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Extended Abstract
Introduction
By the mid second decade of the Islamic Republic of Iran, the emergence of a
part of "the new religious Thinking" created a new feminine identity against the
feminine identity of the revolutionary discourse. After three decades of efforts by
this movement to articulate a new feminine identity, demands were raised by
women leading to challenges against the feminine identity of the revolutionary
discourse. Considering such developments, can the situation of Iranian women
and their new demands turn to a social movement?
Method: First, this article exploits the discourse analysis of Laclau and Mouffe to
analyze the conflict between feminine identity of the Islamic Revolution and that
of the new religious thinking. Second, In the light of discourse analysis, an
attempt will be made to demonstrate that "temporality" has been a decisive
element in the emergence of new discourses, and it is in and through such a
consideration that new identities question de-constructively the foundation of
any ruling discourse welcoming new aspects of a new forming discourse step by
step.
Findings and Results
Based upon discursive temporality, this article evaluates the conflict between the
feminine identity of the discourses of the Islamic Revolution and that of new
religious thinking on the direction to become a social movement and suggests
that the guardians of the revolutionary discourse recognize the developments of
such new religious innovations in the domain of feminine identity as a rival
discourse. By the recognition of this rival feminine identity, they will take to
consideration the moment of transforism as a response to the new changing
conditions: social movement. As it follows, transformism does not mean a
thorough admission to a rival discourse, but it adheres to a wise calling of
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alternative religious solutions and strategies. It is wise because discourse analysis
as an analytical strategy signifies the historicity and temporality of discourses.
Transformism is a discursive response to the historicity and temporality of any
dominant discourse, including the discourse of the feminine identity of the
Islamic Revolution, where the dominant discourse conforms to new requirements
and realities.
Key word: Women's identity, the Discourse of New Religious Thinking, the
Discourse of the Islamic Revolution, the New Demands of Women, the Social
Issue, Temporality, Transformism
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چکیده
از میانۀ دهۀ دوم نظام جمهوری اسالمی ،ظهور بخشی از جریاا «نواندیشای دییای»،
هویت زنانۀ جدیدی را در برابر هویت زنانۀ گفتما انقالب ایجاد کرد .باا گشتات سا
تاریخ دریافت 1400/3/29 :ده از تالشهای این جریا در راستای مفصلبیدی هویت ناوین زنانا  ،اواسات های
جدیدی در میا زنا تکل گرفت ک سبب ایجاد چالشهاایی در برابار هویات زناناۀ
تاریخ بازنگری1400/7/5 :
گفتما انقالب تد .پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است ک «با توج ب
تاریخ پذیرش1400/8/9 :
این دگرگونیها ،آیا وضعیت زنا ایرا و اواسات های ناوین آناا را میتاوا در میایر
تبدیل تد ب یک جیبش اجتماعی ارزیاابی کارد » ایان مقالا ابتادا باا بهر گیاری از
رویکرد گفتمانی الکال و موف  ،تعارض هویت زناناۀ گفتما هاای انقاالب اساالمی و
نواندیشی دییی را تحلیل کرد است .سپس ،در تعاع تحلیل گفتمانی تالش کرد است
تا نشا دهد ک «زمانمیدی» ،عیصر تعیینکیید در پیدایش گفتما های نوین باود و از
نوع مقاله :پژوهشی
دل همین مالحظ است ک هویتهای جدید تالود تاکیان  ،بییااد گفتماا حااک را
ب چالش کشید و آرامآرام سوی های نوین گفتمانی را نوید میدهید .مقالۀ حاضر برپایۀ
واژگان کلیدی:
زمانمیدی گفتمانی ،تعارض هویت زنانۀ گفتما های انقالب اسالمی و نواندیشی دییی
را در مییر تبدیل تد ب یک جیبش اجتماعی ارزیابی میکید و پیشایهاد میدهاد کا
هویت زنانه ،گفتمان
حافظا گفتما انقالب ،دگرگونیهای نوآوران در حوزۀ دییای زناناۀ جامعا را با عیوا
نواندیشی دینی،
یک گفتما رقیب برای هویت زنانۀ گفتما انقالب ب رسامیت تایاات و انتقاالگرایی
گفتمان انقالب
گفتمانی را ب مثاب پاسخی ب ترایط نوین درنظر داتت باتد :جیبش اجتماعی .چیا ک
اسالمی ،خواستههای اواهد آمد ،انتقالگرایی ،سر فرود آورد تمامعیار در برابر گفتما رقیب نییات ،بلکا
نوین زنان ،مسئلۀ
فرااوانی عالمان برای را حلها و راهبردهای بدیل دییای اسات .عالمانا اساتر زیارا
تحلیل گفتما  ،ب عیوا یک راهبرد تحلیلی بار تاریخمیادی و ماوقتی باود گفتما هاا
اجتماعی ،جنبش
داللت دارد .انتقالگرایی ،پاسخی ب تاریخمیادی و زمانمیادی هار گفتماا  ،ازجملا
اجتماعی
گفتما هویت زناناۀ انقاالب اساالمی اسات کا در آ  ،گفتماا حااک  ،ااود را باا
اقتضاهای نوین ،هماهیگ میکید.
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مقدمه
در نخیتین سالهای دهۀ دوم استقرار نظاام جمهاوری اساالمی ،دگرگونیهاای اندیشا ای انتقاادی در
جامعۀ ایرا ظهور و جریانی با عیوا «نواندیشی دییی» اود را ب عیوا نماییدۀ این نگا انتقادی معرفای
کرد .این جریا «عدم قطعیت احکام اجتماعی اسالم» را تیها قید مؤثر بر هماۀ عرصا های مرباو با
هویت زنان دانیت و برایناساس ،هژمونی هویت زنانۀ گفتما انقالب اسالمی را ب چالش کشید.
فعالیتهای نواندیشا دییی در حوزۀ اندیش با تادری زمییاۀ دگرگاونی در درک زناا از
هویت زنانۀ اود و در پی آ  ،تکلگیری دراواستهای زنا برای تغییار در براای از میاا ل
اجتماعی و قوانین اساالمی را در پای داتات .اواسات هایی همچاو حجااب ااتیااری ،رفا
ممیوعیت اوانیدگی زنا  ،رف ممیوعیت دوچراا ساواری و موتورساواری زناا در فضااهای
عمومی ،حضور زنا در ورزتگا ها برای تماتای ورزش مردا  ،تعیین تارایط بارای عادم ا
پدر برای ازدواج داترا رتید  ،لغاو قاانو ضارورت ا همیار بارای ااروج ز از کشاور،
برابری زنا و مردا در ارث و قصاص ،چالشهای پیچید ای را در برابر هویات زناناۀ گفتماا
انقالب اسالمی ایجاد کرد و سبب ظهور تیشها و تکافهای پرتماری در متن جامع تد.
در برابر این دگرگونیها ،وابیتگا ب گفتما انقالب اسالمی ،ظهور روایت جدیدی از هویات
زنان در جامعۀ ایرا را نپشیرفتید و تالش کردند ،با نادید انگاتتن اواست ها و میا ل ناوین زناا  ،از
هویت زنانۀ گفتما انقالب دفاع کییاد .در نتیجاۀ تصالب تارایط موجاود و بایرغبتای در پاشیرش
دیگری ،مفاهم و ه پشیری سیاسی ،ن تیها میا ل موردمیازعۀ هویت زنان حال نشاد ،بلکا سابب
تد تا با گشتت زما  ،تیشها و تکافهای ایجادتد بر محور میا ل موردمیازعا در حاوزۀ زناا ،
در متن جامع تقویت تود و نوعی فضای تعارضآمیز اجتماعی در جامع تکل گیرد.
در این فضای تعارضآمیز تقابل گفتمانی ،مه ترین پرسشی ک مطرح میتود ،این است
ک «آیا وضعیت زنا ایرا و اواست های نوین آنا را میتاوا در میایر تبادیل تاد با یاک
جیبش اجتماعی ارزیابی کرد ،یا اییک تیها در سطح یاک میائلۀ اجتمااعی اسات » چیانچا
بررسی و تحلیل روند حرکت جمعی زنا  ،گویای این باتد ک بیقراری ایجادتاد در هویات
زنانۀ جامع  ،ب سمتوسوی تکلگیری یک جیبش اجتماعی در حرکت است ،این امار ضامن
تحمیل هزیی های فراوا  ،میتواند موجودیت جمعی جامعا را باا آسایبهای سیاسی اامییتای
روب رو کید .درمقابل ،چیانچ وضعیت زنا  ،تیها در سطح یک میئلۀ اجتماعی باتد ،این امر
بیانگر آ است ک ب نظر وابیتگا ب هردو گفتما انقالب اسالمی و نواندیشی دییی ،تزلازل و
مر یم حایک و همکاران  /تعارض میان هویت زنانۀ گفتمان های انقالب اسالمی و نواندیشی دینی :مسئله یا جنبش اجتماعی؟
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بیقراری هویت زنان  ،میئل ای اصالحتدنی در فضای بینگفتمانی است.
این مقال در مییر دستیابی ب پاسخ این پرساش ،پاس از بحا کوتاا نظاری ،نخیات،
دربارۀ تعارض هویت زنانۀ گفتما های انقالب اسالمی و نواندیشی دییی بح اواهد کرد .در
گام دوم ،حرکت جمعی زنا در مییر اواسات های ناوین و فضاای گفتماانی نواندیشای دییای
واکاوی میتود و در پایا  ،پادگفتما انتقالگرایی ،ب عیوا پاسخی ب گفتما نواندیشای دییای
بررسی اواهد تد.
درمجموع ،تحلیل میازعۀ هویات زناناۀ جریاا نواندیشای دییای و انقاالب اساالمی در
چارچوب دو مفهوم جیبش اجتماعی و میئلۀ اجتمااعی ،باا توجا با پای اواساتۀ تایشزای
حجاااب ااتیاااری ،رف ا ممیوعیاات اوانیاادگی زنااا  ،رف ا ممیوعیاات دوچرا ا سااواری و
موتورسواری زنا در فضاهای عماومی ،حضاور زناا در ورزتاگا هاا بارای تماتاای ورزش
مردا  ،و تغییر قانو ارث نابرابر زنا با مردا  ،از ابعاد نوآورانۀ این پاژوهش اسات کا تااکیو
ب عیوا میئلۀ پژوهش ،موردتوج پژوهشگرا نبود است.
 .1پیشینۀ پژوهش
سلیمی و کاظمی ( )1400در مقالۀ «گفتما ها و روایتهای اطمشیگاشاری عادالت جییایتی در
ایرا ر واکاوی علل و جهتهای تکثر برنام ها و اطمشیها» ،دالیل ایجاد آتفتگی در فراییاد ااط
مشیگشاری عدالت جیییتی در ایرا در دو دهۀ اایر را بررسی کرد اند .نتاای ایان پاژوهش نشاا
داد است ک کاربیت دور ای میا ل ،متأثر از قدرتیابی گفتما های انقالب اساالمی و نواندیشای
دییی ب عیوا دو گفتما اصلی حاک بر فضای زنا  ،سبب اتخا رویکردهای متکثار و متعاارض در
بح عدالت جیییتی و تکلگیری درگیریهای اردتر در سطح جامع تد است.
طاهری دمی و حیدری دارانی ( )1398در مقال ای با عیوا «زنا و دگرگونیهاای آییاد ر
تحلیلی بر تصاو یر هیی داترا متولد ده  1370از آییاد » ب گونا ای آییاد پژوهانا  ،کشا
کال روایتهای تکلدهیدۀ تصاو یر آیید در هن داترا را هدف قرار داد اند .نتای پاژوهش
آ ها نشا دهیدۀ  8کال روایت )1 :گامهای کوچک و تغییارات تادریجیر  )2گاشر از زنادگی
سیتی ب زندگی مدر ر  )3اجتماع بیآیید ر  )4رنگ منر  )5بهشات وطانر  )6ساه ااواهی
زنان ر  )7آییدۀ بیجیییتر . 8همیش مادر ،از آیید در هن مصاحب توندگا است .یافت های
این مقال  ،گویای این است ک تصاویر آیید در هن داتارا ایرانای بایش از آنکا با گفتماا
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انقالب اسالمی نزدیک باتد ،ب گفتما نواندیشی دییی نزدیک است.
حاجیوثوق و داوودی ( )1397در مقال ای با عیاوا «چاارچوبهاای معرفتی اروتای
نواندیشی اسالمی در نگرش ب حقوق سیاسی و اجتماعی زنا » ،با تأ کید بر اندیش های محمد
مجتهد تبیتری و محین کدیور ،چگونگی بازتاب سیما ،هویت ،و جایگاا حقاوقی زناا در
مبانی فکری نواندیشی اسالمی را واکاوی کرد اناد .نتاای ایان پاژوهش نشاا داد اسات کا
رویکرد نواندیشی اسالمی با اوانشی نوین از نصوص دییی برپایۀ عقالنیت ،عدالت ،اااالق،
تاریخمیدی ،و نگرش اجتهادی الگومحور ،ز میلمانی را ترسی میکید ک از کرامت و تاأ
انیانی ه کفو مردا  ،و نیز حقوق سیاسی و اجتماعی برابر با آ ها براوردار است.
باقری و سلیمی ( )1393در مقال ای با عیوا «بررسی جریا هاای فکری افرهیگای ماؤثر بار
مطالباتحقوقی زنا در ایرا پس از انقالب اسالمی» ،رابطۀ هریک از جریا های فکری افرهیگای
ایرا پس از انقالب اسالمی را با حقوق زنا تبیین کرد اند .نتای این پژوهش نشاا میدهاد کا در
نظام اسالمی ایرا  ،موض گیری رویکرد «دییی» ک حقاوق اساالمی را با حا مایداناد و رویکارد
«غیردییی» ک اساس تبعیض در حقوق را دییی بود آ مایداناد ،در برابار سایت و مدرنیتا  ،سابب
ایجاد ارد جریا هایی تاد اسات و عملکارد هریاک از ایان اارد جریاا هاا در برابار دگرگاونی
اجتماعی و زمییۀ اعتقادی جامع  ،تکلدهیدۀ اواست های حقوقی زنا بود است.
عابدی اردکانی و عظیمی ( )1391در مقالۀ «بررسی تطبیقی دیدگا های جریا اصولگرا
و اصالحطلب نیبت ب مشارکت سیاسی زنا در جمهوری اسالمی ایرا ( »)1376-1384ب
بررسی مقایی ای دیدگا های «جریا اسالمگارای فقااهتی» یاا جریاا اصاولگارا و «جریاا
نواندیش دییی» یا جریا اصالحطلب دربارۀ میئلۀ حقوق زنا  ،ب ویژ مقولۀ مشارکت سیاسی
آ ها ،پرداات اند .این مقال با این فرضی ک مبانی فکری و دییی متفاوت این دو جریا  ،سابب
موض گیری ناهمگو آ ها دربارۀ میئلۀ حقوق زنا تد است ،مبانی فکری و برداتات دییای
دو جریا یادتد را تشریح کرد است.
صدقی ( )2007در کتاب «زنا و سیاست در ایرا » ،دگرگونیهای وضعیت پوتش زنا
در نظام جمهوری اسالمی را از نخیتین سالهای انقالب تا امروز بررسای کارد اسات .وی از
ب قدرت رسید اصالحطلبا در ایرا در سال  ،1997ب عیوا نقطاۀ عطفای در تاکلگیاری و
قدرتیابی گرو های طرفدار اندیشۀ سکوالریی یاد کرد و میگوید ،زنا مخال تفکر حاک
در جمهوری اسالمی در سایۀ این دولت توانیتید اواست هایشا را مطرح کیید .صدقی ،بر این
مر یم حایک و همکاران  /تعارض میان هویت زنانۀ گفتمان های انقالب اسالمی و نواندیشی دینی :مسئله یا جنبش اجتماعی؟
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نظر است ک روند دگرگونیها نشا میدهد ک جمهوری اسالمی ،در آیید  ،سختگیاریهاا و
قوانین اود دربارۀ زنا را تعدیل اواهد کرد.
میرحیییی ( )2002در مقال ای با عیوا «مدرنییتهای دییی و میئلۀ ز  :چاالشهاا و
پیچیدگیها» ،با اتار ب سیر دگرگونی انجامتاد در دیادگا هاای اندیشامیدا دییای انقاالب
اسالمی دربارۀ میئلۀ ز از ابتدای انقالب تااکیو  ،ظهاور جریاا نواندیشای دییای با عیاوا
تاا ای از مدرنیتۀ دییی را یکی از مه ترین عوامل مؤثر بر ایجاد این دگرگونیها میداناد .وی
نواندیشی دییی را ب عیوا جریانی ک اسالم را دارای نقش ای با برنامۀ ثابت برای کیش اجتماعی
نمیداند و نشا و تمایل تاز ای برای عمل ب دیدگا های غیرماشهبی دارد ،دارای درگیریهاای
جدی با اندیش های برآمد از انقالب اسالمی در حوزۀ «میا ل زنا » دانیات اسات .در پایاا
نوییید تأکید میکید ک در ترایط کیونی« ،میا ل زناا » مشاکلی در برابار نظاام جمهاوری
اسالمی است ک میباییت برای آ  ،را حلی دییی جیتوجو کرد.
رویه رفت  ،از سیاق تمام پژوهشهای یادتد چیین برمیآیاد کا بیشاتر پژوهشهاای
انجامتد در این حوز  ،حتی مطالعاتی ک در سالهای اایر انجام تد است ،نااظر بار تاأثیر
گفتما نواندیشی دییی بر میا ل زنا استر اما تحلیل وضعیت زنا ایرا و اواست های ناوین
آنا در طول دو دهۀ اایر ،دغدغ ای برای پژوهشگرا و عالما دییی این حاوز ایجااد نکارد
استر دغدغ ای ک میباییت بتواند نتای ملموس و عیییای برای جامعۀ زنا ایجاد کید.
 .2چارچوب نظری پژوهش
این مقال  ،رویکردی تحلیلی ب میئل داردر ب اینمعیا ک برای فه هویت زنانا در دو گفتماا
انقالب اسالمی و نواندیشی دییی در جامعۀ ایرا  ،از روش تحلیل گفتما استفاد کارد اسات.
تحلیل مقال در چارچوب نظریۀ تحلیل گفتما الکالو و موف انجام تد است .ویژگی گفتما
الکالو و موف این است ک آ ها گفتما را ب عیوا یک نظریاۀ عماومی کا از طریا آ  ،هماۀ

جیب های جامع  ،زبا  ،روا  ،و سیاست ،قابلدرک است ،مطرح کارد اناد (توماسان:2016،1
 .)163ب نظر آ ها ،گفتما با گازار هاای زباانی محادود نمیتاود ،بلکا هار امار و پدیادۀ
غیرزبانیای ممکن است ب یک پدیدۀ گفتمانی تبدیل تود (دبیریمهار و طباطباایی فااطمی،2

1. Thomassen
2. Dabirimehr, Tabatabai Fatemi
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 .)1286 :2014الکالو و موف بر این نظرند کا های گفتماانی ،یاک موجاود بیات نییات و
هی چیز بییادییی وجود ندارد ک ب بقیۀ پدید ها ،معیا و هویت ببخشد ،بلکا هویات هرچیاز
هموار از طری تماس با گفتما های دیگر و تیها در تبک ای از هویتهای دیگر ک با همدیگر

مفصلبیدی تد اند ،پدید میآید (یورگیین و فیلیپس .)6 :2002،1ب بیا روتنتر ،هر عمل و
پدید ای برای معیادار تد  ،باید گفتمانی باتد و اعمال ،گفتار ،و پدید هاا ،زماانی قابالفها
میتوند ک در چارچوب گفتمانی ااصی قرار بگیرند (تاجیک.)16 :1379 ،
یکی از جیب های مه تحلیل گفتما الکالو و موف  ،اثرپشیری آ هاا از موضاوع زماا و

زمانمیدی مورداتارۀ مارتین هایدگر است .هایدگر ،تالش کرد ک هیتی را در آییاۀ تماامنماای
زما مشاهد کید .از دل این زمانمیدی بود ک او ساحتهای پیش و پس از متافیزیک حضاور
را تیاسایی کرد و با پس راند سوژۀ دکارتی ،نخیت ،دازاین را جاایگزین آ کارد ،و ساپس از
تاریخمیدی و زمانمیدی با عبارت «من هیت  ،تا آنجا ک من نییت » رونمایی کردر دازایان ،از
دل آغازگا های ابهامآلود در گشر زما ب «حضور» رسید است و از حضور رو ب «مار » دارد
(آقاحیییی .)44 :1399 ،این تالود تکیی هایدگری است ک ب تحلیال گفتماا ها ریازش
داتت است و الکاالو و موفا نیاز با موقات باود و زمانمیادی و البتا آزاد تاد ساوژ ها و

مفصلبیدی آ ها از یک گفتما با گفتماا بعادی ،رأی و نظار داد اناد (تورفییاگ:1999 ،2
 .)149در این مقال نیز تالش کرد ای تا با الهامگیری از تحلیل گفتمانی ک البت ریش در سیت
پدیدارتیااتی هایدگری دارد ،نشا دهی ک روند طبیعیتدۀ گفتما زنانۀ انقاالب اساالمی،
«بعد تاریخمیدان و زمانمیدان » ااود را با نماایش گشاتات اسات .اگار روزی گفتماا زناناۀ
انقالب ،پاسخگوی اواست های زنان بود و این بعد ،از آتکارگی براوردار بود اسات ،اییاک
گشودگیهای نوین نشا میدهد ک این هو یات ،آرامآرام با نها گاا رفتا و تاکل و تامایل
نوییی در قالب انتظارات و توقعات نوین سر برآورد است.
 .3روش پژوهش
این پژوهش ،از روش کیفی استفاد کرد است .ازآنجاک هدف اصالی مقالاۀ حاضار ،تحلیال
وضعیت زنا در میازعۀ هویت زنانۀ دو گفتما انقالب اساالمی و نواندیشای دییای در جامعاۀ
1. Jorgensen & Phillips
2. Torfing
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ایرا است ،نگارند ابتدا با بهر گیری از روش تحلیل گفتما الکاالو و موفا  ،دالهاای تایاور
هویت زنان در دو گفتما انقالب اسالمی و نواندیشی دییای را تحلیال کارد اسات .آ گاا باا
تحلیل مفهومی میازعۀ دو گفتما بر سر پی میئلۀ الزام حجاب اسالمی ،ممیوعیت اوانیدگی
زنا  ،ممیوعیت دوچرا سواری و موتورسواری زنا در فضاهای عماومی ،ممیوعیات حضاور
زنا در ورزتگا ها برای تماتای ورزش مردا  ،و قانو ارث نابرابر زنا با مردا  ،روند حرکت
وضعیت زنا را در چارچوب مفهوم «جیبش اجتماعی» ارزیابی کرد است.
این پژوهش ،برای گردآوری داد ها در مرحلۀ بررسی تعارضهای هویت زنانۀ دو گفتما
انقالب اسالمی و نواندیشی دییای باا اساتفاد از روش تحلیال گفتماا  ،از میااب موجاود کا
دربردارندۀ متن مقال ها ،کتابها ،و سخیرانیهای ارا تد توسط اندیشمیدا و صاحبنظارا
هر دو گفتما بود ،استفاد کرد است .در مرحلۀ بعد ک تحلیل میا ل موردمیازعۀ دو گفتماا
است ،افزو بر گفتار ب رفتار و عملکرد وابیتگا با دو گفتماا نیاز با عیاوا یکای از میااب
گردآوری داد ها توج تد است.
در مرحلۀ تحلیل مفهومی ،روند میازعۀ گفتمانی بر سار پای میائلۀ موردبررسای (الازام
حجاب اسالمی ،ممیوعیت اوانیدگی زنا  ،ممیوعیت دوچرا سواری و موتورسواری زناا در
فضای عمومی ،ممیوعیت حضور زنا در ورزتگا ها برای تماتای ورزش ماردا  ،قاانو ارث
نابرابر زنا با مردا ) در چارچوب نظری مفهوم جیبش اجتماعی و با توج با مفااهیمی مانیاد
سیاست ،امر سیاسی ،فضای گفتمانی ،و انتقالگرایی بررسی تد است.
با توج ب اییک از مفاهی «میئلۀ اجتمااعی» و «جیابش اجتمااعی» ،معاانی گونااگونی
برداتت میتود ،در این پژوهش ،میظور نگارند از «میئل اجتمااعی» ،وضاعیت ناامطلوبی
است ک بر تعداد زیادی از افراد یک جامع تأثیر میگشارد و افاراد در ایان وضاعیت ،احیااس
میکیید ک میتوا ترایط نامطلوب را تغییر دادر ب بیا روتنتر ،میظاور از میائلۀ اجتمااعی،
وضعیتی است ک س ویژگی دارد :نخیت اییک برای گروهی ناامطلوب و رنا آور اساتر دوم
اییک عمومی است و تعداد زیادی از افراد از این ترایط رنا مایبرنادر ساوم اییکا ناراضایا

1

احیاس میکیید ک این رن  ،تقدیر آ هاا نییات و مایتاوا تارایط را تغییار داد (سوساما ،
.)215 :1964
1. Sussman
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میظور از «جیبش اجتماعی» نیز وضعیتی است ک در آ  ،افازو بار اییکا یاک یاا چیاد
میئلۀ اجتماعی وجود دارد ک عد ای از آ رن میبرند ،افراد آماد اند ک برای بهباود یاا تغییار
این وضعیت رن آور ،از علل اصلی بروز چیین ترایطی آگا توند و اود را از طری سازما ها
و تبک های غیرحکومتی سازما دهید و برای دستیابی ب اواست هایشا از چالش با مادافعا
آ وضعیت رن آور نهراسیدر ب بیا روتانتر ،در «جیابش اجتمااعی» ،افاراد حاضارند بارای
تحق اهداف اود ،هزیی بپردازند (جال یپور.)43 :1385 ،
امروز در مباح پدیدارتیااتی پیامدر  ،وجود تضادها و تعارضها با مثابا سااحت
سیاست ،پشیرفت تد است .سیاست ،آوردگا اضداد است .الکالو و موف  ،مانیاد اندیشامیدا
دیگر عصر پیامدر  ،ازجمل میشل فوکو ،نیبتی با نظری های انقاالب و جیبشهاای سیاسای
مدر ندارند و ب همیندلیل ،حدود و مرزهای سیاست ب مثاب آوردگا اضداد را در متن تحلیال
گفتمانی اویش تعیین کرد اند و برای رهایی از کمید پراطر اضاداد و درنتیجا  ،یاک جیابش
رادیکال ،امر سیاسی را پیش کشید اند .از دیدگا آنا  ،امر سیاسی ،ب معیای مشاکر پاشیر کارد
فضای اصومتآمیز سیاسی است (آقاحیییی .)145 :1399 ،اگر بپشیری ک دوگاناۀ گفتماا
انقالب اسالمی و روتیفکری دییی ،بر ساحت سیاست داللت میکید ،امر سیاسی ،با معیاای
تروع جدی گفتوگو و مشاکر بر سر موضوعهای میاقش انگیاز جدیاد اسات تاا تااید بتاوا
اصالح و امر سیاسی را بر جیبش ،ایزش ،و انقالب ترجیح داد.
با توج ب اییک ظهور و گیترش گفتما نواندیشی دییای مایتواناد ب گونا ای نااواسات ،
هزییۀ ورود ب یک جیبش اجتماعی را تحمیل کید ،این مقال بر انتقالگرایی گفتمانی ،با عیاوا
یک را حل میان  ،تأ کید میکیدر ب اینمعیا ک از یک جیبش ویرانگر و پرهز ییۀ اجتماعی پرهیاز
تود (آقاحیییی.)138 :1399 ،
 .4تعارض هویت زنانۀ گفتمانهای انقالب اسالمی و نواندیشی دینی
در دگرگونیهای یکصد سال اایر ایرا  ،هویت زنانۀ تعری تاد در چاارچوب گفتماا هاای
گوناگو تب مدر  ،انقاالب اساالمی ،و نواندیشای دییای ،وضاعیت زناا در جامعاۀ ایارا را
ب گون ای بییادین دستخوش تغییر کارد اسات .دگرگونیهاای حقاوقی ،اجتمااعی ،اقتصاادی،
فرهیگی ،و سیاسیای ک زنا در معرض آ بود اند ،گاهی در چارچوب گفتما هژمو جامع
قرار داتت و گاهی نیز ب عیوا اواستۀ زنا در چارچوب یک گفتماا رقیاب در برابار گفتماا
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هژمو  ،مطرح تد است.
در مییر این دگرگونیها ،وضعیت زنا و حرکت جمعی آنا در برها هاایی از زماا  ،در
سطح یک میئلۀ اجتماعی بود و تعداد زیادی از افراد جامع  ،ترایط زنا را ترایط ناامطلوبی
دانیت و احیاس کرد اند ک میتوانید این تارایط ناامطلوب را در چاارچوب ساااتار موجاود
اصالح کیید .در دور هایی نیز وضعیت زنا و حرکت جمعی آنا  ،فراتر از ساطح یاک میائلۀ
اجتماعی ،ب سوی تکلگیری یک جیبش اجتماعی حرکت کارد و افاراد ،ضامن تاالش بارای
آگاهی از دالیل اصلی وضعیت رن آوری ک در آ قرار گرفت اند ،میکوتاید ااود را از طریا
نهادها و تبک های غیرحکومتی ،سازما دهی کیید و برای دستیابی ب اواست هایشاا حاضار
ب پرداات هزیی و چالش با حکومت یا مدافعا وضعیت رن آور نیز تد اند.
دورا سیسالۀ اایر ،یکی از مقاط زمانیای است ک در آ  ،اواست های نوین زناا در
چارچوب گفتما نواندیشی دییی ،ب عیوا یک گفتما رقیب در برابر گفتماا هژماو انقاالب
اسالمی ،مطرح تد و ظهور تیشها و تکافهای پرتمار در ماتن جامعا را با همارا داتات
است :زمانمیدی و تاریخمیدی گفتما ها.
هویت زنانۀ گفتما انقالب اسالمی ک بر محور دال مرکزی «حفا عفات و دیانداری»
مفصلبیدی تد و ز میلما را زنی دانیت است ک ضمن رعایت قاوانین و قواعاد اساالمی،
حضور مؤثر و تعیینکیید ای در اجتماع دارد ،در آغااز دهاۀ دوم نظاام جمهاوری اساالمی ،باا
ظهور دگرگونیهاای اندیشا ای انتقاادی ،با چاالش کشاید تاد .نماییادۀ ایان دگرگونیهاای
اندیش ای انتقادی ،یکی از جریا های روتیفکری دییی ،با عیوا «نواندیشی دییای» اسات .در
بح های مطرحتد توسط نواندیشا دییی« ،عدم قطعیت احکام اجتماعی اساالم» تیهاا قیاد
مؤثر بر همۀ مباح مطرحتد در حوزۀ میا ل زنا است.
برایناساس ،نواندیشا درصدد ارا ۀ فقهی نوین برای زناا برآمدناد کا در آ  ،توجا با
مقتضیات زندگی معاصر ،سبب تغییرات بییادییی در احکام زناا میتاود .تفااوت نواندیشاا
دییی با دیگرا  ،در «تیوۀ نگرش» آ ها ب دین است .آ ها بر این نظرند کا مشاکالت زناا از
طری اجتهاد در مبانی دییی حل اواهد تد و دستیابی ب ایان هادف را از طریا تأثیرگاشاری
علمی در دو مرحلۀ «گردآوری» و «داوری» امکا پشیر میدانید .در مرحلۀ گردآوری ،میتاوا
از آی ها و احادی موجود درباارۀ میاا ل زناا  ،اساتیبا هاای جدیادی داتاتر افزو باراین،
بییاری از احادی را میتوا تیها ویژۀ یک موقعیت اااص دانیات و حکا کلایای از آ هاا
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استخراج نکرد .در مرحلۀ داوری ،زما و مکا ب صورت پیشفرضهای استدالل فقهی درآیید
و در استیبا احکام فق  ،تأثیر بییادییی ب جای گشارند .درمجموع ب نظر نواندیشا دییی ،بخش
عمدۀ بح های مربو ب زنا در متو دییی ،بازتاب فرهیگ زما نزول وحی استر ازاینرو،
میباییت متیاسب با ترایط کیونی جوام  ،تغییر یابد (علاویتباار .)37-38 :1378 ،در پای
نشر این اندیش  ،تاکیو صدها کتاب ،مقال  ،رما  ،قص  ،و فیل تولید تد است ک باا ادبیااتی
نیبیاندیشان  ،همۀ میاسابات گشتاتۀ ز و مارد را تاخ زد و باشر پدیدارتایااتی ناوییی را
درمیافکیید(.)1

فعالیتهای نواندیشا دییی در حوزۀ اندیش  ،ب تدری زمییاۀ تغییار در تفکارات ماردم را
فراه کرد و ترایط موجود حوزۀ زنا  ،ب عیوا ترایطی نامطلوب تعری تدر ب بیا روتانتر،
جریا نواندیشی دییی تالش کرد با واساازی هویات زناناۀ گفتماا انقاالب اساالمی ،هویات
زنان ای بر محاور دال مرکازی «عادم قطعیات احکاام اجتمااعی اساالم» مفصالبیادی کیاد.
برایناساس ،دراواست تغییرات در قوانین حوز های گونااگو  ،ازجملا تغییار قاانو حجااب
اجباری ب حجاب ااتیاری ،رف ممیوعیت اوانیدگی زنا  ،رف ممیوعیت دوچراا ساواری و
موتورسواری زنا در فضاهای عماومی ،رفا ممیوعیات حضاور زناا در ورزتاگا هاا بارای
تماتای ورزش مردا  ،تغییر قانو ارث نابرابر زنا با مردا  ،و د ها اواستۀ دیگر ،مطرح تد.
با مقاومت وابیتگا ب گفتما انقالب اسالمی در برابر اواست های ناوین حاوزۀ زناا و
تالش جریا نواندیشی دییی در راستای تثبیت معانی ماوردنظر ااود بارای مفااهی و دالهاای
تیاور هویت زنانۀ این گفتما  ،تیشها و تکافهای پرتماری در متن جامع ایجاد تد .میبا
این تیشها و تکافها را میتوا در دولت میتعجل گفتما ها دیاد کا هار گفتماانی پاس از
دورانی از سروری و طبیعی تد  ،طع تالود تکیانۀ گشودگیهای تاریخمیداناۀ ناوین و سار

برآورد گفتما های جدید را تجرب میکید (تورفییگ.)130 :1999،1

وضعیت زنا و حرکت جمعای آناا در چاارچوب اواسات های ناوین ،اگرچا در ابتادا
میئل ای اجتماعی بود و تعداد زیادی از افرادی ک ترایط زنا را ترایط نامطلوبی میدانیاتید،
بر این نظر بودند ک میتوانید این ترایط را در چاارچوب ساااتار موجاود اصاالح کییاد ،اماا
فعالیتهای انجامتد در راستای دستیابی ب اواست های نوین زنا در طول سالهای گشتات ،
1. Torfing
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گویای این است ک وضعیت زنا و حرکت جمعی آنا از ساطح یاک میائلۀ اجتمااعی فراتار
رفت و ب ویژگیهای یک جیبش اجتماعی نزدیک میتود .درک اییکا چارا جامعا  ،آرامآرام با
یک جیبش بییا کن نزدیک میتود ،دستک ب لحاظ تحلیل گفتما  ،دتوار نییت .الکاالو و
موف با پیروی از هایدگر ک دازاین را هموار در نیبت با هیاتیاش مایبییاد و آ را کرانمیاد و
پایا پشیر ب تصویر میکشد ،بار ایان نظرناد کا گفتما هاا نیاز کرانمیاد و تاریخمیاد هیاتید
(آقاحیییی .)44 :1399 ،همین وج تاریخمیدی گفتما هاست ک در این مقال  ،اهمیت دارد
تا در پرتو آ  ،ظهور گفتما روتیفکری دییی توجی تود و افزو باراین ،بتاوا از انتقاالگرایای
گفتمانی در غیاب امر سیاسی دفاع کردر بیابراین ،انتقالگرایی و سر فرود آورد در برابار میطا
آ  ،تجویزگرایی اثباتی نییت ،بلک در غیاب امر سیاسی ،تیها امید ب رهاایی از درغلطیاد با
یک جیبش اجتماعی بیحاصل است.
 .5دالهای شناور هویت زنانۀ گفتمانهای انقالب اسالمی و نواندیشی دینی
در اندیشۀ الکالو و موف  ،فقر هویتی ،مه ترین عاملی است کا فااعال کاارگزار را با میادا
تقابل میکشدر ازاینرو ،هموار یک بازی دا می میا نقص و هویتیابی در جریاا اسات .در
میدا تقابلها و کشمکشهای سیاسی ،هر گفتمانی تالش میکید با اید ولوژیساازی و تولیاد
معیا ،نقص هویتی اود را برطرف کرد و معیای اود را ،هرچید ب گون ای موقت ،بر دیگری یاا
غیر ،برتری دهد(گلییوس و استاوراکاکیس .)208-201 :2002 ،1در تقابل دو گفتما انقالب

اسالمی و نواندیشی دییی نیز گفتما انقالب در جایگاا گفتماا هژماو قارار دارد و گفتماا
نواندیشی دییی تالش میکید با اید ولوژیسازی و تولید معیا برای دالهاای مطارح در گفتماا
انقالب ،هویت جدیدی ایجاد کید و ب ساات جهاا اجتمااعی برپایاۀ ایان معاانی ناوین در
قالب گفتما نواندیشی دییی بپردازد .در ادام دو مورد از مه ترین دالهای تیاور هویت زناناۀ
دو گفتما انقالب اسالمی و نواندیشی دییی را بررسی کرد ای .
 .5-1عدالت جنسیتی

عدالت جیییتی ،دال تیاوری است ک در گفتما های انقالب اساالمی و نواندیشای دییای ،مفااهی
متفاوتی دارد .در گفتما انقالب اسالمی« ،عدالت جیییتی» برمبیای تعری این دال در اساالم ،نا
1. Glynos & Stavrakakis
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ب معیای تشاب حقوق زنا با مردا  ،بلک ب معیای بهر میدی زنا از حقوق انیانی متیاسب باا وضا
فطری و رسالت یک ز  ،تعری تد است (مطهری.)16-20 :1382 ،
موضوع «یکیا بود میب آفرییش ز و مارد» (جاوادیآملای« ،)44 :1385 ،اصاالت
روح و فرعیت جی » (جوادی آملی ،)78 :1385 ،و «عدم برتری انیا ها بار یکادیگر ،مگار

ب واسط برتری در تقوا( ،»)2مه ترین دالیلی است ک برپایۀ آ ها در گفتما انقالب بر عدالت
جیییتی تأ کید تد و تالش تد تا ضمن واسازی دالهای «پایین بود جایگاا زناا نیابت با
مردا » در گفتما سیتی و «تعاری بود برابری ب معیای تشااب » در گفتماا مدرنیتا  ،مفهاوم
موردتأیید دربارۀ عدالت جیییتی تثبیت تود.
با ظهور جریاا نواندیشای ،بارای دال عادالت جییایتی ،تعریا متفااوتی باا آنچا در
چارچوب گفتما انقالب برای آ تعری تد بود ،ارا تاد و باار دیگار ،مفهاوم عادالت در
حقوق ب تشاب حقوق نزدیک تد.
ب نظر اید ولو های نواندیش ،درحالیک برابری انیا ها ب عیوا یاک ارزش ااالقای از
اتیاات دیاان اسااالم اساات (ساروش ،)32 :1378 ،بیاایاری از احکااام اسااالمی زنااا  ،ورای
انتیابشا ب تاارع ،چیانچا توساط عارف عقاالی جامعا بررسای تاوند ،عادالنا ارزیاابی
نمیتوند (کدیور )54 :1382 ،و میشأ این نابرابریهاا ،پایشفارضهاای فقهاا از دیان اسات
(مجتهدتبیتری.)19-20 :1378 ،
ب نظر نواندیشا  ،نخیتین عامل تأثیرگشار ،تفکرات مردساالران ای است ک فقهاای دیان،
آیات و روایات را با تأثیرپشیری از آ ها تفییر میکییدر بیابراین ،احکاام دییای زناا در موضا
ظل ب زنا قرار میگیرند (ملکیا  .)33 :1379 ،همچیین ،فقهای دین برپایۀ این پیشفه کا
نظام روابط ز و مرد ،نظامی طبیعی است ،ب سراغ دین میروند و احکام دیان را آنچیاا کا در
صدر اسالم مطرح تد است ،بدو کوچکترین تغییری مطرح میکیید .ب نظر نواندیشا بایاد
ب قرآ و سیت با دیدی تاریخی مراجع کرد (مجتهدتبیاتری .)19-21 :1378 ،آیاات قارآ
نشا میدهد ک احکام ،ب ترتیب تکاملی و متیاسب با آمادگی هیی و عییی جامع صادر تاد
و گاهی نزول آیا ای سابب مییاوش تاد احکاام پیشاین تاد اسات (همتای)50 :1379 ،ر
بیابراین ،آی های قرآ و روایتهای معصومین(ع) ،پاسخی برای حال مشاکالت جامعاۀ زماا
پیامبر(ص) و ا م (ع) بود و قرار داد آ ها ب عیوا میب صادور احکاام زناا جامعاۀ اماروز،
نتیج ای جز تضعی حقوق زنا نداتت است (کدیور.)54-56 :1382 ،
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چیا ک پیداست ،این نویییدگا  ،روناد طبیعایتاد و سارورییافتاۀ گفتماا انقاالب
اسالمی را واسازی کرد و تاریخمیدان در پای ساروریبخشای با گفتماا روتایفکری دییای
بود اند .ظهور پس از پوتیدگی و حرکت ب سوی ظهور گفتما جدیاد ،بییاانی تاالود تاکیان
مییابد ک طی این ظهور است ک کرانمیادی و تاریخمیادی گفتماا حااک اااگفتماا زناناۀ
انقالب اسالمیا افشا میتود.
ب نظر نواندیشا  ،پیامبر اساالم(ص) بارای بهباود بخشاید با وضا زناا  ،بیایاری از
مقررات ظالمانۀ مربو ب زنا عصر اود را تغییر داد و متیاساب باا تارایط جامعاۀ آ روز ،از
نابرابریها ب سوی عدالت حرکت کرد (ملکیا  .)32 :1379 ،برپایۀ این تفکار ،تغییار احکاام
نابرابر زنا در جامعۀ ایرا  ،ادامۀ روند آغازتد توسط پیامبر اسالم(ص) در رف ظل علی زنا
است :تاریخمیدی.
 .5-2آزادی زنان

آزادی زنا  ،دال دیگری است ک در دو گفتما انقالب اساالمی و نواندیشای دییای از مفااهی
متضادی براوردار است.
در گفتما انقالب ،آزادی زناا از دو مفهاوم آزادی اجتمااعی و آزادی معیاوی در اساالم
تأثیر میپشیرد .آزادی اجتماعی ،ب این معیاست ک نوع بشر از ناحیۀ افراد دیگر اجتمااع ،آزادی
داتت باتد و آزادی معیوی ،ب معیای رهایی انیا از غرایز درونی است ک در زباا دیان با آ
«تقوا» گفت میتود .آزادی معیوی از الزامات تحق آزادی اجتماعی اسات و آزادی اجتمااعی،
بدو آ مییر نییت (مطهری)13-17 :1387 ،ر بیابراین ،آزادی حقیقی ب معیای رها تاد از
نفس است و تالش برای دستیابی ب آ  ،تکلیفی ترعی است ک ادا با عهاد انیاا گشاتات
است .با این نگا  ،آزادی و تکلی با ه همراهی دارند و آزادی ،ب معیای رهایی از هر تکلیا
و وظیف ای نییت (سعیدیا جازی و یراقای .)14 :1393 ،باراینمبیاا ،آزادی زناا در گفتماا
انقالب بر محور دال «حف عفت و دینداری» ،ب عیوا موهبتی تعری تاد کا بارای انجاام
تکالی الهی ب زنا داد تد است.
اما جریا نواندیشی دییی ،آزادی زنا را رهایی آنا از محدودیتهای تکلی گرایی دییای
تعری میکید .استدالل آنا دراینبار مبتییبر چهار گزار استر نخیت اییک ایما از جیس
عش است و ب همینسبب ،ایما دییی با تکلی گرایی دییی محقا نمایتاود .بارایناسااس،
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زنا از ح انتخاب سبک زندگی براوردارند و کیی ح ندارد امری را ب نام تکلی دییای بار
آنا تحمیل کید (حاجیوثوق و داودی.)24 :1397 ،
دوم اییک  ،آزادی از اتیات دین اسالم است و پیام حرکت پیاامبر درباارۀ زناا  ،رهاایی از
قیدوبیدهای ناعادالنۀ نظامهای بشری بود استر بیاابراین ،اماروز دیانتیاساا مایباییات
هرکجا آزادی زنا در معرض تهدید قرار میگیرد ،برای رفا آ اقادام کییاد (مجتهدتبیاتری،
.)21-22 :1378
سوم اییک  ،در جها جدید ،انیاا هاا بایش از آنکا در پای تایاات تکاالی ااود باتاید،
اواها کش حقوق اود هیتید و ب عباارتی ،انیاا عصار جدیاد ،باراالف انیاا گشتات کا
«انیا مکل » بودف «انیا مح » است و لشا براالف گشتت ک تکلی گرایای بارای او اهمیات
داتت ،آنچ برای او اهمیت دارد ،ح مداری است (ساروش .)431 :1376 ،براسااس ایان روحیاۀ
ح مداری ،عمل ب بییاری از تکالی دییی برای انیا عصر جدید امکا پشیر نییت و اداوند نیاز
این تکلی گرایی را از انیا عصر جدید نمیاواهد (سروش.)34 :1378 ،
چهارم اییک برمبیای اصل سهولت دیان اساالم ،احکاام و قاوانین دیان بایاد با گونا ای
قابلفه و پشیرش برای مردم باتید ،اما وجود برای تکالی دییی ساخت بارای زناا  ،سابب
نپشیرفتن آ قوانین میتودر بیابراین میباییت در احکام دیییای ک برای ماردم ،قابالپاشیرش
نییت و سهولت دین اسالم را ادت دار ساات  ،بازنگری تود (مؤسیۀ فرهیگای فقا الثقلاین،
.)247 :1397
برپایۀ این چهار گزار  ،آزادی زنا از محدودیتهای تکلی گرایی دییی ،ن تیها باا اساالم
در تضاد نییت ،بلک در راستای عمل ب روح کلی دین و پیام حرکت پیامبر اسالم(ص) است.
 .6یافتههای پژوهش
 .6-1حرکت جمعی زنان بهسوی خواستههای نوین :فضای گفتمانی نواندیشی دینی

از دیدگا تحلیل گفتما  ،گفتما ها ظهور یافتا  ،ساپس توساع ماییابیاد ،و پاس از مادتی از
سروری ب فروپاتی میرسید .با پیدایش نشان های تزلازل سیاسای در گفتماا حااک  ،بیشاتر
آ ها «فضای گفتمانی» اود را ب عیوا بدیل مطارح میکییاد :کرانمیادی گفتماا هاا .ماراد از
فضای گفتمانی ،طرحافکیی روتایفکران و روتایگران ای اسات کا باا توسال با راهبردهاای
گفتما ساز مفصلبیدی/مفصلزدایی تالش میکیاد تاا هویات ااویش را از ساطح کلما ها،
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عبارتها و تعارها ب سطح عمل و هژمونی گفتمانی برساند (نوروال .)65 :1996 ،1انتقاال از
فضای گفتمانی پیشین ب گفتما نوین ،همیش آسا نییتر زیارا گفتماا حااک نیاز در برابار
تحرکات جدید ،بیتفاوت نییت .ایان گفتماا تاالش میکیا د تاا باا رویکردهاای مقاومات،
ا
سرکوب ،و احتماال انتقالگرایی ،ابتکار عمل را در دست گرفت و میایر تاکلگیاری فضااهای
گفتمانی مخال را سد کید.
در فضای تقابل گفتمانی ،وجود هویتهایی کا تاوا قارار گارفتن در سااحت هژماونی
حاک را ندارند و در حاتیۀ مرزهای غیریت تالش میکیید حدود و مرزهای گفتماا را روتان
کیید ،بیانگر این است ک سااتار گفتمانی ،در بخشی از موجودیت اود ،هماوار بااز و دچاار
گییختگی است .این گییختگی و فروپاتی گفتمانی ک ناوعی گیایختگی نای بیاد در ساطح
ساما سیاسی است ،زمیی ساز تزلزل و بیقراری میتود (الکاالو .)30-40 :1990 ،ااروج
سوژ ها ک از دریچۀ همیش گییخت و ترمی ناپشیر سااتار انجام میتاود ،ناپایاداری ساااتار
گفتمانی را آتکار میکید .افزو براین ،سوژ های فعالتد در مرزهای غیریات ،فقار و نااتوانی
سااتار را در تعیین اویش آتکار کرد و با انتقام از سوژ های حاک  ،پرچ دار آزادی و رهاایی

میتوند (هوارث.)116 :2013 ،2

برایناساس ،بررسی و تحلیل روند حرکت جمعی زنا ب سوی اواسات های ناوین حاوزۀ
زنا در چارچوب ویژگیهای جیبشهای اجتماعی مشخص میکید ک بیقراری ایجادتد در
هویت زنانۀ جامع ب چ سمتوسویی در حرکت است و در چ ساطحی اسات .دراینراساتا،
عملکرد وابیتگا ب گفتما نواندیشی دییای در برابار اواسات های ناوین زناا در چاارچوب
ویژگیهای جیبشهای اجتماعی ،بررسی و تحلیل میتوند.
آگاهی از وجود اید ولو های نواندیش ،ساما یابی تدریجی نگاا روتایفکری دییای ،و
چالشهای گا وبیگا با حکومت ،حاکی از تکلگیری سیاست ب معیای آوردگا تعارض میاا
گفتما های حاک و غیریتهای آ در یک فضای واحد است .اما آیا امکاا عباور از سیاسات
ب مثاب تکلگیری مقدمات تبدیل تعارضهای سیاسی ب امار سیاسای در ایارا اماروز وجاود
دارد آتتیناپشیری گفتما ها و میدا نداد ب امر سیاسای مایتواناد مفصالزدایای گفتماا
حاک را ب گون ای رادیکال ب همرا داتت باتد.
1. Norval
2. Howarth
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هرچید کشور ما نیز در ترایط فعلای ،آبیاتن چیاین جیابش رادیکاالی اسات ،اماا هیاوز
نمیتوا از روتیفکرا سازمانیای بح کرد ک در پیوند با ناراضیا  ،دال مرکزی را در فضاای
سیاسی طیینافکن تد و مفصلبیدی اواست های آ ها را تعقیب میکیید .چهار هاایی مانیاد
عبدالکری سروش ،مجتهد تبیتری ،و روتیفکرا دیگر عرصۀ زنا  ،در حک ایاد ولو هایی
هیتید ک مختصات رقابتآمیز گفتما روتایفکری دییای را در برابار گفتماا انقاالب ایجااد
کرد اند ،اما بهتر است ک آنا را با روتیفکرا اندامواری ک دالهای برآمد از این جما را در
میدا عمل سازماندهی میکییاد ،درنیاامیزی ر با بیاا روتانتر ،گرفتگای تارایط موجاود و
بیمیلی ب انتقال گرایی میتواند روتیفکرا انادام وار جیابش ناوییی را در قالاب اواسات های
تحق نیافت بیافریید.
برایناساس ،در ادام  ،رشنمایی فضای دوگان در قالب محورهای یادتد را ک مایتواناد یاک
جیبش رادیکال پرهزیی را ایجاد کید ،بررسی کرد ای  .یکبار دیگر باید یاادآوری کیای کا گیاترش
طرح یک جیبش اجتماعی ،سوی ای مدر است کا مایتواناد ضامن داتاتن هزییا هاای فاراوا ،
زمیی ساز بازسازی ترایط پیش از جیبش تود .در مقابال ،پاشیرش دیگاری ،مفاهما  ،و ها پاشیری
سیاسی میتواند سبب بلوغ یک جامعۀ سیاسی در دریافت پدیدارتیااتی امر سیاسی تود.
بیابراین ،بح و تحلیل دربارۀ روا تد جامعاۀ ایرانای در پاس یاک جیابش سیاسای،
ب معیای پشتنوییی و پشیرش آ نییت ،بلک ب معیای گوتزد کرد اطری است ک میتواند
موجودیت جمعی یک جامع را با دتاواریهای سیاسی اامییتای روبا رو کیاد .در غیااب امار
سیاسی در مشرقزمین ،ب طورکلی ،و ایرا  ،ب تکل ااص ،تیها طیین رهاییبخاش در تارایط
موجود ،انتقاالگرایای اسات کا ازیاکساو ،اطار فروپاتای اجتمااعی را برطارف میکیاد و
ازسویدیگر ،را را برای پشیرش نیبی گفتما روتیفکری دییی میگشاید.
 .6- 1-1آگاهیبخشی توسط ایدئولوگهای نواندیش

نخیتین ویژگی یک جیبش اجتمااعی ایان اسات کا ناراضایا از وضاعیت موجاود ،درصادد
آگاهی از دالیل ایجادکییدۀ ترایط نامطلوب باتید و دربارۀ وجود یا رد ترایط ،ب آ ها آگااهی
داد تود .این کار توسط اید ولو ها انجام میتاود .در میازعاۀ گفتماانی نواندیشای دییای باا
گفتما انقالب اسالمی ،نواندیشا تالش کرد اند تا باا محوریات دال «عادم قطعیات احکاام
اجتماعی اسالم» ،دالیل پرتماری را دربارۀ عدم ضرورت اجرای احکام اجتماعی مطرحتاد

مر یم حایک و همکاران  /تعارض میان هویت زنانۀ گفتمان های انقالب اسالمی و نواندیشی دینی :مسئله یا جنبش اجتماعی؟

98

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 81-114

دربارۀ هویت زنانۀ گفتما انقالب ،ب عیوا عوامل ایجادکییدۀ نارضاایتی از وضاعیت موجاود،
مطرح کیید .اید ولو های نواندیش تالش کرد اند با ارا ۀ انبوهی از مقال ها و سخیرانیهاا ،در
قالب س مضمو  ،یک فضای فکری را در راستای مفصلزدایی از گفتماا انقاالب اساالمی و
مفصلبیدی راهبردهای اویش تکل دهید.
نخیتین مضمو موردتأ کید نواندیشا این بود ک دربارۀ دین ،قرا تهای گوناگونی وجود
دارد و آنچ اکیو در مورد احکام اجتماعی اسالم در گفتما انقاالب اساالمی مطارح اسات،
یک قرا ت انیانی ناقص از دین اسالم است ک ب همۀ ساحتهای وجود آدمای توجا نادارد و
ا
لشا نمیتوا صرفا ب این یک قرا ت اکتفا کارد (مجتهاد تبیاتری .)82-83 :1379 ،دوماین
مضمو این بود ک تجربۀ دییی ،معیار دین و دینداری است و با دلیال ویژگای تکرارتاوندگی
تجربۀ دییی ،محتوای ایما ثبات نداردر بیابراین ،ب تعداد متدییا  ،الهیات و دیان قابالعرضا
وجود اواهد داتت (ایروپیا  )327 :1389 ،و سوم اییک  ،احکام اجتماعی اسالم براسااس
ضرورت عصر پیامبر(ص) بود و نمیتوا از آ ها احکام تارعی دا مای بارای تماام دورا هاا
استیبا کرد (یوسفی اتکوری.)1379 ،
در فضای فکری ایجادتد  ،نواندیشا دییی با بهر گیری از دو دال «برابری حقوق زنا باا
مردا » و «آزادی زنا از تکلیا گرایای دییای» تاالش کرد اناد بیتاوجهی با ایان دو دال در
مفصلبیدی هویت زنانۀ گفتما انقالب را عامل تکلدهیدۀ بخش زیاادی از نارضاایتیهاای
ایجادتد از وضعیت موجود زنا معرفی کیید و با انگشت نهاد بر نارضایتیها ازیاکساو ،و
اواست های نوین ازسویدیگر« ،ماهیت تاریخمیدان » هیتی و جها را ب رش بکشید.
بررسی و تحلیل روناد حرکات جمعای زناا ب ساوی اواسات های ناوین آناا نشاا داد کا
نواندیشا دییی برمبیای س گزارۀ مقدماتی ،اواست های نوین زنا در زمییۀ آزادی از محادودیتهای
ایجادتد در زمییۀ میا ل اجتماعی حجاب ،اوانیدگی ،دوچرا سواری ،حضاور در ورزتاگا ها و
تغییر قانو ارث نابرابر زنا با مردا را ن تیها در تضاد با دین اساالم و قارآ ندانیات اند ،بلکا تأکیاد
کرد اند ک پاسخ مثبت ب این اواسات ها عاین تحقا ارزشهاای اساالمی و قرآنای ،و اداماۀ روناد
آغازتد توسط پیامبر اسالم(ص) در راستای رف ظل و نابرابری علی زنا است.
گزیی های مقدماتی مطرحتد توسط نواندیشاا عبارتاناد از :نخیات اییکا آزادی ،از
اتیات دین اسالم است و پیام کلی حرکت پیامبر اسالم(ص) دربارۀ زنا  ،رفا ظلا از زناا و
رهایی آنا از قیدوبیدهای ناعادالنۀ نظامهای بشری بود اسات (تبیاتری)21-22 :1387 ،ر
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دوم اییک  ،انیا عصر جدید ،براالف انیا گشتت ک «انیا مکل » بود« ،انیاا محا »
است و ب همینسبب ،براالف گشتت ک تکلی گرایی برایش اهمیات داتات ،آنچا بارای او
اهمیت دارد ،ح مداری اسات (ساروش .)431 :1376 ،براسااس ایان روحیاۀ حا ماداری،
پشیرش تکلی گرایی دییی و عمال با بیایاری از تکاالی دییای بارای انیاا عصار جدیاد،
امکا پشیر نییت (سروش )34 :1387 ،و سوم اییک  ،ساهولت دیان اساالم باا وجاود براای
تکالی دییی سخت برای زنا هماهیگ نییت و سبب نپشیرفتن آ قوانین و درنتیج  ،تضاعی
باور زنا ب دین میتود (صانعی.)1387 ،
با توج ب اییک از دیدگا الکالو و موف  ،در کشمکشهای سیاسی ایجادتاد در عرصاۀ
گفتما  ،هویتی ک ب عیوا غیریت یا میازع گر حضور دارد ،نقص و فقر هویتی ااود را ناتای
از عملکرد هویت میتقر موردمیازع میداند و میپیدارد ک هویت مقابال ،اجاازۀ سرتااری و
دستیابی با هویات کامال را از او دریا مایدارد (آقاحیاییی .)113 :1399 ،در ایان میازعاۀ
گفتمانی نیز نواندیشا دییی برای رهایی از نقص و فقر هویتی ااود تاالش کرد اناد از هویات
زنانۀ گفتما انقالب اسالمی ،مفصلزدایی کارد و هویات زناناۀ گفتماا انقاالب اساالمی را
ب عیوا دلیل ایجادکییدۀ ترایط نامطلوب معرفی کیید و باا برکشاید گفتماا نواندیشای ،ها
تاریخمیدی و ه تالود تکیی را پشتنوییی نمایید .برایناسااس ،الزم اسات بار ایان نکتا
ا
تأ کید تود ک الزاما آگاهی از وجود اید ولو های ترسای کییادۀ یاک طارح گفتماانی جدیاد،
ب معیای ورود ب عرصۀ عملیاتی روتیفکرا اناداموار نییات .ایان کاار ،اقتضااهای گفتماانی

اود ،ازجمل «راداد یا رادادهایی »1را دارد ک روتیفکرا انداموار برمبیاای آ  ،راهبردهاای
مفصلبیدی/مفصلزدایی را ب کار میبیدند.
 .6- 1-2سامانیابی تدریجی ناراضیان

دومین ویژگی جیبشهای اجتماعی ،سازماندهی تد ناراضیا در ساازما هاای غیردولتای و
نهادهای مدنی است .بررسی و تحلیل روند حرکت جمعی زنا ب سوی اواسات های نوییشاا
نشا داد ک اگرچ تشکلهای غیردولتی ب طور رسمی برای بیا اواسات های ناوین زناا وارد
نشدند ،اما تعداد انگشتتماری از زنا تالش کردند در راستای براای از اواسات های ناوین
اود ،ازجمل مخالفات باا الازام حجااب ،رفا ممیوعیات اوانیادگی زناا  ،رفا ممیوعیات
1. Event or Events

مر یم حایک و همکاران  /تعارض میان هویت زنانۀ گفتمان های انقالب اسالمی و نواندیشی دینی :مسئله یا جنبش اجتماعی؟

100

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 81-114

دوچرا سواری زنا در فضاهای عمومی ،و تغییر قانو ارث نابرابر زنا با مردا  ،با استفاد از
فضای مجازی و پیوستن ب پویشهای اعتراضی ،همچو پویشهای «آزادیهاای یواتاکی» و
«چهارتیب های سفید» ک نیروهای مداف حقوق زنا در اارج از ایرا ایجاد کرد بودناد ،یاا
پویشهای «حمایت از حضور بانوا در استادیومهای ورزتی»« ،اشونت علی زنا » ،و «یک
میلیو امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز» ک توسط فعاال ز نواندیش دااال کشاور تاکل
گرفت بود ،حرکت اود را ساما دهی کرد و صدای اعتراض اود را از حالات مخالفات فاردی
اارج کیید.
اقدام هماهیگ تعدادی از داترا در بر سار چاوب بیاتن روساری ااود و اییاتاد بار
سکوهای چید ایابا و میدا پررفتوآمد تهر تهرا نشاا داد کا فعالیاتهاایی در راساتای
سازماندهی مخالفا میئلۀ الزام حجاب انجام تد است .این حرکت زنا ناراضی را میتاوا
مقدم ای برای سازماندهی مخالفت آ ها در برابر نهادهای مدنی دانیت.
در زمییۀ رف ممیوعیت اوانیدگی زنا  ،برای افراد و تشکلهای غیردولتای در تاهرهای
بزر و بیشتر در تهرا  ،برای بهباود وضاعیت زناا دراینراساتا فعالیات مایکییاد ،اماا هیاوز
نهادهای مدنیای ک این نارضایتی را سازما دهی کیید و افراد ،نارضایتی اود را در چاارچوب
مدیریت و سازماندهی آنا ابراز کیید ،تکل نگرفت استر ب عیوا نمون  ،اگر حرکات زناا در
این زمیی  ،سازماندهیتاد باود ،صادای اعتاراض آ هاا ،پاس از اییکا یاک اوانیادۀ ز در
اردیبهشت  1398در یکی از محل های روستای تاریخی ابیان اقدام با اجارای تاکااوانی در
فضای عمومی کرد ،ب دادگا احضار تد و ب یکسال حبس تعزیری محکاوم تاد ،با گاوش
بخش قابلتوجهی از جامع میرسیدر یاا هیگاامیکا در اردیبهشات  ،1399ر ایس ساازما
محیط زییت دولت دوازده  ،ویدیویی را با موضوع موافقت حضرت امام باا آوازااوانی زناا
ب صورت تکاوانی میتشر کرد ،از وی حمایت میکردند.
در مورد میئلۀ رفا ممیوعیات دوچراا ساواری زناا  ،ماواردی از فعالیات زناا بارای
سااازماندهی اعتراضهااا رش داد اساات .در سااال  ،1395در پااویش «آزادیهااای یواتااکی»
هشتگی با عیاوا «زناا ایرانای ،دوچراا ساواری را دوسات دارناد» ،ترناد تاد و پاسازآ ،
جریا سازی رسان های اارجی و رسان های داالی وابیت ب جریا نواندیشای دییای ،درباارۀ
این موضوع آغاز تد .تشکیل پویش بینالمللای حمایات از دوچراا ساواری زناا در ایارا ،
برگزاری تورهای دوچرا سواری زنا در تهرستا ها ،اعزام داترا دوچرا سوار ب اساتا هاا
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ب عیوا مبلغا دوچراا ساواری (فیروزآباادی )1399/4/27 ،از اقادامات دیگاری اسات کا
گویای سازماندهی مخالفتها با ممیوعیت دوچرا سواری زنا است.
در اعتراض ب ممیوعیت حضور زنا در ورزتگا ها برای تماتای ورزش مردا  ،تااکیو
فعالیتهای سازماندهیتدۀ پرتماری انجام تد است .سااات فایل ساییمایی باا موضاوع

ممیوعیت حضور زنا ایرانی در ورزتگا هاا( )3در ساال  ،1384تشاکیل پاویش «حمایات از
حضور بانوا در استادیومهای ورزتی» در فضای مجازی ،ارسال نام با کیفدراسایو فوتباال
آسیا توسط گروهی از فعاال حقوق زنا و دراواست طرح و پیگیری رفا ممیوعیات حضاور
زنا ایرانی در ورزتگا ها در سال ( 1387آباء ،)1 :1387 ،برای از اقداماتی بود ک معترضا
ب ممیوعیت حضور زنا در ورزتگا ها ،ب میظور تبدیل اعتراضهای فردی و پراکیدۀ ااود با
حرکتی سازما یافت  ،انجام دادند .در تهریور  ،1398در پی وقوع رویداد اودساوزی یکای از
داترا هوادار تی فوتبال استقالل تهرا پس از بازداتت هیگام ورود با ورزتاگا آزادی بارای
تماتای بازی فوتبال ،معترضا ممیوعیت ورود زنا ب ورزتگا ها برای تماتای ورزش مردا ،
با استفاد از فضای مجازی و ترند هشتگی با عیاوا «داتار آبای» تاالش کردناد تاا باا دیگار
اعتراض اود را سازماندهی کیید و پسازآ جریا سازی رسان ای گیترد ای توساط مخالفاا
نظام جمهوری اسالمی در اارج از کشور و رسان های داالی مرتبط با جریا نواندیشی دییای
دربارۀ موضوع محرومیت زنا ایرانی از حقوقشا انجام تد.
همچیین ،در راستای مطالبۀ تغییر قانو ارث نابرابر زنا با ماردا  ،فعالیاتهاایی انجاام
تد است ک بیاانگر ساازماندهی اعتراضهاا توساط فعااال ز اسات .برپاایی سامییارها و
کارگا هایی در تهرهای مختل توسط فعاال حوزۀ میا ل زنا وابیات با جریاا نواندیشای
دییی ب میظور تشریح اهمیت پیوستن ایرا ب کیوانییو رف هرگون تبعیض علی زنا و تشاوی
زنا ب حمایت از کیوانییو در طول سالهای  1378تا  ،1382تشکیل پویش «اشونت علیا
زنا » و «جم ه اندیشی زنا » در سال  1382و پویش «یک میلیو امضا برای تغییار قاوانین
تبعیضآمیز» در سال  ،1385ازجمل فعالیتهایی بود ک با هدف ساازماندهی اعتراضهاا با
قوانین تبعیضآمیز علی زنا  ،ازجمل قانو ارث نابرابر زنا  ،انجام تد.
با همۀ این اوصاف ،این حرکتهای تدریجی سازما یافت را نمیتوا تکلدهیدۀ یاک جیابش
اجتماعی دانیت .توج ب این مطلب ک ازیکسو ،اواسات های ناوین حاوزۀ زناا بارآورد نشاد و
همین موضوع میل و عطش سازما یاابی را بارای ایجااد یاک جیابش اجتمااعی دردسرسااز فاراه
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میکید و ازسویدیگر ،هیوز ارادۀ معطوف با التازام با اقتضااهای گفتماانی ناوین (مانیاد پیادایش
روتیفکرا و نخبگا سازمانی مؤثر) ایجاد نشد است ،فرصاتی را درااتیاار وابیاتگا با گفتماا
انقالب اسالمی قرار میدهد تا پیش از تکلگیری یک جیبش بییا کن ،عالج واقع را پایش از وقاوع
تدبیر کیید .انجام این کار از دو جیبۀ تحلیلی اهمیات داردر نخیات اییکا  ،انتقاالگرایای گفتماانی،
اود ب مثاب تمکین آگاهان ب تالود تکیی گفتمانی استر زیرا بیاتر را بارای نقاد وضا موجاود و
اقبااال ب ا سااوی مطالبااات نااوین ماایگشاااید و دوم اییک ا  ،ا عااا ب ا تاریخمیاادی و زمانمیاادی
گفتما هاستر زیرا واقعیتهایی ک در ااتفا بود اند ،اییک آتکار تد و آنچ آتاکار باود اسات،
لباس ااتفا ب تن کرد است (آقاحیییی.)43 :1399 ،
 .6- 1-3چالش با حکومت

سومین ویژگی جیبشهای اجتماعی ،نهراسی د افراد ناراضی از چالش با حکومت یاا مادافعا
وضعیت رن آور و پشیرفتن هزیی های این رویاارویی اسات .بررسای و تحلیال روناد حرکات
جمعی زنا ب سوی اواست های نوییشا نشاا داد کا اگرچا تعاداد افاراد ناراضایای کا از
چالش با حکومت و بازداتت توسط پلیس نمایهراساید ،بیایار کا اسات ،اماا ایان ویژگای
جیبشهای اجتماعی ،در حرکت زنا ناراضی درحال تکلگیری است.
پیوستن تعدادی از زنا ب دو پویش ایجادتد برای بیا مخالفت با الزام حجاب اسالمی
و کش حجاب در چید ایاباا پررفتوآماد تاهر تهارا  ،در تارایطی انجاام تاد کا زناا
اقدامکیید اطمییا داتتید ک این اقدام آ ها برایشاا هزییا هاایی اواهاد داتات و نیروهاای
انتظامی کشور با آ ها براورد میکیید .چیا ک در گازارش مرکاز اطاالعرساانی پلایس تهارا
اعالم تد ،تعدادی از زنا مرتبط با پویشهای آزادیهای یواتاکی و چهارتایب هاای سافید و
همچیین ،داترا کش حجابکردۀ واقعۀ داترا ایابا انقالب بازداتت تدند (ابارآنالین،
.)1396/11/12
در میئلۀ رف ممیوعیت اوانیدگی زنا  ،سخیا جیجالی سخیگوی اانۀ موسیقی دربارۀ
لزوم آزاد تد اوانیدگی زنا  ،اجرای تکاوانی زنی ب نام مهدیه محمددانی در کییارتی باا
حضور مردا در تاالر وحدت و فرهیگیرای نیاورا تهرا و انتشار فیل تکااوانی وی باا ناام
«قهرما تکیت طلی 35سالۀ جمهوری اسالمی» ،تهیۀ کلیپی باا ناام «باا مان بارقص» باا
آوازاوانی زنی ب نام «فرآواز» و نشر آ در فضای مجاازی ،انتشاار قطعا ای از قرا ات ربیاا باا
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صدای یک اوانیدۀ ز در فضای مجازی توسط یکی از اعضای تاورای تاهر تهارا  ،اجارای
تکاوانی یک اوانیدۀ ز در یکی از محل های روستای تااریخی ابیانا در فضاای عماومی و
نشر فیل ویدیویی آ توسط اود اوانید در تبک های ایییتاگرام و تلگارام ،همگای اقاداماتی
هیتید ک سبب چالش با حکومت و وابیتگا ب گفتماا انقاالب اساالمی تادند و برااورد
پلیس ،دستگا قضایی ،یا انتقاد تدید مدافعا ممیوعیت اوانیدگی زنا را با همارا داتاتید و
نشا دادند ک نهراسید از براورد پلیس در حرکت زنا ناراضی درحال تکلگیری است.
در میئلۀ رف ممیوعیت دوچرا سواری زنا در فضای عمومی ،دوچرا سواری گروهی
از پیرا و داترا تهرانی در ایابا های ولیعصر و انقالب در سوم تهریور  ،1395برگازاری
تورهای دوچرا ساواری زناا در براای از تهرساتا هاا ،اعازام داتارا دوچراا ساوار با
استا های مختل ب عیوا مبلغا دوچرا سواری زنا  ،حضور زنا دوچرا ساوار در ساطح
تهر برای از تهرهای بزر مانید تهرا  ،اصفها  ،و مشهد ،در ترایطی انجام تد و میتاود
ک در بییاری از استا ها ،میئوال استانی و تهری ،ب ویژ اماماا جمعا  ،دراینباار موضا
گرفت و مخالفت ااود را اعاالم کارد اناد و بارهاا ابرهاایی درباارۀ برااورد پلایس باا زناا
دوچرا سوار در چیادین تاهر میتشار تاد اسات .نهراساید ناراضایا از برااورد پلایس و
حکومت در ترایطی ک موض گیریهای تدیدی دربارۀ دوچرا سواری زنا انجاام میتاد و
در برای از استا ها ،مخالفت با این میئل در اطب های نمااز جمعا مطارح تاد ،یاا اییکا
برای از اییتگا های دوچرا سواری تهری ب دلیل امانت داد دوچرا ب زنا پلما تاد،
حاکی از این است ک سومین ویژگی جیبشهای اجتماعی ک هما نهراسید افاراد ناراضای از
چااالش بااا حکوماات و پااشیرفتن هزیی ا هااای ایاان تقاباال اساات ،در مااورد می ائلۀ ممیوعیاات
دوچرا سواری زنا  ،درحال تکلگیری است.
در میئلۀ رف ممیوعیت حضور زنا در ورزتگا ها بارای تماتاای ورزش ماردا  ،اقادام
تعدادی از داترا ب گری مردان و حضور در ورزتگا ها در ترایطی انجام تد ک تاکیو ایان
داترا معروف ب «داترا ریشدار» ،بارها بازداتت تد اند .همچیین ،پوتید تیترتهای
سیا با عیوا «داتر آبی» توسط بازیکیا تی فوتبال استقالل تهرا در نخیتین دیدارتاا پاس
از فوت داتر آبی ،یکی دیگر از اقداماتی بود ک نشا داد ،ناراضیا از براورد پلایس و چاالش
با حکومت هراسی ندارند.
در مطالبۀ تغییر قانو ارث نابرابر زنا  ،تجم بادو مجاوز گروهای از زناا وابیات با
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تشکلهای گوناگو در مقابل دانشگا تهرا برای اعتراض ب برای اصول تبعیضآمیز در قاانو
اساسی ازجمل قانو ارث زنا در ارداد  1384و براورد پلایس باا تجما کییادگا  ،تشاکیل
پویش یک میلیو امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز و احتمال براورد پلیس باا اعضاای ایان
پویش ،ازجمل اقداماتی بود ک نشا داد ،ناراضیا از قانو ارث نابرابر زنا از براورد پلیس و
چالش با حکومت ،هراسی ندارند.
در تمام مصداقهای مطرحتد  ،میتوا ب طور جدی از این نگا دفااع کارد کا اماروز،
گفتما روتیفکری دییی با تأ کید بر حقوق تهروندی یا در قالاب اواسات های بارآورد نشادۀ
بخشی از جامع  ،ازجمل زنا  ،ب عیاوا یاک واقعیات وجاود دارد :کرانمیادی و تاریخمیادی
گفتمااا هااار بیااابراین ،ساااحت سیاساات باا مثاباا میازعاا باار ساار درک نااوییی از حقااوق
سیاسیااجتماعی ،ن تیها ایجاد تد  ،بلک ب لب های یک جیبش اجتمااعی نیاز رساید اسات.
اگرچ این جیبش هیوز بیسر است و از روتیفکرا اندامواری کا بتوانیاد ساوی های گفتماا
جدید را طرحافکیی سازمانی کیید ،ابری نییت ،اماا اطار تاکلگیری یاک فضاای دوگاناۀ
تعارضآلود ک در نتیجۀ یک حادث میتواند سروری اود را بار ساریر صاواب بیشااند ،بیایار
دردسترس است .چ باید کرد
 .6-2پادگفتمان انتقالگرایی ،پاسخی به گفتمان نواندیشی دینی

تاآنجاک ب مباح نظری گفتما مربو میتود ،ظهور و پیدایش گفتما نواندیشای دییای در
حوزۀ زنا  ،یک واقعیت است .حتی اگر تعداد قابلقبولی از جامعاۀ دییای باا ایان روناد موافا
نباتید ،این فضای گفتمانی در عرص های گوناگو دفاع از حقوق زنا مطارح تاد اسات .در
این مقال نشا داد تد ک روتیفکرا دییای ،دساتک در پای حاوزۀ بحا تاد  ،در قالاب
اید ولو  ،امر مفصلبیدی فضای گفتمانی نواندیشی دییی را با عهاد گرفتا و درحاال تاالش
برای بیط و گیترش آ هیتید .تحلیل گفتما نشا میدهد ک مبادرت یک فضای گفتماانی،
مانید فضای نواندیشی دییی ب مفصلبیدی دقای این گفتما  ،ب قیمت مفصلزدایی از گفتماا
رقیب انجام میگیرد.
در برابر ظهور و گیترش تدریجی گفتمانی مانید گفتماا نواندیشای دییای چا مایتاوا
کرد پاسخ ب این پرسش از دو چش اناداز قابالبحا اسات .چشا اناداز نخیات ،عباور از
سیاست ب ساحت امر سیاسی است .باوجود دوگانۀ انقالب اسالمی /روتیفکری دییای ،هیاوز
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اراد ای برای ورود آسا ب امر سیاسی وجود ندارد .پیدایش یاک جیابش مخارب اجتمااعی را
میباییت در همین فقدا چش اندازی روتن از سیاست ب امر سیاسی برآورد کرد .اماروز در
مردمساالریهای غربی ،امر سیاسی ،میاوی با پیادموکراسی ب تمار میآیاد کا اندیشامیدا
رادیکالی مانید الکالو و موف  ،نوعی زنجیارۀ ها ارزی را باا مرکزیات یاک دال مرکازی مانیاد
سوسیال دموکراسی پیشیهاد کرد اند (آقاحیییی .)139 :1399 ،این آرزو هیوز در مغربزماین
نتوانیت است بیتر رتد و ارتقای اود را بیابد و با طریا اولای ،در تارق ،با ویژ در ایارا ،
نتوانیت است از سطح تحلیلهای پراکیدۀ عد ای از اندیشمیدا فراتر رود و ب تکل جدی وارد
حوزۀ عمومی جامع تود.
چش انداز دومی ک تحلیل گفتمانی بر آ تأ کید میکیاد و جامعا را از کمیاد جیابش یاا
انقالب اجتماعی رهایی میبخشد« ،انتقال گرایی» اسات .اماروز چا بیاا ممکان اسات کا
کیشگرا  ،ب ویژ روتیفکرا اید ولو  ،با انتقالگرایی مواف نباتید ،اما در وضعیت فقدا امار
سیاسی و گرفتاری در کمید یک جیبش اجتماعی هزیی ساز ،صارف و صاالح در انتقاالگرایای
است .در فضای تقابل گفتمانی هویت زنانۀ انقالب اسالمی و نواندیشی دییی ،فعالیت جریاا
نواندیشی دییی در مرزهای غیریت گفتما هژماو انقاالب ،سابب تاد اسات تاا بایقاراری
گفتمانی در فضای جامع بروز کید .ازیکسو ،جریا نواندیشی دییی ک درصدد ایجاد هویات
زنانۀ نوین است و نظ گفتمانی هویت زنانۀ میتقر را ب چالش میکشد ،هیوز بایقارار اسات و
ازسویدیگر ،نوعی بیقراری هرچید محدود در ارکا گفتما میلط انقالب ایجاد تد اسات.
این ترایط ک گویای ضرورت بازاندیشی نخبگا و روتناندیشا گفتما انقاالب در تعریا
دالها و مرزبیدیهای هویت زنان است ،بر فضای جدید انتقالگرایی گفتمانی ،تأ کید میکیاد
و امر تاریخ و زمان را بااهمیت میسازد.
در انتقالگرایی گفتمانی ،ریزش هویتها و تبدیل آ ها ب عیاصر تیاور ،سبب مایتاود
ک نخبگا و روتیفکرا اارج از گفتما هژمو  ،اواها جانشاین میاسابی باتاید .پیادایش
فضاهای گفتمانی جانشین ،بیدرنگ اود را در سطح راهبردهای قدرت حاک نشا میدهد و
روتیفکرا بلوک قدرت ،متقاعد میتوند ک در تعری مرزبیدیهای سیاسی بازاندیشی کییاد
و برای بقای اود ،مرزهای جدیدی را بازتعری و بازتولید و عیاصر تیاور در حوزۀ مشروعیت
و هژمونی اود را جایابی کیید (آقاحیییی .)129 :1399 ،ب نظر میرسد ،وابیتگا ب گفتما
انقالب نیز باییتی برای عیاصر تیاور در حوزۀ زناا کا مشاروعیت و هژمونیتاا را با اطر
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میاندازد ،چار جویی کیید .مراد از انتقالگرایی گفتمانی ،اتخا برای تدابیر راهبردی ب میظاور
عقی گشاتتن راهبردهای مفصالزدا و مفصالبیادی رقیاب اسات کا برپایاۀ آ  ،در مرزهاای
دوستی/دتمیی بازنگری تد  ،تداوم گفتما را در برابر رقیبا  ،امکا پشیر کید .در وضعیتی کا
ا
ا
اوال گفتما رقیب در سپهر سیاسی درحال رتد است و ثانیا با مفصلزدایای ااویش ،گفتماا
انقالب را در معرض ضع و تزلزل قرار داد است ،انتقالگرایی ،تیها راهبرد ممکیی اسات کا
میتواند با االقیت نوین برای از تدابیر ،راهبری حریفا و رقیبا را از آ اود کرد و با بیاثار
کرد برای دیگر ،را را برای انتقال ب ترایط نوین هموار کید.
نو یییدگا این مقال  ،کلیت این دگرگاونی گفتماانی را طارحافکیای کرد اناد ،اماا اییکا
مختصات این تغییروتحول چگون است ،در ساحت عملکردی نخبگا دییی گفتماا انقاالب
قرار میگیرد ک با کوتش اسالمتیاسانۀ ااویش و باا توجا با اقتضااهای ناوین ،را را بارای
اواست های نوین جامعۀ زنا باز کیید .ماهیت و تیوۀ این دگرگونی ،تمکاین و کوتاا آماد در
برابر کلیت تمامعیار گفتما روتیفکری دییی نییت ،بلک کاربیت عیصار اجتهااد همارا باا
االقیت در طارحافکیای سابک ناوییی از زییاتباوم زنانا اسات کا در آ  ،بایقراریهاای
ب وجودآمد در جامعۀ زنا و ب تب آ  ،گفتما روتیفکری دییی را بیپاسخ نمیگشارد.
انتقالگرایی ،پیامد چهر نمود ترایط جدید است .این ترایط جدید ،گشودگی گفتمانی
را ایجاد کرد است ک یک ضل آ  ،گفتما نواندیشی دییی در قالاب ماوارد فراوانای ،ازجملا
تکاوانی بانوا  ،کش حجاب ،و دوچراا ساواری باانوا اساتر اماا ایان گشاودگی ناوین
انتقالگرایان میتواند سوی های عالمان و دینمداران ای بیابد و علمای دین ،د ها راهبارد بادیل
را پیشیهاد کییدر بیابراین ،گشودگی انتقالگرایان  ،ه تهدید است و ه فرصت .تهدیاد اسات،
تاآنجاک جامعۀ دییی در برابر این موج نواندیشی دییی ،رویکردی انفعالی یا سلبی اتخا کیاد و
درنتیج  ،را را برای رویکردهای رادیکال و نااواست هموار کیدر یک جیبش اجتماعی نوین باا
تکیت دو چش انداز یادتد  ،ب ویژ انتقالگرایی گفتمانی ،را را برای یک گفتما رادیکاال در
قالب یک حرکت جمعیااجتماعی ک آرامآرام تور اویش را برای جایابی دالهای ریزشکرد و
تیاور میگیترد ،میگشاید  .با انیداد سیاسی گفتما حاک اسات کا روتایفکرا اناداموار،
راهبردهای ه زما مفصلزدایی/مفصلبیدی را در دستورکار اواهید داتت و چ بیا تارایطی
ب مراتب اطیرتر از گشتات را ایجااد کییاد .نبایاد فراماوش کارد کا هی یاک از اندیشامیدا
پیاسااتارگرا ،ازجمل الکالو و موفا  ،دیگار انقالبهاا و جیبشهاای اجتمااعی بییاا کان را
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تروی نمیکیید ،بلک تالش آ ها در راستای عبور از سیاست ب امار سیاسای اسات :ورود با
پیادموکراسی (آقاحیییی .)141 :1999 ،در وضعیتی ک تکلگیری امار سیاسای در میظوماۀ
ملتهای ترقی ،ازجمل ایرا  ،امکا پاشیر نییات ،انتقاالگرایای ،تیهاا را ااروج عادالنا از
ترایط نامطلوب موجود است .این را حل را نباید ب مثاب نیخ پیچیهاا و آموز هاای تجاویزی
حوزۀ جامع تیاسی ب تمار آورد .نخیت اییک  ،انتقالگرایی ،حاکی از وجود فشارهای متاراک
برای تغییر ااآ گون ک در این مقال مطرح تداا است ک انجام آ میتواناد با تاالود تاکیی
گفتمانی میدا بدهد و این باور را تثبیت کید ک با وجود هویت زنانۀ انقاالب ،تاداوم ساروری
گفتمانی امکا پشیر نییت .دوم اییک  ،انتقالگرایی و پشیرش آ  ،دال بار پاشیرش تاریخمیادی
پدیدارتیااتی است ک بیتر را برای آفرییش نوعی دیگر از گفتما فراه میکید .در فقدا امر
سیاسی ،انتقالگرایی ،ضمن تأ کید بر ناکارآمدی گفتما زنانۀ انقالب اسالمی ،آغاوش ااود را
برای آتتی با گفتما روتیفکری دییی میگشاید .سوم اییک  ،میط قدرت/مشاروعیت ،دیار یاا
زود نشا اواهد داد ک در وضعیت ظهور تالود تکیانۀ گفتماا رقیاب (روتایفکری دییای)
ک هز یی ترین راهبرد میتواند انتقالگرایای گفتماانی باتاد .چهاارم اییکا  ،اماروز طیاین ایان
انتقالگرایی در دستگا قضایی کشور ب وضوح قابلمشاهد است .اصالحات آغازتاد در ایان
دستگا از سر تفین نییت ،بلک دستگا قضایی در برابر دراواستهای پاسخداد نشد در گشر
زما  ،حیاس تد و را حل را در انتقالگرایی تدریجی از گفتما حاک ب سوی جشب عیاصار
گفتما رقیب یافت اسات .بیتردیاد ،ایان انتقاالگرایای مایتواناد در آییادۀ نا چیادا دور در
چارچوب اصالحات قوای دیگر نیز ظهور و بروز یابد.
تاید انتقالگرایی و پشیرش آ برای گفتما حاک و همچیین برای گفتما رقیب ،دتاوار
و نپشیرفتیی باتد ،اما بین پشیرش پیامدهای یک انیداد سیاسی جانکا ک فروپاتی گفتمانی را
ب عیوا وضعی ب مراتب دتوارتر از گشتت  ،نوید میدهد و فقر و فقدا امار سیاسای مبتیایبار
ه پشیری دموکراتیک انتقالگرایی ،تاید تیها گز ییۀ قابالاعتمااد بارای عباور از کرانمیادیهای
گفتما حاک و جشب و حل نیبی عیاصر گفتما رقیب باتد.
نتیجهگیری
تالش پژوهش حاضر بر این بود ک ب این پرسش پاسخ دهاد کا «آیاا وضاعیت زناا ایارا را
میتوا در مییر تبدیل تد ب یاک جیابش اجتمااعی ارزیاابی کارد » روناد پیمود تاد در
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تکلگیری میازعۀ دو گفتما بر سر پی میئلۀ عادم الازام حجااب اساالمی ،رفا ممیوعیات
اوانیدگی زنا  ،رف ممیوعیت دوچراا ساواری و موتورساواری زناا در فضااهای عماومی،
حضور زنا در ورزتگا ها برای تماتای ورزش مردا و تغییر قانو ارث نابرابر زنا باا ماردا
ب عیوا اواست های نوین زنا  ،گویای این است ک حرکت زنا در رابط با این پای موضاوع،
ب آستانۀ یک جیابش اجتمااعی نزدیاک مایتاود .تحلیال گفتماا نیاز متافیزیاک حضاور را
برنمیتابد و بار کرانمیادی و تاریخمیادی گفتما هاا مهار تأییاد مایزناد .پیادایش و تکاوین
اواست های نوین زنا  ،ن تیها تالود تکیان است ،بلک ضرورت راهبرد انتقال از وض موجود
ب سوی گفتما های نوین را نوید میدهد.
بررسی و تحلیل روند حرکات جمعای زناا ب ساوی اواسات های ناوین حاوزۀ زناا در
چارچوب ویژگیهای جیبشهای اجتمااعی نشاا داد کا در حرکات زناا  ،هار سا ویژگای
جیبشهای اجتماعی ،یعیی تالش ناراضیا برای آگاهی از دالیل ایجادکییادۀ تارایط موجاود،
سازماندهی در قالب سازما های غیردولتی و نهادهای مدنی ،نهراسید از چالش با حکومات
یا مدافعا وضعیت رن آور ،و حاضر تاد با پردااات هزییا بارای ایان تقابال ،در مراحال
مقدماتی تکلگیری استر ب بیا روتنتر ،اگرچ این س ویژگی در بخاش بزرگای از جامعاۀ
زنا ناراضی وجود ندارد ،اما تیها وجود آ در مقیاس ک نیز بیانگر فاصل گرفتن حرکات زناا
از سطح یک میئلۀ اجتماعی و فراه تد بیتر برای تبدیل تاد با یاک جیابش اجتمااعی
رادیکال استر موضوعی ک میتواند برای همگا دردسرساز و پرهز یی باتد.
با این تحلیل ،در برابر تفییرهای رادیکالتد باید بر دو نکت تأ کید کاردر نخیات اییکا
باید پشیرفت ک در قالب معرفاتتیاسای ضاعی و نااتوا  ،پاسداتات ارزشهاا امکا پاشیر
نییت .با ناکارآمدی سوی های معرفتتیاسی ،اییاک الزم اسات کا با درک پدیدارتایااتی
توج تود .چش انداز پدیدارتیااتی ،نخیتین را حلی است ک وجود فضای سیاسی ب دوگانۀ
انقالب و روتیفکری را پشتنوییی میکید .با اییک این دوگان  ،توسط ایاد ولو های جریاا
روتیفکری گیترش یافت است ،اما «راداد یا رادادهایی» ک بتواند با کیشاگرا میادانی در
قالب روتیفکرا انداموار کمک کید تا آنا زنجیرۀ ها ارزی نیرومیادی را ایجااد کییاد و یاک
جیبش اجتماعی را رق بزنید ،فراه نییت.
دوم اییک در غیاب عبور راحت و آسا از سیاست ب مثاب آوردگا اضداد با امار سیاسای
ب معیای مفاهمۀ قانونمید و ه پشیری سیاسی ،انتقالگرایی گفتمانی ب مثاب پاساخی با تارایط
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نوین میتواند جایگز ین دگرگونیهای رادیکال یک جیبش پرهز ییۀ اجتماعی تاود .انجاام ایان
کااار در چااارچوب صااالحیت مراج ا و مجتهاادا هاار دو گفتمااا اساات ک ا بااا اجتهاااد و
گفتوگوهای انتقادی اویش میتوانید بیتر را برای انتقال از وض موجاود با وضاعیت ناوین
فراه کیید .قیام در برابر این گشودگیها ،ب معیای پشیرش نوعی از تکاوانی باانوا یاا سابک
پوتش جدید بانوا یا صح نهاد بر نوع ااصی از دوچرا ساواری ایشاا نییات ،بلکا باا
ظهور گشودگیهای گفتمانی ،این امکا وجود دارد تاا د هاا جاایگزین راهباردی کا از عما
آموز های دییی برآمد است ،بتواند بر تارک جامع بیشیید :کرانمیدی و تاریخمیدی .بیتوجهی
ب انتقالگرایی و درجا زد  ،ازیکسو میتواند مشاروعیت دیان در پاساخگاویی با مقتضایات
زمان را با بحرا روب رو کید و ازسویدیگر ،را را بارای اواسات های مهارناپاشیر پوپولییاتی و
ورود ب یک جیبش اجتماعی پرهزیی هموار کید.
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«زنا پرد نشین و نخبگا جوتنپوش»« ،زنا موسیقی ایرا از اسطور تا امروز» ازجمل این تولیدات
فرهیگی بودند.
 .2سور حجرات ،آی 13
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