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  ي بر نسبت فمينيسم با انقالب اسالمي ايرانتأمل
 

 1نرگس نيكخواه قمصري
  )09/03/96، تاريخ پذيرش 15/08/95(تاريخ دريافت

 
  چكيده

در تاريخ ايران معاصر، زنان براي تغيير وضعيت خود بارها به اقدامات جمعي دست 
بود كه مشاركت آنها سيمايي متفاوت  1357، اما فقط در جريان انقالب سال اند زده

مثابة  هاي زنان، به منزلة شاخصة انقالب مطرح شد. ازآنجاكه خواسته يافت، تاآنجاكه به
پردازان نسل چهارم انقالب را به  پژوهشگران و نظريه يكي از متغيرهاي اصلي، توجه

است، شناسايي نسبت اين مشاركت گسترده با گفتمان فمينيستي   خود معطوف كرده
رو، نوشتار حاضر بر آن است تا نشان  نمايد. ازاين در آستانة انقالب اسالمي ضروري مي

گاه گفتمان مسلط، دهد در جريان منازعات گفتماني، كدام گفتمان توانست در جاي
بيان ديگر، واكاوي نقش  هاي انقالبي را رقم زند. به مشاركت گستردة زنان در مبارزه

گفتمان فمينيستي در حضور متفاوت زنان، كه نه با سيماي زن سنتي نسبتي داشت و 
هاي گفتمان مدرنيزاسيون پهلوي، هدفي است كه مقالة حاضر، در امتداد  نه با آرمان

گرا و  هاي سنتي، مدرنيزاسيون و مقاومت (ماركسيست، ملي ة گفتمانآن، به مطالع
  پردازد. انقالب اسالمي) مي

پژوهش حاكي از آن  هاي اين مبتني بر امكانات مفهومي روش تحليل گفتمان، يافته
هاي مقاومت،  هاي زنانه در نسبت با معناي مركزي گفتمان سو، خواسته است كه ازيك

اي انحرافي تعريف شده و  وابط قدرت سياسي، اساساً مسئلهيعني ضرورت واژگونگي ر
هاي مندرج در گفتمان مدرنيزاسيون، مخاطبان گفتمان  ازسوي ديگر، ناسازگي

اعتمادي و سردرگمي درباب ارادة حكومت در رفع تبعيض  فمينسيتي را دچار نوعي بي
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ايت، آنها را با هاي فمينيستي آنها كرد و درنه واقعي عليه زنان و پاسخ به خواسته
معناي كانوني گفتمان مقاومت پيوند داد و از اين رهگذر، وضعيتي را رقم زد كه طيف 

  اي،  به جريان مبارزات انقالبي بپيوندند.  هيچ دغدغة زنانه وسيعي از زنان، بي
  : انقالب اسالمي ايران، زنان، فمينيسم، گفتمان.واژگان كليدي

  
  لهئمسمقدمه و طرح 

هاي گوناگون،  ها، از راه ملتهايي در تاريخ سياسي و اجتماعي  گسست ةمنزل بهها  انقالب
توجه  ،همواره ،رو اند و ازاين دهكراعضاي جوامع را متأثر اجتماعي و سياسي سرنوشت 

شناسان و انديشمندان و عالمان علوم سياسي را در ابعاد مختلف به خود معطوف  جامعه
ها و  ارزش، ها كه مبتني بر آرمان مينكبنياديني تعريف  اند. اگر انقالب را تحول ساخته

و ، اجتماعي و فرهنگي جامعه را دگرگون ،ساختارهاي سياسي ةهم ،جديد انقالبيون يها شهياند
پردازان نسل چهارم  گام با نظريه هم ،ترديد بي ،سازد ين مآساختارهاي جديدي را جايگزين 

ند از ا كه عبارت ميا گيري فرايندهاي انقالبي انگشت نهاده مؤلفه در شكل بر اهميت دو ،ها انقالب
  ).1382(فوران، ها و اهداف آنها  آرمانو  ها شهياند ، وكارگزاران انقالبي

است و  پردازان انقالب نسل از نظريه ايندر كانون توجه  كه ي استاز جمله مقوالتجنسيت 
 ، در مقولةپيشينت در نظريا ،نقالبفرايندها و پيامدهاي ا، در علل شبسزاي ريتأثبا وجود 

ارزشمند و دقيق  يها پژوهش)، 2003م (مقد بيان به است. از اهميت برخوردار نبوده ي،نييتب
 ،چين، روسيه ،فرانسه يها تطبيقي نقش زنان در انقالب ةپردازان فمينيست در مطالع نظريه
ها  شناسي انقالب از مطالعات جامعه ،مراتب به، نيكاراگوئه و ايران ،مكزيك ،الجزاير ،كوبا ،ويتنام

كسين مولينو او م) 2003، 1989، 1996، 1993( گذراي آثار مقدم ةمطالع. است پيشي گرفته
شناسي آنها برحسب راهبردها و  سوم و گونه جهان يها بعد جنسيتي انقالب بارةدر) 1986(

از كيفيت و  ،ندهاي انقالبيپيامدهايشان براي زنان از آن حكايت دارد كه مشاركت زنان در فراي
 يها ويژه انقالب به ،ها انقالب مةاما يكي از وجوه مشترك ه است، كميتي متفاوت برخوردار بوده

 يا دهيمشاركت زنان در انقالب اسالمي ايران پد ،منظر . ازاينشود يمحسوب م ،قرن بيستم
گستردگي  ،دكرجلب خود به پژوهش  آنچه توجه ما را در اين ،اما. شود ينمقلمداد  فرد منحصربه

سياسي  يها شينظر از گرا صرف ،متنوعي از زنان يها فيمشاركت است كه ط پارچگي اين و يك
  .دهي كرد در صف واحدي عليه رژيم سابق سازمان را ،و مذهبي
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زنان  ةپارچ مشاركت گسترده و يك كه دليل اين دشو يپرسش به ذهن متبادر م ايندر اينجا 
گونه كه  آن ،جنسيتي موجود يها يب اسالمي چه بود؟ آيا تبعيض و نابرابردر انقال

د كه با فراتررفتن كرتنگ  زنانعرصه را بر  آنچناندهند،  ميتشخيص  پردازان فمينيست نظريه
براندازي نظام  بر عالوه ند تاوحد شتواحدي م ةدر جبه ،سياسي و مذهبي يها ياز مرزبند

مبتني بر برابري جنسيتي  را، اجتماعي و فرهنگي جديدي ،ساختارهاي سياسي ،سياسي حاكم
عبارت ديگر، گفتمان فمينيستي  ؟ بهدكننجايگزين آن  ،و آزادي و رهايي زنان از پدرساالري

  دهد؟ چگونه مشاركت گستردة زنان در مبارزات انقالب اسالمي را توضيح مي
توضيحي هرچند مختصر ضرورت ما را متوجه  ،ازهمه يشب ،الؤتالش براي پاسخ به اين س
، روش تحليل گفتمان و فمينيستي يها هيسياسي در نظر ةدرباب ماهيت و اهداف مبارز

  .دكن يم منازعات گفتماني دوران قبل از انقالب
  

 در آينة مطالعة نظري  فمينيسم
هاي عيني در  زمينهشدن  فراهمواسطة  بيستم، بهدر قرن   طور خاص اخير و به ةدر دو سد

به  يافتن حركت و كنشي عمومي گيري و نضج شاهد شكل ذهني زنان، ةجامعه و تحول در حوز
جنبش،  ). مبتني بر انديشة كانوني اين15: 1388(شاكري خوئي،  ميا بودهنام جنبش فمينيسم 
ي مختلفي فرودست ها وهيش ة زنان يكسان نيست و زنان گوناگون بههمواقعيات زندگي براي 

هستة  1ساختن اجتماعي زنر). شايد بتوان گفت كه ب117: 1383د (دالپورتا و دياني، شون يم
شناختي او،  سخت نظرية فمينيسم باشد كه علت فرودست دانستن زن را نه در مادينگي زيست

كند و آن را مولد و مقوم چنين  وجو مي بلكه درون ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي جست
اين انديشة كانوني، با وجود تنوع رويكردها و تفاسير ). 42: 1383نيا،  شناسد (پاك عريفي ميت

ي از گفتمان اجتماعي و سياسي معمول را در ا شده نحوي فزاينده بخش پذيرفته موجود، به
دهد، هرچند، همچون بسياري از ديگر واژگان مصطلح در  دوران معاصر تشكيل مي

، رسانه و ها يسخنراناي روشن در  ز مباني نظري آن، يكسان و بسان واژهاجتماعي، فارغ ا علوم
  ).111: 1389فرد و قدسي،  رود (پيشگاهي كار مي نظاير آن به

 يا هينظرتدوين اصلي  ةلئمس ،سمينيهاي گوناگون فم در نحلهتر، اگرچه  بياني روشن به
اقداماتي دهي  سازمانو  آنهامنظور توضيح چرايي و چگونگي انقياد زنان و تمهيد زمينة رهايي  به

________________________________________________________ 
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 يابي به برابري متفاوت است براي دستها  نحله اينپيشنهادي  يها وهيش زمينه است، مؤثر در اين
و تر ذيل د منظور معرفي دقيق به توان يمفمينيسم را هرحال،  ). به178: 1994 1(فالمنگ،

ة واقعي و سوژمثابة موضوع يا  بندي كرد: در پرتو رويكرد توصيفي، زنان به رويكرد اصلي طبقه
شوند  گونه كه بايد باشند نگريسته مي شوند و در رويكرد هنجاري، زنان آن موجود تلقي مي

و ديده  با مردان، ستم ). درواقع، در رويكرد نخست، فمينيسم زنان را درمقايسه1384(سجادزاده، 
رويكرد دوم، ر بيند و د محروم توصيف كرده و چنين وضعيتي را غيرقانوني و غيرمنصفانه مي

شوند. متناظر با دو رويكرد توصيفي و هنجاري،  زنان مستحق حقوق، احترام و... تعريف مي
  ي نظرية فمينيسم را به شرح ذيل نشان داد:ها فيطو  ها شيگرا توان يم

هدف فمينيسم ليبرال، از ديرباز، احقاق حقوق برابر با مردان براي زنان بوده و عليه قوانين و 
رويكرد ). 200: 1385(ريو،  دادند است كه حق را به مردان مي كردهيي مبارزه ها سنت

كند و نه  جنس مذكر صرف مير خواهي ليبرالي، تمام تالش خود را براي نفوذ در حصا مساوات
و وظايف  ها نقش. زنان در اين رويكرد، با نمايش مردانه، خواهان مؤنثشناختن جنس  رسميت به

هاي فراواني كه بين زن و مرد  ، با وجود اشتراكآنها). ازنظر 10: 1388ايشان هستند (آقاجاني، 
. در اند دادهي جنسيتي را بسط ها تفاوتوجود دارد، ساختارهاي سياسي و اجتماعي موجود 

يابي زنان به جايگاه  مثابة مبنايي براي دست به» حقوق بشر«رويكرد, اقتضائات  اينادبيات نظري 
گيرد  مساوي با مردان در همة ساختارهاي سياسي، اجتماعي و حقوقي در كانون توجه قرار مي

  ).244- 241: 1383(مشيرزاده، 
به  يابي تدس معناي فرصت بالقوه به ينيروي قدرت را ها ستينيفمـ  ليبرال ،اساس براين

 رو، همينو از دانند يدر نهادهاي سياسي و اقتصادي م گيري كليدي و تصميم يها تيموقع
ي ها ستينيفم ،حال آنكهشود.  متمركز ميگيري  در مناصب تصميمشدن  ميسهبر آنها  مبارزات
 ميجايگاه زنان و مردان، سلطه و تفوق مردان بر زنان را مبتني بر تقس در توضيح تفاوت راديكال

 ).190: 1994د (فالمنگ، دانن يكار بيولوژيك نابرابر ميان زن و مرد در خانواده و اجتماع م
ي بخشي از مبارزه برضد پدرساالري، بايد صرف رهايي زنان از انقياد دروناز نظر آنها، بنابراين، 
ـ را در  ويژه ويژگي جنسي بدن بهو ـ   درواقع، فمينيسم راديكال، بدن پدرساالري شود. درقبال

  ).94- 92: 1385(بيسلي،  انگارد يمتحليل اجتماعي بسيار پراهميت 

________________________________________________________ 
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ة عهدزناني است كه ماركسيسم را گسترش دادند تا از  تالشفمينيسم ماركسيستي حاصل 
داري برآيد.  كشي از آنان در جوامع سرمايه توضيحي پذيرفتني براي فرودستي زنان و بهره

به مبارزة طبقاتي تقليل داد، اما  توان ينمجنس را و ميان دگروه قبول دارند كه مبارزه  اين
  ).289- 288: 1380(آبوت و واالس، شوند يمهمچنان براي مبارزة طبقاتي اولويت قائل 

داري  با اقتصاد سرمايه اًهاي ماركسيست غالب ي ليبرال، فمينيستها ستينيفمبرخالف 
داري چون  كه در آن به سرنگوني سرمايه كنند يماند و از رهيافتي انقالبي طرفداري  مخالف
). گروهي 99: 1385ود (بيسلي، ش يمشدن رجحان مردانه نگريسته  شرط ضروري برطرف پيش

ي جنسيتي محصول ها ينابرابراعتقادند كه  ي راديكال/ انقالبي، بر اينها ستينيفمديگر، يعني 
- 293: 1380شكل نابرابري اجتماعي است (آبوت و واالس، نيتر مهمنظام مقتدر مردساالر و 

296.(  
شكنانة دريدا و ميشل فوكو،  مدرن و شالوده ي پستها شهياندانديشة فمينيسم متأخر، از 

است (جمشيدي و زنگنه،  زيادي پذيرفته ريتأث، »قدرت و دانش«ويژه تأكيد فوكو بر رابطة  به
ي درباب زنان و مردان، و ا شهيكل، نفي هرگونه باور گرايي رهگذر، نسبي ) و از اين13: 1388

ي تفكر ها انيجرهاي عصر پسامدرن، به  منزلة ويژگي همچنين پذيرش جامعة دوجنسي به
ي پسامدرن، مردانگي ها ستينيفم). در تحليل 84: 1390است (احتشامي،  فمينيستي راه يافته

يي هستند كه در ها گفتمانتابعي از نواختي ندارند، بلكه خود  و زنانگي معاني ثابت و يك
ي فردي، همواره معاني موقت و در حال تغيير را ها تيذهني تفكر و ها وهيشنهادهاي اجتماعي، 

  ).143: 1381د (فريدمن، كنن يمسود مناسبات قدرت و منافع اجتماعي خاص خلق  به
اسي و اجتماعي ة سيمبارزهمواره » فمينيسم«گفت  توان يمشده،  با توجه به مباحث مطرح

منزلة يك گفتمان، در  يافتة زنان براي مطالبة جايگاه كامل خود در جامعه بوده و به سازمان
شود. البته، عموماً  ـ سياسي جامعه تأسيس مي ي اجتماعيها دغدغهارتباطش با ديگر مبارزات و 

تماعي و ي اجها جنبشي فمينيستي در ائتالف و تركيب با ديگر ها جنبشگيري  ظهور و شكل
در جايگاه فاعل اجتماعي و  آنهاكه نقش د ؛ چراكه زنان خود دريافتن گيرد سياسي صورت مي

: 1378مرتبط است (موروتزي، » زن«ناپذيري، با نقش آنان در جايگاه  طور جدايي شهروند، به
133.(  
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  روش پژوهش
برانگيختن مشاركت پژوهش، كشف و شناسايي گفتمان مسلط در  ازآنجاكه هدف اصلي اين

شناختي روث وداك در  رسد رويكرد روش نظر مي گستردة زنان در مبارزات انقالبي است، به
  تري از مسئلة پژوهش را مطالعه كند. تواند ابعاد عميق تحليل اين منازعات گفتماني مي

ا هم درپي ب زمان و پي داند كه هم هاي كالمي مي اي از كنش وداك گفتمان را امتزاج پيچيده
ها و متون گفتاري يا  هاي اجتماعي كنش، ژانرها و نشانه اند و خود را درون و ميان حوزه مرتبط

هاي خاص كنش  عقيدة او، اين روابط (روابط ميان گفتمان، حوزه دهد. به نوشتاري نشان مي
هاي سياسي، كه در ارتباط مستقيم يا  ژانرها و متون گفتاري يا نوشتاري) در واكنش

ها و  شود. گفتمان در موقعيت گيرند، نمايان مي قيم با قدرت و ايدئولوژي شكل ميغيرمست
واسطة نقشي كه  شود و به ها ساخته مي ها و روابط اجتماعي مردم و گروه هاي دانش، هويت ابژه

دليل، كامالً با روابط قدرت و  همين در استمرار و بازتوليد و تحول آنها دارد سازنده است. به
معنا كه قدرت در گفتمان ساختمند  )؛ بدين14الف:  2001شود (وداك،  پارچه مي ژي يكايدئولو

يابد، و ايدئولوژي ابزار  هاي قدرتمند مشروعيت مي شود و ساختار مسلط با ايدئولوژي گروه مي
گفتار يا نوشتارـ ـ   توليد و حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه است كه با وساطت زبان در متن

  ).2001افتد (فركالف،  شود و درون نهادهاي اجتماعي به جريان مي مي متجلي
به پنج استراتژي گفتماني اشاره  ،گفتماني خودـ  كردن رويكرد تاريخي براي عملياتيوداك 

هاي  درقالب منازعات گفتمان "خود" و مثبت "ديگري" كه هريك در بازنمايي منفي كند يم
 به ها ياستراتژ اين ،درواقع ).73ب: 2001؛ وداك، 27: 2001، (ماير دنشو كار گرفته مي رقيب به

  ند از: ا عبارت كه دنكردارهاي گفتماني اشاره دار ةهاي عامدان طرح
بندي  چون مقوله ،شناختي هاي زبان طرحصورت  بهكه  1هاي ارجاعي يا انتسابي استراتژي .1

گروهي يا  هاي درون موضوعاتي چون ساخت ةبيوگرافي در مطالع و مجاز ،استعاره ،عضويت
  رود. كار مي هب گروهي برون

يا تخمين كند  مي هاي مثبت يا منفي رفتارها را كليشه ويژگيكه  2اي استراتژي گزاره .2
   كند. گذاري مي وبيش مثبت يا منفي كنشگران اجتماعي را نام كمهاي  ويژگي زند و مي

________________________________________________________ 
1 Referential Strategies or Strategies of Nomination 
2 Strategies of Predication 
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آميز  شود كه براي توجيه تحسين منعكس ميهايي  لدر استدالكه  1استراتژي استداللي .3
كار  هاي مثبت يا منفي آنها به ويژگي ةواسط يا تحقيرآميز طرد يا دربرگيرندگي سياسي افراد به

  . شود يگرفته م
 ،توصيف ،يا معرفي گفتمان با استفاده از گزارشتعيين به  كه 2استراتژي منظرسازي .4

  پردازد. گفتارها و رويدادها مي گذاري) (نقطه سازي روايت يا برجسته
نيروهاي غيركالمي كه براي افزايش يا كاهش نقش  3هاي تشديد و تخفيف استراتژي .5

  .رود يمكار  بهشناختي متون  معرفي ساختارهاي معرفتا عمدتاً ازطريق ثر گفتارهؤم
روش و زمينه،  پس، اطالعات ميان متندائماً فتماني گـ  تاريخي كنندة تحليلبنا به ضرورت، 

كاررفته در  هاي به ترين رويه ). مهم93ب: 2001وبرگشت  است (وداك  ا در رفته نظريه
شدن سوژة  مقاله، ترسيم زمينة تأسيس گفتمان انقالب اسالمي، تشريح فرآيند برساخته اين

 كردن مسئلة پژوهش در هاي رقيب حاضر در عرصة منازعه ازطريق عملياتيزنانه درون گفتمان
كاررفته در متن، و سرانجام،  ي بهسازگريدي ها ياستراتژشناختي، و تعيين  هاي زبان مقوله

اي از متون در پيوند با مختصات تاريخي زمينه خواهد بود. اطالعات شبكه تحليل متن درون
است  دست آمده اول به اي و با تأكيد بر متون دستضروري پژوهش، با استفاده از روش كتابخانه

  بين فضاي گفتماني مورد نظرند. كه م
  

  منازعات گفتماني در پرتو افق تاريخي 
و  محتوا (متون) ،كنندگان تدوين ةتوان براساس سه مؤلف گفتماني را مي يبند هر صورت

، نحوة تعامل اين عناصر و اجزاي دوممتمايز كرد و  ي ديگرها گفتمان از نخست، ،مخاطبان
ي مطرح در فضاي ها به معرفي گفتمانمنظور،  اين كرد. بهبهتر درك توان  ميگفتماني را  درون

در دوران پيش از انقالب خواهيم پرداخت يك هراصلي  يها و مؤلفهجامعه   ياجتماعسياسي و 
  .مينكو نسبت آن با انقالب اسالمي را آشكار  مشاركت زنان ،بندي آن تا در پرتو مفصل

هاي  ها و زمينه گفتمان سنّتي، تا پيش از هجوم گستردة تمدن غربي، در تمام حوزه
اش، غالباً،  اجتماعي مسلط بود و با توجه به جايگاه مذهب در جامعة ايران، تبلور عيني و بيروني

________________________________________________________ 
1 Strategies of Argumentation 
2 Strategies of Perspectivation 
3 Strategies of Intensification and Mitigation 
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شد. درواقع،  شكلي مذهبي داشت و آداب و رسوم و حتي خرافات نيز درقالب مذهبي ارائه مي
ذهبي مبناي تعليم و تربيت عمومي، روابط اجتماعي و ضمانت سالمت جامعه اعتقادات م

  آمد. شمار مي به
نقش و حقوق يا درباب تجزيه و تحليل  يمستقلة كتاب يا نوشت ،تا پيش از دورة مشروطه

حول  صورت پراكنده و جايگاه زن نزد متفكران اسالمي وجود نداشت و مباحث مربوط به
بياني  و به ،توجه به ساختمان و وضعيت طبيعي زن و مرد يافت؛ يعني ميكلي سامان  اي يشهدنا

با نحوة تعيين مبتني بود و كه بر منطق فطرت  ،تقدم هويت جنسي بر هويت انساني ،بهتر
  .)8تا:  بي مصباح،داشت (و جايگاه اجتماعي هريك از آنها ارتباط مستقيمي  حقوق و تكاليف

ندام در رتق و فتق امور، بازو و ا گامصالبت و استواري  صاحب مردسپهر معنايي،  در اين
قوي، مزاج نيرومند، قدرت تعقل و تفكر قوي و احساسات متناسب با آن است و زن با بنيان 

اي قوي و تفكر متناسب با آن، درست در نقطة  ظريف، اركان لطيف، احساسات تند و عاطفه
مرد از نظر تفكر و تعقل و  ،طوركلي به. )34: 1404 هراني،ط(حسيني  مقابل مرد قرار دارد
: 1350(رازاني،  و زن از لحاظ عواطف و ظرافت و زيبايي واالتر است است، قدرت جسماني برتر

35(.  
اطاعت زنان ضرورت توجيه براي برعهدة مرد است و گفتمان  در اينهدايت و كنترل خانواده 

؛ رواياتي مانند: شود ائمة اطهار استفاده مياز مردان از روايات فراواني منتسب به پيامبر(ص) و 
ار كنند، هرگز سعادتمند و خوشبخت نخواهند ذمردمي كه ادارة امور كلي خود را به زنان واگ«

دادم كه زن  خدا جايز بود، دستور ميريكردن براي غ اگر سجده«: يا )،277: 1375 (بابازاده،» بود
   .)297، (همان )(ص)اكرم(پيامبر» ندكدربرابر شوهرش سجده 

بهترين فعاليت  مثابة بهداري و فضيلت آن  سكه، تأكيد بر مقولة مادري و خانه وي ديگر اينر
گفتمان، زنان از حق اختيار و آزادي عمل  در اينممكن براي زنان در گفتمان سنتي است. 

كند و  آنها سنگيني مي هاي زيادي برخوردار نيستند و حتي بار اختالف در قواي جنسي بر شانه
گفتمان دربرابر تمايالت مختلف مردان است  شده در اين روش توصيه رضامندي و بردباري يگانه

  ).89: 1390(نيكخواه قمصري، 
با همان الگوي حاكم بر خانواده مطابقت  غالباًزن در حوزة اجتماعي نيز چگونگي حضور 

امكان  ةلئبا طرح مسگفتمان  اين ،مچنين. هاستزن در جامعه غيبت اصل بر د. درواقع، دار
شوندگي  كنندگي زنان و تحريك خاصيت تحريكشدن  واسطة برجسته به ،رواج فساد در اجتماع

 طي كه براي حضور زنان در اجتماعودركنار شر .گيرد تأكيد بيشتري قرار مي هدفمردان، 
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شود  مياز اشتغال به برخي امور منع اش  طبيعي هاي دليل همان ويژگي است، زن به تعيين شده
  ).9: 1983، 1(نشات

هاي  گفتمان، كه در تاريخ زندگي زن ايراني ريشه دارد، زن براساس ويژگي بنابراين، در اين
رو، چه در سطح خانواده و چه در  ازهمين شود و مياش فروتر از مرد تعريف  جسماني و رواني

هاي تبعي و پيرو به زنان واگذار  گيري به مردان، و نقش سطح اجتماع، سيادت و تصميم
است،  نشيني و غيبت زن در اجتماع تأكيد شده گفتمان بر خانه است. اما، گرچه در اين شده

منزلة شروط اساسي  ب بهحضور زن در جامعه كامالً نفي نشده و شروطي از جمله رعايت حجا
  ).92- 90شود (همان،  براي او تعيين مي

پارچگي و انسجام گفتمان سنّتي را به مبارزه  تحوالت ناشي از آشنايي ايرانيان با غرب، يك
طلبيد. انقالب مشروطه نقطة عطف تحوالت عيني و ذهني جديدي بود كه ماهيت روابط قشر 

گفتمان سنتي (الگار،  مؤثر در توليد، بازتوليد و انتشار حقايقترين نهاد  منزلة مهم روحاني را، به
كارآمدن حكومت پهلوي و گرايش  شدت متأثر كرد. با روي ) با جامعه و حكومت به273: 1369

ترين فضاهاي  شديدش به مدرنيزاسيون، موقعيت زنان نيز تحت تأثير قرار گرفت. ازجمله مهم
سبك جديد بود كه تا پيش از آن قلمروي  وپرورش به شده به روي زنان، نظام آموزش گشوده

اندازه  يك شد. ميزان گشايش اين عرصه براي زنان در همة نقاط كشور بهكامالً مردانه تلقي مي
هاي گوناگون را براي  هاي ديگري چون اشتغال در حرفه ميزان، گشايش عرصه نبود، اما همين

حجاب تأثير متفاوتي برجاي   هايي چون كشف ياستهمراه آورد. شيوة جبرآميز اجراي س زنان به
كندن از همان حضور  هاي سنتي، به دل دليل حفظ ارزش معنا كه برخي را، به گذاشت؛ بدين

ها روانة اجتماع كرد.  كندن از آن ارزش بهاي دل اجتماعي محدود مصمم كرد و برخي را به
در روستاها، ازطريق اعزام سپاهيان هاي مدرنيستي  تالش دولت براي گسترش انگارههرحال،  به

شكاف هاي تفكر سنتي در مناطق روستايي  در پايهي ا اندازهنيز تا  و...،دانش، بهداشت، دين 
. بنابراين، با رشد و گسترش گفتمان مدرنيزاسيون در ايران و متأثرشدن نواحي ايجاد كرد

  شدند.تحول معيني لحاظ  ن گفتمان سنتي بهامخاطب ،جيتدر مختلف جامعه از آن، به
اً متوجه غالب، اش بر مفهوم مدرنيته در وجه اثباتي ، مبتنيطوركلي گفتمان مدرنيزاسيون، به

انتقادي مداوم از بر ، يعد سلببدر  بود وجامعه و پيشرفت محور حركت  مثابة خردگرايي به
گرايي و  توان غرب مي ،اساس براين؛ )9: 1374 (احمدي،تأكيد دارد سنت و از خودش 

________________________________________________________ 
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قالب  گاه در ور هيچزبدو وجه ماما، شمار آورد.  گفتمان به ايندو مبناي تفكر در  ستيزي را سنت
منجر آن به ايجاد دوگانگي عميقي در تمام سطوح  اينو ند گفتمان تركيب مناسبي نيافت اين
  شد.

درجهت  اصلي دو گروهتوان از همان آغاز شاهد تالش  مي ،كنندگان گفتمان در سطح تدوين
اول، گروه روشنفكراني كه خارج از  :بوددر حوزة مسائل زنان گفتمان  گسترش و ترويج اين

 برد پيشراي از درون قدرت حاكم، ب كه قدرت سياسي قرار داشتند و دوم، گروهي از افراد
يعني  ،وجه تمايز اساسيواسطة اين  به .كردند تالش ميمدرنيزاسيون  گفتمانهاي  آرمان

گروه روشنفكران آمادگي تسري و گسترش وجه سلبي ، درمقابل قدرت سياسيمتفاوت وضعيت 
و  داشتند ،ازجمله ساختار قدرت سياسي ،مفهوم مدرنيته را به تمام سطوح جامعه ةو نقادان

آمادگي استفاده و تسري وجه  صرفاً ،هاي درون حوزة قدرت سياسي درمقابل، گروه مدرنيست
ها و  ته را در سطح جامعه دارا بودند و وجه سلبي و نقاد آن را صرفاً دربرابر گروهاثباتي مدرني

كه موانع توسعه و پيشرفت فرآيند مدرنيزاسيون گرفتند  كار مي بهطبقات قدرتمند سنتي 
  .شدند شناخته مي
ه ويژ هدر تمام ساختارها و شئون اجتماعي، ب بزرگ ، مدرنيزاسيون را اصوالً تغييريگروه اول

كردند و خواهان  مانند اقتدار مذهبي، اقتدار پادشاه و اقتدار مرد، تعريف مي ،ساختارهاي اقتدار
شايد بتوان  ،درواقع .جايگزيني آنها با اصول و قواعد حاكم بر گفتمان مدرنيته در غرب بودند

و حتي را براساس التزام آنها به تحقق اصول ليبراليسم، ناسيوناليسم  گروه مباني فكري اين
انتقاد و تالش  اصلي يكي از محورهاي ،طبعاً توضيح داد. يتر صورت مناسب سوسياليسم به

داد.  افراد در مبارزه با ستم را مباحث زنان و وضعيت آنها در اجتماع و خانواده تشكيل مي اين
از  وپيش از مشروطه  ،بار توان گفت مباحث زنان در گفتمان مدرنيزاسيون، نخستين مي ،بنابراين

افرادي مانند  ؛گرفتشكل هاي خارج از حوزة قدرت سياسي و منتقد قدرت  مدرنيست زبان
االسالم  يا مؤيد ،خان كاشاني معروف به پرورش آقاخان كرماني، محمدعلي خان، ملكم آخوندزاده،

آنان  .خانم، به نقد وضعيت زنان در خانواده و جامعه پرداختند بي و حتي زناني مانند بي
 هدف، سركوب و استثمار زنان، حجاب و پوشش زن را همسرانهاي اجباري، تعدد  ازدواج

  ).128: 1995د (پايدار، انتقادهاي شديد خود قرار دادن
رسيدن حكومت پهلوي و گسترش تدريجي سطح تحصيالت و رشد  قدرت ا، پس از بهام

ي قرمزها و سياسي به خط سو، و محدودشدن انتقادات اجتماعي طبقة متوسط جديد، ازيك
دو گروه تقسيم شدند: گفتمان به  كنندگان اين خرده تدويندستگاه امنيتي و پليسي حكومت، 
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گروهي مانند مهرانگيز منوچهريان، بدرالملوك بامداد و ديگران، كه با تأييد و پذيرش سلطنت 
ع از حقوق زنان بر خود خواهانه و دفا هاي برابري در طرح آرمان را  آنديكتاتوري، رعايت حدود 

كردن اهداف  ي براي دنبالا لهيوسشمردند و حتي ورود به ساخت قدرت سياسي را  واجب مي
ي سياسي، اقتصادي و ها ينابسامانة واسط به. اما، دستة دوم، زناني بودند كه كردند يمخود تلقي 

ن را نسبت به ديگر از زنا ضيتبعاجتماعي ناشي از خودكامگي و فساد حكومت، رفع نابرابري و 
دادند و فعاليت خود را  مسائل سياسي و اجتماعي جامعه حائز اولويت كمتري تشخيص مي

گروه، برخالف گروه اول،  كردند. اين ي سياسي مخالف رژيم دنبال ميها گروهها و  درون جريان
ن طبقة كه همچنان ازنظر پايگاه طبقاتي به طبقات باالي جامعه تعلق داشتند، بيشتر از درو

  متوسط جديد برخاسته بودند.
هاي مختلف اقتدار سنتي، در تالش  با تأكيد بر مباني انديشة غربي و نقد حوزه ،عده اين

گيري و  درحال شكل بودند مباني مشروعيت مناسبي براي خود درميان نيروهاي اجتماعيِ
 ،سم و ناسيوناليسمها به مشروطيت، سكوالري گروه از مدرنيست نند. اينكگسترش فراهم  روبه

 اي داشتند يافته، توجه ويژه قدرتمند و توسعه جديد ابزاري كليدي براي ساختن جامعة منزلة  هب
  .)80، (همان

فمينيسم ـ  هاي ليبرال در چارچوب آموزه غالباًهاي گفتمان مدرنيزاسيون دربارة زنان،  آموزه
در همة جامعه، بخشيدن به اصول ليبراليسم  خواهان گسترش و عموميت ؛ چراكهگيرد قرار مي

و پيشرفته ايجاد دولت مدرن  رتالش اصلي خود را بحكومت پهلوي  است. ،زنانازجمله حوزة 
آنها شدت تحت تأثير نقشي بود كه  هگفتمان ب موقعيت زنان در چارچوب اينمتمركز كرده بود. 

رسيدن و  قدرت تا پيش از بهگرچه هرحال، ا بهكردند.  اهداف ايفا مياين درجهت تحقق بايد 
ه بتثبيت حكومت رضاخان، نگرش غالب در گفتمان مدرنيزاسيون دربارة وضعيت طبيعي زنان، 

 بابله و محور اصلي درئمس ه، سهدور در ايند، بسيار نزديك بو فمينيسمـ  لليبرامبادي فكري 
 منزلة ه بيشتر در اجتماع، بهند از: تشويق زنان به حضور هرچبود  شد كه عبارت زنان پيگيري مي

ايجاد امكاناتي براي ؛ ضروري براي پيشرفت كشور يشدن جامعه و امر عالمت و مشخصة مدرن
حفظ  ،و نهايتاً ؛اندازهاي نسل آينده تسهيل دسترسي زنان به آموزش با هدف بهبود چشم

  ).104: 1995(پايدار،  وضعيت مردساالري در خانواده و اجتماع
از مخاطبان گفتمان  محدودترمراتب،  گفتمان فمينيستي، به هرحال، مخاطبان اين خرده به

مدرنيزاسيون بودند. درواقع، اگرچه آرمان آن در توسعة سطح دانش و آگاهي زنان، مخاطبان 
گفتمان بر برخي عوامل،  ، تأكيد اين خردهداد يممشتركي را با گفتمان مدرنيزاسيون هدف قرار 
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نفع  ويژه از طبقة متوسط جديد، به كه بسياري از مخاطبان بالقوة خود را، بهباعث شد 
اند از: ضرورت  تأكيدها عبارت هاي مخالف حكومت از دست بدهد. برخي از اين گفتمان

به خواست  ها آرمانمنزلة مظهر آزادي و استقالل زن در جامعه؛ محدودشدن  حجابي به بي
 15به  18كاهش سن ازدواج دختران از م اقداماتي چون نهادن به آن؛ انجا حكومت و گردن

دولت  قضاوت زنان درسال؛ ايجاد وزارت امور ديني درمقابل حذف وزارت امور زنان؛ ممنوعيت 
) كه از پايبندنبودن حكومت به 561: 1377كردن مخالفان (فوران،  منظور آرام شريف امامي، به

ترتيب، دايرة مخاطبان  . بدينحكايت داشت شعارهاي خود مبني بر آزادي و برابري زنان
كردة سكوالر محدود شد كه اغلب از طبقات باال و  گفتمان به برخي زنان تحصيل اين

  ).420: 1382طلب بودند (احمدي خراساني و اردالن،  سلطنت
توان گفت با تشديد روندهاي مدرنيزاسيون در دوران پهلوي، و تحوالت  درمجموع، مي

نظام آموزشي، اداري، مالي و نظامي، شكل و محتواي زندگي جامعه و روابط گرفته در  صورت
سياسي دموكراتيك، نهادهاي مشاركت  درحالي بود كه نهادهاياجتماعي دگرگون شد. اين 

قانوني مانند مجلس، احزاب و سنديكاها، هيچ نقشي در پويش تحوالت سياسي و اجتماعي 
هاي متفاوت اجتماعي را  و همين زمينة نارضايتي گروه) 115: 1379كردند (ازغندي،  بازي نمي

فراهم كرد. درواقع، سه جريان ماركسيستي حزب توده، ليبراليستي و ناسيوناليستي جبهة ملي 
هاي معنايي گشوده در اين دوران بودند، كه در نسبتي متفاوت  ترين افق و نوانديشي ديني مهم

ان سياسي حكومت پهلوي را به مبارزه با سنت و مدرنيته، درقالب هدفي مشترك سام
  ).400: 1378طلبيدند (فوران،  مي

انتقادي ماركسيستي، مباحثي چون طبقات اجتماعي،  هاي نظريهگروه اول، مبتني بر 
گرفتند  نيافتگي و تضادهاي اجتماعي حاصل از مدرنيزاسيون را هدف مي ازخودبيگانگي، توسعه

زنان فعال نيروهاي چپ نيز معتقد بودند با يك انقالب  ).79- 77: 1374زاده،  مهدي و لهسايي(
خود حل خواهد شد  سوسياليستي و برقراري نظام دموكراتيك، مسئلة نابرابري زنان خودبه

دليل  ويژه قانون حمايت خانواده را به ). آنها همة اصالحات حقوقي به109- 108تا:  (عبدي، بي
كار زن براي تأمين نيازهاي  دسازي نيروي ارزانماهيت آن دولت، امپرياليستي و در خدمت آزا

  ).20: 1358؛ طوفانچيان و جاسمي، 35: 1376دانستند (متين،  داري مي توليدي جامعة سرمايه
گروه دوم، نيز با تأكيد بر اصول ناسيوناليسم و ليبراليسم با ميزان متفاوتي از گرايش به 

دادند و  صول مشروطه هدف انتقاد قرار ميمذهب عملكرد حكومت را از حيث نداشتن ابتنا به ا
دانستند؛ براي نمونه،  منظر وضعيت همة افراد جامعه را، اعم از زنان و مردان، مشابه مي ازاين
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خود در حمايت از مخالفت روحانيون با اعطاي حق رأي به زنان،  نهضت آزادي در اطالعية
  الم كرد:هاي ايالتي و واليتي، اع واسطة تصويب اليحة انجمن به

خواهند، جلوگيري از آزادي و حقوق افراد ملت چه آنچه كه علما و اكثر ملت مسلمان مي
خواهيم، حكومتي پارلماني، دولتي قانوني و حفظ مرد و چه زن نيست، آنچه كه همة ما مي

هاي زنان  هاي قانوني و عقالني است. اسالم و علماي اسالم عليه حقوق و ارزشحقوق و آزادي
هاي اجتماعي بوده و  اند كه در ماهيت اين دولت نيست كه در خدمت گروه نيستند...، علما آگاه

اند كه هدف دولت  زنان را به خود واگذارد. علما مخالف نيات پنهان دولت هستند. علما نگران
شرمي و  ومرج سياست و بي شكستن قلمرو اسالم و مشروطيت ازطريق كشاندن زنان به هرج

  1آن باشد... . افترازني
هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي برآمده از  تدريج، در پرتو ناسازگي راين، بهب عالوه

زمان روشنفكران مذهبي  نسل جديدي از روحانيون شكل گرفت و همگفتمان مدرنيزاسيون، 
ماني تعريف اسالم، از گفت ) نيز به باز124- 123: 1377ليبرال و راديكال (ر.ك: حاضري، 

(دباشي،  شناسي مشخصاً سياسي و توليد ايدئولوژي پرورندة مدينة دنيوي متافيزيكي، به معنا
كردة مسلماني بود  ترين نمود آگاهي جمعي نسل تحصيل روي آوردند كه شايد مهم) 25: 1381

ي ها  دههديني به تنگ آمده بود. درواقع،  كه از استبداد، اختناق، فساد و وابستگي حكومتي غير
بيان بروجردي، همان  انقالب اسالمي يا، به هاي گسترش گفتمان سال ،چهل و پنجاه شمسي

مثابة ديگري معرفي  بهدولت، غرب و نيروهاي غيرمذهبي را فرهنگ اسالم سياسي بود كه  خرده
  .)126: 1377 (بروجردي،كرد 

تمان رسمي گفتمان حول دو محور مشترك، يعني نقد گفتمان اسالم سنتي رايج و گف اين
حكومت و بازخواني متون مقدس اسالمي و تمدن غربي، براي تأسيس وضعيتي آرماني توليد 

شناسي،  حوزة نظري و معرفت افق معنايي سنّتي درقبال زنان، در سهمتون،  شد. در قلمرو اين مي
 گرفت و برتري ذاتي مرد نسبت به زن زير حوزة حقوقي و حوزة اجتماعي هدف انتقاد قرار مي

  شد. رفت و درمقابل هويت جنسي، بر هويت انساني زن و مرد تأكيد مي سؤال مي
گامان چنين گفتماني، با ذكر آياتي از قرآن كريم،  منزلة يكي از پيش عالمه طباطبايي، به

گيرند. زن و مرد از  منزلة انسان مخاطب خداوند قرار مي از هرچيز به كند كه افراد بيش تأكيد مي

________________________________________________________ 
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عمران و  سورة آل 194اند هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند. سپس، با تفسير آية  انسانجهت كه  آن
گيرد كه شرع اسالم زن را همانند مرد، جزء كامل جامعة  سورة حجرات، نتيجه مي 13آية 

  ).26- 25: 1357گيرد (طباطبايي،  هاي برابر درنظر مي انساني و واجد حقوق و آزادي
با تأكيد بر آيات سورة نساء و روم تالش  زن در اسالم نظام حقوقيمطهري در كتاب 

كند تا عدم برتري ذاتي مرد بر زن و تقدم هويت انساني بر هويت جنسي را در قرآن كريم  مي
در بستر اين نقد عمومي به تلقي گفتمان سنتي از زن، ). 15- 10: 1375(مطهري، نشان دهد 

هاي شرك معرفي  رد يكي از مصاديق نظامانگاري م انگاري زن درمقابل فرادست فرودست
دليل تكرار در طول ساليان دراز، به قاعدة مسلم، حتي نزد خود زنان، تبديل  شود كه به مي
  .)10: 1357(رهنورد،  است شده

هاي اجتماعي و حقوقي  توليد برابري در همة حوزه معناي باز تأكيد به اما، بايد توجه كرد اين
فشردند، و بيشتر  هاي غربي بر آن پاي مي چيزي نبود كه فمينيست ميان زن و مرد، يا همان

هاي موجود ميان زن و مرد در نظام حقوقي و  هاي علمي، عقلي و فقهي درباب تفاوت  استدالل
شد و عمالً طرح خواستة برابري زن و مرد نوعي انحراف تلقي  اجتماعي اسالمي تبيين مي

منزلة مالحظة  عدالتي، بلكه به معناي بي ي زن و مرد نه بهديگر، اختالف حقوق عبارت  شد. به مي
شد. درواقع، افراد در  ها و استعدادهاي متفاوت و لزوم پرورش اين استعدادها معرفي مي توانايي

: 1375(مطهري، شوند  هاي خود در جامعه از حقوق متفاوت برخوردار مي ها و لياقت پرتو توانايي
ترين روحاني سياسي و مبارز  اهللا خميني، كه برجسته فتار آيتاين انديشة محوري در گ ).75

بيان ايشان:  شد، نيز استمرار يافت. به محسوب مي 1342خرداد سال  15پس از سركوب قيام 
  .)364: 1378/4خميني  (امام» تفاوت در امور زنان ارتباطي با حيثيت انساني آنها ندارد«

آنكه تغييري جدي را در حقوق زن و  ، بياسالمي بانقالبنابراين، نظام معنايي معطوف به 
شناسي جديد (تقدم هويت انساني بر هويت جنسي) ميان حوزة  مرد دنبال كند، در پرتو معرفت

عرصة جديدي براي توانست  ه از قبل آن ميشد ك خانواده و حوزة اجتماع نيز تفكيك قائل مي
بردن تلقي سنتي  شايد. درواقع، با زيرسؤالفعاليت زن مسلمان متناسب با اقتضائات زمانه بگ
داري در خانواده و  داري، شوهرداري و بچه رايج از زن (تأكيد بر محدودبودن نقش زن به خانه

منزلة عامل بالقوة ترويج فساد در جامعه)، توجه خود را به افزايش و ارتقاي كيفيت  معرفي او به
  كرد: طوف كرد. شريعتي تصريح ميويژه براي زنان مع تعليم و تربيت اجتماعي به
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زن را به نام مذهب از اموري چون تحصيل علم و دانش و حضور اجتماعي محروم ساختند و 
آنكه بينديشند چگونه شخصي كه ناقص است و نامستعد  نشين كردند. بي به نام عفت او را خانه

  ).98: 1380تي، دهندة نسل فردا باشد (شريع خواهد پرورش بهره از علم و دانش مي و بي
ترين مانع حضور زنان در جامعه، و   مثابة بزرگ توجه به حجاب و نقد آداب اجتماعي آن، به

هاي  مثابة انتخابي آگاهانه از سوي زن مسلمان براي حفظ ارزش ارائة تفسير جديدي از آن، به
تعريف جديد جهت بود. جذابيت  همين ، نيز در )69: 1366؛ مطهري، 277- 264(همان، خود 

شد، تا آنجا بود كه ديگر  روز به تعداد آنها افزوده مي حجاب در ميان مخالفان حكومت، كه روزبه
شد، بلكه به مظهر هويت جديد زن  تنها مانع حضور اجتماعي زنان محسوب نمي حجاب نه

نماد  مثابة كردة سكوالر نيز حجاب را به مسلمان مبارز تبديل شد. حتي بسياري از زنان تحصيل
  مبارزه عليه رژيم برگزيدند.

هاي  هاي اكتسابي افراد و نه ويژگي ها به توانايي و مهارت سان، ارجاع نابرابري انسان بدين
نشيني به انتخاب آگاهانه و اصيل فرهنگي، زمينة  ذاتي آنها، دركنار تحول مفهوم حجاب، از پرده

نسيتي مألوف سنتي در حوزة كرد كه بدون تغيير جدي در ساختارهاي ج جديدي بنا مي
خانواده، و برانگيختن اعتراض جدي متوليان نظم سنتي، موانع مشاركت زن مسلمان در مبارزه 

واسطة پايبندي به اعتقادات مذهبي  داشته شود و زنان بسياري كه قبالً به عليه رژيم از ميان بر
  وارد شدند. گرفتند، به عرصة مبارزه خود، دور از دسترس بسيج سياسي قرار مي

زدايي مندرج  گرايي و مذهب ازطرف ديگر، در چارچوب ستيز حاكم بر گفتمان انقالبي، غرب
گرفت. تأثير منفي فردگرايي و آزادي افراطي در  شدت آماج انتقاد قرار مي در گفتمان رسمي به

ان، مي شد و در اين اي واقع مي روابط زن و مرد بر خانواده و اجتماع، هدف تأكيد گسترده
داري  كشي موجود در نظام سرمايه حكومت در جايگاه نمايندة غرب عامل انتقال استثمار و بهره

  رفت. شمار مي به درون جامعه مقصر اصلي به
كننده بود.  ور، مشاركت فعال زنان در نقش تدوينزبدرخور توجه دربارة  گفتمان م ةنكت

نه در  دادند يب اسالمي را تشكيل مگفتمان انقال ناافراد كه خود هستة اولية مخاطب اين
 گرفتند و نه قادر بودند در چارچوب الگوهاي هاي گفتمان سنتي قرار مي چارچوب آموزه

 از افراد مختلفي چون اعظم طالقاني، فرشته ،ميان اين گفتمان مدرنيزاسيون فعاليت كنند. در
  ).39: 1995د (پايدار، توان نام بر مي ...هاشمي، مريم بهروزي، زهرا رهنورد، منيژه گرجي و

ه حضور و مراسم مذهبي زنان ها هدر برخي جلس 1353كه در سال  ،گزارش بتريجبنا به 
پوشي و كنارگذاشتن الگوهاي فكري سنتي و  چشم منزلة مطالعة جدي اسالم به ،است يافته
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حكايت از حركت  و در حفظ و تداوم آنها داشتند مهميكه زنان نقش  است خرافات ديرپايي
، . درقالب اين بديلبي داشتغرفمينيسم  يانه سنتي اسالم نوانديش و  سوي جنبش زنان به

بلكه مبتني بر تفسيري روشنفكرانه از اسالم، داراي  شكار،ساز ياخودشان را نه مرتجع زنان 
: 1983د (نشات، كردن يمتقويت  را  آنبا رعايت پوشش اسالمي  كه دانستند يمهويت جديدي 

111.(  
تدريج، وضعيتي جديد  بنابراين، با تالش آگاهانة روشنفكران مذهبي و روحانيان نوانديش، به

بندي گفتماني هريك از آنها  شد كه درپي واسازي صورت در ميانة نظم سنتي و مدرن تشكيل 
هاي رهاشده در فضاي انقالبي را  در وضعيت موجود و طرد و كنارگذاشتن معاني ناخواسته، دال

د با سرنگوني رژيم مستبد و وابسته به امپرياليسم و استقرار نظامي اسالمي، مستقل و در پيون
سازد.  ها را به هدفي اصلي معطوف  توانست نارضايتي داد و از اين رهگذر مي دموكراتيك قرار مي

هاي  آورد كه فارغ از تقابل جمعيت عظيمي را گردهم مي "انسانيت"درنتيجه، با تأكيد بر 
  شدند.  پارچه مي نسيتي رايج، حول آرماني سياسي و اجتماعي واحدي، متحد و يكدوتايي ج

 
  گيري: فمينيسم در حاشيه يا متن منازعات انقالبي بندي و نتيجه جمع
ة زنان براي مشاركت تام و تمام مبارزجا به  فمينيسم هميشه و همه كه مالحظه شد، چنان

در جامعه اشاره داشته و همواره مستلزم درك و دريافت دقيق از مفهوم زندگي خصوصي و 
گفت اين درك و دريافت در  توان يمي از تاريخ، تر فراخانداز  عمومي آنان است. اما، با چشم

غييرات سياسي، اجتماعي ها يا ديگر ت تحول دائمي بوده و عوامل متعدد ديگري، ازجمله انقالب
  .اند بودهتعيين آن دخيل و و فرهنگي، در تعريف 

رو، مقالة حاضر تالش خود را صرف توصيف و تحليل منازعات گفتماني در دو دهة قبل  ازاين
است تا در پرتو اين مطالعه، چرايي و چگونگي مشاركت گسترده  از پيروزي انقالب اسالمي كرده

  زات انقالبي عليه رژيم شاه را در نسبت با گفتمان فمينيسم تحليل كند.سابقة زنان در مبار و بي
بندي  كه مالحظه شد، با تكيه بر امكانات مفهومي روش تحليل گفتمان، در هر صورت چنان

ها، قضايا، مباني نظري و  ، استداللها زارهگ گفتماني، توليدكنندگان، محتوا و مخاطبان اين
، شيوة دگرسازي و نحوة برخورد آنها، مباني مشروعيت سياسي ها رهگزاامكانات توليد و انتشار 

ي جنسيتي و ها ينابرابربا ديگري، تحت مطالعه و تحليل قرار گرفت و روشن شد كه با وجود 
موقعيت فروتر زن در خانواده و اجتماع، با توجه به اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه، 

ي از حكومت، در دوران پهلوي، و دايرة بسيار محدود و عدم استقالل گفتمان فمينيست
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به موقعيت مسلط دست  ها گفتمانمخاطبان آن، گفتمان فمينيستي نتوانست در رقابت با ديگر 
  يابد.

است، افزايش تعداد زنان در زمينة اشتغال و  كه قوپرانلو نيز اشاره كرده بيان ديگر، چنان به
معناي سلطة  گاه به ي دولتي، هيچها تيريمديع علمي و ي رفها گاهيجايابي به  تحصيل و دست

، ها تيموقعبخشي به زنان در  است، اما در زمينة آگاهي (هژموني) فمينيسم غربي در ايران نبوده
است. اين درحالي است كه نگرش غالب بر گفتمان  و برابري آنان با مردان اثرگذار بوده ها ييتوانا

فمينيسم ـ  اي ليبرال وفاداري چنداني به مبادي فكري و انديشهمدرنيزاسيون در دوران پهلوي، 
  دهد. هاي زنان در اين دوره، نشان نمي ترين جريان اثرگذار بر فعاليت منزلة مهم به

، كه خودكامگي حكومت را مانع تحقق آزادي و برابري ونيزاسيمدرنمخاطبان گفتمان 
راه چاره را  كه يگانه شدند يمي معترض حكومت ها گروهتدريج، جذب  ، بهدنديد يمسياسي 

. اغلب زنان دانستند يمآزاد و مبارزه براي سرنگوني سلطنت و جايگزيني حكومتي دموكراتيك 
كردة مذهبي نيز  گروه قرار داشتند. گروه ديگري از زنان تحصيل كردة سكوالر در اين تحصيل

ذهبي، آماج انتقاد شديد قرار دادند و بودند كه عملكرد حكومت را، چه ازنظر سياسي و چه م
نظر از  ي زنان، صرفها گروهخواهان استقرار حكومتي دموكراتيك و اسالمي بودند. هريك از اين 

را دربرابر  آنها ماًيمستقكه  كردند يمشان، هدف مشتركي را دنبال  ي سياسي و مذهبيها شيگرا
  .داد يمگفتمان فمينيستي مدافع و وابسته به حكومت قرار 

لحاظ نظري، براي نقد هردو گفتمان سنتي و  بنابراين، گفتمان انقالب اسالمي، به
كردن عامل تحقق  لحاظ عملي، با وابسته و مستبد معرفي كرد، اما به مدرنيزاسيون تالش مي

سو، و تالش براي جذب گفتمان سنتي  گفتمان مدرنيزاسيون در ايران، يعني رژيم پهلوي، ازيك
گفتمان، ازسوي ديگر، روشي متفاوت را نسبت به  در نحوة استفاده از امكانات اين و ايجاد تحول
گرفت. براساس چنين رويكردي، گفتمان انقالب اسالمي، دركنار جذب زناني كه از   آنها درپيش

هاي ناسيوناليستي,  اعم از حاميان ايدئولوژي مشي استبدادي حاكم بر رژيم ناراضي بودند ـ
هاي ديگري از زنان را نيز جذب  ـ توانست گروه ركسيستي، و حتي فمينيستيليبراليستي، ما

كند كه مخالف فرآيند سكوالريزاسيون در جامعه بودند. درواقع، پيوندزدن مشكالت و 
هاي زنان با مشكالت و مسائل مطرح در جامعه و معرفي انقالب عليه نظام حاكم  نارضايتي

سائل جامعه، ازجمله مسائل زنان، اقدامي بود كه گفتمان حل ممكن براي م راه مثابة يگانه به
هاي كثيري از زنان براي مشاركت در فرآيند  انقالب اسالمي ازطريق آن موفق به جذب گروه

  انقالب شد.
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 تالشمرهون عوامل ذيل بود:  انقالبي ةدر مبارز زنان ةمشاركت گستردبنابر آنچه گفته شد، 
؛ انتشار روزنامه و ها انجمنها، تشكيل  در تأسيس مدرسهروشنفكر و برخي زنان  يها گروه
جامعه دربارة نقش و حقوق زنان از دوران قبل از مشروطه و  بهدادن  هايي براي آگاهي مجله

اعطاي حق  ؛رشد نسبتاً چشمگير سطح آموزش و اشتغال زناني بعد؛ ها سالتداوم اين روند در 
تخصصي مدافع  يها وجود سازمان ؛وراي ملي و سناحضور نمايندگاني در مجلس ش ؛ي به آنهاأر

دوران پهلوي زنان دربرابر پدرساالري  از منظور حمايت بازنگري در برخي قوانين به ؛حقوق زنان
نه ، آنچه جنبش فمينيستي مدافع آن بود بامتفاوت  ييهم با سيما آن ها، تالش دوم. همة اين

بلكه مرهون توانايي گفتمان انقالب اسالمي در نقد و واسازي ديگر  ،فمينيستي يها آرمان ةبرپاي
 ران،اي ةاجتماعي و فرهنگي جامع، الگويي متناسب با مقتضيات سياسي ةالگوهاي زنانگي و ارائ

ازسوي ديگر  دن تحقق وضعيت آرماني به واژگوني نظام سياسي حاكمكر مشروطسو، و  ازيك
  .بود
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