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  و برساخت هويت زنانه در انقالب اسالمي) ره(امام خميني
  چگونگي واسازي گفتمان پهلوي دوم و هژموني معنايي

  )ره(امام خميني
  3نكو ، معصومه سادات علوي*2، اميرعلي تفرشي1مسعود كوثري

  چكيده
ايـن انقـالب   . سـت  عنوان ظهور و بروز يك تحول گفتماني در جامعة ايران قابل شناسـايي ا  انقالب اسالمي ايران به

هـاي جهـاني نيـز     گفتمان گر تحولي گفتماني و معنايي بود، بلكه در چارچوب تنها در وضعيت جامعة ايران بيان نه
گونه است كه فوكو نيز از اين انقالب  توانست ايجاد يك پيوند نشانه و معناي جديدي را به منصة ظهور گذارد؛ بدين

هاي اين تحول گفتماني،  پژوهش حاضر در راستاي شناخت مشخصه. برد نام مي» روح روح يك جهان بي«منزلة   به
با توجه به . گذار انقالب اسالمي، اقدام كرده است ، بنيان)ره(آن، يعني امام خمينيپرداز  به مطالعة مؤثرترين نظريه

مناقشة گفتمـاني، يعنـي نظـم گفتمـاني      هاي پر لزوم ايجاد حدود و ثغور براي مطالعة تحليل گفتمان، يكي از نظم
هاي انتزاعـي   نگر و ايجاد نقشه در ادامه، با توجه به ديد كالن. هويت زنانه، براي مطالعه در اين گفتمان انتخاب شد

هاي گفتماني، توسط رويكرد الكال و موف، اين نظريه و روش بـراي تحليـل گفتمـان سـخنان امـام       بندي از مفصل
ست و با  ا» حفظ عفت و دينداري«آمده، دال مركزي اين گفتمان  دست هاي به طبق يافته. انتخاب شد) ره(خميني

فعاليت «شده در دنياي غرب، مانند  هاي هژمونيك هاي اين گفتمان با گفتمان دالايِ بعضي از  وجود همسانيِ نشانه
در ايـن گفتمـان تعريـف    » حفظ عفت و دينـداري «ها نيز در حول محوريت  ، اما همين دال»آزادي«و » اجتماعي

زاعي آشـكار بـا   اين گفتمان، كه در ن. شود ها خلق مي هاي رقيب از آن شود و معنايي ديگر و متفاوت با گفتمان مي
گفتمـانِ امـام   . پردازد شكل جدي به واسازي گفتمان متخاصم خود مي  كند، به گفتمان پهلوي دوم ظهور پيدا مي

و بـاالخص   »فحشـا  موافقـت بـا  « ،»زنـان  بـودن  شيء به قائل« ،»بودن خارجي«، گفتمان پهلوي را با )ره(خميني
معتقد است گفتمان پهلوي با  كند و ، معرفي مي»ه قرار دادهعفت و دينداري زن را در حاشي«عنوان گفتماني كه  به

 ،»زنـان  بـراي  احتـرام « ،»آزادي زنـان  از طرفـداري « ،»پيشـرفت  و ترقـي  حركت به سوي«طرح شعارهايي چون 
  .تالش دارد زنان را سوژة گفتمان خود كند »بودن مدار تمدن« و »مردان و زنان برابري«

  كليدواژگان
 .اسالمي، تحليل گفتمان، الكال و موف، هويت زنانهامام خميني، انقالب 
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  مقدمه و طرح مسئله
كردن پيونـدهاي نشـانه و معنـاييِ خـود      ها همواره در پي نزاع بر سر تثبيت و هژمونيك گفتمان
شود و موفق به بست  هاي گفتماني مختلف، يك گفتمان پيروز مي در نظم  در ميانة نزاع. هستند

سـت كـه هژمـونيِ معنـاي قبلـي بـه حاشـيه         اي ا واقع لحظه اين در. ودش موقت معنايي خود مي
جديـد آغـاز    ها نسـبت بـه ايـن بسـت موقـت       محض اين بست، واسازي ديگر گفتمان به. رود مي
در اين پژوهش بنا داريم در هريك از ايـن  . كند جايي كه مقاومت ظهور مي شود؛ يعني همان مي

فتمان پهلوي دوم در نظم گفتماني هويت زنانه، توسط ها درگير شويم و لحظة واسازي گ ساحت
) ره(و در بستر انقالب اسالميِ ايران، و در ادامـه، تـالش امـام خمينـي    ) ره(گفتمان امام خميني

  .براي بست و انسداد گفتمان خود در اين نظم گفتماني را درك كنيم
ايـن نـزاع، و اينكـه    اين فهم لحظة واسازي و بست، عالوه بر درك فراينـدهاي گفتمـاني در   

هـا و   هـا، دال  چگونه ميان دو گفتمان نزاع انجام گرفتـه اسـت و هـر گفتمـان بـا چـه اپيسـتمه       
است، به ما در فهـم    رقيب داشته معنايي خود و بازنمايي گفتمان  هايي سعي در تثبيت  استراتژي

 يافتــه خــود اهميــت بســياري در ايــن. كنــد شــدة زمــان حــال كمــك مـي  گفتمـان هژمونيــك 
ايجاد واسازي و به چـالش    هايي دارد كه در حال حاضر در پي گفتمان  گفتماني، ناظر به مطالعات

  .اند شدة جمهوري اسالمي  انگاشته كشيدن مفروضات بديهي
شناسي  كردن خألهاي گفتمان گويد، پر از ديگر مسائل مهمي كه اين پژوهش بدان پاسخ مي

هـاي گفتمـاني    گفتمان الزم است دركي از هويـت   لهر محقق تحلي. ست در مطالعات پژوهشي ا
كـه در حـال حاضـر بـه نظـم گفتمـاني و       ) تـاريخي (هاي پيشيني  گفتمان. 1مختلف، همچون 
هـاي   گفتمـان . 2يـا   1انـد  هاي حال حاضر تبـديل شـده   براي گفتمان) اپيستمه(معرفت بنيادين 

طور در سطح اهميـت   و همين. 3ند، ا شده حسب نزاع گفتماني به حاشيه رانده  ناپذير كه به رؤيت
محقـق تحليـل گفتمـان بايـد دركـي از      . هاي حاضر در نزاع گفتماني داشته باشد ديگر، گفتمان
معنـاييِ جامعـة خـود،     باشد، تا بتواند با شـناختي پيرامـون تطـورات     هايي داشته چنين گفتمان

گفتمـاني، بتوانـد ارتبـاطي     ارجاعـات هاي حال حاضر را درك كند و برحسـب   هاي گفتمان ريشه
مسـائل   با توجه بـه  . حاضر جامعه برقرار كند هاي حال  ساخته و گفتمان هاي پيش گفتمان ميان 

شناسي و همچنين درك لحظة واسـازي و   كردن اين خأل گفتمان حاضر براي پر يادشده، پژوهش
نانه و همچنين فهم گفتمـان  ز ايران در حوزة هويت  اسالمي انقالب گفتماني در مقطع گسترش 

  .پردازد مي) ره(ها و بيانات امام خميني مطالعة سخنراني گفتماني، به خميني در اين نظم  امام 
اساس لـزوم تحديـد گفتمـاني     شايان ذكر است، انتخاب نظم گفتمانيِ هويت مطلوب زنانه بر

                                                        
ريشه  منزلة ها، به تحليل پژوهش مورد ةپديد جغرافيايي زماني موقعيت ست كه در ا تاريخي هاي منظور گفتمان .1

 .ها هستند و معانيِ نهانيِ آن گفتمان
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. شـده اسـت    امدر پـژوهش انجـ   شده كردن حد و مرزهاي گفتمان مطالعه در پژوهش و مشخص
اين نظم گفتماني . بررسي است هاي مهم قابل  يكي از حوزه» هويت مطلوب زنانه«نظم گفتماني 

  .است حوزه آن در خود معاني تثبيت در ها گفتمان از بسياري مناقشة محل

  مرور تجربي
 يسياسـ  جامعة در زنان يابي قدرت در عفاف تأثير مطالعة به تحقيقي در11[ديگران  و قاسمي
 عصـر  در زن خمينـي،  امـام  ديـدگاه  دارنـد از  مي اظهار مقاله اين گران پژوهش. اند پرداخته ايران
 را اسـالم  فرهنگـي  مكتـب  و شده) س(فاطمه تابع زنان انقالب از بعد اما بوده، مانند شيء پهلوي
 را خـود  مقام حدودي تا و شده جامعه در فعال عضوي زن اسالم نهضت بركت به و اند داده رواج
 كـه  دهـد  مـي  نشان توصيفي انجام شده است، ـ تحليلي روش با كه پژوهش مذكور، .است يافته
 عفـاف  حفـظ  با زنان بلكه نيست، اجتماع در حضورشان براي مانعي تنها نه بانوان حجاب و عفاف

 ،)ره(خمينـي  امـام  ويـژه  ديـن، بـه   بزرگان سيرة از گيري بهره و ديني هاي آموزه به پايبندي با و
  .كنند مي ايفا نقش اسالمي انقالب رشد به رو جريان در تأثيرگذار عنصري عنوان به

 يك عنوان به جنسيت كه دهند نشان دارند تالش ديگر پژوهشي در19[صادقي  و قمصري
 هـاي  گفتمـان  از متفاوت اي گونه به) ره(خميني امام كالمي سرماية در چگونه گفتماني برساختة

/ زنانـه  هـاي  هويـت  كننـدة  تعيين و مألوف مرزهاي انقالب، از پيش دوران مدرنيزاسيون و سنتي
 پيونـد  در) ره(خميني امام كالم در زن كه دريافتند ها آن. است كرده متحول يا تثبيت را مردانه

 تكليـف  حتـي  و حـق  شـجاعت،  برابـري،  آزادي، انسـانيت،  اسـالمي،  هاي ارزش چون مقوالتي با
 اي سـوژه  عنوان به مدرن، و سنتي معنايي نظام دو برخالف... و خود سرنوشت تعيين در مشاركت

 در نـه  و مـرد  كنـار  در بلكـه  مقابـل،  در نـه  .اسـت  شده  ساخته مسئول و گر انتخاب آگاه، فعال،
 و سـاخت  وظيفـة  دار عهده سياسي و اجتماعي فردي، زندگي شئون همة در كه خاص، اي عرصه

  .شود مي معرفي آن الهي هاي ارزش و اسالم بر مبتني سياسي نظم از حفاظت
 پيامـدهاي  و پرداختـه  ايـران  در دينـي  حكومـت  و زنـان  مسـئلة  به اي مقاله در10[فوزي 

. اسـت  كـرده  بررسي را ايران در زنان اجتماعي ـ سياسي جايگاه مورد در اسالمي انقالب گفتمان
 گفتمـان  ايـران،  در مشـروطه  انقـالب  و بيستم قرن آستانة كه در كند مي تحليل گونه اين فوزي

 حكومـت  دوران در گفتمـان  ايـن . شـد  مطـرح  مدرنيسم از تأثيرپذيري با زنان مورد در جديدي
 نظـري  مبـاني  چـارچوب  در و شـد  مـي  محسوب زنان مطالعات عرصة در مسلط گفتمان پهلوي،

 اسـالمي،  انقالب آستانة در. پرداخت اجتماعي مختلف هاي عرصه در زنان جايگاه تعريف به خود
 را آن تـوان  مي كه گرفت قرار قدرت موضع در و شد مطرح زنان در مورد ديگري جديد گفتمان
 رويكـرد  كرد تالش مدرن شبه و سنتي گفتمان نقد با گفتمان اين. ناميد اسالمي انقالب گفتمان
 دهـد  مـي  پاسخ سؤال اين به نهايت در مقاله اين. كند مطرح ايران در زن به نگاه نوع در جديدي

  چيست؟ زنان در مورد اسالمي انقالب گفتمان محتواي و ها ويژگي كه

 [ 

[ 

[ 

حضرت  
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 اظهـار  ،»زنـان  مورد در) ره(امام خميني گفتمان بررسي« عنوان با پژوهشي در12[كديور 
 بـا  متناسب مشخص، زمانيِ مقطع چهار دربارة زنان، در) ره(امام خميني هاي ديدگاه كه دارد مي

 اوج در كه اول، مقطع دو در. است شده تغيير و تحول دچار جامعه روز شرايط و موقعيت منطق
 حـوزة  و جامعـه  در زنـان  سـوي  از مشـاركتي  و حضـور  نوع هر با امام است، پهلوي رژيم اقتدار

 دو در ايشـان  .انـد  كـرده  مخالفـت  است، مترتب زنان حضور بر كه هايي مفسده دليل به سياسي
 اسـت،  اسـالمي  جمهوري نظام تثبيت اول دهة و انقالبي هاي حركت آستانة در بعدي، كه مقطع
 ايـن  داليـل  بـه  ادامه، در. اند بوده جامعه اجتماعي ـ سياسي عرصة در زنان حضور مروج و مشوق
  .شده است  پرداخته مختلف مقاطع در ديدگاه تحول

 راديكـال،  فمنيسـم  و خمينـي  امام نگرش تطبيقي شناسي گونه در پژوهشي، به5[ رحمتي
 زن، كرامـت  از دفـاع  مـورد  در كه است آن تحقيق اين فرضية. است پرداخته زن كرامت باب در

 راديكـال  فمنيسم خوانش در فمنيستي نگرش به نسبت خميني، امام خوانش در اسالمي نگرش
 امـام  هـاي  ديـدگاه  ايـن مقالـه،   در. اسـت  برخـوردار  بيشـتري  پذيري دفاع و برجستگي از غربي،

 برتـري  داليل تطبيقي، بررسي يك از پس گاه آن معرفي، زنان دربارة راديكال فمنيسم و خميني
  .شده است  بيان امام نگرش

  چارچوب نظري و روشي
گراي اجتماعي است كه در مكتب فكـري   تحليل گفتمان يك رويكرد پساساختارگرايي و ساخت

ها براي تبيين و تشـريح   ايدهاي از  مدرن، كه شامل مجموعه تئوري پست. مدرن ريشه دارد پست
كردن افراد دربـارة   هاي معمول فكر زدن روش منظور تخريب و برهم وضعيت امور جامعه است، به
توان گفت كه تحليل گفتمـان يـك    بنابراين، مي. شده است ها ارائه  نحوة تفسير معاني و واقعيت

گرايـي اجتمـاعي    اختشناسـي پساسـاختارگرايي و سـ    اي است كه در شـناخت  رشته رويكرد بين
  ].169، ص 4[ريشه دارد 

ايـن دو متفكـر   . هاي رايج در تحليل گفتمان است نظرية گفتمان الكال و موف، يكي از روش
، 3[انـد   پسامدرنيسـت سوسياليسـت ناميـده    را پساماركسيست، پساسـاختارگرا و برخـي ديگـر   

هــاي  كني نظريــهالكــال و مــوف از طريــق بــازخواني و ساختارشــ]. 134ـــ133، ص14؛ 183ص
متفكراني چون ماركس، گرامشي، آلتوسر، فوكو، دريدا، الكان، سوسور و ديگران، نظرية گفتمـان  

) 1985( سياست راديكال دموكراسـي  يسو  به :يتهژموني و راهبرد سوسياليسخود را در كتاب 
دها بـه  اي از فراينـ  اساس اين نظريه، كل حـوزة اجتمـاعي شـبكه    بر]. 183، ص 3[اند  شكل داده
رشـد ايـن نظريـه، تحـت تـأثير      ]. 54، ص 22[شـود   آيد كه معنا درون آن خلـق مـي   شمار مي

هاي هرمنوتيك، نظرية انتقـادي و پساسـاختارگرايي در دهـة     و نظريه 1970چرخش زبانيِ دهة 
  ].2، ص 17[قرار داشته است  1970و  1960

[ 

[ 
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ابتداً اگر بخواهيم از كل به جـزء  . روييم ما در مواجهه با هر گفتمان با چند مفهوم اصلي روبه
هـا   نشـانه اين . ها در آن حضور دارند وارد شويم، با ميدان گفتمان مواجهيم؛ جايي كه همة نشانه

... ، دال مركـزي و )لحظه يا بست(، دال پيرامونيِ گفتمان )عنصر(انواع مختلفي دارند؛ دال شناور 
هـاي مختلفـي كـه در داخـل ميـدان       گفتمـان . هاي شناور دچار چندگانگي معنـا هسـتند   دال. 

هـا را در   هاي شناور بكاهند و آن معناييِ دال كنند از ابهام و چند گفتمان حضور دارند، تالش مي
تواننـد رابطـة    بنـدي مـي   واسطة اين مفصل بندي كنند و به مفصل» لحظه«صورت  داخل خود به 

  .برقرارشده ميان دال و مدلول را تثبيت كنند
تـرين   مهـم . شده در يك گفتمان ارزش برابر ندارند بندي هاي مفصل يان، همة نشانهدر اين م

گاه يا دال مركزي يا دال برتر اسـت كـه هسـتة مركـزي منظومـة گفتمـاني را        ها گره اين نشانه
گيرنـد و جاذبـة ايـن هسـته سـاير       ها در اطراف اين نشانه نظم مـي  ساير نشانه. دهد تشكيل مي

 ].47ـ46، ص 1[دارد  ها را در قلمرو جاذبة معنايي خود نگه مي كند و آن ها را جذب مي نشانه
دهند كـه مبنـاي توليـد هـر      گونه توضيح مي الكال و موف در رابطه با دال مركزي، خود اين

هـا و   منظـور توقـف جريـان تفـاوت     گـونگي بـه    كردنِ حوزة گفتمان گفتماني تالش براي مسلط
يـا  (نقاط گفتمانيِ مرجح اين تثبيت نسبي را نقطة مركـزي   ما. نهايت ساخت يك مركز است در

نقـاط  ( 2هاي نسبي از طريـق مفهـوم نقـاط شـرحي     بر اين تثبيت 1الكان. ناميم مي) دال مركزي
گـرا را تثبيـت    هاي مرجحـي كـه معنـاي يـك زنجيـرة داللـت       ديگر، دال بيان يا به  )دهنده شرح
بينـي را   كند كـه پـيش   گر مواضعي ايجاد مي ة داللتاين مرز زاياييِ زنجير. كند، اصرار داشت مي

  ].184ـ183، ص16[كند  ممكن مي
ها اساسـاً در   گفتمان. ناممكن است 4و غيريت 3فهم نظرية گفتمان بدون فهم مفاهيم ضديت

يـابي يـك گفتمـان صـرفاً در تعـارض بـا        هويـت . گيرنـد  ضديت و تفاوت با يكـديگر شـكل مـي   
. ها منوط و مشروط به وجـود غيـر اسـت    هويت همة گفتمان. استپذير  هاي ديگر امكان گفتمان

بـه نظـر    ].347، ص 13[كننـد   سـازي مـي   هـا همـواره در برابـر خـود غيريـت      رو، گفتمان اين از
توان در راستاي يك هژموني موقت درك كرد كه به همراه خـود،   موف، هر اجماعي را مي شنتال

   ].84، ص18[» نوعي طرد و حذف ديگران را در پي دارد«
  :سازيِ اجتماعي از سه جهت براي نظرية گفتمان اهميت دارد از نظر هوارث، غيريت

اسـت  » چيـزي ديگـر  «يا » دشمن«كه همواره شامل توليد  سازانه اي غيريت خلق رابطه: اوالً
  كه اين مسئله براي تأسيس مرزهاي سياسي اهميتي بسزا دارد؛

و تثبيـت مرزهـاي سياسـي، بـراي تثبيـت جزئـيِ هويـت         سازانه تشكيل روابط غيريت: ثانياً
  هاي گفتماني و عامالن اجتماعي اهميتي اساسي دارد؛ تشكل

                                                        
1. Jacques Lacan 
2. points de caption 
3. Antagonism 
4. Otherness 
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الوقـوع بـودن هويـت     دادن محتمـل  مثال خوبي است براي نشـان  سازي آزمودن غيريت: ثالثاً
 ].165، ص21[

شـود،   مـي  تر توضيح داده شد، نظم گفتماني كه در اين پژوهش مطالعـه  طور كه پيش همان
توان در دو رويكرد مدرن و پسـامدرن   هاي هويت را مي نظريه. است» هويت زنانه«نظم گفتماني 

يلة عوامـل از قبـل موجـود طبيعـي، روانـي يـا       وس  بهدر رويكرد مدرن، تعريف هويت . جاي داد
كـه  شناسـان   هاي جامعه نظريه: ها شامل دو مقولة كلي است اين نظريه. گيرد اجتماعي انجام مي

گرايـان   ديـدگاه تعامـل  . شـود  ها هويت ساخته و پرداختة زمان و مكان دانسته مـي  در اين نظريه
هــاي  در نظريــه. شناســاني چــون گيــدنز در ايــن مقولــه جــاي دارد نمــادين و ديــدگاه جامعــه

هـاي   شناسان اجتماعي فرايندهاي رواني شخص نقشي ضروري در ساخت و پرداخت هويت روان
اين ديدگاه عمدتاً با ديدگاه شناخت اجتماعي همپوشي ). 1996گرگن (كنند  اجتماعي بازي مي

گيري و تعريف هويت به دور از دخالـت   در رويكرد پسامدرن، اين باور وجود دارد كه شكل. دارد
اين رويكرد، كه با نظريـة  . گيرد هرگونه عامل از قبل موجود طبيعي، رواني يا اجتماعي انجام مي

  ].137، ص6[شناسي و معناشناسي است  شود، عمدتاً متأثر از ادبيات، زبان يگفتماني شناخته م
در رابطه با مناقشات هويت زنانه بايد گفـت، سـاختار سـنتي خـانوادة پدرسـاالر، كـه وجـه        

هاي اخير قرن بيستم بر اثـر   شدة مردان در واحد خانواده است، از دهه مشخصة آن اقتدار نهادي
هـاي وسـيع در    دگرگـوني . آگاهي زنان رو به دگرگوني گذاشته اسـت افزايش اشتغال، آموزش و 

هـاي تكنولوژيـك در    اقتصاد و افزايش مشاركت زنان در بازار كار و مشـاغل درآمـدزا، دگرگـوني   
هـاي فمنيسـتي    ويـژه جنـبش   شناسي، داروسازي و پزشكي، كنترل بيشتر فرزندزايي و به زيست
در فرهنگ جهاني سبب شده صداي زنان در بيشتر نقاط ها  هاي اخير و انتشار سريع انديشه دهه

هـاي زنـان رخ    ويژه تحوالتي كه در ساختار خانواده و نقـش  اين تحوالت، به. جهان گسترده شود
تعامـل تغييـرات   . داده، زمينة دگرگوني شخصيت و هويت اجتماعي زنان را فـراهم كـرده اسـت    

هـا،   سـاز بازانديشـي در ارزش   ن، زمينـه هـاي اجتمـاعي زنـا    نهادي و ساختاري يادشده و نهضت
هـايي،   بر اثر چنين دگرگوني. هاي شخصي و اجتماعي آنان شده است ها و درنهايت هويت آرمان

تـوجهي داشـته اسـت و بـر اثـر       نقش زنان در نهاد خانواده و نهادهاي شـغلي تغييـرات درخـور    
ها، چـه در عرصـة    ز جانب آنهايي ا هاي جديد و آگاهي زنان، مقاومت ها و نگرش پيدايش ارزش

گرفته كه اگرچه  صورت مبارزات فرهنگي شكل  هاي مختلف اجتماعي، به خانواده و چه در عرصه
ها را از  هاي اجتماعي جديد زنان است، تثبيت اين هويت هستة اصلي آن حاصل جايگاه و هويت

چنـين تحـوالت    ].137ـ135، ص 6[طريق شناسايي و تأييد ديگران هدف خود قرار داده است 
گـرا در آن، بـه نسـبت     هـاي مـدرن   اي در نظم گفتمانيِ هويت زنانه و استيالي گفتمان گسترده
اي در  بودنِ اين نظم گفتماني اسـت، اهميـت مطالعـه    مناقشه گرا، كه بيانگر پر هاي سنت گفتمان

گـونگي  درك چ. كنـد  چنـدان مـي   باب تحوالت هويت زنانه در مقطعي مهم از تاريخ ايـران را دو 
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كـردن   و تـالش بـراي هژمونيـك   ) ره(واسازي گفتمان رسميِ پهلـوي دوم توسـط امـام خمينـي    
  .ست كه پژوهش حاضر در پي آن است هاي جديد در داخل اين نظم گفتماني، فعاليتي ا بست

اسـاس نظريـة پساسـاختارگرايي الكـال و مـوف، بـا        كردنِ تحليل بر در رابطه با نحوة منطبق
شناسي كه پـژوهش حاضـر آن را    ، بايد گفت كه در نوع معرفت)ره(ام خمينيمطالعة گفتمان ام

منزلـة گفتمـاني كـه درصـدد      بـه ) ره(مبناي مطالعة خود قرار داده است، سخنان امـام خمينـي  
ايــن در حــالي اســت كــه بــا توجــه بــه . شــود كــردن معــاني خــود اســت، درك مــي هژمونيــك

 و انحصـاري  روابط بلكه نيست، صادق همواره امعن بودن شناسي پژوهشِ حاضر، قراردادي معرفت
 بـه  عموماً هايي اما چنين نشانه دارد؛ وجود نيز اصيل معاني همچنين و معناها نشانة ميان واقعي
گردد  هم در وضعيت متون اوليه و اصيل، و فارغ از تفسير برمي  اسالمي، آن شناسي معرفت حوزة

  .درگير رويكرد گفتماني بكند تواند فهم را و هرگونه برداشت وراي آن مي
 نظريـه،  مثابة به هم و گيرند مي نظر در روش مثابة به هم را گفتمان تحليل هاي نظريه عمدتاً

از هـم   توان اين دو را ندارد و نمي وجود گفتمان تحليل در دو اين بين روشني چندان تفكيك و
گيـرد،   مبنـاي تحليـل قـرار مـي    منزلة نظريـة   حقيقت، همان مفاهيمي كه به در ].26[ جدا كرد

بـه ايـن معنـا كـه آن     . شـود  هـاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي     هايي براي تحليل كنش مثابة روش به
هـاي   فـرض  هـاي مبتنـي بـر پـيش     بـاألخص پـژوهش  (هـا   طور معمولِ پژوهش ـ به چارچوبي كه
بـه نتيجـه   هاي مختلف براي رسـيدن   مبناي آن از روش دهد و بر ـ نظريه به ما مي )ساختارگرايي
شود و ما از همان مفاهيم نظريه بـراي دسـتيابي    شود، در نظرية گفتمان شكسته مي استفاده مي

گر بايد با ابتكار عمـل شخصـيِ خـود و اسـتفاده از      در اينجا پژوهش. كنيم به نتيجه استفاده مي
  .شود، به نتيجه دست پيدا كند عنوان روش هم استفاده مي مفاهيم نظريه، كه بعضاً به

كند؛ درواقع، بـراي تحليـل    اين مسئله باألخص در نظرية گفتمان الكال و موف نمود پيدا مي
مبتني بر اين نظرية روش، محقق بايد درك جدي و عميق بـه موضـوع داشـته باشـد تـا بتوانـد       

ايـن در حـالي اسـت كـه     . هاي آن را كشـف كنـد   هاي گفتماني را درك كند و دال بندي صورت
، مزيـد  ]23[هـاي بسـياري همچـون؛ ادي     ليل گفتمان كه مبناي پـژوهش رويكردهاي ديگر تح

گـران   اند، مانند رويكـرد تحليـل   بوده... و] 83[و ووداك ] 27[، پِلدـ الهانان ]25[ ، نيكلَندر]24[
تري براي تحليل دارند كه تا حدي از  چارچوب مشخص...) دايك و فركالف، ون(انتقادي گفتمان 

  .كاهد مي ابتكار عمل توسط محقق
شكل   گيري به گيري ضرورتي ندارد و نمونه بودن در نمونه در تحليل گفتمان، رعايت تصادفي

گيـري، محقـق بايـد از     واقـع، در ايـن روش از نمونـه    در. گيـرد  غيرتصادفي هدفمنـد انجـام مـي   
رين هايي را برگزيند كه با هدف مورد نظـر وي بيشـت   اي كه در اختيار دارد تعمداً نمونه مجموعه

شـكل ذهنـي     گيـري را بـه   گـر واحـدهاي نمونـه    پژوهش ].106، ص2[سازگاري را داشته باشد 
ذهنيـت داور اسـت كـه    . اي كه معرف جمعيت باشد گزينش كنـد  كند نمونه انتخاب و سعي مي
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تـوان   كند و به لحـاظ اينكـه نمـي    گيري را براي نمونه معين مي احتمال انتخاب يك واحد نمونه
اي معـرف تعيـين كـرد،     گيري براي نمونـه  ان مختلف را در انتخاب واحد نمونهعلت قضاوت داور

معيار انتخاب  ].264، ص9[گيري غيرممكن است  بنابراين تعيين احتمال انتخاب هر واحد نمونه
ها در اين روش، نظر شخصي محقق است كه البته اين نظر بر تجـارب قبلـي وي و هـدف     نمونه

  ].106، ص2[پژوهش استوار است 
مجموعـه  «افـزار   شدة گفتمان امام خميني، به نـرم  هاي بديهي انگاشته براي استخراج فرضيه

) ره(شـدة امـام خمينـي    افزار رسميِ مرجـع كتـب تـأليف    عنوان نرم ، كه به»)ره(آثار امام خميني
وسـيله، مطالـب و عنـاوين     بـدين  . جو شدو جست» زن«افزار، واژة  در اين نرم. است، مراجعه شد

گـر   ، كه در آن به واژة زن اشاره شـده بـود، فهرسـت شـد و پـژوهش     )ره(اني امام خمينيسخنر
 زنانـه  هويـت  گيري نظري و ارتباط مطالب با موضوع تحقيـق، مطـالبي را كـه بـا     حسب نمونه به

شده، انتخاب كرده و بعد از دستيابي به سطحي از اشباع داده، دست بـه    داده تشخيص تر مرتبط
شده براي تحليـل،   هاي انتخاب شايان ذكر است نمونه. اين گفتمان زده است بنديِ ترسيم مفصل

ناميدــ  » وضعيت انقالبـي «توان آن را مقطع  ـ كه مي از مقطع قبل از انقالب تا اندكي پس از آن
شـده بـه مقطـع زمـانيِ پـس از انقـالب        هـاي مطالعـه   فقط دو مـتن از نمونـه  . اند شده  استخراج

و فهـم گفتمـان امـام    » اشـباعِ بيشـترِ داده  «ون نيز كاركرد دسترسـي بـه   گردد كه اين مت برمي
  .در يك وضعيت زمانيِ طولي را دارد) ره(خميني

 اي مسـئله  همـواره  در مورد بحث اعتبار و روايي تحليل گفتمان بايد گفت تحليـل گفتمـان  
 آوري جمـع  گفتمـان  تحليـل  طـول  در كـه  هايي داده مشخصاً با اينجا در ما. است بوده تفسيري

 هـاي  بحـث  بـه  وابسـته  آن هـاي  يافتـه  و تحقيق يك و پايايي اعتبار پس. اند، سروكار داريم شده
اسـت   وابسـته  بيـان  و نطق قدرت كيفيت به گفتمان تحليل اعتبار .دارد وجود كه است منطقي

  ].124، ص8[
 كمي تحقيقات در كه روايي و پايايي بر تأكيد جاي به  كيفي، تحقيقات شايان ذكر است، در

 پـژوهش  در مبنـا،  ايـن  بـر ]. 171ص ،20[ دارد كـاربرد  هم »اعتماد قابليت« مفهوم است، رايج
 كسـب  مسـير  بازيـابي « هـدف  كه با مداومي هاي و برگشت  رفت اساس بر اعتماد قابليت حاضر،

 حاضـر  پـژوهش  همچنـين،  ].112ــ 111، ص20[آيد  مي دست انجام گرفته است، به» اطالعات
  .دارد محتوايي روايي نيز صوري و روايي

  ها مطالعة يافته
در نظم گفتمانيِ هويت زنانه، ضروري است كه ) ره(پيش از ورود به تحليل گفتمان امام خميني

هاي مهم اين گفتمان، يعني گفتمان پهلوي دوم، نيز پرداخته شود و دركـي از   به يكي از ديگري
گفتمـان پهلـوي دوم در مقطعـي از    . دسـت آيـد  هاي گفتماني و روندهاي هژمونيك آن بـه   دال
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شود و در مقطعي ديگر و بعد از پيروزي  منزلة ديگريِ مستقر و حاكم شناخته مي  سخنان امام به
مـتن تحليلـي   . گيرد حاكم مورد توجه قرار مي كرده و غير منزلة ديگريِ سقوط  انقالب اسالمي، به
شـود كـه در بـاب     ارائه مـي ] 15[ري و تفرشي اساس پژوهش كوث شده است، بر كه در ذيل ارائه 

  . گفتمان رسميِ پهلوي دوم در حوزة هويت زنانه انجام گرفته است

  هاي مذهبي راني هويت گفتمان پهلوي دوم و حاشيه
 مهم اپيستمه سه از متأثر بسيار گفتماني هويت زنانه، در نظم پهلوي دوم رسمي گفتمان تعريف

 »بـودن  امروزي« و »عقالنيت« ،»آزادي«: است جغرافيايي زماني دورة آن در غرب شدة هژمونيك
. شـوند  مي تعريف آن واسطة به و اند »بودن مدرن« چون تري شده نهادينه معرفت تحت همگي كه

  .گيرند مي قرار »اجتماعي زن« با انحصاري پيوندي در نيز گفتماني هاي دال اين از هريك
 بـا  ايران در و فرانسه كبير انقالب با جهان در را خود مدرن تعريف آغاز آزادي، ايدة معرفتي

 اهـداف  واسـطة  بـه  ها سال طول در دال اين. يابد مي سياسي هاي آزادي عنوان به و مشروطه دورة
 مهـم  نقطـة  يك در و كرد بروز نيز اجتماعي و فرهنگي هاي حوزه به ها، حكومت مسلط گفتمانيِ
 شدــ  زده رقـم   اول پهلوي حكومت از سوي دي هفدهم تاريخ در نيزـ كه حجاب كشف تاريخي

 منزلـة  به ايراني زنان حجابي وسيله، بي اين به. كرد خودنمايي زنان آزادي دال بر مدلولي منزلة به
  .شد تعريف آزادي براي آنان حق

 همچنـين  شـود،  مـي  مطـرح  آميـز  خرافـه  نگاه مقابل در كه ،»بودن عقالني« گفتمانيِ معناي
 مطـرح  نيـز  »زدگـي  واپـس « آميـز  تخاصم تعريف با و گرا سنت نگاه مقابل در كه ،»بودن روز به«

 از نيـز  گفتمـاني  مهم هاي دال اين .شود مي استفاده شاه زمان در حاكم گفتمان توسط شود، مي
 و تجـددگرايي  تعريـف  بـه  بنـا . اند كرده كوچ دوره اين به تجددگرا گفتمان از كه ست هايي ا دال
 عنـوان  بـه  بـودن  دينـي  شعائر به پايبند و مذهبي جغرافيايي،  زماني موقعيت اين در بودن روز به

 مقابـلِ  در و تلقـي  مدرن دورة تكنولوژيك تحوالت مقابل در ماندگي عقب و گرايي سنت از جزئي
 نشـانة  منزلـة   بـه  نيز دال تجددگرايي كه است مشخص. شود مي تعريف عقالنيت و بودن امروزي
 پيونـد  را خود دال اين باآنچه  هر زماني چنين در و است مطرح مدرن دنياي اپيستمه از ديگري
  .شود مي معرفي مانده عقب نزند،

 ابـزار  ايـن  پـردازد،  مـي  سـازي  ديگـري  به خود هژمونيِ تثبيت براي كه دوم، پهلوي گفتمان
 مقابـل  در ديگـر  در جـايي  و دهـد  مـي  قـرار  حجاب كليت مقابل در در جايي را خود سازِ غيريت
گرفتـه   نظـر  در مخاطب سنخ دو هدف با سازي ديگري نوع دو اين رسد مي نظر به. چادر حجاب
 گفتمان براي ها آن كامل كردن سوژه تصور پهلوي رسمي گفتمان كه كساني نوع يك. است شده
شـود،   مـي  فـرض  حداقلي ها آن براي امكان اين كه كساني مقابل در و پروراند مي سر در را خود
 مـذهبي  هاي هويت از كه شود مي فرض كساني دوم ايدة مخاطب گفتماني، هاي ديگري حسب به
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دال  از اسـتفاده  تحقـق  از امكـان  حد تا دارد قصد اينجا در گفتمان واقع، در. گيرند مي سرچشمه
 هـاي  گفتمـان  از سـوي  خـالي  دال از اسـتفاده . كند جلوگيري رقيب هاي گفتمان از سوي خالي 

 يـا  »تـام  بـودنِ  غيرمـذهبي « دال و شـود  منجـر  خـودي  گفتمـان  واسازي به تواند مي متخاصم
  .كند جلب خود به را »حيا با مخالفت«

 مـورد  شـدت  بـه  كـه  هسـتند  هايي ايده »چادر حجاب« و »حجاب« شد، گفته كه طور همان
 هـاي  هويـت  ازجملـه  گفتمان، اين از سوي شده ذم هاي ايده از فارغ اما. گيرند مي قرار مذموميت
 و مـذهبي  هـاي  هويـت  گيرنـد،  مـي  قـرار  دوم پهلـوي  گفتمان منفي بازنمايي مورد كه گفتماني
 شـدند؛  مي مطرح سياه و سرخ ارتجاع منزلة به بيشتر دوره آن در ـ كه اند كمونيستي هاي گفتمان
 محـل  هـم  غربي گرايي هرزه گفتمان سازي متخاصم مسئلة. غربي گرايي هرزه گفتمان طور همين
 و حجـاب  دادن نشـان  مـذموم  و حجـاب  كشـف  تـرويج  درصـدد  دوم پهلوي گفتمان. است تأمل

 خوانـد؛  يفرامـ  اجتمـاعي  هـاي  فعاليـت  بـه  را وضعيت، زنـان  اين در. است چادر حجاب باألخص
 بندي، مفصل اين با. »كند مي جامعه وارد و بيدار را جمعيت نصف« تعبيرشان به كه هايي فعاليت

  .كند مي برقرار حجابي بي با انحصاري پيوند زنان اجتماعي حضور حقيقت در
 حـد  تـا  را خـود  دارد سـعي  استعاري، فضايي ايجاد پي دردوم  ي پهلو گفتمان حال، اين در
 مـذمت  مـورد  ـ مـذهبي  رويكردهاي حسب ـ به ايران جامعة در كه هايي گفتمان با پيوند از امكان
 »خـالي  دال« تعبيـري  بـه  هم باز و دهد نشان ها آن از متمايز را خود و كند جدا گيرند، مي قرار

 سـازي  ديگـري  بـه  اقـدام  پهلوي گفتمان تفاسير، اين به توجه با. ندهد رقيب هاي گفتمان دست
ـ  »است  غربي هاي گفتمان ميان در رويكردي« تعبيرشان به كند كه مي غربي گراي هرزه گفتمان

 بـا . اسـت  متفـاوت  غـرب  جهان در حاضر اصليِ جريان با گفتماني چنين تعبير اين در احتماالً و
 شـكل ... و اجتمـاعي  پيشـرفت  بـودن،  مـدرن  محوريت با عموماً غربي هاي گفتمان وضعيت، اين

 گونه اين كه گيرد؛ مي قرار آن هاي نشانه جزء هم بندوباري بي رويكردها بعضي در فقط و اند يافته
 بـا  ايرانـي  زنـان  ثانيـاً  نيست، رويكردي چنين دنبال به پهلوي گفتمان اوالً كه شود مي بازنمايي

حالي  در اين. كنند نمي پيدا گرايش ها آن سمت به دارند، كه اخالقي صفات و ها ويژگي به توجه
 تلقـي  ـ هرزگـي  ديگر عبارت ـ به برهنگي و نمايي اندام منزلة  به مذهبي هاي آنچه هويت ست كه ا

 زنـان  بـراي  حداقلي هاي لباس پوشيدن« ـ گذاري قالب و  نشانه بدون ـ و آن انضمام در و كنند مي
 مخالفـت  و گيرد مي قرار موردپسند گفتمان اين در است، »خانواده جز به  افرادي مقابل در حتي

  .شود مي تلقي »كردن پيچ پارچه« و »وسطايي قرون « رويكرد آن با
 را مـذهبي  هـاي  هويت و ماركسيستي گفتمان دوم، پهلوي گفتمان گفت توان مي درمجموع،

 كنـيم،  صـحبت  آن غلبـة  دربارة وجـه  بخواهيم اگر اما دهد؛ مي قرار سازي ديگري مورد شدت به
 سازي ديگري با است، آن پرچمدار شاه هاي سخنراني و روز زن مجلة كه گفتماني منازعات اغلب

 زنان هويت مختلف وجوه وضعيت، اين در. است مرتبط زنان هويت با آن پيوند واسازي و مذهب
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 اسـت،  خـورده  پيونـد  ـ ايـران  جامعة سنتيِ و پيشين گفتمانيِ هاي ريشه حسب ـ به مذهب با كه
  .ودش مي واسازي و ساختارشكني

  و واسازيِ گفتمان پهلوي دوم) ره(امام خميني
هاي گفتماني در حوزة هويـت مطلـوب زنانـه، كـه از      در اين بخش، سعي شده تا حد امكان ايده

امـام  «اين كار با استفاده از سخنان و بيانـات  . مطرح شده، شناسايي شود) ره(سوي امام خميني
گرفته در اين  هاي صورت تحليل. از انقالب انجام گرفته است» بعد«و » قبل«در دوران » خميني

شده است و طبيعتاً با توجه به اهداف پژوهش حاضر  بخش با محوريت هويت مطلوب زنانه انجام
  .اند هاي اصلي گفتماني بررسي شده ا ايدهتنه

هاي متمادي تا تحقق انقـالب،   عنوان رهبر حركت انقالبيِ مردم، در سال ، به)ره(امام خميني
سعي در واسازي و به چالش كشيدن گفتمان رسمي قبـل از انقـالب در نظـم گفتمـاني هويـت      

  .مطلوب زنانه داشته است

  1متن 
  :گويند مي 1343 فروردين 26 در تاريخ مردم مختلف اقشار جمع ايشان در سخنرانى خود در

 تـا  كـه  مردهـا  مگر شود؟ مى حاصل ترقى مجلس،] به[ فرستادن زن تا چهار با مگر
 مـا  ؟]كننـد  درسـت [ ترقـى  يتـان ها زن تـا  كردنـد  درسـت  شـما  براى ترقى بودند حاال
 كنيـد  تجربه بعد شما. نيست چيزى فساد جز مراكز اين در فرستادن را ها اين گوييم مى

 خودتان، خيال به بفرستيد، را ها اين ديگر، سال سى سال، بيست سال، ده از بعد ببينيد
 ايـن  بـا  نيسـتيم،  مخـالف  زنان ترقى با ما ديديد؟ ديگرى چيز فساد جز شما اگر ببينيد
  1. مخالفيم غلط كارهاى اين با مخالفيم، فحشا

ي شـده  ساختارشـكن در اين گفتار، يكي از الگوهاي داللتي گفتمان رسـمي قبـل از انقـالب    
را در » حقـوق برابـر  «و » آزادي«، »بـودن  امـروزي «هـايي چـون    حكومت پهلـوي دوم دال . است

بـه  ) ره(در اينجـا امـام خمينـي    ].15[قـرار داده بـود   » موفقيت و رشـد زنـان  «ارزي  زنجيرة هم
فعاليت اجتماعي زنان و فرستادن آنـان بـه   «را از » ترقي«خته و اخذ معناي واسازي اين امر پردا

، بـه امـر سياسـي بـدل     )شود؟ مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقي حاصل مي(» مجلس
از گفتمان تجدد را نيز،  اخذشدهنوان دال ع   به» پيشرفت«و » ترقي«در اين وضعيت . كرده است

هاي چيزي به نـام   بندي كرده و فقط زماني كه تعريف آن با مؤلفه در داخل گفتمان خود مفصل
                                                        

 قيـام  از تحليلى«: موضوع ،اعظم مسجد قم،: مكان ،1343 فروردين 26 ،مردم مختلف اقشار جمع در سخنرانى .1
 علمـا، : حضـار  ،زنـدان  از خمينى امام آزادى: مناسبت، »روحانيون و علما رسالت و دولت عملكرد خرداد، 15

  .)305 ص ،1  ج ،امام صحيفة(  مردم مختلف اقشار و دانشجويان بازاريان، ن،اروحاني



  1396 پاييز، 3، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   338

شودـ كه به نظر ايشـان   همراه مي) ما ترقي زنان مخالف نيستيم، با اين فحشا مخالفيم(» فحشا«
  .مخالفت ابراز شده است ـ داده است در زمان پهلوي رخ مي

  2متن 
 هفتگـى  ب، در مصـاحبه بـا مجلـة   ، فقط چند ماه قبل از انقال1357همچنين، در هجدهم آبان 

  :اند اسالمى در پاريس، گفته حكومت دربارة هلند نيوروو آمستردام
 بنـاى  در مـردان  بـا  فعال مشاركت تواند مى انسان يك عنوان به زن اسالمى، نظام در
 چنـين  به را خود دارد حق او نه. ء شى يك صورت به نه ولى باشد، داشته اسالمى جامعه
  1.بينديشند چنين او به كهدارند   حق مردان نه و دهد تنزل حدى

از گفتمان اسالم در رابطه بـا زن ارائـه   ) ره(بندي كه امام خميني در اين سخنراني نيز مفصل
جزئي از گفتمان اسالم تلقي شده است؛ امـا  » هاي اجتماعي يتفعالمشاركت زنان در «دهد،  مي

  .وارگي ء نه در همراهيِ آن با شي

  3متن 
 جمـع  در و در سـخنرانى ) 1357 آبـان  18(در همـان تـاريخ   ) ره(ري ديگر، امام خمينيدر گفتا
  :گويند از كشور در پاريس، مي خارج مقيم ايرانيان

 از اسـت  داده نجات را ها زن اسالم. باشند داشته رشد مرد و زن كه خواهد مى اسالم
 دانـد  مـى  خـدا  كرده، خدمت زن به اسالم كه قدرى آن. بود جاهليت در كه چيزهايى آن
 زن جاهليـت  در كه دانيد نمى شما. كرده خدمت زن به كه قدر آن نكرده؛ مرد خدمت به
 وقـت  آن. كننـد  مـى  بدتر جاهليت از دارند ها اين هم حاال. شده چه اسالم در و بوده چه
 ـ بايـد  زن! باشـد  لَعبـه  بايـد  زن كـه  فرمايـد  مـى  ايشان حاال كردند، مى اهميت بى ها آن

 دربـارة  ايشان اعتقاد. خورد برمى زن كرامت به كه حرفى همچو يك. باشد چه ـ دانم نمى
 زن خواهـد  مى اسالم! باشد طورى اين ـ بود كرده سوئى تعبير يك ـ بايد كه است اين زن
 را اساسـى  همة كارهاى مرد كه طورى همان ـ مثلِ زن خواهد مى اسالم. نباشد جورى اين
 كـه  خواهـد  مـى  دلشـان  آقـا  كـه  بشود چيزى يك زن اينكه نه اما بكند، هم زن كند مى

 جـورى  آن هـا  جـوان  بـا . بشـود  مخلوط بشود، چه مردم با و جامعه توى بيايد كرده بزَك
 را احتـرامش  و حيثيـت  را زن خواهـد  مـى . اسالم بگيرد خواهد مى جلو را ها اين! مخلوط
 هـا  ايـن . بيايـد  بيـرون  شـيئيت  ايـن  از كـه  بدهد زن به شخصيت خواهد مى كند؛ حفظ
 زن بـا . اسـالم  اسـت  مخالف را اين كنند؛ دست آن به دست اين از بفروشند، خواهند مى
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. ندارد اى سابقه همچو تاريخ در كه است كرده خدمتى زن به اسالم! اسالم؟ است مخالف
 مخـالف  زن بـا  اسـالم  داده، او بـه  شخصيت آورده برداشته لجنزارها توى از را زن اسالم
  1.است تبليغات ها اين! است؟

در نظر گرفته » هاي اجتماعي براي زن و برابر با مردان حضور در فعاليت«در اين گفتار، حق 
و » اخـتالط بـا مـردان   «. ها به تعريفي مشخص وضع شـده اسـت   اما اين نوع فعاليت. شده است

رفته اسـت و رعايـت ايـن    به حاشيه » فعاليت اجتماعي و شغلي زنان«از تعريف » كردن آرايش«
. در نظر گرفته شده اسـت » حفظ حيثيت و احترام زنان«ارزي ديگري چون  موارد در زنجيرة هم

گفته، به حفظ حيثيت و احتـرام زنـان    هاي اجتماعي زنان با حفظ شرايط پيش اين يعني فعاليت
مت پهلـوي دوم  درصدد است پيوند گفتماني را كه حكو) ره(در اينجا امام خميني. شود منجر مي

ايـن پيونـد،   . گرايي اسـالمي ايجـاد كـرده بـود واسـازي كنـد       در بازنمايي خود از گفتمان سنت
گـراي اسـالمي بـراي فعاليـت اجتمـاعي زنـان        بندي شده بود كه گفتمان سـنت  گونه مفصل اين

بندي ايـن دال بـا رويكـرد اسـالميِ خـود و       با مفصل) ره(مشروعيت قائل نيست؛ اما امام خميني
، سعي دارد تا حد امكان جلـوي اسـتفاده از كـاركرد دال    )عدم اختالط(حاظ شرايطي براي آن ل

در كنـار  ) ره(در همين نقطه است كه امـام خمينـي  . خالي از سوي گفتمان رقيب خود را بگيرد
هاي گفتمـانِ   ثبات كردن دال ساختارشكنيِ بازنمايي گفتمان رقيب از گفتمان خود، سعي در بي

كند؛ و حضور و فعاليت زنان در اجتماع بدون رعايت موازين اسالمي را مسـاوي بـا    يرقيب نيز م
  .كند ها تلقي مي نشدن حيثيت و ارزش آن بودن زنان و رعايت شيء

هـا، در چـارچوب    هاي اجتماعي زنان و شغل آن با توجه به اينكه مسئلة برابري زنان، فعاليت
شـده بـود و در جهـان     هاي اصلي مطرح  ز خواستهمنزلة يكي ا  هاي فمنيستي در غرب به جنبش

هاي عمومي زنان در ايران  آمد، همچنين گفتمان شده به حساب مي مدرن يكي از اصول پذيرفته
اي همگـاني پذيرفتـه بودنـد،     منزلـة اپيسـتمه   اين امر را به ـ حتي بعضاً رويكردهاي مذهبي ـ هم

طـور   همان. است  ه منازعة گفتماني نپرداختهنيز چندان در اين حوزه ب) ره(گفتمان امام خميني
شـدن،   ها اين است كه در صورت نقـض  هاي احكام و اپيستمه كه فوكو بيان كرده، يكي از ويژگي

چنان قوت داشـته اسـت كـه در     شود و احكامِ يادشده در حوزة زنان، آن شامل مجازات تلقي مي
  .ا انقالب همراه نشوندنشدن به آن، ممكن بود بخشي از مردم ايران ب صورت عمل

با چنين سخناني اين بوده است كه اسالم را همگـام  ) ره(رسد دغدغة امام خميني به نظر مي
هايي چون آزادي زنان، مشاركت اجتماعي زنان در جامعه و ترقي و توسعه نشان دهد  با اپيستمه

تنهـا خـط   . ته باشـد ها تعارضي نداش است كه با اين اپيستمه  و به قرائتي از اسالم تمسك جسته
 ـ مشخص چندان نهبا تعاريفي  ـ شده، مسئلة فساد و تنزل شأن زنان يانبقرمزي كه در اين ميان 
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سـت   اين در حالي ا. بندي شده است نيز مفصل) ره(است؛ كه اين مسائل در گفتمان امام خميني
رفتـه از اسـالم   هـاي پيشـيني و تـاريخيِِ برگ    كه چنين قرائتي از اسالم، بروز جـدي در گفتمـان  

  .نداشته است

  4متن 
در  1357 اسـفند  13 قم در تـاريخ  بانوان جمع در سخنرانى خود در) ره(همچنين، امام خميني

  :اند مدرسة فيضية قم، گفته
 بايد رأى اسالم جمهورى در ها زن. باشد داشته دخالت خودش سرنوشت در بايد زن
 هـا  ايـن . (...) دارنـد  رأى حـق  هـا  دارنـد، زن  رأى حـق  مـردان  كـه  طـورى  همان. بدهند

 دسـت  آن و دسـت  ايـن  بـه  متاع يك مثل چيز، يك مثل ء، شى مثل را زن خواستند مى
 در مـرد  كه طورى همان ـ شئون همة در ـ شئون همة در مرد مثل را زن اسالم. بگذرانند

 اجتنـاب  فسـاد  از بايد مرد كه طورى همان. دارد دخالت هم زن دارد دخالت شئون همة
. بشـوند  هـرزه  هاى جوان دست ملعبة نبايد ها زن. كند اجتناب فساد از بايد هم زن كند،
 در و بيايند بيرون كرده بزَك خداى ناخواسته و كنند منحط را خودشان مقام نبايد ها زن

 ها زن. باشند داشته تقوا بايد ها زن. باشند انسان بايد ها زن. بگيرند قرار فاسد مردم انظار
  .دارند اختيار مردها كه طورى همان دارند؛ اختيار ها زن. دارند كرامت مقام

 طورى همان خداوند. است كرده خلق آزاد است، كرده خلق كرامت با را شما خداوند
 هـا  زن در دارد، نيابد راه ها آن بر فساد اينكه حدود در مردها محدوديت براى قوانينى كه
 هـا  آن. اسـت  جامعه صالح براى اسالمى قوانين همة. شماست صالح براى همه. دارد هم
. كارنـد  خيانـت  بدهنـد  قرار فاسد هاى جوان ملعبة و مردان ملعبة خواهند مى را ها زن كه
 كـرده  بـزك  بايـد  كـه  است زن مقام اين كه نكنند گمان ها زن بخورند؛ گول نبايد ها زن

 بايد زن. زن نه است بازى عروسك اين نيست؛ زن مقام اين! لخت و باز سرِ با برود بيرون
 زن اسـت؛  سـاز  آدم زن. بكنـد  دخالـت  مملكـت  اساسى مقدرات در بايد زن باشد؛ شجاع
 بايـد  ـ مـردان  چـه  و بـانوان  چه ـ ايران ملت همة ايران، ملت همة(...) . است انسان مربى
 و مـرد  شـود؛  نمـى  درسـت  تنها مرد دست با. بسازند اند گذاشته ما براى كه اى خرابه اين
  1.بسازند را خرابه اين هم با بايد زن

  5متن 
 منزلـت  و ايـران دربـارة مقـام    ملت به تلويزيونى در پيامي راديو 1358 ارديبهشت 26 ايشان در
  :اند زن نيز بيان كرده حقيقى
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 شـاه  و بود سابق شاه دورة آن و شد؛ مظلوم زن ما، ايران در ديگر، موقع يك در(...) 
 بـه  كردنـد  هـا  ظلـم  زن، به كردند ظلم كنند، آزاد خواهند مى را زن اينكه اسم به الحق؛
 معنويت مقام آن از را زن. كشيدند پايين داشت كه عزت و شرافت مقام آن از را زن زن؛
 سلب مرد و زن از را آزادى. مردان آزاد و زنان آزاد آزادى اسم به كردند، ء شى داشت كه

 بـود  قائـل  را خاصيت اين زن براى شاه. كردند االخالق فاسد را ما جوانان و ها زن. كردند
  !باشد »فريبا« بايد زن گفت مى شاه كه

 ايـن . بشـكند  را شـيطانى  قدرت يك تواند مى كه است موجودى همچو يك زن(...) 
 هـم  را مـرد . خودش مقام از كردند منحط خان رضا محمد و رضاخان دوره اين در را زن

 مـا  هاى جوان براى اهللا شاء ما  الى فحشا مراكز. كردند منحط هم را ها جوان. كردند منحط
 بـه  را ما هاى جوان! »تمدن« اسم به ،»پيشرفت« اسم به ،»آزادى« اسم به كردند درست
 هـاى  اسـم  بـا (...) . كردنـد  سـلب  ماها از ها را آزادي همة آزادى، اسم به. كشيدند فحشا

  1.بردند خرابى به رو را ما مملكت كرده بزك الفاظ با فريبنده،
منزلة جزئـي از    ، به»فعاليت اجتماعي و سياسي زن«تأكيد جدي خود را بر ) ره(امام خميني

زن بايـد در سرنوشـت   «اين مسئله با الگوهـاي داللتـي چـون    . دهد هويت مطلوب زنانه قرار مي
 قيـام ، كنيـد  نهضت بكند اقتضا وقت هر و؛ باشيد سهيم بايد باز هم حاال«، »خودش دخالت كند

  .شود مطرح مي» كنيد
شـود   تأكيد بسـياري مـي  » هاي اجتماعي زن با مرد بودن فعاليت يكسان«در اين وضعيت، بر 

 شـئون  همـة  در مـرد  كـه  طـورى  همـان  ـ شئون همة در ـ شئون همة در مرد مثل را زن اسالم(
 ايـن  هم با دباي زن و مرد شود؛ نمى درست تنها مرد دست با(، )دارد دخالت هم زن دارد، دخالت
عـدم آرايـش در   «تأكيد بـر   قيد هميشگي امام در اين وضعيت نيز وجود دارد؛). بسازند را خرابه

زَك  ناخواسته خداى  و كنند منحط را خودشان مقام نبايد ها زن(» هاي اجتماعي فعاليت كـرده  بـ 
» منحطشـان «و » فسـاد «عنـوان مظهـري از    به). بگيرند قرار فاسد مردم انظار در و بيايند بيرون

هويت مطلوب زنانه براي امام خميني، هويتي است كه دين را مالك و معيار خود . شود طرح مي
انسان «در اين گفتمان به معناي » ديني عمل كردن«. هاي ديني عمل كند قرار داده و به مؤلفه

 تقـوا  دبايـ  هـا  زن. باشـند  انسـان  بايـد  ها زن(شود  تعريف مي» كنندة كرامت زن حفظ«و » بودن
 4طور كـه در بخـش انتهـاييِ پـاراگراف اول مـتن       همان ).دارند كرامت مقام ها زن. باشند داشته

هـاي   منزلة يكي از دال  به» حقوق برابر مردان و زنان«شود، امام در اين بخش نيز بر  مشاهده مي 
؛ دارنـد  راختيـا  هـا  زن(كنـد   گفتماني خود در نظم گفتماني هويت مطلوب زنانه تأكيد مجدد مي

  ).دارند اختيار مردها كه طورى همان
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در » بـودن  آزاد«گيرد؛ كه ايـن   نيز در گفتمان امام قرار مي» آزادي«در اين بين، دال شناور 
 كـرده  خلـق  آزاد اسـت،  كـرده  خلق كرامت با را شما خداوند(شود  پرتو ديدگاه الهي حاصل مي

كـه   هايي همراه است، چنـان  مشخص است كه تعريفي كه امام از آزادي دارد با محدوديت .)است
هماننـد  «كنـد،   معرفـي مـي  » صالح زن«ها را به  اما وي اين محدوديت. كند خود امام اشاره مي

 قـوانينى  كـه  طـورى  همـان  خداونـد (» عدم فساد«و در جهت محوريت » ها براي مرد محدوديت
 بـراى  همه. دارد هم ها زن در دارد، نيابد راه ها آن بر فساد اينكه حدود در مردها محدوديت براى
  ).شماست صالح

، ايـن  »لخـت  و بـاز  سـرِ  بـا  بـرود  بيرون كرده بزك«كه زن  صورتي همچنين، امام خميني در
 مقـام  ايـن  كـه  نكنند گمان ها زن(كند  وضعيت را مخالف هويت مطلوب و مقام زن بازنمايي مي

و در مقابـل  ) نيسـت  زن مقـام  ايـن ! لخـت  و بـاز  سـرِ  با برود بيرون كرده بزك بايد كه است زن
 در بايـد  زن باشـد؛  شـجاع  بايـد  زن(» دخالـت در مقـدرات اساسـي مملكـت    «بودن و » شجاع«

اي  هويـت زنانـه  . كند منزلة هويت مطلوب تعريف مي  را به) بكند دخالت مملكت اساسى مقدرات
» مربي انسـان «و » ساز آدم«عنوان  دهد، در باالترين شأن خود، به مي كه امام مورد بازنمايي قرار

  .شود معرفي مي) است انسان مربى زن است؛ ساز آدم زن(
اي بـه ساختارشـكني از معـاني     شكل واسازانه  در بخشي از سخنان خود، به) ره(امام خميني

هـاي بنيـادين بـه     معرفت زدنِ حقيقت، وي پيوند در. كند گفتماني مطلوب دورة پهلوي اقدام مي
 الفـاظ  بـا  فريبنـده،  هـاى  اسـم  بـا (كشـد   هاي مورد نظر گفتمان پهلوي را بـه چـالش مـي    نشانه
 درست ما هاى جوان براى اهللا شاء ما  الى فحشا مراكز(، )بردند خرابى به رو را ما مملكت كرده بزك

. كشيدند فحشا به را ما هاى جوان! »تمدن« اسم به ،»پيشرفت« اسم به ،»آزادى« اسم به كردند
توان به اين نكته نيز اشاره كرد  در اينجا مي). كردند سلب ماها از را ها آزادي همة آزادى، اسم به

معنـايي كـامالً   » آزادي«توانند در عين به كار بردن دال شناوري چـون   ها مي واقع گفتمان كه به
تـوان گفـت    اي كه در چنين حالتي مـي  گونه  متفاوت از معناي عرفي براي آن در نظر بگيرند؛ به

نكتـة ديگـر اينكـه امـام     . تعريـف شـده اسـت    ـ به لحاظ معناي عرفي ـ »آزادي غير«در » آزادي«
نوعي هويت گفتمـاني   واقع به سازي و بازنمايي از گفتمان متخاصم خود، در با ديگري) ره(خميني

ا بـا بازنمـايي گفتمـان رقيـب بـه      ه اي كه گفتمان اساس قاعده بر ـ خود را نيز تعريف كرده است
عنـوان   به ايـن معنـا آزادي، پيشـرفت و تمـدن بـه     . پردازند توصيف هويت گفتماني خود نيز مي

بندي گفتمان رهبري جمهـوري اسـالمي نيـز قـرار      هاي شناوري هستند كه جزئي از مفصل دال
  :شود شاهده مياين مسئله چيزي است كه در پاراگراف ديگري از سخنان امام نيز م. گيرد مي

... زن بـه  كردنـد  ها ظلم زن، به كردند ظلم كنند آزاد خواهند مى را زن اينكه اسم به
. مـردان  آزاد و زنـان  آزاد آزادى اسم به كردند، ء شى داشت كه معنويت مقام آن از را زن

 بـراى  شـاه . كردنـد  االخالق فاسد را ما جوانان و ها زن. كردند سلب مرد و زن از را آزادى
  !باشد »فريبا« بايد زن گفت مى شاه كه بود قائل را خاصيت اين زن
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بـه گفتمـان رقيـب نسـبت داده     » بودگي زنان ء شي«شود، قائل به  طور كه مالحظه مي همان
شود، اين در حالي است كه گفتمان پهلوي نيز همين بازنمايي را از گفتمان سـنت و مـذهب    مي

در اين گفتار مورد اهميـت قـرار   ) ره(همچنين، امام خميني]. 15[در قبل از انقالب داشته است 
 زن بـراى  شـاه (كرده اسـت   دادن زيبايي و جذابيت براي زن را امري نامطلوب براي زن تلقي مي

سـت كـه در    ايـن در حـالي ا  ). باشـد  »فريبـا « بايد زن گفت مى شاه كه بود قائل را خاصيت اين
معاني مورد نظر در نظـم گفتمـاني هويـت مطلـوب     گفتمان پهلوي دوم، اين معناي گفتماني از 

  ].15[زنانه بوده است 

  6متن 
 25 ، در تـاريخ » جامعـه  در زنـان  واالى نقش اهميت«در سخنراني خود دربارة ) ره(امام خميني

  :اند ، بيان كرده1359 اسفند
 اينكـه  بـر  عـالوه  بـانوان  اينكه براى است؛ مرد نقش از باالتر جامعه در زن نقش(...) 
 تربيت خودشان دامن در را فعال قشرهاى هستند، ابعاد همة در فعال قشر يك خودشان

 بـاالتر  كـس  همه خدمت از و است باالتر معلم خدمت از جامعه به مادر خدمت. كنند مى
  .است

 آن شـده،  پيـدا  كـه  تحـولى  كشـور،  سرتاسر مردان و كشور سرتاسر بانوان براى(...) 
 ايـن  اسـت،  شـده  پيـدا  ايران كشور در خصوصاً و اسالمى كشورهاى در امروز كه ارزشى
 و كـذا  هـاى  لبـاس  و  مهـوع  آرايـش  از مرتبـت عبـارت   و شـأن  سـابق  رژيم در كه است

 ارزش. اسـت  اخالقـى  ارزش .اسـت  انسـانى  ارزش ارزش، امـروز  و بـود؛  كذا هاى منزلگاه
 فاسـد  هاى آرايش با كه هايى آن ديگر .بانوان قشر در تحول همين واسطة به است انسانى

 و انـد  محكـوم  مـا  نسوان جامعة بين در كنند فخرفروشى خواستند مى فاخر هاى لباس و
  .اند زده خجالت

 بـه  برگشتند خان رضا و رضا محمد زمان ـ بانوان بعضى يعنى ـ بانوان از جامعة ما(...) 
 اينكـه  و بودند اروپايى آرايش تابع روز آن. فاطمه تابع و شدند گونه زينب كه بانوانى يك
 مقبـول  بپسـندد  اسـالم  آنچـه  و هستند مكتب تابع امروز. بيايد لباس طرح اروپا از بايد
  1(...) .است

قائل شده است و ايـن نقـش   » فعاليت اجتماعي و نقش اجتماعي«در اين گفتمان، براي زن 
اي  منزلة نشـانه   ان را بهتربيت فرزند) ره(امام خميني. وزن يا باالتر از مردان تصوير شده است هم

 اينكـه  بـراى  اسـت؛  مـرد  نقـش  از بـاالتر  جامعه در زن نقش(كند  براي تأييد اين دال مطرح مي
                                                        

: موضـوع  ،جمـاران  تهـران، : مكـان  ،1359 اسفند 25: زمان، قم فروردين 12 ةمؤسس بانوان جمع در سخنرانى .1
 ،» اختالفـات  بـه  زدن دامـن  از پرهيز ـ جامعه در زنان واالى نقش اهميت ـ بانوان براى سابق رژيم هاى توطئه«

  .)198ـ197 ص ،14  ج ،امام ةصحيف(  قم فروردين 12 ةمؤسس بانوان: حضار
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 دامـن  در را فعـال  قشـرهاى  هستند، ابعاد همة در فعال قشر يك خودشان اينكه بر عالوه بانوان
 خـدمت  از و اسـت،  بـاالتر  معلـم  خـدمت  از جامعـه  بـه  مـادر  خدمت. كنند مى تربيت خودشان

  ).است باالتر كس همه
ارزي در ارتباط با حكومت  به ترسيم زنجيرة هم) ره(در يكي از جمالت يادشده، امام خميني

 و كـذا  هـاى  لبـاس  و  مهـوع  آرايـش  از مرتبـت عبـارت   و شـأن  سابق رژيم در(پردازد  پهلوي مي
 خواسـتند  مـى  فـاخر  هـاى  لبـاس  و فاسـد  هاى آرايش با كه هايى آن ديگر... بود كذا هاى منزلگاه

در ايـن وضـعيت، بـه    ). انـد  زده خجالـت  و انـد  محكوم ما نسوان جامعة بين كنند، در فخرفروشى
هاي گفتماني مؤكـد حكومـت سـابق چـون      كردن دال اعتبار يبسازي گفتمان متخاصم و  غيريت

عنوان نمـودي   دن بهپوشي نما و برهنه هاي اندام لباس«، »عنوان نمودي از زيبايي كردن به آرايش«
شود و قصد اين اسـت كـه ايـن     پرداخته مي] 15... [و» توجه به مد كردن«، »از آزادي و زيبايي

اين گفتمان درصدد است تا با به چالش كشيدن ايـن  . معاني دوباره به محل منازعه كشيده شود
توصيف » ارزش«ا معاني گفتماني، زنجيرة خود را ترسيم كرده و معاني گفتماني بعد از انقالب ر

 انسـانى  ارزش ارزش، امـروز (براي توصيف آن بـه كـار بـرد    » انساني«و » اخالقي«كند و صفت 
  ).است انسانى ارزش است، اخالقى ارزش است،

يي چـون  ها گزارهها و اصالت دادنِ جامعة ايران دربارة  فرض در اين وضعيت، با توجه به پيش
 زمـان  ـ بـانوان  بعضـى  يعنـى  ـ بانوان از ما جامعة(» بودن) س(تابع فاطمه«و » گونه شدن زينب«

هاي  ، ارزش))س(فاطمه تابع و شدند گونه زينب كه بانوانى يك به برگشتند خان رضا و رضا محمد
پيروي از مد «شود؛ در چنين حالتي،  تابع اسالم بودن تعريف مي ـ به نسبت حكومت قبل ـ فعلي

 اينكـه  و بودنـد  اروپايى آرايش تابع روز آن(گيرد  قرار مي در گفتمان متخاصم» و آرايش اروپايي
  ).است مقبول بپسندد اسالم آنچه و هستند مكتب تابع امروز. بيايد لباس طرح اروپا از بايد

  7متن 
 )حجـاب  كشـف ( كپنهاك در زن دهه نيمه كنفرانس ايرانى اعضاى جمع ايشان در سخنراني در

  :اند گفته  جماران در حسينيه 1359 شهريور 19به تاريخ 
 ده مـثالً  را، هـا  زن خواسـتند  مى ها اين كه نبود مطلبى يك حجاب كشف قضية (...)
 هـا  ايـن  كـه  بـود  دسـتوراتى  يـك  هـا  ايـن . كننـد  وارد جامعـه  در بياورند را، زن ميليون

 حجابى كشف اين تلخى من اما(...)  .كردند مى اجرا ما اسارت براى و خارج از گرفتند مى
 مـن  گذاشت، خان رضا پسر »مردان آزاد و زنان آزاد« بعداً را اسمشان و كردند ها اين كه

  .هست ام ذائقه در باز اش تلخى
 وارد را مـرد  و زن غافـل،  هـاى  جـوان  ها را، جوان اين كه بود اين براى هم اين و(...) 

 همچـو . باشـند  غافل ها اين مسائل اساس از و هم به كنند سرگرمشان و ميدان در كنند
 بـود  مراكـزى  صدها تجريش آخر تا تهران از كه كردند درست ها اين كه فحشايى مراكز



  345   ...و برساخت هويت زنانه) ره(امام خميني

 مـا،  هاى جوان لهذا،. بود زنانه كه ديديد ها همة اين بود، ذلك امثال و عشرتكده مال كه
 نـه  زنش، نه مردش، نه. نداشت بكنند بايد كه اساسى مسائل به توجه ديگر اصالً ما ملت

 آزاد و مـردان  آزاد« بودنـد  گذاشـته  را اسـمش  بودنـد،  آزاد هـا  زن نه و بودند آزاد مردها
 آوردند را او ـ كند لعنتشان خدا ـ ها انگليس كه خان رضا اول از كه بود اساسى اين! »زنان
 دانـم  نمـى  و شعراشـان  دنبـالش  هـم  بعدش و مسائل اين به كردند وادار را او و ايران به

  .را شان گروهى هاى رسانه و نويسندگانشان
 عمل را خودشان دينى وظايف و را خودشان اجتماعى وظايف ها بايد خانم امروز (...)
 سياسى و اجتماعى كارهاى عمومى عفت آن روى و بكنند حفظ را عمومى عفت و بكنند

 در كردنـد  مـى  وارد هـم  را زنـى  يك ها اين كنيد فرض كه سابق مثل نه .بدهند انجام را
 در ها خانم شدند بعضى وارد هم حاال. بكند خواست مى كار چه و بود زنى چه اما مجلس،
  1.ورود يك هم اين بود، ورودى يك آن است، ورود آن غير ورود اين مجلس،

عنـوان بـروز نهضـت آزادي زنـان و نمـودي از       گفتمان رسمي دورة شاه، كشف حجاب را بـه 
در گفتار فوق سعي در واسازيِ اين پيونـد  ) ره(امام خميني]. 15[بودن تعريف كرده بود  امروزي

» گرفتنـد بـراي اسـارت مـا     دستوري كه از خارج مـي «منزلة   گفتماني دارد و كشف حجاب را به
منزلة يـك   به» بودن خارجي«و » دستور از خارج گرفتن«كند و با توجه به مذموميت  تعريف مي

اين اقدام همـان كـنش   . كشد مي يافته، كشف حجاب را به چالش معناي گفتمانيِ مذمومِ عينيت
در ايـن وضـعيت، گفتمـان    . هاي خود استفاده كرده است ست كه شاه نيز در سخنراني گفتماني ا

حسـب مطلوبيـت و    شـود تـا اعتبـار گفتمـانيِ آن بـه      مـتهم مـي  » بـودن  خـارجي «متخاصم بـه  
  .، در ذهنيت عمومي جامعه زير سؤال رود»منافع ملي«داشتن امري چون  اصالت

آزاد زنان و آزاد «به » كشف حجاب«پيوند دال ) ره(نين، در اين سخنراني، امام خمينيهمچ
دهـد و   پاسـخ مـي  » بـودن  غافـل «و » بـودن  فحشا«، »بودن خارجي«را با كنش گفتماني » مردان
كشف «كردن دال  اقدام اساسي در اين وضعيت جدا. كردن آن دارد اعتبار وسيله سعي در بي بدين

 بودنـد،  آزاد هـا  زن نـه  و بودنـد  آزاد مردهـا  نـه  زنـش،  نه مردش، نه(است » يآزاد«از » حجاب
  ).!»زنان آزاد و مردان آزاد« بودند گذاشته را اسمش

سازيِ  هاي گفتماني براي هويت سازي، كه مطابق نظرية گفتمان، يكي از كنش بعد از ديگري
طبـق نظريـة   . كنـد  خـود مـي  سعي در بيان معاني ايجابيِ گفتمـان  ) ره(خود است؛ امام خميني

سـازي   سـعي در هويـت  ) ايجابي(، و بيان خود )سلبي(ها از طريق بيان ديگري  گفتمان، گفتمان
  .كنند براي خود مي

و » وظـايف اجتمـاعي  «ارزي انجـام   در وضعيت ايجابي، هويت مطلوب زنانه در زنجيـرة هـم  
                                                        

. 1359 شهريور 19: زمان ،)حجاب كشف( كپنهاك در زن ةدهة نيم كنفرانس ايرانى اعضاى جمع در سخنرانى .1
 در ايرانـى  كنندگان شركت: حضار ،ها انگليس ةتوطئ ،»حجاب كشف«: موضوع ، جماران ةحسيني تهران،: مكان

  .)193ـ191 ص ،13  ج ،امام صحيفة(  كپنهاك در زن ةده كنفرانس
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 عمـل  را خودشـان  دينـى  وظـايف  و را خودشـان  اجتماعى وظايف ها خانم بايد(» وظايف ديني«
عفـت  «اسـت، حفـظ    شـده   گذاشتههمچنين، قيدي كه بر اين اعمال . تعريف شده است )بكنند

 را سياسـى  و اجتماعى كارهاى عمومى عفت آن روى بكنند و حفظ را عمومى عفت و(» عمومي
. اسـت هاي زنانـه   در بسياري از كنش) ره(است؛ دال گفتماني كه قيد امام خميني) بدهند انجام

) ره(هاي ديگر، فعاليت اجتماعي، جزئي از گفتمان امام خمينـي  سخنراني اننددر چنين حالتي، م
ايـن فعاليـت اجتمـاعي، فعاليـت خُـرد و در      . گيرد در نظم گفتماني هويت مطلوب زنانه قرار مي

چـون مجلـس، نيـز    » فعاليت در مناصب مهم حكومتي«شود، بلكه حتي  سطح پايين تصور نمي
بالفاصله بـا اسـتفاده از زنجيـرة تفـاوت،     ) ره(ست كه امام خميني اين در حالتي ا. شود شامل مي

به مجلس وارد شـدن زنـان در   «را متفاوت از » به مجلس وارد شدن زنان در جمهوري اسالمي«
  :داند مي» حكومت پهلوي دوم

 واستخ مى كار چه و بود زنى چه اما مجلس، در كردند مى وارد هم را زنى يك ها اين
 يك آن .است ورود آن غير ورود اين مجلس، در ها خانم بعضى شدند وارد هم حاال. بكند

  .ورود يك هم اين بود، ورودى

انقالبـي   در وضعيت انقالبي و پسا) ره(بندي گفتمان امام خميني مفصل
  در نظم گفتماني هويت زنانه

حفـظ عفـت و   «اسـت،   دال مركزي گفتمان امام خميني، كـه از گفتمـان اسـالم گرفتـه شـده     
در حـوزة  ) ره(همة معانيِ گفتمـان امـام خمينـي     دهنده به اين دال قيد و رنگ. است» دينداري

  .زنان است
در ادامـه نيـز، بـه    . هاي اصلي اين گفتمان ترسـيم شـده اسـت    بندي دال ، مفصل2شكل در 

وب زنانـه  در نظم گفتمـانيِ هويـت مطلـ   ) ره(بندي گفتمان امام خميني توصيف و تفسير مفصل
  .خواهيم پرداخت

طور كه گفته شد، دال مركزي گفتمان بعد از انقالب، كه از گفتمان اسالم گرفته شده  همان
فعاليـت اجتمـاعي زنـان در ايـن گفتمـان مجـاز شـمرده        . است» حفظ عفت و دينداري«است، 

مسئله ديـن و  ست به  ، كه ارجاعي ا»چنين است در اسالم اين«شود، اما با ذكر اين گزاره كه  مي
در زماني نيز كه بناست تعريف از فعاليت اجتماعي شود، بـا  . كننده بودنِ آن دينداري و مشخص

واقـع،   در. شـود  قيد دينداري و حفظ شئونات دين اسالم است كه اين معناي گفتماني تعريف مي
ز زيبـايي و  گيرد كه با حفظ پوشيدگي و فـارغ ا  آن نوعي از فعاليت اجتماعي مورد تأييد قرار مي

ــ   هايي چون زيبـايي و جـذابيت   وجه نبايد با دال هيچ در اين گفتمان، زن به. جذابيت زنانه باشد
بـودن   زيبا(تعريف شود، بلكه توجه به اين مسئله  ـ شد آنچه در گفتمان قبل از انقالب تعريف مي
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بايد فارغ از روابـط  همچنين، فعاليت اجتماعي . شود بودن زن تلقي مي» واره ء شي«منزلة  به) زن
در زنجيرة تفـاوت  » دينداري«واقع  در. نشود» فساد«جنسيتي باشد، تا جامعه دچار  مختلط ميان

  .گيرد قرار مي» صالح«ارزي  و هم» فساد«

  بندي گفتمان ايران انقالبي و بعد از انقالب در نظم گفتماني هويت مطلوب زنانه  مفصل. 1شكل 
  

حسـب   بـه  ـ شـدة زيبـايي و جـذابيت    گفتمـانيِ هژمونيـك   جـاي دال  بر همـين اسـاس، بـه    
در ايـن گفتمـان   » پوشيدگي زن«دال گفتماني  ـ هاي گفتمانيِ مدرنيسم در حوزة زنان  اپيستمه
تنهـا در   ، نـه ...بودن و كردن، الغر گرا، آرايش هاي مدرن بندي شده است و برخالف گفتمان مفصل

و لـزوم  » نمـايي زنـان   جلـوه «لكه متفاوت از آن بر عـدم  گيرد، ب ارزي زيبايي قرار نمي زنجيرة هم
  .شود آنان تكيه مي» پوشيدگي«

تـوان   ، مـي »اجتماعي  فعاليت«و تركيب آن با دال » عدم اختالط زن و مرد«با توجه به دال 
گيرد و در حداقل  جنسيتي در اين گفتمان بسيار محدود مورد پذيرش قرار مي گفت روابط ميان

تـوان دربـارة معنـاي     بـا دركـي از انضـمام آنچـه مـي     . شود تعريف مي ـ محرم د غيربراي افرا ـ آن
فهم كرد، ارتباط حداقلي زنان و مردان در آن انكارناپذير است، امـا بـه نظـر    » فعاليت اجتماعي«

اي كه ايـن ارتبـاط    گونه كند؛ به رسد اين گفتمان دربارة حدود و ثغور اين ارتباط صحبت مي مي
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اخـتالط زن و  «هاي اقتضاييِ فعاليت اجتماعي زنـان انجـام شـود و نشـانة      ز ضرورتنبايد فارغ ا
  .را بروز دهد» مرد

جنسيتي باشد، و در اين گفتمان  در اين وضعيت، نشانة ديگري كه مرتبط با دال روابط ميان
 ايـن تعريـف بـا تعـابيري    . است» خانواده و اهميت زن در خانواده«بتوان مشاهده كرد، تأكيد بر 

واضح است كه در چنين فضايي عالوه بر تأكيد بـر  . شود توصيف مي» ساز است زن انسان«چون 
داري  در اينجا نيز رنگ ديـن . شود وي تأكيد جدي مي» پروري فرزند«، بر »نقش زن در خانواده«

. »بايد فرزنداني در چارچوب دين پـرورش دهـد  «توان به اين صورت مالحظه كرد كه زن  را مي
دهـد و در خـارج از آن    ضا روابط ميان جنسيتيِ موسع فقط در درون خانواده معنـا مـي  در اين ف

  .شود تلقي مي» فساد«و » شدن زن و مرد با يكديگر مخلوط«
اند، امـا معنـايي    بندي شده نيز در اين گفتمان مفصل» پيشرفت«و » آزادي«هاي شناور  دال

امـام  . است» حفظ عفت و دينداري«ال مركزي شده است، مشخصاً مبتني بر د  ها داده كه به آن
بودن نيز است، امـا   هاي اسالمي كردن جزئي از مؤلفه كند كه ترقي و پيشرفت گونه تصوير مي اين

مقام، منزلـت و  «ها تعيين كرده است كه موافق  زنان، قيودي براي آن» صالح«اسالم با توجه به 
ب، ترقـي و آزادي در حـول دال مركـزي    بـه همـين سـب   . هاست دارندة آن است و نگه» شأن زن

شود كه دين تعيين كرده است؛ با حفـظ   شود و نوعي از آزادي تعريف مي دينداري معنادهي مي
  .ها نشدن آن صالح زنان و براي به فساد كشيده

  :توان استخراج كرد گرفته، چند گزارة ديگر را نيز مي بندي گفتمانيِ صورت با توجه به مفصل
در ايـن حـال،   . هـاي زن در خـانواده اسـت    هاي اجتماعي و فعاليـت  گرو فعاليتدينداري در 

هاي زن در خانواده نيز با حفظ عفت و دينـداري مطلـوب تلقـي     هاي اجتماعي و فعاليت فعاليت
هـاي زن در   هاي اجتماعي و فعاليت پيشرفت نيز در حفظ عفت و دينداري و در فعاليت. شود مي

از مفاهيم اساسـي در مجمـوع فعاليـت زنـان در خـانواده، تربيـت        يكي. شود خانواده حاصل مي
سـازي   فرزندان است كه در اين گفتمان به سبب اهميتي كه براي آن قائل است، تعريـف انسـان  

. شـود  بندي در عين حفظ عفت و دينداري تعريف مـي  آزادي نيز در اين مفصل. گيرد به خود مي
ن در اين نظم گفتماني، اصراري بر ارجاع اين دال به هاي پيشي در اين گفتمان، برخالف گفتمان

  .شود نمي... هاي اجتماعي، پيشرفت و هاي ديگري چون فعاليت دال
تعريفي كه اين گفتمان از فعاليت اجتماعي زنان دارد، با مفاهيمي چون مشاركت يكسان بـا  

ن در مقـدرات  هاي مطابق با صالح براي هم زنـان و هـم مـردان، دخالـت زنـا      مردان، محدوديت
همچنـين، حفـظ   . شـود  ها عجين مي اساسي حكومت و حقوق برابر زنان و مردان در اين فعاليت

ارزيِ حجاب و پوشيدگي، عدم اختالط بـا مـردان، عـدم پوشـش      عفت و دينداري در زنجيرة هم
يف نكردن و عدم توجه به مد تعر نبودن زيبايي براي هويت زنانه، آرايش نما، محور هاي بدن لباس
منزلـة دال مركـزي، بقيـة      ست كه بـه  واقع، چنين تعريفي از حفظ عفت و دينداري ا شود؛ در مي
  .دهد ها را در حول خود نظم مي دال
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از دو دوره وضعيت انقالبي و دورة  شده هاي مطالعه شايان ذكر است، با توجه به استخراج نمونه
شـود و   شده در دو دوره مشاهده مـي  طرحهاي گفتمانيِ م بعد از انقالب، انسجام جدي ميان دال

  .هاي وضعيت انقالبي است شده در وضعيت پساانقالبي حاكي از اشباع داده متون مطالعه

  گيري نتيجه
، تصـويري از چگــونگي واســازي  )ره(هـاي امــام خمينــي  پـژوهش حاضــر بـا مطالعــة ســخنراني  

انجام گرفته است، ) ره(خمينيبنديِ هويت زنانه، در گفتمان پهلوي دوم، كه از سوي امام  مفصل
بنـدي گفتمـاني امـام     در كنار نمـايش لحظـة واسـازي، سـعي شـده اسـت مفصـل       . را ارائه كرد

 ،)ره(خمينـي  امـام  گفتمـان  .تـر تشـريح شـود    در اين حوزه نيز به صـورت مبسـوط  ) ره(خميني
 بـاالخص  و »فحشـا  با موافقت« ،»زنان بودن شيء به قائل« ،»بودن خارجي« با را پهلوي گفتمان

 و كنـد  مـي  معرفـي  »داده قـرار  رانـي  حاشيه مورد را زن دينداري و عفت« كه گفتماني عنوان به
 ،»پيشـرفت  و ترقـي  سـوي  بـه  حركـت « چـون  شـعارهايي  طـرح  با پهلوي گفتمان است معتقد

 »بـودن  مـدار  تمـدن « و »مردان و زنان برابري« ،»زنان براي احترام« ،»زنان آزادي از طرفداري«
را در » حفـظ عفـت و دينـداري   «كنـد و دال گفتمـاني    خـود  گفتمـان  سوژة را زنان دارد تالش

  .نسبت با زنان در حاشيه قرار دهد
در نسـبت بـا گفتمـان پهلـوي دوم در همـين دال      ) ره(واقع، مسئلة اصـلي امـام خمينـي    در

پهلـوي دوم  ، )ره(خمينـي  كند كه، به اعتقاد امام ظهور پيدا مي) حفظ حيا و دينداري(گفتماني 
كه در رويكردهـاي اسـالمي بـر     ـ اش، حرمت و احترام زن را هاي گفتماني بندي به واسطة مفصل
  .عنوان شيء و ملعبه مورد استفاده قرار داده است ـ از بين برده و او را به آن تأكيد شده

ي هـا  بندي اين دو گفتمان در بستر گفتمان براي درك بهتر اين منازعه، الزم است به مفصل
گفتمان جمهوري اسالمي در نظـم  . اي شود در ايران اشاره» مدرنيته«و » سنت«تري چون  كالن

  يـا بـه تعبيـري ديگـر گفتمـان     [» سـنت «گفتماني زن مطلوب، سـعي دارد ميـان دو گفتمـان    
. پيوند برقرار كند» مدرنيته«و ] گرفته از اسالم با تلفيقي از رويكردهاي بومي جامعة ايران نشئت
شناسي خود از نظام سياسـي در ايـران، آن را    نيز در گفتمان] 7[ست كه سلطاني  عيتي ااين وض

شدة گفتمـان مدرنيسـم در جامعـة ايـران، بـا       عنوان بومي گفتمان تجدد، به. شناسايي كرده بود
زداييِ وي از جامعه، به فضاي معنايي ايران  انقالب مشروطه و بعدها با اصالحات رضاشاه و سنت

هاي زيـادي از جامعـة ايـران را     اين گفتمان با رشد و بسط معناييِ خود توانست بخش .وارد شد
هاي ايـن گفتمـان در بافـت جامعـة      رشد بسط معناييِ دال به با روند رو. سوژة گفتمان خود كند

اند، سعي در  داران آن بوده گرايي مذهبي، كه روحانيان شيعه از طاليه ايران، پيروان رويكرد سنت
در اين حال، با سـقوط نظـام شاهنشـاهي و    . يافته آن كردند  ي اين گفتمان و معاني انسدادواساز

رو شد كـه حاصـل    با وضعيتي در حوزة زنان روبه) ره(وقوع انقالب اسالمي در ايران، امام خميني
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در حال حركـت در جهـت رويكردهـاي     ـ وضعيت متفاوت و جديد جامعة ايران. 1دو رويداد بود 
لِ هژمـوني سـاليان متمـادي        . 2 ـ؛ اسالمي صـو از طرف ديگر مواجهه با بافـت معنـايي كـه ماح
 اي اسـاس ايجـاد رابطـه    در اين وضـعيت، وي بـر  . گرا در حوزة زنان بوده است هاي مدرن گفتمان

بندي جديدي از هويت زنانـه   ديالكتيك ميان اين دو رويداد، دست به ايجاد سنتزي براي مفصل
 هاي دنيـاي مـدرن در حـوزة     زند؛ سنتزي كه قاعدتاً نبايد اپيستمه مي» قالبيپساان«در موقعيت

در ايـن حـال،   . زنان را مخدوش كند و از طرف ديگر به اصول فقه سـنتيِ شـيعه وابسـته باشـد    
آزادي و «و » فعاليت سياسي زنان«، »فعاليت اجتماعي«مانند  ـ مدرنيته  هاي گفتمان بعضي دال

حفظ عفـت و  «ل گفتمان امام با تعاريفي جديد و وابسته به دال مركزي در داخ ـ »پيشرفت زنان
  1.شود بندي مي صورت» دينداري

در ) ره(ست كه امام خمينـي  ارتباط برقرار كردن ميان دو رويكرد سنت و مدرنيته وضعيتي ا
از  ابتداي انقالب سعي داشت ميان آن دو ارتباط برقرار كند؛ يعني برقراري ارتباط ميـان قرائتـي  

جمهـوري  «ماحصل اين ايده تشـكيل  . هاي جهاني هماهنگ است اسالم كه با بخشي از اپيستمه
و  2گـرا  برگرفتـه از گفتمـان مـدرن    ـ محـور  عنوان كشوري اسالمي با رويكردي مردم به» اسالمي

  .ـ شده است معتقد به اصالت دموكراسي
دنياي مدرن اسـت تـا كجـا     در چنين وضعيتي، تعبير بر سر اينكه قرائت اسالمي كه مطابق

امـام  . هـاي جهـاني باشـد، در دورة بعـد از امـام بـا اخـتالف مواجـه شـد          تواند مطابق گزاره مي
ي كـه در مقابـل   ساختارشـكن و قوة اجتهاد نسـبتاً  ] 7[با شخصيت كاريزماتيك خود) ره(خميني

مدرنيتـه برقـرار   هايي ميان اسالم و گفتمـان   فقه سنتيِ پيش از خود داشت، توانسته بود ارتباط
اما با فوت امام، اين قوة اجتهاد دچار چالش شد و تنها كسـي كـه شخصـيت كاريزماتيـك     . كند

                                                        
خود به دنبال داليل ديگري براي اين تحول گفتماني در امام به نسـبت فقـه سـنتي اسـالمي      ةكديور در مطالع 1.

 زمـاني  مقطـع  چهار در خميني امام هاي ديدگاه كند تر مطرح شد، وي اظهار مي طور كه پيش همان. گردد مي
 دو در كـه  حـالي  در. اسـت  شده تغيير و تحول دچار  ،جامعه روز شرايط و موقعيت منطق با متناسب مشخص،

 و جامعـه  در زنـان  سـوي  از مشاركتي و حضور نوع هر با امام است، پهلوي رژيم اقتدار اوج در كه، اول مقطع
 بعدي مقطع دو در ايشان. اند كرده مخالفت است، مترتب زنان حضور بر كه هايي مفسده دليل به سياسي ةحوز
 زنـان  حضـور  مروج و مشوق، است اسالمي جمهوري نظام تثبيت اول ةده و انقالبي هاي حركت ةآستان در كه
  .]12[اند  بوده جامعه اجتماعي ـ سياسي ةعرص در

كه پژوهش حاضر تأثير  حالي كند، در موقعيت فرض ميواقع، كديور مسئلة تحول گفتمانيِ امام را ماحصلِ تغيير  در
هاي مهم اين تحول گفتماني  كند، بلكه يكي از علت تغيير موقعيت را بر اين تحول معنايي تنها عامل تلقي نمي

هاي انسانيِ جامعـة ايـران نهادينـه     هاي بنيادين مدرنيته، كه در سوژه را به علت جلوگيري از چالش با معرفت
  .داند يشده است، م

 مـدرن  گفتمان در را خود امر اصالت كدام هيچ اسالمي، جمهوري گفتماني بافت در حاضر سياسي هاي گفتمان .2
 تنهـا  دارد، همـاهنگي  جهـان  بـر  حاكم هاي اپيستمه با كه ،اسالم از قرائتي حسب به بلكه كنند، نمي پيگيري
  .نيستند قائل اعتبار ها آن براي نفسه في و پذيرند مي را مدرن دنياي از ها گزاره بعضي



  351   ...و برساخت هويت زنانه) ره(امام خميني

. هاي سياسي موجه در جمهوري اسالمي را براي اجتهاد داشت، از دسـت رفـت   مورد قبولِ گروه
ت هـاي متفـاو   هاي سياسيِ داخل در نظام جمهوري اسالمي با قرائت در چنين وضعيتي، گفتمان

بـه  . هـاي مختلـف را تعبيـر و تفسـير كننـد      امام در حوزه» كرده اجتهادهاي پيش«سعي كردند 
احكـام بايـد   «اي چـون   طلبي با محـور قـرار دادن گـزاره    هايي چون اصالح همين جهت، گفتمان

و با ارجاعات حديثي و فقهيِ آن، سعي در امتـزاج بيشـتر   » متناسب با زمان و مكان اجرايي شود
  .اند الم و مدرنيته داشتهگفتمان اس

مـذهبي ديگـر،     هـاي  ي و گـزاره فقه سـنت گرايي نيز با توسل به  در اين ميان، گفتمان اصول
حداقلي به تفسير اسالم متناسـب بـا     سنتي و نگاه  مطلوبيت فقه«كردن ايدة  سعي در هژمونيك

اين وضـعيت اسـت كـه     در. اند كاري در اين امر معتقد بوده داشته است و به محافظه» روز جهان 
هـايي   واسطة قرائـت  طلبي به آزادي، توسعه و عقالنيت، در گفتمان اصالح گفتماني چون  هاي دال

اسـاس برابـري    آن، نگاه اين گفتمـان بـه زن مطلـوب نيـز بـر      تبع بهشود و  پذير مطرح مي اسالم
، )درآمـده  شـده  شـكل هژمونيـك    برگرفته از گفتمان فمنيستي كه بـه (جنسيتي، برابري شغلي 

، و )منزلة منطـق حـاكم بـر آن     هاي عصر روشنگري و به برگرفته از گزاره(گرايي  عقالنيت، تجربه
  .شود مي آزادي زنان در انتخاب پوشش تعريف 

گرايـي بسـيار    هاي عصر مدرن، گفتمان اصـول  بودن گزاره حسب اپيستمه در اين وضعيت، به
كنـد   نازعه برخيزد و به همـين سـبب سـعي مـي    هاي مسلطي به م تواند با چنين ايده سخت مي

اساس دال  ها را نيز در گفتمان خود قرار دهد، اما با تعريفي ديگر و نگاهي حداقلي به آن و بر آن
  .اساس فقه سنتي مركزي اسالم بر

در حوزة زنان هويت زنانـه را در قالـب دو نقـش    ) ره(شايان ذكر است، گفتمان امام خميني
عنوان يك فعال اجتماعي و سياسي و حاضـر در اجتمـاع    نقشي كه به. 1. كند اساسي تعريف مي

عنوان يك مادر بـراي تربيـت فرزنـد و ارائـه بـه جامعـه مطـرح         نقشي كه به. 2شود؛  تعريف مي
جالب آنجاست كه اين دو نوع نقش براي هويت زنانه در گفتمان پهلوي دوم نيـز مـورد   . شود مي

 در شود؛ مثالً، محمدرضا شـاه  ها آشكار مي ها تفاوت بندي مفصلتوجه بوده است، اما در جزئيات 
ايرانـي چنـين    بـانوان  بـه  رأي حـق  دادن فرمـان  مناسبت به مرمر كاخ برابر در بانوان گردهمايي

  :كند كه كامالً با مسئلة حضور اجتماعي زنان مرتبط است سخناني را ايراد مي
 پـس  از اين  مملكت، اين افراد تمام... شدند وارد.. .اجتماعي محدود زندگي در... زنان

... كـرد  خواهند شركت خود اجتماعي امور در
طـور در بخـش ديگـري از همـين      همـين 

مي
سخنراني پهلوي دوم به نقش تربيت فرزند اشاره 

: كند 
  ].15[بكنيد  تربيت خود آغوش در بايد مادران شما كه را آينـده  هـاي  نسل خصوص به

دربـارة فعاليـت   ) ره(يسه با ايـن سـخنان امـام خمينـي    مقا  قابلق در اين وضعيت، متون فو
  :اجتماعي زنان است
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 همـة  در مـرد  كـه  طـورى  ــ همـان   شئون همة ـ در شئون همة در مرد مثل را زن اسالم
 بايـد  زن و مـرد  شـود؛  نمى درست تنها مرد دست با ...دارد دخالت هم زن دارد دخالت شئون

. بسازند را خرابه اين هم با
: طور اين سخن امام دربارة نقش تربيت فرزنـدان در جامعـه   همين و

بانوان اينكه براى است؛ مرد نقش از باالتر جامعه در زن نقش
 
اينكـه  بر عالوه

 
 خودشـان 

را فعال قشرهاى هستند، ابعاد همة در فعال قشر يـك  . كنند مى تربيت خودشان دامن در 
  .است باالتر كس همه خدمت از و است باالتر معلم خدمت از جامعه به مادر خـدمت 
 اين دو نقش  رسد با توجه به اپيستمه به نظر مي

ِ
فعـال  «و نقـش  » مادري«يعني نقش (بودن

 به آن دو، از سوي  ، تخطي از پايبند)»اجتماعي
ِ
يز تلقـي نشـده و   جـا ها  يك از گفتمان يچهبودن

   ها تأكيـد جـدي   اين تفاوتيكي از . كنند فقط در تعاريف و جزئيات با يكديگر تفاوت پيدا مي
ِ
تـر

منزلـة يكـي از نمودهـاي فعاليـت       هـاي سياسـي بـه    بر حضور زنان در فعاليـت ) ره(امام خميني
ست كه در گفتمان پهلوي دوم دال فعاليـت اجتمـاعي بيشـتر بـه      اين در حالي ا. ست اجتماعي ا

  شــغلي و فعاليــت  ســمت فعاليــت
ِ
مــردان در ارتبــاط بــا . يرسياســي گــرايش داردغهــاي ديگــر

صورت حداقلي و اقتضـايي در نظـر گرفتـه     به ) ره(هاي اجتماعي در گفتمان امام خميني فعاليت
اي به نام مذموميت ارتبـاط يـا اخـتالط     ست كه گفتمان پهلوي با مسئله اين در حالي ا. شود مي

كيد بـر حفـظ   ها، تأ تر از باقي دال به غير از اين مسئله و مهم. وجه درگير نيست يچه بهزن و مرد 
اهميـت بسـياري دارد و   ) ره(است كه در گفتمـان امـام خمينـي     هاي اجتماعي عفت در فعاليت

شود، اما در گفتمان محمدرضا شـاه نمـود بسـيار كمـي دارد و      منزلة دال مركزي شناخته مي  به
  .شده است جدي بدان پرداخته  بسيار مبهم و غير

 هويـت    ) ره(ام خمينـي با توجه به مباحثي كه مطـرح شـد و سـخنان امـ    
ِ
در نظـم گفتمـاني

گـردد؛    ترين مرجع و اصالت در گفتمان ايشان به اسالم برمي مطلوب زنانه، مشخص شد كه مهم
اي بنيادين در موقعيت جغرافيـايي ايـران    منزلة گزاره  هاي آن به واقع بايد گفت اسالم و داللت در

اول از اسالم براي فهم قرائت اسالم  ستدر چنين حالتي، رجوع به منابعي د. حاكم و حاضر است
وار  از اين نظم گفتماني خالي از وجه نيست؛ گرچه در اينجا فقط سعي شده است نگاهي خالصه

  1.و معطوف به اهداف پژوهش حاضر نسبت به اين مسئله داشته باشيم
  :فرمايند پيامبر اسالم در حديثي مي) ص(حضرت محمد

و  تبـاهي  موجب ها آن زيبايي بسا اي زيرا نكنيد، دواجاز شان يباييز خاطر به زنان با
 و ثروتشـان  مـال  بسا چه زيرا نكنيد، ازدواج آنان با نيز و ثروت مال براي. شود هالكتشان

  2.كنيد ازدواج ها آن با دينداري اساس بر بلكه دارد، وا و سركشي طغيان به را آنان
                                                        

جـامع و   ةچند دال اصلي اسالم در اين نظم گفتماني بررسي شده است و ادعـايي در زمينـ   ، فقطدر اين بخش .1
  .مانع بودن آن وجود ندارد

 .87 ص ،5 ج ،الحكمه ميزان .2
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  :فرمايند ايشان در حديثي ديگر مي
 ايـن  از منظـور : شـد  گفتـه . كنيـد  پرهيـز  رويد يم مزبله در كه گياهاني از مردم اي
  1.باشد كرده نما و نشو بدي خانوادة در كه زيبايي زن: فرمودند چيست؟ گياهان

پيامبر اسالم در نظم گفتماني زن مطلوب بر چيزي جز زيبايي تأكيد دارد و بعضاً محور قرار 
  .كند توصيف ميدادن زيبايي را در انتخاب همسر، خطرناك 

سـت   ـ در اسالم، تـا جـايي ا   ـ در حوزة زن مطلوب  بودن مؤمناهميت دال مركزي دينداري و 
زن آزاد «را ارجـح بـر ازدواج بـا    » مـؤمن زن بنـدة  «كه در آياتي صريح از قرآن، حتي ازدواج بـا  

  .داند مي» كافر
 بـه  جـز اگرچـه  ! (نكنيـد  ازدواج انـد،  يـاورده ن ايمان تا ،پرست بت و مشرك زنان با و
 بهتـر  پرسـت  بت آزاد زن باايمان از كنيز) باشيد، زيرا نداشته دسترسي كنيزان، با ازدواج
 بـه  را خود زنان و. آورد شگفتي به را شما) او موقعيت يا ثروت، يا زيبايي،(هرچند است؛ 
 بـه  را هـا  آن شـويد  ناچـار  چه اگر! (نياوريد در اند، نياورده ايمان پرست تا بت مردان ازدواج

 پرست بهتـر  بت آزاد مرد يك باايمان از غالم يك) درآوريد، زيرا باايمان غالمان همسري
 يسـو   به دعوت ها آن. آورد شگفتي به را شما) او زيبايي و موقعيت و مال(هرچند  است؛
 را خويش آيات نمايد و يم خودفرمان  به آمرزش و بهشت به دعوت خدا و كنند مي آتش
  2!شوند متذكر شايد سازد مي روشن مردم براي

حفظ عفت «طور كه مشاهده شد، احاديث يادشده تا حد زيادي ارجحيت دال مركزي  همان
شده اسـت،   را، كه به نسبت رويكردهاي اسالمي تعبيه ) ره(در گفتمان امام خميني» و دينداري
بـودن در چـه    يـا دينـدار  هايي قـرار دارد   كند، اما اينكه اين تطابق در چه سطح ظرافت تأييد مي
اي مواجهيم، يا تطـابق معنـايي    كند و اينكه آيا فقط با تطابق نشانه هايي تعريف پيدا مي شاخص

هاي ديگـر گفتمـان امـام نيـز چنـين تطبيقـي را        اينكه آيا دال  كامل يا ناقصي وجود دارد و هم
  .شود نهاد ميهاي بعدي پيش ست كه بررسي آن براي پژوهش شوند، از مسائلي ا شامل مي

در نظم هويت زنانه و تحوالت گفتمـانيِ آن  ) ره(هاي گفتمان امام خميني گذر از درك ريشه
هاي سياسيِ بعد از دورة حضور امام خميني يكي از نتـايج پـژوهش حاضـر، فهـم رونـد       در گروه

بـا  . از پيوندهاي گفتمانيِ دورة پهلوي دوم در حـوزة زنـان بـوده اسـت    ) ره(واسازي امام خميني
گرفته از گفتمان امـام خمينـي، دركـي از ماهيـت دال مركـزيِ گفتمـانِ        توجه به تحليل صورت

» عفتـي زنـان   فساد و بـي « منفيِ مقابلِ آن، يعني و سوية» حفظ عفت و دينداري«ايشان يعني 
در كنار آن مبارزه با محور قرار دادن زيبايي و جذابيت و اخـتالط زن و مـرد بـراي    . انجام گرفت

واقـع ابتـدا تشـنج در تثبيـت معـاني گفتمـاني        در اينجا در. زنانه، مورد توجه قرار گرفت هويت

                                                        
  .332 ص ،5 ج ،الكافي .1
  .221 /بقره .2
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هاي معـانيِ ايـن گفتمـان ساختارشـكني      پهلوي دوم در نظم گفتماني هويت زنانه ايجاد و بست
توانـد   چنـين فهمـي مـي   . شده اسـت  بندي جديدي از هويت زنانه ارائه  سپس مفصل. شده است

هاي گفتمان رسمي نظـام جمهـوري اسـالمي      شناسي در درك ريشه فتمانراهگشاي مطالعات گ
هـايي   در حوزة هويت زنانه نيز باشد؛ و هم اينكه به ما بگويد اين گفتمان در مقابلِ چـه ديگـري  

  .ظهور و بروز پيدا كرده است
كند ايـن   عنوان پيشنهاد پژوهشي مطرح مي در پايان، شايان ذكر است آنچه مطالعة حاضر به

در نظـم گفتمـاني هويـت زنانـه توانسـته اسـت در       ) ره(ست كه تا چه حد گفتمان امام خمينيا
ـ يا در زمـان حـال جمهـوري     راني گفتمان رقيب ـ و حاشيه موقعيت زماني جغرافياييِ بست خود

در . اسالمي، پيوند نشانة معناييِ خود را نزد بافت معنايي و ذهنيت عمـومي مـردم تثبيـت كنـد    
تا چه حد با روابط نشـانة  ) ره(شود؛ گفتمان امام خميني ال ديگري نيز پديدار مياين ضمن، سؤ

معناي نظم گفتماني هويت زنانه، در حاكميت فعلـيِ جمهـوري اسـالمي، همـاهنگي دارد؟ كـه       
  .شناسيِ ديگري است هاي گفتمان پاسخ به اين سؤاالت تابع پژوهش

  )هر(امام خمينياز  شده تحليل هاي عناوين سخنراني
اعظـم،   مسـجد  قـم، : ، مكـان 1343 فـروردين  26مـردم،   مختلـف  اقشار جمع در سخنرانى .1

: مناسـبت  ،»روحـانيون  و علما رسالت و دولت عملكرد خرداد، 15 قيام از تحليلى«: موضوع
 مختلـف  اقشـار  و دانشـجويان  بازاريان، روحانيان، علما،: ، حضار زندان از خمينى امام آزادى
 ).305 ص ،1 ج  ،امام صحيفة(  مردم

 آبـان  18: اسـالمى، زمـان   حكومـت  دربارة ،هلند نيوروو آمستردام هفتگى مجلة با مصاحبه .2
 ،» اسـالمى  جمهـورى  در حكومـت  چگـونگى «: لوشاتو، موضوع نوفل پاريس،: ، مكان1357

ــاحبه ــده مص ــار: كنن ــة خبرنگ ــى مجل ــتردام هفتگ ــوروو آمس ــد ني ــحيفة( ،هلن ــام ص   ،ام
 ؛)414 ص ،4 ج 

 لوشـاتو،  نوفل پاريس،: مكان ،1357 آبان 18: خارج، زمان مقيم ايرانيان جمع در سخنرانى .3
 ،امـام  ةصحيف(خارج  مقيم ايرانيان و دانشجويان: ، حضار»است واقعى مجرم شاه،«: موضوع

 ؛)428ـ427 ص ،4 ج 
: موضـوع  ، فيضـيه  مدرسـه  قم،: مكان ،1357 اسفند 13: زمان قم، بانوان جمع در سخنرانى .4

 ؛)301ـ300 ص ،6 ج  ،امام صحيفة( ، قم بانوان از تن هزاران: حضار ،»اسالم ديدگاه از زن«
 و مقام«: موضوع ، قم: مكان ،1358 ارديبهشت 26: ايران، زمان ملت به تلويزيونى راديو  پيام .5

 ملـت : اطب، مخ زن روز و) س( فاطمه حضرت مسعود ميالد: مناسبت ،» زن حقيقى منزلت
 ؛)340ـ338 ص ،7 ج  ،امام ةصحيف(ايران  مسلمان

 تهـران، : ، مكـان 1359 اسفند 25: قم، زمان فروردين 12 مؤسسة بانوان جمع در سخنرانى .6
ــ   جامعه در زنان واالى نقش اهميت ـ بانوان براى سابق رژيم هاى توطئه«: موضوعجماران، 
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ج  ،امـام  صـحيفة (  قم فروردين 12 مؤسسة بانوان: حضار ،»اختالفات به زدن دامن از پرهيز
 ؛)198ـ197ص  ،14 

: زمان. )حجاب كشف( كپنهاك در زن دهة نيمة كنفرانس ايرانى اعضاى جمع در سخنرانى .7
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