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  دهیچک
 یاسیزنانه و اقتدار س يهاتیذهن انینسبت م یه حاضـر به بررسمقال 

 یبر ســوژگ دیتأک یبررســ نی. محور اپردازدیم یپس از انقلاب اســلام
جامعه  کی يارائه شــده برا يدر الگو یاســیثبات ســ نیزنان و همچن

ــتفاده  از نظر ــت. با اس شــده که  یســع ســتوایکر ایژول هیمطلوب اس
با تمرکز بر نسبت  یپس از انقلاب اسلام یسایو سـ یاجتماع يرخدادها

انقلاب و دوران جنگ،  لیزنـانه در چهار دوره اوا يهـاتیـاقتـدار و ذهن
ــازندگ ــال  ،یس ــلاحات و پس از انتخابات س ــ 1388اص ــود.  میترس ش

 يهاتیهنچگونه ذ«است که  نیپژوهش حاضر چن یسوال اصل نیبنابرا
ـــبت خود را با اقتد  يو بازنگر فیار مورد تعرزنـانـه پس از انقلاب، نس

 شودمیطرح  نیچن هیشده فرض ادیدر پاسخ به سوال » قرار داده است؟
با اقتدار  یتقابل یتیزنانه پس از انقلاب همواره در وضــع يهاتیذهن«که 

ـــ ـــیـس ـــتـه و بـا تهـد یاس به  ییاعتنایب لیاز قب ییمعنا داتیقرار داش
ـــ يهنجارها ـــتیدر ز تیحاکم یجنس نموده  ینیرآفروزمره، چالش س

 یعمومزنان به عرصه یتوأم نبودن اقتدار و سوژگ لیتحل نیدر ا». است
ــتیز يهاو امکان خوردیم وندیناتوان پ ــ یتعادل س ــتیس در فراهم  اس

  .گرددمیو تعامل ارائه  یچیاز سرپ ییآمدن فضا
  

 یفراموش ستوا،یکر ایژول ،یاسیزنانه، اقتدار سـ يهاتیذهن :دواژهیکل
  .تیسها، جنتفاوت
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  مقدمه 

ــت. برخلاف دنیاي هاویژگییکی از     ــدن هویت اس ــاله ش ــلی دوران مدرن، مس ي اص

هاي از پیش تعیین شـده در یک مسـیر خطی نقش و سـرنوشـت انسان را سـنت که مرجعیت

ـــت می ـــوژهکرفهرس ـــلید دنیـاي مـدرن س ـــوب را مرجعیت داد که اص ترین اي پر از آش

با  (سوبژکتیویته) 1زنانههاي ذهنیتاش، شان انتخابگري است. ثقل و اهمیت یافتن خصـیصـه

کثیر  هاي متفاوتآورده که هویتکانونیت یافتن انســان در دنیاي مدرن وضــعیتی را پدید 

ن تی خاص با اقتدار بیابند. با توجه به اینکه ســاماشـوند و در راســتاي مطالبه حقوق خود نســب

د برقرار شود، نتوامیبهتر یک جامعه در مسیر توسعه در دیالوگ میان اقتدار و سوبژکتیویته 

زنانه هاي هاي گریز و پیوسـت به اقتدار را در نسبت ذهنیتدر این پژوهش برآنیم که امکان

  بررسی قرار دهیم. با امر سیاسی در جمهوري اسلامی ایران مورد

اي متفاوت از قبل و بر ، اقتدار در ایران به گونه1357انقلاب اسـلامی سالپیروزي  بعد از

نوان اي مدرن و اسلام به عریزي شـد. ترکیب انقلاب به عنوان پدیدهبنیان هویت اسـلامی پی

، تابع یدهی به تحولات اجتماعی و ســیاسایی هویتی، توان سـیاسـی رفتاري را در شـکلپایه

ـــبـت یـابی ذهنیـت و اقتـدار بـا هم نمود. در اوایـل انقلاب و دوران جنگ به دلیل وجود نس

ساکت و  مدتاً عسوبژکتیویته فضـاهاي حاد سـیاسـی و تحمیل تهدیدات امنیتی علیه کشـور، 

اي که نقطه 70گیري تحولات دهه شـــد. اما در شـــکلدر فضـــایی ناظر به اقتدار تعریف می

ـــوژهتوانمیبود  1376وم خرداد اوجش انتخـابـات د ـــاهد بازنگري س ها و ها با دغدغهیم ش

  نسبتی متفاوت با اقتدار باشیم.

ــت که در دو دیکی از این دغدغه    ــویرهاي هویتی متفاوتی اس ــاله زنان و تص ه هها مس

نانه زهاي . در این راسـتا، سـوال اصـلی تحقیق این است که ذهنیتانداخیر از خود ارایه داده

 تعریف و بازنگري قرار داده است؟ در پاسخانقلاب، چگونه نسبتش را با اقتدار مورد از  پس

 گیري از نظریه ژولیا کریستوا در نقد نظریات نسل اول، دوم و سومبه سوال یاد شده، با بهره

فکیک زنانه و اقتدار سـیاسی با تهاي و ارایه الگویی از زیسـت تعاملی میان ذهنیت فمنیسـتی

، نسبت یاد 88وران تاریخی انقلاب و جنگ، سازندگی، اصلاحات و پس از انتخاباتچهار د

شـده مورد تحلیل قرار گرفته اسـت. لذا سعی بر این است که در این پژوهش الگویی داراي 

  بخشی عرصه عمومی مطمح نظر قرار گیرد.طرح شود و قوام "جنسی"برنامه 

                                                      

subjectivity.١  
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  مبانی نظري -1

یاسی س ه سـوبژکتیویته سـروکار دارد درحالی که اندیشهسـیاسـی مدرن با مسـأل اندیشـه

اي نداشـت. در واقع برجسـته شـدن مسـأله سوبژکتیویته تاریخ فکر را در قدیم چنین دغدغه

ــنت که یک جهان تام  ــت. در دنیاي س ــبت به دنیاي قدیم قرار داده اس وضــعیتی متفاوت نس

. اما در هاي کیهان شناختی استیتبند مرجعاقتدار اسـت، سـوبژکتیویته میدان ندارد و تخته

، هویت براي اولین بار دچار بحران شـــودمیبا عصـــرروشـــنگري شـــروع «دوره مدرن که 

ــروع به تکثیر میو گرایش گرددمی ــامدرن فرد منحها و تأثیراتش ش ل کنند. در جوامع پیش

ــت ولی در جوامع مدرن مجموعه ــده داش ــاتعریف ش ــیع در اجتماع موقعیتی پیش ز ا تريوس

  ). 162: 1392وارد،»(شد.هاي اجتماعی به وي واگذار نقش

انســان در روایت مدرن مرکزیت اصــلی فهم اســت و ســایر اقتدارها به یکباره از هســتی 

 شودیم؛ تاریخ دیگر با انسان آغاز شـوند.  سرآغاز این فهم در فلسفه دکارت بودسـاقط می

 . در پی دکارت امانوئلگرددمیتاریک و در هر گسـستی که انسان غایب است، تاریخ هم 

ـــان را که در زوایا و خفایا مانده بود، از خلوت به  ـــت تا محوریت انس کـانـت همت گماش

  جلوت درآورد. 

د در شتصـویري که از سـوژه در اندیشـه فیلسوفان مدرن چون دکارت و کانت ارایه می

ویته مورد چرا که سوبژکتی کرد،بنیاد خود راه را براي سـیاسـی شدن سوبژکتیویته هموار می

زن، -هاي ایجاد شده در تقابل مردنظر این اندیشمندان مرد، سفید و اروپایی بود و دوگانگی

تحولات  شــد.غیراروپایی ســبب نادیده گرفتن بخشــی از جامعه می-ســیاه و اروپایی-ســفید

صـــادي، هاي اقتایجاد شـــده دوران مدرن، از جمله انقلاب صـــنعتی و انقلاب فرانســـه حوزه

ـــترش داد و دوگانگی ـــور همگان گس ـــی را براي حض ـــیاس ـــده را اجتماعی و س هاي یادش

تري از نقشــهاي اجتماعی، اقتصــادي و تر کرد. در این میان زنان که مجموعه وســیعبرجســته

ــتند با حقوق  ــارکتی که در تغییرات داش ــده بود، بین نقش و مش ــی به آنها واگذار ش ــیاس س

کردند.متناسب با تغییرات و تحولات یادشده، موج وسیعی اسـاسـی خود احساس تناقض می

ـــکــل گرفــت. این مجموعــه پردازياز نظریــه ـــتنــد ش هــا کــه زنــان در کــانون آن قرار داش

  بندي هستند: ها که با عنوان نظریات فمنیستی مشهورند در سه دسته قابل تقسیمپردازينظریه

اي جنســـی و جنســـیتی تاکید دارند. موج اول بر برابري حقوق زن و مرد فارغ از تفاوته

پرداز این موج مري ولستون کرافت بود. تکیه بر برابري حقوقی و نادیده ترین نظریهشاخص

ها را با گرفتن ســرشــت مناســبات انســانی و تمدن بشــري، زمینه گذار به نســل دوم فمنیســت
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س هیچ ک: «انتشار کتاب جنس دوم سیمون دوبوار فراهم نمود. دوبوار در جنس دوم نوشت

که مقوله زن یک اجراي فرهنگی  کندمی. وي اشـــاره شـــودمیآید بلکه زن زن به دنیا نمی

شــوند و اي فرهنگی فرض شــده و پذیرفته میاي از معانی که در زمینهمتغیر اســت، مجموعه

  )  200: 1385 باتلر،.»(شودمی، جنسیت همیشه اکتساب شودمیهیچ کس با جنسیتش متولد ن

وقی بیان کرد که، تاکید بر برابري حق توانمیزنانه و اقتدار هاي سنجی ذهنیتدر نسـبت

 سپرد و به نوعیدر نسـل اول، جنس و سـوژگی زنان را با مردانه شـدن زنان به فراموشی می

ـــل دوم با تمرکز بر تفاوت میان اقتـدار را در وجـه مردانـه باز تولید می کرد در حالی که نس

کرد و با توجه به برداشــت مردانه از اقتدار امکان ردان را انکار میجنس و جنســیت، جهان م

هاي طرح گرفت و زمینهنمود که نتایج رادیکالی را در بر میگریز از این مهم را تقویـت می

ــبتی متعادل میان ذهنیت ــت را در نس ــوم فمنیس ــل س ــدن نس  زنانه و اقتدار با محوریتهاي ش

متفکري که در مرز میان مدرنیسـم و پسـامدرنیسم در -تواکریسـتوا فراهم نمود. ژولیا کریسـ

ی از سنت . او بخشکندمیحلی متفاوت براي مساله سوبژکتیویته زن ارایه راه -حرکت است

ه ترســیم ، بدین صـورتبندي که بداندمیآغاز  ت که مفهوم سـوبژکتیویته را نقطهفلسـفی اسـ

ــوژه ــیت این نوع از نگاه  دوامثبات و بیگمارد که مدام بیاي همت میس ــوص ــت. خص اس

د بین نبر در این نوع از نگاه، سیاست صحنهاي متفاوت است. بازسـازي سـیاسـت در عرصـه

ـــنتی امیـدوار براي کنترل و مـدیریـت پـایدار جهان و همچنین یک نیروي  یـک قـدرت س

  .)Masnified,2008,p.80(لق جهانی مولد، با عدم قطعیت استآشوبناك به دنبال خ

هاي زنانه و طرحی براي رهایی آن را با نقد نسل اول و ا برداشت خود از ذهنیتکریستو

ــی کندمیدوم نظریات فمنیســتی آغاز  ــل اول فمنییســتها را جنبش ه در آن ک داندمی. وي نس

زنان خواسـتار همان حقوق و امتیازاتی بودند که مردان داشتند. در نسل اول، فمنیستها هرچه 

کردند و در مقابل به دنبال همانندســازي با نظم ســاخت انکار مین میکه از مردان متفاوتشــا

ــاخته بودنمادین مردانه بودند. این امر به طرز عجیبی آنها را ک ــع موجود س  (املا پذیراي وض

گذارد که کریســتوا در نقد نســل اول فمنیســتها بر این نکته تاکید می .)149: 1385آفی،مک

د چیزي بیش از بازشـــناســایی حقوق باشـــد. او به این بحث مخالفتها و اعتراضــات زنان بای

ســازد. کریســتوا با از هم متمایز میپردازد که این قلمروي نمادین اســت که دو جنس را می

ـــتدلال   که مطالبات زنان از راه یکی کندمیدر نظر گرفتن نظم اجتمـاعی و نظم نمـادین اس

ــت از نظام براي یک ــدن با این نظام یا با درخواس ــت.( ش ــت آمدنی نیس ــدن با آنها بدس ی ش

  )152: 1385آفی،مک
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ــل دوم را چنین تعریف  ــتوا نس ــل مایل به همراهی با نظام موجود : «کندمیکریس این نس

به  خطی و بدگمانی مندي تکنبوده و نیسـت. مشـخصـه نسل دوم رد و انکار کمابیش زمان

 جدي براي جریانهاي به اعتقاد وي یک خطر» شـدت عمیق نسـبت به حیات سـیاسـی است.

کنند و از جنس دوم یک فمنیسـتی نسل دوم این است که هرگونه قدرت موجود را طرد می

  ).158: 1385آفی،سازند(مکضد جامعه می

فمنیسـم نسل سوم در نگاه کریستوا تعدیل زمان خطی فمنیستهاي نسل اول و برگرداندن 

زنانه و مورد توجه قرار دادن توجه به سـمت زنانگی اسـت. رجعت به خصوصیات رمانتیک 

که اقتدار و سوژگی به صورت نرم  دهدمیاي، گفتمان مادري نویی را شـکل کوراي نشـانه

  ).158: 1385آفی،نشینند(مکدر کنار هم می

ی هم یعن-نسل سوم میل زنان براي داشتن فرزند و وارد شدن به دنیاي مردانه زمان خطی

گیرد. در نگاه کریســتوا نســل سوم نیاز خواهد ي میرا جد -بچه داشـتن و هم حرفه داشـتن

نمادین بر متافیزیکی از همانندي و تفاوت بنا شده -داشـت که تشـخیص دهد ساختار روانی

ـــتــه  ـــعی بر درونی شــــدن آن داش اســــت. در نتیجــه بــه جــاي طرد ســــاختــار بــایــد س

ــوژه در فراین161: 1385آفی،باشــیم.(مک ــتوا، س ف د برخلا) به عبارت دیگر در نگاه کریس

که در  دشومینگاه سـاختارگرایانی چون آلتوسـر، داراي فردیت اسـت و همین نکته سـبب 

به منزله  کندیمبنیاد خود مفهومی سیاسی پیدا کند. سوژگی در فرایند، که کریستوا طراحی 

امکانهاي گشـوده یک سـاختار است. در این روایت ذهنیت و اقتدار امکانهایی از آشوب و 

  ارا هستند.تعامل را د

سوژه در فکر کریستوا نمایی محدود ندارد و هیچگاه به طور کامل مقهور ساختار نیست 

اي کاملا ضد اقتدار و ساختار هم ندارد. به دیگر سخن تعامل و سرپیچی گرچه هیچگاه رویه

آید. در نظر او سرپیچی براي روان جامعه ضروري ویژگی اصیل سوژه کریستوا به شمار می

 . وقتی فرهنگداندمییســـتوا شـــادمانی را تنها به قیمت ســـرپیچی در دســـترس اســـت. کر

ها و ها، با نمایششــوند خودشــان را با ایدئولوژيســرپیچی وجود نداشــته باشــد، مجبور می

 شــوندب میطلو بدل به آشــوب کندمیطلبی آنها را ارضــا نتبلیغاتی ســرگرم کنند که لذت

  )178: 1385آفی،(مک

توا راز پویایی جامعه پراکسیس به معناي مشارکت خلاق در زبان، فرهنگ از منظر کریس

ببخشد.  اجتماعی را رونق-د پراکسیس سیاسیتوانمیو سـیاسـت است. بدین معنا نبوغ زنانه 

ه وجهی رو باینکه سوژه همواره به هر دو وجه عقلانی و احساسی نیازمند است و جامعه تک
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ـــوي عـدم تعــادل می تــاکیـد، جـامعــه نمــادین مـدرن بیش از هر چیز بــه  گــذارد. در اینس

بته ل. اشــودمیدر زنان بیش از مردان یافت اي که به واســطهاي نیاز دارد ي نشــانههاویژگی

که در  ودشمیصرفا زنانه نیست بلکه از زنان و مردان ساخته  جامعه مطلوب کریسـتوا جامعه

یابند. در این جامعه خبري حضور میي متمایز خود در جامعه هاویژگیآن هر یک براساس 

اشتراك اذهان عمومی را فراهم  عمومی زمینه گویانه نیسـت و تکثر در عرصـهتک از اقتدار

در عرصه سیاسی و اجتماعی یا پس راندن آنان به  . در واقع حاشـیه نشین کردن زنانکندمی

عنا از تعادل، پویایی و مبلکه مردان را نیز  کندمیعرصـه خصـوصی نه تنها زنان را سرکوب 

).  اندیشه سیاسی کریستوا نه انفعال سیاسی 199-202: 1393؛(توانا و آذرکمند،کندمیتهی 

، بلکه به ندکمیتابد و نه مبارزه مسـتقیم و خشونت آمیز سیاسی را ترغیب اجتماعی را بر می

ا بدین معن_کندمیدر درون زبان را طرح _جاي آن مشارکت در فرهنگ، اجتماع وسیاست

رهنگ مشـــارکت خلاقانه در ف توانمیبه جاي تغییر از بالا و مبارزه یا مقاومت منفی از پایین 

  ).203: 1393و زبان را طرح کرد(توانا و آذرکمند، 

انقلاب  زنانه و اقتدار سیاسی پس ازهاي با توجه به مبانی نظري گفته شـده، نسبت ذهنیت

ـــلـامی را  نوان ار دوره، اوایـل انقلاب و دوران جنگ، تحت عبـه ترتیـب بـه چهـ توانمیاس

کلیت، دوران ســازندگی ذیل مقوله ثبات آشــوب وار، دوران در  ادغام شــدهســوبژکتیویته 

اصـلاحات تحت عنوان فراموشـی تفاوتها و بازشـناسایی حقوق در رخدادي مردانه و پس از 

  م بندي کرد. ذیل بدگمانی شدید نسبت به حیات سیاسی تقسی 1388انتخابات سال 

  اوایل انقلاب و دوران جنگ: ذهنیت منحل در کلیت -2

زنانه با اقتدار، یکی از مسـایل پایدار در سیاست ایران است. در دوره هاي نسـبت ذهنیت

تر دوره پهلوي دوم با اعطاي حق راي به زنان، با الگویی متجدد پهلوي اول و بـه طور جدي

فراخوانده شـــد. اما این مســـاله متاثر از گفتمان  عمومی عرصـــه و از پیش طراحی شـــده به

هژمونیک تجدد در سـراسـر کشور و عدم سازگاري آن با بستر فرهنگی، مذهبی و تاریخی 

ـــو و وجود محدودیتجـامعـه از یک ـــیار اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه، س هاي بس

ا جایی وبرو ساخت تاعتباري و مقاومت رتنظیمات مطرح شده از جانب این گفتمان را با بی

که از دل همین گفتمان، گفتمانی برساخته شد که رقیب اصلی آن و عامل مهم در برافکنده 

     .)28: 1391زاده و دیگران،(سراجگیري انقلاب اسلامی بودتی و شکلشدن کل نظام سلطن

غاز ، ســرآدادي ســیاســی و جایگزینی نظام حاکم گذشــتهانقلاب اســلامی به مثابه رخ

ـــه هـاییانقلـاب اي ایران بود. در دورانی که مدرنیته هاي اجتماع و فرهنگ در جامعهدر عرص
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ــتوار، دود می ــخت بود و اس ــاي زمانی و کرد و به هوا میهرآنچه س برد، رخداد انقلاب فض

ــاي انقلابی و مکانی را براي جامعه ــیم کرد که انگار خبري از مدرنیته نبود. فض اي ایران ترس

رهبري کاریزماتیک امام خمینی(ره) و قوي بودن عنصــر مذهب در  رشــد گرایشــهاي چپ،

  نشاند.ساله، سنت را در عصر سکولار بیش از پیش در صدر میانقلاب و فضاي جنگ هشت

ــاي جدید به تعریف هویت براي خود می ــب با فض ــرهاي گوناگون متناس تند. پرداخقش

ـــاي جدید،  اي را ایفاکننـدهنقش تعیین 57زنـان نیز کـه در انقلـاب  ـــب با فض نمودند متناس

مشارکت آنها در انقلاب بسیاري از رهبران دین و در رأس آنها «صـاحب هویتی تازه شدند. 

الله(امام) خمینی را متقاعد کرد تا در ملأعام عاملیت اجتماعی و سیاسی زنان را تصدیق آیت

ي ین رفراندوم جمهوردهنده در نخســـتالله(امام) خمینی براي زنان رأيکنند. محبوبیت آیت

). در این راستا، تعریف مذهب به عنوان 133: 1390بیات،»(اسلامی قدرت آنها را تثبیت کرد

ترین ویژگی زن و چارچوب نظام جمهوري اســلامی ســبب شــد تا حجاب هم به عنوان مهم

ي هویتی و عامل هاویژگیاي ایران و هم یکی از هاي اســلامی بودن جامعههم یکی از مولفه

  موجودیتی نظام انقلابی تعریف شود. 

ریزي براي زنان را در مقام مادران و همسرانی که با آغاز جنگ با عراق، مقامات، برنامه

 ,Bayat,2007کنند، مبنا قرار دادند(نیروي مردانه براي جنگ، شکوه اسلام و ملت تولید می

ف ان زن مســلمان براي تعری) و ســنت (در معناي قرآن و روایات) یگانه منبع معرفتی فعال80

) وجاهت اخلاقی این دوران فضا را Tabatabaii,1982, 174رفت.(جایگاه زنان به شمار می

ـــرایط  ـــر موقعیت زنان به تعویق انداخت. در این دوران، ش حداقل براي براي مجـادله بر س

 یدر عرصه عمومی بواسطه حجاب امکان داشت. اگرچه در اوایل انقلاب مدتسوژگی زنان 

ن امر گیرد اما همیهایی نیز صورت میکشـد تا حجاب فراگیر شود و حتی مخالفتطول می

که زنان  ايگی گسترده زنان در اوایل انقلاب را فراهم نمود به گونهزمینه بازیگري و سـوژه

 برچنانچه اسپیواك با تاکید  سـاله فعالیت نمودند.در جریان مبارزات انقلابی و جنگ هشـت

لاب را از حجاب در انق گیري زنان روشــنفکر ایرانیبهره گرایی اثباتی، نحوهتســیاســت ذا«

هاي هتر در عرصهاي خرد و بومی براي مشـارکت و حضور گستردهتاکید بر هویت به منزله

) اما این سوژگی و بازیگري 205: 1393توانا و آذرکمند،»(دانسـت.سـیاسـی و اجتماعی می

ه کلیت آرمانی ترسـیم شده تحت تاثیر انقلاب بود. علاوه بر یابی بمنحل و در خدمت دسـت

جنســیت را بیشتر  هاي چپ این دوران، مســالهمشـیخطگروههاي با «گرا، گروههاي اسـلام

   ).Shahidian,1994,223-47»(کردند.بخش طبقاتی تلقی میرهایی تابعی از پروژه
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در آرمان جمعی و خالی دغام به ا هاي انقلابیدوران انقلاب و جنگ، ســوژهدر واقع، در 

ــتند.  ــدن از امیال و غرایز حیاتی و حتی خالی شــدن از کالبد جســمانی میل داش ه این البتش

وجهی عام داشــت و کلیت و عظمت  57جنبش انقلابی ســال «مســاله تحت تاثیر این بود که 

نایت قرار عزدنی و جزئیات ناظر به سـبک  و سلایق بازیگرانش کمتر محل توجه و آن مثال

  .)49: 1388کاشی،»(گرفت.می

  معضله دوگانه سنت و تجدد: -3

خمینی(ره) جامعه و سـیاسـت در ایران را در وضعیتی متفاوت پایان جنگ و رحلت امام

ترین اهداف ســیاســت و قرار داد و اولویت توســعه اقتصــادي و ســازندگی را در صــدر مهم

ر و اجتماعی و فرهنگی منج لاتی در عرصهداده به تحواسی رخحکومت نشـاند. تغییرات سـی

ـــربنــدي ایجــاد نمود. این مجموعــه تغییر و تحولـات اجتمــا ري عی بــازیگتغییراتی را در قش

   .ایران وسعت بخشید و دوگانه سنت و مدرنیته را بر اذهان مسلط نمود مدرنیته را در جامعه

اي تمام جوامع داراي افزاري خود برافزاري و نرمي سختهاویژگیمدرنیته با تمام 

ه هاي باستانی قدم بهاي اسلامی و سنتاي ایران که با سنتاقتضائات خاصی است. جامعه

که در  اي مورد تعریف قرار دهددوران مدرنیته نهاده است، باید نسبتش را با مدرنیته به گونه

رتی که این در صوهاي پویا بتواند از دستاوردهاي مدرنیته نیز استفاده نماید. عین حفظ سنت

ر گذار خواهد شد. د رابطه به صورت متعادل شکل نگیرد، جامعه دچار نابسامانی و دگرگونی

ن هاي پیشیاز سنت به مدرنیته، تمام نیروها و گروههاي اجتماعی به باز تعریف هویت

پردازند، اما این شرایط دوران گذار را، زنان بیش از دیگر گروههاي اجتماعی احساس می

  کنند.یم

هاي در جوامع جدید زنان این فرصت را دارند که بخت خود را در طیف وسیعی از زمینه

جا که زنان باید هویت قبلی و تثبیت یافته خود را بیش از مردان گوناگون بیازمایند و از آن

این موضوع  کنند.آمیزتر تجربه میتر و تناقضاز دست بدهند، دوران تجدد را به شکلی کامل

ویسد: نه در کشور ما، بلکه در سطح جهان تجربه شده است، در این خصوص کاستلز مین

هاي اجتماعی در اکثر جوامع، آن هم در کمتر از ابعاد دگرگون شدن آگاهی زنان و ارزش

پذیري جنسیتی در زمینه حضور زنان در انگیز است. تحول فرایند جامعهسه دهه، شگفت

هاي بالاتر اجتماعی با گسترش تحصیلات، بویژه موقعیت هاي عمومی با هدف کسبعرصه

در سطح آموزش عالی در میان زنان تشدید شده است، اما تغییري متناسب با آنان در زمینه 

هاي خصوصی و تقسیم کار جنسیتی دیده نشده است. حضور و مشارکت مردان در عرصه
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معمولی  هايباشند، چرا که نقشل میزنان بیش از مردان با مشکلات دوران انتقال نیز در تعام

ر تقابل باشد و به ناچاهاي جدید و مطالبات آنان میسنتی آنان در تعارض بیشتري با آگاهی

  )   1385:109یابند.(ماشینی،بیشتري با ساختارهاي موجود می

 روي زنان در جامعه ایران وجود داردکه پیش چالشها با توجه به آنچه گفته شد؛ یکی از

سیدن به وضعیت تعادل بین سنت و اسلام و وضعیت جامعه رو به صنعتی ایران است. جامعه ر

اي است که از وضعیت ماقبل اي در حال گذار است، جامعهایران در وضعیت فعلی، جامعه

صنعتی تغییر وضعیت داده است. در این حالت  سنتی به طرف جامعه ی یا اصطلاحاًصنعت

هاي هسنتی متزلزل و پای و موقعیت اجتماعی زنان در جامعه، نقش بینابین، جایگاه، وظایف

آن سست شده است. در عین حال که هنوز جامعه به یک وضعیت تعادل در مرحله صنعتی 

شدن نرسیده و با وضعیت یک جامعه صنعتی هم روبرو است، این وضعیت خاصی را براي 

. جامعه آوردبت به جایگاهشان بوجود میکه ابهامات زیادي براي آنها نس کندمیزنان ایجاد 

جوامع  اً، مخصوصکندمی، ویژگی خاصی پیدا کندمیوقتی به سمت صنعتی شدن حرکت 

که آیا  شودیمصنعتی پیشرفته امروز که مدلهایشان جوامع غربی هستند؛ مثلا این ابهام ایجاد 

 اشد که زنان غربی امروززن مسلمان ایرانی در نهایت باید همان نقش و جایگاهی را داشته ب

خود بدانم یا خیر؟ بنابراین، جامعه در حال گذار ایران  ند و آنها را الگوي خود و آیندهدار

شدن شدن را تجربه کند و هم باید گذري به سمت اسلامیباید هم یک گذار به سمت صنعتی

  .)/http://www.ensani.ir(داشته باشد

ش ضرورت دارد این است که در جامعه در حال اي دیگر که در این راستا ذکرنکته

گذار امروزي ایران به موازات فروپاشی نظام سنتی، نظام نوین و نهادهاي مدنی شکل نگرفته 

اند. زنانی که خود را از قید و بند نهادهاي و جامعه و مردم دچار نابسامانی جمعی و فردي شده

سیاسی نظیر دولت رها ساخته و طالب غیررسمی چون قومیت و یا از وابستگی به نهادهاي 

شوند و در برزخ سنت و مدرنیته رو میاند با خلاء نهادهاي مدنی روبهمشارکت اجتماعی

 گیرندهاي اجتماعی قرار میمانند و در معرض انواع آسیبسرگردان و بلاتکلیف می

و آنومیک گذار اي وضعیت نابسامان در ایران امروز پیامدهاي منفی .)66: 1383(عبداللهی،

 مدرنیزاسیون دردناك جامعه«شناسان با عنوان از سنت به تجدد را، که در نگاه برخی جامعه

به صورت روند روزافزون تضعیف اخلاق دینی، ضعف  توانمیتوصیف شده است،  1»ما

                                                      
1  ..    Ramin Mostaghimi, “Tights- Iran: Women Carve out Spaces within Islamic 
Society,” Interpress News Agency, June 25, 2003. 
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و  هاي اجتماعی نظیر اعتیادتولید و ترویج اخلاق مدنی و روند رو به رشد بروز انواع آسیب

اق مواد مخدر، پرخاشگري و قتل، خودکشی بویژه از طریق خودسوزي، فرار از خانه، قاچ

زنان جوان  د را از میانگري، روسپیگري و غیره مشاهده نمود که بیشترین قربانیان خوتکدي

  .)22: 1387(عبداللهی،گیرندمی

ضاهاي وارد فهاي به وجود آمده از انقلاب اسلامی گیري از فرصتبسیاري از زنان با بهره

هاي اشتل رغم بهاند و هاي چشمگیري داشتهو پیشرفت اجتماعی و دانشگاهی و علمی شده

اندرکاران نظام جمهوري اسلامی در ایجاد امکانات براي زنان، اما این امکانات براي دست

 ت. لذا این افزایش توقعات و کمبود امکانارسدمینظر ندهی به نیازهاي زنان کافی بهپاسخ

ممکن است به سرگردانی و بلاتکلیفی جامعه زنان بیانجامد و تاثیرات نامطلوب بر امنیت 

پذیري اجتماعی بگذارد. این خلاء حتی در صورتی که پاسخ مطلوب خود را نیابد به آسیب

  انجامد. جامعه از خطرات بیرونی می

ایرانی  ت جامعه زنانعنوان کرد که موقعی توانمیبا توجه به آنچه تاکنون گفته شد،    

شدن هایی نظیر جهانیآمیزي داشت: از یک سو، پدیدهدر دوران سازندگی، موقعیت تناقض

داد، از سوي دیگر، نظام آن را گسترش می» افق احتمالات و امکانات«و انقلاب ارتباطات 

سان ونمود. بنابراین در وقفه و نسازي افق تلاش میایدئولوژیک مستقر در راستاي محدود

  )38: 1386میان این دو، نوعی هویت مقاومت در دوران اصلاحات ظهور کرد.(تاجیک،

  گذار از دوران سازندگی به دوران اصلاحات:-4

ان ، اما ترمیدور در انسشودمیگرچه ترمیدور به عنوان مفهوم سیاسی و در انقلاب معنادار 

اي عام صویري را از انسان به گونهرهبران انقلاب اسلامی تشد. مطلوب انقلاب اسلامی ایجاد 

اي خاص برساخته و در تلاش بودند تا این تصویر را در اجتماع عملیاتی نمایند. و زن به گونه

اگرچه در دوران جنگ و انقلاب و تغییر و تحولات سیاسی گسترده این دوران تا حدودي 

سیاسی  و تحولات گسترده بازنمایی این تصویر را در واقعیت نشان داد، اما به تدریج تغییر

هاي انسانی، اجتماعی و جهانی خاصی را بر جامعه ایران تحمیل نمود پس از جنگ، واقعیت

و پس از یک دهه و گذار از دوران جنگ و انقلاب، انسان زمینی با تمام غرایزش، خود را 

لاب قهاي گوناگون سیاست و اجتماع تحمیل نمود. به عبارت بهتر از ابتداي انبر عرصه

تاکنون نوعی گذار از سیاست آرمانی به سیاست واقعی یا سیاست زندگی روزمره رخ داده 

یران اي ااست. این ترمیدور در مفهوم انسان در اثر معضله سنت و تجدد بود که تمام جامعه

را به خود مشغول داشت و در این دوران گذار، هویت زنان نیز بیش از سایر گروهها در 



 133133                                                                      9696/تابستان /تابستان 3939سال یازدهم/شمارهسال یازدهم/شماره                                  

اي وضعیت خاص اجتماعی را براي زنان ایجاد پرسش قرار گرفت و به گونهمعرض چالش و 

اي از شرایط و تحولات داخلی و بیرونی نمود. این وضعیت خاص به نوعی در اثر مجموعه

  رخ داد.

ها و موسسات آموزش عالی در در دوران پس از انقلاب اسـلامی، ورود زنان به دانشـگاه

 ايتا در آینده هم مجموعه شودمیزایش است و این سبب داخل و خارج از کشـور رو به اف

هاي اقتصـادي، ســیاسی و از تحولات فکري و هم گرایش زنان به مشـارکت در همه عرصـه

هاي رسـمی، غیررسـمی و مدنی کشور بیشتر شود. دستیابی زنان به فرهنگی و در همه بخش

ه مطالبات آنان را در خانوادتحصیلات عالی زمینه اشتغال و کسب درآمد و افزایش قدرت و 

ـــت. همچنین  ـــرایط امروزي جهـان کـه فناوریهاي نوین ارتباطی و فرایند «در پی داش در ش

وت ها و جوامع متفاها را از میان برداشته و زنان و مردان متعلق به فرهنگجهانی شدن فاصله

ـــعیـت همـدیگر با اطلاع نموده، نابرابري ـــیتی را بر هايها به ویژه نابرابريرا از وض اي جنس

شـهروندان آگاه به حقوق انسـانی غیرقابل تحمل کرده اسـت. فرایند جهانی شدن به مسایل 

ـــت. با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت  ـــیده اس ـــلت جهانی بخش مردم به ویژه زنان خص

ــکیل  ــرمایه دهندمیجهان را تش ــیار کمتري از س ــهم بس ــه با مردان از س  هايولی در مقایس

ـــادي جهـان برخوردارنـد، لذا نهادهاي مدنی نیز به  فرهنگی، ـــی و اقتص ـــیـاس اجتمـاعی، س

ــیدههافعالیت ــلتی جهانی بخش ــی زنان را در مقیاس جهانی ي خود خص ــاس ــایل اس اند و مس

  .)154: 1387(عبداللهی، »اند.مطرح کرده

هویت اجتماعی و ســیاســی گیري زمینه بازتعریف شــکلمجموعه عوامل یادشــده، زمینه 

ــور آنان زنان ــه و حض ــی و فرهنگی رارا در عرص ــیاس ــادي، س  هاي مختلف اجتماعی، اقتص

ــت. در مطالعه ــال  ايایجاب نموده اس ــط محمد عبداللهی که  1387در س ــده، توس انجام ش

ه (تحصــیلات و مشــاغل) بالاتر که ب زنان داراي پایگاه اجتماعی«برخی از نتایج چنین اســت: 

نوین ارتباطی دسترسی بیشتري دارند. از کامپیوتر و اینترنت هاي هاي جمعی و فناوريرسانه

کنند و براي کســـب اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود بیش از آنکه به اســـتفاده بیشـــتري می

کنند، هاي دولتی وابسته باشند، به مطبوعات مستقل و اینترنت و منابع مستقل رجوع میرسانه

ـــارکهافعالیتبیش از بقیـه در  ـــان را موجودي ي مدنی مش ت دارند. همچنین زنانی که انس

دانند و بین زن و مرد از لحاظ حقوق و وظایف شــهروندي تبعیضی قایل خردمند و آزاد می

دانند که تابع اراده مردم یا ملت اســت، و براي مردم ســالار مینیســتند، دولت را نهادي مردم

، حق تشکیل اجتماعات، حقوق شـهروندي نظیر حق دسـترسـی به اخبار و اطلاعات صـحیح
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حق نظارت بر دولت، حق برخورداري از حداقل امکانات زندگی و وظیفه شـــهروندي نظیر 

ارکت اند، مشمشـارکت فعال در تعیین سـرنوشـت خویش و کمک به پیشـرفت جامعه قایل

  )146-147: 1387عبداللهی،»(مدنی بیشتري دارند.

را در پی داشت و به عنوان نیمی  حضور وسیع زنان در جامعه افزایش تقاضاي مشارکت

ـــه ـــتري در عرص هاي گوناگون بودند. مدیریت ارتباط از جمعیـت خواهان تاثیرگذاري بیش

ی در عموم این تقاضاها بود. اما ضعف عرصه زنانه با اقتدار در پاسـخ مطلوب بههاي ذهنیت

ـــده را مختـل نمود و زمینه تقابل ذهنیت اي قتدار را به گونهزنانه با اهاي ایران ارتبـاط یـادش

هاي رسمی و غیررسمی در ایران شـرایط ساختاري غالب در بخش«رادیکال در پی داشـت. 

طوري  هي مدنی سازگار نیست، بهافعالیتکشـور در سـطوح کلان و میانی با رشد نهادها و 

ـــاختاري روبرو امروزي ایران با نوعی تاخر یا پس گفـت در جـامعه توانمیکـه  افتادگی س

  )149: 1387عبداللهی،»( یم.هست

  دوران اصلاحات: -5

ــیتی بود. به گونه ــلامی ایران، افزایش آگاهی جنس که ادبیات  ايیکی از نتایج انقلاب اس

ــده  ــگــارش درآم ــه ن ــاب ب ــل ــق ــس از ان ــران پ ــان در ای ــورد زن ــوجــهــی در م ــل ت ــاب ق

حضور زنان در عرصه عمومی و حدود مشارکت طرح حجاب، ) Afshar,1996,146است.(

سایل ترین مسـیاسی و اجتماعی آنان، برابري یا نابرابري حقوق، مسایل زنان را در صدر مهم

 در عرصه عمومی نسبت بهزنان فعال  دوره سازندگیدر نشـاند. سـیاسـی  اجتماعی ایران می

معترض بودند. در این میان زنان فعال مسلمان به نوعی خواستار بازنگري  هاسیاستقوانین و 

تهاي مبتنی بر فهم روای کهبه تعبیر و تفسیري نو بودند با این تأکید و متون اسـلامی قوانین در 

ـــالـارانه  ـــد. توانمیامروز دیگر نمردس ان آن  د جوابگوي نیازها و تحولات واقعی جامعه باش

تصویر متفاوت و معاصر از زنان ارائه دهد و نگاه نواندیشی دینی را خواسـتار آن شدند که، 

سـیت کند، که این حرکت سبب ساز نوعی شکوفایی در گفتمان مدنی شد متوجه حوزه جن

ــا گفتمــان و زمـیـنــه را بـراي ــان ب ــانی زن ـــتیب ــاحــات همــدلی و پش ـــل ــه وجود  را اص ب

 ) 1394(رضایی،آورد.

، احساس پیوند با قدرت در میان زنان، شرایطی را شکل داد دولت اصلاحاتبا پیروزي 

بار در  حق خواهی زنان اینحقوق برابر با مردان شوند.  گرگیر و مطالبهکه با جدیت تمام پی

هاي غیردولتی، نشریات و ادبیات فمنیستی ها و سازمانبستر جامعه مدنی و در قالب انجمن

هاي یريگدر این دوران زنان درصدد تقویت پایگاه اجتماعی و اصلاح جهت گسترش یافت. 
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 در میان برابري خواهی و حقوق شهرونديمسئله دموکراسی خواهی، زنانه خود بودند، اما 

هاي کرد. حضور زنان در عرصهزنان را در ساحتی مردانه باز تولید میهاي زنان خواسته

اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی آنچنان وسیع بود که تمرکزي بر تفاوت خود با مردان 

نان را خطی کرده ، زمان زنداشتند. به این ترتیب تاکید بر ماکروپلتیک و ماکروفیزیک قدرت

زنانه توانایی بازسازي سیاست در ساحتی که آفرینشگري داشته باشد را هاي بود و ذهنیت

نمادین، در تحولات اجتماعی و سیاسی این  -اي فراهم نکرد. عدم حضور همزمان وجه نشانه

فراهم نشدن  داد. در پی این امردوره، همچنان سوژگی زنان و تعادل اجتماعی را سامان نمی

فضایی زبانی که تفاوت زنان را برجسته کند حساسیت و آسیب پذیري را در پیوند با تغییر 

در سیاست کلان کشور براي این قشر قرار داد. زنان در این دوره نتوانستند با حضور وسیع 

هاي مدنظر خود جریانهاي گفت با اولویت توانمیخود، تولید قدرت کنند بلکه حتی 

لی را در برابر خود هویت بخشیدند و با قدرت گرفتن آن جریانها کنشگري آنها با رادیکا

  رو شد. فشار و تنگناهاي جدیدي روبه

  و پس از آن 88 سال-6

است بودند و وجه تمایزي سی مدعی حوزه ضهاي سیاسی معترجریان، 1388سال پس از 

تفاوت آن بود به این صورت که کرد، وجاهت اخلاقی ماین جریانات را متمایز می که سوژه

  ).48: 1388کرد(غلامرضاکاشی، براي آنچه دنیوي بود اصالت و قدسیت لحاظ می

ر د نام گذاري کرد. "ناجنبش"تحت عنوان  توانمیفهم فضاي سیاسی این دوران را 

ان غیر هاي جمعی فعالچنین بیان داشت که به کنش توانمیهاي اجتماعی توضیح ناجنبش

، آنها برآیند رفتارهاي یکسان تعداد کثیري از مردم مساوي اند که شودمیته جمعی گف

فتارها آورد؛ حتی اگر این راي بوجود میپراکنده اما یکسانشان تغییرات گسترده کنشهاي

 سازماندهی خاصی نباشند. به عبارتی دیگر سیاست خیابانیایدیولوژي یا رهبري و تابع هیچ 

عمومی است. خیابانها به عنوان فضاهاي جریان و جنبش، نه تنها  بر سر کنترل فضا و نظم

آورند، بلکه هویتهاي خود را در جاهایی هستند که مردم نارضایتی خود را در آن به زبان می

ي گیرانفعالی ویژگی کلیدي شکلهاي ). شبکه22-25: 1390سازند(بیات، این مکان می

ضمن  اند که از طریق شناساییمیان افراد اتمیزه راجعناجنبشها هستند. آنها به ارتباطات آنی 

هاي اشتراکشان به طور مستقیم در فضاهاي عمومی یا به طور غیر مستقیم از طریق  رسانه

  ). 33: 1390گیرند(بیات، جمعی شکل می

یافتگی فضاي سیاسی خاص این دوره راه را ساختارفقدان محور و مرکزیت و همچنین 
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زیست آنها تعارض با قوانین حاکمیت داشت، هموار کرد.  از قبل شیوه هبراي ورود زنانی ک

برآن انگشت تأکید گذاشت، بازسازي فمنیستی جامعه در  توانمیاي که در این میان نکته

این تحولات بود. چهره زنانه پیدا کردن این تحولات و پررنگ شدن فعالیت زنان، بیش از 

د نمود یک حضور جمعی بود. به صورتی که در تحلیل اینکه ناشی از اعتراضات جمعی باش

ساس شدن، احشدن، دیدهآصف بیات ناجنبش زنان در پی فضاهاي جدید آزادي براي شنیده

  ).132: 1390شدن و متحقق شدن بود(بیات، 

، خصــلتی ســیاســی بخشید 1388آنچه که به ناجنبش جنسـی در تحولات سـیاسـی سـال 

؛ فضــاهایی که ضــمن شــتقانون گذاري و اجرا وجود داکه در  بودوجود فضــاهاي خلائی 

ی زیست نامرئ. ختساوجود آن در ایران حقیقت بازنمود شـده حاکمیت را نیز معکوس می

پیوند خاصی با سیاست برقرار کرد و مظهر  1388ذیل قانون و حضور گسترده زنان در سال 

 موضوعات جنسیتی گوناگونانبوهی از احسـاسات پراکنده، تقاضاها و رفتارهاي روزانه در 

اي در این گیري وجه نشــانه). اوج129: 1390ت(بیات،هاي زنان گشــابزار فردیت و عمدتاً

ـــکل داد که در تحلیل  ـــمی ش ـــتن دیگر جامعه رس ـــعیت جامعه زنان را به منزله خویش وض

ــل  ــاب ــــدي در مق ــانون و س ــــت رهــا از ق ـــتـوایی این دگر جــامعــه مکــانی اس کـریس

  ). 123: 1393آرمانشهر(حقیقی،

اي که در سـیاست خیابانی این برهه بازسازي شد، بیش از آنکه وجه مادرانه هویت زنانه

ت . در این راستا سیاسقرار دهد، بر ضدیت تأکید داشتو سـخنگویی سـوژه زنانه را مدنظر 

هاي فردي شده سوق داد. بدین ترتیب که  و اجتماع در ایران زنان را به سمت تولید جنسیت

ي مدنی براي زنان فراهم نبود، منجر به این هافعالیتهاي ها و امکانهـا، ظرفیـتنـهچون زمی

هاي پوششی خاص و حضور در کهاي خود و با سـبزنان با فردیتاین طیف از گشـت که 

این موضــوع امکانات عمل جمعی را  هاي مقاومت را بازتولید نمایند.عمومی هویت عرصــه

ــه هاي جمعی انجامید. در کنشو به رادیکالیزه کردن معدود  ها محدود نموددر برخی عرص

ي پذیري(تلاش نظام مستقر براامروز ایرانی، پدیده فردي شـدن، مسیر داخلی فرهنگ جامعه

ـــازي فرهنگی) را کاملاًهمگون ـــیر خارجی(تاثیر س ز پذیري اناهموار نموده و در مقابل، مس

  .)69: 1386یک،(تاجبیگانه) را کاملا هموار کرده استفرهنگ 

ـــعیت تعامل  دوم اینکـه در تقابل میان ذهن زنانه و اقتدار، زبان مبتنی بر دیالوگ در وض

گفت که تقریبا فرهنگ نمایش جاي کنش سیاسی هدفمند را گرفت و  توانمیناتوان شـد. 

ـــه عمومی، طرد و دچار نوعی بدگمانی این طیف از  زنـان بـه دلیـل نـاتوانی در ایجاد عرص
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نان در بیرون از خانه و در زاین طیف از هاي به حیات ســیاســی شــدند. کنش شــدید نســبت

وز خیابان در کلانشهرهاي امر«گیرد. به عبارت دیگر عمومی به نام خیابان صورت می عرصه

ـــو، و میکروفیزیــک و  بــه محلی براي تلــاقی میکروپلتیــک و مــاکروپلتیــک از یــک س

  ).36: 1386تاجیک،»(استماکروفیزیک قدرت از سوي دیگر، تبدیل شده 

ــت ــیاري از فمنیس ــتامروزه بس ــتها و پس ــل فوکو مدرنیس ــی میش ــناس ها، پس از تبارش

ه در بلک شودمیمعتقدند که قدرت فقط به مکانهاي نهادي، عمومی یا خصـوصی، محدود ن

ها، در محل کار سـراسر جامعه منتشر است؛ در خانواده و روابط فامیلی، در مدارس و رسانه

ر قدرت مشرف ب«هاي دانش، علوم و تکنولوژي. خود میشـل فوکو حتی به در حوزه و حتی

ـــبک زندگی، طرز لباس » حیـات ـــان با خودش، در س معتقد بود؛ قدرت حتی در رابطه انس

هاي ) واقعیت23-24 :1384.. هم وجود دارد.(انصاري،.پوشـیدن، طرز آرایش، طرز تکلم و

ــان از این دار امروز جامعه ــی براي «د که ایران نش ــبک، تلاش ــت وس در پس هر لباس و ژس

ـــیله آن بتوان چیزهاي جدیدي را بیان  ـــویري جدیدي وجود دارد که به وس ایجاد زبان تص

 انداندك بر این تصور شدهبسـیاري از زنان امروز ایرانی، اندك) 43: 1386تاجیک،»(نمود.

را ظاهر شدن آنهاست. زی حوهاز آنان وجود دارد بسته به نکه بخشی از درك و برداشتی که 

ـــت  ند آنها را در ذخیره خودتوانمیاند که به هر تعداد که بخواهند یـافتهبـه این آگـاهی دس

 .)74: 1386(تاجیک،»سخن بگویند«ر کدام از این ظوهر ند از طریق هتوانمیباشند و  داشته

ـــبت ذهنیت ـــی پس از انقلهاي در یک نگاه کلی، نس ـــیاس به  اب را با توجهزنانه و اقتدار س

  چنین تحلیل کرد: توانمیهاي خاصی که صورت گرفت بنديدوره

ـــرایط آرمـانی و همچنین ـــلط ش در پی جنگ  در اوایـل انقلـاب و و دوران جنـگ، تس

ین محور تعیتحمیلی، ذهنیت زنانه ظهوري نداشــت و ســـیاســـت تقریبا در یک فضـــاي مرد

ـــد؛ نتیجـهتکلیف می ـــرایط به مرورش  بازتاب کمرنگدر جامعه ایجاد کرد،  اي کـه این ش

  ن بود.هاي زناخواسته

سالارانه در دستگاه اجرایی کشور حاکم گشت و ضرورت در دوران سازندگی، نگاه فن

ــرایط این دوره نوعی  ــادي را اولویت داد. ش ــعه اقتص ــور پس از جنگ، توس ــازي کش بازس

قدان اولویت توسعه اقتصادي و فاي که مدرنیته مثله شـده را در ایران وسعت بخشید به گونه

شدن ذهن زنانه و فراهم شدن  این شـرایط، سـیاسی مدنی همزمان اتفاق افتاد. نتیجهنهادهاي 

  فضایی براي بازنگري آن در دوره اصلاحات شد.
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با تغییر در فضــاي ســیاســی کشــور موســوم به اصــلاحات، فعالان زن مســلمان به بســیج 

فضــایی برابر در نســبت میان زن و مرد پرداختند. در ن اســتعدادهاي ســنت براي فراهم آورد

گیري حقوق در ســـاحتی مردانه بود. پس از انتخابات گري زنان، بیشـــتر پیاین دوره مطالبه

ته کرد. اما نکدر متن تحولات سـیاسی می، ترسـیم شـرایط حکایت از حضـور زنان 88سـال 

 نظمی سـیاسی دامن زد و بدگمانی، بیشـتر به بیحضـور جمعی زنانقابل توجه در این دوره 

  نسبت به حیات سیاسی، جنسیتی افسرده را تولید نمود.

  گیرينتیجه

در پژوهش حاضـر تلاش بر این بود که در چارچوب نظریات ژولیا کریستوا و با تکیه بر 

د زنانه و اقتدار سیاسی را مورهاي تحولات سـیاسی و اجتماعی پس از انقلاب، نسبت ذهنیت

  ر دهیم. بررسی قرا

و  مدرن، ســه نســل نظریات فمنیســت را تفکیکژولیا کریســتوا به عنوان متفکري پســت

 ها بر برابري زنان ومورد نقد قرار داده اســت. وي تاکید بیش از اندازه نســل اول فمنیســت

ظر ها بر این ن؛ همچنین در نقد نسل دوم فمنیستداندمیها مردان را موجب فراموشی تفاوت

ــت که تاک ــدن اس ــه عمومی مردانه، رادیکال ش ید بیش از اندازه بر فردیت و دوري از عرص

زنانه را در پی داشـت. با وجود انتقادات کریسـتوا بر نسـل سوم فمنیستها، با آنان هاي ذهنیت

ــل اول و دوم، الگویی براي  ــت؛ لذا در تلاش بود تا در رفع خلاهاي نس ــتري داش همدلی بیش

  نه و اقتدار سیاسی ارایه نماید.     زناهاي زیست تعاملی ذهنیت

در کاربســـت چارچوب تئوریک، تحلیل تحولات و ســـیاســـی پس از انقلاب و جنگ، 

هاي حاکی از این امر است که، نسبت ذهنیت 88پس از سال سازندگی، اصلاحات و دوران 

که  یزنانه و اقتدار، متناسـب با تغییرات سـیاسـی مورد بازتعریف قرار گرفته است؛ به صورت

آنها در  فردیتنشـین امر سیاسی بودند و اشـیهحدر اوایل انقلاب و دوران جنگ زنان بیشـتر 

ــت یابی به یک کلیت آرمانی عام بود. با پایان جنگ و شــروع دوران نوســازي خدمت دس

ــعیت میانا ــادي و اجتماعی، جامعه در وض ــب با این  قتص ــنت و تجدد قرار گرفت. متناس س

ــاختار تغییرات و تحولات، هو ــامانی دگرگون یافت که به دلیل تاخر س یت اجتماعی زنان س

وار زنانه در وضعیت ثبات آشوبهاي اجتماعی نسـبت به میزان رشـد شخصیتی زنان ذهنیت

  خصلت سیاسی به خود گرفت.

وار بازیگري زنان را در دوران اصلاحات در پی داشت. اما مساله وضـعیت ثبات آشـوب

هاي آنان را خواهی و حقوق شـهروندي در مسـایل زنان خواستهخواهی، برابريدموکراسـی
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ی هاي سیاسی در نتیجه فراموشگیري فرصتنمود. عدم شکلدر سـاحت مردانه بازتولید می

ي سازسـو و محدودعمومی از یک لبات و ناتوانی در بازسـازي عرصـهها در بیان مطاتفاوت

را پس از  هاي  فردي شــدهنه تولید ذهنیتزمی جنســیتی، ســوبژکتیویتهها از ســوي دیگر افق

  فراهم نمود. 1388انتخابات 

با توجه به آنچه گفته شـد، پس از انقلاب شـاهد عدم برقراري نســبت منسجم و دوسویه 

عمومی  ، ضــعف عرصــهتعادلیاســی هســتیم. نتیجه این بیزنانه و اقتدار ســیهاي میان ذهنیت

ـــت کـه بـه اتمیزه ـــدن بیش از پیش جامع اس ـــت انجامد. لذا در ارایه الگه میش ویی از زیس

امري که امکان شنیده شدن و دیده شدن همگان را  عمومی به منزله تعادلی، پرورش عرصـه

ـــفافیت، بدگمانی را مهار کندمیفراهم  ـــاي ش ـــیدن به فض ـــعت بخش ، علاوه بر اینکه با وس

  شد. با اتمیزه شدهها درمانگر سوژهد با فعال کردن توانمی، کندمی

عمومی در ایران پس از انقلاب، احیاي ســوبژکتیویته  پرورش عرصــه ترین ثمرهاصــلی   

اي اصـیل اسـت، بدین مضـمون که تعامل و سـرپیچی را سازگار کند و سیاست را در چهره

 ندکمیشـادمان به ارمغان آورد. زیسـت سیاسی در چنین شرایطی هم صداي فردیت را رسا 

  با جماعت را به همراه دارد.هاي تعامل و هم امکان
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