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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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های انقالب اسالمی و نواندیشی دینی: تعارض میان هویت زنانۀ گفتمان
 مسئله یا جنبش اجتماعی؟

، «نواندیشای دییای»یاا  از میانۀ دهۀ دوم نظام جمهوری اسالمی، ظهور بخشی از جر
هویت زنانۀ جدیدی را در برابر هویت زنانۀ گفتما  انقالب ایجاد کرد. باا گشتات سا  

های بیدی هویت ناوین زنانا ، اواسات های این جریا  در راستای مفصلده  از تالش
هاایی در برابار هویات زناناۀ جدیدی در میا  زنا  تکل گرفت ک  سبب ایجاد چالش

با توج  ب  »تد. پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ این پرسش است ک  گفتما  انقالب 
تاوا  در میایر های ناوین آناا  را میها، آیا وضعیت زنا  ایرا  و اواسات این دگرگونی

گیاری از ایان مقالا  ابتادا باا بهر « تبدیل تد  ب  یک جیبش اجتماعی ارزیاابی کارد 
هاای انقاالب اساالمی و اناۀ گفتما رویکرد گفتمانی الکال و موف ، تعارض هویت زن

نواندیشی دییی را تحلیل کرد  است. سپس، در تعاع تحلیل گفتمانی تالش کرد  است 
های نوین باود  و از کیید  در پیدایش گفتما ، عیصر تعیین«زمانمیدی»تا نشا  دهد ک  

 تاکیان ، بییااد گفتماا  حااک  راهای جدید تالود دل همین مالحظ  است ک  هویت
دهید. مقالۀ حاضر برپایۀ های نوین گفتمانی را نوید میآرام سوی چالش کشید  و آرامب 

های انقالب اسالمی و نواندیشی دییی زمانمیدی گفتمانی، تعارض هویت زنانۀ گفتما 
دهاد کا  کید و پیشایهاد میرا در مییر تبدیل تد  ب  یک جیبش اجتماعی ارزیابی می

عیوا  های نوآوران  در حوزۀ دییای زناناۀ جامعا  را با دگرگونی حافظا  گفتما  انقالب،
گرایی رسامیت تایاات  و انتقاالیک گفتما  رقیب برای هویت زنانۀ گفتما  انقالب ب 

ک  مثاب  پاسخی ب  ترایط نوین درنظر داتت  باتد: جیبش اجتماعی. چیا گفتمانی را ب 
عیار در برابر گفتما  رقیب نییات، بلکا  امگرایی، سر فرود آورد  تماواهد آمد، انتقال

ها و راهبردهای بدیل دییای اسات. عالمانا  اساتر زیارا حلفرااوانی عالمان  برای را 
هاا عیوا  یک راهبرد تحلیلی بار تاریخمیادی و ماوقتی باود  گفتما تحلیل گفتما ، ب 

ا ، ازجملا  گرایی، پاسخی ب  تاریخمیادی و زمانمیادی هار گفتماداللت دارد. انتقال
گفتما  هویت زناناۀ انقاالب اساالمی اسات کا  در آ ، گفتماا  حااک ، ااود را باا 
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 مقدمه

ای انتقاادی در  اندیشا  هاای دگرگونیدوم استقرار نظاام جمهاوری اساالمی،  ۀهای ده در نخیتین سال
این نگا  انتقادی معرفای  ۀعیوا  نمایید اود را ب « نواندیشی دییی»وا  ایرا  ظهور و جریانی با عی ۀجامع

 های مرباو  با  عرصا  ۀثر بر هماؤرا تیها قید م« عدم قطعیت احکام اجتماعی اسالم»کرد. این جریا  
 .چالش کشید ب گفتما  انقالب اسالمی را  ۀزنان هژمونی هویت ،اساس هویت زنان  دانیت و براین

در درک زناا  از  دگرگاونی ۀتادری  زمییا اندیش  با  ۀاندیشا  دییی در حوزهای نو فعالیت
تغییار در براای از میاا ل  زنا  برای های دراواستگیری  تکل ،و در پی آ  اود ۀهویت زنان

، رفا  حجااب ااتیااریهمچاو   هایی اواسات . اجتماعی و قوانین اساالمی را در پای داتات
 یزناا  در فضااها ریو موتورساوا یساوار دوچراا  زنا ، رف  ممیوعیت ممیوعیت اوانیدگی

بارای عادم ا    تعیین تارایط مردا ، شرزو یتماتا یبرا ها زنا  در ورزتگا  حضور ،یعموم
 ت ا   همیار بارای ااروج ز  از کشاور،رقاانو  ضارو رتید ، لغاو داترا  پدر برای ازدواج

گفتماا   ۀدر برابر هویات زنانارا  ای د یچیهای پ چالش قصاص، و زنا  و مردا  در ارث یبرابر
 در متن جامع  تد. پرتماریهای  ها و تکاف تیش رظهو سببو ایجاد کرد ی اسالم انقالب
 از هویات یجدید تظهور روای ی،، وابیتگا  ب  گفتما  انقالب اسالمها دگرگونیبرابر این  رد

از  ،و میا ل ناوین زناا  ها واست ا با نادید  انگاتتن ،دندکرایرا  را نپشیرفتید و تالش  ۀزنان  در جامع
پاشیرش  رغبتای در تصالب تارایط موجاود و بای ۀنتیجا یاد. درکیگفتما  انقالب دفاع  ۀهویت زنان

بلکا  سابب  ،حال نشاد هویت زنان  ۀتیها میا ل موردمیازع پشیری سیاسی، ن  و ه  دیگری، مفاهم 
 ،زناا  ۀ ل موردمیازعا  در حاوزهای ایجادتد  بر محور میا ها و تکاف تیش ،د تا با گشتت زما ت

 آمیز اجتماعی در جامع  تکل گیرد. فضای تعارضنوعی د و تودر متن جامع  تقویت 

این است  ،تود یک  مطرح م پرسشیترین  گفتمانی، مه  لآمیز تقاب در این فضای تعارض
  یاک تاوا  در میایر تبادیل تاد  با مینوین آنا  را  های اواست و آیا وضعیت زنا  ایرا  »ک  

چیانچا   « اجتمااعی اسات ۀلئدر سطح یاک میا تیهایا اییک   ،کرد ارزیابی جیبش اجتماعی
ایجادتاد  در هویات  یقرار باتد ک  بی اینگویای  ،بررسی و تحلیل روند حرکت جمعی زنا 

ضامن  این امار ،در حرکت استاجتماعی  گیری یک جیبش سوی تکل و ب  سمت ،جامع  ۀزنان
 یامییتا ا سیاسی های آسایبباا  تواند موجودیت جمعی جامعا  را می ،ا وهای فرا تحمیل هزیی 

این امر  ،اجتماعی باتد ۀلئدر سطح یک می تیها ،وضعیت زنا چیانچ   ،درمقابل د.کی رو روب 
تزلازل و نواندیشی دییی، انقالب اسالمی و  وابیتگا  ب  هردو گفتما نظر  ب بیانگر آ  است ک  
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 گفتمانی است. در فضای بین تدنی ای اصالح یئل م ،قراری هویت زنان  بی
 ،از بحا  کوتاا  نظاری، نخیات پاس پرساش،در مییر دستیابی ب  پاسخ این این مقال  

بح  اواهد کرد. در  نواندیشی دیییهای انقالب اسالمی و  گفتما  ۀهویت زنان تعارض بارۀدر
نواندیشای دییای تماانی فضاای گف و ناوین های مییر اواسات در  حرکت جمعی زنا  ،دومگام 

 نواندیشای دییایپاسخی ب  گفتما  عیوا   ب  ،گرایی پادگفتما  انتقال ،تود و در پایا  می واکاوی
 .بررسی اواهد تد

جریاا  نواندیشای دییای و انقاالب اساالمی در  ۀهویات زنانا ۀتحلیل میازع ،درمجموع
زای  تایش اواساتۀ  پایباا توجا  با   ،اجتمااعی ۀلئچارچوب دو مفهوم جیبش اجتماعی و می

سااواری و  ، رفاا  ممیوعیاات اوانیاادگی زنااا ، رفاا  ممیوعیاات دوچرااا یحجاااب ااتیااار
ش زور یبارای تماتاا هاا تاگا زعماومی، حضاور زناا  در ور یزنا  در فضاها یموتورسوار

کیو  تااکا   اساتاین پاژوهش  ۀانراز ابعاد نوآوتغییر قانو  ارث نابرابر زنا  با مردا ، و  ، مردا
 است. پژوهشگرا  نبود موردتوج   ،پژوهش ۀلئ  میعیوا ب 

 پژوهش ۀنیشیپ .1

در  یتیعادالت جییا گاشاری یمش های اط ها و روایت گفتما » ۀ( در مقال1400)ی سلیمی و کاظم
 یاد ااطیدر فرا آتفتگیجاد یل ایدال، «ها مشی ها و اط تکثر برنام  های تو جه واکاوی علل رایرا 

نشاا   پاژوهش. نتاای  ایان اند را بررسی کرد ر یاا ۀرا  در دو دهیر اد یتیعدالت جیی یگشار یمش
 یهای انقالب اساالمی و نواندیشا گفتما  یابی متأثر از قدرت ،میا ل یا اربیت دور کاست ک   داد 

ثار و متعاارض در کمت یسبب اتخا  رویکردها ،زنا  ی  بر فضاکحا یلصدو گفتما  ا عیوا  دییی ب 
 در سطح جامع  تد  است.اردتر  های درگیری یگیر تکل و یتیبح  عدالت جیی
یاد ر یآ یهاا یزنا  و دگرگون» ای با عیوا  ( در مقال 1398) و حیدری دارانی طاهری دمی 

شا  ک ،پژوهانا  یاد یآ ای گونا  ب  «یاد یاز آ 1370  داترا  متولد ده یر  هییبر تصاو یلیتحل
پاژوهش   ینتااند.  هدف قرار داد  راهن داترا  ید  در  یآ ریتصاو ۀدهید لکت یها تیروا ال ک

 یاز زنادگ رگاش( 2 یرجیرات تادرییاو تغ کوچک یها گام( 1: تیروا ال ک 8 ۀدهید ا شنها  آ 
 یااواه ساه ( 6 ربهشات وطان( 5 رمن رنگ( 4 رید یآ یب عاجتما( 3 رمدر  یب  زندگ یسیت

 یها افت یتوندگا  است.  هن مصاحب   ید  دریاز آ، مادر ش ی.هم 8 رتیجیی یب ۀدییآ( 7 رزنان 
تصاویر آیید  در  هن داتارا  ایرانای بایش از آنکا  با  گفتماا    ک است اینگویای  ،ن مقال یا
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 ب  گفتما  نواندیشی دییی نزدیک است. ،نزدیک باتد انقالب اسالمی
روتای   ا معرفتی یهاا چاارچوب» ای با عیاوا  ( در مقال 1397) وثوق و داوودی حاجی

محمد  یها اندیش  رب کیدأبا ت ،«اسالمی در نگرش ب  حقوق سیاسی و اجتماعی زنا  یدیشنوان
زناا  در  یا  حقاوقو جایگا ،هویت سیما، چگونگی بازتاب ،دیورک و محین ییتربد تمجته

  کا داد  اساتنشاا   پاژوهشایان  . نتاای اناد را واکاوی کرد  نواندیشی اسالمی یفکری مبان
عقالنیت، عدالت، اااالق،  ۀی با اوانشی نوین از نصوص دییی برپایاسالم ینواندیش رویکرد

ک  از کرامت و تاأ   کید را ترسی  می یلمان، ز  میرالگومحو یهاد، و نگرش اجتیخمیدیتار
 ها براوردار است. ی و اجتماعی برابر با آ کفو مردا ، و نیز حقوق سیاس ه انیانی 

ثر بار ؤفرهیگای ما ا هاای فکری بررسی جریا » وا ای با عی ( در مقال 1393) یباقری و سلیم
ی فرهیگا ا یهای فکر هریک از جریا  ۀرابط ،«حقوقی زنا  در ایرا  پس از انقالب اسالمی مطالبات

کا  در  دهاد مینشاا   پژوهش. نتای  این اند تبیین کرد با حقوق زنا  را ایرا  پس از انقالب اسالمی 
داناد و رویکارد  حا  مای ک  حقاوق اساالمی را با « دییی» ردرویکگیری  موض ، نظام اسالمی ایرا 

 ساببتا ، ینرسایت و مد در برابار ،داناد اساس تبعیض در حقوق را دییی بود  آ  مای ک « غیردییی»
 دگرگاونیهاا در برابار  جریاا  و عملکارد هریاک از ایان اارد اسات تاد   ییها جریا  ایجاد ارد 

 حقوقی زنا  بود  است. های اواست  ۀددهی جامع ، تکل یاعتقاد ۀاجتماعی و زمیی
 گرا اصول جریا  یها دیدگا  تطبیقی بررسی» ۀ( در مقال1391) یعابدی اردکانی و عظیم

ب  (« 1376-1384ایرا  )ی اسالمی جمهور در  زنا ی مشارکت سیاس ب  نیبت طلب اصالح و
جریاا  »گارا و  لجریاا  اصاو یاا« فقااهتی یگارا جریا  اسالم» یها دیدگا ای  ی مقایی بررس

کت سیاسی رمشا ۀویژ  مقول ب  ،حقوق زنا  میئلۀدربارۀ طلب  یا جریا  اصالح «ینواندیش دیی
، سابب جریا  دو این متفاوت دییی و یفکر ی  ک  مبانیفرض اند. این مقال  با این پرداات  ،ها آ 

دییای برداتات  و یفکر ، مبانیاست حقوق زنا  تد  میئلۀدربارۀ  ها آ  ناهمگو گیری  موض 
 را تشریح کرد  است. یادتد  جریا  دو

وضعیت پوتش زنا   های دگرگونی ،«زنا  و سیاست در ایرا »کتاب  ( در2007صدقی )
از  وی اسات. بررسای کارد های انقالب تا امروز  از نخیتین سال را اسالمی یدر نظام جمهور

گیاری و  عطفای در تاکل ۀا  نقطاعیو ب  ،1997در سال در ایرا   طلبا  اصالح ت رسید رقد ب 
تفکر حاک    زنا  مخال  گوید، یاد کرد  و میسکوالریی   اندیشۀهای طرفدار  گرو  ییاب قدرت

بر این  ،دقیص را مطرح کیید. شا های اواست تید یاین دولت توان ۀدر سای یاسالمی در جمهور



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
87 

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

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

هاا و  یریاگ سخت آیید ، در ،اسالمی جمهوریک  دهد  نشا  می ها دگرگونی  روند نظر است ک 
 .زنا  را تعدیل اواهد کرد دربارۀاود  قوانین

هاا و  چاالش :ز  ۀلئمیهای دییی و  یتیمدرن» ای با عیوا  ( در مقال 2002) میرحیییی
دییای انقاالب  اندیشامیدا هاای  در دیادگا  تاد  انجام دگرگونی، با اتار  ب  سیر «ها پیچیدگی
عیاوا   جریاا  نواندیشای دییای با  ای انقالب تااکیو ، ظهاورابتد ز  از ۀلئمی دربارۀاسالمی 

داناد. وی  می ها دگرگونی ایجاد این برثر ؤترین عوامل م از مه یکی  را دییی ۀای از مدرنیت تاا 
ثابت برای کیش اجتماعی  ۀبا برنام یا نقش  یدارااسالم را جریانی ک   عیوا  دییی را ب  ینواندیش

 هاای درگیریدارای  ،دارد یهای غیرماشهب دیدگا   ای برای عمل ب تاز  شا  و تمایلنو  داند نمی
دانیات  اسات. در پایاا  « میا ل زنا » ۀاز انقالب اسالمی در حوز برآمد  های اندیش جدی با 
 ریمشاکلی در برابار نظاام جمهاو« میا ل زناا » ی،ک  در ترایط کیون کید تأکید مینوییید  

 وجو کرد. دییی جیت یحل را  ،آ باییت برای  اسالمی است ک  می
هاای  پژوهش آیاد کا  بیشاتر چیین برمیهای یادتد   پژوهشیاق تمام س از رفت ، ه  روی

ثیر أتانااظر بار  ،های اایر انجام تد  است حتی مطالعاتی ک  در سال ،این حوز  تد  در انجام
ناوین  های اواست و  ایرا  وضعیت زنا اما تحلیل  رمیا ل زنا  استدییی بر  ینواندیش گفتما 

دییی این حاوز  ایجااد نکارد   و عالما  پژوهشگرا ای برای  دغدغ  ،اایر ۀدو ده طولدر آنا  
 .کیدزنا  ایجاد  ۀبرای جامع ای و عییی نتای  ملموس باییت بتواند می ای ک  دغدغ  راست

 ی پژوهشنظر بچور چا .2

 یا ک  برای فه  هویت زنانا  در دو گفتماا مع این ب  ردارد ل ئرویکردی تحلیلی ب  می ،مقال  این
. کارد  اسات تحلیل گفتما  استفاد روش از  ،ایرا  ۀدر جامع نواندیشی دیییانقالب اسالمی و 

ویژگی گفتما  . انجام تد  استو موف   وتحلیل گفتما  الکال ۀنظری بمقال  در چارچو  تحلیل
 ۀهما ،عماومی کا  از طریا  آ  ۀیک نظریا عیوا  ها گفتما  را ب  موف  این است ک  آ  و والکال
: 1،2016)توماسان اناد  مطرح کارد است،درک  قابل ،و سیاست ،زبا ، روا  ،  های جامع  جیب 
ۀ بلکا  هار امار و پدیاد تاود، مین ی محادودزباان یهاا با  گازار  گفتما  ،ها آ  نظر ب . (163
 ،2مهار و طباطباایی فااطمی )دبیری دتوگفتمانی تبدیل  ۀممکن است ب  یک پدید ای زبانیغیر

                                                             

1. Thomassen 

2. Dabirimehr, Tabatabai Fatemi 
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 یاک موجاود بیات  نییات و ی،های  گفتماان بر این نظرند کا الکالو و موف  . (1286: 2014
بلکا  هویات هرچیاز  ،خشدبهویت ب معیا و ،ها پدید  ۀد ک  ب  بقیرندا وجود یچیز بییادیی  هی 

دیگر همگر ک  با دی یها ای از هویت در تبک  تیهاو  رهای دیگ با گفتما  از طری  تماس هموار 
هر عمل و  تر، بیا  روتن ب  .(6: 1،2002)یورگیین و فیلیپس آید میپدید  ،اند بیدی تد  مفصل
فها   زماانی قابال ،هاا د یو پد ،باتد و اعمال، گفتار یباید گفتمان ،معیادار تد  یای برا پدید 

 (.16: 1379 )تاجیک، قرار بگیرند یااص یتوند ک  در چارچوب گفتمان می
هاا از موضاوع زماا  و  اثرپشیری آ  ،های مه  تحلیل گفتما  الکالو و موف  کی از جیب ی

 ینماا تماام ۀرا در آییا یهیت ک  کرد تالش ،مارتین هایدگر است. هایدگر ۀمورداتار یزمانمید
متافیزیک حضاور  از پسو  پیشهای  بود ک  او ساحت یاین زمانمید  . از دلمشاهد  کیدزما  

از  ساپسو  ،را جاایگزین آ  کارد دازاین نخیت، ی،دکارت ۀرد و با پس راند  سوژک یرا تیاسای
از  ،دازایان رکرد رونمایی «تا آنجا ک  من نییت  ،من هیت »با عبارت  یو زمانمید یتاریخمید

 دارد «مار »رسید  است و از حضور رو ب   «حضور»آلود در گشر زما  ب   ابهام یها دل آغازگا 
است ک  ب  تحلیال گفتماا  ها  ریازش  یهایدگر یتکی تالود   این (.44 :1399 )آقاحیییی،
و ها  و البتا  آزاد تاد  ساوژ  یباود  و زمانمیاد قاتوموفا  نیاز با  م و الکاالو و داتت  است

: 1999 ،2)تورفییاگ اناد ی و نظار داد أر ،ها از یک گفتما  با  گفتماا  بعادی بیدی آ  مفصل
ک  البت  ریش  در سیت  گفتمانی از تحلیل گیری الهام باتا  ای   کرد مقال  نیز تالش . در این(149

 ،انقاالب اساالمی ۀزنان  گفتما ۀتد یروند طبیع ک   ینشا  ده ،هایدگری دارد یپدیدارتیاات
 ۀزنانا نماایش گشاتات  اسات. اگار روزی گفتماا  را با  ااود «خمیدان  و زمانمیدان یتار بعد»

ک یاای ،بود  اسات ربراوردا یاز آتکارگ ،بعد ن  بود  و اینزنا های اواست گوی  پاسخ ،انقالب
رفتا  و تاکل و تامایل  گاا  نها آرام با   آرام ،تیادهد ک  این هو های نوین نشا  می یگشودگ

 قالب انتظارات و توقعات نوین سر برآورد  است. در ینویی

 پژوهش روش. 3

تحلیال  مقالاۀ حاضار، یاصال ک  هدف روش کیفی استفاد  کرد  است. ازآنجا از ،پژوهش این
 ۀدر جامعا نواندیشای دییایدو گفتما  انقالب اساالمی و  ۀهویت زنان ۀت زنا  در میازعیوضع

                                                             

1. Jorgensen & Phillips  
2. Torfing 
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تایاور  یهاا دال ،و موفا  واز روش تحلیل گفتما  الکاال یگیر نگارند  ابتدا با بهر  ،ایرا  است
گاا  باا  رد  اسات. آ کا را تحلیال دییای نواندیشیزنان  در دو گفتما  انقالب اسالمی و  هویت
اوانیدگی  تی، ممیوعحجاب اسالمی الزام ۀلئدو گفتما  بر سر پی  می ۀمیازع یمفهوم تحلیل

حضاور  عماومی، ممیوعیات یزنا  در فضاها ریسوارو موتو یسوار دوچرا  تیممیوع زنا ،
ند حرکت رو ،زنا  با مردا  ارث نابرابر قانو و  مردا ، ورزش یتماتا یبرا ها زنا  در ورزتگا 
 است. ارزیابی کرد « جیبش اجتماعی» مفهومدر چارچوب وضعیت زنا  را 

دو گفتما   ۀهویت زنانهای  تعارض بررسی ۀها در مرحل داد  یآورگرد یبرا ،این پژوهش
از میااب  موجاود کا   ،باا اساتفاد  از روش تحلیال گفتماا  نواندیشی دییایانقالب اسالمی و 

نظارا   تد  توسط اندیشمیدا  و صاحب های ارا   یو سخیران ،ها اب، کتها  متن مقال دربردارندۀ
دو گفتماا   ۀبعد ک  تحلیل میا ل موردمیازع ۀمرحل در کرد  است. استفاد  ،هر دو گفتما  بود

عیاوا  یکای از میااب   دو گفتماا  نیاز با  وابیتگا  با  کردلعم و ررفتاب   گفتار بر افزو  ،است
 است. تد ها توج   داد  گردآوری
الازام موردبررسای ) ۀلئگفتمانی بر سار پای  میا ۀمیازع تحلیل مفهومی، روند ۀمرحل در

در  زناا  یسواری و موتورسوار اوانیدگی زنا ، ممیوعیت دوچرا  ، ممیوعیتحجاب اسالمی
 ورزش ماردا ، قاانو  ارث یتماتا یبرا ها حضور زنا  در ورزتگا  فضای عمومی، ممیوعیت

با  مفااهیمی مانیاد  توج و با اجتماعی  جیبشمفهوم  ینظر چارچوب ( درا نابرابر زنا  با مرد
 است. تد بررسی  یگرای و انتقال ،، فضای گفتمانییسیاس سیاست، امر

معاانی گونااگونی  ،«جیابش اجتمااعی»و  «اجتمااعی ۀلئمی»اییک  از مفاهی   توج  ب  با
ناامطلوبی  وضاعیت ،«اجتمااعیل  ئمی»نگارند  از  رمیظو ،این پژوهش در ،تود می برداتت

احیااس  ،تیایان وضاع درافاراد د و رگشا ثیر میأتعداد زیادی از افراد یک جامع  ت است ک  بر
 ی،اجتمااع ۀلئاز میار میظاو تر، بیا  روتن ب  ررا تغییر داد بنامطلو توا  ترایط کیید ک  می می

دوم  رآور اسات رنا  ناامطلوب و ی: نخیت اییک  برای گروهدارداست ک  س  ویژگی  یتیوضع
ا  یکا  ناراضااییساوم  ربرناد از افراد از این ترایط رنا  مای یتعداد زیاد عمومی است و اییک 

 ،1)سوساما  تاوا  تارایط را تغییار داد هاا نییات و مای تقدیر آ  ،ن رن یاک  کیید  احیاس می
1964 :215). 

                                                             

1. Sussman 
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یاک یاا چیاد  ییکا بار ا افازو   ،نیز وضعیتی است ک  در آ  «یاجتماع جیبش»از ر میظو
برای بهباود یاا تغییار ک  اند  برند، افراد آماد  آ  رن  می از ای ک  عد د راجتماعی وجود دا ۀلئمی
گا   بروز چیین ترایطیعلل اصلی  از ،آور رن  وضعیت این ها  اود را از طری  سازما  توند وآ

از چالش با مادافعا   شا های اواست  سازما  دهید و برای دستیابی ب  یهای غیرحکومت و تبک 
حاضارند بارای  افاراد ،«جیابش اجتمااعی»در  تر، بیا  روتان ب  رآور نهراسید آ  وضعیت رن 

 (.43: 1385 پور، )جال ی بپردازندهزیی   ،اهداف اود تحق 
مثابا  سااحت  با ها  تضادها و تعارض وجود ،پیامدر  یمباح  پدیدارتیاات امروز  در

مانیاد اندیشامیدا  ، موف  است. الکالو و اضداد آوردگا ، ستایپشیرفت  تد  است. س ،سیاست
سیاسای هاای  انقاالب و جیبشهای  نظری نیبتی با  ،ازجمل  میشل فوکو ،پیامدر  عصردیگر 

 لمتن تحلیا دگا  اضداد را دررمثاب  آو ب  سیاستحدود و مرزهای  ،دلیل همین ب و    ندارندرمد
یاک جیابش  درنتیجا ،اضاداد و ر پراط رهایی از کمید یاند و برا کرد  اویش تعیین گفتمانی

ر کارد  یپاش ر کمعیای مشا ب  ی،سیاس امر ،آنا دیدگا   اند. از د یسیاسی را پیش کش رادیکال، امر
 گفتماا  ۀک  دوگانار بپشیری  اگ .(145: 1399 )آقاحیییی، سیاسی است آمیز فضای اصومت

معیاای  با  ،امر سیاسی کید، داللت می تبر ساحت سیاس ،دییی یو روتیفکر یاسالم انقالب
بتاوا   تاا تااید انگیاز جدیاد اسات میاقش  های سر موضوع گو و مشاکر  برو گفت یجد تروع

 و انقالب ترجیح داد. ،را بر جیبش، ایزش اصالح و امر سیاسی
 ،نااواسات ای  گونا  ب تواناد  مای دییای یشینواند و گیترش گفتما  رظهو یک یاتوج  ب   اب

عیاوا   با  ،گفتمانی یگرای این مقال  بر انتقال ،دکیب  یک جیبش اجتماعی را تحمیل  دوور ۀهزیی
پرهیاز  یاجتماع ۀییو پرهز یک جیبش ویرانگر معیا ک  از ینا  بکیدر  کید میأت ،میان  حل یک را 

 (.138 :1399)آقاحیییی،  تود

 یینهای انقالب اسالمی و نواندیشی د گفتمان ۀتعارض هویت زنان .4

هاای  تاد  در چاارچوب گفتماا  تعری  ۀهویت زنان سال اایر ایرا ، یکصد های دگرگونیدر 
ایارا  را  ۀو نواندیشای دییای، وضاعیت زناا  در جامعا ،انقاالب اساالمی مدر ، تب  گوناگو 

حقاوقی، اجتمااعی، اقتصاادی،  هاای دگرگونیدستخوش تغییر کارد  اسات.  ای بییادین گون  ب 
در چارچوب گفتما  هژمو  جامع  ی گاه ،اند زنا  در معرض آ  بود  ک  ای یو سیاس ،فرهیگی

رقیاب در برابار گفتماا   زنا  در چارچوب یک گفتماا  اواستۀعیوا   ب  نیز قرار داتت  و گاهی
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 مطرح تد  است. ،هژمو 
در  ،هاایی از زماا  زنا  و حرکت جمعی آنا  در برها  وضعیت ،ها دگرگونیمییر این  در

 یترایط زنا  را ترایط ناامطلوب ،جامع  از افراد یو تعداد زیاد بود اجتماعی ۀ لئیمک ی سطح
ساااتار موجاود  بچاارچو ررا د باین تارایط ناامطلو توانید اند ک  می د کردانیت  و احیاس 

 ۀلئساطح یاک میا فراتر از ،آنا ی ت زنا  و حرکت جمعیوضع نیز هایی دور  در ید.کیاصالح 
بارای  تاالش ضامن، حرکت کارد  و افاراد اجتماعی گیری یک جیبش لتکسوی  ب  ی،اجتماع
ااود را از طریا   کوتاید اند، می گرفت قرار  ک  در آ  یآور ت رن یوضع یاصلدالیل  از آگاهی

حاضار  شاا های دستیابی ب  اواست  یو برادهی کیید  سازما  ی،غیرحکومت یها ها و تبک  نهاد
 اند. آور نیز تد  رن  تا مدافعا  وضعیبا حکومت ی پرداات هزیی  و چالش ب 

نوین زناا  در های  در آ ، اواست  است ک  ای زمانی مقاط  ، یکی ازاایرۀ سال سی ا ردو
عیوا  یک گفتما  رقیب در برابر گفتماا  هژماو  انقاالب  ب  ،دییی ینواندیش چارچوب گفتما 

همارا  داتات   امعا  را با ج در ماتن پرتمارهای  ها و تکاف تیش رتد  و ظهو مطرح ،اسالمی
 ها. و تاریخمیدی گفتما  یزمانمید است:

« یدار حفا  عفات و دیان» یمحور دال مرکز گفتما  انقالب اسالمی ک  بر ۀزنان هویت
رعایت قاوانین و قواعاد اساالمی،  ک  ضمناست زنی دانیت   را  ز  میلما د  وتبیدی  مفصل
باا  ی،اساالم ینظاام جمهاور دوم ۀدر آغااز دها اجتماع دارد، در ای کیید  ثر و تعیینؤم رحضو

 هاای دگرگونی ایان ۀکشاید  تاد. نماییاد چاالش با  ،ای انتقاادی اندیشا  هاای دگرگونی رظهو
 اسات. در «نواندیشی دییای» عیوا با  ،دییی یروتیفکر های جریا یکی از ، یانتقاد یا اندیش 
تیهاا قیاد « اجتماعی اساالم ت احکامیعدم قطع» ،تد  توسط نواندیشا  دییی مطرح های بح 

 میا ل زنا  است. ۀدر حوزتد   مطرحمباح   ۀهم ثر برؤم
با   توجا  ،زناا  برآمدناد کا  در آ  ینوین برای فقهۀ درصدد ارا  شا ینواند، اساس براین
د. تفااوت نواندیشاا  تاو در احکام زناا  می بییادییی تغییرات سبب ،زندگی معاصر مقتضیات

مشاکالت زناا  از  بر این نظرند کا ها  ها ب  دین است. آ  آ « نگرش ۀتیو»در  ،با دیگرا  دییی
 یرگاشاریثأطریا  ت ب  ایان هادف را از دییی حل اواهد تد و دستیابی  اجتهاد در مبانی طری 

تاوا   می، یگردآور ۀمرحل رد دانید. پشیر می امکا « یداور»و « ریگردآو» ۀدر دو مرحلی علم
 باراین، ر افزو داتات یجدیاد یهاا با یاسات، میاا ل زناا ۀ درباار موجود و احادی ها   از آی

هاا  از آ  ای موقعیت اااص دانیات و حکا  کلای یک ویژۀ تیها توا  را می احادی  از یارییب
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آیید  های استدالل فقهی در فرض صورت پیش داوری، زما  و مکا  ب  ۀدر مرحل نکرد. جاستخرا
بخش  ،نظر نواندیشا  دییی ب گشارند. درمجموع  یجا  ب ییثیر بییادیأت ،و در استیبا  احکام فق 

رو،  ازاین رفرهیگ زما  نزول وحی است بازتابزنا  در متو  دییی،  های مربو  ب  بح  ۀعمد
(. در پای 37-38: 1378 تباار، )علاوی تغییر یابد ،باییت متیاسب با ترایط کیونی جوام  می

ک  باا ادبیااتی است و فیل  تولید تد   ،، رما ، قص تاکیو  صدها کتاب، مقال  ،این اندیش  نشر
ناوییی را  یو باشر پدیدارتایاات تاخ  زد  ز  و مارد را ۀمیاسابات گشتات ۀهم ،اندیشان  نیبی
 .(1)دیافکی درمی

تغییار در تفکارات ماردم را  ۀتدری  زمییا ب  ،اندیش  ۀهای نواندیشا  دییی در حوز فعالیت
 تر، بیا  روتان ب  رعیوا  ترایطی نامطلوب تعری  تد ب  ،نا ز ۀد و ترایط موجود حوزکرفراه  

گفتماا  انقاالب اساالمی، هویات  ۀزنانا د با واساازی هویاتکردییی تالش  جریا  نواندیشی
د. کیابیادی  مفصال« عادم قطعیات احکاام اجتمااعی اساالم» یمحاور دال مرکاز ای بر زنان 
ازجملا  تغییار قاانو  حجااب  نااگو ،گوهای  تغییرات در قوانین حوز  دراواست ،اساس براین

و  یساوار زنا ، رف  ممیوعیت دوچراا ی ، رف  ممیوعیت اوانیدگیاجباری ب  حجاب ااتیار
هاا بارای  ، رفا  ممیوعیات حضاور زناا  در ورزتاگا یعماوم زنا  در فضاهای یموتورسوار

 .تدمطرح  ،دیگر اواستۀها  و د  ،قانو  ارث نابرابر زنا  با مردا  ورزش مردا ، تغییر یتماتا
زناا  و  ۀناوین حاوز های اواست گفتما  انقالب اسالمی در برابر  مقاومت وابیتگا  ب  با

هاای  دنظر ااود بارای مفااهی  و دالرماو تثبیت معانی در راستایدییی  یجریا  نواندیش تالش
با  د. میتدر متن جامع  ایجاد  پرتماریهای  ها و تکاف این گفتما ، تیش ۀهویت زنان تیاور

ها دیاد کا  هار گفتماانی پاس از  تعجل گفتما یم دولت در توا  می ها را و تکافها  تیش این
 ناوین و سارۀ های تاریخمیدانا گشودگی ۀتکیان تد ، طع  تالود  یعیو طب یدورانی از سرور
 .(130: 1،1999)تورفییگ کید های جدید را تجرب  می برآورد  گفتما 

اگرچا  در ابتادا  ،ناوین های اواسات چاارچوب  زنا  و حرکت جمعای آناا  در وضعیت
 ،دیتیادان ای اجتماعی بود و تعداد زیادی از افرادی ک  ترایط زنا  را ترایط نامطلوبی می ل ئمی

، اماا کییادساااتار موجاود اصاالح  توانید این ترایط را در چاارچوب بودند ک  می نظربر این 
 ،های گشتات  سال ولنوین زنا  در ط های ست اواتد  در راستای دستیابی ب   انجام یها فعالیت

                                                             

1. Torfing 
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اجتمااعی فراتار  ۀلئمیایاک زنا  و حرکت جمعی آنا  از ساطح  است ک  وضعیت اینگویای 
آرام با   آرام ،د. درک اییکا  چارا جامعا تو های یک جیبش اجتماعی نزدیک می رفت  و ب  ویژگی

نییت. الکاالو و  دتوار ، تحلیل گفتما لحاظ ب  ک  دست ،تود می کن نزدیک بییا  یک جیبش
د و یارا کرانم بییاد و آ  مای اش ن را هموار  در نیبت با هیاتییاز هایدگر ک  دازا یبا پیرو  موف

 کرانمیاد و تاریخمیاد هیاتید نیازهاا  گفتما  بار ایان نظرناد کا  ،کشد می تصویر پشیر ب  ا یپا
 اردداهمیت  ،ین مقال هاست ک  در ا گفتما  یهمین وج  تاریخمید (.44 :1399، )آقاحیییی

گرایای  بتاوا  از انتقاال این،بار افزو  ود وظهور گفتما  روتیفکری دییی توجی  ت ،تا در پرتو آ 
میطا   سر فرود آورد  در برابارگرایی و  انتقال ،بیابراین رگفتمانی در غیاب امر سیاسی دفاع کرد

رهاایی از درغلطیاد  با    مید بتیها ا ،بلک  در غیاب امر سیاسی ،نییت تجویزگرایی اثباتی، آ 
 حاصل است. یک جیبش اجتماعی بی

 یهای انقالب اسالمی و نواندیشی دین گفتمان ۀهای شناور هویت زنان . دال5

گزار را با  میادا  رکاا  ترین عاملی است کا  فااعال  مه  ی،هویت فقر و موف ، والکال ۀاندیش در
در  جریاا  اسات. یابی در میا  نقص و هویت یم بازی دا   یکرهموا رو، ر ازاینکشد می تقابل

ساازی و تولیاد  کید با اید ولوژی تالش می یسیاسی، هر گفتمان یها ها و کشمکش میدا  تقابل
بر دیگری یاا  ،موقتای  گون  ب هرچید  ،و معیای اود را برطرف کرد نقص هویتی اود را  ،معیا
تقابل دو گفتما  انقالب  . در(208-201: 2002، 1)گلییوس و استاوراکاکیسدهدبرتری  ،غیر

انقالب در جایگاا  گفتماا  هژماو  قارار دارد و گفتماا   و نواندیشی دییی نیز گفتما  اسالمی
 ر گفتماا هاای مطارح د سازی و تولید معیا برای دال یکید با اید ولوژ نواندیشی دییی تالش می

ناوین در  ایان معاانی یاۀپاو ب  ساات جهاا  اجتمااعی بر کیدایجاد  یجدید انقالب، هویت
 ۀهای تیاور هویت زنانا ترین دال از مه  دو مورد ادام . در دییی بپردازد ینواندیشقالب گفتما  

 .ای  را بررسی کرد  گفتما  انقالب اسالمی و نواندیشی دیییدو 

  ی. عدالت جنسیت1-5

 مفااهی  ،شای دییاینواندیانقالب اساالمی و  یها دال تیاوری است ک  در گفتما  ،تییجیی عدالت
برمبیای تعری  این دال در اساالم، نا  « یتییجی عدالت» ی،گفتما  انقالب اسالم . درداردمتفاوتی 

                                                             

1. Glynos & Stavrakakis 
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وضا   متیاسب باا زنا  از حقوق انیانی یمید معیای بهر  بلک  ب  ،حقوق زنا  با مردا  معیای تشاب  ب 
 (.16-20: 1382 )مطهری،  است تعری  تد ،و رسالت یک ز  فطری

اصاالت »(، 44: 1385 آملای، )جاوادی «بود  میب  آفرییش ز  و مارد یکیا »ضوع مو
مگار  ،ها بار یکادیگر عدم برتری انیا »و ، (78: 1385 )جوادی آملی، «و فرعیت جی  روح

عدالت  در گفتما  انقالب بر ها آ پایۀ ترین دالیلی است ک  بر مه  ،«(2)واسط  برتری در تقوا ب 
پایین بود  جایگاا  زناا  نیابت با  » یها دال یواساز ضمنتا تد  الشو ت تدکید أت جیییتی

نیتا ، مفهاوم رمد در گفتماا « معیای تشااب  ب  یتعاری بود  برابر»و  یدر گفتما  سیت «دا رم
 تثبیت تود. عدالت جیییتی بارۀیید درأموردت

ر آنچا  د باا یتعریا  متفااوت ،با ظهور جریاا  نواندیشای، بارای دال عادالت جییایتی
مفهاوم عادالت در  باار دیگار،ارا   تاد و  ،چارچوب گفتما  انقالب برای آ  تعری  تد  بود

 حقوق ب  تشاب  حقوق نزدیک تد.
عیوا  یاک ارزش ااالقای از  ها ب  ک  برابری انیا  یدرحال ،نواندیش یها اید ولو نظر  ب 

 ورای ،نااا ز یبیاایاری از احکااام اسااالم ،(32: 1378 )ساروش، اساات اتیاات دیاان اسااالم 
عادالنا  ارزیاابی  ،دتاونعارف عقاالی جامعا  بررسای  چیانچا  توساط ،انتیابشا  ب  تاارع

اسات هاای فقهاا از دیان  فارض پایش ،هاا این نابرابری أ( و میش54: 1382 )کدیور، توند نمی
 (.19-20: 1378 تبیتری،مجتهد)

 ،ست ک  فقهاای دیانا یا مردساالران  تفکراتتأثیرگشار،  عامل نخیتین نظر نواندیشا ، ب 
دییای زناا  در موضا   احکاام بیابراین، کییدر میها تفییر  از آ  را با تأثیرپشیری آیات و روایات

فه  کا   شیاین پ پایۀدین بر فقهای ،نیهمچی .(33: 1379 )ملکیا ، دنگیر ب  زنا  قرار می ظل 
کا  در  م دیان را آنچیاا روند و احکا سراغ دین می ب  ،طبیعی است ینظام روابط ز  و مرد، نظام

بایاد  نواندیشا  نظر کیید. ب  مطرح می یترین تغییر بدو  کوچکاست، صدر اسالم مطرح تد  
آیاات قارآ  . (19-21: 1378 تبیاتری،مجتهد) تاریخی مراجع  کرد یب  قرآ  و سیت با دید

صادر تاد   و متیاسب با آمادگی  هیی و عییی جامع  یترتیب تکامل ب  ،دهد ک  احکام نشا  می
 ر(50: 1379 ای سابب مییاوش تاد  احکاام پیشاین تاد  اسات )همتای، و گاهی نزول آیا 

زماا   ۀپاسخی برای حال مشاکالت جامعا ،معصومین)ع( های تقرآ  و روای های  آی بیابراین،
 ،اماروز ۀعیوا  میب  صادور احکاام زناا  جامعا ها ب  پیامبر)ص( و ا م )ع( بود  و قرار داد  آ 

 (.54-56: 1382 )کدیور،   حقوق زنا  نداتت  استیز تضعای ج نتیج 
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گفتماا  انقاالب  ۀیافتا یتاد  و سارور روناد طبیعای ،این نویییدگا  ،ک  پیداست چیا 
 با  گفتماا  روتایفکری دییای یبخشا ریسارو در پایتاریخمیدان  و کرد   اسالمی را واسازی

 تاکیان  انی تاالود یابی ،جدیاد ظهور گفتما  یسو و حرکت ب ی از پوتیدگپس  ر. ظهواند بود 
 ۀگفتماا  زنانا ااا و تاریخمیادی گفتماا  حااک  یاست ک  کرانمیاد یابد ک  طی این ظهور می

 تود. می افشا  ا انقالب اسالمی
بیایاری از  ،وضا  زناا  بهباود بخشاید  با  یپیامبر اساالم)ص( بارا ،نظر نواندیشا  ب 

از  ،وزر آ ۀ تارایط جامعا یاساب بااتر داد و ممربو  ب  زنا  عصر اود را تغییۀ مقررات ظالمان
تفکار، تغییار احکاام  این پایۀبر(. 32: 1379 حرکت کرد )ملکیا ، عدالت سوی ها ب  ینابرابر
در رف  ظل  علی  زنا   )ص(روند آغازتد  توسط پیامبر اسالم ۀادام ،ایرا  ۀزنا  در جامع نابرابر
 : تاریخمیدی.است

 زنانآزادی . 2-5

از مفااهی   نواندیشای دییایو انقالب اساالمی  دو گفتما  است ک  در دیگری دال ،آزادی زنا 
 است. ردارمتضادی براو

آزادی اجتمااعی و آزادی معیاوی در اساالم  ماز دو مفهاو زناا  یآزاد ،بانقال در گفتما 
 زادیآ، اجتمااعدیگر افراد  ۀناحی بشر ازنوع  ، ب  این معیاست ک اجتماعی ی. آزادپشیرد تأثیر می

با  آ  دیان   در زباا ک انیا  از غرایز درونی است  یمعیای رهای ب  ،و آزادی معیوی داتت  باتد
 ،اجتمااعی آزادیتحق  آزادی اجتماعی اسات و  . آزادی معیوی از الزاماتتود گفت  می« تقوا»

 معیای رها تاد  از آزادی حقیقی ب  ،بیابراین ر(13-17: 1387 )مطهری، مییر نییت آ  بدو 
 گشاتات عهاد  انیاا    تکلیفی ترعی است ک  ادا با ،ب  آ  یابینفس است و تالش برای دست

معیای رهایی از هر تکلیا   ب ، دارند و آزادی همراهیآزادی و تکلی  با ه   ،این نگا  است. با
آزادی زناا  در گفتماا   ،مبیاا باراین (.14: 1393 )سعیدیا  جازی و یراقای، ای نییت و وظیف 
 کا  بارای انجاامتعری  تاد  عیوا  موهبتی  ب ، «داری حف  عفت و دین»دال  بر محورانقالب 

 است.تد   داد تکالی  الهی ب  زنا  
گرایی دییای  ای تکلی ه آزادی زنا  را رهایی آنا  از محدودیت جریا  نواندیشی دییی، اما
جیس   ایما  ازک  اییت نخی استرگزار   چهاربر  مبتیی بار  . استدالل آنا  دراینکید می تعری 

اسااس،  تاود. باراین دییی محقا  نمای یگرای  یدییی با تکل ایما  سبب، همین ب است و  عش 
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نام تکلی  دییای بار  ب  ند و کیی ح  ندارد امری رارزندگی براوردا از ح  انتخاب سبک زنا 
 (.24: 1397 وثوق و داودی، )حاجی آنا  تحمیل کید
رهاایی از  زناا ، باارۀحرکت پیاامبر در دین اسالم است و پیام تایآزادی از  ات ،دوم اییک 

باییات  تیاساا  مای اماروز  دیان ،بیاابراین رهای بشری بود  است نظام ۀناعادالن یقیدوبیدها
 تری،یاتبمجتهد) رفا  آ  اقادام کییاد رایب ،گیرد زنا  در معرض تهدید قرار می یآزادهرکجا 
1378 :22-21). 

 ،تکاالی  ااود باتاید تایاات در پای از آنکا  شیهاا با ید، انیاا جد جها  در ،سوم اییک 
باراالف انیاا  گشتات  کا   ،انیاا  عصار جدیاد ،عباارتی حقوق اود هیتید و ب  کش  اواها 

 گرایای بارای او اهمیات لشا براالف گشتت  ک  تکلی  و است« انیا  مح » فبود« انیا  مکل »
 ۀروحیا (. براسااس ایان431: 1376 )ساروش، تمداری اس ح  ،او اهمیت دارد یآنچ  برا ،داتت

نیاز  اداوند پشیر نییت و برای انیا  عصر جدید امکا  یاز تکالی  دیی یبییار ، عمل ب یرامد ح 
 (.34: 1378 )سروش، اواهد گرایی را از انیا  عصر جدید نمی  یتکل این

ای  گونا  با بایاد  دیان و قاوانینام کااحاساالم،  نیادی اصل سهولت برمبیا اییک م چهار
ساخت بارای زناا ، سابب  یوجود برای تکالی  دیی د، امایبرای مردم بات پشیرش و فه  قابل

پاشیرش  قابال ،  برای ماردمک ای دییی باییت در احکام می بیابراین رتود آ  قوانین می نپشیرفتن
 ،نیالثقلا فقا  یفرهیگا ۀمؤسی) تودی بازنگر ،دار ساات  دین اسالم را ادت  و سهولتنییت 
1397 :247.) 

باا اساالم تیها  ن ، دییی یگرای های تکلی  تی ، آزادی زنا  از محدودرگزا رچها این پایۀبر
 .استب  روح کلی دین و پیام حرکت پیامبر اسالم)ص(  بلک  در راستای عمل ،در تضاد نییت

 ی پژوهشها . یافته6

 واندیشی دینین یگفتمان ینوین: فضا های سوی خواسته بهزنان  جمعی . حرکت1-6

از مادتی از  پاسو  ،یابیاد توساع  مای ، ساپسظهور یافتا  ها تحلیل گفتما ، گفتما دیدگا  از 
بیشاتر سیاسای در گفتماا  حااک ،  تزلازل های نشان  با پیدایشرسید.  می فروپاتیب   ریسرو

از ماراد  هاا. گفتماا  ی: کرانمیادکییاد یعیوا  بدیل مطارح م اود را ب  «فضای گفتمانی» ها آ 
کا  باا توسال با  راهبردهاای  ای اسات افکیی روتایفکران  و روتایگران  رحط ،یگفتمان فضای

، ها  ااویش را از ساطح کلما د تاا هویاتکیا می تالش زدایی بیدی/مفصل ساز مفصل گفتما 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                 

 
97 

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

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

ال از قا. انت(65: 1996، 1)نوروال گفتمانی برساند یو هژمون لسطح عم و تعارها ب  ها تعبار
گفتماا  حااک  نیاز در برابار  زیارا رهمیش  آسا  نییت ،نوین ب  گفتما شین ی پیگفتمان یفضا

د تاا باا رویکردهاای مقاومات، کیا تفاوت نییت. ایان گفتماا  تاالش می بی، تحرکات جدید
فضااهای  یگیار تاکل و میایرابتکار عمل را در دست گرفت   ،ییگرا انتقال و احتماالا  ،سرکوب

 .کیدرا سد  مخال  یگفتمان
کا  تاوا  قارار گارفتن در سااحت هژماونی  یهای ، وجود هویتیگفتمان بلتقا یفضا در

گفتماا  را روتان  یحدود و مرزها کیید غیریت تالش می یمرزها یۀندارند و در حات را حاک 
هماوار  بااز و دچاار  ،ت اودیاز موجود یدر بخش، است ک  سااتار گفتمانی بیانگر این یید،ک

بیاد در ساطح  ناوعی گیایختگی نای  روپاتی گفتمانی ک گییختگی و ف گییختگی است. این
ااروج  .(30-40: 1990)الکاالو،  تود میقراری  تزلزل و بی ساز ، زمیی ساما  سیاسی است

داری ساااتار یا، ناپاتاود انجام میسااتار  ناپشیر گییخت  و ترمی  ش یهم ۀاز دریچ ها ک  سوژ 
و نااتوانی  ، فقاردر مرزهای غیریات تد  فعال یها سوژ ، براین کید. افزو  می آتکاررا  گفتمانی

دار آزادی و رهاایی  پرچ  ،حاک  یها د  و با انتقام از سوژ کر آتکارتعیین اویش  سااتار را در
 .(116: 2013، 2)هوارث توند می

 ۀحاوز ناوین های اواسات  سوی ب زنا  ی حرکت جمع روند و تحلیل بررسی اساس، راینب
ایجادتد  در  یقرار ک  بی کید مشخص میهای اجتماعی  ی جیبشها چارچوب ویژگی زنا  در
 راساتا، دراین. اسات یدر حرکت است و در چ  ساطح یسوی و سمت چ  جامع  ب ۀ زنان هویت

ناوین زناا  در چاارچوب  های اواسات نواندیشی دییای در برابار  گفتما  وابیتگا  ب  درکلعم
 د.تون می بررسی و تحلیل ی،های اجتماع جیبش یها ویژگی

و  ،ییادی ینگاا  روتایفکر یتدریج ییاب نواندیش، ساما  یها و لد ویا داز وجو یآگاه
معیای آوردگا  تعارض میاا   گیری سیاست ب  حاکی از تکل ،حکومت باوبیگا   گا های  چالش
آیا امکاا  عباور از سیاسات  فضای واحد است. اما یک های آ  در های حاک  و غیریت گفتما 

سیاسای در ایارا  اماروز وجاود  ب  امار سیاسیی ها تعارضتبدیل گیری مقدمات  تکل مثاب  ب 
گفتماا   یایزدا تواناد مفصال نداد  ب  امر سیاسای مای و میدا ها  گفتما  یناپشیر دارد  آتتی
 همرا  داتت  باتد. رادیکال ب ای  گون  حاک  را ب 

                                                             

1. Norval 

2. Howarth 
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اماا هیاوز  ،اسات جیابش رادیکاالی چیاین آبیاتن ی،فعلا در ترایطنیز ما  رکشوهرچید 
مرکزی را در فضاای  دال، ک  در پیوند با ناراضیا  ای بح  کرد یروتیفکرا  سازمان از توا  نمی

هاایی مانیاد  چهار  کیید. ها را تعقیب می آ  های اواست بیدی  مفصل تد  وافکن  نیسیاسی طی
 هایی و حک  ایاد ولر د ،زنا ۀ عرصدیگر تیفکرا  وو ری، یتربت مجتهد عبدالکری  سروش،

دییای را در برابار گفتماا  انقاالب ایجااد  یگفتما  روتایفکر آمیز رقابت مختصات هیتید ک 
برآمد  از این جما  را در های  ک  دال یوار ا  اندامرروتیفک را با آنا ک   است بهتراما  ،اند کرد 

د و تارایط موجاوگرفتگای  تر، روتان بیاا  با  درنیاامیزی ر کییاد، عمل سازماندهی می میدا 
های  اواسات وار جیابش ناوییی را در قالاب  تیفکرا  انادامور تواند انتقال گرایی میب   میلی بی

 ید.ینیافت  بیافر تحق 
تواناد یاک  مای ک را نمایی فضای دوگان  در قالب محورهای یادتد   رش در ادام ، ،اساس براین

گیاترش کا   یای ک ریباید یاادآور گبار دی . یکای  بررسی کرد  ،را ایجاد کید پرهزیی  جیبش رادیکال
، هاای فاراوا  هزییا داتاتن   ضامن تواناد ای مدر  است کا  مای اجتماعی، سوی  طرح یک جیبش

پاشیری  و ها  ،، مفاهما یدیگار پاشیرش ،در مقابال. تودجیبش  ترایط پیش از ساز بازسازی زمیی 
 تود.ر سیاسی ام در دریافت پدیدارتیااتی یسیاس ۀجامع بلوغ یکسبب تواند  می سیاسی

 ،در پاس یاک جیابش سیاسای یایرانا ۀتد  جامعا ا وربارۀ بح  و تحلیل در ،بیابراین
تواند  د  اطری است ک  میکر معیای گوتزد بلک  ب  ،و پشیرش آ  نییتی نویی معیای پشت ب 

در غیااب امار  .رو کیاد روبا امییتای  ا سیاسی های دتاوارییک جامع  را با  یجمع موجودیت
بخاش در تارایط  رهایی طیین تکل ااص، تیها ب  ،ایرا  و طورکلی، ب  ،نیزم شرقمر سیاسی د

و  کیاد برطارف میاجتمااعی را  یفروپاتار اطا ،ساو اسات کا  ازیاک یگرایا التقاان  ،ودجمو
 گشاید. می پشیرش نیبی گفتما  روتیفکری دییی را  را برای ،دیگر ازسوی

 های نواندیش ایدئولوگتوسط بخشی  آگاهی. 1-1-6

وضاعیت موجاود، درصادد  جیبش اجتمااعی ایان اسات کا  ناراضایا  از ن ویژگی یکینخیت
 آگااهیها  ب  آ ط، ییا رد ترا وجوددربارۀ و  باتید ترایط نامطلوب ۀایجادکیید دالیلاز  آگاهی

دییای باا  ینواندیشای گفتماان ۀدر میازعا تاود. ها انجام می توسط اید ولو  کار . اینداد  تود
احکاام  عادم قطعیات»ت دال یاباا محور تا اند کرد شا  تالش ینواند ی،اسالم انقالب گفتما 
 تاد  مطرح یاحکام اجتماع یت اجرارضرو عدمپرتماری را دربارۀ  دالیل ،«اسالم یاجتماع
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 ،موجاود نارضاایتی از وضاعیت ۀجادکییدیا لمعیوا  عوا ب  ،انقالب  گفتما ۀزنان هویت بارۀدر
در  ،هاا و سخیرانی ها  انبوهی از مقالۀ ارا  بااند  تالش کرد  اندیشنو یها د ولو یا .مطرح کیید

از گفتماا  انقاالب اساالمی و  ییزدا مفصل یدر راستا رافضای فکری ک س  مضمو ، ی قالب
 .تکل دهید اویش یراهبردها بیدی مفصل
د وجو گوناگونی های قرا ت، دینرۀ دربااین بود ک   کید نواندیشا أدترمو  مضمو نیتخین

 ،احکام اجتماعی اسالم در گفتما  انقاالب اساالمی مطارح اسات مورد دارد و آنچ  اکیو  در
و  نادارد توجا  آدمای وجودهای  ساحت همۀ ب ک  از دین اسالم است ناقص انیانی  یک قرا ت

ن یدوما .(82-83: 1379 تبیاتری، )مجتهاد یک قرا ت اکتفا کارد اینب   توا  صرفاا  لشا نمی
ی تکرارتاوندگویژگای  دلیال است و با ی دار دین و دین معیاری، دیی تجربۀک   بود این و ممض

 عرضا  قابال دیان و الهیات تعداد متدییا ، ب  ،بیابراین رثبات ندارد ایما  دییی، محتوای تجربۀ
براسااس اجتماعی اسالم احکام  ،و سوم اییک  (327: 1389 )ایروپیا ، داتت اواهد وجود
هاا  ا رتماام دو یمای بارا دا یها احکام تارع آ توا  از  د  و نمیعصر پیامبر)ص( بو ترضرو

 .(1379)یوسفی اتکوری،  دکریبا  تاس
حقوق زنا  باا  یبرابر»از دو دال  یریگ دییی با بهر  فکری ایجادتد ، نواندیشا  یفضار د
 با  ایان دو دال در تاوجهی بی اناد کرد تاالش « دییای یگرایا  یاآزادی زنا  از تکل»و  «مردا 

ی هاا از نارضاایتی زیاادی بخش ۀدهید تکل را عامل گفتما  انقالب ۀبیدی هویت زنان مفصل
و  ،ساو ازیاکها  ینارضایت رب  دانگشت نها کیید و با یزنا  معرفت موجود یوضع ازایجادتد  

 کشید.برش  هیتی و جها  را ب  «تاریخمیدان  ماهیت» ،دیگر نوین ازسوی های اواست 
کا  ناوین آناا  نشاا  داد  های ساوی اواسات  ب زناا  ی جمعا کاترح درونایل تحل بررسی و
های  های نوین زنا  در زمییۀ آزادی از محادودیت اواست  مقدماتی، ۀگزار س  یبرمبیا نواندیشا  دییی

ها و  سواری، حضاور در ورزتاگا  ایجادتد  در زمییۀ میا ل اجتماعی حجاب، اوانیدگی، دوچرا 
اند، بلکا  تأکیاد  تیها در تضاد با دین اساالم و قارآ  ندانیات  زنا  با مردا  را ن تغییر قانو  ارث نابرابر 

هاای اساالمی و قرآنای، و اداماۀ روناد  ها عاین تحقا  ارزش اند ک  پاسخ مثبت ب  این اواسات  کرد 
 آغازتد  توسط پیامبر اسالم)ص( در راستای رف  ظل  و نابرابری علی  زنا  است.

از ی، آزاد کا ایینخیات اناد از:  تد  توسط نواندیشاا  عبارت رحهای مقدماتی مط گزیی 
ظلا  از زناا  و  زنا ، رفا  بارۀحرکت پیامبر اسالم)ص( دری کل و پیام اسالم است دین  اتیات
 ر(21-22: 1387 )تبیاتری، های بشری بود  اسات نظام ۀناعادالن یاز قیدوبیدها آنا  رهایی
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« انیاا  محا » ،بود« انیا  مکل » گشتت  ک  انیا براالف  ،جدید رعص انیا  ،اییک  دوم
آنچا  بارای او  ،اهمیات داتات شبرای یگرای گشتت  ک  تکلی  براالف سبب، همین ب  و است

ماداری،  حا  ۀ(. براسااس ایان روحیا431: 1376 )ساروش، مداری اسات ح  ،اهمیت دارد
 ،ا  عصار جدیادگرایی دییی و عمال با  بیایاری از تکاالی  دییای بارای انیا تکلی  پشیرش

ساهولت دیان اساالم باا وجاود براای  ،ک ایی( و سوم 34: 1387 )سروش، پشیر نییت امکا 
تضاعی   ،ج ینپشیرفتن آ  قوانین و درنت دییی سخت برای زنا  هماهیگ نییت و سبب تکالی 

 .(1387 )صانعی، تود باور زنا  ب  دین می
 ۀعرصا درایجادتاد   سیاسی های شکشمکموف ، در  از دیدگا  الکالو و اییک  ب  توج  با
حضور دارد، نقص و فقر هویتی ااود را ناتای  رگ عیوا  غیریت یا میازع  ک  ب  هویتی ،گفتما 

 و سرتااری ۀاجااز ،مقابال هویت ک  درپیدا میداند و  میتقر موردمیازع  می از عملکرد هویت
 ۀمیازعا نیاار د .(113: 1399، ییییا)آقاح دارد مای دریا  او از راکامال  هویات دستیابی با 

ناد از هویات ا  برای رهایی از نقص و فقر هویتی ااود تاالش کرد ینواندیشا  دیی نیز یگفتمان
گفتماا  انقاالب اساالمی را  ۀد  و هویات زناناکار یزدای لمفص ی،انقالب اسالم گفتما  ۀزنان

ندیشای، ها  ید و باا برکشاید  گفتماا  نواکیمعرفی  ترایط نامطلوب ۀایجادکیید دلیل عیوا  ب 
ایان نکتا  بار اسات م الزاسااس،  راینب نوییی نمایید. را پشت یتکی ه  تالود  و یتاریخمید

 ،جدیاد یطارح گفتماانک یا ۀکییاد ترسای  یها د ولو یاز وجود ا آگاهی ک  الزاماا  کید تودأت
 یگفتماان هایاقتضاا ،کاار نییات. ایان روا روتیفکرا  انادامی عملیات ۀود ب  عرصرو یمعیا ب 

راهبردهاای  ،برمبیاای آ وار  روتیفکرا  اندامک   را دارد «1یراداد یا رادادهای»ازجمل  ، داو
 بیدند. می کار زدایی را ب  بیدی/مفصل مفصل

 ناراضیان یجیتدر ییاب مانسا. 2-1-6

غیردولتای و  یهاا تد  ناراضیا  در ساازما  اجتماعی، سازماندهی یها جیبشی ویژگ دومین
 شاا نویی های سوی اواسات  ب زنا   یحرکت جمع بررسی و تحلیل رونداست.  مدنی ینهادها

د رناوین زناا  وا های اواسات  بیا  ی برایرسم طور ب غیردولتی ی ها ک  اگرچ  تشکل نشا  داد
ناوین  های اواسات براای از  راستایاز زنا  تالش کردند در  تماری انگشت اما تعداد ،نشدند

ت یات اوانیادگی زناا ، رفا  ممیوعیااب، رفا  ممیوعحجا باا الازام ازجمل  مخالفات ،اود
                                                             

1. Event or Events 
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ث نابرابر زنا  با مردا ، با استفاد  از رو تغییر قانو  ا ،عمومی یزنا  در فضاها یسوار دوچرا 
و  «یواتاکی یهاا آزادی» های پویشهمچو  ی، های اعتراض پویشوستن ب  یو پ مجازی یفضا

یاا  کرد  بودناد،اارج از ایرا  ایجاد  در حقوق زنا   فمدا یروهاین ک  «های سفید چهارتیب »
یک »و  ،«علی  زنا  اشونت»، «یهای ورزت بانوا  در استادیوم راز حضو حمایت» یها پویش

ش دااال کشاور تاکل یک  توسط فعاال  ز  نواند« آمیز ضین تبعیتغییر قوان یمیلیو  امضا برا
ت فاردی فارا از حالات مخال اود اعتراض یدهی کرد  و صدا حرکت اود را ساما  ،گرفت  بود

 اارج کیید.
ااود و اییاتاد  بار  یبیاتن روسار بچاور سا براز داترا  در  یتعداد هماهیگ اقدام

 راساتایهاایی در  تیافعالکا  نشاا  داد تهر تهرا   وآمد رفتپر ابا  و میدا یا چید یسکوها
تاوا   را می یحرکت زنا  ناراض حجاب انجام تد  است. این الزام ۀلئمخالفا  می یماندهزسا

 در برابر نهادهای مدنی دانیت.ها  آ مخالفت  یسازمانده ی برایا مقدم 
 یدر تاهرهاهای غیردولتای  برای افراد و تشکلزنا ،  یت اوانیدگیممیوع ف ر ر زمییۀد

هیاوز  اماا ،کییاد مای فعالیاتراساتا  دراینبهباود وضاعیت زناا  ی برا ،در تهرا بیشتر بزر  و 
چاارچوب  رد ، نارضایتی اود راکیید و افراد یده سازما  را ینارضایت این ک ای  یمدن ینهادها

 درحرکات زناا   اگر ،عیوا  نمون  ب  رنگرفت  است تکل کیید،آنا  ابراز  یمدیریت و سازمانده
ز  در  ۀاوانیادپاس از اییکا  یاک  ،هاا اعتاراض آ  یصادا، تاد  باود یسازماندهزمیی ، این 

در  یااوان های روستای تاریخی ابیان  اقدام با  اجارای تاک حل در یکی از م 1398اردیبهشت 
با  گاوش  ،محکاوم تاد یسال حبس تعزیر و ب  یکتد ب  دادگا  احضار ، کرد یفضای عموم

ساازما   سیر ا ،1399هشات یبارد کا  در ییاا هیگاام ررسید از جامع  می توجهی بخش قابل
زناا   یت حضرت امام باا آوازااوانقموافرا با موضوع ویی یوید ،ه دیت دولت دوازیز طیمح

 کردند. یاز وی حمایت م ،میتشر کرداوانی  صورت تک ب 
 بارایاز فعالیات زناا   یزناا ، ماوارد ریساوا اا رت دوچعیاممیو رفا ۀ لئمیمورد  رد

« هااای یواتااکی یدآزا» پااویشدر  ،1395. در سااال رش داد  اساات هااا اعتراض سااازماندهی
 ،آ  از و پاس ترناد تاد ،«را دوسات دارناد یساوار چراا دو ی،زناا  ایرانا» با عیاوا  یگتشه

 باارۀدر، دییای یجریا  نواندیشا های داالی وابیت  ب  اارجی و رسان  یها رسان  یساز ا یجر
زناا  در ایارا ،  یساوار حمایات از دوچراا  المللای بین پویششکیل ت این موضوع آغاز تد.

هاا  ب  اساتا  رسوا اعزام داترا  دوچرا ها،  زنا  در تهرستا  یسوار دوچرا  یتورها ریبرگزا
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اسات کا   دیگاری اتماقادا از (27/4/1399 فیروزآباادی،)ی ساوار ا  دوچراا غعیوا  مبل ب 
 زنا  است. یسوار ت دوچرا یها با ممیوع سازماندهی مخالفت یگویا

تااکیو  برای تماتای ورزش مردا ،  ها زتگا رزنا  در و رحضو تیممیوع ب  اعتراض در
فایل  ساییمایی باا موضاوع  است. سااات ۀ پرتماری انجام تد تد یسازمانده یها فعالیت
حمایات از » پاویش، تشاکیل 1384ساال  در (3)هاا ت حضور زنا  ایرانی در ورزتگا یممیوع

و  فوتباال یکیفدراسا با ، ارسال نام  یدر فضای مجاز« یهای ورزت ومیدر استاد حضور بانوا 
رفا  ممیوعیات حضاور  یدراواست طرح و پیگیر وق زنا  حقو از فعاال  یگروه توسط آسیا

برای از اقداماتی بود ک  معترضا   (،1: 1387 )آباء، 1387ها در سال  زتگا رزنا  ایرانی در و
ااود با   ۀفردی و پراکید های میظور تبدیل اعتراض ب  ،ها حضور زنا  در ورزتگا  ب  ممیوعیت

یکای از  یاودساوز رویداد ی وقوعپ در ،1398 ریوردادند. در ته انجام ،یافت  سازما  یحرکت
بارای از بازداتت هیگام ورود با  ورزتاگا  آزادی  تهرا  پس استقالل لتی  فوتبا را  هواداردات

 ،ها برای تماتای ورزش مردا  ورزتگا  زنا  ب  ودرمعترضا  ممیوعیت و ،فوتبال بازی یتماتا
 باا دیگار کردناد تاا شتاال« یآبا داتار»ی با عیاوا  گهشتفضای مجازی و ترند  با استفاد  از

توساط مخالفاا   ای گیترد  یا رسان  یساز آ  جریا  از و پسکیید  اعتراض اود را سازماندهی
دییای  یجریا  نواندیش مرتبط باداالی  یها کشور و رسان از ج راسالمی در اا یجمهور نظام

 تد. انجام شا ت زنا  ایرانی از حقوقیمحروم عموضو بارۀدر
انجاام  یهاای ماردا ، فعالیات زنا  با نابرابر قانو  ارث ریتغی ۀمطالبراستای در ، همچیین

سامییارها و  یی. برپاااساتز   فعااال  توساطهاا  اعتراض یهانگر ساازماندیاب ک تد  است 
زنا  وابیات  با  جریاا  نواندیشای ل میا  ۀمختل  توسط فعاال  حوزی در تهرها ییها گا رکا

یو  رف  هرگون  تبعیض علی  زنا  و تشاوی  یب  کیوان اهمیت پیوستن ایرا  حیمیظور تشر دییی ب 
اشونت علیا  » پویش، تشکیل 1382تا  1378های  سال ولدر ط زنا  ب  حمایت از کیوانییو 

یک میلیو  امضا برای تغییار قاوانین » پویشو  1382در سال « زنا  یشیاند جم  ه » و« زنا 
با   هاا اعتراض یبود ک  با هدف ساازمانده ییها ازجمل  فعالیت ،1385در سال « زیآم ضیتبع
 انجام تد. ،بر زنا ث نابرارازجمل  قانو  ا ،آمیز علی  زنا  ضین تبعیقوان

 یاک جیابش ۀدهید توا  تکل ینم یافت  را سازما  یجیتدر یها حرکت ، اینبا همۀ این اوصاف
د  نشاد  و رزناا  بارآو ۀناوین حاوز های اواسات سو،  دانیت. توج  ب  این مطلب ک  ازیک یاجتماع

فاراه   ساازردسررا بارای ایجااد یاک جیابش اجتمااعی د یاابی همین موضوع میل و عطش سازما 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 مانیاد پیادایش) گفتماانی ناوین هایمعطوف با  التازام با  اقتضاا ۀارادز هیو ،دیگر یکید و ازسو می
گفتماا   ار وابیاتگا  با یانشد  است، فرصاتی را دراات ایجاد (ثرؤم یروتیفکرا  و نخبگا  سازمان

ا پایش از وقاوع واقع  ر عالج ،کن ا یگیری یک جیبش بی تکل از  پیشدهد تا  می قرار یانقالب اسالم
 ی،گفتماان یگرایا انتقاال نخیات اییکا ، اهمیات داردرتحلیلی  یبۀاز دو ج انجام این کارر کیید. یتدب

نقاد وضا  موجاود و  بیاتر را بارای زیرا راستی تکیی گفتمان تالود  ب آگاهان   مثاب  تمکین ب  اود
و زمانمیاادی  ییاادباا  تاریخم ا عااا  دوم اییکاا ،گشاااید و  ماای مطالبااات نااوینی سااو اقبااال باا 

 اسات،تد  و آنچ  آتاکار باود   اییک آتکار ،اند بود  در ااتفاک   یهای واقعیتزیرا  رهاست گفتما 
 (.43 :1399 )آقاحیییی،است د  کرتن  لباس ااتفا ب 

 با حکومت . چالش3-1-6

د  افراد ناراضی از چالش با حکومت یاا مادافعا  ی، نهراسیهای اجتماع جیبش یسومین ویژگ
کات رح نادوبررسای و تحلیال ر اسات. رویااروییاین  یها هزیی  پشیرفتنو آور  عیت رن وض

کا  از  ای یاد ناراضارتعاداد افا اگرچا  داد کا  نشاا  شا نویی های اواست  سوی ب زنا  ی جمع
 یویژگا نیااماا ا ،بیایار کا  اسات ،هراساید توسط پلیس نمای با حکومت و بازداتت چالش

 گیری است. اضی درحال تکلرزنا  نا، در حرکت یاجتماع یها شبجی
حجاب اسالمی  مابا الز مخالفت بیا ایجادتد  برای پویش از زنا  ب  دو  یتن تعدادسویپ

انجاام تاد کا  زناا   یطیدر تارا ،تهارا  رتاه وآماد رفتا  پرباچید ایا در حجاب و کش 
داتات و نیروهاای  اواهاد یهاای هزییا  شاا برای ها این اقدام آ ک   داتتید کیید  اطمییا  اقدام

س تهارا  یپلا یرساان اطاالع گازارش مرکاز رد ک  چیا  .کیید میها براورد  کشور با آ  یانتظام
سافید و  یهاا  بیواتاکی و چهارتای یها یآزاد یها پویشط با باز زنا  مرت یتعداد، اعالم تد

الین، )ابارآن ایابا  انقالب بازداتت تدند داترا  ۀواقعۀ کرد حجاب ا  کش ردات، نیهمچی
12/11/1396.) 

 ۀموسیقی دربار ۀسخیگوی اان جیجالی سخیا رف  ممیوعیت اوانیدگی زنا ،  ۀلئدر می
باا  یدر کییارت محمددانی  مهدیهنام  زنی ب  یاوان اجرای تک، زنا  یآزاد تد  اوانیدگ مولز

ناام  ااوانی وی باا ل  تکیف راشنیاورا  تهرا  و انت یتاالر وحدت و فرهیگیرا ردمردا   رحضو
باا « باا مان بارقص»باا ناام  یکلیپۀ تهی ،«اسالمی یجمهور ۀسال35  یقهرما  تکیت طل»

قرا ات ربیاا باا از  یا قطعا ، انتشاار یمجااز یدر فضاو نشر آ  « فرآواز»نام  زنی ب  یآوازاوان
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 یاجارا تاهر تهارا ، یتاورا یاز اعضا یتوسط یک یمجاز یفضا رز  د ۀاوانید ی یکصدا
ابیانا  در فضاای عماومی و  یتااریخ یروستا یها از محل  ییک در ز ۀ یداوانیک  یاوان تک
همگای اقاداماتی  ،امرییتاگرام و تلگایا های در تبک توسط اود اوانید  آ  ویی یویدل  یف نشر

برااورد  و ندتادگفتماا  انقاالب اساالمی  وابیتگا  ب حکومت و  چالش با سببک  هیتید 
و  یدهمارا  داتات انتقاد تدید مدافعا  ممیوعیت اوانیدگی زنا  را با  یا ی،قضای دستگا  پلیس،

 گیری است. د پلیس در حرکت زنا  ناراضی درحال تکلرنهراسید  از براو ند ک داد نشا 
سواری گروهی  دوچرا سواری زنا  در فضای عمومی،  رف  ممیوعیت دوچرا  ۀلئدر می

 یبرگازار، 1395 ردر سوم تهریو عصر و انقالب ولی یها در ایابا  یداترا  تهران را  واز پی
ساوار با   داتارا  دوچراا  اعازام، هاا تهرساتا از  یبراازناا  در  یساوار دوچرا  یتورها
ساطح  رد ساوار دوچرا زنا  ر زنا ، حضو یسوار عیوا  مبلغا  دوچرا  ب  مختل  یها استا 

د تاو و می تد در ترایطی انجام  ،مشهد و ،  مانید تهرا ، اصفها ربز یاز تهرها یبرا رته
موضا   باار  دراین ،جمعا  ماماا ا ویژ  ب  ی،تهر استانی و  میئوال ،ها استا از  یبییار ک  در

 س باا زناا یبرااورد پلا باارۀدر ییهااراب اناد و بارهاا د رمخالفت ااود را اعاالم کا گرفت  و
د پلایس و رد  ناراضایا  از برااوسایاسات. نهرا ر تاد میتشا رن تاهیدر چیاد رسوا دوچرا 
و  تاد سواری زنا  انجاام می ا ردوچ دربارۀ یی تدیدها یگیر موض در ترایطی ک   حکومت

اییکا   یاا ،دتاجمعا  مطارح  نمااز یها ل  در اطب ئمخالفت با این می ،ها برای از استا  در
 ،تاد دوچرا  ب  زنا  پلما  داد   امانت دلیل تهری ب  یسوار ا ردوچ یها اییتگا برای از 

از  یافاراد ناراضاک  هما  نهراسید   یاجتماع یها ن ویژگی جیبشیاست ک  سوم این از حاکی
ممیوعیاات  ۀلئمیاا مااورد در ،اسااتهااای ایاان تقاباال  هزییاا  پااشیرفتنو بااا حکوماات  چااالش

 گیری است. درحال تکل ،زنا  یسوار دوچرا 
ها بارای تماتاای ورزش ماردا ، اقادام  ورزتگا رف  ممیوعیت حضور زنا  در  ۀلئمی در

ک  تاکیو  ایان  تدها در ترایطی انجام    مردان  و حضور در ورزتگا یاز داترا  ب  گر یتعداد
های  ترت تی د یپوت ،همچیین اند. بارها بازداتت تد  ،«دار داترا  ریش»معروف ب   داترا 

 پاس تاا دیدار ننخیتیدر  تهرا  استقالل تی  فوتبال کیا یباز توسط «یداتر آب»سیا  با عیوا  
ناراضیا  از براورد پلایس و چاالش  ،بود ک  نشا  داد یاتاقداماز  دیگر یکی ی،آب ردات از فوت

 ندارند. یبا حکومت هراس
گروهای از زناا  وابیات  با   ززنا ، تجم  بادو  مجاو تغییر قانو  ارث نابرابر ۀدر مطالب

https://namnamak.com/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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قاانو   آمیز در ضیتبع برای اصولاعتراض ب   یدانشگا  تهرا  برا در مقابل گوناگو های  تشکل
کییادگا ، تشاکیل   ماد پلایس باا تجرو براو 1384ارث زنا  در ارداد  اساسی ازجمل  قانو 

ایان  ید پلیس باا اعضااربراو لآمیز و احتما ضیتبع نیتغییر قوان یو  امضا برایمیل یک پویش
س و ناراضیا  از قانو  ارث نابرابر زنا  از براورد پلی ،اتی بود ک  نشا  داداقدام جمل از پویش،

 .رندهراسی ندا ،چالش با حکومت
اماروز، از این نگا  دفااع کارد کا  طور جدی  ب توا   می تد ، مطرح های داقمص در تمام

 ۀنشاد بارآورد  های اواسات یا در قالاب  یکید بر حقوق تهروندأدییی با ت یگفتما  روتیفکر
 یو تاریخمیاد یدوجاود دارد: کرانمیا عیاوا  یاک واقعیات ب  ،ازجمل  زنا  ،بخشی از جامع 

از حقااوق  یمثاباا  میازعاا  باار ساار درک نااویی سیاساات باا  ساااحت ،نیبیااابرا رهااا گفتمااا 
ک جیبش اجتمااعی نیاز رساید  اسات. ی یها بلک  ب  لب ، جاد تد یا تیها ن  ،اجتماعی ا سیاسی

گفتماا  های  ساوی  کا  بتوانیاد ریوا یفکرا  اندامترو سر است و از ش هیوز بیبجی اگرچ  این
 ۀفضاای دوگاناگیری یاک  تاکل راطا اماا ،ابری نییت کیید،سازمانی ی افکی د را طرحجدی

 بیایار ،اود را بار ساریر صاواب بیشااند یتواند سرور می یک حادث  ۀجیدر نت آلود ک  ضرتعا
 دردسترس است. چ  باید کرد 

 ینواندیشی دینپاسخی به گفتمان  ی،گرای انتقال پادگفتمان .2-6

در  نواندیشای دییایظهور و پیدایش گفتما   ،تود می نظری گفتما  مربو  ک  ب  مباح  تاآنجا
دییای باا ایان روناد موافا   ۀقبولی از جامعا یک واقعیت است. حتی اگر تعداد قابل ،زنا  ۀحوز

اسات. در  تاد زنا  مطارح  دفاع از حقوق گوناگو های  این فضای گفتمانی در عرص  ،نباتید
در قالاب  ،تاد  بحا  ۀحاوزپای  در  ک  ، دساتتیفکرا  دییایرواین مقال  نشا  داد  تد ک  

حاال تاالش عهاد  گرفتا  و در را با  دییی ینواندیشبیدی فضای گفتمانی  مفصل امر،  اید ولو 
، فضای گفتماانی مبادرت یک دهد ک  تحلیل گفتما  نشا  می بیط و گیترش آ  هیتید. برای

از گفتماا   یزدای لقیمت مفص ب ، ین گفتما ا بیدی دقای  لب  مفص دییی نواندیشیمانید فضای 
 .گیرد رقیب انجام می

تاوا   مای چا  نواندیشای دییایمانید گفتماا   یتدریجی گفتمان گیترشظهور و  رابرب رد
از  عباور نخیات،اناداز  چشا بحا  اسات.  اناداز قابال چش  از دو پرسشکرد  پاسخ ب  این 

هیاوز  ی،دییا یقالب اسالمی/ روتیفکران ۀوجود دوگانابسیاست ب  ساحت امر سیاسی است. 
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. پیدایش یاک جیابش مخارب اجتمااعی را وجود نداردورود آسا  ب  امر سیاسی  یای برا اراد 
روتن از سیاست ب  امر سیاسی برآورد کرد. اماروز  در  یانداز باییت در همین فقدا  چش  می

 اندیشامیدا کا  آیاد  ر میتما ب  یپیادموکراس میاوی با ی،امر سیاس ،غربی یها ساالری مردم
را باا مرکزیات یاک دال مرکازی مانیاد  یارز ها  ۀریانوعی زنج ،موف  مانید الکالو و یکالیراد

ن یزما زو هیوز در مغربرآ این .(139: 1399 )آقاحیییی، اند سوسیال دموکراسی پیشیهاد کرد 
 ،ایارا  ویژ  در با در تارق،  ،طریا  اولای با و  است بیتر رتد و ارتقای اود را بیابد نتوانیت 

تکل جدی وارد  اندیشمیدا  فراتر رود و ب  ازای  عد  ۀهای پراکید از سطح تحلیل نتوانیت  است
 عمومی جامع  تود. ۀحوز

د و جامعا  را از کمیاد جیابش یاا کیا می کیدأگفتمانی بر آ  ت ک  تحلیل یدوم زاندا چش 
ممکان اسات کا   بیاا چا  ماروز اسات. ا «انتقال گرایی» ،بخشد رهایی می یانقالب اجتماع

اما در وضعیت فقدا  امار  مواف  نباتید،گرایی  انتقال، با  وروتیفکرا  اید ولویژ   کیشگرا ، ب 
گرایای  صارف  و صاالح در انتقاال ،ساز در کمید یک جیبش اجتماعی هزیی  یسیاسی و گرفتار

دییی، فعالیت جریاا   یشیانقالب اسالمی و نواند ۀتقابل گفتمانی هویت زنان یاست. در فضا
قاراری  تاا بای تاد  اساتسابب  ،غیریت گفتما  هژماو  انقاالب ینواندیشی دییی در مرزها

جریا  نواندیشی دییی ک  درصدد ایجاد هویات  ،سو ازیک در فضای جامع  بروز کید. گفتمانی
ت و قارار اسا یهیوز با ،کشد چالش می میتقر را ب  ۀنوین است و نظ  گفتمانی هویت زنان ۀزنان

میلط انقالب ایجاد تد  اسات.  قراری هرچید محدود در ارکا  گفتما  نوعی بی ،دیگر ازسوی
تعریا   درگفتما  انقاالب  اندیشا  روتننخبگا  و  یگویای ضرورت بازاندیش این ترایط ک 

د کیا می کیدأت ،گفتمانی یگرای فضای جدید انتقالبر  ،هویت زنان  است یها ها و مرزبیدی دال
 .سازد می تاریخ و زمان  را بااهمیت و امر

تاود  یسبب ما ،ها ب  عیاصر تیاور ها و تبدیل آ  ریزش هویت ،گرایی گفتمانی در انتقال
باتاید. پیادایش ی اواها  جانشاین میاساب اارج از گفتما  هژمو ، روتیفکرا  نخبگا  وک  

دهد و  نشا  می قدرت حاک  راهبردهایدر سطح اود را درنگ  گفتمانی جانشین، بی یفضاها
بازاندیشی کییاد  یهای سیاس توند ک  در تعری  مرزبیدی متقاعد می ،بلوک قدرت روتیفکرا 

مشروعیت  ۀرا بازتعری  و بازتولید و عیاصر تیاور در حوز یمرزهای جدید ،بقای اود و برای
گفتما   ب  وابیتگا  ،رسد نظر می (. ب 129: 1399 )آقاحیییی، جایابی کییدرا و هژمونی اود 

اطر  تاا  را با  مشاروعیت و هژمونیکا  زناا   ۀدر حوز عیاصر تیاور یبرا باییتیانقالب نیز 
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 رمیظاو تدابیر راهبردی ب برای اتخا   ی،گرایی گفتمان انتقالمراد از . کیید یجوی چار اندازد،  می
ی در مرزهاا ،آ  برپایاۀرقیاب اسات کا   یبیاد و مفصال داز مفصال یهادراهبر عقی  گشاتتن

کا   یوضعیت در پشیر کید. امکا  ،، تداوم گفتما  را در برابر رقیبا  تد بازنگریدوستی/دتمیی 
گفتماا   ،ااویش یزدایا با مفصل ل رتد است و ثانیاا درحا یگفتما  رقیب در سپهر سیاس اوالا 

 کا تیها راهبرد ممکیی اسات  ،گرایی انتقال ،معرض ضع  و تزلزل قرار داد  است انقالب را در
اثار  اود کرد  و با بی راهبری حریفا  و رقیبا  را از آ  ،از تدابیر برایتواند با االقیت نوین  یم

 .کید همواررا  را برای انتقال ب  ترایط نوین  ،دیگربرای کرد  
اماا اییکا   اناد، کرد افکیای  گفتماانی را طارح دگرگاونیین کلیت ا، این مقال  یدگا یینو

بگا  دییی گفتماا  انقاالب نخ یعملکرد در ساحت ،ون  استتحول چگ این تغییرو مختصات
را بارای  را  ،ناوین هایاقتضاا ااویش و باا توجا  با  ۀتیاسان اسالمکوتش گیرد ک  با  قرار می
تمکاین و کوتاا  آماد  در  دگرگونی،این  ۀتیو و  هیتما .کییدزنا  باز  ۀنوین جامع های اواست 

بلک  کاربیت عیصار اجتهااد همارا  باا  ،دییی نییت یگفتما  روتیفکر رعیا کلیت تمام برابر
 یهاا ریقرا یبا، آ  دراسات کا   باوم زنانا  از زییات یسابک ناویی یافکیا ت در طارحیاالق

 گشارد. پاسخ نمی بیدییی را  یگفتما  روتیفکر ،زنا  و ب  تب  آ  ۀدر جامع وجودآمد  ب 
گشودگی گفتمانی  ،یط جدیدجدید است. این ترا ترایط چهر  نمود  پیامد یی،گرا انتقال

ازجملا   ،در قالاب ماوارد فراوانای نواندیشی دیییگفتما   ،آ  را ایجاد کرد  است ک  یک ضل 
اماا ایان گشاودگی ناوین  رساواری باانوا  اسات و دوچراا  ،اوانی بانوا ، کش  حجاب تک

راهبارد بادیل ها  د  ،دین یعلما و بیابد ای مداران  عالمان  و دین یها تواند سوی  می گرایان  انتقال
 ،ه  تهدید است و ه  فرصت. تهدیاد اسات ،ان یگرا انتقال یگشودگ ،نیبیابرا ریدکیشیهاد یرا پ

د و کیارویکردی انفعالی یا سلبی اتخا   ،دییی ینواندیشدر برابر این موج  یدیی ۀتاآنجاک  جامع
جیبش اجتماعی نوین باا  یک هموار کیدررادیکال و نااواست   یرا  را برای رویکردها درنتیج ،

در  برای یک گفتما  رادیکاالرا را   ،گفتمانی ییگرا ویژ  انتقال ب  یادتد ،انداز  تکیت دو چش 
کرد  و  ریزش یها آرام تور اویش را برای جایابی دال اجتماعی ک  آرام ا قالب یک حرکت جمعی

 ر،وا روتایفکرا  انادام . با انیداد سیاسی گفتما  حاک  اسات کا گشاید می یترد،گ تیاور می
 یبیا تارایط بیدی را در دستورکار اواهید داتت و چ  زدایی/مفصل زما  مفصل ه  یراهبردها

از اندیشامیدا   یاک  فراماوش کارد کا  هینبایاد یاد. کیمراتب اطیرتر از گشتات  را ایجااد  ب 
کان را  ا یایب یاجتمااعهاای  جیبش وهاا  دیگار انقالب ،و موفا  وازجمل  الکال، پیاسااتارگرا
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با   عبور از سیاست ب  امار سیاسای اسات: ورود در راستای ها آ  تالش  کبل ،یدکی تروی  نمی
 ۀامار سیاسای در میظوما گیری تکلک   یتی(. در وضع141: 1999 )آقاحیییی،ی اسرپیادموک

ااروج عادالنا  از  تیهاا را  ی،گرایا انتقاال ،پاشیر نییات امکا  ،ازجمل  ایرا  ،ترقی های تمل
تجاویزی هاای  و آموز هاا  چییپ خ یمثاب  ن حل را نباید ب  را  نامطلوب موجود است. این ایطتر

متاراک   یفشارها حاکی از وجود ،گرایی انتقال نخیت اییک ،. تمار آورد ب  یتیاس جامع  ۀحوز
 یتاکی تواناد با  تاالود  می آ انجام است ک   اا مطرح تدک  در این مقال   گون  آ  اا برای تغییر

 یم ساروروتادا ،انقاالب ۀهویت زنانوجود د ک  با کیت یگفتمانی میدا  بدهد و این باور را تثب
 یبار پاشیرش تاریخمیاد دال ،آ  پشیرشگرایی و  انتقال دوم اییک ،نییت.  پشیر امکا گفتمانی 

 ردر فقدا  ام کید. می پدیدارتیااتی است ک  بیتر را برای آفرییش نوعی دیگر از گفتما  فراه 
آغاوش ااود را  ،انقالب اسالمی ۀگفتما  زنان یناکارآمد  کید برأضمن ت ی،گرای سیاسی، انتقال

دیار یاا  ،ت/مشاروعیترمیط  قد سوم اییک ،گشاید.  می دییی یبا گفتما  روتیفکر برای آتتی
 (روتایفکری دییای ) گفتماا  رقیاب ۀتکیان زود نشا  اواهد داد ک  در وضعیت ظهور تالود 

   طیاین ایانزوراماچهاارم اییکا ، گرایای گفتماانی باتاد.  تواند انتقال می ترین راهبرد ی یهز  ک
آغازتاد  در ایان  مشاهد  است. اصالحات وضوح قابل کشور ب  یدر دستگا  قضای یگرای انتقال

نشد  در گشر  داد  پاسخ های دراواست در برابردستگا  قضایی  ک لب ،تفین نییت دستگا  از سر
سوی جشب عیاصار  تدریجی از گفتما  حاک  ب  ییگرا حل را در انتقال را و د  حیاس ت ،زما 

چیادا  دور در  نا  ۀتواناد در آییاد مای یگرایا ایان انتقاال تردیاد، بیاسات.  یافت ب یگفتما  رق
 قوای دیگر نیز ظهور و بروز یابد. چارچوب اصالحات

 دتاوار ،بیگفتما  رقبرای  همچیینحاک  و  پشیرش آ  برای گفتما  گرایی و انتقال تاید
 ی راگفتمان یجانکا  ک  فروپات ییک انیداد سیاس یپیامدهاپشیرش  اما بین ،باتد نپشیرفتییو 
بار  یتیابم یو فقدا  امار سیاسا دهد و فقر می نوید ،از گشتت  دتوارتر مراتب ب  یوضع عیوا  ب 

 یها دییاکرانم بارای عباور از اعتمااد قابال ۀییگز تیهاتاید  ی،گرای ک انتقالیدموکرات یریپش ه 
 .باتدگفتما  حاک  و جشب و حل نیبی عیاصر گفتما  رقیب 

 یگیر نتیجه

آیاا وضاعیت زناا  ایارا  را »کا   دهادپاسخ  پرسشب  این حاضر بر این بود ک   تالش پژوهش
در  تاد  پیمود روناد  «کارد  یجیابش اجتمااعی ارزیااب مییر تبدیل تد  ب  یاک توا  در می
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، رفا  ممیوعیات حجااب اساالمی الازام عادم ۀلئپی  میدو گفتما  بر سر  ۀمیازع یگیر تکل
زناا  در فضااهای عماومی،  یو موتورساوار یساوار اا رزنا ، رف  ممیوعیت دوچ اوانیدگی

زنا  باا ماردا   و تغییر قانو  ارث نابرابر مردا  شورز یبرای تماتا ها حضور زنا  در ورزتگا 
 ،موضاوعپای  است ک  حرکت زنا  در رابط  با این  اینگویای  ،نا نوین ز های اواست عیوا   ب 

تحلیال گفتماا  نیاز متافیزیاک حضاور را  تاود. یک جیابش اجتمااعی نزدیاک مای ۀآستانب  
زناد. پیادایش و تکاوین  ییاد مایأمهار تهاا  گفتما  یو تاریخمیاد یکرانمیاد تابد و بار برنمی

بلک  ضرورت راهبرد انتقال از وض  موجود  ،است تکیان  تیها تالود  ن  ،نوین زنا  های اواست 
 دهد. های نوین را نوید می سوی گفتما  ب 

زناا  در  ۀناوین حاوز های اواسات  ساوی ب حرکات جمعای زناا   بررسی و تحلیل روند
هار سا  ویژگای  ،حرکات زناا  درنشاا  داد کا   های اجتمااعی های جیبش ویژگی بچارچو
 ،اضیا  برای آگاهی از دالیل ایجادکییادۀ تارایط موجاودیعیی تالش نار ،اجتماعی های جیبش

از چالش با حکومات نهراسید  ، های غیردولتی و نهادهای مدنی سازما قالب در سازماندهی 
، در مراحال تاد  با  پردااات هزییا  بارای ایان تقابالو حاضر  ،آور رن  ا مدافعا  وضعیتی

 ۀاز جامعا س  ویژگی در بخاش بزرگای این اگرچ  تر، بیا  روتن ب  رگیری است مقدماتی تکل
فاصل  گرفتن حرکات زناا   بیانگر نیز در مقیاس ک  آ وجود  تیهااما  ،وجود ندارد یناراض زنا 

بیتر برای تبدیل تاد  با  یاک جیابش اجتمااعی  تد و فراه   یاجتماع ۀلئمییک  از سطح
 باتد.  ی یو پرهز زهمگا  دردسرسا تواند برای می موضوعی ک  ررادیکال است

اییکا   نخیات کاردرکید أدو نکت  تبر تد  باید  تفییرهای رادیکال تحلیل، در برابر این با
 پاشیر امکا هاا  ضاعی  و نااتوا ، پاسداتات ارزش یتیاسا ک  در قالب معرفات پشیرفتباید 

 یدارتایااتیپد درکبا  اییاک الزم اسات کا   ،تیاسی های معرفت سوی  یبا ناکارآمد نییت.
 ۀفضای سیاسی ب  دوگان است ک  وجود یحل را   ننخیتی ی،دارتیااتیپد زاندا چش  .تودتوج  

جریاا   یها توسط ایاد ولو  ،دوگان  اییک  اینا د. بکی می نوییی انقالب و روتیفکری را پشت
در  ک  بتواند با  کیشاگرا  میادانی «یراداد یا رادادهای»اما  ،روتیفکری گیترش یافت  است

و یاک  کییادنیرومیادی را ایجااد ی ارز ها  ۀزنجیر آنا  تا کمک کیدوار  قالب روتیفکرا  اندام
 نییت. فراه  ،زنیدبجیبش اجتماعی را رق  

دگا  اضداد با  امار سیاسای رمثاب  آو عبور راحت و آسا  از سیاست ب  در غیاباییک  دوم 
پاساخی با  تارایط مثاب   ب  یگرایی گفتمان انتقال ی،پشیری سیاس و ه  قانونمید ۀمعیای مفاهم ب 
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انجاام ایان . تاوداجتماعی  ۀییش پرهزبرادیکال یک جیهای  دگرگونین یتواند جایگز ینوین م
تمااا  اساات کاا  بااا اجتهاااد و ف  هاار دو گاصااالحیت مراجاا  و مجتهااد بچااارچور د کااار
انتقال از وض  موجاود با  وضاعیت ناوین  یرا برا توانید بیتر اویش می یانتقاد یگوهاو گفت

اوانی باانوا  یاا سابک  معیای پشیرش نوعی از تک ب  ،ها یدر برابر این گشودگ . قیامیدکیفراه  
بلکا  باا  ،ایشاا  نییات ریساوا از دوچرا  ینوع ااص جدید بانوا  یا صح  نهاد  بر پوتش

راهباردی کا  از عما   جاایگزینهاا  د تاا د روجود دا این امکا  ی،های گفتمان یگشودگ رظهو
 وجهیت یب کرانمیدی و تاریخمیدی. ید:یک جامع  بیشربتواند بر تااست،  های دییی برآمد  آموز 

گاویی با  مقتضایات  تواند مشاروعیت دیان در پاساخ سو می ازیک ،و درجا زد  یگرای ب  انتقال
و  یر پوپولییاتیمهارناپاش های اواسات را  را بارای  ،دیگر و ازسوی کید رو روب زمان  را با بحرا  

 هموار کید. پرهزیی  ماعیجیبش اجتیک ورود ب  
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 ها یادداشت
چتری برای »، «آبی»، «توکرا »، «کشی سگ» ،«پیها  ۀنیم»، «قرمز»، «دو ز »های سییمایی فیل . 1

هاای  ، و کتااب«واکیش پایج »، «داتر ایرونی»، «سال دارم 15من تران  »، «اط کاغش بی»، «دو نفر
ازجمل  این تولیدات « از اسطور  تا امروز موسیقی ایرا زنا  »، «پوش و نخبگا  جوتن نشین زنا  پرد »

 .ندفرهیگی بود
 13سور  حجرات، آی . 2
 «آفیاید» یفیل  سییمای. 3
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