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چکیده
هدف این پژوهش مطالعه گفتمان فمینیستی در ایران معاصر است .بر این اساس ،با انتخاب دو
مجله "زنان" و "مدرسه فمینیستی" و تحلیل آنها در کنار هم ،جریان غالب فمینیسم را در
بازه زمانی  14تا  89موردبررسی قرار دادهایم و با بهکارگیری روش تحلیل گفتمان الکلو و
موف ،تالش شد ،عالوه بر تحرک گفتمان فمینیستی ،مرزبندی و غیریتسازی میان آن با
گفتمان هژمونیک حاکم ،محلهای نزاع میان این دو گفتمان ،دالهای شناور و چگونگی
برجستهسازی و حاشیهرانی این گفتمان مورد شناسایی قرار گیرد .نتایج نشان میدهد که
شاکله اصلی گفتمان فمینیسم شامل پنج نقطه گسست است که در هر یک از این نقاط
گسست ما شاهد مفصلبندی جدیدی حول دالهای مرکزی؛ مشارکت اقتصادی زنان ،نواندیشی
دینی ،حقوق بشر ،دینداری سکوالر و اتئالف بین جنبشی هستیم .در اغلب دوران تخاصم اصلی
گفتمان فمینیسم با گفتمان عمومیتیافته بر سر قوانین نابرابر جنسیتی است .این مسأله در پی
فهم جدید و متفاوت گفتمان فمینیسم از زنانگی نسبت به گفتمان هژمونیک شکل گرفت.
تخاصم دو گفتمان فوق ،در آخرین دوره تا جایی پیش رفت که منجر به حرکت گفتمان
فمینیسم از یک گفتمان دموکراتیک به سمت یک گفتمان پوپوالر شد.
واژگان کلیدی :فمینسیم ،تحلیل گفتمان ،دال شناور ،فضای تخاصم ،هژمونی ،ساختارشکنی.
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طرح مسأله
جامعه ایران بعد از انقالب در حوزههای متفاوت زندگی اجتماعی با تحول گفتمانی روبرو
شد ( .)Pishgahi Fard, Ghodsi, 2010بهویژه در دهه  14شمسی و با پایان یافتن جنگ
فرصتهای مناسبی برای ظهور و بروز گفتمانهای اجتماعی در عرصه عمومی فراهم گردید
و جهت تغییرات از سطح سیاسی به سطح اجتماعی تغییر مسیر داد (.)Mozaffari, 2008
این تحوالت همراه با تأکید بر مقوالتی چون جنسیت و خانواده نقش مهمی در تغییر
سیاستهای اجتماعی و فرهنگی حوزه زنان ایفا نمود ( hajigahramani, Keshavarz,
.)Eivazzadeh, 2020
ریشه این تحوالت رخداده در دنیای اجتماعی زنان را میتوان در چند بعد ردیابی
نمود؛ از یکسو از همان ابتدا ،با اجرای قانون حجاب و تفکیک فضاهای عمومی ،راه برای
ورود زنان سنتی به بسیاری از حوزههای عمومی بهعنوان بازیگران فعال اجتماعی فراهم
گردید ( .)Amir-Ebrahimi, 2006: 461این اتفاق بدین دلیل حائز اهمیت است که
پیش ازاین بسیاری از زنان امکان ورود به جامعه را به دلیل شرایط موجود آن نداشتند .از
سوی دیگر زنان در دوران انقالب  51با عضویت در سازمانهای مختلف سیاسی ،وارد عرصه
منازعات سیاسی شدند .)Ghorashi H, 2003( 7این دو امر که منبعث از شرایط و تحوالت
دوران انقالب بود ،موضوع مشارکت و حضور زنان را به شکلی حاد در جامعه مطرح نمود
( .) Jalali Naini, 2003همچنین ،با روی کار آمدن دولت سازندگی و محوریت قرار گرفتن
دال ضرورت توسعه اقتصادی در چهارچوب برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی ،نقش و
موقعیت زنان تحت تأثیر قرار گرفت ( .)Fozi Toyserkani, 2006چنانچه در این دو
برنامه توسعه ،سیاستهای دولت در خصوص زنان ،منجر به افزایش زمینههای مشارکت
زنان در امور اقتصادی و اجتماعی و باالبردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه بهویژه
دختران الزم التعلیم شد .بدینترتیب با تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی و بهویژه آموزشی
کشور بستر مناسبی برای جلب اعتماد خانوادهها به بیرون ،یعنی جامعه را فراهم آورد و زن
در گستردهترین شکل آن وارد جامعه شد ( .)Alijani, 1997مجموع این عوامل پس از
انقالب ،توانست در دهه  7014نخستین بذرهای تأسیس هویت مستقل را در ذهنیت زن
ایرانی بارور کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7برای مطالعه بیشتر رجوع شود به؛ Az.”The Women’s Struggle in Iran”, Monthly Review Press, N.Y.
March 1981.
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عالوه بر موارد مذکور ،شاهد تشکیل انجمنها و گروههای کاری تألیف و ترجمه کتاب
و گسترش مطبوعات پیرامون مسائل زنان هستیم .این تحوالت به نحوی پیش رفت ،که در
برخی دپارتمان های علوم اجتماعی برخی از اعضای هیئت علمی به طرفداری از حقوق زن
پرداخته و با نام فمینیست به فعالیت تحقیقاتی درباره زنان مشغول شدند .در بخش دولتی
نیز سازمانهای متعدد مربوط به مسائل زنان تشکیل شد که عمدتاً بهصورت دولتی یا
نیمهدولتی در حوزه زنان فعالیت میکردند ( .)Motei, 1998همچنین در ایران بعد از
انقالب ،گروههای متعددی از فعاالن زنان به ایجاد ارتباط بینالمللی با اهداف مختلف
گرایش پیدا کردند ( .)Towhidi, 2003بدینصورت زنان ایرانی بیش از هر زمان ،سعی در
تسخیر فضاهای جدید عمومی داشتهاند (.)Amir-Ebrahimi, 2006
پژوهشها ( )Lorestani, 2003) (Omidi Avaj, 2004نشان میدهد ،که تحوالت
مذکور به همراه پررنگ شدن خواست تغییر مناسبات جنسیتی در جامعه ایران خصوصاً در
طول دو دهه  14و  84نشانگر پویشی در میان بخشی از زنان ایران معاصر بوده است.7
بهنحویکه ،در کنار گفتمان عام سنت و خرده گفتمانهای سنتی در خصوص مسأله زن،
شاهد ظهور گفتمان فمینیسم نیز بودهایم ( )Lorestani, 2002که توانسته خود را در قالب
خرده گفتمانهای متفاوت از قبیل فمینیسم ادبی ،فمینیسم سینمایی و فمینیسم سیاسی–
اجتماعی در فضای فرهنگی جامعهی ایران نهادینه سازد (.)Mahmoodian, 2007
حال با توجه به اهمیت انکارناپذیر این گفتمان در ایران ،نگاه جامعهشناسانه برای
شناخت و تحلیل آن ضروری است .ازآنجاییکه خود مفهوم فمینیسم همواره پدیدهای
بحثبرانگیز بوده که معناهای متفاوتی بر آن حمل شده است و همچنین به دلیل برخی
حساسیتهای سیاسی این پدیده غالباً از پنجره نقدها و بهعنوان یک مسأله سیاسی موضوع
شناسایی قرار گرفته است ( .)Tohidi, 2016در نتیجه کمتر به مسأله فمینیسم ،بهعنوان
یک مسأله فرهنگی – اجتماعی نگریسته شده است .بدینترتیب برای ارائه تصویری دقیقتر
از مختصات و ویژگی های پدیده فمینیسم در ایران ،مطالعه آن از ورای متون خود این
گفتمان امری ضروری است .این شناسایی نهتنها برای درک بهتر تحوالت این حوزه در
جامعهی ایران و فهم بهتر جایگاه آن در تحوالت آینده الزم است؛ بلکه کنشگران این
گفتمان را نیز در بازاندیشی مسیری که میپیمایند یاری میرساند .بر این اساس هدف این
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مقالهی پ .نورما کلرموروتزی ،مجله گفتگو.
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پژوهش فهم گفتمان فمینیسم بهمثابه برساختی اجتماعی است .منظور از چگونگی
برساخت گفتمان فمینیسم تحلیل چگونگی ساخته شدن مفصلبندیهای این گفتمان و
تغییرات آن در طول زمان و در روند منازعه با دیگری خویش است .در این مسیر ضمن
توصیف ویژگیهای ،منطق درونی ،مطالبات ،تکنیکهای اقناع ،و دیگریهای گفتمان
فمینیسم ،انتظار میرود ریشهها و عوامل ساختاری شکلدهنده به این گفتمان نیز تاحد
امکان تحلیل گردد.
پیشینه پژوهش
مروری بر پژوهشهای انجامشده ،نشان میدهد که بخش وسیعی از ادبیات شکلگرفته در
این حوزه با نگاهی از درون و از زاویه دید جنبشهای اجتماعی و ویژگیهای آن همچون
تاریخچه ظهور ،جریانشناسی ،چالشها ،موانع و راهبردهای جنبش زنان و تأثیرات آن بر
فضای سیاسی و اجتماعی به این مسأله پرداخته است و یا با نگاهی از بیرون به بررسی تأثیر
شرایط سیاسی و اجتماعی بر جنبش زنان در ایران متمرکز بوده است.
در دسته نخست ،ازجمله پژوهشهای مرتبط با موضوع این نوشتار میتوان به موارد
زیر اشاره نمود؛ به اعتقاد لرستانی ( )2442جنبش زنان در ایران ،جنبشی واقعگرا و
عملگرا است و ازنظر فعاالن این جنبش جایگاه زنان در ایران در چارچوب نظریه ستمگری
قابل توضیح است .مسأله اصلی زنان ایران نابرابری قوانین حقوقی است .در نتیجه هدف این
جنبش اصالح قوانین نابرابر است .همچنین راهحل مشکالت زنان ایران در بلندمدت ،از
طریق تعریف مجدد "هویت زن ایرانی" حاصل میشود .مطیع ( )2440نیز در پژوهش خود
"خواست تغییر" را یکی از ویژگی جنبش زنان ایران میداند که وی آن را در دودسته
خواستهای آشکار و پنهان طبقهبندی میکند .خواستهای آشکار در قالب ایجاد حساسیت
اجتماعی نسبت به " اصالحات قانونی" بیان شدهاند که به اعتقاد مطیع توسط "گروه زنان
حاشیه قدرت" پیگیری میشدند .برخی از خواستهای پنهان نیز به اعتقاد مطیع
دربرگیرنده افزایش طالقهای"زن خواسته" ،به تعویق افتادن سن ازدواج دختران ،حضور
گسترده زنان در سازمانهای غیردولتی است .همچنین این پژوهش سه چالش عمده
موجود درحرکت جمعی زنان را اینگونه برمیشمارد؛ طرفداری نمایشی و غیرواقعی از زنان
که تحتفشارهای گوناگون در جامعه وجود دارد؛ بدفهمی از فمینیسم که توسط گفتمان
رسمی حاکم ترویج میشود و درنهایت فقدان زبان مشترک و تعامل پویا و کارآمد میان
فعاالن سازمانهای غیردولتی مدرن و تشکلهای سنتی زنان است.
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همانگونه که بیان شد ،دسته دوم از پژوهشها به بررسی تأثیر شرایط سیاسی و
اجتماعی بر جنبش زنان در ایران میپردازد .درواقع این دسته به مطالعه وضعیت
حرکتهای جمعی زنان از طریق تحوالت سیاسی و اجتماعی متمرکز است .محمد کریمی
( )2440در پژوهش خود به مقایسه جنبشهای زنان در سه بافت اجتماعی متفاوت (ایران،
ترکیه و امریکا) پرداخته است .وی معتقد است که هر چه سابقه جنبشهای اجتماعی
بیشتر و ساختار دموکراتیکتر زمینه رشد جنبش زنان مهیاتر است .در این رابطه ساختار
سیاسی امریکا را به دلیل تکثرگرا بودن ،مساعد برای رشد حرکتهای جمعی زنان است،
درحالیکه برخی مقررات و دخالتهای دولت در جامعه مدنی ایران و ترکیه را مانعی در
جهت شکلگیری مستقل این حرکت ارزیابی کرده است .پایدار ( )7995نیز معتقد به پیوند
بین مسأله جنسیت و فرایندهای سیاسی در ایران قرن بیستم است .بهنحویکه مسأله زنان
در ارتباط به سه گفتمان عمده مدرنیته ،انقالب و گفتمان اسالمی کردن ،شکلی خاص به
خود گرفته است .نتایج نیکخواه ( )2474نیز نشاندهنده آن است که هرچند زن ایرانی در
هر یک از برهههای زمانی (قبل ،هم زمان و بعد از انقالب) مورد نظر با تعریفی نو از زنانگی
مواجه بوده اما این تعریف در هر زمان نه به دنبال فهم جدیدی از زنانگی ،بلکه در پیوند با
دالهای کانونیای که در هر دوران بنابر اقتضائات سیاسی و حکومتی تعیین گردیده ایجاد
شده است؛ بهعبارتدیگر ،سوژه جنسیتی تعریفشده در هر دوران ،نه حاصل تحولی
بنیادین در سطح گفتمان جنسیت به نفع برابری و همانندی زن و مرد ،بلکه درنتیجه
تغییری گزینش شده در برخی قواعد ،متناسب با زمینه و همراه با رجوع به سمت قواعد
برسازنده جنسیت درگفتمان سنتی و روزآمد کردن آنها با موقعیتهای جدید سیاسی و
اجتماعی بوده است؛ بنابراین این قواعد و ساختارهای گفتمان سنتیاند که همواره در تعیین
محدودههای معنایی جنسیت دارای اولویت هستند .همچنین امیدی آوج ( )2004به بررسی
الگوی جهانی بر الگوهای محلی با تأکید بر فمینیسم در ایران میپردازد .یافتههای رسالهی
وی بیانگر آن است که جنبش زنان در دوران مشروطه و پهلوی تحت تأثیر فمینیسم غربی
بوده است ،ولی بعد از انقالب اسالمی از تعامل بین اندیشه فمینیسم غربی و اندیشه
برابریطلب زن مسلمان گروهی بهنام فمینیستهای اسالمی ظهور کردند.
همچنین جالئیپور ( )2006در مطالعهای به پیشبینی سه روند احتمالی برای حرکت
زنان در آینده اشاره میکند؛ در حالت اول ،ممکن است در آینده توجه به مسأله زنان به
مسئوالن سیاسی ایران تحمیل شود و آنان برای بهبود وضع زنان مجبور به اصالحاتی شوند.
حالت دوم ،اگر در آینده تغییرات دموکراتیکی در ساخت سیاسی اتفاق بیافتد ،پویش زنان

966

فصلنامهعلوماجتماعي(علمي)،سال،72شماره،09پاییز9900

این فرصت را مییابد که به جنبش اجتماعی تبدیلشده و حتی به مطالباتش دست یابد .در
حالت سوم ،ممکن است اصولگرایان تندرو وضعیت جامعه را به هرجومرج کشانده و پویش
زنان را به سمت حرکتهای پوپولیستی سوق دهد.
همانگونه که در دستهبندی باال بیان کردیم ،برخی از پژوهشها بیشتر نگاهی از
درون به حرکتهای جمعی زنان دارند و برخی دیگر با نگاهی از بیرون به بررسی تأثیر
شرایط سیاسی و اجتماعی بر این پدیده در ایران میپردازند؛ اما وجه تمایز نوشتار حاضر با
پژوهش های پیشین در آن است که با استفاده از روش و تئوری تحلیل گفتمان ،با تمرکز بر
نقاط تخاصم بین گفتمان فمینیستی و "دیگری" آن به چگونگی مفصلبندی این گفتمان
در دورههای زمانی مختلف بپردازد ،تا از این طریق هم به نحوه مفصلبندی عناصر درونی
این گفتمان و هم به تأثیرات عوامل سیاسی و اجتماعی و شرایط بیرونی و محیطی بر
گفتمان مذکور پی برد .همچنین نوع گفتمان و مبانی نظری موردنظر فمینیستهای ایران
که در پژوهشهای پیشین مغفول مانده است ،روشن میگردد.
چارچوب مفهومی
ازآنجاکه در این پژوهش در پی مطالعه گفتمان فمینیسم سیاسی -اجتماعی هستیم،
تئوری الکلو و موف را میتوان کارآمدترین نظریه در تحلیل پدیدههای سیاسی  -اجتماعی
در حیطه گفتمان دانست .هدف این نظریه فهم امر اجتماعی بهمثابه برساخت اجتماعی
است )Jorgensen & Phillips, 2011: 53( .درواقع این تئوری عالقهمند به تحلیل
چگونگی ساختهشدن و تغییر پدیدهها در قالب گفتمان است .برای این کار باید بررسی کرد
که چگونه مفصلبندیها پیوسته گفتمانها را بازتولید میکنند ،به چالش میکشند و تغییر
میدهند ) Ibid: 66( .در ادامه تنها به تعریف برخی از مفاهیم گفتمانی مورداستفاده در این
پژوهشخواهیم پرداخت.
به عقیده الکلو و موف برای ایجاد هر پدیده یا هویتی وجود "دیگری" ضروری است.
یعنی همه هویتها بهوس یله یک اصل مشترک؛ تقابل نظام معنایی درونی با نظام یا
نظامهای معنایی بیرونی شکل میگیرند ( .)Laclau & Mouffe, 1985: 127بدینترتیب
این که یک دال خاص متضمن چه مدلولی است همواره مورد مناقشه است .هر گفتمان
تالش میکند دالها را بهگونهای تعریف کند که با نظام معنایی خودسازگار باشد.
بهعنوانمثال گفتمان فمینیسم مطابق با نظام معنایی خود بر سر دال "زنانگی" با گفتمان
هژمونیک وارد مناقشه میشود؛ اما همه دالهای که در یک گفتمان وجود دارد ،از ارزش
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برابر برخوردار نیستند و به انواع مختلفی تقسیم میشوند .مهمترین آن دال "مرکزی"
است ( .)Soltani, 2005این دال ،دالهای دیگر را شارژ میکند و آنها را در قلمرو جاذبه
معنایی خود نگه میدارد )Jorgensen & Phillips, 2011( .الکلو و موف دالهای دیگری
را که حول دال مرکزی گرد میآیند «وقته» 2مینامند که معنایشان بر اساس "مواضع
مبتنی بر تفاوتشان" تثبیت شده است ( .)Laclau and Mouffe, 1985: 105-106از یک
وقته گاه تحت عنوان دال «شناور» یاد میشود؛ دال شناور دالی است که در حقیقت مدلول
آن شناور است و گروههای مختلف سیاسی برای انتساب مدلول به آن با هم رقابت میکنند.
با توجه به مطالب فوق ،مفهوم گفتمان از نظر الکلو و موف را میتوان اینگونه تعریف کرد:
"یک گفتمان تالشی است برای تبدیل عناصر به وقتهها از طریق تقلیل چندگانگی
معناییشان به یک معنای کامالً تثبیت شده )Jorgensen & Phillips, 2011: 66( ".و
درنتیجه خلق یک نظام واحد معنایی .بر این اساس "زن" عنصری است که روشهای
رقیبی برای فهم آن وجود دارد .بهاینترتیب ،کلمه زن بهخودیخود چیز زیادی نمیگوید،
بلکه در هر یک از گفتمانهای هژمونیک و فمینیسم در رابطه با سایر نشانهها قرار میگیرد
تا معنا یابد .این امر در طول مفصلبندی رخ میدهد .به بیان الکلو و موف مفصلبندیها،
کنشی است که رابطهای را میان عناصر گوناگون ایجاد میکند بهطوریکه هویت آنها در
اثر این گرد هم آمدن تغییر میکند و هویتی جدید مییابند ( .)Tajik, 2004: 46در طی
مفصل بندی عناصر درون یک گفتمان معنای خاصی یافته و تبدیل به دقایق میشوند.
درواقع گفتمانها با تشکیل زنجیرههای همارزی ،که در آنها نشانهها مرتب میشوند و در
تقابل با زنجیرهای دیگر قرار میگیرند ،هویت را بهطور رابطهای شکل میدهند ( Soltani,
 .)2005: 91درحالیکه منطق تفاوت بر اختالفات و مرزبندیهای موجود میان نیروهای
اجتماعی تأکید میکند (.)Laclau and Mouffe, 1985: 127-128
اما اصلیترین عامل شکلگیری یک گروه مطالبه است؛ که خود دارای دو سطح
متفاوت است؛ سطح اول این مفهوم بهمنزله درخواست است .در این حالت" ،مراجع
ذیربط" دارای مشروعیت تصمیمگیری درمورد رد یا پذیرش درخواست هستند و
درخواست کننده نیز این حق را برای خود قائل است که درخواست داشته باشد ،درواقع در
این نوع مطالبات شکاف یا مرزی درون جامعه ایجاد نمیشود و مطالبات به شکل

7

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nodal point
2. moment
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غیرآنتاگونیستی پیگیری میشود .مدل این مطالبه از منطقهای تفاوتگذارانه و نهادینه
شده پیروی میکند ()Laclau, 2005: 73؛ اما نوع دوم مطالبه ،زمانی شکل میگیرد که
هیچ یک از مطالبات جزئی و منفرد برآورده نشده است .در این حالت افراد مختلف در این
واقعیت که مطالباتشان برآورده نشده است بهنوعی اشتراک میرسند ،این اشتراک عامل
پیوند میان گروههای گوناگون میشود .این نوع از مطالبات بر منطق همارزی استوار است.
منطقی که در آن تمامی مطالبات بهرغم سرشت متفاوتشان ،به یکدیگر پیوند میخورند –
درحالیکه سطح اول مطالبات بر منطق افتراق مبتنی بود .این زنجیره همارزی نه برمبنای
نقاط مشابه در مطالبات بلکه اساساً بر مبنای نفی شکل گرفته است ( .)Laclau, 2005این
نوع از مطالبات گفتمان پوپولیستی را شکل میدهند و مطالبات سطح اول نیز
تشکیلدهنده گفتمانهای دموکراتیک هستند .هرچقدر نظام نهادی بتواند بیشتر مطالبات
اجتماعی را در خود جذب کند و در نظم افتراقی موجود آنها را جا بدهد ،رابطه همارزی
بین آنها مستتر میشود و زمینه الزم برای تشکیل گفتمانهای پوپوالر از بین میرود.
اکنون با استفاده از این چهارچوب مفهومی میتوانیم در مقام پاسخدهی به سؤاالت
زیر برآییم؛ ماهیت و مفصلبندی گفتمان فمینیسم سیاسی  -اجتماعی در ایران بعد از
انقالب چیست؟ ساختارشکنی و مرزبندی این گفتمان در طول زمان به چه صورت بوده
است؟ گفتمان مذکور دارای چه مطالباتی است؟
روش پژوهش
این مطالعه یک پژوهش کیفی متن محور و مبتنی بر روش استقراء است .بدین منظور کار
خود را تنها با سؤال آغاز میکنیم .در این پژوهش متنهای مجالت ،منابع اصلی هستند که
امکان تحلیل پراگتیسهای گفتمان فمینیسم در بسترهای گوناگون را فراهم میآورند.
بدینترتیب ،دادههای گردآوری شده این پژوهش از نوع دادههای متنی و مبتنی بر
نمونهگیری تعمدی است .ما با انتخاب 7دو مجله "زنان" و "مدرسه فمینیستی" و تحلیل
آنها در کنار هم ،جریان غالب فمینیسم را در بازه زمانی  14تا  89موردبررسی قرار
خواهیم داد .مجله زنان را بدین خاطر انتخاب کردیم که بهعنوان اولین مجله فمینیستی در
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7در ابتدای این کار برای آشنایی با زمینه و فضای موضوع مورد مطالعه چند مصاحبه بدون ساختار با برخی فعاالن این حوزه
انجام شد و با رجوع به تحقیقات و مقاالت مربوطه ،تالش شد تا مجالتی انتخاب شود که بهتر و بیشتر از سایر متون ،بیانگر و
نشاندهنده چگونگی و روند حرکت گفتمان فمینیسم باشد.
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ایران شناخته شده است و با سابقه  70سال ( 14تا  )80فعالیت ،با سابقهترین نشریه زنان
است؛ اما بعد از سال  80که این مجله بهصورت رسمی اجازه چاپ نیافت ما به سراغ مجله
اینترنتی "مدرسه فمینیستی" در بازه زمانی  80تا  89میرویم؛ که نسبت به سایر مجالت
اینترنتی دیگر از یکسو جنبه تئوریک 7و از سوی دیگر تأثیرگذاری بیشتری بر جنبش زنان
دارد 2.همچنین نتایج این پژوهش حاوی گزیدههایی از متون مجالت و نمونههای نمایان آن
است تا مدعیات تحلیلی را مستند سازد .به این طریق خواننده این امکان را مییابد تا
تمامی مراحل فرایند تحقیق را ارزیابی کند و برداشتی از آن داشته باشد.
مدل تحلیلی گفتمان
ازآنجاکه روش تحلیل گفتمان برخالف روشهای مدرن به شکل روشمند ،چگونگی نحوهی
برخورد با موارد موردمطالعه را فرموله نکرده است ،در این قسمت سعی در ترسیم مدلی
گفتمانی با استفاده از برخی رئوس مفاهیم الکلو و موف خواهیم نمود 0وآن را در سه دوره
زمانی" ،ظهور"" ،اوج" و "افول" موردتوجه و تحلیل قرار خواهیم داد.
در بررسی دوره ظهور و زایش یک گفتمان ابتدا باید "غیر" یا دیگری و "فضای
تخاصم"  ،آن گفتمان را شناسایی کرد .چراکه وجود و هویت یک ماهیت ،از بیرون و غیر
ناشی میشود .برای مثال هویت و نظام معنایى گفتمان فمینیسم تنها با قرار دادن آن در
مقابل گفتمان مردساالر امکانپذیر است .همزمان با شناسایى گفتمانهاى متخاصم ،باید
مقطع زمانى و موقعیت مکانى گفتمان موردنظر نیز مشخص گردد .پسازآن ،میتوان به
نحوه مفصلبندی آن گفتمان در تقابل با "دیگری" پرداخت .این کار با شناسایی دال
مرکزی و به کمک زنجیرههمارزی قابلتحلیل است .همانگونه که پیشتر بیان شد ،با عمل
مفصلبندی حول دال مرکزی ،عناصر متفاوتی که جدا از هم بیمفهوم هستند با یکدیگر در
زنجیره همارزی ترکیب میشوند و یک کلیت نظاممند را میسازند .از این طریق تمایز میان
عناصر داخل گفتمان را کاهش و آنان را حول دو محور متخاصم یعنی تمایز میان خود و
دیگری منسجم مینماید ( )Marsh and Stoker, 2010و ( .)Howarth, 1998بنابراین در
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7سردبیر این مجله خانم نوشین احمدی خراسانی است ،که پیش از این سردبیری دو مجله تئوریکی جنس دوم و فصل زنان
را نیز داشته است.
 .2در مصاحبه با خانم جلوه جواهری
 .0البته این مدل بدین معنا نیست که فرایند تحقیق یا گفتمان مورد بررسی دقیقاً این مراحل را طی خواهد کرد .بلکه بدین
معنی است که براساس استلزامات متدولوژیک چنین روندی را میتوان انتظار داشت.
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مرحله ظهور یک گفتمان شناسایی "غیریت" و "ضدیت" " ،دال مرکزی" " ،زنجیره
همارزی" و تعیین "محدوده زمانی ومکانی" آن برای ما حائز اهمیت است.
در مرحله اوج (هژمونیک شدن) ابتدا باید به چگونگی تبدیل گفتمان به"تصور
اجتماعی" پرداخت .برای این منظور بررسی دو ابزار "برجستهسازی" و "حاشیهرانی" ،که
گفتمان از طریق آنها اقدام به اسطورهسازی کرده است ،الزم است .چراکه گفتمانهای در
حال پیدایش برای هژمونیک شدن ،میکوشند از یکطرف با استفاده از منطق تفاوت ،7با
تأکید بر تنوعات و تفاوتها و بهتبع آن اختالفات موجود در عرصۀ اجتماعی ،زنجیرۀ
همارزی" 2دیگری" موجود را در هم بریزند و از سوی دیگر با بهرهگیری از" دالهای تهی"
که بیانگر یک خأل در فضای اجتماعی گفتمان رقیب است و با استفاده از دو ابزار
برجستهسازی و حاشیهرانی اقدام به اسطورهسازی نمایند .درواقع گفتمانها با خلق
اسطورهها به بازسازی آرمانی فضای اجتماعی میپردازد و از طریق مفصلبندی مجدد
دالهای متزلزل به دنبال ایجاد یک عینیت اجتماعی جدید هستند ( )Laclau, 1990: 61و
از این طریق خود را بهعنوان تنها راهحل موجود برای خروج از شرایط بحران معرفی
مینماید .درنهایت گفتمان با اسطورهسازی و تبدیل آن به تصور اجتماعی و درنتیجه تثبیت
معنا ،بهغایت خود که دستیابی به هژمونی است ،نائل میآید.
مرحله افول نیز از آنجایی آغاز میشود که همواره میان فضای عینی و فضای آرمانی
فاصلهای پرناشدنی وجود دارد ( .)Soltani, 2005وقتی یک گفتمان مسلط میشود از شکل
استعاری خود فاصله میگیرد و به محتوای عینی روی میآورد در این صورت فقط بخشی از
تقاضاها را سامان خواهد داد .در این مرحله قدرت استعاری گفتمان کاهش مییابد و
ضعفها آشکار میگردد .درنتیجه گفتمان دچار بیقراری و توسط گفتمان رقیب
ساختارشکنی میشود و فضا برای ظهور اسطورههای دیگر که مدعی کمال هستند ،فراهم
میشود ( .)Bobby, 2000: 87درنتیجه ما در اینجا برای بررسی دوره افول گفتمان به
چگونگی "بیقراری" و "ساختارشکنی" آن میپردازیم.
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1. Logic of difference
2. Chain of equivalence
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مفصلبندی گفتمان فمینیسم در ایران ()9980-9929
صورتبندی دوره اول ()9929-9925؛ مشارکت اقتصادی زنان
در پرتو تغییر فضای اجتماعی و فرهنگی ،گفتمان فمینیسم امکان بازتعریف سوژه زنانه و
مردانه با معنا و هویت متفاوت از گذشته را به دست آورد ،بهنحوی که در این دوره مجله
زنان برای رسیدن به کشوری توسعهیافته بر نقش زنان و توان نیروی کار آنان متمرکز شد و
"توسعه" به یکی از دالهای شناور و مهم این دوره از گفتمان تبدیل گردید.
"کشوری که میخواهد توسعه یابد ...باید از تمامی تواناییهای نیروی انسانی خود
استفاده کند و زنان بخش قابل مالحظهای از این نیرو بهشمار میروند که هنوز بهکفایت
مجهز نشدهاند (ازنظر تربیت شغلی و آموزشی).)Zanjani,1993: 38( "...
در متن فوق گفتمان فمینیستی سعی میکند از طریق واردکردن دال شناور
"توسعه"گرایی و انتساب مدلول و معنای متفاوت ازآنچه در گفتمان حاکم (دولت
سازندگی) برآن حمل می شود ،دال را در راستای رسیدن به اهداف خود بازتعریف کند.
بنابراین دال توسعهگرایی در این دوره در فرایند مفصلبندی نشانههای اصلی در یک
زنجیرهی معنای با نشانههای دیگر همچون "مشارکت اقتصادی زنان" و "فرصتهای برابر
آموزشی و شغلی"ترکیب می شود تا از این طریق به طرد تمامی معانی که این نشانه
میتوانست داشته باشد ،بپردازد در ادامه سعی میکند با برجستهکردن محدودیتهای
اعمال شده بر زنان در ساختارهای اقتصادی گفتمان هژمونیک ،به ساختارشکنی و
مشروعیتزدایی از نظام معنایی آن بپردازد.
" بعد از انقالب ...بهترین و مناسبترین جا برای آنها (زنان) در هر رده تحصیلی خانه
شد ...در کنار تمام اینها خطمشی دیگری نیز اتخاذ شد و آن عدم واگذاری پستهای
مدیریت به زنها بود ،استدالل میشد زنان ،نانآور خانواده نیستند و اگر بناست در نظام
اداری کسی امتیاز بگیرد ،مرد است . ...در یک سیستم اداری سالم مبنای اصلی گزینش
نیروی انسانی ،لیاقت و شایستگی است .)Sharifi,1991: 5( ".در این متون ،گفتمان
موردمطالعه ،در برساخت معنای "زنانگی" با گفتمان حاکم وارد نزاع معنایی میشود .در
این گفتمان زنانگی در برابر دو سوژه "مرد" و "خانواده" هویتیابی میشود .گفتمان حاکم
زنجیرهای از هویتهای خاص زنانه و مردانه را بهصورت رابطهای ایجاد مینماید .آنچنانکه
در این گفتمان سوژه زن بهطور ضمنی همارز با انفعال اجتماعی ،خانهداری ،بچهداری و در
ارتباط با سوژه مرد هم ارز با قدرت ،فاعلیت ومدیریت برساخت میشوند .بنابراین از
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آنچنانکه دال شناور "اشتغال اقتصادی" در گفتمان حاکم معنای خود را از رابطهاش با
سوژه "مردنانآور" و "زن خانهدار" اخذ مینماید ،زنان در این دوره سعی میکند در فرایند
مفصلبندی نشانههای اصلی ،با پیوند دال "اشتغال اقتصادی" با دال تحصیالت و شایستگی
فردی که درواقع اشاره تلویحی به غیرجنسیتی دیدن فضای اشتغال و تأکید بر دال
برابریخواهی است ،در تقابل با زنجیره همارزی گفتمان حاکم قرار گیرد و از این طریق به
ساختارشکنی معنای دال اشتغال در گفتمان هژمونیک بپردازد و هویتهای برساخته
جنسیتی آن را نفی و طرد نمایند.
دال مهم دیگری که در این دوره در فرایند مفصلبندی وارد میشود دال "اصالح
قوانین" است ،زنان با وارد کردن این دال در زنجیره همارزی این دوره و تمرکز بر نواقص
موجود در قوانین و لزوم اصالح آنان توانست گفتمان عمومیتیافته را به چالش بکشد.
" توقع زنان ایران در بدو پیروزی انقالب این بود که قانون حمایت از خانواده در جهت
تأمین خواسته های به حق آنان در حقوق خانواده اصالح شده و سیر تکامل را طی کند ،اما
این قانون ملغا شد ،بدون آنکه قانون بهتری جایگزین آن شود" )Kar, 1991:22( ".ابهام و
نا رسایی در قوانین دربرگیرنده حقوق زن در خانواده ،یکی از مشکالت بسیار جدی
وبازدارندهای است )Kar, 1991:38( ".این متون از یکسو نشاندهنده فاصله ایجادشده
میان فضای استعاری در ابتدای پیروزی انقالب و واقعیت جامعه بعد از انقالب است .در
سایه فضای استعاری ایجادشده آن دوران ،توقعات زنان مبنی بر متکامل شدن قوانین
مربوط به زنان و حمایت از خانواده شکل گرفت؛ اما همانگونه که الکلو بیان میکند همواره
میان فضای عینی و فضای آرمانی فاصلهای پرناشدنی وجود دارد و هر گفتمانی تنها قادر به
پاسخگویی بخشی از تقاضاها خواهد بود .بدینترتیب گفتمان انقالبی نیز تنها توانست
بخشی از توقعات برآمده از فضای استعاری را برآورده نماید و زمینه برای شکلگیری
تردیدها و نارضایتیها بخش دیگر از جامعه فراهم گردید.
دال دیگری که در زنجیره همارزی این دوره وارد شد ،دال "آگاهیبخشی" است که
در کنار دالهای که نام بردیم ،منظور و هدف گفتمان فمینیستی را در این دوره تکمیلتر
میکرد.
"مشکالت حقوقی منعکس در نامههای رسیده به دفتر زنان ،حکایت از کماطالعی یا
بیاطالعی زنان و دختران ما از حقوق قانونی خویش دارد ... .با آغاز "آموزش حقوق زن"
بتوانیم بخشی از نیاز آنان را پاسخگو باشیم)Kar, 1996:56( ".
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ورود دال "آگاهی بخشی" به مفصلبندی این دوره مجله زنان به دو دلیل صورت
گرفته است؛ یکی "ابهام و نارسایی در قوانین دربرگیرنده حقوق زن" و دیگری "کماطالعی
یا بیاطالعی زنان" در این خصوص .بدینترتیب شاهد شکلگیری متونی در خصوص
آموزش مسائل حقوقی زنان در مجله زنان هستیم؛ بهعبارتدیگر ،این گفتمان با اضافه
کردن بخشهای گوناگون آموزشی در پی آگاهیبخشی به زنان است .در نتیجه ،در اغلب
متونی که در این مدت ( )15-14تولید شد ،این دال حضور داشته است .زنان در این دوره
با مفصلبندی دال شناور آگاهی بخشی در کنار دالهای چون آموزش حقوقی ،مشارکت
اقتصادی ،برابریخواهی به آن معنا میبخشد .زنان به شدت از این نوع شیوه گفتار در دوره
اول و دوم استفاده میکند.
صورتبندی دوره دوم ()9926-9989؛ نواندیشی دینی
در این دوره گفتمان فمینیستی دال "نواندیشی دینی" را بهعنوان یک وقته از حوزه
گفتمان دینی وارد مفصلبندی خود میکند .در واقع عناصر برگرفته از فقه را با عناصر
برابرخواهی و تجددگرایانه حول دال مرکزی "نواندیشی دینی" گره زده و به تثبیت مدلول
و معنای مورد نظر خود برای دال پرمدلول"فقه" دست میزند .در متون زیر تالش برای
ارائه تفسیری متفاوت از دال"فقه سنتی" در چارچوب مفصلبندی گفتمان زنان مشهود
است.
"مانع عمدهای که استیفای چنان حقوقی-زنان -را دشوار مینمود ،حاکمیت فقه
سنتی در نظام حقوقی بود و همینجاست که نوگرایان دینی میتوانند نقش محوری در
گشودن افقهای تازه به عهده گیرند.)Kashi,1999:63( ".
" مهمترین خطری که هنوز تحوالت مربوط به زنان را تهدید میکند افراط گراییهای
شبه متجددان و شبهسنتگرایان است" (.)Ardalan,1998:6
همانگونه که در متون فوق مشخص است ،ریشه غیریتسازی این دوره از گفتمان ،در
تضاد میان سنتگرایی و تجددگرایی نهفته است .بنابراین تمایز قائل شدن میان غیر داخلی
و غیرخارجی آن امکانپذیر خواهد بود .بدینترتیب ،برخالف دوره اول که تنها خود را در
مقابل غیرداخلی-گفتمان حاکم -هویتیابی میکرد ،در این دوره نظام معنایی آن بهگونهای
شکل گرفت که در نقطه مقابل "تجددگرایی" (غرب) ،و "فقه سنتی" بود.
"الزم است فقهایی که به حد کافی و بهصورت علمی قرآنشناس هستند ،با اتکا به
کتاب الهی ،و نه آرای سنتی ،نظامی متناسب با مقتضیات زمان عرضه کنند ...نیمه بودن
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ارث زنان در نظامی مقرر شده بود که تأمین مخارج خانواده کامالً به عهده مرد بود و زن
وظیفهای دراینباره نداشت( ...قرآن) در بسیاری از آیات اساسی ،که تعیینکننده محورهای
کمال انسانی است ،سهمی مساوی برای هر دو جنس قائل شده است"
(.)Bazargan,1999:34
"بسیاری از مشکالت حقوقی زنان ناشی از ایدئولوژیک کردن فقه و قرائت
اقتدارگرایانه از دین است.)Mohammadi,1999:40( ".
این متون تالش دیگری است برای برجستهسازی دال"نواندیشی دینی" و
ساختارشکنی و حاشیهرانی قرائتهای سنتی از دین است .در واقع ،این گفتمان با حفظ
مبانی اسالمی -نه آرای سنتی -آن بخشهایی از اسالم را برجسته کند که با برابریخواهی
جنسیتی سازگاری بیشتری دارند .نقطه تعارض در متن از اختالفات میان قوانین سنتی و
اوضاع و احوال کنونی نشأت میگیرد تا از این طریق زنجیره همارزی گفتمان حاکم را که
مبتنی بر فقه سنتی است برهمریزد .درمتون زیر نیز دالهای دیگر این گفتمان را که در
مفصلبندی این دوره وارد شدهاند ،بررسی میکنیم.
"افزایش مشارکت سیاسی یکی از عواملی است که میتواند زنان را از وضعیت درجه
دوم و فرهنگ "مردمحوری" به تدریج نجات دهد.)Jalaeipour,1999:39( ".
"زنان ایران باید با آگاهی ،موقعشناسی ،همت و شرکت فعال در انتخابات به
نمایندگانی رأی بدهند که مانع قربانی شدن حقوق زنان در معامالت ،مالحظات و
بردوباختهای سیاسی و جناحی میشود.)Tohidi,1999:39( ".
دال شناور "مشارکت سیاسی" وارد مفصلبندی این دوره از گفتمان فمینیسم شد.
گفتمان مذکور در این دوره یکی از راههای دستیابی به برابری و احقاق حقوق زنان را در
مشارکت فعال در عرصه سیاست و بهویژه دخالت فعال در امر قانونگذاری جستجو کرد،
برخالف دوره اول که رهایی زنان را در مشارکت اقتصادی و ورود به عرصه اقتصاد
میدانست.
"مسأله رفع تبعیض از زنان ،در قدم اول ،بر اصالح حقوق زنان و قوانین رسمی مربوط
به ایشان خصوصاً خانواده تکیه دارد.)Motie,2000: 52( ".
متن سعی در معرفی "مسأله زنان" دارد ،در این افق ،تنگناهای حقوقی مانع اصلی
است و به نظر می آید نوگرایی دینی در گشودن این راه پیشگام است .ویژگی مشترک این
دوره با دوره اول در پیگیری اصالحات از درون است؛ اما آنچنانکه در ادامه میآید ،افق
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امیدی که از پیوند بین زنان و نواندیشیدینی با ورود دولت اصالحات به عرصه قدرت ،در
ارتباط با تغییر وضع موجود زنان بهوجود آمده بود ،با شکست مواجه شد.
"گذشت زمان نشان داد که اگر زنان میخواستند به فراکسیون جبهه دوم خرداد دل
خوشکنند ،کاری از پیش نمیبردند ...درنتیجه ،در این جلسات ،بحث حقوق زنان جایی
نداشت.)Ebrahimi,2001:19( ".
" اصالحات انجام شده با استفاده از استراتژدی فقه پویا ،یا کافی نبوده یا با مطالبات و
انتظارات جامعه و بخصوص زنان فاصله زیادی داشته است.)Sadr,2003:45( .
برخالف آنکه در طول سه سال اول دوره اصالحات امید زنان برای تغییرات اجتماعی،
امیدی رو به رشد بود .متون فوق نشان میدهد که گفتمان فمینستی در اواخر همین دوره
وقتی شیوه خود را در اصالحات قوانین مربوط به زنان از طریق تکیه بر دال "نواندیشی
دینی" و "فقه پویا" ناکارآمد یافت و از دولت اصالحات ناامید شد و این نوع شیوه گفتاری
را به کناری نهاد.
دوره سوم ( 9989تا )9986؛ موازین حقوق بشر
در این دوره گفتمان فمینیستی به دلیل فاصله ایجادشده میان مطالباتشان و اصالحات
صورت گرفته ،از جنبش نواندیشیدینی در گفتار هژمونیکی که منبعث از جریان دوم خرداد
بود ،جدا شدند و استراتژی فقه پویا را به علت ناتوانی در برآورد خواستهها به کناری نهادند.
" طرز تفکر درباره برابری جنسیتی و نوع نگاه به آن درمیان مدافعان حقوق زنان و
فقهای نواندیش اختالف مبنایی دارد ...دراسالم نابرابریهای حقوقی فراوان وجود دارد ...این
نابرابریها از مسلمات فقه اسالمی است و فقها فریقین بر آنها اجماع دارند.
).)Sadr,2004:21
برخالف دوره دوم که زنان سعی میکند با تلفیق دو گفتمان فمینیسم و اسالم،
مفهومی را بهنام "فمینیسم اسالمی" خلق کند ،در دوره سوم با استدالل بیان میکند که
خلق چنین مفهومی کامالً بیاساس و ناممکن است .متن فوق نیز بهطور ضمنی درصدد به
چالش کشیدن مفهوم "فمینیسم اسالمی" است .از سوی دیگر این متن بهطور ضمنی با
جداسازی مبانی معرفتی خود -که منبعث از فمینیسم و حقوق بشر است -و در تعارض قرار
دادن آنها از مبانی معرفتی اسالم ،نمودی از جریان رویش فمینیسم سکوالر در این دوره
است .بهاینترتیب ،کل این متن تالشی است برای به حاشیه راندن و ساختارشکنی دال
مرکزی گفتمان حاکم ،یعنی "اسالمیت" که پیشازاین در قلمرو ممنوع قرار داشت.
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بدینترتیب در دوره سوم زنان از مبانی سیاسی نخستین خود بسیار فراتر رفته و با ارائه
تبیینی واقعگرایانه از موقعیت زنان ،به دنبال قانونگذاری بر اساس "تجربه زیسته زنان"
بود .چنانچه در متون زیر آمده است:
" یکی از عوامل ناکارایی قوانین موجود و حتی قوانین اصالحی ،فاصله میان آنها و
زندگی و تجربه روزمره است  ...اصول حقوقی مورد قبول ما برای ارزیابی تجربیات زنان،
موازین حقوق بشر ،بهعنوان چارچوبی حقوقی موردپذیرش خرد عام جهانی ،خواهد بود" .
) .)Sadr,2004:22این متن با در ارتباط قرار دادن دال قانونگذاری با دالهای مهمی چون
"تجربه زیسته زنان" و "موازین حقوق بشر" به آن معنا ویژهای میبخشد و از این طریق به
بازنمایی شکاف موجود میان قوانین کنونی و تجربه زیسته زنان میپردازد .بدینترتیب نظام
معنایی دوره سوم بین دال برابری جنسیتی و بیرون –جامعه جهانی -پیوند عمیقی ایجاد
کرد و دال جامعه جهانی از حوزه گفتمانگونگی دوره دوم خارج شد و وارد مفصلبندی این
دوره از زنان شد این چرخش ماهوی به نحوی بود که غیری که در دوره قبل ،گفتمان
فمینیستی خود را بر اساس آن مفصلبندی میکرد در این دوره در جایگاه دال مرکزی
(حقوق بشر) قرار میگیرد و سایر نشانهها حول آن مفصلبندی میشود .دال مهم دیگر این
دوره "فمینیسم" است؛
"فمینیسم در سادهترین تعریفش چیزی نیست جز تالشهایی که برای رفع تابعیت و
محدودیت از زنان صورت میگیرد ،همان چیزی که "زنان" برمدار آن حرکت میکند... .
میشود هم دیندار بود ،هم با اقتضائات دنیای مدرن کنار آمد ،اینها تعارضی با هم ندارند ...
دین نهادی است که باید از آن انتظارات مربوط به خودش را داشت؛ حاال هر جا که برای
مسائل زنان در دنیای امروز پاسخی داشته باشد میتوان به آن رجوع کرد" .
(.)SHerkat,2003: 72
دال مهم "فمینیسم "7یکی از محورهای اصلی گفتار این دوره را شکل داد ،در
حقیقت این متون در حال برجستهساختن و تأکیدگذاشتن بر جنبههای فمینیستی این
دوره از گفتار زنان است .چنانچه عبارت آخر پاراگراف بهصورت غیرمستقیم ،تداعیکننده
جریان فمینیسم سکوالر است .نکته حائز اهمیت این است که هدف اولیه تأسیس این
مجله ،این بود که" ،سخنگوی راستین زن امروزی باشد و با افکار و عقاید محکم ،سعی در
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7در اینجا فمینیسم به معنای خاص آن مدنظر بوده است؛ اما در عنوان این پژوهش فمینیسم به معنای عام مورد نظر است.
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افزایش توان اجتماعی و فرهنگی و علمی زنان بکند؛ ولی بهرغم آن ،از حیطه فمینیست
بودن دوری میجوید)SHerkat,2003: 71( ".؛ اما چنانچه در دوره سوم مشاهده کردیم
این مجله بهصورت آشکار از مواضع فمینیستی خود صحبت میکند.
"به اعتقاد بسیار ی از زنان نماینده و فعاالن امور زنان ،تصویب کنوانسیون راهگشای
بسیاری از مسائل زنان جامعه استOur women are aware and hate the ( ".
)convention, 2003: 18
متن باال با شیوه گفتاری تجددگرایانه ،حامل راهحل ارائهشده در این دوره ،یعنی
"پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان" است .چنانکه بیان شد ،زنان با
واردکردن این دال در مفصلبندی این دوره در پی اصالحات برونزا -برخالف دو دوره
پیشین -است.
ازآنجاییکه مفصلبندی یک گفتمان در اطراف دالهای خالی 7در گفتمان رقیب
صورت میگیرد ( .)Laclau, 1994, 49گفتمان فمینیستی با واردکردن دال "ستم جنسی"
در مفصلبندی این دوره ،سعی در بیان بحرانها و خألهای موجود در فضای سیاسی و
اجتماعی حاکم کرد .بدینمنظور ،در این دوره ما شاهد اضافه کردن بخش "زنان در صفحه
حوادث" هستیم .این مدعا در متون زیر نمایان است؛
"نتایج پژوهشهای ملی در  28مرکز استان کشور نشان میدهد  00درصد زنان از
همان آغاز زندگی مشترکشان مورد خشونت قرار گرفتهاندShabani ( " .
.)Shojaei,2007:26
2
" مروری بر آمارها نشان میدهد که بین قتلهای ناموسی و ماده  004رابطهای
نزدیک برقرار است.)Hamedi,2007: 16( " .
" جامعه رو به خشونت رفته است و هرچه خشونت افزایشیافته ،در عمل ،مجازات
آن برای مردان کمتر شده است؛ مانند دیه .)Qanbarpour,2004: 38( " ...
" مجله زنان اگر کمی تلخ است بازتاب شرایط اجتماعی ماست .زنان آیینهای است که
ما در برابر جامعه گرفتهایم.)SHerkat,2003: 71(" .
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Empty signifiers
" .2در ماده  004قانون مجازات اسالمی آمده است :هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم
به تمکین زن داشته باشد ،میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتیکه زن مکروه باشد ،فقط مرد را میتواند به
قتل برساند .حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است.)Hamedi,2007: 149( " .
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آنچه در متون باال مشهود است ادعای گفتمان فمینیستی ارائه تبیینی واقعگرایانهتر از
موقعیت زنان در جامعه کنونی است .غیر اصلی این گفتمان نظام مردساالر است که خود از
دو طریق نمود پیدا میکند :موانع اجتماعی و فرهنگی و ضعف ساختارهای سیاسی و
قانونی .در حقیقت متن سعی میکند با اشاره به بحرانها و قوانین تبعیضآمیز مطرحشده،
هژمونی گفتمان عمومیتیافته را به چالش بکشد .در ادامه متون مربوط به تبعیضهای
جنسیتی در حوزه آموزش عالی و محدودیت در فرصتهای شغلی از طریق اعمال
سیاستهای جنسیتی بر زنان بررسی میشود.
" به نام ایجاد تعادل میان دختران و پسران در دانشگاهها ،به اعمال سهمیهبندی
جنسیتی علیه دختران اقدام شده.)Afshar,2007: 11( ".
"سهم  05درصدی پذیرفتهشدگان دختر در مؤسسات آموزش عالی ،در کنار حضور
 2/8درصدی زنان در سمتهای مدیریتی بخشهای دولتی و عمومی ،از دوگانگیهای
موجود پرده برمیدارد.)Tarighi,2004:3( " .
پیشفرض پنهان در این متون آن است که ،ساختار قانونی جامعه بهگونهای است که
در میدان رقابت برای رسیدن به خیری که از جامعه نصیب افراد میشود -یعنی قدرت و
منزلت و پول -جانب مردان را میگیرد و به زنان کم لطف است .تنها رویکرد قابلتوجه این
دوره گفتمان فمینیستی برای مبارزه با تبعیض جنسیتی رویکرد مساواتطلب است که
اتکای آن به شدت بر راهحل های قانونی است .در نتیجه یکی از اهداف زنان که در هر سه
دوره مشترک است و با تفکر لیبرال فمینیستی نزدیکی بسیار نشان میدهد
برابریفرصتهاست.
آنچنان که در متون باال نیز بیان شد ،مجله زنان در عمر  70ساله خود ،دارای سه
نقطه گسست بوده است .این نقاط گسست در دوره سوم با تغییرات ماهوی بیشتری همراه
میشود .آنچنان که مشخص است تحوالت رخ داده در دو دوره اول مجله منطبق با تحوالت
عرصه سیاسی کشور است؛ اما در دوره سوم بعد از ناامیدی از اصالح قوانین با سازوکارهای
بهکار گرفته شده و حذف فمینیسم اسالمی در جریانی خالف جریان حاکم موضعگیری
کرده و هویت خود را با مفاهیم بیرونی سازماندهی میکند .چنین موضعگیری درنهایت
منجر به بسته شدن مجله زنان شد .بدینخاطر در ادامه روند تحرک گفتمان فمینستی را از
طریق متون مجله اینترنتی "مدرسه فمینیستی" دنبال خواهیم نمود.

چگونگيبرساختگفتمانفمینیستيدر...؛طباطبایيوهمکاران

920

دوره چهارم ( 9986تا )9982؛ دینداری سکوالر
گفتمان مدرسه فمینیستی در دوره اول به دلیل قرار گرفتن در شرایط جدید ،بهتدریج به
تعبیه دالهای چون؛ "کنش جمعی"" ،افکار عمومی"" ،آگاهی معطوف به عمل"" ،ستم
جنسیتی"" ،دینداری سکوالر" بهعنوان وقته در ساختار معنایی خود پرداخت ،تا قدرت
مبارزه بیشتری در برابر گفتمان حاکم پیدا نماید .درواقع ،این دوره از گفتمان راهحل را در
عمل آگاهانه و کنش جمعی میدانست چراکه از این طریق هم قابلیت دسترسی و
"دیدهشدن" پیدا میکرد و هم امکان بسیج نیرو مییافت.
" آگاهی داشتن به وضع موجود و اندیشیدن درباره رؤیای برابری ،به برابری ختم
نمیشود ...تحقق برابری از طریق"تغییر" چنین مناسباتی میسر است؛ و تغییر ،نیاز به
تبدیل آگاهی به عمل دارد ...دو تجمع  22خرداد (سالهای  80و  )85از مصادیق جدی
«عمل جمعی و آگاهانه» زنان (است)...تا بگوییم قوانین تبعیضآمیز را نمیخواهیم22( ".
.)khordad: From mobilization to protest,2008
"ضعف جنبش فمینیستی ایران در کمبها دادن و ناتوانی نسبت به ایجاد ارتباط با
زنان و مردان برای گشایش چشماندازی از یک کنش جمعی استkhordad: From 22( ".
.)mobilization to protest,2008
در این متون "کنش جمعی و آگاهانه" پیششرط تغییر برای برابری دانسته شده
است ،بنابراین دال شناور آگاهیبخشی در روند حرکت تاریخی گفتمان فمینیستی به سه
صورت متفاوت معنا مییابد؛ صو رت اول :آگاه شدن نسبت به قوانین مرتبط به حوزه زن و
خانواده که تمام سعی مجله زنان در دو دوره سازندگی و اصالحات بر این مبنا بوده است-
صورت دوم؛ که بیشتر در دوره سوم مجله زنان رایج شد ،سعی در آگاهیبخشی زنان نسبت
به مفاهیم جامعه جهانی و ادبیات فمینیستی بود و در نهایت در دوره چهارم ،که در پی
ساخته شدن آگاهی معطوف به عمل است که به یک نوع کنش جمعی ختم میشود .این
نوع آگاهی مسبوق به تغییر است .در واقع در این مرحله گفتمان فمینیستی وارد مرحله
"آشکارگی" میگردد و نمود بیرونی مییابد و سعی میکند خود را در برابر افکار عمومی
مطرح سازد.
در مطالعه گفتمان فمینیستم ،میتوانیم ادعا کنیم که چگونگی مواجهه با مذهب و
نهادهای وابسته به آن ،از قدیمیترین و نیز مهمترین چالشهای آن بوده است .در ادامه به
نحوه مواجهه این دوره گفتمان فمینیستی با مذهب خواهیم پرداخت؛
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" «دین غیررسمی عامه مردم» ...نه مانند دین رسمی ،صاحب نهادهای قدرتمند و
گفتمانی مطلق گرا است ،و نه مانند نواندیشی دینی اسیر مجادالت نظری با متون پایهای
دین است ...خواستههای مندرج در این سند (دفترچه حقوقی کمپین) بهروشنی حاکی از
آن است که هم میتوان مسلمان و دیندار بود ،هم سکوالر ،یا حتی بیدین ،ولی مطالبات
مشترکی داشت  ...درواقع( ،اساس) «دینداری سکوالر» ...نه اجرای احکام و دستورات
ایدئولوژیک ،بلکه پیگیری نیازهای زندگی روزانه است  ...قید جمله «تغییر و اصالح قوانین
تبعیضآمیز ضدیتی با مبانی اسالم ندارد» ،در دفترچه حقوقی کمپین ،اولین تالش برای
برقراری چنین تعاملی با مذهب غیررسمی مردم است" ( The Relationship between
the One Million Signatures Campaign and Religion and the Process of
.)Secularism in Iran, 2008

این متن سه نوع مذهب را از هم تفکیک میکند؛ "مذهب دولتی"" ،مذهب
نواندیشی" و "مذهب عامه" و بعد از تفکیک ،مخاطب خاص خود را "مذهب عامه" قرار
میدهد .ازآنجاییکه سازوکار اتخاذشده در این دوره ،استفاده از روشهای تعاملی با عامه
مردم است ،بنابراین تمرکز بر روی مذهب عامه بدیهی به نظر میرسد .درحالیکه در
دورههای پیشین بیشتر دین دولتی و نواندیشی مورد خطاب بود .مفهوم تازه
خلقشده"دینداری سکوالر" بهعنوان دال مرکزی این دوره نیز ،معنای خود را از رابطهاش با
"مذهب عامه" اخذ میکند .تا از این طریق قابلیت اعتبار و مشروعیت نزد افکار عمومی را
پیدا کند .بدینترتیب برخالف دورههای قبل استراتژی خواست از پایین در برابر
سازماندهی از باال مورداستفاده قرار میگیرد .درنتیجه دال "دینداری سکوالر" دالی
میشود برای "تکثر"" ،برابریخواهی"" ،سکوالریسم"" ،دینداری"و  ...اما پیوند این دو دال
بیشتر آشکارکننده پذیرش اصل تکثر در گفتمان فمینیستی این دوره است .بدینترتیب،
این دوره برخالف دوره سوم ،استراتژی جدید همزیستی با گفتمان دینی را اتخاذ میکند و
با مورد توجه قرار دادن مذهب عامه و سعی در اقناع آن ،به اصالحات از پایین روی میآورد؛
اما با طرح الیحه حمایت از خانواده ،مطالبات گفتمان فمینیستی مورد تهدید واقع شد .این
احساس خطر و تهدید مطالبات عینی و غیرانتزاعی گروهها که وجه مشترک تمامی طیفها
بود منجر به شکل گیری ائتالفی شد تا در برابر این خطر مشترک مقاومت کرده و دست به
مبارزه بزنند .درواقع ،هدف از تشکیل ائتالف میان گروههای مختلف ،تجمیع و بسیج منابع
همه گروهها برای تمرکز بر یک هدف مشخص که همان عدم تصویب قانون حمایت از
خانواده بود (Our Experiences and Mistakes: An Informative Test of the Anti-
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 .)Family Coalition,2008الزم به ذکر است در این زمان به دلیل فقدان فضای عمومی،
این ائتالف در فضایی مجازی صورتگرفت .در چنین شرایطی ،گفتمان فمینیستی در این
برهه زمانی به ناچار خود را حول مفصلبندی جدید که در ادامه خواهد آمد ،سامان داد.
دوره پنجم ( 9982تا )9980؛ ائتالف
همان گونه که بیان شد ،بعد از طرح الیحه حمایت از خانواده در مجلس ،ائتالف بزرگی بین
فعاالن حوزه زنان از طیفهای مختلف بهوجود آمد؛
"در این الیحه ،7بهجای «حمایت» از کیان خانواده ،متأسفانه «ضدیت» با زندگی
انسانی بین زن و مرد در خانوادهها موج میزند ...اکنون گرد هم آمدهایم تا در این مقطع
سرنوشتساز زندگی زن ایرانی ،با شکلدهی به یک ائتالف بزرگ بتوانیم  ...از تصویب این
الیحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عملآوریم ...از همه هموطنان از هر گروه و
دسته ...تقاضا داریم با پیوستن به این ائتالف...زنان هموطن خود را یاری دهندJoin the ( "2
call for a "Coalition of Activists and Various Groups of the Women's
.)Movement against the Family Protection Bill,2008

بنابراین از یکسو این به رسمیت شناخته نشدن حقوق زنان و مطالبات آنان و از
سوی دیگر طرح الیحه حمایت از خانواده توسط دولت ،منجر به این ائتالف بزرگ شد .این
ائتالف برای اولین بار در دوران حیات گفتمان فمینیستی رخ میداد .درواقع وجود یک
مطالبه مشترک -عدم تصویب الیحه حمایت از خانواده -منجر به ساخت یک پیوند
اجتماعی جدید میان کنشگران عرصه زنان شد.
همچنین گفتمان فمینیستی پیش از انتخابات  ،88برای طرح مطالبات خود اقدام به
ائتالف دیگری در میان فعاالن حوزه زنان نمود؛
"ما ،بخشی از جنبش زنان ایران ...امروز نیز مصمم شدهایم ...ائتالف دیگری را شکل
دهیم .هدف این ائتالف صرفاً طرح مطالبات زنان است ...از کاندیداهای ریاست جمهوری
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7این الیحه که در شهریورماه  7080از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد ،در  78تیرماه  7081به تصویب کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس رسید.
 .2گروههای اولیهای که به این فراخوان پیوستهاند به ترتیب حروف الفبا :تغییر برای برابری ،کانون زنان ایرانی ،کانون مدافعان
حقوق بشر ،کمیسیون زنان دفتر ت حکیم وحدت ،مادران صلح ،مجمع زنان اصالح طلب ،مدرسه فمینیستی ،میدان زنان ،انجمن
روزنامه نگاران زن ایران – رزا ،کانون هستیا اندیش ،کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم) ( The
.)feminist school,2008
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میخواهیم در سیاستها و برنامههای خود ،دو مطالبهی اساسی ما را موردتوجه قرار
دهند -7:پیگیری مجدانه پیوستن ایران به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان"-2
تالش در جهت رفع قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و بهویژه بازنگری و اصالح اصول ،24 ،79
 27و  775قانون اساسی ،بهمنظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط "...
( Statement of the beginning of the convergence of the women's movement to
.)make demands in elections,2010
بدینترتیب در این دوره ائتالفی گسترده و دینامیک تحت عنوان "همگرایی جنبش
زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" شکل گرفت .ویژگی بارز این ائتالف عالوه بر وسعت
دامنهی خودیهای متن ،آن بود که ائتالف پیشین در میدان تنگ حقوق خانواده و قوانین
مربوط به آن عمل میکرد ،اما این ائتالف با در رأس قرار دادن پیوستن به کنوانسیون و
همچنین اصالح برخی مواد قانونی برای کسب مطالبات گستردهتر عمل کرد.
بااینوجود بزرگترین ائتالف پس از انتخابات  88روی داد ،بهطوریکه تکثرگرایی
درگفتمان فمینیستی به حداکثر رسد .چنانچه بعد از انتخابات ما شاهد سه همگرایی
گفتمان فمینیستی با گفتمان سبز هستیم .تکثرگرایی این دوره گفتمان منجر به گره
خوردن مطالبات زنان در دو سطح درون جنبشی و بین جنبشی شد .در این دوره گفتمان
فمینیستی راهحل را در ائتالف بیناجنبشی ردیابی کرد .بدینترتیب زنجیره همارزی آن از
مطالبات ذاتاً ناهمگون شکل گرفت.
"ما فعاالن جنبش زنان امروز به مناسبت "روز جهانی زن" مطالباتی را که طی سالها
از سوی زنان مطرح شده ،بار دیگر اعالم میکنیم -7:رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین
مدنی  ...الحاق ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان . ...ایجاد فرصتهای برابر
در کلیه حوزههای ...آزادی برای فعالیتهای مسالمتآمیز زنان در جهت احقاق حقوقشان و
 -1آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله کلیه زنان زندانی و رفع اتهامات از آنان ...ما در
آستانه  8مارس ،به بانگ بلند اعالم میکنیم که در کنار مردم و کنشگران جنبش سبز
خواهیم بود اما همچنان مصرانه برای تحقق خواستهها و مطالبات مستقلمان نیز تالش
خواهیم کرد و تا تحقق کامل آنها ،لحظهای از پای نمینشینیم ،زیرا که "ما بیشماریم".
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( "Final Resolution" A group of activists of the women's movement in the
7

.)green gathering on the occasion of March 8,2010
این بیانیه در واقع نشان دهنده پیوند میان مطالبات گفتمان فمینیستی و گفتمان
سبز است .چنانچه تأثیرات گفتمان سبز بر شیوه گفتاری گفتمان فمینیستی مشهود است.
با نگاهی گذرا به متن فوق میتوان عناصر گفتمان سبز را در قالب عبارتهای چون "ما
بیشماریم" و "آزادی زندانیان سیاسی" یافت .این بیانیه سعی میکند خود را داخل گفتمان
سبز تعریف نماید .هسته معنایی این بیانیه در مفهوم "برابری" و "آزادی" نهفته است .اگر
چه دال "برابری" از همان ابتدا در مفصلبندی گفتمان فمینیستی نقش محوری داشت ،اما
دال "آزادی" از حوزه گفتار سیاسی  -این دال یکی از محورهای اصلی گفتمان سبز است-
وارد مفصل بندی این دوره گفتمان شد .در این دوره همچنین گفتمان فمینسیتی به
بازتعریف دال "دموکراسی" پرداخت؛
" برای جامعه ما و زنان ما اولویت کنونی سمتیابی تمام جنبشهای داخلی منجمله
جنبش زنان در راستای جنبش دمکراسیخواهی با حفظ استقالل جنبش زنان در پیگیری
مطالبات خاص خود میباشدFemale ministers offer! Where is our vote ( ".
.)women?,2009
چنانچه در دورههای پیشین ،این گفتمان ،دال دموکراسی را همواره از رهگذر دال
برابریجنسیتی تعریف میکرد اما در این مرحله این روند را بهصورت معکوس بازتعریف
میکند ،بهعبارتدیگر ،در این دوره دموکراسی دالی میشود برای "برابریجنسیتی"،
"حقوق شهروندی"" ،آزادی" و سایر مطالباتی که زنان در دورههای قبل به دنبال آن بودند.
الکلو منطق حاکم در این وضعیت را منطق همارزی معرفی میکند که از طریق
ساختن زنجیرههای همارزی عمل مینماید .با وجودآنکه مطالبات گفتمان فمینیستی دارای
سرشت متفاوت و متمایز از گفتمان سبز بود به سمت تلفیق با آن گرایش یافت .درواقع این
دو گفتمان باوجود تفاوتهای که داشتند ،در یک امر به اشتراک رسیدند و آن "انباشته
شدن مطالبات برآورده نشده" بود .این برآورده نشدن ،منجر به تبدیل مطالبات به تقاضا
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7در این گردهمایی میتوان به حضور نمایندگانی از گروه های مختلف از جمله مادران صلح ،زنان نواندیش دینی ،زنان جبهه
مشارکت ،تعدادی از افراد کمیته همبستگی زنان علیه خشونتهای اجتماعی ،مدرسه فمینیستی ،کانون زنان ایرانی ،زنان ملی
و مذهبی ،زنان کمیته پیگیری وضعیت زندانیان ،برخی از وکالی دادگستری ،و  ...اشاره کرد.
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شد .بنابراین در پایان دوران پنجم گفتمان فمینیستی ،ما شاهد تبدیل گفتمان دموکراتیک
فمینیستی به گفتمان پوپوالر فمینیستی هستیم.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدست آمده از پژوهش بیانگر پنج نقطه گسست در گفتمان فمینیسم است ،در هر
یک از این نقاط گسست که از خالل کشمکش و فضای تخاصم با گفتمان عمومیتیافته
ایجادشده است ،شاهد مفصلبندی جدیدی حول دال مرکزی جدید و با زنجیره همارزی
متفاوتی هستیم؛ اما ازآنجاکه گفتمان فمینیسم از نوع گفتمانهای غیرهژمونیک است و
حالتهای ممکن نامحدود خالقیت و آفرینشگری در پرکتیسهای گفتمانی در عمل
بهوسیله روابط هژمونیک و کشمکشهای هژمونیک محدود و مقید شدهاند ،این گفتمان نیز
تنها با استفاده از نظمهای گفتمانی در دسترس در جهت دستیابی به اهداف خود بهره برده
است؛ بنابراین غالب تحوالت گفتمان فمینیستی تحت تأثیر تحوالت رخ داده در عرصه
سیاسی کشور بوده است.
دال مرکزی که عامل گسست بین هر یک از دورههای گفتمان موردمطالعه است ،در
پژوهش حاضر بدینصورت بوده است؛
گفتمان فمینیستی در دوره اول ( )7014-7015با مرکزیت دال "مشارکت اقتصادی
زنان" به شارژ سایر دالهای موجود در مفصلبندی میپردازد .در واقع در این دوران ،پس از
فشارهای اقتصادی شدیدی که در دوران جنگ بر کشور وارد شده بود و روی کار آمدن
دولت سازندگی که تالشهای خود را معطوف به بازسازی اقتصادی میکرد ،بهتدریج شاهد
پررنگتر شدن ارزشهای مادی و اقتصادی نسبت به سالهای اولیه انقالب اسالمی هستیم
( .)Soltani, 2005همچنین ارتقاء تعامالت بینالمللی دولت سازندگی سبب شد که عرصه
فرهنگی متکثرتر از پیش گردد ( .)Keddie, 2004تحت تأثیر این تغییرات مجله "زنان"
تحتالشعاع نظام معنایی دولت سازندگی قرار گرفت ،چنانچه دال "توسعه اقتصادی" از
حوزه گفتمان سازندگی وارد مفصلبندی دوره اول گفتمان فمینیستی شد.
دوره دوم ( ،)7010-7084با روی کارآمدن دولت اصالحات و دامنهدار شدن مباحث
پیرامون جامعه مدنی و گسترش آزادیهای مدنی ،بحثهای پیرامون نواندیشی دینی شکل
گرفت .این امر ظهور دال "نواندیشی دینی" در حوزه زنان و گسست مفصلبندی در
گفتمان فمینیستی را در پی داشت .به بیان الکلو و موف گفتمان مذکور از این طریق تالش
نمود قابلیت اعتبار و قابلیت دسترسی در جامعه را پیدا کند و با پذیرفتن آن امکان حضور
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در عرصه تولید و تثبیت معنا را یابد .چراکه در جامعه ایران رکن رکین سنت ،دین بوده و
مفهوم فقه یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است .بدینترتیب گفتمان
فمینیستی در دوره دوم با تصاحب دال "نواندیشی دینی" از حوزه گفتمان اسالمی به
هویتیابی دالهای دیگر در زنجیرههمارزی خود پرداخت .همچنین در این دوره برخالف
دوره اول که رهایی زنان را در مشارکت اقتصادی میدانست ،بر دال "مشارکت سیاسی"
تأکید نمود.
مفصلبندی دوره سوم ( 7087تا  )7080گفتمان فمینیستی زمانی شکل گرفت که
گفتمان هژمونیک (نواندیشی دینی منبعث از دوم خرداد) نتوانست خواستهها و مطالبات
زنان را بهعنوان بخشی از جامعه برآورده سازد .درنتیجه قدرت استعاری گفتمان نواندیشی
دینی کاهش یافت .در این دوره ،گفتمان موردمطالعه سعی به از جا کندن دالهای گفتمان
هژمونیک میکند .بنابراین دال "حقوق بشر" از طریق پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه
تبعیض از زنان ،دالی است که توانست زنجیرههمارزی زنان را در این دوره بازنمایی کند.
در دوره چهارم ( 7080تا  )7081از یکسو با روی کار آمدن دولت نهم و تأکیدش بر
نقش مادری و خانهداری زنان و همچنین تضعیف نسبی گفتمان توسعه محور-که در دو
دولت قبلی پیگیری میشد -شاهد پررنگ شدن دوگانه جنسیتی-مرد نانآور و زنخانهدار-
هستیم ،از سوی دیگر پذیرش این باور توسط فعاالن فمینیستی که مردم تحت تأثیر باورها
و اعتقادات دینی هستند ،شاهد یک بازگشت به عقب در گفتمان فمینیسم هستیم .این
گفتمان در این دوره با قرار دادن دال "دینداری سکوالر" تالش میکند نظام معنای خود را
در سایه این دال سازماندهی کند .چنین دال مرکزیای بیانکننده پذیرش اصل تکثر در
گفتمان فمینیستی این دوره است.
اما در دوره پنجم ( 7081تا  )7089گفتمان فمینیستی به سه ائتالف طولی دست
می زند؛ اولین ائتالف در تقابل با الیحه حمایت از خانواده شکل گرفت ،ائتالف دوم پیش از
انتخابات ریاستجمهوری و سومین ائتالف که بزرگترین آن نیز بود پس از انتخابات ریاست
جمهوری به وجود آمد .بدینترتیب ،گفتمان فمینیستی این دوره تماماً درصدد ایجاد
ائتالفی بزرگ در برابر گفتمان هژمونیک است .درنتیجه ائتالف در مرکزیت این گفتمان قرار
میگیرد .دو عامل در این مرحله منجر به شکلگیری این ائتالف بین کنشگران زنان شد؛ از
یک سو ،گفتمان فمینیستی در پرتو فضای متکثر ایجادشده سیاسی دوره اصالحات و
فرصتشناسی در استفاده از آن فضا ،دارای زیرساختها و نهادهای نسبتاً قوی شده بود ،از
سوی دیگر ،برآورده نشدن مطالباتشان زمینه را برای شکلگیری و توافقی گسترده از
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نیروهای مختلف مهیا کرد .ویژگی بارز این ائتالفها وسعت دامنهی خودیهای متن و
کسب مطالبات گستردهتر است.
در خصوص غیریت سازی ،گفتمان فمینیستی در اغلب متون دوره اول با به تصویر
کشیدن چگونگی محصور کردن زنان در عرصه خصوصی و دور نگهداشتن آنان از عرصه
عمومی برای بازتولید خود ،گفتمان هژمونیک را به چالش میکشد .در دوره دوم ما شاهد
دو نوع غیریتسازی در این گفتمان هستیم؛ غیرداخلی آن ،گفتمان برآمده از قرائت سنتی
از دین بود .گفتمان فمینیستی برای مقابله با این غیر از طریق دال نواندیشی دینی به
بازتعریف دال پرمدلول فقه پرداخت ،اما غیرخارجی آن – که سازوکار مشخصی برای طرد
آن در درون متون دیده نشد-جهان غرب و تجددگرایی بود .در دوره سوم ،نواندیشی دینی
یا همان اسالم از دال مرکزی گفتمان خارج گردید و برخالف مفصلبندی دوره دوم که در
تقابل با غرب و بیرون قرار داشت ،میان دال برابری جنسیتی و بیرون –جامعه جهانی-
پیوند عمیقی برقرار شد .این چرخش ماهوی و این امکان به دلیل غیریتسازی درون
گفتمان انقالب اسالمی و تقسیم آن به دو گفتمان کوچکتر اصولگرا و اصالحطلب رخ داد،
بهطوریکه گفتمانهای تجددخواه از دل گفتمان اصالحطلب بیرون آمدند.
این گفتمان در دوره چهارم خود را در برابر دو غیر داخلی هویتیابی میکند؛
یکی"دین دولتی" که مبانی و ریشههای آن در "قرائتهایی ارتدکس و اقتدارگرایانه از
دین" نهفته است و دیگری"دین غیررسمی مردمی" ،این گفتمان برای مقابله با این دو غیر
از سازوکارهای متفاوتی استفاده مینماید؛ از یکسو با ورود به عرصه عمومی-تجمع
خیابانی -و کنش جمعی سعی در مشروعیتزدایی و نشان دادن دالهای خالی گفتمان
هژمونیک حاکم را دارد ،از سوی دیگر با ابداع مفهوم جدیدی با عنوان "دینداری سکوالر"
سعی در به چالش کشیدن "دین غیررسمی مردمی" دارد .در دوره پنجم نیز این گفتمان
خود را در برابر دولت نهم و بعد از انتخابات ریاستجمهوری در برابر دولت دهم هویتیابی
میکند .چنانچه در ابتدا تخاصم بر سر قوانین تبعیضآمیز بین دو گفتمان فمینیستی و
گفتمان حاکم است ،این فضای تخاصم با طرح الیحه حمایت از خانواده شدت مییابد و
درنهایت فضای متخاصم به وجود آمده بین گفتمان سبز و گفتمان فمینیستی با گفتمان
هژمونیک با محوریت داشتن دال دموکراسی رخ میدهد .وجه مشخصه مطالبات این دوره
سیاسی بودن آن است .بنابراین شدیدترین تخاصم نیز مربوط به همین دوره زمانی  -در
دورههای پیشین انتقادات و حاشیهرانیها در هالهای از ابهام بیان میشد  -است.
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مطالبات گفتمان فمینیسم در دو دهه اخیر از دو نوع متفاوت بوده است؛ نوع اول؛
مطالبات دموکراتیک است که در سه دوره اول و اوایل دوره چهارم و پیش از طرح الیحه
حمایت از خانواده پیگیری شد و اتکای آن به شدت بر راهحلهای قانونی و اصالح قوانین
است؛ مطالبات در دو دوره اول مبتنی بر اصالحات درونی پیگیری میشد اما دوره سوم با
فاصله از مبانی سیاسی نخستین خود و اتکا به اصالحات برونزا به دنبال قانونگذاری بر
اساس "تجربه زیسته زنان" بود ،درنتیجه در این دوره جریان اندیشه آنان به فرضیات
فمینیستی نزدیکتر شد .دوره چهارم به تلفیق هر دو ابزار درونی و بیرونی برای اصالحات
حقوقی پرداخت که این تلفیق خود را در دال "دینداری سکوالر" نمایان ساخت.
نوع دوم مطالبات گفتمان فمینیسم ،مطالبات پوپوالر بود .درواقع در این بازه زمانی ما
شاهد رخداد تازهای در صورتبندی گفتمان فمینیستی هستیم .چندین لحظه در این بازه
گواهی بر پوپوالر بودن گفتمان مذکور دارد .اولین حرکت به سمت پوپوالر شدن در الیحه
حمایت از خانواده خود را نشان داد ،اما بعد از انتخابات  88پوپوالر بودن گفتمان فمینیستی
بهوضوح مشخص میشود .7یکی از ویژگیهای اصلی گفتمان فمینیستم در این دوره متکثر
بودن آن است .چنانچه درونمایه بیانیههای بعد از همگرایی همگی نشان از این پیوند و
تکثر دارند .مطالبات زنان در این مرحله از سطح خود فراتر رفته و دیگر خود را متمایز و
مجزا از گفتمان سبز نمیداند علت این پیوند انباشتگی مطالبات برآورده نشده و به اشتراک
رسیدن در این برآورده نشدن با گفتمان مذکور بود .بدینترتیب مطالبه گفتمان فمینیسم
در دوره پنجم ،بالعکس دورههای پیشین اصالح قوانین و برابری بین دوجنس نبود.
برمبنای آنچه بیان شد ،هر چه از دورههای اول گفتمان فمینیستی فاصله بگیریم ،این
گفتمان متکثرتر میگردد ،بهنحوی که در دوره سوم حلقهای میشود برای اتصال زنان
روشنفکر دینی ،داخلی و فعاالن زنان خارج از ایران .این گفتمان در سیر تکاملی خود با به
پرسش کشیدن دین ،سیاست و فرهنگ از نگاه زنان بهتدریج به دنبال شکلدهی زبانی زنانه
در مواجهه با برساختهای مردانه در حوزههای مذکور برمیآید .در انتهای دوره چهارم و
پنجم بهتدریج از موقعیت مطالبهکنندگی حقوق زنان فراتر میرود و با ورود به یک نزاع
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7اولین همگرایی با جنبش سبز در  8مارس  7088رخ داد .دومین همگرایی در  20فروردین  7089و سومین همگرایی،
همزمان با یکصد و چهارمین سالگرد انقالب مشروطیت در  70مرداد  7089در تهران برگزار شد ( The feminist
.)school,2010

988

فصلنامهعلوماجتماعي(علمي)،سال،72شماره،09پاییز9900

معنایی کالن تر در پی تغییر و تعدیل شرایط و نظم موجود در جامعه است .بدینطریق از
یک گفتمان دموکراتیک به سمت یک گفتمان پوپوالر حرکت میکند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شاکله اصلی فمینیسم بین سالهای  14تا
 80در ایران ،نزدیک به فمینیسم لیبرال است .چنانچه در این دوران ما شاهد مفصلبندی
دالهای "اصالح قانون اساسی"" ،اصالح باورهای فرهنگی"" ،تأکید بر قوانین فارغ از
جنسیت"" ،فرصتهای مساوی آموزشی" ،و  ...حول دال مرکزی "برابری جنسیتی"
هستیم .همچنین در ذهنیت پنهان متون تولید شده میتوان دالهای چون "فردگرایی"،
"تکیه بر عقالنیت"" ،عدم تفاوت ذاتی بین زن و مرد" را نیز مشاهده نمود .چنین
مفصلبندی در تالش است ،انسانگرایی فارغ از جنسیت را جایگزین انسانگرایی حساس
به جنسیت نماید چراکه در این گفتمان پیشفرض اساسی در تمامی این دوران نبود تفاوت
ذاتی بین زن و مرد و قابلتغییر بودن قوانین است.
اما از اواخر سال  80تا  89مختصات گفتمان موردمطالعه به گفتمان فمینیسم
عملگرا نزدیک میشود .البته فمینیسم عملگرا نیز از دل سنت فمینیسم لیبرال برخاسته
است .فمینیستهای عملگرا به شناختشناسی مبتنی بر تجربه و نسبیت معتقد هستند،
به همین دلیل به زندگی روزمره توجه خاصی نشان میدهند .چنانچه در متون این دوره
مشهود بود ،گفتمان مذکور این دوره بیشتر بر اصول جزئیتر تأکید دارد؛ مانند مطالباتی که
در کمپین یکمیلیون امضاء پیگیری میشد .در این دوره شاهد پیوند میان آگاهی و عمل
در این گفتمان هستیم .این عملگرایی خود را در عالقه به همکاری و ائتالف با سایر گروهها
برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیز نشان میدهد .اندیشه پراگماتیسمی در گفتمان فمینیسم
منجر به خلق مفاهیم تازهای همچون "دینداری سکوالر" شد که مبتنی بر تجارب عملی و
زیسته زنان بود تا بدین شیوه سیاست ائتالفی جدیدی را در پیش گیرد و با این کار سعی
کرد بر ترس از دست دادن هویت و ایدئولوژی که بسیاری از فمینیسمهای سکوالر را عقب
و به حاشیه رانده است ،غلبه نماید .بنابراین با ابداع این مفهوم جدید تالش کرد زنان را با
هویتهای متعدد و موقعیتهای گوناگون درک کند و آنان را با ایدئولوژیهای مختلف در
سیاست ائتالفی خود درگیر نماید و درعینحال هویت و ایدئولوژی خود را حفظ کند یا
حتی گسترش دهد .بدینخاطر در این دوران دال آگاهیبخشی در پی ساختن آگاهی
معطوف به عمل بود که در ذیل روشهای تعاملی ایجاد و به یک نوع کنش جمعی ختم
شد .این نوع آگاهی مسبوق به تغییر است درحالیکه در دورههای پیشین آگاهی به
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مردساالری را نقطه آغاز رهایی میدانست .بنابراین در این بازتعریف دال آگاهیبخشی،
مواضع عملگرایانه این دوره از گفتمان قابل شناسایی است.
در ادامه به مقایسه نتایج بهدستآمده با مطالعات پیشین خواهیم پرداخت؛ بخشی از
یافتههای پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای لرستانی ( )2002و مطیع ( )2003بیانگر آن
است که مسأله اصلی گفتمان فمینیسم (بهاستثناء سالهای آخر دوره پنجم) نابرابری
قوان ین حقوقی است و هدف این گفتمان اصالح قوانین نابرابر جنسیتی است؛ اما بر اساس
یافتههای حاضر ،چالشهای ادعایی مطیع در خصوص گفتمان فمینیستی همچون فقدان
زبان مشترک و تعامل پویا در سازمانهای غیردولتی مدرن و تشکلهای سنتی زنان و
طرفداری نمایشی و غیرواقعی از زنان تحت ستم در جامعه رد شد .چراکه یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که این گفتمان در دوره پنجم قادر به ایجاد تعامل و ائتالف میان کنشگران
زن در مقابله با الیحه حمایت از خانواده و قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری شد.
بهنحویکه در این تعامل و ائتالف شاهد حضور طیفی از گروههای مدرن و سنتی زنان در
این حوزه بودیم .همچنین این گفتمان بهویژه در دوره سوم تالش میکند با وارد کردن
دالهای " تجربه زیسته زنان" و "ستم جنسی" که بر اساس و وقایع و مشکالت رخ داده
زنان در سطح جامعه است ،به ساختارشکنی مفصلبندی گفتمان هژمونیک بپردازد.
همچنین در مقام مقایسه یافتههای حاضر با پژوهش محمدکریمی ( ،)2004میتوان
به تائید این ادعا پرداخت که هر چه ساختار دموکراتیکتر و تکثرگراتر باشد زمینه برای
رشد حرکتهای جمعی زنان مساعدتر است .بهطوریکه در دوران اصالحات و با متکثر
شدن فضای سیاسی جامعه ،مفصلبندی گفتمان موردمطالعه با تغییرات ماهوی بیشتری
همراه شد .بهطوریکه گفتمان مذکور در این دوره بهصورت آشکار از مواضع فمینیستی
خود صحبت میکند؛ اما پسازآن و با تنگ شدن فضای سیاسی جامعه شاهد بسته شدن
مجله زنان بهعنوان تریبون این گفتمان هستیم.
باوجودآنکه یافتهها این پژوهش همسو با پژوهش پایدار ( )1995و نیکخواه ()2010
بیانگر آن است که گفتمان فمینیستی بهشدت تحت تأثیر اقتضائات سیاسی و حکومتی
است؛ اما برخالف ادعای نیکخواه نشاندهنده آن است که گفتمان فمینیستی به دنبال
فهم جدید و متفاوتی از زنانگی نسبت به گفتمان هژمونیک است ،اما همانگونه که در
ابتدای این بخش بیان شد ،ازآنجاکه این گفتمان غیرهژمونیک است ،در جهت دستیابی به
اهداف خود تنها امکان استفاده از نظمهای گفتمانی محدودی را داراست که این امر
برخالف ادعای نیکخواه تغییری گزینش شده در جهت قواعد برسازنده جنسیت درگفتمان
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سنتی و روزآمد کردن آنها با موقعیتهای جدید سیاسی و اجتماعی نیست .شاهد این
مدعا نحوه مفصلبندی گفتمان فمینیسم در دورههای سوم و پنجم است ،بهطوریکه
مفصل بندی دوره پنجم در تقابل و ضدیت کامل با ساختار سیاسی جدید شکل گرفت .این
تقابل و ضدیت به حدی پیش رفت که گفتمان فمینیسم از یک گفتمان دموکراتیک به
سمت گفتمان پوپولیستی حرکت کرد .این اتفاق تأییدکننده فرضیه سوم جالئیپور ()2006
یعنی بسته شدن فضای سیاسی و سوق پویش زنان به سمت حرکتهای پوپولیستی است.
تشکر و سپاسگزاری
بر خود الزم میدانم از متخصصین و فعاالن حوزه زنان که در به انجام رسیدن پژوهش
حاضر ما را یاری نمودند سپاسگزاری کنم .همچنین مالحظات و اصول اخالقی مالزم هر
پژوهش علمی در این نوشتار رعایت شده است.
تعارض منافع
تعارض منافع وجود ندارد.
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