را داشت و نه طبقات متوسط آن گونه در 

شد. گويا عقالنيت سياسي و حامالن آن با تكوين و  اين سامانه ادغام شدند كه پنداشته مي
هاي پوششي مواجه شدند كه كمتر در  توسعه سامانه پوشش، نه تنها با انتشار ابژه

، امكاني براي »ادارة ديگران«ورد انتظار بودند بلكه از رهگذر اين تالش براي هاي م چارچوب
اي از ادارة خود كه با مالحظات متنوع شرعي و عرفي  نيز فراهم آوردند؛ شيوه» ادارة خود«

اي ديني براي محجبه كردن  چه تاكنون صرفاً دغدغه رسد آن گره خورده بود. به نظر مي
ها، فضاها و  ها، تكنولوژي ها، ابژه اي از گفتمان به شيوه پيچيده شده، در عمل زنان تلقي 

 
 هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاهho.moradkhani@gmail.com 



  1395، بهار و تابستان 2و1هم، شمارة شناسي ايران، دوره هفد مجله جامعه
 

١۶٨ 
 

مند شدن دولت و زنان حول محور پوشش بوده  ترتيبات راه برده كه حاصل آن حكومت
  است.

مندي، عقالنيت سياسي، قدرت انضباطي، قدرت  هاي پوشش، حكومت ابژه مفاهيم كليدي:
  سامان دهنده.

  
  طرح مساله

حجاب اسالمي و آغاز به تعقيب گفتماني آن طي دهة منتهي به انقالب، همپاي تأكيد بر 
هاي خاصي از پوشش مربوط  در حال گسترش بودند كه به انتخاب شيوه 1ضد رفتارهايي

يافتند. از  شدند و در تقابل با رفتارهاي مورد قبول رژيم پيشين معناي خود را بازمي مي
برخي به سمت انتخاب چادر مشكي رفتند، هاي سنتي رايج در بين جامعه،  بين پوشش

هاي شرعي حجاب بود. برخي ديگر در پي ابداع اشكال  پوششي كه ناظر بر حفظ محدوده
داد اما نزد  اي از حجاب برآمدند كه هر چند تصور فقهي رايج از حجاب را بازتاب نمي تازه

. برخي نيز بودند كه 2شد و به نوعي يونيفرم شبيه بود ها به نوعي حجاب تعبير مي خود آن
ها نيز به ضد رفتارهايي رو آورده بودند كه  ها متوسل نشدند اما آن اگرچه به اين انتخاب
اين دوره قرار داشت. برآيند اين سه جريان، انكار » زن بزك كرده « در تقابل با رفتارهاي 

هايي  وشيدن لباسشد. استفاده از لوازم آرايشي، پ هايي بود كه به ظاهر زنان مربوط مي ابژه
گرايي و نظم  ساخت يا اين جنسيت را در خدمت مصرف كه جنسيت زنانه را بر جسته مي

سياسي موجود قرار داد، به تدريج معنايي ناخوشايند يافت و آماج انتقاد قرار گرفت. اما 
  هنوز معلوم نبود كه چه نوع پوششي بايد جايگزين پوشش موجود شود.

 
countفوكو ريشه اصلي ضد رفتارها  - 1 er( - conduct داند كه طي  را دورة جنبش اصالح و ضداصالح در اروپا مي (

كه توسط كليساي كاتوليك و در قالب قدرت شباني  (conduct of conduct)هايي از هدايت رفتار  آن در مقابل شيوه
ان طلب هاي رفتاري نخست توسط اصالح ها يا شورش هايي صورت گرفت. از نظر فوكو، اين مقاومت شد مقاومت اعمال مي
كردند كه نه توسط ديگران بلكه از طريق  چون لوتر آغاز شدند و شيوة جديدي از هدايت رفتار را پيشنهاد مي ديني هم

  ).259- 60، 2007شد(فوكو،  خود فرد و بر طبق تعريفي كه او خود از رستگاري خويش داشت اعمال مي
تر به  تر و بيش ، دگرگوني يافت و زنان بيش50هاي غربي در دهة  هنگامي كه احساسات نسبت به برگزيدن ارزش - 2

تر به حجاب رو  خواه جديد، به شكل مدرن چنان سنتي تلقي گرديد و زنان اسالم هاي اسالمي رو آوردند، چادر هم ارزش
آوردند كه همان روسري و پيراهن و شلوار گشاد بود. و ليكن با پايداري انقالب، ميل به باال بردن مقام و موقعيت 

هاي پهلوي، همة اشكال حجاب از  گرايان و ضرورت ايجاد نمادهاي آشكار و مقاومت در برابر ارزش دستان و سنت يته
  ).170: 1380جمله چادر را به صحنه محبوبيت بازگرداند (حافظيان، 
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تري يافت و تأكيد بر حفظ حجاب اسالمي به  نتقادات طنين وسيعانقالب كه رخ داد اين ا
. 1يافت كم داشت به گفتمان دولتي حجاب راه مي جنبه ايجابي انتقاداتي تبديل شد كه كم

گويا هدف نظام سياسي در وهله نخست، سامان دادن به آن چيزي بود كه نارضايتي 
كرد و مانع از  ب را در خاطر تداعي ميانگيخت، ناتمام ماندن انقال گرايان را برمي اسالم

شد كه در مورد زن انقالبي مسلمان وجود داشت. الزم بود پوششي كه  تحقق انتظاراتي مي
هاي مختلف بود كنار گذاشته  ها و مدل ها، طرح ها، اندازه تا پيش از اين تركيبي از رنگ

ها افزايش يابد و  اي آنشود تا زنان با مسئوليت انقالبي بار بيايند، جاذبه خانواده بر
اي مستلزم ساز و كاري از حكومت  بخش احياي غيرت مردانه گردند. اما چنين اراده تجسم

كارگيري خشونت محض، سوژه را در شكلي دلخواه  كردن بود كه بايد ضمن اجتناب از به
قالب اي كه پس از ان كرد. از اين حيث، مطالعه تبارشناختي تكوين و توسعه اراده توليد مي

كه  اي تواند اهميت تحليلي فراواني داشته باشد. مطالعه به خلق سامانه پوشش راه برده مي
  هايي از اين قبيل را در بر داشته باشد: تواند پرسش به ناگزير مي

 اي در پس تالش براي توليد سوژه حجاب در جريان بوده است؟ چه نوع اراده .1
 اند؟ هاي پوشش، تحت چه شرايطي بخت ورود به سامانه حجاب را كسب كرده ابژه  .2
 هاي آزمون پذيري عقالنيت سياسي مربوط به حجاب چه بوده اند؟ مكان .3

 

  چارچوب نظري

چه در «چرا دولت، و در افقي ديگر، نظام سياسي يا حكومت، مسئوليت هدايت و اداره رفتار افراد،  
را به انجام » اراده به اداره كردن«را بر عهده مي گيرد؟ و چگونه اين » م گونهمقام فرد و چه در مقا

مي رساند؟ پاسخ به اين پرسش بر حسب نحوة فهم ما از مقوالتي چون دولت، قدرت و يا نسبت اين 
دو با سوژه ممكن است متفاوت باشد. همان طور كه مي دانيم در رويكردهاي كالسيك جامعه 

يك قلمرو سرزميني مشخص، حق «اند كه در  اي قلمداد كرده تافته را هم شناسي، دولت مدرن
). در اين دريافت، شرايط تكوين 94: 1384را دارا است (وبر، » انحصاري و مشروع اعمال خشونت

 
مان ابتدا شد. از ه تر مراعات مي حجاب اسالمي هر چند پوشش غالب زنان در جامعه بود اما در ادارات دولتي كم - 1

هايي در خصوص لزوم اجباري شدن حجاب به خصوص در ادارات مطرح گرديد... تا قبل از انقالب  تظاهرات و درخواست
كردند. در نخستين ماه رمضان پس  هاي پايين) از چادر استفاده مي ها(در رده فقط معدودي از كاركنان زن در وزارتخانه

بي در ادارات برپا شد و مقاالت متعددي در مورد لزوم حجاب در مطبوعات به حجا از پيروزي انقالب تظاهراتي عليه بي
چنين لزوم انحالل مدارس مختلط و جدا كردن دختران و پسران در آموزش و پرورش مورد بحث قرار  چاپ رسيد. هم

  ).169: 1387گرفت(فوزي، 
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، صرفاً به تصرف يك قلمرو جغرافيايي خاص از سوي دولت و »قلمرو حاكميت«دولت مدرن و 
هاي انساني و لحاظ  اي به سوژه در دست آن محدود شده و اشارهانحصار خشونت به شكلي مشروع 
توان چنين  ها در شكل گيري منطق حاكميت نشده است. مي كردن واقعيت زيستي حيات آن

دريافتي را در چارچوب الگوي مرسوم حاكميت و مشروعيت جاي داد. اين در حالي است كه اگر چه 
اصل سوبژكيتويته « ان انتقادي اهميتي خاص يافته و بحث سوژه و سوبژكتيويته نزد نظريه پرداز

بنيادين معياري بوده براي گسترة الگوهاي موجود استيال و همزمان اصلي بوده كه الغاي استيال را 
ضعفي جدي  بخشي سوبژكتيويته ها در بررسي فرآيند ساخت و سامان گذارد... اما ناتواني آن بنيان مي
). نيكالس رز 19- 20: 1384به حساب مي آيد(ميلر، » فرهنگيهايشان از استيالي  در تحليل

دهد كه چه در زبان فلسفي و چه در  هاي انديشه سياسي ربط مي ها را به افق ) اين محدوديت1999(
دولت/ جامعه مدني، حوزه عمومي/ خصوصي، «شناسي همواره حول محورهايي چون واژگان جامعه

  سامان يافته است.» اده، سلطه /رهايي و سركوب / آزاديامر قانوني/ غيرقانوني، بازار/ خانو

ابژه «فوكو ضمن اشاره به فقدان ابزارهايي مناسب براي مطالعه روابط قدرت جهت فهم نحوه  
دهد كه يا بر الگوي حقوقي (چه  هاي تفكر رايجي در مورد آن ارجاع مي ، به شيوه»كردن سوژه

بخشد؟) و يا بر الگوي نهادي (دولت چيست؟) مبتني بوده است  چيزي به قدرت مشروعيت مي
يا » چيستي«). ايراد اين دسته از رويكردها از نظر فوكو اين است كه صرفاً به 408: 1389(فوكو، 

  شود. ها ديده نمي در آن» عملكرد واقعي قدرت « پردازند و ضرورت تحليلي از  قدرت مي» چرايي«
غرب براي بازنمايي، صورتبندي و تحليل قدرت، هرگز نظام ديگري  

كنم كه اين دليلي  است و من فكر مي غير از حقوق و نظام قانون نداشته
است بر آن كه تا همين چندي پيش، نهايتاً امكان ديگري براي تحليل 

اي و بنيادين و غيره،  هاي پايه قدرت نداشته باشيم، مگر همين انگاره
: 1389هاي قاعده، حكم، تفويض قدرت و غيره (فوكو،  يعني انگاره

182 .(  
قدرت و رويكرد متفاوت او به آن، كه ناظر بر مطالعه چگونگي دانيم كه بحث فوكو در مورد  مي

شود و اساساً در نسبت با پرسش سوژه طرح  اعمال قدرت است، صرفاً محدود به اين موضوع نمي
اند خود او نيز همواره به خاطر ناديده گرفتن مسئله دولت در  گونه كه گفته گشته است. وانگهي، آن

). طرح 1385؛ اسمارت، 1384؛ ميلر، 1380ه است (هيندس، آثارش مورد سرزنش قرار گرفت
توان هم پاسخي به اين انتقادها تلقي كرد و هم  از سوي فوكو را مي» مندي حكومت«انداز  چشم

  شوند.  اي جديد دانست كه در آن هر سه مقوله دولت، قدرت و سوژه به هم مربوط مي گشايش حوزه
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شبان كارگي مسيحي،   دهد. الگوي محور را تشخيص ميمندي سه  فوكو در تبارشناسي حكومت
نظامي و پليس. از نظر او حكومت تا پيش از سدة شانزدهم به معناي ادارة يك  - تكنيك ديپلماتيك

هايي بودند كه بايد اداره  قلمرو، دولت يا ساختار سياسي نبود، بلكه منظور از آن مردم، افراد يا گروه
او ريشة ايدة اداره كردن افراد را نه به يونان باستان يا روم، بلكه به  ).167: 2007شدند (فوكو،  مي

از ». تر يهوديت شرق باستان، مصر، آشور، بين النهرين، و از مهم«دهد؛  اي دورتر پيوند مي گذشته
نظر فوكو، يونانيان تصوري از قدرت شباني و ادارة افراد توسط حكومت نداشتند بلكه تنها از ادارة 

دار را براي حكومت به كار  هر توسط حكمران آگاهي داشتند و اغلب استعارة كشتي و سكاندولت ش
كند،  گيري مضمون قدرت شباني قلمداد مي ). فوكو عبرانيان را عامل اصلي شكل168بردند (ص  مي

هاي اصلي قدرت  ).  او ويژگي170دانستند(ص كساني كه فقط خداوند را شبان قوم خويش مي
شمارد: قدرت شباني نه بر يك قلمرو، بلكه بنا به تعريف بر يك رمه  ين برميشباني را چن

شود؛ اين قدرت به حال رمه مفيد است و قدرتي از جنس مراقبت و فرديت  ) اعمال مي1گانگي (بس
  ). 171- 3نظارت دارد) (صص 2تك رمه ساز است (يعني هم بر همه و هم بر تك

يعني قدرت شباني دوباره فعال شد و سمت و سويي  به باور فوكو، اين مضمون در مسيحيت،
دهد كه چگونه مسيحيت با گسترش حوزة مسئوليت قدرت شبان در  جديد پيدا كرد. او نشان مي

قبال رمه، تأكيد بر فضيلت نفس اطاعت رمه از شبان، اهميت دادن به لزوم عمق بخشيدن به 
هدايت «و» خودكاوي«با به كارگيري  شناخت شبان هم از كل رمه و هم از هر يك از اعضاي آن

). از اين 227- 238، تغييراتي اساسي در درك كهن از قدرت شباني ايجاد كرد (صص »وجدان 
داند كه از سدة شانزدهم  يي مي مندي رمگي مسيحي را آغازي بر حكومت - حيث، فوكو الگوي شبان 

ت را تحت لواي اصول بدين سو شكل گرفته است؛ نخست از آن جهت كه تمام ديگر مناسبا
اي خاص را بر  سوژه«و دوم از آن رو كه از خالل اين الگو،  رستگاري، قانون و حقيقت درآورده است

هاي دائمي  شوند، در شبكه هايش به طور تحليلي شناسايي مي اي كه شايستگي ساخته است؛ سوژه
» شود از خود مي شود و ملزم به بيرون كشيدن حقيقتي دروني اطاعت به انقياد كشيده مي

   ).239:2007(فوكو،
داند كه طي آن هنر حكومت  حول  اي مي فوكو اواخر سدة شانزده و اوايل سدة هفده را دوره

قواعد «هايش را نه در  عينيت يافت. از نظر او اين هنر حكومت بنيان» 3مصلحت دولت«مايه  درون
واقعيت «يابد كه  ، بلكه در آن چيزي مي»متعالي، الگويي كيهان شناختي يا آرماني فلسفي و اخالقي

 
1  - multiplicity 
2  - omnes et singulatim 
3  - raison d etat 
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داند؛ يعني سنت مسيحي و  است. او اين تحول را گسستي از  دو سنت متضاد مي» خاص دولت
دهد نه به  مصلحت دولت نه به حكمت خداوند ارجاع مي«گويد  گونه كه فوكو مي نظريه ماكياولي. آن

(فوكو، » ولت، ماهيت و عقالنيت خاص آنهاي امير. مصلحت دولت مرتبط است با د عقل يا استراتژي
1389 :349.(   

ها از يك سو   از نظر فوكو، امكان خودمحدودسازي عقل حكومتي از طريق ارجاع به ماهيت پديده
و پرسش حقيقت از سوي ديگر باعث شدند تا اقتصاد سياسي مانعي سهمگين در برابر پيش فرض 

ه را بر توليد رژيم خاصي از حقيقت و  نه ديگر نامحدود دولت پليسي ايجاد كند و اين خود را
). در نتيجه اين تحوالت، موفقيت يا شكست 18حاكميت حقيقت در سياست هموار كرد (ص 

مندي حداكثري/ حداقلي  شد و اصل حكومت حكومت جايگزين مشروعيت يا عدم مشروعيت آن 
نر جديد حكومت را شخص حاكم را گرفت. فوكو ويژگي اصلي اين ه» عدالت منصفانه«جاي 

ها ديگر نه تضمين  داند كه كاركرد آن اي مي»هاي دروني متعدد و پيچيده ساماندهي مكانيسم«
تر محدود كردن اعمال قدرت حكومت به لحاظ دروني  نيروي دولت، ثروت يا قدرت آن، بلكه بيش

» رت دولتقد«انداز، مسئله ديگر شناخت حكومت بر حسب  از اين چشم«است. به عبارت ديگر، 
نيست بلكه فهم آن بر حسب اين واقعيت است كه چگونه و تا چه حد دولت در فعاليت حكومت 

نامد؛  ). فوكو اين هنر و عقالنيت جديد حكومت را ليبراليسم مي177: 1992شود رز،  گنجانده 
مندي پديد  هاي پيشين حكومت عقالنيت سياسي جديدي كه از دل تالش براي گسست از شكل

است. از نظر فوكو، در حالي كه نظريه مصلحت دولت در وجود و تقويت دولت به دنبال هدفي  آمده
مندي فزاينده را توجيه كند و هم توسعه آن را سامان دهد، ولي ليبراليسم  بود كه هم حكومت

دهد كه به حداكثر رساندن حكومت، حتي در بهترين شرايط،  اي از عمل كردن را مبنا قرار مي شيوه
هنر كمترين «). او ليبراليسم به منزله 311: 1389شود (فوكو  بخش آن محسوب نمي ل ساماناص

بيند و نه ارتقاء دهندة آن، بلكه  را نه در تقابل با نظريه مصلحت دولت مي» حكومت ممكن
تر به عنوان نقطه عطفي در منحني رشد مصلحت دولت و تالشي براي پااليش  ليبراليسم را بيش

  ).28: 2008كند (فوكو، لمداد ميدروني آن ق

ها  هاي ابژه كردن را كه طي آن گونه كه فوكو، خود ادعا كرده، او همواره تالش داشته تا شيوه آن
ها در علوم مدرن به  اند مورد مطالعه قرار دهد. شيوة ابژه كردن انسان ها به سوژه تبديل شده انسان

قدرت و توليد » انداز كردارهاي شكاف«توسط  ها ، شيوة ابژه كردن آن»هاي دانش سوژه«منزلة 
اي از ابژه كردن كه در آن انسان  از اين رهگذر، و نهايتاً شيوه» گر بر ديگران هايي كنش سوژه«

هاي او در اين زمينه را تشكيل  سازد موضوع پژوهش خودش را در نسبت با خود به سوژه بدل مي
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مندي ريشه در تالش عقالنيت  رابلماتيك حكومتامر پ ). از آنجا كه471: 1389دهند(فوكو،  مي
سياسي براي قرار گرفتن در حد واسط بين امتناع از تروريسم سياسي و ستايش از شورش تحت 

توان تصور كرد كه چگونه اين  مي ).488: 2007، 1دارد (سنالرت» اخالقيات ضد استراتژيك«عنوان 
سازي را  ده به اداره كردن افراد، به ناگزير سوژهزمان ارا اكراه داشتن از توسل به خشونت محض و هم

مندي تبديل مي كند. پاسخي كه از  به يگانه پاسخ ممكن در افق معرفتي خاص پرابلماتيك حكومت
و از سوي ديگر به صورت » گانه كردن تمامي هنرهاي حكومت كردن بس«سو در شكل  يك

). تبديل شدن قدرت 271: 1389كو، شود (فو ظاهر مي» گانه كردن تمامي نهادهاي حكومت بس«
قدرت » مالزم يا پيامد«طي اين فرآيند و تمايز يافتن آن از خشونت به عنوان » نسبتي از نيروها«به 

حوزة تمام «طلبد و هم  گر را مي و نه ديگر عنصر سازندة آن، هم لزوم استقالل و آزادي سوژه كنش
گشايد. نتيجه اين كه اعمال قدرت  را مي» ممكن ها، اثرها و ابتكارات ها، واكنش عياري از پاسخ

). از اين حيث، توليد 427: 1389(فوكو، » ها هدايت رفتارها و مديريت امكان«عبارت خواهد شد از 
ها دانست.  هاي خود با  الزامات حكومتي ادارة سوژه سوبژكتيويته را بايد مستلزم تركيب تكنيك

كه به تنهايي يا با كمك ديگران، شماري از عمليات را روي  دهد به افراد امكان مي«هايي كه  تكنيك
دهد خودشان را تغيير  ها، رفتارها و شيوة بودنشان انجام دهند، و امكان مي شان، انديشه بدن و نفس

  ).368: 1389(فوكو، » دهند تا به وضعيتي از سعادت، پاكي، حكمت، كمال يا ناميرايي برسند

 

  روش تحقيق

در روش تبارشناسي، افزون بر لحاظ  استفاده در اين پژوهش روش تبارشناسي است.روش مورد  
هاي  شناختي در تحليل كه ناظر بر نقد گفتماني است به نقش دولت و شكل كردن سطح ديرينه

شود. در اين روش به نحوه تكوين سوژه در يك  گي ناشي از اعمال قدرت نيز پرداخته مي سوژه
شود كه سوژه را عينيت  شود و نقش آن شبكه روابطي برجسته مي ته ميفرآيند تاريخي پرداخ

پژوهش اند. از اين رو، در  پذير ساخته هايي تصادفي وجود آن را امكان اند و از رهگذر تالقي بخشيده
اي به دست داده شود  شود تا با تكيه بر روش تبارشناسي، نخست مختصات سامانه حاضر تالش مي

مل كرده است. سپس، آن نمودارهايي شناسايي شوند كه در محدوده اين كه در حوزه پوشش ع
هاي  هاي ورود ابژه اند. در گام بعد، پيوند اين نمودارهاي متفاوت قدرت با شيوه سامانه عمل كرده

شود؛ يعني از اين حيث كه هر يك از اين نمودارها، مثالً  مختلف به سامانه پوشش نشان داده مي
اند و در  ها را به سامانه پوشش افزايش داده دهنده، بخت ورود كدام ابژه ي يا ساماننمودارهاي انضباط

 
1 . Senellart 
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اند. بدين ترتيب، مجالي براي  كرده ها تحميل زمان چه الزاماتي را بر آن ها، هم صورت ورود اين ابژه
آنها را  آيد كه نحوه برآمدن و كنار رفتن ها در سامانه پوشش فراهم مي طرح روايتي از سرگذشت ابژه

ها در سامانه پوشش و  سازد. توضيح  نحوه گردش ابژه مي در نسبت با الزامات اين سامانه قابل فهم 
آورند سطح ديگري از تحليل را  مي ها براي اداره طبقات مختلف توسط دولت فراهم  امكاني كه آن

ا بر ما آشكار شود؛ سطحي كه امكان مولد بودن قدرت و نادرست بودن فرضيه سركوب ر شامل مي
هاي حجاب در پيوند با  هاي مربوط به سياست پذيري عقالنيت هاي آزمون سازد. شناسايي مكان مي

آيند؛ به  نحوه اداره و هدايت رفتارها در اين حوزه، از ديگر سطوح تحليلي اين پژوهش به حساب مي
عقل حكومتي محدوده هاي  پذيري هاي آزمون اين معنا كه مثالً چگونه بازار به عنوان يكي از مكان

كرده و عملكرد دولت در اداره نحوه پوشش زنان طبقات مختلف را بهينه  اعمال قدرت را تعيين 
  ساخته است.

هاي از نوع تبارشناسي  آيد. واقعيت اين است كه در پژوهش در ادامه ذكر چند نكته الزم به نظر مي
ام پژوهش را شرح داد. دليل چنين محدوديتي توان به طور كامل و پيشيني فرآيند انج چندان نمي

ها چندان تن به اعمال طرحي سفت و سخت و از پيش طراحي  نيز در اين است كه اين نوع پژوهش
توان مشخص كرد آيا پژوهش مورد نظر،  دهند و فقط پس از اتمام تحقيق است كه مي شده نمي

. دوم آن كه بازه زماني مورد مطالعه در اين رود برآورده است يا نه انتظاري را كه از تبارشناسي مي
گيرد. شايد اگر مجال بيشتري بود و بازه  پژوهش از وقوع انقالب تا اواخر دهه هشتاد را در برمي

آمد و تحوالت  شد امكان پرداختن به مباحث بيشتري فراهم مي تري در نظر گرفته مي زماني فراخ
شد، اما فعالً و در محدوده اين مقاله ترجيح داده شد در  اخيرتر در اين حوزه نيز در تحليل لحاظ مي

همين بازه زماني به پژوهش پرداخته شود.

 

  هاي آن حجاب و ابژه

هاي ديني حجاب يا  چه را كه از سنت با وقوع انقالب اسالمي، نظام سياسي به تكاپو افتاد تا آن
داند به  هايي را كه خود مناسب مي توانست برگيرد انتخاب كند و پوشش هاي پوشش رايج مي شيوه

اره جمعيت اختصاص دهد. ولي در اين راه، ابتدا نياز بود جمعيت به واحدهايي تفكيك شود تا اد
اش تضمين شود. در اين  پذير گردد و ميزان اثرگذاري هاي آن امكان رفتارها متناسب با ويژگي

هايي  يابي جمعيت در نسبت با نظام سياسي به معياري براي تفكيك آن بدل شد؛ آن مرحله، سازمان
رون از اين هايي كه بي كردند و آن هاي اداري فعاليت مي كه مستقيماً در دسترس بودند و در دستگاه
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هاي اداري ملزم به پوشيدن  زنان در دستگاه ها بودند و در فضاهاي شهري قابل رؤيت بودند. دستگاه
هاي نازك يا  . استفاده از جوراب1هاي ساده شدند هاي بلند و گشاد و كفش مانتو و شلوار و مقنعه

يدا كرد و چادر هاي مشكي و ضخيم حكم الزامي ناگفته را پ رنگي ممنوع شد، پوشيدن جوراب
تر به نظم سياسي بدل گشت. در فضاهاي  مشكي به نماد اعتقادات مذهبي و وفاداري هرچه بيش

ها تعلق گرفت. با  شهري، پوشيدن چادر گلدار يا رنگي ممنوع شد و استفاده از آن به اندروني خانه
و سخت پوشش به شد اما الزام به رعايت قواعد سفت  حجابي در اين فضاها تحمل نمي كه بي آن

هايي صادر مي شد كه به رنگ،  هاي اداري بخشنامه هاي اداري نبود. اگر در دستگاه اندازه دستگاه
شئونات « اي داشت، اما در فضاهاي شهري صرفاً بر حفظ  هايي ريزبينانه اندازه يا طرح لباس اشاره

در هر يك از اين فضاها نيز ها  . حتي حساسيت2شد تأكيد مي» ظواهر اسالمي « يا رعايت » اسالمي 
بايد از قواعد  هاي اداري به يك ميزان نبود. براي مثال، مراكز آموزشي در مقايسه با ساير دستگاه

كردند كما اين كه در فضاهاي مختلف شهري نيز قواعد يكساني حاكم نبود.  تري پيروي مي دقيق
و مراكز آموزشي به  هاي اداري دستگاه كار در جريان بود. نمودار سامانه پوشش در گويا نوعي تقسيم

شد. به عبارت  يافت و در فضاهاي شهري به صورت سامان دهنده ظاهر مي شكل انضباطي نمود مي
پذيري اشغال كرده بود، نموداري كه بر  ديگر، بسته به اين كه سوژه چه مكاني را در اين فضاي رؤيت

چه سوژه گاه به عنوان رهايي از برخي  رو، آن توانست متفاوت باشد. از اين شد مي وي اعمال مي

 
  هايي كه در همين دوره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر شده است: يكي از بخشنامه - 1
  رعايت و حفظ شئونات اخالقي و اسالمي در پوشيدن لباس مناسب به شرح زير است: - 1«

        .... 

مايند. پوشيدن مانتوي همكاران گرانمايه از بانوان محترم بايد موارد زير را در پوشش لباس رعايت فر - 
 هاي بلند كه تا مچ دست را به خوبي بپوشاند و تا زير زانو را دربرگيرد. بلند(روپوش) با استين

 استفاده از روسري كه به خوبي در زير گلو گره خورده و موهاي سر را كامالً بپوشاند. - 

 هاي ساده و ضخيم و يا شلوار پوشش پا به وسيله جوراب - 

 هاي ساده باشد. در رنگ لباس ياد شده بايد - 

دلي و يكنواختي در محيط كار فراهم گردد(كار، به  عدم آرايش و رعايت سادگي به طور جدي تا موجبات هم - 
  )17: 1389نقل از صدر، 

) اشاره كرد كه از سوي دادستان كل 1360توان به مقررات ماه رمضان(مصادف با تير مرداد سال  براي نمونه مي - 2
در اين مقررات از صاحبان اماكن عمومي خواسته شده بود از ورود «ه مبارزه با منكرات اعالم شده بود: انقالب در دادگا

نمايند جلوگيري كنند و تابلوئي در محل كسب خود و در معرض ديد  زنان و دختراني كه رعايت موازين شرعيه را نمي
نكرات از پذيرفتن ميهمانان و مشترياني كه رعايت مشتريان خود قرار دهند بدين شرح: به دستور دادگاه مبارزه با م

  ).21: 1389صدر، »»(نمايند معذوريم ظواهر اسالمي را نمي
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پذيري او نبود. ولي با  كرد چيزي جز تغييري در مكان رؤيت تر قدرت تجربه مي هاي رسمي محدوده
گاه كه  اين حال، در واقعيت امكان تركيبي از اين دو نمودار در هر دو نوع فضا وجود داشت. مثالً آن

ر فضاهاي شهري مشغول بود و به دقت نحوة پوشيدن زنان زني د هايي به گشت پليس در قالب طرح
شد و خواهان الزام به پوششي خاص از سوي  گرفت و به تذكر و هشدار متوسل مي را زير نظر مي

گاه هم كه در مراكز آموزشي، مثالً به  داد و آن زنان بود، اين نمودار شكلي انضباطي از خود بروز مي
شد يا شكلي از انتخاب در نوع حجاب  تفاوت در پوشش تحمل مي دليل زنانه بودن محيط، حدي از

  كرد. بخش پيدا مي نمود، نمودار خصلتي سامان مشروع مي

نمودارهاي سامانه پوشش چه در شكل انضباطي و چه در شكل سامان دهنده آن، باعث شدند تا نه 
با فراهم آوردن امكان همنشيني  هاي پيشين  به گردش درآيند بلكه اي در كنار ابژه هاي تازه تنها ابژه

ها با يكديگر، راه بر توليد اشكال متنوعي از حجاب و چندريختي كردن سوژه  يا جانشيني اين ابژه
دار يا ساده باشد و الزامي هم به استفاده از آن خارج از  توانست چانه پوشش هموار شود. مقنعه مي

ر نيز چنين الزامي وجود نداشت. در مدارس، طور كه در مورد چاد هاي اداري نبود، همان دستگاه
توانست تا حدي  ها مي برخي مقاطع تحصيلي از پوشيدن چادر معاف بودند و رنگ مقنعه براي آن

اي در  هاي روشن نيز باشد. استفاده از چادر سر كالس درس اختياري بود. مانتو كه سابقه شامل رنگ
هاي سياسي پيش از انقالب در مبارزه با رژيم  وهديني حجاب نداشت و حاصل ابتكار برخي گر  سنت

.  براي مثال، اگرچه استفاده از 1پيشين بود با تغييراتي به لباس رسمي مراكز آموزشي تبديل شد
ها پذيرفتني بود. طرح مانتو و شلوار  هاي روشن در مانتو ممنوع بود اما تنوعي محدود در رنگ رنگ

شدند.  تر بودند بهتر مورد پذيرش واقع مي ها هرچه ساده فشبود و ك هر دو بايد ساده و بلند مي
شد تا موها به طور كامل پوشيده شوند و صورت بايد خالي  مقنعه بايد به اندازه كافي جلو كشيده مي

  داد. از هرگونه آرايش نشان مي

گردش هايي مجازند در سامانه جديد پوشش به  كرد چه ابژه اين عقالنيت دولتي بود كه تعيين مي
ها در چه شرايطي قابل استفاده  ها بايد مهم پنداشته شود، كدام ابژه هايي از اين ابژه درآيند، چه جنبه

شود. چادر، مانتو، شلوار، مقنعه، روسري و جوراب،  ها بهنجار محسوب  هايي از آن باشند و چه تركيب
د چادر، فقط شكل سنتي آن هايي بودند كه بخت ورود به اين سامانه را كسب كردند. در مور ابژه

 
هاي ارتش چين بود كه بسيار ساده و گشاد  ها(مانتو) در ابتداي انقالب يك چيزي شبيه به يونيفرم لباس رسمي خانم - 1

، اعتماد، ، "لباس زنان از آغاز تا به امروز"، 1385يزاده، الهام. اي، قهوة و طوسي رايج شد (عل در چهار رنگ مشكي، سرمه
  ارديبهشت). 19، 78شماره 



  پس از انقالب اسالمي هاي آن اراده به اداره كردن: حجاب و ابژه

١٧٧ 
 

اي، ساده  توانستند رنگي، كوتاه يا چسبان باشند و شلوارها بهتر بود پارچه قابل قبول بود. مانتوها نمي
بود. شرط پوشيدن روسري بلندي و ضخامت آن بود  دار يا رنگي مي و گشاد باشند. مقنعه نبايد طرح

ا ممنوع بود و عدم استفاده از جوراب مي هاي توري يا پانم و هنوز از شال خبري نبود. جوراب
توانست امري نامتعارف و مذموم به حساب آيد. استفاده از پوشش مورد قبول نمودار انضباطي، در 

شد و  تر به نظم سياسي تلقي مي هاي اداري يا مراكز آموزشي نشانه وفاداري بيش بيرون از دستگاه
ها يا مراكز نبود. اين عدم  را راهي به اين دستگاه دهنده هاي نمودار سامان پوشش رايج در محدوده

توازن فقط بيانگر تفاوتي معمول بين خيابان و اداره نبود بلكه نتيجة ساز و كاري بود كه در پي 
  ها در نظمي مبتني بر هنجار بود. توزيع تفاوت

حضور آن در  ها اختصاص داده بود و مانع از اين نمودار بهنجارساز، پوششي كه به اندروني خانه
« يا » غربزدگي « داد و آن را به  شد يا پوششي را كه نامناسب تشخيص مي فضاهاي شهري مي

پذيري تازه ادغام كرد. سينما و تلويزيون به فضاهايي  داد، در يك نظام رؤيت نسبت مي» ضدانقالب 
اي  پذيري تازه براي به كار انداختن اين شكل بهنجارساز بدل شدند و نحوة پوشش زنان را رؤيت

دار و چادرهاي گلدار،  هاي طرح ها با بلوز و دامن يا با لباس بخشيدند. نمايش حضور زنان در خانه
هاي تاريخي و سياسي با تاكيد بر پوشش نامناسب  هاي منفي در بعضي فيلم نشان دادن شخصيت

ه را كه نبايد ديده چ حجاب، آن هاي سينمايي خارجي با وجود حضور زنان بي ها، و نمايش فيلم آن
ساخت. گويا چيزي براي پنهان شدن وجود نداشت اگر كه شرايط اين  پذير مي شد رؤيت مي

  شد. پذيري اجابت مي رؤيت

ها و اصرار بر سادگي  ها، الزام به بلندي و گشادي لباس ها، ممنوعيت طرح با آن كه محدوديت رنگ
هاي موجود در  زنان شده بود، اما از ميان ابژهها تا حدي باعث نوعي يكنواختي در نحوة پوشش  آن

تري يافت و در نظام تمايزات  سامانه پوشش، در ابتدا، اين فقط چادر بود كه خصلت كااليي بيش
اجتماعي ادغام گشت. در ظاهر، چادر قابليت خاصي براي دامن زدن به تمايزي اجتماعي را نداشت. 

چه كه بود  شد اندازه آن را از آن نظر گرفته شود و نه ميهاي متفاوتي براي آن در  نه قرار بود رنگ
هاي  چه باعث شده بود چادر چنين ويژگي ممتازي نسبت به ساير ابژه تر كرد. آن تر يا بيش كم

پوشش پيدا كند اين بود كه توليدكنندگان داخلي توان توليد چادري كه از پارچه مرغوبي تهيه شده 
يافت. با  . نيازي ايجاد شده بود و بايد پاسخي مي1باشد نداشتند تري داشته و ماندگاري رنگ بيش

 
  تواند باشد: ها مي شمرند كه نشان دهنده برتري آن بر ساير جنس اساساً چهار ويژگي براي جنس چادري برمي - 1

فت و تكميل كه هم مقاومت در مقابل گردد، با عمق و ثبات رنگ مشكي كه در ميزان انعكاس يا بازتاب نور مشخص مي
كند، وزن و تراكم كه داللت بر سبكي  دهد و هم از لطافت و حساسيت پوست و مو محافظت مي گرد و غبار را نشان مي
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چه را كه قرار بود نماد هويتي تاريخي باشد به اقتصاد بازار پيوند  وارد شدن پارچه چادر از خارج، آن
هاي چادري بودند كه به مرور به  هاي كلوكه، شرمن و بعدها كرپ، از نخستين پارچه . پارچه1خورد

  كشور راه يافتند و در كنار چادرهاي كيفي قديمي عرضه شدند. بازار پارچه 

اي از تمايزات اجتماعي حول چادر باز شده بود؛ تمايزاتي كه مربوط به  حاال راه براي ايجاد نظام تازه
اش را  شد پايگاه طبقاتي صاحب ها مي جنس، طرح، كيفيت رنگ و قيمت پارچه بود و از روي آن

شد در حس تمايزي كه سامانه پوشش اسباب آن را فراهم كرده بود. اما  حدس زد. لذتي احساس مي
كنند، تابش نور به  مي» جلب توجه « شد اين چادرها  اين حس تمايز، خالي از نگراني نبود. تصور مي

. گويا 2ها مشخص است در زير آن» حجم بدن « شود و گاه نيز  مي» ديده شدن بدن« ها باعث  آن

                                                                                                                                   
يا سنگيني و ضخامت يا نازكي پارچه دارد، و حاشيه يا تركي پارچه كه نبايد ليزري يا پرسي باشد و الزم است كه به 

ته باشد. در مورد كشورهاي صادر كننده آن هم بايد گفت كه نخست سوئيس و آمريكا بودند كه به صورت حاشيه باف
هايي از  هاي كرپناز ساده در اين زمينه پيشگام بودند و سپس ژاپن و كره كه پارچه ها و پارچه ترتيب با توليد انواع كلوكه

  هاي انحصاري پارچه باره نگاه كنيد به: ويژگي د. در اينپليستر با عنوان سمبليك يا ابريشمي و شرمن وارد بازار كردن
  چادرمشكي و كشورهاي توليد كننده، برگرفته از

ht t p soal or bdogf compost:// . . / - aspx4.  
  در مورد وضعيت بازار چادر در ايران و مشكالت موجود بر سر راه توليد آن نگاه كنيد به: -  ١

، آثار اقتصادي كاهش تعرفه چادر مشكي، معاونت پژوهشي مركز 1385عزيز نژاد، صمد؛ ميرجليلي، فاطمه.  - 
 هاي مجلس شوراي اسالمي. پژوهش

 خرداد. 18، آسيا، "توانيم چادر سياه توليد كنيم هنوز هم نمي "، 1381كياني، منوچهر.  - 

ترين مصرف  گبازار چادر مشكي در ايران به طور كامل در اختيار ژاپن و كره است: ايران بزر"، 1384نا.  بي - 
 آبان.  14، ابرار اقتصادي، "كننده و وارد كننده چادر مشكي

  خرداد. 24ميهن،  ، هم"چادر مشكي، از حجاب تا تجارت ميليارد توماني"،  1386اسالميه، سعيده.  - 
 
مراجع بزرگ آوري شده تا با استفاده از فتواهاي  هاي مذهبي جمع اي از سؤاالتي بنگريد كه در يكي از كتاب به نمونه - 2

  پاسخي براي نگراني مؤمنان فراهم آورد:
. سؤال: آيا در مقابل نامحرم پوشيدن بعضي از چادرها كه با تابش نور از پشت مقداري از سايه بدن پيداست جايز 123

  است يا نه؟
  . سؤال: پوشيدن چادر شرمن چه حكمي دارد؟124
پشت آن پيدا باشد لكن در زير چادر از پوشش كافي برخوردار  . سؤال: اگر خانمي چادري بپوشد كه حجم بدن او از126

  باشد مثالً مقنعه پوشيده باشد و جوراب و لباس آستين بلند، آيا شرعاً جايز است؟ 
  نگاه كنيد به:
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ها تغذيه كنند و در پي خلق مسيرهاي  ها توليد شوند، از آن ها پا به پاي لذت انيمقدر شده بود نگر
تازه براي شاخه شاخه شدن خود باشند. اما در مقايسه با چادر، اين مانتو بود كه پوشش را به نظام 

زه پذيرتري از تمايزات طبقاتي، سياسي و زيباشناختي پيوند داد و به همان اندا تر و انعطاف پيچيده
ها حول نحوة پوشش زنان را دامن زد. با تغيير در اندازه، رنگ، طرح و مدل مانتوها به  نيز نگراني

ها كه  واسطة غالب شدن نمودار سامان دهنده، چرخة توليد، ادغام و ارتقاء جاني تازه گرفت. اندازه
نمود پيدا كرد، ها كه در بازار  گر شد و مدل ها كه جلوه ها كه تنوع يافت، رنگ آب رفت، طرح

ها تكثير شدند،  هاي مختلف حول آن تر اشاعه يافتند، گفتمان هاي مختلف پوشش هرچه بيش گونه
ها دربارة بعد زيبايي شناختي حجاب آغاز به شنيده  ها اهميت پيدا كرد، زمزمه شناسي رنگ روان

عملكرد  ، وجه حقوقي دولت كمرنگ شد، خصلت تاكتيكي آن نيرو گرفت و امكان1شدن كرد
دهنده، كمك كرد  اي دستخوش تغيير در نمودار سامان تري پديدار گشت. مانتو به عنوان ابژه بهينه

شد، بيم تقليل قدرت  اي كه اگر حفظ نمي تري از سوژه قرار بگيرد؛ فاصله تا دولت در فاصله مناسب
زهايي تازه بود، به ويژه رفت. رواج مانتو به معناي آزاد كردن سوژه در مر تر مي به وجهي عريان بيش

و گسترش طبقه متوسط، تعريف مجدد مرزهاي » بازسازي تركيب طبقاتي « جا كه تالش براي  آن
  آن را ضروري ساخته بود. از اين حيث، مانتو ابژة مناسبي براي ادارة آزادي سوژه بود.

ركنار از تغيير باقي بمانند. ها ب شد مانتو اين همه تغيير را پذيرا باشد اما ديگر ابژه با اين حال نمي
هاي  ها را تغيير داد، ابژه كرد، شكل و شمايل پيشين آن ها تحميل مي مانتو الزاماتي را بر ساير ابژه

چه  ها را با خودش دستخوش تحول كرد. آن ديگر را جذب سامانه پوشش ساخت و نسبت همه اين
اي نداشت قابل استفاده به نظر  فادهچه ظاهراً است تر مهم نبود اكنون مهم شده بود و آن پيش
هاي پوشش مطرح بود. هر مانتويي با هر شلواري  رسيد. حاال ديگر مسئله تناسب بين ابژه مي

                                                                                                                                   
  ، احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعي آنان، چ چهل و سوم، قم: بوستان كتاب.1387معصومي، مسعود. 

  ادغام شدن حجاب در گفتمان زيباشناسي:اي از  نمونه - 1
خواهد با ظاهري كامالً متمايز از  هايي كه دغدغه شيك بودن دارند و دلشان مي يك مانتوي خاص و متفاوت براي خانم

ها در همه سنين  هاي ويتريني شناخته شوند اين مانتوي زرشكي كه فرم خيلي خاصي دارد، تقريباً براي خانم لباس
تواند اين مانتو  سال و حتي يك خانم مسن با كمي تغييرات در تزيينات مي دختر جوان، يك خانم ميانجذاب است. يك 

توانند اين  هايي با شكم بزرگ (مثل باردارها) و اندام درشت هم مي را داشته باشد. به دليل چاك جلوي اين مانتو، خانم
  لباس را بپوشند.

  شهريور.  15، 25آل، شماره  ، زندگي ايده1387را تجربه كنيد.  لباسي از موج و ماسه: با اين مانتو تفاوت
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اي روي هر مانتويي پوشيده  شد و هر روسري يا مقنعه خواند، هر كيفي با هر كفشي استفاده نمي نمي
  به پا داشت يا كالً از پوشيدن جوراب هاي رنگي، سفيد، پانما يا توري شد جوراب شد. مي نمي

هاي روباز، پاشنه بلند، چكمه  شد به جاي كفش جلو بسته و پاشنه تخت از كفش نظر كرد. مي صرف
يا صندل استفاده كرد. پوشش سر ديگر فقط منحصر به مقنعه يا روسري نبود. حاال شال و كاله نيز 

شد و نه چارچوب  ها رعايت مي ر عمل نه اين تناسببه اين سامانه اضافه شده بود. ترديدي نبود كه د
چه در واقعيت قابل مشاهده بود تركيب درهم و برهمي از  شد. آن ها در نظر گرفته مي ثابتي براي آن

ها بود، واقعيتي كه ساليق متفاوت در حال شكل دادن به آن بودند. مهم اما  ها و عدم تناسب تناسب
وشش را ناگزير از پيوند خوردن با سامانه مد كرده بود و آن را به آستانه اي بود كه سامانه پ ابداع ابژه

تكنولوژيك ديگري سوق داده بود كه با برپايي نمايشگاه و شوهاي زنده لباس همراه بود و لزوم گذر 
  .1تر بدل ساخته بود اي فراگير از آستانه تكنولوژيك پليس را به زمزمه

ها را چه نيازي به  هاي پوشش وجود داشت؟ آن مختلف و ابژهاما چه نسبتي بين اين نمودارهاي 
يافتند؟  ها تحت چه شرايطي به سامانه پوشش راه مي ها بود؟ اين ابژه توليد، تكثير و انتشار اين ابژه

 - در چارچوب واژگان بهنجار و نابهنجار- ها  دولت تا چه حد خط تمايزي را كه خود بين اين ابژه
هاي  رسد بتوان نسبت بين نمودارهاي قدرت و ابژه گرفت؟ به نظر نمي خلق كرده بود جدي مي

ها وابسته بود و  اي علّي فروكاست، چرا كه نه سامانه پوشش صرفاً به وجود اين ابژه پوشش را به رابطه
ها بيرون  شد به محصول صرف اين سامانه تقليل داد. به عبارت ديگر، هم اين ابژه ها را مي نه اين ابژه

توانستند تكنيگي خود را حفظ كنند و هم سامانه پوشش با چيزي بيش از اين  امانه پوشش مياز س
ها و... در پيوند بود. اما با اين  ها، آرايش ها، تكنيك ها، تكنولوژي اي از گفتمان ها، يعني شبكه ابژه

هايش نبود  ابژه حجاب و ها نياز بود. مسئله فقط سلب صالحيت از زن بي حال، سامانه را به اين ابژه
رفت اگر كه  زدايي پيش نمي هايي متفاوت نيز مطرح بود. شايد سوژه بلكه تجهيز سوژه به ابژه

اي را وارد  هاي تازه سازي ناظر بر اين جنبه ايجابي نبود. عقل حكومتي نه تنها توانست ابژه سوژه
كاري كرد تا امكان  خود دستهاي مطرود پيشين را نيز بنا به صالحديد  سامانه پوشش كند بلكه ابژه

كم  ها را بي ها در اين سامانه فراهم آيد. اين عقالنيت حتي از اين هم فراتر رفت و بعضي ابژه ادغام آن
داد يا امكاني  ها مي و كاست به درون اين سامانه راه داد. هوشمندي آن در آرايشي بود كه به اين ابژه
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انگاري اين پديده وجود ندارد و اين سياست در عمل هم شكست خورده است.  رسد هيچ ضرورتي براي جرم ... به نظر مي
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اند و آن، كار فرهنگي، فضاسازي عمومي، ايجاد عزم ملي و در نهايت به كار بستن برخي  حجابي وارد شده بي
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شد بيرون از خانه شلوار  هاي جديد، مي كرد. در اين آرايش هاي متفاوت فراهم مي بود كه براي آرايش
جين، كاله يا كاپشن پوشيد، چكمه يا كفش پاشنه بلند به پا داشت، اما به شرطي كه با چادر، مانتو 

هايي و تحت چه  شدند. اين كه كدام آرايش، براي چه كساني، چه مكان يا مقنعه پوشيده مي
  كرد. را تعريف و تعيين مي  ل حكومتي آنشرايطي مجاز بود امري بود كه عق

هاي موجود در اين  كردند، نوع ابژه بسته به اين كه چه نمودارهايي در سامانه پوشش مداخله مي
جا كه نمودار از نوع انضباطي بود،  توانست متفاوت باشد. براي مثال آن ها مي هاي آن سامانه و ويژگي

ها از نظر رنگ، اندازه، طرح و مدل نيز معلوم  ژگي آنهاي پوشش محدود و مشخص بودند و وي ابژه
آمد تحت اين نمودار  اي جديد در سامانه پوشش به حساب مي بود. حتي مانتو كه اساساً ابژه

دهنده به خود  انضباطي جديد شكل و شمايل خاصي پيدا كرد. اما آنگاه كه نمودار شكلي سامان
تر حالت الزامي يافت.  ها كم آن  گرفتند و تعيين ويژگي هاي پوشش به لحاظ تنوع فزوني  گرفت ابژه

رو بود كه  اين كه چرا چادر در ساليان اخير تا حد زيادي كمتر مورد استفاده قرار گرفت شايد از آن
نمودار سامان دهنده شكل غالب قدرت شد. از اين منظر، شايد اگر روزي قرار باشد چادر اهميتي 

هاي آن داده شود تا بتواند  كند احتماالً شايد نياز باشد تنوعي در ويژگيمتفاوت در اين نمودار پيدا 
  با درجه بااليي نمودار سامان دهنده را عملي سازد.

طور كه  كرد؟ همان اما عقالنيت حكومتي چگونه مرز بين پوشش بهنجار و نابهنجار را تعريف مي
اي به جزئيات  تر گفته شد اگرچه در متون ديني بر لزوم حفظ حجاب تأكيد شده بود ولي اشاره پيش

 گرفت، جا كه تفاسيري از نحوة اين پوشش صورت مي شد. حتي آن ها ديده نمي نحوة پوشش در آن
شد. با وقوع انقالب، عقل حكومتي  يا خيلي به جزئيات پرداخته نمي  يا در مورد مصاديقي خاص بود

توانست  كه اين عقالنيت سياسي نمي وظيفه تعريف پوشش مناسب اسالمي را بر عهده گرفت. با آن
تون بود لذا جا كه ناگزير از تفسير م هاي عقالنيت متن قرار دهد اما از آن خود را بيرون از چارچوب

چه نهادهاي مختلف حكومتي  رسيد آن شد. به نظر مي تفاسير آن تحت عنوان عقالنيت متن ارائه مي
هاي مربوط به تعيين مصاديق حجاب  ها، يا اجراي دستورالعمل نامه ها، آيين در امر صدور بخشنامه

حاال ديگر، پوشش بهنجار دادند چيزي جز ارائه تفاسيري تازه نبودند.  اسالمي يا بدحجابي انجام مي
چه خارج از آن قرار داشت نابهنجار به حساب  كرد و هر آن آن پوششي بود كه اين عقل تعريف مي

شدند كه به سطح  هاي نابهنجار تا زماني به اين عنوان خوانده مي آمد. وانگهي، پوشش مي 
امانه پوشش تحميل هاي اضافي بر اقتصاد س فرآيندهاي جمعيتي تعميم نيافته بودند و هزينه

يافتند و مقابله با  ها در سطحي جمعيتي بسط و گسترش مي گاه كه اين پوشش كردند. اما آن نمي
شدند،  كرد تا حد زيادي به رسميت شناخته مي ها در كارآيي اقتصاد اين سامانه اخالل ايجاد مي آن
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يافتند. با اين تحول، مرزها  هاي بهنجار راه مي گشتند و به حوزه  پوشش در سامانه پوشش ادغام مي
بخشي از سامانه پوششي كه  آمد از نو به  چه مطرود به حساب مي شدند و آن اندكي به عقب رانده مي
يافت، عملكرد دولت  شد. در اين فرآيند، سوژه پوشش ارتقاء و پرورش مي وجود داشت الحاق مي

مندي يي كه  يعني آن نوع حكومت گرفت. مندي ليبراليستي قوام مي شد و نوعي حكومت بهينه مي
هاي پوشش بود. در اين نوع از  پايان توليد، ادغام و ارتقاي ناهنجاري معطوف به تكرار چرخة بي

شد و نه براي حكومت ذات ثابتي در  مندي، نه سوژه امري از پيش داده شده محسوب مي حكومت
آمد كه بايد فرديتي  ميگانگي نامتعيني به حساب  شد بلكه سوژه، آن بس نظر گرفته مي

دولتي سازي «دهنده) به آن اعطا مي شد و حكومت نيز فرآيندي از  خاص(انضباطي يا سامان
بخشيد. ولي با اين حال، در اين  هاي ادارة سوژه را تنوع مي شد كه بايد شيوه قلمداد مي» مستمر

مندي نبود.  ومتمندي ليبراليستي تنها شكل حك مند شدن سوژة پوشش، حكومت فرآيند حكومت
يافتند و  هاي نابهنجار پوشش امكان گردش در سطح جمعيتي را نمي جا كه ابژه براي مثال، آن
مندي بود كه سوژه را شكل  هايي خاص از جمعيت بودند، شيوه ديگري از حكومت محدود به بخش

  داد. مي

  اراده به اداره كردن
اي صرفاً ديني به موضوعي  شش زنان از دغدغهگاه كه در پي وقوع انقالب، نگراني حول نحوة پو آن

هايي خاص از جمعيت بود و تغيير  تر منحصر به بخش حكومتي بدل گشت سامانه پوششي كه پيش
گرفت به كل جمعيت گسترش يافت. هدف اين سامانه در ابتدا،  هاي آن كمتر صورت مي در ابژه

ها اين  ط جامعه بودند. اما شايد تا مدتحجابي بود كه عمدتاً از طبقات متوس محجبه كردن زنان بي
هاي اداري يا مراكز آموزشي بود كه  و تنها در دستگاه 1طبقه از تن دادن به اين سامانه اكراه داشت

در فضاهاي شهري نيز در » بدحجابي « هاي  حاضر به پذيرش اين سامانه شد. حتي نخستين نشانه
ها معطوف به نحوة پوشش زنان  رسيد تمام نگراني ر ميميان زنان اين طبقه ديده شد. با آن كه به نظ

چه در عمل رخ داد، اعمال اين سامانه بر روي زنان طبقات پايين  اين طبقه باشد اما با اين حال، آن
طور كه  جامعه بود. ولي چه چيز باعث شده بود تا اين سامانه در بين طبقات پايين انتشار يابد؟ همان

هاي حجاب، و نظارت دولت بر نحوة اين  شدن كل جمعيت زنان در سياستتر اشاره شد، شامل  پيش
كرد كه قواعدي براي پوشش مناسب اسالمي تدوين شود. ولي اين قواعد نه  پوشش ايجاب مي
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توانستند در انطباق كامل با اين متون  مستقيماً از دل متون ديني قابل استخراج بودند و نه مي
توانست مانعي بر سر عقل حكومتي نوظهوري باشد كه در پي دامن  باشند، چرا كه چنين قيدي مي

اي نسبت به نحوة پوشش زنان بود؛ حساسيتي كه فقط بخشي از آن به دغدغة  زدن به حساسيت تازه
اي بود كه  گشت. بخش اعظم اين حساسيت معطوف به توليد سوژه متون ديني دربارة حجاب برمي

داد و تبديل شدن  بود، خانواده را در كانون توجه قرار مي ا مياعتن بايد نسبت به فرهنگ مصرفي بي
ساخت. بديهي  هاي اسالمي را پيشه خود مي به مبارز مسلماني در راه تحقق فرهنگ انقالبي و ارزش

ترين جزئيات  توانست راه را بر تدوين قواعدي هموار كند كه تا كوچك بود كه چنين الزاماتي مي
كه در عمل نيز تحقق يافت و خصلت انضباطي نموداري را كه قرار بود  پوشش را شامل شود. امري

تر ساخت. اما اين نمودار انضباطي اساساً خصلتي مولد داشت و در  در اين حوزه اعمال شود پررنگ
  پذير باشد. هاي مطلوب پوشش بدان امكان اي بود كه الحاق ويژگي پي خلق سوژه

هاي گوناگون انقالبي باعث ادغام  واسطة ايدئولوژي كه واگرايي در طبقه متوسط به با آن
هايي از اين طبقه در نظام سياسي برآمده از انقالب شد، اما هنوز تا تبديل شدن آن به ابژه  بخش

تر ديني، مانع از ادغام آن  حكومت راهي دشوار در پيش بود زيرا تعلق نسبي اين طبقه به فرهنگ كم
حالي بود كه طبقات پايين جامعه تا حدي وابسته به خلق و خوي شد. اين در  در سامانه پوشش مي

شان  هاي مستعدي براي جذب ها زمينه هاي رايج در بين آن فرهنگ ديني بودند يا دست كم،گفتمان
گاهي براي طبقات پايين شد تا فقر  رو، نمودار انضباطي تكيه كرد. از اين در سامانه پوشش فراهم مي

شان نباشد، به يك زندگي اخالقي در چارچوب احكام ديني رو آورند، آداب  ريمانعي بر سر راه ديندا
تر را در زندگي ديني تازة خود تجربه  تري به جا آورند، نظمي جدي و مناسك ديني را با انگيزة بيش

كنند، امكاني براي آشنايي با متون مختلف ديني پيدا كنند، نسبت به بدن خود حساسيت ديني 
كنند و اين همه را با دقت در حفظ حجاب خود به نمايش بگذارند. نمودار جديدي را كسب 

انضباطي با فراهم آوردن شرايط تحقق اين تجربه متفاوت از دين، حجاب را از انحصار طبقات 
متوسط سنتي و مذهبي خارج ساخت، سبك زندگي بديلي را براي طبقات پايين جامعه ميسر كرد و 

گذاري  خص اجتماعي، سياسي و فرهنگي را وارونه كرد و از نو مورد ارزشهاي تمايز و تش همه نشانه
  قرار داد. 

اي تجهيز  هاي تازه اي سربرآورد كه اگرچه به امكانات و توانمندي از رهگذر اين تحوالت، طبقه
ها را به شرط قرار گرفتن در مسير تقويت ساز و كارهاي سامانه پوشش كسب  شده بود اما همه اين

ود. اين چنين بود كه حكومت مسئوليت تربيت و هدايت طبقات پايين جامعه را بر عهده كرده ب
تر بدان خو  رفت نه دقيقاً آن پوششي بود كه پيش گرفت. پوششي كه از زنان اين طبقات انتظار مي

ها  بند بودند. آن گرفته بودند و نه پوششي بود كه طبقات متوسط مذهبي به طور سنتي بدان پاي
دادند تا انتظارات دولت را برآورده سازند. كنار گذاشتن  تغييراتي در پوشش پيشين خود ميبايد 
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هاي اداري  چادرهاي گلدار و رنگي در فضاهاي شهري، پوشيدن مانتو و چادرهاي مشكي در دستگاه
 تر گرفتن هاي نوپاي انقالبي، پنهان نگه داشتن كامل موها در زير مقنعه يا روسري، محكم و نهاد

چه . شدند تر روسري الزامات جديدي بودند كه بايد رعايت مي چادرها و گره بستن سفت و سخت
هايي كه در حفظ حجاب خود كوشا نبودند و چه  شدند، چه آن حجاب خوانده مي هايي كه قبالً بي آن
شدند. گويا حجاب  شدند، همگي بايد از نو محجبه مي هايي كه به عنوان باحجاب شناخته مي آن

تري باب شود. اين زن تازه محجبه انقالبي،  كرد و الزم بود كه حجاب كامل پيشين كفايت نمي
زمان هم نماد تصوري سنتي از حجاب بود و هم نماد تصوري مدرن از آن. هم مادري بود كه با  هم

كرد و هم در  ها و تظاهرات شركت مي چون راهپيمايي هاي سياسي هم فرزندي در آغوش در آيين
رفت و يا از مجروحان جنگي پرستاري  شد كه اسلحه در دست رژه نظامي مي م خواهري ظاهر ميمقا
دار شدند، مسئوليت  كرد. زنان همين طبقه بودند كه نقش مربيان تربيتي در مدارس را عهده مي

 هاي انقالب اسالمي هاي دولتي را پذيرا شدند و با حضور در كميته گزينش متقاضيان كار در دستگاه
به نظارت بر نحوة پوشش زنان در فضاهاي شهري پرداختند. اين زنان كه تا پيش از اين به مناسبات 

اي از   پذير شده بودند و با اعمال شكل تازه سياسي راه نداشتند حاال در پرتو همين مناسبات رؤيت
  ساختند. پذير مي حجاب، او را نيز از نو رؤيت» ديگريِ«نظارت بر 

پوشش به ساز و كاري براي بركشيدن يك طبقه از ميان ساير طبقات اجتماعي اگرچه سامانه 
پذيري سوژه پوشش و توليد اشكال  بدل شد و باعث تبديل طبقات پايين به مكاني براي رؤيت

بهنجار آن شد ولي در عين حال، طبقه متوسط شهري را نيز به گونه انحرافي و شكل نابهنجار اين 
هاي  اي از پيش تعيين شده بين عقل حكومتي و گرايش توان رابطه نميسوژه بدل كرد. هر چند 

توانست بر روي طبقات  طبقاتي برقرار كرد. اما با اين حال، سامانه پوشش در دهه اول انقالب بهتر 
چه در اين دوران و يا بعدها تحت  ها را در اشكال دلخواه توليد كند. آن پايين جامعه اعمال شود و آن

هايي كه در پي تعيين  شود و آن تالش وند حاكميت با طبقات پايين جامعه از آن ياد ميعنوان پي
گيرند كه چنين  پايگاه اجتماعي حاكميت سياسي در اين طبقات بودند اين موضوع را ناديده مي

تر محصول عملكرد نمودار انضباطي قدرت بود تا ترجيحي سياسي. در تأييد اين ادعا  قرابتي بيش
گاه كه اين نمودار به داليلي جاي خود را به نمودار ديگري داد  به اين نكته اشاره كرد كه آن توان مي

  تر شد، اين پيوند تا حدي تضعيف شد. رنگ و يا نقش آن كم
اگر در دهة اول انقالب، عقالنيت مبتني بر حقيقت متن در سايه عقل حكومتي قرار گرفت و نحوة 

تر بايد در چارچوب اين عقالنيت تعريف و  را يافت كه پيشاي سياسي  پوشش زنان حكم تجربه
چون تقاضا براي تنوع در پوشش، فشار  اي از تحوالت هم شد، اما در دهة دوم، مجموعه تعيين مي

هاي موجود اعمال قدرت باعث شدند تا قدرت خصلت توپولوژيك  بازار لباس و پرهزينه بودن شكل
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شوندگان نيز در محاسبات آن  هاي پيشين، عقالنيت حكومت تري بيابد و عالوه بر عقالنيت بيش
لحاظ شود. به بياني ديگر، الزم بود تغييراتي در نمودارهاي موجود ايجاد شود تا كارآيي سامانه 

توانست  پوشش تضمين گردد. قدرت سامان دهنده، نمودار جديدي از سامانه پوشش بود كه مي
د. اما اين به معناي آن نبود كه نمودار انضباطي كنار تري از خود نشان ده پذيري بيش انعطاف

هاي اداري و  مراكز آموزشي اعمال  چنان در دستگاه شود بلكه نمودار انضباطي هم گذاشته مي
شد. ولي تحول اساسي، اهميت يافتن نمودار جديد قدرت يعني نمودار سامان دهنده بود كه نه  مي

هايشان در سامانه پوشش شد بلكه به يك  به همراه ابژهاي شدن طبقات پايين  تنها باعث حاشيه
جايي طبقاتي در اين سامانه نيز منجر شد. حاال ديگر اين طبقات متوسط بودند كه مادة خام  جابه

آمد؛ يعني همان  ها در سامانه پوشش فراهم مي دادند و امكان ادغام آن نمودار جديد را تشكيل مي
با سامانه پوشش داشتند. در اين ميان، طبقات پايين تا حد زيادي  تر سر ناسارگاري طبقاتي كه پيش

كرد.  ها ديگر چندان توجه دولت را جلب نمي به حال خود رها شدند و نظارت بر نحوة پوشش آن
اي بود كه نمودار سامان دهنده با طبقات متوسط برقرار  تفاوت مهم در اين تغيير و تحول، نوع رابطه

ها بيرون از اين  مورد رابطه نمودار انضباطي با طبقات پايين، توليد نابهنجاريكرد. در حالي كه در 
طبقات و در درون طبقات متوسط جريان داشت، اما در مورد رابطة نمودار سامان دهنده با طبقات 

زمان به مكان توليد امر بهنجار و نابهنجار بدل شدند. ماهيت  متوسط، بايد گفت كه اين طبقات هم
هاي بهنجار  اي با سوژه حفظ شود و دايرة پوشش كرد كه فاصله سامان دهنده اقتضاء مينمودار 
ها نبود و بيرون از  جا كه سامانه پوشش را گريزي از شناسايي نابهنجاري تر شود، اما از آن گسترده

ه يابي شوند، لذا همين طبق ها در آن مكان اين طبقه نيز، طبقه ديگري وجود نداشت كه نابهنجاري
ها نيز شناخته شد. رابطه پرتنشي بود بين طبقات متوسط با  به عنوان مكان توليد ناهنجاري

خواست از تالش براي ادارة  توانست صرفاً به شكل انضباطي تقليل يابد و نه مي اي كه نه مي سامانه
  نظر كند. اين طبقه صرف

ها بود. در حالي كه  تفاوت چه در اين نظم مبتني بر هنجار رخ داده بود توزيع حساب شدة آن
كردند و  هايي از طبقات پايين به تدريج از الگوهاي بهنجار پوشش طبقات متوسط پيروي مي بخش

كردند اما طبقات متوسط خود  شان در سامانةپوشش تلقي مي آن را راهي براي گريز از جايگاه پيشين
جا كه اين پوشش بهنجار  اي مثال، آندانستند. بر را حامل هر دو نوع پوشش  بهنجار و نابهنجار مي

يافت  تر را نيز مي شد، اجازه انتشار به ساير فضاهاي رسمي شد و به رسميت شناخته مي محسوب مي
گرديد و گاه پاي پليس نيز به ميان  هايي اعمال مي شد محدوديت جا هم كه نابهنجاري ديده مي و آن

كرد اما  وباره موضوع اقتصاد سامانه را برجسته ميشد. اگرچه ورود پليس در اين زمينه د كشيده مي
هايي خاص از طبقات  از جهاتي اين ورود چندان هم پرهزينه نبود چون فقط محدود به بخش

بخش از طبقات متوسط  هم كه به الگوي پوشش بهنجار   متوسط بود. در مورد طبقات پايين و آن
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ها براي هميشه  قرار هم نبود كه اين نابهنجاري اي در كار نبود. افزون بر اين، مقيد بودند هزينه
هاي موجود در  هاي جديدي تعريف گردند تا نابهنجاري نابهنجاري باقي بمانند و كافي بود نابهنجاري

  سامانه پوشش ادغام شوند.
ها بود.  ها  بلكه در راستاي ادارة آن اساساً نموداري كه خاص سامانه پوشش بود نه عليه سوژه 

كرد. براي  ها بازسازي مي سوژه  دهنده خود را بر اساس نوع، شدت و وسعت مقاومت اماننمودار س
داد، گاه اين برخوردها را به مقاطعي خاص محدود  مثال، گاه برخورد قهري را در دستور كار قرار مي

ن بود كه آمد. اما در هر حال، هدف اي ها در اين حوزه كنار مي اي نابهنجاري كرد و گاه هم با پاره مي
طبقات مختلف اجتماعي از حوزة نفوذ و كنترل دولت خارج نشوند. از طرف ديگر، رابطه بين 

اي يك طرفه نبود. يعني اين گونه نبود كه حكومت  كنندگان و حكومت شوندگان، رابطه حكومت
نه شدند گاه كه طبقات پايين جامعه وارد اين ساما خود بركنار از اين تغييرات باشد. براي مثال، آن

اي كه اين قدرت را نيز  چه تغيير كرد فقط نحوة پوشش اين طبقات نبود بلكه پوشش آن طبقه آن
هاي پوششي كه طي اين دوره توليد شدند و به  كرد دستخوش تغيير شد. بسياري از ابژه اعمال مي

حتي  گردش درآمدند مورد پذيرش طبقه مذهبي و سنتي صاحب منصب نيز قرار گرفتند. اين روند
اي ديگر تكرار شد و آن زماني بود كه طبقات متوسط در سامانه  هاي بعدي نيز به گونه در دهه

پوشش ادغام گشتند. حاال اين طبقه مذهبي صاحب منصب بود كه با هر بار تالش براي اداره كردن 
ت. در گش ادغام مي  شد و در اين ساز و كار تازه ساير طبقات اجتماعي، خود نيز دچار تحول مي

هاي ادارة ديگران با  چه پس از سه دهه در عمل تحقق يافت پيوند بين تكينك حقيقت، آن
هاي ادارة خود بود. گويا در كنار اين اراده به اداره كردن ديگران بود كه ادارة خود نيز ميسر  تكنيك

درت چنين در اين فرآيند، گذاري صورت گرفت از تقابل بين طبقات كه حاصل ق شده بود. هم
پذير  اي ديگر كه به لطف قدرت سامان دهنده امكان انضباطي بود به الگو شدن يك طبقه براي طبقه

  شده بود.
اگر در ابتدا، اين طبقات پايين بودند كه عليه سبك زندگي و به ويژه نحوة پوشش طبقات متوسط 

توسط بودند كه با بسيج شدند و از اين رهگذر هويت خود را شكل دادند، در ادامه، اين طبقات م
تكيه بر نمودار جديد قدرت، به الگويي براي نحوة پوشش طبقات پايين تبديل شدند و آستانه 

هاي بديل را باال بردند. تغيير و تحولي كه حكايت از دو شكل مختلف  ها به پوشش حساسيت آن
ن خاطر از تك افراد و در ديگري اطمينا مندي داشت؛ در يكي تمركز بر نحوة پوشش تك حكومت

نحوة پوشش جمعيت در حدي قابل قبول بود كه اهميت داشت. عقالنيت سياسي چه در آن 
هاي محض دولتي فراتر برده و جامعه  كشاكش و چه در اين الگوپذيري، توانست قدرت را از چارچوب
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نيز را نيز درگير آن سازد. همچنين هرگاه كه يك طبقه دست باال را در اين فضا داشت اين امكان 
  ها به سخن واداشته شوند. فراهم شده بود كه كساني از اين يا آن طبقه يا به نمايندگي از آن

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

مندي  از چند جهت به كار پژوهش حاضر آمد. نخست، از آن جهت  انداز حكومت به كارگيري چشم
بدن انسان، و در اين مورد كه چگونگي تغيير ابژه حكومت را روشن ساخت و نشان داد كه چگونه 

انداز كمك كرد تا ساز و  شود. از جهت ديگر، اين چشم خاص، بدن زنان به ابژه مداخله بدل مي
بر » الگوي حقوقي قدرت«كارهاي قدرت به سركوب تقليل داده نشوند و ضمن فاصله گرفتن از 
به جاي تمركز بر قوانين و الگويي استراتژيك از آن تأكيد شود؛ يعني اين فرصت را فراهم آورد تا 

هايي توجه  ها و تكنولوژي ها، تكنيك ها در تعريف امر مجاز يا ممنوع، به گفتمان تحليل جايگاه آن
انداز  چنين، تكيه بر اين چشم كنند. هم ها عمل مي ها و به پشتوانه آن شود كه اين قوانين در متن آن

گرايند، نوعي عقالنيت  عمال به خشونت ميجا كه اين اَ باعث شد تا در اَعمال حكومت، حتي آن
هاي مختلف به مالحظات و محاسبات سياسي متفاوت، متنوع و  جستجو شود، عقالنيتي كه در دوره

انداز در مورد  طور كه ديديم، كاربرد اين چشم گاه حتي معارض رو آورده است. با اين حال، همان
برد  مي در ايران به طرح نكات ديگري راه ميشرايط امكان پيدايش سوژه پوشش پس از انقالب اسال

كه بيانگر ثمربخش بودن آن در مطالعاتي از اين دست است. نخستين نكتة پراهميت اين است كه 
هاي حجاب به سمت سركوب ميل نكنند تكيه بر  چه باعث شد طي سه دهة اخير سياست آن

ها را در سامانه پوشش ادغام  حظاتي آنها را شناسايي، و سپس بنا به مال اي بود كه نابهنجاري چرخه
داد. ظاهراً اين چرخه براي عقالنيت حكومتي كاركردي دوگانه  كرد و به مقام امر بهنجار ارتقاء مي مي

داشته است؛ يعني هم سبب شده تا سوژه در متن ساز و كارهاي موجود توليد شود و هم اين امكان 
  اقتصاد قدرت مديريت شود.  را فراهم آورده كه چرخة مذكور در نسبت با

داشت، الزاماتي را  ولي موتور محركة اين چرخه بازار بود. بازار بود كه اين چرخه را به تحرك وامي
ها  ها و قرار گرفتن در فاصلة مناسب از آن گيري از سوژه كرد و دولت را به فاصله بر آن تحميل مي

هاي  ها از محدوده ژهگيري الزاماً به معناي خارج شدن سو كرد. اما با اين حال، اين فاصله ترغيب مي
رايج نبود بلكه مسئله بر سر بهينه كردن عملكرد يك سامانه بود، چرا كه بازار تا حدي به مكان 

مندي تا  داد كه اين يا آن شكل حكومت هاي حكومت بدل شده بود. بازار نشان مي روي آزمون زياده
كرد قوانين موجود تا چه  كه تعيين ميها است. بازار بود  چه اندازه مناسب فرآيند توليد و ادارة سوژه

رسد اين فشارهاي  حد كارآيي الزم جهت رمزگذاري مناسبات موجود را دارند. رويهمرفته به نظر مي
هاي آزموده شده بود كه بازسازي دولت بر مبناي تغييرات در حال  بازار و ناكارآمد بودن تكنولوژي
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مندي  هاي نسبتاً ليبرال حكومت ت رو آوردن به شكلوقوع را به الزامي گريزناپذير بدل كرد و ضرور
  در حوزة پوشش را عملي ساخت.

هاي حكومت  مندي تكنولوژي با اين حال، بسيار پيش از آن كه بازار به محكي براي تعيين كفايت
را به خود گيرد كه بر اساس آن حكومت بتواند » 1مندي رژيم حقيقت«بدل شود و شكل نوعي
كه خود تجسم عيني قدرت انضباطي  - رفت زندان را در آن بيابد، انتظار ميحقيقت اعمال خويش 

بتواند به تكنولوژي مؤثري در توليد و ادارة  - بود و با نيازهاي اين نمودار قدرت سر سازگاري داشت
شود كه  تر آشكار مي سوژة پوشش بدل شود. اما چنين نشد. غريب بودن اين موضوع زماني بيش

بيني  كردند پيش انون نيز مجازات زندان براي زناني كه حجاب شرعي را رعايت نميبدانيم حتي در ق
سو تناسب بين يك نمودار و يك آستانه  توان توضيح داد؟ از يك شده بود. اين تناقض را چگونه مي

اي شدن يك تكنولوژي و بالتكليف ماندن يك قانون. به نظر  تكنولوژيك و از سوي ديگر حاشيه
هاي تكنولوژي حجاب بدل نشود، وجود چرخه  ه باعث شد تا زندان به يكي از آستانهچ رسد آن مي

هاي حكومت در توليد سوژة پوشش  كرد تا موفقيت برنامه ها بود. اين چرخه كمك مي ناهنجاري
شد و فرآيند  ها در همين مرحله متوقف مي تضمين شود. در حالي كه اگر چرخة توليد نابهنجاري

پوشش   شد شايد زندان تكنولوژي مناسبي براي ادارة سوژه هاي در آن ناديده گرفته ميادغام و ارتقا 
ها براي هميشه نابهنجاري باقي بمانند و عقالنيت  جا كه قرار نبود نابهنجاري بود. اما از آن مي

ن شد انتظار داشت كه زندا اعتنا باشد لذا نمي توانست نسبت به عملكرد سامانه بي حكومتي نيز نمي
اي مبدل شود كه حول پوشش تكوين يافته بود. افزون بر  هاي تكنولوژيك سامانه به يكي از آستانه

پذيري عقل حكومتي و پررنگ شدن نمودار سامان  اين، با اهميت يافتن بازار به عنوان مكان آزمون
ي به حاشيه ا دهنده در مقايسه با نمودار انضباطي، اين وضعيت تشديد شد و زندان به طور فزاينده

رفت. ولي اين كه چرا  وضع قوانينِ بيشتر در سامانه پوشش تا حد زيادي تعليق شد، شايد ناشي از 
اين واقعيت بود كه نمودارهايي كه حول پوشش تكوين و توسعه يافته بوند اساساً حقوقي نبودند و 

جديد، الگوي حقوقي به  تر، انضباطي و سامان دهنده بودند. به عبارت ديگر، در اين نمودارهاي بيش
  آمد. تر به حساب مي اي بر يك رويكرد استراتژيك تر ضميمه خودي خود اصالتي نداشت و بيش

جا نيز بازار  مندي ليبرال در جوامع غربي، در اين چون حكومت با اين همه، اين گونه نبود كه هم
هاي  اري براي تعيين محدودههاي احتمالي حكومت و معي روي و كاري براي ممانعت از زياده  به ساز

مندي ليبرال در توپولوژي قدرتي كه در طي سه دهه پس از انقالب تكوين و  آن بدل شود. حكومت
هاي حجاب،  مندي بود كه از حيث هندسه عقالنيت توسعه يافته بود صرفاً يكي از اشكال حكومت

ود. اما در كنار اين شكل از ها ب شوندگان يا همان سوژه تر ناظر بر مالحظه عقالنيت حكومت بيش
 
1- regime of veridiction 
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كرد و  مندي نيز وجود داشت كه گاه به عقالنيت متن تكيه مي مندي، انواعي ديگر از حكومت حكومت
داد و گاه نيز در بند هيچ يك نبود و بيشتر بين اين دو در  مندي ليبرال را الگو قرار مي گاه حكومت

مندي بود كه يا به يك  لف حكومتهاي مخت رفت و آمد بود. همين تنش و نوسان ميان شكل
گرا كه  مندي حزبي عمل شد و يا به يك حكومت مندي ليبرال افتان و خيزان منجر مي حكومت

  داشت. هاي متعارض را عرضه مي تركيبي از عقالنيت
ها را سامان  اي سياسي براي ادارة زنان شكل گرفت تا نحوة پوشش آن اما از همان زمان كه اراده

اي كه كنترل نظم سياسي را در اختيار دارد بر آن بود تا ديگر طبقات  شد طبقه دهد تصور مي
تر مذهبي را وادار به پذيرش پوششي كند كه در هيئت پوشش  اجتماعي به ويژه طبقات متوسط كم

همين طبقه باشد. اما نه سامانه پوششي كه ابداع شد همان خصوصيات پوشش سنتي و ديني را 
تر  شد. با مشخص وسط آن گونه در اين سامانه ادغام شدند كه پنداشته ميداشت و نه طبقات مت

انگيز بود. نخست اين  چه رخ داد از دو جهت شگفت هاي اساسي اين سامانه جديد، آن شدن ويژگي
تر مذهبي بلكه طبقات پايين  اي كه به اين سامانه گردن نهاد، نه طبقات متوسط كم كه آن طبقه

ها،  ها، ابژه چه حاصل شد توليد حساسيت ا اعمال اين سامانه بر طبقات پايين، آنبودند و دوم آن كه ب
اي دربارة نحوة پوشش زنان بود كه خود طبقه سياسي را نيز  هاي تازه ها و تاكتيك ها، تكنيك گفتمان

 اي پس از انقالب كه آرايش نيروهاي موجود در اين سامانه به سمت  جذب تحت تأثير قرار داد. دهه
طبقات متوسط تغيير كرد همين تحول بار ديگر طبقه صاحب منصب مذهبي را فرا گرفت و اين بار 

تر مذهبي قرابت داشت و نحوه پوشش  اي متفاوت شكل گرفت كه با ذائقه طبقات متوسط كم سامانه
طبقات ديگر را نيز دستخوش تحول ساخت. گويا عقالنيت سياسي و حامالن آن با تكوين و توسعه 

هاي رايج شرعي بودند  هايي مواجه شدند كه كمتر در چارچوب مانه پوشش، نه تنها با رواج پوششسا
اي  نيز فراهم آوردند؛ شيوه» ادارة خود«، امكاني براي »ادارة ديگران«بلكه از رهگذر اين تالش براي 

چه تاكنون  رسد آن از ادارة خود كه با مالحظات متنوع شرعي و عرفي گره خورده بود. به نظر مي
ها،  اي از گفتمان اي ديني براي محجبه كردن زنان تلقي شده، در عمل به سامانة پيچيده صرفاً دغدغه

مند شدن دولت و زنان  ها و ترتيبات راه برده كه حاصل آن حكومت ها، معماري ها، تكنولوژي ابژه
  حول محور پوشش بوده است.
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