ﭼﺮا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ؟
ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺤﺮا

ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ-دﻗﯿﻘﻪای در ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ از ﺳﺘﺎره
اﺳﮑﻨﺪری ،ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪی زن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ .در
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺧﺎرج از
اﯾﺮان در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﻮر روزاﻧﻪی ﺧﻮد اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﮑﻨﺪری ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺼﺎوﯾﺮ راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از او دﯾﺪهاﯾﻢ.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪای ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار را ﻣﯽﺷﻮﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ ﺧﺎﺋﻦ!«
اﻣﺎ ﭼﺮا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﻮد؟
ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری ﻣﺜﻞ ھﺮ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪی زن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﮫﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺑﺎزی در
ﺳﺮﯾﺎلھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺠﺮﯾﺎن ،ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن
و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ،در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺳﯿﻨﻤﺎ و
ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در واﻗﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ھﺮ ﺳﺮﯾﺎل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ از
ﺷﺒﮑﻪھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی و اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ از ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ھﺮﮔﺎه زﻧﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ در ﺣﺮﻓﻪی
ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ.
زنھﺎی زﯾﺎدی از ﻧﺴﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﺰام ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮔﺮوھﯽ ﻗﯿﺪ ﺣﺮﻓﻪی ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ را زدهاﻧﺪ؛ ﮔﺮوھﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را در
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ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ اﺟﺒﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ
آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارد ﻓﮫﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ
ﻗﻠﺒﯽ زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری رﻓﺘﻪ ﮐﺎری دﺷﻮار و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب آن زنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺷﻐﻞﺷﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری رﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد .از ﯾﮏ طﺮف ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮداﻧﻪ
ﺷﻮد .اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ در اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن را در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺋﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .از
طﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ از »زن ﻣﻮﻓﻖ« ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان .آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﻟﺨﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮھﻨﮓ ،ھﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ زن ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺑﺎزﯾﮕﺮیﺷﺎن ﺑﻮده و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﻪی اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه در ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﮫﻢﮔﯿﺮی از ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ در دوران ﺟﻤﮫﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﻮد.
ﻣﺘﻮﺟﮫﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعھﺎی ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﺴﯿﺴﻢ راﯾﺞ
در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ھﻢ از آن ﻣﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪھﺎی زن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎی ﺗﻨﺪرو ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﻮاره اﻣﮑﺎن و ﺗﻮان ﺗﮫﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪھﺎی زن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪھﺎی زن ﮐﻪ در ﻓﺴﺘﯿﻮالھﺎی ھﻨﺮی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺷﻐﻞﺷﺎن در اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪا از ﺑﺨﺶھﺎی ﺗﻨﺪرو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود از ﺣﻀﻮر ﺣﺮﻓﻪای
زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮ
ھﻢ ﺣﻀﻮر ﺣﺮﻓﻪای زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ و رﺿﺎﯾﺖ
ﻗﻠﺒﯽ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺸﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻨﮫﺎ در واﻗﻊ از درﺧﺸﺶ زﻧﺎن در
ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط اول و آﺧﺮ
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ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪی ھﻨﺮﭘﯿﺸﮕﯽ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺎھﯽ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ھﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ھﻢﺻﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ،ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ از او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ .او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ھﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ﺧﻂ ﺧﺒﺮ درﺑﺎرهی
»ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت زن در آﯾﻨﻪ ﻏﺮب و اﺳﻼم« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮدم
ﭘﻮﺷﺸﯽ دارم ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ دارم و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرم ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد 1«.ﭼﻨﯿﻦ اظﮫﺎر
ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺎص
اﯾﻦ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪی زن ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب  ۵٧زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻓﺮاد
زﯾﺎدی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ،در ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ،
ﺣﺮاﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﮫﺎدھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﺑﺮوز ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ
اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرھﺎی دوﮔﺎﻧﻪای اﯾﻦﻗﺪر راﯾﺞ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری از ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﻦ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی  ١۵ﯾﺎ  ١٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ رﻓﺘﺎرھﺎ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد و ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺮای
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺰﻧﮕﺎهھﺎ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞﮔﺮی و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را دارﻧﺪ ،ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﺮﺋﯽﺗﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ،ﺳﮑﻮت ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ
اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ
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اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ ھﻨﺮﭘﯿﺸﻪی زن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﻣﻮر روزاﻧﻪ در ﺧﺎرج
از اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺧﺼﻮﺻﯽ اوﺳﺖ .اﻣﺎ اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ
اﺟﺒﺎری از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺘﺎره اﺳﮑﻨﺪری
در ﺧﺎرج از اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻗﺒﻠﯽ او در داﺧﻞ اﯾﺮان و در ﮐﻨﺎر
ﺳﺨﻦ و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
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