
5-24: 1391تابستان ،2شماره،4هدورزن در فرهنگ و هنر، 

)ره(بررسی جایگاه زن در کالم امام خمینی :هاي سنتیزنان فراتر از نقش
فسائیسهیال صادقی، خواه قمصرينرگس نیک

پیش ۀتا نشان دهد که جنسیت به عنوان یک برساخته گفتمانی چگونه از دو دهآن است این مقاله بر: چکیده

اي متفاوت به گونه) ره(سرمایۀ کالمی امام خمینیمی در از انقالب اسالمی و دوران استقرار نظام جمهوري اسال
هاي سنتی و مدرنیزاسیون دوران پیش از مقاومت مندرج در گفتماناز ظرفیت نظام زبانی، مناسبات قدرت،

هاي هویتةکنندلوف و تعیینو مرزهاي مأادهاي سیاسی و اجتماعی ساخته شدهانقالب درون بستري از رخد
مردانه در گفتار ایشان را به / معناي مدلول زنانهبه این منظور،. ه استت یا متحول نمودرا تثبیمردانه / زنانه

هاي کانونی اندیشی دینی و انقالبی، در پیوند با داللیت سیاسی و سمبلیک در گفتمان نوعنوان مهمترین ا
روحانیت سنتی و با استفاده سیاسی شامل گفتار رسمی حکومت پهلوي و ۀهاي رقیب حاضر در متن منازعگفتار
ایم که زن در روث وداك مورد مطالعه و بررسی قرار داده و دریافتهگفتمانی-ش و نظریه تحلیل تاریخیاز رو

، انسانیت، آزادي، برابري، شجاعت، حق هاي اسالمیدر پیوند با مقوالتی چون ارزش) ره(آینه کالم امام خمینی
اي بر خالف دو نظام معنایی سنتی و مدرن، به عنوان سوژه... وشت خود وو حتی تکلیف مشارکت در تعیین سرن

اي خاص که در و نه در مقابل بلکه در کنار مرد و نه در عرصهاست آگاه، انتخابگر و مسئول ساخته شده ،فعال
م و دار وظیفه ساخت و حفاظت از نظم سیاسی مبتنی بر اسالهمه شئون زندگی فردي، اجتماعی و سیاسی عهده

.                        شودهاي الهی آن معرفی میارزش

هاي اجتماعی، ، نقش)ره(گفتمان، سنت، مدرنیته، انقالب اسالمی، امام خمینی ،زنان:هاي کلیديواژه

.مشارکت سیاسی

دانشگاه کاشانر گروه علوم اجتماعی، استادیاN_nikkhah _gh@ yahoo.com
دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهرانssadeghi@ut.ac.ir

30/02/1391: تاریخ پذیرش05/09/1390: تاریخ دریافت
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هلمقدمه و طرح مسئ
رو ران داشته و از اینایذهبی جامعۀمهویت ملی و در سامان یعظیمتردید سهمبیانقالب اسالمی 

گستردة داخلی و هاي به رغم پژوهش. برخوردار استه سطوح مختلف آن از اهمیتی ویژشناخت همه ابعاد و
و دولت پس از آن کمتر مورد تأملچگونگی مشارکت زنان در مبارزات انقالب اسالمی ،ة آندربارخارجی 

.تاریخی گفتمانی قرار گرفته است
وهاي مرسوم گالهم با شکلی متفاوت از زنان آنو یکپارچۀجتماعی و سیاسی گستردهادر واقع مشارکت 

تاریخی در مقایسه با شرایط پس از انقالب ةمبارزات انقالبی و استمرار آن در دورسنتی یا مدرن در عرصۀ
ه به ستتالش براي ارائه پاسخی شایکند و تحولی بنیادین را حکایت میزیست اجتماعی زنان در ایران 

چگونگی وقوع این تحول در حیات سیاسی و اجتماعی زنان ایران، توجه ماةدربارپرسش اصلی این نوشتار 
ی متفاوت در که هر یک به صورت- هاي سنّتی و مدرنیزاسیون معنایی حاکم در گفتمانرا فراتر از نظم 

توانستند در فرایند چنین تحوالتی میلذا نثر بوده وزندگی زن ایرانی مؤساالر مسلط برتولید فرهنگ مردباز
به نظام معنایی مسلط بر مبارزات انقالبی و دوران پس از انقالب و در کانون آن -ثر ایفا کنندؤسهمی م

این ةکنندزمانه خود و مهمترین تدوینترین الیت سیاسی و مذهبیبه عنوان برجسته) ره(گفتار امام خمینی
شود که این سوژگی جدید زنانه در پرتو ظرفیت کالمی امام فرض میسازد و چنین گفتمان معطوف می

سیس و در دوران رهبري ایشان در نظام جمهوري اسالمی هاي پایانی حکومت پهلوي تأدر سال)ره(خمینی
روشی و ارائه تصویري از افق تاریخی، اساس، پس از طرح چهارچوب مفهومی وبر این.تثبیت شده است
ي آتی مقاله به هازنان را در بخشةدربار)ره(ساز در کالم امام خمینی ي معنایی و سوژهمهمترین محورها

.                                                                    بحث خواهیم گذاشت

چهارچوب مفهومی
افزونی توجه روزبه طور 1960دهۀاي از یک گرایش مطالعاتی میان رشتهعنوانتحلیل گفتمان به 

مدعاي اي تاریخی و فرهنگی معطوف نمود و ان به عنوان پدیدهه ساخت و کارکرد اجتماعی زبخود را ب
طریق زبان را به عنوان ز ابتنی بر ساخت و تغییر واقعیتساختارگرا مشناسی ساختارگرا و پسالسفی زبانف

استفاده ) 4: 2002، 1سیورگنسون و فیلیپ(هاي نظري متنوع به دلیل بنیان، دادعزیمت خود قرارنقطۀ

1 . Jorgenson and Philips, L
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پردازي و هاي مختلف و کاربرد آن در سطوح متفاوت نظریهمفهوم گفتمان در رشتهیافتۀعمومیت
رغم به مواجه هستیم که هاي گوناگون تحلیل گفتمانطیفی از رهیافتبا)2008،2، وداك(، شناختیروش

هاي متفاوت در پژوهش بهره ها و رویهیک از استراتژيهری،اشتراك در مفروضات نظري و هستی شناخت
در تحلیل چگونگی تحول ،هاگیرند و بدیهی است انتخاب هر رویکرد به طور خاص یا ترکیبی از این رویهمی

.مورد نظر در هویت زن به تعریف پذیرفته شده از گفتمان و رهیافت نظري اخذ شده بستگی خواهد داشت
با د،خوی گفتمان-رویکرد تاریخیر، دنظران تحلیل انتقادي گفتمانان یکی از صاحبعنوبه2روث وداك

-هاي اجتماعیتوصیف ساختارها و فرآیندهاي اجتماعی خالق متن و سوژهکید بر ضرورت تئوریزه کردن،تأ
گوناگون هاي براي تحلیل و تفسیر الیه) تاریخی(اي زمینهکند که همه اطالعات پستاریخی استدالل می

در این ،)67، 2001ب ك،داو(مندي به هم گره زده شوندبایست به طور نظاممتن گفتاري یا نوشتاري می
وي .گیردهاي تاریخی گفتمان در فرآیند تولید و تفسیر متن مورد توجه قرار میمامی بافتد، ترویکر

لش اتواند در اعمال قدرت یا به چن میشود بلکه زباقدرت از زبان ناشی نمیهمچنین بر این عقیده است که 
ر، به بیان دیگ.)12: 2001الف ،كودا(د کار رومغلوب کردن نهایی آن بهبرابر آن یا مقاومت درن،کشیدن آ

.کندگفتمان معرفی میانتقاديعنوان مفاهیم کلیدي در تحلیل تاریخ و ایدئولوژي را به،فهوم قدرتك، مداو
وجود )66و 65: 2001، ب وداك(عنوان شکلی از کردار اجتماعی ه با در نظر گرفتن زبان بوي 

ت،از جمله موقعی(راهاي خاص عملزبانی و حوزه–اي دیالکتیکی میان کردارهاي گفتمانی رابطه
مفروض گیرندجاي میهاگفتمانی درون آنيکردارهاکه ) هاي نهادي و ساختارهاي اجتماعیارچوبچ

غیرگفتمانی و همگفتمانی و-ها را هم به مثابه کردارهاي اجتماعیگفتمان،عبارت دیگر وداكبه. گیردمی
. گیردها در نظر میهاي آنعنوان پی ساختهبه

درپی با هم مان و پیزطور همهداند که بهاي گفتمانی میاي از کنشوداك گفتمان را امتزاج پیچیده
ها و متون گفتاري یا نوشتاري نشانه،ژانرهاش،هاي اجتماعی کنو خود را درون و میان حوزهبوده مرتبط

سیاسی که در ارتباط مستقیم يهااین روابط در واکنش،يبه عقیده و).65: 2001ب ،وداك(دندهنشان می
. دنشوینمایان م،گیرندیا غیرمستقیم با قدرت و ایدئولوژي شکل می

توان به شرح زیر گفتمانی وداك را می–به طور کلی مهمترین مفروضات نظري تحلیل تاریخی 
:برشمرد

2 .Ruth Wodak
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ها و نهادهاي بلکه گروهد،ـ نه تنها افرا2؛استو داراي کارکردي سیاسی اي اجتماعی ـ زبان پدیده1
هاي قطعها،هـ متن3؛گیردکید قرار میأورد تمخصوصی دارند که در زبان مهاياجتماعی نیز معانی و ارزش

تثبیت و یا متحول د،اي تولیزمینهکه در پیوندي تنگاتنگ با سایر اطالعات پسزبانی یک ارتباط هستند
نبوده و همواره در بازتولید یا به چالش منفعل ةکنندمصرفن،شنونده در رابطه با مت/ ـ خواننده4؛دشونمی

کاربردهاي متعدد زبان در سطوح -5؛دهندآن کنش سیاسی فعالی را نشان میمندرج درکشیدن روابط قدرت
.دکنو متون مختلف همواره حول محور خاص در راستاي حفظ یا تغییر وضعیت تاریخی مشخصی عمل می

روش شناسی
روش رسد از میان رویکردهاي مختلف مبتنی بر چهارچوب نظري برگرفته در این پژوهش به نظر می

براي عملیاتی وي . از کارآیی بیشتري برخوردار باشدرویکرد روش شناختی روث وداك،تحلیل گفتمان
که هر یک در بازنمایی کندع استراتژي گفتمانی اشاره میبه پنج نود،گفتمانی خو- کردن رویکرد تاریخی

؛27، 2001میر، (شودته میهاي رقیب به کار گرفاندر قالب منازعات گفتم»خود«و مثبت »دیگري«منفی 
کردارهاي گفتمانی اشاره دارد که با هدف ۀهاي عامدانطرحبههايدر واقع این استراتژ)73: 2001وداك، ب

د و هر یک در سطوح متفاوت پیچیدگی و نشوشناسی خاص اتخاذ میشناسی و زبانروان،اجتماعی،سیاسی
: ها عبارتند ازياین استراتژ. شناختی جاي دارندسازمان زبان

بندي شناختی چون مقولههاي زبانطرحرراباین استراتژي ب:3هاي ارجاعی یا انتسابیـ استراتژي1
هاي درون گروهی یا برون گروهی موضوعاتی چون ساختۀبیوگرافی در مطالع،استعاره و مجاز،عضویت

.رودکار میهب
زند و خصوصیات کم فی رفتارها را کلیشه یا تخمین میهاي مثبت یا منویژگی:4ايـ استراتژي گزاره2

.کندگذاري میگران اجتماعی را نامو بیش مثبت یا منفی کنش
آمیز یا شود که براي توجیه تحسینهایی منعکس میاین استراتژي در استدالل:5ـ استراتژي استداللی3

. شودیکار گرفته مها بههاي مثبت یا منفی آنویژگیۀواسطی افراد بهطرد یا دربرگیرندگی سیاس،تحقیرآمیز

3 .Referential Strategies or Strategies of Nomination
4 .Strategies of Predication
5 .Strategies of Argumentation
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،توصیف،دهی یا معرفی گفتمان با استفاده از گزارشبه قالبياین استراتژ:6ـ استراتژي منظرسازي4
.پردازدگفتارها و رویدادها می)نقطه گذاري(سازي روایت یا برجسته

ثر گفتارها را ؤند تا نیروهاي غیرکالمی ماشها در تالاین استراتژي:7هاي تشدید و تخفیفاستراتژي-5
.شودشناختی متون انجام میبا معرفی ساختارهاي معرفتمعموالًر،افزایش یا کاهش دهند و این کا

اي در فاصلۀایط زمینهرسیم شرت:عبارتند ازههاي مورد استفاده در این مقالترین رویهمهم،بر این اساس
یمام خمینا) رگفتار یا نوشتا(ن می که متالمعرفی گفتمان انقالب اس؛یهاي قبل و بعد از انقالب اسالمسال

هاي تعیین استراتژيشناختی؛هاي زبانپژوهش در مقولهلۀعملیاتی کردن مسأآن تعلق دارد؛به) ره(
اي از متون در پیوند با مختصات و تفسیر متن درون شبکهکار رفته در متن و سرانجام تحلیلهسازي بدیگر

در فاصله )هر(هاي حضرت امام ها و اعالمیهخنرانی، سهاتون مورد تحلیل از میان پیامم. تاریخی زمینه
که به 1368تا هنگام رحلت ایشان در خرداد 1341هاي ایالتی و والیتی در سال انجمنۀزمانی طرح الیح

.تشده اسانتخاب پردازد،میحیات اجتماعی و سیاسییدها و نبایدهاي وي در عرصۀن و باموضوع ز

تصویري از اطالعات تاریخی پس زمینه                                          
د سنتی براساس قواع،یپیش از آشنایی جدي با تمدن مدرن غربایران تا حیات فردي و اجتماعی جامعۀ

رسوم و اغلب به شکل آداب،) 38: 1378فیرحی،(دانش متراکم نیاکان ةبه عنوان ذخیریافت که سامان می
، گولد و کولب(د شقدس و باثبات محسوب می، ماموري محترمدر آمیخته با باورهاي مذهبی استمرار یافته و

ضمانت سالمت به عنوان گفتمان مسلط، مبناي تعلیم و تربیت عمومی، روابط اجتماعی وو) 520: 1376
.شدهاي زندگی فردي و اجتماعی بازتولید مید و در همه حوزهآمجامعه به حساب می

:بندي استدر سه محور اصلی قابل دستهزنان ةدربارمحتواي گفتمان سنتی 
یابد کلی سامان میةتفکر سنتی حول یک ایدةزنان در حوزمباحث مربوط به: زن و وضعیت طبیعی-1

به عبارت بهتر تقدم ،زن در مقابل مرد) فیزیولوژي(که عبارت است از توجه به وضعیت ساختمان طبیعی 
هاي موجود میان وضعیت طبیعی زن و مرد ارتباط تفاوت،یدر گفتمان سنت. هویت جنسی بر هویت انسانی

تر از یچ منطقی را در این رابطه قويه«ه چرا ک.ها داردیک از آنوق و تکالیف هرمستقیمی با تعیین حق

6 .Strategies of Perspectivation
7 .Strategies of Intensification and Mitigation
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بنابراین منطق مرد به لحاظ تفکر، تعقل و قدرت جسمانی برتر و زن و) 88ح،مصبا(» ددانمنطق فطرت نمی
.)35: 1350رازانی،(زیبائی واالتر است ظرافت وواسطه عواطف،هب

ترینمحوري،مردهاي جسمانی، روانی و ذهنی زن وها و تفاوتمان سنتی ویژگیدر گفت: خانوادهزن و- 2
تسلیم ود ومرةعهدبر اساس آن سرپرستی و فرماندهی خانواده بر. مبناي تقسیم کار در خانواده است

و ) ص(در توجیه این دیدگاه از روایات منتسب به پیامبر اکرم . شوداصلی زن محسوب میۀفرمانبري وظیف
امور ردي که ادارةم«: توان به چند نمونه اشاره کردها میه از میان آنکدشواستفاده می)ع(ین ئمه معصوما

و) 123: به نقل از کنز المعالی297: 1375زاده،بابا(»کلی خود را به زنان بسپارد هرگز سعادتمند نخواهد شد
تدبیر امور زندگی را به وي وا ،و ندهیددست ابه ل هیچ ما،به هیچ صورت از زن اطاعت نکنیدم ردم«یا 

از جایگاه ه،ن در نظام خانواد، زیسنتگفتمانبر این اساس در.)374: 1375،نصاریانا(»...، مگذارید
.  هاي او را بر عهده دارداطاعت و پیروي از همسر و تأمین نیازۀوظیفگیري به دور بوده و عمدتاًتصمیم

هاي جنسی زن وبا تقسیم کار مبتنی بر تفاوتاجتماعی نیز عمدتاًةزن در حوزوضعیت:زن و اجتماع-3
کند وتربیت فرزند معرفی میداري وسو زن را مناسب براي انجام امور خانهمرد منطبق است چرا که از یک

پذیري کنندگی زن و تحریکدلیل ویژگی تحریکهب(ع امکان رواج فساد در اجتمااز سوي دیگر به واسطۀ
هاي طبیعی زن واحادیثی نیز وجود دارد که با تکیه بر تفاوت. شودکید میبر عدم حضور اجتماعی زن تأ)دمر

حکومت بر مردم، قضاوت و داوري، دفاع ابتدائی و زن را از اشتغال در اموري چون امارت ومرد، صراحتاً
گیري تصمیممدیریت وةزن را از حوزتهاجمی، اجتهاد براي دیگران و شرکت در شورا منع کرده و عمالً

).131ص ،14ج :به نقل از وسائل الشیعه363- 364: زاده، همانبابا(...د گذاراجتماع کنار می
گفتار ناسازگار با اندیشه ثیر تولید و انتشار دین نظم معنایی این گفتمان تحت تأیکپارچگی و انسجام بنیا

... برابري و،يهایی چون قانون، پارلمان، آزادبه دنبال طرح ضرورتزن و مرد ایرانی کهو تجربۀ زیستۀ
رو انقالب مشروطه، از این.دبه چالش کشیده شج مبتنی بر تفکر مدرن در عصر مشروطه بوجود آمد، به تدری

مردانه / ش روي مدلول زنانهبه عنوان نقطه عطفی در تحوالت عینی و ذهنی، در تاریخ ایران افقی تازه پی
ها را از صغار و مجانین، آنةبا قرار دادن زنان در رده،اساسی مشروطن قانو13و 10مواد رچند که ؛ هشودگ

.)10: 1379ر،کا(اب کردن و انتخاب شدن محروم ساختحق انتخ

.گرددسال انتشار این اثر مشخص نیست اما بنا به توضیحی که در مقدمه آن آمده نشر آن به دوران قبل از انقالب بر می8
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- 1:محور کلی تفکیک نمودتوان حول سه اقدامات انجام شده در عصر پهلوي اول و دوم را نیز می
ایجاد -2مدرن شدن کشور؛ ۀبه عنوان مشخصع،حجاب در اجتماچه بیشتر زنان بیهرتشویق به حضور 

ربیتی نسل آینده اندازهاي تامکاناتی براي تسهیل دسترسی زنان به آموزش جدید با هدف بهبود چشم
با هک)96: 1384، ساناساریان(حفظ وضعیت مردساالري در خانواده و اجتماع - 3و ) 180: 1377آبراهمیان، (

گرفتن زن ایرانی در اي براي قراراین اقدامات خود مقدمه). 104: 1995، پایدار(تناقض داشتیدو محور قبل
وضعیت آرمانی زنان ساالر جامعه نه تنها مانعی براي تحقق فرهنگ مردکه چرابودموقعیتی برزخی

، فاالچی(رضا شاه ر محمدچه از نظو)16: 1352، کسروي(شاه رضا چه از نظر بلکه شد محسوب نمی
یعنی همان ؛شودخصوصی خالصه میانجام وظایف عرصۀر ، ددر نهایتمال دختر ایرانی ک) 1357:10

.فشردایران بر آن پا میتی جامعۀچیزي که ذهنیت سن
:توان در سه محور اصلی خالصه کرددر مجموع محتواي گفتمان مدرن را نیز می

انی، کاشانی و موید خان، میرزا آقاخان کرمملکمه،مانند آخوندزادافرادي : وضعیت طبیعی زن-1
هاي لیبرال فمینیستی فعالیت اجتماعی را تجربه ثر از آموزهو زنانی که متأ) 5: 1349، آدمیت(...و االسالم 

هاي برابر آنان در جامعه را نه ویژگیة زنان، علت وضعیت نابارهاي خود درمگی در بررسی، هکردندمی
. دانستندساالر جامعه میساختار مردطبیعی بلکه 

هاي مدرنیته ایرانی از همان ابتداي آشنایی با اندیشهةوضعیت نابرابر زنان در خانواد: زن در خانواده-2
اي ثیر عمدههاي حیات فردي اجتماعی تأآزادي زنان اروپایی و ویژگی. توجه روشنفکران را به خود جلب کرد

و از هاي اجباري هاي زندگی خانوادگی در مواردي چون ازدواجکري ایرانی گذاشت و ویژگیبر جریان روشنف
در چارچوب نقد سراسري جامعه مورد بررسی ... ناسازگاري میان همسران وپیش تعیین شده، تعدد زوجات،

تدوین و تنظیم آن در بخشی از جامعه زنان،رغم این نگاه انتقادي میان روشنفکران و رسوخعلی. قرار گرفت
هاي سنتی راساس نگرشخانواده و زنان همچنان بةهمه قوانین اجتماعی براساس تفکر سکوالر، قوانین حوز

.)109- 1995:111ر،پایدا(دشتنظیم می
کید گفتمان مدرنیزاسیون تسهیل حضور اجتماعی ترین تأرسد عمدهبه نظر می: حضور زن در اجتماع-3

ترین اقدام رضا شاه براي وارد ترقی کشور باشد و مشهورترین و نمادینتوسعه وزنان به عنوان عامالن
وي طی .آمدکشور به اجرا در صورت اجباري درهاجتماع قانون کشف حجابی بود که بکردن زنان در عرصۀ

دهدد میو نویکند ر راستاي ترقی کشور اعالم میمناسب براي پیشرفت زنان دۀنطقی هدف خود را ایجاد زمین
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نوان،اطالعات با(د نتا زنان از فرصت پیش آمده براي تربیت نسل فردا و ساختن ایران استفاده کن

به نظر من زن ایرانی «: یابدنیز تداوم میرضا شاه محمدهمین مضمون در کالم ). 4-5: 14/10/1341

ر سربلندي و پیشرفت جامعه مترقی خویشتن را به آن مقام برساند که دت،داشتن جنبۀ نسوانیتواند با نگاهمی
انقالب : هلويپ(تهایی باشد که همه جا مایۀ سرافرازي و افتخار اوسایران کنونی مصدر خدمات و مسئولیت

حضور زنان در اجتماع توجه به اولین اقدام رضا شاه به منظور فراهم کردن امکانات، از این رو.)1345د سفی

ساز گسترش سطح تحصیالت زنان و که به نوبه خود زمینه)359: 1377، فوران(ها بود له آموزش آنمسئ
».دشیندگی مجلسقضاوت و نمااي از جمله ها در سطوح مختلف حرفهاشتغال آن

روشنفکران خارج ،هاي تمدنیغرب و فرآوردها در مواجهه بن گفتمان مدرنیزاسیوگیري جایی که موضع
سی حاکم برحسب پایبندي بر بعد ایجابی یا سلبی مدرنیته از از ساخت قدرت سیاسی را از نخبگان سیا

به واسطه جایگاه خود س آن نهاد مرجعیت أو در رساخت، روحانیت یکدیگر متمایز و گاه معارض یکدیگر می
در معارضه با اقدام حکومت در تقلید از غرب و نادیده گرفتن که بود ی ترین گروهمهمداران دیندر جامعۀ

برساخته شده در گفتمان پهلوي را از معناي کارگزار زنانۀةکرد در کالم خود، سوژسعی می،احکام شرعی
ترقی و پیشرفت تهی سازد و از فراز آزادي و برابري دمکراتیک به سمبل فساد و فحشاي حکومت فرو 

.دانداز
،جوامع مسلمان با تمدن غرب و ناتوانی گفتمان سنتی در مقابله با آنۀاز سوي دیگر، همزمان با مواجه

اي خاص از فرایند تحول و تطور بازاندیشی دینی پدیدار شده و در جریان شدت گرفتن منازعه دو مرحله
هاي خود، معیارها و موازین به داشتهگفتمان سنتی و مدرنیزاسیون، صورتبندي گفتمانی جدیدي با اتکا

واسطه هضمن آنکه ب. دادهاي تمدنی غرب را سامان میگزینشی هدفمند و آگاهانه از میان فرآوردهمذهبی،
این گفتمان، در . گرفتسنتی نیز قرار میگفتمانانتقاد از نگاه تعبدي و غیر نقاد به سنت و دین در مقابل 

نگریست و براي یافتن بخش با رویکردي انتقادي میه عنوان عامل هویتبازگشت به خویشتن به سنت ب
. کرداسالمی به منابع دینی مراجعه میهاي روز افزون متناسب با شرایط و اقتضائات جدید جامعهالؤپاسخ س

ها، هایی را از سوي کارگران کارخانهها و اعتصاباعتراض1330دههو سیاسی اواخر هاي مالی بحران
از یک طرف حکومت را در ،)141ص،1ج، 1374نجاتی، (شد مندان دولت به ویژه معلمان سبب نایع و کارص

وقوع کودتاي نظامی علیه . بخشیداي میداد و از طرف دیگر به مخالفان آن جان تازهمعرض فشار قرار می
اه و متحدان خارجی وي را از دیکتاتوري در ترکیه و فروپاشی نظام سلطنتی عراق نیز به نوبه خود نگرانی ش
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رییس جمهور دمکرات آمریکا، شاه را به ،در چنین شرایطی بود که فشار کندي. کردداخلی تشدید مینبحرا
هاي ایالتی و خستین گام در انجام اصالحات مذکور، تصویب الیحه انجمنن. تانجام اصالحاتی متقاعد ساخ

.شدر انتخابات داده میوالیتی بود که مطابق آن به زنان حق شرکت د
، پس علمیه قم را بر عهده گرفته بودةلیت حوزئواهللا بروجردي مسکه پس از فوت آیت) ره(امام خمینی

به ماهیت 1341مهر 28مهر ماه در تلگرافی به اعلم در 17از ارسال نامه اعتراضی به شخص شاه در 
ایشان در مقابل تعلل دولت، . استار لغو فوري آن شدکرده و خوکیدسالمی و غیرقانونی الیحه مذکور تأغیرا

ت آن با احکام اسالم آمیز و هوشیار نمودن مردم نسبت به مغایرهاي اعتراضسایر علما را به نوشتن نامه
که را اعالم داشتاي از رابطه نهاد روحانیت با حکومتو از این رهگذر شروع دوران تازهتشویق نمود

. ت و دمسازي دهه سی نداشتتناسبی با سیاست سکو

) ره(یامام خمینر گفتامدلول جنسیتی در
قالبی علیه حکومت پهلوي گفتار امام خمینی که از ابتداي دهه چهل به تدریج به یگانه رهبر ائتالف ان

ترین الیت و پس از پیروزي انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوري اسالمی، به عنوان مهمتبدیل شد
ت،س هرم قدرت سیاسی و مذهبی جامعه و برخوردار از باالترین میزان مشروعیأسمبلیک در رسیاسی و

د،شوها شناخته میعمومی و توانایی بسیج آنرل بر منابع مادي و معنوي در عرصۀنفوذ سیاسی و کنتاقتدار،
دوران پس از آن ایفا می و جنسیتی بر ساخته در آستانه انقالب اسالةسزا در تعیین سرنوشت سوژهسهمی ب

ی حکومت نه با مواضع مرسوم فقهاي سنتی شباهت چندانی داشت و نه با مواضع مدرنیستاي که نمود؛ سوژه
.سابق

هاي متعدد خبرنگاران داخلی و هاي ایشان در مقابل پرسشبه هنگام اقامت در پاریس در پاسخاین امر
ها و سخنرانییروزي انقالب اسالمی در دیدارها،پس از پاه زن در نظام اسالمی آینده وجایگةخارجی دربار

مصاحبه و ،یسخنرانن مت492با مطالعه . گیردئید قرار میشان خطاب به زنان به خوبی مورد تأهاي ایپیام
مضامینی چون آزادي، فعالیت سیاسی محوریتبا ها را ترین محورهاي معنایی آنتوان عمدهی، مایشانپیام 

انی، وحدت کلمه، هوشیاري و عفت، تحول روحد،تعه، مجاهدت انسانی، ایثار و فداکاريو اجتماعی،
گفتار مزبور را در دو مقطع ت،ه منظور سهولت تحلیل و تفسیر این مقوالب. دطلبی زنان مشخص نموشهادت

.مکنیزمانی قبل و بعد از انقالب اسالمی بررسی می
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دوران قبل از انقالب 
بر نگرش خاص و محدود هاي اصالحی حکومت، و آغاز برنامه1340ز ابتداي دهه ا) هر(امام خمینی 

مخالفت خود را با اقدامات رژیم در این زمینه به ونگشت نهاداهاي اجتماعی زنانرژیم نسبت به فعالیت
ر همین ب. نمایدکرات اعالم داشته و آن را نه خدمت به زنان، بلکه در راستاي فلج شدن امور معرفی می

ها در اجتماع ز دخالت زنا«: گوینداساس ایشان طی اظهاراتی خطاب به وعاظ و گویندگان مذهبی چنین می
و دین خدا را یاري کنید و بدانید ان تنصرواهللا ینصرکم و کردهشمار است ابراز انزجارکه مستلزم مفاسد بی

)52: 1، ج صحیفه امام(» .یثبت اقدامکم
الشعاعوالیتی را بیشتر بهانه براي تحتهاي ایالتی وانتخابات مجلسیشان پیشنهاد ورود بانوان به عرصۀا

و سواددیدیم از وقتی که این دولت بی«: کنندرژیم با اسالم و قرآن دانسته و چنین اظهار میۀقرار دادن معارض
ها با قلم درشت نوشت که بانوان را حق در روزنامه. ول هدف را اسالم قرار دادحیثیت روي کار آمد، از ابی

اند، لکن شیطنت بود، براي انعکاس نظر عامه مردم به آن موضوع بود که نظرشان دخالت در انتخابات داده
شد و آقایان جا ما متوجه شدیم و اجتماع درست نیفتد و لهذا در اولی که اینن،به الغاي اسالم و الغاي قرآ

در دفعه اول منعطف شد به همان قضیه، بعد که مطالعه کردیم، توجه ما هم براي عالج کار مجتمع شدند، 
،به نقل از تبیان(» .قضیه معارضه با اسالم است. دیدیم آقا قضیه، قضیه بانوان نیست، این امر کوچکی است

هار تا زن فرستادن به مجلس ترقی حاصل مگر با چ«: دارندهمچنین جاي دیگري اظهار می. )27: 1378
گوییم هایتان ترقی درست کنند؟ ما میشود؟ مگر مردها تا حاال بودند ترقی براي شما درست کردند تا زنمی
ببینید بعد از ده سال، بیست . شما بعد تجربه کنید. جز فساد چیزي نیستفرستادن ها را در این مراکز این

ما با . به خیال خودتان ببینید اگر شما جز فساد چیز دیگري دیدید. ا بفرستیدها رسال، سی سال دیگر این
امام با طرح ).28: همان(».با این کارهاي غلط مخالفیم. با این فحشا مخالفیم. ترقی زنان مخالف نیستیم

که آزادي افراد پردازد آزاد باشند، به ذکر این نکته میخواهندها میاین سئوال که مگر مردها آزادند که زن
ۀحرف به حیطۀبلکه این امر مستلزم حرکت از حیطت،اعم از مردان و زنان در حیطه الفاظ و کلمات نیس

فساد و فحشا ل،کید رژیم بر حضور طیفی از زنان در برخی از مشاغایشان با درك دقیق علت تأ. مل استع
به این نکته اشاره )42: همان(د امام در بیانات خو. کندحاصله را غیر قابل توجیه و نافی ترقی زنان عنوان می

کند که اسالم مراعات بانوان را در تمام جهات بیش از هر کس نموده و با احترام به حیثیت اجتماعی و می
ردیف شود که مخالف عفت و تقواي زن است، نه آنکه آنان را درها مانع از اختالطی میاخالقی آن
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رغم آنکه زنان از برخی حقوق همچون حق انتخاب شدن در این دوران به . ددهمحجورین و محکومین قرار 
اما فضاي فاسد و ناامن موجود، د،مند شدنو حق انتخاب کردن و مشارکت در برخی سطوح اجتماعی بهره

این امر و رنگ نمودهاي آنان را نسبت به حضور و فعالیت اجتماعی کمتمایل بسیاري از زنان و خانواده
تر به هاي پایینفعالیت زنان در الیهبه بیان دیگر. هاي محدود اجتماعی در میان زنان شدوجه برخی الیهمت

مشارکت سیاسی و اجتماعی به طیف محدودي از ودشهاي صوري محدود میهاي خدماتی و جنبهفعالیت
. ود بود نه توده زنانکردند محدزنان در میان بستگان و اقارب دربار که در سطوح عالیه فعالیت می

به مقایسه -یعنی عصر جاهلیت و عصر پهلوي- مظلوم بودن زنان در دو دورهامام با طرح مسئلۀ
یکی در : الوصف زن در دو مرحله مظلوم بوده استمع«:شوندضمنی این دو دوره پرداخته و چنین یادآور می

اي بود مرحله جاهلیت مرحله. شت، بیرون کشیداسالم زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت داکه جاهلیت 
زاراسالم زن را از آن لجن. دانستند، زن در جاهلیت مظلوم بودمیتر از اوکه زنان را مثل حیوان بلکه پائین

به . در این موقع دیگر در ایران ما زن مظلوم شد و آن دوره شاه سابق و شاه الحق بود. جاهلیت بیرون کشید
زن را از آن مقام شرافت و عزتی که داشت پائین . ها کردندواهند آزاد کنند به زن ظلمخکه زن را میاسم این

زاد زنان و آزاد مردان، آزادي را از زن و ، آکردند به اسم آزاديییکشیدند، زن را از آن معنویتی که داشت، ش
که براي زن مقام به اسم این. کشیدندفرو به مرتبه یک حیوان از مقام انسانیت زن را ...مرد سلب کردند

.)258: همان(زن را مثل یک عروسک درست کردند. زن را از مقام خود پائین آوردنددرست کنند 
تواندمیزن مانند مرد . ن مساوي مرد استز«: کنندایشان در بخشی دیگر از بیانات خود اضافه می

ها در امور خالف اما رژیم شاه است که با غرق کردن آن. هاي خود را انتخاب کندمسئولیتسرنوشت و 
). 23: 2ج : 1357، صحیفۀ نور(» د و اسالم معترض به این امر استباشزنان آزادي کوشد مانع اخالق می

در » ی شدهین شز«دهد که از نگاه امام، اسالم نه با آزادي که با مفهوم اظهارات فوق به خوبی نشان می
ها بر سرنوشت جهت اهداف و مطامع دیگران مخالف است و حق انتخاب، فعالیت زنان و حاکم بودن آن

.دداناخالقی ضروري میخودشان را در فضایی سالم و
شد، هایی که طی دوران گذشته توسط رژیم شاه اعمال میامام اگرچه به دلیل وضعیت حاکم و سیاست

کردند اما در شرایط خاص ایجاد شده هاي اجتماعی ابراز تردید و نگرانی میدر فعالیتنسبت به حضور زنان
شوند و تأکید در سایه نظام اسالمی، خود مشوق ورود زنان به اجتماع و به دست گرفتن مقدرات خود می

الکیت، ر، حق مدر نظام اسالمی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کا«کنند که می
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هایی که فاوتت«و »ي گرفتن، در تمامی جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق داردحق رأي دادن، حق رأ
همچنین در ).62: 1378، به نقل از تبیان(»ها ارتباط نداردبین زن و مرد وجود دارد، به حیثیت انسانی آن

ناي جامعه اسالمی دارند و اسالم زن ز نظر اسالم زنان نقشی حساس در با«ه کنند کجاي دیگري اضافه می
تواند ن میدهد که بتواند مقام انسانی خود را در جامعه بازیابد و متناسب با چنین رشدي، زرا تا حدي ارتقا می

ضمون بیانات امام در جایگاه زن از دیدگاه م(»هایی به عهده بگیرددر ساختمان حکومت اسالمی مسئولیت
.)66- 65ص :امام خمینی

فتمان پیشرفت و شالوده شکنی گدر گفتار خود به ) ره(یکلی در این مقطع زمانی، امام خمینطوربه
ار دیگر مفاد ه عبارت دیگر اگر شاه آزادي و برابري حقوقی و اجتماعی زن را، در کنب. دترقی شاه پرداختن

اش و مذهبییخالفان سیاساي براي بسیج زنان در برابر منه و فرمایشی خود، وسیلهبرنامه اصالحات آمرا
ي به زنان را با مسائلی چون فقر ین سنگر بر وي تاخت و اعطاي حق رأقرار داد؛ اپوزسیون مذهبی نیز از هم

و در پرتو این زدخارجی و سوء نیت بیگانگان پیوندو فساد اقتصادي، اختناق و استبداد سیاسی، وابستگی
. ي دفاع از اسالم علیه شاه بسیج نمودشبکه معنایی، زنان و مردان مسلمان را برا

یابد برجستگی هویت انسانی زن و مرد و راي زنان نمود میب) هر(م واقع آنچه در سرمایه کالمی امادر
ضرورت رعایت شئون اسالمی به منظور ایفاي نقشی فعال در سرنوشت اجتماعی خود و جامعه اسالمی در 

حکومت پهلوي به ةنیز در لبیک گویی به ایشان در اواخر دوربراساس همین نگرش زنان،کنار مردان است
هاي اجتماعی دیگر سقوط رژیم پهلوي را رقم زدند و یکباره با حضور گسترده در صحنه تظاهرات و فعالیت

هاي گذشته محیط را مناسب حضور این در حالی است که مشارکت آن دسته از زنان که در طی دوره
امنیت خاطري که از این زمان به بعد به عبارتی دیگر . نمایدیش از پیش جلب توجه مییافتند، باجتماعی نمی
.شدطبقات و سنین مختلف اسالمی ایجاد شد موجب حضور و مشارکت زنان از صنوف،در سایه نظام 

دوران پس از انقالب اسالمی                                                    
سالم زن را مثل مرد در همه ا«کند امام قاطعانه اعالم می،یهاي پیروزي انقالب اسالمدر نخستین ماه

ه مردان و چه ن، چاند، باید به دست همه ملت ایرااي که براي ما گذاشتهاین خرابه. دهدشئون دخالت می
ع که اقتضا نان باید در سیاست اساسی مملکت دخالت کنند و هر موقزدو در این برهه جدیزنان ساخته شود

د،ي دارنأزنان حق ر«: دارندیمو یا در فراز دیگر اظهار ) 27,1378: به نقل از تبیان(کند نهضت و قیام کنند
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ق ، ححق انتخاب دارند،ي دادن دارندأحق ر،االتر استاز غرب بماین مسائلی که ما براي زنان قائل هستی
)همان(» .انتخاب شدن دارند

و این تحول بیش از بودبانوان ایرانب تحول حاصل شده دردستاورد انقالنیتربزرگ)ره(امام از نگاه 
گر ا«کهکندیمهمچنان که ایشان در جاي دیگر اضافه ) 165:همان(لی است که در مردان حاصل شدتحو

نهضت و انقالب اسالمی هیچ نداشت به غیر از این تحولی که در بانوان و در جوانان ما پیدا شد، این یک 
) همان. (»امري بود که کافی بود براي کشور ما

به اسالم خدمت ] زنان[آنقدري که این جامعه محترم«کندیمامام در فرازي دیگر از بیانات خود اشاره 
)64: همان(».بیشتر از مقداري است که مردها خدمت کردند،نکردند در این زما
ا طرح این مسئله که اسالم یک دین سیاسی است و در نتیجه دخالت روحانیون در امور ب) هر(امام خمینی 

در این هاآنمر سیاسی و تکلیف دخالت زنان همچون روحانیون در اسیاسی امري ضروري است به اهمیت
شان تکلیف. حق دارند در سیاست دخالت کنندهاخانم«: دیفرمایمامام در این زمینه .کندیمخصوص اشاره 

دین اسالم یک دین سیاسی . استهاآنتکلیف . روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت کنند. این است
)65:همان(» .حتی عبادتشت،است و همه چیزش سیاست اس
و از سوي دیگردیماي مردانه تلقی سیاست عرصهۀعرصنوعاًکهگرددیماین بیانات در حالی ایراد 

و امام با طرح این دو نکته مفهوم شدیمالقا هاسالدیگر شبهاتی مبنی بر جدایی دین از سیاست طی 
.زندیمپیوندي بنیادي »مسالا«و »زنان«سیاست را با دو مفهوم دیگر 

ان طیفی که در کنار مردان بلکه جلوتر از آنان در پیروزي انقالب اسالمی امام با بزرگداشت زنان به عنو
با شرکت فعاالنه خود ستیبایمهاآنکه کنندیمنقش اساسی داشتند، توجه زنان را به این نکته جلب 

زن از مرد وچرا که شرکت در این امر براي . پیروزي و سربلندي ملت ایران را هر چه بیشتر تضمین کنند
.)همان(ظایف ملی و اسالمی استو

، ضرورت حضور و فعالیت اجتماعی زنان در دوران دیآیمآنچه در بیانات ایشان بیش از هر چیز به چشم 
امن وران حکومت پهلوي به علت فضاي ناامري که در د؛استقرار و تثبیت نظام جمهوري اسالمی است

شغل صحیح ن،البته شغل براي ز«بودند؛ به بیان ایشان کردهاعالم با آن مخالفت خود را بارهااجتماعی
نظرشان این نبود که زن اشتغالی هاآن. خواستندیملکن نه آن طوري که رژیم پهلوي د،براي زن مانعی ندار
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هم زنان و هم مردها را از آن مقامی که دارند منحط ا،نظرشان بر این بود که زنان را مثل مرده. پیدا بکند
)                                                                                                  70: همان(».ارند یک رشد طبیعی براي زن پیدا شودنگذ. کنند

، هاخانمامام با اصل قرار دادن حفظ عفت در انجام وظایف اجتماعی بر این اعتقاد بودند که امروز باید 
و وظایف دینی خودشان را عمل کنند و عفت عمومی را حفظ کنند و روي آن عفت عمومی وظایف اجتماعی 

.)71: همان(انجام دهندي سیاسی و اجتماعیکارها
طرح موضوع عفت عمومی و حفظ آن شرط اساسی است که مفهوم مشارکت اجتماعی را در گفتار امام 

از مفهوم همین واژه در گفتمان مدرنیزاسیون یمگر گفتمان انقالب اسالتدویننیترمهمخمینی به عنوان 
پس از انقالب مشروط به حفظ ن و در عمل نیز چنین مفهومی از مشارکت اجتماعی زناکندیممتمایز 

وي نقش و اهمیت زنان را در پیروزي انقالب که یک . حجاب و شئونات مذهبی در اشکال متنوع خود شد
الب و پیشبرد نظام نسته و در سخنانی بر نقش مضاعف زنان در انقمشارکت سیاسی است فراتر از مردان دا

در صف اول واقع هستند براي زنان د،حتی زنان در انقالب پیشرو مردان هستن:کنندیمکید اسالمی چنین تأ
شماها به اسالم خدمت کردید و بعد . تشجیع شدندهاآناز مجاهدات ،شجاع شدندهاآناینکه مردها هم از 

، دامن عصمتدامن شما. دیکنیمدر ایران تربیت زنان شیرمردان و شیرشما. دیکنیمخدمت اهللانشان از ای
بزرگوار ما در مقابل رژیم زنان چه افتخاري باالتر از این که ).501: 6، ج صحیفۀ امام(ت عفت و عظمت اس

ن در صف اول ایستادگی و مقاومت و وابستگان آناهاقدرتدر مقابل ابر ن،و پس از سرکوبی آقستمکار ساب
، ج همان(ت ر هیچ عصري چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده اس، دانددادهاز خود نشان 

16 :194                                                       .(
انقالب و نظام سیاسی نقش و جایگاه مهم دیگري در کالم رهبري ف،و وظائهانقشهمه این در کنار

نقش زن در جامعه «. تسازي و تربیت افراد جامعه اسکه آن انسانشودیمبرآمده از آن براي زنان ترسیم 
قشرهاي د،یک قشر فعال در همه ابعاد هستنکه خودباالتر از نقش مرد است؛ براي اینکه بانوان عالوه بر

از خدمت همه کس ،به جامعه از خدمت معلم باالتر استخدمت مادر . کنندیمتربیت دفعال را در دامن خو
.)197: 14، ج همان(»خواستندیماین امري است که انبیا ؛استباالتر

در حکومت اسالمی ) ره(یکه در پرتو کالم امام خمینراییهایژگیوو هانقشنیتريمحورشاید بتوان
ایراد فرمودند،1357اسفند13در نخستین سخنرانی که ایشان در حضور زنان قم در شودیمبه زن منسوب 

. خداوند شما را با کرامت خلق کرده است، آزاد خلق کرده است«: ایشان در این باره فرمودند.دمالحظه نمو
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هازند دارد، در ها راه نیابخداوند همان طورى که قوانینى براى محدودیت مردها در حدود اینکه فساد بر آن
هازنخواهند مىها که آن. همه قوانین اسالمى براى صالح جامعه است. همه براى صالح شماست. هم دارد

ین گمان نکنند که اهازننباید گول بخورند؛ هازن. کارندانتیخفاسد قرار بدهند يهاجوانملعبه مردان ورا 
بیرون برود این مقام زن نیست؛ این عروسک بازى است ت لخمقام زن است که باید بزك کرده، با سرِ باز و

ساز است؛ زن مربى زن آدم. زن باید شجاع باشد؛ زن باید در مقدرات اساسى مملکت دخالت بکند. نه زن
.)299: ، ص6صحیفه امام، ج(»انسان است

که هم است امام يهایسخنرانلمرو بودن و عملکرد زنان در این دست بخش قدر واقع محورهاي معنا
و هم وسعت یافتن آنکندیماستمرار نظام دانایی انقالبی پیش از استقرار نظام جمهوري اسالمی را حکایت 

-همزمان، استراتژي تقویت و تشدید معنا و هویت اسالمی ر به طورا هنگام تثبیت نظام سیاسی جدید و
که با لحنی آرام به جائی. دهدیمدیگري را نشان -غیر اسالمی يهااستداللو تضعیف و تخفیف -خودي 
گوید که گمارد و به این منظور ابتدا از آزادي و کرامتی سخن میچینی براي پند و اندرز زنان همت میمقدمه

حصر به زنان نبوده بلکه زنان و منصرفاًخدا به همه بندگانش هدیه کرده و از قوانینی که از حیث محدودیت 
شود؛ قوانینی که نه از سوي شخص یا گروهی خاص بلکه از سوي خداوند براي مردان را برابر شامل می

سپس با اشاره به سوء نیت ؛نباید در حقانیت و کارآیی آن تردیدي داشترونیاصالح جامعه وضع شده و از 
هاي وسوسهدر برابردهد تا ا داشته و دارند، به زنان هشدار میرهازنافرادي که عامدانه قصد ملعبه کردن 

مبتنی بر بر ساختهکید زنانگی گیرند آگاه بوده و در مقام تأمیکه به حجاب و قوانین اسالمی خردهییهاآن
نمایش زیبایی و برهنگی جسم زن را به مثابه عروسک بودگی یعنی فقدان آگاهی، اراده و جسارتی درخور 

نسبت به او ءکه قصد سویکارانانتیخشناخت، کرامت و آزادي حقیقی خود و نه گفتن به فریبکاري براي
دارند معرفی کرده و در مقابل زنانگی مورد نظر اسالم مبتنی بر محورهاي شجاعت، دخالت آگاهانه در 

. نمایدسازي را برجسته میمقدرات کشور خود، تربیت و انسان

نتیجه
قاطع در یسازي با بینشی انتقادي و لحندر اوج فرایند مفهوم) ره(یه شد، گفتار امام خمینچنانچه مالحظ

طرد و تقبیح نظام پیشین در خیانت به زنان و یقین به کفایت اسالم در تأمین خیر و سعادت زنان، 
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گوید که ایی سخن میهاي بنیادین زنانگی مورد تائید نظام اسالمی را بنا نهاده و از بایدها و نبایدهشالوده
کید بر مشارکت فعال و آگاهانه زنان تأرونیااز . پاي فشارندبر آنبایست زنان در نظام جمهوري اسالمی می

به عنوان یک ضرورت و تکلیف راآنکه بخشدیمدر تعیین سرنوشت خود و ملت خود را تا آنجا اهمیت 
دانسته و انتخاب شدن ترین سطوح فعالیت سیاسیل باالشرعی معرفی نموده و گستره این مشارکت را شام

هاي جنسیتی براي زن و ؛ تکلیفی که فارغ از مرزبنديکنندیمو انتخاب کردن را حق و تکلیف همه تعریف 
. شودمرد یکسان شناخته می

شخصیتی که در ماجراي -در واقع گفتار مذکور بر فراز اذهان متعجبی که همچنان در حیرت حکم امام
ها از وي به یاد اعتراضنیترقاطعي به زنان از سوي شاه سابق بیشترین و أقالب سفید و اعطاي حق ران

ۀوستیپبا تشریح و نقد ،به تکلیف زنان براي شرکت در انتخابات انگشت بر دهان گرفته بودند-مانده بود
ه و خیانت عوامل حکومت به ملعبه دچگونه زنانگی در پرتو ارادهدیمزنانگی مورد تبلیغ در نظام سابق نشان 

یا متاع تقلیل یافته و از اراده، انرژي و نیروي سازنده و مفید خود در ساخت سرنوشت ملت خویش تهی گشته 
زدوده به ت با نسبت دادن صفت جنگجو به زن، زنانگی را در سپهري جسمانیشودیمجا که مشاهده آن. بود

آگاهانه زنان جویی نااهانه و تعمدي شاه و همدستان وي به حضیض ننگنقشه آگباقاًیدقکه رساندیماوج 
کند و سپس با اشاره به خواست و اراده خدا در واژگونی نانگی و جسمانیت خویش سقوط میزدر قلمرو 

بار دیگر به بایدهایی ،حکومت پهلوي و جلوگیري از تحقق اراده معطوف به اهانت نسبت به مقام واقعی زن
کید مجدد بر کند و در همین راستا با تأیین میهاي زنانگی را در نظام جدید تعکه محدودهددگریبازم

همانند مردان از ارادة معطوف به عمل در تغییر و بازسازي همه شئون زندگی خود ضرورت برخورداري زنان 
ردان، زنانگی و مردانگی خواهد، مقدم بر بیان ضرورت اجتناب از فساد باز هم همانند مکه اسالم میگونهآن

ها نهد که عدم رعایت آنانگشت میییدهاینباو دهایباسپس به ؛دهدرا در موقعیتی برابر و همسان قرار می
نمایی تن زنانه در محضر مردمان یعنی آرایش و جلوهخوردیمبه ماندن یا خروج زن از دایره انسانیت گره 

هازن«همچنان در کنار لحن آمرانه عباراتی چون . دهدتقلیل مییفاسد یا همان انحطاطی که زن را به شی
کیدي که به نوبه خود بیانگر ضرورت رعایت حجاب اسالمی أت» دباید تقوا داشته باشنهازنباید انسان باشند و 

کر و کرامت انسانی و تقواي زنان است، همچنان اختیار و حق انتخاب زنان را همانند مردان متذنأشحفظبراي 
گفتمانی هر هاي پیشنهادي روث وداك در تعیین محدودهيهاياستراتژمبتنی بر توانیمبنابراین . شوندیم

دو مجموعه واژگانی متضاد را در مقابل یکدیگر مشاهده ) ره(یاز جمله جنسیت، در گفتار امام خمینع موضو
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کلیدي اسالم ةلت و مملکت را حول واژپیروزي، پشتیبانی، قتال، قیام، نهضت، م: مجموعه اول شامل. نمود
ةاسارت، خیانت، شکست، انحطاط، عقب راندن، اهانت، فساد و ویرانه حول واژ:و مجموعه دوم شامل

همت :عباراتی چونن همچنی. کشدمحوري بیگانه خطوط اصلی تفکیک میان خود و دیگري را به تصویر می
ها، ایستادن ساز، تقویت ملتخود، تشجیع مردان، زنان انسانهاي کوچک واالي بانوان، بانوان شجاع، با بچه

در صف قتال، از دست دادن جوانان خود، مقاومت شجاعانه، سربلندي، سرافرازي، کرامت، آزادي، اختیار، با 
تقوا بودن، گول نخوردن، دخالت در مقدرات، سهیم بودن در پیروزي، بسازید مملکت را، مقام و موقعیت زن 

زن در مجموعه . کندمجموعه واژگانی اول را از زن متعلق به مجموعه واژگانی دوم متمایز میمتعلق به 
شدن، عروسک بازي، بزك کردن، سر لخت یملعبه بودن، چیز بودن، شی:هایی چونواژگانی دوم با ویژگی

:اتی مانندهم در عبارةهمچنین کاربرد مکرر ضمیر اشاره همه و واژ. شودجویی معرفی میبودن و ننگ
جایگاه برابري را براي زنان و ،همدوش مردان، دوشادوش مردان، مساوي با مردان و شما چه زن چه مرد

قدرت بیشتر ۀ، منازعدهدیمکند به عبارت دیگر چنانچه تفسیر و تحلیل این گفتار نشان مردان ترسیم می
به هر حال در این مرور اجمالی . مردیابد تا میان زن ومیان نظام اسالمی و دشمنان اسالم جریان می

:                                                                باره زنان را چنین برشمردعنایی شاخص سرمایه کالمی امام درمحورهاي متوانیم
ر سهم زنان به دلیل نقش مضاعفی که در خانواده و تشجیع مردان و نیز حضور شجاعانه خود د)1

؛اجتماع در جهت پیروزي انقالب داشتند، بیشتر و مقدم بر مردان است
؛نظام اسالمی عنایت خاص نسبت به زنان دارد) 2
نمایی نزد مردم فاسد در راستاي حفظ کرامت انسانی ایت حجاب و پرهیز از آرایش و خودزنان با رع) 3

؛اشندساز مشارکت داشته بهاي سرنوشتباید همانند مردان در عرصه
یق اختیار ها به عنوان مصادیت و کارآمدي قوانین اسالمی براي آنزنان باید نسبت به حقانیت و کفا) 4

.دو شجاعت هوشیار باشن
یعنی حکومت پهلوي و نهاد روحانیت به خوبی 1340ۀب ابتداي دهسپهر معنایی دو جریان رقیۀقایسم

خاموش یا مفعول قدرت ةان در آن هنگام، زن سوژزنيهاتالشرغم برخی به حکایت از آن دارد که 
محدوده بودن وي را يدهاینباغربی و گاه به نام سنت اسالمی بایدها و ۀاي بود که گاه به نام مدرنیتمردانه
منازعات روداریگدر ب،ه همین ترتیب. دکه خود سهمی در این تعیین قلمرو داشته باشبی آنساختیممعین 

بود که از سخن گفتن یو این در حالگرفتیمرده شده و در کانون مجادله کالمی قرار سیاسی به متن آو
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؛ نمادي از خوردیمکه در این منازعه برایش رقم دادیمو به اجبار به معنایی تن گشتیمباره خود منع در
آن بکوشد ترعیرسبه عنوان نیمی از جمعیت براي تحقق هر چه ستیبایمجامعه مترقی، پیشرفته و آزاد که 

در پس پستوي خانه و زیر ستیبایمه و یا جسمانیتی منفعل و تقلیل یافته که از خوف فساد اخالقی جامع
.دسایه مردي به پاسداري از عفتش همت گمار

نفی و طرد دیگري را ياستراتژگریکدینیزاسیون در مواجهه با دو گفتمان سنتی و مدربنابراین هر
آن ناتوانی در واسازي ارتباط میان عناصر اصلی در گفتمان رقیب براي افزایش کارامدي برگزیدند که نتیجه

انقالب اسالمی و گفتمان و فرهنگی درون زمینه تاریخی بود، حال آنکه خود و هماهنگی با شرایط اجتماعی 
اي اسالمی تفسیر هاي خاص و متناسب با آموزهفاهیم آزادي و برابري را به گونهم) هر(در کانون آن امام 

هاي غرب و حقوق بشر سعی در دگرگونی پذیري از اندیشهگفتمان مدرنیزاسیون نیز با تأثیراگرچه . کرد
دیدگاه منفعل نسبت به زن در جامعه داشتند اما به دلیل ناسازگاري با شرایط اجتماعی حاکم با شکست 

رایط به علت سازگاري با ش) ره(یام خمیندیدگاه ام. و همچنان زنان در حاشیه باقی ماندندندمواجه شد
. هاي منحصر به فرد گفتمان انقالب اسالمی مورد استقبال و پذیرش قرار گرفتن خود و ویژگیمخاطبا
مضامینی از قبیل حق انتخاب سرنوشت خود و مملکت، نقش فعال زنان در عرصه سیاسی، شرکت ه ایشان ب

به عنوان عناصري آگاه و آزاد، پیشگامی نهضت، تشجیع با ظلمدر انتخابات، تعیین مقدرات مملکت، مقابله
در واقع برخالف . کندهاي شایسته اشاره میتربیت انساندر عرصۀ اجتماعی، سازندگی جامعه ومردان

کید بر ارزش و ، حضرت امام ضمن تأدادندیمتقلیل يو مادرتندروان سنتی که نقش زن را تنها به همسري 
بلکه مهم یو فرعاي نه امري حاشیهشارکت سیاسی و اجتماعی زنان رامییهانقشچنین اهمیت و کرامت 

دار نقش سنتی مادري است و هم با رعایت موازین در این نگاه زن هم عهده. اندنمودهساز قلمداد و سرنوشت
کت سیاسی و مدرنی از قبیل مشاريهانقشدار اسالمی عهده- شرعی به منظور حفظ شأن و کرامت انسانی

. اجتماعی است
کید بر رسمیت شناختن تداوم مشارکت زنان توان با تأمرکزي این گفتار را میبه طور کلی، شاکله 

هاي مختلف سیاسی و اجتماعی با رعایت کامل حجاب و دوري از بی بند و باري در همانند مردان در عرصه
زنی که در پرتو این ؛مقابل دشمنان آن دانستراستاي پشتیبانی از اسالم و حاکمیت قوانین اسالمی در

و چه -سهمی که در پیروزي انقالب ایفا کرده- شود زنی است که چه به لحاظ عملی زاده میدست متون
نشیند و نه نه در فرو دست که در کنار یا فرادست مرد می-عنایتی که اسالم به زن دارد-به لحاظ نظري
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قبت در پس دیوارهاي خانه که سرشار از شجاعت و آگاهی به مراقبت و ساختن اي مستحق مراچونان ضعیفه
و وضعیت دیگشایمموقعیت زنان در جامعه يفرا روتازه ۀچیدراي که شود؛ اندیشهجامعه فراخوانده می

بر .کندیمبه غرب معرفی و اتصالپیش از انقالب را مرهون انفصال از اسالم ن زنان در دوراۀگشتیشی
خود در چارچوب يو همسرارزشمند مادري يهانقشیست به منظور ایفاي بااین اساس زن مسلمان می

امعه خود بر دو جیو اجتماعساز در حیات سیاسی م با مشارکت فعال، آگاهانه و سرنوشتأخانواده تو
و رسوم هاعرفسنتی در قالب ۀکارانتفکر محافظهۀاول محدودیتی که به واسط:محدودیت فائق آید

محروم ساخته و دوم محدودیتی که اشیواقعزن را از حقوق –ارتباطنددین نیز بیغالباً باکه –اجتماعی 
.سازدیمبهره وارگی کشانده و او را از آزادي و اصالتش بییغربی زن را به وادي ابتذال و شیتفکرۀواسطبه 

منابع
. نشر نی:محمدي و محمد ابراهیم فتاحی، تهراناحمد گلانقالب، ترجمۀایران بین دو) 1377(یرواند،آبراهامیان

.  خوارزمی:تهران،زادهفتحعلی آخوندهاي میرزا اندیشه) 1349(فریدون،آدمیت
.4و 5ص ، ص64، شيد14نبه ، ش»ها گسستروزي که زنجیر«) 14/10/1341(اطالعات بانوان

.اانتشارات ام ابیه:در اسالم، قمنظام خانواده ) 1375( حسین،نانصاریا
.رنتشارات بدحقوق خانواده، دفتر تحقیقات و امسائل ازدواج و) 1375(اکبرعلی،زادهبابا

.1378، سسه نشر وتنظیم آثار امامؤم:تهرانجایگاه زن در اندیشه امام خمینی،بررسی نقش و، 8، دفتر تبیان
.انتشارات بانک شاهنشاهی: ننقالب سفید، تهراا)1345(رضاپهلوي، محمد

.نشر آثار امام خمینیسسه تنظیم وؤم:تهران،محیفه اماص)تابی(اهللاروح،)ره(یخمین
.مدرسه عالی دختران ایران:نزن در دوران شاهنشاهی در ایران، تهرا)تابی(برازانی، ابوترا

.19-43صص ، ان، سال هفتم، شماره هشتمتاب زن، ک»چالش فمینیزم با مادري«) 1384(سهیال،فسائیصادقی
.امیرکبیر:پیروز ملکی، تهرانسازان، ترجمۀمصاحبه با تاریخ)1357(اوریانا،فاالچی
.  نشر نی:هران، تدانش و مشروعیت در اسالم،قدرت) 1378(دداوو،فیرحی
احمد ۀترجم،هاي پس از انقالب اسالمیسالصفویه تا زده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران امقاومت شکنن) 1378(جان،فوران
.اسسه خدمات فرهنگی رس، مؤتدین
.انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: موانع و امکانات، تهران،ین، مشارکت سیاسز) 1379( مهرانگیز،کار

.نشر و پخش کتاب:خواهران و دختران ما، تهران)1352(احمد،کسروي
.520صص،مازیار:تهران،فرهنگ علوم اجتماعی) 1376(کولب،ویلیام؛لیوسجو،گولد



1391تابستان، 2، شماره4هدورزن در فرهنگ و هنر 24

هاي اجتماعی و اقتصادي زنان در جمهوري اسالمی شاخص) 1376(مرکز امور مشارکت زنان و خانواده ریاست جمهوري
.يدفتر امور زنان ریاست جمهور: ایران، تهران

.مانتشارات آزادي ق:ماع، قمپیکر اجتزن نیمی از)اتبی(تقی، محمدمصباح
.انتشارات صدرا:ظام حقوق زن در اسالم، تهرانن) 1375(مرتضی،مطهري

.اسسه خدمات فرهنگی رسمؤ: هران، ت2و 1ج اریخ بیست و پنج ساله ایران از کودتا تا انقالب، ت) 1374(غالمرضا،نجاتی
.جسسه چاپ و نشر عروؤم:هران، تثیر آن در انقالب اسالمیحول نگرش نسبت به زن و تأت) 1384(نرگس،قمصرينیکخواه

Jorgenson and Philips, L (2002) Discourse Analysis as Theory and Method, London: Sage
publication.
Mayer, Michel (2001) “Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to
CDA” in methods of critical Discourse Analysis Edited By Ruth Wodak (2001), London, Sage
Publication.
Paidar Parvin (1995) Women And political process In twentieth century Cambridge university
press.
Wodak Ruth (2001a) The Discourse- Historical Approach In Method of Critical Discourse
Analysis Edited by Ruth Wodak London (2001): Sage publication.
------------------ (2001b) What CDA is about-a summary of its history important concepts and its
developments in Method of Critical Discourse Analysis Edited by Ruth Wodak London (2001):
Sage publication.
----------------- (2008) Discourse Studies-Important Consepts and Terms in Wodak Ruth and
Michel Krzyzanowski (2008) Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences, London:
Palgrave Macmillan.


