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Abstract
The present study aims to investigate how the women’s subjectivity in the formation of the
Islamic revolution discourse based on Laclau and Mouffeʼs theory of discourse. A
qualitative and heuristic research method is used. Sampling is based on the theoretical
sampling method. The results show that women in the discourse of the Islamic revolution
played a strategic and creative role and used various methods to fight. In the subjectivity
position, a high degree of correlation is formed among women with different thoughts,
attitudes, and social origins. In this situation, women avoid the present conditions and the
values governing them and establish an ideal status under the discourse of Islamic
revolution. Part of women's subjectivity in the revolutionary fight is related to the
revolutionary status of society. One of the most noticeable examples of women active in
establishing new discourse is correlated to the development of Hijab among women. The
new identity for women not completely different from what was defined before but also it
is rethinking and revising about the modern and traditional discourse that is presented based
on the new indices.
Keywords: Identity, Islamic revolution, Laclau and Mouffe, Political Subjectivity, Women.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی سوژگی زنان در شکلگیری گفتمان انقالب اسالمی براساس نظریه گفتمان الکالئو و موفه است .
روش پژوهش کیفی – اکتشافی و روش نمونهگیری نیز بر مبنای روش نمونهگیری نظری بود .نتایج نشان داد ،زنتان در حتدوگ گفتمتان
انقالب اسالمی در جایگاه سوژهای نقشآفرین و خالق قرار گرفتهاند و شیوههای متعددی را برای مبارزه بتهکتار متیگرفتنتد .در شترای
سوژگی همبستگی باالیی بین زنان با افکار و اندیشه ،و ریشههای اجتماعی متفاوت شکل گرفته بتود .زنتان در ایتن شترای از وضتعی
موجود و ارزشها ی حاکم بر آن دوری جستند و به دنبال استقرار فضایی آرمانی در ذیل گفتمان انقالب اسالمی بودند .بخشتی از ستوژه
شدن زنان در مبارزات انقالبی به جو انقالبی جامعه مربوط اس  .از چشمگیرترین شیوههای کنشگری زنان در برقتراری گفتمتان جدیتد،
گسترش استفاده از حجاب در میان زنان بود .هوی جدید برای زنان هویتی کامالً متفاوت با قبل نبتود ،بککته بازاندیشتی و بتازنگری در
گفتمان سنتی و مدرن بود که بر اساس شاخصهای جدید آن را عرضه کردند.
واژگان کلیدی :انقالب اسالمی ،زنان ،سوژه سیاسی ،الکالئو و موفه ،هوی .
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مقدمه
در سده اخیر تحوالت ز یادی در هویت زنان جامعه ایران به وقوع پیوسته است؛ انقالب مشروطه و
اصالحات دوره رضاخان در ذیل فرایند نوسازی و مدرنکردن جامعه ایران ،سرآغاز تحوالت
جدیدی شدد؛ اعالم کشف حجاب و ممنوعیت آن بین زنان در جامعه سنتی ایران ،منشأ تحوالتی
در هویت زنان ایرانی شد .رویکرد مدرنسازی ایران بر مبنای گفتمان مدرنیته در دوره پهلوی
شکاف و گسستی در هویت جامعه ایران بهویژه در بین زنان به وجود آورد .این گفتمان ،زن را با
هویت جنسی تعریف میکند و این موضوع خود به مسئله چالشی در هویت زنان ایرانی تبدیل
شد .زنان این نگاه صرفاً جنسی و کاالییبودن را در نگاه مدرنیته برنمیتابیدند و به جایگاه باالتر و
هویت ارجحتری میاندیشیدند؛ شکلگیری حرکتهای انقالبی در ایران باعث شد زنان بهعنوان
قشری اجتماعی نقش فعالی در انقالب اسالمی ایفا کنند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی
کنشگری زنان در آستانه انقالب اسالمی است.
بیان مسئله
در زمینه زنان و نظامهای سیاسی در ایران معاصر میتوان گفت تا دوران قاجاریه که جامعه ایران
هنوز سر در الک خود فرو داشت ،گفتمان غالب حاکم بر جامعه گفتمان سنتی بوده است و زنان
نیز در ذیل این گفتمان زندگی میکردند؛ هویت زنانه سنتی و انجامدادن امور منزل؛ اما با تغییراتی
که در اواخر قرن نوزدهم بهواسطه تعامل با دنیای غرب صورت گرفت« ،دیگری» جامعه ایران
خود را نمایاند و بهتدریج در چند دهه جامعه را فراگرفت .اولین اقدام قاطع اجتماعی زنان در
جنبش تنباکو خود را نشان داد که زنان دربار شاه را با خود همراهکردن و تأثیرگذار نیز بود.
از دستاوردهای انقالب مشروطه این بود که زنان توانستند دیدگاههای خود را از طریق
روزنامههای مشروطهخواه بیان کنند .پس از فتح تهران که فعالیتهای سیاسی ــ اجتماعی زنان
بیشتر شد ،برای اولینبار زنان به عرصه روزنامهنگاری قدم گذاشتند (محتشمیپور ،3131 ،صص
.)23-26
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از اقدامات رضاشاه هیچیک بهاندازه دگرگونی وضعیت زنان واکنش اجتماعی در برنداشتند.
رضاشاه با حرکتی نمادین ،زنان را در خط مقدم انقالب اجتماعی خود علیه اسالم قرار داد .در
سال  3136دولت پوشش بدون چادر را برای معلمان و دانشآموزان الزامی دانست و با صدور
اعالمیهای اذهان مردم را برای پذیرش آموزگاران زن بدون حجاب آماده کرد و در سال بعد
بهموجب حکمی ،چادر ممنوع اعالم شد (مککی ،3131 ،صص  .)331-332رضاشاه هفدهم دی
 313۱را بهعنوان روز ملی زنان و رفع حجاب اعالم کرد و در این روز خود بهاتفاق ملکه و
دخترانش که لباسهایی به سبک اروپایی به تن داشتند ،در یکی از دبیرستانهای دخترانه تهران
حضور یافت .ازآن پس ،حجاب بهطور کلی ممنوع شد .شاید هدف رضاشاه فکر میکرد زن با
حجاب خود نمیتواند آزاد باشد .وی در یکی از سخنرانیهای خود در حضور زنان در سال 313۱
گفت« :ما هرگز نباید فراموش کنیم که نیمی از جمعیت کشور ما به حساب نیامدهاند ،یعنی نیمی
از نیروی کار کشور عاطل ماندهاند» (آوری ،3131 ،صص 11-13؛ مککی ،3131 ،ص  .)332در
عصر پهلوی دوم نیز حقوق زن به مسئلهای مهم تبدیل شد .تقابل میان تجددگرایی و سنتگرایی
برای نخستینبار و بهگونهای آشکار حول محور حقوق زن خود را نشان داد.
اقدامات انجامگرفته در عصر پهلوی اول و دوم درباره زنان را میتوان حول سه محور کلی
تفکیک کرد:

 تشویق به حضور بیشتر زنان بیحجاب در اجتماع بهعنوان مشخصه مدرنشدن کشور؛

 ایجاد امکاناتی برای تسهیل دسترسی زنان به آموزش جدید با هدف بهبود چشمانداز
تربیتی نسل آینده (نیکخواه قمصری و صادقی فسایی ،3133 ،ص .)33

 حفظ وضعیت مردساالری در خانواده و اجتماع (ساناساریان ،313۱ ،ص .)32
این اقدامات خود مقدمهای برای قرارگرفتن زن ایرانی در موقعیتی برزخی بود ،زیرا فرهنگ
مردساالر جامعه نهتنها مانعی برای تحقق وضعیت آرمانی زنان محسوب نمیشد ،بلکه چه از نظر
رضاشاه (کسروی ،3116 ،ص  )32و چه از نظر محمدرضا شاه (فاالچی ،3111 ،ص  ،)31کمال
دختر ایرانی در نهایت ،در انجامدادن وظایف عرصه خصوصی خالصه میشود؛ همان چیزی که
ذهنیت سنتی جامعه بر آن پای میفشرد.
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دهههای  ۱1و  11شمسی ،ایران آبستن وقوع تحولی بزرگ میشود؛ تحولی که اقشار مختلف
اجتماعی را در ایران با خود همراه میکند؛ یکی از ویژگیهای منحصربهفرد انقالب اسالمی آن بود
که همه سوژهها را از صنفهای مختلف نمایندگی میکرد؛ حضور سوژههای سیاسی گوناگون در
انقالب اسالمی موقعیت ویژهای به آن داد؛ نیروهای مذهبی ،نیروهای ملیگرا ،نیروهای چپ همه
و همه در شکلگیری انقالب اسالمی بر حول محور رهبری انقالب مفصلبندی شد (کسرایی و
پوزش شیرازی ،3131 ،ص  .)663جوشش انقالبی زنان و انگیزه آنان برای ورود به صحنه ،گاه
حتی مشهودتر از مردان جلوه میکرد؛ حضور خودجوش زنان در انقالب و نفی وضعیت موجود
توسط ایشان را شاید بتوان اعتراض گسترده آنان به اندیشه نفی زن و تلقی زن بهعنوان یک شیء
بر مبنای توجه صرف به جسم او ،تلقی کرد (کدیور ،3113 ،ص  .)11شکلگیری حرکتهای
انقالبی و آرمانهای آن برای زنان فرصتی به دست داد تا زنان بتوانند هویت جدید خود را بنا
کنند .در این پژوهش هدف بررسی بازنمایی جایگاه زنان در نقش سوژه سیاسی است .از این رو،
باید به مفهوم سوژه سیاسی پرداخته شود.
مفهوم سوژه سیاسی در آرای الکالئو و موفه
الکالئو و موفه نقطه آغاز جابهجایی گفتمانها و ظهور نشانههای افول یک گفتمان و نشانههای
ظهور گفتمان جدید را بهترین موقعیت برای کنشگری سوژه سیاسی میبینند که اوالً خود را از قید
گفتمان جاری برهانند و ثانیاً قهرمان ساختن گفتمان جدید باشند.
الکالئو و موفه موقعیت سوژه و عاملیت او را در درون ساختارهای سیاسی -اجتماعی ،نه مانند
مارکس نفی میکنند و نه مانند کانت ،وی را خودمختار میدانند .سوژه در نظر آنان از آزادی نسبی
برخوردار است (مقدمی ،3131 ،ص  .)311الکالئو و موفه در هنگام هایی هرچند کوتاه قائل به
آشکارشدن قدرت سوژهها در لبههای متزلزل ساختارهای گفتمانی هستند؛ یعنی از نظر آنها
هویت سوژه یک هویت یکسره منفعل نیست (ربانی خوراسگانی و میرزایی ،3131 ،ص  )1۱و
این نقطه جایی است که تأکید پژوهش حاضر بر آن است.
سوژه نظریه گفتمان برخالف فوکو و سایر پساساختارگراها ،نه بهطور کامل منقاد ،بلکه در
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آوردگاهها ی سیاسی جدید توان فروپاشی و سازندگی گفتمانها را دارد (
p.27

Marshall & Alcon,

 .)1994,به عقیده الکالئو و موفه ،افراد و هویتهای فردی بر اساس اصولی واحد و در

فرایند گفتمانی واحدی سازماندهی شدهاند .از منظر نظریه گفتمان سوژهها بهمنزله «موقعیتهای
سوژه» درون یک ساختار گفتمانی محسوب میشوند .گفتمانها همواره موقعیتهایی را برای افراد
تعیین میکند تا آنها را بهمنزله سوژه اشغال کنند (یورگنسن و فیلیپس ،3131 ،ص .)13
در سوژگی سیاسی 3افزایش بیقراریهای اجتماعی موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و
زوال قرار میدهد ،سوژه بهعنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست به عمل سیاسی میزند و هژمونی
گفتمان حاکم را به چالش طلبیده ،نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم میکند .در
این موقعیت ،سوژه آزادی اراده و استقالل دارد .در این شرایط آنومیک ،سوژهها برای گفتمان
تصمیمسازی میکنند و خالقیت ،نوآوری و اسطورهسازی سوژهها از ورای هژمونی و هیمنه
گفتمان ظهور مییابد ،لحظهای که میتواند تاریخ دیگری را برای جامعه رقم زند .با حاکمیت
اسطوره و عینیتیافتن گفتمان لحظه کسوف و به محاقرفتن سوژه در موقعیت سوژگی آغاز
میشود (کسرایی ،3133 ،ص .)113بنابراین ،الکالئو و موفه برای عامل انسانی در تحول و ایجاد
دگرگونی خارج از چارچوب گفتمانها نقشی تعیینکننده قائلاند و وی را اسیر ساختارهای
اجتماعی نمیدانند .به باور آنها زمانی که اسطورهها در شرایط بحرانی در حال شکلگیریاند،
سوژهها نیز ظهور میکنند ،اما لحظه تحقق و عینیت یافتن اسطوره و گفتمان ،لحظه کسوف سوژه و
انحالل آن در ساختار است .در این صورت سوژه به موقعیت سوژهای تقلیل مییابد؛ بنابراین،
سوژه در فضای اسطورهای ظهور میکند و پس از عینیتیافتن گفتمان رو به افول میرود( .اخوان
کاظمی ،3133 ،صص  .)3-31نکته مهم در آرای الکالئو و موفه این است که از نظر آنها هیچ
چیز غیرگفتمانی وجود ندارد و همهچیز در چنبره گفتمانی قرار دارد؛ اما در این حالت امکان به
وجود آمدن شرایطی است که سوژه خود را پیدا کند و نقشی بیافریند .آن هم زمانی که گفتمانها
1. Political subjectivity
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تغییر جایگاه میدهند یا تعبیر خود الکالئو و موفه دچار بیقراری و از جا کندگی میشوند .آنچه
در پژوهش حاضر مهم است ،شکلگیری سوژه سیاسی زن در آستانه شکلگیری گفتمان انقالب
اسالمی است که از یکسو گفتمان مستقر ی وجود دارد که هویت سوژه زن را در انقیاد خود قرار
داده است و از سوی دیگر نشانههایی از افول این گفتمان ظهور کرده و کالمهایی جدی برای
کنشگری سوژه زن به گوش میرسد و او را در مسیر خلق گفتمانی جدید قرار میدهند.
زنان ایرانی در آستانه شکلگیری انقالب اسالمی ،با نوعی چالش هویتی مواجهند؛ هویتی که
ترکیبی از نگاه سنتی و مدرن بود که آنان را در برزخی هویتی قرار داده بود و آنها را دچار
چالشهای جدی نموده بود؛ که انگیزه الزم برای مشارکت در حرکتهای انقالبی را به آنها
میداد .شناخت این وضعیت برای تبیین جایگاه زنان در جامعه ایرانی ضروری به نظر میرسد.
روش پژوهش
روش انجامدادن پژوهش حاضر یک روش «کیفی -اکتشافی» است ،روش نمونهگیری نیز در اینجا بر
مبنای روش «نمونهگیری نظری است؛ نمونهگیری نظری عبارت است از فرایند گردآوری دادهها
برای نظریهپردازی ،تحلیلگر از این روش بهطور همزمان دادههایش را گردآوری ،کدگذاری و تحلیل
میکند و تصمیم میگیرد چه دادههایی را در مرحله بعدی گردآوری و آنها را کجا پیدا کند» (فلیک،
 ،3131ص  .)313دادههای مورد نیاز این پژوهش از متونی شامل سخنرانیها ،کتابها ،یادداشتها
و مطالب روزنامهها و نشریات انتخاب شدند.
یافتهها
در دوره پهلوی ،مفصلبندی جنسیت حول دال کانونی ترقی و تمدن بزرگ و تلقی مشابهی از زن
بهمثابه کارگزاران پیشرفت کشور در قالب توده بیشکل مردم ،سوژه جنسیت زدودهای خلق میکند
که آزادی خود را در اطاعت و همنوایی با حکم پادشاه در رأس هرم قدرت جامعه مییابد
(نیکخواه قمصری ،3131 ،ص .)363
محمدرضا شاه در مصاحبهای با ماریانا فاالچی خبرنگار مشهور ایتالیایی درباره زنان اینگونه
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میگوید ...« :البته من زنها را تحقیر نمیکنم و آنها بیش از هر گروه دیگر از انقالب شاه و ملت
سود بردند .من حتی زنان را به ارتش فرستادم که در آنجا قبل از رفتن به روستاها برای مبارزه با
بیسوادی یک آموزش ششماهه ببینند؛ و فراموش نکنیم که من فرزند مردی هستم که حجاب را
در ایران از میان برداشت ...شما (زنان) مطابق با قانون برابر هستید اما نه از لحاظ توانایی ...شما
زنان هرگز یک میکلآنژ یا یک باخ نداشتهاید یا حتی یک آشپز بزرگ ...هیچچیز بزرگی نداشتهاید
هیچ» (فاالجی ،3131 ،ص .)332
شاه در این گفتوگو ،سعی میکند از انقالب سفید دفاع کرده و از زنان برای توجیه آن استفاده
کند .تناقض گفتاری موجود در این متن آشکار است؛ ابتدا از دادن حق به زنان اظهار رضایت
میکند ،اما پایان مطلب ،نگاه پاتریمونیالیستی خود را برمال می کند و همان نگاه جنسی به زن را
برجسته میکند و بر اینکه زن جنس ضعیف است ،تأکید میکند .در مفصلبندی گفتمان پهلوی
درباره زنان ،غرب کعبه آمال آنان است و مدرنکردن جامعه هسته اصلی آن را تشکیل میدهد .شاه
در کتاب پاسخ به تاریخ درباره مسئله آزادی زنان مینویسد:
«بر اساس ماده  31قانون انتخابات قبلی ،زنان در ردیف مجنونین ،ورشکستگان به تقصیر و
متکدیان حرفهای و محکومین دادگستری از حقوق سیاسی محروم بودند ...چگونه میتوانستیم
دختران و خواهران و مادران خود را در شمار مجانین و مجرمین تلقی نماییم؟ ...ما با الهام از
فرهنگ و تمدن کهن ایرانی که برای زنان مقام و منزلت قائل شده و با الهام از فلسفه و معنویت
اسالم عقیده داشتیم که باید در جامعه نوین ایران برای زنان سهم و مقامی فراخور تعداد و امکانات
آنان به وجود آورد و به این راه رفتیم» (پهلوی ،3136 ،صص .)332-611
ساناساباریان درباره وضعیت زنان در پایان دوره پهلوی مینویسد« :ناسازگاری بین غربیشدن
و آداب و رسوم غیرمنعطف اسالم ،جامعهای به وجود آورده است که در آن ،زن ،فردی بیگانه،
جایگاهش غیرواقعی و انتزاعی و باالخره تصویرش عاری از هر ویژگی ملی بود» (ساناساباریان،
 ،313۱ص .)311
در چنین شرایطی و با چنین نگاهی از رأس حاکمیت سیاسی و نگاه سنتی در خانواده و جامعه
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و تأکید بر مردساالری همراه با بازشدن فضایی برای حضور زن در جامعه ،زن ایرانی را با
چالشهای اساسی مواجه کرد.
اما در پرتو شرایط سیاسی پس از خرداد  ،31۱6از اواخر دهه چهل بهتدریج متونی مشاهد
میشود که بهجای بازتولید ساختارهای معنایی پیشین ،درصدد به سخن واداشتن این سوژه
خاموش در سطحی گستردهاند که هم شالوده نمادسازی رایج از زن را در هم میشکند و هم بنیاد
گفتمانی که زن را به جسمانیتش تقلیل میدهد .از این رهگذر ،سوژه زنانه جدیدی برساخته
میشود که نارنجک تخریب وضعیت موجود خود را خود در دست میگیرد .این متون همزمان نزد
دو گروه روشنفکران مذهبی و روحانیت نواندیش حول دو محور مشترک ،یعنی نقد گفتمان اسالم
سنتی رایج و گفتمان رسمی حکومت و بازخوانی متون مقدس اسالمی و تمدن غربی برای تأسیس
وضعیت آرمانی تولید میشد .در قلمرو این متون ،افق معنایی سنتی نسبت به زنان در سه حوزه
نظری و معرفتشناختی ،حوزه حقوقی و حوزه اجتماعی مورد انتقاد قرار میگیرد ،و برتری ذاتی
مرد از زن به چالش کشیده شده و در مقابل هویت جنسی ،به هویت انسانی زن و مرد تأکید
میشود (بروجردی ،3113 ،ص .)311
یکی از نمودهای تغییر در نگاه زنان جامعه در اوج شکلگیری مبارزات انقالبی ،استفاده از
حجاب بود؛ به گزارش کدی در دهه  3311در بین تعدادی از خانمهای دانشجو تمایلی در جهت
بازگشت به چادر یا پوشیدن لباس به سبک جدید که عبارت بود از یک روسری عریض و طویل
که موها و پیشانی را میپوشاند و یک مانتوی بلند تا پایین زانوها با شلواری گشاد به رنگهای
ساده به وجود آمد (کدی ،3111 ،ص  .)۱16به اعتقاد کدی ،این پدیده کنایهآمیز به این دلیل به
وجود آمده بود که دانشجویان دختر پیوند فرهنگی خود را با اسالم مورد تأکید قرار دهند و
بگویند سنتهای اسالمی از نظر سیاسی و اخالقی بهتر از تبلیغات رژیم است (کدی ،3111 ،ص
 .)۱63رویکرد دختران دانشجو به چادر عالوه بر بازگشت به خویشتن اسالمی ،اعتراضی بود علیه
غربزدگی .به اعتقاد ژان لوروویه روزنامهنگار فرانسوی ،بسیاری از دختران دانشجو و روشنفکر
ایران مشاهده میشدند که برای مبارزه با غربزدگی رژیم که تشویق میکرد ،چادربهسر میکردند
(لوروریه ،3113 ،ص .)336
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مینو صمیمی یکی از وابستگان دربار پهلوی در توصیف گرایش فراگیر زنان محجبهی
تظاهرکننده به چادر مینویسد« :در میانشان زنانی از هر صنف و طبقه وجود داشت دانشجو،
خانهدار ،کارمند ،متخصص ،حتی زنان طبقهی متوسط تحصیلکرده در کشورهای غربی و حضور
یکپارچه این زنان عالوه بر اینکه نمایشی تحسینبرانگیز از جرأت و شهامت و اراده زنان ایرانی
بود ،نشاندهنده جنبههای مذهبی انقالب ایران نیز به حساب میآمد» (صمیمی ،3111 ،صص
.)663-666
این تغییرات متأثر از کالم پیشروان انقالب بود؛ امام خمینی (ره) به عنوان رهبری نهضت
نگاهی متفاوت با نگاه مستقر در جامعه نسبت به زن داشتند؛ امام خمینی (ره) در مورد تفاوت زن
و مرد و حقوق آنان میگویند:
«از نظر حقوق انسانی ،تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انساناند و زن
حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد ،بله در بعضی موارد
تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد»
(موسوی خمینی ،3113 ،ج  ،۱ص .)12۱

در این متن امام ،تفاوتهای بین زن و مرد را به هویت انسانی آنها ربط نمیدهد .ایشان زنان
را در کنار مردان ،صاحب حق در سرنوشت خود میدانند و در واقع ،به زن نقش سوژهای فعال در
جامعه میدهند.
امام خمینی (ره) در سخنرانی سال  31۱1درباره حضور زنان در مجلس عنوان میکنند:
«این «مملکت مترقی»! چه میگویی؟ ...مگر با چهارتا زن فرستادن {به} مجلس،
ترقی حاصل میشود؟ مگر مردها که تا حاال بودند ترقی برای شما درست کردند تا
زنهایتان ترقی {درست کنند}؟ ما میگوییم اینها را فرستادن در این مراکز جز
فساد چیزی نیست . ...ما با ترقی زنان مخالف نیستیم ،با این فحشا مخالفیم ،با این
کارهای غلط مخالفیم» (موسوی خمینی ،3113 ،ج  ،3ص .)111

امام این جمالت را در اعتراض به دادن حق رأی به زنان در انقالب سفید بیان کردند .در این
متن واژه «ترقی» تکرا ر شده است ،اما معنای آن در کالم امام با شاه متفاوت است؛ امام ترقی را
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توجه به هویت انسانی و اسالمی زن می داند و شاه ترقی را ذیل گفتمان مدرنیزاسیون ،بهرهبرداری
سیاسی و تبلیغاتی و هویتی جنسی زنان عنوان میکند.
امام خمینی بهعنوان دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی ،گفتمان پهلوی درباره زنان را زیر
سؤال میبرد:
«آنان که تمدن و تعالی مملکت را به لختشدن زنها در خیابان میدانند و به گفته
بیخردانه خودشان ،با کشف حجاب نصف جمعیت مملکت کارگر میشود (لکن
چه کاری همه میدانید و میدانیم)( »...موسوی خمینی ،بیتا ،ص .)661

امام خمینی (ره) در مصاحبه با اوریانا فاالچی ،در پاسخ به این پرسش وی که آیا صحیح است
که این زنها خود را زیر چادر مخفی کنند؟ این زنها در انقالب شرکت کردند ،...مبارزه کردند،
این چادر هم یک رسم از قدیم ماندهای است .حاال دیگر دنیا هم عوض شده ،...پاسخ دادند« :اوالً
اینکه این یک اختیاری است برای آنها ،خودشان اختیار کردند ،شما چه حقی دارید که اختیار را
از دستشان بگیرید؟ ما اعالم میکنیم به زنها که هرکس چادر میخواهد یا هر کس پوشش
اسالمی ،بیاید بیرون .از  11میلیون جمعیت ما  11میلیونش بیرون میآید .شما چه حقی دارید که
جلو اینها را بگیرید؟ این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زنها دارید؟ و ثانیاً اینکه ما یک
پوششی خاص را نمیگوییم .برای حدود سن زنهایی که به سن و سال شما رسیدهاند هیچچیزی
نیست .ما زنهای جوانی که وقتی آرایش میکنند و میآیند ،یک فوج را دنبال خودشان میکشند،
اینها را داریم جلوشان را میگیریم» (فاالچی ،3131 ،صص .)61-6۱
امام خمینی (ره) در پاسخ سؤال نمایندهی سازمان ملل در  33آبان  3111که از ایشان پرسید:
« از نظر اسالم زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بنای حکومت اسالمی شرکت نمایند؟» پاسخ
دادند:
«زنان از نظر اسالم نقش حساسی در بنای جامعه اسالمی دارند و اسالم زن را تا حدی ارتقا
می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه بازیابد و از حد شیءبودن بیرون بیاید و
متناسب با چنین رشدی میتواند در ساختمان حکومت مسئولیتهایی بر عهده بگیرد» (مؤسسه
تنظیم نشر آثار امام ،311۱ ،ص .)22
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امام با توجه به مبانی اصیل اسالمی ،جایگاه زن را در جامعه مهم میداند و بر نقش آن در بنای
جامعه که همان کانون خانواده است ،تأکید دارند .ایشان به شیءشدن زنان در دنیای امروز اشاره
میکنند که معتقدند زنان را از این موقعیت باید باال کشید ،به او هویت انسانی و مسئولیتهای
اجتماعی سپرد.
امام خمینی (ره) در مصاحبهای با نشریه لوموند که در می  3313به چاپ رسید ،در پاسخ به
پرسشی درباره موقعیت زنان ،اینگونه پاسخ میدهند« :و اما زنان ،اسالم هیچگاه مخالف آزادی
آنان نبوده است .برعکس ،اسالم مخالف آن است که به زن همچون شیء نگریسته شود؛ اسالم
شأن و منزلت زن را به او باز میگرداند .زن مکمل مرد است ،زن و مرد هر دو آزادند تا
زندگیشان را خود انتخاب کنند» (.)Nabari,1978, p.13
میتوان گفت اندیشه امام خمینی (ره) ،سهمی مهم در تعیین سوژه جنسیتی برساخته در
گفتمان انقالب اسالمی ایفا نمود؛ سوژهای که نه با مواضع مرسوم فقهای سنتی شباهت چندانی
داشت و نه با مواضع مدرنیستی حکومت سابق .در تحقیقی با مطالعه  ۱36متن سخنرانی ،مصاحبه
و پیام امام خمینی (ره) ،عمدهترین محورهای معنایی درباره زنان در کالم ایشان عبارتاند از
آز ادی ،فعالیت سیاسی و اجتماعی ،مجاهدت انسانی ،ایثار و فداکاری ،تعهد ،عفت ،تحول
روحانی ،وحدت کلمه ،هوشیاری و شهادتطلبی زنان (نیکخواه قمصری و صادقی فسایی،3133 ،
ص .)31
نیک آر کدی نویسنده کتاب ریشههای انقالب ایران ،درباره ترکیب زنان مشارکتکننده در
تظاهرات سیاسی میگوید:
«باوجودی که خانمهای دانشجو در تظاهرات سیاسی و فعالیتهای مربوط به
انقالب نقش مهمی را بازی کردند و هنوز هم میکنند ،لیکن از آنها مهمتر،
خانمهای چادری بازاریها بودند که در دستههای زیاد برای شرکت در مراسم
عزاداری بیرون میآمدند؛ کاری که در گذشته نیز همیشه میکردند ،اما اکنون
حضور وسیع آنها معنای سیاسی جدیدی به خود گرفته بود .هنگامیکه تهدید
رژیم به اعمال خشونت باال میگرفت ،این خانمهای چادری با کمال شجاعت در
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صف جلوی تظاهرات حضور داشتند .شرکتکنندگان در این قبیل مراسم
میدانستند که حضور خانمها در صف جلو ،پلیس و رژیم را در وضعیت مشکلی
قرار میدهد» (نیک آر کدی ،3111،ص  .)621کدی چادر را «مفهومی سیاسی»
میبیند که زنان از آن برای مبارزه بر ضد شاه استفاده میکنند.

خانم بتریج )3331( 3بر اساس مطالعات خود در شیراز در سالهای انقالب به این نتیجه رسیده
بود که «حجاب به عنوان نماد مخالفت با رژیم و وحدت زنان در مقابل رژیم ،مورد استفاده اکثر
زنان حتی آنان که عقاید غیرمذهبی داشتند ،قرار گرفت»

(1983, p.122

 .)Betteridge,ایشان

حجاب را ابزاری در اختیار سوژه سیاسی زن در شکلگیری گفتمان انقالب اسالمی داند؛ مهم
م بارزه است و حتی زنانی هم که غیرمذهبی هستند در این حرکت با زنان دیگر همنوا میشوند .او
میگوید« :زمانی من در شیراز بودم ،کالسهای مذهبی بیشماری تأسیس شده بود و من دختران و
زنانی را که سابقاً وقت اندکی برای مطالعات مذهبی صرف میکردند میدیدم که بهطور جدی به
مطالعات مذهبی میپردازند .شرکتکنندگان در این مراسم ترکیبی بودند از زنان فوقالعاده
محافظه کار تا زنان لیبرال که متمایل بودند اسالمی دلپذیر و مطبوع برای زنان جوان مدرن ارائه
دهند و کسانی که از اشکال مختلف پوشش اسالمی حمایت میکردند ...زنانی که در این جلسات
حاضر میشدند تالش مینمودند که نقش خود را در زندگی اجتماعی بر اساس مذهب تعریف
کنند» ( .)Betteridge, 1983, p.111خانم بتریج از مشاهدات و گفتوگوهای خود نتیجه میگیرد که
مطالعه جدی اسالم از سوی زنان ،به معنای کنارگذاشتن الگوهای فکری سنتی به شمار میرفت و
همینطور اینکه زنانی که به اسالم روی آورده بودند ،در واقع ،از غرب از لحاظ فرهنگی و چه از
لحاظ مادی روی گردانده بودند .جنبش زنان در حرکت بهسوی مذهب نه سنتی بود ،و نه غربی،
بلکه فقط اسالمی بود .در قالب این بدیل جدید ،زنان خودشان را نه مرتجع و نه سازشکار
میدانستند ،بلکه در عوض آنها بر هویتشان تأکید میکردند و بهوسیله پیوند با آنچه آنها یک
تفسیر روشنفکرانه از اسالم میدانستند ،تقویت میکردند (.)Betteridge, 1983, p.113
1. A.H.Betteridge
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بهطور خالصه ،هسته اولیه مخاطبان گفتمان انقالب اسالمی از زنانی تشکیل میشد ،که نه در
چارچوب آموزههای گفتمان سنتی قرار میگرفتند ،و نه قادر بودند در چارچوب الگوهای ارائهشده
از سوی گفتمان مدرنیزاسیون فعالیت کنند .این عده هر یک با خاستگاه و پایگاههای اجتماعی
متفاوت ،تحصیالت و آموزشهای متنوعی داشتند (نیکخواه قمصری ،313۱ ،ص .)611
با توجه به بررسی متون یادشده ،میتوان سوژگی سیاسی زنان در دوران شکلگیری و
استقراریابی گفتمان انقالب اسالمی را در اشکال ذیل دستهبندی کرد (مصفا ،3111 ،ص :)362
 پخش اخبار و توزیع اعالمیهها؛
 انجام دادن اعمال انسان دوستانه و رفع نیازها ،مانند کمک به مجروحان و پناهدادن به
فعاالن؛
 شرکت در راهپیمایی و تظاهرات خیابانی؛
 کمک به ساختن موانع بر سر راه نیروهای انتظامی؛
 فعالیت در جنبشهای مخفی؛
 شرکت در مبارزه نظامی و استفاده از سالح؛
 شرکت در جلسات سیاسی و سخنرانیها و استماع تاریخ جنبشهای سیاسی.
نتیجهگیری
گفتمان انقالب اسالمی مانند چتر فراگیری سوژههای اجتماعی -سیاسی مختلف را زیر سایه خود
گرفت و همگان را در یک نقطه مشترک گرد هم جمع کرد :ضدیت بر ضد شاه ،و گفتمان
مدرنیزاسیون وی .یکی از این سوژهها زنان بودند که توانستند در عینیتیابی گفتمان انقالب
اسالمی کنشگری فعال باشند.
گفتمان انقالب اسالمی از طریق بهکارگیری دو گونه سازوکار به انتقاد از گفتمان مدرنیزاسیون
پرداخت .ابتدا با انتقاد از مبانی اندیشه غرب درباره زنان و همچنین ،نقد سیاستزدگی مباحث
زنان و استفاده ابزاری از این مباحث ،اعتبار گفتمان مدرنیزاسیون را به زیر سؤال برد (نیکخواه
قمصری ،313۱ ،ص  .)666وقتی اولین جرقههای انقالب زده شد ،زنان در نقش سوژه سیاسی
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ظاهر شدند که به مخالفت و ضدیت با وضع موجود پرداختند .زنانی که به تعبیر شریعتی در برزخ
سنت و مدرنیته مانده بودند ،با گفتمان انقالب اسالمی به باروتی آماده انفجار تبدیل شدند؛ این
زنان به دنبال هویت بودند چون نتوانسته بودند در بین گفتمانهای موجود ،هویت خود را تثبیت
کنند .در دوره ازجاکندگی گفتمانها اصوالً کوتاهمدت و همراه با هیجان اجتماعی است ،بنابراین،
بخشی از سوژه شدن زنان در مبارزات انقالبی به جو انقالبی جامعه مربوط است .شیوههای
کنشگری زنان در برقراری گفتمان جدید نیز متنوع بود :شرکت در کالسها و محافل و مجالسی
که درباره مبارزات انقالبی صحبت میشد ،یادگیری مبانی مذهبی ،مبادله پیامها و اعالمیهها به
اشکال مختلف ،امدادرسانی ،شرکت در تظاهرات و حتی جنبه عاطفی سوژگی زنان در عزای
شهدای انقالب ،خود یک کنش اثرگذار بود .یکی از چشمگیرترین این شیوهها ،گسترش استفاده از
حجاب در میان زنان بود؛ ترویج و بیان ویژگیهای شخصیتی زنان صدر اسالم نیز در جذب
پتانسیل مبارزاتی زنان اثرگذار بود .در نهایت ،اینکه هویت جدید برای زنان هویتی کامالً متفاوت
با قبل نبود ،بلکه بازاندیشی و بازنگری در گفتمان سنتی و مدرن بود که بر اساس شاخصهای
جدید آن را عرضه کردند.
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